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 رئيس هيئة التحرير
 .حمد بن عبدالرحمن الشايعم. د.أ

   

 هيئة التحرير
 .محمد بن سريع السريع. د. أ- ١

 


 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٢
  

 . الدريبيعيسى بن ناصر. د. أ- ٣
   

 .عبدالرحمن بن معاضة الشهري.  د- ٤
  

 .أحمد بن علي السديس.  د- ٥
  


 أحمد بن عبداهللا الفريح– ٦


  التحريرمدير
 بن حمود العماجعبد اهللا

 
 



 

 
 




























 

 
 




لدراسـات القرآنيـة جملـة دوريـة تـصدر عـن اجلمعيـة العلميـة تبيـان لجملة 
 : وتعنى بالبحوث العلمية، وفق األمور اآلتية. السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 .مة االجتاهًأن يكون البحث متسام باألصالة وسال  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا يف التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السالمة اللغوية  •
 .مراعاة عالمات الرتقيم   •
 .أال يكون قد سبق نرشه   •
 . أال يكون مستال من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية   •
توضع حوايش كل صفحة أسفلها عـىل حـدة ويكـون تـرقيم حـوايش كـل    •

 .ً وتضبط احلوايش آليا ال يدويا ً،حة مستقالصف
 .تثبت املصادر واملراجع يف فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نامذج من صور الكتاب املخطوط امللحق يف مكاهنا املناسب   •
 .ترفق مجيع الصور والرسوم املتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
 عـن عـرشين وال تقـل) A٤( البحث عـن ثامنـني صـفحة صفحاتأال تزيد    •

 .صفحة
 Arabic( ونـوع اخلـط ،)١٤(وخط اهلامش ) ١٨(أن يكون خط األصل    •

Traditional( . 
سـم ومــن ٢,٥أن تكـون هـوامش الـصفحة مـن األعـىل واألسـفل واليـسار  •

 .سم٣,٥اليمني 
تكتب اآليات القرآنية وفق املصحف اإللكرتوين ملجمع امللك فهـد لطباعـة   •



 

 
 

 .املصحف الرشيف 
 . ثالث نسخ مطبوعة، مع ملخص ال يزيد عىل صفحة واحدة الباحثيرفق  •
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من قبل اثنني عىل األقل  •  .ُحتكَّ
 .ُتعاد البحوث معدلة عىل قرص حاسويب  •
 .ال تعاد البحوث والدراسات إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش  •
ــة للمجلــة احلــق يف نــرش البحــث عــىل املوقــع  • ــة العلمي  اإللكــرتوين للجمعي

 .السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنرش
 .أن تكون املراسالت عرب الربيد اإللكرتوين •
 .ُيعطى الباحث نسختني من املجلة ومخس مستالت من بحثه •

 

 مجيع املراسالت وطلبات االشرتاك باسم 
 : رئيس هيئة التحرير عىل النحو التايل

 

  الرياض-ربية السعودية اململكة الع
 ١١٤٩٤ : الرياض١٧٩٩٩ :ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥ هاتف وناسوخ
 quranmag@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

 عنوان اجلمعية
 - ٢٥٨٢٦٩٥ : هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩ : ب-ص 

٢٥٨٢٧٠٥  
 موقع اجلمعية

www.alquran.org.sa 
*  *  * 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم


 عـىل والـسالم والـصالة ، البيـان وعلمه اإلنسان خلق الذي هللا مداحل
  .العاملني لرب الناس وقيام الدين يوم إىل  وأتباعه وأصحابه وآله حممد نبينا

 تبيــان جملــة« املحكمــة العلميــة جملــتكم مــن  عــرش الثــاين العــدد هــو هــذا
 الكـريم نللقـرآ الـسعودية العلميـة اجلمعيـة عـن الـصادرة »القرآنية للدراسات

 املوضـوعات تنـوع بني  لتجمع ؛عدة وفنون شتى بموضوعات تزخر  وعلومه
 وبخاصـــة البـــاحثني لتفيـــد ؛والـــدرس البحـــث وعمـــق ،الدراســـات وجـــدة

 وتثـري تفيـدهم التـي العلمية ودراساهتم لنتاجهمً ميدانا وتكون ،املتخصصني
 يف الفاحـصني جتـارب مـع وتتالقـى البـاحثني أقـالم تتهادى حيث ،ختصصهم

 حقـول يف يـنفعهم مـا للقـراء لتقـدم ؛الدراسـات وتعميـق ،وضـوعاتامل حترير
 وجتديـد ورقيهـا املجلـة تطـوير يف ورغبـة  ، اهتاممـاهتم اخـتالف مع دراساهتم،
 اململكة جامعات يف التخصص أستاتذة من حتريرها هيئة تكوين عيدُأ  نشاطها،
 : من كل من تكونت حيث السعودية العربية

 ســعود بــن حممــد اإلمــام بجامعــة األســتاذ : الــرسيع رسيــع بــن دحممــ . د.أ
 .اجلمعية رئيس .اإلسالمية

   بالرياض سعود امللك بجامعة األستاذ: الرومي عبدالرمحن بن فهد. د.أ
 بالرياض سعود امللك بجامعة األستاذ: الدريبي نارص بن عيسى. د.أ
 بالرياض سعود امللك ةبجامعاملشارك  األستاذ: الشهري معاضة بن عبدالرمحن.د
 املنـورة باملدينـة اإلسـالمية باجلامعـة املـشارك األستاذ :السديس عيل بن أمحد. د

 .اجلمعية رئيس نائب
 .املكرمة بمكة القرى أم بجامعة املشارك األستاذ  :الفريح عبداهللا بن أمحد. د

 كـام األعـضاء الـزمالء بتهنئـة واجلمعية ،املجلة تتقدم املناسبة هذه ويف



 

 
 

 هيئـة أعـضاء للـزمالء والثناء الدعاء وخالص واالمتنان الشكر بوافر تتقدم
ــذلوه عــىل ، الــسابقني التحريــر   املجلــة يف فكــر مــن وقــدموه جهــد مــن ماب
  : من كل وهم. سوقها عىل استوت أن إىل صدورها حيث من وتقدمها

  باألحساء فيصل امللك بجامعة األستاذ: القرعاوي صالح بن سليامن. د.أ
 بالرياض سعود امللك بجامعة األستاذ: املطرودي إبراهيم بن عبدالرمحن. د.أ
  اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام بجامعة األستاذ: اهلويمل سلامن بن إبراهيم . د.أ
  املنورة باملدينة اإلسالمية باجلامعة األستاذ : األمني سيدي بن حممد. د.أ

 »تبيـان« كلمـة أضـافت فتهـامعر وسـهولة متيزهـا يف املجلـة من ورغبة
 متيزهـا بـذلك ويـسهل. عنها تصدر التي اجلمعية عن معربة لتكون  لعنواهنا

 جملـة« أصـبحت حيـث. جماهلـا يف  الـصادرة الكثرية املجالت من غريها عن
  .»القرآنية للدراسات تبيان

 ثـم وتوفيقه، وتسديده تيسريه عىل عاله يف لج هللا والشكر فاحلمد: وبعد
 باحثني كتاب من ونجاحها واستمرارها املجلة هذه إصدار يف أسهم من جلميع

 وإدارة املجلـة حتريـر يف عـاملني وأعـضاء ،مكـرمني وقـراء فاحـصني، وأساتذة
 .النشط مديرها معايل رأسها وعىل للجامعة موصول والشكر اجلمعية،
 عـىل اوإدراهتـ الكلية ولعامدة.  اخليل أبا عبداهللا بن سليامن/الدكتور األستاذ
 .واملجلة للجمعية دعمها

 وويل الــرشيفني احلــرمني خــادم ملقــام . وخمــصوص موصــول والــشكر
 .أجزله الشكر ومن . أخلصه الدعاء من فلهم عهده

 .وحق خري لكل اجلميع اهللا ووفق
 

مجلة تبيان تحرير هيئة رئيس 
    للدراسات القرآنية

 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 



 

 
 

 







تعظيم القول يف التفسري وأثره يف دفع القراءات املنحرفة املعاصرة 

 .للقرآن
 إبراهيم بن صالح بن عبداهللا الحميضي. د



 دراسة منهجية مقارنة(كتب إعراب الفاحتة بني التقليد والتجديد( 
 عمار أمين الددو. د



 نسخ القرآن بالسنة 
 السريعد بن سريع بن عبد اهللامحم. د. أ: إعداد



 مجع ودراسة(املقدم واملؤخر يف القرآن الكريم من خالل زاد املسري.( 
 علي بن جريد العنزي. د



  بالغة القرآن يف استعمال اخلرب مبعنى اإلنشاء واإلنشاء مبعنى اخلرب 
 خالد بن نواف بن أحمد الشوحة. د



 دراسة تطبيقية (الشنقيطيالرتجيح بالقرينة عند( 
 .ناصر بن محمد آل عشوان. د



الشيخ عبدالعزيز بن حممد السلمان مفسرا 
 يوسف بن عبد عبدالعزيز الشبل. د



 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 




 
 إعداد 

 هللا الحميضي إبراهيم بن صالح بن عبد ا. د
 

 
 

 إبراهيم بن صالح بن عبداهللا احلمييض .د 
 .األستاذ املشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه يف جامعة القصيم •
 بن اإلمام جامعة من وعلومه القرآن يف الدكتوراه درجةحصل عىل  •

 يف تيميـة ابـن اختيـارات : ( بأطروحتـه بالريـاض اإلسالمية عودس
ــف ســورة أول التفــسريمن ــرآن آخــر إىل الكه ــريم الق ــا " الك  مجع

 " ودراسة
 بن اإلمام جامعة  من وعلومه القرآن يف املاجستري درجة عىل حصل •

 يف الكـريم القـرآن مـنهج  ( بأطروحته ، بالرياض اإلسالمية سعود
 . )الرشك حماربة

 .وعلومه الكريم للقرآن السعودية العلمية اجلمعية ضوع •
 
 



 

 
 



 

 
 


 

ومـن يـضلل فـال ، من هيده اهللا فال مضل له، إن احلمد هللا نحمده ونستعينه  
ًوأشـهد أن حممـدا ، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه، هادي لـه

 :أما بعد. عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم
 I  لتعلقه بكتـاب؛لها عىل اإلطالقفإن علم التفسري أرشف العلوم وأفض  

  .أصدق احلديثخري الكالم، و، والذي هو أرشف الكتب
يه ، واجلرأة عله كان اخلوض في،وملا كان هذا العلم الرشيف هبذه املنزلة

  . القضاياوأخطر  من أعظم  اخلطايا،بغري علم
القـديم هذا وإن املتأمل يف التفسريات الشاذة واملنحرفة للقـرآن الكـريم يف   

، I) ١( تعظــيم تفــسري كــالم اهللا َواحلــديث جيــد أن مــن أكــرب أســباهبا عــدم
؛ حيـث تـوهم بعـض الظنو ، واهلوى،واجلرأة عىل القول فيه بمجرد الرأي

محى مستباح و   حق مرشوع، واستنباط أحكامه القرآنينا أن بيان معالناس
 .، بال رشط وال قيدلكل أحد

القراءات  وظهر مـا يـسمى بـ،رص احلديثوقد عظمت هذه الظاهرة يف الع  
 ،يف غرابتها وخمالفتها ألقوال السلفت  التي شاهب،املعارصة للقرآن الكريم

ظاهر الـسياق مـا أثـر عـن بعـض الفـرق الـضالة القديمـة، و ، اللغةقواعدو
ثـورة : وسـاعد عـىل تـرويج هـذه القـراءات املعـارصة أسـباب متعـددة منهـا

                                                
املنحرفة املعارصة، لكن يمكن ) القراءات ( ريات هناك أسباب عديدة لظهور هذه التفس) ١(

أن يقال إن هذا السب هو األصل واملدخل لبقية األسباب، وهو سبب مشرتك بني 
 .أصحاب هذه القراءات عىل اختالف مناهجهم وتوجهاهتم



 

 
 

، وانتـشار مـا يـسمى بحريـة الـرأي  الـزمناملعلومات واالتـصاالت يف هـذا
 .والتعبري جلميع الناس

ولذلك رغبت يف الكتابة يف هذا املوضوع من خالل هذا البحـث املختـرص  
املعارصة  املنحرفة قراءاتتعظيم القول يف التفسري وأثره يف دفع ال(: املوسوم

حـسب ؛ حيث مل أر من كتب يف هذا املوضوع كتابة مـستقلة )للقرآن الكريم
 .علمي

 :     أهداف الكتابة يف هذا املوضوع 
، دون معرفـة بيان حرمة تفسري القرآن الكريم بمجرد اهلوى والظـن )١

 .بأصوله وقواعده
 عــن تفــسري القــرآن الكــريم، – رمحهــم اهللا –إظهــار تــورع الــسلف  )٢

ًوحترجهم من ذلك خوفا من اخلطأ فيه ُّ. 
بة يف تفسري القـرآن  يف ضبط املسار املنهجي الصحيح للكتااإلسهام )٣

 . واالستنباط منه،الكريم
 القــراءات املنحرفــة املعــارصة للقــرآن الكــريمًإثبــات أن كثــريا مــن  )٤

 .غري علم بY سببها اخلوض يف كتاب اهللا
  مشكلة البحث  
 وال سـيام غـري املتخصـصني يف علـوم َّ والكتـاب،وجود عدد مـن البـاحثني  

 وإملامهم ، التفسري مع عدم أهليتهم الذين يتجرؤون عىل الكتابة يف،الرشيعة
أو استخفافهم هبا؛ حيث نتج عن ذلـك   جلهلهم؛بأدوات وضوابط التفسري

 واســتنباطات باطلــة، مــضطربة املــنهج، مليئــة باألخطــاء فــسرياتظهــور ت
 .  العلمية واملنهجية



 

 
 

 مباحـث، مخسة و،، ومتهيديشتمل هذا املوضوع عىل مقدمة:   خطة البحث 
 :كام ييل وخامتة، وهي 

 .وفيها أمهية املوضوع، وأهداف الكتابة فيه، وخطة البحث:  املقدمة
 .املراد بالقراءات املعارصة للقرآن الكريم: وفيه:  التمهيد 

 .                  املراد بتعظيم القول يف التفسري
 .حتريم التفسري بمجرد الرأي واهلوى: املبحث األول 
 عـن القـول يف – ريض اهللا عنهم –  والتابعنيبةتورع الصحا: املبحث الثاين 

  .التفسري بغري علم
 ظهــور التفــسريات  القــول يف التفــسري يف عــدم تعظــيمأثــر: املبحــث الثالــث

 .لقرآن الكريماملنحرفة ل
 .التدبر املرشوع، والقول يف التفسري بغري علم:  املبحث الرابع

ُرشوط املفرس واملفرسون اجلدد : املبحث اخلامس ُ. 
 .وفيها أهم النتائج مع التوصيات: اخلامتة

 فعـزوت اآليـات، وخرجــت العلمـي وقـد سـلكت يف هـذا البحـث املــنهج 
ــيس يف الــصحيحني منهــا،  األحاديــث، وذكــرت أحكــام األئمــة عــىل مــا ل

 .ثقت النصوصوو
َّ  ويف اخلتام، أمحد اهللا تعاىل عىل ما من به عيل من إمتام هذا البحـث،  وأسـأله َّ

إنـه قريـب .  أن جيعلنا من أهل القرآن الذين يتبعونه حقَّ اتباعه-  سبحانه-
  .جميب

 
 
 



 

 
 



 

 
 




  القول يف التفسري املراد بتعظيم: ًأوال
ْ التعظيم يف اللغةتعريف ِ ْ َّ: 

 . والتفخيم، والترشيف،التبجيل: التعظيم يف اللغة
َالعني والظاء وامليم أصـل و  " :قال ابن فارس ْ َ َ ٌَ َْ ُ ِْ ْ ُ َّ َاحـد صـحيح يـدل عـىل ُ َ ٌ َُّ ُ ٌَ ِ ِ

ٍكرب وقوة  َِّ َ َُ ٍ".)١( 
ُوالعظمـة، التبجيـل: التعظيم ":وقال ابن منظور َ َ ُالكربيـاء: َ ْ ُوعظـامت ، ِ َ َ

ِالقوم ْ ُسادهتم وذو: َ ََ ِ رشفهموُ َ َ ")٢(. 
ُوعظمه تعظيام وأعظمه ": وقال الفريوز آبادي ْ ْ ََ ََ ً َِّ ُفخمه، وكربه: َ َّ َُ َ َ َّ َ")٣(. 

 :سريلتفتعريف ا
 .)٤(َّاإليضاح والبيان، والكشف عن املغطى:   التفسري يف اللغة

بيـان معـاين : ويف االصطالح له تعريفـات كثـرية، مـن أوضـحها و أوجزهـا
 .)٥(القرآن الكريم 

رفع منزلة تفسري القرآن الكريم، وتفخيم :   واملراد بتعظيم القول يف التفسري
 .نيه بغري علمأمره، واهليبة من اإلقدام عىل بيان معا

                                                
َعظم"، مادة )٢/٢٨٥(معجم مقاييس الغة،  )١( ُ َ. 
 .باختصار) عظم(  مادة ٥/٣٠٠٤لسان العرب ) ٢(
 ).عظم(  مادة ٤/١١٥القاموس املحيط )٣(
  .٦/٣٤١٢، ولسان العرب ٢/٣٥٥ انظر معجم مقاييس اللغة )٤(
 .٢٨أصول يف التفسري البن عثيمني ص ) ٥(



 

 
 

 املراد بالقراءات املعارصة للقرآن الكريم: ًثانيا
، واملـراد )١(معىل الصحيح، بمعنى اجلمع والضمصدر قرأ : القراءة يف اللغة

 .التالوة، سميت بذلك ألن القارئ جيمع احلروف والكلامت: هبا
 للمعنـى اللغـوي هبـذا املـصطلح  ال عالقـةهذا ويرى بعـض البـاحثني أنـه  

الفرنــسية، وانتقــل إىل ) Lecture(:مــةترمجــة عربيــة لكلارص، بــل هــو املعــ
 .)٢(ةالعامل العريب يف سياق عملية املثاقف

 .التفسري، أو استنباط املعاين:   وهم يريدون بالقراءة هنا
 متهيــدا ألن يكــون يف كــل عــرص قــراءة ًعــارصةم هــذه القــراءات ميت  وسـ 

 )٣( .جديدة للقرآن الكريم
 .الزمن احلارض:  نسبة إىل العرص، واملراد به:  واملعارصة

  والقراءات املعارصة للقرآن الكريم مـصطلح حـادث، وقـد عرفهـا بعـض 
 . )٤("استخدام النظريات احلديثة يف تأويل القرآن الكريم ":الباحثني بقوله

ــال هــي ــرآن تفــسري:   ويمكــن أن يق ــالرأي الكــريم الق ــق ب ــاهج لل املواف من
 . املعارصة الغربية والنظريات

ًويطلق عليها أيضا  .)٥(القراءات اجلديدة، واحلداثية، والعرصانية: ُ
                                                

 )  .قرأ (    مادة ٦/٣٥٦٣انظر لسان العرب ) ١(
 نظرات يف القـراءة املعـارصة للقـرآن الكـريم يف ، و٦ ص قضية قراءة النص القرآينانظر  )٢(

 .١ ص ول املغرب العريبد
 .٥٦القراءات املعارصة للقرآن الكريم ص  )٣(
نظريات حتليل ودراسة :  واملقصود.٥٦القراءات املعارصة للقرآن الكريم ص  )٤(

 .النصوص
  .٢ القراءة املعارصة للقرآن الكريم يف دول املغرب العريب ص )٥(



 

 
 




 y، وعـن الـصحابة e إما مأثور عـن الرسـول -كام هو معلوم -  التفسري 
ًوالتـابعني، وإمــا معقــول مبنــي عــىل الــرأي، فهــذا النــوع إن كــان مبنيــا عــىل 

ات االجتهاد الصحيحة كاللغة العربية، والسياق، ومعرفة سبب النزول أدو
 .  ً، وصادرا عمن لديه األهلية لتفسري القرآن الكريم فهو مقبول وحممود...

ً  وإن كان مبنيا عىل جمرد الرأي واهلوى، أو خمالفا ملـا ثبـت عـن الرسـول  ًe  
ًعية أو صادرا عمن ً التابعني، أو خمالفا للقواعد واألصول الرشyالصحابة 

ال يملك أدوات االجتهاد يف التفسري جلهل، أو قـصور، كـام هـو حاصـل يف 
 فهــو حمـرم ومــذموم وقــد دلــت عــىل ذلــك ،كثـري مــن التفــسريات املعــارصة

 :رية من الكتاب والسنة، وأقوال السلف، ومن ذلككثالنصوص ال
I) ] \ [ Z Y X W V U T S R Q Pقولــــه 

 h g f e d c b a ` _ ^m l k j i   (]األعراف: 
٣٣[. 

وقد حرم اهللا سـبحانه القـول عليـه بغـري علـم يف الفتيـا  :"قال اإلمام ابن القيم  
فرتـب ،  بل جعله يف املرتبـة العليـا منهـا، وجعله من أعظم املحرمات،والقضاء

 ثم ثنى بام هو أشد حتريام ،وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، املحرمات أربع مراتب
  ثم ثلث بام هو أعظم حتريام منهام وهو الرشك به سبحانه،،ثم والظلممنه وهو اإل

ع بام هو أشد حتريام من ذلك كله وهو القول عليه بال علم،وهذا يعم القول َّثم رب
 . )١("بال علم يف أسامئه وصفاته وأفعاله ويف دينه ورشعه Iعليه 

ــك قولــه  ــة عــىل ذل ــن األدل I :) Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Áوم
                                                

 .١/٣٨عالم املوقعني عن رب العاملنيإ)١(



 

 
 

 Î ÍÌ ËÒ Ñ Ð Ï (]٣٦: اإلرساء[   . 
 .)١(والنهي يف اآلية يشمل كل قول بال علم

 :ومن األحاديث الواردة يف الرتهيب من القول يف تفسري القرآن بال علم  
 مـن قـال يف القـرآن بغـري ": eقـال رسـول اهللا:  قـالt ابن عباس حديث

 . )٢("علم، فليتبوأ مقعده من النار 
ــدب  و ُعــن جنْ ُtــال ــال ر:  ق ــه ": e ســول اهللاق ــال يف القــرآن برأي  مــن ق

 .)٣("فأصاب فقد أخطأ 
ومعنــى هــذا أن يــسأل الرجــل عــن معنــى يف كتــاب اهللا ":  قــال ابــن عطيــة  

ر عليـه برأيـه، دون نظـر فـيام قـال العلـامء، أو اقتـضته قـوانني العلــوم َّفيتـسو
كالنحو، واألصول، وليس يدخل يف هذا احلديث أن يفرس اللغويون لغتـه، 

 واحـد باجتهــاده املبنـي عــىل ُ معانيــه، ويقـول كــلُ نحــوه، والفقهـاءُوالنحـاة
وكان . قوانني علم ونظر، فإن القائل عىل هذه الصفة ليس قائال بمجرد رأيه

ة من السلف كسعيد بـن املـسيب، وعـامر الـشعبي، وغريمهـا، يعظمـون َّلُج
راكهــم، تفــسري القــرآن، ويتوقفــون عنــه تورعــا واحتياطــا ألنفــسهم، مــع إد

                                                
 .٣/١٤٥اء البيان انظر أضو) ١(
  عن،هذا حديث حسن: ، وقال٢٩٥٠ ح ٥/١٨٣والرتمذي ،،١/٢٦٩: أمحد أخرجه)٢(

، وحسنه البغوي يف رشح ".. برأيه من قال يف القرآن ":، ويف روايةt عباس ابن
ً، وروي موقوفا عىل ابن ١/٣٥٩وضعفه األلباين يف ضعيف الرتمذي  ،١/٢٥٧السنة 

 .١/٧٢ والطربي يف تفسريه ٣٠٠٩٢ ح ٦/١٣٦عباس، أخرجه ابن أيب شيبة 
هذا حديث :  وقال،٢٩٥٢ ح ٥/١٨٣   والرتمذي،٣٦٥٢ ح ٤/٦٤ أبو داود أخرجه) ٣(

، وضعفه األلباين يف وقد تكلم بعض أهل احلديث يف سهيل بن أيب حزم غريب
 .١/٣٦٠ضعيف الرتمذي 



 

 
 

 وهـم أبقـوا عـىل ،وتقدمهم، وكان جلة من السلف كثـري عـددهم يفـرسونه
 .)١("املسلمني يف ذلك ريض اهللا عنهم

وحيرم تفسريه بغري علم والكالم يف معانيه ملن ليس من أهلها  ":    وقال النووي
 وأمـا تفـسريه للعلـامء فجـائز ،مجاع منعقد عليهواإل واألحاديث يف ذلك كثرية،

مجاع منعقد عليه فمن كان أهال للتفسري جامعا لألدوات حتى التي إل وا،حسن
ه إن كــان ممـا يــدرك باالجتهــاد َّ فـرسُ وغلــب عـىل ظنــه املــراد،يعـرف هبــا معنـاه

 وغـري ، واإلعـراب، والعمـوم واخلـصوص، واألحكام اجللية واخلفية،كاملعاين
 وتفـسري ،نقـل وإن كان مما ال يـدرك باالجتهـاد كـاألمور التـي طريقهـا ال،ذلك

األلفاظ اللغوية فال جيوز الكالم فيه إال بنقل صحيح مـن جهـة املعتمـدين مـن 
 ، جامع ألدواته فحرام عليه التفسريَليس من أهله لكونه غري  وأما من كان،أهله

 .)٢("لكن له أن ينقل التفسري عن املعتمدين من أهله
... رد الرأي فحـرامأما تفسري القرآن بمج ":  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

. فمن قال يف القرآن برأيه فقد تكلف ما ال علم له به، وسلك غري ما أمـر بـه
فلو أنه أصاب املعنى يف نفس األمر لكان قد أخطـأ؛ ألنـه مل يـأت األمـر مـن 
بابــه، كمــن حكــم بــني النــاس عــىل جهــل فهــو يف النــار، وإن وافــق حكمــه 

 . )٣("ن أخطأ، واهللا أعلمالصواب يف نفس األمر، لكن يكون أخف جرما مم
ال جيـــوز تفـــسري القـــرآن بمجـــرد الـــرأي  ":وقـــال الزركـــيش يف الربهـــان  

وأما الرأي الذي يسنده برهان فاحلكم بـه يف  ... )٤(واالجتهاد من غري أصل
                                                

 .١/٢٢تفسريه ) ١(
 ١/٦٥التبيان ) ٢(
 .٩٥ -٩٢مقدمة يف أصول التفسري ص) ٣(
 .أي دليل) ٤(



 

 
 

 .)١ ("...النوازل جائز 
لواجب عىل املسلم يف تفسري القرآن أن يشعر نفـسه حـني يفـرس القـرآن فا"  

 فيكون معظام هلـذه ، عن اهللا تعاىل، شاهد عليه بام أراد من كالمهبأنه مرتجم
ى َزْخـَيَ خائفا من أن يقول عىل اهللا بال علـم، فيقـع فـيام حـرم اهللا، ف،الشهادة

 .)٢("بذلك يوم القيامة
  هذا والناظر يف حال أصحاب القراءات املعارصة جيد أهنم أصناف؛ فمنهم 

 أنه يسوغ له تفسري القرآن الكريم ومحـل – بحسن نية –َّاجلاهل الذي توهم 
ُّبعض آياته عىل ما ظهر له من معان وآراء حادثـة، ومـنهم املرتـد الـذي جيـد  ٍ
تربير ضالله يف تلك القـراءات، ومـنهم مـن ينطلـق مـن عقائـد وتـصورات 
باطلـة سـابقة، ومـنهم املبهـور املتـأثر بربيـق شـبهات املستـرشقني وأذنــاهبم، 

ضال، والفكر املنحرف، والبغض الـدفني للكتـاب ومنهم صاحب اهلوى ال
والسنة، الذين يرون أن القـرآن الكـريم لـيس آلياتـه قداسـة، وال ألحكامـه 

 . )٣(ثبات، وال لبيان السنة وأقوال السلف قيمة
ً  ودونك طائفة من أقاويل بعضهم، وهي مبنية عىل أصول باطلة، ومنـاهج 

 :منحرفة
 الظــروف اجلديــدة، وتوســع املعرفــة  ويف ضــوء": يقــول ســيد أمحــد خــان  

اإلنسانية ال يمكن االعتامد يف فهم القـرآن عـىل التفاسـري القديمـة وحـدها، 
التـي اشــتملت عـىل كثــري مـن اخلرافــات، ولكـن ينبغــي االعـتامد عــىل نــص 

                                                
 .٢/١٧٨الربهان) ١(
 .٢٩أصول يف التفسري ص ) ٢(
ت املعارصة للقرآن الكريم  وما بعدها، والقراءا٢/٧٨٦انظر أسباب اخلطأ يف التفسري) ٣(

 .٢٩٧ص 



 

 
 

القرآن وحده، الذي هو بحق كلمة اهللا، ومن خالل معرفتنا وجتاربنا الذاتية 
 .)١(".. ً فسريا عرصيايمكن لنا أن نفرس القرآن ت

 مـن احلقـائق التـي جيـب التـسليم هبـا أن "ويرى أمحد زكي أبـو شـادي أن    
القرآن الرشيف جيب أن يعاد النظر يف فهم تعاليمه وتطبيقهـا مـن عـرص إىل 
عرص، بل مـن جيـل إىل جيـل، وعـىل هـذا البـد مـن ظهـور تفاسـري جديـدة 

ــا  املطلعــون الواعــون مــن ّمتمــشية مــع روح العــرص وتقــدم العلــم، يؤلفه
 .) ٢("األحرار املفكرين

ككـل الكتـب اخلاضـعة للنقـد،  ًليس القرآن إال كتابا ":  ويقول طه حسني  
فيجب أن جيري عليه ما جيري عليها، والعلم حيتم عليكم أن ترصفوا النظـر 
ًعن قداسته التي تتصوروهنا، وأن تعتربوه كتابا عاديا، فتقولوا فيه كلمتكم،  ً

ن خيـتص كـل واحـد مـنكم بنقـد يشء مـن هـذا الكتـاب، ويبـني مـا وجيب أ
 .)٣("يأخذه عليه، من الوجهات اللفظية واملعنوية والتفكريية

ً إن النص القـرآين وإن كـان نـصا مقدسـا، إال ":   ويقول نرص حامد أبو زيد ً
ًأنه ال خيرج عن كونـه نـصا، فلـذلك جيـب أن خيـضع لقواعـد النقـد األديب، 

 )٤(."صوص األدبيةكغريه من الن
 أي مـن حيـث ، إن دراسة النص من حيث كونه نصا لغويا": ً أيضايقول  و
 دراسة ، يف ثقافة معينة، وعالقته بالنصوص األخرى، وتركيبه وداللتهؤهبنا

 .)٥("... ال انتامء هلا إال ملجال الدراسات األدبية يف الوعي املعارص
                                                

 .١٢٣مفهوم جتديد الدين لبسطامي حممد سعيد ص ) ١(
١٦٨: االجتاهات العقالنية احلديثة.
 .٦/٦٤٦جملة الفتح ) ٣(
 .٢٤مفهوم النص ص ) ٤(
 ١٨مفهوم النص ص  )٥(



 

 
 

ٍنصا من مجلـة نـصوص أخـرى، إن القرآن ليس إال " :ويقول حممد أركون   ً
ــرة ــوارة الغزي ــد، واملعــاين الف ــس مــستوى التعقي كــالتوراة : ّحتتــوي عــىل نف

ٍّواإلنجيل، والنصوص املؤسسة للبوذية أو اهلندوسية، وكـل نـص تأسيـيس  ُّ َ ِّ
ٍمن هذه النـصوص الكـربى؛ حظـي بتوسـعات تارخييـة معينـة، وقـد حيظـى  ٍ َِ َ

 .)١("ٍبتوسعات أخرى يف املستقبل
 وقـت كـل يف مطروحـة مهمـة القـرآن  فهـم": يقول حممد عابد اجلـابري  و

 خياطـب القـرآن اقتناعنـا بـأن بأن التذكري يكفي وقد زمان، كل يف ومطلوبة
 بتجـدد للقـرآن ددتجـم فهـم اكتـساب علينا يفرض ومكان، زمان كل أهل

 .)٢("يف كل عرص األحوال
قـرآن لـيس هـو جمـرد  نطمح إىل أن نوضح كيف أن فهم الالقد كن":ويقول  

حيـــىص مـــن التفـــسريات  ُنظـــر يف نـــص ملئـــت هوامـــشه وحواشـــيه بـــام ال
ْوالتأويالت، بل هو أيضا فصل هذا النص عـن تلـك اهلـوامش واحلـوايش، 

 ن يف سـلة املهمـالت، بـل مـن أجـل ربطهـا بزمـاهبـاليس مـن أجـل اإللقـاء 
ه كام هو ومكان، كي يتأتى لنا الوصل بيننا نحن يف عرصنا، وبني النص نفس

 )٣("يف أصالته الدائمة
، I  فهذا املنهج الذي يدعو إليه هؤالء وأمثاهلم من أعظم اإلحلاد يف آيات 

ولذلك نتجت عنهم ومن نحا نحوهم تفسريات يف غاية الغرابـة واملناقـضة 
 .)٤(لنصوص الكتاب والسنة وإمجاع األمة

                                                
 .٣٦الفكر األصويل ملحمد أركون ص ) ١(
  .٦فهم القرآن ص  )٢(
  .٧نفس املرجع ص ) ٣(
 . وما بعدها١٩٦ وسيأيت ذكر بعض األمثلة عىل ذلك، انظر ص) ٤(



 

 
 

ههم، واعتقـاد أهنـم استجهال الـسابقني األولـني، واسـتبال ":   يقول ابن تيمية
ًكانوا قوما أميني، بمنزلة الصاحلني من العامة، مل يتبحروا يف حقائق العلم بـاهللا، 
ومل يتفطنوا لدقائق العلم اإلهلي، وأن اخللف الفضالء حازوا قـصب الـسبق يف 

 هــذا القــول إذا تــدبره اإلنــسان وجــده يف غايــة اجلهالــة؛ بــل يف غايــة ،هـذا كلــه
 . الضاللة

أعلم باهللا وأسـامئه وصـفاته وأحكـم يف بـاب  ن هؤالء املتأخرونكيف يكو  
 والذين اتبعـوهم ،ذاته وآياته من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار

 ومــصابيح ، وأعــالم اهلــدى، مــن ورثــة األنبيــاء وخلفــاء الرســل،بإحــسان
 الذين هبم قـام الكتـاب وبـه قـاموا وهبـم نطـق الكتـاب وبـه نطقـوا ،الدجى

 ،ن وهبهم اهللا من العلم واحلكمة ما بـرزوا بـه عـىل سـائر أتبـاع األنبيـاءالذي
 وأحـاطوا مـن حقـائق املعـارف ،فضال عن سائر األمم الـذين ال كتـاب هلـم

 غــريهم إليهـا الســتحيا مـن يطلــب ُةَمـْكِوبـواطن احلقـائق بــام لـو مجعــت ح
 سـيام  ال- يف العلـم واحلكمـة َ قرون األمـة أنقـصُكيف يكون خري؟ املقابلة

 من هـؤالء األصـاغر بالنـسبة إلـيهم؟ أم -العلم باهللا وأحكام أسامئه وآياته 
كيف يكون أفراخ املتفلسفة وأتباع اهلند واليونان وورثة املجوس واملرشكني 

أعلـم بـاهللا :  وأشـكاهلم وأشـباههم)١(وضالل اليهود والنصارى والصابئني
 .)٢("؟من ورثة األنبياء وأهل القرآن واإليامن

 
                                                

( ت وأفراخ املسترشقني وأتباعهم؛ فإن غالب آراء  و أفكار  أصحاب التفسريا: قلت) ١(
 .املنحرفة املعارصة مأخوذة عن املسترشقني) القراءات 

 .، باختصار٥/١٠جمموع الفتاوى ) ٢(



 

 
 



t
 

، وهـابوا عن القول يف التفسري بغـري علـمy والتابعون ع الصحابةَّتور  لقد 
 عىل غـري مـراده، وهـذا أمـر Iًالكالم فيه، خوفا من اخلطأ، ومحلِ كالم اهللا 

 :ومنهامستفيض عنهم ومشهور، واآلثار عنهم يف ذلك كثرية 
ــالt بكــر الــصديقمــا ورد عــن أيب ــه ق ــي، وأي ســامء ": أن ّ أي أرض تقلن ُ

 . )١("تظلني، إذا قلت يف كتاب اهللا ما مل أعلم
َ ﴿وفاكهـة وأبـا﴾ فقـال:  قرأ عىل املنربtأن عمر بن اخلطاب  كام ورد  َ ََ ً قـد : َِ
  إن هـذا هلـو،لعمـرك يـا ابـن اخلطـاب: ُّفـام األب؟ فقـال، الفاكهـةعرفنا مـا 
 .)٢(" التكلف

َّ  وقد ختوف هذان الصاحبان اجلليالن وترددا يف تفسري الكاللة املذكورة يف آخر 
ين قـد رأيـت يف  إ":  أنـه قـالtسورة النساء، ومل جيزما بمعناها؛ فعـن أيب بكـر 

الكاللة رأيا، فإن كان صوابا فمن اهللا وحده ال رشيك له، وإن يك خطـأ فمنـي 
 .)٣(" والوالدَإن الكاللة ما خال الولدو؛ والشيطان، واهللا منه بريء

 يف آخـر خطب يوم اجلمعـةt عمر بن اخلطاب  وثبت يف صحيح مسلم أن
 بعدي شـيئا أهـم عنـدي مـن الكاللـة، مـا ُعَدَ ثم إين ال أ:حياته فكان مما قال

                                                
 .١/٧٨٤، وابن جرير يف تفسريه ٢٢٧أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ص) ١(
، ٢٤/١٢٠، وابــن جريــر يف تفــسريه ٢٢٧ أبــو عبيــد يف فــضائل القــرآن ص أخرجــه )٢(

فهو إسناد صحيح، وقد رواه غري واحد  ": ، وقال٨/٣٢٥وصححه ابن كثري يف تفسريه 
كـل  وهذا حممول عىل أنه أراد أن يعرف شكله وجنـسه وعينـه، وإال فهـو و. عن أنس، به

 .١٣/٢٦٤ وانظر فتح الباري " ... من قرأ هذه اآلية يعلم أنه من نبات األرض
  .٦/٣٦٦، والبيهقي يف السنن الكربى ٦/٤٧٥أخرجه ابن جرير )٣(



 

 
 

راجعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف يشء ما راجعته يف الكاللة، ومـا 
يـا «:  أغلظ يل فيه، حتى طعن بإصبعه يف صـدري، فقـالأغلظ يل يف يشء ما

 .)١("عمر أال تكفيك آية الصيف التي يف آخر سورة النساء؟
َوعن ابن أيب مليكة   ْ َ عنها بعضكم لقـال لو سئل ئل عن آية ُ ابن عباس س أنُ

 .)٢("فيها، فأبى أن يقول فيها
 ال أقـول ":  قـالَّسعيد بن املسيب إذا سئل عن تفسري آية من القـرآن  وكان 

 . )٣("يف القرآن شيئا
، فـإذا )٤(عن احلالل واحلرام، وكان أعلـم النـاس يسأل – رمحه اهللا –  وكان 

 .)٥( مل يسمعْ عن تفسري آية من القرآن سكت كأنئلس
لقـد  : tعمر بن اخلطاب بن حفص بن عاصم بن وقال عبيد اهللا بن عمر  

ل يف التفسري، منهم سـامل بـن عبـد أدركت فقهاء املدينة وإهنم ليعظمون القو
 . )٦ ("اهللا، والقاسم بن حممد، وسعيد بن املسيب، ونافع

 . )٧("كان أصحابنا يتقون التفسري وهيابونه":  قال النخعيوعن إبراهيم    
                                                

 )٥٦٧(  ح١/١٩٦جه مسلم أخر) ١(
 انظر مقدمة يف أصول "إسناده صحيح ":، وقال ابن تيمية١/٨٠أخرجه ابن جرير ) ٢(

 .٤٨التفسري ص 
 .١/٧٩، وابن جرير يف تفسريه ٣٧٥أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ص  )٣(
ًومن املعلوم أيضا أهنم يتورعون عن الفتوى عموما، ويتوقفون يف ذلك، وحييل بع) ٤( ضهم ً

 .السائل إىل بعض، ولكن ورعهم يف التفسري أشد وأعظم
 ١/٨٠ أخرجه ابن جرير )٥(
  .١/٧٩أخرجه ابن جرير )٦(
أصحاب ابن : ، ومراده باألصحاب٢٢٩ أبو عبيد يف فضائل القرآن ص أخرجه )٧(

 .tمسعود



 

 
 

اهللا : فقـال لـه سـعيد U بن جبري عن آيـة مـن كتـاب اهللا َسعيدٌ وسئل رجل 
أقـول يف كتـاب : هللا برأيك، فقـالقل فيها أصلحك ا: أعلم، فقال له الرجل

 .)١(فردده مرتني أو ثالثا ومل جيبه بيشء! اهللا برأيي؟
   ومما يدل عىل أن تركهم القـول يف التفـسري مل يكـن عـن جهـل بـه بـل  كـان 

واهللا ما مـن آيـة إال ": الشعبي قول التابعي اجلليل عامر Iًورعا وخشية هللا 
 . )٢(" تعاىلوقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن اهللا

يف y والتـابعني الـصحابة  قال ابن تيمية بعد أن أورد مجلة من األخبار عـن 
فهذه اآلثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمـة الـسلف، حممولـة ": هذا الباب

 .عىل حترجهم عن الكالم يف التفسري بام ال علم هلم به
ذا روى عن فأما من تكلم بام يعلم من ذلك لغة ورشعا فال حرج عليه؛ وهل  

هـؤالء وغـريهم أقـوال يف التفـسري، وال منافــاة؛ ألهنـم تكلمـوا فـيام علمــوه 
وســكتوا عــام جهلــوه، وهــذا هــو الواجــب عــىل كــل أحــد؛ فإنــه كــام جيــب 
السكوت عام ال علم له به، فكذلك جيـب القـول فـيام سـئل عنـه ممـا يعلمـه؛ 

 وملـــا جـــاء يف ،]١٨٧:آل عمـــران[ )) ( * + ( :لقولـــه تعـــاىل
ِ مـن سـئل عـن علـم فكتمـه أجلـم يـوم القيامـة ": ديث املروي من طـرقاحل ْ ُ َ َ َ

 .)٤)(٣("يوم القيامةبلجام من نار 
                                                

  .١/١٧٤أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ) ١(
 ١/٨٠أخرجه ابن جرير )٢(
 طبعة مؤسسة الرسالة حتقيق شعيب األرناؤوط، وأبو ٧٥٧١ ح ١٣/١٧ أخرجه أمحد) ٣(

، وضعفه t عن أيب هريرة ٢٦٤ ح ١/٩٧و ابن ماجه ) ٣٦٥٨(  ح ٤/٦٧داود 
 .٥٢، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ٦٩البوصريي يف زوائد ابن ماجه ص 

 .١/٨٣، وانظر تفسري ابن جرير ١٠٠مقدمة يف أصول التفسري ص ) ٤(



 

 
 

  ولقد كان ملنهج السلف يف التشدد يف الكالم عىل التفسري وعدم اخلوض فيام مل 
يبلغـه علمهـم أثــر كبـري يف محايــة تفـسري القــرآن الكـريم مــن اخلطـأ التحريــف، 

 )١(.نفوس، وكفِّ الناس عن اجلرأة عليه  بغري علموتعظيم قدره يف ال
ــانوا  ــرآن – رمحهــم اهللا –  وك ــاين الق ــة مع ــاس حرصــا عــىل معرف ً أشــد الن

وأسباب نزوله والسامع عمن لديه علم بتأويله، حتى إن الواحد منهم يقطع 
املسافات الطويلة، وينفق ماله، وجيهد نفسه يف سبيل حتصيل تفسري آيـة مـن 

  .Yكتاب اهللا 
واهللا الذي ال إله غريه، ما أنزلـت سـورة مـن كتـاب  ": t  قال ابن مسعود 

اهللا إال أنا أعلم أين أنزلت، وال أنزلـت آيـة مـن كتـاب اهللا إال أنـا أعلـم فـيم 
 .)٢ ("أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب اهللا، تبلغه اإلبل لركبت إليه

 إىل سـعيد بـن جبـريرحـل  يف إحدى اآليـات، وحينام اختلف أهل الكوفة  
 آية اختلف فيهـا أهـل ":- رمحه اهللا– ، قاليف مكة يسأله عنها tابن عباس

 نزلـت هـذه ":  فـسألته عنهـا، فقـالt فيها إىل ابن عبـاسُالكوفة، فرحلت
] ٩٣:النـساء[ )h g f e d c(: اآلية

 .)٣("هي آخر ما نزل، وما نسخها يشء 
ام يف هذا الباب، وأال يستعجل يف   فينبغي للمسلم أن يقتدي بالسلف الكر

 بغري علم صحيح؛ فإن الـسالمة ال يعـدهلا يشء، Uتفسري آية من كتاب اهللا 
 .ومن قال ال أدري فقد أفتى

                                                
 .٧٢الصحابة والتابعني للتفسري ص انظر نقد ) ١(
 ).٣٢٣(ح٤/٣٢١٧، ومسلم )٤٥٩٠( ح٦/٤٦أخرجه البخاري ) ٢(
 ).١١٥(  ح٤/١٩١٣، ومسلم )٥٠٠٢( ح٦/١٨٧أخرجه البخاري )٣(



 

 
 

 


 
 

قديس آياته، وتعظيم مـن تكلـم   إن اجلرأة عىل تفسري القرآن العزيز وعدم ت
به، والتساهل يف تفسريه بغري علم، وإعامل الرأي يف االستنباط منه مـن غـري 
التــزام بالقواعــد املرعيــة، وال نظــر يف األقــوال املرويــة عــن ســلف األمــة يف 

مــن أكــرب أســباب ظهــور التفــسريات الــشاذة واملنحرفــة = القــرون املرضــية
ًللقرآن الكريم قديام وحديثا ً. 

 يريـد بعـض -واملقـصود أن مثـل هـؤالء  ":   قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة
 اعتقدوا رأيا ثم محلـوا ألفـاظ القـرآن عليـه، ولـيس هلـم -املؤلفني املنحرفني

سلف مـن الـصحابة والتـابعني هلـم بإحـسان، وال مـن أئمـة املـسلمني ال يف 
 وبطالنـه رأهيم وال يف تفسريهم، وما من تفـسري مـن تفاسـريهم الباطلـة إال

تـارة مـن العلـم بفـساد قـوهلم، : يظهر من وجوه كثـرية، وذلـك مـن جهتـني
وتارة من العلم بفساد ما فرسوا به القرآن، إما دليال عىل قوهلم أو جوابا عىل 

 .)١("املعارض هلم
ــارات اإلســالمية  وال ريــب أن القــوم ": - رمحــه اهللا –  وقــال  أخــذوا العب

 ،يضعون هلا معاين توافق معتقدهم ثم خياطبون هبا فجعلوا ،يةالقرآنية والسنِّ
 ،وجيعلون مراد اهللا تعاىل ورسوله صىل اهللا عليه وسلم مـن جـنس مـا أرادوا

فحصل هبذا من التلبيس عىل كثـري مـن أهـل امللـة ومـن حتريـف الكلـم عـن 
 وهلـذا قـد ،مواضعه ومن اإلحلـاد يف أسـامء اهللا تعـاىل وآياتـه مـا اهللا بـه علـيم

                                                
 .٧٥مقدمة يف أصول التفسري ص) ١(



 

 
 

 .)١(" ... ولكنهم يف الباطن زنادقة منافقون،املسلمني يف الظاهريوافقون 
ً مبينا منهج أهل الضالل والبدع يف بيـان معـاين نـصوص –رمحه اهللا –وقال 

جيعلـون األلفـاظ التــي أحـدثوها ومعانيهـا هـي األصــل  ":الكتـاب والـسنة
 وجيعلــون مــا قالــه اهللا ورســوله تبعــا هلــم فريدوهنــا بالتأويــل والتحريــف إىل

نحن نفرس القرآن بالعقل واللغـة يعنـون أهنـم يعتقـدون : معانيهم ويقولون
معنى بعقلهم ورأهيم ثم يتـأولون القـرآن عليـه بـام يمكـنهم مـن التـأويالت 

 .)٢("...والتفسريات املتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه
  وهكذا تفسريات بعض املعارصين الـذين يزعمـون أهنـم يقـرؤون القـرآن 

دة موافقة لروح العرص، وظـروف الزمـان واملكـان، والوقـع أهنـا قراءة جدي
نتيجة للهزيمة النفسية، واإلعجاب املفرط بالفكر الغريب، وضعف أو عـدم 

 .)٣ (اإليامن بسمو الرشيعة اإلسالمية، وصالحيتها لكل زمان ومكان
 والواقع أننا ال نضيق بأي تفسري عرصي يمكن أن خيدم القرآن والـدين، "  

ُى فيه حسن العرض والتحليل واألسلوب اجلذاب بـرشط أال يـرصف يراع
إىل معــان جتــايف الــنص، وتفتقــر إىل الــدليل، وتفــتح أبــواب الفتنــة، وجتعلــه 
غرضا لكـل ذي هـوى أو مـرض، وبـرشط أن يكـون املفـرس مـؤهال لـذلك 
برصيد كاف من علوم القرآن، متحرجـا عـن أن يقـول فيـه بـالرأي، حمافظـا 

 .)٤("عىل داللة النص
                                                

 .٢٣٥بغية املرتاد ص ) ١(
 ١٧/٣٥٥جمموع الفتاوى ) ٢(
 .٢/٨٩٨، وانظر نفس املرجع ١٩/ ١ري أسباب اخلطأ يف التفس  انظر)٣(
 .٢٤١اجتاهات التفسري يف العرص احلديث ص ) ٤(



 

 
 

ــذلك نجــد أن ســلف األمــة ومــن ســلك ســبيلهم يف تعظــيم القــول يف    ول
ًالتفــسري وعــدم اجلــرأة عليــه، وااللتــزام بقواعــده وأصــوله أقــل خطــأ مــن 

 ليس من جـنس – وهم غري معصومني –غريهم، ثم إن خطأهم يف التفسري 
خطأ غريهم من أهل األهواء والبـدع واألفكـار املنحرفـة، كـال؛ فلـم يثبـت 

م قول شنيع ينقض حمكامت القرآن والـسنة، ويـضاد مقاصـد الـرشيعة، عنه
ُّوحيط من قدر األنبياء، وهيدم أصول العقيدة، ويـرضب النـصوص بعـضها  ُ َ
ــدمني  ــة مــن املتق ــسريات املنحرف ــد أهــل التف ــام هــو احلاصــل عن ــبعض ك ب
واملعارصين، ودونك نامذج من تفـسرياهتم أذكرهـا دون مناقـشة أو تعليـق؛ 

ــ ــالعلم ألن معرف ــه صــلة ب ــد كــل مــن ل ة بطالهنــا معــروف باالضــطرار عن
 .الرشعي، أو فهم أللفاظ اللغة العربية

/ I :) 0يف قولـه القطـع   يفـرس فهـذا عبـد املجيـد الـرشيف 
= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1   (

منـــاف للقـــيم ل، وأن إقامـــة احلـــد تـــوفري ســـبيل العمـــ: بأنـــه ]٣٨:املائـــدة[
 )١(.!احلديثة

I:)  p o nحرور فريى أن املراد  باجليوب يف قوله  وأما حممد ش
s r q    (]التـيمن اجلسم، وهذه أماكن الثنيات والفتحات:] ٣١:النور  
 .فقط  جيب سرتها

لذلك أباح للمرأة من الناحية الدينيـة أن تـصيل يف املـسجد صـالة اجلامعـة   
ب ولكـن مـن بـابالرسوال القصري الذي يغطـي الـسوأتني، حتى ولو كانت 

                                                
 .١١٠انظر القراءات املعارصة للقرآن ص ) ١(



 

 
 

العادات االجتامعية واألدب ال جيوز ذلك، بل تصيل وهي ترتدي مالبسها، 
   .)١( !وذلك من باب العيب وليس من الدين

 Y:) Ó Ò Ñ Ð  ومـن ذلــك تأويــل حممـد أمــني شــيخو قولــه 
Ô   (]حترر النفس عن اجلسد:بأن املراد باحلرير، ]٢٣:احلج !)٢(. 

د مقتـرصة عـىل الفالسـفة َ مل تعـأن هذه القـراءات املعـارصة  ومما يؤسف له 
بــل وقــع يف هــذا املزلــق بعــض  )٣(املنحــرفني يف الفكــر واملعتقــد واملــنهج، 

األخيار املعظمني لكتاب اهللا الكريم من خالل اجتهادات خاطئة خمالفـة ملـا 
ّثبت عـن الـسلف، معارضـة ملقتـىض الـسياق، وقواعـد اللغـة، يـدعون أهنـا 

َّبـام شـط بعـضهم ر القـرآن الكـريم، ودالئل واضحة عىل أنـواع مـن إعجـاز
 أن املفرسين أخطئوا يف تفـسري بعـض اآليـات؛ ألن معناهـا الـصحيح مفزع

 !من مكتشفات العلم احلديث
% & ' )   ( :I   ومــن األمثلــة عــىل ذلــك تفــسري بعــضهم لقولــه 

 بــــأن الـــــنفس ]١:النــــساء[)   ( * + , - . / 0 1 2
 .)٤(!اإللكرتون: الربوتون، وزوجها: الواحدة

Y: )  n m l k  وتفسري آخـرين للطـري األبابيـل يف قولـه 
o   (]بأهنا احلرشات التي تنقل األمراض  ]٣:ِالفيل)٥(. 

                                                
  .٦٠٤الكتاب والقرآن ص ) ١(
   .٢٦٣انظر القراءات املعارصة ص ) ٢(
 ٧-٦انظر ص ) ٣(
  .١٣٦القرآن والعلم احلديث ص ) ٤(
 ٣٠/٢٤٣ده، وتفسري املراغي َّتفسري جزء عم ملحمد عب) ٥(



 

 
 

ْ  ونفي آخر أن يكون الوهن املذكور يف قولـه  َY:) R Q P O
 ] \ [ Z Y X W V U T S

d c b a ` _ ^   (]يقصد بـه ]٤١:العنكبوت ،ُ
،بــل هــو وهــن )الــشبكة العنكبوتيــة(بــوت وهــن املــادة املكونــة لبيــت العنك

ِّالــصالت االجتامعيــة والتفكــك األرسي لبيــت العنكبــوت، حيــث ســيطرة 
ــذكر ــأن العلــم قــد أثبــت بالقيــاس أن خــيط ،األنثــى عــىل ال ــك ب ً معلــال ذل

العنكبوت أقوى مـن مثيلـه مـن الـصلب بـثالث مـرات، وأقـوى مـن خـيط 
 أكـرب منـه بعـرشات املـرات، ًاحلرير وأكثر مرونة، وهذا اخلـيط حيمـل أوزانـا

ًفيكون نسيج العنكبـوت بالنـسبة الحتياجاتـه وافيـا بـالغرض وزيـادة وهـو 
.... بالنسبة إليه قلعة آمنة، وهذا من نتائج تصنيف العلم احلـديث للمـواد؛ 

بيـت ؛ حيـث إن  هنا له داللة اجتامعية وليـست ماديـةوأن الضعف والوهن
األمــان والــسكينة والطمأنينــة؛ ب العنكبــوت هــو أبعــد البيــوت عــن وصــفه 

فـاألنثى تقتــل ذكرهــا بعــد التلقــيح وتأكلــه، واألبنــاء يــأكلون بعــضهم بعــد 
أي ) لو كـانوا يعلمـون (اخلروج من البيض،  ثم إن اآلية قد ختمت بالقول 

ــي  ــم التطبيق ــد تقــدم العل ــستقبال بع ًأهنــم ال يعلمــون هــذا، وســيعلمونه م
 .)١(! والتجريبي

  

                                                
 .٢٦ هـ ص ١٤٢٥انظر جملة آيات العدد السابع ) ١(



 

 
 




ِّكتابه العزيـز، وذم املعرضـني عـن التفكـر يف آياتـه، )١(تدبر  عىلIاهللا  َّحث َّ 
 ،]٢٤:حممـــد[ )  U:)h g f e d c b a فقــال

J I H G F E D C B ( :وقـــال تعـــاىل
K   (]وقــــــــال ]٢٩:ص ،Y ) T S R Q P O N M L K

Y X W V U   (]ــــــساء ــــــال، ]٨٢:الن Y ) [ Z Yوق
 g f e d c b a ` _ ^ ] \

l k j i h(]   واآليات يف هذا املعنى ،]٢١:احلرش 
 .كثرية

  واخلطاب يف هذه اآليات الكريمة عام جلميع النـاس مـسلمهم وكـافرهم؛ 
حسب اسـتطاعتهم، منهيـون عـن اإلعـراض فكلهم مأمورون بتدبر القرآن 

 .  وعدم خمالفتهعن التفكر فيه، واالهتداء هبديه، والعمل به
َحث عىل تأمل مـواعظ القـرآن، وبـني أنـه ال عـذر يف تـرك ": قال القرطبي   ََّ َ َّ

ِالتـدبر، فإنــه لـو خوطــب هبـذا القــرآن اجلبـال ــــ مـع تركيــب العقـل فيهــا ــــ 
ًالنقادت ملواعظه، ولرأيتها ــ عـىل صـالبتها ورزانتهـا ـــ خاشـعة متـصدعة،  ً َ

                                                
وقال ، ٢/٨٢، انظر معاين القرآن للزجاج النظر يف عاقبة اليشء:  يف اللغةالتدبر )١(

َ عبارة عن النظر يف عواقب األمور، وهو قريب من التفكر، إال أن التفكر ": اجلرجاين
التعريفات ص  "يل، والتدبر ترصفه بالنظر يف العواقب ترصُف القلب بالنظر يف الدل

التفكر يف اآليات، والتأمل الذي يفيض بصاحبه إىل النظر يف ": ، وتدبر القرآن١٧
 .٩/٣٣٨ تفسري أيب حيان "عواقب األشياء



 

 
 

)١("متشققة من خشية اهللا: أي
 :كل من مل يشتغل بتـدبر آيـات هـذا القـرآن العظـيم أي ": قال الشنقيطي و

تصفحها وتفهمها، وإدراك معانيهـا والعمـل هبـا، فإنـه معـرض عنهـا، غـري 
Z  ( مثـل قـول اهللا تعـاىلمتدبر هلا، فيستحق اإلنكار والتـوبيخ املـذكور يف

 j i h g f e d c b a ` _  ̂] \ [
y x w v u t s r q p o n m l k 

z   (]وقوله تعاىل]٥٧:الكهف ، :}نمو أَظْلَم نمِم اتِ ذُكِّرهِ بِآيبر ثُم ضرا أَعهنإِنَّا ع 
ــن ــرِمِني مِ جالْم ــون تَقِمنًإن كــان اهللا أعطــاه فهــام يقــدر بــه عــىل ، ]٢٢:الــسجدة[}م

 .)٢("التدبر
 أمـر Yة إن اهللا   وقد يقول قائل من أصحاب التفسريات املنحرفة املعـارص

بتدبر كتابه كام سبق، وأنا أقوم هبذه العبادة، ومن حقـي أن أتأمـل وأسـتنبط 
 ّاملعاين التي يؤدي إليها فكري واجتهادي، فلامذا حتجرون عيل؟

إن كـان التـدبر فـيام دلـت عليـه اآليـات مـن :   واجلواب عـن ذلـك أن يقـال
ن العـريب، وتـشهد هلـا املعاين الواضحة التي يتوصل إليها مـن يعـرف اللـسا

نصوص الرشيعة ومقاصدها وقواعدها، وال ختـالف مـا ثبـت عـن الـسلف 
 .فهو أمر مرشوع، بل واجب )٣(فيها

وإن كان التدبر فيام خفـي معنـاه مـن اآليـات، أو نـتج عنـه اسـتنباط معـان   
باطلة ال تدل عليها اللغة، وال يشهد هلا ظاهر السياق، وتناقض ما ثبت عن 

                                                
 ٤٤ / ١٨: اجلامع ألحكام القرآن)١(
 .٧/٣٥٨أضواء البيان   )٢(
ِّتفاوت بحسب قدر املتدبر يف العلم والفهمومن املعلوم أن التدبر أمر نسبي ي) ٣( َ َ ُ. 



 

 
 

 بغـري  Iلتابعني فهو غـري مـرشوع، بـل هـو مـن القـول عـىل اهللالصحابة وا
ًعلــم، وذلــك مــن أعظــم الــذنوب كــام تقــدم؛ فــإن للتــدبر رشوطــا وقواعــد 
وضوابط جيب االلتزام هبا، وعدم اخلروج عنها، وليس هذا مقام تفـصيلها، 

 .)١(وفيام مىض إشارات إليها، ويف املبحث التايل تتمة هلا
عباده عىل االعتبـار بـام يف آي القـرآن، مـن  U اهللا يف حث ": قال ابن جرير

e  :) E D C B ذكـره، لنبيــه ، بقولــه جـلبينـاتاملـواعظ وال
K J I H G F   (]وقوله،]٢٩:ص :  )  ̈§

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ( ¸ ¶ µ ´
¼ » º ¹   (]َالزمر وما أشبه ذلك من آي القرآن، التي أمر  ،]٢٨:ُّ

االعتبـــار بأمثـــال آي القـــرآن، واالتعـــاظ اهللا عبـــاده، وحـــثهم فيهـــا، عـــىل 
بمواعظه، ما يدل عىل أن عليهم معرفة  تأويل ما مل حيجب عنهم تأويله مـن 

اعترب بام ال : آيات، ألنه حمال أن يقال ملن ال يفهم ما يقال له وال يعقل تأويله
فهم لك به، وال معرفة مـن القيـل والبيـان إال عـىل معنـى األمـر بـأن يفهمـه 

وهـو . فأما قبل ذلك، فمـستحيل أمـره بتـدبره. ثم يتدبره ويعترب بهويفقهه، 
 .)٢(" ... بمعناه جاهل

ــشاطبي ــربت مــن غــري اعــتامد عــىل  ":   وقــال ال فــإن ظــواهر األدلــة إذا اعت
األولـني فيهـا مؤديــة إىل التعـارض واالخـتالف وهــو مـشاهد معنــى، وألن 

 .ف فيهاتعارض الظواهر كثري مع القطع بأن الرشيعة ال اختال
                                                

ولالستزادة انظر رشوط التدبر للدكتور خالد السبت، بحث مقدم مللتقى التدبر الثاين يف ) ١(
 .الرياض

 ١/٧٦تفسري ابن جرير ) ٢(



 

 
 

 وال أحدا من املختلفني يف األحكام ،ولذلك ال جتد فرقة من الفرق الضالة  
ال الفروعية وال األصولية يعجـز عـن االسـتدالل عـىل مذهبـه بظـواهر مـن 
األدلة، وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل 

ويف كتــب التــواريخ  ةعــىل مــسائل الفــسق بأدلــة ينــسبها إىل الــرشيعة املنزهــ
 .)١(" واألخبار من ذلك أطراف ما أشنعها يف االفتئات عىل الرشيعة

واعلـــم أنـــه ال حيـــصل للنـــاظر فهـــم معـــاين الـــوحي ":   وقـــال الزركـــيش
 أو إرصار ،وال يظهر له أرسار العلم من غيب املعرفة ويف قلبه بدعـة،حقيقة
 متحقـق َكـون غـري أو ي،أو حـب الـدنيا،أو يف قلبـه كـرب أو هـوىب،عـىل ذنـ
 أو معتمدا عىل قول مفرس لـيس عنـده إال علـم ،و ضعيف التحقيق،أاإليامن
 وبعـضها ،وهـذه كلهـا حجـب وموانـع، أو يكون راجعـا إىل معقوله،بظاهر

 وهـو شـهيد ِ الـسمعَ إذا كان العبد مصغيا إىل كالم ربه ملقي.آكد من بعض
 للمعهـود مـن علمـه  تاركـا، نـاظرا إىل قدرتـه،القلب ملعاين صـفات خماطبـه

 مفتقرا إىل الـتفهم بحـال ، معظام للمتكلم، من حوله وقوته،ومعقوله متربئا
 وشـهادة غيـب ،مستقيم وقلب سليم وقوة علم ومتكن سمع لفهم اخلطاب

 وانتظـار للفـتح عليـه مـن عنـد ،اجلواب بـدعاء وتـرضع وابتئـاس ومتـسكن
 ،ىل معـاين الكـالموليستعن عىل ذلـك بـأن تكـون تالوتـه عـ.  الفتاح العليم

وشهادة وصف املتكلم من الوعد بالتـشويق والوعيـد بـالتخويف واإلنـذار 
  فهذا القارئ أحسن الناس صوتا بالقرآن ويف مثل هذا قال تعـاىل،بالتشديد

) Q P O N M L K J I H G F E D

                                                
 .١٤٠، وانظر رشح مقدمة التفسري البن تيميه البن عثيمني ص ٣/٧٦املوافقات) ١(



 

 
 

T S R   (]١٢١:البقرة[. 
يقول احلق وهو وهذا هو الراسخ يف العلم جعلنا اهللا من هذا الصنف واهللا   

 .)١("هيدي السبيل
أيــن أصــحاب التفــسريات املنحرفــة املعــارصة مــن هــذه :   وبعــد هــذا يقــال

؟ لقد اجرتأ عـىل - رمحه اهللا-الصفات العظيمة التي ذكرها اإلمام الزركيش
، فـاهللا U أقوام مل يعرفوا بعلم و ال ديانـة وال خـشية هللا Yتفسري كتاب اهللا 

 !املستعان
َّفرقا بني أن يتدبر اإلنسان ويتفكر يف بعـض اآليـات، ويراجـع   ثم إن هناك  ً

كالم املفرسين حوهلا، ويسأل أهل العلم عنها، وبني مـن يـسارع إىل إشـاعة 
ِّآرائه وتأمالته، وجيادل عنها، وخيطي مـن خيالفهـا ولـو كـان مـن الـسلف أو 

 .كبار املفرسين
 
 
 

                                                
 ٢/١٨١الربهان ) ١(



 

 
 




 رشوطا جيب أن تتوفر فيه قبل Uوضع العلامء ملن أراد أن يفرس كتاب اهللا   
أن يقدم عىل هذه املهمة العظيمة، وقد تقـدم يف املبحـث األول التأكيـد عـىل 
حرمــة اإلقــدام عــىل التفــسري مــن غــري معرفــة بأصــوله وقواعــده وحتــصيل 

 .ألدواته
معانيـه ملـن لـيس مـن وحيرم تفـسريه بغـري علـم والكـالم يف  ":  قال النووي

 وأما تفسريه للعلامء ،مجاع منعقد عليهواإل ،أهلها واألحاديث يف ذلك كثرية
مجاع منعقد عليه فمن كان أهال للتفسري جامعا لألدوات  واإل،فجائز حسن

ــي يعــرف هبــا معنــاه ــرسُ وغلــب عــىل ظنــه املــراد،الت ه إن كــان ممــا يــدرك َّ ف
ــاين ــاد كاملع ــة ،باالجته ــام اجللي ــة واألحك  ، والعمــوم واخلــصوص،واخلفي

 وإن كــان ممــا ال يــدرك باالجتهــاد كــاألمور التــي ، وغــري ذلــك،واإلعــراب
 وتفــسري األلفــاظ اللغويــة فــال جيــوز الكــالم فيــه إال بنقــل ،طريقهــا النقــل

 َليس من أهله لكونه غري  وأما من كان،صحيح من جهة املعتمدين من أهله
ن له أن ينقل التفسري عـن املعتمـدين  لك،جامع ألدواته فحرام عليه التفسري

 .)١("من أهله
 وقبل بيان هذه الرشوط أنبه عىل أنه ال يدخل يف ذلك من ينقل تفسري غـريه 
ًمن أهـل العلـم، كـام ال يـدخل أيـضا مـن يلـتمس بعـض املعـاين واهلـدايات 
الواضحة فيعتـرب هبـا ويـتعظ ويتفكـر، وإنـام املـراد هنـا مـن جيتهـد يف تفـسري 

ًتهادا خاصا ثم ينرشه بني الناس، وقد قسم بعض املعارصين هذه القرآن اج ً
                                                

 ١/٦٥التبيان  )١(



 

 
 

 :)١ً(الرشوط ثالثة أقسام، وسأذكرها إمجاال
 الرشوط العلمية: ً  أوال

اآلالت (أو ) العلوم التي حيتاجهـا املفـرس( ويعرب عنها بعض أهل العلم بـــ 
ِّالتي حيتاج إليها املفرس َ ِّملفـرس هبـا، ُ، وقد اختلـف عـددها، ودرجـة إحاطـة ا)ُ
 :ويمكن إمجاهلا  فيام ييل

 والناسـخ واملنـسوخ، واملكـي ،علوم القرآن، ومنهـا علـم القـراءات )١
 .واملدين، وأسباب النزول، وغري ذلك

 .علم احلديث، رواية ودراية )٢
 .علم العقيدة )٣
 .علوم اللغة العربية )٤
 .علم الفقه )٥
 .علم أصول الفقه )٦

 
 الرشوط العقلية: ً  ثانيا

 أن يكون عنده قـدرة ذهنيـه يـستعني هبـا عـىل الفهـم الـدقيق،   واملراد بذلك
 .واستنباط املعاين، والرتجيح بني األقوال، واالستدالل الصحيح

                                                
مقدمة جامع ، ١٧٤:ص يف علوم القرآن مقدمتان:للتوسع يف هذا املوضوع ينظر) ١(

 اإلتقان يف علوم القرآن ،٥٤:اإلكسري يف علم التفسري ص،٩٣:التفاسري ص
 دراسات يف علوم ٣٢٩:ص مناع القطان.د، مباحث يف علوم القرآن،٦/٢٢٧٤

عيل العبيد . د،  القرآن الكريم تفسري١٦٦:فهد الرومي ص. د، القرآن الكريم
، آدابه، مصادره، ألمحد قشريي سهيل، علم أصول املفرس رشوطه وآدابه، ١٤٣:ص

 .١٩٥التفسري حماولة يف البناء ص 



 

 
 

، القرحيـة جيـد يكـون أن  ...":ً  قال أبو عمـرو املـازين مبينـا صـفات املفـرس
ذكي الفهم، قوي الفكرة؛ فإن البليد قد يتقاعد عن فهم مـا يبـني لـه،فكيف 

 .)١("ما مل يبني لهيستنبط 
  الدينية واألخالقيةالرشوط: ًثالثا

 :وخالصتها ما ييل
 .Iإخالص النية هللا  -١
 .صحة االعتقاد ولزوم السنة -٢
 .التجرد عن اهلوى -٣
 .Iتقوى اهللا  -٤

   وهناك رشوط فرعية تتعلق ببعض أنواع التفـسري، كالتفـسري املوضـوعي، 
 .)٢(والعلمي وغريها

صحاب القراءات اجلديدة للقرآن الكـريم جيـد   هذا والناظر يف حال عامة أ
أن معظــم هــذه الــرشوط ال تتــوفر فــيهم، فهــم متطفلــون عــىل هــذا العلــم 
ِّالرشيف، جمرتئون عليه، بـل إن بعـضهم َخيطـئ الـصحابة والتـابعني وكبـار  ُ

 يف بعض اآليات هو ما توصل إليـه هـو، أو Iاملفرسين، وجيزم أن مراد اهللا 
لو أن هؤالء عرضـوا مـا ظهـر هلـم مـن اسـتنباطات ، و!غريه من املعارصين

عىل أهـل العلـم قبـل أن يـذيعوها وجيزمـوا هبـا الراسـخني لـسلموا، ولكـن 
 .لألسف كثري منهم يرون أن عندهم أهلية كافية للنظر واالستنباط

                                                
 )مقدمتان يف علوم القرآن : ( ، ضمن كتاب١٧٤مقدمة املباين ص ) ١(
ادره، ألمحد قشريي ، آدابه، مصاملفرس رشوطه وآدابه: انظر هذه الرشوط الفرعية يف) ٢(

 .١٨٩سهيل ص



 

 
 

ــيس"   ــستطيع مفكــر كــل ول ــسري ي ــة تف ــام مل يكــن عظــيم املعرف ــرآن، ف  الق
نحـوا، وبالغـة، وفقهـا، عاملـا : لغة العربيةبنصوص القرآن والسنة، عاملا بال

بطريقــة اســتنباط املعــاين واألحكــام، فإنــه عــىل خطــر شــديد إذا أقــدم عــىل 
تفسريه؛ هلذا جيب أن يتحاشاه من ليس من أهله، كام يتحاشـى املهنـدس أن 
ًيكون طبيبا، والطبيب أن يكون مهندسا، حتى ال يقع كـل مـنهام يف خطـأ ال 

 .)١("....يمكن تالفيه
  وملا رأى بعض أصحاب هذه القراءات أن هذه الرشوط حتول بينهم وبـني 

 أنكروها، ورأوا أن كل مسلم له احلق يف تفـسري القـرآن Iحتريف كالم اهللا 
 .الكريم

 التفسري بعملية يقوم أن له حيق الشخص الوحيد الذي ":يقول حممد أركون
 .)٢("والتأويل هو املكلف املؤمن

ري املسلمني هلم احلـق يف النظـر يف اإلسـالم ودراسـته، بل زعم بعضهم أن غ
 .)٣(!ًوأن هذا األمر ال خيص أشخاصا أو جهات معينة

   
   

                                                
 .٢٦٠ اجتاهات التفسري يف العرص احلديث ص )١(
 .٢٦٩الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ملحمد أركون ص ) ٢(
 ٣٦٣انظر التيار العلامين احلديث وموقفه من تفسري القرآن الكريم ص ) ٣(



 

 
 

 
 بعـض  هـذه اهللا تعاىل كتابـة هـذا البحـث املـوجز،َّيرس ويف اخلتام، وبعد أن 

 :النتائج التي ظهرت يل من خالله، وهي كام ييل
 ؛ لتعلقـه بكتـاب اهللا تعـاىل، عظـيم الـشأن علـم جليـل القـدر،علم التفـسري )١

ولذلك جيب عىل كل مسلم أن حيذر من القول فيه بغري علم، أو يتجرأ عـىل 
 .إحداث قول مناقض ملا ثبت عن الصحابة والتابعني وأئمة املفرسين فيه

ُأن منهج الصحابة والتابعني هلم بإحسان الورع والسكوت عـام مل يبلغـه  )٢ ُ ّ
 .َّن الكريم، ولذلك قل عندهم اخلطأ يف ذلكعلمهم من معاين القرآ

ُتـدبر القـرآن الكــريم، واسـتنباط أحكامــه وهداياتـه، وتنزيــل آياتـه عــىل  )٣ ُّ
الواقع أمر مرشوع ومندوب إليه، ولكن ذلك حمكوم بـضوابط وأصـول 

 .وقواعد جتب مراعاهتا
 :باألمور التاليةً  وبناء عىل ما تقدم، أويص 

يم بتفـسريات جديـدة خمالفـة ملـا ثبـت عـن احلذر من تفسري القرآن الكـر )١
 .الصحابة والتابعني وأئمة املفرسين

تربية الناس وال سيام طالب العلم عىل تعظيم التفـسري، وعـدم اخلـوض  )٢
 .فيه بال علم

ـــدارس  )٣ ـــا يف امل ـــده، وتعليمه ـــسري وقواع ـــم أصـــول التف االهـــتامم بعل
 .واجلامعات واملساجد

 . عىل وسائله الصحيحةتعليم التدبر املرشوع، وتدريب الطالب )٤
الرد العلمي املؤصل عىل أصحاب اآلراء الباطلة يف التفسري وال سيام إذا  )٥

 .اشتهرت
واحلمد هللا رب العـاملني وصـىل اهللا عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 

 .أمجعني



 

 
 

 قائمة املصادر واملراجع
 اجتاهات التفسري يف العرص احلديث، ملصطفى حممد احلديدي الطري، جممع -

 .البحوث اإلسالمية، الرشكة املرصية للطباعة
ــة، ل - ــة احلديث ــاض،االجتاهــات العقالني ــضيلة، الري ــل، دار الف ــارص العق  ن

 .هـ١٤٢٢، الطبعة األوىل
 ،حتقيق أمحــد بـن عــيل، دار احلــديث، للــسيوطي،اإلتقـان يف علــوم القـرآن -

 .القاهرة
ــ - ــن اجلــوزي، ال دمام، أســباب اخلطــأ يف التفــسري، لطــاهر يعقــوب، دار اب

 .هـ١٤٢٥الطبعة األوىل 
أصـول يف التفـسري، للعثيمـني، دار ابــن اجلـوزي، الـدمام، الطبعــة األوىل،  -

 .هـ١٤٢٣
 .إعالم املوقعني، البن القيم، دار اجليل، بريوت -
ــة،  - ــة الثامن ــي، الطبع ــد الروم ــسري ومناهجــه، لفه بحــوث يف أصــول التف

 .هـ١٤٢٨
 دار ،مصطفى عبد القادر عطا:  حتقيق ، للزركيش،الربهان يف علوم القرآن -

 .هـ ١٤٠٨ ، الطبعة األوىل، بريوت،الكتب العلمية
 دار ،مصطفى عبد القادر عطا:  حتقيق ، للزركيش،الربهان يف علوم القرآن -

 .هـ ١٤٠٨ ، بريوت، الطبعة األوىل،الكتب العلمية
بغيـة املرتــاد، البــن تيميــة، حتقيـق موســى الــدويش، دار العلــوم واحلكــم،  -

 .هـ١٤١٨، الطبعة األوىل املدينة
 الطبعة األوىل ،التبيان، للنووي، حتقيق حممد عرقسويس، مؤسسة الرسالة -



 

 
 

 .هـ١٤٢٥
ــة، للجرجــاين،التعريفــات - ــريوت، دار الكتــب العلمي ــة، ب  ، الطبعــة الثالث

 . هـ١٤٠٨
تفسري ابن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، أليب جعفر حممد  -

 الطبعة األوىل ، دار هجر القاهرة،يق عبد اهللا الرتكيبن جرير الطربي، حتق
 . هـ١٤٢٢

تفسري ابن عطية، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب حممـد عبـد  -
ــق ــيس، حتقي ــة األندل ــن عطي ــه،وزارة :احلــق ب ــصاري وزمالئ ــد اهللا األن عب

 . هـ١٤٢٨ الطبعة الثانية ،األوقاف، قطر
 حتقيق عادل عبد املوجود، وعيل معوض، تفسري أيب حيان، البحر املحيط، -

 . هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
 أضــواء البيــان،دار عــامل الفوائــد، مكــة، الطبعــة األوىل ،تفــسري الــشنقيطي -

 .هـ١٤٢٦
 الريــاض، الطبعــة ، دار طيبــة، للحــافظ ابــن كثــري،تفــسري القــرآن العظــيم -

 . الثانية
ه وضــــوابطه، لعــــيل العبيــــد، مكتبــــة تفــــسري القــــرآن الكــــريم أصــــول -

 .هـ١٤١٨ الطبعة األوىل، ،التوبة،الرياض
حتقيق عبد اهللا الرتكي، ، للقرطبي،تفسري القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن -

 .هـ ١٤٢٧، الطبعة األوىل،مؤسسة الرسالة، بريوت
، ملنـى الـشافعي، التيار العلامين احلديث وموقفه من تفسري القـرآن الكـريم -

 .هـ١٤٢٩رس، القاهرة، الطبعة األوىل دار الي



 

 
 

أمحـد شـاكر، توزيـع دار البـاز، : اجلامع الصحيح، سـنن الرتمـذي، حتقيـق -
 .مكة

 ، دار الكتـب العلميـة، للحـافظ ابـن عبـد الـرب،جامع بيـان العلـم وفـضله -
 .بريوت

 .هـ١٤٢٥ لفهد الرومي، الطبعة الثالثة عرش، ،دراسات يف علوم القرآن -
ثرهـا يف اسـتباط األحكـام مـن القـرآن الكـريم،لعيل الدالالت اللفظيـة وأ -

 .هـ١٤٢٧الطويل، دار البشائر، بريوت األوىل، 
ــة األوىل  - ــة، الطبع ــاز، مك ــة دار الب ــريي، مكتب ــه، للبوص ــن ماج ــد اب زوائ

 .هـ١٤١٤
 . مكة ، املكتبة الفيصلية،حممد فؤاد عبد الباقي:  حتقيق ،سنن ابن ماجه -
ــنن أيب داود - ــق ،السجــستاين للحــافظ أيب داود ،س عــزت :  إعــداد وتعلي

 .هـ ١٣٨٩ ، الطبعة األوىل، دار احلديث،الدعاس
 ، الطبعـــة األوىل، دار الـــسالم،)مـــع فـــتح البـــاري ( صـــحيح البخـــاري  -

 . هـ١٤١٨
 . هـ١٤٠٦صحيح الرتغيب،لأللباين، املكتب األسالمي، الطبعة الثانية،  -
ــق ،صــحيح مــسلم - ــاقي:  حتقي ــد الب ــؤاد عب  ،اإلســالمية املطبعــة ،حممــد ف

 .استانبول 
 .ضعيف سنن أيب داود، لأللباين، املكتب اإلسالمي بريوت -
 .ضعيف سنن الرتمذي، لأللباين، املكتب اإلسالمي بريوت -
 املدينــة ،علــوم القــرآن بــني الربهــان واإلتقــان، حلــازم حيــدر، دار الزمــان -

 .هـ١٤٢٠املنورة، الطبعة األوىل 



 

 
 

 ، دار الـسالم،حجر العـسقالين البن ،فتح الباري رشح صحيح البخاري -
 .هـ١٤١٨ ،الطبعة األوىل

علميــة، لفــضائل القــرآن أليب عبيــد، حتقيــق وهبــي غــاوجي، دار الكتــب ا -
 .هـ١٤٢٦الطبعة األوىل 

 بــريوت، األوىل ،القــاموس املحــيط للفــريوز آبــادي، دار الكتــب العلميــة -
 .هـ١٤١٥

، ملحمد حممود  يف ضوء ضوابط التفسريالقراءات املعارصة للقرآن الكريم -
 . هـ ١٤٣٠كالو، دار اليامن، سوريا، الطبعة األوىل 

 .عبد الرزاق هرماس، لقضية قراءة النص القرآين -
 دار ،عبـد اهللا عـيل الكبـري وزمالئــه:  حتقيــق ، البـن منظـور،لـسان العـرب -

 .املعارف
عبد الرمحن بن :  مجع وترتيب ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية -

 .هـ ١٤١٢ ، عامل الكتب دار،قاسم
 . دار الفكر ،مسند اإلمام أمحد -
املصنف، البن أيب شيبة، اعتنى به حممـد عبـد الـسالم شـاهني،دار الكتـب  -

 .هـ١٤٢٦ الطبعة األوىل، ،العلمية، بريوت
معاين القرآن، للزجاج، حتقيـق عبـد اجلليـل شـلبي،دار احلـديث،القاهرة،  -

 .هـ١٤١٨الطبعة الثانية 
بريوت، الطبعـة ،لغـة،البن فـارس، دار الكتـب العلميـةمعجم مقـاييس ال -

 .ه١٤٢٠األوىل 
، آدابــه، مــصادره، ألمحــد قــشريي ســهيل، مكتبــة املفــرس رشوطــه وآدابــه -



 

 
 

 .هـ١٤٢٩الرشد، الطبعة األوىل 
مفهوم جتديد الدين، لبسطامي حممد سعيد، دار الدعوة، الكويت، الطبعة  -

 .هـ١٤٢٥األوىل 
زيد،املركز الثقايف العريب، بـريوت، الطبعـة ، لنرص حامد أبو مفهوم النص -

  .٢٠٠٨السابعة 
) مقدمة كتاب املباين، ومقدمة تفسري ابن عطية ( مقدمتان يف علوم القرآن  -

 . م١٩٥٤اعتنى هبا أرثر جفري، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 
لة، مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية، حتقيق عدنان زرزور، دار الرسـا -

 .هـ١٤١٥مكة، 
 . الرياض،املوافقات، للشاطبي، مكتبة الرياض احلديثة -
حمـد ، ملنظرات يف القراءة املعارصة للقرآن الكريم يف دول املغرب العريب -

 القراءات املعارصة للقرآن "بحث مقدم إىل مؤمتر ،بن زين العابدين رستم
سـالمية جامعة شعيب الدكايل كليـة اآلداب شـعبة الدراسـات اإل"الكريم

 .اجلديدة املغرب
 نقد الـصحابة والتـابعني للتفـسري، لعبـد الـسالم اجلـار اهللا، دار التدمريـة، -

 .هـ١٤٢٩ الطبعة األوىل الرياض،



 

 
 



 

 
 

 
 

 







 

 :إعداد
 عمار أمين الددو. د

 

 عامر أمني الددو .د
ـــأســـتاذ  • ـــةبساعد امل ـــسم اللغـــة العربي ـــة ق ـــة اللغـــة العربي ، يف كلي

 .والدراسات االجتامعية، بجامعة القصيم
حـصل عـىل درجـة الـدكتوراه يف اللغـة العربيـة مـن جامعـة بغــداد،  •

املــستنري يف القـراءات العــرش (بأطروحتـه ) نحــو ورصف(ختـصص 
 .)هـ، دراسة وحتقيق٦٩٤البن سوار البغدادي، ت 

مـن ) لغـة(ختـصصحصل عىل درجة املاجـستري يف اللغـة العربيـة ،  •
البحث الـداليل يف كتـب (اجلامعة املستنرصية، يف بغداد، بأطروحته 

 ..)معاين القرآن الكريم
 



 

 
 



 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم


 وعـىل آلـه ، والصالة والسالم عىل سيدنا حممـد، رب العاملنياحلمد هللا
 وصحابته أمجعني وبعد

َفإن من أمجل ما يف تراث أمتنا الثقايف، أن معينـه ال ينـضب عـىل تقـادم 
ّاأليام وكر األزمان، بل كلام أوغل الكتاب يف القدم كان ذلك أغنى وأقنـى، 

فــال أزال أنقــب عــن  وكثــرة شــغفي بــه، ،وإننــي بــسبب حبــي هلــذا الــرتاث
ًخفاياه، وأكشف أرسار مكنونه، مـا اسـتطعت إىل ذلـك سـبيال، وغـايتي يف 
هذا البحث، إن شاء اهللا تعاىل، أن أدرس مناهج مجلة من كتب هـذا الـرتاث 
ًكانت قد اختذت من الفاحتة سبيال هلا لتحقيق غاياهتا، وقفـت عليهـا عنـدما 

) احلسان يف إعـراب أم القـرآنالقواعد (ًكنت أحقق واحدا منها وهو كتاب 
َالبن النجار الدمشقي، إذ دعت طبيعة حتقيقـه البحـث عـام ماثلـه يف منهجـه 
وأسـلوبه، فوقفــت عـىل مجلــة منهــا، وبعـد النظــر فيهــا وجـدت أهنــا تــشكل 
ظاهرة منهجية يف التأليف النحوي، بل يف النحو القرآين، جتمع بـني التقليـد 

حثــي هــذا لكــشف كنههــا، وإلقــاء والتجديــد، فرأيــت أن تكــون موضــوع ب
الضوء عليها، فعمدت جلمع معلومات عام أفرد منها إلعراب سورة الفاحتة 
ّفحــسب؛ ذلــك ألن الكتــب التــي عنيــت بالفاحتــة يف مجيــع الفنــون ال تكــاد 

 وبعــد ،ًحتــىص، فوقفــت يف املظــان عــىل نحــو اثنــي عــرش عنوانــا ممــا أبتغيــه 
 اسـتخرجت منهـا مخـسة ،تمهيـددراستها ومتحيصها حـسب مـا سـيأيت يف ال

كتب لتكون عامد هذا البحث، الذي يرمي لكشف منهج جديـد يف التـأليف 
ً إذا جاز التعبري، يربط بني النحـو والقـرآن ربطـا ، أو النحو القرآين،النحوي



 

 
 

ّوثيقا، وكانت انبثاقتـه األوىل عـن كتـب معـاين القـرآن، ثـم تفـرد يف منهجـه  ً
ًليشكل منهجا مستقال يف هذا   .الباب من العلمً

 ،لذا اقتىض مني هـذه الدراسـة التـي انتظمـت مادهتـا يف سـتة مباحـث
 أفـردت مخـسة مـن هـذه املباحـث ،يتقدمها مقدمة، ومتهيـد، ويعقبهـا خامتـة

ً كــل كتــاب منهــا يف مبحــث مــستقل، مرتبــة ترتيبــا زمنيــا، ،لدراســة الكتــب ً
ًىل تعريفـا ّواشتمل كل مبحث منها عىل ست فقرات رئيسة، عرفـت يف األو

ّ و بينت يف الثانية قيمة الكتاب العلمية،  وكشفت ،ًموجزا باملؤلف والكتاب
يف الثالثة عن أهم املوضوعات التي عاجلهـا ومنهجـه يف عرضـها، وذكـرت 
يف الرابعــة أهــم مــصادره ومنهجــه يف التعامــل معهــا، وخصــصت اخلامــسة 

ــا،  ــا ومنهجــه يف توظيفه ــد عليه ــي اعتم ــشواهد الت ــة ال ّوجليــت يف لطبيع
السادسة اهتاممه بالتعليل وإبداء الرأي، واختـرصت يف الـسابعة أبـرز معـامل 

 .منهجه
ثم أفـردت املبحـث الـسادس للمقارنـة بـني هـذه الكتـب، واشـتملت 

 .اخلامتة عىل أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث
لبحـث، أما من حيث املصادر الرئيسة التي تم االعتامد عليهـا يف هـذا ا

إعــراب : وهــي، فيـأيت يف مقــدمتها الكتـب اخلمــسة التــي هـي عــامد البحـث
هــ مـن كتابـه إعـراب ثالثـني سـورة، وفاحتـة ٣٧٠الفاحتة البـن خالويـه، ت

 وإعـراب أم الكتـاب ، هــ٦٨٤اإلعراب بإعراب الفاحتـة لإلسـفراييني، ت 
 ، هــ٨٦٧ ت ، والقواعد احلسان البـن النجـار، هـ٧٤٢البن املنفلوطي، ت

هـ، و بعض كتب ١١٤٩وإعراب الفاحتة من اإلفصاح  لليوغرجتي، ت بعد 
 . وكتب الرتاجم والفهارس،النحو وإعراب القرآن، والتفاسري



 

 
 

ّوأود هنا أن أسجل خالص شكري وتقديري إىل املحكمني الكـريمني 
ّعىل ما قدماه إيل من مالحظة قيمة أثرت هذا البحث، كـام أشـكر إدارة جملـة 

سات القرآنية عىل وعىل رأسهم سعادة األستاذ الدكتور بـن عبـد لدراتبيان ل
 . تفضلهم بالعناية هبذا البحث ونرشه.الرمحن الشايع رئيس هيئة التحرير

هذا واهللا أسأل أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكـريم، وأن يـدفع 
بــه  عنــي يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون، وأن ينفــع بــه طلبــة العلــم، إنــه أكــرم 

 .ل، وأفضل مأمولمسؤو
 

 الدكتور عامر بن أمني الددو
 هـ١٤٣٢/شعبان/ ٢٧

  القصيم،بريدة



 

 
 



 

 
 




 
اعتنى علامء األمة عناية خاصة بسورة الفاحتة؛ ملـا هلـا مـن خـصوصية 

، وبيـان معلومة، فأفردوا هلا عرشات الكتب، لتفسري آهيا، وجتويـد حروفهـا
مواضع البالغة فيها، وما هلـا مـن الفـضائل، وكـان للنحـاة ومعـريب القـرآن 

ُ، إذ وقفـت عـىل مجلـة مـن الكتـب التـي أفـردت )١(سهم وافـر يف هـذا اخلـري ٍ
 وبعـضها اآلخـر اليـزال إلعراب هذه السورة املباركة، وصل إلينـا بعـضها،
يـار املناسـب منهـا  واخت،ًمفقودا، وغرضنا هنا التعريف بام وقفت عليه منها

ًللدراسة، وهي كاآليت مرتبة ترتيبا زمنيا ً: 
هــ، مـن خـالل ٣٧٠، احلسني بن أمحـد،  ت إعراب الفاحتة البن خالويه -١

 .)٢ ()إعراب ثالثني سورة(كتابه 
 لعبد اللطيف بن يوسف بـن حممـد بـن عـيل لواضحة يف إعراب الفاحتة،ا -٢

، وهـذا هــ٦٢٩، ت بـاداملعروف بابن اللاملوصيل، البغدادي، الشافعي، 

                                                
ًهذا فضال عن الكتب التي عنيـت بـإعراب القـرآن كـامال، أو بعـض سـو) ١( ره، فهـي كثـرية ً

ًجدا أفرد هلا أخي وصديقي الدكتور يوسف العيساوي كتابا خاصـا سـامه  ً علـم إعـراب (ً
صــفحة، طبــع يف دار الــصميعي، يف الــسعودية، ) ٣٥٥(يقــع يف ) القــرآن تأصــيل وبيــان

وللوقوف عىل املصنفات التي صنّفت يف إعراب القرآن قديمها . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨سنة
 .، وما بعدها١٣٢لم إعراب القرآن تأصيل وبيان صع:  وحديثها؛ ينظر كتاب

أدخلت هذا الكتاب ضمن دراستي، مع أنه مل يفرد كتابه ألعراب الفاحتة، ذلك ألنـه قـد ) ٢(
ًأعطاها أمهية خاصة، إذ خصص هلا جزءا كبريا من كتابه، ثم إنه من أصـحاب الـسبق يف  ً

 .اللغة والنحوهذا الباب، فهو أول من توسع يف إعراب الفاحتة من أهل 



 

 
 

 .)١(الكتاب مفقود، وقد ذكرته املصادر القديمة
، لإلسفراييني، حممد بـن حممـد بـن أمحـد، فاحتة اإلعراب بإعراب الفاحتة -٣

 .)٢(هـ٦٨٤ت 
بـن املنفلـوطي، ويل الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن ال: الكتـابإعراب أم  -٤

املنفلوطي، ابن بأمحد بن إبراهيم بن يوسف العثامين الديباجي، املعروف 
 ،)٣(هـ،٧٤٤الشافعي، ت 

املنسوب خطأ لسعد الدين التفتازاين، مسعود بن عمـر،  : إعراب الفاحتة -٥
 . )٤(هـ٧٩٣ت 

                                                
، وكـشف الظنـون ١/٣٢٥، وهدية العـارفني ٣٢٤-٢٢/٣٢١سري أعالم النبالء : ينظر) ١(

إعــراب (، حتــت عنــوان ١٥٠علــم إعــراب القــرآن ص : ُذكــرت يف كتــاب. ١/١٢٣
 . والصواب ما أثبته). الفاحتة

، ونـرشت ١٩٧٨طبعت بتحقيق حـسن البـدري النـادي، دار الزينـي للطباعـة، القـاهرة ) ٢(
، )٢(م١٩٨١الدكتور عفيـف عبـد الـرمحن، مطبوعـات جامعـة الريمـوك : ًيضا بتحقيقأ

ًوحققها أيضا الدكتور حمسن سامل العمريي، ونرشها يف معهد إحيـاء الـرتاث بجامعـة أم 
 .القرى، بمكة املكرمة

ــه يف) ٣( ــايض شــهبة : تنظــر ترمجت ــن ق ــشافعية الب ــات ال ــذهب ٣/١١٢طبق ، وشــذرات ال
ــة  .٨/٢٢٧، واألعــالم ٦/٢٣٣ ــرصة جــدا يف املكتب ــسخة خمت ــن هــذه  املخطوطــة ن ًوم

ًورقـات، خطهـا قـديم ورديء جـدا، ) ٨(، تقـع يف )٣٢١٦(الظاهرية بدمشق حتت رقم 
ًعندي صـورة منهـا، ومنهـا نـسخة أخـرى تامـة يف املكتبـة الظاهريـة أيـضا، حتـت عنـوان 

ــة، عنــدي) ٢٣(، تقــع يف )١٨٠٢(، رقــم )إعــراب التعــوذ والفاحتــة( ــا ورق  صــورة منه
ّأيضا،مل يعرف املفهرس مؤلفها، وبعد مزيد مـن البحـث والتقـيص، تبـني يل، بفـضل اهللا،  ً

وهي نسخة جيدة وتامة، . أهنا النسخة األصل من هذا الكتاب، وأن األوىل خمترصة عنها
 .تستحق العناية والتحقيق

 =أمنـت خزينـة (قم من هذا الكتاب  نسخة خمطوطة يف متحف طوبقايب رساي، يف تركيا ر)  ٤(



 

 
 

هــ، وهـو يف تفـسري الفاحتـة ٧٩٥البن رجب احلنبيل،ت : إعراب الفاحتة -٦
 .)١(وليس يف إعراهبا

ّالبن النجـار الدمـشقي: القواعد احلسان يف إعراب أم القرآن -٧ ِحممـد بـن  ،ِّ َّ َ ُ
ِأمحد بن داود، ت َ  نسأل اهللا ،للنرش انتهيت من حتقيقها وقدمتها . هـ٨٦٧َ

 .التوفيق
للربكوي، حميي الدين حممد بـن بـري عـيل بـن إسـكندر : إعراب أم القرآن -٨

مل أ قف عىل ذكر هلذا الكتاب إال يف بعض . هـ٩٨١املؤيدي الرومي، ت 
 . )٢(املصادر احلديثة

، خلالـد األزهـري، خالـد بـن عبـد سور التسع األخريةإعراب الفاحتة وال -٩
 .)٣(هـ، خمطوط٩٠٥اهللا بن أيب بكر، ت 

                                                

، حتمـل الورقـة األوىل منهـا هـذا العنـوان، وهـذه )٤(ورقـة) ١٢٦(، تقع يف )١٩٥١يس  =
، )فاحتة اإلعـراب وإعـراب الفاحتـة لإلسـفراييني(النسبة، وليس ذلك بصواب وإنام هي 

 ).ابن النجار الدمشقي وكتابه القواعد احلسان(وقد فصلت القول يف ذلك يف بحث 
حمقق كتاب تفسري سورة ) إعراب الفاحتة( فات ابن رجب حتت عنوانأدرجه ضمن مؤل)  ١(

ينظـر تفـصيل ذلـك يف . النرص البن رجب، والصواب يف تفسري الفاحتة وليس يف إعراهبا
 .٢٦٩منهج ابن النجار  : بحث

وأحال بدوره إىل الفهرس الشامل، ومل أقـف عليـه  . ١٥٠علم إعراب القرآن ص : ينظر) ٢(
 .فيه

منـه نـسخ خطيـة يف مكتبـات العـامل، إحـداها يف مكتبـة . عنوان من صـنع املفهـرسهذا ال) ٣(
والثانيـة . هـ١٠٢٥ورقات منسوخة سنة ) ٦(، تقع يف )٥٣٩. ٣٧٥(جوتا يف أملانيا، رقم 

-٧٨(ورقات، ضمن جمموع ) ٦(، تقع يف )٧/٢٣١٦يف املكتبة الوطنية يف باريس، رقم 
) ٣٥(، تقع يف )٧/٢٧٠/ بكر(ل يف العراق، رقم يف مكتبة أوقاف املوص: والثالثة). ٨٣

ويف فهرس خمطوطات مكتبة املـسجد النبـوي الـرشيف، إشـارة إىل . ضمن جمموع. ورقة
 =ورقـة، ضـمن جممـوع مـن ) ٢٢(، تقـع يف )١٧(٢١٥/٨٠(وجود نسخة منه حتـت رقـم 



 

 
 

لفــتح اهللا بــن حممــود بــن حممــد العمــري ، )منظومــة(إعــراب الفاحتــة  -١٠
ورقات، ) ٥(خمطوطة تقع يف نحو . )١(هـ١٠٤٢األنصاري البيلوين، ت 

، ، حمفوظة يف مركز امللك فيصل بالريـاض)٧٦-٧٢(ضمن جمموع من 
ــم  ــا، إال أهنــا غــري )٤٦١٥(حتــت رق ــد حــصلت عــىل صــورة منه ، وق

 .واضحة، فلم أستطع قراءهتا
ألمـني بـن ) يشتمل عىل إعـراب الفاحتـة والكافيـة يف النحـو(اإلفصاح  -١١

  املتـــوىف بعـــد ســـنة،مــال يوســـف بـــن رمــضان بـــن حممـــد اليــوغرجتي
 .)٢(هـ١١٤٩

: املختـرص ) خمترصة من كتاب إعـراب ثالثـني سـورة (إعراب الفاحتة  -١٢
 . جمهول

ويف ضوء ذلك سوف تتنـاول هـذه الدراسـة، إن شـاء اهللا، مجيـع هـذه 
الكتب ما عدا إعـراب الفاحتـة خلالـد األزهـري، لـشدة اختـصاره، فهـو ال 

                                                

 ، بعد رشح األزهرية خلالد األزهري، وبعد الرجوع إىل النسخة األصلية يف)١١٢-٩١( =
املسجد النبوي تبـني أهنـا سـاقطة مـن املجمـوع، وال يوجـد يف خامتـة رشح األزهريـة إال 

وقـد أهـداين أخـي فـضيلة الـشيخ حممـد الـصانع، رئـيس ..) ويليه إعراب الفاحتة(عبارة 
: ينظـر.  ًقسم املخطوطات يف املكتبـة نـسخة مـصورة مـن هـذا املجمـوع، جـزاه اهللا خـريا

،  وعلـم ١٤٠٠خمطوطات املسجد النبـوي تسلـسل ، وفهرس ١/٥١٧الفهرس الشامل 
 .١٥٢إعراب القرآن 

، ورحيانة األلبا ٢/٢٧٧عامل مشهور، له مؤلفات عدة، وله ترمجة مطولة يف خالصة األثر) ١(
ــدنيا  ــاة ال ــرص١/٥٧وزهــرة احلي ــل م ــشعراء بك ــرص يف حماســن ال ــالفة الع ،  ٤٠٦، وس

 .١/٤٣١، وهدية العارفني٦/٣٢٧واألعالم
نسبة هذا الكتاب هلذا املؤلف ليست عىل وجه اليقني، وسوف يـأيت احلـديث عنـه، : ينظر) ٢(

 .إن شاء اهللا



 

 
 

يتعدى الـصفحة الواحـدة، واملنظومـة لعـدم وضـوحها، وخمتـرص إعـراب 
ب وبذلك تبنى هذه الدراسـة عـىل مخـسة كتـ. ثالثني سورة لوجود األصل

 .نسأل اهللا التوفيق والسداد. يف هذا احلقل من العلم
 

 
 



 

 
 





 

وهـذا ) إعراب ثالثـني سـورة (معلوم أن ابن خالويه قد وسم كتابه بـ 
ًسعا يعنــي أنــه مل يقتــرص عــىل إعــراب الفاحتــة فحــسب، وإنــام أدرج معهــا تــ

وعرشين سورة من القـرآن، وذلـك مـن سـورة الطـارق، إىل سـورة النـاس، 
والـذي جعلنــي أدرج هـذا الكتــاب ضــمن هـذه الدراســة، كونـه قــد خــص 
الفاحتة بيشء من التفرد، إذ بدأ هبا وتوسع يف إعراهبا، ثـم قفـز بعـد ذلـك إىل 
ين السور األخرية من القـرآن، ثـم إنـه مـن متقـدمي النحـاة واللغـويني، الـذ

 . فتحوا هذا الباب ملن خلفهم
وعليه نفتتح دراستنا بـه؛ ألنـه األقـدم يف  هـذه املجموعـة التـي هـي قيـد 
الدراسة، ونبدأها بتعريف موجز باملؤلف وكتابه، وإن كانا مـشهورين؛ ليكـون 
ّالدخول منطقيا لعنارص البحث الرئيسة، ولكيال نخل بمنهج دراستنا، ألن من  ً

 .لتعريف هبا وبمؤلفيها لعدم شهرهتاهذه الكتب ما يقتيض ا
 .تعريف موجز باملؤلف والكتاب : ًأوال
 : التعريف باملؤلف-١

احلسني بن أمحد بن خالويه بـن محـدان، أبـو عبـد اهللا : هو أما املؤلف ف
انتقـل " ثـم ،ًهجري، طلبا للعلـم) ٣١٤(اهلمذاين النحوي، قدم بغداد سنة 

 أفـراد الـدهر يف كـل قـسم مـن  وصـار هبـا أحـد،إىل الشام واستوطن حلـب
 .)١(كام يقول ابن خلكان. "أقسام األدب، وكانت إليه الرحلة

                                                
ــان )  ١(  =مقدمــة إعــراب : وملعرفــة املزيــد مــن مــصادر ترمجتــه ينظــر . ٢/١٧٨وفيــات األعي



 

 
 

ــرية يف النحــو واللغــة، والقــراءات، واألدب، أحــىص  لــه مؤلفــات كث
ًالدكتور العثيمني منها واحدا وأربعني مؤلفا ما بني رسالة وكتاب وال نريد . ً

 )١( القـدامى دراسـتهاب يف قـد أسـه؛ ألنـهأن نطيل هنا يف حياة ابن خالويـه 
ودارت حــول حياتــه وجهــوده العلميــة مجلــة مــن الرســائل . )٢(واملحــدثون

 :اجلامعية منها
ابن خالويه وأثره يف الدراسات الرصفية مع حتقيـق القـسم اخلـامس مـن  -

، حممد أبو الفتوح رشيـف، رسـالة ماجـستري، كتابه ليس يف كالم العرب
 .١٩٧٠ سنة ، القاهرةنوقشت يف كلية دار العلوم، بجامعة

ابــن خالويــه وأثــره يف النحــو واللغــة، عبــد الفتــاح احلمــوز، رســالة  -
 .م١٩٧٦ماجستري، نوقشت يف جامعة الكويت،  سنة 

، ابن خالويه وجهوده يف اللغة مع حتقيق كتابه رشح مقـصورة ابـن دريـد -
ــة اآلداب،  ــشت يف كلي ــش، رســالة ماجــستري، نوق حممــود جاســم دروي

 .م١٩٨٢نة بجامعة بغداد، س
ــصور  - ــد الواحــد من ــاره، عب ــه وآث ــوي النحــوي، حيات ــه اللغ ــن خالوي اب

 ، باجلامعـة التونـسية،شهاب، رسالة دكتوراه، نوقـشت  يف كليـة اآلداب
                                                

 .١١/ ١القراءات  =
باء ، ومعجم األد٢٢٧، وتاريخ العلامء النحويني ٩٢الفهرست البن النديم : منها: ينظر)  ١(

 . ٣١٧، وطبقات النحاة واللغويني ٣/٢٦٩، وطبقات الشافعية الكربى ٩/٢٠٠
رسـالة يف أسـامء الـريح، بتحقيـق أسـتاذنا الـدكتور حـاتم صـالح : مقدمات كتبـه : ينظر)  ٢(

الضامن، و إعراب القراءات السبع وعللها، بتحقيق الدكتور عبـد الـرمحن العثيمـني ص 
اين بتحقيق سامي الدهان، والبـديع بتحقيـق أسـتاذنا ، ورشح ديوان أيب فراس احلمد١١

 .١٩الدكتور جايد زيدان ص 



 

 
 

 .م١٩٨٧سنة 
، صباح حسني دراسة نحوية موازنة: املصطلح النحوي عند ابن خالويه  -

وصل، سـنة حممد، رسالة ماجستري، نوقشت يف كلية اآلداب، بجامعة امل
 .م١٩٩٧

دراسة نحوية :  واألزهري هاالحتجاج للقراءات القرآنية عند ابن خالوي -
، هزاع سعد مبارك، رسالة دكتوراه، نوقشت يف كلية دار العلوم، موازنة

 .م١٩٩٧بجامعة القاهرة،  سنة 
 الـصوتية يف القـراءات القرآنيـة يف كتـاب إعـراب هتوجيهات ابن خالويـ -

، حممود مبارك عبد اهللا عبيـدات، رسـالة ن الكريمثالثني سورة من القرآ
 .م١٩٩٩ نوقشت يف جامعة الريموك، باألردن، سنة ،ماجستري

،  رشـيد ًدراسـة وتقـويام: إعراب القراءات السبع وعللها البـن خالويـه  -
ــربيش، رســالة ماجــستري، ــة، ،عبــد اهللا ال ــة اللغــة العربي  نوقــشت يف كلي
 .هـ١٤٢٠مية، سنة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

: املسائل النحوية والترصيفية يف رشح مقصورة ابن دريـد البـن خالويـه  -
 نوقشت يف كلية اللغة ،، بدر حممد الراشد، رسالة ماجستريمجعا ودراسة

 .هـ١٤٢٠العربية، بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  سنة 
ويـة لغويـة، دراسـة نح: إعراب القـراءات الـسبع وعللهـا البـن خالويـه -

يارس حممد اخلليل، رسـالة دكتـوراه، جامعـة صـدام للعلـوم اإلسـالمية، 
 .م٢٠٠٤بغداد، 

 . التعريف بالكتاب-٢
إعراب ثالثني سـورة مـن (ُ أما الكتاب فقد نرش أول مرة حتت عنوان 



 

 
 

م، عـىل نفقـة دائـرة املعـارف العثامنيـة يف ١٩٤١هـ، ١٣٦٠ سنة ،)١ ()القرآن
ند، بعناية املسترشق األملـاين األسـتاذ الـدكتور فـريتس حيدر آباد الدكن باهل

بمساعدة الشيخ املحدث عبد الـرمحن ) حممد سامل الكرنكو(كرنكو، امللقب 
ِّاملعلمـي الــيامين، ثــم صـورت هــذه الطبعــة مــرات عديـدة، ثــم أعــاد حتقيقــه  ُ
ّونرشه حممد إبراهيم سليم، نرشة جتارية مل يتبع فيـه املـنهج العلمـي لتحقيـق 

ًرتاث، كــام يقـول الــدكتور عبـد الــرمحن العثيمـني، وطبــع أيـضا يف مكتبــة الـ
 .)٢(هـ١٤٠٩القرآن بالقاهرة، سنة 

ثم تناولته دور النرش بالطباعة والتصوير من دون أن تنـسب إخراجـه 
إىل حمقق معـني، وقـد اعتمـدنا يف دراسـتنا هـذه عـىل طبعـة مكتبـة اهلـالل يف 

 .١٩٨٥ املنشورة سنة ،بريوت
كتاب (ه األستاذ الدكتور حممد حممد فهمي عمر، حتت عنوان ثم حقق

الطارقيــة يف إعــراب ثالثــني ســورة مــن املفــصل بــرشح معــاين كــل حــرف 
م، ومل أعثـر عـىل ٢٠٠٦ -هــ ١٤٢٧يف دار الزمان، سنة ) وتلخيص فروعه

                                                
إعــراب : ذكــر الــدكتور عبــد الــرمحن العثيمــني يف مقدمــة حتقيقــه لكتــاب ابــن خالويــه )  ١(

ألنه بـدأ ) الطارقية(و) الطارقيات( بأن هذا الكتاب يعرف باسم ١/٦٥القراءات السبع 
للمـصدر الـذي ذكـر ذلـك، وقـد تتبعـت هـذا األمـر يف ومل يـرش . بإعراب سورة الطارق

مظانه، فلم أقف عىل ذلك إال يف كتاب الذريعة إىل تصانيف علامء الـشيعة، وهـو مـصدر 
غري موثوق،  ويف إحدى نسخ الكتاب املخطوطة املحفوظة صـورة عنهـا يف مكتبـة مركـز 

ب التـي ترمجـت أمـا الكتـ). ٦٤٣٢٧(البحث العلمي وإحياء الرتاث بمكة املكرمة رقـم 
البن خالويه، أو التي أفادت من الكتاب فقد نصت عىل عنوانه املـذكور، وهـو الـصواب 

هـذا كتـاب ذكـرت فيـه إعـراب ثالثـني «: ألنه مستخلص من عبارة مؤلفـه، وهـي قولـه 
 ) .سورة من املفصل

 .١/٦٥)  مقدمة املحقق(إعراب القراءات السبع وعللها : ينظر)  ٢(



 

 
 

 .هذه الطبعة إال بعد أن أرشف هذا البحث عىل هنايته لذا مل اعتمدها
تاب عـدد مـن البـاحثني القـدامى فوصـل إلينـا مـن كام اعتنى هبذا الك

 : جهودهم نسختان خطيتان خمترصتان
إحـدامها حمفوظــة يف مكتبـة جــسرتبتي، منــسوخة بخـط خمتــرصها حممــد  -

 .)١(هـ٨٧٧خليل بن حممد البرصوي، سنة 
والثانيــة حمفوظــة يف مكتبــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية،  -

 .)٢(ف خمترصها مل يعر،)٧٤٦٤( رقم ،بالرياض
ونسخة خمترصة لسورة الفاحتة فقط، مل أستطع معرفة املخترص، حمفوظـة  -

ــصل للبحــوث والدراســات  ــك في ــز املل ــسم املخطوطــات يف مرك يف ق
 حـصلت عـىل صـورة منهـا، ،اإلسالمية، بالرياض، تقع يف أربع ورقات

 .خطها جيد
ــد اهللا - ــارك عب ــه مــن الدارســني املحــدثني الباحــث حممــود مب ــى ب  واعتن

توجيهات ابن خالويـة الـصوتية يف (عبيدات، فدرس مادته حتت عنوان 
ـــن القـــرآن  ـــني ســـورة م ـــاب إعـــراب ثالث ـــراءات القرآنيـــة يف كت الق

 .م١٩٩٩رسالة ماجستري،  بجامعة الريموك، سنة )الكريم
أما سبب تأليفه  فقد أشار املؤلف إىل ذلـك إشـارة بـسيطة، مفادهـا أن 

ه عىل فهم مجيع ما يرد عليه من إعراب ألفـاظ ًيكون هذا الكتاب عونا لقارئ
القرآن، وكأنه رأى أن ما أعربـه يف هـذه الـسور يمثـل مجيـع ألفـاظ القـرآ ن، 

                                                
والفهـرس الـشامل . ١/٦٦)   مقدمـة املحقـق(القـراءات الـسبع وعللهـاإعـراب : ينظر)  ١(

 .١٥٢، وعلم إعراب القرآن ١/٥٠٦
 . ١/٦٦)  مقدمة املحقق(إعراب القراءات السبع وعللها : ينظر)  ٢(



 

 
 

ليكون معونة عىل مجيع ما يرد عليك من إعراب القرآن إن «: ويف ذلك يقول
 .)١(»شاء اهللا

 :قيمة كتاب ابن خالويه العلمية: ًثانيا
 :ة، استمدها من األمور اآلتيةهلذا الكتاب قيمة علمية كبري

كونه لعامل لغوي متقدم، له شهرته ومكانته العلمية بني أبناء عرصه ومن  -
 .جاء بعدهم

كونه اشـتمل عـىل آراء وأقـوال لـبعض العلـامء، كـان املؤلـف قـد رواهـا  -
 .عنهم مشافهة، ال ذكر هلا يف كتبهم، كأقوال شيخه ابن جماهد

ً الفاحتة نوعا من اخلـصوصية والتفـرد كونه أول كتاب يف بابه يويل سورة -
 . يف باب اإلعراب

ــرية،كونــه اهــتم بموضــوع التعليــل -  تفيــد ، فــإن لــذلك أمهيــة علميــة كب
 .املهتمني يف علم أصول النحو

ّكونــه اشــتمل عــىل آراء علميــة رصحيــة ملؤلفــه، بيناهــا يف باهبــا، والســيام  -
 .موقفه من القراءات

يدة ملن رام فهم ألفاظ الفاحتة ودالالهتا اشتامله عىل مادة لغوية نافعة ومف -
 .اللغوية، واشتقاقاهتا الرصفية، ومواضعها من اإلعراب

ّتفرده بمنهج فيه نوع من اجلدية، خدم من خاللـه سـورة الفاحتـة، فكـان  -
ًذلك سببا لسلوك غريه هذا املسلك، فتكونت بسبب ذلـك جمموعـة مـن 

 . عرفت بكتب إعراب الفاحتة،الكتب

                                                
 . ٣إعراب ثالثني سورة )  ١(



 

 
 

 .م املوضوعات التي عاجلها ابن خالويه يف كتابه ومنهجه يف عرضهاأه: ًثالثا
انصب اهـتامم ابـن خالويـه عـىل إعـراب ألفـاظ الفاحتـة مـع االسـتعاذة، 
وبيان دالالهتا اللغوية، واشتقاقاهتا الرصفية، مع اهتامم بالتعليل، فالناظر يف 

بعـض الكتاب يقف عـىل الكثـري مـن املعـاين اللغويـة، ووجـوه اإلعـراب، و
وجوه القراءات، ويشء مـن لغـات العـرب وأشـعارها، فهـو أقـرب لكتـب 

يف معاين القرآن منه لغريه، فمنهجه قريب من منهجها، لذا قال عند الرشوع 
ــسملة،  ــن الب ــى م ــد أن انته ــاظ الفاحتــة بع ــرآن (إعــراب ألف ــراب أم الق إع

 .، فهذا يشري إىل شدة اهتاممه باملعاين)ومعانيها
ج فإن ابن خالويه مل يفصل القول يف ذلـك، بـل أشـار أما من حيث املنه

ــرصة ــك إشــارة رسيعــة خمت ــه ســوف يــرشح كــل حــرف، ،إىل ذل  إذ ذكــر أن
ويلخص فروعه، ويرشح غريب ما يشكل، ويبني مـصادره وتثنيتـه ومجعـه، 
غري أين ومن خالل النظر فيام خيص دراستي من الكتاب، يمكنني أن أصف 

 :منهجه عىل النحو اآليت
ً ابن خالويـه مقدمـة كتابـه اختـصارا شـديدا، إذ مل تتجـاوز أربعـة اخترص - ً

أســطر، أشــار فيهــا إىل مــضمون كتابــه، وبعــض معــامل منهجــه، وســبب 
ّتأليفه، بل عمد إىل االختصار الشديد يف مجيع فقرات الكتاب، وقد نص 

ألين قد حتريت يف هذا الكتاب االختصار واإلجياز مـا «: عىل ذلك بقوله
ــه  ــسهل حفظــه عــىل مــن وجــدت إلي ــه، وي ــاع ب ًســبيال، ليتعجــل االنتف

 .)١(»..أراده

                                                
 .١٤: إعراب ثالثني سورة ص) ١(



 

 
 

افتـتح ابـن خالويــه كتابـه بــإعراب كلـامت االسـتعاذة، ثــم البـسملة، ثــم  -
ًأعرهبا كلمة كلمة من غري أن يدع منها حرفـا واحـدا، كـام ذكـر. الفاحتة ً .

 . مرتبة حسب سياقها الذي هي فيه
 املـصطلحات التـي اسـتعملها يف ّيعرب اللفظة أوال، ثم ينطلق يف تفسري -

ــك  ًاإلعــراب، فــإن كانــت الكلمــة املعربــة فعــال، راح يــرشح طبيعــة ذل
ًالفعل، وماهيتـه، وعالماتـه، وإن كانـت حرفـا راح يبـني نوعـه وطبيعـة 
ًعمله، ويذكر ما شاكله، وإن كانت اسام أخـذ يفـصل القـول يف األسـامء 

ّوية، فهـو يفـرتض أن وعالماهتا، وهكذا يفعل يف بقية املصطلحات النح
القارئ إذ ذاك غري عامل هبذه املصطلحات، لذا حياول توضـيحها لـه، ثـم 
يذكر بعد ذلـك مـا يتعلـق بالكلمـة املعربـة مـن موضـوعات التـرصيف، 

 .والصوت، واملعاين
حاول ابن خالويه مـن خـالل الكلـامت املعربـة أن يفيـد القـارئ بـبعض  -

 .ملعجمية هلاالقواعد النحوية والرصفية، والدالالت ا
 بمعنـى أنـه مل يفـصل بيـنهام بحيـث ينهـي مـا ،مزج بني النحو والـرصف -

يتعلق بأحدمها ثم ينتقل إىل اآلخر، بل تداخل احلديث عنهام كأهنام يشء 
 .واحد عنده

حاول ابن خالويه أن يصل إىل القاعـدة النحويـة والـرصفية، مـن خـالل  -
آن، وفهــم القــرآن الــنص القــرآين، وهــو هبــذا يــربط تعلــم النحــو بــالقر

ِتعلــم النحــو مــن خــالل القــرآن، و : بــالنحو، وكــأن لــسان حالــه يقــول َ ّ
ِاستعن عىل فهم القرآن بالنحو ِ ْ. 

ًاستشهد بآيات كثرية من القرآن الكريم، فضال عـن ألفـاظ الفاحتـة التـي  -



 

 
 

ــشهد بــبعض وجــوه القــراءات،  واحلــديث  هــي مــدار الكتــاب،كام است
 .ال العلامءوأقو الرشيف، والشعر العريب،

اهتم بتفسري األلفاظ الغريبة التـي تعـرض لـه مـن خـالل شـواهده التـي  -
) إبـراهيم(من مثـل بيانـه للغـات الـواردة يف لفـظ كلمـة  وذلك ،يسوقها

 .)١ ()أعوذ(التي عرضت له يف شاهد شعري ساقه لبيان معنى كلمة 
وبعـض وجـوه . علل الكثري مـن املـسائل النحويـة والـرصفية والـصوتية -

 . راءاتالق
إن كان ثمة فائدة علمية هلا تعلق بام هو فيه مـن طـرف بعيـد، أرجـأ ذكـر  -

َذلك  إىل ما بعد االنتهاء من الكالم عن املوضوع حـسب منهجـه،  كـذا ،َْ
فعل بعد االنتهاء من إعراب ألفاظ البسملة، إذ أرجأ ثالث فوائد علمية 

ِّملاذا قد: َّهلا تعلق بموضوع البسملة، بني يف األوىل اجلاللـة، ) اهللا(م لفـظ ُ
أن البــسملة آيــة مــن : َّيف البــسملة، وبــني يف الثانيــة) الــرمحن(عــىل كلمــة 

 .)٢(سبب كرس باء البسملة: الفاحتة، وعلل يف الثالثة
ــري مــن املواضــع، والســيام عنــد تعليــل املــسائل إىل أســلوب  - عمــد يف كث

فـإن « أو ،)٣ (»..فقـل... فإن قيل لك «: من مثل قوله. السؤال واجلواب
ــإن ســأل ســائل فقــال«، أو)٤(»فقــل... قيــل مل ــال «أو » ..فقــل... ف إن ق
 .)٥(»فاجلواب... قائل

                                                
 .٤إعراب ثالثني سورة ص : وينظر. اهللاًسوف يرد الشاهد تاما يف هناية الفقرة، إن شاء ) ١(
 .،١٦،  ١٥، ١٤، ١١إعراب ثالثني سورة ص: ينظر) ٢(
 .٦إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٣(
 .٦إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٤(
 .١٢، ١٠، ٨إعراب ثالثني سورة ص: ينظر) ٥(



 

 
 

التــزم إىل حــد كبــري بمعــامل منهجــه الرئيــسة، فقــد حــافظ عــىل أن تكــون  -
ًالكلمة املعربة حمور احلديث، وال يند عنها بعيدا، بل يبقـى يتحـدث عـام 

 .له صلة هبا
اش واملجادلة من املسائل اخلالفية بـني العلـامء، يبدي رأيه فيام  يقبل النق -

والـذي أذهـب إليـه أن هـذه «: من ذلك قوله يف قضية األسـامء احلـسنى 
ــه، وهــي األســامء  ــاء علي ــاىل، وثن ــارك وتع ــا صــفات هللا تب األســامء كله

وقولــه يف قــضية البــسملة أهـي آيــة مــن الفاحتــة أو ال ؟ . )١ (»...احلـسنى
آية مـن سـورة احلمـد، وآيـة مـن  Z "  #  $  !      ] اعلم أن « : قال

ّوالـذي صـح عنـدي فمـذهب ... أوائل كل سـورة يف مـذهب الـشافعي
 .)٢(»الشافعي رمحه اهللا، وإليه أذهب

 .  مصادر ابن خالويه ومنهجه يف التعامل معها: ًرابعا
إن الناظر فيام نحن فيه من كتاب ابن خالويه، يالحظ من غري جهد، أن 

ًد عىل عدد غري قليل من املصادر يف بنـاء مـادة كتابـه، فـضال الرجل قد اعتم
عام أثبته من فكره وعلمه،  إال أنه يف الوقت نفسه،ال يكاد القارئ يقف عىل 
اسم كتاب واحد من ذلك؛ ذلك ألنه قد اقترص عىل نسبة القول لقائلـه مـن 
  غري ذكر الكتاب الذي ذكر فيه ذلك القول أو الـرأي، وهـو هنـج درج عليـه

، ومن األعالم الـذين اعتمـد عـىل أقـواهلم يف إعـراب )٣(يف مؤلفاته األخرى
ــيبويه،ت  :الفاحتــة  ــسائي١٨٠س ــن محــزة، ت : هـــ، والك ــيل ب  ،هـــ١٨٩ع

                                                
 .١٤إعراب ثالثني سورة ص: ينظر) ١(
 .١٥إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٢(
 .١/١٠٠) مقدمة التحقيق(إعراب القراءات : ينظر) ٣(



 

 
 

معمــر بــن املثنــى، ت : عبيــدة  وأيب،هــــ٢٠٧حييــى بــن زكريــا، ت : والفــراء
إبــراهيم بــن حممــد بــن عرفــة املعــروف بنفطويــه، ت :  وابــن عرفــة،هـــ٢١٥
احلسن :  وأيب عيل الفاريس،٣٣٤أمحد بن موسى، ت :  وابن جماهد،ـه٣٢٣

هــ، وأيب ٢٠٤ت ،حممد بن إدريس: هـ، واإلمام الشافعي٣٧٧بن أمحد، ت 
  وحممـد بـن أيب هاشـم، وحممـد بـن القاسـم األنبـاري، ت ،)١(سعيد احلافظ

 . هـ٣٢٨
ء عىل نسبة األقـوال واآلرا فقد حرص ابن خالويهأما من حيث التوثيق 

 وقـد أكثـر ،ًإىل أصحاهبا، بل يالحظ حرصه عىل رواية اخلرب مسندا إىل قائله
 وقد أكثر يف هذا الباب من االعتامد ،حدثني، وأنشدين، وسمعت: من قوله 

، وذلك )٢(عىل شيخه ابن جماهد، إذ روى عنه الكثري من أقوال الفراء وآرائه
َّن الـسمري عـن الفـراء فأما قراءة ابن جماهد التي حدثني عـ«: من مثل قوله ِّ

﴾ فجعلهــام صــفتني هللا تعــاىل يهاِرســُهيــا ومِرُ جم اهللاِِ﴿باســم  ًأن جماهــدا قــرأ
 .)٤( كام أثبت أقوال ابن جماهد نفسه.  )٣(»ّفموضعهام جر

هذا إذا كان قد سمع القول من صاحبه، أو بواسطة، أما إذا أخذ القـول 
ولكن ال يعني هـذا . الكتابمن الكتب فينسبه لقائله فقط من غري أن يذكر 

                                                
سوي، أمحـد : ، لعله٤٥٦ /١قال ابن الصالح يف طبقات الفقهاء الشافعية ) ١( ابن رمـيح النـِّ

: وينظـر: ٣/٢٧٠ونقـل ذلـك القـول  الـسبكي يف طبقـات الـشافعية الكـربى . بن حممد
ل للـسبكي، وهـو البـن ُوفيه نسب هـذا القـو. ١/٢٧) مقدمة املحقق(إعراب القراءات 

 .الصالح
 .١٨، ١٤، ١٣، ٩: إعراب ثالثني سورة ص: ينظر) ٢(
 .٢/١٤معاين القرآن للفراء : وينظر. ١٤إعراب ثالثني سورة ) ٣(
 .٣٤، ٣٢، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٤، ٥إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٤(



 

 
 

أن مجيع األقـوال واآلراء عنـده قـد نـسبت إىل أصـحابه، وإنـام املـراد الكثـري 
، أو قــال )١(وقـال آخـرون: الغالـب ؛ ألنـه عمـم نـسبة بعــض اآلراء فيقـول 

: ، أو يعرضـــها بـــصيغة التمـــريض  فيقـــول)٣(، أو الكوفيـــون)٢(البــرصيون
 .)٤(»وقيل«

ين وجدته حني يكون القول فيه أ الباب، وإن مما حيسب للمؤلف يف هذا
 لقائله مع معرفتـه هيشء من الغرابة، وهو مما اعرتضت عليه العلامء، ال ينسب

ــول  ــه، ويق ــامء : ب ــك احــرتام العل ــه أراد مــن وراء ذل ــال آخــرون،  وكأن وق
مناقشة اآلراء، ومما وقفت   احلدة واجلور يفهوالتلطف هبم، إذ ليس من طبع

رمخان، وأنـشدوا : رمحن بالعربانية: وقال آخرون «: ب قولهعليه يف هذا البا
 :بيت جرير

 )٥(»رباناُ قَمخانَهم رَبْلُحكم صْسَوم تكمَني هجرَّ إىل القسَأو ترتكون
ــــه الزاهــــر نــــسبه وهــــذا القــــول  ــــن األنبــــاري يف كتاب ــــربد  إىل اب امل

ألن إنام مجع بني الرمحن والرحيم، : يقول ًوسمعت أبا العباس أيضا،«:فقال
 نــسبهو ،)٦ (»...شد جلريــرنــالــرمحن عــرباين فجــاء معــه بــالرحيم العــريب، وأ

 وهو قول أنكـره . املعروف بثعلبأمحد بن حييىإىل الزجاج يف معاين القرآن 
                                                

 إعراب ثالثني سورة : ينظر) ١(
 .٩: إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٢(
 .٢٧: إعراب ثالثني سورة ص :  ينظر)٣(
 .١٣: إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٤(
 .١٣: إعراب ثالثني سورة ص )٥(
ــاس ) ٦( ــاين كلــامت الن ــرآن ١/١٥٤الزاهــر يف مع ــدر ١/١٠٤، واجلــامع ألحكــام الق ، وال

 ، ١/١٦٩التحرير والتنوير : ، وينظر١/٣٤املصون



 

 
 

 وقال السمني احللبـي ،)١(»وهذا القول مرغوب عنه«:  قال القرطبي.العلامء
وأنــه باخلــاء  لــيس بعــريب األصــل، ،ّ نقــل فيــه أنــه معــرباومــن غريــب مــ«

 .)٢ (»...ثعلب، واملربد: املعجمة، قاله
: وال« : ﴾CB ﴿من قولـه تعـاىل ) ال(قوله يف إعراب  ومن ذلك 

) ال: (والــضالني، وقيــل: صــلة، والتقــدير: قيــل) ال(الــواو حــرف نــسق، و
 . )٣ (»...التكون صلة إال إذا تقدمها جحد) ال(تأكيد للجحد، وذلك أن 

 ت ،هنا صلة أبو عبيدة، معمـر بـن املثنـى) ال (ّنإومعلوم أن الذي قال 
 وقد هامجه كثـري مـن العلـامء بـسبب هـذا ،هـ مؤلف كتاب جماز القرآن٢١٥

وقد قال بعض مـن « ّالرأي ورمي باجلهالة، منهم الفراء إذ قال يف الرد عليه 
ّوال شك أن ابـن خالويـه  . )٤(»صلة يف الكالم) ال(وأن ... ال يعرف العربية

 أيب عبيدة ورأي الفـراء، ألن كالمـه ملخـص مـن معـاين القـرآن يعرف رأي
 . ًللفراء، غري أنه مل يذكر أبا عبيدة تقديرا له، ألن قوله قد أنكره العلامء

عربانيـة، املـربد، ألن ) الرمحن(ويف املثال األول يعرف أن الذي قال بأن 
وكالمـه يف أول من نسب هذا القول للمربد، ابن األنباري يف كتابـه الزاهـر، 

 . هذه املسألة ملخص منه
ًلذا أرجح أنه مل ينسب مثل هذه األقوال ألصـحاهبا، لـشهرهتا أوال، ثـم 

ِّتقديرا واحرتاما لقائليها ملا وجه إليهم من النقد بسببها ُ ً ً. 
                                                

 .١/١٠٤ )تفسري القرطبي(اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
 .١/٣٤الدر املصون ) ٢(
 .٣٣إعراب ثالثني سورة ) ٣(
 .١/٨معاين القرآن للفراء ) ٤(



 

 
 

أما من حيث دقته يف النقل فقد رأيته ينقل النصوص بتـرصف مـن غـري 
ها ويعرضها بأسلوبه، لـذا وقفـت عـىل التزام تام بعبارة العلامء، وإنام يلخص

.   حـني قابلتـه مـع مـا جـاء يف املجـاز،بعض االختالف فيام نسبه أليب عبيـدة
رحيم ورمحن لغتان، فـرحيم  فعيـل مـن . قال أبو عبيدة « : قال ابن خالويه 
 . )١(»..وذلك التساع اللغة عندهم: قال. فعالن من الرمحة: الرمحة، ورمحن

جمـازه الـراحم، : جمازه ذو الرمحـة، والـرحيم :الرمحن« آنوالذي يف جماز القر
وقد يقدرون اللفظني من لفظ واحد، واملعنى واحد، وذلك التساع الكـالم 

 .مها لغتان: كام هو مالحظ فإن أبا عبيدة مل يقل. )٢(»..عندهم
.طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن خالويه ومنهجـه يف توظيفهـا: ًخامسا

لويــه بــالقرآن الكــريم، والقــراءات القرآنيــة، واحلــديث احــتج ابــن خا 
الــرشيف، واآلثــار، وأقــوال العــرب مــن شــعر ونثــر، كــام استــشهد بــأقوال  

 . العلامء، وإليك تفصيل ذلك
 :  احتجاجه بالقرآن والقراءات -١

ًاستشهد بالقرآن يف أكثر مـن عـرشين موضـعا، إلقـرار قواعـد نحويـة، 
ن معــاين الكلــامت ودالالهتــا، فمــن أمثلــة ومــسائل صــوتية، وبيــان كثــري مــ

بـسم (مـا موضـع البـاء مـن : فإن قيل«: استشهاده به يف مسائل نحوية قوله 
ــة)اهللا ــة أجوب ــك ثالث ــي ذل ــرصيون... ؟ فف ــال الب ــع : وق ــاء رف موضــع الب

أول كالمـي بـسم اهللا، أو باسـم : باالبتداء، أو بخرب االبتداء، فكـأن التقـدير
 ﴾Ò ÕÔÓ  Ö﴿اهللا تعـــــاىل وتبـــــارك قـــــال ... اهللا أول كالمـــــي

                                                
 .٣٣ص : وينظر املصدر نفسه. ١٣: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .١/٢١جماز القرآن ) ٢(



 

 
 

  .)١(»...ُهي النار: أي  ]٧٢احلج[
واألصــل أعــوذ « : ومــن أمثلــة استــشهاده عــىل مــسائل صــوتية، قولــه 

ًباإلله، فحـذفوا اهلمـزة اختـصارا، وأدغمـوا الـالم يف الـالم، فالتـشديد مـن 
: ، األصـل]٣٨الكهـف[﴾ O  N   M  L﴿: أجل ذلك، كام قـال تعـاىل 

 .)٢(»ًفوا اهلمزة اختصارا، وأدغموا النون يف النونلكن أنا، فحذ
وكـل «: أما أمثلة بيان معاين الكلامت ودالالهتا فكثرية، مـن ذلـك قولـه

ــاىل  ــارك وتع ــال اهللا تب ــه شــيطان؛ ق ــال ل ــاس وغــريهم يق ــن الن ــرد م : ّمتم
﴿³² µ´ ﴾]إىل رؤسائهم املنافقني، والكفار، : أي]١٤البقرة
ًوالـــرجم أيـــضا«:  وقولـــه ،)٣ (»...يهـــودوال ّالقتـــل، كقولـــه عـــز وجـــل: َّ ّ :
 .)٤ (»..الشتم، والرجم باحلجارة: ، والرجم]١٨يس[﴾ ]﴿

 فـيام أرى، يعـود ، ومرد ذلك،أما القراءات فقد أكثر من االستشهاد  هبا
 :إىل ثالثة أسباب هي

إعـراب (كونه من أهل التصنيف يف هذا الباب، فهو مؤلـف كتـاب : األول 
 ).للهاالقراءات السبع وع

ًصحبته الطويلة البن جماهد، وتأثره به تأثرا كبريا: الثاين ً. 
سـالمة موقفــه مـن القــراءات، فهـي عنـده دليــل قـاطع، وحجــة ال : الثالـث

                                                
 .٢٨، ٢١، ١٩،  ١٥، وينظر الصفحات٩: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .١٢، ١٠فحات ، وينظر الص٥: إعراب ثالثني سورة ص) ٢(
ــورة ص) ٣( ــني س ــراب ثالث ، ٢٦، ٢٣، ٢١، ١٦، ١٤، ١٢، ٨: ، وينظــر الــصفحات٧: إع

 .وغريها.. ٢٧
 .٢٨، ٢١، ١٩،  ١٥، وينظر الصفحات٩: إعراب ثالثني سورة ص) ٤(



 

 
 

ٌمالك (وجيوز يف النحو «: ّ وقد رصح بذلك، فقال،تدحض، ذلك ألهنا سنّة ِ َ
ِيوم الدين ِّ َ ُ، وال يقرأ به؛ أل)ٌهو مالك(بالرفع عىل معنى ) َ ن القراءة سـنة وال ُ

ّثـم إن مـن رشوط القـراءة املقبولـة عنـده أال .  )١(»ُحتمل عىل قيـاس العربيـة
مليك، ومل يقـرأ : واللغة الثالثة«: قال . املصحف، وأن يكون هلا إمامختالف 
 .)٢(»َ ألنه خيالف املصحَف، وال إمام له؛ٌبه أحد
 مكاهنـا ،ذلذا أخذت أوجه القراءات، بـصنفيها الـصحيح منهـا والـشا 

 واألدلة اللغويـة والـصوتية، وقـد زاد ،الطبيعي عنده، بني الشواهد النحوية
عدد القراء الذين احـتج بقـراءاهتم يف الفاحتـة فحـسب، عـىل اخلمـسة عـرش 

ابن عامر، واحلسن البرصي، واليزيدي، وأبو عمرو، وجماهد، : ًقارئا، منهم
عمر، وأبـو هريـرة، ريض ومحزة، ورؤبة، وإبراهيم بن أيب عبلة، وعيسى بن 

ــري، وأيــوب  ــك، ويعقــوب، وابــن كث ــس بــن مال اهللا عنــه، وأبــو حيــوة، وأن
 .)٣(وغريهم... السختياين، واألعمش

 ومـن ،وكان أكثر احتجاجه هبا إلثبات مسائل نحوية، وأخـرى صـوتية
ِمالك يوم الـدين(وقرأ أبو هريرة «: أمثلة ذلك  قوله ِّ ِ َ ِ  ،عـىل النـداء املـضاف) َ

ِملك يـوم الـدين(وقرأ أبو حيوة . مالك يوم الدينيا : أي ِّ ِ َُ ِ وقـرأ أنـس بـن ). َ
ِملك يوم الدين(مالك  ِّ َ ََ ًجعلـه فعـال ماضـيا) َ َمالـك يـوم (وجيـوز يف النحـو . ً ٌ
 .)٤ (»...هو مالك: بالرفع عىل معنى ) الدين

                                                
 . ٢٤: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 . ٢٣:إعراب ثالثني سورة ص ) ٢(
، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٥، ٤ ص: إعراب ثالثني سورة عىل الرتتيب: ينظر) ٣(

٣٥، ٣٤، ٣٢. 
 .٢٤-٢٣:إعراب ثالثني سورة ص ) ٤(



 

 
 

ُ﴾ النصب عىل احلال من اهلاء وامليم ِ املغضوبِريَ﴿غوجيوز يف «: وقوله
ُهم، وجيوز النصب عىل االستثناء، وقد قرأ بـذلك ابـن كثـري يف روايـة يف علي

 .)١ (»اخلليل بن أمحد
مل : باهلمزة، فقيـل أليـوب) وال الضألني(قرأ أيوب السختياين « : وقوله

إن املدة التي مددمتوها أنتم لتحجزوا هبـا بـني الـساكنني هـي : مهزت؟ فقال
 .)٢(»ُهذه اهلمزة التي مهزت

 :باحلديث الرشيف احتجاجه -٢
أما من حيث احتجاجه باحلديث الرشيف فإن ابن خالويه مل خيل كتابه مـن 
ذلك، إال أنه مل يكثر منه، فلم يذكر غري أربعة أحاديث فقـط، واستـشهاده هبـا مل 
يكن يف صلب املوضـوع، وإنـام كانـت بعيـدة عـن ذلـك بعـض الـيشء، إذ ذكـر 

، وذكـر الثـاين يف سـياق )٣ ()طانالـشي(األول يف سياق حديثه عن معـاين كلمـة 
، والثالث يف سياق حديثه عن الفرق بني الشكر )٤(حديثه عن أ سامء اهللا احلسنى

ــد ــة )٥(واحلم ــواردة يف كلم ــات ال ــن اللغ ــه ع ــياق حديث ــره يف س ــع ذك ، والراب
 .)٦()مالك(

ًثم إنه مل  يسند منها إال حديثا واحدا وهـو الثالـث، ثـم إين مل أقـف عـىل  ً
،  وكأنه أخذه منـه )٧(ول باللفظ الذي ذكره إال يف تفسري الطربياحلديث األ

                                                
 ، ٣٤، ٣٢، ٢٧، ١٩:ً، وينظر أيضا ص٣٤-٣٣: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .٣٤: إعراب ثالثني سورة ص ) ٢(
 . ٨: إعراب ثالثني سورة ص) ٣(
 . ١٤: إعراب ثالثني سورة ص ) ٤(
 .٢٠: إعراب ثالثني سورة ص ) ٥(
 .٢٢: إعراب ثالثني سورة ص) ٦(
 . ٦/٣٣٦تفسري الطربي : ينظر) ٧(



 

 
 

مـا : (وقال رسول اهللا، صـىل اهللا عليـه وسـلم«: وهو قوله. ومل يرش إىل ذلك
ُمـن نفـس مولـود يولــد إال والـشيطان ينـال منـه تلــك الطعنـة، وهلـا يــستهل  ٍ ِ

 رب إين ُّالصبي، إال ما كان من مريم ابنـة عمـران، فإهنـا ملـا وضـعتها قالـت
َوضعتها أنثى، وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فرضب دوهنا  ِّ ُ َ

َحجاب فطعن فيه ٌ(«) ١(. 
 . احتجاجه بالشعر والنثر-٣

أما من حيث استشهاده بالشعر؛ فقد كـان ذلـك ميدانـه الرحـب، ال 
خيتلف بذلك عن كثري من النحاة واللغويني الذين سبقوه، لذا ال تكاد ختلـو 

حة من صـفحات الكتـاب مـن شـاهد شـعري عـىل األقـل، وقـد بلغـت صف
ًنحــوا مــن مخــسني شــاهدا، ســاق عــرشة منهــا لالســتدالل هبــا عــىل مــسائل  ً ً

غري أنه كـان . نحوية، وساق الباقي لبيان معاين الكلامت ودالالهتا املعجمية
ال ال يعنى بنسبة األبيـات لقائليهـا، إال يف القليـل النـادر، إذ مل ينـسب منهـا إ

 .عرشة أبيات فقط
أما الشواهد النثرية املأثورة عـن العـرب؛ فقـد كانـت هـي األخـرى هلـا 

 .)٢(نصيب من احلضور إذ احتج هبا يف ثالثة مواضع عىل مسائل لغوية
 :  احتجاجه بأقوال العلامء-٤

ــري مــن أقــوال العلــامء  اعتمــد ابــن خالويــه يف إعــراب الفاحتــة، عــىل كث
ن جماهد، إذ احتج بأقواله يف أكثر مـن أحـد عـرش وآرائهم، والسيام شيخه اب

ًموضعا، وكان كثريا ما يسأله عام يشكل عليه ًكـام اعتمـد كثـريا عـىل كتـاب ، ً
                                                

 .٨: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .١٤، ٥: إعراب ثالثني سورة ص) ٢(



 

 
 

ّمعاين القرآن للفراء؛ ألنه تلقاه بالرواية عن شيخه ابن جماهد، وقد تـم بيـان 
 .ًذلك مفصال عند احلديث عن مصادره

حـدثني ابـن جماهـد عـن «: لـهومن أمثلـة مـا حيـتج بـه يف هـذا البـاب قو
َّالسمري عن الفراء شكرت لـك، وشـكرتك، وشـكرت بـك، : يقال :  قال،ِّ
ــال ــام يق ــاء، ك ــة : بالب ــادر، واألوىل هــي اللغ ــري ن ــك، وهــذا األخ ــرت ب كف

ــه. )١(»الفــصحى ــت ) احلمــد(وهــذه الوجــوه األربعــة يف  « : وقول وإن كان
يقرأ بـيشء مـن ذلـك إال ال :  فإين سمعت ابن جماهد يقول،سائغة يف العربية

ّبام عليه الناس يف كل مرص ُ«. 
، )٢(كام احـتج يف بعـض املواضـع بـأقوال الـصحايب اجلليـل ابـن عبـاس

 .)٣(ريض اهللا عنه، واحتج بقول الشافعي
 :اهتامم ابن خالويه بالتعليل وإبداء الرأي: ًسادسا

ــشكل ظــاهرة عنــد ابــن خالويــه تــستوجب  ِّإن قــضية تعليــل املــسائل ت
؛ ملعرفة طبيعة هذه املسائل، وهدفه من ذلك، وأسـلوبه يف )٤(قف عندهاالتو

 : وعليه يمكننا القول. التعليل
                                                

: ، والـنص فيـه كـاآليت٢/٢٠معاين القرآن للفراء: ، وينظر٢٠: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
وللوقـوف عـىل ، .))كفرتك، وكفرت بك، وشـكرتك، وشـكرت لـك: والعرب تقول((

 ، ٣٢، و٢٢،  ١٢:إعراب ثالثني سورة ص: شواهد أخرى ينظر
 .١٨، ١٣: إعراب ثالثني سورة ص) ٢(
 .١٥: إعراب ثالثني سورة ص) ٣(
أرى أن هذه الظاهرة عند ابن خالويه تستحق الدراسـة يف رسـالة جامعيـة، حتـت عنـوان ) ٤(

العلة وأثرهـا يف تـراث ابـن (أو ) هالتعليل النحوي والرصيف والصويت يف آثار ابن خالوي(
 ).خالويه



 

 
 

أما من حيث اهلدف؛ فكأنه قصد تزويد الناظر يف كتبه؛ باحلجة والدليل 
ُعىل ما يفرتض السؤال عنه من قبل العلـامء األقـران، ذلـك ألن عـرصه  قـد 

 ومقارعـة األقـران، فهـو العـرص ، املنطقـيمتيز باملناظرات العلمية، واجلـدل
ــذي  ــه  ضــوابط نــضجتال عــىل يــد أيب بكــر بــن ) علــم أصــول النحــو( في

ــاري، ت  ــي، ت ٣٧٠هـــ، وأيب عــيل الفــاريس، ت ٣٢٨األنب هـــ، وابــن جن
ّومل يعد ينفع طالب العلم معرفة القواعد الرضورية من هذا الفـن؛ . هـ٣٩٢

ًذا البـاب إثباتـا ألنفـسهم، وتلبيـة ًلذا كان لزاما عىل العلامء خـوض غـامر هـ
حلاجة طالهبم؛ لذا عمد ابن خالويه  إىل أسلوب احلوار واملجادلة يف عرض 

فـإن ... لإلدغـام: ُمل شددت الالم؟ فقل: فإن قيل«: مادته، فهو يقول لقارئه
ّلـــم  مل ينــون؟ فقــل لــدخول األلــف والــالم؛ ألن التنــوين واإلضــافة : قيــل َ ِ

: وقولـه. )١(»الئل األسامء، فكل واحد يعاقب صـاحبهواأللف والالم من د
ألهنــا : باســم؟ فقــل: واألصــل) بــسم (مل أســقطت األلــف مــن : فــإن قيــل«

. )٢ (»..كثرت عىل ألسنة العرب عنـد األكـل، والـرشب، والقيـام، والقعـود
مل كرست الباء يف بسم اهللا ؟ فاجلواب يف ذلك : إذا سأل سائل فقال«: وقوله

ّ الباء حرفا واحدا وعملها اجلر ألزموها حركة عملهاأهنم ملا وجدوا ً ً.«) ٣(. 
 ،أما من حيث املسائل التـي عللهـا فقـد علـل مـسائل نحويـة، ورصفيـة

 .وصوتية، وبعض وجوه القراءات، ومسميات سورة الفاحتة
اء الصفة وهي  زائدة بجر ب: باهللا« : فمن أمثلة تعليله للمسائل النحوية قوله

                                                
 .٦: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .١١-٩: إعراب ثالثني سورة ص) ٢(
 ١٦: إعراب ثالثني سورة ص) ٣(



 

 
 

) : احلمـد(«: وقولـه. )١(»ّ نصب؛ ألهنا قد حلت حمـل مفعـولوموضع الباء... 
ّرفع باالبتداء، عالمة رفعه ضـم آخـره، فـإن قيـل َمل رفـع االبتـداء؟ فقـل: ٌ ألن : ُ

َاالبتداء أول الكالم، والرفع أول اإلعراب، فأتبع األول األول ّ ّ ّ ّ«)٢(. 
ُأعو: ُواألصل« : ومن أمثلة تعليله لبعض املسائل الرصفية قوله  عـىل، ُذَ

ُأفعل، فاستثقلوا الضمة عىل الواو، فنُقلت إىل العني فـصارت أعـوذ، : مثال ُُ ّ ُ
ّوكذلك أقول وأزول، وما كان مثله فهذه علته َ ُ ُ«)٣(. 

ومن أمثلة تعليله للمسائل الصوتية قوله يف معرض حديثه عـن تـشديد 
أدغمـت : مل شـدد الـشني؟ فقـل: فـإن قيـل.. «) : الشيطان(الشني من كلمة 

وإنام صارت الالم تدغم يف ... ًفيها الالم، والالم تدغم يف أربعة عرش حرفا
ً وهي نصف حروف املعجم؛ ألهنا أوسع احلروف خمرجا، ،ًأربعة عرش حرفا

وهي خترج من حافـة اللـسان، مـن أدنـاه إىل منتهـى طـرف اللـسان، وفويـق 
 احلروف الضاحك والناب الرباعية والثنية، فلام اتسعت يف الفم وقربت من

 .)٤(»فاعرف ذلك، إن شاء اهللا. أدغمت فيها
فأمـا مـا رواه اليزيـدي عـن أيب « : ومن أمثلة تعليله لوجوه القـراءات قولـه

ُاستغفرهلم﴿: عمرو َّ ِ ْ ِ﴿اصـطربلعبادته﴾، وَ ِ َِ َ َّ نحـو ذلـك، فكـان ابـن جماهـد ﴾، وَِ
ُهار؛ ألنه ّيضعفه لرداءته يف العربية، وألن الرواية الصحيحة عن أيب عمرو اإلظ

                                                
جـواز دخـول البـاء عـىل : وللوقوف عىل أمثلـة أخـرى ينظـر. ٥إعراب ثالثني سورة ص ) ١(

 ،١٦ا ص ،  وسبب كرسه١٠ص : أول البسملة وليس قبلها ما تتعلق به
 .١٨: إعراب ثالثني سورة ص ) ٢(
األسـامء : ، قولـه ١١ص : وللوقوف عىل أمثلة أخرى ينظـر. ٥إعراب ثالثني سورة ص ) ٣(

 ..ال تترصف
 .٩، ٧ص : ينظر: وللوقوف عىل مزيد من األمثلة. ٧-٦إعراب ثالثني سورة ص ) ٤(



 

 
 

ــرصة عــىل يشء وســيدهم عــىل  ــك ليجتمــع أهــل الب ــم ي ــرصيني، فل ّرأس الب ُ
 .)١(»ّضده

َبكـرس الـدال، أتبعـا الكــرس ) ِاحلمــد هللاِ(وقـرأ احلـسن ورؤبـة « : وقولـه
َالكرس، وذلك أن الدال مضمومة وبعدها ال اإلضافة مكسورة، فكرهوا أن  َ

َخيرجوا من ضم إىل كرس، فأتبعوا الكرس الكرس ٍ ّ .«)٢(. 
كام أنه علـل سـبب إطـالق ثالثـة أسـامء عـىل سـورة الفاحتـة مـن أ صـل 

ِّاملثـاين؛ ألهنـا تثنـى يف كـل ركعـة، وسـميت:  فذكر أهنا سميت،)٣(أربعة أم : ُ
ِّالقرآن؛ ألهنا أول كل ختمة ومبتدؤها، وسميت فاحتة الكتاب ؛ ألهنا تفتتح :ُ

ٍعند كل ركعة  .ألن ذلك معلومومل يذكر سبب تسميتها باحلمد . )٤(ّ
ًأما من حيث إبداء الرأي، فهو ال يفوت الفرصة إن وجد لذلك سبيال،  ّ

، ومن غري موضوعيفقد أبدى رأيه رصاحة يف أكثر من موضوع، بأسلوب 
ّمن ذلك قوله يف موضوع القراءات، التي حلـن . أن يوجه أ ي انتقاد ملخالفه
ِمل عىل قياس العربيةُالقراءة سنة وال حت« : ًأوجها منها كثري من النحاة ُ َ«)٥( .

ّوالذي أذهب إليه أن هذه األسامء كلها «: وقوله يف موضوع األسامء احلسنى
وقوله يف . )٦ (»..صفات هللا تبارك وتعاىل، وثناء عليه، وهي األسامء احلسنى

                                                
 . ١٣ -١٢:إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 ٣٤، ٢٣، ١٩: ً، وينظر أيضا الصفحات١٨ :إعراب ثالثني سورة ص ) ٢(
: ينظـر. احلمد، والسبع املثاين، وفاحتة الكتاب، وأم القرآن: هلا أربعة أسامء مشهورة وهي )٣(

 .١/٤٧معاين القرآن للنحاس 
 .١٨-١٧: إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٤(
 . ٢٤: إعراب ثالثني سورة ص) ٥(
 .١٤: إعراب ثالثني سورة ص ) ٦(



 

 
 

ّوالـذي صـح عنـدي فمـذهب «: موضوع البسملة أهي آية من الفاحتة أو ال 
 .)١(»يه أذهب وإل،الشافعي، رمحه اهللا

 : أبرز معامل منهج ابن خالويه يف كتابه: ًسابعا
 .شدة االختصار -١
ــده أقــرب ملــدلوهلا اللغــوي منهــا إىل  -٢  داللــة مــصطلح اإلعــراب عن

االصطالحي، ذلك ألنه قد ساق حتت هذا العنـوان مـسائل نحويـة 
 .ورصفية، وبالغية، وصوتية

 . أي لفظةأعرب االستعاذة والبسملة والفاحتة من غري أن هيمل -٣
ًاختذ من األلفاظ التي أعرهبا سبيال لرشح ما تثريه هذه األلفـاظ مـن  -٤

 .موضوعات النحو الرصف
 .أكثر من االستشهاد بالقرآن والقراءات، والشعر وأقوال العلامء -٥
ُاهتم بتفسري األلفاظ الغريبة التي تعرض له -٦ ِ َ. 
 .اهتم بالتعليل النحوي والرصيف وتوجيه القراءات -٧
 .ب السؤال واجلواباعتمد أسلو -٨
 .ًالتزم منهجه ومل خيرج بعيدا عنه -٩
ًشخصيته واضحة يف الكتاب، فهو كثريا ما يبدي رأيه يف املسائل  -١٠

 .اخلالفية
 . واحرتام الرأي اآلخر وإن خالفه،امتاز أسلوبه باهلدوء -١١

                                                
 .١٥: راب ثالثني سورة ص إع) ١(



 

 
 





 

   باملؤلف والكتابتعريف موجز: ًأوال
 : التعريف باملؤلف-١

فهو تاج الدين اإلسـفراييني، حممـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن أما املؤلف  
  هـذا الرجـل، وإن هــ،٦٨٤ املعـروف بالفاضـل اإلسـفراييني، ت ،السيف

، فــإن علـو كعبـه، وسـمو منزلتـه يف علمــي )١(ضـنت مظـان ترمجتـه بأخبـاره
لبـاب  ((بذلك ما وصل إلينا من كتبـه كــ النحو واللغة ال ينكران، يشهد له 

، )٤ ()لب األلباب يف علـم اإلعـراب(و،)٣ ()ضوء املصباح( و ،)٢()اإلعراب
ُ، ويـشهد لـه بـذلك أيـضا مـا أفـرد لـه مـن دراســات )٥ ()فاحتـة اإلعـراب (و ً

التـي ) اإلسفراييني ومنهجه يف درس النحـو(املوسومة بـ حديثة، كالدراسة 
                                                

مفتـاح : مل أقف له عىل ترمجـة، وينظـر: ، وقال١/٢١٩أقدم من ذكره السيوطي يف البغية ) ١(
، واألعــالم ٦/١٣٤، وهديــة العــارفني ٢/١٥٤٣، وكــشف الظنــون ١/١٨٧الــسعادة 

 .١/٩لباب اإلعراب، ولب األلباب، وفاحتة اإلعراب : ، ومقدمات كتبه املحققة٧/٣١
ــه ) ٢( ــاعي، حقق ــرشه يف دار الرف ــرمحن، ون ــد ال ــد الوهــاب عب ــن عب ــدين ب الباحــث هبــاء ال

ًوحققه أيضا طه حممد زيني بجامعـة األزهـر، سـنة . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥بالرياض، سنة 
م، وحققه عبد الباقي عبد السالم اخلزرجـي، رسـالة ماجـستري، بجامعـة األزهـر ١٩٧٩

 .م١٩٧٩ًأيضا، سنة 
وحممـد .م ١٩٧٤ي، رسـالة دكتـوراه بجامعـة األزهـر، سـنة حـسني بـدري النـاد: حققه ) ٣(

 م، ١٩٨٠حسني، بجامعة دمشق، سنة 
 هـ، ١٤٢٣حققته الباحثة أسامء عبد اهللا الغامدي، بكلية الرتبية للبنات بأهبا، سنة ) ٤(
 .إن شاء اهللا. هو موضوع دراستنا، سوف يأيت احلديث عنه) ٥(



 

 
 

كليـة مـن اجـستري، امل لنيـل درجـة ،ري عبـد اجلليـلالباحث حممد بدأعدها 
دراســة املوســومة بـــ  وال.م١٩٨٦اآلداب، يف جامعــة اإلســكندرية، ســنة 

ــة( ــره يف الدراســات النحوي ــي أعــدها،)اإلســفراييني وأث ــو  الباحــث  الت أب
كلية العلـوم يف جامعـة من دكتوراه، ال لنيل درجة ،انني الشاذيلّالسعود حس

 ولعل دراستنا هذه تـربز بعـض جهـوده العلميـة يف . م١٩٨٠القاهرة، سنة 
 .هذا املضامر، بإذن اهللا

 . التعريف بالكتاب وسبب تأليفه-٢
  كـان أول مـن حققـه،)فاحتة اإلعراب بإعراب الفاحتـة(أما الكتاب فهو

ــادي، ــدري الن ــه يفحــسن الب ــة،  وطبع ــي للطباع ــاهرةب دار الزين ــنةالق  ، س
، جامعة الريموكب وطبعهعبد الرمحن،  الدكتور عفيف ثم حققه، )١(م١٩٧٨

ً ثم حققه حتقيقا علميـا رصـينا، الـدكتور حمـسن بـن ،م١٩٨١ باألردن، سنة ً ً
سامل العمريي اهلذيل، وطبعه يف مركز إحياء الـرتاث اإلسـالمي، بجامعـة أم 

وهـذه الدراسـة سـوف تعتمـد عـىل هـذه . م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١القرى، سنة 
 .الطبعة، إن شاء اهللا

يث األسباب التـي دعـت اإلسـفراييني لوضـع هـذا الكتـاب، أما من ح
فهـو وإن مل يكــن قــد أعـرب عنهــا بيــد أن النـاظر يف كتابــه، يــدرك مــن وراء 
السطور رغبة املؤلف يف متهيد قواعد النحو العريب، وتذليل عقباتـه لطالبـه، 

 وال يزال الكثري من ،ألن النحو يف نظره ما زال عسري الفهم، صعب االنقياد
َفمن هـذا عرفـت معرفـة ال « :  لذا قال يف هناية كتابه،ائله الغريبة مل تعللمس

                                                
، ومعجم الدراسـات القرآنيـة ١٨٩/ات القرآن وذكرت يف معجم مصنف.  مل أقف عليها) ١(

 .١٥١، وعلم إعراب القرآن ١٠٩



 

 
 

ُحيوم الشك حوهلا أن هذا الكتاب قد مهدت فيه قواعد اإلعـراب وأركانـه،  ّ ّ ُ
ًوأكــدت مراهــصه وبنيانــه، ومل خيــل أيــضا، مــن ضــوابط املبنيــات، كأســامء  ُ ُ

ــدة ــسائل مؤك ــب امل ــن غرائ ــال، واملوصــوالت، وغريهــا م ًاألفع ــاحلجج ّ  ب
 .)١(»والدالئل

ًولعل من أسباب ذلك أيضا رغبته يف وضع كتـاب لـيس فيـه إال النحـو 
ًهــذا فــضال عــن رغبتــه يف األجــر . اخلــالص، ويمتــاز  بــاملنهج واألســلوب

 :والثواب، وهذا أمر ال يكاد خيلو منه كتاب، وقـد  أفـصح عـن ذلـك بقولـه
ْوأسأل اهللا تعاىل أن جيعل ما لقيـت فيـه مـن كـد« ِح اليمـني، وعـرق اجلبـني، َُ َ َ ِ

َّومالزمة السهاد، ومهاجرة الوساد، سـببا للـسالمة يف اآلجـل، والغنيمـة يف  َ ُ ُّ ًَ ِ ِ ِ ِِ َ َ
  .)٢(»العاجل

 فقد حقق بعض جوانبه من أما من حيث نسبة نجاحه يف حتقيق هدفه،
ًحيث املنهج ؛ ألنه التزم بذلك التزاما تاما، أما متهيد قواعد النحو، وتليني  ً
ٌعريكتها، وتسهيل حزوهنا، ففي ذلك نظر ألن الكتاب قائم عىل التعليل، وهو 
بحر واسع ال تكاد العلامء ترسو فيه عىل شاطئ، وليس عىل كثري من مسائله 

 o qp﴿َّدليل قاطع، ذلك ألن اللغة آية من آيات اهللا، 

xwvutsr {zy |﴾ 
 ).الروم(

ن الشهرة، مـا ينبغـي أن  فهو وإن مل يكن قد بلغ مأما عىل صعيد الشهرة

                                                
 .٢/٥٨١فاحتة اإلعراب ) ١(
 .٢/٥٨٨فاحتة اإلعراب ) ٢(



 

 
 

يكون عليـه، لكنـه قـد سـاهم مـع غـريه مـن كتـب املؤلـف يف ختليـد ذكـراه، 
، وإن وأثبت للناظر فيه أن مؤلفه عامل لـه مكانتـه بـني علـامء العربيـة األفـذاذ

 .ضنّت بذكره املصادر
 :قيمة كتاب اإلسفراييني العلمية: ًثانيا

 : أمور منهاتكمن قيمة الكتاب العلمية يف متيزه يف مجلة
ًفهو واحد من كتب قالئـل اختـذت مـن إعـراب الفاحتـة منفـذا : املنهج -

 والتميـز رصلوضع كتاب تام يف النحو العريب، ويف ذلك يشء من احل
 .يف التأليف

فقد أربى عدد اآليـات التـي : االعتامد الكبري عىل القرآن يف االستشهاد -
ــشواهد ًفــضال عــام اشــتمل عليــه . استــشهد هبــا عــىل مئتــي آيــة مــن ال

 .الشعرية والنثرية وال سيام  األمثال العربية
قرص مادته عىل موضوعات النحـو اخلـالص، فـال : التخصص الدقيق -

وجــود فيــه ألي مــسألة رصفيــة، أو صــوتية أو غــري ذلــك، وقــد قــصد 
 .املؤلف ذلك، وألح عليه يف أكثر من موضع، ومل خيرج عنه

 لكثـري مـن مـسائل النحـو يغلب عىل الكتاب جانب التعليـل: التعليل  -
واشتمل عىل آراء متنوعـة لكثـري مـن علـامء النحـو البـرصيني . الدقيقة

 .والكوفيني
 .اشتامله عىل أقوال لبعض العلامء ال ذكر هلا يف غريه -

ّوإن مما يعد ميزة هلذا الكتاب، كونـه لعـامل نحـوي فـذ مـن علـامء القـرن  ّ
 سوى كتبه، اهه العلمياجتالسابع اهلجري، وليس بني أيدينا ما يكشف عن 

ولعل هذا الكتاب من أفضلها يف هذا البـاب، إذ جتلـت فيـه معـامل شخـصية 



 

 
 

مؤلفه العلميـة والثقافيـة والنفـسية، بـل جتـاوز األمـر ذلـك  إىل بيـان علميـة 
 .والده وجده

ــا  ــه ومنهجــه يف : ًثالث ــا اإلســفراييني يف كتاب ــي عاجله أهــم املوضــوعات الت
 .عرضها

 أن يعــالج يف كتابــه هــذا مجيــع موضــوعات النحــو حــاول اإلســفراييني
 فلـيس فيـه إال النحـو ،ًالعريب، جمردا من عالئقه الرصفية والصوتية وغريهـا

اخلالص، وقد نص عىل ذلك رصاحة يف أكثر من موضع يف كتابه، وعىل هذا 
« : ّفمصطلح اإلعراب يعني عنده النحو اخلالص ليس إال، ويف ذلك يقـول

ُلكتــاب قواعــد علــم اإلعــراب، وأعربــت عنهــا غايــة لقــد مهــدت يف هــذا ا
ُ وســهلت حزوهنــا، وذللــت قيادهــا، وقومــت ،ّاإلعــراب، ولينــت عريكتهــا ُ ّ

ًسنادها، غري آل جهدا يف تنقيحها وتسهيلها، وال مـدخر شـيئا مـن تعليلهـا،  ًٍ ّ ٍ
وإن أنــت ترمقــه بعــني اإلنــصاف، وال تنتــدب لــدواعي اخلــالف، جتــده 

ـــام  ـــع أحك ـــستوعبا جلمي ـــه ًم ـــشتمال عـــىل دقائق ـــه، وم ـــراب ودالئل ًاإلع
 .»..وجالئله

ًثم قال أيضا بعد أن أهنى احلديث عن أبرز املوضوعات التي عاجلها يف 
ّفمن هذا عرفت معرفة ال حيوم الشك حوهلا، أن «:الكتاب، ومواضعها منه  ّ

هذا الكتـاب قـد مهـدت فيـه قواعـد اإلعـراب وأركانـه، وأكـدت مراهـصه 
ً أيضا من ضوابط املبنيات، كأسامء األفعال، واملوصـوالت، ُوبنيانه، ومل خيل

 . ّوغريها من غرائب املسائل مؤكدة باحلجج والدالئل
وأما ما مل أتعرض لذكره يف هذا الكتاب من األبواب التي جرت العادة 
ــة،  ــسبة، واإلمال ــصغري، والن بإيرادهــا يف كتــب اإلعــراب، كالتكــسري، والت



 

 
 

 فهو يف احلقيقة كالدخيل عـىل هـذا ،قف وغريهاواإلدغام، واإلعالل، والو
ّالعلم، وإنام العلم املتكفل بتمهيد قواعدها، وتشييد مبانيها، والتفحص عن 
ألفاظها ومعانيها، علم الترصيف، وغريض من تأليف هذا الكتاب هو علم 

 .)١(»اإلعراب وحده، وقد مجعت فيه معظمه
به بمقدمة غـري تقليديـة، فقد قدم لكتا :أما من حيث طريقة عرض املادة

ّبـني فيهـا فـضل علــم النحـو ورشفـه، والــسبب الـداعي إىل وضـعه، وحــدد 
مفهومه، ومل يرش فيها إىل سبب وضع كتابـه هـذا، وال إىل معـامل منهجـه، ومل 
ًيرش أيضا ولو بكلمة واحدة إىل سورة الفاحتة التي اختذ من إعراب حروفها 

ــريب ــواب النحــو الع ــرض أب ــذا لع ــل ،ًمنف ــرآن  ب مل يتطــرق إىل موضــوع الق
ًوعالقته بالنحو أبدا، وهو أمر يثري شيئا من الغرابة ً. 

ًثم بعـد مقدمتـه تلـك رشع بـإعراب ألفـاظ االسـتعاذة، مبتـدئا بكلمـة  
ّلتكون له منفـذا، لبيـان كـل مـا يتعلـق بالفعـل املـضارع مـن قواعـد ) أعوذ( ً

ــذ ــني النحــاة، ف ــن خــالف ب ــه م ــا دار حول ــض النحــو وأصــوله، وم كر بع
ّالعالمات التي متيزه عن غريه من األفعال، وعالمات إعرابه، ومـدى تـأثره 
ًبالعوامــل املعنويــة واللفظيــة، وحتــدث أيــضا عــن  األدوات الناصــبة لــه 
واجلازمة، والفاعل وتقسيامته، واسم املفعول، والـصفة املـشبهة، واملـصدر، 

ًوولج يف باب التنازع أيضا، وقد استغرق ذلك نحوا من  مخـسني صـفحة يف ً
 .الكتاب املطبوع

ّثم بعد أن فرغ مما يـود قولـه يف هـذا البـاب، عـاد إىل األصـل الـذي منـه 

                                                
 .٢/٥٨١فاحتة اإلعراب ) ١(



 

 
 

 وينفـذ مـن )بـاهللا(انطلق، ليعرب  الكلمة الثانية من ألفاظ االستعاذة وهـي 
خالهلا إىل موضوع آخر من موضوعات النحو العـريب، تثـريه هـذه اللفظـة، 

ّانيها، غري أنه قبل الرشوع بـذلك، يـذكر وهو احلديث عن حروف اجلر ومع
 قـد ،َالقارئ باملحور الرئيس للكتاب؛ ليتسنى له االنتقال  إىل موضوع آخـر

ثـم إذا مـا وصـل . )١(»ولنعد إىل ما كنا فيه«: فيقول. ال تكون له صلة بسابقه
ّمن ألفاظ االستعاذة، أشار إىل أن اجلـر قـد ) من الشيطان الرجيم(إىل عبارة 
، )الـشيطان(ّنه، وأخذ يفصل القول بطبيعة األلف والالم من كلمـة سبق بيا

حتـدث عـن ) الـرجيم(وما دار حوهلا من خـالف بـني العلـامء، وعنـد كلمـة 
الصفة وأغراضها، ثم من خالل بعض ما رضبه من األمثلة عىل الصفة نفـذ 

إن اهللا هو السميع : (، وذلك من خالل قوله)٢(وأخواهتا) ّإن(للحديث عن 
ففتح املجال لنفسه لطرق هذا البـاب، ) بإن(، وذلك البتداء الكالم )ليمالع

 .  ًوعرضه كامال
ــف نجــده عنــد البــسملة يتحــدث عــن ثــم إننــا إذا  مــا مــضينا مــع املؤل

اإلضافة وأنواعها، واملمنوع من الرصف وما يتعلـق بـه مـن مـسائل، وعنـد 
ب النحـو، منهـا يتحدث عـن أبـواب كثـرية مـن أبـوا) ُاحلمد هللاِ(قوله تعاىل 

العامل يف املصدر، واملفعول له، واملبتدأ واخلرب، وأفعال املدح والذم، وكـان 
وأخواهتا، وأفعال املقاربة، وهكذا يميض يف عرض أبواب النحو العريب من 
خالل ألفاظ الفاحتة، حتى يصل إىل التأمني، فينفذ من خالله للحديث عـن 

األفعال، ولعل نظرة عجىل عىل الفهـرس األسامء املبنية وعلة بنائها، وأسامء 
                                                

 . ١/٩١فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٣١فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(



 

 
 

 .   تغني عن اإلطالة يف هذه الفقرة،ً جزاه اهللا خريا،الذي صنعه املحقق
 :يف اإلفادة منها، ومنهجه  اإلسفرايينيمصادر: ًرابعا

اعتمد اإلسفراييني عىل عـدد غـري قليـل مـن املـصادر، يف بنـاء مـادة 
خرى عىل ذكر أسـامء املـؤلفني ّكتابه، إذ رصح بأسامء بعضها، واقترص يف األ

ــذكرها . ًفقــط، وربــام أغفــل ذكــر االثنــني معــا : فمــن الكتــب التــي رصح ب
ــربد ــل للم ــضب والكام ــر النحــاس،)١(املقت ــرآن أليب جعف  ،)٢( ومعــاين الق

، واخلــصائص البــن )٤(،ورشح الكتــاب للــسريايف)٣(واإليــضاح للمطــرزي
، )٧(ًخمـرشي أيـضا وحـوايش املفـصل للز،)٦(، والكشاف للزخمـرشي)٥(جني

 . )٨(واملفتاح يف رشح اإليضاح للمؤلف نفسه
وثمة كتب أخرى أفاد منهـا املؤلـف ومل يـسمها، واقتـرص مـن ذلـك 

كتاب سيبويه، ومعاين القرآن للفراء، ومعـاين : عىل ذكر أسامء مؤلفيها، منها
القرآن وإعرابه للزجاج، واألصول يف النحو البـن الـرساج، واإلنـصاف يف 

خلالف، وأرسار العربية البن األنباري، واحلجة للقراء الـسبعة أليب مسائل ا

                                                
 .٢/٥٠٤، ١/٣٠فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٥٩ة اإلعراب فاحت: ينظر) ٢(
 .١/٣٤٩فاحتة اإلعراب : ينظر) ٣(
 .١/٥٥٩فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(
 .١/١٧٠فاحتة اإلعراب : ينظر) ٥(
 . ٣٢٤، ٢١٢، ١/١٤٣فاحتة اإلعراب : ينظر) ٦(
وهذا الكتاب حققه الدكتور هباء الدين عبـد الـرمحن . ٨٤، ١/٧٦فاحتة اإلعراب : ينظر) ٧(

 .الرفاعيوهو حتت النرش يف دار 
 .٣٠٦، ٢٨٧، ١/٣٧فاحتة اإلعراب : ينظر) ٨(



 

 
 

 ورس صــناعة اإلعــراب البــن جنــي، واملفــصل ،عــيل الفــاريس، واملحتــسب
للزخمرشي، واملقتصد، والعوامل املئة لعبد القاهر اجلرجاين، ومفتاح العلوم 

 ورشح عيـــون ،للــسكاكي، والنكـــت يف القــرآن البـــن فــضال املجاشـــعي
 . ً له أيضااإلعراب

هذا عىل صعيد الكتب أما عىل صـعيد اإلفـادة مـن أفـواه الرجـال، فلـم 
ّيذكر أنه دارس أحدا من شيوخه يف مسائل هذا الكتاب غري جـده  ووالـده،  ً

ًوهو أمر سوف نبينه، إن شاء اهللا، يف فقرة أخرى قريبا ّ. 
 ، فقـد يـذكر الكتـاب واملؤلـف، وقـد يـذكرالتزامـه بـالتوثيقأما مـن حيـث 

ًاملؤلف فقط وذلك كثري، وقد يغفل االثنـني معـا، كـام أرشنـا قبـل قليـل، وهـذا 
األخري أمـر يـصعب حـرصه، ولكنـه موجـود وكثـري، وخـري مثـال عليـه كتـاب 
ًاإلنصاف يف مسائل اخلـالف البـن األنبـاري، فقـد أفـاد منـه كثـريا وال سـيام يف 

حقق، األسـتاذ الـدكتور املسائل اخلالفية بني البرصيني والكوفيني، وقد أشار امل
ًحمسن سامل العمريي، جزاه اهللا خريا، إىل مواضع تلك النقوالت يف احلاشية، بل 

وكذا فعل يف كتابه . )١(أضاف يف املتن بني معقوفتني ما سقط من نص اإلنصاف
أرسار العربية إذ خلص منه األدلة السبعة التـي ذكرهـا ابـن األنبـاري عـىل كـون 

، كام )٢( اليشء الواحد، وقد أشار املحقق الكريم إىل ذلكالفعل والفاعل بمنزلة
أنه نقل الكثري من الكشاف للزخمرشي، واملقتصد للجرجـاين، ومفتـاح العلـوم 

ًوقد يعمم قوال مشهور النسبة كقوله يف سياق حديثه عن علـة رفـع . للسكاكي
                                                

 ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٥٦، ٢٥٠، ٢٤٩، ١٤٧، ٢٤٦، ١/٢٤٤فاحتــة اإلعــراب : ينظــر) ١(
 .وغريها

 .٧٩، وأرسار العربية ٢/٣٩٧فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(



 

 
 

ّوقد ذكر بعضهم بالضد من «: الفاعل ونصب املفعول بعد أن قدم تعليله  ذلك َ
ًإن الفاعـل أقـل لكونـه واحـدا لـيس إال، واملفعـول أكثـر، لكونـه واحـدا : ًقائال ً ُّ ّ

ُفــصاعدا إىل التــسعة، فجعــل الرفــع الــذي هــو أثقــل للفاعــل الــذي هــو أقــل،  ً
، وهـذا )١(»ًوالنصب الذي هو أخّف للمفعول الـذي هـو أكثـر طلبـا لالعتـدال

 .)٢(القول مشهور النسبة لعبد اهللا بن أيب إسحاق
أما طريقة أفادته من هذه الكتب، فهو إما بالنقل املبارش مع تـرصف 
ِّيسري يف العبارة، وإما أنه يلخص الفكرة ويعرضها بأسلوبه، وإمـا أنـه يلفـق 

 .النص من كتابني أو أكثر
وأحسب أنه من املناسـب هنـا عـرض بعـض نقوالتـه مـن املـصادر، 

موضــع البــاء مــن وهــو يتحــدث عــن « : فمــن أمثلــة الطريقــة األوىل قولــه
ــرصيني أن «: البــسملة  ــه عــن الب وحكــى أبــو جعفــر بــن النحــاس يف معاني

 . )٣(»...ّأول ما أبدأ بسم اهللا: تقديره
ذكـر املجاشـعي أن  البـاء ومـا عملـت «: ومن أمثلة الطريقة الثانية قوله

فيه جيوز أن تكون يف موضع اخلرب عىل تقدير مبتدأ حمذوف، تقديره ابتـدائي 
:  فالباء متعلقة بـاخلرب املحـذوف الـذي هـو نائـب عنـه، كأنـه قيـل،باسم اهللا

 . )٤(»ابتدائي ثابت، أو مستقر باسم اهللا، وما أشبه ذلك

                                                
 .١/٦٨فاحتة اإلعراب )١(
، ورشح املفـصل ٦٨از ، والـدرر يف رشح اإلجيـ٣٢٦، واملقتـصد١/١٩٠املنصف : ينظر) ٢(

 .١/٧٥البن يعيش 
 .١/١٥٩فاحتة اإلعراب ) ٣(
 .١/١٩َوالنُكت يف القرآن للمجاشعي . ١/١٥٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

بأين رجعت إىل ما قاله املجاشعي يف هذه املسألة؛ فوجدته : وهنا أود القول
قد نسب ذلك لعامة البرصيني، ولـيس لنفـسه كـام قـال اإلسـفراييني، قـال ابـن 

: ؟ واجلـواب)بـسم اهللا(ومما يسأل عنه، ما موضع الباء من « : جاشعيفضال امل
فذهب عامة البرصيني إىل أن موضع الباء رفع عـىل : أن العلامء اختلفوا يف ذلك

ابتدائي كائن أو ثابت، أو ما أشبه ذلك، بسم اهللا، : (تقدير مبتدأ حمذوف، متثيله 
وضـع البـاء، وهـذا بمنزلـة ثم حذفت هذا اخلرب، وكان فيه ضـمري فأفـىض إىل م

املضمرة ألنه مـصدر، ) ابتدائي(وال جيوز أن تتعلق الباء بـ . زيد يف الدار: قولك
 .)١(»وإذا تعلقت به صار من صلته وبقي املبتدأ بال خرب

) ِاحلمـد هللا(وقرأ إبراهيم بن أيب عبلة « : ومن أمثلة الطريقة الثالثة قوله
ّخيرج من ضم إىل كـرس، فكـرس الـدال بكرس الدال، ووجهها أنه استثقل أن 

ّإتباعا لكرسة الالم، وهذه قراءة ضعيفة، ألن فيهـا إبطـال اإلعـراب، وفيهـا  ً
ّمع ضعفها داللة عىل شدة ارتباط املبتدأ بخربه، حيث أجرامها جمرى اليشء 

بضم الالم، كأنه كره اخلروج من ضم ) ُاحلمد هللا(وقرئ . الواحد يف اإلتباع
ًالم إتباعا لضمة الدال، وهذه القراءة أسهل من التي قبلها، ّإىل كرس فضم ال

ًإذ ليس فيها إبطال اإلعراب كام كان يف تلك، ويف هـذه القـراءة أيـضا داللـة 
 فهـذا الـنص ملفـق مـن كتـاب املحتـسب ،)٢(»ّعىل شدة ارتباط املبتدأ باخلرب

كـر ، وال أريـد أن أذ)٤( وكتاب النكـت يف القـرآن للمجاشـعي،)٣(البن جني
                                                

 . ١/١٩النكت يف القرآن ) ١(
 .١/٢٧٨فاحتة اإلعراب ) ٢(
 . ٣٨-١/٣٧املحتسب : ينظر ) ٣(
 . ٤٢النكت يف القرآن : ينظر) ٤(



 

 
 

 .ًالنصني يف أصليهام طلبا لالختصار
 .طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها اإلسفراييني ومنهجه يف توظيفها: ًخامسا

إن الناظر يف كتاب اإلسفراييني هـذا؛ يالحـظ اهتاممـه الكبـري باألدلـة  
والشواهد العربية األصيلة، وذلك لتحقيق غايته من كتابـه، وهـي التأصـيل 

ّيب، وختليصه من كل مـا هـو دخيـل عليـه، مـن العلـوم لقواعد النحوي العر
العربية األخرى، كعلـم الـرصف، واللغـة واألصـوات وغريهـا، كـام تقـدم، 

 .وإليك بيان منهجه يف ذلك
  :احتجاجه بالقرآن والقراءات  -١

 إذ زاد ،أوىل اإلسفراييني القرآن الكريم أمهية كبرية يف باب االستـشهاد
ا بآيات القرآن الكريم عىل مئتـي موضـع، وكلهـا عدد املواضع التي احتج هل

مسائل نحويـة رصفـة، ممـا يزيـد مـن أمهيـة الكتـاب، ويعكـس مـدى اهـتامم 
املؤلــف وحرصــه عــىل قــوة الــدليل، وربــط النحــو بــالقرآن، وهــذه الــسمة 

. )١(املنهجية ليست يف كتابه هـذا فحـسب، وإنـام امتـازت هبـا كتبـه األخـرى
 القرآين قولـه يف سـياق حديثـه عـن حـذف خـرب ومن أمثلة اعتداده بالشاهد

ِوكفــاك  دلــيال عــىل عــدم حــذف اخلــرب ه« : لــوال  : ًهنــا مطلقــا قولــه تعــاىل اً
﴿utsrq﴾]مــع أمثــال لــه، فهــذا شــاهد ] ٨٣النــساء

 .)٢ (»...ٌعدل عىل صدق هذه الدعوى
أما القراءات فقد أورد مجلة منها يف كتابه، وقد نظرت فيام أورده من 

 :عنايته هبا تنحرص يف أمور منهاذلك فوجدت 
                                                

 . ١/٢٣٨فاحتة اإلعراب ) ١(
 . ٩١لباب اإلعراب : ينظر) ٢(



 

 
 

االحتجاج هبا عىل جـواز وجـه مـن وجـوه ا إلعـراب، لـه مـن القـوة مـا  -١
وإذا أوقعتهــا بـني الفــاء « )  : إذن(كقولــه يف سـياق حديثــه عـن . لـألول

(  *  ﴿: والـــواو وبـــني الفعـــل ففيهـــا الوجهـــان، نحـــو قولـــه تعـــاىل
: وقولـــه. )١ (»...﴾ واثـــلبَ ال ياً﴿وإذ وقـــرئ ،]٧٦اإلرساء[﴾+

بمعنـى ) أو(، وذلـك إذا كانـت )أن(منتصب بإضـامر ) أو(والفعل بعد«
وإن مل تكن يف معناهـا فـال جيـوز فـيام بعـدها إال ) إال(أو ) حتى(أو) إىل(

 ﴿أو ،]١٦الفـــتح[ ﴾+,-﴿الرفـــع، وقـــرئ قولـــه تعـــاىل 
ــسلموا ـصب بإضــامر ،﴾ي ــىل النـَّ ــع عــىل االشــرتاك بــني )أن( ع ّ، والرف

 .)٢ (»)أو هم يسلمون(أو عىل االبتداء عىل ) لونتقات(و) يسلمون(
فـإن قلـت هـال «: لبيان وجه نادر أو قليـل مـن وجـوه اإلعـراب، كقولـه -٢

م َّهنـَ أَِّال﴿إجعلت الالم زائدة، كام يف قوله تعاىل يف قراءة سعيد بن جبري 
 عليـه غـري )٣(هذا قليـل، ال يعتمـل: ﴾ بفتح اهلمزة؟ قلناَ الطعامَلونُيأكَل

ًندهم شاذ، ال جييء إال نادرا، فإذا كان له مندوحـة يف الكـالم ال ظاهر ع
 .)٤(»حيمل عىل الشذوذ

 ،لبيان وجـه مـن وجـوه القـراءة يف كلـامت الفاحتـة التـي هـي عـامد بحثـه -٣
                                                

ــصفحات : وينظــر. ١/٥٤فاحتــة اإلعــراب ) ١( ، ٤١٣، ٢/٤١٠، ٣٣٩، ١٧٠، ١/١٤٩ال
٤٢٤. 

 ، ١/٤١: املصدر نفسه: وينظر. ١/٤٩فاحتة اإلعراب ) ٢(
). ُيعتمـد(والـراجح أهنـا ). د(كذا هي يف األصل، وقد ذكر املحقق أنه أثبتها مـن نـسخة ) ٣(

 . ١/١٣٧عراب فاحتة اإل: ينظر
 . ١/١٣٧فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

 .)١( وقد سبق التمثيل به قبل قليل، وال نود أن نكرر ذلك،وتوجيهه
 يلتزم بـذلك، أما من حيث نسبة وجوه القراءات إىل قارئيها، فهو مل

 .فقد نسب بعض الوجوه وأعرض عن بعض
 . الرشيفاحلديثاحتجاجه ب -٢

 حاله يف ذلك حال ،مل يعن اإلسفراييني باحلديث الرشيف عناية  كبرية
ًالكثري من النحاة املتقدمني، كام أنه مل خيل كتابـه متامـا منـه، وإن نظـرة عجـىل 

ًا، تفيـدك أنـه اعتمـد عىل الفهرس الذي صنعه املحقق الكريم جزاه اهللا خـري
عــىل احلــديث يف ثامنيــة مواضــع فقــط مــن كتابــه، وهــو يف هــذا ال يــورد مــن 
ّاحلديث إال موضع الشاهد فقط، ومل يروه عن أحد من الرواة، وإنـام يكتفـي 

وال بأس ،وهي مشهورة متداولة يف كتب النحاة. وقوله عليه السالم: بقوله 
َمن ذكرها مجيعا لقلتها، وقرص ألفاظ ِ  : وهي.  هاً

 )٢ ()سفرلـصيام يف الـّرب الـلـيس مـن ا: (قوله عليه الصالة والـسالم  -
 .استشهد به يف سياق حديث عن أل التعريف

 ذكـره يف سـياق حديثـه عـن عـود )٣ ()َواجعله الوارث منّـا: (وقوله  -
 .الضمري عىل متأخر

ُّنعــم اإلدام اخلــل: (وقولــه  - ُ َ ْ ، ً ســاقه دلــيال عــىل احلقيقــة النوعيــة)٤ ()ِ
 .يشتمل عىل اخلل وغريه) اإلدام(للداللة عىل 

                                                
 ، ٣٨٧،  ٣٦٤/ ٢، ٣٣٥، ١/٢٧٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 .١/١٢٢فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(
 .١/٢١٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ٣(
 .١/٢٥٣فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

ِإنا معرش األنبياء(وقوله  - َ  . استشهد به بالنصب عىل االختصاص)١ ()َّ
َأهناكم عن قيل وقال: ( وقوله - ٍ ِ َ ُ  استشهد به يف سـياق حديثـه عـن )٢ ()َ

 ).اآلن(تعريف كملة 
َّلتقوموا مصافكم: (وقوله  - َُ َ ُ َ ُلتأخـذو(و) ِ ْ َ َّ مـصافكماِ َ ُولتـزره(و ) َ َّ ُ َ ْ() ٣(، 

ًاستشهد هبـا مجيعـا يف  موضـع واحـد، وذلـك يف سـياق حديثـه عـن 
 .األمر بالالم

ــه  - ــا أهــل البيــت: (وقول ِســلامن منَّ َِ َ ُْ َ َ ــصب عــىل )٤ ()َ ــه بالنَّ ــشهد ب  است
 .االختصاص

 : واألمثال واألقوالالشعراحتجاجه ب -٣
ًا، وهبـذا احتج اإلسفراييني بالشعر العريب،  يف نحو مئة وسبعني موضع

تكون نسبة االستشهاد بالشعر عنده أقـل مـن استـشهاده بـالقرآن، الكـريم، 
ــة يف كتــب النحــاة،   ــشهورة املتداول ــشواهد امل ــشواهد هــي مــن ال وهــذه ال
ومنهجه يف عرضها، ال خيتلف عام هو عليه يف كتبه األخرى، فهو ال ينـسب 

ًيت كامال، بـل قـد يكتفـي ًاألبيات إىل قائليها إال نادرا، كام ال يتقيد بذكر الب
 كـام أنـه مل يعـن ،بشطر حيث موضع الـشاهد، بـل قـد يكتفـي بجـزء الـشطر

ً جـزاه اهللا خـريا إال سـبعة ،بنسبة الكثري منها إىل قائليها، وقد نـسبها املحقـق
وقـد نظـرت يف مجلـة مـا . ًعرش بيتا مل تنسب، لكنها متداولة يف كتـب النحـاة

                                                
 .١/٢٨١فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 .٢/٣٧٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(
 .٢/٤٢٥فاحتة اإلعراب : ينظر) ٣(
 .٢/٤٨٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

 هبـا يكـون إمـا لتقريـر قاعـدة نحويـة  فوجدت استـشهاده،أورده من الشعر
ً، أو لبيان معنى )٢(، أو لبيان وجه نادر أو شاذ)١(سائغة،  أو وجه من الوجوه

ــة ــن احلكم ــه يشء م ــاين في ــن املع ــد )٣(م ــديث أح ــياق ح ــورده  يف س ، أو ي
 . )٤(العلامء

أما احتجاجه باألمثال واألقوال فهي األخرى ليست بالقليلة، فقـد 
 . ًهداقاربت األربعني شا

  :أقوال العلامءاحتجاجه ب -٤
ذكرنا فيام سبق أن اإلسفراييني قد اعتمد عىل أقوال عدد كبري مـن علـامء 
النحو األفذاذ يف بناء مادة كتابـه، وذكرنـا مجلـة مـنهم، وقـد نظـرت يف هـذه 
األقوال ملعرفة غرضه من ذكرها، وطريقة عرضـه هلـا، فوجدتـه يـسوقها يف 

 :مجلة مواضع منها
، ويف هذا الباب أكثر من االحتجاج اج هبا عىل ما يذهب إليه لالحتج-

 عـىل أنـه كـان ،بآراء اخلليل وسيبويه، وعبد القاهر اجلرجـاين،  والزخمـرشي
كثري اإلعجاب مـن بـني هـؤالء العلـامء بالزخمـرشي، فقـد كـان كثـري األخـذ 

 ومل يـصف بـذلك غـريه، ،برأيه، ويسميه فخـر خـوارزم، ووصـفه بالعالمـة
ة ذلك قوله  يف سياق حديثه عن جواز إضـامر عامـل احلـال بعـد أن ّومن أدل

يريـد » والقـول مـا قالـت حـذام«:  ورأي املطـرزي ،عرض قـول الزخمـرشي
                                                

 .وغريها كثري... ٧١، ٦٥، ٥٩، ١/٥٧فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 ، ١١٥، ١/٦٣فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(
 .١/٦٩فاحتة اإلعراب : ينظر) ٣(
 .١٤٣، ١/٦٢فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

ــذلك الزخمــرشي ــه . )١(ب ــضا قول ــك أي ــن ذل ــداعي « :ًوم ــول ال ــذلك ق وك
ًأعرسـت ملتبـسا بالرفـاء والبنـني، وهـذا : معنـاه. بالرفاء والبنني: للمعرس

وقوله يف مـسألة . )٢(»ُ وأحسن، هكذا ذكره صاحب الكشاف،ُالوجه أعرب
، )٣(»هكذا ذكـره فخـر خـوارزم يف حواشـيه... والثاين هو األوجه«: أخرى 

 .ّوغري ذلك من العبارات التي تؤكد مدى إعجابه بالزخمرشي
 مـن توجيـه املـسائل، إذ ذكـر )٤(كام أثبت بعض ما أفاده به جده  ووالـده

، بل أبدى إعجابه بتعليله لبعض املسائل فقـال )٥(رأي جده يف ثالث مسائل
ّانظـر كيـف أصـاب املحـز يف تعليـل هـذه «: بعد أن عـرض رأي جـده فيهـا 

ورجـح قولـه يف بعـض املـسائل عـىل قـول اخلليـل والزخمـرشي  . )٦(»املسألة 
غـدوة، وبكـرة، إذا (« : فقـال) غـدوة، وبكـرة(وذلك يف سياق حديثـه عـن 

ــه، ــك وبكرت ــرصفا أردت غــدوة يوم ــإهنام مل ين ــه، ف ّ أو غــدوة غــدك ممــا تعين
ألن العـدل عـن ) سـحر(ُللعلمية والتأنيث، والوجه املعتمد فيهام ما ذكر يف 

الــالم ثابــت فــيهام، إال أن النحــويني اســتغنوا بالتأنيــث الظــاهر عــن العــدل 
غــدوة (وقـد حكـى اخلليـل يف .... الغـامض، هكـذا ذكـره جـدي، رمحــه اهللا

واألجود ما بدأنا ... ترك الرصف) ضحوة وعتمة(ويف ... الرصف ) وبكرة

                                                
 . ١/٣٤٩فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٥٨ة اإلعراب فاحت) ٢(
 .١/٢١٧فاحتة اإلعراب ) ٣(
 .١٤٤، ١/٨٣فاحتة اإلعراب : ينظر)  ٤(
 ٣٠٥، ٢٠٦، ١/١٨٧فاحتة اإلعراب :  ينظر) ٥(
 .١/٣٠٦فاحتة اإلعراب )  ٦(



 

 
 

 .)١(»)عشية وعتمة(به، والشيخ عبد القاهر قد اضطرب كالمه يف 
 لبيان مذاهب العلامء يف املسألة التي هـو بـصددها كوهنـا حتتمـل أكثـر -

وهـي لتأكيـد ) لـن(من حروف النـصب « : قوله: ومن أمثلة ذلك. من وجه
وعنـد الفـراء أن أصـلها )... ال أن(يل أن أصـلها وعند اخلل... نفي املستقبل

 ومن  .)٢ (».وعند سيبويه هي حرف برأسها... فأحلقت هبا نون خفيفة) ال(
ذلك قوله يف سياق حديثه عن احلروف التي تنوب عـن احلركـات يف املثنـى 

ــوا يف هــذه احلــروف .. «: واجلمــع  ــواو، –فــاعلم أهنــم قــد اختلف ــي ال  أعن
ــاء ــف، والي ــذ-واألل ــاب إىل أهنــا حــروف اإلعــراب،  ف هب صــاحب الكت

األخفــش واملـربد إىل أهنــا دالئـل اإلعــراب، وليـست بــإعراب، وال وذهـب 
ــال  ــراب، وق ــا هــو اإلع ــي إىل أن انقالهب حــروف اإلعراب،وذهــب اجلرم

وذهــب قطــرب والفــراء والزيــادي إىل أهنــا نفــس ... بعــضهم هــذا ضــعيف
ّعـــراب ال خيـــل ببنـــاء اإلعـــراب، وهـــذا ظـــاهر الفـــساد ؛ ألن ســـقوط اإل

 .)٣(»...الكلمة
) مــن(وتــسمى « ) مــن(ومنــه قولــه يف ســياق حديثــه عــن حــرف اجلــر 
ًاالستغراقية، وقد يتصور فيها أيضا معنى االبتداء،  َ ُ وقد أجـاز األخفـش ... َّ

 ﴾O P RQ﴿: يف الواجب، واستشهد بقوله تعاىل ) من(زيادة 
 .)٤(»ًبعضا من ذنوبكم: وعند سيبويه هي للتبعيض، أي ،]٣١األحقاف [

                                                
 .٢/٣٧١فاحتة اإلعراب ) ١(
 .١/٣٥فاحتة اإلعراب )٢(
 .١/٣١٢فاحتة اإلعراب ) ٣(
 .١/١٠٠فاحتة اإلعراب )٤(



 

 
 

وزيادة الباء يف خـرب « ، كقوله ًلبيان الرأي املتفرد خالفا ملا عليه العلامء -
ُاملبتدأ عزيزة جدا، ال تكاد توجد ُ اللهم إال ماحكي عـن األخفـش ،ً  أن البـاءّ

ــدة] ٢٧يــونس[﴾9:  ;﴿يف قولــه تعــاىل  . مثلهــا: ، والتقــديرزائ
 ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { |﴿بدليل قوله يف موضع آخـر 

¦ § ©¨ «ª ¬﴾ ]قولــه:  ومــن أمثلــة ذلــك)١(» ] ٤٠الــشورى :
ّوالتاء ال تدخل إال عـىل اسـم اهللا النحطـاط رتبتهـا عـن رتبـة الـواو، وقـد «

ّتالرمحن وترب الكعبة(حكى  األخفش  وقوله يف سـياق حديثـه عـن . )٢(») ّ
ــره ) ٍجــوار( ــل آخ ــا اعت ــه مم ــسلك « : وأمثال ــه م ــاهر في ــد الق ــشيخ عب ٌولل

 .)٣(»..ٌرظاه
ــك قولــه يف ســياق .  ملناقــشتها وبيــان الوجــه األقــوى منهــا- ومــن ذل

والـصواب «  بعد أن عر ض آراء العلـامء فيهـا،)بسم اهللا(حديثه عن الباء يف 
سيئة واقع بمثلها، وجيـوز جزاء : ( والتقدير ،أن الباء ههنا متعلقة بمحذوف

ــق بجــزاء ــدير،أن يتعل ــيئة : واخلرب حمــذوف، والتق ــزاء س ــا واقــع، ج بمثله
 َُف قــولُعَ فلهــذا ضــ،ُأوحاصـل، وال وجــه للزيــادة مـا وجــد عنهــا مندوحـة

 .)٤(»قنيالكسائي عند املحق
 ،أما منهجه يف عرضها فهو يعتمد عىل طريقة تلخيص الفكرة بعبارتـه

ًوليس عىل النقل احلريف، ثم إنه غالبا ما يأخذ القول من كتاب العامل مبارشة، 
                                                

 .١/١٥٩عراب فاحتة اإل)  ١(
 .١/١١٢فاحتة اإلعراب ) ٢(
 .١/٢٠٤فاحتة اإلعراب )  ٣(
 .١/١٦٠فاحتة اإلعراب ) ٤(



 

 
 

ة، وقد سبقت اإلشارة إىل أنه ذكر مجلة من الكتب التي فراإن كانت كتبه متو
ِّثم إنه فيام يبدو ال يسلم بام نـسب للعلـامء يف الكتـب األخـرى . اعتمد عليها

مثـال ذلـك اعرتاضـه . من  غري أن يتأكد من صحة ما نسب إلـيهم يف كتـبهم
عىل ما نسبه عبد القاهر اجلرجاين للزخمرشي، إذ يقول يف سـياق حديثـه عـن 

هذا مـا كـان الـشيخ يقـرره، وقـد « : بعد أن عرض رأي عبد القاهر ) وارج(
ُوأما نقل العالمة فخر خـوارزم فهـو . ّمتسك فيه بنقل عن صاحب الكشاف

ّهذا يدل عىل أنه كان يتوثق مما نـسب للعلـامء مـن  . )١ (»...خمالف هلذا النقل
 .كتبهم

 : بالتعليل وإبداء الرأي اإلسفرايينياهتامم: ًسادسا
ّبينا فيام تقدم أن اإلسفراييني قد اعتمد عىل مصادر نحوية كثرية يف بنـاء 
ًمادة كتابه هذا، وساق عددا كبريا من أقوال كبار النحاة  املتقدمني، وهـو يف  ً
ذلك مل يكن جمرد ناقل أو جامع ألقواهلم بغية تقديمها للمبتدئني من طالب 

قواعد النحو العريب التي ما زالت ِّالعربية، وإنام أراد من وراء ذلك أن يمهد 
ِيف نظره، حزنة املسالك، شديدة العريكة، عـصية االنقيـاد، معوجـة الـسناد،  ِ ِِّ َ َ َّ َّ ََ َ ْ
ٍحتتــاج إىل يشء مــن التنقــيح، والتــسهيل، والتعليــل، وكــأن النحــو ال يــزال 

ّجمنونا يف نظره، وليس البن الرساج حظ يف تعقيله َوهذا أمر أشار إليه يف . )٢(ً ٌ
ّلقد مهدت يف هذا الكتـاب قواعـد «: ِسياق حديثه عن صنيعه يف كتابه فقال

ّعلم اإلعراب، وأعربت عنها غايـة اإلعـراب، ولينـت عريكتهـا، وسـهلت  ّ
                                                

 .٢٠٦-١/٢٠٥فاحتة اإلعراب )  ١(
معجـم األدبــاء : ينظـر. ًمـا زال النحـو جمنونـا حتـى عقلــه ابـن الـرساج يف أصـوله: يقـال)  ٢(

١٨/٢٠٠. 



 

 
 

ًحزوهنــا، وزللـــت قيادهــا، وقومـــت ســنادها غـــري آل جهــدا يف تنقيحهـــا  ٍ
ًوتسهيلها، وال مدخر شيئا من تعليلها ٍ ّ...«) ١(. 

ذا الكتـاب رسعـان مـا يـدرك أن مؤلفـه مل يـضعه لذا فـإن النـاظر يف هـ 
 وإنـام للخاصـة مــنهم، بمعنـى أن مــادة ،للمبتـدئني مـن طــالب علـم النحــو

الكتاب تدور حول علل النحو، وتسويغ قواعده، بـل لتعليـل أدق مـسائله، 
هـو املقيـاس الـذي " ،وهو ما حيتاجه اخلاصة دون العامة، ذلك ألن التعليل

، )٢( "حوي، ويعرف به مقـدار علمـه وسـعة ثقافتـهتتحدد بموجبه منزلة الن
 .إذا ما عقدت املناظرات، واحتدم النقاش

ًثــم إن املؤلــف وكأنــه أراد مــن وراء ذلــك أيــضا أن يقــارع بكتابــه هــذا 
ًفحول علامء العربية، وأن يوجد لنفسه مكانا بينهم، لذا خاض هـذا املـضامر 

 وكـان تركيـزه ،داة بحقهـاالذي ال يقـوى عـىل املنازلـة فيـه إال مـن ملـك األ
ــة ــل القياســية، واجلدلي ــصبا عــىل العل ــواين ،)٣(ًمن ــرف بالعلــل  الث ــا يع ُ أو م

 . )٤(والثوالث
ومنهجه يف عرضها يعتمد عىل أسلوب املجادلـة واحلـوار، يف كثـري مـن 

                                                
 .٢/٥٨١فاحتة اإلعراب )  ١(
 .٦٨: ص ) مقدمة التحقيق(وراق علل النحو البن ال)  ٢(
العلـة التعليميـة، والعلـة القياسـية، والعلـة : قسم الزجاجي العلـل إىل ثالثـة أنـواع هـي)  ٣(

 .١٩٣، واالقرتاح ٦٤ا إليضاح يف علل النحو : ينظر. اجلدلية
ــي، ت ) ٤( ــاحثني إىل أن أول مــن قــسم العلــل كــذلك، ابــن مــضاء القرطب ّذهــب بعــض الب

ًهم ذلك نفيا قاطعا، وذهب إىل أن هذا التقسيم كان يف عـرص مبكـر، هـ، ونفى بعض٥٩٢ ً
)  مقدمـة التحقيـق(علـل النحـو : ينظـر. هــ،  لـه٣١٦ًمستدال باستعامل ابن الـرساج، ت 

٧٦. 



 

 
 

ًاملواضع، إذ يفرتض شخصا جيادله وحياوره، فيصنع االعرتاض بنفـسه، ثـم 
فـإن « : وذلـك مـن مثـل قولـه. ُ قلـت،َ فإن قلت:ًجييب عنه مستعمال عبارة 

َ؟ وما العامل فيه الرفع؟ قلنـا)ُأعوذ(َقلت بام ارتفع  َّ اختلـف النحويـون يف : ُ
ّارتفاع الفعل املضارع، والـذي عليـه أصـحابنا أن ارتفاعـه بعامـل معنـوي، 
َوهو وقوعه بحيث يصح وقوع االسم، وإنام أوجـب وقوعـه موقـع االسـم  ُ ّ ُ

َاملـايض قـد وقـع أيـضا موقـع االسـم، فلـم مل : َفإن قلـت...نيارتفاعه لوجه ً َ
إن العامل إنام يعمل بعد استحقاق الكلمة اإلعراب، واملايض : يرتفع؟ قلنا

َمل يستحق اإلعـراب، فـال أثـر للعامـل فيـه بخـالف املـضارع، فإنـه يـستحق 
ٌ زيد كاد: ُفلم ارتفع الفعل املضارع يف قوهلم : فإن قلت.اإلعراب، كام ذكرنا

 .  )١(»..إن األصل فيها أن يقال: قلنا... ُيفعل
e dc b  ﴿:وقيل يف قوله تعـاىل«: قولهذلك ومن 

gf﴾] ومنـصوبا، ،ًجمزومـا) تكتموا( جيوز أن يكون ]:٤٢البقرة ً
وال تكتموا، وأمـا النـصب : كأنه قيل) تلبسوا(أما اجلزم فألنه معطوف عىل 

جتويز النصب يؤدي أن يكون معنـاه،  ، واجلزم ههنا أوىل، ألن )أن(فبإضامر 
 .)٢(»ًوال جتمعوا بني اللبس والكتامن، حتى لو فعلوا أحدمها لكان جائزا
وحــّق «: وقـد يعتمــد أسـلوب التعليــل املبـارش مــن غـري جمادلــة، كقولـه

ّالفاعل الرفع، كام أن حّق املفعول النصب، واملـضاف إليـه اجلـر، وإنـام وزع  ّ ُ ُ
ٌكـات عـىل ثالثـة أرضب، صـاعد عـال، ومنحـدر احلركات هكذا؛ ألن احلر ٍ ٌ

                                                
 . ٣٨-١/٣٧فاحتة اإلعراب) ١(
  ١/٤٨فاحتة اإلعراب) ٢(



 

 
 

ٌســافل، ومتوســط بيــنهام، وهــذا مــن صــناعة املوســيقى، وأحلــان األغــاين،  ٌ
ّفالصاعد العايل هو الرفع، وهو أقوى احلركات؛ ألنه من الـشفتني، وحيتـاج  ُ
ــصب، وهــو أضــعُف  ــسافل املنحــدر هــو الن ــضوين، وال ــه إىل حتــرك ع ُفي

ّ احللق، واملتوسط هو اجلر؛ ألنه من وسـط احلركات وأخفها؛ ألنه من أقىص
 .)١(»احلنك
ًأما من حيث إبداء الرأي فهـو وإن كـان قـد اعتمـد اعـتامدا كبـريا عـىل   ً

ًأقوال من سبقه من جهابذة علامء النحو وكتبهم، إال أنـه ال يبـدو دائـام جمـرد 
 ويصوب، وخيطئ، وإن كان يف ،عارض هلذه األقوال ومرتب هلا، بل يرجح

الفة للزخمرشي الذي يلقبه بفخر خوارزم، فقـد خطـأ رأيـه يف سـياق ذلك خم
: ًالناصـبة، إال أنـه مل يـرصح باسـمه تقـديرا لـه، فقـال) لن(حديثه عن معنى 

... وهـي لتأكيـد نفـي املـستقبل) لـن(وأما الثاين من حروف النـصب فهـو «
 حتديـد ٍوعند قوم أهنا للتأبيد، وليس بصواب؛ ألهنا لو كانت للتأبيد ملا جـاز

 .)٢ (»...الفعل بعدها
َإذا كـان ) يزيـد(ّومن ذلك رده لـرأي الـسكاكي يف سـياق حديثـه عـن  

َّعلام السم شخص، أمركب هو أم مفرد ؟ قال بعد أن انتهـى مـن ذكـر رأيـه  ً
ًتاما منسوبا إليه رصاحة وهذا االستدالل ال ينفك عن ضـعف، ومل : قلت«: ً

                                                
 .١/٦٧فاحتة اإلعراب ) ١(
جـاء يف مهـع  اهلوامـع . أه ينسب للزخمرشي ، هذا الرأي الذي خط١/٥٢فاحتة اإلعراب) ٢(

: وذهــب الزخمــرشي يف أنموذجــه إىل أهنــا تفيــد تأبيــد النفــي،  قــال «٢/٣٦٦للــسيوطي 
» . ﴿لـن خيلقـوا ذبابـا ﴾: ،ومنه قوله تعـاىل )ال أفعله أبدا : ( كقولك) لن أفعله(فقولك 
 .٣٧٤مغني اللبيب : وينظر



 

 
 

 .)١(»...ٍيعر عن فساد
ّ رده عىل بعض الباحثني املحدثني بالنسبة لـه، وهـو ً ومن ذلك أيضا

ــن احلــسني اخلــوارزمي، ت  هـــ، صــاحب ٦١٧صــدر األفاضــل القاســم ب
ــذكر  ــسابق ال ــياق احلــديث ال ــه يف س ــرد علي ــال يف ال ــري، ق ــر « :ّالتخم وذك

ّمفرد عىل كل حـال، إال أنـه يف ) يزيد( أن -يعني صدر األفاضل–الطرائفي 
َالبيت نقل مع اإلعراب،  ٌوهذا وهم، ملا ذكرنا أن اإلعراب ال . ّفلهذا مل يغريُ

ُيستحّق إال بعد العقد والرتكيب، وقد بنى هو هذا عىل زعمـه الفاسـد، بـأن 
ًالفعل املضارع معرب حالة اإلفراد؛ ألنه وضع أول ما وضع مرفوعا، وهذا 

ّبني الفساد ه  إال أننـا نقتـرص عـىل هـذ)٣(ومثل هـذا يف الكتـاب كثـري. )٢ (»...َ
 .ًاألمثلة طلبا لإلجياز واالختصار

 فـيمكن لقـارئ ،أما شخصيته فهي وإن ضنت بوصفها مظان ترمجتـه 
كتبه أن يلمح معاملها من خالل الـسطور، فهـي ال ختلـو مـن مـسحة غـرور، 
واعتداد بالنفس، يلمح ذلك من خالل استعامله لضمري املعظـم نفـسه حـني 

 ،َفإن قلت: د  للمخاطب، فيقوليبدي رأيه يف مسألة، ويستعمل ضمري املفر
ًقلنــا، ويلمــح ذلــك أيــضا مــن عبــارات األحكــام التــي يطلقهــا عــىل الــرأي 

وهـذا خطـأ، وهـذا فاسـد، وهـذا (ًاملخـالف، فهـو كثـريا مـا يـستعمل كلمـة 
 .  كام يف األمثلة املتقدمة،)وهم

 إىل نحـاة البـرصة، فيـدافع عـن مـذهبهم، ويأخـذ بـآرائهم، يميلثم إنه 
                                                

 .١/١٩٣فاحتة اإلعراب) ١(
 . ١٩٤-١/١٩٥رابفاحتة اإلع) ٢(
 ، ٣٢٧، ٨٤، ٤٨، ٣٩، ١/٣٦فاحتة اإلعراب: ينظر) ٣(



 

 
 

.. وقـال أصـحابنا، وهـو رأي أصـحابنا: ًه واحدا مـنهم، فيقـولوجيعل نفس
 .وغري ذلك

 :أبرز معامل منهج اإلسفراييني يف كتابه: ًسابعا
 :يتميز كتاب اإلسفراييني من حيث املنهج باألمور اآلتية

ُقرص مادة الكتاب عـىل علـم اإلعـراب وحـده، فلـيس فيـه موضـوعات  - َ
، مما جرت العادة عـىل ذكـره يف رصفية، أو صوتية أو بالغية أو غري ذلك

 .كتب املعاين وإعراب القرآن، وهبذا يتميز عن سابقه
حرص املؤلف عىل ذكر مجيع أبواب النحـو بطريقـة جديـدة ختتلـف عـام  -

مـن غـري . هي عليه يف كتب النحاة، إذ عرضها من خالل ألفـاظ الفاحتـة
أن يضع عنـاوين رئيـسة ملوضـوعات النحـو، مـا خـال بعـض املتفرقـات 

 ).فائدة(أو) مسألة(أدرجها حتت عنوان 
ًإذا مل جيد منفذا لبعض موضوعات النحو من خالل ألفاظ الفاحتة، ينفـذ  -

إليه من خالل بعض األمثلة التي هلا عالقة باملوضوع الذي أثارته ألفاظ 
وأخواهتا، فقد نفذ إليها من خالل ) ّإن(الفاحتة، كام فعل عند حديثه عن 

ً حني رضب ذلك  مثال عىل الصفة، ،)١ ()ميع العليمإن اهللا هو الس(قوله 
 .)٢(من االستعاذة) الرجيم(عند إعراب كلمة 

ًاهتم املؤلف اهتامما كبريا بالتعليل النحوي، واخلوض يف دقائق املـسائل  - ً
 .ًاخلالفية، بل الغريبة أيضا، مؤيدة باحلجج والرباهني

                                                
هذه ليست آية وإنام رضهبا املؤلف صيغة من صيغ االسـتعاذة، وقـد نبـه املحقـق الكـريم ) ١(

 . ٢ حاشية ١/١٣١فاحتة اإلعراب: ينظر. ذلكل
 . ١/١٣١فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(



 

 
 

م مـنهام ضـوابطه ّاهتاممه بعزل النحو عن الرصف، لقناعتـه أن لكـل علـ -
ًوقواعده، وهبذا يتميز متيزا كبريا عن منهج ابن خالويه الذي مجع بينهام ً 

إن مــصطلح اإلعــراب عنــده يــساوي علــم النحــو لــيس إال، ومــا ســواه  -
دخيل عليه، وهبذا يكون علم اإلعراب عنده أكثر خصوصية من حيـث 

 .الداللة عام هو عليه عند ابن خالويه
 يـشري ،َّلكتاب إىل وضع فهرس موضوعي مفـصلعمد املؤلف يف هناية ا -

ًفيه إىل مواضع أبواب النحو من كتابه، متخـذا مـن ألفـاظ الفاحتـة دلـيال  ً
 ال خيلـو، إمـا أن يكـون ،االسـم املـتمكن« : عىل ذلك، ومـن ذلـك قولـه

ًمرفوعا، أو منصوبا  وملحٌق ،أما املرفوع فعىل نوعني، أصل. ً أو جمرورا،ً
وامللحق به مخسة ) . االستعاذة(وقد عرفته يف ) لالفاع(فاألصل هو . به

، )احلمـد هللا(املبتدأ وخربه، وقد كشفت الغطاء عنهام عند قوله : أرضب
التـي لنفـي ) ال(، وخـرب )االسـتعاذة( وقد ذكرتـه يف ،ّوخرب إن وأخواهتا

 وقد سـبقت اإلشـارة إلـيهام ،)ليس(املشبهتني بـ ) ما وال(اجلنس، وخرب 
 .)١ (») ...لضالنيوال ا(عند قوله 

ًأسهب املؤلف يف استقصاء املسائل، والتفريعات، بحيـث ال يـرتك شـيئا  -
صدد بياهنـا إال ويـذكره، وقـد بـخيطر عىل بال نحوي يف املسألة التي هـو 

فهـذا أقـىص مـا يمكـن يف تقريـر «: ح بذلك يف بعض املواضـع فقـالّرص
 . )٢(»هذه املسألة

لكتاب الـرئيس، إذا مـا أوغـل يف اتسم منهجه بتذكري القارئ بموضوع ا -
                                                

 .١/٥٨٢فاحتة اإلعراب ) ١(
 . ١/٩١ اإلعراب فاحتة: ينظر) ٢(



 

 
 

َوإذ استقـصينا القـول يف وجـوه إعـراب « : البعد عنـه، ومـن ذلـك قولـه
ــه،املــضارع ــا في ــه مــن ) أعــوذ: ( فنقــول، فلنعــد إىل مــا كن ّفعــل ال بــد ل

 .)١(»..فاعل
احتج بالقرآن الكريم والقراءات، وبعض األحاديث الـرشيفة، وأشـعار  -

 .العرب وأمثاهلا، وأقوال العلامء
 

                                                
 . ١/٦٦فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(



 

 
 






 .تعريف موجز باملؤلف والكتاب: ًأوال
 . التعريف باملؤلف-١

 ويل الـدين ،فهو حممد بـن أمحـد بـن إبـراهيم بـن يوسـف: )١(أما املؤلف
ً، وكان يعرف أيضا بابن )٢(ِّالديباجي، يعرف باملنفلوطي، أو بابن املنفلوطي

َخطيب مل  .)٣(ويَ
للهجرة، ونشأ يف دمشق، وأخذ العلوم عـن مجلـة مـن ) ٧١٣( ولد سنة 

علامء عرصه، يف مقدمتهم والـده، والـشيخ نـور الـدين األردبـييل وغريمهـا، 
 يف ،ّوكان يتنقل بني دمشق ومرص، ثم استقر بمرص، وفيها تويف ليلة اجلمعة

 .)٤(عن إحدى وستني سنة) ٧٧٤(اخلامس عرش من ربيع األول، سنة 
قـال ابـن قـايض شـهبة، : وكان له مكانة علمية متميزة بني أبنـاء عـرصه

 .)٥(»...العلم فنون يف وبرع وتفقه مجاعة من  وسمع«هـ ٧٩٠ت
                                                

، وطبقـات الـشافعية البـن ٣٣/ ٥الدرر الكامنة يف أعيـان املئـة الثامنـة :  تنظر ترمجته يف ) ١(
 . ٨/٢٢٧ومعجم املؤلفني . ٦/٢٣٢، وشذرات الذهب ٣/١١٢قايض شهبة 

ك ابـن قـايض شـهبة بابن املنفلوطي، ذكر ذلـ: بعض مصادر ترمجته نصت عىل أنه يعرف ) ٢(
، وعمـر رضـا كحالـة يف ٦/٢٣٢، وابن العامد يف شذرات الـذهب ٣/١١٢يف الطبقات 

.  يعـرف بـاملنفلوطي٥/٣٣وقال ابن حجـر يف الـدرر الكامنـة . ٨/٢٢٧معجم املؤلفني 
بـويل الــدين : ً، ويعـرف أيـضا)٣٢١٦(وكـذا جـاء األمـر يف مطلـع النـسخة اخلطيــة رقـم 

 .املنفلوطي، والديباجي
 .٣٣/ ٥الدرر الكامنة  :  ينظر) ٣(
 .مصادر ترمجته املتقدمة: وينظر . ٣٣/ ٥الدرر الكامنة ) ٤(
 .٣/١١٢طبقات الشافعية ) ٥(



 

 
 

نـشأ عـىل قـدم صـدق يف ...« : هــ ٨٥٢وقال ابن حجر العسقالين، ت 
العبادة واألخذ عـن أدب الـشيوخ، ولـه اليـد الطـوىل يف املنطـق واألصـلني، 

، وجتـرد إىل الـروم، وخـدم مجاعـة مـن ...كثري التواضع. لتصوفوالفقه، وا
ّودرس بالقبة املنصورية وغريها، وكان قليل التكلـف إذا مل جيـد ... املؤمنني

 )١ (»...ًما يركب مشى، كثري اإلنصاف، خبريا بدينه ودنياه
بـرع يف التفـسري والفقـه، وكـان «هــ ١٠٨٩وقال ابن العامد احلنـبيل، ت 

 حسن الـوعظ، كثـري العبـادة، مجـع، وألـف، وأشـغل، وأفتـى، حلو العبارة،
ًووعظ، وكان من ألطف الناس وأظرفهم شكال وهيئـة، ولـه تـآليف بديعـة 

 .)٢(»الرتتيب
 : التعريف بالكتاب-٢

ًال يزال الكتاب فيام أعلم خمطوطا، ويعمل عىل حتقيقه زميلنا الـدكتور  
ريــة بدمــشق منــه نــسختان ويف املكتبــة الظاه.  إبــراهيم بــن صــالح احلنــدود

، وهــي نــسخة تامــة، خطهــا جيــد،  تقــع يف )١٨٠٢(خطيتــان، رقــم األوىل 
ًسـطرا، مل يـذكر فيهـا تـاريخ النـسخ، وال ) ٢١(ورقة، يف كل صـفحة ) ٢٣(

) ٨(ً وهي نسخة خمترصة جدا، تقع يف ،)٣٢١٦(ورقم الثانية . اسم الناسخ
اشـتملت الورقـة ًسـطرا، خطهـا رديء، ) ٢١(ورقات فقط، يف كل صفحة 

ّلدي نسخة منهام، وسوف أعتمد يف . األوىل منها عىل اسم املؤلف والعنوان
 .هذه الدراسة عىل النسخة األوىل إن شاء اهللا تعاىل

                                                
 .٣٣/ ٥الدرر الكامنة ) ١(
 . ٦/٢٣٢شذرات الذهب ) ٢(



 

 
 

 : قيمة الكتاب العلمية: ًثانيا
ًتكمن قيمة هذا الكتاب العلمية يف كونه متنـا خمتـرصا يف النحـو العـريب  ً

حلفظ  واالستظهار،  جل شواهده وأمثلته اخلالص، واضح العبارة،  سهل ا
ً ويعكـس  جانبـا مـن ،ويتميز يف طريقة عرضـه ومنهجـه. من القرآن الكريم

: ّويؤكد ما قاله ابـن العـامد يف ترمجتـه  بأنـه. شخصية مؤلفه العقلية والثقافية
 .  )١(»له تآليف بديعة الرتتيب...كان حلو العبارة«

ا ابــن املنفلــوطي يف كتابــه ومنهجــه يف أهــم املوضــوعات التــي ذكرهــ: ًثالثــا 
 :عرضها

مل يرش املؤلف إىل معامل منهجه يف كتابه، ومل يـذكر األسـباب التـي دعتـه 
 ،ًإىل تأليفه، بل مل يقدم له أصال، غري أن  الناظر يف الكتاب رسعان مـا يـدرك

أن مؤلفه قد مزج يف بناء مادته بني املنهج التقليدي، الذي دأب عليه النحـاة 
 تآليفهم، وبني منهج معريب سورة الفاحتة، إذ بدت معـامل املـنهج األول يف يف

ــات، والتقــسيامت ــري مــن التعريف ــصطلحات،كث ــشواهد، وأســامء ، وامل  وال
األبــواب، وتسلــسل املــواد داخلهــا، كــام أن بدايتــه  كانــت كبــدايتها، إذ بــدأ 

ف كـل ِّاسـم، وفعـل، وحـرف، ثـم راح يعـر: كالمه ببيان أقسام الكـالم إىل
 .قسم منها

وأفاد من الثـاين أسـلوب النفـاذ إىل أبـواب النحـو الرئيـسة مـن خـالل  
ًألفاظ الفاحتة، مع التزام تام بإعراب مجيع حروفها، مدرجا معها االسـتعاذة 

ًالتــي اختــذها ســبيال ) أعــوذ(وكــان منطلقــه األول مــن كلمــة . كمــن ســبقه

                                                
 . ٦/٢٣٢شذرات الذهب ) ١(



 

 
 

وازمـه، ومـا يتطلبـه للحديث عن الفعل املضارع، وعالماته، ونواصبه، وج
إىل حـروف اجلـر، واألسـامء )   باهللا(ونفذ من خالل كلمة . األمر من فاعلية

ــاء أصــليا ــة بن ــع،ًاملبني ــه، والتواب ــادى ومتعلقات ــاء عارضــا، واملن ــة بن : ً واملبني
ــة املقطوعــة عــن  ــي، والغاي ــدد الرتكيب ــدل، والع كــالعطف، والنعــت، والب

ــسامل ــذكر ال ــى، ومجــع امل ــوع مــن اإلضــافة، واملثن ــستة، واملمن ، واألســامء ال
وحتدث عـن عالمـات احلـروف، . الرصف، ومجع املؤنث السامل وما أحلق به

) الـرجيم(التي يف لفظ االسـتعاذة، أمـا كلمـة ) من(وسبب بنائها من خالل 
 .ًفكانت سببا للحديث عن النعت

ــة  ــسمي اإلضــافة اللفظي ــد حتــدث مــن خالهلــا عــن ق ــسملة فق ــا الب أم
حتـدث عـن العلــم، ) احلمــد(وحتـت لفـظ . جـواز قطـع النعــتواملعنويـة، و

واملبتــدأ واخلــرب، ومــا يعمــل عمــل األفعــال مــن األســامء، وأفعــال القلــوب 
 التي لنفي اجلـنس، وكـان وأخواهتـا، وأفعـال) ال(َّوالظن، وإن وأخواهتا، و

املقاربــة، واحلــروف املــشبهات بلــيس، ونائــب الفاعــل، واألفعــال املتعديــة 
 .لألكثر من فع

ًعـن املفاعيـل مجيعـا، املفعـول املطلـق، ) إيـاك نعبـد(وحتدث حتت لفـظ 
واملفعول به، واملفعول معه، واملفعول فيـه، واحلـال، والتمييـز، واالسـتثناء، 

وبـذلك يكـون قـد أهنـى ) آمـني(والبدل، وهكذا يستمر حتى يصل إىل لفظ 
 .حديثه عن أبواب النحو كافة

ًذكر حتتهــا شــيئا مطــوال مــن أبــواب أمــا بقيــة حــروف الفاحتــة التــي مل يــ ً
ًالنحو، فيعرهبا بإجياز شديد حميال عىل ما تقدم ذكره ؛ ألنه قد سبق هلا مثيل، 

: حـرف البـاء، واملجـرور: جـار وجمـرور، اجلـار) بـسم(« : ومن ذلـك قولـه



 

 
 

ّوعالمـــة جــره كـــرسة آخـــره، وهــي املـــيم، وفيــه األحكـــام الـــستة . اســم
ويف احلمد من األحكـام « ) : احلمد(ت لفظ ذلك قوله حت ومن .)١(»املتقدمة

اسم معرب باحلركات الثالثة اللفظية، مرفوع، أمـا أنـه مرفـوع؛ فألنـه : ستة
 أعني املبتدأ، واخلرب، والفاعل، وقـد تقـدم الكـالم ،أحد املرفوعات اخلمس

 .)٢(».عليها
وبعد ذلك أحسب أنه قد آن األوان لعرض جانـب مـن نـص الكتـاب، 

 حتـت أول كلمـة مـن ألفـاظ االسـتعاذة؛ ألهنـا تـشكل بدايـة ونختار ما قالـه
الكتاب، وفيهـا الكثـري مـن املـسائل النحويـة التـي اختـذها املؤلـف فـيام بعـد 

أقــسام «: فمــن ذلــك قولــه. ًأصــوال حييــل القــارئ إليهــا، عنــد ورود أمثاهلــا
ّاسم، وفعل، وحرف، ألن الكلمة إمـا أن تـدل عـىل معنـى يف : الكالم ثالثة 

ّ أو ال، فإن مل تدل فهي احلرف، وإن دلت فإما أن تقـرتن بزمـان معـني نفسها
 .أو ال، فإن اقرتنت فهي الفعل، وإن مل تقرتن فهي االسم

ّألهنا كلمة دلت عـىل معنـى يف نفـسها مقرتنـة بزمـان معـني : فعل: أعوذ
ّمــضارع، ألن يف أولــه إحــدى الزوائــد األربــع، وختلفهــا أخواهتــا وتقبــل مل 

 .الياء، والنون، والتاء: وأخواهتا
ــرب ــد، نحــو: مع ــون التوكي ــه ن ــصل ب ــه مل يت   ﴾ UT﴿: ألن

 ].٣١النور[﴾o﴿ نون النسوة، نحو ، وال]٣٢يوسف[
 وال واو اجلامعـة ،)يفعـالن(ه مل يتصل به ألف اثنني نحـو ألن:باحلركات

                                                
 .٧إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 .١٢إعراب أم الكتاب ق ) ٢(



 

 
 

 ) .تفعلني( وال ياء اإلناث نحو ،)يفعلون(نحو 
األلــف، والــواو، : علــة ثالثــةألنــه لــيس بمعتــل، وحــروف ال: اللفظيــة
 ).خيشى، ويغزو، ويرمي: (والياء، نحو
ًألنه جترد عن الناصب واجلازم لفظا، وتقديرا: مرفوع ً . 

 . ًأن، ولن، وإذا، وكي: فأربعة : ًأما الناصب لفظا
املـصدرية، بعـد سـتة أحـرف ثالثـة مـن ) أن(فــ: ًتقـديرا : وأما الناصب
: وثالثة من حروف العطـف وهـي. الالم، وكي، وحتى: حروف اجلر وهي
 . الواو، و أو، والفاء

ــه تعــاىل  . ألن يغفــر: ، تقــديره]١٣٧النــساء[﴾x﴿مثــال الــالم قول
ومثــال . كــي أن ال يكــون: ، تقــديره ]٧احلــرش[﴾jih﴿. كــي: ومثــال 

) الـواو(ومثال . حتى أن تفجر: تقديره] ٩٠اإلرساء[﴾TS﴿) حتى(
ـــال . وأن يعلـــم: تقـــديره ] ١٤٢آل عمـــران[﴾43 ﴿ . أو: ومث
وأمـا الفـاء فـال . أو أن تقـضيني حقـي: تقديره)  حقيأللزمنك أو تقضيني(

 .تقدر أن بعدها إال يف جواب نفي أو طلب
مل وملا النافيتان، والالم وال الطلبيتان، وإن : (ًوأما اجلوازم لفظا فخمسة

الرشطية، وما محل عليها من أدوات الرشط، فمن خاصـتها أن جتـزم فعلـني 
أيــن، وأنــى، : واملحمــول عليهــا اثنــا عــرش. اجلــزاء: ول الــرشط، والثــايناأل

 . وإذاما، وكيفام، وحيثام، ومتى، ومهام، وإذما،وإيان وأي، ومن، وما
ــة أشــياء : والطلــب ــشمل ثامني ــدعاء، : ي األمــر، والنهــي، واالســتفهام، وال

 .والتمني، والرتجي، والعرض، والتحضيض



 

 
 

األنعــــام  [﴾ Ö  Õ  Ô Ú  Ù  Ø   × ﴿: مثــــال النَّفــــي
هي]. ١١٧البقرة[﴾² ±﴿: ومثال األمر].٥٢ X  W  ﴿: ومثال النَّ

  [  Z  Y﴾ ]ومثـــــال االســـــتفهام]. ٨١طـــــه :﴿> ? @ A 
B   C﴾ ] وعالمـة النـصب . فـإن يـشفعوا: تقـديره ] ٥٣األعراف :

ومثـال ). ًرب ارزقني ماال فأنفقه يف سـبيلك: (ومثال الدعاء. حذف النون 
، ومثـال ]٧٣النساء[ ﴾µ¶ ³²´ ± ﴿: التمني

 .]عــــبس[﴾ )  (  *  +  ,  -   .  /  0   1  ﴿: الرتجــــي
Ê  ﴿: ومثال التحضيض) . ًأال تنزل عندنا فتصب خريا : (ومثال العرض

  Î  Í   Ì  Ë﴾]لـوال، : وحروف التحضيض أربعة ] ١٣٤طه
 . ولو، ومل ال، وهال

َّفـإن الـرشطية يف جـواب ا: ًوأما اجلازم تقـديرا  ْ لطلـب، بإسـقاط الفـاء، ِ
 .وقد تقدم أن الطلب يشمل ثامنية أشياء

 نــوح[ ﴾!   Ô  Ó  Ò       Ñ  Ð   Ï  Î    ﴿:مثــال األمــر
ْإن(فعل مـضارع جمـزوم بــ. ﴾!﴿: فقوله تعاىل ، ]١١-١٠ . َّالـرشطية) ِ

ْإن استغفروا يرسل: تقديره َ ِْ ْ ُُ ْ َ  K  J  I  H  G  F  ﴿: ومثال الدعاء. ِ
  L﴾] ٦-٥مريم[. 

ٍكل فعل ال بد له من فاعل إمـا ظـاهر وإمـا مـضمر، واملـضمر إمـا : تنبيه ٍَّ ِ ُّ ُ
بارز، وإما مسترت، واالسـتتار إمـا جـائز، وإمـا واجـب، والواجـب يف أربعـة 

ًيف فعل األمر مطلقا، ويف املضارع إذا افتـتح بـاهلمزة أو بـالنون، أو : مواضع



 

 
 

 .بالتاء
  .)١(».ًضمري مسترت وجوبا) : أعوذ(ففاعل 

من كلـامت االسـتعاذة ثـم يـرشع ) أعوذ(هنا ينهي املؤلف إعراب لفظة 
ــة  ــإعراب كلم ــاهللا(ب ــق مــن خالهلــا للحــديث عــن حــروف اجلــر ) ب ّفينطل

 . ومعانيها
 .مصادر ابن املنفلوطي  ومنهجه يف اإلفادة منها: ًرابعا

 ومل يـذكر أي ،مل يذكر املؤلف أي كتاب من الكتب التي اعتمـد عليهـا 
 علام ء النحو أو غريهم، ولكني أرجح أن يكون قـد اعتمـد املؤلـف عامل من

هــ ٧٦١عىل أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنـصاري، ت 
؛ ألنه ساق يف كثري من املواضع بعض شواهده الـشعرية والنثريـة، وعبارتـه 

 .قريبة من عبارته، وأسلوهبام يف التفريع والتقسيم متشابه
عــة الــشواهد التــي اعتمــد عليهــا ابــن املنفلــوطي  ومنهجــه يف طبي: ًخامــسا
 .توظيفها

القــرآن : اعتمـد ابـن املنفلـوطي عـىل أربعــة أنـواع مـن الـشواهد وهـي 
 .الكريم، واحلديث الرشيف، والشعر العريب، واألمثلة املصنوعة

أما اعتامده عىل القـرآن الكـريم فيـأيت  يف املرتبـة األوىل، إذ بلـغ عـدد 
لتي استشهد عليها بآيات من القرآن الكريم أكثر مـن مئـة وسـتني املواضع ا

ّموضعا،  وقد مر يف نصه السابق الكثري من األمثلـة التـي تـشهد عـىل ذلـك،  ً
 .لذا ال حاجة بنا لتكرار األمثلة هنا

                                                
 .٢-١ ق إعراب أم الكتاب) ١(



 

 
 

وأما احلديث الرشيف فقـد استـشهد منـه بأربعـة أحاديـث فقـط، وهـي 
:  قولـه صـىل اهللا عليـه وسـلممشهورة ومتداولة يف بعض كتب النحو، وهي

َّمخس صلوات كتبهن اهللاُ( ُ َ ٌأمـر بمعـروف صـدقة، وهنـي عـن : (، وقولـه)١ ()ٍُ ٌٌ َ َ ٍ َ
ٌمنكــر صــدقة َ َ ٍ َ َال أحــد أغــري مــن اهللاِ: (، وقولــه)٢ ()ُ ِ ُ َ َتــسبحون : (، وقولــه)٣ ()ََ ِّ َ ُ

ٍوحتمدون وتكربون اهللاَ ثالثة وثالثني دبر كل صالة َ ُ ُ َِّ ً َ َُ َ ِّ َِّ ََ ُ ُ() ٤( .  
ًوأما الشعر فلم يركن إليه كثريا كام هو الشأن يف معظم كتب النحو، بل  ِّ
ًمل يلجأ إليه إال مضطرا، وقد وقع ذلك منه يف عرشة مواضع فقط، وهي من  ّ
األمثلة املشهورة املتداولة جلها يف أوضح املسالك البن هـشام األنـصاري، 

اعر قط، وإنام يقتـرص عـىل ومل ينسب منها أي بيت لقائله، بل مل يقل قال الش
ثم يـذكر الـشاهد الـشعري، وكأنـه ) نحو(، أو )كقوله(، أو )كقوهلم: (قوله

أراد أن خييل كتابه من الشعر كله، فلم يستطع، فـأخاله مـن أسـامء الـشعراء، 
ولعـل الـذي قـاده إىل ذلـك شـدة ورعـه التـي أشـار إليهـا . )٥(وما به يلقبون

 تقدم ذلك، وهو أمر مل أقـف عليـه صاحب شذرات الذهب يف ترمجته، وقد
 .يف غري هذا الكتاب

ًأما األمثلة املـصنوعة فهـي األخـرى قليلـة أيـضا، ال تكـاد تـذكر إال إذا 
                                                

 .١/١٤٤أوضح املسالك : أ، وينظر/٩إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 ، ٦٠٩، ومغني اللبيب ١/١٤٤أوضح املسالك : أ، وينظر/٩إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
، ٢/٢٥رشح الكافيـة الـشافية، ورشح ابـن عقيـل : أ، وينظـر/١٢إعراب أم الكتـاب ق ) ٣(

 .١/٥٣٠، ومهع اهلوامع ٨٨٧ومغني اللبيب 
ــذهب : أ، وينظــر/١٣اب أم الكتــاب ق إعــر) ٤( ، ورشح قطــر النــدى ٥٤١رشح شــذور ال

١٩٨. 
 .١٧، ١٦، ١٢، ١١إعراب أم الكتاب ق :  ينظر) ٥(



 

 
 

 .تعذر وجود الشاهد يف كتاب اهللا
 :اهتامم ابن املنفلوطي بالتعليل وإبداء الرأي: ًسادسا

كام ، آخــرمل يعـن ابــن املنفلـوطي يف كتابــه بإبـداء رأيــه أو أي رأي لعـامل 
 كام أنـه مل يعـن باخلالفـات النحويـة والبحـث عـن ،سبقت اإلشارة إىل ذلك

ًاألسباب التي ترجح قوال عىل آخر، وإنام كانت عنايته منصبة عىل القواعـد 
ّالنحوية املسلمة التي ال خالف فيها؛ لغرض اإلفادة العلمية لطالب العربية 

 شأهنا أن ترسخ فهم القاعدة غري املختص، لذا اعتمد عىل علل تعليمية  من
ّالنحوية  عند قارئها،  وهذه الطريقة من أهم األمـور التـي جعلتنـي أتوقـف 
 ،عندها يف هذا الكتاب؛ ألهنا طريقة جديدة مل أرها يف غريه من كتب النحـو

ًوذلك أنه عند إعراب أي كلمة مـن ألفـاظ الفاحتـة، يـذكر أوال مـا فيهـا مـن 
 ثم يبدأ بتفسري كل حكم من هذه األحكام، ثـم ،أحكام إعرابية مجلة واحدة

ًبعد ذلك يتخذ من هـذه األحكـام مـصطلحا لإلحالـة عليهـا فـيام بعـد، مـن 
جـار : بـاهللا« : مـن االسـتعاذة ) بـاهللا(ذلك قوله عند إعرابه لالسـم الكـريم 

ــاء، واملجــرور االســم األعظــم: وجمــرور، اجلــار ويف االســم ... حــرف الب
. اسم معرب باحلركـات الثالثيـة اللفظيـة جمـرور: األعظم من األحكام ستة

أما أنه اسم؛ فألنه كلمة دلت عىل معنى يف نفسها غري مقرتنة بأحـد األزمنـة 
ًوأما أنه معرب؛ فألنـه لـيس مـن املبنيـات بنـاء الزمـا كاملـضمرات، . الثالثة ً

واملـــبهامت، واملوصـــالت، وأســـامء الـــصدور، وأســـامء األفعـــال، وبعـــض 
أنه معرب باحلركات الثالث؛ فألنـه لـيس مـن بـاب أمحـد، وأما ...الظروف

وأمـا أنـه معـرب ...وال من باب مسلامت، أما باب أمحد فهو ممـا ال ينـرصف
باحلركات اللفظيـة؛ فألنـه ال مقـصور وال منقـوص، وال حمكـي، وال متبـع، 



 

 
 

وأمـا أنـه جمـرور؛ فـألن فيـه احلـرف، وهـو أحـد . وال مضاف إىل ياء املتكلم
 .)١(»احلرف، واإلضافة، والتبعية: لثالثة، وهي أسباب اجلر ا

ويف « À  ¿  ¾Z  ] مـن قولـه ) مـن(ومن ذلك قوله يف لفظـة 
أمـا أنـه . حرف مبني عـىل حركـة، وحركتـه فتحـة: من األحكام أربعة) من(

حرف؛ فألنه كلمة دلت عىل معنى يف غريهـا، وأمـا أنـه مبنـي فـألن احلـرف 
عىل حركة فاللتقـاء الـساكنني، أعنـي النـون وأما أنه . َّالحظ هلا يف اإلعراب

ًوالالم، وأما أن حركته فتحة فطلبا للخفة، إذ لو كانت كـرسة لكـان انتقـاال  ً
 .)٢(»ًمن ثقيل إىل ثقيل، ولو كانت ضمة لكان انتقاال من ثقيل إىل أثقل منه

ثـم بعــد ذلــك يتخــذ مــن هـذه األحكــام مــصطلحات حييــل عليهــا فــيام 
األحكـام الـستة، فعـل  3Z  ] ويف قولـه تعـاىل «:  ومن ذلك قوله،)٣(بعد

ويف الــواو مــن قولــه تعــاىل . مــضارع، معــرب باحلركــات اللفظيــة، مرفــوع
[  4Z ويف . حرف مبني عـىل حركـة، وحركتـه فتحـة: األحكام األربعة
ــاك﴿ فعــل وفاعــل،  7Z   ] . األحكــام املتقدمــة 5Z  ] و﴾إي

ويف . ت الـرصاط نع 9Z  ] .  مفعول ثان 8Z  ] ومفعول أول، 
 [   7Z فعل أمر مبني عىل حذف حـرف العلـة، أمـا : من األحكام أربعة

أنه فعل أمر، فلام تقدم، وأمـا أنـه أمـر؛ فألنـه يفهـم منـه الطلـب، ويقبـل يـاء 
ّاملخاطبة، وأما أنه مبني؛ فألنه يدل بصيغته عىل معناه وهو االستقبال، وأمـا 

                                                
 .٦-٢إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 .٧-٦إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
 .٢٢، ٢٠، ١٦، ٧إعراب أم الكتاب ق : ينظر) ٣(



 

 
 

األحكـام ) نـا( جيزم به مضارعه، ويف  واملعتل مبني عىل ما،بناءه فألنه معتل
األحكام الستة، ونـصب  8Z  ] الثالثة، اسم مبني يف حمل نصب، ويف 

 ،هـذا هـو منهجـه بالتعليـل .)١ (»...ألنه تابع، وهو أحد املنصوبات الثالث
 .فهو كام تقدم، يعمل يف العلل األوائل، وفق منهج  خاص شقه بنفسه

 .نفلوطي يف كتابهأبرز معامل منهج ابن امل: ًسابعا
لعله من  املفيد بعد هذه اجلولة يف ثنايا هذا املخطوط أن نلخـص أبـرز  

مــا يتميــز بــه مــن معــامل منهجيــة عــىل شــكل نقــاط؛ لتكــون أقــرب للحفــظ 
واالستذكار واملقابلة مع ما شاكله من الكتب التي هي قيد الدراسة، فنقـول 

 :إن أبرز معامله املنهجية ما يأيت: 
ًده عىل الشواهد القرآنية، وقلة اعتامده عىل الشعر العريب خالفا كثرة اعتام -

ملــا جــرت عليــه العــادة يف الكتــب النحويــة، مــع اعــتامد ال بــأس بــه عــىل 
 .احلديث الرشيف

 . الرتكيز عىل قواعد النحو الرضورية التي تفيد طالب العربية املبتدئ -
ــب الع - ــد طال ــي ال تفي ــة الت ــات النحوي ــن اخلالف ــاد ع ــة غــري  االبتع ربي

 .املختص
 ويـرس الفهـم ،شدة االختصار، ووضوح العبارة، وسالسـة األسـلوب، -

 ..واالستيعاب
 .غياب شخصية املؤلف بشكل تام، فال تكاد تلمح إال من خالل املنهج -
 صـىل اهللا ،خلو الكتاب بشكل تام من أسـامء األعـالم سـوى رسـول اهللا -

                                                
 .١٧-١٦إعراب أم الكتاب ق ) ١(



 

 
 

 .عليه وسلم
يس فيه أية إشارة إىل علم آخـر اقتصار مادته عىل علم النحو فحسب، فل -

 .مما له تعلق بالنحو كالرصف، أو البالغة، أو الصوت وغريها
مجع يف طريقة عرضه للامدة بني مـنهج النحـاة التقليـدي، ومـنهج معـريب  -

 .الفاحتة
 

، )إعـراب أم الكتـاب(هذه هي أبرز معامل منهج ابن املنفلوطي يف كتابه 
يز، تضع الكتـاب يف مرتبـة خاصـة بـه، وهي معامل فيها يشء من اجلدة والتم

ــه ــا مــستقال، وشخــصية متفــردة، بــني مــا هــو مثلــه يف باب ــه كيان ًوتــصنع ل ً ً .
َوتستقطب من أهل العلـم مـن ال يريـد مـن النحـو غـري مـا يقـوم بـه لـسانه،  ُ َِّ ُ َ ِ

َويسدد بنانه، وفيها ما له وما عليه؛ ألنه ليس له شخصية متميزة كام سبق ِّ ُ. 
 
  



 

 
 





 

 .تعريف موجز باملؤلف والكتاب: ًأوال
 : التعريف باملؤلف-١

هو أبو عبـد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن داود، ف)١(أما املؤلف  
ولـد بدمـشق سـنة ثـامن . ّالدمشقي، الشافعي، املقرئ، الـشهري بـابن النَّجـار

ًثامنني وسبع مئة تقريبا، وفيها نشأ وتعلم العلوم الرشعية، والعربية، وكان و
ًاهتاممه منصبا عىل علم القراءات فربع فيهـا، فـأقرأ وألـف، وكـان مـن أبـرز 

ِّهــ، وصـدقة املـسحرائي٨٣٣شيوخه يف هذا الفن ابن اجلـزري، ت  ََ ُ وكـان . َ
ًنجارا مـاهرا،و يـتقن احلـساب، واشـتغل يف أدب األبنـا ء، والـوعظ، وكـان ً

ًخريا، ثقة، مفتيا ً ِّ َ. 
ــه  َّقــال علــم الــدين الــسخاوي يف ترمجت ــش«ِّ جــار مس بــن النََّّحممــد ال

ًكان نجارا بارعـا يف صـنعته، متقـدما فيهـا خـصوصا يف األشـياء . مشقيِّالد ً ً ً
ــن صــدقة  ــذها ع ــراءات فأخ ــىل الق ــل ع ــا وأقب ــرض عنه ــم أع ــة، ث الدقيق

أدب األبناء والوعظ، وكان  شتغل يف فنوناملسحرائي، وابن اجلزري، بل وا

                                                
َّ، وحــوادث الزمــان ووفيــات الــشيوخ ٦/٣٠٨ج /٣الــضوء الالمــع م: يفتنظــر ترمجتــه )  ١(

، ومعجـــم املـــؤلفني ٥/٣٣٤،  واألعـــالم ٧/٣١٠، وشـــذرات الـــذهب ٩٧واألقـــران 
وبحث ابن النجـار الدمـشقي وكتابـه القواعـد احلـسان منـشور يف جملـة معهـد . ٨/٢٥٩

 .١٠، ع٢٨٩اإلمام الشاطبي ص 



 

 
 

 .)١(»وممن قرأ عنده القطب اخليرضي وأفاد ترمجته. ًخريا
 . التعريف بالكتاب-٢

الكتـاب مل ينـرش بعـد، وقـد انتهيـت مـن حتقيقـه عـىل نـسختني خطيتـني 
ًسـطرا، منـسوخة ) ١٥(ورقـة، يف كـل صـفحة ) ٢٨( تقـع األوىل يف ،تامتني

هـــ، وتقــع الثانيــة يف ٩٧٨ربيــع األول ســنة بخــط حممــد مــصطفى، يف شــهر 
ًسـطرا، مل يـذكر فيهـا تـاريخ النـسخ، وال ) ٢١(ورقة، يف كل صـفحة ) ٢٢(

 أسـأل اهللا، أن ،الطبـع يف دار البـشائر بدمـشقوهو اآلن حتـت  .اسم الناسخ
 .ييرس أمره، وينفع به طالب العلم

 .قيمة كتاب ابن النجار العلمية: ًثانيا 
ة فهـي تكمـن يف طبيعـة مادتـه التـي تقـوم عـىل خدمـة أما قيمته العلميـ

كتاب اهللا، وطبيعة عرضها، وتنوع موضـوعاته، وحداثـة ظهـوره ألنـه مل يـر 
النور بعد ومل يطلع عليـه أهـل العلـم، ويلقـي الـضوء عـىل جانـب كبـري مـن 

ثم إنه واحد . شخصية مؤلفه العلمية والثقافية، ألن معظم كتبه مل تطبع بعد
ًقالئــل متيــزت يف ربــط النحــو العــريب ربطــا مبــارشا بــسورة مــن مجلــة كتــب  ً

الفاحتة، وحسبه هبذه من ميزة، فهـو نـوع مـن التـأليف يـستحق أن يعنـى بـه 
 .الباحثون، ويلتفت إليه الدارسون

 .أهم املوضوعات التي ذكرها ابن النجار يف كتابه ومنهجه يف عرضها: ًثالثا
إعـراب ، واملقدمة :عناوين رئيسة هي قسم ابن النجار مادة كتابه عىل أربعة 

                                                
جتدر اإلشارة هنـا إىل أن الـسخاوي تـرجم . ٣٧٣ ، رقم١٠/١٠٧ج/٥ّالضوء الالمع م) ١(

له مرتني، وقد نبهت عىل ذلك يف مقدمة حتقيقي لكتاب ابن النجار القواعد احلسان، ويف 
 . البحث الذي نرشته عنه السابق الذكر



 

 
 

 .القول يف إعراب الفاحتة، والقول يف البسملة، واالستعاذة
َّسبب تأليف الكتاب، ونص عىل تسميته، ومل يفصح فيهـا  املقدمة َّبني يف

ًرسد مــادة كتابــه مبتــدئا بــإعراب بــمــة بــدأ ِّثــم بعــد املقدعــن معــامل منهجــه، 
ّل أن يعــرف القــارئ بجملــة مــن ، وحتــت هــذا العنــوان حــاو)االســتعاذة(

 . القواعد النحوية والرصفية مما له تعلق بلفظ االستعاذة، من قريب أو بعيد
ّإذ بــني أول األمــر معنــى االســتعاذة، واشــتقاقها، ثــم حتــدث عــن فعــل 
املضارع وعالماته، وكيفية إعرابه يف مجيع أحوالـه، وعـن الفاعـل وطبيعتـه، 

ً وصحيحا، جمردا ومزيدا، ثم قـرر قاعـدة ًوعن الفعل املايض وأنواعه معتال ً ً
يف معرفة اسم الفاعل واسم املفعول، وقاعدة أخرى يف معرفة النطـق بفعـل 
ّاألمــر، وذكــر مجيــع حــروف اجلــر، وأشــار إىل أنــه ســوف يفــصل القــول يف 

، )الـشيطان(معانيها عند حديثـه عـن البـسملة، وحتـدث عـن اشـتقاق لفـظ 
 .أحوالهوأثبت قاعدة للتعريف بالنعت و

وبني ما وقع فيـه ) اسم( عن اشتقاق لفظ إىل البسملة فتحدثثم انتقل 
ّمن خالف، مع ترجيح الوجه األقوى، وعرف باملضاف إليه، وفصل القول 

ّصوتية فبني املواضع التي السائل امل وتطرق إىل بعضيف معاين حروف اجلر، 
مــا يــدغم مــن ترقـق فيهــا الم لفــظ اجلاللــة، واملواضــع التـي تفخــم فيهــا، و

 .ًاحلروف يف الم التعريف، وأشار أيضا إىل بعض املسائل البالغية
أفرغ ما ) القول يف إعراب الفاحتة(ويف القسم الثالث من الكتاب، وهو 

ّيف جعبته يف هـذا امليـدان، إذ حتـدث عـن املواضـع التـي تكـون فيهـا الـضمة 
فوعـات، عالمة للرفع، ومتـى تكـون ظـاهرة غـري مقـدرة، وحتـدث عـن املر

ّوفــصل القــول يف املبتــدأ واخلــرب ومــا يتعلــق يف جــواز حــذف أحــد أركانــه 



 

 
 

ًوعدمه، وأفرد فصال لبيان اجلمل التي هلا حمل من اإلعراب، والتـي ال حمـل 
، أو احلركـات هلا، كام تناول املواضع التي تنوب فيها احلروف عن احلركات

ذكر السامل وما أحلق به، ، كام هو احلال يف األسامء الستة، ومجع املعن بعضها
ومجع املؤنث السامل وما أحلق به، وما ال ينرصف، واألمثلة اخلمسة، والفعل 

ًمطلقا عليها مصطلح أبواب النيابة، وتكلم أيضا عـىل مجـع . املضارع املعتل ً
الـــسالمة والتكـــسري، والـــضامئر املتـــصلة واملنفـــصلة، والفعـــل املـــضارع، 

املفاعيـل وشـبه (ألمـر، واملنـصوبات وحروف العطف ومعانيهـا، والفعـل ا
، وعالمات النصب، والبدل وأنواعه، واألسامء املوصولة، وعمل )املفاعيل

ــد، والعطــف ــع كالتوكي ــام الفاعــل، والتواب ــا يقــوم مق . اســم املفعــول، وم
وتعرض لبعض وجوه القراءات يف بعض الكلامت، وتناول بعـض املـسائل 

 إعراب ألفاظ الفاحتة التي هي عامد ًفضال عن. الرصفية والصوتية والداللية
 .كتابه، ومنطلقه لبناء مادته

هذا جممل ما تناوله املؤلف من موضوعات نحوية يف كتابـه، وهـي مـن 
الكثــرة بحيــث تكــاد تغطــي جممــل أبــواب النحــو العــريب، عرضــها املؤلــف 

لـذا اقتـىض هــذه ؛ بأسـلوب جديـد خيتلـف عـام هـو مــألوف يف كتـب النحـو
ن شأهنا أن تكشف عن منهجه يف كيفية العرض، واالنتقال الدراسة، التي م

ِمن موضوع إىل آخر، وتناول موضوع يف موضـع دون سـواه، وإرجـاء آخـر  ٍ ٍَ ِ ُ
ًإىل موضع آخر، ومن شأن هذه الدراسة أيـضا أن تـتلمس مواضـع اإلبـداع  ٍ ِ َ

ًوالتقليد يف منهجه، ومن ثم احلكم عليه سلبا وإجيابا ً ََّ . 
لة مـع الفقـرة األوىل مـن َّف وقفة مطوّملفيد هنا أن نتوقلذا أرى أنه من ا

التــي اســتغرقت ســت ورقــات مــن ) إعــراب االســتعاذة(كتابــه، وهــي 



 

 
 

 . لتتضح للقارئ معامل منهجه،املخطوط
ابتدأ ابن النجار كالمه يف هذه الفقرة، التي هي الفقرة األوىل من كتابه، 

ّ، وبني مكانتها مـن القـرآن، بأهنا استدعاء عصمة اهللا: ببيان معنى االستعاذة
ثــم ذكــر املــصدر الــذي اشــتقت منــه، ثــم أعــرب اللفظــة األوىل منهــا وهــي 

فــذكر أنــه فعــل مــضارع مرفــوع لتجــرده عــن الناصــب واجلــازم، ) أعــوذ(
َوعالمــة رفعــه الــضمة، ومنــه انطلــق لــسوق األدلــة عــىل فعليتــه، ثــم عــىل 

 وبيـان العوامـل التـي مضارعته، ثم قاده ذلك للكالم عىل طبيعة هذا الفعل
 . تؤثر عىل حركته اإلعرابية

. أنـا: مسترت فيه تقـديره) أعوذ(ثم بعد أن انتهى من ذلك ذكر أن فاعل 
وقد فتحت له هـذه املـسألة نافـذة للكـالم عـىل الفاعـل وطبيعتـه مـن حيـث 

 .الظهور واالستتار، واحلركة اإلعرابية، وعالقته بالفعل، وغري ذلك
ّ، فبـني )أعـوذ(لحديث عـن البنيـة الـرصفية للفعـل ثم انتقل بعد ذلك ل

ّأصل هذا الفعـل، ووزنـه، ومـا طـرأ عـىل بنيتـه مـن تغيـري، وبـني أن ماضـيه 
وكونه معتل العـني، قـاده ذلـك للحـديث عـن االعـتالل وأنواعـه يف ) عاذ(

ّثم بـني مـصدره، واسـم الفاعـل واملفعـول، ومـن هنـا نفـذ لوضـع . األفعال
 .قاعدة ملعرفتهام

وقاده ذلك للكالم عىل طبيعـة ) عذ(مر منه ّعد ذلك بني أن فعل األثم ب
 .فعل األمر وماهيته، وكيفية اشتقاقه والنطق به

ف هنيهة عند بعض املـسائل البالغيـة ّ يفته أن يتوقملوهو بني هذا وذاك 
ًالتي تولدت من سياق تركيب ألفاظ سورة الفاحتة، وقد يتوقف أيـضا عنـد 

ً، وربـام الفقهيـة أيـضا، ممـا يـضفي عـىل الـنص طـابع بعض املسائل الصوتية



 

 
 

التنوع املعريف، واالرتيـاح الـذهني، وذلـك حـني خيـرج القـارئ مـن ميـدان 
القوانني والقواعد النحوية والرصفية، إىل ميدان الصور البالغية، واألنغـام 
ــا  ــشكل منه ــي تت ــد عــن النطــق بأصــوات احلــروف الت ــي تتول ــصوتية الت ال

 .الكلامت
ُّأعـم مـن . احلمـد«: ف عندها قولـهّة املسائل البالغية التي توقفمن أمثل

ــشكر؛ ألن احلمــد هــو الثنــاء عــىل اهللا بجميــل صــفاته الذاتيــة وغريهــا، : ال
ًمحــدت فالنــا عــىل علمــه : وهلــذا يقــال. هــو الثنــاء عليــه بإنعامــه: والــشكر

محد، وليس : فكل شكر. شكرته عىل علمه وشجاعته: وشجاعته، وال يقال
 .)١(»ًشكرا: دكل مح

الــرمحن أبلــغ يف الوصــف مــن الــرحيم، بالنقــل عــن : إن قيــل «وقولــه
ــف قــدم الــرمحن عــىل الــرحيم؟ وعــادة العــرب يف )٢(الزجــاج  وغــريه، فكي

: فـاجلواب عنـه مـن وجهـني. صفات املدح أن يرتقوا من األدنى إىل األعـىل
نـديم «، كــأهنـام بمعنـى واحـد: ، رمحـه اهللا تعـاىل)٣( ما قاله اجلوهريأحدمها
ُ، فعىل هذا القول ال يرد الـسؤال»وندمان ٍإنـام قـدم ملعنـى لطيـف؛ : والثـاين. َِ َ ِّ ُ

ّوهو أن االسم الكريم، أعني اجلاللة، خاص بالبـاري، سـبحانه وتعـاىل، ال 
                                                

 .٥٧ق : القواعد احلسان) ١(
. هــ٣١٦هو أبو إسحاق إبراهيم بن الرسي بن سهل البغدادي، املعـروف بالزجـاج، ت ) ٢(

، وطبقــات النحـــاة ١١٣، وأخبــار النحـــويني ٣٥مراتــب النحـــويني : تنظــر ترمجتـــه يف
 .١/٤٢١، وحتفة األريب ١١١واللغويني 

ــرص إســامعيل بــن محــاد، اجلــوهري، صــاحب الــصحاح، ت ) ٣( : ينظــر. هـــ٣٩٣هــو أبــو ن
 رقم ، والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة٥٤االغتباط فيمن رمي من الرواة باالختالط 

 .٩١٣، رقم ١/٤٤٦، وبغية الوعاة ٥٦



 

 
 

ًيسمى به غريه، ال مفردا وال مضافا، فقدم لذلك  يوصـف بـه : »الرحيم«و. ً
ّغــريه مفــردا أو مــضافا، فــأخر لــذلك ً رجــل رحــيم، : ألنــه جيــوز أن يقــال ؛ً

، »رمحـان قومـه«: ًيوصف به غريه مـضافا فيقـال: »الرمحن«و. ورحيم القوم
َوال يوصف به مفردا إال اهللا تعاىل، فوسط لذلك، واهللا أعلم ًِّ«)١(. 

﴿احلمـد هللا﴾ خـروج مـن :﴾ بعد قولـه32 ﴿:قوله تعاىل« : وقوله
كقولـه ،خلطـاب إىل الغيبةالغيبة إىل اخلطاب، وعكس هـذا يف اخلـروج مـن ا

ـــونس (﴾ B C ED  IHGF﴿ :تعـــاىل ـــك ) ٢٢ي وذل
ُشائع يف كالم القوم نثرا ونظام، وهو رضب من البالغة؛ ألن الكالم إذا نقل  ٌ ً ً
ًمن أسلوب إىل أسلوب؛ كان أحسن من إجرائه عىل أسـلوب واحـد تطريبـا 

 .)٢(»ًالنبساط السامع، وإيقاظا لإلصغاء إليه
 الصوتية التي توقف عندها، تقريره قاعدة يف كيفية ومن أمثلة املسائل

اعلــم أن االســم الكــريم يقــع بعــد : قاعــدة«: نطــق الم لفــظ اجلاللــة، فقــال
الضمة، والكرسة، والفتحـة، فـإن وقـع بعـد كـرس : احلركات الثالث، وهي

ِّرق ، رمحه اهللا )٣(الشاطبي] إليه[ّ، وإن وقع بعد فتح أو ضم فخم، كام أشار َقُ
 .)٤(»تعاىل

                                                
 .٤٨ق : القواعد احلسان) ١(
 .٦٥ق : القواعد احلسان) ٢(
ُّهو أبو حممد القاسم بن فريه بن خلف بـن أمحـد الرعينـي، ت ) ٣( ْ :  ينظـر ترمجتـه يف. هــ٥٩٠ِ

، ٢/٨٨٣، وطبقـات القـراء ٧/٢٧٠، وطبقـات الـشافعية الكـربى ٤/١٦٠إنباه الرواة 
 .٢/٢٠اية وغاية النه

 .٤٧ق: القواعد احلسان) ٤(



 

 
 

: تنبيه«: ومن ذلك بيانه للحروف التي تدغم فيها الم التعريف، فقال
ًاعلم أن الم التعريف تدغم يف أربعة عرش حرفا، منها تسعة تسمى املثلثـات 

َّالثالثــة؛ ألن كــل ثالثــة منهــا أخــوات يف املخــرج الطــاء، : فالثالثــة األوىل. َّ
. الظاء، والذال، والثـاء املثلثـة: والثانية. والدال املهملتان، والتاء املثناة فوق

 والـزاي، وتـسمى هـذه الثالثـة األخـرية حـروف ،الصاد، والـسني: والثالثة
وبقي النون، والالم، والواو، والـضاد، والـشني املعجمتـان، فهـذه  .الصفري

ًحرفا ال جيوز فيهن إال اإلدغام، وتسمى هذه الالم الشمـسية،  األربعة عرش
 فــيام عــدا هــذه احلــروف املــذكورة، وتــسمى أعنــي الــالم املدغمــة، وتظهــر

 .)١ (»...القمرية
ومن ذلك إقراره قاعدة يف كيفية النطق بحركـة اهلمـزة يف فعـل األمـر 

إذا أردت ذلــك . يف معرفــة النطــق بحركــة اهلمــزة يف األمــر: قاعــدة«: فقــال
ًفانظر إىل ماضيه؛ إن كان رباعيا؛ نطقت باهلمزة مفتوحة أبدا، وتكـون مهـزة  ً

ً وإن كان ثالثيا أو مخاسـيا أو سداسـيا؛ نظـرت إىل ثالـث املـضارع؛ إن قطع، ً ً
ًكــان مــضموما؛ نطقــت بــاهلمزة مــضمومة، وإن كــان مكــسورا أو مفتوحــا؛  ً ً

 .)٢(»نطقت باهلمزة مكسورة، وتكون مهزة وصل
ــص ــد راح يف ــه فق ــىل صــعيد الفق ــا ع ــول يف رأي الفقهــاء يف ِّأم ل الق

َموضــوع القــسم، وذلــك يف معــرض ح ، وقــد )٣(ديثــه عــن حــروف القــسمَ
 ألنــه خــروج مفــرط عــىل ؛ذكــرت ذلــك يف املالحظــات عــىل مــنهج املؤلــف

                                                
 .٤٨ق : القواعد احلسان) ١(
 .٧٢ق : القواعد احلسان) ٢(
 .٥٥ق : القواعد احلسان: ينظر) ٣(



 

 
 

 .موضوع الكتاب ومنهجه
هذا هو منهج املؤلف وطريقته يف رسد مـادة كتابـه، ولعـل مـا قـدمناه 

ًأفردنا له بحثا مستقال يف هذا البابيغني عن اإلطالة، وال سيام أننا  ً. 
 :يف اإلفادة منها ومنهجه نجار ابن المصادر: ًرابعا

: مل يذكر ابن النجـار مـن الكتـب التـي اعتمـد عليهـا غـري كتـابني مهـا
) الفاخر يف رشح مجل عبـد القـاهر(، وكتاب هـ٣٩٢، ت التلقني البن جني

غـري أن النـاظر يف كتابـه يـدرك أنـه هــ، ٧٠٩ملحمد بن أيب الفتح الـبعيل،ت 
ــا ــسمها منه ــة كتــب مل ي ــي، ا: اعتمــد عــىل مجل ــسمني احللب ــصون لل ــدر امل ّل

واإلنصاف البن األنبـاري، واللبـاب يف علـل البنـاء واإلعـراب للعكـربي، 
، ومغني اللبيب البـن هـشام األنـصاري، واجلنـى الـداين يف حـروف املعـاين

 .وصحيح  البخاري، وصحيح مسلم
ًأما عىل صعيد الرجال فقد ذكر أسامء ستة وعرشين عاملا، سبعة عـرش 

ــ ــا هــم م ــن أمحــد، ت : ن أهــل اللغــة والنحــو وهــمًعامل هـــ، ١٧٠اخلليــل ب
هــ، ٢٠٧هــ، والفـراء ٢١٦هـ، واألخفش األوسـط، ت ١٨٠وسيبويه، ت 

  ، والزجاج٢٩٩، وابن كيسان ت ٢٩١هـ، وثعلب ت٢٨٥واملربد ت 
هـ، ٣٦٨هـ، وأبو سعيد السريايف ت ٣٧٧هـ، وأبو عيل الفاريس ت ٣١٦ت 

هـ، ٦٧٢هـ، وابن مالك ت ٦٣٩از ت هـ، وابن اخلب٣٤٧وابن درستويه ت
َّوأبــو عــيل الــشلوبني ت هـــ، ٣٢٢ ت )١(يِخــْلَ، والبهـــ٣٩٣واجلــوهري ت 

اإلمـام : وستة من الفقهاء هـم.  هـ٧٦١هـ، وابن هشام األنصاري ت ٦٤٦
                                                

، وبغية ٣/٦٤هـ، له ترمجة يف معجم األدباء ٣٢٢هو أبو زيد أمحد بن سهل البلخي، ت )  ١(
 ٥٨١، رقم ١/٣١١الوعاة 



 

 
 

هـــ، ٢٤١هـــ، وأمحــد بــن حنبــل ت ٢٠٤هـــ، والــشافعي ت ١٧٩مالــك ت 
. هــ٦٧٦نـووي ت هــ، وال٦٢٣هــ، والرافعـي ت ٤٧٨وإمام احلـرمني ت 

ًومقرئا واحدا هو الشاطبي ت . هـ٢٦١البخاري، ومسلم ت : ّوحمدثني مها ً
 .هـ٥٩٠

ًهــذا باإلضــافة إىل ســتة وثالثــني قــوال، نــسب ثامنيــة منهــا إىل مجهــور 
ًالبرصيني، وتسعة أقوال إىل مجهور الكوفيني، وترك تسعة عرش قوال غفـال،  ً

 .»قيل«لباقي بصيغة التمريض وقال آخرون، وعرض ا: فقال يف ثالثة منها
واختلف يف االسم الكريم هـل هـو «: ومن األمثلة يف هذا الباب قوله

جامد نطقت به العرب هكذا، أو مشتق؟ فذهب اخلليل بن أمحد ومجاعة إىل 
سبحانه وتعـاىل، ال اشـتقاق لـه، كأسـامء ،أنه اسم جامد علم خمتص بالباري

 .زيد، وعمرو: األعالم للعباد مثل
هـو مـشتق : آخرون إىل أنه مشتق، واختلف يف اشـتقاقه فقيـلوذهب 

ــه(مــن  َأل ِ ــالفتح، إالهــة، أي) َ ــادَعبــد: ًب ــه ســبحانه وتعــاىل ًةَ عب ، واملعنــى أن
 .مستحق للعبادة، دون غريه

ســكنت : أي) أهلــت إىل فــالن: (هــو مــن قــول العــرب: وقــال املــربد
 .)١(»غري ذلك: وقيل يف اشتقاقه...إليه

 كأنـه يـرى أن األهـم هـو نـسبة القـول إىل الرجـال وهـو هبـذا الـصنيع
إنـام ينقـل بعـضها عـن بعـض هبـذه  ّوليس إىل املصادر، وذلـك ألن املـصادر

الطريقة، وهو مـنهج معـروف مـألوف عـن املـصنفني، والسـيام أنـه مل يأخـذ 
 .عنهم بالنص

                                                
 .٤٧ق : القواعد احلسان) ١(



 

 
 

 أن ابن النجار قد بنى مادة كتابـه مـن مجلـة غـري يظهر للقارئمن هذا 
لكتب األصول، كان قـد خربهـا وعلـم مـا فيهـا فأفـاد منهـا إفـادة قليلة من ا

 .َاخلبري العامل، غري أنه مل يسمها، وهو أمر درج عليه معظم املؤلفني القدامى
 .طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن النجار ومنهجه يف توظيفها: ًخامسا

ًعني املؤلف بالشاهد القرآين متثـيال واحتجاجـا، كـام عنـي بـا ً لقراءات ُ
القرآنية صحيحها وشاذها، واحلـديث الـرشيف، والـشعر العـريب، وأقـوال 
العلامء، وذلك لتوضـيح مـا ينبغـي توضـيحه، وإقـرار مـا ينبغـي إقـراره مـن 
م ِّاملسائل النحوية والرصفية التي عرضها يف كتابه، وهـو يف هـذا البـاب يقـد

 .لشعرالقرآن الكريم عىل ما سواه، ثم األمثلة املصنوعة، ثم ا
  أما عىل صعيد القرآن الكريم فقد أربى عدد اآليات التي استشهد هبـا

ضـيح مـا وهـو يف ذلـك إمـا أنـه يـسوقها لتوعىل مئة وثـالث وعـرشين آيـة، 
 UT﴿: تمثيلـه بقولـه تعـاىل، كيذكره من قواعد النحو والرصف

WV﴾ )ّلبيـان أن الفعـل املـضارع إذا اتـصل بـه إحـدى ) ٣٢يوسف
 . )١(قيلة أو اخلفيفة، بني عىل الفتحنوين التوكيد الث

) الـرجيم(، كاسـتدالله عـىل معنـى بيان املعنى اللغوي للفظة ماوإما ل
 [ ﴿:بـاملرجوم، أو املشتوم، إذ استدل عـىل املعنـى األول بقولـه تعـاىل 

ــــك (﴾ ^ ــــه تعــــاىل)٥(املل ــــى الثــــاين بقول ــــتدل عــــىل املعن : ،  واس
 .)٢(ألشتمنك: أي).٤٦مريم (﴾{~�¡¢£¤﴿

                                                
 .٤١: القواعد احلسان ق: رينظ) ١(
 . ٤٥: القواعد احلسان ق: ينظر) ٢(



 

 
 

، وذلـك يان تعاور األلفاظ يف الداللة عىل املعاين داخل الـسياقما لبوإ
حرف جـر » من«اعلم أن  «  :)من( معرض حديثه عن حرف اجلر كقوله يف
>  =      <  ?  ﴿ :، كقولـه تعـاىلللتبعيض:  أن تكونأحدها: وهلا معان

A  @ ﴾) كـام قـال سـبحانه وتعـاىل» عـن«وتكون بمعنى )....٨البقرة :
وقـال . عن ذكـر اهللا: ، أي)٢٢الزمر( ﴾21 0 -./ ,﴿

ــاء( ﴾mlkjihg﴿ : تعــاىل . عــن هــذا: أي) ٩٧األنبي
 ﴾'   )  (  * ﴿: قــــال اهللا تعــــاىل. البــــاء: وتكــــون بمعنــــى

$    %  &   ﴿ :قال اهللا تعـاىل» يف«وتكون بمعنى )...٤٥الشورى (
$  ﴿: قـال تعـاىل. »عنـد«وتكـون بمعنـى ) . ٩اجلمعة (﴾  '  )  (

 .  )١ (»)١٠آل عمران( ﴾ '  )   (   *  +  ,-%  & 
)  (  ﴿: ، كاستـشهاده بقولـه تعـاىلبيان وجه من وجوه اللغـةوإما ل

َعىل أن بعضهم كرس نون « : ، فقال)إن(﴾ عىل كرس نون * ََّ َ ًتـشبيها » من«َ
 )٢(وهـو فـصيح) ١٧٦النساء( ﴾)  (*﴿: يف قوله تعاىل» إن«ِهلا بنون 

 .)٣(»لكنه قليل
، كاســـتدالله بقـــراءة محـــزة جـــازة وجـــه مـــن وجـــوه النحـــووإمـــا إل

ِواألرحام﴾  76543﴿ َ ْ عـىل ) ِاألرحام(، بخفض )١النساء (َ
                                                

 .٥٦-٤٨:  القواعد احلسان ق: ينظر) ١(
 .وهو تصحيف. قبيح): ب(يف ) ٢(
 .  ٤٤: القواعد احلسان ق: ينظر) ٣(



 

 
 

واستدالله بقوله . )١(جواز العطف عىل الضمري املجرور من غري إعادة اجلار
يف ) ١٠٥األعـــراف ( ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (*﴿: تعـــاىل

 ﴾  $  %  &  '  )  (* نَِأب !﴿: ًويف الشاذ أيضا. قراءة التخفيف
 .)٢(قد يأيت بمعنى الباء) عىل(عىل أن حرف اجلر 

، كاستدالله عـىل أصـل لفـظ اجلاللـة بيان اشتقاق مسألة رصفيةوإما ل
ــأن أصــلها ) اهللا( ـــه(ب ــاىل) إل ــه تع ــدليل قول  yxwv {z﴿: ب

 ).٨٤الزخرف (﴾ |{
 فـذكر اذ فقد استشهد بالـصحيح منهـا والـش.)٣(القراءات القرآنيةأما 

ًســبعة وثالثــني وجهــا يف أربعــة عــرش حرفــا، ثامنيــة أحــرف منهــا يف ســورة  ً ً
 . الفاحتة، واخلمسة األخرى من سور أخرى

اول أن يذكر كل ما يعرفه من وجوه القراءات الواردة وهو يف ذلك حي
يف ألفاظ سورة الفاحتة، صحيحها وشاذها، اللهم إال يف موضعني، مها قوله 

، إذ ذكر أن يف احلرفني قراءات كثـرية  Z<  ] :  وقوله، Z.  ] : تعاىل
                                                

 .٦٧: القواعد احلسان ق: ينظر) ١(
 .  ٥٠: القواعد احلسان ق: ينظر) ٢(
ــ) ٣( ــريا مــن دراســات قــضية االحتجــاج بــالقراءات يف ال ًدرس النحــوي، شــغلت حيــزا كب ً

الباحثني املحدثني؛ وذلك لتباين مواقف النحاة القدامى منها بني حمتج هبا عىل إطالقهـا، 
. للوقوف عىل مجلة من آراء النحاة يف هذا األمر. ّوبني خمطئ لبعض الوجوه املتواترة منها

، وأثـر القـراءات القرآنيـة يف ٨٦-٧١القرآن الكريم وأثره يف الدراسـات النحويـة : ينظر
، وظـاهرة ٨١، وأثر القراءات القرآنية يف تطـور الـدرس النحـوي ١١٧الدرس النحوي 

، وأثر القرآن والقراءات يف النحو العـريب ٣١١-٣٠٢ختطئة النحويني للفصحاء والقراء 
 . ٢٠ص/١ج/١،ودراسات ألسلوب القرآن الكريم ق٢٢٧



 

 
 

  .)١(ًاقترص عن ذكرها مجيعا وتعليلها خوف التطويل
ً وجوه القراءات الواردة يف هـذه احلـروف، مبينـا الوجـه مجيع  ويوجه

، )٢(ًاإلعرايب لكل وجه منها، وكاشفا النقاب عن معانيها اللغويـة والدالليـة
: ذلك قولـهيف ًمدا بذلك عىل الدليل، ومن أمثلة مع بيان الوجه األقوى معت

ً﴿رب﴾ بالنــصب، ويكـون إمــا منـصوبا: وقـرئ« إمــا بإضـامر فعــل مقــدر : َّ
ــي، أو عــىل النــداء: تقــديره ُّ﴿رب﴾ بــالرفع، : ًوقــرئ أيــضا. أمــدح، أو أعن

ًومـن أمثلتـه أيـضا . )٣(»ويكون رفعه عىل أنه خرب ملبتدأ حمـذوف تقـديره هـو
والرفـع «) احلمـد( وجوه القراءات التي وردت يف دال قوله عند حديثه عن

  .)٤ (»..أجود ملا فيه من العموم والداللة عىل ثبات املعنى واستقراره
مل يعن بنـسبة وجـوه القـراءات إىل أصـحاهبا، عنايـة تامـة، فقـد كام أنه 

، واآلخـر )٥(أربعة أوجـه فقـط، ثالثـة منهـا صـحيحة ّنسب من كل ما أورده
َلتــزم التزامــا تامــا بالتنبيــه عــىل مــا ذكــره مــن وجــوه القــراءات ي ومل ،)٦(شــاذ ً ً

  .)٧( ذلك رصاحة يف أربعة مواضع فقطبل فعلالشاذة، 
أشار إىل بعض الوجوه الصحيحة بأهنا اختيار اجلمهور، من غـري أن و

والرفـع «): احلمـد(كقولـه يف رفـع الـدال مـن كلمـة . ّيعرب رصاحة بصحتها
                                                

 .  ٧٣، ٦٣: القواعد احلسان ق: ينظر) ١(
 . ٧٤، ٧٢، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٢،٦٣، ٦١، ٥٧: القواعد احلسان ق: ينظر) ٢(
 . ٦١: القواعد احلسان ق) ٣(
 .٥٧: القواعد احلسان ق) ٤(
 .٦٧، ٦٣: القواعد احلسان ق: ينظر) ٥(
 .٧٤: القواعد احلسان ق: ينظر) ٦(
 .٧٣، ٦٤، ٥٠: القواعد احلسان ق: ينظر) ٧(



 

 
 

وقولـه عنـد . )١(»يه، رمحـه اهللا، وعليـه اجلمهـوروهو اختيـار سـيبو... أجود
ــاىل ــه تع ــرسها مــن قول ــون األوىل، وك ــتح الن ــه عــن ف ــستعني﴾: حديث : ﴿ن

﴿وال : وعند حديثه عـن مهـز قولـه تعـاىل. )٢(».. واجلمهور عىل فتح النون«
﴾ هبمـزة مفتوحـة، وهـي لغـة فاشـية يف وال الـضألنيوقـرئ ﴿«: الضالني﴾

 .)٣(»عىل ترك اهلمزةلكن اجلمهور ...كالم العرب
ًاختذ مـن القـراءات بقـسميها الـصحيحة والـشاذة، حجـة لـه، ودلـيال 
ًقاطعا يف تقعيـد قواعـد النحـو، إذ أجـاز بعـض وجـوه النحـو التـي رفـضها 
ــك احتجاجــه بقــراءة محــزة، وهــي قــراءة صــحيحة  بعــض النحــاة، مــن ذل

 ،)٤(ارمتواترة، عىل جواز العطف عىل الـضمري املجـرور مـن غـري إعـادة اجلـ
ًومن ذلك إقراره بجواز العطف عىل اللفظ وعىل املحل، حمتجا بوجهني من 

ثـم «: القراءة حلرف واحد، أحدمها صحيح، واآلخر شـاذ، ويف ذلـك يقـول
ليس زيد بكاتب «: ّ أنه جيوز العطف عىل اللفظ وعىل املحل، فإذا قلتاعلم

، وهــو العطــف عــىل اللفــظ: أحـدمها: ، فلــك يف شــاعر وجهــان»وال شـاعر
ًليس زيد كاتبـا، : ّالعطف عىل املحل وهو النصب، ألن األصل: الثاين. اجلر

ــدة ــاء زائ ــاىل. والب ــه تع ــك قول ــل ذل ــن مث IH  G  F  E  D    ﴿: وم
J ﴾) فمـن رفعـه عطفـه )٥(قرئ برفع ﴿رسـوله﴾ وبنـصبه).٣التوبة ،

                                                
 .٥٧: القواعد احلسان ق) ١(
 .  ٦٧:القواعد احلسان ق) ٢(
 .  ٧٤: القواعد احلسان ق) ٣(
 .٦٧: القواعد احلسان ق: ينظر) ٤(
 =فقـد : قراءة الرفع هي القراءة الصحيحة املشهورة، وهي قراءة اجلامعة، أما قراءة النصب) ٥(



 

 
 

 طـرأت عليـه،» َّأن«ّعىل حمل اسـم اهللا تعـاىل؛ ألن موضـعه رفـع باالبتـداء، و
 .)٢(»، فاعرف ذلك)١(ومن نصبه عطفه عىل اللفظ

: احتج بوجه من وجوه القراءات إلثبات وجـه آخـر، مـن ذلـك قولـه
 هبمـزة مفتوحـة، وهـي لغـة فاشـية يف كـالم العـرب، )وال الضألني (وقرئ«

سـمعت عمـرو بـن عبيـد : حكى أبو العباس عن أيب عثامن عن أيب زيد قـال
ٌجــأنÒÑÐ  Ó  ÕÔيقـرأ ﴿  ْ بـاهلمزة، فظننتـه قــد ) ٣٩ن الــرمح(﴾ َ

ًمهموزا، لكن اجلمهور عـىل . شأبة، ودأبة: حلن، حتى سمعت العرب تقول
 .)٣(»ترك اهلمزة

ــول ــص إىل الق ــك نخل ــاء عــىل ذل ــر : وبن ــم واف ــه عل ــن النجــار ل ْإن اب ِ
بالقراءات القرآنية، صحيحها وشاذها، وهي عنـده حجـة قاطعـة يف إثبـات 

ّد من خالل اللجوء إليها هبذه السعة، أن يـرد قواعد النحو العريب، وكأنه أرا
ًعمال ال قوال عىل النحاة الذين كانت مـواقفهم غـري مرضـية مـن القـراءات  ً

 يرى أن القـراءات القرآنيـة ْنَ، ويقف مع ماالقرآنية، كاملربد والفراء وغريمه
 . السيوطي وغريهأيب حيان، وحجة داحضة جيب األخذ هبا والركون إليها ك

                                                

، ونـسبت ٢٦٨، ومـصطلح اإلشـارات٢/١٧٥يف املـستنري. رويت عن زيد عن يعقـوب =
. ، وهـي ليـست يف املفـردة، وال يف املـصطلح٨/٧٠ تفسري الطربي للحسن البرصي، يف

عبد اهللا بن أيب إسحاق، وعيسى بـن عمـر، وزيـد بـن عـيل يف البحـر املحـيط : ونسبت إىل
 .٣/٢٤٤معجم القراءات : ًوينظر أيضا . ٥/٨

وهو لفظ اجلاللة بعد نـصبه، وأجـاز الزخمـرشي أن تكـون الـواو بمعنـى، ) إن(اسم : أي) ١(
 .٣/١١الكشاف . برئ معه منهم: ، أي)مع(

 .٦٧:القواعد احلسان ق) ٢(
 .٧٤القواعد احلسان ) ٣(



 

 
 

فلم يكثـر ابـن النجـار مـن االستـشهاد   صعيد احلديث الرشيفأما عىل
ًباحلــديث الــرشيف يف كتابــه، ومل خيلــه منــه متامــا، وإنــام احــتج فيــه بــبعض 
املواضع شأنه يف ذلك شأن الكثري من النحاة، وكـان مجلـة مـا احـتج بـه مـن 

ــك  ــة بعــض األلفــاظ داخــل ذل ــان دالل ســتة مواضــع أورد مخــسة منهــا لبي
 لبيان مسألة فقهية تتعلـق بحرمـة القـسم بغـري اهللا،  السادسوأوردالسياق، 

مل يعن بذكر سند احلديث الـرشيف وهو يف ذلك .وهو خارج عن موضوعه
كقول النبي، صىل اهللا عليه وسلم، : أو راويه األول، وإنام كان يكتفي بقوله

: روي عن ابن عباس، ويف الثـاين: اللهم إال يف موضعني، إذ قال يف أحدمها
 يعـن ومل .   رويـا عـن النبـي، صـىل اهللا عليـه وسـلمً أن البخاري ومـسلامإال

ً يلتزم التزاما تاما ، كام أنه ملببيان درجة احلديث من حيث الصحة والضعف ً
 إثبـات   ألنـه يف صـدد؛بلفظ بعض األحاديث، وكـان عليـه أن يلتـزم ذلـك

لفـظ النبـي، مسألة نحوية أو لغوية، وال فائدة من احلديث إن مل يكـن لفظـه 
 وإنام يقترص عـىل ذكـر عبـارة ؛ًمل يسق احلديث كامال، وصىل اهللا عليه وسلم

 .منه فيها موطن الشاهد
نخلص من هذا إىل أن ابـن النجـار، مل يـول احلـديث حقـه، ومل يـركن 
إليه كام ينبغي يف االحتجاج به يف الدرس النحوي، كام هو احلـال عنـد كثـري 

ّولعـل الـذي جعـل املؤلـف يقـرص يف هـذا ، همن النحـاة الـذين تقـدموا عليـ
ّاجلانب، واهللا أعلم، كونه مقرئا وليس بمحدث ً. 

اعتنـى ابـن النجـار فقـد : الـشاهد الـشعري والنثـري  أمـا عـىل صـعيد
 كغريه من النحـاة الـذين اعتـادوا اإلكثـار مـن االستـشهاد بالـشعر يف بذلك

عاهتا عىل ما كان ًكتبهم، إذ ذكره يف ثامنية وعرشين موضعا، توزعت موضو



 

 
 

ًمطردا من القواعد النحوية والرصفية، واملسائل اللغوية، وكذا ما كان نـادر 
وابن النجار ال يتميز عن غـريه مـن النحـاة يف هـذا . الورود قليل االستعامل

الباب، فقد عمد إىل االستشهاد بام هو متداول بني النحاة من األشـعار، مـن 
ًه، وإن كان مشهورا، فلـم ينـسب منهـا سـوى غري عناية بنسبة القول إىل قائل

، كـام أنـه مل يـتم )٢(، واآلخـر لألخطـل)١(شاهدين اثنني فقط، أحدمها جلريـر
 .)٣(بعضها إذ اقترص يف سبعة منها عىل شطر البيت أو بعضه
 فقد ركن إليه يف أربعـة أما عنايته بالشاهد النثري املنسوب إىل العرب

 . نادر وقليل أو شاذ يف كالم العربمواضع فقط استشهد هبا عىل ما هو
 مجلة ما نقلـه يف كتابـه فقد بلغأما عىل صعيد احتجاجه بأقوال العلامء 

ًمن األقوال واآلراء، نحـو مئـة قـول ورأي، نـسب منهـا نحـو أربعـني قـوال 
ًألصحاهبا، وأغفل نسبة الباقي، وكان سيبويه هو األكثر حضورا بني هؤالء 

 أقـوال، ونـسب لـشيخه اخلليــل بـن أمحـد أربعــة العلـامء، إذ نـسب إليـه ســتة
 وابـن هـشام، فقـد ، أمـا الفـراء،أقوال، وكذا فعل مع ثعلب أمحـد بـن حييـى

نسب لكل منهام ثالثة أقـوال، وأورد للمـربد قـولني، ومـثلهام للزجـاج وأيب 
 .عيل الفاريس، وأفرد ما تبقى للبقية

وبيـان مـا هـو لالحتجاج هبـا،  وهو يف ذلك إما أن يذكر هذه األقوال
أمثل فـيام تعـددت فيـه الوجـوه، أو وقـع فيـه خـالف، مـن ذلـك اختـاذه مـن 

ًاختيار سيبويه مرجحا لقراءة الرفع يف قوله تعاىل  ُوالرفع « :فقال) ُاحلمد هللا(ِّ َّ
                                                

 .٥٠ق : القواعد احلسان: ينظر) ١(
 .٥٢ق : القواعد احلسان: ينظر) ٢(
 .٧٤، ٥٥، ٥٤، ٤٧، ٤٤ق : القواعد احلسان: ينظر) ٣(



 

 
 

ِملا فيه من العموم والداللة عىل ثبات املعنى واستقراره، وهـو اختيـار . َأجود
 . )١(»هوروعليه اجلم. سيبويه، رمحه اهللا

 لبيان آراء العلامء فيام تعددت فيه الوجوه، أو وقع فيه خالف من وإما
مـن ذلـك بيانـه . غري ترجيح رأي عىل آخـر، الحـتامل املـسألة تلـك الوجـوه

َّرب(ملعـــاين  َّرب«وأمـــا « : ، فقـــال)ُ التقليـــل، وهـــو مـــذهب : فمعناهـــا: »ُ
وتوسط ابن هشام . ًداإهنا للتكثري أب: وقال ابن درستويه، ومجاعة. األكثرين

ًترد للكثري كثريا، وللقليل قليال: فقال ً«)٢(. 
 لبيان الرأي املتفرد باملخالفـة وإظهـار ضـعفه، مـن ذلـك عرضـه وإما

صـفة ) الـرمحن («: َّمعرب مـن العربانيـة، فقـال) الرمحن(لرأي ثعلب يف أن 
 . )٣(»ًوهو اسم عريب، خالفا لثعلب يف تعريبه من العربانية، هللا

ه مـن ّ وجـفقـد كانـت لـه عنايـة هبـا إذ هلجـات العـربما عىل صـعيد أ  
ّخالهلا بعـض وجـوه القـراءات التـي وردت يف ألفـاظ الفاحتـة، كـام أبـان أن 

 .لبعض األلفاظ أكثر من لغة
ّبأن ذلك لغة ) إياك( توجيهه لقراءة فتح مهزة :فمن أمثلة األمر األول

ــن قرأهــا  ــسموعة، ومل ــاك(م ــزة هــاء) هي ــب اهلم ــك شــائع يف بقل ــأن ذل ّ، ب
ــاىل . )٤(كالمهــم ــه تع ــون األوىل مــن قول ــتح الن ــراءة ف ــه لق ــذلك توجيه وك

وكرسها، بأن الفتح لغة قريش، والكرس لغة متيم، وأسد، وقيس، ) نستعني(
                                                

 .٥٧ق : القواعد احلسان) ١(
 .٥٣ق : القواعد احلسان) ٢(
 .٤٧ق : د احلسانالقواع) ٣(
 .٦٤ق : القواعد احلسان: ينظر) ٤(



 

 
 

ومـن . )٢(بالـصاد، إذ ذكـر أن ذلـك لغـة قـريش) الـرصاط(وكذا . )١(وربيعة
حـة، وهـي لغـة فاشـية ﴾ هبمزة مفتووالالضألنيوقرئ ﴿ «:ًذلك أيضا قوله
 .)٣ (»..يف كالم العرب

، ويف )٤(مخـس لغـات) اسم(ذكره أن يف كلمة : ومن أمثلة األمر الثاين
َّرب( ، )٧(أربع لغات) الذي(، ويف )٦(لغتان) آمني(، ويف كلمة )٥(عدة لغات)ُ

 . )٨(ثالث لغات) حاشا(ويف 
 :اهتامم ابن النجار بالتعليل وإبداء الرأي:  ًسادسا

ًبن النجار اهتامما واضحا بالتعليل، إال أنـه مل يبلـغ بـذلك مبلـغ اهتم ا ً
اإلسفراييني؛ ألنه قرص اهتاممه يف ذلك عىل العلل التعليمية التي مـن شـأهنا 

 فعـل  عـن مـن ذلـك قولـه يف سـياق حديثـهأن تقرب فهم القاعدة للقـارئ،
د، وهو فعـل مفـرد ثالثـي جمـر. »عاذ«: ماضيه«: من لفظ االستعاذة) أعوذ(

ًأما كونـه مفـردا ثالثيـا .األجوف، وذو الثالثة: ّواوي معتل العني، ويقال له ً
َفواضــح، وأمــا كونــه جمــردا؛ فباعتبــار أنــه ســ ّّ  مــن الزيــادة عــىل احلــروف َمِلً
ّوأمـا كونــه واويــا؛ ألن ألفــه . األصـلية التــي تقابــل بالفـاء، والعــني، والــالم ً

                                                
 .٦٨ق : القواعد احلسان: ينظر) ١(
 .٧٠ق : القواعد احلسان: ينظر) ٢(
 .٧٤ق : القواعد احلسان) ٣(
 .٤٧ق : القواعد احلسان: ينظر) ٤(
 .٥٣ق : القواعد احلسان: ينظر) ٥(
 .٧٥ق : القواعد احلسان: ينظر) ٦(
 .٧١ق : انالقواعد احلس: ينظر) ٧(
 .٥٢ق : القواعد احلسان: ينظر) ٨(



 

 
 

. تل العني؛ فألن عينـه حـرف علـةوأما كونه مع.منقلبة عن واو كام يأيت بيانه
. يف وسطه: ؛ فباعتبار أن حرف العلة يف جوفه، أي)١(وأما تسميته باألجوف

بذي الثالثة؛ فباعتبار أنـك إذا رددتـه إىل نفـسك وجدتـه عـىل : وأما تسميته
 .)٢(»ثالثة أحرف

 رأيـه وموقفـه رصاحـة يف كثـري مـن املـسائل اخلالفيـة، كام اهتم بإبداء
و : وال، وضعف ثامنية أخرى بألفاظ رصحيـة مـن مثـل قولـهفرجح سبعة أق

ّهو ضعيف، وهو بعيد، ورد هذا القول، مـن ذلـك ترجيحـه لـرأي املـربد يف 
واختلف « : عىل رأي ثعلب، مع تعليل الرتجيح، فقال) اسم(اشتقاق كلمة 

 إنـه مـشتق مـن الـسمو، وهـو العلـو :يف اشتقاقه فقـال املـربد مـن البـرصيني
وقال ثعلب من .  مسامه، فأوضحه وكشف معناهعالكأنه علم واالرتفاع، ف

هو مشتق من الوسم، والـسمة، وهـي العالمـة، فكأنـه عالمـة ملـا : الكوفيني
 .)٣ (»...؛ ألنه يصغر عىل سميواألول أقوى وأصح. حتته

الـــرمحن (ومــن ذلـــك ترجيحـــه للـــرأي األول يف حتديـــد العامـــل يف 
العامـل : تلف يف العامل فيهام، فقيلواخ« :من لفظ البسملة، فقال) الرحيم

. العامـل فـيهام معنـوي، وهـو التبعيـة: وقيل. فيهام هو العامل يف موصوفهام
 .)٤(»واألول أقوى

ــه ــك قول ـــواألجــود« : ومــن ذل َّ أن جيــر ب َ ُ ْ ــذ«َ ــايض مــن الزمــان » من امل
                                                

 ). ب(سقط من . »باألجوف... فألن«: من قوله) ١(
 .٤٢ق : القواعد احلسان) ٢(
 .٤٦ق : القواعد احلسان) ٣(
 .٤٧ق : القواعد احلسان) ٤(



 

 
 

 .)١(»واحلارض
ــه تعــاىل ــك ترجيحــه لقــراءة الرفــع يف قول مــع ) ُاحلمــد هللا: (ومــن ذل

َوالرفع أجود« : عليل فقالالت ُ ِ؛ ملا فيه من العموم والداللة عـىل ثبـات املعنـى َّ
 .)٢ (»...واستقراره

ومن ذلك تـضعيفه تعليـل أحـد وجهـي قـراءة الكـرس يف قولـه تعـاىل 
: أحـدمها: ، وفيه وجهـان)٣(ِّباجلر: ﴾ِاحلمد﴿: والثالثة« :  فقال،)احلمد هللا(

فأتبعوا كرسة املـيم للغـني، .  املغرية: قالوا﴾ كام هللاًِاتباعا لكرسة الالم من ﴿
ًواألمثلة عىل ذلك كثرية نكتفي بام قدمناه اختصارا. )٤ (»..وهو ضعيف ّ. 

 .أبرز معامل منهج ابن ا لنجار يف كتابه: ًسابعا
التي من شأهنا أن تفيض إىل )٥( الكثري من املسائل اخلالفيةالكتابّضمن ت -١

يف املــسألة، ولــيس الغــرض منهــا إعــالم القــارئ بوجــود أكثــر مــن رأي 
 .املناقشة واجلدل

ــسم أســلوب -٢ ــرض املــادة، فــضال عــن تنــوع  الكتــابات ً بــالتنوع يف ع
 حيـاور نفـسه  مؤلفـهاملوضوعات، إذ مزج بني الرسد واحلوار، فقـد كـان

ِّ، ويقعـد )تنبيـه(ًبالسؤال واجلـواب، وينبـه عـىل مـا يـراه رضوريـا بلفـظ 

                                                
 .٥١ق : القواعد احلسان) ١(
 .٥٧ق : القواعد احلسان) ٢(
، والكـشاف ١٩٩مفردة احلـسن البـرصي : ينظر. قراءة شاذة، نسبت إىل احلسن البرصي) ٣(

 .١/٧٢ً، ونسبت أيضا إىل زيد بن عيل يف املحرر الوجيز ١/١١٣
 .٥٧ق : القواعد احلسان) ٤(
 .٧٣، ٧٢، ٦٨، ٦٤، ٥٧،  ٥١،٥٣ق : عىل سبيل املثال الورقات اآلتية: ينظر) ٥(



 

 
 

ثنـي ا، ونبـه )١(ة أسئلة وأجاب عنهـابعض القواعد، فقد سأل نفسه تسع
 .)٣(ّ، وقعد ست قواعد)٢(ًعرش تنبيها

  .اتسمت عبارته  بالبيان والوضوح -٣
وإبداء الرأي يف . ًالتزم بتعليل الكثري من املسائل، تعليال يفيض إىل الفهم -٤

  .املسائل اخلالفية وترجيح األقوى منها
بـه ذلـك للخـروج  يف الرشح حتى أفىض اإلسهاب يف التفريع واإلفراط -٥

 .خارج نطاق علوم العربية، إىل علوم الفقه
 عنـد افتتـاح املـسائل، ،أكثر من ثالثني مرة) اعلم أن(تكررت فيه عبارة  -٦

 .أكثر من مخس عرشة مرة عند ختمها) فافهم ذلك(وتكررت عبارة 
ًاعتمد اعتامدا كبريا عىل الشاهد القرآين، وال سيام القراءات القرآنية فهي  -٧ ً

 .ليل قاطع، وبرهان ساطععنده د
 .أفاد من احلديث الرشيف يف بعض املواضع -٨
ًاعتمد عىل كالم العرب شعرا ونثرا -٩ ً . 

                                                
 .٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٣، ٦٢، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٤١ق : القواعد احلسان: ينظر) ١(
 .٧٠، ٦٦، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٤٨ق : القواعد احلسان: ينظر) ٢(
 .٧٢، ٤٧، ٤٤، ٤٢ق : القواعد احلسان: ينظر) ٣(



 

 
 




 
 .تعريف موجز باملؤلف والكتاب: ًأوال
 . التعريف باملؤلف-١

ّأما املؤلف فلم أستطع البت به عىل وجـه الدقـة، عـىل كثـرة نـسخ هـذا 
طة يف مكتبات العامل؛ ألهنا مل حتمل اسـم مؤلفـه، وألن مجيـع الكتاب املخطو

عـيل بـن حممـد (من ذكره جهـل نـسبته، إال عمـر رضـا كحالـة فقـد نـسبه إىل 
، وهـذه النـسبة ال تثبـت، ألن املؤلـف )هـ٨٧٩القوشجي، السمرقندي، ت 

ّ وتـرحم عليـه، فقـال يف هنايـة إعرابـه لـسورة ،هــ٩١١قد ذكر السيوطي ت 
ذه األحاديـث األربعـة يف اجلـامع الـصغري للفاضـل الـسيوطي، وهـ«الفاحتة 

 .ًونقل أيضا من كتابه تفسري اجلاللني. )١(»عليه رمحة اهللا القدير
لواحـد مـن علـامء الدولـة ...«: وذكره صاحب كـشف الظنـون  فقـال

 . )٢(»صنفه لولد الشيخ أمحد بن يوسف السالنيكي بإشارته... ،املرادية
أمني بـن مـال يوسـف بـن : مؤلف هذا الكتاب هووالذي أميل إليه أن 

رمضان بن حممد اليوغرجتي، تركي، من أهايل برية الفرات، املتوىف بعـد سـنة 
وقد تم مـا يف هـذا الـرشح «:  وهو قوله،هـ، ملا جاء يف هناية املخطوط١١٤٩

مــن الكــالم، واحلمــد هللا عــىل الــتامم، والــصالة عــىل ســيد األنــام، وعــىل آلــه 
 عـىل يـد الفقـري ،ابه العظام، حرشنا اهللا معهـم يف دار الـسالم وأصح،الكرام

                                                
 .٣٤ق : اإلفصاح )١(
 ).عن الشاملة(٢/١٣٧٠كشف الظنون ) ٢(



 

 
 

احلقري، املعرتف بالعجز والتقصري، أمني بن مال يوسف بن رمضان بن حممد 
ــوم  ــرية الفــرات، يف شــهر مجــادى اآلخــر، ي اليــوغرجتي، الــساكن يف بلــدة ب

 .»اإلربعاء، وقت الضحى، سنة تسع وأربعني ومئة وألف
تـم : ً،  ومل يقـل مـثال»هـذا الـرشح مـن الكـالمتـم مـا يف «:ذلك لقولـه

ساخ مـن العبـارات، ثـم إن مـن عـادة  َّالنسخ، أو غـري ذلـك ممـا يـستعمله النـُّ
املؤلفني حتقري أنفسهم، وال سيام أن املؤلف تطغـى عليـه صـبغة صـوفية، ثـم 
ُلنقلــه عــن علــامء متــأخرين كالــسيوطي، وألن املؤلــف مل يــذكر يف بدايــة  ّ ِ

عادة  النساخ ذكر مؤلفي الكتـب  يف مطالعهـا، ومـن عـادة املخطوط، إذ من 
ُاملؤلفني ذكر أنفسهم يف خامتة كتبهم، كام فعل صاحبنا هذا، وهـو أمـر ألفتـه  ِ
. من خالل صحبتي الطويلة للمخطوطات، والعمـل يف فهرسـتها وحتقيقهـا

 .هذا واهللا وأعلم
 : التعريف بالكتاب -٢

ية نــص عليهــا مؤلفــه يف وهــي تــسم) اإلفــصاح(أمــا الكتــاب فاســمه 
مقدمته، وهـو يـشتمل عـىل إعـراب سـورة الفاحتـة والكافيـة يف النحـو البـن 
ًاحلاجب، وال يزال خمطوطا، فيام أعلم، عىل كثرة نسخه يف مكتبات العامل كام 

ورقة، تشغل سورة الفاحتة منهـا ) ٨٩(تقدم، والنسخة التي بني يدي تقع يف 
و هــذه ). ٢٣(ع يبــدأ مـن الورقــة ورقـة، ويقــع الكتـاب ضــمن جممـو) ١٢(

النسخة هي موضع الدراسـة التـي اقتـضتها طبيعـة الكتـاب؛ ألن مؤلفـه قـد 
خص الفاحتة بـاإلعراب، دون غريهـا مـن سـور القـرآن الكـريم، ثـم أتبعهـا 

 .بإعراب كتاب الكافية يف النحو
فقد أشار املؤلف يف مقدمة كتابه بأنه قـد صـنفه لولـد : أما سبب تأليفه



 

 
 

ّعلــامء إال أنــه مل يــرصح باســمه، فــيام يبــدو لــشهرته يف وقتــه، واكتفــى أحــد ال
وسـألت اهللا أن ينفـع بـه ... «:  فقال بعد أن فـرغ مـن اسـم الكتـاب ،بوصفه

ّالولد األعز، وكل من حياول الصالح اعلم يـا قابـل العلـم « :  ثم قال )١(»...ّ
 صـحيحة إىل واخلطاب، علم اهللا ما يف ذلك الكتـاب، إنـه قـد كـان يل إشـارة

تــصنيفه، بــل عبــارة رصحيــة يف تأليفــه، مــن قبــل الــشيخ الفاضــل، واملرشــد 
الكامل، فريد عرصه، وحيد الزمـان، وصـاحب التحقيـق والعرفـان، املؤيـد 
من عند اهللا امللك املنان، أسكنه اهللا سبحانه يف أعىل اجلنان، يف جـوار حبيـب 

اإلشـارة املـذكورة، الرمحن، آمـني يـا جميـب يـا مـستعان، فامتثلـت بموجـب 
ــوفيقي  العنايــة  ــىل ت ــارة املزبــورة، وشــكرت اهللا ع ــىض العب ــت بمقت وعمل

 .)٢(»...املشكورة
 )٣(وقد حاولت الوقوف عىل اسم هذا العامل، فوجدت حـاجي خليفـة

يقول بأن املؤلف وضع كتابه هذا لولد الشيخ أمحـد بـن يوسـف الـسالنيكي 
ر يف كتب الرتاجم هبـذه النـسبة مـن بإشارته، ومل أقف عىل ترمجة له، واملشهو

املعـارصين للمؤلـف، أمحـد بــن لطـف اهللا الـسالنيكي، الـصديقي املولــوي، 
 .لعله املقصود. )٤(هـ١١١٣املشهور بمنجم بايش، ت 

 .قيمة كتاب اإلفصاح العلمية: ًثانيا
فهـي تكمـن يف ، ونعنـي منـه الفاحتـة فقـط: أما من حيث قيمته العلمية
                                                

 .٢٣اإلفصاح ق ) ١(
 .٢٣اإلفصاح ق ) ٢(
 )الشاملة(٢/١٢٧٠كشف الظنون : ينظر) ٣(
 )الشاملة.(١/١٦٧، وهدية العارفني ٢/٥٥جم املؤلفني مع: ينظر) ٤(



 

 
 

سع طالب العلم جهله من أمـور فاحتـة الكتـاب، وال سـيام تركيزه عىل ما ال ي
 ودالالهتا النحوية يف سياقها الذي هي فيهـا، بـشكل ،معاين ألفاظها اللغوية

 .موجز وخمترص يفيض إىل اهلدف بأيرس الطرق وأقرصها
 .أهم املوضوعات التي ذكرها مؤلف اإلفصاح ومنهجه يف عرضها:  ًثالثا

 عــىل أن كتابــه هــذا ،ّنــص يف مقدمــة كتابــهاحلــق وإن كــان املؤلــف قــد  
موجز خمترص يف إعراب الفاحتة، إال أنه أقـرب إىل التفـسري منـه إىل اإلعـراب 
باملعنى الذي سبق بيانه يف الكتب السابقة له، فهو بعد أن أهنـى املقدمـة التـي 
أفصح فيها عن اسم الكتـاب، وسـبب تأليفـه، ومـصادره التـي اسـتقى منهـا 

ّ وموقـع كـل منهـا اإلعـرايب يف ،بيان معاين ألفـاظ االسـتعاذةمادته، رشع يف 
 ثـم  ،ًنحو صفحة واحدة تقريبا، ثم تناول البـسملة يف نحـو مخـس صـفحات

ًبقية كلامت الفاحتة التي استغرقت بقية الكتاب، وهو يف ذلك ال خيرج بعيـدا 
ني عن اجلادة التي رسمها لنفسه، وهي تفسري ألفاظ الفاحتة عىل منهج املـؤلف

 الــذين يمزجــون بــني  مجلــة مــن العلــوم منهــا التفــسري، والنحــو، ،القــدامى
 .والرصف،  والبالغة، والقراءات

أمــا منهجــه يف طريقــة عرضــها فهــو بعــد أن يــذكر الكلمــة التــي يريــد 
إعراهبا، يبني معناها اللغـوي، ثـم موقعهـا اإلعـرايب، ثـم يـذكر مـا فيهـا مـن 

ــك مــسائل أخــرى رصفيــة أو بالغيــة، أو وجــ ه مــن وجــوه القــراءات،  وذل
َفيعـال مـن شـطن، إذا ) مـن الـشيطان(ألتجئ إليـه، : أعوذ باهللا، أي«: كقوله ََ ََ

ُبعد لبعده عن رمحة الرمحن، أو فعـالن مـن شـاط يـشيط إذا هلـك هلالكـه يف 
املرجوم املطرود عـن حـرضة : فعيل بمعنى املفعول، أي) الرجيم(الطغيان، 

بمعنـى فاعـل، أي : بالـشهب بـأمر املنـان، وقيـلاملطـرود : احلنان، واملرجوم



 

 
 

مـضارع عـىل ) فـأعوذ. (الراجم بالوسوسة  إىل قلب الغافل عن ذكر الـديان
ّمرفـوع املحـل عـىل الفاعليـة عائـد إىل . أنا: صيغة املتكلم املستكن فيه، أعني

متعلق بأعوذ  عىل أنه مفعـول بـه غـري ) باهللا(والظرف األول، أعني . املتكلم
مـن ( والباء لاللصاق، كام يف أقسم بـاهللا، والظـرف الثـاين، أعنـي رصيح له،
فيـه البتـداء الغايـة، يعنـي ) من( وكلمة ،متعلق بام تعلق به األول)  الشيطان

ِأبتدئ  عوذي َ َ...«)١( . 
الـرمحن  « :مـن البـسملة) الـرمحن الـرحيم(ومن ذلك قوله يف إعـراب 

ًرس بعد جعله الزما بمنزلة بالك) رحم(صفتان مشبهتان مبنيان من : الرحيم
 لـيس )ميالـرح(إن : بالضم، كام هو املشهور، وقيل) رحم(الغرائز بنقله إىل 

هـو : ّبصفة مشبهة بل هي صـيغة مبالغـة نـص عـىل ذلـك سـيبويه، يف قـوهلم
رقة القلب وانعطافه، ومنه الرحم النعطافهـا : والرمحة يف اللغة. ًرحيم فالنا

طالق اسم الـسبب إنا التفضل واإلحسان بطريق  واملراد هبا هه،فيها عىل ما
عىل املسبب، فإن أسامء اهللا تعاىل تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعـال دون 

ّ زيـادة البنـاء تـدل عـىل ،املبادئ التي هي انفعاالت، واألول أبلـغ مـن الثـاين
، وتقديمه عليه مـع أن القيـاس يقتـيض )ّقطع(، و)َعَطَق(زيادة املعنى، كام يف 

ــي إىل األعــىل ــة ألســلوب الرتق ــه رعاي ــأخريه عن ــف مــن ... ت وحــذفت األل
ًخوفـا مـن اللـبس ) الـرحيم(ًيف اخلط ختفيفا، ومل حتـذف اليـاء مـن ) الرمحن(

وقيل الرمحن ... بالرحم، وانجرارمها عىل أهنام نعتان هللا تعاىل عىل وجه املدح
صاهبام عـىل  والـرحيم نعـت الـرمحن، وجيـوز انتـ،عطف بيان أو بدل مـن اهللا

ُفعل واجـب احلـذف، نحـو هـو، أو مـدح عـىل لفـظ  املدح، بتقدير مبتدأ، أو
                                                

 .٢٣اإلفصاح ق ) ١(



 

 
 

املجهول، اجلملة الفعلية أو االسمية منقطعة عام قبلهـا مـن جهـة اإلعـراب، 
 .)١(»وهو ظاهر دون املعنى حيث تفيد املدح والثناء

وهكــذا يمــيض املؤلــف يف عــرض مــادة كتابــه، مــن  غــري خــروج عــن 
ــذي ر ســمه وهــو الرتكيــز عــىل تفــسري ألفــاظ الفاحتــة عــىل مــنهج منهجــه ال

 .القدامى كام تقدم القول
 :يف اإلفادة منها، ومنهجه  مؤلف اإلفصاحمصادر: ًرابعا

فهـذا خمتـرص يف إعـراب الفاحتـة وكتـاب «: قال املؤلف يف مقدمة كتابه 
 مــن كتــب التفاســري، واألحاديــث، مجعتــهيشء مــن املعــاين، الكافيــة، وذكــر 

 ،راءات، والــــرصف، وا للغــــات، والكــــالم، واآلداب، واألصــــولوالقــــ
هذا يـدل داللـة واضـحة عـىل عـدد املـصادر التـي اسـتقى منهـا . )٢(»واملعاين

ــذكرها يف َّاملؤلــف مــادة كتابــه، وتنوعهــا، وقــد رصــدت مجلــة منهــا رص ح ب
كتاب سيبويه، والتبيان أليب البقاء العكـربي، وتفـسري : إعرابه للفاحتة، وهي

ــسري البــن اجلــوزي، واملطــول القر ــي، والكــشاف للزخمــرشي، وزاد امل طب
ــة للجــامي، ورشح الــرشيف للكــشاف، وتفــسري  ــازاين، ورشح الكافي للتفت

وثمـة علـامء . اجلاللني، واجلامع الصغري للسيوطي، وتفسري ابن كامل الوزير
ــاهر اجلرجــاين، ونآخــر ــد الق ــشيخ عب ــبهم كال ــذكر كت  ذكــر أســامءهم ومل ي

:  مل يرصح بأسامئهم واكتفـى بـالقولونأيب عيل الفاريس، وآخروواخلطايب، 
 .»)٤(وأفاد بعض أويل األلباب..،)٣(يشاقال بعض أرباب احلو«

                                                
 .٢٥اإلفصاح ق ) ١(
 .٢٣ق : اإلفصاح ) ٢(
 .٨٢ق : اإلفصاح ) ٣(
 .٢٩ق : اإلفصاح ) ٤(



 

 
 

ومنهجه يف ذلك إما أن ينـسب القـول لـصاحبه مـن غـري ذكـر املـصدر  
وهو أحد قويل الشافعي عىل ما ذكـره القرطبـي، ونقـل اخلطـايب أنـه «: كقوله

وعـن أيب عـيل «: ، وقولـه)١ (».. هريرة ريض اهللا عـنهم وأيب،قول ابن عباس
ّ أو الذم وخولـف يف بعـضها اإلعـراب حرمحه اهللا، أنه إذا ذكرت صفات املد

: ً والكتـاب معـا، كقولـهَفِّ يـذكر املؤلـْا أنَّوإمـ .)٢(»فقد خولف يف االفتنـان
 قــال ابــن اجلــوزي يف زاد« ، و)٣ (»...وقــال الفاضــل التفتــازاين يف املطــول«

، وقال الفاضل شجاع الدين  يف احلاشية التي علقهـا عـىل حاشـية »...املسري
كـر يف ُذ « : كقولـه،وإما أنه يذكر املصدر فقـط. »اخليايل رشح العقائد للموىل

 ،ةتـًذلك قد ينقل القول نـصا، ويـشري إىل هناييف وهو . )٤ (»..تفسري اجلاللني
 .أو أنه يلخصه بعبارته

 : التي وردت يف اإلفصاح وكيفية توظيفهاطبيعة الشواهد: ًخامسا
ّاحلقُّ إن شواهد اإلفصاح قليلة إذا ما قيست بالكتب الـسابقة لـه، وال 
سيام  الشواهد الشعرية فلـيس فيـه بيـت واحـد مـن الـشعر، أمـا عـىل صـعيد 

، احتج هبا لبيـان بعـض )٥(ًالقرآن فقد استشهد به يف نحو ثالثة عرش موضعا
، كام أنه ذكر مجلـة مـن وجـوه القـراءات والسـيام يف وجوه اإلعراب واملعاين

، ذكر بعضها للبيان والعلم، وذكر أخرى لبيان جواز بعـض )٦(ألفاظ الفاحتة
                                                

 .٢٥ق : اإلفصاح ) ١(
 .٢٥ق : اإلفصاح ) ٢(
 .٢٦ق : اإلفصاح ) ٣(
 .٢٤ق : اإلفصاح ) ٤(
 .٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٧ق : اإلفصاح : ينظر) ٥(
 .٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨ق : اإلفصاح : ينظر) ٦(



 

 
 

 .أوجه اإلعراب
ــة أحاديــث فقــط اســتدل  وعــىل صــعيد احلــديث الــرشيف، ذكــر ثالث

، وبـاآلخر عـىل فـضل قـراءة )١(بأحدها عىل أمهية البسملة يف افتتاح األعـامل
 .)٣(، وبالثالث عىل أمهية الدار اآلخرة بالنسبة للمؤمن)٢(القرآن
 : بالتعليل وإبداء الرأي مؤلف اإلفصاحاهتامم: ًسادسا

مل يعن املؤلف بموضوع التعليل كام عني سابقوه، ألن غايته من وضع  
ِّكتابــه ختتلــف عــن غايــاهتم، فهــو مل يقعــد لعلــم النحــو، ومل ينــاقش مــسائله 

ًأيا فيـه، وإنـام كـان مهـه منـرصفا إلفهـام قارئـه مـا يـراه اخلالفية حتى يبدي ر ً
ــا مــن معــاين كلــامت الفاحتــة ووجــوه إعراهبــا، وبعــض اشــتقاقات  ًرضوري
َألفاظها، وبعض وجوه القراءات فيها، كام أنه مل يعن بإبداء رأيـه، وإنـام كـان 
يكتفي بعرض أقوال العلامء وآرائهـم، وإن عرضـت لـه مـسألة حتتـاج لبيـان 

ّلـم مل يعتد « :   كقوله، يشكل فيها، يعتمد يف ذلك عىل أقوال العلامءبعض ما َ ِ
: أهل التفسري وأرباب البيان باإلضافة بمعنى يف، وكانت رافعـة ملؤنـة؟ قلنـا

 وأمـا النحـوي فقـد ،ألن االتساع فخامة املعنى، وكان باالعتبار عندمها أوىل
كذا يف رشح الفاضل . هاَّاعتد هبا ملقصود نظره يف تصحيح العبارة عن ظاهر

وإما أنه يعـرض ذلـك مـن غـري نـسبة لـشهرته، وقـد . )٤(»الرشيف للكشاف
 .)٥(وقفت عىل نحو ثالثة مواضع من هذا القبيل

                                                
 .٢٤ق : اإلفصاح :  ينظر) ١(
 ..٣٠ق : اإلفصاح : ينظر)  ٢(
 .٣٢ق : اإلفصاح : ينظر) ٣(
 .٢٩ق : اإلفصاح ) ٤(
 .٢٦، ٢٥ق : اإلفصاح ) ٥(



 

 
 

 : مؤلف اإلفصاح يف كتابهأبرز معامل منهج: ًسابعا 
بناء عـىل مـا تقـدم يمكـن أن نلخـص أبـرز معـامل مـنهج مؤلـف كتـاب  

 :لفاحتة بالنقاط اآلتيةاإلفصاح يف تصديه إلعراب ا
وضوح الرتكيز عىل الفاحتة لبيـان دالالت ألفاظهـا ومعانيهـا يف الـسياق  -١

ًالتي هـي فيـه، مـستعينا بـذلك بجملـة مـن العلـوم النحويـة والـرصفية، 
والبالغيـة، وعلـم القــراءات، وهـذه هــي غايتـه الرئيــسة، وهبـذا خيــالف 

 .دمة علم النحوًبعض من سبقوه الذين اختذوا من الفاحتة سبيال خل
اصطباغ منهجه بصبغة املفرسين القـدامى، فهـو أقـرب للتفـسري منـه إىل  -٢

 . كتب النحو، وهو هبذا خيتلف عن الكتب السابقة له يف بابه
 .ًغياب التعليل والتحليل وإبداء الرأي القاطع، إال عىل نطاق ضيق جدا -٣
ثالثـة عـرش ً قياسـا عـىل مـن سـبقه، إذ مل تتجـاوز ال،قلة الشواهد القرآنية -٤

ًموضعا، وكذا األمـر بالنـسبة للحـديث الـرشيف، إذ مل يـذكر غـري ثالثـة 
 .ًمنها، أما الشعر وأقوال العرب وأمثاهلا فقد غابت متاما

ــق بــسورة الفاحتــة، وال عالقــة هلــا  -٥ ــارة موضــوعات جانبيــة هلــا تعل إث
باإلعراب، كخوضه يف خالف العلامء حول عـدد آيـات سـورة الفاحتـة، 

 . البسملة أهي آية من الفاحتة أو الوخالفهم يف
الترصيح يف كثري من األحيان بأسامء الكتب التـي اعتمـد عليهـا، ونـسبة  -٦

 .األقوال إىل أصحاهبا
 . يف بداية الفقرات» اعلم أن« :اإلكثار من قوله  -٧
االهـتامم بــذكر وجــوه القــراءات ألحـرف ســورة الفاحتــة،  املتــواتر منهــا  -٨

 .ا إىل أصحاهباوالشاذ، مع نسبة الكثري منه
 .ظهور بعض مالمح التصوف، واجلدل القائم عىل املنطق وعلم الكالم -٩

 .االهتامم بإعراب املفردات واجلملة يف سياقاهتا -١٠



 

 
 





 يمكــن أن نــوازن بــني هــذه الكتــب مــن ،إننــا ومــن خــالل مــا تقــدم

 حيث التوافق، والثانية مـن حيـث التميـز واالخـتالف،  ناحيتني، األوىل من
: ًما اتفقوا عليـه مجيعـا،  والثـاين: ًأما التوافق فيقسم إىل قسمني أيضا، األول

 .  ما كان دون اإلمجاع
 :ما اتفق عليه اجلميع: ًأوال
اتفق مجيع مؤلفي الكتب التي هي قيد الدراسة عىل اختـاذ سـورة الفاحتـة  -١

ًحمــورا رئيــسا يــنظ م عقــد كتــبهم، وهــو مــا جعلنــي أعقــد هــذه الدراســة ً
 .للوقوف عىل الغاية من وراء ذلك

ًمضافا إىل اسـم مـن أسـامء سـورة ) اإلعراب( ًاتفقوا مجيعا عىل مصطلح -٢
الفاحتة، وإدراجه إما  يف العنوان الرئيس، وهو األكثـر، وإمـا يف العنـوان 

 .الشارح كام  فعل صاحب اإلفصاح
 .رآن الكريم يف االحتجاج واالستشهاداتفقوا عىل تصدير الق -٣
ًاحتجوا مجيعا  باحلديث الرشيف، ولكـن عـىل نطـاق ضـيق وتفـاوت يف  -٤

 .مواضع االستدالل
ًاتفقوا مجيعا عىل النفاذ من خالل ألفاظ الفاحتة لـرشح وبيـان مـا يـودون  -٥

ــك عــىل  ــرصفية، وذل ــة وال ــة، واللغوي طرحــه مــن املوضــوعات النحوي
 .تفاوت بينهم يف ذلك

، مـع أهنـام )آمـني(ًقوا مجيعا عىل إعراب االستعاذة، وبيان معنى لفظة اتف -٦
 .ليسا من القرآن



 

 
 

اتفقوا عىل استعامل أسلوب احلوار الذي يعتمد السؤال واجلـواب، عـىل  -٧
 .حيث الكثرة والقلة تفاوت بينهم من

 :ما كان دون اإلمجاع: ًثانيا
 .ز ماعدا اإلسفراييني، عىل االختصار واإلجيا،اتفق جلهم -١
اتفــق اإلســفراييني وابــن املنفلــوطي، وابــن النجــار عــىل كثــرة التفريــع،  -٢

 .ًبحيث ال يكاد يشعر القارئ أنه يقرأ كتابا يف إعراب الفاحتة
اتفق اإلسفراييني وابن املنفلوطي عىل جتريـد كتـابيهام مـن املوضـوعات  -٣

 .التي ال عالقة هلا بالنحو اخلالص
ىل اخلـروج عـن املوضـوع الـذي اتفق ابن النجار مع مؤلف  اإلفصاح ع -٤

 .هو اإلعراب إىل أمور أخرى رشعية
ــه، واإلســفراييني -٥ ــسائل ،اتفــق ابــن خالوي  وابــن النجــار عــىل تعليــل امل

 .ًاخلالفية، وكان األكثر متيزا يف هذا الباب اإلسفراييني
 .التميز واالختالف، وهو ما تفرد به أحدهم دون غريه: ًثالثا

 :ابن خالويه
 ، عىل األمور اللغوية وبيان معاين ألفـاظ الفاحتـة ودالالهتـاتفرد بالرتكيز -

 . أكثر من النحو،واأللفاظ الغريبة التي تعرض له
َ فهو أول من خص سورة الفاحتة بـاإلعراب، حـسب مـا ،تفرد يف التقدم - َْ

 .رأيته من خالل بحثي يف هذا الباب
 :اإلسفراييني

ًقة هلا تعلقا تاما بالنحو تفرد بالنص عىل جتريد كتابه من أي مسألة ال عال - ً
 ،العريب



 

 
 

 والتـي هـي موضـع ،تفرد يف تعليل الكثري مـن املـسائل النحويـة الدقيقـة -
 .ًخالف بني العلامء وأبدى فيها رأيا 

تفرد كتابه بالسعة والشمول ودقة التخصص، فهو أكرب هذه املجموعـة،  -
 .وقد يعادهلا جمتمعة

 .لنحوية التي عاجلهاتفرد يف وضع فهرس شامل جلميع املوضوعات ا -
 :ابن املنفلوطي

ً تفرد يف عدم ذكـر اسـم أي إنـسان، سـواء كـان عاملـا، أو شـاعرا أو غـري  - ً
ويالحـظ تعمـده يف ذلـك .  صـىل اهللا عليـه وسـلم،ذلك عدا، رسول اهللا

والسيام أسامء الشعراء، فلم يذكر حتى كلمة شاعر، وكان األمر يقتـيض 
 .ًذلك أحيانا

قواعد النحو الرضورية التي تفيد طالب العربيـة غـري  تفرد بالرتكيز عىل  -
 .املختص، مع تلخيص كتابه من أي مسألة خالفية

ًتفرد يف غياب شخصيته غيابا تاما، فال تكاد تلمح - ً. 
. مجع يف عرض مادته بني منهج النحاة التقليدي، ومـنهج معـريب الفاحتـة -

كتـب النحـاة إذ رسد الكثري من أبـواب النحـو متتابعـة كـام هـي عليـه يف 
 .التقليدية، بعد أن يلج إىل بعض أبوابه الرئيسة من خالل ألفاظ الفاحتة

 :ابن النجار
امتاز بوضع الكثري من القواعد والفوائـد، عقـب رشحـه للموضـوعات  -

 .وبيان القول فيها
ّمتيز بكثرة تنوع املوضوعات التي تطرق هلا، إذ جعل كتابه أشبه بحديقـة  -

اء، تريح القارئ،  ُوتشده لطول املكثَغنَّ ّ. 



 

 
 

 :مؤلف اإلفصاح
نحوهـا : ًمتيز بالرتكيز عىل تفسري ألفاظ الفاحتة، متخذا من علوم العربيـة -

ًورصفهـا، وبالغتهــا، ســبيال لـذلك، عــىل عكــس الكتـب املتقدمــة التــي 
 .ًاختذت من الفاحتة سبيال لفهم النحو

 . ًمتيز بغياب الشاهد الشعري متاما من كتابه -
ًال العلامء إىل أصـحاهبا، والتـرصيح غالبـا بأسـامء الكتـب  متيز بنسبة أقو -

 .التي نقل منها
 .متيز كتابه بظهور بعض مالمح التصوف واجلدل املنطقي -

ًإن مؤلفي هـذه الكتـب  سـلكوا طريقـا واحـدا للوصـول إىل :واخلالصة ً
غاياهتم، فام كان من  توافق يف مناهجهم فبـسبب وحـدة الطريـق، ومـا كـان 

ًالف فبـسبب اخـتالف الغايـات واألهـداف، فـضال عـن من تفـاوت واخـت
 .تفاوت ثقافاهتم، ومتطلبات عصورهم

 



 

 
 


 

لعل : ويف اخلتام، وبعد محد اهللا، والصالة عىل رسوله الكريم، أقول
من أهم ما توصل إليه هذا البحث  أنه كشف النقاب عن مـنهج متميـز مـن 

ا يف غري هذا النوع من الكتب، فهي مناهج التأليف النحوي، بطريقة مل نألفه
ًبمثابة حلقة وصل بني كتب النحو التي قعدت للنحو بعيدا عن القـرآن، أو  ّ
أهنا اعتمدت عليه عىل استحياء، وبني كتـب املعـاين والتفـسري التـي اختـذت 
من النحو أداة لتفسري كلامت القرآن وبيان معانيها، وكأن لسان حال هؤالء 

ِّليس من الصعب أن نـرشح ونبـني مجيـع قواعـد :  يقول الطائفة من املؤلفني
 ،النحو العريب من خالل سورة واحدة من القرآن، وهبذا يكون هذا البحـث

 .َّبفضل اهللا، قد وقف عىل هذه احللقة املفقودة، ونبه عليها
ًومن نتائجه أيضا أن نبه عىل وجود طائفة من كتب النحو القـرآين، إذا  

أسامؤها داللة واضحة عىل فحواها، لذا فهي يف منـأى ّصح التعبري، ال تدل 
عن متناول أيدي الباحثني، ألن غري النـاظر فيهـا، يعتقـد أهنـا جمـرد إعـراب 
أللفاظ الفاحتة باملفهوم الذي نعرفه اليوم، يف حني أن ثالثة منهـا كتـب تامـة 

 . ولكل واحد منها خصوصية ال يغني عنها اآلخر،يف النحو العريب
من خالل هذا البحث وجدت أن هذه املجموعـة مـن الكتـب ثم إين و 

وهم العامة، لتعلقهـا : تفيد ثالث فئات من أهل العلم وطالبه، الفئة األوىل
بسورة الفاحتة التي هتم كل مسلم، وهـؤالء جيـدون بغيـتهم فـيام شـاءوا مـن 

وهـم طـالب العربيـة غـري املختـصني الـذين ال : والفئـة الثانيـة. هذه الكتب
ِّ من العربية غري مـا يقـوم لـساهنم، ويـسدد بنـاهنم، وهـذه الفئـة جتـد يريدون

ــة ــة الثالث ــوطي، والفئ ــن املنفل ــن النَّجــار، و اب ــد اب وهــم أهــل : ضــالتها عن



 

 
 

االختصاص، وهؤالء جيدون ضالتهم عنـد ابـن خالويـه إذا مـا رامـوا اللغـة 
خلـالف واملعاين، وعند اإلسفراييني إذا مـا رامـوا دقـائق األمـور يف مـسائل ا

 .النحوي
ّوبناء عىل ما تقدم فإين أويص طـالب العربيـة والبـاحثني يف ميـداهنا 
ًااللتفــات إىل هــذه الطائفــة مــن املؤلفــات نظــرا ألمهيتهــا، كــام أويص بأمهيــة 

الواضــحة يف إعــراب (البحــث عــن مثيالهتــا مــن كتــب الــرتاث، والســيام 
 . املفقوداتلعبد اللطيف البغدادي، الذي ال يزال يف عداد) الفاحتة

كــام أنــه مــن املفيــد هنــا أن نلفــت أنظــار البــاحثني يف علــوم القــرآن 
والتفسري إىل رضورة دراسة الكتـب التـي تفـردت بتفـسري سـورة الفاحتـة يف 

، ذلــك )كتــب تفـسري الفاحتـة بيـان وتأصـيل(رسـالة جامعيـة، حتـت عنـوان 
كـشف لكثرة ما يف هذا البـاب مـن املخطوطـات التـي ال زالـت تنتظـر مـن ي

 .النقاب عنها، ويلقي عليها الضوء من الباحثني واملهتمني
ًوختاما فاهللا أسـأل أن جيعـل عمـيل هـذا خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن   ً

 و التمسك بنهجه القيم، إنه أكـرم مـسؤول، ،يعيننا عىل خدمة كتابه العظيم
 .وأفضل مأمول
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الدكتور عبد الرمحن بن سليامن العثيمـني، : هـ، حتقيق٣٧٠النحوي، ت 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط

ـــالم - ـــدين، : األع ـــري ال ـــزركيل، خ ـــم ٧، ط)هــــ١٣٩٦ت(ال ، دار العل



 

 
 

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ بريوت، للماليني،
سبط ابـن العجمـي، إبـراهيم : االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط -

عـالء الـدين عـيل رضـا،  دار : هــ، حتقيـق ٨٤١بن حممد بـن خليـل، ت 
 .م١٩٨٨، ١احلديث، القاهرة، ط

ــصاح  - ــد ) : خمطــوط(اإلف ــن حمم ــن رمــضان ب ــف ب ــن مــال يوس أمــني ب
مــصورة عــن نــسخة األصــل .  ـهــ١١٤٩اليــوغرجتي، املتــوىف بعــد ســنة 

 ).١٧٧(املحفوظة يف مكتبة امللك عبد العزيز بالرياض، رقم 
جالل الدين السيوطي، عبد الـرمحن بـن : االقرتاح يف علم أصول النحو -

محدي عبد الفتـاح مـصطفى خليـل، مكتبـة : هـ، حتقيق٩١١أيب بكر، ت 
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٣اآلداب، القاهرة، ط

 ت  القفطي، مجـال الـدين عـيل بـن يوسـف،:باه النحاةإنباه الرواة عىل أن -
 -١٩٥٥الكتب املـرصية أبو الفضل إبراهيم، دار حممد :  حتقيقهـ،٦٤٦

 .م١٩٧٣
ابن هـشام األنـصاري، عبـد اهللا بـن : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك -

حميي الدين عبد احلميد، دار إحيـاء الـرتاث : هـ، حتقيق٧٦١يوسف، ت 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٨طالعريب، بريوت، 

الـدكتور مـازن : هـ، حتقيق٣٣٧الزجاجي، ت : اإليضاح يف علل النحو -
 .م١٩٥٩املبارك، دار العروبة، القاهرة 

الدكتور جايد : هـ، حتقيق٣٧٠ابن خالويه، احلسني بن أمحد، ت : البديع -
، ١زيــدان خملــف، مركــز البحــوث والدراســات اإلســالمية، بغــداد، ط

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨



 

 
 

جــالل الــدين عبــد الــرمحن : يــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويني والنحــاةبغ -
ــسيوطي، ت  ــق٩١١ال ــة : هـــ، حتقي ــراهيم، املكتب ــضل إب ــو الف ــد أب حمم

 .العرصية، صيدا، لبنان
اللغـة، حممـد بـن يعقـوب الفـريوز آبـادي، النحـو والبلغة يف تاريخ أئمة  -

 .م١٩٨٢حممد املرصي، وزارة الثقافة، دمشق : حتقيق
ــر - ــد طــاهر بــن عاشــور، دار ســحنون، تــونس، :  والتنــويرالتحري حمم

 .م١٩٩٧
السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن : حتفة األريب يف نحاة مغني اللبيب -

الدكتور حسن امللخ، والـدكتورة سـهى : هـ، حتقيق٩١١بن أيب بكر، ت 
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١نعجة، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط

أبو حيان األندليس، حممد بن يوسف بـن عـيل، ت : طتفسري البحر املحي -
عــادل عبــد املوجــود، وعــيل حممــد معــوض، دار الكتــب : ، حتقيــق٧٥٤

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢العلمية، 
: هــ، حتقيـق٣١٠أبو جعفر الطربي، حممد بن جرير، ت : تفسري الطربي -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
القرطبي، حممد بن أمحـد، ت ) : اجلامع ألحكام القرآن(بي تفسري القرط -

هـ ١٤٢٣هشام سمري البخاري، عامل الكتب، الرياض، : هـ، حتقيق٦٧١
 .م٢٠٠٣ -

ابن احلميص، أمحد بن حممد : حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران -
ــد  ــصاري، ت بع ــر األن ــن عم ــق٩٢٤ب ــاض : هـــ، حتقي ــز في ــد العزي عب

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ طحرفوش، دار النفائس،



 

 
 

ــد اخلــالقدراســات ألســلوب القــرآن الكــريم، حممــد -  عــضمية، دار  عب
 .احلديث، القاهرة

: قطب الدين الكيذري، حممد بن احلسني، حتقيق: الدرر يف رشح اإلجياز -
الــدكتور حمــسن بــن ســامل العمــريي اهلــذيل، نــادي مكــة الثقــايف األديب، 

 .هـ١٣٢٥
العسقالين، أمحد بـن عـيل ابن حجر : ة الثامنةالدرر الكامنة يف أعيان املائ -

هــ، حتقيـق، حممـد عبـد املعيـد ضـان، دائـرة املعـارف ٨٥٢بن حممد، ت 
 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢العثامنية، حيدر آباد، اهلند،  

ــاب املكنــون - ــن : الــدر املــصون يف علــوم الكت ــي، أمحــد ب ا لــسمني احللب
ار القلـم، الـدكتور أمحـد حممـد اخلـراط، د: هــ، حتقيـق٧٥٦يوسـف، ت 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١دمشق، ط
ابن األنباري، أبو بكر حممد بـن القاسـم، : الزاهر يف معاين كلامت الناس -

، ٣الدكتور حـاتم صـالح الـضامن، دار البـشائر، ط: هـ، حتقيق٣٢٨ت 
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

سالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل مرص، ابن معصوم احلسيني، عـيل  -
 .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢هـ، قطر، الدوحة، ١١١٩ت بن أمحد بن معصوم، 

ابــن العــامد احلنــبيل، عبــد احلــي : شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب -
 .م١٩٥٠، مكتبة القدس، القاهرة، )هـ١٠٨٩ت(

ابــن عقيــل، عبــد اهللا بــن عقيــل : رشح ابـن عقيــل عــىل ألفيــة ابــن مالـك -
د، حميـي الـدين عبـد احلميـحممـد : هـ، حتقيـق٧٦٩العقييل، اهلمداين، ت 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢املكتبة العرصية، بريوت، 



 

 
 

ابن هشام األنصاري، عبـد : رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -
عبـد الغنـي الـدقر، الـرشكة : هـ، حتقيـق٧٦١اهللا بن يوسف بن أمحد، ت

 .م١٩٨٤، دمشق، ١املتحدة، ط
ابــن هــشام األنــصاري، عبــد اهللا بــن : رشح قطــر النــدى وبــل الــصدى -

، ١١حميـي الـدين عبـد احلميـد، ط: هـ، حتقيـق٧٦١د، ت يوسف بن أمح
 .هـ١٣٨٣

 بـن الـرمحنالـسخاوي، حممـد بـن : الضوء الالمع ألهـل القـرن التاسـع -
 . دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنانهـ،٩٠٣ ت حممد،

طبقات الشافعية، ابن قايض شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممـد بـن عمـر،  -
ــق٨٥١ت  ــان، : هـــ، حتقي ــيم خ ــد العل ــب، بــريوت طعب ــامل الكت ، ١ع

 .هـ١٤٠٧
طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن عيل، ت  -

، دار اهلجـرة، عبد الفتاح حممد احللو، وحممود الطنـاحي: هـ حتقيق٧٧١
 .هـ١٤١٣، ٢ط

ابــن الــصالح، عــثامن بــن عبــد  الــرمحن، ت : طبقــات الفقهــاء الــشافيعة -
ــق. هـــ٦٤٣ ــيل: حتقي ــدين ع ــي ال ــالمية، حمي ــشائر اإلس ــب، دار الب  نجي

 .م١٩٩٢بريوت، 
: هــ، حتقيـق٧٤٨الذهبي، حممد بن أمحـد بـن عـثامن، ت : طبقات القراء -

 -هـــ ١٤١٨، ١الـدكتور أمحـد خــان، مركـز امللـك فيــصل، الريـاض، ط
 .م١٩٩٧

حممـد بـن أمحـد أبو بكر بـن طبقات النحاة واللغويني، ابن قايض شهبة،  -



 

 
 

سن غيـاض، مطبعـة الـنعامن، النجـف حمـ:  حتقيـقهــ،٧٥١بن عمر، ت 
 .م١٩٧٤

عبـد اجلبـار علـوان النايلـة، : ظاهرة ختطئة النحـويني للفـصحاء والقـراء -
 آذار -هــــ ١٤٠٦جملـــة املجمـــع العلمـــي العراقـــي، مجـــادى األخـــرة، 

 .م١٩٨٦
: هــ، حتقيـق٣٢٥أبو احلسن حممد بن عبـد اهللا الـوراق، ت : علل النحو  -

، ١مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، طالـــدكتور حممـــود جاســـم الـــدرويش، 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

الـــدكتور يوســـف بـــن خلـــف : علـــم إعـــراب القـــرآن تأصـــيل وبيـــان -
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١العيساوي، دار الصميعي، ط

 هـ، ٨٣٣غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري، حممد بن حممد، ت  -
 .م١٩٣٣برجسرتارس، مكتبة اخلانجي، القاهرة، : حتقيق

تاج الدين اإلسفرايني، حممد بن حممد : إلعراب يف إعراب الفاحتةفاحتة ا -
الدكتور حمـسن بـن سـامل العمـريي اهلـذيل، : حتقيق. هـ٦٨٤بن أمحد، ت 

مطبوعات جامعة أم القـرى، معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـرتاث، 
 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١مكة املكرمة، ط

وط، علـوم القـرآن، الفهرس الـشامل للـرتاث العـريب اإلسـالمي املخطـ -
 .م١٩٨٧مؤسسة آل البيت، عامن، األردن، 

رضـا : هــ، حتقيـق٣٨٠ابن النـديم، حممـد بـن إسـحاق، ت : الفهرست  -
 .م١٩٧١جتدد، طهران 

عبــد العـال ســامل مكــرم، : القـرآن الكــريم وأثـره يف الدراســات النحويـة -



 

 
 

 .م١٩٧٨، ٢مؤسسة عيل جراح الصباح، الكويت، ط
ابن النجار، حممد بن أمحد بن داود : ب أم القرآنالقواعد احلسان يف إعرا -

 .مصوريت. هـ، خمطوط٨٦٧الدمشقي، ت 
أبــو البقــاء الكفــوي، أيــوب بــن موســى احلــسيني، ت : كتــاب الكليــات -

عدنان درويـش، وحممـد املـرصي، مؤسـسة الرسـالة، : هـ، حتقيق١٠٩٤
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بريوت، 

ــون األق - ــل وعي ــائق غــوامض التنزي ــشاف عــن حق ــل يف وجــوه الك اوي
عـادل أمحـد : هــ، حتقيـق٥٣٨الزخمرشي، حممـود بـن عمـر، ت : التأويل

 -هــ ١٤١٨، ١عبد املوجود، وعـيل حممـد عـوض، مكتبـة العبيكـان، ط
 .م١٩٩٨

حاجي خليفة، مصطفى بـن : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -
، دار الكتـب العلميـة، ه١٠٦٧عبد اهللا القسطنطيني الرومي احلنفي، ت

 .وت لبنانبري
تاج الدين اإلسـفراييني، حممـد بـن حممـد بـن أمحـد، ت : لباب اإلعراب -

الــدكتور هبــاء الــدين عبــد الوهــاب عبــد الــرمحن، دار : هـــ، حتقيــق٦٨٤
 .هـ١٤٠٥، ١الرفاعي، الرياض، ط

الـدكتور : هــ، حتقيـق٢١٠أبو عبيدة، معمـر بـن املثنـى، ت : جماز القرآن -
 .م١٩٨٠ -هـ ١٣٩٠، ٢وت، طحممد فؤاد سزكني، دار الفكر، بري

ابن جني، أبو : املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -
عيل النجدي ناصـف، والـدكتور عبـد : هـ، حتقيق٣٩٢الفتح عثامن، ت 

احلليم النجار، والدكتور عبد الفتاح إسامعيل الشلبي، وزارة األوقـاف، 



 

 
 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤القاهرة، 
ابن عطية، عبد احلـق بـن عطيـة : فسري الكتاب العزيزاملحرر الوجيز يف ت -

عبد بن إبراهيم األنصاري، الـسيد عبـد العـال الـسيد : األندليس، حتقيق
، ٢إبراهيم، حممد الشافعي الصادق العناين، وزارة األوقاف يف قطـر، ط

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
: أبـو الطيـب اللغـوي، عبـد الواحـد بـن عـيل، حتقيـق: مراتب النحـويني -

، ٢أبـــو الفــضل إبـــراهيم، مكتبــة النهـــضة، مــرص، القـــاهرة، طحممــد 
 .م١٩٧٤

َابن سوار البغدادي، أمحد بن عيل بـن عبيـد : املستنري يف القراءات العرش - ِ
ـــقه٤٩٦اهللا، ت ـــوث : ، حتقي ـــددو، دار البح ـــني ال ـــامر أم ـــدكتور ع ال

 .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦، ١للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، ط
ــاتمــصطلح اإلشــارات  - ــة عــن الثق ــد املروي ــراءات الزوائ ــن : يف الق اب

الدكتور عطيـة أمحـد : ، حتقيقه٨٠١القاصح عيل بن عثامن بن حممد، ت
 . م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧، ١حممد الوهيبي، دار الفكر، عامن، األردن، ط

هــ، ٣٣٨أبو جعفر النحاس، أمحـد بـن حممـد، ت : معاين القرآن الكريم -
ــصابوين، جامعــة : حتقيــق ــة، طحممــد عــيل ال ، ١أم القــرى، مكــة املكرم
 .هـ١٤٠٩

أمحـد : هـ، حتقيـق٢٠٧الفراء، أبو زكريا حييى بن زياد، ت : معاين القرآن -
يوسف نجايت، وحممد عيل النجـار، وعبـد الفتـاح شـلبي،  مـصورة عـن 

 .م١٩٧٢ – ١٩٥٥طبعة مرص 
ياقوت احلموي، ت ) : إرشاد األريب إىل معرفة األديب(معجم األدباء  -



 

 
 

 .هـ١٣٥٥ املأمون، القاهرة، هـ، دار٦٢٦
الـدكتورة ابتـسام مرهـون الـصفار، جامعـة : معجم الدراسـات القرآنيـة -

 .م١٩٨٤بغداد، 
الــدكتور عــيل شــواخ إســحاق، دار : معجــم مــصنفات القــرآن الكــريم -

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١الرفاعي، الرياض، ط
ابن هشام، عبـد اهللا بـن يوسـف، بـن : مغني اللبيب عن كتب األعاريب -

الدكتور مازن املبـاك، دار الفكـر، : هـ، حتقيق٧٦١م األنصاري، ت هشا
 .م١٩٨٥، ٦بريوت، ط

 .م١٩٦٨طاش كربي زاده، القاهرة، : مفتاح السعادة -
أبو عيل األهوازي، احلسن بن عيل بـن إبـراهيم، : مفردة احلسن البرصي -

ـــق٤٤٦ت  ـــة البحـــوث : هــــ، حتقي ـــددو، جمل ـــني ال ـــامر أم ـــدكتور ع ّال
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧نية، العدد الثاين، السنة األوىل، والدراسات القرآ

اجلرجاين، عبد القـاهر بـن عبـد الـرمحن بـن : املقتصد يف رشح اإليضاح  -
الــدكتور كــاظم بجــر املرجــان، بغــداد، : هـــ، حتقيــق٤٧١حممــد،  ت 

 .م١٩٨٢
: هــ، حتقيـق٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عـثامن، ت : املنصف يف الترصيف -

 .هـ١٣٧٣اهللا األمني، البايب احللبي، إبراهيم مصطفى، وعبد 
ــرآن - ــضال املجاشــعي، ت : النكــت يف الق ــن ف ــيل ب ــق٤٧٩ع : هـــ، حتقي

 -هــ ١٤٢٧، ١الدكتور إبراهيم احلاج عيل، مكتبة الرشـد، الريـاض، ط
 .م٢٠٠٦

إسـامعيل باشـا البغـدادي، : هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني -



 

 
 

 .م١٩٥٥إستانبول، 
السيوطي، جالل الدين عبد الـرمحن : يف رشح مجع اجلوامعمهع اهلوامع  -

 .عبد احلميد هنداوي، مرص: هـ، حتقيق٩١١بن أيب بكر، ت 
 أيب بـن حممـد بـن أمحـدابن خلكـان، : الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -

 .، دار صادر، بريوتعباس إحسان :  حتقيق،بكر
 



 

 
 

 
 
 


 
 إعداد

  السريعريع بن عبد اهللامحمد بن س. د. أ
 

 حممد بن رسيع بن عبداهللا الرسيع .د 
األستاذ بقسم القرآن الكريم وعلومه بكلية أصـول الـدين بجامعـة  •

 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 الدكتوراه  من كلية أصول الدين جامعـة اإلمـام رسالةحصل عىل  •

غايـة األمـاين يف ( حممد بن سعود اإلسـالمية بالريـاض بأطروحتـه  
الم الرباين ألمحد بـن إسـامعيل الكـوراين مـن أول سـورة تفسري الك

 . )-  دراسة وحتقيق- األنفال إىل آخر سورة إبراهيم
حصل عىل درجة املاجستري من كلية أصول الدين جامعة اإلمام حممـد  •

 نجـد يف الدعوة أئمة تفسري(بن سعود اإلسالمية بالرياض بأطروحته  
 .)- ودراسة مجع - اهلجري عرش الرابع القرن بداية إىل

ــة إدارة جملــس رئــيس • ــة  اجلمعي ــرآن الــسعودية العلمي  الكــريم للق
 .)تبيان (وعلومه

 



 

 
 

 

 



 

 
 


 بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا    
 ، ومـن يــضلل فـال هــادي لــه، مـن هيــده اهللا فـال مــضل لــه،وسـيئات أعاملنــا

ــه إال اهللا ــه، وأشــهد أن ال إل ــك ل ــده ال رشي ــدا عبــده،وح  ً وأشــهد أن حمم
 : ورسوله

 [?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4Z 
 .١٠٢: عمران
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 . ٧١-٧٠ :األحزاب

 /وبعد   
 فإن مبحث النسخ من املباحث اهلامة يف علـوم القـرآن الكـريم، وهـو مـن   

  .– كام ال خيفى – صلة وثيقة بعلم أصول الفقه املسائل التي هلا
 وقد تنوعت الكتابـات وتعـددت يف القـديم واحلـديث يف هـذا املوضـوع،   

ات التـي تناولــت ألمهيتـه ولتوقـف معرفـة األحكـام عليــه ؛ تنوعـت الكتابـ
 .املوضوع عامة أو تناولت مسائل منه 



 

 
 

 .مسألة حكم نسخ القرآن بالسنة  : هذا وإن من املسائل املتعلقة بالنسخ  
 . وقد أحببت أن أتناوهلا بالعرض والدراسة   

 : أمهية املوضوع وأسباب اختياره
  .- الكتاب والسنة –صلته باألصلني  -١
هـذه املـسألة بـشكل كبـري، مـا بـني تباين وجهات نظر أهل العلم يف  -٢

ٍمانع هلـذا النـوع مـن النـسخ وبـني جمـر لـه عـىل عـدد غـري قليـل مـن 
 .اآليات 

 : أهداف البحث
 هيدف البحث إىل بيـان أقـوال أهـل العلـم يف حكـم نـسخ القـرآن الكـريم   

بالــسنة ســواء منهــا املتــواترة أو اآلحــاد، مــع بيــان القــول الــراجح بحــسب 
 .اجتهاد الباحث 

 : طة البحثخ
 . يتكون البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة وفهارس   

وبينــت فيهــا أمهيــة البحــث وأســباب اختيــاره، وأهدافــه،  :املقدمــة -
 .وخطته واملنهج يف كتابته 

  : مطالبةوفيه ثالث :املبحث األول -

 .تعريف النسخ  : املطلب األول 
 .مفهوم النسخ عند السلف  : املطلب الثاين 
 .أقسام النسخ  :لثالث املطلب ا 

 . حكم نسخ القرآن بالسنة  : املبحث الثاين -  



 

 
 

 .وبينت فيها أهم نتائج البحث  : اخلامتة -  
 . فهرس املراجع -١ : الفهارس -  

 . فهرس املوضوعات -٢      
 : منهج البحث

 حيـث أمجـع أقـوال أهـل العلـم مـع ،أسلك يف هذا البحث املـنهج املقـارن   
ثم أقارن بينها حتى أصل إىل ) نسخ القرآن الكريم بالسنة ( سألة أدلتها يف م

 : ًالقول األقرب للصواب إن شاء اهللا، متبعا يف الكتابة اخلطوات التالية
 .ً مبينا أرقامها ،خرجت اآليات القرآنية من سورها -١
خرجت األحاديث النبوية مـن كتـب الـسنة، وإن كـان احلـديث يف  -٢

 .منها الصحيحني اكتفيت بتخرجيه 

 .خرجت اآلثار من مصادرها األصلية  -٣

 .وثقت األقوال والنقول عن أصحاهبا من مصادرها األصلية  -٤

 .ًمل أترجم لألعالم طلبا لالختصار  -٥

 .ًأخرت ذكر بيانات املراجع إىل فهرس املراجع طلبا لالختصار  -٦

 
عملنـا  هذا وأسأل اهللا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وأن جيعل   

ًصاحلا، ولوجهه خالصا، وأن يرزقنا فيه السداد، وهيدينا للصواب  ً. 
 . وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني   

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

:
 

 .تعريف النســخ  :املطلب األول
 .مفهوم النسخ عند السلف  :املطلب الثاين
 .أقسام النســخ  :املطلب الثالث

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 تعريف النسـخ: ب األولاملطل
 

 : يف اللغة
ــسخه " :قــال يف القــاموس    ــه وغــري ،كمنعــه ن ــام شــيئا  ه وأبطلــه،َّأزال ًوأق

  . )١("مقامه
 . )٢( " آخر مقامه والنسخ إبطال اليشء وإقامة " :ويف اللسان

 :  أمرينوالنسخ يف اللغة يطلق عىل
  كام،و يف نفسهنقل اليشء وحتويله من موضع إىل آخر مع بقائه ه :األول
 . ٢٩/اجلاثية  Á   À  ¿   ¾  ½  ¼Z  ] : قال تعاىل
نسخت الشمس الظل ونسخت  : كام تقول،إزالة اليشء وإبطاله :الثاين
̀        a      ]:  قال تعاىل،الريح األثر  _      ̂  ]  \  [  Z  Y  X

  m   l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b
  s  r  q  po  nZ  ٥٢/احلج. 

  : النسخ يف اللغة موضوع بإزاء معنيني" :قال ابن حزم   
 .الزوال عىل جهة االنعدام  :أحدمها   
 . )٣( "عىل جهة االنتقال  :والثاين   

                                                
 ) .نسخ) (٣٣٤ص(القاموس املحيط ) ١(
 ) .نسخ) (٣/٦١(لسان العرب ) ٢(
 ) .٦ص(خ الناسخ واملنسو) ٣(



 

 
 

إزالة اليشء بـيشء يتعقبـه كنـسخ الـشمس الظـل  : النسخ" :ويف املفردات   
 . )١( " اببالشمس والشيب الش والظل

 : النسخ يف االصطالح
 يف تعريف النسخ وبيان املراد – رمحهم اهللا تعاىل –وعت عبارات العلامء  تن  

، إذ هذا ليس من هدف البحـث، لكنـي أذكـر )٢(به، ولن أستقيص تعريفاهتم
 .ما أراه أقرهبا إىل الصواب واهللا ويل التوفيق 

 : أما تعريف النسخ يف االصطالح عند العلامء فهو   
 .بخطاب رشعي مرتاخ عنه  رفع حكم دليل رشعي أو لفظه   

 : حمرتزات التعريف
رباءة أو الــ خيــرج رفــع احلكــم العقــيل "حكــم دليــل رشعــي  رفــع " :قولنــا  

ألن هذه الـرباءة ونحوهـا ال ؛ ًونحوها، فإن رفعها ال يعد نسخا ) ٣(األصلية
 . ًرشعيا ًتعترب حكام

                                                
 ) .نسخ) (٤٩٠ص(مفردات ألفاظ القرآن ) ١(
أحكام القرآن للجـصاص ، )٧ص(الناسخ واملنسوخ البن حزم : انظر يف تعريف النسخ) ٢(

مناهـــل العرفـــان ، )١/٤٤٣(املحـــصول ، )٣/٥٢٥(رشح الكوكـــب املنـــري ، )١/٥٩(
كــريم النــسخ يف القــرآن ال، )١٠ص(أحكــام النــسخ يف الــرشيعة اإلســالمية ، )٢/٧٢(

املهـذب يف ، )٧٧ص(أصـول الفقـه البـن عثيمـني ،  ومـا بعـدها١٢مصطفى زيد الفقرة 
 ) .٢/٥٣٠(أصول الفقه 

نفي العدم األصيل املعلوم، مثل بـراءة الـذمـة مـن التكاليـف حتى يقـوم : الرباءة األصلية) ٣(
 .الدليـل عىل التكليـف بأمـر مـن  األمور 

 ) .٤٨٨ص(املسودة ، )٤/١٢٩(إلحكام لآلمدي ، ا)٢/٥٠٤(روضة الناظر : انظر



 

 
 

ــك   ــال ذل ــإذا رفعــت هــذه : ومث ــاس اخلمــر أول اإلســالم، ف  اســتباحة الن
ًاالستباحة فإن هذا الرفع ال يعترب نسخا، ألن احلكم السابق مل يثبـت بـدليل 

 .رشعي وإنام بالرباءة األصلية 
 أي لفــظ الـدليل الـرشعي، ألن النــسخ إمـا أن يكــون " أو لفظـه "  :قولنـا   

 . )١(ًللحكم دون اللفظ أو بالعكس، أو هلا مجيعا 
ــا    ــي " :قولن ــيل  خيــرج غــري اخلطــاب" بخطــاب رشع ــرشعي مــن العق  ال

 ، ونحو ذلك فإهنا غري رافعة وال ناسخة للحكـم واإلمجاع والقياسوالعريف
 .ينسخ هو اخلطاب الرشعي  وإنام الذي

 ألنه يكون يف هذه احلالـة ، عنهًيا خيرج ما ليس مرتاخ" مرتاخ عنه " :قولنا   
ًمقيدا أو مبينا أو غاية وليس نسخا  ً ً. 

 السلفسخ عند مفهوم الن: املطلب الثاين
 

أمــا ،  هــو االصــطالح الــذي اســتقر للنــسخ عنــد املتــأخرينمــا ســبقكــان    
 فقد كـانوا ،السلف فقد كان النسخ يطلق عندهم عىل ما هو أشمل من ذلك

                                                
 ال يذكــرون رفــع – وغـالبهم مـن األصـوليني –أكثر الذين يتعرضـون لتعريـف النـسخ ) ١(

اللفـظ، مـع أهنـم يـذكرونــه ضمــن أنــواع النـسخ، وربـام كـان الـسبب يف ذلـك أن مـادة 
 إىل   تقريـر ذلـك يف الدرس األصويل هي يف تـقريـر أدلـة األحـكام، ولذا كـان انـرصافهم

 .التعاريف 
يف التعريـف املفسـر األصـويل العالمـة حممــد ) نسخ اللفظ(ومن الذين رأيتهم نصوا عىل 

بن عثيمـني، ومــنه اســتفدت هــذا القيـد يف التعريـف، وقـد كـان هـذا بداللـة مـن أخـي 
  .- حفظه اهللا –حممد الشايع : الدكتور



 

 
 

 كـام كـانوا ،يطلقونه عىل ختصيص اللفظ العام وتقييد املطلق وتبيني املجمـل
 . املتأخرين يطلقونه عىل املعنى اخلاص الذي استقر اصطالحا عند

 " :وإىل ذلك أشار شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل حيـث يقـول   
ظـن ُ فالـسلف كـانوا يطلقونـه فـيام ي،وفصل اخلطاب أن لفـظ النـسخ جممـل

  )١(أهـ . " داللة اآلية عليه من عموم أو إطالق أو غري ذلك
ع احلكم بجملتـه مراد عامة السلف بالناسخ واملنسوخ رف " :ويقول ابن القيم   

 ،ورفع داللة العام واملطلق والظاهر تـارة أخـرى ،تارة وهو اصطالح املتأخرين
 حتـى أهنـم هينـي عىل املقيد وتفسريه وتبهد مطلق ومحليما بتخصيص عام أو تقيإ

 ومن ،ر لتضمن ذلك رفع داللة الظاهًايسمون االستثناء والرشط والصفة نسخ
ل محـوزال عنه إشكاالت أوجبهـا  ، حيىصال ه مافيتأمل كالمهم رأى من ذلك 

  )٢(أهـ . "كالمهم عىل االصطالح احلادث املتأخر 
ــشا يظهــر مــن كــالم املتقــدمني أن النــسخ عنــدهم يف  " :يطبويقــول ال

  )٣(أهـ . " .اإلطالق أعم منه يف كالم األصوليني
 السلف ما قاله ابن عبـاس دولعل من األمثلة عىل اتساع مفهوم النسخ عن   

¨  ©  ª               »  ¬  ®  ] :  قوله تعاىليف - ريض اهللا عنهام -
  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³    ²  ±  °  ¯Z ـــــــشعراء : ال

¼  ½      ¾  ¿  ] : بقولــه تعــاىلهــو منــسوخ  : قــال،٢٢٦-٢٢٤
                                                

 ) .١٤/١٠١(جمموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
 ) .١/٣٥(أعالم املوقعني ) ٢(
 ) .٣/١٠٨(املوافقات يف أصول الرشيعة ) ٣(



 

 
 

È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À Z   ١(٢٢٧:الشعراء(  
 ¬  ®  ¨  ©  ª     » ] :    وعــن عكرمــة وطــاووس قــاال

  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³    ²  ±  °  ¯Z فنـــسخ مـــن 
 . )٢(  À  ¿  ¾    ½  ¼Z  ]  :ذلك واستثنى فقال

h  g  ] : إن قوله تعاىل: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم رمحه اهللا تعاىل   
  o   n  m  lk  j  iZ منسوخ بقولـه تعـاىل٤/ النور  : [  q

  v  u  t  s  rZ  ٣( ٥/ النور( . 
عـــىل  خـالنــس - ريض اهللا عــنهم –هـــؤالء الــسلف فــانظر كيــف أطلــق   

 - عتمدونــهوهــذا يـدل عــىل املعنـى العــام الواسـع الــذي كـانوا ي، االسـتثناء
  . )٤( للنسخ–رمحهم اهللا 

 كان الصحابة رضوان اهللا عليهم والتـابعون مـن " :مصطفى زيد.  يقول د  
ي يطـرأ عـىل بعـض األحكـام، بعدهم يرون أن النسخ هو مطلق التغيري الـذ

                                                
وصـححه األلبـاين يف صـحيح األدب بـرقم ) ٨٧١(رواه البخاري يف األدب املفرد برقم ) ١(

)٦٦٨.( 
 ) .١١/٣٢٢(الدر املنثور :   وانظر

 ) .١٧/٦٧٩(رواه ابن جرير ) ٢(
 .من املقدمة ) ٥٣ص(الناسخ واملنسوخ أليب عبيد : انظر) ٣(
وما بعدها مجلـة مـن األمثلـة والروايـات التـي ) ٣/٨١(وقد أورد الشاطبي يف املوافقات ) ٤(

 كانوا يعتمدون هذا املعنـى الواسـع للنـسخ ويقولـون – رمحهم اهللا –تدل عىل أن السلف 
 .به



 

 
 

فريفعها ليحل غريه حملها، أو خيصص ما فيها من عموم أو يقيد ما فيهـا مـن 
ًإطالق، سواء أكان الـنص الناسـخ عنـدهم متـصال بـالنص املنـسوخ كـام يف 
ًاالستثناء والتقييد أم كان منفصال عنه متأخرا يف النزول كـام يف رفـع احلكـم  ً

 وكـام يف رفـع –د مجيع الفقهاء واألصـوليني  وهو النسخ عن–ًالسابق كامال 
  )١(هـ.أ  ."احلكم عن بعض ما يشمله العام إذا تأخر نزول املخصص 

 حني باحثنيإذا تقرر هذا تبني لنا مقدار اخلطأ البني الذي وقع فيه بعض ال   
حكم عىل بعض السلف بأهنم كانوا مرسفني يف القول بالنسخ قبل أن يتبـني 

 . يتعرف عىل اصطالحهم  أن بالنسخ وقبلمرادهم من القول
 

 أقسام النسخ: املطلب الثالث
 

 مـن حيـث وجـود – ًالنسخ يف دورانه بني الكتاب والـسنة ينقـسم أقـساما   
 :  أربعه وهي–الناسخ واملنسوخ يف أي منها 

 : نآنسخ القرآن بالقر :األول
!  "  #  $  %  &  '  )  ]: ومثال ذلك قوله تعاىل 

   *   )+ Z  ١٢: املجادلة.  
:  ;  >  =  <  ?   @C  B  A  ] :   فقد نسخت بقوله تعاىل

  P  ON   M  L  K  J  I  H  G  F  E         D
  S    R  QZ   ١٣/املجادلة . 

                                                
 ) .٩٨(الفقرة ) ٨٠-٧٩/ ١(النسخ يف القرآن الكريم ) ١(

 ) .١٦-١٤ص(ة يف القرآن الكريم اآليات املنسوخ: وانظر



 

 
 

 : نسخ السنة بالسنة :الثاين   
 كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها، فإهنـا " :^ ومثال ذلك قوله   

 . )١("اآلخرة تذكركم ب
 : نسخ السنة بالقرآن :الثالث  
 الـسنة بقولـهبومثال ذلك نسخ اسـتقبال بيـت املقـدس يف الـصالة الثابـت   

ـــــــاىل w  vu  t  s   rq  p  o  n  m  l  ] : تع
{   z  y  x Z  ١٤٤/البقرة. 

 : نسخ القرآن بالسنة :الرابع  
 .)٢(هنا بحثنا  وهو موضوع ،ه بني أهل العلمفيوهذا النوع خمتلف   

                                                
  ."نووي" )٧/٤٦(رواه مسلم كتاب الصالة ) ١(
ــسخ يف) ٢( ــسام الن ــصفى : انظــر أق ــسوخه، )١/١٢٤(املست ــرآن ومن ــضاح لناســخ الق ، اإلي

ــزم  ــن ح ــام الب ــاظر ، )١/٤٩٥(،  املحــصول )٤/٤٧٧(اإلحك ، )١/٣٢١(روضــة الن
 .) ١٥٦ -١٥٣ص (اجلامع ملسائل أصول الفقه 



 

 
 

: 
 

 أقوال العلامء يف املسألة
 نـسخ القــرآن الكــريم حكــم يف – رمحهـم اهللا تعــاىل –اختلـف العلــامء    

 :  وبيان اختالفهم كام ييل،بالسنة النبوية
وهـو مــذهب  ،ًأنـه ال جيــوز نـسخ القـرآن بالــسنة مطلقـا :القـول األول   

 وأبان اهللا هلم أنه إنام نسخ ما نسخ مـن " :رمحه اهللا حيث يقولالشافعي 
بالكتــاب، وأن الــسنة ال ناســـخة للكتــاب، وإنــام هــي تـــابع  الكتــاب
  )١(أهـ . "للكتاب

 . )٢( مام أمحد رمحه اهللا يف رواية عنهإل وهو قول ا  
  .)٣(  واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل  

 األحكام إذا ثبتت عىل املكلف فادعاء النسخ فيها ال يكون ": قال الشاطبي
ًإال بأمر حمقق ؛ ألن ثبوهتا عىل املكلف أوال حمقق، فرفعها بعـد العلـم بثبوهتـا ال 
يكون إال بمعلوم حمقق، ولذلك أمجع املحققون عـىل أن خـرب الواحـد ال ينـسخ 

 . )٤("نالقرآن وال اخلرب املتواتر ؛ ألنه رفع للمقطوع به باملظنو
                                                

 ) .١٠٦ص(رسالة ال) ١(
 ) .١/٥٠١(رشح اللمع للشريازي : وانظر

 ) .٢٠١ص(، املسودة )١/٣٢٢(، روضة الناظر )٢/٣٦٩(التمهيد يف أصول الفقه :  انظر) ٢(
 ) .١٧/١٨٤(الفتاوى : انظر) ٣(
 .)٣/٧٩(املوافقات ) ٤(

 .وما بعدها ) ٢١٤ص(النسخ يف القرآن الكريم، مصطفى زيد : وانظر



 

 
 

وهـذا هـو قـول  ،أنه جيوز نسخ القرآن بالسنة املتواترة فقط :القول الثاين
 . )١( مام أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىلاإل

  وهـو قـول ،ورواية عن اإلمام أمحد اختارها أبو اخلطاب رمحه اهللا تعـاىل
ــة ــاء واألصــوليني)٢(املالكي ــري مــن الفقه ــة  ، واملتكلمــني)٣(، وكث مــن املعتزل
   .)٤(عرةواألشا

 أو سواء منها املتواتر؛ ًأنه جيوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا  :القول الثالث
 .اآلحاد 

وهـو  )٥(وهذا القول رواية عن أمحد ذكرها ابن عقيـل يف كتابـه الواضـح
 . )٦(ر قول أهل الظاه

 . رمحهام اهللا تعاىل  )٨(وابن عثيمني) ٧( الشنقيطيه واختار

                                                
 ) .٢٠ص(، ناسخ القرآن ومنسوخه البن البازري )٣/١٨٢( األرسار كشف:  انظر) ١(
 ) .٢٤٦ص (إحكام الفصول يف أحكام األصول : انظر) ٢(
مـع العلـم أن ابـن ) (١/٣٢٧(، روضة الناظر وجنة املناظر )١/١٢٤(املستصفى :  انظر) ٣(

 ) .٢١٧ص(النسخ ملصطفى زيد، )قدامه يرجح القول األول
ورشح املناهج ، )١/٥١٩(، واملحصول )١/٤٢٤(أليب احلسني البرصي املعتمد :  نظرا) ٤(

 ) .١/٤٧٨(يف علم األصول 
 ) .٧٨٩/ ٣(ًنقال عن العدة ) أ/٢٤٦: (انظر) ٥(
 ) .٤/٥٠٥(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم : انظر) ٦(
، اآليـات املنــسوخة يف القــرآن الكــريم للــشنقيطي )٨٦ص(مــذكرة أصــول الفقــه : انظـر) ٧(

 ) .٣٧ص(
 ) .٧٩ص(أصول الفقه : انظر) ٨(



 

 
 

 : ةـــــــــاألدل
 : ام ييلباملانعون استدل 

ــه تعــاىل ً:أوال    "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,-   ] : قول
  5  4   3  2  1  0  /  .Z ١٠٦/ البقرة. 

 : واالستدالل باآلية من وجوه   
  والسنة ليست ،أن اهللا تعاىل وعد بأن يأيت بخري من املنسوخ أو مثله :األول   

ًمثل القرآن فضال عن أن تكون خريا   . )١( منهً
 حيث ذكر سبحانه تفرده باإلتيان، Z)  (  *  ] : قوله تعاىل :الثاين   

  .)٢( إنام يصدق عىل القرآن  وذلك
ــث    حيــث يــدل عــىل أن  0Z  1  2  3     4  5  ]  :قولــه تعــاىل :الثال

 . )٣(منه سبحانه ال من غريه  النسخ
 ! "  #$ %& ' ) (  *    ]: قوله تعاىل ً:ثانيا   

  9  8  7      6  5  4  3  21  0  /   .  -  ,  +
B  A  @  ?  >  =  <;  : Z   ١٥/يونس. 

 ومل جيعل له تبديله ،تباع ما يوحى إليها فأخرب سبحانه أنه فرض عىل نبيه "   

                                                
 ) .٤/١٤٣٧(، اإلتقان )١/٣٢٤(، روضة الناظر ١٠٨/الرسالة : انظر) ١(
 ) .١/٥٢٣(، واملحصول )٣/١٥٦(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي : انظر) ٢(
 ) .٣/٧٩٠(العدة : انظر) ٣(



 

 
 

 . )١( "من تلقاء نفسه 
  ª©  ¨  §  ¦  ¥Z  »  ¬  ®  ] : قولـه تعـاىل :ًثالثا    

وهـذا يـصدق عـىل  ، واإلثبات لنفـسه– سبحانه -و فأسند املح ،٣٩/الرعد
 .)٢( القرآن الكريم الذي هو كالمه

ــا    ــه  :ًرابع ــاىلقول   5Z   6     7  8  9  :  ;  >   ] : تع
 . )٣( ًفالسنة مبينة للقرآن، واملبني ال يكون ناسخا ،٤٤/لحالن

́    ] :قوله تعاىل ً:خامسا     ³  ²±  °   ̄   ®  ¬
  º  ¹   ̧  ¶  µ  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼»

                                                
  . ١٠٧/الرسالة  )١(
 ) .٤/٥٠٧(اإلحكام البن حزم : انظر) ٢(

 :  اختلف املفرسون يف املراد هبذه اآلية عىل أقوالوقد
هو الناسخ واملنسوخ، روي هذا املعنى عـن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام، وبـه قـال : فقيل

 . سعيد بن جبري وقتادة والقرظي وغريهم 
نه الرزق واألجل والسعادة والشقاوة، وبه قال عمر وابن مسعود ريض اهللا عنهام إ: وقيل

 .لضحاك وغريهم وأبو وائل وا
يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهـا، ويثبـت مـا يـشاء فـال يغفرهـا، وبـه قـال : وقيل

 .عكرمة 
يمحو من ديوان احلفظة ما ليس فيه ثواب وال عقـاب، روي عـن ابـن عبـاس وبـه : وقيل

 .قال الكلبي والفراء 
ــراء : انظــر ــرآن للف ــاين الق ــربي ، )٢/٦٦(مع ــسري الط ــسري )١٣/٥٥٩(تف ــوي ، تف البغ

 ) .٤/٣٣٨(زاد املسري، )٤/٣٢٥(
 ) .٣/١٥٦(اإلحكام لآلمدي :  انظر) ٣(



 

 
 

  È  Ç  Æ  ÅZ ١٠٢-١٠١/لح الن. 
 عـىل افـدل هـذ ،خرب سبحانه أنه إنام يبدل اآلية باآلية األخرى ال بالـسنةأف    

 . )١( ال تنسخ القرآن السنة أن
صـىل اهللا  -قـال رسـول اهللا : ما روي عن جابر ريض اهللا عنه قـال: ًسادسا

  )٢("ً وكالم اهللا ينسخ بعضه بعضا ،نسخ كالم اهللاكالمي ال ي " :- وسلم عليه
  .)٤( وجب الرجوع إليهفيف املسألة ) ٣( " وهذا نص " :قالوا 

 : أن السنة أضعف من القرآن من وجهني :ًسابعا
 . وليست السنة كذلك أن القرآن فيه إعجاز، :األول 
  .)٥( أن القرآن يف قراءته ثواب وليست السنة كذلك :الثاين 

 . ضعف فال تقوى عىل نسخه وال يصح ذلكأإذا ثبت أهنا  و
 : جواز نسخ القرآن بالسنة: القول الثاين

 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل
+  ,   -  .  /  0  1  2    3    ] .٤-٣/النجم :قوله تعاىل ً:أوال 

  4Z   
 ام فيهـاألدلـة املثبتـة للنـسخ إنـاي كام أن الكتاب وحي، وحفبني أن السنة و   

 . )٦( سخ وحيا ال يشء آخرااشرتاط كون الن
                                                

 ) .٤/٥٠٧( واإلحكام البن حزم ١٠٨/الرسالة : انظر) ١(
 .ًيأيت خترجيه قريبا ) ٢(
 ) .٣/٧٩٤(العدة ) ٣(
 ) .١/٣٢٤(روضة الناظر : انظر) ٤(
 ) .٣/٧٩٣(العدة : انظر) ٥(
 ) .٢/٥٣٩(ول الفقه وابن تيمية ، أص)٤/١٤٣٧(اإلتقان : انظر) ٦(



 

 
 

 : وهو دليل اجلواز وزيادة ،الوقوع :ًثانيا
®  ¯   °  ±   ] :وهـي قولــه تعــاىل نـسخ آيــة الوصــية، - أ

 º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²Z ١٨٠/البقــــــــرة 
 إن اهللا أعطـى كـل ذي حـق حقـه فـال وصـية " :بقوله صـىل اهللا عليـه وسـلم

 . )١( "لوارث 

نسخ إباحة كل ذي ناب من السباع ونحوها املنصوص عليها   -ب 
r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  ]  :باحلرص الرصيح يف قوله تعاىل

     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s
  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢Z  

 ..١٤٥: األنعام
 كل ذي ناب من السباع فأكلـه " :هللا عليه وسلمبالسنة يف مثل قوله صىل ا   

 . )٢( "حرام 
!  "  ]  :إليذاء الثابت بقوله تعاىلانسخ احلبس و -جـ    

  ,  +  *)  (  '    &  %  $  #

                                                
) ٦/٣٠٩(، الرتمــذي يف الوصــايا "عــون") ٨/٧٢(أخرجــه أبــو داود كتــاب الوصــايا ) ١(

 ) .٤٠ص(الناسخ واملنسوخ للمقري :  وانظر"حتفه"
 ) .١٩٣٣رقم (رواه مسلم، كتاب الصيد، باب حتريم أكل كل ذي ناب من السباع ) ٢(

، )٧/١١٦(، اجلــامع ألحكــام القــرآن )٢/٧٦٤(أحكــام القــرآن البــن العــريب : وانظــر
 ) .٣٩ص(، اآليات املنسوخة يف القرآن الكريم )٨٦ص(مذكرة أصول الفقه 



 

 
 

  8    7  6  5  4  3  2  1  0  /       .  -
  D  CB  A  @      ?  >  =<  ;  :  9

HGFEZ ليه وسلم يف بقوله صىل اهللا ع ١٦-١٥/ النساء
خذوا عني خذوا عني قد جعل اهللا هلن  " : ريض اهللا عنه حديث عبادة

بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة   البكر،سبيال
 . " والرجم

 : وقد أجاب املانعون عن أدلة هؤالء فقالوا 
 حلـديث،سخت بآيـة املواريـث ال هبـذا اُفعت ونُأما آية الوصية فقد ر ً:أوال   

ًوجاء احلديث بعد ذلك مؤكدا ومبينا ال مؤسسا للحكم ً ، وقد روي ذلـك )١(ً
وعطــاء  عــن ابــن عمــر وأيب موســى وســعيد بــن املــسيب واحلــسن وجماهــد

 . )٢(  وغريهمبريبن ج وسعيد
ــــا    ــــه تعــــاىل :ًثاني r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  ]  :وأمــــا قول

sZ كـل ذي نـاب مـن الـسباع " :  وقوله صىل اهللا عليه وسـلم، اآلية 
 بل هو زيادة حكم من اهللا عز وجل عىل ، فليس هذا من النسخ"فأكله حرام 

 ونظريه حتريم نكاح املرأة عىل عمتها وخالتها ،لسان نبيه صىل اهللا عليه وسلم
  )٣( ٢٤/ النساء Z.  /  0  1  2  ]  :مع قوله تعاىل

                                                
 ) .١/٣٢٥(روضة الناظر : انظر) ١(
 ) .١/٣٦٨(، تفسري القرآن العظيم )٢/٦٩(جامع البيان يف تأويل آي القرآن : انظر) ٢(
 ) .٧/١١٦( اجلامع ألحكام القرآن ،)٢/٧٦٦(أحكام القرآن البن العريب : انظر) ٣(



 

 
 

 .)١(حاد ال مانع منه وختصيص املتواتر باآل، أو هو من قبيل التخصيص
وأما آية احلبس واإليذاء فليس فيها نسخ، وإنام فيها األمر باإلمـساك  :ًالثثا   

 .)٢( وليس ذلك بنسخ،ًوهي حتى جيعل اهللا هلن سبيال ،إىل الغاية
 ،سخ لفظهـا وبقـي حكمهـاُ وعىل فرض نـسخها فهـي منـسوخة بآيـة قـد نـ  

كـان فـيام أنـزل آيـة الـرجم  " :وهي ما ثبت عن عمر ريض اهللا عنـه أنـه قـال
 ورجم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ورمجنـا ،فقرأناها ووعيناها وعقلناها

  )٤)(٣( . "بعده
 القول الراجح ومناقشة األدلة

 وأما ، القول بجواز نسخ القرآن بالسنة– واهللا أعلم -لعل القول الراجح    
 : أدلة املانعني فيجاب عنها بام ييل

ية عىل اللفـظ فقـط هـو مـن ري اخلقرصأن  :الوجه األول :ولالدليل األ 
يـة عامـة فقــد تكـون يف اللفـظ، وقـد تكـون يف غــريه ريالـتحكم، بـل اخل

ــف أو األنفــع يف الثــواب أو األخــف يف احلكــم أو  كاألصــلح يف التكلي
 . )٥( ية داخلة يف اآليةرياألكمل يف الترشيع، وهي كلها خ

: يقــول Z )  (  *  +  ,]  " :امقـال ابـن عبــاس ريض اهللا عـنه   
                                                

 ) .٤٠ص(اآليات املنسوخة يف القرآن الكريم : انظر) ١(
 ).٣/٣٢٥(روضة الناظر : انظر) ٢(
 ."نووي") ١١/١٩١(، ومسلم يف احلدود "فتح") ١٢/١٤٤(رواه البخاري كتاب احلدود ) ٣(
 .)٢/٥٤٧(أصول الفقه وابن تيمية : انظر) ٤(
 ) .١/٥٢٧(املحصول : انظر) ٥(



 

 
 

 . )١( "خري لكم يف املنفعة وأرفق بكم 
 فيهـا ،آية فيها ختفيـف: يقول Z )  (  *  +  ,]  ":    وقال قتادة

 . )٢( " فيها هني ، فيها أمر،رخصة
بأننـا ال ننـازع بـأن الناسـخ جـاء مـن اهللا  :وأما الوجه الثاين والثالث فيقـال   

 وهو السنة وهو داخل يف ^ه عىل لسان رسول اهللا تعاىل، وهو وحي، ولكن
+  ]  :كيف وقد قال اهللا تعاىل ، الدليله فعليهومن ادعى عدم دخول،اللفظ

  4   3    2  1  0  /  .  -   ,Z ٣(٤-٣/النجم( . 
3  4  5  6      7  ]  :وهــو احتجــاجهم بقولــه تعــاىل :الــدليل الثــاين   

8Z  ١٥/ يونس، اآلية . 
 ألننـا مل  ؛هفيـوهـذا ال حجـة  " : عنه ابن حزم رمحه اهللا تعـاىل فقـالفأجاب   

  وقائـل هـذا،رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بدلـه مـن تلقـاء نفـسهإن نقل 
ًكام قال آمرا  ،إنه عليه السالم بدله بوحي من عند اهللا تعاىل :كافر، وإنام نقول

ًذا أيضا جـواز  فصح هب٥٠/األنعام Z ~  �  ¡  ¢  £  ¤] : له أن يقول
وحــي فجــائز نــسخ القــرآن بالــسنة والــسنة والــسنة نــسخ الــوحي بــالوحي، 

 . )٤(أهـ  . " بالقرآن
                                                

 ) .٢/٣٩٩(رواه ابن جرير ) ١(
 ) .املوضع السابق(رواه ابن جرير ) ٢(
 ) .١/٥٢٨(املحصول : انظر) ٣(
 ) .١/٥٢٨(املحصول : ، وراجع)٤/٥٠٥(اإلحكام البن حزم ) ٤(



 

 
 

وقال إمام احلـرمني رمحـه اهللا تعـاىل يف معـرض الـرد عـىل مـن اسـتدل هبـذه    
 فإنـه صـىل اهللا عليـه ،هذه اآلية بأن تكون دليال عليكم أوىل :هلم  قيل" :اآلية

متبع للوحي فـدل ذلـك  ينسخ القرآن من تلقاء نفسه، وإناموسلم يبني أنه ال 
ًا وإثباتـا فإنـا نقـوليعىل غري ما تعتقده نف ال يقـول صـىل اهللا عليـه وسـلم يف  :ً

ًإثبات الرشائع من تلقاء نفسه وإنام يقول ما يقول عن اهللا مبلغا مـا ثبـت مـن 
 . )١(أهـ .  "اسرتواحهم إىل هذه اآلية   فبطل،ًأوامره لديه وحيا

ـــث    ـــدليل الثال ـــاىل :ال ـــه تع ـــتدالهلم بقول ـــا اس ¥  ¦  §  ¨  ] : وأم
©Z  ٣٩/الرعد ،اآلية 

ًألننـا مجيعـا نقـول بـأن الناسـخ هـو اهللا ؛ بأن هذا ال وجـه لـه  : فيجاب عنه  
فهـو سـبحانه  ،تعاىل، وهو اآلمر لرسوله صىل اهللا عليه وسلم املنزل له ذلـك

والناسـخ قـد يكـون  ،ال خالف يف ذلك ما يشاء ويثبت ما يشاء والذي يمح
 .ًقرآنا أو يكون سنة إذ هي وحي منزل من اهللا تعاىل 

وهذه اآلية حجة لنا عليهم يف أنه تعـاىل يمحـو  ":    قال ابن حزم رمحه اهللا تعاىل
 .)٢(أهـ . " ويدخل يف ذلك السنة والقرآن ،ما يشاء بام شاء عىل العموم

 :ًن السنة مبينة ال ناسخة استنادا إىل قولـه تعـاىلوأما قوهلم إ :الدليل الرابع   
 [   <  ;  :  9  8  7     6   5Z  ٤٤/ل نحال. 

بــأن البيــان بــاملفهوم الــرشعي الــوارد يف النــصوص يــشمل  : فيجــاب عنــه  
د وتوضـيح يـالنسخ إذ هـو معنـى عـام يـشمل كـل بيـان مـن ختـصيص وتقي

                                                
 ) .٢/٨٩٤(التلخيص ) ١(
 ) .٤/٥٠٧(اإلحكام البن حزم ) ٢(



 

 
 

 . ونسخ وتفسري ونحو ذلك
 ال فهـذهمجـاملعنى االصطالحي الذي هو قسيم اإل) ١(بيانالب أما إن أرادوا   
 . )٢( اكمة للنصوص باالصطالح احلادث فال يسلم ذلكحم
¬  ]  :ن اآلية ال تبدل إال بآية لقوله تعـاىلإوأما قوهلم  :الدليل اخلامس   

±  °  ¯   ® Z  ١٠٢-١٠١/لحالن . 
ألنـه مل يقـل ؛ م فيـه وهـذا ال حجـة هلـ " : فقد قال ابن حزم رمحه اهللا تعـاىل  

  .إنـه يبـدل آيـة مكـان آيـة :وإنام قـال لنـا ،إين ال أبدل آية إال مكان آية :تعاىل
ًإنـه يبـدل آيـة ويفعـل أيـضا غـري ذلـك  :وقلنا ،بل أثبتناه ذلك ونحن مل ننكر

 . )٣(أهـ  . " وهو تبديل وحي غري متلو مكان آية برباهني أخرى
ر ريض اهللا عنـه فـال تقـوم بمثلـه حجـة وأما حديث جـاب :الدليل السادس   

فيـه حممـد بـن داود  ألن ،فقد حكم عليـه اإلمـام الـذهبي رمحـه اهللا بالوضـع
تفرد به القنطري وبالـذي  " :وهو هالك، قال رمحه اهللا يف امليزان)٤(القنطري

                                                
 .كاأللفاظ املشرتكة مثل العني ونحوها  . ما احتمل أمرين المزيه ألحدمها عىل اآلخر: املجمل) ١(

 .الدليل الذي يتوصل به إىل إخراج اليشء من اإلشكال إىل الوضوح : املبني
 ) .٥٨٠َ و٢/٥٧٠(الروضة : انظر. وهلام تعاريف أخرى 

 ) .٣/١٥٢(راجع اإلحكام لآلمدي ) ٢(
 ) .٤/٥٠٧(اإلحكام البن حزم ) ٣(
ــري) ٤( ــن داوود القنط ــد ب ــ، حمم ــدروى عن ــن واق ــربون ب ــاس وج ــن أيب إي : وعنــه، ه آدم ب

 .هـ ٢٥٨تويف عام  ، بن زكريا وابن صاعد القاسم
 ) .٥/١٦١(لسان امليزان ، )٣/٥٤٠(ميزان االعتدال : انظر



 

 
 

 .)١(أهـ  . " عانوومها موض ،قبله
 . )٣( " متهم " :قال عنه الذهبي)٢(ون بن واقد األفريقيربً وفيه أيضا ج  
 . )٤( "إنه حديث منكر " : قال يف الكامل عن هذا احلديث  
 :الخ فيجاب عنه.. أما قوهلم إن السنة أضعف من القرآن  :الدليل السابع   

بأننا ال ننازع يف أفضلية القرآن عىل السنة، وأنه مقدم هلذه الوجـوه وغريهـا، 
 السنة أضـعف هلـذه الوجـوه ولكن هذه الوجوه غري مؤثرة يف النزاع، وكون

فهذا االحتجاج خارج  ،ًال يمنع العمل هبا ونسخ الكتاب هبا ما دامت وحيا
 . ل النزاعحم
ً مجيعا من امثم إهنا وإن كانت فارقته يف هذه الوجوه إال أهنام يستويان يف أهن   

!  "  #  ] : كـام قـال تعـاىل ،ًاهللا تعاىل، ويف وجوب الطاعة هلا مجيعـا
&  %  $ Z   وقال سـبحانه٨٠/النساء  : [  Ë  Ê  É  È  Ç

  Í  ÌZ ٥(  وغري ذلك٥٩/ النساء(.  

                                                
 ) .١/٣٨٨(ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) ١(
ن روى عـن خملـد بـن حـسني وابـ، من أهـل املغـرب، أبو عباد، جربون بن واقد االفريقي)٢(

 .روى عنه حممد بن داوود وغريه ، عيينة
 ) . ١/٣٨٧(ميزان االعتدال ، )٢/١٨٠(الكامل : انظر

 ) .١/٣٨٧(امليزان ) ٣(
 ) .٢/١٨٠(الكامل يف ضعفاء الرجال) ٤(

 ) .٨٥ص(مذكرة أصول الفقه : وانظر
 ) .٤/٥٠٦(اإلحكام البن حزم : انظر) ٥(



 

 
 

 :اجلوازالرد عىل اعرتاضات املانعني عىل أدلة 
وأمـا  ،وهبذه اإلجابات يتبني لنا رجحان القول بجواز نسخ القرآن بالسنة   

 : زين فهي كام ييليإجابة املانعني عن أدلة املج
آية الوصية وأن الناسخ هلا إنام هو آية املواريـث واحلـديث أما جواهبم عن    

فاحلق أن كل فريـق يتجـاذب املـسألة إىل  ،ًإنام هو مبني للناسخ وليس ناسخا
 . فهي حمتملة ، فيها يشء– حسب علمي القارص –    يل  ومل يتبنيه،صف

أقصد أنه من املحتمل أن تكون آيـة املواريـث هـي الناسـخة وأن الرسـول    
ًا وبيانا وضوح اهللا عليه وسلم أكد احلكم وفرسه وزاده صىل ً. 

كــام أنــه مــن املحتمــل أن تكــون آيــة املواريــث مل تتعــرض لقــضية الوصــية    
 فلام نزلت اآلية بتحديد ذلك جـاء نـسخ رثة وإنام فيها بيان أنصبة الو،ًمطلقا

 .الوصية بحديث الرسول صىل اهللا عليه وسلم 
آية املواريث بذاهتا وقـد يكـون هـو حـديث رسـول فالناسخ قد يكون هو    

 أن نزلـت أنـصبة املواريـث د احلكـم بعـتاهللا صىل اهللا عليه وسـلم الـذي بـ
ثــم نــسخ صــىل اهللا عليــه وســلم  "إن اهللا أعطــى كــل ذي حــق حقــه": فقــال

  . )١(" فال وصية لوارث " :فقال  يف آية الوصيةقاحلكم الساب
q  p  o  n  m  l   k  j  i  ] : اىل   ومثله ما يقال من نسخ قولـه تعـ

  s  rZ  فإنه ليس برصيح بحيـث ال يمكـن محلـه عـىل غـري ،اآلية 
 .النسخ 

                                                
 .سبق خترجيه ) ١(



 

 
 

 يف نسخ آية احلبس ظاهروأما حديث عبادة ريض اهللا عنه يف حد الزنا فهو    
 . واهللا أعلم واإليذاء

  ألن احلكـم، فـال يـصحمغيـاةوأما اعرتاضهم عىل ذلك بـأن اآليـة كانـت    
 خيتلف عن حمل ١٨٧/البقرة  T  S   R  Q     P Z] : كقوله تعاىلا املغي

النـزاع فتلــك عبـادة مــستمرة متكـررة حمــددة بوقـت معــني، أمـا آيــة احلــبس 
 واسـتمر ،ًاإليذاء فقد أفادت حكام يعمل به حتـى يـأيت مـا ينـسخه ويغـريهو

ه وسـلم العمل باآلية ومل يرفع حتى جاء احلديث عن الرسول صىل اهللا عليـ
 . عىل أن الناسخ هو احلديث َّ فدل، احلكم وبدلهَّفغري

هـو رفـع احلكـم الـرشعي : لو سلمنا ما قيل مـن أنـه غايـة ألـيس النـسخ "ثم    
ًوأليس احلكم األول يف اآلية واجبا  ؟الثابت بخطاب متقدم بخطاب مرتاخ عنه

ملـصري إليـه العمل به ما مل يأت ما يرفعه، وإذا جـاء نـص يرفعـه ويزيلـه وجـب ا
فـع وأزيـل ُ وإذا كان األمر كذلك فإن حكم احلبس واألذى قد ر؟وترك األول

 )١("احلديث..خذوا عني خذوا عني ": وسلم بنص قول الرسول صىل اهللا عليه

 . )٢( "ًفأنتم تسمونه غاية ونحن نسميه نسخا واحلقيقة واحدة
عن النسخ بالـسنة  الناسخ له آية نسخ لفظها فإن هذا هترب إنوأما قوهلم    

وقد قـال صـىل اهللا  ليس له داع، وذلك ألن حديث عبادة رصيح يف النسخ،
 "خذوا عني خـذوا عنـي قـد جعـل اهللا هلـن سـبيال  " :عليه وسلم يف صدره

                                                
 .سبق خترجيه) ١(
 ) .٢/٥٤٩(الفقه وابن تيمية أصول ) ٢(



 

 
 

فلو مل يكن النسخ قد ورد هبذا احلديث مل يكـن هلـذه اجلملـة فائـدة ولكانـت 
 .  اللغوًلغوا وكالم الرسول صىل اهللا عليه وسلم منزه عن

وهبذا يتضح أن آية احلبس واإليذاء قد نسخها حديث عبادة ريض اهللا عنه    
جواز نسخ القرآن بالسنة وأن هـذا وبه يتبني ،  واهللا أعلموهذا هو الصحيح

 .ال يعارض األدلة وال يقدح يف قدسية القرآن 
أي جــواز نــسخ القــرآن  –إذا ســلمت جــوازه " :وقــد قــال إمــام احلــرمني   

 نسخ القرآن بالسنة فينبغي أن ال حتمله عـىل هظاهرا  وأورد عليك م–ةبالسن
 . )١(أهـ  . " الوجوه البعيدة

 هل يشرتط التواتر يف الناسخ ؟
إذا ترجح لدينا جواز نسخ القـرآن بالـسنة فيبقـى اخلـالف بعـد ذلـك هـل    

 منع ؟يشرتط يف الناسخ من السنة التواتر أم أنه ال فرق بني املتواتر واآلحاد 
 وحجــتهم يف ذلـك أن القــرآن الكــريم ،مـن ذلــك مجاعـات مــن أهــل العلـم

  .)٢( والظني ال ينسخ القطعي ، واآلحاد ظني،قطعي
 ألن اجلميع وحي  ؛نه ال فرق بني املتواتر واآلحادأ :والصحيح واهللا أعلم   

ثبت عن الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم بطريـق صـحيح فوجـب العمـل بـه 
 . واملصري إليه

 ومــادام األمــران مــشرتكني يف الــصحة ، والتــواتر يشء زائــد عــىل الثبــوت"

                                                
 ) .٢/٨٩٥(التلخيص ) ١(
 ) .٣/٧٩(املوافقات : انظر) ٢(



 

 
 

 . )١( "املطلقة فام املانع من رفع أحدمها اآلخر 
والعمـل بخـرب الواحــد أصـل عظــيم قـال بــه األئمـة املحققــون مـن علــامء    

وليس مـع مـن فـرق بـني املتـواتر واآلحـاد يف الفـروع أو االعتقـاد ، )٢(األمة
تظـاهرت الـدالئل الـرشعية عـىل وجـوب  وقد ،املصري إليهدليل قاطع جيب 

 . العمل به واالنقياد حلكمه
باب ما جاء يف .  كتاب أخبار اآلحاد " :قال اإلمام البخاري يف صحيحه   

إجازة خرب الواحد الصدوق يف اآلذان والصالة والصوم والفرائض 
¿  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ]: وقول اهللا تعاىل. واألحكام 

 Ç  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È Z  ويسمى الرجل
 فلو اقتتل رجالن  i j m l kZ]: طائفة لقوله تعاىل

 وكيف .  2Z 3 4 5 6]: وقوله تعاىل. دخال يف معنى اآلية 
ًبعث النبي صىل اهللا عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم 

َّرد إىل  . )٣(أهـ . "السنة   ُ
ً وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتـابعني بخـرب الواحـد " :حجرقال ابن    

 .)٤(أهـ  . "من غري نكري فاقتىض االتفاق منهم عىل القبول 
 : قال ابن قدامه رمحه اهللا تعاىل يف االستدالل عىل قبول خرب الواحد   

                                                
 ) .٤١ص(اآليات املنسوخة يف القرآن الكريم ) ١(
 ) .٢/٥٥٦(راجع املسودة يف أصول الفقه ) ٢(
 .فتح الباري) ١٣/٢٣١(كتاب أخبار اآلحاد ، صحيح البخاري) ٣(
 ) .١٣/٢٣٤(فتح الباري ) ٤(



 

 
 

 : ولنا دليالن قاطعان«   
، فإنـه قـد اشـتهر قبولـهيهم عـىل لـإمجاع الـصحابة رضـوان اهللا ع :أحدمها   

 إن مل يتـــواتر آحادهـــا حـــصل العلـــم تنحـــرص،ذلـــك عـــنهم يف وقـــائع ال 
 . ثم أخذ يف رسد الوقائع عنهم يف قبول خرب الواحد. بمجموعها 

 : الدليل الثاين :ثم قال   
 ته ما تواتر من إنفاذ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم أمـراءه ورسـله وقـضا  

األحكــام والقــضاء وأخــذ الــصدقات وتبليــغ لتبليــغ األطــراف وسـعاته إىل 
الرســالة، ومــن املعلــوم أنــه كــان جيــب علــيهم تلقــي ذلــك بــالقبول ليكــون 

ًيدا،والنبي صىل اهللا عليـه وسـلم مـأمور بتبليـغ الرسـالة ومل يكـن ليبلغهـا فم
  )١(" بمن ال يكتفي به

التحقيــق الــذي ال شــك فيــه هــو جــواز وقــوع نــسخ  " :وقــال الــشنقيطي   
 . الوقوع :تر باآلحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليلاملتوا

رفع بام هو دونه فإهنم ُ واألقوى ال ي،ن املتواتر أقوى من اآلحادإ أما قوهلم   
ًقد غلطوا غلطا عظيام مع كثرهتم وعلمهم أنـه ال تعـارض  : وإيضاح ذلـك،ً

 وقد أمجـع ،البتة بني خربين خمتلفي التاريخ إلمكان صدق كل منهام يف وقته
مـا إن  أ،مـنهامز حتـدمجيع النظار أنه ال يلـزم التنـاقض بـني القـضيتني إال إذا ا

النبـي صـىل اهللا عليـه  :اختلفا فيجوز صدق كـل مـنهام يف وقتهـا، فلـو قلـت
مل يــصل إىل بيــت املقــدس،  :ًوقلــت أيــضا.  إىل بيــت املقــدس  صــىلوســلم

مـنهام صـادقة يف  انت كـلوعنيت باألوىل ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لك
                                                

 ) .١/٣٧٠(الناظر روضة ) ١(



 

 
 

 . )١(أهـ  . "وقتها 
      لنا أن خرب الواحد إذا صح جاز أن ينـسخ القـرآن إذا اكتملـتيتبنيوهبذا    

 إليه هو اجتهاد منـي أرجـو أن أكـون ُ وما توصلت،الرشوط الالزمة للنسخ
واهللا  . قد وفقت فيه للحق، وإن يكن غري ذلك فإين أستغفر اهللا وأتوب إليـه

  . وهو سبحانه اهلادي إىل الصواب،أعلم

                                                
  .٨٦مذكرة أصول الفقه ) ١(



 

 
 


مالــك يــوم الــدين، والــصالة  ، الــرمحن الــرحيم،رب العــاملني احلمــدهللا   

                                        .والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
 /وبعد

 فيـه عـىل وردتر أبـرز املعـامل التـي قبل ختام هذا البحث حيـسن أن أذكـف    
 : مجال فأقول وباهللا التوفيقسبيل اإل

 . ئلهاأمهية مباحث النسخ، وعظيم احلاجة إىل حترير مس -١

السلف، ومفهـوم النـسخ عنـد مـن جـاء النسخ عند الفرق بني مفهوم  -٢
 . بعدهم

ة سن يف حكـم نـسخ القـرآن الكـريم بالـ- رمحهـم اهللا -اختلف العلامء  -٣
 : ة أقوال عدالنبوية عىل

 .ً مطلقا عدم نسخ القرآن بالسنة :األول
 . ة فقطواترجواز نسخ القرآن بالسنة املت :الثاين

 . ًجواز نسخ القرآن بالسنة مطلقا :الثالث
 ؛ ً جواز نسخ القـرآن الكـريم بالـسنة مطلقـا-واهللا أعلم -الذي يظهر  -٤

 . ة واآلحادتراملتوا

 وصـىل اهللا وسـلم عـىل نبينـا حممـد ،والسداد هذا وأسأل اهللا تعاىل التوفيق     
 .  وصحبه أمجعني وعىل آله
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 دار إحياء ،حممد عبد العظيم الزرقاين. مناهل العرفان يف علوم القرآن  -
 .الكتب العربية 

ــشاطبي، دار الكتــب . املوافقــات يف أصــول الــرشيعة  - ــو إســحاق ال أب
 .هـ١٤١١ األوىل ،بريوت، العلمية

عيل حممـد  : ت،شمس الدين الذهبي. ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -
 .دار املعرفة   ،البجاوي

حــاتم  : ت،هبــة اهللا ابــن البــارزي. ناســخ القــرآن العزيــز ومنــسوخه  -
 .هـ١٤٠٨ ط الرابعة ، مؤسسة الرسالة،الضامن

 :أبـو عبـد القاسـم بـن سـالم، ت. الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز  -
 .هـ١٤١١ ط األوىل ، الرياض،مكتبة الرشد ،حممد املديفر

عبــدالغفار  : ت،ابــن حــزم. ســخ واملنــسوخ يف القــرآن الكــريم النا -
 .هـ ١٤٠٦ ط األوىل ، بريوت، دار الكتب العلمية،البنداري

 ،هبة اهللا بن سـالمة املقـري. الناسخ واملنسوخ من كتاب اهللا عز وجل  -
 ط الثانيـة ، املكتب اإلسالمي،حاتم زهري الشاويش وحممد كنعان :ت

 .هـ١٤٠٦
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 إعداد

 علي بن جريد بن هالل العنزي. د
 
 

 عيل بن جريد بن هالل العنزي .د
 جامعـة اإلسـالمية الدراسـات قـسم  اآلداب كليـة يف مساعدأستاذ  •

 .الشاملية احلدود
 جامعـة الدين وأصول الدعوة كلية من الدكتوراه درجة عىل حصل •

 أول مـن التفـسري يف قتيبـة ابـن اإلمـام أقـوال: بأطروحته القرى، أم
 .ودراسة عمج -األنبياء سورة هناية إىل القرآن

 جامعـة الدين وأصول الدعوة كلية من املاجستري درجة عىل حصل •
ــه القــرى، أم ــارات  : بأطروحت  أول مــن التفــسريية حــزم ابــن اختي

 .٦٣آية هناية إىل التوبة، سورة
 وعلومه الكريم للقرآن السعودية العلمية اجلمعية عضو •

 



 

 
 



 

 
 


 

 :احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد
 مـن خـالل زاد املقدم واملؤخر يف القرآن الكـريم"فهذا البحث بعنوان

 . " مجع ودراسة-املسري
فيه مقدم ومؤخر يف القرآن الكريم، وذلك مـن : مجع ما قيل: هديف فيه

 التـي تعنـى بـاجلمع واالستقـصاء، - ال مجيعهـا-خالل أحـد كتـب التفـسري
 لسلسلة بحوث يف هـذا - إن شاء اهللا تعاىل–ليكون هذا البحث لبنة مباركة 

 . امليدان
 أنموذجــا أمجــع مــن "زاد املــسري"اخـرتت تفــسري اإلمــام ابــن اجلـوزي

فيه تقديم وتـأخري ال يـسعه :  مادة البحث؛ ألن استقصاء مجيع ما قيلخالله
 .بحث كهذا

 إىل نوعي التقديم والتأخري يف القرآن الكريم، ذاكرا تطرقت يف مقدمته
 .ًهلام، ومبينا الفرق بينهام

فهـو مـا أشـكل معنـاه بحـسب : بينت أن النوع الذي أبحـث فيـه، هـو
يم والتـأخري زال اإلشـكال واتـضح الظاهر، فلام عـرف أنـه مـن بـاب التقـد

 .املعنى
 .ذكرت بعضا من فوائد هذا القسم

ثم تال ذلك دراسة اآليات التي نقـل اإلمـام ابـن اجلـوزي فيهـا القـول 
 .بالتقديم والتأخري

اعتنيــت يف ثنايــا الدراســة بتوثقــة نــسبة القــول إىل قائلــه، وبيــان وجــه 



 

 
 

 .ا القولالقول، ثم مناقشته، وعرض األقوال املعارضة هلذ
ــي تعــارض القــول بالتقــديم  ــوال الت ــرصت يف الدراســة عــىل األق اقت

 .والتأخري فحسب
 ذكر القول الراجح يف اآلية الكريمـة، -والفضل هللا-كان من اهتاممي 

 .وذلك من جهة القول بالتقديم والتأخري
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 من رشور أنفسنا ومـن إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونعوذ باهللا تعاىل
سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لـه، وأشـهد 
أال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممـدا عبـده ورسـوله وصـفيه 
وخليله صـىل عليـه وعـىل آلـه وأصـحابه الطيبـني الطـاهرين وعـىل زوجاتـه 

حسان إىل يوم الدين وسلم تسليام أمهات املؤمنني وعىل التابعني وتابعيهم بإ
 .ًكثريا

فهذا جزء لطيف يف فن من أفانني الكتاب العزيز، وعلم مـن :  أما بعد
املقدم واملؤخر يف القرآن الكريم من خـالل ":علوم القرآن الكريم، أال وهو

 وهـو فـن لطيـف، ال ينبغـي للمفـرس إغفالـه، وال " مجع ودراسة-زاد املسري
 إمهاله، إذ فيه حل إلشكال يقع، ودفـع إليـراد يـرد، حيسن بالطالب للتأويل

كتـاب اهللا : كام أن موضـوعه الـذي يبحـث فيـه، ومـضامره الـذي جيـري فيـه
ًتبارك وتعاىل، وناهيك هبذا رشفا وفضال، وحسبك به ذخرا وجمدا، فخري ما  ً ًً
شغلت به األوقات، وأفنيت فيه الساعات، ورصفت إليـه اهلمـم والغايـات 

 .Uكتاب ربنا 
 عـىل قـسمني اثنـني، كـام "املقدم واملؤخر يف الكتاب العزيز"علم أن او

 .        )١("اإلتقان" يف كتابه~قال السيوطي 
فهو ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلـام عـرف أنـه : أما القسم األول

 .من باب التقديم والتأخري زال اإلشكال واتضح املعنى

                                                
 ).  ٣/٣٢("اإلتقان":رظان) ١(



 

 
 

يقدم بعض الكـالم عـىل بعـض، وهذا إنام يكون يف اجلملة نفسها، بأن 
فربام وقع اإلشكال عىل القاري بسبب هذا، فإذا عرف نسق اجلملة وترتيبها 

 .زال اإلشكال بحمد اهللا
S R Q P  [  Z        M L ] : كمثـــــل قولـــــه تعـــــاىل

T Z )فإن تركيب اجلملة ).١٢٩:طه: 
 :ًولوال كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، فقدمت مجلـة

[ R Q Zعـىل  [T S Z فــربام ظــن ظــان أن األخــرية معطوفــة 
 .، وليس األمر كذلك"R Q Z]عىل

 .قدمت الكلمة أو اجلملة وحقها التأخري: ويف هذا النوع يقال
 . )١("وهو جدير أن يفرد بالتصنيف": قال السيوطي

، وهذا ما أردت، وعليـه عزمـت بعـون ريب وقوتـه، واهللا ~وصدق 
 .سدد قويل وقلمي، وهيديني ملا يرضيه عنياملسئول أن ييرس يل، وأن ي

ًواحلديث عن هذا النوع ليس بدعا من القول، فقد تعرض له السلف، 
 يف ثنايا هذا البحـث ذكـر -بمشيئة اهللا تعاىل-وأثبتوه يف آيات عدة، وسيأيت 

 .مجل وافرة من كالم أسالفنا، وإثباهتم له يف عدد من اآليات الكريامت
مــا الــرس يف هــذا التقــديم : ض معــرتضوقــد يقــول قائــل، ويعــرت

والتأخري؟ ومل ال يتأت احلديث بدونـه، طاملـا أنـه يف بعـض األحـايني يكـون 
ًسببا لإلشكال، وطريقا لاللتباس؟ ً 

 هذا السؤال غري وارد؛ فاهللا يفعـل مـا يـشاء، ويقـيض مـا خيتـار: فأقول
                                                

 .  املصدر السابق) ١(



 

 
 

[Å Ä Ã Â  Á À Z)٢٣:األنبياء(. 
-وطلب العلل هلذا األمر، فمام يظهرغري أن هذا ال يمنع تلمس احلكم، 

 :-واهللا تعاىل أعلم
ًأن يف هذا حثا عىل طلب علم الكتـاب العزيـز، فلـام يغلـق عـىل القـارئ،  -

ويصعب الفهم عىل التايل للقرآن، يدفعه هذا لطلب املعنى، ودرك املـراد 
من الكالم، ويف هذا من األجر ما اهللا به عليم، وفيه مـن الفوائـد وكـريم 

 .ً ما ال يدرك حدا وعداالعوائد
فيه ابتالء اهللا لعبيـده، وامتحانـه خللقـه، فـاملؤمن يعلـم أنـه مـن اللطيـف  -

e d c ] : اخلبــري، وأن اخلطــأ غــري وارد البتــة، وأمــا املنــافق فيقــول
g f  Z)٢٦:البقرة.( 

ٍقد يكـون هلـذا التقـديم والتـأخري يف تركيـب اجلملـة داع بالغـي، أو رس  -
ً أويت علام وذكاءمجايل ال يدركه إال من ً. 

يف الوقوف عليه ومعرفتـه معرفـة لعلـة قـول مفـرس وإطـالع عـىل سـبب  -
، ومن ثم احلكم عـىل القـول بنـاء عـىل تقيـيم علتـه وسـببه لمذهب مؤو

  .الذي خرج منه
ًما مل يكن فيه التقديم والتأخري سـببا : القسم الثاين من أقسام املقدم واملؤخر

كثري يف القرآن الكريم، وهو أكثر من القـسم لإلشكال يف فهم املعنى، وهذا 
السابق بكثري، كمثل تقديم اجلـن عـىل اإلنـس، وتقـديم اإلنـس عـىل اجلـن، 
وتقديم السموات عىل األرض، وعكـس ذلـك، وتقـديم الليـل عـىل النهـار 

 .والعكس
قدمت الكلمة أو اجلملة وحقهـا التـأخري، إنـام : وال يقال يف هذا النوع



 

 
 

 .قديم الكلمة عىل أختها، أو اجلملة عىل صاحبتهايكون البحث عن رس ت
 :ونستطيع أن نجعل هذا القسم عىل قسمني اثنني، مها

ــر مــن : أحــدمها - ــان يف القــرآن الكــريم يف أكث ــان أو مجلت أن توجــد كلمت
 . موضع، ففي موضع تقدم أحدمها، ويف موضع آخر تقدم األخرى

ىل اإلنـس، ففـي اثنـي وهذا كثري يف الكتاب العزيز، كمثل تقديم اجلن ع 
ًعرش موضعا قدمت اجلن عىل اإلنس، ويف مواطن أربـع قـدمت اإلنـس 

 .)١(عىل اجلن
وهذا يعتني به املصنفون يف متشابه القرآن الكريم، وكـذا البـاحثون عـن  

 )٣( وابـن الـزبري الغرنـاطي)٢(األرسار البالغية، ويعد اخلطيب اإلسـكايف
 .من أبرز من صنف فيه ودون

أال توجــد لفظــة مــع صــاحبتها إال وهــي مقدمــة عليهــا، كمثــل : ثــانيهام -
النخيـل واألعنـاب أو العنــب، فحيـث ذكـرا قــدم النخيـل عـىل العنــب، 

قـدم حممـد : حممد ونوح عليهام الصالة والسالم، فحيـث ذكـرا: وكمثل
                                                

 . ُّ وهذا عد تقريبي، أرجو أين أصبت فيه، فمرادي التمثيل بادئ ذي بدء)١(
:  هو حممد بـن عبـد اهللا، أبـو عبـد اهللا األصـبهاين اللغـوي، خطيـب الـري، قـال احلمـوي)٢(

تـويف  " أحد أصحاب ابن عباد الـصاحب، صاحب التصانيف احلسنة،األديب اللغوي"
  .سنة عرشين وأربعامئة

 ).   ٣/٢٧١("الوايف بالوافيات"،)٥/٣٥٢("معجم األدباء": انظر ترمجته يف
  أمحد بن إبراهيم بن الزبري بن حممد ابـن الـزبري الغرنـاطي، أبـو جعفـر، عالمـة عـرصه يف )٣(

 ، وإســامع احلــديث وتعلــيم العربيــة،ء كتــاب اهللا تعــاىلتــصدر إلقــرااحلــديث والقــراءة، 
 عاكفا عىل ذلك عامة هناره مثـابرا عـىل إفـادة العلـم ونـرشه انفـرد بـذلك ،وتدريس الفقه

 . ، تويف سنة ثامن وسبعامئة للهجرةوصارت الرحلة إليه وهو من أهل التجويد واإلتقان
 ).١/٩٦("الدرر الكامنة":انظر ترمجته يف



 

 
 

 . عىل نوح عليهام الصالة والسالم
 يف مجـع مـا - ونعم املعني ملـن اسـتعان بـه-وبعد؛ فقد استعنت اهللا تعاىل

 مجيع مـا -بحول اهللا وقوته-يتعلق بالقسم األول، ودراسته، فأحصيت 
زاد ":يندرج حتـت هـذا النـوع، وأودعتـه بحثـي هـذا، واخـرتت كتـاب 

ًأنموذجا ومرجعا جلمع مجيع ما يندرج حتـت هـذا النـوع، إذ مـن "املسري ً
تـه املعلوم أن ابن اجلوزي يف كتابه هذا قد مجـع فـأوعى،وإن كـان قـد فات

املقــدم "إنــه مــن قبيــل : أشــياء، فكــل مــا قــال عنــه، أو نقلــه عــن غــريه
ثم إين يف هذا البحث رست عىل املـنهج .  أوردته يف بحثي هذا"واملؤخر
 : اآليت

أقوم بعد نقل القول بالتقديم والتأخري يف اآليات الكـريامت بتوثيـق  -
 . هذا القول وعزوه إىل قائله

 وجهـه، فـإن وجـدهتا أثبتهـا مـع أعتني بذكر حجة هذا القول وبيان -
 . عزوها، وإال اجتهدت يف استخراجها

دراسة ما قيل وما ادعي من التقديم والتأخري، وعرضـه عـىل أقـوال  -
 . النقاد واملحققني؛ ليتبني صدق الدعوى من خطئها

 .  النص عىل حكم هذا القول، وبيان صحته أو ضعفه -
تقـديم وبـني مـن أحاول جهدي أن تكون املعارضة بني مـن قـال بال -

قال بعدمه، فإذا انتهيت من هذه النقطة عرجت عىل معنى اآلية عىل 
 .ًسبيل االختصار، راجيا من اهللا العون والتسديد

 .رتبت اآليات يف البحث عىل ترتيبها يف املصحف الرشيف -
 .قمت بتخريج األحاديث واآلثار وعزوها إىل مصادرها األصلية -



 

 
 

اقة، فـام كـان فيـه مـن صـواب فمـن اهللا  هذا، وقد اجتهدت فيه قدر الط
، واهللا أسأل rُوحده، وما كان من خطأ أو زلل فاهللا بريء منه ورسوله 

أن يرزقنا حسن القول والعمل، وأن يتقبل منا، ويتجـاوز عـن تقـصرينا 
 .وتفريطنا، إنه سميع قريب

 
ًواحلمد هللا أوال وآخرا وظاهرا وباطنا وصىل اهللا وسلم وبارك عىل سيدن ً ً ا ً

 .حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني


 كتبه
 عيل بن جريد بن هالل العنزي. د

 عضو هيئة التدريس يف جامعة احلدود الشاملية
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< Z)٤-١:آل عمران.( 
 : ~قال السدي

نزل التوراة واإلنجيـل والفرقـان فيـه وأ: يف اآلية تقديم وتأخري، تقديره
 .)١(هدى للناس

وهــذا القــول مــن هــذا اإلمــام يعــد مــن مفاريــده، فلــم أجــد مــن وافقــه 
ٌأن الفرقـان منـزل : عليه،ولعل السبب الذي دفع باإلمام إىل هذا القول،هـو َّ

من عند اهللا تعاىل، كام هو نـص اآليـة الكريمـة، وقـد ذكـرت كتـب منزلـة يف 
 عـىل -كـام رأى الـسدي- هلذه اجلملة، فنسق اجلملتني يكوناجلملة السابقة

 .وأنزل التوراة واإلنجيل والفرقان فيه هدى للناس: هذا النحو
واحلق أن هذا ال يرتتب عليه كبري معنى، فسواء قلنا بالتقـديم والتـأخري 
َّأو مل نقل، فالفرقان منزل من عنـد اهللا تعـاىل؛ فـاهللا جـل شـأنه قـد نـص عـىل 

 يف اآليـة -ً وهذا املعنى يتحقق أيضا يف قـول الـسديZ >;] تنزيله
 وهـذا واضـح بحمـد اهللا تعـاىل، غـري أن يف التنـصيص عـىل -تقديم وتأخري

إنزال الفرقـان إظهـار اعتنـاء بـه، وبيـان لعظمـة أمـره، وتفخـيم لـشأنه، فـال 
 . يف اآلية تقديم وتأخري: نقول

اإليـامن أن ":لـه بعـد قو"وتـؤمن بالقـدر خـريه ورشه" rوهذا، كقولـه 
 .)٢("تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

                                                
 ). ١/٣١٨("تفسري اخلازن"،)١/٣٥٠("زاد املسري"، )٢/٦("فسري البغويت":انظر) ١(
 .  tمن حديث أيب هريرة ) ٨(أخرجه مسلم) ٢(



 

 
 

ومن خالل عـرض أقـوال املفـرسين يتبـني لنـا بعـض أرسار ذكـر إنـزال 
ًالفرقان، ومل مل يعطف عىل ما سبق، فيقول أبو حيان مبينا وجه هذا بناء عـىل  ً

 : القول بأن الفرقان هو القرآن، يقول
ً ومدح من كونـه فارقـا بـني احلـق والباطـل، وكرر ذكره بام هو نعت له"

واختار هذا القول . ًبعدما ذكره باسم اجلنس؛ تعظيام لشأنه، وإظهارا لفضله
  .)١("األخري ابن عطية

الفارق بني احلق والباطل :  أيZ; >] ":ًويقول الشوكاين أيضا
ن ًوهو القرآن، وكرر ذكره ترشيفا له، مع ما يشتمل عليه هذا الذكر اآلخر م

 .)٢("الوصف له بأنه يفرق بني احلق والباطل
ًويقول البيضاوي مبينـا الـسبب بنـاء عـىل أن الفرقـان هـو مجيـع الكتـب  ً

 : اإلهلية
"[< ;Z يريد به جنس الكتـب اإلهليـة، فإهنـا فارقـة بـني احلـق 

: والباطل، ذكر ذلـك بعـد ذكـر الكتـب الثالثـة؛ لـيعم مـا عـداها، كأنـه قـال
 .)٣("ه بني احلق والباطلوأنزل سائر ما يفرق ب

ًإن يف اآليـة تقــديام وتـأخريا، فأربــاب : وعـىل هـذا؛ فــال ينبغـي أن نقــول
مــن فــرس الفرقــان بــالقرآن، ومــن فــرسه بالكتــب اإلهليــة، : هــذين القــولني

                                                
 .   )٣٩٩(/املحرر الوجيز: ، وانظر)٣/١٧("البحر املحيط") ١(
، ففيـه وجـه )٢/١١٠٢(أليب زهـرة"زهـرة التفاسـري":، وانظـر)١/٣٩٥("فتح القدير") ٢(

 . آخر
ــــض) ٣( ــــرازي" ،)١/١٧٤( "الكــــشاف" :وانظــــر، )٢/٤( اوىتفــــسري البي  "تفــــسري ال

  ).  ٣/٧٧( "روح املعاين" ،)٣/١٧("البحر املحيط"  ،)٧/١٦١(



 

 
 

مجيعهم يذكرون بعض ما أدركوه من علة لتكرار لفظ التنزيل، األمـر الـذي 
رقـان يف األصـل معطـوف عـىل ال يبلغه قول السدي، والذي قـصاره أن الف

 .اإلنجيل
وإذا مــا نظرنــا إىل قــول الــرازي يف معنــى اآليــة علمنــا يقينــا رده لقــول 

 : السدي، قال الرازي
 وهو أن املـراد مـن هـذا ،واملختار عندي يف تفسري هذه اآلية وجه رابع"

الفرقان املعجزات التي قرهنا اهللا تعاىل بإنزال هذه الكتب، وذلك؛ ألهنم ملـا 
توا هبذه الكتب وادعوا أهنا كتب نازلة عليهم من عند اهللا تعـاىل افتقـروا يف أ

إثبات هذه الدعوى إىل دليل حتى حيصل الفرق بـني دعـواهم وبـني دعـوى 
 فلام أظهر اهللا تعاىل عـىل وفـق دعـواهم تلـك املعجـزات حـصلت ،الكذابني

 ،رقـان فـاملعجزة هـي الف،املفارقة بني دعوى الصادق وبني دعـوى الكـاذب
 وأنه أنـزل التـوراة واإلنجيـل مـن ،فلام ذكر اهللا تعاىل أنه أنزل الكتاب باحلق

 وهو املعجـز القـاهر ، بني أنه تعاىل أنزل معها ما هو الفرقان احلق،قبل ذلك
 فهذا ، ويفيد الفرق بينها وبني سائر الكتب املختلفة،الذي يدل عىل صحتها

 .)١("هو ما عندي يف تفسري هذه اآلية
آل (Z  � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ ] : ل تعــــاىلقــــا
 ).٤٣:عمران

موضع التقديم والتأخري يف هذه اآلية الكريمة هو تقـديم الـسجود عـىل 
الركوع، فام الرس؟ هل هو من باب التقـديم والتـأخري يف اآليـة الكريمـة، أم 

                                                
 ).  ١٦٢-٧/١٦١("تفسري الرازي") ١(



 

 
 

 .هو يشء آخر؟
 .-إن شاء اهللا تعاىل-هذا ما نتناوله بالبحث

ذهب بعض أهل العلـم إىل أن هـذا مـن بـاب : ًفأقول مستعينا باهللا تعاىل
 .)١(املقدم واملؤخر يف القرآن، فقدم السجود واملراد تأخريه

 أنـه t عـن ابـن مـسعود )٢(مـا رواه ابـن أيب داود: وقد يؤيد هذا القـول
 . "واركعي واسجدي يف الساجدين": كان يقرؤها

ن ًلكن القـراءة شـاذة ملخالفتهـا املـصحف، وسـندها ضـعيف جـدا، فمـ
ًضـعيف جـدا، : )٣(جويرب بن سعيد األزدي البلخي، قال ابن حجـر: رواهتا
 .واه: )٤(وقال

الـواو ال تقتـيض : وهذا القول هو معنـى قـول مـن قـال مـن أهـل العلـم
اركعــي مــع الــراكعني : فالــسجود مقــدم، وعــىل هــذا؛ فــاملعنى: ًترتيبــا، أي
 . واسجدي

 يف اآلية الكريمة، ولذا غري أن أكثرهم مل يرصح بقضية التقديم والتأخري
 .)٥(~فرق بني القولني ابن اجلوزي 
ــد وجــدت الواحــدي  ــة ~وق ــأخري يف اآلي ــديم والت ــنص عــىل التق  ي

 :الكريمة، فيقول

                                                
 ). ١/٣٨٨("زاد املسري":ذكر هذا القول ابن اجلوزي يف) ١(
 ). ٣/٥٤٢("الدر املنثور":، وانظر)١/٢٩٤("كتاب املصاحف"يف ) ٢(
 ). ٩٩٤(ترمجة رقم"التقريب"يف ) ٣(
 ).١/٢١١("العجاب"يف) ٤(
 ).  ١/٣٨٨("زاد املسري":يف) ٥(



 

 
 

ًال توجـب ترتيبـا : ًقدم السجود لفظـا، وهـو مـؤخر يف املعنـى، والـواو"
 .)١("عند النحويني

 :اإلمام القرطبي، حيث قال: وممن ذهب إىل هذا
 .)٢("لسجود هاهنا عىل الركوع؛ ألن الواو ال توجب الرتتيبقدم ا"

 .)٣(وهو اختيار الزجاج
 . )٤(قدم السجود عىل الركوع؛ ألنه كذلك يف رشيعتهم: وقيل

وعليه؛ فال تقديم يف اآلية وال تأخري، بيد أن مثـل هـذا حيتـاج إىل دليـل، 
 .)٥(" له بهوهذا قائل ما ال علم": عنه~وال دليل، ولذا؛ قال ابن القيم 

ومل ير اإلمام الطـربي أن يف اآليـة تقـديام وتـأخريا، حيـث قـال يف معنـى 
 : اآلية
ــة إذا" ــل اآلي ــه خالــصا، : ًفتأوي ــادة ربــك لوجه ــريم أخلــيص عب ًيــا م َ

ًواخشعي لطاعته وعبادتـه مـع مـن خـشع لـه مـن خلقـه، شـكرا لـه عـىل مـا 
 عـىل نـساء عـامل َّأكرمك به من االصطفاء والتطهري من األدناس، والتفضيل

 .)٦("َدهرك
                                                

 ). ٢/٢٩٤( للجصاص" أحكام القرآن":، وانظر)١/٤٣٦("الوسيط" )١(
تفــسري "،)٢/٣٧("تفــسري البغــوي": ، وانظــر)٥/١٢٩("اجلــامع ألحكــام القــرآن") ٢(

 ). ٣/١٥٧ ("روح املعاين"، )٢/١٦ ("تفسري البيضاوي"، )٨/٤٤( "الرازي
 ). ١/٤١٠(للزجاج"معاين القرآن":انظر) ٣(
ـــوي": انظـــر) ٤( ـــسري البغ ـــسري"، )٢/٣٧("تف ـــضاوي" ،)١/٣٨٨("زاد امل ـــسري البي  "تف

 ). ١/٤٢٩("فتح القدير" ، )٣/١٥٧(" املعاين روح" ،)٢/١٦(
 ). ١/١٤١("بدائع الفوائد") ٥(
 ). ٥/٤٠٠("جامع البيان" )٦(



 

 
 

َّوكذا العالمة ابن القيم مل يـر هـذا الـرأي، واختـار أن الـسبب يف تقـديم 
ذكر األعم، ثم ما هو أخص منه، ثـم مـا هـو "أنه: السجود عىل الركوع، هو

ًأخص من األخص، فذكر القنوت أوال وهـو الطاعـة الدائمـة، فيـدخل فيـه 
 ثــم ذكــر مــا هـو أخــص منــه وهــو القيـام والــذكر والــدعاء وأنــواع الطاعـة،

السجود الذي يرشع وحده، كسجود الـشكر والـتالوة ويـرشع يف الـصالة، 
ــذي ال يــرشع إال يف  فهــو أخــص مــن مطلــق القنــوت، ثــم ذكــر الركــوع ال
: ًالصالة، فال يسن اإلتيان به منفردا، فهو أخـص ممـا قبلـه، ففائـدة الرتتيـب

ا طريقتـان معروفتـان يف النزول من األعم إىل األخص إىل أخـص منـه، ومهـ
ــزول مــن األعــم إىل األخــص، وعكــسها، وهــو: الكــالم ــي مــن : الن الرتق

 .)١("األخص إىل ما هو أعم منه إىل ما هو أعم
 .كون السجود أفضل:  رأى أن سبب التقديم)٢(ومرة

: وال تنايف بني هذين القولني، فاجلمع بينهام أوىل، ومعنى هذين القـولني
 سـبب -القـوالن- فال تقـديم فيهـا وال تـأخري، ثـم بينـاأن اآلية عىل نسقها،

 .تقديم السجود
 .ولعل هذا أوجه ما ذكر من األقوال، واهللا تعاىل أعلم
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 ).  حتقيق العمران-١/١٤١("وائدبدائع الف") ١(
 "روح املعـــاين"، )٣/٨٤( "املحـــرر الـــوجيز" :، وانظـــر)١/١١٣(املـــصدر الـــسابق) ٢(

 ). ١/٤٢٩( "فتح القدير"  ،)٣/١٥٧(



 

 
 

Q P      O N M L K  Z٥٥: آل عمران. 
 7 8 9  : ] :موضع التقديم والتـأخري يف اآليـة الكريمـة

 ;> = <Z. 
ــامء ــال مجــع مــن العل ــة : ق ــى اآلي ــأخري، فيكــون معن ــة تقــديم وت يف اآلي

 : الكريمة
إين رافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيـك بعـد أن تنـزل مـن "
 . )١("السامء

ــول ــال هبــذا الق ــادة: وممــن ق ــل )٢(قت ــسمرقندي واخلطــايب )٣(ومقات  وال
 .)٤(والفراء والزجاج

 حـال رفعـه إىل uمعنـى املـوت، وعيـسى وعىل هذا القـول؛ فـالتويف ب
 .السامء مل يمت

وهذا القول غـري صـحيح؛ فهـو خـالف األصـل، فاألصـل عـدم ادعـاء 
                                                

 ).١/٣٩٧("زاد املسري"، وهكذا ابن اجلوزي يف)٥/١٥٢(قاله القرطبي يف تفسريه ) ١(
 ).    ٢/٦٦١(أخرجه ابن أيب حاتم ) ٢(
 ).١/١٧٢("تفسري مقاتل بن سليامن":انظر) ٣(
: ، وانظـر)٢/١٥٧(للخطـايب"غريب احلديث"، )١/٢٤٣("تفسري السمرقندي": انظر) ٤(

وأما الفراء فقد نسب إليه هذا القول غري واحـد مـن املفـرسين ). ٣/٨١(تفسري الثعلبي"
مل ~، ويف هـذه النـسبة نظـر بـني؛ إذ أنـه )١/٣٩٧(وابن اجلـوزي) ٥/١٥٢(كالقرطبي

 "يقال"): ١/٢١٩("معاين القرآن" هذا القول، بل حكاه بصيغة التمريض، فقال يفَّيتبن
ثم حكاه، ثم ذكر القول األول كمعنى حمتمل لآلية الكريمة، وأما الزجاج، فقد نـسبه لـه 

قـولني يف ) ١/٤٢٠("معـاين القـرآن"ًابن اجلوزي، وفيه نظر أيضا، فقد ذكـر الزجـاج يف 
 .   اآلية، ومل يرجح



 

 
 

واملعنى واضح بدون هذه الدعوى، كـام سـيأيت . التقديم والتأخري يف الكالم
 . بيانه إن شاء اهللا تعاىل

 وذهب آخرون من أهل العلـم إىل أن التـويف بمعنـى املـوت غـري أهنـم مل
ًإن يف اآلية الكريمـة تقـديام وتـأخريا، ويـروى هـذا القـول عـن ابـن : يقولوا ً
 .)٢(، واختاره من املعارصين حممد عبده وابن عاشور)١(عباس

Î ] : َّودليل هذا القول أن الوفاة تطلق عـىل املـوت، كـام يف قولـه تعـاىل
 Ñ Ð   ÏZ )وقوله،)١١:السجدة : [  T S R Q P O

    UZ )٤٦:يونس(.  
 .)٣("وفيه ضعف": ًقال الشوكاين ناقدا هذا القول

ولعل السبب يف تضعيف هذا القول أنه ينايف األحاديث التي فيها نزول 
ً يف آخر الزمـان، والتـي تثبـت نزولـه حيـا، وإذا قلنـا بموتـه قبـل uعيسى 

ــاىل ــه تع ــاف لقول ــان، وهــذا من ــسى موتت ــوت عي ــه م ــزم من ــع ل ¢  ] :الرف
¨ § ¦    ¥ ¤ £  Z)٥٦:نالدخا.(   

 - مل يمت حال رفعـهuكون عيسى –ويوافق القول األول يف النتيجة 
 :قوالن آخران

: قابـــضك، كـــام تقـــول:  أن املـــراد بـــالتويف القـــبض،أي:القـــول األول
                                                

 "الـــدر املنثـــور"، وعـــزاه يف)٢/٦٦١(، وابـــن أيب حـــاتم )٣/٢٩٠(خرجـــه الطـــربيأ) ١(
َّ أن الـصحيح عـن ابـن -ووافقه األلـويس –إىل ابن املنذر، وقد نص القرطبي ) ٢/٢٢٤(

 .         أن اهللا تعاىل رفعه إىل السامء من غري وفاة وال نوم: عباس يف تفسري التويف
 ).    ٣/٢٥٨("التحرير والتنوير"، )٣/٣١٦("تفسري املنار":انظر) ٢(
 ).   ١/٣٤٥("فتح القدير") ٣(



 

 
 

: قبـضته، وال يلـزم مـن ذكـر الوفـاة: استوفيت وتوفيت حقي من فالن، أي
ًأخذ اليشء وافيا تاما: املوت، فالتويف يف اللغة ً. 

توفيـت : وهـو صـحيح عنـد أهـل اللغـة، فيقـال":إلمام الـسمعاينقال ا
 .)١("قبضت: حقي من فالن، أي

 .)٤( وابن زيد)٣(وابن جريج)٢(احلسن: وهذا املذهب هو قول
ــويس  ــسيوطي واألل ــي وال ــربي والواحــدي والقرطب ــار الط وهــو اختي

 .)٥(والقاسمي
! ]:  قوله تعاىلوفاة النوم،كام يف:  أن املراد بالوفاة ههنا:القول الثاين

$#"Z )7 8  9 : ]: وقوله ،)٦٠:األنعام
 G  F E D C B A@ ? > =  < ;

K J   I H  Z  )٤٢:الزمر.( 
 . )٧(، وهو قول الربيع بن أنس)٦(ونسبه ابن كثري لألكثرين

                                                
ــسمعاين") ١( ــشنقيطي يف:، وانظــر)١/٣٢٤("تفــسري ال ــة ال ــان"كــالم العالم  "أضــواء البي

)٧/١٣٢  .( 
 ).       ٢/٦٦١(، وابن أيب حاتم )٣/٢٩٠(، والطربي)١/١٢٢(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٢(
 ).     ٢/٦٦٢(أخرجه ابن أيب حاتم ) ٣(
 ).         ٣/٢٩٠(أخرجه الطربي) ٤(
اجلـامع ألحكـام "، )١/٢١٣(للواحـدي"الـوجيز"، )٣/٢٩١(" جامع البيـان": :انظر) ٥(

تفــسري "،)٣/١٧٩("روح املعـاين"، )١/٧٤ ("تفـسري اجلاللــني"، )٥/١٥٢( "القـرآن 
 ).  ٢/٣٢٤( "القاسمي

 .    "وبه قال كثريون"):١/٣٤٥("يرفتح القد":، وقال الشوكاين يف)١/٣٦٧: (يف تفسريه) ٦(
 ).   ٣/٢٨٩(أخرجه الطربي)  ٧(



 

 
 

 .)١(واختاره من املتأخرين الشيخ ابن عثيمني
حـال وهذان القـوالن متقاربـان، وكالمهـا فيـه نفـي املـوت عـن عيـسى 

ً، غري أن من قال بالنوم أضـاف معنـى جديـدا uالرفع، وفيه قبض عيسى 
 .ال ترده اللغة، بل تعضده وتنرصه

3 4         5  ] : قــال تعــاىل  2   1 0 / .   -  ,
 C B A @ ? > = < ; : 9 8  7 6

 U T SR  Q P O N M L K J I H G  F     E  D
_  ^  ] \[  Z Y X W V  Z٧٣ - ٧٢: آل عمران 

 < ? @ I:[ A خالف العلامء يف قولـه~)٢(اجلوزيذكر ابن 
C BZ  

ــي ذكرهــاو ــأخريا: كــان مــن مجلــة األقــوال الت  ،ًأن يف الكــالم تقــديام وت
 :ليكون التقدير

  .حد مثل ما أوتيتم إال من تبع دينكمأوال تؤمنوا أن يؤتى 
ــأخرت أن ــة،ف ــة يف الني ــديم ، وهــي مقدم ــذهب العــرب يف التق  عــىل م

 .والتأخري
ال تـصدقوا أن يـؤتى أحـد مـثلام :  أهنـم قـالوا لـضعفائهم:ذلكومعنى "

أوتيتم من علم ورسالة ورشف، إال ملن تبع دينكم، فصدقوا أن يـؤتى مـثلام 
 .)٣("أوتيتم

                                                
 ).   ١/٣٣٩( للشيخ "تفسري سورة آل عمران":انظر) ١(
   .)٤٠٧/ ١(زاد املسري  يف )٢(
    .)٢/١٠٤٥(اهلداية إىل بلوغ النهاية  قاله اإلمام مكي يف )٣(



 

 
 

ًومل ينسب ابن اجلوزي هذا املـذهب ألحـد، ومل أجـده منـسوبا عنـد مـن  ٍ
 .)١(ذكره

ول الـسابق، وهناك قول آخر قد يظن النـاظر أنـه ال فـرق بينـه وبـني القـ
 :وهو
أن يـؤتى أحـد ممـا   وال تـصدقوا، وال تصدقوا إال من تبع ديـنكم:ىعنامل

 وال تـصدقوا أن ،وفلق البحر واملن والسلوى وغري ذلـك، أوتيتم من العلم
 فيكـون هـذا كلـه مـن كـالم ، مـنهمً ألنكم أصـح دينـا؛جيادلوكم عند ربكم

  .اليهود بينهم
ول كـان موضـع إال مـن تبـع ديـنكم والفرق بني القولني ظاهر، ففي األ

، بيـنام هـي يف الثـاين بعـد  وال تصدقوا إال مـن تبـع ديـنكمبعد وال تصدقوا،
هـذا . حد مثل ما أوتيتم إال من تبع دينكمأ وال تؤمنوا أن يؤتى :مثلام أوتيتم

 .من جهة نظم الكالم
أن أربـاب القـول الثـاين : لكن يظهر خالف آخر من جهة أخرى، وهـي

وال تؤمنـوا، وهلـذا تتكـرر عنـدهم يف اجلمـل : ضامر، إضامر الفعلأرادوا اإل
أن يــؤتى أحــد ممــا   وال تــصدقوا، وال تــصدقوا إال مــن تبــع ديــنكم:الــثالث
 . وال تصدقوا أن جيادلوكم عند ربكم...أوتيتم 

ولـيس األمـر كـذلك يف القـول األول، فــالنهي عـن اإليـامن إال ملـن تبــع 
نصب عىل اإليـامن أن يعطـى أحـد كـام أعطيـت الدين ال ذكر له، بل النهي م
 :   هيود، فقال أرباب هذا القول

                                                
     .)٢/١٠٤٥(اهلداية إىل بلوغ النهاية :  انظر)١(



 

 
 

 .حد مثل ما أوتيتم إال من تبع دينكمأتؤمنوا أن يؤتى وال 
ًإذا علم هذا، فحقيقة القول الثـاين أن فيـه إضـامرا فقـط، وال تقـديم فيـه  َّ

 .وال تأخري، بخالف القول األول، ففيه تقديم وتأخري
 فيه أن اآلية عىل نسقها، غـري أن فيـه إضـامر الفعـل -اينالث-وهذا القول

 ."وال تؤمنوا"
، وإليــه ذهــب الطــربي وابــن أيب زمنــني )١(وهــذا معنــى قــول جماهــد

 .)٢(والواحدي والسعدي
 .)٣(وقدم هذا املعنى الزخمرشي 

 تكـون اجلمـل الـثالث مـن كـالم -وكـذا سـابقه-وبناء عىل هذا القـول
 مـن كـالم ربنــامجلـة معرتضــة   E DH G FZ      ]: اليهـود، ومجلـة

Y  . 
 فيــه "ال" و،لــئال يــؤتى أحــد:  املعنــى: وقيــلاآليــة عــىل نــسقها، : )٤(وقيــل

لئال : أي) ١٧٦:النساء( S R Q P O Z ]:مضمرة، كقوله تعاىل
فيكـون لكـم الفـضل ، ال تصدقوهم لئال يعلموا مثل مـا علمـتم: تضلوا، يقول

  .عرفتم أن ديننا حق: ند ربكم فيقولواعليهم يف العلم، ولئال حياجوكم ع

                                                
       ).٥/٥٠١(خرجه الطربي يف تفسريهأ )١(
ـــان)٢( ـــامع البي ـــن ،)٥/٥٠٥( ج ـــيط للواحـــدي)١/٢٩٦(زمنـــني أيب  تفـــسري اب  ، الوس

     .)١٣٤:ص( تفسري السعدي،)١/٤٥٠(
 ).  ١/٥٦٩(الكشاف : انظر) ٣(
 ،)٢/٣٧٨( البحـــر املحـــيط ،)٢/٥٤(تفـــسري البغـــوي  ،)١/٤٠٧(زاد املـــسري:  انظـــر)٤(

     .)٣/٢٨١(التحرير والتنوير 



 

 
 

 .)١(وهذا معنى قول ابن جريج
وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن هذه اجلملة من قـول اهللا تعـاىل ال مـن 

 ثم C B A @ ? >Z ] :قول اليهود، فيكون قول اليهود انتهى عند
 G F     E D H ] :  أن يقول هلمeجاء الرد عليهم من اهللا تعاىل يأمر نبيه 

R Q P O N M L K J I  Z٧٣: آل عمران. 
 .وعىل هذا القول فال تأخري يف اآلية وال تقديم

لكـن يـرد . )٣( وأبو حيان وقدمه البيضاوي)٢(وإليه ذهب السدي وقتادة
 V U T  ]: عىل هذا القول أن اهللا تعاىل أمر نبيـه أن يـرد علـيهم بقولـه

 _ ^ ] \[ Z Y X W Zـــدل دال٧٣:آل عم   ران ـــذا ي ـــة ، فه ل
 .واضحة عىل أن ما قبله مردود عليه، فيكون من كالم اليهود

 ما ذهب إليه ابن جرير، لوضوح هذا -والعلم عند اهللا تعاىل-والراجح
املعنى وقربه من فهم السامع، وقلة اإلضامر فيه مع اتساقه مـن الـنظم، قـال 

 :اإلمام الطربي
نه أصحها معنًـى،  أل؛وإنام اخرتنا ذلك من سائر األقوال التي ذكرناها"

ها استقامة، عىل معنى كالم العرب، وأشدها اتساقا عىل نظم الكالم  ًوأحسنُ ًُّ
ُوما عدا ذلك من القول، فانتزاع يبعـد مـن الـصحة، عـىل اسـتكراه . وسياقه

                                                
      ). ٥/٥٠٣(جامع البيان:  انظر)١(
 .   )١/٤٥٦(، املحرر الوجيز)٥/٥٠٣(جامع البيان: انظر) ٢(
 ،)٢/٥٣(ي، تفـسري البيـضاو)٨/١٠٦( تفسري الرازي،)٢/٥١٨(البحر املحيط :  انظر)٣(

   .)١/١١٠(التسهيل لعلوم التنزيل 



 

 
 

 .)١("ٍشديد للكالم
SR Q P O N M L  ] : قال تعاىل

 _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T
 k ji h g f e d c b à

 p on m l w v u t sr q
    xZ ١٥٢: آل عمران . 

قولــه :)٢(-عنــد مــن يــراه-موضــع التقــديم والتــأخري يف اآليــة الكريمــة
Z Y X W V U T ] \ [ ]:تعـــــاىل

` _ ^Z.  
حتـى إذا تنـازعتم يف األمـر :إنه مقدم ومؤخر، معنـاه: يقال":قال الفراء

 .)٣("فشلتم، وهذه الواو معناها السقوط
 . فليس هو بمحذوف" V": إذاوعىل هذا القول؛ فجواب 

 .)٤(وقد ضعف هذا القول أبو حيان
 :ولعل سبب ضعفه هو أن الواو ال تزاد يف الكالم، قال الرازي

                                                
 ).  ٥/٥٠٦(جامع البيان) ١(
     .)١/٤٧٦("ريزاد املس" : انظر)٢(
، وقد عزا ابن اجلوزي والقرطبـي واخلـازن هـذا القـول )١/٢٣٨(للفراء"معاين القرآن" )٣(

 ،)١/٤٧٦( "زاد املـسري"،)٢/١١٩("تفسري البغوي":انظر. للفراء، وفيه نظر، كام ترى
فــتح "، )١/٤٣٤ ("لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل"، )٥/٣٦١(للقرطبــي "اجلــامع"

 ). ١/٣٨٩( "القدير
 ،    )٣/٨٤("البحر املحيط":  انظر)٤(



 

 
 

واعلم أن البرصيني إنام مل يقبلوا هذا اجلواب؛ ألن مذهبهم أنه ال جيوز "
 . )١("جعل الواو زائدة

لتقــديم خمالفــة هـذا القـول لألصــل، فاألصـل عـدم ا: ويـضاف إىل هـذا
 .والتأخري، والكالم مستقيم بدونه، فال ينبغي واحلالة هذه القول به

 :وقد ذهب مجع من العلامء إىل أنه ال تقديم يف اآلية وال تأخري، واملعنى
"[ V U TZ   حتـــى إذا جبنـــتم وومخـــتم[ X W 

YZواختلفــتم يف أمــر اهللا، :  يقــول[Z Z وخــالفتم :  يقــول
وإنـام يعنـي بـذلك الرمـاة الـذين كـان . إلـيكمنبيكم، فرتكتم أمره وما عهـد 

ُ بلزوم مركزهم ومقعدهم من فـم الـشعب بأحـد بـإزاء خالـد بـن rَأمرهم  ِّ
َالوليد ومن كان معه من فرسان املرشكني، الذين ذكرنا قبل أمرهم ُ")٢(. 

التخــالف، : الــوهن واإلعيــاء، والتنــازع: والفــشل": قــال ابــن عاشــور
ن أمر الرسول، وقـد رتبـت األفعـال الثالثـة يف عصيا: واملراد بالعصيان هنا

اآلية عىل حـسب ترتيبهـا يف احلـصول، إذ كـان الفـشل، وهـو ضـجر بعـض 
ً قـد حـصل أوال، فنـشأ عنـه ،الرماة من مالزمـة مـوقفهم للطمـع يف الغنيمـة

التنازع بينهم يف مالزمـة املوقـف ويف اللحـاق بـاجليش للغنيمـة، ونـشأ عـن 
 مفارقـة املوقـف الـذي أمـرهم الرسـول عليـه التنازع تصميم معظمهم عـىل

الــصالة والــسالم بمالزمتــه وعــدم االنــرصاف منــه، وهــذا هــو األصــل يف 
                                                

 ).         ٩/٣٠("تفسري الرازي" )١(
 ،)١/٥٠٤( للواحـدي "الوسـيط" :، وانظـر)٦/١٣٦("جـامع البيـان" قاله الطـربي يف)٢(

، )٢/١٠٣ ("تفسري البيـضاوي"، )١/٣٦٧("تفسري السمعاين"، )١/٢٣٧( "الوجيز"
 ). ٨٧ص("تفسري اجلاللني"،)٣/٨٤( "البحر املحيط"



 

 
 

 .)١("ترتيب األخبار يف صناعة اإلنشاء ما مل يقتض احلال العدول عنه
أنه ال تقديم يف اآلية وال : -إن شاء اهللا تعاىل-وهذا القول هو الصحيح 

 .تأخري، والكالم عىل نسقه
ـــديرهو ـــتم : عـــىل هـــذا؛ فجـــواب إذا حمـــذوف، تق اهنـــزمتم، أو امتحن

 . )٢(ونحوه
 .)٣("أي منعكم نرصه: وجواب إذا، دل عليه ما قبله":قال السيوطي

قــد نـرصكم إىل أن كــان مـنكم الفــشل : إن حتــى بمعنـى إىل، أي: وقيـل
 .)٤(والتنازع

 .  " إذا "وعىل هذا؛ فليس هناك جواب لـ
 .)٥(القولوقد ضعف أبو حيان هذا 

© ª » ¬ ®̄  °  ± ² ³´    ]:قال تعاىل
¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ̧  ¶ µ Z  ١٩٣: آل عمران 

 متقـدم Z ®] :أن قوله: -عند من يراه-موضع التقديم والتأخري 
 .سمعنا مناديا لإليامن ينادي:  واملعنى عىل هذاZ¯] عىل

                                                
 ).    ٤/١٢٨("التحرير والتنوير" )١(
 "تفـسري البيـضاوي"، )حتقيق املجلس العلمي بفـاس-٣/٢٦٣("املحرر الوجيز": انظر)٢ (

تفـسري "،)٣/٤٣٧("الـدر املـصون"، )١/١٢٠ ("التسهيل لعلوم التنزيل"، )٢/١٠٣(
 ).   ١/٣٨٩("فتح القدير"، )٢/٩٩("أيب السعود

 ).     ٩/٣٠ ("تفسري الرازي"، )١/٤٥٣("الكشاف": ، وانظر)٨٧ص("تفسري اجلاللني") ٣(
 "الـدر املـصون"، )٥/٣٦٢("اجلامع ألحكام القـرآن"،)٩/٣٠("تفسري الرازي": انظر) ٤(

 ).     ١/٣٨٩ ("فتح القدير"، )٣/٤٣٧(
 ).    ٣/٨٤("البحر املحيط":  انظر)٥(



 

 
 

 .  )١(وقد عزا ابن اجلوزي وغري واحد هذا القول إىل أيب عبيدة
ى األكثر أن اآلية عـىل نـسقها، ثـم إن الـبعض مـنهم رأى أن ينـادي ورأ

بمعنى يدعو، ولذا عديت بإىل، وقد جاء يف القرآن تعدية الفعل يدعو بـإىل، 
  Z Y X W VU   T S R Q P Z ]] : كام يف قوله تعـاىل

 :البقرة(h g f e d c   Z ] :وقوله ،)١٠٨:يوسف(
 ).٢٥:سيون( Ö Õ Ô Ó Z ×   ] : وقوله ،)٢٢١

 :وهذا أصح املعاين وأقواها، قال ابن عطية
 بمنزلـة يـدعو حـسن وصـوهلا بـالالم بمعنــى إىل " ®"وملـا كانـت "

  .)٢("اإليامن
ــامء مــنهم ــذهب مجــع مــن العل ــري واجلــالل : وهــذا م ــن كث الطــربي واب

 .)٣(املحيل
 لتضمنها ؛والنداء والدعاء ونحومها يعدى بإىل والالم": قال البيضاوي

  .)٤("نتهاء واالختصاصمعنى اال
 .وذهب آخرون ممن رأى أن اآلية عىل نسقها إىل أن الالم بمعنى إىل

                                                
 "اجلـامع ألحكـام القـرآن"،)٩/٥٥٦("ازي تفسري الـر"،)١/٥٢٨("زاد املسري":  انظر)١(

تبنى القـول بـأن الـالم ) ١/١٦٣("جماز القرآن"ويف هذه النسبة نظر؛ ألنه يف ) ٥/٤٧٦(
 .  "إننا سمعنا مناديا لإليامن ينادي: وجيوز":بمعنى إىل، ثم قال

 ).١/٥٥٦("املحرر الوجيز" )٢(
لــني تفــسري اجلال ،)٣/٢٩٨("ابــن كثــريتفــسري " ،)٦/٣١٦("جــامع البيــان": انظــر)٣(

  . )٩٥:ص(
 ).٢/٥٥٦("تفسري البيضاوي" )٤(



 

 
 

 . )١(وإىل هذا ذهب البغوي واملاوردي واخلازن والشوكاين
إن الـالم تـأيت بمعنـى إىل،كـام يف قولـه : والذاهبون إىل هذا القول، قـالوا

 U TW V   Z   ] : وقوله).٨:املجادلة( Z  ] \ [ ^ _ ] :تعاىل
 ).٥:الزلزلة(N M L K  Z ] :، وقوله)٣:املجادلة(

 والسبب يف إقامة كل واحـدة مـن هـاتني اللفظتـني مقـام ": قال الرازي
 .)٢("أن معنى انتهاء الغاية ومعنى االختصاص حاصالن مجيعا: األخرى

 .)٣(ومل يرتضه الطربي وال القرطبي فحكياه بصيغة التمريض
 ال تتناوب، ثم إن ينادى يعدى بـالالم، فـال إن األحرف: ويرده من قال

 .حاجة إىل القول بأهنا بمعنى إىل
وهذا املذهب قريب من املـذهب الـسالف، ولـذا نجـد أبـا حيـان جيمـع 

 :بينهام، فيقول
يل، كـام إ ودعـا ونـدب بـالالم وى نـادى والالم متعلقـة بينـادي، ويعـد"
 وهلـذا قـال ،ًة مجيعا وانتهاء الغاي، لوقوع معنى االختصاصى هبام هدىيعد

 ملا كان ينادي يف معنى يدعو، حـسن وصـوهلا ،إن الالم بمعنى إىل: بعضهم 
   .)٤("إىل: بالالم بمعنى 

 ليـؤمن ينـاديسـمعنا مناديـا : واملعنـى وآخرون رأوا أن الالم للتعليل، 
                                                

 "لبــاب التأويــل"، )١/٤٤٣("النكــت والعيــون"، )٢/١٥٣("تفــسري البغــوي": انظــر)١(
 ).١/٤١١("فتح القدير" ،)١/٤٦٨(

 ). ٩/٥٥٦("ازي تفسري الر")٢(
 ).٥/٤٧٦("اجلامع ألحكام القرآن"،)٦/٣١٦("جامع البيان": انظر)٣(
 ).٣/١٤٨("البحر املحيط" )٤(



 

 
 

 .الناس، أي كان ينادي هلذا الغرض
 .)١(واختار هذا ابن عاشور والقاسمي

ألقــوال مـا أســلفنا، مـن أن ينـادي بمعنــى يـدعو، وهــي والـراجح مـن ا
تتعدى بالالم، فال حاجة إىل القول بأهنا بمعنى إىل وال كوهنا للتعليـل، قـال 

 :األلويس
ًوملا كان النداء خمصوصا بام يؤدي لـه ومنتهيـا إليـه تعـدى بـالالم وإىل  " ً

 بمعنـى إىل  وال حاجة إىل جعلهـا، فالالم يف لإليامن عىل ظاهرها،تارة وتارة
 .)٢(" وال إىل جعلها بمعنى العلة كام ذهب إليه البعض،أو الباء

Y   X W V U T S R  ]: قال تعاىل
 d c ba `  _  ̂ ] \ [ Z
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  ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «ª © ̈Z )٢٥:النساء.( 
، هـو قولـه )٣(-عند من يـراه–ية الكريمة موضع التقديم والتأخري يف اآل

 .  i  h g fe d c Z ]:تعاىل

                                                
 تفـسري ": ، وانظر)٤/١٠٧٠("تفسري القاسمي"، )٤/١٩٩(" التحرير والتنوير": انظر)١(

 ). ٣/١٤٨("البحر املحيط"، )٥/٤٧٦("اجلامع ألحكام القرآن"،)٩/٥٥٦( "ازيالر
 .)٤/١٦٣("روح املعاين" )٢(
   . )٥٧/ ٢( زاد املسري : انظر)٣(



 

 
 

 c ] مؤخر قدم عليـه i  h g  Z ]:فريى ابن جرير أن قوله
e dZ ــوع بالفعــل املقــدر: ويكــون ــنكح، أي: بعــضكم مرف : فلي

 .فلينكح بعضكم من بعض
وهـذا مـن املـؤخر الـذي معنـاه التقـديم، " :~قال ابن جرير الطـربي 

ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح املحصنات املؤمنات فمام : كوتأويل ذل
: ملكت أيامنكم من فتياتكم املؤمنات فليـنكح بعـضكم مـن بعـض، بمعنـى

 .فلينكح هذا فتاة هذا
] \ [ ] :فالبعض مرفوع بتأويل الكالم ومعناه، إذ كـان قولـه

^Z فلينكح مما ملكت أيامنكـم، ثـم رد بعـضكم عـىل ذلـك : يف تأويل
 .نى، فرفعاملع

واهللا أعلـم بـإيامن مـن :  أيe d c Z]: ثم قال جل ثنـاؤه
آمن منكم باهللا ورسوله وما جاء به من عند اهللا، فـصدق بـذلك كلـه مـنكم، 

ِفلينكح من مل يستطع منكم طوال حلرة من فتياتكم املؤمنات، ليـنْكح : يقول َ ً
َهذا املقرت الذي ال جيد طوال حلرة من هذا املورس فتاته ا ً ِ ملؤمنة التي قد أبـدت ُ

اإليامن، فأظهرته، وكلوا رسائـرهن إىل اهللا، فـإن علـم ذلـك إىل اهللا دونكـم، 
 .)١("واهللا أعلم برسائركم ورسائرهن 

                                                
الـدر " مذهب مقاتل بن حيان، انظـر، وكأن هذا القول)٦٠٢-٦/٦٠١("جامع البيان" )١(

 ، وهو ما يفهم من عبارة مقاتل بن سـليامن حيـث قـال كـام يف تفـسريه)٤/٣٣٩( "املنثور
 ." وهذا وليدة هذا،يتزوج هذا وليدة هذا" بعضكم من بعض" ) :١/٢٢٤(

 .   وهذا هو مذهب ابن جرير يف اآلية الكريمة



 

 
 

التقـديم والتـأخري، والـالزم : ويلزم عـىل هـذا القـول الزمـان اثنان،مهـا
 .فلينكح، الرافع لبعضكم:التقدير، وهو تقدير الفعل: الثاين

ن ال داعي له؛ الستقامة الكالم بدونـه، ولعلـه ألجـل هـذا، وكال األمري
 .)١("وهذا قول ضعيف": قال ابن عطية عن هذا القول

ــويس ــال األل ــل عــىل ":وق ــاىل اجللي ــاب اهللا تع ــي أن خيــرج كت وال ينبغ
 . )٢("ذلك

 :ًبل شنع عليه أبو حيان تشنيعا بالغا، فقال
ثـم (قـول الطـربي ومن أغرب ما سطروه يف كتب التفسري ونقلوه عن "

وهذا قول ينزه محل كتاب اهللا عليـه؛ ألنـه قـول مجـع اجلهـل :) ذكره، ثم قال
بعلم النحو وعلم املعاين، وتفكيك نظم القـرآن عـن أسـلوبه الفـصيح، فـال 

  . )٣("ينبغي أن يسطر وال يلتفت إليه
ويرى مجع من العلامء أن اآلية عىل نـسقها، فـال تقـديم فيهـا وال تـأخري، 

 .)٤(زجاج والواحدي والبغوي وابن كثري والقرطبي والبيضاويمنهم ال
وعىل هذا القول، فبعضكم مرفوع عىل االبتداء، وليس بفعل مقـدر كـام 
قال الطربي، وقد أوضح مجع من العلـامء رس جمـيء هـاتني اجلملتـني ههنـا، 

 : قال الشوكاين
                                                

 ).    ٤/٨٤("املحرر الوجيز" )١(
 ).    ٥/٩("عاينروح امل" )٢(
 ).    ٣/٢٣١("البحر املحيط" )٣(
 "تفـــسري البغـــوي"، )٢/٣٦("الوســـيط"،)٢/٤١(للزجـــاج"معـــاين القـــرآن":  انظـــر)٤(

ــري" ،)٢/١٩٧( ــن كث ــسري اب ــشيخ-٣/٤٣٠ ("تف ــسخة أوالد  ال ــام "،)ن اجلــامع ألحك
 ).    ٢/١٧٣("تفسري البيضاوي" ،)٦/٢٣٣( "القرآن



 

 
 

 فيه تسلية ملن ينكح األمة إذا اجتمع فيه e d c Z]:قوله"
كلكـم بنــو آدم، وأكـرمكم عنــد اهللا أتقـاكم، فــال : ان املــذكوران، أيالـرشط

تستنكفوا من الزواج باإلماء عند الـرضورة، فـربام كـان إيـامن بعـض اإلمـاء 
 . أفضل من إيامن بعض احلرائر، واجلملة اعرتاضية

أهنــم متــصلون يف :  مبتــدأ وخــرب، ومعنــاهi  h gZ]:وقولــه
ً متصلون يف الدين؛ ألهنم مجيعـا أهـل ملـة األنساب؛ ألهنم مجيعا بنو آدم، أو

واحدة وكتاهبم واحـد ونبـيهم واحـد، واملـراد هبـذا توطئـة نفـوس العـرب؛ 
 .)١("ألهنم كانوا يستهجنون أوالد اإلماء، ويستصغروهنم ويغضون منهم

إهنـم متـصلون :  تضعيف لقول من قال من املفرسين"تفسري املنار"ويف 
 :يف النسب،قال

تــرى، فـاإليامن هــو املــراد، إذ ال ينبغــي للمــؤمن أن وهـو ضــعيف كــام "
 .)٢("ينكح من اجتمع فيها نقص الرشك، ونقص الرق

ًوعندي أن هذا ال يعد سببا لضعف هذا القول، ذلك؛ ألن تذكري الناس  َّ
بوحــدة األصــل مــن أســاليب الــرشع يف نبــذ اعتقــاد التفــاوت بــني النــاس، 

 إن اهللا قـد ": rا، قـال النبـي وإثبات عدم التفاضل بيـنهم يف النـسب، ولـذ
أذهب عنكم عبية اجلاهلية، إنام هو مؤمن تقي، وفاجر شقي، النـاس كلهـم 

 .)٣("بنو آدم، وآدم خلق من تراب
                                                

 "تفسري أيب السعود"، )١/١٣٨ ("التسهيل لعلوم التنزيل":انظر، و)١/٤٥٠ ("فتح القدير" )١(
 ).     ٥/٢١ ("تفسري املنار"،)٥/٩ ("روح املعاين"، )٢/١٢٧ ("حاشية زاده"، )٢/١٦٧(

 ).    ٥/٢١("تفسري املنار" )٢(
 =مـن حـديث أيب هريـرة ) ٥١١٦(وأبـو داود) ٣٩٥٥(والرتمـذي) ٢/٣٦١( أخرجه أمحد)٣(



 

 
 

بـل إذا قلنــا هبــذا القــول نتجــت عنـدنا فائــدة أخــرى، كــشف عنهــا ابــن 
 :عاشور بقوله

ن  تذييل ثان أكد به املعنى الثاين املـراد مـ i  h g  Z]: وقوله"
 فإنه بعـد أن قـرب إلـيهم اإلمـاء مـن جانـب e d c Z]: قوله

الوحدة الدينية قرهبن إليهم من جانـب الوحـدة النوعيـة، وهـو أن األحـرار 
  . )١("اتصالية) من(والعبيد كلهم من بني آدم فـ

 .فال مانع من محل اآلية عىل سائر املعنيني؛ إذ ال تضاد بينهام
ها، وإدعاء التقديم والتأخري وكذا التقدير فالقول الصحيح أن اآلية عىل نسق

 .ال مربر صحيح له، واملعنى تام بدونه، فال يقال به، والعلم عند اهللا تعاىل
 

Z ] \ [  ^    _ ` f e d cb a    ] :قال تعاىل
 s  r q po n  m  l k  j   i  h g

 y x w    v  u tZ )٨٣:النساء.( 
 يف اآليـة الكريمـة قـولني نجد أن ألهل العلم يف موضـع التقـديم والتـأخري

 ثــم y x Z] :َّاثنــني، غــري أهنــم متفقــون عــىل أن املــؤخر هــو قولــه تعــاىل
: ، فقــال طائفــة مــن العلــامء)٢(اختلفــوا بعــد ذلــك يف موضــعه مــن جهــة املعنــى

ًأذاعـوا بـه إال قلـيال مـنهم، وهـم أهـل : االستثناء عائد عـىل اإلذاعـة، والتقـدير
                                                

= t حسن صحيح"): ٢٩٦٥("الرتغيب والرتهيب"وقال األلباين يف"    . 
 ).    ٥/١٥("التحرير والتنوير" )١(
   . )٢/١٤٨( زاد املسري : انظر)٢(



 

 
 

 . اإليامن
، )٣( واختـاره ابـن جريـر والفـراء)٢( وابـن زيـد)١(وهذا قول ابـن عبـاس

ــي جلامعــة مــن النحــويني مــنهم الكــسائي واألخفــش وأبــو : وعــزاه القرطب
 .)٤(عبيد

ألن علـم الـرسايا إذا ظهـر، ": ًقال الفراء مفصحا عن وجـه هـذا القـول
علمه املستنبط وغريه، واإلذاعة قـد تكـون يف بعـضهم دون بعـض، فلـذلك 

 .  )٥("ن اإلذاعةاستحسنت االستثناء م
 :، عائد عىل مجلـة"y x Z] أن االستثناء: ورأى بعض أهل العلم

[w    v u t s  r qZ. 
: أراد" :-وهو ممن يرى هـذا الـرأي-واملعنى عىل هذا، كام قال ابن قتيبة

ًلعلمه الذين يـستنبطونه مـنهم إال قلـيال، ولـوال فـضل اهللا علـيكم ورمحتـه، 
 . )٦("التبعتم الشيطان

، واختـاره )٨( وقتادة)٧(املذهب يف اآلية الكريمة هو مذهب احلسنوهذا 
                                                

 "الـــدر املنثـــور"وعـــزاه يف ) ٣/١٠١٧(وابـــن أيب حـــاتم) ٧/٢٦٣(أخرجـــه الطـــربي ) ١(
 .   إىل ابن املنذر) ٤/٥٥٢(

 ).      ٧/٢٦٣(أخرجه الطربي ) ٢(
 ،)٧/٢٦٥ ("جامع البيان"، )١/٢٧٩(للفراء"لقرآنمعاين ا": انظر) ٣(
 ).       ١/٣٧٨(لألخفش"معاين القرآن":، وانظر)٥/٢٩٢("اجلامع ألحكام القرآن ") ٤(
 ).١/٢٨٠( للفراء"معاين القرآن")٥(
 ).        ٢٠٩ص("تأويل مشكل القرآن") ٦(
 ).       ٢/١٤٨("زاد املسري":عزاه إليه ابن اجلوزي يف ) ٧(
 ).     ٧/٢٦٢(خرجه الطربي أ) ٨(



 

 
 

 .)٢(، وعزاه الزجاج ألهل اللغة كلهم)١(حييى بن سالم 
 راجـع إىل إتبـاع الـشيطان، وعـىل هـذا؛ - االسـتثناء-أنه: القول الثالث

 .ًالتبعتم الشيطان إال قليال منكم: فالتقدير
ْأن رصف االسـتثناء إىل: ووجه هذا القول  مـا يليـه ويتـصل بـه أوىل مـن َ

 .)٣(رصفه إىل اليشء البعيد عنه
وأهل هذا القول اختلفـوا يف معنـى اآليـة، فـذهب بعـضهم إىل أن القلـة 

، فيكـون املعنـى، )٤(بمعنى العدم، والقلة تأيت بمعنى العدم يف لسان العـرب
 . التبعتم الشيطان كلكم: أي

 .)٥(وبه قال الثعلبي
ًألنه وإن كان واردا، إال أن يف اآلية ما يـرده، قـال لكن هذا املعنى انتقد؛ 

 :ابن عطية
 .)٦("ألن اقرتان القلة باالستثناء يقتيض حصوهلا"

 .)٧("وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح": قال أبو حيان
ويزاد وجه آخر، وهو أنه لغة نادرة، والقرآن ال يفـرس بـالنوادر مـن لغـة 

                                                
 ). ١/٣٩١("تفسري ابن أيب زمنني": انظر) ١(
 ).      ١/٨٤( للزجاج"معاين القرآن": انظر) ٢(
 ).١/٥٦٥("تفسري اخلازن"، )١٠/١٦١("تفسري الرازي":انظر) ٣(
ــان":انظــر) ٤( ــامع البي ــري"،)٧/٢٦٥( "ج ــن كث ــسري اب  "البحــر املحــيط"، )٤/١٧٨("تف

 ).٥/٣١٥( "لبيانأضواء ا" ،)٣/٣٢٠(
 ).٣/٣٥١("تفسري الثعلبي":انظر) ٥(
 ).٢/١٩٢("املحرر الوجيز") ٦(
 ).٣/٣٢٠("البحر املحيط" )٧(



 

 
 

 .العرب
وهذا القول ليس بظـاهر كـل ": الشنقيطيولعله هلذا وغريه، قال الشيخ

 . )١("الظهور
 : وذهب آخرون إىل محلها عىل العموم، فقال

ً إليكم؛ لـضللتم إال قلـيال مـنكم، كـانوا rلوال فضل اهللا بإرسال النبي 
يستدركون بعقوهلم معرفة اهللا، ويعرفون ضـالل مـن يعبـد غـريه كقـس بـن 

 . ساعدة
 .)٢("تضيه اللفظوهو الذي يق": قال ابن جزي الكلبي

واختار هذا الواحـدي وابـن عطيـة والزخمـرشي والبيـضاوي والنـسفي 
 .)٣(والشوكاين والقاسمي وصاحب املنار

أن املـراد إتبـاع الـشيطان يف قـضية خاصـة، وهـي دون : وآخرون فهموا
 .الكفر

v u t s  r q    ]  :قــــال الــــضحاك يف قولــــه
 y x wZ ــي : قــال أنفــسهم  كــانوا حــدثوا rهــم أصــحاب النب

 . )٤(بأمور من أمور الشيطان إال طائفة منهم

                                                
 ).٥/٣١٥("أضواء البيان") ١(
 ).١/١٥٠("التسهيل لعلوم التنزيل") ٢(
 "الكـــشاف" ،)٢/١٩٢ ("املحـــرر الـــوجيز"، )١/٢٧٨( للواحـــدي"الـــوجيز":انظـــر) ٣(

ـــض" ،)١/٥٧٣( ـــسفي"، )٢/٢٢٦ ("اويتفـــسري البي ـــسري الن ـــتح "، )١/٢٣٧("تف ف
 ).       ٥/٣٠٢("تفسري املنار"،)٣/٢٣٦("تفسري القاسمي" ،)١/٤٩١( "القدير

 ). ٣/١٠١٧(، وابن أيب حاتم)٧/٢٦٤(أخرجه الطربي ) ٤(



 

 
 

ومن أهل هذا القول من ذهب إىل أن املـراد بفـضل اهللا وبرمحتـه يف هـذه 
اآلية هو نرصته تعاىل ومعونته، فبني تعاىل أنه لـوال حـصول النـرص والظفـر 
عىل سبيل التتابع؛ التبعتم الشيطان، وتركتم الـدين، إال قليـل مـنكم، وهـم 

 . )١(يامنأهل اإل
 . )٢(" وهذا أصح الوجوه وأقرهبا إىل التحقيق ": قال الرازي

لكن يشكل عىل هذا القول أن عدم إتباع الشيطان قليله وكثريه هـو مـن 
إن االســتثناء عائــد إىل إتبــاع الــشيطان، إذ : رمحــة اهللا وفــضله، فكيــف يقــال

 تعـاىل أن البعض قد هيتدي بعقله وفـضله وذكائـه، ال بفـضل اهللا: معنى هذا
أنكر هذا القول أكثر العلامء إذ لوال فضل اهللا ورمحتـه؛ التبـع "ورمحته، ولذا 

 .)٣("الناس كلهم الشيطان
وانظر قوله اهللا تبارك وتعاىل، وكيـف أن ربنـا يؤكـد عـىل أن عـدم إتبـاع 

3 4  5 6 7 8 9 ] : الشيطان هو حمض فضله فيقول تعـاىل
B A  @ ? > = < ;   : Z )٢١:النور.( 

والذي يرتجح يل هو أن االستثناء عائد عىل اإلذاعـة، وذلـك؛ أنـه مؤيـد 
 .{بقول الصحايب اجلليل ابن عباس

 

! " # $ % & ' ) ] :قال تعاىل
 0 /    . - , + * )

                                                
 . عن أيب مسلم األصفهاين) ١٠/١٦٢(حكاه الرازي يف تفسريه) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 ).٥/٣١٥("أضواء البيان": ، وانظر)٦/٤٨٠( نقله القرطبي يف تفسريه قاله املهدوي،) ٣(



 

 
 

 @ ? > = <  ; :         9 8 76 5               4 3 21
 M L K J I H G F E D C B A
 X W V U T S R QP O N

  ̂ ] \  [ Z Y ̀ _  Z
 ٦: املائدة

 < ? @ ] : هو قولـه تعـاىل-عند من يراه-موضع التقديم والتأخري 
F E D  C B AZ    بعــد قولــه : [     $ # " !

%Z . 
 إذا : ومعناهـا، يف اآليـة تقـديم وتـأخري: وقـال قـوم": قال ابن اجلـوزي

قمتم إىل الصالة من النوم أو جاء أحد منكم من الغـائط أو المـستم النـساء 
 .)١("غسلوا وجوهكمفا

، والـذي )٣( هذا القول إىل زيد بن أسلم والسدي)٢(وقد نسب أبو حيان
 .إذا قمتم من النوم إىل الصالة: املراد: نجده عنهام هو أهنام قاال

ــة  ــأخري يف اآلي ــي التقــديم والت ــنهام يعن ــة أن هــذا م وقــد فهــم ابــن عطي
 : الكريمة، فقال

!  "  ]  : تقـديره،تـأخريويف اآلية عىل هذا التأويـل تقـديم و"
  '  &  %  $  #Z  من النوم   [  D   C  B  A  @  ?  >

                                                
 ).٢/٣٣٠("زاد املسري" )١(
 ).٣/٤٤٩("البحر املحيط":  انظر )٢(
 ).٨/١٥٦( أخرجه عنهام الطربي يف تفسريه )٣(



 

 
 

  F  EZ فتمــت أحكــام "فاغــسلوا" يعنــي املالمــسة الــصغرى 
فهـذا حكـم   Z 3  4   5  6]  : ثـم قـال،املحدث حدثا أصغر

وإن كنتم مـرىض أو عـىل سـفر فلـم جتـدوا " ًنوع آخر ثم قال للنوعني مجيعا
وقال هبذا التأويل حممد بن مسلمة من أصحاب . "عيدا طيباماء فتيمموا ص

 .)١("وغريه ~مالك 
 وهذا الفهم قد ينـازع فيـه ابـن عطيـة، فـال يلـزم مـن ذكـر النـوم وجـود 
التقديم والتأخري، وغاية ما صنع زيد والسدي أن نـصوا عـىل نـوع احلـدث، 

ثريين من إذ من عادة السلف ذكر بعض أفراد العام، فهم موافقون لقول الك
إذا قمــتم إىل الــصالة وأنــتم حمــدثون، فهــذان القــوالن : إن املــراد: الــسلف

إذا :إنـه يلـزم عـىل قـول مـن قـال:متقاربان جدا، ومل يقل ابن عطية وال غريه
 .قمتم وأنتم حمدثون التقديم والتأخري يف اآلية الكريمة

 :قالوهذا الذي ذكرته من الفهم لقول زيد هو ما فهمه ابن كثري، فإنه 
 : يعنـي Z $ % & ' ]: قال كثـريون مـن الـسلف يف قولـه"

 إذا قمــتم مــن النــوم إىل الــصالة وكالمهــا : وقــال آخــرون،وأنــتم حمــدثون
 .)٢("قريب

ٍوعــىل كــل، فــاجلمهور عــىل خــالف دعــوى التقــديم والتــأخري يف اآليــة 
ام هو أن اهللا أمر بالوضوء عند القيـ: الكريمة، والظاهر أن الدافع هلذا القول

ًللصالة، وهذا يفيد الوجوب مطلقا سواء كان القائم حمـدثا أم غـري حمـدث، 
                                                

 "اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن"، وأخـــذه عنـــه القرطبـــي يف)٢/١٦١("املحـــرر الـــوجيز" )١(
 .، ومل يعزه له)٧/٣٢٧(

 ).٥/٨٥( "تفسري ابن كثري" )٢(



 

 
 

 .فإذا قيل هبذا القول حل اإلشكال
لكن األصل عدم التقديم والتأخري، وادعاؤه مع إمكان دفع اإلشكال بغريه 
ًال يقبل، مع أن فيه أيضا إضامرا، وقد ذكر أهل العلم وجوها متعـددة إليـضاح  ً ً

وظاهر اآلية يقتيض وجوب ": عند إرادة الصالة، يقول البغوياألمر بالوضوء 
الوضوء عند كل مرة يريد القيام إىل الصالة، لكن أعلمنا ببيان السنة وفعل النبي 

r أن املراد من اآلية : [  '  &  %  $Z  وأنـتم عـىل غـري طهـر، قـال ُ
 .)١("ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ": rالنبي 

 . )٣(")٢(يوم اخلندق بني أربع صلوات بوضوء واحد rمجع النبي وقد 
 إذا قمـتم إىل الـصالة :قال كثريون من السلفوهبذا القول يف فهم اآلية 

  .)٥(، وهو اختيار ابن جرير الطربي)٤(وأنتم حمدثون
                                                

 . tمن حديث أيب هريرة ) ٣٣٠(ومسلم) ٦٤٤٠( أخرجه البخاري)١(
صـىل الـصلوات  r يسليامن بن بريدة عـن أبيـه أن النبـمن حديث ) ٤١٥( أخرج مسلم )٢(

 لقد صنعت اليـوم شـيئا مل تكـن : فقال له عمر،يوم الفتح بوضوء واحد ومسح عىل خفيه
 .» صنعته يا عمر عمدا « :قال!؟تصنعه

فظاهره أنه صىل مخس صلوات، وأما حتديده باألربع، فقـد جـاء يف حـديث آخـر، وهـو مـا يف 
يـوم  r يأن املـرشكني شـغلوا النبـمن حديث ابن مسعود ) ٦٥٦(والنسائي) ١٦٤(الرتمذي 

 فـأمر بـالال فـأذن ثـم أقـام - قال -اخلندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اهللا 
 . الظهر ثم أقام فصىل العرص ثم أقام فصىل املغرب ثم أقام فصىل العشاءفصىل

 ).٢/١٥("تفسري السمعاين" :، وانظر)٣/٢٠("تفسري البغوي" )٣(
نقل اتفـاق ) ١/٥٦٢("أحكام القرآن"، بل إن ابن العريب يف )٥/٨٥("تفسري ابن كثري" )٤(

 "اجلـامع ألحكـام القـرآن"،)٢/١٦١("املحرر الوجيز":املفرسين عىل هذا الوجه وانظر
 ،)٣/٤٤٩ ("البحـر املحـيط" ،)٢/١٧("لباب التأويـل يف معـاين التنزيـل" ،)٧/٣٢٧(
 ).٦/١٢٨ ("التحرير والتنوير"

 ).٨/١٥٦ (" جامع البيان": انظر)٥(



 

 
 

 :وعىل هذا؛ ففي اآلية إضامر، قال ابن اجلوزي
قـول سـعد بـن أيب  وهـذا ، يف وجـوب الوضـوءًفصار احلدث مـضمرا"

 .)١("وقاص وأيب موسى األشعري وابن عباس والفقهاء
وهذا اإلضامر قد دل الدليل عليه، فال مانع من القول به، وهو أوىل مـن 

 :قال أبو السعود. ًإضامر النوم؛ لكونه  عاما يف كل حدث
ن اخلطــاب خــاص باملحــدثني بقرينـة داللــة احلــال واشــرتاط أفالوجـه "

 .)٢("الذي هو بدلهاحلدث يف التيمم 
 :ًوأضاف أبو حيان دليال آخر عىل املحذوف، فقال

3  4  5  ]  :ويــــدل عــــىل هــــذا املحــــذوف مقابلتــــه بقولــــه"
6Z  إن كنــتم حمــدثني احلــدث األصــغر فاغــسلوا هــذه : وكأنــه قيــل
 .)٣(" وامسحوا هذين العضوين،األعضاء

د قــال فهــذا وجــه قــوي يف توجيــه األمــر الــوارد يف اآليــة الكريمــة، وقــ
:  عن هذا الوجه والوجه السابق الـذي فيـه التقـديم والتـأخري~القرطبي 

 .)٤("وهذان التأويالن أحسن ما قيل يف اآلية"
 ،اآليـة آمـرة بالوضـوء عنـد القيـام إىل الـصالةأن :وفيه وجه آخر، وهـو

، فهو أعم مما سـبق، ولكن هو يف حق املحدث واجب ويف حق املتطهر ندب
 .)٥(ستحبابفيشمل الوجوب واال

                                                
 ).٢/٢٩٩("زاد املسري" )١(
 .)٦/٦٩("روح املعاين" :، وانظر)٣/١٠("تفسري أيب السعود" )٢(
 ).٣/٤٤٩ ("طالبحر املحي" )٣(
 ).٧/٣٢٧("اجلامع ألحكام القرآن" )٤(
 =وروي أن عيل بن أيب طالـب كـان يفعـل "):٢/١٦٠("املحرر الوجيز " قال ابن عطية يف)٥(



 

 
 

ــون  ــا أن يك ــا وإم ــا أن يكــون واجب ــر إم ــى؛ ألن األم ــه نظــر ال خيف ًوفي
ٍمستحبا، وال يكون واجبا ومستحبا يف آن واحد، وهلـذا وغـريه ضـعفه غـري  ٍ ً ً ً

  . )١(واحد من العلامء
 يف ابتـداء اإلسـالم ً إن األمر بالوضوء لكل صالة كـان واجبـا:وقد قيل

  .)٢(ثم نسخ 
رة املائــدة مــن آخــر مــا نــزل، فبعيــد أن حيــدث وهــذا ضــعيف؛ ألن ســو

 .)٣ (النسخ مرتني، وقد ضعفه البيضاوي وغريه
 Y X WV U T S R Q [ Z] :قال تعاىل

d c b a ` _ ^   ] \ e  
 p o n m l k j ih g f

| { z y x w v u t sr q  Z٤٤: املائدة  
U ] : موضع التقديم والتـأخري عنـد مـن يـراه  T S R Q

\  [  Z  Y  X  W V` _ ̂    ]  Z. 
 إنا أنزلنا التوراة فيها هـدى ونـور للـذين هـادوا حيكـم :فاملعنى عىل هذا

                                                

 كـان اخللفـاء يتوضـؤون : وقال ابـن سـريين، وروي نحوه عن عكرمة، ويقرأ اآلية،ذلك =
 ."لكل صالة

تفـسري ابـن "،)٧/٣٢٣("قـرآناجلـامع ألحكـام ال" ،)٨/١٥٦ (" جامع البيـان":وانظر
 ).٥/٨٥("كثري

 .)٦/٦٩("روح املعاين": وانظر )١(
 "التـسهيل لعلـوم التنزيـل" ،)٥/٨٥("تفسري ابن كثـري"، )٢/٢٩٩("زاد املسري":  انظر)٢(

)١/١٧٠.( 
 ).٢/٢٩٨("تفسري البيضاوي": انظر)٣(



 

 
 

 .)١ (هبا النبيون والربانيون واألحبار
 . )٢(هذا الوجه وقد جوز الزجاج والنحاس 

 متعلــق Z [   ^ ]: فــرأى أصــحاب هــذا القــول أن قولــه تعــاىل
 ونـور لكنهـا التـوراة فيهـا هدايـة:  فكأهنم قـالواV U T Z] :بقوله

لليهود دون غريهم، كام أن معنى اجلملة التـي تليهـا تـام ال نقـص فيـه حـني 
ــةZ[   ^ ] نجعــل ــسابقة وتكــون اجلمل حيكــم :  متعلــق باجلمــل ال

بالتوراة األنبياء والربانيون واألحبـار، فهـذه وظيفـتهم، فلعلهـم هلـذا قـالوا 
 .بالتقديم والتأخري

تى لألنبياء، فليـست هـي خاصـة ويناقش هذا بأن التوراة هدى ونور ح
بـاليهود، ولـست هبـذا أقـوهلم مــا مل يقولـوا، ثـم أمـيض يف رده، غـري أن هــذا 

 .-واهللا أعلم-ظاهر قوهلم
هـذا صـحيح، ويبقـى : أنبيـاؤهم مـنهم، فـأقول: وهلم أن جييبـوا بقـوهلم
 .   أن األصل عدم التقديم والتأخري: االعرتاض اآلخر قائم وهو

ل فــصل بــني املــصدر ومعمولــه، وهــذا ال ينبغــي يف كـام أن يف هــذا القــو
 .)٣(الكالم الفصيح، فكيف بالقرآن الكريم الذي فصاحته يف الذروة

                                                
 التأويـل يف لبـاب" ،)٧/٤٩٥("اجلامع ألحكـام القـرآن"،)٢/٣٦٤("زاد املسري": انظر)١(

 "تفـسري أيب الـسعود" ،)٧/٣٤٦("اللباب يف علوم الكتاب" ،)٢/٥٦( "معاين التنزيل
)٣/٤١.( 

تفـسري " ،)٢/٣١٢(للنحـاس"معاين القرآن"، )٢/١٧٨(للزجاج"معاين القرآن": انظر)٢(
 ).١٢/٤("ازيالر

 ).٦/١٤٤("روح املعاين" ،)٣/٤١("تفسري أيب السعود":  انظر)٣(



 

 
 

وآخرون بل هم الـسواد األعظـم مـن أهـل التفـسري رأوا أن اآليـة لـيس 
إنا أنزلنا التوراة : فيها تقديم وتأخري، ومعناها عىل ما هو واضح من السياق

ا أنبياء اهللا تعـاىل لليهـود وكـذا حيكـم هبـا الربـانيون فيها هدى ونور حيكم هب
 .)١(واألحبار

ويف هذا القول بيان أن التوراة خاصة باليهود؛ ألهنا رشيعـة خاصـة هبـم 
 .  ال عامة

  :وجعلها ابن جزي حمتملة للمعنيني، فقال
ــذين هــادوا" ــيحكم"لل ــذين : أي، متعلــق ب ــالتوراة لل ــاء ب  حيكــم األنبي
 .)٢(" فيه هدى ونور: ويتعلق بقوله، عليها وحيملوهنم،هادوا

 .والقول السابق أوىل، والعلم عند اهللا تعاىل
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©  ] :قـال تعـاىل

º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª  Z
 ).١٠١:املائدة(

ــراه ــأخري عنــد مــن ي ــؤخرة، µ ´ ³ Z]:)٣(موضــع التقــديم والت  م
 " ©":وموضعها يف املعنى بعد قوله

                                                
 "الـوجيز" ،)٨/٤٤٩("جـامع البيـان"، )١/٣٠٢( " مقاتـل بـن سـليامنتفسري" : انظر)١(

تفسري "، )٧/٤٩٥("اجلامع ألحكام القرآن"،)٥/١١٠( "املحرر الوجيز" ،)١/٣٢٠(
 ،)٢/٣٢٨("تفسري البيضاوي"، )٥/٢٢٧( "ابن كثري

 ).٦/٢٠٩("التحرير والتنوير"،)٥/٣٠٨("الدر املصون"،)٣/٥٠٣("البحر املحيط"
 ).١/١٧٨(" لعلوم التنزيلالتسهيل" )٢(
 ).٢/٤٣٥("زاد املسري":  انظر)٣(



 

 
 

ن سبب اخلالف يف اآليـة الكريمـة نـاتج عـن اخلـالف يف معنـى واعلم أ
تـرك وسـكت عـن : إن معنـى عفـا: ، فمن قال مـن أهـل العلـم"عفا"كلمة 

ًحكمها، فلم يذكر فيها حالال وال حراما، من قال هبذا لزمه القول بالتقديم  ً
 عائد µ ´ ³ Z] :، وعىل هذا؛ فالضمري يف)١(والتأخري يف اآلية الكريمة

 .شياء، وتكون اجلملة صفة لألشياءعىل األ
ــشاطبي  وهبــذا قــال مقاتــل بــن ســليامن وابــن عطيــة وابــن اجلــوزي وال

 .)٢(والسعدي
 .)٤("وهذا معنى صحيح":، وقال الشوكاين عنه)٣(وقدمه البيضاوي

أن موضوع اآلية األشياء التي مل ينزل فيهـا نـص، فكـان األوىل : ويؤيده
 . عوده إليها عليها، وµ ´ ³ Z] محل الضمري يف

األصــل انتظــام الكــالم وعــدم التقــديم "غــري أن مــا ذكرنــا مــن قاعــدة 
وهـذا ": ، وهبذا رده الرازي، فقال عن هذا القـول"والتأخري يرد هذا القول

قام من غري تغيري النظم مل جيز املصري إىل التقديم ت ألن الكالم إذا اس؛ضعيف
 .)٥("والتأخري

ًكــام أن هــذا القــول رد أيــضا  َّ بــسبب النــزول، إذ أن اآليــة نزلــت بــسبب ُ
                                                

 ،)٨/٢٣٥(للقرطبي"اجلامع"،)٢/٤٣٥("زاد املسري": انظر)١(
تــذكرة " ،)٥/٢٠٩("املحــرر الــوجيز"،)١/٣٢٥("تفــسري مقاتــل بــن ســليامن" : انظــر)٢(

 "تفــسري الــسعدي"،)١/١٦٣("املوافقــات" ،)١/١٥٠ ("األريــب يف تفــسري الغريــب
)٢٤٦.( 

 .)٢/٣٧١("تفسري البيضاوي" )٣(
 .)٢/٨١("فتح القدير"  )٤(
 ).١٢/٨٩("ازيتفسري الر" )٥(



 

 
 

 ثم ًأوال،هذا يقتيض أن يكون احلج قد فرض "سؤاهلم عن احلج كل عام، فـ
  .)١("نسخ بطريق العفو

وهذا ليس بالزم؛ ألن السؤال مل يكن عن احلج، ولكنه كان عـن تكـرار 
 . احلج

 عائـد µ ´ ³ Z] :وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن الضمري يف
، وتكـون اجلملـة rعفا عـن مـسألتكم التـي سـألتم النبـي : ألة، أيعىل املس

 :استئنافية، وهذا املعنى يؤيده سبب النزول
خطبة ما  r البخاري ومسلم عن أنس قال خطب النبي هأخرجوهو ما 

¢  ] فالن فنزلت هـذه اآليـة : قال؟من أيب:  فقال رجل ،سمعت مثلها قط
¥ ¤ £Z)٢(.  

 : أهل العلم، منهمواختار هذا القول مجع من 
الطربي والواحدي والزخمـرشي واخلـازن وابـن كثـري والـسيوطي وأبـو 

 .  )٣(السعود والشوكاين
 .   وهذا القول هو الراجح يف معنى اآلية الكريمة

 :          ً يف اآلية احتامال مل أره لغريه، ثم استظهره، فقالابن عاشوروذكر 
 ª » ] :ضمون قولـهّحيتمل أنه تقرير ملـ µ ´ ³ Z] :وقوله"

                                                
 ).٣/٨٥("تفسري أيب السعود": ، وانظر)٧/٤٠("روح املعاين" )١(
   ). ٢٣٥٩(، ومسلم)٤٦٢١( أخرجه البخاري)٢(
ــوجيز" )٣( ــشاف"، )١/٣٣٧("لواحــدي ل"ال ــاين " ،)١/٧١٧("الك ــل يف مع ــاب التأوي لب

 ،)١٥٧ص("تفــسري اجلاللــني"، )٥/٣٨٥ ("تفــسري ابــن كثــري" ،)٢/٩٩( "التنزيــل
 ).٢/٨١("فتح القدير"،)٣/٨٥("تفسري أيب السعود"



 

 
 

 ² ± ° ¯ ® ¬Zأن اهللا هناكم عـن املـسألة وعفـا عـنكم : أي ّ
 الـضمري إىل أقـرب مـذكور د لعـو؛وهذا أظهـر. ّأن تسألوا حني ينزل القرآن

 .)١( ) ® ¯ ° (باعتبار تقييده 
$ % & ' )        (*  ] :قال تعاىل  # " !

/  .     -  , +   Z١:األنعام. 

 + , ] :، هو يف قوله تعاىل)٢(عند من يراهموضع التقديم والتأخري 
/ .     -Zحيــــــث قــــــدمت كلمــــــة ، [. Zعــــــىل : 

[/Z. 
 يعــدلون : مقــدم ومــؤخر، جمــازه)  . /(" :قــال أبــو عبيــدة

ًجيعلون له عدال، تبارك وتعاىل عام يصفون: برهبم، أي ْ ِ")٣(. 
 ومعنـــى Z /] متعلقـــة بــــZ .] وعـــىل هـــذا؛ فالبـــاء يف
يـرشكون يف عبادتـه، وجيعلـون :ًدال ومـساويا، أييعدلون، أي جيعلون له ع

 . معه آهلة أخرى، تعاىل اهللا عام يصفون
 وأصله من مساواة اليشء بالـيشء، ومنـه العـدل، ": قال اإلمام البغوي

 .)٤("عدلت هذا هبذا إذا ساويته: يعدلون باهللا غري اهللا تعاىل، يقال: أي
ذهــب جــل -خريمــن غــري القــول بالتقــديم والتــأ-وإىل هــذا املعنــى

                                                
 .)٨/٦٨ ("التحرير والتنوير"  )١(
 . )٣/٢("زاد املسري": انظر)٢(
 . )٣/٢("زاد املسري"، وانظر هذا القول يف )١/٢٣٧("جماز القرآن" )٣(
 .)٣/١٢٦("تفسري البغوي")٤ (



 

 
 

املفرسين، وهو الصحيح يف معنـى اآليـة، وممـن اختـاره الطـربي والنحـاس 
وابن أيب زمنـني والبغـوي والزخمـرشي والـرازي والقرطبـي واخلـازن وابـن 

 .)١(تيمية وابن القيم وابن كثري وابن عاشور والقاسمي
ــأخري يف اآليــة الكريمــة،  ومل أر مــن نــص مــن هــؤالء عــىل التقــديم والت

 أال يقال به؛ ألنه خالف األصل، وألن تقديم لفظ اجلاللـة فيـه مـن واألوىل
الداللة عـىل املقـصود مـا لـيس يف تـأخريه، فـاملجيء بـه يف هـذا املوضـع مـن 

 :أنسب ما يكون، فال ينبغي القول بتأخريه، قال أبو السعود
 والتقديم ، لزيادة التشنيع والتقبيح؛ تعاىلهووضع الرب موضع ضمري"

 واملحافظة عىل ،امم واملسارعة إىل حتقيق مدار اإلنكار واالستبعادملزيد االهت
 .)٢("الفواصل

  ممــن رأى أن اآليــة عــىل نــسقها إىل أن البــاء يف)٣(وذهــب بعــض العلــامء

[.Zــــــ ـــــى Z , -] متعلقـــــة ب  ويكـــــون عـــــىل هـــــذا معن
[/Zامليل واالنحراف، والباء بمعنى عن، كام :  من العدول، وهو

                                                
تفـسري ابـن أيب "،)٢/٥١٥(للنحـاس"معـاين القـرآن" ،)٩/١٤٦("جامع البيان": انظر)١(

ــني ــشاف"، )٢/٥٨( "زمن املحــرر "، )١/٣٤٤("تفــسري الواحــدي" ،)٢/٣٢١ ("الك
 "اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن"، )١٢/١٢٦ ("تفـــسري الـــرازي"،)٢/٢٦٦( "الـــوجيز

ــوع  "،)٨/٣١٧( ــةجمم ــن تيمي ــاوى اب ــدائع الت" ،)١٧/١٣٧("فت ــسريب  ،)١/٣٤٠ ("ف
 "تفـسري القاسـمي"،)١٢٩-٧/١٢٨("التحريـر والتنـوير"، )٦/٨( "تفسري ابـن كثـري"
)٦/٢٢٣٩.( 

 ).٢/٩٨("فتح القدير":، وانظر)٣/١٠٥("تفسري أيب السعود" )٢(
 "البحــر املحــيط"،)٢/١١٧("لبـاب التأويــل يف معــاين التنزيـل" :هــذا القــول يف :  انظـر)٣(

 ). ٢/٢١٣("أضواء البيان"، )٧/٢٩٦ ("تفسري املنار"،)٤/٧٤(



 

 
 

 .منها:  أي)٦:اإلنسان(Z   # $ %! "  ]: تعاىلهلوقيف 
 .ثم الذين كفروا عن رهبم يميلون وينحرفون: واملعنى
هذا خالف األصل وال حاجة إىل القول بـأن البـاء بمعنـى عـن، : ويقال

 :قال ابن عاشور

عـدلت فالنـا  :تقـول، التسوية:والعدل، يسوون:" /"ومعنى"
 ٩٥:املائـدةÎ Í Ì Ë   Z] : به، كام تقدم يف قولـه بفالن، إذا سويته

ــه ـــ Z .] :فقول ــق ب ـــ Z /]متعل ــه ب ــصح تعليق  , ]وال ي
-Z ١("لعدم احلاجة إىل ذلك(. 

 يشهد له ظاهر القـرآن، -يعدلون بمعنى يرشكون–كام أن القول األول 
u t s r q  p        o n m  ] :كام يف قوله تعاىل عن املرشكني

w v   Z)وكقولـه)٩٨–٩٧:الشعراء ، : [ Q P O N M
S R] \ [ Z Y XW     V U T   Z ١٦٥:البقرة (

 .يف آيات كثريات
 

M L  ] :قــال تعــاىل  K J I  HG F  E D C  B
N  Z٣: األنعام  

ًيرى بعض املفرسين أن يف اآلية تقديام وتأخريا،ويكون املعنى وهـو اهللا : ًَّ
 .)٢(يعلم رسكم وجهركم يف الساموات واألرض

                                                
 . )١٢٩-٧/١٢٨("التحرير والتنوير" )١(
 =، وعــزاه "ذكــره بعــض املفــرسين":، ومل يعــزه ألحــد بــل قــال)٣/٤("زاد املــسري": انظــر)٢(



 

 
 

 وهو اهللا يعلم رسكم :املعنى أن :ومن أحسن ما قيل فيه": قال النحاس
 .)١("وجهركم يف السموات ويف األرض

أنـه يلـزم مـن هـذا القـول أن : وقد انتقد هذا القول بأمرين اثنني، أوهلـام
 وهو اهللا يعلم يـا :يكون اخلطاب موجه جلميع اخللق، فيكون ترتيب الكالم

 ألن اإلنـس ال؛ رسكم وجهـركم يف الـساموات ويف األرض مجيع املخلوقني
 .رس وال جهر هلم يف السامء

 .)٢(أفاده ابن عطية
 بالفعل G F E D Z] وال جيوز تعليق ":وقال ابن عاشور

 ألن رس النــاس وجهــرهم وكــسبهم حاصــل يف ؛J I Z] :يف قولــه
  . )٣(" فقد أخطأ خطأ خفيا،األرض خاصة دون الساموات، فمن قدر ذلك

 :ما قاله أبو حيان: والثاين منهام
 ،ألن فيــه تقـــديم مفعـــول املــصدر املوصـــول عليـــه ؛وهــذا يـــضعف"

 . )٤("هذا من أحسن ما قيل فيه: والعجب من النحاس حيث قال
أن الوقـف :فيه تقديم وتأخري لكن عىل غري ما ذكـر، وبيانـه: ًوقيل أيضا

                                                

ــسمعاين يف  = ــسريال ــوي يف) ٢/٨٧(هتف ــل"والبغ ــامل التنزي ــاوردي يف ) ٢/١٢٧ ("مع وامل
ــون" ــه نظــر) ٢/٩٤("النكــت والعي ــاج، وفي ــاج رأىإىل الزج ــام يف-، فالزج معــاين "ك

 "تفــسري البيــضاوي":  أن اآليــة عــىل نــسقها، وانظــر هــذا القــول يف-)٢/٢٢٨(القــرآن
 ).٦/١٠("تفسري ابن كثري"، )٢/٣٩١(

 ).٢/٥٦("إعراب القرآن"  )١(
 .)٢/٣٧٩("املحرر الوجيز": انظر)٢(
 ).٧/١٣٣("التحرير والتنوير" )٣(
 . )٥/٨٨("البحر املحيط" )٤(



 

 
 

 J I HG F ] ثـم يـستأنف E D C BZ] تام عند قولـه
KZهـركم يف  ويعلم رسكم وج،وهو اهللا يف الساموات: ليكون املعنى
 I ] :عىل هذا القول تقديم وتأخري، حيـث أخـرت مجلـة-ففيها .األرض

K JZعن : [G F Z. 
وهذا القول يف اآلية الكريمـة عـزاه غـري واحـد البـن جريـر، مـنهم ابـن 

 . )١(اجلوزي واخلازن وابن كثري والشوكاين
َّوفيه نظـر بـني، فـإن ابـن جريـر نـص عـىل املعنـى بعبـارة واضـحة،وهي 

إن الـذي لـه : يقول تعـاىل ذكـره:  قال أبو جعفر":سب إليه فقالخالف ما ن
َاأللوهة التـي ال تنبغـي لغـريه، املـستحقَّ علـيكم إخـالص احلمـد لـه بآالئـه  ُ
َعندكم، أهيا الناس، الذي يعدل به كفاركم من سـواه، هـو اهللا الـذي هـو يف 

ْالساموات ويف األرض يعلم رسكم وجهركم، فال خيفى عليه يشء َ َّ ِ")٢(. 
ٍوعىل كل، فهذا قول قيل يف معنى اآلية الكريمة، وفيه بعد بني؛ إذ يفتقر 
َّلدليل عىل الوقف أوال، ثم التقديم الثـاين، كـام أنـه ال حاجـة تـدعو إىل مثـل  ً

 .هذا
ٌويف اآلية قول ثالث، وهو  : اآلية عىل نسقها، واملعنى: ٌ

كـــم وهـــو املـــألوه املعبـــود يف الـــسموات وكـــذا يف األرض، يعلـــم رس
ــركم،  ًخــربا أو  K   J  IZ ]  : فيكــون قولــه؛وعــىل هــذاوجه

                                                
تفـسري ابـن " ،)٢/١١٨(" لبـاب التأويـل يف معـاين التنزيـل"،)٣/٤("زاد املسري":ظر ان)١(

 ). ٢/٩٩ ("فتح القدير" ،)٦/٨("كثري
 .)٩/١٥٥("جامع البيان" )٢(



 

 
 

 .)١(ً"حاال
ــة  ــه يف آي ــصوصا علي ــة من ــذكور يف هــذه اآلي ــى امل ــاء هــذا املعن ــد ج وق

ــاىل ــه تع z y x w v   Z     } |     { ]:الزخــرف، وهــي قول
 .  وخري ما يفرس به كتاب اهللا كتاب اهللا،)٨٤:الزخرف(

 يعني هـذه اآليـة وآيـة - الكريمتاناآليتانتان وما ها":  )٢(ابن املنريقال 
z y x w v   Z     } |     {] : الزخــرف، وهــي قولــه تعــاىل

َإال توأمتان - ]٨٤: الزخرف [ َ ََ َ ْ  فإن التمدح يف آية الزخرف، وقع بـام وقـع ،َّ
د حـالتمدح به هاهنا من القدرة عىل اإلعادة واالستئثار بعلـم الـساعة والتو

  .)٣(" كونه تعاىل املعبود يف الساموات واألرضيف األلوهية، ويف
 وهــو قــول حمققــي أهــل "وهــذا هــو الــراجح يف معنــى اآليــة الكريمــة،

 .)٤("التفسري
 والواحـدي وابـن عطيـة ابـن األنبـاريوالزجاج و وممن اختاره الطربي

وابن اجلوزي والقرطبـي وابـن جـزي وابـن كثـري والقاسـمي وابـن عاشـور 

                                                
تفـسري "،)١/٤٨٠("التبيان يف إعـراب القـرآن" :، وانظر)٦/٩( قاله ابن كثري يف تفسريه)١(

 ). ٧/٣٠٠("املنار
مـد بـن منـصور بـن أيب القاسـم اإلسـكندري، نـارص الـدين ابـن  أبو العباس، أمحد بن حم)٢(

، وتـويف )٦٢٠(ولـد سـنة) بضم امليم وفتح النون، ثم مثنـاة حتتيـة مـشددة مكـسورة(املنري
 ":، انظروله مصنفات مفيدة وتفسري نفيسوكان إماما بارعا يف علوم كثرية، ) ٦٨٣(سنة

    ). ١/٢٥٢(لألدنه وي"طبقات املفرسين"، )١/١٨٥("فوات الوفيات
 ).  حاشية الكشاف-٢/٣٢٣(" من الكشاف، االنتصاف" )٣(
 ). ٣/٣٠٣("بدائع الفوائد"قاله ابن القيم يف)٤ (



 

 
 

 . )١(هموالشنقيطي والسعدي وغري
ويف اآلية أقوال أخرى، غري أن ما ذكر هو أقواها، وأرجحها آخرها، كام 

 .أن اإلفاضة فيها خيرجنا عن مقصودنا، واهللا تعاىل أعلم 
Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä  Ã Â Á  ] : قال تعـاىل

 áà  ß      Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô   Ó ÒÑ    Ð   Ï
 ë   ê é      è  ç  æ å ä  ã âZ )١٨٧:األعراف.( 

Ý ] :موضع التقديم والتأخري عند مـن يـراه، هـو أن قولـه تعـاىل
  ß      ÞZأخرت عن قوله : [Å Ä  Ã Â ÁZ والتقـدير 

  يـسألونك كأنـك حفـي الساعة أيان مرسـاها يسألونك عن:عىل هذا القول
 .عنها

قـد ذكرنـا قـول أهـل التفـسري إن املعنـى عـىل " :قال أبو جعفر النحـاس
  .)٢("التقديم والتأخري

 :فيه أربعة أقوال ß      Þ Ý  Z ]: قوله تعاىل: قال ابن اجلوزي
 ، يسألونك عنها كأنـك حفـي: فتقديره، أنه من املقدم واملؤخر:أحدها"
 وأسباط )٣( قال العويف عن ابن عباس"إنه كان يب حفيا" : بر هبم كقوله:أي

                                                
ــان" : انظــر)١( ــامع البي ــرآن"،)٩/١٥٥("ج ــاين الق ــوجيز"، )٢/٤٠٠( للنحــاس"مع  "ال

 "تذكرة األريب يف تفسري الغريـب"، )٢/٨٧(" السمعاينتفسري" ،)١/٣٤٤(للواحدي
 ،)٢/٢( "التـسهيل لعلـوم التنزيـل"، )٨/٣٢٣("اجلامع ألحكام القـرآن"، )١/١٥٥(
 ).٦/٢٢٤٣(تفسري القاسمي"، )٦/٨( "تفسري ابن كثري"

 ).٣/١١١(للنحاس"معاين القرآن" :، وانظر)٢/١٦٦(للنحاس"إعراب القرآن" )٢(
 ).١٠/٦١١(" أخرجه الطربي)٣(



 

 
 

 .)٢(" كأنك صديق هلم:)١(عن السدي
 .)٣(ًة أيضاوهو قول قتادة وجماهد وعكرم

وعىل هذا؛ فكأن سبب القول بالتقـديم والتـأخري، هـو تأويـل احلفـي يف 
ِّاآلية بالرب َ. 

 ومل يقل حفي هبم، فهذا القول "حفي عنها":وهذا معارض بأن اهللا قال
 :Y عـن ربـه uال يساعده النظم القـرآين، بـل يـرده، ولـذا قـال إبـراهيم 

[ ² ±  ° ¯Z ٤٧: مريم. 
التقديم والتأخري قول السمعاين حيـث فـرس احلفـي ومثل هذا القول يف 

 :           باملرسور، فقال
 يف املــسألة إذا ًحتفيــت فالنــا: أي كأنــك مــرسور بــسؤاهلم عنهــا، يقــال"

يـسألونك عنهـا :  فعىل هذا تقدير اآلية ،سألته وأظهرت الرسور يف سؤالك
 .)٤("كأنك حفي بسؤاهلم

وهـو خـالف األصـل مـن غـري وهذا يلزم منـه كـون عـن بمعنـى البـاء، 
 . رضورة تدعو إليه، أو تلح عليه

وهذا القول كسابقه معارض بأن األصل عدم ادعـاء التقـديم والتـأخري 
 .يف النظم القرآين، إال أن يكون ثمة داع يدعو إليه، وهو ههنا مفقود

                                                
 ).١٠/٦١٢(أخرجه الطربي  )١(
 "العيـــون والنكـــت" ،)١٠/٦١١("جـــامع البيـــان":، وانظـــر)٣/٢٩٨("زاد املـــسري" )٢(

فقـد ذكـروا التقـديم والتـأخري عنـد ذكـرهم ) ٩/٤٠٦( للقرطبـي "اجلامع" ،)٢/٢٨٥(
 .لتفسري من فرس احلفي بالرب

 ).١٠/٦١١( أخرج اآلثار عنهم الطربي )٣(
 ).٢٣٨-٢/٢٣٧("تفسري السمعاين" )٤(



 

 
 

 .كأنك عامل هبا: أن املعنى: ويف اآلية قول آخر، وهو
 .                            )١(لقرطبي واختار هذا القول الواحدي وا
 حتـى عنهـابالـسؤال كأنك استحفيت ": ونحو هذا القول قول من قال

أحفـى يف سـؤاله وأحلـف وألـح، : أكثرت املسألة عنهـا، يقـال : علمتها، أي
 .)٢("كله بمعنى

 .)٣(وهذا قول جماهد
 .)٤(واختاره البغوي والسيوطي والسعدي

، قـال )٥(، فال ينبغي ذكرمهـا قـولني متبـايننيوال فرق بني هذين القولني
 :الزخمرشي

ّ ألن مـن بـالغ يف ؛كأنك بليغ يف السؤال عنها:  وحقيقته،كأنك عامل هبا"
 ، لة عن اليشءأاملس

 ومنه ، وهذا الرتكيب معناه املبالغة،والتنقري عنه، استحكم علمه فيه ورصن
 .)٦("لة، إذا أحلفأ املس وأحفى يف،استئصاله: حتفاء البقلوا ،إحفاء الشارب

                                                
 ).٩/٤٠٦(للقرطبي"اجلامع" ،)١/٤٢٤(لواحدي ل"الوجيز":   انظر)١(
 ).١/٤٣٤("عمدة احلفاظ" )٢(
إنه الـصحيح ) ٣/٥٢٠(، وقد قال ابن كثري يف تفسريه)٢٥١ص("تفسري جماهد":انظر" )٣(

 .عن جماهد
ــوي" : انظــر)٤( ــسري البغ ــني" ،)٣/٣١٠("تف ــسري الــسعدي" ،)٢٢٢ص("تفــسري اجلالل  "تف

 ).٣١١ص(
 .ًي فجعلهام قوال واحدا كام فعل ابن اجلوزي، وأما اإلمام الطرب)٥(
 "ازيتفـــسري الـــر" ،)٢/٢٣٨("تفـــسري الـــسمعاين" :، وانظـــر)٢/١٧٣("الكـــشاف" )٦(

 ).٣/٣٠١("تفسري أيب السعود" ،)١٥/٦٧(



 

 
 

ألن مـن ؛ )١(واملعنى املراد هنـا متفـرع عـىل املعنـى األول":قال األلويس
 أو ً فأريد به الزم معنـاه جمـازا،ستحكم علمه بهانه ع وسأل ،بحث عن يشء

 .)٢("كناية
وهذا القول هو الراجح يف معنى اآلية الكريمة؛ ألن السياق يؤيـده، ثـم 

ٍ معـتن rذا املعنـى فائـدة، وهـي نفـي أن يكـون نبينـا إن يف محلنا اآلية عىل ه
بخرب الساعة وزمن وقوعها، بخالف ما إذا محلناه عـىل الـرب بقـريش للـصلة 

ً برا هبم وقريبا منهمrسألوه لكونه : والقرابة، فام الفائدة إذا قلنا ً. 
 ممــا æ å ä  ã â Z] :أن اهللا قـال بعــد هـذه اجلملـة: )٣(ويؤيـده

ًيـسألونك كـأن عنـدك علـام منهـا، ولكـن : نـى العـامل،أييفيد أن احلفي بمع
 .علمها عند اهللا تعاىل 

ــى ــر أن املعن ــا ذك ــشوكاين مل ــال ال ــسألة، : َّق ــامل هبــا أو أحفيــت بامل ــا ع إم
 :فعلمتها، قال

 .  )٤ ("واألول هو معنى النظم القرآين عىل مقتىض املسلك العريب"
 .)٥("اكأنك حفي هب":ويؤيد هذا القول قراءة ابن عباس

-ونلحــظ يف اآليــة أن لفظــة حفــي عــديت بعــن ومل تعــد بالبــاء، والــرس
 :-والعلم عند اهللا تعاىل

 وسألت ، سألت عنه: فيقال، وبالباء مرة،السؤال يوصل بعن مرة"ألن 
                                                

 .ًأن حفيا بمعنى عامل: ً يعني املبالغة يف السؤال مبنية عىل املعنى الذي ذكره أوال، وهو)١(
 ).٩/١٣٣("وح املعاينر" )٢(
 ).   ٦/٤٧١(" ابن كثريتفسري": انظر)٣(
 ).٢/٢٧٣("فتح القدير " )٤(
 ).١٩٤ص(البن أيب داود"املصاحف" انظرها يف )٥(



 

 
 

 موضع السؤال وصل بأغلـب احلـرفني اللـذين "حفي" : فلام وضع قوله،به
  .)١("يوصل هبام السؤال وهو عن

ً بناء عىل هذا القـول يف اآليـة تقـديام وتـأخريا، )٢(قنديوقد جعل السمر
ًومل أره رصحيا لغريه، وما ذكره لـيس بـالزم، ومل يـذكره جـل املفـرسين، بـل 

 :قال النحاس
 : أي، يسألونك كأنك حفي باملسألة عنهـا: املعنى:وقال حممد بن يزيد"

 .)٣("ملح يذهب إىل أنه ليس فيه تقديم وال تأخري
! " # $ %& ' ) ( *    + , ]  : قال تعاىل 

2 1  0  / .  -  Z)٥٥:التوبة .( 
,  -  ]:َّأن قولــه: )٤(موضــع التقــديم والتــأخري عنــد مــن يــراه

.Z ـــى ـــؤخر ويف املعن ـــه: م ـــد قول ! " # $  ]:هـــي بع
%Z.   

ــدنيا؛ إنــام يريــد اهللا أن : واملعنــى  ــك أمــواهلم وأوالدهــم يف ال وال تعجب
 .يعذهبم هبا يف اآلخرة
ــذهب ــاس وهــذا م ــن عب ــادة )١( وجماهــد)٥(اب ــسدي )٢(وقت ــن )٣(وال  واب

                                                
 ).٣/٨٠(" تفسري البيضاوي":، وانظر)١٠/١٢٥( قاله الطربي يف تفسريه )١(
، وربام فهم هذا من عبارة مقاتل بـن سـليامن )١/٥٨٥(لسمرقنديل "بحر العلوم": انظر)٢(

 ).١/٥٤٤(كذا ابن جزي يف التسهيلو) ١/٤٢٧(هتفسرييف 
 ).٢/١٦٦(للنحاس"إعراب القرآن" )٣(
     ).  ٣/٤٥٢("زاد املسري":  انظر)٤(
 =يف   "')(*+ ":بــن عبــاس قولــها   عــن  )١١/٥٠٠( الطــربي  أخــرج) ٥(



 

 
 

 .)٥( والسمرقندي)٤(قتيبة
، وممـن ذهـب )٦(، كام حكاه عـنهم النحـاسأكثر أهل العربيةوهبذا قال 

 .)٧(الفراء والزجاج: إليه منهم
أن املال والولد من مجلة النعم، فكيـف يكـون : ولعل الدافع هلذا القول
 .)٨(قول اندفع هذا اإليرادًعذابا، لكن إذا قيل هبذا ال
بأن األصل يف الكالم عدم التقديم والتأخري إال : وقد نوقش هذا القول

 . من رضورة، وال رضورة ههنا
أنه حتى عىل هذا االدعاء، فام زال اإليراد : وهو: بام قاله الرازي: ًوأيضا

ًفال بد إذا من تقدير، وهو! ًكيف يكون الولد واملال عذابا؟: ًقائام  يعـذبون :َّ
 .)٩(ًبسببها، فإذا قدرنا هذا مل نحتج إىل ادعاء التقديم والتأخري أصال

 :   وقد خالف آخرون من العلامء يف هذا، فقالت طائفة، وهي األكثر
                                                

، وقـد حكـم عليـه ابـن القـيم يف )٢٦٦ص("صحيفة عيل بن أيب طلحة"وهو يف. آلخرةا =
 .نقطاعباال)١/٣٥("اللهفان إغاثة"

    ).  ٣/٤٥٢("زاد املسري"،)١٦/٧٤("تفسري الرازي" : انظر)١(
ــور"، وعــزاه يف )٦/١٨١٣(ابــن أيب حــاتم و) ١١/٥٠٠(الطــربي  أخرجــه )٢(  "الــدر املنث

   . وأيب الشيخابن املنذرإىل ) ٧/٤٠٣(
 "تفـسري الـرازي"، )٧/٤٠٣("الدر املنثـور" :، وانظر)٦/١٨١٣(ابن أيب حاتم أخرجه )٣(

    ).  ٣/٤٥٢("زاد املسري"،)١٦/٧٤(
   ). ٢٠٨ص("تأويل مشكل القرآن" )٤(
 ).٢/٦٥("السمرقندي تفسري" :انظر) ٥(
   ). ٨/١٦٤("اجلامع ألحكام القرآن "، )٣/٢١٨(لنحاس ل"معاين القرآن": انظر)٦(
  ).٢/٤٥٤(للزجاج"معاين القرآن" ،)١/٤٤٢( للفراء"معاين القرآن": انظر) ٧(
   ). ١٦/٧٤("تفسري الرازي"، )١١/٥٠٠("امع البيانج":  انظر)٨(
    ). ١٦/٧٥("تفسري الرازي":  انظر)٩(



 

 
 

ُليعـذهبم هبـا يف : واملعنى ال تقديم فيها وال تأخري،  عىل نظمها،  اآليةنإ
لـيهم فيهـا مـن حـق اهللا وبـام جيـب عالدنيا باملصائب يف األمـوال واألوالد، 

  .يف الدنيا قبل اآلخرةفهي هلم عذاب تعاىل، 
 .)١( يف فهم اآلية الكريمةابن زيدوهذا مذهب 

ـــضاوي  ـــرازي والبي ـــاره الطـــربي والواحـــدي والزخمـــرشي وال واخت
 .)٢( والسعدي وغريهم والسيوطي وأبو السعود والشوكاين واأللويس

نه بام ألزمهم فيهـا إ :لتعذيبالوجه يف اً مبينا ~وقال احلسن البرصي 
 .)٣(من أداء الزكاة والنفقة يف سبيل اهللا

وقد رأى ابن عطية وابن اجلوزي أن هذا من احلسن ختصيص للتعذيب 
 .)٤ (باملال فقط

لكن يف هذا نظـر؛ إذ أن مـن أسـاليب التفـسري عنـد الـسلف البيـان عـن 
ولكنـه أراد طريق ذكر بعض أنواع العام، فلعل احلسن مل يـرد التخـصيص، 

بيان العذاب احلاصل باملال فقط، والنص عىل بعـض أفـراده، بـدليل أن مـا 
ذكره احلسن من العذاب املتعلق باملال، ليس هو مجيع العذاب، بل هو نـوع 

                                                
    ).٦/١٨١٣(ابن أيب حاتم أخرجه ) ١(
 "نكــت القــرآن"،)١/٤٦٨(لواحــديل"الــوجيز" ،)١١/٥٠٠("جــامع البيــان":  انظــر)٢(

ــصاب ــشاف"، )١/٥٤٣(للق ــرازي" ،)٢/٢٦٧("الك ــسري ال ــسري "،)١٦/٧٥ ("تف تف
 ،)٤/٧٤ ("تفسري أيب الـسعود"، )٢٤٩ص ("تفسري اجلاللني"،)٣/١٥١ ("اويالبيض

ــاين" ــدير" ،)١٠/١١٧("روح املع ــتح الق ــار"،)٢/٣٧٠ ("ف ــسري املن ، )١٠/٤٨٤("تف
  ).٣٤٠ص ("تفسري السعدي"

      ) .١١/٥٠١(الطربي  أخرجه )٣(
 ).٣/٤٥٣("زاد املسري"،)٣/٤٥("املحرر الوجيز":انظر) ٤(



 

 
 

منـه، بـل هـو أشـده عـىل الــنفس، حيـث خيـرج املنـافق املـال الـذي تعــب يف 
 .حتصيله ومجعه من غري قناعة عقل وال رضا نفس

ً فرقـا -قـول احلـسن وابـن زيـد- بني القولني~جيعل الطربي ولذا مل 
 .اآلية عىل باهبا، ليس فيها تقديم وال تأخري: فأوردمها ضمن قول من قال

 وهـو القـول القـوي ،بـن جريـر قـول احلـسناواختـار ": قال ابـن كثـري
 .)١("احلسن

 . )٢ (" وهو حسن،وقول احلسن ال تقديم فيه وال تأخري":قال القرطبي
َّأن األصل عدم التقديم والتأخري، فال يعدل عن هذا :  هذا القولووجه

 . األصل إال ببينة وبرهان
 :ً تعاىل مبينا سبب اختياره~يقول اإلمام الطربي 

 فــرصف تأويلــه إىل مــا دل عليــه ،ألن ذلــك هــو الظــاهر مــن التنزيــل"
 .)٣(" أوىل من رصفه إىل باطن ال داللة عىل صحته،ظاهره

بأن هذا التعذيب ال خيتص باملنـافقني بـل :  هذا القولوقد اعرتض عىل
 ختـصيص فائـدة فامالناس مجيعهم معرضون للمصائب مؤمنهم وكافرهم، 

  .الدنيا يف عذيبتال هبذا املنافقني
 هـذا مـن بزيـادة خمـصوصون املنـافقني بـأن :اإليـراد هـذا عن وأجيب"

 باملـصائب يثـاب هنـأو ،لآلخـرة خملوق أنه علم قد املؤمن َّأن وهو ،العذاب
 وأمـا ،الـدنيا يف ًعـذابا حقـه يف والولـد املـال يكن فلم ،الدنيا يف له احلاصلة

                                                
  ). ٧/٢١٦(" كثريتفسري ابن" )١(
  ). ١٠/٢٤٠("اجلامع ألحكام القرآن " )٢(
 ).١١/٥٠١("جامع البيان") ٣(



 

 
 

 حيصل ما فبقي ،ثواب فيها ليس وإنه ،له اآلخرة كون يعتقد ال فإنه ،املنافق
 يف عليه ًعذابا والولد املال عىل واحلزن والغم والشدة التعب من الدنيا يف له

 الـدنيا يف املنـافقني عـىل عـذاب والولـد املـال أن تبـاراالع هبـذا فثبت ،الدنيا
 .)١("املؤمنني دون

ولعله هلذا االعرتاض، مل يرتض ابن القيم هذا القـول عـىل عمومـه، بـل 
 : يقـال أن أعلـم واهللا والـصواب": خصه بعذاب احلرص عىل الدنيا، فقـال

 ثرهيـاومؤ وحمبيهـا الـدنيا طـالب تعـذيب مـن املشاهد األمر هو هبا تعذيبهم
 ومقاسـاة ،مجعهـا يف العظـيم والتعـب ،حتـصيلها عىل باحلرص: اآلخرة عىل
 حـريص وهـو ،مهـه أكـرب الـدنيا ممـن أتعـب جتـد فـال ،ذلـك يف املشاق أنواع

 .)٢("والنصب واملشقة األمل هو هنا والعذاب ،حتصيلها عىل بجهده
لكن، ال وجه هلـذا احلـرص؛ ألن التعـذيب حاصـل هلـم بحرصـهم عـىل 

، وطلبهم إياها، كام أنه حاصل هلم باألقدار املؤملة، واملصائب املوجعة الدنيا
ًالتي ال يرجون فيها ثوابا، وال يبتغون هلا أجرا ً . 

وهذا القول هو الراجح؛ فال تقديم وال تأخري، إذ األصل عدمـه، ومـن 
ادعاه طولب البينة، وال بينة، والعذاب باألوالد واألموال يف الـدنيا ممكـن، 

بأن يعـذهبم اهللا يف مجعهـا واحلـرص عليهـا ولـزوم إخـراج الواجـب وذلك 
منها، واحلذر من ذهاهبا واخلوف عىل تلفها، ثم يصابون بـذهاهبا أو ذهـاب 
ٌبعضها، فهم يعذبون بالقدر والـرشع، وهكـذا األوالد هـم سـبب لتعـذيب 
هؤالء املنافقني، والعياذ باهللا تعاىل، فهـم خـائفون مـن نـزول األقـدار هبـم، 

                                                
  ).٣/١٠٦(قاله اخلازن يف تفسريه) ١(
 ).١/٣٦("اللهفان إغاثة") ٢(



 

 
 

ًلشدة حمبتهم هلم، وتعلـق قلـوهبم هبـم، كـام يعـذبون أيـضا هبـم ملـا يـؤمرون 
  .بالنفري يف اجلهاد يف سبيل اهللا، وغري ذلك من األوامر الرشعية

ً أمثلـة وأنواعـا للعـذاب احلاصـل للمنـافقني بـسب )١(وقد ذكر الـرازي
 .  األموال واألوالد

 لكن املراد بالعـذاب يف َّ أن اآلية عىل نظمها،:لث، وهواويف اآلية قول ث
 .)٢(سبي أوالدهم وغنيمة أمواهلمهو  :الدنيا
، ال املنـافقني؛ ألن الـسبي والغنيمـة يف املـرشكنياآلية  تكون ؛عىل هذاو

 .إنام يكون من مال املرشك وولده، وليس من مال وولد املنافق
أن اآليات يف املنافقني، وليـست يف املـرشكني، فـال : ويناقش هذا القول

 .بغي رصف اآليات عن موضوعها األصيلين
]: قال تعاىل    Õ   Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï   Î  ÍZ  

 ).٧١:هود(
ـــراه ـــد مـــن ي ـــأخري عن قـــدمت عـــىل  Ï  Z  ]أن :)٣(موضـــع التقـــديم والت

[    Ñ ÐZواملعنى  :   
 .فبرشناها بإسحاق، فضحكت

 هــو الــضحك uوعــىل هــذا القــول، فالــضحك الــصادر مــن زوجــة إبــراهيم 
َّ؛ إذ أن األصـل يف األلفـاظ محلهـا عـىل أشـهر معانيهـا، وهـذا مـذهب بمعناه املعروف

                                                
  ) .٥/٥٧٨("العذب النمري"،و)٧٦-١٦/٧٥("تفسري الرازي": انظر)١(
تفسري العـز ابـن ")٣/٤٥٣("زاد املسري"، )٤/٣٢١(لجصاصل" أحكام القرآن":انظر) ٢(

 ). ٢/٢٦ ("اختصار النكت-عبد السالم
   .)٤/١٣٠("زاد املسري":  انظر )٣(



 

 
 

 .)١ (األكثر من العلامء يف معنى هذه اللفظة القرآنية
وملـا رأى أصـحاب هــذا القـول أن الــضحك بمعنـاه املــشهور، اختلفـوا يف ســبب 

 :، هي)٢( عىل أقوال عدةuضحك امرأة إبراهيم 
، فهـذه اآليـة مـن قبيـل املقـدم واملـؤخر، ٍأن سـببه البـشارة بـاالبن، وحينئـذ: أوهلا

 .فالضحك جاء بعد البشارة باالبن، وإن جاء اإلخبار به يف اآلية بعد الضحك
 .)٣(وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة واختاره السمرقندي وابن عاشور

  .)٤(" واهللا أعلم بصوابه،حيتمله الكالمقد وهو مما ":وقال الفراء
 ألن التقــديم ؛وهــذا القــول ال يــصح":س، فقــالوقــد انتقــد هــذا القــول النحــا

 .)٥("والتأخري ال يكون يف الفاء

                                                
 "تفـسري البغـوي"،)٢/٤٤٢("تفـسري الـسمعاين": عزاه للجمهور غري واحد من أهل العلم، انظـر) ١(

ــوجيز" ،)٤/١٨٨(  "اجلــامع ألحكــام القــرآن "، )٤/١٣٠("زاد املــسري"، )٣/١٨٩ ("املحــرر ال
، )١٠/٥٢٤( البـن عـادل "اللباب يف علـوم الكتـاب"، )٣/٢٤١( "تفسري اخلازن"، )١١/١٦٤(
     ).٢/٥١٠ ( " القدير فتح"

ــان" :انظرهــا يف) ٢( ــسمرقندي"، )١٢/٤٧٣("جــامع البي ــسمعاين"،)٢/١٦١("تفــسري ال  "تفــسري ال
 ،)٣/١٨٩( "املحـرر الـوجيز" ،)٢/٣٨٨ ("الكشاف" ،)٤/١٨٨ ("تفسري البغوي" ،)٢/٤٤٣(
 "تفـسري البيـضاوي"، )١١/١٦٤("اجلـامع ألحكـام القـرآن "، )٢٢-١٨/٢١( "ازيرلـتفـسري ا"
 "روح املعـــاين" ،)٤/٢٢٥("تفـــسري أيب الـــسعود" ،)٢/١٦٣("تفـــسري النـــسفي"  ،)٣/٢٤٥(
)١٢/٩٧ . ( 

 "التحريـر والتنـوير"، )٢/١٦١("تفـسري الـسمرقندي"،)٢٠٦ص("تأويل مـشكل القـرآن": انظر) ٣(
)١٢/١١٩(   . 

 ).     ٢/٢٢(للفراء"معاين القرآن" )٤(
 ).  ٣/٣٦٤(للنحاس"معاين القرآن") ٥(



 

 
 

، ولـذا، فقــد )١(ألن الفـاء تفيـد الرتتيـب، ونفـاه الفـراء كـام حكـاه عنـه ابـن هـشام
 .جوزه الفراء كمعنى حمتمل لآلية الكريمة

 . إال أن املشهور إفادهتا الرتتيب، فال ترصف الفاء عن هذا إال بدليل
يف اآليــة، ومــا ذاك إال ألهنــا جــرى ذكــره  أن ســببه البــد أن يكــون :ثــاينلاالقــول 

فرحت بزوال اخلوف، وحصول األمن، ويدل هلذا الوجه، أن اهللا ذكـر الـضحك بعـد 
Ê    É È      Ç Æ Å Ä     ]:ختوف إبراهيم، وبيان املالئكة له سبب عدم أكلهـم

ËZ  )٧٠:هود.(  
  .الولد؛ لتجمع آلل البيت بشارتني هلا، ثم برشت بكالبشارةهذه  تفكان

وهـذا تأويـل يف غايـة ": ، وعنـه قـال الـرازي)٢(وهذا ما اختاره الفراء والنحـاس 
  .)٣("احلسن

مـن  uأهنـا ضـحكت بـسبب أهنـا تعجبـت مـن خـوف إبـراهيم : لثالثاالقول 
 .  حشمه وخدمهبني ، وهو أنفسةثالث

  .ه ما فيه، وفيuوهذا يلزم منه انتقادها وازدراؤها لزوجها 
 ملـا كـانوا عليـه مـن ،كانت عظيمة اإلنكار عىل قوم لـوطحيتمل أهنا : رابعالالقول 

 ،حلقهـا الـرسورهم فرحـت، وإهالك فلام جاءت املالئكة بخرب الكفر والعمل اخلبيث،
 .فضحكت

ــشارا  ًوقــد ذهــب ابــن كثــري إىل قــول قريــب مــن هــذا، وهــو أهنــا ضــحكت استب
 :~هبالكهم، قال 

                                                
 .  وكالم املصنف عىل الفاء) ٢١٤ص("مغني اللبيب": انظر) ١(
 ).٣/٣٦٣(للنحاس"معاين القرآن" ،)٢/٢٢(للفراء"معاين القرآن":انظر) ٢(
 ).   ١٨/٢٢("ازيتفسري الر") ٣(



 

 
 

 فـضحكت سـارة ، لنهلكهم؛ إنا مالئكة أرسلنا إىل قوم لوط، ختف منا ال: قالوا"
ــم ــشارا هبالكه ــسادهم؛استب ــرة ف ــادهم، لكث ــرهم وعن ــظ كف ــت ، وغل ــذا جوزي  فله

 .)١("بالبشارة بالولد بعد اإلياس
 إبـراهيم عليـهأمـرت  ا فرحت بموافقة املالئكة هلا، وذلك أهنا أهن:القول اخلامس

uعنـد وفـإن اهللا تعـاىل ال يـرتك قومـه حتـى يعـذهبم، ًطـا،  أن يضم إليه ابن أخيه لو
ــراهيم،متــام هــذا الكــالم ــu  دخــل املالئكــة عــىل إب ــضحكت، أخربوه ف ــشدة ؛ف  ل

   . رسورها بحصول املوافقة بني كالمها وبني كالم املالئكة
أهنـا كانـت كثـرية : وهذا والذي قبله متقاربـان، وينقـصهام الـدليل، فمـن أيـن لنـا

ً، وأهنا كانت تأمر إبراهيم ليضم إليه لوطا، نعم فرحهـا هبـالك الظـاملني اإلنكار عليهم
 .ال يستبعد منها؛ فإهنا امرأة مؤمنة

ًأهنا ضحكت تعجبا من أن قوما أتاهم العذاب وهم يف غفلة: القول السادس ً. 
 . )٣( واختاره ابن جرير)٢(وهذا قول قتادة
َأال تـأكلون: هلـمu قـال إبـراهيم:)٤( الـسديهقالـمـا : القول الـسابع ُ ُ ْ َ ال : قـالوا ،َ

 وحتمـدوه عـىل ،ثمنه أن تذكروا اسم اهللا تعاىل عىل أوله: ًنأكل طعاما إال بالثمن، فقال
حــق ملثــل هــذا الرجــل أن يتخــذه ربــه  :آخـره، فقــال جربيــل مليكائيــل علــيهام الــسالم

 . ً فضحكت امرأته فرحا منها هبذا الكالم؛ًخليال

                                                
   ).٢٩٥ص("تفسري اجلاللني":، وإليه ذهب السيوطي يف)٢/٤٥٣("تفسري ابن كثري") ١(
 ).   ١٢/٤٧٣("الطربيأخرجه )٢(
 ).  ١٢/٤٧٣("جامع البيان")٣(
 "الـدر املنثـور":  عن عمرو بن دينـار مثلـه، كـام يف وأخرج ابن املنذر،)١٢/٤٧٣("الطربيأخرجه ) ٤(

)٨/١٠٠(. 



 

 
 

 ال مــن ،أهنــم مــن املالئكــة uئكــة ملــا أخــربوا إبــراهيم أن املال : القــول الثــامن
مـنهم معجـزة دالـة عـىل  u طلب إبراهيم ، وأهنم إنام جاؤا إلهالك قوم لوط،البرش

 فطفر ذلك العجـل املـشوي مـن ، فدعوا رهبم بإحياء العجل املشوي،أهنم من املالئكة
ــراهيم  ــرأة إب ــت ام ــاه، وكان ــه إىل مرع ــان موضــوعا في ــذي ك ــة uًاملوضــع ال  ،قائم

 .فضحكت ملا رأت ذلك العجل املشوي قد طفر من موضعه 
وهذا والـذي قبلـه قـوالن عاريـان عـن الـدليل، فمـثلهام ال يقـال إال بـوحي، وال 

 .وحي
إن الـــضحك بمعنـــى التعجـــب، : وخـــالف آخـــرون مـــن أهـــل العلـــم، فقـــالوا

 .ت بمعنى تعجبتضحكف
  .)١(عن ابن عباسوهذا مروي 

ن يكـون بمعنـى القـول الـسابق، وهـو أن الـضحك بمعنـاه وهذا القول ال يعدو أ
املعروف، إال إن باعثه التعجب، فهي ضـحكت متعجبـة، فهـو لـيس مـن بـاب تأويـل 
الضحك بالتعجب، ولذا، ففي األقوال السالفة نـرى أن بعـضها يـذكر أهنـا ضـحكت 

 . متعجبة
ــسعدي ــشيخ ال ــال ال ــاهلم" :ق ــضحكت حــني ســمعت بح ــه، ،ف ــلوا ب ــا أرس  وم

  .)٢("ًتعجبا
: الـــضحك ههنـــا بمعنــى احلـــيض، فـــضحكت، أي: وخــالف آخـــرون فقــالوا

 .ٍحاضت، وحينئذ، فليس يف اآلية تقديم وال تأخري، ويكون هذا كالتأكيد عىل محلها
 :   قال الشاعر ، احليض يف كالمهم:والضحك":قال املاوردي

                                                
  .به ألحدهذا القول ومل ينس) ١٢/٤٧٧( يف تفسريه الطربيحكى ) ١(
 ).  ٣٨٦ص("تفسري السعدي") ٢(



 

 
 

 .)٢(")١(ّمثل دم اخلوف يوم اللقا            كوضحك األرانب فوق الصفا 
 ،)٣(احلـيض، مـنهم الفراهيـدي: وقد أثبت بعض أئمـة اللغـة أن مـن معـاين الـضحك

 )٦( وجماهــد)٥(، وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس)٤(وآخــرون نقلــوه كمعنــى، ومل ينكــروه
 .)٧(وعكرمة

 حاضـت، فلـم نـسمعه "Ï": وأما قولـه": وأنكره النحاس والفراء، وقال
 . )٨("من ثقة

 .)١٠(ضعفه ابن عطية وابن جزي الكلبي، و)٩("ليس بيشء": وقال الزجاج
 ،أنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضـحكت بمعنـى حاضـت" :قال ابن األنباري

 : قال الشاعر،وعرفه غريهم

                                                
ــة يف)١٢/٤٧٧(ٍذكــر هــذا البيــت غــري معــزو الطــربي  يف تفــسريه) ١( ــوجيز"، وابــن عطي  "املحــرر ال

 ).١٠/٤٦٠("لسان العرب"، وابن منظور)٥/٢٣٧ ("البحر املحيط"  ،)٣/١٨٩(
 ). ٢/٨٩("اختصار النكت-تفسري العز بن عبد السالم"، )٢/٤٨٤("النكت والعيون" )٢(
 ).  ٣/٥١("العني"يف ) ٣(
القــاموس "، )١/٢٤(البــن ســيده "املخــصص"،)٣/٢٤( " املحكــم واملحــيط األعظــم":انظــر) ٤(

ـــيط ـــرآن" ،)٤٥٢ص( "املح ـــراب الق ـــان يف إع ـــربي "التبي ـــسان العـــرب"، )٢/٧٠٦( للعك  "ل
)١٠/٤٥٢.( 

د بـن محيـد وابـن املنـذر إىل عبـ) ٨/٩٩("الـدر املنثـور"وعـزاه يف) ٦/٢٠٥٣(أخرجه ابن أيب حاتم ) ٥(
 .  وأيب الشيخ

 ).  ١٢/٤٧٥(أخرجه الطربي )  ٦(
 .إىل أيب الشيخ) ٤/٤٥٢("الدر املنثور"عزاه يف ) ٧(
 ).   ٣/٣٦٤(للنحاس"معاين القرآن"،)٢/٢٢(للفراء"معاين القرآن") ٨(
 ).   ٣/٦٢(للزجاج"معاين القرآن") ٩(
 ).٢/١٠٩(" لعلوم التنزيل التسهيل"، )٣/١٨٩("املحرر الوجيز": انظر) ١٠(



 

 
 

 .)٢(")١(وترى الذئب هلا يستهل             تضحك الضبع لقتىل هذيل  
ن، لكـ. وعىل هذا؛ فاحلجة مع من أثبـت؛ ألن معـه زيـادة علـم ليـست مـع املنكـر

هـذا بـالنظر إىل أن الــضحك يطلـق ويــراد بـه احلـيض، أمــا أن تفـرس بــه اللفظـة هــذه، 
فمحل نظر، ذلك؛ ألن كون احليض من معاين الضحك معنـى غـري مـشهور، ويـدلك 
ًعىل هذا إنكار من أنكره، فلـو كـان معنـى مـشهورا، ملـا أنكـر، والقـرآن يفـرس باملعـاين 

 إرادة املعنـى األقـل شـهرة، أو تـدعو احلاجـة املعروفة املشهورة، إال أن يدل دليل عىل
 .ٍإليه، وكل هذا منتف ههنا

أن الضحك عىل معناه املعروف املـشهور، وأمـا سـبب : والذي يرتجح من املعاين
ضحكها، فليس يف اآليات ما يدل عليه، فجائز ما ذكر من األسباب ممـا مل يتعلـق بـأمر 

 األمـن، وجـائز أن يكـون غيبي، فجائز أن يكـون ضـحكت لـزوال اخلـوف وحـصول
ضحكت استبشارا هبالك القوم الظـاملني، وجـائز أن يكـون ضـحكها مـن أجـل غفلـة 
القوم عن إهالكهم، وليس عندنا بينة يف حتديد سبب ضحكها، ولعل بحثه مـن نافلـة 

  .     القول، والعلم عند اهللا تعاىل
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Ë Ê É È Ç   Æ Å Ä Z١٣ – ١١:  يوسف. 
                                                

ًإنه البن أخت تأبط رشا، خفاف بن نضلة يرثـى خالـه، وكانـت هـذيل : البيت خمتلف يف قائله فقيل) ١(
 .ًإنه خللف األمحر، كام أنه منسوب لتأبط رشا: قتلته، وقيل إنه للشنفري، وقيل

ــايل": انظــر ــآليل يف رشح أمــايل الق ــرصاطيا"، )١/٥٤٦("مجهــرة اللغــة"، )٢/٩١٩("ال ــة ال  "قوت
 ).   ٣/٢٧("املحكم واملحيط األعظم"، )٢٦٧ص(

 ). ١٨/٢٢(، والرازي يف تفسريه )٤/١٣٠("زاد املسري"نقله عن ابن األنباري ابن اجلوزي يف) ٢(



 

 
 

 § ¨ © ] : أن قوله تعـاىل:)١(موضع التقديم والتأخري عند من يراه
²  ± °  ̄® ¬ « ªZ  متقـــــدم عـــــىل قولـــــه: [  ¿ ¾

 À  Ã Â ÁZ. 
 وذلـك أهنـم ، يف الكالم تقديم وتأخري:، فقال مقاتلوممن ذهب إىل هذا

 مالـك ال : فقـالوا، إين ليحزننـي أن تـذهبوا بـه: أرسـله معنـا فقـال:قالوا لـه
 .)٢(تأمنا

َّوظاهر من هذا القول حجته، حيث رأى مقاتل أن قوهلم ألبيهم مالـك 
ال تأمنا البد أن يكون قـد انبنـى عـىل يشء ظهـر هلـم، وهـو يف الـسياق قـول 

 .u:  [Ã Â Á À  ¿ Zأبيهم 
 أن أبـاهم - القـولبناء عىل هذا-إذ أهنم ملا سمعوا هذا من أبيهم أحسوا

 .ª © ¨ Z » ¬ ®̄ ] :ليس بآمن هلم عىل ولده، فعندها قالوا
َّلكننا نلحظ عند تفسري اآلية الكريمة أن جل املفرسين ال يـذكرون هـذا 
القول، بل يعرضون لتفسري اآلية الكريمة شارحني هلا عىل نظمها، ممـا يـدل 

، بل إن البعض منهم )٣( َّعىل أهنم ال يرون التقديم والتأخري الذي رآه مقاتل
 .)٤(رصح بام يفيد كون اآلية عىل نظمها

                                                
     ).٤/١٨٧("زاد املسري" : انظر)١(
 "زاد املـسري"،)٤/٢١٩ ("تفسري البغوي"، )٢/١٤٠("تفسري مقاتل بن سليامن": انظر) ٢(

)٤/١٨٧ .( 
املحـرر "، )١/٥٤٠("لواحـديل"الـوجيز"، )١٣/٢٤(للطـربي "جـامع البيـان": انظر) ٣(

تفـسري "،  )٣/٢٧٦("تفسري البيضاوي"، )٢/٤٢٢ ("الكشاف" ،)٣/٢٢٤ ("الوجيز
   ).١٢/٢٢٩ ("التحرير والتنوير"، )٣/١٠ ("فتح القدير"، )٣٠٤ص( "اجلاللني

  .ثري وقبلهام البغوي والسمعاين ، وابن ك)١٨/٧٨(ه تفسريازي يف الر ك)٤(



 

 
 

 .أن التقديم والتأخري خالف األصل: والسبب يف هذا
 :~يقول اإلمام البغوي 

إنـك ال ترسـله : بدؤوا باإلنكار عليه يف ترك إرساله معهم كأهنم قالوا"
 . )١("معنا أختافنا عليه؟

ي الطلب قوته، ولـذا؛ فقـد وافـق َّوالشك أن هذا االبتداء باإلنكار يعط
 .       عىل طلبهمuيعقوب 

وهـم يريـدون وسـلف،  وهـذه توطئـة ودعـوى ": ~ ابـن كثـرييقول 
 .)٢("خالف ذلك ملا له يف قلوهبم من احلسد حلب أبيه له
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X W V  U Z )٩٩: يوسف.( 

  : أربعة أقوالUX  W  V   Z    ]  :تعاىليف قوله ذكر ابن اجلوزي أن 
 أن يف الكـالم : أحـدهاوهذه األقـوال هـي يف عـود االسـتثناء، فـذكر أن

 إنــه هــو -إن شــاء اهللا- ســوف أســتغفر لكــم ريب: فــاملعنى،ً وتــأخرياًتقــديام
  .الغفور الرحيم

هـذا قـول ابـن ":أن االستثناء عائد إىل االستغفار، قال ابن اجلوزي: أي
 .)٤(")٣(جريج

                                                
 ).  ٣/١٢(، ومثله قول السمعاين يف تفسريه)٤/٢١٩ (" تفسري البغوي" )١(
 ).  ٨/١٧( تفسري ابن كثري) ٢(
   ). ١٣/١٥٣( أخرجه ابن جرير )٣(
ــسري  )٤( ــي : ، وانظــر)٤/٢٨٩(زاد امل ــوغ النهايــة ،)٢٥٨/ ٥(تفــسري الثعلب  اهلدايــة إىل بل

 ، )٤/٢٧٨(البغوي تفسري ، )٥/٣٦٣٨(



 

 
 

 ادخلـوا مـرص : فكيـف يقـول،أهنم قد دخلوا مرص: ا القولوالدافع هلذ
 .)١(إن شاء اهللا

، uويف هذا القول بعد ال خيفى؛ ألن هذه اجلملة منـسوبة إىل يوسـف 
، فكيـف نرجـع االسـتثناء إليهـا مـع uوأما مجلة االستغفار فمن قول أبيه 

 .  تغاير القائل
 .  )٢("وهو بعيد" :ًقال الشوكاين معلقا عىل هذا القول

 : كقوله تعـاىل، ال عىل الدخول، وقع االستثناء عىل األمن:وقال آخرون
[¯ ® ¬ « ª © ¨  Z٢٧: الفتح. 

ّوإنـــا إن شـــاء اهللا بكـــم " :عنـــد دخـــول املقـــابر eوقـــول رســـول اهللا 
  . )٣("الحقون

 .)٤( فاالستثناء وقع عىل اللحوق هبم ال عىل املوت
 والتأخري، فنسق اجلملة عىل وهذا القول يشارك سابقه يف مسألة التقديم

 : هذا القول
 .ادخلوا مرص آمنني إن شاء اهللا

بـل اآليـة عـىل نـسقها، واالسـتثناء يف موضـعه؛ : وقال بعض أهل العلم
 فقال له ومن معـه قبـل u كان قد استقبل والده يعقوب uألن يوسف 

                                                
 ).  ٣/٤٥٨(لنحاس  لمعاين القرآن )١(
 .  )٣/٥٦(فتح القدير  )٢(
   . tمن حديث أيب هريرة ) ٢٤٩( أخرجه مسلم)٣(
ــي :  انظــر)٤( ــة إىل بلــوغ ،)٢١٠/ ٢(تفــسري الــسمرقندي  ،)٢٥٨/ ٥(تفــسري الثعلب  اهلداي

 ).  ٤/٣١٢(زاد املسري ، )٥/٣٦٣٨(النهاية 



 

 
 

 .X W V  U    T SZ]:دخول مرص
تكرمـة لـه، قبـل دخولـه فمعنى ذلك أن يوسف تلقى أبـاه، ": قال مكي

S ]: ضمهام وقال ألبيه ومن معه: أي:  أبويهيهمرص، فآوى يوسف إل
X W V  U    TZ")١(. 

ادخلــوا " :وظـاهر الـنظم القـرآين أن يوسـف قــال هلـم هـذه املقالـة أي"
 .)٢(" قبل دخوهلم"مرص

 .)٤(، واختاره ابن جرير)٣(وهذا قول السدي
    W V  U  ]ا اسكنولوا ضمن أن ادخ:  قول قوي، وهو)٥(والبن كثري

XZوكأنـه يـرى أن االسـتثناء . مما كنـتم فيـه مـن اجلهـد والقحـط:  أي
 .يعود إىل الدخول الذي هو السكن واألمن

 .)٦(وإىل هذا ذهب أبو السعود وابن عاشور
 وال مرجح بينها، فال - عدا األول؛ فإنه ضعيف-واألقوال كلها حمتملة

 :إذ ال تعـارض بينهـا، قـال العالمـة الـشوكاينمانع من احلمل عليها مجيعـا؛ 
 ألن دخــوهلم ال يكــون إال ؛إىل اجلميــع -االســتثناء–وال مــانع مــن عــوده "

                                                
   . )٣٦٣٦/ ٥(وغ النهاية اهلداية إىل بل )١(
 ).  ٣/٥٦(فتح القدير ) ٢(
   ). ١٣/٣٥٠( أخرجه ابن جرير)٣(
   ). ١٣/٣٥١(جامع البيان  : انظر)٤(
 .  )٤/٤١١(تفسري ابن كثري )٥(
 ٤/٧١( إعالم املوقعني ،)٤/٣٠٧(تفسري أيب السعود :  انظر)٦(

 .   )١٣/٥٥( التحرير والتنوير 



 

 
 

    .)١("بمشيئة اهللا سبحانه كام أهنم ال يكونون آمنني إال بمشيئته
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¸ ¶ µ ´  ³  Z١١: الرعد 
I:  [ x    w خالف أهل العلم يف قولـه ~ )٢(ذكر  ابن اجلوزي

z   yZ عـىل هـذا واملعنـىيف اآلية تقديم وتـأخري، :  وذكر أن بعضهم قال 
  .له معقبات من أمر اهللا حيفظونه: القول

  .)٣(الفراءوهذا مذهب 
 . الليل تعقب مالئكة النهارمالئكة ف وقد ذهب إىل أن املراد باملعقبات املالئكة،

بأن األصل عدم التقديم والتأخري، فال يـصار إليـه إال بـدليل : ويناقش هذا القول
 .وال دليل

 :قال السمني احللبي
ــراء وغــريه، وأن األصــل" ــام زعــم الف ــأخري ك ــديم وت ــيس يف الكــالم تق َول ُ ــه : ٌٌ ل

ِمعقبات من أمر اهللا حيفظونه من بني يديه ْ ْ َِ ِِ ْ َُ ِ األصل عدمه مع االستغناء عنهَّ ألن؛ِّ ُ َ")٤(. 
وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن اآلية الكريمة عـىل نـسقها، وأنـه ال 
َّتقديم فيها وال تأخري، وعىل هذا األكثر مـن املفـرسين، وذلـك ألن األصـل 

                                                
 .  )٣/٥٦(فتح القدير  )١(
 ).  ٤/٣١٢(يف زاد املسري ) ٢(
 ).٢/٦٠(معاين القرآن للفراء) ٣(
 ).   ٧/٣٠(الدر املصون) ٤(



 

 
 

 .عدم التقديم والتأخري
فظونـه حي:  يف اآليـة الكريمـة  بمعنـى البـاء، أي"مـن" عىل أن )١(واألكثر منهم

 .ً تأخذ معنى الباء، ويكون املحفوظ منه حمذوفا"من"بأمر اهللا، فـ
، وهــو اختيـــار )٤( ومقاتــل بــن سليمـــان)٣( وقتــادة)٢(وإىل هــذا ذهــب جماهــد

 السمرقندي والواحدي والسمعاين
 .)٥( والبغوي وابن اجلوزي وأبو حيان 

ممـا : ، أيأمـر اهللاحفظهـم لـه مـن : املـراد: ومثل هذا القول يف املعنى قول من قال
  .أمرهم اهللا به

 .)٨(، واختاره النحاس والزجاج)٧(وابن جبري )٦(ابن عباسقاله 
أن احلفظ بـأمر اهللا تبـارك وتعـاىل، وخيتلفـان : فهذا القوالن يشرتكان يف أن املعنى

َّ نابـت منـاب البـاء، والثـاين عـىل أن مـن بيانيـة، "مـن"يف تقدير اآلية، فاألول عـىل أن 
                                                

 ).٣/٨١(كام عزاه هلم السمعاين يف تفسريه ) ١(
 ). ١/٣٢٦("تفسري جماهد": انظر) ٢(
 ). ٢/٣٢٥(أخرجه الصنعاين يف تفسريه )٣(
 ).  ٢/١٧٠("تفسري مقاتل بن سليامن":انظر) ٤(
تفسري ابـن أيب "، )١/٥٦٧(للواحدي"الوجيز"، )٢/٢١٩("فسري السمرقنديت":انظر) ٥(

ــذكرة "، )٣/٩("تفــسري البغــوي"،)٣/٨١("تفــسري الــسمعاين"، )٢/٣٤٨( "زمنــني ت
ــب ــسري الغري ــسري اخلــازن"، )١/٢٧١( "األريــب يف تف  "البحــر املحــيط"، )٤/٨("تف

 د الـــربالبـــن عبـــ"االســـتذكار"، )٥٠ص( للزجـــاجي "حـــروف املعـــاين"، )٥/٣٦٤(
)٤/٣٠٦.( 

 ) .  ٧/٢٢٣٠(بن أيب حاتم النحوه و) ١٣/١١٧(أخرجه الطربي )  ٦(
 ).١٣/١١٧(أخرجه الطربي ) ٧(
 ). ٣/٤٧٩("معاين القرآن"، )٢/٣٥٣("إعراب القرآن" :انظر) ٨(



 

 
 

 : ازيقال الر
،  وأبقـى خـربه، فحـذف االسـم، مما أمر اهللا به: أي، ذلك احلفظ من أمر اهللا:أي"

 .)١(" الذي فيه ألفان: واملراد،كام يكتب عىل الكيس ألفان
أن احلفـظ :  أي"عـن" بمعنـى "من"إن : وقد ال نحتاج إىل هذا التقدير، بل نقول

، وعـزى هـذا القـول ~طبـي ناتج عن أمـر اهللا، ال مـن املالئكـة، وهـذا مـا قالـه القر
 .)٢(للحسن

  .حيفظونه ألمر اهللا فيه حتى يسلموه إىل ما قدر له: ومثل هذا القول قول من قال
  .)٣( حتى إذا جاء القدر خلوا عنه، حيفظونه من أمر اهللا: ابن عباسقال

فهذا معناه أهنم حيفظونه بأمر اهللا تبارك وتعاىل؛ ولذلك إذا نـزل القـدر خلـوا بينـه 
 .نه؛ ألهنم مل يأمروا بحفظهوبي

  . وال يقدرون، حيرسونه من أمر اهللا:املراد: )٤(وقيل
 .من أمر اهللاهبم رتس فرس املعقبات بأهنا احلرس للملك حيهذا عىل قول من و

وهـذا قــول ضــعيف ال يــسلم لقائلــه؛ إذ ال ذكـر حلــرس امللــك، وال للملــك، ثــم 
 .فاآلية عامةيلزم أن اآلية خاصة يف األمراء، وليس كذلك، 

 . ، فاجلن من أمر اهللا تبارك وتعاىلحيفظونه من اجلناملراد : وقيل
                                                

 ).١٩/١٦ ("تفسري الرازي")١(
 ).٩/٢٩٢("اجلامع ألحكام القرآن ": انظر) ٢(
ــــصنعاين يف تفــــسري) ٣( ــــن أيب حــــاتم) ١٣/١١٦(والطــــربي) ٢/٣٣٢(هأخرجــــه ال  واب

)٧/٢٢٣٢.( 
 "الكـشاف"، )٢/٣٥٣(للنحـاس"إعـراب القـرآن"، )١٣/١١٨("جامع البيان": انظر) ٤(

تفسري "، )٢/١٤٦("تفسري العز بن عبد السالم"، )٤/٣١١ ("زاد املسري"، )٢/٤٨٧(
 .)٣/٦٩("فتح القدير"، )٥/٨( "تفسري أيب السعود"، )٣/٣٢١( "البيضاوي



 

 
 

 .)٢( والنخعي)١(قال جماهدوهبذا 
  .)٣(، فحذف املضافاحلسنات والسيئات: عمله حيفظون عليه :وقيل

 أو ،أن احلفظـة مـن أمـر اهللا z    y x    Z] :وعىل هذا القول يكون معنـى قولـه
 مـراد هبـا : وهـي، وحـدت وذكـرتwZ]اء التـي يف قولـه اهلـوحتفظ بأمر اهللا 

 مـن الـذي هـو مـستخف بالليـل وسـارب ، ألهنا كناية عـن ذكـر؛احلسنات والسيئات
 .)٤(بالنهار

 . )٥(ابن جريجوهذا مذهب 
وهذا عىل قول من فرس املعقبات بامللكني اللذين عن اليمـني وعـن الـشامل قعيـد، 

 يؤيد هذا القول، وبنـاء عليـه؛ فهـذا املعنـى وهذا غري صحيح؛ ألن وصف التعاقب ال
أنه يلزم منـه التقـدير، واألصـل عنـد : فيه نظر من هذه اجلهة، ومن جهة أخرى، وهي

 .أهل العلم عدم التقدير
 ما ذهب إليه اجلمهور مـن أن املـراد -والعلم عنده تبارك وتعاىل-والذي يرتجح 

ا احلفظ مـن أمـر اهللا، وبـإذن اهللا  بأمر اهللا، أو هذz    y x     wZ]: بقوله تعاىل
I فليس فيها تقديم وال تأخري؛ كام أن لفـظ اآليـة عـام، فـال يقيـد بمـؤمن وال كـافر؛ 

فالعباد مجيعهم حمفوظـون بحفـظ اهللا تعـاىل هلـم، ويؤيـد هـذا أن اهللا جـل شـأنه أردف 
̄ °]: بعد ذكر احلفظ، قوله  ® ¬  « ª © ̈Z.  أي أن تلـك املعقبـات

                                                
 .   )٧/٢٢٣٠(ابن أيب حاتم و) ١٣/١١٩( الطربي أخرجه) ١(
 ).١٣/١١٩( الطربي أخرجه) ٢(
 ).  ٥/٣٦٤("البحر املحيط"، )٣/٣٠٢("املحرر الوجيز" :انظر) ٣(
 ). ١٣/١١٩("جامع البيان" :انظر) ٤(
 ).   ١٣/١١٩( الطربي أخرجه) ٥(



 

 
 

 .ر اهللا تبارك وتعاىل وعبيدهال حتول بني أم
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  :قوالن 2Z 3] :من قوله تعاىليف الباء ذكر ابن اجلوزي أن 

إال رجـاال  ومـا أرسـلنا مـن قبلـك : تقديره،ً وتأخرياً أن يف الكالم تقديام:أحدمها
 .)١(أرسلناهم بالبينات والزبر

هكذا قال اإلمام ابن اجلوزي، واحلق أن هـذا إضـامر، ولـيس بتقـديم وال تـأخري، 
وهلذا، فأهل العلم الناقلون لألقوال يغايرون بـني هـذين القـولني، اإلضـامر والتقـديم 

 :ري، قـال، بل إن اإلمام القرطبي بعد نقـل قـول مـن قـال بالتقـديم والتـأخ)٢(والتأخري
 وال ، أرسلناهم بالبينـات والزبـر: أي Z "] يف الكالم حذف دل عليه: وقيل"

 ال "إال" األول عـىل هـذا القـول ؛ ألن مـا قبـل  Z "]بـ  2Z]يتعلق 
   .)٣(" أرسلناهم بالبينات:يعمل فيام بعدها، وإنام يتعلق بأرسلنا املقدرة، أي

 : والتقدير عىل مذهبهيف اآلية تقديم وتأخري،: ولنبدأ بقول من قال
 . نوحي إليهم بالبينات والزبرًمن قبلك إال رجاالوما أرسلنا 

                                                
   . )٤/٤٥٠(زاد املسري  )١(
، )٣/٣٩٥(املحـرر الـوجيز ،)٦/١٨(تفـسري الثعلبـي ، )١٤/٢٢٩(جامع البيـان:  انظر)٢(

ـــل  ـــوم التنزي ـــسهيل لعل ـــسعود ،)٢/١٥٤(الت ـــسري أيب ال ـــدير ،)٥/١١٦( تف ـــتح الق  ف
    ).١٠/٣٨١٢(، حماسن التأويل)٣/١٦٤(

   ). ١٢/٣٢٩( اجلامع ألحكام القرآن)٣(



 

 
 

 .  Z ']أي أن الباء قد تعلقت بالفعل 
 . )١(وهذا مذهب السمرقندي

 لكـن خـالفوا -التقـديم والتـأخري-وشارك آخرون من أهل العلم يف هـذا القـول
مـن قبلـك ومـا أرسـلنا : والتقـديريف التقدير، فـرأوا أن البـاء متعلقـة بالفعـل أرسـلنا، 

  .إال رجاال نوحي إليهم بالبينات والزبر
 .)٣( وقدمه ابن جزي)٢(وهو اختيار الطربي وحيي بن سالم

فاسـألوا أهـل الـذكر بالبينـات والزبـر إن كنـتم : املعنى: ويف اآلية قول آخر، وهو
 .ال تعلمون

 .)٤(وعليه؛ فالذكر بمعنى العلم
 .ً رجاال ملتبسني بالبينات: أيصفة له،  Z &]متعلق بـ : وقيل

 .)٥(وإليه ذهب ابن عاشور
 . وهذه أقوال متفقة عىل التقديم والتأخري يف اآلية الكريمة

 أرسـلناهم :أرسـلنا، والتقـدير: وذهب آخرون إىل أن الباء متعلق بالفعل املضمر
                                                

     .)٢/٢٧٥(تفسري السمرقندي  : انظر)١(
ِيى بن سالم بْ حي)٢( َّ َ ُ ُّن أيب ثعلبة أبو زكريا البرصيَ َ َّ ُ َ ِْ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ ِ ُاإلمام، العالمة، أبو زكريا البرصي، نزيل ،ِ ُْ ُّ َ َّ ُ َِ َِ ِ ِْ َ ُ ََ ََّ َ

َاملغرب بإفريقية ْ ََ ِْ ِ ِِ ِ ِ َقال ،ْ ٌَ كان ثقة، ثبتا، عاملا بالكتاب والـسنَّة، ولـه معرفـة : أبو عمرو الداينَ َ َ ً ً َ ً َ َِ ْ ُ َ َ َْ ُِّ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ
َباللغة و ِ َ ُّ ٍالعربية، ولد سنَة أربع وعرشين ومائةِ ِ ِ َِ ٍَ َ ْ َ َ ُ َّ َِ ِْ ْ َ ََ َ َوقـال ابـن يـونس .َ ْ ُ ُ ْ َُ َ ْمـات بمـرص، بعـد أن : َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ

ِحج، يف صفر، سنَة مائتني ْ ََ َ َ ٍَ َ َّ      ).١٧/٤٠٨(سري أعالم النبالء  انظر ترمجته ومصادرها يف . َِ
التـسهيل لعلـوم التنزيـل ،)٢/٤٠٤(  زمنـني أيبتفـسري ابـن،)١٤/٢٢٩(جامع البيـان : انظر)٣(

)٢/١٥٤(،.   
   ). ٢/٣٨(تفسري الرازي:  انظر)٤(
    .)١٤/١٦٢(التحرير والتنوير )٥(



 

 
 

 . األول عىل هذا املحذوف" أرسلنا "بالبينات ودل 
حـدي وابــن عطيـة والبيـضاوي وأبـو حيـان والــسيوطي وإليـه ذهـب مكـي والوا
 .)١(وقدمه أبو السعود والقاسمي

 .واهللا أعلم بالصواب
D  ] :قــــال تعــــاىل  C B A @ ?  > =  <  ;  : 9

 R Q P O N ML K J I H G F E
S Z٦٠:  اإلرساء 

أخـــرت هـــذه اجلملـــة :موضـــع التقـــديم والتـــأخري يف اآليـــة الكريمـــة
[L K J IZــن قولــه  E D C B A Z ]: ع

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة امللعونة يف القرآن إال : فيكون النسق
 .فتنة للناس

 : تقـديره، ويف اآليـة تقـديم وتـأخري: قـال املفـرسون": قال ابن اجلوزي
 .)٣(وهكذا قال أبو حيان. )٢("وما جعلنا الرؤيا والشجرة إال فتنة للناس

، عونـة عطفـا هبـا عـىل الرؤيـاونـصبت الـشجرة املل":قال اإلمام الطربي
 :فتأويل الكالم إذن

ــشجرة امللعونــة يف القــرآن إال فتنــة  ــي أرينــاك وال ومــا جعلنــا الرؤيــا الت
                                                

 ، املحـرر الـوجيز)٦٠٧/ ١(لواحـدي ل الـوجيز، )٦/٤٠٠١(اهلداية إىل بلوغ النهايـة  : انظر)١(
جلاللــني تفــسري ا، )٥/٤٧٨(البحــر املحـيط  ،)٣/٣٩٩(ي تفـسري البيــضاو، )٣/٣٩٥(
      .)٥/١١٦( تفسري أيب السعود ،)٣٥١: ص(

  ). ٥/٥٤("زاد املسري") ٢(
  .)١٢/٣٢٢("اللباب يف علوم الكتاب" :، وانظر)٦/٨٢٦("البحر املحيط" )٣(



 

 
 

 .)١("للناس
» ¬ ®̄  ° ± º ¹ ¸¶ µ ´   ³ ²  ] :قال تعاىل

 Å Ä Ã Â Á      À ¿ ¾ ½ ¼  »
È Ç Æ Z٢ – ١:  الكهف 

 :دمت عــىل قــµ ´   ³ Z ¶] مجلــة:)٢(موضــع التقــديم والتــأخري
[ºZونسق اآلية : 

 .ً ومل جيعل له عوجاأنزل عىل عبده الكتاب قيام
 . )٣( عىل أنه حال من الكتاب" º"وعىل هذا؛ يكون انتصاب

وهذا ما ذهب إليه مجع من املفرسين، بـل عـزاه ابـن اجلـوزي إىل العلـامء 
 : بالتفسري، فقال

 أنزل :أخري تقديرها يف هذه اآلية تقديم وت:قال العلامء باللغة والتفسري"
 .)٤("ًعىل عبده الكتاب قيام
وزعم األخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد ومجهـور ":وقال القرطبي

                                                
ــشكل إعــراب القــرآن": ، وانظــر)١٤/٦٥٢("جــامع البيــان" )١( اجلــامع "،)٤٣٢ص ("م

ــرآن  ــام الق ــر"، )١٠/٢٨٣("ألحك ــسري ال ــضاوي"،)٢٠/١٨٩ ("ازيتف ــسري البي  "تف
 "التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل"، )٢/٨٢٦("التبيـــان يف إعـــراب القـــرآن"، )٣/٤٥٤(
 ). ١٥/١٠٥("روح املعاين"، )٢/١٧٤(

 ).٥/١٠٣("زاد املسري":  انظر)٢(
 ،  )٣/١٩٣("أضواء البيان" : انظر)٣(
ــون" :، وانظــر)٥/١٠٣("زاد املــسري" )٤( ــامورديل "النكــت والعي ــسري ت" ،)٣/٢٨٤( ل ف

 ).٢١/٦٤( "ازيالر



 

 
 

احلمـد هللا الـذي : املتأولني أن يف أول هذه السورة تقديام وتأخريا وأن املعنى 
 .)١("أنزل عىل عبده الكتاب قيام ومل جيعل له عوجا قيام نصب عىل احلال 

: ، واختــاره مــن املفــرسين)٢(ب ابــن عبــاس وتلميـذه جماهــدوهـذا مــذه
 .)٣(الطربي والواحدي والبغوي وابن عطية وابن جزي الكلبي

وقــد دفــع هــذا القــول مجــع مــن أهــل العلــم بــل بــالغ الــرازي ووصــفه 
 :، وحمصل هذا الرد يرجع إىل أمرين اثنني، مها)٤(بالفاسد

، وبــني )٥(ني احللبــيأنــه خــالف األصــل، وممــن رده هبــذا الــسم: أوهلــام
 :الرازي وجه ذلك، فقال

 µ ´   ³ ] : ألنا بينا أن قوله ؛ قد بينا ما يدل عىل فساد هذا الكالم"
¶Zوقولــه،كونــه كــامال يف ذاتــه يــدل عــىل :  [º Z يــدل عــىل كونــه 

 ، لغـريهً وكونه كامال يف ذاته متقدم بالطبع عىل كونه مكمال،)٦(مكمال لغريه

                                                
 "تفـــسري العـــز بـــن عبـــد الـــسالم" :، وانظـــر)١٣/٢٠٤("اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن" )١(

)٢/٢٣٧ .( 
 ). ٩/٤٨٣("الدر املنثور": انظر هذين األثرين يف)٢(
 "الوســـيط" ،)٢/٦٥٣ (لواحـــديل "الـــوجيز" ،)١٥/١٤٠( "جـــامع البيـــان": انظـــر)٣(

ــوجيزاملحــ"، )٥/١٤١("تفــسري البغــوي" ،)٣/١٣٥( ــسهيل " ،)١٠/٣٦٢("رر ال الت
 ). ٢/١٨٢( "لعلوم التنزيل

  وال يوافق الرازي عىل هذا الوصف، لذهاب جلة من العلامء إىل هذا القول، مع احـتامل )٤(
 .السياق له

 . )٧/٤٣٥("الدر املصون": انظر)٥(
صحيح والـ. ، فالقرآن سبب هلدايـة اخللـقالقائم بمصالح الغري : يذهب الرازي أن القيم)٦(

    . املستقيم، وهو ضد االعوجاج: َّأن املراد



 

 
 

 وهـو ، أن الرتتيب الصحيح هو الذي ذكـره اهللا تعـاىلفثبت بالربهان العقيل
 .)١(º ¶ µ ´   ³ Z]: قوله 

، وهـذا ممنـوع لغـة، لفـصل بـني احلـال وذي احلـالأنه يلـزم منـه ا: الثاين
 فهو داخل يف حيـز Z ¯ ] معطوف عىل Z ³   ´] :أن قوله" :وبيانه

ض  مــن الكتــاب فاصــل بــني احلــال وذي احلــال بــبعًالــصلة، فجاعلــه حــاال
 .)٢("الصلة

 : وهذا الوجه قد دفعه مجع من أهل العلم، فقالوا
ــة ــست معطوفــة عــىل و ، مجلــة حاليــةµ ´   ³ Z ¶ ] :إن مجل لي

 أنـزل عـىل عبــده : حـال بعـد حـال، وتقريـر املعنـى" º" :وقولـه. الـصلة
وتعـدد .  ويف حـال كونـه قـيام،الكتاب يف حال كونه غـري جاعـل فيـه عوجـا

اجلمهور عىل جواز تعدد احلال مع احتاد عامل احلـال  و،احلال ال إشكال فيه
 .وصاحبها

ــــراب  ــــذهب يف إع الراغــــب : º Z ]وممــــن ذهــــب إىل هــــذا امل
 .)٣(األصفهاين

 إن:  ومــن وافقــه)٤(إذا علمنـا هــذا، فــأقرب مـن هــذا القــول قـول قتــادة
                                                

   ).٢١/٦٤("تفسري الرازي" )١(
 "التبيــان يف إعــراب القــرآن"، والعكــربي يف )٢/٦٥٧("الكــشاف" قالــه الزخمــرشي يف )٢(

)٢/٨٣٧ .( 
ـــر":  انظـــر)٣( ـــسري ال ـــدير" ،)٢١/٦٤("ازيتف ـــتح الق ـــان"،)٣/٢٦٩("ف  "أضـــواء البي

)٣/١٩٣(     . 
 ).  ٥/١٤١("تفسري البغوي" :ن قتادة غري واحد، انظر ذكره ع)٤(



 

 
 

 . جعلناه:  منصوب بمضمر، تقديرهZقيام]
 .)١(ي والشنقيطيواختاره الزخمرشي والشوكاين وقدمه البيضاو

 . أن األصل عدم التقديم والتأخري: ويؤيده
وألهل القول السابق معارضـة هـذا القـول بـأن األصـل عـدم التقـدير، 
فتتعـــارض القاعـــدتان، والشـــك أن التقـــدير أهـــون مـــن ادعـــاء التقـــديم 
والتأخري، كام أن الدليل قائم عىل هذا التقدير، فلام جعـل اهللا كتابـه غـري ذي 

 .ًأي جعلناه قيام، وهذا بني: قيام: عوج، قال
 ومل جيعل له عوجا لكـن :يف بعض مصاحف الصحابةأن : ًويؤيده أيضا

 .)٢(جعله قيام
% & '  ] : قال تعاىل  $ #Z ٢: مريم. 

 تقـدمت عـىل Z $]كلمـة :)٣(موضع التقديم والتأخري عند من يراه
[ ' &Zذكر ربك عبده برمحته: واملعنى. 

هـذا ذكـر : وع بكهـيعص، وإن شـئت أضـمرتالـذكر مرفـ":قال الفراء
 .)٤("ذكر ربك عبده برمحته، فهو تقديم وتأخري: رمحة ربك، واملعنى

وإىل مثــل هــذا ذهــب البغــوي، أعنــي يف التقــديم والتــأخري وخــالف يف 
 .)٥("هو"رفع بمضمر، قدره بـ: العامل فقال

                                                
 " فـــتح القــــدير"،)٣/٤٧٥("تفــــسري البيـــضاوي" ،)٢/٦٥٧("الكـــشاف" :انظـــر) ١(

   ).٣/١٩٤("أضواء البيان" ،)٣/٢٦٩(
 ). ١٠/٣٦٢("املحرر الوجيز": انظر)٢(
     .)٢٠٦/ ٥(زاد املسري  : انظر)٣(
 ). ٢/١٦١(للفراء"معاين القرآن" )٤(
 . )٥/٢١٨ ("تفسري البغوي" )٥(



 

 
 

 :، فقالZ$ %] وإىل نحو هذا ذهب ابن عاشور، غري أنه أخر
 نظم هذا الكالم عىل طريقة بديعة من اإلجيـاز والعـدول عـن وقد جاء"

زكريـا إذ نـادى  ذكـر عبـدنا: األسلوب املتعارف يف اإلخبار، وأصل الكـالم
 فكـان يف تقـديم اخلـرب بـأن اهللا رمحـه ،فرمحـة ربـك. . . رب الـخ : ربه فقـال

يف إضـافة اهتامم هبذه املنقبة له، واإلنباء بأن اهللا يرحم من التجأ إليه، مـع مـا 
 .)١(" وإىل ضمري زكريا من التنويه هبامالنبيرب إىل ضمري 

 :وأكثر أهل العلم عىل خالف هذا القول، حتى قال ابن عطية
 .)٢(" فقد تعسف، ومن قال يف الكالم تقديم وتأخري"

والذي ذكره األكثرون هو عـدم التقـديم والتـأخري؛ ألنـه األصـل، فهـو 
 . اهللا تعاىلإن شاء-املقدم عىل القول اآلخر

 : والقـول الـذي هـو الـصواب عنـدي يف ذلـك أن يقـال": قال الطـربي
 ،والعبــد منــصوب بالرمحــة... هــذا: وهــو،الــذكر مرفــوع بمــضمر حمــذوف

 هذا ذكر رمحة : فتأويل الكالم، ألنه بيان عن العبد؛وزكريا يف موضع نصب
  .)٣("ربك عبده زكريا

ــ ــن كث ــسمعاين واب ــىل هــذا الواحــدي وال ــه ع ــيل وتبع ري واجلــالل املح
 .)٤(والشوكاين والشنقيطي

 
                                                

  ).١٦/٦١("التحرير والتنوير" )١(
 ).  ٤/٤("املحرر الوجيز" )٢(
 ). ١٥/٤٥٣("جامع البيان" )٣(
 "تفـسري اجلاللـني")٣/٢٧٦("تفـسري الـسمعاين"،)٢/٦٧٥(لواحديل"الوجيز": انظر)٤(

 ) .  ٣/٣٥٩("أضواء البيان"، )٣/٣٢١ ("فتح القدير" ،)٣٩٦ص(



 

 
 

 ).٢٣:طه( Z } | { ~ � ] : قال تعاىل
: أن الكربى متـأخرة، والتقـدير:)١(موضع التقديم والتأخري عند من يراه

 .لنريك الكربى من آياتنا
     . )٢(وقد ذهب إىل هذا أبو عبيدة والسمرقندي

  
: لعـل وجـه هـذا القـولوعىل هذا، يكون الكربى مفعول ثاين لنريك، و

ًأن لفظ الكربى يدل عىل كوهنا واحدة، فهي إذا وصف ألحد اآليـات التـي  َّ
 .بعث هبا موسى

وذهب آخرون من العلامء إىل أن اآلية عـىل نـسقها، وأنـه ال تقـديم فيهـا 
تأنيث األكـرب، وهـي ٍوال تأخري، وأن من آياتنا مفعول ثان لنريك، والكربى 

ِوصف جلمع املؤنـث غـري ، وهي ا أكرب من غريهاصيغة تفضيل تدل عىل أهن ِ
َ وصــــَف الواحــــدة عــــىل حــــد،العاقــــل ِ  [  Z  YZ و [  D

EZ)٣(. 
 .)٤(وممن ذهب إىل هذا الطربي وأبو حيان وابن عاشور والسعدي

 يف موضع املفعول "ياتناآمن " :والذي نختاره أن يكون":قال أبو حيان
ياتـه تعـاىل آم مـن ذلـك أن تكـون  ألنـه يلـز؛ صفة آلياتنا"الكربى"الثاين، و

                                                
     .)٥/٢٨١(ملسري زاد ا : انظر)١(
: وقد حكاه غري واحد، منهم"، )٢/٣٩٣("بحر العلوم "،)٢/١٨("جماز القرآن": انظر)٢(

 ). ١٦/٥٢ ("جامع البيان"الطربي يف
 ).  ٣/١٢٠("هتذيب اللغة" : انظر)٣(
 "أضــواء البيــان"،)١٦/٢٠٩("التحريــر والتنــوير" ،)١٦/٥٢("جــامع البيــان": انظــر) ٤(

 ). ٥٠٤ص ("عديتفسري الس" ،)٤/٥٣٣(



 

 
 

 ، ألن ما كان بعض اآليـات الكـرب صـدق عليـه أنـه الكـربى؛كلها هي الكرب
 ألهنـا هـي املتـصفة ؛ مل تتصف اآليات بالكربً مفعوال"الكربى"وإذا جعلت 

 فال يمكن أن يكون ً، مفعوال"الكربى" إذا جعلت :ًبأفعل التفضيل، وأيضا
 فكـان يكـون ،كـان يلـزم التثنيـة يف وصـفيهام ألهنـام ؛ًصفة للعصا واليد معـا

 منهام فيهـا معنـى ً ألن كال؛ وال يمكن أن خيص أحدمها، الكربيني:الرتكيب
  .)١("التفضيل

 .إنام مل يقل الكرب؛ألجل رؤوس اآلي: وقال بعضهم
 .)٢(ذهب إىل هذا البغوي والقرطبي 

 وهــذا القــول قريــب مــن ســابقه، ذلــك؛ ألن أصــحابه يــرون اآليــة عــىل
ــذي  ــأخري، غــري أهنــم خــالفوا يف الــسبب ال ــا وال ت نــسقها، فــال تقــديم فيه

 .استعملت له الكربى
لنريـك مـن آياتنـا : اآلية عىل نسقها لكن ثمـة حمـذوف، والتقـدير: وقيل

 .اآلية الكربى
 .اآلية: وعىل هذا، فالكربى صفة ملحذوف، هو

، )٣(اين الواحدي والرازي واجلـالل املحـيل والـشوك: واختار هذا القول
 .)٤(وقدمه الزخمرشي

                                                
 ). ٦/٢٢٣( "البحر املحيط" )١(
، وعــزاه ابــن )١٤/٥١("اجلــامع ألحكــام القــرآن"،)٥/٢٧٠("تفــسري البغــوي": انظــر)٢(

 .  إىل املفرسين) ١٣/٢٢٢ ("اللباب" عادل يف
 "تفـــسري اجلاللـــني"، )٢٢/٢٧("ازيتفـــسري الـــر" ،)٣/٢٠٥( "الوســـيط" : انظـــر)٣(

 ). ٣/٣٦٢("فتح القدير" ،)٤٠٨ص(
 ).  ٣/٦١("الكشاف" :انظر) ٤(



 

 
 

وهبذا، ال يلزم أن املراد باآلية الكربى العصا؛ ألن اآلية جـنس، فيـشمل 
 .)١(العصا واليد

 قـول ابـن عبـاس -عند ذكرهم هلذا القول-وقد نقل كثري من املفرسين 
كانـت يـد موسـى أكـرب : وأنه يدل عىل هـذا القـول، قـال ابـن عبـاسب  

 .)٢(آياته
ول معارض بأن األصل عدم اإلضامر، إال إذا دل الـدليل َّغري أن هذا الق

 .عليه، وال دليل
َّوهذا القول مغاير للقول السابق مـن جهـة أن الكـربى عـىل هـذا القـول 

 الكربى من نعـت اآليـات فلـم :فإن قيل": وصف آلية واحدة، قال الرازي
 .)٣("ى لنريك اآلية الكرب: واملعنى،بل هي نعت اآلية: مل يقل الكرب ؟ قلنا 

وأرجح هذه األقوال القول الذي اختـاره الطـربي، وذلـك ألنـه موافـق 
األصل كـون الكـالم عـىل نـسقه، فـال تقـديم : للقاعدة املعلومة املتفق عليها

وال تأخري، وال إضامر، وهذا القول متمش مع هـذه القاعـدة، مـع أن معنـى 
مــه القــاري  يف غايــة الوضــوح ولـذا، فــاملعنى الــذي يفه-بنــاء عليــه-اآليـة 

فعلنا مـا ذكرنـا مـن انقـالب العـصا : ويدركه التايل لآلية من أول وهلة، هو
 ألجـل أن نريـك مـن آياتنـا ؛حية تسعى، ومن خروج اليد بيـضاء للنـاظرين

 .الكربى الدالة عىل صحة رسالتك، وحقيقة ما جئت به
                                                

 ).٣/٣٦٢("فتح القدير"  )١(
 لبــاب التأويــل"، )٣/٢١٥("تفــسري البغــوي"، )٦/٢٤٢("تفــسري الثعلبــي":  انظــر)٢(

 ). ١٣/٢٢٢("اللباب يف علوم الكتاب" ،)٤/٢٦٧( للخازن"
   .)٢٢/٢٧("تفسري الرازي" )٣(



 

 
 

T S ] : قـــــــال تعــــــــاىل  R Q P  O N         M L  Z
 ).١٢٩:طه(

 S ]  تقدمت عـىلR Q Z ]أن : )١(د من يراهموضع التقديم عن
TZّوأجل مسمى لكان سبقت ولوال كلمة :  واملعنى َ  .ًلزاماالعذاب َ

 لـوال كلمـة سـبقت مـن ربـك : يقـول،وفيه تقديم وتـأخري" :قال جماهد
 .)٢("وأجل مسمى لكان لزاما

 . )٣(وهكذا قال قتادة والسدي
ــال ــاين ك ــاب املع ــرسين وأرب ــة وإىل هــذا ذهــب جــل املف ــن قتيب فراء واب

والبغوي والسمعاين وابن عطية والرازي واخلازن والبيـضاوي وأبـو حيـان 
 .)٤ (وابن جزي الكلبي واأللويس والسعدي

بل مل أر من ذكر قوال سوى هذا، وإن كان الـبعض قـد جـوز فيهـا قـوال 
 .آخر، غري أن هذا هو الظاهر من السياق

 أو عـىل "كلمـة" عـىل ً ال خيلـو مـن أن يكـون معطوفـا":قال الزخمـرشي
                                                

     .)٥/٣٣٣(زاد املسري  : انظر)١(
  ).٤٠٦ص("تفسري جماهد" )٢(
 ). ١٠/٢٦٠("الدر املنثور": انظر)٣(
تفــسري " ،)٢٠٩ص("تأويـل مــشكل القــرآن"،)٢/١٩٥(للفــراء"معــاين القــرآن": انظـر)٤(

تفسري " ،)٤/٦٩("املحرر الوجيز"، )٣/٣٦٣("فسري السمعاينت"،)٥/٣٠٢("البغوي
 ، )٢/٩٠٨("التبيان يف إعراب القرآن" ،)٢٢/١١٤("ازيالر
 البحــر "،)٤/٧٦("البيــضاوي تفــسري"،)٤/٢٨٦(" التنزيــللبــاب التأويــل يف معــاين"

 ،)١٦/٢٨٠("روح املعــاين" ،)٣/٢١("التـسهيل لعلــوم التنزيـل"،)٦/٢٦٨("املحـيط
 ).  ٥١٦ص ("تفسري السعدي"



 

 
 

  لكان األخذ العاجل وأجل مـسمى الزمـني هلـم كـام: أي"كان"الضمري يف 
  . )١("كانا الزمني لعاد وثمود، ومل ينفرد األجل املسمى دون األخذ العاجل

 من أمجعها، ما قالـه أبـو "وأجل مسمى":وقد ذكرت وجوه عده لتأخري
 :السعود

 ولإلشـعار ،يـان جـواب لـوالوفصله عام عطف عليـه للمـسارعة إىل ب"
ـــنهام بنفـــ ـــتقالل كـــل م ـــزوم العـــذابيباس ـــاة فواصـــل اآلي ، ل  ومراع

 .)٢("الكريمة
 

ـــاىل ـــال تع ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ §̈   ] : ق
 ® ¬ «    ª © Z٤٣:األنبياء 

 :متقدمـة عـىل Z ¢] أن: )٣(موضع التقديم والتأخري عند من يراه
[¤ £Zة من دوننا متنعهمأم هلم آهل:  وتقدير الكالم عىل هذا القول. 

ً، فهــي إذا متعلقــة Z ¡] صــفة لـــZ £ ¤] "وعــىل هــذا؛ فـــ
 . Z¢] وليس بـ Z¡]بـ

، ومل حيــك )٤(وهــذا القــول يف معنــى اآليــة الكريمــة حكــاه ابــن اجلــوزي
 . ًسواه، واحلق أن يف اآلية قوال آخر سواه، كام سيأيت

                                                
 "تفــسري أيب الــسعود"، )٤/٧٦("تفــسري البيــضاوي": ، وانظــر)٣/٩٦("الكــشاف" )١(

)٦/٤٩  .( 
املحـــرر "، )١٦/٢٨٠("روح املعـــاين"، )٣/٢١("التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل" :  انظـــر)٢(

 ).٤/٦٩( "الوجيز
      ).٥/٣٥٣("زاد املسري" : انظر)٣(
   ).٥/٣٥٣("زاد املسري" يف)٤(



 

 
 

ــاس ــويس البــن عب ــد عــزاه األل ــن جريــر والبغــوي )١(وق  واختــاره اب
  :ً، وقال مرجحا األول)٢(والشنقيطي

ومن يقل مـنهم ":ونحوه كثري يف القرآن كقوله، األوليواألظهر عند"
ــه ــه مــن دون ــه"إين إل ــه آهلــة" :وقول ــن دون ــن "واختــذوا م ــك م  إىل غــري ذل

  .)٣("اآليات
ويف اآلية قول آخر، وهو أنه ال تقديم يف اآليـة وال تـأخري، بـل هـي عـىل 

 فقـابلوا صـنيع )٤(للواحدي وغريه، بل مل حيكوا سـواهنسقها، وهذا ما رأيته 
 حكاه بصيغة التمريض بعـد تفـسريه لآليـة )٥(بل إن الشوكاين. ابن اجلوزي

 .بالقول السابق
األصـل يف الكـالم كونـه عـىل : ٍوهذا القول متمش مع القاعدة العريضة

 .نسقه، فال تقديم وال تأخري إال بدليل
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á É ] :قـــــال تعـــــاىل

Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê  Z٢٧: النور 

                                                
 ).  ١٧/٥٢("روح املعاين" : انظر)١(
 "أضــواء البيـــان"، )٥/٣٢٠("تفـــسري البغــوي"،)١٦/٢٧٩("جــامع البيــان": انظــر)٢(

)٤/٧٢٤ .( 
 ). ٤/٧٢٤("أضواء البيان" )٣(
 "املحــرر الــوجيز" ،)٢/٤٢٧("بحــر العلــوم" ،)٢/٧١٦(لواحــدي ل"الــوجيز" : انظــر)٤(

 ،)١٤/٢٠٨("اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن" ،)٣/٣٨٢("تفـــسري الـــسمعاين" ،)٤/٨٤(
    .)٤٢٤ص("تفسري اجلاللني" ،)٣/٢٧( " التنزيل التسهيل لعلوم"

 ).  ٣/٤٠٩("فتح القدير" )٥(



 

 
 

 : تقـدمت عـىلÊ Z]:)١(موضع التقديم والتأخري عنـد مـن يـراه
[ËZحتى تسلموا وتستأنسوا: ، وتقدير الكالم عىل هذا. 

وقد عزا ابن اجلوزي هذا القـول للفـراء، وكـذا األزهـري ويف عـزوه لـه 
 .)٢(نظر؛ فالفراء إنام أسنده البن عباس

 .)٣(لبغويوإليه ذهب الطربي وا
، خــالف االســتيحاشوكــأن الــذاهب هلــذا القــول رأى أن االســتئناس 
 االسـتئناس -عنـدهم–وهذا ال يكون إال بعـد الـسالم، وحيتمـل أن يكـون 

ــث  ــام يف األحادي ــدم عــىل االســتئذان، ك ــسالم متق ــى االســتئذان، وال بمعن
فهـذا الـذي ذكرنـاه مـن تقـديم الـسالم عـىل ":النبوية، قـال اإلمـام النـووي

   .)٤("الستئذان هو الصحيح الذي جاءت به األحاديثا
ــربي ــال الط ــال": ق ــدي أن يق ــك عن ــول يف ذل ــن الق ــصواب م  إن :وال

االستئناس االستفعال من األنس وهو أن يـستأذن أهـل البيـت يف الـدخول 

                                                
 ).٦/٢٨("زاد املسري": انظر)١(
 للفـــراء "معــاين القــرآن"، )١٣/٦٠("هتــذيب اللغـــة" ،)٦/٢٨("زاد املــسري": انظــر)٢(

ًالبن عباس أيضا، وكـذا النحـاس ) ١٥/١٩٠ ("اجلامع"وعزاه القرطبي يف ) ٢/٢٤٩(
 ).١/٥٨٨( "الناسخ واملنسوخ" يف

 .)٦/٢٩("تفسري البغوي" ،)١٧/٢٤٦("جامع البيان":   انظر)٣(
 ،)٢٠٥ص( "األذكـار"، )١٠/٢٣٥("روضة الطالبني":وانظر، )٤/٥١١("املجموع" )٤(

الفواكــه "، )٨/٤٨٧("مرقــاة املفــاتيح"، )١٤/١٣١(لنــووي ل "رشح صــحيح مــسلم"
وقــد عــزا ) ٥/٤٩٠(البــن معمــر "العــذاب يف الــرد عــىل مــن مل حيكــم الــسنة والكتــاب

نة علمهم بـأن مـن الـسألهل العلم باآلثار ) ٤/٢٤٧(ثاررشح مشكل اآل"الطحاوي يف 
 .  أن يبدأ بالسالم قبل االستئذان



 

 
 

 ، وليـؤذهنم أنـه داخـل علـيهم، وهـل فيـه أحـد، بـذلك مـن فيـهًعليهم خمربا
  . ويأنسوا إىل استئذانه إياهم،فليأنس إىل إذهنم له يف ذلك

 ، اذهب فاستأنس هل ترى أحدا يف الـدار:ًوقد حكي عن العرب سامعا
 إذا كان ذلك معناه يـا : فتأويل الكالم إذن،ً انظر هل ترى فيها أحدا:بمعنى

 وذلك ،أهيا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا
 ،وهو من املقدم الذي معناه التأخري ،يكم أدخل السالم عل:أن يقول أحدكم

  .)١("بن عباساإنام هو حتى تسلموا وتستأذنوا كام ذكرنا من الرواية عن 
 .)٢(ًواختاره الطحاوي أيضا 

 :ومل يرتض الرازي هذا القول؛ ألنه خالف األصل، قال
  .)٣(" ألنه خالف الظاهر؛ ضعيفً وهذا أيضا"

آلية عىل نسقها، وأنـه ال حاجـة إىل دعـوى ورأى آخرون من العلامء أن ا
ــأخري، ويكــون معنــى االســتئناس حممــوال عــىل أحــد وجهــني  التقــديم والت

 :  ًاثنني،ومها املذكوران آنفا
أنه من االستئناس الظاهر الذي هو خالف االستيحاش ألن الذي : أحدمها

ال يطرق باب غريه ال يدري أيؤذن له أم ال ؟ فهـو كاملـستوحش مـن خفـاء احلـ
  وهوعليه، فإذا أذن له استأنس، وملا كان االستئناس الزما لإلذن أطلق الالزم،

وإطــالق الـالزم، وإرادة امللــزوم ، وأريـد ملزومــه الـذي هـو اإلذناالسـتئناس 
حتى تستأذنوا، ويشهد هلذا املعنى قولـه : يصري املعنىوأسلوب عريب معروف، 

                                                
 ). ١٧/٢٤٦("جامع البيان" )١(
 ). ٤/٢٤٩("ثاررشح مشكل اآل" )٢(
  ).٢٣/١٧١("ازيتفسري الر" )٣(



 

 
 

قولـه و ،٥٣:األحـزاب o n m  l k j i h Z]  ":تعاىل
  .)١(" ٢٨: النورZ  & ' ) ( * ] :تعاىل بعده
 كــان :عــن األعمــش قــال )٢(مــا رواه الثــوري :ًويــشهد لــه أيــضا: قلــت

 .أصحاب عبد اهللا يقرءوهنا حتى تستأذنوا وتسلموا عىل أهلها
: وهذا معنى ما جاء عن جماهد وغريه حيث قـالوا يف معنـى االسـتئناس

  .)٣(تنخموالتنحنح إنه ال
 واختاره الواحدي والزجاج واخلازن )٥( ومقاتل)٤( ذهب قتادةوإىل هذا

 .)٦(واجلالل املحيل والسعدي
 كـذلك ، يف هذا املوضع هـو االسـتئذانواالستيناس":قال ابن عبد الرب

 وكذلك يف قراءة أيب وابن عباس تستأذنوا وتـسلموا عـىل ،قال أهل التفسري
 .)٧("أهلها

س إذا كـان بمعنـى االسـتئذان، لكن يعارض هذا القـول، بـأن االسـتئنا
ًلزم أن يكون السالم متقدما عليه، بناء عىل الروايات التي نصت عـىل تقـدم 

                                                
 "أضـواء البيـان"،)٣/٤٢٠("حاشية زاده عىل البيـضاوي"،)٣/٢٣٠("الكشاف:  انظر)١(

)٦/١٨٧ .( 
 ). ٢٢٤ص("تفسري الثوري": انظر)٢(
 ). ٦/٢٩("تفسري البغوي"،)٢/٤٣٩("جماهدتفسري ":  انظر)٣(
 ). ٣/٥٥(ه تفسري يف  الصنعاين أخرجه)٤(
 ).٢/٤١٥("تفسري مقاتل بن سليامن": انظر)٥(
لبـاب التأويـل يف " ،)٤/٣٩( للزجـاج"معـاين القـرآن"، )٢/٧٦١("تفسري الواحـدي" )٦(

 ).٥٦٥ص("تفسري السعدي"، )٤٦١ص("تفسري اجلاللني"،)٥/٦٦("معاين التنزيل
  ).٣/١٩٦("التمهيد )٧



 

 
 

 وإذا محـل عـىل :فـإن قيـل":السالم، وقد أجاب عىل هذا الرازي، حيث قال
 كـام روي أنـه عليـه الـصالة والـسالم كـان ،األنس ينبغي أن يتقدمه الـسالم

 يف ً املستأذن ربـام ال يعلـم أن أحـدا:قلنا ؟)١("أأدخل،السالم عليكم":يقول
املنزل فال معنى لسالمه واحلالة هذه، واألقرب أن يستعلم باالسـتئذان هـل 

 .)٢("هناك من يأذن، فإذا أذن ودخل صار مواجها له فيسلم عليه
ـــه وال ـــاينج ـــتعالم : الث ـــذي هـــو االس ـــتئناس ال ـــن االس ـــون م أن يك

 حتـى :واملعنـى. ً مكـشوفاًهرامن أنس اليشء إذا أبـرصه ظـا، واالستكشاف
 . )٣( هل يراد دخولكم أم ال ،تستعلموا وتستكشفوا احلال

االستئناس االستئذان، :  قول من قال-إن شاء اهللا تعاىل-ولعل الراجح
ــأخري، وســبب الرتجــيح: غــري أن ال نقــول ــة عــىل التقــديم والت أن : إن اآلي

االسـتئذان، كـام األحاديث فرست ذلك باالستئذان، فجمعت بني السالم و
ًأن اآلية مجعت بني االستئناس والسالم، ونصت أيـضا عـىل تقـديم الـسالم 
عىل االستئذان، كـام ذكرنـا ذلـك يف كـالم اإلمـام النـووي، واألصـل اتفـاق 

                                                
ـــي )١ ـــن قـــول النب ـــروف م ـــرج أبـــو داود> هـــذا مع ـــد أخ ـــن فعلـــه، فق ) ٥١٧٦( ال م

كلـدة بـن حنبـل أن عـن : )٤/١٦٩( الكـربى  يفالنسائيواللفظ له و)٢٧١٠(والرتمذي
 : قـال،بـأعىل الـوادي >والنبـي  >صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إىل النبـي 

 الــسالم علــيكم :ارجــع فقــل ":> فقــال النبــي ،مل اســتأذن ومل أســلم و،فــدخلت عليــه
 . وذلك بعد ما أسلم صفوان"أأدخل؟

:  فقـال>نحوه عن رجل من بني عامر أنه استأذن عىل النبـي )٥١٧٧(وأخرج أبو داود 
 .احلديث...أألج

  ).٢٣/١٧١("ازيتفسري الر" )٢(
 ).  ٦/١٥("لسان العرب"، )١٣/٦٠("هتذيب اللغة": انظر)٣(



 

 
 

 .الكتاب والسنة، وإذا قلنا هبذا القول وقع االتفاق
 .ًومل نقل بالتقديم والتأخري يف اآلية؛ ألن الواو ال تقتيض ترتيبا

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â  ] : قال تعاىل
 Ñ Ð Ï Î Í ÌËZ ٣٥:القصص. 

  : ثالثة أقوال Í Z]:ويف قوله":قال ابن اجلوزي
 ونجعـل لكـام سـلطانا : تقـديره،ً وتـأخرياً يف الكالم تقـديامَّ أن:الثالث"

 .)١("بآياتنا فال يصلون إليكام
 ." Ç Æ ":وعىل هذا فالكلمة متعلقة بام قبلها، وهو قوله

ــنهمو ــن : جــوز هــذا الوجــه غــري واحــد م ــة واب ــن عطي الزخمــرشي واب
 .)٢(عاشور

 .ويعارض هذا القول بأن األصل عدم التقديم والتأخري
 متعلـق بـام  Í Z ]:وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن قوله تعاىل

 ال سـبيل هلـم إىل : والبـاء للـسببية، واملعنـىÊ É Z ]:قبله، وهو قوله
 .ب إبالغكام آيات اهللالوصول إىل أذاكام بسب

 Ï Î ]: ثـم يبتـدأÍ Z  ]:وعىل هذا فـالوقف عـىل قولـه تعـاىل
 Ñ ÐZ . 

 .)٣(وهذا مذهب السمعاين والبغوي وابن كثري والسعدي
                                                

   . )٢٠٨/ ٦( تفسري البغوي ،)٤/١٤٠( تفسري السمعاين :، وانظر)٦/٢٢٢(زاد املسري  )١(
    .)٢٠/١١٨(التحرير والتنوير، )٤/٢٨٨(، املحرر الوجيز)٤/٥٠٢(الكشاف:  انظر)٢(
 =  تفـــسري ابـــن كثـــري،)٢٠٨/ ٦( تفـــسري البغـــوي ،)٤/١٤٠(تفـــسري الـــسمعاين :  انظــر)٣(



 

 
 

 :واختار مجع من أهل العلم أهنا متعلقة بام بعدها ليكون املعنى
 .أنتام ومن اتبعكام الغالبون بآياتنا

، Ë Ê É Z]: قولـه تعـاىلوعىل هذا القول يكون الوقف عـىل
 .Í Z ]ثم يبتدأ 

 .)١(وهذا اختيار ابن جرير
مع إقراره بصحة املعنى عىل هذا –وقد اعرتض ابن كثري عىل هذا القول 

 حاصـل بالتوجيـه لآليـة الـذي -املعنـى- بأنه ال حاجة إليه مع كونه-القول
 .ذكره ابن كثري

سـيام مـع احتـاد كـون اآليـة عـىل نـسقها أوىل :  يقـول~وكأن ابن كثري 
 .املعنى

 .وهذا صحيح
، اذهبـا بآياتنـا:  تقـديره َّأن يف اآليـة حمـذوف،: ويف اآلية قول آخر، وهو

 ٣٢:  القصصZ |   { ~]  :تعاىلدل عليه قوله وقد 
 .)٢(وإليه ذهب اجلالل املحيل، وقدمه الزخمرشي

والـذي يظهـر رجحانـه مـا ذهـب إليـه ابـن كثـري؛ لـسالمته مـن التقـديم 
خري، وكذا اإلضامر والتقـدير، فمـن املعلـوم أن األصـل سـالمة الـنص والتأ

 .منهام، وهذا القول متمش مع هذا األصل
 

                                                

      .)٦١٥: ص( تفسري السعدي ،)٦/٢٣٦( =
   ). ١٨/٢٥٣(جامع البيان:  انظر)١(
 .)٥١٣: ص( تفسري اجلاللني ،)٤/٥٠٢(الكشاف :  انظر)٢(



 

 
 

|  ] : قال تعـاىل  { z    y  x  w  v u t s r  q
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  z    y x w vZ } | { ]:قوله تعاىل":قال ابن اجلوزي
  :فيه قوالن

 وقال الذين أوتوا العلم بكتـاب : تقديرهً وتأخرياًديام أن فيه تق: أحدمها
  .اهللا واإليامن باهللا

  .)٢(" يف مجاعة من املفرسين)١(قاله ابن جريج
 .)٣(وهذا قول قتادة

 .)٤(وعزاه الواحدي إىل املفرسين
ويف هذا العزو نظر، فأكثر املفرسين عىل عدم التقـديم والتـأخري، فـضال 

 .فسه مل يذهب إليه، كام يف كتابه الوجيزعن مجيعهم، بل الواحدي ن
وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن اآلية عىل نظمها ال تقديم فيهـا وال 

 .تأخري
ومـــن هـــؤالء الطـــربي والثعلبـــي والواحـــدي والـــسمعاين والبغـــوي 
ــري واجلــالل املحــيل  ــن كث ــرازي واخلــازن واب ــة وال ــن عطي والزخمــرشي واب

 . )٥(والسعدي وابن عاشور 
                                                

ويـذكر عـن ابـن : عنـه بـصيغة التمـريض، فقـال) ١٨/٥٢٧( ذكره ابن جرير يف تفـسريه )١(
   ).٤٨١ص(-القسم الثاين-مرويات وأقوال ابن جريج يف التفسري : جريج، وانظر

   . )٣١٢/ ٦(زاد املسري  )٢(
   ). ١٨/٥٢٧( أخرجه الطربي يف تفسريه )٣(
   ). ٣/٤٣٩( الوسيط)٤(
 = تفـــسري الواحـــدي ،)٧/٣٠٧(تفـــسري الثعلبـــي ، )١٨/٥٢٨(جـــامع البيـــان:  انظـــر)٥(



 

 
 

 ألن األصل عدم التقديم -إن شاء اهللا تعاىل-لقول هو الصحيح وهذا ا
 . قائم من دون دعوى التقديم والتأخري-كام ترى-والتأخري، فاملعنى 

x w v u t s r q p o    n  m  ]: قال تعاىل
¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { zy  Z

 ٢٧:فاطر
:  قــالوا Z £ ¤]:)١(موضــع التقــديم والتــأخري عنــد مــن يــراه

 . غرابيبتقدمت سود عىل
 وذلـك أن ،وذلـك مـن املقـدم الـذي هـو بمعنـى التـأخري":قال الطربي

عـل الـسواد ُ وج، إذا وصفوه بشدة الـسواد، هو أسود غربيب:العرب تقول
 .)٢("ها هنا صفة للغرابيب
 .)٤( وأيب عبيدة والسمعاين والبغوي وابن عطية)٣(وهذا مذهب الفراء

أن غرابيــب وصــف : فقــد عرفــت هــذا القــول، وعرفــت وجهــه، وهــو
                                                

ــــسمعاين ،)٢/٨٤٦( =  ، الكــــشاف)٦/٢٧٨( تفــــسري البغــــوي ،)٤/٢٢٣( تفــــسري ال
سري اخلـــازن تفــ، )٢٥/١٣٨(، تفـــسري الــرازي)٤/٣٤٣(، املحــرر الــوجيز)٤/٥٨٨(
 تفـسري الـسعدي ،)٥٣٨: ص( تفسري اجلاللـني ،)٦/٣٢٨( تفسري ابن كثري ،)٥/٢١٢(
   . )٢١/١٣١( التحرير والتنوير ،)٦٤٥:ص(

   ).٦/٤٨٥("زاد املسري":  انظر)١(
ــان" )٢( ــن جــزي يف )١٩/٣٦٣("جــامع البي ــل"، وبنحــوه قــال اب  "التــسهيل لعلــوم التنزي

)٣/١٥٨ .( 
   . له"معاين القرآن"، ومل أجده يف)٦/٤٨٥("زاد املسري":وزي يف  عزاه له ابن اجل)٣(
 ،)٦/٤١٩( "تفسري البغوي"،)٤/٣٥٦("تفسري السمعاين"، )٢/١٥٤("جماز القرآن" )٤(

 ). ١٤/٣٤٢("اجلامع ألحكام القرآن " ،)٤/٤٣٧( "املحرر الوجيز"



 

 
 

 . والوصف متأخر عن املوصوف"سود"لـ
وذهب آخرون من أهـل العلـم إىل أن اآليـة عـىل نـسقها فـال تقـديم وال 
تأخري، وأن هذا من إطالق العـرب، فإهنـا تـصف عـىل هـذا النحـو، وتقـول 

 .)١(غربيب أسود: عىل سبيل القلة
 :وربام استوحينا من عبارة ابن كثري هذا، فإنه قال

 أسـود : والعرب إذا وصفوا األسود بكثـرة الـسواد قـالوا:بن جريروقال ا"
 هذا من املقدم واملؤخر يف قوله : وهلذا قال بعض املفرسين يف هذه اآلية،غربيب
 .)٢(" وفيام قاله نظر، سود غرابيب: أيZ £ ¤] :تعاىل

َّفمحتمل جدا أن يكون ابن كثري أراد رد ما أثبته ابـن جريـر مـن اطـالق 
الوصف املذكور، وأنه ربام استخدمته كـام ذكـره القـرآن الكـريم، العرب يف 

 .وعليه؛ فقد جاء القرآن عىل هذا االستعامل
ويشكل عىل هذا، أن األوىل يف التفسري أخذ ما اشتهر من املعاين، ومحـل 

 . األلفاظ القرآنية عىل ما عرف استعامله وعهد
 وال تـأخري، لكـن وذهب مجع من العلـامء إىل أن اآليـة لـيس فيهـا تقـديم

غرابيب مؤكد لذي لون مقدر يف الكالم كأنه أن : فيها إضامر وتقدير، وبيانه
 : وهـي، وفيـه فائـدة، ثم أعاد الـسود مـرة أخـرى، سواد غرابيب:تعاىل قال

 . ألنه تعاىل ذكره مضمرا ومظهرا؛زيادة التأكيد
 .)٣(وهذا قول الزخمرشي، وتبعه عليه البيضاوي وأبو السعود

                                                
 ).٥٧٥ص("تفسري اجلاللني" )١(
  ).١١/٣١٩("تفسري ابن كثري" )٢(
 = "تفـــسري البيـــضاوي"، )٢٦/١٩( "ازيتفـــسري الـــر" ،)٥/١٥٢( الكـــشاف:  انظـــر)٣(



 

 
 

َّأن األصل عدم التقدير إال إذا دل دليل عـىل : شكل عىل هذا اآليةلكن ي
ذلك، كام أن املعنى واضح وبني بدون هذا التقدير، فال حاجة إىل القول به، 

 . كام أن فيه تطويال للمعنى
: واعلم أن هذه اآلية قد اشتد فيها اخلالف واتـسع حتـى قـال الزركـيش

 وعـادت هبـا أسـنة ة،ان الـصقيلذهـوهي من اآليات التي صـدئت فيهـا األ"
  .)١("األلسنة مفلولة

 ما قاله أصحاب القـول األول مـن -إن شاء اهللا تعاىل-وأرجح األقوال
التقديم والتأخري، وذلك؛ ألن العرب تـستعمل هـذه اجلملـة عـىل غـري هـذا 

أسود غربيب، فغربيب تأكيـد لألسـود، : النحو الذي جاء به القرآن، فتقول
سود، محلناه عىل املعهود عندهم، وجائز أن تقـدم العـرب فإذا جاء غربيب أ

الكلمة أو تأخرها عىل صاحبتها مع إرادة نفس املعنى، وأنت تـرى وضـوح 
هذا املعنى وقربه من ذهـن القـاري، بخـالف مـا نحـا إليـه الزخمـرشي ومـن 

 . والعلم عند اهللا تعاىل. تبعه
 

Ó Ò   Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë   Ê É  ] : قال تعاىل
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ç æ å  Z٢٦: ص 
  :فيه قوالن ç æ å ä Z]قوله تعاىل ":قال ابن اجلوزي

 هلـم عـذاب شـديد يـوم : تقديرهً وتأخرياً يف الكالم تقديامَّ أن:والثاين...
                                                

 ). ٧/١٥١("تفسري أيب السعود"، )٤/٤١٨( =
 ). ٢/٤٤٤( "الربهان يف علوم القرآن" )١(



 

 
 

 .)٢(")١( وهو قول عكرمة، تركوا القضاء بالعدل: أي،احلساب بام نسوا
 .)٣(واختاره الطربي والسمعاين

، فكأنـه ã â Z] متعلـق بــ ç æZ]عىل هذا القول، فـ و
 .ç æZ ]:فكان اجلواب: ،قيل متىã â á Z]: قيل

ورأى ابـــن أيب زمنـــني والـــسمرقندي والثعلبـــي والبغـــوي والقرطبـــي 
 .)٤(والبيضاوي واخلازن وابن كثري والشوكاين واأللويس اآلية عىل نظمها

ملـا : أنـه قيـل تعليل ملـا سـبقها، كç æ å ä Z]: وعليه؛ فجملة
ــال اهللا ــذاب شــديد، فق ــك : هلــم ع ــل يف ، ç æ å ä Z]ذل فالعام

[æZ [å Z هو مفعول بهو.  
وهذا القول متمش مع األصل املقرر عند أهل العلم، وهو عدم التقديم 

 .)٥(" فاهللا أعلم،وهذا القول أمشى عىل ظاهر اآلية":والتأخري، قال ابن كثري
 .)٦("واألول أوىل" :وقال الشوكاين

 . كام قاال-إن شاء اهللا-واألمر

                                                
   ، )٢٠/٧٧( أخرجه الطربي يف تفسريه)١(
   . )١٢٥/ ٧(زاد املسري  )٢(
     .)٤٣٧/ ٤(تفسري السمعاين ، )٢٠/٧٧(جامع البيان:  انظر)٣(
 تفـسري الثعلبـي ،)٣/١٥٨( تفـسري الـسمرقندي ،)٤/٨٨(زمنـني أيب  تفـسري ابـن : انظر)٤(

تفـــسري ،)١٨/١٨٦(، اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن)٧/٨٧(  تفـــسري البغـــوي،)٨/١٩٩(
    ).٢٣/١٨٧(، روح املعاين )٦/٥٤( تفسري اخلازن ،)٥/٤٤ (يالبيضاو

    ). ٢٣/١٨٧(اينروح املع :، وانظر)٧/٦٣(تفسري ابن كثري  )٥(
    .)٤/٤٣٠(فتح القدير  )٦(



 

 
 

 ٣٩:صÈ    Ç Æ  Å Ä Ã Â  Z ] : قال تعاىل
 أخـرت، È    Ç  Z]كلمة : )١(موضع التقدم والتأخري عند من يراه

هـذا عطاؤنـا :  وعىل هذا يكـون املعنـىÃ ÂZ]:وموضعها بعد قوله
 .بغري حساب فامنن أو أمسك

ي وابـن اجلـوزي غـري وهذا القول ذكره الطربي ومل يعزه، وكذا املـاورد
أنه حكاه عىل سبيل التمريض، وذكر األلـويس املعنـى عـىل هـذا القـول مـن 

 .)٢(غري أن يذكر التقديم والتأخري
وهــو اختيــار ابــن قتيبــة وأيب حيــان وابــن عاشــور، وقدمــه الــسمني 

 :، قال أبو حيان)٣(احللبي
ً  هذا عطاؤنا مجا: أيÃ Z] يف موضع احلال من È    Ç Z]و"
 .)٤(" ال تكاد تقدر عىل حرصًكثريا

 هذا فامنن أو أمسك : بن مسعود يف قراءة عبد اهللاهأن: ويؤيد هذا القول
  .)٥(عطاؤنا بغري حساب

 دعــوى التقــديم والتــأخري حتتــاج إىل دليــل؛ إذ -كــام هــو معلــوم-لكــن 
األصل سالمة الكلم منهـا، وال نجـد يف اآليـة الكريمـة مـا يـستدعي القـول 

                                                
 ).٧/١٤١("زاد املسري":  انظر)١(
 ).٢٣/٢٠٤("روح املعاين"، )٧/١٤١("زاد املسري":  انظر)٢(
التحريـــر " ،)٩/٣٨٠("الــدر املـــصون"، )٢٨١ص("تأويـــل مــشكل القـــرآن":  انظــر)٣(

 ).٢٣/٢٦٧( "والتنوير
 ).٧/٦٠("البحر املحيط" )٤(
 .  )٢٠/١٠٣("جامع البيان"ي يف ذكره الطرب)٥



 

 
 

 .ري، واملعنى واضح بدون هذه الدعوىبالتقديم والتأخ
سـوى مـن -ولعله ألجل هذا، فأكثر من رأيت من املفرسين بل مجيعهم

ومل أر مــن ذكــره مــن .  ال يــذكرون هــذا القــول، وال يعولــون عليــه-ذكــرت
 .)٣( وعكرمة)٢( وجماهد)١(السلف بل رأوا خالفه كابن عباس

متعلقـة بقولـه  يف موضعها، وأهنا È    Ç Z]: فرأى هؤالء أن قوله
I:  [  Æ  Å Ä Zويكون املعنى كام قال العالمة ابن كثري ،: 

 ، أي هذا الذي أعطيناك من امللك التام والسلطان الكامـل كـام سـألتنا"
 مهام فعلـت فهـو : أي،حساب عليك  ال، واحرم من شئت،فاعط من شئت

  .)٤(" احكم بام شئت فهو صواب،جائز لك
ــديم والتــأخري ــر التق ــربي والواحــدي م: ومل ي ــن ســليامن والط ــل ب قات

والبغوي وابن عطية والقرطبي واخلازن وابن القيم وابن جـزي وابـن كثـري 
 .)٥(واجلالل املحيل والشوكاين والسعدي

                                                
 ).  ٦/١١٨(للنحاس"معاين القرآن": انظر)١(
 ). ٢٠/١٠٢("جامع البيان" ،)٢/٥٥٢("تفسري جماهد": انظر)٢(
 ).  ٢٥٩ص("تفسري الثوري" : انظر)٣(
 . )١٢/٩٨("تفسري ابن كثري"  )٤(
 "وجيزالـ"، )٢٠/١٠٣("جـامع البيـان"،)٣/١٢٠("تفـسري مقاتـل بـن سـليامن" : انظر)٥(

ـــوي" ،)٢/٩٢٤( لواحـــديل ـــسري البغ ـــوجيز" ،)٧/٩٥("تف ـــرر ال  ،)٤/٥٠٦("املح
لبـاب التأويـل " ،)٥/٤٨( "تفـسري البيـضاوي" ،)١٨/٢٠٩("اجلامع ألحكام القرآن"

ــــل ــــاين التنزي ــــسري" ،)٦/٦٠( "يف مع ــــدائع التف ــــوم " ،)٢/٣٧٩( "ب ــــسهيل لعل الت
ــل ــري" ،)٣/١٨٦("التنزي ــن كث ــسري اب ــنيتفــسري ا" ،)١٢/٩٨("تف ، )٦٠٢ص( "جلالل

ـــسعود" ـــسري أيب ال ـــدير" ،)٧/٢٢٨( "تف ـــتح الق ـــسعدي" ،)٤/٤٣٤( "ف ـــسري ال  = "تف



 

 
 

 عـدم التقـديم والتـأخري يف اآليـة -إن شاء اهللا تعـاىل-وهذا هو الراجح 
 .الكريمة والعلم عند اهللا تعاىل

 ٥٧ : صµ Z ¶ ¸ ¹ ] : قال تعاىل
  I: [¶ Zأن قولــه : )١(موضـع التقـديم والتـأخري عنــد مـن يـراه

هــذا محــيم :  ونــسق اجلملــة عــىل هــذا يكــونZ ¸ ¹] متقــدم عــىل
 .وغساق فليذوقوه
 مجلـة Z ¶]، وZ ¸ ]  مبتـدأ، وخـربهµZ] وعىل هذا؛ فــ

 .اعرتاضية فصلت بني املبتدأ وخربه
 الفـراء والطـربي :وقد ذهب إىل هذا القول مجع غفري من العلـامء، مـنهم

 .   )٢(والواحدي والقرطبي وابن جزي والشوكاين
 .)٣(وقدم هذا الوجه الزجاج والزخمرشي وابن عطية والرازي
 :قال األلويس ملا ذكر األوجه يف إعراب اجلملة املذكورة قال

 وما يف البـني ،خربهZ ¸] ،مبتدأ µZ] ولعلك ختتار القول بأن"
 .)٤(" وقد قدمه يف الكشاف،اعرتاض

                                                

   ).٦٠٢ص( =
     .)٧/١٤٩(زاد املسري :  انظر)١(
ـــان"،)٢/٤١٠(للفـــراء"معـــاين القـــرآن": انظـــر)٢( ـــوجيز"،)٢٠/١٢٦("جـــامع البي  "ال

ـــ" ،)١٨/٢٢٩( "اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن" ،)٢/٩٢٥( لواحـــديل ـــسهيل لعل وم الت
 ).  ٤/٤٤١("فتح القدير" ،)٣/١٨٨( "التنزيل

 "املحـرر الـوجيز"، )٤/١٠٢ ("الكـشاف"، )٤/٣٣٨(للزجـاج "معاين القـرآن":  انظر)٣(
    ).٢٦/١٩٢ ("ازيتفسري الر"، )٤/٥١٠(

 ).  ٢٣/٢١٥("روح املعاين" )٤(



 

 
 

 عـىل ، موضع رفع باالبتداء وخربه محيم وغساقهذا يف":قال الشوكاين
 .)١(" هذا محيم وغساق فليذوقوه:ي أ،التقديم والتأخري

 : ويف اآلية أقوال أخرى، منها
ــر ــه ابــن جري ــا قال ــا بقولــه": م ــون هــذا مكتفي  :وقــد يتجــه إىل أن يك

[¶Zــم ي ــالُ ث ــدأ فيق ــى، محــيم وغــساق:بت ــ: بمعن ــه محــيم ومن ه  من
 ...غساق

النصب عىل أن :  النصب والرفع"هذا"وإذا وجه إىل هذا املعنى جاز يف 
 ...يضمر قبلها هلا ناصب

 ُ فبـادروه والليـلَ الليـل: كـام يقـالZ ¶] :والرفـع باهلـاء يف قولـه
  .)٢("فبادروه

ُ ليذوقوا هذا:أي"يذوقوه" يقدر بـ"هذا"والناصب املقدر لـ َ ِ. 
ِوشبهه الزخمرشي بقوله  ُّ   .٤٠: البقرةL K  Z] : تعاىلَّ

ٌ عىل هذا خرب مبتـدأ مـضمر، أو مبتـدأ وخـربه مـضمر أي"ٌمحيم"و ٌُ منـه : ٍ
ٌمحيم ومنه غساق َّ ٌَ. 

 -  ثـم البـدء بـام يليـهZ ¶]ومعناه الوقـوف عـىل –لكن االكتفاء 
وإن كــان واردا ففيــه نــوع بعــد؛ ألن الظــاهر مــن الــسياق، فالــسامع لقولــه 

                                                
  ).٤/٤٤١("فتح القدير") ١(
 ،)٢/٤١٠( للفـراء "معاين القـرآن":  وانظر هذا الوجه يف،)٢٠/١٢٦("جامع البيان"  )٢(

 ،)٢٦/١٩٢ ("ازيتفـسري الـر"، )٤/٥١٠ ("املحرر الـوجيز"، )٤/١٠٢ ("الكشاف"
 "روح املعـــاين"، )٧/٢٣٢( "تفـــسري أيب الـــسعود"، )٥/٥٢( "تفـــسري البيـــضاوي"
)٢٣/٢١٥   .( 



 

 
 

[¶Zلـذي يـذاق، كـام أن اسـم اإلشـارة يـشري إىل  متطلع لبيان هذا ا
 يـشري إىل احلمـيم "هـذا"يشء موجود، واألوىل كونه يشري إىل ما يذكر، فـإذا

 .  والغساق
َأن يكون : الثالث ْ ِهـذا كـام ذكـر، أو : ُ مبتـدأ، واخلـرب حمـذوٌف أي"هذا"َ ُ

 . هذا للطاغني
ٍأنه خرب مبتـدأ مـضمر أي: الرابع : ًمـرا فقـالُاألمـر هـذا، ثـم اسـتأنف أ: ُ
ْفليذوقوه َ . 

ُأن يكون مبتدأ، وخربه : اخلامس ً َ[¶ Zوهو رأي األخفش ِ ُ)١(. 
 وليـست يف ، مـن أجـل الفـاء؛ هـذا ضـعيف:وقال قوم": قال العكربي

ـــــى اجلـــــواب ـــــه،معن ـــــالتي يف قول  Z/ 0 1 ] : ك
 . )٢("٣٨:املائدة

وأقرب األوجه األول؛ لتمشيه مع الـسياق وظهـور املعنـى عليـه بـدون 
ة وال عناء، وال يضريه القول بالتقديم والتأخري؛ ألن السياق إن دل عىل كلف

التقديم والتأخري يف الكـالم، فـال ضـري، وهـذا مـا نجـده يف اآليـة الكريمـة، 
 .والعلم عند اهللا تعاىل

ـــاىل ©  ] : قـــال تع   ̈   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
® ¬ « ª  Z٦٥:الزمر 

                                                
ــرآن":   انظــر هــذه األوجــه يف)١( ــراب الق ــشكل إع ــي "م ــصون"،)٢/٦٢٧(ملك ــدر امل  "ال

 ).٢٣/٢١٥("روح املعاين" ،)١٦/٤٤١("اللباب يف علوم الكتاب"، )٩/٣٨٨(
  ).٢/١١٠٤("التبيان يف إعراب القرآن" )٢(



 

 
 

 £ ¤ ¥ ] :قولــهأن : )١(موضــع التقــديم والتــأخري عنــد مــن يــراه
¦Zـــدم عـــىل . ª ©  ̈   § Z » ¬ ®] : تق
ولقد أوحي إليك لئن أرشكت ليحبطن عملك وكذلك أوحـي إىل : واملعنى

  .الذين من قبلك
 ومعنـى ،وهـذا مـن املـؤخر الـذي معنـاه التقـديم":قال اإلمـام الطـربي

 ولقــد أوحــي إليــك لــئن أرشكــت ليحــبطن عملــك ولتكــونن مــن :الكــالم
ــى Z ¥ ¦ £ ¤ ]اخلــارسين  ــن :بمعن ــك م ــذين مــن قبل  وإىل ال

 فاحـذر أن تـرشك بـاهللا شـيئا ،الرسل من ذلك مثل الـذي أوحـى إليـك منـه
 .)٢("فتهلك

 .)٣(أبو عبيدة معمر بن املثنى: وقد ذهب إىل هذا مجع من العلامء، منهم
 .)٤(وقدمه الزخمرشي والرازي

ىل النبـي أن ظاهر اآلية الكريمـة أن اخلطـاب موجـه إ: ووجه هذا القول
rفالتاء يف قوله ، :[ ̈   § Z تاء اخلطاب، وقـد كـان اخلطـاب يف أول 

 فـاملوحى إليـه Z � ¡ ¢]:  يف قولـه تعـاىلrاآلية موجه إىل النبـي 
، فهــــي التاليــــة يف ª ©  ̈   §Z » ¬ ®]: هــــو

 £ ¤ ]:  لكـن دخلـت بيـنهام مجلـة�Z ¡ ¢ ]: النسق جلملة

                                                
 ). ٧/١٩٥("زاد املسري" : انظر)١(
 ). ٢٠/٢٤٤("جامع البيان" )٢(
 ). ٧/١٩٥("زاد املسري" ،)٢/١٩١("جماز القرآن": انظر)٣(
 ). ٢٧/١٢("تفسري الرازي"،)٤/١٤٤("الكشاف": انظر)٤(



 

 
 

¦ ¥Zفهي مجلة اعرتاضية مؤخرة معنى  .  
وعىل هذا؛ فاآلية الكريمة ليس فيهـا تقـديم وتـأخري فقـط، بـل وحـذف 

 مل يرش إىل احلذف، ~مثله، كام يف عبارة اإلمام الطربي، وإن كان : تقديره
 . )١(لكنه ظاهر، وقد أشار إليه غريه

ويعـاب عـىل هـذا القـول، لـزوم التقـديم والتـأخري واحلـذف، واألصـل 
 .عدمهام

 : لتقديم والتأخري يف اآلية الكريمة، قال ابن عطيةومل ير مجع من العلامء ا
 ولقد أوحـي إىل كـل نبـي لـئن : املعنى، اآلية عىل وجهها:وقالت فرقة"

  .كل واحد منا:  أي ، كسانا حلة:، كام تقول)٢("أرشكت ليحبطن عملك
 واإلمـام الـشوكاين، فإنـه )٣(وممن ذهب إىل هذا ابن جزي وابـن عاشـور

من "هذا قديم والتأخري بصيغة التمريض، ورأى أن حكى قول من قال بالت
 ، ألن اهللا ســبحانه قــد عــصمهم عــن الــرشك؛بــاب التعــريض لغــري الرســل
 ألنـه إذا ؛ التحذير واإلنذار للعباد مـن الـرشك:ووجه إيراده عىل هذا الوجه

 فهـو حمـبط لعمـل ،كان موجبا إلحباط عمل األنبياء عىل الفـرض والتقـدير
 .)٤("يق األوىلغريهم من أممهم بطر

ًأن يف اآلية حمذوفا،: ويف اآلية قول ثالث، أال وهو أوحي إليك : واملعنى َّ
لـئن أرشكـت يـا :  ثـم قـال ،التوحيد حمذوفف ،وإىل األنبياء قبلك بالتوحيد

                                                
 ).٢٤/٢٣("روح املعاين" : كاأللويس يف)١(
 ). ٤/٥٤٠("املحرر الوجيز" )٢(
 ). ٢٤/٥٤١("التحرير والتنوير" ،)٣/١٩٩("التسهيل لعلوم التنزيل": انظر)٣(
 ).٤/٤٧٤("فتح القدير" )٤(



 

 
 

 . خاصةr وهو خطاب للنبي) ليحبطن عملك ( حممد 
 .)١(وهذا قول عطاء، قاله القرطبي

اآليـة عـىل :  قـول مـن قـال-اهللا تعـاىلوالعلـم عنـد –والـذي يـرتجح يل 
 مجلة اعرتاضية، فلام Z £ ¤ ¥ ¦]: التقديم والتأخري، وأن مجلة

 أن يبـني لـه - I والعلم عنـده - أرادr :[¢ ¡ �Zقال اهللا لنبيه 
أن هذا موحى جلميع األنبياء، فجاءت هذه اجلملة االعرتاضية، فهذا حملهـا 

   ̈  © ª » ¬  §]: الالئــق هبــا، ثــم بــني املــوحى، فقــال
®Zلئن أرشكت : ولقد أوحى اهللا إليك وإىل األنبياء قبلك:  واملعنى

 .  ليحبطن عملك
 

Q P ON M  L K J I HG F E  D C  ] : قال تعاىل  B
Z  Y  X   W  VU T S RZ ٢٤: الشورى. 
 فلفــظ R Q PZ ]:)٢(موضــع التقــديم والتــأخري عنــد مــن يــراه

 . نى التقديماجلاللة تأخر عن الفعل، وحقه يف املع
 استئنافية، لكـن مـا بـال الـواو "ويمح"تكون الواو يف: وعىل هذا القول

 ألنه إذا كانت الواو التي يف أول الكلمة استئنافية "يمح":حذفت من الفعل
سيكون الفعل مرفوع، فال حتذف الواو من آخره، وقد أجاب عن هـذا ابـن 

م حـذف منهـا الـواو األنباري، حيث ذكر أن أربـع كلـامت يف القـرآن الكـري
                                                

 ). ١٨/٣٠٧("اجلامع ألحكام القرآن": انظر)١(
     .)٢٨٦/ ٧(زاد املسري :  انظر)٢(



 

 
 

والعلة يف هؤالء األربعـة أهنـم اكتفـوا بالـضمة ": رغم كوهنا مرفوعة، فقال
من الواو، فأسقطوها، ووجدوا الواو ساقطة من اللفظ؛ لـسكوهنا وسـكون 

 .)١("الالم، فبني اخلط عىل اللفظ
وكتبت يف املصحف بغري واو؛ ألن الواو تسقط يف اللفظ ":قال الزجاج
 .)٢("ني، فكتبت عىل الوصلاللتقاء الساكن
 للكـسائي غـري -القول بالتقديم والتأخري يف اآليـة الكريمـة-وقد عزاه 

 .)٤(، ونحا إليه الزجاج)٣(واحد، منهم البغوي والقرطبي وابن اجلوزي
 .وظاهر صنيع البغوي اختياره هلذا القول

وكــأن مــن ذهــب إىل هــذا القــول ملــا رأى أن الــواو لالســتئناف رأى أن 
واهللا يمحـو الباطـل، : يم والتأخري فيها أبـني يف املعنـى وأظهـر، فقولنـاالتقد

أنــه عــىل : أظهــر وأدل عــىل املقــصود، فالــسامع هلــذه اجلملــة يتــضح لــه
 .االستئناف، وهذا بناء عىل فهمهم لآلية باملعنى املذكور

 ال يستلزم ما ذكروه، فاألصل عدم التقـديم -إن كان هو دليلهم-وهذا
 .أن املعنى واضح بدون هذا االدعاءوالتأخري، كام 

                                                
 "الكــشاف" ،)٧/١٩٢("تفــسري البغــوي": ، وانظــر)١/٢٧٠("ف واالبتــداءالوقــ" )١(

 ،)٥/١٢٩( "تفـسري البيـضاوي"، )٢/١١٣٢ ("التبيان يف إعراب القرآن" ،)٤/٢٢٦(
 "اللبـاب يف علـوم الكتـاب"، )٩/٥٥١("الدر املصون"، )٨/٣٢("تفسري أيب السعود"
)١٧/١٩٣.( 

 ). ٤/٣٩٩("معاين القرآن" )٢(
ـــسري": انظـــر)٣( ـــويتف ـــي"اجلـــامع"،)٧/١٩٢(" البغ ـــسري") ١٨/٤٧١(للقرطب  "زاد امل

  .   )٤/٥٣٦("لقديرافتح " ،)٧/٢٨٧(
 ). ٤/٣٩٩("معاين القرآن" )٤(



 

 
 

ــديم  ــواو لالســتئناف التق ــوا أن ال ــرسين ممــن فهم ــن املف ــر مجــع م ومل ي
 والتأخري يف اآلية الكريمة   

 نقف عليـه ويمـح بـال "ويمح اهللا الباطل":وكذلك":قال ابن األنباري
واو، وهو يف موضع رفع عىل االسـتئناف، وال جيـوز أن يكـون جمزومـا عـىل 

ــشورى( I R Q P ON M  L K J Z]  :معنــى ألن  ؛)٢٤:ال
 Z° ± ² ³  ] :اهللا تعاىل قد شاء أن يمحو الباطل، فقال تعاىل

 .)١(" )٨:األنفال(
M  L  ] املعلق عىل الرشط عدم قبل وجوده، وهذا صحيح يف"َّأي أن 

 NZ وليس صحيحا يف ً[R Q P Z٢("ن حمو الباطل ثابتأل ؛(. 
واحدي وابن عطية والقرطبي وأبو حيان واختار هذا القول الطربي وال

 .)٣(وابن جزي والشوكاين وابن عاشور
الفعل الذي بعده، فإنه مرفوع باتفاق :ًمرفوعا"يمح"ويؤيد كون الفعل 

 .)٤("وحيق": القراء، أعني
                                                

ــداء" )١( ــف واالبت ــرآن" :، وانظــر هــذا التعليــل يف)١/٢٦٩("الوق  "الربهــان يف علــوم الق
 "اللبــــاب يف علــــوم الكتــــاب" ،)٩/٥٥١("الــــدر املــــصون"،)٢/٤٩٨،٤/١٠٤(
)١٧/١٩٣ .( 

 ). ٢/٤٩٨("الربهان يف علوم القرآن" )٢(
 "املحـرر الــوجيز" ،)٢/٩٦٥(للواحـدي"الـوجيز"،)٢٠/٥٠٤("جـامع البيـان": انظـر)٣(

ــل" ،)٧/٤٩٥( "البحــر املحــيط" ،)٥/٣٦( ــوم التنزي ــسهيل لعل ــتح "، )٤/٢٠("الت ف
   ).   ٢٥/٨٧( "التحرير والتنوير" ،)٤/٥٣٦( "لقديرا

 "التحرير والتنوير"،)٢٥/٣٤("روح املعاين"،)٤/٣٩٩(للزجاج"نمعاين القرآ" : انظر)٤(
)٢٥/٨٧.( 



 

 
 

 باطـل يقولونـه مـا بـأن أنه مـن اهللا إخبـار: ويكون املعنى عىل هذا القول
 .اهللا تعاىل وسيمحوه

 "خيـتم"ًأن يكون الفعل جمزوما لكونه معطوفا عىل الفعـلومن املحتمل 
 خلـتم ً أي لـو افرتيـت عـىل اهللا كـذبا:فيكون يف مجلة جواب الرشط، واملعنى

 . وحما الباطل الذي كنت تفرتيه لو افرتيت، قلبكعىل
ومل أر من ذكر هذا القول مع وضوحه، إال ابن جزي، فإنه ذكـره كوجـه 

 .  )١(ومل يبني قائلهقد يراد يف اآلية الكريمة، 
ً وهذا الوجه لو قال به قائل من أهل العلم لكان قـوال متجهـا، ويكـون 

فإن يشأ اهللا خيتم عىل قلبك ويمح الباطـل الـذي ادعـوه، فـإن اخلـتم : املعنى
يفيد عدم دخول يشء إىل القلب، لكن يبقى ما فيه، فأخرب اهللا أنـه يمحـو مـا 

 .ع للختم متجهفيه من باطل، فالقول بأن املحو تاب
ٍوعـىل كـل، فـالقول بالتقـديم والتـأخري يف اآليـة الكريمـة ال مـسوغ لــه، 

 .والعلم عند اهللا تعاىل
 

~ � ] : قال تعاىل  }  |   Z١: القمر. 
 I: [� ~ Zقولـه : )٢(موضع التقديم والتأخري عند مـن يـراه

 انـشق القمـر واقرتبـت :واملعنـى I: [ } | Zمتأخر عـن قولـه 
 .الساعة

                                                
  .)٤/٢٠("التسهيل لعلوم التنزيل": انظر)١(
 ). ٨/٨٨("زاد املسري":  انظر)٢(



 

 
 

 . )٢(، وعزاه ابن اجلوزي إىل الفراء)١(القول معزو إىل ابن كيسانوهذا 
 انـشق : وتقـديره،التقـديم والتـأخريهـو عـىل : وقد قيل ":قال القرطبي

 أن الفعلـني إذا : وقد مر عن الفـراء، قاله بن كيسان،القمر واقرتبت الساعة
ــؤخر ــك أن تقــدم وت ــى فل ــاريب املعن ــا متق ــاىل،كان ــه تع ــد قول ــا": عن ــم دن   ث

 .)٣("فتدىل
وكأن من ذهب إىل هذا القول رأى أن انشقاق القمر قـد وقـع، بخـالف 

 .الساعة فلم تقع، فكان تقديم ما وقع عىل ما مل يقع هو املراد يف املعنى
 :ًوقال ابن عاشور مبينا وجهة هذا القول

ن إ و، ألن األصل يف ترتيب األخبار أن جيري عـىل ترتيبهـا يف الوقـوع"
 .)٤(" يف الوقوعًواو ال يقتيض ترتيباكان العطف بال

ومل ير مجع من املفرسين هذا القول بـل مل يذكروه،كالواحـدي والبغـوي 
والزخمرشي وابن عطية والـرازي والبيـضاوي وأبـو حيـان واجلـالل املحـيل 

 .     )٥(وابن عادل والسعدي
                                                

 حممد بن أمحد بن إبراهيم، أبو احلسن النحوي، املعـروف بـابن كيـسان، أحـد املـذكورين )١(
 ولــه ":)٢/٢٤("الــوايف بالوفيــات" يف بــالعلم واملوصــوفني بــالفهم، قــال الــصفدي

 تــويف " وكــان فــوق الثقــة،التــصانيف واألقــوال املــشهورة يف التفاســري ومعــاين اآليــات
ــل غريهــا) ٢٩٩(ســنة ــه يف. وقي ــاريخ اإلســالم":انظــر ترمجت ــوايف "، )٢٢/٢٤٨("ت ال

 ). ١٩٢٢("املوسوعة امليرسة"، )٢/٢٤("بالوفيات
 ). ٨/٨٨("زاد املسري" ،)٣/٩٦( للفراء "معاين القرآن":  انظر)٢(
 ،)٦/٢٧٢( للخــازن "لبــاب التأويــل" :، وانظــر)٢٠/٧١("اجلــامع ألحكــام القــرآن" )٣(

 ).٢٧/١٧٠("التحرير والتنوير"
 ). ٢٧/١٧٠(" التحرير والتنوير" )٤(
 = "تفسري البغـوي"،)٢/١٠٤٤("لواحديل"الوجيز"، )٢٢/١٠٣("جامع البيان": انظر)٥(



 

 
 

أن األصـل عـدم التقـديم والتـأخري، إال إن دل عليـه : ووجه هذا القـول
 وال دليـل، ومـا ذكـر كوجـه للقـول األول معـارض بـأن الـسياق تــام دليـل،

بدونه، واملعنى قائم بسواه، فكأن ربنا تبـارك وتعـاىل أراد أن يبـني لنـا قـرب 
الساعة، من خالل البدء هبا، والبدء يعطي العناية واالهتامم بالـيشء املبـدوء 

ثم ذكـر مـا يـدل عـىل ، Yبه، فلو أخرنا ما أراد اهللا تقديمه، خلالفنا مراد اهللا 
 r وقد كـان ،rهذا القرب، وهو انشقاق القمر الدال عىل صدق بعثة نبينا 

 . )١(" بعثت أنا والساعة كهاتني":يقول
 .فهذا القول هو األقرب إن شاء اهللا تعاىل

 

 ٧٦:الواقعةÖ  Õ   Ô Ó   Z ×] : قال تعاىل
ــراه ــد مــن ي ــديم والتــأخري عن  Z × ] :أن قولــه: )٢(موضــع التق

 :تأخر، وحقه التقديم، والتقديرم
 .وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه

 :وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قال اإلمام الطربي
 وإنـه لقـسم عظـيم لـو : وإنام هـو،من املؤخر الذي معناه التقديموهو  "

                                                

 "املحـرر الـوجيز" ،)٤/٤٣١ ("الكـشاف"،)٥/٣٠٧("تفسري الـسمعاين" ،)٧/٤٢٦( =
البحـــر "، )٥/٢٦٣ ("تفـــسري البيــضاوي" ،)٢٩/٢٨("تفــسري الــرازي" ،)٥/٢١٣(

ــني" ،)٨/١٧١( "املحــيط ــسري اجلالل ــاب" )٧٠٤ص ("تف ــسري "،)١٨/٢٢٩("اللب تف
    ).٨٢٣ص( "السعدي

ــن ســعد، ) ٢٩٥٠(ومــسلم ) ٦١٣٨)(٤٦٥٢( أخرجــه البخــاري)١( مــن حــديث ســهل ب
 ). ٢٩٥١(ومسلم) ٦١٣٩(البخاري برقم:انظر: ًأخرجاه أيضا من حديث أنسو

 .)٨/١٥١ ("زاد املسري": انظر)٢(



 

 
 

  .)١("تعلمون عظمه
 .)٢(وهكذا قال ابن اجلوزي

،  اجلملـةي جـزأ معرتضة بنيÖ  Õ Z] :إن هذه اجلملة: وقال مجع
 .   )٣("عظيم"، و"لقسم"بني : يعني

وهذا بمعنى ما ذكـر قبـل، ومل أر مـن نـص عـىل أن الكلمـة يف موطنهـا، 
 .وأنه ال تقديم فيها وال تأخري

 
¸ Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹  ] :قال تعاىل

  Î   Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Z٩: احلرش. 

 Z«] :أن قولـه تعـاىل: )٤(من يـراهموضع التقديم والتأخري عند 
 والذين تبوؤوا الـدار مـن : وحقه التأخري، واملعنىZ ¼ ½ ] :مقدم عىل

 .قبلهم
أنـا : وهذا مذهب مجع من العلامء، والسبب الذي ألجله قيل هبذا القول

لو أخذنا بظاهر اآلية ألفاد أن األنصار سبقوا املهاجرين بـاإليامن، والواقـع 
                                                

 ). ٢٢/٣٦٢("جامع البيان" )١(
 .)٨/١٥١ ("زاد املسري": انظر)٢(
 "التـسهيل لعلـوم التنزيـل"، )٥/٢٥١("املحرر الوجيز"، )٤/٤٦٨("الكشاف":  انظر)٣(

التحريـر "، )٣/٥٨("الربهان يف علـوم القـرآن"، )٨/٢١٣("البحر املحيط"، )٤/٩٢(
 ). ٥/١٥٩("فتح القدير"،  )٢٧/٣٣١( "والتنوير

 .)٨/٢١٢("زاد املسري": انظر)٤(



 

 
 

 إن قلنا هبـذا القـول ذهـب اإلشـكال، وقـد أشـار إىل عىل خالف هذا، لكن،
 .)١(هذا السمعاين والبيضاوي يف تفسريمها

  :لشوكاين يكون للمكان، قال ا"التبوء"أن : وسبب آخر
 : ، وهلذا قال اإلمام البغوي)٢(" يف األصل إنام يكون للمكانوالتبوء"
ــة" ــدار مــن قــبلهم: ونظــم اآلي ــذين تبــوؤا ال وم  مــن قبــل قــد: أي،وال

     .)٣(" ألن اإليامن ليس بمكان تبوء؛املهاجرين عليهم، وقد آمنوا
 :وبني هذين السببني مجع ابن اجلوزي، فقال

 أي مـن ، والذين تبوؤوا الـدار مـن قـبلهم: تقديره،فيها تقديم وتأخري"
 ألن ؛ ال يف املعنــى، واإليــامن عطــف عــىل الــدار يف الظــاهر،قبــل املهــاجرين

 وإسـالم املهـاجرين ، وآثروا اإليـامن: وإنام تقديره،يتبوأاإليامن ليس بمكان 
 .)٤(" وسكنى األنصار املدينة قبل املهاجرين،قبل األنصار

وأكثـر املفـرسين ال يـذكرون قـضية التقـديم والتـأخري، وال كـون ظـاهر 
اآلية سبق األنصار باإليامن، فهم يذكرون أن التبوء للمكان، ثم جييبون عن 

 وال يـذكرون -رشفهـا اهللا-لـدار، وهـي املدينـة النبويـة عطف اإليامن عىل ا
 : التقديم والتأخري يف اآلية الكريمة، إال ما كان من الرازي، فإنه قال

:  والثـاين،تبـوأ اإليـامن: أنه ال يقال: يف اآلية سؤاالن أحدمها: فإن قيل"
                                                

 "تفـــسري البيــضاوي مـــع حاشـــية زاده عليـــه"، )٥/٤٠١("تفـــسري الـــسمعاين" : انظــر)١(
 ). ٥/٥٠٦("النكت والعيون": ًأيضا: ، وانظر)٤/٣٧٦(

 ،)٢٨/٥١("روح املعاين":، وانظر)٥/٢٠٠("فتح القدير" )٢(
ــوي" )٣( ــسري البغ ــرآن":، وانظــر)٨/٧٦("تف ــام الق ــاب " ،)٢٠/٣٥٨("اجلــامع ألحك لب

 ). ٧/٦٢(للخازن "التأويل
 .)٨/٢١٢("زاد املسري" )٤(



 

 
 

 .)١("بتقدير أن يقال ذلك لكن األنصار ما تبوءوا اإليامن قبل املهاجرين
ثم ذكر األجوبة، وذكر التقديم والتأخري يف اآلية كجـواب عـن الـسؤال 

، واحلق أنـه صـالح للجـواب )٢(الثاين، ال عن األول، وهكذا صنع األلويس
    .  عن السؤال األول

ٍوعىل كل، فهذا القـول، وهـذا وجهـه ودليلـه، غـري أنـه معـارض بكونـه 
 أن مثلـه ال يقبـل  عـىل،وهو خالف الظاهر": خالف األصل، قال األلويس

 .)٣(" وهي غري ظاهرة ههنا،ما مل يتضمن نكتة رسية
ــرازي، )٤(ولنأخــذ أجوبــة ــذين ذكرمهــا ال  أهــل العلــم عــن الــسؤالني ال

أن اإليـامن لـيس بمكـان، فلـامذا اسـتعمل معـه : مبتدأين بالثاين منهام، وهـو
 التبوء؟

ا  تبــوؤ:أن اإليــامن منــصوب بفعــل حمــذوف، والتقــدير: اجلــواب األول
ً وساقوا هلذا شاهدا، وهو البيـت املـشهور الـذي ال الدار وأخلصوا اإليامن،

  .)٥(ً وماء بارداًنابعلفتها تأ: يعرف قائله

                                                
   ).٢٩/٢٤٩("ازيتفسري الر" )١(
 ).٢٨/٥٣("روح املعاين" )٢(
 .  املصدر السابق)٣(
 "اجلامع ألحكـام القـرآن"، )٢٩/٢٤٩("ازيتفسري الر"،)٤/٥٠٤("الكشاف": :انظر)٤(

اللبـاب يف "،)١٠/٢٨٥("الدر املصون"، )٥/٣٢٠("تفسري البيضاوي" ،)٢٠/٣٥٨(
 ،)٨/١٧٩("حاشية الـشهاب"، )٤/٣٧٦("حاشية زاده"،)١٨/٥٨٦( "علوم الكتاب

 ).  ٢٨/٥٣ ("روح املعاين"، )٥/٢٠٠("فتح القدير"،)٨/٢٢٩( "تفسري أيب السعود"
 "الكـــشاف"، )٢/١٧ ("تفـــسري الـــسمعاين"، )٢٢/٥٢٤ ("جـــامع البيـــان": انظـــر)٥(

 ).  ٢٠/٣٥٩( للقرطبي "اجلامع"، )٤/٤٠٦(



 

 
 

، وعـزاه ابـن )١(وهذا الوجه اختاره القرطبي وقدمه الزخمرشي والرازي
 .)٢(عاشور جلمهور املفرسين

اعية إليـه، ويعارض هذا القول بأن األصل عدم التقدير، واحلاجة غري د
 .إذ املعنى قائم بدونه، فاألوىل عدمه

َّتبوءوا «  أنه ضمن :اجلواب الثاين َ  فيصح عطـف اإليـامن ،معنى لزموا» َ
 .عليه

متكنوا : أهنم اختذوها مباءة، أي: ّمعنى تبوئهم الدار واإليامنأن : الثالث
ّمــنهام متكنــا شــديدا، والتبــوأ يف األصــل إنــام يكــون للمكــان، ولكنــه جعــ ً ل ً

 .ً تنزيال للحال منزلة املحل، لتمكنهم فيه؛اإليامن مثله
  .)٣(وهذا مذهب البيضاوي وأيب السعود والشوكاين يف اآلية الكريمة

» الم « دار اهلجــرة، ودار اإليــامن، فأقـــام : أن يكــون األصــل: الرابــع
مقام املضاف إليـه، وحـذف املـضاف مـن دار اإليـامن، » الدار « التعريف يف 

  .)٤(ضاف إليه مقامهووضع امل
 يغنـي "الـدار"وفيه ما يف القول األول، إضـافة إىل أن إدعـاء احلـذف يف 

 . للعهد"ال"إنـ: عنه قولنا
 ومكـان ظهـور ،؛ ألهنـا دار اهلجـرة»املدينـة « أن يكون سـمى: اخلامس 

                                                
 "ازيتفـسري الـر"، )٤/٥٠٤("الكـشاف"،)٢٠/٣٥٨("اجلامع ألحكام القـرآن": انظر)١(

)٢٩/٢٤٩ .( 
 ).  ٢٨/٩٠("التحرير والتنوير" : انظر)٢(
ــشهاب"،)٤/٣٧٦("حاشــية زاده"، )٥/٣٢٠("تفــسري البيــضاوي": انظــر)٣(  "حاشــية ال

 ). ٥/٢٠٠("فتح القدير"،)٨/٢٢٩ ("تفسري أيب السعود"، )٨/١٧٩(
 ).١٠/٥٦١("املحكم واملحيط األعظم": انظر)٤(



 

 
 

 .اإليامن
، فـالواو ًمـع اإليـامن معـا: أنه منصوب عىل املفعول معـه أي : السادس 

 . للمعية
  .)١( وابن عاشورقال ابن عطيةوهبذا 
 .فتأمله» من قبلهم « وهبذا االقرتان يصح معنى قوله : وقال 

 : لكن، األصل يف معنى الواو أهنا عاطفة، وهلذا أو غريه قال األلويس
 تبوأوهــا : أي، واملــراد تبــوأوا الــدار مــع إيامهنــم،الــواو للمعيــة: وقيــل"

 .)٢("ًمؤمنني، وهو أيضا ليس بيشء
ــسبب األولو ــا ال ــه ســبق -أم ــزم من ــة يل ــة الكريم  وهــو أن ظــاهر اآلي

 فحــق، ومــن ثــم -األنــصار للمهــاجرين يف اإليــامن، وهــو خــالف الواقــع 
: فالقول بالتقديم والتأخري متجه جدا؛ إذ ال يلزم منه ما ذكر، فيكون املعنـى

 . اإليامنا الدار من قبلهم وتبوؤواوالذين تبوؤو
محه اهللا تعاىل،حيـث محـل القبليـة عـىل األكثـر، ويعجبني قول ابن كثري ر

 :فقال
ًثم قال تعاىل مادحا لألنصار، ومبينًا فضلهم ورشفهم وكرمهم وعـدم "

ــال ــع احلاجــة، فق ــارهم م َحــسدهم، وإيث َ :[ ¼ » º ¹ ¸
½Z" :ــري : أي ــوا قبــل كث ــل املهــاجرين وآمن ســكنوا دار اهلجــرة مــن قب
 .)٣("منهم

                                                
 ).  ٢٨/٩٠("التحرير والتنوير"، )٥/٢٨٧("املحرر الوجيز" :انظر)١ (
 . )٤٢٥ / ٢٠("روح املعاين" )٢(
 ). ١٣/٤٨٧("تفسري القرآن العظيم" )٣(



 

 
 

لــه أقــرب مــن القــول الــسابق، فهــذا قــول حــسن، وتوجيــه طيــب، فلع
ويؤيده أنا مل نجد مـن قـال بالتقـديم والتـأخري مـن الـسلف، ومل يـذكره ابـن 

 .جرير مع عنايته بنقل أقوال السلف وتدوين خالفهم
أهنم اختذوا اإليامن مباءة، لكـوهنم متكنـوا : التبوء لإليامن: ويكون معنى

ل، والعلـم عنـد اهللا ًفيه متكنا شديدا، هذا ما ظهـر يل بعـد طـول بحـث وتأمـ
 .تعاىل

(  *  ] : قال تعـاىل  (  '  &  % $ #  " !
 : 9 8 7 6 54    3 2 1 0 / .       - , +

 H G F E  D C BA @  ?  > = <            ;
S R  Q P O  N M LK  J  I  Z١: املمتحنة 

 : ;     > ] :Iقولــه : )١(موضـع التقـديم والتــأخري عنـد مــن يـراه
A @  ? > =Zــ ــأخر، وحق ــى مت أن يكــون عقــب : ه يف املعن

 .I: [  1 0 / .       - , Zقوله 
 : ;    > = < ?  @  ] وبعــضهم جعــل جــواب الــرشط

AZبعد قوله : [ ( ' & % $ # " ! Z)٢(. 
 .واملعنى واحد، وال فرق بني القولني

 :-وهو ممن يذهب إىل هذا القول-قال اإلمام الطربي

                                                
     .)٨/٢٣٣(زاد املسري  : انظر)١(
 ). ٢٠/٤٠٠("اجلامع ألحكام القرآن": انظر)٢(



 

 
 

مـن املــؤخر  A Z : ;            > = < ?  @ ] : وقولـه"
يـا أهيـا الـذين آمنـوا ال تتخـذوا عـدوي : الذي معناه التقديم، ووجه الكالم

وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة وقد كفروا بام جاءكم من احلق إن كنـتم 
ُخــرجتم جهــادا يف ســبييل، وابتغــاء مرضــايت خيرجــون الرســول وإيــاكم  ِ َ ن َأًَ

 .)١("ْتؤمنوا باهللاَِّ ربكم
  )٢ (هب البغوي والزجاجوإىل هذا ذ

 رشط، I: [  = <    ; : Zأن قولـه : ويشكل عىل هذا القول
والرشط ال يتقدم جوابه عليه، كـام هـو مـذهب البـرصيني، وأمـا الكوفيـون 

 .    فيجوزونه، فال إشكال عىل مذهبهم
واختار مجع من العلـامء أن جـواب الـرشط حمـذوف، دل عليـه مـا قبلـه، 

 : ليكون املعنى
تم خرجتم جهادا يف سبييل وابتغـاء مرضـايت فـال تتخـذوا عـدوي إن كن

 .  وعدوكم أولياء
وإليه ذهب البيضاوي وابن جزي وأبو حيان وابن كثري واجلالل املحـيل 

 . )٣(والشوكاين

                                                
 ). ٢٢/٥٥٨("جامع البيان" )١(
تفـسري ":، وانظـر)٥/١٥٦( للزجـاج"معـاين القـرآن" ،)٨/٩٣("تفسري البغوي": انظر)٢(

 ).   ٥/٤١٤( "السمعاين
البحـر "، )٤/١١٣("لـوم التنزيـلالتـسهيل لع"، )٥/٣٢٧("تفـسري البيـضاوي":  انظر)٣(

 ،)٧٣٥ص( "تفـسري اجلاللـني"، )٥١٢/ ١٣ ("تفـسري ابـن كثـري" )٨/٢٥١( "املحيط
 .)٥/٢١٠ ("فتح القدير"



 

 
 

 .)١(وعزاه السمني احللبي للجمهور
ً قوال مقاربـا هلـذا القـول، حيـث رأى )٢(واختار الزخمرشي وأبو السعود

َّال تتخذوا ]ِّ متعلٌق بـZ   >  : ;  ] أن َZ .ْال تتولوا أعـدائي إن : ييعن َّْ
 .كنتم أوليائي

 :قال الشهاب اخلفاجي
 $ % & ] :ًوالزخمرشي جعله ال جواب له، وحاال مـن فاعـل"

( 'Z ،واحلال أنكم خرجتم من أوطانكم ألجـل اجلهـاد رضـا هللا 
إن "ب يف غـري مل يرتضه؛ ألن الـرشط ال يقـع حـاال بـدون جـوا)٣(واملصنف
وهي البد هلا من الواو، وإن تـرد حيـث يكـون ضـد املـذكور أوىل "الوصلية

بالوقوع نحو أحسن إىل زيد وإن أساء إليك، وما نحن فيه ليس كـذلك، إال 
أن ابن جني جـوزه وارتـضاه الزخمـرشي هنـا؛ ألن البالغـة وسـوق الكـالم 

 املـديل بـأمره ال ختذلني إن كنت صديقي، حيث يقوله: شاهدان له، كقولك
املتحقق صحته من غري قصد للتعليق والـشك، وإنـام يـربز هتييجـا للحميـة، 

 . )٤("وهو أحسن وأمأل بالفائدة، وإن خالف املشهور
 .)٥(وهكذا قال األلويس، واختاره ابن عاشور

ولعل هذا هو األوىل يف معنى اآلية، كام أنه فيـه التأكيـد عـىل هـذه : قلت
                                                

 ).١٠/٢٩٩("الدر املصون" )١(
 ). ٨/٤١٠("تفسري أيب السعود" ،)٤/٥١٤( "الكشاف" : انظر)٢(
 .  يعني البيضاوي)٣(
 ). ٨/١٨٥("حاشية الشهاب عىل البيضاوي" )٤(
 ). ٢٨/١٣٦("التحرير والتنوير"،)٢٨/٤١٤("روح املعاين": انظر)٥(



 

 
 

إن من خرج يف سبييل مبتغيا مرضـايت، : فكأن ربنا يقولاملسألة ببيان احلال، 
! " # $  ]  :مل يتخـذ أعــدائي أوليــاء، فهــو كقولــه تعــاىل

*  ) ( ' & %   Z٢٣٤: البقرة  . 
 .فليرتبصن: هذا حال نساء أهل اإليامن، وهو أبلغ من قول: أي

ــه  ¶ ¸       I: [ Â Á   À ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹وكقول
Å Ä  Ã Z٥١:  النور    

 :قال ابن عاشور. هذا هو حاهلم: أي
ــه" ــل  A @  ? > = <            ; : Z ] : وقول رشط ذي

 وهـذا مقـام يـستعمل Z $ % & ' )]: به النهي من قولـه
يف مثله الرشط بمنزلة التتميم ملـا قبلـه دون قـصد تعليـق مـا قبلـه بمـضمون 

عليـه كـام فعل الرشط، أي ال يقصد أنه إذا انتفى فعل الرشط انتفى ما علـق 
هو الشأن يف الرشوط بـل يقـصد تأكيـد الكـالم الـذي قبلـه بمـضمون فعـل 
الرشط فيكون كالتعليل ملـا قبلـه، وإنـام يـؤتى بـه يف صـورة الـرشط مـع ثقـة 
املــتكلم بحــصول مــضمون فعــل الــرشط بحيــث ال يتوقــع مــن الــسامع أن 
 حيصل منه غري مضمون فعل الرشط فتكون صيغة الرشط مرادا هبا التحذير

وهلـذا . بطريق املجاز املرسل يف املركب ألن معنى الرشط يلزمه الرتدد غالبا
يؤتى بمثل هـذا الـرشط إذا كـان املـتكلم واثقـا بحـصول مـضمونه متحققـا 

 ...صحة ما يقوله قبل الرشط
وقد يأيت بمثل هـذا الـرشط مـن يظهـر وجـوب العمـل عـىل مقتـىض مـا 

" # ] : لـه تعـاىلحصل من فعل الرشط وأن ال خيالف مقتـضاه كقو



 

 
 

) ( ' & % $  Z 1  2 3 4 5 6 ] : إىل قوله
8 7  Zأي فإيامنكم ويقينكم مما أنزلنا يوجبان أن ترضوا  ٤١: األنفال

ومنه كثري يف القرآن إذا تتبعت . اهللا برصف الغنيمة لألصناف املعينة من عند
 .مواقعه

ط حمقـق ويغلب أن يكون فعل الرشط يف مثله فعل كون إيذانا بأن الرش
 .احلصول

وما وقع يف هذه السورة من هـذا القبيـل فاملقـصود اسـتقرار النهـي عـن 
ختاذ عدو اهللا أولياء وعقب بفرض رشطه موثوق بأن الذين هنـوا متلبـسون ا

ــد  ــد تأكي ــر الــرشط ممــا يزي ــان ذك ــب، فك ــال ري ــرشط ب ــل ال بمــضمون فع
 .االنكفاف

شبه التتمــيم ولــذلك جيــاء بمثــل هــذا الــرشط يف آخــر الكــالم إذ هــو يــ
 .)١("والتذييل، وهذا من دقائق االستعامل يف الكالم البليغ

m l k j i h g f e d c  ] : قال تعاىل
p  o n  Z٨: الطالق 

 :، وموضعه قولـه تعـاىلً وتأخرياًتقديامذكر ابن اجلوزي أن يف هذه اآلية 
[p o n m l k Z عـذبناها عـذاب نكـرا :واملعنى 

 . شديدا يف اآلخرةيف الدنيا وحسبناها حسابا
  . يف آخرين)١( والفراء)٢(بن عباساله وعزا

                                                
 .)١٣٧-٢٨/١٣٦("التحرير والتنوير" )١(
   .  مل أجده عن ابن عباس)٢(



 

 
 

وهـو -وكأن أرباب هذا املذهب ملا رأوا التغاير بـني املحاسـبة والعـذاب
 واملحاسـبة بمعناهـا احلقيقـي حملهـا يـوم القيامـة، رأوا أن العـذاب -كـذلك

 .لتلك القرى هو يف الدنيا، فتكون اآلية من قبيل املقدم واملؤخر
 :وعىل هذا؛ فاآلية حتمل عىل أحد معنني، مها ،ا عىل نظمهاهن أ:والثاين
ـــدنيا عـــىل أعامهلـــم، أي:  األول ـــراد باملحاســـبة املحاســـبة يف ال : أن امل

م، وذلـك بـالقحط واجلـدب واملـرض جازيناها بالعذاب عىل مقـدار عملهـ
فجعــل املجــازاة بالعــذاب والفقــر واالستئــصال وغــريه مــن أنــواع الــبالء، 

 .يف اآلخرةاحلساب الشديد يكون و ،حماسبة
وإليه ذهـب مكـي والثعلبـي والـسمعاين والبغـوي والقرطبـي واخلـازن 

 .)٢ (وابن جزي وأبو السعود والشوكاين والسعدي
 .وهذا املعنى ذكره ابن اجلوزي، ومل يذكر سواه

أن املـراد باملحاسـبة معناهـا احلقيقـي، وهـو املحاسـبة يف اآلخـرة، :الثاين
يد، هـو الـذي ال عفـو فيـه، وال جتـاوز معـه، وعليـه؛ فـاملراد واحلساب الشد

ًيف معنـى املـستقبل تـشبيها بالعذاب عذاب جهنم، واستعمل الفعل املـايض 
، ١: النحـلY X  Z] : تعـاىلقولـه ك ،للمستقبل باملايض يف حتقـق وقوعـه

 . ونظائره كثرية،٤٤:األعراف Z! " # $ % ] : وقوله

                                                

    .)٣/١٦٤(معاين القرآن للفراء  : انظر)١( =
 تفسري ،)٩/٣٤٢( تفسري الثعلبي ،)١٢/٧٥٥٠( اهلداية إىل بلوغ النهاية : انظر)٢(

، )٢١/٦١(اجلامع ألحكام القرآن ،)١٥٧/ ٨(تفسري البغوي ، )٤٦٧/ ٥ (لسمعاينا
تفسري أيب السعود ، )٤/١٢٩(التسهيل لعلوم التنزيل ، )٧/١١٤(تفسري اخلازن 

   .)٨٧٢: ص(تفسري السعدي ) ٥/٢٤٦( فتح القدير ،)٨/٢٦٣(



 

 
 

، وذكر هذا الوجه أبـو حيـان وابـن )١(وهو مذهب الزخمرشي واأللويس
 .)٢(عاشور

 أن اآلية عىل نظمها؛ إذ هـذا هـو -والعلم عند اهللا تعاىل–ولعل الراجح 
األصل، والوجه األول يف معنى اآلية أقوى من الثاين؛ لتشمل اآلية عـذاب 

 .الدنيا وعذاب اآلخرة لتلك القرى التي عتت عن أمر رهبا جل شأنه
 ¨          © ª » ¬ ®  ̄  ° ± ¥ ¦ § ] :قال تعاىل

 ¿ ¾ ½     ¼  » º ¹ ¸  ¶  µ ´ ³ ²
À  Z٤ – ١:املعارج. 

متعلــق    º Z « ]  أن)٣(- عنــد مــن يــراه-موضــع التقــديم والتــأخري 
 سـأل سـائل بعـذاب يف يـوم كـان : عىل هذا القولاملعنى وZ§ ¨        ]بـ

 .)٤(مقداره مخسني ألف سنة
 .)٦(تاره الواحدي واملحيل، واخ)٥(وعزاه الرازي ملقاتل

 ،خرتنـاها وهذا القول هو معنـى مـا ":وملا ذكر القرطبي هذا القول، قال
 .)٧("واملوفق اإلله

                                                
   ). ٢٨/٤١(، روح املعاين)٦/١٥١(الكشاف:  انظر)١(
  .)٢٨/٣٣٤( التحرير والتنوير ،)٨/٢٨٢(البحر املحيط:  انظر)٢(
 . )٨/٣٦٠("زاد املسري": انظر)٣(
 "لباب التأويل"، )٢١/٢٢٦("اجلامع ألحكام القرآن"،)٨/٣٦٠("زاد املسري": انظر)٤(
 . )٥/٢٨٩("فتح القدير"، )٨/٣٢٧( "البحر املحيط" ،)٧/١٥٠(
 ).٣/٣٩٧("يامنتفسري مقاتل بن سل"وهو يف ) ٣٠/١٠٩("تفسري الرازي": انظر)٥(
 ).٧٦٥ص("تفسري اجلاللني"، )٢/١١٣٢(للواحدي"الوجيز": انظر)٦(
 ،   )٢١/٢٢٧("اجلامع ألحكام القرآن" )٧(



 

 
 

 .وكان اختار أن اليوم املذكور هو يوم القيامة
 :اليوم املذكور يوم القيامة، قال ابن جزي: وعىل هذا القول يكون

 :أن يكـون اليـوم فيتعـني ،صفة للعذاب º Z «] وحيتمل أن يكون"
 .)١(" واملعنى عىل هذا مستقيم،يوم القيامة

أنه ملا ذكر عذاب الكفار وذكر بعده هذا اليوم ناسب : ووجه هذا القول
بعـض األحاديـث نـصت عـىل أن : ًأن يفرس بيوم القيامة؛ ألنه حملـه، وأيـضا

طول ذاك اليوم هبذا املقدار املنصوص عليه، ففي صحيح مسلم من حديث 
ما من صاحب كنـز ال يـؤدي زكاتـه " :rقال رسول اهللا :  قالtرة أيب هري

 فيكوى هبا جنباه وجبينه حتـى ، فيجعل صفائح،إال أمحي عليه يف نار جهنم
حيكم اهللا بني عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ثـم يـرى سـبيله إمـا 

 .)٢("إىل اجلنة وإما إىل النار
أن هذا اليوم هـو لعـروج املالئكـة ويناقش هذا القول بأن ظاهر السياق 

 .إىل رهبم تبارك وتعاىل، فال يرتك ظاهر السياق ملجرد التوافق يف العدد
مــن صــلة   º Z « ]": أن قولــه مــن املفــرسين إىل األكثــرون وذهـب 

 .)٣( حيصل العروج يف مثل هذا اليوم:أي µ Z ] :قوله
 .)٤(لويسالطربي وأبو السعود والشوكاين واأل: وممن ذهب إىل هذا

                                                
تفسري " ،)٥/٣٦٥("املحرر الوجيز" :، وانظر)٤/١٤٦("التسهيل لعلوم التنزيل" )١(

 ). ٩/٣٠("تفسري أيب السعود"، )٥/٣٨٧( "البيضاوي
 ). ٩٨٧( أخرجه مسلم )٢(
 ). ٣٠/١٠٩("تفسري الرازي": انظر)٣(
 = "روح املعاين"،)٥/٢٨٩("فتح القدير"، )٩/٣٠("تفسري أيب السعود": انظر)٤(



 

 
 

وهذا القول هـو الـراجح إن شـاء اهللا تعـاىل؛ ألنـه الظـاهر مـن الـسياق، 
َّويؤيـده أنـا هبـذا القـول . µ Z] :قولـهب  º Z «]فالقاري يرى تعلـق 

أن إذا قلنـا هبـذا القـول : ننفي التكـرار الـالزم مـن القـول األول، وإيـضاحه
 ولـو قلنـا ،نةظهر لنا أن عروج املالئكة يف يوم كان مقـداره مخـسني ألـف سـ

ً تكـرارا µ Z ¶ ¸ ¹] :بالقول األول لكـان قولـه تعـاىل
دعـوى التقـديم : ًوأيضا. Z ° ± ² ³] :قد دل عليه قوله تعاىل

 . والتأخري ال  تقبل إال ببينة، وال بينة مع من ادعاه
 

O N M  ] :قال تعاىل    L K  J I H G F E
 [ Z  Y X  W V  U T S R Q  P

d c b a ` _ ^ ] \  Z)١٠:مسالش-
١٥( 

  d c b Z] :أن قولـه: )١(موضع التقديم والتأخري عند من يراه
إذ :  واملعنــىI: [P O N Zمتــأخر، ويف املعنــى هــو عقــب قولــه 

 .انبعث أشقاها وال خياف عقباها
 عائـد عـىل العـاقر، والـواو d c b Z]وعىل هذا؛ فالـضمري يف 

 .ال خياف عاقبة فعله: للحال،أي

                                                

= )٢٩/٥٧.(   
     .)٩/١٤٤("زاد املسري" : انظر)١(



 

 
 

 .)٢( ومقاتل )١(السدي والضحاكرسين كوإىل هذا ذهب بعض املف
ولست أدري وجه هذا القول، لكن لعلهم ملا رأوا بعد هذا الرجـل عـن 

 .طاعة ربه وشدة فسقه، قالوا بأن اآلية جاءت وصفا حلال هذا املشئوم
طول الفـصل "وهذا خمالف لألصل، وهو عدم التقديم والتأخري، وفيه 

 .)٣("فيه بعد": لذا قال أبو حيان"بني احلال وصاحبها
ٍويف اآلية قول ثان ذهب إليه أكثر املفرسين وهو أن اآلية عىل نظمها فال 

فـاملعنى ال خيـاف اهللا مـن تقديم وال تأخري، والـضمري عائـد عـىل اهللا تعـاىل، 
  .أحد تبعة يف إهالكهم وال خيشى عقبى ما صنع

 .)٤(وهذا مذهب مجع من السلف منهم ابن عباس واحلسن وقتادة 
اره الواحدي والزخمرشي والقرطبي وابن القيم والبيضاوي وابـن واخت

 .)٥(كثري والسمني احللبي وأبو السعود والشوكاين واأللويس والسعدي

                                                
 ). ١٥/٤٦٣("الدر املنثور"،)٤٥٣-٢٤/٤٥٢(" انظر األثر عنهام يف جامع البيان)١(
 ).٣/٤٨٩(" تفسري مقاتل بن سليامن": انظر)٢(

 "البحر املحيط" وأبو حيان يف )٩/١٤٤("زاد املسري" عزا ابن اجلوزي يف :تنبيه
أنه حكى ) ٥/٣٣٣ (له"معاين القرآن" هذا القول إىل الزجاج، والذي يف )٨/٨٤٦(

 .   القول بصيغة التمريض، فاألوىل أال ينسب القول له
 . )٨/٨٤٦("البحر املحيط" )٣(
 ). ٢٤/٤٥١(ير يف تفسريه خرج هذه اآلثار ابن جر)٤(
اجلامع ألحكام "،)٦/٣٨٤("الكشاف"، )٢/١٢٠٧(لواحدي ل "الوجيز" : انظر)٥(

، )١٤/٣٧٠("تفسري ابن كثري"، )٣/٣١٥("بدائع التفسري" ،)٢٢/٣١٩( "القرآن
 ،)٥/٤٥٠("فتح القدير" ،)٩/١٦٥("تفسري أيب السعود"، )٤/٥٧٠("حاشية زاده"
 ). ٩٢٦ص(" السعديتفسري" ،)٣٠/١٤٦("روح املعاين"



 

 
 

 .)١(وعىل هذا؛ فالواو للحال أو االستئناف
يؤيـده أن أقـرب مـذكور هـو ربنـا : ًوهذا القول هو ظاهر اآليـة، وأيـضا

Y،٢(ر واألصل عود الضمري عىل أقرب مذكو(. 
 .)٣( بالفاء"فال"  نافع وابن عامراءةقر: ًيؤيده أيضاو

ظاهر اآلية املدح والثناء، وال يكون الثنـاء إال عـىل هـذا القـول، : ًوأيضا
 :قال ابن عاشور

 تفريع العلم بانتفـاء خـوف اهللا :ومعنى التفريع بالفاء عىل هذه القراءة"
  . )٤("رشكني لريتدع هبذا العلم أمثاهلم من امل؛منهم مع قوهتم

 . )٥("ويف هذا املعنى احتقار للقوم وتعفية ألثرهم":قال ابن عطية
 .وهذا القول هو الراجح يف املعنى، والعلم عند اهللا

،  نبـي اهللا صـالح عائد عىل"عقباها" الضمري يف أن:ثالثقول  ويف اآلية
 وابــن اجلــوزي والقرطبــي والــشهاب  حكــاه الزجــاج. مل خيــف عقباهــا:أي

 .)٦(ياخلفاج

                                                
، )٥/٤٩٧("تفسري البيضاوي" ،)٢/٨٢١(ملكي"مشكل إعراب القرآن" ": انظر)١(

 ).  ١٧/٦١٧١("تفسري القاسمي" ،)١١/٢٥("الدر املصون"
    ).١١/٢٥("الدر املصون"، )١٤/٣٧٠("تفسري ابن كثري":  انظر)٢(
 ،)٦٨٩ص( اهدالبن جم"السبعة يف القراءات" ،)١٤٥ص("كتاب املصاحف" : انظر)٣(

   ،)٢٢/٣١٩("اجلامع ألحكام القرآن"،  )٧٦٦ص ("حجة القراءات"
 ). ٣٠/٣٧٦ ("التحرير والتنوير" )٤(
 ).٥/٤٨٩("املحرر الوجيز" )٥(
اجلامع ألحكام "،)٩/١٤٤("زاد املسري"، )٥/٣٣٣ (للزجاج"معاين القرآن":  انظر)٦(

 .  )٨/٣٦٧("حاشية الشهاب عىل البيضاوي"، )٢٢/٣١٩ ("القرآن



 

 
 

وهو أبعد من القول األول؛ ألنه ال وجه لوصف نبي اهللا هبذا الوصف، 
ــه إال  ــي اهللا عليــه الــصالة والــسالم مل يــصدر من بخــالف القــول األول، فنب

فـال خيـاف عقباهـا، فمخالفــة : النـصح، وهـذا ال يـستوجب القـول يف حقــه
 الـضمري األصـل يف: القول هلذا السياق ظاهرة، مع خمالفته للقاعدة املعلومة

عوده عىل أقرب مـذكور، عـىل أن األلـويس رأى أن القـول األول أبعـد مـن 
 .)١(هذا القول

 
@ A  ] : قال تعاىل  ?  > = < ;  :  9

 O N M  L K  J  I H  G F  E  D  C B
 U  T  S  R Q  PZ ٨ - ١: الزلزلة 

 : هذه السورة الكريمة فيها موضعان ذكر فيهام التقديم والتأخري، األول
 K J I H G F E D C B ] :قولـــــه تعـــــاىل

  N M LZ. 
D C B ] :أن قولـه :-عند من يـراه-وموضع التقديم والتأخري

EZــىل ــدم ع ــديرI H G Z ]:  متق  H G ]: ، والتق
IZ فيقول اإلنسان :[E D Zخترب األرض بام عمل عليها:، أي . 

 .)٢(وهذا مذهب مقاتل بن سليامن والسمرقندي
 .)٣(وذكره غري واحد ومل يعزه

                                                
 ). ٣٠/١٤٦("روح املعاين": انظر)١(
 ). ٣/٥٨١("تفسري السمرقندي"، )٣/٥٠٧("تفسري مقاتل بن سليامن": انظر)٢(
 = "تفسري الثعلبي" ،)٨/٤٩٨("تفسري البغوي"، )٦/٢٦٨("تفسري السمعاين" : انظر)٣(



 

 
 

كى املاوردي وابـن اجلـوزي والقرطبـي األقـوال، مل يـذكروا هـذا وملا ح
 .)١(إن االستفهام عائد عىل ما سبق: القول، بل ذكروا قول من قال

ومل يـره مجــع مـن العلــامء بـل رأوا أن اآليــة عـىل نــسقها، وأن االســتفهام 
الصادر من اإلنسان إنام هـو ألجـل الزلزلـة وإخـراج األرض أثقاهلـا، وممـن 

 هذا الطربي والزجاج والرازي والبيضاوي واخلـازن وابـن جـزي َّنص عىل
 .)٢(وأبو حيان وابن كثري والقاسمي وابن عاشور والسعدي

وهذا هو الراجح يف معنى اآلية الكريمة؛ لتمشيه مع األصل، وهو عدم 
ًالتقديم والتأخري، ومل نر دليال يدل عىل ما ادعاه مـن رأى التقـديم والتـأخري 

 .يمةيف اآلية الكر
M ]: قوله تعـاىل: املوطن الثاين  L K  J  I H  G

 U  T  S  R Q  P O NZ. 
ــراه ــد مــن ي ــأخري عن ــاىل: )٣(موضــع التقــديم والت ــه تع  T ] :أن قول

UZقولـه  تأخر، وحقـه يف املعنـى عقـب :[  N M L K Z ،
                                                

 ).  ٥/٤٧٩( "فتح القدير" ،)٢٠/٤٤٧("اللباب يف علوم الكتاب" ،)١٠/٢٦٤( =
 ، اجلامع ألحكام القرآن)٩/٢٠٣("زاد املسري"، )٦/٣١٩(" النكت والعيون":ر انظ)١(

)٢٢/٤١٧ .( 
 "تفسري الرازي"،)٥/٣٥١(للزجاج"معاين القرآن"،)٢٤/٥٥٩("جامع البيان": انظر)٢(

حاشية "،)٧/٢٨١ ("لباب التأويل يف معاين التنزيل" ،)٦/٤١٣("الكشاف"، )٣٢/٥٩(
 "البحر املحيط" ،)٤/٢١٣ ("التسهيل لعلوم التنزيل" ،)٤/٥٨٩ ("زاده عىل البيضاوي

التحرير "، )١٧/٦٢٣٢("تفسري  القاسمي"، )١٤/٤٢٨ ("تفسري ابن كثري"، )٨/٤٩٧(
 ). ٩٣٢ص ("تفسري السعدي" ،)٣٠/٤٩٢ ("والتنوير

 .)٢٠٤ / ٩ ("زاد املسري": انظر)٣(



 

 
 

 :والتقدير عىل هذا القول
در  يومئـذ يـص، لريوا أعامهلم؛ بأن ربك أوحى هلا؛حتدث أخبارهايومئذ 

  .شتاتاأالناس 
، ويكـون )١(فعىل هذا يرون ما عملوا من خري أو رش يف موقـف العـرض

 Q P ]: ، ومجلــة)٢(احلــساب  عــن موقــفهمتفــرقو صــدورهم
 S RZ مجلة اعرتاضية. 

 .)٣(وهذا القول ذكره غري واحد من املفرسين ومل يسموا قائله
 T  ] :أن األصـل يف الرؤيـة يف قولـه تعـاىل: وكأن وجه هـذا القـول

UZ أهنا للعمل، ال جلزاء العمل، وهذا إنام يكون قبل صدور الناس 
 T  ] :ًوتفــرقهم أشــتاتا عــن موقــف احلــساب،وعليه؛ فتكــون مجلــة

UZمؤخرة وحقها التقديم، والعلم عند اهللا تعاىل  . 
أن : ًبـأن األصـل عـدم التقـديم والتـأخري، وأيـضا: ويناقش هـذا القـول

ف احلساب، بل من املحتمـل أن يكـون مـن الصدور والتفرق ليس عن موق
قبورهم، وهذا ما يؤيده التعليل املذكور يف اآلية الكريمة، وقال بعض أهـل 

لـريوا جـزاء أعامهلـم، فيكـون التفـرق عـن : ًإن يف اآلية تقديرا، وهـو: العلم
 .  موقف احلساب

                                                
 .)٢٠٤ / ٩ ("زاد املسري": انظر)١(
 ). ٢٠/٤٤٩("اللباب يف علوم الكتاب"،)٢٠/١٥٠("رآناجلامع ألحكام الق": انظر)٢(
 "املحرر الوجيز"، )١٠/٢٦٥( "تفسري الثعلبي" ،)٢٤/٥٤٩("جامع البيان" : انظر)٣(

اللباب " ،)٢٠/١٥٠("اجلامع ألحكام القرآن"، )٩/٢٠٤( "زاد املسري" ،)٥/٥١١(
 ). ٥/٤٧٩ ("فتح القدير" ،)٢٠/٤٤٩( "يف علوم الكتاب



 

 
 

الطـربي : وإىل عدم القول بالتقديم والتأخري ذهب مجع من العلامء منهم
سمرقندي والواحــدي والبغــوي والزخمــرشي والبيــضاوي وأبــو حيــان والــ

 . )١(وابن كثري وأبو السعود والشوكاين واأللويس
وهؤالء وإن اختلفوا يف بيان مـوطن التفـرق والـصدور، وكـذا يف رؤيـة 
األعامل أو رؤية جزائها، إال أهنم متفقون عىل أن اآليـة عـىل نـسقها، وأنـه ال 

 .تقديم فيها وال تأخري
، أو يومئذ يصدر الناس من خمارجهم من القبور إىل املوقف: ويكون املعنى

أعامهلـم التـي  لـريوا ؛متفـرقني بحـسب مـراتبهمينرصفون من موقف احلساب 
 .، إما اجلنة أو النارجزاء أعامهلمعملوها قد دونت وحفظت يف كتبهم، أو يرون 

نــد اهللا والعلــم ع-أن اآليــة عــىل نــسقها، والظــاهر: وهــذا هــو الــراجح
 أن التفرق يكون من القبور لريوا جـزاء أعامهلـم، ولـذلك رتـب عـىل -تعاىل

Z Y X W ] \ [̂   ] :هذا قضية اجلزاء، فقال
 c b a ` _Z )٨-٧:الزلزلة ( . 

 والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما يصدر النـاس ":قال ابن عاشور
 .)٢("أشتاتا

                                                
ــــــانجــــــام" : انظــــــر)١( ــــــوم" ،)٢٤/٥٤٩("ع البي ــــــوجيز"، )٣/٥٨٣("بحــــــر العل  "ال

البحـــر " ،)٦/٤١٥("الكـــشاف"، )٨/٥٠٢( "تفـــسري البغـــوي"،)٢/١٢٢٤(لواحـــديل
ــضاوي"، )٨/٤٩٩ ("املحــيط ــسري البي ــري"، )٥/٥١٩("تف ــن كث ــسري اب  ،)١٤/٤٢٩ ("تف

ــتح القــدير"، )٩/١٨٩("تفــسري أيب الــسعود" ، )٣٠/٢١١ ("روح املعــاين" ،)٥/٤٧٩("ف
 ). ١٧/٦٢٣٣( "فسري القاسميت"

 ).  ٣٠/٤٩٤("التحرير والتنوير" )٢(



 

 
 

! " # $ % & ' ) ( * +  ] : قــال تعــاىل
 - ,2  1  0 /  . Z )٤-١:اإلخالص.( 

. / 0 ] :هـــو يف قـــول اهللا تعـــاىل: موضـــع التقـــديم والتـــأخري
2 1Z 1 ]، حيث قدمZ2 ]  عىل Z. 

 ،ً ومل يكن له أحـد كفـوا: تقديره،وفيه تقديم وتأخري": قال ابن اجلوزي
 .)١(" لتتفق رؤوس اآليات؛فقدم وأخر

 .)٢(وهكذا قال املاوردي والقرطبي واجلالل املحيل
 ": وهذا القول بني وهـو ظـاهر مـن الـسياق، وعـىل هـذا، ففـي إعـراب

 : )٣( وجهان"1
: يأِّمتعلـٌق بـاخلرب، »  0«ُاسـمها و»  2«و» /«ُأنه خرب : أحدمها

ًومل يكن أحد كفوا له ُ ُ ٌ ْ ُ. 
 :قال الزخمرشي

الكالم العريب الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغـو غـري : فإن قلت"
ًص سـيبويه عـىل ذلـك يف كتابـه، فـام بالـه مقـدما يف مستقر وال يقدم، وقـد نـ ّ ّ

                                                
 . )٩/٢٦٩("زاد املسري" )١(
تفـسري "، )٢٢/٥٦٠("اجلـامع ألحكـام القـرآن"، )٤/٤٧١("النكت والعيـون":  انظر)٢(

 .)٨/٥٨٨(" تفسري البغوي":، وانظر)٨٢٦ص( "اجلاللني
التـسهيل " ،)٢/١٣٠٩("اب القرآنالتبيان يف إعر" ،)٥/٥٣٧("املحرر الوجيز" : انظر)٣(

 ،)٤/٢٩٠("تفـسري الثعـالبي" ،)٨/٥٣٠("البحر املحيط"،)٤/٢٢٤( "لعلوم التنزيل
 ،)٤/٦١٦ ("حاشــية زاده عــىل البيــضاوي"، )٢٠/٥٦١("اللبــاب يف علــوم الكتــاب"
 ). ٣٠/٢٧٧("روح املعاين" ،)٨/٤١٣("حاشية الشهاب عىل البيضاوي"



 

 
 

هـذا الكـالم إنـام سـيق لنفـي املكافـأة عـن ذات : أفصح كالم وأعربه؟ قلت
الباري سبحانه؛ وهذا املعنى مصبه ومركزه هو هـذا الظـرف، فكـان لـذلك 

 .)١(" وأحقه بالتقدم وأحراه،أهم يشء وأعناه
 .)٢(ر والقاسمي وغريهموبذا قال أبو السعود والشوكاين وابن عاشو

 . عىل كفوا"له"وبذا يتضح سبب تقديم 
َّوقد ناقش املربد سيبويه يف هذا القول، وأبو حيـان الزخمـرشي، وتعقـب  ُ

 . )٣(كل منهام عىل تلك املناقشة واالعرتاض
ْ أن ينْصب عىل احلـال مـن :الوجه الثاين َ َ ُِ ْ َّألنـه كـان صـفته فلـام ؛» 2«َ َ َّ

ِتقدم عليه نصب حا ُ  . هو اخلرب»  0«ًال، وَّ
ِّوجيـوز أن يكـون حـاال مـن الـضمري املـستكن يف ":قال الـسمني احللبـي ِ ً َ ْ َ

ًاجلار لوقوعه خربا ِ ِّ")٤(. 
 اإلخبـار -والعلم عند اهللا تعاىل-واألول هو أظهر الوجهني؛ ألن املراد 

 "لـه"عن عـدم املثليـة، وهـذه ال حتـصل إال بنفـي املامثلـة، واجلـار واملجـرور
 .بهمتعلق 

 
                                                

 ).٦/٤٦١("الكشاف" )١(
 "التحريـر والتنـوير"،)٥/٥١٧(" فـتح القـدير"، )٩/٢١٣("تفسري أيب السعود" :ر انظ)٢(

 ). ١٧/٦٢٩٩("تفسري القاسمي"،)٣٠/٦٢٠(
البحــر "،)٤/٢٢٤("التــسهيل لعلــوم التنزيــل"، )٥/٥٣٧("املحــرر الــوجيز": انظــر)٣(

 "اللبـــاب يف علـــوم الكتـــاب"، )١١/١٥٢("الـــدر املـــصون"، )٨/٥٣٠( "املحـــيط
)٢٠/٥٦١ .( 

 ). ١١/١٥٣("الدر املصون" )٤(



 

 
 


 

وبعد هذه اجلولة املباركة يف هذا البحث ومع آيات الـذكر احلكـيم، وأقـوال 
العلامء كان ال بد من تدوين أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 

 :خالل هذا البحث، فأقول
 .التقديم والتأخري يف القرآن الكريم: من أنواع علوم القرآن -
بحـسب مـا أشـكل معنـاه : ني اثنـني، أوهلـامإىل قـسم: ينقـسم هـذا النـوع -

الظاهر، فلام عرف أنه من باب التقديم والتأخري زال اإلشـكال واتـضح 
 .املعنى

ًما مل يكن فيه التقـديم والتـأخري سـببا لإلشـكال يف فهـم املعنـى، : ثانيهام -
 . واألول أقل منه بكثريوهذا كثري يف القرآن الكريم،

 .  القسمني املذكورينهناك فروق بينة ملن تتبعها بني -
يعد النوع األول من أنواع علوم القرآن املنبثقة منه، فصلته أصلية بعلوم  -

 .القرآن الكريم
 ."زاد ملسري"كانت الدراسة للنوع األول من خالل تفسري ابن اجلوزي -
 قيل فيها بالتقـديم والتـأخري، ًاشتمل البحث عىل مخسة وأربعني موضعا -

 موضع واحـد فلـم يـرجح ف الباحث يفسلم منها تسعة مواضع، وتوق
فيه قوال عىل آخر، وما بقى فانتهـت دراسـته إىل تـرجيح محـل اآليـة عـىل 

 .الرتتيب دون القول بالتقديم والتأخري 
كان من القواعد األصلية التـي كثـر االعـتامد عليهـا يف الرتجـيح يف هـذا  -

 .  "األصل عدم التقديم والتأخري": البحث



 

 
 

ســة هــذا النــوع، والتــأليف فيــه، ودراســته عنــد أئمــة هــذا، وإين أويص بدرا
، وكالرازي يف تفسريه، ليكتمـل بنـاء "البحر املحيط"آخرين، كأيب حيان يف 

 .هذا النوع، وجيد الطالب لعلم القرآن الكريم بغيته، ويظفر بمطلوبه
 

 ً. وباطناً وظاهراً وآخراًواحلمد هللا أوال
 
 



 

 
 


 
ن البن العريب، حممد بـن عبـد اهللا ابـن العـريب، حتقيـق حممـد أحكام القرآ -

 .عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنرش، لبنان
أحكام القرآن للجصاص، أمحد بن عيل الرازي اجلصاص، حتقيـق حممـد  -

 .هـ ١٤٠٥الصادق قمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،
شافعي، حتقيـق عبـد الغنـي أحكام القرآن للشافعي، حممد بن إدريـس الـ -

 .هـ١٤٠٠عبد اخلالق، دار الكتب العلمية،بريوت، 
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد املختار بن  -

عبد القـادر اجلكنـي الـشنقيطي، إرشاف الـشيخ بكـر أبـو زيـد، دار عـامل 
 .الفوائد

: يــب، حتقيــق اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب شــجاع، حممــد الــرشبيني اخلط -
 .١٤١٥مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت، 

البحر املحيط يف أصـول الفقـه، بـدر الـدين حممـد بـن هبـادر بـن عبـد اهللا  -
/  لبنــان-حممــد حممــد تــامر، دار الكتــب العلميــة . د: الزركــيش، حتقيــق

 .هـ١٤٢١بريوت، الطبعة األوىل،
يم اجلوزية،مجعه يرسي السيد بدائع التفسري اجلامع ملا فرسه اإلمام ابن ق -

 .هـ١٤٢٧حممد،دار ابن اجلوزي، السعودية، الطبعة األوىل،
تأويل مشكل القرآن، تأليف أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق  -

 .هـ١٣٩٣السيد أمحد صقر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، الطبعة الثانية،
ين أيب احلـسن عـيل بـن التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه، عـالء الـد -

عــوض . عبـد الــرمحن اجلـربين، د. د: سـليامن املـرداوي احلنــبيل، حتقيـق 



 

 
 

الريـاض، الطبعـة  /  السعودية -أمحد الرساح، مكتبة الرشد، . القرين، د
 .هـ١٤٢١ -األوىل، 

التحريــر والتنــوير، للــشيخ حممــد الطــاهر ابــن عاشــور، الــدار التونــسية  -
 .١٨٨٤للنرش،تونس

ديث واآلثار الواقعة يف تفـسري الكـشاف للزخمـرشي، مجـال ختريج األحا -
الدين عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي، الطبعـة األوىل، حتقيـق عبـد 

 .هـ١٤١٤اهللا بن عبد الرمحن السعد، دار ابن خزيمة،الرياض،
تفــسري أيب الــسعود،إرشاد العقــل الــسليم إىل مزايــا القــرآن الكــريم، أيب  -

 .العامدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتالسعود حممد بن حممد 
: تفسري البغوي، أبـو حممـد احلـسني بـن مـسعود البغوي،حققـه أحاديثـه -

 سليامن مسلم احلـرش، دار - عثامن مجعة ضمريية -حممد عبد اهللا النمر 
 . هـ١٤١٧طيبة،الطبعة الرابعة،

هللا بـن تفسري البيضاوي، أنوار التنزيـل وأرسار التأويـل، أيب اخلـري عبـد ا -
 .عمر بن حممد البيضاوي دار الفكر، بريوت

تفسري اجلاللني، عبد الرمحن بن أيب بكر املحيل، واجلالل الـسيوطي، دار  -
 .احلديث،القاهرة، الطبعة األوىل

تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل  عالء الدين عيل بن  -
ر الفكـــر،بريوت، حممـــد بـــن إبـــراهيم البغـــدادي الـــشهري باخلـــازن، دا

 .هـ١٣٩٩
تفــسري الــرازي، مفــاتيح الغيــب، فخــر الــدين حممــد بــن عمــر التميمــي  -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤٢١الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت،



 

 
 

تفسري الـسمرقندي املـسمى بحـر العلـوم، نـرص بـن حممـد بـن أمحـد أبـو  -
 .تحممود مطرجي، دار الفكر،بريو.الليث السمرقندي، حتقيق د

تفسري القاسمي، تأليف العالمة حممد مجال الدين القاسمي، أرشف عىل  -
تــصحيحه حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، الطبعــة 

 .هـ١٣٧٦األوىل،
تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار، لإلمام حممد رشيد رضـا، دار  -

 .هـ ١٣٦٦املنار، الطبعة الثانية، 
العزيز البن أيب زمنني، حتقيق أيب عبد اهللا حـسني عكاشـة، تفسري القرآن  -

حممــد بــن مــصطفى الكنــز، النــارش الفــاروق احلديثــة، القــاهرة، الطبعــة 
 .هـ١٤٢٣األوىل،

تفسري القرآن العظيم، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي املعـروف  -
 .بابن أيب حاتم، حتقيق أسعد حممد الطيب،املكتبة العرصية، صيدا

سري القرآن العظـيم، أليب الفـداء إسـامعيل بـن كثـري، حتقيـق مـصطفى تف -
 .السيد وآخرون،مكتبة أوالد الشيخ

تفـسري القــرآن للـسمعاين، أيب املظفــر منـصور بــن حممـد بــن عبـد اجلبــار  -
الــسمعاين، حتقيــق يــارس بــن إبــراهيم وغنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم، دار 

 .هـ،الطبعة األوىل١٤١٨الوطن، الرياض،السعودية،
. تفــسري القــرآن للــصنعاين،  عبــد الــرزاق بــن مهــام الــصنعاين، حتقيــق د -

 .هـ، الطبعة األوىل١٤١٠مصطفى مسلم حممد، مكتبة الرشد، الرياض، 
تفسري القرآن، اختصار النكت للاموردي، تأليف اإلمام عـز الـدين عبـد  -

العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقي الشافعي، حتقيق الـدكتور عبـد 



 

 
 

 .هـ، الطبعة األوىل١٤١٦بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم،بريوت، اهللا 
تفسري غريب القرآن،لإلمام حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، دار مكتب  -

هـ، مراجعة الشيخ إبراهيم حممـد ١٤١٤اهلالل، بريوت، الطبعة األوىل، 
 . رمضان

لعلميـة، تفسري مقاتل بن سليامن األزدي، حتقيق أمحد فريـد دار الكتـب ا -
 .هـ، الطبعة األوىل١٤٢٤بريوت،

الثمر الداين يف تقريب املعاين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين، صـالح  -
 .عبد السميع اآليب األزهري،املكتبة الثقافية،بريوت

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أليب جعفر حممد بـن جريـر الطـربي،  -
. ث، القاهرة، الطبعـة األوىلعبد اهللا الرتكي،مركز هجر للبحو. حتقيق د
 .هـ١٤٢٢

. د:اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحـد بـن أيب بكـر القرطبـي، حتقيـق -
 .هـ١٤٢٧عبد اهللا الرتكي،مؤسسة الرسالة،لبنان، الطبعة األوىل،

 .حاشية الشهاب عىل تفسري البيضاوي،دار صادر، بريوت -
ــة ا - ــضاوي، مكتب ــايض البي ــسري الق ــىل تف ــة، حاشــية شــيخ زادة ع حلقيق

 .تركيا. م١٩٩٨
 .هـ١٤١٩حاشية شيخ زاده عىل تفسري البيضاوي،مكتبة احلقيقة، تركيا، -
ــوم الكتــاب املكنــون، أمحــد بــن يوســف املعــروف  - الــدر املــصون يف عل

 .أمحد اخلراط،دار القلم، دمشق.بالسمني احللبي، حتقيق د
عبـد . الدر املنثور يف التفسري باملأثور، جـالل الـدين الـسيوطي، حتقيـق د -

 .اهللا الرتكي،مركز هجر للبحوث، القاهرة، الطبعة األوىل



 

 
 

زاد املــسري يف علــم التفــسري، عبــد الــرمحن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي،  -
 .هـ، الطبعة الثالثة١٤٠٤املكتب اإلسالمي، بريوت، 

زاد املعـاد يف هـدي خــري العبـاد، حممــد بـن أيب بكــر بـن أيــوب بـن ســعد  -
مؤسسة الرسالة، بريوت،الطبعة السابعة شمس الدين ابن قيم اجلوزية، 

 .هـ١٤١٥، والعرشون
 .زهرة التفاسري، أليب زهرة، دار الفكر العريب،بدون سنة طبع -
ــق  - ــات، حتقي ــو الربك ــدردير أب ــيدي أمحــد ال ــري، س ــرشح الكب ــد : ال حمم

 . عليش،دار الفكر،بريوت
رشح الكوكب املنري املسمى، حممد بن أمحـد الفتـوحي احلنـبيل املعـروف  -

نزيـه محاد،جامعـة أم القـرى، . حممد الـزحييل، د. د: ابن النجار، حتقيق ب
 . هـ١٤١٣الطبعة الثانية،

رشح فــتح القــدير، كــامل الــدين حممــد بــن عبــد الواحــد الــسيوايس،دار  -
 .الفكر، بريوت، الطبعة الثانية

ــس البهــويت، عــامل  - رشح منتهــى اإلرادات، منــصور بــن يــونس بــن إدري
 .م١٩٩٦ الثانية،الكتب، بريوت، الطبعة

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية مـن علـم التفـسري،حممد بـن  -
 .عيل بن حممد الشوكاين، دار الفكر،بريوت

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يـونس بـن إدريـس البهـويت،  -
ـــق ـــريوت، : حتقي هـــالل مـــصيلحي ومـــصطفى هـــالل، دار الفكـــر،  ب
 .هـ١٤٠٢

ـــح املبـــدع يف رشح امل - ـــن عبـــد اهللا بـــن مفل ـــراهيم بـــن حممـــد ب قنـــع، إب



 

 
 

 . هـ١٤٠٠احلنبيل،املكتب اإلسالمي، بريوت، 
ــدة معمــر بــن املثنــى، مؤســسة الرســالة، -  جمــاز القــرآن، صــنفه، أبــو عبي

 . هـ١٤٠١بريوت،
املجالسة وجواهر العلم،  أبو بكر أمحـد بـن مـروان بـن حممـد الـدينوري  -

/ كني، دار ابــن حــزم، لبنــانحممــد فــؤاد ســز.القــايض املــالكي حتقيــق د
 .هـ، الطبعة األوىل١٤٢٣بريوت، 

معاين القرآن الكريم، أليب جعفر النحاس، حتقيق، حممد عيل الـصابوين،  -
 .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٩جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

معاين القرآن،لإلمام أيب زكريا حييى بن زياد الفراء، عامل الكتب، الطبعـة  -
 .ـه١٤٠٣الثالثة، 

 
 



 

 
 

 







 
 إعداد

 خالد بن نواف بن أحمد الشوحة. د
 

 
 خالد بن نواف بن أمحد الشوحة .د

 يف قسم الدراسات اإلسـالمية، كليـة العلـوم اإلداريـة مشاركأستاذ  •
 .واإلنسانية، جامعة اجلوف

 بـــاألردن الريمـــوك جامعـــة مـــن الـــدكتوراه درجـــة عـــىل حاصـــل •
ــه ــرسين احلــوار: بأطروحت ــد املف ــريم عن ــرآن الك ــع اآلخــر يف الق  م

 .واملفكرين املعارصين
ـــىل حاصـــل • ـــة ع ـــة املاجـــستريمن درج ـــة اجلامع ـــاألردن األردني   ب

 . العقدي يف تفسري اإلمام األلويساالجتاه: بأطروحته
 



 

 
 



 

 
 

 
 :ملخص بحث

ــشاء ( ــشاء واإلن بالغــة القــرآن الكــريم يف اســتعامل اخلــرب بمعنــى اإلن
 )بمعنى اخلرب

يظهـر ًتناول هـذا البحـث أسـلوبا مـن أسـاليب القـرآن الكـريم الـذي 
إعجـازه البيـاين، أال وهـو اسـتعامل اخلـرب بمعنـى اإلنـشاء واإلنـشاء بمعنــى 
ًاخلــرب، وقــد بــني الباحــث فيــه جانبــا مــن جوانــب براعــة القــرآن الكــريم يف 
استعامل هذا األسلوب البديع البليغ، وما ينتج عنه من فوائد فقهية وعقدية 

 .وقصصية وتربوية ونحوها
ة مباحـث، حقـق الباحـث فيهـا معنـى ويتألف البحث من متهيد ومخس

ًاخلرب واإلنشاء لغة واصطالحا، ثم عرض الستعامل اخلرب بمعنـى اإلنـشاء، 
واسـتعامل اإلنـشاء بمعنـى اخلــرب، ثـم بـني الباحــث أثـر اخـتالف القــراءات 
القرآنيــة املتــواترة يف اخــتالف داللــة محــل اآليــة عــىل اخلــرب أو اإلنــشاء، كــام 

سلوب يف اجلانب النحوي واإلعرايب وصـلوح عرض ألثر استعامل هذا األ
ًاللفظ الواحد للداللة عىل اخلرب واإلنشاء معا، بام يثري املعنى، ويـدلل عـىل 
أن من وجوه إعجاز القرآن البياين قلة اللفظ وكثرة املعنـى، وهـو مـا يـسمى 
ًعند البالغيني بإجياز القرص، واهللا تعاىل أسـأل أن جيعـل عمـيل هـذا خالـصا 

 . كريملوجهه ال

 



 

 
 



 

 
 


احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل النبي الكريم، وعىل آلـه 

 : وصحبه ومن تبعهم إىل يوم الدين، أما بعد
فإن القرآن الكريم قد حاز قصب الـسبق يف فـصاحة األلفـاظ وبالغـة 
النظم والرتاكيب، ووصل إىل متام اإلتقـان والوفـاء بحـق البيـان، ومـن متـام 

 اإلتقان ما ألف من أسـلوبه يف قـصد اللفـظ ووفـرة املعنـى، حيـث كـان هذا
القرآن الكريم يعمـد إىل املعـاين الكثـرية الـوفرية ويـشكلها يف ألفـاظ قليلـة، 
وكان من أساليب هذه الصناعة اإلعجازيـة اسـتعامل القـرآن للخـرب بمعنـى 

 أجـزل مما أضاف إىل لغة الضاد بالغـة فـوق بالغتهـا، يف اإلنشاء والعكس،
 . لفظ وأبرع نظم وأبلغ تركيب

وعندما نظرت يف مواطن هذا األسلوب يف القرآن الكـريم أحببـت أن 
ًأفرده هبذا البحث؛ نظرا ألمهيته وملا فيه مـن فوائـد بالغيـة وعقديـة وفقهيـة 

 .ونحوية وغريها، أفدناها من بالغة استعامل القرآن الكريم هلذا األسلوب
 منـه السـتعامل اخلـرب بمعنـى اإلنـشاء، وقد عرضت يف املبحـث األول

ويف الثاين استعامل اإلنشاء بمعنى اخلـرب، ثـم بينـت يف الثالـث أثـر اخـتالف 
القراءة يف اآلية الواحدة عىل محل داللتها عىل اإلنشاء واخلـرب، وعرضـت يف 
املبحث الرابع أثر استعامل اإلنشاء بمعنى اخلرب واخلرب بمعنـى اإلنـشاء عـىل 

 واخـتالف إعراهبـا، ثـم أملحـت يف اخلـامس إىل براعـة القـرآن حركة الكلمة
ًالكــريم يف اســتخدام الكلمــة نفــسها إنــشاء وخــربا يف املوضــع الواحــد، ثــم 

واهللا أسأل أن جيعـل عمـيل . ذكرت يف اخلامتة أبرز النتائج التي وصلت إليها
 .ًهذا خالصا لوجهه الكريم، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل



 

 
 



 

 
 


 

ً قبـــل أن أرشع يف بيـــان مباحـــث هـــذا املوضـــوع ال بـــد أن أقـــدم تعريفـــا   
ًملصطلحي اخلرب واإلنشاء، وخاصة أن يف ما اشتهر من تعريفهام نظـرا كبـريا  ً

 : سيأيت بيانه يف التعريف، فأقول
 : اخلرب لغة

 اخلـاء “ :فـارس ابـن قـال يدور معنى اخلرب يف اللغة عىل اإلعالم واإلنباء،   
َوالثاين يدل عـىل لـني ورخـاوة وغـِفاألول العلم،  :والباء والراء أصالن ٍزرٍ ْ. 

ْفاألول اخلرب ِالعلم باليشء :ُ َّ ْ ٌيل بفالن خربة وخرب :تقول. ِ ْ َ ُْ ٌ َواهللا تعاىل اخلبري، . ِ
ِّأي العــــامل بكـــــل يشء   r       q  p  oZ   ]  :وقـــــال اهللاُ تعـــــاىل. ِ

ِّاخلرباء، وهي األرض اللينة : الثاينواألصل ].١٤،فاطر[ َْ”)١(. 
ــال و  ــسانصــاحب ق ــع :اخلــرب« :الل ــأ، واجلم ــابري مجــع  :النب ــار، وأخ أخب

َاخلـرب« :ً وقـال أيـضا.)٢( »نبأه :ّوخربه بكذا وأخربه... اجلمع مـا أتـاك مـن  :َ
َ، واستخربه...نبأ عمن تستخرب َ ْ  :سأله عن اخلرب، وطلـب أن خيـربه، ويقـال :َ

َّختــرب َ ُت اخلــرب واســتخربتهَ َْ َ َوختــربت اجلــواب واســتخربته، واالســتخبار ... ْ ْ ُْ َْ َ َّ َ َ
ُّوالتخرب َ  .)٣(»السؤال عن اخلرب :َّ

ولعل ما ذكره ابن فارس أكثر دقة مما ذكره صاحب اللـسان، وذلـك  :قلت  
                                                

 ).٢/٢٣٩(معجم مقاييس اللغة، مادة خرب :  ابن فارس)١(

 )٤/٢٢٦(، )خ ب ر(لسان العرب، مادة :  ابن منظور)٢(

 . املرجع السابق)٣(



 

 
 

 فهــو اخلـرب املهــم ذو الــشأن ،أن النبـأ خــرب خـاص، ولــيس هـو مطلــق اخلـرب
 وقــد . مــادة الكلمــة الدالــة عــىل االرتفــاع والعلــوالكبـري، ويــدل عــىل ذلــك

أما أهل اللغة فال يقولون يف اخلرب أكثـر « :فقال »الصاحبي«اخترص ذلك يف 
ِأخربته، أخربه، واخلرب هو العل :من أنه إعالم، تقول ْ  .)١( »مُ

  :اإلنشاء لغة
قــال ابــن  .يف اللغــة عــىل اإلحــداث واالرتفــاعفيــدور معنــاه اإلنــشاء  أمــا   
ٍالنــون والــشني واهلمــزة أصــل صــحيح يــدل عــىل ارتفــاع يف يشء « :ارسفــ ُّ ٌ

ُالنَّشء والنَّشأة « :قال الراغب و.)٢( »وسمو َ ْ ُ ُإحداث اليشء وتربيته :ْ ُ ِ ُ ِ«)٣(. 
وعالقة املعنيني اللغويني لإلنشاء مرتابطة برتتب أحـد املعنيـني عـىل  :قلت   

داث، واإلحداث يلزم منـه اآلخر، فاالرتفاع وهو الظهور مرتتب عىل اإلح
 .الظهور

 : ًاخلرب واإلنشاء اصطالحا
ًاختلفـت كلمــة النظــار والعلــامء قـديام وحــديثا يف معنــى اخلــرب واإلنــشاء،     ً

 :ومن مجلة ما ذكر قولـه رمحه اهللا يوطياإلمام السعرض اخلالف وخري من 
ــة" ــذي يدخلــه الــصدق  :اخلــرب :قــال القــايض أبــو بكــر واملعتزل الكــالم ال
وقال أبو احلسني .. .الذي يدخله التصديق أو التكذيب :وقيل ... كذبالو

الكـالم املفيـد بنفـسه إضـافة أمـر  :وقيل ...كالم يفيد بنفسه نسبة :البرصي
                                                

 ).١٣٣(الصاحبي ص :  ابن فارس)١(

 ).٥/٤٢٩(معجم مقاييس اللغة :  ابن فارس)٢(

 ).٨٠٧) (ن ش أ(مفردات القرآن، مادة :  الراغب)٣(



 

 
 

ًمن األمور إىل أمر من األمور نفيا أو إثباتا القول املقتيض برصحيه  :وقيل، ...ً
 .)١("نسبة معلوم إىل معلوم بالنفي أو اإلثبات

 الـصادق يف اخلـرب انحـصار يف النـاس اختلـف" : اخلطيب القزوينـيقالو   
 األكثـر فقـال اختلفـوا ثـم ،فيهام منحرص أنه إىل اجلمهور فذهب ،والكاذب

 هو هذا ،له حكمه مطابقة عدم :وكذبه ،للواقع حكمه مطابقة :صدقه منهم
 العتقـاد حكمـه مطابقـة :صـدقه الناس بعض وقال التعويل وعليه املشهور

 .)٢("له حكمه مطابقة عدم :وكذبه ،خطأ أو كان صوابا ملخربا
 ثمـة أن وعند التأمل فيام فيام تقدم ويف غريها من أقـوال أهـل العلـم يظهـر   

 : تعريفني اثنني مها أشهر ما قيل يف معنى اخلرب واإلنشاء مها
 .ما احتمل الصدق والكذب، وما عداه فهو اإلنشاء :اخلرب :األول
 . لذاته، وما عداه فهو اإلنشاءكذبما احتمل الصدق وال :اخلرب :الثاين

ًوالسبب يف هذا اخلالف أن التعريف جيب أن يكـون جامعـا مانعـا ـ  :قلت    ً
هـذه التعريفـات عنـد فحـص ، ولكـن )٣( كام يقول علـامء البحـث واملنـاظرة

 تتصادم مع أخبار نجزم أهنا أخبار، ونجمع مع هـذا اجلـزم نجدهااملشهورة 
ًويــستحيل أو يمتنــع أن تكــون كــذبا بوجــه مــن  آخــر بأهنــا صــادقة؛ ًجزمــا

 كاألخبار الواردة عن اهللا تعـاىل، أو مـا صـح عـن رسـوله الكـريم ـ ،الوجوه
                                                

اإلحكـام يف : بتـرصف، وانظـر اآلمـدي) ٢/٢٠٤(اإلتقـان يف علـوم القـرآن :  الـسيوطي)١(
 ).٢٩٧-٢/٢٩٣(ابن النجار : ورشح الكوكب املنري). ٢/١٥(أصول األحكام 

 ).١/١٧(اإليضاح :  القزويني)٢(

 ).٣٦(فن املنطق : الشنقيطي). ٣/٣٠(اإلحكام يف أصول األحكام : اآلمدي:  انظر)٣(



 

 
 

تـستقيم نـسبته هذه التعريفـات مـا ال بعض كام أن يف ، صىل اهللا عليه وسلم ـ
 :  وجهني، وذلك من صىل اهللا عليه وسلم رسوله الكريمأو إىل اهللا تعاىل إىل

غـري  أن قوهلم احتامل الكذب خيار مرفوض، يوهن التعريف ألنه : األول  
منطبـق، وال يمكـن أن ينطبـق عـىل كـالم اهللا تعـاىل وكـالم رسـوله الكــريم، 

ًوالتعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا ً. 
أن أصـحاب التعريفـات وإن كنـا نجـزم أهنـم يوقنـون ويقـرون ان  : الثاين  

ىل وكالم رسوله الكريم ال حيتمالن الكذب، إال أنـه ال يليـق أن كالم اهللا تعا
كالم غريمها مما نجمع كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صىل اهللا عليه وسلم مع 

فأما ما يعلم صدقه فمنـه مـا يعلـم  " :ولذلك يقول اآلمدي .حيتمل الكذب
بـدليل يعلم صدقه ال بنفس اخلرب بـل  صدقه بمجرد اخلرب كخرب التواتر وما

 .)١("يدل عىل كونه صادقا كخرب اهللا وخرب الرسول فيام خيرب به عن اهللا تعاىل 
ــف     ــض البــاحثني يف هــذه القــضية يــدورون بــني حتري ــذلك أصــبح بع ول

 صـىل اهللا عليـه وسـلم ـ  ـ إخراج كالم اهللا تعاىل أو كالم رسولهأو، التعريف
 قـوانني احلـدود  ال يـستقيم مـع هـذاومسلامت العقول مـن التعريـف، وكـل

 .ها النظار أو كادوايوالتعريفات التي اتفق عل
ــصديق     ــامء وصــف الت ــض العل ــتخلص مــن هــذه املعكــرات أخــذ بع ولل

مـا يتطـرق إليـه « : فقـال،والتكذيب وجعله من جهة املخاطبني والـسامعني

                                                
األصول مـن علـم : ابن عثيمني: ، وانظر)٢/٢٠(اإلحكام يف أصول األحكام :  اآلمدي)١(

 ).١/١٨(األصول 



 

 
 

 :وهو أوىل من قوهلم« :، قال الغزايل بعد أن ذكره)١( »التصديق أو التكذيب
صدق والكذب؛ إذ اخلـرب الواحـد ال يدخلـه كالمهـا، بـل كـالم اهللا يدخله ال

ًتعــاىل ال يدخلــه الكــذب أصــال، واخلــرب عــن املحــاالت ال يدخلــه الــصدق 
 .)٢(»ًأصال

الكـالم « :وقد تنبه الشيخ ابن عثيمـني إىل هـذه القـضية فعـرف اخلـرب بأنـه   
يق أو التكـذيب الدائر بني النفي واإلثبات من قبل املـتكلم، املقابـل بالتـصد

 .)٣(»من قبل املخاطب
أجود ما قيل يف تعريف اخلرب ممـا وقـع عليـه بـرصي؛ من ولعل هذا  :قلت   

 : وذلك ألمور
، )الكالم( :ـ أنه ربط بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي حيث قال١   

 ).ما(وهذا أدل عىل اخلرب من اإلشارة إليه باالسم املوصول 
ـ بـل أمهـه ـ  ومن ذلـك ، ما صح أن يدخل يف معنى اخلربـ أنه جامع لكل٢   

ــاىل وكــالم رســوله الكــريم  ــه وســلم كــالم اهللا تع ــسلامت صــىل اهللا علي وم
 .العقول

 :أوهلـام : صور اإلنشاء يف التعريف وذلـك بـأمرين معه دخولنعتماـ أنه ٣   
 : قولهوهذا ال يكون يف اإلنشاء، وثانيهام) الدائر بني النفي واإلثبات( :قوله

ــصديق أو التكــذيب( ــل بالت ــام أن ،)املقاب ــل بأحــدمها، عل ــشاء ال يقاب ً واإلن
                                                

 ).١/٣٤٧(روضة الناظر : ابن قدامة )١(

 ).٢/٢٨٩(، ورشح الكوكب املنري)٢/١٣١(املستصفى :  الغزايل)٢(

 ).١٥(تقريب التدمرية :  ابن عثيمني)٣(



 

 
 

؛ ألن كل مـا يتطـرق إليـه التـصديق  تغني عن األوىل يمكن أناجلملة الثانية
 .دائر بني النفي واإلثبات

بجعــل يف هــذا التعريـف أدب جليـل واحــرتاس مجيـل، وذلـك  :ــ رابعـا٤   
جانـب املخاطـب ولـيس يف جانــب اهللا يف متعلقـة قـضية الـصدق والكـذب 

 .تعاىل أو جانب رسوله الكريم
الكالم الذي يقابل بالتـصديق  :اخلرب بأنه يكون تعريفوبناء عىل ما تقدم    

الكـالم الـذي ال حيتمـل  :اإلنشاء بأنهوأعرف . أو التكذيب من قبل السامع
 .التصديق أو التكذيب من قبل السامع

 .رب بمعنى اإلنشاءاستعامل اخل :املبحث األول
 وهـا أنـا أرشع ،ًذكرت يف التمهيد معنى اخلـرب واإلنـشاء لغـة واصـطالحا   

بحول اهللا وقوته يف مباحث أبني من خالهلا بالغة القرآن الكريم يف استعامل 
ــشاء ــى اإلن ــة ،اخلــرب بمعن ــة والعقدي ــب الفقهي ــك يف اجلوان ــة ذل ــر دالل  وأث

 .واللغوية وغريها



 

 
 

 :املطلب األول
 البقـرة، [MH I  J  K L L  : تعـاىلقوله

٢٢٨.[ 
لقد اشتهر يف القرآن الكريم استعامل اخلرب بمعنـى اإلنـشاء، ومـن اآليـات    

ــاىل ــه تع ــشاء قول ــى اإلن ــا اخلــرب بمعن ــي اســتعمل فيه  MH  :الت
I  J  K L L،  وقــد أورد أبــو حيــان يف هــذه اآليــة قــولني

  :اثنني
 ومعنى عىل إضامر ًهو أمر لفظا :وقيل« : ومعنى، قالًأهنا أمر لفظا :األول   

 .)١(» وهذا عىل رأي الكوفيني،ليرتبصن :الالم أي
ٌأهنا خرب لفظا أمر :الثاين    وصورته صورة اخلرب، وهو أمر من « : معنى، قالً

 . )٢(»حيث املعنى
صورة للكالم عىل ًـ ألن فيه إنزاال واهللا أعلم القول الثاين ـ واألظهر  :قلت   

ال نحتاج معها إىل تقدير حمذوف أو مضاف، أضف إىل ذلك مـا قـدمناه مـن 
  .)٣(استعامل العرب هلذا األسلوب، وهذا ما رجحه مجهور املفرسين

فأوجب تعـاىل ذكـره عـىل املـرأة إذا صـارت مطلقـة تـربص « :قال الطربي   

                                                
 ).٢/٤٥٣(البحر املحيط :  أبو حيان)١(

 ).٢/٤٥٣(البحر املحيط :  أبو حيان)٢(

، رشــيد )١/٣١٤(فــتح القــدير : ، الــشوكاين)١/٥١٩(الــدر املــصون : الـسمني احللبــي) ٣(
 ).٢/٣٢٥(تفسري املنار : رضا



 

 
 

 : ابـن كثـريوقال. )٢(»ٌ ومعناه أمرٌلفظه خرب« :البغوي :قال و.)١(»ثالثة قروء
هــذا األمــر مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل للمطلقــات املــدخول هبــن مــن ذوات «

بـأن متكـث إحـداهن بعـد  :األقراء، بأن يرتبصن بأنفـسهن ثالثـة قـروء، أي
 .)٣(»طالق زوجها هلا ثالثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت

 :  يف هذا املثالباخلرب عن اإلنشاء  فائدة التعبري*   
فام معنـى اإلخبـار  :فإن قلت« : الزخمرشيقال ، فوائد كثريةيف هذا التعبري   

وليـرتبص  :وأصـل الكـالم. هو خرب يف معنى األمر :عنهن بالرتبص؟ قلت
املطلقات، وإخراج األمر يف صورة اخلرب تأكيد لألمر، وإشعار بأنه مما جيـب 

 عنه أن يتلقى باملسارعة إىل امتثاله، فكأهنن امتثلن األمر بالرتبص، فهو خيرب
رمحـك اهللاَّ، أخـرج يف صـورة اخلـرب ثقـة  :ونحوه قـوهلم يف الـدعاء. ًموجودا

 .)٤(»باالستجابة، كأنام وجدت الرمحة فهو خيرب عنها
َوأورد احلكــم بلفـظ اخلــرب دون األمــر وغــريه مــن « :وقـال صــاحب املنــار    ْ ْ ْ َ ْ ُ

ِرضوب اإلنشاء  ِ لتأكيـده واالهـ-َكتب عىل املطلقات كـذا  : كقوله-ْ ِتامم بـه ْ
َّكأنه يقول ّإن هذ :َ الرتبص واقع كذلك ال حمالة كام يقول الشيخ عبد القاهر  اِ

 :اجلرجاين يف هذا النـوع مـن اإلسـناد اخلـربي يف مقـام األمـر، فعنـدما يقـال
فـإذا . ًيلتفت ذهن السامع ويكون متهيئا لـسامع مـا يقـال عـنهن) املطلقات(

                                                
 شاكر). ٤/٥١٥(جامع البيان : الطربي )١(

 )١/٢٦٧(معامل التنزيل :   البغوي)٢(

 ).١/٦٠٦(تفسري القرآن العظيم :  ابن كثري)٣(

 ).١/٢٧٠(الكشاف :  الزخمرشي)٤(



 

 
 

ناد واحلكم ـ يتقرر عنده أنه مأمور الخ ـ وفيه اإلس) يرتبصن بأنفسهن( :قيل
ًبه أمرا مؤكدا، كأنه قال إننا أمرناهن بذلك وفرضناه عليهن فامتثلن األمـر  :ً

ًوجــرين عليــه باالســتمرار حتــى صــار شــأنا مــن شــئوهنن الالزمــة هلــن ال 
ولـيس يف األمـر بـصيغته مـا . ينرصفن عنه، بل ال خيطر يف البال خمالفتهن له

الهتامم؛ ألن املأمور باليشء قد يمتثل وقد خيالف، وهذا يفيد هذا التأكيد وا
الــرضب مــن التعبــري معهــود يف التنزيــل يف مقــام التأكيــد واالهــتامم يقــع يف 
الكتـــاب مواقعـــه ال يعـــدوها، وال خيفـــى ذلـــك عـــىل مـــن طعـــم البالغـــة 

 .)١(»وذاقها
اآلية من التعبري باخلرب يف مقام اإلنشاء يف أستخلص مما تقدم يمكنني أن و   

 : الفوائد اآلتية
 .ـ تأكيد األمر واالهتامم به١   
 .ـ اإلشعار بأن هذا األمر مما جتب العناية به٢   
 وذلـك أهنـم إذا جـاءهم األمـر مـن اهللا ،ـ بيـان حـال املـؤمنني الـصادقني٣   

 .تبارك وتعاىل امتثلوا
ألمر  دون ا من التعبري عن اإلنشاء بصيغة اخلربيمكن استخالصهكل هذا    

قــال . بنــاء اجلملــة عــىل االبتــداء :، ويف اآليــة لفتــات أخــرى، منهــاالــرصيح
ــد« :الزخمــرشي ــضل تأكي ــضا ف ــدأ ممــا زاده أي ــاؤه عــىل املبت ــل،ًوبن ــو قي  : ول

 .)٢(»، مل يكن بتلك الوكادة»ويرتبص املطلقات«
                                                

 ).٢/٢٩٥(تفسري القرآن : رشيد رضا )١(

 ).١/٢٧٠(الكشاف : الزخمرشي)  )٢(



 

 
 

وهـو كـالم حـسن، وإنـام كانـت اجلملـة االبتدائيـة فيهـا « :وقال أبو حيـان   
إحـدامها  :يد عىل مجلة الفعل والفاعل لتكـرار االسـم فيهـا مـرتنيزيادة توك

، ومجلة الفعل والفاعل يذكر فيها االسم مرة )١( بظهوره، واألخرى بإضامره
 :أحــدمها :زيــد فعـل يــستعمل يف أمــرين :)٢(  وقــال يف ري الظمــآن،واحـدة

 ّأنـا كتبـت يف املهـم الفـالين إىل :ختصيص ذلك الفعل بـذكر األمـر، كقـوهلم
أن ال يكـون املقـصود ذلـك، بـل  :الثـاين .السلطان، واملراد دعـوى االنفـراد

ــه،  ــك الفعــل ل ــه بحــديث آكــد إلثبــات ذل املقــصود أن تقــديم املحــدث عن
هو يعطي اجلزيل، ال يريد احلرص، بل املـراد أن حيقـق عنـد الـسامع  :كقوهلم

  .)٣(»أن إعطاء اجلزيل دأبه
 :ثايناملطلب ال
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من اآليات التي ذكـر املفـرسون فيهـا اسـتعامل اخلـرب بمعنـى اإلنـشاء قولـه   
، Mz { | }  �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ L :تعاىل

                                                
، )ويـرتبص املطلقـات: (يقصد أبو حيان هنا أن اجلملة لو بدأت بالفعل لكـان تركيبهـا)  )١(

ل ، فيكـون الفاعـ)واملطلقات يرتبص املطلقات: (أما لو بنيت عىل االبتداء لكان تقديرها
 .مذكورا مرتني، وهذا هو مكمن القوة يف صياغة اجلملة عىل هذا النحو

ري الظمآن يف تفسري القرآن، صاحبه حممد بن أيب الفـضل الـسلمي املـريس، كـام رصح )  )٢(
 .وكتب أخرى) التفسري األوسط(، عامل أديب وله )١/٤٠٩(بذلك أبو حيان نفسه يف 

 ).٢/٤٥٣(البحر املحيط : أبو حيان)  )٣(



 

 
 

 : وقد نحى املفرسون فيها منحيني

وزعم بعـضهم أنـه خـرب عـىل « :أهنا خرب بمعنى اخلرب، قال يف املنار :األول   
 . )١(»الوالدات ذلكإن شأن  :بابه، أي

أهنــا خــرب بمعنــى اإلنــشاء، بمعنــى أن اهللا تعــاىل أمــر الوالــدات أن  :الثــاين   
وقد ذكـر ذلـك مجهـرة مـن املفـرسين، إال  .يرضعن أوالدهن حولني كاملني

 : أهنم اختلفوا يف هذا األمر عىل أقوال
ــول األول    ــد الوجــوب :الق ــه يفي ــار، أن ــال يف املن ــر« :ق  والظــاهر أن األم

ــاره  ًللوجــوب مطلقــا، فاألصــل أنــه جيــب عــىل األم إرضــاع ولــدها، واخت
، يعني إن مل يكن هناك عذر مانع مـن مـرض ونحـوه، وال )٢(األستاذ اإلمام 

يمنع الوجوب جواز استئجار الظئر عنها مع أمن الرض؛ ألن هذا الوجـوب 
لـدان للمصلحة ال للتعبد، فهو كالنفقة عىل القريب برشطها، فإذا اتفـق الوا

 .)٣(»عىل استئجار ظئر، ورأيا أهنا تقوم مقام الوالدة فال بأس
هـذا األمـر لـيس أمـر إجيـاب، « :قال الـرازي أنه يفيد االستحباب، :الثاين   

 M6 7 8 9 : L  :قوله تعـاىل :ويدل عليه وجهان األول
أنـه  : ولو وجب عليها الرضاع ملا استحقت األجـرة، والثـاين،]٦: الطالق[

وهـذا ] ٦ :الطـالق[M@   A B C D  L :ل بعد ذلكتعاىل قا
                                                

 )٢/٣٢٥(تفسري املنار :  رشيد رضا)١(

 شيخ رشيد رضا، وقد أخذ عنه كثـريا يف طريقتـه ومنهجـه، ولـيس ه هو اإلمام حممد عبد)٢(
 .هذا موضع بسط ما انتقده العلامء عليه

 ).٢/٣٢٥(تفسري املنار : رشيد رضا )٣(



 

 
 

 .)١(»نص رصيح

أنه يفيد الوجوب لقسم من الوالدات واالستحباب لقـسم  :القول الثالث   
خرب معنـاه األمـر عـىل الوجـوب لـبعض  Z}  ] « :آخر، قال القرطبي

، وقيـل هـو خـرب عـن الوالدات، وعىل جهـة النـدب لبعـضهن عـىل مـا يـأيت
 .)٢(»املرشوعية

األمر عىل الوجوب لبعض الوالدات، واألمر  خرب معناه« :وقال ابن عطية   
عـىل جهـة النــدب والتخيـري لبعــضهن، فأمـا املـرأة التــي يف العـصمة فعليهــا 

 إال أن تكـون رشيفـة ذات ، إذ قد صار كالرشط،اإلرضاع، وهو عرف يلزم
ونة فال ، وأما املطلقة طالق بين...،ترفه فعرفها أن ال ترضع وذلك كالرشط

رضاع عليها، والرضاع عىل الـزوج إال أن تـشاء هـي، فهـي أحـق بـه بـأجرة 
ً هذا مع يرس الزوج، فإن كـان معـدما مل يلزمهـا الرضـاع إال أن يكـون ،املثل

 وهلـا أجـر مثلهـا يف يـرس ،املولود ال يقبل غريها فتجرب حينئذ عىل اإلرضـاع
 .)٣(»الزوج

سري هذه اآلية، حيـث رأى هذا وقد نحى ابن عاشور منحى آخر يف تف
 :أهنا تتكلم عىل حـق مـن حقـوق املـرأة وليـست عـن حقـوق الطفـل، فقـال

                                                
 )٦/١٠٠(مفاتيح الغيب :  الرازي)١(

 ).٣/١٦١(اجلامع ألحكام القرآن :   القرطبي)٢(

خـرب : (وأنبه هنا إىل أن مـراد ابـن عطيـة مـن قولـه). ١/٣١١(املحرر الوجيز :  ابن عطية)٣(
خـرب معنـاه اإلنـشاء، وال يقـصد بـاألمر طلـب فعـل الـيشء عـىل صـفة : أي) معناه األمـر

 .اإللزام، بل مراده األمر الذي هو مقابل اخلرب



 

 
 

خرب مراد به الترشيع، وإثبات حق االستحقاق، وليس  Z}  ] ومجلة «
ــام  ــد أحك ــر بع ــد ذك ــه ق ــيهن؛ ألن ــدات واإلجيــاب عل ــر للوال ــى األم بمعن

 MÏ Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ  :املطلقـــات، وألنـــه عقـــب بقولـــه
Ö × Ø Ù  Ú ÜÛ L    فإن الـضمري شـامل لآلبـاء واألمهـات

، فال داللة يف اآلية عىل إجياب إرضاع الولـد عـىل أمـه، ...عىل وجه التغليب
 :ولكن تدل عىل أن ذلك حق هلا، وقد رصح بذلك يف سورة الطـالق بقولـه

M@   A B C D  L] وألنه عقب بقوله،]٦: الطالق :  M§  
¨   © ª «  ®¬ L  ـــك أجـــر الرضـــا عة، والزوجـــة يف وذل

 .)١(»العصمة ليس هلا نفقة وكسوة ألجل الرضاعة، بل ألجل العصمة
ما أورده ابن عاشور من ثبات حق املرأة يف إرضاع ولـدها ال يتنـاىف  :قلت   

ًمع طلب ذلك منها وجوبا أو استحبابا، والـذي يظهـر يل أن أسـلوب اآليـة  ً
ًا أكثر من كون ذلك حقـا  ولدهَيتناسق ويتوافق مع الطلب من املرأة إرضاع

خرب مـراد بـه ( :هلا، وهذا هو ظاهر العبارة التي بدأ هبا ابن عاشور حني قال
غـري ) تـرشيع(وعىل كل حال فإين ال أظن ابن عاشور يريد بقوله  .)الترشيع

 . األمر؛ ألنه هو القسيم الوحيد للخرب، وهو عني موضوعنا وقضيتنا
تعامل اخلرب بمعنى اإلنشاء عـىل اخلـالف اس  فانظر رمحك اهللا كيف كان أثر  

الفقهي يف مسألتي العدة والرضـاع، أضـف إىل ذلـك أمثلـة كثـرية كـان هلـذا 
 .االستعامل أثره الواضح يف حتديد املراد منها

                                                
 ).٢/٤٠٩(التحرير والتنوير : ابن عاشور )١(



 

 
 




ــشاء، وســأذكر هنــا     ذكــرت يف املبحــث األول اســتعامل اخلــرب بمعنــى اإلن
ً أسـلوب يمثـل جانبـا مهـام مـن جوانـب فهوستعامل اإلنشاء بمعنى اخلرب، ا ً

 : اآليتبالغة القرآن الكريم، وحتى ال يطول البحث أقترص عىل 
 : األولطلبامل

 M[ \ ] ^    _ ` a    b  :قولـــــه تعـــــاىل
cL]  ،٨٢التوبة.[  

 : الاختلف املفرسون يف املراد من هذا األمر يف اآلية الكريمة عىل أقو   
 : قـال ابـن عطيـة.يف الدنيا واآلخرةنافقني أن هذا خرب عن حال امل :األول   
 :م وقتـادة وابـن زيـد قولـهيوقال ابـن عبـاس وأبـو رزيـن والربيـع بـن خثـ"

M[  \Lإشارة إىل مدة العمر يف الدنيا، وقوله :  M]  ^L 
ــ ــاه اخلــرب ع ــر ومعن ــظ األم ــار، فجــاء بلف ــود يف الن ــد اخلل ن ِإشــارة إىل تأبي

 .)١("حاهلم
ًضحكا قليال، أو زمانا قلـيال،  : أيM[  \L " :وقال القاسمي    ًً ً

ًبكاء، أو زمانـا كثـريا، بعـد املـوت،  : أيM] ^    L غايته مدة حياهتم  ً ً
 . وعىل هذا القول يكون األمر هنا بمعنى اخلرب. )٢("أبد اآلباد

                                                
 ).٣/٦٦(املحرر الوجيز : بن عطية ا)١(

 )٥/٤٦٩(حماسن التأويل :  القاسمي)٢(



 

 
 

 : يقـول األلـويس يف هـذا املـوطنفائدة اسـتعامل اإلنـشاء مكـان اخلـربويف    
 وذلـك ألن ،وإخراجه يف صورة األمر للداللـة عـىل حتـتم وقـوع املخـرب بـه«

 فاسـتعمل يف الزم معنـاه أو ألنـه ،صيغة األمر للوجوب يف األصل واألكثر
فـإن  : كذا قرره الشهاب ثـم قـال،ال حيتمل الصدق والكذب بخالف اخلرب

 عـن األمـر بـاخلرب إنـه يعـرب :الوجوب ال يقتـيض الوجـود وقـد قـالوا :قلت
. للمبالغة القتضائه حتقق املأمور به فاخلرب آكد وقد مـر مثلـه فـام بالـه عكـس

 فإذا ، والنكت ال تتزاحمً ألن لكل مقام مقاال؛ال منافاة بينهام كام قيل :قلت
عرب عـن األمـر بـاخلرب إلفـادة أن املـأمور لـشدة امتثالـه كأنـه وقـع منـه ذلـك 

وإذا عرب عن اخلرب باألمر إلفادة لزومه ووجوبه وحتقق قبل األمر كان أبلغ، 
 .)١(»كأنه مأمور به أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى

يف يكونــان  لكــن الــضحك والبكــاء ،أنــه أمــر بمعنــى اخلــرب :القـول الثــاين   
ـــشوكاين ـــال ال ـــرة، ق ـــى« :اآلخ ـــران معنامهـــا اخلـــرب، واملعن  :هـــذان األم

ًفسيضحكون قليال، ويبكون كثريا، وإنام  جيء هبام عىل لفظ األمـر، للداللـة ً
 .)٢(»عىل أن ذلك أمر حمتوم ال يكون غريه

 ولكنـه جعـل الـضحك سابقنيوهو قريـب مـن القـولني الـ : القول الثالث  
 يف هـذا األمـر بقلـة الـضحك وكثـرة« :والبكاء يف الدنيا، قال صاحب املنـار

ر هبـم، بـل أن هـذا هـو األجـد ـ وهـو املختـار عنـدنا  ـأحـدها :البكاء وجوه
الواجب عليهم بحسب ما تقتضيه حاهلم، وتـستوجبه جـريمتهم، لـو كـانوا 

                                                
 )٥/٣٤٠(روح املعاين :  األلويس)١(

 ).٥/٤٧٥(البحر املحيط : ، وانظر أبو حيان)٣/٣٨٨( فتح القدير :  الشوكاين)٢(



 

 
 

يفقهون ما فاهتم بالتخلف واخلالف من أجر، وما سيحملون يف اآلخرة من 
وزر، وما يالقون يف الدنيا من خزي ورض، فهو خرب يف صيغة أمر، نكتته أنه 

 .)١( »أمر مبني عىل واجب مقرر
إن  :وقـال بعـضهم« :ألمر هنا أمر تكوين، قال يف املنـارأن ا :القول الرابع   

، ]١العلــق، [MK L M N O  L  :األمــر هنــا للتكــوين، كقولــه تعــاىل
ًكن قارئا بعد إذ كنت أميا باسم اهللا مبلغـا عنـه، :أي ً  :، واملعنـى عـىل هـذا...ً

ــاء؛ ألن ســبب  ــضحك كثــريي البك ــديرنا قلــييل ال ــوا بقــدرتنا وتق فليكون
ـــتخلفهم ونفـــاقهم قـــد زال، وأعقـــبهم الفـــضيحة رسورهـــم وفـــرحهم  ب

 .)٢(»والنكال
ً والذي يظهر أن يف األقـوال التـي تثبـت ضـحك الكفـار يف اآلخـرة نظـرا؛   

الــضحك يف مواقــف يــوم القيامــة، وذلــك أهنــم ال هم  أنــه مل يــرد عــنوذلــك
يالقون هناك إال الذل واهلوان والعذاب والـصغار، والـضحك ال يتناسـب 

 وعليه فالذي أرجحه أن اإلنشاء يف هذا املوطن مراد بـه اخلـرب، مع هذا كله،
وأن الضحك هو ضحكهم يف الدنيا، ويناسبه وصفه بالقلة التي هي عنوان 

 .االنقطاع، كام أن البكاء يف اآلخرة الدائمة وهو املناسب لوصف الكثرة

                                                
 )١٠/٤٩١(تفسري املنار :  رشيد رضا)١(

 ).١٠/٤٩٢(تفسري املنار :  رشيد رضا)٢(



 

 
 

 :طلب الثاينامل
 ].٧٥مريم،[ M± ² ³     ´  µ ¶ ¸ ¹   »º L  :قوله تعاىل

َقـل مـن كـان (  :من اآليات التي ورد فيها اإلنشاء بمعنى اخلرب قوله تعـاىل    َُ
ــدا ــه الرمحـــن م َُ يف الــضاللة فليمــدد ل َُّ ُ ََ َ َِ َّ ــة ، )ِ ــد اشــتهر يف تفــسري هــذه اآلي وق

 : وجهان
 :أن اإلنـشاء يف اآليـة عـىل بابـه واملــراد منـه الـدعاء، قـال األلــويس :األول   
 ،ء باملد إظهارا لعدم بقاء عذر بعـد هـذا البيـان الواضـحاملراد الدعا :وقيل«

إن محـل عـىل ] ٨٨ :يـونس [MÆ Ç È ÊÉ L أسلوب فهو عىل 
 .)١(»الدعاء

قــل يــا نبــي اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم هلــؤالء ( :وعليــه فيكــون معنــى اآليــة
املرشكني الذين ادعوا أهنم خري منكم، وأن الدليل عىل ذلك أهنم خري منكم 

 أي الكفــر -مــن كــان منــا ومــنكم يف الــضاللة  :حــسن مــنكم نــديامقامــا وأ
 :، قـال الـشنقيطي)٢( ) فليمـدد لـه الـرمحن مـدا-والضالل عن طريق احلـق 

ــك التفــسري« ــىل ذل ــالالم يف قولــه،وع ــدلول عليهــا ب ــصيغة الطلــب امل  : ف
M¶L عــىل باهبــا، وعليــه فهــي الم الــدعاء باإلمهــال يف الــضالل عــىل 

 حتى يرى ما يوعده من الرش وهو عىل أقبح حـال مـن الضال من الفريقني،
 .)٣(»الكفر والضالل

                                                
 ).٨/٤٤٢(روح املعاين :  األلويس)١(

 ).٣/٤٨٧(أضواء البيان :  الشنقيطي)٢(

 . املرجع السابق)٣(



 

 
 

    M¶ ¸ ¹ « :أن اإلنــشاء هنــا بمعنــى اخلــرب، قــال األلــويس :الثــاين   
ºL  يمد سبحانه له ويمهله بطول العمر وإعطـاء املـال والـتمكن مـن  :أي

ي أن  فالطلب يف معنى اخلرب، واختري لإليذان بأن ذلك ممـا ينبغـ،الترصفات
 M¹  : عنــه قولــه تعــاىلينبــئيفعــل بموجــب احلكمــة لقطــع املعــاذير كــام 

º » ¼ ½ ¾ ¿  L ]فيكــون حاصــل املعنــى ،]٣٧ :فــاطر 
من كان يف الضاللة فال عذر له فقـد أمهلـه الـرمحن ومـد لـه مـدا، وجـوز أن 

 Mo  p q r : كـام ينطـق بـه قولـه تعـاىل،يكون ذلـك لالسـتدراج
sL]من كان يف الضاللة فعادة اهللاّ  :املعنى وحاصل ،]١٧٨ :آل عمران

 .)١(»ًتعاىل أن يمد له ويستدرجه ليزداد إثام
 يراد هبا اإلخبار M¶ L  :ن صيغة الطلب يف قولهإ « : وقال الشنقيطي  

أن اهللا أجـرى العـادة بأنـه يمهــل  :عـن سـنة اهللا يف الـضالني، وعليـه فــاملعنى
يوعده، وهو يف غفلـة وكفـر الضال ويميل له فيستدرجه بذلك حتى يرى ما 

 .)٢( »وضالل
مـور  وذلـك أل؛والذي يظهر واهللا أعلم أن الوجه الثاين أوفق بمعنى اآليـة   

أن يزيد الضالني والفاسقني ويمدهم يف هـذه الـدنيا أمـر بن دعاء اهللا أ :أوهلا
 وهـؤالء ،إمـا مهتـدون :ال يقبله الـرشع مـن وجهـة نظـري، فالنـاس قـسامن

                                                
 ).٨/٤٤٢(روح املعاين :  األلويس)١(

 )٣/٤٨٨(أضواء البيان : الشنقيطي )٢(



 

 
 

 ضـالون نـدعو اهللا إمـا و. يثبـتهم عـىل اهلـدى ويزيـدهم منـهندعو اهللا هلم أن
 ً.تعاىل أن هيدهيم إىل الطريق املستقيم، هذا أوال

مـن  املفرسون يف حكمة استعامل اإلنشاء عىل بابه هنـا ه ذكرأن ما :هاوثاني   
ال يـستقيم مـع أوامـر الـدين وسـامحة هبـذا الفهـم قطع العذر وإقامة احلجة 

من أجـل إنقـاذهم  نقيم احلجة وندعو الناس إىل اهلداية  وذلك أننا؛اإلسالم
، ال مـن أجـل أن نزيـد مـن عـذاهبموإبعادهم عن عذاب اهللا تعـاىل وعقابـه، 

 .الكتبمن أجل حتقيقه الرسل وأنزلت عليه  تتابعت وهذا ما
وهـذا خطـأ موجـود ـ لألسـف ـ عنـد بعـض الـدعاة، نـاتج عـن فهـم غـري    

ها هو رسـولنا الكـريم كـم غي أن يصحح، وصحيح لقضية إقامة احلجة ينب
كان يتأثر عىل أولئك القوم الذين تركوا دعوته وتنكبوا الطريق، حتى أنـزل 

 قـال اهللا .بـسبب رفـضهم وجحـودهم دعوتـه اهللا النهي عن إهـالك الـنفس
ــــــــــــاىل  = > ; : M4 5 6 7  8 9 :تع

>L  ]،ــــف ــــضا]٦الكه ــــال أي  - , +  * ( )M  :ً، وق
.L] ،٣الشعراء.[ 

 فلـيس مـراد Mo  p q r sL : تعـاىلوأما ما ورد مـن قولـه   
اهللا تعاىل من ذلك طلب زيادة اإلثم منهم؛ ألنه تعاىل يكره ذلك وال يرضـاه 

 MJ K L M  N PO Q R S  UT  :وهو القائل عن نفسه
V W X ZY  L ] ،ولكن هذا بيـان حلـاهلم وهـم غـارقون ]٧الزمر ،

 تعـــاىل يف عمـــرهم كلـــام ازدادوا يف يف الكفـــر أو املعـــايص، فكلـــام مـــد اهللا



 

 
 

معاصيهم وبعدهم عن اهللا تعاىل فازدادت سيئاهتم، وهذا هو الـذي يتوافـق 
مع األصول العقدية العامة التي حتدد بكل دقة ووضوح رشيعة اهللا تعاىل يف 

 .  تبارك وتعاىلدعوة اخللق إىل احلق
أن إمهال اهللا ومما يدل عىل رجاحة هذا الوجه كثرة اآليات التي تبني    

 MÊ Ë Ì :للظاملني هي سنة من سنن اهللا تعاىل، ومن ذلك قوله تعاىل
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ  Ö  × Ø Ù 
Ú Û  Ü Ý   L]،٤٤األنعام.[ 

ــشاء بمعنــى اخلــرب     مــا ذكــره الزخمــرشي يف هنــا والنكتــة يف اســتخدام اإلن
ْأي :تفــسريه حيــث قــال َمــد لــه الــرمحن، يعنــي أمه :َ ْ َ ُ ُْ َّ ََ ِ َ ْ َ ِلــه وأمــىل لــه يف العمــر، َّ ْ ُْ ُ َ ُْ َ َِ َ َ

ِفأخرج عىل لفظ األمر إيذانا بوجوب ذلك، وأنه مفعول ال حمالـة، كاملـأمور  ُ َ ْْ ِ َ َُْ َ َ ٌ ْ َ َ ْ َ ََ ََ َ ََ ُْ ُ َ ُ ُ ََّ ًَ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ْ
ِبه املمتثل لتنْقطع معاذير الـضال، ويقـال لـه يـوم القيامـة ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ َ ُ ُ َ َ َْ َ ُ َ ِّ َ َ َُّْ َ َِ ِ:  M¹ º » 

¼ ½ ¾  ¿L]،١(]٣٧فاطر(. 

                                                
 ).٣/٣٧(الكشاف : الزخمرشي)  )١(



 

 
 





 البالغة إىل سدرةمن املعلوم لدى كل منصف أن القرآن الكريم قد وصل    

 فلو قلبت برصك لرأيـت بالغتـه يف كـل آيـة، بلـه يف كـل ، الفصاحةتهىومن
ه التـي ال حتـىص أن الكلمـة الواحـدة يف اآليـة ومن أنواع بالغت .مجلة وكلمة

 الثانيـة، معنـى غـري الـذي تؤديـهالواحدة قد تأيت بقراءتني تـؤدي كـل مـنهام 
أن الكلمة الواحدة تقرأ عىل قراءتني، تكون يف إحـدامها تلك التقاسيم ومن 

بيان هذا النوع من بالغة القرآن بمعنى اخلرب ويف األخرى بمعنى اإلنشاء، و
 : وجتليته يف املطالب اآلتيةالكريم 

 : األولاملطلب
 M´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ¾½L  :قولـــــــــه تعـــــــــاىل

  ].٢٣٣البقرة،[
 : قراءتنيهذه اآلية بجاءت     
ــراءة األوىل     ــرو  :الق ــري وأيب عم ــن كث ــراءة اب ــضم، وهــي ق ــضار، بال ُّال ت

ُّال تضار( :وقرئ« :قال الزخمرشي. )١( ويعقوب َ وهو بالرفع عىل اإلخبار، ) ُ
 ،تـضارر بكـرس الـراء :حيتمل البنـاء للفاعـل واملفعـول، وأن يكـون األصـل

 .)٢(»وتضارر بفتحها
                                                

 )٣٠٥(حتبري التيسري : وابن اجلزري). ٦٤(التيسري : أبو عمرو الداين )١(

 ).١/٢٨٠(الكشاف : ي الزخمرش)٢(



 

 
 

) ال تـضار(عاصـم وقرأ أبو عمرو وابن كثري وأبان عـن « :وقال ابن عطية   
) ِتـضارر(يف الراء، وهو خرب معناه األمر، وحيتمل أن يكـون األصـل بالرفع 

بفـتح الـراء ) َتـضارر (تمـل أن يكـونبكرس الـراء األوىل فوالـدة فاعـل، وحي
د لـه عـىل هـذا احلـد يف و ويعطـف مولـ،فوالدة مفعول مل يسم فاعلـه، األوىل

 .)١(»االحتاملني
 وكـان اخـتالفهم مـن بـاب ،وقد اختلف املفرسون يف تفسري املـضارة هنـا   

واملضارة مفاعلة « :التنوع ال التضاد، وقد مجع األلويس جممل كالمهم فقال
تـضار والـدة  : أي،إمـا مقـصودة واملفعـول حمـذوف :، واملفاعلـةمن الـرضر

 وتطلب ما ليس بعـدل مـن الـرزق ، وهو أن تعنف به،زوجها بسبب ولدها
 وأن تقـول بعـد أن ألفهـا ، وأن تشغل قلبه بالتفريط يف شأن الولد،والكسوة

 وال يـضار مولـود لـه امرأتـه بـسبب ولـده بـأن .طلب له ظئـرا مـثالاالصبي 
 مما وجب عليه من رزقها وكسوهتا، أو يأخذ الصبي منهـا وهـي ًيئايمنعها ش

ال  : وإمـا غـري مقـصودة واملعنـى. أو يكرههـا عـىل اإلرضـاع،تريد إرضـاعه
 .)٢(»يرض واحد منهام اآلخر بسبب الولد

 وتكون الالم هنـا ،)٣( وهي قراءة اجلمهورَّال تضار بالفتح، :القراءة الثانية   
 تعـاىل ينهـى األب واألم عـن أن يـرض أحـدمها اآلخـر ناهية، واملعنـى أن اهللا

                                                
 ).١/٣١٢(املحرر الوجيز :  ابن عطية)١(

 ).١/٥٤٠(روح املعاين :  األلويس)٢(

، وأبو جعفـر قرأهـا )٣٠٥(حتبري التيسري : وابن اجلزري). ٦٤(التيسري : أبو عمرو الداين )٣(
 .بإسكان الراء وختفيفها



 

 
 

ًبسبب ولدمها، أو أن اهللا تعاىل ينهـى األبـوين عـن أن يـرضوا بالولـد قـصدا 
 .إلرضار كل واحد منهام باآلخر

والذي يظهـر ـ واهللا أعلـم ـ أن قـراءة النفـي بينـت األصـل واملفـروض مـن   
ومـا خلقهـم اهللا تعـاىل أخالق اآلبـاء واألمهـات، مـن أن طبيعـتهم البـرشية 

أمـا . عليه من صفات الرمحة وحنان األبـوة واألمومـة تقتـيض عـدم املـضارة
القراءة الثانية فقد أشارت إىل الواقع، فـاهللا تعـاىل هـو اخلـالق العلـيم بخلقـه 
ًيعلم أن أناسا سيخرجون عن هذه الطبيعة، فجاءت قراءة النهي لتحذرهم 

. رة واجلبلة التي جبل اهللا النـاس عليهـامن هذا الفعل الشنيع املخالف للفط
 .ًوحقا، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد

 :املطلب الثاين
 ].٣٢ـ٣١طه،[ M Ä Å Æ Ç È É Ê Ë L  :قوله تعاىل

ومن اآليات التـي وردت فيهـا قراءتـان إحـدامها تفيـد اخلربيـة واألخـرى    
 MÄ Å Æ  :حكاية عن موسـى عليـه الـسالمتفيد اإلنشاء، قوله تعاىل 

Ç È É Ê Ë L وقد جاءت هذه اآلية بقراءتني : 
  MÄL  :ّ يف فعـيللـدعاءوهي قـراءة اجلمهـور بـصيغة ا :القراءة األوىل   
، واملعنى عىل هذه القراءة سؤال موسى عليه السالم ربه أن )١(  MÈL و

 .  أمر الرسالةًجيعل هارون معينا له يف أعامل دعوته وأن يرشكه يف

                                                
 ).٤١٨(السبعة يف القراءات : ابن جماهد )١(



 

 
 

 عـن موسـى أنـه سـأل ربـه أن يـشدد ًيقول تعاىل ذكره خمـربا« :قال الطربي   
ــه هــارون ــه. أزره بأخي ــي بقول ــام يعن ــو       MÄ Å Æ L  :وإن ــري، ّق  ظه
 :وقولـه.... ّإذا أعانـه وشـد ظهـره :ًقد أزر فـالن فالنـا :وأعني به، يقال منه

MÈ É Ê Ë L وأرسـله ًنـي نبيـا مثـل مـا جعلتًواجعله نبيـا :يقول ،
 .)١(»معي إىل فرعون

، )أشــدد(وهــي قــراءة ابــن عــامر وذلــك بفــتح األلــف يف  :القــراءة الثانيــة   
، فاهلمزتــان هنـا مهزتــا قطـع، والــصيغة هنـا صــيغة )٢( )أرشكـه(وضـمها يف 

 :متكلم، ويكون الفعالن هنا جمزومني يف جـواب الـدعاء كـام جـزم يف قولـه
 ).يفقهوا قويل(
 .رف كيف تغـري نـوع اجلملـة مـن اإلنـشاء إىل اخلـرب بتغـري القـراءةوهبذا نع  

ًفانظر إىل بالغة القرآن الكريم وروعتـه، كيـف تنوعـت أسـاليبه تبعـا لتنـوع 
قراءاتـه، بـام يناسـب اخـتالف عقــول البـرش واخـتالفهم يف تلقـي املــؤثرات 

 .النفسية واإلفادة منها
الدالــة عــىل معنــى قــراءة الوممــا جيــدر ذكــره أن بعــض املفــرسين قــد ردوا    

 : عىل ردهااثنني  ومل يقبلوها، ووجدت هلم دليلني يةاخلرب
وذكـر عـن « :ما ذكره الطربي من كوهنا خمالفة لقراءة احلجـة، قـال :األول   

بفـتح األلـف مـن     MÄ Å Æ L  :عبد اهللا بن أيب إسحاق أنه كان يقـرأ
                                                

 ).١٨/٣٠١( الطربي :جامع البيان )١(

 ).٤١٨(السبعة يف القراءات :   ابن جماهد)٢(



 

 
 

رب مـن بـضم األلـف مـن أرشكـه، بمعنـى اخلـ MÈ É Ê  ËL  أشدد
موسى عن نفسه أنه يفعل ذلك، ال عىل وجه الدعاء، وإذا قرئ ذلك كذلك 
جــزم أشــدد وأرشك عــىل اجلــزاء، أو جــواب الــدعاء، وذلــك قــراءة ال أرى 
القراءة هبا، وإن كان هلـا وجـه مفهـوم، خلالفهـا قـراءة احلجـة التـي ال جيـوز 

 .)١( »خالفها
 رمحـه اهللا، وذلـك أن القـراءة وهذا الكالم فيه نظر كبري من الطـربي :قلت   

ثبتت عن ابن عامر وهو أحد القراء الذين تلقت األمة قراءهتم بالقبول، وال 
يعني خمالفته لقراءة الباقني أهنا قراءة مرفوضة، وهذا كثري معـروف يف علـم 

 .من قريب وال من بعيدها ال يضري فالتفرد بالقراءة القراءات
وهـذه القـراءة شـاذة « :لنحـاس حيـث قـالما ذكره القرطبـي عـن ا :الثاين   

ن جواب مثل هذا إنـام يتخـرج بمعنـى الـرشط واملجـازاة، فيكـون  أل؛بعيدة
وأمـره .  من أهيل أشدد به أزري، وأرشكه يف أمريًإن جتعل يل وزيرا :املعنى

 فيخـرب بـه، إنـام سـأل اهللا عـز وجـل أن  ^ النبوة والرسالة، وليس هذا إليه
 .)٢(»يرشكه معه يف النبوة

 :وهذا الكالم من النحاس فيه نظر، وقد أجاب عنه األلـويس فقـال :قلت   
 ألن ذلـك لـيس يف يـد ؛وليس املـراد بـاألمر عـىل القـراءة الـسابقة الرسـالة«

 .)٣( »ّموسى عليه السالم بل أمر اإلرشاد والدعوة إىل احلق
                                                

 ).١٨/٣٠١(الطربي : جامع البيان )١(
 ).١١/١٩٤(اجلامع ألحكام القرآن : القرطبي )٢(

 ).٨/٤٩٨(روح املعاين :  األلويس)٣(



 

 
 

م أن  فإنه يستحيل عىل موسى عليه السال،وما ذكره األلويس هو الصواب   
جيعل أمر رسالة هارون أخيه بيده، وهذا ال خيالف مقتـىض اإلرشاك يف أمـر 

ليست قارصة يف معناها عـىل النبـوة ) أمري( ألن كلمة ؛موسى عليه السالم
 بــل إهنــا صـاحلة ألمــر الرســالة وأمــر الـدعوة، وهنــا تظهــر بالغــة ،فحـسب

ًبعـا الخـتالف القرآن الكريم، وروعة تعبرياته، فانظر كيف تنوعت املعاين ت
ليتناسب ويتناسق مع اختالف ) أمري( :القراءة، ثم كيف جاء التعبري بقوله

ًاجلملة خربا وإنشاء ً . 



 

 
 





ى  األثـر الــذي حيدثـه معنــمباحـث اخلــرب واإلنـشاءمـن القـضايا املهمــة يف    

ًاجلملة من كوهنا خربا أو إنشاء عـىل اجلانـب النحـوي، ولعـل هـذا املبحـث 
 .)١( أحــد أدلــة كثــرية عــىل صــحة اســتعامل اخلــرب بمعنــى اإلنــشاء والعكــس

أحدمها تأثر فيه اإلعراب نتيجة اسـتخدام اخلـرب  :وأرضب عىل ذلك مثالني
شاء بمعنـى ًتبعـا السـتخدام اإلنـه  تغري اإلعراب فيـوالثاينبمعنى اإلنشاء، 

. اخلرب، بام يدل عىل جاللة لغة القرآن الكريم وعلو شـأن فـصاحته وبالغتـه
 : وإليك بيان ذلك

 :األولاملطلب 
   ¦ ¤¥    £ ¢ ¡  �  ~ { | }M :قوله تعـاىل

§  ¨  © ª         « ¬ ®  ¯  ° ± ² ³ ́ µ ¶    ̧   
¹ º » ½¼ ¾ ¿   À  Á  L]١٢ـ١١ :الصف[. 

يف هذه اآلية، فمنهم مـن   M® L سبب جزم الفعل اختلف املفرسون يف   
ن تؤمنوا وجتاهدوا يغفـر لكـم، ومـنهم إ :هي جواب لرشط عىل تقدير :قال

هـل  :هل تقبلون أن أدلكـم، أو :استفهام دل عليه الكالم والتقدير :من قال
هو جواب لالسـتفهام  :ومنهم من قال. تتجرون باإليامن واجلهاد يغفر لكم

                                                
 ).٣/٣٤٧(الربهان يف علوم القرآن : الزركيش: انظر )١(



 

 
 

 والذي هيمنـي هنـا .وقيل غري هذا .هل أدلكم يغفر لكم :ديراملذكور، والتق
آمنـوا  :جواب لألمـر، والتقـدير  M® Lما رجحه مجهور املفرسين من أن 

فيكـون الفعـالن  .باهللا ورسـوله وجاهـدوا يف سـبيل اهللا يغفـر لكـم ذنـوبكم
وجاهـدوا،  آمنـوا :بمعنـى اإلنـشاء، أي M~L و  M{Lاخلربيان 

ّضيتنا، وذلك أن استعامل اخلرب بمعنى اإلنشاء أثر يف وهذا هو الشاهد عىل ق
ــيهاماجلانــب النحــوي؛ فلــو كــان الفعــالن عــىل   مل يــسكن آخــر أصــل معني

M®L  بل بقي عىل الرفع الذي هو حركة الفعل املضارع األصلية. 
ــي    ــال القرطب ــى   M{Lو  « :ق ــربد والزجــاج يف معن ــد امل ــوا«عن ، »آمن

 .)١( »مر عىل أنه جواب األًجمزوما  M®   ¯Lولذلك جاء 
هـو بمعنـى آمنـوا  :فأما توجيه قراءة اجلمهور، فقال املـربد« :وقال أبو حيان

 فـصورته صـورة اخلـرب، .انتهـى. جمزومـا  M® Lعىل األمر، ولذلك جـاء 
اتقـى اهللاّ امـرؤ فعـل  :ومعناه األمر، ويدل عليه قراءة عبد اهللاّ، ونظريه قولـه

  M® Lوجمــيء « :وقــال ابــن عاشــور. )٢(»هللاّ يثــب عليــه، أي ليتــق اًخــريا
ــه عــىل أن   وإن جــاءا يف صــيغة اخلــرب M ~Lو  M{Lجمزومــا تنبي

 .)٣(»فاملراد األمر؛ ألن اجلزم إنام يكون يف جواب الطلب ال يف جواب اخلرب
                                                

 )١٨/٨٧ (اجلامع ألحكام القرآن: القرطبي )١(

، وعبـد اهللا هنـا هـو عبـد اهللا بـن مـسعود ريض اهللا عنـه، )١٠/١٦٧(البحر املحيط : أبو حيان )٢(
 .، وهذه القراءة ليست من القراءات املتواترة)آمنوا باهللا ورسوله وجاهدوا: (وقراءته هي

 ).٢٨/١٧٤(التحرير والتنوير : ابن عاشور )٣(



 

 
 

 .ـ الفائدة من استعامل اخلرب بمعنى اإلنشاء يف هذا املثال
د عدة الستعامل اخلرب بمعنى اإلنشاء هنا،  ذكر العلامء رمحهم اهللا تعاىل فوائ  

أو اســتخدام اإلنــشاء بقالــب اخلــرب عــىل حــد تعبــري آخــر، ويف ذلــك يقــول 
وقد تقرر يف فن املعاين أن الصيغة قد تكون خربية، واملـراد هبـا « :الشنقيطي

رحـم اهللا زيـدا، فالـصيغة خربيـة،  :اإلنشاء ألسباب منهـا التفـاؤل كقولـك
وإلزام  الدعاء له بالرمحة، ومنها إظهار تأكيد اإلتيان بالفعلواملراد هبا إنشاء 

 z   y  x  w  v     u  t       s  rZ  }  |  ]  : كقوله تعاىل؛ذلك

®   ] : أي آمنوا باهللا بدليل جـزم الفعـل يف قولـه :]١١ـ١٠الصف، [اآلية 
  ±  °  ¯Z  فهو جمزوم بالطلب املراد بـاخلرب ،]١٢الصف، [اآلية 

 !M كقولـه ؛آمنوا باهللا، يغفر لكم ذنوبكم :ه تؤمنون باهللا أييف قول
"  #L  األنعام، [ اآلية ...)تعالوا أتل( :، وقوله]١٤التوبة،[اآلية

 .)١( »  ونحو ذلك،]١٥١

وهـو خـرب يف « : وممن عرض لنكتة هـذا االسـتعامل الزخمـرشي حيـث قـال  
ــه ــى األمــر، وهلــذا أجيــب بقول ــه Z®   ¯  ]  :معن ــدل علي ــن وت ــراءة اب  ق

مل جـيء بـه عـىل لفـظ  :فـإن قلـت. )آمنوا باهللاّ ورسوله وجاهـدوا( :مسعود
لإليذان بوجوب االمتثـال، وكأنـه امتثـل فهـو خيـرب عـن إيـامن  :اخلرب؟ قلت

 :غفــر اهللاّ لــك، ويغفــر اهللاّ لــك :ونظــريه قــول الــداعي .وجهــاد موجــودين

                                                
 ).٥/١٣(أضواء البيان : الشنقيطي )١(



 

 
 

 .)١( »ّجعلت املغفرة لقوة الرجاء، كأهنا كانت ووجدت
 عــىل مــا يريــده هــو "كأهنــا كانــت ووجــدت " :وقــول الزخمــرشي :قلــت   

 نزول هذه اآلية تـزامن مـع وجـود أقـوام والذي يظهر للباحث أنصحيح، 
كثريين مؤمنني، وكأن يف اآلية إشارة إىل جزاء هـؤالء املـؤمنني واملجاهـدين 

ثـال، وهبـذا تومدحهم والثناء عليهم وليس فقـط التعـرض لبيـان أمهيـة االم
 : كثرية منهاًنكون قد أفدنا من هذا االستعامل أمورا 

 . واالعتناء بهـ االهتامم هبذا األمر١
الداللة عىل وجود طائفة يؤمنون باهللا تعاىل وبرسوله الكـريم وجياهـدون ـ ٢

يف ســبيله تعــاىل، وقــت نــزول هــذه اآليــات، ويف هــذا تــسجيل الثنــاء عــىل 
ــذين خيلفــوهنم مــن الــصحابة ريض اهللا عــنهم، عــىل أهنــم القــدو ــثىل لل ة امل

 .بعدهم
ـ بيـان جـزاء املـؤمنني الـذين امتثلـوا وحققـوا اإليـامن والـذين سـيحققون ٣

 .ذلك
ـ حث املحققني هلذه األوصاف عىل زيـادة اإليـامن والثبـات عليـه، وحـث ٤

 .غريهم عىل التلبس باإليامن
 

                                                
 ).٤/٥٢٧(الكشاف : الزخمرشي )١(



 

 
 

 : الثاينطلبامل
    M«    ¬ ® ¯ ° ± ² ³  ´ µ  :قولـــه تعـــاىل

¸¶ ¹  º  »  ¼L    ٦٣ :احلج.[ 
ً ذكرت يف املطلب األول ما تغري فيه اإلعراب تبعا الستعامل اخلـرب بمعنـى   

ًراب تبعـا السـتعامل تغـري فيهـا اإلعـًاإلنشاء، وسأذكر يف هذا املطلب مثـاال 
  M«    ¬ ® ¯ ° ± ²  :قوله تعـاىلوهو اإلنشاء بمعنى اخلرب 

³ ´ µ    ¶ L   
   M«    ¬L   :فرفع، وقد تقدمه قولـه  M´  µ    L« :قال الطربي   

اعلـم يـا حممـد أن  :وإنام قيل ذلك كذلك ألن معنى الكالم اخلرب، كأنه قيـل
 : ونظري ذلك قول الشاعر ؛اهللا ينزل من السامء ماء فتصبح األرض

 وهل ختربنك اليوم بيداء سملق ... أمل تسأل الربع القديم فينطق
 .)١(.»طققد سألته فن :ألن معناه

فـام لـه رفـع ومل ينـصب جوابـا لالسـتفهام؟  :فإن قلـت« :وقال الزخمرشي   
ّ ألن معناه إثبات االخرضار، ؛لو نصب ألعطى ما هو عكس الغرض :قلت

 أمل تـر أين : االخـرضار، مثالـه أن تقـول لـصاحبكيفينقلب بالنصب إىل نفـ
ه، وإن إن نصبته فأنت ناف لـشكره شـاك تفريطـه فيـ :أنعمت عليك فتشكر

وهـذا وأمثالـه ممـا جيـب أن يرغـب لـه مـن اتـسم . رفعته فأنت مثبت للشكر
                                                

والبيت جلميل بن معمـر العـذري، وهـو مـن البحـر ) ١٨/٦٧٧(جامع البيان :  الطربي )١(
 ).٨/٥٢٧(البغدادي خزانة األدب الكربى : الطويل، انظر



 

 
 

 .)١(.»بالعلم يف علم اإلعراب وتوقري أهله
 :بمنزلة قوله  M´  µ    L :وقوله :قال ابن عطية« : وقال أبو حيان  
ثر نزول املاء واستمرارها كذلك إ أو تصري عبارة عن استعجاهلا ،)فتضحى(

، والفاء عاطفة وليست ًمن حيث اآلية خربا  M ´ L(ه  ووقع قول،عادة
 .)٢(»فاسد املعنى    M«    ¬L  لقوله ً ألن كوهنا جوابا؛بجواب

ًوقد بني أبو حيان كيف يكون املعنى عىل النصب فاسدا نافيا لالخـرضار،     ً
ًوملخص الكالم أن النفي إذا دخل عليه االستفهام وإن كان يقتـيض تقريـرا 

الم فإنه يعامل معاملة النفي املحض يف اجلـواب، ومثالـه قولـه يف بعض الك
، وكـذلك يف اجلـواب بالفـاء، إذا أجبـت )بـىل :ألست بربكم، قـالوا( :تعاىل

مـا تأتينـا  :النفي كـان عـىل معنيـني يف كـل مـنهام ينتفـي اجلـواب، فـإذا قلـت
ــف )بالنــصب(فتحــدثنا  ــأيت فكي ــأيت وال حيــدث، أو أنــه ال ي ، فــاملعنى أنــه ي

لكـان   M ´ Lدث، ومثله متامـا املثـال الـذي بـني أيـدينا، فلـو نـصبنا حي
املعنى إثبات الرؤية وانتفاء االخـرضار، وهـو غـري مـراد مـن اآليـة، بـل هـو 

 .)٣(. عكسه
فانظر كيف أثر استعامل اإلنشاء بمعنى اخلرب عىل املعنى، بل إن القول بأن    

الـذي حظـور املال نقـع يف متحقـق؛ لـئهو قول واجـب معنى اآلية هنا اخلرب 
                                                

 ).٣/١٦٨(الكشاف : الزخمرشي )١(

 ).٧/٥٣١(البحر املحيط : أبو حيان )٢(
 ).٧/٥٣٢(البحر املحيط : أبو حيان:  انظر)٣(



 

 
 

 .يقلب معنى اآلية من إقرار النعم إىل نفيها وإنكارها
 :يقـول الزخمـرشي ذلـك يفوبقي أن نـذكر الفائـدة مـن اسـتعامل املـضارع    
لنكتة  :فأصبحت؟ ومل رصف إىل لفظ املضارع؟ قلت  :هال قيل :فإن قلت«

ّأنعم عىل فالن عام  :لفيه، وهي إفادة بقاء أثر املطر زمانا بعد زمان، كام تقو
فرحـت وغـدوت، مل يقـع ذلـك  :ولـو قلـت. كذا، فأروح وأغدو شـاكرا لـه

 .)١(»املوقع
 :  ولو فصل الزخمرشي كالمه إىل فائدتني لكان أوىل، والفائدتان مها  
أن اخــرضار األرض لــيس بالــرضورة أن يكــون بعــد نــزول املطــر  :األوىل  

 .خرض األرض من بعدهمبارشة، بل إنه تعقبه مراحل عديدة لت
ًوهــي إجيــاب جتــدد شــكر النــاس هللا تعــاىل حينــا بعــد حــني، فهــم  :الثانيــة  

يشكرونه عىل نزول املطر، ثم عىل اخرضار األرض، ثم عىل النعم احلاصـلة 
واملرتتبة عىل هاتني النعمتني سواء عرفناها أم مل نعرفها، وهذا ما أملحت إليه 

ــضارع  ــة باســتعامل امل ــة الكريم ــهاآلي ــدل عــىل   M ´ L :يف قول ــه ي ألن
مـع   M ´ L :وإذا ربطنا استعامل املضارع يف قوله. االستمرار والتجدد

 عرفنا أن املطر الواحد قد ينتج اخـرضار األرض   M ° L :املايض يف قوله
أكثر من مرة، فاألرض ربام ال حتتاج لكمية املطر النازلة كلها، بل تأخذ منها 

 . الباقي يف دورات أخرىبقدر حاجتها، وتفيد من 

                                                
 ).٢٣/٥٥(مفاتيح الغيب : وانظر، الرازي). ٣/١٦٨: (الزخمرشي )١(



 

 
 




من كامل بالغة القرآن الكريم ومجال فصاحته أنه يستعمل كلـامت صـاحلة    
ًألن تكون إنشائية أو خربية يف الوقت نفسه، بام يضفي عىل اآليـة اتـساعا يف 

ألفاظ قليلة، وهذا هو مـا سـامه دراز معانيها وإثراء يف دالالهتا، كل ذلك يف 
وقــد ورد يف القــرآن الكــريم ، )١( » املعنــىالقــصد يف اللفــظ والوفــاء بحــق«

ًألفاظ كثرية تـستعمل إنـشاء وخـربا يف اآليـة نفـسها، وأكتفـي بمثـال واحـد  ً
، )ويـل(يؤدي الغرض خشية اإلطالة ورجاء االختصار، وهذا املثال كلمـة 

 : فأقول
وردت يف القـرآن الكــريم أكثـر مــن عـرشين مــرة، معرفــة إن كلمـة الويــل    

اجلاثية،  [M^ _ ` a b  L  :قوله تعاىل : ومن هذه املواطنومنكرة،
 ١٩ و١٥املرســـــالت،  [M¸ ¹ º  » L  :، وقولـــــه تعـــــاىل]٧

 :، وقولـه تعـاىل]١املطففـني، [  Lللمطففني  ويلM :، وقوله تعاىل]وغريها
 M2 3 4 5 6 L ] ،اوغريه، ]١اهلمزة. 
وجدت أهنا تصلح ألن قد تتبعت مجيع مواطن ورودها يف القرآن الكريم فو

واطن، وهذا ما رصح به كثري من هذه املتكون خربية وإنشائية يف كل 
 ; > : M7 8 9 :تعاىل  فعند قوله ،)٢ (املفرسين

                                                
 ).١٠٩(النبأ العظيم : دراز)  )١(

 ).١/٣١٢(تفسري القرآن : ، ابن كثري)١/١١٥(تفسري القرآن : البغوي)  )٢(



 

 
 

= > ? @ A B C D FE G  H I J    
K L M N O P  L ] ،٧٩البقرة.[ 

ــــال األلــــويس     : الويــــل،M7 8 9 :  ;L  « :ق
 كام يف البحـر -وال مصنوع  :مصدر ال فعل له من لفظه، وما ذكر من قوهلم

 ومثله ويح وويب وويس وويه وعـول، وال يثنـى وال جيمـع ويقـال ويلـة -
 وال جيوز غريه عند ، وإذا أضيف فاألحسن فيه النصب،وجيمع عىل ويالت

 : وقـال اخلليـل. واحلـرسة ومعناه الفضيحة، وإذا أفردته اختري الرفع،بعض
هـي  :وقـال األصـمعي، اهللكـة : وغريمهـا،احلزن :شدة الرش، وابن املفضل

وورد مـن طـرق . ويل أمه مسعر حـرب : ومنهًكلمة تفجع وقد تكون ترمحا
الويل  " :صححها احلفاظ عن رسول اهللاّ صىل اهللاّ تعاىل عليه وسلم أنه قال

ويف بعض ، "  قبل أن يبلغ قعرهًيفا هيوي به الكافر أربعني خر،واد يف جهنم
وإطالقه عىل ذلـك إمـا حقيقـة رشعيـة، وإمـا  .)١( "إنه جبل فيها"الروايات 

                                                
 )ويل واد يف جهنم : (حديث )١(

 .ضعيف اهليثم أيب عن روايته يف ضعيف، دارج إسناده: ( ِقال الشيخ شعيب األرناوط
)  ١/١٢١ ("تفـسريه" يف كثـري ابـن ذكره فيام حاتم أيب ، وابن)١٣٨٧( الطربي وأخرجه

 بحـر طريـق مـن )٤٦٦( "البعـث" يف البيهقي ، و)٤/٥٩٦  (يونس، واحلاكم طريق من
 عبـد بـن امحـد اهللا عبيـد أيب طريـق مـن) ٤٦٥ (، والبيهقـي)٢/٥٠٧  (نرص، واحلاكم بن

 ووافقــه احلــاكم وصــححه. اإلســناد وهــب، هبــذا ابــن عــن ثــتهموهــب، ثال بــن الــرمحن
 !.الذهبي

 عـن )٤٤٠٩( البغـوي طريقـه ، ومـن)٣٣٤( "الزهد" زيادات يف محاد بن نعيم وأخرجه
= 



 

 
 

 وال يمكـن أن يكـون حقيقـة ،جماز لغوي من إطالق لفـظ احلـل عـىل املحـل
 ألن العـرب تكلمـت بـه يف نظمهـا ونثرهـا قبـل أن جيـيء القـرآن ومل ؛لغوية

َللذين( هنا مبتدأ خربه وعىل كل حال هو؛ تطلقه عىل ذلك ِ  فإن كـان علـام ،)َِّ
ملا يف اخلرب فظاهر، وإال فالذي سوغ االبتداء به كونه دعاء، وقـد حـول عـن 
املصدر املنصوب للداللة عىل الدوام والثبـات، ومثلـه جيـوز فيـه ذلـك ألنـه 

لتخصص النكـرة فيـه بالـداعي كـام ختـصص سـالم يف  :غري خمرب عنه، وقيل
 : وكـذلك املعنـى هاهنـا،سـالمي عليـك :سلم فإن املعنى بامل)عليكم سال(

 )١( »دعائي عليهم باهلالك ثابت هلم
وال يرض هنا اختالف األقوال يف معنى الويل مـن أنـه الفـضيحة أو  :قلت   

 .احلرسة أو احلزن أو اهللكة أو أشد السوء والرش أو غري ذلك
                                                

 .احلارث، به بن عمرو سعد، عن بن رشدين =
 األنبيـاء، وأبـو سـورة ومـن بـاب: التفـسري يف )٣١٦٤(والرتمذي، ٣/٧٥ أمحد وأخرجه

 طريـق مـن )٤٨٧( "البعـث" يف موسـى، والبيهقـي بـن احلـسن طريق نم) ١٣٨٣( يعىل
 نعرفـه ال غريـب حديث هذا: الرتمذي وقال. دارج، به هليعة، عن ابن عن كامل، كالمها

 مل ": بقولـه ١/١٢١ "تفـسريه" يف كثـري ابـن هليعـة، وتعقبـه ابـن حـديث مـن إال ًمرفوعا
 ًمرفوعـا اإلسـناد هبـذا احلـديث ه، وهـذابعـد ممـن اآلفة ترى، ولكن كام هليعة ابن به ينفرد

 ).أعلم منكر، واهللا
ويل واد يف جهنم هيوي فيه الكافر أربعني خريفا قبل أن يبلغ (ولفظه عند احلاكم، : قلت

: انظـر) قعره و الصعود جبل يف النـار يتـصعد فيـه سـبعني خريفـا هيـوي منـه كـذلك أبـدا
 )٨٧٦٤(كتاب األهوال، برقم 

 ).١/٣٠٢(عاين روح امل: األلويس )١(



 

 
 

ول ابــن يقــ ]١٥ ،املرســالت [M¸ ¹ º   L  :وعنــد قولــه تعــاىل   
هذه اجلملـة صـاحلة ملعنـى اخلربيـة وملعنـى اإلنـشاء ألن تركيـب  "  :عاشور

ومثـال اسـتعامل « :وقال يف موطن آخر. )١(" يستعمل إنشاء بكثرة»ويل له«
] ١: املطففـني[  Lللمطففـني ويـلM :املركب املشرتك يف معنييه قولـه تعـاىل

فرسون هنا عـىل فمركب ويل له يستعمل خربا ويستعمل دعاء، وقد محله امل
ٌويل( :قوله« :وقال السمني. )٢( »كال املعنيني ْ ُ مبتدأ، سوغ االبتداء به كونـه )َ َ ََّ ٌ

 .)٣(»ًدعاء
 يف هـذه املـواطن داللـة أخـرى عـىل أثـر اسـتعامل ً ويظهر للباحث أيضا أن  

اخلرب بمعنى اإلنشاء عىل اجلانب اللغوي، وذلك أن خربية معنى الويـل قـد 
 .بالنكرة وسوغته ملا حيتمله معناها من اإلنشاءصححت االبتداء 

ومــن النظــر يف كــالم املفــرسين أجــدهم يتفقــون عــىل اســتخدامها بمعنــى    
 كـان املقـصود مـن ه إناإلنشاء واخلرب، وأما عن وجه استخدامها مبتـدأ فإنـ

ً ألنه يكون علام وال ؛ من أنه واد يف جهنم فهذا ظاهراآلثاريف ورد ما ) ويل(
كان غري ذلك فالـذي سـوغ االبتـداء بـه فهـو كونـه إن و البتداء به،بأس يف ا

 .ًدعاء 
ً وهبذا املثال أختم هذا البحث الـذي أرجـو أن يكـون شـاهدا مـن شـواهد   

                                                
 ).٢٩/٣٩٤(التحرير والتنوير : ابن عاشور )١(

هذا الكالم ذكره الطاهر يف املقدمة التاسعة من املقـدمات التـي بـدأ هبـا تفـسريه التحريـر  )٢(
 ).١/٩١)(أن املعاين التي تتحملها مجل القرآن تعترب مرادة هبا: (والتنوير وهي

 .)١٠/٧١٥(الدر املصون : السمني احللبي )٣(



 

 
 

كثرية ختدم قـضية إعجـاز القـرآن البيـاين، والداللـة عـىل أنـه كتـاب فريـد يف 
جزالـة املعنـى أسلوبه، متميز يف هنجه ولغته، مجع بني دفتيه فصاحة اللفـظ و

ومجال النظم، ليسبق العرب يف أساليب كالمهـم، حتـى بلـغ القمـة التـي ال 
تنال، واملكانة التي ال ترام لكل من سولت له نفسه أن يـأيت بـيشء مـن مثلـه 

 .ولو كان بمقدار أقل أنواع الكالم
 وأين جتد هذا الكم اهلائل من الفوائد اللغوية والعقدية والفقهية والعلمية   
 ُلقصصية والبيانية يف كالم استخدم يف غري القرآن؟وا
هو نفس اجلواب الذي أيقنه العرب األقحـاح، الـذين نظـروا يف  :اجلواب   

القرآن الكريم نظرة املتبرص العامل الواعي لكل ما يأيت بـه القـرآن، كـل ذلـك 
 .بعني الناقد احلاقد املرتبص

، كتــاب ال يأتيــه كتــاب فــصلت آيتــه ثــم أحكمــت :نعــم إنــه نفــس اجلــواب
 .يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيدبني الباطل من 



 

 
 

 :خامتة البحث
 : وأخلص فيها النتائج اآلتية

ـ تعريف اخلرب بأنه ما احتمل الصدق والكـذب أو بأنـه مـا احتمـل الـصدق 
 : والكذب لذاته، واإلنشاء ما عدا ذلك، تعريف غري صحيح؛ ملا يأيت

ع وال مـانع، ألنـه ال يـدخل فيـه كـالم اهللا وال كـالم ـ أنه تعريف غري جـام١
 .رسوله الكريم وال مسلامت العقول

ـ أنه يتناىف مع جاللة قدر كالم اهللا تعـاىل وكـالم رسـوله الكـريم صـىل اهللا ٢
عليـه وســلم، فلـيس مــن اجلـائز وال مــن الالئـق أن يــضمهام تعريـف حيمــل 

 .وصف احتامل الكذب
الكـالم الـذي يقابـل بالتـصديق أو  :ًالحا هـوـ الراجح يف معنى اخلرب اصـط
ــسامع ــل ال ــا . التكــذيب مــن قب ــشأم ــواإلن ــذي ال حيتمــل  :اء فه الكــالم ال

 .التصديق أو التكذيب من قبل السامع
ــشاء والعكــس،  ــ مــن بالغــة القــرآن الكــريم اســتعامله للخــرب بمعنــى اإلن ـ

يف والصحيح أن هذا جائز، وليس ملن منعه دليـل واضـح عـىل منـع وجـوده 
 .القرآن الكريم

ــاىل ــه تع ــراجح يف قول ــ ال  MH I  J  K LL  :ـ
 ¡ ~�  { | } Mz :، وقوله تعـاىل]٢٢٨البقرة،[

¢ £ ¤ ¥L] ،أهنام خرب بمعنى اإلنشاء] ٢٣٣البقرة. 
تأكيد األمر املخـرب عنـه،  :ـ الستعامل اخلرب بمعنى اإلنشاء فوائد كثرية، منها



 

 
 

لـه، وبيـان حـال املـؤمنني عنـد سـامع واإلشعار بأنـه جيـب املـسارعة إىل امتثا
 .األوامر

ـ الصحيح يف استعامل اإلنشاء بمعنى اخلرب أنه جـائز ولـيس يف اللغـة وال يف 
الرشع ما يمنع منه، ومن فوائده الداللة عىل حتتم وقوع األمـر وأنـه مفعـول 

 .ال حمالة
ـ تتغري معـاين اجلمـل مـن حيـث اخلـرب واإلنـشاء بتغـري القـراءة، فقـد تكـون 
ًاجلملــة خــربا يف قــراءة، وإنــشاء يف قــراءة أخــرى، وأقــصد بــذلك اخــتالف  ً

 .القراءة يف كلمة واحدة خمصوصة يف اآلية
ـ للتناوب يف استعامل اخلرب مكان اإلنشاء والعكس أثر عـىل إعـراب اجلمـل 
ــؤثر يف  ــي ت ــة الت والكلــامت، وهــذا األثــر يــصل إىل درجــة العوامــل النحوي

 .معموالهتا
ة القرآن الكريم استعامله لكلامت تـصلح للخربيـة واإلنـشاء يف ـ من كامل لغ

 .ًاآلية نفسها، أو كلامت تكون خربا يف موطن وإنشاء يف مواطن أخرى
ـ استعامل اخلرب بمعنى اإلنشاء والعكس أسـلوب بليـغ خيـدم قـضية إعجـاز 
القرآن الكريم، ويرتتب عليه كثري من الفوائـد العقديـة والفقهيـة والنحويـة 

 .قصصية، التي تثري معاين اآليات وتوسع دائرة داللة اللفظ عىل املعنىوال

 



 

 
 

 :املراجع
 –سعيد املنـدوب، دار الفكـر  :حتقيق. السيوطي : اإلتقان يف علوم القرآن-

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦/ ١لبنان، ط 
ــ اإلحكــام يف أصــول األحكــام ــق :ـ ــدي، حتقي ــييل، دار . د :اآلم ســيد اجلم

 . هـ ١٤٠٤، ١ط الكتاب العريب، بريوت، 
/ حممد صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، ط  : األصول من علم األصول-

 . هـ ١٤٢٦
حممــد األمــني الــشنقيطي، دار  : أضــواء البيــان يف إيــضاح القــرآن بــالقرآن-

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥الفكر، بريوت، ط 
اخلطيب القزويني، دار إحياء العلوم، بريوت،  : اإليضاح يف علوم البالغة-
 .م ١٩٩٨/ ط
. د: الزركــيش حممــد بــن عبــد اهللا، علــق عليــه : الربهــان يف علــوم القــرآن-

 . بريوت، دار الكتب العلمية،مصطفى عبد القادر عطا
أبو حيان األندليس، حتقيق صدقي حممد مجيل، دار الفكر،  : البحر املحيط-

 .هـ١٤٢٠بريوت، ط 
أمحـد القـضاة، . د :قيـقابن اجلـزري، حت : حتبري التيسري يف القراءات العرش-

 .م٢٠٠٠هـ، ١/١٤٢١ األردن، ط،دار الفرقان، عامن
مؤسـسة التـاريخ  ابن عاشور حممـد الطـاهر بـن حممـد، :التحرير والتنوير -

 .م٢٠٠٠هـ،١/١٤٢٠العريب، ط
سـامي حممـد سـالمة، دار طيبـة  :ابـن كثـري، حتقيـق :تفسري القرآن الكريم -



 

 
 

 .م٢٠٠٠هـ،٢/١٤٢٠للنرش التوزيع، ط
ــار- ــسري املن ــة للكتــاب، ط  : تف ــرصية العام حممــد رشــيد رضــا، اهليئــة امل

 .م١٩٩٠
حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلـوزي، الـسعودية،  : تقريب التدمرية-
 .هـ١٤١٩، ١ط
ــسبع- ــراءات ال ــسري يف الق ــريب،  : التي ــاب الع ــداين، دار الكت ــرو ال ــو عم أب

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤/ بريوت، ط
ــام ال- ــرآن اجلــامع ألحك ــق :ق ــي، حتقي ــراهيم  :القرطب ــربدوين وإب أمحــد ال

 .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤/ ٢إطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط
أمحد حممـد  :ابن جرير الطربي، حتقيق : جامع البيان عن تأويل آي القرآن-

 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
أمحد الربدوين وإبراهيم  :حتقيقالقرطبي،  :اجلامع ألحكام القرآن الكريم -

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢اطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط 
عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي،  : خزانــة األدب ولبــاب لــسان العــرب-

حممد نبيل طريفي و إميل يعقوب، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط  :حتقيق
 .م ١٩٩٨

أمحـد . د :الـسمني احللبـي، حتقيـق : الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون-
 .اخلراط، دار القلم، دمشق

/ عيل عبد الباري، دار الكتب العلمية، ط :األلويس، حتقيق :روح املعاين -
 .هـ١٤١٥



 

 
 

عبـد العزيـز . د :ابـن قدامـة املقـديس، حتقيـق : روضة الناظر وجنة املناظر-
هــ ١٣٩٩، ٢جامعة اإلمام حممد بن سعود، ط :عبد الرمحن السعيد، النارش

. 
شـوقي ضـيف، دار . د :أبـو بكـر بـن جماهـد، حتقيـق : السبعة يف القراءات-

 .هـ ١٤٠٠/ ٢املعارف، القاهرة، ط
أمحـد شـاكر، دار إحيـاء  :حممد بن عيس الرتمـذي، حتقيـق : سنن الرتمذي-

 .الرتاث العريب، بريوت
، مكتبة حممد الزحييل ونزيه محاد :ابن النجار، حتقيق : رشح الكوكب املنري-

 .م١٩٩٧/هـ ١٤١٨، ٢العبيكان، ط
حممد عـيل بيـضون،  :ابن فارس القزويني، النارش : الصاحبي يف فقه اللغة-

 .م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨/ ١ط 
 .دار الفكر، بريوت، لبنان/ الشوكاين، ط : فتح القدير-
 .هـ ١٤٠٧الزخمرشي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط  : الكشاف-
 . ١ر، دار صادر، بريوت، ط ابن منظو : لسان العرب-
حممد باسل عيـون الـسود،  :مجال الدين القاسمي، حتقيق : حماسن التأويل-

 .هـ ١٤١٨/ ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط 
عبـد الـسالم عبـد الـشايف  :ابـن عطيـة األندلـيس، حتقيـق : املحرر الـوجيز-

 .م١٩٩٣ ،هـ١٤١٣ /١ لبنان، ط –حممد، دار الكتب العلمية 
 :حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري، حتقيـق :تدرك عىل الصحيحني املس-
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  عشوان آل محمد بن ناصر . د

 
 

 نارص بن حممد آل عشوان .د
األستاذ املساعد بقسم القرآن الكريم وعلومه بكليـة أصـول الـدين  •

 .بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 .كلية الرتبية بجامعة األمري سلامن بوادي الدوارسوكيل  •
حصل عىل درجة الدكتوراه  من كلية أصول الـدين جامعـة اإلمـام  •

 القـرآن أحكـام(  حممد بن سـعود اإلسـالمية بالريـاض بأطروحتـه 
 سـورة تفـسري آخـر إىل الكتـاب أول مـن القـشريي العـالء بـن بكر

 . )ودراسة حتقيق – األعراف
حصل عىل درجة املاجستري  من كلية أصـول الـدين جامعـة اإلمـام  •

 عنـد القـرآن علوم(ن سعود اإلسالمية بالرياض بأطروحته  حممد ب
 . )ودراسة مجع حزم ابن

ــة عــام أمــني • ــة  اجلمعي ــسعودية العلمي ــه الكــريم للقــرآن ال  وعلوم
 )تبيان(

 



 

 
 



 

 
 

 املقدمة
 حممـد نبينـا ،بعـده نبـي ال مـن عىل والسالم والصالة ،وحده هللا احلمد

 يـوم إىل بإحـسان أثـرهم واقتفـى ،هنجهـم عىل سار ومن ،وصحبه آله وعىل
  : بعد أما       .الدين

 ،بالقرآن القرآن تفسري : اهللا كالم تفسري يف وأحسنها الطرق أصح فإن
 كتابـه فـألف ، )هـ١٣٩٣ ت ( الشنقيطي األمني حممد اإلمام هبذا ُعني وممن
 ، )بـالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء(  االسم هبذا وسامه ،الغرض هلذا

 : أحدمها : أمران بتأليفه املقصود أهم من أن واعلم : (( - اهللا رمحه – يقول
 : وأجلهـا التفـسري أنـواع أرشف أن عـىل العلـامء إلمجاع بالقرآن القرآن بيان

 مـن وعـال جل اهللا كالم بمعنى أعلم أحد ال إذ ،اهللا بكتاب اهللا كتاب تفسري
 . )١( )) وعال لج اهللا

 يف وهـي ، )٢( اهللا كتـاب يف البيـان أنـواع مـن اوأنواعـ وجوهـا ذكـر ثم
 هـذه من وكان ،والرتجيح التضعيف يف اعتمدها ترجيحيه قواعد : احلقيقة
 ومن : ((يقول حيث ،وترجحه القرينة تؤيده ما عىل اهللا كالم محل : األنواع
 ،قـوال اآليـة يف العلـامء بعـض يقـول أن املبـارك الكتـاب هذا يف البيان أنواع

  . )٣( )) القول ذلك بطالن عىل تدل قرينة اآلية نفس يف ويكون
                                                

 .٦٧ / ١: أضواء البيان ) ١(

 يف بحــث قــيم مفيــد ، أمحــد ســالمة أبــو الفتــوح. د– بــشكل عــام –بحـث هــذه الوجــوه ) ٢(
)  دراسة مـن خـالل تفـسري أضـواء البيـان للـشنقيطي–قواعد املنهج األمثل قي التفسري (

  .ضمن جملة كلية أصول الدين والدعوة باملنصورة

  .٧٥ / ١: أضواء البيان ) ٣(



 

 
 

 عـن ويكـشف ،وتطبيقاهتـا القاعـدة هـذه عـن ليبـني البحث هذا فأتى
  )١( .بالقرآن القرآن بيان أنواع من نوع أنه عىل ،بذلك الشنقيطي عناية مدى

  )تطبيقية دراسة – الشنقيطي عند بالقرينة الرتجيح ( بـ ووسمته
 
  : البحث حدود

 وقـد ،القاعـدة هـذه يف دخوهلـا عىل الشنقيطي نص التي األمثلة بحث
 ألن ؛ غريهـا دون األمثلـة هـذه عـىل اقتـرصت وقد ،مثاال عرش تسعة بلغت
 أمثلـة بـذكر ،القاعـدة هبذه الشنقيطي اهتامم بيان هو البحث هذا من املقصد

  )٢( .القاعدة هذه يف عنده األمثلة مجيع استقصاء اهلدف وليس ،ذلك عىل
  :البحث أهداف
 .الرتجيح يف القاعدة هذه أثر بيان .١
 .القاعدة هبذه الشنقيطي اهتامم مدى بيان .٢
 .القاعدة هلذه أمثلة من الشنقيطي ذكره ما دراسة .٣

  :البحث خطة
 ،البحــث أهــداف ،البحــث حــدود ،املوضــوع أمهيــة : وفيهــا : املقدمــة

 .البحث يف املتبع املنهج ،البحث خطة
                                                

بيـان معنـى آيـة بلفظـة أو مجلـة  يف :  ال شك أن هذا من بيان القرآن بالقرآن مـن جهـة أنـه )١(
مبني عىل فهـم واجتهـاد :  لكنه من جهة أخرى يدخله االجتهاد من جهة أنه ،سياق اآلية

 .املفرس يف محله ملعنى هذه اآلية عىل ما يف سياقها من قرائن

 ومل يـنص الـشنقيطي ،ثلة تدخل يف هـذه القاعـدةذكرت يف التمهيد ما وقفت عليه من أم) ٢(
 .عىل دخوهلا يف هذه القاعدة



 

 
 

 عنــد ومفهومهــا ،واصــطالحا لغــة القرينــة تعريــف : وفيــه : دالتمهيــ
 .القاعدة هبذه وعنايته الشنقيطي،

 .الدراسة حمل املواضع
 .البحث نتائج أهم وفيها : اخلامتة
 .واملراجع املصادر ثبت

 .املوضوعات فهرس
 

  :البحث منهج
 .الشاهد حمل اآلية أذكر .١
 أو طـول فيـه كـان إن اهبمعنـ أو ،بنـصه إمـا الشنقيطي ترجيح أذكر .٢
 .استطراد
  التايل النحو عىل : الدراسة .٣
 قاعدتـه يف الـشنقيطي بدأ حيث ،القرينة ترده الذي القول بذكر أبدأ .أ
 .الضعيف القول بذكر

 حجـتهم عـىل ذلـك يف مقتـرصا ،القـول هـذا أصحاب حجة أذكر .ب
 يطيـل خـرىاأل الرتجـيح وجـوه مجيـع ذكـر إذ ،اآليـة يف القـرائن عـىل املبنية

 .به املراد عن وخيرجه ،البحث
 .القرينة تؤيده الذي القول أذكر .ت
 عـىل املبنيـة حجـتهم عـىل ذلـك يف مقترصا ،القول هذا حجة أذكر .ث
 .اآلية يف القرائن
 الـشنقيطي تـأثر لبيـان ،القرينـة هبـذه االحتجـاج ذكـر مـن إىل أشري .ج

 .سبقه بمن



 

 
 

 ،الرتجـيح يف القرينة هذه أثر ينامب ،إليها توصلت التي النتيجة أذكر .د
 البحـث هـذا مـن اهلـدف إذ ؛ عدمه من القول هذا رجحان عن النظر بغض
    .عدمها من القرينة هبذه االحتجاج صحة بيان

 ونبينـا سـيدنا عـىل وسـلم اهللا وصـىل ،والتوفيق العون أستمد اهللا ومن
  .أمجعني وأصحابه آله وعىل حممد

 



 

 
 






 ،صـحيحان أصـالن والنـون والـراء القاف : قرن : (( س فار ابن قال
 .وشدة بقوة ينتأ يشء : واآلخر ،يشء إىل يشء مجع عىل يدل : أحدمها

 . )١( )) شيئان به ُيقرن احلبل : ِوالقران ،الشيئني بني قارنت : فاألول
: قـرن : ((الراغب قال ،اقرتانا : سمي غريه إىل ُضم أو ُمجع يشء فكل
ـــه يف كـــاالزدواج االقـــرتان ـــى يف أشـــياء أو شـــيئني اجـــتامع كون  مـــن معن

   .)٢())املعاين
 الـيشء قـرن: مـن مـأخوذة ،االقـرتان مـن مفعولـة بمعنى تأيت فالقرينة

 ،وكاحلبـل ،والعمـرة احلـج بـني كـاجلمع  ،به ووصله إليه شده: أي ،باليشء
{  M  : تعاىل قال ،نِالقرا : يسمى ذلك كل ،تأكلهام مترتني بني وكالقرن

  £  ¢  ¡   �  ~L  ]بمعنـــى وتـــأيت ، ] ٤٩: إبـــراهيم 
 : والقرينة ،امرأته : الرجل وقرينة ،واملالزم املصاحب : القرين ومنه: فاعلة
   )٣( .تقارنا قد كأهنام ،اإلنسان نفس

  :ًاصطالحا القرينة
 ال املــراد عــن يوضــح مــا هــي : القرينــة : (( الكفــوي البقــاء أبــو قــال
ــدال الكــالم حــق ال مــن تؤخــذ ،بالوضــع  أو ،املقــصود خــصوص عــىل ال

                                                
 ).قرن  ( ٨٥٢: مقاييس اللغة ) ١(
 . ٤١٦: املفردات ) ٢(
ــاييس اللغــة ٩١ / ٩: هتــذيب اللغــة : انظــر ) ٣( ــسان العــرب ٨٥٢: ،  مق  ٣٣٥ / ١٣: ، ل

 ).قرن(



 

 
 

 . )١()) سابقه
 الـنص يـصاحب مـا : (( بأهنـا هنـدي زيلعي حممد / الدكتور وعرفها

  . )٢( )) معنى أو قول من ،معناه يف ويؤثر ،وروده عند ويالزمه
 ،واملعنويـة اللفظيـة القـرائن يـشمل ،هنـدي حممد / الدكتور وتعريف

 ،- املقاليـة بالقرينـة يـسمى ما أو – اللفظية القرائن : البحث هبذا ودواملقص
 وأمـا : ((الـرازي بقـول أو ،الكفـوي البقاء أبو ذكره بام تعريفها يمكن ولذا

 أن عـىل يـدل مـا الكـالم ذلـك عقيـب املتكلم يذكر أن : فهي املقالية القرينة
 . )٣( )) ظاهره به أشعر ما غري األول الكالم من املراد

  :واالصطالحي اللغوي املعنى بني العالقة
ــى ــوي املعن ــدل للقرينــة اللغ ــىل : ي ــاط االقــرتان ع  واملعنــى ،واالرتب
 تـدل وما القرينة بني فكأن ،املعنى يف القرينة تلك أثر عن يبني االصطالحي

 .بعضهام إىل مشدودان كأهنام حتى ،ارتباط عليه
  :أساسني ركنني عىل تقوم فالقرائن
 .بالنص واالتصال اناالقرت .١
     )٤( .الداللة طرائق من طريقة بأي النص معنى عىل الداللة .٢

 واالحرتاس ،الصحيح النص معنى عىل الداللة القرائن من فالغرض 
M  g    f  : تعـاىل قولـه إليـه يـشري مـا هذا ولعل خالفه من   e  d   c

                                                
 .٧٣٤: الكليات ) ١(
 . ٣٢: القرائن وأثرها يف التفسري) ٢(
 . ٣٣٢ / ١: املحصول ) ٣(
 . ٣٣: القرائن وأثرها يف التفسري : انظر ) ٤(



 

 
 

  m   l   k    j     i  hL  ]فـــــــإن ، ] ٥٣: الزخــــــرف 
 قـال ،r الرسـول بصدق الشهادة هو واقرتاهنم املالئكة اجتامع من الغرض
 أبـو وقـال : (( - اآليـة    هـذه معنى يف الزجاج قول عىل معلقا – الواحدي
 هــذه بـني مجـع وقــد .نبوتـه صـحة عـىل فيــدلون معـه يمـشون أي : إسـحاق
 . )١( )) وموجبه االقرتان فرس ألنه ؛ كلها األقوال
  :يطيالشنق عند القرينة مفهوم
 أن وتطبيقـه كالمـه مـن يظهـر الـذي لكـن ،القرينة الشنقيطي يعرف مل
 قرينة من – اللحاق أو السباق يف إما – اآلية سياق يف كان ما : بالقرينة املراد
 . مجلة أو كانت لفظة ،لفظية

 قرينـة اآليـة نفـس يف ويكـون(  : القاعدة هذه يف قوله ذلك عىل ويدل
   )٢(  )القول ذلك بطالن عىل تدل
  :بالقرينة بالرتجيح الشنقيطي عناية

 ابـن : مـنهم ،بالقرينـة الرتجـيح عـىل التفسري علامء من مجع اعتمد لقد
 ،تيميـة وابـن ،والقرطبـي ،والـرازي ،عطيـة وابـن ،والبغوي ،الطربي جرير
  . )٣( القيم وابن ،كثري وابن ،حيان وأبو

 ،عليهـا والتنـصيص ،القاعـدة هـذه بـذكر هذا يف متيز الشنقيطي أن إال
 كتابـه مقدمـة يف القاعدة هذه ذكر حيث ،والرتجيح التضعيف يف واعتامدها

                                                
 . ٦٠ / ٢٠: البسيط ) ١(
 .وهذا أكثر األمثلة.  ٧٥ / ١: أضواء البيان ) ٢(
وســرتى إشــارة إىل بعــضهم يف ثنايــا هــذا . ٣٠١ / ١: قواعــد الرتجــيح عنــد املفــرسين: انظـر) ٣(

 .البحث



 

 
 

 يف العلامء بعض يقول أن املبارك الكتاب هذا يف البيان أنواع ومن : (( بقوله
 . )١( )) القول ذلك بطالن عىل تدل قرينة اآلية نفس يف ويكون ،قوال اآلية

 ،مواضـعها يف ذكرهـا أعـاد ثـم ، )٢( القاعـدة هلـذه أمثلـة أربعـة ذكر ثم
 . )٣( مثاال عرش تسعة بلغت حتى ،عليها وزاد

 ،القاعـدة هـذه يف دخوهلـا عـىل نـص – عـرش التسعة - املواضع وهذه
 لكنـه ،دخوهلـا عـىل يـنص مل ما – القاعدة هلذه التطبيقة - األمثلة من وهناك
 . )٤( يرصح مل أو بالقرينة رصح سواء ،هبا رجح

 ،املفـرسين مـن قبلـه ممـن القـرائن هـذه ذكـر يف الـشنقيطي داستفا وقد
 يــرشح كـان أنـه إال ، )٥( ذلــك يـذكر ال ومـرة ،ذكرهـا مــن عـىل يـنص فمـرة

 وهـذا ،عنـه نقـل مـن عنـد يوجـد ال بـام ويوضـحه ،القرينـة هبذه االستدالل
      .سبقه من ذكره ما وبني ذكره ما بني املقارنة عند جليا يظهر

  
                                                

 . ٧٥ / ١: أضواء البيان ) ١(
 .٧٧ – ٧٥ / ١: املرجع السابق : انظر ) ٢(
 . وهي حمل الدراسة يف هذا البحث) ٣(
، ٧: ، آل عمــران ٢٢٩: ســورة البقــرة : انظــر عــىل ســبيل املثــال تفــسريه لآليــات التاليــة ) ٤(

ــساء  ــدة ١٤١: الن ــال ١٩٠: ، األعــراف ١٠٥، ٤٤، ٦: ، املائ ، ٩٠: ، احلجــر١٩: ، األنف
 يف موضــعني مــن اآليــة، ٢٤:، مــريم٢٢: ، الكهــف١٢: إلرساء، ا٩٧، ٨٨: ، النحــل٩١
، ٤: ، النـــور٦، ٤:، املؤمنـــون١٣، ٥: ، احلـــج٤٤، ٣٦، ٣٠: ، األنبيـــاء١١٨: ، طـــه ٧١

، احلجرات ٢٠، ١٧: ، األحقاف ١٥:، الزخرف٣٧:، األحزاب٨٢:، النمل١٧: الفرقان
 .١٦:  ذكرها يف تفسري سورة احلجر ١٩:، االنشقاق١٤: 

 . إىل ذلك يف أثناء دراسة كل موضعأرشت ) ٥(



 

 
 

  :األول املوضع
M   ]  \  [  Z  Y  X  : تعاىل قوله   W   V  UL  ] املائدة : 

٢٧[ . 
   : الشنقيطي قال

  .وقابيل ،هابيل : ومها ،لصلبه آدم ابنا إهنام : العلامء مجهور قال(( 
 ،إرسائيـل بنـي مـن رجـالن مهـا : - اهللا رمحـه - البرصي احلسن وقال

 ،احلـسن قـول صـحة عـدم عـىل ويـدل ،اجلامعـة لقـول يـشهد القـرآن ولكن
½  ¾  ¿  M Å          Ä  Ã  Â  Á  À  : تعـاىل قوله يف وذلك
Ç ÆL  الدفن جيهل رجل إرسائيل بني يف ليس أنه أحد عىل خيفى وال 

 تـدل منـه ومعرفتـه، الـدفن يف بالغراب االقتداء فقصة، الغراب عليه يدله حتى
 كـام، املـوتى دفـن ىلع الناس يتمرن أن قبل األمر أول يف وقعت الواقعة أن عىل
  . )١())أعلم تعاىل واهللا، العلامء من واحد غري عليه ونبه، واضح هو

  :الدراسة
   :القرينة ترده الذي القول
 وإنـام ،لـصلبه ابنيـه ليسا اآلية هذه يف آدم بابني املراد إن : قال من قول

 .إرسائيل بني من رجالن مها
 يف اللـذان الـرجالن كـان : قـال البـرصي احلـسن عـن جرير ابن روى

 ،إرسائيل بني من MZ Y XW  V  UL  : اهللا قال اللذان القرآن
 أول آدم وكـان ،إرسائيل بني يف القربان كان وإنام ،لصلبه آدم ابني يكونا ومل

                                                
 . ٧٦ / ١: ، وانظر منه أيضا  ٥٨ / ٢: أضواء البيان ) ١(



 

 
 

   . )١( مات من
  . )٢(  الضحاك عن القول هذا ُوحكي

  : القول هذا حجة
 يف لفظية بقرينة قوله عىل استدالله البرصي احلسن رواية من يظهر .١

 .إرسائيل بني يف إال تعرف مل القرابني إن حيث من M ]  \  [ L: اآلية
 وكـون ،ضـعيف استدالل بأنه : البرصي احلسن استدالل عن وجياب

  .قبلهم فيمن كانت هناأ ينفي ال إرسائيل بني يف كانت القرابني هذه
 كـان ثـم ،األنبيـاء يف قـديام حكـام القربـان أمر وكان : ((عطية ابن قال

 . )٣( )) إرسائيل بني  أنبياء يف احلكم هذا
 : ملخــصها ،أخــرى قرينــة والــضحاك احلــسن عــن الــرازي حكــى .٢
ــوهلام تناســب ــات ســياق مــع ق !  "  #  $  %  &  M   :بعــدها اآلي

'L ]ابنـي أحـد مـن الذنب صدور يكون أن يصلح فال] ٣٢: املائدة 
  . )٤( إرسائيل بني عىل القصاص إلجياب ًسببا آدم

 هذين أن يعني ال إرسائيل بني يف اآليات سياق كون بأن : عنه وجياب
 : اآليـات هـذه سـياق يف جـاءت القـصة هذه فإن ،إرسائيل بني من الرجلني
 اليهود لكون ،املفاسد من فيه وما ،شناعته ولبيان ،القتل من للتحذير توطئة

                                                
وهـذا غريـب جـدا : قال ابن كثري بعد ذكره لروايـة ابـن جريـر . ٣٢٤ / ٨: جامع البيان ) ١(

 .  ٤٦ / ٢: تفسري القرآن العظيم . ويف إسناده نظر
 .١٦١ / ١١: ب ، مفاتيح الغي٣٣٥ / ٧: البسيط : انظر ) ٢(
 . ٤٤٤ / ٣: املحرر الوجيز ) ٣(
 . ٢٦ / ٣: إرشاد العقل السليم : وانظر . ١٦١ / ١١: مفاتيح الغيب ) ٤(



 

 
 

 .اءاألنبي قتل وأشنعه ،للقتل اقرتافا الناس أكثر
 عائــدا لـيس M#  "  !L :  اإلشـارة اسـم بـأن : يقـال أن ويمكـن

 املفاسـد مـن القـصة هـذه يف ذكـر مـا إىل إشـارة هـو بـل ،آدم ابنـي قـصة عىل
     . )١( احلرام القتل عن الناجتة
  :القرينة تؤيده الذي القول

 وهـو .لـصلبه ابنـاه : اآليـة هـذه يف آدم بـابني املـراد إن : قـال مـن قول
 ، )٢( جريـر ابـن : ذلـك عـىل اإلمجـاع حكـى قد بل ،املفرسين هورمج مذهب

  . )٤( كثري وابن ، )٣( والواحدي

ــا ــي ،احلــسن عــن روي وم ــضحاك عــن وحك ــن ال ال  صــحة يف يطع
 جـدا غريـب وهذا : (( كثري ابن قال ،ضعيف احلسن عن روي فام ،اإلمجاع

  . )٥( )) نظر إسناده ويف
 القـول هـذا روى مـن فكل ،هموو خطأ فهو الضحاك عن حكي وما 

  . )٦(  احلسن غري عن ينقله مل
 فهـو الـضحاك عـن وحكـي ،احلـسن عـن روي مـا صحة فرض وعىل

 .اآلية هذه يف بالقرينة مردود قول

                                                
 .١٦٨ / ٦: ، التحرير والتنوير ١٦٦ / ١١: مفاتيح الغيب : انظر ) ١(
 .٣٢٥ / ٨: جامع البيان ) ٢(
 .٣٣٥ / ٧: البسيط ) ٣(
 . ٤٦ / ٢: تفسري القرآن العظيم ) ٤(
 .  ٤٦ / ٢: تفسري القرآن العظيم ) ٥(
 .٢٩٢: انظر اإلمجاع يف التفسري ) ٦(



 

 
 

  :القول هلذا املؤيدة القرينة

½  ¾  ¿  M Å          Ä  Ã  Â  Á  À :  تعـــــاىل قولـــــه
Ç ÆL هـذا اهللا فبعـث ،دفنالـ بكيفيـة آدم ابن جهل عىل اآلية فدلت 

 إرسائيل بني من أحد جيهل أن تصور يمكن وال ،ذلك يف به ليقتدي الغرب
 القتل قصة وقعت منذ معلوم أمر هو بل ،بالغراب يقتدي حتى الدفن كيفية
   .األوىل

 ،)١( جرير ابن : - الشنقيطي ذكرها التي - القرينة هذه عىل نبه وممن    
  . )٥(  كثري وابن ، )٤( حيان وأبو ،) ٣( عطية وابن ، )٢( واجلصاص

  : النتيجة
 دالـة القرينـة هـذه وأن ،صـحيح اسـتدالل القرينـة هبذه االستدالل أن

 يف أمـا ،املوتى دفن الناس يعلم أن قبل األمر مبدأ يف القصة هذه وقوع  عىل
 .أحد عىل املوتى دفن خيفى فال إرسائيل بني زمن

 فـيام احلـسن هبـا اسـتدل التي القرينة مع القرينة هذه تنازع هنا ويلحظ
، وأقـوى أرجـح اجلمهـور قرينـة أن إال ،- لفظية قرينة وكالمها – إليه ذهب

 .) ٦( حمتملة قرينة ملجرد حمتمل أمر إىل به مقطوع أمر من ينتقل فال
                                                

 .٣٤٠ / ٨: جامع البيان ) ١(
 .٥٦٨ / ٢: أحكام القرآن ) ٢(
 .٤٠٩ / ٤: املحرر الوجيز ) ٣(
 .٢٢٧/ ٤: البحر املحيط ) ٤(
 . ٤٦ / ٢: تفسري القرآن العظيم ) ٥(
 . ٣١٠ / ١: ن قواعد الرتجيح عند املفرسي: انظر ) ٦(



 

 
 

  :الثاين املوضع
  . ]٤٥ : املائدة[  M ¤  £  ¢  ¡   �  ~L  : تعاىل قوله
  :الشنقيطي قال
ـــهق ((  ـــة M ¤  £  ¢  ¡   �  ~L : تعـــاىل ول  قـــد .اآلي

 قتـل عـىل اآليـة هـذه بعمـوم - تعـاىل اهللا رمحـه - حنيفـة أيب احتجـاج قدمنا
 عمـوم يف يـدخل ال الكـافر أن إىل إشـارة فيهـا اآليـة ونفـس ،بالذمي املسلم
±  M  ² : تعـاىل قوله يف وذلك ،العلامء مجهور إليه ذهب كام ،اآلية

¶µ  ́   ³Lاملتــصدقني مــن لــيس الكــافر أن املعلــوم ومــن .اآليــة 
 نبـه ،حـسنة معهـا تنفع ال سيئة الكفر ألن ؛ هلم كفارة صدقتهم تكون الذين
 فـتح" يف حجـر ابـن نقلـه كام "القرآن أحكام" يف القايض إسامعيل هذا عىل

 دخول عدم عىل ًأيضا تدل اآلية أن من القايض إسامعيل ذكره وما ،"الباري
 غـري ،لـسيده احلـق ألن ؛ بجرحـه التـصدق لـه يـصح ال أنـه عـىل بناء ،العبد

 العبـــد ببـــدن املتعلقـــة األمـــور إن : يقـــول مـــن العلـــامء مـــن ألن ؛ مـــسلم
 ،بجرحـه تصدقه من مانع فال وعليه ،سيده دون فيها العفو له ،كالقصاص:

 باجلنايـة التـصدق أن :  M¶ µ ́L  : معنى إن: قال من قول وعىل
 املـذكور االسـتدالل مـن ًأيـضا مـانع فـال ،عليـه نـيللمج ال للجـاين، كفارة
 لـه صـدقة ال الكـافر ألن ،متـصدق أنـه الكـافر عـن يذكر ال اهللا ألن ؛ باآلية
 التقريـر معـرض يف ،تعـاىل اهللا يـذكره ال فيـه فائـدة ال باطـل هـو وما ،لكفره

 .اآلية معنى يف ضعيف القول هذا أن مع ،واإلثبات
 كفـارة فهو : معناها أن عىل بعدهم فمن الصحابة، من العلامء ومجهور
 املـؤمن يف وذلـك ،مـذكور إىل عائد فيه الضمري ألن أظهر؛ وهو ،للمتصدق



 

 
 

  . )١( )) ًجدا ظاهر باآلية فاالستدالل ،الكافر دون ًقطعا
  :الدراسة

  :القرينة ترده الذي القول
 .اآلية هبذه استدالال بالذمي يقتل املسلم إن : قال من قول
    . )٢( وأصحابه حنيفة أيب هبمذ وهذا

  :القول هذا أصحاب حجة
 اللفـظ هـذا بعموم احتجوا حيث M¤  £  ¢  L : تعاىل قوله

  . )٣( بالكافر املؤمن قتل عىل
 يف قرينـة لوجـود هنا العموم عىل اآلية محل يمكن ال بأنه : عنه وجياب

 .احلكم هذا ختصيص عىل دالة السياق
  :القرينة تؤيده الذي القول
 .كان كافر أي ،بكافر مؤمن يقتل ال إنه : قال من قول
  . )٤( والفقهاء املفرسين من اجلمهور مذهب وهذا

  :القول هلذا املؤيدة القرينة
ــه  ــاىل قول ́  M¶µ  : تع   ³  ²  ±L ــة ــا فالقرين  هن
 ) لـه : ( قولـه يف الـضمري برجوع قلنا سواء ،اجلمهور إليه ذهب ما عىل دالة

                                                
 . ٧٦، ٧٥ / ١: ، وانظر منه أيضا ١٠٥، ١٠٤/ ٢: أضواء البيان ) ١(
 . ٢٣٨ / ٧: ، بدائع الصنائع ١٩٧ / ١: أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 .املرجعني السابقني: انظر ) ٣(
، اجلـامع ألحكـام ٤٦٦ / ١١: ، املغنـي ١٢٨ / ٢: أحكـام القـرآن البـن العـريب : انظـر ) ٤(

 . ٦٢ / ٢: ، تفسري القرآن العظيم ٦٨ / ٣: القرآن 



 

 
 

 ويل أو جمروحـا كـان سـواء فالكـافر ،اجلـارح أو ،القتيـل ويلو املجروح عىل
 جارحـا كـان وإن ،بـاهللا ورشكـه كفـره سـيئة عنـه يكفـر ال فعفوه ،فعفا قتيل

  .كذلك
 فيام ،إسحاق بن إسامعيل القايض عن الشنقيطي حكاها القرينة وهذه

 . )١( الفتح يف حجر ابن عنه نقله
  :- الشنقيطي ذكره ما ريغ – اجلمهور لقول املؤيدة القرائن ومن
 أن : ذلـك وبيـان M¤  £  ¢  ¡   �  ~L  : تعـاىل قوله

 يف ومتــساوون واحــدة ملـتهم قــوم وهـم ،التــوراة يف علـيهم مكتــوب ذلـك
 : الوجـه هـذا عـىل بيننـا فـيام احلكـم كـان ،قبلنا من برشع عملنا فإن ،الدماء
 اخـتالف مـع نفسبال النفس : املعنى أن ال ،ملتهم اتفاق مع بالنفس النفس

  .امللة
 : قـال ،حـسنة نكتة ذلك يف علامئنا بعض ذكر وقد : ((العريب ابن قال

 فـرض أنـه فـأخرب M ¤  £  ¢  ¡   �  ~L  :قال تعاىل اهللا إن
 يف ذلـك نحـن التزمنـا فـإذا ،نفـسا تعادل منهم نفس كل أن ملتهم يف عليهم
 أيـضا نحـن ملتنا يف أن معناه كان - الصحيح وهو - القولني أحد عىل ملتنا
 من فليس منهم بنفس منا نفس كل مقابلة فأما ،نفسا تقابل منا نفس كل أن

 . )٢( )) مواردها من وال ،اآلية مقتىض
                                                

 – إسـامعيل القـايض عـن القرينـة هـذه ذكـر وممن. ٢٦٠، ٢٤٦، ١٢: فتح الباري : انظر ) ١(
 . ٦٨٠ / ٢، ١٥٧ / ١ : القرآن أحكام يف العالء بن بكر القايض تلميذه - أيضا

 / ٢: ر بـن العـالء أحكام القـرآن لبكـ: وانظر هذه النكتة يف . ١٢٩ / ٢: أحكام القرآن ) ٢(
 .   ٦ / ٨: ، اجلامع ألحكام القرآن٦٧٣



 

 
 

  :النتيجة
 ،اآليـة هـذه عمـوم يف الكـافر دخول عدم عىل دلت قد القرينة هذه أن

 .بكافر مؤمن يقتل فال
 وجـود ولوال ،لسياقا قرائن مع بالعموم القول تعارض : هنا ويلحظ

 اآلية محل األوىل لكان – السياق قرائن من - العموم عىل اآلية محل يمنع ما
 يكـون أن إال العمـوم عـىل الوحي نصوص محل لقاعدة إعامال ،العموم عىل

 . )١( ذلك عىل الدليل يقوم أو ،حتام ختصيصها يقتيض السياق
 دل فـإذا ،الـسياق وقرائن العموم بني تعارض ال إنه : يقال أن ويمكن

 .املعنى هذا بعموم أخذنا ،معنى عىل اآلية سياق
   
  : الثالث املوضع

̄  °   ±  M²  : تعاىل قوله   ®  ¬  «  ª³  ¸  ¶  µ  ́   
     ¾  ½  ¼  »   º  ¹L  ]٩٥ : املائدة[ .     

  :الشنقيطي قال
 اتـضمنه التـي البيـان أنـواع من أن الكتاب هذا ترمجة يف قدمنا وقد ((

 صـحة عـدم عىل دالة قرينة فيها ويكون قوال اآلية يف العلامء بعض يقول أن
 عـىل دالـة واضـحة قرينـة اآليـة يف أن فـاعلم ذلـك عرفت وإذا .القول ذلك
 MÑ  Ð  ÏL  : تعاىل قوله وهي - اهللا رمحه - جماهد قول صحة عدم
 فـال، اعـاإمج آثـم غـري فهـو النـايس أما، جيوز ال أمرا متعمد أنه عىل يدل فإنه

  . )٢())تعاىل اهللا عند والعلم ترى كام MÑ  Ð  ÏL  : فيه يقال أن يناسب
                                                

 .٥٢٧ / ٢: قواعد الرتجيح : انظر ) ١(
 . ٧٦ / ١: ، وانظر منه أيضا ١٣٠ / ٢: أضواء البيان ) ٢(



 

 
 

  :الدراسة
  : القرينة ترده الذي القول
 ومـن : M¸  ¶  µ  ́L  : تعـاىل بقولـه املراد إن : قال من قول

 ًمتعمـدا قتلـه إن وأمـا ،ُيكفـر الـذي فهذا ،إلحرامه ًناسيا ًمتعمدا منكم قتله
 وابـن ،جماهـد : قـول وهـذا .ُيكفـر أن مـن أعظـم أمـره فذاك امهإلحر ًذاكرا
  . )١( النخعي وإبراهيم ،جريج وابن ،واحلسن ،زيد

  :القول هذا حجة
 كــان فلــو MÜ  Û  Ú  Ù  ØL  : اآليــة هــذه آخــر يف تعــاىل قولــه

  . )٢( مرة ألول العقوبة عليه لوجبت إلحرامه ًذاكرا
 مـن سـلف عام اهللا عفا : اآلية عنىم أن عىل مبني هذا بأن  :عنه وجياب

 .منه ينتقم فاهللا الصيد لقتل ثانية عاد ومن ،مرة أول يف الصيد قتل
 اهللا عفـا : ( معناهـا يف والـصحيح .خـالف اآلية معنى ففي ،نظر وفيه

 اإلحـرام حـال الصيد حتريم قبل إسالمكم يف أو ،جاهليتكم يف ) سلف عام
 .الكفارة فعليه الصيد يمحتر بعد أو ،إسالمه بعد ) عاد ومن(

 .؟ MÑ  Ð  ÏL : يقول واهللا مرة أول عنه عفي بأنه يقال وكيف
 قتلـه يف عـاد ومـن ذلـك معنـى أن زعـم مـن وأمـا : (( جريـر ابـن قال
 معنـى فـإن منـه اهللا فينـتقم ،إحرامـه حـال يف منـه تقدم ٍلقتل ٍبدء بعد ًمتعمدا

                                                
، املحـرر ٩٧ / ٣: ، معـامل التنزيـل ٥١٨ / ٧: ، البـسيط ٦٧٤ / ٨: جامع البيـان : انظر ) ١(

 .  ٣٨ / ٥: الوجيز 
 . ١٤٢، ١٣٠ / ٢: ، أضواء البيان ١٧٨ / ٢: أحكام القرآن البن العريب : انظر ) ٢(



 

 
 

 الـصيد بقتلـه ذنبـه من فسل عام اهللا عفا : هو إنام MÖ  Õ  Ô ÓL  : قوله
 أن عــىل ًواضــحا ًدلــيال MÑ  Ð  ÏL  : تعــاىل اهللا قــول يف فــإن، ًبــدءا
 ومـن ،بـه املؤاخـذة تـرك اجلـرم عـن العفـو ألن ؛ قـال ما غري ذلك يف القول
 عفـي قـد عوقـب ملـن يقـال أن جـائز وغـري ،به عوقب فقد جرمه وبال أذيق
 . ) ١( )) تناقض فيه يقع أن من أصدق اهللا وخرب ،عنه

  :القرينة تؤيده الذي القول
 ومـن : M¸  ¶  µ  ́L  : تعـاىل بقولـه املـراد إن قـال مـن قول

 .إلحرامه ًذاكرا ًمتعمدا منكم قتله
  . )٢( املفرسين محهور مذهب وهذا

  :القول هلذا املؤيدة القرينة
 اجلـزاء وجـوب عـىل دالـة اآلية فهذه MÑ  Ð  ÏL  : تعاىل قوله

M  Ï  : لـه يقـال حتى آثام يكن مل ناسيا كان فلو، تأثيمه وعىل املتعمد عىل
Ñ  ÐL. 
 ، )٣( جريـر ابـن : - الشنقيطي ذكرها التي – القرينة هذه إىل أشار وقد

 . )٤( كثري وابن
                                                

، أحكام القـرآن ٦٦٩ / ٢: أحكام القرآن للجصاص : وانظر . ٧٢١ / ٨: جامع البيان ) ١(
 .١٩٤ / ٢: البن العريب 

، ٧/٥١٨: ، البـسيط ٦٦٠ / ٢: ، أحكـام القـرآن للجـصاص ٦٧٧ / ٨: جامع البيان : انظر) ٢(
 .  ٢/٩٨: ، تفسري القرآن العظيم ٣٨ / ٥: ، املحرر الوجيز ٩٧ / ٣: التنزيل معامل 

 .٧٢١ / ٨: جامع البيان ) ٣(
 . ٩٨ / ٢: تفسري القرآن العظيم ) ٤(



 

 
 

  : القول هذا رجحان عىل الدالة القرائن ومن
 من كل عىل اجلزاء إجياب يف عامة فهي M¸ L  : تعاىل قوله عموم

  .ًمتعمدا إحرامه لحا الصيد قتل
 ،إحرامـه نسيانه حال يف قتله املتعمد به خيصص ومل : (( جرير ابن قال

 اجلـزاء بإجيـاب التنزيـل يف عم بل ،إحرامه ذكره حال يف قتله يف املخطئ وال
  .ًمتعمدا إحرامه حال يف صيد قاتل كل

 مـن عليه داللة ال التأويل من باطن إىل التنزيل ظاهر إحالة جائز وغري
 مــن داللــة وال ،األمــة مــن إمجــاع وال ،r اهللا لرســول خــرب وال كتــاب نــص
  .الوجوه هذه بعض
 قتله ًعامدا املحرمني من الصيد قاتل كان ٌفسواء ،كذلك ذلك كان فإذ 
 ًذاكـرا فقتلـه غـريه ًقاصـدا أو ،إلحرامـه ًناسيا قتله ًعامدا أو ،إلحرامه ًذاكرا

  . )١( )) تعاىل ربنا قال ام اجلزاء من مجيعهم عىل أن يف إلحرامه
  : النتيجة
 ،النـايس دون بالعامـد واإلثـم اجلـزاء ختـصيص عـىل القرينة هذه دلت

  . )٢( اآلية هذه من وليس ،السنة من فهو النايس عىل واجبا اجلزاء كان وإن
 

  : الرابع املوضع
ـــــــه ـــــــاىل قول M  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  : تع

  Þ  Ý  ÜL] ٧٢ : النحل[  . 
                                                

 . ٦٦١ / ٢: أحكام القرآن للجصاص : وانظر . ٦٧٩ / ٨: جامع البيان ) ١(
 .٩٨ / ٢: تفسري القرآن العظيم : انظر ) ٢(



 

 
 

  : الشنقيطي قال
 ،احلفـد مـن فاعـل اسـم ،حافد مجع احلفدة : عنه اهللا عفا مقيده قال(( 

 : املبـارك الكتـاب هذا ترمجة يف قدمنا وقد .والعمل اخلدمة يف اإلرساع وهو
 عـدم عىل دالة قرينة اآلية نفس يف يكون أن تضمنها التي البيان أنواع من أن

 .ذلك فنبني ،اآلية يف العلامء بعض قول صحة
 ألن ؛ األوالد أوالد : احلفـدة أن عـىل دالـة قرينـة الكريمـة اآليـة هذه ويف

 اشــرتاك عــىل ظــاهر دليــل MÞÝ  Ü  Û  Ú  ÙL : قولــه
 أوالد مـن كلهـم أهنـم عـىل دليل وذلك، أزواجهم من كوهنم يف واحلفدة البنني

 غـري M   ØL : قوله عىل معطوف M  ÞL  : قوله أن ودعوى، أزواجهم
 مـن وبنـاهتم، بنـاهتم أزواج األختـان وأن، األختـان أهنم دعوى أن كام .ظاهرة

، ذكـر مـا هـو القـرآن وظـاهر. ظاهر غري كله األقوال من ذلك وغري، أزواجهم
، الرجـل أوالد أن ومعلوم. وغريمها والقرطبي، املالكي العريب ابن اختيار وهو

   )١( )). عادة خدمته يف املرسعني خدمه من : أوالده وأوالد
  :الدراسة

  :القرينة ترده الذي القول
 .األختان هم ) احلفدة ( معنى إن قال من قول
 ،وجماهـد ،جبـري بـن وسعيد ،مسعود وابن ،عباس ابن عن رواية وهو
 باألختـان املـراد يف بيـنهم فـيام خالف عىل ، )٣( الفراء واختاره . )٢( وغريهم

                                                
 . ٣١٨، ٣١٧ / ٣: ان أضواء البي) ١(
، ٣٧٩ / ١٢: ، اجلامع ألحكام القـرآن ١٣٥ / ١٣: ، البسيط ٢٩٥ / ١٤: جامع البيان )٢(

 .٥٧٨ / ٢: تفسري القرآن العظيم 
 .١١٠ /٢: معاين القرآن للفراء )٣(



 

 
 

 .الزوجة قرابة من انك من أو بلهِق من كان ومن البنات أزواج هم هل
M  Ü  Û  Ú  Ù  : تعــــاىل قولــــه  :القــــول هــــذا حجــــة
ÞÝL ـــإن ـــه ف ـــق MÞL  : قول  ،MÜL  بــــ متعل
 . )١( أزواجكم بسبب حلصوهلم ،ذلك يف داخلون واألصهار واألختان

ــه جيــاب أن ويمكــن ــأن عن ــى ب  مــن لكــم جعــل اهللا أن : الظــاهر املعن
 . )٢( حفدة نيالبن ومن ،بنني األزواج ومن ،أزواجا أنفسكم

 الرجـل أعـوان : إهنـم قـال مـن قـول  :بالقرينـة املـردودة األقـوال ومن
 .وخدمه

 ،وعكرمــة ،وطــاووس ،واحلــسن ،وجماهــد ،عبــاس ابــن : قــول وهــذا
 مـن أو ولـده مـن واخلـدم األعـوان هـل بينهم فيام خالف عىل . )٣( وغريهم
 .غريهم
 . )٦( والنحاس ، )٥( جوالزجا ، )٤( عبيدة أبو : اللغة أهل أكثر قال وبه 

 .واخلدم األعوان : لغة احلفدة معنى كون  :ذلك يف وحجتهم
 يف داخـل فهذا ولده من ويعني خيدم من املقصود كان إن : عنه وجياب

 ،الرجـل أوالد أن ومعلـوم  : ((الشنقيطي قال ،القرينة ترجحه الذي القول

                                                
 .٢/٥٧٨: ، تفسري القرآن العظيم ٣١ / ٥: معامل التنزيل : انظر ) ١(
 .٢٠٢ / ٣: ، فتح القدير ١٤٢/ ٣: العريب أحكام القرآن البن : انظر ) ٢(
 .٥٧٧ / ٢: ، تفسري القرآن العظيم ٣١ / ٥: ، معامل التنزيل ٢٩٨ / ١٤: جامع البيان ) ٣(
 .٣٦٤ / ١: جماز القرآن ) ٤(
 .٢١٢ / ٣: معاين القرآن ) ٥(
 . ٩٠ / ٤: معاين القرآن ) ٦(



 

 
 

 . )١(  ))عادة خدمته يف املرسعني خدمه من : أوالده وأوالد
 روى ،تـرده فاآليـة ،ولـده غـري مـن واخلدم األعوان املقصود كان وإن

 هـم ،الرجـل ولـد مـن اخلـدم احلفـدة : قـال : زيـد ابـن عن بسنده جرير ابن
 يكـون كيـف ،األزواج مـن العبيـد يكون وليس : قال .خيدمونه وهم ،ولده
   )٢( .وخدمه الرجل ولد : احلفدة إنام ؟ عبد زوجي من

 ثـم ،واخلـدم األعـوان : اللغـة يف احلفـدة فمعنـى : (( الواحـدي وقال
 بـأعوان يفـرس بـأن واألوىل ،املفـرسون ذكـره ما عىل هم من األعوان هؤالء

ــن للرجــل حــصلوا ــل م ــرأة قب ــاىل اهللا ألن ؛ امل ــال تع M  Û  Ú  Ù  : ق
ÞÝ  Ü L ممن يكونون ال امرأته قبل من ال الرجل وأعوان 

  . )٣())  MÞL : هاهنا بقوله اهللا عناهم
  :القرينة تؤيده الذي القول
 .وولده الولد ولد : هم احلفدة بأن : قال من قول
 . )٤(واحلـسن ،زيـد وابن ،وعكرمة ،والضحاك ،عباس ابن قول وهذا

 . )٨(عاشور وابن ، )٧(والقرطبي ، )٦(العريب ابن و  ، )٥(الواحدي : واختاره
                                                

 .٣١٨ / ٣: أضواء البيان ) ١(
 . ٣٠٢ / ١٤: جامع البيان ) ٢(
 .١٣٩ / ١٣: البسيط ) ٣(
 .٥٧٧ / ٢: ، تفسري القرآن العظيم ٣١ / ٥: ، معامل التنزيل ٣٠٢ / ١٤: جامع البيان ) ٤(
 . ١٤٠ / ١٣: البسيط ) ٥(
 .١٤١ / ٣: أحكام القرآن ) ٦(
 .٣٨٠ / ١٢: اجلامع ألحكام القرآن ) ٧(
 .٢١٨ / ١٤: التحرير والتنوير ) ٨(



 

 
 

  : القول هلذا املؤيدة القرينة
 جعـل حيـث MÞÝ  Ü  Û  Ú  ÙL  : تعاىل قوله

 أوالد واحلفـدة ،لـصلبه الرجـل أوالد فـالبنني ،األزواج مـن واحلفـدة البنني
 .ولده

 ،)٢(والواحدي ، )١( زيد ابن : - الشنقيطي غري – القرينة هذه ذكر وقد
   . )٤( والقرطبي   ، )٣( العريب وابن

 عـىل اهللا انامتنـ يف اآليـات سـياق أن : الـشنقيطي اختـاره مـا يؤيد ومما
 بـأن امـتن ثـم ،إلـيهن يـسكنون أزواجـا هلـم جعـل اهللا أن : منها بمنن عباده
 امـتن ثـم ،بيـنهم فيام االستئناس ليحصل جنسهم من األزواج هؤالء جعل
 عـن النـسل اسـتمرار بنعمـة امـتن ثـم ،الزوجـات هـؤالء من األوالد بنعمة
  .للنعمة تكميال الطيبات من برزقهم عليهم امتن ثم ،األحفاد طريق

 يف املــرسع أصــله واحلافــد .حافــد مجــع: واحلفــدة : عاشــور ابــن قــال
 بـسبب اجلـد لـضعف جده خيدم أن يكثر ألنه االبن ابن عىل وأطلق .اخلدمة
 احللقــة ضــبط بــسبب نــسبه سلــسلة بحفــظ اإلنــسان عــىل اهللا فــأنعم ،الكــرب
 ،زواجهـمأ مـن أبنائـه أبنـاء كون ثم زوجه من أبنائه كون وهي ،منها األوىل

 .    )٥( البديع املحكم النظام هبذا األنساب سلسلة فانضبطت
                                                

 .٣٠٢  /١٤: جامع البيان ) ١(
 . ١٤٠ / ١٣: البسيط ) ٢(
 .١٤٢ / ٣: أحكام القرآن ) ٣(
 .٣٨٠: اجلامع ألحكام القرآن ) ٤(
 .  ٢١٨ / ١٤: التحرير والتنوير : انظر ) ٥(



 

 
 

  :النتيجة
 ،وولـده الولـد ولد : هم احلفدة بأن : قال من قول رجحت القرينة أن

 .غريهم دون النوع هبذا احلفدة وخصصت
 هـذه ولوال ، )١( السياق قرائن مع بالعموم القول تعارض هنا ويلحظ

   . )٢( الطربي جرير ابن رجحه كام ،أوىل العموم عىل اآلية محل لكان القرينة
 

  : اخلامس املوضع
)     M  : تعاىل قوله   '   &  %   $   #   "   !L 

  . ]١ : اإلرساء[
  :الشنقيطي قال

 التـي البيـان أنـواع مـن أن : املبـارك الكتـاب هذا ترمجة يف قدمنا قد(( 
 عىل تدل قرينة اآلية يف ونويك ،قوال اآلية يف العلامء بعض يقول أن تضمنها

 .ذلك نبني فإنا .القول ذلك صحة عدم
 ،الكريمـة اآليـة هذه يف r به اإلرساء هذا أن فاعلم ذلك علمت فإذا 
 ال املنــام يف أنــه زاعــام ،جــسده دون r  بروحـه أنــه العلــم أهــل بعــض زعـم
 .وحي األنبياء رؤيا ألن ؛ اليقظة

 .اجلـسد دون بـالروح راجواملعـ ،باجلـسد اإلرساء أن : بعـضهم وزعم
 ألنـه ؛ منامـا ال يقظـة r وجـسده بروحـه أنـه عـىل يـدل القرآن ظاهر ولكن

                                                
املوضع الثالث من هـذا : انظر . وقد سبقت اإلشارة إىل تقديم قرائن السياق عىل العموم) ١(

 .البحث
 . ٣٠٣ / ١٤: جامع البيان ) ٢(



 

 
 

 : قـال وألنـه ؛ واجلـسد الـروح جمموع عن عبارة : والعبد M$L : قال
M!L يكـن مل منامـا كان فلو، العظام األمور عند يكون إنام والتسبيح 
 Mt s  r q pL  :تعـاىل قولـه ويؤيده، منه يتعجب حتى شأن كبري له
/     M  : هنا وقوله، الروح ال الذات آالت من البرص ألن ؛ ] ١٧ : النجم[

1  0 L ((   )١( . 
  : الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

  .جسده دون r بروحه أرسي إنه : قال من قول
 عـن سـئل إذا كـان t سـفيان أيب بن معاوية أن إسحاق ابن روى فقد
  .صادقة اهللا من رؤيا كانت : الق r اهللا رسول مرسى

ــشة أن وروى ــا اهللا ريض - عائ ــت - عنه ــول كان ــا : تق ــد م  جــسد فق
 .بروحه  أرسى اهللا ولكن ،r اهللا رسول

 هـذه أن احلـسن لقـول ،قوهلام من ذلك ينكر فلم : إسحاق ابن قال ثم
ــــــة ــــــت اآلي ــــــك يف نزل  M  H  G  F  E  D  C  B   AL   : ذل

 عينـاي تنـام : ( يقـول - بلغنـي فـيام - r اهللا لرسو وكان .]٦٠: اإلرساء[
 مـا اهللا أمـر مـن وعـاين ،جـاءه قـد كـان ذلـك أي أعلم واهللا ) يقظان وقلبي
 . )٢( وصدق حق ذلك كل ،يقظانا أو ،نائام كان حاليه أي عىل ،عاين

                                                
 .٣٩١ / ٣: أضواء البيان ) ١(
، تفسري القرآن العظيم ٤٤٥ / ١٤: جامع البيان : ، وانظر ٣٩٩ / ١:السرية البن هشام ) ٢(

 :٢٣ / ٣. 
= 



 

 
 

  :القرينة تؤيده الذي القول
  .ًمناما ال يقظة ،وبجسده r بروحه كان اإلرساء إن : قال من قول
 . )١( واخللف السلف من العلامء مجهور مذهب وهذا

  :القول هلذا املؤيدة القرينة
  :الصواب هو اجلمهور قول أن عىل تدالن قرينتان اآلية هذه يف

 . واجلسد الروح عن عبارة فالعبد M$L  : تعاىل قوله  :األوىل
ــن ــة هــذه إىل أشــار ومم ــن : - الــشنقيطي غــري – القرين  ، )٢(جريــر اب

 . )٥( العز أيب وابن ، )٤( كثري وابن ، )٣( لقرطبيوا
ــه  :الثانيــة  األمــور يف إال يكــون ال والتــسبيح M!L :  تعــاىل قول

 .مستعظام يكن ومل ،يشء كبري فيه يكن مل مناما كان فلو العظام
 وأبـو ، )٦( كثـري ابـن : - الـشنقيطي غـري – القرينـة هـذه إىل أشار وممن

                                                

  وعن معناه، وهـل - ريض اهللا عنهام -وقد تكلم العلامء يف صحة حديث عائشة ومعاوية  =
 .يفهم منه أنه كان مناما أو يقظة

ــوجيز : انظــر  ــاد ،٦ / ٩: املحــرر ال ــة ٨ / ٧: ، البحــر املحــيط ٤٠ / ٣:  زاد املع ، البداي
 .  ١٠١/ ٣: ، سبل اهلدى والرشاد ٢٨٣ / ٤: والنهاية 

، اجلـامع ألحكـام ٢٤٥: ، الـشفا ٤ / ٩: ، املحرر الوجيز ٥٨ / ٥: معامل التنزيل : انظر ) ١(
 . ٢٣٤ / ٣: ، فتح القدير ٢٣ / ٣: ، تفسري القرآن العظيم ١١ /١٣: القرآن 

 .٤٤٧ / ١٤: جامع البيان ) ٢(
 .١١ / ١٣: اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(
 . ٢٣ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٤(
 .٢٧٦: رشح العقيدة الطحاوية ) ٥(
 . ٢٣ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٦(



 

 
 

 . )١( السعود
 اهللا كتاب من أخرى وأدلة قرائن العلامء من وغريه نقيطيالش ذكر وقد

 ال يقظـة وجـسده بروحه كان واملعراج اإلرساء أن تبني r رسوله سنة ومن
  . )٢( مناما

  :النتيجة
 ،r وجـسده بروحـه كـان اإلرساء إن : قـال من قول القرينة رجحت 
  .مناما ال يقظة

 
  : السادس املوضع

M  8  : تعــاىل قولــه   7  6  ?   >   =   <  ;     :  9
G   F   E   D  C   B  A  @HL  K   J   I   L  ] الكهف : 

١٧[ . 
  :الشنقيطي قال

 أنـواع مـن أن : املبـارك الكتـاب هـذا ترمجة يف قدمنا أنا : أوال اعلم(( 
 نفـس يف ويكـون ،قـوال اآليـة يف العلـامء بعض يقول أن تضمنها التي البيان
 .متعددة أمثلة ذلك من وذكرنا .القول ذلك خالف عىل تدل قرينة اآلية

 ،قـولني عـىل اآليـة هـذه يف اختلفوا العلامء أن فاعلم ذلك علمت وإذا

                                                
 . ١٥٥ / ٥: ، إرشاد العقل السليم ٢٣ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ١(
، اجلـامع ألحكـام ٢٤٥: ، الـشفا ٤ / ٩: ، املحرر الوجيز ٥٨ / ٥ : معامل التنزيل: انظر ) ٢(

، أضــواء ٢٣٤ / ٣: ، فــتح القــدير ٢٣ / ٣: ، تفــسري القــرآن العظــيم ١١ /١٣: القــرآن 
 .٣٩١ / ٣: البيان 



 

 
 

 .اآلخر صحة وعدم أحدمها صحة عىل تدل قرينة اآلية نفس ويف
 أصـحاب أن : فهـو خالفـه عـىل اآليـة يف القرينـة تـدل الذي القول أما
 طبيعيـة حـواجز الـشمس وبـني وبيـنهم ،الكهف من زاوية يف كانوا الكهف

 سنذكر ما عىل ،وغروهبا طلوعها عند الشمس حر تقيهم ،الكهف نفس من
 .تعاىل اهللا شاء إن تفصيله

 أصـحاب أن : فهو صحته عىل اآلية هذه يف القرينة تدل الذي القول وأما
 أن إال، وتقابلـه الـشمس تـصيبه سمت عىل الكهف من فجوة يف كانوا الكهف

 هلـؤالء كرامـة، العـادة خرق وجه عىل عليهم الوقوع من لشمسا ضوء منع اهللا
 . وعال جل لرهبم طاعة بدينهم فروا الذين، الصاحلني القوم

 كان لو إذ ML  K  J  I L  : تعاىل قوله هي ذلك عىل الدالة والقرينة
 فيـه وليس، مألوفا معتادا أمرا ذلك لكان األول القول أصحاب ذكره كام األمر
 أنه ذكرناه الذي - الوجه هذا وعىل ML  K  J  I L  : فيه قالي حتى غرابة
 عند اليمني ذات كهفهم عن الشمس تزاور فمعنى  - املذكورة القرينة له تشهد

 ضـوئها يقلـص اهللا أن هـو، غروهبـا عنـد الشامل ذات إياهم وقرضها، طلوعها
، غـروبال عنـد الـشامل جهـة وإىل، الطلـوع عنـد اليمني جهة إىل وببعده، عنهم
 . )١()) يشاء ما يفعل يشء كل عىل قادر وعال جل واهللا

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 الـشمس طلعت فإذا ،الشامل نحو كان الكهف باب إن : قال من قول

                                                
 . ٣٤ / ٤: أضواء البيان )١ (



 

 
 

ــت ــف يمــني عــن كان ــت وإذا ،الكه ــت غرب ــساره عــن كان ــول وهــذا .ي  ق
 . )٣( كثري ابن به وجزم ، )٢( قتيبة وابن ،)١(الكلبي

  :القرينة تؤيده الذي القول
 إال ،الشمس تصيبهم بحيث ،الكهف من متسع يف إهنم : قال من قول

 عـنهم حجبها اهللا ألن ؛ غروهبا يف وال طلوعها يف ال تصيبهم ال الشمس أن
 ورجحه ، )٥( القرطبي إليه ومال ، )٤( الزجاج القول هلذا وانترص .هلم كرامة

 . )٦( الشوكاين
  :القول هلذا املؤيدة القرينة
 القـول يف ذكـر كـام األمـر كـان فلـو ML  K  J  IL  : تعاىل قوله

 اآليـة محلنـا إذا وأمـا ،اهللا آيات من يكن فلم ،مألوفا معتادا أمرا لكان األول
 .اهللا  آيات من فكانت ،عجيبة كرامة ذلك كان الثاين املعنى عىل

  . )٨( لشوكاينوا ، )٧( الزجاج : - الشنقيطي غري – القرينة ذكر وقد

                                                
 . ٥٥٣ / ١٣: البسيط ) ١(
 .٩: تأويل مشكل القرآن ) ٢(
 .٧٥ / ٣ : تفسري القرآن العظيم) ٣(
 .٢٧٤ / ٣: معاين القرآن ) ٤(
 .٢٢٨ / ١٣: اجلامع ألحكام القرآن ) ٥(
ــتح القــدير ) ٦( ــسيط : ، وانظــر ٣١٠ / ٣: ف ، التحريــر ٦١٤: ، الكــشاف ٥٥٣ / ١٣: الب

 . ٢٧٩ / ١٥: والتنوير 
 .٢٧٤ / ٣: معاين القرآن ) ٧(
 . ٣١٠ / ٣: فتح القدير ) ٨(



 

 
 

  :النتيجة
 - األول القـول صحة عىل دالة القرينة كون من - الشنقيطي ذكره فيام

 أصـحاب فـإن ،خالففيه  الكهف هيئة إىل راجع اإلشارة اسم فكون ،نظر
ــا إىل يرجعوهنــا األول القــول ــة مــن اهللا ذكــر م ــف أصــحاب هداي  إىل الكه

M  O  N  : قولـه اهلداية إىل ةإشار أنه عىل ويدل : (( حيان أبو قال ،التوحيد
R  Q  PL ] ١(] )) ١٧: الكهف( .    

 ،الـشنقيطي ذكـر مـا إىل راجـع اإلشارة اسم بكون التسليم عىل وحتى
 قـال ،اهللا آيـات مـن آيـة أهنـا معهـا يتحقـق كانـت طريقـة بـأي حفظهـم فإن

 هـذه كهـف إىل آواهم تعاىل اهللا أن ذلك يف فاآلية اجلملة وعىل : (( القرطبي
 .النهار معظم يف عليهم الشمس بانبساط فيه يتأذون آخر كهف إىل ال صفته
 سـبب أو غـامم بـإظالل عـنهم الـشمس رصف يكـون أن فـيمكن هذا وعىل
 واأللـوان األبـدان وتغـري الـبالء تطـرق عـن حفظهـم بيـان واملقـصود .آخر

   . )٢( ))  برد أو بحر والتأذي ،إليهم
 

  :السابع املوضع
Me  d  c : تعــاىل قولــه   b  a   f  i   h   g  

jL  ]١٨ : الكهف[ .    

                                                
: ، مفـــاتيح الغيـــب ٢٥٩ / ٩: املحـــرر الـــوجيز : وانظـــر ، ١٥٢ / ٧: البحـــر املحـــيط ) ١(

 . ٣٨ / ٤: أضواء البيان : وقد أشار إىل هذا الوجه الشنقيطي  .٢١/٨٥
 .٢٢٨ / ١٣: اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(



 

 
 

  :الشنقيطي قال
 الكتـاب هـذا تـضمنها التـي البيـان أنـواع مـن أن مـرارا قـدمنا وقد(( 
 تـدل قرينـة اآليـة يف ويكـون ،قـوال اآليـة يف العلامء بعض يقول أن : املبارك

 .خالفه عىل
 يف بالكلـب املراد إن : الكريمة اآلية هذه يف العلم أهل بعض قال وقد

 القـراءات بـبعض لـذلك واسـتدلوا ،حقيقـي كلـب ال منهم رجل اآلية هذه
 وكــالئهم     ( وقــراءة ) بالوصــيد ذراعيــه باســط وكــالبهم ( كقــراءة الــشاذة
    . )١( ) ذراعيه باسط

 ؛ القـول ذلك بطالن عىل قرينة  M  i  hL  : وعال جل وقوله
 أنس حديث ومنه ،احلقيقي كلبال صفات من معروف الذراعني بسط ألن

 أحـدكم يبـسط وال الـسجود يف اعتـدلوا : ( قال أنه r النبي عن عليه املتفق
 فهـو ،العـرب كـالم يف مـشهور املعنـى وهـذا . )٢( ) الكلـب انبـساط ذراعيه
 كونــه تنــايف ال بــاهلمزة ) وكــالئهم  ( وقــراءة ،حقيقــي كلــب أنــه عــىل قرينــة
    )٣( . ))احلفظ : والكالءة .سهموحير أهله حيفظ الكلب ألن،كلبا

  : الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 الكلب وليس ،الناس من إنسان : هنا بالكلب املراد إن : قال من قول
                                                

 .١٥٣ / ٧: البحر املحيط : انظر ) ١(
ه يف  كتـاب صـفة الـصالة، بـاب ال يفـرتش ذراعيـ٢٨٣ / ١: رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(

 .٢٣٣:  كتاب الصالة، حديث ٣٥٥ / ١: السجود، ومسلم يف صحيحه 
 .٤٣ / ٤٢ / ٤: أضواء البيان )٣ (



 

 
 

 .احلقيقي
  )١( .القائل هذا يسمي أن دون جرير ابن القول هذا حكى وقد

  :القرينة تؤيده الذي القول
ــي كلــب أنــه : M  g  L : يقولــه املــراد إن : قــال مــن قــول . حقيق

 . )٢( املفرسين مجهور وعليه
  :القول هلذا املؤيدة القرينة
 عـىل دال الـذراعني بسط فذكر Mjih L : تعاىل قوله

  .حقيقة الكلب صفة من العرف يف الذراعني بسط ألن ،حقيقي كلب أنه
  . )٣( عطية ابن : - الشنقيطي ذكر التي – القرينة هذه ذكر وممن
MGFE           H  :تعاىل قوله : أخرى قرينة وهناك

ON M L K J I QP   R
SL   ]٢٢: الكهف.[  
 أربعـة سـيقولون : ( ولقـال ،بالـذكر أفـرده ملـا مـنهم الكلـب كـان فلو
 . )ثامنية ويقولون مخسة ويقولون
  :النتيجة

 كلـب : اآليـة هـذه يف الكلـب كون يف : اجلمهور قول القرينة رجحت
 .حقيقي

                                                
  . ١٩١ / ١٥: جامع البيان ) ١(
ــان : انظــر ) ٢( ــوجيز ١٩١ / ١٥: جــامع البي  / ٧: ، البحــر املحــيط ٢٦١ / ٩: ، املحــرر ال

 . ٧٦ / ٣: ، تفسري القرآن العظيم ١٥٣
 .٢٦٢ / ٩: ز املحرر الوجي) ٣(



 

 
 

  :لثامنا املوضع
M  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  : تعـــاىل قولـــه

  Ð      Ï  ÎL ]١٢٤: طه[ .  
  :الشنقيطي قال

 عن أعرض من أن الكريمة اآلية هذه يف وعال جل ذكر : ((الشنقيطي قال
 والسدي، صالح وأبو، جماهد قال، أعمى كونه حال يف القيامة يوم حيرشه ذكره

 . جهنم إال يشء كل عليه يعم : عكرمة وقال. له حجة ال: أي) أعمى(
 التــي البيــان أنــواع مــن أن املبــارك الكتــاب هــذا ترمجــة يف قــدمنا وقــد

 قرينـة اآليـة نفـس يف ويكـون قوال اآلية يف العلامء بعض يقول أن : تضمنها
 علمـت فـإذا ،لـذلك متعـددة أمثلة ذكرنا وقد ،القول ذلك خالف عىل تدل
 ،جماهـد قـول خـالف عـىل دالـة قرينة الكريمة اآلية هذه يف أن : فاعلم ذلك
 أعمـى : أي ) أعمـى : ( بقولـه املـراد وأن ،وعكرمـة ،والسدي ،صالح وأيب

ــرص ــرى ال الب ــة ،شــيئا ي ــذكورة والقرين ــه هــي امل ــاىل قول M       Ô  Ó  Ò  : تع
   Ù  Ø   ×    Ö  ÕL ]ــرصح]  ١٢٥: طــه ــأن ف ــامه ب  العمــى هــو ع

 كـام القلـب أعمى الدنيا يف كان الكافر ألن ؛ العني برص وهو ،للبرص املقابل
  . )١( )) اهللا  كتاب من كثرية آيات ذلك عىل دلت

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

M  Í  : قولـه يف املـذكور العمـى بـصفة املـراد إن : قـال من قول
                                                

 .٥٨٤ / ٤: أضواء البيان ) ١(



 

 
 

 Ð     Ï  ÎL :أيب : قـول وهـذا. لـه حجـة ال : أي، احلجـة عن عمى إنه 
 .)٣( الزجاج إليه ومال،  )٢( الفراء قال وبه.  )١( والسدي، اهدوجم، صالح

 ال : أي ،جهـنم إال يشء كـل عليـه عمـي أنـه : قـال مـن قـول وكذلك
  .النار إال يبرص

 . )٤( عكرمة قول وهذا 
  :القرينة تؤيده الذي القول

  .البرص عمى به املراد : قال من قول
 ،)٧(حيان وأبو ، )٦( عطية ابنو ، )٥( الواحدي : القول هذا رجح وممن 

 . )١٠( والسعدي ، )٩( السعود وأبو ، )٨( والبيضاوي
  :القول هلذا املؤيدة القرينة

ــه ــاىل قول ــل وهــذا M   Ù     Ø   ×    Ö  Õ    Ô  Ó  ÒL  : تع  دلي
 M Ð     Ï  Î  Í L  : تعـاىل قوله يف بالعمى املراد أن عىل ظاهر

                                                
 .١٦٩ /٣: ، تفسري القرآن العظيم ٣٠١ / ٥: ، معامل التنزيل ٢٠٠ / ١٦: جامع البيان ) ١(
 .١٩٤ / ٢: معاين القرآن ) ٢(
 .٣٧٩ / ٣: معاين القرآن ) ٣(
 .١٦٩ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٤(
 .٥٥٣ / ١٤: البسيط ) ٥(
 .١٠٨ / ١٠: املحرر الوجيز ) ٦(
 .٣٩٤ / ٧: البحر املحيط ) ٧(
 .٣٢ / ٤: أنوار التنزيل ) ٨(
 .٤٨ / ٦: إرشاد العقل السليم ) ٩(
 .٤٦٥: تيسري الكريم الرمحن ) ١٠(



 

 
 

 .بالبرص قابله حيث ،البرص عمى
  .  )٢( والبيضاوي ، )١( الواحدي القرينة هذه إىل أشار وقد

  :النتيجة
 .البرص بعمى هنا العمى عموم ختصيص عىل القرينة دلت
 – إليـه ذهب كام ،أوىل العموم عىل اآلية محل لكان ،القرينة هذه ولوال

  . )٤( كثري وابن ، )٣( جرير ابن : - بالعموم القول أي
 عن العمى : بالعمى املراد بأن قال من أن: العمومب القول عىل يشكل ومما

 بصري أنه : معنى عىل محله فإن MÙ  Ø   ×L : تعاىل قوله عليه يشكل احلجة
 ومتـى، هذا وجه كيف أدري وال : ((الواحدي قال، يصح ال. الدنيا يف بحجته

 .   )٥()) اآلخرة يف وال الدنيا يف له حجة وال، بحجتهً بصريا الكافر كان
 عــن العمــى : اآليـة هبــذه املــراد كـان لــو أنــه : ًأيـضا عليــه يــشكل اوممـ

 الـدنيا يف فهـو ،معنـى القيامـة يوم له حيصل ملا كان ملا .له الحجة أو ،احلجة
 هنـا العمى : فرقة وقالت: ((عطية ابن قال ،له حجة وال ،حجته عن أعمى
 مـات هألنـ ؛ بـذلك الكـافر حيـس مل هـذا كان ولو .احلجة عن البصرية عمى
       )٧(   )٦( .))كذلك وحيرش البصرية أعمى

                                                
 .٥٥٣ / ١٤: البسيط ) ١(
 .٣٢ / ٤: أنوار التنزيل ) ٢(
 .٢٠١ / ١٦: جامع البيان ) ٣(
 .١٦٩ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٤(
 .٥٥٣ / ١٤ : البسيط) ٥(
 . ١٠٨ / ١٠: املحرر الوجيز ) ٦(
 يف تعـاىل قولـه مع، طه سورة يف اآلية هذه أن : وغريه الشنقيطي اختاره ما عىل يشكل قد )٧(

= 



 

 
 

  : التاسع املوضع
M6  5  : تعــاىل قولــه      4  37  ;   :   9   8  L 

  ]. ٣٧: األنبياء[
  : الشنقيطي قال

 التــي البيــان أنــواع مــن أن : املبــارك الكتــاب هــذا ترمجــة يف قــدمنا قــد
 قرينـة اآليـة نفـس يف كونوي ً،قوال اآلية يف العلامء بعض يذكر أن : تضمنها

 يف تعـاىل قولـه يف أن : فاعلم ذلك علمت فإذا .القول ذلك خالف عىل تدل
 نفـس ويف، معروفـان قـوالن للعلـامء فيـه  M6  5 L  : الكريمة اآلية هذه
 .أحدمها صحة عدم عىل تدل قرينة اآلية

 مـن قـول فهـو صحته عدم عىل املذكورة القرينة دلت الذي القول أما 
. طـني من اإلنسان خلق اآلية فمعنى القول هذا وعىل. الطني :العجل  :قال

 قولـه الطـني لـيس اآليـة يف بالعجـل املـراد أن عـىل الدالـة املـذكورة والقرينة
=  <  ?  @ M B A : وقولـــه ،M  ;  :L : بعـــده

CL  ]العجلـة : هو بالعجل املراد أن عىل يدل فهذا ] ٣٨ : األنبياء 
 يعنـون .كـذا مـن خلـق : تقـول والعـرب .والتثبـت التـأين خـالف هي التي

                                                

 ] ٩٧: اإلرساء[M7   6  5  4  3  2  1  0  L   :اإلرساء ســورة =
 خـالفب أخـرى آيـات وردت وقـد، وأصم وأبكم أعمى القيامة يوم حيرش الكافر أن تفيد
 ذلــك عــن أجــاب وقــد، ويــتكلم ويــسمع يبــرص القيامــة يــوم الكــافر أن عــىل تــدل ذلــك

 يف تكـون واإلرساء طـه آيـة يف ذكر ما أن : وهو األول منها رجح، أجوبة بثالثة الشنقيطي
 .ونطقهم وسمعهم أبصارهم إليهم تعاىل اهللا يرد ثم األمر أول

 . ١٨٧: ضطراب ، ودفع إهيام اال٥٤٩ / ٤: أضواء البيان : انظر 



 

 
 

 فالنـة وخلقـت ،كـرم مـن فـالن خلق : كقوهلم ،االتصاف يف املبالغة بذلك
M  ON  M    L  K  J  : تعاىل قوله املعنى هذا ويوضح. اجلامل من

  R    Q  PL ]أو نفـسه عـىل دعـاؤه عجلته ومن  :أي]  ١١: اإلرساء 
 إىل امللجئة وآياته اهللا عذاب يستعجلون انواك العلامء بعض قال .بالرش ولده
M  5     4  3  : قولـه فنـزل الوعـد هـذا متـى ويقولـون ،واإلقرار العلم

6 L  تـستعجلوا أن مـنكم ببـدع : لـيس هلم يقول كأنه. ذلك عن للزجر 
 سريهيم بأنه وعدهم ثم ،وسجيتكم طبعكم وهو، ذلك عىل جمبولون فإنكم
  .  )١( M  ;  :  9   8L  : بقوله يستعجلوا أن وهناهم ،آياته

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول
 الطـني : والعجـل، طـني مـن : أي  M6 L  معنـى إن : قال من قول 
    )٢( .طني من آدم خلق : واملعنى ،محري بلغة

 .العرب لغة يف كذلك كونه : ذلك يف حجتهم
 شـكك فقـد ،رنظـ فيـه ،العـرب لغـة يف كـذلك كونـه بأن : عنه وجياب

 .العرب لغة يف الطني بمعنى العجل أن : صحة يف العلامء بعض
ــاس بعــض قــال :  عرفــة ابــن وقــال : (( األزهــري قــال M  3  : الن

6  5     4 L ، ِوالعجـل املاء بني ينبت والنخل:  وأنشد. طني من أي َ َ. 
                                                

 .٥٧٣، ٥٧٢ / ٤: أضواء البيان : انظر ) ١(
ــة لألزهــري : انظــر ) ٢( ــرآن واحلــديث ٣٦٩/ ١: هتــذيب اللغ ــريبني يف الق ، ١٢٣٣: ، الغ

 .٦٧٩: ، الكشاف ٣١٩ / ٥: ، معامل التزيل ٧٧ / ١٥: البسيط 



 

 
 

َيرجع عمن حكاية هذا يف عندي وليس: قال   . )١( )) اللغة علم يف إليه ُ
 أعلــــم واهللا : (( - القــــول هلــــذا ذكــــره بعــــد – الزخمــــرشي وقــــال

  .)٢())بصحته
 .يرده اآلية فسياق ،لغة صحته افرتاض وعىل : قلت

 .العـرب كالم من حكي قد الطني بمعنى والعجل : (( الواحدي قال 
 ال ولكنـه ،صـحيح وهـو .األعـرايب ابن عن العباس أيب عن عمرو أبو رواه
  )٣(. ))اآلية من املراد باملعنى يليق ال و ،به اآلية هذه تفسري يصح
  : القرينة تؤيده الذي القول

 خلـق : أي ،كلهـا أمـوره يف عجـل من خلق اإلنسان إن : قال من قول
 ذلـــك حكـــى كـــام ،واملعــاين اللغـــة أهـــل مجيـــع عليــه مـــا وهـــذا ً.عجــوال
 )٤(.الواحدي

  :القول هلذا املؤيدة القرينة
 خلـق : اآليـة هـذه يف املـراد املعنـى أن عـىل نتدال قرينتان اآلية هذه يف
 ً.عجوال اإلنسان

 .M;  :L  : تعاىل قوله: األوىل 
ـــــة  ـــــال. MC B A @  ?  >  =L : الثاني  فك

                                                
 . ٣٦٩ / ١: هتذيب اللغة ) ١(
 .٦٧٩: الكشاف ) ٢(
 . ٧٨ / ١٥: البسيط ) ٣(
، ١٦/٢٧١: ، جامع البيان ٢٠٣ / ٢: معاين القرآن للفراء : وانظر . ٧٥ / ١٥: البسيط )٤(

 . ٤٣٠ / ٧: ، البحر املحيط ٣٩٢ / ٣: معاين القرآن للزجاج 



 

 
 

   .ظاهر هو كام ،التأين ضد العجلة : املراد أن عىل تدالن القرينتني
 . )٢( حيان وأبو ، )١( جرير ابن : األوىل القرينة إىل أشار وقد

 أنـه ،الطـني : العجـل : قال من قول أن : عطية وابن ،الواحدي روذك 
             )٣( .اآلية ملعنى ومغاير خمالف
  :النتيجة
 قرينتــان ومهــا ،اجلمهــور قــول رجحتــا اآليــة هــذه يف القــرينتني أن

 .صحيحتان
  :العارش املوضع

M  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g  : تعاىل قوله
u  t  s  r  q  {  z  y  xw  v   

| L ]٧٩ - ٧٨: األنبياء .[ 
  :الشنقيطي قال

 التـي البيـان أنـواع من أن :  املبارك الكتاب هذا ترمجة يف قدمنا وقد(( 
 قرينـة اآليـة نفـس يف ويكـون ،قـوال اآلية يف العلامء بعض يقول أن تضمنها

 .لكذ من كثرية مسائل الكتاب هذا يف وذكرنا .القول ذلك خالف عىل تدل
 وسـليامن داود حكم إن : قالوا العلامء من مجاعة أن فاعلم ذلك علمت فإذا
 كـان سليامن إىل أوحي ما أن إال ،بوحي كان اآلية هذه يف املذكور احلرث يف

  .داود إىل أوحي ملا ناسخا
                                                

 .٢٧٤ / ١٦: جامع البيان ) ١(
 .٤٣٠ / ٧: البحر املحيط ) ٢(
 . ١٥١ / ١٠: ، املحرر الوجيز ٧٨ / ١٥: البسيط ) ٣(



 

 
 

 سـليامن وأن ،بوحي ال باجتهاد كان حكمهام أن عىل قرينتان اآلية ويف
 الثناء فاستحق يصب مل داود وأن ،وإصابته ادهباجته الثناء فاستحق أصاب

 سـليامن عـىل أثنـى كـام ،إصـابته بعـدم ذمـا وال لوما يستوجب ومل ،باجتهاده
M  y  :قولـه يف علـيهام وأثنـى Mw  vL  : قولـه يف باإلصابة

|  {  zL  قوله فدل :  M j  iL معـا فيهـا حكام أهنام عىل ،
 ثـم، اخلـالف سـاغ ملـا وحيـا انكـ ولو، اآلخر حلكم خمالف بحكم منهام كل
 حكمه كان ولو، داود يفهمها مل أنه عىل ذلك فدل  Mw vL :قال
 : قولـه مـع M j  iL :فقولـه. تـرى كام إياها مفهام لكان بوحي فيها

 Mw vL باجتهــاد بــل، بــوحي يكــن مل احلكــم أن عــىل قرينــة 
 .ذلك إياه اهللا بتفهيم داود دون سليامن فيه وأصاب

 فهمـه أنـه عـىل يدل MvL  : تعاىل قوله أن : هي نيةالثا والقرينة
 وحيـا فيهـا عليـه أنـزل أنـه ال، الـرشع مـن عندهم كان ما نصوص من إياها

 كـام الثـاين مـن بـاألول أليـق MvL :تعـاىل قولـه ألن ؛ ناسـخا جديدا
  )١(.))ترى

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 ،بـوحي كان - السالم هامعلي – وسليامن دواد حكم إن : قال من قول
  )٢( .داود إىل أوحي ملا ناسخا كان سليامن إىل أوحي ما وأن

                                                
 . ٥٩٧، ٥٩٦ / ٤: يان أضواء الب)١ (
: ، اجلـامع ألحكـام القـرآن ٣٣٣ /٥: ، معامل التنزيل ١٧٧ / ١٠: املحرر الوجيز : انظر ) ٢(

= 



 

 
 

 الـــوحي بطريـــق : أي Mw v L  : تعـــاىل قولـــه  :حجـــتهم
 .داود إىل أوحي ملا الناسخ

 ابـن قـال ،يـستقيم ال القـول هـذا عـىل التفهـيم معنى بأن : عنه وجياب
ــة ــن مــنهم – فرقــة وجعلــت : ((عطي ــه – فــورك اب ــاىل قول M v  : تع

wL وتعـاىل تبـارك اهللا أراد الـذي الناسخ الفاصل القضاء فقهناه : أي 
 .النازلة يف يستقر أن

 هـذا إىل اللفظـة هـذه يف الفرقـة هـذه وحتتـاج : حممـد أبـو القـايض قال
 . )١( )) قلقا املعنى هلا ويبقى ،التعب

 وحيبـ دواد حكـم لوكـان أنـه : املعنى هذا استقامة عدم عىل يدل ومما
 عــىل ال داود عــىل النــسخ لنــزل – يزعمــون كــام – آخــر بحكــم نــسخ وأنــه

 . )٢(سليامن
  :القرينة تؤيده الذي القول

ــول ــن ق ــال م ــليامن داود حكــم إن : ق ــيهام – وس ــسالم عل  كــان – ال
 . )٣(  العلم أهل مجاهري مذهب وهذا .باجتهاد

                                                

ـــيط ١٤/٢٣٥ = ـــدير ٤٥٥ /٧: ، البحـــر املح ـــتح الق ـــل ٤٧٠ /٣: ، ف ـــن التأوي : ، حماس
٧/٢٧٥. 

 . ١٧٧ / ١٠: املحرر الوجيز ) ١(
 .١٧١ / ٢٢: انظر مفاتيح الغيب ) ٢(
: ، اجلـامع ألحكـام القــرآن٥/٣٣٣: ، معــامل التنزيـل ١٠/١٧٧: ملحـرر الـوجيز ا: انظـر) ٣(

ـــيط  ، ١٤/٢٣٦ ـــدير ٤٥٥ /٧: البحـــر املح ـــتح الق ـــل٤٧٠ /٣: ، ف ـــن التأوي : ، حماس
٧/٢٧٥ . 

 ) لألنبيـاء االجتهـاد جـواز ( وهـي أصـولية بمـسألة متعلـق املـسألة هذه يف اخلالف وهذا
= 



 

 
 

  :القول هلذا املؤيدة القرينة
 هــو املعنـى هــذا أن عـىل تـدالن قــرينتني اآليـة هــذه يف الـشنقيطي ذكـر
  :الراجح

 حكـام أهنـام عـىل دليـل Mj  iL  : تعاىل قوله : األوىل فالقرينة
 إذ ،باجتهـاد قـضاء فذلك خمتلفني بحكمني واحد زمن ويف واحدة قضية يف
 الـنص هـذا يظهـر أن داود عـىل ولوجـب ،اخلـالف سـاغ ملـا بـوحي كـان لو

  )١( .سليامن قول إىل الرجوع دون به وألخذ ،ًابتداء إليه املوحى

 اسـتنباط عـىل تـدل فإهنـا MvL  : تعـاىل قولـه : الثانيـة والقرينة
 التفهـيم صـيغة تقتـضيه مـا وهذا ،النصوص من عنده مما احلكم هلذا سليامن
 هـذه يف سـليامن فهـم فكان ،اإلفهام من أكثر الفعل حصول شدة عىل الدالة

 فهمـه يف يكـن مل الـنص سـبيل عـىل انكـ ولو ،استنباطا وأدق أعمق القضية
 . )٢( االستنباط يف احلذاقة قوة عىل الكثري املدح إنام ،مدح كثري

  : النتيجة
 ما وهو ،منهام باجتهاد كان – السالم عليهام – وسليامن داود حكم أن 

                                                

 عـيل أبـو : مـنهم، آخـرون منـه ومنـع، ذلـك جـواز إىل واألصوليني الفقهاء مجهور فذهب =
، املعتزلــة ومجهــور، األشــاعرة مــذهب وهــو، حــزم وابــن، هاشــم أبــو وابنــه اجلبــائي

 .واملتكلمني
ــن حــزم : انظــر يف هــذا  ــام الب ــام يف أصــول األحك ــاظر ٥/١٢٣: اإلحك : ، روضــة الن

 .٤٢٦: ، إرشاد الفحول ١٦٥ /٤: ، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي٣/٩٦٩
: ، التحريـر والتنـوير ٧٩ / ٦: ، إرشاد العقل السليم ١٧٢/ ٢٢: مفاتيح الغيب : انظر ) ١(

١١٧ / ١٧ . 
 . ١١٨ / ١٧: ، التحرير والتنوير ١٧١ / ٢٢: مفاتيح الغيب : انظر ) ٢(



 

 
 

  .املذكورتان القرينتان عليه دلت
  :عرش احلادي املوضع

[  M  : تعاىل قوله   \   [  Z  Y  X  c    b       a        `  _      ^
o  n  m    l    k   j  i  h   g   f   e  dp  q  

  s   rL  ] ٥٢ : احلج[ . 
  : الشنقيطي قال

 قالوا ،الغرانيق قصة اآلية هذه تفسري يف املفرسين من كثري ذكر وقد(( 
 فلـام بمكـة الـنجم سـورة قـرأ r النبـي أن : الكريمـة اآليـة هذه نزول سبب
 ] ٢٠ – ١٩: الــنجم[ M~  }  ¤  £   ¢  ¡  �  L : بلــغ
 بلغ فلام ،لرتجتى شفاعتهن وإن العىل الغرانيق تلك لسانه عىل الشيطان ألقى
 مـا املـرشكون وقـال .واملـسلمون املـرشكون معـه وسجد سجد السورة آخر
 بـسبب أسـلموا مكـة أهـل أن النـاس يف وشـاع ،اليـوم قبـل بخـري آهلتنا ذكر

 أن مــنهم ظنــا احلبــشة مــن املهــاجرون رجــع حتــى r النبــي مــع ســجودهم
 .كفرهم عىل فوجدوهم أسلموا قومهم

 أن تضمنها التي البيان أنواع من أن : املبارك الكتاب هذا يف قدمنا وقد
 بطـالن عـىل تـدل قرينـة اآليـة يف ويكـون ،قـوال اآلية يف العلامء بعض يقول
  .متعددة بأمثلة لذلك ومثلنا ،القول ذلك

 ألقـى الـشيطان أن : وهـو املفـرسين مـن كثري زعمه يالذ القول وهذا
 تلـك : قوهلم هو الذي البواح والكفر األكرب الرشك هذا r النبي لسان عىل

 الثالثة ومناة ،والعزى الالت : يعنون ،لرتجتى شفاعتهن وإن العال الغرانيق
 ختللهـا التـي الـنجم آيـات سـياق نفس يف بطالنه يف شك ال الذي ،األخرى



 

 
 

 ألن ؛ القـول هـذا بطـالن عـىل واضـحة قرآنيـة قرينـة املزعوم لشيطانا إلقاء
 والعـزى الالت يف تعاىل قوله بقليل املزعوم اإللقاء موضع بعد قرأ r النبي
̧  M ¼»   º  ¹  : األخـرى الثالثـة ومناة   ¶  µ  ́    ³  ²  ±

¾ ½L  ] النبي أن املعقول من وليس ] ٢٣ : النجم r هذا آهلتهم يسب 
 إال - املزعـوم – بخـري هلـا ذكـره عـن متـأخرا النجم سورة يف لعظيما السب

   )١( )). األخري بالكالم العربة ألن ؛ يسجدوا ومل ،وغضبوا
  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 .الغرانيق قصة يف حدث ما اآلية هذه نزول سبب إن : قال من قول
 . )٢( ةالعالي وأيب ،وقتادة ،جبري بن سعيد : قول وهذا
 ، )٣( جريـر ابن : ينكرها أو عليها يعقب ومل املفرسين من حكاها وممن
 . )٥( والزخمرشي ، )٤( والواحدي
  . )٦( حجر ابن احلافظ : طرقها بعض حسن وممن

  :الفريق هذا حجة
 يلقــي ملــا اهللا نــسخ فــإن M   k  j  i  h  gL  : تعــاىل قولــه

                                                
 . ٧٢٩، ٧٢٨ / ٥: أضواء البيان ) ١(
عبـد اهللا . قـق البـسيط دوقـد أثبـت حم. ٤٥٣ : ١٥: ، البـسيط ٦٠٦ / ١٦: جامع البيان ) ٢(

 .أنه مل تصح الرواية عن أحد من املفرسين غري هؤالء الثالثة: املديميغ 
 .٦٠٢ / ١٦: جامع البيان ) ٣(
 .٤٥٢ / ١٥/ البسيط ) ٤(
 . ٦٩٩: الكشاف ) ٥(
 . ٥٥٧ / ٨: فتح الباري ) ٦(



 

 
 

 مـن احلـق ومتييـز ،آياتـه يف وقـع مـا لرفـع يكـون إنام آياته وإحكامه الشيطان
 . )١( بغريها آياته ختتلط ال حتى الباطل
  :عنه وجياب

 : قــال حيــث ،- الــرازي عنــه نقلــه فــيام – البيهقــي بكــر أبــو ذكــره بــام
 وذلــك  Mo  n  m   l   k  j  i  h  g L   :قولــه ((

 نـسخه مـن أقـوى الرسـول عـن الـشيطان يلقيه ما بإزالة اآليات إحكام ألن
 يلتبس لئال اآليات إحكام اهللا أراد فإذا ،معها الشبهة تبقى التي اآليات هبذه
  . )٢( )) أوىل أصال ذلك من الشيطان يمنع فبأن ،قرآنا بقرآن ليس ما

  :القرينة تؤيده الذي القول
 .اآلية هذه نزول سبب وأهنا ،الغرانيق قصة ببطالن قال من قول
  . )٣( املفرسين مجهور القصة هذه رد وقد

  :القول هلذا املؤيدة القرينة
 ممـا لكـن ،القـول هذا بطالن عىل الداللة واضحة قرينة الشنقيطي ذكر
 عن واحلديث ،النجم سورة آية من القرينة هبذه استدل الشنقيطي أن يلحظ
 سـياق يف القرينـة كـون من عليه نص ما خالف وهذا ،احلج آية نزول سبب

                                                
 .٢٩١ / ١٠: جمموع فتاوى ابن تيمية : انظر ) ١(
 .٤٥ / ٢٣: مفاتيح الغيب : انظر ) ٢(
ــك ) ٣( ــف حقــوق املــصطفى : انظــر يف ذل ــشفا بتعري ــل ٧٤٨: ال ، ٣٩٣ / ٥: ، معــامل التنزي

: ، مفـاتيح الغيـب ٣٠٣ / ٣: ، أحكام القـرآن البـن العـريب ٣٠٣ / ١٠: املحرر الوجيز 
 ، ٢٢٩ / ٣:       ، تفسري القرآن العظـيم ٤٢٤ / ١٤: ،  اجلامع ألحكام القرآن ٤٤ / ٢٣

 .٣٠٣ / ١٧: ، التحرير والتنوير ٣٨ / ١٢: يل حماسن التأو



 

 
 

 سـورة آيـات يف كالمـا الشيطان إلقاء يف خلربا هذا إبطال بقصد ولعله ،اآلية
 .احلج سورة آية نزول سبب إهنا يقال التي النجم

 الـنجم سـورة آيـات سـياق أن : القرينة هذه عىل يضاف أن يمكن ومما
 نفـس ويف، M  .  -   ,  +L  : أوهلـا ففي، وتنافيه القول هذا تأبى كلها
 وإبطـال التهكم منه املراد استفهام وهذا M�  ~  }L  : قال اآلية

ــادة ــاىل قــال وبعــدها، اآلهلــة هــذه عب M   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  : تع

é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ßL تغنـــــــي ال فاملالئكـــــــة 
 وإن العـال الغرانيـق تلـك ( يقـال فكيـف ،ورضاه اهللا إذن بعد إال شفاعتهم
 . )لرتجتى شفاعتهن
 يف جيتمـع أن عقل نم مسكة ذي عىل يروج وكيف : عاشور ابن يقول

{  M  : تعـاىل بقولـه األصـنام عبـادهتم يف املـرشكني تسفيه : واحد كالم

�  ~L قوله إىل :  M¾  ½  ¼  »   º  ¹ L  ذلـك خـالل يف فيقـع 
 كـالم إال هـذا وهل .؟ ) لرتجتى شفاعتهم وأن العىل الغرانيق ( بأهنا مدحها
 كلهـا الـنجم سـورة رأقـ r النبي أن احلاكون اتفق وقد ؟ بعضا بعضه يلعن
، املسلمون سجد حني سجدوا إنام ألهنم M  y  x   wL  خامتتها حتى
 وبني M�  ~  }L  آية بني وما كلها السورة سمعوا أهنم عىل فدل
 ،املـرشكني معبودات من وغريها األصنام إبطال يف كثرية آيات السورة آخر

 أجـل مـن سجدوا املرشكني أن يصح فكيف ،املرشكني لعقائد كثري وتزييف
 .آهلتهم عىل الثناء

 سجدوا املرشكني أن فيه ثبت الذي اخلرب عىل القصة تلك تركيب وأما



 

 
 

 فـذلك ،الـصحيح يف مروي وذلك ،املسلمون سجد ملا النجم سورة آخر يف
  .املؤلفني ختليط من

 نـزول بـني وكـم .احلـج سـورة آيـة عـىل القـصة تلـك تركيب وكذلك 
 احلـج سورة نزول وبني بمكة النازلة السور ئلأوا من هي التي النجم سورة
  .بمكة نزل ما آخر من وبعضها باملدينة نزل ما أول من بعضها التي

 ،احلبـشة مهاجرة من رجع من رجوع بقصة القصة تلك ربط وكذلك 
 مهـاجرة مـن رجـع مـن رجـوع سـنة وبـني الـنجم سورة نزول مدة بني وكم

  . )١( ؟ احلبشة
  :احلج سورة آيات خالل من القرينة وأما
̂     _ M  : تعاىل قوله. ١   ]  \  [  Z  Y  X L اآليـة فهذه 

 ؛ القـصة هـذه يبطـل ممـا وهـذا ،رسله كافة يف اهللا سنن من سنة هذه أن تقرر
 كافـة عـىل وتعميمها ،اآلية هذه يف تقرر ما ينايف r بالرسول ختصيصها ألن

 .دليل إىل حيتاج الرسل
 كل عىل خيفى ال : ((- القاسمي عنه نقله يامف – عبده حممد الشيخ قال

M  Y  X : تعـاىل قولـه أن، القرآن من ًشيئا وقرأ، العربية اللغة يفهم من
 _     ̂   ]  \  [  ZL ًقـدرا حيكي، اآليات ِّقـدر ََ  ال، كافـة للمرسـلني ُ

َيعدونه ُ ْ  صـح فلو .أممهم ويف ،فيهم عرفت شنشنة ويصف. دونه يقفون وال َ
 سـلط قـد واملرسـلني األنبيـاء مجيع أن : املعنى لكان املفرسون كأولئ قال ما

 ينـسخ اخللط هذا بعد ولكنه ،إليهم املنزل الوحي يف فخلط عليهم الشيطان
                                                

 .٣٠٦ – ٣٠٤ /  ١٧: انظر التحرير والتنوير ) ١(



 

 
 

 يف متصور يتصور ما أقبح من وهذا ،الخ آياته اهللا وحيكم الشيطان كالم اهللا
  . )١( )) أوليائه خاصة من واختيارهم ،ألنبيائه تعاىل اهللا اختصاص

M  |  {  z  y  x  w  v   u : تعـــــــاىل قولـــــــه .٢ 
}L  ]يف للذين واختبار فتنة حمل الشيطان ألقاه ما ُفجعل ، ] ٥٣: احلج 

 r الرسـول قـراءة يف زاد الشيطان إن : قال من قول يناسب ال شك قلوهبم
 .كذلك وليس ،اهللا عند من أنه وظنوا ،هبذا املرشكون فتن فقد ،شيئا

 يـدل القـرآن وأن ،الـصواب أنـه لنـا يظهـر فالـذي: ((  الـشنقيطي قال
 أن هو : املفرسين من اآلية عىل تكلم من له ينتبه مل وإن ،واضحة داللة عليه

 تـصديقها من املانعة والوساوس الشكوك : النبي قراءة يف الشيطان يلقيه ما
 اةمفرت وأهنا ،األولني أساطري أو ،شعر أو سحر أهنم عليهم كإلقائه ،وقبوهلا

  .عنده من منزلة ليست اهللا عىل
ــذكور اإللقــاء يف احلكمــة أن بــني اهللا أن املعنــى هــذا عــىل والــدليل  امل

ــق امتحــان ــه اخلل ــال ألن M  |  {  z  y  x  w  v   u  : ق
  }L  قـال ثم :  M  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈

µ  ́   ³   ² L  فقوله :  M  ®  ¬  «  ª  ©   ̈L 
 فيـصدقه بحـق لـيس النبـي يقـرأه الـذي أن علـيهم يلقـي طانالشي أن عىل يدل 

 ويعلمـون العلـم أوتوا الذين املؤمنون ويكذبه، هلم فتنة ذلك ويكون، األشقياء
 يناسـب ال االمتحـان فهـذا، إلقائه يف الشيطان هلم يزعم كام الكذب ال احلق أنه

 .تعاىل اهللا عند والعلم القراءة يف نفسه من الشيطان زاده شيئا

                                                
 .٤٨ / ١٢: انظر حماسن التأويل ) ١(



 

 
 

 وعـدم وإبطالـه إزالتـه الـشيطان يلقى ما نسخ فمعنى القول هذا عىلو
 .العلم أوتوا الذين املؤمنني يف تأثريه

 ،بحـق منه منزل وحي أهنا فيظهر باإلحكام يتقنها : آياته حيكم ومعنى
      . )١( )) املذكور بإلقائه عنها الناس صد الشيطان حماولة ذلك يف يؤثر وال

  :النتيجة
 ألقـى الشيطان إن : قال من وقول ،القصة هذه بطالن ينةالقر رجحت

  .حمض رشك هو مما ،زعموه ما r الرسول لسان عىل
  :عرش الثاين املوضع

M  Ê  É   È  Ç  Æ  Å        Ä  Ã  Â  Á  : تعـاىل قوله
Ð    Ï  Î  Í  Ì  ËL ]٥٥ :احلج[.  

  : الشنقيطي قال 
 أنـواع مـن أن : املبارك الكتاب اهذ ترمجة يف بينا أنا مرارا ذكرنا وقد((
 اآليـة يف ويكـون ،قـوال اآلية يف العلامء بعض يقول أن : تضمنها التي البيان
 .كثرية أمثلة لذلك وذكرنا ،القول ذلك صحة عدم عىل تدل قرينة

 يـوم : العقيم باليوم املراد أن عىل دلت هنا القرآنية القرينة أن تعلم وبه
ــوم ال ،القيامــة ــدر ي ــك ،ب ــه وذل ــاىل أن ــع تع ــوم ذكــر أتب ــيم الي ــه العق  : بقول

M%  $  #  "  ! L  وقولـه، القيامـة يـوم وذلـك. اآلية : 
M  "L ذلـك وكل، عقيم عذاب يأتيهم أو، الساعة تأتيهم إذ يوم : أي 
 عىل عقيام بدر يوم كان وإن ،القيامة يوم : العقيم اليوم أن فظهر ،القيامة يوم

                                                
 .٧٣٣، ٧٣٢ / ٥: أضواء البيان ) ١(



 

 
 

   )١()).أصاهبم ما أصاهبم وقد ،يهف هلم خري ال ألهنم ؛ الكفار
  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 .بدر يوم : العقيم باليوم املراد إن : قال من قول
 . )٤(والواحدي ، )٣(الطربي واختيار . )٢(التفسري أهل أكثر قول وهو 

  :حجتهم
ــة ــة قرين ــة هــذه يف لفظي ــه وهــي، اآلي ــاىل قول ــا تع M  É   È  : قبله
ÊL  أيـضا – العقـيم اليوم معنى كان فإن ،القيامة يوم هي اعةفالس – 

 اليـوم محـل فكـان ،لـه معنى ال وذلك ،الساعة لذكر تكرارا كان القيامة يوم
  . )٥( أوىل بدر يوم عىل العقيم
  :هذا عن جياب أن ويمكن

 ذلـك نفـس هـو العقـيم واليـوم ،اليوم ذلك مقدمات الساعة يقال بأن.  ١
 .اليوم

 اليـوم فوضـع ،عـذاهبا الثـاين ويف ،الـساعة األول يف ذكـر إنـه يقال بأن.  ٢
 .الضمري موضع العقيم

 واليوم ،الدنيا يف قتلهم أو موهتم وقت بالساعة املراد يكون أن وحيتمل.  ٣
                                                

 .٧٣٦ / ٥: أضواء البيان ) ١(
 .٢٣١ / ٣: ، تفسري القرآن العظيم ٣٩٦ / ٥: معامل التنزيل ) ٢(
 .٦١٧ / ١٦: ان جامع البي) ٣(
 . ٤٧٨ / ١٥: البسيط ) ٤(
 .٣١٠ / ١٠: ، املحرر الوجيز ٤٧٧ / ١٥: ، البسيط ٦١٦ / ١٦: جامع البيان : انظر ) ٥(



 

 
 

 . )١( القيامة يوم العقيم
  :القرينة تؤيده الذي القول

 .القيامة يوم: العقيم باليوم املراد إن: قال من قول
ــول وهــو ــةع: ق ــضحاك ،كرم ــاره . )٢( وال ــرازي: واخت ــن ، )٣( ال  واب

 . )٥( السعود وأبو ،)٤(كثري
  :القول هلذا املؤيدة القرينة

 دلـت اآليـة فهـذه M%  $  #  "  ! L  : تعـاىل قوله
 .القيامة يوم يكون اليوم ذلك أن عىل

 وابـن ، )٦( الرازي : - الشنقيطي ذكر التي – القرينة هبذه استدل وممن
 . )٨( السعود وأبو ، )٧( كثري

  : النتيجة
 اختار العلامء بعض نجد ولذا ،اآلية يف قرينة إىل يستند القولني كال أن

                                                
ــشاف : انظــر ) ١( ــوجيز ٦٩٩: الك ــاتيح الغيــب ٣١٠ / ١٠: ، املحــرر ال ، ٤٩ / ٢٣: ، مف

 .١١٥ / ٦: إرشاد العقل السليم 
 .٤٧٨ / ١٥: يط ، البس٦١٥ / ١٦: جامع البيان ) ٢(
 .٤٩ / ٢٣: مفاتيح الغيب ) ٣(
 .٢٣١ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٤(
 .١١٥ / ٦: إرشاد العقل السليم )٥(
 .٤٩ / ٢٣: مفاتيح الغيب ) ٦(
 .٢٣١ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٧(
، إرشــاد العقــل ٢٣١ / ٣: ، تفــسري القــرآن العظــيم ٤٩ / ٢٣: مفــاتيح الغيــب : انظــر )٨(

 .١١٥ / ٦: م السلي



 

 
 

 .لقـوم فيـه خـري ال : عقـيم ويـوم: (( النحـاس جعفـر أبـو قال ،القولني كال
    )١( )) الكفار عن والفرح ،اخلري فيهام ُعقم قد ،بدر ويوم ،القيامة فيوم

 ،والبيضاوي ،الزخمرشي فعل كام ،ترجيح دون مهاذكر العلامء وبعض
 . )٢( والشوكاين
 - أخـرى – قرينـة هنـاك أن إال ،جيـد مـسلك العموم عىل اآلية ومحل

M  Å        Ä  Ã  Â  Á  :   تعــاىل قولــه هــي، األول عــىل محلــه مــن متنــع
Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  ÆL شـــك فـــإن 

 أن بعـد الـرازي قـال ،وقتنـا إىل بـدر يـوم دبع حتى مستمرا زال ما الكافرين
 اهللا يقـول أن جيـوز ال ألنـه ؛ أوىل القـول وهذا :  (( القيامة يوم املراد أن ذكر
 املعلـوم مـن ألن ؛ بـدر يـوم املـراد ويكون MÄ  Ã  Â  ÁL  : تعاىل
  . )٣( )) بدر يوم بعد مرية يف أهنم

 

  :عرش الثالث املوضع
©   M   : تعاىل قوله        ̈   §  ®  ¬  «  ªL  ] ٧٨ : احلج[ . 

  :الشنقيطي قال
 أن : املبارك الكتاب هذا تضمنها التي البيان أنواع من أن قدمنا وقد((

 صحة عدم عىل تدل قرينة اآلية يف وتكون ،قوال اآلية يف العلامء بعض يقول
 هذه ويف ،الكتاب من مىض وفيام ،الرتمجة يف كثرية بأمثلة وجئنا ،القول ذلك

                                                
 . ٤٢٨ / ٤: معاين القرآن ) ١(
 . ٥٢١ / ٣: ، فتح القدير ٥٨ / ٤: ، أنوار التنزيل ٦٩٩: الكشاف : انظر ) ٢(
 . ٤٩ / ٢٣: مفاتيح الغيب ) ٣(



 

 
 

 غــري أســلم بــن زيــد بــن الــرمحن عبــد قــول أن عــىل تــدالن قرينتــان اتاآليــ
 .صواب

̈   ©  M  ®  ¬  «  ª  : قال اهللا أن : إحدامها   §L  أي : 
 وفاتـه بعـد لنزولـه القرآن يف املسلمني يسمهم مل إبراهيم أن ومعلوم، القرآن
 .جرير ابن هذا عىل نبه كام، طويلة بأزمان

 ال، اهللا إىل راجعـة املـذكور الـسياق يف كلها عالاألف أن : الثانية القرينة
M  �   ~  }   |   {  z  اهللا : أي  MyxL :فقولـه  إبـراهيم إىل
¡L  اهللا : أي M    ©   ̈   §L ١( )). اهللا : أي(  

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 عـىل عائـد ) هـو : ( تعـاىل قولـه يف الـضمري مرجـع إن : قـال مـن قول
 قـول وهـذا .u إبـراهيم هـو مسلمني سامهم الذي أن : أي ،u إبراهيم

    . )٣( حيان أبو واختاره . )٢( زيد ابن
  :حجتهم

  :أمرين عىل القول هذا أصحاب استند
: حيـان أبـو قـال .إبـراهيم وهـو ،مـذكور أقـرب إىل الضمري رجوع .١

̈ M  يف الضمري أن والظاهر((   §L أقـرب وهـو، إبـراهيم عـىل عائد 

                                                
 .٧٥٠ / ٥: أضواء البيان ) ١(
 .٣/٢٣٦: ،  تفسري القرآن العظيم ٤٠٤ / ٥: ، معامل التنزيل ٦٤٦ / ١٦: جامع البيان ) ٢(
 . ٥٤٠ / ٧: البحر املحيط ) ٣(



 

 
 

  . )١())رمذكو
 يوجـد مل مـا مـذكور أقـرب إىل يعـود الـضمري بـأن هذا عن أجيب وقد
     . )٢( القرينتني يف ذكر ما والصارف ،ذلك عن صارف
 أنكـم : أي، القـرآن هـذا ويف قبـل مـن املـسلمني سامكم إبراهيم أن. ٢
M  2  1  : إبــراهيم لــدعوة اســتجابة مــسلمني القــرآن هــذا يف ســميتم

  7  6  5  4   3  9  8L ]١٢٨: البقرة.[ 
 مـن مـسلمني سـامكم u إبـراهيم يكـون أن وجـائز : ((الزجـاج قال

 فقـد هللا موحـدا بمحمـد آمـن مـن كل أن إبراهيم حكم : أي ،هذا ويف ،قبل
 . )٣( ))مسلام إبراهيم سامه

 وفيه ، )٤( مستأنف الكالم من حمذوف تقدير عىل إال املعنى يستقيم فال
 .خيفى ال كام وتكلف بعد

 

  : القرينة تؤيده الذي القول
 ،تعـاىل اهللا عـىل عائـد  )هـو ( قوله يف الضمري مرجع إن : قال من قول

 . القرآن يف : أي ،هذا ويف قبل من مسلمني سامكم الذي هو اهللا : أي
 قـول وهـو ، )٥( والـضحاك ،وجماهـد ،وقتادة ،عباس ابن : قول وهذا 

                                                
 . املرجع السابق) ١(
 . ٧٥١ / ٥: أضواء البيان ) ٢(
 . ٦١ / ٤: أنوار التزيل : ، وانظر ٤٤٠ / ٣: معاين القرآن ) ٣(
 . ٣٢٧ / ١٠: املحرر الوجيز : انظر ) ٤(
 . ٢٣٦ / ٣: ، تفسري القرآن العظيم ٦٤٤ / ١٦: جامع البيان ) ٥(



 

 
 

 . )١( املعاين وأهل املفرسين مجهور
  :القول هلذا املؤيدة رينةالق

 .بقرينتني القول هذا رجحان عىل ويستدل
 إال ينـزل مل والقـرآن. القرآن يف : أي M®  ¬   L: تعاىل قوله: األوىل 

 . طويل بزمن u إبراهيم وفاة بعد
 . )٣( عطية وابن ، )٢( جرير ابن  : القرينة هذه إىل أشار وممن

 Myx   {  z¡  �   ~  }   | L :  تعــاىل قولـه : الثانيـة 
 الـسياق يف الـضامئر مرجـع وتوحيـد ،تعـاىل اهللا إىل راجعة كلها الضامئر فإن

 . )٤( تفريقها من أوىل الواحد
  . )٥( كثري ابن : القرينة هذه إىل أشار وممن

ــشنقيطي ذكــر مــا غــري – أخــرى قرينــة وهنــاك  : تعــاىل قولــه وهــي، - ال
M¶  µ  ́   ³   ²  ±  °  ̄ L اجتبـاهم أنـه تعـاىل فبني 

 وتكونوا ،عليكم شهيدا الرسول ليكون : وهو عظيم لغرض مسلمني وسامهم
  .)٦( تعاىل باهللا إال يليق ال العظيم الغرض وهذا، الناس عىل شهداء

                                                
، ٤٠٤ / ٥: ، معــامل التنزيــل ٥١١ / ١٥: ، البـسيط ٧٥ / ٣: س إعـراب القــرآن للنحــا) ١(

 .٣٢٧ / ١٠: املحرر الوجيز 
 .٦٤٦ / ١٦: جامع البيان ) ٢(
 . ٣٢٧ / ١٠: املحرر الوجيز ) ٣(
 .٦١٣ / ٢: قواعد الرتجيح : انظر ) ٤(
 . ٢٣٦ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٥(
 .  ٦٥ / ٢٣: مفاتيح الغيب :  انظر ) ٦(



 

 
 

  :النتيجة
 ،اآليـة هـذه يف الـضمري مرجـع وبيـان تـرجيح يف دورا للقرينة أن تبني

 .تعاىل   اهللا إىل رجوعه رجحت حيث
 إعـادة األصـل لكـان اآليـة يف القـرائن هـذه لـوال أنـه : هنـا يلحظ ومما
  . )١( مذكور أقرب إىل الضمري
  :عرش الرابع املوضع

M   T  S  : تعـاىل قوله    R  Q     P   O  N    M  L  K   J  I   H
UV  Z    Y   X  W   L  ]٣ : النور[ . 

  : الشنقيطي قال
 املبارك الكتاب هذا ضمنهات التي البيان أنواع من أن ًمرارا قدمنا قد((

 عـىل دالـة قرينة اآلية نفس يف ويكون قوال، اآلية يف العلامء بعض يقول أن: 
 مـن مـىض فـيام وذكرنا ،الكتاب ترمجة يف هذا ذكرنا ،القول ذلك صحة عدم

 .الكريمة اآلية هذه ذلك أمثلة ومن ،لذلك كثرية أمثلة الكتاب
 فقال ،اآلية هذه يف بالنكاح رادامل يف اختلفوا العلامء أن : ذلك وإيضاح

 وقالـت ،الزنـى نفـس هـو الذي الوطء : اآلية هذه يف بالنكاح املراد : مجاعة
 عقـد هـو : اآليـة هـذه يف بالنكـاح املـراد إن : العلـم أهـل مـن أخـرى مجاعة
 الـذي القـول وهـذا ،كعكسه زانية يتزوج أن لعفيف جيوز فال قالوا ،النكاح

 عىل تدل قرينة اآلية نفس يف الوطء ال التزويج اآلية يف بالنكاح املراد أن هو
 الـزاين ألن ؛ اآليـة يف واملـرشكة املـرشك ذكر هي القرينة وتلك ،صحته عدم

                                                
 .٦٢١ / ٢: قواعد الرتجيح : نظر ا) ١(



 

 
 

M  E  D  C  B  : تعــاىل لقولــه مـرشكة نكــاح لـه حيــل ال املـسلم
FL ] تعـــاىل وقولـــه،  ]٢٢١: البقـــرة :  Mµ  ́   ³      ²  ±  °  ̄   ® L 

 : املمتحنـة[  M  È  Ç  Æ    ÅL  : تعـاىل وقولـه، ] ١٠ : املمتحنـة[
M  P : تعـاىل لقولـه املـرشك نكاح هلا حيل ال املسلمة الزانية وكذلك،  ]١٠

T   S  R  Q L  ]ال واملرشك املرشكة فنكاح،  ]٢٢١ : البقرة 
 : بـصددها نحن التي اآلية يف بالنكاح املراد أن عىل قرينة وذلك، بحال حيل

 لــذكر النكــاح عقــد مالئمــة لعــدم النكــاح عقــد ال، الزنــا وهــ الــذي الــوطء
   )١( . ))واملرشكة املرشك

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 وأهنـا ،النكـاح عقـد : اآليـة هـذه يف بالنكـاح املـراد إن : قـال مـن قول
 أهـل مـن بالزنـا معروفـات كـن نسوة نكاح يف r النبي استأذن فيمن نزلت
 .الرشك
 ،جبـري بـن وسـعيد ،وعكرمـة ،وجماهد ،عباس ابن : عن يمرو وهذا 
 . )٢( وغـريهم ،املسيب بن وسعيد ،ومكحول ،والضحاك ،الزبري بن وعروة
ــول وهــو ــر ق ــسري أهــل أكث ــيام التف ــاره وممــن ، )٣( الواحــدي حكــاه ف : اخت

                                                
 .٧٢، ٧١ / ٦: أضواء البيان ) ١(
، ٤٢٤ / ١٠: ، املحرر الـوجيز ١٠١ / ١٦:  ، البسيط ١٤٩ / ١٧: جامع البيان : انظر ) ٢(

 .٢٦٢ / ٣: تفسري القرآن العظيم 
 . ١٠٤ / ١٦: البسيط ) ٣(



 

 
 

        ، )٥( تيميـة وابـن ، )٤( والزخمـرشي ، )٣( والواحدي ، )٢( والزجاج ،)١(الفراء
 . )٩( عاشور وابن ، )٨( والشوكاين ، )٧( السعود وأبو ، )٦( القيم بنوا

  : القرينة تؤيده الذي القول
 فـالزاين ،واجلامع الوطء : اآلية هذه يف بالنكاح املراد إن : قال من قول

  .مرشك أو زان إال هبا يزين ال والزانية ،مرشكة أو بزانية إال يزين ال
 ذلك ذكر كام عنه صحيح بسند - عباس ابن : عن مروي القول وهذا

ـــري ابـــن ـــري بـــن وســـعيد – كث  . )١٠( زيـــد وابـــن ،وجماهـــد ،وعكرمـــة ،جب
ـــاره وممـــن ـــن : اخت ـــر اب ـــن ، )١٢( واجلـــصاص ، )١١( جري ـــة واب  ، )١٣( عطي
  )١٥( .كثري وابن ،)١٤( حيان وأبو

                                                
 .٢٤٥ / ٢: معاين القرآن ) ١(
 . ٢٩ / ٤: معاين القرآن ) ٢(
 .١١٦ / ١٦: البسيط ) ٣(
 .٧١٨: الكشاف ) ٤(
 .٣١٨ / ١٥: جمموع الفتاوى ) ٥(
 .١١٤ / ٥: زاد املعاد ) ٦(
 .١٥٦ / ٦: إرشاد العقل السليم ) ٧(
 .٧ / ٤: فتح القدير ) ٨(
 .  ١٥٢ / ١٨: التحرير والتنوير ) ٩(
 . ٣/٢٦٢: ظيم،  تفسري القرآن الع٦/٩: ، معامل التنزيل١٧/١٥٧: جامع البيان: انظر) ١٠(
 . ١٦٠ / ١٧: جامع البيان ) ١١(
 . ٣٩٠ / ٣: أحكام القرآن ) ١٢(
 . ٤٢٤ / ١٠: املحرر الوجيز ) ١٣(
 . ٩ / ٨: البحر املحيط ) ١٤(
 .٢٦٢ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ١٥(



 

 
 

  : القول هلذا املؤيدة القرينة
 أن : القـول هـذا عـىل اآليـة معنـى فـإن ،اآلية يف واملرشكة املرشك ذكر 
 أو زانيـة يتـزوج وإنـام ،عفيفـة  مؤمنة يتزوج أن له حيل ال املؤمنني من الزاين

 .مرشكة
 .والعكس ،مرشكة من املؤمنني من الزاين زواج بتحريم مردود وهذا
 وابــن ، )٢( واجلــصاص ، )١( جريــر ابــن : القرينــة هــذه إىل أشــار وقــد

 . )٣(عطية
 ذكـر وجـه وبيـان ،القرينـة هـذه عـن جابـةاإل القـيم ابـن حاول وقد     
 وحـل واملـرشكة املـرشك ذكـر بـني تـالزم ال وأنـه ،اآلية يف واملرشكة املرشك
 نكـاح وأمـا : (( يقـول حيـث ،العكـس أو املـرشكة مـن املـؤمن الزاين نكاح
 أن وأخـرب النـور، سـورة ىف بتحريمـه وتعـاىل سبحانه اهللا رصح فقد ،الزانية

 ويعتقـد سبحانه حكمه يلتزم أن إما فإنه ،مرشك أو ٍنزا إما فهو ،نكحها من
 واعتقد التزمه وإن .مرشك فهو ،يعتقده ومل يلتزمه مل فإن ،أوال ،عليه وجوبه
  . )٤( )) زان فهو ،وخالفه وجوبه

 قـال ،قـائام واملـرشكة املرشك ذكر إشكال يبقى التخريج هذا مع ولكن
 يلتزمـه مل فـإن عنه ذكرنا الذي هذا كالمه يف القيم ابن وقول : (( الشنقيطي

 لـه جيـوز ال املرشك ولكن ،مرشك هو نعم : فيه يقال ،مرشك فهو يعتقده ومل
                                                

 .١٦٠ / ١٧: جامع البيان ) ١(
 .٣٩٢ / ٣: أحكام القرآن ) ٢(
 . ٤٢٨، ٣٢٦ / ١٠: املحرر الوجيز ) ٣(
 .١١٤ / ٥: زاد املعاد ) ٤(



 

 
 

 فيبقـى ،بجـائز ليس وهو ،ذلك جواز كالمك وظاهر ،املسلمة الزانية نكاح
 التـزويج اآليـة يف النكاح بأن القول عىل واردا واملرشكة املرشك ذكر إشكال

   . )١( )) ترى كام
 املـسائل مـن الزانيـة نكـاح حكـم مسألة بأن : ًأيضا عنه وجياب:  قلت
 أو بـالتحريم يلتـزم مل مـن عـىل احلكـم يمكـن فـال ،العلـم أهـل بني اخلالفية
 بالــرضورة الــدين مــن علــم مــا إنكــار يف هــذا وإنــام ،مــرشكا بكونــه يعتقــده
    .حتريمه

 بزانيـة إال يـزين ال فـالزاين ،والوطء اجلامع عىل اآلية يف النكاح فيحمل
 .املرشكات من منها أخس هي من أو

  :منها باعرتاضات القول هذا عىل اعرتض وقد
 يف النكـاح ذكـر من يشء يعرف ال أنه من : وغريه الزجاج ذكره ما .١
  . )٢( التزويج معنى عىل إال اهللا كتاب

 تعــاىل اهللا كتــاب يف النكــاح ورود : األول ،وجهــني مــن مــردود وهــذا
M  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  : تعـــاىل قولــه يف الـــوطء بمعنــى
× L]الرسول بني وقد ،] ٢٣٠: البقرة r اآلية هذه يف بالنكاح املراد أن : 

 . )٣( الوطء
                                                

 . ٨٠ / ٦: أضواء البيان ) ١(
 .٧١٩: ،  الكشاف ١٠٣ / ٤: ، هتذيب اللغة ٢٩ / ٤: معاين القرآن ) ٢(
 كتـاب الطـالق، ٢٠٣٧ / ٥: حديث امرأة رفاعة القرظـي، رواه البخـاري يف صـحيحه ) ٣(

: لم يف صـحيحه باب إذا طلقها ثالثا ثم تزوجت بعد العـدة زوجـا غـريه مل يمـسها، ومـس
 .١١١:  كتاب النكاح، حديث ١٠٥٥/ ٢



 

 
 

 النكـاح يطلقـون ،بلغـتهم القـرآن نزل الذين العرب أن : الثاين الوجه
 قيـلو ،الـوطء : العـرب كـالم يف النكـاح أصل : األزهري قال ،الوطء عىل

  . )١(  املباح الوطء سبب ألنه ؛ نكاح للتزويج
 بزانيـة إال يزين ال الزاين أن : إىل يؤدي حيث ،القول هذا عىل املعنى فساد .٢
 يـصان أن ينبغـي ممـا وهـذا .مرشك أو زان إال هبا يزين ال والزانية ،مرشكة أو

  . )٢( تعاىل اهللا كالم عنه
 اهللا ريض – عبـاس ابـن نعـ صـح ما : األول ،وجهني من عنه وجياب

 وصـحة اللغـة معرفـة يف هـو مـن وهـو ،بالوطء للنكاح تفسريه من – عنهام
  .املعاين

 ،املـؤمنني عـىل حمـرم وأنـه ،الزنا أمر وتبشيع تشنيع املقصود أن : الثاين
 يف فــساد إىل يــؤدي إنــه : يقــال فكيــف ،اآليــات بــسياق أليــق املعنــى وهــذا
  املعنى؟

 عـىل ّحمـرم وأنـه ،أمـره وتبـشيع تـشنيع اآليـة صدمق : (( عطية ابن قال
  . )٣( )) بليغ حسن قبل بام املعنى هذا واتصال ،املؤمنني
 ملـا انترص ثم ،عنه أجاب االعرتاض هذا أورد ممن وهو الزجاج إن بل

 كـام ،األمـر يف التغلـيظ جهـة عـىل إال فائـدة فيـه فلـيس : (( بقوله إليه ذهب
 فعىل .أمره  تغليظ تريد ،كذاب هذا : لكذببا عرفته قد الذي للرجل تقول

                                                
، ٨/١٠: ، البحر املحيط ٤٢٥ / ١٠: املحرر الوجيز : وانظر . ١٠٣ / ٤: هتذيب اللغة ) ١(

 .٧٥ / ٦: أضواء البيان 
 . ١١٤ / ٥: ، زاد املعاد ٧١٩: ، الكشاف ٣٠ / ٤: معاين القرآن للزجاج ) ٢(
 .٦/٨٠: ، وأضواء البيان ١٠ / ٨: البحر املحيط : ظر وان. ٤٢٤ / ١٠: املحرر الوجيز ) ٣(



 

 
 

   . )١( )) التزويج معنى : املعنى أن اللغة توجبه وما الفائدة فيه ما
: ، حيـث قـالذلـك فائـدة بيـان يف بـديعا وجهـا العريب ابن ذكر وقد    

، عباس ابن قال كام ، الوطء به يراد أن من خيلو ال النكاح أن عندي الذي((
 وذلـك ، بزانيـة إال زنـا يكـون ال معنـاه فـإن الـوطء بـه يـدأر فإن ؟ العقد أو

 تقـدير ويكـون ، اجلهتـني مـن زنـا واملـرأة الرجـل من الوطأين أن عن عبارة
 ؛ عبـاس ابـن عـن يـؤثر وهذا ، مرشك أو زان من إال يقع ال الزنا وطء اآلية
  .هو   وكذلك ؟ فيه فائدة وأي : قيل فإن .صحيح معنى وهو

 فـإذا : قيـل فـإن .أدلتـه أحـد فهو ، القول هذا من لككذ علمناه : قلنا
 جهـة مـن ذلـك فإن ، بنائمة مستيقظ أو ، بمجنونة عاقل أو بصبية زنى بالغ

 ، زانيـة غـري ينكح زان فهذا ، زنا املرأة جهة من ذلك يكون وال ، زنا الرجل
 اأحدمه أن إال ، جهة كل من زنا هو : قلنا .تقدم الذي بابه عن املراد فيخرج
 . )٢( )) احلد فيه ثبت واآلخر ، احلد فيه سقط

 .النكاح عقد : بالنكاح املراد أن يؤيد اآلية هذه نزول سبب كون. ٣
 الغنـوي مرثـد أيب بن مرثد أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو فعن

 وكانــت ،عنــاق : هلــا يقــال بغــي بمكــة وكــان ،بمكــة األســارى حيمــل كــان
 : قـال ؟ عناقـا   أنكح : اهللا رسول يا فقلت r النبي إىل جئت قال ،صديقته
 فقرأهـا فـدعاين،  MU T S R Q P OL  : فنزلـت، عني فسكت

  . )٣() تنكحها ال : ( وقال عىل
                                                

 . ٣٠ / ٤: معاين القرآن ) ١(
 . ٣٣٩ / ٣: أحكام القرآن ) ٢(
الـزاين ال يـنكح إال (  كتاب النكاح باب يف قوله تعـاىل ٢٢٠ / ٢: رواه أبو داود يف سننه ) ٣(

= 



 

 
 

 وكانت ،مهزول أم : هلا يقال امرأة كانت : قال عمرو بن اهللا عبد وعن
 يتزوجهــا أن r النبــي أصــحاب مــن رجــل فــأراد ،تــسافح وكانــت ،بجيــاد

  MU   T  S   R  Q    P  OV   Y  X  W  : وجـــــل عـــــز اهللا فـــــأنزل
ZL )١( .  
  : النتيجة

 النكــاح عقــد بــني مــشرتك فهــي ،اللفظــي املــشرتك مــن النكــاح لفظــة
 محـل مـن تؤيـد اآليـة يف فالقرينـة ،يرجحـه مـا املعنيـني مـن ولكـل ،والوطء
 عقـد بـه املـراد : قال من قول يؤيد النزول وسبب ،الوطء معنى عىل النكاح
   .النكاح

 ألن ؛ ًحتقيقـا اآليـات أصـعب مـن الكريمـة اآلية هذه : الشنقيطي قال
 النكـاح ومحل ،واملرشك املرشكة ذكر يالئم ال التزويج عىل فيها النكاح محل
 أن تعـني فإهنـا  ،باآليـة املتعلقـة الـواردة األحاديث يالئم ال الوطء عىل فيها
 يف اإلشـكال مـن ًواضـحا ًخمرجـا مأعلـ وال ،التزويج اآلية يف بالنكاح املراد
 كـام األصـوليني عند األقوال أصح أن وهو ،تعسف بعض مع إال اآلية هذه

 علـامء ألجـالء وعـزاه القرآن علوم يف رسالته يف تيمية بن العباس أبو حرره
                                                

: ة النـور، وقـال  أبواب تفسري القـرآن بـاب ومـن سـور٧١٥: ، والرتمذي يف سننه )زانية  =
 ٣٧٤ / ٦: هذا حديث حـسن غريـب ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجـه، والنـسائي يف سـننه 

:  كتاب النكاح حديث ١٨٠ / ٢كتاب النكاح باب تزويج الزانية، واحلاكم يف املستدرك 
 . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي:  وقال ٢٧٠١

 كتاب التفـسري، تفـسري سـورة النـور، بـاب ١٩٧ / ١٠: كربى رواه النسائي يف السنن ال) ١(
ــاىل  ــه تع ــا إال زان أو مــرشك (قول ــة ال ينكحه ــام أمحــد يف مــسنده )والزاني : ، ورواه اإلم

 .حسن، وهذا إسناد ضعيف جلهالة   احلرضمي: ، وقال حمقق الكتاب ٦٦٩، ١١/١٦



 

 
 

 .معانيه أو معنييه عىل املشرتك محل جواز : هو األربعة املذاهب
 ،والتــزويج الــوطء بــني كمــشرت النكــاح أن فــاعلم ذلــك علمــت وإذا

 املـشرتك محـل جـاز وإذا ،اآلخر يف جماز أحدمها يف حقيقة أنه زعم ملن ًخالفا
 ويكـون ،معـا التزويج وعىل الوطء عىل اآلية يف النكاح فيحمل ،معنييه عىل
 نـوع هـو وهذا ،العقد دون بالوطء النكاح تفسري عىل واملرشك املرشكة ذكر

  . )١(  تعاىل اهللا عند والعلم له أرشنا الذي التعسف
 النكاح معنى أن عىل القرينة هبذه االستدالل أن النتيجة فتكون : قلت

  .األدلة بقية يف النظر ويبقى ،صحيح استدالل الوطء : - هنا –
  : عرش اخلامس : املوضع

Mm  l  k      j    i              h   : تعاىل قوله     g L  ] ٣١ :النور[ .        
  :الشنقيطي قال

 أن : املبـارك الكتـاب هذا ترمجة يف قدمنا أننا فاعلم هذا عرفت إذاو((
 وتكـون ،قـوال اآليـة يف العلامء بعض يقول أن تضمنها التي البيان أنواع من
  .القول ذلك صحة عدم عىل دالة قرينة اآلية نفس يف

 يكـون أن تـضمنها التـي البيـان أنـواع مـن أن : ترمجته يف أيضا وقدمنا
ــ يف الغالــب ــظ يف معــني معنــى إرادة رآنالق ــك تكــرر مــع اللف ــظ ذل  يف اللف
 هـو أنـه عـىل يـدل الغالـب يف اللفظ من املراد هو املعنى ذلك فكون ،القرآن
 لـه وذكرنـا ،اللفـظ بـذلك القـرآن يف إرادته غلبة لداللة ،النزاع حمل يف املراد
 .الرتمجة يف األمثلة بعض

 اللـذين البيـان واعأنـ مـن النـوعني هـذين أن فـاعلم ذلـك عرفت وإذا
                                                

 . ٨٢، ٨١ / ٦: انظر أضواء البيان ) ١(



 

 
 

 كالمهـا متعـددة بأمثلـة هلـام ومثلنـا ،املبـارك الكتـاب هـذا ترمجـة يف ذكرنامها
 .بصددها نحن التي اآلية هذه يف موجود

ــا ــنهام : األول أم ــه م ــول أن فبيان ــن ق ــال م ــى يف ق M       h  g  : معن
m  l  k    j  i L  توجـد ،مـثال والكفـان الوجـه : بالزينة املراد أن 

 لغـة يف الزينـة أن : وهـي ،القـول هـذا صـحة عـدم عـىل تـدل قرينـة يـةاآل يف
 ،كـاحلىل : خلقتهـا أصـل عـن خـارج هـو ممـا املـرأة بـه تتـزين مـا هي العرب
 احلمـل جيـوز وال ،الظـاهر خـالف املـرأة بدن ببعض الزينة فتفسري .واحللل

 : هرةالظا الزينة قال من قول أن تعلم وبه ،إليه الرجوع جيب بدليل إال عليه
 صـحة عدم عىل قرينة وذلك ،اآلية لفظ معنى ظاهر خالف والكفان الوجه

 .إليه الرجوع جيب منفصل بدليل إال عليه احلمل جيوز فال ،القول هذا
 يف تكرره يكثر الزينة لفظ أن : فإيضاحه املذكور الثاين البيان نوع وأما
 هبـا يـراد وال ،هبـا املـزين أصـل عـن اخلارجـة الزينة به ًمرادا العظيم القرءان
  )١( .  ))هبا املزين اليشء ذلك أجزاء بعض

  :الدراسة
  : القرينة ترده الذي القول
 وجههــا : تبــدهيا أن للمــرأة التــي الظــاهرة الزينــة إن : قــال مــن قــول 
 .وكفيها
 وسـعيد ،وعكرمـة ،وعطـاء ،عمر وابن ،عباس ابن : عن مروي وهو 

 . )٢( وغريهم ،ألوزاعيوا ،والضحاك ،الشعثاء وأيب ،جبري بن
                                                

 .١٩٩، ١٩٨ / ٦ :أضواء البيان ) ١(
، ١٦/٢٠٠: ، البسيط ٤٦٠ / ٣: ، أحكام القرآن للجصاص ٢٥٦ / ١٧: جامع البيان ) ٢(

= 



 

 
 

: عن مروي وهذا .واخلاتم الكحل : الظاهرة الزينة إن  :قال من وقول
ــس ،عبــاس ابــن ــك بــن وأن ــري بــن وســعيد ،صــالح وأيب ،مال ــادة ،جب  ،وقت

 . )١( زيد وابن ،وجماهد ،خمرمة بن واملسور
  :القرينة تؤيده الذي القول

  .الثياب : الظاهرة الزينة إن : قال من قول
ــن : قــول اوهــذ ــن ،واحلــسن ،مــسعود اب  ،اجلــوزاء وأيب ،ســريين واب
 .  )٢( النخعي وإبراهيم

  : القول هلذا املؤيدة القرينة
 الظاهرة الزينة بأن : قال من قول ضعف عىل ًدالة ًقرينة الشنقيطي ذكر

 مـا : العـرب لغـة يف فالزينة MiL  : تعاىل قوله وهي ،والكفان الوجه
 ويـدل ،قويـة قرينـة وهـي ،خلقتهـا أصـل عـن خـارج وهـ ممـا املرأة به تتزين
  : عليها
 منها واملستثنى للظاهرة املقابلة وهي – اخلفية الزينة ذكروا الذين أن .ا

 تعاىل يقول: ((جرير ابن قال .املرأة خلقة أصل عن خارج هو مما جعلوها –
 زينتـان ومهـا ،زينـتهن بمحـرم هلـن ليـسوا الـذين للنـاس يظهـرن وال: ذكره
  .والقالئد والقرطني والسوارين كاخللخالني وذلك ،خفي ما : دامهاإح

  . )٣( ))اآلية هبذه منه املعنى يف خمتلف وذلك ،منها ظهر ما: واألخرى
                                                

 . ٢٨٣ / ٣: ، تفسري القرآن العظيم ٣٤ / ٦: معامل التنزيل  =
 .املراجع السابقة: انظر ) ١(
 .املراجع السابقة: انظر ) ٢(
، غريب القرآن البن ٢٤٩ / ٢: اء معاين القرآن للفر: ، وانظر ٢٥٦ / ١٧: جامع البيان ) ٣(

= 



 

 
 

 بـل ،اآليـة هـذه بظـاهر يـستدل ال املـسألة هـذه عـىل يـستدل من أن .٢
 وأوىل : (( جريـر ابـن قـال ،اآليـة عـن خارج أمر من مأخوذا املستثنى جيعل

 .والكفــان الوجـه بـذلك عنـي : قـال مـن قـول بالـصواب ذلـك يف األقـوال
 واخلـــضاب والــسوار واخلــاتم الكحــل كـــذلك كــان إذا ذلــك يف يــدخل
 .والثياب

 أن عىل اجلميع إلمجاع ؛ بالصواب ذلك يف األقوال أوىل ذلك قلنا وإنام
 وجههـا تكـشف أن للمـرأة وأن ،صـالته يف عورتـه يـسرت أن مـصل كل عىل

 روي مـا إال بـدهنا مـن ذلـك عـدا مـا تسرت أن عليها وأن ،صالهتا يف وكفيها
 . )١( النصف قدر إىل ذراعها من تبديه أن هلا أباح أنه r النبي عن

 تبـدي أن هلـا أن بـذلك ًمعلومـا كـان ،ًإمجاعا مجيعهم من ذلك كان فإذ
 حـرام فغري عورة يكن مل ما ألن ؛ للرجال ذلك كام عورة يكن مل ما بدهنا من

 ذكـره تعـاىل اهللا اسـتثناه مما أنه ًمعلوما كان ذلك إظهار هلا كان وإذا ،إظهاره
 . )٢( )) منها ظاهر ذلك كل ألن Mm  l  k  jL  : بقوله

 أن فللمـرأة ،النظـر وعـورة الـصالة عـورة بني فرقا هناك أن خيفى وال
 زوجها بحرضة احلال هذه عىل تصيل أن جيوز وال ،لزوجها بدهنا مجيع تظهر

 العــاتق ولــيس ،الــصالة يف عاتقــه بـسرت مــأمور الرجــل أن كــام ،لوحـدها أو
                                                

 .٣٤ / ٦: ، ومعامل التنزيل ٣٠٣: قتيبة  =
 . ١٧/٢٥٩:  عن قتادة مرسال، وابن جرير يف تفسريه ٥٦ / ٢: رواه عبد الزاق يف تفسريه) ١(
، معــامل ٤٦٠ / ٣: أحكــام القــرآن للجــصاص : وانظــر . ٢٦١ / ١٧: جــامع البيــان ) ٢(

: ، اجلــامع ألحكــام القــرآن ٣٨٢ / ٣:  البــن العــريب ،  أحكــام القــرآن٣٤ / ٦: التنزيــل
١٥/٢١٣ . 



 

 
 

  .بعورة الصالة خارج
ــاك  ــة وهن ــة أخــرى قرين M  l  k    j  : القــول هــذا ضــعف عــىل دال

mL ؟ أظهرهتام أو منها ظهر وكفيها وجهها تبدي عندما املرأة وهل 
 إبـداء عـن هنـى حيـنام تعـاىل اهللا إن : (( املباركفوري صفي الشيخ قال

 الزينـة هـو الـذي مفعولـه إىل متعـديا بـه وجاء ،النساء إىل الفعل أسند الزينة
، التعبـري غـري االسـتثناء أورد ملا ولكنه، Mi h  gL  : قال حيث
 الزينـة إىل أسنده بل، النساء إىل يسنده ومل، املتعدي بدل الالزم بالفعل فجاء
،  )منهـا أظهـرن مـا إال : ( يقـل ومل  Mm l  k jL: قـال حيـث نفسها
 يف اخليـار هلـا ولـيس ،مطلقـا كلهـا الزينة بإخفاء مأمورة املرأة أن يعني وهذا
 إذا إهنـــا نعـــم M i       h  gL  : قولـــه إلطـــالق، منهـــا يشء إبـــداء

 تقـرص أن غـري مـن يشء زينتهـا مـن ظهـر ثـم به وتقيدت، باإلخفاء التزمت
 تعاقـب ال فإهنـا، اإلبـداء وتتعمـد تقـصد   أن غـري ومن، اإلخفاء يف وتفرط

 Mm  l  k   jL :تعـاىل لقولـه، تعـاىل اهللا عنـد بـه تؤاخذ وال، ذلك عىل
  . )١( )) الكالم نظم يقتضيه الذي وهو ،اآلية هذه سياق من يفهم ما هذا

 انتـرص كالمـه آخـر يف كـان وإن – عطيـة ابـن املعنـى هـذا إىل أملح وقد
 وأن ،ُتبـدي بـأال مـأمورة املـرأة أن اآليـة ألفـاظ بحكم يل ويظهر : ((- لرأيه
 فظهـر غلبهـا مـا كـل يف االسـتثناء ووقـع ،زينة هو ما لكل اإلخفاء يف جتتهد
 ظهـر فـام ،ذلـك ونحـو شأن إصالح أو ،منه بد ال فيام حركة رضورة بحكم

                                                
تفـسري سـورة النـور : وانظـر . ١٦: إبراز احلـق والـصواب يف مـسألة الـسفور واحلجـاب ) ١(

 .١٥٩، ١٥٨: أليب األعىل املودودي 



 

 
 

 مـنهام يكثر والكفني الوجه أن األمر فغالب .عنه املعفي فهو الوجه هذا عىل
 مـن إال تـسرت أن الوجـه باحلـسنة وحيـسن ،الـصالة يف الظاهر وهو ،الظهور

 ،تبديــه أن هلــا الزينــة مــن الظــاهر أن اآليــة لفــظ وحيتمــل ،حمرمــة حرمــة ذي
 يبـاح أن يظـن فـال ،النـاس فـساد ومراعـاة االحتيـاط قلنـاه مـا يقوي ولكن
 . )١( )) الوجه بذلك كان ما إال الزينة إبداء من للنساء

 املعنـى : اخللقة أصل عن خارج أمر لزينةا بأن  :قال من قول يؤيد ومما
 ،هبـا املـزين أصل عن خارج أمر الزينة أن عىل دال فإنه ،الكلمة هلذه القرآين

M  k    j  : عبداهللا عن األحوص أيب عن إسحاق أيب عن جرير ابن روى فقد
m  lL  قـال أنـه تـرى أال : إسـحاق أبـو قـال. الثيـاب : قال :  M  $

(   '  &  %L ]٣١:افاألعر [)٢( .   
 تـضمنها التـي البيـان أنواع من : (( بقوله الشنقيطي إليه أشار ما وهذا

 اللفـظ ذلك تكرر مع اللفظ يف معني معنى إرادة القرآن يف الغالب يكون أن
 هو أنه عىل يدل الغالب يف اللفظ من املراد هو املعنى ذلك فكون ،القرآن يف

 لـه وذكرنـا ،اللفـظ بـذلك القـرآن يف ادتهإر غلبة لداللة ،النزاع حمل يف املراد
 . ))الرتمجة يف األمثلة بعض

   . )٣( آية عرشة باثنتي ذلك عىل مثل ثم
  :النتيجة

  ؟ ال أو والكفني الوجه كشف جواز اآلية هذه تفيد هل : هنا السؤال
                                                

 . ٤٨٩، ٤٨٨ / ١٠: املحرر الوجيز ) ١(
 .٢٥٧ / ١٧: جامع البيان ) ٢(
 . ١٩٩، ١٩٨ / ٦: أضواء البيان ) ٣(



 

 
 

 ،املعنـى هـذا عـىل اآليـة محل من متنع اآلية هذه يف القرينة أن : اجلواب
 عـن خارجا كان ما : تبدهيا أن للمرأة التي الظاهرة لزينةا أن رجحت حيث
 ،املــرأة بــدن مــن يشء إىل النظــر إليــه النظــر يــستلزم ال مــا و ،خلقتهــا أصــل

 .ونحوها كالثياب
 ،عـدمها مـن والكفـني الوجـه كـشف جـواز مـسألة عـن احلديث وأما

  .والسنة الكتاب من أدلتها مجيع ذكر من بد وال ،تطول مسألة فهذه
 

  :عرش السادس وضعامل
M  k  j  i   h   g  f  e : تعـــــاىل قولــــه      d   c  b

 n  m  lL  ] ٢١٩ - ٢١٧ : الشعراء[ . 
  :الشنقيطي قال
 التـي البيـان أنـواع مـن أن : املبـارك الكتـاب هذا ترمجة يف قدمنا قد(( 
 عىل تدل قرينة اآلية يف وتكون ،قوال اآلية يف العلامء بعض يقول أن تضمنها

 .الكتاب من مىض وفيام ،الرتمجة يف لذلك متعددة أمثلة وذكرنا صحته دمع
 فيه قال  Mn  m  lL  : هنا قوله أن فاعلم ذلك علمت وإذا
ــض ــى العلــم أهــل بع ــك : املعن ــك أصــالب يف وتقلب ــساجدين آبائ  أي : ال
 .وإسامعيل، وإبراهيم، ونوح، كآدم باهللا املؤمنني

 تعـاىل بقولـه آبائـه مـن إبـراهيم عـدب فيمن القول هلذا بعضهم واستدل
ــراهيم عــن  وممــن ، ]٢٨ : الزخــرف[  M  e  d  c    b  aL  : إب
 عـىل تدل قرينة اآلية ويف ،القرطبي عنه نقله عباس ابن القول هذا عنه روي
M  i   h   g  : بـه مقرتنـا قبلـه تعـاىل قولـه وهـي ،القول هذا صحة عدم



 

 
 

jL  مرتبط اآلية وأول ،ًإمجاعا اآلباء بأصال يف يقوم أن به يقصد مل فإنه 
 ،فراشـك مـن تقـوم وحـني ،صـالتك إىل تقوم حني يراك الذي أي ،بآخرها

 ؛ األقوال أظهر عىل ،املصلني : أي ) الساجدين يف تقلبك ( ويرى وجملسك
M   g  : بعـضهم وقـال، وراكعـا وسـاجدا، قـائام املصلني يف يتقلب r ألنه

  j  i   hL ــــــصالة إىل : أي ــــــدك ال  : أي M  n  m  lL  وح
  )١( . ))بالناس صليت إذا املصلني
  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 تقلبـك : M  n  m  lL  : تعـاىل بقولـه املراد إن : قال من قول
 روي وممـن .األمة هذه يف أخرجك حتى نبي إىل نبي من األنبياء أصالب يف

  .وعكرمة ،وعطاء ،عباس ابن : القول هذا عنه
  )٢( .r النبي آباء إيامن إثبات يف اآلية هبذه الرافضة متسك وقد

  :القرينة تؤيده الذي القول
 ويـرى : Mn m l L : تعـاىل بقولـه املـراد إن : قال من قول
 .املصلني مع : أي ،الساجدين يف وقيامك وسجودك ركوعك

 ،ومقاتــل ،زيــد وابــن ،وقتــادة ،وعكرمــة ،عبــاس ابــن : قــول وهــذا 
 .  )٣( وغريهم

                                                
 . ٣٨٨ / ٦: أضواء البيان ) ١(
، مفـاتيح ١٣٤ / ٦: ، معامل التنزيـل ١٤٠ / ١٧: ، البسيط ١٠٧ / ٥: معاين القرآن للنحاس ) ٢(

 . ٣٥٢ / ٣: ، تفسري القرآن العظيم٨٤ / ١٦: ، اجلامع ألحكام القرآن ١٤٩ / ٢٤: الغيب 
ــان ) ٣( ، تفــسري ١٣٤ / ٦:  التنزيــل ، معــامل١٤٠ / ١٧: ، البــسيط ٦٦٦ / ١٧: جــامع البي

= 



 

 
 

 . )٢( جرير وابن ، )١( الفراء : اختاره وممن
  :القول هلذا املؤيدة القرينة

ــه ــاىل قول ــة فظــاهر M  j  i   h   gL  : تع ــدل اآلي ــام عــىل ي  القي
  .كذلك  الصالة يف التقلب فيكون ،للصالة

 هــذا غلــب ،الليــل جــوف يف الــصالة : والقيــام : (( عاشــور ابــن قــال
 يف صــالته هــو الــساجدين يف قلــبتوال ،القــرآن اصــطالح يف عليــه االســم

 تبعــا باملــسلمني العنايــة معنــى جيمــع وهــذا .مــسجده يف املــسلمني مجاعــات
 العجيـب الرتكيـب هـذا مجعهـا وقـد ،r بركتـه مـن فهـذا ،برسـوهلم للعناية
    . )٣( )) اإلجياز
  :النتيجة

 القـول ورجحـان ،األول القـول ضـعف عـىل دالة صحيحة قرينة هذه
 ،وحدك للصالة تقوم حني يراك اهللا أن : اآلية هذه معنى يف والظاهر ،ينالثا

 .وقائام وساجدا راكعا اجلامعة يف تصيل وحني
  :عرش السابع املوضع

   MÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ     Ý  Ü  Û  : تعـاىل قوله
à      ß  Þá å  ä  ã  â   L ] ٨٨ : النمل[ . 

                                                

 .٣٥٢ / ٣: القرآن العظيم =
 . ٢٨٥ / ٢: معاين القرآن للفراء ) ١(
 .٦٦٩ / ١٧: جامع البيان ) ٢(
 .٢٠٤ / ١٩: التحرير والتنوير ) ٣(



 

 
 

  :   الشنقيطي قال
 التــي البيــان أنــواع مــن أن : املبــارك الكتــاب هــذا ترمجــة يف قــدمنا دقـ 

 عىل تدل قرينة اآلية يف ويكون ،قوال اآلية يف العلامء بعض يقول أن تضمنها
ــي البيــان أنــواع مــن أن : أيــضا ترمجتــه يف وذكرنــا ،القــول ذلــك بطــالن  الت
 فيـه غلبتـه نأل ؛ القرآن يف الغالب هو بكونه املعنى عىل االستدالل تضمنها

 يف متعـددة أمثلـة ذلـك جلميع ومثلنا ،اآلية معنى من خروجه عدم عىل تدل
 اشــتملت قــد البيــان أنـواع مــن املــذكوران واألمـران ،املبــارك الكتــاب هـذا

 .هذه النمل آية معا عليهام
M  Ó  Ò  : تعاىل قوله أن زعم قد الناس بعض أن : ذلك وإيضاح

Ù  Ø    ×  Ö    Õ  ÔL  حيـسبها الدنيا دار يف اآلن اجلبال أن عىل يدل 
 .السحاب مر متر وهي ،متحركة غري ساكنة واقفة : أي ،جامدة رائيها

 .القول هذا صحة عدم يبينان البيان أنواع من املذكوران والنوعان
 أن فهـو صـحته عـدم عـىل الدالـة القرينة وجود وهو : منهام األول أما

 املعطوف وذلك M  ÂL :  قوله عىل معطوف MÓ ÒL : تعاىل قوله
ـــه ـــب علي ـــاء مرت ـــه عـــىل بالف ـــاىل قول ¾  ¿  M  Ä  Ã   Â     Á  À : تع
ÅL وترى، الساموات يف من فيفزع الصور يف ينفخ ويوم : أي، اآلية 
 السحاب مر اجلبال مر أن عىل الواضحة القرآنية القرينة هذه فدلت .اجلبال
  )١( .اآلن ال الصور يف ينفخ يوم كائن

                                                
 .٤٤٣، ٤٤٢ / ٦: أضواء البيان : انظر ) ١(



 

 
 

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 عىل دالة وأهنا ،الدنيا يف اجلبال حال حتكي اآلية هذه إن : قال من قول
 وهـي ،جامـدة ونراهـا ،معها سائرة واجلبال ،الشمس حول األرض دوران

 .ًرسيعا ًجريا جارية احلقيقة يف
 .العلمي بالتفسري املولعني بعض مذهب وهذا
 املتقدمني يناسب املتقدم التفسري بأن مةاأل سلف يف طاعنني هذا ادعوا

   . )١( اآلية هذه معنى يعلموا مل وأهنم ،اإلسالمية األمة من
 أورد حيـث ،القاسـمي املتأخرين املفرسين من القول هذا إىل مال وقد

  . )٢( عليه يعقب ومل ،الفلك علامء لبعض ًكالما
 – وعنـه عنا اهللا عفا – زلة زل وقد ،عاشور ابن له وانترص رجحه وقد

 ابـن يقـول ،بتبليغه يؤمر ومل r الرسول عليه اطلع األمر هذا أن زعم حيث
 كام األرض نظام يف العجيب الرس هذا عىل اهللا أطلعه r فالنبي : (( عاشور
 ذلك بعلم r رسوله اهللا اختص ،املوتى إحياء كيفية عىل u إبراهيم أطلع

 إذ بتبليغـه يـأمره ومل ،قرآنـه يف العجيب الرس هبذا علمه عىل وائتمنه وقته يف
 نقابـه مـن عنـه العلم كشف إذا حتى ،حينئذ مصلحة للناس بعلمه يتعلق ال

 يف وكـان بـه احلجـة سـيف فاسـتلوا ،كتابـه يف حقـا ذلـك القـرآن أهـل وجد
                                                

والقـرآن : ويقـول ابـن عاشـور . ٢٣٥ / ١٣: جواهر القرآن لطنطـاوي جـوهري : انظر ) ١(
يدمج يف ضمن دالئله اجلمة، وعقب دليل تكوين النور والظلمة دليال رمز إليه رمزا، فلم 

  ]. ٤٩ / ٢٠: التحرير والتنوير . [ يتناوله املفرسون، أو نسمع هلم ركزا
 . ٩٢ – ٨٩ / ١٣: حماسن التأويل ) ٢(



 

 
 

  .) ١()) قرابه
M ß  Þ  Ý  Ü  Û  : تعـاىل قولـه يناسـب هـذا إن زعموا : حجتهم

àL ـــان هـــو هـــذا وأن ـــة وإال ،اإلتق ـــب فالقيام ـــع يتناســـب ال ختري  م
 .)٢(اإلتقان
  : عنه وجياب

 – تعـاىل – اهللا صنع من هو ما كل فإن ،به مسلم غري ذكروه ما بأن       
 : الـسعود أبـو قال .وتدمريا ًختريبا أو بناء كان سواء ،حمكم متقن فهو وفعله

)) M       Ü  Û L نعاصـ ذلـك اهللا صـنع أي ،قبلـه مـا ملـضمون مؤكد مصدر، 
 بـه قـصد ًمجيعـا عليـه ترتـب ومـا الـصور يف النفخ من ذكر عام عبارة أنه عىل

 ليـست بأهنـا واإليـذان ،أمرها وهتويل ،األفاعيل تلك شأن عظم عىل التنبيه
 يـدعو أن غري من بالكلية الكائنات أحوال وإفساد العامل نظام إخالل بطريق
 املبنيـة تعـاىل اهللا صنع بدائع قبيل من هي بل ،عاقبة هلا يكون أو ،داعية إليها
 مقـدمات رتبت ألجلها التي ،اجلميلة للغايات املستتبعة احلكمة أساس عىل

 عنـه يعـرب كـام ،الرصـني والـنهج ،املتني الوجه عىل اإلبداع ومبادئ اخللق
 تقتـضيه مـا عـىل وسواه خلقه أحكم : أي Màß ÞÝL  :تعاىل قوله

 . )٣( )) احلكمة
 ،األرض دوران نظريـة لتأيـد سـعيهم:  التفسري هذا عىل محلهم مما وإن

 عـىل تعـاىل اهللا كتـاب آيـات حتمـل فال ،اخلطأ من املنهج هذا يف ما خيفى وال
                                                

 .  ٥٠، ٤٩ / ٢٠: التحرير والتنوير ) ١(
 . ٤٧ / ٢٠: ، التحرير والتنوير ٢٣٥ / ١٣: جواهر القرآن ) ٢(
 . ٣٠٥ / ٦: إرشاد العقل السليم ) ٣(



 

 
 

 .نظرية إثبات أجل من ،اآليات هذه عليه تدل ال معنى
 وال القيامة يوم يعني  : ((اآلية هذه تفسري يف عثيمني ابن الشيخ يقول

 فقـد تـدور األرض أن عـىل دليل وأنه ،نياالد يف ذلك بأن فرسها ومن ،شك
 لـيس القـرآن وتفـسري ،يعلـم ال ما اهللا عىل وقال ،مواضعه عن َالكلم َّحرف
 كـذا بـه أراد اهللا أن عـىل تـشهد أنـك يعنـي القـرآن تفـسري ألن ؛ اهلني باألمر
 ،الـسنة مـن وإمـا ،نفـسه القـرآن مـن إمـا : دليل هناك يكون أن فالبد ،وكذا
 القـرآن اإلنـسان حيـول أن أمـا - عنهم اهللا ريض - الصحابة تفسري من وإما
 القـرآن يف قال من : ( r النبي قال فقد ،برأيه أو بعقله يراه الذي املعنى عىل
  . )١( ) النار من مقعده فليتبوأ برأيه

 مـر متـر وهـي ًجامـدة حتـسبها اجلبـال وتـرى: ( قولـه تفـسري أن واملهم
 وال ،عليـه االعـتامد جيـوز ال باطـل تفـسري ،الـدنيا يف مـا بـه يـراد ) السحاب

 .عليه املعول
 إمــا ،آخـر دليـل مـن يعلـم فهــذا ،تـدور ال أو تـدور األرض كـون أمـا 

 القـرآن نحمـل أن ًأبـدا جيوز وال ،بالسنة وإما ،بالقرآن وإما ،الواقع بحسب
 عليه يدل ال لكنه ًواقعا، ًأمرا أو نظرية نؤيد أن أجل من عليها يدل ال معاين

 . )٢( )) ًجدا خطري أمر هذا ألن ،للفظا
  : القرينة تؤيده الذي القول

 يف الـنفخ بعـد للجبـال حيـدث مـا حتكـي اآليـة هـذه إن : قـال من قول
                                                

، بـاب مـا جـاء يف r كتاب تفسري القرآن عـن رسـول اهللا ٦٥٩: رواه الرتمذي يف جامعه ) ١(
 . هذا حديث حسن صحيح: الذي يفرس القرآن برأيه، وقال 

 . ١٨٠:  احلديد –تفسري سورة احلجرات ) ٢(



 

 
 

 وهـي ،واقفـة جامدة الرائي حيسها لكثرهتا فهي ،وتسري جتمع وأهنا ،الصور
  .السحاب كسري ًحثيثا ًسريا تسري

  .التفسري أهل عليه ما وهذا
 الـنفخ عقـب القيامـة يوم األشياء حال وصف هذا : (( عطية ناب قال

 تــسري األمـر أول يف للجبـال احلـال وهـذه ،بـالعني هـي والرؤيـة ،الـصور يف
 فتــصري ذلــك خــالل ونفــشها بنــسفها – وتعــاىل تبــارك – اهللا وأمــر ،ومتــوج
 . )١( )) منثورا هباء األمر آخر يف تصري حتى ثم ،كالعهن
  : القول هلذا املؤيدة القرينة

  :أمور عدة القول هذا يؤيد
 ،قبلهــا اآليــات ســياق وهــي ،الــشنقيطي ذكرهــا التــي القرينــة  :األول
 .عليها اآلية هذه وعطف

 مـن القيامـة يـوم حيـصل فـيام اآليـة هـذه بعـد اآليـات سياق أن  :الثاين
 .واحلساب اجلزاء

 ؛ رآنالقـ يف الغالـب املعنـى هـو اآلخـرة يف اآلية هذه كون أن  :الثالث
  . )٢( القيامة يوم يف كلها اجلبال حركة فيها التي اآليات مجيع ألن

                                                
: ، جـــامع البيـــان ٦: تأويـــل مـــشكل القـــرآن : وانظـــر . ٢٥١ / ١١ : املحـــرر الـــوجيز) ١(

، مفـاتيح ٧٩٢: ، الكـشاف ١٨٣ / ٦: ، معـامل التنزيـل ٣١٣ / ١٧: ، البسيط ١٨/١٣٧
، تيـسري ٤/١٧٩: ، فـتح القـدير ٣٧٨ / ٣: ، تفـسري القـرآن العظـيم ١٨٩ / ٢٤: الغيب

 .  ٥٦٠: الكريم الرمحن 
: ، وأبـو الـسعود يف تفـسريه ٣٧٨ / ٣: ابـن كثـري يف تفـسريه : وقد أشار إىل هذه اآليات ) ٢(

. ، وهو األمر الثاين الذي رد به الشنقيطي قول من قـال بـأن هـذه اآليـة يف الـدنيا٦/٣٠٤
 . ٤٤٣ / ٦: انظر أضواء البيان 



 

 
 

  :النتيجة
 اجلبـال حـال حتكـي اآليـة هـذه إن : قال من قول القرينة هذه رجحت

 .القيامة يوم
 

  :عرش الثامن املوضع
̂  _   M  : تعاىل قوله   ]     \   [    Z   Y  X       W

`L  ] ٣٣ : األحزاب[ . 
  : قيطيالشن قال

 تضمنها التي البيان أنواع من أن املبارك الكتاب هذا ترمجة يف قدمنا قد
 عـىل تـدل قرينـة اآليـة نفس يف ويكون ،قوال اآلية يف العلامء بعض يقول أن

 مواضع ويف ،الرتمجة يف متعددة أمثلة لذلك وذكرنا ،القول ذلك صحة عدم
  .املبارك الكتاب هذا من كثرية

 بعض قول أمثلته ومن : فيها قولنا الرتمجة يف ذلك ثلةأم من ذكرنا ومما
ــدخلن ال r أزواجــه إن : العلــم أهــل ــه أهــل يف ي ــه يف بيت M X W : قول

  ̂   ]     \  [    ZYL يف رصحية السياق قرينة فإن، اآلية 
 يف قـال ثـم،  M   ¢    ¡   �  ~  }L  : قـال تعـاىل اهللا ألن، دخوهلن
ــس ــه نف ــال ثــم  M      W    \  [    Z  Y  XL  : هلــن خطاب  ق
 .اآلية M    f  e   d  c  bL : بعده

 قطعيـة النـزول سـبب صـورة أن عـىل األصـول علامء مجهور أمجع وقد
 . بمخصص إخراجها يصح فال الدخول

 تتنـاول اآليـة كانـت وإن اآليـة يف داخالت أهنن اهللا شاء إن والتحقيق



 

 
 

   )١( .البيت أهل من غريهن
  :الدراسة

  :القرينة ترده الذي لالقو
 ،عـيل و ،r اهللا رسول : اآلية هذه يف بيته بأهل املراد إن : قال من قول
 النبـي أزواج وأن ،خاصـة - عـنهم اهللا ريض – واحلسني واحلسن ،وفاطمة
r ٣( الطحـاوي اختـاره و ، )٢( الكلبـي قـول وهو .بيته أهل يف يدخلن ال( ، 

 . )٤( اجلمهور قول أنه عطية ابن وذكر
 ،- سيأيت كام – خالفه عىل اجلمهور بل،  )٥( نظر اجلمهور قول كونه ويف 
 عـن الـصحابة مـن مجاعـة عـن الروايـات كثـرة عـىل خترج النسبة هذه ولعل

  . )٦( بيته أهل يف أزواجه غري دخول يف r الرسول
                                                

 .٧٧ / ١:  ، وانظر ٥٧٨ – ٥٧٦ / ٦: أضواء البيان : انظر )  ١(
 .١٤٦  /١٧: اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 . ٢٤٧ – ٢٤٥ / ٢: رشح مشكل اآلثار ) ٣(
 . ٦٢ / ١٢: املحرر الوجيز ) ٤(
 فقـد أفـاد وأجـاد يف رد نـسبة هـذا ٧٥ – ٧١: آيـات آل البيـت يف القـرآن الكـريم : انظر ) ٥(

 . القول ألحد من الصحابة، أو كونه قول اجلمهور
ٌ غـداة وعليـه مـرط rخـرج النبـي :  قالـت – ريض اهللا عنها –منها حديث أم املؤمنني عائشة ) ٦( ْ ِ

ُمرحل، من شعر أسود، فجاء احلسن بن عيل فأدخله، ثم جاء احلسني فدخل معه، ثـم جـاءت 
̂ M  :فاطمة فأدخلها، ثم جاء عيل فأدخله، ثم قال    ]     \  [    ZY X WL .

 . ٦١:  كتاب فضائل الصحابة حديث ١٨٨٣ / ٤: رواه مسلم يف صحيحه 
، ٢/٢٣٥: الطحـاوي يف رشح مـشكل اآلثـار : لروايات عن مجع من الصحابة وقد ذكر هذه ا

 . وقد أشار إىل أن يف بعض أسانيدها نظر ٤٨٦ - ٤٨٣ / ٣: وابن كثري يف تفسريه 
 ختـصيص دون، بيتـه أهـل يف املـذكورين هـؤالء دخـول بيان : األحاديث هذه يف ما وغاية

= 



 

 
 

ــة القــول هــذا أصــحاب واحــتج ــة يف بقرين M  [    Z  : اآلي
  _  ̂   ]     \L أن عـىل دال بامليم ) ويطهركم ) ( كمعن ( فإتيان 

 هـو كـام ، )ويطهـركن ) ( عـنكن : ( لقال للنساء كان لو إذ ،الرجال به املراد
M  L  K  J  I  H  G   F  : - قبلهــــا – تعــــاىل قولـــه يف

U  T  S  R  Q  P   O  NM L ،قولـه يف وكام 
   . )١(  M    f  e   d  c  bL  : - بعدها – تعاىل

  : احلجة ذهه عن وجياب
   )٢( .الذكور بضمري أيت ولذا ،األهل لفظ عىل خرج اخلطاب أن .١
 ابـن قـال ،اإلنـاث عـىل الـذكور تغليب طريقة عىل ذكر الضمري أن .٢
 الـضامئر سـنن عىل r النبي نساء إىل موجهان اخلطاب وضمريا : ((عاشور

                                                

 .مفيه  نزلت أهنا أو، غريهم دون هبم اآلية هذه =
 أهـل مـن u النبي نساء كون عىل نرية وحجة بينة آية ترى كام وهذه : (( السعود أبو قال
 - وابنـيهام وعـىل بفاطمـة البيـت أهـل ختصيـصهم يف الـشيعة مـذهب ببطالن قاضية، بيته

 مـرط وعليـه غـدوة ذات خـرج u النبـي أن من به متسكوا ما وأما. – علهم اهللا رضوان
 ثـم، فيـه فأدخلـه عـيل جـاء ثـم، فيـه فأدخلها فاطمة أتتف وجلس، أسود شعر من مرحل
 أهـل الـرجس عـنكم ليـذهب اهللا يريـد إنام : ( قال ثم، فيه فأدخلهام واحلسني احلسن جاء

 فرضت ولو، كذلك ليسوا عداهم من أن ال، البيت أهل من كوهنم عىل يدل فإنام ) البيت
. ١٠٣ / ٧: إرشـاد العقـل الـسليم ))  النص مقابلة يف لكوهنا هبا اعتد ملا ذلك عىل داللته
 .٢٤١ / ١٨: البسيط : وانظر 

ــار : انظــر ) ١( ــاين اآلث ــرآن للزجــاج ٢٤٧ / ٢: رشح مع ــاين الق ــسيط٢٢٦ / ٤: ، مع : ، الب
 .٦٢/ ١٢: ، املحرر الوجيز ١٨/٢٤١

 .٥٧٨ / ٦: ، أضواء البيان ١٤٦ / ١٧: اجلامع ألحكام القرآن : انظر ) ٢(



 

 
 

 التغليـب طريقة عىل املذكر مجع بصيغة بالضمريين جيء وإنام .تقدمت التي
 وهــو بيــوهتن مــن بيــت كــل رب ألنــه ؛ اخلطــاب هــذا يف r النبــي العتبــار
 هلـن التطهـري هذا أن إىل إيامء التغليب هذا ويف .مبلغه هو إذ اخلطاب حارض
  . )١())  والكامل الزكاء يف له مشاهبات قريناته لتكون r النبي مقام ألجل

 صـار فكيف ،بعض عىل بعضها منسوق كلها اآليات أن يعلم وبذلك
   . )٢( لغريهن    منفصال كالما الوسط يف

  : القرينة تؤيده الذي القول
 قول وهو .r أزواجه اآلية هذه يف البيت بأهل املراد إن : قال من قول

 ،ومقاتـل ،الـسائب وابـن ،جبـري بـن وسـعيد ،وعطاء ،وعكرمة ،عباس ابن
 . )٣( الكلبي عن ورواية

، )٦(والقرطبـي، )٥( عطيـة وابـن، )٤( الزخمرشي: هممن، املفرسين مجهور اختيار وهو
 .    )٩( والشنقيطي،  )٨( والشوكاين،  )٧( كثري وابن

                                                
 . ١١٢٤: زاد املسري : ، وانظر ١٤ / ٢٢: ير التحرير والتنو) ١(
 . ١٤٨، ١٤٧ / ١٧: اجلامع ألحكام القرآن : انظر ) ٢(
، ٦٢ / ١٢: ، املحـرر الـوجيز ٢٤٠ / ١٨: ، البـسيط ١٠٨ / ١٩: جـامع البيـان : انظر ) ٣(

 .١١٢٤: ، زاد املسري ٣٥٠ / ٦: معامل التنزيل 
 .٨٥٥: الكشاف ) ٤(
 .٦٢/  ١٢: املحرر الوجيز ) ٥(
 .١٤٦ / ١٧: اجلامع ألحكام القرآن ) ٦(
 .٤٨٣ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٧(
 . ٣٢٢ / ٤: فتح القدير ) ٨(
 .٥٧٧ / ٦: أضواء البيان ) ٩(



 

 
 

 : قــولني عــن عبــارة القــول هــذا جيعــل قــد الــبعض أن إىل هنــا وأشــري
 ذكـر ومـن أزواجه : الثاين ،خاصة أزواجه هم البيت بآل املراد كون: األول

 . )١( الكساء حديث يف
 يف إنـام – عـام بـشكل – البيـت بـآل املـراد حتديـد يف يسل هنا والبحث

 عـىل متفـق والكل ،اخلصوص وجه عىل اآلية هذه يف البيت بآل املراد حتديد
 . )٢( السنة من أخرى بنصوص بيته أهل يف أزواجه غري دخول أن

 كـن أهنـن املراد كان فإن : (( - عكرمة لقول ذكره بعد – كثري ابن قال
 غـريهن دون فقط املراد أهنن أريد وإن ،فصحيح هنغري دون النزول سبب
ــي ــه ،نظــر هــذا فف ــد فإن ــث وردت ق ــدل أحادي ــىل ت ــراد أن ع ــم امل ــن أع  م
  .)٣())ذلك

 . )٤( اآلية غري آخر بدليل غريهن دخول أن كثري ابن قول من فتبني
  :القول هلذا املؤيدة القرينة
 قـال ،r أزواجـهب متعلـق بعـدها وما اآلية هذه قبل فام ،السياق قرينة 

 : قـال تعـاىل اهللا ألن ؛ دخـوهلن يف رصحيـة الـسياق قرينة فإن: (( الشنقيطي
                                                

 .٧٦: ، آيات آل البيت يف القرآن ٣٢٢ / ٤: فتح القدير : انظر ) ١(
دليل عىل أن )  ليطهركم (و ) عنكم ( خالف يف هذه املسألة الزجاج، حيث عد أن تذكري ) ٢(

 .رجال بيته،اخلطاب ألزواجه 
 . ٢٢٦ / ٤: معاين القرآن : انظر . وقد سبق الرد عىل هذا يف القول األول

: ، أضــواء البيــان ٣٢٢ / ٤: فــتح القــدير : وانظــر . ٤٨٣ / ٣: تفــسري القــرآن العظــيم ) ٣(
٦/٥٧٩ . 

: ، وابـن عاشـور يف تفـسريه ١٤٨، ١٤٧ / ١٧: القرطبي يف تفـسريه : وقد أشار إىل هذا ) ٤(
١٦، ١٥ / ٢٢ . 



 

 
 

M ¢    ¡   �  ~  }L، هلـن خطابـه نفـس يف قال ثم  :  M  X      W
  \  [    Z  YL، بعــده قــال ثــم :  M  e   d  c  b

    fL ١( )) اآلية( . 
 M |  {  ~  } L  : قولـه مـن كلها فاآليات : القرطبي وقال

] ٣٤ : األحــزاب[  Mp o         n  m    lL : قولــه إىل ] ٢٨ : األحــزاب[
 ؟ لغـريهن منفـصال كالمـا الوسـط يف صـار فكيف، بعض عىل بعضها منسوق

 اآليـة نـزول بعـد هلـم r النبـي من دعوة فهذه، األخبار يف جرى يشء هذا وإنام
 وافقه ومن الكلبي بفذه، األزواج هبا خوطب التي اآلية يف يدخلهم أن أحب

 .  )٢(التنزيل من خارجة هلم دعوة وهي، خاصة هلم فصريها
 أهـل مـن واحـد غـري – الـشنقيطي ذكـر التي – القرينة هذه إىل أشار وقد

 ، )٦(والقرطبي،  )٥( اجلوزي وابن،  )٤( عطية وابن،  )٣( الواحدي : منهم، العلم
  . )٩( عاشور وابن ، )٨( والشوكاين ، )٧( كثري وابن

                                                
 . ٥٧٧ / ٦: أضواء البيان ) ١(
ـــرآن : انظـــر ) ٢( ـــوير : ، وانظـــر ١٤٨، ١٤٧ / ١٧: اجلـــامع ألحكـــام الق ـــر والتن : التحري

١٦، ٢٢/١٥ . 
 .٢٤٠ / ١٨: البسيط ) ٣(
 .٦٢ / ١٢: املحرر الوجيز ) ٤(
 .١١٢٤: زاد املسري ) ٥(
 .١٤٧ / ١٧: القرآن اجلامع ألحكام ) ٦(
 .٤٨٦ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٧(
 .٣٢٠ / ٤: فتح القدير ) ٨(
 . ١٥ / ٢٢: التحرير والتنوير ) ٩(



 

 
 

  :- الشنقيطي ذكره ما غري – اآلية هذه يف القرائن ومن
M  G   F :  تعـاىل قولـه يف r الرسول زوجات إىل البيوت إضافة .١

  HL  ]ـــه ، ]٣٣: األحـــزاب M  e   d  c  b  : تعـــاىل وقول
    fL  ]أزواجه هم البيت بأهل املراد أن عىل فدل ، ]٣٤: األحزاب، 

 ويظهـر : (( حيـان أبـو قـال .العهـد تعريف ) بيتال ( يف التعريف جاء ولذا
 أهنـن يظهـر بـل ،البيـت أهـل عـن الزوجـات خترج فال ،وأهله زوجاته أهنم
     . )١( )) والسالم الصالة عليه بيته ملالزمتهن االسم هبذا أحق

̂ M  : تعاىل قوله نصب .٢   ]L عـىل، النـداء عـىل إما هنا ونصبه 
 ووجه . )٢( البيت أهل أعني: معنى عىل ،ملدحا عىل أو ،البيت أهل يا: معنى

 وهـم ،اآليـة هذه يف اخلطاب هلم املتوجه البيت أهل به املقصود أن : الداللة
̂ M : ((الزخمــرشي قــال. r أزواجــه   ]L عــىل أو، النــداء عــىل نــصب 
   . )٣( )) بيته أهل من r النبي نساء أن عىل بني دليل هذا ويف ،املدح

  : النتيجة
 أزواج دخــول عــىل دالــة : الــسياق قرينــة مــن الــشنقيطي كــرهذ مــا أن
  .اآلية معنى من أخرجهن من لقول ومبطلة ،اآلية يف r اهللا رسول
 
  :عرش التاسع املوضع

                                                
: ،واجلــامع ألحكــام القــرآن ١١٢٤: زاد املــسري : وانظــر .٤٧٩ / ٨: البحــر املحــيط ) ١(

 . ١٤/ ٢٢:، والتحرير والتنوير١٧/١٤٦
 .٢٤١ / ١٨: ، البسيط ٢٢٦ / ٤: معاين القرآن للزجاج : انظر ) ٢(
 . ١٧ / ٢٢: التحرير والتنوير : وانظر . ٨٥٥: الكشاف ) ٣(



 

 
 

´   M¶  µ  : تعـــاىل قولـــه   ³  ²  ±  °¸  ¹  
¼  »  ºL  ]٥٣ : األحزاب[. 

  : الشنقيطي قال
 التـي البيـان أنـواع مـن أن  :املبـارك الكتـاب هذا ترمجة يف قدمنا قد(( 
 قرينـة اآليـة نفـس يف وتكـون ،قـوال اآلية يف العلامء بعض يقول أن تضمنها

 كثـرية وأمثلـة ،الرتمجـة يف أمثلـة له وذكرنا ،القول ذلك صحة عدم عىل تدل
 اآليـة هـذه الرتمجـة يف ذكرنـا التـي أمثلته ومن ،الرتمجة يف تذكر مل الكتاب يف

 مـن كثـري قـول أمثلتـه ومـن ،املبـارك الكتاب هذا ةترمج يف قلنا فقد الكريمة
°  ±  M  ³  ²  : تعـاىل قوله أعني احلجاب آية إن : الناس

¶  µ   ́ L  النبي بأزواج خاصة r الـذي احلكـم هلـذا تعاىل تعليله فإن 
 قولـه يف الريبـة مـن والنساء الرجال لقلوب أطهر بكونه احلجاب إجياب هو

 تعميم إرادة عىل واضحة رينةق  M¼  »  º  ¹ L  : تعاىل
 إىل حاجة ال r النبي أزواج غري إن املسلمني مجيع من أحد يقل مل إذ ،احلكم
  .منهن الريبة من الرجال وقلوب قلوهبن أطهرية

 أن عــىل الواضــح الــدليل الكريمــة اآليــة هــذه يف أن تعلــم ذكرنــا وبــام
 كان وإن ،r بأزواجه خاص ال ،النساء مجيع يف عام حكم احلجاب وجوب

 .فيه احلكم عموم عىل دليل علته عموم ألن ؛ هبن خاصا اللفظ أصل
 هــو  M¼  »  º  ¹L : تعــاىل قولــه أن علمــت وإذا

́   M¶  µ  : قوله علة   ³L  عام العلة حكم أن وعلمت. 
 آية حكم أن تعلم وبه ،ختصصه وقد ،معلوهلا تعمم قد العلة أن فاعلم



 

 
 

 القرينـة بداللـة عامـا اآليـة هـذه حكـم نكـا وإذا ،علته لعموم عام احلجاب
  .القرآنية

  )١(. )) النساء مجيع عىل القرآن بداللة واجب احلجاب أن فاعلم
  : الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول
 .r النبي بأزواج خاصة – احلجاب آية – اآلية هذه إن : قال من قول 
 جعفــر بــوأ ذهــب وإليــه ، )٢( النخعــي إبــراهيم عــن يــروى قــول وهــذا

 . )٥( عاشور وابن ، )٤( الكلبي جزي وابن ، )٣(الطحاوي
 بأمهات احلجاب خصوصية إىل  )٦( عياض والقايض ،البغوي وذهب

 حيـث من ،املعروف احلجاب عن زائد بقدر اخلصوصية هذه لكن ،املؤمنني
 كن وإن شخوصهن  ظهور جواز وعدم ،والكفني الوجه كشف جواز عدم

 .الرضورة حال يف إال ،مسترتات
 مـن امـرأة إىل ينظـر أن ألحد يكن مل احلجاب آية فبعد: (( البغوي قال

     . )٧( )) متنقبة غري أو كانت متنقبة r اهللا رسول نساء
 احلجـاب هـذا فـرض دعواه يف عياض القايض قول حجر ابن رد وقد

                                                
 .  ٧٧، ٧٦ / ١: ، وانظر ٥٨٥، ٥٨٤ / ٦: انظر أضواء البيان ) ١(
 .٣٣٢ / ٤: رواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار ) ٢(
 .٣٣٤ / ٤: املرجع السابق ) ٣(
 . ١٤٣ / ٣: التسهيل لعلوم التنزيل ) ٤(
 . ٩٢ / ٢٢: التحرير والتنوير ) ٥(
 . ٥٧ / ٧: إكامل املعلم بفوائد مسلم ) ٦(
 .٣٧٠ / ٦: معامل التزيل ) ٧(



 

 
 

  . )١( الكيفية هبذه
  : ذلك يف وحجتهم
 مـن املفهـوم r لنبـيا أزواج إىل M  ±L  النـسوة ضـمري عـود

   . )٢( اآلية هذه نزلت وبسببهن ،اآلية يف املذكورات لكوهنن ،اآليات سياق
 احلكـم يف اخلـصوص يوجب ال الذكر يف اخلصوص بأن : عنه وجياب

 .- بيانه سيأيت كام –
  :القرينة تؤيده الذي القول

 .النساء كل حق يف عامة اآلية هذه إن قال من قول
ــؤمنني ونــساء r اهللا رســول أزواج ســألتم إذا : ((جريــر ابــن قــال   امل
́   M¶  µ متاعـا بـأزواج لكـم لـسن اللوايت   ³ L  مـن : يقـول 
  . )٣( )) بيوهتن عليهن تدخلوا وال ،وبينهن بينكم سرت وراء

 r النبـــي يف خاصـــا نـــزل وإن احلكـــم وهـــذا : (( اجلـــصاص وقـــال
 إال بـه واالقتـداء باتباعه مأمورين كنا إذ ،غريه ويف فيه عام فاملعنى وأزواجه

 . )٤( )) أمته دون به اهللا خصه ما
ـــــي ذهـــــب وإليـــــه ـــــري وابـــــن ، )٥(القرطب ـــــشوكاين ، )٦(كث  ، )٧(وال

                                                
 . ٦٧٤، ٦٧٣ / ٨: فتح الباري : انظر ) ١(
 . ٩٠ / ٢٢: التحرير والتنوير : انظر ) ٢(
 .١٦٦ / ١٩: جامع البيان ) ٣(
 . ٥٤٣ / ٣: أحكام القرآن ) ٤(
 .٢٠٨ / ١٧: ام القرآن اجلامع ألحك) ٥(
 . ٥٠٦ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٦(
 . ٣٤٢، ٣٤١ / ٤: فتح القدير ) ٧(



 

 
 

 .)١(والشنقيطي
  :القول هذا صحة عىل الدالة القرينة

 وجـوب حكـم فعلل  M¼  »  º  ¹L  : تعاىل قوله
 ،اجلميع يف عامة علة وهذه ،الريبة من والنساء الرجال قلوب بطهارة احلكم
 املـسلمني مجيـع مـن أحـد يقل مل إذ ،احلكم عموم عىل العلة هذه عموم فدل
 مـن الرجـال وقلـوب قلـوهبن أطهريـة إىل حاجـة ال r النبـي أزواج غري إن

    )٢( .منهن الريبة
  :- الشنقيطي يذكره مل مما – اآلية هذه يف القرائن ومن

ــــــه. ١ ــــــاىل قول  M k  j  i  h  g  f  e   m    l  : تع
  t  s  r   q     p  o  nL نزوهلـا سـبب كان وإن اآلية هذه فإن 

 سـياق أن عـىل فـدل ،وغـريه r الرسـول حق يف عام حكمها أن إال، خاصا
 .عام – احلجاب مسألة ذكر قبل - اآلية

 للعمـوم هـو اآلية سياق إن : (( املباركفوري الرمحن صفي الشيخ قال
M   m    l  k  j  i  h : تعـاىل قولـه نأل ؛ -ًخاصـا املـورد كان وإن-

  o  nL يـؤذن أن غـري من النبي غري بيوت يدخلون أهنم: معناه ليس 
M  x   w  v  u   t  s  r   q     p  : تعــاىل قولــه وكــذلك، هلــم

~  }  |  {  z  y L  هبذه يتأدبون ال أهنم معناه ليس 

                                                
: وقد أطـال يف بيـان ذلـك بأدلـة أخـرى مـن الكتـاب والـسنة . ٥٨٤ / ٦: أضواء البيان ) ١(

٦٠٣ – ٦/٥٨٤. 
 .ومل أقف عىل من ذكر هذه القرينة قبل الشنقيطي. ٥٨٤ / ٦: املرجع السابق ) ٢(



 

 
 

 ،العمـوم هـو اآليـة قسـيا كـان فـإذا ،r النبـي مـع إال يراعوهنا وال اآلداب
 ونقـول ،اآلية هذه آداب من جزء يف العموم ذلك نرفض أن لنا جيوز فكيف
 هـذه يف r النبـي ذكـر جـاء بيـنام ؟ وأزواجه r بالنبي خمتص إنه: دليل بغري
 هو r أنه وألجل ،نزوله يف والسبب املورد هو له عرض ما أن ألجل ،اآلية

 .    )١( )) r به خمتصة باآلدا هذه أن ألجل ال ،للمسلمني القدوة
ــــــه .٢ ــــــاىل قول ــــــة M  '  &  %  $  #  "  !L  : تع  اآلي

ــي] ٥٥: األحــزاب[ ــاح فنف ــرض وهــو ،العــام األصــل مــن اســتثناء اجلن  ف
 دعـوى وهـذه ،الفرع ختصيص يستلزم األصل ختصيص ودعوى ،احلجاب

 ىلعـ تظهـر أن هلـا اهللا أبـاح المـرأة ُيقـال فهل تعميمه ُعلم ملا ،هبا مسلم غري
 فقـرص ؟ غـريهم عن التحجب عليك ُيوجب مل اهللا إن : وأخيها وابنها أبيها
 عليهـا جيـب فإنـه غـريهم أما اآلية يف فقط حمارمها عىل املرأة ظهور تعاىل اهللا

 . )٢( اآلية مفهوم بمقتىض بداهة عنهم االحتجاب
 األجانـب مـن باحلجـاب النـساء وتعاىل تبارك أمر ملا : (( كثري ابن قال

 سـورة يف اسـتثناهم كـام ،مـنهم االحتجـاب جيـب ال األقارب هؤالء أن ّبني
  . )٣( )) النور

  :النتيجة
 ،اآليـة هذه بخصوص قيل سواء ،اآلية هذه حكم عموم القرينة بينت

                                                
: عـودة احلجـاب : وانظـر . ٢١، ٢٠: إبراز احلق والصواب يف مسألة السفور واحلجاب ) ١(

٢٤٤ / ٣ . 
 . ٤٣: ، وحراسة الفضيلة ٢٤١ / ٣: عودة احلجاب : انظر ) ٢(
 .٥٠٦ / ٣: تفسري القرآن العظيم ) ٣(



 

 
 

 .عمومها أو
 ،عـام احلجـاب آيـة حكـم أن ذكرنـا بام علمت وإذا: (( الشنقيطي قال

 عـن املرأة بدن مجيع احتجاب عىل ةالدالل فيه اآليات من معها ذكرنا ما وأن
 آيـة أن فرضـنا ولـو ،احلجـاب عـىل دل القرآن أن علمت ،األجانب الرجال
 يف املـسلمني لنـساء أسـوة خـري أهنـن شـك فـال r بأزواجه خاصة احلجاب
 ،الريبـة بأنجـاس التـدنس وعـدم التامـة للطهـارة املقتـضية الكريمة اآلداب

 واالخـتالط والتـربج للـسفور عاةكالـد - املـسلمني نـساء منـع حيـاول فمن
 سـالمة املتـضمن الكـريم الـساموي األدب هـذا يف هبن االقتداء من - اليوم

 كـام القلـب مـريض r حممد ألمة غاش : الريبة دنس من والطهارة العرض
  . )١( )) ترى

 

                                                
 . ٥٩٢ / ٦: أضواء البيان ) ١(



 

 
 

 اخلامتة
 ثنـاء نحـيص ال ،وفضله توفيقه عىل له والشكر ،ويرس أعان ما عىل هللا احلمد
  .وتعاىل سبحانه نفسه عىل أثنى كام هو ،عليه
  :ومنها ،النتائج بعض إىل البحث هذا خامتة يف وصلت وقد

 طـرق مـن طريقـة بـأي الـنص معنـى عـىل الداللة القرائن من الغرض .١
 .والرتجيح ،والتفسري  ،والتكميل ،كالتأكيد ،الداللة

 عديـدة مواضـع يف ذلـك وتطبيـق ،بالقرينة بالرتجيح الشنقيطي عناية  .٢
 .تفسريه من

 ،املـراد املعنى عىل داللتها وجه وبيان ،القرينة عرض يف الشنقيطي متيز .٣
 . سبقه بمن تأثره مع

 للقـرآن بيانـا كوهنـا جهـة مـن ،بـالقرآن القرآن تفسري من القرينة داللة .٤
  .بالقرآن

 مـن بـد ال بـل ،هبـا االسـتدالل صـحة يعنـي ال اآليـة يف القرينـة وجود .٥
  .املراد املعنى عىل داللتها وضوح يف النظر

  .األقوال بني الرتجيح إىل الوصول يف واضحا أثرا للقرائن أن .٦
  .والفهم االستنباط دقة عىل مبني بالقرائن الرتجيح .٧
 الرتجــيح قواعــد مــع بالقرينــة الرتجــيح قاعــدة وتتنــازع تتعــارض قــد .٨

  .املعنى عىل وأدل ،أقوى القواعد هذه أي يف فينظر ،األخرى
 ألن ؛ العموم قاعدة بالقرينة الرتجيح قاعدة مع عارضات القواعد أكثر .٩

 إذا تعـارض هنـاك يكـون ال وقـد ،العموم عىل النصوص محل األصل
  .السياق قرائن عليه تدل الذي املعنى بعموم قلنا



 

 
 

 ختصيص عىل دليل يرد مل ما العموم عىل الوحي نصوص محل األصل  .١٠
 .السياق يف قرينة أو ،بدليل العموم ذلك

 خطأ من فيه كان وما ،اهللا توفيق فمن صواب من كان فام ،بحثه تيرس ما هذا
 .إليه وأتوب ،اهللا فاستغفر

 والثنـاء احلمـد أهـل هـو ،وآخـرا ، أوال هللا فاحلمـد ،نخـتم باحلمد بدأنا وكام
  .واملجد
 ومـن ،الكرام وصحابته ،الطيبني آله وعىل ،الرمحة نبي عىل وسلم اهللا وصىل
 .آمني .سنتهم اتبع

 



 

 
 

 واملراجع املصادر ثبت
ــشيخ ،واحلجــاب الــسفور مــسألة يف والــصواب احلــق إبــراز -  صــفي ال

  .األوىل ط ،الرياض ،الطحاوي دار ،املباركفوري الرمحن
 الــوطن دار ،اخلــضريي العزيــز عبــد بــن حممــد .د ،التفــسري يف اإلمجــاع -

 .الرياض ،للنرش
 .٠األوىل ط ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،العريب البن ،القرآن أحكام -
 ،الـدورسي نـارص : حتقيـق ،القـشريي العـالء بـن لبكر ،القرآن أحكام -

  .هـ١٤٢٥ ،بالرياض الدين أصول كلية دكتوراه رسالة
 .هـ١٤١٤ ،بريوت ،الفكر دار ،للجصاص ،القرآن أحكام -
ــن ،األحكــام أصــول يف اإلحكــام -  ،احلــديث دار ،الظــاهري جــزم الب

  .الثانية ط ،القاهرة
 الـرزاق عبـد الـشيخ : تعليـق ،لآلمـدي ،األحكـام صـولأ يف اإلحكام -

 .الثانية ط ،اإلسالمي املكتب ،عفيفي
 ، )الـسعود أيب تفـسري ( الكـريم الكتـاب مزايا إىل السليم العقل إرشاد -

 .العريب،بريوت الرتاث إحياء دار
 ،التجاريـة املكتبـة ،للـشوكاين ،األصـول علم حتقيق إىل الفحول إرشاد -

 .املكرمة مكة
 نفقـة عـىل طبـع ،للـشنقيطي ،بـالقرآن القـرآن إيـضاح يف البيـان اءأضو -

ــسمو صــاحب ــي ال ــري امللك ــن أمحــد : األم ــد ب ــز عب  ،ســعود آل العزي
 .هـ١٤٠٣

 ط ،بـريوت ،العلميـة الكتـب دار ،النحاس جعفر أليب ،القرآن إعراب -



 

 
 

 .األوىل
 ،إسامعيل حييى. د : حتقيق ،عياض للقايض ،مسلم بفوائد املعلـم إكامل -

 .األوىل ط ،مرص ،الوفاء ردا
 .بريوت ،صادر دار ،للبيضاوي ،التأويل وأرسار التنزيل أنوار -
 ،اهلجرة دار ،العيدي محد بن منصور ،الكريم القرآن يف البيت آل آيات -

  .األوىل ط ،السعودية العربية اململكة
 ،بـريوت ،الفكـر دار ،األندلـيس حيـان أليب ،التفـسري يف املحيط البحر -

  .هـ١٤١٢
 ،العلميــة الكتــب دار للكاســاين، ،الــرشائع ترتيــب يف الــصنائع بــدائع -

 .بريوت
 ط ،هجـر دار ،الرتكـي عبـداهللا .د حتقيـق ،كثـري البـن ،والنهايـة البداية -

 .األوىل
 املكتبـة ،صـقر أمحـد الـسيد : حتقيـق ،قتيبـة البـن ،القرآن مشكل تأويل -

 .العلمية
 املجيـد الكتـاب فـسريت مـن اجلديـد العقـل وتنوير السديد القول حترير -

 .تونس ،سحنون دار ،عاشور ابن الطاهر حممد ،)والتنوير التحرير(
 ط ،بـريوت ،العـريب الكتـاب دار ،جـزي البن ،التنزيل لعلوم التسهيل -

 .الرابعة
 ،الباحثني من جمموعة : حتقيق ،الواحدي احلسن أليب ،البسيط التفسري -

 .اإلسالمية ودسع بن حممد اإلمام جامعة ،العلمي البحث عامدة
 .القاهرة ،الرتاث دار مكتبة ،كثري البن ،العظيم القرآن تفسري -



 

 
 

 صـالح بـن حممد للشيخ ، )احلديد – احلجرات ( الكريم القرآن تفسري -
 .األوىل ط،الثريا دار ،العثيمني

 .للنرش السعودية الدار ،املودودي األعىل أليب ،النور سورة تفسري -
ـــد تفـــسري - ـــرزاق عب ـــق ،ال ـــة ،حممـــد مـــسلم مـــصطفى. د : حتقي  مكتب

 .األوىل ط،الرياض،الرشد
 ،العربـاوي الكـريم عبد : حتقيق ،األزهري منصور أليب ،اللغة هتذيب -

 ،والرتمجـة للتـأليف املـرصية الدار ،النجار عيل حممد األستاذ : مراجعة
 .القاهرة

 مؤســسة ،سـعدي البـن ،املنـان كــالم تفـسري يف الـرمحن الكـريم تيـسري -
 .الثانية ط ،بريوت ،الرسالة

. د : حتقيـق ،الطـربي جريـر البـن ،القـرآن آي تأويـل عـن البيان جامع -
 .األوىل ط ،مرص ،هجر دار ،الرتكي املحسن عبد بن اهللا عبد

  .األوىل ط ،الرياض ،املعارف مكتبة ،الرتمذي جامع -
 مؤسـسة ،الرتكـي اهللا عبـد .د حتقيق ،للقرطبي ،القرآن ألحكام اجلامع -

 .بريوت ،الرسالة
 ،احللبـي مصطفى مطبعة ،جوهري طنطاوي ،القرآن تفسري يف اجلواهر -

  .مرص
 البحوث إدارة رئاسة ،زيد أبو اهللا عبد بن بكر للشيخ ،الفضيلة حراسة -

 .واإلفتاء،الرياض العلمية
 نفقـة عـىل طبـع ،للـشنقيطي ،الكتـاب آيـات عن االضطراب إهيام دفع -

ــسمو صــاحب ــي ال ــري امللك ــن أمحــد : األم ــد ب ــزالعز عب  ،ســعود آل ي



 

 
 

   .هـ١٤٠٣
 عيل بن الكريم عبد.د : حتقيق ،قدامة البن ،املناظر وجنة الناظر روضة -

 .الرابعة ط ،الرياض ،الرشد مكتبة النملة،
 ،بـريوت اإلسالمي، املكتب ،اجلوزي البن ،التفسري علم يف املسري زاد -

 .األوىل ط
 األرنـاؤوط شـعيب : حتقيق ،القيم البن ،العباد خري هدي يف املعاد زاد -

 .عرشة اخلامسة ط ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ،األرناؤوط وعبدالقادر
 الـصاحلي يوسـف بـن حممـد ،العبـاد خري سرية يف والرشاد اهلدى سبل -

  .هـ١٤١٨ ،مرص ،اإلسالمية للشؤون األعىل املجلس ،الشامي
 ،العـرصية املكتبة ،احلميد عبد الدين حمي حممد : حتقيق ،داود أيب سنن -

 .بريوت
 مؤســـسة ،األرنـــاؤوط شـــعيب : حتقيـــق ،للنـــسائي ،الكـــربى الـــسنن -

 .األوىل ط ،الرسالة
 .الثانية ط ،بريوت ،املعرفة دار ، )املجتبى ( النسائي سنن -
 .هـ١٤١٣ ،بريوت ،العريب الكتاب دار  ،هشام البن ،النبوية السرية -
 عبـد بـن اهللا عبـد. د : حتقيـق ،العـز أيب البـن ،الطحاويـة العقيدة رشح -

 ط ،بـريوت ،الرسـالة مؤسـسة ،األرنـاؤوط شعيب و ،الرتكي ملحسنا
 .الثانية

 مؤسـسة ،األرنـاؤوط شعيب : حتقيق ،للطحاوي ،اآلثار مشكل رشح -
 .األوىل ط،بريوت ،الرسالة

 حممـد ،النجـار زهـري حممـد : حتقيـق ،للطحـاوي ،اآلثـار معاين شـرح -



 

 
 

 .األوىل ط ،بريوت ،الكتب عامل ،احلق جاد سيد
 حممـد عـيل : حتقيـق ،عيـاض للقايض ،املصطفى حقوق عريفبت الشفا -

 .هـ ١٤٠٤ ،بريوت ،العريب الكتاب دار ،البجاوي
ــري ابــن دار ،البغــا ديــب مــصطفى .د : ضــبطه ،البخــاري صــحيح -  ،كث

 .اخلامسة ط ،دمشق
 الــرتاث إحيـاء دار ،البـاقي عبـد فـؤاد حممـد : حتقيـق ،مـسلـم صحيــح -

 .بريوت ،العريب
 .هـ١٤٢٧ ،الرياض ،طيبة دار ،املقدم إسامعيل دحمم ،احلجاب عودة -
 مـصطفى نـزار مكتبة ،اهلروي عبيد أليب ،واحلديث القرآن يف الغريبني -

 .هـ١٤١٩ ،الباز
 وعليهـا ،العـسقالين حجـر البـن ،البخـاري صحيح رشح الباري فتح -

 عـيل. د التعليقـات بـإكامل وقـام ،بـاز بن العزيز عبد    الشيخ تعليقات
 .األوىل ط ،الرياض ،السالم دار ،شبلال العزيز عبد

ــتح - ــدير ف ــني اجلــامع الق ــي ب ــة فن ــة الرواي ــم مــن والدراي ــسري عل  ،التف
 .األوىل ط ،املكرمة مكة ،التجارية املكتبة ،للشوكاين

 ،اشـبيليا كنـوز ،هنـدي زيلعـي بـن حممد .د ،التفسري يف وأثرها القرائن -
 .األوىل ط ،الرياض

ــد الرتجــيح قواعــد - ــرسين عن  ط ،القاســم دار ،احلــريب حــسني .د ،املف
  .األوىل

 ،التأويــل وجــوه يف األقاويــل وعيــون التنزيــل حقــائق عــن الكــشاف -
 .الثانية ط ،بريوت ،املعرفة دار ،للزخمرشي



 

 
 

 .الثانية ط ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ،الكفوي البقاء أليب ،الكليات -
 .األوىل ط ،بريوت صادر، دار ،منظور البن ،العرب لسان -
 مكتبــة ،سـزكني فــؤاد حممـد .د : عليــه علـق ،عبيــدة أليب ،رآنالقـ جمـاز -

 .مرص ،اخلانجي
 ،عرش الثالث العدد ،مرص ،باملنصورة والدعوة الدين أصول كلية جملة -

   .هـ ١٤٢٨
 لطباعــة فهــد امللــك جممــع ،تيميــة ابــن اإلســالم شــيخ فتــاوى جممــوع -

 .املنورة املدينة ،الرشيف املصحف
  .الثانية ط ،بريوت ،الفكر ارد ،للقاسمي ،التأويل حماسن -
 نفقـة عـىل طبـع ،عطيـة البن ،العـزيز الكتاب تفسري يف الوجيـز املحـرر -

 .األوىل ،قطر ،ثاين آل محد بن خليفة الشيخ
 ،العلـواين جـابر طـه .د حتقيق ،للرازي ،الفقه أصول علم يف املحصول -

 .بريوت ،الرسالة مؤسسة
 .الثانية ط ،بريوت ،الةالرس مؤسسة  ،حنبل بن أمحد اإلمام مسند -
-  
 مجعــه عــثامن و النمــر اهللا عبــد حممـد : حتقيــق ،للبغــوي ،التنـــزيل معـامل -

 .األوىل ط ،الرياض ،طيبة دار ،احلرش مسلم سليامن و ضمرييه
 ط ،الـصابوين عـيل حممـد : حتقيـق ،النحـاس جعفر أليب ،القرآن معاين -

 .القرى أم جامعة مطبوعات ،األوىل
 النجـار، عيل حممد و نجايت يوسف أمحد : حتقيق ،اءللفر ،القرآن معاين -

 .بريوت ،الرسور دار
 ،شـلبي عبـده اجلليـل عبـد. د : حتقيـق ،للزجاج ،وإعرابه القرآن معاين -



 

 
 

 .األوىل ط ،بريوت ،الكتب عامل
 .د و الرتكـي املحـسن عبـد بـن اهللا عبـد. د : حتقيق ،قدامة البن ،املغني -

 .الثانية ط ،القاهرة ،هجر دار ،احللو حممد الفتاح عبد
ــاتيح - ــسري ( الغيــب مف ــرازي ، )الكبــري التف  ،العلميــة الكتــب دار ،لل

  .األوىل ط ،بريوت
 .بريوت ،الفكر دار ،األصفهاين للراغب ،املفردات -
 ط ،بـريوت ،العريب الرتاث إحياء دار ،فارس بن ألمحد ،اللغة مقاييس -

 .األوىل
 



 

 
 



 

 
 

 
 

 
  


 إعداد

 يوسف بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشبل. د
 

 
 
 
  

                                                                                                                                                
 

                                

 يوسف بن عبدالعزيز بن عبداهللا الشبل .د
املشارك بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الـدين بجامعـة األستاذ  •

 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية أصـول الـدين جامعـة اإلمـام حصل عىل درجة الدكتوراه  من  •

غايـة األمـاين يف (حممد بـن سـعود اإلسـالمية بالريـاض بأطروحتـه 
تفسري الكالم الرباين ألمحـد بـن إسـامعيل الكـوراين مـن أول سـورة 

 .)النساء إىل آخر سورة األعراف دراسة وحتقيق 
من كليـة أصـول الـدين جامعـة اإلمـام  عىل درجة املاجستري حصل •

األمـر يف القـرآن ( اإلسـالمية بالريـاض بأطروحتـه حممد بـن سـعود
 ).الكريم مفهومه وجماالته وثمراته 

 



 

 
 



 

 
 

 املقدمة
هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونـستهديه، ونعـوذ بـاهللا مـن إن احلمد 

رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فـال مـضل لـه، ومـن يـضلل 
فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال رشيــك لـــه ، وأشــهد أن 

ًحممدا عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا  ًً. 
 :  ا بعد أم

ــإن مــن أجــل العلوم،وأفــضلها وأوجبهــا،هو علــم تفــسري القــرآن  ف
 أمر بتدبر كتابه، والتفكر يف معانيـه ، واالهتـداء بآياتـه ، Uالكريم؛ألن اهللا 

وأثنــى عــىل القــائمني بــذلك، وجعلهــم يف أعــىل املراتــب، ووعــدهم أســنى 
M   I   H  G   F  E  D  C  B   :املواهب، قـال تعـاىل

JL . )١(  

ًفلو أنفق العبد جوهر عمره يف هذا الفن مل يكن ذلك كثـريا يف جانـب 
 . ما هو أفضل املطالب ، وأعظم املقاصد 

َّوإن مــن هــؤالء العلــامء الــذين أفنــوا أعامرهــم، ورصفــوا أوقــاهتم يف 
خدمة العلم وأهله امليامني واجتهـدوا يف نـرشه وتـأليف املؤلفـات املتنوعـة، 

ــاب ا ــق بكت ــا تعل ــه وخاصــة م ــه ، واســتنباطا حلكم ــا ملعاني ــسريا وبيان ًهللا تف ً ً
َّوأحكامه ، العامل املبجل والشيخ اجلليل الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عبـد 

، والـذي متيـز بـسعة )هــ١٤٢٢(  املتـوىف سـنة – رمحه اهللا -الرمحن السلامن 
                                                

 ).   ٢٩(سورة ص ، اآلية  ) ١(



 

 
 

نظــره، ودقــة مؤلفاتــه، حيــث صــنف املــصنفات النــادرة يف باهبــا الغزيــرة يف 
ًا، املتنوعة يف علومهـا،كام قـدم لألمـة اإلسـالمية تفـسريا اشـتمل عـىل علمه

تفسري قـيم ، وهو  )األنوار الساطعات آليات بينات:( آيات جامعات، سامه
ًتفسري آيات من القرآن جامعات ورشحها رشحا وافيا  عىل هاقترص فيه مؤلف ً

مــن غـــري إســـهاب وال تطويـــل، قـــد اســـتقى تفـــسريه مـــن أمهـــات كتـــب 
  .كتفسري ابن جرير وابن كثري وغريمها،ريالتفس

ًونظرا ألمهية هذا الكتاب، ومكانة مؤلفه العلمية وما متيـز بـه تفـسريه 
من كثرة استنباط الفوائد واألحكام مـن اآليـات، فقـد رغبـت أن أبـرز هـذا 

قـد خيفـى  جانـب يفًاجلهد وأجيل ما فيه من متيز، وفاء حلق هذا العامل الكبري 
كانـت لـه العنايـة  حيـث التفـسري علم جانباصة ما يتعلق بعىل الكثري، وخ

سلامن الـالـشيخ عبـد العزيـز بـن حممـد ( :سميتهقد و ،البالغة يف هذا اجلانب
   ).ًمفرسا

 :أسباب اختيار الكتابة يف هذا املوضوع
 : كان الختيار هذا املوضوع عد ة أمور أمجلها فيام ييل

لعاليــة التــي حظــي هبــا فــضيلة  املنزلــة العلميــة الرفيعــة واملكانــة ا-١
 تعاىل، فهو أحد أبـرز علـامء -رمحه اهللا-حممد السلامن  الشيخ عبد العزيز بن

 .هذا العرص ،وأئمة هذا الزمان
 مــن مــنهج فريــد يف تدريــسه -رمحــه اهللا- بيــان مــا كــان يتميــز بــه -٢

 .فنون العلم ، ومن أمهها التفسري وتأليفه يف خمتلف
ُيـة إىل مثـل هـذه األبحـاث التـي تعنـى بـإبراز  حاجة املكتبـة القرآن-٣



 

 
 

 . يف التفسري -رمحه اهللا-منهج الشيخ 
 أن هذا البحث يعد رمز وفاء وتقدير وإجالل هلذا العـامل اجلليـل -٤  

 . عىل ما قدم خدمة لإلسالم واملسلمني من جهود يف جمال العلم والتعليم

ًلبحـث سـائال  فلهذه األسباب وغريها عقدت العزم عىل كتابـة هـذا ا
 .املوىل تعاىل التوفيق والسداد والقبول، إنه ويل ذلك والقادر عليه

 : خطة البحث       
 .وفهارس وخامتة،فصلني و مقدمة :يف البحث جعلت وقد هذا

فاملقدمــة اشـــتملت عــىل أمهيـــة املوضوع،وأســباب اختياره،وخطـــة 
 .البحث،واملنهج املتبع

لعزيـز الـسلامن ، وفيـه أربعـة التعريـف بالـشيخ عبـد ا: الفصل األول
 :مباحث

 .نسبه ومولده: املبحث األول 
 .   حياته العلمية والعملية : املبحث الثاين

 .  عقيدته ومذهبه الفقهي: املبحث الثالث
 .  آثاره العلمية ووفاته: املبحث الرابع
ومـنهج مؤلفـه  )األنوار الـساطعات( :التعريف بتفسري:الفصل الثاين

 :ة مباحثفيه،وفيه ثالث
 ) .األنوار الساطعات( :التعريف بتفسري: املبحث األول
 .بيان طريقة مؤلفه فيه: املبحث الثاين

 : منهج مؤلفه فيه، وفيه أربعة مطالب:  املبحث الثالث



 

 
 

 :أصح طرق التفسري عند الشيخ، ويشمل :         املطلب األول
 . تفسري القرآن بالقرآن: ً           أوال

 . تفسري القرآن بالسنة: ً ثانيا          
 .تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني : ً           ثالثا

 : عنايته بالتفسري بالرأي ، ويشمل:         املطلب الثاين 
 .  عنايته بتفسري األلفاظ الغريبة: ً           أوال
 .     فيةعنايته يف تفسريه باملسائل النحوية والرص: ً           ثانيا
 .     عنايته يف تفسريه بالشواهد الشعرية: ً           ثالثا

 .     اهتاممه يف تفسريه بإبراز األوجه البالغية: ً         رابعا
 .   اهتاممه بعلم املناسبات:ً           خامسا
 .   عنايته باالستنباط: ً           سادسا

 .بتفسري آيات االعتقاد عنايته :               املطلب الثالث 
 .عنايته بتفسري آيات األحكام :         املطلب الرابع 

 .وفيها أهم النتائج التي توصلت : اخلامتة 
 .الفهارس 



 

 
 

 :املنهج املتبع يف كتابة هذا البحث
 : كان املنهج املتبع يف كتابة هذا املوضوع عىل النحو التايل

 -رمحـه اهللا تعـاىل-هج الـشيخ  االستقراء والتتبع ألبرز مالمح من-١ 
 ).األنوار الساطعات ( يف تفسريه 
ــشيخ -٢ ــنهج ال ــدما أحتــدث عــن م ــإنني أورد-رمحــه اهللا - عن  يف  ف

ًالتمثيل لبيان منهجه مثاال أو مثالني مـن الـشواهد لتتـضح الـصورة يف بيـان 
 .ًمنهجه،قصدا لإلجياز قدر املستطاع

 . السورة ورقم اآلية  قمت بعزو اآليات إىل سورها بذكر اسم-٣
 قمت بتخريج األحاديث واآلثار من مصادرها مع احلكـم عليهـا -٤
 .ما أمكن
ً التعريف باألعالم غري املشهورين تعريفا موجزا-٥ ً. 
 .  توثيـق أقوال أهل العلم من مصادرها-٦

هذه هي أبرز مالمـح املـنهج املتبـع يف كتابـة هـذا البحـث واهللا املوفـق 
 .السبيل وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد واهلادي إىل سواء 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 







 

 



 

 
 



 

 
 

 :نسبه ومولده: املبحث األول 
 اللغـوي األصـويل الفقيـه الفـريض  املفـرس اإلمام العـامل العالمـةهو

 عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحـسن أبو حممد الورع الزاهد
بن سلامن بن عـيل  بـن محـد بـن راشـد بـن صـالح بـن راشـد بـن سـعود بـن 

بطـن مـن من األسـاعدة آل راشد ترجع إىل عشرية سلامن جلهم، وأرسة آل 
َ الروقة قبيلة َ َعتيبـةإحدى قبائـل ُّ ْ َ  يف نجـد واحلجـاز ةريالقبيلـة العربيـة الـشه ُ

 . وغريها
وكان الشيخ عبد املحسن بن سلامن من علامء بلدة الزلفي، وقد ويل 
َّقضاءها بعـد أبيـه بتعيـني مـن اإلمـام فيـصل بـن تركـي ، وقـد خلـف ابنـني 

يف هنايـة القـرن الثالـث عـرش محن وحممد، اللذان انتقال صاحلني مها عبد الر
ُّ وهـو جـد _ من الزلفي إىل عنيزة واستقرا هبـا، وكـان عبـد الـرمحن اهلجري

  ممن اشتغل بالعلم والتجارة ، وآل سلامن يف عنيـزة هـم ذريتـه،_املرتجم له 
 )١().هـ١٣٤٠(وقد تويف سنة

يف مدينـة عنيـزة دتـه  فكانت وال-رمحه اهللا-أما الشيخ عبد العزيز و
، )هــ١٣٣٧( سـنة ليلة اخلامس والعرشين من رمضانإحدى مدن القصيم 

   )٢(). هـ١٣٣٩: (وقيل

                                                
بوع بذيل كتاب حماسن الدين اإلسالمي، علامء نجـد خـالل   مط٩٦ فتح املنان ص:نظري ) ١(

 ).  ٥/٢١، ٢/٢٥٩(ثامنية قرون البن بسام 
 .  مطبوع بذيل كتاب حماسن الدين اإلسالمي ٩٧ فتح املنان ص:نظري ) ٢(



 

 
 

 .حياته العلمية والعملية : املبحث الثاين
ــشأ  ــدين ن ــز يف أرسة كريمــة ويف عائلــة عرفــت بال ــشيخ عبــد العزي ال

هللا تعـاىل رمحـه احممـد والـده ،وقـد مـات ورعالو زهدالوواالستقامة والعلم 
هيم اوهو صغري، فكفلته والدته رقية بنت الشيخ عبد العزيز بن حممد بن إبر

 .رمحهم اهللا تعاىل )١( السناين
َّدخـل الكتـاب ) هــ١٣٤٥( ذلـك عـام ووملا بلغ الثامنة من عمره،  ُ-

 عنـد شـيخه األول -عىل عادة ذلك الزمان لعـدم انتـشار املـدارس النظاميـة
وختـرج  )٢(،"ضـعيف اهللا".مد آل دامغ، امللقـب بــالشيخ عبد العزيز بن حم

فيها بعد ثالث سنوات، ثم التحق باملدرسة األهليـة التـي افتتحهـا األسـتاذ 
وتعلـــم فيهـــا الكتابـــة والقـــراءة واخلـــط ) ٣(صـــالح بـــن نـــارص الـــصالح 

                                                
 من علامء عنيـزة، تتلمـذ السناينبن حممد بن إبراهيم هيم اعبد العزيز بن حممد بن إبرهو  ) ١(

إىل الشام والعراق فأخذ عن علامئها منهم مجال الدين القاسـمي عىل علامء بلده ثم رحل 
علـامء نجـد خـالل  ثامنيـة قـرون :،ينظر)هـ١٣٢٧(والعالمة شكري اآللويس، تويف سنة 

 ).  ٣/٥٠٣(البن بسام 
 الفقـري إىل ربـه،: أيضـعيف اهللا،.بــلقـب ،يالشيخ عبدالعزيز بن حممـد بـن سـليامن آل دامغهو  )٢(

ً بعنيزة وكـان مؤذنـا للمـسجد ، بجوار مسجد أم محاريها القرآن الكريم وكان له مدرسة يعلم ف
شـبكة : ،ينظـر)هــ١٣٨٧(وقد حفظ عليه القرآن كثري من طلبة الشيخ ابن سعدي ، تـويف سـنة 

ــــل  ــــن عقي ــــز ب ــــد العزي ــــن عب ــــد اهللا ب ــــشيخ عب ــــع ال ــــة موق ــــط املوضــــوع،األلوك  راب
http://www.alukah.net/Web/alaqeel/٠/٣٥٤٥٣/#ixzz١izKaJ٢R     

 هو صالح بن نارص بن عبد املحسن آل صـالح مـن مواليـد عنيـزة ، أنـشأ فيهـا مدرسـته  ) ٣(
 علـامء نجـد خـالل :نظـر،ي)هــ١٤٠٠(ّالشهرية، تقلد عدة مناصب،تويف بالرياض سـنة 

 ).٢/٥٤٩(ثامنية قرون 

http://www.alukah.net/Web/alaqeel/


 

 
 

 الكتابـة والقـراءة واخلـط ًهـا بعـد ثـالث سـنوات متقنـافيواحلساب،وخترج 
القرآن الكريم خالل سنتني فقط، وكان عمـره واحلساب، وقد أكمل حفظ 

 .سنة  ةعرشست 
ًبالتجارة وفتح حمال يقوم فيـه بـالبيع عمره قد اشتغل يف بداية كان و
  .لموجه إىل طلب العً، لكنه مل يمكث طويال فرسعان ما توالرشاء 

مة القصيم شيخه عالعىل ُّوالتعلم  بدأ بالقراءة )هـ١٣٥٣(عام  ويف
ْن بـن نـارص الـسعديالشيخ عبد الرمح  كانـت،ومالزمـة تامـة  والزمـه )١( ،َّ

إىل عـامل العلـم يف طريقـه وانـضاممه  -رمحه اهللا-  اخلطوة األوىل للشيختلك
الرمحن بن نـارص الـسعدي التـي  هي مدرسة العالمة الشيخ عبد،ووالعلامء 

وقد  ،)هـ١٣٦٩(حتى سنة :أيًستة عرش عاما مكث فيها وتعلم عليه قرابة 
ــظ ــض املتــونل هــذه املــدة  خــالحف ــة، كــبع ــستقنع وبلــوغ  العلمي زاد امل
علوم العقيـدة والفقـه ه لشيخخالل مالزمته قرأ ،كام وألفية ابن مالك،املرام

 .وغريهاواحلديث واللغة العربية 
 وبعــد تــسعة أيــام مــن  ، قــدم مدينــة الريــاض)هـــ١٣٦٩(يف ســنة و

 بــن إبــراهيم آل قدومــه عينــه مفتــي الــديار الــسعودية ســامحة الــشيخ حممــد
 بحي الديرة شاميل اجلامع سمحةيف مسجد ًإماما  )٢(،  اهللا تعاىلهرمح الشيخ 

                                                
هو عبدالرمحن بن نارص السعدي من علـامء القـصيم بـرع يف فنـون شـتى وألـف مؤلفـات ) ١(

مـشاهري علـامء نجـد للـشيخ عبـدالرمحن آل الـشيخ : ينظر). هـ١٣٧٦(عديدة، تويف سنة 
     ).١/٢٧٩(، معجم املفرسين عادل نوهيض ٢٩٢ص

 =ن حـسن بـن إمـام الـدعوة عبد اللطيف بن عبـد الـرمحن بـ الشيخ حممد بن إبراهيم بنهو ) ٢(



 

 
 

، فكانــت مــدة )هـــ١٤٠٥(عــام ، واســتمر يف اإلمامــة إىل الكبــري بالريــاض
ًإمامته للمسجد ستة وثالثني عاما تقريبا ً. 

الـشيخ حممـد بـن إبـراهيم العالمة عينه سامحة ) هـ١٣٧٠( سنة ويف
 إبـان إنـشائه ًمعلام يف املعهـد العلمـي بالريـاض - اهللا تعاىلهرمح- خآل الشي

انتقــل إىل معهــد إمــام الــدعوة فبــارش فيــه التــدريس مــدة مــن الــزمن ، ثــم 
ــ كالتوحيــد والفقــه والتفــسري رشعية العلمــي، وقــد تــوىل تــدريس املــواد ال

مـه تعليواحلديث،ويعد أول معلم يتم تعيينه يف املعاهد العلمية، واستمر يف 
حتى انتهاء مـدة متديـد تقاعـده،والتي اسـتمرت وتدريسه يف املعهد املذكور 

فكانـت ، )هــ١٤٠٤(يف شهر اهللا املحـرم سـنة وانتهت   مدة مخس سنوات،
ًمدة تدريسه يف املعهد مخسة وثالثني عاما تقريبا ً. )١(     

 

                                                

 يف ةجهود، وأعامل مباركـ، مفتي الديار السعودية،كانت له الشيخ حممد ابن عبد الوهاب =
، )هـــ١٣٨٩( وإنـشاء املعاهــد والكليـات يف الـسعودية، تـويف سـنة جمـال العلـم والتعلـيم

 ) .   ٢/٢٩(، مشاهري علامء نجد للشيخ عبد الرمحن آل الشيخ ) ٥/٣٠٦(األعالم : ينظر
 يف اجلامع املعجم مطبوع بذيل كتاب حماسن الدين اإلسالمي ، ١٠٠ فتح املنان ص:نظري) ١(

خالـد . ضـمن املكتبـة الـشاملة لــإلكـرتوين كتـاب املعارصين العلم وطلبة العلامء تراجم
 .الكحل



 

 
 

 .عقيدته ومذهبه الفقهي: املبحث الثالث
 عـىل عقيـدة أهـل الـسنة -رمحه اهللا-  عبد العزيز السلامنكان الشيخ

ـــة واجلامعـــة،  ـــد بأنواعـــه الثالث ـــةيف التوحي ـــة والربوبي األســـامء  واأللوهي
وغريهـا مـن مـسائل  الغيب وواإليامن والصفات، وكذلك يف مسائل القدر

 والـسنة عـىل الكتـاب عليهـا االعـتامد منهجه يف االستداللكان االعتقاد، و
 .  تأويل وال حتريفص دونيحة،مع اإليامن هبذا النصوصحال

شيخ اإلسالم ابن ً وكان قد اعتمد كثريا بعد الكتاب والسنة عىل ما كتبه 
ً ، فكان كثريا ما يقرأ يف مؤلفاهتام ويستقي منهام العقيدة تيمية وتلميذه ابن القيم

مؤلفاتـه يف ذلـك جتـىل ًا يـرغز ًفاد منها علامالصافية املبنية عىل الكتاب والسنة فأ
 عىل العقيدة الواسطية لـشيخ اإلسـالم طولةكذا املخترصة واملة وأجوبة سئلاأل

 .الكواشف اجللية عن معاين الواسطية :  وكتابه الشهري،ابن تيمية
 التي القصيم يف بالد -رمحه اهللا–فقد نشأ الشيخ الفقهي أما مذهب 

عـىل أهلهـا ُّوجـل ، - عنهريض اهللا–شاع فيها مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 
رمحـه اهللا عـىل شـيخه األول َّ، وقد تفقه الـشيخ هب اإلمام أمحد بن حنبلمذ

فقهـاء  الـذي كـان مـن –رمحـه اهللا -العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي 
ًحنـبيل املـذهب، ولكنـه مل يكـن متعـصباالـشيخ احلنابلة، ف بـل مل   للمـذهب،ِّ

مـد املـذهب مـا قـام وإنام كـان يعت ًيكن يلتزمه دائام يف آرائه الفقهية وفتاواه،
يظهـر فإذا رأى الدليل يف غريه أرجح قـال بـه دون حـرج أو تـردد،  الدليل،

األسـئلة واألجوبـة الفقهيـة ًذلك جليا يف مؤلفاته وفتاواه وخاصـة يف كتابـه 
     )١(.املقرونة باألدلة الرشعية

                                                
 . مطبوع بذيل كتاب حماسن الدين اإلسالمي٩٨ فتح املنان ص:نظري ) ١(



 

 
 

 .آثاره العلمية ووفاته: املبحث الرابع
املكتبـة اإلسـالمية -رمحـه اهللا-عبد العزيز السلامن لقد أثرى الشيخ 

ــرية -رمحــه اهللا- وقــد كانــت مؤلفاتــه بمؤلفــات عديــدة، قيمــة يف باهبــا، كث
متفاوتة األحجام فمنها ما اشتمل عىل عدد من املجلدات، ومنها ماكـان يف 

أما موضوعاهتا فكانت متنوعة فقـد جملد واحد، ومنها الرسائل الصغرية، و
 .ألف يف التفسري والعقيدة والفقه والوعظ واإلرشاد

َّوكــان الــداعي لتأليفهــا إمــا طلــب بعــض تالميــذه إبــان تدريــسه يف 
املعهد العلمي،  كام يف كتب العقيدة والفقـه، أو أنـه ألفهـا لتقـرأ يف املـساجد 

 كتايب املناهل، وأوضـح بني العشاءين أو ملناسبة شهر رمضان واحلج،كام يف
املسالك، وأما ما يتعلق بالوعظ واإلرشاد فكان سبب التـأليف فيـه هـو أنـه 
ًرأى كثريا من الناس قد غفل عن اآلخـرة واالسـتعداد هلـا وانـشغل بالـدنيا 

 .الزائلة فرغب يف تذكريهم هبذه املواعظ
بـني طـالب العلـم بقبـول حـسن  -رمحـه اهللا-ه وقد حظيت مؤلفاتـ

ُانتــرشت انتــشارا واســعا وقــد علــم أن الــشيخ وغريهم،و ً  قــد –رمحــه اهللا –ً
أوقف مجيع مؤلفاته هللا تعاىل، فال يباع يشء منهـا،كام أنـه أذن لكـل مـن أراد 

ًطباعتها وقفا هللا وتوزيعها ، مع أن كثريا   قد طلبت من الشيخ من دور النرشً
ك وجعلهـا امتنع مـن ذلـفـهـا ونـرشها،  وبيعتهاعاأن تقوم بطب -رمحه اهللا–

 :وهذه املؤلفات هي عىل النحو التايل ًوقفا عىل العلم وأهله امليامني ،
 : مهامؤلفان  ، وفيهالتفسري وعلوم القرآن: ًوالأ
ــاب-١ ــات" كت ــساطعات آليــات جامع الربهــان " أو "األنــوار ال



 

 
 

 ويقـع يف جـزأين ، وقـد كــان "املحكـم يف أن القـرآن هيـدي للتـي هـي أقـوم
، وهـو موضـوع الدراسـة )هــ١٤٠٢( شـهر صـفر سـنة الفراغ من تأليفه يف

 .التي بني أيدينا وستأيت دراسته مفصلة 
، وهـي رسـالة صـغرية "دعـاء خـتم القـرآن الكـريم":  رسالة يف-٢

ــالقرآن الكــريم ،كــان الفــراغ مــن مجعهــا يف  اشــتملت عــىل أدعيــة تتعلــق ب
 ).  هـ١٦/١٠/١٣٨٥(

 :  وهيمؤلفات ثالثة ، وفيهالعقيدة:ًثانيا
ــاب -١ األســئلة واألجوبــة األصــولية عــىل العقيــدة خمتــرص " كت
رمحـه –، ويعد هذا الكتاب أول مؤلفات الشيخ  جزء واحد وهو"الواسطية

 ).هـ٣٠/١/١٣٨١(وقد فرغ من تأليفه يوم األربعاء -اهللا
األســـــئلة واألجوبـــــة األصـــــولية عـــــىل العقيـــــدة  " كتـــــاب -٢
َّاب الــسابق ،وقــد بــني ، جــاء تأليفـه بعــد الكتــجــزء واحــدوهــو "الواسـطية

فعنـدما كنـت  «: يف مقدمة الكتـاب سـبب تأليفـه، فقـال-رمحه اهللا-الشيخ 
أدرس التالميذ يف الـسنة الرابعـة الثانويـة يف العقيـدة الواسـطية طلـب منـي 

،وقـد فـرغ )١( »بعض التالميذ أن أضع هلم عليها أسئلة وأجوبـة للمراجعـة
 )٢ ().هـ١٦/٦/١٣٨٢(من تأليفه   يف 

                                                
  ٥ىل العقيدة الواسطية صاألسئلة واألجوبة األصولية ع) ١(
 «: ،بقولـه٤الكتاب األول وهو املخترص ص  سبب تأليف-رمحه اهللا-وقد أوضح الشيخ) ٢(

 األسئلة واألجوبة األصولية مبسطة جامعة ألصول كثرية ، وقد طلب مني بعـض فبام أن
ًاألخوان اختصارها، ونظرا لضعف اهلمم وتزاحم الدروس عىل الطالب وقد كان عندنا 
= 



 

 
 

جــزء وهــو  "الكواشــف اجلليــة عــن معــاين الواســطية"تــاب  ك-٣
 فـبام أنـه طلـب «:سبب تأليفه بقولـه-رمحه اهللا–ضخم، وقد أوضح الشيخ 

مني أحد إخواننا أن أحول األسـئلة واألجوبـة األصـولية إىل رشح للعقيـدة 
،وقــــــد فــــــرغ مــــــن تأليفــــــه يف )١( » الواســــــطية فأجبتــــــه إىل ذلــــــك

 ). هـ٧/١١/١٣٨٨(
 : وهيمؤلفات، ستة ، وفيهالفقه: ًثالثا
  يف"األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الـرشعية" كتاب -١

هناية باب العتق ، وقد أوضـح الـشيخ ،وصل فيه إىل همل يكمل،وسبعة أجزاء
أن سبب تأليفه هو طلب بعض تالميذه منه أثناء تدريـسه، وقـد -رمحه اهللا–

الـذي  "سئلة واألجوبـة الفقهيـةاأل "فرغ من تأليف اجلزء السابع من كتاب
 ). هـ٥/٩/١٤٠٠(انتهى بباب العتق، يف 

 "، علم ودليلإحتاف املسلمني بام تيرس من أحكام الدين" كتاب -٢
، وقد وصل فيه إىل هنايـة كتـاب األضـاحي ومل يكمله،ويعـد هـذا نأيجزيف 

 ).هـ١٤٠٣( ، وكان تاريخ الطبعة األوىل للكتاب السابقًا ترصالكتاب خم
، وهي رسـالة صـغرية "ِّالتلخيصات جلل أحكام الزكاة"  كتاب -٣

احلجم خلص فيها معظم أحكام الزكاة، فـرغ مـن تأليفهـا ضـحوة األربعـاء 
 ). هـ٢٤/٣/١٣٨٣(

                                                

رمحـه -، فبهـذا يتبـني أن الـشيخ .»ًاس األول خمترصا فعزمت عىل التـسبب يف طبعـهاألس =
 .واهللا أعلم.  بعد املخترص ألف كتاب األسئلة واألجوبة-اهللا

 ٥ صالكواشف اجللية عن معاين الواسطية ) ١(



 

 
 

ــاب  -٤  ويقــع يف جملــد "املناهــل احلــسان يف دروس رمــضان"كت
واحد، يتعلق بأحكام الـصيام والقيـام والزكاة،وكـان تـاريخ الطبعـة األوىل 

 .)هـ١٣٨٦(كتاب كانت سنة لل
ــاب  -٥ ــسالك إىل أحكــام املناســك"كت ــاب "أوضــح امل ، وهــو كت

اشتمل عىل كثري من أحكام احلج والعمرة،فرغ من تأليفه يف مجادى اآلخـرة 
 .)هـ١٣٩٢(سنة 

 جملــد واحــد،يتعلق "الكنــوز املليــة يف الفــرائض اجلليــة"كتــاب -٦
   .)هـ١٤١٢(لكتاب سنة بأحكام املواريث، وكان تاريخ الطبعة األوىل ل

 ، وفيه مؤلف واحـد ، وهـي رسـالة صـغرية،حماسن اإلسالم : ًرابعا
مي ، ذكر فيها حماسن الدين اإلسـال"من حماسن الدين اإلسالمي ":عنواهنا

 أنـه أفردهـا مـن -رمحـه اهللا–وقد بني الـشيخ يف كثري من أحكامه ورشائعه، 
 . كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان

من معجـزات  "كتاب واحد وهو، وفيها ملعجزات النبوية  ا:ًخامسا
 .  أفرده من كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان" r النبي

جمموعـة ":كتـاب واحـد وهـو، وفيـه شـعر الزهـد واحلكمـة:ًسادسا
قـصائد زهديـة كانـت عـىل ويقـع يف جـزأين، اشـتمل  "القصائد الزهـديات

ــشيخ  ــات ال ــة يف مؤلف ــام ب-رمحــه اهللا-مبثوث ــاب  فق ــا يف كت ــا ومجعه تتبعه
   . )هـ١٤٠٩(مستقل،وكان تاريخ الطبعة األوىل للكتاب سنة 

 : وهيمؤلفات، ستة والتوجيه، وفيه الوعظ واإلرشاد : ًسابعا
ويقع يف ستة جملـدات  " موارد الظمآن لدروس الزمان " كتاب -١



 

 
 

ضــخمة اشــتمل عــىل خطــب وحكــم وأحكــام وقواعــد ومــواعظ وآداب 
 تاريخ تأليفه، وأصـله كتـاب املناهـل -رمحه اهللا–ر الشيخ وأخالق، ومل يذك

احلسان يف دروس رمضان ، لذا مل يـصدر لـه طبعـة أوىل ، وإنـام صـدرت لـه 
    )١ (.)هـ١٣٩٥(طبعة سادسة يف ثالثة أجزاء سنة 

جــزء  وهــو "إرشــاد العبــاد لالســتعداد ليــوم املعــاد" كتــاب -٢
ــــشيخ واحد ــــرغ ال ــــد ف ــــن تألي-رمحــــه اهللا-،،وق ــــسبت  م ــــوم ال ــــه ي ف

 .)هـ٢/٤/١٤٠٦(
ويقـع  "إيقاظ أويل اهلمم العالية إىل اغتنام األيام اخلالية" كتاب -٣

لطيــف احلجــم ، وكــان تــاريخ الطبعــة األوىل للكتــاب ســنة جــزء واحــد يف 
   .)هـ١٤٠٧(

ــشيطان" كتــاب -٤  واحــد  وهــو كتــاب"ســالح اليقظــان لطــرد ال
   .)هـ١٤٠٨(ب سنة لطيف احلجم،كان تاريخ الطبعة األوىل للكتا

،وهـو كتـاب "اغتنام األوقـات يف الباقيـات الـصاحلات" كتاب -٥
  .)هـ١٤٠٩(متوسط احلجم ، كان تاريخ الطبعة األوىل للكتاب سنة 

ويقــع يف ثالثــة  "مفتــاح األفكــار للتأهــب لــدار القــرار" كتــاب -٦
 أجزاء ، وسبب تأليفه هو غفلة كثري من النـاس عـن االسـتعداد ليـوم املعـاد
ًفضمنه مؤلفه شيئا من املواعظ واخلطب واحلكـم واألحكـام والفوائـد ،ومل 
ـــت ســـنة  ـــاب كان ـــه، إال أن الطبعـــة األوىل للكت ـــراغ من ـــاريخ الف ـــذكر ت ي

                                                
 .مطبوع بذيل كتاب حماسن الدين اإلسالمي١٠٧ فتح املنان ص:نظري ) ١(



 

 
 

 .-رمحه اهللا-، وهذا الكتاب هو آخر مؤلفات الشيخ )هـ١٤١٣(
 :وفاته 

ألحد يوم ا فجر -رمحه اهللا تعاىل-الشيخ عبد العزيز بن حممد السلامن تويف  
سنة اثنتني وعرشين وأربعامئة وألف من اهلجـرة صفر  التاسع عرش من شهر

َّعامـا ، وتـأمل النـاس ملوتـه مخـسة وثامنـني  عن عمر بلغ )هـ١٩/٢/١٤٢٢( ً
ًوحزنوا عليه حزنا شديدا  يف اجلـامع الكبـري بعد صالة العـرص  عليه يلُوص،ً

ثـم محـل بعـد ذلـك  ،)-رمحه اهللا-جامع اإلمام تركي بن عبد اهللا (بالرياض 
 . ودفن بمقربة النسيم رشقي مدينة الرياض، وقد شهد جنازته مجع غفري

ــاىل  ــرحم اهللا تع ــف ــز شيخ ال ــد العزي ــذي عب ــم ال ــره يف العل ــىض عم أم
مــن الــدنيا رحــل والــذي ، والتعلــيم والــوعظ واإلرشــاد والنــصح واجلهــاد

ظهــر مــن ٍّحــب ملبــصمت وعــاش طــوال حياتــه بــصمت دون أي بــروز أو 
،وقـد حـرص أن تكـون اإلطراء واملـدح يكره ن ا بل ك،الزائفةيا هر الدنمظا

مجيــع العــروض املاديــة ل ، بــل إن هللا عــز وجــخالــصة مجيــع أعاملــه العلميــة 
، ًوقفا هللا عز وجـلبطبعها كان يأذن ألهل اخلري وألجل بيع مؤلفاته رفضها 
 .، وأسكنه فسيح جناته فجزاه اهللا تعاىل خري اجلزاء

 
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 












 

 
 



 

 
 

 :ريف بتفسريالتع: املبحث األول
 ) .األنوار الساطعات آليات جامعات(

  
الربهان املحكـم يف " أو "األنوار الساطعات آليات جامعات"تفسري 

عبد العزيز بن حممد السلامن :  تأليف الشيخ"أن القرآن هيدي للتي هي أقوم
 يقع يف جزأين وهـو متوسـط احلجـم، جـاوزت عـدد صـفحاته -رمحه اهللا–

 ).١٠٦٠(األلف وستني صفحة 
 الـسبب الـذي دعـاه إىل -رمحـه اهللا-أما سبب تأليفه فقد ذكـر الـشيخ 

ً فبام أين منذ زمـن طويـل وأنـا ألـتمس كتابـا «:تأليفه يف مقدمة التفسري بقوله
ًتتناســب قراءتــه مــع عمــوم النــاس فــيام بــني العــشاءين، خــصوصا يف شــهر 

يف شـهر رمضان املبـارك ، وحيـث إن النـاس يقبلـون عـىل تـالوة كتـاب اهللا 
ًرمضان املبارك رأيت أن أكتب آيات من القرآن الكـريم ، وأمجـع هلـا رشحـا 

   )١( .»ًوافيا باملقصود من كتب املفرسين
قبل تقاعده :وقد ألفه يف أواخر فرتة تدريسه يف معهد إمام الدعوة،أي

 ،)هــ١٤٠٤(للتقاعد يف أوائـل سـنة  هانتهت مدة متديدًبسنتني تقريبا،حيث 
 معظم مؤلفاته ،وقد جـاء يف آخـر اجلـزء األول تـاريخ الفـراغ وبعد أن ألف

وكان الفـراغ مـن هـذا الكتـاب يف ليلـة  «:من تأليفه هذا التفسري، حيث قال
  )٢(. ») هـ١٤٠٢(الثالثني من شهر صفر بعد صالة العشاء سنة 

                                                
 ).١/٣(مقدمة تفسريه األنوار الساطعات  ) ١(
 ).١/٥٥٢(األنوار الساطعات  ) ٢(



 

 
 

 يف مقدمـة -رمحـه اهللا-أما عـن مـصادره يف تفـسريه فقـد ذكـر الـشيخ 
 :ر التي اعتمد عليها وهي عىل النحو التايلتفسريه أشهر املصاد

 . جامع البيان يف تأويل آي القرآن البن جرير الطربي-١
 . تفسري القرآن العظيم البن كثري-٢
 . تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان البن سعدي-٣
 . تفسري املراغي ألمحد بن مصطفى املراغي-٤

دمة تفسريه وأنه اعتمـد عليهـا، هذه املصادر التي رصح بذكرها يف مق
وهناك مصادر أوردها رصحية يف ثنايا تفـسريه وأخـرى مل يـرصح هبـا ولكنـه 

 :نقل منها، وهي عىل النحو التايل 
 .  النكت والعيون للاموردي-١
 .  معامل التنزيل للبغوي -٢
 .     زاد املسري البن اجلوزي -٣
 .     اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي -٤
 دارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي  م-٥
 .  البحر املحيط أليب حيان األندليس-٦
 . فتح القدير للشوكاين -٧
 . يف ظالل القرآن لسيد قطب-٨
 . أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي-٩

 : وهناك مراجع عامة أفاد منها الشيخ وهي عىل النحو التايل
 .شام  السرية النبوية البن ه-١



 

 
 

 .  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -٢
 البــن قــيم نــستعني وإيــاك نعبــد إيــاك منــازل بــني الــسالكني مــدارج -٣      

 .اجلوزية
 . وذخرية الشاكرين البن قيم اجلوزيةالصابرين عدة -٤      
 . اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف البن قيم اجلوزية-٥      
 .  دار السعادة البن قيم اجلوزية مفتاح-٦     
، يـةجالنا للفرقـة االنتـصار يف الشافية بالكافية املسامة نونية ابن القيم -٧     

 . البن القيم
ـــن عبـــد القـــوي -٨      ـــن ) األلفيـــة يف اآلداب الـــرشعية(  منظومـــة اب الب

 .عبدالقوي املرداوي
 .   حطاين القاألندليس حممد بن عبداهللال ،القحطاين نونية -٩    

       
 



 

 
 

 .بيان طريقة مؤلفه فيه: املبحث الثاين
ً القـرآن الكـريم كـامال ، وإنـام كـان خيتـار -رمحه اهللا-  مل يفرس الشيخ 

 فيتناوهلـا -كـام هـو ظـاهر مـن عنـوان الكتـاب-آيات جامعات من القـرآن 
بالتفسري والكشف والبيان،فيبـدأ بعنـوان يتناسـب مـع اآليـة أو اآليـات ثـم 

اآلية أو اآليات ثم ببيان غريب مفرداهتا،وتارة يبدأ ببيان مناسبة اآليـة بذكر 
أو اآليات ملا قبلها،وتارة بذكر سبب النزول، ثم يبني املعنـى العـام لآليـة أو 
اآليـــات، ثـــم يـــذكر مـــا تـــضمنته اآليـــة أو اآليـــات مـــن أحكـــام وفوائـــد 

 .واستنباطات، ويطيل النفس بذكرها ورسدها
 جــزأين، األول مــنهام احتــوى عــىل عــدد مــن وقــد جعــل تفــسريه يف

ًاآليات اجلامعات، بلغت ثالثني موضعا، اختارهـا مـن مواضـع خمتلفـة مـن 
ــرر عــىل األســامع يف  ــا تكثــر قراءهتــا وتك ــرآن الكــريم ، وذلــك لكوهن الق

 .الصلوات اجلهرية، وهو الغاية من تأليف الكتاب 
، من سورة )١٦-٩(وأما اجلزء الثاين فقد ابتدأه بتفسري اآليات 
M/ 0   1:اإلرساء ، ثم ملا رأى أن اآلية التاسعة وهي قوله تعاىل

  =  <  ;  :  9  8  7    6  5  4  3  2
>L ،)شاملة لكل ما رشعه اهللا من العقائد واألحكام عاد إليها )١ 

، )٢٨٠٠(فاستخرج ما دلت عليه من دالالت وأحكام وفوائد حتى بلغ 
ا مجعت وألفت مما يدخل حتت قول اهللا عز إىل هنا ينتهي م «:ثم قال

                                                
 ).٩(سورة اإلرساء ، اآلية ) ١(



 

 
 

والذي أرى أنه يدخل ،M5  4  3  2  1  0  / L:وجل
حتتها مجيع ما رشعه اهللا من األحكام ، ولكن هذا ما يرسه اهللا وهو ألفان 

 فكان اجلزء الثاين يف بيان ما دلت عليه آية اإلرساء )١(.» ) ٢٨٠٠(وثامنامئة 
ي أقوم، وهو ما دل عليه العنوان اآلخر وهو أن هذا القرآن هيدي للتي ه

، ولعل "َّ الربهان املحكم يف أن القرآن هيدي للتي هي أقوم ":للكتاب
 .الشيخ قصد هذا يف ذكره العنوان اآلخر

 
 
 

                                                
 ).٢/٥١٢(األنوار الساطعات  ) ١(



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 









  
                    

  
 
 



 

 
 



 

 
 

 :-رمحه اهللا-أصح طرق التفسري عند الشيخ : املطلب األول
 :تفسريه القرآن بالقرآن: ًأوال

حـسن طـرق التفـسري وأصـحها، وهـو بـالقرآن هلـو أ تفسري القرآن َّإن
اهللا،  التفسري وأرشفها، ألنه تفـسري لكـالم اهللا تعـاىل بكـالم ًأيضا أجل أنواع

 .وال أحد أعلم بمراد اهللا من اهللا
 ذلـك يف الطـرق أصـح َّإن «:-رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

َأمجل فام بالقرآن، القرآن يفرس أن ِ ْ َفرس قد فإنه مكان يف ُ ِّ  ومـا آخر، موضع يف ُ
ِاخترص ُ َبسط فقد مكان من ْ ِ   )١(. » آخر موضع يف ُ

ــشيخ أدرك وقــد ــز  ال ــد العزي ــوع مــن - رمحــه اهللا-عب ــة هــذا الن  أمهي
التفسري، فاعتمد عليه أيام اعتامد واعتنى به، ومن أبرز مالمح مـنهج الـشيخ 

 : يف تفسريه القرآن بالقرآن ما ييل-رمحه اهللا-
لكلمة من القـرآن بكلمـة أخـرى أوضـح منهـا وأبـني أنه يفرس ا: ًأوال

 :ًمعنى ، واألمثلة عىل ذلك كثرية، فمن ذلك 
M  p   o        n  m  l  k  j    :قولــــه عنــــد تفــــسري -١

t  s    r   q L ،)ـــشيخ   )٢ ـــال ال ـــراد «:-رمحـــه اهللا-ق  امل
  M  G  F  E   D :تعـاىل قولـه ونظريه له، عبادهتم الشيطان بدعائهم

I  H  Q  P    O  N  ML  K     J    L ،)اخلليـــــل وقـــــول )٣: 
                                                

 ٣٦ ص التفسري أصول يف مقدمة ) ١(
 ).١١٧(سورة النساء اآلية  ) ٢(
 ).٦٠(سورة يس ، اآلية  ) ٣(



 

 
 

M   cb  a  ̀   _L،)١( وقولــه:M  4    3 6  5     L.)٣( »)٢( 
 .  ففرس كلمة الدعاء يف اآلية بالعبادة 

 M   m  l   k  j  i : وعنـــــد تفـــــسري قولـــــه تعـــــاىل-٢
  q     p  o   n L  ،)الذي وهذا «:-رمحه اهللا-قال الشيخ   )٤ 

 M p o n:قولـه مـن اآليـة هذه يف إبليس عن وعال جل ذكره
qL، كقولـه كتابـه، مـن خـرُأ مواضـع يف نهَّبي، اآلية:  M  O  N  M

  ]  \   [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R   Q  P
  e  d   c  b  a  `_  ^L ،)وقولــــــــه )٥:  M   é  è

  ë  ê  L ،)هللارمحه ا-فالشيخ  )٧(.» اآليات من ذلك غري إىل  )٦- 
بكلمة أخـرى مـن القـرآن أوضـح منهـا وهـي اإلغـواء ) أحتنكن(َّبني كلمة 

  .  واإلضالل من كل وجه
 يفرس اجلملة املبهمة بجملة أوضـح منهـا -رمحه اهللا-أن الشيخ : ًثانيا

 : وأبني، ومن األمثلة عىل ذلك

                                                
 ).٤٤(سورة مريم ، اآلية ) ١(
 ).٤١(سورة سبأ ، اآلية ) ٢(
 ) .١/٢٢١(األنوار الساطعات ) ٣(
 ).٦٢(اإلرساء ، اآلية سورة ) ٤(
 ).١٧-١٦(سورة األعراف اآليتان ) ٥(
 ).٨٢(سورة ص ، اآلية ) ٦(
 ) .١/٣٧٤(األنوار الساطعات ) ٧(



 

 
 

يقول الـشيخ  )١(،M  >   =  <  ; L   :عند تفسري قوله تعاىل -١
 حيـث النـساء، سـورة يف املـذكورون هم عليهم اهللا أنعم والذين «:-رمحه اهللا-

ــــال M  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   :تعــــاىل اهللا ق

Z   Y  XW  V  U  T [L،)٣(.»)٢(    

ــه عنــد تفــسري -٢ ̄  °   ± M  :قول   ®  ¬  «L)٤ (
 أنـه أي«:  يوضح املراد بام يعلمون ويفرسه بالقرآن فيقـول- رمحه اهللا–نجد أنه 
ــيس ــه ل ــك ل ــق يف ال نظــري وال رشي ــرزق اخلل ــدبري، وال ــة يف وال والت  األلوهي

   ©  M ̈§ ¦ ª :بقولـه عـنهم ثناؤه جل أخرب والكامل،كام

°  ̄   ®   ¬  «L ،)وقـــــــال)٥  :M  ®      ¬  «  ª
  ¼  »  º  ¹  ̧     ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄

È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½L،) ٧(. » )٦(     
 بتفسري القرآن بالقرآن أنه يفرس املعنـى -رمحه اهللا-ومن اهتاممه : ًثالثا

                                                
 ).٧(سورة الفاحتة، اآلية ) ١(
 ).٦٩(سورة النساء ، اآلية ) ٢(
 ) . ١٧/ ١(األنوار الساطعات ) ٣(
 ).٢٢(سورة البقرة ، اآلية ) ٤(
 ).٨٧(سورة الزخرف ،اآلية ) ٥(
 ).٣١(سورة يونس ،اآلية ) ٦(
 ) .١/٣٢(األنوار الساطعات ) ٧(



 

 
 

 :العام لآلية أو اآليات بآيات من القرآن، وإليك األمثلة عىل ذلك
  )١(M 4  3  2  10  /   .   -  ,L : عند تفسري قوله تعـاىل-١ 

 األرض ثبات َقدماه وحتس الغمرة عنه تنجيل فام اإلنسان، هو اإلنسان «:يقول
 األهـواء، وتتقاذفـه عنـه ويعـرض اهللا فينـسى الـشدة حلظة ينسى حتى حتته، من

 كـان مـا إىل فريجـع اخلطـر، جالهـا التـي فطرته عىل وتغطي الشهوات، وجترفه
 املعنـى وهـذا، اإليـامن بنـور واسـتنار فأرشق اهللا عصمه من إال الكفر، من عليه

: ; > = <  M :كقولــه كثــرية، آيــات يف وعــال جــل أوضــحه املــذكور
  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D        C  B  A  @?

  \  [  Z    Y  XW  V  U  T  S       R  Q  P  O    N
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  M   ~  }  |  {   z     y  x    w  v  u  t    s    r  q  p:وقوله

                                                
 ).٦٧(سورة اإلرساء ، اآلية  ) ١(
 ).٢٣-٢٢(سورة يونس ، اآليتان  ) ٢(
 ).٦٤-٦٣(سورة األنعام ، اآليتان  ) ٣(
 ).٢٢( سورة لقامن ، اآلية ) ٤(



 

 
 

   ̈      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡         �©       «ª  L  .)ذلـك غـري إىل )١ 
          )٢( .»اآليات من

M     <  ;  :  9  8     7  6  : وعنــد تفــسري قولــه تعــاىل-٢
  @  ?   >   = L ،)الكريم القرآن عن يعرض من أن :املعنى «: يقول)٣ 

 الـسوء، لـه ويـزين لـه، ويوسوس ويمنيه ويعده يقارنه ًشيطانا له اهللا يقيض
<   ?  @  M  F  E  D  C  B  A  :تعـاىل كقوله اآلية وهذه

  M  L  K  J  I   H  G L ،)ـــــه)٤   «   ¼  ½   M  : وكقول
¿  ¾ L، )وكقوله جل وعـال)٥ :  M   g  f  e  d     c  b

  k  j  i  h   L .)٧.(» اآلية )٦(  
يفرس الكلمة من القرآن فيحكم عليهـا بـالعموم -رمحه اهللا-أنه :ًرابعا

 :من القرآن ، فمن ذلكثم يستدل عليها 
ـــسري  -١ ـــد تف ـــهعن ـــاىل قول ) ٨(. M      21  0  /  .   L  :تع

                                                
 ).٨(سورة الزمر، اآلية ) ٥(
 ) .١/٣٨٥(األنوار الساطعات ) ١(
 ).٣٦( اآلية سورة الزخرف ،) ٢(
  ).١١٥(سورة النساء، اآلية ) ٣(
 ).٥(سورة الصف، اآلية ) ٤(
 ).٢٥(سورة فصلت، اآلية ) ٥(
 ) .١/٥٠١(األنوار الساطعات ) ٦(
 ).١١٤(سورة النساء، اآلية ) ٧(



 

 
 

 عـام هـذا، M   21  0  /  .  L : وقوله تعـاىل«:-رمحه اهللا-يقول
ــدماء يف ــوال ال ــراض واألم ــان، واألع ــل ويف واألدي ــع يشء ك ــداعي يق  الت

ــه، واالخــتالف ــراد كــالم كــل ويف في ــه ُي ــال اهللا، وجــه ب ــةا يف تعــاىل وق  آلي
*  +   ,  -  M  :تعاىل وقال) ١(، M  32  1L  :األخرى

  /. L ،)تعــــاىل وقــــال) ٢:  M  ³²  ±  °    ̄ ®  ¬
  ¸  ¶   µ  ´   L.)٤ (.») ٣( 

ــسري -٢ ــد تف ــهعن ــاىل قول M  6  5  4  3  2   1  0  :تع
7L .)وابتغـى القـرآن تبـاعا عن أعرض من: أي «:-رمحه اهللا-يقول)  ٥ 

 سـواء إىل وهيديـه يـضله اهللا فـإن ونواهيه، بأوامره هتاون وغريه،أ من اهلدى
 بـل محله، عىل يقدر ال ما واآلثام األوزار من القيامة يوم وسيحمل اجلحيم،
 أهـل والعجـم، العـرب مـن القـرآن بلغه من كل يف عام وهذا، ظهره ينقض

 بلغـه مـن فكـل) ٦(،  M   65  4  3  2 L : قـال كـام وغـريهم، الكتـاب
  )٧(. » له وداع له نذير هوف القرآن

                                                
 ).١٢٨(سورة النساء، اآلية ) ١(
 ).١(سورة األنفال، اآلية ) ٢(
 ).١٠(سورة احلجرات، اآلية ) ٣(
 ) .١/٢١٠(ار الساطعات األنو) ٤(
 ).١٠٠(سورة طه، اآلية ) ٥(
 ).١٩(سورة األنعام، اآلية  ) ٦(
 ) .١/٤٠١(األنوار الساطعات  ) ٧(



 

 
 

عندما يعرض أقوال املفرسين وخيتـار مـا يـراه -رمحه اهللا-أنه:ً خامسا
 :ًراجحا يؤيد ذلك باآليات القرآنية ، واألمثلة عىل ذلك كثرية فمنها 

يقـول ) ١(، M  vu   t  s  r  q   L  : عند تفسري قوله تعاىل-١
 بـأن والقـول «:عنـى اإلمـام  بعد عرضـه ألقـوال املفـرسين يف م-رمحه اهللا-

  M   ¹  :تعـاىل لقوله النفس؛ إليه متيل الذي هو األعامل كتاب باإلمام املراد
  ¾      ½  ¼  »  º L ،)ــه) ٢ ــاىل وقول M  P    O  N  :تع

  T  S  R     Q   L  ،)ـــــه) ٣ ـــــدها وقول   M   y  x  w  :بع
    z   L ، ٤ (. » أعلم واهللا( 

 

 :آن بالسنةتفسريه القر: ًثانيا
ًإن تفسري القرآن بالسنة يعـد بيانـا وإيـضاحا للقـرآن الكـريم كـام قـال  ً َّ

ـــــــــاىل M   <  ;  :  9  8  7     6   5  43  2 :تع
   >  = L .)٥ (  

ــة ــن تيمي ــال شــيخ اإلســالم اب ــإن «:-رمحــه اهللا-وق ــاك ف ــك أعي  ذل
 وموضـحة للقـرآن شـارحة فإهنـا بالـسنة، فعليـكتفسري القرآن بالقرآن :أي

                                                
  ).٧١(سورة اإلرساء، اآلية ) ١(
  ).١٢(سورة يس، اآلية ) ٢(
 ).٤٩(سورة الكهف، اآلية ) ٣(
 ) .١/٣٩٤(األنوار الساطعات ) ٤(
 ).٤٤(سورة النحل،اآلية ) ٥(



 

 
 

  )١(. »له
 َّة يف تفـسري القـرآن نجـد أن الـشيخوهلذه األمهية واملكانة للسنة النبوي

 قد اعتنى بالسنة النبوية غايـة االعتنـاء واعتمـدها يف -رمحه اهللا-عبد العزيز
يف -رمحه اهللا-تفسريه للقرآن، وقد تنوعت مالمح منهج الشيخ عبد العزيز 

 : ييلتفسريه القرآن بالسنة فكان من أبرزها ما
أنه يفرس الكلمة ويوضح معناها بام جاء بالـسنة ، وإليـك أمثلـة : ًأوال

 : ذلك
̄  °   ±  M : عند تفسريه لقولـه تعـاىل-١    ®  ¬  «L)٢( 

 «: معنـى األنـداد ويوضـح ذلـك بـام جـاء يف الـسنة فيقـول-رمحـه اهللا-يبني 
 قـال ًالرجـ أن: احلـديث  ويف ،والكفـؤ والنظـري املثيل ند،وهو مجع واألنداد
 ويف) ٣(»؟ًنــدا هللا أجعلتنــي «: قــال وشــئت، اهللا شــاء مــا: r اهللا لرســول
 اهللا شـاء مـا :تقولـون تنـددون، أنكـم لـوال أنتم القوم نعم  «:اآلخر احلديث

 لـتخلص الـرشك عـن النهـي يف يـشددان ُّوالـسنة فـالقرآن )٤( ،»فالن وشاء
 )٥( .» نقية العقيدة

M    I  H    G  FE  D     C  B :وعند تفسريه لقوله تعاىل -٢ 
                                                

 ٣٦ ص التفسري أصول يف مقدمة) ٦(
 ).٢٢(سورة البقرة،اآلية ) ١(
والنـسائي يف ) ٣/٣٣٩( واإلمام أمحـد يف مـسنده ٢٧٤رواه البخاري يف األدب املفرد ص) ٢(

 .  ، وصححه األلباين)٦/٢٤٥(السنن الكربى 
 .،وصححه األلباين)٧/٦(رواه النسائي يف السنن الكربى ) ٣(
 ) .١/٣١(األنوار الساطعات ) ٤(



 

 
 

  J L،)يبني املراد بالصور بام جاء يف السنة ثم يسوق األحاديث الـواردة يف )١ 
 وثبت - ثم قال-،للمحرش الناس به يدعى فيه ينفخ قرن الصور  «:ذلك فيقول

 وقـد )٢( ،»فيـه ينفخ قرن «:فقال الصور، عن ُسئل r اهللا رسول أن احلديث يف
 بقدر منه الدائرة عظيم قرن إنه «: t هريرة أيب رواية من ورالص حديث يف جاء

 )٣(.»u إرسافيل فيه واألرض،ينفخ السموات
 أنعــم كيــف«:r اهللا رســول قــال: قــال t اخلــدري ســعيد أيب وعــن
 يـؤمر متـى ينتظـر جبهته وحنى سمعه، وأصغى التقمه قد الصور وصاحب
 ونعـم اهللا حـسبنا: قولـوا «:قـال ؟ تأمرنـا ومـا اهللا، رسول يا: فقال ،»بالنفخ
 )٥ ( .»)٤( »الوكيل

 بتفـسري القـرآن بالـسنة أنـه يفـرس املعنـى -رمحـه اهللا-من عنايتـه: ًثانيا
 :العام لآلية أو اآليات باألحاديث التي توضحه، وإليك األمثلة عىل ذلك

 عند تفـسريه آيـة الوضـوء يبـني املـراد مـن القيـام الـوارد يف قولـه -١ 

                                                
 ).١٠٢(سورة طه،اآلية ) ٥(
ــننه ) ١( ــو داود يف س ــننه ) ٤/٣٧٨(رواه أب ــذي يف س ــسنن ) ٤/٦٢٠(والرتم ــسائي يف ال والن

 .، وصححه األلباين)٦/٣٩٢(الكربى 
وابـن ) ١٩/٥٠٣(هذا جزء من حديث الصور الطويل الـذي رواه ابـن جريـر يف تفـسريه ) ٢(

ــه يف مــسنده )١١/٢١٠(أيب حــاتم يف تفــسريه  ــشيخ يف )١/٨٤(، وابــن راهوي ــو ال ، وأب
 وهـو مـشهور حـديث هـذا) ٣/٢٨٧(قال ابن كثري يف تفسريه ) ٣/٨٢٢(كتاب العظمة 

 .نكارة ألفاظه ويف بعض،املتفرقة األحاديث يف شواهد ولبعضه ،ًجدا غريب
 .  صححه األلباينو )٥/٣٧٥( يف سننه الرتمذيو) ٥/١٤٥(اإلمام أمحد يف املسند  رواه) ٣(
 ) .١/٤٠١(اطعات األنوار الس) ٤(



 

 
 

 :فيقـــــول) ١(، M  #  "  !  '  &  %  $    L :تعـــــاىل
 إذا إال الـصالة إىل قـام مـن عـىل جتـب ال الطهارة ن أعىل املسلمني ومجهور«

 إلخ،... وجوهكم فاغسلوا حمدثني الصالة إىل قمتم إذا: واملعنى، ًحمدثا كان
 أمحـد روى فقـد األول، الـصدر يف العمليـة الـسنة مـن مـستفاد احلكم وهذا

 يتوضأ r النبي وكان «:قال t بريدة حديث من السنن وأصحاب ومسلم
 الصلوات وصىل خفيه، عىل ومسح توضأ الفتح يوم كان فلام صالة كل عند

 تكـن مل ًشـيئا فعلـت اهللا،إنـك رسـول يـا:t عمـر لـه فقـال واحـد، بوضوء
 الـسنن وأصـحاب البخاري وروى )٢(،» عمر يا فعلتهًعمدا  «:فقال تفعله،

 كـان« :يقـول t مالك بن أنس معتس:t األنصاري عامر بن عمرو عن
 كنـا: قال تصنعون؟ كيف فأنتم: قلت: قال صالة، كل عند يتوضأ r النبي
 من والشيخان أمحد وروى )٣(،»نحدث مل ما واحد بوضوء الصلوات نصيل

                                                
 ).٦(سورة املائدة،اآلية ) ٥(
ــو داود يف )١/٢٣٢(، ومــسلم يف صــحيحه )٣٨/٦٥(اإلمــام أمحــد يف املــسند  رواه) ١( ، وأب

، وابـن ماجـه يف )١/٨٦(، والنسائي يف سننه)١/٨٩(والرتمذي يف سننه ) ١/٦٦(سننه 
ســلم بعــد ، وبريــدة هــو ابــن احلــصيب األســلمي الــصحايب اجلليــل ، أ)١/١٧٠(ســننه 

االسـتيعاب البـن : ، ينظـر)هــ٦٣( من بدر سكن البـرصة ، مـات سـنة rمنرصف النبي 
 . ،)١/٢٨٦(اإلصابة البن حجر ) ١/٥٦(عبد الرب 

ــننه ) ١/٨٧(البخــاري يف صــحيحه  رواه) ٢( ــو داود يف س ــننه ) ١/٦٦(وأب ــذي يف س والرتم
 عـامر بن عمرو و،)١/١٧٠(، وابن ماجه يف سننه )١/٨٥(، والنسائي يف سننه)١/٨٨(

أسـد : ، ينظـرًبـدرا شـهدإنـه ممـن  ليـق املـازين اخلزرجـي األنـصاري النجار بنا مالك بن
، وأنس بن مالك بن النرض من بنـي النجـار ،خـادم رسـول )١/٨٥٨(الغابة البن األثري 

 =، )١/٣٥(الستيعاب ا: ، ينظر)هـ٩١(اهللا من املكثرين للرواية، سكن البرصة وتويف سنة 



 

 
 

ـــرة أيب حـــديث ـــل ال«:t هري ـــى أحـــدث إذا مأحـــدك صـــالة اهللا يقب  حت
 )٢.(») ١(.»يتوضأ
 M   9  8  7  6  5  4 : عند تفسريه لقولـه تعـاىل-٢

=  <  ;   :L  ،)يبني رمحه اهللا معنـى اآليـة بـام ورد )٣ 
 فيـه،نص راغـب لـه حمـب وهـو أخرجه:أي «:من أحاديث فيقول يف معناها

 واخللـف، الـسلف مـن وغريمهـا )٤ (جبري بن مسعود،وسعيد ابن ذلك عىل
 الـصدقة أفـضل«:ًمرفوعا  t هريرة أيب حديث من الصحيحني يف ثبت كام
 روى وقـد) ٥(،»الفقـر وختـيش الغنى تأمل شحيح صحيح وأنت تصدق نأ

  r: »M  6  5  4 اهللا رســول قــال:قــال ،t مــسعود ابــن عــن احلــاكم
   )٧( .»)٦(.»الفقر وختشى العيش تأمل صحيح وأنت تعطيه أن، 〉7

                                                

 ).١/١٢٧(اإلصابة  =
والرتمــذي يف ســننه ) ١/٦٦(وأبــو داود يف ســننه ) ١/٨٧(البخــاري يف صــحيحه  رواه ) ١(

 ).  ١/١٧٠(، وابن ماجه يف سننه )١/٨٥(، والنسائي يف سننه)١/٨٨(
 ) .١/٢٣٤(األنوار الساطعات  ) ٢(
 ).١٧٧(سورة البقرة ،اآلية  ) ٣(
ًم ، شـهد بـدرا هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل مـن الـسابقني لإلسـال:ابن مسعود ) ٤(

، وسعيد )٤/٢٣٣(،اإلصابة )١/٣٠٢(، ينظر االستيعاب )هـ٣٢(وما بعدها تويف سنة
 ســنة بواســط احلجــاج  قتلــه،املقريء املفــرس ،مــن التــابعنياألســدي مــوالهمبــن جبــري 

 ١٣٤غاية النهاية ص) ٤/٣٢١(سري أعالم النبالء :  ينظر،)هـ٩٥(
 ).٢/٧١٦(،وصحيح مسلم)٢/٥١٥(صحيح البخاري ) ٥(
ــال ،)٢/٢٩٩(املــستدرك ) ٦( ــشيخني رشط عــىل صــحيح حــديث هــذا: وق ، خيرجــاه ومل ال

 .ووافقه الذهبي
 ) .١/٧٣(األنوار الساطعات ) ٧(



 

 
 

من عنايته بتفسري القرآن بالسنة أنه عندما يفرس اآلية أو اآليـات : ًثالثا
 :حاديث الواردة يف موضوع اآلية، وإليك األمثلة عىل ذلكفإنه يسوق األ

 )١(M 2  1  0        /  .L  : عند تفسريه لقولـه تعـاىل-٢
 معنى اآلية ثم يسوق األحاديث الواردة يف فـضل اإلنفـاق -رمحه اهللا-يبني 

 اخلري، وجوه يف واإلنفاق اجلود عىل احلث يف أحاديث وردت وقد «:فيقول
 يصبح يوم من ما «:r اهللا رسول قال:قال   t هريرة أيب عن ورد ما: فمنها
 ًخلفا،ويقول ًمنفقا أعط اللهم: أحدمها ينزالن،فيقول وملكان إال فيه العباد
 :قـال r اهللا رسـول أن وعنـه )٢(عليه، متفق » ًتلفا ًممسكا أعط اللهم:اآلخر

  )٤ (.».)٣ (عليه متفق »عليك ينفق آدم ابن يا أنفق: تعاىل اهللا قال«
وقد ساق يف هذا سبعة أحاديث،مما يدل عىل عنايتـه البالغـة واهتاممـه 

 M   i  h  g  :بل إنـه أورد عنـد تفـسري قولـه تعـاىل بالسنة يف تفسريه،
  o   n  ml  k  j   L،)عـــرشة أحاديـــث يف فـــضل بـــر )٥ 

ــدين، ــه)٦(الوال ــسري قول ــد تف ــاق عن ــاىل  وس  ©    M  ®  ¬  «  ª :تع

                                                
 ).١٣٤(سورة آل عمران ،اآلية ) ١(
 ). ٢/٧٠٠(،وصحيح مسلم )٢/٥٢٢(صحيح البخاري ) ٢(
 ).٢/٦٩٠(، وصحيح مسلم )٤/١٧٢٤(صحيح البخاري ) ٣(
 ) .١/١٢٤(الساطعات األنوار ) ٤(
 ).٣٦(سورة النساء ،اآلية ) ٥(
 ) .١/١٥٦(األنوار الساطعات ) ٦(



 

 
 

 ±   °  ¯L ،)وأورد عنــد )٢( ســبعة أحاديــث يف شــأن األمانــة،)١ 
̈    ©Mª   :تفسري قوله تعاىل   § ¦L)٣( 
وهكـذا يف  ،)٤(ً عىل أمته وشفقته عليهم أربعة عرش حديثاrيف بيان حرصه 

 .ًمواضع كثرية نجده هيتم بالسنة يف تفسريه اهتامما بالغا
يف تفـسري -رمحـه اهللا-ومما جتدر اإلشارة إليه مما يتعلق بمـنهج الـشيخ 

 :  القرآن بالسنة ما ييل
ً عندما يورد األحاديث يوردها غالبا،كاملة -رمحه اهللا-أن الشيخ  -١

ومن أخرجها من أهل العلم، مثال ذلـك  y ويذكر من رواها من الصحابة
 يقـرأ ملـن ويـستحب «: عند تفسري سـورة الفاحتـة -رمحه اهللا-ما قاله الشيخ 

 عن الصحيحني في فاستجب اللهم: ومعناها ،آمني: بعدها يقول أن الفاحتة
 وافـق مـن فإنـه فـأمنوا، اإلمـام أمن إذا «:قال r اهللا رسول أن t هريرة أيب

 )٥(.»،ذنبه من تقدم ما له غفر املالئكة تأمني تأمينه
ــسلم ــول أن ومل ــال r اهللا رس ــدكم قــال إذا «:ق ــصالة يف أح  آمــني ال

 مـن تقـدم مـا لـه غفـر األخـرى إحـدامها فوافقـت آمـني، السامء يف واملالئكة

                                                
 ).٥٨(سورة النساء ،اآلية ) ٧(
 ) .١/١٧٩(األنوار الساطعات ) ٨(
 ).١٢٨(سورة التوبة ،اآلية ) ١(
 ) .١/٣٣١(األنوار الساطعات ) ٢(
 ).١/٣٠٧(، صحيح مسلم )١/٢٧٠(صحيح البخاري ) ٣(



 

 
 

   )٢ (.» )١(.»ذنبه
 أن الـشيخ رمحـه اهللا عنــدما يـورد األحاديـث ويستــشهد هبـا فإنــه -٢ 

  : ًغالبا ما يتعقبها باحلكم عليها، فمن ذلـك مـا جـاء عنـد تفـسري قولـه تعـاىل
M  (     '  &  %  $  #  "    L ،)أفـضل ومن « قال رمحه اهللا )٣ 

 اهللا رسـول قـال: قـال ًمرفوعـا t عبـاس ابـن عن ورد كام البياض، اللباس
r: » موتاكم، فيها وكفنوا ثيابكم، خري من فإهنا البياض، ثيابكم من البسوا 

ــد، كحــالكم خــري وإن ــه اإلثم ــو فإن ــرص جيل ــت الب ــشعر وينب  هــذا، )٤(»ال
 وأهـــل ًأيــضا وألمحــد مــسلم، رشط عـــىل رجالــه اإلســناد جيــد حــديث
 :r اهللا رســول قــال: قــال ،t جنــدب بــن ســمرة عــن جيــد بإســناد الــسنن

 فيهـــا وكفنـــوا وأطيـــب، أطهـــر فالبـــسوها،فإهنا البيـــاض بثيـــاب علـــيكم«
   )٦ .(».)٥(» موتاكم

وتارة يورد األحاديث الضعيفة والغريبة دون أن يـذكر مـن رواهـا أو 
                                                

 ) .١/٣٠٧(سلم  صحيح م) ٤(
 ) .  ١/٢٦(األنوار الساطعات ) ٥(
 ).٣١(سورة األعراف ،اآلية ) ١(
ــسند ) ٢( ــام أمحــد يف امل ــننه )٤/٩٤(رواه اإلم ــو داود يف س ــننه ) ٤/٩(، وأب ــذي يف س والرتم

 ) ٤/٣٤(، والنسائي يف سننه)٣/٣١٩(
ــذي يف ســننه )٣٣/٣٢٧(رواه اإلمــام أمحــد يف املــسند ) ٣( ــسائي يف ، و)٥/١١٧(،والرتم الن

 جنـدب بـن سـمرةوصححه األلبـاين، و) ٢/١١٨١(،وابن ماجه يف سننه )٤/٣٤(سننه 
: ،ينظــر)هـــ٥٩(بــن هــالل الفــزاري مــن صــغار الــصحابة نــزل البــرصة وتــويف هبــا ســنة 

 ).٣/١٧٨(،اإلصابة )١/١٩٧(االستيعاب 
 ) ١/٢٩٨(األنوار الساطعات ) ٤(



 

 
 

 رسول عن t أمامة أيب عنًأخرجها وال يتعقبها أيضا، فمن ذلك ما أورده 
 إىل أنزلتنــي رب، يــا: قــال األرض، إىل أنــزل ملــا إبلــيس إن «:قــال r اهللا

 يل فاجعــل: قــال احلــامم،: قــال ،ًبيتــا يل فاجعــل ًرجــيام، وجعلتنــي األرض،
 ما كل: قال ،ًطعاما يل فاجعل: قال الطرقات، وجمامع األسواق: قال ،ًجملسا

 فاجعـل: قال مسكر، كل: قال ،ًرشابا يل فاجعل: قال عليه، اهللا اسم يذكر مل
 يل فاجعـل: قـال الـشعر،: قـال ،ًقرآنا يل فاجعل: قال املزمار،: قال ،ًمؤذنا يل

 يل فاجعـل: قـال الكـذب،: قـال ،ًحـديثا يل فاجعل: قال الوشم،: قال ،ًكتابا
 . )١ (»النساء: قال مصائد، يل فاجعل: قال الكهنة،:قال ،ًرسال

M  c :يف سبب نزول قوله تعاىل )٢( tومنها حديث ثعلبة بن حاطب 

n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  dL )وكــــــــــــذا )٣ 
                                                

ــري  ) ١( ــد ،قــا)٨/٢٠٧(رواه الطــرباين يف املعجــم الكب ): ٨/٣٦(ل اهليثمــي يف جممــع الزوائ
، قـال األلبــاين يف السلــسلة " ضــعيف وهـو األهلــاين يزيـد بــن عـيل وفيــه الطـرباين رواه"

، وأبو أمامة هو صدي بن عجـالن مـشهور بكنيتـه مـن ًجدا منكر) ٣٦/١٤١(الضعيفة 
،أسـد )١/٢٢٢(االسـتيعاب :،ينظـر)هــ٨١(أجالء الصحابة،سكن محص وتـويف سـنة 

 ).١/٥١٧(الغابة 
ًثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد األويس األنصاري صـحايب جليـل ممـن شـهد بـدرا،  ) ٢(

،أسـد الغابـة )١/٦٣(االسـتيعاب : ، ينظـرyتويف يف خالفة عمر وقيل يف خالفة عـثامن
)١/١٥٠.( 

، وهي قصة طويلة ومشهورة ذكرها كثري من املفـرسين يف سـبب )٧٥(سورة التوبة ،اآلية ) ٣(
ــة،  ــزول اآلي ــربي يف تفــسريه ن ــد رواهــا الط ــن أيب حــاتم يف تفــسريه )١٤/٣٧٠(وق ،واب

 القـصة هـذه أهـل العلـم أنكـر  وقـد،)٨/٢١٨(،والطرباين يف املعجم الكبـري )٧/٣٤٥(
 عىل"): ٢٠٨  /١١ (املحىل يف قال حزم، ابن اإلمام بذلك قال فممن ببطالهنا،حكموا و

 = بـدري ثعلبـة ألن باطـل؛ وهذا حاطب، بن ثعلبة يف نزلت وأهنا يصح ال أثرا روينا قد أنه



 

 
 

  )١(.حديث الصور املتقدم
 :تفسريه القرآن بأقوال الصحابة والتابعني: ًثالثا

 قد rُ للقرآن الكريم إذا علم أن النبي yتظهر أمهية تفسري الصحابة 
بني ألصحابه معاين القرآن، كام بني هلم ألفاظـه، وال حيـصل البيـان والـبالغ 

 r قـــد ســـمعوا مـــن النبـــي yصود إال بـــذلك،ومعلوم أن الـــصحابة املقـــ
األحاديث الكثرية،ورأوا منه من األحوال املـشاهدة، وعلمـوا بقلـوهبم مـن 

 .مقاصده، ودعوته ما يوجب فهم ما أراد بكالمه

وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس ملن بعدهم كان الرجوع إليهم يف 
ًذلك دون غريهم متعينا قطعا ً. 

ــةيقــول ــن تيمي ــذ «:-رمحــه اهللا- شــيخ اإلســالم اب  نجــد مل إذا وحينئ
 فــإهنم الـصحابة أقــوال إىل ذلـك يف رجعنـا الــسنة يف وال القـرآن يف التفـسري
 مـن هلم وملا هبا؛ اختصوا التي واألحوال القرآن من شاهدوه ملا بذلك أدرى
 وكـرباؤهم علامؤهـم سـيام الصالح؛ال والعمل الصحيح والعلم التام الفهم

                                                

 عـن يزيـد بـن عـيل عـن رفاعـة بـن معـان طريـق مـن بإسـناده احلـديث ساق ثم معروف، =
 بقـبض أمـر اهللا ألن شـك؛ ال باطـل وهـذا": وقـال أمامـة أيب عن الرمحن عبد بن القاسم
 فال ندينا العرب جزيرة يف يبقى أال موته عند السالم عليه وأمر املسلمني، أموال زكوات

 فـسحة وال بـد وال زكاتـه قبض وعمر بكر أيب عىل ففرض مسلام يكون أن من ثعلبة خيلو
 ويف شك، بال األثر هذا فسقط العرب جزيرة يف يبقى أال ففرض كافرا كان وإن ذلك، يف

 - امللـك عبـد ابـن هـو - يزيـد بـن وعـيل الـرمحن عبد بن والقاسم رفاعة، بن معان رواته
  .   أهـ"ضعفاء وكلهم

    ٢٦ص: ، ينظر"ًغريب جدا "قال عنه ابن كثري ) ١(



 

 
 

  )١(. » املهديني واألئمة الراشدين اخللفاء األربعة كاألئمة
لـه منزلـة ومزيـة فللقـرآن الكـريم  -رمحهـم اهللا-وأما تفسري التـابعني 

فهــو يــأيت يف املرتبــة الرابعــة بعــد تفــسري القــرآن بــأقوال الــصحابة  خاصــة،
y، النبــي ة صـحابييــدأعــىل وا تعلمـفهـم الــذين r مــن علمهــم وا وأخـذ

 .  من عرص النبوة املباركد عاشوا يف زمن قريب قو، املبارك
 يف التفــسري جتــد مل إذا «:-رمحــه اهللا-يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة

 يف األئمـة مـن كثري رجع فقد الصحابة عن وجدته وال السنة، يف وال القرآن
  )٢(.»التابعني أقوال إىل ذلك

َّقرآن الكريم نجد أن وهلذه األمهية واملكانة يف تفسري الصحابة والتابعني لل
 قد اعتنى هبذا اجلانب غاية االعتنـاء واعتمـده يف -رمحه اهللا-الشيح عبد العزيز

 -رمحـه اهللا-تفسريه للقرآن الكريم،بل إنك لتجد أن منهج الشيخ عبـد العزيـز 
 :تنوعت أساليبه يف عرضه لتفاسريهم فكان من أبرزها ما ييل

ًؤيـدا ذلـك بـام ورد مـن تفاسـري أنه يفرس الكلمة ويبني معناهـا مً:أوال
 : الصحابة والتابعني، وإليك أمثلة ذلك

  »   M : مـن تفــسري الــصحابة مـا جــاء عنــد تفـسريه لقولــه تعــاىل-١
  ±   °  ¯  ®  ¬ L ،)ـــه ) ٣ ـــى -رمحـــه اهللا-فإن ـــني معن  يب

 واألنـداد «: فيقـولtاألنداد ويستشهد عىل ذلك بـام ورد عـن ابـن عبـاس 
                                                

 ٣٧ صالتفسري أصول يف مقدمة) ٢(
 ٤١ ص التفسري أصول يف مقدمة) ١(
 ).٢٢(سورة البقرة،اآلية ) ٢(



 

 
 

 :وجــل عـز قولـه يف عبـاس ابـن عـن، والكفـؤ النظـريو املثيـل نـد،وهو مجـع
M ¯  ®  ¬  «L ، دبيـب مـن أخفـى الـرشك، هو األنداد «:قال 

 يـا واهللا،وحياتـك: يقـول أن وهـو الليـل، ظلمـة يف سوداء صفاة عىل النمل
 الدار يف البط ولوال اللصوص، ألتانا هذا كلبه لوال: ويقول وحيايت، فالنة،
: الرجـل وقول وشئت، اهللا شاء ما: لصاحبه الرجل وقول اللصوص، ألتى
 )٢(.») ١(،» رشك به كله هذا فإن ؛ فالنا فيها جتعل ال وفالن، اهللا لوال

M   k  j  : ومن تفسري التابعني ما جاء عند تفسري قوله تعـاىل-٢
   rq      p  o  n  m   l L ،)يبــني معنــى القبيــل -رمحــه اهللا- فإنــه )٣ 
 :)٤(جماهـد قـال جنـوده،:قبيله «: التابعني فيقولويستشهد عىل ذلك بتفسري

 )٧(.  »)٦(.نسله قبيله )٥ (:زيد ابن والشياطني،وقال اجلن يعني
أنه يف تفسري اآلية يعرض لعـدد مـن أقـوال الـصحابة والتـابعني : ًثانيا

                                                
 ).١/٥٨(رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه  ) ١(
 ).١/٣١(األنوار الساطعات  ) ٢(
 ).٢٧(سورة األعراف،اآلية  ) ٣(
: ، ينظر)هـ١٠٣( ًان إماما يف التفسري والقراءات ، تويف سنة جماهد بن جرب من التابعني، ك) ٤(

 ).٢/٣٠٥(، طبقات املفرسين للداودي )٤/٤٤٩(سري أعالم النبالء 
ابن زيد هو عبد الرمحن بن زيد بن أسلم املدين من التابعني مـن مـشاهري املفـرسين،حدث ) ٥(

، طبقـات املفـرسين )١٥/٣٦٢(سـري أعـالم النـبالء :،ينظـر)هـ١٨٢(عن أبيه، تويف سنة 
 ). ١/٢٧١(للداودي 

 ).  ١٢/٣٧٦(روامها الطربي يف تفسريه ) ٦(
 ).١/٢٩٠(األنوار الساطعات ) ٧(



 

 
 

وجيمع يف الغالب بينها عىل أهنا تفاسري حتتملها اآلية، ومن األمثلة عىل ذلك 
 حيــث )١(، M z  y  xL   :ري قولــه تعــاىلمــا جــاء عنــد تفــس

 ذهـب نحـوه وإىل ات،َّاملـود أهنـا:أحـدها :أقوال أربعة األسباب يف  «:يقول
 مـسعود ابـن عن )٢( السدي رواه األعامل، أهنا: والثاين، وجماهد عباس ابن

 األرحـام، أهنـا: والثالـث، زيـد نبـوا )٣ (صـالح أيب قـول وهو عباس وابن
 فيـدخل، ذلك مجيع تشمل أهنا: والرابع )٤(،عباس ناب عن جريج ابن رواه
 األنـساب مـن الـدنيا يف واملتبـوعني األتبـاع بـني كانـت التـي الصلة ذلك يف

 )٥( » والعالقات واألوارص والصالت واملودة والصداقة والقرابة
ًأنه كثريا ما يعتني يف تفسريه بأقوال الصحابة والتابعني وخاصـة :ًثالثا

نـزول، ومـن األمثلـة عـىل ذلـك مـا جـاء يف سـبب نـزول عند ذكر أسـباب ال
M  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  :قولـه

  ¥ L ،)ـــــول)٦ ـــــث يق ـــــال «: حي ـــــن ق ـــــاس اب ـــــس وجـــــابر عب  وأن
                                                

 ).١٦٦(سورة البقرة،اآلية ) ٨(
( ،تـويف سـنة هيم صدوقًالسدي إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة ،كان رأسـا يف التفـسري،) ١(

 ).١/٣٥٨(، طبقات املفرسين للداودي )٩/٣١٥(سري أعالم النبالء : ،   ينظر)هـ١٢٧
،ضعفه البخاري وقـال النـسائي )هـ١٢١(أبو صالح باذام موىل أم هانئ،،تابعي تويف سنة ) ٢(

 ).١/٣٦٤(هتذيب التهذيب ) ١/٢٩٦(ميزان االعتدال : ليس بثقة، ينظر
وابن جـريج ).١/٤٢٠(وابن أيب حاتم يف تفسريه ) ٢٨٩-٣/٢٨٨(رواها الطربي يف تفسريه ) ٣(

 ،)هـ١٥٠(عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج ، رومي األصل من موايل قريش، تويف بمكة سنة 
 ).١/٣٥٨(، طبقات املفرسين للداودي )١١/٣٩٦(سري أعالم النبالء :ينظر

 ).١/٦٣(األنوار الساطعات ) ٤(
 ).١٩٩(سورة آل عمران،اآلية ) ٥(



 

 
 

M  }  |  {  z   y  x  :تعـاىل قوله اآلية هذه َّإن:)١ (وقتادة
  ~ L جربيـل نعـاه مات ملا أنه وذلك احلبشة، ملك )٢( النجايش يف نزلت 
u اهللا لرســـول r اهللا رســــول فقــــال فيــــه، مــــات الــــذي اليــــوم يف r 

 »أرضــكم،النجايش بغـري مـات لكـم أخ عــىل فـصلوا اخرجـوا،«:ألصـحابه
 علـج عـىل يـصيل:املنـافقون فقـال ًأربعـا، اجلنـائز،فكرب عـىل يصيل كام فصىل
 ¨β :اهللا فــأنزل! احلبــشة بــأرض مــات Î) uρ ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9$# yϑ s9 ßÏΒ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ 〈، ٣ (. »اآلية( 

                                                
، )هــ٧٤(نصاري من املكثرين للروايـة تـويف سـنة  جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األ) ٦(

ــن )١/٤٣٤(اإلصــابة ) ١/٦٦(االســتيعاب ا : ينظــر ــسدويس م ــة ال ــن دعام ــادة ب ،وقت
ــرسالتــابعني  ــر حــافظ مف ســري أعــالم النــبالء :، ينظــر)هـــ١١٧(، تــويف ســنة أكمــه رضي

 ) ١/٢٨٦(،غاية النهاية البن اجلزري )٩/٣٢٣(
 ومل هيـاجر إليـه ، rاحلبشة، أسلم عىل عهـد رسـول اهللا أصحمة بن أبحر ملك : النجايش) ١(

  ). ١/١١٧(، اإلصابة )١/٤٢٨(سري أعالم النبالء : ينظر
 ).١/١٤٦(األنوار الساطعات ) ٢(



 

 
 

 .عنايته بالتفسري بالرأي: املطلب الثاين 
 الروايـة، عـىل القـائمللتفسري باملـأثور  تممامل زءالتفسري بالرأي هو اجل

 النقـل عـىل قائمـة روايـة بـني مـا التفـسري ةَّلـُح تكتمـلذا وهـذا هـ وباجتامع
 .الرصيح العقل تدبر عىل قائمة ودراية الصحيح

 يف تفسريه هذا عندما اعتنى بالتفـسري -رمحه اهللا-خ عبد العزيزوالشي
باملأثور القائم عىل الرواية الـصحيحة،مل يغـب عنـه التفـسري بالدرايـة القـائم 

 الـرأي توظيـف يفًعىل التـدبر والعقـل الـصحيح، بـل اعتنـى اعتنـاء ظـاهرا 
ع بـني  اجلمـ-رمحـه اهللا-فكان منهجه  ، الكريمنآلقرل هتفسري يف واالجتهاد
 .هذا وهذا 

ـــشيخ ـــالرأي -رمحـــه اهللا-واملتأمـــل يف تفـــسري ال جيـــد أن لتفـــسريه ب
ُواالجتهاد مالمح ظاهرة قد اعتمدها ، يمكن عرضـها وإبرازهـا يف النقـاط 

 :التالية
 :عنايته بتفسري األلفاظ الغريبة: ًأوال

 يقصد باأللفاظ الغريبة األلفاظ الغامضة التي حتتـاج إىل توضـيح بـام 
 يف تفـسريه -رمحـه اهللا- لغة العرب وكالمهم، واملالحـظ أن الـشيخ جاء يف

ــة يف القــرآن فيقــوم  ــف مــع املفــردات الغريب اعتنــى هبــذا اجلانــب فكــان يق
 :بتفسريها ويوضح معانيها،وكان له يف بياهنا طريقتان

بيان معاين األلفاظ الغريبة التي حتتاج إىل توضيح : الطريقة األوىل-١
يقوم بتفسريه،فيأيت عىل األلفاظ الغريبة ويبينها ثم يرشع يف بداية كل مقطع 

 . بعد ذلك يف التفسري، وهذا كان يف أغلب املواضع التي قام بتفسريها 



 

 
 

ــة-٢ ــة الثاني ــاج إىل :  الطريق ــي حتت ــة الت ــاظ الغريب ــاين األلف ــان مع بي
توضيح، وهـذا جـرى يف أغلـب تفـسريه، وقـد تنوعـت أسـاليبه يف تناولـه ، 

 :  ذلكوإليك بيان 

 قولـه بيان األلفاظ الغريبة بإرجاعها إىل أصلها كام جاء عند تفسري -أ
 معنى -رمحه اهللا-يبني) ١(، M t  s    r   q  p    L  :تعاىل

 وأصـل الطاعـة، عـن اخلـارج العـايت واملتمرد واملارد واملريد «:املريد فيقول
 تنـاثر للتي ءمردا وشجرة ممرد رصح ومنه والتجرد، للمالمسة) د ر م (مادة

 بـاألملس شبيههتـل أو للـرش لتجـرده إمـا بـذلك؛ الـشيطان ووصـف، ورقها
 وظهــور األمــرد ذقــن كظهــور رشه لظهــور :وقيــل يشء، بــه يعلــق ال الــذي
       ) ٢(.» املرداء الشجرة عيدان

) ٣(، M   §  ¦  ¥  ¤     L  :تعــاىل قولــهوعنــد تفــسري 
 الـسوق: اإلجـالب أصـل «:ل معنـى اإلجـالب فقـا-رمحه اهللا-بني الشيخ 

 فرسـه، عـىل أجلـب: العـرب تقـول األصـوات، واجللبـة السائق، من بجلبة
       ) ٤( .» للسبق واستحثه خلفه من به صاح إذا عليه وجلب

ً بيان األلفاظ الغريبة بإرجاعها إىل أصلها مؤيدا ذلـك بالـشواهد -ب
M   d   :تعـاىل ولـهقالقرآنية التي تدل عىل هـذا املعنـى،كام جـاء عنـد تفـسري 

                                                
 ).١١٧(سورة النساء، اآلية ) ١(
 ).١/٢٢٢(األنوار الساطعات) ٢(
 ).٦٤(سورة اإلرساء، اآلية ) ٣(
 ).١/٣٧٦(األنوار الساطعات) ٤(



 

 
 

  j  ih    g       f  eL،)اجلـذب والنـزع «:حيث يقول) ١ 
 )٢(، M  ®  ¬   «     ª  ©             ¨ L   :ومنـه مقـره، عن بقوة لليشء
 مـن واملحبـة العـداوة نـزع ومنـه عراض،األ يف ويستعمل القوس، نزع ومنه

 أرواح تقلع هناأل )٣(، M  s  r L   :ومنه سلبه، كذا فالن ونزع القلب
 الكـف: الـيشء عـن والنـزع املخاصـمة،: وهـي املنازعة ومنه بشدة، الكفرة
     ) ٤(.» وطنه إىل نزع ومنه الشديد، االشتياق: والنزوع عنه،

ً بيان األلفاظ الغريبة مؤيدا ذلك بالشواهد الشعرية التي تدل عىل -ج
  M   7  6  :  9  8    :تعــاىل قولــههــذا املعنــى،كام جــاء عنــد تفــسري 

  @  ?   >   =     <  ;  L  ،)يتعامى أي ،يعش ومن «:حيث يقول )٥ 
 يف علـة بغـري النظـر تثبـت :وْشَالعـ وأصـل اهللا، ذكـر عـن ويعـرض ويتغافل
 هعينُـ وأظلمـت هُبـرص َفُعَضـ ،إذاًواْشَعـ وُشْعـَفالن،ي اَشَع:منه يقال العني،

 )٦(:الشاعر قال كام غشاوة، عليه كأن
َمتى ُتعشو ِِهتأت َ ْ ْضوء إىل َ ِناره َ ْجتد  ِ ِ َخري َ ْ ُخري عندها ٍنار َ ْ ِموقد َ ِ ُ 

 عـيش، يعـيش فـالن، عـيش: فيـه يقـال فإنـه يبـرص، ومل البرص ذهب إذا وأما
                                                

 ).٢٧(رة األعراف، اآلية سو) ١(
 ).٢٠(سورة القمر، اآلية ) ٢(
 ).١(سورة النازعات، اآلية ) ٣(
 ).١/٢٩٠(األنوار الساطعات) ٤(
 ).٣٦(سورة الزخرف، اآلية ) ٥(
   ٥٣البيت للحطيئة ، ينظر ديوانه ص) ٦(



 

 
 

 )١(:األعشى قول ومنه منقوص،
ْأأن َ ْرأت َ َ ًرجال َ ُ َأعشى َ ْ َّأرض َ َ ُريب    ِبه َ ْ ون َ ِاملنُ ٌوذهر َ ْ ٌمفند َ ِ ْ ُخبل ُ َ « )٢( 

ًبيان األلفاظ الغريبة مؤيدا ذلك بكالم أهل اللغـة، كـام جـاء عنـد  -د
ــسري  ــهتف £  ¤      ¥  ¦   §  ¨  ©  M     ¬  «  ª:تعــاىل قول

  ® L ،)معنى العمى ثم يؤيد ذلك بكالم أهل اللغـة -رمحه اهللا-يبني ) ٣ 
 عمـى مـن أنـه عـىل مبنـي وهـذا عمى أشد أي تفضيل أفعل أعمى «:فيقول
 هخلقـ ألنه:)٤ (وسيبويه اخلليل قال العني، عمى يف ذلك يقال ال إذ القلب،
 أكثـر عىل ألنه! أيداه ما:يقال ال كام! أعامه ما :يقال فال والرجل، اليد بمنزلة

 ســمعه أنــه العــرب بعــض عــن )٥ (راءفــال حكــى وقــد، أحــرف ثالثــة مــن
        ) ٦. ( »!شعره أسود ما:يقول

                                                
                             :                                   واملثبت يف ديوانه هكذا٤٨ديوان األعشى ص) ١(

ّ للذة            ِبه أرض أعشىً رجال ْرأت ْأأن                     ّ ِاملرء  ِ ِ ْ ٍجاف ال َ ُتفل َوال َ ِ َ    
 من فحول شعراء العـرب أدرك اإلسـالم ومل يـسلم، جندل بن قيس بن ميمونواألعشى هو 

 ).٧/٣٤١(،األعالم )١/٥٢( للجمحي الشعراء فحول طبقات: ، ينظر)هـ٧(تويف سنة 
 ).١/٥٠٠(األنوار الساطعات ) ٢(
 ).٧٢(سورة اإلرساء، اآلية ) ٣(
، )هــ١٧٥(ًاخلليل بن أمحد الفراهيدي،كان رأسا يف اللغة أنشأ علـم العـروض تـويف سـنة ) ٤(

، وسـيبويه )١/٢١(،البلغة يف تـراجم النحـو واللغـة )٧/٤٢٩(سري أعالم النبالء : ينظر
سـري :،ينظـر)هــ١٨٠(بن قنرب أبو برش، إمام النحاة، له الكتاب، تويف سـنة عمر بن عثامن 
 .٤٩، والبلغة ص)٨/٣٥١(أعالم النبالء 

: ينظـر،)هــ٢٠٧(الفراء حييى بن زياد إمام أهل العربية ومن أعلم أهل الكوفة، تويف سنة ) ٥(
 ) ٢/٣٣٣(بغية الوعاة للسيوطي ) ١٤/١٤٩(تاريخ بغداد 

، )٣/٣٥٣(، وقد نقله املؤلف مـن فـتح القـدير للـشوكاين )١/٣٩٥(ات األنوار الساطع) ٦(
 ).٣/٧٧(معاين القرآن للفراء : وينظر



 

 
 

      . النحوية والرصفيةعنايته يف تفسريه باملسائل: ًثانيا
 يف تفــسريه باملــسائل النحويــة واإلعرابيــة -رمحــه اهللا-اعتنــى الــشيخ 

ًوالرصفية وأوىل هذا اجلانب اهتامما بالغـا فكـان يقـف مـع اآليـات القرآنيـة  ً
 أو الـرصيف وبنـاء األلفـاظ ، ومل يكـن يوضح اجلانب النحوي، واإلعـرايبو

 املـسائل إال إذا كـان هلـا أثـر يف  وقـوف طويـل عنـد هـذه-رمحه اهللا-للشيخ 
ُّتفسري اآلية وبياهنا فإنه يعرض هلا بأسلوب يدل عىل متكنه من هذه العلوم ، 
ومن األمثلة التي تدل عـىل عنايتـه بـاإلعراب مـا جـاء عنـد تفـسري البـسملة 

 فأمـا باسـم، وإمـا بفعـل إمـا ،مقدر بسم اهللا يف بالباء واملتعلق «:حيث يقول
 ^  _     `   M  :تعـاىل فلقولـه ابتـدائي؛ اهللا باسم ديرهتق باسم قدره من

  i     h  g       f  ed  c  b       a   L ،)أمرا بالفعل قدره ومن ،)١ ً
M  M  L  K  :فلقولـه اهللا؛ باسـم ابتـدأت أو اهللا، بسم أبدأ: نحو ،ًخربا أو

  O  N   L ،)٣(.» )٢ ( 
ــه ــد تفــسري قول ــا جــاء عن  )٤(، M <  ;  >   =     L   : ومثلــه م

 للـرصاط ًمفـرسا ، M  >   =  <  ; L    :تعـاىل وقوله «: حيث يقول
 التثنيـة مـن فيـه ملـا التوكيـد وفائدة األول من بدل أنه عىل وانتصب املستقيم

                                                
 ).٤١(سورة هود، اآلية  ) ١(
 ).١(سورة العلق، اآلية  ) ٢(
 ).١/٩(األنوار الساطعات  ) ٣(
 ).٧(سورة الفاحتة، اآلية  ) ٤(



 

 
 

 )١(.». اإليضاح وفائدته بيان عطف يكون أن وجيوز والتكرير،
ه مـا جـاء عنـد وأما ما يتعلق بالرصف وبناء الكلمة فمن األمثلـة عليـ

 تفسري االستعاذة 
ِفعيل: والرجيم  «:حيث يقول ْمفعول، بمعنى َ  عـن مطـرود مرجـوم إنـه أي َ

   ) ٢(.» كله اخلري
  -  .  /  M  1  0 :ومثله ما جاء عنـد تفـسري قولـه تعـاىل

 3   2L،)مفاعل،كـاجلليس بمعنـى فعيـل هنا القرين« :حيث يقول )٣ 
 ملـا قيـل ومنـه قرينـة، الزوجة سميت منهو واملخالط، املجالس:واخلليط،أي

 ) ٤( .»قرينان: والبقر اإلبل من يلز
 .     عنايته يف تفسريه بالشواهد الشعرية: ثالثاً

الجرم أن للشعر أمهية كبرية يف تفسري القرآن الكـريم ال سـيام يف بيـان 
 أحدكم قرأ إذا  «:قال عباس بنمعانيه وما خفي من ألفاظه ، وقد جاء عن ا

ــن ًاشــيئ ــرآن م ــم الق ــدر فل ــا ي ــسريه م ــسه تف ــشعر يف فليلتم ــه ال ــوان فإن  دي
 )٥(.»العرب

كان له عناية كبرية باألدب والشعر، وكان حيفـظ -رمحه اهللا-والشيخ 
                                                

 ).١/١٧(األنوار الساطعات ) ١(
 ).١/٥(األنوار الساطعات) ٢(
 ).٣٨(رساء، اآلية سورة اإل) ٣(
 ).١/١٦٦(األنوار الساطعات) ٤(
 .ًموقوفا) ١٠/٢٤١(رواه البيهقي يف السنن الكربى ) ٥(



 

 
 

ًشيئا كثريا من القصائد واملنظومات واألبيات والشواهد الشعرية ، بل كـان  ً
لزهـــد ا قـــد ألـــف يف شـــعر -رمحـــه اهللا-يكتـــب الـــشعر ، وقـــد تقـــدم أنـــه 

 . يف جزأينالقصائد الزهديات:هكتاب،واحلكمة
ــز  ــشيخ عبــد العزي ــة فقــد اعتنــى ال  -رمحــه اهللا-ًوإدراكــا هلــذه األمهي

بالرجوع إىل الشعر العريب لالستشهاد به يف تفسريه، ومن أبرز مالمح منهج 
 : الشيخ يف االستشهاد بالشعر يف تفسريه ما ييل

غويـة الـواردة يف اآليـات، وذلـك أن  االستشهاد يف توضيح املفردات الل- أ
ً عنــدما يبــني مفــردات اآليــة فإنــه كثــريا مــا يؤيــد ذلــك -رمحــه اهللا-الــشيخ 

َّبالشواهد الشعرية التي تدل عىل بيان تلك املفردات، وقد مر معنا يشء مـن 
ذلك يف بيان اهتاممه باأللفاظ الغريبة، ومن أمثلة ذلـك مـا جـاء عنـد تفـسري 

ـــه ـــاىل قول ـــث  )١(،M £   ¦  ¥  ¤   L  :تع حي
 )٢(: زهري قول ومنه التقطيع،: اللغة يف التبتيك  «:يقول

 

 )٣(.» ُِكتَب اَهَيشِر ْنِم ِهِّفَك ِيفَو ْتَارَط  َاهل ِيدِلَالو كفُّ ْتَوَه اَم إذا َّتىَح

!  "  #  $  %  &  '  M    :تعـاىل قوله     ومثله ما جاء عند تفسري 

                                                
 ).١١٩(سورة النساء، اآلية ) ١(
مـن  ريـاح املـزين، بـن ربيعـة ، وزهري هو ابن أيب سـلمى ٣٢ديوان زهري بن أيب سلمى ص) ٢(

طبقــات :،ينظــر) ق هـــ١٣(نة أصـحاب املعلقــات ،حكــيم الــشعراء يف اجلاهليــة تـويف ســ
 ) ٣/٥٢(،األعالم )١/٥١(فحول الشعراء 

 ).١/١٦٦(األنوار الساطعات) ٣(



 

 
 

  +   *  )  ( L ،)مـا سـمعوا إذا أهنـم تـرى  «:ث يقـولحي )١ 
 الـدمع مـن تفيض أعينهم ترى للعاملني رمحة اهللا بعثه الذي الرسول إىل أنزل
  )٢(: القيس امرؤ قال لكثرته، جوانبها من يتدفق حتى احلق من عرفوا مما

ْففاضت  َ َ ُدموع َ ِالعني ُ ًصبابة منِّي َ حر عىل    َ ِالنَّ َّبل َّحتى ْ َدمعي َ َحمميل َ ِ«.)٣(  
 االستشهاد بالشعر يف املسائل النحوية واإلعرابية التـي يعـرض هلـا، -     ب

ًكثريا ما يستشهد بالشواهد الشعرية عىل ما يقرره من -رمحه اهللا-فإن الشيخ 
M  7   6  :تعـاىل قولـهمسائل نحوية، ومن ذلك ما جـاء عنـد تفـسري 

;  :  9  8 L،)ك،الـرش: بالـسيئات واملـراد  «:حيث يقـول )٤ 
 فيهـا أن: أحدمها: قوالن تقديره ويف حمذوف، اآلية ويف واملعايص، والكفر،
  :ثعلب وأنشد بمثلها، سيئة جزاء هلم:املعنىو "هلم" ًاإضامر

 وذاك عطاء للوشاة جزيل  ن سأل الواشون عنه فقل هلم فإ
 )٥(هلاجر ليىل بعدها فمطيــل  ملـــم بليلــــى ملـــة ثـــــم إنـــه

                                                
 ).٨٣(سورة املائدة، اآلية  ) ١(
                    :   واملثبت يف ديوانه١ديوان امرئ القيس ص ) ٢(

ُدموت ْففاضت             ِ العني مني صبابة      نزول اليامين ذي العيابُ َ ِ املحمل      ُ َّ 
 ،من أشهر شعراء العرب، صـاحب املعلقـة،تويف الكندي احلارث بن حجر بنوامرؤ القيس 

 )   ٢/١١(، األعالم )١/٥١(طبقات فحول الشعراء : ينظر)  ق هـ٨٠(سنة 
  ).١/١٦٦(األنوار الساطعات )٣(
  ).٢٧(سورة يونس، اآلية )٤(
 سـعيد زيـد أبـو مهاأنشد،وقد )٤/٢٥( زاد املسري نقل املؤلف البيتني من ابن اجلوزي يف ) ٥(

 =  ، ٨أشـعار النـساء للمرزبـاين ص: ، ينظـرعقيـل بنـي مـن المـرأة األنـصاري أوس بن



 

 
 

  :.ملم وه: أراد

 تقـول بمثلهـا، مـنهم سـيئة جـزاء: املعنـى "مـنهم" ًاإضـامر فيهـا أن: والثاين
  )١ (:وأنشدوا وقائم، صائم منهم أي وقائم، صائم القوم رأيت: العرب
َأضاء   إذا   حتى ُالصبح   َ ْ ٍغلس  يف   ُّ َ َوغودر  َ ِ ُ ُالبقل   َ ْ ٌّملوي   َ ِ ْ ٌوحمصود   َ ُ َْ َ 

ٌّملوي  منه أي ِ ْ َ «)٢(. 
رمحـه - االستشهاد يف تفسري اآلية وتوضيح املعنى العـام هلا،فالـشيخ -     ج
عندما يبني املعنى العام لآلية يستشهد له بالشواهد الشعرية يف توضيح -اهللا

  M   6   5  :تعاىل قولههذا املعنى، ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسري 
  87L )وتـرك ذنـوهبم نعـ التجـاوز الناس عن العفو  «:،حيث يقول)٣ 

 عام املتجاوزين الناس عن الصافحني يعني ذلك، عىل القدرة مع مؤاخذهتم
 فيـدخل تعـاىل، اهللا بحـق اإلخالل إىل يؤدي ال مما عنه والتجاوز العفو جيوز

 .فعل أو بقول إليك أساء من كل عن الناس عن العفو يف
  )٤ (:القائل در وهللا

                                                

وثعلب هو أبو العباس أمحد بن حييى بن يزيد، إمـام الكـوفيني يف النحـو واللغـة، تـويف  =
 ).١/٢٦٧(، األعالم ٩البلغة يف تراجم النحو واللغة ص: ،ينظر)هـ٢٩١(سنة 

 يف الفـراء شـواهد مـن، وهـو )٤/٢٦(نقل املؤلف البيت من ابـن اجلـوزي يف زاد املـسري  )١(
  ).٤/١٠٧ (القرآن معاين

ــف مــن زاد املــسري )١/٣٥٣(األنــوار الــساطعات  ) ٢(  :، وينظــر)٤/٢٦(، وقــد نقلــه املؤل
 )١/٤٩٢٦(، الدر املصون للسمني احللبي )٣/٤٦٩(إعراب القرآن للنحاس 

  ).١٣٤(آل عمران، اآلية سورة )٣(
     ٣٦ أليب الفتح البستي صاحلكم عنوان قصيدة:ينظر ،البستي الفتح وأبهو )٤(



 

 
 

     وغفران  صفح زلته عروض       يفلك فليكن ميسء أساء وإن
  )١( :اآلخر وقال

       يندم اجلهل عىل ًحلام أجزه متى    أنه وأعلم خيل عن وأحلم
  )٢( :ًأيضا وقال 

      )٣(» اليدا حيفظ الذي باحلر لك ومن    عنهم كالعفو األحرار قتل وما
    

 -رمحه اهللا-الشيخ وما يستنبطه منها، فنلحظ أن  اآلية يف تفسري  االستشهاد-     د
يستنبط بعض ما تشري إليه اآلية ثم يؤيد ذلك بالشواهد الشعرية، ومثال ذلك ما 

̈  ©M¬  «   ª   :تعــاىل قولــهجــاء عنــد تفــسري      §  ¦L،)٤ (

 الـذكر أن إىل إيـامء اآليـة ويف  «:حيث يـستنبط منهـا مـا تـشري إليـه اآليـة فيقـول
 بـه، r نبيـه عىل اهللا امتن ما ذلك لوالو فيه، مرغوب أمر احلسن والثناء اجلميل

 .)٥( M  &  %  $  #  "  ! L   :بقوله r إبراهيم طلبه وملا
 )٦( :الطيب أبو قال

     أشغال العيش وفضول قاته ما  وحاجته الثاين عمره الفتى ذكر 
                                                

  ).  ٢/١٧٩(هو أبو الطيب املتنبي ، ينظر ديوانه برشح الواحدي )١(
  ).     ٢/٦١(هو أبو الطيب املتنبي ، ينظر ديوانه برشح الواحدي )٢(
 ).١/١٢٧(األنوار الساطعات  ) ٣(
  ).٤٤(سورة الزخرف، اآلية )٤(
  ).٨٤(سورة الشعراء، اآلية )٥(
 حـسن اجلعفـي بـن حسني بن  أمحدوأبو الطيب). ٢/٢٤٠(ينظر ديوانه برشح الواحدي )٦(

سـري أعـالم النـبالء :، ينظـر)هــ٣٥٤(، تـويف سـنة باملتنبي الشهري الزمان الكويف شاعر
  ).١/١١٥(األعالم ) ١٦/١٩٩(



 

 
 

   )١( :اآلخر وقال
 ًأدبــا لنــا أبقــوا إذا قــوم مــات مــا

 

  )٢(» ذهبوا وال فاتوا وال دين وعلم 
ــشهاد -      هـــ ــر مــن االست ــه أكث ــشيخ رمحــه اهللا أن  ممــا يالحــظ يف تفــسري ال

 البـن يـةجالنا للفرقـة االنتـصار يف الـشافية الكافيةبالقصيدة النونية املسامة ب
 ويؤيد هبا ما يـذكره مـن أحكـام ودالالت ممـا تـدل -رمحه اهللا-قيم اجلوزية 

   )٣ (.ل املقام بذكرهاعليه اآليات يف مواضع كثرية من تفسريه يطو
ولكنها مواضع  -اهللا رمحه-)٤(لقحطاين     كام أنه يستشهد يف تفسريه بنونية ا

 .)٥(يسرية
   .   اهتاممه يف تفسريه بإبراز األوجه البالغية: ًرابعا 

 ،        لقد حوى كتاب اهللا من وجوه البالغة وأرسار البيان ما جيـيل إعجـازه
 نظمالـ وسـهولة سـلوب،األ براعـة والبيـان، خـصائص مـن فيه ماويكشف 
  .                وسالمته

 أمهية البالغة القرآنية واعتنـى -رمحه اهللا-       وقد أدرك الشيخ عبد العزيز 
                                                

جـامع بيـان العلـم :، ونـسبه البـن يـسري،وينظر)١/٩٦(كتابـه احليـوان ذكره اجلـاحظ يف )١(
  ،   )٢/٢٠٣(وفضله البن عبد الرب

  ).١/٥٠٥(األنوار الساطعات )٢(
،ويف ذكـر صـفات اهللا جـل جاللـه )١/٤٥(ًفمثال استشهد بالنونية يف وصف اجلنة كام يف )٣(

، )١/٣٦٩(،)١/٣٦٥(،) ١/١١٩)(١/١٠٩(،)١/١٠٨(،) ١/١٠٤(كــــــــــــام يف 
)٤٦٨،٤٦٧/ ١( ، )١/٤٦١(.  

   .  مل أقف عىل ترمجة له)٤(
  ).  ١/٣٠٢(، ويف ذكر فوائد النجوم ) ١/٤٦٤(كام يف وصف يوم القيامة )٥(



 

 
 

 اتوقفات بالغيـة واهتاممـ -رمحه اهللا-هبا عناية فائقة يف تفسريه،فكانت له 
ما فيهـا يوضح القرآنية و فكان يقف مع اآليات يان القرآين،بإبراز أرسار الب

 :من أوجه بالغية ونكات لطيفة، فمام أورده 
 أو اخلطـاب أو الـتكلم طـرق أحد من الكالم نقل وهو: االلتفات-١

 شجاعة، ويسمى بالـالبديعية املحسنات من، وهو منها آخر طريق إىل الغيبة
 الـسامع نـشاط آخـر جيـدد إىل أسـلوب مـن نقـلوال التغيري ذلك ألن العربية

  .)١(هقظووي
ــشيخ  ــة يف -رمحــه اهللا-وقــد أبــرز ال  هــذا النــوع مــن األوجــه البالغي

ــك مــا جــاء عنــد تفــسري  M  4  3  2  :تعــاىل قولــهتفــسريه ، فمــن ذل

  5L )الغيبـة من الكالم حتولبعدما بني ما فيها من التفات وهو  ،)٢ 
 .اخلطاب بكاف املواجهة إىل

 نقـل إذا الكـالم وألن «:يـة ًيقول الشيخ تعليقا عىل هذه النكتة البالغ
 كـام لـه ًإيقاظـا وأكثر السامع، لنشاط تطرية أحسن كان آخر إىل أسلوب من

 . أهـ» املعاين علم يف تقرر
ُ إىل هــذه النكتــة نكــات أخــر احتوهتــا اآليــة -رمحــه اهللا-ثــم يــضيف 

 نفـسه عـن الـداعي عـن اإلخبـار لقصد الفعلني يف بالنون واملجيء «:فيقول
 الواحـد بـه يـستقل مل ًعظـيام كـان ملـا املقـام إن: وقيل العباد، من جنسه وعن

                                                
  ).١/٧٢ (القزويني لخطيب لالبالغة علوم يف اإليضاح: ينظر)١(
  ).٥(سورة الفاحتة، اآلية )٢(



 

 
 

ــصغارا لنفــسه ًاستقــصارا ــاملجيء هلــا، ًواست ــالنون ف  ال التواضــع، لقــصد ب
 إىل وســيلة األوىل لكــون االســتعانة عــىل العبــادة وقــدمت الــنفس، لتعظــيم
 لقصد االستعانة وإطالق املطالب، لتحصيل سبب الوسائل وتقديم الثانية،

  .)١(» ميمالتع
، وهـو مـا يعـرف بـاخلروج عـن مقتـىض  اإلظهار موضع اإلضامر-٢

 يقتـضيه الـذي املتبـادر الكـالم يفالظاهر، وذلك أن الـضمري هـو املـستخدم 
 الظـاهر االسـم يـستدعي بالغي ٍداع يوجد قد لكن املعتاد، األسلوب ظاهر
، أو إدخال ، أو التمكني العناية بكاملًمثال  اإلشعار كالضمري استخدام بدل

 .)٢(الروعة واملهابة عىل نفس السامع ونحو ذلك
ــشيخ  ــة يف -رمحــه اهللا-وقــد أبــرز ال  هــذا النــوع مــن األوجــه البالغي

  »  ¬  ®  ¯   M  :تعاىل قولهتفسريه،فمن ذلك ما جاء عند تفسري 
  ±   ° L )موقع اجلليل االسم وإيقاع «:-رمحه اهللا-حيث قال  ،)٣ 

 بوصف احلكم وتعليل بالصفات، تعيينه بعد بالذات وداملعب لتعيني الضمري
 واالسـتيذان الـرشكة، واسـتحالة الوحدانيـة، أمر يدور عليها التي األلوهية

  .)٤(» الصفات لسائر باستتباعها
 اللفــظ أحــواليف  يبحــث الــذي املعــاين علــم، وهــو مــن  احلــذف-٣

                                                
  ).١/١٤(األنوار الساطعات )١(
  ).١/٣٧٥ (امليداين الرمحن عبد/ وفنوهنا وعلومها أسسها العربية البالغة:ينظر)٢(
  ).٢٢(سورة البقرة، اآلية )٣(
  ).١/٣١(األنوار الساطعات )٤(



 

 
 

 .)١(واإلضامر واإلظهار واحلذف، والذكر والتنكري التعريفك
 القـاهر عبـد وقـال  ،)٢(العربيـة شـجاعة احلـذف جني ابن سمى وقد
 بالسحر شبيه األمر عجيب املأخذ لطيف املسلك دقيق باب هو «:اجلرجاين
 أزيــد اإلفـادة عـن والـصمت الـذكر مـن أفــصح الـذكر تـرك بـه تـرى فإنـك
  .)٣(» لإلفادة

  يف-رمحـه اهللا-واحلذف من األوجه البالغية التي برزت عند الـشيخ 
 :تعـاىل قولـهتفسريه، وبني ما فيها من أرسار، فمن ذلك ما جاء عنـد تفـسري 

 M  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    L)حيــــــــث  ،)٤
 ديـنهم أمـر للناس يستقيم ال ألنه األمر؛ أويل بطاعة أمر سبحانه فاهللا «:قال

 طبـرش ولكـن عنده، فيام ورغبة هللا طاعة هلم واالنقياد بطاعتهم إال ودنياهم
 معـصية يف ملخلـوق طاعـة فـال بـذلك أمـروا فـإن اهللا، بمعصية يأمروا ال أن

 مـع وذكره بطاعتهم، األمر عند الفعل حذف يف الرس هو هذا ولعل اخلالق،
 أطـاع فقـد يطعه ومن اهللا، بطاعة إال يأمر ال r الرسول فإن الرسول، طاعة

                                                
 ٣٤  صحممد موسى، أبو / الرتاكيب  خصائص:ينظر ) ١(
وابن جنـي عـثامن أبـو الفـتح،من أئمـة اللغـة واألدب، تـويف ) ٢/٣٦٠(اخلصائص : ينظر )٢(

 .)هـ٣٩٢(سنة 

  .٣٨ صواللغة النحو أئمة تراجم ىف لبلغة، ا)١٧/١٧(سري أعالم النبالء :ينظر
  واجلرجاين عبد القاهر بن عبد الرمحن النحـوي إمـام العربيـة، ١٢١دالئل اإلعجاز ص ) ٣(

ســري أعــالم النــبالء :،ينظربجرجــان )هـــ٤٧١( ســنة تــويفَّأول مــن دون علــم املعــاين، 
 ).٢/٣٥(بغية الوعاة )  ٣٥/٤٠٤(

  ).٥٩(سورة النساء، اآلية  )٤(



 

 
 

  . )١(» معصية يف يكون ال أن بطاعتهم األمر فرشط األمر أولو وأما اهللا،
M   6 :تعــاىل قولـهًومـن أمثلـة احلـذف أيــضا مـا جـاء عنــد تفـسري 

;  :  9  8  7 L)رمحـــه اهللا-حيـــث قـــال الـــشيخ ،)٢-: 
 تقـديره ويف حمذوف، اآلية ويف واملعايص، والكفر الرشك بالسيئات واملراد«

ــا أن:أحــدمها:قــوالن ــا ســيئة جــزاء هلــم:املعنــى "هلــم" ًاإضــامر فيه ، بمثله
 .)٣(»بمثلها منهم سيئة جزاء: املعنى "منهم" ًاإضامر فيها أن:ينوالثا

مـن أسـاليب البالغـة،  أسـلوب وهـو،السبب وإرادة املسبب إطالق -٤
يف تفسريه وبني ما -رمحه اهللا-ووجه من األوجه البالغية التي أشار إليها الشيخ 

M  \  [  Z :تعـاىل قولـهفيها مـن نكـات، فمـن ذلـك مـا جـاء عنـد تفـسري 
]    g       f  e  d  c  b  a  ̀      _  ̂    

ih L)ذلك؛ألنه يبارش مل وإن الشيطان إىل نزعه وأضاف «:، حيث قال)٤ 
 التـي الـصورة الستحـضار املـضارع وصـيغة، إليـه فأسند وسوسته بسبب كان

 . )٥(» مىض فيام وقعت
 من األسـاليب البالغيـة، أسلوب وهو، التأكيد وجه عىل التكرار -٥
 :قيـللـذلك و ،التقريـرملحسنات البديعية، وله فوائد عديدة أعظمهـا ومن ا

                                                
  ).١/١٨٣(األنوار الساطعات  )١(
 ).٢٧(سورة يونس، اآلية  ) ٢(
 ).١/٣٥٣(األنوار الساطعات  ) ٣(
 ).٢٧(سورة األعراف، اآلية  ) ٤(
 ).١/٢٩٠(األنوار الساطعات  ) ٥(



 

 
 

 . )١( تقررتكرر إذا الكالم
ــشيخ  ــه يف مواضــع -رمحــه اهللا-      وال ــف مع ــسريه، ووق ــرز هــذا يف تف أب

متعددة،وبني ما فيها من األغراض البالغيـة، فمـن ذلـك مـا جـاء يف تفـسري 
 إن «:حيـث قـال ،)٢( Z  #  $]  :تعـاىل قولهفاحتة الكتاب وعند تفسري 

 العنايـة أن عـىل يـدل مـا البـسملة يف الـذكر بعـد ، Z#  $  ]  تكريـر يف
 سـبحانه فنبـه أكثـر إليهـا احلاجـة وأن األمـور، مـن غريهـا مـن أكثـر بالرمحة
 . )٣(»خلقه عىل هبا املتفضل هو وأنه كثرهتا عىل الرمحة ذكر بتكرير

ــسري  ــد تف ــه      وجــاء عن ــاىل قول \ [ ^  _           Z  ] ]: تع
h    g       f  e  d  c  b  a  ` Z) ــــث  ،)٤ حي

 تكرار وفائدة الشيطان، من هلم ًحتذيرا آدم لبني النداء سبحانه كرر ثم «:قال
 .  )٥(» به صدر ما بمضمون االعتناء بكامل لإليذان النداء

 قـد اعتنـى باألوجـه -رمحـه اهللا-وهكذا نجد أن الـشيخ عبـد العزيـز 
 بـإبراز اتوقفات بالغيـة واهتاممـية يف تفسريه عناية فائقة،فكانت له البالغ

 .  ونكات لطيفةأرسارما فيها من 

                                                
 ).٣/٩(الربهان يف علوم القرآن : ينظر ) ١(
  ).٣(سورة الفاحتة، اآلية  )٢(
  ).١/٢٥(األنوار الساطعات  )٣(
 ).٢٧(سورة األعراف، اآلية  ) ٤(
 ).١/٢٩٠(األنوار الساطعات  ) ٥(



 

 
 

 .   اهتاممه بعلم املناسبات:ًخامسا
اآليات القرآنية بعضها بـبعض  بني رتباطاال وجهاملناسبات هي بيان أ

 القرآنيــة بعــضها بــبعض، عــىل تعــدد الــسور بــني أو ، مــن اآليــاتاجلمــلأو 
  .)١(نواعهاأ

 الكــالم أجــزاء جعــل«:فائــدة علــم املناســبات فقــال الزركــيش َّوبــني
 حالـه التـأليف االرتباط،ويـصري بـذلك بعض،فيقـوى بأعنـاق آخـذ بعضها
 . )٢(» األجزاء املتالئم املحكم البناء حال

يف تفسريه قد اعتنى بعلم املناسـبات عنايـة بالغـة -رمحه اهللا-والشيخ 
 بنيواجلمـل، بـني ني اآليات عىل أوجه عديدة،كاملناسبةفكان يربز املناسبة ب

   : وما يتعلق بخواتيم اآليات ونحوها، وإليك بيان ذلكاآليات،
  :الواحدة اآلية أجزاء بني املناسبة ً:أوال

ويقصد به االرتباط يف نظم مفردات اآلية وجميء ألفاظها متصلة 
راز هذا الوجه يف غري  يف تفسريه يف إب-رمحه اهللا-ببعض، وقد أبدع الشيخ

"#$%  M:تعاىل قولهما موضع ، فمن ذلك ما جاء عند تفسري 
  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &
  9  8  7  6  5  4  3   2  1
  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;   :

                                                
  ).٣/٣٦٩(اإلتقان :ينظر)١(
 مـشاهري هبـادر مـن بـن  حممـدبـدر الـدين:، والزركيش)١/٣٥(الربهان يف علوم القرآن  ) ٢(

فـرسين للـداودي طبقـات امل: نظـر ي،)هــ٧٩٤(: تويف سـنةاألصوليني والفقهاء العلامء
 ).٦/٦٠(، األعالم)٢/١٦٢(



 

 
 

  N  M  L  K  J   IH  G  F  E  D
W  V  U  TS   R  Q  POL)رمحه -، حيث قال  )١

 أو ًرصحيا عليها دالة بأرسها اإلنسانية للكامالت جامعة اآلية ههذ « :-اهللا
 االعتقاد، صحة: أشياء ثالثة يف منحرصة وتشعبها بكثرهتا ضمنًا،فإهنا

,-  M:بقوله األول إىل أشري وقد النفس، وهتذيب املعارشة، وحسن
.L إىل:M 3L ،بقوله الثاين وإىل:M 54L إىل: M  ?

@L بقوله الثالث وإىل: MA BL ولذلك آخرها، إىل 
 ًاعتبارا وبالتقوى واعتقاده، إيامنه إىل ًنظرا بالصدق هلا املستجمع وصف

 .  )٢(» وعال جل للحق ومعاملته للخلق بمعارشته
  :اآليات بني املناسبة :ًثانيا

 فجاء عىل صور خمتلفـة، -رمحه اهللا-وهذا الوجه قد تنوع عند الشيخ 
 :وإليك بيان ذلك 

 :تعـاىل قولـهومثالـه مـا جـاء عنـد تفـسري : باآلية التي قبلهـا ربط اآلية -أ
M¶  µ  ́³  ²  ±    °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̧

  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹
   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  ÆL)رمحه اهللا- ، حيث قال)٣- 

                                                
 ).١٧٧(سورة البقرة، اآلية  ) ١(
 ).١/٨٠(األنوار الساطعات  ) ٢(
 ).١٩٤-١٩٣(سورة آل عمران، اآليتان  ) ٣(



 

 
 

 سـألوه النعمـة متـام إىل بـه وتوسـلهم لإليـامن إيـاهم اهللا توفيـق ذكـروا وملا «
 ربنـا: أي ، Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁZ  ] : االوفقـ ذلـك عـىل الثـواب
 الـدنيا يف كالنـرص اجلـزاء حـسن مـن رسـلك ألـسنة عـىل به وعدتنا ما أعطنا
 . )١(»وجنته اهللا برضوان الفوز من اآلخرة يف والنعيم، رفوالظ

ومثاله ما جـاء عنـد تفـسري :  ربط مجلة من اآليات بعضها ببعض-ب
M  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l : تعاىلهقول

  v L )هيـتم بـربط تلـك اآليـات -رمحـه اهللا–حيث نجد أن الـشيخ  ،)٢ 
 أصــنافتعـاىل  ذكـر أن بعـد «:بعـضها بـبعض وإن بعـدت أو كثرت،فيقـول

 الرسـول به جاء ما جحدوا الذين والكافرين املهتدين منهم أن وبني اخللق،
r بـأمر جلمـيعهم ًعامـا ًأمـرا وأمـرهم اهللا دعا لكذ بني املذبذبني واملنافقني 

 . )٣(» له رشيك ال وحده عبادته عام،وهو
 -رمحــه اهللا-فــيالحظ أن الــشيخ :  ربــط اآليــة بــام قبلهــا وإن بعــد-ج

"   !M  :يعتني بربط سـياق اآليـة وإن بعـد، فعنـد تفـسري قولـه تعـاىل
  )(  '  &  %   $  # L )ط هـذه اآليـات  وجه ارتبـا-رمحه اهللا-يبني ،)٤

 U رشح أن بعـد «:بعضها ببعض وقد بعد اتـصال بعـضها بـبعض، فيقـول

                                                
 ).١/١٤٢(األنوار الساطعات  ) ١(
 ).٢١(سورة البقرة، اآلية  ) ٢(
 ).١/٢٧(األنوار الساطعات  ) ٣(
 ).٩٩(سورة طه، اآلية  ) ٤(



 

 
 

 بـديع نمـط عـىل ًثانيـا السامري مع ثم ًأوال، فرعون مع u موسى قصص
 والقـرون املاضـية األمـم عـن القصص هذا أن r لنبيه بني قديم، وأسلوب

 ًذهابـاوإ قلبـك، بـه لنثبت إليك نلقيه األيكة وأصحاب وثمود كعاد الغابرة
 األهــوال، شــدائد مــن قبلــك مــن للرســل حــدث مــا تعــرف بــه إذ حلزنــك،
 مـن وكـابر عانـد مـن عـىل للحجة ًوتأكيدا دينهم، يف للمستبرصين ًوتذكريا
 .  )١(» غريهم
من أوجه املناسبات التي :  ربط اآلية بافتتاحية السورة ومضموهنا-د

ات بصدر السورة  أنه يربط اآلية أو اآلي-رمحه اهللا-برزت عند الشيخ 
!  M:ه تعاىلقولوافتتاحيتها ومضموهنا، ومن ذلك ما جاء عند تفسري 

  +  *  )   (  '  &  %  $  # "
,L 

 ارتباط اآلية بافتتاحية السورة -رمحه اهللا-حيث أبان ،)٢(
 الصالة، إقامة مجلتها ومن بالعهود، بالوفاء األمر تقدم «:ومضموهنا فقال

 .  )٣(» الطهارة رشائطها ومن
 :ختم اآلية لسياقها بني املناسبة :ًثالثا

َّ هذا النوع يف تفسريه وبـني مناسـبة خـتم -رمحه اهللا-وقد أبرز الشيخ 
اآلية لسياقها وإظهـار مـا حوتـه اآليـة مـن أرسار، ومـن ذلـك مـا جـاء عنـد 

                                                
 ).١/٤٠٠(األنوار الساطعات  ) ١(
 ).٦(سورة املائدة، اآلية  ) ٢(
 ).١/٢٣٣(األنوار الساطعات  ) ٣(



 

 
 

M   N  M  L  K     J  I  H  G  F  E:ه تعـاىللوقتفسري 
   U  T  S  R  Q  PO L)مناسـبة -رمحه اهللا-ث أبان حي ،)١ 

 الـصنع بـديع مـن الـسموات عـامل يف وملـا «:ختم هذه اآلية هبذه اخلامتة فقال
M   T  S  R  Q :بقولـه اآليـة وتعـاىل سـبحانه خـتم النظـام وبديع

   U L،اآلخـر عـن منهـا ونـوع جنس كل وميزنا ووضحناها بيناها أي 
 الداللـة مـن اآليـات هـذه يف بـام يعلمـون لقوم ظاهرة بادية اهللا آيات بحيث

 يوجـه الذين أهنم العلم؛ أهل وخص حكمته، وبديع وعظمته اهللا قدرة عىل
 . )٢(»باآليات املنتفعون وهم،  اجلواب منهم ويطلب اخلطاب إليهم

 .ختم اآلية لسياقها مع ربطها بنظائرها بني املناسبة :ًرابعا
ــشيخ رمحــه اهللا واهتاممــه بعلــم ا ملناســبات أنــه فنجــد أن مــن عنايــة ال

يكشف لنا مناسـبة اآليـات خلواتيمهـا ثـم يـوازن بينهـا وبـني نظائرهـا التـي 
ــك  ــا رس اخــتالف تل ــا ليكــشف لن احتــدت يف ســياقها واختلفــت يف خامتته
 :اخلواتيم ويظهر ما حوته مـن أرسار، فمـن ذلـك مـا جـاء عنـد قولـه تعـاىل

MP  O  N  M  LK   J  I  H L)حيـث أوضـح رس  )٣ ،
 : اآلية ثم وازن بينها وبني قرينتها اآلية األخرى وهي قولـه تعـاىلخامتة هذه

 M  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £   ¢  ¡ L)هــدي مــن «:، فقـال )٤ 
                                                

 ).٩٧(سورة األنعام، اآلية  ) ١(
 ).١/٢٨٢(األنوار الساطعات  ) ٢(
 ).٤(سورة الفتح، اآلية  ) ٣(
 ).٧(سورة الفتح، اآلية  ) ٤(



 

 
 

 جـل خـتم فقـد يناسـبه، بـام الكـالم ختام إىل اإلرشاد: أقوم هي للتي القرآن
 التــي اآليــة، M  P  O  N  M   L:بقولــه  الرابعــةاآليــة وتقــدس وعــال
ً أوال املقــصود ألن ؛ M   ©  ¨  §  ¦  L:بقولــهسابعة  الــيــةاآل بعــدها
 فاملراد األخرية اآلية وأما واإلحاطة، العلم فيناسبه اخللق، ألمر التام التدبري
 . )١(» والغلبة العزة فيناسبه واملرشكني املنافقني هتديد

 قد أبدع يف علـم املناسـبات وذكـر -رمحه اهللا-وهكذا نجد أن الشيخ 
اآليـات القرآنيـة  بـني رتبـاطاال وجـهًفة وألوانا متنوعة، وبـني أًله صورا خمتل

ــة بــام قبلهــا وإن بعــد  بعــضها بــبعض، أو مفــردات اآليــة الواحــدة ، أو اآلي
سياقها، حتى إنه لريبط بعض اآليات بافتتاحية السورة ومضموهنا، ويعتني 

 .بإبراز األرسار يف خواتيم اآليات وعالقتها بسياقها
 .   باالستنباطعنايته : ًسادسا

ــق  ــنص بطري ــي مــن ال ــا خف االســتنباط يف التفــسري هــو اســتخراج م
ًوالبـد أن يكـون االسـتنباط مبنيـا عـىل الفهـم العميـق ملعنـى تلـك  صحيح،

 . )٢(اآليات، وما تنطوي عليه من األحكام واحلكم
 تبـني أنـه -رمحـه اهللا-ومن خالل النظر يف تفسري الـشيخ عبـد العزيـز 

َّاستنباط ما دق من معـاين اآليـات وإيـضاح مـا خفـي مـن ًكان حريصا عىل  
ِحكمهـا وأحكامهـا، وعـىل هـذا فقــد تنوعـت موضـوعات االسـتنباط عنــد  َِ
الشيخ يف تفسريه فمنها االستنباطات العقدية والفقهية واللغوية ويف السرية 

                                                
 ).٢/٢٣٨(األنوار الساطعات  ) ١(
 )١/٢٦٨( البن القيم العاملني رب عن املوقعني مإعال: ينظر ) ٢(



 

 
 

 : والرقائق ، وإليك إيضاح ذلك عىل النحو التايل
 قـد اعتنـى -رمحـه اهللا-ن الـشيخ وذلـك أ:  االستنباطات العقدية-١

ًبآيات العقيدة فكـان يقـف عنـدها كثـريا ويـستنبط منهـا عـددا مـن املـسائل  ً
سـورة الفاحتـة العقدية، واألمثلة عىل ذلك كثـرية ومنهـا ماجـاء عنـد تفـسري 

 هــذه «: فقــال:الثالثـة التوحيــد أنـواعحيـث اســتنبط منهـا بداللــة التــضمن 
 مـن يؤخـذ األلوهيـة فتوحيد: الثالثة يدالتوح أنواع إثبات تضمنت ةالسور
 الربوبية وتوحيد ،M   5  4  3  2    L  :قوله ،ومن M '  L  لفظ
 يؤخـذ والـصفات األسامء توحيد،و M   )  (  L   :قوله من يؤخذ

  . )١(»M  & L  :لفظ من
ـــى -رمحـــه اهللا-وكـــام أن الـــشيخ :  االســـتنباطات الفقهيـــة-٢   اعتن

ًقيدة فقد اعتنى أيضا باالستنباط من آيات األحكام باالستنباط من آيات الع
 مـن آيـة الوضـوء يف سـورة -رمحه اهللا-ًأحكاما ودالئل فقهية ، فقد استنبط 

ًأكثر من سبعني حكام وفائدة فقهية، ومن آيـة الـصيام أربعـة وأربعـني املائدة 
 .ًحكام

  <M :ُومن األمثلة عىل استنباطاته الفقهيـة اسـتنباطه مـن قولـه تعـاىل
C  B  A  @  ?L )٣(به التلفظ يستقذر عام التكني َاستحباب،)٢( . 

                                                
 ).١/٢٤(األنوار الساطعات  ) ١(
 ).٦(سورة املائدة، اآلية  ) ٢(
 ).١/٢٥١(األنوار الساطعات : ينظر ) ٣(



 

 
 

الشيخ رمحه اهللا باملسائل اللغوية يف  اعتنى : االستنباطات اللغوية-٣
 :منها ما ذكره يف تفسريه لقوله تعاىلتفسريه وكان له فيها استنباطات دقيقة، 

M  °   ̄  ®  ¬  «ª  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤
±L)أن قبل هلم فتحت األبواب أن عىل دليل الواو إن «:قال، فقد  )١ 
 جاؤوها إذا حتى والتقدير عليه، وكرامتهم هلم اهللا لكرامة إليها يأتوا

  ،)٢(Mg f e i hL: تعاىل قوله بدليل مفتحة وأبواهبا
 وناسب، أبواهبا فتحت وقد حالية،أي مجلة،M±°L وجعل
  .)٣(» إليها يءـجي من ظارالنت حةَّمفت تكون األفراح أبواب أنً حاال كوهنا

ــة-٤ ــك أن : االســتنباطات يف الــسرية النبوي ــشيخ وذل  -رمحــه اهللا-ال
 rفاســتنبط مـن اآليــات املتعلقــة بــسريته  r بــام يتعلــق بـسرية النبــي اعتنـى

|  {  M   :استنباطات دقيقة ، منها ما جاء عند تفسري قوله تعـاىل
 ¡  �  ~L 

 هبـذا r ،فقد استنبط من اآليـة أن يف وصـفه)٤(
  .)٥(r هلنسب دحامل يقتيض ماالوصف 
ــائق-٥ ــى :  االســتنباطات يف الرق ــشيخاعتن ــائق -رمحــه اهللا-ال  بالرق

½  ¾   M : تفسري قوله تعاىلفاستنبط منها استنباطات، منها ما ذكره عند
                                                

 ).٧٣(سورة الزمر، اآلية  ) ١(
 ).٥٠(سورة ص، اآلية  ) ٢(
 ).١/٤٦٢(األنوار الساطعات  ) ٣(
 .)١٢٨(سورة التوبة، اآلية  ) ٤(
  ).١/٣٢٧(األنوار الساطعات : ينظر)٥(



 

 
 

  ¿ L)اخلـريات لفعـل التوفيـق الـدعاء هـذا فيتـضمن «:حيث قـال ،)١ 
 والثبـات عليـه واالسـتمرار األبرار، من بدالع يكون برتكه الذي الرش وترك
 اهللا لقـاء أحـب ومـن اهللا، لقـاء حيبـون كانوا أهنم إىل رمز هذا ويف املامت، إىل

ــك يف أن «:ً واســتنبط اســتنباطا آخــر وهــو ،)٢(» لقــاءه اهللا أحــب  ًهــضام ذل
  .)٣(»األبرار  مع قالوا حيث أدب، للنفس،وحسن

 
 

                                                
 ).١٩٣(سورة آل عمران، اآلية  ) ١(
  ).١/١٤٢(األنوار الساطعات )٢(
 ).١/١٥١(األنوار الساطعات  ) ٣(



 

 
 

 .آيات االعتقاد عنايته بتفسري : املطلب الثالث 
عند احلديث  -رمحه اهللا- عبد العزيز الشيختقدم الكالم عن عقيدة 

 يف تقريــر التوحيــد عـىل عقيــدة أهـل الــسنة واجلامعـةعـن ترمجتــه وأنـه كــان 
 يف مـسائل القـدرواألسـامء والـصفات، واأللوهيـة والربوبيةبأنواعه الثالثة 

فيهـا االعـتامد الستدالل منهجه يف اكان و،  مسائل االعتقادوسائرواإليامن،
 تأويـل وال يحة،مع اإليامن هبذه النـصوص دون صح والسنة العىل الكتاب

 . )١(حتريف
ًتقدم أيضا أنه قد اعتمد كثريا مع داللة الوحيني عىل ما كتبـه و شـيخ ً

ً ، فكـان كثـريا مـا يقـرأ يف مؤلفـاهتام اإلسالم ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم
 ًفـاد منهـا علـاملصافية املبنية عـىل الكتـاب والـسنة فأويستقي منهام العقيدة ا

 عــىل طولــةاملو ختـرصةاملجوبــة األســئلة واأل،مؤلفاتهيف ذلـك جتــىل ًا، يـرغز
الكواشـف اجلليـة عـن وكتابـه ،العقيدة الواسطية لشيخ اإلسـالم ابـن تيمية

  .)٢(معاين الواسطية 
ري آيـات  قـد اعتنـى غايـة االعتنـاء بتفـس-رمحـه اهللا-فظهر أن الـشيخ 

االعتقاد،وتقرير أصول أهل السنة واجلامعة والرد عىل من خـالفهم ، وهـذا 
 :يتضح من معامل أبرزها ما ييل

-حيث أوضح ،نواع التوحيد الثالثة أل-رمحه اهللا-تقرير الشيخ  -١

                                                
 ٩ص:ينظر ) ١(
 ٩ص:ينظر ) ٢(



 

 
 

 هــذه «: أن ســورة الفاحتـة تــضمنت أنـواع التوحيــد الثالثـة فقــال-رمحـه اهللا
 مـن يؤخـذ األلوهيـة فتوحيد :الثالثة لتوحيدا أنواع إثبات تضمنت ةالسور
 الربوبية وتوحيد ،M   5  4  3  2    L  :قوله ،ومن M '  L  لفظ
 يؤخـذ والـصفات األسامء توحيد،و M   )  (  L   :قوله من يؤخذ

   .)١(»M  & L  :لفظ من
ــا  ــةأم ــد األلوهي ــذي هــو األتوحي ــادة ال ــق صــل  والعب ــق اخلل يف خل

 فقد اعتنى به غاية االعتناء يف غري ما موضـع مـن ،دعوة الرسلواألصل يف 
َّتفسريه وبني معنى كلمة التوحيد وأركاهنا ورشوطهـا فقـد قـال عنـد تفـسري 

ــاىل ــه تع  ال أي «: ،)٢(M  ¶µ      ´         ³    ²  ±  °   ̄ ®  ¬ L  :قول
 اثنـان، فأركاهنـا ورشوط، أركـان اإلخـالص ولكلمـة هـو، إال بحق معبود
 دون مـن يعبـد مـا مجيع ًنافيا أي إله ال اإلثبات من النفي وحد ت،وإثبا نفي
 ال أنه كام عبادته، يف له رشيك ال وحده هللا العبادة ًمثبتا اهللا إال واإلثبات اهللا،

 تنفـع وال الكلمـة هـذه تـصح ال فـسبعة، رشوطهـا وأمـا، ملكه يف له رشيك
 .  )٣(» الرشوط له استجمعت إذا إال قائلها

ملسألة اإليـامن بـاليوم اآلخر،حيـث بـني -رمحه اهللا-الشيخ تقرير  - ٢
 رسـول بـه أخـرب أو كتابـه يف اهللا بـه أخرب ما بكل اإليامن هو «:املراد به بقوله

                                                
  ).١/٢٤(األنوار الساطعات  )١(
  ).١٩٣(سورة آل عمران، اآلية )٢(
  ).١/٣٣٥(األنوار الساطعات )٣(



 

 
 

 ونعيمه، القرب بعذاب التصديق ذلك يف ويدخل املوت، بعد يكون مما r اهللا
 واحلـوض، والـرصاط، وامليـزان، واحلـساب، واحلرش، املوت، بعد والبعث
 . )١(» ًوتفصيالً إمجاال ألهلهام اهللا أعد وما والنار، واجلنة،

 يف تفــسريه ممــا يتعلــق -رمحــه اهللا-فمــن املــسائل التــي قررهــا الــشيخ 
مـن عقيـدة أهـل بمسألة اإليامن باليوم اآلخر عذاب القرب ونعيمه الذي هـو 

 عـذاب عـىلالقـرآن الدالـة  ةدلـواجلامعة،فنلحظ أن الشيخ يقف مـع أالسنة 
¤  ¥  ¦      §  ¨  ©   M : فعند تفـسري قولـه تعـاىلونعيمه، لقربا

°  ¯  ®  ¬  «      ª   L)ـــة )٢ ـــني أن اآلي ، يب
ــك أن ــرب وذل ــذاب الق ــة عــىل ع ــذاب اخلطــاب دال  هــؤالء إىل املوجــه والع

، ثـم أيـد وبعـده املـوت وقبيـل االحتضار، عند النزع حال هو إنام املخاطبني
 . مه من الكتاب والسنةذلك بأدلة عذاب القرب ونعي

ً أيضا يف تفسريه مما يتعلق -رمحه اهللا- ومن املسائل التي قررها الشيخ 
بمسألة اإليامن باليوم اآلخر اإليامن بقدرة اهللا عىل املعاد وبعث الناس من 

M  l:قبورهم وحماسبتهم وجمازاهتم عىل أعامهلم،فعند تفسري قوله تعاىل
v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  x  w  

  ¦  ¥     ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |  {    z  y
  ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª©   ̈  §L)استخرج  ، )٣

عىل بعث الناس  Uمنها األدلة العقلية الدالة عىل إمكانية البعث وقدرة اهللا 
                                                

  ).١/٧٢(نوار الساطعات األ)١(
 ).٩٣( سورة األنعام، اآلية  ) ٢(
 ).٢٢-٢١( سورة البقرة، اآليتان  ) ٣(



 

 
 

 اآلية هذه يف وتعاىل سبحانه اهللا أشار «:من قبورهم بعد موهتم حيث قال
 :املوت بعد البعث براهني من براهني ةثالث إىل

  M   n  :تعـاىل بقولـه إليـه املـشارً أوال النـاس خلق:األول الربهان
  t  s  r   q  p  oL   ،عىل برهان أعظم األول اإلجياد ألن 

 .الثاين اإلجياد
 :تعــاىل بقولــه إليــه املــشار واألرض الــسموات خلــق:الثــاين الربهــان

M ~  }  |  {    z  y   L ،ــام ــن ألهن ــات أعظــم م  املخلوق
 .وأحرى أوىل باب من قادر غريه عىل فهو األعظم، خلق عىل قدر ومن

 عـىل األدلـة أعظـم من فإنه موهتا، بعد األرض إحياء:الثالث الربهان 
ــشار املــوت بعــد البعــث ــه امل ــه يف إلي  ¦ ¥    ¤ £ ¢                ¡ � ] :قول
§  ̈© Z «)١(.  

ً أيضا يف تفسريه مما يتعلق -محه اهللار-ومن املسائل التي قررها الشيخ 
بمسألة اإليامن باليوم اآلخر اإليامن بالشفاعة وأهنا حق ثابـت يـوم القيامـة، 

،فعند تفسري آية الكريس من سـورة البقـرة عقـد الـشيخ وحده هللا ملك أهناو
ثـم  ، )٢(» بوضـوح الـشفاعة عىل الكالم منه املقصود  بحث«:ًفصال قال فيه

شفاعة وأقسامها وذكـر رشطيهـا ، وبـني موقـف النـاس مـن بني فيه معنى ال
 . الشفاعة وأهنم ثالث فرق ، ثم ساق أنواعها الستة

                                                
 ).١/٣٠(األنوار الساطعات  ) ١(
 ).١/١٠٠(األنوار الساطعات  ) ٢(



 

 
 

ً أيضا يف تفسريه مما يتعلق -رمحه اهللا-ومن املسائل التي قررها الشيخ 
بمسألة اإليامن باليوم اآلخر اإليـامن باجلنـة والنـار وأهنـام خملوقتـان معـدتان 

M  Ë  Ê   É  È :يان،فعنـد تفـسري قولـه تعـاىلوأهنام باقيتـان التفن
     Ì L)ــة عــىل  )١ ــة دال ــار وجــود، يبــني أن اآلي ــة اآلن أهنــا، والن  خملوق
  "  #  $  %   M :،وكذا عند تفسري قوله تعاىل)٢(ينفراللك ومعدة

  ,  +  *  )   (  '  & L،) يبــــني أن  )٣
  .)٤(متقنيلل ةومعد خملوقة اآلن أهناة، وناجل وجوداآلية دالة عىل 

، يبـني أن  )٥(M ¶  µ  ´  ³  ² L  :وعند تفـسري قولـه تعـاىل
 جل منه إخبار هذا«: -رمحه اهللا- باقية ال تفنى فيقول النار اآلية دالة عىل أن

 واجلامعـة؛ ُّالـسنة أهـل قـول وهـذا منها، خيرجون ال دائمون فيها أهنم وعال
  )٧(.» )٦(،M  m  l  k  j    i    h  gpo  n L   :تعاىل ولقوله
ملـذاهب املخـالفني والـرد علـيهم، فعنـد  -رمحه اهللا-بيان الشيخ  - ٣

يبني  ،)M   /     .  -  ,    +     *  )      (     L )٨  :تفسري قوله تعاىل

                                                
 ).١٢١( سورة آل عمران، اآلية  ) ١(
  ).٣٦/ ١(األنوار الساطعات  )٢(
 ).١٢٣( سورة آل عمران، اآلية  ) ٣(
  ).١/١٣٢(األنوار الساطعات : ينظر ) ٤(
 ).١٦٧( سورة البقرة ، اآلية  ) ٥(
 ).٤٠( سورة األعراف ، اآلية  ) ٦(
  ).١/٦٤(األنوار الساطعات  ) ٧(
 ).٦٨( سورة الفرقان ، اآلية  ) ٨(



 

 
 

 ويسوق األدلة الدالة عىل مقبولة ًعمدا القاتل توبة أن العلامء مجهور ذهبم
 تـاب املـشيئة حتـت داخـل ًعمـدا القاتـل نأ ذلك، ثم يبني الرأي اآلخر وهو

، ثم يـرد عـىل مـن قـال بخلـوده يف النـار وهـم اخلـوارج واملعتزلـة، يتب أومل
  واملعتزلة للخوارج ًخالفا النار يف بمخلد فليس دخوله وبتقدير ":فيقول
 عـن األحاديـث تـواترت وقـد موحدين، كانوا ولو النار يف خيلدوهنم الذين
 ةحبـ مثقال قلبه ويف اهللا إال إله ال :قال من النار من رجخي أنه « r اهللا رسول

  )٢(.)١(» اإليامن من ذرة أو خردلة أو

                                                
 ).٦/٢٧٢٧(احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه  ) ١(
 ).٤٢٣/ ١(األنوار الساطعات  ) ٢(



 

 
 

 .عنايته بتفسري آيات األحكام : املطلب الرابع 
ــشيخ  ــدم أن ال ــة -رمحــه اهللا-تق ــام الفقهي ــة باألحك ــه عناي ــت ل كان

ً يكـن متعـصباوخاصة يف الفقه احلنـبيل إال أنـه مل يف آرائـه  احلنـبيل للمـذهب ِّ
فـإذا رأى الـدليل   الـدليل،ظهروإنام كان يعتمد املذهب ما  الفقهية وفتاواه،

  .)١( به دون ترددأخذيف غريه أرجح 
 باألحكـام الفقهيـة أنـه قـام -رمحـه اهللا-ومما يدل عىل عناية الـشيخ  

َّبتدريس الفقه إبان تدريسه يف املعهد العلمي،وكذا ما ألفـه مـن مؤلفـات يف 
 " األســئلة واألجوبــة الفقهيــة املقرونــة باألدلــة الــرشعية "ل كتابــهالفقــه مثــ

 ."،علم ودليلإحتاف املسلمني بام تيرس من أحكام الدين" وكتابه
 فيـه -رمحـه اهللا-وأما تفسريه الذي بني أيـدينا فلـم يتعـرض الـشيخ 

آليات األحكام إال يف مواضع قليلة ، ومع هذا فقـد كـان لـه اهـتامم بـارز يف 
يــات األحكــام التــي فــرسها، فيــأيت عــىل اآليــة مــن آيــات األحكــام تفــسري آ

فيفرسها ويستخرج ما فيها مـن أحكـام ويطيـل يف عـرض املـسائل الفقهيـة 
ويستدل هلا من الكتاب والسنة،وهو يف الغالب ال يتعرض ألقوال الفقهاء، 
وخيتم رشحه لآلية باستنباط الفوائد الفقهية ويطيل النفس يف رسدها، ففـي 

 .      ً الوضوء من سورة املائدة استنبط أكثر من سبعني حكام وفائدة آية
ومن األمثلة الدالـة عـىل عنايتـه بتفـسري آيـات األحكـام مـا جـاء عنـد 

ــه تعــاىل ،  )٢(M WV  U   T  S      R  Q L  :تفــسري قول
                                                

 ٩ص: ينظر ) ١(
 ).  ١٨٤( سورة البقرة ، اآلية  ) ٢(



 

 
 

ًفقد بني ما دلت عليه اآلية من أحكام ثم يعرض للخالف إن وجد وأحيانـا 
 يتكلفـون الـذين عىل فدية وجيب :أي « -رمحه اهللا- ، فيقول يرجح بالدليل

 عبـاس ابـن لقـول والعجـائز؛ الـشيوخ وهم حمتملة غري مشقة عليهم ويشق
 يـصوما أن يـستطيعان ال الكبـرية واملرأة الكبري الشيخ هو بمنسوخة، ليست

 ملا الصيام فرض ابتداء يف هذا كان:وقيل ،)١(ًمسكينا يوم كل مكان فيطعامن
 درجهـم علـيهم مـشقة فيـه ًحـتام فرضـه وكـان للـصيام، معتادين  غري نواكا

 أفـضل وهـو يـصوم أن بني للصوم املطيق وخري طريق بأسهل احلكيم الرب
 جعـل ذلـك بعـد ثـم ، M   cb   a  `  _      L :قال وهلذا يطعم؛ أو

 والقـول أخـر، أيـام يف ويقـضيه يفطـر املطيـق وغـري املطيـق عىل ًحتام الصيام
 عـن ضـعف مالـك بـن أنس أن روي، أعلم واهللا عندي، الراجح هو ولاأل

  .)٣(»)٢( فأطعمهم مسكينًا ثالثني فدعا ثريد، منة جفن فصنع الصوم،
 

                                                
  ).٤٥٠٦(برقم ) ٥/١٨٢(رواه البخاري يف صحيحه )١(
 ) .٤/٢١(وصححه األلباين يف إرواء الغليل ) ٣/١٩٩(رواه الدار قطني يف سننه  ) ٢(
 ).٨٥/ ١(األنوار الساطعات  ) ٣(



 

 
 

 اخلامتة
 

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والـصالة والـسالم عـىل أرشف 
 .األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

لرحلة املمتعة التي عشنا فيها يف رحاب منهج الشيخ العـامل وبعد هذه ا
 -رمحـه اهللا-النحرير واملفرس الكبـري الـشيخ عبـد العزيـز بـن حممـد الـسلامن

 : ًجيدر بنا أن نورد بعضا من نتائج هذه الرحلة املمتعة يف النقاط التالية
 مـن العلـامء املعـارصين الـذين سـاروا عـىل -رمحه اهللا-  أن الشيخ -١

نهج الــسلف الــصالح يف العقيــدة يف اعــتامد الــدليل الــصحيح الثابــت يف مــ
 .   -رمحهم اهللا-الكتاب والسنة مع اعتامد أقوال سلف هذه األمة 

 كـان مـن العلـامء البـارزين، واملـشاركني يف -رمحـه اهللا- أن الشيخ -٢
علوم متنوعة فقد حفظ القرآن الكريم، وأتقن الكثـري مـن العلـوم املتنوعـة، 

 . اشتغل بالتدريس واإلفادة، وصنف يف علوم متنوعةثم
كان موسـوعة علميـة مجـع بـني فنـون العلـم -رمحه اهللا- أن الشيخ -٣

املتنوعة بإتقان ورسوخ، فهو مفرس وأصويل وفقيـه ولغـوي، دل عـىل ذلـك 
كثــرة مؤلفاتــه وتنوعهــا يف شــتى الفنــون ، ممــا يــدل عــىل إحاطتــه بكثــري مــن 

 .َالعلوم وسـعة ثقافته
ً يف تفسريه هذا مل يفرس القرآن الكريم كامال ، -رمحه اهللا- أن الشيخ-٤

كام هو ظاهر من عنوان الكتاب -وإنام كان خيتار آيات جامعات من القرآن 
، فكانـت طريقتـه يف التفـسري طريقـة ]األنوار الساطعات آليات جامعـات[



 

 
 

اآليـة أو بديعة جتعـل القـارئ يـستمتع بـالقرآءة فيـه فقـد رتبـه بـذكر عنـوان 
اآليات ثم ببيـان غريـب مفرداهتـا، وتـارة ببيـان مناسـبة اآليـة أو اآليـات ملـا 
قبلها،وتارة بذكر سبب النزول ، ثم يبني املعنى العـام لآليـة أو اآليـات، ثـم 
يذكر ما تضمنته اآلية أو اآليات مـن أحكـام وفوائـد واسـتنباطات، ويطيـل 

 .النفس بذكرها ورسدها
 يف تفــسريه هــذا قــد ســلك مــنهج التفــسري -رمحــه اهللا- أن الـشيخ-٥

باملأثور القائم عىل الرواية الصحيحة، مع اعتنائه الشديد بالتفـسري بالدرايـة 
 اجلمـع بـني -رمحـه اهللا-القائم عىل التدبر والعقل الصحيح، فكـان منهجـه 

 .هذا وهذا 
ً ضمن تفسريه كثـريا مـن اللطـائف البالغيـة -رمحه اهللا-أن الشيخ-٦ َّ
 البديعية واالستنباطات الرائعة التي ظهرت يف هذا التفسري، ومتيز والنكات

 .هبا
ويف اخلتام أسأل اهللا جلت قدرته أن يغفر للشيخ عبد العزيز السلامن، 
وأن جيزيه خري اجلزاء عن كل ما قدم من خدمة جليلة للعلم وأهله وللقرآن 

انا أن احلمد هللا خاصة وأهله ، عىل هذا التفسري املخترص املتميز ، وآخر دعو
 .  رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني



 

 
 

 فهرس املصادر واملراجع
  
 حممـد ت، الـسيوطي بكـر أيب بـن الرمحن عبد - القرآن علوم يف اإلتقان -

/ هــ١٣٩٤ للكتـاب العامـة املـرصية اهليئـة:نـرش  - إبراهيم  الفضل أبو
 .م ١٩٧٤

 فـــؤاد حممـــد: حتقيـــق البخـــاري إســـامعيل بـــن حممـــد -املفـــرد  األدب -
 ، الثالثــة بــريوت الطبعــة – اإلســالمية البــشائر دار: عبــدالباقي، النــارش

١٤٠٩. 
ــل إرواء - ــث ختــريج يف الغلي ــار أحادي ــسبيل من ــد : ال ــارص حمم ــدين ن  ال

     هـ١٤٠٥ – الثانية : الطبعة ، بريوت – اإلسالمي املكتب ،األلباين
 يوسف بن عبداهللا بـن عمـر ابـن عبـد -ء األصحاباالستيعاب يف أسام -

 . بريوت ، لبنان – دار الكتاب العريب الرب القرطبي،
 دار -عيل بن حممـد اجلـزري ابـن األثـري -أسد الغابة يف معرفة الصحابة -

 .هـ١٤١٥، ١ط-لبنان، بريوت-الكتب العلمية
 أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عمــران املرزبــاين، ال توجــد: أشــعار النــساء  -

 .معلومات
  حتقيـق-العـسقالين حجـر بـن عيل بن  أمحد-الصحابة  متييز يف اإلصابة -

 . هـ١٤١٢ ، األوىل بريوت الطبعة - اجليل دار  البجاوي نرش حممد عيل
 حتقيـق، النحـاس إسـامعيل بـن حممـد بن أمحد جعفر أبو: إعراب القرآن  -

  هـ١٤٠٩ - بريوت،الكتب عامل النارش، زاهد غازي زهري.د



 

 
 

، ٧ خري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، بريوت لبنـان، ط-الم األع -
  .   م١٩٨٦

، حممـد بـن أيب بكـر ابـن قـيم اجلوزيـة - عالم املوقعني عن رب العاملنيإ -
ــق ــرؤوف ســعد: دراســة وحتقي ــد ال ــارش ، طــه عب ــات : الن ــة الكلي مكتب

 .األزهرية، مرص، القاهرة
ــشيخ ع-األنــوار الــساطعات آليــات جامعــات - بــد العزيــز بــن حممــد  ال

 .  هـ١٤١١السلامن، الطبعة الرابعة 
 عمـر بـن سـعد الـدين بـن  اخلطيـب حممـد- البالغـة علـوم يف اإليضاح -

 ١٩٩٨ ، الرابعة بريوت الطبعة – العلوم إحياء  دار:نرش-القزويني 
 أبوالفضل حممد: ت،الزركيش هبادر بن حممد - القرآن علوم يفالربهان  -

 .هـ١٣٩١ بريوت، - عرفةامل دار نرش، إبراهيم
 الطبعـة،امليداين الـرمحن عبـد -وفنوهنـا وعلومهـا أسسها العربية البالغة -

 .م١٩٩٠-الرابعة
 الفريوزأبـادي، يعقـوب بـن حممـد / واللغـة النحو أئمة تراجم ىف البلغة -

ــةإحياء ــرش مجعي ــرتاث الن ــالمي ال ــت -اإلس  :  الطبعــة١٤٠٧ – الكوي
 .املرصي حممد :األوىل، حتقيق

 عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر -والنحــاة اللغــويني طبقــات يف الوعــاة بغيــة -
    اإلسالمية مشكاة مكتبة: نرش للسيوطي

دار : أمحـد بــن عــيل أبـو بكــر اخلطيـب البغــدادي النــارش : تـاريخ بغــداد  -
 .بريوت ،الكتب العلمية



 

 
 

 حممد بن سامي:قيقحت ،كثري بن عمر بن إسامعيل -العظيم القرآن تفسري -
 .هـ١٤٢٠ ، ٢ ط، والتوزيع للنرش طيبة دار نرش ،سالمةال

ن أيب حـاتم ت أسـعد  عبـد الـرمحن بـن حممـد ابـ-تفسري القرآن العظيم  -
 .هـ ١٤١٧ - ١ مكتبة نزار حممد الباز مكة طحممد الطيب،

 العـسقالين مطبعـة حجـر ابـن حممـد بـن عيل بن  أمحد-التهذيب هتذيب -
 هـ١٣٢٦ األوىل، اهلند الطبعة النظامية، املعارف دائرة

النـارش دار  - يوسـف بـن عبـد الـرب النمـري -جامع بيان العلم وفـضله -
 .الكتب العلمية

 -شـاكر أمحد ت الطربي، جرير بن حممد- القرآن تأويل يف البيان جامع -
 . هـ ١٤٢٠ ، األوىل الطبعة، الرسالة  مؤسسة

 حممـد الـسالم عبـد اجلـاحظ  حتقيـق بحـر بن عمرو عثامن  أبو-احليوان  -
 . م١٩٩٦ - هـ١٤١٦ بريوت ،/ اجليل لبنان دار : نرشهارون،

 موســى،  أبــو-املعـاين علــم ملـسائل حتليليــة دارسـة الرتاكيــب خـصائص -
 .وهبة مكتبة:نرشحممد،  حممد

: نرش، حممد عيل النجار: حتقيق  ، يب الفتح عثامن بن جنياخلصائص ، أل -
 . بريوت–عامل الكتب 

د بــن يوســف، املعــروف أمحــ-الــدر املــصون يف علــوم الكتــب املكنــون -
ــيلَّبالــسمني احل ــشق-دار القلــم-أمحــد اخلــراط. د: حتقيــق-ب ، ١ط-دم

 .هـ١٤٠٦
 -اجلرجاين حممد بن عبدالرمحن بن عبدالقاهر بكر  أبو-اإلعجاز  دالئل -



 

 
 

 بـريوت، الطبعـة – العـريب الكتـاب دار: التنجي ، نـرش حممد. د : حتقيق
 . م  ١٩٩٥ ، األوىل

-دار النهـضة العربيـة-حممـد حممـد حـسني. د:  تعليق–ديوان األعشى  -
 . بريوت، لبنان

 .  هـ١٣٧٨، ٤ط-مرص- املكتبة التجارية الكربى–ديوان امرئ القيس  -
 -٢ اعتنى به محدوا طامس دار املعرفة بـريوت لبنـان ط -ديوان احلطيئة  -

 .هـ١٤٢٦
 . التوجد معلومات عن الكتاب–وان زهري بن أيب سلمى يد -
 .الواحدي، التوجد معلومات عن الكتابديوان املتنبي برشح  -
 رش نـ-اجلوزي حممد بن عيل بن الرمحن عبد -التفسري علم يف زاد املسري -

 هـ١٤٠٤ ، الثالثة الطبعة -بريوت – اإلسالمي  املكتب
 املعـارف مكتبـة: النـارش-األلباين  الدين نارص  حممد- الضعيفة السلسة -

 .والتوزيع ،الطبعة األوىل للنرش
 - حتقيــق-السجــستاين داود أبــو األشــعث بــن  ســليامن-وددا أيب ســنن -

 . الفكر دار:  نرش-احلميد  عبد الدين حميي حممد
الباقي  عبد فؤاد حممد: حتقيق–القزويني  يزيد بن  حممد- ماجه ابن سنن -

 .بريوت – الفكر دار: نرش-
 حممــد أمحــد: الـسلمي، ت الرتمــذي عيــسى بـن  حممــد-الرتمــذي  سـنن -

ــرشوآخــرون، شــاكر ــاء دار:  ن ــرتاث إحي ــريب ال ــذيل  - الع ــريوت ، م ب
 .بتصحيحات األلباين



 

 
 

: قيـقحت ،الـدارقطني البغـدادي أمحـد بن عمر بن عيل - الدارقطني سنن -
: الطبعـة لبنـان – بـريوت الرسالة، مؤسسة:  وآخرينؤوطارناأل شعيب
 .هـ ١٤٢٤ األوىل،

 غدة النارش أبو عبدالفتاح : حتقيق -النسائي شعيب بن  أمحد-سنن النسائي -
   هـ١٤٠٦ ، الثانية الطبعة، حلب  - اإلسالمية املطبوعات مكتب: 

 عبـد حممـد:  حتقيـق-البيهقـي عـيل بن احلسني بن  أمحد-الكربى  السنن -
 .  هـ١٤١٤ ، املكرمة مكة - الباز دار مكتبة عطا ، نرش القادر

 الغفــار عبــد.د : حتقيــق -النــسائي شــعيب بــن أمحــد -الــسنن الكــربى  -
 – العلميــة الكتـب دار:نــرش -حـسن كـرسوي ســيد ، البنـداري نسـليام

 هـ ١٤١١ األوىل، الطبعة بريوت
 الـذهبي، أمحـد بـن حممـد اهللا عبـد أبو الدين شمس -النبالء  أعالم سري -

 .الرسالة مؤسسة: نرش -األرناؤوط شعيب :حتقيق
 مـصطفى.د:حتقيـق،  البخـاري إسـامعيل بـن حممـد -صحيح البخـاري  -

 هـ ١٤٠٧ ، ٣ بريوت ط - الياممة كثري، ابن دار رشن، البغا ديب
 عبد فؤاد حممد :  حتقيق،النيسابوري احلجاج بن مسلم - مسلم صحيح -

 . ت بريو – العريب الرتاث إحياء دار رشن، الباقي
 –املـدين  دار:  نـرش–اجلمحي  سالم بن حممد -الشعراء  فحول طبقات -

 .شاكر حممد حممود : حتقيقجدة، 
بـريوت، -الكتب العلميةدار -حممد بن عيل الداودي-رسينطبقات املف -

 .    األوىل الطبعةلبنان، 



 

 
 

 - العاصــمة دار :  النــارش األصــبهاين حيــان ابــن الــشيخ أبــو - العظمــة -
ــس حممــد بــن اهللا رضــاء :  حتقيــق١٤٠٨ ، الريــاض الطبعــة األوىل  إدري

 .املباركفوري
 دار –الـرمحن البـسام علامء نجد خـالل ثامنيـة قـرون ، عبـد اهللا بـن عبـد  -

 . هـ١٤١٩ -الرياض الطبعة الثانيةالعاصمة، 
 دار الكتـب - حممد بن حممد بن اجلـزري- القراء طبقات يف النهاية غاية -

 .هـ١٤٠٢، ٣ط-العلمية ،بريوت، لبنان
عبد احلميد بن عبد :  تأليف ابنه-فتح املنان برتمجة الشيخ عبد العزيز السلامن -

 بذيل كتاب حماسن الدين اإلسـالمي للـشيخ عبـد  مطبوع-العزيز السلامن 
 . هـ ١٤٢٧العزيز السلامن،  نرش مطبعة دار طيبة بالرياض،ط اخلمسون 

 مكتب: الفتح أبو البستي احلسني بن حممد بن عيل: احلكم عنوان قصيدة -
    ١٩٨٤ – ١٤٠٤ ، األوىل حلــــب الطبعــــة – اإلســــالمية املطبوعــــات

 .غدة أبو الفتاح عبد : حتقيق
ـــطيةا - ـــاين الواس ـــن مع ـــة ع ـــشيخ- لكواشـــف اجللي ـــز :  ال ـــد العزي عب

 .  هـ١٤٠٢) ١١(السلامن،رئاسة البحوث  العلمية بالرياض الطبعة 
أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن : جممع الزوائد ومنبع الفوائد -

  .مكتبة القديس، القاهرة: نرش - حسام الدين القديس: قيق، حتاهليثمي
عبـد الغفـار :  حتقيـق-حـزم بـن سـعيد بـن محدأ بن عيل - يف الفقهاملحىل -

 .بريوت، لبنان-دار الكتب العلمية-البنداري
: الـشيخ - األسئلة واألجوبـة األصـولية عـىل العقيـدة الواسـطيةخمترص  -



 

 
 

 .   هـ١٤١٠ السلامن، مطابع املدينة بالرياض، الطبعة العارشة عبد العزيز
  شـعيب: حتقيـق-حنبـل الـشيباين حممد بـنبن  أمحد - أمحد اإلمام مسند -

 .                       هـ١٤٢٠  الطبعة الثانية–الرسالة  األرناؤوط وآخرين نرش مؤسسة
، إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه  احلنظيل:  مسند إسحاق بن راهويه -

 . ١٩٩١ – ١٤١٢الطبعة األوىل ،  -  املدينة املنورة-كتبة اإليامن م: نرش
 دار الياممـة، - الشيخ شاهري علامء نجد، عبدالرمحن بن عبداللطيف آلم -

 .                                                                     هـ١٣٩٤ ، ٢ط
دار :نرش -مقدمة يف أصول التفسري أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين -

  .م١٩٨٠/ هـ١٤٩٠احلياة، بريوت، لبنان مكتبة 
أمحـد يوسـف نجـايت، حممـد : حتقيـق-حييى بن زياد الفراء-معاين القرآن -

 .بدون معلومات-عيل النجار
 إلكرتوين كتاب املعارصين العلم وطلبة العلامء تراجم يف اجلامع املعجم -

 .خالد الكحل.ضمن املكتبة الشاملة لـ

: نـرش - سليامن بن أمحد بن أيـوب أبـو القاسـم الطـرباين: ملعجم الكبريا -
 .م١٩٨٣ –هـ  ١٤٠٤الطبعة الثانية ،    املوصل–تبة العلوم واحلكم مك

، ٣ عادل نوهيض، مؤسسة نوهيض الثقافيـة، لبنـان،ط-معجم املفرسين -
 .هـ١٤٠٩

 للطباعـة املعرفـة البجاوي دار حممد عيل حتقيق: للذهبي االعتدال ميزان -
 .لبنان ، بريوت،والنرش

 



 

 
 

 


