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جبامعة اإلمام حممد بن سعود أستاذ القرآن وعلومه 

 اإلسالمية

*  *   * 

 

 احملاضر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

*  *   * 

 جبامعة امللك سعود بالرياضالدراسات القرآنية أستاذ 

جبامعة اإلمام حممد بن سعود  القرآن وعلومه أستاذ

 "تبيان "رئيس جملس إدارة مية اإلسال

 جبامعة امللك سعود بالرياضالدراسات القرآنية أستاذ 

 جبامعة امللك سعود بالرياضالدراسات القرآنية أستاذ 

 اإلسالميةعميد كلية القرآن الكريم والدراسات 

نائب رئيس  باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 "تبيان "جملس إدارة 

 
 عميد املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

*  *   * 

 

 املساعد لرابطة العامل اإلسالمي األمني العام

األستاذ جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 (سابقًا)

-عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 مصر جامعة األزهر 

 عة إستنابول برتكيارئيس جملس األمناء جبام

 
عميد أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة 

 مااليا مباليزيا

جامعة ابن  كلية األداب  استاذ التعليم العالي 

 مملكة املغرب زهر 

 
 العراق  جامعة تكريت بكلية الرتبية  األستاذ

*  *   * 
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 يف جملة تبيان للدراسات القرآنية
 

 أن يكون البحث متساًم باألصالة وسالمة االجتاه. 

 أن يكون البحث دقيقًا يف التوثيق والتخريج. 

 أن تتحقق له السالمة اللغوية. 

 مراعاة عالمات الرتقيم. 

 أال يكون قد سبق نرشه. 

 تالًّ من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علميةأال يكون مس. 

  توضع  حععوال صععة صععلحة أسععلل ا ععن حععدة ويكععون تععرقيم حععوال صععة

 .وتضبط احلوال آليا ال يدويًا  ،صلحة مستقالً 

 عالمات الرتقيم تعترب جزء من الكلمة فال يرتك فراغ قبل ا. 

 تععوع عععنتكتععب بيانععات البحععث بععاللغتة العربيععة واون ليزيععة، وح :

 (.عنوان البحث، واسم الباحث والتعريف به، وبيانات التواصة معه)

  صلمععة، ويتضععمن العنععا  ( 232) مللخعع اال يت ععاوع عععدد صلععامت

موضععوا البحععث، وأهدافععه، ومن  ععه، وأهععم النتععا ج، وأهععم : )التاليععة

 .م  العناية بتحريرها بشكة دقيق( التوصيات

  املععربة ( امللتاحيعة)بالكلامت الدالة  (إن ليزع/عريب) لخ مُيتب  صة

بدقة ععن موضعوا البحعث، والقضعايا الر يسعة التعهل تناويعا، بحيعث ال 

 .صلامت( 5)يت اوع عددها 

  سم1وض  مسافة بداية صة فقرة ال تزيد عن. 

  2.0متعدد  املسافة بة السطور. 
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 يستخدم خط (Traditional Arabic ) تن أبيض للمع( 11)للغة العربية بح م

( 12)، وبح عم امللخع وأبيض للحاشعية ( 14)وأسود للعناوين، وبح م 

 .أبيض لل داول واألشكال، وأسود لرأس اجلداول والتعليق

 يستخدم خط (Times New Roman ) ( 11)للغعة اون ليزيعة بح عم

أبعععيض للحاشعععية ( 12)أبعععيض للمعععتن وأسعععود للعنعععاوين، وبح عععم 

واألشععكال، وأسععود لععرأس أبععيض لل ععداول ( 1)، وبح ععم امللخعع و

  .اجلداول والتعليق

  (.التوصيات)و( النتا ج)صتابة خامتة بخالصة شاملة للبحث تتضمن أهم 

 تثبت املصادر واملراج  يف ف رس يلحق بآخر البحث. 

 توض  نامذج من صور الكتاب املخطوط امللحق يف مكاهنا املناسب. 

  جليةترفق مجي  الصور والرسوم املتعلقة بالبحث واضحة. 

  صلحة امنةثأال تزيد صلحات البحث عن (A4 )وال تقة عن عرشين صلحة. 

  سم5.3سم ومن اليمة 2.3أن تكون هوامش الصلحة من األعن واألسلة واليسار. 

  تكتععب اايععات القرآنيععة وفععق املصععحف اولكععرتوف مل معع  امللعع  ف ععد

د) عادعبلون  13بح م لطباعة املصحف الرشيف   .(غري مسوَّ

 امللد  معهدد من معتمد واإلنجليزية ، الباحث ملخ  باللغة العربية  يرفق 

 حممددد بددن  ددعالم اإل دد مية اإلمددا  بجامعددة والتعريدد  للرتمجددة اهلل عبددد

 .واحدة صلحة عن يزيد ال  (.Trans-tai@imamu-edu-sa) بالرياض

 ُحكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف امل لة من قبة اثنة عن األقة. 

  الربيد اولكرتوف للم لةُتعاد البحوث معدلة عن. 

 ال تعاد البحوث والدراسات إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش. 

  موق  اجلمعية وغريه معن أوعيعة النرشع للم لة احلق يف نرش البحث عن
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 .بعد إجاعته للنرشاولكرتوف 

 للم لة  أن تكون املراسالت عرب الربيد اولكرتوف. 

 مستالت من بحثه ومخس الباحث نسختة من امل لة  ُيعطى. 
 

 ر يس هيئة التحرير :  مجي  املراسالت وطلبات االشرتاك باسم

 الرياض –اململكة العربية السعودية : عن النحو التايل 

اجلمعية العلمية  –صلية أصول الدين –جامعة اومام حممد بن سعود اوسالمية 

 للدراسات القرآنية "تبيان"جملة  -مه السعودية للقرآن الكريم وعلو

 11452: الرياض 3721: ب. ص

 2312503: ، فاصس  2312723   هاتف

  :الربيد اولكرتوف

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag   :بوك  الليس

  https://twitter.com/quranmag1     :تويرت

 +(055)112312723: هاتف امل لة

 2345557141   -+( 055)112312503: هاتف وفاصس اجلمعية

 موق  اجلمعية

www.alquran.org.sa 

*                            *                            * 

mailto:quranmag@gmail.com
http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
http://www.alquran.org.sa/
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 العنالان

 

 الصفحة

  افتتاحية العدم 

  ر يس هيئة حرير امل لة  

 البحالث      
 

31 

  ةمرا ة مالضالعي"اال تئذان يف  الرة النالر ". 

 العباس بن حسة احلاعمهل. د 

31 

  مددن مددن بصددة  بددرا ي  م  مرا ددة   ) يف  ددالرا البةددرة و بددرا ي

 .(مالضالعية

 دخية بن عبد اهلل الدخية. د 

31 

  السياق وأثره يف الرتجين بني معاين املشرتك اللفظي  يف الةرآن الكري. 

 خزامى حممد سالمة العيسى. د 

311 

 نظرة تةاليمية - مفهال  النسخ عند املتةدمني واملتأخرين -. 

 مساعد بن سليامن الطيار .د 

942 

    مرا ددة "حتةيددد ماللددة الةددرآن الكددري  عددا أ ال السدداعة الكدد

 ."مالضالعية مةارنة

 خالد بن نواف الشوحة. د 

131 

 ح منحة ذي العرش فيام يتعلد بةراءة ورش . 

 حتةيد ومرا ة(   د3319ت)شعي  بن   امعيل الكيايل : تأليف         

 الوعرة الدورسع حممد بن عبداهلل. د 

131 

 الصفة الكاشفة يف الةرآن الكري  بياهنا وأنالاعها. 

 ف د بن عبد الرمحن الرومهل. د.أ 

463 

*  *   * 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل والصالة والسالم عن رسول اهلل وآله وأصحابه وأتباعه وصة 

 : وبعد، من اهتدى هبداه

جملت ا  - اجلمعية العلمية السعالمية للةرآن الكري  وعلالمد  -تقدم مجعية تبيان 

إىل قرا  عا،  الثدامن ع ديف ععددها  "تبيدان"املحكمة يف الدراسات القرآنيعة 

 .وحمبي ا، ومتابعي ا

وامل لة بكتاهبا وفاحصعي ا تسععى هبعم ومع عم إىل التقعدم والرقعهل بعة 

 . زًا مثيالهتا من امل الت لتحتة هبم مرصزًا مرموقًا ومتمي

فقععد أوجععدت جلنععة إعافيععه عامليععة مععن مشععاهري علععامء التخصعع  يف 

هتا معن تتلعف بلعدان الععامل وبخاصعة الععريب واوسعالمهل التزامعًا اموضوع

 .بأحد املعايري الدولية للم الت العلمية 

صام أوجدت نافذة تقنية للباحثة ملتابعة مراحة بحوث م عربهعا، ملعرفعة 

حكيم ا يف وصعويا للمحكمعة وعودهتعا معن م ومراحة  وصويا للم لة،

 . أو من أحدهم

وتسعععد امل لععة أن تقععدم يف هععذا العععدد العديععد مععن البحععوث املتنوعععة 

ومعا يتعلعق بعه معن  اال دتئذان يف  دالرة الندالرلقرا  ا، من دراسعة موضعوا 

أحكعععام وآداب يشععععر بالعععذويف األخالقعععهل يف احليعععاة االجتامعيعععة والرقعععهل 

 .ب املرعية اوسالمهل يف اادا

 حممد بن عبدالرمحن الشايع. م.أ
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بصددة  بددرا ي  عليدد  السدد   يف  ددالرا البةددرة وتقععدم امل لععة بحثععًا عععن 

تكشف عن مالمع  بعارعة وجوانعب صريمعة معن  و برا ي  مرا ة مالضالعية

 .تل  القصة العظيمة 

 وللسياق أثره يف الرتجين بني معاين املشدرتك اللفظدي يف الةدرآن الكدري 

 .صحي  داللتهوتوض   ،تربعه  دراسة خاصة تكشف أثره

موضوا ش ري وصبري من موضعوعات علعوم القعرآن  والنسخ يف الةرآن الكري 

تناولته مؤللات ودراسعات صثعرية وفعرية، ولكعن باحثنعا اليعوم يقعدم نظعرة تقويميعة 

 . ملل وم النسخ عند املتقدمة واملتأخرين تبة وج ة نظره يف ذل  

عددا أ ال السدداعة ماللددة الةددرآن الكددري   اخلامسععةوتتنععاول الدراسععة 

 . يف دراسة موضوعية مقارنة وحمققة  الك  

عح لقعراءة ور  سعامه ( هعع 1172ت)ولشعيب بن إسامعية الكيعايل

، تقدمععه امل لععة يف ثععوب  ح منحددة ذي العددرش فدديام يتعلددد بةددراءة ورش

 . جديد من الدراسة والتحقيق

 هععذا عععن يكشععف الكاشددفة الصددفة عععن لطيععف بحععث العععدد هععذا ويف

 . هب يتعلق وما ،وأمثلته داللته يبة واملصطل  وصفال

وهععهل  ،ف ععهل هبععم تتقععدم، وامل لععة دا ععاًم تشععكر صتاهبععا واملتعععاونة مع ععا

 .خلدمت م تسعى وتسعد

 داخععة اجلامعععة وخارج ععا، عاهنععا وسععاندهاأوامل لععة تشععكر صععة مععن 

 . وتدعو لل مي  بالتوفيق والسداد يف القول والعلم واالعتقاد
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 اس بن حسني احلازمي العب. د          "           دراسة موضوعية "  االستئذان يف سورة النور
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 (مرا ة مالضالعية)

  

 األ تاذ املشارك بةس  الةرآن وعلالم 

 امعة اإلما  حممد بن  عالم اإل  ميةج -كلية أصالل الدين 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بحث ملخص

 (مالضالعية مرا ة) النالر  الرة يف اال تئذان

  مباحث وثالثة ومت يد مقدمة من البحث يتكون

 وخطة السابقة والدراسات البحث أمهية بيان فلي ا املقدمة أما

  .فيه ومن  هل البحث

 .باالستئذان والتعريف النور بسورة التعريف فيه والتم يد

 تكلمت، مطلبان وفيه، املكللة استئذان: وعنوانه األول املبحث أما

 عن الثاف ويف املسكونة البيوت دخول عند االستئذان عن من ام األول يف

 . املسكونة غري البيوت دخول عند االستئذان

 وصان،  ي واملامل واخلدم األطلال استئذان:  فعنوانه الثاف املبحث أما

 واألدب،  اللئة يذه وجة عز اهلل جعل ا التهل الرخصة عن فيه احلديث

 . به اهلل خّص م الذع

، واملغادرة اخلروج عند االستئذان: وعنوانه الثالث املبحث أما

، العامة امل ام  من اخلروج إرادة عند االستئذان رضورة عن فيه وتكلمت

 . ونحوها واالجتامعات العمة وأماصن

 . والتوصيات النتا ج أهم خلّصت وفي ا،  اخلامتة ثم

  .واملوضوعات املصادر ف رس ثم
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Requesting Permission for Entrance 

in the Qur'anic Chapter of Al-Nour 
 

Al-Abbas H. Al-Hazemy, PhD 

Assistant professor, Department of Qur'anic Sciences  

Faculty of Islamic Theology, Riyadh 
  

Abstract 

This research work consists of an introduction and three sections. 

The introduction shows the significance of the research, the 

literature, the research plan, and the present approach. It also 

introduces the Qur'anic Chapter of Al-Nour and the definition of 

requesting permission for entrance. 

The first topic, entitled ‘requesting permission by the legally 

qualified adults’, includes two issues. The first focuses on 

requesting permission when entering inhabited premises, 

whereas the second focuses on asking for permission when 

entering uninhabited premises. 

The second topic, entitled  ‘Asking for permission by children, 

servants and dependents’, addresses Allah Almighty’s 

permission for entry for these classes and the proper conduct that 

Allah commands people to follow in dealing with them. 

The third topic, entitled ‘requesting permission for dismissal and 

departure’, addresses the importance of requesting permission 

when leaving public places, workplaces, places of meetings and 

so forth. 

The conclusion then follows and it summarizes the paper’s 

findings and recommendations, with a list of references. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املدةددمدددة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغلره ونست ديه ونعوذ باهلل من 

ه اهلل فال مضة له ومن يضلة فال عور أنلسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيد

 .هادع له

وأش د أن ال إله إال اهلل وحده ال عي  له وأش د أن حممدًا عبده 

 .ورسوله

ڦ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ چ

[.  122: آل عمران] چڦ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ٹ ٹ چ

 چٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 [.1: اءالنس]

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ٹ ٹ چ

 چڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۓ  ۓ  ڭ  

 [.71 – 72: األحزاب]

 :أما بعد

فعع ن اهلل عععز وجععة جعععة صتابععه الكععريم هدايععة للنععاس، وضععمنه مععن 

ااداب واألحكععام والتوجي ععات مععا سعععة املسععلم سععا رًا عععن مععن ج ربععه، 

 .رًا لعربه وعظاتهساعيًا ملرضاته، متذص

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   چ :يقععول تعععاىل
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 [.1: النور]

ومن هنا صانت سورة النور حافلة ب ملة من ااداب واألخاليف 

صتحريم الزنى والقذف، واألمر بغض البرص، واالستئذان  –واألحكام 

 .واحل اب وغريها من األحكام وااداب

املوان  امل مة واحلواجز احلصينة التهل  وملا صان أدب االستئذان أحد

من الوقوا يف اللواحش التهل حذرت من ا  –بعد توفيق اهلل  –متن  وح ز 

هذه السورة العظيمة، رأيت أن أخصه باحلديث، وأفرده بالدراسة مبينًا 

أمهيته وجانبًا من أحكامه وآدابه صام بينت ا هذه السورة، من خالل دراسة 

 .موضوعية

ية الكبرية التهل يمثل ا هذه املوضوا، واحلاجة املاسة إىل ورغم األمه

عرض هدايات القرآن الكريم جتاهه، إال أنه ظة بعيدًا عن متناول أيدع 

الباحثة وأقالم م، سوى بعض الدراسات اليسرية ومن ا دراسة الدصتور 

واملنشورة يف جملة  (آيات االستئذان يف سورة النور): حممد اخلضريع بعنوان

، وقد اقترص في ا الباحث عن الدراسة (132)جلامعة اوسالمية، العدد ا

التحليلية لآليات دون التعرض للتلسري املوضوعهل، وهو ما اهتممت به يف 

 .بحثهل هذا

صام أن البحث املشار إليه مل يستوعب صة آيات االستئذان الواردة يف 

 .سورة النور، بخالف ما صنعته يف بحثهل، ويف صٍة خري

 –اال تئذان يف  الرة النالر : )ن هنا صان هذا البحث بعنوانوم

 (.مرا ة مالضالعية
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وهو يتكون من مقدمة ومت يد، وثالثة مباحث، وخامتة، وف ارس 

 .صاشلة

أما املقدمة؛ فلي ا احلديث عن أمهية املوضوا، وبيان خطتهل فيه، 

 .ومن  هل يف ذل 

 :وأما التم يد، فليه مطلبان

 ف بسورة النورالتعري: املطلب األول. 

 التعريف باالستئذان: املطلب الثاف. 

 :ا تئذان املكلفني: املبحث األول

 :وفيه مطلبان

 االستئذان عند دخول البيوت املسكونة: املطلب األول. 

 االستئذان عند دخول البيوت غري املسكونة: املطلب الثاف. 

 .ا تئذان األطفال واخلد  واملاملي : املبحث الثاين

 .اال تئذان يف األمالر اجلامعة: الثالثاملبحث 

 .اخلامتة

 .ف رس املصادر، واملوضوعات: الل ارس

وقد سلكت يف دراستهل املوضوعية هذه من ج االستنباط 

 :واالستدالل متبعًا املن ج العلمهل اايت يف الكتابة

 عزوت اايات إىل سورها مكتوبة بالرسم العثامف. 

 ا األصليةعزوت النقول واألقوال إىل مصادره. 

  ناقاًل ما  –قدر املستطاا  –خرجت األحاديث وااثار من مظاهنا
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وجدت من ُحكم املتقدمة أو املتأخرين عن ما حيتاج من ا إىل 

 .حكم

  من تلاصية املسا ة اللق ية  –قدر اومكان  –خّلصت البحث

التلصيلية، إال ما صان له صلة وثيقة بالبحث؛ ألن دراستهل 

 .موضوعية لالستئذان دراسة

آمة أف توصلت يف دراستهل هذه إىل ما نويته من إبراع ايدع القرآف 

 .يف توضي  هذا األدب العظيم

 .وصن اهلل وسلم عن نبينا حممد وعن آله وصحبه أمجعة

 الباحث
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 التمهديدد

 

 :وفي  مطلبان

 .التعريف بسالرة النالر: املطل  األول

 .اال تئذانالتعريف ب: املطل  الثاين
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 املطل  األول

 (النددالر)التعدريدف بسدالرة 

 (:النالر) الرة 

 (.النالر) الرة : ا مها 

وهذا هو اسم ا الوحيد، وليس يا اسم غريه وهو املروع عن 

 .والتابعة رمح م اهلل الصحابة 

أنه خطب الناس خطبة لو سمع ا )فقد روى عن ابن عباس ريض اهلل عن ام 

 .(م ألسلموا، ثم قرأ علي م سورة النور ف عة يلّّسهاالرتك والرو

تكّرّر ذصر النور في ا، فقد تكعرر  –واهلل أعلم  –ووجه تسميت ا بذل  

: النعور] چہ ھ ھ ھھ چ :قوله تعاىل رات بدءًا منعفي ا سب  م

  .[42: النور] چہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     چ  :إىل قوله تعاىل[ 53

وبة ما تضمنته من ( النور)ختلى الصلة الوثيقة بة اسم السورة وال 

أحكام وآداب وفرا ض تورث من ختّلق هبا واتبع ا وَعِمة هبا البصرية 

 .والنور وايداية

 عدم آياهتا: 

وههل اثنتان وستون آية يف العد املدف واملكهل، وأرب  وستون آية يف 

                                                 

، وابعن 1/54، وأورده الذهبهل يف تذصرة احللعا  1/73أخرجه الطربع يف جام  البيان (  )

 .2/143ح ر يف اوصابة 

 القعرآن، ، وجزء يف أسعامء سعور 01حممد الشاي  ص. أسامء سور القرآن الكريم، د: انظر(  )

 .124حممد الرباك . د
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 .العد البرصع والكويف والشامهل

 هلامكان نزو: 

 .متلق عن نزويا باملدينة( النور)سورة 

 :ويدل لذل 

  ما روع عن ابن عباس ريض اهلل عن ام وابن الزبري ريض اهلل عن ام

 ."أن سورة النور نزلت باملدينة"

 ترتيبها: 

 (.اللرقان)و( املؤمنون)يف املصحف بة سوريت 

 .وبحسب النزول بعد نزول سورة النرص وقبة نزول سورة احلج

 مما ورم يف فضلها: 

 ."أن علموا نساءصم سورة النور صتب إلينا عمر ": عن أيب عطية قال

استعمة ابن عباس ريض  أن عيل بن أيب طالب "وعن أيب وا ة 

اهلل عن ام عن املوسم فخطب خطبة لو سمعت ا الديلم ألسلمت، ثم قرأ 

                                                 

، 43، واللرا عد 1/253، وبصعا ر ذوع التميعز 1/105البيعان يف ععد آع القعرآن : انظر( 1)

 .1/220ومجال القراء 

، والنحعاس يف الناسعخ 54أخرج األثر عن ابن عبعاس ابعن السعيس يف فضعا ة القعرآن ( 2)

حممععد اللععال ، . ، داملكععهل واملععدف مععن السععور واايععات: ، وانظععر2/357واملنسععو  

 .131ص

 .54فضا ة القرآن البن السيس، ص: انظر( 5)

، والععدر املنثععور 1/55مجععال القععراء : ، وانظععر232أخرجععه أبععو عبيععد يف اللضععا ة ص( 4)

12/552. 
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 ."علي م سورة النور

 مالضالع السالرة وحمالر ا: 

احلديث يف هذه السورة العظيمة عن مجلة من ااداب يرتصز 

االجتامعية، وتربية امل تم  املسلم علي ا، وصيانة األعراض يف امل تم  

 .املسلم ومحايت ا

 مالضالعات السالرة الرئيسة: 

تبعًا ملوضوا السورة وحمورها الر يس جاء موضوعات السورة 

 :وحماورها، ومن أهم موضوعات السورة

ن جريمة الزنى والقذف، وجاء ذل  عرب جمموعة من احلامية م -

 .احلصون واملوان ؛ صاالستئذان وغض البرص واحلدود

 .أثر امتثال أمر اهلل والبعد عن املعايص واجلرا م يف تنوير البصا ر -

 .حث املؤمنة عن العبادة والتقرب إىل اهلل يف صة وقت -

ونحوها من  ذصر بعض ااداب املتعلقة بالبيوت صاألصة والزيارة -

 .طاعة ذع السلطان في ا

 .ذم املنافقة وأهة األهواء، والتحذير من سوء طويت م -

 

                                                 

 .1/55مجال القراء : ، وانظر232أخرجه أبو عبيد يف اللضا ة ص( 1)

، والتلسعري 11/142حريعر والتنعوير ، والت13/212جمموا اللتاوى البعن تيميعة : انظر( 2)

 .3/151املوضوعهل لسور القرآن الكريم 

 .املصادر السابقة: انظر( 5)
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 املنا بة بني  الرة النالر و الرة املؤمنني التي ببلها: 

ظععاهرة جليععة، وذلعع  أن اهلل عععز وجععة أثنععى عععن املععؤمنة يف  

 [.3: املؤمنون] چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ السورة السابقة بأهنم

هذه السورة صيلية حلظ املؤمن للرجه عن احلرام، وبة يف  

وذل  بغض البرص، واالستئذان، واالصتلاء بالنكاح الذع أحّله اهلل عز 

 .وجة

وصذل  تظ ر املناسبة بة سورة النور وسورة اللرقان التهل جاءت 

وامتثال  بعدها، حيث أمر اهلل عز وجة عباده يف سورة النور باتباا النبهل 

 .نى يف مطل  سورة اللرقان عن النبهل أمره، وأث

صام أن سورة النور ختمت ببيان سعة علم اهلل تعاىل وشمول اطالعه 

عن أحوال عباده، وافتتحت سورة اللرقان ب ثبات العلو والعظمة لصلاته 

 .سبحانه وتعاىل

 

 

                                                 

 .3/171التلسري املوضوعهل لسور القرآن الكريم : انظر( 1)

 .املصدر السابق: انظر( 2)
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 املطل  الثاين

 التعدريدف باال تئددذان

 اال تئذان لغة: 

 :وهو يف اللغة يأيت عن معان، من ا: َأِذنَ : استلعال من

 علم به: أِذن باليشء: َعلِم، ويتعدى بالباء. 

 استم  إليه: استم ، ويتعدى بالالم وإىل، أِذن إليه وله. 

 أباحه له: أذن له وبه: أباح، ويتعدى بالباء وبالالم. 

تقول . واألصة ااخر، الِعلم واوعالم... ": قال ابن فارس

: أعلمنهل واملصدر: علمت، وآذننهل فالن: هبذا األمر أع قد أذنت: العرب

 ."األَْذن واويذان

 –بالكّس  –إذنًا  –صسِم   –وَأِذَن له يف اليشء ... ": ويف القاموس

 ."...طلب منه اوذن: واستأذنه. َأبَاَحُه له: وأذيناً 

 ."هاوعالم ب جاعة اليشء والرخصة في: اوذن لغة": ويف القاموس اللق هل

   اال تئذان اصط حا: 

 :يعرب عن االستئذان بأللا  أخرى مثة

وهو ف  احلَْ ر، وإطاليف الترصف ملن صان ممنوعًا ": اوذن

                                                 

 .72أذن ص –، والكليات 53أذن ص –مع م مقاييس اللغة : انظر( 1)

 .53ن صأذ –مع م مقاييس اللغة ( 2)

 .1173أذن ص –القاموس املحيط ( 5)

 .10القاموس اللق هل ص( 4)
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 ."ععاً 

طلب اوذن، أو طلب إباحة الترصف ممن له حق ": واالستئذان

 ."اوباحة

 :وعن هذا يكون تعريف االستئذان الذع هو لدخول البيوت

 .للدخول ممن له حق اوذن واوباحةطلب اوذن 

 :وَعّرفه يف القاموس اللق هل

 ."طلب اوذن يف الدخول ملحة ال يملكه املستأذن"

                                                 

، ومع عم 47التوقيف عن م عامت التععاريف ص: ، وانظر13التعريلات لل رجاف ص( 1)

 .32لغة اللق اء ص

 .35مع م لغة اللق اء ص( 2)

 .10القاموس اللق هل ص( 5)
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 املبحث األول

 ا تئدذان املكلفددني

 

 :وفي  مطلبان

 .اال تئذان عند مخالل البيالت املسكالنة: املطل  األول

 .لبيالت غري املسكالنةاال تئذان عند مخالل ا: املطل  الثاين
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 املطل  األول

 اال تئذان عند مخالل البيالت املسكالنة

 :جاءت مقدمة آيات االستئذان يف سورة النور وههل قوله تعاىل

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ

 [.27: النور] چىئی  

 .عقب آيات الن هل عن الزنى وبيان العقوبة املرتتبة عليه

سد أن اهلل عز وجة ملا هنى عن ( النور)مقدمة سورة واملتأمة يف 

الزنى وحرمه وبة احلد املرتتب عليه والعقوبة الرادعة عنه، وحرم صذل  

القذف واهتام األبرياء به، عا لنا أمورًا ثالثة متدرجة تقهل من الوقوا يف 

 الزنى والت مة به، وحمى املؤمن من التلطخ بتل  الرذيلة، وأول 

وئ  چ: االستئذان وقد جاء األمر به يف قوله تعاىل: ان  واحلواجزتل  املو

 چۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  

 [.27: النور]

وتبعه املان  الثاف وهو غض البرص وحلظه، وقعد جعاء األمعر يف قولعه 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   چ  :تعععععاىل

، 52النعععععور ] چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ 

51.] 

وهعو النكعاح، وقعد  –وهو أشمل ا وأعالها وأمه ا  –ثم جاء املان  الثالث 

ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :جععععععاء األمععععععر يف قولععععععه تعععععععاىل
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 [.52: النور] چپپ

وُيَعد استئذان املكللة عند دخول البيوت التهل يوجد أهل ا في ا أهعم 

االسعتئذان يف سعورة  مراتب االسعتئذان، وقعد قّدمعه اهلل ععز وجعة يف آيعات

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ :النععور يف قولععه تعععاىل

 [.27: النور] چېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

 صلة اآلية بام ببلها: 

ولذل  صان االستئذان قبة دخول هذه البيوت من أسباب الوقاية 

وقوا واحلامية من إطالا البرص عن ما ال سوع، وما يؤدع إليه ذل  من 

 .اللاحشة أو االهتام هبا

 :وذصر ابن تيمية رمحه اهلل مناسبة أخرى لطيلة فقال

وصام يتناول غض البرص عن عورة الغري وما أشب  ا من النظر ... "

إىل املحرمات، ف نه يتناول الغض عن بيوت الناس، فبيت الرجة يسرت بدنه 

لرج بعد آية صام تسرته ثيابه، وقد ذصر سبحانه غض البرص وحلظ ال

 ."...االستئذان، وذل  أن البيوت ُسرْتة صالثياب التهل عن البدن

ويذصر النيسابورع يف تلسريه مناسبة بة األمر باالستئذان والوقاية 

ملا صانت اخللوة طريقًا إىل الت مة، ولذل  وجد أهة ": من اللواحش فيقول

غريه إال بعد اوف  سبياًل إىل إفك م عا أن ال يدخة املرء بيت 

                                                 

، 155انرشععاح الصععدور ، و15/241، ونظععم الععدرر 25/107التلسععري الكبععري : انظععر( 1)

 .3/223والتلسري املوضوعهل لسور القرآن الكريم 

 .13/570جمموا فتاوى ابن تيمية ( 2)
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 ."االستئذان

ولذل  صانت هذه املرتبة من مراتب االستئذان ألصق صور 

صام ذصرت  –االستئذان ومراتبه بالسورة وموضوعاهتا واحلكمة منه؛ أنه 

من أن االستئذان يعد مانعًا وحاجزًا حي ز عن الوقوا يف الزنى  –سابقًا 

ول إىل البيوت التهل يقطن ا وهذا املحظور ُمَتّصور يف الدخ. وعن الت مة به

أهل ا بال استئذان وإن صان هذا املحظور غري منتٍف باملرة يف الصور 

 .واملراتب األخرى

 ب  نزول اآلية : 

وقد رُوع يف سبب نزول هذه ااية حعديث ععدع بعن ثابعت رمحعه اهلل 

يعا رسعول اهلل : فقالعت جاءت امرأة من األنصعار إىل رسعول اهلل : )أنه قال

ن يف منزيل عن احلال التهل ال أحب أن يراف أحد علي عا؛ ال والعد وال إف أصو

: قعال. ولد، وإنه ال يزال يدخة ععيّل رجعة معن أهعيل وأنعا ععن تلع  احلعال

 .[27: النور] چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ :فنزلت

 –عن فرض صحته  –واألثر السابق الوارد يف سبب نزول هذه ااية 

 ُحَ ر البيت الواحد عن الكبار من املحارم يدل عن وجوب االستئذان يف

                                                 

 .3/402غرا ب القرآن ورغا ب اللرقان ( 1)

، 323، والواحعدع يف أسععباب النععزول 17/242أخرجععه الطعربع يف تلسععريه : احلعديث( 2)

،وعدع بن ثابعت تعابعهل 321 وفيه أشعث به سوار ضعله ابن ح ر يف تقريب الت ذيب

 .33آيات االستئذان ص: ، وانظر4371تقريب الت ذيب : حديثه مرسة انظر
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 .بعض م عن بعض

ومما يؤيد هذا الل م مجلة من األحاديث وااثار ساق ا السيوطهل يف الدر 

 :املنثور نذصر بعض ا فيام ييل

: أن رجاًل قال يا رسول اهلل أستأذن عن أمهل؟ قال": عن عطاء بن يسار

إف خادم ا، أفأستأذن : تأذن علي ا قالاس: قال. نعم قال إف مع ا يف البيت

قال فاستأذن . ال: أحب أن ترها ُعريانة؟ قال: علي ا صلام دخلت؟ قال

 ."علي ا

نعم، : أيستأذن الرجة عن والدته؟ قال: أنه ُسئة": وعن حذيلة 

 ."إن مل تلعة رأيت من ا ما تكره

ن ععن أختعهل؟ أستأذ: أنه سأل ابن عباس ريض اهلل عن ام": وعن عطاء

إهنععا يف ح ععرع، وإف أنلععق علي ععا، وإهنععا معععهل يف البيععت، : نعععم، قلععت: قععال

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ :إن اهلل يقعول. نعم: أستأذن علي ا؟ قال

 ؤالءعععؤالء بعاوذن إال يف هعر هععؤمعععم يع، فل [31: ورععالن] چۇ ۇ ڭ

                                                 

 .استئذان املكللة: ويذا عنونت املبحث األول من هذا البحث( 1)

، معن طريعق صعلوان ، 2/055، ومال  يف املوطعأ 17/243أخرجه الطربع يف تلسريه ( 2)

: ، وقعععال ابعععن عبعععد العععرب يف التم يعععد(15510)بعععرقم  14/52والبي قعععهل يف السعععنن 

وهعو مرسعة . وهذا احلديث ال أعلم يستند معن وجعه صعحي  هبعذا الللعظ: )15/220

 (.صحي  جمتم  عن صحة معناه

، والبخعارع يف األدب امللعرد (17101)بعرقم  0/454أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 5)

، وأخرجه صعذل  البي قعهل 204، وحسنه األلباف يف صحي  األدب امللرد ص(1202)

 (.15511)برقم  14/52يف السنن 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ  :العورات العثالث قعال

 ."، فاوذن واجب عن خلق اهلل أمجعة[30: النور] چپ  ڀ  ڀڀ  

 ."عليكم إذن عن أم اتكم": قال وعن ابن مسعود 

نعم ما عن صة : أأستأذن عن أمهل؟ فقال: أن رجاًل سأله": ويف رواية

 ."أحياهنا حب أن تراها

وبعد هذه اجلولة يف هذه ااثار يتبة لنا هنا أن األمر باالستئذان يف 

يف سورة النور يشمة من صان خارج البيت [ 20 – 27]هذه اايات من 

ويشمة األجانب صام يشمة  –يف ُغَرفِه وُحَ ره : أع –ومن صان داخله 

 .األرحام واملحارم واألقارب

وأن هععذا العمععوم صععام نل مععه مععن هععذه اايععات واألحاديععث، نل مععه 

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ    :صذل  من قوله تعاىل

 [.30: النور] چپ  ڀ  ڀڀ  

ف هنا جاءت عقب األمر باستئذان الصغار واملاملي  يف األوقات 

الثالثة املذصورة هناك، واستئذاهنم ذل  إنام يكون يف الغالب داخة ُحَ ر 

                                                 

، وصححه األلبعاف يف صعحي  األدب امللعرد (1205)أخرجه البخارع يف األدب امللرد ( 1)

 .بنحوه 1/2557، وأخرجه ابن أيب حاتم يف تلسريه 203ص

، والطععربع يف جععام  البيععان 17105بععرقم  0/453أخرجععه ابععن أيب شععيبة يف مصععنله ( 2)

أخرجه يف التم يعد ، و(15517)برقم  14/30، والبي قهل يف السنن الكربى 17/243

 .عن سنيد 15/252

، والبخعارع يف األدب امللعرد (17105)بعرقم  0/454أخرجه ابن أيب شعيبة يف مصعنله ( 5)

 (.204)، وصححه األلباف يف صحي  األدب امللرد (1201)
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البيت الواحد، فلام بلغوا احللم أمرهم اهلل باالستواء م  الكبار يف 

 .االستئذان العام الواجب علي م

 .مة ما صان واجباً علي م من قبُة، إضافة إىل ما وجب عن الكباروهو يش

  :وقععد يشععكة عععن هععذا مععا ف مععه بعععض امللّسععين مععن قولععه تعععاىل

 ف نه يدل عن عدم اشرتاط اوذن لدخول املرء بيت نلسه چېئ ۈئچ

 .الذع يسكنه

 ."...هذا اوذن يف دخوله بيتًا غري بيته": يقول ابن العريب رمحه اهلل

يف بيت ليس  –يعنهل أحكام االستئذان  –هذا صله ": قول أيضاً وي

ل ، ف ما بيت  الذع تسكنه ف ن صان فيه أهل  فال إذن علي ا، إال أن  

 ."ُتَسّلم إذا دخلت

تسكنان معه،  –أو إحدامها  –واستثنى هؤالء صون أمه أو أخته 

 .فيستأذن علي ام

الة عن األمر وعند اجلم  بة نصوص اايات واألحاديث الد

باالستئذان واحلث عن غض البرص، وبيان أن احلكمة يف األمر باالستئذان 

والتأمة يف تل  النصوص يتض  أنه يدخة يف ، من أجة البرص تإنام صان

عموم ا وجوب استئذان البالغة من الذصور واوناث إذا أرادوا الدخول 

أن املرء ممنوا من و. عن أهلي م من الرجال والنساء يف مجي  األوقات

                                                 

 .5/575أحكام القرآن البن العريب ( 1)

اجلعععام  ألحكعععام القعععرآن للقرطبعععهل : ، وانظعععر5/575القعععرآن البعععن الععععريب  أحكعععام( 2)

13/107. 
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الدخول عن أمه وأخته وبنيه وبناته البالغة وصذا سا ر حمارمه إال 

باستئذان؛ ألن املحذور املرتتب عن دخول بيوت الغري بال إذن موجود 

هنا، وألنه مل يستثن من عموم األمر إال املاملي  واألطلال دون البلوغ يف 

 .األوقات املذصورة

إنام جعة االستئذان من أجة ": معنى حديث قال ابن ح ر يف بيان

ويؤخذ منه أنه يرشا االستئذان عن صة أحد حتى املحارم، لئال ": "البرص

صان ابن ": وقد أخرج البخارع يف األدب امللرد عن ناف . "تكون منكشلة العورة

 ."إذا بلغ بعض ولده احللم مل يدخة عليه إال ب ذن  عمر

ر يف اشرتاط اوذن للدخول عن األم واألخت، وسايف عددًا من ااثا

 ."أسانيد هذه ااثار صل ا صحيحة": ثم قال

 وحيسععن هنععا اوشععارة إىل تنبيععه م ععم أشععار إليععه االععو  يف تلسععريه 

ۈئ   ۈئ چ   :اىلعععوله تعععاطبة يف قععمبينًا احلكمة من إضافة البيوت إىل املخ

 كنى ال االختصعاصوأن تل  اوضافة ورادة اختصعاص السع چېئ

املِْلكهل؛ ف ن مال  البيت يمكن أن يؤجره أو يعريه، وعند ٍذ ال يضاف إليعه، 

                                                 

، وآيعات االسعتئذان يف سعورة النعور 557انرشاح الصدور يف تدبر سورة النور ص: انظر( 1)

 .75ص

 (.5241)البخارع يف صحيحه رقم : أخرجه( 2)

، وصعححه 1202رقم أخرجه البخارع يف األدب امللرد ب: ، واألثر11/52فت  البارع ( 5)

 .204األلباف يف صحي  األدب امللرد ص

 .11/52فت  البارع ( 4)
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 .وال حيق له الدخول إال ب ذن ساصنه

ويدخة فيه ُحَ ر البيت الواحد التهل ربام تسكن ا األم أو األخت أو 

سوامها، ف هل وإن صانت داخلة يف مل  صاحب البيت إال أن االختصاص 

 .ي ا صا ن لساصن ا ممن ذصرت ونحوهالسكنهل ف

تعالوا بنا نطّل  ( االستئذان)وأمام هذه األمهية القصوى يذا اخللق 

 .أن نؤديه علي ا عن الكيلية التهل علمنا اهلل عز وجة ورسوله 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ :يقععول اهلل عععز وجععة

 [.27: النور] چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  

 :أقوال من ا "تستأنسوا"صلمة وألهة التلسري يف معنى 

 .تستأذنوا -1

 .تؤنسوا أهة البيت بالتنحن  ونحوه -2

إن : والصواب من القول يف ذل  عندع أن يقال": قال الطربع

االستئناس االستلعال من األنس، وهو أن يستأذن أهة البيت يف الدخول 

 م، علي م، تربًا بذل  من فيه، وهة فيه أحد، وليؤذهنم أنه داخة علي

 ."...فيأنس إىل إذهنم له يف ذل ، ويأنسوا إىل استئذانه إياهم

                                                 

 .11/105روح املعاف لآللو  : انظر( 1)

، واجلعام  5/571، وأحكام القرآن البعن الععريب 17/250جام  البيان للطربع : انظر( 2)

 .،13/111ألحكام القرآن للقرطبهل 

 .17/245جام  البيان للطربع : انظر( 5)

 .17/245جام  البيان للطربع ( 4)
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ومن الكناية اللطيلة يف هذا التعبري أن الداخة املستأذن يطلب إذنًا ال 

يكون معه استيحا  صاحب املنزل بالداخة إليه، أو أنه حة يطريف بيت 

ال فيكون صاملستوحش من خلاء احل! غريه ال يدرع هة يؤذن له أم ال؟

 .عليه

وحتى يؤدع ذل  االستئذان إىل االسعتئناس وععدم االسعتيحا  جعاء 

 :يف السنة بيان صيغته وصلته تلصياًل ملا جاء يف القرآن من قول اهلل جة وععال

 [.27: النور] چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی   چ

السالم عليكم، : وأرج  تل  الصيغ واألساليب، ههل قول املستأذن

 :وألحاديث من اأأدخة، لآلية السابقة، 

   أن رجاًل من بنهل عامر استأذن عن رسول "حديث ربعهل بن حرا

أخرج إىل هذا فعّلمه : خلادمه النبهل : أَألج؟ فقال: فقال اهلل 

: فسمعه الرجة فقال. السالم عليكم أأدخة: قة: االستئذان فقال له

 ."فدخة السالم عليكم أأدخة؟ فأذن له النبهل 

 حلنبة أن صلوان بن أمية وحديث صْلدة بن ا  بعثه إىل النبهل قال :

: ارج  فقة: ومل أسّلم ومل أستأذن فقال  فدخلت عن النبهل "

 ."السالم عليكم أأدخة

                                                 

 .11/107، والتحرير والتنوير 11/107روح املعاف لآللو  : انظر( 1)

، وصعححه األلبعاف يف صعحي  سعنن (3177)بعرقم  4/543أخرجه أبو داود يف سعننه ( 2)

 .5/271أبو داود 

 4/544، وأبعو داود يف سعننه (13423)بعرقم  24/131أخرجه اومام أمحد يف مسنده ( 5)

= 



 العباس بن حسني احلازمي . د          "           دراسة موضوعية "  االستئذان يف سورة النور

 
43 

 . وقد وردت أقوال أخرى يف صيلية االستئذان هذا أرجح ا

ېئ    ېئچ وقععد جععاء يف اايععة االسععتئذان مقععدمًا عععن السععالم

 رد العطعف ال الرتتيعب، وقعد بينعت السعنةوالواو في ا تقتيض جمع، چىئ

 .هذا اومجال وعحته

وهو من املقدم الذع معناه التأخري، إنام ... ": يقول اومام الطربع

 ."...حتى تسّلموا وتستأذنوا: هو

 حك  اال تئذان : 

ومن هذه ااية الكريمة، وسا ر النصوص النبوية التهل قدمنا بعضًا 

ان واجب يف حق املكللة عمومًا، واجب يف من ا يتض  لنا أن االستئذ

 .صام سيتض  يف املطالب الالحقة األوقات الثالثة يف حق غريهم

 .سنة: واجب، وقية: واخُتلِف يف السالم الذع يسبقه، فقية

وأن  ،ظاهر ااية أن االستئذان واجب": قال الطاهر ابن عاشور

وأما السالم فقد  ،ئذانالسالم واجب غري أن سيايف ااية لترشي  االست

                                                 
= 

، والنسعععا هل يف سعععننه (2713)بعععرقم  3/54، والرتمعععذع يف جامععععه (3175)بعععرقم 

 .5/272، وصححه األلباف يف صحي  سنن أبو داود (5753)برقم  4/150

: ، وانظعر13/102، واجلام  ألحكام القعرآن للقرطبعهل 17/245جام  البيان للطربع ( 1)

 .72آيات االستئذان يف سورة النور ص

 .5/571، وأحكام القرآن البن العريب 17/245م  البيان للطربع جا: انظر( 2)

 .5/571أحكام القرآن البن العريب : انظر( 5)



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
45 

 ."...تقررت مرشوعيته من قبة

وهو طلب اوذن  –: االستئذان": قال صاحب اللواصه الدواف

واجب عن مريد الدخول وجوب اللرا ض، دل عن  –بدخول غري بيته 

 ."فمن ترصه ف و عاص هلل ورسوله... وجوبه الكتاب والسنة واومجاا

واالستئذان واجب ": ح الصغريويف حاشية الصاوع عن الرش

أمج  العلامء أن االستئذان مرشوا، ": ، وقال النووع"باومجاا

 ."وتظاهرت به دال ة القرآن والسنة وإمجاا األمة

  احلكمة من: 

وقد بيّنا سابقًا احلكمة يف ذصر آيات االستئذان يف هذا املوض  من السورة، 

 .يف فاحشة الزنى أو الت مة به وأهنا أحد املوان  واحلواجز من الوقوا

 .بقهل أن نذصر هنا احلكمة العامة من االستئذان

أن اهلل سبحانه  –وفقكم اهلل  –اعلموا ": يقول ابن العريب رمحه اهلل

وتعاىل خص  الناس باملناعل وسرتهم في ا عن األبصار، ومّلك م 

في ا من  االستمتاا هبا عن االنلراد، وح ر عن اخللق أن يطلعوا عن ما

خارج أو َيلُ وها بغري إذن أرباهبا؛ لئال هيتكوا أستارهم، وُيْبُلوا يف 

                                                 

 .11/101التحرير والتنوير ( 1)

 .2/425اللواصه الدواف ( 2)

 .11/215حاشية الصاوع عن الرشح الصغري ( 5)

 .1514املن اج عح صحي  مسلم ص( 4)
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 ."أخبارهم

ٻ    ٻ  ٻ  ٱ چ :  ه بقولعهعععة قعد امعتن ععن خلقععععز وجععواهلل ع

 [.12: النحة] چٻ  پ  

وال يكتمة السكن يف البيوت إال بسكون األرواح، واطمئنان 

وإنام يتحقق ذل   ،ت واحلرماتواألمن عن العورا ،النلوس في ا

 .باالستئذان علي م في ا

جئ    ی  ی  یچ :وقد أمجعة اهلل ععز وجعة تلع  احلكمعة بقولعه

 ، فلهل االستئذان اخلري والنل  لكم، وإنعام يعلعم هعذا[27: النور] چحئ

 .ويؤمن به املتدبر املتذصر

دب ووجه الصلة بة االستئذان والسالم حتى سم  بين ام يف هذا األ

العظيم واخللق القويم؛ أنه بالسالم حيصة متام االستئناس واألللة املقصودة 

 .حلصول اوذن وتيّّسه؛ ولذل  قدمه عليه يف الواق 

  البيالت اخلالية عن أ لهاحك  مخالل: 

 چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ٱچ  :يقععععول تعععععاىل

 [.21: النور]

ن أهل ا ههل ذات البيوت وهذه البيوت املن هل عن دخويا إال ب ذ

                                                 

 .5/550ريب أحكام القرآن البن الع( 1)

 .34، وآيات االستئذان يف سورة النور 13/117اجلام  ألحكام القرآن للقرطبهل : انظر( 2)

 .11/101التحرير والتنوير : انظر( 5)

 .11/101املصدر السابق : انظر( 4)
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املذصورة يف اايات السابقة سواء صانت بيوتًا مستقلة، أو احل ر املخصصة 

ف نه صام ال سوع الدخول عليه إال ب ذنه ف نه ال . ألصحاهبا يف البيت الواحد

 .سوع الدخول إىل ح رته يف غيابه إال ب ذنه

أهل ا، من  ووجه اشرتاط اوذن يف الدخول إىل البيوت اخلالية عن 

 .القية والقال، ومن  الترصف بمل  الغري بغري رضاه

وأيضًا ربام حصة من ذل  الدخول يف حال غيبته اوطالا عن 

 .بعض أرساره التهل ال حيب أن يطل  علي ا أحد غريه

 :النعور] چٻ ٻ ٻ  ٻ ٱچ     :وأما قوله": ورععيقول ابن عاش

غري املسكونة يدخل ا النعاس يف  لالحرتاس من أن يظن ظان أن املناعل[ 21

غيبة أصحاهبا بدون إذن من م؛ تومهًا بأن علة عا االستئذان ما يكعره أهعة 

بة العلعة هعهل صعراهت م رؤيعة معا حيبعون . املناعل من رؤيت م عن غري تأهب

 ."...سرته من شؤوهنم

َكُن يف البيت أو مل يكعن لقولعه تععاىل": قال الكاساف  :وسواء صان السَّ

 ، وهععذا[21: النععور] چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   چ

يععدل عععن أن االسععتئذان لععيس للسععكان أنلسعع م خاصععة بععة ألنلسعع م 

وألموايم؛ ألن اونسان صام يتخذ البيت سرتًا لنلسه، يتخعذه سعرتًا ألموالعه، 

 ."وصام يكره إطالا الغري عن نلسه يكره إطالعه عن أمواله

                                                 

 .11/221روح املعاف : انظر( 1)

 .11/221التحرير والتنوير ( 2)

 .3/124بدا   الصنا   ( 5)
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 كيفية اإلذن وعدم : 

پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   چ  :يقععول تعععاىل

 [.21: النور] چٿ  ٿٿ 

صام بينت اايات السابقة أن االستئناس احلاصة من صاحب الدار 

حامة لصاحبه عن اوذن، بينت السنة النبوية صذل  أن االستئذان ثالث 

 .مرات، ف ن ُأذن له وإال انرصف

ثالثًا فلم  نه استأذن عن عمر أ": حلديث أيب موسى األشعرع 

أمل أسم  صوت عبد اهلل بن قيس : فقال عمر. ثم انرصف. يؤذن له

ما : فلام جاء بعد ذل ، قال. فطلبوه فوجدوه قد ذهب. يستأذن؟ ا ذنوا له

 َرَجَع ؟ قال إف استأذنت ثالثًا فلم يؤذن يل، وإف سمعت رسول اهلل 

 .احلديث "...يؤذن له فلينرصف إذا استأذن أحدصم ثالثًا فلم: يقول

هو االستئذان ثالثًا، من مل يؤذن له فلريج ، أما ": قال قتادة رمحه اهلل

األوىل فليسم  احلهل، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة ف ن شاؤا 

وال تقلن عن باب قوم ردوك عن باهبم، ف ن للناس . أذنوا وإن شاؤا ردوا

 ."واهلل أوىل بالعذر حاجات ويم أشغال،

وجمموا نصوص اايات واألحاديث وااثار الواردة يف االستئذان 

 ."االستئذان يقتيض إذنًا ومنعًا وسكوتاً "تليد أن 

                                                 

 (.2252)رجه البخارع يف صحيحه صتاب االستئذان برقم احلديث أخ( 1)

 .3/50، والبي قهل يف شعب اويامن (14547)أخرجه ابن أيب حاتم يف تلسريه برقم ( 2)

 .11/100التحرير والتنوير ( 5)
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 [.21: النور] چپ  پ  ڀڀ  چ  :فاوذن بقوله تعاىل

 .السابق وغريه والسكوت صام يف حديث أيب موسى األشعرع 

: النعععور] چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ  :واملنععع  صعععام يف قولعععه تععععاىل

21.] 

لقد طلبت عمعرع صلعه هعذه اايعة : قال بعض امل اجرين": قال قتادة

ارجع ، فعأرج  وأنعا : أن أستأذن عن بععض إخعواف، فيقعول يل: فام أدرصت ا

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ   چ :مغتعععبط لقعععول اهلل تععععاىل

 ."[21: النور] چٹ   ٹ  ڤ  

 

                                                 

 .5/2402تلسري ابن صثري : ، وانظر17/231أخرجه الطربع يف تلسريه ( 1)



 العباس بن حسني احلازمي . د          "           دراسة موضوعية "  االستئذان يف سورة النور

 
31 

 ل  الثايناملط

 اال تئذان لدخالل البيالت غري املسكالنة

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  چ :يقععول اهلل تعععاىل

 [.20: النور] چڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   

 :منا بة اآلية ملا ببلها

ملا بة اهلل عز وجة يف اايات السابقة اشرتاط اوذن لدخول البيوت 

نوا في ا عند االستئذان أو ليسوا في ا، بّة يف التهل يسكن ا أهل ا، سواء صا

هذه ااية عدم اشرتاط اوذن لدخول البيوت غري املعدة للسكن واوقامة 

 .أو غري املختصة بسكنى أحٍد بعينه

هذه ااية الكريمة أخ  من التهل قبل ا، وذل  أهنا ": قال ابن صثري

ا صان لكم في ا تقتيض جواع الدخول إىل البيوت التهل ليس في ا أحد إذ

 ."...متاا، بغري إذن

 ب  النزول : 

 :وقد جاء يف سبب نزول هذه ااية

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ٱ  ٻچ ": أنه عندما نزلت ااية السابقة

پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

 أفرأيت: يا رسول اهلل: قال أبو بكر الصديق  [21: النور] چڤ

                                                 

 .25/221تلسري الكبري ال: ، وانظر5/2401تلسري ابن صثري ( 1)
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ڤ  چ :ملساصن يف طريق الشام ليس في ا ساصن، فأنزل اهلل تعاىلاخلانات وا

ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  

 ."[20: النور] چچ  چ   

 :القول بالنسخ والتخصي  هبذه ااية

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ : جععاء الن ععهل يف آيععة

: لنورا] چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

ًا عن دخول بيت غري بيت اونسان إال ب ذن[ 27  .عامَّ

ثم أذن اهلل يف هذه ااية بعدخول نعوا معن البيعوت بعال اسعتئذان، َفُععّد 

 .ذل  عند البعض نوعًا من النسخ أو التخصي  أو االستثناء

 ۆئ ۇئ ۇئ وئچ  :قعععال اهلل": فععععن ابعععن عبعععاس ريض اهلل ععععن ام

[ 27: لنعععععورا] چ ىئی ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  چ: واسععتثنى مععن ذلعع  فقععال

."[20: النور] چڄ  ڄڃ   

 .وقد روع مثة هذا القول بالنسخ واالستثناء عن عكرمه واحلسن

                                                 
، وأورده السعععيوطهل يف العععدر املنثعععور (323)ذصعععره الواحعععدع يف أسعععباب النعععزول ص( 1)

 .، وعزاه البن أيب حاتم11/15

، وصححه األلبعاف يف صعحي  األدب امللعرد (1211)أخرجه البخارع يف األدب امللرد ( 2)

، 315سعخه ص، والنحعاس يف نا17/242، وأخرجه الطربع يف جعام  البيعان (111)

 .وعزاه أليب داود يف الناسخ 11/15، وذصره السيوطهل يف الدر املنثور 317

، وروح 5/2401تلسععري ابععن صثععري : ، وانظععر17/235أخرجععه الطععربع عععن عكرمععه ( 5)

= 
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 .واحلق أنه ليس يف ااية نسخ وال استثناء

  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ    :ولهعععوليس يف ق": ول الطربععععيق

 : داللععة عععن أنععه اسععتثناء مععن قولععه[ 20: ورالنعع] چ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ  ڦ

 :؛ ألن قولعععه[27: النعععور] چېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئچ

: النعععععور] چ ىئی ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئچ 

   ڤ ڤچ :حكم من اهلل يف البيوت التعهل يعا سعكان وأربعاب وقولعه[ 27

 حكعععم منعععه يف[ 20: النعععور] چ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

روفعون، فكعة واحعد معن احلُْكمعة البيوت التهل ال سكان يا وال أربعاب مع

حكم يف معنى غري معنى ااخر، وإنام يستثنى اليشء من اليشعء إذا صعان معن 

جنسه أو نوعه يف اللعة أو النلس، ف ذا مل يكن صعذل  فعال معنعى السعتثنا ه 

 ."منه

ولعة مراد من قال بالنسخ أو االستثناء هو التخصي  صام قال ابن 

 ."التهل قبل اهذه ااية أخ  من "صثري 

 .وهذا هو الذع رجحه مج ور امللّسين

                                                 
= 

 .11/222املعاف 

 .234، 17/235جام  البيان للطربع ( 1)

 .5/2401تلسري ابن صثري ( 2)

، والتحريعر والتنعوير 11/222، وروح املععاف 25/221ع التلسري الكبعري للعراع: انظر( 5)

11/221. 
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 املرام بالبيالت غري املسكالنة: 

 :وقد اشرتط اهلل عز وجة لدخول هذا النوا من البيوت عطة

 .أن تكون غري مسكونة: األول

 .أن يكون لكم في ا متاا: الثاف

ويف املراد بكوهنا غري مسكونة للملّسين صالم طوية، مداره عن 

 :قوال التاليةاأل

اخلانات والبيوت املبنية بالطريف التهل ليس يا سكان : األول

 .معروفون، وإنام يأوع إلي ا املسافرون واملاّرة، وحيلظون في ا أمتعت م

 .األسوايف واحلوانيت وتاعن الت ار التهل في ا أمتعة الناس وبضا ع م: الثاف

 .هل الناس في ا حاجاهتمعيقضاخلالء، والبيوت اخلَِرَبة التهل : الثالث

 .بيوت مكة: الراب 

 :والراج  من هذه األقوال يف معنى ااية

 چڄ ڦچ أهنا تعم صة بيت ال ساصن لعه، مسعتقر فيعه، فمعنعى"

 ."غري مأهولة عن حالة االستقرار، أو غري مأهولة البتة

                                                 

 .وهو مروع عن حممد بن احلنلية وقتادة وجماهد 17/240جام  البيان للطربع : انظر( 1)

 .وهو مروع عن ابن عيد 17/231جام  البيان للطربع : انظر( 2)

 .يدوهو مروع عن عطاء وعيسى بن ع 17/231جام  البيان للطربع : انظر( 5)

 .وهو مروع عن حممد بن احلنلية 17/232جام  البيان للطربع : انظر( 4)

 .وهذا القول مرتب عن القول بأن بيوت مكة غري مملوصة ويف املسألة خالف مش ور      

 .11/222التحرير والتنوير ( 3)
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 :ويدخة في ا إضافة ملا ذصر

تقبال في ا، أما ُغرف ا املؤجرة أماصن االس: أع –األسوايف، واللناديف 

وصذل  املكتبات  –فالبد من إذن مستأجرها سواء صان في ا أو خارج ا 

العامة واملطاعم وغريها، مما أشب  ا مما ال حيتاج إىل إذن يف الدخول، بة إن 

صاحبه إنام فتحه ليدخله الناس، سواء صان بقصد الرشاء أو اوطالا أو 

 .الُلْرَجة أو نحوها

 :چڄ  ڄ  ڄڃ  چ  :ط الثافالرش

في ا لكم حاجة، لوض  متاا أو أخذه أو قصد التظلة، أو : ومعناه

 .املبيت، أو البي ، أو الرشاء، أو األصة، أو الرشب أو نحو ذل 

وأما من فّس املتاا بأنه مجي  االنتلاا فقد طبّق املِْلَصة، ": قال ابن العريب

 ."...في ا إنام هو ملا له من االنتلااوجاء بالليصة، وبة أن دخول الداخة 

 وملعععا صانعععت حقيقعععة االحتيعععاج لالنتلعععاا هبعععذا املكعععان ربعععام تكعععون 

ڃ    ڃچ ظاهرة أو خلية، حقيقية أو مّدعاة ختم اهلل عز وجة ااية بقولعه

 [.20: النور] چڃ  چ  چ  چ

ف ن دخة يف موض  من هذه باسم ا الظاهر ": يقول ابن العريب

َ ا الباِدية، ونيُته غري ذل ، فاهلل عليم بام أبدى وبام َصَتم، ساعيه عليه وملِنَْلَعتِ 

 ."وبام يظ ره منه

                                                 

 .11/225، والتحرير والتنوير 11/222روح املعاف : انظر( 1)

 .5/575العريب أحكام القرآن البن ( 2)

 .5/575أحكام القرآن البن العريب ( 5)



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
35 

 املبحث الثاين

 ا تئددذان الصغددار واخلددد  واملاملي 

ھ  ھ    ے   ے       ۓ  ۓ  ڭ   چ  :يقول اهلل تعاىل

      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  

ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ       ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  يئ   

، 31: النور] چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ           ڀ

30.] 

 منا بة اآليات ملا ببلها: 

ان لتشمة املرحلة الثانية من جاءت هاتان اايتان من آيات االستئذ

مراحة ترشي  االستئذان يف امل تم  املسلم، فبعد أن فرض اهلل االستئذان 

عن املكللة لدخول البيوت املسكونة املأهولة سواء أصان في ا أهل ا أم ال، 

فرض يف هذه اايات االستئذان يف حق غري املكللة من األطلال واخلدم 

يشق علي م اّتباا احلكم السابق من عموم وجوب وأْتَباا العا لة الذين 

 .االستئذان؛ لشدة اختالط م بأهل م وذوهيم ومن يقومون عن خدمته

واهلل سبحانه ذصر االستئذان عن نوعة، "يقول ابن تيمية رمحه اهلل 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ: يعنهل قوله تعاىل –ذصر يف هذه ااية 

  چجئ  حئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  
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أحدمها ويف اايتة يف آخر السورة النوا الثاف، وهو استئذان [ 27: النور]

ھ  ھ    ے   ے    ۓ  ۓ  چ  :الصغار واملاملي ، صام قال تعاىل

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    

ې        ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  

 ."[31: النور] چۆئۈئ  

وهذا اللرض الوقتهل واجلز هل لالستئذان عن هذه اللئة فيه تعويد 

يم وتدرج هبم للوصول إىل اوساب الُكيلي لالستئذان يف سا ر األوقات 

 .واألحوال

 بة حتى ااية –ويمكن أن تكون األحكام الواردة يف هاتة اايتة 

ڦ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ 

ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ    ڄ    ڄ  ڄ

 استثناء من احلكم الواجب يف اايات قبل ا، فكام - [52: النور] چڇ

وحرص  –الصغار واخلدم  –أوجب اهلل االستئذان، استثنى هذه اللئة 

وجوب االستئذان علي م يف هذه األوقات الثالثة، وصذل  صام أوجب اهلل 

 ڻڻ    ڻ  ڻ ںچ : مرهن بقولهاحل اب عن املؤمنات وأ

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ ہ ھ  ھ  ھ  ھ ے   

ے ۓ  ۓ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ   

                                                 

 .11/201التحرير والتنوير : ، وانظر13/550جمموا فتاوى ابن تيمية ( 1)

، والتلسععري املوضععوعهل 11/201، والتحريععر والتنععوير 11/227روح املعععاف : انظععر( 2)

3/247. 
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ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى   ائ   

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ائ  

  چىئىئ  ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ

ٹ    ٹ  ٹچ :قواعد من النساء فقالاستثنى من ن ال[ 51: النور]

ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  

 .[52: النور] چڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

 ب  نزول اآليات : 

غالمًا من  وّجه رسول اهلل : عن ابن عباس ريض اهلل عن ام قال"

ظ رية وقت ال األنصار يقال له مدلج بن عمرو إىل عمر بن اخلطاب 

يا رسول : ليدعوه، فدخة فرأى عمر بحالة صره عمر رؤيته عن ذل ، فقال

اهلل، وددت لو أن اهلل تعاىل أمرنا وهنانا يف حال االستئذان، فأنزل اهلل هذه 

 ."ااية

وللظ هذه الرواية ال يدل عن سببيت ا لنزول هذه ااية، وقد أورد القرطبهل 

وددت أن اهلل هنى أبناءنا ": وفيه قول عمر  القصة بللظ آخر يدل عن السببية

ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا يف هذه الساعات إال ب ذن، ثم انطلق إىل رسول 

 ."فوجد هذه اايات قد أنزلت، فخّر ساجداً شكراً هلل اهلل 

                                                 

 .3/241التلسري املوضوعهل : انظر( 1)

، ومععامل 7/115الكشعف والبيعان للثعلبعهل : ، وانظر351صأسباب النزول للواحدع ( 2)

 (.017)التنزية للبغوع ص

 .13/552اجلام  ألحكام القرآن للقرطبهل ( 5)
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نزلت يف أسامء بنت مرثد، صان يا غالم صبري : وعن مقاتة قال"

إن َخَدمنا وغلامننا : فقال ته، فأتت رسول اهلل فدخة علي ا يف وقت صره

 ."يدخلون علينا يف حاٍل نكره ا فأنزل اهلل هذه ااية

 ل اآلية حمكمة أ  منسالخة :  

 :أقوالألهة العلم يف القول بنسخ ااية أو إحكام ا 

وهذا القول . أهنا منسوخة، وأنه مل يعد العمة هبام قا امً : األول

 .سيب وسعيد بن جبريمنسوب لسعيد بن امل

وحيمة قول هؤالء عن أن احلاجة التهل عا من أجل ا هذا احلكم قد 

إن اهلل حليم رحيم ": عالت، صام روى عن ابن عباس ريض اهلل عن ام

... باملؤمنة حيب السرت، وصان الناس ليس لبيوهتم ستور وال ح ال

بالستور واخلري، فلم  فأمرهم اهلل باالستئذان يف تل  العورات، ف اءهم اهلل

 ."أر أحدًا بعمة بذل  بعد

 .ف ذا عادت احلاجة إليه عاد احلكم مرة ثانية

أهنا حمكمة، وأن استئذان الصغار واخلدم واجب يف هذه : الثاف

 .األوقات الثالثة

                                                 

، ومععامل 7/115الكشعف والبيعان للثعلبعهل : ، انظعر351أسباب النعزول للواحعدع ص( 1)

 (.017)التنزية للبغوع ص

 .2/331الناسخ واملنسو  للنحاس : انظر( 2)

، وحسععنه األلبععاف (3102)بععرقم  3/577جععه أبععو داود يف سععننه، صتععاب األدب أخر( 5)

 (.15502)برقم  14/51وأخرجه البي قهل يف الكربى 
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 .وهذا هو قول مج ور أهة العلم

ۓ    ےچ :عععن الشعععبهل يف قولععه تعععاىل"وقععد أخععرج الطععربع 

 إن النعاس ال: قلعت. ال واهلل ما نسعخت: ، قال[31: رالنو]  چڭ ۓ

 ."اهلل املستعان: يعملون به، قال

وال نعلم أحدًا من العلامء أخرب ... ": قال أبو عبيد القاسم بن سالم

 ."عن هذه ااية نسخًا بة أغلظوا شأهنا

وئ  چ :وذهب بعض م إىل أن هذه ااية ناسخة لقوله تعاىل: الثالث

 چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی   ۇئ   ۇئ  ۆئ 

 [.27: النور]

حيث دلت عن جواع دخول األصناف املذصورين في ا يف غري 

 .األوقات الثالثة بال إذن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :واحلععق أن هععذه اايععة

وئ  ۇئ   چ :تصصععة لعمععوم اايععة[ 30: النععور] چپ ڀ ڀ  پ

وئ  ۇئ   ۇئ  چ :فآيععة[ 27: النععور] چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

 عامععة يف األعيععان واألوقععات،[ 27: النععور] چېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ

                                                 

، 222، وأبعو عبيعد يف الناسعخ واملنسعو  ص17/534أخرجه الطربع يف جعام  البيعان ( 1)

 .2/337والناسخ للنحاس 

، 2/337خ واملنسععو  للنحععاس الناسعع: ، وانظععر210الناسععخ واملنسععو  أليب عبيععد ص( 2)

 .13/552، واجلام  ألحكام القرآن للقرطبهل 412ونواسخ القرآن البن اجلوعع ص

 .11/515روح املعاف لآللو  : انظر( 5)
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 .وهذه خاصة يف بعض األصناف يف بعض األوقات

 .للوجوب( ليستأذنكم: )واألمر يف قوله تعاىل

 .للندب: وقية

وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  چ  واخلطععاب للوليععاء، ونلععهل اجلنععاح يف قولععه

 .املي  واألطلاليشمة األولياء وامل[ 31: النور] چۆئ  ۆئۈئ  

ر أربعاب عمعشع چوئ   وئ   چ  :يقول تععاىل ذصعره": يقول الطربع

وال ععن العذين ملكعت أيامنكعم معن : يعنهل چۇئ   ۇئ  چ  البيوت واملساصن

 الرجال والنساء والذين مل يبلغوا احُلُلم من أوالدصم الصعغار حعرج وال إثعم

 ."يعنهل بعد العورات الثالث چۆئۈئ  چ 

 :ات الثالثة الواردة يف اايةواملقصود باألوق

  چۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ    چ: 

قبة دخعول وقعت صعالة الل عر، وهعو أحعد أوقعات االسعرتاحة : أع

 .والنوم، وصون الناس ماعالوا يف ُفُرش م

  چۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې       چ: 

التهل تلبسوهنا يف الن ار،  –أو بعض ا  –حة ختلعون ثيابكم : أع

                                                 

 .11/201، والتحرير والتنوير 11/515روح املعانى لآللو  : انظر( 1)

 .17/535جام  البيان ( 2)

 .5/2321تلسري ابن صثري : انظر( 5)
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 .س ثياب النوموذل  وقت القيلولة، ولب

  چې  ې  ې  ىى  چ: 

 .حة حيصة التخيل عن ثياب اليقظة وُلْبس ثياب النوم

ۈ   ٴۇ  ۋ  چ   :وهععذا الوقععت الثالععث متصععة بالوقععت األول وهععو

حماًل للن هل عن الدخول  –من بعد صالة العشاء  –فيكون اللية صله  چۋ

 .إال ب ذن

 األوقععات إال بعع ذن، وجععاء ذصععر عّلععة الن ععهل عععن الععدخول يف هععذه 

ۅ  ۅ  ۉ   چ  :وقولعه چائ  ائ  ەئەئ  چ  :مرّصحًا به يف قوله تععاىل

 .چۉ    ې

 ."ألنكم تضعون في ا ثيابكم، وختلون بأهليكم": يقول الطربع

صانت هذه األوقات أوقاتًا يت عرد في عا ... ": ويقول الطاهر بن عاشور

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ         چ :صععام آذن بععه قولععه تعععاىل أهععة البيععت مععن ثيععاهبم

 فكان من القبي  أن يرى ممعاليك م وأطلعايم ععوراهتم؛ ألن ذلع  چې

منظر خي ة منه اململوك، وينطب  يف نلس الطلة؛ ألنه مل يعتد رؤيتعه، وألنعه 

                                                 

 .11/512روح املعاف : انظر( 1)

 .11/512، روح املعاف 5/2321تلسري ابن صثري : انظر( 2)

 .525، وانرشاح الصدور يف تلسري سورة النور ص11/205التحرير والتنوير : انظر( 5)

 .17/535جام  البيان ( 4)

ذلع   ال يص  محة ااية عن جواع وض  اونسعان ثيابعه بالكليعة والت عرد الكامعة؛ فع ن( 3)

 .524انرشاح الصدور ص: من هل عنه، إال حلاجة صُغْسة ونحوه م  التسرت التام، انظر
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ِ يَّة فعي م إذا  سب أن ينشأ األطلال عن سرت العورة؛ حتى يكون ذل  صالسَّ

  ."صربوا

يليد أن سبب هنهل املاملي  والصغار عن  وصالم ابن عاشور السابق

الدخول يف هذه األوقات إال ب ذن ليس سببه فقط خشية إطالع م عن 

بعض عورات أهلي م وذوهيم، وما يسببه ذل  يم من حرج، بة سببه 

ّرج م من  أيضًا خشية جرح حيا  م، وقدح نقاء فطرهتم، وصّس حاجز َحَ

 .تربوية م مةصشف العورة أمام ااخرين، وهذه للته 

وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  چ  ويؤيد هذا أن نلهل اجلناح جعاء ععن الطعرفة

بعد انت اء وقعت احلظعر؛ الحتيعاج صعال الطعرفة املعرور ععن  چۆئ  ۆئۈئ

 .ااخر

وئ   چ :ونلعهل اجلنعاح ععن املخعاطبة يف قولعه": يقول ابن عاشعور

 بعد أن صان الكعالم ععن اسعتئذان املامليع  والعذين مل يبلغعوا احللعم چوئ

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  چ : إيامء إىل حلن خطاب حاصة من قولعه

 فعع ن األمععر باسععتئذان[ 31: النععور] چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

هل أمر أهة البيت باالستئذان عن العذين ملكعت أيامهنعم عهؤالء علي م يقتض

إذا دعاهم داا إىل الدخول علي م يف تلع  األوقعات، صعام يرشعد السعام  إىل 

 رح بأمر املخاطبة بأن يستأذنوا عنعوإنام مل يص. چائ  ائ  ەئەئچ  :قوله

الذين ملكت أيامهنم؛ لندور دخول السادة عن عبيعدهم أو ععن غلامهنعم؛ إذ 

                                                 

 .11/202التحرير والتنوير ( 1)
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احلاجعة إىل الشأن أهنم إذا دعت م حاجعة إلعي م أن ينعادوهم، فأمعا إذا دععت 

 ۈئ چ :وقعد أشعار إىل العلعة قولعه. الدخول علي م فاحلكم في م سواء

 ."چېئ  ېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ     ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ

وقد استدل ابن تيمية رمحه اهلل هبذه ااية عن حرمة إطالا املميز من 

ويف ذل  ما ": املاملي  والصبيان عن عورة الكبري والعكس، حيث يقول

يدل عن أن اململوك املميز، واملميز من الصبيان ليس له أن ينظر إىل عورة 

 ."صام ال حية للرجة أن ينظر إىل عورة الصبهل واململوك وغريمها الرجة،

ثم يبة تعاىل حلويف هؤالء بغريهم من الكبار يف وجوب االستئذان 

 :يف سا ر األوقات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  چ  :فيقععععول

 :النععععور] چڀ  ڀڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  

30.] 

لغ الصغار من األحرار مبلغ الكبار باالحتالم، أنه إذا ب: ومعنى ااية

ويف ختصي  األطلال . فال يدخلوا عليكم يف وقت من األوقات إال ب ذن

من األحرار بالذصر هنا دلية عن أن املاملي  سب علي م االستئذان يف 

 .األوقات الثالثة فقط؛ صباُرُهم وصغاُرُهم

َ ر البيت الواحد، وهذه ااية دلية عن وجوب االستئذان يف ُح 

                                                 

 .11/204التحرير والتنوير ( 1)

 .4/421، دقا ق التلسري 13/550جمموا فتاوى ابن تيمية ( 2)

 .17/531جام  البيان للطربع : انظر( 5)
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ودلية عن وجوب استئذان البالغة من الذصور واوناث عن أهلي م من 

 .الرجال والنساء يف سا ر األوقات

 :إنعام أنزلعت: يستأذن الرجة عن ُأّمعه؟ قعال: قال": وعن ابن املسيب

 ."يف ذل [ 30: النور] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 .يف املبحث السابقوقد سبق ذصر طرٍف من هذه املسألة 

 چ  ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ  چ  وجاءت اايتعان

ٿ   ٿ   چ  :تتومتععععان بقولععععه تعععععاىل چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  و

 لتععدل عععن أن اهلل علععيم ب ميعع  أحوالنععا، مطلعع  عععن إرسارنععا چٿ  

، نعادبريه أموروهو سعبحانه حكعيم يف تع، وإعالننا، وعليم بام يصل  أحوالنا

 .نا  ما فيه صالحوترشي

                                                 

 .552، وانرشاح الصدور ص13/551لقرآن للقرطبهل اجلام  ألحكام ا: انظر( 1)

 .15/255، وابن عبد الرب يف التم يد 17/530أخرجه الطربع يف جام  البيان ( 2)

، والتحريععر 11/513، وروح املععاف لآللعو  17/530جعام  البيعان للطععربع : انظعر( 5)

 .11/203والتنوير 
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 املبحث الثالث

 اال تئدذان يف األمالر اجلامعة

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  :يقول اهلل تعاىل

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ 

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     

ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ 

ژڑ  ڑ  ک    ک    ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

 [.55، 52: النور] چک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  

 منا بة اآليات: 

 .وهذه اايات وثيقة الصلة بعموم موضوعات السورة وبام قبل ا من آيات

وقد بّة ابن تيمية رمحه اهلل صلة هذه اايات خاصة، وآيات 

: يانًا شافيًا فقالاالستئذان يف السورة عمومًا ببقية موضوعات السورة ب

وهنى في ا عن تعدع حدوده يف اللروج واألعراض والعورات، ... "

وطاعة ذع السلطان، سواء صان يف منزله أو يف واليته، وال خيرج وال يدخة 

نوا هلل فال يتعدى حدوده، ونوا للعباد فيه أمٌر : إال ب ذنه؛ إذ احلقويف نوعان

أن يلعة شيئًا يف حق غريه إال ب ذن فال ُيلعة إال ب ذن املال ، وليس ألحد 

اهلل، وإن مل يأذن املال  ف ذن اهلل هو األصة، وإذن املال  حيث أذن اهلل 

نَ ا االستئذان يف املساصن واملطاعم،  وجعة له اوذن فيه؛ ويذا َضمَّ
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 .(واالستئذان يف األمور اجلامعة صالصالة واجل اد ونحومها

هذا أيضًا أدب أرشد اهلل عباده املؤمنة و": ويقول ابن صثري رمحه اهلل

إليه، فكام أمرهم باالستئذان عن الدخول، صذل  أمرهم باالستئذان عن 

 ."...االنرصاف

ت اايات عن النوا الواجب من هذا االستئذان وهو استئذان  وَنصَّ

يف الذهاب من جملسه، أو ملارقة اجتاما معه، ويقاس عليه ويل  الرسول 

 .األمر

ويف هذه اايات انتقال من ترشي  االستئذان فيام خي  العالقات بة 

األقارب واألهة واألصدقاء واجلريان، إىل تنظيم العالقات اودارية بة 

 .املؤمنة يف أعاميم

 ب  نزول اآليات : 

أخععرج ابععن إسععحايف، وابععن املنععذر، ": قععال السععيوطهل يف الععدر املنثععور

ملعا أقبلعت : روة وحممد بن صععب القرطبعهل قعاالوالبي قهل يف الدال ة، عن ع

قريش عام األحزاب، نزلوا بم م  األشيال معن رومعة بئعر باملدينعة قا عدها 

أبو سليان، وأقبلت غطلان حتى نزلوا بنََقمة إىل جانب ُأُحد، وجاء رسول 

اخلرُب، فسب اخلنديف عن املدينة وعمة فيعه، وعمعة املسعلمون فيعه،  اهلل 

                                                 

 .13/211جمموا اللتاوى ( 1)

 .5/2354م البن صثري تلسري القرآن العظي( 2)

 .11/525التحرير والتنوير : انظر( 5)

 .3/231التلسري املوضوعهل لسور القرآن الكريم : انظر( 4)
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ن املنافقة، وجعلوا يوّرون بالضعيف من العمعة، فيتسعللون وأبطأ رجال م

وجعة الرجة من املسعلمة . وال إذن إىل أهلي م بغري علٍم من رسول اهلل 

، إذا نابتععه النا بععة مععن احلاجععة التععهل البععد من ععا، يععذصر ذلعع  لرسععول اهلل 

 ى حاجته رج ، فعأنزل اهللعله، ف ذا قض ويستأذنه يف اللحويف بحاجته، فيأذنُ 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ :يف أولئ  من املؤمنة

 ."چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ  :إىل قوله چڀ  ڀ  ڀ  

ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     چ :ويؤيد معنى هذه اايعة قولعه تععاىل

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  

 يف املنعافقة الععذين ، ف هنعا  حيعة[15: األحعزاب] چۉ  ې  ې     ې  ې  

تعللوا بأعذار واهية من أجة االنرصاف إىل بيوهتم وترك اجل اد مع  رسعول 

 .اهلل 

ورغم نزول ااية لسبب حمدد، ف ن معناها عام ويدخة فيه ما ورد يف 

سبب النزول وغريه من أعامل في ا اجتاما للمسلمة صاجلمعة والعيدين 

 .واالستسقاء واجل اد

أعامل اودارة التهل في ا مصلحة األمة والتهل البد  بة ااية أصة يف

فال ينرصف أحد عن اجتامعه إال بعد أن "في ا من مدير ور يس ومرؤوس 

يستأذنه؛ ألنه لو جعة أمر االنسالل لش وة احلارض لكان ذريعًة النلضاض 

                                                 

، واجلععام  5/150سععرية ابععن هشععام : ، وانظععر5/420أخرجععه البي قععهل يف الععدال ة ( 1)

 .11/123، والدر املنثور 13/531ألحكام للقرطبهل 
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 ."...االجتامعات دون حصول اللا دة التهل مُجِعت ألجل ا

 :يؤيععد هععذا العمععوم، يقععول الشععوصافيف اايععة  چڀ  ڀ چ وللععظ 

واحلاصة أن األمر اجلام  أو اجلمي  هعو العذع يععم نلععه أو رضره، وهعو "

صة : قال العلامء. األمر اجللية الذع حيتاج إىل اجتاما أهة الرأع والت ارب

أمععر اجتمعع  عليععه املسععلمون معع  اومععام، ال خياللونععه وال يرجعععون عنععه إال 

 .(ب ذن

وطلب اوذن منه،  ي ا أيضًا شمويا ألمر النبهل ومن العموم ف

 . وشمويا لكة ويل أمر بعده

من األ مة مثله يف  وغري الرسول : قال احلسن": يقول االو 

 ."ذل ؛ ملا فيه من أدب الدين وأدب النلس

وقد امتدح اهلل عز وجة يف هذه ااية عباده املؤمنة الذين آمنوا به 

ألمر جام  هيم املسلمة  انوا إذا اجتمعوا م  النبهل ، وأهنم صوبرسوله 

يف اوذن ملن  يم، وخرّي اهلل عز وجة نبيه  مل ينرصفوا إال بعد إذن النبهل 

ف ن االستئذان "شاء من م وعدم اوذن ملن شاء، وأمره أن يستغلر يم اهلل؛ 

ر ال خيلو عن شا بة تقديم أمر الدنيا عن أم –وإن صان لعذر قوع  –

 ."ااخرة

                                                 

 .11/527روح املعاف لللو  : نظر، وا11/521التحرير والتنوير ( 1)

 . 4/37فت  القدير للشوصاف ( 2)

 .11/521روح املعاف ( 5)

التلسععري املوضععوعهل لسععور القععرآن الكععريم : ، وانظععر11/521روح املعععاف لآللععو  ( 4)

= 
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 :ولذل  ف ن اهلل عز وجة ذم املنافقة يف سورة األحزاب بقوله

ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ

: األحزاب] چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  

اوذن باالنرصاف إىل مناعيم  وأخرب أهنم يطلبون من رسول اهلل  [15

ة للعدو وغري حمصنة، ولكن م صاذبون يف ذل ، وإنام بح ة أهنا مكشوف

 .ومن معه من املؤمنة يريدون اللرار وايرب من معسكر رسول اهلل 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  :ويف سورة التوبة يف قوله تعاىل

ک  ک  ک  ک  گ     گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  

، يبة اهلل عز وجة أن [43، 44: التوبة] چہہ  ۀ

إنام هو من صلات  اخلروج لل  اد م  رسول اهلل  االستئذان لعدم

املنافقة، وأن الذين يؤمنون باهلل واليوم ااخر ال يتقدمون بذل  الطلب، 

 .وال يتخللون عن اجل اد م  رسول اهلل 

وهذا هو اللريف بة ذصر االستئذان يف سورة براءة ويف سورة النور؛ 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ : ن قوله تعاىلف 

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  

ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   

                                                 
= 

3/231. 

 .10/45جام  البيان للطربع : انظر( 1)
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يف االستئذان للعودة من [ 52: النور] چڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 أما آيات سورة براءة ف هل يف. ومنه اجل اد اجلام  م  رسول اهلل  األمر

 .االستئذان يف أصة اخلروج لل  اد م  رسول اهلل 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :ويععذا جععاء قبل ععا العتععاب للنبععهل 

 [.45: التوبة] چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ويذا التعارض الظاهرع بة هذه اايات وآيات التوبة عمد بعض م 

روع عن ابن عباس  إىل القول بأن آية النور ناسخة اية التوبة، مستدلة بام

 ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ :يف قوله

نسخت ا ااية التهل : قال[ 44: التوبة] چ  گگ  گ  ڳ  ڳ گ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ :يف سورة النور

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  

ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   

 [.52: النور] چچ  چ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

وقد اختلف علامء الناسخ واملنسو  يف هذه ": قال يف عون املعبود

إهنا منسوخة بااية التهل يف سورة النور وههل قوله سبحانه : اايات فقية

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ

ڄ  ڄ     ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

 .ا حمكامت صل اإهن: ، وقية[52: النور] چچ

ووجه اجلم  بة هذه اايات، أن املؤمنة صانوا يسارعون إىل طاععة اهلل 
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وج ععاد عععدوهم مععن غععري اسععتئذان، فعع ذا عععرض ألحععدهم عععذر اسععتأذن يف 

ڦ ڦ   چ : تععريًا يف اوذن يععم بقولععه تعععاىل فكععان رسععول اهلل . التخلععف

 عععذر، وأمععا املنععافقون فكععانوا يسععتأذنون يف التخلععف مععن غععري چڦ

 ."فعرّيهم اهلل تعاىل هبذا االستئذان لكونه بغري عذر

حالة اخلروج إىل اجل اد والععودة  –ولتباين أمر االستئذان يف احلالتة 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  :جعععاء قولعععه تععععاىل –منعععه لععععذر 

ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  

، [55: نععععععععععععععورال] چک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  

للخعروج  اهلل  التخلعف ععن االسعت ابة لعدعوة رسعول للتحعذير معن أمعر

لل  اد ولغريه؛ ف ن تل  ااية تضمنت هنهل املعؤمنة أن يتععاملوا مع  دععاء 

صام يتعاملون م  دعا  م فيام بين م سواء صعان ذلع  العدعاء أمعرًا  الرسول 

 د بالدعاء نداء الرسعول للمؤمنة، أو تكليلًا يم، أو صان املرا من النبهل 

عععن مععن خععالف أمععره  صععام ينععادى غععريه، أو املععراد بالععدعاء دعععوة النبععهل 

 .وارتكب هنيه

 تؤيعععد صعععون چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ چ  ومجلعععة

 .الدعاء بمعنى أمر املؤمنة وتكليل م للخروج لل  اد

                                                 

 .7/523عون املعبود ( 1)

 .5/455البحر املحيط : انظر( 2)

، والتلسعري املوضعوعهل لسعور القعرآن الكعريم 5/451أحكام القرآن البن الععريب : انظر( 5)

 .530، وانرشاح الصدور يف تدبر سورة النور ص3/231
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ېئ  چ  :وصام اقرتن االستئذان للدخول بالتسعليم، صعام يف قولعه تععاىل

 .چېئ   ىئ  

 قول ف ن االستئذان للخروج مرشوا له االقرتان بالتسليم بدلية

إذا انت ى أحدصم إىل امل لس فليسّلم، ف ذا أراد أن يقوم فليسّلم، ": النبهل 

 ."فليست األوىل بأحق من ااخرة

 

                                                 

، (2725)، والرتمذع يف جامعه بعرقم (3221)أخرجه أبو داود يف سننه برقم : احلديث( 1)

انرشععاح الصععدور يف : وانظععر، 5/271صععحي  سععنن أيب داود : وحّسععنه األلبععاف، انظععر

 .534تدبر سورة النور ص
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 اخلدامتدة

 :احلمد هلل والصالة والسالم عن رسول اهلل، وبعد

ان للخروج واملغادرة ومعه التسليم، وحيُسن قبله ف ذا أوان االستئذ

 :ومن ا، النتا ج املستخلصة من هذا البحث أن نسويف أهم

أن القرآن الكريم ميلء بااداب واألخاليف والقيم، وَحِرّع  -1

 .باملؤمنة تتب  تل  ااداب واألخاليف والتخلق هبا

متيّز ُيَعّد خلق االستئذان من مكارم األخاليف وحماسن القيم التهل  -2

 .املسلم وهتذب أخالقه وصلاته

حيقق امل تم  املسلم أعن درجات النقاء والط ارة والعلة عندما  -5

 .يتحن أفراده هبذا اخللق العظيم وهو االستئذان

خلق االستئذان من األخاليف املطلوب تطبيق ا وتنليذها داخة  -4

ملاملي  باستثناء الصغار وا –البيت وخارجه عن صة أفراد األرسة الواحدة 

 .ف م مأمورون به يف أوقات حمددة –

عندما يكرب الصغار يف امل تم  املسلم املتحيل هبذا اخللق تكون  -3

 .أبصارهم مصونة وأخالق م حملوظة وفطرهم نقية

 .صام يشرتط االستئذان للدخول ف نه يف بعض املواض  يشرتط للخروج -5

وض  اهلل عز وجة ضوابط مكانية لالستئذان داخة البيوت  -7

وخارج ا وضوابط عمانية باألوقات الثالثة التهل يستأذن في ا 

 .الصغار، ويتأصد في ا استئذان الكبار

 .وصن اهلل وسلم عن نبينا حممد وعن آله وصحبه أمجعة
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 املصدددامر

حممد : أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب، حقيق -1

 .كتب العلمية، بريوتم، دار ال1005/هع1415عبد القادر عطا، 

، 1خالد الع ، ط: األدب امللرد، اومام البخارع، حقيق -2

 .م، دار املعرفة، بريوت1005/هع1415

: عيل بن أمحد الواحدع، حقيق أسباب نزول القرآن، أيب احلسن -5

 .م، دار امليامن، الرياض2223/هع1425، 1ماهر اللحة، ط.د

، 1بد الرمحن الشاي ، طحممد بن ع. د. أسامء سور القرآن الكريم، أ -4

 .م، دار صنوع إشبيليا، الرياض2211/هع1412

، 1سلميان الالحم، ط. د. انرشاح الصدور يف تدبر سورة النور، أ -3

 .م، دار العاصمة، الرياض2223/هع1425

حممد اخلضريع، . آيات االستئذان يف سورة النور، دراسة حليلية، د -5

 .132لعدد بحث منشور يف جملة اجلامعة اوسالمية، ا

عادل أمحد : البحر املحيط، حممد بن يوسف، أبو حيان األندليس، حقيق -7

 .م، دار الكتب العلمية، بريوت1005/هع1415، 1عبد املوجود، ط

، 2بدا   الصنا   يف ترتيب الرشا  ، أليب بكر الكاساف احلنلهل، ط -1

 .م، دار الكتاب العريب، بريوت1074/هع1502

 .حممد الظاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس تلسري التحرير والتنوير، -0

والصحابة والتابعة،  تلسري القرآن العظيم مسندًا عن رسول اهلل  -12

، 1أسعد الطيب، ط: عبد الرمحن بن حممد بن أيب حاتم، حقيق

 .م، مكتبة نزار الباع، مكة املكرمة1007/هع1411
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، 1البنا، ط حممد إبراهيم. د: تلسري القرآن العظيم، ابن صثري، حقيق -11

 .م، دار ابن حزم، بريوت1001/هع1410

م، دار 1013/هع1423، 5التلسري الكبري، فخر الدين الراعع، ط -12

 .اللكر، بريوت

التلسري املوضوعهل لسور القرآن الكريم، نخبة من علامء التلسري،  -15

م، جامعة 2212/هع1451، 1مصطلى مسلم، ط. د. أ: إعاف

 .الشارقة، الشارقة

أيب األشبال : ، البن ح ر العسقالف، حقيقتقريب الت ذيب -14

 .هع، دار العاصمة، الرياض1425، 2الباصستاف، ط

التم يد ملا يف املوطأ من املعاف واألسانيد، البن عبد الرب القرطبهل،  -13

 .عمر اجليدع، وسعيد أعراب، مكتبة السوادع، جدة: حقيق

: ، حقيقد عبد الرؤوف املناوعالتوقيف عن م امت التعاريف، حمم -15

 .م، دار اللكر، دمشق1002/هع1412، 1حممد رضوان الداية، ط.د

 : جام  البيان عن تأوية آع القرآن، حممد بن جرير الطربع، حقيق -17

 .م، دار ه ر، القاهرة2221/هع1422، 1عبد اهلل الرتصهل، ط. د

اجلام  ألحكام القرآن واملبة ملا تضمنه من السنة وآع اللرقان،  -11

، 1عبد اهلل الرتصهل، ط. د: القرطبهل، حقيقحممد بن أمحد 

 .م، مؤسسة الرسالة، بريوت2225/هع1427

، 1حممد صال  الرباك، ط. د. جزء يف أسامء سور القرآن الكريم، أ -10

 .م، دار ابن اجلوعع، الدمام2221/هع1420

مجال القراء وصامل اوقراء، علم الدين عيل بن حممد السخاوع،  -22
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م، مكتبة الرتاث، 1017/هع1421، 1عيل البواب، ط. د: حقيق

 .مكة املكرمة

 : الدر املنثور يف التلسري باملأثور، جالل الدين السيوطهل، حقيق -21

 .م، دار ه ر، القاهرة2225/هع1424، 1عبد اهلل الرتصهل، ط. د

دال ة النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة، أمحد بن احلسة  -22

م، 1013/هع1423 ،1عبد املعطهل قلع هل، ط. د: البي قهل، حقيق

 .دار الكتب العلمية، بريوت

 ايادع محو، . د: الرسالة اللق ية، البن أيب عيد القريواف، حقيق -25

 .م، دار الغرب اوسالمهل، بريوت1007، 2حممد أبو األجلان، ط. ود

روح املعاف يف تلسري القرآن العظيم والسب  املثاف، ش اب الدين  -24

م، 1004/هع1414ة العرب، حممد حس: حممود االو ، حقيق

 .دار اللكر، بريوت

، 1عبد اهلل الرتصهل، ط. د: السنن الكبري، للحافظ البي قهل، حقيق -23

 .م، دار ه ر، القاهرة2211/هع1452

صحي  األدب امللرد، حممد نا  الدين األلباف، دار الصديق،   -25

 .م، مؤسسة الريان، بريوت2224/هع1423، 2ط

، 2نا  الدين األلباف، طصحي  سنن أيب داود، حممد  -27

 .م، مكتبة املعارف، الرياض2222/هع1421

صحي  سنن الرتمذع، حممد نا  الدين األلباف، مكتبة املعارف،  -21

 .م، الرياض2222/هع1422، 2ط

، 1صحي  سنن النسا هل، حممد نا  الدين األلباف، ط -20
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 .م، مكتبة املعارف، الرياض1001/هع1410

، 2داود، لشمس احلق العظيم آبادع، طعون املعبود عح سنن أيب  -52

 .م، دار الكتب العلمية، بريوت2222/هع1425

فت  البارع عح صحي  البخارع، أمحد بن عيل بن حممد  -51

عبد العزيز بن باع، وحممد فؤاد عبد الباقهل، : العسقالف، حقيق

 .م، دار الكتب العلمية، بريوت1010/هع1412، 1ط

واية والدراية من علم التلسري، حممد فت  القدير اجلام  بة فنهل الر -52

 .م، دار اللكر، بريوت1010/هع1420بن عيل الشوصاف، 

فضا ة القرآن وما ُأنزل من القرآن بمكة وما ُأنزل باملدينة، أيب عبد  -55

، 1غزوة بدير، ط: اهلل حممد بن أيوب بن الّسيس، حقيق

 .م، دار اللكر، دمشق1017/هع1421

مروان العطية، : القاسم بن سالم، حقيقفضا ة القرآن، أيب عبيد  -54

 .م، دار ابن صثري، بريوت1003/هع1413، 1ط

اللواصه الدواف عح رسالة ابن أيب عيد القريواف، ألمحد النلراوع  -53

 .املالكهل األعهرع، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت

، 2القاموس اللق هل لغة واصطالحًا، سعدع أبو جيب، ط -55

 .ر اللكر، دمشقم، دا1011/هع1421

حممد نعيم : القاموس املحيط، جمد الدين اللريوعآبادع، حقيق -57

 .م، مؤسسة الرسالة، بريوت1001/هع1410، 5العرقسو ، ط

 .م، مكتبة لبنان، بريوت1002صتاب التعريلات، عيل بن حممد اجلرجاف،  -51

أبو حممد بن عاشور، . د: الكشف والبيان، أبو إسحايف الثعلبهل، حقيق -50
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عدنان . د: الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكلوع، حقيق -42

م، مؤسسة 1005/هع1415، 2درويش، وحممد املرصع، ط

 .الرسالة، بريوت

عبد الرمحن : جمموا فتاوى شيخ اوسالم ابن تيميه، مج  وترتيب -41

 .عامل الكتب، الرياض م، دار1001/هع1412ابن حممد بن قاسم، 

املحرر الوجيز يف تلسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن غالب بن  -42

م، 1002/هع1415امل لس العلمهل بمكناس، : عطية، حقيق

 .مكتبة ابن تيميه

خالد . املحرر يف أسباب نزول القرآن، من خالل الكتب التسعة، د -45

 .هع، دار ابن اجلوعع، الدمام1427، 1املزينهل، ط

حممد : أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، حقيق املصنف، -44

 .م، دار القبلة، حربة2225/هع14127، 1عوامة، ط

، 1وع، طععععود البغعععة بن مسععععة، احلسععامل التنزيععمع -43

 .م، دار ابن حزم، بريوت2222/هع1425

ش اب : مع م املقاييس يف اللغة، أمحد بن فارس بن عصريا، حقيق -45

 .م، دار اللكر، بريوت1001/هع1411، 2مرو، طالدين أبو ع

حامد قنيبهل، . حممد روا  قلعة جهل، د. د. مع م لغة اللق اء، أ -47
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ف من السور واايات من أول سورة الك ف إىل آخر املكهل واملد -40

، 1حممد بن عبد العزيز اللال ، ط. سورة الناس، د
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 .م، مكتبة الرشد، الرياض1007/هع1411
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 .م، مؤسسة الرسالة، بريوت1001/هع1412

نظم الدرر يف تناسب اايات والسور، برهان الدين إبراهيم بن عمر  -35

 .م، دار الكتاب اوسالمهل، القاهرة1002/هع1415، 1البقاعهل، ط

السيد عبد املقصود، دار الكتب : النكت والعيون، للاموردع، حقيق -34

 .العلمية، بريوت

حممد املليبارع، : لرمحن ابن اجلوعع، حقيقنواسخ القرآن، عبد ا -33

م، إحياء الرتاث اوسالمهل، اجلامعة 1014/هع1424، 1ط

 .اوسالمية باملدينة املنورة
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 وعلالم األ تاذ املساعد بةس  الةرآن الكري  

 جامعة اإلما  حممد بن  عالم اإل  مية –كلية أصالل الدين 
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 ملخص بحث

 يف  الرا البةرة و برا ي  م من من بصة  برا ي  

 مرا ة مالضالعية

إنَّ احلمد هلل، نحمده ونستعينه، ونستغلره، ونعوذ باهلل من عور 

ن يضلة فال أنلسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضة له، وم

هادع له، وأش د أن ال إله إال اهلل وحده ال عي  له وأش د أن حممدًا عبده 

 .ورسوله 

أرسله اهلل بة يدع الساعة بشريًا ونذيرًا، وداعيًا إىل اهلل ب ذنه ورساجًا 

 منريًا، ف دى به من الضاللة، وأرشد به من الغهل، وبرص به من العمى، 

 . أصحابه، ومن تبع م ب حسان إىل يوم الدينتسلياًم صثريًا، وعن آله و

 :أما بعععد

يف  مالم  من قصة إبراهيم "ف ذا ملخ  للبحث املوسوم بع

 .دراسة موضوعية. "سوريت البقرة وإبراهيم

تناولت فيه جانبًا من جوانب القص  القرآف، حيث صان من أصثر 

جاء يف هذه ، وأشد ما القص  تكرارًا يف القرآن الكريم قصة إبراهيم 

القصة من النصوص تقاربًا ما ذصر  يف سورة البقرة وسورة إبراهيم، وهو ما 

إنَّ يف القرآن : سلطت الضوء عليه يف هذا البحث، ورددت عن من قال

الكريم تكرارًا قصصيًا ال فا دة منه؛ أو أن يكون مستمدا من اخليال؛ 

والبلغاء، فكيف وحاشا أن يكون فيه ذل ، وهو معيب يف صالم اللصحاء 
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ٺ  چ الذع أع ز أهة اللصاحة والبالغة أن يأتوا بمثله بكالم اهلل 

: النساء چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ ،17: النساء چٺ  ٺ  ٿ  ٿ

؛ وال غرو  جوانب عدة من حياة إبراهيم  -أيضاً -،  وقد تناولت122

تسابقت ف و أبو األنبياء، اختذه اهلل خلياًل، صان أمة قانتًا، حنيلًا مسلاًم، 

ۓ ڭ چ: األمم السابقة  إىل االنتساب إليه؛  فرد اهلل ذل ؛  بقوله تعاىل 

آل  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ

 :، وصان البحث قد قسم عن النحو التايل57 :عمران

 .يتكون البحث من مقدمة ومت يد وأربعة مباحث وخامتة: خطة البحث

 .ج الذع رست عليه، وخطة البحثوفي ا سبب االختيار، واملن : املقدمة

وفيه تعريف القصة، واللريف بة القص  القرآف وغريه، وأنواا : التم يد

 .القص  يف القرآن الكريم، وأرسار تكرار القص  يف القرآن الكريم

 .يف القصة القرآنية جوانب احلديث عن إبراهيم : املبحث األول

 .سوريت البقرة وإبراهيم بمقصود عالقة قصة إبراهيم : املبحث الثاف

 .يف سوريت البقرة وإبراهيم أغراض قصة إبراهيم : املبحث الثالث

أوجه االتلايف املوضوعية واألسلوبية يف سوريت : املبحث الراب 

 .البقرة وإبراهيم

 .وفي ا أهم النتا ج والتوصيات: اخلامتة

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملة،

 .بينا حممد وآله وصحبه ومن اقتلى أثره إىل يوم الدينوصن اهلل وسلم عن ن
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Abstract 
 
 
 
 This paper investigates one of the most well-chronicled, and 
well-documented stories in the Qur'an; the story of Ibrahim (peace be 
upon him), particularly in the Chapters (Suras) of Al-Baqrah and 
Ibrahim due to the extensive similarity between their verses.  
 
              One of my objectives in this study is to rebut those who claim 
that A) there is a   meaningless redundancy in the stories of the Holy 
Qur'an, and B) these stories are merely a figment of imagination 
(Allah forbid). This is an outrageous allegation if it was directed at the 
words of a poet and an eloquent orator, and it is even more so when it 
is directed at Allah’s holy words that render all people speechless, as 
they can never create something to match His words. Allah Almighty 
said: {Allah - there is no deity except Him. He will surely assemble 
you for [account on] the Day of Resurrection, about which there is no 
doubt. And who is more truthful than Allah in statement.} (the chapter 
of Al-Nisaa-87). He also said {But the ones who believe and do 
righteous deeds - We will admit them to gardens beneath which rivers 
flow, wherein they will abide forever. [It is] the promise of Allah, 
[which is] truth, and who is more truthful than Allah in statement.} 
(the chapter of Al-Nissaa-122).   

Moreover, there is a discussion of some aspects of prophet 
Ibrahim's life, and no wonder, as he is the grandfather of all prophets. 
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Allah chose him, and he was an obedient, allegiant and upright 
Muslim. All earlier nations claimed having a kinship to him, but Allah 
has rejected these claims by replying: {Abraham was neither a Jew 
nor a Christian, but he was one inclining toward truth, a Muslim 
[submitting to Allah]. And he was not of the polytheists.} (the chapter 
of Al-i-'Imran-67.(  

The research is divided as follows: a preface, an introduction, 
four chapters, and a conclusion.  
             

1- Preamble: it explains the reason for choosing this topic, the 
approach that I adopted, and the research plan. 

2- Introduction:  it includes the main story, the difference 
between Qur'anic and other kinds of stories, the types of 
Qur'anic stories, and the secrets of repeating Qur'anic stories.   

3- The first section: the aspects of Ibrahim’s life that is covered 
in the Qur'anic story. 

4- The second section: The connection between Ibrahim’s story 
and the purposes of the Chapters of Al-Baqarah and Ibrahim.  
  

5- The third section: The purposes of Ibrahim’s story in the 
Chapters of Al-Baqarah and Ibrahim. 

6- The fourth section: The similarities in content and style in the 
Chapters of Al-Baqarah and Ibrahim. 

7- Conclusion: it lists the paper’s important findings and 
recommendations. 
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 املةدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أحسن احلمد هلل الذع هدانا لإلسالم، وهدانا بالقرآن، ق  علينا فيه 

القص ، إع اعًا، وترغيبًا، وترهيبًا، واقتداء وأسوة، موعظة وتسلية، 

وصن اهلل وسلم عن نبينا حممد، وعن آله وصحبه، ومن استن بسنته 

  :أما بعد. واقتلى أثره إىل يوم الدين

فَيُظنُّ  من قة نظره وعلمعه، أنَّ يف القعرآن الكعريم تكعرارًا قصصعيًا ال 

يكععون فيععه ذلعع ، وهععو معيععب يف صععالم اللصععحاء  فا ععدة منععه؛ وحاشععا أن

الذع أع ز أهة اللصاحة والبالغة أن يعأتوا  والبلغاء، فكيف بكالم اهلل 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ ،17: النسعععععاء چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ بمثلعععععه

، َوِمعْن أصثعر القصع  تكعرارًا يف القعرآن الكعريم قصعة 122: النساء چٹ

تععه؛ وال غععرو ف ععو أبععو ، فقععد تناولععت جوانععب عععدة مععن حياإبععراهيم 

األنبيععاء، اختععذه اهلل خلععياًل، صععان أمععة قانتععًا، حنيلععًا مسععلاًم، تسععابقت األمععم 

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چالسابقة إىل االنتساب إليه؛ فعرد اهلل ذلع ؛  

 ، وقعععال57: آل عمعععران چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۇ  ۇ  ۆ

: وقعال . (  اهلُل َعَلْيعِه َوَسعلََّم بِعهِ َوَأَنعا َأْشعَبُه َوَلعِد إِْبعَراِهيَم َصعنَّ : )نبينا 

                                                 

، 1/412وصلم اهلل موسعى تكلعياًم، : األنبياء، باب: صتاب: أخرجه البخارع يف صحيحه( 1)

، اورساء بالرسععول : اويععامن، بععاب:، وأخرجععه مسععلم يف صععحيحه، صتععاب5504ح 

 442، ح  1/125
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عع ي ِمععْن ) ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  چ :إِْبععَراِهيَم إِْذ َقععاَل َنْحععُن َأَحععقُّ بِالشَّ

 ومععععن.  252: البقععععرةچپ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

النصععوص األصثععر تقاربععًا مععا جععاء يف سععورة البقععرة وسععورة إبععراهيم، وهععو مععا 

ء عليه يف هذا البحث من بيان النكت واللرويف واللوا د املسعتقاة سأسلط الضو

 .من صة ن  ب ذن اهلل تعاىل

 :املنهج الذي رست علي 

ُيتناول هذا البحث بالدراسة والتحلية؛ دراسة موضوعية يف قصة  .1

يف سوريت البقرة وإبراهيم؛ موضحًا مواض  االتلايف  إبراهيم 

 .صال املوضعة واالختالف املوضوعية واألسلوبية يف

 .حديد اايات موض  الدراسة  .2

بيان مواض  االتلايف واالختالف املوضوعية واألسلوبية يف صة  .5

 .موض 

 .تعلية اختصاص املوض  بام ورد فيه، وعالقته بمقصود السورة .4

وصلته  –يف القصة  –بيان عالقة ما ورد من االتلايف يف السورتة  .3

 .بمقصود السورتة

 .لصحيحة أو يف أحدمها ف ف أصتلهل بهاحلديث إن صان يف ا .5

                                                 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  چ  قولعه تععاىل :األنبيعاء، بعاب: صتاب: أخرجه البخارع يف صحيحه (1)

 :، وأخرجه مسلم يف صعحيحه ،صتعاب5572، ح 1/443، چٻ  پ  پ  پ

 500، 1/02عيادة طمأنينة القلب، : اويامن، باب
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  :خطة البحث

 .يتكون البحث من مقدمة ومت يد وأربعة مباحث وخامتة

 .وفي ا سبب االختيار، واملن ج الذع رست عليه، وخطة البحث: املقدمة

وفيه تعريف القصة، واللريف بة القص  القرآف وغريه، وأنواا : التم يد

 .ر تكرار القص  يف القرآن الكريمالقص  يف القرآن الكريم، وأرسا

 .يف القصة القرآنية جوانب احلديث عن إبراهيم : املبحث األول

 .بمقصود سوريت البقرة وإبراهيم عالقة قصة إبراهيم : املبحث الثاف

 .يف سوريت البقرة وإبراهيم أغراض قصة إبراهيم : املبحث الثالث

األسلوبية يف سوريت أوجه االتلايف املوضوعية و: املبحث الراب 

 .البقرة وإبراهيم

 .وفي ا أهم النتا ج والتوصيات: اخلامتة

 .وصن اهلل وسلم عن نبينا حممد وعن آله وصحبه أمجعة
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 التمهيد

 :تعريف الةصة لغة واصط حا  

  :املعنى اللغالي

ٹ  ٹ .أعلمععه: وَقعع َّ اخلععرب. َتَتبَعععه: َقعع َّ أثععره قصععًا وقصصععاً 

َرَجعععا مععن الطريععق الععذع : ، أع54: لك ععفا چچ  چ  چ چچ

عععان األثعععر  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  :وقولعععه تععععاىل. سعععلكاه َيُقصَّ

، مععن يععأيت بالِقصععة: والقععاصُّ . نبععة لعع  أحسععن البيععان: 5: يوسععف

عة، وهعهل األمعر والشعأن، والعذع ُيكتعب، والَقَصعُ  : والِقَصع  : مجع  ِقصَّ

 . 52: آل عمران چٻ  ٱ   ٻ  ٻ  ٻچ :األخبار املتتبَّعة، قال تعاىل

ة  . اجلملة من الكالم: والِقصَّ

حكاية نثرية طويلة ُتستمدُّ من اخليال أو الواق  أو من ام : والقصة

 ."حمدثة". ِقَصٌ  : واجلم  . معًا، وتبنى عن قواعد معيَّنة من اللن الكتايب

ة الصغرية، ومجع ا: واألُقُصوَصة الذع : والقاصُّ . أقاِصي : الِقصَّ

 .الذع يصن  القصة وأ. وع القصة عن وج  اير

 : املعنى االصط حي

حكاية أدبية تدرك لتق ، قصرية نسبًيا، ذات خطة " :القصة ههل

                                                 

 120( :ق َّ )مادة : القاموس املحيط، لللريوع آبادع( 1)

 4/271:بصا ر ذوع التمييز، لللريوع آبادع(  )

 750( :قصت)مادة : ورفاقهاملع م الوسيط، إبراهيم أنيس ( 5)
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بسيطة وحدث حمورع يدور حول جانب من احلياة ال يف واقع ا العادع 

وإنام طبًقا لنظرية رمزية ال تنمهل أحداًثا وبيئات وشخوًصا؛ وإنام ؛ واملنطقهل

 ."يف حلظة واحدة حدًثا ذا معنى صبري توجز

إخباره عن أحوال األمم املاضية، والنبوات : القص  القرآف

 .السابقة، واحلوادث الواقعة

 الفرق بني الةصص الةرآين والةصص األميب

للقصة ن د أنَّ من ا ما يستمد معن  -السابق- "اللغوع"من التعريف 

قعع ، ومن ععا مععا يسععتمد مععن ام معععًا، ، ومن ععا مععا يسععتمد مععن الوااخليععال

والقص  القرآف هو صالم اهلل، منزه عن ذل  التصوير اللنهل الذع ال يعنهل 

فيه بالواق  التارخيهل؛ بة حقا ق ووقعا   وأحعداث يف رسد تعارخيهل ثابعت ال 

مرية فيه، تصاغ يف صور بديعة من األللا  املنتقاة، واألساليب الرا عة؛ فعال 

صعوير والرمزيععة، مع  مععا تعتحن بععه القصعة القرآنيععة مععن جمعال للخيععال يف الت

ن  اهلل عليه وهو ما . ردعاخلصا   اللنية ومجال الذويف واألسلوب يف الس

                                                 

وههل حماولة من الدصتور الطاهر أمحعد مكعهل أن يلخع  تعريلعًا شعاماًل للقصعة معن ععدة (  )

 57:الطاهر أمحد مكهل تعريلات، القصة القصرية،

 517:مباحث يف علوم القرآن، مناا القطان(  )

لقصيصع يف اللن ا"هع، بعنوان1557سنة  "الدصتوراه"قدمت يف مرص رسالة لنية درجة (  )

أثارت جدالً طوياًل، وصتب عن عا أحعد أعضعاء  "حممد أمحد خلف اهلل"للباحث "القرآن

تقريرًا بة أن أسس ا أن القص  يف القرآن عمعة فنعهل  "أمحد أمة"الل نة وهو األستاذ

خاض  ملا خيض  له اللن من خلق وابتكار معن غعري التعزام لصعديف التعاريخ، والواقع  أن 

 521:انظر مباحث يف علوم القرآن ملناا. ملعنىحممدًا فنان هبذا ا
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، وقولعععه تععععاىل 52: آل عمععران   چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  بقولععه تععععاىل

ۀ  ۀ    چ، وقولععه تعععاىل 15: الك ععف چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ

  :ىل، وقولععععععععععه تعععععععععععا5: القصعععععععععع  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ

، وقععد وصععله باحلسععن 7: األعععراف چک  ک  گگ  گ  گ   ڳچ 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  :فقعععععععال

 5: يوسف چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  

بة القص  القرآف وقص  الشعوب واللغات األخرى  -فاللاريف 

شاس  يف مجي  امل االت واملقاصعد  -من األساطري والروايات واملّسحيات

ويتضعع  أن الغايععة أن يكععون ذلعع  القصعع  نلسععه هاديععًا واألعععراض؛ 

ۓ  چللمؤمنة إىل الطريق الصحي  والرصاط املستقيم؛ فاهلل تععاىل يقعول 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

 .5: يوسف چۋ  ۅ

 أنالاع الةصص يف الةرآن

 :للقص  يف القرآن ثالثة أنواا

تضمن دعوهتم إىل قوم م، قص  األنبياء، وقد  :النالع األول

واملع زات التهل أيدهم اهلل هبا، وموقف املعاندين من م، ومراحة الدعوة 

 .وتطورها وعاقبة املؤمنة واملكذبة

                                                 

  212: قص  القرآن يف مواج ة أدب الرواية واملّسح، أمحد موسى(  )
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قص  قرآف يتعلق بحوادث غابرة، وأشخاص مل تثبت  :النالع الثاين

 نبوهتم، صطالوت وجالوت وذع القرنة، وقارون، وغري ذل 

علق باحلوادث التهل وقعت يف عمن رسول قص  يت :النالع الثالث

 .؛ صغزوة بدر وأحد وحنة، ونحو ذل اهلل 

 :ن وبيان احلكمة فيهاأرسار تكرار بصص الةرآ

يرد القص  القرآف يف مواض  ومناسبات، وحيسب أناس أن هنال  

تكرارًا يف القصة؛ ألن القصة الواحدة قد يتكرر عرض ا يف سور شتى؛ 

حصة تؤصد أنه ما من قصة قد تكررت يف صورة واحدة؛ ولكن النظرة اللا

 :ولذا استخرج العلامء فوا دًا وحكاًم؛ من ا

  أنَّ يف صة موض  عيادة لء مل يذصر يف الذع قبله، أو إبدال صلمة

 .بأخرى لنكتة؛ وهذه عادة البلغاء

  أنَّ الرجة صان يسم  القصة من القرآن، ثم يعود إىل أهله ثم هياجر

رون حيكون عنه ما نزل بعد صدور من تقدم م؛ فلوال بعده آخ

إىل قوم آخرين؛ وصذا سا ر  "موسى" تكرار القص  لوقعت قصة

القص ، فأراد اهلل اشرتاك اجلمي  في ا، فيكون فيه إفادة لقوم 

                                                 

 525:مباحث يف علوم القرآن، مناا القطان( 1)

ويف قولعه  "حيعة"، فعذصر هنعا  22: طعه چک  ک  گ  گ  گ  چ  مثة قوله تعاىل( 2)

وععععرب هنعععا بأهنعععا   127: األععععراف چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  تععععاىل

 ."ثعبان"
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 .وعيادة تأصيد اخرين

  أنَّ يف إبراع الكالم الواحد يف فنون صثرية وأساليب تتللة ما ال خيلى

 .للصاحةمن ا

  َّالدواعهل ال تتوفر عن نقل ا صتوفرها عن نقة األحكام؛ فل ذا  أن

 .صررت القص  دون األحكام

  َّاهلل تعاىل أنزل هذا القرآن، وع ز القوم عن اوتيان بمثله، بأع  أن

نظم جاءوا، ثم أوض  األمر يف ع زهم؛ بأن صرر ذصر القصة يف 

بمثله، أع بأع نظم مواض ؛ إعالمًا بأهنم عاجزون عن اوتيان 

 .جاءوا، وبأع عبارة عربوا

  َّفلعو 25: البقعرة چائ  ائ   ەئ  ەئچ  :ه ملا حداهم قعالأن ،

إيتونععا أنععتم : يف موضعع  واحععد واصتلععى هبععا لقععال العععريب القصعع  ذصععرت

 .يف تعداد السور دفعًا حل ت م من صة وجه بسورة من مثله؛ فأنزيا 

  َّأللاظ ا يف صة موض  عيادة  القصة الواحدة لو صررت صان يف أن

ونقصان وتقديم وتأخري، وأتت عن أسلوب غري أسلوب 

األخرى؛ فأفاد ذل  ظ ور األمر الع يب يف إخراج املعنى الواحد 

يف صور متباينة يف النظم، وجذب النلوس إىل سامع ا ملا جبلت 

                                                 

،  الربهععان يف علععوم القععرآن، 4/2452: ايدايععة إىل بلععوغ الن ايععة، مكععهل بععن أيب طالععب( 1)

 5/224:، اوتقان يف علوم القرآن، السيوطهل5/25:الزرصيش

وهععذا هعععو : ، قعععال ابععن فععارس223-5/224:اوتقععان يف علععوم القععرآن، السععيوطهل( 2)

 171:فقه اللغة. الصحي 
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عليه من حب التنقة يف األشياء املت ددة واستلذاذها هبا، وإظ ار 

يف الللظ،  لقرآن حيث مل حيصة م  تكرار ذل  فيه ه نةخاصة ا

 .وال ملة عند سامعه؛ فباين ذل  صالم املخلوقة

  َّاهلل تعاىل ذصر صة قصة يف سورة من سور القرآن لغري املعنى  أن

الذع ذصر حاله يف السورة األخرى؛ ف ن القصة الواحدة تشري إىل 

 صرب النبهل : يف الكالممعان متعددة؛ فيكون يف بعض السور مسا

عن إيذاء الكلار، والتسلية له بذصر قص  األنبياء علي م السالم، 

وأهنم صربوا وأوذوا أذى عظياًم، فتسايف القص  عن هذا املعنى، 

اوخبار عن إهالك املعاندين : ويف بعض السور يكون مسايف الكالم

ااخرة؛ والظاملة، وأن عاقبة أمرهم ايالك يف الدنيا واخلزع يف 

ويف بعض السور يكون مسايف . فتسايف القص  عن هذا املعنى

الكالم اوخبار عن التوحيد، وتبليغ الرسالة، وإرشاد اخللق إىل اهلل 

تعاىل فتق  القص  عن هذا املسايف؛ لإلشارة إىل أهنم عن وترية 

واحدة، ومن ج واحد داعون إىل توحيد اهلل تعاىل وإرشاد اخللق إىل 

 .اهلل تعاىل

  أنَّ القرآن مشتمة عن مجلة صتب اهلل املنزلة عن األنبياء علي م

                                                 

 "ه ععن"مععادة : لسععان العععرب، ابععن منظععور. العيععب والقععب  فيععه: اي نععة يف الللععظ( 1)

 4/270:"ه ن"، القاموس املحيط، اللريوع آبادع 15/421:

 5/523:، اوتقان يف علوم القرآن، السيوطهل5/23:الربهان يف علوم القرآن، الزرصيش( 2)
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، فعلم أنَّ القرآن السالم؛ صام ّدل عن ذل  مجلة من األحاديث

وال ش  أنَّ التوراة . اشتمة عن التوراة والزبور واون ية

واون ية في ا أخبار األنبياء وقصص م؛ في ب يف السور التهل ههل 

أن يذصر في ا قص  األنبياء الذين ذصروا يف التوراة، مكان التوراة 

والسورة التهل مكان اون ية قص  األنبياء الذين ذصروا يف 

اون ية، مل يكن التكرار حينئذ تكرارًا؛ بة هو تلخي  ملا يف 

التوراة واون ية والزبور، وعيادة خ َّ اهلل سبحانه وتعاىل النبهل 

 هبا وههل امللصة. 

 :عد  تكرار بصة يال ف يف الةرآناحلكمة يف 

من املعروف عن سامت القص  القرآف ظاهرة التكرار؛ وهو أن  إنَّ 

، تتكرر القصة يف أصثر من موض  من القرآن، صام يف قصة موسى 

مل قصة يوسف  ولكن ن د أنَّ  ؛وغريهم من األنبياء وقصة نوح 

السؤال و تتكرر يف أع موض  من القرآن؛ فقد جاءت يف موض  واحد،

مساقًا واحدًا يف  وسوق ا ،احلكمة يف عدم تكرار قصة يوسف  ما :هنا

                                                 

طيعت مكعان التعوراة السعب ، أع: ) قعال ما جاء ععن واثلعة بعن األسعق  أن النبعهل : من ا( 1)

( . وأعطيت مكعان الزبعور املئعة، وأعطيعت مكعان اون يعة املثعاف، وفضعلت بامللصعة

، والطعرباف 1570:، والطحاوع يف عح مشكة ااثار4/127:أخرجه أمحد يف مسنده

وحسععن إسععناده . 3/473:، والبي قععهل يف دال ععة النبععوة 22/115:يف املع ععم الكبععري

 21/111:قيق املسندشعيب األرنؤوط يف ح

 575-5/571:الزيادة واوحسان يف علوم القرآن، ابن عقيلة املكهل ( 2)
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واحلكمة يف عدم تكرارها صام  موض  واحد دون غريها من القص ؟،

لنسوة بيوسف افي ا من تشبيب : يراها بعض علام نا األجالء تت ن فيام ييل

 مجاالً، ، وتضمن ا أخبارًا عن حال امرأة ونسوة افتتن بأروا الناس

فناسب عدم تكرار ما في ا من اوغضاء والسرت عن ذل ؛  ؛وأرفع م مناالً 

وألهنا اختصت بحصول اللرج بعد الشدة، بخالف غريها من القص ؛ 

مآيا إىل الوبال صقصة نوح وهود وقوم صال  علي م السالم وغريهم؛  ف نَّ 

فلام اختصت بذل  اتلقت الدواعهل عن نقل ا خلروج ا عن سامت 

 .القص 

إن : قعال يعم  صأن النبهل  ؛ويف عدم تكرارها إشارة إىل ع ز العرب

صان من تلقاء نليس تصديره عن اللصاحة فافعلوا يف قصة يوسف ما فعلت 

سعورة يوسعف نزلعت  ، وثمعة أمعر آخعر وهعو أنَّ يف قص  سعا ر األنبيعاء

عن سععد بعن أيب وقعاص  ىبسبب طلب الصحابة أن يق  علي م، فقد رو

أع  -فقعالوا ، عن أصحابه عماناً  ُأنزل القرآن فتاله رسول اهلل  " :ه قال أنَّ 

ۀ   ڻڻچ يعا رسععول اهلل لععو قصصعت علينععا ، فععأنزل اهلل -املسعلمون بمكععة 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  

ليحصععة يععم  ؛امععةفنزلععت مبسععوطة ت ." 5 - 1: وسععفي چۅ

                                                 

 32:صلوة التلاسري، حممد الصابوف( 1)

البحعر الزخعار  " مسعنده البعزار يفو (11525)1/210:أخرجه ابن أيب حاتم يف تلسريه (2)

يف  حبععان وابععن( 742) 2/17:يف مسععنده و أبععو يعععن( 1135) و( 1132) 5/511:"

= 
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واوحاطععة  مقصععود القصعع  مععن اسععتيعاب القصععة وتععروي  النلععوس هبععا،

 .استخالصًا لعربها ودالالهتا؛ بطرفي ا

 ؛قص  األنبياء علي م السالم إنام تكررت ما ساب به أنَّ  من أوجهو

ألن املقصود هبا إفادة إهالك من صذبوا رسل م وآذوهم؛ واملواقف التهل 

عهل ذل  التكرير؛ ذل  لتكرير تكذيب الكلار تستد يعيش ا النبهل 

، فكلام صذبوا أنزلت قصٌة منذرٌة بحلول العذاب صام حة عن لرسول اهلل 

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چ :املكذبة؛ ويذا قال تعاىل

ً ،  51: األنلال چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  :وقال أيضا

ہ  ہ    ہ       ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

  .وقصة يوسف مل يقصد من ا ذل ، 5 :األنعام چۇ  ۇ    ۆ

                                                 
= 

 "تلسريه  "وابن جرير يف ،  2/543 يف املستدرك واحلاصم( 1745) 14/02:صحيحه

وحسععععنه الضععععياء يف ووافقععععه الععععذهبهل،  ، 2/543:وصععععححه احلععععاصم( 12/02)

، "حعديث حسعن  ":5/545"املطالعب العاليعة  "وقال ابعن ح عر يف ، 2/55:املختاره

 "  صعّححه مقبعة العوادعهل يف ، وصعذل3/33: "جممعوا اللتعاوى "وصذا ابن تيميعة يف 

 .11: "الّصحي  املسند من أسباب النّزول 

، الزيعادة واوحسعان يف علعوم القعرآن، ابعن 2/113:اوتقان يف علوم القرآن، السعيوطهل(  )

 5/574:عقيلة املكهل 
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 املبحث األول

 الةرآنيةيف الةصة  جالان  احلديث عن  برا ي  

يف صتاب اهلل تعاىل صذصر األنبياء السابقة؛   مل يكن ذصر إبراهيم 

من جوانب متعددة؛ وال ع ب  صر يف صتاب اهلل بة إنَّ شيخ احلنلاء ذ

فمآثره صثرية، ومناقبه أجةُّ من أن تعّد، وال ع ب أن َتِرَد اوشارات مبكرة 

حديثًا عن أيب األنبياء؛ ف ذه إشارات ن دها يف سورة األعن ويف سورة 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ فلهل سورة األعن "ص"الن م، ويف سورة 

؛ ولكن سورة الن م تزيد عن   10 - 11: عناأل چٿ        ٺ  ٺ  ٺ

 - 55: الن م چۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ ذل 

وههل التهل حدثت لنا عن بعض األنبياء علي م  "ص"، ثم تأيت سورة   57

ڦ  ڄ         ڦ   ڦ  ڦ چ :السالم فن د في ا إشارات وبراهيم وبنيه

چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  

: ص چڇ  ڇ     ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ

، وبعد هذه اوشارات جاء احلديث عن بعض جوانب من  41 - 43

 :حياته عليه الصالة والسالم 

ههل سورة مريم، وههل مكية عند  أول سورة حدثتنا عن إبراهيم 

عن عصريا وحييى  ، وههل سورة نزلت مبكرة، حيدثنا ربنا اجلم ور

وعيسى ثم ينتقة احلديث عن إبراهيم وبنيه وبعض األنبياء علي م  ومريم

                                                 

 بترصف.15/3:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )
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هو يف جانب  وجة ما حدثت به القصة عن إبراهيم . الصالة والسالم

ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ حديث إبراهيم م  أبيه، فقال تعاىل

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  

ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  

ىئ  ىئ  ىئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ

قبة  إبراهيم  ، امتدح اهلل 40 - 41: مريم چی جئ     ی  یی

صان من أهة الصديف يف حديثه وأخباره ومواعيده ال "ألبيه بأنَّه  النصيحة

ويف النظر يف . "يكذب وإضافة إىل هذا ف نَّه نبهل أوحى اهلل إليه ونبَّأه

له الرب والشلقة القصة ن د تدرجًا ع يبًا يف دعوة إبراهيم ألبيه يم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ :فأويا: والعطف واحلنان بأُسلوب النداء

، وصذا يسل  معه األسلوب 42: مريم چچ  چ  ڇ ڇ      ڃ  چ  چ

االستل امهل طريقًا غري مباع يف الن هل عن عبادة األصنام، وهو استل ام 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ   ڍ  ڍ  چ  :وثاني ا. إنكارع فيه معنى التوبيخ

 فاعلم أف قد اطلعت عن علم من اهلل مل: ، أع 45: مريم چ  ژ  ڈ

                                                 

 رصف يسري بت 15/51:جام  البيان، ابن جرير الطربع (  )

 بترصف 5/553:فت  القدير، حممد الشوصاف(  )
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تعلمه أنت وال اطلعت عليه، وال جاءك بعد؛ لذل  أرجو من  اتباعهل 

حتى أدل  عن الطريق املستقيم املوصة إىل نية املطلوب والن اة من 

ثبيط ألبيه عام هنيه عن عبادة الشيطان، ويف الكالم ت: وثالث ا. وبهاملر

هو عليه من الرشك؛ ألنَّه م  خلو ما يعبده من النل  واستلزامه للس؛ ف نَّه 

اخلوف أن يمس أباه عذاب من : ورابع ا. يف احلقيقة عبادة للشيطان

ا عذاب من اهلل الرمحن، وإظ ار صلمة . الرمحن وهذه ههل العاقبة السيئة، إهنَّ

. محانية ال يدف  حلول العذابالرمحن هنا لإلشعار بأنَّ وصف الر

، ملا اعتزل إبراهيم قومه وما صانوا إصرام اهلل لنبيه إبراهيم : خامساً 

يعبدون من دون اهلل؛ أصرمه اهلل حيث وهب له أبناء أنبياء، وأسبة علي م 

 .نعمه ظاهرة وباطنة

 :ذصر إسامعية هنا، لعدة وجوه ومل يورد اهلل 

اعتزل قومه خرج بزوجه سارة، وههل قد اعتزلت ألنَّ إبراهيم ملا : األول

قوم ا أيضًا إرضاء لرهبا ولزوج ا، فذصر اهلل املوهبة الشاملة وبراهيم 

وعوجه؛ ألنَّ هذه املوهبة ملا صانت صلاء وبراهيم عن ملارقته أباه وقومه 

صانت موهبة من يعاع إبراهيم ويؤنسه ومها إسحايف ويعقوب، وقد صان 

                                                 

 5/125:تلسري القرآن العظيم، إسامعية ابن صثري(  )

، تلسععري البيضععاوع، عبععد اهلل بععن 5/125:تلسععري القععرآن العظععيم، إسععامعية ابععن صثععري(  )

 4/1:عمر

 3/257:إرشاد العقة السليم، حممد أبو السعود (  )
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 .ًا عنهبعيد إسامعية 

لبيان أنَّه جعة له نسعاًل وعقبعًا أنبيعاء أقعرَّ اهلل هبعم عينعه يف حياتعه : ثانياً 

 .  40: مريم چی     ی  جئچ  ويذا قال

 .لعله أراد أن يذصر إسامعية بلضله عن االنلراد: ثالثاً 

أهنام خصصا بالذصر؛ ألهنام ش رتا أنبياء بنهل إرسا ية، والقصد هنا : رابعاً 

ر أنبياء بنهل إرسا ية وهم بأرسهم أوالد إسحايف ويعقوب، وإسامعية مل ذص

 .خيرج من صلبه إال حممدًا 

ک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  چ  قوله تعاىل: ويف سورة الشعراء 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ڭ  ڭ  

ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  

ٱ  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

ٿ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ       ڀ  ٺ  ٺ     ٺ      ٺ        

ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        

                                                 

 15/124:طاهر ابن عاشورالتحرير والتنوير، ال( 1)

 5/124:تلسري القرآن العظيم، إسامعية ابن صثري(  )

 4/0:تلسري البيضاوع، عبد اهلل بن عمر(  )

 172:فت  الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن، عصريا األنصارع(  )
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   10 - 50: الشعراء چڃ  

حيكهل اهلل تعاىل ما دار بينه وبة قومه من مناقشات وما توجه به إىل 

 .خالقه من دعوات

عقبت قصة موسى م  فرعون وقومه بقصة إبراهيم، وقدمت هنا 

ف املعتاد يف ترتيب قصص م يف القرآن لشدة الشبه عن قصة نوح عن خال

بة قوم إبراهيم وبة مرشصهل العرب يف عبادة األصنام التهل ال تسم  وال 

تبرص، ويف متسك م بضالل آبا  م، وأن إبراهيم دعاهم إىل االستدالل عن 

انحطاط األصنام عن مرتبة استحقايف العبادة؛ ليكون إيامن الناس مستندًا 

طرة، ويف أنَّ قوم إبراهيم مل يسلط علي م من عذاب الدنيا مثة ما لدلية الل

سلط عن قوم نوح وعن عاد وثمود وقوم لوط وأهة مدين فأشب وا قريشًا 

فرسالة حممد وإبراهيم علي ام الصالة والسالم قا متان عن . يف إم ايم

 .دعامة اللطرة يف العقة والعمة، أع يف االعتقاد والترشي 

احل ة القوية الدامغة التهل يرد هبا عن أباطية  هل إبراهيم ُأعط

صالمه م  املرشصة حة سأيم  وما أحسن ما رتب إبراهيم "قومه، 

أوال عام يعبدون، سؤال مقرر ال مستل م، ثم أنحى عن آيت م فأبطة 

أمرها بأهنا ال تس وال تنل  وال تبرص وال تسم  عن تقليدهم آباءهم 

كّسه وأخرجه من أن يكون شب ة فضاًل أن يكون ح ة، ثم األقدمة ف

ر املسألة يف نلسه دوهنم حتى ختل  من ا إىل ذصر اهلل  ؛ فعظم شأنه صوَّ

                                                 

 10/141:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )
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د نعمته من لدن خلقه وإنشا ه إىل حة وفاته، م  ما يرجى يف ااخرة  وعدَّ

من رمحته، ثم أتب  ذل  أن دعاه بدعوات املخلصة، وابت ة إليه ابت ال 

وابة، ثم وصله بذصر يوم القيامة وثواب اهلل وعقابه، وما يدف  إليه األ

املرشصون يومئذ من الندم واحلّسة عن ما صانوا فيه من الضالل، ومتنى 

ة إىل الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا  ."الَكرَّ

 ، هععو معنععى قولععه 50: الشعععراء چک  ک   ک  گ      چ  :وقولععه

 يف الشعععراء أنَّ هععذا الععذع قالععه ، وعاد 41: مععريمچ ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ

ويف هعذا املقعدر . األوثان قاله أيضًا لسا ر قومه ألبيه من الن هل عن عبادة

 .بام يسليه عام يلقاه من قومه تذصري للرسول 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ ويف سورة هود، قال تعاىل

ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   ەئ  وئ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ   

ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  

                                                 

، إععراب 42-5/41:املنعري، الرشعبينهل راجع، تلسعري السع5/521الكشاف، الزترشعع  ( )

  7/02:القرآن وبيانه، حميهل الدين درويش

 5/425:أضواء البيان، حممد الشنقيطهل(  )

، التلسععععري املنععععري، وهبعععععة 10/111:التحريععععر والتنععععوير، الطععععاهر ابععععن عاشععععور(  )

 10/155:الزحييل
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 - 50: هود چڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      

، ُحدثنا عام صان بينه وبة قومه، ويف اايات السابقة صان ذل  يف البلد  75

: الذع نشأ فيه قبة أن هياجر؛ صام أشارت إليه آيات سورة مريم قال تعاىل

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ

ىئ  ىئ  یی  ی     ی   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ 

مل ُيَبةي هنا ما املراد هبذه البرشى التهل جاءت هبا "،  40 - 41: مريم چجئ

ههل مطلق البرشى املنتظمة للبشارة : فقية"؛ "رسة املال كة إبراهيم

ڦ ڄ    ڦ چ :بالولد من سارة وللبشارة بعدم حلويف السر به لقوله تعاىل

شارة هبالك قوم لوط ههل الب: ، وقية74: هود چڃ  ڄ  ڄ  ڄ

، وصذا "واألظ ر أهنا البشارة بالولد. يف شأهنم ويأباه جمادلته عليه 

، احلديث عن طيب اخلالل، وعيف اخلصال التهل يتحن هبا إبراهيم 

فكانت   ،  50  :  هود چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋچ :قال تعاىل وما أصرمه اهلل به،

: علية، واللريف بة اجلملتةحيته أبلغ؛ ألهنا جاءت مجلة اسمية وليست ف

أن اللعلية تدل عن احلدوث، بينام االسمية تدل عن الثبوت والدوام، 

فسالم املال كة وبراهيم سالم حادث مت دد، َوَردُّ إبراهيم علي م جاء 

، ثم بادر وصرام م ف اء بالثبوت والدوام واالستمرار فكانت حيته أبلغ

                                                 

 2/113:حممد الشنقيطهلأضواء البيان، (  )

 4/224:مد أبو السعودإرشاد العقة السليم، حم(  )

 بترصف 3/241:البحر املحيط، أيب حيان األندليس(  )
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َ اهلل أنَّه ع ةمشوع، ويف  50: هود چېچبع ة   آية الذاريات َبةَّ

وهبذا ف نَّه قد أتاهم بخري ما عنده ويف أرسا  ،25: الذاريات چۇئچ

وقت، مما يدل عن عدم التكرار؛ وإنام عيادة وصف للع ة، وصذا تقريبه 

اقرتبوا، وفيه أنَّ للمضيف أن ينظر نظرة لطيلة : الطعام يم، ومل يضعه وقال

 يله، هة يأصة أم ال؟ غري حمددة النظر إىل ض

من غاية  ف ذه األمور َلَتِدل بوضوح عن ما حن به اخللية 

 .اوصرام، وفيه لنا خري قدوة

ومما ذصر من صلات خرية بعد ما برش ب سحق ويعقوب، وأما موقعف 

: سارة جتاه البشارة فقد حكاه اهلل يف سورة هود والعذاريات، وهعو التع عب

، د صنعت يف حعال الصعبا والشعباب ال أحبعةوقع! صيف ألعد وأنعا ع عوع؟

يعا "مع  بيعان حالت عا تلع ، وهعهل صلمعة أصعل ا  "يا ويلتعى"وعيد هنا قويا 

وتقال عندما يل ؤ اونساَن أمعٌر م عم معن بليعة أو ف يععة أو فضعيحة  "وييل

َفععْت بحععال عوج ععا .تع بععًا منععه أو اسععتنكارًا لععه أو شععكوى منععه وصععذا َعرَّ

 أع صبريًا ال 72: هود چپ  پ  پچ  ت إليه قا لةالشيخ املسن فأشار

جاءت مقدمة لقصعة  يولد ملثله، وصام يظ ر من السيايف أنَّ قصة إبراهيم 

 ،72:هعععود چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئچ  :قعععال تععععاىل لعععوط 

                                                 

، تلسععري القععرآن العظععيم، إسععامعية ابععن 55-0/53:اجلععام  ألحكععام القععرآن، القرطبععهل ( )

 بترصف 4/253:صثري

 4/255:تلسري القرآن العظيم، إسامعية ابن صثري(  )

 12/120:تلسري املنار، حممد رشيد رضا(  )
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سادل املال كة يف شأن قوم لوط، وقد وصله اهلل بأنَّه حليم أواه منيعب، فع ذا 

إىل معا سعبق معن الصعلات  صلات التعهل مجع عا اهلل خلليلعه مجعت هذه ال

 .مج  من الصلات ما مل ستم  لغريه ن د أنَّ إبراهيم 

ٱ  ٻ  ٻ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    چ :ثم تأيت سورة احل ر

ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

، تذصر قصة إبراهيم بعد قصة  37 - 31: احل ر چڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ېئ    ېئ  ۈئ  ۈئچ  :بقوله تعاىل آدم، وههل مبدوءة بأمٍر إىل النبهل حممد 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

، والقصة حدثنا عام صان بة إبراهيم واملال كة 31 - 40: احل ر چيئ

السالم؛ فتحدثنا عن ضيف إبراهيم وقت دخويم عليه حمية  علي م

؛ ولكن مسليمة؛ وقد طوع ذصر رده السالم علي م إساعًا لظ وره

سد يف نلسه من م مقدمات اخلوف، وهو الوجة، فيؤانسونه  إبراهيم 

 بأن ال داعهل يذا الوجة، فنحن نبرشك بغالم عليم، ونالحظ هنا أنَّ اهلل 

 َ من هذه البشارة، بخالف سورة الذاريات فلم  موقف إبراهيم  َبةَّ

متع بًا ما هذا الذع تقولون  إبراهيم  -هنا–يأت التلصية، ويستل م 

، في يبون بأن هذا هو احلق فال !وقد مسنهل الكرب؛ فبأع لء تبرشون؟

                                                 

 15/45:رير والتنوير، الطاهر ابن عاشورالتح(  )
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  ڄ چ :تستغرب، وتكن من القانطة، فريد هذه الصلة عن نلسه بقوله

 وهو استل ام إنكار يف ، 35:احل ر چچ  چ ڃ  ڃ   ڃ   ڃ

معنى النلهل، وأنَّه مل يذهب عنه اجتناب القنوط من رمحة اهلل؛ ولكنَّه امتلكه 

املعتاد فتع ب، ومتحققًا للوعد، فصار ذل  صالذهول عن املعلوم فلام ُنبَّه 

 واملتأمة لآليات الكريمة سد اجلدة وعدم التكرار؛ وإنام يف اايات. تذصر

 .عيادة معان وبيان ليس فيام سبق

يطوع في ا ذصر الطعام وما يتصة به، : يسمي م ضيلًا، ثانياً : فأوالً 

يشعرهم إبراهيم هنا بوجله، وهو : يطوع فيه ذصر املرأة، رابعاً : ثالثاً 

يوصف الغالم : ، خامساً "أوجس من م خيلة"مقدمات اخلوف، وفيام سبق 

عيادة : ، سابعاً "مسنهل الكرب"عربة يف عبارة الصورة امل: بأنَّه عليم، سادساً 

ال  "القنوط"أنَّ هذه الصلة : ، ثامناً بيان نلهل صلة القنوط عن إبراهيم 

 .يتصف هبا إال الضالون، وهو من امل تدين 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :ثم تأيت سورة األنعام، قال تعاىل

ٿ   پ  پڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ        

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  

ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  

                                                 

، التحريععر والتنععوير، الطععاهر ابععن 2/574:تلسععري القععرآن العظععيم، إسععامعية ابععن صثععري(  )

 52-14/31:عاشور

 125:، الشحات حممدخصا   النظم يف قصة إبراهيم  ( )
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  

ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ     

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب   مب           ىب  يب   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  ڤ   

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ       ک  ک  ک   ک  گ  

گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  

ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  

ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ   ٴۇ  ۋۋ  

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

: ، عطف عن اجلمة السابقة التهل أويا 02 - 74: األنعام چ  ی

املشتملة عن  ،55: األنعام چوئ  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئچ

ك، فعقب تل  احل ج وامل ادلة يف شأن إثبات التوحيد وإبطال الرش
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احل ج بشاهد من أحوال األنبياء بذصر جمادلة أول رسول أعلن التوحيد 

، وإن صانت يف وناظر يف إبطال الرشك باحل ة الدامغة والناظرة الساطعة

وأبيه وقومه، إال أنَّ هذا املقط  خيتلف عن سابقه  احلديث عن إبراهيم 

موضوا السورة، وهو  ف نا ذصرت قصة إبراهيم من اجل ة التهل يعاجل ا

إقامة األدلة القاطعة والرباهة الساطعة، وَردُّ الشب ات باحل ج الدامغة، 

صان قومه يعبدون األصنام والشمس والقمر والكواصب، فأراد أن ينب  م 

عن اخلطأ يف دين م، وأن يرشدهم إىل طريق النظر واالستدالل، َفَبيَّنَت هذه 

 من بصرية نافذة وقوة يف احل ة، قال وما أويت اايات يقة إبراهيم 

ذل  عن سبية امل ادلة لقومه وإرخاء العنان يم؛ ليصلوا إىل تلقهل احل ة 

، فبدأ أوالً يف الرتقهل وهو ينلهل األلوهية عن وال ينلروا من أول وهلة

الكواصب بدءًا ببعض الن وم ثم القمر ثم الشمس، وهذا دلية الرشد 

تدل باألُفول عن عدم أهلية هذه الكواصب التهل وحسن االستدالل، ثم يس

،  75: األنعام چچ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ چ صان يؤي ا قومه، فقال

وأنَّ وراءها حمدثًا وصانعًا، ومدبرًا دبر طلوع ا وأفويا وانتقايا ومسريها 

وسا ر أحوايا، وبعد إبطاله ألصربها وههل الشمس أعلن براءته من ا 

َ ما أصرم به نبيه من أنَّه جعة األنبياء من . وصدا بعبودية اهلل  ثم َبةَّ

 .ذريته، وجعله هو من ذرية نوح

َح هنا باسم والده ومل يذصر هذا االسم يف غري هذه ااية،  وقد َ َّ

                                                 

 5/150:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )

 5/177:املصدر السابق(  )
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وهبذا يكون ذصر اسمه حكاية خلطاب إبراهيم إياه خطاب غلظة، فذل  

 . مقتىض ذصر اسمه العلم

ذه ااية موقف من مواقف إبراهيم م  أبيه، والظاهر أنَّ املحكهل يف ه

. ركعوهو موقف غلظة، فيتعة أنَّه صان عندما أظ ر أبوه تصلبًا يف الش

ويقتيض أن يرى مماثليه يف ضالل أيضًا؛ ألنَّ املقام مقام  احة ال يكتلهل 

؛ ولينبئه من أول وهلة عن أنَّ موافقة مج  عظيم إياه فيه بداللة االلتزام

له ال تعضد دينه وال تشك  من ينكر عليه ما هو فيه، ومباعته عن ضال

إياه هبذا القول الغليظ صانت يف بعض جمادالته ألبيه بعد أن تقدم له بالدعوة 

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :بالرفق، صام حكى اهلل عنه يف موض  آخر

چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ    ژ  ڑ   ڑ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

فلام . 47 - 42: مريم چۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ

رأى تصميمه عن الكلر سل  معه الغلظة استقصاء ألساليب املوعظة لعة 

ون أن   يف نلس أبيه من بعض ف نَّ للنلوس مسال  ومل ال بعض ا أن يك

                                                 

. ههل داللة الللظ عن خارٍج عن مسعامه العم لعه لزومعًا ذهنيعًا أو خارجيعاً : لة االلتزامدال(  )

انظعر . اجلدار؛ ف نه ال وجود للسقف إذا مل يكعن هنالع  جعدار صداللة للظ السقف عن

، آداب البحث واملنعاظرة، حممعد الشعنقيطهل 1/210:املحصول يف أصول اللقه، الراعع

 222:للقه، مصطلى سانو، مع م مصطلحات أصول ا1/15:
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 .أنظارها ميادين متلاوتة

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :ويف سورة الصافات، قال تعاىل

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ     گ  گ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې           

ې  ې  ې   ى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       

ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      

خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث   ىئ  يئ  جب  حب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  يث  حج   

ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  

 -15: تالصافا چڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک

من قومه يف   ، خَتُْلُ  هذه اايات إىل حكاية موقف  إبراهيم  115

دعوهتم إىل التوحيد وما القاه من م وصيف أيده اهلل ون اه من م، وق  هذا 

التخل  إليه بوصله من شيعة نوح؛ ليليد هبذا األسلوب الواحد تأصيد 

بة لنوح إن صان الثناء عن نوح وابتداء الثناء عن إبراهيم؛ وختليد منق

                                                 

 175-5/172:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )
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إبراهيم الرسول العظيم من شيعته وناهي  به، وصذل  مج  حمامد إبراهيم 

يف صلمة صونه من شيعة نوح املقتيض مشارصته له يف صلاته، صان احلديث 

 چ ڇ ڇچ :؛ فقولهبعد احلديث عن نوح  عن إبراهيم 

تبعه ، استل ام إنكارع عن أن تعبدوا ما يعبدونه؛ ولذل  ا 13: الصافات

،  15: الصافات چڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ باستل ام آخر إنكارع وهو

االستل امية الذع هو  "ما"وهذا الذع اقتىض اوتيان باسم اوشارة بعد 

مرشب معنى املوصول املشار إليه؛ فاقتىض أنَّ ما يعبدونه مشاهد وبراهيم 

فانرصف االستل ام بذل  إىل معنى دون احلقيقهل وهو معنى اونكار، 

؛ ف نَّه  72: الشعراء چڳ ڳ ڳ ڳ گ گچ :قوله بخالف

 ں ں ڱ ڱ  ڱچ :استل ام عن معبوداهتم ولذل  أجابوا عنه

، وإنام أراد باالستل ام هنال  التم يد للمحاجة؛  71: الشعراء چڻ

فصوره يف صورة االستل ام لساما جواهبم فينتقة إىل إبطاله، صام هو ظاهر 

لقول إبراهيم يف ابتداء دعوته  من ترتيب ح اجه هنال ، فذل  حكاية

وقد . قومه، وأما ما هنا فحكاية لبعض أقواله يف إعادة الدعوة وتأصيدها

أنكر عن أبيه وقومه ما يعبدون، وصة هذه ااية التهل يدعوهنا من دون اهلل؛ 

ورجاحة عقله وشدة حرصه عن دينه،  وحدث عن يقظة إبراهيم 

من أن يشارص م مسريهتم، فأدبروا إىل حيث  فأخربهم أنَّه به سقاًم يمنعه

أنَّ اللرصة قد سنحت، وبكة قوة يأخذ  وهنا رأى إبراهيم  يريدون،

                                                 

 25/35:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )
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بتحطيم األصنام، ويأيت القوم لريوا ما حةَّ بأصنام م َفُيْقبُِلون مّسعة إىل 

يباغت م فيلزم م احل ة، فكيف يعبدون هذه  إبراهيم؛ ولكنَّ إبراهيم 

نحتوهنا هم بأيدهيم م  أنَّ اهلل تبارك وتعاىل هو الذع خلق م األصنام التهل ي

م بعيدون عن احل ة  وخلق صة ما يعملون؛ فلام لزمت م احل ة ورأوا أهنَّ

جلأوا إىل القوة والبطش، فتواصوا ببنيان يبنونه، وصيد وبراهيم يريدونه؛ 

روا ذل  البنيان بالنار حتى تصري جحياًم، فيلقوا في ا إب ؛ راهيم فليسعي

ويسأل إبراهيم . بسوء يبطة صيدهم، ومل ُيصب إبراهيم  ولكنَّ اهلل 

ربه أن هيب له من الصاحلة ذرية طيبة؛ فيست يب اهلل دعاءه ويبرشه بغالم 

صذل ، ويولد هذا الغالم  حليم وال ع ب فاحللم صلة إبراهيم 

قضاء حوا  ه،  ويشتد عوده حينام يبلغ مبلغًا يمكنه من أن يسعى م  أبيه يف

وحينام أخرب إبراهيم ابنه أنَّه رأى يف املنام أنَّه يذبحه، فام صان من االبن إال 

أن يعلن ألبيه بأن يلعة ما يؤمر به وسي ده إن شاء اهلل صابرًا، فتحدثنا 

القصة عن حلم الولد من ج ة، وحلم األب من ج ة أخرى، فيبتن األب 

وصيف تطيب نلس االبن املذبوح بام بذب  ابنه؛ فيتغلب عن صة عاطلة، 

يريده أبوه فيذعن يذا احلكم بكة رىض وحمبة من غري تردد، ويسلم صة من 

بعد أن تةَّ ولده لل بة قد  األب واالبن هلل خاضعة، وينادى إبراهيم 

ْقَت الرؤيا وساعى ب حسانه عن هذا االبتالء العظيم، ويكرم إبراهيم  َصدَّ

 البن البار بكبش يذبحه األب مكانه، وهذا امتحان باللداء، ويلدى ا

 ڃچ :ومل يصدر قوله تعاىل. للخضوا واويامن ونلهل اخللة لغري اهلل 

صام يف غريها من القص ، وصام يف  "أنا"بع 112: الصافات چڃ ڃ
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اايات السابقة يف هذا املقط ، لالصتلاء بالتأصيد يف ااية السابقة عن التأصيد 

مل  ؛ ولإلشارة إىل أنَّ قصة إبراهيم ى يف اايتة إبراهيم هنا، وامُلْ زَ 

إلخ من  112: الصافات چڇ  ڇچ :تنته بعد، فقوله تعاىل

 ويبرشه اهلل .  وللمغايرة بة النظم يف القصة الواحدة. تكملت ا

بولد آخر هو إسحايف نبيًا ويبارك علي ام، وأنَّ من ذريت ام املحسن والظامل 

 .لنلسه

ڍ      ڍ  ڇچ :ثم جاءت بعد ذل  سورة الزخرف، قال تعاىل

ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

َّا ذصَّرهم  21 - 25: الزخرف چک  گ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ ، مل

اهلل باألمم املاضية وشبَّه حايم بحايم سايف يم أمثاالً يف ذل  من مواقف 

، وفي ا إشارة موجزة م  قومه هيم الرسة م  أمم م من ا قصة إبرا

متال مة م  موضوا السورة، وسورة الزخرف إحدى احلواميم؛ واملتأمة يف 

موضوع ا سد أهنا تضييق عن املرشصة صة مّسٍب يمكن أن يسريوا فيه 

َجِدلَِة َخِصِمة؛ ف هل َتُردُّ عن شب اهتم وتبطة ما ادَّعوه من تقليد ااباء، 

عة وبعد مناقشت  م فيام ادَّعوه من جعة املال كة بنات اهلل، وعبادهتم يا، مدَّ

: الزخرف چ ۉ  ۉ  ې  ۅ     ۋ  ۅ چ: أنَّ تل  مشيئة اهلل، قالوا

                                                 

، روح املعععععاف، حممععععود 7/222:إرشععععاد العقععععة السععععليم، حممععععد أبععععو السعععععود(  )

 12/152:األلو 

 120:، الشحات حممدخصا   النظم يف قصة إبراهيم (  )

 23/101:ر والتنوير، الطاهر ابن عاشورالتحري(  )
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دُّ اهلل علي م بأنه ال مستند يم نقيل وال عقيل ، قال تعاىل22   ې  ېچ :، َفرَيُ

، وهذا نلهل للح ة   22: الزخرف چ  وئ    ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ

ۈئ      ۆئ   ۆئ  ۇئ چ :العقلية، ف و خرص وصذب وظن، ثم يقول اهلل

، وهذا نلهل للح ة النقلية أن  21: الزخرف چ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ

 :يكون عندهم صتاب؛ وإنام جاءوا بذل  من تقليد ااباء املذموم ، قال تعاىل

  22: الزخرف چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     ىئ  ىئ چ

، لتبة يم إن صنتم صادقة يف االنتساب  راهيم ، ثم تأيت اوشارة إىل إب

إىل إبراهيم فقد تربأ من أبيه وقومه، وهو من آبا كم َفلاَِم مل تتبعوه، وتتبعون 

َوُخ َّ أبو إبراهيم بالذصر قبة ذصر قومه وما هو . ما صان من ااباء باطالً 

وه َأَدلُّ عن جتنب إال واحد من م اهتامما بذصره؛ ألنَّ براءة إبراهيم مما يعبد أب

عبادة األصنام بحيث ال يتسام  في ا ولو صان الذع يعبدها أقرب الناس 

إىل موحد اهلل بالعبادة مثة األب؛ ولتكون حكاية صالم إبراهيم قدوة 

وعاد .  22: الزخرف چيئ  ىئ  مئ  حئچ :وبطال قول املرشصة

عداوته يم، جة وعال يف سورة املمتحنة براءته أيضًا من العابدين، و

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ :يم يف اهلل، وذل  يف قوله تعاىل وبغضه

ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      

  . 4: املمتحنة چۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

                                                 

 251-23/257:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )

 7/121:أضواء البيان، حممد الشنقيطهل(  )
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     چ :ثم تأيت سورة الذاريات، قال تعاىل

ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ    ۋ  ۋ   ۅ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  

یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت       

،  52 - 24: لذارياتا چخت  مت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج  مج  

ف هل  املكذبة بالعذاب، وما ذصر في ا من قصة إبراهيم توعد اهلل 

، وإن صان اجلانب الذع صالتوطئة لذصر العذاب الذع حةَّ بقوم لوط 

تناولته السورة قد تقدم يف سوريت هود واحل ر إال أننا م  ذل  ن د أن 

لكة واحدة لونًا خاصًا هبا وهدفا يبعد شب ة التكرار يف القصتة، وإن صان 

 :قوله تعاىلهناك تشاهبا يف بعض األحداث، بدأت القصة يف سورة هود ب

، ويف  50: هودچ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋچ

؛ لكن هنا بدأت  31: احل ر چ  يئ  ىئ  مئ  حئچ سورة احل ر

،  24: الذاريات چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋچ  :بقوله تعاىل

من اجلو الذع يعيش فيه م  قومه، وما يلوح من م من ري   انتقال بالنبهل 

اليم، فلهل االستل ام دعوة للنبهل خبيثة، حمملة ب فراعات صلرهم وض

الكريم من ربه، إىل أن خيرج من هذا اجلو اللاسد، وأن يمل صدره بشذا 

، هذه الري  الطيبة التهل هتب عليه من ذصرى نبهل صريم، هو إبراهيم 

، والتعبري هنا ، فكان تسلية له وما صان له عند اهلل من فضة وإحسان

                                                 

 1/00:التلسري القرآف للقرآن، عبد الكريم اخلطيب(  )



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
122 

قد أنكرهم ، وسواء صان هذا  إبراهيم بأهنم ضيوف مكرمون، ثم إنَّ 

م  ذل   اونكار من حيث هيئاهتم أم من حيث حيت م، إال أنَّ إبراهيم 

َ يف موض  أنَّه تع ة سمةبع ة  أرسا يف خلية عن م، ف اءهم ، َوَبةَّ

، وملا قربه إلي م  50: هود چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  چ  :القَِرى لقوله

رى عدم أصل م، فأوجس من م خيلة فبرشوه بغالم أنكر علي م مرة أخ

عليم، فأقبلت امرأته يف صيحة تسب وج  ا لغرابة ما سمعت، صيف 

ومما ذصر . فأجابوها بأنَّ هذا قضاء اهلل احلكيم العليم! وههل ع وع عقيم؟

يف سورة الذاريات ومل يذصر يف سورة هود واحل ر، م  أن في ام الكثري مما مل 

الذاريات، ومما ذصر هنا اخلوف وهو غري الوجة، ويف سورة يذصر يف سورة 

هود صان الع ب من امرأة إبراهيم ولكنَّ ا عربت عن ذل  بام أخربت به 

من قول، وحدثت به من صالم؛ أما يف سورة احل ر فلم يرد المرأة إبراهيم 

، ويف هذه السورة َبيَّنَت لنا صيف ذصر، وإنام صان الع ب من إبراهيم 

ت املرأة عام يف نلس ا حينام أقبلت يف  ة فصكت وج  ا، ف نا ذصرت عرب

حرصات التع ب، ويف آية هود ذصر للظ التع ب؛ لتكتمة الصورة بكة ما 

وصذا يف تقديم البشارة وتأخريها يف . في ا، ويكون ذل  أبلغ يف التعبري

نَّ املال كة يف قوم لوط؛ فل القصة ثم ذهاب اخلوف ثم جمادلة إبراهيم 

السيايف يتطلب تقديم ايدف الذع حيرص السيايف عن إبراعه وجعله 

املحور الذع من أجله قدم هذا وأخر هذا ملناسبته تقوية للداللة عن املراد، 

                                                 

،  خصععا   الععنظم يف قصععة إبععراهيم 27/23: التحريععر والتنععوير، الطععاهر ابععن عاشععور(  )

133-134:حات حممد، الش 
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، مل يُبَةي هنا ما  74: هود چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :ويف قوله

 لعنكبوت بقولهجادل به إبراهيم املال كة يف قوم لوط، ولكنَّه أشار إليه يف ا

پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ 

ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

 . 55 - 51: العنكبوت چ  ...ڄ

  ٹ ٿچ ،وتسمى بسورة النعم  ثم تأيت سورة النحة،

 ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ     ٹ

 ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ   ڃ

 گ گ گ ک ک    ک ک ڑڑ    ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ

    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ  ڳ ڳ گ

، وجاءت اوشارات في ا عن  124 - 122: النحة چۀ ڻ ڻ

َ شكر إبراهيم  إبراهيم  ملا أنعم  متلقة م  موضوا السورة، لُِيَبةي

م صانوا يف اجلاهلية ثم اتب. اهلل عليه، فزاده وأدام عليه نعمه عوا واملقصود أهنَّ

اوسالم، فبعد أن برشهم بأنَّه غلر يم ما عملوه من قبة عادهم فضال ببيان 

مقدمة لذل ؛  وجعة الثناء عن إبراهيم . فضة الدين الذع اتبعوه

لبيان أنَّ فضة اوسالم فضة عا د عن مجي  األديان بأنَّ مبدأه برسول 

يض بالي ود وفيه تعر. ومنت اه رسول، وهذا فضة مل حيظ به دين آخر

الذين خرجوا عن عيعة أبي م إبراهيم خروجًا صارخًا، فكلروا بأنعم 

                                                 

 2/117:أضواء البيان، حممد الشنقيطهل(  )

 15/235:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )
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اهلل، ومكروا بآياته، وصذبوا رسله، وتنكبوا طريق احلق، ورصبوا ُطُريَف 

 :بتس  صلات ههل وقد وصف اهلل تعاىل إبراهيم . الضالل

. أنَّه صان أمة، أع صان وحده أمة من األمم؛ لكامله يف صلات اخلري .1

 .وأنَّه اومام الذع يقتدى به

 .صونه قانتًا هلل، أع خاشعًا مطيعًا هلل قا ام بأمره .2

 .صونه حنيلًا، أع ما ال عن الرشك والباطة قصدًا إىل التوحيد .5

أنَّه ما صان من املرشصة؛ بة صان من املوحدين يف الصغر والكرب، ف عو  .4

 ، 231: لبقععرةا چچ  چ  ڇ   ڇ چ  الععذع قععال مللعع  عمانععه

چ  چ  چ وهعععو العععذع أبطعععة عبعععادة األصعععنام والكواصعععب بقولعععه 

 .، ثم صّس األصنام حتى ألقوه يف النار 75: األنعام چچ

عه  .5 شاصرًا ألنعم اهلل عليه، واألنعام وإن صان مج  قلعة إال أنَّ املعراد بعه أنَّ

صان شاصرا جلمي  نعم اهلل إن صانت قليلة، فباألوىل الكثرية، وهعذا صعام 

، أع قعام ب ميع  مععا  57: العن م چېئ  ىئ  ىئ   چ قعال تععاىل

وهذا تعريض بكة من جحد بعأنعم اهلل مثعة قعريش . أمره اهلل تعاىل به

 .وغريهم

 .أنَّه اجتباه ربه، أع اختاره واصطلاه للنبوة .5

أنَّه هداه إىل  اط مستقيم، أع يف الدعوة إىل اهلل والرتغيب يف الدين  .7

 .احلق، والتنلري عن الدين الباطة

                                                 

 1/525:التلسري القرآف للقرآن، عبد الكريم اخلطيب(  )
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 .تاه اهلل يف الدنيا حسنةوآ .1

 .وأنَّه يف ااخرة ملن الصاحلة، أع يف عمرهتم .0

 .باتباعه ، أمر اهلل نبيه وبعد تعداد هذه الصلات العالية وبراهيم 

 .، وههل موضوا البحث صام سيأيت ملصالً  ثم تأيت سورة إبراهيم 

ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  چ  :ثم تأيت سورة األنبياء، قال تعاىل

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ       ڻ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     

پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ی  جئ   

ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           

ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  

ې   ې  ې    ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     

                                                 

 272-14/272:التلسري املنري، وهبة الزحييل(  )
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   

بعد احلديث عن  َرت قصة إبراهيم ، ُذصِ  75 - 31: األنبياء چ  ٺ

ويف "من الرشد،  ، وتبدأ القصة بام أصرم اهلل به إبراهيم موسى 

. إسناد اويتاء إىل ضمري اجلاللة للتنبيه عن تلخيم ذل  الرشد الذع أوتيه

الغهل، وعاد تنوهيًا وتلخياًم تذييله : ايدى والرأع احلق، وضده: والرشد

أع آتيناه رشدًا عظياًم :  چۀ ڻ ۀچ عاىلباجلملة املعرتضة قوله ت

عن علم منا ب براهيم، بكونه أهال لذل  الرشد، وعلم من رسيرته صلات 

، وههل صلمة جامعة تدل "قد رضي ا وأمحدها فاستأهة هبا اختاذه خليالً 

، إهنا َتُدلُّ عن التوفيق يف العلم والعمة،  عن سالمة العقيدة والسلوك اخلرَيي

م  قومه،  والقصة حدثنا عن حماورة إبراهيم . اهر والباطنوصديف الظ

 چ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ : بقوله فيأيت التساؤل من إبراهيم 

ويف هذه التسمية ما . ، يستنكر عكوف م ولزوم م يذه التامثية 32: األنبياء

يدل عن حقارة شأهنا؛ ألنَّ التامثية ما ههل إال أشكال صنعت لتشبه صورًا 

وهذا صاف يف ضآلت ا وصوهنا غري مستحقة يذا العكوف، وال . تصوصة

سد القوم ما سيبون به عن أحقية هذه التامثية بعبادهتم وعكوف م؛ ولكنَّ م 

م إنام قلدوا يف عبادهتا، والعكوف يا آباءهم  عة أهنَّ يت ربون من اوجابة ُمدَّ

م  وسيب م . دون أن يكون يم نظر مستقة يف شأهنا هم وآباؤهم أهنَّ

                                                 

 17/51:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )
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مستغرقون يف الضالل، منغمسون فيه؛ وصأنَّه ُيَبةي يم أنَّ الباطة ال يمكن 

أن يصري حقًا م ام صثر أتباعه وتعدد أنصاره، ويردون عليه مت اهلة 

ُترى أجئتنا باحلق أم أنت ال : احلديث عن هذه األصنام والتامثية، متسا لة

جواب الداعية الواثق من   تزاُل منغمسًا يف يوك ولعب ، وسيب م

دعوته الذع ال ينتقم لنلسه، مبلغًا رسالة ربه، بأنَّ رهبم الذع ربَّاهم وأنعم 

علي م حرع به أن ُيْعَبَد وهو رب الساموات واألرض، وأنَّ هذه عقيدته 

وقرر بعد َقَسِمِه أن يدبر أمرًا . وهذا هو دينه وهو عن ذل  من الشاهدين

بوا لل وهم ولعب م يف عيدهم، وقد برَّ بَِقَسِمِه فحطَّم ألصنام م بعد أن يذه

األصنام وجعل ا جذاذًا وقطع ا قطعًا؛ وأبقى صبري هذه األصنام دون أذى 

لريجعوا إليه بعد جميئ م من عيدهم؛ فتساءلوا من الذع فعة بآيت م هذا 

بعض م الذين سمعوا ذل  اللتى يذصر أصنام م بسوء وهو  اللعة، ويقول

أمام مجوع م  إبراهيم، ويقررون أن يأتوا ب براهيم : الذع يقال لهذل  

 چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  :وعن أعين م، ويقرر بام فعة

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  :فََردَّ . 52: األنبياء

، وهذا ليس صذبًا يف حقيقته وإنام هو من باب 55: األنبياء چڍ

طي  جوابًا، فريجعون إىل أنلس م التعريض والتورية، فليسألوه إن صان يست

م عن باطة  ، صيف تعبدون 54: األنبياء چڈ  ژ  ژچ ويقروا بأهنَّ

ا، ثم  هذه األصنام التهل ال تستطي  أن تدف  عن نلس ا سوءًا وال ترد رُضّ

يرجعون إىل غي م َفَينِْكُسون عن رؤوس م يطرقوهنا خ لة ملكرين، 

م ال يست طيعون نطقًا وال حيريون جوابًا، صيف نسأيم وأنت تعلم أهنَّ
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احل ة فتعبدون ما ال سلب لكم نلعًا وال رضًا، إنَّ  فيلزم م إبراهيم 

ذل  يدعو إىل التض ر والتأفف منكم ومما تعبدون، أال تستعملوا 

عقولكم، وملا مل سد القوم ما يدافعون به عن ضاليم وليس يم ح ة، 

 ، فتأيت املع زة من اهلل  51: األنبياء چ  ے  ے چ هرعوا إىل القوة

ون ى اهللُ إبراهيَم ولوطاً علي ام . 50: األنبياء چۈ   ۆ    ۇ  ۇ  ۆچ

السالم ووهب إبراهيم إسامعية وإسحايف علي م السالم، ولقد أشري إىل 

هذه القصة يف سورة الصافات صام َمرَّ سابقًا؛ ولكن صانت إشارة جمملة 

 من ج ة املوضوا أو دقة التعبري ومن بخالف التلصية يف هذه السورة ال

، وهذا حيث بعض امللردات صذل ، فلكة قصة نسق ا والتكرار منتلهل

العمة الذع عمله إبراهيم عمله بعد أن جادل أباه وقومه يف عبادة األصنام 

والكواصب ورأى مجاح م عن احل ة الواضحة صام ذصر يف سورة 

  .األنعام

تتلف يف مكيت ا ومدنيت ا، ف م ور  ثم تأيت سورة احلج، وههل

ا مكية إال بض  آياٍت قية ا مدنية: امللّسين عن أهنَّ ، حدثتنا السورة بأهنَّ

وأمره أن يعبده وحده، وأن يط ر  أنَّ اهلل أصرم إبراهيم فبوأ له مكان البيت،

                                                 

، التلسععري املنععري، وهبععة  155:، الشععحات حممععدم يف قصععة إبععراهيم خصععا   الععنظ ( )

 17/72:الزحييل

 17/72:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )

، مععععامل التنزيعععة، احلسعععة 7/4155:ايدايعععة إىل بلعععوغ الن ايعععة، مكعععهل بعععن أيب طالعععب(  )

 14/5:، اللباب يف علوم الكتاب، ابن عادل احلنبيل5/522:البغوع
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هذه . بيته للطا لة والقا مة والرص  الس ود، وأن يؤذن يف الناس باحلج

ڃ  چ      ڃ  ڃ  ڃچ  رة التهل اصتلت هبا سورة احلجاوشا

چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  ، وههل عطف عن مجلة27 – 25: احلج چگ

عطف قصة عن قصة، ويعلم من ا تعلية اجلملة "،  23: احلج چ   ڦ

فة علي ا بأنَّ امللحد يف املس د احلرام قد خالف ب حلاده فيه ما أراده املعطو

اهلل من تط ريه حة أمر ببنا ه، والتخل  من ذل  إىل إثبات ظلم املرشصة 

 ."وصلراهنم نعمة اهلل يف إقامة املس د احلرام وترشي  احلج

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ :ثم تأيت سورة العنكبوت، قال تعاىل

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ    ڀ  ٺٺ  ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک        گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې    ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ   ۈئ  

                                                 

، التلسععععري الوسععععيط، وهبععععة 17/174:التحريععععر والتنععععوير، الطععععاهر ابععععن عاشععععور ( )

 0/201:الزحييل
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ېئ  ېئ  ېئ        ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ    ڀ     ڀ  ڀ  مئ  ىئ  يئ   

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ       ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک    ک      گ     گ  گ   گ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

سورة املكية التهل ، وههل آخر ال 27 - 15: العنكبوت چ      ۀ  ۀ  ہ

فانتقة من خرب نوح إىل خرب إبراهيم علي ام "، حدثت عن إبراهيم 

، وصان "السالم ملناسبة إن اء إبراهيم من النار ص ن اء نوح من املاء

لقومه صانت  ودعوة إبراهيم "احلديث في ا عامَّ صان بينه وبة قومه، 

الدعوة : علي م السالم ومهاقا مة عن أمرين مها دعوة مجي  الرسة الكرام 

واجلانب ااخر . "لعبادة اهلل وحده سبحانه، والدعوة لتقوى اهلل سبحانه

عن جمهلء الرسة من املال كة، وهو متناسب م  موضوا السورة؛ إذ ُتَبةي ما 

ُ النتا ج الطيبة التهل  َله الدعاة ورثت م ُتَبةي َله األنبياء وما ينبغهل أن َيَتَحمَّ مَّ َحَ

دلياًل  ومن املحاجة إقام إبراهيم ". يكرم اهلل هبا األنبياء قدوة العلامء

ڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    چ :عن الرسالة بقوله

، وبعد بيان األصة األول واالستدالل 11: العنكبوت چگ        ک   ک

                                                 

 22/132:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )

 1/121:آيات التقوى يف القرآن الكريم، حسة اجلبورع(  )
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بيان  عليه وهو التوحيد، واوشارة إىل األصة الثاف وهو الرسالة، عا يف

األصة الثالث وهو احلرش أو البعث والنشور، وهذه األصول الثالثة 

 ."متالعمة ال يكاد ينلصة ذصر بعض ا عن بعض يف البيان اويهل

 .يف صتابه مما جاء يف السور املكية عن إبراهيم  هذا هو ما ذصره اهلل 

 :وأما السور املدنية فلهل جممل ا تشمة موضوعات ثالثة

 .للبيت العتيق، وما يتصة بذل  من دعواته يذه األمة اء إبراهيم بن: األول

 .من أن يكون هيوديًا أو نرصانيًا أو مرشصاً  ترب ته : الثاف

 . احة من أبيه، بعد أن تبة أنَّه عدو هلل  براءته : الثالث

ا  ون د أنَّ هذه املوضوعات الثالثة تقتضي ا طبيعة الع د املدف؛ ألهنَّ

لة مباعة بام صان بة املسلمة وبة غريهم من أهة الكتاب؛ صام ذات ص

ا ذات صلة مباعة بتحوية القبلة، وههل صذل  ذات صلة مباعة  أهنَّ

بالتأصيد عن نوا العالقة التهل ينبغهل أن تكون بة املؤمنة وبة أقربا  م 

ن د أنَّ وذوهيم إذا اختار أولئ  األقرباء الكلر عن اويامن، وم  هذا صله 

 .شا بة التكرار منتلية انتلاًء تاماً 

ا احلديث عن البيت ورفعه والدعاء ألهله ف و  سورة البقرة، فأمَّ

موضوا البحث صام سيأيت ملصاًل، وقد جاء يف سورة البقرة إشارة إىل 

 :قضيتة

يف ربه، وصان حريًا به أن يشكر  املل  الذع َحاجَّ إبراهيم : األوىل

                                                 

 22/221:التلسري املنري، وهبة الزحييل(  )
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  چ يكلر؛ نعم اهلل ال أن

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     

ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  

إنه النمرود، فقال له إبراهيم : ، قية 231: البقرة چڳ  ڳ  ڳ  

چ ڇ  ڍ  ڍ چ :فأجاب  231: البقرة چچ  چ  ڇ   ڇچ

ڈ    ڎ چ :إىل ما هو أعن مقاماً فقال ، فارتقى إبراهيم  231: البقرة

 .231: البقرةچ ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ  :يف قوله تعاىل: الثانية

ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ڃ  ڃ  چ   ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

  . 252: البقرة چچ

 :ويف هذه ااية ُنَبةي ما ييل

صعان شعاصًا، فعأراد أن يعذهب  ال يل م معن هعذا أنَّ إبعراهيم : أوالً 

يطلعب معن اهلل  هذا الش ، فأسلوب ااية ال يدل عن ذل  ، فع براهيم 

 وهععو  252: البقععرةچ ڀ    ڀچ  أن يريععه صيععف حييععهل املععوتى، ويقععول

، وهععذه 252: البقععرة چٺ  چ  إيامنععه، ويقععول إبععراهيم سععبحانه يعلععم 

 .ولكن ليطمئن قلبهل "بن قد آمنت": الكلمة تدل عن اوساب، أع

أنَّ طمأنينة القلب ال تعنهل الش  واالرتياب، وقد جاءت : ثانياً 

بعض اايات التهل ذصرت في ا الطمأنينة واملخاطبة مل يكونوا شاصة، 
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: آل عمرانچ ڑ      ک  ک  ک  ک  گ ژ  ژ  ڑ چ  :صقوله تعاىل

 .وللمؤمنة الصادقة ، وهذا خطاب للرسول  125

علم اليقة، وعة اليقة، وحق "أنَّ درجات العلم ثالثة : ثالثاً 

أن يرى هذا الدلية معاينة؛ فليس من  ، والذع طلبه إبراهيم "اليقة

 .رأى صمن سم 

نحن : ) ، فقال  نلى الش  عن إبراهيم أنَّ النبهل : رابعاً 

 . ( أحق بالش  من إبراهيم 

 : ثم تأيت سورة آل عمران، وقد جاء في ا اوشارة إىل قضيتة

خطاب للي ود والنصارى يف مناععت م وجمادلت م يف إبراهيم : األوىل

 ؛ حيث يدعهل صة من م أنه  صان عن دينه؛ فرد اهلل علي م ونبه عن

 :؛ فقالالذين اتبعوه وأخص م ب براهيم  محاقت م، وأن أقرب الناس

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ   چ

ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     

: آل عمران چائائ  ەئ  ەئ    وئ   ې  ې  ې  ې  ى  ى 

53 – 51 

                                                 

 1:سبق خترسه (  )

 بترصف 441-457:، الشحات حممدصة إبراهيم خصا   النظم يف ق ( )

 بترصف 111-2/117:روح املعاف، حممد األلو (  )
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  چ  :يف قوله تعاىل: الثانية

آل  چ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھ

جاءت ب شارة موجزة عن أنَّ أول بيت وض  للناس    07 - 05: عمران

آيات َبيينَات  يو هذا البيت العتيق الذع ببكة مبارصًا، وهدى للعاملة، فيه

 .مقام إبراهيم ومن دخله صان آمناً 

ھ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ   ثم تأيت سورة املمتحنة،

ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ائ  

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ    ی    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

، وههل 3 - 4: املمتحنة چی  ی     ی            جئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خب  

التهل هنهل في ا املؤمنون أن يتخذوا عدو اهلل وعدوهم أولياء وللسورة سبب ا 

وهو ما جرى قبية فت  مكة من أحد الصحابة ريض اهلل عن م، ويأيت ذصر 

والتأ  هنا ". قًا م  ما جاءت السورة من أجلهإبراهيم يف هذا املقام متس

 :يف ثالثة أمور

 .التربؤ من م ومما يعبدون من دون اهلل: أوالً 

 .الكلر هبم: ثانياً 

إبداء العداوة والبغضاء وإعالهنا وإظ ارها أبدًا إىل الغاية : ثالثاً 

م، املذصورة حتى يؤمنوا باهلل وحده، وهذا غاية يف القطيعة بين م وبة قوم 

وعيادة علي ا إبداء العداوة والبغضاء أبدًا، والسبب يف ذل  هو الكلر، ف ذا 
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 ."آمنوا باهلل وحده انتلى صة ذل  بين م

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    چ :ثم تأيت سورة براءة ، قال تعاىل

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڇ  ڇ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ      

: التوبة چڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   ک    

، وههل السورة التهل ذصر في ا املنافقون، وما صان من استغلار 114 - 115

، ون د ما جاء يف يم ، فتذصر السورة نبأ إبراهيم  املؤمنة والنبهل 

ما جاء يف سورة املمتحنة؛ سورة براءة ليس هو ما جاء يف سورة مريم وال 

وعد أباه باالستغلار؛  أنَّ إبراهيم "ألنَّ سورة مريم واملمتحنة ُتَبةي 

 ."ولكن سورة براءة بيَّنت أنَّه تربأ منه بعد أن تبة له عداوته هلل 

                                                 

 1/13:أضواء البيان، حممد الشنقيطهل(  )

 213-12/214:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )
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 املبحث الثاين

 و برا ي بمةصالم  الرا البةرة  ع بة بصة  برا ي  

هبذا التناسق بينه وبة املوضوا الذع إن سيايف القص  يف القرآن 

يسايف فيه، ويستش د بالقصة عليه؛ والتناسب بة أهداف القصة والسيايف 

يف السورة الواحدة؛ ليش د بعالقة وثيقة بة القصة ومقصود السورة 

 .وأهداف ا

وحيسن يف أول العرض أن نتحدث عن عالقة صة مقط  وسيايف 

 :ي ا، بعد ذصر اايات؛ فنقولنظمه وإدراجه يف السورة التهل ذصر ف

 : الرة البةرة

ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 

ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  

ې  ې  ې   ېى  ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    

يئ  جب  حبخب  مب  ىب   يب    جت     حت  خت  مت  ىت        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  يت  جثمث  ىث            يث      حج   

پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  

ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک    ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ  

گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
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ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

 155 – 124: البقرة چەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ملا استقىص سبحانه وتعاىل يف عح وجوه نعمه عن بنهل إرسا ية، "

ثم يف عح قبا ح م يف أدياهنم وأعاميم وختم هذا املقط  بام بدأ به وهو 

ې  ې   ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ  چ  قوله

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  

، عا سبحانه ه نا يف نوا آخر من البيان  41 - 47: البقرة چ  مئ  حئ

وصيلية أحواله، واحلكمة فيه أنَّ إبراهيم  وهو أن ذصر قصة إبراهيم 

  رسول يعرتف بلضله مجي  الطوا ف وامللة، فاملرشصون صانوا معرتفة

بلضله؛ مترشفة بأهنم من أوالده ومن ساصنهل حرمه وخادمهل بيته، وأهة 

نصارى صانوا أيضًا مقرين بلضله مترشفة بأهنم من الكتاب من الي ود وال

أمورًا توجب عن  أوالده، فحكى اهلل سبحانه وتعاىل عن إبراهيم 

واالعرتاف بدينه  املرشصة وعن الي ود والنصارى قبول قول حممد 

 . واالنقياد لرشعه

 :وبيانه من وجوه

وخرج عن أنَّه تعاىل ملا أمره ببعض التكاليف؛ فوىف هبا : أحدها

ع دهتا؛ ال جرم نال النبوة واومامة وهذا مما ينبه الي ود والنصارى 

واملرشصة عن أن اخلري ال حيصة يف الدنيا وااخرة إال برتك التمرد والعناد 
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 .واالنقياد حلكم اهلل تعاىل وتكاليله

 أنَّه تعاىل حكى عنه أنَّه طلب اومامة ألوالده فقال اهلل تعاىل: ثانيا

، فََدلَّ ذل  عن أنَّ منصب اومامة  124: البقرة چۈ  ۆ  ۆ       ۇچ

والرياسة يف الدين ال يصة إىل الظاملة، ف ؤالء متى أرادوا وجدان هذا 

 .املنصب وجب علي م ترك الل اج والتعصب الباطة

، فحكى اهلل تعاىل ذل  أنَّ احل ج من خصا   دين حممد : ثالثا

 ة عن الي ود والنصارى يف وجوب االنقياد عن إبراهيم ليكون ذل  صاحل

 .لذل 

أنَّ القبلة ملا حولت إىل الكعبة شق ذل  عن الي ود : رابعا

َ اهلل تعاىل أنَّ هذا البيت قبلة إبراهيم الذع يعرتفون  والنصارى، َفَبةَّ

بتعظيمه ووجوب االقتداء به فكان ذل  مما يوجب عوال ذل  الغضب عن 

 .قلوهبم

َ الكلامت التهل ابتن اهلل تعاىل إبراهيم  أنَّ : خامسا من امللّسين من َفّسَّ

هبا بأمور يرج  حاصل ا إىل تنظيف البدن وذل  مما يوجب عن املرشصة 

م صانوا معرتفة بلضة إبراهيم  ، ويوجب اختيار هذه الطريقة؛ ألهنَّ

 .علي م ترك ما صانوا عليه من التلطخ بالدماء وترك النظافة

َ تل  الكلامت بأنَّ إبراهيم ومن امللّس صرب عن ما  ين من َفّسَّ

ابتن به يف دين اهلل تعاىل وهو النظر يف الكواصب والقمر والشمس ومناظرة 

عبدة األوثان، ثم االنقياد ألحكام اهلل تعاىل يف ذب  الولد واولقاء يف النار 

ون وهذا يوجب عن هؤالء الي ود والنصارى واملرشصة الذين يعرتف
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بلضله أن يتشب وا به يف ذل  ويسلكوا طريقته يف ترك احلسد واحلمية 

التهل ألجل ا ذصر اهلل  -وغريها–، ف ذه الوجوه وصراهة االنقياد ملحمد 

  قصة إبراهيم. 

أمور يرج  بعض ا إىل األمور الشاقة التهل  وما ذصر عن إبراهيم 

 ."لتهل خصه اهلل هباصلله هبا ، وبعض ا يرج  إىل الترشيلات العظيمة ا

 : الرة  برا ي 

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ٹ ٹ چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  

ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  

 41 – 53: إبراهيم چۈئ

َ أنَّ نعمه ال   بعد أن ذصر اهلل سبحانه وتعاىل صثريًا من النعم ، َوَبةَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ  ڇ: ظلوم صلار بقوله حىص، وأنَّ اونسان

، 54: إبراهيم ڇپ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                 

، اللبععععاب يف علععععوم الكتععععاب، ابععععن عععععادل 54-4/55:التلسععععري الكبععععري، الععععراعع(  )

 1/575:احلنبيل



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
151 

وذصر اهلل تعاىل باألدلة احلسية والسمعية انلراده باأللوهية وأن ال معبود إال 

يف حصانته للتوحيد ومبالغته يف هدم  هو، ذصر هنا أبا األنبياء إبراهيم 

ن وما يعرتهيم من الُذلي الرشك واألوثان، ثم ذصر موقف الظاملة يوم الدي

 .وايوان يف يوم احلرش األصرب

واايات التهل تسبق ا تشتمة عن تع يب من أمر صلار مكة، الذين "

بدلوا نعمة اهلل صلرًا، وتذصر بآيات اهلل ودال ة قدرته ونعمه التهل ال حىص 

ومقابلة الناس يم بالكلران واجلحود؛ وتأيت عقب ا هذه اايات من قصة 

هيم لتذصر هؤالء بأبي م إبراهيم الذع استقام عن أمر اهلل تعاىل، وأنكر إبرا

عبادة األوثان، وأعلن شكره ومحده ورضاعته هلل تعاىل عن ما أواله من 

نعم، وما حباه من صرم، ويف تذصريهم هبذه املشاهد حث يم عن االقتداء 

، الرسول  بأبي م الذع يلخرون باالنتساب إليه، ودعوة يم إىل اتباا

وشكر اهلل تعاىل عن النعم التهل وهب ا يم وأوالهم إياها؛ ومن ا نعمة البيت 

احلرام الذع جعله اهلل مثابة للناس وأمنا، ورعق م يف رحابه من مجي  

 . "الثمرات

 
 

 

 

                                                 

 10/151:التلسري الكبري، الراعع(  )
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 املبحث الثالث

 و برا ي يف  الرا البةرة  أغراض بصة  برا ي  

القصد به عن الّسد والرواية؛  ليست القصة القرآنية عمال يقترص

وغرضه املؤانسة وجتديد النشاط؛ وما حيصة من استغراب مبلغ تل  

احلوادث من خري أو ع؛ بة ههل وسيلة إىل حقيق أغراض دينية وفوا د 

، فيسوق ا يف مواضيع امجة، ولذل  نرى القرآن يأخذ من صة قصة أعف 

 .ا من اللوا دمظان االتعا  واالعتبار هبا؛ وما توافر في 

  :من أغراض  الرة البةرة: أوال  

، وخصا   البيت احلرام ، جاء يف سورة البقرة اختبار إبراهيم 

 . وفضا ة مكة

َ هبذه املناسبة فضا ة املس د احلرام، وبانيه، ودعوته لذريته بايدى،  َوَبةَّ

أساس ملة  واالحرتاع عن إجابت ا يف الذين صلروا من م، وأنَّ اوسالم عن

إبراهيم وهو التوحيد، وأنَّ الي ودية والنرصانية ليستا ملة إبراهيم، وأنَّ من 

ذل  الرجوا إىل استقبال الكعبة ادَّخره اهلل للمسلمة آية عن أنَّ اوسالم 

قا م عن أساس احلنيلية، وذصر شعا ر اهلل بمكة، وإبكات أهة الكتاب يف 

                                                 

إن القص  التعهل قصع ا اهلل ععن األمعم املاضعية ومعا عاقب عا بعه ظاهرهعا  ":قال أبو عبيد ( )

ث بعه ععن قعوم، وباطن عا وععظ ااخعرين  اوخبار هبالك األولعة؛ إنعام هعو حعديث حعدَّ

قعرآن، اوتقعان يف علعوم ال "وحذيرهم أن يلعلوا صلعل م، فيحة هبعم مثعة معا حعة هبعم

 4/105:السيوطهل

 1/521:التلسري املنري، وهبة الزحييل(  )
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 .طعن م عن حوية القبلة

أو  معظم ا تدور حول تعداد أمور جليلة صلف هبعا إبعراهيم فلهل 

العذع  "إذ"قام هبا إثر التكليف، تعلو نربة التذصري هبذه األععامل ععن طريعق 

: البقعرة چۀ  ہ   چ  في ا تذصري بالوقت وما حدث فيه فبداية اايعة األوىل

 چۈئ  ېئ  ېئ    چ  ، والثالثععة123: البقعرة چٴۇ  ۋ  چ   ، والثانيعة124

ويعأيت . 127: البقعرة چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ  ، والرابععة 125: لبقعرةا

الععدعاء فتعلععو نععربة اخلشععوا واخلضععوا، ثععم تعععود نععربة التععذصري وإن صانععت 

ۇ  ۆ  ۆ  چ ، 151: البقعرةچ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںچ  أخف معن السعابق

: البقعععععععععععععععرة چۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

155.

 :ة  برا ي  من أغراض  الر: ثانيا  

تظ ر نربة الدعاء يف سورة إبراهيم ؛ وتعلوها نربة اخلشوا واخلضوا 

، فااية األوىل والتسا هلل رب العاملة، فتبدأ صة آية في ا بنداء الرب 

ٹ ٹ ٹ ٹ  ڇ :بعد البداية املذصرة بالوقا   ينادع إبراهيم ربه 

، ويستمر يف ترديد هذا  53: إبراهيم ڇڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ 

 . نداء اخلاش  املست لب لإلجابة إىل آخر احللقةال

                                                 

 1/223:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )

 :424خصا   النظم القرآف يف قصة إبراهيم  (  )

 املرج  السابق(  )
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ويف هذه السورة إشارة  حية إىل تناول موضوا األصنام ، قال 

ٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڇ :تعاىل

ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ        ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

 . 55 – 53: إبراهيم ڇڇ ڇ ڇ 

لقات التهل تتصة والقصة يف سورة إبراهيم ههل احللقة األوىل من احل

بالبيت احلرام ودعاء إبراهيم فيه حسب ترتيب النزول، وههل حكهل آيات 

 حكى ما" ، ولعةمجلة من دعاء إبراهيم  –صام ذصرت  –هذه احللقة 

 الرتتيب عن عنه بصادر ليس هبا يتعلق وما واألذصار األدعية من  عنه

 مرتبا حكى لرقةمت أعمنة يف عنه صدر بة ؛املعية وجه عن وال ،املحكهل

 ،إلي ا الناس وإرشاد ،امللة يف أمره ظ ور بعد الكلرة حال سوء عن للداللة

 . "والدنيوية الدينية ملصاحل م تعاىل اهلل إىل والتسا

ليعلم اللريقان من هو  وفيه تذصري لللريقة بحال إبراهيم 

 ومن هو ناصب عنه من ساصنهل البلد احلرام، سال  سبية إبراهيم 

وحذيرهم من صلران النعمة، وإنذارهم أن حية هبم ما حة بالذين ظلموا 

 . من قبة، وتثبيت للنبهل 

وإن صععان بعضعع م حععاول ترتيععب األحععداث والوقععا   صععام فعععة أبععو 

 َ السعود، فقد حاول أن يرتب هذه احلوادث املحكية بناء عن الظاهر، َوُيَبعةي

                                                 

 بترصف.  55: اجلانب اللنهل يف قص  القرآن، عمر باحاذيف(  )

 3/34:السعود إرشاد العقة السليم ، حممد أبو(  )

 بترصف يسري 7/170:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور(  )
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واعلعم أنَّ الظعاهر : قرآن الكعريم، فقعالرِسَّ الرتتيب الذع وردت عليه يف ال

البلديععة  مععا جععرى مععن األمععور املحكيععة هععو االبععتالء ومععا يتبعععه، ثععم دعععاء

واألمن، وما يتعلعق بعه، ثعم رفع  قواععد البيعت ومعا يتلعوه، ثعم جعلعه مثابعة 

ولعة تغيعري الرتتيعب الوقعوعهل يف احلكايعة، لعنظم . للناس، واألمر بتط ريه 

به تعاىل يف سعل  مسعتقة، ونظعم األمعور الواقععة الشؤون الصادرة عن جنا

معن األفععال واألقعوال يف  –علعي ام السعالم  –من ج عة إبعراهيم وإسعامعية 

إلخ ؛ فع نام وقع  يف  121: البقرة چڇ  ڇ        چ  :وأما قوله تعاىل . سل  آخر

تضاعيف األحوال املتعلقة بع براهيم القتضعاء املقعام ، واسعتي اب معا سعبق 

 م ذلع  ، بحيعث مل يكعن بعد منعه أصعاًل ، صعام أنَّ وقعوا قولعه من الكعال

 .يف خالل صالمه سبحانه لذل  ، 124: البقرة چ ڭ  ڭچ

 

                                                 

 1/151:إرشاد العقة السليم ، حممد أبو السعود(  )
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 املبحث الرابع

 البةرة و برا ي أوج  االتفاق املالضالعية واأل لالبية يف  الرا 

سايف صة قصة، وما تكرر من ا، آخذا بأعف مواضيع ا؛  إن اهلل 

املناسبة  بة السور؛ فكة قصة يف القرآن الكريم يراعى في ا فال يؤثر تلرق ا

املوضوعية التهل حدد القدر الذع يعرض من القصة يف صة موض  ، صام 

، يف األسلوب الذع صيغت فيه، حدد طريقة العرض وخصا   األداء

  :من قصة إبراهيم  -هنا–ومن ذل  ما جاء يف املوضعة 

 :و برا ي   احلالار بني اهلل  .3

الظرفية، املنصوب عن امللعولية  "إذ"افتتحت القصة يف السورتة بع

 .اذصر: للعة حمذوف تقديره 

، حيعث فصعة بعة قعال ومعا قبل عا؛  124: البقعرة چۀ  ہ   چ  فلهل

حيعث أنعزل  واخلطعاب موجعه إىل النبعهل .  ألهنا جاءت ععن سعؤال مقعدر

صعام يف سعورة  حممعد القعدوة، سعواء ألمعة  هو القرآن عليه، ف براهيم 

إبراهيم، أم ألهة الكتعاب معن الي عود والنصعارى العذين يعدعون اقتعداءهم 

 .صام يف سورة البقرة ب براهيم 

، ويف إيثار الرب "رب"صال احلوارين جاء بتكرار للظ الربوبية 

املشعر برتبيته والعناية به، م  إضافته إىل ضمريه إيذان ب جابة دعاءه وحقق 

                                                 

 1/70:املرج  السابق(  )
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اوشارة إىل أن صة دعوة من هذه الدعوات مقصود بالذات، و. رجا ه

ومستقلة يف مضموهنا عن الدعوات األخرى، وأنَّ الدعاء من لواعم 

وصة النداءات السابقة جاءت بللظ ". الربوبية لذا يشمة املسلم والكافر

حسب املقامات الواردة في ا، ملا يف ذل  من است الب  "ربنا "أو  "رب"

وهو مربيه ، ومتويل  تضمنه الللظ من داللة عن أنَّ املدعو لإلجابة بام ي

 . "أمره، ورحيم به ، ولن َيُردَّ دعاءه ، أو يرجعه صلر اليدين

تنوعععت اجلمععة يف القصععتة بععة اجلمععة اخلربيععة واجلمععة اونشععا ية، 

ٱ ٻ ٻ    ڇ  ، 124: البقعععععرةڇ  ھ ھ   ے ے ۓڇ  :ومن عععععا

ڇ ڄ ڄ        ڄ ڃڦ ڄ  ڇ 127: البقرة ڇٻ ٻ پ پ 

 .57: إبراهيم ڇڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڇ  ، 55: إبراهيم

 ،  125: البقعععرة ڇی  ی   ی جئ ڇ  :ومعععن اجلمعععة اونشعععا ية 

ەئ وئ      وئ ۇئ ڇ  53 :إبععععععععععععراهيم ڇٹ ٹ ٹ ٹ ڤڇ

 123: البقعرة ڇۉ ې ې ې  ېڇ  ، 41: إبعراهيم ڇۇئ 

وأبعو فلهل ااية األخرية جاءت عن قراءة األمعر بكّسع اخلعاء عنعد ابعن صثعري 

عمرو وعاصم ومحزة و الكسا هل، وقرأ ناف  وابن عامر بلت  اخلاء؛ ععن أنَّعه 

 . فعة ماٍض معطوف عن جعلنا فيكون خرباً 

                                                 
 543:، الشحات حممدخصا   النظم القرآن يف قصة إبراهيم  ( )

 .351:املرج  السابق ( )

، احل ة يف القراءات السب ، احلسة بن 172:جماهد صتاب السبعة يف القراءات، أمحد ابن(  )

 17:خالوية

 .4/412: أضواء البيان، حممد الشنقيطهل  ( )
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ويف قراءة األمر استحضارا لصورة املأمورين حارضين واألمعر يوجعه 

إلي م، ف و تصوير للاميض بصورة احلارض؛ ليق  يف نلس املخاطبة بعالقرآن 

إلععي م صععام وجععه إىل سععلل م يف ع ععد أبععي م  مععر يتنععاويم، وأنععه موجععهأنَّ األ

، إنشععا ية للظععا خربيععة يف  123: البقععرة چۉ  چ  ف ملععة.إبععراهيم

 .املعنى

 : معاء  برا ي   .9

حذف ياء النداء من :اتلق أسلوبا السورتة يف الدعاء من خالل 

 .من ربه ويف حذف النداء إشعار بقرب إبراهيم  "رب "

 "اجلعة"ويف الدعاء جاء للظ . ختليلاً  "ريب"صام حذف ياء املتكلم يف 

ٿ  ڇ :، وقوله53: إبراهيم ڇ ٹ ٹ ٹ ڤڇ: يف عدة مواض 

، ويف سورة إبراهيم 121: البقرة ڇٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

گ گ گ ڇ  :وقوله ،53: إبراهيم ڇٹ ٹ ٹ ڤڇ

ۉ  ې  ې  ې  چ  :،وقوله  57: إبراهيم ڇگ  ڳ ڳ   

 . 42 :إبراهيم چ ې

والنعم التهل سأيا إبراهيم يف هذه اايات يظ ر في ا معنى التحوية 

من حال إىل حال، والتصيري من لء إىل لء، ومن ثم ناسب ا للظ اجلعة 

                                                 

 .1/570:تلسري املنار، حممد رشيد رضا ( )

 .252:ملتاح العلوم، يوسف السكاصهل ( )

 351: حات حممد، الش خصا   النظم القرآف يف قص  إبراهيم  ( )
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 .ملا يشعر به من حوية و تصيري

پ ڇ  :وقد جاء من دعا ه يف موضعة بللظ التقبعة، فقعال يف البقعرة

 ڇى ائ  ائ ڇ  :هيم قعععععال ، ويف إبعععععرا127: البقعععععرة  ڇپ   ڀ

والتقبة يشععر بعام ال ُيشععر بعه غعريه معن االسعت ابة ونحعوه، . 42: إبراهيم

حيث يشري إىل أنَّ الدعاء عمة جلية مقعدم معن العبعد إىل ربعه، وهعو يرجعو 

 .منه أن يقبله

: وقد است ة دعاءه بأمرين يام شأن عظيم يف حياة الناس، أويام 

 .العقيدة الصحيحة :األمن والطمأنينة، وثاني ام

 :ينا   مضمالن اآلية تذييل اآليات با مني من أ امء اهلل  .1

ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ ڇ  :ختمت ااية يف سورة البقرة بقوله تعاىل

ِحيُم من صيغ املبالغة، عن وعن فّعال ا" ،121:البقرة ڇڄ اُب الرَّ لتَّوَّ

: إبراهيم ڇڇ ڇ ڇ  ڇ :ويف سورة إبراهيم ، قال تعاىل ."وفعية

. تأدب يف مقام الدعاء ونل  للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه "، 55

وليس املقصود . ومن عصاف أفوض أمره إىل رمحت  وغلران : واملعنى

 ،"وهذا من غلبة احللم عن إبراهيم . الدعاء باملغلرة ملن عىص

ھ ھ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ہ ہ ہ ہڇ

 ،  50 – 51: إبراهيم ڇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۇ

                                                 

 .1/515:ة الزحييلالتلسري املنري، وهب ( )

 .12/252:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور ( )
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 چڭ چتعلية جلملة " ،50: إبراهيم ڇ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ڇ :وقال

والسمي  مستعمة يف . ه سمي  الدعاء، أع وهب ذل  ألنَّ  50: إبراهيم

إجابة املطلوب صناية، وصيغ بمثال املبالغة أو الصلة املشب ة ليدل عن صثرة 

 ."ذايت هلل تعاىل ه وصٌف ذل  شأنه، فيليد أنَّ  ذل  وأنَّ 

 :عن البلد األمنياحلديث  .4

اسم اوشارة و"بصيغة التنكري يف سورة البقرة ،  "بلداً "جاءت صلمة 

وهو  ،مراد به املوض  القا م به إبراهيم حة دعا ه ڇىئ ىئ ڇ :يف قوله

املكان الذع جعة به امرأته وابنه وعزم عن بناء الكعبة فيه إن صان الدعاء 

 الدعاء بعد البناء، ف نَّ  قبة البناء، أو الذع بنهل فيه الكعبة إن صان

متييزه عند  ألنَّ  ؛عن اوشارة احلسية باليد نٍ غْ االستحضار بالذات مُ 

 ،...ف طاليف اسم اوشارة حينئذ واض  ؛عن اوشارة إليه نٍ غْ املخاطب مُ 

 ف نَّ  ؛وقد عدل هنا عن بيان املشار إليه اصتلاء عنه بام هو واق  عند الدعاء

الغرض ليس  ألنَّ  ؛املوض  الذع بنى فيه الكعبةإبراهيم دعا دعوته وهو يف 

 ،إنام هو بيان است ابة دعا ه وفضيلة حمة الدعوة ؛تلصية حالة الدعاء

آمنا ورعيف أهله من الثمرات، وتل  عادة القرآن يف  وجعة مكة بلداً 

  ا جعة البلد ملعوالً ه مَلَّ أال ترى أنَّ  ،اوعراض عام ال تعلق به باملقصود

 ا جعةى عن بيان اسم اوشارة، ويف سورة إبراهيم ملََّ استغن ثانياً 

َ بَ  ثانياً  ملعوالً  ڇیڇ   اسم اوشارة بللظ البلد، فحصة من اايتة أنَّ  ةَّ

                                                 

 .12/253:املصدر السابق ( )
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أع قرية آمنة ،  آمناً  اجعة هذا املكان بلداً . إبراهيم دعا لبلد بأن يكون آمنا

 .وأن تكون آمنة ،فيكون دعاء بأن يصري قرية

ليه يف وقت دعا ه قرية بنى أناس حويا ونزلوا وإن صان املشار إ

ويف سورة  ،هنا وهو األظ ر الذع يشعر به صالم الكشاف ،حذوها

ا حكاية دعوته يف سورة إبراهيم صان دعاء للبلد بحصول األمن له وأمَّ 

فتل  دعوة له بعد أن صار  ڇ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڇ :إبراهيم  بقوله

 ."بلداً 

يف سورة البقرة،  "بلداً "يف بة تنكري وذصر يف موضوا آخر اللر

، ڇٹ ڤ  ڇ :يف قوله تعاىل ":يف سورة إبراهيم فقية  "البلد"وتعريف 

 بة  ما يشعر بأنَّ  ڇٹ ٹ ٹ ٹ ڤڇ :سورة إبراهيم  وقوله يف

إبراهيم صانت  وهذا ما حيّدث عنه التاريخ ، من أنَّ ، فرقا«  بلداً » و« البلد » 

فحة ترص ام ألول  ،عد أن ترك إسامعية وأمه في ا له عودة إىل البلد احلرام ب

 يكتمة بعد، فلام عاد إلي ا بعد مدة مل«بلد »ف هل  مرة صانت غري معمورة،

                                                 

عيشعة )ذا أمعن صقولعه  "بلعدًا آمنعاً "أع اجعة هذا البلعد أو هعذا املكعان ": قال الزترشع ( )

فع ن "وهو معا بينعه بقولعه. 1/121:الكشاف."لية نا م: ، أو آمنا من فيه صقوله( راضية

؟  (ِمنًعا آاْجَعْة َهعَذا اْلَبَلعَد ): وبة قوله  (اْجَعْة َهَذا َبَلًدا آِمنًا): أع فريف بة قوله  :قلت 

قد سعأل يف األّول أن سعلعه معن مجلعة العبالد التعهل يعأمن أهل عا وال خيعافون ، ويف : قلت 

 هو بلعد: الثاف أن خيرجه من صلة صان علي ا من اخلوف إىل ضدها من األمن، صأنه قال 

 2/325:تلسري الكشاف (توف، فاجعله آمنًا 

 714-1/715:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور ( )
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 ."« البلد » ف هلصانت قد أخذت تعمر 

 :ه تعاىلقول ": وجاء يف مالك التأوية ما يسند القول السابق، إذ يقول

: ورة إبراهيم وىف س ، 125: البقرة ڇۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ڇ

َ ، فَ  53: إبراهيم ڇٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڇ  َف رَّ عَ سورة البقرة وَ  يف رَ كَّ ن

اسم  ووج ه واهلل أعلم أنَّ  .سورة إبراهيم بأداة الع د فيسأل عن ذل  يف

سورة البقرة مل يقصد تبعيته اصتلاء بالواق  قبله  يف"هذا "اوشارة الذى هو 

ېى   ۉ ۉ ې ې ې   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ڇ :من قوله تعاىل

 ڇى ائ  ائ      ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ     

ال سيام بام تقدم  ؛وتعريف البيت حاصة منه تعريف البلد،  123: البقرة

ڍ ڌ  ڇ": بقوله  من قول إبراهيم عند نزوله بولده بحرم اهلل ودعا ه أوالً 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ 

: إبراهيم ڇگ گ گ  ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

فورد اسم اوشارة غري ملتقر إىل التاب   ،عريف للبلدف البيت تفتعري،  57

أسامء اوشارة اصتلاء بام تقدمه مما حيصة منه  يف عصاجلار ؛املبة جنسه

واسم اوشارة  ،له نعتاً  وآمناً  ،ثانياً  ملعوالً  مقصود البيان ، فانتصب بلداً 

ف للظ بلد رَّ عَ ولو تَ  ،غري حمتاج إىل تاب  لقيام ما تقدم مقامه أوالً  ملعوالً 

عن ما  عا داً  باأللف والالم وجرى عن اسم اوشارة مل يكن ليحرع بياناً 

 .بة صان يكون صالتكرار ؛حصة مما تقدم

                                                 

 .1/153:التلسري القرآف للقرآن، عبد الكريم اخلطيب ( )
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املقصود م  حصول  يففورد الكالم عن ما هو أحرع لإلساع وأبلغ 

ا سورة إبراهيم فلم يتقدم في ا وأمَّ . ما صانت التبعية تعطيه ف اء عن ما سب

فلم يكن بد  ،عرف ب نس ما يشار إليهوم السم اوشارة مقام التاب  املما يق

أسامء  يف عله باأللف والالم عن املع ود اجلار من إجراء البلد عليه تابعاً 

الغالب عطف بيان عن  يفاوشارة من تعية جنس املشار إليه باسم جامد 

ب اسم اوشارة عن الظاهر من صالم سيبويه، وانتص أو نعتاً ، قول اخللية

ه ملعول ثان ومل يكن عكس عن أنَّ  " آمناً "ه ملعول أول و املتب  عن أنَّ 

سورة البقرة أنه أشار إليه  يفالوارد  يفوقية  ،الوارد ليحسن وال ليناسب

 آمناً  فأراد جعة هذا املوض  أو هذا املكان بلداً  ڇىئڇ قبة استقراره

 ."واصتلى عن ذصر املوض  باوشارة إليه

أن تكون الدعوتان : واجلواب الثاف "وأضاف اخلطيب اوسكايف

، ...واقعتة بعد ما صار املكان بلدًا، وإنام طلب من اهلل تعاىل أن سعله آمناً 

اجعة هذا البلد بلدًا آمنًا، فيدعو له باألمن بعد ما : في وع أن يكون املراد

، ڇېئ ىئ ىئ ىئ یڇ :قد صار بلداً عن ما مثَّلت، ويكون مثة قوله

 ."وتكون الدعوة واحدة قد أخرب اهلل تعاىل عن ا يف املوضعة

ما يشتبه  "البلد "و  "بلدًا "وهذا من املتشابه الللظهل بة صلمتهل 

                                                 

التحريععر والتنععوير، الطععاهر ابععن : ، وينظععر1/253:مععالك التأويععة، أمحععد ابععن الععزبري  ( )

 .4/223: البيضاوع، إسامعية حممد،وحاشية القونوع عن تلسري1/504:عاشور

 .213-1/214:درة التنزية وغرة التأوية، حممد األصب اف ( )
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 .بالتعريف والتنكري

 :احلديث عن البيت احلرا  .1

،  57: إبععراهيم ڇڑ ڑ  کڇ :يف سععورة إبععراهيم قععال تعععاىل

يكععن لععه بنععاء وقععت الععدعاء مععن قبيععة امل ععاع وسععمهل البيععت احلععرام بيتععًا ومل 

املرسة؛ باعتبار ما صان عليه من قبة؛ فع نَّ تععدد بنعاء الكعبعة املعظمعة ممعا ال 

، واختار أبو السععود ريب فيه، أو باعتبار ما سيؤول إليه األمر من بنا ه 

 .التوجيه األول

صان وقت إسكانه  والقوالن مبنيان عن أنَّ دعاء إبراهيم 

 .سامعية وأمه هاجر هبذا الوادع قبة بنا ه البيتإ

أنَّ هذا الدعاء صدر بعد عمان من بناء الكعبة  ":ويرى ابن عاشور

 ."وتقرع مكة

، املقصود 123: البقرة ڇەئ وئ وئڇ :ويف سورة البقرة قال تعاىل

 . البيت احلرام: به

: البقرة ڇٻ ٻ پ پ     ٱ ٻ ٻ ڇ :ويف قوله

َ يف  ايةاذصر يف َهِذِه ، 127 َرفُ  إِبَراِهيَم وإساَمِعيَة لَِقَواِعِد الَبيِت، َوَبةَّ

َّهُ أََراهُ مَوِضعَهُ بقولِهِ  "احلَجي "ُسوَرةِ   ڇڃ ڃ ڃ   ڃ چ ڇ  :أَن

                                                 

، إبععراهيم "مععالك التأويععة "البالغععة القرآنيععة يف اايععات املتشععاهبات مععن خععالل صتععاب  ( )

 1/53:الزيد

 3/32:إرشاد العقة السليم ، حممد أبو السعود(  )

 12/255:ن عاشورالتحرير والتنوير، الطاهر اب ( )
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فنَاُه بِهِ : َأع ،25: احلج ُه َوَعرَّ لَّ من  البيِت  ت الكعبة باسمِ فَ رِ وقد عُ  .َعيَّنَّا َلُه حَمِ

 . الكعبة َوُعِرَفت بالبيت تغليباً : بالبيت هنا ، واملقصوداجلاهلية ع دِ 

أن جينب  وبني  عبامة األصنا  وأن  من اهلل  طل   برا ي   .6

 :يكالنالا مسلمني

ملا صان نزول سورة إبراهيم مكية، ومن خصا   السورة املكية 

، جاء السيايف  حيا بطلب إبراهيم تقرير األلوهية ونبذ عبادة غري اهلل 

ڤ ڦ   ڤ ڤ ڇ :، فقال صنام وتوحيد العبادة هللباجتناب األ

طلب  ، واملراد بالدعاء بالنسبة وبراهيم 53: إبراهيم ڇ ڦ

الثبات والدوام عن التوحيد ودين اوسالم والبعد عن عبادة األصنام، 

 . فاست يب له يف البعض. مجي  نسله: واملراد ببنيه أبناء صلبه، وقية املراد

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ڇ :البقرةوجاء يف سورة 

تنظيله من ما ال يليق به من : ، واملراد بتط ري البيت  123: البقرة ڇۆئ

للترشيف والتكريم، ويف  "بيتهل"األوثان احلسية واملعنوية، واوضافة يف 

األسلوب إيضاح بعد إهبام، وتلسري بعد إمجال، وهو من ألوان اوطناب، 

 .ن تلسري الع دوفيه تشويق للنلس وإثارهتا للوقوف ع

                                                 

 1/511:املرج  السابق ( )

 .55:اجلانب اللنهل يف قص  القرآن، عمر باحاذيف ( )

، التحريععععر والتنععععوير، الطععععاهر ابععععن 7/15،254:روح املعععععاف، حممععععود األلععععو  ( )

 15/251:عاشور

، نيععة املععرام مععن تلسععري آيععات األحكععام، حممععد 1/213:فععت  القععدير، حممععد الشععوصاف(  )

= 



 دخيل بن عبداهلل الدخيل. د           يف سورتي البقرة وإبراهيم -عليه السالم –مالمح من قصة إبراهيم 

 
135 

 :الرزق أل ل  طل   برا ي   .1

وقد جاء الدعاء بطلب الرعيف يف سورة إبراهيم بعد أن دعا ربه أن 

أنَّه أسكن ذريته بوادع غري  سنبه وبنيه عبادة األصنام، وذصر إبراهيم 

ذع عرا عند البيت املحرم الذع مل ترف  قواعده بعد، ثم دعا بعد حقيق 

موا الصالة وسأل ربه أن سعة أفئدة من الناس هتوع يذا األلوهية أن يقي

حقيقة ايوّع النزول من علو إىل  ألنَّ  ؛فيه استعارة: هتوع البيت، 

من مكان بعيد ،  وحباً  إلي م شوقاً  اُ ّْسِ تُ : انخلاض، صايبوط، واملراد 

 .ف و قد يكون من املقيم باملكان "حّن  "بعكس 

هذه الثمرات، وذصر إبراهيم لذل  م   ثم سأل اهلل أن يرعق م من 

علم اهلل الواس  الذع ال ختلى عليه خافية؛ إنام هو من باب التذلة 

 . وااللت اء هلل 

يف حة أنَّه يف سورة البقرة سأل اهلل أن سعة هذا بلدًا أمنًا وعقب هذا 

السؤال بطلب الرعيف من الثمرات ألهله، وَخ َّ من آمن من م باهلل واليوم 

م يف هذا املوض  وصون السورة مدنية قد رسخ التوحيد اا خر؛ ألهنَّ

م الدعاء برعيف  ووض ، است اب اهلل دعا إبراهيم  يف سورة إبراهيم قدَّ

 .أهله من الثمرات

لالستغرايف العريف، أع من مجي  الثمرات : والالم يف الثمرات 

                                                 
= 

تقدمة أمر ُيعلم وحيلعظ معن : تلسري الع د يف اللغة: قال ابن األنبارع. 1/22:القنوجهل

عاد املسعري يف علعم التلسعري، عبعد . عرفتعه، وشع دته: ع دت فالنا يف املكان، أع: قول 

 4/202:الرمحن ابن اجلوعع
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 .املعروفة للناس

ب ما خيت  بالطعام ويف صال املوضعة أتى بللظ الرعيف؛  وطل

حيث يدل عن عطاء لوقت ، ثم  "الرعيف  "والتلكه ونحو ذل  يناسبه للظ 

 .محة عليه غري املوقوت

حئ مئ ىئ ڇ :ويف سورة البقرة َخ َّ إبراهيم املؤمنة بدعا ه فقال

إظ ار لرشف : ، ويف ختصيص م بالدعاء125: البقرة ڇ يئ جب حب

، ويف حكايته ترغيب وترهيب ...أهلهاويامن، وإبانة خلطره، واهتامم بشأن 

 .لقريش وغريهم لكهل يؤمنوا وينالوا رعيف اهلل

 دعاءه باملؤمنة؛ ألنَّه ملعا قعال لعه اهلل  وقالوا إنام َخ َّ إبراهيم 

، احرتع من الدعاء ملن لعيس مرضعيًا  124: البقرة ڇۇ   ۆ ۆ ۈڇ

 تعاىل أرشعده إىل صرمعه الشعامة، َفَقيََّد دعاءه باملؤمنة؛ ولكنَّ اهلل عند اهلل 

: البقعععععععععععرة ڇمب ىب  يب              جت    حت خت مت ىت     يت جثمث ىث           يثڇ 

: ، وفصة هذا عام قبله لالستئناف املبنعهل ععن سعؤال مقعدر، صأنَّعه قيعة125

 حة طلب ذل ؟فلامذا قال له ربه 

 . ...قال ومن صلر : فقية

  

                                                 

 1/713:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور  ( )

 .1/552:"رعيف"مادة : مقاييس اللغة، أمحد ابن فارس  ( )

 1/130:إرشاد العقة السليم ، حممد أبو السعود(  )

 2/257:حاشية الش اب، أمحد اخللاجهل ( )
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 :احلديث عن الص ة  .3

الصالة يف سعورة إبعراهيم  حيعًا معرة يف صونعه علعة جاء احلديث عن 

 :مععن ذريتععه بععواد غععري ذع عرا؛ حيععث قععال وسععببًا وسععكان إبععراهيم 

، واألخعرى "الم صعهل"، والالم يف ليقيمعوا  57: إبراهيم ڇک ک ڇ

ۉ ڇ  :فقععال أن سعلععه مقععيم الصععالة، مععن اهلل  يف طلععب إبععراهيم 

 ، و42: إبععععععععععراهيم ڇۉ ې ې ې ېى ى ائ  ائ

مثععابرًا علي ععا، مسععتمرًا يف إقامت ععا، أو معععدالً يععا، : أع ڇې ې ڇ

 .فيكون جماعًا، من أقمت العود إذا قومته وعدلته

وختصعع  الصععالة بالععذصر يف سععورة إبععراهيم مععن بععة شعععا ر الععدين 

للضععل ا، وتكررهععا معع  األوقععات؛ وألنَّ السععورة مكيععة فلععم ُيَقععرَّ صثععري مععن 

ععه قععالالرشععا   فععارتكز عععن الصععالة ڤ ڇ  :؛ بخععالف سععورة البقععرة؛ ف نَّ

 .؛ ألنَّ السورة مدنية وقد عا غريها121: البقرة ڇڤ 

عا يف سععورة البقعرة ف ععاءت إشععارات دالعة السععت ابة اهلل  لععدعاء  أمَّ

َ علعو منزلتعه بالصعالة خلعف  إبراهيم  َفعُه َوَبعةَّ َم إبعراهيم َوَعَّ حيث َصرَّ

، وقععد سععبق  123: ةالبقععر ڇۉ ې ې ې  ېڇ  :مقامععه، فقععال

 .احلديث عنه

بتط ععري البيععت للمصععلة لت يئععة البقعععة  وصععذا يف أمععر إبععراهيم 

 ڇەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئڇ للصالة في عا؛ حيعث قعال 

                                                 

 245، 7/15:روح املعاف، حممود األلو  ( )
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وقععد ذصععر مععن الصععالة الرصععوا والسعع ود وهععو مععن إطععاليف  123: البقععرة

 .البعض وإرادة الكة

حلرام ويف تقديم الطا لة عن غريهم يف ااية الختصاص البيت ا

ا العكوف والقيام والرصوا والس ود فأمور تؤدى يف مجي   بالطواف، أمَّ

 . املساجد وغري املساجد

ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ  :ويف قولعععععععععععععععه

التلعععات معععن أمعععر إىل خعععرب ، ":123: البقعععرة چۇئ  ۆئ    ۆئ     

 ."ظ وره ليقّوى من شأن األمر ، وليزيد يف

 :بعلم  الشامل   عا رب ثناء  برا ي   .2

عن اهلل تعاىل بوصله بام يليق بذاته؛ من علمه  وقد أثنى إبراهيم 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  چ  :التام جلمي  املعلومات يف قوله تعاىل

، إشارة إىل أنَّه  51: إبراهيم چہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

  وبمن اتبعه وبمن عليم بام ذصره إبراهيم من ضالل صثري من الناس

عصاه، وبذريته التهل أسكن ا عند البيت احلرام، وبمراده من إسكاهنم يف 

هذا املكان ويف هذا تعليم ألهله وأتباعه بعموم علم اهلل تعاىل حتى يراقبوه 

 .يف مجي  األحوال، وخيلصوا النية إليه

                                                 

 353:، الشحات حممدخصا   النظم القرآف يف قص  إبراهيم  ( )

 .1/154:التلسري القرآف للقرآن، عبد الكريم اخلطيب ( )

 .15/245:رير والتنوير، الطاهر ابن عاشورالتح ( )
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: إبراهيم ڇہ ہ ہ ہ ھ ھ ڇ :وجمهلء اجلملة يف قوله تعاىل

ويعلم ما يف السموات و : يقة نلهل اخللاء دون أن يقال، عن طر51

، من 51: إبراهيم ڇڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀڇ :األرض، حقيقا ملا عناه بقوله

أن علمه تعاىل بذل  ليس عن وجه يكون فيه شا بة خلاء بالنسبة إىل علمه 

 .تعاىل، صام يكون ذل  بالنسبة إىل علوم املخلوقات

التناسق بة نظم هذه اجلملة ونظم  وملا يف هذه الطريقة من حقيق

بام خيلون  اجلملة السابقة، حيث بنيت اجلملة السابقة عن إثبات علم اهلل 

 .وما يعلنون، وبنيت هذه اجلملة عن نلهل خلاء لء عن علم اهلل تعاىل

بام خيلون  تذيية يؤصد علم اهلل  ڇہ ہ ہ ہ ھ ھ ڇ ف ملة

اهلل تعاىل بكة لء يف الكون، وهو وما يعلنون، ب انب ما أثبته من علم 

 .تذيية جاٍر جمرى املثة الستقالله يف اوفادة

َم  لتحقيععق املسععاواة  ڇ ڻ ۀۀ ڇعععن   ڇ ڻ ڻ ڇويف هععذه اايععة َقععدَّ

بين ام يف تعلق العلم هبام عن أبلغ وجه، فكعأنَّ تعلقعه بعام خيلعى أقعدم منعه بعام 

 . مرتبة العلميعلن؛ وألنَّ مرتبة الّس واخللاء متقدمة عن

بمتعلععق معععة إفععادة  ڇ ۀ ڇ و ڇ ڻ ڇ ويف عععدم تقييععد اللعلععة

 .للعموم والشمول

                                                 

 بترصف. 3/35:إرشاد العقة السليم ، حممد أبو السعود(  )

 .303:، الشحات حممدخصا   النظم القرآف يف قص  إبراهيم  ( )

 3/35:إرشاد العقة السليم ، حممد أبو السعود(  )

 241، 7/15:روح املعاف، حممود األلو  ( )
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يف  –حيث إنَّه خالف املعتاد  –وقد تقدم ذصر األرض عن السامء 

 ڇڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے ے ۓ ڇ :قوله تعاىل

، لسامءناطهل سبب تقديم األرض عن ا، ويذصر ابن الزبري الغر 51: إبراهيم

فناسب هذا تقديم ذصر األرض عن السامء؛ ألنَّ السامء مصعد  ": قا اًل 

، فكان العلم بام ...األمر وحمة العلو ومسكن املال كة وههل مشاهدة يم 

في ا أجن وأظ ر وصان العلم بام يف األرض أخلى، وهذا بالنظر إلينا، 

إىل السامء فيام  ، فلامَّ صانت األرض بالنسبة...وبحسب متعارف أحوالنا

، فخوطب ...ذصرنا صان أمرها أخلى، وصان أمر السامء أوض  وأقرب 

اخللق عن ذل ، فقدم ذصر ما هو عندنا وصأنَّه أخلى، فقية عند قصد 

 . "املبالغة يف تأصيد االستغرايف والقسم عليه

ا يف سورة البقرة فقد ذية الدعاء يف قولعه تععاىل  ڀ ڀ ٺ ڇ وأمَّ

، أع السععمي  جلميعع  املسععموعات التععهل مععن مجلت ععا  127:البقععرة ڇٺ 

دعاءنععا، العلععيم بكععة املعلومععات التععهل مععن عمرهتععا نياتنععا يف مجيعع  أعاملنععا، 

 .واجلملة تعلية الستدعاء التقبة

ف ام يدعوان رهبام ويقدمان بة يدع دعا  ام الثناء اجلمية عن اهلل 

 .اعهل قبول الدعاءتعاىل بصلاته العن وأسام ه احلسنى، وهذا من دو

، يدل عن صامل يقين ام "أنت"وضمري اللصة  "إنَّ "وتأصيد اجلملة بع 

بام تضمنته من ختصيصه تعاىل بصلتهل السم  والعلم، ويف اجلملة قرص 

                                                 

 1/401:أمحد ابن الزبري مالك التأوية،  ( )
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ياتة الصلتة عن اهلل تعاىل عن طريق تعريف املسند بالالم، وتأصد هذا 

 ."أنت"القرص بضمري اللصة 

، وانقطاا رجا  ام ر اختصاص دعا  ام باهلل وقد أفاد القرص إظ ا

 .عام سواه بالكلية

واملبالغة يف صامل الوصلة له تعاىل بتنزية سم  غريه وعلم غريه 

 .منزلة العدم، فكأنَّه هو املخت  هبام دون غريه

وعن هذا فالقرص عن سبية املبالغة، وسوع أن يكون قرصًا حقيقيًا 

أع السمي  لدعا نا ال يسمعه غريك العليم بنياتنا باعتبار متعلق خاص، 

 .وأعاملنا ال يعلم ا غريك

مبالغة يف إثبات  "فعية"ويف جمهلء صلتهل السم  والعلم عن صيغة 

 . صامل السم  ومتام العلم هلل جة شأنه

وتقديم صلة السم  م  تأخر التقبة عن العمة للم اورة، ووحاطة 

جودات من مسموعات ومر يات وغري صلة العلم وشمويا لكة املو

 .ذل 

، وفيه يظ ر اللريف بة سورة إبراهيم يف عرض صلة العلم هلل 

                                                 

 1/151:إرشاد العقة السليم ، حممد أبو السعود(  )

 1/710:، التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور1/470:التلسري الكبري، الراعع ( )

 1/710:التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور ( )

 5/54:األلو ، روح املعاف، حممود 4/54:إرشاد العقة السليم ، حممد أبو السعود(  )
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وتأصية ذل  يف آية مستقلة؛ لكون السورة مكية، وبة عرضه يف سورة 

؛ البقرة؛ حيث رسخت العقيدة وتأصة يف النلوس اويامن بعلم اهلل 

 .لكون السورة مدنية

 :ذريت  عا  حرص  برا ي   .31

حرص إبراهيم عن ذريته حرصًا شديدًا؛ ومعن صعور حرصعه علعي م 

اختصاص م بالدعاء يف سوريت البقرة وإبراهيم، فلهل سورة البقعرة ملعا سعأال 

ٿ ڇ  لنلسي ام دوام اوخالص هلل تعاىل، طلبا لذريت ام ايداية إىل اوسعالم

سعوال وسأال اهلل تعاىل أن يبعث في م ر. 121: البقرة ڇٹ ٹ ٹ ٹ 

ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  :من م فقعاال

 .120: البقرة ڇ ڇ  ڇ

ا يف سورة إبراهيم فقد سأل إبراهيم  اهلل تععاىل أن سنبعه وبنيعه  وأمَّ

، وأن 53: إبعراهيم ڇڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڇ :عبادة األصنام فقال

ۉ ڇ  :، وقعال 57: إبعراهيم ڇک ک ک ڇ  :يقيموا الصالة فقعال

، وأن سعة أفئدة من الناس 42: إبراهيم ڇ ۉ ې ې ې ې

،  57:إبععراهيم ڇگ گ گ گ  ڳ ڳڇ : ُتْقبِععة إلععي م فقععال

 ڇڳ ڳ ڱ ڇ  :وصععذا طلععب اهلل أن يععرعق م مععن الثمععرات فقععال

ى ڇ ، وأن سعل ععم جمععايب الععدعاء حيععث عص ععم يف قولععه  57:إبععراهيم

 .42: إبراهيم ڇائ  ائ 

ا ذريت ام بالدعاء؛ ألهنام أحق بالشلقة والنصي حة؛ وألنَّ األنبياء وَخصَّ



 دخيل بن عبداهلل الدخيل. د           يف سورتي البقرة وإبراهيم -عليه السالم –مالمح من قصة إبراهيم 

 
151 

 .إذا صلحوا صل  هبم غريهم، وشايعوهم عن اخلري

 :اشرتاك املؤمن والكافر يف الدنيا، والتفريد بينهام يف اآلخرة .33

جاءت الرشصة بة املؤمن والكافر  حية؛ وإن اختلف الللظ يف حق 

ۈئ  ېئ  چ :صععة مععن ام يف سععورة البقععرة لكععون السععورة مدنيععة، يف قولععه تعععاىل

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  مب    ېئ  

، 125: البقعععععععععرة چىب   يب         جت     حت  خت  مت  ىت      يت  جثمث  ىث    يث

فكثر العداخلون يف اوسعالم آنعذاك، وفي عا جتلعت املععاف بوضعوح، وعلعت 

للمععؤمن والكععافر يف السععور  ي ععة الوعيععد، وصععذا التلرقععة فععيام أعععد اهلل 

التنبيعُه ععن : للذين آمنوا ولغريهم؟ قلعت ههل: َهالَّ ِقية: ف ن قلت"املدنية، 

أهنا ُخلَِقْت للعذين آمنعوا ععن طريعق األصعالة، وأنَّ الكلعرَة تبعٌ  يعم صقولعه 

ومل َيععْذصر ": وقععال التربيععزع. 125: البقععرة چىب   يب   جت     حت  چ  :تعععاىل

ه إنام َخَلق عا للعذين آمنعوا نَّ الرشصة بين م وبة الذين أعصوا يف الدنيا تنبي ًا أ

ەئ   چ : بطريق األصالة، والكلار َتَبعٌ  يعم، ولعذل  خاطعب املعؤمنة بقولعه

  . 20: البقرة چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

َ اهلل  ٿ  چ  :اختصاص نعيم ااخرة باملؤمنة يف قولعه تععاىل ثم َبةَّ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ  :، فقولعععععه 52: األععععععراف چڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

                                                 

 1/511:الكشاف، الزترشع ( )

   4/275:الدر املصون يف علم الكتاب املكنون، أمحد السمة احللبهل ( )
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،  چڃ  ڃ  ڃچمشرتصة بين م يف احلياة الدنيا، : أع  ، چڄ  ڄ   

خاصة هبم دون الكلار يوم القيامة؛ إذ ال نصيب للكلار البتة يف طيبات : أع

 .ااخرة

 َ يف آيات من صتابه أن إنعامه عن الكافرين ليس لكرامت م  وقد َبةَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ   چ :يه، ولكنَّه لالستدراج، صقوله تعاىلعل

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   چ َوقَْولِهِ  . 44:القلم چٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  

 .44: األنعام چجت  

گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ   چ :َوَقْولِهِ 

 .171: عمرانآل  چڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  

ما أعطاهم املال ونعيم الدنيا إال لكعرامت م  ودعوى الكلار أنَّ اهلل 

عليه واستحقاق م لعذل ، وأنَّعه إن صعان البععث حقعًا أعطعاهم خعريًا منعه يف 

َها اهلل  ى  چ  :علعي م يف آيعات صثعرية، صقولعه تععاىل ااخرة، قد َردَّ

 33: املؤمنعععون چېئ     ائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ    ېئ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  چ  :تععععاىلَوَقْولِعععِه  .35 -

 .، وغري ذل  من اايات 57: سبأ چۇ  ۆ  ۆ  

ويف سورة إبراهيم صان هذا االختصاص للمؤمنة ضمنًا؛ حيث جاء 

، من ابتداءه بالدعوة إىل يف سيايف اايات، ما ترتب عليه دعاء إبراهيم 

                                                 

 بترصف. 7/115:أضواء البيان، حممد الشنقيطهل(  )
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هو من اتبعه  يد، ونبذ عبادة األصنام، وأنَّ االنتساب إىل إبراهيم التوح

 .يف امللة، ومن عصاه فأمره إىل اهلل 

ومن ثم ذصر العبادة، َوَن َّ عن الصالة؛ تقدمة لطلبه الرعيف 

بالثمرات يم، وعلة ذل  اونعام بأن يكونوا شاصرين، وهذا الشكر 

 .كون إال من املؤمنةال ي واالعرتاف باالمتنان إىل اهلل 

يف هذا السعيايف أراد أن يعرغب م للعدخول يف دينعه، ونبعذ  ولعة اهلل 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :بقوله عبادة غريه، ويسند هذا دعوة إبراهيم 

، ال سعععيام وأنَّ السعععورة مكيعععة، فعععاحتيج إىل هعععذا 55: إبعععراهيم چڇ  

 .واهلل أعلم. األسلوب الستاملة القلوب واست الهبا
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 امتةاخل

احلمد هلل البارع عن نعمه، وله الثناء احلسن أوالً وآخرًا، بام تلضة 

وأجزل، فأمحده عن أن أتم هذا البحث ووفق، وقد تبة يل أثناء فرتة 

 : البحث نتا ج؛ من أمه ا ما ييل 

  أن القصة القرآنية مستمدة من حقا ق ووقا   تارخيية؛ ليس

 .البعض، ورد عليه باألدلةمنشأها اوس اب يف اخليال، صام ظنه 

  السمة الغالبة يف القص  القرآف أهنا إذا تعرضت ملعنى من املعاف

يف موض  ثم حدثت عن القصة يف موض  آخر؛ ف هنا ال تذصر 

ذل  املعنى فحسب؛ بة تأيت بمعنى جديد مل يكن قد ذصر يف 

القصة من قبة؛ بحيث لو تضامت مجي  اجلز يات يف القصة يف 

سورة ألعطتنا صورة متكاملة جلز يات تلرقت يف تتلف ال

 .مواطن ا، وفق مقتىض احلال

  أن التكرار القصيص جاء ملقصد وأغراض متعددة، متضمنا حكاًم

وفوا دًا، وليس جمرد رسد روا هل، وأنَّ صة سورة أعيدت في ا 

قصة فلمعنى ادعهل يف تل  السورة استدل عليه بتل  القصة غري 

يف السورة األخرى، ومن هنا اختللت  املعنى الذع سيقت له

األللا  بحسب تل  األغراض، وتغريت النظوم بالتأخري 

 .والتقديم واوساع والتطوية م  مراعاة املعنى األصيل للقصة

  أظ ر البحث بعض سامت اوع اع يف القص  القرآف؛ صسمة

التناسب بأنواعه وخاصة تناسب موض  القصة يف السورة 
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وسمة الرتتيب يف القصة . وحدة املوضوعية للسورةالقرآنية؛ م  ال

 .القرآنية صالتقديم والتأخري، والزيادة والنق 

  أنَّ القرآن الكريم ليس صتاب تاريخ يق  احلوادث حسب تاريخ

وقوع ا، إنَّام هو صتاب هداية وترشيعات، وعرب وعظات، وليس 

 .بالسورة أن حكى احلوادث فيه وفق ترتيب وقوع ا

 الباحث بدراسة النظم يف القصة القرآنية؛ وإظ ار صام يويص

خصا   القصة القرآنية؛ وبالغة التشابه والتكرار؛ ومناسبة االستدالل 

 .هبا، مربعًا اوع اع البالغهل يف استعراض القص  القرآف

 .واهلل أعلم وصن اهلل وسلم عن نبينا حممد وعن آله وصحبه أمجعة
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 واملراجع فهرس املصامر

اوتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين  -

السيوطهل، حقيق حممد أبو اللضة إبراهيم، اييئة املرصية العامة 

 هع1504للكتاب، 

آداب املحارضة واملناظرة، حممد األمة الشنقيطهل، عصة املدينة  -

 .للطباعة والنرش، جدة

حممد بن حممد العامدع  : رآن الكريمإرشاد العقة السليم إىل مزايا الق -

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، أبو السعود

حممد األمة بن حممد املختار  :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -

،  لبنان –دار اللكر للطباعة و النرش و التوعي  بريوت ، الشنقيطهل

 .هع  1413

مصطلى درويش، دار  إعراب القرآن وبيانه، حميهل الدين بن أمحد -

 هع1413اورشاد للشؤون اجلامعية، دار ابن صثري، دمشق، 

آيات التقوى يف القرآن الكريم، حسة عيل خليف اجلبورع، بحث  -

متعدد األغراض يف التقوى بمعاني ا املختللة صام وردت يف القرآن 

 .الكريم

لبزار، البحر الزخار، مسند البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو عبد اخلالق ا -

حقيق حملو  الرمحن عين اهلل، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم 

 واحلكم

الربهان يف علوم القرآن، حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزرصيش، حقيق  -
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 هع1501حممد أبو اللضة إبراهيم، دار املعرفة، 

بصا ر ذوع التمييز يف لطا ف الكتاب العزيز، حممد بن يعقوب اللريوع  -

قيق حممد عيل الن ار وعبد العليم الطحاوع، امل لس األعن ، حعآباد

 هع1415للشؤون اوسالمية، 

 "مالك التأوية "من خالل صتاب  تالبالغة القرآنية يف اايات املتشاهبا -

 .هع1551البن الزبري الغرناطهل ، إبراهيم الزيد ،دار صنوع إشبيليا، 

 التونسية الدار، نيسبن عاشور التواحممد الطاهر ، التحرير والتنوير -

 .هع 1014،لنرش

تلسري البحر املحيط، أبو حيان حممد بن يوسف الش ري بأيب حيان  -

 هع1422األندليس، دار الكتب، لبنان، 

تلسري البيضاوع أنوار التنزية وأرسار التأوية، عبد اهلل بن عمر  -

 هع، بريوت1421البيضاوع، حقيق حممد صبحهل حسن، دار الرشيد، 

اج املنري، حممد بن أمحد الرشبينهل، دار الكتب العلمية، تلسري الّس -

 بريوت

اييئة ، حممد رشيد بن عيل رضا، "تلسري املنار"تلسري القرآن احلكيم  -

 .م 1002، املرصية العامة للكتاب

تلسري القرآن العظيم، أبو اللداء إسامعية بن عمر بن صثري الدمشقهل،  -

 هع1422لطبعة الثانية، حقيق سامهل بن حممد سالمة، دار طيبة، ا

 التلسري القرآف للقرآن، عبدالكريم اخلطيب، دار اللكر العريب -

حممد بن عمر الشافعهل املعروف  ،من القرآن الكريمالتلسري الكبري  -
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 .العريبدار إحياء الرتاث  ، باللخر الراعع

، لزحييلا بن مصطلى وهبة ،التلسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملن ج -

 هع 1411، دمشق ،لكر املعا  دار ال

التلسري الوسيط، وهبة بن مصطلى الزحييل، دار اللكر، دمشق،  -

 هع1422

جام  البيان يف تأوية القرآن، حممد بن جرير بن يزيد أبو جعلر  -

 هع1422الطربع، حقيق أمحد حممد شاصر، مؤسسة الرسالة، 

الربدوف،  اجلام  ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطبهل، حقيق أمحد -

 دار الكتب املرصية

اجلانب اللنهل يف قص  القرآن، عمر حممد باحاذيف، رسالة ماجستري  -

 .نوقشت يف اجلامعة اوسالمية ، دار املأمون للرتاث

أمحد بن حممد اخللاجهل املرصع  ،حاشية الشي اب عن تلسري البيضاوع -

 بريوت ،دار صادر ،احلنلهل

، إسامعية بن حممد احلنلهل، حاشية القونوع عن تلسري البيضاوع -

 هع1422حقيق عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، 

احل ة يف القراءات السب ، احلسة بن أمحد بن خالويه، حقيق عبد  -

 هع1421العال سامل مكرم، دار الرشويف، بريوت، الطبعة الرابعة 

 ، الشحات حممد أبو خصا   النظم القرآف يف قصة إبراهيم  -

 هع1412ستيت، مطبعة األمانة ، مرص ، 

أمحد بن يوسف الش ري بالسمة الدر املصون يف علم الكتاب املكنون،  -
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  هع1424،الطبعة الثانية ،دار القلم  ،أمحد حممد اخلراطحقيق  ،احللبهل

درة التنزية وغرة التأوية، حممد بن عبداهلل األصب اف ،حقيق حممد  -

 .هع1411آيدين، 

ة، للبي قهل، حقيق عبد املعطهل قلع هل، دار الكتب العلمية، دال ة النبو -

 هع1421

حممود األلو  أبو ، روح املعاف يف تلسري القرآن العظيم والسب  املثاف -

 .بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،  اللضة

املكتب  ،عبد الرمحن بن عيل اجلوعع عاد املسري يف علم التلسري،  -

 هع1427، عةالطبعة الراب ،اوسالمهل 

الزيادة واوحسان يف علوم القرآن، حممد بن أمحد بن عقيلة املكهل،  -

 هع1427جمموعة رسا ة جامعية، جامعة الشارقة، 

عح مشكة ااثار، أمحد حممد بن سالمة الطحاوع، حقيق شعيب  -

 هع1413األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

، حقيق صحي  ابن حبان برتتيب ابن بلبان، عيل بن بلبان اللار  -

 هع1414شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

 هع1410صحي  البخارع، حممد بن إسامعية البخارع، دار السالم،  -

الصحي  املسند من أسباب النزول، مقبة بن هادع الوادعهل، املكتب  -

 هع1424اوسالمهل، الطبعة األوىل، 

حممد فؤاد عبد حقيق  مسلم بن احل اج النيسابورع، صحي  مسلم، -

 هع1413الطبعة األوىل -دار الكتب العلمية  ،اقهلالب
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صلوة التلاسري، حممد عيل الصابوف، دار القرآن الكريم بريوت،  -

 هع1421

فت  الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن، عصريا األنصارع، حقيق حممد  -

 هع1425عيل الصابوف، الطبعة األوىل ، بريوت دار القرآن الكريم ، 

 ،حممد بن عيل الشوصاف ،ة فن الرواية والدرايةفت  القدير اجلام  ب -

 هع 1415 الطبعة األوىل ،دار احلديث  ،سيد إبراهيمحقيق 

فقه اللغة العربية، أمحد بن فارس بن عصريا، حقيق عمر الطباا، مكتبة  -

 املعارف

مكتب حقيق  ،حممد بن يعقوب اللريوع آبادعالقاموس املحيط،  -

 هع 1415لطبعة الثالثةا ،سسة الرسالةؤالرتاث يف م

قص  القرآن يف مواج ة أدب الرواية واملّسح، أمحد موسى سامل،  -

 بريوت دار اجلية

القصة القصرية، الطاهر أمحد مكهل، دار املعارف، القاهرة، الطبعة  -

 م1017الثانية، 

صتاب السبعة يف القراءات، أمحد بن موسى ابن جماهد، حقيق شوقهل  -

 هع1422الطبعة الثانية  ضيف، دار املعارف القاهرة،

أبو ، الكشاف عن حقا ق التنزية وعيون األقاوية يف وجوه التأوية -

دار إحياء الرتاث العريب ، بن عمر الزترشع اخلوارعمهلا حممود القاسم

 .بريوت ،

اللباب يف علوم الكتاب، عمر بن عيل بن عادل احلنبيل، حقيق عادل  -
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مية، بريوت، الطبعة األوىل عبد املوجود وعيل معوض، دار الكتب العل

 هع1410

مكتب حقيق الرتاث يف  ،حممد بن يعقوب اللريوع آبادعلسان العرب،  -

 هع1415 الطبعة الثالثة ،سسة الرسالةؤم

الطبعة  ،سسة الرسالةؤم ،مناا القطانمباحث يف علوم القرآن،  -

 هع 1413، السادسة والعرشون

راعع، حقيق طه جابر املحصول يف علم أصول اللقه، حممد بن عمر ال -

 هع1411العلواف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

املستدرك عن الصحيحة، حممد بن عبد اهلل احلاصم النيسابورع، حقيق  -

 هع1422مصطلى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

مسند أيب يعن املوصيل، أمحد بن عيل بن املثنى التميمهل، حقيق حسة  -

 هع1412ار الثقافة العربية، سليم أسد، د

مسند اومام أمحد، أمحد بن حممد بن حنبة الشيباف، حقيق شعيب  -

 هع1415األرنؤوط ورفاقه، مؤسسة الرسالة، 

املطالب العالية بزوا د املسانيد الثامنية، أمحد بن ح ر العسقالف،  -

رسا ة دصتوراه، مراجعة سعد نا  الشثرع وعبد اهلل التوسرع، دار 

 هع1410اصمة بالرياض،الع

حممد النمر وعثامن حقيق  ،احلسة بن مسعود البغوعمعامل التنزية،  -

 هع 1414 الطبعة الثانية ،دار طيبة  ،مجعة وسليامن احلر 

مع م مصطلحات أصول اللقه، مصطلى سانو، دار اللكر، بريوت  -
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 هع1422لبنان، الطبعة األوىل 

 الطبعة الثانية ،إبراهيم أنيس وعمال هاملع م الوسيط،  -

ملتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف السكاصهل حقيق نعيم عرعور ، دار  -

 .هع14025الكتب العلمية، بريوت، 

عبد السالم حممد ،حقيق أبو احلسة أمحد بن فارس ، مقاييس اللغة -

 .هع1500 ،دار اللكر ،هارون

لهل أمحد بن الزبري الثق، مالك التأوية القاط  بذوع اوحلاد والتعطية -

 ،دار الكتب العلمية ، حقيق سعيد مجعة اللالح ،العاصمهل الغرناطهل

 .بريوت

نظم الدرر يف تناسب اايات والسور، إبراهيم بن عمر البقاعهل، حقيق  -

 هع1452عبد الرعايف امل دع، دار الكتب العلمية، بريوت، 

نية املرام من تلسري آيات األحكام، حممد صديق حسن خان القنوجهل،  -

مد حسن إسامعية وأمحد فريد املزيدع، دار الكتب العلمية، حقيق حم

 م2225

ايداية إىل بلوغ الن اية، مكهل بن أيب طالب القييس، جمموعة رسا ة  -

 هع1420الطبعة األوىل  -جامعية، نرش جامعة الشارقة
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 جامعة املل  فيصل باألحساء -كلية اآلماب  
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 ملخص بحث

 يف الةرآن الكري  السياق وأثره يف الرتجين بني معاين املشرتك اللفظي

 يسل  البحث خطا من  يعا يقعوم ععن دراسعة قاععدة معن قواععد التلسعري، 

وأثرها يف الكشف ععن املعنعى املحعدد املعراد معن املشعرتك  -وههل قاعدة السيايف  -

الللظهل يف القرآن الكريم، الذع صثر يف تأويله اختالف امللّسين، ويرجع  ذلع  إىل 

خلاء معنى املشرتك الذع يقبة اوضافة إىل صة معانيعه، وحيعاول البحعث إبعراع أثعر 

بة معاف املشرتك الللظهل، بام يصب يف بيان  الداللة السياقية يف حقيق احلد اللاصة

االلتحام النيص الذع عليه قوام نظرية العنظم، مقعدما ألحعد مععاف الللعظ املشعرتك 

ومؤخرا للباقهل من معانيه، صة ذل  يف ضوء السيايف الشمويل املشعتمة ععن العنظم 

لّسع القعرآن احلاف بااية سباق ا وحلاق ا، والسيايف الكيل للقرآن الكريم؛ فخري ما ي

الكريم هو القرآن ذاته، ومن هذا املنطلق رصز البحعث ععن البععد التطبيقعهل يف بيعان 

املعنى املراد من الللظ املشرتك يف القرآن الكريم، مبينا أن أثعر السعيايف ال ينحرصع يف 

وظيلة الكشف عن املعنى وتوضيحه فحسب، بة ين ض السيايف بدور جليعة ثعان 

لللظ املشرتك املتععددة، فريشع  املعنعى املؤيعد معن معانيعه وهو الرتجي  بة معاف ا

 .بالسيايف للقبول، ويأيت عن الباقهل من معانيه بالتأخري أو اوبعاد

وقعد صشعف البحعث ععن معدى اجل عد العذع حيتاجعه حقعة التلسعري   

ألجة ترتيب مضامينه وهتذيب مباحثه، مت اوعا صة ععا ق حيعول دون نمعو 

  بسععلوك املععن ج العلمععهل القععا م عععن حكععيم علععم التلسععري وتطععوره، وذلعع

 .السيايف الكيل للقرآن الكريم
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Abstract 
  

This research work follows a systematic approach based on 

studying one rule of explication; the rule of context, and its role in 

revealing the intended meaning of homonymous words in the Holy 

Qur'an, a subject on which many exegesists disagree. The reason of 

this disagreement is the ambiguity that surrounds homonymous words, 

which accept adding new meanings to them. 

It seeks to highlight the influence of contextual connotation in 

distinguishing between the meanings of homonymous words, aiming at 

explaining the textual unity of Stringing Theory (a theory that deals with the 

way words relate to one another in a sentence), and preferring one meaning 

over the others.  This can be grasped through the comprehensive context that 

includes what precedes the Qur'anic verse and what follows it, as well as the 

overall context of the Holy Qur'an, because there is no better evidence in 

interpreting the Qur'an than the Holy Qur'an itself.  Based on this theory, this 

research focuses on the applied dimension in the process of disambiguating 

homonymous words in the Holy Qur'an, explaining that the role of context is 

not limited to revealing the true meaning. Indeed, context plays another 

significant role; favoring a single meaning out of many possibilities of 

homonymous words in the Holy Qur'an. It recommends a meaning that fits in 

a specific context, and downgrades or disregards the rest all together. 

It reveals how much the Science of Qur'anic explication needs to 

organize its content and regulate its methodology, and thus, it 

overcomes all obstacles in its way towards development and progress 

of the science of Qur'an explication by adopting a scientific method 

based on taking the whole context of the Holy Qur'an into 

consideration. 
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 املةدمة

احلمد هلل رب العاملة، والصالة والسالم عن سيد األولة 

 :وااخرين، رسولنا حممد وعن آله وصحبه أمجعة، وبعد

فقد اتلقت صلمة اللغوية وامللّسين عن أن السيايف واحد من أهم 

املرجحات يف ف م الن  القرآف، فله أثره الواض  يف الكشف عن اوهبام 

املشرتصة يف القرآن الكريم، ألن سيايف الكالم يمثة نتي ة املكتنف للللا  

دراسة الن  الذع هو متتاب  ومتناسق يف نظمه ومعناه، باعتبار السابق 

والالحق، وقد اعتنى امللّسون بدراسة السيايف دراسة فا قة، سلي ا 

االطالا عن ثالثة صتب من أم ات صتب التلسري، وههل شاهدة عن مسرية 

سريية لكتاب اهلل تعاىل، وهذه التلاسري الثالثة ممثلة ملراحة عمنية احلرصة التل

 :تتللة

 .هع للمرحلة األوىل( 512)تلسري ابن جرير الطربع املتوىف سنة  :فأوهلا

 .هع للمرحلة الثانية( 982)تلسري أيب السعود املتوىف سنة : ثانيها

 .لثالثةهع للمرحلة ا( 1272)تلسري االو  املتوىف سنة : ثالثها

فال تزال تطالع  عبارات القوم اللخمة يف هذا الشأن، مثة قول شيخ 

هذا قول خية بلخامة التنزية، وهذا قول ال يتلق م  : اوسالم أيب السعود

جزالة النظم اجللية، وهذا قول يبعد عن السيايف بمراحة، بام يؤصد أن امللّسين 

دة السيايف، والتنويه بأثرها هم األرسخ قدما، واألسبق أثرا يف االعتداد بقاع

اللاعة يف ف م الن  القرآف، وهبذا يظ ر أن نظرية السيايف نظرية ولدت يف 
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 .البيئة العربية، وليست نظرية وافدة صام يروج يا بعض املعا ين

نال القرآن الكريم من العناية واالهتامم حلظا وتلسريا ودراسة ما مل 

فالقرآن الكريم صالم اهلل تعاىل، أنزله ينله صتاب آخر، وال غرابة يف هذا، 

رمحة للناس صافة، متكلال بحلظة من الزيادة والنقصان عن مدى الزمان، 

 . إىل أن وصة إلينا صام نزل عن سيد املرسلة عليه أفصة الصالة والتسليم

وقد سل  امللّسون من  ة اثنة للكشف عن معاف القرآن 

 :الكريم، وأحكامه، ومقاصده مها

 .التلسري باملأثور: األول

 .التلسري بالرأع: الثاف

وصان لكة من ج من هذين املن  ة سامته اخلاصة التهل متيزه عن 

قسيمه، فامتاع من ج التلسري باملأثور عن من ج التلسري بالرأع بتقدمه من 

حيث األولوية أوال، والوثويف ثانيا، وذل  ألن التلسري باملأثور يقوم عن 

 :هلشعب ثالث ه

تلسري القرآن بالقرآن، وهذه اخلطوة ال يقدم علي ا لء آخر : األوىل

 .باومجاا

تلسري القرآن بالسنة، وهذه اخلطوة أيضا ال سوع جتاوعها : الثانية

 .البتة إذا ص  احلديث عن سيد اخللق 

تلسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعة ريض اهلل تعاىل : الثالثة

 .وة تلصية ليس هذا موطنهعن م، ويف هذه اخلط

أمجعت األمة عن أن أهم وأوىل ما يلّس به القرآن الكريم هو القرآن 
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 :نلسه وانطلقوا يف تقرير هذه احلقيقة الواضحة من مسلامت ثالث

 .أن خري من يلّس الكالم قا له، ف و األعرف بمعانيه ومراميه: األوىل

القرآن الكريم أمر املؤمنة من مجلة األوامر اويية الواردة يف  :الثانية

بالرد إىل اهلل تعاىل عند التناعا واالختالف، والرد إىل اهلل تعاىل أول ما يكون 

 .بالرد إىل القرآن الكريم

 . القرآن الكريم هو مصدر الترشي  األول يف دين اوسالم احلنيف: الثالثة

ري والتحاصم إىل قاعدة السيايف القرآف اجللية هو فرا عن أصة تلس

رمح ام اهلل –القرآن بالقرآن، وقد نقة صة من الشيخة الذهبهل والزرقاف 

ُيلّسي بعضه بعضَا، وإن أفضة  إن القرآن": عن أهة التلسري قويم -تعاىل 

قرينة تقوم عن حقيقة معنى الللظ موافقته ملا سيق له من القول، واتلاقه م  

 ."الكتاب ب ملتهمجلة املعنى، وا تالفه م  القصد الذى جاء له 

إن هذا النقة الرصي  عن أهة التلسري يبة أن السيايف القرآف عن 

 :مستوية مها

سيايف خاص جز هل، وهو السيايف القريب املحيط بالن  امللّس : األول

صالكلمة يف اجلملة، واجلملة يف ااية، وااية يف جمموعة اايات السابقة 

الوحدة املوضوعية يف )ة يف السورة الواحدة والالحقة، وجمموعة اايات املتعانق

، وامللحو  يف املستوى األول من السيايف القرآف أنه مستوى (السورة القرآنية

ة يف اجلملة، اجلملة يف ااية، ااية يف املقط ، املقاط  يف السورة إىل  الكلم: تكاميل

                                                 

 .44، ص 2:  انظر مناهة العرفان، ج. 105ع  102، ص 1: التلسري وامللّسون، ج (1)
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 .أن يرتقهل السيايف القرآف إىل املستوى العام الكيل

ايف عام صيل، وهو السيايف القرآف العام بأصمله من أوله إىل سي:  الثاين

آخره، حيث إن للقرآن الكريم طريقة يف الرتتيب والروابط فريدة، حتى 

فام أحسن هذا الرتتيب، ألن أصثر  ": -رمحه اهلل  –قال اومام الراعع 

 . "لطا ف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط

يواعن بة اومجال والبيان، واوطاليف هذا النسق القرآف الذع 

والعموم واخلصوص، والتشابه واوحكام، فال بد من التنسيق  والتقييد،

بة هذه الثنا يات حتى تظ ر احلقيقة يف صورة متكاملة يف ضوء السيايف 

 .الشامة

 :أمهية البحث

ع يعد موضوا السيايف القرآف من املوضوعات امل مة يف جمال 1

نية، وذل  ومجاا اللغوية وامللّسين عن أن السيايف الدراسات القرآ

 .رصيزة م مة يف الكشف عن معاف الكالم ومقاصده

ع استقراء مجي  األللا  القرآنية املشرتصة الواردة يف القرآن الكريم عن أظ ر 2

 .األقوال، وتناويا بالدراسة يف ضوء السيايف القرآف اجلز هل والكيل

القرآنية الكامنة يف نسقه املع ز مصداقا ع الكشف عن األرسار 5 

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ژ : لقوله تعاىل

                                                 

 .143، ص 12: ملاتي  الغيب، ج (1)
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 . ژڈ  

ع حماولة حديد املعنى املراد من األللا  القرآنية املشرتصة يف ضوء 4 

 :السيايف القرآف بقسميه اجلز هل والكيل أو الداليل واملقامهل

وهو حصيلة استعامل الكلمة ، (الداليل) هل السيايف اجلز: األول   

داخة نظام اجلملة، عندما تتساويف م  صلامت أخرى، مما يكسب ا معنى 

فاملعنى يف السيايف الداليل مغاير للمعنى الذع تقدمه . خاصًا حمدداً 

املع امت اللغوية، ألن املعنى املع مهل متعدد وحمتمة، يف حة أن املعنى 

يل اللغوع هو معنى معة له حدود واضحة الذع يقّدمه السيايف الدال

 .وسامت حمددة غري قابلة االشرتاك، أو التعميم

وهو حاصة العالقات الزمانية، ، (املقامهل)السيايف الكيل : الثاف   

واملكانية التهل سرع في ا الكالم، وقد أسس علامء املسلمة من امللّسين، 

، فعربَّ عنه البالغيون واألصولية، واللغوية يذا النوا من السيايف

 .مثاًل سا را( لكةي مقام مقال) :وقد أضحت صلمت م( املقام)بمصطل  

ع تعد هذه الدراسة إضافة علمية نوعية يف جمال الدراسات القرآنية 4

عن دراسة سابقة يف  -يف حدود اطالعهل  -واللغوية، حيث أف مل أقف

حديد معاف األللا   الكشف عن أثر السيايف القرآف اجلز هل والكيل قهل

 .القرآنية املشرتصة

 

                                                 

 .12: سورة النساء، ااية (1)
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 :الدرا ات السابةة

هناك عدد من البحوث والرسا ة العلمية اجلادة يف موضوا السيايف 

دراسة تبة  -يف حدود اطالعهل –غري أف مل أر  القرآف، واملشرتك الللظهل،

يف الكشف عن  –وهو مرج  من املرجحات يف علم التلسري  -أثر السيايف 

وهو نوا من األللا  الذع يعد  –املراد من األللا  القرآنية املشرتصة  املعنى

 .وللسيايف أثر ظاهر يف حديد معناه -سببا من أسباب اخلالف يف التلسري

 :منهج البحث

البحث املن ج االستقرا هل، واالستنباطهل، والنقدع،  هذااتبعت يف 

أظ ر األقوال، ثم ن مجي  األللا  القرآنية املشرتصة يف عوذل  بالوقوف 

حلية معاني ا يف ضوء السيايف القرآف اجلز هل والكيل يف تل  املواض ، 

 .وبيان الراج  من املرجوح، وأثر السيايف القرآف يف ذل 

 : حدوم البحث

عن بحث األللا  القرآنية املشرتصة يف أظ ر  الدراسةتقترص هذه 

يف الكشف عن املراد  األقوال، وبيان أثر السيايف القرآف اجلز هل والكيل

 .من ا
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 :خطة البحث

 .وفي ا أمهية البحث وأسباب اختياره ومن  ه وخطته: املقدمة

 .السيايف تعريله ومكانته وأنواعه: املبحث األول

 . تعريف السيايف لغة واصطالحا: املطلب األول 

 .مكانة السيايف وأمهيته يف التلسري: املطلب الثاف 

 .يايف القرآفأنواا الس: املطلب الثالث 

نامذج تطبيقية لتحكيم قاعدة السيايف والرتجي  هبا يف : املبحث الثاف 

 .األللا  القرآنية املشرتصة

 .تعريف املشرتك لغة واصطالحا: املطلب األول 

 .أنواا املشرتك اللغوع: املطلب الثاف 

 .سامءأثر السيايف يف الرتجي  بة معاف املشرتك الللظهل يف األ: املطلب الثالث 

 .االشرتاك يف اسم القرء: النموذج األول

 .االشرتاك يف اسم التأوية: النموذج الثاف

 .االشرتاك يف الذع بيده عقدة النكاح: النموذج الثالث

 .االشرتاك يف الوصف بالعتيق: النموذج الراب 

 .أثر السيايف يف الرتجي  بة معاف املشرتك الللظهل يف األفعال: املطلب الراب  

 .االشرتاك يف فعة عسعس: نموذج األولال

 .االشرتاك يف فعة يعدلون: النموذج الثاف

أثر السيايف يف الرتجي  بة معاف املشرتك الللظهل : املطلب اخلامس 

 .يف احلروف
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 .االشرتاك يف حرف الواو: النموذج األول

 .االشرتاك يف حرف اجلر من: النموذج الثاف

ث وتوصياته، ثم أتبعت ا بقا مة املصادر وضمنت ا نتا ج البح:  اخلامتة

 .واملراج 

 

أسأل أن يوفقنا للسداد والصواب يف مجي  أقوالنا وأفعالنا إنه  واهلل

 .خري مسؤول وأجود معط
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 املبحث األول

 السياق تعريف  ومكانت  وأنالاع 

 

 :وفي  ث ثة مطال   

 .تعريف السياق لغة واصط حا: املطل  األول  

 .مكانة السياق وأمهيت  يف التفسري: الثاين املطل   

 .أنالاع السياق الةرآين: املطل  الثالث  
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 املطل  األول

 تعريف السياق لغة واصط حا  

 

 السياق لغة: أوال   

سيايف الكالم ، أصة السيايف، ِسوايف فقلبت الواو ياًء لكّسة السة

لغوية يدور عن معنى هو تتابعه، ورسده، واطراده، وأصة هذه املادة ال

 والقاف والواو السة( سويف)": قال ابن فارس رمحه اهلل تعاىل التتاب ،

ء، َحْدوُ  وهو واحد، أصة ييقة َسوقًا، يسوقه ساقه :يقال اليشَّ  ما: والسَّ

ويف وَأَسْقُتُه، َصَداق ا، امرأيت إىل سقُت  :ويقال الدواّب، من استيق  والسُّ

 والسايف أسوايف، واجلم  لء، صةي  من إلي ا ُيسايف ملا هذا، من مشتّقةٌ 

 ينْسايف املال ألنَّ  بذل  سّميت إّنام ُسويف، واجلم  وغريه، لإلنسان

 جلب ا اوبة سويف: سايف":، وقال الراغب رمحه اهلل تعاىل"علي ا

، وجاء "اوبة صانت م ورهم أن وذل  املرأة إىل امل ر وطردها، وسقت

 عا ومساقا وسياقة، وسياقا، سوقا، املريض (سايف)": يف املع م الوسيط

 احلديث يسايف وإلي  وسلسله، رسده، :احلديث سايف الروح، نزا يف

 الكالم وسيايف امل ر،( السيايف) ...إلي ا ومحله أرسله املرأة إىل وامل ر يوجه،

."سيايف االحتضار يف هو يقال والنزا عليه، سرع الذع وأسلوبه تتابعه،

                                                 

.117: ، ص5: ، ج(سويف)مادة مع م مقاييس اللغة،  (1)

 .بترصف. 521، ص 1: ج، (سويف)امللردات يف غريب القرآن، مادة  (2)

 .453، ص 1: ج، (سايف)مادة  ،املع م الوسيط (5)
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 اصط حاالسياق : ثانيا

النظم الللظهل أمه ا أن السيايف هو  ،تتللةتعاريف للسيايف عدة 

إن ":  ملته، وقد قال اهة التلسريب ،للكلمة وموقع ا من ذل  النظم

 الللظ معنى حقيقة عن تقوم قرينة أفضة وإن بعضَا، بعضه ُيلّسي  القرآن

 القصد م  هوا تالف املعنى، مجلة م  واتلاقه القول، من له سيق ملا موافقته

 ."ب ملته الكتاب له جاء الذى

وعن هذا التعريف فالسيايف يتكون من جانبة اثنة تتللة 

 :ومتكاملة مها

بة النظم الللظهل املكون من السابق والالحق فحسب، : األول

ال خيرج عن صونه ترصيًبا أو نظاًم ، وهو هبذا والكتاب صله ،والقطعة صل ا

ليه السيايف الداليل، أو السيايف اجلز هل، أو السيايف ، وهو ما يطلق علغوًيا

 .اخلاص

خارج عن ، وهو صة ما يتصة بالكلمة من ظروف ومالبسات: الثاين

الرتصيب اللغوع مت اوع حلدوده، ولكن يبقى رغم صونه ينتظم عنا  غري 

 ،لغوية ال يقة أمهية عن النظم الللظهل يف حديده معاف احلدث اللغوع

، أو السيايف الكيل، أو السيايف املقامهله امللّسون ما ساموهذا النظم هو 

، واملخاطِب السيايف العام، واملقام يتألف  من حيثيات عديدة مثة اخلطاب،

 .واملخاَطب، والزمان، واملكان
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ببيان مل وم السيايف الشمويل، وأن الشاطبهل   ح اومامقد و

الكالم من  الكالم الواحد قد يكتنله االختالف بسبب تغاير ظروف

أحوال، وأوقات، وحوادث وهذه صل ا تشكة الصورة الكاملة لتل م املراد 

 األحوال، ب ختالف ختتلف املساقات أن": من الكالم، يقول رمحه اهلل تعاىل

 يكون فالذع والبيان، املعاف علم ىف معلوم وهذا والنواعل، واألوقات،

 بحسب وآخره، الكالم أول إىل االلتلات واملتل م املستم  من بال عن

 آخرها يف وال آخرها، دون أويا يف ينظر ال في ا، احلال اقتضاه وما القضية

 بالبعض، متعلق فبعض ا مجة عن اشتملت وإن القضية ف ن أويا، دون

 آخر رد عن للمتل م حمي  فال واحد، لء ىف ناعلة واحدة قضية ألهنا

 ف م ىف الشارا مقصود حيصة ذاك وإذ آخره، عن وأوله أوله، عن الكالم

 يص  فال مراده، إىل به يتوصة فال أجزا ه ىف النظر فريف ف ن املكلف،

 واحد موطن يف إال بعض، دون الكالم أجزاء بعض عن النظر يف االقتصار

 ."اللسان بحسب الظاهر ف م يف النظر وهو
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 املطل  الثاين

 مكانة السياق وأمهيت  يف التفسري

الل عم حسن م ام يؤدع إىل  أصال يعد السيايفلعلامء عن أن فقد اتلق ا

، وقعد باتعت ةيألوامر الرشععبعا االلتعزامبام حيقق حسعن  عن اهلل ورسوله 

يقعول اومعام ابعن هذه حقيقة مسعلمة عنعد اللغعوية، وامللّسعين وغعريهم، 

 املحتمعة، وتعيعة امل معة، تبيعة إىل يرشعد السعيايف": رمحه اهلل تععاىلالقيم 

 وتنعوا املطلعق، وتقييعد الععام، وختصعي  املعراد، غعري احتامل بعدم لقط وا

 يف غلط أمهله فمن املتكلم، مراد عن الدالة القرا ن أعظم من وهذا الداللة،

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ژ  :تعععاىل قولععه إىل فععانظر مناظرتععه، يف وغععالط نظععره،

 ."احلقري الذلية أنه عن يدل سياقه جتد صيف   ژڑ  

داللعة توجعد داخعة داخعة العن ، فع ن ال ا صان الرتصيب موجعوداً ف ذ

العزيعز، الكعريم، تسعتعمة : يف اايعة الكريمعة السيايف، فالكلمتان الواردتان

ملعنى اوصرام يف املع امت اللغوية، يف حة أن املقصعود هبعا يف هعذا السعيايف 

املحعدد يف  القرآف هو ضد اوصرام، ولذل  ف ن املراد هبعا يف السعيايف القعرآف

 قعال فع ن": سورة الدخان هو اوهانعة، قعال اومعام الطعربع رمحعه اهلل تععاىل

 سعواء إىل بالعتة ويذّل  اهلل، ذصره الذع بالعذاب هيان وهو قية وصيف: قا ة

ژ   ژ  ژ : قولعععه إن: قيعععة،   ژژ   ژ  ڑ    ڑ  ژ : اجلحعععيم
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 نعهولك والكعرم، بعالعّزة لعه ذل  قا ة من وصف غري،  ژڑ    ڑ  

 وجعه ععن بعذل  لعه وتعوبيخ العدنيا، يف نلسعه به يصف صان بام له منه تقري 

 ااخعرة، يف له فقية الكريم، العزيز أنا إف: يقول الدنيا يف صان ألنه احلكاية،

 إنع  تعزعم صنعت ف نع  اليوم، ايوان هذا ُذيف: النار يف به ُعّذب بام عّذب إذ

 تقععول صنععت الععذع فععأين ة،امل عع الععذلية أنععت وإنعع  الكععريم، العزيععز أنععت

 ."بعّزت  العذاب من متتن  هال والكرم، العزّ  من وتّدعهل

 وصعيغة لإلحسعاس، مسعتعار والعذويف": وقال ابن عاشعور رمحعه اهلل

ڈ  ژ    ژ  ڑ    ژ : اوهانعععععة، وقولعععععه تععععععاىل يف مسعععععتعملة األمعععععر

 عكعس واملقصعود. الضعّدية بعالقة الت كم يف مستعمة خرب ژڑ

 ."الت كمهل للمعنى والتأصيد امل ان، الذلية أنت :أع مدلوله،

ويش د ملا ذهب إليه هؤالء األعالم سيايف ااية الكريمة؛ فسباق ا 

ٻ   ٻ ٱ ژ   :وحلاق ا يتكلم عن الكافر األثيم، قال اهلل تعاىل

ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ   ڦ  ڦ     ٹ      ٹ      ٹ      ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ    
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 . ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ    

ولعة من أوض  الشواهد القرآنيعة التعهل تكشعف ععن أثعر السعيايف يف 

رآنيععة التععهل هععهل اللبنععة األوىل يف الععنظم بيععان األرسار البيانيععة للملععردات الق

 :اجللية ما نبه له العالمة ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل وهو يلّس قولعه سعبحانه

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ژ 

 َصّسه :أع حاطم، َحطمه الذع اليشء: واحُلطام": ، قال ژۀ      ہ  

 واجُلعذاد، الُلتعات، :مثعة ُفععال عنة عليه تدل صام املحطوم، بمعنى ف و ودّقه

 والُقاَلمعععة، صالُقصاصعععة، التأنيعععث هبعععاء منعععه املقعععرتن وصعععذل  والعععُدقايف،

 معن خروجعه بععد ينبعت معا جلعلنعا نشعاء لعو: والُقاممعة، واملعنعى والُكناسة،

 قبعة حرشعات أو ري ، أو َبَرد، من حيطمه ما عليه نسلط بأن ُحطاماً  األرض

ۀ      ژ : وقولععه بععه، االنتلععاا قبععة حطامععاً  جعلععه رادفععامل بععه، تنتلعععوا أن

 حطامعاً  جعلعه ععن يتلرا :أع ژڻ   ۀ  ژ  مجلة عن تلري  ژہ

 ژۀ      ژ  فلعة ، ژہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       ژ : تقولون تصريوا أن

 فعععة َوْقعع  امللّسععين، وأعضععة مجيعع  مَحَلععه هععذا وعععن  تععم،: بمعنععى هنععا

 ژہ  ژ: عيعد وابعن وقتعادة، وجماهعد، عبعاس، ابعن فععن ، ژہ  ژ

 ابعن وقال تندمون،: وقتادة احلسن وعن تتالومون،: عكرمة وعن تع بون،
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 فععة :أع وهعو فعات، معا ععن تل ف هو:  الكسا هل وقال ، حزنون: صيسان

 وتلك عُت، تنعمعت، :أع تلك عت،: العرب من األضداد تقول ژہ  ژ

 املعادة هذه أن واملش ور َفكِه، ةماد من ژہ  ژ فعة أن حِزنُت، ذل  أع

: بقولعه وبيانعه رة،عاملسع ضعد سعيايف السعيايف ولكعن واللرح، املّسة عن تدل

واالنبسعاط،  املّسعة:  فالُلكاهعة ذل ، يؤيد ژہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       ژ

 فعععة مععادة ظععاهر عععن جاريععاً  يكععون أن سععوع اايععة معنععى أن فتحصععة

 ايعْزل معن أخالق عم معتعاد عن يم محالً  هبم هتكامً  ذل  ويكون ژہژ

ژہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       ژ قولعه معن بعده ما الت كم وقرينة اهلل، بآيات

 تنععدمون، بمعنععى  ژہ  ژ جعععة عععن اايععة حممععة يكععون أن ، وسععوع

     ."غريه يعوضه وق  ال هنا ژہ  ژ للعة صان ولذل  وحزنون،

جتعة املتلقهل عن قدر صاف من  والذع أجزم به هنا أن مراعاة املقام

الوعهل ودراك مرامهل الكالم الذع قصده صاحبه، فسيايف آية سورة الواقعة 

الذع يعطهل معنى املّسة  ژہژ: بسباق ا وحلاق ا يمن  بتاتا محة للظ

 .واالنبساط عن معناه احلقيقهل إال عن ج ة الت كم واالست زاء

 :األصة تقريرا بقوله هذا رمحه اهلل تعاىل اومام الشاطبهلويزيد 

 ذل  عن والدلية القرآن، علم أراد ملن العمة التنزية أسباب معرفة"

 :أمران

القرآن،  نظم إع اع به يعرف الذع والبيان املعاف علم أن :أحدمها
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 مقتضيات معرفة عن مداره إنام العرب، صالم مقاصد معرفة عن فضال

 أو املخاطِب، أو اخلطاب، نلس ج ة من اخلطاب حال األحوال،

 حالة، بحسب ف مه خيتلف الواحد الكالم إذ اجلمي ، أو املخاَطب،

 اوباحة، معنى يدخله وصاألمر ذل ، غري وبحسب تاطبة، وبحسب

 األمور إال املراد معناها عن يدل وال وأشباه ا، والتع يز، والت ديد،

 صة وال ينقة، حال صة وليس األحوال، مقتضيات وعمدهتا اخلارجة،

 فات الدالة القرا ن بعض نقة فات وإذا املنقول، الكالم بنلس تقرتن قرينة

 يف مشكة لكة رافعة األسباب ومعرفة منه، لء ف م أو مجلة، الكالم ف م

 السبب معرفة ومعنى بد، بال الكتاب ف م يف امل امت من ف هل النمط، هذا

 . "احلال مقتىض معرفة معنى هو

بحث التلسريع يف جمال الدراسات الدينية، إذ وانطالقا من أمهية ال

غايته صيانة ساحة التنزية اجللية عن شبه املشب ة، وأباطية املبطلة، 

حرص امللّسون منذ الوهلة األوىل عن احليلولة دون العبث بنصوص 

القرآن الكريم؛ فعمدوا بعد عملية طويلة من االستقراء واجلم  إىل رصد 

عامل التهل تعة عن التلسري السليم للنصوص جمموعة من القواعد وامل

ولتكون بمثابة امليزان الذع يعرف به التلسري املقبول من ، القرآنية الكريمة

وقد صان السيايف من أبرع األصول التهل اعتمدها امللّسون . التلسري املردود

بام ينضوع عليه من القواعد والقرا ن، فلملّسع القرآن فضة السبق يف 
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 .دور السيايف تأصياًل، وتلصياًل، وتطبيقًا، منذ وقت مبكرالكشف عن 

ه اجلليعة تلسرييقرر ذل  ويؤصده ما أصله اومام الطربع رمحه اهلل يف 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ژ  :قولعه تععاىل ومنعه صالمعه يف –وهو صثعري جعدا  –

  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  پٻ  پ

 ژڦ  ڦ  ڤ     ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿٿ

ڤ   ڦ  ژ  :تععععاىل واختلعععف يف معنعععى قولعععه": ، حيعععث يقعععول

، العذباب: اايعة، وبعاملطلوب: عنعهل بالطالعب: فقال بعض م، ژڦ

ح عاج، ععن ابعن : ثنا احلسة، قعال: حدثنا القاسم، قال :ذصر من قال ذل 

 آيعععت م: قععال،  ژڤ   ڦ  ژ  :ُجععَريج، قععال ابعععن عبععاس، يف قولعععه

ڤ   ژ  معنععى ذلعع : وصععان بعضعع م يقععول، الععذباب: ﴾َواملَْْطُلععوُب ﴿

إليعه الصعنم أن ،  ژڦژ  ،من بنهل آدم إىل الصنم حاجتعه،  ژڦ

، ضعععف عععن ذلعع  وع ععز: يعطععهل سععا له مععن بنععهل آدم مععا سععأله، يقععول

 :والصواب من القول يف ذل  عندنا ما ذصرته عن ابعن عبعاس معن أن معنعاه

                                                 

يظن أن اوشادة بالسيايف، ودوره الريادع من مبتكرات الدراسات اللسانية احلديثعة، فال  (1)

إن اللكععرة القا لععة ب مكععان ": بععراون ويععول ومععدارس حليععة اخلطععاب املعععا ة، يقععول

السعيايف قعد أصعبحت يف حلعياًل صعاماًل بعدون مراععاة ( مجلعة معثالً )حلية سلسلة لغويعة 

بعروع هعذا االهعتامم متعأخرًا عنعد غعري املسعلمة ع صعام  إذا صان "السنة األخرية حمة ش 

يل م معن العبعارة السعابقة ع فع ن عنايعة علعامء اوسعالم بالسعيايف صانعت مصعاحبة لنعزول 

الشعبكة العنكبوتيعة ععن . وصان له استحضار مؤثر يف ف م الن  القرآف، القرآن الكريم

  http://www.alukah.net/Sharia/1243/451/#ixzz2IuorCdbq :هذا الرابط

 .75: سورة احلج، ااية (2)
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ا سلب ا إياه، وهو الطيب وع ز الطالب وهو ااية أن تستنقذ من الذباب م

وإنعام قلعت هعذا القعول أوىل بتأويعة ذلع ، الذباب، : واملطلوب ;وما أشب ه

ألن ذل  يف سيايف اخلرب عن ااية والذباب، فأن يكون ذلع  خعربا ععام هعو 

 ."به متصة أشبه من أن يكون خربا، عام هو عنه منقط 

واملطلوب  فابن جرير رمحه اهلل رج  أن يكون الطالب هو ااية

 .الذباب، من داللة السيايف وتتاب  نظم ااية برد آخرها عن أويا

ومن الشواهد التلسريية التهل تظ ر اعتامد امللّسين عن قاعدة 

السيايف يف الكشف عن املعنى املقصود من املشرتك الللظهل يف القرآن 

يف  ىلأورده احلافظ ابن صثري واملحقق الشنقيطهل رمح ام اهلل تعاالكريم ما 

ڍ   ڍژ: يف قوله تعاىل ، وهو من املشرتك الللظهل،املراد باوحصان

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ڱ  ڱ    ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳگ  گ  گ  گک    ک  ک

ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ    ہہ

ۅ  ۉ    ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ڭڭ

 ہژ: فقد رج  صالمها أن املراد باوحصان يف قوله تعاىل ژۉ

 ژ ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ہ

                                                 

: جالبحعر املحعيط، انظعر . 555ع  553، ص 15: ج جام  البيان عن تأويعة آع القعرآن، (1)
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 . أنه التزويج لداللة السيايف

أن املراد باوحصان ها هنا  -واهلل أعلم  -واألظ ر ": قال ابن صثري

ڍ  ڍژ :التزوج؛ ألن سيايف ااية يدل عليه، حيث يقول اهلل تعاىل

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

وااية الكريمة سياق ا يف اللتيات املؤمنات، ، ژ ک ک ک

تزوجن صام فّسه ابن  :أع ژہ ہژ: اىلععوله تعععفتعة أن املراد بق

."عباس ومن تبعه

فعع ذا تععزوجن، : أع ژہ  ہ  ژ  :قولععه تعععاىل": وقععال الشععنقيطهل

ہ  ژ : قولععه تعععاىل إن املععراد باوحصععان يف: وقععول مععن قععال مععن العلععامء

اوسععالم خععالف الظععاهر مععن سععيايف اايععة؛ ألن سععيايف اايععة يف  ژہ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ژ اللتيععععات املؤمنععععات حيععععث قععععال 

 ." ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک

ليتبة املعنى املحدد من  فال بد من رد آخر ااية الكريمة عن أويا

 .الكلم

                                                 

 .454، ص 5: جتلسري القرآن العظيم،  (1)

 .575ع  573، ص 1: جأضواء البيان يف إيضاح  القرآن بالقرآن،  (2)
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 املطل  الثالث

 لسياق الةرآينأنالاع ا

يف  ينضوعلسيايف القرآف من أربعة دوا ر بعض ا يتكون نطايف ا   

 .املتعدد املت دد روافد اوع اع القرآفوهذا من  ،عليه وينبنهلبعض 

 :ودوا ر السيايف القرآف األرب  ههل

 .املتمثة يف أويا وآخرها سيايف ااية: األوىل  

 .اللحايفاملتمثة بالسبايف و سيايف اايات: ةالثاني  

 .صاملة املتمثة يف مطلع ا وختام ا سيايف السورة: ةالثالث 

 . صامال من أوله إىل آخره سيايف القرآن: ةالرابع 

خط من  هل ذو األرب  متكاملة تكاماًل ينتج عنه  الدوا روهذه   

، ويمكن أن يقسم السيايف القرآف بدوا ره معان متعددة وأغراض متنوعة

 :يةاألرب  إىل النوعة اات

السيايف الداليل، أو السيايف اجلز هل، أو السيايف اخلاص، : األول  

حصيلة استعامل الكلمة داخة نظام ااية الواحدة، أو اايات : هوو

العديدة بالسبايف واللحايف، أو السورة صاملة، أو القرآن الكريم صامال، مما 

لداليل مغاير فاملعنى يف السيايف ا. يكسب امللردة القرآنية معنى خاصًا حمدداً 

للمعنى الذع يقدمه املع م، ألن املعنى املع مهل متعدد وحمتمة، يف حة 

أن املعنى الذع يقّدمه السيايف الداليل هو معنى معة له حدود واضحة 

 .وسامت حمددة غري قابلة للتعدد أو االشرتاك أو التعميم

 وبععاالعتامد عععن السععيايف الععداليل يف الكشععف عععن املعنععى املععراد مععن  
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املشرتك الللظهل يعلم عدم احلاجة إىل القعول بحمعة املشعرتك ععن حمتمالتعه 

 بععة الللععظ اشععرتاك يف فصععة": هل رمحععه اهلل تعععاىلعصععام قععرر اومععام الزرصشعع

 حقيقعة أو حقيقتعة، بة مشرتصا الللظ يكون قد وجماع، حقيقة أو حقيقتة،

  ۇئوئ  ۇئ         ەئ    ەئ  وئژ  :تععاىل صقولعه مجيععا علي ام محله ويص  وجماع،

 :أع يضعارر وقيعة يضارر، املراد ، قية ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 أظ عر، وحيتمعة وهعذا واخلعط الشع ادة فيكتم يضارر، ال والش يد الكاتب،

 رضر، فيععه وقععت يف فيطلبععه عنععد يضععارره ال والشعع يد الكاتععب دعععا مععن أن

 فععن  ژ ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ : قوله تعاىل وصذل 

 قلنعا إذا أمعا القعولة، ععن املعنية صال الللظ هبذا اهلل أراد يقال أن سوع اهذ

 يكعون فبعأن بعاملن  قلنعا إذا وأمعا فظعاهر، معنييعه يف املشعرتك اسعتعامل ب واع

."هذا ومرة هذا، أريد مرة مرتة به خوطب قد الللظ

توعب يسالسيايف املقامهل، أو السيايف الكيل، أو السيايف العام، : الثاف

هذا النوا العالقات الزمانية، واملكانية التهل نزل في ا القرآن الكريم، وقد 

أسس ملّسو القرآن الكريم، يذا النوا من السيايف، وقعدوا أصل م 

مراعاة املقام جتعة املتلقهل عن قدر صاف من ، ف(لكةي مقام مقال): الش ري

تكزات السيايف فمن مرالوعهل ودراك مرامهل الكالم الذع قصده صاحبه، 

مقاصد القرآن الناظم )املقامهل يف القرآن الكريم اعتباره للسيايف املقاصدع 

                                                 

 .212: سورة البقرة، ااية (1)

 .255: سورة البقرة، ااية (2)

.221ع  227: ، ص2: ج الربهان يف علوم القرآن، (5)
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معتربة يف تلسري صالم اهلل تعاىل صله، بة سب  القرآن ومقاصد، (كربىال

وقد أمجة ، االعتامد علي ا يف صة سورة وآية منه حسب ما يقتيض املقام في ا

إصالح : األول: ا يف ثامنية مقاصدمقاصد القرآن صل رمحه اهلل ابن عاشور 

سياسة : بيان الترشي ، الراب : هتذيب األخاليف، الثالث: االعتقاد، الثاف

القص  وأخبار األمم الساللة : األمة وصالح ا وحلظ نظام ا، اخلامس

التعليم بام يناسب حاله عرص : للتأ  بصال  أحوايم، السادس

املواعظ : عة ونرشها، الساب املخاطبة، وما يؤهل م إىل تلقهل الرشي

اوع اع بالقرآن ليكون آية دالة عن : واونذار والتحذير والتبشري، الثامن

 . صديف الرسول

 من فيه بد ال اوطاليف عن العرب صالم": وقال الشاطبهل رمحه اهلل

 إىل ترى أال وهزءا، ضحكة وإال صار الصيغ، داللة يف املسايف معنى اعتبار

 م وى بعيدة الكلب، وفالنة جبان أو الرماد، عظيم أسد، أو فالن :قويم

 معنى له يكن مل بم رده الللظ اعترب لو األمثلة من ينحرص ال وما القرط،

 ." رسوله وصالم اهلل، بكالم ظن  فام معقول،

                                                 

 .42ع  50، ص 1: ج امللّس بترصف، غرض يكون أن حيق فيامالتحرير والتنوير،  (1)

 .135، ص 5: املوافقات يف أصول الرشيعة، ج (2)
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 املبحث الثاين

نامذج تطبيةية لتحكي  باعدة السياق والرتجين هبا يف األلفاظ 

 .نية املشرتكةالةرآ

 :وفي  مخسة مطال 

 تعريف املشرتك لغة واصط حا: املطل  األول      

 أنالاع املشرتك اللغالي: املطل  الثاين      

أثددر السددياق يف الرتجددين بددني معدداين املشددرتك : املطلدد  الثالددث      

 .اللفظي يف األ امء

شددرتك أثددر السددياق يف الرتجددين بددني معدداين امل: املطلدد  الرابددع      

 .اللفظي يف األفعال

أثدر السدياق يف الرتجدين بدني معداين املشدرتك : املطل  اخلدام       

 .اللفظي يف احلروف
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 املطل  األول

 تعريف املشرتك لغة واصط حا

 : املشرتك لغة: أوال

عن التعدد، فالطريق املشرتك ما يكون (   ر ك)تدور املادة اللغوية 

كٌ  واسمٌ ": عروسالناس فيه سواء، ويف تاج ال كُ : ُمْشرَتَ  صثرية َمعان فيه َتْشرَتِ

 باب": فارس ابن ، وقال"صثريةً  معافَ  َسَْم ُ  ف ِنه ؛ وَنْحِوها صالَعْةِ 

ى املسميات؟ عن تق  صيف األسامء  باالسمة املختللان الشيئان يسمَّ

ى وفرس، صرجةٍ  الكالم؛ أصثرُ  وذل  املخَتلِلة؛  ثريةالك األشياءُ  وتسمَّ

 ويسمى السحاب، وعة املال، وعة املاء، عة نحو الواحد؛ باالسم

 ."واحلسام واملَُ نَّد السيف نحو املختللة؛ باألسامء الواحد اليشء
  

 :املشرتك اصط حا: ثانيا

ه وقد": قال اومام السيوطهل رمحه اهلل تعاىل   بأنه األصول أهة حدَّ

 أهة عند السواء عن داللةً  فأصثر تتللة معنية عن الدالُّ  الواحدُ  الللظُ 

 صثري ملعنى وض  املشرتك ما": ، ويف التعريلات لل رجاف"اللغة تل 

 القلة، يقابة ما الكثرة ومعنى املعاف، بة الشرتاصه صالعة، صثري، بوض 

                                                 

 .221: ، ص27: ، ج(عك)مادة من جواهر القاموس،  تاج العروس (1)

 :موق  الورايف، 22: ، ص1: الصاحبهل يف فقه اللغة، ج (2)

 :موق  الورايف، 114: ، ص1: جاملزهر يف علوم اللغة،  (5)
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 مشرتصاً  فيكون والشلق، صالقرء، فقط، املعنية بة املشرتك فيه فيدخة

 ."واحد صة إىل بالنسبة وجممالً  جلمي ،ا إىل بالنسبة

 يف وقوا املشرتك، أهو جا ز أو ممتن ؟ أهة اللغة وقد اختلف

 يكونُ  حيُث  السام  عن اوهبام لغرض الوقوا؛ مُمِْكنُ  أنه عن فاألصثرون

 وقد - عنه اهللّ  ريض الصديق بكر أيب عن ُروع صام للَمْلسدة، سبباً  الترصي 

 رجٌة  هذا: قال َهذا؟ َمنْ : الغار إىل ذهاهِبام وقت  النبهل عن رجٌة  سأله

 ومن أدلة اجلم ور عن وقوا املشرتك باللعة ما َنقله السبيَة، هَيْدينهل

 خالف عن االشرتاك أنَّ  حالَف  وال األللا ، من صثري يف  اللغة أهُة 

 .األصة

 

                                                 

  :موق  الورايف، 114: ، ص1: ، جالتعريلات (1)

، رقعم امْلَِدينَعةِ  إىَِل  َوَأْصَحابِهِ   النَّبِىي  ِهْ َرةُ  بابصحي  البخارع صتاب مناقب األنصار،  (2)

.72، ص 5: ج، 5011احلديث 

.114: ، ص1: جاملزهر يف علوم اللغة،   (5)
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 املطل  الثاين

 أنالاع املشرتك اللغالي

 :وية وامللّسين إىل قسمةيقسم املشرتك عند اللغ

وهو الللظ املوضوا يف أصة وضعه ملعنية أو أصثر عن  املشرتك الللظهل،: األول

 :ف هل تطلق ويراد هبا معنية مها( وراء: )ج ة االستقالل، مثة صلمة

 .القدام: أوال

 .اخللف: ثانيا

 الللظية املشرتصات من ف هل واألعهرع عبيدة وإليه ذهب أبو 

  ھ   ھ  ہ ژ  :ه عن ام االو  عند تلسريه لقوله تعاىلعندمها، نقل

 . ژھ   ھ  ے  ے  

 وهو الللظ املوضوا يف أصعة وضععه ألمعراملشرتك املعنوع، : الثاف  

يف ( وراءهعم)صلمعة  ومجاععة، عن معنية، ومثالعه عنعد اامعدع يصديف عام

ڱ    گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ   ژ : قولععه تعععاىل

، وعند تلسريها يقول االعو  رمحعه  ژں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  

 وإنععام أمععام، بمعنععى وراء جمععهلء يف اللغععة أهععة عنععد خععالف وال": اهلل تعععاىل

 يف من عا إرادتعه يصع  حقيقعهل معنعى أنه عن وأصثرهم ذل ، غري يف اخلالف

                                                 

، 15: جروح املعاف يف تلسري القرآن العظعيم والسعب  املثعاف، . 15: ايةسورة إبراهيم، ا (1)

 .221ع  222ص 

 .70: سورة الك ف، ااية (2)
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 ايعع أن الععبعض صععالم وظعاهر مععن األضععداد، هعهل: وقععالوا صععان، موضع  أع

 اسم إهنا: الزترشع عن نقالً  الكامل ابن فقال الضدين، يشمة واحداً  معنى

 ."قدام أو خلف من الشخ  يوارهيا التهل لل  ة

ومعن األللعا  القرآنيعة التعهل اختلععف في عا اللغويعون وامللّسعون بععة 

قعال اومعام االعو  احتاميا للمشرتك الللظهل، أو املعنوع صلمة عسععس، 

 وصالمها أقبة، أو ظالمه، أدبر :أع ژک  گ     گ    ژ  ": ىلرمحه اهلل تعا

 وقععال املععربد، عنععد األضععداد مععن وهععو وغععريه، عبععاس ابععن عععن مععأثوران

 معن ف عو الليعة، طعريف يف وذل  الظالم، رقة والعساس العسعسة :الراغب

 وأدبر بأقبة :هنا عسعس وفّس األضداد، من وليس عنده، املعنوع املشرتك

 ."ومنت اه اللية مبدأ يف ذل  قالو معاً 

 :واألللا  التهل يق  في ا االشرتاك يف القرآن الكريم عن نحوين

ڃ   ژ :االشرتاك عن سبية التضاد، ومنه قوله تعاىل: األول

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ            چڃ     چ  چ  چ

ڳ  ڱ    ڳ   ڳک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ  کژ  ژ  ڑ   ڑ

، ف ن القرء موضوا  ژڻ  ڻ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڱڱ  ڱ

گ       ک ژ: قوله تعاىل للحيض والط ر، فيكون من األضداد، ومنه

                                                 

 .0، ص 15: جروح املعاف يف تلسري القرآن العظيم والسب  املثاف،  (1)

 .17:سورة التكوير، ااية (2)

 .31، ص 52: ج، روح املعاف يف تلسري القرآن العظيم والسب  املثاف (5)

 .221: سورة البقرة، ااية (4)
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 .ف ن اللعة عسعس موضوا ألقبة، وأدبر ژگ

ۋ    ۋ ژ :سبية التغاير، ومنه قوله تعاىل االشرتاك عن: الثاف

ەئ  ەئ  وئ        ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

  یىئ  ىئ  ی  ی   ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئوئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ

، ف ن الذع بيده عقدة النكاح حيتمة الزوج  ژی    جئ  حئ  مئ  ىئ  

 .والويل، ف ن صال من ام بيده عقدة النكاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .17:سورة التكوير، ااية (1)

 .257: سورة البقرة، ااية (2)

.1427ع  1425: ، ص4: جاوتقان يف علوم القرآن،  (5)
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 املطل  الثالث

 ظي يف األ امءاملشرتك اللف أثر السياق يف الرتجين بني معاين

 :ربعة نامذجوفي  أ

 :قوله تعاىلاالشرتاك يف اسم القرء، يف : النموذج األول

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چڃ  ڃ     چ  چ  چژ

  ڳک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ  کڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑ

 . ژڻ  ڻ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ

من اسم القروء يف ااية اختلف امللّسون يف حديد املعنى املراد 

 : الكريمة، وذل  بسبب صون القرء من األللا  املشرتصة بة معنية مها

 .الط ر: األول

 . احليض: الثاف

 أن حيث من االختالف وهذا": قال اومام البغوع رمحه اهلل تعاىل

 حاضت، إذا: املرأة أقرأت :يقال مجيعا، واحليض الط ر، عن يق  القرء اسم

: ، وقال اومام الراعع رمحه اهلل تعاىل"مقرئ ف هل ط رت، إذا: وأقرأت

 القرء اسم أن خالف وضم ا، وال القاف وقرء، بلت  قرء، القروء مج "

 صالم يف األضداد من األقراء: عبيدة أبو قال والط ر، احليض، عن يق 

 والبياض للحمرة، اسم صالشلق في ام حقيقة أنه واملش ور العرب،

                                                 

 .221: سورة البقرة، ااية (1)

.255: ، ص1: جمعامل التنزية،  (2)
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 ."مجيعاً 

القروء للط ار، أو  أصة تناول اسم يف اللغة أهة وقد اختلف

 :منزعة مها عن احليضات

 لوقته: أع لقر ه فالن رج : يقال الوقت، أصة القرء أن: األول

 ابن قول لوقت، هذا يأيت لوقت، واحليض يأيت فالط ر فيه، يرج  صان الذع

 . قتيبة

 به للظت: أع القرآن، قرأت: وقويم اجلم ، أصة القرء أن: الثاف

 وقد الط ر، يف يكون إنام وذل  البدن، يف الدم اجتاما: والقرء جمموعًا،

 .الزجاج قول هذا حسن، وصالمها الرحم، يف اجتامعه يكون أن سوع

 عبد بن عمر أبو الشيخ وقال": قال احلافظ ابن صثري رمحه اهلل تعاىل

احليض،  به يراد القرء أن لق اءوال العرب بلسان العلم أهة خيتلف ال: الرب

 ."قولة عن هو؟، ما ااية من املراد يف اختللوا وإنام الط ر، به ويراد

 والشافعهل، مال ، الط ر، ااية يف بالقرء املراد أن إىل ذهب وممن   

 السبعة، واللق اء عمر، بن اهلل وعبد ثابت، بن وعيد عا شة، املؤمنة وأم

 وممن أمحد، عن رواية وهو املدينة، فق اء وعامة هرع،والز عثامن، بن وأبان

 وأبو مسعود، وابن األربعة، الراشدون اخلللاء احليضات، القروء بأن: قال

                                                 

.04، ص 5: جملاتي  الغيب،  (1)

 .202ع  202، ص 1: النكت والعيعون، ج. 230، ص 1: ج يف علم التلسري، عاد املسري (2)

 .312، ص 1: حماسن التأوية،

 .553، ص 2: جتلسري القرآن العظيم،   (5)
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 جبة، بن ومعاذ عباس، وابن الدرداء، وأبو الصامت، بن وعبادة موسى،

 .أمحد عن الصحيحة الرواية وهو وغريهم، التابعة من ومجاعة

بأدلة من القرآن الكريم، ومن السنة  يقةاللر من صة واحتج

الرشيلة، وسأبة أع املذهبة أقوى داللة، وأقرب مال مة بش ادة السيايف 

 .القرآف

 قوله :من ا صثرية، بأدلة فاحت وا احليضات،: القروء: قالوا الذين أما

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ژ :تعاىل

ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ىې  ې   ى

 يدل احليض عدم عن باألش ر العدة فرتبت ااية الكريمة،  ژېئ  ېئ

 عدم ا، عند احليضات من بدل واألشُ ر باحليض، العدة أصة أن عن

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   ژ :بقوله تعاىل صذل  واستدلّوا

 احليض، أو الولد، هو بهواملقصود : قالوا،  ژ ڑ   ڑ  ژ  ژ          ڈ

 يا: قالت حبيش أيب ابنة فاطمة أن داود وأبو النسا هل، أخرجه بام واحت وا

 ال، دعهل) : فقال الصالة؟ أفدا أط ر فال استحاض امرأة إف اهلل رسول

 عن القرء أطلق وقد الوحهل، مبة هو  إنه : قالوا(أقرا   أيام الصالة

                                                 

 .175، ص 1: جأضواء البيان يف إيضاح  القرآن بالقرآن،   (1)

 .4: سورة الطاليف، ااية (2)

 .221: سورة البقرة، ااية (5)

عاَلةَ  َتعَداُ  الَ  َأْدَبَرْت  إَِذا احْلَْيَضةَ  َأنَّ  َرَوى َمنْ  باباود،صتاب الط ارة، سنن أيب د (4) ، رقعم الصَّ

: ، واحلععديث فيععه مقععال، قععال احلععافظ البي قععهل145ع  142، ص 1: ج، 213احلععديث 

= 
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 :بحديث واستدلوا ااية الكريمة، يف اداملر أنه عن ذل  فدل احليض،

، ، وممن قال بذل  من امللّسين الزترشعبحيضتة األمة اعتداد

.، وأبو السعودوالنسلهل

 :تعاىل بقوله فاحت وا ههل األط ار، القروء ذهبوا إىل أن الذين وأما

وقد  ،  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ ژ

 احليض، ال الط ر يا بطالق ن املأمور ن عدهتنالكريمة بأ ااية  حت

 أن له بدا ف ن): عليه املتلق عمر ابن حديث يف  قوله إيضاحاً  ويزيده

ة فتل  يمس ا، أن قبة طاهراً  فليطلق ا يطلق ا   فالنَّبهل(اهلل أمر صام العدَّ

                                                 
= 

 روع والععذع األشعععرع موسععى وأيب ، صعععب بععن أيب وعععن ، عععيل عععن روع وهكععذا)

 أيعام الصالة تدا أن أمرها أنه وروع ، إسناده يثبت مل ا  أقر أيام الصالة دعهل: مرفوعا

، 5: ج، 2775رقعم احلعديث سنن البي قعهل الصعغرى، (بالش  حيض ا أيام أو ، أقرا  ا

 .131ص 

رقععم احلععديث َتْطلِيَقَتععاِن،  األََمععةِ  َطععاَليَف  َأنَّ  َجععاءَ  َمععا بععاب الطععاليف، صتابسععنن الرتمععذع، (1)

يععه مقععال فصععححه احلععاصم، ووافقععه الععذهبهل، ، واحلععديث ف474، ص 2: ج، 1112

.وضعله ابن صثري

الكشاف عن حقا ق غوامض التنزية وعيون األقاوية يف وجوه التأوية، دراسة وحقيعق  (2)

 .442، ص 1: جوتعليق، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 

 :موق  التلاسري، 114، ص 1: ج، التأوية وحقا ق التنزية مدارك (5)

.532، ص 1: إرشاد العقة السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، ج (4)

 .1: سورة الطاليف، ااية (3)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  بعابصحي  البخارع، صتاب النكعاح،  (5)

= 
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 طلقي أن اهلل أمر التهل العدة هو الط ر بأن عليه، املتلق احلديث هذا يف  ح

،  ژ  پ  پ ژ: تعاىل قوله معنى هو ذل  أن مبيناً  النساء، يا

 .النزاا حمة يف نبيه  وسنة اهلل صتاب من ن    وهذا

، وحممد ، والبقاعهلوممن قال بذل  من امللّسين البيضاوع

.، والشنقيطهلرشيد رضا

الكريمة والذع يراه الباحث مرادا من للظ القروء يف ااية القرآنية 

 :هو األط ار، ال احليضات وذل  ألربعة أسباب ههل

أنه املوافق لنظم ااية وسياق ا، حيث دلت قرينة عيادة التاء يف : األول

، لداللت ا عن تذصري املععدود، وهعو األط عار،  ژ چ  چژ : قوله تعاىل

ولو أراد سبحانه وتعاىل احليضات لقعال ثعالث قعروء بعال  تعاء، ألن الععرب 

 .ول ثالثة أط ار، وثالث حيضاتتق

، فععالالم  ژ  پ  پژ : أنععه املوافععق لقولععه تعععاىل: الثدداين

                                                 
= 

 .422، ص 5: ج، 3231، رقم احلديث 1ااية : ، سورة الطاليفژ پ   پ

أبعو  .42، ص 4: جملعا تضعمنه معن السعنة وآع اللرقعان،  اجلام  ألحكام القعرآن واملبعة (1)

 .107، ص 2: ج، البحر املحيط، حيان

.354، ص 2: أنوار التنزية وأرسار التأوية، ج (2)

 .205، ص 5: نظم الدرر يف تناسب اايات والسور، ج (5)

 .271، ص 2: ج تلسري القرآن احلكيم الش ري باسم تلسري املنار، (4)

 .177ع  114، ص 1: ج يان يف إيضاح  القرآن بالقرآن،أضواء الب (3)

 .221: سورة البقرة، ااية (5)
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 .للتوقيت، ووقت الطاليف املأمور به يف ااية الكريمة هو الط ر، ال احليض

أن هذا املل وم من الم التوقيت يف الط ر يف آية سورة : الثالث

 املتلق عمر ابن حديث يف الطاليف هو الرصي  جدا صام بينه الرسول 

ة فتل  يمس ا، أن قبة طاهراً  فليطلق ا يطلق ا أن له بدا ف ن): عليه  صام العدَّ

 هو الط ر بأن عليه، املتلق احلديث هذا يف  ح  ، فالنَّبهل(اهلل أمر

 النزاا، حمة يف النساء، وهذا احلديث فصة يا يطلق أن اهلل أمر التهل العدة

 وهذا ااية، وهذه األط ار؟ أو احليضات القروء هة اخلالف مدار ألن

 .األط ار أهنا عن دال، احلديث

احليض، وقصة ابن عمر  يف يكون ال املرشوا أن الطاليف: الرابع

 .ريض اهلل تعاىل عن ام يف الصحيحة مش ورة

 نبيه سنة وال، اهلل صتاب يف يوجد وال": قال الشنقيطهل رمحه اهلل تعاىل

 يف الرصاحة ج ة من وال الصحة، ج ة من ال ة،الدلي هذا يقاوم لء 

 من آية معنى بيان معرض يف مذصور عليه متلق حديث ألنه النزاا، حمة

 ذل  أن مبيناً  العدة هو الط ر بأن  النَّبهل فيه  ح تعاىل، وقد اهلل صتاب

 يف فاوشارة،  ژ  پ  پ ژ: تعاىل بقوله وعال، جة اهلل مراد هو

 الطاليف، ألن فيه الواق  الط ر حال إىل راجعة (العدة فتل ):  قوله

 ذل  أن بة ثم طاهرًا، صوهنا حال يف: أع (طاهراً  فليطلق ا: )قوله معنى

                                                 

هِتِنَّ ﴿ بابصحي  البخارع صتاب النكاح،  (1) ُقعوُهنَّ لِِععدَّ ْقُتُم النيَساء َفَطلي َا النَّبهِلُّ إَِذا َطلَّ َيا َأهيُّ

ةَ   .422، ص 5: ج، 3231، رقم احلديث 1ااية : ، سورة الطاليف﴾َوَأْحُصوا اْلِعدَّ

.354، ص 2: ج. أنوار التنزية وأرسار التأوية، (2)
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 صتابه يف اهلل مراد هو ذل  بأن مرصحاً  العدة هو الط ر هو الذع احلال

 .بالط ر العدة أن يف  ي  ن  وهذا العزيز،

اله الشوصاف من حماولته اجلم  وبعد هذا تتبة عدم احلاجة إىل ما ق

 :يقال أن ويمكن": بة املذهبة يف ااية الكريمة حيث يقول رمحه اهلل تعاىل

 فقد ذل ، من مان  وال ِحَيض، بثالث أو أط ار، بثالثة العّدة تنقيض إهنا

 األدلة، بة سم  وبذل  معنييه، عن املشرتك محة العلم أهة من مج  جوع

 ."النزاا ندف وي اخلالف، ويرتل 

                                                 

 .171، ص 1: جأضواء البيان يف إيضاح  القرآن بالقرآن، (1)

 .  412ع  411، ص 1: ج فت  القدير اجلام  بة فنهل الرواية والدراية من علم لتلسري، (2)
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ڳ       ڳ ژ :قوله تعاىلاالشرتاك يف اسم التأوية، يف : النموذج الثاف

ۀ  ہ  ہ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 . ژې  ې     ې   ى  ى    ېۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

ن يف حديد املعنى املراد من اسم التأوية يف ااية اختلف امللّسو

 : الكريمة، وذل  بسبب صون التأوية من األللا  املشرتصة بة معنية مها

 ابن يف  اهللَِّ قول َرُسولِ  املعنى هبذا ومنه والبيان، التلسري: األول

، (التأوية وعلمه الدين، يف فق ه الل م): عباس ريض اهلل تعاىل عن ام

: أع صذا،: تعاىل قوله تأوية يف القول العلامء، من وغريه جرير ابن وقول

 صان): الصحي  يف عا شة ريض اهلل تعاىل عن ا الثابت وقول وبيانه، تلسريه

 ربنا الل م سبحان : وس وده رصوعه يف يقول أن يكثر  اهللَِّ  َرُسولِ 

به، صام يف  ويعمة يمتثله :تعنهل(القرآن يتأول يل، اغلر الل م وبحمدك

 .سورة النرص

 يف الغالب إلي ا، وهذا املعنى هو يؤول التهل األمر حقيقة: الثاف

                                                 

 .7: سورة آل عمران، ااية (1)

ععن ام، رقعم  اهلل ريض املطلعب عبد بن عباس بن اهلل عبد ذصر، املستدرك عن الصحيحة (2)

 صععحي  حععديث هععذا: قععال أبععو عبععد اهلل احلععاصم.531، ص 5: ج، 5530: احلععديث

صعحي ، وأصعله يف صعحي  البخعارع صتعاب الوضعوء، واحديث .خيرجاه ومل اوسناد،

  َوْض ِ  باب
ِ
  ِعنْدَ  امْلَاء

ِ
، 145رقم احلديث  (الدين يف فق ه الل م: )، وللظ البخارعاخْلَاَلء

 .51، ص 1: ج

ُصواِ  ىِف  ُيَقاُل  َما بابصحي  مسلم برشح النووع، الصالة،  (5) ُ ودِ، الرُّ  .221: ، ص4: جَوالسُّ
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  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     ک ژ :القرآن الكريم، ومنه قوله تعاىل

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ

ڭ         ڭ     ۓڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

ڀ  ڀ  ٺ    ژ :وقوله تعاىل ، ژۆ  ۆ   ۈ     ۈ    ۇڭ  ڭ    ۇ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٺٺ

چ  چ  ڇ  ڇ     چڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            چ

ې  ې      ې  ې  ى  ى  ژ  :وقوله تعاىل ، ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ېئ          ېئ        ۈئ  ۈئ  ۆئۇئ  ۇئ  ۆئ             وئ   وئ   ەئائ  ائ  ەئ

   ىۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىژ  :وقوله تعاىل  ، ژېئ

 .اايات غريها من إىل ، ژائ  ائ    ەئ  ەئ  

وسبب اختالف امللّسين يف معنى التأوية عن هذا النحو هو 

( أ و ل)وع اختالف اللغوية يف املادة اللغوية التهل يدور علي ا اجلذر اللغ

 :حيث أنه يدور عندهم عن أصلة مها

 الكشف والبيان: األول

 .اويالة، وههل السياسة: الثاف

 وهو األْول، من واشتقاقه": قال اللريوعآبادع رمحه اهلل تعاىل

                                                 

 .122: سورة يوسف، ااية (1)

 .35: سورة األعراف، ااية (2)

 .50: سورة يونس، ااية (5)

 .53: سورة اورساء، ااية (4)



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
211 

جوا،  ااية معنى إِليه يرج  الَّذى الشىء التأوية بيان فيكون الرُّ

، عاقبة التأوية إِبداءُ  :ومقصودها، وقية
ِ
 بمعنى املآل من واشتقاقه الشىء

: وقية وعاقبة، معنى من إِليه تؤول ما ااية والعاِقبة، فتْأوية املرِج 

له، وهذانِ  إىِل الكالم  ف وهو. األَّول للظ من اشتقاقه  القوالنِ  َأوَّ

ل: قية ويذا متقاربان،  من اشتقاقه فعله، وقية آخر احلكيم غرض َأوَّ

ل يسليط التأوية َأن معنى يكون هذا سة، وعنالسيا بمعنى اِويالة  املؤوي

 مراد ويتَّض  الكالم، مقصودُ  يظ ر َأن إىِل الكالم رِسي  تتّب  عن وفكره ذهنه

 ."املتكليم

والذع يراه الباحث مرادا من للظ التأوية يف ااية القرآنية الكريمة هو معنى املآل 

 :وذل  ألربعة أسباب ههلوالعاقبة، ال معنى التلسري والبيان، 

أن تلسري التأوية باملآل والعاقبة هو املؤيد بداللة سيايف ااية : األول

 اجلارع وفق املقابلة بة

الذين يف قلوهبم عيغ فيتبعون متشابه القرآن ابتغاء اللتنة وابتغاء 

تأويله، وبة الراسخة يف العلم الذين يلوضون علم حقيقة املتشابه إىل اهلل 

سا لينه أال يزيغ قلوهبم صام فعة سبحانه بأصحاب القلوب  عز وجة

 .املريضة

أن تلسري التأوية باملآل والعاقبة هو املؤيد بداللة سعيايف اايعة، : الثاف

حيث  حت ااية الكريمة بكة وضوح أن علم املتشابه هلل تععاىل وحعده، 

                                                 

 .12ع    70: ، ص1: ، ج(أول) ، مادةالعزيز الكتاب لطا ف ىف لتمييزا ذوى بصا ر (1)
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: قعف تعاموقد استأثر بعلمه، فالوقف عن اسعم اجلاللعة يف اايعة الكريمعة و

ې  ې       ېۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ

ۆ  ۈ  ژ : العواو يف قولعه سعبحانه أن فمن املعلعوم،  ژې   ى  ى  

 :حمتملة ملعنية مها   ژ ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

 مبتععدأ،   ژۆ  ۈ  ۈ    ژ  :قولععه تعععاىل فيكععون االسععتئناف، -1

 وحعده، وممعن اهلل إال تأويله يعلم ال أن املتشابه :واملعنى ، ژٴۇ  ژ  وخربه

 عبعد بعن وعمعر العزبري، بعن وععروة، وعا شعة عباس، وابن عمر، بذل  قال

 جريعر ابعن ونقله القرطبهل، عن م نقله صعب، بن وأيب مسعود، وابن العزيز،

 الكسععا هل، مععذهب وهععو أنععس، بععن مالعع  عععن أشعع ب عععن يععونس عععن

 .عبيد يبوأ واللراء، واألخلش،

 عن معطوفاً    ژ    ۈ  ۈ  ۆ ژ :قوله تعاىل فيكون العطف، -9

 أيضًا، وممن العلم يف الراسخون تأويله يعلم فاملتشابه وعليه اجلاللة، للظ

 الزبري، بن جعلر بن وحممد والربي ، جماهد، قال وبه عباس، ابن بذل  قال

 .وغريهم حممد، بن والقاسم

عاطلععة،  ال اسععتئنافية الععواو أن عععن دلتعع إشععارات اايععة ويف :الثالددث

 تعدل قرا ن ااية يف وألن": ن  علي ا ابن قدامه رمحه اهلل تعاىل حيث يقول

 عنعد الصعحي  الوقعف وأن املتشعابه، تأويعة بعلعم منلرد سبحانه اهلل أن عن

 فلنعه لعو :الللعظ أمعا ومعنعى، للظا ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ  :تعاىل قوله

 ذم فلنعه :املعنعى وأمعا بعالواو، به آمنا ويقولون :اللق الراسخة عطف أراد

 ال ممعدوحا مبتغيعه لكعان معلومعا للراسعخة ذلع  صعان ولعو التأوية مبتغهل
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 مل ليشعء وتسعليم تلويض نوا عن يدل ژ  ۋ  ۋژ  :قويم وألن مذموما،

 رهبعم فعذصرهم ژ ۅ       ۅ  ۉ  ۉژ  :بقعويم اتبعوه إذا سيام معناه، عن يقلوا

 صعام عنعده معن وجعاء منعه، صعدر وأنه ألمره، والتسليم به الثقة يعطهل اهن ها

 العذين يف يعا فذصره اجلمة لتلصية (أما) للظة وألن املحكم، عنده من جاء

 قسعم عن يدل تأويله وابتغاء املتشابه البتغاء إياهم وصله من عيغ قلوهبم يف

 مل تأويلعه معونيعل صعانوا ولعو الراسخون، وهم الصلة، هذه يف خيالل م آخر

 ."التأوية ابتغاء يف األول القسم خياللوا

 ال استئنافية الواو أن يؤيد ومما": قال الشنقيطهل رمحه اهلل تعاىل

 وأثبته شيئًا، اخللق عن نلى إذا تعاىل أنه القرآن يف االستقراء داللة عاطلة،

ٹ    ڤ    ٹ  ٹ ژ  :صقوله تعاىل عي  اوثبات ذل  يف له يكون ال أنه لنلسه،

 :وقوله تعاىل ، ژڄ  ڄ      ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

حئ    مئ    جئىئ  ی  ی    ی     ی  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئژ

يت  جث   مث  ىث  يث    ىتجت  حت       خت   مت  يبحب  خب  مب  ىب  جبىئ  يئ

ک     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ژ :وقوله تعاىل ، ژحج  مج      جح  مح    جخ  

 لذل  فاملطابق ، ژڱ    ڱ     ں  ں    ڱڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گگ    گ  گ  

 هو إال يعلمه ال أنه: معناه ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ : قوله تعاىل يكون أن

                                                 

 .51ع  57ص ،املناظر وجنة الناظر روضة (1)

 .53: سورة النمة، ااية (2)

 .117: سورة األعراف، ااية (5)

 .11: سورة القص ، ااية (4)



 العيسى خزامى حممد سالمه. د     السياق وأثره يف الرتجيح بني معاني املشرتك اللفظي يف القرآن الكريم  

 
221 

ۈ    ۆ ژ: تعاىل قوله يف الواو صانت لو: وقال اخلطايب، قاله صام وحده

 بأن والقول ة،فا د ژ ۅ  ۉ  ۉ       ۅژ : تعاىل لقوله يكن مل للنسق   ژ    ۈ

: تعاىل قوله وأن ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ: قوله تعاىل عن تام الوقف

 التهل القرآنية للدلة العلامء مج ور قول هو صالم ابتداء   ژ    ۈ  ۈ  ۆژ

 ."ذصرنا

أن تلسري التأوية باملآل والعاقبة هو املتلق م  غالب اايات : الرابع

أن احلمة عن غالب االستعامل القرآف القرآنية يف هذا الباب، ومن املقرر 

 .                 أوىل

                                                 

 .511ع  517، ص 1: جأضواء البيان يف إيضاح  القرآن بالقرآن، (1)
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االشرتاك يف املعنى املراد من اسم املوصول وصلته : النمالذج الثالث

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ژ :قوله تعاىل، يف "الذع بيده عقدة النكاح"

ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  

ی    جئ  حئ    یىئ  ی  ی ىئ    ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۇئ   ۆئ  ۆئ

 . ژمئ  ىئ  

اختلف امللّسون يف حديد املعنى املراد من االسم املوصول وصلته، 

يف ااية الكريمة، وذل  بسبب اشرتاك صة  الذع بيده عقدة النكاحوهو 

 فالذع بيده عقدة النكاحمن الزوج وويل الزوجة يف امتالك عقدة النكاح، 

 : حيتمة اثنة مها

 ونسب القبول، وهو نلسه عقد بيده ألن املطلق؛ زوج، وهوال: األول

 والشافعهل حنيلة أيب قول وهو وجماهد، وطاووس، وعي ، عيل، إىل هذا

 ومعنى والطاليف، باوبقاء، يف عقدة النكاح الترصف فبيده اجلديد، يف

 .صاماًل، وممن اختاره الشوصاف إعطاؤه :أع الصدايف، تكميله: علوه

 وطاوس، واحلسن، وعلقمة، النخعهل، قال الزوجة، وبهويل : الثاين

 يزيد، بن واألسود والزهرع، وربيعة، أسلم، بن وعيد الزناد، وأبو وعطاء،

القديم، وممن اختاره  قوله يف والشافعهل ومال ، وقتادة، والشعبهل،

 فال أعواج ن عن املطلقات تعلو أن إال يعنهل ": الزترشع حيث قال

 يب استمت  وال خدمته، وال رآف، ما: املرأة وتقول ،امل ر بنصف يطالبن م

                                                 

 .257: البقرة، ااية سورة (1)

 .  450، ص 1: ج فت  القدير اجلام  بة فنهل الرواية والدراية من علم لتلسري، (2)
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 مذهب وهو نكاح ن، عقد ييل الذع الويل يعلو أو شيئًا، منه آخذ فكيف

 وهو صاماًل، امل ر إلي ا يسويف أن وعلوه، الزوج هو :وقية الشافعهل،

 علواً  احلق عن الزيادة الصحة، وتسمية ظاهر واألّول حنيلة، أيب مذهب

  ."نظر في ا

الذع والذع يراه الباحث مرادا من االسم املوصول وصلته، وهو 

يف ااية الكريمة، هو الزوج، ال ويل الزوجة، وذل   بيده عقدة النكاح

 :لثالثة أسباب ههل

أنه املوافق لنظم اايعة وسعياق ا، حيعث دلعت قرينعة الترصعي   :األول

ائ      ەئ   ژ: بعلععععو النسععععاء املطلقععععات يف اايععععة الكريمععععة يف قولععععه تعععععاىل

 ععن يعنّ  سعب العذع النصعف أن املطلقعات يعرتصن: ومعناه، ژەئ

 يف املؤنععث مجعع  ألن  (أن)حععرف النصععب  معع  النععون تسععقط ومل األعواج،

 ضعمريًا، النعون لكون واجلزم والنصب، الرف ، يف واحدة حالة عن املضارا

 عليعه وهعذا يعلعون، الرجعال: قول  يف املذصر يف صام إعراب بعالمة وليست

امللّسين، فالراج  بداللة املقابلة بة الطرفة أن املراد من الرتصيعب  مج ور

املشرتك هو الزوج، العذع قوبعة علعوه بعلعو املطلقعات، وهعذ معن إيعامءات 

 .السيايف الداليل

 بيده الذع هو فالزوج أنه املوافق للشا   من اوطاليف اللغوع،: الثاين

 .حقيقة النكاح عقدة

                                                 

 .455ع  454، ص 1: جالكشاف عن حقا ق غوامض التنزية،  (1)

 .221: سورة البقرة، ااية (2)
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 مطلق املال  عن صادر هو امل ر ب صامل و الزوجعل أن: الثالث

علوًا سا غ لغة وقرآنا، ف و إما من  الزيادة وتسمية الويل، بخالف الترصف

: باب املشاصلة، أو أن العلو هو الزيادة واللضة صام نطق به قوله تعاىل

 . ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئژ

جلم  بة وهبذا يعلم تأخر ما قرره ابن عطية رمحه اهلل تعاىل من ا

 الندب: األول القول فعن": القولة محال للمشرتك عن معنييه حيث يقول

 ولي ا، يعلو أن وإما ههل، تعلو أن ف ما للمرأة سب الذع النصف يف هو يام

 تأخذ فال نصل ا عن ههل تعلو أن إما اجل تة يف فالندب: الثاف القول وعن

 مجي  فيؤدع حيط الذع نصفال عن الزوج يعلو أن وإما شيئًا، الزوج من

 التحمة حيسن الزوجة حال وبحسب من ام، اللضة هو وهذا امل ر،

 ."والت مة

                                                 

 .210: سورة البقرة، ااية (1)

 .521ع  522، ص 1: املحرر الوجيز يف تلسري الكتاب العزيز، ج (2)
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ھ  ژ :قوله تعاىلاالشرتاك يف الوصف بالعتيق، يف : النمالذج الرابع

 . ژھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

اختلف امللّسون يف حديد املعنى املراد من وصف البيت احلرام 

 : حيتمة ثالثة معان ههلالذع ذل  بسبب اشرتاك صلمة العتيق بالعتيق، و

التعبد، فالبيت  مواض  أقدم ألنه القديم، بالعتيق املراد أن: األول

 .العتيق هو البيت العريق

 اجلبابرة من اجلبابرة، والعتق من أعتق البيت احلرام اهلل أن: الثاين

الطواف من أعظم الريف، ف و البيت املحرر، وقصده باحلج و من صالعتق

 .أسباب العتق من النار

  .عتيقاً  القديم تسمهل والعرب الكرم، فيه بالعتق املراد أن: الثالث

والذع يراه الباحث مقصودا من وصف الكعبة عف ا اهلل بالعتيق    

القديم، واملحرر، وذل  : يف ااية الكريمة هو املعنى األول والثاف ومها

 :لسببة مها

تلسري العتيق بالقديم هو املوافق ملنطويف آية قرآنية صريمة أن : األول

ڱ    ڱ  ں        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ: وههل قوله تعاىل

 .وهذ من إيامءات السيايف الداليل لآليات القرآنية الكريمة ،ژں

أن تلسري العتيق باملحرر من الريف للبرشية هو املال م لسيايف : الثاين

                                                 

 .20: سورة احلج، ااية (1)

 .421ع  427، ص 3: جعاد املسري يف علم التلسري،  (2)

 .05: سورة آل عمران، ااية (5)
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رصن يف احلج وهو طواف اوفاضة، فالكعبة ههل ااية نلسه يف طواف ال

البيت املحرر، وقصده باحلج والطواف من أعظم أسباب العتق من النار، 

حق  ووصف البيت باملحرر تومئ إليه سورة اللية بكاميا، واملعاف الثالثة

عن املعنية املذصورين بداللة  دل القرآن ولكن يف وصف الكعبة املرشفة،

 .عينه القرآن القرآن به يلّس ما وخري والبعيد،السيايف القريب 
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 املطل  الرابع

 .بني معاين املشرتك اللفظي يف األفعال أثر السياق يف الرتجين

 

  :وفي  نمالذجان

ک  گ     ژ  :قولعه تععاىلاالشرتاك يف فعل عسدع ، يف : النمالذج األول

. ژ    گ

يف اايعة  عدل عسدع فاختلف امللّسون يف حديد املعنعى املعراد معن    

 : من األللا  املشرتصة بة معنية مها عسع الكريمة، وذل  بسبب صون 

 .أقبة: األول

 . أدبر: الثاف

 :أع ژ  ک  گ     گژ  ": قال اومام االعو  رمحعه اهلل تععاىل   

 معن وهعو وغعريه، عبعاس ابعن ععن معأثوران وصالمهعا أقبعة، أو ظالمه، أدبر

 وذل  الظالم، رقة والعساس العسعسة :الراغب وقال د،املرب عند األضداد

 وفّسع األضعداد، معن وليس عنده، املعنوع املشرتك من ف و اللية، طريف يف

 ."ومنت اه اللية مبدأ يف ذل  وقال معاً  وأدبر بأقبة :هنا عسعس

يف سورة التكوير   ژگژوهو أن اللعة  يؤيد املعنى األولو   

ه، أنه الغالب يف القرآن الكريم، فاهلل تعاىل يقسم بمعنى أقبة اللية وظالم

                                                 

 .17:سورة التكوير، ااية  (1)

 .17:سورة التكوير، ااية  (2)

 .31، ص 52: جروح املعاف يف تلسري القرآن العظيم والسب  املثاف،   (5)
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: باللية وظالمه إذا أقبة، وبالل ر وضيا ه إذا أعيف، صام يف قوله تعاىل

پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ   ژ: ، وقوله تعاىل ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ژ

، صام يش د  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ : ، وقوله تعاىل ژڀ      ٺ  

، فيكون  ژ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ        وئ  وئ  ۇئ   ژ: الثاف قوله تعاىلللمعنى 

يف سورة التكوير بمعنى أدبر ظالمه مطابقا  ملعنى آية   ژگژاللعة 

 .املدثر

والذع يراه الباحث مقدما من معنيهل اللعة عسعس هو املعنى 

 :األول، وذل  لسببة مها

ؤيد بداللة السيايف أن تلسري عسعس بأقبة اللية بظالمه هو امل: أوال

القريب اجلارع وفق املقابلة بة إقبال اللية بظالمه، وإقبال الن ار بضيا ه، 

 .وهو اختيار اومام االو 

أن تلسري عسعس بأقبة اللية بظالمه هو املتلق م  غالب : ثانيا

اايات القرآنية يف هذا الباب، ومن املقرر أن احلمة عن غالب القرآن 

 .، وهو اختيار احلافظ ابن صثري خالفا البن جرير رمح ام اهللالكريم أوىل

                                                 

 .2ع  1: اللية، ااية سورة (1)

 .4ع  5: سورة الشمس، ااية (2)

 .2ع  1: سورة الضحى، ااية (5)

 .54ع  55: سورة املدثر، ااية (4)

 .31، ص 52: جروح املعاف يف تلسري القرآن العظيم والسب  املثاف،  (3)

 .272 ع   250، ص 14: جتلسري القرآن العظيم،  (5)
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ٻ    ٱ ژ :قوله تعاىلاالشرتاك يف فعل يعدلالن، يف : النمالذج الثاين

ٺ       ڀ  ڀ  ڀ    ڀپ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 

 . ژٺ

يف ااية  فعل يعدلالناختلف امللّسون يف حديد املعنى املراد من 

 : مشرتك بة معنية مها يعدلالنبسبب صون  الكريمة، وذل 

عدل به غريه إذا ساواه به، واملعنى أن العرب سعلون هلل : األول

 . وعديالً  سبحانه نظرياً 

 بمعنى اليشء عن العدول عدل بمعنى مال وصد ف و من: الثاين

 وينحرفون يميلون برهبم صلروا الذين إن: فاملعنى عنه، واملية االنحراف

 .والضالل الكلر إىل حلقا طريق عن

والذع يراه الباحث مقدما من معنيهل اللعة يعدلون ملوافقته لقاعدة 

السيايف هو املعنى األول، وذل  أن تلسري العدل باملساواة هو الغالب يف 

ڱ  ں   ژ: االستعامل القرآف يذه املادة اللغوية يف هذا الباب، صقوله تعاىل

چ    ژ: وقوله تعاىل  ، ژہ  ہ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ           ں 

  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ

 ژک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 املخلويف بة ساووا الكلار أن إىل صثرية آيات يف اهلل تعاىل وقد أشار، 

                                                 

 .1: سورة األنعام، ااية (1)

 .01ع  07: سورة الشعراء، ااية (2)

 .153: سورة البقرة، ااية (5)
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ڌ  ڎ  ڎ   ڌ   ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ : صقوله تعاىل واخلالق،

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     کڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک

ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ    ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻ  ڱڳ  ڳ

  ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېژ : ، وقوله تعاىل ژھ  ھ  ھ  

ىئ    ىئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ېئ  ىئ  وئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ

،  ژيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    ىئی  جئ  حئ   مئ   ی  ی  ی   

: ، وقوله تعاىل ژٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹژ : وقوله تعاىل

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎژ

ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ           ڳ

ومن املقرر أن احلمة اايات،  من غريها إىل ، ژ  ں  ڱ  ڱ

 .لب القرآن الكريم أوىل، وهو اختيار احلافظ ابن صثري رمحه اهللعن غا

                                                 

 .15: سورة الرعد، ااية (1)

 .55: سورة الرعد، ااية (2)

 .17: سورة النحة، ااية (5)

 .21: سورة الروم، ااية (4)

 .1، ص 5: ج تلسري القرآن العظيم، (3)
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 املطل  اخلام 

 .بني معاين املشرتك اللفظي يف احلروف أثر السياق يف الرتجين

 :وفي  نمالذجان

ڀ  ٺ  ژ : قولعه تععاىلاالشرتاك يف حرف العواو، يف : النمالذج األول

 . ژٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ٿ   ٿ    ٿٺ  ٿژ  :قولععععه سععععبحانه يف الععععواو أن لععععىال خي

 تكععون وأن قبل ععا، مععا عععن عاطلععة تكععون أن احلععرفة يف حمتملععة ژٹ

قولعه  أن آخعر موضع  يف بعة ولكن ذل  يف هذا املوض ، يبة استئنافية، ومل

، ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :قوله تعاىل عن معطوف ژ  ٿٺ  ٿژ :سبحانه

  ژ ٿ   ٿ  ٹژ  :قوله تعاىل طف، وأنفالواو يف هذه اجلملة واو الع

، فالواو يف هعذه  ژ ٹژ  هو الذع املبتدأ خرب وامل رور استئناف، واجلار

 أن هعو: اجلملة واو االستئناف، واملعنى عن هذين الوج ة يف معنعى العواو

 قولعه يف وذلع  األبصعار، ععن الغشعاوة وأن واألسعاما، القلعوب عن اخلتم

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ      ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ژ  :تعععاىل

 مععن االسععتيثايف: ، واخلععتم ژٹ   ٹ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

: والغشعاوة عنعه، خعارج فيعه يدخة وال فيه، داخة منه خيرج ال حتى اليشء

                                                 

 .7:سورة البقرة، ااية (1)

 .25:يةسورة اجلاثية، اا (2)
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  .الرؤية من يمنع ا العة عن الغطاء

والذع يراه الباحث أن يكون حرف الواو يف مجلة األساما عاطلة، 

 :يف مجلة األبصار استئنافية راج  لسببة مهاو

 صالمها إذ القلوب يناسب صام األساما يناسب اخلتم ألن: األول

 است َّ : تقول العرب ف ن والسد، الغلق معنى فيه بالوعاء، ويتخية يشبه

ڤ  ڤ  ڦ          ڤ  ڤ ژ: سمعه، صام يش د له قوله تعاىل سمعه، ووقر

چ  چ    چڃ     ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ژ : ، وقوله تعاىل ژچ  

 . ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   

، وهذا ما قصدته من األساما ال األبصار تناسب الغشاوة ألن: الثاين

: الرتجي  بالسيايف الداليل لآلية القرآنية الكريمة، يقول الشنقيطهل رمحه اهلل تعاىل

: النحة سورة يف تعاىل قوله يف صام أيضًا، األبصار عن الطب  يكون قد: يةق ف ن"

ھ  ے     ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھژ 

 هو: النحة آية يف املذصور األبصار عن الطب  أن: ، فاجلواب ژے

 ."تعاىل اهلل عند والعلم واجلاثية، البقرة سورة يف املذصورة الغشاوة

                                                 

 .10:سورة البقرة، ااية (1)

 .7:سورة نوح، ااية (2)

 .233، ص 1: ج، التحرير والتنوير (5)

 .121:سورة النحة، ااية (4)

 .30ع  37، ص 1: جأضواء البيان يف إيضاح  القرآن بالقرآن، (3)



 العيسى خزامى حممد سالمه. د     السياق وأثره يف الرتجيح بني معاني املشرتك اللفظي يف القرآن الكريم  

 
255 

يف ، (من : )، يف كلمة(من)شرتاك يف حرف اجلر اال: النمالذج الثاين

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ : قوله تعاىل

ٿ  ٿ                   ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     ٹٿ  ٹ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

ژ  ژ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇڇ  ڇ

 . ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

اختلف اللق اء فيام يتيمم به، أهو متعة بالرتاب وما له غبار، أو هو 

جا ز بكة صعيد طيب؟ وهذا اخلالف مبنهل عن االختالف يف معنى حرف 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ژ :يف قوله تعاىل( من)اجلر  

:حمتملة ملعنية مهاف هنا   ژ ڇ  ڇ

 يعلق غبار له الذع الرتاب التيمم يف ه فيتعةوعلي التبعيض، :األول

تعاىل، قال اومام  اهلل وأمحد رمح ام الشافعهل، باليد، وبه قال اومامان

ْ  َصِعيدٍ  اْسمُ  َعَلْيهِ  َوَق َ  َما َوُصةُّ ": الشافعهل الِْطهُ  مَل  َصِعيدٌ : َفُ وَ  َنَ اَسٌة، خُيَ

مُ  َطييٌب  ا ؛ ُغَبارٍ  ِذع ُتَراٍب  َعَن  إالَّ  يدٍ َصعِ  اْسمُ  َيَق ُ  َواَل  بِهِ  ُيَتَيمَّ  اْلَبْطَحاءُ  َفَأمَّ

ِقيَقُة، اْلَغلِيَظُة،  ."َصِعيدٍ  اْسمُ  َعَلْيهِ  َيَق ُ  َفاَل  اْلَغلِيظُ  َواْلَكثِيُب  َوالرَّ

 الطييب، الصعيد من صا ن املس  ذل  مبدأ أع الغاية، البتداء :الثاين

تعاىل،  اهلل رمح ام حنيلة، ومال  امان أبوقال اوم وبه غبار، ما له يتعة فال

                                                 

 .5:سورة املا دة، ااية (1)

  :موق  اوسالم، 51: صأحكام القرآن للشافعهل،  (2)
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هُ  :َحنِيَلةَ  َأيِب  َعنْ  ِعَيادٍ  ْبنُ  احْلََسنُ  َوَرَوى": قال اجلصاص ِزيهِ  َأنَّ  َتَركَ  إَذا ُسْ

مِ  َجَواعَ  َأْصلِهِ  ِمنْ  أِلَنَّ  بَِمْذَهبِِه؛ َأْوىَل  َوَهَذا ِمنُْه؛ اْلَيِسريَ  َ اَرةِ  التََّيمُّ تهِل بِاحْلِ  اَل  الَّ

ِليُة  َعَلْيهِ  َوَلْيَس  َعَلْيَ ا ُغَبارَ  َ اَرةِ  َأَصابِِعهِ  خَتْ  ."بِاحْلِ

 :يف قوله تعاىل (من)والذع يراه الباحث أن يكون حرف اجلر 

البتداء   ژ چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇژ

 :الغاية، وذل  لثالثة أسباب ههل

ية، هعو يف ااية الكريمة بابتداء الغا (من)حرف اجلر أن تلسري : األول

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ژ : تعععاىل قولععه يف ، وذلعع املؤيععد بداللععة سععيايف اايععة

 النلعهل سعيايف يف نكرة  ژ  ڎ  ڈژ : ، فقوله تعاىل ژڎ  ڎ  ڈ  

 يف تقعرر صعام العمعوم، يف نع  والنكرة يف سيايف النلهل  ژڎژ  قبل ا عيدت

 لعذل  واملناسب احلرج، أنواا صة يف النلهل عموم عن تدل األصول، فااية

 أو الرمععال، إال فيععه لععيس الععبالد مععن صثععرياً  ألن الغايععة، البتععداء (مععن) صععون

 يف حعرج معن خيلعو ال باليعد، يعلعق غبار فيه ما بخصوص فالتكليف اجلبال،

 .اجلملة

يف ااية الكريمة بابتداء الغاية، هو  (من)حرف اجلر أن تلسري : الثاين

 صحيحي ام يف الشيخان خرجهأ فيام  اهللَِّ  َرُسولِ  املؤيد بسنة سيد الورى

:  اهلل رسول قال: قال عن ام، اهلل ريض اهلل عبد بن جابر حديث من

 ش ر، مسرية بالرعب نرصت: قبيل من أحدٌ  يعط ن مل مخساً  أعطيت)

                                                 

 :موق  اوسالم، 451، ص 3: جأحكام القرآن لل صاص،  (1)
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 الصالة، أدرصته أمتهل من رجة فأيام وط ورًا، مس داً  األرض يل وجعلت

، قال الشنقيطهل رمحه (وط وره مس ده فعنده): للظ ، ويف(فليصةي 

 ليس حمة يف الصالة أدرصته من أن يف  ي  صحي  ن  ف ذا": اهلل تعاىل

 أو احل ارة، هو الذع الطيب الصعيد ذل  أن الرمال أو اجلبال إال فيه

 صون تعة من الزترشع ذصره ما أن تعلم ومس د، وبه له ط ور الرمة

 . "صحي  غري للتبعيض (من)

يف ااية الكريمة بابتداء الغاية، هو  (من)حرف اجلر  أن تلسري: الثالث

املتلق م  السيايف القرآف صافة، وذل  يف رف  احلرج عن املكللة، وهو مقصد 

  ہڻ ڻ ۀ ۀ ہژ : من مقاصد الرشيعة الغراء، صام يف قوله تعاىل

ۇ  ۇ     ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ

  ېۉ  ۉ  ې  ې ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۇئ  ۇئ     ۆئ     وئې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ

، هذا هو السيايف املقاصدع للقرآن الكريم، ومن املقرر أن احلمة ژۆئ

 .عن ما تش د له مقاصد القرآن الكريم مقدم عن ما سواها

                                                 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ژ : بعابصحي  البخعارع صتعاب التعيمم،  (1)

 .125، ص 1 :ج، 553، رقم احلديث 5ااية : ، سورة املا دة ژ ڇ  ڇ

مِ  بعابالسنن الكربى، للبي قهل، صتاب الط عارة، (2) عاَلةِ  َوْقعِت  ُدُخعولِ  َبْععدَ  التَّعَيمُّ ، رقعم  الصَّ

 .، واحلديث صحي 555، ص 1: ج، 1201احلديث 

 .45، ص 2: جأضواء البيان يف إيضاح  القرآن بالقرآن،  (5)

 .71:سورة احلج، ااية (4)
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 اخلامتة

 هذا بتامم نعمته عيل أتم وقد الصاحلات، تتم بنعمته الذع هلل احلمد 

أثر السيايف  ملعرفة األمهية يف غاية هو موضوا عن به ألقف البحث،

 الريادع يف حديد املعنى اخلاص يف النظم القرآف 

اجللية من خالل تطبيق السيايف بنوعيه الداليل واملقامهل عن األللا  

 أن الدراسة هذه من انت يت وقد يب وحيسن املشرتصة يف القرآن الكريم،

 .هتاوتوصيا نتا   ا أهم أذصر

 :النتا ج ااتية عن الدراسة متخضت وقد 

، الدقيق مل وم السيايف بِمعناه االصطالحهل امللّسونأدرك : أوال

دها البحث  موا أفكارًا وممارسات سياقية متميزة، أصَّ وأثبت  التلسريعوقدَّ

رواد نظرية السيايف  همامللّسين  أنّ  يبة، وهذا نظري والتطبيقجدواها يف الت

سبقوا علامء اللغة املعا ين الذين ُتنسب إلي م نظرية  قد باعتبارهم

 .أربعة عرش قرناالسيايف بأصثر من 

البحث أن مصطل  السيايف من وج ة نظر الدراسات  أثبت: ثانيا

 املقامهل احلاوعالسيايف و الداليل،السيايف :مستوية عن مةتيش التلسريية

ومن به سيايف احلال، وأرادوا  ،أو الن  من مالبسات ،كّة ما حييط بالللظل

املصطلحات التهل استعمل ا علامء املسلمة قديام، والتهل تصب يف مل وم 

 "للظية: والقرا ن ،ومقتىض احلال ،واحلال ،املقام"مصطل  السيايف حديثا، 

 .(للظية غريو

أثبت البحث أّن لداللة السيايف أمهيًة صربى يف تعلية اختيار : ثالثا
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أو صيغٍة يف القرآن الكريم داللة خاصة  ردة،ملوالصيغ، فلكةي  امللردات،

 .يقتضي ا السيايف

عن املعاف املرادة من األللا  املشرتصة يف القرآن البحث  أصد: رابعا

الكريم بداللة السيايف الداليل واملقامهل، وأن القول ب واع محة املشرتك 

 .القرآف عن معنييه، أو معانيه يف النظم القرآف دا ام غري سديد

ال يدلُّ يف السيايف إال عن  الللظ املشرتكأثبت البحث أن : امساخ

خارج السيايف،  ية، أو أصثردل عن معنيقد  فاملشرتك القرآف، حمددمعنى 

ويل مه  ،لكن ا ال تدلُّ يف السيايف إال عن املعنى الذع يريده املتكلم

 .املخاَطب بمعونة القرا ن السياقية

لقرآن ال يمكن أن ُتسرب أغواره، أو أن اإىل البحث توصة : سادسا

 املتعددة تنكشف دالالُته عن الوجه األمثة إال بِمراعاة املناسبة والعالقات

 اومام، وقد قال ، وهذا ال يتأيتَّ إال بمراعاة السيايفالقرآن الكريم بة آيات

الرتتيبات  يف مودعة القرآن لطا ف أصثر": تلسريه يف الراعع الدين فخر

 .143، ص 12: ملاتي  الغيب، ج "والروابط

برهن البحث عن امتياع املن ج السياقهل بميزات جتعله يتبوأ : سابعا

أن سعة املعنى س ة االنقياد : مكانة رفيعة بة املناهج التلسريية، من ا

للدراسة والتحلية، صام أنه مل خيرج م  ذل  يف التحلية اللغوع عن دا رة 

لنقد املصوب نحو مناهج تلسريية صاملن ج اللغة، ولذل  ف نه ناج من ا

  .اوشارع وغريه
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:التالصيات فهي وأما

ينبغهل للمؤسسات التعليمية خاصة العليا من ا للت األنظار إىل :  ًأوال

سبق ملّسع القرآن الكريم يف جمال الدالالت السياقية، يف ضوء ما يسطره 

وس ام الكبري يف علامء الغرب حول نظرية السيايف احلديثة، وتوظيف ذل  ا

دور األمة املسلمة يف اونتاج احلضارع ضمن امل االت العلمية الساخنة 

 .اليوم، والتهل يدعهل في ا الغربيون أهنم من حقق السبق في ا

تكثيف الدراسات التطبيقية يف جمال املن ج السياقهل، خاصة يف : ثانيا  

ع من الدخية الذع أبواب امل مة القرآف مما يس م يف تنقية النتاج التلسري

 .تّسب إليه بقصد وبغري قصد

 

أسأل اهلل تبارك وتعاىل التوفيق والتسديد لبلوغ الرؤية الثاقبة  وختاماً 

وفق من ج سليم وقول سديد، وصن اهلل عن سيد اخللق، وأول من تنشق 

عنه األرض، وعن آله وصحبه وسلم تسليام صثريا، وآخر دعوانا أن احلمد 

 .ةهلل رب العامل
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 املصامر واملراجع

 .القرآن الكريم

روح االو ، أبو الثناء ش اب الدين حممود بن شكرع البغدادع،  .1

املعاف يف تلسري القرآن العظيم والسب  املثاف، دار إحياء الرتاث العريب، 

 .بريوت، لبنان، بدون رقم طبعة، وال تاريخ نرش

اجلعلهل، صحي  البخارع، قام  البخارع، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعية .2

برشحه وحقيقه حمب الدين اخلطيب، رقم صتبه وأبوابه وأحاديثه حممد 

فؤاد عبد الباقهل، نرشه وراجعه قيص حمب الدين اخلطيب، املكتبة 

 .هع1424، 1السللية، القاهرة، ط 

البغوع، أبو حممد احلسة بن مسعود، معامل التنزية، حققه وخرج  .5

اهلل النمر، عثامن مجعه ضمريية، سليامن مسلم أحاديثه حممد عبد 

 .هع1420احلر ، دار طيبة، الرياض، بدون رقم طبعة، 

البقاعهل، برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر يف  .4

تناسب اايات والسور، دار الكتاب اوسالمهل، القاهرة، مرص، بدون 

 .رقم طبعة، وال تاريخ نرش

نا  الدين عبد اهلل بن عمر، أنوار التنزية وأرسار  البيضاوع، أبو اخلري .3

التأوية، إعداد وتقديم حممد عبد الرمحن املرعشيل، دار إحياء الرتاث 

العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، لبنان، بدون رقم طبعة، وال 

 .تاريخ نرش
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البي قهل، أبو بكر أمحد بن احلسة بن عيل، السنن الصغرى، وثق  .5

رج حديثه، وعلق عليه الدصتور عبد املعطهل أمة قلعهل، دار أصوله، وخ

 ..م1010هع، 1،1412الوفاء، املنصورة،ط 

الرتمذع، أبو عيسى حممد بن عيسى، السنن، حققه وخرج أحاديثه  .7

، 1وعلق عليه، الدصتور بشار عواد معروف، دار الغرب اوسالمهل، ط 

1005. 

ن بن عيل القرل، عاد ابن اجلوعع، أبو اللرج مجال الدين عبد الرمح .1

املسري يف علم التلسري، املكتب اوسالمهل، بدون رقم طبعة، وال تاريخ 

 .نرش

احلاصم، أبو عبد اهلل النيسابورع، طبعة متضمنة انتقادات الذهبهل رمحه  .0

اهلل، ويليه تتب  أوهام احلاصم  التهل سكت علي ا الذهبهل أليب عبد 

، 1رمة، القاهرة، مرص، ط الرمحن مقبة بن هادع الوادعهل، دار احل

 .1007هع، 1417

أبو حيان، حممد بن يوسف األندليس، البحر املحيط، دراسة وحقيق  .12

وتعليق، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل حممد معوض، 

أمحد الن ويل / عصريا عبد امل يد النويت، د/ شارك يف حقيقه، د

هع، 1415، 1ط  اجلمة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،

 .م1005

أبو داود، سليامن بن األشعث الس ستاف، السنن، إعداد وتعليق  .11

عزت عيد الدعاس، وعادل السيد، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط 
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 .م1007هع ، 1411، 1

د حممد حسة، التلسري وامللّسون، مكتبة وهبة، القاهرة، .الذهبهل، أ .12

 .م2222، 7مرص، ط 

فخر الدين، ملاتي  الغيب، دار اللكر، الراعع، حممد بن عمر  .15

 .             م1011هع،  1421، 1بريوت، لبنان، ط  

الراغب، أبو القاسم احلسة بن حممد األصل اف، امللردات يف غريب  .14

القرآن، تم التحقيق واوعداد بمرصز الدراسات والبحوث بمكتبة 

طبعة، وال نزار مصطلى الباع، مكتبة نزار مصطلى الباع، بدون رقم 

 .تاريخ نرش

رضا، حممد رشيد، تلسري القرآن احلكيم الش ري باسم تلسري املنار،  .13

 .م1007هع ، 1555، 2دار املنار، القاهرة، مرص، ط 

من جواهر القاموس،  تاج العروسالزبيدع، حممد مرتىض احلسينهل،  .15

حقيق مصطلى ح اعع، سلسلة الرتاث العريب، مطبعة حكومة 

 .م1005هع ، 1415طبعة،  الكويت، بدون رقم

الزرقاف، حممد عبد العظيم، مناهة العرفان يف علوم القرآن، حققه  .17

، 1واعتنى به فواع أمحد عمريل، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط 

 .م1003هع ، 1413

الزرصيش، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن،  .11

مكتبة دار الرتاث، القاهرة، مرص،  حقيق حممد أبو اللضة إبراهيم،

 .بدون رقم طبعة، وال تاريخ نرش
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الزترشع، أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارعمهل، الكشاف عن  .10

حقا ق غوامض التنزية وعيون األقاوية يف وجوه التأوية، دراسة 

 وحقيق وتعليق، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 

فتحهل عبد الرمحن / ، دالشيخ عيل حممد معوض، شارك يف حقيقه .22

هع، 1411، 1أمحد ح اعع، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط

 .م1001

أبو السعود، حممد بن حممد العامدع، إرشاد العقة السليم إىل مزايا  .21

الكتاب الكريم، حقيق عبد القادر أمحد عطا، مكتبة الرياض احلديثة، 

 .نرشالرياض، السعودية، بدون رقم طبعة، وال تاريخ 

السيوطهل، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، اوتقان يف علوم  .22

القرآن، حقيق مرصز الدراسات القرآنية، األمانة العامة للشؤون 

العلمية، جمم  املل  ف د لطباعة املصحف الرشيف، وعارة الشؤون 

اوسالمية واألوقاف والدعوة واورشاد، اململكة العربية السعودية، 

 .بعة، وال تاريخ نرشبدون رقم ط

أضواء البيان يف . الشنقيطهل، حممد األمة بن حممد املختار اجلكنهل، .25

إيضاح  القرآن بالقرآن، إعاف بكر بن عبد اهلل أبو عيد، متوية 

مؤسسة سلامن بن عبد العزيز الراجحهل اخلريية، مطبوعات جمم  

 .رشاللقه اوسالمهل، جدة، السعودية، بدون رقم طبعة، وال تاريخ ن

الشوصاف، حممد بن عيل، فت  القدير اجلام  بة فنهل الرواية والدراية  .24

من علم لتلسري، حققه وخرج أحاديثه الدصتور عبد الرمحن عمرية، 
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وض  ف ارسه وشارك يف ختريج أحاديثه، جلنة البحث والتحقيق 

 .  العلمهل بدار الوفاء بدون رقم طبعة، وال تاريخ نرش

بن جرير، جام  البيان عن تأوية القرآن،  الطربع، أبو جعلر حممد .23

حقيق الدصتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتصهل، مرصز البحوث 

، 1والدراسات العربية واوسالمية، دار ه ر، القاهرة، مرص، ط

 .م2221هع ،  1422

ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنرش،  .25

 .ال تاريخ نرشتونس، بدون رقم طبعة، و

ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب، املحرر الوجيز يف تلسري  .27

الكتاب العزيز، حقيق وتعليق، الرحالة اللارويف، عبد اهلل بن إبراهيم 

األنصارع، السيد عبد العال السيد إبراهيم، حممد الشافعهل الصاديف 

ة، احلناف، مطبوعات وعارة األوقاف والشؤون اوسالمية، الدوح

 .م2227هع، 1421، 2قطر، ط 

 ىف التمييز ذوى عَصِرّيا، بصا ر بن أمحد احلسة اللريوعآبادع، أبو .21

حقيق األستاذ حممد عيل الن ار، املكتبة العزيز،  الكتاب لطا ف

 .العلمية، بريوت، لبنان، بدون رقم طبعة، وال تاريخ نرش

عه، القاسمهل، مجال الدين حممد، حماسن التأوية، وقف عن طب .20

وتصحيحه، ورقمه وخرج آياته وأحاديثه، وعلق عليه، حممد فؤاد 

عبد الباقهل، دار إحياء الرتاث العريب، عيسى البايب احللبهل وعصاه، 

 .م1037هع ، 1575، 1القاهرة، مرص،  ط 
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 وجنة الناظر املقد ، روضة أمحد بن اهلل عبد حممد ابن قدامة، أبو .52

 اومام السعيد جامعة الرمحن عبد زالعزي املناظر، حقيق الدصتور عبد

 .هع1500سعود، الرياض، بدون رقم طبعة،  بن حممد

القرطبهل، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر، اجلام  ألحكام  .51

القرآن واملبة ملا تضمنه من السنة وآع اللرقان، حقيق عبداهلل بن عبد 

عرقسو ،   املحسن الرتصهل، شارك يف حقيق هذا اجلزء حممد رضوان

 .م2225هع، 1427، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط 

ابن القيم، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر، بدا   اللوا د،  .52

حقيق عيل بن حممد العمران، إعاف بكر بن عبد اهلل أبو عيد، متوية 

مؤسسة سلامن بن عبد العزيز الراجحهل اخلريية، مطبوعات جمم  

 .المهل، جدة، السعودية، بدون رقم طبعة، وال تاريخ نرشاللقه اوس

تلسري القرآن . عمرو القرل بن إسامعية اللداء ابن صثري، أبو .55

العظيم، أول طبعة مقابلة عن النسخة األعهرية، وعن نسخة صاملة 

بدار الكتب املرصية، حقيق مصطلى السيد أمحد، حممد السيد رشاد، 

د عبد الباقهل، حسن عباس قطب، حممد فضة الع اموع، عيل أمح

، 1مؤسسة قرطبة، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،  القاهرة، مرص، ط 

 .م2222هع، 1421

املاوردع، أبو احلسن عيل بن حممد، النكت والعيون، راجعه وعلق  .54

عليه السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، 

بدون رقم طبعة، وال تاريخ  مؤسسة الكتب العلمية، بريوت، لبنان،
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 .نرش

امل م  اللغوع، املع م الوسيط، اودارة العامة للمع امت إحياء  .53

 .م2224هع، 1423، 4الرتاث، مكتبة الرشويف الدولية، القاهرة، ط

النيسابورع، صحي  مسلم  القشريع احل اج احلسة ابن أبو مسلم، .55

حممد عبد برشح النووع، املطبعة املرصية باألعهر، إدارة حممد 

 .م1020هع،  1547، 1اللطيف، القاهرة، مرص، ط 
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 :التعريلات، موق  الورايف. اجلرجاف، عيل بن حممد بن عيل.1

 http://www.alwarraq.com 

 :موق  اوسالم أحكام القرآن، .اجلصاص، أمحد بن عيل احلنلهل.2

http://www.al-islam.com 

 املزهعر يف علعوم اللغعة،ين عبد الرمحن بعن أيب بكعر، السيوطهل، جالل الد.5

 :موق  الورايف

 http://www.alwarraq.com 

موقع   .أحكعام القعرآن .القعرل عبد اهلل حممعد بعن إدريعس الشافعهل، أبو.4

 :اوسالم

http://www.al-islam.com 

 :الشبكة العربية األدبية عن الرابط.3

http://ar8i.net/vb/showthread.php?t=3205 

 :الشبكة العنكبوتية عن الرابط.5

http://www.alukah.net/Sharia/1045/431/#ixzz2IuorCdbq 

 :الشبكة العنكبوتية عن الرابط.7

http://www.alukah.net/Sharia/1045/431/#ixzz2IuorCdbq
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http://www.alukah.net/Sharia/5401/035/#ixzz2IuorCdbq 

عَصِرّيعا، الصعاحبهل يف فقعه اللغعة، موقع   بعن أمحعد احلسعة ابن فارس، أبو.1

 :الورايف

 http://www.alwarraq.com 

 التنزيععة أمحععد، مععدارك بععن الععدين عبععداهلل حععافظ الربصععات النسععلهل، أبععو.0

 http://www.altafsir.com :تلاسريالتأوية، موق  ال وحقا ق

http://www.alukah.net/Sharia/1045/431/#ixzz2IuorCdbq
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 ةس  الدرا ات الةرآنيةباأل تاذ 

 جامعة املل   عالم  -كلية الرتبية   
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 ملخص بحث

 رة تةاليميةنظ مفهال  النسخ عند املتةدمني واملتأخرين

 

يتحدث هذا البحث عن مصطل  النسخ، وما مرَّ به من تغريات عند  

العلامء، وأثر هذا التغري عن أحكام بعض العلامء عن مواض  النسخ عند 

 .الصحابة

وبةَّ أن بعض العلامء قد تنبَّ وا يذا، فأحكموا التعامة م  هذه 

جوها عن ما يناسب ا من مصطلحات   .املتأخريناملرويات، وخرَّ

صام ذهب البحث إىل التنبيه عن أن مصطل  النسخ األصويل خيت  

بنوا من أنواا النسخ عند علامء القرآن والتلسري، وذهب إىل اجت اٍد يف 

 .تعريف شامة ألنواا النسخ بتعريف واحد جام 
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Abstract 

 

The present research work deals with the concept of 

"abrogation", and the changes in its meaning due to the 

different ways in which scholars have perceived the 

concept. The paper also studies the impact of these changes 

on the rulings of some Muslim jurisprudents in situations 

where abrogation was valid in the era of Prophet 

Muhammad’s companions’ era. 

  

The investigation shows that some jurisprudents were 

aware of this issue, and consequently, they were able to 

wisely address such narratives and relate them to their 

appropriate terminology established by later jurisprudents.  

 

Moreover, it is noted in this research that the principle term 

of abrogation pertains to a type of abrogation exercised by 

scholars of Qur'an and its explication. Therefore,, as an 

independent reasoning, a single comprehensive definition 

inclusive of all the types of abrogation, is provided. 
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 املةدمة

احلمد هلل املال  للمخلوقة، فال يكون يف ملكه إال ما أمر هو به، وال 

ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ژ خيرج عن سلطانه أع لء، 

، والصالة والسالم عن السيد الكريم حممد بن عبد [12: يس] ژ  ۆئ

بلغ ما ُأنِزل إليه، وعن اال والصحب الذين تلقوه عنه، وبلغوه  اهلل الذع

 .ملن بعدهم حتى وصلنا نقيًّا مل ُيَشب

 :أما بعد

ف ن شأن املصطل  وحريره يف العلوم من الشؤون امل مة التهل قد 

إذا ساد  يف العلوم شكالتامل ظ ر بعضيغلة عن ا بعض الباحثة، وت

جيه نقد له أو تقويم حتى يمرَّ عليه الزمن تعريف املصطل  وانترش بدون تو

 .دونام تغيري إال يف بعض صلامت ال تؤثر عن أصة التعريف

الذع ال خيلى عن ( النسخ)ومن هذه املصطلحات مصطل  

الدارسة يف علوم الرشيعة، ف و موجود يف علم اللقه، ويف علم أصول 

ن، وال خيتلف مدلول اللقه، ويف علم احلديث، ويف التلسري ويف علوم القرآ

 .املصطل  بة هؤالء، وإن صان فيه تلصية من ج ة امللّسين سيأيت بيانه

 :ومن املشكالت التهل يف هذا املصطل  أمران

 .التطور الذع حصة له حتى انحّس يف مصطل  ضييق  :األول

يف مدى انطبايف املصطل  املتأخر الذع شاا عن أنواا النسخ  :الثاين

 .لقرآنالتلسري وعلوم ا

 :وهبذا سأبنهل البحث عن مقدمة وفصلة وخامتة، عن النحو اايت
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 .وفي ا ذصر أمهية املوضوا  املةدمة،

 .نظرة تارخيية يف مصطل  النسخ :الفصل األول

 .النسخ يف اللغة والقرآن: املبحث األول

 .مصطل  النسخ بة املتقدمة واملتأخرين: املبحث الثاف

 .النسخ عند الصحابة والتابعة وأتباع متطبيقات عبارة : أواًل 

 (.ومن تبع م من امللّسين األصولية)مصطل  النسخ عند املتأخرين : ثانيًا

 بيان املحققة لعبارة النسخ عند السلف: ثالًثا

 .اللريف بة املصطلحة، وما ينتج عنه: رابًعا

 .خأنواا النسخ، وعالقت ا بام استقر عليه مصطل  النس: اللصة الثاف

 .أنواا النسخ: املبحث األول

 .عالقة أنواا النسخ بمصطل  النسخ: املبحث الثاف

 .التعريف اجلام  ألنواا النسخ: املبحث الثالث

 .وفي ا أهم النتا ج والتوصيات اخلامتة،

وأسأل اهلل أن يبارك يل فيام أصتب، وأن يرينهل احلق حًقا ويرعقنهل 

َباعه، وأن سعة الصواب حليلهل، إ  .نه سمي  جميباتي
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 نظرة تارخيية يف مصطلن النسخ: الفصل األول

 النسخ يف اللغة والةرآن: املبحث األول

ملردًة قرآنية يا مدلويا يف سياقاهتا التهل وردت ( نسخ)وردت مادة 

: ، يف مثة قوله تعاىلويا أللا  مقاربة؛ صاملحو والنسيان والتبديةفي ا، 

ې  ې  ې  ى    ۉ  ۉ   ې  ۅۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅژ

 . [121: النحة]  ژائ  ەئ    ەئ  وئ     ائى

 :النسخ ما يأيت لردةمواايات التهل وردت في ا 

   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀژ : قوله تعاىل -1

 [.125: البقرة]  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ  ژ: قوله تعاىل -2

                                                 

ج عليعه= هذه األللا  القرآنية، وما حملعه معن دالالت ( 1) ، ومل أععري يف  حمعة بحعث مسعتقةو

 .هذا البحث، خلروجه عن ايدف املقصود به

وإذا نسععخنا حكععم آيععة فأبععدلنا مكانععه حكععم أخععرى، : يقععول تعععاىل ذصععره»: قععال الطععربع( 2)

واهلل أعلععم بالععذع هععو أصععل  : يقععول[ 121: النحععة]  ژۉ   ې  ې    ۉژ

: يقعول[ 121: النحعة]   ژ ې  ې  ى  ىژ خللقه فيام يبدل ويغري من أحكامه، 

إنام أنت يعا حممعد ملعرت، أع مكعذب ختعرص : رشصون باهلل املكذبو رسوله لرسولهقال امل

بة أصثر هؤالء القا لة ل  يا حممد إنام أنعت ملعرت : بتقول الباطة عن اهلل يقول اهلل تعاىل

. ج ال بأن الذع تعأتي م بعه معن عنعد اهلل ناسعخه ومنسعوخه ال يعلمعون حقيقعة صعحته

: النحعة]   ژ ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅژ : ولعهوبنحو الذع قلنعا يف تأويعة ق

 (.552: 14)تلسري الطربع « ...قال أهة التأوية [ 121
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  ڻگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں

 [.32:احلج]  ژڻ  ڻ  ڻ  

ائ  ائ          ەئ   ەئ  وئ               ىې  ې        ې   ې  ىژ: ع قوله تعاىل 5

 [.20:اجلاثية]  ژوئ  

ۓ     ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےژ: ع قوله تعاىل 4

 [.134: األعراف]  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 : يف لغة العرب( نسخ)لظ وأما مدلول ل

اصتتاب  يف : النَّْسُخ واالنتساُ  : نسخ»: فقال صاحب صتاب العة

إعالت  أمرًا صان يعمة به ثم َتنَْسُخُه بحادٍث : صتاٍب عن معاِرضه، والنَّْسُخ 

غريه، صااية تنزل يف أمر ثم خيلف فُتنَْسُخ بأخرى، فاألوىل منسوخة 

ة، وهو موت ورثٍة بعد ورثٍة واملرياث مل والثانية ناسخة، وتناُسُخ الورث

 . («يقسم، وصذل  َتناُسُخ األعمنة، والقرن بعد القرن

 .  «؛ ونََسخه قرداً؛ بمعنًى واحدمَسخه اهلل قرداً »(: هع227:ت)وقال اللراء 

تبدية اليشء من اليشء : النسخ»(: هع251:ت)وقال ابن األعرايب 

 .  «مكان إىل مكان وهو هو نقة اليشء من: وهو غريه، والنسخ

 : وقال العّ اج يف إحدى أراجيزه

                                                 

 ( .221: 4)صتاب العة، للخلية، حقيق الدصتور م دع تزومهل والدصتور إبراهيم السامرا هل ( 1)

 ( .112: 7)هتذيب اللغة للعهرع  (2)

 ( .112: 7)هتذيب اللغة للعهرع ( 5)



 مساعد بن سليمان الطيار. نظرة تقوميية               دمفهوم النسخ عند املتقدمني واملتأخرين 

 
237 

 .«باجلد والقب  الذع ال ُينَْسُخ   *إذا األعادع َحَسبُونا بعععَْخبَُخوا  » 

ل: ال ُينَْسخ، يقول: وقوله»(: 215: ت)قال األصمعهل   .«ال حُيوَّ

ل ما : النسخ»(: هع233:ت) وقال أبوحاتم الس ستاف يف أن حوي

 . «َنْسُخ الكتاِب : اخللية من العسة والنحة يف أخرى، ومنه

: َنَسَخِت الشمُس الظةَّ واْنَتَسَخْتهُ »(: هع501:ت)وقال اجلوهرع 

هتا، وَنَسْخُت الكتاب؛ واْنَتَسْخُتُه؛ : أعالته، وَنَسَخِت الريُ  آثاَر الدارِ  َغريَّ

اسم امُلنَْتَسِخ منه، وَنْسُخ اايِة  :واْستنسخُتُه؛ صلُّه بمعنًى، والنُْسَخُة بالضم

إعالة ِمثة حْكم ا؛ فالثانية ناِسَخٌة واألوىل منسوخٌة، والَتناُسُخ يف : باايةِ 

م: املرياث  . «أن يموت ورثٌة بعد ورثٍة واصة املرياث قا ٌم مل يقسَّ

يتبّة أّن لللظ  -وغريه مما ذصره اللغويون–ومن خالل ماتقدم 

 :العرب مدلوين يف لغة( النسخ)

، أع: ومنه قول العرب: ع اوعالة واوبطال 1 : نسخِت الشمُس الظيعةَّ

                                                 

 ( .422: ص)اج برواية وعح األصمعهل ديوان الع  (1)

 .املصدر السابق  (2)

، شعمس (157)، جممعة اللغعة البعن فعارس ص(423: 3)مقعاييس اللغعة البعن فعارس  (5)

 ( .122: 5)، اوحكام لآلمدع (5313: 12)العلوم لنشوان احلمريع 

 ( .455: 1)الصحاح لل وهرع   (4)

، (424: 1)سععخ واملنسععو  للنحععاس ، النا(151:ص)أدب الكتععاب للصععويل : انظععر (3)

، (455: 1)، تترصععع العععة أليب بكععر الزبيعععدع (252:ص)األفعععال البععن القوطيععة 

، شععمس (721-727: 2)التلخععي  يف معرفععة أسععامء األشععياء أليب هععالل العسععكرع 

 ( .5313: 12)العلوم للحمريع 
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  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ژ : أعالتععه، ومععن هععذا املعنععى قولععه تعععاىل

فيبطة اهلل :   ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ژ »: ، عن ابن عباس(32:احلج)

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ »(: هعع110:ت)، وقال الكسعا هل «ما ألقى الشيطان

 .  «يزيله فال يتن وال يثبت يف املصحف:   ژڱ 

َنَسْخُت الكتاب، إذا َحّوْلته ونقلته : ومنه قويم: ع التحوية والنقة 2

، «َمَسخه: نَسَخه اهلل قردًا، أع»: ، ومنه قويمإىل نسخة أخرى

وية ُصورة إىَِل ُصوَرة: العَمْسخ»و : ؛ أعَنَسَخ َما يِف اخلَلِيَّة: ، ومنه«َحْ

لَه إىِل َغرْيَِها   ىې  ې   ې   ې  ىژ: ، ومن هذا املعنى قوله تعاىلَحوَّ

ائ  ائ          ژ »: ، عن ابن عباس(20:اجلاثية)  ژەئ   ەئ  وئ   وئ           ائ  ائ 

تستنسخ احللظة من أم الكتاب ما يعمة بنو : قال  ژەئ   ەئ  وئ  وئ 

، ويف «  من أم الكتابآدم، ف نام يعمة اونسان عن ما استنسخ املل

                                                 

 ( .511: 15)تلسري الطربع   (1)

 ( .420: 1)الناسخ واملنسو  للنحاس   (2)

 ( .1244: 5)، غريب احلديت وبراهيم احلريب (511: 2)تلسري الطربع   (5)

 ( .255: 4)املحيط يف اللغة البن عباد   (4)

 ( .31: 3)املحكم واملحيط األعظم البن سيده   (3)

 ( .515: 2)تاج العروس للزبيدع   (5)

أصععول اعتقععاد  ، عح(124: 21)، تلسععري الطععربع (521-522: ص)تلسععري جماهععد   (7)

هعذا حعديث : وقعال( 434: 2)، املستدرك للحاصم (044: برقم)أهة السنة للاللكا هل 

: 1)صععحي ، حليععة األوليععاء أليب نعععيم : صععحي  اوسععناد ومل خيرجععاه، وقععال الععذهبهل

 . وعزاه البن مردويه ( 525: 15)، الدر املنثور للسيوطهل (252
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    ائ  ائژ: َأَلْسُتْم َقْوًما َعَرًبا َتْسَمُعوَن احْلََلَظَة َيُقوُلوَن ... »: رواية أنه قال

، َوَهْة يَُكوُن ااِلْستِنَْساُ  إاِلَّ ِمْن (20: اجلاثية)  ژەئ  وئ  وئ   ەئ 

 .   «!َأْصٍة؟

 : وقياس ا، فقية( َنَسَخ )وقد اْخُتلِف يف أصة مادة 

؛ فكة نسخ فيه معنى اوبطال، قال الزجاج اإلزالة واإلبطال 

، والعرب فأما النسخ يف اللغة ف بطال لء وإقامة آخر»(: هع511:ت)

، واملعنى: تقول  .«أذهبت الظيةَّ وحلَّت حملَّه: نسخت الشمُس الظيةَّ

 :وقية

وأصة »(: هع512:ت)، قال ابن جرير الطربع التحاليل والنةل

ن نسخ أصة الكتاب، وهو نقله من نسخة إىل أخرى غريها، النسخ م

فكذل  معنى نسِخ احلكم إىل غريه؛ إنام هو حويله ونقة عباده عنه إىل 

 . «غريه

النون والسة واخلاء أصة واحد، إال »(: 503: ت)قال ابن فارس

 .أنه تتلف يف قياسه

                                                 

( 434: 2)، واحلعاصم (1243: 5)للحريب ، غريب احلديث (123: 21)تلسري الطربع  (1)

صعحي ، العدر املنثعور : هذا حديث صعحي  اوسعناد ومل خيرجعاه، وقعال العذهبهل: وقال

 ( . 527-524: 15)للسيوطهل 

 (.110: 1)معاف القرآن للزجاج  (2)

 ( .511: 2)تلسري الطربع ( 5)
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: خرونوقال آ. قياسه رف  لء وإثبات غريه مكانه: قال قوم

 .«قياسه حوية لء إىل لء

لت هذه الدالالت اللغوية ف ن  ستقف عن أن املعنى  وإذا تأمَّ

، يقول ابن دريد (االنتقال من حالة إىل حالة)اجلام  يف النسخ هو 

، انتسخت الشمس وصة لء خلف شيًئا فقد انتسخه»(: هع521ت)

 . «ثة انتسخالظة، وانتسخ الشيب الشباب، ونسخ أيضًا ينسخ م

وإهنا مل تكن نبوة قط إال تناسخت، »: ويف خطبة عتبة بن غزوان، قال 

، «حتى يكون آخر عاقبت ا ملكا، فستخربون وجتربون األمراء بعدنا

 .  «حولت من حال إىل حال، يعنهل أمر األمة»: أع« تناسخت»

فانتقة وسواء يف هذا أبقهل املنسو  م  وجود الناسخ أو عال بالكلية 

 : من الوجود إىل العدم، وهذان املعنيان اللغويان مستعمالن يف القرآن

ڈ    ڈژ: فمن النسخ الذع ال يبقى معه املنسو  قوله تعاىل -

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

                                                 

 .اج التعبري بالرف  يشري إىل معنى اوبطال الذع سبق نقله عن الزج( 1)

 ( .424: 3)مقاييس اللغة البن فارس ( 2)

تتوافق مخس صلامت ثالثية يف العربية تنت هل بالسة واخلاء، م  هذه الداللعة، وال سعادس ( 5)

 (.رسخ، فسخ، مسخ، نسخ، وسخ: ) يا، وههل

 ( .522: ص)مج رة اللغة البن دريد ( 4)

 ( .2057)صحي  مسلم ،صتاب الزهد والرقا ق حديث رقم ( 3)

، (424: 2)، غريععب احلععديث البععن اجلععوعع (1152: 5)الغععريبة أليب عبيععد ايععروع ( 5)

 ( . 47: 3)الن اية يف غريب احلديث البن األثري 
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، وقد (32:احلج)  ژڻ  ڻ  ڻ    ڻڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں

 َّ : قال( 32: احلج)  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ  »: اسٍ تقدم قول ابْنِ عَب

ْيَطانُ  يزيله فال »(: هع110: ت)، وقول الكسا هل «َفُيْبطُِة اهللَُّ َما َأْلَقى الشَّ

 .  «يتن وال يثبت يف املصحف

ومما ورد يف صتب اللغة يف هذا املعنى؛ ما تقدم من قول اجلوهرع 

 . «أعالته: ُس الظةَّ واْنَتَسَخْتهُ َنَسَخِت الشم»: يف الصحاح( 501: ت)

ہ  ھ  ھ  ھ  ژ: ومن النسخ م  بقاء املنسو  ، قوله تعاىل -

  ژۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۓھ  ے  ے

ائ  ائ            ىې  ې   ې   ې  ىژ: ، وقوله تعاىل(134: األعراف)

... »: ،  وقد تقدم قول ابِْن َعبَّاسٍ (20:اجلاثية)  ژەئ   ەئ  وئ   وئ  

ەئ   ەئ  وئ   ائ  ائ ژ  :أََلْستُْم َقْوًما َعَرًبا َتْسَمُعوَن احْلََلظََة َيُقولُوَن 

 . «!، َوَهْة َيُكوُن ااِلْستِنَْساُ  إاِلَّ ِمْن َأْصٍة؟[ 20: اجلاثية]  ژوئ

ومما ورد يف هذا املعنى يف صتب اللغة، ما تقدم من قول صاحب صتاب 

، وقول أيب «اصتتاب  يف صتاٍب عن معارضه: النَّْسُخ واالنتساُ  »: العة

ل ما يف اخللية من العسة : النسخ»(: هع233: ت)حاتم الس ستاف  أن حوي

                                                 

 ( .511: 15)تلسري الطربع   (1)

 ( .420: 1)الناسخ واملنسو  للنحاس   (2)

 ( .455: 1)الصحاح لل وهرع  (5)

 ( . 123: 21)تلسري الطربع  (4)

 (.221: 4)اب العة صت( 3)
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 .«ومنه َنْسُخ الكتاِب : قال. والنحة يف أخرى

ويف النسخ داللتان تابعتان، ويظ ر أثرمها يف البحث الرشعهل أصثر 

 : من ظ وره يف البحث اللغوع، ومها 

 .وجود املنسو  من عدمه :األوىل

 .بقاء املنسو  من عدمه بالكلية: الثانية

ويف صلتا احلالتة هناك فروا تتلرا عن ذل  من النسخ ببدل أو بغري 

بدل، وبقاء املنسو  يف املصحف أو حكايته يف غريه من القراءات الشاذة أو 

 .ااثار املروية، وصة هذه تب  للداللة األصلية اللغوية

مل خية حديث اللغوية عن النسخ من تأثر بالتقرير الرشعهل،  ويذا

وإن صان الرشا ال خيرج يف أصله عن اللغة، وإنام قد يزيد بعض القيود، 

 :ومن ذل 

إعالت  أمرًا صان يعمة : والنَّْسُخ ... »: قول صاحب صتاب العة- 

َسُخ بأخرى، به، ثم َتنَْسُخُه بحادٍث غريه، صااية تنزل يف أمر، ثم خيلف فُتنْ 

 .« ..فاألوىل منسوخة والثانية ناسخة 

: -الذع حيرص عن تأصية الكلمة-( 503: ت)وقول ابن فارس -

                                                 

 ( .423: 3)مقاييس اللغة البن فارس  (1)

ينظر يف نقا  مادة نسخ وتأصيل ا لغوًيا صتاب التحقيق يف صلامت القعرآن، للمصعطلوع ( 2)

، واملع ععم االشععتقاقهل املؤصععة ألللععا  القععرآن، للسععتاد الععدصتور (112ع  123: 12)

 (.2232: 4)حممد حسن حسن جبة 

 (.221: 4)صتاب العة ( 5)
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قياسه : قال قوم. النون والسة واخلاء أصة واحد، إال أنه تتلف يف قياسه»

. قياسه حوية لء إىل لء: وقال آخرون. رف  لء وإثبات غريه مكانه

أمر صان يعمة به من قبة ثم ينسخ : والنسخ. خ الكتابنس: النسخ: قالوا

وصة لء خلف . بحادث غريه، صااية ينزل في ا أمر ثم تنسخ بآية أخرى

وتناسخ . وانتسخت الشمس الظة، والشيب الشباب. شيئا فقد انتسخه

 .«...أن يموت ورثة بعد ورثة وأصة اورث قا م مل يقسم : الورثة

إعالة ِمثة : وَنْسُخ اايِة باايةِ  ...»(: هع501ت)وقول اجلوهرع -

أن يموت : حْكم ا؛ فالثانية ناِسَخٌة واألوىل منسوخٌة، والَتناُسُخ يف املرياث

م  . «ورثٌة بعد ورثٍة واصة املرياث قا ٌم مل يقسَّ

                                                 

 (.423: 3)مقاييس اللغة ( 1)

 ( .455: 1)الصحاح  (2)
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 مصطلن النسخ بني املتةدمني واملتأخرين: املبحث الثاين

 :حابة والتابعني وأتباعه النسخ عند الصتطبيةات عبارة : أوال  

فوا بمصطلحاهتم، لذا  مل يكن من مع ود هؤالء السادة الكرام أن ُيعري

وجب عن القارئ يف علم م أن يتتب  تطبيقاهتم، ويستنبط من ا مرادهم يف 

استعامالهتم يذه املصطلحات؛ صمصطل  املكهل واملدف، ومصطل  

وم القرآن أو غريه النزول، ومصطل  النسخ، وغريها من مصطلحات عل

 .من العلوم

وسأعرض بعض األمثلة عن م التهل تدلُّ عن تنوا استخدام م 

 :لعبارة النسخ يف تطبيقاهتم، ومن ذل 

َصنَّ بِنَا النَّبهِلُّ »: َعْن ُأيَبي ْبِن َصْعٍب، َقاَل روى اومام أمحد بسنده  -1

  ََف َقاَل اْلَلْ َر َوَتَرَك آَيًة،  َفَ اَء ُأيَب  َوَقْد ف اَلِة، َفَلامَّ اْنرَصَ َيا : اَتُه َبْعُض الصَّ

 .«اَل، َبْة ُأْنِسيُتَ ا": َرُسوَل اهللِ، ُنِسَخْت َهِذِه اْاَيُة َأْو ُأْنِسيَتَ ا؟ َقاَل 

ر بن يزيد، قال َشِ ْدُت َرُسوَل اهلِل »: وعند ابن حبان بسنده عن املَُسوَّ

  اَلِة َفَتَعايى . َيا َرُسوَل اهلل إِنَ  َتَرْصَت آَيةً : يِف آَيٍة، َفَقاَل َرُجٌة َقرَأ يِف  الصَّ

َا ُنِسَخْت : َقاَل . "َفَ الَّ أْذصْرَتنِيَ ا؟ ": َقاَل  َا مَلْ ُتنَْسْخ : َقاَل . َظنَنُْت أهنَّ  .«َف هِنَّ

                                                 

، وجعاء يف هعامش (77: 53)مسند اومام أمحد، حقيق شعيب األرنؤوط، طبعة الرسالة ( 1)

إسناده صحي ، جاله ثقات رجعال الشعيخة غعري حييعى بعن داود الواسعطهل، »: التحقيق

 .«هو ابن عبد اهلل املرهبهل: وذرهو الثورع، : سليان. فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة

 (.537 - 535: 2)صحي  ابن حبان، إصدار وعارة األوقاف القطرية ( 2)
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ف   ان يدالَّن عن أنَّ الصحابة صانوا يعلمون بوقوا الرَّ وهذان النصَّ

هم عن هذا، بة ن َّ عليه يف الرواية  الرسول  لبعض اايات، وأن أقرَّ

صانت ، الثانية، صام يدلُّ عن أن ااية التهل صان الصحايب يظنُّ أهنا قد ُنِسخت

حملوظة بالنسبة له، وهذه صورة نسخ الللظ، وبقاء املتلو حملوًظا يف 

 .ذاصرهتم

 يَب  أُ »: قال عمر: عن ابن عباس، قال روى البخارع بسنده  -2

فال  أخذته من يف رسول اهلل : يقول يَب  ، وأُ يَبو أقرؤنا، وإنا لندا من حلن أُ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ژ: أترصه ليشء، قال اهلل تعاىل

 .«[125: البقرة]  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ     ڀڀ

عليه فاحتجَّ  وظاهر األثر أنَّ أبيًّا يقرأ بكة ما سمعه من رسول اهلل 

 .عمر بااية الدالة عن وقوا رف  لبعض ما صان يقرأ به ُأيَب  

وهذا يدلُّ عن أنه م  رفعه من املصحف للًظا إال أنه ال يزال حملوًظا 

 .عند ُأيَبو 

ملا نزلت عن رسول اهلل »: عن أيب هريرة قالروى مسلم بسنده  -5

 :ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چژ   

 ژک  گ  گ     گ  گ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈڎ  ڎ    ڈ

، فأتوا فاشتد ذل  عن أصحاب رسول اهلل : ، قال[214: البقرة] 

أع رسول اهلل، صللنا من : ثم برصوا عن الرصب، فقالوا رسول اهلل 

                                                 

 (.3223: )رواه البخارع (1)
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األعامل ما  نطيق، الصالة والصيام واجل اد والصدقة، وقد انزلت علي  

أتريدون أن تقولوا صام قال أهة  ": نطيق ا، قال رسول اهلل  هذه ااية وال

سمعنا  وأطعنا غلران  ربنا : الكتابة من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بة قولوا

سمعنا وأطعنا غلران  ربنا وإلي  املصري، فلام : ، قالوا"وإلي  املصري 

ڱ     ڳ  ڳ  ڳژ: ت هبا ألسنت م، فأنزل اهلل يف إثرهااقرتأها القوم، ذلَّ 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ںڱ   ڱ  ڱ  ں

: البقرة]  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے   ے  ھھ  ھ

   ۇ  ۇژ: ، فلام فعلوا ذل  نسخ ا اهلل تعاىل، فأنزل اهلل عز وجة[213

ې  ې  ې  ى    ى     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۆ  ۈ  ۈ  ۆ

 .نعم: قال، [215: البقرة]  ژائ  ائ

  ژ ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئەئ  وئ  وئ   ژ

 .نعم: قال، [ 215: البقرة]

 .نعم: قال[ 215: البقرة]  ژ ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئژ 

مب  ىب  يب  جت  حت     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حبژ

  .«نعم: قال ،[215: البقرة]  ژخت  

ويف هذا املثال ترى أن ااية األوىل خرٌب، وااية الثانية صذل ، وم  

الصحايب أبو هريرة ااية الثانية ناسخة لآلية األوىل، فوجب ذل  جعة 

                                                 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ژ : مسعععلم يف صعععحيحه، بعععاب بيعععان قولعععه تععععاىل رواه (1)

 (.123: )،برقم[214: البقرة]  ژڌ
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بذل  النظر يف مراده بعبارة النسخ؛ إذ ليس هناك حكٌم ُيرفُ  بحكم، وال 

ل باحلكم، في وع دخول النسخ االصطالحهل عليه  .هو خرٌب مؤوَّ

وبالنظر يف ذل  تعلم أن الصحايب استخدم املعنى اللغوع للنسخ، 

رف  اومجال باملؤآخذة التهل ذصرها يف ااية األوىل بتبيينه  وأبان عن أن اهلل

وه من ظاهرها ليس هو املراد  .بااية الثانية، فاتض  أن ما تومهَّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ: َأنَّ َقْولعه َتَععاىَل  "املَْْقُصعوُد ُهنَعا  "و»: قال ابعن تيميعة

فِيَ عا َحق  َوالنَّْسعُخ   [214: البقرة]   ژ ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ

ُهَو َرْفُ  َفْ ِم َمْن َفِ َم ِمْن اْاَيِة َما مَلْ َتُدلَّ َعَلْيِه َفَمعْن َفِ عَم َأنَّ اهللََّ ُيَكليعُف َنْلًسعا 

َما اَل َتَسُعُه َفَقْد َنَسَخ اهللَُّ َفْ َمُه َوَظنَُّه َوَمْن َفِ َم ِمنَْ ا َأنَّ املَْْغِلعَرَة َواْلَععَذاَب بِعاَل 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ژ: ْدٍل َفَقعععْد َنَسعععَخ َفْ َمعععُه َوَظنَّعععُه َفَقْوُلعععهُ ِحْكَمعععٍة َوَعععع

ِل َوَقْوُلععهُ [ 215: البقععرة]   ژۈ ﴿َيَععا َمععا َصَسععَبْت َوَعَلْيَ ععا َمععا : َرد  لِععْلَوَّ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ: َرد  لِلثَّعاِف َوَقْوُلعهُ [ 215: البقعرة] اْصَتَسَبْت﴾ 

 .« ژ ک

َعِن اْبِن بسنده ( 224: ت)م بن سالم روى أبو عبيد القاس -4

َّاسٍ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ:   يِف قَْولِهِ عَزَّ َوَجةَّ  عَب

ڤ  ڤ  ڤ  ژ   :نََسَختَْ ا»: اْايََة قَاَل [ 12: امل ادلة] ژ ڀ   ڀ

 .«اْاَية[ 15: امل ادلة]  ژڄ  ڄ  ڄ           ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ

                                                 

 (.14/125: )جمموا اللتاوى (1)

 (.231: ص)سخ واملنسو ، أليب عبيد ، حقيق الدصتور حممد املديلر النا( 2)
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ععهل، وهو أن يقدموا صدقة من مال  وااية األوىل نزلت يف حكم

، ثم رف  اهلل هذا احلكم الرشعهل بااية التهل أو نحوه قبة أن خياطبوه 

إِنَّ يِف صَِتاِب اهللَِّ َعزَّ » : بقوله عن هذا   تلي ا، وقد أبان عيل بن ايب طالب

ٌد َبْعِدع، َصاَن يِل ِدينَاٌر َوَجةَّ َاَيًة َما َعِمَة هِبَا َأَحٌد َقْبيِل َواَل َيْعَمُة هِبَا َأَح 

ْفُتُه، َفُكنُْت إَِذا َناَجْيُت َرُسوَل اهللَِّ  ْقُت بِِدْرَهٍم َحتَّى َنِلَد ُثمَّ  َفرَصَ َتَصدَّ

 .«ُنِسَخْت 

أن حذيلة بن اليامن، قدم عن عثامن وصان »روى البخارع بسنده  -3

لعرايف، فأفزا يغاعع أهة الشأم يف فت  أرمينية، وأذربي ان م  أهة ا

يا أمري املؤمنة، أدرك : حذيلة اختالف م يف القراءة، فقال حذيلة لعثامن

هذه األمة، قبة أن خيتللوا يف الكتاب اختالف الي ود والنصارى، فأرسة 

أن أرسيل إلينا بالصحف ننسخ ا يف املصاحف، ثم »: عثامن إىل حلصة

د بن ثابت، وعبد اهلل ، فأرسلت هبا حلصة إىل عثامن، فأمر عي«نردها إلي 

بن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها 

إذا اختللتم أنتم »: ، وقال عثامن للرهط القرشية الثالثة"يف املصاحف 

« وعيد بن ثابت يف لء من القرآن فاصتبوه بلسان قريش، ف نام نزل بلساهنم

احف، رد عثامن الصحف إىل فلعلوا حتى إذا نسخوا الصحف يف املص

حلصة، وأرسة إىل صة أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بام سواه من القرآن 

                                                 

: ، والقاسععم بععن سععالم يف الناسععخ واملنسععو (22/412: )أخرجععه الطععربع يف التلسععري (1)

(230.) 



 مساعد بن سليمان الطيار. نظرة تقوميية               دمفهوم النسخ عند املتقدمني واملتأخرين 

 
250 

 .«يف صة صحيلة أو مصحف، أن حيريف

فنسخوها » ، «ننسخ ا يف املصاحف » والنسخ الوارد هنا يف عباراهتم 

تدلُّ عن =  «حتى إذا نسخوا الصحف يف املصاحف»، «يف املصاحف 

ب يف صحف أيب بكر إىل املصاحف التهل صتبت ا الل نة التهل حوية املكتو

 .اختارها عثامن ريض اهلل عنه، م  بقاء األصة البكرع صام هو

ِف َأُبو ُأَماَمَة ْبُن َسْ ِة ْبِن روى الطرباف بسنده  -5 ، َأْخرَبَ ْهِرعي َعِن الزُّ

َم ُحنَْيٍف، َأنَّ َرْهًطا، ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن َأْصَحاِب رَ  ُسوِل اهللَِّ َصنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ْيِة ُيِريُد َأْن َيْلَتتَِ  بُِسوَرٍة َقْد َصاَن  ُه َقاَم َرُجٌة ِمنُْ ْم ِمْن َجْوِف اللَّ وُه، َأنَّ َأْخرَبُ

ِحيِم، َفَأَتى مْحَِن الرَّ  ِمنَْ ا إاِلَّ بِْسِم اهللَِّ الرَّ
ٍ
ء َباَب  َدَعاَها، َفَلْم َيْقِدْر َعَن َلْ

َرُسوِل اهللَِّ َصنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَة َأْصَبَ  َرُسوُل اهللَِّ َصنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 

َما : َعْن َذلَِ ؟ ُثمَّ َجاَء آَخُر َوآَخُر َحتَّى اْجَتَمُعوا، َفَسَأَل َبْعُضُ ْم َبْعًضا

وَرِة، ُثمَّ َأِذَن َيُْم َرُسوُل اهللَِّ مَجََعُ ْم؟ َفَأْخرَبَ َبْعُضُ ْم َبْعًضا بَِش  ْأِن تِْلَ  السُّ

وَرِة؟ َفَسَكَت َساَعًة  ُهْم، َوَسَأُلوُه َعِن السُّ وُه َخرَبُ َصنَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأْخرَبُ

ُصْم، ُنِسَخِت اْلَباِرَحُة َفنُِسَخْت ِمْن ُصُدورِ »: اَل َيْرِجُ  إَِلْيِ ْم َشْيًئا، ُثمَّ َقاَل 

 َصاَنْت فِيهِ 
ٍ
ء  .«َوِمْن ُصةي َلْ

يف صتابه تاريخ اوسالم حت ( 741: ت)وهذا األثر أورده الذهبهل 

: ، وأعقبه بقوله(باب يف النسخ واملحو من الصدور: )عنوان لطيف، قال

نسخ هذه السورة وحمُوها من صدورهم من براهة النبوة، واحلديث »

                                                 

 (.4017: )رواه البخارع (1)

 (.1423: )مسند الشامية للطرباف، حقيق محدع السللهل، مؤسسة الرسالة( 2)
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 .«صحي 

عن أيب حرب بن أيب األسود، عن أبيه،  لم بسندهومثله ما رواه مس

بعث أبو موسى األشعرع إىل قراء أهة البرصة، فدخة عليه ثالثام ة » : قال

أنتم خيار أهة البرصة وقراؤهم، فاتلوه، وال : رجة قد قرءوا القرآن، فقال

يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم، صام قست قلوب من صان قبلكم، وإنا 

رة، صنا نشب  ا يف الطول والشدة برباءة، فأنسيت ا، غري أف قد صنا نقرأ سو

لو صان البن آدم واديان من مال، البتغى واديا ثالثا، وال يمل : حلظت من ا

جوف ابن آدم إال الرتاب، وصنا نقرأ سورة، صنا نشب  ا ب حدى املسبحات، 

ما ال تلعلون،  يا أهيا الذين آمنوا مل تقولون: فأنسيت ا، غري أف حلظت من ا

 . «فتكتب ش ادة يف أعناقكم، فتسألون عن ا يوم القيامة

 .وهذا نوا من املنسو  ثابت يف ااثار، واهلل املوفق

ولو تتبعُت النصوص التهل وردت في ا عبارة النسخ يف صالم 

الصحابة والتابعة وأتباع م خلرجُت عن املقصود لكثرهتا، واملراد هنا 

 .الذع حيقق املراد من هذا البحث التنبيه عن بعض ا

 :النتيجة

من خالل هذه النصوص وأمثايا يتبةَّ أن مصطل  النسخ واس  عند 

 :الصحابة والتابعة وأتباع م، ف و يشمة

                                                 

 (.751 - 752: 1)م، حقيق بشار عواد معروف تاريخ اوسال (1)

بعاب يف النسعخ )، وصذا ذصره الذهبهل يف البعاب اانعف العذصر (1232)رواه مسلم برقم  (2)

 (.752: 1)تاريخ اوسالم، حقيق بشار عواد معروف ( واملحو من الصدور
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ع نسخ احلكم الرشعهل بحكم ععهل آخر، وقد يبقى الللظ  1

 .املنسو  حملوًظا، وقد ال يبقى

بتقييد مطلق أو ختصي  عام أو ع نسخ اخلرب، بعدم إنلاذ الوعيد أو  2

 .ما إىل ذل 

 .ع نسخ الللظ بالكلية، بحيث ال يبقى له أثر يف الصدور وال يف السطور 5

 .ع نسخ الللظ يف التالوة وبقاء حكمه أو معناه 4

 (:األصالليني)مصطلن النسخ عند املتأخرين : ثاني ا

رف  احلكم الثابت بخطاب متقدم »اشت ر تعريف النسخ بأنه 

 .«طاب مرتا  عنهبخ

أن ربط النسخ باألحكام الرشعية فقط بدأ من  -واهلل أعلم  -ويظ ر 

، أما من صان قبله فيطلق النسخ يف (224: ت )صتاب الرسالة للشافعهل 

األخبار واألحكام، لكن مراده بالنسخ أوس  من مراد الشافعهل ومن جاء 

 .بعده، صام سبق بيانه

ابتداء الناسخ )ًبا حت عنوان با( 224: ت)وقد عقد الشافعهل 

، وذصر فيه عدة آيات وأحاديث يف األحكام، ومل يرد فيام ذصره  (واملنسو 

، (رف  احلكم)آية من آيات األخبار، صام ذصر عبارات تدلُّ عن أن مراده 

 :ومن ذل  قوله

                                                 

 (.70: ص)مذصرة يف أصول اللقه ملحمد األمة الشنقيطهل ( 1)

 (.125: ص)الرسالة ( 2)



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
272 

 .«وفرض فيه فرا ض أثبت ا، وأخرى نسخ ا»

سو  الذع يدل صتاب اهلل عن بعضه الناسخ واملن)ثم عقد باًبا بعنوان 

 :، وذصر فيه(والسنة عن بعضه

فكان بينا يف صتاب اهلل نسخ قيام اللية ونصله »: قال الشافعهل

﴿فاقرءوا ما تيّس منه﴾  : والنقصان من النصف، والزيادة عليه بقول اهلل

 [ .22: املزمة]

 :معنية[ : 22: املزمة] ژ ڈ  ژ  ژ   ڑژ : فاحتمة قول اهلل

 .أن يكون فرضا ثابتا، ألنه أعية به فرض غريه: أحدمها -

أن يكون فرضا منسوخا أعية بغريه، صام أعية به غريه، : وااخر -

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ژ: وذل  لقول اهلل

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ: ، فاحتمة قوله[70: اورساء]  ژڈ  

 .ّس منه، أن يت  د بغري الذع فرض عليه، مما تي ژڍ

فكان الواجب طلب االستدالل بالسنة عن أحد املعنية، : قال

فوجدنا سنة رسول اهلل تدل عن أال واجب من الصالة إال اخلمس، فرصنا 

إىل أن الواجب اخلمس، وأن ما سواها من واجب من صالة قبل ا، منسو  

، وأهنا [ 70: اورساء]   ژڍ  ڇ   ڇ  ڇژ: هبا، استدالال بقول اهلل

 .اسخة لقيام اللية ونصله وثلثه وما تيّسن

ولسنا نحب ألحد ترك أن يت  د بام يّسه اهلل عليه من صتابه، مصليا 

                                                 

 (.125: ص)الرسالة ( 1)
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 .«به، وصيف ما أصثر ف و أحب إلينا

صان : َتَرَك َفْرَضه( : َنَسَخ )وهكذا صةُّ ما نسخ اهلل، ومعنى »: وقال

ا إذا نسخه اهلل، فيكون  ا يف وقته، وتْرُصه حقًّ من أدرك فرَضه ُمطيعًا به حقًّ

باا اللْرِض الناِسخ له  . «وبرتصه، وَمن مل ُيْدِرك فرَضه ُمطيعًا باتي

وإذا صان هذا الكالم من الشافعهل يدلُّ عن بداية حرص مصطل  

النسخ باألحكام، ف ن هذا ال يعنهل أنه احلد اللاصة لالنتقال من ذل  

 .العمة باملصطل  الواس  املصطل  الواس  عند من تقدمة، بحيث توقف

عن عبداملل  بن ( 345: ت)ومن شواهد ذل  ما ذصره ابن العريب 

، (224: ت)، وهو يف طبقة تالميذ الشافعهل (251: ت)حبيب املالكهل 

إىل    ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ: ااية العاعة»: قال

إن قوله : قال بعض الغافلة [152 - 130: البقرة]  ژحبژ :قوله 

ۇ  ژ: نسخ ا قوله تعاىل  ژڭژ :ن الذين يكتمون﴾ إىل قوله﴿و

 :وهذا باطة من ثالثة أوجه  ژۇ  ۆ  

، وإنام ُتنسخ أن هذا وعيد، وال نسخ يف الوعد والوعيد :أحد ا

 .األحكام، صام قد بيَّناه

                                                 

 (.115ع 113: ص)الرسالة ( 1)

 (.125ع  122: ص)الرسالة ( 2)

إخالف الوعيد من الكريم صرٌم، وأهة السنة سيعزون إخعالف الوعيعد يف الكبعا ر خالًفعا  (5)

 .، لذا سوع وقوا النسخ يف هذا النوا من األخبار، واهلل أعلم...للخوارج واملعتزلة 
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أن من عط الناسخ أن يتأخر عن املنسو ، فأما إن اتصة به  :الثاين

 فال يكون نسًخا

، وقولععه    ژڻ  ڻ   ڻ  ژ : أن قولععه :ثالثالدد ۇ  ۇ  ژ: عععام 

 .، وهو أمر خارج عن النسخ صام بينَّاه، فال معنى يذا القول بحالختصي  ژۆ

وال ُيع ب يف هذا من وهم امللّسين، وإنام أع ب من غلط ابن 

أنه سام  يف تسمية  -واهلل أعلم  -حبيب فيه، وهو من اللق اء، وظنهل 

 .«ن عادة امللّسين، واهلل أعلمالتخصي  نسًخا ع

                                                 

 (.32ع  31: 2)واملنسو  البن العريب الناسخ ( 1)

مل يطبيعق مصعطل  املتقعدمة يف النسعخ يف  -رمحعه اهلل تععاىل  -ال خيلى أن ابن الععريب: قلت     

ختريج هذا املنقول عن امللّسعين، ذلع  أهنعم يطلقعون عبعارة النسعخ أوسع  معن إطعاليف 

ىل تسعام  امللّسعين يف املتأخرين من األصولية واللق اء، وهو قد أشار يف آخر صالمعه إ

: املسعألة الععاعة»: هذا اوطاليف، بة اعتذر لإلمام مال  يف مثعة هعذا اوطعاليف، فقعال

هععهل : قععال ابععن القاسععم عععن مالعع [ 255: البقععرة] ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ : قولععه

منسوخة، وهذا صالم تشمئز منه قلوب الغافلة، وحار فيه ألباب الشعادين، واألمعر فيعه 

لعو ثبتعت معا نسعخ ا إال معا صعان يف مرتبت عا، ولكعن وج عه أن علعامء  :قريب؛ ألنا نقول

املتقدمة من اللق اء وامللّسين صانوا يسمون التخصعي  نسعخا؛ ألنعه رفع  لعبعض معا 

يتناوله العموم ومساحمة، وجرى ذل  يف ألسنت م حتعى أشعكة ذلع  ععن معن بععدهم، 

 (.223: 1)القرآن  أحكام «وهذا يظ ر عند من ارتاض بكالم املتقدمة صثريا

علعا  -( 345: ت)ويكلهل أن تواعن حكمه بة املثالة ليبة ل  ما وق  فيه ابن الععريب 

من إغال  يف العبارة، م  عدم االعتذار أو التخريج ألقوال امللّسين صام فععة  -اهلل عنه 

 .م  عبارة اومام مال 

، وصععالم أولئعع  يف وال فععريف يف ذلعع  بععة أن يكععون صععالم اومععام مالعع  يف األحكععام

األخبعععار؛ ألن عبعععارة النسعععخ يف األمعععرين معععدلويا واحعععٌد، وهعععو ختصعععي  الععععام، 

= 
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يوِض  أن مصطل  ( 345: ت)وهذا املثال الذع انتقده ابن العريب 

: ت)النسخ عند املتقدمة ال يزال سارًيا يف الطبقة التهل تيل اومام الشافعهل 

، وهذا يدل عن االنتقال من املصطل  حيصة بالتدريج حتى يستقر (224

طل  القديم، فيخلى املصطل  القديم املصطل  اجلديد، وخيتلهل املص

 .ويغمض عن من مل يرتاض بكالم املتقدمة

واملقصود أن مصطل  النسخ انحرص يف باب األحكام فقط، ولذا 

ظ رت ضوابط يف هذا املوضوا ال تنس م إال م  هذا املصطل  املحصور، 

، ف ذا ال ينطبق عن مصطل  النسخ عند (ال نسخ يف األخبار: )صقويم 

 .تقدمة، بة يصل  عن مصطل  املتأخرينامل

 :بيان املحةةني لعبارة النسخ عند السلف: ثالث ا

: ت)لقد أحدث ظ ور املصطل  األصويل للنسخ عن يد الشافعهل 

 :، ثم استقراره عند املتأخرين بعض املشكالت العلمية؛ من ا(224

غياب مل وم النسخ عند املتقدمة عن بعض املتأخرين، وصان  -1

من أثره وقوا النقد لبعض تطبيقات املتقدمة، وذل  ما مل حيالف فيه 

 .الصواب هؤالء املنتقدين

اُهُة أنواا النسخ األخرى، وهذا ظاهر يف قرص التعريف عن  -2 جَتَ

 .دون غريه من أنواا النسخ( احلكم الرشعهل)

وسأذصر يف ه نا أمثلة للمشكلة األوىل، ثم أختم بتعريف تتار حيةُّ 

                                                 
= 

 .والتخصي  يدخة عن األحكام واألخبار، واهلل املوفق
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 .شكلة الثانيةامل

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ : قولععه: قععال ابععن عبععاس» (: 457: ت)قععال مكععهل  -1

ۇ  ژ : ، منسععوخة بقولععه[112: البقععرة]   ژ ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ

 [.112: البقرة]   ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

إهنا منسوخة، أع نزلت عن نسخت ا ألهنا خرب، : ومعنى قول

 .«واألخبار ال تنسخ

وإذا تأملت ختريج مكهل وجدته غامًضا غريًبا ال يمكن أن يكون 

يمكن أن ينطبق ( منسوخة)مراًدا البن عباس، ألن صة آية ُعربي عن ا بأهنا 

 .علي ا هذا التخريج

وملا مل ينتبه التساا عبارة النسخ عند ابن عباس حكم هبذه القاعدة 

 .التهل ال تنطبق إال عن املصطل  املتأخر

واختلف العلامء يف هذه ااية » (: 307: ت)قال ابن اجلوعع  -2

  ژ ڎ  ڈ  ڈ ضژ :أهنا منسوخة بقوله: أحدها: عن ثامنية أقوال

فُأدخة األبناء اجلَنَّة بصالح ااباء، قاله ابن عباس، وال يص ، ألن للظ 

 .«اايتة للظ خرب، واألخبار ال ُتنَْسخ

ن أدرك اتساا مصطل  النسخ عند ما صان ابن اجلوعع ليعرتض لو صا

 .ابن عباس، وملا حكم بعدم الصحة يف ذل 

                                                 

 (.020: 1)ايداية إىل بلوغ الن اية، ملكهل، نرش جامعة الشارقة ( 1)

 (.105: 4)م دع  عبدالرعايف: عاد املسري، البن اجلوعع، البن اجلوعع، حقهل( 2)
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وبعد هذه األمثلة التهل يظ ر في ا وقوا مشكلة عند بعض املتأخرين 

يف ف م عبارة النسخ عن السلف يمكن القول بأن العلامء جتاه هذه العبارة 

 :الواردة يف تلسريهم ينقسمون إىل ثالثة أقسام

الذع مل ينتب وا إىل توس  مصطل  النسخ عند هم  :الةس  األول

السلف، وراحوا يعرتضون علي م يف أحكام م عن بعض اايات بالنسخ، 

 .وقد مرَّ ذصر بعض األمثلة عن م عند مكهل وابن اجلوعع

الذين انتب وا إىل أن مصطل  النسخ يستخدمه السلف  :الةس  الثاين

واعه؛ صالتخصي ، يف غري النسخ االصطالحهل، وعاجلوه يف بعض أن

، (345: ت)، وابن العريب املالكهل (572: ت)ومن م اجلصاص اجلنلهل 

 (.545: ت)والسخاوع الشافعهل 

 :ومن أمثلة ذل 

: يف قوله تعاىل( 572: ت)نلهل ما ذصره اجلصاص احل -1

وأما »: ، قال[221: البقرة] ژ چ  چ  چ    ڃ  ڃ ژ

ف نه = اايسة والصغرية وههل  ،ونسخ عن الثالثة قروء امرأتان :قوله

 .أطلق للظ النسخ يف ااية وأراد به التخصي 

عن ابن عباس وعن غريه من أهة التلسري إطاليف  ا ما يوجدوصثريً 

ف نام أراد قتادة بذصر النسخ يف اايسة  ،للظ النسخ ومرادهم التخصي 

ألنه غري جا ز ورود النسخ إال فيام قد استقر  ؛التخصي  ال حقيقة النسخ

                                                 

 قتادة بن دعامة السدو : يعنهل( 1)
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األقراء م  استحالة  ةِ دَّ عِ وغري جا ز أن تكون اايسة مرادة بِ  ،كمه وثبتح

 .«عن أنه أراد التخصي  فدلَّ  ،وجودها من ا

املسألة » : يف صتابه أحكام القرآن( 345: ت)ابن العريب  -2

قال ابن القاسم [ 255: البقرة]  ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئ ژ: قوله: العاعة

صالم تشمئز منه قلوب الغافلة، وحار فيه ههل منسوخة، وهذا : عن مال 

لو ثبتت ما نسخ ا إال ما صان : ألباب الشادين، واألمر فيه قريب؛ ألنا نقول

يف مرتبت ا، ولكن وج ه أن علامء املتقدمة من اللق اء وامللّسين صانوا 

يسمون التخصي  نسخا؛ ألنه رف  لبعض ما يتناوله العموم ومساحمة، 

ت م حتى أشكة ذل  عن من بعدهم، وهذا يظ ر عند وجرى ذل  يف ألسن

 .«من ارتاض بكالم املتقدمة صثريا

فالتخصي  نحو قوله »: ، قال( 545: ت)ع ما ذصره السخاوع  5

، بعد [3: املا دة]  ژەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ  :عز وجة

ولو صان هذا ، [221: البقرة]  ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ : قوله

 .البقرة املراد هبا الكتابيات ا لكانت آيةنسخً 

آية املا دة : أنه قال -ريض اهلل عن ام  -وقد روع عن ابن عباس 

ال يصّ  هذا إال أن تكون آية البقرة يف : وقال قا لون .اية البقرة ناسخة

 .من أهة الكتاب املرشصات

                                                 

 (.72ع  71: 2)أحكام القرآن لل صاص، حقيق حممد الصاديف القمحاوع ( 1)

 (.223: 1)أحكام القرآن، البن العريب حقيق الب اوع  (2)
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، نسخ: إن هذا الذع قالوه غري مستقيم، ف ن قولنا: وأقول

اصطالح وق  بعد ابن عباس، وصان ابن عباس = وختصي ، واستثناء 

 .«اا، ولو وق  االصطالح عن تسمية مجي  ذل  نسخً ذل  نسخً  يسمهل

ک  ک  ک  ژ  :وقعالوا يف قولعه ععّز وجعّة »: وقال يف موطن آخر

إن آية السعيف ال يصع  : وقد قلنا. نسخ ا آية السيف  ژگ  گ  گ  گ  

اهلل عليه وسّلم مل يكن قعادرا ععن أن تكون ناسخة ليشء من هذا، ألنه صّن 

القتال من يا عنه، وإنام تنسخ آية السيف أية يكون في ا هنيعه ععن القتعال، وال 

أفرتى أنعه بععد آيعة ! ن د ذل  يف القرآن ألن العاجز عن القتال ال ين ى عنه

 .اهللَُّ َأْعَلُم باِم َتْعَمُلوَن؟: السيف ال سوع له أن يقول يم

مثة ابن عباس وغريه من  -رمح م اهلل -سلفوما يروى عن ال

االنتقال من حال اىل أخرى، فأطلقوا : إطاليف النسخ يف هذا إنام يريدون به

رف  احلكم الثابت نصا بن  آخر : بالنسخ عن ذل  النسخ، ونحن نريد

 .«لواله لكان األول ثابتا، وابن عباس وغريه ال يريدون بالنسخ هذا 

بعن عبعاس واملتقعدمة يف مل عوم النسعخ؛ إال أنعه وم  انتباهه لتوس  ا

وق  يف االعرتاض عن مواطن عندهم، وخصوًصا ما يرد يف نسخ األخبعار، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ              ڱ               گ  ڳ ژ  :وقعالوا يف قولعه ععز وجعة»: قال 

                                                 

: 2)عبد احلق عبد العدايم سعيف القعايض : مجال القراء وصامل اوقراء، للسخاوع، حقيق( 1)

320.) 

: 2)عبد احلق عبد العدايم سعيف القعايض : مجال القراء وصامل اوقراء، للسخاوع، حقيق( 2)

755.) 
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ٱ  ٻ       ٻ  ژ   :هععو منسععو  بقولععه عععز وجععة [22: الشععورى]  ژ ڱ

 [.11: اورساء] ژپ  پ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  پ  پ 

 .ريض اهلل عن ام روع ذل  عن الضحاك عن ابن عباس

وليس بة اايتة نسخ، ومها حمكمتان، وهذا خرب، واخلرب من اهلل عز 

 .وجة ال ينسخ

وال تعارض بة اايتة أيضا، ألن معنى قوله عز وجة نزد له يف 

يلعل ا بمشيئة اهلل تعاىل ال  ألن من املعلوم أن األشياء إنام ،حرثه إن شئنا

نزلت قبة ( سبحان)فمعنى اايتة أيضا واحد، ف ن  مكره له علي ا

ف ن صانت آية ناسخة اية بعدها فااية الثانية نزلت منسوخة، ( الشورى)

وإذا نزلت منسوخة سقطت فا دهتا، هذا لو صان ذل  يف األحكام فكيف 

ريض اهلل  -الرواية عن ابن عباس يف األخبار التهل ال سوع نلس ا، ويف هذه

 .نظر -عن ام

يف هذا  -ريض اهلل عن ام -معنى قول ابن عباس: وقال بعض العلامء

إنه ناسخ ومنسو ، أع هو عن نسخته، أع  -إن ص  قويم عنه -ونظريه

 .مثله يف املعنى وإن مل يكن مثله يف الللظ

 .«وال يع بنهل هذا التأوية

ب عن غلط املتأخرين يف التعامة م  عبارة وقد نبَّه يف آخر الكتا

وإنام وق  الغلط للمتأخرين من قبة عدم »:  النسخ يف صالم املتقدمة فقال

                                                 

: 2)عبد احلق عبد العدايم سعيف القعايض : مجال القراء وصامل اوقراء، للسخاوع، حقيق( 1)

 (.122ع  110
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 .النسخ: املعرفة بمراد املتقدمة، ف هنم صانوا يطلقون عن األحوال املنتقلة

نزول الن  ثانيا رافعا حلكم الن  : واملتأخرون يريدون بالنسخ

وال بد يف ذل   لنسخ باجت اد جمت د من صحايب وال غريهاألول وال يثبت ا

 .«من النقة، واهلل أعلم

من انتب وا إىل توس  مصطل  النسخ عند السلف،  :الةس  الثالث

وأنه أوس  من مصطل  النسخ األصويل، وأنه يشمة مطلق الرف  الذع 

سخ يق  عن ااية، وطردوا عبارة النسخ عن مطلق الرف ، وليس عن الن

 االصطالحهل فحسب، فحكم بأن السلف صانوا يطلقون عليه نسًخا، 

 ، وعف الدين ابن البارعع الشافعهل (721: ت)وابن تيمية 

                                                 

: 2)قعايض عبد احلق عبد العدايم سعيف ال: مجال القراء وصامل اوقراء، للسخاوع، حقيق( 1)

024.) 

َوَهِذه احْلَال حيمد ِمنَْ ا أن يكون إِْحَدى اْاَيَتْةِ ناسعخة ... » ( : 721: ت)قال ابن تيمية  (2)

َيَا َاْو ملّسة َيَا باَِم خُيَالف َظاهرَها َوإِن َصاَن الّسلف يسمون اجْلَِمي  نسعخا َوِيَعَذا مل يكعن 

َحاَبة َوالتَّابِِعَة ي رتصون داَلَلة آَية من صتاب اهلل إاِلَّ بِعاَم يسعمونه نسعخا َومل الّسلف من الصَّ

يكن يِف َع دهم صتب يِف َذلِ  إاِلَّ صتب النَّاِسخ واملنسعو  أِلَن َذلِع  َغاَيتعه َأن ن عادل يِف 

عذِ  ْنِ ية ومهعا معن آَيعات اهلل بِعاْلُقْرآِن الَّ ع آَيات اهلل بُسْلَطان ص دالنا َمَ  أهة التَّْوَراة َواْوِ

 أنزلُه اهلل ُمصدقا ملا َبة َيَدْيِه من اْلكتاب وم يمنا َعَلْيهِ 

اَم ابتعدا  َفَأما ُمَعارَضة اْلُقْرآن بمعقول َأو ِقَياس َفَ َذا مل يكن يستحله أحد من الّسلف َوإِنَّ

ال َذلِ  ملا َظ رت اجْلَْ ِمية واملعتزلة َوَنْحوهم مِمَّن بنوا أُصول دين م عن َما سعموُه معقعو

 معن 
ِ
ل َفَ عُؤاَلء ا َأن ُيَلوض َأو يَتعَأوَّ ا إِمَّ ْ وردوا اْلُقْرآن إَِلْيِه َوَقاُلوا إِْذ تَعارض اْلعقة َوالرشَّ

 أعظم امل ادلة يِف آَيات اهلل بَِغرْي ُسْلَطان َأَتاُهم

رين خَتِْصيًصا وتقييدا َوَنْحو َذلِ  مِمَّا فِيِه  ف الظَّ  َواِهر َفُ عَو َداخعة يِف َوأما َتْسِمَية امْلَُتَأخي

= 
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، (703: ت)، وابن رجب (735: ت)، وابن القيم (751: ت)

                                                 
= 

ْخَبار َصعاَم يعْدخة  مة وَعن َهَذا ااِلْصطِاَلح َفيْدخة النّسخ يِف اْوِ ُمَسّمى النّسخ ِعنْد امْلَُتَقدي

ِذع ُهَو رف  احلكم َفاَل ُبد يِف اخْلرََب َعن َأمر ُمْسَتقر اَم النّسخ اخْلَاص الَّ  .يِف اأْلََواِمر َوإِنَّ

ْنَشعاء إْنَشعاء اأْلَمعر َوالنَّْ عهل َوأما َما يْدخة يِف   اخْلرََب َعن إْنَشعاء َأمعر َفيكعون لُدُخولعه يِف اْوِ

، «وإنشاء اْلَوعيد ِعنْد من سوع النّسخ فِيِه صآخر اْلَبَقَرة عن َمعا روى َععن مُجُْ عور الّسعلف

 (.1/25: )االستقامة

دين ابععن البععارعع اجل نععهل هبععة اهلل بععن عبععد الععرحيم بععن إبععراهيم أبععو القاسععم، عف العع ( (1

 .قايض، حافظ للحديث، من أصابر اللق اء الشافعية: احلموع

 (.1/75: )األعالم: انظر

وإن صععان نسععخا بععاملعنى العععام الععذع يسععميه السععلف نسععخا وهععو رفعع  الظععاهر »: قععال( 2)

حتعى سعمى . بتخصي  أو تقييد أو عط أو مان ؛ ف ذا صثري من السلف يسعميه نسعخا

إععالم املعوقعة، حقيعق  «سخا، ف ن أردتم هعذا املعنعى فعال مشعاحة يف االسعماالستثناء ن

 (.227: 2)حممد عبد السالم إبراهيم 

علف صعانوا يطلقعون النسعخ »: قال( 5) وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان واويضعاح، فع ن السَّ

عن مثة ذل  صثعريا، ويكعون مقصعودهم أن آيعات اللعرا ض واحلعدود تبعة هبعا توقعف 

ول اجلنعة والن عاة معن النعار ععن فععة اللعرا ض واجتنعاب املحعارم، فصعارت تلع  دخ

: مبينععة ملّسععة، ونصععوص اللععرا ض واحلععدود ناسععخة أع: النصععوص منسععوخة، أع

طلعععت فععؤاد : جممععوا رسععا ة ابععن رجععب، حقيععق «ملّسععة ملعنععى تلعع ، موضععحة يععا 

 (.31ع  32: 5)احللواف، 

وأن هعذه القعرى ممعا أخعذ بالقتعال : زيعد بعن رومعانونحو هعذا قعال قتعادة وي... »: وقال

نسخ ذل  بآية األنلال، ف ن أرادوا النسخ االصطالحهل، وهو رف  احلكم، : لكن م قالوا

 .فال يص ؛ ألن آية األنلال نزلت عقب بدر قبة بنهل النضري

 وإن أرادوا أهنا بينت أمرها وأن املراد بآية احلرش مخس الغنيمة خاصة، وهذا قعول عطعاء

ععن أيب شعيبة عنعه ععن تقعدير أن يكعون  "تلسعريه "اخلراساف ذصره آدم بن أيب إيعاس يف 

= 
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، (1175: ت)، وأمحد بن عبد الرحيم الدهلوع (703: ت)والشاطبهل 

طالة يف تقرير ذل  أو االستدالل عليه، وغريهم ؛ لذا ال حاجة لإل

 .وسأصتلهل بنقة بعض أقوايم يف ذل ، واهلل املوفق

صابن  -اعلم أن املتقدمة »(: 751: ت)وقال البارعع الشافعهل  - 1

صانوا يطلقون النسخ عن التخصي   -عباس ريض اهلل عنه وغريه 

بالصرب والصل ؛  واالستثناء واألحوال املشكلة؛ صاألمر بالقتال بعد األمر

 .الشرتاك اجلمي  يف إعالة احلكم املتقدم

وأما املتأخرون ف هنم ال يسمون ذل  نسًخا؛ ألن النسخ عندهم رف  

 .احلكم الثابت نًصا بن و آخر لواله لكان األول ثابًتا

وهذا اخلالف إنام هو يف االصطالح، ويذا جعة املتقدمون آية 

: ة، وخالل م املتأخرون يف ذل ، وقالواالسيف ناسخة ملئة وأرب  عرشة آي

ال ُينسخ بآية القتال إال ما فيه هنهل عن القتال، وليس يف القتال ذل ؛ ألنه 

 .«قبة األمر بالقتال مل يكن قادًر عليه، فال يص ُّ هنيه عنه

الذع يظ ر من صالم املتقدمة أن » (: 703: ت)ع قال الشاطبهل  2

                                                 
= 

املععراد اخلمععس خاصععة بآيععة احلرشعع أهنععا بينععت أن مخععس الغنيمععة ال خيععت  باألصععناف 

اخلمس، بة يشرتك في ا مجي  املسلمة صعان متوج عا، ويسعتدل بعذل  ععن أن مرصعف 

ذل  أهنا ملعا صانعت فيئعا جلميع  املسعلمة،  اخلمس صله مرصف اللهلء، وهو مأخذهم يف

 . «وحقا مشرتصا بين م جاع

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، للبارعع، ضمن أرب  صتب يف الناسخ واملنسعو ، حقيعق ( 1)

 (.54: ص)الدصتور حاتم الضامن 
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منه يف صالم األصولية؛ فقد يطلقون عن النسخ عندهم يف اوطاليف أعم 

تقييد املطلق نسخا، وعن ختصي  العموم بدلية متصة أو منلصة نسخا، 

وعن بيان املب م وامل مة نسخا، صام يطلقون عن رف  احلكم الرشعهل 

بدلية ععهل متأخر نسخا؛ ألن مجي  ذل  مشرتك يف معنى واحدا، وهو أن 

تىض أن األمر املتقدم غري مراد يف التكليف، النسخ يف االصطالح املتأخر اق

 .وإنام املراد ما جهلء به آخرا؛ فاألول غري معمول به، والثاف هو املعمول به

وهذا املعنى جار يف تقييد املطلق، ف ن املطلق مرتوك الظاهر م  

مقيده؛ فال إعامل له يف إطالقه، بة املعمة هو املقيد، فكأن املطلق مل يلد م  

يئا؛ فصار مثة الناسخ واملنسو ، وصذل  العام م  اخلاص؛ إذ صان مقيده ش

ظاهر العام يقتيض شمول احلكم جلمي  ما يتناوله الللظ، فلام جاء اخلاص 

أخرج حكم ظاهر العام عن االعتبار؛ فأشبه الناسخ واملنسو ؛ إال أن 

بقهل و اخلاص الللظ العام مل هيمة مدلوله مجلة، وإنام أمهة منه ما دل عليه

صاملقيد م  املطلق، فلام صان  السا ر عن احلكم األول، واملبة م  املب م

صذل ؛ است ة إطاليف للظ النسخ يف مجلة هذه املعاف لرجوع ا إىل لء 

 .«واحد

والذع يتض  لنا » : ، قال(1175: ت)ع قال ويل اهلل الدهلوع  5

يف هذا  -عة ريض اهلل عن م أمج -باستقراء صالم الصحابة والتابعة 

املوضوا أهنم صانوا يستعملون النسخ بمعناه اللغوع املعروف الذع هو 

                                                 

 (.534ع  544: 5)املوفقات للشاطبهل ، حقيق مش ور سلامن ( 1)
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 .إعالة لء ال بمعنى مصطل  األصولية اخلاص

فمعنى النسخ عندهم إعالة بعض األوصاف يف آية بآية أخرى،  -

 .سواء صان ذل  بيانًا النت اء مدة العمة بآية من اايات الكريمة

 .املعنى املتبادر إىل غري املتبادر أو  ف الكالم عن -

 .أن القيد اتلايف وليس احرتاعيًا، أو ختصيصًا للعموم أو بيانع 

 .أو بيان اللاريف بة املنصوص واملقيس عليه ظاهراً  -

 .أو إعالة عادة من العادات اجلاهلية -

 .أو رف  عيعة من الرشا   السابقة -

موضوعه، وصان وهكذا اتس  باب النسخ عندهم وتوسعوا يف  

ولذل  بلغت اايات . لالختالف فيه مكان واس و للعقة فيه جمال فسي ،

 .املنسوخة إىل مخسام ة آية، بة إذا حققت النظر جتدها غري حمصورة بعدد

رين األصولة ف نه ال يت اوع خأما املنسو  حسب اصطالح املتأ

 .«العدد القلية، ال سيام حسب وج ة النظر التهل اخرتناها

وصالم ويل اهلل الدهلوع أشمة ما وقلت عليه يف بيان اتساا مصطل  

 .النسخ عند السلف

أن أصحاب القسم الثاف مل : واللريف بة القسم الثاف والقسم الثالث

يطردوا عبارة النسخ عند السلف عن مطلق الرف ؛ لذا اعرتضوا عن بعض 

لقسم الثالث، فلم األمثلة التهل وقعت في ا هذه العبارة، وأما أصحاب ا

                                                 

: ص)التلسري، للدهلوع، تعريب وحقيق سلامن احلسنهل النعدوع اللوع الكبري يف أصول ( 1)

14.) 
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يتوقلوا يف طرد الرف  عن صة األمثلة التهل وقعت في ا عبارة النسخ 

 .عندهم

ا  :الفرق بني املصطلحني، وما ينتج عن : رابع 

 .بيان اللريف بة املصطلحة، وما ينتج عن اممن  دال ب

الذع حكم للأو  معناهإن مطلق الرف  الذع حيصة جلزء من  :فأبالل

 :ء من متعلقاهتام، ف و نسخ عند املتقدمةل ألع أويتضمنه 

 .فرف  احلكم نسٌخ، وهذا يوافق مصطل  املتأخرين

والتخصي  نسخ للعامي سواٌء يف ذل  األحكام واألخبار عند 

 .املتقدمة، وأما املتأخرون فعربوا عنه باخلاص والعام فقط

والتقييد نسخ للمطلق سواٌء يف ذل  األحكام واألخبار، وأما 

وا عنه باملطلق واملقيد فقطاملت  .أخرون فعربَّ

والتعية نسخ لإلهبام سواٌء يف ذل  األحكام واألخبار، وأما 

وا عنه باملبَ م واملعةي   .املتأخرون فعربَّ

والتبية نسخ لإلمجال سواٌء يف ذل  األحكام واألخبار، واملتأخرون 

 .عربوا عنه بامل َمة واملبةي 

منه سواٌء يف ذل  األحكام واألخبار،  واالستثناء نسخ للمستثنى

 .واملتأخرون عربوا عنه باملستثنى واملستثنى منه

يف جزء من معنى ااية أو للظ ااية، أو يف وهكذا صة رف  يق  يف 

ف و  =، أو أن تبطة حكاًم جاهلًيا، أو مما صان عليه أهة الكتاب حكم ا

، وما الرشعية لحكامنسٌخ عند املتقدمة، وأما عند املتأخرين فالنسخ ل
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ة  .عدا ذل  فله مسميات خاصَّ

ب عن مثة هذه العبارات    ومن عرف هذا، وحقق منه، ف نه ال ُيثري

 .حينام ترد يف صالم املتقدمة

ما السبية إىل التحقق من مراد املتقدمة هبذا املصطل  يف : ف ن قلت

أخرين، وما سيايف صالم م، وصيف يمكن متييز ما هو نسخ عن مصطل  املت

 هو ليس صذل  ؟

 :فاجلواب

من  -بال ش و  -إن صانت عبارة النسخ واردة يف األخبار، ف هل  :أوال  

األبواب األخرى التهل ذصرهتا ل  من ختص  أو تقييد أو غري ذل ، وال 

ر أن مرادهم النسخ االصطالحهل بحالٍ   .يمكن تصوُّ

 :مثال

سعألت : مة، قعالعمرو بن أيب سعلعن ... »(: 512: ت)قال الطربع 

فأخربنعا [ 25: النبعأ]  ژۓ  ڭ  ڭ  ژ : أبا معاذ اخلراساف، ععن قعول اهلل

  ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ : منسعوخة، نسعخت ا: ععن مقاتعة بعن حيعان، قعال

 [.52: النبأ]

[ 25: النبععأ] ژۓ  ڭ  ڭ  ژ : وال معنععى يععذا القععول، ألن قولععه

 .« األمر والن هل خرب، واألخبار ال يكون في ا نسخ، وإنام النسخ يكون يف

                                                 

 (.27: 24: )تلسري الطربع( 1)
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قبة استقرار مصطل  النسخ ( 132: ت) مقاتة بن حيان: قلت

عن األمر والن هل، وليس مراده هذا النوا من املصطل ؛ لذا ال يصل  

، بة هو عن مصطل  املتقدمة (512: ت)اعرتاض اومام الطربع 

 .الواس ، لذا حكم عن اخلرب بالنسِخ 

: النبععععأ]   ژۓ  ڭ  ڭ  ژ : ىل ومععععن قععععرأ يف تلسععععري قولععععه تعععععا

سي د أن يف اايعة مشعكاًل؛ ألنَّعه قعد يتبعادر للعذهن أن هعذه األحقعاب [25

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  :تنت ععهل، فينت ععهل عععذاب النععار، ف ععاء قولععه تعععاىل

مبِينًا عن أنَّ هذه النار ال تلنى، بة ينتقلعون معن ععذاٍب [ 52: النبأ]   ژېئ

 .إىل عذاٍب آخر

 :ويف اآلية بالالن

أهنا يف الكلار، وصلام انت ى حقب أعقبه حقب آخر بال  :األول

ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۆۇژ: انقطاا، ويدل لذل  قوله تعاىل

  ژۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  

( 117: ت)وقتادة ( 112: ت)، وهذا قول احلسن [31ع  33: ص]

                                                 

هلُّ  (1)
 .ُمَقاتُِة بُن َحيَّاَن بِن َدَواَل ُدْوَر َأُبو بِْسَطاَم النَّْبطِ

، اخلَ  ، الَبْلِخهلُّ هلُّ
ُث، الثيَقُة، َأُبو بِْسَطاَم النَّْبطِ َ اِوَماُم، الَعامِلُ، امُلَحدي َف َوَجعاَل، ُتعُويفي اُع، َطعوَّ رَّ

 .يِف ُحُدْوِد اخلَْمِسْةَ َوماَ ةٍ 

: ، اجلرح والتععدية(15/  1: )، تاريخ البخارع( 522)طبقات خليلة : انظر يف ترمجته

، طبقات (5/542: )، سري أعالم النبالء(103: )، مشاهري علامء األمصار(535/  1)

 (.520/  2: )امللّسين

 (.27 - 25: 24)ري الطربع ينظر تلس( 2)
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 (.150: ت)والربي  بن أنس 

يؤول إىل هذا القول، وإنام عربَّ ( 132: ت)تة بن حيان ومؤدَّى قول مقا

 .بالنسخ؛ ألن ااية األخرى أعالت االشتباه الذع قد يق  يف أن النار تلنى

بون  :الةالل الثاين أهنا يف أهة القبلة، وهذا يشري إىل فناء النار التهل ُيعذَّ

 (.125 :ت)هبا، أما نار الكلار فال، وهذا حمكهل  عن خالد بن معدان 

وقول خالد هذا يشري إىل ورود املشكة يف هذه ااية يف طبقة 

 .التابعة، واهلل أعلم

إذا وردت عن م يف األحكام، ف ن األوىل خترس ا عن األبواب  :ثاني ا

األخرى من ختصي  العامي وتقييد املطلق وبيان امل مة وتعية املب م وما 

 يكن، ف هنا ُحمة عن النسخ إىل ذل ؛ ما ُوِجد إىل ذل  سبية، ف ن مل

االصطالحهل، وهبذا سرتى أن اايات التهل يمكن أن حتمة مصطل  

 .جًدا عند املتقدمة ةالنسخ عند املتأخرين قليل

ويبقى ه نا تنبيٌه، وهو ما املشكلة يف احلكم عن آية ما بأهنا منسوخة، 

 ما دمنا ن يز النسخ ونراه واقًعا؟

ف من إن النظر إىل األثر العل مهل يذه املسألة سيخلف ذل  التخوُّ

محة ااية عن النسخ بمصطل  املتأخرين؛ ألنَّ النتي ة واحدة يف ذل ؛ إذ 

                                                 

 .َخالُِد بُن َمْعَداَن بِن َأيِب َصِرٍب الَكاَلِعهلُّ  (1)

، احِلْميِصُّ  اِم، َأُبو َعْبِد اهللِ الَكاَلِعهلُّ  .اِوَماُم، َشْيُخ َأْهِة الشَّ

، تعاريخ (2021ت : )، طبقعات خليلعة(433/  7: )طبقات ابعن سععد: انظر يف ترمجته

 (.55ص : )، طبقات السيوطهل(4/355: ) أعالم النبالء، سري(120/  4: )اوسالم
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يف صال األمرين رف  للحكم، سواء سميناه نسًخا أو سميناه باسم آخر، 

 :وإلي  املثال الذع يوض  ذل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  ژ : قوله تعاىل

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ڀپ  پ

 .[13:النساء]  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

                                                 

مل يق  خالف عند املتقدمة يف أمر النسعخ يف هعذه اايعة، وأول معن ُذصعر عنعه  ف عا إىل  (1)

: 0/ ينظعر قولعه عنعد العراعع يف ملعاتي  الغيعب ) أبو مسلم األصعل اف = معنى جديد 

قُّ َأنَّ َما َذَهَب إَِلْيعِه َأُبعو ُمْسعلٍِم ُهعَو َفاحْلَ »: ، وتبعه من املتأخرين صاحب املنار، قال(321

اِجُ  يِف اْاَيَتْةِ  ، وقريٌب من ام ما ذهعب إليعه عبعدالكريم اخلطيعب (552: 4: املنار)« الرَّ

سم  امللّسون عن أن هاتة اايتة منسوختان بااية الثانيعة معن »: ، قال(1502: ت)

  ژ ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ  ڀ  ڀژ : وهععععى قولععععه تعععععاىل.. سععععورة النععععور

هو اومساك للمرأة الّزانيعة  -صام يقولون -وأن حدَّ الزنا صان يف أول اوسالم[ 2:النور]

وحبس ا يف البيعت، ععن حعة أن الرجعة يعنّعف ويؤّنعب باللسعان، أو ينعال باأليعدى أو 

ع  نعرى أن هعاتة ونحن ع عن رأينا بأال نسعخ يف القعرآن ! النعال، حسب تقدير وىّل األمر

غري ما  -من الرجال والنساء -اايتة حمكمتة وأهنام تنشئان أحكاما ملن يأتون اللاحشة

التلسعري القععرآف للقعرآن ، لعبعد الكععريم . «تضعمنته آيعة النععور معن حكعم الزانيععة والعزاف

 (.711:  5)اخلطيب 

لع عب معن هعذا والع ب صة ا»:  ، فقال(1425: ت)وقد ردَّ عليه حممد بكر إسامعية 

األخري ع يقصد اخلطيب، واألول هو حممد رشيد رضا ع أنه يذصر إمجاا امللّسعين ععن أن 

اايتة منسوختان بااية الثانيعة معن سعورة النعور، ثعم ينلعر هعو بعرأع خيعالف اجلم عور 

ين: ويعظيم نلسه بقوله وأيعن مكعان الثعرى معن ! ونحن نرى، وأين هو من هؤالء امللّسي

ا ه اجلم ور سعلًلا وخلًلعا، ! ومِلَ هذا التنطُّ ! الثريَّ ومل هذه املكابرة يف إنكار النَّْسِخ وقد أقرَّ

ووضعحت أمعام م املح عة، ، وأين يذهب هؤالء املنكرون للنَّْسِخ وقعد لعزمت م احل عة

= 
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ڀ  ٺ       ژ ...»( : 1501: ت)قععععال عبععععد القععععادر العععععاف 

 حبسوهن في ا جزاء وقدام ن عن تل  اللعلعة القبيحعة حعاالً ا : ژٺ

فتخلصععوا   ژٺ  ٺ  ٿ  ژ ن تبقععوهن حمبوسععات إو ،لععئال يكررنععه

فينعزل فعي ن  ،ا آخعرطريًقع  [13: النسعاء]   ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ من ن

، وهذا صان موجودا يف اجلاهليعة ويف بدايعة اوسعالم نَ تْ مُ حكام آخر قبة أن يَ 

 .واستمر حتى أنزل اهلل بيان السبية الذع ذصره هنا يف سورة النور ااتية

وهذا يعد من امل مة الذع حيتاج إىل البيان فال تعد هذه ااية 

 .«منسوخة صام قاله بعض امللّسين

عععن ابععن وممععا ورد يف احلكععم بنسععخ ا، مععا رواه ابععن أيب حععاتم بسععنده 

فكعان ذلع  اللاحشعة يف »: ، قال ژڀ  ٺ       ٺژ: عباس قوله

هؤالء اايات قبة أن تنزل سورة النور يف اجللد والرجم، ف ن جعاءت اليعوم 

ڀ  ژ : بلاحشة بينة، ف هنا ختعرج وتعرجم باحل عارة، فنسعخت ا هعذه اايعة

: ، ثععم قععال ابععن أيب حععاتم«[2:النععور]  ژ ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿڀ  ڀ  

                                                 
= 

ويسعب بقعول ، وإف لتأخذف الدهشة عندما أرى واحًدا من أولئ  يقول يف ااية برأيه

عليه وسلم ععرض احلعا ط، فينكعر النَّْسعَخ معثاًل يف هعاتة اايتعة بآيعة  الرسول صن اهلل

وباحلديث الذع صان من ام بمنزلة البيعان والتخصعي   والتلصعية، ولعو أنصعف ، النور

نلسه مل يظلم ا بالقول يف صتاب اهلل بايوى، وأَلََراح واسرتاح، ووَقى نلسعه ع العقوبعة 

ده اهلل هبا يف الدنيا ، (272 - 251: ص)دراسات يف علوم القعرآن . « وااخرة التهل توعَّ

عاوى  .ولعة اهلل ييّس صتابة مستقلة لردي مثة هذه الدَّ

 (.320: 3)بيان املعاف عن حسب ترتيب النزول، لعبد القادر بن مالَّ حويش العاف ( 1)
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وعطععاء اخلراسععاف،  وروع عععن احلسععن، وعكرمععة، وأيب صععال ، وقتععادة،»

 .«وعيد بن أسلم، والضحاك أهنا منسوخة

 :وإذا أجريَت النظر يف ااية، ف ن  ستقف عن ترتيب األمر صام يأيت

 .س الزواف يف البيوتهناك حكم ععهل نزل أوالً، وهو حب -1

موت الزانيات، أو : هذا احلكم الرشعهل مغيًّا بواحد من أمرين -2

 .أن سعة اهلل ين السبية الذع ينزله اهلل فيام بعد

ڀ  ڀ  ژ: نععزول السععبية مععن اهلل بآيععة الععرجم، يف قولععه تعععاىل -5

 .وما يتبع ا من تلاصية يف السنة[ 2:النور]  ژ ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

واملتلق عليه هنا أن حكاًم صان ُيعمة به، ثم انتقة إىل حكم آخر، 

 .وترك احلكم االول

ف نه ( نسًخا)، أو سميناه (امل مة الذع حيتاج إىل البيان)ف ن سميناه 

حكم نزل بلرض اهلل له، ثمَّ ُتِرك هذا احلكم لنزول حكم جديد، وتسمية 

 . يًئاهذا بالبيان أو النسخ ال ُيغريي من احلكم ش

 

                                                 

العلعامء،  ، وحكعى اومجعاا بععض(104: 5)تلسري ابن أيب حاتم، نرش مكتبعة نعزار البعاع ( 1)

أمجع  العلعامء ععن أن هعاتة اايتعة منسعوختان بآيعة »: ومن م الطاهر بعن عاشعور، قعال

 (.250: 4)التحرير والتنوير « اجللد يف سورة النور
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 الفصل الثاين

 أنالاع النسخ، وع بتها بام ا تةر علي  مصطلن النسخ 

 :أنالاع النسخ: املبحث األول

صان مصطل  النسخ عند املتقدمة واسًعا يشمة اخلرب واحلكم، 

وصانت بداية ربط النسخ باألحكام دون األخبار يف النصف الثاف من القرن 

، وم  انتشار التأليف (224: ت)شافعهل الثاف صام سبق النقة عن اومام ال

يف أصول اللقه انحّس هذا املصطل  عن األحكام اللق ية دون األخبار، 

هو املتداول يف موضوا النسخ، وتكاد تتلق صلمة ( احلكم)وصار للظ 

= ومن تبع م ممن صتب يف النسخ يف صتب علوم القرآن علامء أصول اللقه 

 :عن أن أنواا النسخ ثالثة

 .ما ُنِسخت تالوته وبِقهَل حكُمه :األول 

 :ومثال 

حكم الزاف املحصن، ونزل في ا قرآن، ثم ُرف  للظه، وبقهل حكمه، 

والشيخ والشيخة إذا عنيا فارمجومها البتة : )وذصروا أهنا صانت هكذا

                                                 

، واملعتمد يف أصعول (532وما بعدها،  235: 2)اللصول يف األصول لل صاص : ينظر (1)

العععدة يف أصععول اللقععه، أليب يعععن ، و(555: 1)اللقععه، أليب احلسععن البرصععع املعتععزيل 

، وبعض ا يلصة هذه الثالثة، فتصة إىل ستة أقسام صام يف ف عم القعرآن (722: 5)اللراء 

 (.425: 1)، وقواط  األدلة للسمعاف (، وما بعدها501: ص)للمحاسبهل 
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).... 

 .ما ُنِسخت تالوته وحكمه :الثاين

 :ومثال 

م ما حي ري رم بالنسب، وذل  يف قول نسخ الرضعات العرش التهل ُحَ

َعرْشُ َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت : َصاَن فِياَم ُأْنِزَل ِمَن اْلُقْرآنِ »: عا شة ريض اهلل عن ا

َ َرُسوُل اهلِل  ْمَن، ُثمَّ ُنِسْخَن، بَِخْمٍس َمْعُلوَماٍت، َفُتُويفي ، َوُهنَّ فِياَم ُيْقَرُأ حُيَري

 .«ِمَن اْلُقْرآنِ 

 .توجد يف القرآن، ومل يبق العمة هبا أيًضاف ذه الرضعات ال 

أما الرضعات اخلمس، ف هل من النوا الذع قبله، وهو ما نسخت 

 .تالوته، وبقهل حكمه

 . ما ُنِسخ حكمه وبقيت تالوته :الثالث

 :ومثال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ژ :نسخ قوله تعاىل

بقوله [ 12:ادلةامل ] ژٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ

                                                 

، وعبععد اهلل بععن اومععام أمحععد يف (15555: )، وعبععد الععرعايف(342: )أخرجععه الطياليسعع( 1)

، وغريهم من طريف ععن عاصعم، ععن ِعر، (1/211: )، والبي قهل(3/152: )اتالزياد

: قلعت: يا عر، صأين تعد، وصأين تقرأ سورة األحعزاب؟ قعال»: قال يل ُأيب بن صعب: قال

إن صانععت لتضععاههل سععورة البقععرة، وإن صنّععا لنقععرأ في ععا والشععيخ : قععال. صععذا وصععذا آيععة

 .«ن اهلل ورسوله فرف  فيام رف والشيخة إذا عنيا فارمجومها البتة نكاالً م

َضاِا، َباُب التَّْحِريِم بَِخْمِس َرَضَعاٍت ( 2)  ( .1432: )أخرجه مسلم، صَِتاُب الري



 مساعد بن سليمان الطيار. نظرة تقوميية               دمفهوم النسخ عند املتقدمني واملتأخرين 

 
203 

ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ: تعاىل

 [.15: امل ادلة]   ژڇ  ڇ  ڍ    ڍ    ڇڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ

وتعبريهم هبذا م  األمثلة التهل يذصروهنا يدلُّ عن انحسار مصطل  

 .النسخ عن األحكام اللق ية دون األخبار

 :اومن آثار ذل  االنحسار ما يأ

أن جةَّ البحث يف الناسخ واملنسو  يف النوا الثالث، وهو ما  -1

ُنِسخ حكمه وبقيت تالوته، وإليه يتَّ ه مصطل  النسخ يف أغلب الكتب 

 .التهل ُعنونت باسم الناسخ واملنسو 

ما نسخ حكمه دون : السب الثاف»(: 011: ت)قال السيوطهل 

 .«لة تالوته وهذا السب هو الذع فيه الكتب املؤل

من ( 12)إىل ( 1)ارتباط النسخ ب زء من القرآن ال يكاد يعدل  -2

آية، ( 5255)أجزاء القرآن، وذل  أن عدد آع القرآن عن العدي الكويف 

آية، وهذا العدد هو ( 322)وأعن ما بلغ من تقدير عدد آيات األحكام أهنا 

لُّه؛ ألن املراد من املشت ر يف صتب أهة العلم، وإن صان فيه مقال ليس هذا حم

 .تأصية املسألة هنا يقوم هبذا العدد، وإن صان فيه ما فيه

فالنتي ة ( 322)عن ( 5255)وإذا قسمنا عدد اايات 

، وهبذا يتبة أن موضوا النسخ يرتبط ب زء ال يت اوع يف (124472)

 جزًءا من القرآن، فضاًل عن أنه من املعلوم أن النسخ ال( 12)إىل ( 1)نسبته 

                                                 

 (.5/71)اوتقان ( 1)
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 .يدخة صة آيات األحكام، فيصري األمر بذل  إىل أقة من هذه النسبة

، وتسليط ا عن تطبيقات (األخبار ال ُتنسخ: )ظ ور قاعدة  -5

املتقدمة الذين يستخدمون النسخ باملصطل  اللغوع الواس ، فاعرتضوا 

 .هبا عن ما ورد عن م من تعبري عن نسخ بعض األخبار

ر يف أنواا النسخ األخرى، م  ذصرهم يا يف ِقلَّة البحث والتحري -4

التقسيم، وذل  أن البحث يف هذه األنواا ليس من م مة األصويل وال 

اللقيه، وفي ا أيًضا من األخبار املنسوخة ما ال يتناسب م  طبيعة البحث 

 .اللق هل املرتبط باألحكام
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 ع بة أنالاع النسخ بمصطلن النسخ: املبحث الثاين

األنواا الثالثة السابقة يف النسخ، ف نه سيظ ر ل  أن إذا نظرت إىل 

نوعة يمكن أن يدخال يف تعريف علامء أصول اللقه للنسخ، وذل  أن 

ما )ينطبق عن « رف  احلكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب مرتا  عنه»

، وصان له (ما نسخت تالوته وحكمه)، وعن (ُنِسخ حكمه وبقيت تالوته

 .العرش، ثم نسخت بخمس رضعات بدل؛ صتحريم بالرضعات

فبمعزل عن هذا التعريف، وال ( ما نسخت تالوته وبقهل حكمه)أما 

ينطبق عليه بحال؛ ألن احلكم مل يق  عليه نسٌخ، وإنام وق  النسخ عن التالوة، 

 .وهذا ليس من مباحث األصولية، وإنام هو من مباحث علامء القرآن 

يس بوجود أللاظه يف القرآن وسبب ذل  أن األمر مرتبط باحلكم، ول

من عدم ا، والتعريف يشري إىل ذل ؛ إذ هو يدور م  احلكم، وال عالقة له 

 .بمكان ورود الناسخ؛ إذ خطاب الشارا قد يكون بقرآن أو بُسنَّة

وهبذا يظ ر أن تعريف النسخ االصطالحهل ال يشمة أنواا النسخ 

 .ن مصطل  املتقدمةاملرتبطة باألحكام، فضاًل عن املرتبطة باألخبار ع

وإذا نظرنا إىل ااثار، ف ن هناك نوًعا من املنسو  ال يمكن أن ينطبق 

عليه تعرف النسخ األصويل صذل ، وهو ما وق  الرف  فيه لللظ واملعنى أو 

ْهِرعي َقاَل  َثنهِل َأُبو ُأَماَمَة : احلكم، صالذع رواه الطحاوع بسنده َعِن الزُّ َحدَّ

وُه  َأنَّ َرْهًطا ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن َأْصَحاِب النَّبهِلي  »، نَْيٍف ْبُن َسْ ِة ْبِن ُح  َأْخرَبُ

ْيِة ُيِريُد َأْن َيْلَتتَِ  ُسوَرًة َقْد َصاَن َوَعاَها ُه َقاَم َرُجٌة ِمنُْ ْم يِف َجْوِف اللَّ َفَلْم ، َأنَّ
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 إاِلَّ 
ٍ
ء مْحَنِ : َيْقِدْر  ِمنَْ ا َعَن َلْ ِحيمِ  بِْسِم اهلِل الرَّ ِحَة  َفَأَتى َباَب النَّبهِلي ، الرَّ

َفَسَأَل ، َوآَخُر َحتَّى اْجَتَمُعوا، ُثمَّ َجاَء آَخرُ ، َعْن َذلَِ   َيْسَأُل النَّبهِلَّ  ، َأْصَبَ  

وَرةِ : َبْعُضُ ْم َبْعًضا ُثمَّ َأِذَن ، َما مَجََعُ ْم؟ َفَأْخرَبَ  َبْعُضُ ْم َبْعًضا بَِشْأِن تِْلَ  السُّ

ُهمْ ، َيُُم النَّبهِلُّ  وُه َخرَبَ وَرِة ، َفَأْخرَبُ َفَسَكَت َساَعًة اَل ، َوَسَأُلوُه َعِن السُّ

، َفنُِسَخْت ِمْن ُصُدوِرِهمْ  "ُنِسَخِت اْلَباِرَحة": ُثمَّ َقاَل ، َيْرِجُ  إَِلْيِ ْم َشْيًئا

 َصاَنْت فِيهِ 
ٍ
ء  .«َوِمْن ُصةي َلْ

 .يتناسب م  تعريف النسخ االصطالحهلف ذا النوا من املنسو  ال 

من النسخ يف صتب التلسري وعلوم  اوخالصة األمر؛ أن هناك أنوعً 

 :القرآن ال ينطبق علي ا النسخ االصطالحهل، ويمكن إمجايا فيام يأيت

 .ع ما يق  من عبارات النسخ عند املتقدمة يف األخبار 1

 .ع ما نسخت تالوته وبقهل حكمه 2

ر ال يف للظه، وال يف معناه، وعربَّ ع ما ُرف  بالكل 5 ية، فال يق  له تذصُّ

فأن : وأما النسخ الثاف»: بقوله( 224: ت)عن ا أبو عبيد القاسم بن سالم 

ُترف  ااية املنسوخة بعد نزويا، فتكون خارجة من قلوب الرجال، ومن 

ة  ، والشاهد عليه أحاديث عدَّ  .«... ثبوت اخلطي

  

                                                 

مؤسسععة الرسععالة، . ، ط(2253)ح ( 3/272: )أخرجععه الطحععاوع يف مشععكة ااثععار (1)

 ( .5221)، ح (4/151: )والطرباف يف مسند الشامية

 (.14: ص)الناسخ واملنسو ، أليب عبيد، حقيق الدصتور حممد املديلر ( 2)



 مساعد بن سليمان الطيار. نظرة تقوميية               دمفهوم النسخ عند املتقدمني واملتأخرين 

 
200 

 التعريف اجلامع ألنالاع النسخ: املبحث الثالث

 :من خالل ما سبق تبةَّ أمران صبريان يف موضوا النسخ

 .اختالف مصطل  النسخ بة املتقدمة واملتأخرين :األول

أن اصطالح املتأخرين ينطبق عن جزء مما يشمله علم الناسخ  :الثاين

 .واملنسو ، وخيرج عنه أنواا من هذا العلم

 ف اجت دُت يف إساد تعريف سم  مجي  وملا صان األمر صذل ، ف

أنواا النسخ الواردة عن املتقدمة واملتأخرين من وقوا النسخ يف األحكام 

واألخبار، وأجريُت حماولًة يف تعريٍف يشتمة عن األنواا الثالثة التهل تق  

 .يف األحكام واألخبار

ر األرصان التهل يقوم علي ا النس رفًعا ) خ وقبة التعريف البدَّ من تصوُّ

 :، وههل(أو إبطااًل 

 .الللظ -1

 .املعنى الذع يشتمله ذل  الللظ -2

 .احلكم الذع يتضمنه ذل  الللظ -5

 .ثم تصورُّ صيلية وقوا النسخ يف هذه الثالثة

أما الللظ، فيق  عليه النسخ يف رفعه بالكلية، بحيث ُينسى، وال  -1

 .يبقى منه لء حملو 

لة ما حيتمله من معنى، سواٌء أصان ويلحق نسخ الللظ يف هذه احلا

 .ذل  خرًبا أو حكاًم 
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 :وأما املعنى، ف نه إن ال خيلو من حالة -2

 :أن يكون خرًبا، واخلرب إما أن يكون :األول

ا، وهذا ال يق  فيه نسٌخ باملعنى االصطالحهل، بمعنى أن ُيبطة  د حمض 

 .، ف ذا جا زاملعنى الذع حتمله األللا ، أما أن ُترف  اللاظه بالكلية

ڃ  ڃ     ژ : عععع وإمعععا أن يكعععون بمعنعععى األمعععر، صقولعععه

 .، وهذا سوع فيه النسخ؛ ألن مآله إىل األحكام ژ چ  چ  چ

ا، أن : وهذا مما ُينسخ عن قول أهة السنة، أع د و ما أن يتضمن وعيد 

م اهلل عن عبده املذنب، فال ُينلذ وعيده فيه  .يتكرَّ

 .ما سيأيت بيانه يف اللقرة التالية أن يكون حكاًم، وهو: الثاف

 :احلكم، وهذا فيه أحوال -5

أن يكون احلكم املنسو  ليس من األحكام التهل أنزيا اهلل عن  :أوال  

عليه معنى اوبطال فحسب، وال يصديف عليه  ، وهذا يصديف حممد 

مصطل  النسخ األصويل؛ ألن احلكم املنسو  مل يأمر به اهلل، ثم يرفعه، 

 (.احلكم الرشعهل الثابت عن اهلل)فيه عط فاختلف 

أن يكون احلكم الرشعهل ناعاًل من اهلل سبحانه يف عيعة حممد  :ثاني ا

 ثمَّ ينزل حكم آخر يرف  هذا احلكم، وهذه الصورة ههل التهل ينطبق ،

 (.النسخ األصويل االصطالحهل)علي ا تعريف 

ا ع مل يق  فيه نسخ؛ أن املعنى الذع يتضمنه احلكم  ع يف هذا النو :ثالث ا

لبقاء أللاظه يف التالوة، فنحن نلّسي املعنى الذع يتضمن هذا احلكم، لكننا 

 .نقول بنسخ احلكم الذع فيه فقط
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 :و لي  مثاٌل يالضن ذل 

ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ژ  :وق  خالف بة العلعامء يف قولعه تععاىل

: هععة هععو حمكععم أو منسععو  بقولععه تعععاىل[ 114: البقععرة]  ژ ڌ  ڎ

إنعه منسعو  : فمعن قعال، [113: البقرة]  ژ ہ  ہ  ہ   ہ  ۀژ

يذهب إىل أن فرض الصيام أول األمر صان عن التأخري، وصان حيق ملن يقعدر 

ۀ  ہ  ہ  ژ: عن اللدية أن يتصديف وال يصعوم، ثعم ُنسعخ ذلع  بقولعه

 [.113: البقرة]  ژ ہ   ہ

ڇ  ژ  :لوأوىل هذه األقوال بتأوية ااية قول معن قعا» : قال الطربع

، منسعو  بقعول اهلل [114: البقرة]   ژ ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

 .[113: البقرة] ژ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ :تعاىل ذصره

 معععن ذصعععر  ،ژڇ  ڍ      ڍ  ژ  :التعععهل يف قولعععه "ايعععاء"ألن

فع ذ صعان . وعن الذين يطيقون الصيام فدية طععام مسعكة: ومعناه ،الصيام

سالم جممعة عن أن من صعان مطيقعا ذل  صذل ، وصان اجلمي  من أهة او

من الرجال األصحاء املقيمة غري املسافرين صوم ش ر رمضان، فغري جا ز 

صععان معلومععا أن اايععة  -لععه اوفطععار فيععه واالفتععداء منععه بطعععام مسععكة 

 .منسوخة

 هعععذا، مععع  معععا يؤيعععد هعععذا القعععول معععن األخبعععار التعععهل ذصرناهعععا 

 سعععععلمة بعععععن ، وابعععععن عمعععععر، وبعععععن جبعععععةاآنلعععععا ععععععن مععععععاذ 

                                                 

قعدم املدينعة، فصعام يعوم  إن رسعول اهلل »: روى الطربع بسنده عن معاذ بن جبة، قال( 1)

= 
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يف  من أهنم صعانوا بععد نعزول هعذه اايعة ععن ع عد رسعول اهلل  األصوا

وسقوط اللدية عن م، وبعة اوفطعار  صوم  ش ر رمضان باخليار بة صومه

واالفتداء من إفطاره ب طعام مسكة لكعة يعوم؛ وأهنعم صعانوا يلعلعون ذلع  

فعألزموا  ،[113: البقعرة] ﴿فمن ش د منكم الشع ر فليصعمه﴾ :حتى نزلت

 .«فرض صومه، وبطة اخليار واللدية

ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ژ : فععاملعنى الععذع تتضععمنه هععذه األللععا 

مل يتغريَّ بسبب النسخ، وإنام العذع تغعريَّ هعو احلكعم العمعيل   ژ ڌ  ڎ

الذع تتضمنه تل  األللا  وذل  املعنى، وهو هة ُيعمة به أو ال ( اللق هل)

 .ُيعمة

النسخ يق  عن الللظ أو املعنى أو احلكم عند وإذا اتض  من هذا أن 

السلف، وأنه يق  عن احلكم عند املتأخرين، فام التعريف اجلام  ألنواا 

                                                 
= 

من صة  ش ر، ثم إن اهلل جة وعز فعرض شع ر رمضعان فعأنزل اهلل . عاشوراء وثالثة أيام

: حتعى بلعغ[ 115: البقعرة] ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ ژ : تعاىل ذصعره

فكعان معن شعاء صعام، [ 114: البقرة] ژ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎژ

ثعم إن اهلل ععز وجعة أوجعب الصعيام ععن الصعحي  . ومن شعاء أفطعر، وأطععم مسعكينا

ۀ  ہ  ژ: املقيم، وثبت اوطعام للكبري الذع ال يستطي  الصوم فأنزل اهلل ععز وجعة

إىل آخعععر [ . 113: البقعععرة]  ژۓ    ھ  ھ  ھ  ے      ے    ھہ  ہ   ہ

 .«ااية

 (.وما بعدها 151: 5)تلسري الطربع، حقيق الرتصهل( 1)

 (.5:171)دار ه ر : تلسري الطربع، ط( 2)
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 النسخ هذه؟

ف النَّسخ بأنه :بلت  :يمكن أن ُيعرَّ

رفع لفظ اآلية أو معنا ا أو حكمها، جزئي ا أو كلي ا، ببدل كان أو » 

 .«بغري بدل

 .ق الرف يدل عن مطل «رف »: فقويل

يدخة فيه رف  أللاظ ا بالكلية، بحيث  «رف  للظ ااية»: وقويل

ُتنسى، أو رف  أللاظ ا من املقروء يف املصاحف، وبقاء روايت ا يف الكتب، 

 .وهذا رف  جزٌئ 

 ، وإذا ُرف  للظ ا من املقروء يف املصاحف م  بقا  ا يف الرواية

للاظ ا باملعنى، وهبذا صارت روايت ا رواية احلديث، بحيث سوع رواية أ

 .ينتلى في ا عط اوع اع

يشمة رف  اخلرب، ويدخة فيه رفعه بالكلية أو  «أو معناها»وقويل 

 .رفعه جز ًيا

 :أما رف  بالكلية فيدخة فيه حالتان

 .أن تنسى أللا  ااية فيتبع ا ما تتضمنه من معنى :األوىل

 .يقاعهأن يكون اخلرب وعيًدا، فيتلضة اهلل بعدم إ :الثاين

 :وأما رفعه جز ًيا فله أنواا

أن تبقى أللاظه خارج املقروء، ف و غري متلٍو، وإنام يدخة يف  :األول

 .باب الرواية احلديثية وااثار

أن يق  رف  عن املعنى املتضمن يف هذه األللا ، صتخصي   :الثاين
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ع خرج  عام أو تقييد مطلق أو بيان جممة أو استثناء، إذ الللظ العام ع مثاًل 

منه بعض معناه، وهو ما وق  عليه التخصي ، وأما ما مل يدخله 

 .التخصي  ف و بايٍف عن حكمه

 :يشمة األحكام اللق ية، ويا حاالن «أو حكم ا»: وقويل

أن يكون النسخ للحكم صله، وهذا هو النسخ االصطالحهل  :األوىل

 .األصويل

أو تقييد أن يكون النسخ لبعض احلكم؛ صتخصي  العام  :الثاين

 .املطلق أو بيان امل مة او االستثناء، وهذا يدخة يف النسخ اجلز هل للحكم

يدخة فيه املعنى واحلكم إذا صان من باب ختصي   «جز ًيا»: وقويل

 .العام أو تقييد املطلق أو ما إىل ذل ، صام سبق بيانه 

يدخة فيه النسخ االصطالحهل، ما يرف  من اايات  «أو صلًيا»: وقويل

سى بالكلية، وصذا يمكن دخول بعض آيات الوعيد التهل سوع أن يتكرم فين

 . اهلل بعدم إيقاا الوعيد في ا عن عبده، صام سبق بيانه

ليدخة فيه النسخ االصطالحهل الذع يكون رف   «ببدل صان»: وقويل

 .احلكم فيه بخطاب آخر

، يدخة فيه ما يق  من نسخ التالوة دون احلكم «أو بغري بدل»: وقويل

 .أو ما ُيرف  من القرآن بالكلية

لتأصيد ما سبق من الرف   «ببدل صان أو بغري بدل»: وإنام أضلت

، واهلل أعلم  .اجلز هل والكيلي
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 اخلامتة

 وحتتالي عا أ   النتائج والتالصيات

احلمد هلل، وصلى، وسالم عن عباده الذين اصطلى، وعن خري بنهل 

 :به ومن اهتدى هبداه، أما بعدآدم حممد بن عبد اهلل، وعن آله وصح

ة عيل  فبعد أن وفقنهل اهلل ومتام هذا البحث، أرجو أن يكون قد تلضَّ

 .بالصواب من القول فيه

وإن صان األمر صذل ، ف ن فيه تنبيً ا إىل أن بعض القضايا العلمية التهل 

يظن بعض م أنه ال يمكن اوضافة في ا؛ أن ذل  الظنَّ ح ري عن البحث 

 .وأن امليدان واملامرسة والتنقيب صليلة ب ظ ار اوضافة من عدم ا العلمهل،

لذا أويص نليس والباحثة بأن ال ُيستع ة يف ردي بعض األفكار 

، وأن يرتك األمر للميدان العلمهل، «!ما اجلديد الذع ستقدمه؟»: بدعوى

 .ولقدرة الباحث عن االستقراء والتحرير

امء املتقدمة من الصحابة والتابعة صام أويص بالنظر يف تطبيقات العل

، وتل  ههل «جتديد»وأتباع م، فلي ا صنوع مدفونة، وههل بحاجة إىل 

الصورة األوىل للت ديد التهل ُنسيت، وههل العود باألمر إىل أصوله، أخًذا 

إن اهلل يبعث يذه األمة عن رأس صة ما ة سنة من سدد يا »:  من قوله 

«دين ا
دها إىل أول األمر، وليس أنه يأيت ب ديد؛ إذ اجلديد ه يعيا، إذ معن 

 .قد يكون بدعة وضاللة

                                                 

 (.4201)رواه أبوداود يف سننه، صتاب املالحم، باب ما ُيذصر من قرن املئة، برقم ( 1)
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وصثرٌي ممن يتكلمون عن الت ديد يغللون عن هذا املعنى ويذهبون إىل 

ى الت ديد  أن الت ديد اوتيان ب ديد، وهذا نوا منه، وليس هو صة مسمَّ

 .يف صالم الشارا، واهلل أعلم

 :ما يأيت ف ن من نتا ج هذا البحث: وبعد

أن مصطل  النسخ عند السلف صان عن املعنى اللغوع، وهو  -1

 .مطلق الرف ؛ لذا صثرت عبارة النسخ يف تلسرياهتم

أن حماصمة املتقدمة إىل مصطل  استقرَّ بعدهم سيظ ر ما يظنه  -2

 .ليس صذل  -يف حقيقة األمر  -املتأخر خطأ من القول، وهو 

مراداهتم، واحلرص عن معرفت ا قبة لذا وجب العناية بالتلتيش يف 

 .االستدراك علي م

أن املصطل  املتوس  يف مدلول النسخ بقهل منه بقية عند بعض  -5

ناسخ )يف صتابه ( 751: ت)املتأخرين، صام هو احلال يف تطبيقات البارعع 

 (.القرآن العزيز ومنسوخه

ا السبية يف التعامة م  أقوال السلف أن تبحث العلة ف :وأخري 

واألسباب املوجبة يم هبذا القول أو ذاك، وعدم الردي يا إال بعد أن تنلذ 

السبة يف قبول رأهيم أو توجي ه، ذل  أنَّ هؤالء أعلم منا بكتاب اهلل، 

وأتقى منا هلل، فال ُيشنَّ  علي م بسبب أقواٍل مل نل م نحن مرادهم هبا، وال 

وخترس ا عن املخرج احلسن  أدرصنا فق  م في ا، واالعتذار يم يف أقوايم،

 .هو السبية األمثة األقوم، واهلل املوفق

 .هذا، واهلل أعلم وأحكم، واحلمد هلل رب العاملة
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 املراجع

اوحسان يف تقريب صحي  ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن  .1

: املتوىف)حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمهل، أبو حاتم، الدارمهل، الُبستهل 

 .شعيب األرنؤوط: ت، (هع534

: املتوىف)أحكام القرآن، أمحد بن عيل أبو بكر الراعع اجلصاص احلنلهل  .2

عضو جلنة مراجعة  -حممد صاديف القمحاوع : ، ت(هع572

 .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب . املصاحف باألعهر الرشيف، ط

أحكام القرآن، القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافرع  .5

دار . حممد عبد القادر عطا، ط: ، ت(هع345: املتوىف)االشبييل املالكهل 

 .م 2225 -هع  1424لبنان، الثالثة،  -الكتب العلمية، بريوت 

األدب امللرد، حممد بن إسامعية بن إبراهيم بن املغرية البخارع، أبو  .4

دار البشا ر . حممد فؤاد عبد الباقهل، ط: ، ت(هع235: املتوىف)عبد اهلل 

 .1010 - 1420بريوت، الثالثة،  -وسالمية ا

. حممد رشاد سامل، ط. د: ، ت(هع721: املتوىف)االستقامة، ابن تيمية  .3

 .1425األوىل، : املدينة املنورة، الطبعة -جامعة اومام حممد بن سعود 

، عبد القادر بن ماّل حويش [مرتب حسب ترتيب النزول]بيان املعاف  .5

 -مطبعة الرتقهل . ، ط(هع1501: املتوىف)اف السيد حممود آل غاعع الع

 .دمشق 
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تاريخ اوسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، شمس الدين أبو عبد اهلل  .7

: ، ت(هع741: املتوىف)حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامع الذهبهل 

 .دار الغرب اوسالمهل. الدصتور بشار عّواد معروف، ط

حسن املصطلوع،  دار الكتب  التحقيق يف صلامت القرآن الكريم، .1

العلمية ببريوت بالتعاون م  مرصز نرش آثار العالمة املصطلوع بلندن، 

1452 . 

جام  البيان عن تأوية آع القرآن، حممد بن جرير بن = تلسري الطربع  .0

، (هع512: املتوىف)يزيد بن صثري بن غالب ااميل، أبو جعلر الطربع 

ن الرتصهل، بالتعاون م  مرصز الدصتور عبد اهلل بن عبد املحس: ت

البحوث والدراسات اوسالمية بدار ه ر الدصتور عبد السند حسن 

األوىل، . دار ه ر للطباعة والنرش والتوعي  واوعالن، ط. ياممة، ط

 .م 2221 -هع  1422

بعد : املتوىف)التلسري القرآف للقرآن، عبد الكريم يونس اخلطيب  .12

 .لقاهرةا -، دار اللكر العريب (هع1502

مجال القراء وصامل اوقراء، عيل بن حممد بن عبد الصمد ايمداف  .11

: املتوىف)املرصع الشافعهل، أبو احلسن، علم الدين السخاوع 

مؤسسة الكتب . عبد احلق عبد الدايم سيف القايض، ط: ، ت(هع545

 .بريوت -الثقافية 

: ديوان الع اج، رواية عبد املل  بن قريب األصمعهل وعحه، ت .12

 .دمشق  -مكتبة أطلس . عبد احلليظ السطيل، ط
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الرسالة، الشافعهل أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن  .15

: املتوىف)شاف  بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبهل القرل املكهل 

 .مكتبه احللبهل، مرص . أمحد شاصر، ط: ، ت(هع224

اللرج عبد الرمحن بن عيل  عاد املسري يف علم التلسري، مجال الدين أبو .14

دار . عبد الرعايف امل دع، ط: ، ت(هع307: املتوىف)بن حممد اجلوعع 

 .بريوت -الكتاب العريب 

سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحايف بن بشري بن  .13

ِ ْستاف  حممد حميهل : ، ت(هع273: املتوىف)شداد بن عمرو األعدع السي

 .بريوت -املكتبة العرصية، صيدا . الدين عبد احلميد، ط

سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن  .15

جمموعة من املحققة ب عاف : ، ت(هع741: املتوىف )َقاْيامع الذهبهل 

 .هع  1423مؤسسة الرسالة . الشيخ شعيب األرناؤوط، ط

مة بن عبد املل  عح مشكة ااثار، أبو جعلر أمحد بن حممد بن سال .17

: املتوىف)بن سلمة األعدع احل رع املرصع املعروف بالطحاوع 

 -مؤسسة الرسالة، األوىل . شعيب األرنؤوط، ط: ، ت(هع521

 .م 1404هع،  1413

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعية بن محاد  .11

. ، طأمحد عبد الغلور عطار: ، ت(هع505: املتوىف)اجلوهرع اللارايب 

 .م 1017 -  هع 1427الرابعة . بريوت، ط -دار العلم للمالية 
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اجلام  املسند الصحي  املخترص من أمور رسول = صحي  البخارع  .10

اهلل صن اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، حممد بن إسامعية أبو عبداهلل 
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 -ية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمهل جمموعة رسا ة جامع

 .الشاهد البوشيخهل: د. جامعة الشارقة، ب عاف أ

 



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
514 



 خالد بن نواف بن أمحد الشوحة. د حتقيق داللة القرآن الكريم على أشراط الساعة الكربى   

 
513 

 

  

 

 (مةارنة مالضالعية مرا ة)

  

 

 

 ةس  الدرا ات اإل  ميةب  ملشاركااأل تاذ 

 جامعة اجلالف   -مارية واإلنسانية  كلية العلال  اإل

 

 

 
 

 

 



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
515 

 

 

 

 



 خالد بن نواف بن أمحد الشوحة. د حتقيق داللة القرآن الكريم على أشراط الساعة الكربى   

 
517 

 ملخص بحث

 الك   الساعة أ ال عا الكري  الةرآن ماللة حتةيد

 مةارنة مالضالعية مرا ة

 تقلي  إىل هتدف التهل األفكار من جمموعة األخرية ااونة يف ظ رت

 وصان مادية، نظريات إىل الغيبية النصوص وحوية الدينهل، االستدالل مادة

 القرآن داللة من جتريدها أو الكربى، الساعة أعاط إنكار ضمن ا من

 داللة وثبات الدراسة هذه جاءت ولذل  علي ا، النبوية السنة أو الكريم

 ما وحقيق بيان ثم ومن عموما، الكربى الساعة أعاط عن الكريم القرآن

 وستة  يدمت يف جعلته وقد علي ا، الكريم القرآن أع من امللّسون به استدل

 مريم بن عيسى ونزول الدجال، خروج: األعاط من في ا درست مباحث،

 من الشمس وطلوا والدخان، ومأجوج، يأجوج وخروج ،-السالم عليه-

 حليلية دراسة يف أقوايم، وحملال امللّسين، مواقف مبينا والدابة، مغرهبا،

 . نتا ج من إليه توصلت ما جممة اخلامتة يف ذصرت ثم مقارنة، نقدية

.الكريم لوج ه خالصاً  عميل سعة أن أسأل واهلل
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Proving the Major Signs of the Day of Judgment 

Through Qur'anic Deduction -  

A Comparative Objective Study 
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Khaled N. Al-Shwhah, PhD 
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Abstract 

In recent years, many trends have appeared with an 

aim of deprecating religious deduction, and rendering the 

texts specific to the knowledge of the unseen to mere 

concrete, practical theories. One of these trends is the denial 

of the occurrence of the Day of Judgment’s signs, or the 

denial of its deduction from the Qur'an or the Sunnah. 

Therefore, this study’s main objective is to prove the major 

signs of the Day of Judgment through Qur'anic deduction, 

and then to demonstrate and investigate what was quoted by 

the exegetes of Qur'anic verses about those signs. 

The study is divided into an introduction and six 

sections. Some of the signs that were investigated are the 

emergence of the Antichrist, the descent of Jesus son of 

Mary (peace be upon him), the emergence of Jajuj and 

Majuj, the appearance of Smoke, the rising of the sun from 

the west, and appearance of the Beast. Furthermore, it 

elaborates on the positions of Qur'an exegetes and studies 

their theories analytically using a comparative critical 

method. The conclusion states the findings of the study. 

I ask God to make my work purely for Him. 
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 املةدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم التامان األصمالن عن رسول اهلل، وعن 

 :آله وصحبه ومن وااله، أما بعد

أعاط الساعة إحدى حلقات سلسلة الغيب التهل تلارقت ف ن قضية 

في ا مذاهب امللة، وتنوعت يف طرح ا أقوال النحة، فنلاها بعض م 

ثم اختلف املثبتون يف طريف إثباهتا، وصان من . بالكلية، وأثبت ا غريهم

من آيات دلت علي ا،  -تعاىل-مصادر هذا اوثبات ما ورد يف صتاب اهلل 

، وقد أحببت أن أفرد هذا -تعاىل-عتنة بكتاب اهلل فكانت موطن بحث امل

املوضوا بدراسة تلسريية متخصصة، ألبة حقق داللة القرآن الكريم 

 .علي ا، إثباتًا أو نلياً 

ومما ش عنهل عن الدراسة ما أصبحنا نراه لية هنار وما نسمعه من 

ت، التهل أولئ  القوم الذين ينلون صة ما جاء به ديننا احلنيف من الغيبيا

يظنون أهنا عوا ق حول دون تصديق ااخر وإيامنه هبذه الدين، وقد تنوعت 

ج ودهم يف هدم حقا ق هذا الدين، فقوم ينكرون صة ما جاءت به 

، ومن م -عن حد قويم-النصوص الرشعية مما وراء املادة أو املشاهدة 

كريمة الذين يقللون ح م مساحة االستدالل الدينهل، في ردون اايات ال

من مدلوالهتا، وآخرون علموا أهنم لن يقبة يم مذهب، إذا اقتلوا أثر 

اللريقة السابقة، فل أوا  إىل إثبات األسامء وحريف املسميات وتأويل ا 

بالظواهر الطبيعية املادية البحتة، ف ذا ينكر املال كة، وذاك ينلهل حقيقة 

راب  ال يؤمن بأعاط اجلن، وثالث يلّس املع زات باحلقا ق املادية، و
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الساعة، وهكذا دوالي ، يف خطة مؤسسية حمكمة، حاصت خيوط ا أنامة 

ولسنا نلوم أولئ  الذين تدعوهم . من اجتمعوا عن املكر يذا الدين

عقيدهتم أن يكيدوا لديننا، ولكن اللوم صة اللوم عن أولئ  الذين 

وه عند ااخر من استحوذت عن نلوس م اهنزامية مقيتة نشأت نتي ة ما رأ

تقدم علمهل وحضارع ومدف، أهبر عقويم، وسيطر عن نلوس م، حتى 

أصبحوا ال يقتنعون إال بام جاء من ااخر، أو ما صان مشاهبًا ملا عنده عن 

 .أقة تقدير

وقد جعلت هذه الدراسة يف مت يد وستة مباحث وخامتة، ملمت في ا 

 –جة وتقدس–ر، سا اًل املوىل شمة ما تناثر من مجانات هذه القضية الكّبا

أن سعة عميل هذا خالصًا لوج ه الكريم، وأن ينل  به عباده املسلمة، 

 .واهلل ايادع إىل سواء السبية

 : منهج البحث

اعتمدت يف بحثهل هذا عن املن ج الوصلهل املقارن، حيث قمت 

 ب م  البيانات الكافية والدقيقة حول قضية أعاط الساعة من آع القرآن

الكريم، ومن صالم امللّسين الذين عرضوا لتلسريها، ثم استخدمت املن ج 

 املقارن للرتجي  بة األقوال وبيان مدى انطباق ا عن مضمون لييلالتح

قضية البحث، علام أن جمموا هذه املناهج يسمى يف الدراسات القرآنية 

 .باملن ج املوضوعهل املقارن

 



 خالد بن نواف بن أمحد الشوحة. د حتقيق داللة القرآن الكريم على أشراط الساعة الكربى   

 
521 

 :حمدمات الدرا ة 

أعاط الساعة الكربى  -تعاىل -ب ذن اهلل  –الدراسة سأتناول يف هذه 

وهذا أوان . فقط، مبينًا وحمققًا داللة القرآن الكريم علي ا إثباتًا ونلياً 

 :أتوصة، وبه أستعة، وأقول -عاىلت-الرشوا يف املقصود، فعن اهلل 

 التمهيد

اعة مما حيسن يف هذا املقام أن نم د للموضوا بذصر تعريف أعاط الس     

 :وأقسام ا، وأخترص ذل  بام يأيت

 املطل  األول

 تعريف أ ال الساعة

ط)األعاط ههل العالمات، واحدها : أوالً         ، وبه سميت عط (َعَ

السلطان؛ ألهنم جعلوا ألنلس م عالمات يعرفون هبا، مثة اختالف 

: ومنه أيضاً . أوا له: وأعاط اليشء. لباس م وبعض األدوات التهل مع م

الشرتاط الذع يشرتطه الناس بعض م عن بعض، فالرشط عالمة عن ا

 .املرشوط 

 .العالمات التهل يعقب ا قيام الساعة : واملراد باألعاط      

                                                 

، ، بععريوت، (  ر ط: )مععادة( 2/452)الن ايععة يف غريععب احلععديث واألثععر: ابععن األثععري( 1)

  : )، معادة(552-7/520: )لسعان الععرب: ابن منظور. هع1500املكتبة العلمية، ط

 .1، بريوت، دار صادر، ط(ر ط

 .هع1570، بريوت، دار املعرفة، ط(15/70)فت  البارع : ابن ح ر( 2)
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 :تطلق يف األصة عن معنية: الساعة: ثانياً       

 .جزء من أربعة وعرشين جزءا، ههل جمموا اللية والن ار: أويام

جلست عندك ساعة من : من اللية أو الن ار، تقول جزء قلية: ثاني ام

: معنى الساعة يف صة القرآن: )وقال الزجاج. وقتًا قلياًل منه : الن ار، أع

الوقت الذع تقوم فيه القيامة، يريد أهنا ساعة خليلة حيدث في ا أمر عظيم، 

 .(فلقلة الوقت الذع تقوم فيه الساعة سامها ساعة

لق يف عرف الرشا عن يوم موت اخللق، وعن وتط: )وقال األلو 

، وفّسوها بالقيامة؛ ووجه إطالق ا عليه؛ ...يوم قيام الناس لرب العاملة

لظ ور أنه قدر يسري يف نلسه، وإما مل يئه بغتة، أو ألنه يدهش من يأتي م، 

ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یی  جئ  چ :-تعاىل-قال . ( فيقة عندهم

: قال الشوصاف[. 11: حممد] چمب  ىب    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب 

 .(أمارات اقرتاهبا :أع:)وقال ابن صثري. (أماراهتا وعالماهتا :أع)

                                                 

 .هع1413، بريوت، دار الكتب العلمية، ط(25/70)روح املعاف : األلو  (1)

: األصععل اف: وانظعر(. س و ا: )معادة( 7/520)لسعان الععرب : نقلعه عنعه ابعن منظعور( 2)

صعععلوان ععععدنان، دمشعععق، دار الكتعععب الشعععامية، ط : ، حقيعععق(241ص)امللعععردات 

 .هع1412

 (.20/70)روح املعاف : األلو ( 5)

، 1يعب، ط دمشق، بريوت، دار ابن صثري، دار الكلم الط(.3/45)فت  القدير : الشوصاف( 4)

 .هع1414

سعامهل سعالمة، الريعاض، دار : ، حقيق(552-5/551)تلسري القرآن العظيم : ابن صثري( 3)

 .هع1422، 2طيبة، ط 
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 املطل  الثاين

 أبسا  أ ال الساعة

تنوعت تقسيامت امللّسين ألعاط الساعة، تبعًا لتنوا االعتبار، 

 :وههل عن النحو اايت

 :امنباعتبار الِعظم والقدر، وههل قس: أوالً 

وههل التهل تتقدم الساعة بأعمان بعيدة : أعاط صغرى: األول

ظ ور اجل ة وعب : متطاولة، وتكون يف أصل ا معتادة الوقوا، مثة

 .اخلمر ونحوها

وههل التهل تقارب قيام الساعة، وتكون يف ذاهتا : أعاط صربى: الثاف

 .ظ ور الدجال والدابة ونحو ذل  : غري معتادة الوقوا، مثة

 :باعتبار الظ ور، وههل ثالثة أقسام: نياً ثا

 .-صن اهلل عليه وسلم  –ظ رت وانقضت، مثة بعثة النبهل : األول

اندراس العلم، وقلة : ظ رت وما عالت مستمرة الظ ور، مثة: الثاف

 .احلياء والدين

 .ظ ور الدجال والدابة: مل تظ ر بعد، مثة: الثالث

                                                 

حقيق الصاديف حممد إبراهيم، الرياض، دار املن اج للنرش (. 524ص)التذصرة : القرطبهل( 1)

 (.15/413)فت  البارع : ابن ح ر. هع1423، 1والتوعي ، ط 
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 املبحث األول

 آخر الزمان روج املسين الدجال يفخ

اختلف امللّسون قدياًم وحديثًا يف املسي  الدجال، هة ورد ذصره       

يف القرآن الكريم، أم مل يرد، وم  اتلاق م مجيعًا عن أنه مل يرصح باسمه يف 

القرآن الكريم، إال أهنم اختللوا يف اايات التهل أشارت إليه تلميحًا، وقد 

ه املسألة، فوجدهتم يرجعون اوشارة تتبعت صالم امللّسين والعلامء يف هذ

إىل املسي  الدجال إىل آيات عدة، سأتناويا آية آية، مبينًا حقق داللت ا عن 

 .املسي  الدجال عطًا من أعاط الساعة الكربى

ڭ    ڭ چ :-تعاىل-أنه هو املقصود بالناس يف قوله : أوالً 

 چڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

، وقال ، والدمريعوقد ذصر ذل  ابن أيب حاتم يف تلسريه[. 37: غافر]

  -إن تعظموا عن اتباا حممد صن اهلل عليه وسلم  : واملعنى: )القرطبهل

إن الدجال سيخرج عن قريب، فريد املل  إلينا، وتسري معه األهنار، : وقالوا

، قاله أبو وهو آية من آيات اهلل، فذل  صرب ال يبلغونه، فنزلت ااية في م

 .واالستعاذة تكون هنا من الدجال. (العالية وغريه

                                                 

اومام احلعافظ أبعو حممعد عبعد العرمحن بعن أيب حعاتم ( 12/5251)ري ابن أيب حاتم، تلس( 1)

 .ت. أسعد حممد الطيب، صيدا، املكتبة العرصية، د: الراعع، حقيق

، بععريوت، دار الكتععب (2/432)حممععد بععن موسععى، : حيععاة احليععوان الكععربى، الععدمريع( 2)

 .هع1424، 2العلمية، ط

دار الكتععب : أمحععد الععربدوف وإبععراهيم أطلععيش النععاع: حقيععق( 13/523)القرطبععهل، ( 5)

= 
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أما أن الدجال من الناس ف ذا صحي  ال غبار عليه، ف و ليس : قلت

وعن هذا االعتبار يكون داخاًل يف مل وم . -حاشاهم  –جنًا وال َمَلكًا 

ااية، نعم، وال خيرج معنى ااية من أن يكون خلق الساموات واألرض 

من خلق الناس، ومن ضمن م الدجال، وإذا قلنا هبذا القول ف نه  أصرب

يلزمنا أن ندخة الدجال يف صة آية دل للظ ا عن الناس أو اونسان، وعليه 

هذا من ج ة، ومن ج ة . فال داعهل لتخصي  هذه ااية دون مثيالهتا

أخرى، ف ن للظ الناس وإن شمة الدجال، إال أنه ال داللة يف ااية عن 

 .وجه يف آخر الزمان، حال صونه عطا من أعاط الساعةخر

جاء  -تعاىل-أن اهلل : وعن صة حال، فالذع أراه يف معنى هذه ااية

عن ما ذصر يف سبايف اايات وحلاق ا،  -تعاىل-هبذه امللاضلة؛ ليقرر قدرته 

وأن الذع خلق الساموات واألرض ال يع زه إرسال الرسة، وال إحياء 

واالستعاذة تكون من . ثم ال يع زه حساهبم باجلنة أو الناراملوتى، ومن 

 .صة لء يستعاذ منه، وليس من الدجال فقط

البتداا الساموات واألرض : ذصره -تعاىل-يقول : )قال الطربع

وإنشاؤها من غري لء أعظم أهيا الناس عندصم إن صنتم مستعظمهل خلق 

أصثر الناس ال  الناس وإنشاءهم من غري لء من خلق الناس، ولكن

 .(يعلمون أن خلق مجي  ذل  هة عن اهلل

                                                 
= 

 1054 -هع 1514،  2القاهرة، ط  –املرصية 

: أمحد حممعد شعاصر، مؤسسعة الرسعالة الطبععة: حقيق( 21/423)الطربع، جام  البيان ( 1)

 م 2222 -هع  1422األوىل، 
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أهنا سيقت : ويف ااية وج ان من التأوية، أحدمها: )وقال القاسمهل

عن معاد األبدان يوم القيامة، بأنه خلق الساموات  -تعاىل-لبيان قدرته 

واألرض التهل ههل أصرب من خلق الناس، أفليس الذع يقدر عن هذه 

رتلاع ا واتساع ا وعظمت ا وما في ا من الكواصب الثوابت الساموات يف ا

السيارات واايات الباهرات، وهذه األرض بام في ا من م اد ووهاد 

وأوتاد وبرارع وقلار وبحار وأش ار ونبات وحيوان عن اختالف 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ  اأصناف ا ومنافع ا وأشكايا وألواهن

ھھ  ھ   ے      ے  ۓ            ۓ  ڭ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ 

ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  ،[55: األحقاف] چڭ

ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   

 – 77: يس] چۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  ى     ۋ    ۋ   ۅ

11] 

إن يشععأ : رصة بععأهنم غععري مع ععزين، أععترهيععب املشعع: الوجععه الثععاف

ېئ   چ :-تعاىل-هيلككم إذا خاللتم أمره، وخيلف قوما خريا منكم، صقوله 

حممعععععد معععععن اايعععععة ] چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

ۆئ  ۈئ   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ چ  :،وقولععه[51
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 [( 155: النساء]   ۈئ  ېئ

وهبذا نخل  إىل أنه ال داللة يف هذه ااية عن املسي  الدجال، 

 .فليست من آيات أعاط الساعة

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ  :يف سورة األعراف -تعاىل-قوله : ثانياً 

 [.173: األعراف]چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    :بقولععهأشععار إليععه  -تعععاىل-أن اهلل : ثالثععاً 

 صععن اهلل عليععه -وهععذا بنععاء عععن قععول النبععهل[. 1: الك ععف]چڇ  ڍ  

مععن حلععظ عرشعع آيععات مععن أول سععورة الك ععف عصععم مععن : )-وسععلم 

معن  -تععاىل-، والسبب يف أن من قعرأ هعذه اايعات يعصعمه اهلل (الدجال

ياء التعهل أن الدجال معن األشع -:الدجال ع عن ما يقوله أصحاب هذا الرأع

 .( صعيدا جرعاً  -تعاىل-عن األرض، والتهل سعله اهلل 

وهذا اسعتدالل بعيعد غريعب، وإنعام جعاءت اايعات تعربة ععن : قلت

فيعه األرض صععيدًا جعرعًا هتيئعة ملعا سعيأيت  -تععاىل-الوقت الذع سععة اهلل 

لنختعرب عبادنعا : )بعدها من حوادث جسيمة وأخطار عظيمة، يقول الطربع

                                                 

بعريوت، دار  حممعد باسعة عيعون السعود،: ، حقيق(5/512)القاسمهل، حماسن التأوية، ( 1)

 .هع1411، 1الكتب العلمية، ط 

فضعة سعورة الك عف : صالة املسعافرين، بعاب: أخرجه اومام مسلم يف صحيحه، صتاب( 2)

 .ط. د. حممد فؤاد عبد الباقهل، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب: حقيق. وآية الكر 

إحيععاء الكتععب  دار: حممععد أيب اللضععة، نرشععه: ، حقيععق(2/142)الزرصيشعع، الربهععان ( 5)

 .هع1575، 1العربية، وصورته دار املعرفة، بريوت، ط
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وقعال الزترشعع . ( ترك يا وأتب  ألمرنا وهنينا وأعمة في ا بطاعتناأهيم أ

 چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ يف تلسعععري هعععذه اايعععة الكريمعععة

من هذه الزينة صعيدا جرعا، يعنهل مثة أرض بيضاء ال [: )1 – 7: الك ف]

نبات في ا، بعد أن صانت خسعاء معشعبة، يف إعالعة هب تعه، وإماطعة حسعنه، 

 .(ما به صان عينة، من إماتة احليوان وجتليف النبات واألش اروإبطال 

واملعنى ال حزْن بام عاينَْت من القوم من تكذيب : )وقال أبو السعود

 
ِ
ما أنزلنا علي  من الكتاب، ف نا قد جعلنا ما عن األرض من فنون األشياء

ن مجيَ  ذل  عن عينًة يا؛ لنخترَب أعامَيم، فن اِعهيم بحسب ا، وإنا مَلُْلنو

 .(قريب، وجماعون يم بحسب أعاميم

ما ذصره الزرصيش من أنه وقعت اوشارة إليه تعريضًا به يف قصة : رابعأ

 .[07: طه]چەئ  وئ  وئ   ائ  ەئ چ :-تعاىل-السامرع، يف قوله 

باملوعد  -تعاىل-هذه ااية وردت يف السامرع، ووْعد اهلل : قلت

ه احلق ويبطة الباطة هو وعد عام شامة لكة في -تعاىل-الذع حيق اهلل 

اخلال ق دون ختصي  ال للدجال وال لغريه، عن أن سيايف ااية حيتم صوهنا 

، ف ن -تعاىل-يف السامرع، وإن اشرتك الدجال م  السامرع يف الكلر باهلل 

 .العداء والطغيان والرشك -تعاىل-غري الدجال صثريون ممن ناصبوا اهلل 

                                                 

 (.17/301)جام  البيان : الطربع( 1)

 . هع1427، بريوت، دار الكتاب العريب، ط (2/724)الزترشع، الكشاف (  2)

 .ط. ، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د(3/223)إرشاد العقة السليم، أبو السعود (  5)

 (.2/142)، الزرصيش( 4)
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لن خيلل  اهلل موعده الذع وعدك عن الرشك واللساد : عأ: )قال النسلهل

 . ( يف األرض، ين زه ل  يف ااخرة، بعدما عاقب  بذاك يف الدنيا

أنه متت اوشارة إليه باوشارة إىل الذع خيرج يف عمنه، : خامساً 

 :تعاىل ، وذل  يف قوله-يه السالمعل-وتلتحم قصته بقصته، وهو عيسى 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌچ 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  

ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

بالَعود  -تعاىل-، ف ن وعده [1 – 4: اورساء] چڀ   ڀ  ڀ  ڀ

، وهو الزمان نلسه الذع خيرج -عليه السالم-هنا هو وعد بخروج عيسى 

 .فيه الدجال

هتديد لبنهل ( وإن عدتم عدنا: )-تعاىل-والذع يظ ر يل أن قوله 

علي م بالعذاب  -تعاىل-إرسا ية إن عادوا إىل الكلر واملعصية أن يعود اهلل 

ن شأهنم يف املرتة األولية، وأن ااية الكريمة مل حدد والنكال، صام صان م

عمانًا خاصًا يذا الَعود، بة ههل هتديد ملتوح مبنهل عن عودهم يف الكلر 

                                                 

حمعهل العدين ديعب مسعتو، : ،  حقيق(2/511)مدارك التنزية وحقا ق التأوية، النسلهل، ( 1)

 .هع1410، 1بريوت، دار الكلم الطيب، ط 

 (2/142)الزرصيش، ( 2)
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واوفساد، وليس بالسورة أن يكون يف الزمان الذع خيرج فيه املسي  

عن أف أرى يف ااية تعريضًا واضحًا بكة من يدأب دأب بنهل . الدجال

وإن تاب عن قوم بعد توبت م، إال  -تعاىل-ة يف هذا اللعة، ف ن اهلل إرسا ي

 .أنه ال يع زه أن يعاقب م مرات ومرات إذا رجعوا إىل طريقت م األوىل

أنه وقعت اوشارة إليه : وهو قريب من القول السابق: سادساً 

ڻ  ڻ  ڻ  چ :-تعاىل-يف قوله  -عليه السالم-باوشارة إىل خروج عيسى 

: النساء] چۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ڻ  ۀ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  چ :-تعاىل-، وقوله [130

 [51: الزخرف]چڀ   ڀ  ڀ  

-دالة عن خروج عيسى  –صام قدمت  -نعم إن هذه اايات : قلت

يف آخر الزمان، إال أهنا ال حتوع عن إشارة من قريب وال  -عليه السالم

املسي  الدجال، وإن قلنا بداللت ا عن خروج الدجال  من بعيد عن خروج

بحكم احاد الزمن، لزمنا أن ن عل ا شاملة لكة احلوادث التهل حصة يف 

، صخروج يأجوج ومأجوج، وظ ور امل دع -عليه السالم-عمن عيسى 

 هذا من ج ة، ومن ج ة أخرى، ف ن اشرتاك الدجال م  عيسى . وغريها

سي ، ال سعة من ااية دلياًل عن خروج يف لقب امل -عليه السالم-

 .الدجال، عن أن ثمة خالفًا بة العلامء يف سبب تسمية الدجال مسيحاً 

وص  أنه الذع يقتة الدجال، فاصتلى بذصر أحد : )قال ابن ح ر

الضدين عن ااخر؛ ولكونه يلقب باملسي  صعيسى، لكن الدجال مسي  
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 .(الضاللة وعيسى مسي  ايدى

أن خروجه إحدى اايات التهل إذا ظ رت ال ينل  نلسًا إيامهنا : سابعاً 

 .ژ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ : -تعاىل-مل تكن آمنت من قبة، وذل  قوله 

وهذا القول هو أقرب األقوال إىل الصواب، وفيه احلديث : قلت

ثالث إذا خرجن ال ": الذع أخرجه مسلم وغريه عن أيب هريرة أيضًا رفعه

طلوا الشمس من مغرهبا، . ا مل تكن آمنت من قبةينل  نلسا إيامهن

، فيكون هذا احلديث من قبية تلسري القرآن "والدجال، ودابة األرض

 .الكريم بالسنة النبوية

                                                 

 (.15/01)ابن ح ر، فت  البارع، (  1

 (.15/01)ابن ح ر، فت  البارع، (  2

العزمن العذع ال يقبعة اهلل فيعه اويعامن بعرقم : باويعامن، بعا: أخرجه اومام مسعلم، صتعاب( 5

(227.) 
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 املبحث الثاين

 يف آخر الزمان -علي  الس  -نزول عيسى 

يف  -عليه السالم-ومن أعاط الساعة الكربى خروج  عيسى       

د اختلف امللّسون يف وجود داللة القرآن الكريم عن هذا عمن الدجال، وق

الرشط، ومن ذهب إىل القول بوجود دالالت من القرآن عن ذل  استدل 

 :بام يأيت

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  چ :-تعاىل-قوله : الدلية األول

 [130: النساء]چہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

عليه -أهنم قتلوا عيسى مقالة الي ود ب -تعاىل-بعد أن نلى اهلل 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ :بقوله -السالم

بعد أن نلى مقالت م هذه بة أنه مل يمت، : أقول، چچ  چ  ڇ  ڇڇ

وقد  -عليه السالم-وأن بعضًا من أهة الكتاب سيؤمنون به قبة موته 

ود اختللت صلمة امللّسين يف هذه ااية؛ وذل  نتي ة الختالف م يف ع

، عن النحو (موته: )-تعاىل-وقوله ( به: )-تعاىل-الضمريين يف قوله 

 :اايت

، -عليه السالم-أن الضمريين يعودان عن عيسى : القول األول

وإن من أهة الكتاب إال ليؤمنن بعيسى : ويكون املعنى عن هذا التقدير

 .قبة موت عيسى

                                                 

 (.5/10)روح املعاف : ذصر مجي  هذه األقوال االو ( 1)
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، -عليه السالم-ى أن الضمري األول يعود عن عيس: القول الثاف

وإن : والضمري الثاف يرج  للي ود والنصارى، وتقدير ااية عن هذا القول

الي ودع أو : من أهة الكتاب إال ليؤمنن بعيسى قبة موت الكتايب

 .النرصاف

 .-تعاىل-أن الضمري األول هلل : القول الثالث

- عليه الصالة والسالم-أن الضمري األول ملحمد : القول الراب 

 -عليه السالم-أن الضمري األول عا د إىل عيسى : القول اخلامس

 والثاف عا د إىل الرف 

: قال ابن جرير. أما القول األول ف و قول مجاهري امللّسين: قلت

وإن من أهة الكتاب : تأوية ذل : وأوىل األقوال بالصحة قول من قال)

وال ش  أن هذا : )وقال ابن صثري .(إال ليؤمنن بعيسى قبة موت عيسى

يف تقرير ة يالذع قاله ابن جرير هو الصحي ؛ ألنه املقصود من سيايف األ

بطالن ما ادعته الي ود من قتة عيسى وصلبه، وتسليم من سلم يم من 

النصارى اجل لة بذل ، فأخرب اهلل أنه مل يكن األمر صذل ، وإنام شبه يم، 

رفعه إليه، وإنه بايف حهل، وإنه  فقتلوا الشبيه، وهم ال يتبينون ذل ، ثم إنه

 .(سينزل قبة يوم القيامة صام دلت عن األحاديث املتواترة

                                                 

، 1، بععريوت، مؤسسععة التععاريخ العععريب، ط (4/520)التحريععر والتنععوير : ابععن عاشععور( 1)

 .هع1422

 (.0/515)جام  البيان : الطربع( 2)

 (.2/434)تلسري القرآن : ابن صثري( 5)
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 :والذع يظ ر أن هذا القول هو أرج  األقوال؛ وذل  ملا يأيت

ع داللة السيايف يف أن الكالم يف اايات الكريامت هو عن عة قضية 1

قتله وصلبه،  -تعاىل-نزول عيسى يف آخر الزمان، بعد أن نلى اهلل 

واختالف األمم يف هذه املسألة، وهذا ما أشار إليه ابن صثري فيام نقلته عنه 

 .آنلاً 

وإيضاح هذا : )ع انس ام الضام ر بعض ا م  بعض، قال الشنقيطهل2

وقويم إنا قتلنا املسي  عيسى ابن مريم رسول اهلل، ثم : قال -تعاىل-أن اهلل 

عيسى، ولكن شبه : وما صلبوه أع عيسى،: وما قتلوه، أع: -تعاىل-قال 

: عيسى، للهل ش  منه أع: عيسى، وإن الذين اختللوا فيه أع: يم أع

عيسى، بة رفعه : عيسى، وما قتلوه يقينا أع: عيسى، ما يم به من علم أع

عيسى، قبة موته : عيسى، وإن من أهة الكتاب إال ليؤمنن به أع: اهلل، أع

عيسى : أع -يكون هو :  م ش يدا أععيسى، ويوم القيامة يكون علي: أع

 .(علي م ش يدا -

-ع أن هذا القول يتوافق م  ما يف السنة املتواترة من نزول عيسى 5

يف آخر الزمان، وأنه اان حهل يرعيف، ال صام قاله الي ود ومن  -عليه السالم

 .نحى نحوهم بأنه قتة أو صلب

إىل تأوية وال  واض  ال إشكال فيه، وال حيتاج)ع  أن هذا القول 4

ختصي ، بخالف القول ااخر، ف و مشكة ال يكاد يصديف إال م  

                                                 

 .هع1413، بريوت، دار اللكر، ط (7/120)الشنقيطهل، أضواء البيان ( 1)
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 ;ختصي ، والتأويالت التهل يرووهنا فيه عن ابن عباس وغريه ظاهرة البعد

قبة موته راج  إىل عيسى، فال إشكال : ألنه عن القول بأن الضمري يف قوله

ن القول بأنه وأما ع. وال خلاء، وال حاجة إىل تأوية، وال إىل ختصي 

راج  إىل الكتايب ف نه مشكة جدا بالنسبة لكة من فاجأه املوت من أهة 

الكتاب، صالذع يسقط من عال إىل أسلة، والذع يقط  رأسه بالسيف وهو 

غافة، والذع يموت يف نومه ونحو ذل ، فال يصديف هذا العموم املذصور 

إخراج م منه يف ااية عن هذا النوا من أهة الكتاب، إال إذا ادعى 

وال سبية إىل ختصي  عمومات القرآن إال بدلية سب . بمخص 

  .(الرجوا إليه من املخصصات املتصلة أو املنلصلة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :-تعاىل-قوله : الدلية الثاف

 [51: الزخرف]چپپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

، وقد -عليه السالم-هذه ااية جاءت يف معرض الكالم عن عيسى 

 :عن أقوال( وإنه: )لف امللّسون يف املراد من الضمري يف قولهاخت

 .-عليه السالم-أنه عا د عن عيسى : األول

 .أنه عا د عن القرآن الكريم: الثاف

 .-صن اهلل عليه وسلم  –عا د عن النبهل حممد: الثالث

 .أنه ضمري الشأن: الراب 

ّسين، وهو املش ور أما القول األول ف و الذع عليه مجاهري املل: قلت

                                                 

 (.7/151)الشنقيطهل، أضواء البيان ( 1)
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هو خروج عيسى بن مريم : )حيث قال -ريض اهلل عن ام -عن ابن عباس 

 .(قبة يوم القيامة -عليه السالم-

، وابن ، وأبو حيانرععوالزتش وقد رجحه الطربع   

 .وغريهم واأللو  ،وأبو السعودصثري

نزوله عط من إنه ب: وإنه لعلم للساعة أع: )قال أبو السعود

وتعبري امللّسين بالنزول ال خيالف تعبري ابن عباس باخلروج؛ . (أعاط ا

عن اعتبار ما نعتقده فيه  -عليه السالم-فالنزول هو صيلية خروج عيسى 

عن أن بعض امللّسين عمم أمر الضمري ومل يقترص . رفعه -تعاىل -أن اهلل 

، وإىل -عليه السالم-ق هبا عيسى عن النزول بة تعداه إىل الطريقة التهل خل

: إحيا ه للموتى وإىل املع زات التهل صانت تظ ر عن يده، قال األلو 

إنه بنزوله عط من أعاط ا، أو بحدوثه بغري أب، أو ب حيا ه املوتى، : أع

                                                 

وإسعناده : )، وقعال حمققعه أمحعد شعاصر(2021)بعرقم ( 4/520)أخرجه أمحد يف املسعند ( 1)

 (.صحي 

 .هبهلووافقه الذ( صحي  اوسناد، ومل خيرجاه: )وقال( 2/234)واحلاصم يف املستدرك 

 (22/03)الطربع، جام  البيان ( 2)

 (4/251)الزترشع، الكشاف ( 5)

صعدقهل حممعد مجيعة، بعريوت، دار اللكعر، : ، حقيعق(0/515)أبو حيان، البحر املحعيط ( 4)

 .هع1422ط

 (.225-7/222)ابن صثري، تلسري القرآن ( 3)

 (.35-1/32)أبو السعود، إرشاد العقة السليم ( 5)

 (.23/147)ملعاف األلو ، روح ا( 7)

 (.1/222)أبو السعود، إرشاد العقة السليم ( 1)
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دلية عن صحة البعث الذع هو معظم ما ينكره الكلرة من األمور الواقعة 

  .( يف الساعة

اه أن النزول هو أوفق هذه املعاف والعا دات ألنه هو الذع والذع أر

يقارن الساعة ويدل عن وقوع ا بام حيقق معنى الرشط والعالمة، وليست 

تل  املع زات التهل ابتعد عماهنا عن عمن وقوا الساعة، أضف إىل ذل  

 .اشرتاك مجي  األنبياء علي م السالم يف إجراء املع زات عن أيدهيم

 األدلة الكثرية من القرآن والسنة عن نزول عيسى  وقد  حت

يف آخر الزمان وأن هذا النزول من أعاط ا الكربى، ومنه  -عليه السالم-

والذع نليس بيده ": ما رواه أبو هريرة ريض اهلل عنه عن النبهل أنه قال

ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكاًم عدالً، فيكّس الصليب، ويقتة 

احلرب، ويليض املال حتى ال يقبله أحد، حتى تكون  اخلنزير، ويض 

تواترت : )وقال ابن صثري. "الس دة الواحدة، خريا من الدنيا وما في ا

قبة يوم  -عليه السالم-األحاديث عن رسول اهلل أنه أخرب بنزول عيسى 

 .( القيامة إمامًا عادالً وحكاًم مقسطاً 

 -عليه السالم-بنزول عيسى وقد ثبت القول : )وقال الغامرع      

                                                 

 (.15/04)األلو ، روح املعاف ( 1)

-5/402)نزول عيسى عليعه السعالم، : أحاديث األنبياء، باب/ أخرجه البخارع يف ك( 2)

 .م  اللت ( 401

معع  عح ( 102-2/110)نععزول عيسععى ابععن مععريم عليععه السععالم : ومسععلم  يف بععاب

 .عالنوو

 (.7/225)تلسري القرآن العظيم : ابن صثري( 5)
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عن غري واحد من الصحابة والتابعة وأتباع م، واأل مة والعلامء من سا ر 

 .(، تواتر هذا تواترًا ال ش  فيه...املذاهب عن مر الزمان، إىل وقتنا هذا،

اوقرار باهلل ومال كته وصتبه ورسله : )وقال أبو احلسن األشعرع      

ا رواه الثقات عن رسول اهلل، ال يردون من ذل  وما جاء من عند اهلل وم

 .(ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى يقتله... شيئاً 

وممن رج  القول الثاف وهو أن الضمري عا د إىل القعرآن الكعريم         

ابن عاشور، حيث يرى أن هذا ثناء عن القعرآن الكعريم اسعتمر متصعال معن 

تخلال باملعرتضعات واملسعتطردات، أول السورة آخذا بعضه بح ز بعض مع

. ومتخلصا إىل هعذا الثنعاء األخعري بعأن القعرآن أعلعم النعاس بوقعوا السعاعة

[ 45: الزخعرف] چھ  ھ   ھ   ےےچ  : هويلّسه ما تقدم معن قولع

، ععن أن [45:الزخعرف] چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ ويبينه قوله بعده 

ري معلعوم معن غعري مععاد ورود مثة هذا الضمري يف القرآن مرادا به القرآن صث

 .فضال عن وجود معاده

أنه جاء بالدين اخلاتم للرشا   : ومعنى حقيق أن القرآن علم للساعة

وهذا معنى ما روع من . فلم يبق بعد جمهلء القرآن إال انتظار انت اء العامل

بعثت أنا والساعة ص اتة، وقرن ": -صن اهلل عليه وسلم-قول الرسول 

                                                 

 (.12)عقيدة أهة اوسالم يف نزول عيسى عليه السالم : الغامرع( 1)

هلموت ريعرت، بعريوت، : ، حقيق(203ص )مقاالت اوسالمية : أبو احلسن األشعرع( 2)

 .ت. ، د5دار إحياء الرتاث العريب، ط 
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 .(، واملشاهبة يف عدم اللصة بين ام"سطى مشريا إلي امبة السبابة والو

وعن ابن عباس وجماهد وقتادة : )ورد رمحه قول اجلم ور، فقال      

سبب : أن الضمري لعيسى، وتأولوه بأن نزول عيسى عالمة الساعة، أع

بقرهبا، وهو تأوية بعيد، ف ن تقدير مضاف وهو نزول : علم بالساعة، أع

. إلخ  ژ  ٹ  ٹ  ٹ ژ:  ويناصده إظ ار اسم عيسى يف قولهال دلية عليه، 

أن األمر امل م لعلم :  ضمري شأن، أع {إنه}وسوع عندع أن يكون ضمري

 .(الناس بوقوا الساعة

 : يف صالم ابن عاشور نظرا صبريًا، وذل  من وجوه: وأقول

أن اللغة ال متن  من تقدير مضافات، والقرآن جار عن :  األول

غاية ما يف ذل  أن الكالم :  )قال الشنقيطهل. العرب يف التخاطب أسلوب

وإنه لصاحب : وإنه لذو علم للساعة، أع: عن حذف مضاف، والتقدير

إعالم الناس بقرب جميئ ا، لكونه عالمة لذل ، وحذف املضاف وإقامة 

وهذا أحد ...صثري يف القرآن ويف صالم العرب، -املضاف إليه مقامه

عيد صرم : ن وجه هبام علامء العربية النعت باملصدر، صقول الوج ة اللذي

ڈ    ڈ ژ: -تعاىل-ذو صرم وذو عدل، صام قال : وعمرو عدل، أع

 .[( 2: الطاليف] ژ   ژ  ژ

                                                 

واحلععديث أخرجععه البخععارع يف صتععاب (. 23/212)التحريععر والتنععوير : ابععن عاشععور( 1)

 (.4532)تلسري سورة الناععات، برقم : التلسري، باب

 املصدر السابق( 2)

 .بترصف( 7/120)الشنقيطهل، أضواء البيان ( 5)
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أن يكعون هعذا معن قبيعة إطعاليف املسعبب وإرادة السعبب، قعال : الثاف

جععار عععن أمععرين، -وإطععاليف علععم السععاعة عععن نلععس عيسععى: )الشععنقيطهل

أن نعزول عيسعى املعذصور ملعا صعان : أحعدمها. مها أسلوب ععريب مععروفصال

عالمة لقرهبا، صانت تل  العالمة سببا لعلم قرهبعا، فعأطلق يف اايعة املسعبب 

أسلوب ععريب مععروف يف  -وإطاليف املسبب وإرادة السبب . وأريد السبب

  ڻ  ڻچ  :-تععاىل-ومن أمثلته يف القرآن قولعه . القرآن ويف صالم العرب

 چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   

فالرعيف مسبب عن املطر، واملطر سببه، فعأطلق املسعبب العذع [. 15: غافر]

هو الرعيف وأريد سببه العذع هعو املطعر، للمالبسعة القويعة التعهل بعة السعبب 

 .( واملسبب

ومعلوم أن البالغية ومن وافق م يزعمون أن مثة ذل  من نوا ما 

، وأن املالبسة بة السبب واملسبب من عالقات ه امل اع املرسة يسمون

 (.امل اع املرسة عندهم

ومما سدر ذصره يف هذا املقام أن صثريا من امللّسين استدلوا بقراءة 

عالمة : أع: )بلت  العة والالم، قال القرطبهل( لَعَلمٌ )أخرى لآلية وههل 

ة عن ابن عباس وجماهد وغريمها وأمارة عن قيام الساعة، وهذه قراءة مروي

                                                 

 .بترصف( 120-121/ 7)أضواء البيان ( 1)

ة معن إرادة استعامل الكلمة يف غري معناها األصعيل لعالقعة غعري املشعاهبة، مع  قرينعة مانعع(  2)

، والبالغععة (1/252)اويضععاح يف علععوم البالغععة، القزوينععهل : املعنععى األصععيل، انظععر

 (1/150)عيل اجلارم : الواضحة
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 .(من أ مة التلسري

هذه القراءة مروية عن ابن عباس وأيب هريرة وأيب مال  : قلت

الغلارع وعيد بن عيل وقتادة وجماهد والضحاك وغريهم، وثمة قراءة 

وههل : )معرفًا بلتحتة، وقال( للعلم)أخرى أشار إلي ا الراغب، وههل 

الصحي  يف هاتة القراءتة أهنام : وأقول .(قراءة شاذة قرأ هبا األعمش

قراءتان شاذتان، وليستا من السب  املتواترات وال من العرش، ولذل  ال 

سوع اعتامدمها خاصة يف مثة هذا املقام العقدع الغيبهل، وإنام يعتربان من 

 .قبية التلسري واالجت اد ال من قبية القراءة

                                                 

أمحد العربدوف وإبعراهيم إطلعيش، : ، حقيق(15/123)القرطبهل، اجلام  ألحكام القرآن ( 1

 .هع 1514، 2القاهرة، دار الكتب املرصية، ط 

إحعاف فضعالء البرشع يف القعراءات األريععة : انظعر(. 311ص )آن الراغب، ملردات القر( 2

، وتلسعري ابعن (21/552)وتلسري الطعربع (. 1/405)عرش، ش اب الدين الدمياطهل 

 (.2/453)صثري 
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 املبحث الثالث

 يأجالج ومأجالج

قصة يأجوج ومأجوج يف القرآن الكريم يف موضعة اثنة، وردت 

وبالنظر فيام ورد عن م . سورة األنبياء: سورة الك ف، والثاف: أويام

 :وجدت أن موضوا اايات ينقسم إىل ثالثة أعمنة

قصت م م  القوم الذين وصل م القرآن بأهنم ال : الزمن األول

وهذا من . من قبة ذع القرنة يكادون يلق ون قوالً، ثم بناء السد علي م

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  چ :-تعاىل-قوله 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  

يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  

 .[05 – 05: الك ف]چحخ    مج  جح  مح  جخ 

بقاؤهم يف السد وانحباس م عن العامل، ويدل عليه قوله : الزمن الثاف

 .[07: الك ف]چمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  چ  :-تعاىل-

 :-تعاىل-خروج م من هذا السد، ويدل عليه قوله : الزمن الثالث

  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

ويدل  [.00-01: الك ف]چٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ 

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     چ :-تعاىل-عليه أيضا قوله 

 [.05: األنبياء] چژ  ژ  ڑ  ڑ   
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أما الزمن األول والزمن الثاف فليسا من أعاط الساعة الكربى؛ 

م  أهنام  .لعدم حقق انطبايف عوط مسمى أعاط الساعة الكربى علي ام

من األدلة القوية عن صحة رسالة النبهل ع صن اهلل عليه وسلم ع، ف هل أمور 

وأما الزمن الثالث ف و الذع يدور عليه رحى . غيبية ال تعلم إال بالوحهل

ف ذا : )وقوله: )البحث، وهو الذع يتحقق فيه مسمى الرشط، قال الطربع

الذع جعله ميقاًتا  ف ذا جاء وعد ريب: يقول( جاء وعد ريب جعله دصاء

: ، يقول(جعله دصاء. )لظ ور هذه األمة وخروج ا من وراء هذا الردم يم

. مستوية الظ ر ال سنام يا: ناقة دصاء: سواه باألرض، فألزقه هبا، من قويم

 .(دصاء: جعله مدصوصا، فقية: وإنام معنى الكالم

 چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ :وقولععععه: )وقععععال ابععععن صثععععري      

يوم يعدك  هعذا السعد وخيعرج هعؤالء : الناس يومئذ أع: أع  [00: لك فا]

فيموجععون يف النععاس ويلسععدون عععن النععاس أمععوايم ويتللععون أشععياءهم، 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ      چ :وهكعععذا قعععال السعععدع يف قولعععه

وهذا صله . ذاك حة خيرجون عن الناس: قال [00: الك ف]    چ ڦ   ڦ

عنعد  -تععاىل-إن شعاء اهلل  -بعد الدجال، صام سعيأيت بيانعه قبة يوم القيامة و

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڍ  ڌ   چ  :قولعععععععععه

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ :وهكععععذا قععععال هاهنععععا، [05: األنبيععععاء] چڑ

ٿ  چ: قال ابن عيد يف قوله[ 00: الك ف] چٹڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ 

                                                 

 (11،111)جام  البيان، الطربع، ( 1)
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ععن  چڤ      ڤ  ڤ  چ هذا أول يوم القيامعة،: قال چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 .چڦ   ڦ چأثر ذل  

وقععت : وقيععة. القيامععة: أع چپ  پ  پ  ڀ   چ: قععال ابععن عععادل         

أجععة ريب أن : فعع ذا جععاء وعععد ريب، أع: )وقععال الشععوصاف. (خععروج م

 .(هو مصدر بمعنى امللعول، وهو يوم القيامة: خيرجوا منه، وقية

وقت : القيامة، وقية واملراد من وقت ذل  يوم: )وقال األلو 

واملراد . وتعقب بأنه ال يساعده النظم الكريم. خروج يأجوج ومأجوج

ما ينتظم جميئه وجمهلء مباديه من خروج م وخروج الدجال : بم يئه

ونحو ذل  ال دنو وقوعه فقط، صام قال  -عليه السالم-ونزول عيسى 

 . (حتام الزترشع وغريه، ف ن بعض األمور التهل ستحكى تق  بعد جميئه

  چپ  پ  پ  ڀ   چ: -تعععاىل-وهبعذا نحرصع أقعوال امللّسعين يف قولعه 

 :يف اايت

 .أنه وقت خروج يأجوج ومأجوج يف آخر الزمان: األول

 .أنه يوم القيامة: الثاف

والظاهر أنه ال منافرة بة هذين القولة، وذل  ألن قيام : قلت

                                                 

 (.3/100)ابن صثري، ( 1)

عبعد املوجعود وععيل ، حقيعق ععادل أمحعد (12/351/ )ابن عادل، اللباب يف علوم الع ( 2)

 .هع1410، 1حممد معوض، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 

 (.5/572)فت  القدير، الشوصاف( 5)

(.1/555)األلو ، روح املعاف 
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يه، ف ذا ظ رت الساعة تاب  حلدوث أعاط ا الكربى ومتوقف عل

أنه إذا أراد : العالمات قامت القيامة؛ واملعنى عن هذا اجلم  بة األقوال

أو . خروج يأجوج ومأجوج يف آخر الزمان جعة السد دصاء -تعاىل-اهلل 

وهبذا . أن يقيم القيامة أظ ر أعاط ا الكربى -تعاىل-إذا أراد اهلل : نقول

 .سبق يوم القيامةيكون دك السد مقدمة من املقدمات التهل ت

وم  هذا اجلم  إال أف أرى أن تلسريها بوقت خروج يأجوج 

ومأجوج أنسب وأوفق باملقام؛ ألنه هو احلدث املرتتب مباعة عن اندصاك 

 .السد

صالتتار واملغول مثاًل، يقول . أنه حقق بخروج بعض األمم: الثالث

ذا صان من وبعد، فمن يأجوج ومأجوج؟ وأين هم اان؟ وما: )سيد قطب

صة هذه أسئلة تصعب اوجابة علي ا عن وجه ! أمرهم وماذا سيكون

التحقيق، فنحن ال نعرف عن م إال ما ورد يف القرآن، ويف بعض األثر 

 :والقرآن يذصر يف هذا املوض  ما حكاه من قول ذع القرنة. الصحي 

، [121 – 07: الك ف] چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چ

ووعد اهلل بمعنى وعده بدك السد، ربام يكون قد . الن  ال حيدد عماناوهذا 

 .جاء منذ أن ه م التتار، وانساحوا يف األرض، ودمروا املامل  تدمريا

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  چ  :ويف موضعععع  آخععععر يف سععععورة األنبيععععاء

وهعذا العن  ، [05: األنبياء] چڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   

روج يعأجوج ومعأجوج فعاقرتاب الوععد احلعق صذل  ال حيدد عمانا معينا خلع

 -صعن اهلل عليعه وسعلم  -بمعنى اقرتاب الساعة قد وق  منذ عمن الرسعول 
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، والزمعععان يف احلسعععاب چھ  ھ  ے  ے  چ : ف عععاء يف القعععرآن

فقد متر بة اقرتاب السعاعة ووقوع عا ماليعة . اويهل غريه يف حساب البرش

 .مديدة، وههل عند اهلل ومضة قصريةالسنة أو القرون، يراها البرش طويلة 

اقرتبت : )وإذن فمن اجلا ز أن يكون السد قد فت  يف اللرتة ما بة

وتكون غارات املغول والتتار التهل اجتاحت الرشيف . ويومنا هذا( الساعة

 .ههل انسياح يأجوج ومأجوج

وهناك حديث صحي  رواه اومام أمحد عن سليان الثورع عن       

نت أيب سلمة، عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أيب سليان، عروة، عن عينب ب

 -عوج النبهل صن اهلل عليه وسلم  -عن أم ا حبيبة، عن عينب بنت جحش 

من نومه وهو حممر الوجه  -صن اهلل عليه وسلم  -استيقظ الرسول : قالت

فت  اليوم من ردم يأجوج . وية للعرب من ع قد اقرتب»: وهو يقول

يا رسول اهلل : قلت(.ب صبعيه السبابة واوهبام)وحلق « ومأجوج مثة هذا

 ."نعم إذا صثر اخلبيث": أهنل  وفينا الصاحلون؟ قال

وقد . وقد صانت هذه الرؤيا منذ أصثر من ثالثة عرش قرنا ونصف قرن

وقعت غارات التتار بعدها، ودمرت مل  العرب بتدمري اخلالفة العباسية 

وقد يكون هذا . آخر ملوك العباسية عن يد هوالصو يف خالفة املستعصم

وصة ما . وعلم ذل  عند اهلل -صن اهلل عليه وسلم  -تعبري رؤيا الرسول 

 . د.  ا (نقوله ترجي  ال يقة

                                                 

 .ط. القاهرة، دار الرشويف، د(. 4/2204)يف ظالل القرآن : سيد قطب( 1)
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 :والذع يظ ر يل أن اايات الكريمة دلت عن ما يأيت: قلت

ع أن القوم الذين صانوا يعيشون بة السدين، وصان من صلت م أهنم 

يلق ون قوالً، طلبوا من ذع القرنة أن يبنهل بين م وبة يأجوج  صانوا ال

 .ومأجوج سداً 

 .ع أن يأجوج ومأجوج صانوا ملسدين يف ذل  الزمان

 .ع أن ذا القرنة بنى علي م سدًا من عبر احلديد والقطر

 .ع أن يأجوج ومأجوج مل يقدروا عن أن يظ روا عن السد، وال عن نقبه

يأجوج ومأجوج سيبقى إىل أن يأيت وعد اهلل، ع أن ذل  الع ز من 

 .ف ذا جاء وعد اهلل جعة السد دصاء، وأن هذا صا ن ال حمالة

ع أن يأجوج ومأجوج سينسلون من حدب إذا فت  الردم الذع بناه 

 .ذو القرنة علي م

أن اايات وحدها مل حدد ذل  الزمن  –واهلل أعلم  -ع والصحي   

-، ووعد اهلل -تعاىل-ال أنه بعد جمهلء وعد اهلل من املحددات الل م إ: بأع

 .عمن من األعمان أعمن املمكن أن يتحقق يف  -تعاىل

 چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ :-تعاىل-هذا هو ما أفادته اايات إىل قوله       

ولو وقف األمر عند هذه األدلة لكان للقوم الذين قضوا [. 01الك ف، ]

لكان يم : لذع نحن فيه، أقولبخروج يأجوج ومأجوج قبة هذا الزمان ا

ولكن األمر أبعد من هذا وأوس ؛ ف ن . منزا قوع ووج ة نظر وجي ة

قضية يأجوج ومأجوج ليست متوقلة عن هذه األدلة فحسب، بة إن 

نصوصًا أخرى من السنة الصحيحة عحت أمرهم، وبينت بالضبط عمان 
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صن اهلل عليه –خروج م، وصان لء من ا اقتباسًا  حيًا من رسول اهلل 

لن  القرآن الكريم؛ ليكون ذل  من باب تلسري الكريم  بالسنة   –وسلم

النبوية الصحيحة، وصام هو معلوم أن صثريًا من اايات الكريمة متوقف 

ف م ا وبياهنا عن ما يف السنة الصحيحة، وأرى أن أمر يأجوج ومأجوج 

وص السنة من األمور التهل تعاضدت في ا نصوص القرآن الكريم ونص

. النبوية الصحيحة، وأن السنة قد  حت بام أملحت إليه اايات الكريمة

 :وإلي  تلصية هذا

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      چ :-تعاىل-قوله : أوالً       

، [122، 00الك ف] چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ

ا يلت  السد ف نه ال مان  أن يكون املراد بالبعض هنا يأجوج ومأجوج عندم

ذل   -تعاىل-ثم يتب  اهلل  .علي م يموجون موجًا من صثرهتم وتدافع م

بنلخ الصور، بناء عن أن خروج يأجوج ومأجوج وما حيصة مع م يعترب 

 .من عالمات الساعة الكربى، التهل تعقب ا الساعة مباعة

 حت األحاديث الصحيحة بام ال جمال للش  فيه أن خروج : ثانياً 

، وقد ورد -عليه السالم-مأجوج يكون يف عمن نزول عيسى يأجوج و

صن اهلل -ذصر رسول اهلل : )ذل  يف حديث النواس بن سمعان، حيث قال

الدجال ذات غداة فخلض فيه ورف ، حتى ظنناه يف طا لة  -عليه وسلم

يا رسول : قلنا« ما شأنكم؟»: النخة، فلام رحنا إليه عرف ذل  فينا، فقال

. جال غداة فخلضت فيه ورفعت حتى ظنناه يف طا لة النخةاهلل ذصرت الد

غري الدجال أخوفنهل عليكم، إن خيرج وأنا فيكم فأنا ح ي ه »: فقال
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دونكم وإن خيرج ولست فيكم فامرؤ ح يج نلسه، واهلل خليلتهل عن صة 

عينه طافئة صأنى أشب ه  [ شديد جعودة الشعر]مسلم، إنه شاب قطط 

فمن أدرصه منكم فليقرأ عليه فوات  سورة الك ف، بعبد العزى بن قطن، 

إنه خارج خلة بة الشأم والعرايف فعاث يمينا وعاث شامال يا عباد اهلل 

أربعون يوما يوم »: قال. يا رسول اهلل وما لبثه يف األرض: قلنا« فاثبتوا

يا رسول اهلل : قلنا« صسنة ويوم صش ر ويوم ص معة وسا ر أيامه صأيامكم

« ال اقدروا له قدره»: الذى صسنة أتكلينا فيه صالة يوم، قال فذل  اليوم

صالغيث استدبرته الري  »: قال. يا رسول اهلل، وما إرساعه يف األرض: قلنا

فيأيت عن القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويست يبون له فيأمر السامء فتمطر 

واألرض فتنبت فرتوح علي م سارحت م أطول ما صانت ذرا وأسبغه 

وأمده خوا ، ثم يأيت القوم فيدعوهم، فريدون عليه قوله،  رضوعا

فينرصف عن م، فيصبحون ممحلة ليس بأيدهيم لء من أموايم، ويمر 

ذصور ]فتتبعه صنوعها صيعاسيب النحة . أخرجهل صنوعك: باخلربة فيقول يا

، ثم يدعو رجال ممتلئا شبابا، فيسبه بالسيف فيقطعه [النخة، مجاعة النحة

 رمية الغرض ثم يدعوه فيقبة ويت لة وج ه يضح ، فبينام هو جزلتة

صذل  إذ بعث اهلل املسي  ابن مريم، فينزل عند املنارة البيضاء عقهل دمشق 

، واضعا صليه عن [ثوبة مصبوغة بورس ثم ععلران]بة م رودتة 

حبات من ]أجنحة ملكة إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه حدر منه مجان 

                                                 

: ، وقولعه(0/527)م مجي  هذه الرشعح للكلعامت الغريبعة معن عح النعووع ععن مسعل(  1)

 بيان عن حالته وأنه أعور: طافئة
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صاللؤلؤ، فال حية لكافر سد ري  نلسه إال [ واملراد يتحدر منه املاء...اللضة

مات ونلسه ينت هل حيث ينت هل طرفه فيطلبه حتى يدرصه بباب لد فيقتله، ثم 

يأيت عيسى ابن مريم قوم قد عصم م اهلل منه فيمس  عن وجوه م 

ف إ: وحيدث م بدرجاهتم يف اجلنة، فبينام هو صذل  إذ أوحى اهلل إىل عيسى

ويبعث . بقتايم فحرع عبادع إىل الطورقد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد 

فيمر أوا ل م عن بحرية  اهلل يأجوج ومأجوج وهم من صة حدب ينسلون،

. طربية فيرشبون ما في ا ويمر آخرهم فيقولون لقد صان هبذه مرة ماء

من وحيرص نبهل اهلل عيسى وأصحابه، حتى يكون رأس الثور ألحدهم خريا 

ما ة دينار ألحدصم اليوم، فريغب نبهل اهلل عيسى وأصحابه فريسة اهلل 

يف رقاهبم فيصبحون فرسى [ دود يكون يف أنوف اوبة]علي م النغف 

صموت نلس واحدة ثم هيبط نبهل اهلل عيسى وأصحابه إىل األرض [ قتن]

ونتن م، [ دسم م]فال سدون يف األرض موض  شرب إال مله عمه م 

هل اهلل عيسى وأصحابه إىل اهلل، فريسة اهلل طريا صأعنايف البخت، فريغب نب

فتحمل م فتطرح م حيث شاء اهلل، ثم يرسة اهلل مطرا ال يكن منه بيت مدر 

وال وبر، فيغسة األرض حتى يرتص ا صالزللة ثم يقال [ الطة الصلب]

فيومئذ تأصة العصابة من الرمانة . للرض أنبتهل ثمرت  وردى برصت 

ون بقحل ا ويبارك يف الرسة حتى أن اللقحة من اوبة لتكلهل ويستظل

من الناس واللقحة من البقر لتكلهل القبيلة من الناس [ اللخذ]اللئام 

واللقحة من الغنم لتكلهل اللخذ من الناس، فبينام هم صذل  إذ بعث اهلل 

رحيا طيبة فتأخذهم حت آباط م فتقبض روح صة مؤمن وصة مسلم، 
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 .(س يت ارجون في ا هتارج احلمر فعلي م تقوم الساعةويبقى عار النا

أن يف حديث النواس بن سمعان دلياًل استئناسيا، وفيعه اقتبعاس : ثالثاً 

فبيعنام هعو : )معن آيعة األنبيعاء، حيعث قعال -صن اهلل عليعه وسعلم-الرسول 

صععذل  إذ أوحععى اهلل إىل عيسععى إف قععد أخرجععت عبععادا ىل ال يععدان ألحععد 

ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهعم معن صعة . عبادع إىل الطور بقتايم فحرع

ڈ  ڈ      چ :، فقولععه....(حععدب ينسععلون فيمععر أوا ل ععم عععن بحععرية طربيععة

 .تلسري اية األنبياء[ 05: األنبياء] چژ  ژ  ڑ  ڑ   

وأما ما ذصره بعض أهة العلم جزما وبعض م ختمينا من أهنم        

حوهم ف و قول غري صحي ، وداللة عدم التتار أو املغول أو الصة ون

 :صحته ما يأيت

يف حديث النواس بن سمعان أهنم يرشبون بحرية طربية، وها :  أوالً 

 .ههل البحرية ما عالت قا مة وماؤها في ا مل يرشب

وأنبه إىل أنه سب محة الرشب هنا عن حقيقته وال سوع تأويله أبدا 

األعداد مل يصعب عليه أن وال استبعاده، ومن صديف بخروج قوم هبذه 

 .يصديف بكمية املاء التهل يرشبوهنا

عليه -ويف احلديث أيضا أن خروج م يكون يف عمن عيسى : ثانياً 

 .مل ينزل إىل اان -عليه السالم-، وعيسى -السالم

ويف األحاديث أيضًا أهنم يموتون صل م، وهاهم أهة الصة : ثالثاً 

                                                 

ذصعر العدجال : اللعتن وأعاط السعاعة، بعاب: أخرجه اومام مسعلم يف صعحيحه، صتعاب( 1)

 (.3221)وصلته وما معه، برقم 
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 .واملغول ما عالوا يزيدون ويتكاثرون

هذا وغريه من الردود الكثرية الدالة عن أن يأجوج ومأجوج مل 

، -عليه السالم-خيرجوا حتى اان، وأهنم سيخرجون يف عمن عيسى 

صن -وأهنم عط من أعاط الساعة الكربى صام أخرب بذل  رسول اهلل 

- اهلل عليه وسلم

ة ما عن م يف صتابه الكريم وب -تعاىل-وعليه، ومجعًا بة ما قاله اهلل 

يف سنته الصحيحة، يكون  -صن اهلل عليه وسلم  -فّسه وبينه رسول اهلل 

ذل  من باب تلسري القرآن بالسنة الصحيحة، والشأن يف ذل  صبيان السنة 

ألحكام الصالة والصيام واحلج والط ارة وسا ر ما أشري إليه يف القرآن 

 .الكريم جمرد إشارة وفّسته السنة
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 انالدخ: املبحث الرابع

ومن أعاط الساعة الكربى التهل وق  اخلالف بة امللّسين يف داللة 

القرآن الكريم علي ا الدخان، وبالنظر إىل صالم امللّسين والباحثة يف 

أعاط الساعة، مل أجد خالف م يتعدى أصثر من موطن واحد من القرآن 

گ  گ  گ  چ :-تعاىل-الكريم يف الداللة عن هذا الرشط، وهو قوله 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڳ

: الدخان] چۀ     ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   

12– 15.] 

وقبة أن أعا يف حقيق داللة القرآن الكريم عن هذا الرشط أبة أن 

أهة السنة واجلامعة ال خيتللون إطالقًا يف اويامن برشط من أعاط الساعة 

خان، وذل  لكثرة األحاديث التهل تثبت هذا الكربى سيق ، هو الد

صن اهلل -اطل  النبهل : أن حذيلة بن أسيد الغلارع قال: الرشط، ومن ا

. قالوا نذصر الساعة« ما تذاصرون؟»علينا ونحن نتذاصر فقال  -عليه وسلم

فذصر الدخان والدجال « إهنا لن تقوم حتى ترون قبل ا عرش آيات»قال 

صن اهلل عليه -مغرهبا ونزول عيسى ابن مريم  والدابة وطلوا الشمس من

خسف باملرشيف وخسف : ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسوف -وسلم

باملغرب وخسف ب زيرة العرب وآخر ذل  نار خترج من اليمن تطرد 

 الناس إىل حمرشهم

                                                 

اايعات التعهل : اللعتن وأعاط السعاعة، بعاب: أخرجه اومام مسعلم يف صعحيحه، صتعاب( 1)

= 
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بادروا »: قال –صن اهلل عليه وسلم  -وعن أبى هريرة أن رسول اهلل 

شمس من مغرهبا أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو طلوا ال: باألعامل ستا

فأنا ال أبحث اان يف إثبات هذه القضية، «خاصة أحدصم أو أمر العامة

 .بة يف إثبات حقق داللة القرآن الكريم علي ا

يف الدخان املذصور يف هذه ااية،  -رمح م اهلل-وقد اختلف امللّسون 

 :عن النحو اايت

الدخان املذصور يف هذه ااية وق ، وذل  ملا دعا أن : القول األول

عن قومه أن يعاقب م بسنة صسنهل  -صن اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

، فأخذهتم سنة حتى هلكوا في ا، وأصلوا امليتة -عليه السالم-يوسف 

 .والعظام، وصار الواحد من م يرى ما بة السامء واألرض ص يئة الدخان

بد اهلل بن مسعود، ورجحه شيخ امللّسين وهذا هو قول الصحايب ع

 .الطربع وغريه

 :وقد استدلوا عن ذل  بام يأيت

صنا » : قال -رمحه اهلل  -ما جاء يف حديث مّسويف بن األجدا : أوالً 

يا أبا عبد الرمحن، إن : جلوسا عند عبد اهلل بن مسعود فأتاه رجة فقال

لاس الكلار، ويأخذ قاصا يق  ويزعم أن آية الدخان جتهلء فتأخذ بأن

                                                 
= 

 .(3152)تكون قبة الساعة، برقم 

يف بقيعة أحاديعث : اللتن وأعاط الساعة، باب: أخرجه اومام مسلم يف صحيحه، صتاب( 1)

 (.3242)الدجال، برقم 

 (.21/15)الطربع، جام  البيان ( 2)
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يا أهيا ": فقال عبد اهلل، وجلس وهو غضبان "املؤمنة منه ص يئة الزصام 

اهلل : الناس اتقوا اهلل، من علم منكم شيئا فليقة بام يعلم، ومن مل يعلم فليقة

عز -اهلل أعلم، ف ن اهلل : أعلم، ف نه أعلم ألحدصم أن يقول ملا ال يعلم

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    چ :-يه وسلمصن اهلل عل-قال لنبيه  -وجة

ملا رأى من  -صن اهلل عليه وسلم-، إن رسول اهلل [، ص15] چٹٹ

فأخذهتم سنة : ، قال"الل م سب  صسب  يوسف": الناس إدبارا قال يم

حصت صة لء حتى أصلوا اجللود وامليتة من اجلوِا، وينظر إىل السامء 

 . (أحدهم فريى ص يئة الدخان

: مخس قد مضة» : وبام روع عن ابن مسعود أيضًا أنه قال: ثانياً 

 (.)«اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان 

أن هذا الدخان مل يأت بعد، بة هو عط من أعاط : القول الثاف

يض اهلل عن ام ع، ورجحه ابن الساعة الكربى، وهو قول ابن عباس ع ر

 .صثري

                                                 

صعلات / ك: ، ومسلم يف صحيحه(5/42)التلسري / ك: أخرجه البخارع يف صحيحه(  1)

 (.4/2135: )املنافقات

/ ك: ، ومسعععلم يف صعععحيحه(5/41)التلسعععري، / ك :أخرجعععه البخعععارع يف صعععحيحه(  2)

امل غلبعت العروم »: وما ذصره فالروم إشارة إىل قوله تعاىل(. 2137/ 4)صلات املنافقة 

والبطشة إشارة إىل قولعه [. 5-1:الروم]«يف أدنى األرض وهم من بعد غلب م سيغلبون

مر إشارة إىل قولعه ، والق[15:الدخان]« يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون»: تعاىل

 [.1:القمر]« اقرتبت الساعة وانشق القمر » : تعاىل

 (.7/247)ابن صثري، تلسري القرآن ( 5)
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 دخانان، ظ ر األول يف عمنه ع عليه الصالة أهنام: القول الثالث

 .والسالم ع، والثاف منتظر مل يظ ر بعد

ف نه غري منكر . وبعد ": -رمحه اهلل-وقال اومام ابن جرير الطربع 

أن يكون أحة بالكلار الذين توعدهم هبذا الوعيد ما توعدهم، ويكون 

األخبار عن رسول  حمال فيام يستأنف بعد بآخرين دخانا عن ما جاءت به

 عندنا صذل ؛ ألن األخبار عن رسول اهلل  -صن اهلل عليه وسلم-اهلل 

قد تظاهرت بأن ذل  صا ن، ف نه قد صان ما روى  -صن اهلل عليه وسلم-

صن اهلل -عنه عبد اهلل بن مسعود، فكال اخلربين اللذين رويا عن رسول اهلل 

وحيتمة أهنام : )-هلل تعاىلرمحه ا-وقال النووع . (صحي  -عليه وسلم

 .(دخانان لل م  بة هذه ااثار

 :والذع يظ ر يل أن القول الثاف هو األرج ؛ للمور ااتية

أخرب عن مصدر هذا الدخان وهو السامء، وإنام  -تعاىل-أن اهلل :  أوال

 .صان الذع رأوه من قبة أنلس م

هذا يعنهل أنه ظاهر وصف الدخان بأنه مبة، و -تعاىل-أن اهلل : ثانياً 

 .لكة الناس ال لبعض م فقط

أن هذا الدخان يأيت عن مجي  الناس ال بعض م، وهذا هو : ثالثاً 

                                                 

 (.2/527)التذصرة : القرطبهل( 1)

 (.22/10)الطربع، جام  البيان ( 2)

، بريوت، دار إحياء العرتاث الععريب، ط (11/27)املن اج عح صحي   مسلم : النووع( 5)

 .هع1502، 2
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من العام ( الناس)املتبادر والظاهر، وأما عن القول األول ف ننا ن عة 

املخصوص، ومعلوم يف القواعد األصولية أننا ال نعترب الللظ من العام 

ر، يدخة ما خصصناه به، وخيرجه ما عداه من املخصوص إال بدلية ظاه

 .الللظ

وينظر إىل السامء أحدهم : )أن ابن مسعود يقول يف روايته: رابعاً 

، فلهل هذه الرواية ترصي  بأن ما يرونه إنام هو شبيه (فريى ص يئة الدخان

أهنم : الدخان، وهذا ينلهل أصاًل وجود الدخان، ومعنى رواية ابن مسعود

 اعوا، واشتد جوع م، حتى أصبحوا يتخيلون شيئًا حة هبم القحط، ف

؛ وبناء عن هذا الكالم جعة صثري (ص يئة الدخان: )يشبه الدخان، وهو قوله

من امللّسين ممن وافقوا ابن مسعود عريض اهلل تعاىل عن ع من قبية امل اع، 

واألوىل أن حيمة الكالم عن احلقيقة، وال نل أ إىل امل اع إال عند تعذر 

 .خذ باحلقيقةاأل

أن احلالة التهل حصلت مع م ليست خاصة هبم، بة ههل : خامساً 

حالة يثبت عامل الطب وعامل وظا ف اجلسم أهنا حصة م  صثري من الناس 

إذا اختة نظام م ترصوا الطعام مدة من الزمن، أو إذا اختة نظام م 

 .الغذا هل

  چہ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ  چ: -تعاىل-أما قوله : سادساً 

 [.12: الدخان]

                                                 

 .هذا عن رأع من يقبة وقوا امل اع يف القرآن الكريم( 1)
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ادعاء اويامن عمن التكلم، وهذا صذب : أويام: فاملراد منه أحد أمرين

وعد : وثاني ام. وافرتاء من م؛ فلو صانوا مؤمنة ما وق  العذاب عليه أساساً 

من م بأهنم سيؤمنون إن صشف عن م العذاب، فال داللة يف هذه ااية عن 

ااخرة، ف م صاذبون يف ذل ، سواء أقالوه صون هذا العذاب يف الدنيا أو يف 

يف الدنيا أم يف ااخرة، ف م يقولون مثة هذا الكالم يف صة موقف يشعرون 

فيه بأهنم هالكون معذبون، ثم يعودون ملا صانوا عليه من الكلر والضالل، 

پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ            ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ :-تعاىل-ومصداقه قوله 

 .[21: األنعام] چٿ    ٺ  ٺ    ٺ  ٺ

وهبذا التحقيق يرتج  لدع أن القول الثاف هو أقرب األقوال إىل       

الصواب، وبناء عليه أستطي  أن أضيف هذا الرشط يف سل  أعاط 

 .الساعة الكربى التهل دل القرآن الكريم علي ا
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 املبحث اخلام 

 طلالع الشم  من مغرهبا

يا امللّسون، طلوا  ومن أعاط الساعة الكربى التهل عرض

ٻ     ٱ  ٻ  ٻ چ: -تعاىل-الشمس من مغرهبا، وصان ذل  عند قوله 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  

املراد يف  -رمح م اهلل تعاىل-، وقد اختللوا [131: األنعام] چڃ  ڃ  

، وقد حصة من صالم م أربعة (بعض آيات رب : )-تعاىل-من قوله 

 :أقوال

قال . أن املراد بالبعض هنا هو عموم أعاط الساعة: القول األول

أعاط الساعة، صطلوا الشمس من مغرهبا، : وبعض اايات: )الزترشع

أعاط : بعض آيات رب ، يعنهل: )وقال البيضاوع.(وغري ذل 

 .(الساعة

أن بعض اايات هنا هو خصوص طلوا الشمس من : القول الثاف

وأوىل األقوال بالصواب : )مغرهبا، قال الطربع بعد أن ذصر أقوال امللّسين

ذل  حة تطل  : )يف ذل ، ما تظاهرت به األخبار عن رسول اهلل، أنه قال

                                                 

 (.2/12)الزترشع، الكشاف ( 1)

 .ط. ، بريوت، دار اللكر، د(2/450)البيضاوع، أنوار التنزية وأرسار التأوية ( 2)
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 (الشمس من مغرهبا

من وجه صحي  ال  ف ذا ثبت هذا التلسري النبوع: )وقال الشوصاف

 (قادح فيه، ف و واجب التقديم، حمتم األخذ به

واحلق أن املراد هبذا البعض الذع ال ينل  اويامن : )وقال األلو 

ال تقوم الساعة : )فقد روى الشيخان. طلوا الشمس من مغرهبا: عنده

حتى تطل  الشمس من مغرهبا ف ذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون، 

، بة قد روع هذا التعية عنه (ال ينل  نلسا إيامهنا، ثم قرأ اايةوذل  حة 

يف غري ما خرب صحي ، وإىل ذل  ذهب جلة  -صن اهلل عليه وسلم-

امللّسين وما يروى من األخبار التهل ظاهرها املنافاة لذل  غري مناف له 

 (عند التحقيق صام ال خيلى عن املتأمة

للصة القضاء بة اخللق يوم  -اىلتع-إتيان اهلل : القول الثالث

 القيامة

، وممن نرص هذا القول وأيده أهنا عموم اايات : القول الراب 

                                                 

هكععذا ذصععره املؤلععف ولعلععه يريععد احلععديث أخرجععه (. 2/255)الطععربع، جععام  البيععان ( 1)

العذع ال : اويعامن، بعاب/ م  اللت ، ومسلم يف ك( 11/532)الرقايف / البخارع يف ك

 ...(.التقوم الساعة: )بللظ .م  عح النووع( 2/104)يقبة اهلل فيه اويامن 

 (.2/227)الشوصاف، فت  القدير ( 2)

الرقععععايف / واحلععععديث، أخرجععععه البخععععارع يف ك(. 4/523)األلععععو ، روح املعععععاف ( 5)

 م  اللت ( 11/532)

 (.7/143)جلام  ألحكام القرآن القرطبهل، ا( 4)

سواء أصانت أعاطا أم مل تكن؛ ألن األعاط جزء من آيات اهلل تعاىل الباهرة، وهعذا هعو (  3)

= 
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والبعض من هذه اايات قد يطل  عليه األفراد : )صاحب املنار حيث قال

عند الغرغرة قبية خروج الروح وههل القيامة الصغرى، وال تراها األمم 

ة الكربى، ف ن يا آيات صآيات املوت بعض ا ظنهل صل ا إال قبية قيام القيام

وإلي  ما ذصره  (وبعض ا قطعهل، يرتتب عليه حصول اويامن الق رع

 :صاحب املنار حتى نتبة مراده يف هذه القضية

ويف ااية من اوساع البليغ ما ترى، ف ن اللصة : )-رمحه اهلل–قال 

كرة يف سيايف النلهل، وبة الدالة عن الشمول لكوهنا ن( نلسا)بة صلمة 

أو )وعطف مجلة ( إيامهنا)إلخ باللاعة وهو ( مل تكن آمنت)صلت ا ههل مجلة 

 .علي ا قد أغنى عن الترصي  بام بسطنا به املعنى آنلا( صسبت يف إيامهنا خريا

وقد روع يف أحاديث من ا الصحي  السند والضعيف الذع ال حيتج 

لتعظيم  -تعاىل-وأضيلت إىل الرب به وحده، بأن هذه ااية التهل أهبمت 

شأهنا وهتويله، ههل طلوا الشمس من مغرهبا قبية تل  القارعة الصاخة 

فتكون هباء منبثا، وإذا الشمس . التهل ترج األرض رجا، وتبس اجلبال بساً 

صورت، وإذا الكواصب انتثرت، وبطة هذا النظام الشميس وقد صان طلوا 

املعقول، وال سيام معقول من صانوا  الشمس من مغرهبا بعيدا عن املألوف

يقولون بام تقول فالسلة اليونان يف األفالك والعقول، وأما علامء اييئة 

الللكية يف هذا العرص فال يتعذر عن عقويم أن تتصور حادثا تتحول فيه 

                                                 
= 

 .اللق بة هذا القول والقول األول

، القععاهرة، اييئععة املرصععية العامععة للكتععاب، ط (1/113)رشععيد رضععا، تلسععري املنععار ( 1)

 .م1002
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حرصة األرض اليومية فيكون الرشيف غربا والغرب عقا، وال ندرع 

نظام الشميس أم ال؟ وقد ورد يف املأثور ما أيستلزم ذل  تغيريا آخر يف ال

يؤيد هذا التوجيه، فقد أخرج البخارع يف تارخيه، وأبو الشيخ يف العظمة، 

إذا أراد اهلل أن تطل  الشمس من مغرهبا أدارها : وابن عساصر عن صعب قال

وهذا . اهع. ف عة مرشق ا مغرهبا ومغرهبا مرشق ا( املحور :أع)بالقطب 

 .املعقول الذع روع عن صعب واهلل عن صة لء قديرمن أحسن العلم 

وأقوى األحاديث الواردة يف طلوا الشمس من مغرهبا ما رواه 

صن اهلل عليه -عن أيب هريرة أن رسول اهلل "البخارع يف صتاب الرقايف 

ال تقوم الساعة حتى تطل  الشمس من مغرهبا ف ذا طلعت ": قال -وسلم

ال ينل  نلسا إيامهنا مل تكن آمنت )ل  حة ورآها الناس آمنوا أمجعون فذ

ومثله يف التلسري وغريه من صحيحه . اهع( من قبة أو صسبت يف إيامهنا خريا

وأخرجه . وأورده يف صتاب اللتن مطوال فيه ذصر آيات أخرى لقيام الساعة

وأخرج . أيضا أمحد، ومسلم، وأبو داود، والنسا هل، وابن ماجه وغريهم

ثالث إذا خرجن ال  "غريمها عن أيب هريرة أيضا رفعه أمحد، والرتمذع، و

طلوا الشمس من مغرهبا، . ينل  نلسا إيامهنا مل تكن آمنت من قبة

وهو مشكة تالف للحاديث األخرى الواردة  "والدجال، ودابة األرض

يف نزول املسي  الدجال وإيامن الناس به، واملشكالت يف األحاديث الواردة 

ثرية، أهم أسباهبا فيام صحت أسانيده واضطربت املتون يف أعاط الساعة ص

وتعارضت أو أشكلت من وجوه أخرى، أن هذه األحاديث رويت باملعنى 

ومل يكن صة الرواة يل م املراد من ا ألهنا يف أمور غيبية، فاختلف التعبري 
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 ( باختالف األف ام، عن أهنم اختللوا يف ترتيب هذه اايات

 :الراجن الرأي 

الذع يظ ر يل عواهلل أعلمع أن املراد من ااية هو عموم ما اجتم  فيه و

أن : ، وثاني ام-تعاىل-أن يكون آية من آيات اهلل : عطان اثنان، أويام

يرتتب عن ظ وره عدم قبول اويامن، فكة ما اجتم  فيه هذان الرشطان 

 .ص  أن يكون مرادًا من مرادات ااية الكريمة

إن الرشطة املتقدمة متحققان يف : أصلته آنلًا، أقول وتطبيقًا عن ما

طلوا الشمس من مغرهبا، ولذل  تكون هذه ااية القرآنية دالة عن هذا 

الرشط من أعاط الساعة الكربى، وهذا هو ما قررته األحاديث الرشيلة 

 .التهل  حت بدخول هذا الرشط يف مسمى ااية الكريمة

 الشيخان من حديث أيب هريرة  ومن هذه األحاديث، ما أخرجه

ال تقوم : )قال -صن اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل تعاىل عنه-

الساعة حتى تطل  الشمس من مغرهبا، ف ذا طلعت، فرآها الناس، فذاك 

 (حة ال ينل  نلسًا إيامهنا مل تكن آمنت من قبة أو صسبت يف إيامهنا خرياً 

ثالث إذا خرجن ال ": ريرة أيضا رفعهوما أخرجه أمحد عن أيب ه

طلوا الشمس من مغرهبا، . ينل  نلسا إيامهنا مل تكن آمنت من قبة

                                                 

 (.1/113)ار رشيد رضا، تلسري املن( 1)

 م  اللت ( 11/532)الرقايف / أخرجه البخارع يف ك(  2)

 .م  عح النووع( 2/104)الذع ال يقبة اهلل فيه اويامن : اويامن، باب/ ومسلم يف ك
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 "والدجال، ودابة األرض

أما متثية الرسول لآليات بثالث ههل طلوا الشمس من مغرهبا 

والدجال والدابة، ويف رواية أخرى بطلوا الشمس من مغرهبا فقط، ال يدل 

ثالث صام هو يف الرواية األوىل، وال يف واحدة صام هو  عن حرص اايات يف

 .يف الرواية الثانية ويف الوجه الذع رجحه الطربع واأللو 

، (إن هلل تسعة وتسعة اسام: )وَمَثُة هاتة الروايتة صَمَثِة حديث

 .ف و يثبت تسعة وتسعة اسام، لكنه ال ينلهل أن يكون له أصثر من هذا العدد

 أحاديث الباب إثبات أن هذه األعاط الثالث من بعض وغاية ما يف

فيكون هذا من قبية تلسري . آيات اهلل، وال يمتن  دخول غريها يف مدلوها

القرآن بالسنة الصحيحة، وأما االختالف الواق  يف الروايات من أن بعض ا 

ذصر آية واحدة وبعض ا ااخر ذصر آيتة اثنتة، ف و من باب تلسري العام 

ر بعض أفراده، ويف مثة هذا يقول ابن تيمية يف أصناف اختالف بذص

أن يذصر صة من م من االسم العام بعض أنواعه عن سبية التمثية : )التنوا

وتنبيه املستم  عن النوا، ال عن سبية احلد املطابق للمحدود يف عمومه 

مثة سا ة أع مهل سأل عن مسمى للظ اخلبز، فأرع رغيلا . وخصوصه

 (فاوشارة إىل نوا هذا ال إىل هذا الرغيف وحده. هذا: هوقية ل

                                                 

 (.2/443)أخرجه اومام أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب هريرة ( 1)

سوع من االشرتاط والثنيعا يف اوقعرار، بعرقم  ما: الرشوط، باب/ أخرجه البخارع، يف ك( 2)

(2312) 

 .م1012،  بريوت، دار مكتبة احلياة، ط (14)مقدمة يف أصول التلسري : ابن تيمية( 5)
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وهكذا فعة الرسول فذصر مرة مثاالً واحد فقط هو طلوا الشمس 

من مغرهبا، وذصر يف حديث آخر ثالثة أمثلة من اايات ههل الشمس 

 .والدجال والدابة

 :تنبي 

مل يرصح يف  -ريض اهلل عنه-هذا وإن أبا هريرة : )قال رشيد رضا

فيخشى أن يكون  -صن اهلل عليه وسلم-ه األحاديث بالساما من النبهل هذ

ولكن جمموا . قد روى بعض ا عن صعب األحبار وأمثاله فتكون مرسلة

الروايات عنه وعن غريه تثبت هذه ااية باجلملة فننظم ا يف سل  

املتشاهبات، وحيمة التعارض بة الروايات وما يف بعض ا من تاللة األدلة 

عية عن ما أعنا إليه من األسباب، صالرواية عن مثة صعب األحبار القط

 (من رواة اورسا يليات واهلل أعلم

 .وهذا الكالم من الشيخ رشيد رضا فيه نظري صبري: قلت

من أين للشيخ رشيد رضا أن : ، قلت(مل يرصح بالساما: )قوله: أوالً 

وعًا، أن يقول أبا هريرة مل يسم ، وهة يشرتط يف صون الكالم مسم

سمعت من رسول اهلل صذا : ، أو يقول الصحايب(سمعت من فالن:)الراوع

 . وصذا

ال يس الرواية من قريب وال ( عن رسول اهلل: )قول الصحايب: ثانياً 

بعيد؛ فالعنعنة يف الرواية تعاب إذا صانت من مدلس ممن هم دون حلقة 

                                                 

 .(1/115)رشيد رضا، تلسري املنار ( 1)
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الذين مل يعرف عن م  الصحابة، واملحدثون يقبلون العنعنة من صة الرواة

التدليس ممن هم يف غري طبقة الصحابة، فكيف بالصحابة الذين اتلق 

 .املحدثون عن عدالت م وثقت م

أضف إىل ذل  أنه ما من رواية يف حديثهل الباب جاءت بصيغة عن، 

 .يف روايات وطريف أخرى( قال رسول اهلل: )إال وجاءت بصيغة

ى بعض ا عن صعب األحبار فيخشى أن يكون قد رو: )قوله: ثالثاً 

عنه  -ريض اهلل تعاىل-نحن ن ة أبا هريرة : ، أقول(وأمثاله فتكون مرسلة

عن مثة هذه الشب ة، ف نه ال يمكن أن يأخذ صالمًا من صعب األحبار ثم 

، بة لو فعة ذل  ع ريض اهلل -صن اهلل عليه وسلم-ينسبه إىل رسول اهلل 

الروايات التهل رواها عن رسول اهلل يف  عنه ع لكان هذا مطعنًا يف صة -تعاىل

 .هذا املقام وغريه من املقامات

ثالث إذا : )أما اوشكال الذع أورده عن الرواية الثانية، وههل: رابعاً 

وهو مشكة تالف للحاديث األخرى الواردة يف نزول : )، فقال(خرجن

 .(املسي  الدجال وإيامن الناس به

دم اويامن بعد خروج الدجال، واجلواب ف ذا احلديث يدل عن ع     

 :عن هذا اوشكال ما يأيت

أن احلديث صحي  ال ش  يف صحته، فقد أخرجه اومام : أوالً 

مسلم يف صحيحه، والرتمذع، وأبو يعن، وغريهم من املحدثة بروايات 

                                                 

 .(1/115)رشيد رضا، تلسري املنار ( 1)
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 .ال مطعن في ا وال نقد

ة، ذصر العلامء يف حة اوشكال يف هذا احلديث وجوهًا عد: ثانياً 

 :والذع أراه صحيحًا يف اجلواب عنه وج ان

أن يكون انقطاا التوبة وعدم قبويا باجتاما العالمات : األول

الثالث الواردة يف احلديث، بمعنى أهنا إذا تم خروج ا مجيعًا انقطعت 

وهذا هو . التوبة، وال تنقط  التوبة بظ ور إحدى الثالث دون األخرية

 .ع، واملبارصلورالقارع أعر

أن يكون طلوا الشمس من مغرهبا هو آخر العالمات : والثاف

، وبالنظر إىل الروايات خروجًا، ف ذا طلعت الشمس، انقطعت التوبة

الواردة يف هذا املقام مل أجد رواية واحدة تعكر عن هذين الوج ة من 

 .الوج ة قلنا عال اوشكال وهلل احلمد أعوب. اجلم 

قاله الشيخ رشيد يف الطعن هبذا احلديث الصحي ،  وعليه فال وجه ملا

ولكن سام  اهلل الشيخ رشيدًا عن هذا املن ج الذع سلكه صثريًا يف تلسريه، 

فكان األوىل به أال يصف األحاديث الصحيحة بالتعارض والتناقض، 

فالقاعدة أنه ال يمكن حلديثة صحيحة سندا ومتنا أن يتعارضا، بة 

ًا يف ف م السام  يام، ال يف أصل ام، وإن صنا نحية التعارض يأيت أحيان

التعارض بة صحي  املنقول و ي  املعقول، ف حالته بة صحيحهل 

                                                 

 .م2222هع، 1422، 1ط ، بريوت، دار اللكر، (1/5341)القارع، مرقاة امللاتي ، ( 1)

 حممد عبد الرمحن، بريوت، دار الكتب العلمية( 5/425)املبارصلورع، حلة األحوذع ( 2)

 (.4/343)حماسن التأوية : القاسمهل( 5)
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 .املنقول أوىل وأحرى

 :العلة يف عد  ببالل اإليامن 

العلة يف عدم قبول اويامن أن هذه ااية يراها صة أهعة ذلع  الزمعان، 

شعاهدة احلعارض، ف عم يف ذلع  فتنكشف يم احلقا ق، ويشعاهدون الغيعب م

ۋ   ۋ  چ  :-تععاىل-عيانًا  صام يف قوله  -تعاىل- صمثة الذين رأوا عذاب اهلل

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې           ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

 چوئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  

توبعة  -تععاىل-وصمثة الذع حيسه املوت؛ فلذل  ال يقبة اهلل [ ، غافر13]

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    چ:-تععاىل-العبد عند الغرغرة، قال 

وإنععام ال ينلعع  نلسععا : قععال العلععامء: )قععال القرطبععهل، [00: املؤمنععون] چۓ  

إيامهنا عند طلوع ا من مغرهبا؛ ألنه خلع  إىل قلعوهبم معن اللعزا معا ختمعد 

بعدن، فيصعري معه صة ش وة من ش وات النلس، وتلرت صة قعوة معن قعوى ال

ره املعوت يف انقطعاا عالناس صل عم ويقعاهنم بعدنو القيامعة يف حعال معن حضع

الدواعهل إىل أنواا املعايص عن م، وبطالهنا من أبعداهنم، فمعن تعاب يف مثعة 

َصعنَّ اهللَُّ -قعال . هذه احلال مل تقبة توبته، صام ال تقبة توبة من حسه املعوت

تبلغ روحعه رأس : أع (توبة العبد ما مل يغرغرإن اهلل يقبة : )-َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

حلقه، وذل  وقت املعاينة العذع يعرى فيعه مقععده معن اجلنعة أو مقععده معن 

وعن هعذا ينبغعهل أن تكعون . النار، فاملشاهد لطلوا الشمس من مغرهبا مثله

                                                 

 (.2/152)أخرجه اومام أمحد يف املسند ( 1)
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توبة صة من شاهد ذل  أو صان صاملشعاهد لعه معردودة معا ععا ، ألن علمعه 

 (وبوعده قد صار رضورة -َصنَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بيه وبن -تعاىل-باهلل 

ال يقبة العمعة معن الكعافرين  -تعاىل-والظاهر من للظ ااية  أن اهلل 

ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    چ  :-تععاىل-واملؤمنة ععن حعد سعواء، ولعذل  قعال اهلل 

، ف عذا االحعرتاع دل ععن معن صعان چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  :بعد أن قال  چڄ

صععن اهلل عليععه –نععده إيععامن سععابق، ويوضععحه احلععديث الععوارد عععن النبععهل ع

ال تنقط  اي رة ما تقبلت التوبة، وال تزال التوبعة مقبولعة : )أنه قال -وسلم

حتى تطل  الشمس من املغرب، ف ذا طلععت، طبع  ععن صعة قلعب بعام فيعه، 

 (وصلهل الناس العمة

ا جاءت وههل آيات واملعنى أن أعاط الساعة إذ: )قال الزترشع

مل ئة مضطرة، ذهب أوان التكليف عندها، فلم ينل  اويامن حينئذ نلسا 

غري مقدمة إيامهنا من قبة ظ ور اايات، أو مقدمة اويامن غري صاسبة يف 

إيامهنا خريا، فلم يلريف صام ترى بة النلس الكافرة إذا آمنت  يف غري وقت 

 (ومل تكسب خريا اويامن، وبة النلس التهل آمنت يف وقته

إنه إذا شوهد تغري العامل العلوع حيصة العلم : )وقال األلو 

                                                 

 (.7/147)تلسري القرطبهل ( 1)

، وقععال حمققععه أمحععد (1571)بععرقم (154-5/155)أخرجععه اومععام أمحععد يف املسععند، ( 2)

: ، انظعر(رجعال أمحعد ثقعات: )، وقال اييثمهل يف جممع  الزوا عد(إسناده صحي : )شاصر

 (.3/231)جمم  الزوا د  

 (.2/12)الزترشع،  الكشاف ( 5)
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السورع، ويرتل  اويامن بالغيب، وهو املكلف به، فيكون اويامن حينئذ 

 .(صاويامن عند الغرغرة

وقد اختلف امللّسون يف قبول التوبة ممن مل يعاين ذل  ممن جاء      

د هبم الزمان، ونسوا ذل ، ف ة ينطبق علي م بعد من الناس الذين امت

 .حكم الذين شاهدوا وعاينوا

فذهب القرطبهل إىل قبول اويامن والتوبة من م، ولعله نظر عرمحه      

، وذهب إىل عدم قبويا إىل العلة، فلام عالت عال احلكم -اهلل تعاىل

 يشاهد  الطربع؛ وح ته يف ذل  أن األدلة مل تلريف بة من شاهد ومن مل

                                                 

 (.4/523)روح املعاف ( 1)

 (.7/143)القرطبهل، اجلام  ألحكام القرآن ( 2

 (.12/231)الطربع، جام  البيان (  5
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 خروج الدابة: املبحث السامس

ومن أعاط الساعة التهل اختللت صلمة امللّسين يف حقق داللة 

 :-تعاىل-القرآن الكريم علي ا، خروج الدابة، ومدار األمر يف ذل  قوله 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ   چ

أن الناس إذا فسدوا وترصوا  -تعاىل-فقد بة اهلل [. 12: النمة] چگ

دينه، أخرج يم دابة من األرض تكلم م عن ذل ، وسيأيت معنى الكالم 

 .-تعاىل-يف موضعه ب ذن اهلل 

وقد اختلف امللّسون يف صون هذه ااية تدل عن عط من أعاط 

 :الساعة تبعًا خلالف م يف معنى الدابة، وصانت أقوايم عن النحو اايت

أن الدابة ههل اجلساسة التهل ذصرت يف حديث الدجال : لالقول األو

 صام يف قصة  متيم الدارع ع ريض اهلل عنه ع

وأبو السعود، قال أبو  وممن ذهب إىل هذا القول الزترشع

وههل اجلساسة، ويف التعبري عن ا باسم اجلنس، وتأصيد إهيامه : )السعود

ا، وخروج أوصاف ا عن طور بالتنوين التلخيمهل من الداللة عن غرابة شأهن

 (البيان ما ال خيلى

، وقد صح  هذا -عليه السالم-أهنا فصية ناقة صال  : القول الثاف

                                                 

ذصعععر ابعععن صعععياد : اللعععتن وأعاط السعععاعة، بعععاب/ رجعععه مسعععلم يف صعععحيحه يف كأخ( 1)

(11/71) 

 (.5/514)الزترشع، الكشاف ( 2)

 (.5/521)أبو السعود، إرشاد العقة السليم ( 5)
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مل يرع م إال وههل ترغو بة الرصن : )القول القرطبهل، واستدل عليه برواية

يدل عن ذل ؛ ألن الرغاء يكون لإلبة، صام ( ترغو: )، فقوله( واملقام

 :قول الناظم -تعاىل-اهلل استحسن رمحه 

 يسم الورى بالكلر واويامن     **واذصر خروج فصية ناقة صال     

من احل ة  -تعاىل-أن الدابة ههل إنسان قد آتاه اهلل : القول الثالث

والربهان ما حياجج به الناس ويناظر أهة البدا والزيغ حتى ينقطعوا، 

شت ر هذا القول عن في ل  من هل  عن بينة، وحييى من حهل بينة، وا

 -ريض اهلل عنه-الشيعة، ويقصدون به عليًا 

الدابة اسم جنس لكة ما يدب، وليست ذل  احليوان، : القول الراب 

وقد يكون املراد من ا تل  اجلراثيم اخلطرية التهل تلت  باونسان وجسمه، 

ف هل جترح وتقتة، وهذا اجلرح وذل  القتة هو أصرب عظة لإلنسان لو صانوا 

يتعظون، ولسان احلال أبلغ من لسان املقال، وهذا هو رأع حمقق صتاب 

 .الن اية البن صثري يدعى أبا عبية 

 :منابشة  ذه األبالال      

أما القول األول ف و غري صحي ؛ ألنه ليس يف ااية وال يف 

                                                 

، واحلعاصم يف املسعتدرك (221-2/222)تلسري القرطبهل، واحلعديث أخرجعه الطياليسع ( 1)

حي  اوسناد، وهو أبة حديث يف ذصعر هذا حديث ص: ، وقال(4/414)بأللا  أخرى

 .الدابة، ومل خيرجاه

 (.12/255)األلو ، روح املعاف (2)

 (.101-102)حممد ف يم أيب عبية : الن اية يف اللتن واملالحم البن صثري، حقيق( 5)
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األحاديث الواردة يف شأن الدابتة ما يدل عن أهنا اجلساسة، ومطلق 

 .مسمى الدابة ال يدل عن ذل  االشرتاك يف

 :وأما القول الثاف بأهنا فصية ناقة صال ، فليه نظر من وجوه

أن احلديث الوارد يف ذل  غري صحي ، فليه طلحة بن عمرو : أويا

 .( مرتوك: )احلسمهل، وقد ضعله ابن معة، وأمحد، وقال اييثمهل

نا نمن  صحة ع إال أن وهو غري صحي  سلمنا صحة احلديث ع: ثاني ا

؛ وذل  لوجود روايات (ترغو)االستدالل به عن أن الدابة ههل ناقة، بدلية 

 (.تربو)، و(تدنو)أخرى في ا 

سلمنا أهنا ناقة، إال أننا نمن  أن تكون هذه الناقة ههل : ثالث ا

؛ فالدلية هنا حمموله أعم من -عليه السالم-خصوص فصية ناقة صال  

أو غري ناقة صال ، ولذل  فالدلية هنا ال  أن تكون الناقة ههل ناقة صال 

 .ينتج املدلول، وهبذا نبطة صحة هذا القول

، -ريض اهلل عنه-وأما القول الثالث بأن الدابة ههل عيل بن أيب طالب 

فام أقبحه من قول وما أفسده من رأع، فكيف يستقيم يف عقة عاقة أو ف م 

باجلنة بمثة هذا  ف يم أن يوصف الصحايب اجللية التقهل النقهل املبرش

، ف ننا واهلل ننزه آحاد املسلمة، (الرجعة)الوصف؛ من أجة إثبات عقيدة 

بة العصاة من م، عن مثة هذا الوصف، فكيف بمن هو عوج بنت رسول 

وصة ما : )قال األلو . اهلل ع صن اهلل عليه وسلم ع وراب  اخلللاء الراشدين

                                                 

 .هع1412، بريوت، دار اللكر، ط (3/124: )جمم  الزوا د( 1)
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 .(يروونه يف ذل  صذب  ي 

القول الراب  من أن الدابة ههل اجلراثيم والبكترييا ف و غري وأما       

 :صحي  ملا يأيت

اجلراثيم والبكترييا يف الغالب ال ترى بالعة امل ردة، ومل يقة : أوالً 

 .أحد بأن هذه الدابة ال ترى

أن اجلراثيم والبكترييا واألمراض اللتاصة موجودة من القديم، : ثانياً 

 .ج بعد، بة ههل من أعاط الساعة الكربىوأما هذه الدابة فلم ختر

أن هذه الدابة يا عمة معة، وهو وسم الناس بالكلر : ثالثاً 

 .واويامن، أما هذه اجلراثيم فال دخة يا يف ذل  من قريب أو بعيد

أن مأخذ هذا القول ومبناه عن تل  اللكرة التهل خرجت : رابعاً 

ي  الغيبيات باألمور وانترشت يف العرص احلديث من حماولة تلسري مج

املشاهدة أو القضايا العلمية، صأولئ  الذين فّسوا املال كة واجلن 

 .بامليكروبات وفّسوا املع زات بالنظريات العلمية ونحو ذل 

ويف نظرع أن هذا اللكر هو فكر اهنزامهل ظ ر حماصاة للفكار 

ة، إىل جانب الالدينية التهل تنادع وتؤمن بالطبيعة، وتنكر صة ما وراء الطبيع

تل  النظرة التهل تدعو إىل تقلي  مادة االستدالل الدينهل، صأولئ  الذين 

، والقرآن من م (القرآنية: )ينكرون االستدالل بالسنة والذين يسمون

براء، وأولئ  الذين ال يستدلون من السنة إال بأقة القلية من ا، يف خطة 

                                                 

 (.12/255)األلو ، روح املعاف ( 1)
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النصوص املقدسة، ثم تآمرية تكاملية من أعداء هذا الدين، عن تقلي  

إتاحة امل ال للعقول يف التحريم والتحلية، عن النحو الذع تشاء واملن ج 

 .الذع تريد، بح ة العقة والنظر والتدبر والتلكر

وهبذه املناقشة يظ ر ضعف مجي  األقوال املتقدمة؛ ألهنا ال تقوم عن 

ذا ال يبقى وهب. سايف االستدالل القويم، وال عن ميزان االستنباط السليم

 :من األقوال صحيحا إال القول اخلامس، وهو

أن هذه الدابة ههل دابة من دواب األرض، عن : القول اخلامس      

معنى الللظ العريب، الذع يل مه صة عريب، وليست من نوا اونسان، بة 

ههل دابة  من األرض يا صلات ختتلف هبا عن غريها من الدواب األخرى، 

 م، فتكون بذل  خارقة للعادة، مع زة من مع زات تكلم الناس، وتسم

 .يف خلقه، وعطًا من أعاط الساعة -تعاىل-اهلل 

وهذا ما وردت به األحاديث الصحاح، فعن عبد اهلل بن عمرو بن 

حلظت من رسول اهلل حديثًا مل أنسه : )أنه قال -ريض اهلل عنه-العاص 

جًا طلوا الشمس من إن أول اايات خرو: )بعد، سمعت رسول اهلل يقول

مغرهبا، وخروج الدابة عن الناس ضحى، وأهيام صانت قبة صاحبت ا، 

 (فاألخرى عن إثرها قريباً 

ثالث إذا خرجن ال ينل  : )مرفوعاً  -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة 

طلوا الشمس : نلسًا إيامهنا مل تكن آمنت من قبة أو صسبت يف إيامهنا خريا

                                                 

ذصعععر العععدجال، : اللعععتن وأعاط السعععاعة، بعععاب/ أخرجعععه مسعععلم يف صعععحيحه يف ك( 1)

 .م  عح النووع( 11/77-71)
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 ( ، ودابة األرضمن مغرهبا، والدجال

وقد اختلف امللّسون يف معنى التكليم الذع نطقت به ااية الكريمة 

 : عن قولة

 .تكلم م من الكالم، الذع هو النطق واملخاطبة: األول

 .اجلرح، بمعنى الوسم: تكلم م، من الكلم، أع: الثاف

 والذع يظ ر أن للظ ااية حيتمة املعنية صلي ام، وأهنا تلعة صال

، ورجحه ابن صثري، إال أن -ريض اهلل عن ام-األمرين، وهو قول ابن عباس 

 .التكليم من الكالم أشي  يف اللغة من التكليم بمعنى اجلرح

وأما بالنسبة ملاهية الكالم الذع ختاطب م فيعه، فقعد اختلعف يف ماهيتعه 

فمععن  ،چک     ک  گ          گ  چ  :-تعععاىل-تبعععًا الخععتالف القععراءة يف قولععه 

ک     ک  گ          چ : ، جعة الكالم هو خصوص قويعا(إن)قرأها بكّس مهزة 

، بنععاء عععن أن الكععالم قععول، وايمععزة بعععد القععول تععأيت  چگ  گ  گ  

جعة الكالم عامعًا، ومل خيصصعه بعام ذصعر يف  ومن قرأها باللت . مكسورة

                                                 

 (.2/103)الزمن الذع ال يقبة اهلل فيه اويامن، : اويامن، باب: املصدر السابق، صتاب( 1)

 (.4/173)فت  القدير : الشوصاف( 2)

العدمياطهل، إحعاف : انظعر. ععامر وأيب جعلعر هذه قراءة ناف  وابن صثري وأيب عمعرو وابعن( 5)

وابعن خالويعه، . هعع1410، 1، لبنان، دار الكتعب العلميعة، ط (452ص)فضالء البرش 

عبد العال سامل مكرم، بريوت، دار الرشعويف، : ، حقيق(273)احل ة يف القراءات السب  

 .هع1421، 4ط 

، (452ص)ضالء البرش عاصم ومحزة والكسا هل ويعقوب وخلف، الدمياطهل، إحاف ف( 4)

 (.273)وابن خالويه، احل ة يف القراءات السب  
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 چگ          گ  گ  گ  ک     ک  چ : ااية الكريمة، ولنا أن ن عة قوله تععاىل

 .استئنافا ابتدا يا، بمعنى عدم إيامن الناس يف ذل  املوقف

والذع يظ ر واهلل أعلم عدم امتناا تكليم ا إياهم بام ذصرته ااية وبام 

عداه من عموم الكالم، وهذه إحدى فوا د تعدد القراءة يف الكلمة، فتدل 

 وجه من وجوه إع اع القرآن صة قراءة من ا عن غري ما تدل عليه الثانية، يف

 .الكريم، يدل عن ثراء القراءات القرآنية وتنوا دالالهتا

 : تنبي 

بقهل من أعاط الساعة الكربى اخلسوفات الثالث وخروج امل دع، 

اختالفا وجي ا بة  –حسب بحثهل–ومل أفرد يا مبحثًا؛ ألف مل أجد 

ر احلكيم، فاقترصت امللّسين يف التدلية عن هذين الرشطة من آع الذص

 .عن ما ذصرت من األعاط، واهلل أعلم
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 اخلامتة

احلمد هلل، والصالة والسالم عن رسول اهلل، وعن آله وصحبه ومن 

 :وااله، وبعد

فلهل هناية هذه الدراسة أصة إىل اخلامتة ألس ة النتا ج ااتية، واهلل 

 .املوفق

 اجلزء من الزمان، إىل( الساعة)إىل العالمة، و( عط)ع يدور معنى 

 .وعليه ف ن أعاط الساعة ههل العالمات التهل يعقب ا قيام الساعة

ع تنقسم أعاط الساعة إىل أقسام عدة باعتبارات تتللة، ومن ا اعتبار 

ههل : ِعظم ا وقدرها، واعتبار ظ ورها، وأش ر ذل  انقسام ا إىل صغرى

 .قارب قيام الساعةههل التهل ت: التهل تتقدم الساعة بأعمان طويلة، وصربى

ع اختللت نظرة الكتاب والباحثة قديام وحديثًا يف إثبات قضية 

أعاط الساعة، وخاصة الكربى من ا؛ وذل  تبعًا الختالف ملل م أو 

 .نحل م أو مذاهب م

الذين : أويام: ع انقسم املثبتون ألعاط الساعة الكربى إىل قسمة

الذين يقترصون يف إثباهتا عن : اميثبتون األعاط بالكتاب والسنة، وثاني 

 .السنة فقط، دون أن يكون يا ذصر يف القرآن أبدا

ع ذهب بعض الكتاب إىل تأوية صة ما ورد يف القرآن الكريم والسنة 

النبوية الصحيحة من أعاط الساعة الكربى بالقضايا العلمية والنظريات 

 .قداست ا األصيلةالطبيعية، يف حماولة لت ريدها من مضموهنا احلقيقهل و

ع الصحي  أن إثبات أعاط الساعة الكربى ليس قاً ا عن ما ورد 
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يف السنة النبوية فحسب، بة إن صثريا من األعاط ثبتت بن  القرآن 

 .الكريم، إما ترصحيا أو تلميحا

ع اختلف امللّسون يف داللة القرآن الكريم عن خروج املسي  

ن القرآن الكريم دل عن ذل  تلميحًا الدجال يف آخر الزمان، والراج  أ

، وقد عرف (يوم يأيت بعض آيات رب : )-تعاىل-ومل يرصح، وهو قوله 

 .وبيانه –صن اهلل عليه وسلم–بتلسري النبهل 

يف آخر الزمان ثبت يف القرآن الكريم،  -عليه السالم-ع نزول عيسى 

ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ: -تعاىل-األوىل قوله : وذل  يف آيتة

 چٱ  ٻ  ٻچ: -تعاىل-، وقوله [130: النساء] چ ہ  ہ

 [.51: الزخرف]

إن يأجوج : ع ال يوجد دلية واحد صحي  م  الذين يقولون

ومأجوج هم التتار أو غريهم من الذين خرجوا قبة هذا الزمان، بة 

الصحي  أن خروج م سيكون يف آخر الزمان وهو عط من أعاط 

 .بعد الساعة الكربى التهل مل تظ ر

ع مل حيدد القرآن الكريم وقت خروج يأجوج ومأجوج، بة غاية ما دل 

عليه القرآن الكريم هو إثبات اخلروج، وجاء التلصية يف السنة النبوية 

 .الصحيحة

گ  گ  چ : -تععاىل-ع اختلف امللّسون يف العدخان املعذصور يف قولعه 

 ، والظعاهر أنعه العدخان العذع يكعون يف[12:الدخان]چڳ  ڳ  ڳ  

ععن أنعه عط معن  –صعن اهلل عليعه وسعلم–آخر الزمان وأنه ما ن  النبعهل 
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 .أعاط الساعة الكربى

ٺ  ٺ  چ : -تععاىل-ع ثبتت عالمة طلوا الشمس من املغرب يف قولعه 

صععن اهلل عليععه –وذلعع  بتلسععري النبععهل [. 131: األنعععام] چٿ  ٿ  ٿ  

 .يذه اايات –وسلم

: ى الدابة التهل وردت يف قوله تععالع اختلف امللّسون والعلامء يف معن

، أههل دابعة حقيقيعة أم هعهل رمعز [12: النمة] چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 

 -تععاىل-ليشء معة غري الدابة، والصحي  أهنعا دابعة حقيقيعة صعام أخعرب اهلل 

 .بذل 

عيل بن أيب  –حاشاه وصال–ع من أبش  ما قية يف معنى الدابة أهنا 

 .ظاهر اللساد والنكران ، وهذا قول-ريض اهلل عنه–طالب 

ع تأوية معنى الدابة باجلراثيم وامليكروبات هو قول باطة، ويعد 

إحدى املحاوالت املعا ة لتميي  الن  القرآف، وحريف القضايا الغيبية 

إىل املاديات البحتة يف حماولة عا لة وقناا املادية بمل ومات النصوص 

يه اهنزامية مقيتة التهل استحوذت عن الدينية املقدسة عند املسلمة، بام نسم

 .نلوس بعض املنب رين بحضارة ااخر وعلومه
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 املراجع

، 1ع إحاف فضالء البرش، الدمياطهل،  لبنان، دار الكتب العلمية، ط 

 . هع1410

ع إرشاد العقة السليم، أبو السعود العامدع، بريوت، دار إحياء الرتاث 

 . العريب

 إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطهل،  بريوت، دار اللكر ع أضواء البيان يف

 .هع1413للطباعة والنرش، ط 

 .ع أنوار التنزية وأرسار التأوية، البيضاوع، بريوت، دار اللكر

صدقهل حممد : ع البحر املحيط يف تلسري القرآن العظيم، أبو حيان، حقيق

 .هع1422مجية، بريوت، دار اللكر، ط

دار : حممد أيب اللضة، نرشه: لقرآن، الزرصيش، حقيقع الربهان يف علوم ا

 .هع1575، 1إحياء الكتب العربية، وصورته دار املعرفة، بريوت، ط

حممد عبد الرمحن، : ع حلة األحوذع برشح جام  الرتمذع، املبارصلورع

 .ط. بريوت، دار الكتب العلمية، د

، 1العريب، ط  ع التحرير والتنوير، بريوت، ابن عاشور، مؤسسة التاريخ

 .هع1422

ع التذصرة يف أحوال املوتى وأمور ااخرة، القرطبهل، حقيق الصاديف حممد 

 .هع1423، 1إبراهيم، الرياض، دار املن اج للنرش والتوعي ، ط 

ع تلسري ابن أيب حاتم، اومام احلافظ أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم 

 كتبة أسعد حممد الطيب، صيدا، امل: الراعع، حقيق
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سامهل سالمة، الرياض، دار طيبة، : ع تلسري القرآن العظيم، ابن صثري، حقيق

 .هع1422، 2ط 

اييئة املرصية العامة للكتاب، ع تلسري املنار، رشيد رضا،  القاهرة، 

 .م1002ط

أمحد حممد شاصر، مؤسسة : ع جام  البيان يف تأوية القرآن، الطربع،  حقيق

 م 2222 -هع  1422األوىل، : الرسالة الطبعة

أمحد حممد : حقيق. حممد بن عيسى الرتمذع: الرتمذع. ع اجلام  الصحي 

 .2224، 2دار إحياء الرتاث العريب، ط: شاصر، بريوت

أمحد الربدوف وإبراهيم أطليش، : ع اجلام  ألحكام القرآن، القرطبهل، حقيق

 .م1054 -هع1514،  2القاهرة، دار الكتب املرصية، ط 

عبد العال سامل مكرم، : يف القراءات السب ، ابن خالويه، حقيق ع احل ة

 .هع1421، 4بريوت، دار الرشويف، ط 

ع حياة احليوان الكربى، الدمريع، حممد بن موسى، بريوت، دار الكتب 

 هع1424، 2العلمية، ط

حميهل الدين عبد : حقيق. أبو داوود، سليامن بن األشعث. ع سنن أيب داوود 

 .ت.دار اللكر، د: تاحلميد، بريو

 .م1017هع، 1427، 1ع صحي  البخارع، القاهرة، دار الشعب، ط 

ع صحي  مسلم، مسلم بن احل اج، حممد فؤاد عبد الباقهل، بريوت، دار 

 .ط. د. إحياء الرتاث العريب

 .هع1413، بريوت، دار الكتب العلمية، ط:ع روح املعاف، األلو 
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بن ح ر، بريوت، دار املعرفة، ع فت  البارع عح صحي  البخارع، ا

 .هع1570ط

، الشوصاف. لدراية من علم التلسريع فت  القدير اجلام  بة فنهل الرواية وا

 .هع1414، 1بريوت، دار ابن صثري، دار الكلم الطيب، ط 

 .ط. القاهرة، دار الرشويف، د:. ع يف ظالل القرآن، سيد قطب

اوية يف وجوه التأوية، ع الكشاف عن حقا ق غوامض التنزية وعيون األق

 . هع1427الزترشع،  بريوت، دار الكتاب العريب، ط 

عادل عبد املوجود وعيل : حقيق. ابن عادل، عمر بن عيل. ع اللباب يف علوم الكتاب 

 .م1001هع، 1،1410دار الكتب العلمية، ط: معوض، بريوت

 .1ع لسان العرب، ابن منظور، بريوت، دار صادر، ط

 .هع1412د، اييثمهل، بريوت، دار اللكر، ط ع جمم  الزوا 

حممد باسة عيون السود، بريوت، دار : ع حماسن التأوية،  القاسمهل، حقيق

 .هع1411، 1الكتب العلمية، ط 

حمهل الدين ديب مستو، : ع مدارك التنزية وحقا ق التأوية، النسلهل،  حقيق

 .هع1410، 1بريوت، دار الكلم الطيب، ط 

عيل بن سلطان،  بريوت، : عح مشكاة املصابي ، القارع ع مرقاة امللاتي 

 .م2222هع، 1422، 1دار اللكر، ط 

مصطلى : حممد بن عبد اهلل، حقيق: ع املستدرك عن الصحيحة، احلاصم 

 .هع1411، 1عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 

عاطهل النورع، السيد أبو امل: حقيق. ابن حنبة، أمحد بن حممد. ع املسند 
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 .م1001هع،1410، 1عامل الكتب، ط: بريوت

حممد عبد املحسن : سليامن بن داود، حقيق: ع مسند الطياليس، الطياليس

 .هع1410، 1الرتصهل، مرص، دار ه ر، ط 

صلوان عدنان، : ع ملردات غريب القرآن، الراغب األصل اف، حقيق

 .هع1412دمشق، دار الكتب الشامية، ط 

هلموت ريرت، بريوت، : اوسالمية، أبو احلسن األشعرع، حقيقع مقاالت 

 .ت. ، د5دار إحياء الرتاث العريب، ط 

 م1012ع مقدمة يف أصول التلسري، ابن تيمية، بريوت، دار مكتبة احلياة، ط 

، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، :ع املن اج عح صحي   مسلم، النووع

 .هع1502، 2ط 

ريب احلديث واألثر، ابن األثري، بريوت، املكتبة العلمية، ع الن اية يف غ

 . هع1500ط

 .حممد ف يم أيب عبية: ع الن اية يف اللتن واملالحم، ابن صثري، حقيق



 حممد بن عبداهلل الوزرة الدوسري. د           شرح منحة ذي العرش فيما يتعلق بقراءة ورش

 
517 

 

 

 

 

 ( د3319ت) شعي  بن   امعيل الكيايل: تأليف

  حتةيد ومرا ة  

 األ تاذ املشارك بةس  الةرآن وعلالم 

 جامعة اإلما  حممد بن  عالم اإل  مية  -كلية  أصالل الدين 
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 ملخص بحث

  ح منحة ذي العرش فيام يتعلد بةراءة ورش

: عح منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور  ، تأليف: عنوان البحث  -

 .حقيق ودراسة ( هع1172ت)شعيب بن إسامعية الكيايل 

 .حممد بن عبد اهلل الوعره الدورسع : اسم الباحث  -

 : أمهية املوضوا ، تتض  يف  -

أن هذا املخطوط قّيم يف علم القراءات القرآنية بدي  يف موضوعه و يمتاع 

بطريقة عرضه، ف و منظومة مرشوحة يشتمة عن فوا د جليلة فيام يتعلق 

األوجه عند اجتاما مّد البدل م  بقراءة ور  من طريق الشاطبية من 

: اللة، أو مّد البدل م  املامل، أو اللة م  املامل، أو عند اجتاما الثالثة

 . البدل واللة واملامل 

 :يتكون البحث من قسمة : خطة البحث  -

 :القسم الدرا  ، وفيه مبحثان: القسم األول

 :بالتعريف باملؤلف ، وفيه أربعة مطال: املبحث األول 

 .اسمه ومولده ونشأته: املطلب األول 

 .مكانته العلمية: املطلب الثاف 

 .مؤللاته: املطلب الثالث 

 .وفاته: املطلب الراب  

 :التعريف بالكتاب، وفيه أربعة مطالب: املبحث الثاف 

 .اسم الكتاب، ونسبته إىل مؤلله: املطلب األول 
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 .سبب تأليله، ومن  ه: املطلب الثاف 

 .موضوا الكتاب، وقيمته العلمية: الثالث  املطلب

 .وصف املخطوط، ومكان وجوده: املطلب الراب  

 .الن  املحقق: القسم الثاف 

 .وفي ا أهم نتا ج البحث وتوصياته: اخلامتة 

 .املصادر واملراج : ثبت 

 :وصان من أهم النتا ج ما ييل: اخلامتة  -

 ة علم الت ويد والقراءات أن هذا املخطوط عالج مسألة من مسا: أوالً 

ويصعب تصورها عن بعض ، القرآنية صثريًا ما يتعّس ف م ا عن املبتد ة 

وههل العالقة بة مدي البدل واللة والللظ املامل من ذوات الياء ، القار ة 

 . عند اجتامع ا يف موض  واحد،  وأثر ترصيب ا عن أحكام الت ويد 

عن توضي  اللبس احلاصة والغموض أن هذا املخطوط عمة : ثانيًا 

ومج  ما يتحصة لإلمام ور  من طريق الشاطبية ، الواق  يف هذا املوضوا 

من األوجه يف هذه املسألة ، وقد أوصل ا املؤلف إىل اثنتهل عرش صورة م  

 . وض  رمز لكة صورٍة 

هذا واهلل تعاىل أعن وأعلم ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملة ، 

 .ة وسالم عن نبينا حممد وآله وصحبه أمجعة وصال
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Explication of Minhat Dhil`arsh Fimā 

Yata`alaq Bi Qirā'at Warsh   

(Allah Grace Concerning Warsh Quran reading) 
Shoaib bin Ismail Kayali (d. 1172 AH) By 

nvestigationI Commenting and 

  

Dosari-Mohammed bin Abdullah AlDr.  

 

Summary 
 

Research Title: Explication of Minhat Dhil`arsh Fimā 

Yata`alaq Bi Qirā'at Warsh (Allah Grace Concerning 

Warsh Quran reading) by: Shoaib bin Ismail Kayali (d. 

1172 AH) Commenting and Investigation 

 Dr.  Mohammed bin Abdullah Al-Dosari 

Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

Significance of Research Question: 

This manuscript is valuable in the field of Quran readings, 

adorable in its subject and its presentation. It amounts to an 

explication of the system which includes great benefits with 

respect to Warsh’s reading according to Shatebeya, in particular 

the interface of (vowel) length with softness, length with 'imālah, 

softness with 'imālah, or the interface of the three phonemes. 

Research Plan: The research consists of two parts:  

Section One: This section deals with the investigation, and it 

consists of two topics: 

The first topic: It includes author profile in four points:  

First: His name, date of birth and upbringing. 

Second: His academic standing. 

Third: His works. 

Fourth: His death. 
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The second topic: It includes an introduction and four points:  

First: The title of the book, and its attribution to the author.  

Second: The reason behind writing this book was and the 

author’s methodology.  

Third: The theme of the book, and academic value.  

Fourth: Description of the manuscript, and where it is deposited.  

Section Two: the commentary on the  text. 

Conclusion: The most important results and recommendations of 

the research are reported in the conclusion. 

Bibliography: It includes the sources and references. 

Conclusion: The most important results are summarized below. 
First, this manuscript addresses a topic relevant to intonation and 
Quran readings, which is often difficult to understand by the 
novice, and might be hard to understand by some readers. It 
specifies the relationship between length, softness and 
pronounced 'imālah of ya when they meet in one place, and the 
effect of its composition on the provisions of Quran intonation 
(tajwīd). 
Second, this manuscript clarifies the vagueness and ambiguity in 
this subject. In addition, the manuscript has collected what can 
be obtained from the works of Imam Warsh of Shatebeya 
method in this topic, enabling the author to establish twelve 
cases using a symbol for each. 

God knows best and He is the Highest, and Praise be to Allah, 
Lord of the Worlds, and prayers and peace upon our Prophet 
Muhammad and his family and companions. 
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 املةدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغلره ونعوذ باهلل من عور أنلسنا 

ضلة فال هادع له، وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضّة له، ومن ي

وأش د أن ال إله إال اهلل وحده ال عي  له، وأش د أن حممدًا عبده ورسوله 

 :أما بعد ،صن اهلل عليه وسلم تسلياًم صثريًا إىل يوم الدين

ف ن من نعم اهلل تعاىل علينعا أنعه أنعزل صتابعه الكعريم املبعارك ععن عبعده 

بتالوتعه، وأثنعى ععن العذين ؛ ليكون للعاملة بشعريًا ونعذيرًا، وأمعر ^حممد 

يتلونه حق تالوته، وحعّث ععن تعدّبر آياتعه، واتبعاا أوامعره وأحكامعه، فمعن 

تدّبر آياته أورثه ذل  العلم بام في ا، ومن اتب  أوامره أورثه ذل  العمة هبعا، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  :قال جعّة ثنعاؤه يف شعأن تعدّبر صتابعه املبعارك

 .[20: صسورة ]  چڃ  ڃ   ڃ   چ  

وعليه ف ن االهتامم بالقرآن الكريم وقراءاته واالشتغال بذل  من 

 .أفضة األعامل والقربات التهل يتقرب هبا اونسان إىل اهلل تعاىل ويترشف هبا

وقد يّس اهلل يل الوقوف عن تطوط قّيم يف علم القراءات القرآنية بدي  يف 

يتعلق بقراءة موضوعه و يمتاع بعرضه، ويشتمة عن فوا د جليلة فيام 

ور  من طريق الشاطبية من األوجه عند اجتاما مّد البدل م  اللة، أو مّد 

البدل واللة : البدل م  املامل، أو اللة م  املامل، أو عند اجتاما الثالثة

منحة ذع العر  فيام يتعلق  ) :واملامل، وهو منظومة مرشوحة، عنوانه

 (. هع1172)املتوىف سنة  ،لشعيب بن إسامعية الكيايل ( بقراءة ور 

نظرًا ملا يف هذا املخطوط من قيمة علمية م ّمة يف موضوعه عزمت و
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متوصاًل عن اهلل تعاىل رغبة يف دراسة وحقيق هذا العقد الثمة، وإخراجه 

للباحثة، وخدمة  للمشتغلة بالقراءات القرآنية واملقر ة، ومسامهة 

 . ة تتي  االستلادة منه بيّس وس ولةتراثنا الرصة، وتقديمه يف صوربراع و

 :وجعلت عميل يف هذا املخطوط عن قسمة

 :وفيه مبحثان ،القسم الدرا : القسم األول -

 :وفيه أربعة مطالب ،التعريف باملؤلف :املبحث األول

 .اسمه ومولده ونشأته :املطلب األول

 .مكانته العلمية :املطلب الثاف

 .مؤللاته :املطلب الثالث

 .وفاته :طلب الراب امل

 :، وفيه أربعة مطالببالكتابالتعريف  :املبحث الثاف

 .، ونسبته إىل مؤللهالكتاباسم  :املطلب األول

 .سبب تأليله، ومن  ه :املطلب الثاف

 .، وقيمته العلميةلكتابموضوا ا :املطلب الثالث

 .وصف املخطوط، ومكان وجوده :راب املطلب ال

 .ملحققالن  ا :القسم الثاف -

 .وفي ا أهم نتا ج البحث وتوصياته :اخلامتة -

 .املصادر واملراج  :ثبت -

 :منهج التحةيد

 :اتبعت يف حقيق هذا املخطوط املن ج اايت
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صتابة اايات القرآنية بالرسم العثامف، م  بيان أرقام ا وعزوها إىل  -1

 .سورها 

يث يف الصحيحة ختريج األحاديث النبوية من مصادرها، ف ن صان احلد-2

بتخرسه من ام، وإذا صان يف غريمها أخرجه من  تصتلياأو أحدمها 

 .املصادر األخرى املعتمدة، م  ذصر أقوال أهة العلم فيه واحلكم عليه

 .ختريج ااثار الواردة يف الن -5

 .االعتامد يف التحقيق عن النسخة اللريدة التهل سيأيت الكالم عن ا -4

ااراء املنسوبة إىل القا لة هبا من مؤللاهتم،أو من توثيق األقوال و -3

 .املصادر املعتمدة

 .ة من مصادرها املعتربةيبلة والغركِ ضبط الكلامت املش -5

مناسبة عبارة التعليق بذصر ما يستدعيه املقام من مزيد بيان، أو إضافة  -7

 .ختدم املعنى وتوضحه يف الن  املحقق

 .يف الكتاب صرهمذ التعريف باألعالم الوارد -1

ف ف أثبت الكلمة  ،إذا ورد يف املخطوطة صلمة غري صحيحة يف السيايف -0

 .وأثبت الكلمة غري الصحيحة يف احلاشية ،الصحيحة يف ن  املخطوطة

صتابة الن  حسب قواعد اومالء والرسم املتعارف علي ا يف الوقت -12

 .املعا 

  :يلي فيام [ ]املعقوفتة استعامل األقواس  -11

 .( بّلم)و( بّة )للرموع التهل رمز هبا الناظم نحو  -

 .يف متن البحث صله لنصوص املؤلف املرشوحة  -
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 . يف احلواللكلامت املخطوطة عمومًا عند التعليق علي ا  -

 .والتهل تشري إىل بداية صة صلحة  ،رقام صلحات املخطوطأل -

 أراده هذا، وقد رست عن هذا املن ج من أجة إخراج الن  صام

 .املؤلف إخراجًا صحيحًا سلياًم من األخطاء اللغوية واومال ية

ويف  ،الكريم أن سعة هذا العمة خالصًا لوج ه عز وجة سا اًل املوىل

 . عظيمخدمة صتابه ال
 

 

 

 

 

 

 



 حممد بن عبداهلل الوزرة الدوسري. د           اءة ورششرح منحة ذي العرش فيما يتعلق بقر

 
507 

 

 

 

 

 

 . بس  الدرا ة: الةس  األول

 :وفي  مبحثان

 

 .التعريف باملؤلف: املبحث األول

 .بالكتابريف التع: املبحث الثاين
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 . التعريف باملؤلِّف :املبحث األول

 :وفي  أربعة مطال 

 . ا م  وماللده ونشأت  :املطل  األول

 الرفاعهل دلبهلوشعيب بن إسامعية بن عمر بن إسامعية بن عمر بن أمحد ا :هو

  .إسامعية الكيال البلخهل، املعروف بالكيايل نسبة إىل جده األعن الشافعهل احلسينهل

 املوافق ،(هع1115)ست عرشة وما ة وألف من اي رة  سنةولد 

يف سوريا، ونشأ هبا، وقرأ عن أفاضل ا، ثم ارحة  ( دلبإ) ععب( م1724)

  .وقرأ عن علام  ا (دمشق)إىل 

يف واستقر ، سكن (هع1145)وما ة وألف من اي رة ويف سنة ثالث وأربعة 

 .األنطاصهل س ا الشيخ حممود وقرأ عن مدر ونزل باملدرسة العثامنية، حلب،

 

 . مكانت  العلمية :املطل  الثاين

بشًا لطيلًا  حمققًا هشاً أريبًا فاضاًل أديبًا اومام شعيب الكيايل فقي ًا صان 

  . عليلًا من رآه حقق علو نسبه

اشتغة بالعلم منذ نشأته، وحلظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الدينية 

، وبرا يف هذه العلوم، وصنف في ا الكتبوالعربية عن علامء دمشق، 

 . وتصّدر في ا للتعليم واوقراء وسكن حلب
 

                                                 

هديعة الععارفة و( 1/205)سعل  العدرر يف أعيعان القعرن الثعاف عرشع  :ينظعر يف ترمجتعه( 1)

 (5/271)إيضععاح املكنععون يف الععذية عععن صشععف الظنععون و( 1/453)أسععامء املععؤللة 

 . (4/521)مع م املؤللة و( 5/245)واألعالم للزرصيل 
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 . مؤلفات  :املطل  الثالث

من  وصنف عدداً  ،يف عدد من اللنون م ر اومام شعيب الكيايل

 :إليه صتب الرتاجم، ومن ا  االكتب نسبت

ر يف وهو تترص غاية االختصا)معاملة اخلال ق ق إىل متدريب الوا -1

 . ( فروا اللقه الشافعهل

 . الدر املنضود يف السري إىل املل  املعبود -2

 . دالية ابن احل اعععن  امل اعع صشف النقاب -5

 .( وهو عح تدريب الوامق) صلاية التا ق إىل تدريب الوامق -4

  . منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور  :عح منظومة -3

بياهتا سبعة عرش م  عح ا، وهو موضوا عدة أ ،وهو عبارة عن منظومة

 .حقيق صتابنا هذا

فمن ذل  قوله مضمنًا بيتهل  ،^ الرسولله أدبية وشعر أصثره يف  -5

 : بن ثابت  حسان

 وهة جرحهل له منكم براء  * أهية الود هة منكم وفاء

 وهة للمرء دوهنام بقاء * سلبتم بالنوى قلبهل ولبهل

 . وله غري ذل 



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
422 

 وفات  :املطل  الرابع

 

ة وسبعة ترمحه اهلل تعاىل سنة اثن ة اومام شعيب الكيايلصانت وفا

( سنة-35)عن عمر يقارب ( م1731-هع1172)من اي رة وما ة وألف 

الل م ارمحه  ،أدرصته الوفاة وهو يف طريقه إىل احلج من ج ة مرصحيث 

 .رمحة واسعة وأسكنه فسي  جنات  

 

* * * 
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 .بالكتاب  التعريف :املبحث الثاين

  :وفي  أربعة مطال 

 . ونسبت   ىل مؤلف  ،كتابا   ال :املطل  األول

عح منظومة ):ملكتبة جامعة املل  سعود صتب يف صلحة العنوان

تأليف الكيايل شعيب بن  (منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور 

 . صتب يف القرن الثاف عرش اي رع تقديراً ( هع1172) إسامعية

هذا ) :صتب يف الصلحة األوىل من النسخة املخطوطة نوانوهذا الع

عح املنظومة املسامة بمنحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور  ناف  إن 

 ( .شاء اهلل تعاىل

ف ذا عح :) حيث قال الكتاب قدمةم ح به املؤلف يف  صام

 . (بمنحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور  :ملنظومتهل املسامة

وسميت ا منحة ذع :) حيث قال وسط الكتاباملؤلف يف  صام  ح به

 ( .العر  فيام يتعلق بقراءة ور  

وقد فرغ ) :ثم جاء الترصي  باسم املؤلف يف هناية الكتاب حيث قال

املقيم يومئذ ب دلب ، من تعليقه مؤلله شعيب بن إسامعية الكيايل 

ومخسة سنة إحدى ، منتصف ش ر رجب اللرد ، يوم الثالثاء ، الصغرى

 .  (وما ة وألف

ال ش  أنه من ووعليه ف ن نسبة هذا الكتاب إىل مؤلله صحيحة، 

 . للترصي  بذصر اسم الكتاب ومؤلله ضمن ن  املخطوطة تأليله؛ 
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 .  ب  تأليف  ومنهج  :املطل  الثاين

شعيب بن إسامعية الكيايل سبب تأليله هذا الكتاب؛ إذ اومام قد بة 

قطعة قليلة مشتملة عن فوا د جليلة ملصحة عاّم ف ذه ): قال ما نصه

ب البدل م  يوجه عند ترصيتحصة لور  من طريق الشاطبية من األ

ت هبا ما نقحه غص ،أو الثالثة ،أو اللة م  املامل ،أو م  املامل اللة؛

 .(ونّقاه نلاة الغث من السمة من اللضلة ،املشاهري من النقلة

لكة طريق  جعة بيان هذه الطريف، وثّم ذصر من  ه الذع اتبعه يف

رموعًا  تشري إىل أحوال اجتاما مد البدل واللة واومالة الصغرى، وصور 

؛ رامزًا للبدل باًء، وللة المًا، وللمامل مياًم ):ترصيب ا؛ حيث قال ما نصه

عن صلام اجتم  فيه البدل واللة م  تقدم  [بةًّ ]عفعربُت بع ،رومًا لالختصار

عن صلام اجتم  فيه الثالثة م  تقدم البدل وتوسط  [بّلم]عععُت بالبدل، وعرب

 .(وقس الباقهل ،اللة

وصور الرتصيب عن ما اقتضاه العقة ووافقه الوجود اثنتى عرشة ) :ثّم قال

 :يتعن النحو اا ،واثنا عرش رمزاً  ،ستة ثنا ية، ومثل ا ثالثية ،(صورة

 [.بةًّ ]ععععورمز له ب ،م البدلترصيب البدل واللة م  تقد :الصورة األوىل

 [.لّب ]ععععورمز له ب ،ترصيب اللة والبدل م  تقدم اللة :الصورة الثانية

 [.بمّ ]ععععب ورمز له ،ترصيب البدل واملامل م  تقدم البدل :الصورة الثالثة

 [.مّب ]ععععورمز له ب ،ترصيب املامل والبدل م  تقدم املامل :الصورة الرابعة

 [.ملّ ]ععععورمز له ب ،ترصيب اللة واملامل م  تقدم اللة :ةالصورة اخلامس

: ترصيب املامل واللة م  تقدم املامل، ورمز له بقوله :الصورة السادسة



 حممد بن عبداهلل الوزرة الدوسري. د           اءة ورششرح منحة ذي العرش فيما يتعلق بقر

 
425 

 [.مّة ] يعنهل (العكس)

ترصيب الثالثة البدل واللة واملامل م  تقدم البدل  :الصورة السابعة

 [.بّلم]ورمز له بعععع ،وتوسط اللة

 ،ترصيب البدل واملامل واللة م  تقدم البدل وتوسط املامل :نةالصورة الثام

 [.بّمة]ععععورمز له ب

ورمز له  ،ترصيب اللة والبدل واملامل م  تقدم اللة :الصورة التاسعة

 [.لّبم]ععععب

ورمز له  ،ترصيب املامل والبدل واللة م  توسط البدل :الصورة العاعة

 [.مّبة]ععععب

ورمز له  ،ترصيب اللة واملامل والبدل م  تأخر البدل :الصورة احلادية عرش

 [.ّمبعل]ععععب

 ورمز له ،ترصيب املامل واللة والبدل م  تأخر البدل :الصورة الثانية عرش

 [.مّلب]ععععب
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 . ، وبيمت  العلميةلكتابمالضالع ا :املطل  الثالث

موضوا البحث يف هذا املخطوط، القراءات القرآنية، وهو عح 

، من طريق أيب يعقوب ( منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ور )ومة منظ

 .األعريف من طريق الشاطبية

وبيان األوجه اجلا زة عند اجتاما مد البدل م  مد اللة فقط أو البدل 

يف آية واحدة، واملراد به ذوات الياء التهل (التقلية)م  اومالة الصغرى

، أو عند (بة بة) عنه أيضًا بععلور  في ا وج ان اللت  والتقلية، ويعرب

 .اجتاما اللة م  التقلية، أو عند اجتاما الثالثة،البدل واللة والتقلية

ومن خالل حقيقهل يذا الكتاب، وبحثهل فيه مل أقف ألحد من عاح 

الشاطبية تناول هذا املوضوا هبذه الطريقة التهل عالج هبا املؤلف وحّررها 

 ا يف مكان واحد، أو مؤلف مستقة مثة ما من حيث صور ترصيب ا وترتيب

مما يدّل داللة واضحة عن القيمة العلمية يذا  ،فعله اومام شعيب الكيايل

 .املخطوط

وأن مؤلله قدم للقراء طريقة فريدة مميزة لكيلية ترصيب أداء قرا هل 

لرواية ور  يف حالة اجتم  في ا مد البدل واللة وذوات الياء يف آية أو 

 .سيايف اايات القرآنية  أصثر يف
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 .وصف املخطالل، ومكان وجالمه :املطل  الرابع

بعد البحث والنظر يف املكتبات ومراصز البحث العلمهل مل أجد إال 

 .وقد صتبت بخط نسخ حسن واض   ،نسخة واحدة فريدة يذا املخطوط

وقد َنّ  املؤلف عن أنه فرغ من تعليقه، حيث صان مقياًم يومئذ 

غرى، يوم الثالثاء منتصف ش ر رجب سنة إحدى ومخسة ب دلب الص

 (. هع1131)وما ة وألف 

وعدد األسطر يف  ،صلحة( 11)وهذه النسخة تق  يف تس  ورقات 

، وتوجد هذه النسخة يف (سم15×22)سطرًا، واملقاس( 21)الصلحة 

ضمن  ،قسم املخطوطات ،املكتبة املرصزية ب امعة املل  سعود بالرياض

حت الرقم ( القراءات، القرآن الكريم وعلومه) هذا التصنيف

 (. 2524)اايت

وهذا املخطوط قد نرش يف جملة اوصالح الصادرة عن دار اللضيلة يف 

بعناية فؤاد عطا اهلل وعن نلس ، هع 1451عام  ،العدد التاس  عرش ،اجلزا ر

 . النسخة اخلطية التهل اعتمدهتا هنا 

م  بعض ، راج الن  فقط واقترص عمة فؤاد عطا اهلل عن إخ

 . التعليقات اليسرية 

وعمة من سبقنهل ف نه  ،وعند املقارنة بة عميل يف هذا املخطوط

، وخطة البحث ، يت ن اللريف الواض  من خالل من  هل يف التحقيق 

 . والتعليقات التلصيلية عن الن  املحقق 

* * *
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 :صالر خمتارة من املخطالطة
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 . النص املحةد :لثاينالةس  ا

 : ح منظالمة

 [منحة ذي العرش فيام يتعلد بةراءة ورش

 (. د3319)لشعي  بن   امعيل الكيايل، املتالىف  نة 
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منحعة ذع الععر  فعيام يتعلعق )هذا عح املنظومة املسامة بععععع[ ب/1]

 .ناف  إن شاء اهلل تعاىل ( بقراءة ور  

 .هل بسم اهلل الرمحن الرحيم  و به ثقت[ 2]

وعن آله الطاهرين ، والصالة والسالم عن العلم اللرد ، احلمد ملنزل احلمد 

  :أما بعد. وصحابته األصرمة 

منحة ذع العر  فيام يتعلق بقراءة ) بعععع :ف ذا عح ملنظومتهل املسامة

، يلت  مقلل ا ويلصة جممل ا عن وجه لطيف ومن ج منيف  ،( ور 

 . عهل ومعادع وعن اهلل اعتامدع وإليه مرج

ملستحق احلمد  :أع ،[احلمد ملستحة ،  بس  اهلل الرمحن الرحي ]

إذ هو يستدعهل حممودًا ، ومالكه ب مي  أنواعه وهو اهلل سبحانه وتعاىل 

عليه سب أن يكون صدر باالختيار وال اختيار لغريه تعاىل باحلقيقة عند 

 .لتأوية وأما محد غريه ف نام يص  عن رضب من ا،  أهة السنة

 . ويف إهبامه صنظريه اايت يف مجلة الصالة من التلخيم ماال خيلى 

                                                 

العبد وفعله أن وعند أهة السنة  ،هذا رّد عن املعتزلة القا لة بأن العبد خالق فعله (1)

ۋ   چ :صام قال تعاىل ،لكنه حت مشيئة اهلل واختياره ،وأن للعبد اختياراً  ،تلوقان هلل

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ

ألن املقام يف بيان انلراده تعاىل  ،نافية( ام)عن أص  األقوال بأن  [51: القص سورة ]

ى ائ  چ :ويذا قال ،وأنه ال نظري له يف ذل  ،باخللق والتقدير واالختيار مما خلق

 .  چائ   ەئ  ەئ

والضعوء املنعري ( 5/421)وتلسعري القعرآن البعن صثعري ( 11/200)جام  البيان للطربع  :ينظر

 ( .2/153)وخلق أفعال العباد  (1/25)والعقيدة الواسطية ( 4/477)عن التلسري 
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والكالم عن البسملة واحلمدلة قد شاا وذاا حتى مل  األساما فال 

 .نطية بذصره 

بمعنى  :[والس  ]. وههل من اهلل رمحة مقرونة بتعظيم  :[والص ة]

 . التسليم من النقا  

راهة إفراد أحدمها عن ااخر صام قاله ومجعت بين ام فرارًا من ص

 . وإن نوعا فيه النووع

                                                 

وعفععه ومنزلتععه عنععده  هععهل ثنععاؤه ورمحتععه ومغلرتععه وتعظيمععه،̂ حممععد صععالة اهلل عععن النبععهل ( 1)

وصالة العباد عليه هعهل العدعاء صعام بعّة الرسعول  ،وصالة املال كة عليه ههل االستغلار ،سبحانه

.  صيلية الصالة عليه حة نزلت ااية يف ذل ̂ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ :واملقصعود معن هعذه اايعة » :قال ابن صثري

إن اهلل سعععبحانه وتععععاىل أخعععرب  [35: األحعععزاب سعععورة] چچ  چ  چ  ڇ  ڇ 

وأن املال كعة  ،عليعه عنعد املال كعة املقعربة هلعباده بمنزلة عبده ونبيه عنده يف املل األعن بأّنعه يثنع

بالصعالة والتسعليم عليعه لي تمع  الثنعاء عليعه معن  ليلثم أمر اهلل تعاىل أهة العامل الس ،تصيل عليه

 . (5/314) تلسري القرآن العظيم البن صثري.  « أهة العاملة العلوع والسليل

 .  (5/501) وعاد املسري يف علم التلسري (4/543)للشوصاف  فت  القدير :ينظرو

 ،اء واالسعتغلارومعن املال كعة العدع ،والصعالة معن اهلل رمحتعه ورضعوانه » :قال القرطبهل

 . (14/252)اجلام  ألحكام القرآن  « ومن األمة الدعاء والتعظيم ألمره

حييى بن عف بن مرع بن حسن احلزامهل احلوراف، النووع، الشافعهل، أبعو عصريعا،  :هو( 2)

( معن قعرى حعوران، بسعورية)مولده ووفاته يف نعوا  ،عالمة باللقه واحلديث ،حميهل الدين

 ،واملن ععاج يف عح صععحي  مسععلم ،هتععذيب األسععامء واللغععات :تبععهمععن ص ،وإلي ععا نسععبته

ولد  ،وغريها صثري ،واألربعون حديثًا النووية ،ورياض الصاحلة من صالم سيد املرسلة

( 1/252)طبقععات احللععا  للسععيوطهل  :ينظععر( . هععع575)ومععات سععنة ( هععع551)سععنة 

( .1/140)واألعالم للزرصيل 

وقععد نعع  )  :نصععهو( 1/74)ووع يف عح صععحي  مسععلم ذصععر هععذا القععول اومععام النعع( 5)

= 
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وهو  ،من األنبياء واملرسلة واملال كة وغريهم :[عا خري خلة ]

 .  ^سيدنا حممد 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ : ومما يدل عن أفضليته قولعه تععاىل

آدم : ]وسعلم[ 5]إذ خريية األمة تابععة خلرييعة نبي عا، وقولعه صعن اهلل عليعه 

[ومن دونه حت لوا هل
 

 . 

وعن تلضيله علي م ونحو ، عن التلضية بة األنبياء  ^وأما هنيه 

 .  ذل 

                                                 
= 

  . ( من غري تسليم ^االقتصار عن الصالة عليه  العلامء ريض اهلل عن م عن صراهة

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ  :اايعععععععععة تكملعععععععععة( 1)

ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    

 . [112: سورة آل عمران] چڄ  ڃ 

قعال رسعول  :ملا صان خيطب عن منرب البرصة أنه قال جزء من حديث ابن عباس  هذا احلديث( 2)

وإف اختبأت دععويت شعلاعة ألمتعهل يعوم  ،َزَها يف الدنياععععععععمل يكن نبهّل إال له دعوة َتنَ َّ ))̂ اهلل 

 ،وبيعدع لعواء احلمعد ،وأول من تنشق عنه األرض وال فخر ،وأنا سيد ولد آدم وال فخر ،القيامة

. وذصر حديث الشلاعة بطوله((. آدم ومن دونه حت لوا هل وال فخرو

-2521ح) وأبعععو يععععن يف مسعععنده (5/74-1421ح)البي قعععهل يف شععععب اويعععامن أخرجعععه 

واييثمععهل يف جممعع  الزوا ععد ومنبعع   (15/71) البحععر الزخععار والبععزار يف مسععنده (43/215

 :وقععال حمققععوا املسععند( 4/552-2345ح)واومععام أمحععد يف مسععنده  (11/512)اللوا ععد 

-2411ح)وصعععححه األلبعععاف يف سلسعععلة األحاديعععث الصعععحيحة  ،احلعععديث حسعععن لغعععريه

3/412 ).  

ال تلضلوا بة أنبياء )) :^قال النبهل  :أنه قال هذا القول إشارة إىل حديث أيب هريرة ( 5)

  ژ  ڑچ  :قولعه تععاىل :بعاب ،األنبيعاء :صتعاب ،يف صعحيحهأخرجه البخارع  . ((اهلل

= 
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، بأنه هنهل عن تلضية يؤدع إىل تنقي  بعض م ف نه صلر :فأجيب عنه

أو عن تلضية يف نلس النبوة التهل ال تلاوت في ا ال يف ذوات األنبياء 

أو قبة علمه بأنه ، عن ذل  تأدبًا وتواضعًا  أو هنهل، املتلاوتة باخلصا   

 . األفضة

وقية  ،وقية أتباعه ،هم مؤمنو بنهل هاشم وبنهل املطلب :[وعا آل ]

 .األتقياء من م 

( أفعاال)ألن ، قد يتوهم أنه مج  لصاحب وليس صذل   :[وأصحاب ]

 أو مج ، مج الذع هو اسم ( لصحب ) بة هو مج  ( للاعة)ال يكون مجعًا 

مؤمنًا بنبينا  من اجتم  :وهو ،الصحايب :واملراد بالصاحب( لصاحب ) 

 . ومات عن ذل  ^حممد 

                                                 
= 

 ،يف صعحيحه ومسعلم (.5/310-5414 ح) [150: سورة الصعافات] چڑ    ک 

ال ))ويف للععظ  . (13/110-2575ح)مععن فضععا ة موسععى  :بععاب ،اللضععا ة :صتععاب

 .( (ختريوا بة األنبياء

ويف للعظ  ((ال تلضلوف عن موسعى)) :^عن النبهل  أيب هريرة عن يف حديث آخر  و

 .  يف قصة استبابة رجلة من الي ود واملسلمة  وذل ((ختريوف عن موسى ال)) :آخر

( 5/321-5421ح)وفعاة موسعى  :بعاب ،األنبياء :صتاب،صحيحهأخرجه البخارع يف 

-2575ح)معععن فضعععا ة موسعععى  :بعععاب ،اللضعععا ة :صتعععابصعععحيحه، ومسعععلم يف 

13/102). 

 :نظعري.  لملضول ف نعه معذموملإن صان التلضية عن وجه اللخر أو عن وجه االنتقاص ( 1)

. (1/131) أيب العزالبن هذه األجوبة يف عح العقيدة الطحاوية 

يكععون مجعععًا  ال( أفعععال)تقععرر يف علععم الترصععيف بععأن أوعان مجععوا التكسععري عععن وعن ( 2)

(. 4/277)أوض  املسال  البن هشام  :نظري.   (للاعة)

= 
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الذين يتلونه حق تالوته  :أع، العزيز  :[املتةنني لكتاب ]عن  [و]

، بأن يعملوا بأوامره وستنبوا نواهيه، هذا هو اوتقان، ويرعونه حق رعايته 

ف نه مذموم ،  ان يف القراءة باألحلانال ما يلعله صثري من أهة هذا الزم

 . نعم إن مل خيرج القارئ بذل  عن طريق األداء فال بأس، عند أهة العرفان

أن يشرتك فيه اللسان  :وتالوة القرآن حق تالوته » :قال الغزايل

وحظ العقة تلسري ، فحظ اللسان تصحي  احلروف  ،والعقة والقلب

فاللسان يرتة ، والتأثر باالنزجار واو تامر وحظ القلب االتعا  ، املعاف 

                                                 
= 

صعن اهلل عليعه  النبعهل هلمعن لقع) :ف عو أما تعريف الصعحايب عنعد علعامء مصعطل  احلعديث     

قواععد  :ينظعر . (ومعات ععن اوسعالم ،وسلم مؤمنًا به ولو سعاعة سعواء روى عنعه أم ال

وتعدريب العراوع يف  (222) التحديث من فنون مصطل  احلديث جلامل الدين القاسمهل

 .( 2/115)عح تقريب النواوع 

 ، د وإنشعاء الشععراألصوات املعروفة عند من يتغنى بالقصعا وههل ،هو التلحة :األحلان( 1)

وقعد صرهعه بععض السعلف وأجعاعه آخعرون برشعوط مراععاة  ،وههل سبعة أحلعان ر يسعية

.  وذلع  بعأن ال ختعرج ععن طريعق األداء الت ويعدع ،قواعد الت ويد وعدم اوخالل هبا

واملصباح الزاهر يف القعراءات  (1/337)اوقناا يف القراءات السب  البن الباذ   :ينظر

وفعت  البعارع برشعح صعحي  ( 1423)فقعرة ( 4/1322)ورع رعشع العرش البواهر لل

 :والت ريععد ملع ععم مصععطلحات الت ويععد للععدصتور (10/15) البخععارع البععن ح ععر

 . (57)إبراهيم الدورسع 

أبو حامد عين الدين حممعد بعن حممعد بعن حممعد بعن أمحعد الطعوّ  الشعافعهل   :الغزايل هو( 2)

 ،إحيععاء علععوم العععدين :أشعع ر صتبعععه ،رطوالعععذصاء امللعع ،صععاحب التصععانيف ،الغععزايل

 تعويف سعنة ،ُحسنىعاملقصعد األسعنى يف عح أسعامء اهلل العو ،واملستصلى يف أصول اللقعه

  ( .4/215)ووفيات األعيان ( 10/522) سري أعالم النبالء :نظري. ( هع 323)
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 .  «يتعظ [ 4]والعقة يرتجم والقلب 

أن يكون هم القارئ مرصوفًا برمته إىل  :ومن أسباب من  ف م القرآن

 . حقيق احلروف ب خراج ا من تارج ا 

َة بالقراء ليرصف م عن ف م  » :قال الغزايل وهذا يتواله شيطان وصي

فال يزال حيمل م عن ترديد احلروف وخيية يم أهنا مل خترج ،  معاف صالم اهلل

فأنى تنكشف له ، ف ذا يكون تأمله مقصورًا عن ذل  ، من تارج ا 

 .  «وأعظم ضحكة للشيطان من صان مطيعًا ملثة هذا التلبيس ، املعاف

بعد  :أع،  ههل صلمة يؤتى هبا لالنتقال من أسلوب إىل آخر [:وبعد]

 .دم من البسملة واحلمدلة والصالة ما تق

إشارة إىل امل مة يف الذهن، املنزل لكامل استحضاره منزلة  [:فهذه]

                                                 

 ( . 1/217)ذصر الغزايل هذا القول يف إحياء علوم الدين ( 1)

، [ يعرتجم] [باالنزجعار] :والصعحي . وهو خطعأ  [ينزجر]،[زجارواالن]ويف املخطوطة 

 .وصذل  من حيث اللغة ال تستقيم العبارة ، صام يف أصة الن  

يف بيعان أسععباب منع  ف ععم  –( 1/214)ذصعر الغعزايل هععذا القعول يف إحيععاء علعوم الععدين ( 2)

، معن تارج عا  أن يكعون ايَعمُّ منرصعفًا إىل حقيعق احلعروف ب خراج عا)  :ونصه، القرآن 

َة بالقراء ليرصف م عن ف م معاف صالم اهلل عز وجعة  فعال ، وهذا يتوىل حلظه شيطان وصي

ف عذا يكعون تأملعه ، يزال حيمل م عن ترديد احلرف خيية إلعي م أنعه مل خيعرج معن ترجعه 

وأعظعم ضعحكة للشعيطان معن ، تنكشف لعه املععاف فأنى ، مقصورًا عن تارج احلروف 

 (.ملثة هذا التلبيس  صان مطيعاً 

 .صام يف أصة الن  [ ضحكة]والصحي  ، وهو خطأ [ حمكة]ويف املخطوطة 

،  115)حات واللععرويف اللغويععة الكليععات مع ععم يف املصععطل :ينظععر هععذا التعريععف يف (5)

253). 
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ا عن توهم ( اللاء ) و ، املحسوس ا ) إمَّ أو عن تقديرها يف نظم ( أمَّ

 . الكالم

 .واللريف بة االعتبارين وما يتلرا عن صة مقرر يف غري هذا املوض  

 . النظم حصة يف :أع [بطعة]

وههل من السب األول من البحر ، عدة أبياهتا سبعة عرش  [:بليلة]

م  أهنا إنام تقال عن األبيات  -( بالقطعة ) وإنام عربت عن ا ، الكامة 

وما فويف ذل  يقال ، امل تمعة سبعة فام دوهنا أو عرشة صذل  عن اخلالف 

 عينه ليكون ذل  مبالغة يف تقليل ا عند الطالب وتصغريها يف -له قصيدة 

 .وسيلة حللظ ا واالعتناء هبا 

 .من اشتامل الكة عن أجزا ه  [:مشتملة]

وههل ما ُيرغب يف استلادته وحصيله من ( فا دة ) مج   [:عا فالائد]

ما يكون اليشء به أحسن حاالً  :بعض م بأهنا[ 3]وعرف ا ، دينهل أو دنيوع 

 . ة عن اللعةاملصلحة املرتتب :وبعض م بأهنا، منه بغريه 

عظيمة عيلة لرشف موضوعات مسا ل ا التهل ههل  :أع [جليلة]

 .ومعلوم أن عف العلم برشف موضوعه ، الكلامت القرآنية املخصوصة 

: أع( هو يف عيشة راضية ) ع  واوسناد جماعع صع، هذه القطعة  [:مفصحة]

 . صاشلة

                                                 

 (.114،  115)الكليات مع م يف املصطلحات واللرويف اللغوية : ينظر هذا التعريف يف( 1)

 . (504) الكليات مع م يف املصطلحات واللرويف اللغوية :يف (اللا دة)يف تعر ينظر( 2)

 :براضعية( عيشعة)فوصعف  ،[7 :سعورة القارععة] چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :ااية (5)

= 
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لقب لشيخ أيب سعيد عثامن بن سعيد امل [عام يتحصل لد]

يف روايته عن اومام أيب احلسن ناف  بن عبد الرمحن بن أيب  [ورش]بعععع

 . ُنعيم موىل َجعونة بن شعوب الليثهل

رمحه اهلل من بة طرقه  الذع اختاره ناظم ا [:من طريد الشاطبية]

 .  أيب يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار األعريف :وهو طريق، الثالثة

                                                 
= 

 .عيشة ذات رىض  :أع ،وإنام تكون مرضية ،إسناد جماعع ؛ ألهنا ال توصف براضية

مععاف القعرآن وإعرابعه  :نعى اايعةامل عاعع يف معاوسعناد ا أشعار إليعه املؤلعف معن مل ينظر

 . (3/211) وإعراب القرآن للنحاس (3/533) للزجاج

لعالقعة مع  قرينعة متنع  إيعراد  ،الللظ املستعمة يف غري ما وض  له :أما تعريف امل اع ف و

 ( .2/121)البالغة فنوهنا وأفناهنا للضة عباس  :ينظر. املعنى احلقيقهل 

قعرأ القعرآن وجعّوده ععن  ،أبو سعيد املرصع املقعرئ ،وانعثامن بن سعيد بن عدع بن غز (1)

 ،لشعدة بياضعه ،وناف  هعو العذع لقبعه بعور  (هعع133)ناف  عدة ختامت يف حدود سنة 

معرفعة القعراء الكبعار للعذهبهل  :ينظعر(. هعع107) تعويف سعنة ،وصان ثقة ح عة يف القعراءة

. (1/322)وغاية الن اية يف طبقات القراء  (1/132)

أقعرأ  ،أحد القراء السبعة واألععالم ،أبو رويمهو  :املدف بن عبد الرمحن بن أيب نعيم ناف ( 2)

صعار النعاس فر اسة القراءة باملدينة إليه وانت ت  ،الناس دهرًا طوياًل نّيلًا عن سبعة سنة

وسعري أععالم  (1/127)معرفة القراء الكبار للعذهبهل  :ينظر.  (هع150)تويف سنة  ،إلي ا

 . (2/552)وغاية الن اية  (7/555)النبالء 

 ىءأبعو القاسعم أبعو حممعد الشعاطبهل املقعر ،هو القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعينهل( 5)

 (حعرع األمعاف ووجعه الت عاف)الالميعة  أحد األعالم الكبار، صاحب القصعيدة ،السير

وغايعة ( 2/375)معرفة القعّراء الكبعار  :ينظر.  (هع302) تويف سنة ،املش ورة بالشاطبية

. (2/22)الن اية يف طبقات القّراء 

لزم ورشًا مدة طويلة وأتقعن عنعه  ،ثم املرصع ،يوسف بن عمرو بن يسار املدف :األعريف( 4)

= 
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 .  و بكر حممد بن عبد الرحيم األصب افأب :وطريقه الثاف

أبو األعهر عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم  :والثالث

 . صاحب مال  بن أنس الُعععنّعقهل

واملراد به عندهم  ،(وجه ) وههل مج   ،(ملا ) بيان  [:من األوج ]

أن اخلالف إما أن يكون للشيخ  :وههل ،تتوقف معرفته عن تقديم مقدمة

أو للراوع عن الراوع وإن سلة صاألعريف ، أو للراوع عنه صور  ، صناف  

 .أو مل يكن صذل  ، عن األعريف  عن ور  والنحاس

                                                 
= 

وصعان ثقعة  ،وانلرد عن ور  بتغليظ الاّلمات وترقيعق العّراءات ،ءوجلس لإلقرا ،األداء

و العذع خللعه يف القعراءات وهع ،أخعذ القعراءة عرضعًا وسعامعًا ععن ور  ،حمققًا ضعابطاً 

وغايععة ( 1/111)معرفععة القعراء الكبععار  :ينظعر . (هععع242) تعويف سععنة ،واوقعراء بمرصعع

 . (2/422)الن اية يف طبقات القراء 

شعيخ القعراء يف  ،أبو بكعر املقعرئ ، افبحممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم  بن شبيب األص( 1)

 (هعع205) تعويف سعنة ،بعن أخعهل الرشعيدعقرأ لور  عن عامر اجلرل وسليامن  ،عمانه

 . (2/150)وغاية الن اية يف طبقات القراء ( 1/252) معرفة القراء الكبار :ينظر.

أحععد األ مععة  ،أبععو األعهععر املرصععع ،قععهلنعبععد الصععمد بععن عبععد الععرمحن بععن القاسععم الع( 2)

اءة أخعذ القعر ،ثقعة ،صاحب اومام مال  بن أنس راو مش ور بالقراءة متصعدر ،األعالم

وغايعة  (1/112)معرفعة القعراء الكبعار  :ينظعر. (هعع251) تعويف سعنة ،عرضًا عن ور 

. (1/510)الن اية يف طبقات القراء 

صعاحب املعذهب  ،أبعو عبعد اهلل املعدف ،مال  بن أنس بن مالع  بعن أيب ععامر بعن عمعرو( 5)

. (1/41) سري أعالم النبالء :ينظر.  (هع170) تويف سنة ،إمام دار اي رة ،املالكهل

 ،أبعو احلسعن النحعاس ،إسامعية بن عبعد اهلل بعن عمعرو بعن سععيد بعن عبعد اهلل :النّحاس( 4)

وتصعّدر  جعّود القعرآن ععن أيب يعقعوب األعريف صعاحب ور ، ،العديار املرصعية ئمقعر

.  (هعع212) ، تويف سعنةوتقانه وحريره وبرصه بمقرأ ور  ٌق فقرأ عليه خل ،لإلقراء مّدة

= 
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أع مما اجتمعت عليه الروايات والطريف عنه ، ف ن صان للشيخ بكامله 

وإن صان ملن بعد الرواة ، ( فرواية ) وإن صان للراوع عن الشيخ ، ( فقراءة )

وما صان عن غري هذه الصلة مما هو راج  إىل ، ( فطريق [ ) 5]وإن سلة 

(وجه ) ختيري القارئ فيه ف و 
 

 . 

أن خالف القراءات  :واللريف بة خالف األوجه وخالف غريها

فلو أخة القارئ بيشء من ا صان ، والروايات والطريف خالف ن  ورواية 

 .نقصًا يف الرواية 

فبأع وجه ، عن سبية التخيري إذ هو ، وخالف األوجه ليس صذل  

فال ،  وال يكون إخالالً بيشء من ا، أتى القارئ أجزأ يف تل  الرواية 

ال يأخذ  :ومن ثم صان بعض م، حاجة جلمع ا يف موض  واحد بال داا 

 . من ا إال باألقوى وسعة الباقهل مأذونًا فيه 

 . ال يلتزم شيئًا بة يرتك القارئ يقرأ بام شاء  :وبعض م

                                                 
= 

. (1/153)وغاية الن اية يف طبقات القراء ( 1/251)قراء الكبار معرفة ال :ينظر

 :تخيعري بعة ذلع المثة أوجه البسملة بة السورتة من حيث إثبات البسعملة وعدمعه و( 1)

بعة  ةوالوصع ،ص ثبات البسملة بة السور قعراءة قعالون وابعن صثعري وعاصعم والكسعا هل

 ،والسعكت ،البسعملة) األوجعه الثالثعة بعةوالتخيري  ،السورتة بدون بسملة قراءة محزة

. لور  وأيب عمرو وابن عامر ( والوصة

النرشعع يف القععراءات العرشعع  :يف امععا ذصععره املؤلععف مععن تعريععف األوجععه وغريهعع ينظععر

(2/100) . 

وغيعث النلع  يف القعراءات ( 2/222)النرشع يف القعراءات العرشع  :صالم املؤلف يف ينظر( 2)

. (12) السب 
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يقرأ بواحد يف موض  وبآخر يف غريه لت م  اجلمي   :وبعض م

 .املشاف ة

 . سمع ا يف أول موض  أو موض  ما  :وبعض م

اجلم  بة األوجه  وإنام ساغ، ومجع ا يف صة موض  تكلف مذموم 

لتدريب  ،ووقف محزة ، ويف نحو التس ية  ،البدل عند ور يف نحو 

فلذا ال يكلف العارف هبا يف ، ن سبية التعريف فيكون ع، القارئ املبتدئ 

 . صة حمة

                                                 

 :صعام يف ،؛ حيث ال يستقيم املعنعى إال هبعا [املشاف ة] :والصواب [املشاغلة] طوطةيف املخ( 1)

. (12)و غيث النل  يف القراءات السب   (1/251)يف القراءات العرش  النرش

يف  النرشع: ينظعر( جعاع)بمعنعى  [غاسع] :والصواب( اشت ر)بمعنى  [شاا] يف املخطوطة( 2)

 (.1/251) القراءات العرش

زة بن حبيب بن ُعاَمرة الزيات، أبو ُعاَمرة، اومام احلرب، صارت إليه اومامعة يف القعراءة بععد مح هو( 5)

عبيعهل، وغريمهعا، وروى القعراءة  عاصم، عرض القرآن ععن مُحْعران بعن أععة، وأيب إسعحايف السَّ

( هعع135)عنه عيل الكسا هل، وسليم بن عيسى، وغريمها، أخرج له مسلم واألربعة، معات سعنة 

( . 1/251)وغاية الن اية البن اجلزرع ( 1/112)طبقات القراء للذهبهل : نظري. 

أن هذه األوجه ونحوهعا العواردة »  :وهو ما نصه ،ذصر املؤلف صالم ابن اجلزرع بترصف( 4)

عن سبية التخيري إنام املقصود هبا معرفة جعواع القعراءة بكعة من عا ععن وجعه اوباحعة ال 

وال احتياج إىل اجلمع  بين عا يف موضع   ،وجه قرئ من ا جاعفبأع  ،عن وجه ذصر اخللف

وصذل  صان بععض املحققعة ... إذا قصد استيعاب األوجه حالة اجلم  واوفراد ،واحد

ال يلتعزم شعيئًا بعة   موبعض ،وسعة الباقهل مأذونًا فيه ،ال يأخذ من ا إال باألص  األقوى

وبععض  . منصعوص عليعه ،ز مأذون فيعه؛ إذ صة ذل  جا  ام شاء من ابيرتك القارئ يقرأ 

فيقعرأ بواحعد من عا يف موضع   ،مشاخينا يرى أن سمع  بعة هعذه األوجعه ععن وجعه آخعر

وبعععض أصععحابنا يععرى اجلمعع  بين ععا يف أول  ،وبععآخر يف غععريه لي معع  اجلميعع  املشععاف ة

= 
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[عند ترك  البدل مع اللني]
 

اجتامع ام يف آية واحدة أو قرآن  :أع،  

                                                 
= 

. يف موض  ّما عن وجه اوعالم والتعليم وشمول الرواية أو ،موض  وردت

ب م  ذل  يف صّة موض  فال يعتمده إال متكلف غري عارف بحقيقة أوجعه أما من يأخذ 

نحعو التسع ية يف وقعف محعزة لتعدريب القعارئ  وإنام ساغ اجلم  بة األوجه يف ،اخلالف

فيكعون  ،؛ لي رع لسانه ويعتاد التللظ هبا بال صللعة املبتدئ ورياضته عن األوجه الغريبة

يف  النرشعع.  « عععارف ب مع ععا يف صععة موضعع فلععذل  ال يكلععف ال ،عععن سععبية التعلععيم

. (1/251) القراءات العرش

صعام سعيأيت يف  [بيعترص] :ستعملة عند علامء القعراءاتاملالعبارة و [ترصب] :يف املخطوطة( 1)

[.وصور الرتصيب] :قول املؤلف

 ،فهو التنقة بة القراءات أثناء التالوة من غعري إععادة ألوجعه اخلعال :ترصيب القراءاتتعريف 

ويف موضع  آخعر ب سعكاهنا،  ،يف موض  بضعم ايعاء( وهو)صأن يقرأ  ،ودون االلتزام برواية معينة

.  ويف جواعه خالف بة العلامء (التلليق) ععوبع( اخللط)بععع عنه  ويعرب

والنرشع يف القعراءات العرشع ( 77)من د املقر ة ومرشعد الطعالبة البعن اجلعزرع  :ينظر

 . (45)ترص العبارات ملع م مصطلحات القراءات وت( 1/11)البن اجلزرع 

مل يتععرض أحعد معن أ معة القعراءة يف »  -فيام يتعلق برتصيب القراءات -:قال ابن اجلزرع

إنام صانوا يقر ون ععن الشعيخ ...  - مج  القراءات يف ختمة واحدة -تواليل م يذا الباب 

ال سمععون روايعة  ،ختمعة بروايعةصة  ،والكثري من القراءات ،الواحد العّدة من الروايات

عرصع  ،وهذا الذع صان عليه الصدر األول ومن بعدهم إىل أثناء املا ة اخلامسة ،إىل غريها

فمععن ذلعع  الوقععت ظ ععر مجعع   ،يل ومععن بعععدهمذالععداف وابععن شععيطا واألهععواعع وايعع

 وصان بعض األ مة يكره ذل  معن حيعث ،واستمر إىل عمننا ،القراءات يف اخلتمة الواحدة

والتقرير عليعه  ولكن الذع استقر عليه العمة هو األخذ به ،إنه مل تكن عادة السلف عليه

ومل  ،وإنام دععاهم إىل ذلع  فتعور ايمعم وقصعد رسععة الرتقعهل واالنلعراد ،وتلقيه بالقبول

 ،والروايعات  وأتقن معرفة الطريف ،يكن أحد من الشيو  يسم  به إال ملن أفرد القراءات

 :أيضعاً  وينظعر( 2/104) النرشع يف القعراءات العرشع. « مة عن حعدةوقرأ لكة قارئ خت

. (0) غيث النل 

ما وقع  معن  :أو هو . أن يتقدم ايمز عن حرف مّد يف صلمة واحدة :مد البدل هوتعريف 

= 
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 ( .يعتحصة )والظرف متعلق بعععع، واحد 

 چڦچو چچچ : نحو، ما وق  بعد مهز ثابت : واملراد باألول

 چڇ  ڇ    چ: إبععدال أو تسعع ية نحععو أو مغععري بنقععة أو ، چ  إيععامنچ  و

                                                 
= 

  . چڦچ ، چ  إيامنچ  ، چچچ  :نحو ،حروف املد بعد مهز حمقق

والت ريعد ملع عم  (1/515) عرشعيف القراءات ال والنرش (1/170) فت  الوصيد :ينظر

 . (10)مصطلحات الت ويد 

 . املد املوجود يف الياء والواو الساصنتة امللتوح ما قبل ام  :هو مد اللةتعريف 

وهناية القول املليد ملحمد مكهل نرص ( 15)اوضاءة يف بيان أصول القراءة للضباا  :ينظر

(110. ) 

، چېئ چ ،چڳ  چ  :نحعو ،صلمة وقعبل ام فتحعةالياء أو الواو م  ايمزة يف  تإذا صانو

 .  التوسط والطول وصاًل ووقلاً  :وج انفيه فلور  .  چڈ       چ

وذل  يف األلف واليعاء  ،صلتان مرتبطتان يف امتداد الصوت ولينه :ألن التوسط والطول

 . چٺچ ،چڳ  چ : نحو والواو الساصنة امللتوح ما قبل ا، الساصنة امللتوح ما قبل ا،

وإبععراع املعععاف مععن حععرع  (1/114)فععت  الوصععيد يف عح القصععيد للسععخاوع  :ظععرين

 .  (125)األماف أليب شامة 

 .البدل  :املراد باألول هو (1)

 [ .23 :سورة البقرة] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  :ااية (2)

 [ .144 :سورة البقرة] چ ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ :ااية( 5)

سععورة ] چپ  پ     ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  چ  :اايععة( 4)

 [ .12 :األنعام

 [ .177 :سورة البقرة] چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :ااية( 3)
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وله يف هذا النعوا ثالثعة أوجعه ،  چڱ  ڱ  ڱ  چ چۓ  ۓ چ

 . القرص والتوسط والطول إال ما استثنهل: مرتتبة

                                                 

 [ .00 :سورة األنبياء] چڭڭ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  چ  :ااية (1)

 [ .51 :سورة احل ر] چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  :ااية( 2)

أو اللعة فقعط معن  ،ت حروف املد واللةإثبا :أو هو.  ترك عيادة املد :هو القرصتعريف ( 5)

. غري عيادة علي ا

طعول  :أو هعو.  عبارة عن عيادة املد يف حروف املد ألجة مهزة أو سكون :هو املدتعريف 

 .  عيادة حروف املد أو اللة فقط عن مقداره الطبيعهل الذع ال تقوم ذواهتا بدونه

. حالة بة املد والقرص :هو التوسطتعريف 

. إطالة الصوت بحروف املمدود :هو لطولاتعريف 

( 115)إبراع املععاف معن حعرع األمعاف و (1/175) فت  الوصيد يف عح القصيد :ينظر

. (13)واوضاءة يف بيان أصول القراءة 

من مل يقرص لعور  و ،ما استثنهل من مّد البدل لور  :فبمعنى [إال ما استثنهل] :أما قوله 

صعحي    سعوى يعا إرسا يعة أو بععد سعاصن : قال الشعاطبهلصام(  إرسا ية)فقرصه هو ياء 

 . صقرآن ومسئوالً اسأال

وما وقع  معن حعروف املعد بععد مهعزة  ،وما وقعت ايمزة فيه بعد ساصن ليس بحرف علة

سعورة ] چٿ  چ ،[40 :سورة التوبة] چٿ  ٹ  چ :نحو ،الوصة امل تلبة لالبتداء

 . [13 :سورة يونس] چڀ  ڀ  چ ،[215: البقرة

 چيئچ، [113 :بقععرةسععورة ال]   چڄ  چ :مععا وقعع  بعععد سععاصن صععحي  مثععةو

  . [50 :نورسورة ال] چچ چ، [54 :رساءسورة او]

والنرشع  (117)وإبراع املعاف من حعرع األمعاف ( 1/112)فت  الوصيد يف عح القصيد  :ينظر

 . (1/151) وإحاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش (1/550) يف القراءات العرش
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 چلءچاللعععة الواقععع  قبعععة مهعععز، نحعععو [ 7: ]واملعععراد بالثعععاف

واملعد التوسط : فأجاع فيه الوج ة، ألنه الذع انلرد به ور   چسوءچو

 چڦ      چويسعععتثنى لعععه معععن ذلععع  ، وصعععاًل ووقلعععًا ال مطلعععق اللعععة 

  . فليس له في ام إال القرص،  بالك ف چۅ  چ، و بالتكوير

،  فظاهر متن الشاطبية أن في ا ثالثة أوجه چسوءاتچوأما واو 

                                                 

 [ .22 :سورة البقرة] چگ ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ چ  :ااية (1)

 [ .01 :سورة التوبة] چڭ  ۇ  ۇچ  :ااية (2)

 [ .1 :سورة التكوير] چڤ   ڦ   ڦچ  :ااية (5)

 [ .31 :سورة الك ف] چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  :ااية (4)

 ،معزة يف صلمعة وقبل عا فتحعةالعواو مع  اي تقدم التعريف بمد اللة بأنه إذا صانت اليعاء أو( 3)

 چڌ  چ ،[41 :بقععرةسععورة ال] چۇچ  ،[22 :بقععرةسععورة ال] چٿچ :نحععو

 چڻ  ڻ چ ،[17 :يوسعععفسععورة ] چپ  پ چ ،[40 :آل عمععرانسععورة ]

فأهععة األداء عععن وج ععة  ،[51 :ا ععدةسععورة امل] چۈئچ ،[42 :لرقععانسععورة ال]

 :قال الشاطبهل.  التوسط واملّد وصاًل ووقلاً  :لور 

 العععمّ عان جعععبكلمة أو واو فوج  زة عععتسكن الياء بة فت  ومهوإن 

 . وعند سكون الوقف للكّة أعمال بطول وقرص وصة ور  ووقله 

 (125)وإبراع املععاف معن حعرع األمعاف  (1/114)فت  الوصيد يف عح القصيد  :ينظر

 . (1/545) والنرش يف القراءات العرش

 [.22:سورة األعراف] چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :ااية (5)

 :ويف ذل  قال الشاطبهل (7)

 . وعن صّة املوءودة اقرص ومو الً  ويف واو سوءات خالف لورش م 

 (123)وإبراع املععاف معن حعرع األمعاف ( 1/115)فت  الوصيد يف عح القصيد  :ينظر

= 
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حاصلة من رضب ثالثة ، وعليه فيتحصة من ترصب ا م  البدل تسعة أوجه 

(البدل ) يف ثالثة ( واو ال) 
 

لكن ، ، وعن هذا فيكون مستثنى مما سبق 

ليس صالم  »: قال الشيخ اومام العامل العالمة حممد بن إسامعية البقرع

 ح يف نرشه  ف ن اومام الشيخ حممد ابن اجلزرع، الشاطبهل عن ظاهره 

                                                 
= 

 . (1/547) والنرش يف القراءات العرش

 :صعام يف قولعه تععاىل ،ذات يعاء (توءاسع)أتعى مع   فعيام لعو :(سعوءات)واو  سعألةمر يرح (1)

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   چ

قرصع  :صان في ا مخسة أوجعه وهعهل.  [25: سورة األعراف] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ

توسعط وقرصع  :وج عان (العواو)ويف  ،ثم توسعط البعدل ،البدل والواو م  فت  ذات الياء

 حعاف فضعالء البرشعإ :ينظر . ّد البدل م  قرص الواو م  اللت  والتقليةثم م ،م  التقلية

 . (10)وتترص بلوغ األمنية ( 112) وغيث النل  يف القراءات السب ( 1/2254)

هو العالمة شمس الدين السير أبو عبد اهلل شيخ املقر ة حممد بن القاسم بعن إسعامعية ( 2)

 ،(هعع 1111) وتعويف سعنة ،(هعع  1211 ) سنة ولد ،البقرع الشافعهل األعهرع الشناوع

وقعرأ عليعه ععدد معن  ،أخذ علم القراءات ععن العالمعة عبعد العرمحن بعن شعحادة اليمنعهل

القواععد ( 1) :وله مؤللات عديعدة من عا ،العلامء ال حيىص صام قرأ عليه غالب علامء مرص

غنيعة ( 2).  ءات السبعةيف القرا وههل املعروفة بالقواعد البقرية ،املقررة واللوا د املحررة

العمععدة السععنية يف أحكععام النععون السععاصنة  (5)  . الطععالبة ومنيععة الععراغبة يف الت ويععد

ع هدايعة القعار :ينظعر.  والتنوين واملعد والقرصع والم اللععة والعالم القمريعة والشمسعية

 ( .0/34)ومع م املؤللة لعمر صحالة ( 727) للمرصلهل

واملقعر ة  إمعام فعن القعراءات ،اجلعزرع الشعافعهل اخلعري أبعو ،هو حممد بن حممد بن حممعد (5)

(. هع155) تويف سنة ،وحمقق ا

وخالصة األثر يف أعيان القرن احلعادع عرشع ( 1/1) غاية الن اية يف طبقات القراء :ينظر

(2/107 ). 
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املد م  القرص يف ، والتوسط وچسوءاتچالقرص يف مهزة : بأربعة أوجهوطيبته 

هذا ما ، ليس إال ( ايمز ) م  التوسط يف ( الواو ) ، والتوسط يف (الواو ) 

 . انت ى صالم البقرع. «قرأنا به عن شيخنا 

 :فقال ،ومج  ابن اجلزرع األوجه األربعة يف بيت

  ووسط ام فالكة أربعة فادر وسوءات قرص الواو وايمز ثلثا 

واملراد الكلم ذوات ، الللظ الذع شأنه أن يامل  :أع،  [املامل]م   [أو]

التهل ، اومالة الصغرى :أع، اللت  واومالة  :التهل له في ا وج ان( الياء ) 

وإنام ،  ( بة بة)و بععع ، ( التقلية)بععع  :ويعرب عن ا، ههل إىل اللت  أقرب 

                                                 

 ( .202)القواعد املقررة واللوا د املحررة للبقرع  (1)

فععن هعذا ال »  -(سعوءات) تالف العلعامء يف متكعة واوبعد ذصره اخع -:قال ابن اجلزرع (2)

وههل قرصع العواو مع  الثالثعة يف ايمعزة طريعق معن  ،يتأتى في ا لور  سوى أربعة أوجه

 :وقعد نظمعت ذلع  يف بيعت وهعو ،واهلل أعلعم ،والراب  التوسط في ا طريق الداف ،قدمنا

.  « ووسط ام فالكة أربعة فادر   اوسوآت قرص الواو وايمز ثلث

إحعاف فضعالء  :أيضعاً  وينظعر (42)وطيبعة النرشع  (1/547) النرش يف القعراءات العرشع

. (10)وتترص بلوغ األمنية ( 1/172)البرش 

األلعف إذ ال تقبععة  :أع.  عبعارة ععن فععت  القعارئ فعاه بللعظ احلعرف :هعو اللعت تعريعف ( 5)

. احلرصة

من الياء من غعري قلعب خعال   واأللف ،تقريب اللتحة من الكّسة :ههل اومالةتعريف 

 . وتسمى باومالة الكربى وباوض اا ،وال إشباا مبالغ فيه

 .واومالة املحضعة عبارة عن النطق باأللف بحالة بة اللت  املتوسط :هو التقليةتعريف 

 .  اومالة الصغرىب :التقلية أيضاً  سمىيو

يف القراءات العرشع البعن  واملبسوط( 141،511) السبعة يف القراءات البن جماهد :ينظر

والنرشع ( 2/215) واملوض  يف وجوه القعراءات وعلل عا البعن أيب معريم( 112) م ران

= 
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 .ذا اللن أطلقت يف موض  التقييد اعتامدًا عن ش رة ذل  عند أرباب ه

البدل  [الث ثة] ترصب [أو]املذصورين  [اللني مع املامل]ترصب  [أو]

 . واملامل[ 1]واللة 

، ويعرب هبا عن إتقان اليشء وإحكامه ( الصياغة ) من  [:ُصْغُت هبا]

 املشا ري] هذبه وحرره :أع [ما نةح ]واملعنى أف أتقنت ا وجعلت مادهتا 

[من النةلة
 

عطف عن  [ونةَّاه]الناقلة عن ور   :أع( ناقة) باللتحات مج 

(القاف ) وهو بتشديد ، نقحه 
 

ُنَفاُة الَغثِّ من ]خّلصه وصّلاه  :أع 

 ،النافون الذين دأهبم نلهل ردعء الكالم عن جيده ومتييزه عنه :أع [السمني

 [من الفضلة]ويرمى سواه إىل الوراء ظ ريًا  ،ليؤخذ اجليد خالصًا نقياً 

هو حال من فاعة  [رامزا  ]وهو بيان للنلاة ( فاضة ) حات مج  باللت

وللمامل  ،وللني الما   ،للبدل باء]واضعًا عن سبية الرمز  :أع( صغت )

 [روما  ]وتعبريًا به مرادًا منه إياه ، اقتصارًا من الللظ عن حرف منه  [ميام  

ملة  ف هل وباجل، تقلية الللظ وتكثري املعنى  :وهو [ل ختصار]طلبًا  :أع

في ا من لطف اوشارة ما يغنهل عن ، طريقة ععت ا وأوضاا اخرتعت ا 

وصأف بالبعض وقد بلغه شذاها ينكر فضل ا وحيقر ، طول العبارة 

                                                 
= 

وتترصع  ،(52) واوضاءة يف بيعان أصعول القعراءة للضعباا( 2/20) يف القراءات العرش

 . (41) إبراهيم الدورسع :ت ملع م القراءات للدصتوراالعبار

 (.1/150) إحاف فضالء البرش :وينظر ،يف الصورة اخلامسة أيت هذه املسا ة ملصلةتس (1)

 . السيايف صام حيكم ا[ رهرح] :والصواب ،[حوره] يف املخطوطة (2)

 . [فالقا] :والصواب ،بايمز [القاء] يف املخطوطة( 5)
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ف ن صان ذو عيب يف ريب فليأت بمثله أو ليمت بغيظه يف ،  جدواها

 . ج له 

ض  من صة مو :أع [عن كلام]هبذا الللظ  :أع [(بلَّ ) فع ت بدد]

 ،عن اللة [اجتمع في  البدل واللني مع تةد  البدل] صالم اهلل عز وجة

، وأشري إىل ااخر بصلته  ،ف اهنا معنيان ُدلَّ عن أحدمها ب وهر الللظ

 . يقال فيام بعده [ 0]وصذا 

د  )]عربت بعع [و] البدل  :السابقة [عن كلام اجتمع في  الث ثة( بدلِّ

، بينه وبة املامل  [وتال ط اللني]علي ام  [  البدلمع تةد]واللة واملامل 

 . ولذا مل أذصره ، ويلزم منه تأخر املامل 

والعُمثُة ، وقة فيه مثة ما قلنا  ،من الرموع عن ما ذصرنا [وب  البابي]

 . ستأيت ُصالًّ ُقبية رمزه 

ما يصديف عليه اسمه أعم من أن  :أع، الواق  بين ا  [وصالر الرتكي ]

( عقال البعري ) هو مأخوذ من  [عا ما ابتضاه العةل] يًا أو ثالثيًا يكون ثنا

ومن بالغات ، لكونه يمن  ذويه من العدول عن سواء الطريق 

وهنيت  ، وح رك ليح رك ، هو عقل  ليعقل   » :الزترشع

                                                 

وذلع  لععدم اسعتقامة  ،بالعدال [واهادجع] :والصعواب ،بالعذال [جذواها] يف املخطوطة( 1)

 . معنى األوىل

 ،من أ مة اللغعة والتلسعري ،حممود بن عمر بن حممد اخلوارعمهل الزترشع :الزترشع هو (2)

 طبقعات :ينظعر. (هعع351)سعنة تعويف  ،وأسعاس البالغعة وغريهعا ،الكشاف :من مؤللاته

 ( .7/171) واألعالم للزرصيل (2/514)للسيوطهل  امللّسين
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 . لين اك

والصحي  أنه جوهر تدرك  :قال بعض م، ويف حقيقته اختالف صثري 

يف  [ووافة  الالجالم]واملحسوسات باملشاهدة، بالوسا ط  به الغا بات

وذل  ، ومثل ا ثالثية ، صورة ستة ثنا ية  [ع  ثنتي]صالم اهلل عز وجة 

ف ام إما البدل م  اللة أو هو م  املامل أو ، ألن امل تم  إن صان اثنة من ا 

 .  سًا وصة من هذه الثالثة إما أن يؤخذ طردًا أو عك، اللة م  املامل 

، وإن صان امل تم  الثالثة فكة من ا إما أن يتقدم أو يتوسط أو يتأخر 

املقصود هبا  [وكان حد الرمالز]وصة من هذه إما م  طرد الباقهل أو عكسه 

لكني ا تغنيت ]اثنهل عرش رمزًا بعددها  [أن تكالن كذل ]تأدية هذه الصور 

املامل واللة م   ههل صورة ترصب [عن الرمز لصالرة [12]يف الثنائيات 

                                                 

 (عقعة)و  (ح ر) مادة ،ترشعأساس البالغة للز :وينظر ،(1/23)مقامات الزترشع  (1)

قععال ابععن .  (عقععة) مععادة( 1555)والقععاموس املحععيط  ،(474، 220 ،74( )هنععى)و 

يعدل ُعظُمعه ععن  ،العة والقاف والالم أصة واحد منقاس مطعرد( عقة) مادة » :فارس

وهعو احلعابس ععن ذمعيم القعول  ،ُحبسة من ذلع  العقعةعأو ما يقارب ال ،ُحبسة يف اليشء

 . (4/50) مع م مقاييس اللغة.  « واللعة

وههل التهل تستقيم م  التعريف املشار  ،[ةباملشاهد] :والصواب ،[باملشاهد]يف املخطوطة  (2)

 ،بأنعه جعوهر تعدرك بعه الغا بعات بالوسعا ط( 57،517) وصام يف الكليات للكلعوع ،إليه

 . واملحسوسات باملشاهدة

وهعو أنعه صلعام  ،بع  بعضعه بعضعًا وجعرىت :أع( اطعرد األمعر) :تقول ،هو االطراد :الطرد (5)

 . وجد احلّد وجد املحدود

 :ينظعر.  أو صلام وجد املحدود وجد احلعدّ  ،هو أنه صلام انتلى احلّد انتلى املحدود :العكس

 . (142) الكليات مع م يف املصطلحات واللرويف اللغوية
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 :يف بيت مل أصتف بقويل فيه [كام  تعرف ]تقدم املامل فلم أرمز يا 

منحة ذي العرش فيام يتعلد  :و ميتها]، ( والعكس سرع هكذا لن يعدال )

مة]هذه املنظومة  [أن تكالن]من اهلل  [بةراءة ورش راجيا   بكّس الدال  [ُمةدِّ

 :أع [منتجة]وعطا ه  [ملنحت ]ة وسيلة موطئة ومم د :أع ،أش ر من فتح ا

 [ ن  جالام]وبال ه  [من حمنت ]الن اة  :أع [للخ ص]مليدة ومثمرة 

يبدأ  [كري ]صثري اجلود والعطاء  :أع، وحكهل فيه التثقية ، بالتخليف 

بأنه الذع عم عطاؤه مجي  خلقه  :ولذا فّس، بالنوال قبة السؤال أو مطلقًا 

أو  ،والرأفة والرمحة مرتادفتان، يم  [ي رح]بعباده  [رؤف]بال سبب من م 

 . األوىل أخ  مطلقًا 

  :فأقول ،وقد آن يل أن أعا يف املقصود متوصاًل عن املل  املعبود

- ترصب البدل واللة م  تقدم  :من صور الرتصيب :الصالرة األوىل

                                                 

: والرمحعة هعهل ،لسعررف  املكروه وإعالة ا :ههلو ،تكون مبالغة يف رمحة تصوصة :الرأفة (1)

الكليعات مع عم  :ينظعر.  فذصر الرمحة بعد الرأفة يف القرآن مطرد . أن يوصة إلي  املسار

 . (471) يف املصطلحات واللرويف اللغوية

سعورة ] چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱچ :ويعنعهل بقولعه جعة ثنعاؤه » :قال أبعو جعلعر

وههل عامعة جلميع   ،الرمحة والرأفة عن معاف ،أن اهلل ب مي  عباده ذو رأفة [145: البقرة

ف نعه ذو الرمحعة للمعؤمنة يف العدنيا  ،وأمعا العرحيم ،اخللق يف الدنيا ولبعضع م يف ااخعرة

تلسعري  .« [45: سورة األحعزاب] چجث  مث  ىث چ :وااخرة صام قال تعاىل

 . (2/534)جام  البيان للطربع 

(2)[ ]نظومة هذه عالمة أرمز هبا إىل بداية عح صة بيت من أبيات امل. 
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 . [َبددد ا ]وههل املشار إلي ا بقويل ،  البدل

من [ عن غري الطوية]ااية چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ: قوله تعاىل: مثايا

صرره مع ام : أع، لينه [ فوسطن]عن القرص والتوسط : أعنهل، أوجه البدل 

له [ ثم ُمدَّ مطوالً ]لينه أيضًا أوالً [ وسط]عن املد يف البدل : أع[ وعليه]

 .ثانيًا 

مثة أن يكون يف  :وصان مقتىض القسمة العقلية،  ف ذه أربعة أوجه

، وج هل اللة يف ثالثة البدل [ 11]حاصلة من رضب ، ذل  ستة أوجه 

، لكن امتن  اثنان ومها الطول يف اللة م  القرص والتوسط يف البدل 

                                                 

 وإحععاف فضععالء البرشعع( 1/545) النرشعع يف القععراءات العرشعع :ينظععر صععور الرتصيععب يف (1)

والبعدور الزاهعرة يف القعراءات العرشع ( 52) وغيث النل  يف القراءات السعب ( 1/150)

 . (51)املتواترة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ :يعععةتكملعععة اا (2)

 [.125: سورة البقرة] چٿ     ٿ  ٿ

  :إذا اجتم  البدل واللة م  تقدم البدل فلور  أربعة أوجه (5)

 . قرص البدل وتوسط اللة :األول

 . توسط البدل ومّد اللة :الثاف

 . مّد البدل م  توسط اللة :الثالث

 . مّد البدل ومّد اللة :الراب 

 :وهذا ما أشار إليه املؤلف يف منظومته

 .  وعليه وّسط ثم مّد مطوال غري الطوية فوسطن عن  اّل ب

( 1/150) وإحععاف فضععالء البرشعع( 1/547)يف القععراءات العرشعع  النرشعع :أيضععاً  ينظععر

 . (51)والبدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة 
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وفيه أن القراءة سنة متبعة ال دخة ،  المتناا بناء القوع عن الضعيف

 .  للدراية في ا

ال علة يثبت احلكم ، ما ذصر ِحْكَمٌة و، بأهنا رواية وافقت ا الدراية  :َوُردَّ 

 .بثبوهتا وينتلهل بانتلا  ا 

أنه إذا أريد تقرير أوجه  :وهو ،بقهل ه نا لء ال بأس بالتنبيه عليه

ثاًل بكذا عن صذا ب دخال للظة يؤتى م :املرصبة أو املرصبات وتبيين ا يقال

، املتأخر  وصثريًا ما يستعمة بالعكس بأن تدخة عن، عن املتقدم ( عن)

والطريقان صحيحان مؤديان املقصود واختالف العبارات باختالف 

 .االعتبارات 

ألن القارئ الذع يريد أن ( البناء ) فعن مل  معنى نحو  :أما األول

سم  بة األوجه يستقر عن األول من األمرين أو األمور ويكرر ما بعده 

                                                 

معن حعرف حيعث وقع   ،وذل  ملا تقرر يف علم الت ويد بأن سبب املد يف البدل هعو ايمعز( 1)

 ععن البعاقهل بالثابعت عنعىيُ و ،مغعرياً  أو ثابتعاً  ايمعز ذلع  صعان سواءً  ،د بعد مهزحروف امل

 ،مواضععه يف بعة معا ععن إبعدال أو ،تسع ية أو ،نقعة حلقعه معا غريعمُ وبال ،وصورته للظه

ف نه وقعت ايمزة بعد السكون يف صلمة واحدة وهو صمعد متصعة  ،بخالف ذل  يف اللة

( 1/170) فعت  الوصعيد :ينظعر.  ملتأخر ععن حعرف املعدصايمز ا ،بعينه وهو أقوى سبب

 . (1/152) وإحاف فضالء البرش( 113)وإبراع املعاف 

صعام نقعة ذلع   ،ههل قاعدة أساسية معروفة عند سلف األمة ،القول بأن القراءة سنة متبعة( 2)

ومل يعرف يم تعالف يف  ،وعيد بن ثابت ،صعمر بن اخلطاب ،عن غري واحد من الصحابة

املع عم الكبعري  :ينظعر.  ومعن بععدهم ،ل  فصار إمجاععًا عنعد الصعحابة ريض اهلل ععن مذ

والسعنن الكعربى للبي قعهل ( 2/220)ومعرفة السنن وااثار للبي قهل ( 3/45)للطرباف 

 . (40) صتاب السبعة البن جماهدو( 2/513)
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 .حتى تنلد أوج ه فكأنه يلرع ا عليه 

ألن القارئ املذصور يبدأ ( املرور ) فعن مل  معنى نحو  :فوأما الثا

 .باألول ويمر عن الثاف فيأيت به معه 

والطريق الثاف وإن صان يف صالم م أصثر إال أن وجه األول عندع 

َبعالًّ عن غري الطوية )  :ومنه قويل، ولذا جريت عليه يف املنظومة ، أظ ر 

 .أو نحو ذل  ( عن التوسيط فاقرص وامددن  الًّ عبَ )  :وإال لقلت( فوسطن 

- [لدّبا  ]وإلي ا أعت بقويل ، عكس التهل مرت  :الصالرة الثانية  ،

خت     چ: إىل قوله  چ  ی  ی  ی  ی  ىئچ :[12]مثايا قوله تعاىل 

هُ ]يف لينه  [مع التال يط]   چ  مثىث  جث  يت  ىت  مت أ ت  :أع [ثَلث َمدَّ

 [الطالل]بتسكة العة  [مع ]يف لينه  [والطالل] بأوجه مد البدل فيه الثالثة

 [ال]من القرص والتوسط يف البدل  [و الاه]أع اقرأ بذل   [خذ]يف بدله 

                                                 

وهعو قولعه  ،املؤلعفصعام يف هعذا املثعال العذع ذصعره  ،أع أن يتقدم مد اللة عن معد البعدل( 1)

ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت  چ :تعععععاىل

 . [31-40 :سورة الذاريات] چحت   خت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج  مج  جح  مح

 :وههل ،فليه لور  أربعة أوجه

 . توسط اللة م  قرص البدل :األول

 . توسط اللة والبدل :الثاف

 . ل البدلتوسط اللة م  طو :الثالث

  . تطوية مّد اللة ومّد البدل :الراب 

 :بقوله وهذا ما أشار إليه املؤلف يف منظومته

 . والطول معه الطول خذ وسواه ال م  التوسيط ثّلث مّده  لععّبععاً 
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وليس يف الثاف إال ، والطول األول سوع فيه النصب والرف  ، تأخذ به معه 

 . النصب

- وهعهل التعهل ، ترصب البدل واملامل م  تقعدم البعدل  :الصالرة الثالثة

ہ  ہ  ہ  ہ    چ :مثايععا قولععه تعععاىل،  [َبدد َّ ] ت إلي ععا بقععويلأع

و ن ]، حينئذ املامل وج عًا واحعدًا  [فافتن]البدل  [ابرصنّ ]،  ااية چھ

 .تلت  املامل بة قلله وج ًا واحدًا  [ال]أنت البدل  [وّ طت

وأن ذل  من  [ال]من  [اللاء]قد يتوهم أف توسعت بحذف  :تنبي 

  :اعرقبية قول الش

                                                 

والطعوُل مععه الطعوَل خعذ ) :هو الذع فيه الرفع  يف قعول املؤلعف :الطول األولاملقصود ب (1)

 . (وسواه ال

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ :لعععة اايعععةتكم (2)

 . [54 :سورة البقرة] چڭ

فلعور  فيعه أربععة  ،مع  تقعدم البعدل ذات اليعاءفلهل هذا املثال الذع اجتم  فيعه البعدل و

 :أوجه

 . قرص البدل م  فت  ذات الياء :األول

 . تطوية البدل م  فت  ذات الياء :الثاف

 . ية ذات الياءتوسط البدل م  تقل :الثالث

 . تطوية البدل م  تقلية ذات الياء :الراب 

 :بقوله وهذا ما أشار إليه املؤلف يف منظومته

 . وافت  وقلة إن مددت مرتال ّم اقرص فافت  وإن وسطت ال عب

( 51) وغيععث النلعع  يف القععراءات السععب ( 1/255) إحععاف فضععالء البرشعع :ينظععر أيضععاً 

 . (52) والبدور الزاهرة
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ي ِعنَْد اهللِ ِسّيانِ   َمْن َيْلَعِة احَلَسنَاِت اهللُ َيْشُكُرَها ُّ بِالرشَّ  . َوالرشَّ

،  إذ اوتيان هبا يف هذا النحو جا ز ال واجب، وليس صذل  

 . بخالف ما ذصر لللريف بة املقامة صام ال خيلى

 [مدمت  ن]مقدمًا اللت  بكونه األصة  ،يف املامل [وافتن وبلل]

 .البدل

 .وال خيلى وجه مناسبته للمد ، القصد منه تكمية البيت [ مرت   ]وقويل 

- مثايعا ،  [َمّبدا  ]عكس التهل قبل ا وإلي ا اوشارة بقعويل  :الصالرة الرابعة

بدلعه  [ابرصدن]يف املعامل  [عدا الفدتن]،  ااية چی  ی  چ :قوله تعاىل

                                                 

إذ اوتيان هبعا يف ] :الصحيحة يظ ر يل أن العبارة [إذ اوتيان يف هذا النحو] : املخطوطةيف (1)

إذ ]:الصعحيحة أو أن العبعارة ،سعاقطًا معن النسعخة اخلطيعة [هبا]فيكون للظ  [هذا النحو

. [اوتيان]تصحلت إىل  [اوثبات]فتكون للظة  [اوثبات يف هذا النحو

 .  حيذف للسورة صام يف البيت املذصور جواب الرشط (ءفا)تقرر يف علم النحو أن  (2)

إنعه لكععب بعن  :وقية ،لعبد الرمحن بن حسان بن ثابتعند األصثرين وينسب هذا البيت 

سعمية االوقععت اجلملعة  إذا ،للسعورة (اللعاء)ذصره النحاة لبيان جعواع حعذف و ،مال 

 .  جوابًا للرشط

صعام يف الكتعاب ( عنعد اهلل سعيان)بعدل (  معثالنعنعد اهلل) :وجاء البيت يف أصثر صتب اللغة

 .لسيبويه

أوضع  املسعال  إىل و( 5/53)والكتعاب لسعيبويه ( 121)ديوان صعب بن مالع   :ينظر

 (152) ومغنععهل اللبيععب عععن صتععب األعاريععب( 4/102) ابععن مالعع  البععن هشععامألليععة 

 (.11/44) لسان العربو (2/72)وصتاب املقتضب للمربد 

   . [57 :سورة البقرة] چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبچ :تكملة ااية (5)
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الً  ال]، أوَّ [وطددالِّ
 

وأمععا ، طععوياًل عععن قاعدتععه ثانيععًا [ 15] مععده مععداً  :أع 

ر دالةصدد]ممالععه وقععد عرفععت صيععف إمالتععه  [و ذا أملددت]، التوسععط فممنععوا 

 . وأت بالوج ة الباقية، امن  القرص يف البدل  :أع [فامنع

 [واحظ ]وقويل 
 

ف ن قلت قد ، عطف مرادف فا دته التكملة 

واللاء ال يعمة ما بعدها فيام ، ليه مقدم ع( امن )لععع  تبة أن القرص ملعول

اللاء يف مثة هذا  :فكيف هذا الرتصيب ؟ قلت، قبل ا صام بة يف موضعه 

ونظريه قوله ، فال متن  ما بعدها من العمة فيام قبل ا ،  الرتصيب عا دة 

                                                 

  .صام ورد يف القصيدة  [وطّوال] :والصواب ،[وطولن] يف املخطوطة (1)

فليعه لعور   ،يف هذا املثال الذع ذصعره املؤلعفصام  ملاملوالبدل م  تقدم ا املاجتم  املإذا ( 2)

 :أربعة أوجه

 . لفت  ذات الياء م  قرص البد :األول

 . فت  ذات الياء م  مّد البدل :الثاف

 . تقلية ذات الياء م  توسط البدل :الثالث

 . تقلية ذات الياء م  تطوية البدل :الراب 

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 .  وإذا أملت القرص فامن  واحظال مّبًا عن اللت  اقرصن وطّوال 

( 51) وغيععث النلعع  يف القععراءات السععب ( 1/254) إحععاف فضععالء البرشعع :ينظععر أيضععاً 

 . (52) والبدور الزاهرة

حظة الرجعة امرأتعه،  :صام يقال يف اللغة ،املن  من الترصف واحلرصة :هنا( باحلظة)املراد  (5)

مج ععرة اللغععة البععن دريععد  :يف( ح   ل)ينظععر مععادة . منع ععا مععن احلرصععة غععرية علي ععا  :أع

  .( 11/133) ولسان العرب البن منظور(  1/213)

وأجاع األخلش عيادهتا  ،تكون عا دة حمة خالف بة النحاة وال يثبته سيبويه (اللاء)صون (4)

اللبيعب  هلمغنع :ينظعر.  هنيعاً  اجلواع بكون اخلرب أمرًا أو :وغريهوقيد اللراء  ،يف اخلرب مطلقاً 

 . (210)عن صتب األعاريب 
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 .  چڭ  ڭچ :تعاىل

- وهعهل ،  ترصعب اللعة واملعامل مع  تقعدم اللعة :الصالرة اخلامسة

 :إىل چڤ  ڤ      ڤچ :مثايععا قولععه تعععاىل،  [لّ ]شععار إلي ععا بقععويل امل

چڇچ
 

مععن وج ععهل ممالععه  [بكددل]مععن وج ععهل لينععه  [عددا كددل]،  

 .من غري استثناء لء مما تقتضيه القسمة العقلية  [فأتيا]

                                                 

 .  [5: سورة املدثر] چڭ  ڭچ :ااية (1)

عا عدة فلعيس حمعة اتلعايف  (اللاء)ااية التهل استدّل هبا املؤلف عن جواع أن تكون  أما هذه

؛ ألن رّبع  ملععول بعه  دخلعت ععن معنعى جعواب اجلعزاء (اللعاء)؛ وذل  أن  بة النحاة

 .  قم فكرب رب  :أع چے   ۓچ :واملعنى ،(فكرب)ععمقدم ل

 . (3/53)آن للنحاس وإعراب القر( 3/243) معاف القرآن وإعرابه للزجاج :ينظر

 - يف هعذا املثعال العذع ذصعره املؤلعف صعام - م  تقدم اللة ذات الياءاجتم  مّد اللة وإذا  (2)

 :فليه لور  أربعة أوجه

 . توسط اللة م  فت  ذات الياء :األول

 . تطوية اللة م  فت  ذات الياء :الثاف

 . توسط اللة م  تقلية ذات الياء :الثالث

 . ية اللة م  تقلية ذات الياءتطو :الراب 

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 .             والعكس سرع هكذا لن يعدال عن صّة بكّة فأتيا  عععمّ ل

 . (1/150) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   چ :تكملععععععة اايععععععة (5)

 . [47: سورة األنبياء] چڇ   ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ

  .صام ورد يف القصيدة  [فأتيا] :والصواب ،[فأتة] يف املخطوطة (4)
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وههل التهل أومأت إلي ا بقويل  عكس التهل قبل ا :الصالرة السام ة -

 چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ :له تعاىلمثايا قو،  [والعك ]

من إجراء صة من الوج ة عن صة من الوج ة  [جيري  كذا]وحكمه أنه 

 . وألله لإلطاليف  ،عن هذا احلكم [لن يعدال]

- ترصب الثالثة م  تقدم البدل وتوسط اللة  :الصالرة السابعة ،

چ چ چ ڇ ڇ    چ :مثايا قوله تعاىل،  [بددلِّددد ] وإلي ا اوشارة بقويل

  چڇڍ ڇ
اللة  [و ط]بالتسكة  [مع ] يف البدل [بةرص]

اللة أيضًا صام  [و طنّ ] [14]يف البدل  [ومع التال ط]املامل  [وافتحن]

 . للمامل  [مةل ]وسطته م  القرص 

                                                 

 :فليه لور  أربعة أوجه -صام يف هذا املثال-املواللة م  تقدم امل املإذا اجتم  امل (1)

 . فت  ذات الياء م  توسط اللة :األول

 . فت  ذات الياء م  تطوية اللة :الثاف

 . تقلية ذات الياء م  توسط اللة :لثالثا

 . تقلية ذات الياء م  تطوية اللة :الراب 

 .             والعكس سرع هكذا لن يعدال...  :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 . (41)والبدور الزاهرة ( 35)وغيث النل  ( 1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ :اايعععععععة تكملعععععععة( 2)

: سععورة البقععرة] چٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ

215] . 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ :تكملعععة اايعععة( 5)

 . [55: سورة الشورى] چژ     ڑ
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- [والطالل]  اقرأ  :أع [وافتن ولتمل]اللة أوالً  [و ط مع ]يف البدل

عن التوسط املذصور ثانيًا  [واعطف]هذا التوسط بالوج ة يف املامل م  

عن  [أطالال]يف اللة  [مدا  ]املذصورين أعنهل اللت  واومالة  [مع الالجهني]

فعُععلم أن الطول يف البدل يستتب  شيئة صة من ام يستتب  شيئة ، قاعدته 

 . آخرين

- تقععدم البععدل صععالتهل قبل ععا معع  عكععس مععا بقععهل :الصددالرة الثامنددة، 

                                                 

فع ن لعور   ،البعدل وتوسعط اللعة مع  تقعدم( بدل ولة وإمالة)  :يف حالة اجتاما الثالثة( 1)

 :في ا ستة أوجه

 . وعليه توسط اللة وفت  ذات الياء ،قرص البدل :األول

 . وعليه توسط اللة م  تقلية ذات الياء ،توسط البدل :الثاف

 . وعليه توسط اللة م  فت  ذات الياء ،تطوية البدل  :الثالث

 .   ذات الياءوعليه تطوية اللة م  فت ،تطوية البدل :الراب 

 . وعليه توسط اللة م  تقلية ذات الياء ،مّد البدل :اخلامس

 . وعليه مّد اللة م  تقلية ذات الياء ،مّد البدل :السادس

  :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 . وم  التوسط وّسطن مقلال ن ععععععبليم بقرص معه وسط وافتح

 . طف م  الوج ة مّدًا أطوالواع والطول وسط معه وافت  ولتمة 

 . (43)والبدور الزاهرة ( 1/254) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

 أو (صععغرى مالععةاملععامل إ)ولععة معع  تقععدم البععدل وتوسععط  ممععالصعذل  إذا اجتمعع  بععدل و (2)

 :- صام يف هذا املثال الذع ذصره املؤلف - فلور  في ا ستة أوجه أيضاً  (املقلة)

 . وعليه فت  ذوات الياء وتوسط اللة ،لقرص البد :األول

 . وعليه تقلية ذوات الياء م  توسط اللة ،توسط البدل :الثاف

 . وعليه فت  ذوات الياء م  توسط اللة ،مّد البدل :الثالث

= 
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ددل] وإلي ا اوشارة بقويل ڈ  ژ  ژ  ڑ           چ :مثايا قولعه تععاىل،  [بددمِّ

املعامل  [افدتحن]يف البعدل  [مع الةرص]ااية چڑ  ک  ک  کک 

ألجععة  :أع [للتال ددط]اللعة  [وو ددط]املععامل  [وَأِمدل]اللععة  [وو دطن]

(بعععده ) توسععط البععدل أو 
 

ڤ   ڦ  ڦ  چ: عععن حععد قولععه تعععاىل 

                                                 
= 

 . وعليه فت  ذوات الياء م  مّد اللة ،مّد البدل :الراب 

 . ط اللةوعليه تقلية ذوات الياء م  توس ،مّد البدل :اخلامس

 . وعليه تقلية ذوات الياء م  مّد اللة ،مّد البدل :السادس

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

ة م  القرص افتحن ووسطن عب  . وَأِمة ووسط للتوسط واعدال مي

 . وسط وطول معه تتب  من تال ا ععمعه صلي م اءالي اوالطول وج 

 . (43)والبدور الزاهرة ( 1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  چ :كملعععععة اايعععععةت( 1)

ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  

 . [171: سورة البقرة] چہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ة موافقعع چڦ  ڦ چ؛ ألن الععالم يف  [بعععده] :والصععواب ،[عنععده] يف املخطوطععة (2)

ومعلوم أن الصالة تقام بعد الزوال ال عنعد  ،صام يف صتب اللغة ،البعدية :أع ( بعد ) معنى

 . الزوال

إىل ألليعة ابعن مالع   وأوضع  املسعال ( 211)اللبيب عن صتعب األعاريعب  هلمغن :ينظر

(5/52) . 

 وصعذل  ميل عا إىل ،وعوايا وميل ا يف وقت الظ عرية عيغوغت ا (دلوك الشمس)املراد بععو

ومعاف القرآن وإعرابعه ( 2/121) معاف القرآن لللراء :ينظر . الغروب هو دلوص ا أيضاً 

 . (5/233)للزجاج 
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وأعت بععه إىل أن نكتععة ، مكمععة للبيععت  [واعدددال]وقععويل ،   چڦ

 . اختيار التوسط للتوسط العدل واملواعنة 

- [والطالل]  [مع ]اللت  والتقلية صا نان  :أع [وجها الياء]يف البدل 

[كليهام]بالتسكة 
 

اقرأ  :أع [و ط وطالل مع ]صال وج ي ا  :أع 

وإفراد الضمري ، وج ة املذصورين بالتوسط والطول يف اللة م  صة من ال

 . باعتبار للظه( صال ) العا د عن 

إن توسط وتطول م  ما  :أع، باجلزم ألنه جواب الطلب  [تتبع]وقويل 

الناقلة يذه األوجه عن [ 13] من القراء املتقدمة :أع [من ت ]ذصر تتب  

 .واوتيان بذل  لغرض التكملة ، ور  

وسوع رفعه عن ،  صوب عن االشتغالمن( صلي ام ) وقويل 

                                                 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ :كملععععة اايععععةت( 1)

 [.71: سورة اورساء] چچ        چ

 . صام ورد يف القصيدة [ صلي ام] :والصواب ،[صالمها]يف املخطوطة ( 2)

ومعن ذلع  قولعه  ،قاععدة معروفعة يف اللغعة ،مراعاة عود الضمري من حيث الللظ واملعنى (5)

ٱ  ٻ  جخ  حخ   مخ  جسحس  خس  مس  حص  مص   جض       حض    خض  مض   چ :تعععععععععععاىل

[ 45-42 :سععورة يععونس] چٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ

ٱ  ٻ  ٻ   چ :وقولعععه تععععاىل ،چمخ   چ يفجععععم   هنعععا چٻ  چععععن معنعععى 

 إععراب القعرآن للنحعاس :ينظعر.  ملرد چٻ  چعن للظ [ 45 :ورة يونسس] چٻ

(2/235) . 

إذا اشتغة فعة متأخر بنصبه ملحة ضمري اسم متقدم عن نصبه  :هو االشتغال عند النحاة (4)

فاألصة أن ذلع  االسعم  ،أصرمته؛ ص ذا  أو ملحله ؛أصرمته عيدًا  :نحو ،لللظ ذل  االسم

= 
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إما بتقدير القول أو بدونه عن اخلالف يف ، فاجلملة بعده خرب ، االبتداء

وال سوع صونه تأصيدًا لقويل ،  اجلملة اونشا ية الواقعة خربًا عن املبتدأ 

وقد تبة أن الطول ه نا مستتب  ، للساد املعنى  ،صام قد يتوهم( وج ا الياء )

 .ثة ما سبق مل

- وإلي ععا اوشععارة ،  توسععط البععدل معع  تقععدم اللععة :الصددالرة التا ددعة

ېئ  چ :إىل قولعععه چۀ ۀ چ :مثايعععا قولعععه تععععاىل،  [لدددّب ]بقعععويل 

                                                 
= 

والوجعه  ،اخلربيعةبالرف  باالبتداء واجلملة بعده يف حمة الرفع   :أحدمها :سوع فيه وج ان

 . عن االشتغال  النصب :الثاف

 . (2/141)إىل أللية ابن مال   أوض  املسال  :ينظر

صعام صعححه ابعن هشعام يف  ،دأ جا ز أن تكون خرباً تاجلملة اونشا ية الواقعة خربًا عن املب (1)

 . (355)اللبيب  هلمغن

فلور  في عا سعتة  - صام يف هذا املثال -( وذات الياء)اجتاما مّد اللة ومّد البدل  يف حالة( 2)

 :أوجه

 . توسط اللة م  قرص البدل  وفت  ذات الياء :األول

 . توسط اللة م  توسط البدل وتقلية ذات الياء :الثاف

 . توسط اللة م  مّد البدل وفت  ذات الياء :الثالث

 .البدل وتقلية ذات الياء ّد ماللة و توسط :الراب 

 .مّد اللة والبدل م  فت  ذات الياء  :اخلامس

 .مّد اللة والبدل م  تقلية ذات الياء  :السادس

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 . م  قرصه افت  والتوسط قلال ّده ععععععّبم إذا وسطت ثلث مَ عل

 . وج ا الياء فيه ُأْعِمالمَتُدد و  إن والثالث الوج ان فيه َوُمدّ 

 . (1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 
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ّده]لينععه  [ ذا و ددطت]  چىئ ىئ ددْث َمدد  :أع، البععديل  [َثلِّ

 [التال ددط بلدد ]معع   [و]املععامل  [ره افددتندمددع بصدد]اقععرأ بأوج ععه الثالثععة 

 .بنون التوصيد اخلليلة أبدلت أللًا للوقف ( قللن )األصة 

- [والثالث]  أعنهل، املذصوران  [الالجهان]املد  :أعنهل، من أوجه البدل: 

بتقديم اللت   [في ]اللت  والتقلية املتلرقة يف غري املد صا نان وجمتمعان 

 اللة [ ن مَتُدم]البدل وج ًا واحدًا ال غري أنت  [َوُمدَّ ]ألنه األصة 

ب شباا صّسة اياء  [في ِ ] أع اللت  والتقلية املذصوران [ووجها الياء]

 .ُقعرئ هبام عن الرتتيب السابق: أع [ُأْعم ]معه : أع، وقامة الوعن 

- صالتهل قبل ا م  عكس ما ، توسط البدل أيضًا  :الصالرة العا ة

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ    چ :مثايا قوله تعاىل،  [مَبِّل]وإلي ا اوشارة بقويل  ، بقهل

                                                 

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ  :تكملة ااية (1)

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ى  ى  ائ  ائ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  

ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

  [ .111-120 :سورة البقرة] چىئ 

 . (1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر

فلعور  في عا مخسعة  - صعام يف هعذا املثعال - يف حالة اجتاما ذات اليعاء ومعّد البعدل واللعة (2)

 :أوجه

 . فت  ذات الياء م  قرص البدل وتوسط اللة :األول

 . فت  ذات الياء م  الطول يف البدل واللة :الثاف

 . تقلية ذات الياء م  توسط البدل واللة  :الثالث

= 
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للبدل  [بارصا  ]املامل حالة صون   [ب  افتن]،   چجب چإىل  چھھ 

بالطول يف  :أع [بالطاللني]فت  املامل  :أع [واتبع ]للة [ 15] [ومال طا  ]

بعد أن قرأت بالقرص يف ، اقرأ هبام معه ثانيًا  :أع، البدل والطول يف اللة 

الغرض منه  [يعذب منه ]وقويل ،  األول والتوسط يف الثاف معه أوالً 

 .التكملة 

- [بلل] وحينئذ ، إذا فرغت من وجه اللت  يف املامل وما يتبعه قلله  :أع

بعد  [و]البدل واللة  :أعنهل، يف األمرين الواقعة بعده  :أع [فال ط فيهام]

ل و]فقط  [لِلِدين ]ذل   ل فيهام]بعد ذين  الوج ة  [طالِّ يف البدل  :أع [طالِّ

، وهو من عطف الالعم عن امللزوم ، اتعئد وتأنى  :أع [وتر  ]واللة 

 . واوشارة إىل حال التطوية، والقصد منه التكملة 

                                                 
= 

 . تقلية ذات الياء وتوسط البدل م  طول اللة :الراب 

 . تقلية ذات الياء م  مّد البدل واللة  :اخلامس

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 واتبعه بالطولة يعذب من ال موسطًا مّبة به افت  قا ًا و

ل وطّول في ام وترس ينه ععععا ولِلِ عععقلة فوسط في م  الععععطوي

ڱ  ڱ ڱ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ :تكملة ااية (1)

ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  

ەئ     ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ 

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  

 [.230: سورة البقرة] چىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ جب
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-  وإلي ا اوشارة  تأخر البدل م  توسط املامل :الصالرة احلامية ع

،  ااية چپ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ چ: مثايا قوله تعاىل،  [ملَِّ ]بقويل 

اقرأ  :واملعنى( الياء ) مماله ذا  :أع [كرر  ياءه]يف لينه  [طعا التال ي]

، الياء [ ذا فتحت]وال توسط  :أع [وابرص وُمددّد ]بوج ي ا اللت  ثم التقلية 

في رع يف العامة ،  (اقرص ومدَّ )ملعول به تناعا فيه صة من  [املُبَْدال]وقويل 

 .طاليف وألله لإل،  فيه من ام اخلالف املش ور بة النحاة

                                                 

فلعور  في ععا سععتة  - صععام يف هعذا املثععال -يف حالعة اجععتاما معّد اللععة وذات اليعاء والبععدل  (1)

 :أوجه

 . توسط اللة وفت  ذات الياء م  قرص البدل :األول

 . فت  ذات الياء م  إشباا البدلتوسط اللة و :الثاف

 . توسط اللة وتقلية ذات الياء م  توسط البدل :الثالث

 . توسط اللة وتقلية ذات الياء م  مّد البدل :الراب 

 . مّد اللة وفت  ذات الياء و مّد البدل :اخلامس

 . مّد اللة وتقلية ذات الياء ومّد البدل :السادس

 :بقوله تهأشار املؤلف يف منظوم اوإلي 

ب عن التوسيط صرر ياءه   . واقرص وُمّد إذا فتحت العُمْبَدال لعمي

 . والطول صررها عليه وطوال ر فأتة ععععوإذا أملت بغري قص

( 124) وغيعث النلع  يف القعراءات السعب ( 1/253) إحعاف فضعالء البرشع :ينظر أيضعاً 

 . (151) والبدور الزاهرة

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  چ :ااية تكملة( 2)

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

 [.41: سورة األنلال] چڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ

 . (2/131) أوض  املسال  :ينظر.  صام يف باب االشتغال عند النحاة( 5)
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- [و ذا أملت]  بالتوسط والطول  :يعنهل، من أوجه البدل  [بغري برص]الياء

فقد ظ ر أن ، وامتناا القرص عن اومالة صامتناا التوسط عن اللت   [فأتني]

مستتب  لشيئة صة من ام مستتب  لشيئة آخرين صام التوسط يف اللة هنا 

 :أع [كرر ا]يف اللة  [والطالل] سبق نظريه يف الطول يف البدل[ 17]

 ( .الياء ) البدل م  وج هل  :أع [علي  وطالال]باملعنى السابق ( الياء )

-  وههل خامتت ا تأخر البدل صالتهل قبل ا مع  عكعس  :الصالرة الثانية ع

ہ  ہ   چ :مثايعا قولعه تععاىل،  [َملِّد ]وإلي ا اوشارة بقويل ،  ما بقهل

ااية چہ  ہ  ھ  ھ   
 

التوسعط  [معد  وجهدا ليند ]يف املامل أوالً  [بفتن]

                                                 

ر  في عا مخسعة فلعو - صعام يف هعذا املثعال -يف حالة اجتاما ذات اليعاء ومعّد اللعة والبعدل ( 1)

 :أوجه

 .فت  ذات الياء وتوسط اللة م  قرص البدل  :األول

 .فت  ذات الياء وتوسط اللة م  إشباا البدل  :الثاف

 . البدلوفت  ذات الياء وطول اللة  :الثالث

 . تقلية ذات الياء وتوسط اللة والبدل :الراب 

 . تقلية ذات الياء ومّد اللة والبدل :اخلامس

 :بقوله أشار املؤلف يف منظومته اوإلي 

 وامدد لثان واقرصن ألّوال لينه  امليب بلت  معه وج 

 والطول وامُدّد فامُدَدن مكمال وَأِمة فوسط وأتّة بمثله 

 . (1/253) إحاف فضالء البرش :ينظر أيضاً 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  چ :اايععةتكملععة ( 2)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :إىل قولععه تعععاىل .[51: ورة إبععراهيمسعع] چۓ

 [45: سورة إبراهيم] چپ  پپ  پ   ڀ  
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الطععول  :مععن الععوج ة املععذصورين أع [لثددان]البععدل  [وامدددم]والطععول 

ددد] نَّ والعالم يف ، وأللعه لإلطعاليف ، التوسعط  :أع، معن ام  [ألّوال]عععُه [وابرُصَ

 .عند  :أو بمعنى، املوضعة للتعلية 

- [وَأِمل]  معه من  [وأتنيّ ]ه أّوالً لين [فال ط]وحينئذ ، املامل ثانيًا

وحينئذ ، لينه ثانيًا  [والطالِل وامُدمّ ]بالتوسط  :أع [بمثل ] أوجه البدل

 .ملده بالغًا إىل احلد الذع يراه  [مكم   ]البدل  [فامُدَمن]

وهو أن يؤتى آخر الكالم بام ، وفيه من أنواا البدي  حسن االختتام 

 .يؤذن باخلتم واوصامل 

 .دنا حممد وعن آله وصحبه وسلم وصن اهلل عن سي

املقيم يومئذ ، وقد فرغ من تعليقه مؤلله شعيب بن إسامعية الكيايل 

سنة إحدى ، منتصف ش ر رجب اللرد ، يوم الثالثاء ، ب دلب الصغرى 

 . ومخسة وما ة وألف 

[11] 

وعلي  و ط ثدد  ُمدددَّ مطالال   عا غري الطاليل فال طن   ا دددبَ 

ُه  لددّبدددا   والطالُل مع  الطالَل خذ و الاه ال   مع التال يط ثلِّث َمدددَّ

وافتن وبلل  ن مدمت مرت    َبدددد َّ ابرصّن فافتن و ن وّ طت ال 

و ذا أملت الةرص فامنع واحظ    مددّبددددا  عا الفتن ابرصّن وطاّلال 
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عدددال والعك  جيري  كذا لن ي  لددددّ  عا كل بكددددددل فأتيدا 

ومع التال ط و طّن مةلدد    بلِّ  بةرص مع  و ط وافتحدددددن 

واعطف مع الالجهني مدا  أطالال   والطالل و ط مع  وافتن ولتمل 

ددل مع الةرص افتحن وَأِمل وو ط للتال ط واعددددال   وو طن  بدددمِّ

 و ط وطالل معددد  تتبع من ت   والطالل وجها الياء مع  كليهمددا 

مع برصه افتدددن والتال ط بل    لددّب   ذا و طت ثلث َمدددددددددّده 

مَتُدم ووجها الياء فيِ  ُأْعِمدددددد    والثالث الالجهان في  َوُمددددّد  ن 

واتبع  بالطاللني يعذب منهددد    مددّبددل ب  افتن بارصا  ومال طددا  

ل فيهام وتر ددددد      بلل فال ط فيهام ولِلِدددينددددددددددد ل وطددالِّ طددالِّ

وابرص وُمّد  ذا فتحددددددددت الدُمبَْدال   لدمِّ  عا التال يط كرر يدددددداءه 

والطالل كرر ا علي  وطالال   و ذا أملت بغري بصددددددر فأتيدددن 

وامدم لثان وابصدرن ألّوال   ملِّ  بفتن مع  وجهددددا لينددددددد  

 والطالل وامُدّم فامُدَمن مكمدددددد    ل فال ط وأتنّي بددمثلدددددددد  وَأمِ 
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 اخلامتة

والصالة والسالم عن املبعوث  ،احلمد هلل الذع بنعمه تتم الصاحلات

فلهل ختام هذا البحث وبعد أن قضيت هذه : وبعد ،خامتًا للرساالت

ة ذع منح :عح منظومة :الصلحات يف حقيق ودراسة هذا املخطوط

 ،شعيب بن إسامعية الكيايل :للعالمة ،العر  فيام يتعلق بقراءة ور 

حيسن يب أن أس ة هنا أهم النتا ج التهل توصلت ( هع1172)املتوىف سنة 

 :وههل صام ييل ،إلي ا من خالل هذا البحث

عالج مسألة من مسا ة علم الت ويد  هذا املخطوطأن  :أوال  

ويصعب تصورها ، ّس ف م ا عن املبتد ة والقراءات القرآنية صثريًا ما يتع

وههل العالقة بة مدي البدل واللة والللظ املامل من ، عن بعض القار ة 

ذوات الياء عند اجتامع ا يف موض  واحد،  وأثر ترصيب ا عن أحكام 

 . الت ويد 

عمة عن توضي  اللبس احلاصة والغموض  هذا املخطوطأن  :ثانيا  

ومج  ما يتحصة لإلمام ور  من طريق الشاطبية ، وضوا الواق  يف هذا امل

وقد أوصل ا املؤلف إىل اثنتهل عرش صورة م   ،من األوجه يف هذه املسألة

 . وض  رمز لكة صورٍة 

طريقة فريدة مميزة لكيلية أدا هل  هذا املخطوطأن املؤلف قدم يف  :ثالثا  

 وذوات الياء يف قرا هل لرواية ور  يف حالة اجتم  في ا مدُّ البدل واللة

 . أو أصثر يف سيايف اايات ، آية

 ،ورعقنا العلم الناف  ،وأسكنه فسي  جناته ،رحم اهلل الشيخ الكيايل
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وصن اهلل وسلم عن نبينا ورسولنا  ،وجعة عملنا صاحلًا ولوج ه خالصاً 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ، حممد خاتم األنبياء واملرسلة ، معلم القراءات 

 . املة رب الع
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 ثبت املصامر واملراجع

حميهل الدين  :ت ،ملكهل بن أيب طالب القييس :اوبانة عن معاف القراءات -

 .هع 1500دار املأمون للرتاث دمشق  :ط ،رمضان

إبراهيم عطوة  :ت ،أليب شامة املقد  :إبراع املعاف من حرع األماف -

 .هع 1422مصطلى البايب احللبهل القاهرة  :ط ،عوض

 :ت ،ألمحد حممد البنا :إحاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش -

 .ه 1427دار عامل الكتب بريوت  :ط ،شعبان حممد إسامعية

 :ت ،جلالل الدين عبد الرمحن السيوطهل :اوتقان يف علوم القرآن -

 .هع 1414دار العلوم اونسانية دمشق  :ط ،مصطلى ديب البغا

دار املعرفة  :ط ، حامد حممد بن حممد الغزايلأليب :إحياء علوم الدين -

 .هع1577 بريوت

مكتبة حممد عيل  :ط ،لعيل حممد الضباا :إرشاد املريد إىل مقصود القصيد -

 .صبي  القاهرة 

عبد الرحيم حممود،  :ت ،جلار اهلل أيب القاسم الزترشع :أساس البالغة -

 .دار املعرفة بريوت  :ط

مكتبة عبد احلميد  :ط ،لعيل حممد الضباا :القراءةاوضاءة يف بيان أصول  -

 .حنلهل القاهرة 

عامل  :ط ،عهري غاعع عاهد :ت ،أليب جعلر النحاس :إعراب القرآن -

 . هع1420-2 ،الكتب

دار العلم للمالية  :ط ،خلري الدين الزرصيل :قاموس تراجم ،األعالم -
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 .م 1012-3 ،بريوت

 :ط ،عبد امل يد قطامش :ت ،ن الباذ الب :اوقناا يف القراءات السب  -

 .هع 1425مرصز البحث العلمهل مكة املكرمة 

 ،جلامل الدين ابن هشام األنصارع :أوض  املسال  إىل أللية ابن مال  -

 .هع1413 املكتبة العرصية بريوت :ط

وسامعية بن حممد الباباف  :إيضاح املكنون يف الذية عن صشف الظنون -

 .هع1422اللكر بريوت دار  :ط ،البغدادع

 :البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقهل الشاطبية والدرة -

 . هع 1421دار الكتاب العريب بريوت  :ط ،لعبد اللتاح القايض

حممد أبو اللضة  :ت ،لبدر الدين الزرصيش :الربهان يف علوم القرآن -

 .هع 1422دار اللكر  :ط ،إبراهيم

إبراهيم بن سعيد  :للدصتور : م مصطلحات الت ويدالت ريد ملع -

 .هع 1420دار احلضارة بالرياض  :ط ،الدورسع

جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب  :تدريب الراوع يف عح تقريب النواوع -

 .هع1420 دار النلا س بالرياض :ط ،بكر السيوطهل

عبد  :ت ،يب اللداء إسامعية بن صثري القرلأل :تلسري القرآن العظيم -

 .هع1502 دار الشعب القاهرة :ط ،العزيز غنيم وآخرين

 :ت ،لعبد الرمحن بن حممد الراعع ابن أيب حاتم :تلسري القرآن العظيم -

 .هع1410-2 ،املكتبة العرصية بريوت :ط ،أسعد حممد الطيب

 :ط ،عبد السالم هارون :ت ،ملحمد بن أمحد األعهرع :هتذيب اللغة -
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 . هع1514 عامة للتأليف واألنباء والنرشاملؤسسة املرصية ال

عبد اهلل  :ت ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبهل :اجلام  ألحكام القرآن -

 .هع1427 مؤسسة الرسالة :ط ،الرتصهل

 ،أليب جعلر حممد بن جرير الطربع :جام  البيان عن تأوية آع القرآن -

 .هع 1/1422 ،دار ه ر :ط، عبد اهلل الرتصهل .د :ت

أمحد  :ت ،الرتمذعحمد بن عيسى مل :(سنن الرتمذع)اجلام  الصحي   -

 .هع1413 القاهرةب دار احلديث :ط ،حممد شاصر

 :ط ،رمزع منري بعلبكهل :ت ،لعمحمد بن احلسن بن دريد :مج رة اللغة -

 .م1017 -1 ،دار العلم للمالية بريوت

حممد متيم  :ت ،الشاطبهل قاسم بن فريةل :حرع األماف ووجه الت اف -

 .هع 1420مكتبة دار املطبوعات احلديثة باملدينة املنورة   :ط ،الزعبهل

دار  :ط ،ملحمد أمة املحبهل :خالصة األثر يف أعيان القرن احلادع عرش -

 . هعع1502صادر بريوت 

لعمحمد بن  :خلق أفعال العباد والرد عن اجل مية وأصحاب التعطية -

دار أطلس اخلساء  :ط ،ن الل يدف د سليام :ت ،إسامعية البخارع

 .هع 1423الرياض 

جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  :الدر املنثور يف التلسري باملأثور -

 .عهع1423  دار ه ر :ط ،عبد اهلل الرتصهل :ت ،السيوطهل

مكتبة  :سامهل مكهل العاف، ط :مج  ،ديوان صعب بن مال  األنصارع -

 .عه1515، الن ضة بغداد
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 :ط ،أليب اللرج عبد الرمحن بن عيل اجلوعع :ملسري يف علم التلسريعاد ا -

 .هع1424  بريوت املكتب اوسالمهل

 :ط ،شوقهل ضيف :ت ،أمحد بن موسىالبن جماهد  :السبعة يف القراءات -

 .هع 1424-2 ،دار املعارف القاهرة

املكتب  :ط ،لعمحمد نا  الدين األلباف :سلسلة األحاديث الصحيحة -

 .هع  1423 -4 ،المهل بريوتاوس

أصرم  :ت ،ملحمد خلية املرادع :سل  الدرر يف أعيان القرن الثاف عرش -

 . هع1421دار البشا ر بريوت  :ط ،حسن العلبهل

دار املعرفة  :ط ،أليب بكر أمحد بن احلسة البي قهل :السنن الكربى -

 .م 1002-2 ،بريوت

 :ط ،شعيب األرنؤوط :ت،  هللعمحمد بن أمحد الذهب :سري أعالم النبالء -

 . هع 1415 -0 ،مؤسسة الرسالة بريوت

ملحمد بن عبد املل   :عح الدرر اللوام  يف أصة مقرأ اومام ناف  -

 .هع 1421الدار البيضاء  :ط ،الصّديقهل سيدع فوعع :ت ،املنتورع

عبد  :ت ،البن أيب العز عيل بن عيل الدمشقهل :عح العقيدة الطحاوية -

 . هع1421 مؤسسة الرسالة :ط ،صهلاهلل الرت

حممد السعيد  :ت ،أليب بكر أمحد بن احلسة البي قهل :شعب اويامن -

 .هع1412 دار الكتب العلمية بريوت :ط ،عغلول

حمب  :ت ،أليب عبد اهلل حممد بن إسامعية البخارع :صحي  البخارع -

 .هع1414-3 ،املعرفة بريوت دار  :ط ،الدين اخلطيب
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حممد  :ت ، اج النيسابورعاحلأليب احلسن مسلم بن  :صحي  مسلم -

 .هع1501 -2 ،دار اللكر بريوت :ط ،فؤاد عبد الباقهل

 :ط ،مج  عيل احلمد الصاحلهل :الضوء املنري عن التلسري البن قيم اجلوعية -

 . الرياضبمؤسسة النور  

دار الكتب  :ط ،جلالل الدين عبد الرمحن السيوطهل :طبقات امللّسين -

 .هع  1425مية العل

حممد  :ت ،البن اجلزرع حممد بن حممد :طيبة النرش يف القراءات العرش -

 .هع 1414 -1 ،مكتبة دار ايدى ب دة :ط ،متيم الزعبهل

دار  :ط ،لشيخ اوسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية :العقيدة الواسطية -

 .هع  1513الثقافة للطباعة دمشق 

حممد غياث  :ت ،البن م ران أمحد األصب اف :الغاية يف القراءات العرش -

 .هع 1411-2 ،دار الشواف الرياض :ط ،اجلنباع

 :عنى بنرشه ،البن اجلزرع حممد بن حممد :غاية الن اية يف طبقات القراء -

 .هع 1531مكتبة اخلان هل القاهرة  ،براجسرت. ج

عبد  حممد :ت ،للصلاقيس عيل بن حممد :غيث النل  يف القراءات السب  -

 . هع 1410-1 ،دار الكتب العلمية بريوت :ط ،القادر شاهة

أمحد بن عيل املعروف  أليب اللضة :فت  البارع عح صحي  البخارع -

 .دار املعرفة بريوت :ط ،حمب الدين اخلطيب :تبابن ح ر، 

ملحمد بن  :فت  القدير اجلام  بة فنهل الرواية والدراية من علم التلسري -

 .هع1413دار الوفاء بالقاهرة  :ط ،عيل الشوصاف
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مجال الدين  :ت ،للسخاوع عيل بن حممد :فت  الوصيد يف عح القصيد -

 .هع 1423دار الصحابة للرتاث بطنطا  :ط ،حممد عف

مؤسسة الرسالة  :ط ،ملحمد بن يعقوب اللريوع آبادع :القاموس املحيط -

 .هع 1427بريوت 

 :طجلامل الدين القاسمهل،  :ديثقواعد التحديث من فنون مصطل  احل -

 .هع1500-1 ،دار الكتب العلمية بريوت

محمد بن القاسم بن إسامعية لع :القواعد املقررة واللوا د املحررة -

مكتبة الرشد الرياض  :ط ،حممد إبراهيم املش داف :ت ،البقرع

 .هع 1425

م عبد السال: ت ،(سيبويه)لعمرو بن عثامن بن قنرب :الكتاب لسيبويه -

 .هع1421 -5 ،مكتبة اخلان هل القاهرة :ط ،هارون

أليب البقاء أيوب  :(مع م يف املصطلحات واللرويف اللغوية)الكليات  -

مؤسسة  :ط ،عدنان درويش حممد املرصع :ت ،بن موسى الكلوع

 .هع 1412الرسالة 

أمة حممد  :ت ،أليب اللضة حممد بن مكرم بن منظور :لسان العرب -

 . هع1415دار إحياء الرتاث العريب بريوت  :ون، طعبد الوهاب وآخر

 ،سبي  محزة :ت ،البن م ران األصب اف :املبسوط يف القراءات العرش -

 .جمم  اللغة العربية دمشق  :ط

 دار الكتاب :ط ،ييثمهلعيل بن أيب بكر ال :جمم  الزوا د ومنب  اللوا د -

 .هع 1422-5 ،بريوت العريب
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 ،حممد عبد القادر شاهة :ت ،لعيل بن حممد الضباا :تترص بلوغ األمنية -

 . هع 1410دار الكتب العلمية بريوت  :ط

إبراهيم بن  :للدصتور :تترص العبارات ملع م مصطلحات القراءات -

 .هع 1420دار احلضارة بالرياض  :ط ،سعيد الدورسع

، حممد الرتصهل :ت ،سليامن بن داود اجلارودل: مسند أيب داود الطياليس -

 .هع 1410 -1 ،القاهرةبه ر للطباعة  دار :ط

 ،حسة سليم أسد :ت ،محد بن عيل التميمهلأل :مسند أيب يعن املوصيل -

 .هع 1412دمشق بدار الثقافة العربية  :ط

مؤسسة الرسالة  :ط ،األرناؤوطشعيب  :ت ،مسند اومام أمحد بن حنبة -

 .هع1422 -2بريوت، 

مكتبة العلوم  :ط ،ألمحد بن عمرو البزار :(البحر الزخار)مسند البزار  -

  .هعع 1414واحلكم بريوت 

للمبارك بن احلسة  :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر -

 :ط ،إبراهيم بن سعيد بن محد الدورسع :الدصتور :ت ،الش رعورع

رسالة دصتوراه ب امعة اومام حممد بن سعود اوسالمية بالرياض 

 .هع 1414

 :ط ،حممد عيل الصابوف :ت ،أليب جعلر أمحد النحاس :اف القرآنمع -

 .هع1420 مكةبجامعة أم القرى  

عبد األمري حممد  :ت ،يب احلسن سعيد األخلش األوسطأل :معاف القرآن -

 .هع 1423دار عامل الكتب بريوت  :ط ،أمة الورد
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يت وحممد عيل أمحد يوسف ن ا :ت ،للراءيب عصريا حييى األ :معاف القرآن -

 .هع1574القاهرة ب دار الكتب املرصية ،الن ار

عبد اجللية  :ت ،يب إسحايف إبراهيم الزجاجأل :معاف القرآن وإعرابه -

 .هع 1421عامل الكتب بريوت  :ط ،عبده شلبهل

محدع عبد  :ت ،أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباف :املع م الكبري -

 .هعع1424 -2،اء املوصةمكتبة الزهر :ط ،امل يد السللهل

عبد السالم  :ت ،محد بن فارس بن عصرياأل :مع م مقاييس اللغة -

 .دار األجيال بريوت  :ط ،هارون

 :ط ،لعمر رضا صحالة :تراجم مصنلهل الكتب العربية ،مع م املؤللة -

 .هعع1414مؤسسة الرسالة بريوت 

عبد املعطهل : ت ،هلأليب بكر أمحد بن احلسة البي ق :معرفة السنن وااثار -

  .هع1412دار الوعهل حلب  :ط ،أمة قلع هل

 ،لعمحمد بن أمحد الذهبهل :معرفة القراء الكبار عن الطبقات واألعصار -

 .هع 1424مؤسسة الرسالة بريوت  :ط ،بشار عواد معروف :ت

ماعن  :ت ،البن هشام األنصارع :مغنهل اللبيب عن صتب األعاريب -

 .هع1412دار اللكر بريوت  :طهلل، وحممد عيل محد ا املبارك

دار  :ط ،القاسم حممود بن عمر الزترشع أليب :مقامات الزترشع -

 .هع 1413-5 ،الكتب العلمية بريوت

 :ط ،حممد عبد اخلالق عضيمة :ت ،لعمحمد بن يزيد املربد :املقتضب  -

 .هع1413 -5وعارة األوقاف، مرص، 
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عيل  :ت ،اجلزرع حممد بن حممد البن :من د املقر ة ومرشد الطالبة -

 .هع 1410دار عامل اللوا د بمكة املكرمة  :ط ،حممد العمران

أليب عصريا حييى بن عف  :املن اج عح صحي  مسلم بن احل اج -

 .هع 1411-4 ،دار املعرفة  بريوت :ط ،النووع

عمر محدان  :ت ،البن أيب مريم :املوض  يف وجوه القراءات وعلل ا -

 .هع 1414اجلامعة اخلريية لتحليظ القرآن الكريم ب دة  :ط ،الكبييس

 ،عيل الضباا :ت ،البن اجلزرع حممد بن حممد :النرش يف القراءات العرش -

 .دار الكتب العلمية بريوت  :ط

املكتبة  :ط ،ملحمد بن مكهل نرص :هناية القول املليد يف علم الت ويد -

 .هع 1505العلمية الهور 

دار :ط ،لعبد اللتاح السيد املرصلهل :عىل جتويد صالم البارإ عهداية القار -

  . هع1422طيبة بالرياض  

وسامعية بن حممد الباباف  :هدية العارفة أسامء املؤللة وآثار املصنلة -

  .هع1421دار إحياء الرتاث العريب بريوت  :ط ،دادعالبغ

يب العباس أمحد بن حممد بن أل :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -

 .هع1410دار الكتب العلمية بريوت  :ط ،يوسف طوية :ت ،خلكان

 

http://212.138.48.184:77/ipac20/ipac.jsp?session=P3286358B5F47.109711&profile=central--ara&uri=search=TL@!%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89%20/&term=%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89%20/&aspect=basic&menu=search&source=10.2.144.100@!imam1256
http://212.138.48.184:77/ipac20/ipac.jsp?session=P3286358B5F47.109711&profile=central--ara&uri=search=TL@!%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89%20/&term=%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89%20/&aspect=basic&menu=search&source=10.2.144.100@!imam1256
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 ملخص بحث

 (بياهنا وأنالاعها)الصفة الكاشفة يف الةرآن الكري  

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،صلات قد تبدو للقارئ أهنا غري مؤثرة يف احلكم الكريم يف القرآن

، صاشرتاط  ال يلزم اعتبارهاوقد يشكة عليه ذصر صلات ال تضيف قيدًا أو 

، ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ: إرادة التحصن يف قوله تعاىل

وهيدف هذا  ،وهو يعلم أن اوصراه ال سوع سواء أردن التحصن أو مل يردن

 ،يف القرآن الكريم وبيان وجه ذصرها ،البحث وبراع هذا النوا من القيود

وتظ ر أمهية هذا  ،من بيان تزيده وما ،وما تضيله من معنى أو معان

املوضوا واحلاجة إليه بتعلقه بدراسة أسلوب من أساليب القرآن الكريم، 

 .وصشف وجه من أوجه إع اعه وبالغته 

                                                 

 .55: ااية : سورة النور ( 3)
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Abstract 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful 
There are cases of modification in the Qur'an that seem 
to the reader not to have any bearing on the judgement in a 
given case, which may result in ambiguity in the judgement 
due to mentioning of what does not amount to a restriction 
or what does not need to be taken into account, as in the case 
of stipulating for volition in cases of chastity. An example of 
this is what Allah, May He be glorified, says -: "And force 
not your maid to prostitution if they desire chastity…."

( )
, 

though the reader of Qur'an knows that compulsion is 
forbidden whether the maids favor chastity or not. This 
research paper aims at shedding light upon this type of 
restrictions, illustrating the reason behind mentioning them, 
and explaining what they add to the meaning. The 
significance of this subject lies in studying one of Qur'an's 
styles and exposing an element of its inimitability and 

eloquence 

                                                 
(

1
) It's an adjective that is added to indicate a characteristic of the thing or person 

described, but by mentioning it, the injunction of the law doesn't change  

(
2
) Surat An-Nur: verse: 33.  
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 املةدمة

 الرمحن الرحي  اهلل بس 

احلمد هلل رب العاملة والصالة والسالم عن أعف األنبياء 

 .واملرسلة نبينا حممد وعن آله وصحبه أمجعة

 :أما بعد 

ف ن الكلامت أهم وسا ة نقة املعلومات من ذهن إىل آخر، فالكلامت 

ههل قوالب املعاف، أو الظروف احلاملة للمعاف، فكة صلمة تنقة جزءًا من 

 .عنى حتى يتم نقة املعنى صاماًل، إن مل تنقله الكلمة الواحدة صلهامل

وداللة الكلامت واألللا  عن املعاف املرادة إما أن تستلاد من ج ة 

النطق والترصي ، أو من ج ة التعريض والتلوي ، ومن الترصي  ما خيلى 

أن  حتى يكاد أن يكون تلوحيًا وتلميحًا، ومن التلوي  ما يظ ر حتى يكاد

 .(املنطويف واملل وم)يكون ترصحيًا، وهذا ما يدرسه العلامء يف علم 

أما حممد فنعم : عن حممد وأخيه عيد فقلت –ف ذا صان احلديث مثاًل 

الرجة ف ن لعبارت  هذه منطوقًا ومل ومًا، فاملنطويف الثناء عن حممد، 

 .واملل وم ذم عيد أو عدم استحقاقه للثناء

يف العمة باملل وم يف األحكام الرشعية فمن م من وقد اختلف العلامء 

ہ  ہ  ہ   ژ : استدل به ومن م من مل يستدل به فقوله تعاىل يف بعر الوالعدين

رب عيدل منطوقه ععن حعريم التعأفيف، ومل ومعه ععن حعريم الضع  ژھ  

                                                 

 .357د ف د الرومهل ص : دراسات يف علوم القرآن الكريم (1)

 .25: ااية : سورة اورساء  (2)
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رب عوإن صعان يعرى حعريم الضع -أيضًا، وأنكعر بععض العلعامء هعذا املل عوم

ال أنه ال حيتج هبذه ااية عن حريم السب لعدم صعحة إ -بنصوص أخرى

 .داللة املل وم عنده

واملستدلون باملل وم أيضاً ال يعملون بعه يف مجيع  األحعوال، إذ هعم ال سيعزون 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ : االسععتدالل بععاملل وم يف آيععات صثععرية صقولععه تعععاىل

لتحصن، وهو فاملل وم جواع إصراه ن إن مل يردن ا  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 .مل وم ال يعمة به وال يص 

ڳ  ڳ  ڳ  ژ : ويف قولععه تعععاىل يف املحرمععات مععن النسععاء

والربيبة ههل بنعت الزوجعة واملل عوم جعواع نكاح عا إن مل  ژڳ  

 .تكن يف ح ر عوج أم ا وهو مل وم ال يعمة به

ويسمى مثة هذا املل وم الذع ال يعمة به بمسميات عدة عند علامء 

 (.الصلة الكاشلة)سب علوم م من ا املسلمة ح

ويدخة حت هذا الوصف عدة نصوص يف القرآن الكريم وقد 

يوحهل هذا للقارئ بأن هذا الوصف أو القيد قد فقد قيمته البيانية أو 

البالغية أو أنه حشو يتنزه القرآن الكريم عنه فرغبت يف جالء هذا املعنى 

ه القيود امل ملة ومعاني ا وإعالة هذا اللبس وصشف الوجوه البالغية يذ

التهل تليدها والتهل ال يستغنى عن ا بأللا  أخرى أو صور تتللة، نسأل اهلل 

 .التوفيق والسداد

                                                 

 .55: ااية : سورة النور (1)

 .25: ااية : سورة النساء (2)
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 متهيد

أمج  علامء املسلمة قدياًم وحديثًا عن سالمة القرآن الكريم من 

 .ليس يف آياته أو مجله فحسب بة حتى يف حروفه. الزيادة أو النقصان

نافسون يف بيان ذل  فتصدت طا لة من م للكشف عن ثم ذهبوا يت

احلروف التهل توصف إعرابيًا عند النحاة بالزيادة أو الصلة وبينوا معاني ا 

 .وما تضيله من معان ال يمكن حقق ا بدوهنا

وإذا جتاوعنا هذا النوا ف نا سعن د نوععًا آخعر معن اجلمعة قعد حيسعب ا 

ېئ  ېئ  ىئ   ژ : تععاىل ظان ال تضيف معنى وال تزيده من نحعو قولعه

وإذ قد علم أن السقف ال يكون إال من فويف، فقعد يشعكة : ژىئ  ىئ  

معن معنعى ف عو معلعوم  ژىئ  ىئ  ژ عن بعض األف ام وما تضعيله مجلعة 

 .بداهة فام فا دة ذصر اللوقية هنا

فمععن  ژڃ  ڃ    چ  چ  ژ : وقععة مثععة ذلعع  يف قولععه تعععاىل

وصقولعه . إال ب ناحيه فام فا دة الترصعي  هبعاماملعلوم بداهة أن الطري ال يطري 

والصععيب وهععو املطععر ال يكععون إال مععن  ژڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ژ : تعععاىل

ومعععن  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ  :وصقولعععه. ج عععة السعععامء

                                                 

 .25: ااية: سورة النحة (1)

 .51: ااية : سورة األنعام (2)

 .10: ااية : ورة البقرةس (5)

 .70: ااية: سورة البقرة (4)
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 .املعلوم أن الكتابة ال تكون إال باليد

فام الذع تضيله أمثال هذه اجلمة البدهية املتبادرة إىل األذهان وههل 

ا ة يقف عندها املتدبر وقد أفردت يذا النوا من اايات القرآنية مس

 : دراستة

 . "البدهيات يف القرآن الكريم"األوىل دراسة نظرية تأصيلية بعنوان 

والثانية دراسة تطبيقية استقرا ية يف احلزب األول من القرآن الكريم 

ذا النوا من ويف ه "البدهيات يف احلزب األول من القرآن الكريم"بعنوان 

 .األسلوب القرآف جمال واس  لدراسات ورسا ة علمية

ويف القرآن الكريم نوا ثالث من اايات التهل قد يشكة عن بعض 

وهو ما  "الصلة الكاشلة "وهو ما نسميه بع . األذهان ما تضيله من معنى

 .أفردت له هذه الدراسة

 :أمهية املالضالع

ه بتعلقه بدراسة أسلوب من وتظ ر أمهية هذا املوضوا واحلاجة إلي

أساليب القرآن الكريم، وصشف وجه من أوجه إع اعه وبالغته، وبيان ما 

تضيله بعض الكلامت التهل قد يشكة عن بعض األذهان ما تضيله من 

معنى، وتزيده من بيان حيث ترد بعض األحكام الرشعية مقيدة بوصف أو 

إىل بعض األذهان بأن  عط أمج  العلامء عن عدم األخذ به مما قد يوحهل

أو أنه !! هذا القيد بالوصف أو الرشط قد فقد قيمته البيانية أو البالغية

حشو يتنزه القرآن الكريم عنه فكان لزامًا أن نعتنهل هبذا النوا من القيود 

 .وأن نتحرى معاني ا والغرض من ذصرها وحرع األوجه البالغية في ا
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 :الدرا ات السابةة

حمارضة علمية يف املدينة النبوية عن هذا املوضوا ألقيت قبة سنوات 

ودعوت الباحثة للكتابة فيه ف و موضوا يكشف أوج ا من بالغة القرآن 

 .حرع بأهة العلم إبراعها 

وقد نرش أخهل الدصتور عيل بن جريد العنزع بحثا قيام يف جملة مع د 

ة ليس له يهداية احلريان فيام ق) اومام الشاطبهل العدد التاس  بعنوان 

مج  فيه اايات التهل قية ليس يا مل وم تالف ( مل وم تالف من القرآن

  فيه عرشين آية نحت هذا ومج. مل أر مصنلا مجعه : من القرآن وقال

 .املنحى

وتظ ر إشارات ملسا ة املوضوا يف بعض صتب التلسري عن اختالف 

لعقا د والبالغة بين ا يف الكثرة والقلة وصذا يف بعض صتب أصول اللقه وا

 .والنحو من غري تلصية وشمول أو إفراد واستقالل

وال يزال املوضوا بحاجة إىل دراسات علمية وبراع الوجوه البالغية 

 يف تلكم اايات

 :تعريفها وبيان املرام هبا

مل أجد من عرف ا تعريلًا موجزًا وإنام وجدت من يرشح معناها عحًا 

 :ل يف تعريل اخيرج عن حد التعريف ولعيل أقو

 . ههل وصف موجود يف املوصوف غالبًا وال يتعلق احلكم به

 :وبيان ذل  أن عالقة الصلة باملوصوف إمجاالً 

أن تكععون العمععة لععه ال تنلعع  عنععه بحععال وال يتعلععق احلكععم هبععا  -1
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ېئ  ېئ  ىئ   ژ  : وصقولععه  ژڃ  ڃ    چ  چ  ژ : صقولععه تعععاىل

وهععذا . وغععري ذلعع   ژڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ژ  :وقولععه  ژىئ  ىئ  

النوا من البدهيات وليس صلة صاشلة ألنه ال يتصور االنلكاك عن الصعلة 

 . فال يق  لبس يف عدم تعلق احلكم هبا ألنه ال صورة أخرى غريها

إن الصلة الكاشلة ههل املبينة حلقيقة متبوع ا  ": ويذا قال الرشواف

راغ يشغله والالعمة ههل صقويم اجلسم الطوية العريض العميق حيتاج إىل ف

التهل ال تنل  عن متبوع ا وليست مبينة ملل ومه صالضاح  بالقوة بالنسبة 

 . "لإلنسان

أو أن تكون متعلقة باملوصوف غالبعًا وهعذه هعهل التعهل قعد يشعكة  -2

ڍ   ژ : صقولععه تعععاىل. تعلععق احلكععم هبععا إال أن العلععامء مل يعتععربوه يف احلكععم

فعع رادة التحصععن غالبععة وليسععت  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 .دا مة وال اعتبار يذا القيد فال سوع إصراه ا إن أرادت أو مل ترد

وأما احلالة الثالثة وههل أن يكون تعلق الصلة باملوصوف نادرًا  -5

 .ف ذه ليست صلة صاشلة ويا أحوايا اخلاصة

وإذا صانعت بضعدها تتميعز األشعياء فعع ن قسعيم الصعلة الكاشعلة هععو    

                                                 

 .51: ااية: سورة األنعام (1)

 .25: ااية : سورة النحة (2)

 .10: ااية: سورة البقرة  (5)

 .551ص  1جع : حوال الرشواف عن حلة املحتاج برشح املن اج (4)

 .55: ااية : سورة النور  (3)
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وصف املؤثر ويقال له أيضًا الوصف املنشىء وهعو الوصعف العذع يتعلعق ال

،   ژہ  ہ  ھ  ژ : بععه احلكععم وإذا حععذف تغععري احلكععم صقولععه تعععاىل

 . ژ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئژ : وصقوله تعاىل

ومن خصا   الصلة الكاشلة أنه ال سوع اللصة بة املوصوف 

ن الصلة الكاشلة خرب عن والصلة باخلرب إال يف الصلة الكاشلة أل

املوصوف عند التحقيق فتكون بمنزلة اخلرب بعد اخلرب وهذا جا ز باالتلايف 

 .عندهم

وصام تق  الصلة الكاشلة يف اايات ف هنا تق  يف احلديث صقوله صن 

 .(5) (أعالذ بكلامت اهلل التامات)اهلل عليه وسلم 

ت من باب الوصف قال النلراوع ووصف صلامت اهلل بالتاما

 .(4)الكاشف ال املخص  ألن صلامته صل ا تامات

إذا استيقظ أحدصم من اللية فال  ": وصقوله صن اهلل عليه وسلم

يدخة يده يف اوناء حتى يلرغ علي ا مرتة أو ثالثًا ف ن أحدصم ال يدرع 

ب قيد أغلبهل عند اجلم ور ألن غال "من اللية"فقوله  (3)"فيم باتت يده

                                                 

 .143: ااية: سورة األنعام (1)

 .4: ااية : سورة الطاليف (2)

 .1225ص  1أبو البقاء الكلوع جع: الكليات (5)

 .5171رواه مسلم رقم  (4)

 .454ص  2أمحد بن غنيم النلراوع جع: عح رسالة القريواف: اللواصه الدواف (3)

وصعححه األلبعاف صعحي  سعنن ابعن . أبواب الط ارة  505رواه ابن ماجه يف سننه رقم (5)

 51ماجه ص
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 .النوم إنام يكون يف اللية وإال ف ن احلكم ال يتغري إذا قام من الن ار

قال الطحاوع يف حاشيته ( عج حديد)ويف لغة العرب عامة صقويم 

قال يف الرشح والزج احلديدة يف ( عج حديد)قويم : عن مراقهل اللالح

 هع فاوضافة للبيان وإذا قرىء بالتنوين ف و من الوصف. أسلة الرم  أ

  . (5)الكاشف

 :أ امؤ ا

وتعددت مسميات وأوصاف العلامء للصلة الكاشلة فمن م من 

سامها بالوصف املناسب، أو الوصف الكاشف، ومن م من يصل ا 

األوصاف عديمة "أو  "األوصاف غري اللّعالة"بأوصاف تتللة صقويم 

القيود  "و أ "موان  اعتبار مل وم املخاللة"أو  "القيود امل ملة"أو  "األثر

وغري ذل  وههل أوصاف متعددة ويريدون هبا الصلة  "التهل ال اعتبار يا

 .الكاشلة

ولعل  تسأل بعد هذا عن سبب وصل ا بالكاشلة وذل  ألن 

وجودها ال يؤثر يف احلكم وإنام تكشف حال املوصوف وصلته دون تقييد 

ف ا وإنام احلكم هبا، ولذا ف ن هذا االسم يطلق عن صة صلة ال يتغري موصو

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ژ  :يتغري متعلقة فلهل قوله تعاىل

 .(1)ژى   ائ  ائ        ەئ  ەئ    ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

                                                 

 .245ص  1جع (1)

 .21: ااية : سورة سبأ (2)
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أن علم اهلل من األعل إىل األبد حميط بكة معلوم  ": قال الراعع

وعلمه ال يتغري وهو يف صونه عاملًا ال يتغري ولكن يتغري تعلق علمه ف ن 

صلة صاشلة يظ ر هبا صة ما يف نلس األمر، فعلم اهلل يف األعل أن  العلم

العامل سيوجد ف ذا وجد علمه موجودًا بذل  العلم، وإذا عدم علمه 

أن املرآة املصقولة في ا الصلاء فيظ ر في ا صورة عيد : مثاله. معدومًا بذل 

ري يف ذاهتا وال إن قابل ا، ثم إذا قابل ا عمرو يظ ر في ا صورته، واملرآة مل تتغ

 .(2)"تبدلت يف صلاهتا إنام التغري يف اخلارجات فكذل  ه نا

 :نشأهتا

ونريد بذل  نشأة هذا املصطل  وصلته بالعلوم الرشعية والعربية 

حيث ن د اوشارة إىل هذا املصطل  أو مرادفاته يف علوم ، األخرى

 .متعددة

يد م مة وقد فلهل صتب التلسري ن دها عند تلسري صة آية في ا ق

 .احتوت صتب التلسري عن عدد صثري من ذل 

صام ن ده يف صتب علوم القرآن الكريم يف مباحث بالغة القرآن 

 وأسلععوب 

التوصيد وممن عرض له الزرصيش يف القسم الساب  عرش منه يف مبحث 

 .خروج الللظ ترج الغالب

                                                 

 5لل معة جعع : وانظر اللتوحات اويية 234-235ص  23الراعع جع : ملاتي  الغيب (1)

 .220ص 
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 مبحث ويف علم أصول اللقه يبحثه العلامء يف املنطويف واملل وم يف

 .مل وم املخاللة وعوط العمة به

ويف علم البالغة تناوله علامؤها يف عدة علوم من ا صأحوال املسند 

 .والتوصيد والتقييد بالرشط وغري ذل 

فضاًل عن علم الكالم . صام بحثه علامء النحو يف باب الرشط وغريه

 .واجلدل ومباحث العقيدة

ملصطل  ما ذصره أبو السعود ومن الشواهد عن تناول امللّسين يذا ا

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ژ: يف تلسريه لقوله تعاىل

صلة صاشلة للمطللة شارحة لكيلية تطليل م الذع استحقوا  ژۋ

 .الخ.. به الذم والدعاء بالوية

ې  ې  ې  ى  ى   ژ: وقال جالل الدين احليل يف تلسري قوله تعاىل

 . صاشلة ال مل وم ياصلة   ژائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  

صلة   ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ژ: وقال يف تلسري قوله تعاىل

 .صاشلة

                                                 

 .2-1اايتة : سورة املطللة (1)

 .124ص  0جع: أبو السعود العامدع: إرشاد العقة السليم  (2)

 .115ااية : سورة املؤمنون (5)

 .251ص  3بحاشية اجلمة اللتوحات اويية جع : جلاللة تلسري ا (4)

 .3: ااية: سورة الشعراء (3)

 .511ص  3جع : املرج  السابق (5)
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 .(7)ژۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ   :وقال األلو  يف قوله تعاىل

صلة تصصة للمطللة الذين نزلت في م ااية، أو صلة صاشلة 

 . (1)حلايم شارحة لكيلية تطليل م

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ           ٺ  ٺ  ٿژ :لسري قوله تعاىلوقال يف ت

إما جمرور عن أنه صلة ذامة للمكذبة، أو بدل منه، أو مرفوا أو  (2)ژٹ

 .  (5)وجوع أن يكون صلة صاشلة موضحة. منصوب عن الذم

 .   (4)ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ : وقال يف تلسري قوله تعاىل

ال يقيه من الرتاب لء، ويف  وعن ابن عباس أنه فّسه هنا بالذع

رواية أخرى هو املطروح عن ظ ر الطريق قاعدًا عن الرتاب ال بيت له 

وهو قريب مما أخرجه ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعًا هو الذع مأواه 

ويف رواية أخرى عن ابن عباس هو الذع . املزابة ف ن ص  ال يعدل عنه

... ًا أنه ليس فيه إال الرتابخيرج من بيته ثم يقلب وج ه إليه مستيقن

 .(3)"والصلة عن بعض هذه التلاسري صاشلة وبعض آخر تصصة

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ : وقال ابن عاشور يف تلسري قوله تعاىل

                                                 

 .1: ااية : سورة املطللة (1)

 .51ص  52األلو  جع : روح املعاف (2)

 .12-0ااية : سورة املطللة (5)

 .72ص  52جع : املرج  السابق (4)

 .14: ااية : سورة البلد (3)

 .151ص  52جع : املرج  السابق (5)
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فاحلععال هنععا بمنزلععة الصععلة الكاشععلة يف قولععه . (5)ژڤ  ڦ  ڦ   

ۈ  ژ  :وقولععععععه(7)ژې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  ژ : تعععععععاىل

وليس املراد تقييد الن هل ععن اخليانعة .  (1)ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  

بحالة العلم هبا ألن ذل  قليعة اجلعدوى فع ن صعة تكليعف مرشعوط بعالعلم 

 .                       (0)وصون اخليانة قبيحة أمر معلوم

ڃ  چ  چ  ژ : يف تلسععري قولععه تعععاىل -رمحععه اهلل تعععاىل -وقععال 

وانتصب تعربج اجلاهليعة األوىل ععن امللععول املطلعق  (1)ژ چ  چ

وصعف ( األوىل)ووصعل ا بعع : ثم قعال. (2)وهو يف معنى الوصف الكاشف

 .  (5)"صاشف

 .واألمثلة عن ذل  صثرية جدًا يف صتب السلف واخللف

 :صلتها بعل  أصالل الفة 

واملل وم ويبحث علامء أصول اللقه الصلة الكاشلة يف باب املنطويف 

 .يف مسألة العمة بمل وم املخاللة وبيان ذل 

                                                 

 .27: ااية: سورة األنلال (1)

 .22: ااية: سورة املؤمنون  (2)

 .115: ااية : سورة البقرة (5)

 .524ص  0ابن عاشور جع : التحرير والتنوير  (4)

 .55: ااية: األحزاب سورة (3)

 .12ص  22جع : املرج  السابق (5)

 .15ص  22جع : املرج  السابق (7)
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أن احلكم إما أن يكون منطوقًا أو مل ومًا ف ن صان منطوقًا فال خعالف 

 ژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ژ :يف وجععوب العمععة بععه صقولععه تعععاىل
(4) 

فتحريم التأفيف منطويف به يف ااية ويل م منه حريم السب معن بعاب أوىل 

 .سب غري منطويف وإنام هو من املل ومإال أن حكم ال

واملل وم قد يكون مل وم موافقه وهو ما وافق حكم املل وم فيه 

 .حكم املنطويف صام يف املثال السابق فحكم السب صحكم التأفيف التحريم

وأما مل وم املخاللة ف و أن يكون حكم املل وم تاللًا حلكم املنطويف 

 (3)ژ ٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ: صقوله تعاىل

فوجوب النلقة للمطلقة احلامة منطويف واملل وم أن غري احلامة ال جتب 

عن الزوج نلقت ا ف ذا مل وم تاللة وهو مما اختلف العلامء يف العمة به 

 .فأجاع اجلم ور العمة به وخالل م احلنلية والظاهرية

 واشرتط اجلم عور عوطعًا للعمعة بمل عوم املخاللعة إن تعوفرت وإال

أمهة القيعد ومل يعمة به وهو ما نسعميه بالصعلة الكاشعلة صاشعرتاط م أن ال 

ڳ  ڳ  ڳ  ژ : يكععون القيععد خععرج تععرج الغالععب صقولععه تعععاىل

فالربيبة وههل بنعت الزوجعة حعرم ععن عوج أم عا سعواء  (1) ژڳ  

صانت يف ح ره صام جاء يف ااية أو مل تكن وإنعام نع  ععن احل عور مع  أهنعا 

ن مل تكن يف احل ر ألن الغالب أهنا يف ح ره م  أم ا وصذا األمعر يف حرم وإ

                                                 

 .25ااية : سورة اورساء (1)

 .5: ااية: سورة الطاليف (2)

 .25: ااية : سورة النساء (5)
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 .بقية الرشوط

 .وقد قسمت الصلة الكاشلة إىل أنواا بنيت ا عن هذه الرشوط

 :أنالاعها

وقد حاولت أن أقسم الصلة الكاشلة حسب املان  العتبارها أو 

عن  موجب إمهايا ف معت من صتب التلسري واألصول نحو عرشين مانعاً 

العمة بمل وم املخاللة أو عطًا للعمة بمل وم املخاللة أو نوعًا للصلة 

الكاشلة فكل ا تقسيامت تداويا العلامء من قبيل، وقد يدخة بعض ا يف 

بعض عند التأمة والتدبر، وهناك غريها مما مل أجد له أمثلة يف القرآن 

 .الكريم

بعض وهذا  وبعض هذه األحوال أو األنواا أو الرشوط أش ر من

التقسيم ليس إال جمرد حماولة جلم  هذه األحوال وقد يكون هناك تسمية يا 

 :فمن ذل . أديف

 :ما خرجت خمرج الغال  -3

أن ال  -صام أسللت -حيث يشرتط العلامء للعمة بمل وم املخاللة

 .يكون القيد خرج ترج الغالب

يف  روط وال يكاد يغلله أحد ممن صتبعوهذا الرشط من أش ر الش

 .املنطويف واملل وم أو مل وم املخاللة

 (2)ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ : ومععن أمثلتععه قولععه تعععاىل

                                                 

 .25: ااية : سورة النساء (1)
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فالربيبة وههل بنت الزوجة حرم عن عوج أم ا، ومل عوم املخاللعة أهنعا إذا مل 

تكن يف ح ر الزوج ال حرم عليه، م  أهنا حرم سعواء صانعت يف ح عرة أم مل 

أن بنععت الزوجععة تعععيش عنععد أم ععا معع   تكععن، وإنععام ذصععر القيععد ألن الغالععب

ں  ڻ  ژ ويععذا قععال بعععده . الععزوج اجلديععد، وال أثععر يععذا القيععد يف احلكععم

فععع ن مل يكعععن يف : ومل يقعععة ژڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  

فدل عن أن احل ر خرج تعرج :  -رمحه اهلل تعاىل -ح ورصم قال الزرصيش

 .العادة 

دمه يف اوباحة ملا حيدثه صوهنا وأرى أن ذصر احل ور م  عدم اعتبار ع

يف ح ره من الوقار بين ا وبة حاجرها إذا صانت يف ح ره ف هل أشبه ما 

تكون بابنته فتنلر الطباا السليمة من ذل  فبين ا وابنته شبه من وج ة 

صوهنا يف ح ره وصوهنا بنت عوجته والبنت صذل  فأصد جانب التحريم بام 

 .أسلوب القرآن الكريم واهلل أعلمينلر منه وهذا مش د ملحو  يف 

ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ژ : ومن األمثلة عن ذل  قوله تععاىل

فالقيد بالسعلر ال اعتبعار لعه فع ن العرهن ال يقترصع ععن  ژ پ  ڀ

ر وإنعام ذصعر حالعة السعلر ألن فقعد عحالة السلر بة يف حالتهل السعلر واحلضع

 . واألمثلة عن ذل  صثرية -رصيشصام قال الز –الكاتب يكون فيه غالبًا 

واجلرع عن الغالب  " :يف تلسريه -رمحه اهلل تعاىل –قال الشنقيطهل

                                                 

 .27ص  5بدر الدين الزرصيش ج: الربهان يف علوم القرآن (1)

 .21: ااية : سورة البقرة (2)

 .21ص  5جع: املرج  السابق (5)
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من موان  اعتبار مل وم املخاللة صام ذصرنا يف هذا الكتاب مرارًا والعلم عند 

  . (4)"اهلل تعاىل

 :   ما كانت لبيان الالابع -9

وقعد تقعرر يف األصعول  ": ريهيف تلس -رمحه اهلل تعاىل -قال الشنقيطهل

أن من موان  اعتبار مل وم املخاللعة صعون املنطعويف نعاعالً ععن حادثعة واقععة 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ : ولذا مل يعترب مل وم املخاللعة يف قولعه تععاىل

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  :وال يف قولععععععععععععه (1)ژڈ  ژ  

ألول نعزل يف إصعراه ابعن ألن صال من ام نزل يف حادثة واقععة فعا (2)ژۉ

والثاف نزل يف قعوم معن . ُأيّب جواريه عن الزنا وهن يردن التحصن من ذل 

األنصار َوالوا الي ود من دون املؤمنة فنزل القعرآن يف صعة معن ام ناهيعًا ععن 

 . (5)"الصورة الواقعة من غري إرادة التخصي  هبا

ڳ     گ    گ  گ  گژ : قولعععه تععععاىل -أيضعععاً  -وذصعععر منعععه

ومل ععوم املخاللععة أن احلععر ال يقتععة بععاألنثى، واألنثععى ال يقتععة  (4)ژڳ

وذلعع  املل ععوم غععري معتععرب ألن سععبب نععزول اايععة أن قومععًا . بالععذصر مععثالً 

تطاولوا عن قوم وقالوا إن العبد منا إنام يساويه احلعر معنكم، واملعرأة منعا إنعام 

                                                 

 .251ص  1الشنقيطهل جع : أضواء البيان (1)

 .55: ااية: سورة النور (2)

 .21: ااية: سورة آل عمران (5)

 .530-531ص  1الشنقيطهل جع : أضواء البيان  (4)

 .171: ااية : سورة البقرة  (3)
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 . (3)"سواء يساوهيا الرجة منكم فنزل القرآن مبينًا أهنم

فتحريم القتة  (5)ژ ڇ  چ  چ   چ  چژ: وصذل  قوله تعاىل

ليس مقيدًا بخشية اوماليف فقتة األبناء حرام يف حال خشية اوماليف 

وحال عدم خشيته وإنام  ح بخشية اوماليف ألهنم يف الواق  صانوا 

 .يلعلون ذل  فن اهم عن الصورة وال يعنى هذا جواع غريها

 : كرت ل متنانما ذ -1

: وقد ترد الصلة الكاشلة لإلمتنان ال لتقييد احلكم هبا صقوله تعاىل

فتقييد اللحم  (7)ژۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ

املباح بالطرع ال يدل عن حريم السم  امل لف أو ما ليس بطرع ب مجاا 

ر مل وم وإن من موان  اعتبا": -رمحه اهلل تعاىل -العلامء صام قال الشنقيطهل

املخاللة صون الن  مسوقًا لالمتنان ف نه إنام قيد بالطرع ألنه أحسن من 

 . (1)"غريه فاالمتنان به أتم

يعنعهل املسعافرين وهعهل  (2)ژۆئ  ۈئ   ژ  :وصقوله تعاىل ععن النعار

أيضًا متاا لغري املقوين من املقيمة وإنام خ  املقوين ملزيعد حعاجت م إلي عا 

                                                 

عيل بن أمحد الواحعدع : وانظر أسباب نزول القرآن . 72-71ص  2جع : املرج  السابق (1)

 137ص 

 .51: ااية: اورساء سورة (2)

 .14: ااية: سورة النحة (5)

 .252-220ص  5الشنقيطهل ج: أضواء البيان (4)

 .75: من ااية: سورة الواقعة (3)



 هـ8341( 81)للدراسات القرآنية العدد " تبيان"جملة 

 
412 

 .ستضاءة وإصالح الزادمن االستدفاء واال

وقد تقرر يف األصول أن من موان  اعتبار مل وم املخاللة صون الللظ 

واردًا لإلمتنان وبه تعلم أنه ال يعترب مل ومًا للمقوين ألنه جاء لالمتنان أع 

 .(5)وههل متاا أيضًا لغري املقوين من احلارضين بالعمران

 :ما ذكرت للمبالغة يف التكثري -4

ٱ    ٻ  ٻ   ژ : وله تعاىل تاطبًا نبيه صن اهلل عليعه وسعلموذل  صق

فالقيد بسعبعة  (4)ژ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ

ويعذا قعال الرسعول صعن . مرة ال يعنهل أنه لو عاد عن السبعة لغلر اهلل يعم

إف خععريت فععاخرتت لععو أعلععم أف إن عدت عععن السععبعة "اهلل عليععه وسععلم 

، وم  علمه عليه الصالة والسالم بأنه لعن يغلعر اهلل (3)ر له لزدت علي ا يغل

يعم لععو عاد ععن السععبعة إال أنعه غلععب عليعه جانععب الرمحعة بأمتععه فقععال إف 

 .خريت فاخرتت

فليس الغرض من ذصر السبعة القيد وإنام الغرض بيان أن االستغلار 

 .للكلار واملنافقة لن يليدهم م ام صثر

 :   ا كانت جالابا  لسؤالم -1

ڑ  ڑ  ک  ک  ک       ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ: صقوله تعاىل

                                                 

 .705ص  7جع : املرج  السابق (1)

 .12: ااية : التوبة  سورة (2)

 صتاب التلسري باب املؤللة قلوهبم 4571صحي  البخارع حديث رقم  (5)
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فمل وم نلهل اجلناح اوباحة وجواع  ژ ک  گ  گ  گ  گ   ڳ

وقد قالت أم املؤمنة عا شة ريض اهلل عن ا . الرتك وليس وجوب السعهل

  ڑ   ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ: لعروة بن الزبري أرأيت قول اهلل تعاىل

: قال عروة بن الزبري. ژ ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ

بئسام قلت : فواهلل ما عن أحد جناح أن ال يطوف هبام، فقالت عا شة: قلت

يا ابن أختهل إهنا لو صانت عن ما أولت ا عليه صانت فال جناح عليه أن ال 

ون لُّ نوا هُيِ ولكن ا إنام أنزلت أن األنصار صانوا قبة أن يسلموا صا. يطوف هبام

وصان من أهةَّ يا يتحرج أن ، ملناة الطاغية التهل صانوا يعبدوهنا عند املشلة

يطوف بالصلا واملروة، فسألوا عن ذل  رسول اهلل صن اهلل عليه وسلم 

. يا رسول اهلل، إنا صنا نتحرج أن نطوف بالصلا واملروة يف اجلاهلية: فقالوا

ڑ  ڑ  ک  ک  ک       ژڈ  ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ژ : فأنزل اهلل عز وجة

ثم قد سن رسول اهلل صن : قالت عا شة. ژ ک  گ  گ  گ  گ ڳ

اهلل عليه وسلم الطواف هبام فليس ألحد أن يدا الطواف هبام أخرجاه يف 

 .الصحيحة

أصنتم تكرهون " :وروى البخارع عن أنس ريض اهلل عنه أنه سئة

صانت من شعا ر اجلاهلية حتى نعم، ألهنا : السعهل بة الصلا واملروة؟ قال

                                                 

 .131: ية اا: سورة البقرة (1)

( 4403( )1545)واحلععديث رواه البخععارع رقععم  212ص  1جععع : تلسععري ابععن صثععري (2)

 (.1277)ورواه مسلم ( 4151)
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ : أنزل اهلل

 . (5)ژ گ  گ  گ   ڳ

صان إساف عن الصلا وصانت نا لة عن املروة وصانوا : قال الشعبهل

 . (4)يستلموهنا فتحرجوا بعد اوسالم من الطواف بين ام فنزلت هذه ااية

يععة لنلععهل احلععرج الععذع يف نلوسعع م ملطابقععة احلععال فنلععهل احلععرج يف اا

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ : ومثة هذا قوله تععاىل. واجلواب للسؤال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ : وقولععععه. (1)ژ ٺ  ٿ  ٺٺ

م  أن اوصالح بين م مرغب فيه وإنام املعراد ال إثعم  (2)ژ پ  ڀ  ڀ      ڀ

بة وهعو إثعم ععارض فاجلنعاح املنلعهل يف عليه فيام نق  من حعق أحعد اجلعان

الطواف بة الصلا واملروة صذل  جناح ععرض للسععهل بين عا وقعت نصعب 

 . (5)إساف ونا لة علي ام وليس لذات السعهل فلام عال سببه عال اجلناح

أن ااية نزلت جوابًا لسؤال من  -رمحه اهلل تعاىل -وقال الشنقيطهل

ة جناحًا وإذًا فذصر رف  اجلناح ملطابقة ظن أن يف السعهل بة الصلا واملرو

فلو سأل  سا ة . اجلواب للسؤال ال وخراج املل وم عن حكم املنطويف

ال جناح : هة عيل جناح يف أن أصيل اخلمس املكتوبة؟ وقلت له: مثاًل قا اًل 

                                                 

 .1541صحي  البخارع رقم  (1)

 .212ص  1جع : تلسري ابن صثري (2)

 .121: من ااية: سورة النساء (5)

 .112: من ااية : سورة البقرة (4)

 .55ص  2عاشور جع  ابن: التحرير والتنوير (3)
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ال : بأهنا غري واجبة، وإنام قلت: علي  يف ذل ، مل يلزم من ذل  أن  تقول

ومعنى ذل  أن املنطويف : ثم قال.. ابق جواب  السؤال جناح يف ذل  ليط

إذا صان جوابًا لسؤال فال مل وم تاللة له ألن املقصود بللظ املنطويف 

 . (4)"مطابقة اجلواب للسؤال ال إخراج املل وم عن حكم املنطويف

فإن كان ل  مليل خاص أخذ . ما كان للمفهال  في  حك  خاص ب  -6

 :    و الصفة الكاشفة ب  ول يعمل بالةيد أ

ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ژ : ويظ ر ذل  باملثال صقوله تعاىل

ىت    يت  جث         مث   ىث    متيئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  خت

 . (3)ژيث

ر الصالة، والصواب أنه ال عفمل وم ااية أنه يف حالة األمن ال تقص

يف حالة األمن ورد بن  ر الصالة عيص  االحت اج هبذا املل وم ألن قص

 .آخر  ي  ومنطويف وهو أقوى من املل وم يف هذه ااية

األوىل معتعربة ويعمعة هبعا : داللتعان  ژمب  ىب   ژ : ولععة لقولعه تععاىل

وههل أن املراد بالصالة هنا صالة اخلعوف ولعيس صعالة السعلر وداللعة غعري 

ذه الصعورة معتربة وال يعمة هبا وههل أن القرص ال يكون يف حالة األمن وهع

 .ههل املرادة هنا

اعترب قيد اخلوف هنا  -رمحه اهلل تعاىل -ولذا ن د الشيخ الشنقيطهل

                                                 

 .241ص  3الشنقيطهل جع : أضواء البيان (1)

 .121: ااية : سورة النساء (2)
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 ،معترب  ژ مب      ىب   يب  جت   حت  ختژ : فرشط اخلوف يف قوله": حيث قال

وإن مل ختافوا من م أن يلتنوصم فال تقرصوا من صيليت ا بة صلوها عن : أع

 . "أصمة اييئات

محة القرص عن قرص الكيلية وليس الكمية  -هلل تعاىلرمحه ا -إال أنه

ويدل عن أن املراد بالقرص يف هذه ااية القرص من صيليت ا صام ": حيث قال

ويؤيده أيضًا أن "ثم ذهب يذصر أدلته عن ذل  ومن أدلته قوله  "..ذصرنا

 .قرص عددها ال يشرتط فيه اخلوف

به يف السلر وهم يف وقد صان صن اهلل عليه وسلم يقرص هو وأصحا

ر عوممن قال بأن املراد بالقص.. غاية األمن صام وق  يف ح ة الوداا وغريها

جماهد والضحاك والسدع نقله عن م : يف هذه ااية قرص الكيلية ال الكمية

 . "ابن صثري

والقرص جا ز م  أمن السلر، ألن ذل  خرج ترج ": وقال الزرصيش

رسول اهلل صن اهلل عليه وسلم وأصحابه  الغالب ال الرشط وغالب أسلار

ر عمل ختُة من خوف العدو، ومن م من جعة اخلوف هنا عطًا إن محة القص

عن ترك الرصوا والس ود والنزول عن الدابة واالستقبال ونحوه ال يف 

عدد الرصعات لكن ذل  شدة خوف ال خوف، وسبب النزول ال 

 . (1)"يساعده

                                                 

 .551ص  1الشنقيطهل جع : أضواء البيان  (1)

 .باختصار يسري – 550-551ص  1الشنقيطهل جع : أضواء البيان (2)

 .21ص  5الزرصيش  جع : الربهان يف علوم القرآن  (5)
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ال يعترب يف إلزام املسافر غري اخلعا ف  ژمب   ىب   ژ : وظ ر هبذا أن قوله

 .واهلل أعلم .باومتام يف عدد الرصعات

 :ما ذكر عا وج  التبعية ليشء آخر -1

إذ معن  (2)ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ : صقوله تععاىل

املعلوم أن املعتكعف ال سعوع لعه مبعاعة الزوجعة خعارج املسع د وإنعام ذصعر 

 .املس د لتبعيته لالعتكاف

 :  ما ذكر للتنفري -3

ٿ  ٿ  ٹ   ژ : وقد ترد الصعلة الكاشعلة للتنلعري صقولعه تععاىل

واملععؤمن ال يأصععة حلععم أخيععه ميتععًا وال  (5)ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .حيًا، وإنام ذصر امليت لزيادة التنلري

قععال ابععن . (4)ژ ڃ  چ  چ  چ  چژ : وصقولععه تعععاىل

. فانتصععب تععربج اجلاهليععة األوىل": ايف تلسععريه -رمحععه اهلل تعععاىل –عاشعور 

عن امللعول املطلعق وهعو يف معنعى الوصعف الكاشعف أريعد بعه التنلعري معن 

 . (3)"التربج

فالربعا صلعه  (5)ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئژ : وصقوله تععاىل

                                                 

 .117: اية من ا: سورة البقرة  (1)

 .12: ااية: سورة احل رات (2)

 .55: ااية : سورة األحزاب (5)

 .12ص  22ابن عاشور جع : التحرير والتنوير (4)

 .152: ااية: سورة آل عمران (3)
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حرام قليله وصثرية وليس ما صان أضعافاً مضعاعلة فحسعب ولععة ذصعر األضععاف 

ري  باملضعاعلة تنلعرياً معن عيف حريم الربعا ألن يف التصعاملضاعلة م  مراعاة التدرج 

 .الصورة ملا توحهل به من جش  املرايب وطمعه وقسوته واهلل أعلم

وهناك أحوال وأنواا أخرى صثرية حتاج إىل استقراء للنصوص 

 :القرآنية ورضب األمثلة من ا مثة

 .ما صانت للرتغيب أو الرتهيب -1

 .وما صانت للتلخيم -2

 .صانت لتأصيد احلالما  -5

 .ما صانت للحث عن االمتثال -4

 .ما صانت تقديرًا جل ة املخاطب باملسكوت عنه أع املل وم -3

 .ما صانت لرف  اخلوف -5

 .ما صانت لتعليق احلكم علي ا -7

ما صان املنطويف حمة إشكال يف احلكم واملل وم ال إشكال فيه  -1

وإنام ذصر  (1)ژڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ : صقوله تعاىل

القاتة اخلطأ الحتامل سالمته وبراءته أما القاتة املتعمد فال إشكال فيه 

فن  عن ما فيه إشكال لدف  توهم براءته وترك املتعمد لعدم اوشكال يف 

وإنام ذصرت مثاال يذا النوا دون غريه لغموضه واحلاجة إىل مثال . حكمه

 .وغري ذل  من األنواا واألحوال ،لل مه

                                                 

 .02: ااية: سورة النساء (1)
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 اخلامتة   

 :وختاما فقد صشف هذا البحث عن وجاعته 

أمهية هذا املوضوا واحلاجة إليه لتعلقه بدراسة أسلوب من   -3

 أساليب القرآن الكريم، وصشف وجه من أوجه إع اعه وبالغته،

هذا املوضوا بحاجة إىل دراسات  -حسب علمهل –ال يزال    -2

غة أو النحو أو غري مستقلة وبحوث علمية سواء يف علم التلسري أو البال

 .ذل  من العلوم

وصف موجود يف املوصوف غالبًا  عرفت الصلة الكاشلة بأهنا  -5

 . وال يتعلق احلكم به

للصلة لكاشلة عند العلامء عدة مسميات فمن م من سامها   -4

األوصاف " عبالوصف املناسب، أو الوصف الكاشف، ومن م من يصل ا ب

موان  "أو  "القيود امل ملة"أو  "ثراألوصاف عديمة األ"أو  "غري اللّعالة

وغري ذل  وههل  "القيود التهل ال اعتبار يا "أو  "اعتبار مل وم املخاللة

 .أوصاف متعددة ويريدون هبا الصلة الكاشلة

ورد مصطل  الوصف الكاشف ومرادفاته يف علوم تتللة    -3

ويف صتب علوم القرآن الكريم يف مباحث . حيث ن ده يف صتب التلسري

غة القرآن وأسلععوب التوصيد ويف علم أصول اللقه يبحثه العلامء يف بال

ويف علم .املنطويف واملل وم يف مبحث مل وم املخاللة وعوط العمة به

البالغة تناوله علامؤها يف عدة علوم من ا صأحوال املسند والتوصيد والتقييد 

فضاًل عن . صام بحثه علامء النحو يف باب الرشط وغريه.بالرشط وغري ذل 
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 .علم الكالم واجلدل ومباحث العقيدة

 :ذصرت عددا من أنواا الصلة الكاشلة ومن ا   -5

 ما خرج ترج الغالب - أ

 ما صانت لبيان الواق     - ب

 ما ذصرت لالمتنان    - ت

 ما ذصرت للمبالغة يف التكثري   - ث

 ما صانت جوابًا لسؤال  - ج

ف ن صان له دلية خاص . ما صان للمل وم فيه حكم خاص به    - ح

 ذ به ومل يعمة بالقيد أو الصلة الكاشلةأخ

 ما ذصر عن وجه التبعية ليشء آخر   -  

 ما ذصر للتنلري  - د

 .ما صانت للرتغيب أو الرتهيب  - ذ

 .وما صانت للتلخيم  - ر

 وغري ذل .  ما صانت لتأصيد احلال  - ع

موضوا الصلة الكاشلة بحاجة ماسة إىل دراسة أو دراسات   -7

 .الكريم تصل  رسا ة علمية متعددةوافية تنظريية واستقرا ية يف القرآن 

 .وصن اهلل وسلم عن نبينا حممد وعن آله وصحبه أمجعة
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Assunah wal Jama’ah . 
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(Jurisprudential Citation). 

 It should be written in correct language. 

 It should punctuated correctly. 

 It should not have been published elsewhere. 

 It should not be extracted from other research or dissertation 

for which the researcher has received a degree.  

 Footnotes should be placed and numbered at the bottom of 

each page separately, and be set up automatically, not 

manually.  

 Punctuation is part of the word, so no space should be left 

before it. 

 Basic information about the research has to be written in 

both Arabic and English, and it has to include the 

following: research title; researcher’s full name; what 

he/she is and place of work; and how to contact him/her. 

 Arabic and English abstracts have to include the following: 

research topic,     objectives and methodology; the most 

important results; and the most important 

recommendations. Each abstract must not exceed 250 

words, and it has to be very well written. 

 The abstract is to be followed by a list of keywords 

(Arabic/English), which must not be more than six, 

summarizing the research fields. The key words are used 

for indexing 

 Indent the beginning of each paragraph. Indentation should 

not exceed 1 cm.  

 Line spacing should be multiple 0.9. 
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• Researches in Arabic must be typed in Traditional Arabic 

as follows: font 18 for text, non-bold for text, but bold for 

titles; font 14, non-bold for footnotes and abstract; and font 

12, non-bold for tables and figures, but bold for table 

headings and comments. 
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as follows: font 11, non-bold for text, but bold for titles; font 

10, non-bold for footnotes and abstract; and font 8, non-bold 

for tables and figures, but bold for table headings and 

comments. 

 The paper is to end with a conclusion, summing up the 

most important findings and recommendations 

 Sources and references should be written in an 

attached bibliography at the end of the research. 

 Samples of the photocopies of the attached manuscript 

should be placed where appropriate. 

 All photocopies and figures related to the research should 

be clearly attached. 

 The research should be no more than Eighty pages (A4) and 

no less than twenty pages. 

 The top, bottom and left page margins should be 2.5 cm and 

the right 3.5 cm. 

 The Qur'anic verses should be written according to the 

electronic copy of the Holy Qur'an of King Fahd Glorious 

Quran Printing Complex in a 15 point non-bold font. 

 The researcher should attach Arabic and English abstracts 

of no more than one page each, approved by King 

Abdullah Institute for Translation and Arabization at Al-

Imam University in Riyadh (Trans-tai@imamu-edu-sa.). 

 At least two referees should approve of the research papers 

and studies submitted for publication in the journal. 

 Revised research papers should be forwarded to the 

journal’s e-mail. 
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