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 رئيس هيئة التحرير
 

 .محمد بن عبدالرحمن الشايع. د.أ
 .األستاذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة  



 لتحريراهيئة 
 .إبراهيم بن سليمان الهويمل. د. أ- ١

 .األستاذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة سابقًا 
 .الح القرعاويسليمان بن ص.  أد- ٢

 .األستاذ بجامعة الملك فیصل باألحساء  
 .عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي. د. أ- ٣

 .األستاذ بجامعة الملك سعود بالریاض  
 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٤

 .األستاذ بكلیة المعلمین بالریاض  
 .محمد بن سيدي األمين. د. أ- ٥

 .بالمدینة المنورةاألستاذ بالجامعة اإلسالمیة   
 

 لتحريراإدارة 
 .ناصر بن محمد آل عشوان. د

 .األستاذ المساعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة  
 بن حمود العماجعبد اهللا. أ

 . المحاضر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
 
 
 
 





 

 

 





 الدراسات القرآنية جملة دورية تصدر عن اجلمعيـة العلميـة السـعودية جملة

 :وتعنى بالبحوث العلمية، وفق األمور اآلتية. للقرآن الكريم وعلومه
 . االجتاهًأن يكون البحث متسام باألصالة وسالمة  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا يف التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السالمة اللغوية  •
 .مراعاة عالمات الرتقيم   •
 .أال يكون قد سبق نرشه   •
 . أال يكون مستال من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية   •
توضع حوايش كل صفحة أسفلها عىل حـدة ويكـون تـرقيم حـوايش كـل    •

ًمستقال ، وتضبط احلوايش آليا ال يدويا صفحة  ً. 
 .تثبت املصادر واملراجع يف فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نامذج من صور الكتاب املخطوط امللحق يف مكاهنا املناسب   •
 .ترفق مجيع الصور والرسوم املتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
ن عرشيـن وال تقل عـ) A٤(أال تزيد صفحات البحث عن ثامنني صفحة    •

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

Traditional( . 
تكتب اآليات القرآنية وفق املصحف اإللكرتوين ملجمع امللك فهد لطباعة   •

 .املصحف الرشيف 



 
 

  
 

يرـفـق الباـحـث ـثـالث نـسـخ مطبوـعـة، ـمـع ملـخـص ال يزـيـد ـعـىل ـصـفحة   •
 .واحدة

َّحتكم البحوث والدر  • اسـات املقدمـة للـنرش يف املجلـة مـن قبـل اثنـني عـىل ُ
 .األقل

 .ُتعاد البحوث معدلة عىل قرص حاسويب  •
 .ال تعاد البحوث والدراسات إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش  •
ـة للمجـلـة اـحلـق يف نرش البـحـث ـعـىل املوـقـع اإللـكـرتوين للجمعـيـة   • العلمـي

 .نرشبعد إجازته للالسعودية للقرآن الكريم وعلومه 
 .ُيعطى الباحث نسختني من املجلة ومخس مستالت من بحثه  •
 

 جميع المراسالت وطلبات االشتراك باسم 
 :رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-المملكة العربية السعودية 
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :البريد اإللكتروني

 
 ان الجمعيةعنو

  ٢٥٨٢٧٥٣ - ٢٥٨٢٦٩٥:  هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩:  ب-ص 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم




 
  ـعـيل نـبـي اـهلـدى ً، وـصـالة وـسـالماً مبارـكـاً ، طيـبـاً كـثـرياًاحلـمـد هللا  ـمحـدا

 :      وبعــــــــد والتقى، وعىل آله األطهار، وأصحابه األخيار   
  تسابق )تبيان(هي اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه  ها

الزمان، وتضاعف اجلهد ،  لتضع بني يدي الباحثني ، والقراء املحرتمـني  العـدد 
وهـي املجلـة )  جملة الدراسات القرآنية ( جملتكم العلمية  : السادس  من جملتها 

ـة املحكمــة  ، ا ـدمت إىل  فصــلية ، بفضــل اهللا  العلمـي ـدأت ســنوية ، وتـق ـي ـب لـت
ومعونته، ثم بثقة الباحثني هبا، وتسابقهم هلا،  وحرصهم عىل النرش فيها، حيـث 
ختطت املحلية إىل العاملية، وأصبحت تتلقى البحوث من خمتلف أنحاء العامل من 

م ثقـتهم شـاكرين هلـ   وغريهـا،،سوريا، واجلزائر، واملغرب، والسويد، وماليزيا
باملجلة، والقائمني عليها، والزلنا يف هذه املجلـة، وسـنظل  نأمـل مـن البـاحثني  
وندعوهم إىل انتقـاء املوضـوعات احليـة، واملهمـة، التـي جتمـع اجلـدة واجلـودة،  
وتقدم للقارئ  ما يعينه ويفيده، ويسد حاجته، من جديد املوضوعات، وعميق 

 .                                               املعرفة  الدراسات،  وما خيدم التخصص،  ويثري 
فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وتتحقق النجاحات ، والشـكر لـه 

ـاً، ـظـاهراً، وآـخـراًـسـبحانه أوال والـشـكر موصــول وخمصــوص خلــادم .  ً وباطـن
حب  وويل عهده األمني صاعبد اهللا بن عبد العزيـز، / الملك  احلرمني الرشيفني 

 والنائـب الثـاين صـاحب السـمو سـلطان بـن عبـد العزيـز،    / األميـر  السمو امللكـي 



 
 

  
 

 سـلمان بـن  / األميـر  وصاحب السـمو امللكـي األمير نايف بن عبد العزيز ،    امللكي 
ـز ـد العزـي ـاض،عـب ـة الرـي ـري منطـق ـة ،  أـم ـة العلمـي ـيس رشف أعـضـاء اجلمعـي  ورـئ

ء، وجزيل الثناء  عىل دعم   فلهم خالص الدعا،السعودية للقرآن الكريم وعلومه
ـة ، وتشــجيعها ـة، واملجـل ـة ،اجلمعـي ـة العربـي ـي يف اململـك ـم النشــاط العلـم   ودـع

والشكر موصول ملعايل مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية . السعودية
  عىل تشجيعه للمجلة، ودعمـه سليمان بن عبد اهللا ابا الخيـل / األستاذ الدكتور     

 .عاملني جزيل الشكر، والدعاء بعظيم األجر للجمعية، وجلميع ال
 . والعمل، واالعتقاد  نسأل اهللا اهلدى  والرشاد يف القول،

 
 رئيس تحرير المجلة     

  
 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 
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ّحممد بن حممد اللبان اإلسكندري الشافعي: تأليف ّ ّ ّ ّ 
 )هـ١٣٠١ت (

 


 الهويملبن سعد بن فهيد تركي  .د

 
 

 تركي بن سعد بن فهيد اهلويمل .د
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض جامعة اإلمام حممـد  •

 .بن سعود اإلسالمية 
ـة املاجســتري • ـىل درـج ـه  حصــل ـع ـدين بأطروحـت ـة أصــول اـل ـن كلـي ـم

مـريم  الشنقيطي يف تفسريه أضواء البيان من أول سورة ترجيحات(
 .)ودراسة مجع -  إىل آخر سورة املؤمنون

خواص ( بأطروحته  حصل عىل درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين •
   ) دراسة نظرية تطبيقية-القرآن الكريم 

 





 

 

 


إن احلـمـد هللا، نحـمـده ونـسـتعينه ونـسـتغفره، ونـعـوذ ـبـاهللا ـمـن رشور 
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، مـن هيـده اهللا فـال مضـل لـه، ومـن يضـلل فـال 
ًهادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه، وأشـهد أن حممـدا 

ًورسوله، صىل اهللا عليـه وآلـه وصـحبه، وسـلم تسـليام كثـريا إىل يـوم عبده  ً
 :أما بعد... الدين
فإن القرآن الكريم كالم اهللا جل وعال، ال يأتيه الباطل مـن بـني يديـه  

هداية ^ وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد، أنزله اهللا تعاىل عىل رسوله 
وتكفـل اهللا بحفظـه إىل يـوم ًللناس ورمحة، ومرشـدا إىل الرصاط املسـتقيم، 

m  ] :القيامة، قال تعاىل    l  k    j  i   h  gZ] ٩: سورة احلجر.[ 
ِّ أن وقفت عىل خمطوط قيم يف تفسري آيـات – عز وجل –وقد يرس اهللا  

من القرآن الكريم، بديع يف موضوعه وعرضه، يمتاز بوضوح املعنى، ودقة 
مـن علـوم القـرآن الكـريم، التعبري، وجودة الصـياغة، ويشـتمل عـىل مجلـة 

 ملحمـد بـن حممـد العقد الثمني يف بيان وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني: عنوانه
 .اللبان الشافعي

فاستخرت، واسترشت، ثـم عزمـت وعـىل اهللا ريب توكلـت، رغبـة يف  
دراـسـة وحتقـيـق ـهـذا العـقـد الثـمـني، وإخراـجـه للـبـاحثني، وخدـمـة لرتاثـنـا 

فيدين، وتقديمه يف صورة تتيح اإلفـادة منـه يف ًالرصني، وهنوضا هبمة املست
 .يرس وسهولة



 
 

  
 

 :وجعلت عميل يف هذا املخطوط عىل قسمني 
 :القسم الدرايس، وفيه مبحثان: القسم األول

 :ِّالتعريف باملؤلف، وفيه أربعة مطالب: املبحث األول
 .املطلب األول، اسمه، ومولده، ونشأته

 .مكانته: املطلب الثاين
 .مؤلفاته: ثاملطلب الثال

 .وفاته: املطلب الرابع
 :، وفيه أربعة مطالب)املخطوط(َّالتعريف باملؤلف : املبحث الثاين

 .اسم املخطوط، ونسبته إىل مؤلفه: املطلب األول
 .سبب التأليف: املطلب الثاين

 .وصف املخطوط، ومكان وجوده: املطلب الثالث
 .موضوع املخطوط، وقيمته العلمية: املطلب الرابع

 .النص املحقق: القسم الثاين



 

 

 


 :املنهج اآليت) الكتاب(اتبعت يف حتقيق هذا املخطوط 

كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثامين، مع بيان أرقامها وعزوها إىل  -
 .سورها

ـان احلــديث يف  - ـإن ـك ـن مصــادرها، ـف ـة ـم ـريج األحادـيـث النبوـي ـخت
ام، وإذا كـان يف غريمهـا الصحيحني أو أحدمها فأكتفي بتخرجيه منه

أخرجه من املصادر األخرى املعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم فيه 
 .واحلكم عليه

 .ختريج اآلثار الواردة يف النص -
 .االعتامد يف التحقيق عىل النسخة الفريدة التي سيأيت الكالم عنها -
 توثيق األقوال واآلراء املنسوبة إىل القائلني هبا من مؤلفاهتم، أو من -

 .املصادر املعتمدة
 .ضبط الكلامت املشكلة والغريبة من مصادرها املعتربة -
 .رشح املفردات اللغوية الغريبة -
التعليق بذكر ما يستدعيه املقام من مزيـد بيـان، أو إضـافة مناسـبة،  -

 .ختدم املعنى وتوضحه يف النص املحقق
 .التعريف باألعالم غري املشهورين -
ـنص حـسـب قواـعـد اإلـمـالء -  والرـسـم املتـعـارف عليـهـا يف كتاـبـة اـل

 .الوقت املعارص
هذا، وقد رست عىل هـذا املـنهج مـن أجـل إخـراج الـنص كـام أراده 



 
 

  
 

ًاملؤلف، إخرجا صحيحا سليام من األخطاء اللغوية واإلمالئية، سائال املوىل  ً ً ً
ً أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه، ويف خدمة كتابه، وسـنة – عز وجل –

 .^نبيه حممد 
 . رب العاملنيواحلمد هللا



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




 



 
 

  
 



 

 

 


 :وفيه أربعة مطالب


هـ )١٢٥٤(هو حممد بن حممد اللبان الشافعي اإلسكندري، ولد سنة  

العمل إىل أن بلغ يف مدينة اإلسكندرية، وهبا نشأ، وأخذ مناهج اجلد و
 .العمر منتهاه

 


اشتغل بالعلم منذ نشأته، وحفظ القرآن الكريم، وتعلم العلوم الدينية  
ِّوالعربية، ثم عـني يف مسـجد إبـراهيم باشـا، وكـان مـن املشـتغلني بـالعلم،  ُ

ًرشيف النفس، ورعا عفيفا أديبا طريفا ناظام نارشا ً ً ً ًً. 
 


 :نسبت إليه كتب الرتاجم طائفة من الكتب التي قام بتأليفها، منها 

 باقة الرحيان فيام يتعلق بليلة النصـف مـن شـعبان، فـرغ مـن تأليفهـا يف – ١
ورقـة مـن ) ١٣(، ويقـع يف )مطبـوع(هـ )١٢٨٦(اخلامس من شعبان 

 .م١٨٨٤ -هـ ١٣٠٢املقاس الصغري، املطبعة العامة الرشفية 
وهو موضوع حتقيق ) وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني: (العقد الثمني يف بيان – ٢

 .)١(كتابنا هذا
                                                

، وفهـرس ١/٣٩٧األعالم الرشقية يف املائة الرابعـة عرش اهلجريـة، لزكـي حممـد جماهـد : ينظر) ١(
= 



 
 

  
 

 .مل أقف عليه.  نظم متن التهذيب يف املنطق مع غاية التهذيب– ٣
 .)١(، ومل أقف عليه)مل يتم( ديوان خطب – ٤

 


العرشيـن مـن  يف يـوم األربعـاء احلـادي و– رمحه اهللا –كانت وفاته  
هـ عن سبع وأربعـني سـنة، ودفـن يف مقـربة عـامود )١٣٠١(صفر، سنة 

 .)٢(السواري باإلسكندرية

                                                

، ومعجم املؤلفني ٢/٩٨٢، وفهرس مصنفات تفسري القرآن الكريم ٢/٨١٥مؤسسة آل البيت  =
 ).١ص (، ومقدمة باقة الرحيان ٣/٦٦٨لعمر رضا كحالة 

األعالم الرشقيـة يف املائـة الرابعـة عرشة اهلجريـة، لزكـي : ينظر يف ذكر هذين الكتابني للمؤلف) ١(
، ومقدمـة باقـة الرحيـان ٣/٦٦٨، ومعجـم املـؤلفني لعمـر رضـا كحالـة ١/٣٩٧حممد جماهـد 

 ).١ص(
، واألعالم الرشقيـة يف )١ص (مقدمة باقة الرحيان : دة يف ترمجة املؤلف والتعريف بهينظر للزيا) ٢(

، ومعجـم املـؤلفني لعمـر رضـا كحالـة ١/٣٩٧املائة الرابعة عرشة اهلجرية، لزكي حممد جماهد 
٣/٦٦٨. 



 

 

 


 :وفيه أربعة مطالب

 


 اهللا ـهـذا العـقـد الثـمـني يف بـيـان وإذ أـخـذ: كـتـب يف ـصـفحة العـنـوان 

 تأليف العامل العالمة، والبحر الفهامـة، شـيخنا الشـيخ حممـد .ميثاق النبيني
 .اللبان الشافعي

وهذا العنوان رصح به املؤلف يف مقدمة كتابه هذا، كام سيأيت يف سبب  
 يف صـفحة – كـام تقـدم –تأليفه، كام أنه مدون عىل غالف نسخة املخطـوط 

 .العنوان
 .- رمحه اهللا – )١(نوان عدد ممن ترجم للمؤلف هبذا الع–ً أيضا –وذكره  

إىل املؤلف فـال شـك أن هـذا املخطـوط مـن ) املخطوط(وأما نسبة الكتاب 
 : لعدة أمور منها– رمحه اهللا –تأليف حممد اللبان الشافعي 

 الترصيح باسم املؤلف عىل صفحة العنوان، بعـد ذكـر اسـم املخطـوط – ١
 .مبارشة

ليـه عـدد ممـن تـرجم للمؤلـف، وممـن كتـب يف  أن هذا الكتـاب نسـبه إ– ٢
 .)٢(معاجم املؤلفني، وفهارس مصنفات كتب التفسري

                                                
 ، واألعـالم الرشقيـة يف املائـة الرابعـة عرشة اهلجريـة، لزكـي)١ص (مقدمة باقة الرحيان : ينظر) ١(

 .٣/٦٦٨، ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ١/٣٩٧حممد جماهد 
، وفهـرس مصـنفات ٢/٨١٥) خمطوطـات التفسـري وعلومـه(فهرس مؤسسة آل البيـت : ينظر) ٢(

= 



 
 

  
 


 يف – رمحـه اهللا –سبب تأليف هذا املخطوط هـو مـا رصح بـه املؤلـف  

 :مقدمة كتابه حيث قال
  فإين كنت قرأت مرة مولد البشري النذير، للعارف بربه سـيدي أمحـد

إشارة إىل ...... ، وكان يف هذا ......دردير، ثم عاودت قراءته مرة أخرىال
، وكنت أحتاج إىل مراجعة بعض التفاسـري o  n  m  l  kZ  ] آية 

ُملا أنه مل يستوف الكالم عليها من كتب عليه من املحشني، فأحببت أن أمجع  ِّ ََ َّْ َ
 والتقـارير، ُمما اطلعـت عليـه مـن التفاسـري، ومـا عثـرت عليـه مـن الكتـب

َّعرائس خمدرة، وحلال حمربة، وسم َّ ُ ً ُ m  l  k  ] يتها بالعقد الثمني يف بيـان ََّ
  o  nZ ومع معاناة األين يف حتريرها، ومداناة احلني يف حتبريهـا، مل ،ْ َ ُ ُِ َْ

ِأخل من بغيض جاهـل، أو حسـود متجاهـل، يقـول إذا عثـر عـىل أنيـق مـا  َ ُ ٍ ُ ْ
ُمجعته، وبديع ما اخرتعته َّد مجع فام أجاد، وقال فام أفاد، فأنشده بيتـا بـرد ق: ِ َ ًُ ُ ِْ

 :الغليل، وشفى العليل
َوكم عائب ليىل ومل ير وجهها َ ْ َ َْ َْ ََ ٍ 

َفقال له احلرمان حسبك يا فتى ُ َْ َ ُْ 
ـؤول، أن  ِّ ــ   واهللا املـس ـف ُ ـاده لطـي ـه ســميع بصــري، وبعـب ـأمول، إـن ـا اـمل  لـن

 .)١(خبري

                                                

 .٢/٩٨٢) جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف(تفسري القرآن الكريم  =
 . يف قسم التحقيق– إن شاءاهللا –، كام سيأيت بيانه ]ب٢أ، ٢[ق (املخطوط : ينظر) ١(



 

 

 

 


بعد البحث والنظر مل أجد إال نسخة واحدة فريدة هلذا املخطوط، وقد  

كتبت بخط نسخي واضح ومعتاد، وقد نص الناسخ يف آخر املخطوط عىل 
هـ عىل يد كاتبها الفقري )١٢٧٩(أنه تم نسخها يف ستة عرش ربيع األول سنة 

 .حممد أمحد أبو حجر
وكل ورقة تشتمل عىل وجهني، ورقات، ) ١٠(وهذه النسخة تقع يف  

سـم، وبعـض العنـاوين ١٧ × ٢٥ًسـطرا ، واملقـاس ) ٢١(وعدد األسـطر 
 .مكتوب باحلمرة

وتوجد هـذه النسـخة يف املكتبـة املركزيـة يف جامعـة اإلمـام حممـد بـن  
 :سعود اإلسالمية، قسم املخطوطات، حتت الرقم اآليت

 .هـ١٢٧٩ – و ١٠ –] ٦٣٠ [٢/١٥٣
 




m  l  k  ] : موضوع البحث يف هذا املخطوط عن بيان قولـه تعـاىل 

  o  nZ] ٨٢، ٨١: سورة آل عمران.[ 
 ختـرج يف – حسب االطـالع –وهي أول رسالة للمؤلف حممد اللبان  

 منهجـه يف التفسـري –ً أيضـا –ُالتفسري، فأحببت أن يعرف املؤلف، ويعرف 
 .ل هذه الرسالة التفسرييةولو من خال

وقد أكثر اللبان النقل عن عدد من املصادر يف التفسري وعلوم القـرآن  



 
 

  
 

ًالكريم، واللغة العربيـة، والبالغـة، فكانـت معينـا يف البحـث عـىل حتصـيل 
 .الفائدة العلمية بالرجوع إىل تلك املصادر القيمة

امل التنزيـل تفسري ابن جرير الطربي، ومع: ومن ذلك عىل سبيل املثال 
للبغوي، والكشاف للزخمرشي، والتفسري الكبري للـرازي، وأنـوار التنزيـل 
ـي اللبـيـب الـبـن  للبيـضـاوي، واإلتـقـان يف عـلـوم الـقـرآن للـسـيوطي، ومغـن

حاشـية الصـبان، وحاشـية : هشام، ومجلة من حـوايش اللغـة العربيـة، مثـل
البالغـة األشموين، وحاشية األمـري، باإلضـافة إىل عـدد مـن كتـب اللغـة و

 .والبيان وغري ذلك
 إىل أقـوال املفرسيـن، وذكـر –ً أيضـا –وقد تعرض يف هذا املخطـوط  

املكي واملدين، وترتيب السور واآليـات، والقـراءات القرآنيـة، وذلـك مـن 
خالل تفسريه هلذه اآليات القرآنية، وبيان النكات املتعلقة بأساليب القـرآن 

 .ؤلف يف مقدمة املخطوطالكريم املنيفة، كام نص عىل ذلك امل
 – إن شاءاهللا –ًوسيتضح ذلك جليا من خالل النظر يف النص املحقق  

 .واهللا املستعان



 

 

 

 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 



 
 

  
 



 

 

 

 
ّبسم اهللا الرمحن الرحيم]   أ٢/ [ ّ 

 

 .وبه نستعني 
ْأمحدك يا من كشف ألوليائه وجوه التحقيق، فام احتاجوا بع َ َّد إىل كشاف، َّ َ ُ

َوأرشفهم من بحر فيوضه اللدنية فاستغنوا عن النَّهر غب ذلـك االرتشـاف َِ ِْ ْ َّْ ْ َّ ُ ُِّ ُ َّ ُ َ َ)١( ،
ٍوأصيل وأسلم عـىل مـن تليـت عليـه اآليـات والـذكر احلكـيم، سـيدنا حممـد  ِّ ُّ َْ ِّ ُ ْ ِ ُ ّ ّ

َاملخصوص بجوامع الكلم ذي النَّبإ العظيم، وعىل آله وأصحابه ما فرس ِّ ُ َِ ِ َ  كتـاب، ِ
ِوأميط عن عروس ُُ َ َ َ جلبابً معنىِ ْ ِ. 

 :وبعد 
ِفإين كنت قرأت مرة مولد البشري النّذير، للعارف بربه سيدي أمحد الدردير ْ َّّ ًّ ِّ ُ ّ)٢( ،
َثم عاودت قراءته مـرة أخـرى بإشـارة شـقيق الـنُّعامن، وعضـد رسيت جرجـان ُ ْ ْْ ُ ّ َّ ُ َ َُّ ِ ِِ َ ً َ)٣( 

                                                
ُأمحدك يا من كشف ألوليائه وجوه التحقيق، فام احتاجوا بعد إىل كشاف، وأرشـفهم : يف قوله) ١(

 ....ّمن بحر فيوضه اللدنية فاستغنوا عن النهر غب ذلك االرتشاف
، يف هاتني العبارتني ال يستقيم الكالم هبذا اإلطالق؛ ألن فيه إشارة إىل مذهب املتصوفة الغـالة 

ففيه دعوى الكشف الذي يزعمون فيه االستغناء عام جاء عن طريـق النبـوة والرسـالة، وادعـاء 
، وما جاء ^استمداد العلم من اهللا مبارشة دون احلاجة إىل األخذ عن النبي : أي. ّالعلم اللدين

 .عن طريق الوحي
هري بالـدردير، أبـو هو أمحد بن حممد بن أمحـد بـن أيب حامـد العـدوي املـالكي، األزهـري، الشـ) ٢(

الرشح الكبـري عـىل : الربكات، فقيه، مشارك يف بعض العلـوم، مـن صـعيد مرص، مـن تصـانيفه
: ينظـر. هــ)١٢٠١(خمترص خليل، رسالة يف متشاهبات القـرآن، وغريهـا، تـويف بالقـاهرة سـنة 

 .٢/١٤٧، وعجائب اآلثار للجربيت ١/٢٤٢معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة 
َجرجان) ٣( إن أول : الضم وآخره نون، مدينة مشهورة عظيمة، بني طربسـتان وخراسـان، وقيـلب: ُ

= 



 
 

  
 

َوتفتازان َ ّ، قطب مدار التحق)١(َْ ْ ّيق، ومطلع شمس التـدقيق، أسـتاذ األسـتاذين، ُ َ ْ َ
َوإذ أخذ: ٌ، وكان يف هذا املولد إشارة إىل آية)٢(ّشيخنا الشيخ مصطفى عابدين َْ َ ِ َ 

ِّاهللاُ ميثاق النبيني َّ َ َ ِ)وكنت أحتاج إىل مراجعة بعض التفاسري ملا أنه مل يستوف )٣ ،ّ ّ
َالكالم عليها من كتب عليه َْ َ ِّ املحشني،  منَ َ ُفأحببت أن أمجع مما اطلعت عليه مـن ُ ُّ ّ

َالتفاسري، وما عثرت عليه من الكتب والتقارير، عرائس خمدرة، وحلـال حمـربة،  َّ َ ََ ُ َ َ ًُ َُ ُ ََّ َّ ِّ
ّوسميتها بالعقد الثمني يف بيـان ْ ِ ّ :ِّوإذ أخـذ اهللاُ ميثـاق النبيـني َّ ََ َ ِ َ َْ ِ َعانـاة ُ، ومـع م

ِاألين َ يف حتريرها، ومداناة احل)٤(َْ ُ ْ ُ يف حتبريها، مل أخل من )٥(ِنيَ ْ َ ْ بغيض جاهـل، أو َ
ُحسود متجاهل، يقول إذا عثر عىل أنيق ما مجعته، وبديع ما اخرتعته ُ َِ ِ ِ ٍَ َ ُ َُ َ قد مجع فام : َ

ًأجاد، وقال فام أفاد، فأنشده بيتا ُ ْْ َ ُ ِ ِ برد الغليل، وشفى العليل )٦(ُ َِ َ ََ َ َ َّ: 
                                                

من أحدث بناءها يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، وقد خرج منها خلق كثري من األدباء والعلـامء  =
 .٣/٤٢معجم البلدان لياقوت احلموي : ينظر. والفقهاء واملحدثني

َتفتازان) ١( ، وألف وزاي، قرية كبرية جهة خراسان، وقد خرج منهـا بعد الفاء الساكنة تاء أخرى: َْ
معجـم البلـدان ليـاقوت احلمـوي : ينظـر. خلق كثري من األدبـاء والعلـامء والفقهـاء واملحـدثني

٢/٤٤٧. 
بحثت عن ترمجته فلم أقف عليها يف مظاهنا؛ ولعل ذلك بسبب عدم ذكر مشايخ املؤلف عند من ) ٢(

 .ترجم له
 .٨١: ةسورة آل عمران، اآلي) ٣(
ْاألين) ٤( ًاإلعياء والتعب، آن يئني أينا، ينظر: َ ، والصـحاح ١٥/٥٥٠) ْأيـن(هتذيب اللغـة، مـادة : ْ

 .١٣/٤٤، ولسان العرب ٥/٢٠٧٦
ـال يف القــاموس) ٥( ُ، واحلــني...الــدهر: ِاحلــني بــالكرس: ـق ْ القــاموس املحــيط : ينظــر. اهلــالك: َ

 ).١١٩٢ص(
الفتوحات اإلهلية :  وقد ذكره ابن عجيبة احلسيني يف كتابهبحثت عن البيت فلم أقف عىل قائله،) ٦(

 .فقال له احلرمان حسبك ما فاتا: ، والعبارة فيه)١٨ص (



 

 

 

ٍوكم عائب ِ َ ْ َ ليىل ومل ير وجهـَ ْ َ َ َْ َ  َهاَ
َفقال له احلرمان حسبك يا فتى] ب٢/ [                                     َ َُ ُ َْ َ ْ ِ 

 
ّواهللا املسؤول، أن يتمم لنا املأمول، إنه سميع بصري، وبعباده لطيف خبري َُ َ ِّ ُ ُ. 

َوإذ أـخــذ: قــال اهللا ـ وـهــو أـصــدق القــائلني ـ َْ َ ِ :  إىل قوـلــه اهللاَُ
َسقوناَالف ُ ِ)١(:  

ِىل القرآن من حيـث تفسـريه وبيـان النّكـات املتعلقـة بأسـاليبه الكالم ع ِّ ُ ُُ ْ َ
ّاملنيفة، وتراكيبه الرشيفة، عىل الوجه األكمل ممـا لـيس يف طـوق الـبرش، وربـام  ِْ َ ّ ّ

ّأوجب التعرض لذلك طوال ال مزيد عليه؛ فقد قال عـيل ريض اهللا عنـه َ ًَّ ُ ُ ُّ َ َ َ ْ َ : لـو 
ًشئت أن أوقر سبعني بعريا من ت َ ِ ُ  .)٢(ُفسري سورة الفاحتة لفعلت ُ

َوأوقر  ِ ِبضم اهلمزة وسكون الواو بعدها وكرس القاف، معناه أمحـل: ُ ْ َ ّ)٣( ،
ْولكن ما ال يدرك كله ال يْرتك كله؛ فلَنتعرض لبعض ذلك بحسب ما يفـتح اهللا  َّ َ ََ ُ َُ َْ ُّ ُُّ ُ

 :به ويرشد إليه فنقول 

                                                
)١( [  y   x   w   v   u   t    s   r  q     p   o   n   m   l   k

  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦¥  ¤   £   ¢   ¡   �   ~}   |      {   z
  ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²    ±   °   ¯   ®Z  عـمـران، سـورة آل

 .٨٢، ٨١: اآليتان
ْلو أردت أن أميل وقر : ، والعبارة فيه١/١٠١مقدمة الربهان يف علوم القرآن للزركيش : ينظر) ٢( ِ ُ

 .بعري عىل الفاحتة لفعلت
 .٥/٢٨٩، ولسان العرب ٦/١٣٢، ومقاييس اللغة ٩/٢٧٩) وقر(هتذيب اللغة، مادة : ينظر) ٣(



 
 

  
 

َهذه اآلية بل مجيع السورة التي هي آل عمر ْ ُِّ ٌان مدنيةُ ََّ ِ َ َ)١(. 
ٌوللنّاس يف املكي واملدين اصطالحات ثالثة : قال يف اإلتقان ٌ ِّ ِ َ َ ِّ ِّ: 

ّأن املكي ما نزل قبل اهلجرة، واملدين ما نزل بعدها، سواء نـزل : أشهرها  َّ ِّ ّ
ْباملدينة أو بمكة، عام الفتح أو حجة الوداع، أو يف سفر من األسفار َ ّ ّ. 

َّأن املكي : ثانيها  ِّ ّما نزل بمكة ولو بعد اهلجرة، واملدين ما نزل باملدينةّ ّ. 
ُوعىل هذا تثبت الواسطة ُ ْ ٌّ؛ فام نـزل يف األسـفار ال يقـال لـه مكـي وال )٢(َ ّْ َ

 .ٌّمدين
ّأن املكي ما وقع خطابا ألهل مكة، واملدين ما وقع خطابـا ألهـل : ثالثها  ّ ّّ ّ

 . اهـ)٣(املدينة

                                                
، ١/٤١١، والوـسـيط للواـحـدي ١/١٢٣) ري عـبـدالرزاقتفـسـ(تفـسـري الـقـرآن العزـيـز : ينـظـر) ١(

، ونقـل هذه السورة مدنية بإمجـاع فـيام علمـت: ، وقال١/٣٩٦واملحرر الوجيز البن عطية 
. ٢/٦٤، والبقاعي يف مصاعد النظر ٥/٥ القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن –ً أيضا –اإلمجاع 

، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ١/٢٨٠الربهان يف علوم القرآن للزركيش : وينظر للزيادة
١/٥١. 

مكي ما نزل بمكـة، مـدين مـا . (يوجد قسم ثالث ال يوصف بأنه مكي أو مدين: لعل املراد، أي) ٢(
مناهـل العرفـان يف علـوم القـرآن : ينظـر). نزل باملدينة، ليس بمكي وال مدين ما نزل باألسـفار

 .١/١٩٦للزرقاين 
 الزركيش يف الربهان –ً أيضا –، وقد أورده ٤٦، ١/٤٥ القرآن للسيوطي اإلتقان يف علوم: ينظر) ٣(

 .٢٧٤، ١/٢٧٣يف علوم القرآن 
 ):اصطالح املكي واملدين(وخالصة القول يف هذه املسألة  
 :أن للعلامء يف تعيني املكي واملدين ثالثة اصطالحات بني كل واحد منها عىل اعتبار خاص 
فاملكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى، وعرفات، واحلديبية، ولو  اعتبار مكان النزول، :األول 

 .كان ذلك بعد اهلجرة
= 



 

 

 

                                                

 .ما نزل باملدينة وما جاورها كأحد، وقباء، وسلع: واملدين  =
وقد اعرتض عىل هذا االصطالح بأنه غري حارص، وال مطرد، فهناك من القرآن الكريم ما نـزل  

 .^أسفاره وغزواته يف غري مكة واملدينة كالذي نزل عليه يف 
ً اعتبار املخاطب، فاملكي ما وقع خطابا ألهل مكة، واملدين ما وقع خطابا ألهل املدينة:الثاين  فام . ً

m ] : كان يف القرآن الكريم  lZ 4 ] : فهو مكي، وما كان يف القرآن الكريم  3
 5Z فهو مدين. 

نـاك آيـات كثـرية يف القـرآن وقد اعرتض عليه بأنه غري ضابط وال حارص، وأنـه غـري مطـرد، فه 
l ]: الكريم مل تفتتح بأحد اخلطابني؛ وأن هذا الضابط ال يطرد، فسورة البقرة مدنية، وفيها

 v  u  t  s  r   q  p  o  n  mZ ] وقولـه ]٢١: سورة البقـرة ،
ـــاىل È Ç     Æ  ] : تـع  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹
ÉZ] وسورة النساء مدنية وأوهلـا]١٦٨: سورة البقرة ، :[ $  #  "  !Z]  سـورة
 ].١: النساء

k ] : وســورة احلــج مكيــة، وفيهــا    j  i  h  g  f  eZ 
 .، والقرآن الكريم هو خطاب اهللا تعاىل للخلق أمجعني]٧٧: سورة احلج[
 اعتبار زمن النزول، فاملكي ما نزل قبل اهلجرة، وإن كان بغري مكة، واملدين ما نزل بعـد :الثالث 

 .ةاهلجرة، وإن كان بغري املدين
وهذا االصطالح الثالث يف التفريق بني املكي واملدين املبني عىل اعتبـار الزمـان هـو االصـطالح  

ـك حلرصه،  ـه مجـهـور العـلـامء، وـهـو أوىل ـمـن االعتـبـارين الـسـابقني؛ وذـل ـذي علـي األـشـهر، واـل
وضبطه، واطراده، فال خيرج عنه يشء من آيات وسور القرآن الكـريم، بخـالف االصـطالحني 

 .رين السابقني، واهللا تعاىل أعلمواالعتبا
، ١/٤٦، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ١/٢٧٣الربهان يف علوم القرآن للزركيش : ينظر 

، واملدخل لدراسة القرآن الكريم أليب شهبة ١/١٩٥ومناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين 
دين يف القـرآن الكـريم ، واملكـي واملـ)٤٥ص (، ومباحث يف علوم القـرآن للقطـان )٢٢١ص (

، واملـكـي واـملـدين يف الـقـرآن الـكـريم )٧ص (حمـمـد ـبـن عـبـدالرمحن الشـايع : لألسـتاذ اـلـدكتور
 .١/٤٢لعبدالرزاق حسني أمحد 



 
 

  
 

ِوالصحيح أن ترتيب السور وا َ ُّّ ِآليات عىل هذا الوجـه املعـروف والنّظـام ّ
ٌّاملألوف توقيفي ِ ْ َ. 

ٍوأما ما كان يف بعض مصاحف الصحابة كابن مسعود  ّ من تقديم ] أ٣/ [ّ
ّبعض السور عىل بعض ونحوه فإنام هو لعدم علمه بنسخ ترتيب مصـحفه هبـذا  َ ُّ

 .)١(الّرتتيب
                                                

 :تعددت أقوال أهل العلم يف حكم ترتيب سور القرآن الكريم) ١(
لنحـاس، وابـن ، وممـن قـال بـه ا^إن ترتيب السور القرآنيـة تـوقيفي مـن النبـي : قال بعضهم 

 .األنباري، والكرماين وغريهم
 وقد نسب هذا القول إىل مجهـور – ريض اهللا عنهم –إنه اجتهادي من الصحابة : وقال بعضهم 

 .أهل العلم
إن ترتيب بعض سور القـرآن الكـريم تـوقيفي، والـبعض اآلخـر اجتهـادي مـن : وقال بعضهم 

 .- ريض اهللا عنهم –الصحابة 
ًف بني أهل العلم يف ذلك لفظي، وليس خالفا جوهريـاإن اخلال: وقال آخرون  كـام ورد ذلـك . ً

معرفـة تقسـيمه بحسـب سـوره، (عن ابن الـزبري الغرنـاطي، والـزركيش يف النـوع الرابـع عرش 
 ).وترتيب السور واآليات

، ^ القول بتوقيف ترتيب سور القرآن الكريم عن النبـي – والعلم عند اهللا تعاىل –والصواب  
 عـىل – ريض اهللا عـنهم –النصوص عىل ترتيب سور القرآن الكريم، وأمجع الصحابة فقد دلت 

 ريض اهللا – ومل خيـالف يف ذلـك أحـد مـنهم – ريض اهللا عنـه –ترتيب مصحف عثامن بن عفان 
 وما ذكر من اختالف مصاحف بعض الصحابة قد يكون قبـل علمهـم بـالتوقيف؛ فلـام –عنهم 

 .- ريض اهللا عنه –فهم، ووافقوا ترتيب مصحف عثامن بلغهم ذلك رجعوا عن ترتيب مصاح
، الربهان يف ترتيب سور القرآن البن الزبري الغرناطي ٢/٤٠٠الناسخ واملنسوخ للنحاس : ينظر 

، ٢/٣٧٧، واإلتقان يف علوم القرآن ١/٣٥٤، والربهان يف علوم القرآن للزركيش )١٨٢ص (
، )٦٢ص (، ومقـدمتان يف علـوم القـرآن ١/٣٥٤ومناهل العرفـان يف علـوم القـرآن للزرقـاين 

، ومـدخل إىل علـوم القـرآن والتفسـري، )٢٨٥ص (واملدخل لدارسة القرآن الكريم أليب شهبة 
 ).١١٥ص (للدكتور فاروق محادة 



 

 

 

 :)١(واملناسبة بني هذه اآلية والتي قبلها
ّاألوىل وهـو عـدم األمـر باختـاذ املالئكـة والنّبيـني أربابـا ُلزوم مضمون  ّ

ّملضمون الثانية الذي هو أخذ اهللا امليثاق عـىل النّبيـني بـاإليامن بالرسـول الـذي  ّ َ ُ ّْ َ
 .ّجييئهم مصدقا ملا معهم من الكتاب واحلكمة

 :ّووجه اللزوم 
ّأن اهللا تعاىل مل ينزل كتابا ومل يرسل رسوال إال بالتوحيد، و ّ يلزم مـن أخـذ ّ

ّامليثاق بام ذكر األمر به أي بالتوحيد، وهو يقتيض عدم األمر بخالفه بـل النّهـي 
 .عنه

ٌحينئذ كان الواجب تقديم الثانية عىل األوىل؛ ألن امللزوم مقدم : َفإن قلت َُّ َ ّ ّ ُ
ًطبعا فيقدم وضعا َ ً ْْ ّ َ. 

 :ُقلت 
ّنعم، لكن ملا كانت هذه كالدليل لتلك فكأنـه قيـل ّ ّ األمـر باختـاذ انتفـى: ّ

ُ بدليل أخذ امليثاق املذكور، حسن تأخريها عنها)٢(إلخ َ َُ)٣(. 

ْوإذ ِ َ:  

                                                
i ] : وهي قوله تعاىل) ١(  h g f   e  d  cb  a   `    _  ̂  ]  \Z 

 ].٨٠: سورة آل عمران[
 .واهللا أعلم) ًباختاذ املالئكة والنبيني أربابا(اله لعل مقصوده ما ورد يف العبارة أع) ٢(
 :ينظر للزيادة يف املناسبة بني هذه اآلية والتي قبلها) ٣(

، ونظـم الـدرر يف تناسـب اآليـات والسـور ٨/٢٧٣(للـرازي ) مفاتيح الغيـب(التفسري الكبري  
 ).٧١ص(، وتناسق الدرر يف تناسب السور للسيوطي ٢/١١٩للبقاعي 



 
 

  
 

ِّوإذ قـال ربـك للمالئكـة إين :  يف تفسري قولـه تعـاىل)١(قال البيضاوي ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ ََ ُّ ََ ْ
ًجاعل يف األرض خليفة َ ِ َ ِ ْ َ ِ ٌ ِ َ)ما نصه)٢ ّ: 

ٍظرٌف وضع لزمان نسبة ماضية وقع ف : وإذ ٍ َ ُِ ْ  )اإذ( كـام وضـع ،يه أخرىَ
 إىل اجلمل كحيث يف امقع فيه أخرى؛ ولذلك جيب إضافتهي بلة مستقٍلزمان نسبة

 .)٣ (اةّ تشبيها باملوصوالت، واستعملت للتعليل واملجازْاملكان، وبنيت
 .نته اجلملة املضاف إليهاّ املراد هبا ما تضملزمان نسبة: وقوله
 . أي نسبة أخرىأخرى : وقوله

ُملراد هبا ما تضمنه العامل يف وا ّ  إذ . 
ُواملراد النّسبة ولو باعتبار التأويل ليصدق بـام إذا كـان العامـل   ]ب٣/ [ّ

ًمفردا مؤوال باجلملة كام سيأيت َّ ًَ ُ َ ُْ. 
 مقـابال )٥ (املغنـي  ّ لعل املراد به مـا ذكـره يف )٤( اةواملجاز : وقوله

                                                
ًاخلري قايض القضاة، عبداهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، كان إماما عالمة، عارفا بالفقه هو أبو ) ١( ً

التفسري، واملنهـاج، والطوالـع، : والتفسري، ويل قضاء القضاة بشرياز، وله مصنفات عديدة منها
، ١/٢٤٢، وطبقات املفرسين للداودي ٨/١٥٧طبقات الشافعية : ينظر. هـ)٦٨٥(تويف سنة 

 .٧/٦٨٥ذهب البن العامد وشذرات ال
 .٣٠: سورة البقرة، اآلية) ٢(
ــارة فـيــه١/٩٧أـنــوار التنزـيــل وأرسار التأوـيــل : ينـظــر) ٣( َوبنيـتــا: ، والعـب ُ ،ًتـشــبيها ـهلــام ،

ْواستعملتا ُ ْ. 
 ).واملجازاة(، ونسخ تفسري البيضاوي متفقة عىل أهنا )املجاز(يف املخطوطة ) املجازاة() ٤(
 ).١١٣ص (لبيب مغني ال: ينظر) ٥(

I ] : ًأن تكون اسام للزمن املستقبل، نحو: والعبارة فيه   H  GZ] سورة الزلزلة :
=     ] واجلمهور ال يثبتون هذا القسم، وجيعلون اآلية من باب ] ٤  <  ;Z] سورة الكهف :

= 



 

 

 

ّللمعنيني السابقني من أهن ُيومئـذ حتـدث :  يف املستقبل كقولـه تعـاىلا تستعملّ ِّ َ ُ ٍ ِ َ ْ َ
َأخبارها َ َ ْ َعىل حد ِّ َ :ِونفخ يف الصور ُِّ ََ ِ ُ  وهـذا عـىل رأي اجلمهـور وغـريهم ،
 . حقيقةهابجعل

ً أن حملهام النَّصب عـىل الظرفيـة لزومـا معلـال )١(البيضاويأعني ّثم ذكر  ِّ َّ ّ ُ ُْ ّ ّ
ّذلك بأهنام من الظروف الغري املترصف ّ  .ةّ

ُواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه: ّوأما قوله تعاىل : قال ْ ََ َ َْ َ ْ ْْ َ َِ ٍ َ َ ُ)ونحوه فعـىل )٢ 
َ وأقيم الظرُف مقامُذف احلادثُ إذ كان كذا، فحَر احلادثُكْ اذ:تأويل ْ  .)٣ (ه َّ

 .)٤(ا تقع مفعوال بهّ غالبة ال الزمة وأهن)إذ(ّ ظرفية  أن :املغني  ويف 
ّعىل املـذكورة يف أوائـل القصـص يف التنزيـل أن تكـون والغالب  : قال

                                                

: ، أعني من تنزيل املستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع، وقد حيتج لغريهم بقوله تعاىل]٩٩ =
 [ i  h  g  f  e     d  cZـورة غــافر ـإن ]٧١، ٧٠:  ـس  dZ    ]، ـف

؛ فيلزم أن يكون بمنزلـة )ْإذ(ًمستقبل لفظا ومعنى؛ لدخول حرف التنفيس عليه، وقد أعمل يف 
 .)إذا(

 .١/٩٧أنوار التنزيل وأرسار التأويل : ينظر) ١(
 .... الغري املترصفة، فإهنام من الظروفًوحملهام النصب أبدا بالظرفية: والعبارة فيه 

 .٢١: سورة األحقاف، اآلية) ٢(
 .١/٩٧أنوار التنزيل وأرسار التأويل : ينظر) ٣(
 ).١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ٤(

ـه  ـارة فـي ـب، نحــو: والعـب ـو الغاـل ـا، وـه | ] : ًأن تكــون ظرـف   {  z  y  x  w
 }Z] وأن تكون مفعوال به نحو]٤٠: سورة التوبة ،ً : [ ~  }  | {
� Z] ٨٦:  األعرافسورة[. 



 
 

  
 

ُمفعوال به بتقدير اذكر  ْ١( اهـ(. 
ًورسد آيات أمثلة لذلك ٍ)٢(. 

ْواذكر يف الكتاب مريم إذ انتبـذت: ّأن إذ يف نحو -أيضا  -وفيه  َ َْ َ ََ ْ َِ ِِ َ ْ َ ِْ ِ ُ ممـا ّ
 .)٣( من املفعول بهال بد)إذ(ُوقع فيه املفعول قبل 

ًوزعم اجلمهور أن إذ ال تقع إال ظرفا أو مضافا  :  ذلك بيسريبعد   قالّثم َ ّْ ّ
 . اهـ)٤(إليها

ّومل ينْقل عن أحد قوال بعدم ترصفها وال بلزومها النَّصب عـىل الظرفيـة،  َ ْ ْ َّ َ ُّ ً ٍْ
ّاذكر حمذوفا يقتيض أن املأمور به ذكر الوقت كام رصح : نعم جعلها مفعوال به بـ ُ ْْ ُِ ّ

                                                
 ).١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ١(
$  ] : وهي قوله تعاىل) ٢(   #   "   !Z] وقولـه تعـاىل]٣٠: سورة البقـرة ، :[  v

  x   wZ] 8  ] : ، وقولـه تعـاىل]٣٤: سورة البقرة   7   6   5Z] سـورة البقـرة :
 .القرآنية، ونحوها من اآليات ]٥٠

 ).١١٢، ١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ٣(
H     ] ًأن تكون بدال من املفعـول، نحـو والعبارة فيه     G   F    E   D   CZ]  سـورة

B  ] بدل اشتامل من مريم، عىل حـد البـدل يف ): ْفإذ(، ]١٦: مريم     A     @   ?   >
C Z] ٢١٧: سورة البقرة.[ 

 ).١١٢ص (مغني اللبيب : ينظر) ٤(
ـه  ـارة فـي ـا أو مضــافا إليهــا، وأهنــا يف نحــو  ال تقــع إالْإذوزعــم اجلمهــور أن : والعـب ً ظرـف ً

[  ~   }   |   {Z] ظــرف ملفعــول حمــذوف، أي]٨٦: ســورة األعــراف ، :
ًواذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم قليال، ويف نحو ْ : [     H   GZ] ظرف إىل ]١٦: سورة مريم ،

 H ] واذكر قصـة مـريم، ويؤيـد هـذا القـول الـترصيح بـاملفعول يف : مفعول حمذوف، أي
  N          M   L   K   J   IZ] ١٠٣: سورة آل عمران.[ 



 

 

 

ّنى له بل املأمور بذكره إنام هو الواقـع فيـه، إال أن يرتكـب به بعد ذلك، وال مع ّ ِ ِِ ْ
ّاذكر مظروفا أو مرسال عالقته املجـاورة أو احلاليـة : جمازا باحلذف، أي ْ ] أ٤/ [ُ
ّواملحلية املعنويني ّ. 

ّفتحصل أن  ّ  إذ  ّهنا يف حمل نصب عىل الظرفية أو عىل املفعولية ّ ّْ ٍ َ ّ: 
 .ادث يف وقت إذ أخذ اهللاُاذكر احل: بتقدير : ّاألول
ّاذكر الوقت الذي أخذ اهللا فيه عىل املجاز السابق: عىل تقدير : ّوالثاين ُ. 

ونقل البيضاوي عن بعضهم جواز زيادهتا يف مثل هذا املوضع، وال جيوز 
ًجعلها ظرفا لـ  َْ ُ ْ َ : اذكر ) ١(. 

ْ وبعض املعربني يقول يف ذلك : املغني  قال يف  ْإنه ظر: ُ َ اذكر " : ٌف لـّ
ْوهم فاحش؛ القتضائه حينئذ األمر بالذكر يف ذلك الوقت، مع حمذوفا، وهذا "  ِّ َ ْ َ ٍ

َّأن األمر لالستقبال، وذلك الوقت قد مىض قبل تعلق اخلطاب بـاملكلفني منّـا  ّ ّ 
 .)٢(اهـ

                                                
وتبعـه يف ). أبـو عبيـدة(، حكاه عن معمر بن املثنى ١/٩٧أنوار التنزيل وأرسار التأويل : ينظر) ١(

، )١١٦ص (مغنـي اللبيـب : ينظـر. وليس هذا القـول بيشء: ذلك ابن قتيبة، قال ابن هشام
اجلنى الداين يف : ينظر. َّكانا يضعفان يف علم النحوو. مذهبهام يف ذلك ضعيف: وقال املرادي

 ).١٩٢ص (حروف املعاين 
. وإنام املراد ذكر الوقت نفسـه ال الـذكر فيـه: ، وتتمة الكالم)١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ٢(

 : عىل النحو اآليت ذكرهْإذ) أوجه(وخالصة أقوال أهل العلم يف استعامالت 
ًسام، وحرفاْإذ، لفظ مشرتك؛ يكون ا   :ومجلة أقسامه ستة. ً
 :ًأن تكون اسام للزمن املايض، وهلا أربعة استعامالت: القسم األول 
{  ] : ًأن تكون ظرفا، وهو الغالب، نحو: أحدها    |    {   z   y   x   wZ 

 ].٤٠: سورة التوبة[
= 



 
 

  
 

                                                

~  �] : ًأن تكون مفعوال بـه، نحـو: الثاين  =   }   |   { Z]  سـورة
 ].٨٦: األعراف

H     ] : ًأن تكون بدال من املفعول، نحو: ثالثال    G   F    E   D   CZ] سورة مريم :
 .بدل اشتامل من مريم: ، فإذ]١٦

ٍيومئذ، وحينئذًأن تكون مضافا إليها اسم زمان صالح لالستغناء عنه، نحو : الرابع  ٍ أو غـري ،
Ã  ] : صالح له، نحو قوله تعاىل    Â   ÁZ] ٨: سورة آل عمران.[ 

وال تضـاف إىل مجلـة رشطيـة، إال يف . االسـمية، والفعليـة:  تضاف إىل اجلملتنيْإذعلم أن وا 
كان ذلك إذ زيد قام؛ ملا فيه من الفصل : ويقبح أن يليها اسم، بعده فعل ماض، نحو. الرضورة

 .ٌإذ زيد يقوم: بني املتناسبني، ولذلك حسن
I] : وًأن تكون اسام للزمن املستقبل، نح: القسم الثاين    H  GZ] سورة الزلزلـة :

٤.[ 
[  ] : أن تـكـون للتعلـيـل نـحـو: القـسـم الثاـلـث    \   [   Z   Y      X   W   V

^Z] ـنفعكم الـيـوم اـشـرتاككم يف الـعـذاب؛ ألـجـل : ، أي]٣٩: ـسـورة الزـخـرف وـلـن ـي
 .ظلمكم يف الدنيا

 .بينام أو بيناأن تكون للمفاجأة، نص عىل ذلك سيبويه، وهي الواقعة بعد : القسم الرابع 
؛ ألهنـا إذا مـاأن تكون رشطية، فيجزم هبا وال تكـون كـذلك إال مقرونـة بــ : القسم اخلامس 

 .جتردت لزمتها اإلضافة إىل ما يليها
ذهب إىل ذلك أبو عبيدة، وابن قتيبة، وجعال مـن ذلـك قولـه . أن تكون زائدة: القسم السادس 

$  ] : تعاىل   #   "   !Z] كام تقدم – وهذا مذهب ضعيف ،]٣٠: سورة البقرة -. 
#] :  يف قوله تعاىلإذوجعل . قدأن تكون بمعنى : القسم السابع    "   !Z بمعنى 
قد ١٩٢ص(، وليس هذا القول بيشء، قاله املرادي يف اجلنى الداين يف حروف املعاين.( 

 :- املتقدمة –ألوىل بعد أن ذكر األوجه األربعة ا) ١١٦، ١١٥ص (قال ابن هشام يف مغني اللبيب  
  وذكر لـإذمعنيان آخران : 
التوكيد، وذلك بأن حتمل عىل الزيادة، قاله أبو عبيد، وتبعه ابن قتيبة، ومحال عليه آيات : أحدمها 

$  ] : منها   #   "   !Z] ٣٠: سورة البقرة.[ 
= 



 

 

 

ّاذكـر يـا حممـد فـيام نقصـه :  ، أيّللنّبي    اذكرّثم اخلطاب يف  ّ إذ 
 .أخذ

اذكروا يـا أهـل : خطابا ألهل الكتاب أي  اذكروا : )١(ّ الطربيّوقدره
ٍالكتاب إذ أخذ، أي تذكروه أو ليذكره بعضكم لبعض ّ)٢(. 

 .العهد  : وامليثاق
 .قبوله أو االستيثاق به : واملراد بأخذه

ّوقال اإلمام فخر الدين الرازي ّ)٣( : حيتمل أن يكون هذا امليثاق ما قـرر ّ
ٌدالئل الدالـة عـىل أن االنقيـاد هللا واجـب، فـإذا جـاء رسـول يف عقوهلم من الـ ٌّ ّ ّ ّ

                                                

 . ومحلت عليه آلية، وليس القوالن بيشءقدالتحقيق كـ : والثاين  =
، اجلنـى )١٤٩ص (رصف املباين يف رشح حـروف املعـاين للاملقـي ): ْإذ(ادة يف أوجه ينظر للزي 

ـرادي  ـاين للـم ـداين يف حــروف املـع ـن هشــام )١٨٥ص (اـل ـب الـب ـي اللبـي ، )١١١ص (، ومغـن
، يف الكالم عىل املفـردات مـن األدوات، واإلتقـان يف علـوم ٤/١٨٤والربهان يف علوم القرآن 

 .دوات التي حيتاج إليها املفرس، يف معرفة األ٣/١٠١٦القرآن 
هو أبو جعفـر حممـد بـن جريـر بـن يزيـد الطـربي، اإلمـام احلـافظ، أحـد أئمـة العلـامء، وأحـد ) ١(

املجتهدين، له اختيارات فقهية، وتفرد يف مسائل حفظـت عنـه، ولـه مصـنفات تـدل عـىل سـعة 
ا مـن املؤلفـات، تـويف تاريخ األمم وامللوك، وجامع البيان، وغريهـ: علمه، وغزارة فضله، منها

، وتـذكرة احلفـاظ ٤/١٩١، ووفيـات األعيـان ٢/١٦٢تـاريخ بغـداد : ينظـر. هــ)٣١٠(سنة 
 ).٨٢ص(، وطبقات املفرسين للسيوطي ٢/٧١٠

 .٥/٥٣٥جامع البيان للطربي : ينظر) ٢(
قب هو أبو عبداهللا حممد بن عمر بن احلسني القريش البكري الرازي الشافعي الفقيه املتكلم، يل) ٣(

التفسري : بفخر الدين، اشتهر بعلم الكالم، وقد ندم يف آخر عمره عىل الدخول فيه، من مؤلفاته
 .هـ)٦٠٦(، واملحصول، وغريها من املؤلفات، تويف سنة )مفاتيح الغيب(الكبري 

، وطبقات املفرسيـن للـداودي ٢١/٥٠٠، وسري أعالم النبالء ٤/٢٤٨وفيات األعيان : ينظر 
١/٢١٥. 



 
 

  
 

ّوظهرت املعجزات الدالة عىل صدقه، فإذا أخربهم بعد ذلك أن اهللا أمـر اخللـق  ّ ّ
ّباإليامن به عرفوا عند ذلك وجوب تقرير هذا الدليل يف عقوهلم، فهذا هو املراد 

 . )١( اهـبامليثاق 
 .عىل هذاوانظر ما املراد بأخذ اهللا له 

َّويمكن أن يكون جمازا مرسال عن اإلعطاء، عالقته الضدية ِّ ُِّ ً َ ْ ُ. 
َالـذين : ينايف تفسـري امليثـاق بالعهـد قولـه تعـاىل: َفإن قلت ] ب٤/ [ ِ

ِينْقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ْ ْ ََ َ ُ فإنه يقتيض تغايرمها رضورة مغايرة اليشء ملا ،ّ ّ
 بعده؟

 :ُقلت 
 :ُّ يف تفسري هذه اآلية ما نصه )٢(ّفقد قال الزخمرشيال منافاة 

 والضمري يف ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد اهللا من قبولـه وإلزامـه َ ْ ََ ُّ َّ
ّأنفسهم، وجيوز أن يكون بمعنى توثقته، كام أن امليعـاد واملـيالد بمعنـى الوعـد  َِ ِ ِ ْ َ

ِ توثقته عليهم، أو من بعد ّوالوالدة، وجيوز أن يرجع الضمري إىل اهللا أي من بعد ِ َِ ْ َ
ُما وثَق به عهده من آياته وكتبه وإنذار رسله  ْ ََ َ َّ٣( اهـ(. 

ّثم إن قوله ّ :ِّميثاق النبيني َّ َ َ ِ:  

                                                
 .٨/٢٧٨) مفاتيح الغيب( التفسري الكبري :ينظر) ١(
هو أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي، جاور مكة املكرمة مدة طويلـة فلقـب بجـاراهللا، مـن ) ٢(

الكـشـاف، : كبـار املعتزلـة، بـارع يف اللغـة العربيـة، واألدب والبالغـة، لـه مؤلفـات كثـرية منهـا
 .هـ)٥٣٨(واملفصل، وأساس البالغة، تويف سنة 

 ).١٠٥، ١٠٤ص (، وطبقات املفرسين للسيوطي ٢٠/١٥١سري أعالم النبالء : ينظر 
 .١/١٢٠الكشاف : ينظر) ٣(



 

 

 

ّهو عىل ظاهره من اإلضـافة إىل املوثـق عليـه، واملعنـى أن األنبيـاء : قيل  َِ ُ
 .ٌمأخوذ عليهم امليثاق بام سيأيت
 . أخذ امليثاق عىل أممهم أيضاّواتفق القائلون هبذا عىل

 :واختلفوا يف دخوله يف اآلية 
ٌإنه غري داخل يف اآلية بل معلوم باألوىل، وإىل هـذا أشـار : فقال بعضهم  ّ

 .)١( اهـ وإذا كان هذا حكم األنبياء كان األمم به أوىل : البيضاوي بقوله
ُابيل تقـيكم ََرس: ّ غاية األمر أهنا من باب،ّإنه داخل فيها: وقال بعضهم  ِ َ َ ِ

َّاحلر َ)ىل هذا أشار البيضاوي بقولهإ، و)٢: ّإنه تعاىل أخـذ امليثـاق مـن :  وقيل
ِالنّبيني وأممهم، واستغنى بذكرهم عن ذكر األمم  ِْ ِْ ِْ ِ ّ٣( اهـ(. 

َإضافة امليثاق إىل النّبيني من اإلضافة إىل املوثق ال إىل املوثق عليه، : وقيل  ِ ّ
اـهــ . ـعـىل أممـهـم] أ٥/ [اهللا امليـثـاق اـلـذي وثـقـه األنبـيـاء وإذ أـخـذ : واملعـنـى
 . أيضا)٥(، وهو يف البيضاوي)٤(ّكشاف

 .ُأي فاألمم هم املأخوذ عليهم دون األنبياء
ّاملراد ميثاق أوالد النّبيني وهم بنو إرسائيل، عـىل حـذف مضـاف : وقيل 

ًل خاصةوإقامة املضاف إليه مقامه، فاملأخوذ عليهم عىل هذا بنو إرسائي ّ. 
ّاملراد بالنّبيني أهل الكتاب، وسامهم نبيني هتكام هبم ألهنـم كـانوا : وقيل  ّّ ّ ّ

                                                
 .١/٥٢٩أنوار التنزيل وأرسار التأويل : ينظر) ١(
 .٨١: سورة النحل، اآلية) ٢(
 .١/٥٢٩أنوار التنزيل وأرسار التأويل : ينظر) ٣(
 .١/٣٧٩الكشاف : ينظر) ٤(
 .١/٥٢٩ وأرسار التأويل أنوار التنزيل: ينظر) ٥(



 
 

  
 

ّنحن أوىل بالنّبوة من حممد: يقولون ّ ألنا أهل الكتاب ومنّا كان النّبيون؛ّ ُ ّ)١(. 
ٍّويدل عليه قراءة أيب وابن مسعود ّ)٢( :َوإذ أخذ َْ َ ِ َ اهللاُ ميثاقَ َ ُ الـذين أوتـوا ِ ُ َ ِ

َالكتا  .، وأخذ امليثاق عىل هذا كان عىل أهل الكتاب الذين منهم بنو إرسائيلَبِ
 : َفإن قلت 

مل أسند الفعل إىل لفظ اجلاللة وهو من قبيل الغائب ومل يسـند إىل ضـمري 
ّاملتكلم مع أن املقام له؟ ّ 

 :ُقلت 
ّإنام أسند إليه تعظيام لآلخذ لداللة هذا اللفظ عىل الذات املوصوفة بجميع  ّ ّ

ّلكامالت، وإدخاال للروع يف ضمري السامعني بأنه اهللا القاهر املنتقم ممن خالفـه ا ّ ّ ّ
 .)٣(بنقض عهده

                                                
ًوهـذا الـذي قالـه بعيـد جـدا، كيـف : قال السمني احللبي بعد ذكره هلذا القول عن الزخمرشي) ١(

َّيسميهم أنبياء هتكام هبم، ومل يكن ثم قرينة تبني ذلك؟ ً .وسـيأيت . ٣/٢٨٤الدر املصون : ينظر
 .- إن شاءاهللا تعاىل –ية الكريمة املزيد من البيان يف ذكر أقوال أهل العلم يف املراد هبذه اآل

، والكشاف )٢٧٢ص (، وتفسري القرآن البن املنذر ٥٣٩، ٥/٥٣٨جامع البيان للطربي : ينظر) ٢(
، ١/٤١٥، وزاد املسري البن اجلوزي ١/٤٦٤، واملحرر الوجيز البن عطية ١/٣٧٩للزخمرشي 

وقرأ : ، وقال٢/٥٠٨ ، والبحر املحيط أليب حيان٥/١٨٨واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 
، وكذا هو يف مصـحفيهام، وروي عـن النبيني بدل ميثاق الذين أوتوا الكتابّأيب وعبداهللا 

جماهد أنه قال هكذا هو القرآن، وإثبات النبيني خطأ من الكاتب، وهذا ال يصح عنه؛ ألن الرواة 
 ذلك عن غريه فهو خطأ مردود الثقاة نقلوا عنه أنه قرأ النبيني كعبداهللا بن كثري وغريه، وإن صح

 .بإمجاع الصحابة عىل مصحف عثامن
، والتحريـر ٣/٢٠٩، وروح املعـاين لأللـويس ٣/٦٤٦الدر املنثـور للسـيوطي : وينظر للزيادة 

 .٣/٢٩٩والتنوير البن عاشور 
o  ] : خالصة أقوال العلم يف املراد بقوله تعـاىل) ٣(   n   m   l   kZ] سـورة آل عمـران :

= 



 

 

 

                                                

 .حني أخذ اهللا ميثاق النبيني: يعني. اذكروا يا أهل الكتاب إذ أخذ اهللا ميثاق النبينيو: أي] ٨١ =
 .َّما وثقوا به عىل أنفسهم طاعة اهللا فيام أمرهم وهناهم: وميثاقهم 
 .وأصل امليثاق املفعال، من الوثيقة، إما بيمني وإما بعهد، أو غري ذلك من الوثائق 
َواختلف املفرسون يف من أخذ  ِ ُ ْ ً ميثاقه بـاإليامن بمـن جـاءه مـن رسـل اهللا مصـدقا ملـا معـه، عـىل َ ُ

 :أقوال
 .إنام أخذ اهللا بذلك ميثاق أهل الكتاب دون أنبيائهم: قال بعضهم 
{] : واستشهدوا لصحة قوهلم بذلك بقوله    |      { Z ،فأمروا باإليامن برسل اهللا 

 .يع بن أنس وغريمهاوقد روي القول عن جماهد والرب. ونرصهتا عىل من خالفها
وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس، . بل الذين أخذ ميثاقهم بذلك األنبياء دون أممهـا: وقال آخرون 

 .وعيل، وطاوس، وقتادة، والسدي، وغريهم
ًأخـذ اهللا ميثـاق النبيـني أن يصـدق بعضـهم بعضـا، وأن يبلغـوا كتـاب اهللا ورسـاالته إىل : يعني 

 .ويصدقوه وينرصوه^ م أن يؤمنوا بمحمد قومهم، وأخذ عليهم فيام بلغتهم رسله
معنى ذلك أنه أخذ ميثاق النبيني وأممهم، فاجتزأ بـذكر األنبيـاء عـن ذكـر أممهـا؛ : وقال بعضهم 

عىل أهل الكتاب، وعىل :  يعني– ريض اهللا عنهام –وممن قال به ابن عباس . فاألمم تباع األنبياء
وهـذا قريـب مـن . ، وإقرارهم به عىل أنفسهمإذا جاءهم^ أنبيائهم من امليثاق بتصديق حممد 

 .- واهللا تعاىل أعلم –القول الذي قبله 
 :قال الطربي يف تفسريه عند هذه اآلية 
 معنى ذلك اخلرب عن أخذ اهللا امليثـاق مـن : وأوىل هذه األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال

َّأنبيائه، بتصديق بعضهم بعضا، وأخذ األنبياء عىل أممها وتب اعها امليثاق بنحو الـذي أخـذ عليهـا ً
رهبا من تصديق أنباء اهللا ورسوله بام جاءهتا به؛ ألن األنبياء علـيهم السـالم بـذلك أرسـلت إىل 

 ....أممها
وينظر للزيادة يف تفسري هذه اآلية، وأقـوال أهـل العلـم يف املـراد، . ٥/٤٥٢جامع البيان : ينظر 

، واملحـرر ١/٣٧٩، والكشـاف للـزخمرشي ١/١٣٠زاق والعلم عند اهللا تعاىل، تفسري عبـدالر
، ٢/٦٢، ومعـامل التنزيـل للبغـوي ١/٤٥٨، والوسيط للواحـدي ١/٤٦٤الوجيز البن عطية 

، واجلامع ألحكام القرآن ٨/٢٧٧، ومفاتيح الغيب للرازي ١/٤١٥وزاد املسري البن اجلوزي 
آن العظيم البن كثري ، وتفسري القر)١١١ص(، وكتاب التسهيل البن جزي ٥/١٨٨للقرطبي 

= 



 
 

  
 

 [  q    pZ :بفتح الـالم والتخفيـف، وعليـه )١(ّقرأ أكثر القراء ّ ّ
ّجيوز أن تكون الالم لالبتداء، وما موصلة مبتدأ، ولتؤمنن جواب قسم حمذوف،  ّ

ًقسم وجوابه خرب املبتدأ بنـاء عـىل جـواز وقـوعهام ّأي واهللا لتؤمنن به، ومجلة ال
 .خربا

 .)٢(َّالكالم عىل ذلك مفصال فراجعه املغني  وقد أشبع يف 
ّوفيه أنه إن أرجع الضمري يف  ُ ِّبه ِ إىل ٌرسول ُ َ خلت اجلملة اخلربية ّ /

ّمن ضمري يربطها باملبتدأ، وإن أرجع إىل املبتدأ كان املعنـى أن اهللا ت]  ب٥[ عـاىل ُ
ّأخذ امليثاق عليهم باإليامن بالكتاب واحلكمة، وليس مـرادا، إال أن خيتـار هـذا 

ّبمصدقه أو ذاك، والـرابط موجـود ألن الضـمري يف : بتقدير مضاف أي ّ ٌُ ّ ِّبـه ِ 
ٌرسولٌعائد إىل  ُ َ باعتبار صفته أعني ْمصدق ملـا معكـم َ ُُ َ ََِ ٌ ِّ فكـان الضـمري ،ُ ّ

 .عتبارهبذا اال   ماًعائدا عىل 
                                                

، والتحرير ٣/٢٠٩، وروح املعاين لأللويس ٣/٦٤٦، والدر املنثور للسيوطي ١٠١، ٣/١٠٠ =
ص (، وتيسري الكـريم الـرمحن يف تفسـري كـالم املنـان للسـعدي ٣/٢٩٩والتنوير البن عاشور 

١١٠.( 
 .مفتوحة الالم) َملا(وقرأ الباقون . مكسورة الالم) ِلـام(قرأ محزة ) ١(

أخـذ : ، ومعناه الذي يريد للذي آتيـتكم، أي)ما( كرس الالم فهي الم اإلضافة دخلت عىل فمن 
 .ميثاق النبيني ألجل الذي آتاهم من الكتاب واحلكمة، يعني أهنم أصحاب الرشائع

لئن آتيتكم، ومهام : بمعنى اجلزاء، أي: للذي آتيتكم، بمعنى اخلرب، وقيل: ومن فتح الالم فمعناه 
 ).لتؤمنن: (اب اجلزاء قولهآتيتكم، وجو

ـد : ينـظـر  ـن جماـه ـبعة الـب ـاب الـس ـه )٢١٣ص (كـت ـن خالوـي ـبع الـب ـراءات الـس ، واحلـجـة يف الـق
، والتـبرصة ملكـي بـن أيب طالـب ٣/٦٢، واحلجة للقراء السبعة أليب عىل الفـاريس )١١١ص(
 .٢/١٨١، والنرش البن اجلزري )٨٩ص (، والتيسري أليب عمرو الداين )٤٦٢ص (

 ).٥٣٢، ٤٢٨، ٣١١، ٢٧٦ص (مغني اللبيب : رينظ) ٢(



 

 

 

َّلتؤمننّهذا وإنام مل نجعل  ُ ُِ ْ َ جوابا للقسم الذي يف أخـذ امليثـاق؛ ألنـه ّ
ّيلزم عليه توسط املبتدأ بني أجزاء اخلرب، وأن تكون موطئة ؛ ألن أخذ امليثـاق يف  ِّ َُ َ ُ ّ

َّلتؤمننّمعنى االستحالف، والالم يف  ُ ُِ ْ َالم جواب القسم، و ما حيتمـل أن 
َّلتؤمننعنى الرشط، وتكون املتضمنة مل ُ ُِ ْ َ ساد مسـد جـواب القسـم والرشط ّ َّ َ َ ٌّ

ْآتيـتكم: عىل هذا مفعول لـ   مامجيعا، و ُْ ُ َوأن تكـون موصـولة بمعنـى ،ً :
 .ّللذي آتيتكموه لتؤمنن به

ُعىل هذا مبتدأ خربه حمذوٌف   ما: فـ  ٌ. 
كشاف ّ  )١(ومغني  ) ٤( األمريّ من حواشيه للعالمة)٣(بزيادة )٢(.

املغني    ُّـ يف موضع آخر ما نصه: 
  ّمن أقسام الالم الغري العاملة الـالم الداخلـة عـىل أداة رشط : ّ والرابع ّ ّ

ّلإليذان بأن اجلواب بعدها مبني عىل قسم قبلها، ال عىل الرشط، ومن ثم تسمى  ّ ٌّّ ّ
َالالم املؤذنة، وتسمى املوطئة أيضا ِّ َ ُ ّ ّ؛ ألهنا وطأت اجلواب للقسم أي مهدته نحوّ ََ َّ َّْ َ :

 َّلئن أخرجوا ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينرصوهنم ولئن نرصوهم ليولن َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُّْ َ َ ُ َ َُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُُ َُ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ ُ َ ْ ِ ُ
                                                

 .١/٣٧٩الكشاف : ينظر) ١(
 ).٥٣٢، ٣١١، ٣١٠ص (مغني اللبيب : ينظر) ٢(
 ).١٧٦ص (حاشية األمري : ينظر) ٣(
هو الشيخ العالمة عامل العربية، وفقيه املالكية، حممد بن حممد بن أمحد بن عبـدالقادر السـنباوي ) ٤(

هــ، وتعلـم بـاألزهر، )١١٥٤(ولـد يف ناحيـة سـنبو بـمرص سـنة األزهري، املعـروف بـاألمري، 
ـرة الصــعيد، وأصــله ـمـن املـغـرب، ـتـويف ـسـنة  ـه إـم ـاألمري؛ ألن ـجـده أـمحـد كاـنـت ـل واـشـتهر ـب

حاشية عىل مغني اللبيب، اإلكليل : أكثر كتبه حوايش ورشوح، من أشهرها. ًهـ تقريبا)١٢٤٥(
، ومعجـم ٧/٧١األعـالم للـزركيل : ظـر، ين...رشح خمترص خليل، املجموع يف الفقـه ورشحـه

 .٤/٣٨٤، وعجائب اآلثار اجلربيت ٣/٦٧٠املؤلفني لعمر رضا كحالة 



 
 

  
 

َاألدبار َ ْ َ)٢(، وأكثر ما تدخل عىل إن، وقد تدخل عىل غريها كقوله)١(:  
َملتى صلحت] أ٦/ [ ْ َ ٌ ليقضني لك صالحََ َ ُِ َ َ َْ ََ ْ 

ِ                                                 ولتجزين إذا جزيت مجيــال َ َ َْ ُ َّ َ ْ َِ َ ُ َ 
 

ٍملا آتيتكم من كتاب وحكمـة: وعىل هذا فاألحسن يف قوله تعاىل ِ ِ َِ ْ ْْ َُ ٍْ َ ُ َ ََ أال  ّ
ًتكون موطئة، و َِّ َ ّلة؛ ألنـه محـل عـىل موصـو): مـا(ّرشطية، بل لالبتداء، و): ما(ُ

 .)٣(اهـ  األكثر
ّفاقتىض كالمه أهنا ال تدخل عىل غري أداة رشط، ورصح بأن األحسـن أن  ّ ّ ُ

 .)٤ (  إنال تدخل عىل غري 
ْملا أتيناكم : )٥(وقرأ نافع ُْ َ َ َ ََ١(ّ  بالفتح والتخفيف أيضا(. 

                                                
 .١٢: سورة احلرش، اآلية) ١(
) ٣١٠ص (بعد البحث والنظر مل أقف عىل قائل البيت، وقد أورده ابن هشام يف مغني اللبيـب ) ٢(

ــه ــه، والـشــاهد فـي ــرف قائـل ــ: ومل يـع ــالم املؤذـن ــواز دـخــول اـل ــري إنـج ــة ـعــىل ـغ  ة أو املوطـئ
 .- كام تقدم –

 ).٣١١، ٣١٠ص (مغني اللبيب : ينظر) ٣(
، ومعاين القرآن ١/٢٢٥، ومعاين القرآن لألخفش ١/٢٢٥معاين القرآن للفراء : ينظر للزيادة) ٤(

، ومشكل إعراب ٣٩٢، ١/٣٩١، وإعراب القرآن للنحاس ٤٣٧، ١/٤٣٦وإعرابه للزجاج 
، والبيـان يف غريـب إعـراب القـرآن البـن األنبـاري ١٦٦، ١/١٦٥ القرآن ملكي بن أيب طالب

، والفريـد يف إعـراب القـرآن املجـيـد ١/٢٧٥، والتبيـان يف إعـراب القـرآن للعـكـربي ١/٢٠٩
 .٢٩٣ – ٣/٢٨٣، والدر املصون للسمني احللبي ١/٥٩٣للمنتجب اهلمداين 

أبـو جعفـر : راءة، أخذ عـن مجاعـة مـنهمُهو نافع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم، إمام املدينة يف الق) ٥(
، )٥ص (التيسري : ينظر. هـ)١٦٩(قالون، وورش، تويف سنة : القارئ، واشتهر عنه راويان مها

 .٢/٢٣٠، وغاية النهاية ١/١٠٧ومعرفة القراء الكبار 



 

 

 

 .وفيها ما يف التي قبلها من اإلعراب
ْومن  ٌيانيةّعىل مجيع ما تقدم ب: ِ ّ. 

َلـام : )٢(وقرأ محزة ِبكرس الالم والتخفيف ّ ألجل إيتـائي : ، ومعناه)٣(ّ
ّإياكم بعض الكتاب واحلكمة، ثم ملجىء رسول مصدق ملا معكـم لتـؤمنن بـه،  ٍّ ّ ٍ ّ َ

آتيـتكم وجـاءكم ـ يف معنـى : ّمصدرية؛ فالفعالن معهـا ـ أعنـي   ماّعىل أن 
ّاملصدرين، والالم داخلة للتعليل ٌ ُ ّأخذ اهللا ميثاقكم لتؤمنن بالرسـول :  عىل معنىّ ّ

ّولتنرصنه ألجل أين آتيتكم الكتاب واحلكمة، وأن الرسول الذي آمركم باإليامن  ّ َ َ ّ ّ
ٍبه ونرصته موافٌق لكم غري خمالف ُ. 

 .ًموصولة   ماوجيوز أن تكون 
 : َفإن قلت 

ْآتيتكمكيف جيوز ذلك والعطُف عىل  ُْ ُ َوهو قوله  :َثـم جـ َّ ْاءكمُ ُ َ ال 
                                                

رأ بـالنون، وقـ) آتينـاكم(قرأ نـافع وحـده ) آتيناكم: (تقدم ختريج القراءة، وبالنسبة لقوله تعاىل) ١( =
 .بالتاء) آتيتكم(الباقون 

 .يقرأ بالنون واأللف، وبالتاء من غري ألف) آتيتكم: (قال ابن خالويه 
ملن قرأ بالتاء...أن اهللا تعاىل أخرب عن نفسه بنون امللكوت: فاحلجة ملن قرأ بالنون  أنه : ، واحلجة 

 ....أتى بالكالم عىل ما يوجبه اإلخبار عن املتكلم إذا أخرب بفعله عن نفسه
ـد : ينـظـر  ـن جماـه ـبعة الـب ـاب الـس ـه )٢١٤ص (كـت ـن خالوـي ـبع الـب ـراءات الـس ، واحلـجـة يف الـق

، والتـبرصة ملكـي بـن أيب طالـب ٣/٦٩، واحلجة للقراء السبعة أليب عيل الفـاريس )١١٢ص(
، )٨٩ص (، والتيسـري أليب عمـرو الـداين ١/٣٥٢، والكشف ملكي بن أيب طالب )٤٦٢ص (

 .٢/١٨١والنرش البن اجلزري 
َّهو محزة بن حبيب بن عامرة الزيات، إمام حجة، أخذ القراءة عـن األعمـش وآخـرين، وعنـه مجاعـة ) ٢( ُ

ْأضبطهم سليم بن عيسى، واشتهر عنه راويان مها َ التيسري : ينظر. هـ)١٥٦(خلف، وخالد، تويف سنة : ُ
 .١/٢٦١ ، وغاية النهاية١/١١١، ومعرفة القراء الكبار )٦ص (

 . ختريج وتوجيه القراءة–ًا  قريب–تقدم ) ٣(



 
 

  
 

ّجيوز أن يدخل حتت حكم الصلة؛ ألنك ال تقول ّللذي جاءكم رسول مصدق : ّ ّ
 ملا معكم؟

 :ُقلت 
ّللذي آتيتكموه : ّ، فكأنه قيل  ما آتيتكميف معنى    ما معكمّبىل ألن 

 .)١ ( ّ كشافّوجاءكم رسول مصدق له اهـ 

 :وحاصل كالمه 
 :وجهان    ماّأنه عىل هذه القراءة جيوز يف 

ًأن تكون مصدرية و: أحدمها  ّ من   فال حيتاج حينئذ ] ب٦/ [ّتبعيضية
َلرابط يربط مجلة  ٍْثم جاءكم َُّ َ َ ُهبا . 

ْما معكمًأن تكون موصولة فيحتاج لذلك وهو : ثانيهام  َ َُ َ فيكون من ،
ّقبيل الربط بالظاهر الذي هو عني املوصول عىل حد قوله ُ َْ ّّ)٢(: 

 
ِّفيا رب  ٍليىل أنت يف كل موطنَ ّ َ ْ َ 

ُ                                         وأنت الذي يف رمحة اهللا أطمع َ ْ َ ِ َ 
 : )٣ (املغني  قال يف 

 وقد يضعف هذا لقلته، وقد يرجح بأن الثواين يغتفر فيها كثريا، والالم ّ َّ ّ ّ ّ
                                                

 .ًاحلاشية املتقدمة قريبا: ، وللزيادة يف هذا املعنى، ينظر١/٣٧٩الكشاف : ينظر) ١(
ص (، ومل أقف عليه يف ديوانه، وهو يف مغني اللبيب )جمنون ليىل(البيت ينسب ملجنون بني عامر ) ٢(

قام الضمري، وكان حقه أن إقامة االسم الظاهر م: ، والشاهد فيه٣/٢٨٥، والدر املصون )٢٧٧
 .يف رمحتك: يقول

 ).٢٧٧، ٢٧٦ص (مغني اللبيب : ينظر) ٣(



 

 

 

ّعليهام للتعليل متعلقة بـ ّ :َّلتؤمنن ُ ُِ ْ َ . 
 :)١( غني امل قال يف 

 عىل االتساع يف الظرف ْ َّ ّاهـ . 
 :ّقال حمشيه األمري 

ُعىل سبيل االتسـاع أي وإن كانـت الم اجلـواب هلـا الصـدر، وكـذا ال :  قوله َ َّّ
ٌّلكن سبق للمصنِّف يف الفصل الثاين الذا ، أن مثل هذا خاص النّافية، ّ ْ بالشـعرّ ِّ)٢( 

ٌهنا متعلقة بأخذ أ)٤( ما مشى عليه اخلطيب)٣(ُفاألحسن ِّ ّ. 

َّلـمـا : )٥(وقرأ سعيد بن جبري ََحني آتيتكم بعض :  بمعنى)٦(ّ بالتشديد
                                                

 ).ِلـام(، وهذا الكالم عىل قراءة محزة بكرس الالم )٢٧٦ص (مغني اللبيب : ينظر) ١(
 .١/١٧٦حاشية األمري : ينظر) ٢(
خلطيـة وبعـدها موجود عىل هامش النسخة ا) بأخذ... فاألحسن ما مشى عليه اخلطيب: (قوله) ٣(

 ).املخطوط(كلمة صح؛ للداللة عىل أهنا من أصل الكتاب 
 .٨/٢٧٤) التفسري الكبري(لعل املراد اخلطيب الرازي يف مفاتيح الغيب ) ٤(
 ريض اهللا –هو أبو عبداهللا سعيد بن جبري بن هشـام األسـدي، روي عـن مجاعـة مـن الصـحابة ) ٥(

 ومـن أشـهر املفرسيـن للقـرآن الكـريم مـن –ام  ريض اهللا عـنه– من تالميذ ابن عبـاس –عنهم 
 ).هـ)٩٥(التابعني، قتله احلجاج سنة 

 .٣/١٤١، وهتذيب الكامل ٤/٣٢١سري أعالم النبالء : ينظر 
 :، وذكر عند هذه القراءة ما نصه١/١٦٤املحتسب البن جني : ينظر) ٦(

 َّلـام آتيناكم: (ومن ذلك قراءة األعرج فيام يروى عنه م، وتشديد امليم، آتيناكم بألف بفتح الال) َ
 .قبل الكاف

َّلـام(يف هذه القراءة إغراب، وليست : قال أبو الفتح  هاهنا بمعروفة يف اللغة، وذلـك أهنـا عـىل ) َ
ـاىل: أوـجـه ـه تـع ـا كقوـل ًتـكـون حرـفـا جازـم ً : [  2    1   0   /   .   -Z]  ـسـورة آل
$  ] : ً، وتكون ظرفا يف نحو قوله]١٤٢: عمران   #   "  !Z ]٢٢: سورة القصص[ ،

= 



 
 

  
 

ُالكتاب واحلكمة ثم جاءكم رسول مصدق ملا معكم وجب علـيكم اإليـامن بـه  ّ ّ
 .ُونرصته

فاستثقلوا اجتامع ثالث ميامت وهي امليامن والّنون    ملن ماأصله : وقيل 
ملن أجل : ، ومعناه  ملاامها يف امليم، فحذفوا إحداها فصارت املنقلبة ميام بإدغ

 .ّما آتيتكم لتؤمنن به
 .)١ ( ّ كشافوهذا نحو من قراءة محزة يف املعنى اهـ 

ّ األوىل عىل هذا األخري تعليلية  من: فـ  َ ُ. 
 .ّ الوجهان السابقان يف قراءة محزة عىل ما أشار إليه  ماويف 

ّوالظاهر أن ال ٌالم هنا صلةّ ّ. 
                                                

وال وجه لواحدة . إال فعلت: َّأقسمت عليك ملا فعلت، أي: يف نحو قوهلم) إال(وتكون بمعنى  =
 .منهن يف هذه اآلية

ْوإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملن ما آتيناكم، وهو يريد القراءة العامة: وأقرب ما فيه أن يكون أراد  ِ َ :
َلـام آتيناكم( َّملام(احلسن يف الواجب، فصارت ، فزاد عىل مذهب أيب )َ ِ ، فلام التقت ثالث مـيامت )َ

ـت لصـارت . ًمشددا كام ترى) َّلـام(ُ حذفت األوىل منهن، فبقي –فثقلن  ، غـري أن )َلـنْام(ولو فكَّ
 .هذا أوجه ما فيها إن صحت الرواية هبا). َّلـام(النون أدغمت يف امليم كام جيب يف ذلك فصار 

 كام –ن سعيد بن جبري، واحلسن، ونسبها ابن جني لألعرج يف املحتسب وهذه القراءة رويت ع 
، واملحرر ٢/٥٠٩ يف البحر املحيط أليب حيان – رمحه اهللا –قراءة سعيد بن جبري :  وينظر–تقدم 

، واـلـدر املـصـون ٥/١٩١، واـجلـامع ألحـكـام الـقـرآن للقرطـبـي ١/٤٦٥اـلـوجيز الـبـن عطـيـة 
 .ملفرسين وغريهم من ا٣/٢٨٤للسمني احللبي 

: أن املعنـى: ، وخالصة كالم الزخمرشي هنا يف قـراءة التشـديد٢٨٠، ١/٢٧٩الكشاف : ينظر) ١(
حني آتيتكم بعض الكتاب واحلكمة، ثم جاءكم رسـول مصـدق لـه، وجـب علـيكم اإليـامن بـه 

 ًملن فاستثقلوا اجتامع ثالث ميامت، وهـي املـيامن، والنـون املنقلبـة مـيام) ملا(وأن أصل . ونرصته
ملن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به، وهذا : ، واملعنى)ملا(بإدغامها يف امليم، فحذوفوا إحداها فصارت 

 .قريب من قراءة محزة يف املعنى



 

 

 

ّوحمصل األول أن  ّ َّمن   تبعيضية يف ٍّمن كتاب َ ِ ِْو ،َّلـمـا َ ،حينيـة َّ ِْ ِ
 . الخ...  وجب عليكم : بقوله]  أ٧/ [وجواهبا حمذوٌف أشار إىل تقديره 

ّ احلينيـة تقـتيض وقـوع اجلـواب يف زمـن الرشط،  ّ ملاّومن املعلوم أن  َ َّ ِْ
ِفيكون وجوب اإليامن با رصة له يف وقت إيتائه إياهم بعض الكتاب ُ ِلرسول والنّ َ ّ ِ ّ

ًواحلكمة، وليس إال يف زمن املجىء، إال أن تكون جوابية باعتبار املعطوف فقط،  ّ ّ ّ ِ
رصة يف املستقبل، : ّأو عىل أن املعنى ُطلب منكم يف وقت اإليتاء إيقاع اإليامن والنّ ُ َ ِ ُ

ّوحيتمل لو مل يقل حينية أن تكون  ِْملا ّ  حرفا أيت به للربط عـىل مـا ذهـب إليـه ّ َ ِ ُ
 .بعضهم، وعليه فال كالم

ُهذا ومن املقرر عندهم أنه يشرتط يف صحة عطف الفعل عىل الفعل احتاد  ّّ ّ ّ
 .زمانيهام

ّْوعطفك الفعل عىل الفعل يصح :  ـ عقب قول اخلالصة )١(قال األشموين َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ََ ََ ُ ْ
 . اهـ)٢ ( ّ برشط احتاد زمانيهام: ُّما نصه ـ 

ّقال العالمة الصبان َّ ّ)٣( :  أي مضيا أو حاال أو استقباال ً ً  ِ ُ٤( اهـ(. 
                                                

هـ، نحـوي مـن فقهـاء الشـافعية، ويل )٨٣٨(هو عيل بن حممد األشموين املرصي، ولد بالقاهرة سنة ) ١(
لك إىل ألفية ابن مالك، والينبوع يف رشح املجموع هـ، له منهج السا)٩٠٠(القضاء بدمياط، تويف سنة 

، ومعجـم ٥/١٠، واألعالم للـزركيل ٥/٦الضوء الالمع للسخاوي : ينظر. يف فروع الفقه، وغريها
 .٧/١٨٤املؤلفني لعمر رضا كحالة 

 .٣/١١٩حاشية الصبان عىل رشح األشموين : ينظر) ٢(
اللغـة : ًشافعي احلنفي، أخذ علوما كثـرية، منهـاهو أبو العرفان حممد بن عيل الصبان املرصي ال) ٣(

حاشـية عـىل رشح : هــ، مـن مصـنفاته)١٢٠٦(والنحو واألدب وغريها، تـويف بالقـاهرة سـنة 
: ينظـر. األلفية لألشموين، إسعاف الراغبني يف سـرية املصـطفى وأهـل بيتـه الطـاهرين وغريهـا

، ومعجـم ٢/٣٤٩يل باشـا ، هدية العـارفني إلسـامع٢٣٣ – ٢/٢٢٧عجائب اآلثار للجربيت 
 .٣/٥١٦املؤلفني لعمر رضا كحالة 

) َّملـا(، وينظـر للزيـادة يف أقسـام ومواضـع ٣/١١٩حاشية الصبان عىل رشح األشـموين : ينظر) ٤(
= 



 
 

  
 

ّوزمن املجىء مستقبل بالنّسبة لزمن اإليتاء، ويمكن أن تقدر  ٌثم ّ صلة ،ً
ُثم تاب عليهم ليتوبوا: كام هي يف قوله تعاىل َ َُ ََ ْ ْ َِّ ِ َ ُ)وجتعـل مجلـة )١ ،ْجـاءكم ُ َ َ 

ْآتيتكمن بدل اشتامل م ُْ ُ َ باعتبار متعلقها وهو ِ َّ َ َ ُْما معكم َ َُ َ فإنه يشـتمل عـىل ّ
ٌملا جاءكم رسول مصدق ملا معكم وجب عليكم ذلك: اإليتاء، واملعنى ِّ ٌ ّ. 

                                                

، واجلنـى الـداين يف حـروف املعـاين )٣٥١ص (رصف املباين يف رشح حـروف املعـاين للاملقـي  =
، واملفردات للراغب األصفهاين )٣٦٧ص (، ومغني اللبيب البن هشام )٥٩٢ص (للمرادي 

وخالصة . ٤/٣٢٦) املفردات من األدوات(، والربهان يف علوم القرآن للزركيش )٧٤٦ص (
 ):َّلـام(الكالم يف 

 :حرف له ثالثة أقسام 
َّلـام: األول  َوهي حرف نفي تدخل عىل املضارع فتجزمه، وترصف .  التي جتزم الفعل املضارع

 .معناه إىل امليض
َّ لـام: الثاين  َالتي بمعنى  :َّإالوهلا موضعان ،: 
َّنشدتك باهللا لـام فعلت: أحدمها بعد القسم، نحو  َ. 
W   ] : بعد النفي، ومنه قراءة عاصم ومحزة: ثانيهام    V   U   T          S   RZ] سورة يس :

ٌما كل إال مجيع: ، أي]٣٢ َّ ّ. 
َّلـام: الثالث  َحرف وجود لوجود، : وبعضهم يقول.  وجوب لوجوبوهي حرف.  التعليقية

 :وفيها مذهبان. واملعنى قريب. بالدال
 .وهو مذهب سيبويه. أهنا حرف: أحدمها 
 بني التسهيلومجع ابن مالك يف . وهو مذهب أيب عيل الفاريس. حنيظرف بمعنى : الثاين 

َّ لـامإذا ويل : املذهبني، فقال َظـرف بمعنـى ً فعل ماض لفظـا ومعنـى فهـي إذ فيـه معنـى ،
 .ًالرشط، أو حرف يقتيض، فيام مىض، وجوبا لوجوب

َّلـاموالفرق بني أقسام   َالثالثة من جهة اللفظ، أن اجلازمة ال يليها إال مضارع، مايض املعنى  .
والـتـي ـهـي ـحـرف وـجـوب .  ال يليـهـا إال ـمـايض اللـفـظ، مـسـتقبل املعـنـىّإالوالـتـي بمعـنـى 

 .مل إال مايض اللفظ واملعنى، أو مضارع منفي بـ لوجوب ال يليها
 .١١٨: سورة التوبة، اآلية) ١(



 

 

 

ُوبعد  ْ َ: 
ّفالبد من التزام ما مر من أنه يغتفر يف الثواين ما ال يغتفـر يف األوائـل، أو  ّّ

ّاالكتفاء بامليض اللفظي؛ ألن ّ ّ َلـمـا ما يف حيز ّ َ ال يكـون إال ماضـيا، والتـابع ُ ّ ّ
ّهنا مستقبل معنًى، وال خيفى ما يف هذا من التكلف ٌّ. 

َّثمّواألوجه املصري إىل أن  ُمن احلكاية ال من املحكي ّ ِ ْ َ. 
ْآتيتكمِما يأيت من االلتفات يف اخلطاب يف ] ب٧/ [ّويؤيده  ُْ ُ َ. 

ح يف هذا املقام،  َهذا ما سنَ َواقتضاه النّظر الكهامَ  .ّ، فليتأمل ولرياجع)١(َ
ْآتيتكم: ّثم يف قوله تعاىل ُْ ُ َ التفاتان : 

ّمن الغيبة إىل التكلم: أحدمها  ّ َ ْ َ. 
 .منها إىل اخلطاب: ثانيهام 

َونكتتهام أن التكلم واخلطاب أرشُف من الغيبة ْ َ ّ ّ ّ)٢(. 
                                                

ُالَكهام هو البطيء عن الغاية، ويقال) ١( َّأكهم برصه إذا كل ورق: َ َ ََّ َ َْ. 
َكهم(، مادة ١٢/٥٢٨، ولسان العرب ٦/٣٠هتذيب اللغة : ينظر  َ َ.( 

ْآتيتكم: ويف قوله) ٢( ُْ ُ َ لقراءتني التفاتانعىل ا) آتيناكم( أو: 
اخلروج من الغيبة إىل التكلم يف قوله آتينا أو آتيـت؛ ألن قبلـه ذكـر اجلاللـة املعظمـة يف : أحدمها 

m  ] : قوله   l   kZ. 
؛ ألنـه قـد تقدمـه اسـم ظـاهر وهـو )آتينـاكم: (اخلروج من الغيبة إىل اخلطـاب يف قولـه: والثاين 
النبينيوإذ أخـذ اهللا ميثـاق : لـة والنبيـني لكـان الرتكيـب، إذ لو جرى عىل مقتىض تقدم اجلال

ًوفيـه نظـر ألن مثـل هـذا ال يسـمى التفاتـا يف : النبيني ملا آتاهم مـن كتـاب كـذا، قـال بعضـهم
َّحلـف زيـد لـيفعلن وألفعلـن، فالغيبـة : اصطالحهم، وإنام يسمى حكاية احلال، ونظريه قولك

: ينظـر. م احلالف، واآلية الكريمة مـن هـذامراعاة لتقدم االسم الظاهر، والتكلم حكاية لكال
، والبحر ٨/٢٧٧التفسري الكبري للرازي : ، وينظر للزيادة٣/٢٩٣الدر املصون للسمني احللبي 

 .٣/٢١٠، وروح املعاين لأللويس ٢/٥١٣املحيط أليب حيان 



 
 

  
 

 :فإن قيل 
ّالتكلم هنا هو مقتىض الظاهر كام قدمت  ّّ  وااللتفات من خالف ذلك؟ّ

 :ُقلت 
ّمرادنا بمقتىض الظاهر فيام مر مقتىض ظاهر املقام كام أرشنا إليه، ومرادهم  ّ
ّبكون االلتفات من خالف مقتىض ظاهر الكالم كام نص عليه العالمة الصبان يف  ّ ّّ

حوايش املخترص ١(ناقال له عن ياسني(. 
 [   s   rZ. 

ّتقدم أن  ّ من ْ ِ و[، ّغري رشطية[ ،ما َ   ّوموصوليتها تبعيضية، وعليهام َّ ُ َْ ِ َ
ّبيانية، وعىل كل فاملراد ّسائر الكتب الساموية حتى الصحف ما عدا القرآن: ّ ّّ ّ. 

ّأما عىل الثاين  ّ: 
ْبمعنييها دالة عىل العموم، وقد بينَت بـ  َ ماّفألن  ِّ ُ ٌ ّ :كتاب َ ِ  . 

ّوأما عىل األول  ّ: 
: راد منها العمـوم يف اإلثبـات جمـازا كـام يف قولـه تعـاىلّفألن النّكرة قد ي

                                                
َرشح فيه مسعود بن عمر التفتازايت ) املخترص( هناك كتابه اسمه )١( َ تلخـيص هـ كتـاب )٧٩٢ت (َ

، وعـىل هـذا )املخترص(ولذلك سامه ) ّاملطول(ٌاملفتاح يف البالغة، وهذا الرشح خمترص من كتابه 
هـ حفيد )٩٠٦ت(وكذلك ألمحد التفتازاين . هـ)١٠٦١ت(حاشية لياسني العليمي ) املخترص(

، ثـم عـىل )حاشية احلفيد عـىل املخـترص جلـده(مسعود التفتازاين السابق، وتسمى هذه احلاشية 
ـهــ، وهـنـاك حاـشـية ـعـىل ـخمـترص الـسـعد )١٠٦١ت(حاـشـية احلفـيـد حاـشـية لياـسـني العليـمـي 

هـ، فلعل الصبان نقـل يف حاشـيته )١٢٠٦ت(ّالتفتازاين ومؤلفها هو أبو العرفان حممد الصبان 
 .عن حاشية ياسني عىل املخترص أو حاشية ياسني عىل حاشية احلفيد، واهللا تعاىل أعلم باملراد



 

 

 

ٌعلمت نفس َْ َ ْ َ ِ)٢(، وقول احلريري )١(: 
ى وقيتم رشا ّيا أهل ذا املغنَ َ ُْ ِ ُ َْ َ ََ ْ َ 

ّ                                              وال لقيتم ما بقيتم ضــرا   ْ َ ُْ ُ ُِ َِ ََ َ 
 

ّنص عليه املوىل سعد الدين التفتازا ّ ِ مطوله يف )٣(ينّ ِ َّ َ ُ ) ٤(. 
ْواملغنَى  َاملنْزل من غني باملكان أقام به: َ ِ َ ُ َِ. 

 :َفإن قلت 
 ّما الدليل عىل استثناء القرآن ؟

                                                
 .٥: ، ويف سورة االنفطار، اآلية١٤: وير، اآليةسورة التك) ١(
، أديب، لغـوي، )أبو حممد(هو القاسم بن عيل بن حممد بن عثامن احلريري، البرصي، الشافعي ) ٢(

املقامات، منظومة ملحة اإلعراب يف النحو ورشحها، وغري ذلك : نحوي، ناظم، ناثر، من آثاره
، ومعجـم ١٠/٤٦٠ أعـالم النـبالء للـذهبي سـري: ينظـر. هــ)٥١٦(من املؤلفات، تـويف سـنة 

، ١/١٩٥، والبيـت يف مقامـات احلريـري برشح الرشييش ٢/٦٤٥املؤلفني لعمر رضا كحالـة 
 ).غنى(، مادة ٨/٢٠٢هتذيب اللغة : ينظر. املنزل واملقام: ْواملغنى

ف واملعاين سعد الدين، عامل مشارك يف النحو والترصي(هو مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاين ) ٣(
رشح تلخيص املفتـاح يف املعـاين : والبيان والفقه وغري ذلك، ولد بتفتازان، من تصانيفه الكثرية

الدرر الكامنـة : ينظر. هـ)٧٩٢(والبيان، حاشية عىل الكشاف للزخمرشي يف التفسري، تويف سنة 
كحالة ، ومعجم املؤلفني لعمر رضا )٨٢١ص (، والبدر الطالع للشوكاين ٤/٣٥٠البن حجر 

٣/٨٤٩. 
 ).٨٤، ٨٣ص (َّاملطول عىل تلخيص املعاين، لسعد الدين التفتازاين : ينظر) ٤(

ًوالنكرة يف اإلجياب ظاهرة يف عدم االستغراق، وقد يستعمل فيه جمـازا كثـريا يف : والعبارة فيه  ً
ـن ـجـرادة: املبـتـدأ نـحـو ـرة ـخـري ـم 4   ] : ًوقـلـيال يف ـغـريه، نـحـو. ـمت   3   2   1Z ويف 

 ....ًأهل ذا املغنى وقيتم رشا يا: ماتاملقا



 
 

  
 

 :ُقلت 
ّـ وسيأيت ـ من أن النّبـي ] أ٨/ [ّما رصحوا به  ّ مل يؤخـذ عليـه ميثـاق ٌ ُ

ْآتيـباإليامن بأحد من األنبياء، فلم يكن داخال يف مفعول  ْتكمَ ُ ُ فلـم يـدخل ،
ٍالقرآن الذي هو كتابة يف كتاب ٌ ُ. 

ّوسميت ساموية ألهنا نزلت من السامء ّ ّْ ً ّ. 
 .يف ألواح : قيل 

ٍعىل لسان ملك: وقيل  َ َ. 
ُثم قد اشتهر أهنا مائة وأربعة صحف  ٌ ّ ّ: 

ّصحف شيث ستون، وصحف إبراهيم ثالثون، وصـحف موسـى قبـل  ِ
ّتـوراة ملوسـى، والزبـور لـداود، واإلنجيـل ال: ّالتوراة عرشة، والكتب األربعـة ّ
ّلعيسى، والفرقان لسيدنا حممد  ّ. 

ّكذا نقل بعض رشاح  ُاألربعني   ١(عن اخلطيب(. 
ِصحف شـيث مخسـون، وصـحف إدريـس ثالثـون، وصـحف : وقيل 

                                                
رشاح األربعني عـن اخلطيـب، اخلطيـب املـراد بـه الفخرالـرازي حممـد بـن عمـر الـرازي : قوله) ١(

، )مفـاتيح الغـيـب(التفـسـري الكبـري : الشـافعي، الفقيـه اـملـتكلم، يلقـب بفخـر اـلـدين، مـن كتبـه
وقـد تقـدمت ترمجتـه يف . هـ)٦٠٦(واملحصول، واألربعني، وهناية العقول، وغريها، تويف سنة 

 .أول البحث، بام يغني عن إعادته هنا
 .األربعني يف أصول الدين للرازي: واألربعني املراد هبا 
يف تفسري سـورة ) مفاتيح الغيب(وكالم الرازي الذي نقله املؤلف هنا مذكور يف التفسري الكبري  

2  ] : األعىل، عند قوله تعاىل       1   0Z] التفسـري الكبـري : ينظر]. ١٩: عىلسورة األ
 .١١/١٣٧للرازي 



 

 

 

ّإبراهيم وموسى عرشون بالسوية، والكتب األربعة ّ. 
 وصـحف إدريـس صحف شيث مخسون،: ّإهنا مائة وأربعة عرش: وقيل 

: آلدم، وقيـل : فقيـل : ثالثون، وصحف إبراهيم عرشون، واختلـف يف عرشة
 . ملوسى، والكتب األربعة

ّوهذا القول ما نص عليه التتائي  :حيث قال )٢ ( ّ رشح الرسالة يف )١(ّ
 ّالكتب املنزلة من السامء مائة وأربعة عرشـ إىل آخر مـا تقـدم ـ:  فائدة ّ ّ .

ّإلمساك عن حرصها يف عدد فيجب اعتقاد أن اهللا أنزل كتبا مـن ّهذا والتحقيق ا ُ
 . ّالسامء عىل اإلمجال، نعم الكتب األربعة جيب معرفتها تفصيال

ّ باجوري عىل الصغرىاهـ  ُ ٣( بحروفه( . 

                                                
 من قرى تتانسبته إىل . هو حممد بن إبراهيم بن خليل التتائي املرصي، فقيه من علامء املالكية) ١(

فتح اجلليل رشح به خمترص : من كتبه. املنوفية بمرص، نعته الغزي بقايض القضاة بالديار املرصية
ًخليل يف الفقه رشحا مطوال، ـ تقريبا)٩٤٢( وجواهر الدرر وغريها من التصانيف، تويف سنة ً  .ًه

، ٢/١٦٢٨، وكشـف الظنـون حلـاجي خليفـة ٣/٢٦معجم املؤلفني لعمر رضا كحالـة : ينظر 
 .٥/٣٠٢واألعالم للزركيل 

 وهـي يف – املتقـدم –وهي من مصنفات حممد التتـائي . تنوير املقالة يف رشح الرسالة: املراد هبا) ٢(
، واألعـالم ٣/٢٦معجم املؤلفني لعمر رضا كحالـة : ينظر. الة ابن أيب زيد القريواينرشح رس
 .٥/٣٠٢للزركيل 

حاشـية البـاجوري عـىل السنوسـية : ينظر. حاشية الباجوري عىل السنوسية الصغرى: املراد هبا) ٣(
 ).٤٥ق ) (خمطوط(الصغرى 

امع األزهر، ولـد يف البـاجور، هو إبراهيم بن حممد الباجوري األزهري، شيخ اجل: والباجوري 
حاشـية عـىل خمـترص السـنويس، وحاشـية عـىل : إحدى قرى مديرية املنوفية بمرص، من مؤلفاته

 .هـ)١٢٧٧(شامئل الرتمذي، وغريها من احلوايش األخرى، تويف سنة 
 .١/٧١، واألعالم للزركيل ١/٥٧معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة : ينظر 



 
 

  
 

ٍوحكمة َِ ْ َ:  
 :اختلف يف تفسريها 

 .هي حتقيق العلم وإتقان العمل: فقيل 
ُيؤيت احلكمة من يشاء:  تعاىل قوله)١(ّوهبذا فرس البيضاوي َ َْ َ َ ُْ َ ِ ِ ْ)٢(. 

ّهي علم الرشائع وكل كالم وافق احلّق: وقيل ] ب٨/ [ ّ. 
 .)٣(هي العلم النّافع من مجيع أنواع العلوم: وقيل 

ّ والذي صفا لنا منها أهنا العلم املشتمل عىل معرفة اهللا  : )٤(وقال النّووي
                                                

 .٣/٤٢٤ وأرسار التأويل أنوار التنزيل: ينظر) ١(
 .٢٦٩: سورة البقرة، اآلية) ٢(
 :ومن أقوال أهل العلم يف املراد باحلكمة) ٣(

 .قاله ابن عباس، وقتادة، وجماهد وغريهم. هي القرآن والفقه به: فقيل 
 .وهو مروي عن جماهد وغريه. معنى احلكمة اإلصابة يف القول والفعل: وقال بعضهم 
 .قاله ابن زيد. م بالدينهي العل: وقال آخرون 
هي النبوة، : هي اخلشية، قاله أبو العالية، والربيع، وقيل: هي الفهم، قاله النخعي، وقيل: وقيل 

 .قاله السدي
واملتأمل يف هذه األقـوال جيـدها تـدخل يف معنـى اإلصـابة يف القـول والفعـل؛ ألن اإلصـابة يف  

 .األمور إنام تكون عن فهم وعلم ومعرفة
، ومعـامل التنزيـل للبـغـوي ١/٣٨٣، والوـسـيط للواحـدي )٥/٨امع البيـان للطـربي جـ: ينظـر 

، ومفاتيح ١/٣٢٤، وزاد املسري البن اجلوزي ١/٣٦٤، واملحرر الوجيز البن عطية )١/٣٣٤
، وحماسن التأويل للقاسـمي ٢/٤٧١، وتفسري القرآن العظيم البن كثري ٧/٥٨الغيب للرازي 

ـان للـسـعدي ، وتيـسـري الـكـريم اـلـرمحن ١/٦١٣ ، وـغـريهم ـمـن )٩٦ص (يف تفـسـري ـكـالم املـن
 .املفرسين

ّهو أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي الشافعي، اإلمام احلافظ، كان عىل قدر يف الـورع ) ٤( ُ
رشحه لصحيح مسلم، ورياض الصاحلني، واملجموع : والعبادة والتقلل من الدنيا، من تصانيفه

= 



 

 

 

فس، وحتقيق احلّق للعمل به، والكـّف عـن تعاىل، مع نفاذ البصرية، وهتذيب النّ
ُضده، واحلكيم من حاز ذلك ّ ) اهـ)١ . 

 :فائدة 
رؤوس اليونان، وأيدي : أنزل اهللا احلكمة عىل ثالثة أعضاء: قال بعضهم

 . )٢(ّأهل الصني، وألسنة العرب

ْثم جاءكم رسول مصدق ملا معكم َ ُ ُ َ ْ َُّ َ َ ََِ ٌ ُِّ ٌُ َ: 
ّاملراد من الرسول األعم من نبينا : قيل  ُّ ّ. 

ّوعىل هذا فيكون املراد من اآلية أن اهللا تعاىل أخذ امليثاق عىل كل نبـي أن 
يؤمن بمن يأيت بعده من األنبيـاء ويـنرصه إن أدركـه، وإال أمـر أمتـه بـذلك إن 

ّ بمحمـد أدركوه فأخذ امليثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن
. 

ٌرسولّفالتنوين يف  ُ َللتعميم ّ. 
ّاملراد بالرسول خصوص نبينا حممد : وقيل  ّّ فيكون املراد أن اهللا أخـذ ّ

                                                

 .هـ)٦٧٤(وغريها، تويف سنة  =
، وطبـقـات ٤/١٤٧٠، وـتـذكرة احلـفـاظ لـلـذهبي ٣/٢٨٣ذـيـل ـمـرآة الزـمـان للـيـونيني : نـظـري 

 .٨/٣٩٥الشافعية للسبكي 
 ريض اهللا عنـه –، عند حديث أيب هريرة ٢/٢٢٠) صحيح مسلم برشح النووي(املنهاج : ينظر) ١(

، واحلكمـة ٍالفقه يامن...  جاء أهل اليمن– ويف رواية –أتاكم أهل اليمن : قال^  أن النبي –
 .يامنية

نزلت احلكمة عىل ألسنة العرب، وعقول : ، وفيه٣/٦١التحرير والتنوير البن عاشور : ينظر) ٢(
 .اليونان، وأيدي الصينيني



 
 

  
 

ّامليثاق عىل األنبياء أو غريهم عىل ما مر أهنـم إن جـاءهم حممـد  ّ ّ يؤمنـوا بـه 
 .وينرصوه

ّ وأن ّ نبـي األنبيـاء،ّ، وأخذ مـن اآليـة أنـه )١(ّوإىل هذا ذهب السبكي
ّرسالته عامة لكل النّاس من آدم إىل يوم القيامة ال من زمنه فقط، ويكون قوله ٌ ّ : 

ًبعثت إىل النّاس كافة ّ ُ ) أ٩/ [ّال خيتص به النّاس من زمنه إىل يوم القيامـة  )٢[ ،
ْبل يتناول من قبلهم أيضا َ. 

ّويؤيده قول عيل بن أيب طالب ـ كرم اهللا وجهه ّ َ نبيا آدم  ما بعث اهللا:  ـ)٣(ّ ّ
                                                

هو عيل بن عبدالكايف السبكي الشافعي، تقي الدين أبو احلسن، عامل مشارك يف الفقه والتفسـري ) ١(
العبيد من أعامل املنوفية بمرص، تفقه عىل والده، ومـن والنحو، وغريها من العلوم، ولد بسبك 

تويف سنة . االبتهاج يف رشح املنهاج للنووي، واملواهب الصمدية يف املواريث، وغريها: تصانيفه
 .هـ)٧٥٦(
 .٣/٦٣الدر الكامنة البن حجر : ينظر 
ًنبيا إال ذكر حممدا أخذ اهللا امليثاق بالوحي فلم يبعث : قال املفرسون: والعبارة عند السبكي هي  ً

ُوبعثه، وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن بـه، وأن يبينـه لقومـه ويأخـذ ميثـاقهم أن يبينـوه ملـن  ُ ْ ََ َ
: وينظـر للزيـادة). ٤٤٤ص (^ السيف املسلول عـىل مـن سـب الرسـول : ينظر. ...بعدهم

م القـرآن ، واجلـامع ألحكـا٨/٢٧٧، والتفسـري الكبـري للـرازي ٤٣ – ١/٤٠فتاوى السـبكي 
 .٣/١٠٠، وتفسري القرآن العظيم البن كثري ٥/١٩١للقرطبي 

 أخرجه البخـاري يف كتـاب – ريض اهللا عنه –احلديث متفق عليه، من حديث جابر بن عبداهللا ) ٢(
ًجعلت يل األرض مسجدا وطهورا: ^التيمم، ويف املساجد، باب قول النبي  ً ،ويف اجلهـاد ،

 .الغنائمأحلت لكم : ^باب قول النبي 
 .بألفاظ متقاربة) ٥٢١(وأخرجه مسلم يف أول كتاب املساجد ومواضع الصالة، برقم  

ًيف الغالب من عمل النساخ، وإن كانـت مـن املؤلـف فيقـال بـدال ) كرم اهللا وجهه(هذه العبارة ) ٣(
 عليـه ُ ال خيص هبذه العبـارة، بـل يـرتىض اهللا– ريض اهللا عنه –ً، ألن عليا )ريض اهللا عنه: (منها

ـاىل– رـضـوان اهللا عـلـيهم –كـسـائر الصــحابة  ـال تـع $  ] :  ـق   #   "   !
= 



 

 

 

ّفمن بعده إال أخذ عليه العهد يف أمر حممـد  ّ وأخـذ هـو العهـد عـىل قومـه ،
رصنه ُليؤمنن به، ولئن بعث وهم أحياء لينْ َ َّّ ُ ُ َ  ١(اهـ( . 

ّ أن اهللا تعاىل قال لألنبياء حـني اسـتخرج الذريـة مـن )٢(وما نقله البغوي ّ ّ ّ
: ّامليثـاق يف أمـر حممـد صلب آدم واألنبياء فيهم كاملصابيح، وأخـذ علـيهم 

ْأأقررتم وأخذتم ْ ْ َُ َ ُْ َ َ ََ ْ٣( اآلية اهـ(. 

ّأنه تعاىل ملا خلق نور نبينا  )٤ (  رشح املواهبوما نقله يف  ّ ّ أخرج منه 
                                                

=   2   1   0   /    .   -   ,   +   *   )   (   '    &   %
  :   9   8    7 6   5   4           3Z ] وقـال تعـاىل]١٠٠: سـورة التوبـة ، : [  _

  o  n   m   l   k   j  i   h   g   f  e   d  c    b   a   `
  q   pZ ] ١٨: سورة الفتح.[ 

 أورده الطـربي يف جـامع البيـان – ريض اهللا عنـه – عـن عـيل بـن أيب طالـب – املـذكور –األثر ) ١(
 .٣/٦٤٧، والسيوطي يف الدر املنثور ٢/٦٢، والبغوي يف معامل التنزيل ٥/٥٤٠

هو أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، إمام يف اللغة والتفسري واحلـديث، لـه ) ٢(
 عديدة، وقد بورك له يف تصانيفه، وزرق فيها القبول، وكان ال يلقـي الـدرس إال عـىل مؤلفات

 .هـ)٥١٦(طهارة، تويف سنة 
 ).٣٨ص (، وطبقات املفرسين للسيوطي ١٩/٤٣٩سري أعالم النبالء : ينظر 

 .٣/٦٤٧، والدر املنثور للسيوطي ٥/٥٣٥، وجامع البيان للطربي ٢/٦٢معامل التنزيل : ينظر) ٣(
أبـو (رشح املواهب اللدنية، الرشح للعالمة حممد بن عبدالباقي بن يوسـف الزرقـاين املـالكي،  )٤(

رشح املنظومـة البيقونيـة يف : حمدث، فقيه، أصويل، ولد وتويف بالقـاهرة، مـن تصـانيفه) عبداهللا
معجم املؤلفني لعمـر : ينظر. هـ)١١٢٢(مصطلح احلديث، وخمترص املقاصد احلسنة، تويف سنة 

 .٧/٥٥، واألعالم للزركيل ١/٦٩، وعجائب اآلثار للجربيت ٣/٣٨٣كحالة رضا 
واملواهب اللدنية باملنح املحمدية، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر القسـطالين، 

إرشاد الساري عىل صحيح البخاري، وفتح الـداين يف رشح : حمدث، مؤرخ، فقيه، من تصانيفه
، شذرات ٢/١٠٣الضوء الالمع للسخاوي : ينظر. هـ)٩٢٣( تويف سنة حرز األماين، وغريها،

= 



 
 

  
 

ّأنوار األنبياء، وكملهم بإفاضـة الكـامالت والنّبـوة، وأمـره أن ينظـر إىل أنـوار  ّ
ُيا ربنا من غشينا نوره؟ فقال اهللا : وقالوااألنبياء، فغشيهم من نوره ما أنطقهم به،  ََ ْ ِّ َ

آمنّـا بـه : قـالوا. ّهذا نور حممد بن عبد اهللا، إن آمنتم بـه جعلـتكم أنبيـاء: تعاىل
َوإذ أخذ: نعم، فذاك قوله تعاىل: أشهد عليكم؟ قالوا: فقال اهللا تعاىل. ّوبنبوته َْ َ ِ َ 
 .)١( اآلية اهـاهللاُ

ّوعىل هذا فالتنوين للتعظيم ّ. 
 .ٍّوعىل كل فأخذ امليثاق عليهم ترشيٌف له 

ّأما عىل األول فألنه  ّ ّمل يؤخذ عليه ميثاق ألحد ألنه خاتم األنبياء ّ. 
ّوأما عىل الثاين فظاهر ّ. 

 :َفإن قلت 

                                                

 .١/٢٥٤، ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ٨/١٢١الذهب البن العامد  =
نور هو نور الرسالة واهلداية التي هدى اهللا هبا بصائر مـن شـاء مـن عبـاده، وال ^ للنبي : تنبيه

Ô  Ó  ] : شك أن نور الرسالة واهلداية من اهللا، قال تعاىل   Ò    Ñ  Ð  Ï   Î   Í           Ì   Ë
   â   á  à      ß  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø   ×  Ö  Õ  $   #  "  !

  :  9    87  6  5  4      3  2   1   0   /   .   -    ,   +  *          )  (  '&   %
        N   M   L       K      J   IH   G   F   E   D  C   B  A   @  ?   >    =   <      ;  Z 

 ].٥٣ – ٥١: سورة الشورى[
0  ] : نـور هـدى ورشـاد، كـام قـال تعـاىل^ فنور النبي    /   .     -    ,    +

1Z] فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء : ينظـر]. ٤٥: سورة األحزاب
، وجممـوع الفتـاوى لشـيخ )٦٧٩٣) (٦٥٣٤) (٥٧٨٢) (١٨٩(، فتوى رقـم ٣٠٩، ١/٣٠٧

 .١٨/٣٦٦اإلسالم ابن تيمية 
 .٥/٢٤٣رشح املواهب اللدنية : ينظر) ١(



 

 

 

ّمل عرب بالرسالة هنا وبالنّبوة فيام مر؟ ّ ّّ 
 :ُقلت 

َألنه لو عرب بالرسالة فيام مر لتـوهم أن املـأخوذ ّ َ ّ ّ ِّّ ُ ُ ُامليثـاق ] ب٩/ [ علـيهم ّ
ّللرسل خاصة دون بقية األنبياء، والتعبري بالرسالة هنا يالئم املجىء إذ هو هنـا  ُّ ّ ّ ًّ

 .بمعنى البعثة

ّوحيث ذكر يف هذه اآلية النّبي والرسول حسن التعرض ليشء مما يتعلـق  ّ ّ ُ ّ ّّ َ َ
 :بذلك فنقول 

ّتعريف النّبي والرسول واشتقاقهام مشهوران خلالف يف اقرتان ، وكذا ا)١(ّ
                                                

ًذكر أهل العلم فروقا بني النبي والرسول، وأحسنها، أن من نبـأه اهللا بخـرب السـامء، إن أمـره أن ) ١(
ِّيبلغ غريه، فهو نبي رسول، وإن مل يأمره أن يبلغ غريه فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص 

بي رسوال، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل ن
جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغريها، بخالف الرسـل فـإهنم ال يتنـاولون األنبيـاء 

 .فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها. وغريهم، بل األمر العكس
ويف كتاب النبوات لشـيخ اإلسـالم ابـن ، ١/١٥٥رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز : ينظر 

النبي هو الذي ينبئه اهللا، وهو ينبئ بام أنبـأ اهللا بـه، فـإن أرسـل مـع : ما نصه) ٢٨١ص (تيمية 
ذلك إىل من خالف أمر اهللا ليبلغه رسالة من اهللا إليه، فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالرشيعـة 

X  ] : ، فهـو نبـي ولـيس برسـول، قـال تعـاىلقبله، ومل يرسل هو إىل أحد يبلغه عن اهللا رسالة
  j  i  h   g   f   e   d   c    b       a        `   _     ^   ]   \   [   Z   Y

s   r   q   p o   n   m    l    kZ ] وقولـه]٥٢: سـورة احلـج ، : [  \
  _      ^   ]Z فذكر إرساال يعم النـوعني، وقـد خـص أحـدمها بأنـه رسـول، فـإن هـذا هـو ً

 أمره بتبليغ رسالته إىل من خالف اهللا كنوح، وقد ثبت يف الصحيح أنه أول الرسول املطلق الذي
 وقبلهام آدم –رسول بعث إىل أهل األرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث، وإدريس عليهام السالم 

ًكان نبيا مكلام ً.... 



 
 

  
 

ّالنّبوة والرسالة ومبدئهام ّ. 
 .ّواملشهور أهنام مقرتنان

ًوالصحيح أن مبدأمها كامل أربعني سنة غالبا ُّ ّ. 
 :ّوأما منتهامها 

 :ّما نصه   )٢(ّ حوايش عبد السالم يف )١(ّفقال العالمة األمري
والنّظر الظاهر أهنام باعتبار اإلحياء الرشعي بالفعـل ينقطعـ ّ ّ ان بـاملوت، ّ

 .)٣(اهـ  ّوباعتبار املزايا املرتتبة عليهام باقيان
ّثم إن الروايات قد اختلفت يف عدد كل من الرسل واألنبياء ّ ٍّّ ّ)٤(: 

ّفروي أن الرسل ثالثامئة وثالثة عرش ّ. 

                                                
قادر السـنباوي هو الشيخ العالمة عامل العربية، وفقيه املالكية، حممد بن حممد بن أمحد بن عبـدال) ١(

 .األزهري، املعروف باألمري، تقدمت ترمجته يف أول البحث بام يغني عن إعادته
هو الشيخ عبدالسالم بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاين املرصي، املالكي، الفقيه، شيخ املالكيـة يف ) ٢(

لقاين، حاشية إحتاف املريد برشح جوهرة التوحيد لوالده إبراهيم ال: وقته بالقاهرة، من مؤلفاته
 .هـ)١٠٧٨(عىل تذكرة القرطبي، تويف سنة 

 .٢/١٤٥، ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ٣/٣٥٥األعالم للزركيل : ينظر 
 ).٢٥ص (حاشية ابن األمري عىل إحتاف املريد رشح جوهرة التوحيد : ينظر) ٣(
لني، واملشـهور يف ذلـك وقد اختلف يف عـدد األنبيـاء واملرسـ: يقول احلافظ ابن كثري يف تفسريه) ٤(

 يف تفسـريه – رمحـه اهللا – الطويل، وذلك فيام رواه ابن مردويه – ريض اهللا عنه –حديث أيب ذر 
قلت يا رسول اهللا، كم :  قال– ريض اهللا عنه –عن أيب ذر ... حدثنا إبراهيم بن حممد: حيث قال

: ، كـم الرسـل مـنهم؟ قـال قلت يا رسـول اهللاًمائة ألف وأربعة وعرشون ألفا: األنبياء؟ قال
ثالثامئة وثالثة عرش جم غفري ...احلديث. 

 وفيها ضعف من جهة اإلسـناد، وقـد تكلـم فيهـا غـري واحـد مـن أئمـة –وذكر روايات أخرى  
 .٤/٣٧٣تفسري القرآن العظيم : ينظر. اجلرح والتعديل، واهللا تعاىل أعلم



 

 

 

 .وأربعة عرش: ويف رواية 
 .ومخسة عرش: ويف رواية 

 .ّوروي أن األنبياء مائة ألف وأربعة وعرشون ألفا
 .ومخسة وعرشون ألفا: ويف رواية 

 .ّوروي أهنم ألف ألف ومائتا ألف
 .وأربعامئة ألف وأربعة وعرشون ألفا: ويف رواية 

ّوالصحيح فيهام اإلمساك عن حرصهم يف عدد؛ ألنه ربام أدى إىل إثبـات  ّ ّّ
ّالرسالة أو النّبوة ملن ليس كذلك يف الواقع، أو إىل نفي ذلك عمن هو كذلك يف  ّّ

 .قعالوا
َومنهم من مل نقصص عليك: وقد قال تعاىل ْ َ َْ َ ْ ُ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ ِ. 

ًفيجب التصديُق بأن هللا رسال وأنبياء عىل اإلمجال، إال مخسة وعرشيـن  ّّ ّ /
 :ّفيجب معرفتهم عىل التفصيل كام أشار لذلك بعضهم بقوله ] أ١٠[

 
ٌـحـتم ـعـىل ـكـل ذي التكلـيـف معرـفـة َ ِ ْ ََ ٌِ ِِ ْ َُّ ِّْ َ َ 

 
ـا      َبأنبـي ِ ِْ ـواَءَ ـد علـم ـىل التفـصـيل ـق ُ ـع ِ ُ َْ ََّ ِْ ِ َ 

ـــة  ٌيف تـلـــك حجتنَــــا ـمـــنْهم ثامنـي ََ ُ َّ ُِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ِ 
 

ُ     مـن بـعـد عرش ويبقـى ـسـبعة وـهـم َُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ٌْ َ ٍ ْ َ ِ ِ 
َإدرـيـس ـهـود ـشـعيب ـصـالح وـكـذا  َ َُ ٌ َ ٌ ْ َ ٌ ُ ِْ ُ ِ ِ 

 
ُ     ذو الكفل آدم باملختـار قـد ختمـوا ُِ ُِ ْْ ََ ْ ُِ ُ ِ َ ِ 

    
ّ باجوري عىل الصاهـ   .)١ ( غرىُ

                                                
 ).٤٤ق ) (طوطخم(حاشية الباجوري عىل السنوسية الصغرى : ينظر) ١(

= 



 
 

  
 

ّومعنى كونه مصدقا ملا معهم أنه موافٌق هلم يف التوحيد الذي اشتمل عليه  ّ ِّ
ّما أوتوه، فال يرد أن رشيعته خمالفة لرشيعتهم يف بعض الفروع، كجـواز التـيمم  ّ ٌ ّ ُ َِ

                                                

0     ] : املراد هبا يف قوله تعاىل... يف تلك حجتنا منهم ثامنية: ويف قوله  =   /   .   -
  C   BA   @   ?   >    =   <   ;   :     9  8 7   6   5   4   3 2     1

  S R   Q   P    O   N   M   L   K   J I   H   G    F   E D
  a    `   _   ^             ]   \ [   Z   Y   X    W   V   U   T

e d   c   b    p   o n   m   l   k   j   i    h   g   f   
  t   s    r   qZ] ٨٧ – ٨٣: سورة األنعام.[ 

إبراهيم، إسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليامن، : (ًفقد ذكر يف هذه اآليات ثامنية عرش نبيا، وهم 
) أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، حييى، عيسى، إلياس، إسامعيل، اليسع، يونس، لوط

 .والسالمعليهم الصالة 
)  (  ] :  عند قوله تعاىل–ً أيضا –ويقول احلافظ ابن كثري      '  &        %     $    #      "

  6  5   4   3    2   1   0   /   .   -    ,+  *
  E   D   C   B    A   @   ?   >   =   <   ;   :    9 8   7

G   F Z] ١٦٤ – ١٦٣: سورة النساء.[ 
 آدم، وإدريـس، ونـوح، : ئهم يف القـرآن، وهـموهذه تسمية األنبياء الـذين نـص اهللا عـىل أسـام

ـوب،  ـوط، وإـسـامعيل، وإـسـحاق، ويعـقـوب، ويوـسـف، وأـي ـراهيم، وـل وـهـود، وصــالح، وإـب
وشعيب، وموسى، وهارون، ويونس، وداود، وسـليامن، وإليـاس، واليسـع، وزكريـا، وحييـى، 

 .^وعيسى، وكذا ذو الكفل عند كثري من املفرسين، وسيدهم حممد 
DG  ] : وقوله    F   E Zًخلقا آخرين مل يذكروا يف القرآن:  أي.... 
$  ] :  عند قوله تعاىل–ً أيضا –، وقال ٤/٣٧١تفسري القرآن العظيم : ينظر    #   "   !

.   -   ,   +   *    )   (   '   &   % Z] قولــه]٧٨: ســورة غــافر ، :
[.   -   ,  +   * Zوهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف  .تفسري القرآن : ينظر
 .١٢/٢١١ظيم الع



 

 

 

ّوالصالة يف أي موضع من األرض، وكزوال النّجاسة بالغسل ّ. 
 .ُومعنى إيامهنم به تصديقهم برسالته

 .ى نرصته تأييده عىل معارضيهومعن
رصة عن اإليـامن؛  َوملا كان ال يلزم من اإليامن النّرصة مجع بينهام، وأخر النّ ُّ ّ

ّألهنا ثمرته ومرتتبة عليه ُ ّ. 
 :تنبيه 

 :ّقال الزخمرشي يف تفسري سورة البقرة 
 عهد اهللا إىل خلقه ثالثة عهود ٍ ِ َِ ْ َ َ ِ َ: 

ّريـة آدم عليـه الصـالة والسـالم الذي أخذه عىل مجيـع ذ:ّالعهد األول  ّّ ّ :
ْوإذ أخذ ربـك مـن بنـي آدم مـن ظهـورهم : ّاإلقرار بربوبيته وهو قوله تعاىل َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ ْ ُّ ََ َ َْ َ ِ

ْذريتهم َّ ُِّ َ ُ١( اآلية(. 
ّوعهد خص به النبيني عليهم السالم  ّ ّ ّ أن يبلغوا الرسالة، ويقيموا الدين، :ََّ ّ ّ

ْوإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم: اىلّوال يتفرقوا فيه، وهو قوله تع ُِّ ََ َ ِ ِِ َّ ََ ََ ْ َْ ِ)٢(. 

َّوعهد خص به العلامء  ُوإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا :  وهو قوله تعاىل:َ َُ ََ َِ َِ َ َ ْ ِ
ُالكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه َ ُ َ ََ ُْ ُِّ َ َّ َّ ُ ُ ََ ِ ْ َِ ِ ) ٤( اهـ)٣(. 

                                                
 .١٧٢: سورة األعراف، اآلية) ١(
 .٧: سورة األحزاب، اآلية) ٢(
 .١٨٧: سورة آل عمران، اآلية) ٣(
|  ] : ، عند قوله تعاىل١/١٢٠الكشاف : ينظر) ٤(   {   z   y    x  w   vZ ]  سورة

 ].٢٧: البقرة



 
 

  
 

 .ٌوعليه فام ذكر يف اآلية راجع هلا
ْل أأقررتمَقا ْ َُ ْ َ َ َ :  ّالضـمري يفَقـال َ ،عائـد إىل اهللا، واهلمـزة للتقريـر ّ ٌ

 .واإلقرار االعرتاف
ْأأقررتمواخلطاب يف  ْ َُ ْ َ َملن أخذ عليهم امليثاق . 

ـ  عىل اخلالف : واملعنى  قال اهللا للمأخوذ عليهم امليثاق األنبياء أو غريهم
ُّقروا باعرتافكم بام أخذ علي: ّالسابق ـ رصةَ  .كم امليثاق به من اإليامن والنّ
ْوأخذتم ُ َْ َ َ :  أي قبلتم معطوٌف عـىلْأأقـررتم ْ َُ ْ َ َ]/ فيكـون ]ب١٠ ،
ًمقررا به ّ َُ. 
ْعىل ذالكم ِ َ َ َ : رص  .اإليامن والنّ

 .وأفرد اسم اإلشارة باعتبار املذكور
ِإرصي ْ ِ : ١(أي عهدي(. 

ِأرصي: وقرىء  ْ ُبالضم ّ ّ)٢(. 
ّوسمي إرصا ألن ّه مما يؤرص أي يشد ويعقد، ومنه اإلصار الذي يعقد بهّ ُ َ ْ ُ ّ. 

ْوجيوز أن يكون املضموم لغة يف أرص كعرب وعرب  ْ ُِ ُ ً اهـ كشاف ّ)١(  . 
                                                

وجيز البن عطية ، واملحرر ال٥/١٥٨، جامع البيان للطربي ١/١٢١تفسري عبدالرزاق : ينظر) ١(
، وتفسـري القـرآن ...العهد، ال تفسري له يف هذا املوضع إال لذلك: واإلرص:  وقال١/٤٦٦

 .، وعزاه إىل ابن عباس، وجماهد، والربيع، وقتادة، والسدي٣/١٠٠العظيم البن كثري 
ْأرص(بكرس اهلمزة وهي الفصحى، وقرأ أبو بكر عن عاصـم يف روايـة ) ْإرصي(قرأ العامة ) ٢( ) يُ

ِاألرص(يشبه أن يكون الضم يف : قال أبو عيل. بضمها ْ السبعة : ينظر. املكسور) ِاإلرص(، لغة يف )ُ
، والبحر املحيط أليب ٣/٧٠، واحلجة للقراء السبعة أليب عيل الفاريس )٢١٤ص (البن جماهد 

 .٣/٢٩٤، والدر املصون للحلبي ٢/٥١٣حيان 



 

 

 

 :)٢(   املختارقال يف 
عرب النَّهر بوزن عذر، وعرب بوزن ترب شطه وجانبه ُ ُ ُ ُّْ ََ ْ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ ٣( اهـ(. 

َقالويف إسناد  َ ّالغائب التفات نكتته التنبيه عىل كامل علمـه  إىل ضمري ٌ
َتعاىل حتى ال يصدر عليه ما هو عىل صورة االستفهام ُ ّْ َ. 

َقالوا أقررنا ْ َ ْ ََ ُ : ُأي قالوا مقـرين بـام طلـب مـنهم اإلقـرار بـه َّ ِ أقررنـا : ُ
ّوأخذنا، فحذف من الثاين لداللة األول ّ. 

َقال فاشهدوا وأنا معكم من ال َ َِ ْ َُ َ َ ُ َ ْ َ َشاهدينََ ِ ِ َّ)٤( :  
 .اخلطاب املأخوذ عليهم وعليه: قيل 

ْاملعنـى ليشـهد بعضـكم عـىل بعـض وأنـا معكـم: فقيل  َُ َ ََ َْ ٍ عـىل إقـراركم
 .ّوتشاهدكم من الشاهدين

 .املعنى دوموا عىل علمكم بذلك واعرتافكم به: وقيل 
ّفاملراد بالشهادة هنا الدوام عىل العلم واالعرتاف ّ . 

                                                

 .١/٣٨٠الكشاف : ينظر) ١( =
الصحاح، للرازي زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي احلنفي، لغوي، يعني خمتار ) ٢(

هــ )٦٠٦(تـويف سـنة . خمتار الصـحاح، روضـة الفصـاحة، وغريهـا: فقيه، مفرس، من تصانيفه
، وكشـف الظنـون حلـاجي خليـفـة ٣/١٦٨معجـم املـؤلفني لعمـر رضـا كحالـة : ينظـر. ًتقريبـا

 .٦/٥٥، واألعالم للزركيل ١/٩٢
ُعرب النَّهر، بوزن عذر، وعربه : والعبارة فيه). ع ب ر(، مادة )٥٤٣ص (خمتار الصحاح : ينظر) ٣( ْ ُ ِْ ْ ُ ُ

َبوزن ترب شطه وجانبه ُّ َ ٍ ْ ِ. 
َقال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين: قوله) ٤( َ َ َِ ِ َِّ ُ َْ َ َ ُ َ ْ َ ََ :اعتنـاء ..... قيـل اخلطـاب املـأخوذ علـيهم

موجود عىل هامش النسخة اخلطية وبعدها كلمة صح صح . إنكارهمًباملشهود له ال خوفا من 
 ).املخطوط(صح، للداللة عىل أنه من أصل الكتاب 



 
 

  
 

للمالئكة أي اشهدوا يا مالئكتي عليهم وأنا معكـم مـن اخلطاب : وقيل 
 .ّالشاهدين عليهم بذلك

ًوالقصد من هذا كله زيادة التوثقة والتوكيد؛ اعتناء باملشهود له ال خوفـا  ّ ّ ّ
 .)١(من إنكارهم

ْفمن َ َ : ّأي فبسبب ما تقدم. 
 َّتوىل َ َ :  ّأي أعرض عن اإليامن بالرسول ونرصته. 
َبعد ذلك ِ َ َ ْ َ  :ّاإلقرار وامليثاق والتوكيد. 
َفأولئك هـم الفاسـقون ُ َِ َِ ُ ُ َْ َ ُ :  ّأي اخلـارجون عـن اإليـامن والطاعـة، أو

ّاملتمردون من الكفار ّ. 
ْمنو َ :ًحيتمل أن تكون رشطية، فـ َّ ِ ْ َ :َّتوىل َ َ :ّفعل الرشط، وجـزاؤه :

َفأولئك هم الفاسقون ُ َِ َِ ُ ُ َْ َ ُ. 
َّتوىلًوأن تكون موصولة و َ َصلته، وهو مبتدأ خـربه ُ ُ : ُفأولئـك هـم ُ َْ ِ َ ُ َ

َالفاسقون ُ ِ َ. 
َوقرن بالفاء ملشاهبة املبتدأ الرشط يف العموم ّ. 

ّوروعي يف األول جانب اللفظ فأعيـد عليـه الضـمري مفـردا، ويف الثـاين  ً ُ ّّ ّ

                                                
، واملحـرر الـوجيز البـن ١/٣٨٠، والكشاف للـزخمرشي ٥/٥٤٦جامع البيان للطربي : ينظر) ١(

 ، والبحـر٨/٢٧٨، ومفـاتيح الغيـب للـرازي ٢/٦٢، ومعامل التنزيـل للبغـوي ١/٤٦٦عطية 
، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ٣/٢٩٥، والدر املصون للحلبي ٢/٥١٤املحيط أليب حبان 

ـري ٥/١٩٠ ـن كـث ـيم الـب ـرآن العـظ ـويس ٣/١٠٠، وتفســري الـق ـاين لألـل ، ٣/٢١٢، وروح املـع
 .٣٠٠، ٣/٢٩٩والتحرير والتنوير البن عاشور 



 

 

 

 .ُجانب املعنى فأيت بام هو للجمع
ْهمو ُ : ٍمري فصلًحيتمل أن تكون مبتدأ ثانيا، وأن تكون ض ْ َ)١( . 

ّوإىل هنا نفصل الكالم عىل هذه اآلية املباركة، واهللا تعاىل أعلم بالصواب،  َ ُ ِ ْ َ
 .وإليه املرجع واملآب
 ).١٢٧٩(سنة ) ١٦(ّتم نسخها يف 

ْستة عرش يوما مضت من شهر ربيع األوىل ّ. 
 .سنة تسع وسبعني ومائتني وألف

 .له بمنّهّعىل يد كاتبها الفقري حممد أمحد أبو حجر غفر 

                                                
، والكشاف للزخمرشي ١/٣٩٢، وإعراب القرآن للنحاس ٥/٥٤٦جامع البيان للطربي : ينظر) ١(

، والدر املصون ٢/٥١٤، والبحر املحيط أليب حيان ٨/٢٧٩، ومفاتيح الغيب للرازي ١/٣٨٠
 .٣/٣٠٠، والتحرير والتنوير البن عاشور ٣/٢١٢، وروح املعاين لأللويس ٣/٢٩٥للحلبي 



 
 

  
 


احلمد هللا الـذي بنعمتـه تـتم الصـاحلات، وبتوفيقـه تـقىض احلاجـات،  

 :وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وبعد
 :فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها يف خامتة هذا البحث 

m  l  k  ] :  أن موضوع البحث يف هذا املخطوط عن بيان قوله تعاىل– ١

  o  nZ] ٨٢، ٨١: سورة آل عمران.[ 
 أن  املؤلف أكثر النقل من مصادر  التفسـري ، وعلـوم القـرآن الكـريم، – ٢

ًواللغـة العربيـة، والبالـغـة، فكانـت معينـا يف البـحـث عـىل حتصـيل الفاـئـدة 
 .العلمية بالرجوع إىل تلك املصادر القيمة

 للبغـوي،  من مصادر املؤلف تفسري ابن جرير الطربي، ومعامل التنزيـل-٣
والكشاف للزخمرشي، والتفسري الكبري للرازي، وأنوار التنزيل للبيضاوي، 
واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، ومغني اللبيب البن هشام، ومجلة مـن 

حاشية الصبان، وحاشية األشـموين، وحاشـية : حوايش اللغة العربية، مثل
 .بيان وغري ذلكاألمري، باإلضافة إىل عدد من كتب اللغة والبالغة وال

 عناية املؤلف بالنكات املتعلقة بأساليب القرآن الكريم املنيفة، كام نص – ٤
 .عىل ذلك يف مقدمة املخطوط

 باحلمد والثناء عىل الوجه الذي – عز وجل –ويف اخلتام أتوجه إىل اهللا  
يرضيه، وأسأله سبحانه أن يكتب التوفيق والقبـول يف الـدارين، وأن يعفـو 

ًوالزلل، وأن جيزي عني خريا كل من أسهم يف هذا البحث بجهد عن اخلطأ 
 .من قريب أو بعيد

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني



 

 

 




اإلتقان يف علوم القرآن، للحافظ جـالل الـدين عبـدالرمحن السـيوطي،  -
مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثـري، دمشـق، : تقديم وتعليق الـدكتور

 .هـ١٤١٦طبعة الثالثة ال
زهري زاهد، عـامل الكتـب، : إعراب القرآن، أليب جعفر النحاس، حتقيق -

 .هـ١٤٠٩بريوت، الطبعة الثالثة، 
ـة الرابـعـة عرش اهلجرـيـة، ـتـأليف - زـكـي حمـمـد : األـعـالم الرشقـيـة يف املاـئ

 .م١٩٩٤جماهد، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
عبداهللا بن عمر الشـريازي البيضـاوي، أنوار التنزيل وأرسار التأويل، ل -

 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
البحر املحيط، أليب عبداهللا حممد بـن يوسـف بـن حيـان األنـدليس، دار  -

 .هـ١٤١١إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ملحمد بن عيل الشوكاين،  -

ن عبـداهللا العمـري، دار الفكـر، دمشـق، الطبعـة األوىل حسني ب: حتقيق
 .هـ١٤١٩

حممـد : الربهان يف ترتيب سور القرآن، البـن الـزبري الغرنـاطي، حتقيـق -
 .هـ١٤١٠شعباين، وزارة األوقاف، املغرب، 

الربهان يف علوم القرآن، لإلمام بدر الدين حممد بن عبـداهللا الـزركيش،  -
يل، والشيخ مجال محـدي الـذهبي، يوسف بن عبدالرمحن املرعش: حتقيق



 
 

  
 

والشيخ إبراهيم عبداهللا الكـردي، دار املعرفـة، بـريوت، الطبعـة األوىل 
 .هـ١٤١٠

البـيـان يف غرـيـب إـعـراب الـقـرآن، الـبـن األنـبـاري، اهليـئـة املرصـيـة العاـمـة  -
 .هـ١٤٠٠للكتاب، 

 .تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت -
السـيد أمحـد صـقر، : ن، البن قتيبة الدينوري، رشحتأويل مشكل القرآ -

 .املكتبة العلمية
التبرصة يف القراءات السبع، ملكي بن أيب طالب القييس، الدار السلفية،  -

 .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 
عـيل البجـاوي، : التبيان يف إعراب القرآن، أليب البقاء العكربي، حتقيق -

 .ـه١٤٠٧دار اجليل، بريوت، الطبعة الثانية 
تذكرة احلفاظ، لشمس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي، دار  -

 .هـ١٤١٩الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
تفسري التحرير والتنوير، ملحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للـنرش  -

 .والتوزيع، تونس
: تفسري القرآن العزيز،  عبدالرزاق بن مهام الصـنعاين، حتقيـق الـدكتور -

 .هـ١٤١١عطي قلعجي، دار املعرفة، الطبعة األوىل، عبدامل
سعد السعد، دار املـآثر، : تفسري القرآن، البن املنذر النيسابوري، حتقيق -

 .هـ١٤٢٣املدينة النبوية، الطبعة األوىل 
لفخـر الـدين حممـد بـن عمـر البكـري ) تفسري الـرازي(التفسري الكبري  -



 

 

 

 .هـ١٤٢٢طبعة الرابعة، الرازي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ال
ـدين أيب احلـجـاج  - ـهتـذيب الـكـامل يف أـسـامء الرـجـال، للـحـافظ ـمجـال اـل

الدكتور بشار عواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة، : يوسف املزي، حتقيق
 .هـ١٤١٨بريوت، الطبعة األوىل 

عبدالسالم : هتذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق -
 .هارون وجمموعة من الباحثني

التيسـري يف القـراءات السـبع، أليب عمـرو الـداين، دار الكتـاب الـعـريب،  -
 .هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي،  -
ـدكتور ـق اـل ـز البحــوث : حتقـي ـي، مرـك ـن عبداملحســن الرتـك ـداهللا ـب عـب

، الطبـعـة األوىل والدراـسـات العربـيـة واإلـسـالمية، دار هـجـر، الـقـاهرة
 .هـ١٤٢٢

لإلمام احلافظ أيب ) صحيح البخاري(اجلامع املسند الصحيح املخترص،  -
ـن  ـد ـب ـداهللا حمـم ـنرش عـب ـاري، دار الـسـالم لـل ـراهيم البـخ ـن إـب إـسـامعيل ـب

 .هـ١٤٢٠والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل 
اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبداهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطبي،  -

هشام سمري البخاري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة : ايةعن
 .هـ١٤١٦األوىل 

فخـر الـدين : اجلنى الداين يف حروف املعـاين، للحسـن املـرادي، حتقيـق -
 .هـ١٤١٢قباوه، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 



 
 

  
 

محد أ: حاشية ابن األمري عىل إحتاف املريد رشح جوهرة التوحيد، حتقيق -
 .هـ١٤٢٤املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

حاشية األمري عىل مغني اللبيب، البن هشام، دار إحياء الكتب العربية،  -
 .عيسى البايب احللبي ورشكاه

ـاجوري  - ـن حممــد الـب ـراهيم ـب ـاجوري عــىل السنوســية، إلـب حاشــية الـب
 .، جامعة امللك سعود بالرياض)خمطوط(

 عىل رشح األشموين، عـىل ألفيـة ابـن مالـك، دار إحيـاء حاشية الصبان -
 .الكتب العربية، عيسى البايب احللبي ورشكاه

عـبـدالعال مـكـرم، : احلـجـة يف الـقـراءات الـسـبع، الـبـن خالوـيـه، حتقـيـق -
 .هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة 

بـدر الـدين قهـوجي، : احلجة للقراء السبعة، أليب عيل الفاريس، حتقيـق -
 .هـ١٤٠٧املأمون للرتاث، الطبعة األوىل دار 

أمحـد : الدر املصون يف علوم الكتاب املكنـون، للسـمني احللبـي، حتقيـق -
 .هـ١٤٠٦اخلراط، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل 

الدر املنثـور يف التفسـري باملـأثور، جـالل الـدين عبـدالرمحن السـيوطي،  -
مركـز هجـر للبحـوث عبداهللا بن عبداملحسن الرتكـي، : حتقيق الدكتور

 .هـ١٤٢٤والدراسات العربية واإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
شـهاب الـدين أمحـد : الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة، تأليف اإلمام -

 .بن عيل بن حجر العسقالين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
 ذـيــل ـمــرآة الزـمــان، لقـطــب اـلــدين موـســى الـيــونيني، دار الكـتــاب -



 

 

 

 .هـ١٤١٣اإلسالمي، الطبعة الثانية 
ـاين يف رشح ـحـروف املـعـاين، ألـمحـد اـملـالقي، حتقـيـق - أـمحـد : رـصـف املـب

 .هـ١٤٢٣اخلراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 
روح املـعـاين، لألـلـويس البـغـدادي، دار إحـيـاء اـلـرتاث الـعـريب، الطبـعـة  -

 .هـ١٤٠٥الرابعة 
فرج مجال الدين عبـدالرمحن بـن عـيل زاد املسري يف علم التفسري، أليب ال -

 .هـ١٤٠٧بن اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الرابعة 
سري أعالم النبالء، تصنيف اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن  -

 .هـ١٤١٣الذهبي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة التاسعة، 
يب الفـالح شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لإلمـام شـهاب الـدين أ -

بـابن (عبداحلي بن أمحد بن حممـد العكـري احلنـبيل الدمشـقي املشـهور 
عبدالقادر األرنؤوط وحممود األرنـؤوط، دار ابـن كثـري : حتقيق) العامد

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١للطباعة والنرش، دمشق، الطبعة األوىل 
رشح الطحاوية يف العقيدة السلفية، تأليف العالمة صدر الدين عيل بن  -

أمحد حممد شاكر، طبـع ونرش : ن حممد ابن أيب العز احلنفي، حتقيقعيل ب
ـدعوة واإلرشــاد، اململكــة  ـاف واـل وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوـق

 .هـ١٤١٨العربية السعودية، 
رشح املواهب اللدنية، ملحمد بن عبدالباقي الزرقاين، املطبعة األزهرية،  -

 .هـ١٣٢٦مرص، الطبعة األوىل، 
حممد أبـو : ري، أليب العباس أمحد الرشييش، حتقيقرشح مقامات احلري -



 
 

  
 

 .الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، بريوت
إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحـد عبـدالغفور : الصحاح، تأليف -

 .هـ١٤٠٤عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثالثة 
بـن شـمس الـدين حممـد : الضوء الالمع ألهـل القـرن التاسـع، تـأليف -

 .دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة: عبدالرمحن السخاوي، النارش
طبقات احلفاظ، للحـافظ جـالل الـدين عبـدالرمحن السـيوطي، حتقيـق  -

 .هـ١٤١٧عيل بن حممد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، مرص، : الدكتور
طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين أيب نرص عبدالوهاب بن عـيل بـن  -

ـبك ـدالكايف الـس ـدكتورعـب ـق اـل ـدكتور: ي، حتقـي ـاحي، واـل ـود الطـن : حمـم
عبدالفتاح حممد احللـو، دار هجـر للطباعـة والـنرش والتوزيـع، الطبعـة 

 .هـ١٤١٣الثانية 
ـن أمحــد  - ـيل ـب ـن ـع ـد ـب ـدين حمـم ـافظ ـشـمس اـل ـن، للـح ـات املفرسـي طبـق

عيل حممد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية : الداوودي، حتقيق
 .هـ١٤١٥

ـب ا - ـة عجاـئ ـدالرمحن اـجلـربيت، املطبـع ـار، لعـب ـرتاجم واألخـب ـار يف اـل آلـث
 .هـ١٣٠١األزهرية، 

غاية النهاية يف طبقات القراء، لشمس الدين أيب اخلـري حممـد بـن حممـد  -
 .هـ١٤٠٢ابن اجلزري، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة 

يـة، حممد عبدالسالم شـاهني، دار الكتـب العلم: فتاوى السبكي، عناية -
 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، 



 

 

 

الشـيخ : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب -
الرئاـسـة العاـمـة إلدارات : أـمحـد ـبـن عـبـدالرزاق اـلـدويش، طـبـع ونرش

البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض الطبعـة األوىل، 
 .هـ١٤١١

ـن - ـقالفتوحــات اإلهليــة، ألمحــد بــن حممــد ـب :  عجيبــة احلســني، حتقـي
 .عبدالرمحن احلمود، طبعة عامل الفكر

: الفريد يف إعراب القـرآن املجيـد، للمنتجـب حسـني اهلمـداين، حتقيـق -
 .هـ١٤١١حممد حسن النمر، دار الثقافة، الدوحة، الطبعة األوىل 

احلـديث النبـوي (الفهرس الشامل للـرتاث العـريب الشـامل املخطـوط  -
املجمع :  خمطوطات التفسري وعلومه، النارش)الرشيف وعلومه ورجاله

 م١٩٨٩امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت، عامن 
ـريم، إـعـداد - ـرآن الـك ـري الـق ـز الدراـسـات : فـهـرس مصــنفات تفـس مرـك

 .القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف
عـة القاموس املحـيط، للفريوزآبـادي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، الطب -

 .هـ١٤١٩السادسة، 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ملحمد بـن أمحـد بـن جـزي الكلبـي، دار  -

 .هـ١٤٠٣الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الرابعة 
شوقي ضيف، دار املعارف، الطبعـة : كتاب السبعة، البن جماهد، حتقيق -

 .الثالثة
 حممـد عبـدالرمحن: كتاب النبوات، لشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، حتقيـق -



 
 

  
 

 .هـ١٤٠٥عوض، دار الريان للرتاث، الطبعة األوىل 
ـوه  - ـون األقاوـيـل يف وـج ـوامض التنزـيـل وعـي ـائق ـغ الكـشـاف ـعـن حـق

مصطفى حسني أمحد، دار : التأويل، ملحمود بن عمر الزخمرشي، ترتيب
 .الكتاب العريب، بريوت

مصطفى بن عبداهللا : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف -
 .ليفة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتالشهري بحاجي خ

: الكشف عن وجوه القراءات السبع، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق -
 .هـ١٤١٨حمي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة 

لسان العرب، أليب الفضل مجال الدين حممد مكرم بن منظور األفريقي  -
 .هـ١٤١٤ املرصي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة

ـأليف - منــاع القطــان، مكتبــة املعــارف، : مباحــث يف علــوم القــرآن، ـت
 .هـ١٤٠٨الرياض، الطبعة الثامنة 

عبـدالرمحن : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجـع وترتيـب -
بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبيل، دار عامل الكتب للطباعـة 

 .هـ١٤١٢والنرش والتوزيع، الرياض، 
: ملحمد مجال الدين القاسمي، حتقيـق) تفسري القاسمي(اسن التأويل حم -

حممد فـؤاد عبـدالباقي، توزيـع مكتبـة دار البـاز، مكـة املكرمـة، الطبعـة 
 .هـ١٤١٥األوىل 

عـيل النجـدي ناصـف : املحتسب، أليب الفـتح عـثامن بـن جنـي، حتقيـق -
 .هـ١٤٠٦وغريه، دار سزكني للطباعة والنرش، الطبعة الثانية، 



 

 

 

ـقامل - ـدليس، حتقـي ـة األـن ـن عطـي ـداحلق ـب ـوجيز، أليب حممــد عـب : حــرر اـل
 .هـ١٤١٣عبدالسالم حممد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

خمتار الصـحاح، تـأليف زيـن الـدين حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـدالقادر  -
 .هـ١٤١٨الرازي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة السابعة، 

فاروق محادة، مكتبة :  تأليف الدكتورمدخل إىل علوم القرآن والتفسري، -
 .هـ١٣٩٩املعارف، الرباط، الطبعة األوىل 

حممـد حممـد أبـو شـهبة، دار : املدخل لدراسة القرآن الكريم، للـدكتور -
 .هـ١٤١٢اجليل، بريوت، 

لإلمام احلـافظ أيب ) صحيح مسلم(املسند الصحيح املخترص من السنن  -
 النيسابوري، دار السـالم احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي

 .هـ١٤٢٠للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل 
ـييس، حتقـيـق - ـحـاتم : مـشـكل إـعـراب الـقـرآن، ملـكـي ـبـن أيب طاـلـب الـق

 .هـ١٤٠٨الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 
مصاعد النظـر لـإلرشاف عـىل مقاصـد السـور، تـأليف احلـافظ املـفرس  -

يم بـن عمـر البقـاعي الشـافعي، حتقيـق برهان الـدين أيب احلسـن إبـراه
ـدكتور ـريج اـل ـق وـخت ـة : وتعلـي ـنني، مكتـب ـد أـمحـد حـس عبدالســميع حمـم

 .هـ١٤٠٨املعارف، الرياض، الطبعة األوىل 
 .هـ١٣٠٨املطول عىل التلخيص، لسعد الدين التفتازاين، مطبعة سنده،  -
لإلمـام أيب حمـمـد احلسـني ـبـن مـسـعود ) تفسـري البـغـوي(معـامل التنزـيـل  -

ـ ـقالبـغ ـع، : وي، حتقـي ـنرش والتوزـي ـة لـل ـؤلفني، دار طيـب ـن اـمل ـة ـم جمموـع



 
 

  
 

 .هـ١٤١٧الرياض الطبعة الرابعة 
عبداجلليل شلبي، : معاين القرآن وإعرابه، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق -

 .هـ١٤٠٨دار عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 
هـدى قراعـة، : معاين القرآن، أليب احلسـن األخفـش األوسـط، حتقيـق -

 .هـ١٤١١عة املدين، الطبعة األوىل مطب
ـق - ـراء، حتقـي ـى الـف ـا حيـي ـرآن، أليب زكرـي ـاين الـق حممــد النجــار، دار : مـع

 .الرسور
معجم البلدان، لشهاب الدين أيب عبداهللا يـاقوت بـن عبـداهللا احلمـوي  -

الرومي البغـدادي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت، الطبعـة األوىل 
 .هـ١٤١٧

عمـر رضـا كحالـة، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : معجم املؤلفني، تأليف -
 .هـ١٤١٤األوىل 

معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا، حتقيـق  -
 .عبدالسالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت: وضبط

معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار، لإلمام شـمس الـدين أيب  -
طيـار آلتـى : الذهبي، حتقيق الدكتورعبداهللا بن حممد بن أمحد بن عثامن 

 .قوالج، منشورات مركز البحوث اإلسالمية، تركيا، الطبعة األوىل
مازن : مغني اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنصاري، حتقيق -

 .هـ١٤١٢املبارك وغريه، دار الفكر، الطبعة األوىل 
: قيـقمفردات ألفـاظ القـرآن، تـأليف العالمـة الراغـب األصـفهاين، حت -



 

 

 

ـصــفوان ـعــدنان داودي، توزـيــع دار البـشــري، ـجــدة، الطبـعــة الثانـيــة 
 .هـ١٤١٨

مقدمتان يف علوم القـرآن، نرش آرثـر جفـري، مكتبـة اخلـانجي، الطبعـة  -
 .هـ١٣٩٢الثانية، 

املكي واملدين يف القرآن الكريم، لعبدالرزاق حسني أمحد، دار ابن عفان،  -
 .هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، 

حممد بن عبدالرمحن الشايع، :  القرآن الكريم، للدكتوراملكي واملدين يف -
 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل 

مناهل العرفان يف علوم القرآن، تأليف حممد عبـدالعظيم الزرقـاين، دار  -
 .هـ١٤٠٩الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

ـق - ـر النحــاس، حتقـي ســليامن الالحــم، : الناســخ واملنســوخ، أليب جعـف
 .هـ١٤١٢طبعة األوىل مؤسسة الرسالة، ال

النرش يف القراءات العرش، البن اجلـزري، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة  -
 .هـ١٤١٨األوىل، 

نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، لإلمام برهان الـدين أيب احلسـن  -
عبدالرزاق غالب املهدي، دار الكتب : إبراهيم بن عمر البقاعي، ختريج
 .هـ١٤١٥ العلمية، بريوت، الطبعة األوىل

هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، إلسامعيل باشا البغدادي،  -
 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

ـيل ـبـن أمحــد  - ـأليف أيب احلـسـن ـع ـد، ـت ـرآن املجـي ـري الـق الوـسـيط يف تفـس
الواحدي، حتقيق جمموعة مـن املـؤلفني، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، 



 
 

  
 

 .هـ١٤١٥الطبعة األوىل 
ت األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس شمس الدين أمحد بـن وفيا -

حممد بن أيب بكر بن خلكان، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعـة 
 .هـ١٤١٧األوىل 

 



 

 

 

 
 
 
 
 




 
 إبراهيم بن داودبن داود بنت سلمى . د

 

 إبراهيم بن داودبن داود بنت سلمى  .د
 .بجامعة أم القرى األستاذ املساعد بقسم القراءات •
 كتاب حتقيق ( ا بأطروحتهالقرى أم جامعة من ل عىل درجة املاجستريحص •

 .)هـ١٤١٩ / بطال البن الصحيح اجلامع رشح التوضيح من اللباس
 ا بأطروحتـهــالقــرى أم جامـعــة مــن حصــل عــىل درـجــة الــدكتوراه  •

 سورة أول من/ املحيط البحر تفسريه يف األندليس حيان أيب ترجيحات(
 )هـ١٤٢٩/زمرال سورة آخر إىل السجدة



 
 

  
 



 

 

 


ــ ــد هللا القاـئ  uq:ل احلـم èd ur ì Ï% ©! $# ãA Íiî t\ ãÉ y] øã tó ø9 $# .` ÏB Ïâ ÷è t/ $ tB (#q äÜ uZ s% çé à³Y tÉ ur 

¼ çm tG yJ ôm uë 4 uq èd ur êí Í< uq ø9 $# ßâã ÏJ ys ø9 $#]والصالة والسالم عـىل القائـل]٢٨:الشورى ،: 
 .، وعىل آله ، ومن تبعه عىل اهلدى املستقيم)١("مطرنا بفضل اهللا ورمحته"

 : ثم أما بعد 
 نعم اهللا تعاىل عىل عباده أن خلق املـاء، وأنزلـه هلـم وأودع فيـه فإن من أجل

$:حيــــاة كــــل كــــائن، قــــال جــــل جاللــــه  oY ù= yèy_ ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ø9 $# ¨@ ä. >äóÓ x« 

@cÓ yr (]فعـرش الـرمحن عـىل املـاء، واإلنسـان جسـده مـن املـاء، ]٣٠:ءاألنبيا ،
 . واألرض عبارة عن كرة من املاء واليابس فيها الربع

ـرآن : البحــث وموضــوع  ـه يف الـق ـن الســامء، ودالالـت ـازل ـم ـاء الـن اـمل
ُالكريم، ينبئ عن مضـمونه، فهـو دراسـة تفسـريية موضـوعية مجعـت فيهـا 

 .اآليات التي ورد فيها ذكر املاء النازل من السامء
وتأيت أمهية املوضوع يف لفت األنظار إىل دالئـل التوحيـد واأللوهيـة، 

خملوقاته، حيث انرصف كثري مـن املسـلمني والربوبية، وعظمة اهللا تعاىل يف 
للتعلق باألسباب املادية املتعلقة باملطر، دون ربطها باجلانب اإليامين املذكور 

لـه أمهيـة يف ) نـزول املطـر(يف القرآن والسنة، فالتدبر يف هذا اآليـة الكونيـة 
زيادة إيامن املؤمنني، ويف إيامن غريهم، ألن التقدم العلمي يكشـف لنـا عـن 

اصيل تكـوين هـذا املـاء، وكيفيتـه، وهـو ال يعـدو مـن لفـت األنظـار إىل تف
                                                

  . ٤٧ سيأيت خترجيه ص )١(



 
 

  
 

املاديات فحسب، بينام هذه اآليات القرآنية هي العلـم الرشعـي، واحلقـائق 
ًالربانية املعتنية باجلسد والروح معا، وباجلانـب احليس واملعنـوي، فبـه حتيـا 

الوجود شـاهد القلوب وتنار البصائر، وهو الطريق إىل الفالح، وكل ما يف 
عىل وجود اهللا، ومن ذلك هذا املاء النازل من السامء بأمر اهللا تعـاىل، حيـث 
هتتز له األرض وحتيا بعد موهتا، ويستبرش به اإلنسان، واحليوان، فيحي بـه 

وقـد ورد ذكـره يف الـقـرآن . اهللا تعـاىل القلـوب، كـام حيـي ـبـه األرض امليتـة،
 .    الكريم يف آيات كثرية

 : أسباب اختيار هذا املوضوع ما يأيت وإن من أهم
 .قلة من كتب فيه، فأردت مجع ما تيرس يل  من اآليات التي تدور حوله -١
بيان عظمة اهللا تعـاىل يف خلقـه، وعظمتـه يف كالمـه سـبحانه عـن هـذا  -٢

 ).املاء(اخللق العظيم 

 .بيان ما تضمنته اآليات من حكم -٣
 اهلـدف الـذي وحتى ينهض البحث باملهمة التـي أنيطـت بـه، وحيقـق

 :يصبو إليه، فقد قسمته البحث إىل مقدمة، وسبعة مباحث، وخامتة
 أما املقدمة فبينت فيها أمهية املوضوع، وسبب اختياره، وأما 

، ذكرهتا حسـب ترتيـب  أسامء املاء النازل من السامءفحول : املبحث األول
 :السور ويتضمن 

 .ذكر االسم وموضع وروده يف القرآن -١
 .واملعنى اإلمجايل لآلية، أو اآلياتمعنى االسم،  -٢

 .ذكر ما يستفاد من اآليات  -٣



 

 

 

 . احلكمة من تعدد هذه األسامء -٤
 املاء النازل من السامء،ويتضـمن ذكـر الصـفة أوصاف: واملبحث الثاين 

ً ذكرت الصفة املفردة أوال، -واآليات التي وردت فيها، وهي عرش صفات
فاألكـل ) رزق+ ُأكل (، و)مبارك( : -ًثم قرنت بني الصفات املتشاهبة ثانيا

املنهمر (فالغدق فيه معنى الطهور، و) الطهور+ الغدق (فيه معنى الرزق، و
+ الفـرات (ألن املنهمر فيه معنى الثجاج، واملـدرار، و) املدرار+ الثجاج+ 

 .ألن الفرات غري أجاج) غري األجاج
 .أغراض نزول هذا املاء : املبحث الثالث
 :ويتضمن اآليت 

 :، وذلك يف مواضع املثل بهرضب -١
يرضب اهللا تعـاىل بـه املثـل يف املتصـدق املنـان، واملتصـدق املبتـغـي  - أ

 .رىض ربه

 .يرضب اهللا تعاىل به املثل يف زوال احلياة الدنيا - ب

 . يرضب اهللا تعاىل به املثل للحق والباطل   -ج
 :، ومن ذلك للنقم والعذاب -٢

نـوح عـىل رسـولنا ، وعليـه ً إنزال املطر حمنة وعذابا وبـالء عـىل قـوم -أ
 .الصالة والسالم

 .ً إنزاله حمنة وعذابا وبالء عىل قوم سبأ-ب
 : ، ومن ذلك للنعم واالمتنان -٣

 . إحياء األرض بعد موهتا-أ



 
 

  
 

 . الزرع والرزق للعبادج إخرا-ب
 . سقيا ورشاب للخلق-ج
 . التطهري والتثبيت-د

 :ويتضمن أماكن  وجود هذا املاء ، : املبحث الرابع 
 .أماكن تواجد هذا املاء بعد نزوله -١
 .األماكن التي تنتفع من نزول املاء عليها واحتباسه فيها  -٢

ـه، :املبحــث اخلــامس  ـت انحباـس ـزول املطــر، ووـق ـت ـن ـاد وـق أحــوال العـب
 :ويتضمن

 .بني القنوط واالستبشار -١
 .بيان اآلثار املرتتبة من تكوين املطر ونزوله -٢

ِبيان منزل هذا امل: املبحث السادس ْ  .اءُ
 :األسباب املوجبة لنزول املطر: املبحث السابع 

 .وقد مجعت فيها أهم نتائج البحث املستخلصة  : اخلامتة
هذا وإنني أشكر اهللا تعاىل أن أتم هذا البحث بفضله، فام هي إال إملامـة ممـن 
ترجو من موالها التوفيق والسداد، وتسأله اهلداية والرشاد، وتستغفره عن 

 .اخلطأ والتقصري
 .إنه نعم املوىل ونعم النصري

 
 
 



 

 

 

 



للامء النازل من السامء يف القرآن الكريم عدة مسميات، كل منها تدل 

 :عىل معنى متغاير حسب السياق، وهي 
السامء، والصيب، والطل، والغيث،واملطر،والوابـل، والـودق، وسـأذكرها 

 .  قرآن حسب ترتيب سور ال


 &÷rr:وـقـد ورد ذـكـره ـمـرة واـحـدة يف الـقـرآن الـكـريم، ـقـال اهللا تـعـاىل

5= Íhä |Á x. z̀ ÏiB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# Ïmä Ïù ×M» uKè= àß Óâ ôã uë ur ×- öç t/ ur tbq è= yè øg sÜ ÷L ài yèÎ6» |¹ r& þí Îû N Ík ÍX# så# uä z̀ ÏiB 

È, Ïãº uq ¢Á9 $# uë xã tn ÏN öq yJ ø9 $# 4 ª!$# ur 8Ýä Ït èC tûï Ìç Ïÿ» s3 ø9 $$ Î/ ÇÊÒÈ ßä%s3 tÉ ä-÷é y9ø9 $# ß# sÜ øÉsÜ öN èdtç» |Áö/r& ( 
!$ yJ ¯= ä. uä !$ |Ê r& N ßg s9 (# öq t± ¨B Ïmä Ïù !# såÎ) ur zN n= øß r& öN Ík öé n= tæ (#q ãB$ s% 4 öq s9 ur uä !$ x© ª! $# |= yd s% s! öN Îg ÏèôJ|¡ Î/ 

öN Ïd Ìç» |Á ö/ r& ur 4 ûcÎ) ©!$# 4í n? tã Èe@ ä. &ä óÓ x« ÖçÉ Ïâ s%   ] ١٩:البقرة[ . 
ِب الفيعـل مـن قولـكيوالص، املطر : لصيبامعنى  ْ َصـاب املطـر يصـوب : َ َ
ًصوبا َ، إذا انحدر ونزل، كام قال الشاعر فهو صيبَ َ َ)١(:  

ٍفلست إلنيس ولكن ملألك ِ َِ ََِ ْ ََ ٍَّ ْ ُ ْ ُتنزل من جو السامء يصوب... َ ُ ِّ ََ َِّ َِ َ َّ َ َ. 
 ابن مسعود، وابن عبـاس، ونـاس والقول بأن الصيب هو املطر مروي عن

                                                
) ٧/٤٤٩(، وذكر يف لسان العرب )١/١٤٥( البيت غري منسوب يف املفردات يف غريب القرآن)١(

ٍهو لرجل من عبد القيس جـاهيل يمـدح بعـض ) ٢/٣٩٩(االختالف يف نسبته، ويف الصحاح
  .امللوك



 
 

  
 

ريض اهللا  العاليـة، وجماهـد، وسـعيد بـن جبـري، وعطـاء ن الصحابة، وأيبم
   .)١(عنهم

 لرضب آـخـر ـمـن ً يف ـهـذه اآلـيـة ـمـثالرضب اهللا تـعـاىل: ومعـنـى اآلـيـة
، وهـم قـوم يظهـر هلـم احلـق تـارة،  غري املذكور يف اآلية التي قبلهااملنافقني

رددهم  ـتـارة أخـرى، فقـلـوهبم يف ـحـال شـكهم وكـفـرهم وـتـ فـيـهويشـّكون
ٍكصيب ِّ َ َ َحال مجاعة يمشون يف العراء، فينصـب علـيهم مطـر ك ،فحاهلم

شديد، تصـاحبه ظلـامت بعضـها فـوق بعـض، مـع قصـف الرعـد، وملعـان 
الربق،والصواعق املحرقة، التي جتعلهم من شدة اهلول يضـعون أصـابعهم 

ال واهللا تعـاىل حمـيط بالكـافرين ال يفوتوـنـه و. ً خوفـا مـن اهلـالك؛يف آذاهنـم
 .)٢(يعجزونه


 اهللا وقد ورد ذكره ثالث مرات يف آيتني من سورة البقـرة حيـث رضب

ًانا ومؤذيا نلمنفق الذي يكون ملثل امل  بهتعاىل ً$ yg ïÉr'̄»tÉ tûïÏ% ©!$# (#q ãZtB# uä üw (#q è= ÏÜ ö7 è? 

N ä3 ÏG» s%yâ |¹ Çd` yJ ø9 $$ Î/ 3ì så F{ $# ur ì Éã ©9 $% x. ß, ÏÿY ãÉ ¼ ã&s!$ tB uä!$ sùÍë Ä¨$ ¨Z9 $# üwur ß Ï̀B÷sãÉ «!$$ Î/ ÏQöq uãø9 $#ur 

#$yFzÅçÌ ( ùsJyVs#é&ã¼ .xJyVs@È ¹|ÿøqu#bA ) ãt=nãømÏ)٣ ?èçt#>Ò ùs'r¹|$/tmç¼ ru#/Î@× ùsItéu2ümç¼ ¹|#ù$V# ( ٤wû 
                                                

 ).١٨٩ / ١(،وتفسري ابن كثري)٣٣٣ / ١(تفسري الطربي )١(
 .)٣٣/ ١( التفسري امليرس )٢(
)٣(  صفوان ٍ َ َْ الكبـري األملـس ،  اسم جنس مجعي واحد صفوانه كشـجر وشـجرة وهـو احلجـر

 .يـوم صـفوان أي صـايف الشـمس : يقـال .  مما يشوبه ءاليشمأخوذ من الصفاء وهو خلوص 
 .)٤٩٠/ ١(الوسيط لسيد طنطاوي 

ومنه رأس أصلد إذا كان ال ينبت .  هو اليشء األجرد النقي من الرتاب الذي كان عليه : الصلد )٤(
= 



 

 

 

Ét)øâÏëârcö ãt?ní4 «xÓóä& BiÏJ£$ 2ü¡|7çq#( 3 ru#$!ª wü ÉtgôâÏì #$9ø)sqöPt #$9ø3s»ÿÏçÍïût ÈÍÏËÇ ruBtWs@ã 
tûï Ï% ©! $# öcq à) ÏÿY ãÉ ãN ßg s9º uq øB r& uä !$ tóÏG ö/ $# ÅV$ |Ê öç tB «!$# $ \Gè Î7 ø[ s? ur ô` ÏiB öN Îg Å¡ àÿR r& È@ sVyJ x. ¥p̈Yy_ 

/Îçt/öquo> &r¹|$/tgy$ ru#/Î@× ùs«t$?sMô &é2à=ngy$ ÊÅè÷ÿxü÷úÉ ùs*Îb 9©Nö ÉãÁÅ:ökp$ ru#/Î@× ùsÜs@@ 3 ru#$!ª 
$ yJ Î/ tbq è= yJ ÷ès? îéç ÅÁ t/  ]٢٦٥-٢٦٤:البقرة.[ 

 : معنى الوابل
ْالوبل والوابل املطر الشديد الضخم  - َّ ُ ُِ ْ ِالقطرالعظيم َ وبلـت السـامء : يقال . ْ

 .مطر عظيم القطر،فهو )١(تبل وبال ووبوال  اشتد مطرها
 .وهو مروي عن ابن عباس ريض اهللا عنهام، والسدي، والضحاك 

اتكم بـاملن واألذى فيكـون أهيـا املؤمنـون ال تبطلـوا صـدقا يـ: واملعنـى 
مثلكم كمثل املنافق الذي ينفق ماله من أجل الرياء ال مـن أجـل رضـا اهللا ، 
ًوإن مثل هذا املنافق يف انكشاف أمـره وعـدم انتفاعـه بـام ينفقـه ريـاء وحبـا 

ًهور مثل حجر أملس ال ينبت شيئا ولكن عليه قليل من الرتاب املـوهم ظلل
 تطر الشديد فأزال ما عليه من تراب  فانكشـفللناظر إليه أنه منتج فنزل امل

ِحقيقته وتبني للناظر إليه أنه حجر أملس صـلد ال يصـلح إلنبـات أي يشء 
 الكريمة بني الذي ينفق ماله رياء وبني احلجر الكبري آلية فالتشبيه يف ا،عليه

 من الرتاب سرت حاله، ثم ينزل املطر فيزيل الرتاب يشءاألملس الذي عليه 

                                                

ًشعرا ، واألصلد األجرد الذي ال ينبت شيئا مأخ = املرجـع .وذ من صلد يصلد صلدا فهو صـلد ً
 .السابق

 .)٧١٨/ ١١( لسان العرب )١(
 



 
 

  
 

 وكـذلك املنـافق ،ًحقيقته ويراه الرائي عاريا مـن أي يشء يسـرتهوتنكشف 
املرائي يف إنفاقه يتظاهر بمظهر السخاء أمام الناس ثم ال يلبث أن ينكشـف 

  .)١(ًأمره ألن ثوب الرياء يشف دائام عام حتته، وإن مل يكشفه فإن اهللا كاشفه


نفق ماله الذي ياملؤمن لعمل   املثل رضبوقد ورد ذكره مرة واحدة يف
ْليس خلريه خلف، كام ليس خلري هذه اجلنـة خلـف عـىل فابتغاء مرضاة اهللا،  ُْ ُ

ّ، إما وابل، وإما طل ينزل فيها املطرّأي حال ٌّ @  ã: قال اهللا تعـاىل.َّ sW tBur tûï Ï% ©! $# 

öcq à) ÏÿY ãÉ ãN ßg s9º uq øB r& uä !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê öç tB «!$# $ \Gè Î7 ø[ s? ur ô` ÏiB öN Îg Å¡ àÿR r& È@ sV yJ x. ¥p̈Yy_ >o uqö/tç Î/ 

$ yg t/$ |¹ r& ×@ Î/# ur ôM s?$ t« sù $ yg n= à2 é& Éú ÷ü xÿ ÷èÅÊ b Î* sù öN ©9 $ pk ö: ÅÁ ãÉ ×@ Î/# ur @@ sÜ sù 3 ª! $# ur $ yJ Î/ 

tbq è= yJ ÷è s? îéç ÅÁ t/ ]٢٦٥:البقرة[. 
  :معنى الطل

ًالطل املطر الصغار القطـر الـدائم وهـو أرسـخ املطـر نـدى َ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َِّّ   ابـن، قـالُّ
َّ الطل أخف املطر وأضعفه ثم الرذاذ ثم البغش وقيل هو الندى وقيل :سيده ُّْ َ ُ ََّّ َ ََ ُّ

ٌفوق الندى ودون املطر ومجعه طالل ِ املطـر هـو  :  قال ابن عباس وغريه.)٢(َّ
َهـو الـرذاذ،و)٣(الضعيف املستدق من القطر اخلفيف، وهـو مشـهور اللغـة َّ 

 .)٤(، وهو مروي عن الضحاكاللني من املطر
                                                

 .)١٣٤ / ١( تفسري النسفي )١(
 .)٤٠٥ / ١١( لسان العرب )٢(
 .)٣١٧ /٣( تفسري القرطبي )٣(
 .)٦٩٥ / ١( تفسري ابن كثري )٤(



 

 

 

 كثـر املطـر ر أن هذه اجلنـة لطيبهـا وكـرم منبتهـا تزكـو وتثمـ:واملعنى 
النازل عليها أو قل فكذلك نفقة املؤمنني املخلصني تزكو عنـد اهللا وتطيـب 

،  أو قلت، ألن إخالصهم فيها جعلها عند اهللا تعـاىل مضـاعفة ناميـةتكثر
ِواهللا بـام تعملـون بصـري: ثم ختم  سبحانه اآلية بقوله  َ َْ ُ َ َ َ ِ أي أنـه سـبحانه 

عليم بأحوال عباده ال ختفى عليه خافية وسيجازي املخلصني بام يرضـيهم 
ة الكريمـة ترغيـب آليـ ففـي ا،كام سيجازي املنانني واملرائني بـام يسـتحقون

  .)١(وترهيب ووعيد


حالتني - يف هذه اآلية وسابقتها-القرآن الكريم قد ساقتدبر كيف أن  -١
ـاء، و: تـقـابلتني م ـاملن واألذى والرـي ـذي يبـطـل ـصـدقته ـب ـة اـل ـهحاـل  مآـل
ًوحالة الذي ينفق ماله طلبا لرضا اهللا وتعويدا لنفسه عىل فعل . عاقبتهو ً

 ولقـد صـور القـرآن هـاتني . عند العليم اخلبـريمآله ومصريهالطيبات و
ًاـحلـالتني تـصـويرا ـمـؤثرا ـبـديعا، ـمـن ـشـأنه أن ـهيـدي العـقـالء إىل فـعـل  ً ً

 . )٢(خلريات ، وإخالص النيات ، واجتناب السيئاتا
 ôM:  تعـاىل اهللابركة آثار املطر؛ لقـولبيان  -٢ s?$ t« sù $ yg n= à2 é& Éú ÷ü xÿ ÷èÅÊ ؛ 

$: وهلذا وصف اهللا املطر بأنه مبارك يف قوله تعاىل uZø9 ¨ì tR ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB 
% Z. tç» t6 ïB $ uZ ÷G u; /R r' sù ¾ Ïm Î/ ;M» ¨Z y_ ¡= ym ur Ïâä ÅÁ pt ø:$#  ]٩: ~ق[ .  

                                                
 .)٤٩٧ /٣( تفسري الرازي ،)٣١٧ / ٣ ( تفسري القرطبي )١(
 .)٤٩٤ /١(اوي  الوسيط لسيد طنط)٢(



 
 

  
 

ã uä: بيان ما للنية من تأثري يف قبول األعامل؛ لقوله تعاىل- ٣ !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê öçtB 

«! $#   ًعمل املؤمن ال يبور أبدا، بل يتقبله اهللا ويكثره وينميـه، كـل وأن
 .)١(عامل بحسبه


 :وقد ورد ذكره يف موضعني يف القرآن الكريم 

النساء إذ جعل نزوله سببا ورخصة لوضع السالح يف صالة يف سورة  -١
ـال اهللا تعــاىل #: اخلــوف، ـق så Î) ur |MZä. öN Íké Ïù |M ôJ s% r' sù ãN ßg s9 no 4q n= ¢Á9 $# öN à) tF ù= sù 

×p xÿ Í¬ !$ sÛ N åk ÷] ÏiB y7 tè ¨B (# ÿräã äz ù' uã ø9 ur öN åk tJ ys Î= óô r& # så Î* sù (#r ßâ yÚ yô (#q çRq ä3 uä ù= sù ` ÏB 

öN à6 Í¬ !# uë ur ÏN ù' tG ø9 ur îp xÿ Í¬ !$ sÛ 2î tç ÷z é& óO s9 (#q ù= |Á ãÉ (#q ù= |Á ãã ù= sù y7 yè tB (#r äã è{ ù' uä ø9 ur 

öN èd uë õã Ïn öN åk tJ ys Î= óô r& ur 3 ¨äur z̀ É Ï% ©! $# (#r ãç xÿ x. öq s9 öcq è= àÿ øó s? ô` tã öN ä3 ÏF ysÎ= óô r& 

ru&rBøGÏèyGÏ3ä/ö ùsäuJÏã=èqbt æt=nãø6àN B¨ãø#s'\ ruºnÏâyoZ 4 ruwü _ãYo$yy ãt=nãø6àNö )Îb .x%bt 
/Î3äNö &rå]ì BiÏ` B¨Üsç@ &rr÷ .äZFçN B¨çöÌyÓ# &rb ?sÒüèãqþ#( &rôó=ÎsyGt3äNö ( ru{èãär#( nÏãõëu.äNö 3 

¨b Î) ©!$# £â tã r& tûï Ìç Ïÿ» s3 ù= Ï9 $ \/# xã tã $ YYã Îg ïB # så Î* sù ÞO çF øä üÒ s% no 4q n= ¢Á9 $# (#r ãç à2 øå$$ sù ©! $# 

$ VJ» uä Ï% # Yäq ãè è%ur 4í n? tã ur öN à6 Î/q ãZ ã_ 4 # såÎ* sù öN çGY tR ù' yJ ôÛ $# (#q ßJä Ï% r' sù no 4q n= ¢Á9 $# 4 ¨b Î) 

no 4q n= ¢Á9 $# ôM tR% x. í n? tã öúü ÏZ ÏB÷s ßJ ø9 $# $ Y7» tF Ï. $ Y?q è% öq ¨B ]١٠٢:النساء[. 


نه إن تعذر محل السـالح إمـا ألنـه يصـيبه بلـل املطـر فيسـود وتفسـد إ
بسه إذا ابتل باملـاء، ًحدته، أو ألن من األسلحة ما يكون مبطنا فيثقل عىل ال

                                                
 .)٢٦٠ /٥(عثيمني بن  تفسري القرآن ال)١(



 

 

 

هنا له أن يضع اًأو ألجل أن الرجل كان مريضا فيشق عليه محل السالح، فه
ُّالتيقظ واحل، مع السالح َ ُ؛ لئال هيجم العذرَّ ْ َ َّ َ   .  )١( عليهمدوِ


، حيـث ّن األمور بمقاصدها وما حيصل عنها من املصالح واملفاسـدإ -

فرخص يف وضـع ،أداء الصالة رخصة يف اخلـوفجعل ما هو أكمل يف 
فحمـل ، )٢( الرخصـة مـع أخـذ احلـذرتّ قيـدا ولذاألسلحة عند املشقة

ويكفـي أخـذ احلـذر؛ وتوقـع . السالح يف هذه احلالة يشـق ، وال يفيـد 
 . )٣(عون اهللا ونرصه

ـوم عــاد  -٢ ـك أن ـق ـذي يف ســورة األحقــاف، وذـل ـا رأوا العــذاب اـل ـمل
هـذا سـحاب : ًء متجها إىل أوديـتهم قـالواًاستعجلوه عارضا يف السام

ليس هو بعارض غيـث ورمحـة : ممطر لنا، فقال هلم هود عليه السالم
كام ظننتم، بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه، فهو ريح فيها 

 ùs=nJ£$ ëu&rr÷nç æt%ëÍÊZ$ Bï¡óGt)ø6Î@ü &rr÷äÏÉtJÉkÍNö:، قال اهللا تعاىل عذاب مؤمل موجع
%s$9äq#( dy»ãx# æt%ëÍÚÖ EíÿøÜÏçãRt$ 4 /t@ö dèqu Bt$ #$ôóGtè÷fy=ùêäL /ÎmÏ¾ ( ëÍÉxÓ ùÏékp$ ãtãx#>ë &r9ÏìL× 
 ] ٢٤:األحقاب.[ 


قال املفرسون كان املطـر قـد حـبس عـن عـاد فسـاق اهللا إلـيهم سـحابة 

                                                
 ).٣٦٤ / ٥(  تفسري الرازي )١(
 .)٢٤ / ٤(  التحرير والتنوير )٢(
 .)٢٢٩ / ٢( يف ظالل القرآن )٣(



 
 

  
 

كانوا يف حاجة إىل فقد  ،سوداء فلام رأوها فرحوا و قالوا هذا عارض ممطرنا
 بل هو ما استعجلتم به ثم بـني -عليه الصالة والسالم-ملطر فقال هلم هودا

ما هو فقال ريح فيها عذاب أليم فنشأت الريح من تلك السحابة تدمر كل 
يشء أي هتلك كل يشء مرت به من الناس والدواب واألموال قال عمـرو 

دة بن ميمون لقد كانت الريح حتتمل الظعينة فرتفعها حتى ترى كأهنـا جـرا
 . )١(ال يرى إال مساكنهم -عادا : يعني  -فأصبحوا 


ينبغي توقي احلذر عنـد رؤيـة الغـيم،أو الـريح، واملسـارعة إىل التوبـة 

  عن عائشة ريض واالستغفار، وطلب الرمحة من اهللا تعاىل،ويف الصحيحني
ما رأيت رسول اهللا صىل  ":اهللا عنها زوج النبي صىل اهللا عليه و سلم قالت 

وكـان : اهللا عليه و سلم ضاحكا حتى أرى منه هلواته إنام كان يبتسم قالـت 
يـا رسـول اهللا النـاس إذا رأوا : إذا رأى غيام أو رحيا عرف يف وجهـه قالـت 

الغيم فرحوا رجـاء أن يكـون فيـه املطـر وأراك إذا رأيتـه عـرف يف وجهـك 
منني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح يا عائشة ما يؤ: الكراهية ؟ فقال 
 .)٢("ب فقالوا هذا عارض ممطرنااوقد رأى قوم العذ


 : وقد ورد ذكره يف أربعة مواضع يف القرآن الكريم 

                                                
 .)٣٨٤ /٧(  زاد املسري )١(

، وصـحيح مسـلم )٤/١٨٢٧)(٤٥٥١( صحيح البخاري، كتاب التفسري، بـاب سـورة حـم )٢( 
 ).٢/٦١٦)(٨٩٩(، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم كتاب االستسقاء



 

 

 

 وإدخـال املرسة واألمـل بعـد الكـالم  به بعـد اجلـدبشارةللب تارة يأيت -١
 اهللا تـعـاىل يف اـملـؤيس ، وـهـو ـمـن الزم انتـهـاء ـمـدة الـشـدة، وـمـن ـسـنن

 §N:قال اهللا تعاىلحصول اليرس بعد العرس  èO í ÎA ù' tÉ .` ÏB Ïâ ÷è t/ y7 Ï9º så ×P% tæ Ïmä Ïù 

ß^$ tóãÉ â¨$ ¨Z9 $# Ïmä Ïù ur tbr çé ÅÇ ÷è tÉ]٤٩:يوسف[. 

 يف األوقـات التـي جعلهـا معينـة وتارة يبـني سـبحانه أنـه ينـزل الغيـث -٢
  )١(لغيب اخلمس غريه سبحانه، فهي من مفاتيح اإلنزاله وال يعلم ذلك

ـال اهللا تعــاىل   )̈Îb #$!© ãÏYâynç¼ æÏ=ùNã #$9¡¡$ãtpÏ ruÉã\tîiÍ^Ú #$9øótãø]y ruÉtè÷=nOÞ Bt$ ûÎí:ـق
ÏQ% tn öë F{$# ( $ tBur ì Íë ôâ s? Ó§ øÿ tR # så$ ¨B Ü= Å¡ ò6 s? # Yâ xî ( $ tBur ì Íë ôâ s? 6§ øÿ tR Ädì r' Î/ 

<Ú öë r& ßNq ßJ s? 4 ¨b Î) ©! $# íOä Î= tæ 7éç Î6 yz ] ٣٤:لقمان[. 
 من بعد إياس الناس من نزول املطر، ينزله وتارة يمتن عىل عباده بإنزاله -٣

uq عليهم يف وقت حاجتهم وفقرهم إليه èd ur ì Ï% ©! $# ãA Íiî t\ãÉ y] øã tóø9 $# .` ÏB Ïâ ÷èt/ 

$ tB (#q äÜ uZ s% çé à³Y tÉ ur ¼ çm tG yJ ômuë 4 uq èd ur êí Í< uq ø9 $# ßâã ÏJ ysø9 $# ]٢٨:الشورى.[ 
ًاره املثل للحياة الدنيا حمقرا، وموهنا ألمرها، وتارة يرضب اهللا تعاىل بآث -٤ ً

 #$ãô=nJßqþ#( &rR¯Jy$ #$9øsyãuq4oä #$9âëR÷ãu$ 9sèÏ=Ò ru;mløq× ruóÎÉZup× ru?sÿx$zäç7:ّيقول اهللا عز وجل
/tè÷Yo3äNö ru?s3s%OèçÖ ûÎí #${FBøquºAÉ ru#${Fr÷9s»âÏ ( .xJyVs@È îxãø]B &rãôfy=| #$9ø3äÿ¤$ëu Rt7t$?èmç¼ OèN§ 

ßkã Ík uâ çm1 ué tI sù # vç xÿ óÁ ãB §N èO ãbq ä3 tÉ $ VJ» sÜ ãm ( í Îû ur Ío tç ÅzFy$# Ò>#xãtã ÓâÉÏâx© ×o tç Ïÿ øótBur z̀ ÏiB 

                                                
 ـبـالم  ويـنـزل الغيـث :  ـعـرب باجلملـة الفعلـيـة للداللـة عـىل التـجـدد فقـال ": قـال البقـاعي )١(

وقد أفاد ذلك االختصاص بـالعلم بوقتـه ومكانـه » كل « االستغراق القائمة مقام التسوير ب 
ًشيئا حقيقة مل يعلم أحد وقـت فعلـه وقوعـه إال ومقداره وغري ذلك من شؤونه ، فإن من فعل 

 .)٣٦٧ /٦(نظم الدرر . من قبله 



 
 

  
 

«!$# ×bº uq ôÊ Íë ur 4 $ tBur äo 4q uã ys ø9 $# !$ uã ÷R ë$! $# ûw Î) ßì» tF tB Íër ãç äóø9 $#]٢٠:احلديد.[ 
 :معنى الغيث 
ُ ـ    ـ     ـ م  ثـ،َ األصل املطـر : وقيلُ، والَكأل، املطر:يف اللغة ُْ َ  بـه ُِّ

ًغيثا ْ ً وغاث اهللا البالد يغيثها غيثا وغيثت األرض تغاث غيثـا، فهـي أرض ،َ ُ َ ً ُ َْ ْ ََ َُ ُ ِ
ٌمغيثة ومغيوثة َ ٌ َْ َ وقـال ابـن عبـاس ، ":قـال أبـو حيـان ): يغـاث(ومعنـى .)١( َ

. من الغوث ، وهـو الفـرج : يغاث من الغيث ، وقيل : وجماهد واجلمهور 
غاثنـا اهللا مـن : ن ثالثـي ، ويف الثـاين مـن ربـاعي ، تقـول ففي األول بني م

  .)٢("الغيث ، وأغاثنا من الغوث
 .)٣(املطر: الغيث عند املفرسين 

 ملاذا سمي املطر غيثا؟  -
ً، فإن يف نزول املطر إنقاذا للعباد نه يغيث غيثا ألطر املطر، وسمي امل :الغيث

  .)٤(والبالد من اهلالك
  :واملطر  الفرق بني الغيث -

والغيث ما كان نافعا يف وقته، واملطر قد يكون نافعـا وضـارا يف وقتـه 

                                                
 .)٢٩ / ٢( الصحاح يف اللغة ، و)١٧٥ / ٢( لسان العرب )١(
 .)٢٧ / ٧(  تفسري البحر املحيط )٢(
 ).١٦/١٢٩(تفسريالطربي .  وهو مروي عن ابن عباس،و  قتادة، والضحاك،وجماهد )٣(
ً غاث اهللا البالد يغيثها غيثا إذا أنزل فيهـا الغيـث وقـد غيثـت األرض ":ال  قال ابن السكيت يق)٤(

ُيغاث الناس : تغاث ، وقوله  َ ُ أغاثـه اهللا إذا :  معناه يمطرون ، وجيوز أن يكـون مـن قـوهلم
 .)٥٣ / ٩( تفسري الرازي  ."أنقذه من كرب أو غم ، ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب اجلدب



 

 

 

 ، مـا سـمى اهللا مطـرا يف القـرآن إال عـذابا": قـال ابـن عيينـة ،)١(وغري وقتـه
ـاىل ـه تـع ـب بقوـل  üw:وتعـق ur yy$ oY ã_ öN à6øã n= tã b Î) tb% x. öN ä3 Î/ ì ]å r& ` ÏiB @ç sÜ ¨B ، 
uq : تعاىل  اهللا كام قال"وتسميه العرب الغيث èd ur ì Ï% ©! $# ãA Íiî t\ ãÉ y] øã tó ø9 $# . Ï̀B Ïâ÷èt/ 

$ tB (#q äÜ uZ s% çé à³Y tÉ ur ¼ çm tG yJ ômuë 4 )٢(. 


ْ ثم برشهم بعد اجلدب العام املتوايل بأنـه ثُم يأِْتى ِمن بعِد ذلك   : اآلية األوىل َ
ُيـأتيهم الغيـث، وهـو املطـر، :  أيعام ِفيِه يغاثُ النـاس  يعقبهم بعد ذلـك  َ

ُوتغل البالد، ويـعرص النـاس مـا كـانوا يـعرصون عـىل عـادهتم، مـن زيـت  َ ُ
 .)٣(ًيدخل فيه حلب اللبن أيضا: ونحوه، وسكر ونحوه حتى قال بعضهم


 .  أن العرس يعقبه يرس-١
يـا وإنـام هـو ممـا  مل تدل عليه الرؤ اجلوابهذاو ، بأكثر مما سألواةفاداإل -٢

ًعلمه اهللا تعاىل يوسف فأفادهم به من غري ما سـألوه ذلـك إحسـانا منـه  ّ
 . وهو احلكيم العليم ،وحلكمة عالية أرادها اهللا تعاىل

فهذه   خيرب تعاىل أنه املنفرد بعلم غيب الساموات واألرض :اآلية الثانية
 نبـي الغيوب ونحوها اختص اهللا بعلمها فلم يعلمها ملـك مقـرب وال

مرسل، وإذا كان هو املنفرد بعلم ذلك املحيط علمه بالرسائر والبواطن 
                                                

 .)٢٩ /١٦( تفسري القرطبي  ،)٦/٦٩ ( النكت والعيون)١(
 .)٦٩ / ١(التحرير والتنوير ، و)٣٦٦ /١(مقدمة فتح البارى  : ينظر )٢(
 .)٣٩٣ / ٤( تفسري ابن كثري )٣(



 
 

  
 

  .)١("واخلفايا فهو الذي ال تنبغي العبادة إال له
املطر الغزير الذي به يغيث الـبالد :  أيوهو الَِّذي يرتلُ الْغيثَ  : اآلية الثالثة

 ظنـوا أنـه ال يـأتيهم، وأيسـوا  وانقطع عنهم مدةِمن بعِد ما قَنطُوا   والعباد، 
 مـن رحمتـه  به وينشروعملوا لذلك اجلدب أعامال فينزل اهللا الغيث 

إـخــراج األـقــوات لآلدمـيــني وـهبــائمهم، فيـقــع عـنــدهم موقـعــا عـظــيام، 
 الـذي يتـوىل عبـاده بـأنواع وهـو الْـوِلي  . ويستبرشون بذلك ويفرحون

ــد.  دـيـنهم ودنـيـاهمالـتـدبري، ويـتـوىل القـيـام بمـصـالح  يف واليـتـه الْحِمي
وتدبريه، احلميد عىل مـا لـه مـن الكـامل، ومـا أوصـله إىل خلقـه مـن أنـواع 

 .)٢("اإلفضال


  ْتعديد نعم اهللاَّ تعاىل الدالة عىل وحدانيته ، وأنه املوىل الذي يسـتحق أن َِ َُّ َّ َ َّ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ََّ
َيعبد دون ما سواه  ُ َ ْ  .من األندادُ

  اللفظ القرآين املختار للمطرإنالغيث  تلبيـة املضـطر يف الضـيق فيه
 .والكربة

 تعبري عن آثار الغيث إن ال . .çé à³Y tÉ ur ¼ çm tG yJ ôm uë 4  والرسورالفرحفيه ، ،
ومـا مـن . ًالتي تنشأ فعال عن تفتح النبات يف األرض وارتقـاب الـثامر 

 القلـب واملشـاعر ، كمشـهد ّمشهد يريح احلس واألعصـاب ، وينـدي
وما من مشهد ينفض مهوم القلب وتعب الـنفس . الغيث بعد اجلفاف 

                                                
 .)٦٠٨ / ١( تفسري السعدي )١(
 .)٧٥٨ / ١( تفسري السعدي )٢(



 

 

 

ـد  ـاخلرضة بـع ـتيش ـب ـد الغـيـث  وتـن ـتح بالنـبـت بـع كمـشـهد األرض تتـف
 .  املوات
 أن احلياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه خلرضتـه : املعنى:اآلية الرابعة

يام كأن مل يكن، وإذا أعجب الزراع ، ثم ال يلبث أن يصري هشاألمطاربكثرة 
 كذلك الدنيا، بينام هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهـام ،فهو غاية ما يستحسن

أراد من مطالبها حصل، ومهام توجه ألمر من أمورها وجد أبوابـه مفتحـة، 
إذ أصاهبا القدر بام أذهبها من يده، وأزال تسلطه عليها، أو ذهب بـه عنهـا، 

، مل يتزود منها سوى الكفن، فتبا ملن أضـحت هـي فرحل منها صفر اليدين
 .)١(غاية أمنيته وهلا عمله وسعيه


ـهـذا املـثـل داال ـعـىل زوال اـلـدنيا وانقـضـائها وفراغـهـا ال حماـلـة، وأن 

 .ب فيام فيها من اخلرييّرغتر من أمرها ويّذَففيه حتاآلخرة كائنة ال حمالة، 


 :ه يف القرآن الكريم يف موضعني مهاجاء ذكر
تارة يلفت به األنظار إىل كيفية نزوله لبيان عظيم قدرة اهللا تعـاىل، وأنـه  -١

óO: املعـطـي اـملـانع ـلـه، ـقـال اهللا تـعـاىل ذـكـره s9 r& tç s? ¨b r& ©!$# Ó Åe÷ì ãÉ $ \/$ pt xû §N èO 

Éãsx9jÏ#ß /tè÷Zumç¼ OèN§ Üsgøèy#é&ã¼ ëâ.x%BY$ ùsItéuì #$9øqtäôXö ÜsÉøçãlß BÏ`ô zÅ=n»#Î&Ï¾ ruÉã\tîiÍAã BÏz̀ 
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 .)٨٤١ /١ (تفسري السعدي ، و)٢٥٥ /١٧(  تفسري القرطبي )١(
 



 
 

  
 

ßä% s3 tÉ $ uZyô ¾ Ïm Ï%öç t/ Ü= yd õã tÉ Ìç» |Á ö/ F{ $$ Î/  ]٤٣:النور.[ 
ه، قـال اهللا جـل وتارة يمتن عىل العباد بنزوله، وجيعله سببا لـنرش رمحتـ -٢

!ª:وعـــال $# ì Ï% ©! $# ã@ Åô öç ãÉ yx» tÉ Ìhç9 $# çéçÏW çG sù $ \/$ ysyô ¼ çm äÜ Ý¡ ö6 uã sù í Îû Ïä!$ yJ ¡¡9 $# y# øã x. 
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ويف املوضعني إشارة إىل عظـيم قـدرة اهللا تعـاىل، وبيـان لوحدانيتـه، ولفـت 

ِ إثر تراكمه وتكاثفهاألنظار إىل تساقط املطر من خالل السحاب ِ َ  . 
 :معنى الودق

ـة  ـودق :يف اللـغ ـتودقت :  اـل ـه اـس ـا ، ومـن ـدق ودـق ًمصــدر ودق الـسـحاب ـي
ـ، و)١(الـفـرس ـال للـحـرب الـشـديدة ذات ودـق َيـق ْ َ ًني تـشـبيها بـسـحاب ذات ُ ِ ْ

ما يكون من : قيل:الودق" :وقال الراغب األصفهاين ،)٢(مطرتني شديدتني
 ùsItéuì #$9øqtäôXö: قـال تعـاىل. خالل املطر كأنه غبار، وقد يعرب به عن املطر

ßl ãç øÉ sÜ ô` ÏB ¾ Ï& Î#» n= Åz  ]ويقال ملا يبدو يف اهلواء عند شدة احلر وديقة، ]٤٣/النور 
إذا أظهرت رطوبـة :  الدابة واستودقت، وأتان وديق وودوقودقت: وقيل

                                                
 .)٣٠١ /٨(ر املحيط  تفسري البح)١(
 .)٣٧٢ / ١٠( لسان العرب )٢(



 

 

 

  .)١("املكان الذي حيصل فيه الودق: عند إرادة الفحل، واملودق
 :معنى الودق عند املفرسين 

 :)٢( أنه الربق،ومنه قول الشاعر-أحدمها :  قوالن" الودق "يف 
 .)٣(ِحابَّلس اِلَق من خلْدَ الوَ خروج   ٠٠٠   منها َ وخرجنًجاجةَ عَرنَأث

ُكله شديده وهينه وضعيفه املطر: الودق : الثاين  ِّ ُ ُّ ُ. 
  : )٤(قال الشاعر

ََوال أرض أبقل إبقاهلا... . ها َقْ ودْتَقَ ودٌنةْزُفال م َ َْ ْ ََ َ ََ ْ َ 
 : )٥(وقال امرؤ القيس 

 ِالنِهمْنَ وتٌافَكْوَ وتٌبْكَوس ... ٌةَيمِ ودٌّحَ وسٌقْدَهام وُفدمع
                                                

) ودق(":)٧٢ / ٦( مقـاييس اللغـة  يف ، وقـال ابـن فـارس)٥٠٠ /٢( مفردات ألفاظ القرآن )١(
َكلمة تدل عىل إتيان وأنسة: الواو والدال والقاف َ ٍ ُّ ًيقال ودقت به، إذا أنست به ودقا. ٌ ْْ َ َ ََ ُْ ِواملودق. ِ ْ َ :
ًقف فيه آنساَاملأتى واملكان الذي ت ِ ْومودق الظبي. ُِ َّْ ِ َّاملكان يقف فيـه إذا تنـاول الشـجرة: َ َ َ  ومنـه ،ِ

ِتعفي بذيل املرط إذ جئت مودقي :  قوله ِْ َ ُْ ّ ُ 
َّومنه أتان وديق، إذا أرادت الفحل، وهبا وداق كأهنا تأنس إليه وتستأنسه ٌ ٌَ َِ ٌ ْوالودق. َِ َّاملطر، ألنه : َ َ َ

َّيدق، أي جييء من السام ُّ ِ  ."ءَ
رضبـن بغمـرة : لزيد اخليل، وجـاء الشـطر األول فيـه ) ٢/٦٨(نسبه أبو عبيدة يف جماز القرآن ) ٢(

 .   فخرجن منها
 . العقيىلاألشهب يبأل ، وفيه نسب القول)٢٨٨ / ١٢( تفسري القرطبي )٣(
َواحدة املزن، وهـي السـحابة البيضـاء، وأبقـل: هو عامربن جوين الطائي، واملزنة) ٤( ْ  نبـت :أي : ُ

 ).١/٤٥(وخزانة األدب . ُبقله
وـسـكب، قـال ـشـارح : ٌّودق، ورش، بـدل: ـسـكب، بـدل: ، وفيـه )٨٨(ديـوان امـرئ الـقـيس ) ٥(

ُّالصـب : ُّشـبه تـوايل دموعـه برضوب األمطـار، والسـح: فدمعهام سكب: معنى قوله: الديوان
ِّالشديد، والسْكب نحوه، والديمة  .ليل من املطرالق: َّمطر دائم يف ليل، والتوكاف: َّ



 
 

  
 

 . ُرُطْقَ يَرَطَق:  أي ُقِدَ املطر يَقَدَوَ ، وَةُقِادَو:  السحاب فهي ِت َ ََقَود: يقال 
 ،وهـو قـول)٣(،والليـث)٢(، والضـحاك)١(وهو مروي عن ابن زيد، وجماهد

  .)٤(مجهور املفرسين

وأكثر املفرسيـن عـىل أن الـودق هـو املطـر ، وهـو الـذي  ":قال ابن عاشور
 .)٥(" من خالل السحاباقترصت عليه دواوين اللغة ، واملطر خيرج


أمل تشـاهد بـبرصك، عظـيم :  أي": قال السـعدي يف معنـى آيـة النـور  -

 ثُم يؤلِّـف  قطعا متفرقة سحابايسوق :  أييزِجيقدرة اهللا، وكيف 
َفـرتى الـودقبني تلك القطع، فيجعله سحابا مرتاكام، مثل اجلبـال َْ َ ْ َ َأي  :

ـطـر، ـخيـرج ـمـن ـخـالل الـسـحاب، نقـطـا متفرـقـة، ليحـصـل ـهبـا الواـبـل وامل
االنتفاع من دون رضر، فتمتلئ بذلك الغدران، وتتدفق اخللجان، وتسـيل 
األوديـة، وتنبـت األرض ـمـن كـل زوج ـكـريم، وتـارة يـنـزل اهللا مـن ذـلـك 

 فَيِصيب ِبِه من يشاُء ويصِرفُه عـن مـن يشـاءُ   السحاب بردا يتلف مـا يصـيبه
يكَاد سـنا  بحسب ما اقتضاه حكمه القدري، وحكمته التي حيمد عليهـا، 

 يـذْهب ِباألبصـارِ   يكاد ضوء برق ذلك السحاب، من شـدته :  أيبرِقِه

                                                
 .)٣١٢ / ٧(الدر املنثور  ، القطر: ، بلفظ)٢٠٢ / ١٩( تفسري الطربي )١(
 .)٣١٢ / ٧(الدر املنثور ،)٣٢٦ / ٣( النكت والعيون )٢(
 .)٤٥٢ / ٤( زاد املسري )٣(
 .)٢٣٣ / ٥ ( فتح القدير )٤(
 .)٦ / ١٠( التحرير والتنوير )٥(



 

 

 

أليس الذي أنشأها وساقها لعباده املفتقرين، وأنزهلـا عـىل وجـه حيصـل بـه 
 .)١("واسع الرمحة؟النفع وينتفي به الرضر، كامل القدرة، نافذ املشيئة، 

ـاىل–وـقـال الـشـنقيطي  - ـره- فرصح" :- رـمحـه اهللا تـع ـاىل ذـك ـأن - تـع  ـب
الودق الذي هو املطر خيـرج مـن خـالل السـحاب الـذي هـو املـزن ، وهـو 
الوعاء الذي فيه املاء وبـني أن السـحابة متتلـئ مـن املـاء حتـى تكـون ثقيلـة 

لَّت سحاباً ِثقَاالً سـقْناه ِلبلَـٍد   حىت ِإذَآ أَقَ  :لكثرة ما فيها من املاء يف قولـه تعـاىل 

ًثقاال مجـع ثقيلـة ، وثقلهـا إنـام هـو باملـاء :  اآلية فقوله ]٥٧: األعراف  [ ميٍت
مجـع سـحابة ] ١٢: الرعد [ وينِشىُء السحاب الثقال:الذي فيها وقولـه تعـاىل 

 ثقيلة 
املـزن، ثـم خيرجـه وهذه اآليات القرآنية تدل عىل أن اهللا جيمع املاء يف 

 ثقوبه وفروجه التي هي غري مسدودة،  : اليشءُمن خالل السحاب  وخالل
وبني جل وعال أنه هو الذي ينزله ويرصفه بـني خلقـه كيـف يشـاء ، فيكثـر 
املطر يف بالد قوم سنة، حتى يكثر فيها اخلصب وتتزايد فيهـا الـنعم ، ليبـتيل 

 املطر ُّلِقَ  وي.ية يف إنزال املاءأهلها يف شكر النعمة ، وهل يعتربون بعظم اآل
عليهم يف بعض السنني، فتهلك مواشيهم من اجلدب وال تنبـت زروعهـم، 
وال تثمر أشجارهم، ليبتليهم بذلك، هـل يتوبـون إليـه ، ويرجعـون إىل مـا 

 .يرضيه 
وبني أنـه مـع اإلنعـام العـام عـىل اخللـق بـإنزال املطـر بالقـدر املصـلح 

                                                
 .)٥٧ / ١ ( تفسري السعدي )١(



 
 

  
 

ـه يف األرض لي رشـبـوا مـنـه ـهـم، وأنـعـامهم، وينتفـعـوا ـبـه أـبـى وإـسـكان ماـئ
  .)١("أكثرهم إال الكفر به


 . من صنع اهللا ذا املشهد الرائعه  ما وراءدعوة لتدبر

 يف غايـة القـوة بحيـث ، والـذي هـوال شك أن هذا الترصيف للرياح
ًقى معلقا اب بحيث يبحتقلع األشجار وخترب الديار ، وهذا التسخري للس

.  للمياه العظيمة التي تسيل هبا األودية املتسعة هبني السامء واألرض مع محل
ًال شك أن كل ذلك من أعظم األدلـة عـىل أن هلـذا الكـون مـدبرا قـادرا . .  ً

 .ًحكيام هو اهللا رب العاملني 


   :جاء ذكرها يف ثالثة مواضع يف القرآن الكريم، وهي 
ـلــوعظ ألـهــل مـكــة علهــم ـخيــافوا ويرجـعــوا، ـقــال اهللا يف معــرض ا -١
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RçJy3jÅ` 9©3ä/ö ru&rëöôy=ùZu$ #$9¡¡Jy$!äu ãt=néökÍN BiÏâôëu#ëY# ru_yèy=ùZu$ #${FR÷gy»çt BrgøçÌì BÏ̀ BrtøJÉkÍNö 
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ـاد   -٢ ويف دعــوة هــود عليــه الصــالة والســالم قومــه، وتــرغيبهم يف زـي
ــاىل  ــال تـع   ruÉt»)sqöQÏ #$ôóFtóøÿÏçãr#( ëu/3äNö OèO¢ ?èq/çqþ#( )Î9sãømÏ ÉãçöôÅ@È:اخلـــريات، ـق

#$9¡¡Jy$!äu æt=nãø6àN BiÏâôëu#ëY# ruÉtìÌä÷2àNö %èq§o¸ )Î<ní4 %èq§?Ï3äNö ruwü ?sGtqu9©qö#( CègøçÌBÏüúö  
 .]٥٢:هود[

                                                
 .)٣٣٠ /٥(لبيان يف تفسري القرآن بالقرآن  أضواء ا)١(



 

 

 

يف استعامل نوح عليه الصالة والسالم احلكمة يف دعوة قومـه ملـا رأى و -٣
 وثواب اآلـخــرةرـغــبهم بـخــري الــدنيا العاـجــل،أهنــم حيـبــون الــدنيا 

علَـيكُم  السـمآء   يرِسِل   * م ِإنه كَانَ غَفَّارا   فَقُلْت استغِفروا ربكُ  :فقـال
 .]١١:نوح[مدراراً

واملطـر يطلـق منهـا،  ألنـه ينـزل ،املطر : يف هذه اآليات واملراد بالسامء -
 احلديث الرشيف أن من يف وقد جاء ،عليه سامء ؛ ألنه يأيت من جهة العلو

 بن خالد اجلهنى أنه قـال  عن زيدبخاري فقد روى ال،أسامء املطر السامء
صىل لنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم صالة الصبح باحلديبية ، عىل إثر "

 .عىل إثر إمطار نازلة بالليل :  أى )١(" . . .سامء كانت من الليل 
 : )٢(ومنه قول بعض الشعراء 

ٍإذا نزل السامء بأرض قوم  َْ َ ِ ْ َُّ َ َ َ َرعيناه وإن كانوا غضاب... َ ُ ََ َ ُ َ َْ ْ  اَ
َّما زلنا نطأ السامء حتى أتيناكم": ويقولون   َ َّ ُ ْ  .)٣(، يريدون الكأل واملطر"ِ

مما يـدلنا عـىل ) السامء(ورد مقرونا مع لفظة ) مدرار(ويالحظ أن لفظ 
  .أن املراد يف السامء يف هذه املواطن الثالثة املطر واهللا تعاىل أعلم


 :اآلية األوىل 


                                                

، )٢/٢٥٧)(٨٤٦(ـصـحيح البـخـاري ،كـتـاب األذان، ـبـاب يـسـتقبل اإلـمـام الـنـاس إذا ـسـلم  )١(
 ).٢/٣٣(وكتاب اجلمعة، باب من متطر يف املطر

 ).٤/١٥٦(هو معاوية بن مالك، وهو يف خزانة األدب ) ٢(
 )٩٨ / ٣(معجم مقاييس اللغة البن فارس  )٣(



 
 

  
 


] أمل يعلـم هـؤالء الـذين .]٦:األنعـام

جيحدون وحدانية اهللا تعاىل واستحقاقه وحـده العبـادة، ويكـذبون رسـوله 
َّحممدا صىل اهللا عليه وسلم ما حل باألمم املكذبة قبلهم من هالك وتـدمري،  ً
 َّوقد مكناهم يف األرض ما مل نمكـن لكـم أهيـا الكـافرون، وأنعمنـا علـيهم

ًبإنزال األمطار وجريان األهنار من حتت مساكنهم؛ استدراجا وإمالء هلـم،  ً
م، وأنشـأنا مـن هبفكفروا بنعم اهللا وكذبوا الرسل، فأهلكنـاهم بسـبب ذنـو

 .)١( ًبعدهم أمما أخرى خلفوهم يف عامرة األرض؟
ويـا قَـوِم   :ًيقول هود عليه الصالة والسـالم خماطبـا قومـه اآلية الثانية

تاس كُمبوا رِفرغِاطلبـوا مغفـرة اهللا بـاإليامن ، و عام مىض منكم  ـواوبت ثُم
فـإنكم إذا ،  فـيام تسـتقبلونه، بالتوبـة النصـوح، واإلنابـة إىل اهللا تعـاىلِإلَيِه

 بكثرة األمطار التي ختصب هبـا يرِسِل السماَء علَيكُم ِمدرارا   فعلتم ذلك 
 فإهنم ، ويضاعف قوتكمويِزدكُم قُوةً ِإلَى قُوِتكُم،األرض، ويكثر خريها

 ؟، فوعـدهم أهنـم من أشد منا قوة: كانوا من أقوى الناس، وهلذا قالوا
إن آمنوا، زادهم قوة إىل قوهتم وإنام رغبهم بكثرة املطر وزيادة القوة ألهنـم 

قم أرحام وقيل حبس اهللا عنهم القطر وأع. كانوا أصحاب زروع وعامرات 
ِنسائهم ثالثني سنة فوعدهم هود عليه السـالم عـىل اإليـامن والتوبـة بكثـرة 

ن ربكـم  وال تعرضـوا عـوال تتولَّوا األمطار وتضـاعف القـوة بالتناسـل

                                                
 .)٣٠١ /٢(التفسري امليرس: نظر ي )١(



 

 

 

ِرِمنيجم١( مستكربين عن عبادته، متجرئني عىل حمارمه(. 
َفقلت استغفروا ربكم إنه ك : اآلية الثالثة ُُ ََّّ ُِ ْ َ ْ ُ ًان غفاراَ َّ َ َ قـال هلـم نـوح :  أي

ـا يـكـون و علـيـه الصــالة والـسـالم اـسـتغفروا ربـكـم ـمـن الرشك آمـنـوا إيامـن
 وعلـل ذلـك هلـم بـأن اهللا ،استغفارا لذنبكم فإنكم إن فعلتم غفـر اهللا لكـم

موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد اهللا هبا لعباده املستغفرين فأفاد التعليـل 
وأفـاد كـامل غفرانـه ) كـان(صـفة هللا بـذكر فعـلوأفاد ثبوت ال) إن(بحرف 

 وهذا وعد بخري اآلخرة ورتـب عليـه وعـدا ،)غفارا(بصيغة املبالغة بقوله 
ــو  ــر وـه ــواب األـم ــق ـج ــدنيا بطرـي ــري اـل ــيكم بـخ ــمآء عـل ــل الـس ْيرـس ْ ْ ُُ َ َ ِ ِ

ًمدرارا َ ِّْوكانوا أهل فالحة فوعدهم بنزول املطر الـذي بـه السـالمة ،اآلية 
 .)٢( يف األموالمن القحط وبالزيادة


 داللة عىل أن االستقامة عىل رشع اهللا، تأيت بالرزق الرغيد،  اآلياتيف 
 منها ما ذكرت يف هـذا ولقد أشار القرآن إىل هذا املعنى يف آيات كثرية

 .املبحث
  إىل اهللا عليه أن يذكر املدعوين بام يستثري مشاعرهم وحيقق الداعيأن 

 هلـذا احلـق إتبـاعهم احلق ، ببيـان أن إتباع يفإليه  ويرغبهم اطمئناهنم 
 وأن االنحـراف ،سيؤدى إىل زيادة غناهم وقوهتم وأمنهم وسـعادهتم

 .عنه سيؤدى إىل فقرهم وضعفهم وهالكهم 
                                                

 .)٣٨٣ /١(تفسري السعدي ، و)٣/٩٨(تفسري البيضاوي : ينظر )١(
 .)٤٥٧٣ /١( التحرير والتنوير :ينظر  )٢(



 
 

  
 


إن تعدد أسامء املسمى يدل عىل رشف املسمى به، وما من لفظ إال وله 

اص به ال سيام يف القرآن الكريم وال يمكن لغريه أن حيل مكانـه مدلوله اخل
لعرض املعنى املراد، فبوجوده حيصل البيـان، والواضـع احلكـيم ال يسـمي 
اليشء وال يـضـعه إال يف موـضـعه، وـهـذا وـجـه ـمـن وـجـوه إعـجـاز الـقـرآن 
البياين،  وكل تسمية للمطر يف القرآن فهو باعتبار معنى من معاين هذا املـاء 

 نازلال
: ، ومل يقـل ٠٠٠ أو كصـيب مـن السـامء : ففي اآليـة األوىل قـال 

الخ، ملا يومئ إليه لفـظ صـيب مـن ٠٠٠)كوابل(، أو )كغيث(، أو )كمطر(
هطول األمطار بغزارة مصاحبة بظلامت ورعد وبرق، فهـو وصـف يصـور 

 مـن اضـطراب وحـرية وقلـق وخمافـة حال املنافقني ويبني عـام يف نفوسـهم 
بـني لقـائهم للمـؤمنني ، . . التي يعـيش فيهـا أولئـك املنـافقون واألرجحة 

 بـني مـا ،بني ما يقولونه حلظة ثم ينكصون عنـه فجـأة. وعودهتم للشياطني 
، وال يتـأتى هـذا يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضالل وظـالم

 .الخ ٠٠٠٠املعنى بلفظ املطر، أو الغيث، أو الوابل أو 
ـ ـة الثانـي ـل(ة ويف اآلـي ـل، والـط ـىل ) الواـب ـرآن ـع ـترص ذكرـمهـا يف الـق اـق

شهد كامل مؤلف من منظـرين الصدقات فقط، حيث رضب اهللا هبام مثال مل
ًمتقابلني شكال ووضعا وثمرة  لقلب املنافق املرائـي الصـلد: ، املنظر األول ً

 فنزل عليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من الرتابوالذي 
فانكشف احلجر بجدبه وقساوته، ! بالرتاب القليلوذهب الغزير املطر عليه 



 

 

 

كـذلك القلـب الـذي أنفـق مالـه رئـاء . . ومل ينبت زرعـه ، ومل يثمـر ثمـرة 
 !ًالناس، فلم يثمر خريا ومل يعقب مثوبة

 فقلـب عـامر بـاإليامن، نـدي ،أما املنظر الثـاين املقابـل لـه يف املشـهدو
مثله جنة ياهللا وينفقه عن ثقة ثابتة يف اخلري  ببشاشته ينفق ماله  ابتغاء مرضاة 

 تزيد يف اإلنتاج كلام سقيت بامء غزير، أو هي تنتج عىل خصبة عميقة الرتبة
 يف مقابـل حفنـة كل حال ، وإن مل يكن املاء إال جفيفا، وهذه الرتبة اخلصـبة

 جنة تقوم عىل ربوة يف مقابل احلجر الذي تقوم عليه ،الرتاب عىل الصفوان
 فإذا جاء الوابل مل يذهب بالرتبة اخلصبة هنا كام ذهب بغشاء ،ة الرتابحفن

 . بل أحياها وأخصبها ونامها،الرتاب هناك
واملطر مل يستعمل يف القـرآن إال يف العـذاب، والغيـث ذكـر يف اخلـري، 
والودق هو يف عموم ما ينزل من السامء، والسامء جماز تطلق عىل السحاب، 

 .طركام أهنا تطلق عىل امل
ـض  ـتعمل بـع ـو يـس ـرآين، فـه ـن خصوصــيات االســتعامل الـق ـذا ـم وـه
املصطلحات خلصوصيات معينة يتبني للمتدبر فيها يشء من أرسار التعبـري 

 . البياين للقرآن الكريم



 
 

  
 

 



جاء ذكر هذا املاء النازل من السامء مقرونا بعرشة أوصاف يف القـرآن 

 للعبـاد ليعرفـوه  اهللا تعـاىلدة رصفهـاَاهَشـُم  آيـاتم هـي ملـن تـدبرهاالكري
، وبعض هذه األوصاف متشاهبة، وقد ترجع إىل معنى ويشكروه ويذكروه

ـيس ـلـه متـشـابه، ـثـم اتبـعـه باألوـصـاف  واـحـد، وـسـأورد الوـصـف اـلـذي ـل
 : املتشاهبة متتالية كاآليت

 öq:قال اهللا جل يف عاله،  مباركً:أوال s9 ur ¨b r& ü@ ÷d r& #ìtç à) ø9 $# (#q ãZtB#uä (#öq s) ¨? $# ur $ uZóstG xÿ s9 
ãt=néökÍN /tçt.x»M; BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ ru#${FëöÚÇ  ]وقال اهللا تعاىل]٩٦:األعراف ،:ruRtì¨9øZu$ BÏ̀z 
#$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ Bï6t»çt.Z% ùs'rR/;uG÷Zu$ /ÎmÏ¾ _yZ¨»M; rumy=¡ #$:øtpÁÅäâÏ] ــة؛  ]٩:ق ــري الربـك كـث

 بركة آثار املطر؛ لقوله ، وفيه دليل عىل)١(ع الناس به يف غالب أمورهمالنتفا
؛ وهلذا وصـف اهللا املطـر بأنـه كام سبق بيانه فآتت أكلها ضعفني : تعاىل
 . هنامبارك

 öq:،قال اهللا تعاىل األكل : ًثانيا  s9 ur öN åk ¨Xr& (#q ãB$ s%r& sp1uë öq G9 $# ü@ã ÅgUM}$#ur !$ tBur tA ÌìR é& N Ík öé s9 Î) 

BiÏ` ë§5hÍkÍNö {V2ü=èq#( BÏ` ùsqö%ÏgÎOó ruBÏ` BrtøMÏ &rëö_ã=ÎgÎO 4 BiÏ]÷kåNö &éB¨p× Bï)øFtÁÅâyo× ( ru.xVÏçé× BiÏ]÷kåNö 
uä !$ yô $ tB tbq è= yJ ÷è tÉ  ]٦٤:املائدة[. 

(#q: ومعـنـى  è= ü2 V{ ` ÏB óO Îg Ï% öq sù ألـنـزل اهللا عـلـيهم ـمـن الـسـامء : ي أ

                                                
 .)٢٦ /٧( فتح القدير )١(



 

 

 

َقطرها، فأنبتـت هلـم بـه األرض ْ َّلوسـع و ،)١(َ حبهـا ونباهتـا، فـأخرج ثامرهـاَ
ِعليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات السـامء واألرض ُ َّ، فعـرب عـن املـاء َ

ًالنازل بثمرته ونتيجته، وهي األكل مما كان هو سببا يف خروجـه مـن نبـات 
 .األرض
ـه رزق: ًثالـثـا  `¨%è@ö  Bt` Étçöóã%è3äN BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ ru#${FëöÚÇ &rB: ـقـال اهللا تـعـاىل ،أـن

à7 Î= ôJ tÉ yì ôJ ¡¡9 $# tç» |Á ö/ F{$# ur ` tBur ßlÌç øÉäÜ ¢ëyÛ ø9 $# z̀ ÏB ÏM Íhã yJø9 $# ßlÌç øÉäÜ ur |M Íhã yJø9 $# öÆÏB ÇcëyÛø9 $# 

` tB ur ãç În/ yâ ãÉ zêöD F{ $# 4 tbq ä9q à) uä |¡ sù ª!$# 4 ö@ à) sù üx sù r& tbq à) G s?]٣١:يونس[. 
'   !  "  #  $  %   ]:وقال جل جاللـه -   &)   (   +*   

 5  4   3  2   1   0  /.   -   , Z ]٦٤:النمل[. 
 dèqu  #$!©%Ïì ÉãçÌÉ3äNö äu#Ét»GÏmÏ¾ ruÉã\tîiÍ̂Ú 9s3äN BiÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ ëÍóø%]$ 4: قال اهللا تعاىل -

$ tBur ãç û2 xã tG tÉ ûw Î) ` tB Ü=ã Ï^ ãÉ ]١٣:غافر[. 
 ru#$z÷GÏ=n»#É  #$9©ãø@È ru#$9]¨kp$ëÍ ruBt$! &rRìtAt #$!ª BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ: وقال سبحانه وتعاىل -
BÏ̀ ëhÍóø-5 ùs'rmôäu$ /ÎmÏ #${FëöÚu /tè÷ây BtqöEÌkp$ ru@nÇóéÎÉ#É #$9çhÌÉt»xË äu#Ét»M× 9jÏ)sqöQ5 Étè÷)É=èqbt  
 .)٢(]٥:اجلاثية[

                                                
 .)٢٦٥ / ٢(تفسري أيب السعود ، و)٤٦٣ / ١٠( تفسري الطربي )١(
،فللعامـاء يف معنـى الـرزق هنـا ]٢٢:الـذاريات:ّأما قول اهللا تعاىل  )٢(

 . أنه املطر،،وعليه قول أكثر املفرسين: أحدمها : قوالن
أن يف : أن الرزق الذي يف السامء أعم من املطر،فهو رزق ديني ودنيوي، واملعنى: والقول اآلخر

اللـوح املحفـوظ مـن السامء مادة رزقكم، من األمطار، وصنوف األقدار مما كتبه اهللا للعبـاد يف 
املصالح واملنافع اجلسدية من أموال وبنني وغري ذلك، فيكون هذا القول أشمل وأعم،وملا كان 
األخذ باألعم أوىل من االقتصار عىل األخص، ألن األعـم يـدخل فيـه األخـص جعلـت هـذه 
= 



 
 

  
 

 ومل يشـاهد ينـزل مـن السـامء عـىل ، بإمجاع أهـل التأويـل، املطر:نا  هالرزق
ـز وال ـاق اخلـب ـق أطـب ـل اخلـل  أصــل يف وجــود األســباب جفــان اللحــم، ـب

 عنـه يكـون ألنـه،وقد يسمى الشئ بام يؤول إليه، وسـمى املطـر رزقـا كذل
 . )١(الرزق، وذلك مشهور يف كالم العرب

َويالحظ فهي هذه اآليات كيف أنه عـدل عـن ذكـر املطـر إىل الـرزق  ِ ُ
رض بعـد إدماجا لالمتنان يف االستدالل فإن الدليل يف كونه مطرا حييـي األ

 .موهتا
øå: ، قال اهللا تعـاىل الطهور: ًرابعا Î) ãN ä3ä Ïe± tó ãÉ }̈ $ yè ëZ9 $# Zp uZ tBr& çm ÷Y ÏiB ãA Íiî t\ãÉ ur N ä3 øã n= tæ 

BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 9jÏããÜsgdÎçt.äN /ÎmÏ¾ ruÉããõdÏ=| ãtZ3ä/ö ëÍ_ôìt #$9±¤ãøÜs»`Ç ru9Ïçzé÷/ÎÝx ãt?ní4 
öN à6 Î/q è= è% |M Îm7 sW ãÉ ur Ïm Î/ tP# yâ ø% F{ $#  ] وقـال اهللا تـعـاىل ،]١١:األنفـال:  uq èd ur üì Ï% ©! $# 

&rëöôy@ü #$9çhÌÉt»xy 0ç³ôéM# /tü÷úö Étâyìô ëumôJyGÏmÏ¾ 4 ru&rRìt9øZu$ BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ÛsgßqëY# ] الفرقان

:٤٨[. 
وقـد ذهـب ، مـا يتطهـر به : الطاهر املطهر، والطهـور :الطهور يف اللغة

الطهــور هــو الطــاهر املطهــر، ويؤيــد ذلــك كونــه بنــاء اجلمهــور إىل أن 
ومـاء املطـر بـالغ منتهـى الطهـارة إذ مل ":،قال الطـاهر بـن عاشـور)٢(مبالغة

 خللوه عن ، وهو يف علم الكيمياء أنقى املياه،خيتلط به يشء يكدره أو يقذره
                                                

 و ،)٤١٤٧ / ١(، و التحريـر والتنـوير )٨٠٩ /١( تفسري السـعدي : ينظر . اآلية يف احلاشية =
 ).١٣ / ٩( تفسري القرآن البن عثيمني 

 .)١٥ / ١٣(  تفسري القرطبي ، و)٣٦٢ /٢١( تفسري الطربي )١(
 .)٢٨٣/ ٥(  فتح القدير )٢(



 

 

 

 . ً فهو الصايف حقا ،مجيع اجلراثيم
بالغ هناية الطهارة يف جنسـه مـن ن املاء النازل من السامء هو إ: واملعنى 

  .املياه
ّووصف املاء بالطهور يقـتيض أنـه مطهـر لغـريه إذ العـدول عـن صـيغة  ُ
ّفاعل إىل صيغة فعول لزيادة معنى يف الوصف، فاقتضاؤه يف اآلية أنه مطهر  َ

ًلغريه اقتضاء التزامي ليكون مستكمال وصف الطهارة القـارصة واملتعديـة  
ًإدماجا ملنة يف أثناء املنن املقصودة ويكـون كقولـه فيكون ذكر هذا الوصف 

 وصف الطهارة الذاتية  ruÉã\tîiÍAã æt=nãø3äN BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 9jÏããÜsgdÎçt.äN /ÎmÏ¾:تعاىل 
ّوتطهريه، فيكون هـذا الوصـف إدماجـا ولـوال ذلـك لكـان األحـق بمقـام  ً

 . )١("االمتنان وصف املاء بالصفاء أو نحو ذلك
 اإلشـعار يفزيـادة فيـه  املـاء بـالطهور - سـبحانه - هوصف شك أن الو

طهر من احلدث ي ،أنفع مما ليس كذلك ن املاء الطهورألإمتام املنة  وبالنعمة 
واخلبث ويطهر من الغش واألدناس، وفيه بركة من بركته أنه أنزله ليحيـي 

اس به بلدة ميتـا فتختلـف أصـناف النوابـت واألشـجار فيهـا ممـا يأكـل النـ
 . )٢(واألنعام
ـال اهللا ســبحانه وتعــاىل ًغــدقا،: ًخامســا  Èq: ـق ©9 r& ur (#q ßJ» s) tF óô $# í n? tã Ïp s)É Ìç ©Ü9 $# 

{Vôó)sãøYo»gßN B¨$!ä¹ îxây%]$ ] ١٦:اجلن[.  

                                                
 .)٩٨ / ١٠( التحرير والتنوير )١(
 )٥٨٤ /١( تفسري السعدي ،)٣١٣٥ /١(  الوسيط لسيد طنطاوي)٢(



 
 

  
 

َ واملراد بذلك سعة الرزق،)١(املاء الطاهر الكثري: الغدق قال عمـر يف ، َ
فمعنـى ،  كـان املـال كانـت الفتنـةأينام كان املاء كان املال، وأيـنام: هذه اآلية

N ßg» oY øã s) óô V{  لوسعنا عليهم يف الدنيا، ورضب املاء الغدق الكثري لـذلك 
 .)٢(ن اخلري والرزق كله باملطر يكون، فأقيم مقامهألمثال، 

 ÞO: قال اهللا تعاىل ،غري أجاج: ًسادسا çF ÷É uä tç sù r& uä!$ yJ ø9 $# ì Ï% ©! $# tbq ç/ ué ô³ n@ ÇÏÑÈ öN çFR r&uä 

&rRìt9øFçJßqnç BÏz̀ #$9øJßì÷bÈ &rP÷ Uwtø`ß #$9øJß\îÍ9äqbt ÈÒÏÇ 9sqö Sn±t$!äâ _yèy=ùZu»mç &éỳ%`[% ùs=nqöwü 
öcr ãç ä3 ô±n@] ٦٨:الواقعة[.  

لـو نشـاء أن نجعـل هـذا : ّما اشتدت ملوحته، يقول: األجاج من املاء
 فلـم ، لفعلنـااملاء النازل من املزن لرشبكم ، ماء جامعا بني امللوحة واملرارة

ـرس وال زرع ـك رـمحـة بـكـم ،تنتفـعـوا ـبـه يف رشب وال ـغ ـا مل نـشـأ ذـل  ولكـن
فهال تشكرون نعمة اهللا علـيكم يف إنزالـه املطـر علـيكم ، وفضال منا عليكم

ِفإنزال املاء من املزن هبذه الصفة هو منة من الباري سبحانه ،)٣(!ًعذبا زالال
 .يكفرون؟َعىل عباده ليختربهم ويبتليهم؛ أيشكرون أم 

 /ru_yèy=ùZu$  ùÏékp$ ëuruºõÅÓz ©x»JÏÇy»M; ru&rôó)sãøZu»3ä: قال اهللا جل جالله ً،فراتا: ًسابعا
B¨$!ä[ ùèçt#?Y$]٢٧:املرسالت[.  

ـذبا ـة ،)٤(أي ـع ـا يف األودـي ـا يف األرض وجارـي ـاء الـسـامء ناقـع ـو ـم  وـه
                                                

 .)٦٦٢ / ٢٣(  تفسري الطربي )١(
 .)٢٤٢ / ٨(تفسري ابن كثري ، و)١٨ /١٩(ي تفسري القرطب  )٢(
 .)٥٤١ / ٧(  تفسري ابن كثري،)١٤٣ / ٢٣(  تفسري الطربي )٣(
 .)١٣٥ / ٢٤ (- تفسري الطربي . وهو مروي عن ابن عباس، وجماهد، وقتادة )٤(



 

 

 

 .)١( يرشب ويسقى منه الزرع،واألهنار
القمـر  [ ùsÿxFtsóYo$!  &r/öquº>z #$9¡¡Jy$!äÏ 3Ïÿo$!ä& Bï]÷kpKÉç9 :اىل  قـال اهللا تعـمنهمـر : ًثامنا

:١١.[ 
ًأي منصب بأبلغ ما يكون من السيالن والصب عظام وكثرة ، :منهمر 

بمطر ، ألنه خارج عن تلك العادة ، واستمر ذلك أربعـني : ولذلك مل يقل 
امء بامء منهمر من ففتحنا أبواب الس": ريض اهللا عنهام قال ابن عباس،٢ًيوما

 لـدعاء نـوح  إجابة رسيعـة هذهكانتو )٣("غري سحاب مل يقلع أربعني يوما
  .)٤( فَفَتحنآ:التعبري بالفاء بعد ذلك ، كام يشعر بذلك عليه الصالة والسالم

ــاله ً،ثجاجـــا: ًتاســـعا ــال اهللا جـــل يف ـع  ]ru&rRìt9øZu$  BÏz̀ #$9øJßè÷ÇÅéuºNÏ Bt$!ä: ـق
Rwg¯$`[%]١٦: أالنب[.  

ًماء ثجاجا َّ َ ً َ  مـاء منصـبا يتبـع بعضـه بعضـا كـثج دمـاء البـدن، :أي ّ
،وهو مروي عن ابن عباس ريض اهللا عنهام، وجماهد، وقتادة، وذلك سفكها
 .)٥(كثري:وقال ابن زيد

 مـن السـحائب - بقدرتنا ورمحتنا - يا بنى آدم -وأنزلنا لكم : واملعنى 

                                                
 .)٢٩٩ /٨( تفسري ابن كثري ،)١٦٢ / ١٩( تفسري القرطبي ،)١٣٥ / ٢٤(تفسري الطربي   )١(
 .)٨٩ /٧(فتح القدير ) ١٣٢ /١٧(تفسري القرطبي ،)٢٧١ / ٨(درر للبقاعي  نظم ال)٢(

 .)٦٧٥ / ٧(  الدر املنثور )٣(     
ُهذه مواعدة من اهللا تعاىل لنوح، عليه السالم، إذا جاء أمر ":)٣٢٠ /٤ ( يف تفسريه ابن كثريقال )٤(

َاهللا من األمطار املتتابعة، واهلتان الذي ال يقلع وال يفُرت ُْ َّ َ ففتحنا أبواب : ، بل هو كام قال تعاىلَ َ ْ َْ َ َ َ َ
ِالسامء بامء منهمر وفجرنا األرض عيونا فالتقى املاء عىل أمر قد قدر ِ ٍ ُِ َ َ َ َ َْ َ ٍْ ٍ ِْ ُ ْ ْ ُ ََّ َ ُ َّ َُ َْ ْ ً َ َ َ َ َ. 

 .)١٥٥ / ٢٤( تفسري الطربي )٥(



 
 

  
 

ثريا متدفقا بقـوة ، لنخـرج هبـذا املـاء حبـا ِالتى أوشكت عىل اإلمطار  ماء ك
 .)١(تقتاتون به
ـارشا ـدرارا،: ًـع ـاىل ـم ـال اهللا تـع  öN: ـق s9 r& (# ÷r tç tÉ öN x. $ uZ õ3 n= ÷d r& ` ÏB O Îg Î= ö7 s% ` ÏiB 5b öç s% 

B¨3©Y¨»gßNö ûÎí #${FëößÄ Bt$ 9sOó RçJy3jÅ` 9©3ä/ö ru&rëöôy=ùZu$ #$9¡¡Jy$!äu ãt=néökÍN BiÏâôëu#ëY# ru_yèy=ùZu$ 
tç» yg ÷R F{$# ì Ìç øg rB ` ÏB öN Ík ÉJ øt rB N ßg» uZ õ3 n= ÷d r' sù öN Ík Í5q çR äãÎ/ $ tR ù't±S r&ur . Ï̀B öN Ïd Ïâ÷èt/ $ ºR öç s% tûïÌç yz#uä  

 ÏQ:وقــال تعــاىل ، ]٦:األنعــام[ öq s)» tÉ ur (#rãç Ïÿ øótF óô $# öN ä3 /uë ¢O èO (# þq ç/q è? Ïm øã s9 Î) È@ Åô öç ãÉ 

#$9¡¡Jy$!äu æt=nãø6àN BiÏâôëu#ëY# ruÉtìÌä÷2àNö %èq§o ̧)Î<ní4 %èq§?Ï3äNö ruwü ?sGtqu9©qö#( CègøçÌBÏüúö  
 .)٢(]١١:نوح [ÉãçöôÅ@È  #$9¡¡Jy$!äu æt=nãø3ä/ BiÏâôëu#ëY#:، وقال جلّ جالله]٥٢:هود[

 بناء دال عىل التكثري، كمذكار للمرأة التي كثـرت والدهتـا " مدرارا "-
 الكثـري الـدر  :املـدرار: ، يقـالاإلنـاثللذكور، ومئنـاث للمـرأة التـي تلـد 

 .)٣(إذا أقبل عىل احلالب منه يشء كثريوأصله من قوهلم در اللبن 
 الكثرية، يف وقت رةيغزال ةَّدرت عليهم السامء بأمطارها النافع: املعنى و

، وعرب عنه بالسامء ألنه فتحيا هبا البالد من اجلدب، والقحطحاجتهم إليها، 
 .)٤(ينزل منها 

                                                
 .)٤٤١٧ / ١( الوسيط لسيد طنطاوي )١(
 تفسري ابـن "السورة يف صالة االستسقاء ألجل هذه اآلية تستحب قراءة هذه ":  قال ابن كثري  )٢(

 .)٢٣ /  ٨( كثري  
 .)٤٠١ / ٢( معاين القرآن )٣(
 .)٣٩٢ /٦( القرطبي ،)٢٦٣ / ١١( تفسري الطربي )٤(



 

 

 

 


 
 من كل حركة وسكنة يف الكون آية تدله عىل تخذإن املؤمن املستبرص ي

 ،يف كل يشء له آية تـدل عـىل أنـه الواحـد،وعظمة اهللا وقوته وفضله وكرمه
وبالنظر إىل اآليات التي ورد ذكر املاء النازل من السامء فيها يمكننا تقسـيم 

رضب املثل به، وجميئه للنقم :  ، وهي أغراض نزوله إىل ثالثة مقاصد رئيسة
 . والعذاب، ونزوله ألجل النعم واالمتنان


ُ    ا ُ ـال أ بـاهللا واليـوم اآلخـر  فتارة حيذر اهللا سبحانه وتعاىل املـؤمنني-١ ِ ْ

هذا شبيه بالذي خيرج مالـه فعله ِّتصدقون به باملن واألذى، فيثواب ما 
نوا عليه، وهو ال يـؤمن بـاهللا وال يـوقن بـاليوم اآلخـر، ُلرياه الناس، فيث

 مثل حجر أملس عليه تراب هطـل عليـه مطـر غزيـر فـأزاح عنـه هفمثل
ُّالرتاب، فرتكه أملس ال يشء عليه، فكذلك هؤالء املـراؤون تضـمحل 
ًأعامهلم عند اهللا، وال جيدون شيئا من الثواب عىل ما أنفقوه واهللا ال يوفق 

ـاالـكـافرين إلـصـابة ـاهتم وغريـه ـل ،ثم  اـحلـق يف نفـق ـون لمـث ـذين ينفـق ـل
ًأمواهلم طلبا لرضا اهللا واعتقادا راسـخا بصـدق وعـده،  ً بسـتان عظـيم بً

بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة، فتضاعفت ثمراته، وإن مل 
تسقط عليه األمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ املطر ليعطي الثمرة املضاعفة، 

ُ تقبـل عنـد اهللا وتضـاعف، قلـت أم كثـرت، وكذلك نفقات املخلصـني َّ ُ ُ
ِفاهللا املطلع عىل الرسائر، البصري بالظواهر والبواطن، يثيب كال بحسب  َّ ُ



 
 

  
 

$: ـقــال اهللا تـعــاىل )١(إخالصــه yg ïÉ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä üw (#q è= ÏÜ ö7 è? N ä3 ÏG» s% yâ |¹ 

/Î$$9øJy`dÇ ru#${Fåsì3 .x%$9©ãÉì ÉãYÿÏ,ß Bt$!s&ã¼ ëÍùs$!äu #$9Z¨$¨Ä ruwü Éãs÷BÏ̀ß /Î$$!« ru#$9øãuqöQÏ #$yFzÅçÌ ( 
ùsJyVs#é&ã¼ .xJyVs@È ¹|ÿøqu#bA ãt=nãømÏ ?èçt#>Ò ùs'r¹|$/tmç¼ ru#/Î@× ùsItéu2ümç¼ ¹|#ù$V# ( wû 
Ét)øâÏëârcö ãt?ní4 «xÓóä& BiÏJ£$ 2ü¡|7çq#( 3 ru#$!ª wü ÉtgôâÏì #$9ø)sqöPt #$9ø3s»ÿÏçÍïût ÈÍÏËÇ 
ruBtWs@ã #$!©%Ïïût ÉãYÿÏ)àqcö &rBøquº9sgßNã #$/öGÏót$!äu BtçöÊ|$VÅ #$!« ru?s[ø7ÎèG\$ BiÏ`ô &rRÿà¡ÅgÎNö 
.xJyVs@È _yY¨p¥ /Îçt/öquo> &r¹|$/tgy$ ru#/Î@× ùs«t$?sMô &é2à=ngy$ ÊÅè÷ÿxü÷úÉ ùs*Îb 9©Nö ÉãÁÅ:ökp$ 

×@ Î/# ur @@ sÜ sù 3 ª! $# ur $ yJ Î/ tbq è= yJ ÷è s? îéç ÅÁ t/]٢٦٥-٢٦٤:البقرة.[  

ـاة اـلـدنيا ليتـصـوروها ـحـق التـصـور،  وـتـارة ي- ٢ رضب للـنـاس مـثـل احلـي
ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينهـا وبـني الـدار الباقيـة، ويـؤثروا 

وأن مثل هذه احلياة الـدنيا، كمثـل املطـر، ينـزل عـىل . أهيام أوىل باإليثار
ـاظرين،ترس انباـهتـا، تنـبـت ـمـن ـكـل زوج ـهبـيجباألرض، فيـخـتلط  ، لـن

وتأخذ بعيون الغافلني، إذ أصبحت هشيام تذروه الرياح، فذهب ذلـك 
ً، وكثريا ما يرضب اهللا مثل احلياة الدنيا هبذا املثـل كـام يف )٢(املنظر البهي

                                                
عطف مثل الذين ينفقون أمـواهلم يف " :)٤٥٤ /٢(التحرير والتنوير قال الطاهر ابن عاشور يف  )١(

َمرضاة اهللا عىل مثل الذ ًي ينفق ماله رئاء الناس  لزيادة بيان ما بني املرتبتني مـن البـون وتأكيـدا َ ْ َ ِ
ّفـإن األمثـال تـبهج السـامع كلـام كانـت أكثـر ، ًللثناء عىل املنفقني بإخالص  وتفنّنـا يف التمثيـل ّ

َّتركيبا وضمنت اهليأة املشبه هبا أحواال حسنة تكسبها حسنا ليرسي ذلك التحسني إىل املشـبه  ُ ًّ ًً ّ ،
 .وهذا من مجلة مقاصد التشبيه

 وقد رضب اهللا تعاىل هذا النوع من األمثال يف عدة سور من القرآن الكريم حتى ال نغرت بالـدنيا )٢(
وال نتمسك هبا، والعجب أننا مغرتون هبا ومتمسكون هبا مع أن أكـدارها ومهومهـا وغمومهـا 

 .أكثر بكثري من صفوها وراحتها



 

 

 

 )ÎR¯Jy$  BtWs@ã #$9øsyãuq4oÍ #$9âëR÷ãu$ .xJy$!ä> &rRìt9øZu»mç BÏz̀:قال اهللا تعـاىل سورة يونس 
Ïä !$ yJ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z$$ sù ¾ Ïm Î/ ßN$ t6 tR ÇÚ öë F{ $# $ £J ÏB ã@ ä. ù' tÉ â¨$ ¨Z9 $# ÞO» yè ÷R F{ $# ur #Ó ¨L ym !# såÎ) 

ÏN xã s{ r& ÞÚ öë F{$# $ yg sù ãç ÷z ãó ôM oY É ¨ó $# ur  Æ sß ur !$ yg è= ÷d r& öN åk ¨X r& öcr âë Ïâ» s% !$ pk öé n= tæ !$ yg9 s? r& 

$ tR âêöD r& ¸x øã s9 ÷r r& # Yë$ pk tX $ yg» uZ ù= yè yfsù # Yâä ÅÁ ym b r( x. öN ©9 öÆ øós? Ä§ øB F{ $$ Î/ 4 y7 Ï9º xã x. 

ã@ Å_Á xÿ çR ÏM» tÉ Fy$# 5Q öq s) Ï9 tbr ãç ¤6xÿ tG tÉ)ـره يف ســورة ، ]٢٤[)١ ـال جــل ذـك وـق
 ru#$ÑôéÎ>ó  ;mlçM B¨Vs@ü #$:øtpäuq4oÍ #$9âëR÷ãu$ .xJy$!ä> &rRìt9øYo»mç BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ :الكهـــــف

xÝ n= tG ÷z$$ sù ¾ Ïm Î/ ÛV$ t6 tR ÇÚ öë F{ $# yx t7 ô¹ r' sù $ VJã Ï± yd çnr âë õã s? ßx» tÉ Ìhç9 $# 3 tb% x. ur ª! $# 4í n? tã 

.ä@eÈ «xÓóä& Bï)øGtâÏë·# ]ــال ســـبحانه وتعـــاىل يف ســـورة احلديـــدو، ]٤٥  ـق

:(# þq ßJ n= ôã $# $ yJ ¯R r& äo 4q uã ysø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# Ò= Ïè s9 ×q øl m; ur ×p uZÉ Îóur 7ç äz$ xÿ s? ur öN ä3 oY ÷è t/ Öç èO% s3 s? ur í Îû 

#${FBøquºAÉ ru#${Fr÷9s»âÏ ( .xJyVs@È îxãø]B &rãôfy=| #$9ø3äÿ¤$ëu Rt7t$?èmç¼ OèN§ âukÍãkß ùsItéu1mç BãÁóÿxçv# 
§N èO ãbq ä3 tÉ $ VJ» sÜ ãm ( í Îû ur Ío tç Åz Fy$# Ò># xã tã ÓâÉ Ïâ x© ×o tç Ïÿ øó tBur z̀ ÏiB «! $# ×bº uq ôÊ Íë ur 4 $ tB ur 

äo 4q uã ys ø9 $# !$ uã ÷R ë$! $# ûw Î) ßì» tF tB Íër ãç äó ø9 $#]ة الكريمـات من هـذه اآليـراد وامل].٢٠ 
 - سبحانه - ىف احلياة الدنيا ومتعها ، حيث شبهها االهنامكالتحذير من 

ً بالزرع الذى يبدو خمرضا ونارضا -عة زواهلا وقرب اضمحالهلا ىف رس
 . ثم يعقب ذلك اجلفاف والذبول واالضمحالل . . . 

                                                
 شـبهت حالـة احليـاة يف رسعـة " :)١٩٥٨ / ١( التحريـر والتنـوير يف  قال الطاهر ابن عاشور )١(

تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة بـه وتزايـد نضـارهتا بحـال نبـات األرض يف ذهابـه حطامـا 
شبه به ابتداء أطوار احلياة من وقت الصـبا إذ ) كامء أنزلناه من السامء ( ومصريه حصيدا فقوله 

العيش ونضارته فلذلك األمل يشبه حال نزول املطر من السامء ليس ثمة سوى األمل يف نعيم 
 ."يف كونه ما يؤمل منه من زخرف األرض ونضارهتا



 
 

  
 

 ،ثل للحـق والباطـل، واإليـامن بـه والكفـرامل تارة يرضب اهللا تعاىل بهو -٣
ُفاحلق هو املاء الباقي الذي أنزله اهللا من السامء، والزبد الذي ال ينتفع به 

مثل رضبه اهللا للقـرآن ومـا يـدخل هو  ":، وقال القرطبي )١(لهو الباط
منه القلوب، فشبه القرآن باملطر لعموم خريه وبقاء نفعه، وشبه القلوب 
باألودية، يدخل فيهـا مـن القـرآن مثـل مـا يـدخل يف األوديـة بحسـب 

ـاس ـن عـب ـال اـب ـزل مــن ال": ســعتها وضــيقها ـق ـال"ء مــاء ســام أـن :  ـق
ôMقرآنا، s9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä ÷r r& $ yd Íë yâ s) Î/قـال اهللا .)٢(" األودية قلوب العباد:  قال
 tA:تعاىل  tìR r& öÆ ÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ôM s9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä ÷rr& $ yd Íë yâ s) Î/ ü@ yJ tG ôm $$ sù ã@ øã ¡¡9 $# 

# Yâ t/ yó $ \ä Î/# §ë 4 $ £J ÏB ur tbrßâ Ï%q ãÉ Ïm øã n= tã í Îû Íë$ ¨Z9 $# uä !$ tó ÏG ö/ $# >p uã ù= Ïm ÷r r& 8ì» tF tB Óâ t/ yó ¼ ã& é# ÷W ÏiB 4 
y7 Ï9º xã x. Ü> Îé ôØ oÑ ª!$# ¨, ysø9 $# ü@ ÏÜ» t7 ø9 $# ur 4 $ ¨Br' sù ßâ t/ ¨ì9 $# Ü= yd õã uä sù [ä!$ xÿ ã_ ( $ ¨Br&ur $ tB ßì xÿZtÉ 

#$9Z¨$}̈ ùsãuJô3ä]ß ûÎí #${FëöÚÇ 4 .xãxº9Ï7y ÑoØôéÎ>Ü #$!ª #${FBøWs$At )١٧:الرعد[ )٣[.  

                                                
 .)٤٠٨ / ١٦(  تفسري الطربي )١(
 .)٣٠٥ / ٩ ( تفسري القرطبي )٢(
إن الباطل وإن ظهر عىل :  ىف هذه اآلية للحق وللباطل يقول - تعاىل - هذان مثالن رضهبام اهللا )٣(

 سـيمحقه ويبطلـه وجيعـل العاقبـة للحـق - تعـاىل -ق ىف بعض األحـوال وعـاله ، فـإن اهللا احل
 .وأهله

كالزبد الذى يعلو املاء فيلقيه املاء ، وكخبث هـذه األجسـام ، فإنـه وإن عـال عليهـا فـإن الكـري 
 يقذفه ويدفعه ، فهذا مثل الباطل

ض ، وكـذلك الصـاىف مـن هـذه وأما املاء الـذى ينفـع النـاس وينبـت املراعـى فيمكـث ىف األر
 / ١(  الوسـيط لسـيد طنطـاوي ."األجسام فإنه يبقى خالصا ال شوب فيـه ، وهـو مثـل احلـق

٢٣٧٦(. 
 



 

 

 

ًنية دليال عىل حقائق األحداث الكويتخذ   الكريم القرآننجد أنهكذا و
رشعية، ويرضب هبا األمثال ليعقل من يعقـل فينجـو ويسـعد، وهيلـك 

  .ّمن هلك عن بينة، وحييى من حي عن بينة


ُجعل اهللا سبحانه وتعاىل هذا املاء النـازل  حمنـة وبـالء وعقوبـة يرسـلها  ً ًً َِ
ّه كام فعل جل وعال بقوم للعاصني من عباده واملعرضني عن هديه ورشيعت

 .نوح، وقوم سبأ
ُ مواعـدة  كان ذلـك يف-عىل رسولنا وعليه الصالة والسالم- قوم نوح -١

  عندما جلأ إىل ربه يعلن أنه-السالمو  الصالةعليه -من اهللا تعاىل لنوح 
ً ـلـيال وـهنـارا، رسا  قوـمـه بـعـد ـمـا دـعـا يـنـترص، وـيـدعو رـبـه أنمغـلـوب ً

 إذا ـجـاء أمـر اهللا مـن األمـطـار ،ًه إال فـراراًوجهـارا، فلـم ـيـزدهم دعـاؤ
ُالذي ال يقلع وال يفرت، بل هو كـام قـال تعـاىل واهلتان املتتابعة، َ ُْ: ùsâyæt% 

ëu/mç¼ÿ &rToÎí Btóø=èq>Ò ùs$$RGtÇÅé÷ ÈÉÊÇ ùsÿxFtsóYo$! &r/öquº>z #$9¡¡Jy$!äÏ 3Ïÿo$!ä& Bï]÷kpKÉç9 ÈÊÊÇ ruùsf¤çöRt$ 
uÚ öë F{ $# $ ZRq ãã ãã í s+ tG ø9 $$ sù âä !$ yJ ø9 $# #í n? tã 9ç øBr& ôâ s% uë Ïâ è% ÇÊËÈ çm» oY ù= yJ ymur 4í n? tã ÏN#så 8yº uq ø9 r& 

ruäß ßé9 ÈÌÊÇ BrgøçÌì /Î'rãôãã^ÏZu$ _yìt#!ä[ 9jÏJỳ .x%bt .äÿÏçt ÈÍÊÇ ru9s)sâ ?¨çt.øYo»gy$! äu#ÉtpZ ùsgy@ö BÏ̀ 

9ç Ï. £â ïB ÇÊÎÈ y# øã s3 sù tb% x. í Î1# xã tã Íë äã çR ur ]األرض  اهللا تعاىل أمرثم  ،]١١:القمر
َأن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السامء أن تقلـع عـن  ُ

: ـقـال اهللا تـعـاىل ،ـغـرق أـهـل األرض إال أـصـحاب الـسـفينةُأ ،وـقـداملطر
ü@ä Ï% ur ÞÚ öë r' ¯» tÉ Ó Éë n= ö/ $# Ï8 uä!$ tB âä !$ yJ |¡» tÉ ur Ó Éë Î= ø%r& uÙã Ïî ur âä !$ yJ ø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãç øB F{$# 



 
 

  
 

ru#$ôóFtquNô ãt?ní #$:øgèqäÏìdÄ ( ru%Ïä@ü /çè÷âY# 9jÏ=ù)sqöQÏ #$9à©»=ÎJÏüût )٤٤:هود[ )١[. 
 عـن  قوم سبأ،إذ سلبت منهم النعم، وحلت هبم النقم عندما أعرضـوا-٢ 

قـال تعـاىل .  كـام هـى سـنته يف عبـاده وا نعمـه علـيهمشكرومل يدين اهللا 
ùs'rëöôy=ùZu$ ãt=néökÍNö ôyãø@ü #$9øèyçÌPÇ اهميـ وذلك بـأن خـرب السـد ، وذهبـت 

ْ وماتت األشجار وأحملـت األرضاألمطار املستفاد منها َ  قـال اهللا تعـاىل َْ
:ùs'rãôçtÊàq#(  ùs'rëöôy=ùZu$ ãt=néökÍNö ôyãø@ü #$9øèyçPÇ) )٢( ru/tâ£9øYo»gßN 2¿gpZK̈oéökÍNö _yZ¨Ftü÷ûÈ åsru#Atíö 

@@ à2 é& 7Ý ÷H s~ 9@ øO r& ur &äóÓ x« ur ` ÏiB 9ë ôâ Åô 9@ä Î= s% ]٣(]١٦:سبأ(.  

                                                
   .)٣٢٣ / ٤( تفسري ابن كثري ،)٣٣٤ / ١٥( تفسري الطربي )١(
هو املطـر الشـديد الـذى ال :  وقيل قاله جماهد،اسم للوادى الذى كان يأتى منه السيل :  والعرم)٢(

 .يطاق 
 . املدمر  اجلارفأرسلنا عليهم السيل الشديد:فيكون من إضافة املوصوف إىل الصفة أى

 التفسري امليرس .السدود التى كانت مبنية حلجز املاء من خلفها: ويرى بعضهم أن املراد بالعرم 
)٣٩٣ / ٧(. 

 ومن "مأرب"يقال هلا  قبيلة معروفة يف أداين اليمن، ومسكنهم بلدة  كانت سبأ ذكر املفرسون أن)٣(
ـار املهلـكـني  ـه ـقـص يف الـقـرآن أخـب ـالعرب خصوـصـا، أـن ـا، وـب نـعـم اهللاّ ولطـفـه بالـنـاس عموـم
واملعاقبني، ممن كان جياور العرب، ويشاهد آثاره، ويتناقل الناس أخباره، ليكون ذلك أدعى إىل 

ْلقد كان لسبإ يف مسكنهم:  التصديق، وأقرب للموعظة فقال ْ َ َِ ِ َِ ِ ٍ َ َ َ ْ َ َ حملهم الذي يسكنون فيه : أي
ٌآية ََّما أدر اهللاّ عليهم من النعم، ورصف عنهم مـن الـنقم، الـذي يقـتيض ذلـك :   واآلية هنا

ٍجنتان عن يمني وشـاملثم فرس اآلية بقوله . منهم، أن يعبدوا اهللاّ ويشكروه َ ِ َِ ْ َ ٍَ َِ َ َّ وكـان هلـم واد 
، يكـون جممعـا للـامء، فكانـت السـيول تأتيـه، عظيم، تأتيه سيول كثرية، وكانوا بنوا سدا حمكـام

ُّوتغـل . فيجتمع هناك ماء عظيم، فيفرقونه عىل بساتينهم، التي عن يمني ذلك الـوادي وشـامله ِ ُ
هلم تلك اجلنتان العظيمتان، من الثامر ما يكفيهم، وحيصل هلم به الغبطة والرسور، فـأمرهم اهللاّ 

: َ أن يغفـر هلـم ويـرمحهم، وهلـذا قـال-إن شـكروه  -وعدهم وَّبشكر نعمه التي أدرها عليهم  
= 



 

 

 


من فضل اهللا سبحانه وتعاىل ومنته عىل اخللق منفعة هـذا املـاء النـازل 
من إحياء األرض امليتة، ومن ثم  إخـراج النبـات، وجعلـه سـببا يف مصـدر 

والربكة كل الربكة يف نزول املطـر الـذي  .رزق العباد واملخلوقات،ورشهبم
َ فسبحان القـادر عـىل كـل يشء، سـبحان ُبت به األرض وحتيى به املوات،َتن َّ ِ

ّمن إذا قال لليشء كن فيكون، بينام الناس يرون جدب األرض وقلـة امليـاه  َ َ ّ ّ
َأو غورها يف بعض األمـاكن إذا هـم هبـذا الغيـث املبـارك، يمـأل أوديـتهم،  ِ َ

ِويشاهدونه وقد اهتزت األرض وربت مـن هـذا اخلـري العظـ َ ّوقـد بـني  يم،ّ
 :  يف آيات كثرية من كتابه الكريم، منها  ذلك
 : ذكر اآليات الدالة عىل إحياء األرض بعد موهتا  -١

 )Îb¨  ûÎí zy=ù,È #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚÇ ru#$z÷GÏ=n»#É #$9©äø@È ru#$9Y¨gy$ëÍ:  قال اهللا تعـاىل 
                                                

= ــور ــة ورب غـف ــدة طيـب ٌبـل َ ُِّ َ ٌّ َ َ ٌَ َ ٌ َ ْ  ، ،ــة ــروا النعـم ــه، وبـط ــنعم، وـعــن عبادـت ــن اـمل فأعرضـــوا ـع
ْوظلموا أنفسـهموملوها َ ُُ ُ ْ َ َ َ َ ،فعـاقبهم اهللاّ تعـاىل هبـذه النعمـة، التـي أطغـتهم، فأبادهـا علـيهم

توعر، الذي خرب سـدهم، وأتلـف جنـاهتم، فتبـدلت السيل امل: أي،فأرسل عليها سيل العرم
ٍ وبدلناهم بجنتيهم جنتني ذوايت أكل:  اهللا تعاىلتلك اجلنات قال ُ َ َ َّ َ َّ َ َُّ ِْ َ َ َ ُ َ ََ ِْ ْ ْ ْ ِْيشء قليل من األكل :  أي

ٍمخط وأثل ويشء من سدر قليلالذي ال يقع منهم موقعا  ٍِ ِ ِ ٍ ٍَ َ ْ ٍَ ْ ْْ َ َْ َ وهذا كله شجر معـروف، وهـذا 
فكام بدلوا الشكر احلسن، بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بام ذكـر، وهلـذا ، س عملهممن جن

َذلك جزيناهم بام كفروا وهل نجازي إال الكفور: قال ُ ْ ُْ َ ََ ُْ ْ َِ ِ َ َ َ ُ ََ َ ََ ِ ِ، فلـام أصـاهبم مـا أصـاهبم، تفرقـوا 
لنـاس، وكـان ومتزقوا، بعدما كانوا جمتمعـني، وجعلهـم اهللاّ أحاديـث يتحـدث هبـم، وأسـامرا ل

 فكل أحد يتحدث بام جرى هلـم، ولكـن ال ينتفـع "تفرقوا أيدي سبأ": يرضب هبم املثل فيقال
ٍإن يف ذلك آليات لكل صـبار شـكور: بالعربة فيهم إال من قال اهللاّ ٍُ َُ َّ َ ِّ َِ ٍ َِ َ ِ َّ ِ .١ (ينظـر السـعدي / 

٦٧٧(. 




 
 

  
 

ru#$9øÿà=ù7Å #$9©LÉÓ BrgøçÌì ûÎí #$9ø7tsóçÌ /ÎJy$ ÉtZÿxìß #$9Z¨$}̈ ruBt$! &rRìtAt #$!ª BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ BÏ̀ 

B¨$!ä& ùs'rmôäu$ /ÎmÏ #${FëöÚu /tè÷ây BtqöEÌkp$ ru/t]£ ùÏékp$ BÏ` 2à@eÈ äy#!/p7 ru?sÇóéÎÉ#É #$9çhÌÉt»xË 
É>$ ys¡¡9 $#ur Ìç ¤Ç|¡ ßJø9 $# tû÷üt/ Ïä!$ yJ¡¡9 $# ÇÚöë F{$#ur ;M» tÉUy 5Qöq s) Ïj9 tbqè= É) ÷ètÉ ]١٦٤:البقرة.[ 

 uq èd ur î Ï% ©! $# ã@ Åô öç ãÉ yx» tÉ Ìhç9 $# # Mé ô³ ç0 öú ÷ü t/ ôì yâ tÉ ¾ Ïm ÏG uH ÷q uë ( #Ó ¨L ym !# såÎ) ôM ¯= s% r& 

ôysy$/\$ OÏ)s$wZ ôß)øYo»mç 9Ï6t#s$7 B¨ãhÍM; ùs'rRìt9øZu$ /ÎmÏ #$9øJy$!äu ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ BÏ` .ä@eÈ 
#$9V¨JyçtºNÏ 4 .xãxº9ÏÅö UéÉøçÌlß #$9øJyqöAtí4 9sèy=ª3äNö ?sãx2ûçãrcö] ٥٧:األعراف[. 

  ـقــال اهللا تـعــاىل:ru#$!ª  &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rmôãu$ /ÎmÏ #${FëöÚu /tè÷ây 
BtqöEÌkp$! 4 )Îb ̈ûÎí åsº9Ï7y yUÉtpZ 9jÏ)sqöQ5 Ño¡óJyèãqbt)٦٥:النحل[)١.[ 

  ــال اهللا تعـــاىل  ì: ـق tç s? ur öß öë F{ $# Zo yâ ÏB$ yd !# så Î* sù $ uZ ø9 tìR r& $ yg øä n= tæ uä!$ yJ ø9 $# 

ôN ¨î tI ÷d $# ôM t/ uë ur ôM tF t6 /R r& ur ` ÏB Èe@ à2 £l÷r yó 8kä Îg t/] ٥:احلج.[ 

  ــاىل ــال اهللا تـع óO: ـق s9 r& tç s? ûc r& ©! $# tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB ßxÎ6 óÁ çF sù 

ÞÚ öë F{$# ¸o §ç üÒ øÉ èC 3 ûc Î) ©! $# ì#ã ÏÜ s9 ×éç Î7 yz] ٦٣:احلج.[ 

  قال اهللا تعاىل :uq èd ur üì Ï% ©! $# ü@ yô öë r& yx» tÉ Ìhç9 $# # Mé ô³ ç0 öú ÷üt/ ôìyâtÉ ¾ Ïm ÏG yJômuë 4 
ru&rRìt9øZu$ BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ÛsgßqëY# ÈÑÍÇ 9jÏZãsó¿Åë} /ÎmÏ¾ /t#ù$toZ Bä̈øG\$ ruSè¡ó)Éãumç¼ BÏJ£$ 

!$ oY ø) n= yz $ VJ» yè ÷R r& ¢Ó Åõ$ tR r& ur # Zéç ÏV ü2] ٤٩-٤٨:الفرقان.[ 

  ـال اهللا تعــاىل  ru!s.Íû ôy'r9øFtgßO B¨` R¯ì¨At BÏÆö #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rmôäu$ /ÎmÏ: ـق
                                                

وملـاء املطـر خاصـية اإلحيـاء لكـل ":)٩٨ / ١٠(التحريـر والتنـوير قال الطاهر ابن عاشور يف  )١(
ّأرض ألنه خللوه من اجلراثيم ومن بعض األجزاء املعدنيـة والرتابيـة التـي تشـتمل عليهـا ميـاه 
ًالعيون ومياه األهنار واألودية كان صاحلا بكل أرض وبكل نبات عىل اختالف طباع األرضني 

  ."واملنابت



 

 

 

#${FëöÚu BÏ`. /tè÷âÏ Btqö?Ïgy$ 9sãu)àq9ä`£ #$!ª 4 %è@È #$9øsyJôâß !¬ 4 /t@ö &r2òYséçdèOó wü 
tbq è= É) ÷è tÉ ]٦٣:العنكبوت.[ 

  قال اهللا تعاىل: ô` ÏB ur ¾ Ïm ÏG» tÉ# uä ãN à6É Ìç ãÉ s- ÷é y9 ø9 $# $ ]ù öq yz $ Yè yJ sÛ ur ãA Íiî t\ãÉ ur z̀ ÏB 

#$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùsããsóëÇ¾ /ÎmÏ #${Fëößö /tè÷ây Btqö?Ïgy$! 4 )Îcû ûÎí åsº9ÏÅö yUÉt»M; 
5Q öq s) Ïj9 öcq è= É) ÷ètÉ ]٢٤:الروم.[ 

  قال اهللا تعاىل  : öN s9 ur r& (# ÷r tç tÉ $ ¯R r& ä-q Ý¡ nS uä!$ yJ ø9 $# í n< Î) ÇÚ öë F{ $# Îóãç àfø9 $# ßlÌç ÷ÇãYsù 

¾ Ïm Î/ % Yæ öë yó ã@ à2 ù' s? çm ÷Z ÏB öN ßg ßJ» yè÷R r& öN åk ß¦ àÿR r& ur ( üx sù r& tbr çé ÅÇ ö7 ãÉ] ٢٧:السجدة.[ 

 ô` ÏBur ÿ¾ Ïm ÏG» tÉ# uä y7 ¯R r& ì tç s? uÚ öë F{ $# Zp yèÏ±» yz !#såÎ*sù $ uZø9 tìR r& $ pk öé n= tæ uä!$ yJø9 $# ôN ¨î tI ÷d$# 

ruëu/tMô 4 )Îb ̈#$!©%Ïìü &rmôãu$dy$ 9sJßsóëÇ #$9øJyqöAtí# 4 )ÎR¯mç¼ ãt?ní4 .ä@eÈ «xÓóä& %sâÏÉçí 
 ].٣٩:فصلت[

 ru#$!©%Ïì Rtì¨At BÏÆö #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!äL /Î)sâyë9 ùs'rR³|é÷Rt$ /ÎmÏ¾ /t#ù$toZ B¨ãøG\$ 4 .xãxº9Ï7y 
öcq ã_tç øÉ éB ]١١:الزخرف.[ 

 $ uZø9 ¨ì tR ur z̀ ÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB % Z. tç» t6 ïB $ uZ ÷G u; /R r' sù ¾ Ïm Î/ ;M» ¨Z y_ ¡= ymur Ïâä ÅÁ pt ø:$# ÇÒÈ 

ru#$9Z¨Ç÷@ü /t$ôÅ)s»M; ;°lo$ Ûs=ùìÓ R¯ÒÅãâÓ ÈÉÊÇ ëhÍóø%]$ 9jÏ=ùèÏ6t$äÏ ( ru&rmôãuè÷Zu$ /ÎmÏ¾ /t#ù$toZ 
B¨ãøG\$ 4 .xãxº9Ï7y #$:øÉèçãrlß] ١١-٩:ق.[ 

  الدالة عىل إخراج الزرع، والرزقاآلياتذكر  -٢
اآليات السابقة بينت لنا كيف أن اهللا حيي األرض بعد موهتا، ثـم هنـا 

كيف أنه جلت قدرته خيرج الزرع من هـذا املـاء بأنواعـه، وألوانـه، يبني لنا 
 :وأشكاله، قال اهللا تعاىل 

١- #$!©%Ïì _yèy@ü 9s3äNã #${FëöÚu ùÏçtº©V$ ru#$9¡¡Jy$!äu /ÎYo$!ä[ ru&rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 



 
 

  
 

ùs'rz÷çtly /ÎmÏ¾ BÏz̀ #$9V¨JyçtºNÏ ëÍóø%]$ 9©3äNö ( ùsxü Brgøèy=èq#( !¬ &rRây#äY# ru&rRFçNö 
öcq ßJ n= ÷è s?]٢٢:البقرة.[ 

 | rudèqu #$!©%Ïìü &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ Rt7t$N: وقال جل يف عاله-٢
.ä@eÈ «xÓóä& ùs'rz÷çt_ôYo$ BÏY÷mç zyØÅéZ# UùÉøçÌlß BÏY÷mç my6{$ BïItéu#2Å6Y$ ruBÏz̀ #$9ZÇ̈÷@È BÏ` Ûs=ùèÏgy$ 

×b# uq ÷Z Ï% ×p uä ÏR# yä ;M» ¨Y y_ur ô` ÏiB 5>$ oY ôã r& tbq çG ÷É ¨ì9 $# ur tb$ ¨Bîç9 $# ur $ Yg Î6 oK ô± ãB ué öçxî ur >mÎ7»t±tF ãB 3 (#ÿrãç ÝàR $# 

4í n< Î) ÿ¾ Ín Ìç yJ rO !# såÎ) tç yJ øO r& ÿ¾ Ïm Ïè÷Z tÉ ur 4 ¨b Î) í Îû öN ä3 Ï9º så ;M» tÉ Uy 5Q öq s) Ïj9 tbq ãZ ÏB ÷s ãÉ] ٩٩:األنعام.[ 

ـــال اهللا تعــــاىل - ٣ [  ùs'rRìt9øZu$ /ÎmÏ #$9øJy$!äu ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ BÏ` .ä@eÈ #$9V¨JyçtºNÏ 4:ـق
 ].٥٧:األعراف

 #$!ª #$!©%Ïì {y=n,t #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚu ru&rRìtAt BÏÆö #$9¡¡Jy$!äÏ:وقال سبحانه - ٤
Bt$!ä[ ùs'rz÷çtly /ÎmÏ¾ BÏz̀ #$9V¨JyçtºNÏ ëÍóø%]$ 9©3äNö ( ruôyÇ¤çt 9s3äNã #$9øÿà=ùÅö 9ÏGtfôçÌìy ûÎí #$9ø7tsóçÌ 

¾ Ín Ìç øB r' Î/ ( tç ¤Ç yô ur ãN ä3 s9 tç» yg ÷R F{$#] ٢٢:إبراهيم.[ 

 ì:ـقـال اهللا تـعـاىل  - ٥ Ï% ©! $# ü@ yè y_ ãN ä3 s9 uÚ öë F{$# # Yâ ôg tB y7 n= yô ur öN ä3 s9 $ pké Ïù Wx ç7 ßô 

ru&rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ÿ &róøruº`[% BiÏ` R¯7t$N; ©xL®Ó4] ٥٣:طه.[ 

 ¾&rru9sNö  Étçtr÷#( &rR¯$ Sn¡Ýq-ä #$9øJy$!äu )Î<ní #${FëöÚÇ #$9øfàçãóÎ ùsYãÇ÷çÌlß /ÎmÏ :قال اهللا تعاىل - ٦
% Yæ öë yó ã@ à2ù' s? çm ÷Z ÏB öN ßg ßJ» yè÷R r& öN åk ß¦ àÿR r& ur ( üx sùr& tbr çé ÅÇ ö7 ãÉ] ٢٧:السجدة.[ 

 ;&r9sOó  ?sçt &rb ̈#$!© &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ OrJyçtºN:قال اهللا تعاىل  - ٧
$ ¸ÿ Î= tF øÉ íC $ pk çXº uq ø9 r& 4 z̀ ÏB ur ÉA$ t6 Éf ø9 $# 7äyâ ã` ÖÙã Î/ Öç ôJ ãmur ì# Î= tF øÉ íC $ pk çXº uq ø9 r& Ü=ä Î/# {è xî ur ×äq ßô 

 ].٢٧:فاطر[
 &r9sNö ?sçt &rb ̈#$!© &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs¡|=n3smç¼ ÉtYo»6Îãìy ûÎÜ: قال اهللا تعـاىل - ٨
#${FëöÚÇ OèO¢ ÜäÉøçÌlß /ÎmÏ¾ óyëöæY% CíÉøGt=Îÿ¸$ &r9øquºRçmç¼ OèN§ ÉtgÎäkß ùsItéu1mç BãÁóÿxçv# OèO¢ Üsgøèy#é&ã¼ 



 

 

 

$ ¸J» sÜ ãm 4 ¨b Î) í Îû öÅ Ï9º så 3ì tç ø. Ï% s! í Í< 'r T{ É=» t7 ø9 F{ $#] ٢١:الزمر.[ 

 $}ru&rRìt9øZu$ BÏz̀ #$9øJßè÷ÇÅéuºNÏ Bt$!ä[ Rwg¯$`[% ÈÍÊÇ 9jÏZãÇ÷çÌly /ÎmÏ¾ my7: ـقـال ـسـبحانه  - ٩
$ Y?$ t7 tR ur ÇÊÎÈ BM» ¨Zy_ ur $ ¸ù$ xÿ ø9 r&] ١٤:النبأ.[ 

ـرتان فعــل اإلخــراج بحــرف الفــاء - ـات الســابقة اـق  يالحــظ يف اآلـي
yl tç ÷z r' sù ¾ Ïm Î/ $ oY ô_tç ÷z r' sù ¾ Ïm Î/ Î ßl Ìç ÷ÇãY sù ¾ Ïm Î/  ــة عـــىل ســـعة  الداـل

لتقاء املاء باحلب يف األرض يـتم رسعـة التلقـيح، وإن اإلخراج، ففور ا
تـأخر ظهـور الـزرع لنـا ـعـىل وجـه األرض، وهـذا االقـرتان مل يـكـن يف 

ـني ـنياآليـت ـر،  األخريـت ـذكورة ،وهــي يف  ســوريت الزـم ـات اـمل ـن اآلـي  ـم
¢Oوالنبأ، èO ßl Ìç øÉ äÜ ¾ Ïm Î/  yl Ìç ÷Ç ãZÏj9 ¾ Ïm Î/  للداللة عىل أن اإلخراج مل يتم 

 املاء مبارشة، وإنام عىل الرتاخي، فاملاء يف هاتني اآليتني مل ينزل بعد نزول
 . للري مبارشة، وإنام تم ختزينه يف األرض واألهنار ليستعمل بعد ذلك 

 آيات أخرى فيها تفصيالت عن اإلنبات، وما شاهبه دون اإلخراج 

 uq:قال اهللا تعاىل  -١ èd üì Ï% ©! $# tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ( / ä3 ©9 çm ÷Z ÏiB Ò># tç x© çm ÷Z ÏB ur 

©xfyçÖ ùÏämÏ @è¡ÅäJßqcö ÈÉÊÇ ÉãZ/6ÎMà 9s3ä/ /ÎmÏ #$9ì¨ëöít ru#$9ì¨É÷Gçqcö ru#$9Z¨ÇÏã@ü 
|=» uZôã F{ $# ur ` ÏBur Èe@ à2 ÏNº tç yJ ¨V9 $# 3 ¨b Î) í Îû öÅ Ï9º så Zp tÉ Uy 5Q öq s) Ïj9 öcr ãç ¤6 xÿ tG tÉ 

 ].١١-١٠:النحل[
 ru?sçtì #${Fëößö dy$BÏâyoZ ùs*Îås#! &rRìt9øZu$ æt=näøgy$ #$9øJy$!äu #$d÷Itî¨Nô: قال اهللا تعاىل  - ٢

ruëu/tMô ru&rR/6tFtMô BÏ` 2à@eÈ óyr÷l£ /tgÎäk8] ٥:احلج.[ 

 óO:قال اهللا تعاىل  - ٣ s9 r& tç s? ûc r& ©! $# tA tìR r& öÆÏB Ïä!$ yJ¡¡9 $# [ä!$ tB ßxÎ6óÁçF sù ÞÚöë F{$# 

¸o §ç üÒ øÉ èC 3 ûc Î) ©! $# ì#ã ÏÜ s9 ×éç Î7 yz ] ٦٣:احلج.[ 



 
 

  
 

$ :قال اهللا تعـاىل  - ٤ uZ ø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# Lä!$ tB 9ë yâ s) Î/ çm» ¨Y s3 óô r' sù í Îû ÇÚ öë F{ $# ( $ ¯R Î) ur 

ãt?ní4 åsdy$U¤ /ÎmÏ¾ 9s)s»âÏëârbt ÈÑÊÇ ùs'rS±t'ùRt$ 9s3ä/ /ÎmÏ¾ _yZ¨»M; BiÏ` U¯ÉÏä@9 ru&rãôZu»=5 
ö/ ä3 ©9 $ pké Ïù çm Ï.º uq sù ×o uéç ÏV x. $ pk ÷] ÏB ur tbq è= ä. ù' s?] ١٨:املؤمنون.[ 

ــــاىل  - ٥ ــــال اهللا تـع   &rB¨`ô {y=n,t #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚu ru&rRìtAt 9s6àN BiÏÆö:ـق
#$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rR/;uF÷Zu$ /ÎmÏ¾ ntây#!¬Í,t ås#Vö /tgôfyp7 B¨$ 2ü%cö 9s3äOó &rb ?è^.6ÎGçq#( 

!$ yd tç yfx© 3 ×m» s9 Ïä r& yì ¨B «! $# 4 ö@ t/ öN èd ×P öq s% tbq ä9 Ïâ ÷è tÉ] ٦٠:النمل.[ 

, t:قال اهللا تعاىل  - ٦ n= yz ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# Îé öçtó Î/ 7â uH xå $ pk tX÷rtç s? ( 4ís+ ø9 r&ur íÎû ÇÚ öëF{$# zÓÅõº uruë 

&rb ?sJÏãây /Î3äNö ru/t]£ ùÏékp$ BÏ` .ä@eÈ äy#!/p7 4 ru&rRìt9øZu$ BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rR/;uG÷Yo$ ùÏékp$ BÏ̀ 

Èe@ à2 8l ÷ryó AOÉ Íç x.] ١٠:لقمان.[ 

 ¡=ruRtì¨9øZu$ BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ Bï6t»çt.Z% ùs'rR/;uG÷Zu$ /ÎmÏ¾ _yZ¨»M; rumy:ـقـال اهللا تـعـاىل - ٧
Ïâä ÅÁ pt ø: $# ÇÒÈ ü@ ÷Ç ¨Z9 $# ur ;M» s) Åô$ t/ $ ol °; Óì ù= sÛ Óâã ÅÒ̄R ÇÊÉÈ $ ]%øóÍhë Ïä$ t6Ïèù= Ïj9 ( $ uZ÷èuã ômr&ur ¾ Ïm Î/ 

Zo t$ ù# t/ $ \G øã ¨B 4 y7 Ï9º xã x. ßlr ãç èÉ ø:$#] ١١-٩:ق.[ 

ـال ســبحانه - ٨  &rR¯$ ¹|7t;öZu$ #$9øJy$!äu ¹|7{$ ÈÎËÇ OèN§ ©x)s)øZu$ #${FëöÚu ©x)y$ ÈÏËÇ:ـق
ùs'rR/7tK÷Zu$ ùÏékp$ my7{$ ÈÐËÇ ruãÏZu6Y$ ru%sÒô7Y$ ÈÑËÇ ruóyÉ÷GçqRZ$ ruUwÉøxW ÈÒËÇ runtây#!¬Í,t ñä=ù6Y$ 

ÇÌÉÈ Zp yg Å3» sù ur $ |/ r& ur ÇÌÊÈ $ Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷R L{ ur] ٣٢-٢٥:عبس.[ 
يف اآليات السابقة بيان ملا حيدثه املاء باألرض، ومدى احلركة التي تدل عىل 

ôNاحلـيــاة بـعــد اـملــوت ¨î tI ÷d $# ôM t/ uë ur ôM tF t6 /R r& ur ` ÏB Èe@ à2 £l ÷r yó 8kä Îg t/  وكـيــف 
 يتحول لوهنا

ßx Î6 óÁ çF sù ÞÚ öë F{$# ¸o §ç üÒ øÉ èC  وكيف ينبت اهللا منها هبذا املاء الذي ال لون
,tوال طعــــم وال رائـحــــة ـلــــه Í¬ !# yâ tn öV# så 7p yf ôg t/ و;M» ¨Z y_ ¡= ymur 



 

 

 

Ïâä ÅÁ pt ø: $# ثم كيف ينبت هبذا املاء الشجر الضخم من بذرة ال تكاد ترى 
ـا ـمـن األـلـوان  ـمـن ـصـغرها، فتـحـول ـهبـذا اـملـاء إىل ـهـذا احلـجـم، وفيـه

 .  الطيبة ، والروائح الزكيةاملبهجة، والثامر


ينبـت الثمـر ف. املاء ينزل من السامء بقـدرة اهللا تعـاىل عـىل األرض أن  -١

 .ّاحللو  والثمر املر ، واألزهار املختلفة األشكال واأللوان
ًبحـسـب احلاـجـة ، ال كـثـريا فيفـسـد يـكـون إن إـنـزال اـملـاء ـمـن الـسـامء  -٢

ال يكـفـي الـزروع واـلـثامر فيحـصـل ًاألرض والعمـران ، وال قـلـيال فـ
بـل بقـدر . ًوال يف غري أوانه فيذهب بددا بال فائـدة . اجلدب واملحل 

 من نعم اهللا عىل ، وهذهاحلاجة إليه من السقي والرشب و االنتفاع به
 .عباده

 دليل عقيل عىل مشيئة اّهللا  يف الزرع، والنبات، واخللقتفاوتأن هذا ال -٣
منه، بلونـه، ووصـفه، وقـدرة اهللاّ تعاىل، التي خصصت ما خصصت 

تعـاىل حـيـث أوـجـدها ـكـذلك، وحكمتـه ورمحـتـه، حـيـث ـكـان ذـلـك 
ـة  ـافع، ومعرـف ـه ـمـن املصــالح واملـن ـاوت، فـي ـك التـف االـخـتالف، وذـل

 .الطرق، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، ما هو معلوم
وذلك أيضا، دليل عىل سعة علم اهللاّ تعاىل، وأنه يبعث من يف القبور،  -٤

فل ينظر يف هذه األشـياء وغريهـا نظـر غفلـة ال حتـدث لـه ولكن الغا
التذكر، وإنام ينتفع هبا من خيشـى اهللاّ تعـاىل، ويعلـم بفكـره الصـائب 



 
 

  
 

 .)١(وجه احلكمة فيها

يف اآليات السابقة بيان ملصدر هذا املاء أنـه نـازل مـن السـامء، وأكثـر  -٥
ُ فرس املفرسين عىل أن املراد هبا هنا السحاب، أو مطلق العلـو، حيـث

 N:بقول اهللا تعاىل  çFR r& uä çnq ßJ çF ø9 tìR r& z̀ ÏB Èb ÷ì ßJ ø9 $# ÷Pr& ß` øt wU tbq ä9 Íî\ßJø9 $# ]الواقعة :

 احلكمة البالغة يف نزول املطر عىل األرض من علـو، لـيعم ،ولعل]٦٨
منخفضـها ومرتفعهـا، ولـو كـان رهبـا يسـقيها مـن ناحيـة مـن  بسقيه

.  إال إذا اجتمـع يف السـفىل وكثـرنواحيها ملا أتى عىل الناحية املرتفعـة
  .ويف ذلك فساد ، فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها

 يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل وهو يتحدث عن نزول املطر من السحاب -
ًفــريش الســحاب عــىل األرض رشــا، ويرســله قطــرات ": عــىل األرض ُ

 يـتـأخر منفـصـلة، ال ـختـتلط قـطـرة منـهـا ـبـأخرى، وال يتـقـدم متأخرـهـا، وال
متقدمها، وال تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج هبا، بـل تنـزل كـل واحـدة يف 
الطريق الذي رسم هلا ال تعدل عنه حتى تصـيب األرض قطـرة قطـرة، قـد 
عينت كل قطرة منها جلزء من األرض ال تتعداه إىل غريه، فلو اجتمع اخللق 

ة واحـدة كلهم عىل أن خيلقوا قطـرة واحـدة أو حيصـوا عـدد القطـر يف حلظـ
 . لعجزوا عنه

ًفتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والـدواب والطـري : ثم قال رمحه اهللا
ًوالذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان الفالين، يف األرض الفالنيـة، بجانـب 

                                                
 .)٦٨٨ / ١(  تفسري السعدي )١(



 

 

 

ـذا  ـت ـك ـش يف وـق ـىل شــدة احلاجــة والعـط ـه ـع ـالين، فيصــل إلـي ـل الـف ِّاجلـب
 . )١("وكذا
 .سقيا، ورشاب للخلق -٦

 عظـيم منتـه بـإنزال املـاء مـن السـامء  مواضع مـن كتابـهتعاىل يف اهللابني 
ًوجعله إياه عذبا صـاحلا لسـقيا  النـاس، واألنعـام، والنبـات،فمن هـذه َ

  :اآليات 
 ×í: ـقـول اهللا ـجـل يف ـعـاله -١ öë yó ur ×@ä ÏÉ wU ur ×b# uq ÷Z Ï¹ çé öç xî ur 5b# uq ÷Z Ï¹ 4í s+ ó¡ çÑ &ä!$ yJ Î/ 

7â Ïnº ur  ]٤:الرعد[. 
 ]ru&rëöôy=ùZu$  #$9çhÌÉt»xy 9squº%Ïxy ùs'rRìt9øZu$ BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä: تعـــــــاىل  قـــــــول اهللا-٢ 

ùs'rôó)säøYo»3äJßqnç ruBt$! &rRFçOó 9smç¼ 2¿És»ìÌRÏüût)٢٢:احلجر [)٢.[  
                                                

 ).١/٢٠٢(عادة مفتاح دار الس) ١(
َومآ أنتم له بخازنني  :  قوله تعاىل )٢( ِ ِ َ ُِ ُ ََ ْ َْ َ فيه للعلامء وجهـان مـن التفسـري كالمهـا يشـهد لـه قـرآن 

َومآ أنتم له بخازنني  أن معنى : األول  ِ ِ َ ُِ ُ ََ ْ َْ َ أي ليست خزائنه عندكم بل نحن اخلازنون له ننزله 
َّوإن مـن يشء إال عنـدنا خزائنـه ومـا ننزلـه إال  ى شئنا وهذا الوجه تدل عليه آيات كقولـه تم َِّ ِ ُِ َ ُ َُ ِّ َ ُ َ َ َُ ََ ِِّ ِ ٍ ْ َ

ٍبقدر معلوم  ُ ْ َّ ٍ َ َ ِ ] وقوله  ] ٢١: احلجر:  ُوهللاَِِّ خزآئن السـاموات واألرض َِ َ َ ]  ٧: املنـافقون [ 
َومآ أنتم له بخازنني أن معنى : و ذلك من اآليات ، والوجه الثايناآلية وحت ِ ِ َ ُِ ُ ََ ْ َْ َ  بعد أن أنزلنـاه 

عليكم ال تقدرون عىل حفظه يف اآلبار والعيون والغدران بل نحـن احلـافظون لـه فيهـا ليكـون 
ُوأنزلنا من السمآء مآء بقدر فأسـكناه  : ذخرية لكم عند احلاجة ويدل هلذا الوجه قوله تعاىل  َ ََّ َ َ ََ ْ ََ ٍَ َ ِ ً ِ ْ َ

َيف األرض وإنا عىل ذهاب به لقـادرون ُ ِ َِ َ َِ ٍ َ ََّ ِ ِ  ]  وقولـه  ] ١٨: املؤمنـون:  َقـل أرأيـتم إن أصـبح َ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َُ ْ ُ
ٍمآؤكم غورا فمن يأتيكم بمآء معني  ِ ٍ َِّ َ ْ َ َ ْ َِ ُ َ ُْ َ ً ْ ُ ]  وقوله  ] ٣٠: امللك :  َأو يصـبح مآؤهـا غـورا فلـن َ ً ْ َ َ ْ َْ ُ َ ُِ َ

ًتستطيع له طلبا  َ ََ ُ َ ِ َ َْ ]  وقوله  ] ٤١: الكهف :َأمل تر أن اهللا أ َ ََّ َ َ ْ ِنزل من السمآء مآء فسلكه ينابيع يف َ َ ُ َِ َ ََ َ ََ َ َ ً ِ َ
 أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن .اآلية إىل غري ذلك من اآليات ] ٢١: الزمر  [ األرض

 )٣٩٦ / ٢(. 



 
 

  
 

 uq: وقوله تعـاىل -٣  èd üì Ï% ©! $# tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ( / ä3 ©9 çm ÷Z ÏiB Ò># tç x© çm ÷Z ÏB ur 

Öç yf x© Ïmä Ïù öcq ßJä Å¡ è@] ١٠:النحل.[ 

$ : تـبـارك وتـعـاىلوقولـه -٤  uZø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB # Yëq ßg sÛ ÇÍÑÈ }ë Å¿ ósãZ Ïj9 ¾ Ïm Î/ 
Zo t$ ù# t/ $ \G øä ¨B ¼ çm uã É) ó¡ èS ur $ £J ÏB !$ oY ø) n= yz $ VJ» yè÷R r& ¢Ó Åõ$ tR r&ur # ZéçÏVü2   ] ٤٨: الفرقان-
٤٩[ . 

 ÞO: وقال اهللا جل وعال -٥  çF ÷É uä tç sù r& uä!$ yJ ø9 $# ì Ï% ©! $# tbq ç/ ué ô³ n@ ÇÏÑÈ öN çFR r& uä çnqßJçF ø9 tìR r& 

z̀ ÏB Èb ÷ì ßJ ø9 $# ÷Pr& ß` øt wU tbq ä9 Íî\ ßJ ø9 $# ÇÏÒÈ öq s9 âä !$ t± nS çm» uZ ù= yè y_ % [`% ỳ é& üwöq n= sù 

öcr ãç ä3 ô±n@]٦٨:الواقعة.[ 

/:وقوله عز وجل ä3» uZ øã s) óô r& ur [ä !$ ¨B $ Y?# tç èù] ٢٧:املرسالت.[ 
 .ت التطهري، والطمأنينة، والتثبي -٧

أنـزل اهللا تعـاىل عـىل معسـكرهم   كام حصل للمؤمنني يوم بـدر عنـدما 
ًخاصة مطرا غزيرا رشبوا وتطهروا وتلبدت به الرتبة فأصبحت صاحلة  ً

øå:قال اهللا تعاىل ،للقتال عليها Î) ãN ä3ä Ïe± tóãÉ }̈ $ yè ëZ9 $# Zp uZ tBr& çm ÷Y ÏiB ãA Íiî t\ ãÉ ur N ä3 øã n= tæ 

BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 9jÏããÜsgdÎçt.äN /ÎmÏ¾ ruÉããõdÏ=| ãtZ3ä/ö ëÍ_ôìt #$9±¤ãøÜs»`Ç ru9Ïçzé÷/ÎÝx ãt?ní4 
öN à6Î/q è= è% |M Îm7 sW ãÉ ur Ïm Î/ tP# yâ ø%F{ $#)١١:األنفال[)١.[ 

                                                
وذلك أهنم ملا بايتوا املرشكني ببدر أصابت مجاعة منهم ":)٤٣٢ / ١( الوجيز قال الواحدي يف )١(

كيف ترجون : كون قد سبقوهم إىل املاء فوسوس إليهم الشيطان وقال هلم جنابات وكان املرش
الظفر وقد غلبوكم عىل املاء ؟ وأنتم تصلون جمنبني وحمدثني وتزعمون أنكم أولياء اهللا وفـيكم 

: نبيه ؟ فأنزل اهللا تعاىل مطرا سال منه الـوادي حتـى اغتسـلوا وزالـت الوسوسـة فـذلك قولـه 
 ليطهركم به األحداث واجلنابات من :  أيويـذهب عـنكم رجـز الشـيطان  وسوسـته 

 ويثبت به األقدام باليقني والنرص  عىل قلوبكم  به  ولريبط التي تكسب عذاب اهللا 
= 



 

 

 

لقد تضمنت هذه اآلية الكريمة أربعة من أغـراض نـزول املطـر، وهـو 
  سـبحانهطمأنينة، والتثبيت، فهـوالتطهري بنوعيه احليس، واملعنوي، وال

األصـغر : أنزل عىل املؤمنني املطر من السامء ليطهرهم بـه مـن احلـدثني 
وسوسته و رجز الشيطان همب عنه،ويذ، وهذا التطهري احليسواألكرب

للمؤمنني، وختويفه إياهم من العطش وغريه عند فقدهم املـاء وإلقـاؤه 
َولـريبط ـعـىل البـاطني،  قلـوهبم وهـذا هـو التطهـرييفالظنـون السـيئة  ِ ْ َ ِ َ

ْقـلــوبُكم ِ ُ ُ نرص اهللا، وليوطنـهــا ـعــىل الـصــرب يفوليقوـهيــا بالثـقــة : أي 
 حوزة املحاربني يزيـدهم قـوة يفوال شك أن وجود املاء . . والطمأنينة 

ـؤد ـه ـي ـده فإـن ـا فـق ـاهتم، أـم ـا ـعـىل ثـب ـوهتم، وثباـت ـة يًـعـىل ـق  إىل فـقـد الثـق
ـي ـغـراض وراـبـع ـهـذه األ،واالطمئـنـان، ـبـل وإىل اهلزيـمـة املحقـقـة  الـت

تولدت عن نزول املاء من السامء عىل املـؤمنني ، قبـل خوضـهم معركـة 
ِويثبـت ـبـه األقـدام: قوـلـه تعـاىليفبـدر ، يـتجىل  ِ َ ِّ ََ ُ يف حتـى ال تـسـوخ 

 امليش عليها ، إذ من املعروف أن من العسري امليشالرمال، وحتى يسهل 
 ر مجـدت وسـهل السـري فوقهـا، فإذا ما نزلت عليها األمطا،عىل الرمال

ِـبـه قوـلـه يف فالـضـمري ،وانطـفـأ غبارـهـا ِ يـعـود ـعـىل اـملـاء املـنـزل ـمـن 
ًإذ يلقي اهللا عليكم النعاس أمانا منـه لكـم مـن : ، فمعنى اآلية )١(السامء ْ ُ

ًخوف عدوكم أن يغلبكم، وينـزل علـيكم مـن السـحاب مـاء طهـورا، 
                                                

 ."وذلك أهنم كانوا قد نزلوا عىل كثيب تغوص فيه أرجلهم فلبده املطر حتى ثبتت عليه األقدام =
ْولريبط عىل قلوبُكم قوله يف -بط وجيوز أن يعود للر: قال الزخمرشى  )١( َِ ُِ ُ َ ْ ِ َ ألن القلب إذا متكن ، 

 . مواطن القتال يففيه الصرب واجلراءة ثبت القدم 



 
 

  
 

يف البـاطن وسـاوس ليطهركم به من األحداث الظاهرة، ويزيل عـنكم 
َّالشيطان وخواطره، وليشد عىل قلوبكم بالصرب عند القتال، ويثبت بـه 
أقــدام املــؤمنني بتلبيــد األرض الرمليــة بــاملطر حتــى ال تنزلــق فيهــا 

 .)١(األقدام

فهذا املطر ينزله اهللا تعاىل وقت حاجة العباد إليه، ويرفعـه إذا :  وبعد -
عذب به الظاملني، ويف كـل ذلـك خيف منه الرضر، وينزله تارة أخرى ي

ُآية تعرف العبد بخالقه، وربه، فيعرفـه بإيصـاله الـنعم إيل خلقـه وقـت 
ـنفس  احلاـجـة والرضورة إليها،ورصفـهـا ـعـن الـظـاملني، ـبـل إهالكـهـم ـب

 . األداة، فسبحان اخلالق الرازق

                                                
، )٣١٦ / ١(تفسري السعدي ، و)١٥٦ /٣( فتح القدير، و)٤٢١ / ١٣(تفسري الطربي :  ينظر )١(

 .)١٧٩ / ٣( التفسري امليرسو
  



 

 

 

 


 


ن هذا املاء الذي ينزله اهللا تعاىل من السـامء جـزء منـه يسـكن األرض، إ

وجزء آخر يسلك ينابيع يف األرض، وجزء ثالث يساق أهنـارا، وهـذا املـاء 
ًالنازل بقدرة اهللا تعـاىل إذا كـان كثـريا تكونـت منـه السـيول العظيمـة التـي 

اه اجلوفيـة، تسقط إىل األرض مكونة مياه اآلبار، واألهنـار، والعيـون، وامليـ
 : التي نرشب منها، ونسقي زرعنا وأنعامنا، قال اهللا تعاىل 

١-  $ uZø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# Lä!$ tB 9ë yâ s) Î/ çm» ¨Y s3 óô r' sù í Îû ÇÚöë F{$# ( $ ¯R Î)ur 4ín? tã ¤U$ ydså ¾ Ïm Î/ 

tbr âë Ïâ» s) s9 ]١٨: املؤمنون.[ 

٢-öN s9 r& tç s? ¨b r& ©!$# tA tìR r& z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ¼ çm s3 n= |¡ sù yìã Î6» oY tÉ Ü Îû ÇÚ öë F{ $# ]الزمر :
٢١.[ 

٣ -  tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ôM s9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä ÷r r& $ yd Íë yâ s) Î/  ]١٧:الرعد .[ 


ول املطـر من اآليات السابقة يتبني لنا أن األرض هي املنتفعـة مـن نـز

عليها، وليست كلها بل هناك أماكن معينة هي التي تنتفع مـن نـزول املطـر 
عليها وهي اجلبال، واجلبال املنبسطة، واهلضاب، وقد سامها النبي صىل اهللا 

 جـاء رجـل ": قال  حيث  أنس بن مالكعليه وسلم يف احلديث الذي رواه
 هلكـت املـوايش  :إىل رسول اهللا صىل اهللا عليـه و سـلم فقـال يـا رسـول اهللا

وانقطعت السبل فادع اهللا فدعا رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم فمطروا من 



 
 

  
 

اجلمعة إىل اجلمعة فجاء رجل إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه و سـلم فقـال يـا 
فقال رسول . رسول اهللا هتدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت املوايش 

 وبطون األودية )١(س اجلبال واآلكاماللهم عىل رؤ(اهللا صىل اهللا عليه و سلم 
كـام جعـل اهللا  .٢" فانجابت عـن املدينـة انجيـاب الثـوب، )ومنابت الشجر

ُـسـبحانه وتـعـاىل ـمـن أـحـوال اـملـاء أن يـنـزل ـمـن الـسـامء فتـكـون األرض ـلـه  َّ ِ
َكالقيعان، ال حتبس ماء وال تنبت كأل، وهذه احلال هي السـنة التـي ذكرهـا  َّ ًُ ً ُ ِ ُ

َإن السنة ليس بـأن ال يكـون فيهـا مطـر، ": عليه وسلم بقولهّالنبي صىل اهللا  َّ ّ
ُولكن السنة أن متطر السامء وال تنبت األرض ِ ّ َّ")٣( . 

ُوالربكة كل الربكة ـ عباد اهللا ـ يف نزول املطر الذي تنبت به األرض وحتيى به  ََ
$ :املوات، كام قال تعـاىل uZ ø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB # Yëq ßg sÛ ÇÍÑÈ }ëÅ¿ ós ãZ Ïj9 ¾ Ïm Î/ Zo t$ ù# t/ 

$ \G øä ¨B ¼ çm uã É) ó¡ èS ur $ £J ÏB !$ oY ø) n= yz $ VJ» yè ÷R r& ¢Ó Åõ$ tR r& ur # Zéç ÏV ü2 ]٤٩، ٤٨:الفرقان[. 
 . وهلذا االنتفاع آثار، سيأيت احلديث عنها يف املبحث القادم

                                                
 مسند الشافعي ترتيب السندي . وهي الرابية أي األرض املرتفعة  اآلكام مجع أكم وهو مجع أكمة)١(

)٥٢١(. 
،ومعنى )٣٤٥ / ١ ( )٩٧١(، كتاب االستسقاء، باب الدعاء إذا انقطع السبل صحيح البخاري)٢(

 انكشفت وزالت وقوله انجياب الثوب أي عن اجلسـم فيعـرى وكـذلك عريـت : أي انجابت
ابـت الشـجر ُوبطون األو) السامء بعد زوال السحب  ِدية ومنَ َ فانجابـت عـن املدينـة انجيـاب "َ ْ

    .)٥٢١( مسند الشافعي ترتيب السندي .الثوب
 ).١٨/٢٦٧)(٨٧٣٦( مسند اإلمام أمحد ،يف مسند أيب هريرة ريض اهللا عنه  )٣(



 

 

 

 
 

 
–

، فهـم قبـل ل املطـرو نـز وبعـد قبلّبني اهللا سبحانه وتعاىل حال الناس
 الـذيِ غاية احلرية والقنوط واإلبالس ، لشدة حاجتهم إىل الغيث يف نزوله

ه يف غايـة هـم عنـد نزولـ، وطال انتظارهم له وتطلعهـم إليـه دون أن ينـزل
مـن حالـة ملطـر بنـزول ا حـول النفـوس ، فسبحان مـنراستبشواال  الفرح 

احلزن إىل حالة الفرح ، وجعل الوجوه مستبرشة بعد أن كانت عابسة يائسة 
َاهللاَُّ الذي يرسل الرياح فتثري سحابا فيبسطه يف السامء كيف :قال اهللا تعاىل  ْ َّ ُ َ َ َ ِّ ْ َُ ُِ ِ ِ َِ ُِ ُ ْ ً َ َُ َ َ ُ َّ

ِيشاء وجيعله كسفا فرتى الودق خيرج من خالله ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ْ َ ُ َ َُ َ َْ ًَ َ ََ ََ ْ ُ ْ فإذا أصاب به من يشاء من َ ْ َ َِ ُِ َ َ َ ِ َ َ ِ َ
ْعباده إذا هم  ُ ََ ِ ِ ِ َيستبرشونِ ُ ِ ْ َ ْ ِ وإن كانوا من قبل أن ينزل علـيهم مـن قبلـه)٤٨( َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ََ َْ ْ ُِ َ َ َّ َ َْ َْ ِ ُ ِ١ 

َملبلسني ِ ِ ْ َّ فانظر إىل آثار رمحة اهللاَِّ كيف حييي األرض بعد موهتا إن)٤٩( َُ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َ ََ ْ ْ َ َْ ََ َ َْ ْ ْ ُ ِ ْ ِ َ ََ َ َ ذلـك ُ ِ َ
ٌملحيي املوتى وهو عىل كل يشء قدير ِ ٍَ َْ ِّ َُ ََ َ ُ َ ْ َْْ َُِ] هؤالء القوم الذين ف ]٥٠-٤٨: الروم

َأصاهبم هذا املطر كانوا قنطني أزلني من نزول املطر إلـيهم قبـل ذلـك، فلـام 
، ويقـول الطـاهر بـن )٢(جاءهم، جاءهم عىل فاقة، فوقع منهم موقعا عظـيام

                                                
ِ من قبله وقوله : )١/٩٦٨( الكشاف الزخمرشي يف قال )١( ِ ْ َ ِّ من باب التكرير والتوكيد ، كقوله 

َ فَكان عاقبتهمآ أهنام يف النار خالدين فيها : - تعاىل - َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ َ َّ َُ َ َ َ َ َ " ومعنى التوكيد فيه الداللة عـىل أن 
عهدهم باملطر قد تطاول وبعد ، فاستحكم يأسهم ، ومتادى إبالسـهم ، فكـان االستبشـار عـىل 

 "قدر اغتاممهم بذلك 
 ).٦/٣٢٢(تفسري ابن كثري : ينظر  )٢(



 
 

  
 

أحـوال العبـاد يف وقـت نـزول املطـر ويف وقـت  وذكـر اخـتالف ":عاشور 
انحباسه بني استبشار وإبالس إدمـاج للتـذكري برمحـة اهللا إيـاهم ولالعتبـار 
ـيم  ـامء إىل عـظ ـك إـي ـأثرات نفوـسـهم يف الرساء والرضاء ويف ذـل ـاختالف ـت ـب
ترصف اهللا يف خلقة اإلنسان إذ جعلـه قـابال الخـتالف االنفعـال مـع احتـاد 

 السحاب خمتلـف االنفعـال مـن بسـط وتقطـع مـع العقل والقلب كام جعل
 .)١("احتاد الفعل وهو خروج الودق من خالله


ِاهللاَُّ الذي يرسل الرياح فتثري سحابا فيبسطه يف السـامء :قال اهللا تعاىل ِ ِ َِ َُّ ُ َ َ َ ِّ ْ ُِ ُ ْ ً َ َُ َ َُ ُ َّ

ًكيف يشاء وجيعله كسفا َ َ ِْ ُ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ فرتى الودق خيرج من خاللـه فـإذا أصـاب بـه مـن َ َ َ ْ ُ ْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ِْ َ َ َْ َ ََ
َيشاء من عباده إذا هم يستبرشون  ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ َ ْ ََ ِ ُ ْ وإن كانوا من قبـل أن ينـزل علـيهم )٤٨(َ ْ ُِ َ َ ْ ْ ََ َّ َ َْ َْ ِ َ ِ ُ ِ

ِمن قبله ِ ِْ َ ملبلسني ٢َْ ِ ِ ْ ْ فانظر إىل آثار رمحة اهللاَِّ كي)٤٩(َُ َ َْ ِ َ ْ ِ َ ََ َ ِ ُ َف حييي األرض بعد موهتا ْ ِ ْ ْ ََ َْ َ ََ ْ ِ ْ ُ
ٌإن ذلك ملحيي املوتى وهو عىل كل يشء قدير ِ ٍ َِ َْ ِّ َ َُ ََ َ ُ َ ْ َْْ َُِ َِ َّ] ٥٠-٤٨: الروم.[ 

تبني لنا اآلية الكريمة أن نزول املطر نعمة من اهللا تعاىل ورمحة يرحم به 
 تعاىل هنا هي عباده، وقد أمرنا اهللا تعاىل أن ننظر إىل هذه اآلثار ، ورمحة اهللا

املطر، واآلثار اخرضار األرض، وألوان اجلنات، والـثامر، واألشـجار،فهو 

                                                
 .)٣٢٥٧ / ١( ير والتنوير  التحر)١(
ِمن قبلهوقوله : )١/٩٦٨( الكشاف الزخمرشي يف قال )٢( ِ ْ َ ِّ من باب التكرير والتوكيد ، كقوله - 

َفكان عاقبتهمآ أهنام يف النار خالدين فيها  : -تعاىل  ُِ ِ ِ َِ َّ َ ََ َِ َ ُ ََ َ َ َ " ومعنى التوكيـد فيـه الداللـة عـىل أن 
فاستحكم يأسهم ، ومتادى إبالسـهم ، فكـان االستبشـار عـىل عهدهم باملطر قد تطاول وبعد ، 

 "قدر اغتاممهم بذلك 



 

 

 

نظر مرئي بالبرص، وكذلك يراد به نظر تدبر واستدالل واستبصـار وتفكـر 
 :ألن اآلية جاءت يف سياق االستدالل عىل قدرة اهللا تعاىل عىل إحياء املوتى

 إليها يف ناظرن ذه اآلثار إذا فمن أعظم تلك اآلثار حياة بعد موت، وتظهر ه
النفوس املستبرشة بعـد القنـوط ، ويف األرض املسـتبرشة بعـد اهلمـود؛ ويف 

َ فانظر إىل آثار رمحة اهللاَِّ كيف ،احلياة التي تدب يف الرتبة وتدب يف القلوب ْْ َ َْ ِ َ ْ ِ َ ََ َ ِ ُ
َحييي األرض بعد موهتا ِ ْ ْ ََ َْ َ َ ْ ِ ْ ُ قـال مـن حالـة  للداللة عىل رسعة االنت هناالفاءف
ـالنـظـر والـتـدبر وـهـذا . .الـيـأس إىل االستبـشـار ربهن ـعـىل قـضـية البـعـث  ـي

إحيـاء اهللا األرض ف ،ل القـرآينسـتدالعىل طريقـة اال. واإلحياء يف اآلخرة 
بعد موهتا برهان قاطع من أعظم األدلة عىل البعث بعد املوت؛ ألنه برهـان 

 يف -تعـاىل-رة اهللا حيس يتجدد بني يدي النـاس، ويشـاهدون فيـه آثـار قـد
اإلحياء املتجدد؛ وألن من أخرج النبات وجعـل يف األرض مـن كـل زوج 

َإن ذلـك هبيج فأحيا األرض بعد موهتا قادر عىل إحياء الناس بعد مـوهتم  ِ َ َّ ِ
َملحيي املوتى ْ َْْ َُِ . . ٌوهو عىل كل يشء قدير ِ ٍَ َْ ِّ َُ َ َ ُ َ . وكتـب عمـر بـن اخلطـاب

ُمروا الناس أن خيرجوا إىل الصحاري أيـام :  األجنادريض اهللا عنه إىل أمراء
 .)١(الربيع فينظروا إىل آثار رمحة اهللا كيف حيي األرض بعد موهتا

                                                
 .،ألمحد بن يوسف التيفايش)٢١٩ / ١(  رسور النفس بمدارك احلواس اخلمس )١(



 
 

  
 

 


 

 .مطرنا بفضل اهللا تعاىل وحده ال رشيك له 
 

، إن هذا املاء ال ينزل نتيجة مصادفة،أو بفعل شحنات كهربائية حمضة
 óO:بفعل غري ذلك، ولكن ينزله اهللا تعاىل، كام أخربنا، قـال جـل شـأنهأو  s9 r& tç s? 

ûcr& ©!$# tAtìR r& öÆÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB ßxÎ6óÁçF sù ÞÚöë F{$# ¸o §ç üÒøÉ èC 3 ûcÎ) ©!$# ì#ã ÏÜ s9 ×éçÎ7 yz  
، وإضافة نزول املطر ، وما يصـحبه مـن عوامـل الريـاح، والـربد، ]٦٣:احلج[

،وكانت العرب تفعل )١(ك إىل غري اهللا تعاىل كاألنواء كفر باهللا تعاىلوغري ذل
ذلك يف اجلاهلية، وجاء القرآن يف عدة آيات منه بتخليص العقيدة من أدران 
الرشك، إذ ال مـؤثر يف الـكـون إال اهللا تعـاىل، ـمـع علمـنـا بأنـه ـسـبحانه خيـلـق 

اب  هـي داخلـة يف األسباب التي ينعقد هبا هذا التـأثري، وتـأثري هـذه األسـب
 uq:مشيئة اهللا تعاىل، قال جل ذكـره  èd ì Ï% ©! $# ö/ ä. çé Éiç |¡ çÑ í Îû Îhé y9 ø9 $# Ìç ós t7 ø9 $# ur ( #Ó ¨L ym # såÎ) 

óO çFZ ä. Ü Îû Å7 ù= àÿ ø9 $# tû øï tç y_ ur N Ík Í5 8xÉ Ìç Î/ 7p t6 Íhä sÛ (#q ãm Ìç sù ur $ pk Í5 $ pk øE uä!% ỳ ìxÉ Íë ×# Ï¹$ tã 

ãN èd uä !% ỳ ur ßl öq yJ ø9 $# ` ÏB Èe@ ä. 5b% s3 tB (# þq ëZ sß ur öN åk ¨X r& xÝã Ïmé& óO Îg Î/   (# âq tã yä ©!$# tûü ÅÁ Î= øÉ èC ã& s! 

tûï Ïe$! $# ÷û Èõ s9 $ uZ oK øã pgU r& ô` ÏB ¾ Ín Éã» yd ûú sðq ä3 uZs9 z̀ ÏB tûï Ìç Å3» ¤±9 $# ÇËËÈ !$ £J n= sù öN ßg8pgUr& # såÎ) öN èd 

tbq äó ö7 tÉ í Îû ÇÚ öë F{ $# Îé öçtó Î/ Èd, ys ø9 $# 3 $ pk öâ r' ¯» tÉ â¨$ ¨Z9 $# $ yJ ¯R Î) öN ä3 ãä øó t/ #í n? tã N ä3 Å¡ àÿR r& ( yì» tG ¨B 

                                                
املراد بالكفر هنا الكفر األصغر، فهو يصدر عن الكفار بسبب نسـبة ذلـك إىل غـري اهللا وكفـران  )١(

فأما من ":هللا تعاىل هو اخلالق للمطر املنزل له بدليل قوله يف احلديثنعمته، وإن كان يعتقد أن ا
 إىل آخره، فأتى بباء السببية ليدل عىل أهنم نسبوا وجود املطر "٠٠قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته 

 ).٢٣٦(تيسري العزيز احلميد، رشح كتاب التوحيد : ينظر .إىل ما اعتقدوه سببا



 

 

 

Ío 4q uã ysø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# ( ¢O èO $ uZ øã s9 Î) öN ä3 ãè Å_óè tB N ä3 ã¤Îm7 t̂ ãZsù $ yJÎ/ óOçFZä. öcqè= yJ ÷ès? ] ٢٢: يونس-

 صـىل لنـا رسـول اهللا ":عن زيد بن خالد اجلهني أنه قال  ويف احلديث ،]٢٣
صىل اهللا عليه و سلم صالة الصبح باحلديبية عىل إثر سامء كانت مـن الليلـة 
فلام انرصف النبي صىل اهللا عليه و سلم أقبل عىل الناس فقـال هـل تـدرون 

بح مـن عبـادي مـؤمن يب ماذا قال ربكم قـالوا اهللا ورسـوله أعلـم قـال أصـ
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب 

  . )١("وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب
لننسب الفضل له، فام مطرنا إال بفضل اهللا ورمحتـه وال نقـول مـا إذن 

@ ö:قال األبعد حني سمع قول اهللا تعـاىل è% ÷L äê÷É uä uë r& ÷b Î) yx t6 ô¹ r& ö/ ä. ät!$ tB # Yë öq xî ` yJ sù 
/ ä3ã Ï? ù' tÉ &ä!$ yJ Î/ ¤ûü Ïè ¨B ]تأيت به الفؤوس واملعـاول، : قائلقال، ولربام ]٣٠:تبارك 
ـــول ـــه إال اهللا: نـق ـــأيت ـب ـــبحانهال ـي ـــده ـس ـــل وـح ـــو القاـئ  جــــل يف ، فـه
ـا:ـعـاله ًوأـسـقيناكم ـمـاء فراـت ً،ـل  Ìç: ـسـبحانه والقاـئ ÝàZ uã ù= sù ß`» |¡R M} $# 4í n< Î) 

ÿ¾ Ïm ÏB$ yè sÛ ÇËÍÈ $ ¯R r& $ uZö; t7 |¹ uä !$ yJ ø9 $# $ {7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $ uZ ø) s) x© uÚ öë F{ $# $ y) x© ÇËÏÈ $ uZ ÷K t7 /R r' sù $ pké Ïù 
$ {7 ym ÇËÐÈ $ Y6 uZ Ïã ur $ Y7 ôÒ s% ur ÇËÑÈ $ ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉ wU ur ÇËÒÈ t,Í¬ !#yâtn ur $ Y6ù= äñ ÇÌÉÈ Zp yg Å3» sùur $ |/r& ur ÇÌÊÈ 

$ Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷R L{ ur ]ّفواهللا لوال اهللا ما سقينا وال تنعمنا بـام ،]٣٢-٢٤:عبس
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  ).٤/١٥٢٤)(٩٩١(سقاء ، باب غزوة احلديبية ، كتاب االست صحيح البخاري)١(



 
 

  
 

öq s9 âä!$ t± nS çm» uZ ù= yè y_ % [`% ỳ é& üw öq n= sù öcrãç ä3 ô± n@ ]١(]٦٩-٦٣:الواقعة(. 

                                                
ًللهم لك الشكر عىل آالئك التي ال تعد وال حتىص، اللهم لو شئت جلعلت ماءنا أجاجا، ولكن ا )١(

ًرمحتك أدركتنا فجعلته عذبا زالال، فمنك ماؤنـا، ومنـك طعامنـا فلـك الشـكر ال نـحيص ثنـاء  ً ً
ًرجنا به ثمرات خمتلفا ألواهنا ومن اجلبال جدد بيض ًأمل تر أن اهللا أنزل من السامء ماء فأخعليك

ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود ومن النـاس والـدواب واألنعـام خمتلـف ألوانـه كـذلك إنـام 
اللهـم اجعلنـا مـن . اللهم فارزقنا اخلشية منـك،ُخيشى اهللاَ من عباده العلامء إن اهللا عزيز غفور

ًنا نسوق املاء إىل األرض اجلر ُ ُز فنخرج به زرعا تأكل منـه أومل يروا أ. العلامء أهل اخلشية منك ُ ُ
 .أنعامهم وأنفسهم أفال يبرصون

 



 

 

 





، وخاصـة األمطـار، )١(ِّ سـبب للـرزق عىل العمـوم طاعة اهللا تعاىلإن 

َّولـو أن :  تعـاىل اهللا فمنهـا قـول،آيات القرآن الكريموقد دلت عىل ذلك  َ ْ ََ
َأهل القـرى آمنـوا واتقـوا لفتحنـا علـيهم بركـات مـن السـمآء واألرض َ َ ْ ِّْ َ ْ ْ ٍَ َ َ َ ُِ َ َ ََ ْ َ 

النبات مما : السامء املطر  ومن بركات األرض  ومن بركات ، ]٩٦: األعراف [
 .يأكل الناس واألنعام 

ذكر تعـاىل يف هـذه اآليـة الكريمـة أن أهـل الكتـاب لـو أطـاعوا اهللا، و
ّ، والعمـل بـام فـيـه، لـيرس اهللا هلـم األرزاق وأرـسـل بإتباـعـهوأقـاموا كتـاهبم 

                                                
وهـذه القاعـدة التـي " ) :٣٤٧-٧/٣٤٦( يف ظـالل القـرآن- رمحه اهللا تعـاىل-قال سيد قطب )١(

يقررها القرآن يف مواضع متفرقة، قاعدة صحيحة تقـوم عـىل أسـباهبا مـن وعـد اهللا، ومـن سـنة 
واحلـديث يف هـذه القاعـدة عـن . ة؛ كام أن الواقع العميل يشهد بتحققها عىل مـدار القـروناحليا

ًوما من أمة قام فيها رشع اهللا ، واجتهت اجتاها حقيقيا هللا بالعمل الصـالح . األمم ال عن األفراد ً
 ما من أمـة اتقـت اهللا وعبدتـه وأقامـت رشيعتـه ، فحققـت. . واالستغفار املنبئ عن خشية اهللا 

ًالعدل واألمن للناس مجيعا ، إال فاضت فيها اخلـريات ، ومكـن اهللا هلـا يف األرض واسـتخلفها 
ًولقد نشهد يف بعض الفرتات أمما ال تتقي اهللا وال تقيم رشيعته؛ .فيها بالعمران وبالصالح سواء 

: ولـكـن هـذا إنـام هـو االـبـتالء ، وهـي مـع هـذا موسـع عليـهـا يف الـرزق ، ممكـن هلـا يف األرض
ونبلوكم بالرش واخلري فتنة ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوف ، تأكله آفات االختالل االجتامعي 

هذه القاعدة تصح عىل : أقول. "واالنحدار األخالقي، أو الظلم والبغي وإهدار كرامة اإلنسان
األفراد كذلك، وقد يلحظ أن اهللا تعاىل يرزق املؤمن  العايص، والكافر عىل حد سـواء، بـل قـد 

الربكـة يف الـرزق، : ون مقدار الرزق لغري املؤمن أكرب وأكثر، لكن الفارق يف ذلك أمران مها يك
ًوالرىض به ولو قل، وهذا ال يوجد عند الكافر، والعايص الـذين حيبـان املـال حبـا مجـا، واآليـة  ً َ َّ

 . اآلية ).٠٠٠ولو أن أهل القرى آمنوا(املذكورة تدل عىل ذلك 



 
 

  
 

ْولو  :  تعاىل اهللالاعليهم املطر، وأخرج هلم ثمرات األرض ق ْأهنم أقاموا ََ َُ ْ َُ ََّ
ِالتوراة واإلنجيل ومآ أنزل إليهم من رهبـم ألكلـوا مـن فـوقهم ومـن حتـت  ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ ْ ِّ َّ ِّ ْ َِ َ َِ ْ ُ ََ ِ ِ َ ِ ُ

ِأرجلهم ِ ُ ْ َ  ] ٦٦: املائدة[ .  
ًوبني يف مواضع أخر أن ذلك ليس خاصا هبم ، كقوله عن نوح ّ َ  عليه -ُ

َّفقلت استغفروا رب: وقومه-الصالة والسالم َ ُ ْ ُ ِكم إنـه كـان غفـارا يرسـل َ ِ ْ ُ ًْ َّ َ َ َ ُ َّ ُِ
َالسمآء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنـات وجيعـل  َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َْ ٍَ ِ َِّ ُ ْْ ْ ْ ْ ُ َ ِّ ْ ُْ َُّ ََ ٍ َ ِ ً

َلكم أهنارا ْْ َ ُ َّ ]  عليـه الصـالة والسـالم- وقولـه عـن هـود، ]١٢-١٠: نوح - 
َّوياقوم اسـتغفروا ربكـم ثـم ت: وقومه  ْ َُ ُ ْوبـوا إليـه يرسـل السـمآء علـيكم َّ ْ ْ ُ ُْ َ ََ ِ ِ ِ ِ

ُمدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم ِ َّ َّ ْ َُ ُ ًً ْ َ َ ُِّ ِْ ] وقوله عن نبينا عليـه الصـالة ، ]٥٢: هود 
ًوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إىل والسالم وقومه  ً َُ َّ ْ َ ُ ْ َّ ْ ََ ْ َّ ََ ُِّ ُِ َ ِ ِ َ
َ أجــل مســمى ُّ ٍ َ َ  ] املطــر، وقــال عــز :  ومــن املتــاع احلســن ،] ٣: هــود

ًوألو استقاموا عىل الطريقة ألسقيناهم مآء غدقا:وجل ََ ََ ً َّ ْ ُْ َ ََ َ َِّ َ]١٦:اجلن[. 
 بني صالح القلـوب واسـتقامتها عـىل  ظاهر ربطات السابقةفي اآليف

بني االستغفار وهذه ، وربط هدى اهللا، وبني تيسري األرزاق، وعموم الرخاء
 يـسـتنزل ـبـه اـلـرزق  ـعـىل اخلـصـوص ـعـىل أن االـسـتغفارـيـدلـممـا األرزاق 

 املستغفرين بالرزق الكثري عـىل لسـان  اهللا تعاىلوعدل فيها بيانوواألمطار، 
فاالستغفار من أعظم   -عليهم الصالة والسالم-، وهود، وحممد نبيه نوح

خـرج عمـر بـن ": ّالشـعبي قـال  األسباب املوجبة لنزول األمطار الغزيرة،
يا أمري املـؤمنني : يستسقي، فام زاد عىل االستغفار، ثم رجع فقالوااخلطاب 



 

 

 

 السـامء الـتـي )١(لقـد طلبـت املـطـر بمجـاديح: مـا رأينـاك استسـقيت، فـقـال
ِفقلـت اسـتغفروا ربكـم إنـه كـان غفـارا يرسـل  يستنزل هبا املطر، ثم قرأ ِ ِْ ُ ً ْ َ ُ َّْ َ َ َ َ ُُ ََّّ ُ ِْ ْ ُ َ
ًالسامء عليكم مدرارا َ ْ ْ َّْ ِ ُ َ َ َ َ،أ اآلية التي يف سورة هود حتى بلغ وقر: ْويزدكم َُ ْ َِ

ْقوة إىل قوتكم ُ ِ َّ َُّ َُ ِ ً")٢( . 
أن معصية اهللا تعاىل سبب لنقـيض مـا يسـتجلب ًكام أن فيها دليال عىل 

 . )٣(بطاعته

                                                
َجماديح مجع جمدح) ١( ْ َّ، وهو نجم من النجوم، وهو عند العرب من األنواء الدالة عىل املطر، فجعل ِ

ًاالستغفار مشبها باألنواء، خماطبة هلم بام يعرفونه، ال قوال باألنواء التي يزعمون أن من شـأهنا  ً ً َّ
 ).  ١/٧٠٠(ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري .املطر

 الطربي، و)٢/٤٧٤(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )٤٩٠٢(زاق يف مصنفه  األثر أخرجه عبد الر )٢(
ـه ثـقـات إال أـنـه " :١٧٧، وـقـال اـحلـافظ يف الـكـايف الـشـاف ص )٢٣/٦٣٣ (يف تفـسـريه رجاـل

 ."منقطع
 ).١٧ / ٦(أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن ) ٣(



 
 

  
 




 

بعد رحلة قرآنية رسيعة للبحث يف موضـوع املطـر مـن خـالل دالالت 
 خالل سياقاهتا، يمكن اسـتخالص النتـائج آياته القرآنية يف مواردها، ومن

 : اآلتية
املطر رمحة ينزله اهللا تعاىل من السامء ألجل العبـاد، والـبالد، والبهـائم،  -١

 .وكام ينزل الرمحة فهو سبحانه ينزل العذاب أيضا
أن هذا املاء النازل لسقيا اإلنسان، واحليوان، والنبات، جزء منه يسكن  -٢

 .، وجزء ثالث يساق أهنارااألرض، وجزء آخر يسلك ينابيع

أنواع املياه بدقة فائقة وصنفها بام يتناسب مع درجة القرآن عن  حتدث  -٣
فالقرآن يسمي املاء املقطر وهو ماء املطر باملاء الطهور ويسمي ، نقاوهتا

 ويسمي مـاء ، الذي نرشبه من األهنار واآلبار باملاء الفراتاملاء العذب
ُية من امللوحة باملاء األجاج، وقد ثبت البحر الذي حيتوي عىل نسبة عال

 .ًعلميا الفوارق الكبرية بني هذه األنواع

 .من أرسار التعبري القرآين خصوصيات االستعامل القرآين لأللفاظ -٤

ً من السامء نعمة عظيمة عىل أهـل األرض مجيعـا، وقـد ذكـر النازلاملاء  -٥
ناولـت هـذه  وقد ت،يف تسع وعرشين مرةهبذا املعنى يف القرآن الكريم  

 كــإخراج أنــواع :، ودالالت متنوعــة املواضــع موضــوعات عديــدة
، والبعـث الثمرات وتعدد أصناف اخللق، وإحيـاء األرض بعـد موهتـا

 .وبيان حقيقة احلياة الدنيا



 

 

 

تنوع أغراض نـزول املطـر مـا بـني رضب املثـل بـه، واإلحيـاء، والـنقم  -٦
 .والعذاب، والنعم واالمتنان

ه ينزل املطر، وهـذا فيـه إبطـال لـدعوة الكفـار يف أن اهللا تعاىل هو بفضل -٧
 .نسبة نزوله إىل األنواء

 .اإلصابة باملطر، والرصف أبلغ يف املنفعة واالمتنان للعباد -٨

أن املطر له أسامء، وأوصاف مذكورة يف القرآن الكريم، وكل تسمية أو  -٩
 .وصف فهو باعتبار معنى من معاين هذا املاء النازل من السامء

اهللا ـعـىل العـمـوم، واالـسـتغفار ـعـىل اخلـصـوص ـمـن أعـظـم أن طاـعـة  -١٠
 .األسباب املوجبة لنزول املطر

 .  معصية اهللا تعاىل من أهم أسباب حرمان نزول املطر -١١

 .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



مد األمني بن حممـد املختـار ، ملحأضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن -١

حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، : الشنقيطي، اعتنى به 
 .هـ١،١٤٢١بريوت، ط

ـوير-٢ ـر والتـن ـنرش التحرـي ـحنون لـل ـور، دار ـس ـن عاـش ـاهر ـب ـد الـط ، ملحـم
 .والتوزيع، تونس

تفسـري القـرآن العظـيم، إلسـامعيل عمـر ابـن كـثـري  = تفسـري ابـن كثـري -٣
 .هـ١٤١٨، ٤أبو الفداء، مؤسسة الريان، بريوت، طالدمشقي، 

، ملحمد بن يوسف بن عيل بن يوسف البحر املحيط = أيب حيان تفسري  -٤
عـادل عبـد املوجـود، وعـيل معـوض، دار الكتـب : بن حيـان، حتقيـق

 . هـ١٤١٣، ١العلمية، بريوت، ط
، إرشـاد العقـل السـليم إىل مزايـا الكتـاب الكـريم= تفسري أيب السـعود -٥

ملحمد حممد بن مصطفى أبو السـعود العـامدي، دار الكتـب العلميـة، 
 . هـ١،١٤١٩بريوت، ط

 تفسري البيضاوي، وهو مطبوع مع حاشية الشهاب عىل البيضاوي، دار -٦
 .م١٩٩٧/هـ١،١٤١٧الكتب العلمية، ط

ّمفاتيح الغيب، لفخر الدين حممد بن عمر الرازي، دار = تفسري الرازي  -٧
 .٣العريب، طإحياء الرتاث 

تيسـري الكـريم الـرمحن يف تفسـري كـالم املنـان، لعبـد = تفسري السعدي  -٨



 
 

  
 

حممد النجار، نرش الرئاسة العامـة : الرمحن بن نارص السعدي، حتقيق 
 .إلدارات البحوث العلمية بالرياض

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ملحمـد بـن جريـر  = تفسري الطربي -٩
  .هـ١٤٠٨ريوت، الطربي، دار الفكر، ب

، ١، دار اجلوزي، طعثيمني الكريم، ملحمد بن صالح التفسري القرآن  -١٠
 .هـ ١٤٢٣

اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد = تفسري القرطبي  -١١
عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، : األنصاري القرطبي، حتقيق 

 .هـ١٤٢٠، ٢بريوت، ط
ـ-١٢ ـري اـمل ـرين، مكتـبـة العبيـكـان، طيرس التفـس ــ ١٤٢٧، ١، لـعـائض الـق ـه

  . م٢٠٠٦=
مدارك التنزيل وحدائق التأويل، لعبد اهللا بـن أمحـد  =  تفسري النسفي-١٣

 .النسفي، دار الكتاب العريب، بريوت
  هتذيب التهذيب، ألمحـد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين، دار الفكـر،-١٤

 .م١٩٨٤- هـ١،١٤٠٤ط
ميد رشح كتاب التوحيـد، لسـليامن بـن عبـد اهللا بـن  تيسري العزيز احل-١٥

مكتبة نـزار مصـطفى : عادل سعد، النرش: حممد بن عبد الوهاب، ت
 .م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦الباز، ط 

 ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، مطبعة خزانة األدب -١٦
 .هـ١٢٩٩بوالق، 



 

 

 

لسـيوطي، دار الكتـب  يف التفسري املـأثور، جلـالل الـدين ا الدر املنثور-١٧
   .هـ١٤٢١، ١العلمية، بريوت، ط

 . م١٩٥٨حممد أبو الفضل إبراهيم، مرص، : ديوان امرئ القيس، تقيق  -١٨

يف عـلـم التفـسـري، أليب الـفـرج عـبـد اـلـرمحن ـبـن ـعـيل اـبـن  زاد املـسـري -١٩
، ١عـبـد الـرزاق املـهـدي، دار الكـتـاب الـعـريب، ط: ق اجلـوزي، حتـقـي

 .م٢٠٠١=هـ ١٤٢٢

، أليب العباس أمحـد بـن يوسـف ور النفس بمدارك احلواس اخلمسرس -٢٠
إحسـان : ، حتقيـق )ابن منظور(حممد بن جالل الدين : التيفايش، هتذيب

ـاس، نرش  ـنرش: عـب ـة للدراســات واـل ـريوت، ط-املؤسســة العربـي ، ١ ـب
 .م١٩٨٠

 تاج اللغة وصحاح العربية، إلسامعيل بن محـاد اجلـوهري، الصحاح -٢١
 .هـ١٣٧٦، ١ّ عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، طأمحد: حتقيق 

:  صحيح البخاري، أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيـق -٢٢
 .هـ١٤٠٧، ٣مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، الياممة، بريوت، ط

:  صحيح مسـلم، ملسـلم بـن احلجـاج القشـريي النيسـابوري، حتقيـق -٢٣
 . دار إحياء الرتاث العريب، بريوتحممد فؤاد عبد الباقي، 

 اجلامع بني الرواية والدرايـة، ملحمـد بـن عـيل الشـوكاين، فتح القدير -٢٤
  .هـ١٣٨٣، ٢مطبعة مصطفى البايب احللبي أوالده، مرص، ط

  .م١٩٨٠=هـ ١٤٠٠، لسيد قطب، دار الرشوق، يف ظالل القرآن -٢٥
ور األفريقـي، دار ، أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظـالعرب لسان -٢٦

 . هـ١٤١٤، ٣صادر، بريوت،ط



 
 

  
 

 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل، بريوت، املكتب اإلسالمي للطباعة النرش -٢٧
، أليب عبد اهللا إدريـس  الشـافعي، دار  مسند الشافعي ترتيب السندي-٢٨

 .الكتب العلمية، بريوت
لرمحن حبيب ا:  املصنف، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، ت-٢٨

 .    هـ٢،١٤٠٣األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
: ، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق مقاييس اللغةمعجم  -٢٩

ّاحتــاد الكتــاب العــرب، مرص، : عبــد الســالم حممــد هــارون، نرش 
  .م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣

 . ت مفتاح دار السعادة، البن القيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريو-٣٠
صـفوان داوودي، : ، للراغب األصفهاين، حتقيـق  مفردات ألفاظ القرآن-٣١

  .هـ١٤١٨، ٢دار القلم ، دمشق، والدار الشامية، بريوت، ط
يف تناسب اآليات والسـور، لربهـان الـدين البقـاعي، دار نظم الدرر  -٣٢

 .هـ١٣٩٦، ١األندلس، بالتعاون مع دائرة املعارف اإلسالمية، ط
، أليب احلسـن عـيل بـن حممـد بـن حبيـب املـاوردي، العيـونوالنكت  -٣٣

مؤسسة الكتب الثقافيـة، : عبد املقصود بن عبد الرحيم، نرش : تعليق 
  .ودار الكتب العلمية، بريوت

صفوان :  يف تفسري الكتاب العزيز، أليب احلسن الواحدي، حتقيق الوجيز -٣٤
 .هـ١٤١٥، ١طدار القلم، والدار الشامية، بريوت، : داوودي، نرش

 .، املكتبة الشاملة اإللكرتونيةالوسيط لسيد طنطاوي -٣٥



 

 

 

 
 




  
 ناصر بن محمد آل عشوان. د 

 
 نارص بن حممد آل عشوان .د

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةعضو هيئة التدريس ب •
 .األمني العام للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه •
 اإلسالمية سعود بن حممد اماإلم جامعة من حصل عىل درجة املاجستري •

 .)-ًودراسةً امجع– حزم ابن عند القرآن علوم: (بأطروحته
 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة منحصل عىل درجة الدكتوراه  •

 الكتاب أول منللقشريي  القرآن أحكام كتاب حتقيق: ( بأطروحته
 )األعراف سورة تفسري هناية إىل

 



 
 

  
 



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ًاحلمد هللا الـذي أنـزل عـىل عبـده الكتـاب ومل جيعـل لـه عوجـا، أنزلـه 

 والصـالة والسـالم عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه بأفصح لسـان، وأبلـغ بيـان،
 :أما بعد. وصحابته أمجعني 

فمن تأمل كتاب اهللا العزيز وجـده حمكـم الرسد، مـتقن السـبك، بـني 
 .كلامته، ومجله، وآياته، وسوره من الرتابط والتناسق أبلغه 

ومن ذلك التناسب بني القسم وجوابـه، فـاهللا تعـاىل يقسـم بـام يشـاء، 
بذاته، أو باسم من أسامئه، أو بصفة مـن صـفاته، أو بيشء مـن فيقسم تعاىل 

ًخملوقاتـه، ويف مواضـع ـيـأيت املقسـم بـه مـفـردا، ويف مواضـع أخـرى يتـعـدد 
 . املقسم به 

 مـن ذلـك مـا يناسـب جـواب القسـم، ملـن تأملـه - سبحانه –وخيتار 
 . وتدبره 

 يكشـف – أعني وجوه التناسب بني القسـم وجوابـه –وهذا اجلانب 
 .ًها من وجوه إعجاز القرآن الكريم يف أسلوبه ونظمه وج

 ولذا اخرتت الكتابة يف هذا املوضوع، ووسمته بـ 
  )١() التناسب بني القسم املفرد وجوابه ( 


اقترصت يف هذا البحـث عـىل مـا أقسـم اهللا بـه، دون مـا صـدر مـن  .١

                                                
 . ن شاء اهللا يف بحث مستقل إ) التناسب بني القسم املتعدد وجوابه (  سأفرد )١(



 
 

  
 

وق ال أقسام عىل لسان رسله، أو ما سجل عىل لسان خلقـه، فـاملخل
يقسم إال باخلالق سبحانه، وأما اخلالق فيقسم بام يشاء، وهنا تظهـر 

 .املناسبة واالرتباط 
اقترصت عىل القسم الظاهر دون املضمر ؛ ألن تقدير املقسـم بـه يف  .٢

 .القسم املضمر ال خيتلف 


 : قسمت البحث إىل مباحث، حسب املقسم به
  . القسم بلفظ اجلاللة:املبحث األول
 . القسم بربوبية اهللا تعاىل :املبحث الثاين
 . القسم بالقرآن :املبحث الثالث
  .r القسم بعمر الرسول :املبحث الرابع

 .القسم بالسامء ذات احلبك : املبحث اخلامس
 . القسم بالنجوم ومواقعها :املبحث السادس
  . القسم بالعرص :املبحث السابع

 بعـض مـا توصـلت لـه خـالل هـذا ثم ختمت البحث بخامتة، ذكرت فيهـا
 . البحث 

 .              ثم أعقبتها بثبت للمصادر واملراجع 


أذكر اآلية التي ورد فيها القسم، ثم أذكر املقسم به، واملراد بـه، ثـم جـواب 
 .القسم، واملراد به، ثم وجه التناسب بني القسم وجوابه 



 

 

 

ـه أو ج ـراد باملقـسـم ـب ـا وإن ـكـان يف اـمل ـره، مبيـن ـإين أذـك ـه ـخـالف ـف ًواـب
  . - يف  الغالب –الصواب 

ومن اهللا استلهم الصـواب، وهـو املوفـق واهلـادي إىل سـواء السـبيل، 
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 


 

 :   ني مهايف موضع) اهللا ( أقسم تعاىل بلفظ اجلاللة 
ــــاىل . ١ ــــه تـع M  5  4 :قوـل  3 2 0 /  . -  , +    *

6L  ]٥٦: النحل.[ 
 : جواب القسم

 M6  5   4  3L أقسم تعاىل عىل سؤال هؤالء املرشكني عام كـانوا 
 . يفرتون من الكذب عىل اهللا، أن له رشيًكا 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

تعـاىل املـألوه املعبـود، املقسم به لفظ اجلاللة الدال عـىل أنـه سـبحانه و
املستحق للعبادة دون ما سواه، وهؤالء أرشكوا معه غـريه فـيام يتقربـون بـه 

 مـع كـون هـذه - التـي ال تنفـع وال ترض -من القربـات إىل هـذه األصـنام 
 .األرزاق من اهللا 

 .فناسب أن يقسم بإلوهيته لبيان استحقاقه للعبادة دون ما سواه 
كـون مـن األمـور املسـتغربة الداعيـة إىل ولكون ما فعلـه هـؤالء املرش

التعجب من صنيعهم،  أتى القسم هنا بالتاء للداللة عىل كون هذا الصـنيع 
 والقسم بالتاء خيتص بـام يكـون املقسـم عليـه ((: ًمستغربا، قال ابن عاشور

ًأمرا عجيبـا ومسـتغربا، فاإلتيـان يف القسـم هنـا بحـرف التـاء مـؤذن بـأهنم  ً ً
   )١( . ))ًبا بمقدار غرابة اجلرم املسؤول عنه ًيسألون سؤال عجي

                                                
  .١٨١ / ١٤:   التحرير والتنوير)١(



 

 

 

M  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å : قوله تعـاىل . ٢   Ä  Ã  Â  Á   À

  Ð  Ï   Î  Í  ÌL  ]٦٣: النحل. [   
 :جواب القسم

 M   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á
 Ð  ÏL  

نبيـائهم، إرسال الرسل إىل األمم السابقة، وتكـذيبهم أل: املقسم عليه
 .واتباعهم للشيطان كام هو حال قومك معك 

واملقصود بالقسم هنا هؤالء املكذبني، وليس املقصـود بـه رسـول اهللا 
r فهو ليس يف شك من ذلك ،. 

 إثبات إرسـال الرسـل إىل األمـم -ً أيضا –وليس املقصود من القسم 
ذكـر وجـه السابقة، فإن هذا أمر ال ينكره الكفار، وإنام املقصـود مـن ذلـك 
 .الشبه بني إضالل الشيطان للمرشكني، وإضالله لألمم السابقة 

 لقصـد إبالغـه إىل أسـامع r  النبـيه اخلطـاب إىلّووجـ ((: قال ابن عاشور
 فتأكيد اخلرب بالقسـم منظـور فيـه إىل ، الناسىفإن القرآن منزل هلد الناس،

 .   يشك يف ذلك الrاملقصودين باخلرب ال إىل املوجه إليه اخلرب، ألن النبي 
  .    M Ê  É  È  ÇL :  ومصب القسم هو التفريع يف قوله تعاىل

وشأن التاء املثناة .   وأما اإلرسال إىل أمم من قبلهم فال يشك فيه املرشكون
 :مصب القسم هنا هو املفـرد بقولـه تعـاىل يف قسم عىل مستغرب،    أن تقع 

MÊ  É  È  ÇL  ـم ـزيني الـشـيطان ـهل ـأثري ـت ـدما ألن ـت ـم بـع أعامـهل
 . جاءهم من إرشاد رسلهم أمر عجيب



 
 

  
 

 فمـن ذلـك عـدم اإليـامن ،وتزيني الشيطان أعامهلم كناية عن املعايص
 ومنها االبتداعات املنافية ملـا جـاءت بـه الرسـل  ،بالرسل وهو كامل التنظري

 أن : واملقـصـود،مـثـل ابـتـداع املرشـكـني البـحـرية والـسـائبة عـلـيهم الـسـالم ،
ا مـسـلك ـمـن ـقـبلهم ـمـن األـمـم الـتـي زـيـن ـهلـم الـشـيطان املرشـكـني ـسـلكو

   )١( . ))أعامهلم
وما ذكره ابن عاشور من أن املقصود من القسم بيان سلوك املرشكني 
لطريق من سبقهم من األمم التي زين هلم الشيطان، يؤيده سـياق اآليـات، 

 .حيث إن سياق اآليات يتحدث عن الرشك وصوره 
 :وابهوجه التناسب بين القسم وج

املقسم به هو لفظ اجلاللة، الدال عىل انفراد اهللا بالعبـادة، واسـتحقاقه 
رصف مجيع أنواع العبادات والقربات إليه دون ما سواه، وهؤالء املرشكون 
أرشكوا باهللا وكفروا به، واتبعوا الشيطان، مع إقامة احلجة علـيهم بإرسـال 

 .بقة الرسل إليهم، كام هو حال من سبقهم من األمم السا
 .فناسب أن يقسم بلفظ اجلاللة، ملا تضمنه من إفراده بالعبادة 

ويف القسم بلفظ اجلاللة، الذي هو اسـم اهللا األعظـم مـن املهابـة  
والتعظيم ما ال خيفى، فناسب أن يقسم بـه، لبـث اخلـوف يف هـذه القلـوب 

 .التي استامهلا الشيطان، فكانت من أتباعه 

                                                
  .١٩٤ / ١٤:   التحرير والتنوير)١(



 

 

 




 

ـوله   ـه مضــافة إىل رـس ـاىل بربوبيـت ـة مواضــع، rأقـسـم تـع  يف ثالـث
ومـضــافة إىل الـســامء واألرض يف موـضــع واـحــد، ومـضــافة إىل املـشــارق 

 . واملغارب يف موضع واحد 
  .rرسول اهللا : القسم بربوبية اهللا تعالى مضافة إلى المخاطب. أ 
´  M  ²  ±     °   ¯  ®  ¬  ¸  ¶    µ : قـال تـعـاىل . ١    ³

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹L  . ]٦٥: النساء. [  
¯   °    ±  M   ̧ ¶    µ   ́ ³  ² :  قوله تعاىل:جواب القسم

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹L .  
 فيام شجر بينهم، ثم rنفي اإليامن عن اخللق حتى حيكموا رسول اهللا 

 .ً ويسلموا تسليام rرسوله ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قىض 
 : وجه التناسب بين القسم وجوابه

ــتيض اإلصـــالح   ــرب يـق ــظ اـل ــه، ولـف أقســـم ســـبحانه بربوبيـت
، ومن ضمن ذلك ترشيع ما يصلح الناس من أحكام، ومنها ما )١(والرعاية

  .rجاء به الرسول 
 ومل rً ردا عىل من طعن يف مقامه rوأضاف هذه الربوبية إىل رسوله 

  )٢(. يمه يرض بتحك
                                                

  .١٨٩: ، املفردات١٤٢ / ١: جامع البيان:  انظر)١(
 سواء قلنا بأن سبب نزول هذه اآلية قصة الزبري يف خصومته مع األنصاري، أم أهنا نزلت فيمن )٢(

، أحكام القرآن البن ٢٠١ / ٧: جامع البيان: ب نزوهلاانظر يف سب. يريد التحاكم إىل الطاغوت 
= 



 
 

  
 

ً وجها قريبا من هذا، حيـث – رمحه اهللا –وقد ذكر الشيخ ابن عثيمني  ً
وتأمل أيضا املناسبة بني املقسم به و املقسم عليه، فاملقسم به ربوبيـة ((: قال

ً حتكيام تاما rهو عدم اإليامن إال بتحكيم النبي : ، واملقسم عليهrاهللا لنبيه  ً
بـول، فـإن ربوبيـة اهللا لرسـوله تقـتيض أن يستلزم االنرشاح و االنقيـاد والق

مقـتيض الربوبيـة أن ال ًيكون ما حكم به مطابقا ملا أذن به ربه ورضيه، فـإن 
  )١(  .  ))يقره عىل خطأ ال يرضاه له 

!  M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç : قال تعاىل . ٢

  ,   +   *   )  (   '  &  %   $  #   "L  ]احلجـر :
٩٣-٨٩[  .   

 : جواب القسم
,  M : قوله تعاىل    +  *   )  (   'L . 

 الـذين جعلـوا )٢(من العلامء من جعل السؤال متوجهـا إىل املقتسـمني 
                                                

، ٥٢٠ / ١: ، تفسـري القـرآن العظـيم٤٤٠ / ٦: ،  اجلـامع ألحكـام القـرآن٥٧٨ / ١: العريب =
  .١١١ / ٥: التحرير والتنوير

  . ١٨:  رسالة يف زكاة احليل)١(
أن املقتسمني هـم : ل، األول اختلفت أقوال املفرسين يف املراد باملقتسمني ومردها إىل ثالثة أقوا)٢(

رهط من قوم صالح، تقاسموا عىل تبييته وأهله، وعىل هذا فيكون االقتسام مأخوذا من القسـم 
أهل الكتاب، سموا بذلك ألهنم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، أو : الثاين. بمعنى اليمني 

مجاعـة مـن كفـار : الثالـث. هذه السورة يل، وهذه السـورة لـك : ألهنم كانوا يقولون مستهزئني
قريش، اقتسموا القرآن، فجعلوا بعضه شعرا، وبعضه كهانة، وبعضه سحرا، وبعضـه أسـاطري 

 .األولني، وعىل هذين القولني يكون االقتسام من التقسيم 
= 



 

 

 

  .)٢( )١(القرآن عضني 
 الكـافر -وذهب بعض أهل العلم إىل أن اآلية عامة يف سؤال اجلميع 

 ضمري عام، ((:  عىل حد سواء، قال ابن عطية يف تفسري هذه اآلية-واملؤمن 
ووعيد حمض يأخذ كل أحد منه بحسب جرمه وعصيانه، فالكافر يسأل عن 

، وعن الرسل، وعن كفره وقصده، واملؤمن العايص يسأل )ال إله إال اهللا ( 
  )٣( . ))عن تضييعه، واإلمام عن رعيته، وكل مكلف عام كلف به 

 r رسوله والذي يدل عليه سياق اآليات القول األول، حيث أمر اهللا تعاىل

                                                

وقد ذهب ابن جرير إىل عموم اآلية، وذهب ابن عطية والشنقيطي إىل تضـعيف القـول األول،  =
ية تشمل القولني األخرين، وإن كانت القرينة يف اآلية تؤيد الثالث، كذا واختار الشنقيطي أن اآل

 .قال الشنقيطي 
  .  ١٩٧ / ٣: ، أضواء البيان٣٥٥ / ٨: ، املحرر١٢٩ / ١٤: جامع البيان: انظر

أهنـم فرقـوا : عضيت اليشء تعضية، إذا فرقتـه، فيكـون املعنـى:  إما أن تكون مأخوذة من قوهلم)١(
 .ن، إذ جعلوه شعرا، وسحرا، وكهانة، وأساطري األولني القول يف القرآ

 . َقوهلم بأن القرآن سحر ، فالعضه بلسان قريش السحر : وإما أن يكون معناها
شـعر، وسـحر، وكهانـة، ونحـو : أهنم عضهوا القـرآن وهبتـوه فقـالوا هـو: وإما أن يكون املعنى

 .ه، وقذفته ببهتان إذا هبت: عضهت الرجل أعضهه عضها: ذلك، مأخوذا من قوهلم
، تفسـري ٩٢ / ٢: معـاين القـرآن للفـراء: انظـر. وهذه املعاين متقاربة، كام ذكر ذلك ابن جريـر 

  . ٢٥٦ / ٨: ، املحرر١٣٤ / ١٤: ، جامع البيان٢٣٩: غريب القرآن البن قتيبة
  .١٣٩ / ١٤: جامع البيان: انظر )٢(
، والرازي يف ٢٥٩ / ١٢: القرطبي يف تفسريهوممن ذهب إىل هذا  . ٣٥٧ / ٨: املحرر الوجيز )٣(

  .١٦٣ / ٣: ، والشوكاين يف تفسريه٤٩٧ / ٦: ، وأبو حيان يف تفسريه١٦٩ / ١٩: تفسريه



 
 

  
 

 أنه rأن يصدع برسالة ربه، وأن يعرض عن املرشكني، وأخرب تعاىل رسوله 
/  M     6  5  4  3  2   1  0 : قد كفاه املستهزئني، قال تعاىل   .

>  =   <   ;   :   9  8  7?  E   D  C   B   A   @  
G   F I   HL  ]٩٧-٩٤: احلجر. [  

 : وجه التناسب بين القسم وجوابه
 املكذبني وزعمهم أن القرآن شعر، وسحر، ونحو ذلك مما أن يف قول

 .  املبلغ هلذا القرآن rقالوا، فيه طعن يف القرآن الكريم، ويف رسول اهللا 
، والربوبـيـة تـقـتيض اختـيـار األـصـلح rفأقـسـم اهللا تـعـاىل بروبيـتـه لرـسـوله 

  .rللعباد، وتقتيض الرعاية، والتدبري، والدفاع عن رسول اهللا 
 فتسبب عن فعلهم هذا أنا نقسم باملوجد لك، املـدبر ((: يقال البقاع

   )١( . ))ألمرك، املحسن إليك بإرسالك  لنسألنهم أمجعني 
 إيـامء r ووصف الرب مضافا إىل ضـمري النبـي ((: وقال ابن عاشور

إىل أن يف السؤال املقسم عليه حظا من التنويه به، وهـو سـؤال اهللا املكـذبني 
 )٢( . )) rل رب يغضب لرسوله عن تكذيبهم إياه سؤا

M  J :  قال تعاىل .٣   I  H       G   F   E  D  CL  ]
  ] .٦٨: مريم

 :جواب القسم
 M J   I  H   G   F   E  DL    

                                                
  .٢٣٧ / ٤:  نظم الدرر)١(
  .٨٧ / ١٤:  التحرير والتنوير)٢(



 

 

 

أن هؤالء املنكرين للبعث والنشور سيحرشون وجيمعون مع أوليائهم 
  )١(. ًمن الشياطني، وسيحرضون حول جهنم جثيا عىل ركبهم 

 : سب بين القسم وجوابهوجه التنا
تربيـة : املقسم به هـو الـرب سـبحانه وتعـاىل، ومـن مقتضـيات الـرب

البعـث، :  واألخروية، ومنهاةالناس، والقيام بمصاحلهم وشؤوهنم الدنيوي
 .واجلزاء 

 انتـصــار لرـســوله، ورد ـعــىل rويف إضــافة املقـســم ـبــه إىل رـســوله 
ء هـؤالء املنـكـرين املسـتهزئني بـه، حـيـث إن سـياق اآلـيـات يشـعر باـسـتهزا

M   4  3  2 : ، وتكذيبهم ملا أخرببه، قال تعاىلrبالرسول    1   0   /
  6   5L  ]٦٦: مريم [ .  

 وملا كان كالم الكافر صورته صورة االستفهام، وهو ((: قال البقاعي
ًجحد يف احلقيقة وإنكار، وكان إنكار املهدد ليشء يقتدر عليـه املهـدد سـببا  ُ َّ

ًسام عليه، قال تعاىل جميبا عن إنكاره، مؤذنا بالغضب عليهم ألن حيققه له مق ً ً
ً تفخيام لشأنه، وتعظيام ألمرهrًباإلعراض عنهم، خماطبا لنبيه  ً : MCL 

 )٢( .))املحسن إليك باالنتقام منهم 
 : القسم بروبية اهللا للسماء واألرض. ب 

  .]٢٣: الذاريات[  M §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡� ~L: قال تعاىل
                                                

  .٥٨٧ / ١٥: جامع البيان:  انظر)١(
، ٢٧٥ / ٥: ، وإرشاد العقل السليم٢٠٦ / ٢١: مفاتيح الغيب: ، وانظر٥٥١ / ٤:  نظم الدرر)٢(

  .١٤٦ / ١٦: والتحرير والتنوير



 
 

  
 

 :جواب القسم
 M§  ¦ ¥ ¤   £ ¢L  . 

 :أربعة أقوال) إنه(ويف عود الضمري يف 
ما ذكر يف اآلية : الثالث. rإىل الرسول : الثاين. عوده للقرآن : األول

مـا وعـدوه مـن اجلـزاء، : الرابـع. السابقة من أمر الـرزق، ومـا وعـدوا بـه 
  )١(. والبعث والنشور 

ـذي  ـو اـل ـع، وـه ـات، والصــواب، الـقـول الراـب يظـهـر ـمـن ـسـياق اآلـي
وأغراض السورة، فقد افتتحت السورة باإلقسام عىل وقوع البعـث، وكـذا 

  )٢(. ما بعدها من اآليات هو حديث عن البعث والنشور 
 .وسيأيت يف بيان تناسب القسم ما يؤيد هذا القول 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه
تربيـة : ضـيه ربوبيتـه مـنيف القسم بربوبية اهللا تعـاىل إشـارة إىل مـا تقت

الناس، والقيام بمصاحلهم، وبكل ما من شأنه نفعهم دنيـا و أخـرى، ومـن 
 .   اإليامن بالبعث، واجلزاء : أعظم ما تستقيم به حياهتم

أوضح دليل : ويف القسم بربوبيته تعاىل مضافة إىل السموات واألرض

                                                
،فتح ٥٥٢ / ٩: ، البحر املحيط٣٦٨ / ٥: ، النكت والعيون٥٢٣ / ٢١: جامع البيان:   انظر)١(

 .٥/٩٨: القدير
تفسـري القـرآن : انظـر. ابن كثري، والقاسمي، والسعدي، وابـن عاشـور :  وقد اختار هذا القول)٢(

: ، التحرير والتوير٧٥٢: ، تيسري الكريم الرمحن١٩٨، ١٥: ، حماسن التأويل٢٣٥/ ٤: ظيمالع
٣٥٥ / ٢٦ .  



 

 

 

ذا القسـم عىل صدق ما يوعدون به، من البعث واجلزاء، ولذا مهـد قبـل هـ
باإلـشـارة  إىل يشء ـمـن آـيـات اهللا الداـلـة ـعـىل قدرـتـه يف األرض، والـسـامء، 

 )١(. واألنفس 
: ومما يؤكد أن اإلقسام برب السموات واألرض فيه دليل عىل البعث

ـق الـسـموات  ـتدالل بخـل ـن االـس ـه ـم ـن كتاـب ـاىل يف مواضــع ـم ـره تـع ـا ذـك ـم
 §    ¤  ¥  ¦ M: قال تعاىل: واألرض عىل قدرته عىل البعث

°  ¯   ®    ¬  «  ª  ©    ¨L  ]وقــال تعــاىل]٥٧: غــافر ، :
M´   ³  ²  ±   °     ̄   ®  ¬    «   ªµº  ¹  ¸  ¶  L 

  ] .٨١: يس[
 : القسم بربوبية اهللا للمشارق والمغارب. ج 

.  /   M : ـقــال تـعــاىل    -   ,       +  *   )  (   '   &  %   $       #   "   !

  0L  ]٤١: املعارج. [  
وهـي إمـا  أقسم سبحانه بـرب املشـارق واملغـارب، ((:  ابن القيمقال

أن كل موضـع  و أأو مشارق الشمس ومغارهبا، مشارق النجوم ومغارهبا،
وثنـى  وأفرد يف موضع، ذلك مجع يف موضع،لف. من اجلهة مرشق ومغرب 

 )٢( . )) يف موضع آخر

                                                
  . ٨٧: إمعان يف أقسام القرآن:  أشار إىل يشء من ذلك الفراهي)١(
: ، ودفـع إهيـام االضـطراب١٠٧ / ١٥: املحرر الوجيز: وانظر . ٢٨٨:  التبيان يف أيامن القرآن)٢(

٢٧ .  



 
 

  
 

 :جواب القسم
 M0   /  .   -   ,    +  *  ) (  '   &L.  

 تعاىل بربوبيته للمشارق واملغارب عىل قدرته عىل تبديلهم بخري أقسم
 .منهم، وأنه ال يفوته يشء من ذلك، وال يمتنع عليه 

,   -M : وقد اختلف املفرسون يف املراد بالتبديل يف قوله   +L.  
اإلتيـان بأنـاس : فذهب ابن جرير إىل أن املـراد بالتبـديل بخـري مـنهم

  )١(. أطوع منهم
 فحيث وقع التبديل بخـري مـنهم فهـو إخبـار عـن  ((:  القيموقال ابن

 )٢(.  )) ويأيت بأطوع وأتقى له منهم يف الدنيا قدرته عىل أن يذهب هبم،
أهنم يعادون يـوم القيامـة بأبـدان خـري : أما القول الثاين يف معنى اآلية

 .من أبداهنم 

                                                
، ١٠٨ / ١٥: املحرر الوجيز: ، وهذا مذهب مجهور املفرسين٢٨٢ / ٢٣: جامع البيان:  انظر)١(

  .٢٧٧ / ١٠: ، البحر املحيط٢٤٥ / ٢١: اجلامع ألحكام القرآن
ومن املالحظ أن ابن القـيم يف موضـع آخـر ذهـب إىل أن  . ٢٩١، ٢٩٠:  التبيان يف أيامن القرآن)٢(

فإنه أقسم سبحانه عىل عموم ) سأل سائل ( وأما سورة : إعادهتم بعد موهتم، حيث يقول: املراد
إذ هو ؛ فذكر املشارق واملغارب بلفظ اجلمع  وصحة تعلقها بإعادهتم بعد العدم، قدرته وكامهلا،

أو كل   أو مشارق الشمس ومغارهبا،،سواء أريد مشارق النجوم ومغارهبا عىل املقسم عليه، أدل
ذلك آية وداللـة عـىل قدرتـه تعـاىل عـىل أن يبـدل أمثـال فكل  جزء من جهتي املرشق واملغرب،

أيت الشمس كل يوم من تكام  فيأيت هبم يف نشأة أخرى، وينشئهم فيام ال يعلمون، هؤالء املكذبني،
  ] .٢٨٩: التبيان يف أيامن القرآن . [ ذهب يف مغربتمطلع و



 

 

 

  )١(. اشور وهذا ما ذهب إليه ابن كثري، وهو رأي السعدي، واختيار ابن ع
ويمكن أن يقـال بـأن مـا ذكـره أصـحاب القـول الثـاين نتيجـة للقـول 
ًاألول، فإن من كـان قـادرا عـىل الـذهاب هبـؤالء، واإلتيـان بخـري مـنهم يف 

 .الدنيا، قادر عىل إحيائهم مرة أخرى 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

رق أن يف القسـم بـرب املشـا: عـىل القـول األول يكـون وجـه التناسـب
واملغرب داللة عىل قدرة اهللا سبحانه عىل هذا التبـديل، فـإن معنـى ربوبيتـه 

 . ربوبيته للعامل  كله : للمشارق واملغارب
فإن اهللا أقسم بربوبيته للمشـارق واملغـارب، : وأما عىل القول الثاين •

 .وهذه الربوبية تقتيض البعث 
ارة إىل البـعـث ـمـن ويف إـضـافة ربوبـيـة اهللا تـعـاىل إىل املـشـارق واملـغـارب إـشـ

 )٢(. تشبيه رشوق الشمس بعد غروهبا باإلحياء بعد املوت : حيث

                                                
 هذا الذي يفهم من –ابن القيم : وذهب إىل هذا الرأي .  ٤٢٣ / ٤: تفسري القرآن العظيم:  انظر)١(

 / ٢٩: ، التحرير والتنـوير٨٢٢: ، تيسري الكريم الرمحن-كالمه السابق انظر احلاشية السابقة  
١٨٠ .  

، التحريـر ٢٨٩: التبيـان يف أيـامن القـرآن: انظر. ابن القيم، وابن عاشور  :  أشار إىل هذا الوجه)٢(
    .١٧٩ / ٢٩: والتنوير



 
 

  
 






 : أقسم تعاىل بالقرآن يف مواضع من كتابه الكريم
 : القسم بالقرآن موصوفًا بالحكيم . ١

@  M  C  B  A :  قال تعاىل   ?  >   =   <L  ]٣-١: يس[ .  
، وهـذا الوصـف حيتمـل أن )احلكـيم ( ً موصـوفا بــ )١(القرآن أقسم تعاىل ب

ِحمكـم، أي: يكون بمعنـى ُحمَكـم، فهـو حمكـم : ُمـتقن لألشـياء، أو بمعنـى: ُ
ُمتقن، ال يتعرض لبطالن وتناقض، وكذلك أحكـم يف نظمـه ومعانيـه فـال 

وهذه املعـاين كلهـا . حاكم، لوجوب الرجوع إليه : يلحقه خلل، أو بمعنى
  )٢(. حمتملة

                                                
، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس، )يـس ( لعلم مـن ذهـب إىل أن املقسـم بـه هـو  هناك من أهل ا)١(

 .وعكرمة
  .٤١٠ / ١٧: ، اجلامع ألحكام القرآن٣٩٨ / ١٩: جامع البيان: انظر

وغريه من احلروف املقطعة التي أبتدأ اهللا هبـا تسـعا وعرشيـن سـورة مـن ) يس ( والصواب أن 
مـن املتشـابه الـذي اسـتأثر اهللا بعلمـه، وهـذا مـا سور القرآن الكريم، أهنا حروف مفردة، وأهنا 

 .اختاره مجع من املحققني 
، ٢٦ / ١: ، فـتح القـدير٢٩٩: ، التبيـان يف أيـامن القـرآن٣٧ / ١: تفسري القرآن العظيم: انظر

  .  ٨: ، تفسري سورة يس للشيخ ابن عثيمني٥ / ٣: أضواء البيان
، الربهـان يف علـوم ٤١٠ / ١٧: حكـام القـرآناجلـامع أل:  انظر معاين وصف القـرآن بـاحلكيم)٢(

، تيسـري ٣٤٥ / ٢٣: ، التحرير والتنوير١٤٧ / ١: ، اإلتقان يف علوم القرآن١/٣٧٦: القرآن
  .١٠: ، تفسري سورة يس البن عثيمني٦٣٨: الكريم الرمحن



 

 

 

 : جواب القسم
 MC  B  AL  

 فيام أخرب به، وعىل أنه من مجلة رسل rأقسم تعاىل عىل صدق رسوله 
 . رب العاملني 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه
ٌوجه التناسب ظاهر بني، فهو إقسام بدليل صدقه  ٌr عىل صـدقه فـيام 

 .أخرب به
و القـرآن وهـ وال خيفـى مـا بـني املقسـم بـه،((: يقول الشيخ السعدي

وأنه  ، من االتصالrوهو رسالة الرسول حممد  وبني املقسم عليه، احلكيم،
 ًالقـرآن احلكـيم لكفـى بـه دلـيال لو مل يكن لرسالته دليل وال شاهد إال هذا

بل القرآن العظيم أقوى األدلة املتصلة املسـتمرة  ا عىل رسالة حممد،ًوشاهد
 )١(. ))rلة حممد ارسعىل رسالة الرسول فأدلة القرآن كلها أدلة ل

ًوتأمل كيف أقسم بالقرآن موصوفا باحلكيم، فمع كون القرآن شاهدا  ً
، إال أن يف وصـف القـرآن بـاحلكيم دليـل عـىل rعىل صدق رسـالة حممـد 

  .rصدق رسول اهللا 
املتقن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من ) احلكيم ( فمن معاين 

 . ض، حمكم النظم واملعاين ال يلحقه خلل خلفه، فال تناقض فيه وال تعار
ًأيضـا كونـه متضـمنا للحكمـة، فهـو حكـيم يف ) احلكـيم(ومن معاين  ً

 .أحكامه وترشيعاته، فأحكامه كلها عدل، موافقة للفطرة والعقل السليم 
                                                

  . ٢٤٠ / ٦: ، وانظر نظم الدرر للبقاعي٦٣٨:  تيسري الكريم الرمحن)١(



 
 

  
 

ومن تأمل هذا أيقن أنه من لدن حكيم خبري، وأنه ال يمكن أن يكون 
رسل من قبل ربه، وشاهده عىل ذلـك  مrمن كالم البرش، فتعني أن يكون 

 . هذا الكتاب احلكيم 
ًويف ختصيص القـرآن باإلقسـام بـه أوال، وبوصـفه ((: قال أبو السعود

، مـن حيـث rًباحلكيم ثانيا، تنويه بشأنه، وتنبيه عىل أنه كام يشهد برسـالته 
ًنظمه املعجز املنطوي عىل بدائع احلكم، يشهد هبا من هذه احليثية أيضا، ملـا 

حتقيق مضمون اجلملة القسمية، وتقوية أن اإلقسام باليشء استشهاد به عىل 
ًلثبوته، فيكون شاهدا به ودليال عليه قطعا ً ً(( . )١(  

 .القسم بالقرآن موصوفًا بذي الذكر . ٢
  ].١: ص[  M!"%  $  #L : قال تعاىل

ذي الرشف، : وقيـل يف معنـاه. أقسم سبحانه بالقرآن، ووصفه بذي الـذكر
 .ذي التذكري، ذكركم اهللا به: يلوق

 وال منافاة بـني القـولني، ((: وهذين الوصفني ال منافاة بينهام، قال ابن كثري
 )٢(  .))فإنه كتاب رشيف، مشتمل عىل التذكري، واإلعذار، واإلنذار 

 :جواب القسم
 :اختلف العلامء يف جواب القسم عىل أقوال

ائلون هبـذا القـول يف أن جواب القسم مـذكور، واختلـف القـ: األول
                                                

  .١٥٩، ١٥٨ / ٧: السليم إرشاد العقل )١(
: ، أضواء البيان٦٥٥: ، السعدي٨ / ٢٠: جامع البيان: وانظر. ٢٦ / ٤:  تفسري القرآن العظيم)٢(

٨ /٧.  



 

 

 

 .تعيينه 
M8 : إن جواب القسم قوله تعاىل:  فمن قائل    7   6  5   4   3L 

،  ]١٤: ص[  M  Ð  Ï    Î  Í  Ì    Ë  ÊL : ، ومن قائـل ]٦٤: ص[ 
M  7 : ومن قائل   6  5   4  3   2  1  0  /        .L ]وقيل غري ، ]٣: ص 

  .)١(ذلك
 )٢(. تار الثالث الفراء، واخ: وقد ضعف القول األول

والقول بأن جواب القسم مذكور ضعفه بعض أهـل العلـم، قـال أبـو 
   )٣( . )) وهذه األقوال جيب اطراحها ((: حيان بعد ذكره هلذه األقوال

 .أن جواب القسم حمذوف، واختلف هؤالء يف تقديره : القول الثاين
وهـذا قـول إنـه ملعجـز، : ومنهم من قال. لقد جاءكم احلق : فمنهم من قال

ما األمر كـام تزعمـون، وهـذا األخـري قـول : ومنهم من قال. )٤(الزخمرشي 
  )٥(. قتادة، واختاره ابن جرير، والنحاس، وابن عطية ، والشنقيطي 

                                                
 / ٩: ، البحـر املحـيط١٥: ، التبيان يف أيـامن القـرآن١٢٤ / ١٨: اجلامع ألحكام القرآن:  انظر)١(

١٣٥.  
  .٣٩٧ / ٢: معاين القرآن:   انظر)٢(
، وانظر كـالم ابـن القـيم يف تضـعيف هـذه األقـوال، التبيـان يف أيـامن ١٣٦ / ٩: ر املحيط البح)٣(

 .١٦، ١٥: القرآن
  . ٩١٨: الكشاف:   انظر)٤(
، أضـواء ٤١٦ / ٢: ، املحـرر الـوجيز٧٧ / ٦: ،معـاين القـرآن١٠ / ٢٠: جامع البيان:   انظر)٥(

  .٩ / ٧: البيان



 
 

  
 

ًأن مثل هذا القسم ال حيتاج إىل جواب، لكون جوابه معلوما، : الثالث
 قـد ظهـر إمـا لكونـه وتـارة حيـذف اجلـواب وهـو مـراد، ((: قال ابن القـيم

 .إما بداللة احلال، أو بداللة السياق  :رفُوع
وأكثر ما يكون هذا إذا كان يف نفـس املقسـم بـه مـا يـدل عـىل املقسـم 

فيكـون  ن املقصـود حيصـل بـذكر املقسـم بـه،إفـ وهي طريقة القرآن، عليه،
  .)) حذف املقسم عليه أبلغ وأوجز

#  $  %"!M فمن هذا قوله تعاىل  ((: ثم قال  L يف املقسم به ن إف
ملتضـمن لتـذكري العبـاد مـا ا -  الـذكروووصـفه بأنـه ذ من تعظـيم القـرآن،

ا ًحقكونه هو و ما يدل عىل املقسم عليه،  والقدر  وللرشف، -حيتاجون إليه 
 . غري مفرتى كام يقوله الكافرون هللا، امن عند

 إن :- متقـدميهم ومتـأخرهيم -وهذا معنى قول كثـري مـن املفرسيـن 
وهـذا مطـرد يف كـل مـا شـأنه . إن القـرآن حلـق  : تقـديره،حمـذوفاجلواب 

    )١( . ))ذلك
: إنه حمذوف، تقديره:  قريب من قول من قال- الثالث -وهذا القول 

 .ما األمر كام يقول الكفار
ًوالذي أراه صوابا، وجيمع هذه األقوال، ويدل عليه استقراء القرآن، 

أن : هر صوابه بدليل استقراء القرآن الذي يظ((: ما ذكره الشنقيطي، بقوله
 ما األمر كام يقولـه  الذكرين ذآوالقر: جواب القسم حمذوف، وأن تقديره

                                                
  .٦٥٥: تيسري الكريم الرمحن: ، واختار هذا القول السعدي١٥، ١٤:  التبيان يف أيامن القرآن)١(



 

 

 

 .الكفار، وأن قوهلم املقسم عىل نفيه شامل لثالثة أشياء متالزمة 
ً مرسل من اهللا حقا، وأن األمر ليس كام يقول rأن النبي : األول منها

ـنهم ـاىل ـع ـه تـع ـار يف قوـل %!M :الكـف   $ #   "    L ]ـد : الرـع
٤٣[. 

أن اإلله املعبود جل وعال واحد، وأن األمر لـيس كـام يقولـه : والثاين
MH       G الكفار يف قوله تعاىل عنهم       F  EI  M   L  K      J   L ]٥: ص[ . 

أن اهللا جل وعـال يبعـث مـن يمـوت، وأن األمـر لـيس كـام : والثالث
Mv  :يقوله الكفـار يف قولـه تعـاىل عـنهم   u  t   sw  {   z  y   x  

|  L ]١( . ))  ]٣٨: النحل( 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

، ووصـفه rأقسم تعاىل بالقرآن، وهو أعظم دليل عىل صدق رسوله 
، rأنه مشتمل عىل التذكري، فهو مذكر هلم بصدق رسوله : بذي الذكر، أي

 هلـم بكـل أصـول وبإثبات تفرده تعاىل بالعبـادة، وبتحقـق البعـث، ومـذكر
 .الدين وفروعه 

ًفأعرضوا عنه، تكربا وعنـادا، مـع علمهـم بصـدقه، فلـو تـدبروا هـذا  ً
 . القرآن لتبني هلم مقدار حاجتهم إليه 

كل ما حيتاجون إليه من العلم بأسـامء  املذكر للعباد، ((: قال السعدي
عـاد ومـن العلـم بأحكـام امل  ومن العلـم بأحكـام اهللا الرشعيـة،،اهللا وأفعاله

                                                
  . ١٠، ٩ / ٧:  أضواء البيان)١(



 
 

  
 

  )١( . )) فهو مذكر هلم يف أصول دينهم وفروعه واجلزاء،
علـم أن رضورة العبـاد  فإذا كان القرآن هبـذا الوصـف، ((: وقال أيضا

 والتصـديق، وكان الواجـب علـيهم تلقيـه بـاإليامن، إليه فوق كل رضورة،
وأبـى  فهدى اهللا مـن هـدى هلـذا،. واإلقبال عىل استخراج ما يتذكر به منه 

 )٢( . )) وبمن أنزله، ون التصديق بهالكافر
ــال • ــن أن يـق ــني، : ويمـك ــؤالء املرشـك ــامن ـه ــدم إـي إن الســـبب يف ـع

، وتكذيبه فـيام أخـربهم rوإعراضهم عن اتباع ما جاء به رسول اهللا 
 كـام أخـرب – زعمـوا –طلبهم للعـزة والرفعـة : به، إن السبب يف ذلك

,M : بذلك تعاىل يف قوله    +   *  )    (   'L م تعـاىل بـالقرآن فأقسـ
ذي الرشف، فهو ذو شأن ومكانة، ومن طلب العـزة : ذي الذكر، أي

 .واملكانة العالية فهي يف اتباع هذا القرآن ذي الرشف واملكانة 
 : القسم بالكتاب المبين في موضعين . ٣
ــــاىل. أ  ــــال تـع M  Y   X  W  V  U  T : ـق   S  R   Q   P

  ZL  ] .٣-١: الزخرف. [  
البني الواضح، اجليل املعاين : الكتاب املبني، واملراد باملبنيأقسم تعاىل ب

  .)٣(واأللفاظ 

                                                
  .٦٥٥:  تيسري الكريم الرمحن)١(
 . املرجع السابق )٢(
  .١٢٢ / ٤: تفسري القرآن العظيم:   انظر)٣(



 

 

 

 )١(. ًوعدم تقييده بكونه مبينا ألي يشء، يدل عىل أنه مبني لكل يشء 
 : جواب القسم
  . MZ  Y   X  W  V  UL : قوله تعاىل

ًأقسم تعاىل بالكتاب املبني عىل إنزاله قرآنا عربيا  ً .)٢(  
Mb : ومجلة     a   `   _   ^  ]  \L        إما أن تكون معطوفة 

فتكون مـن ضـمن جـواب القسـم،  MX  W  V  UL:  عىل قوله تعاىل
 )٣(. وإما أن تكون مستأنفة مقررة لرفعة شأن القرآن 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه
 .املقسم به هو القرآن املبني، ومن بيانه إنزاله بأفصح اللغات 

 وهو مـن األيـامن احلسـنة البديعـة، لتناسـب القسـم ((: يقال الزخمرش
 )٤( . ))واملقسم عليه، وكوهنام من واد واحد 

 ففـي القسـم  MZ  YL : يشري إليه قوله تعـاىل: ووجه آخر •
بالكتاب املبـني إقامـة للحجـة عـىل هـؤالء املعانـدين، وبيـان أهنـم لـو 

رآن البـني، فهـو تدبروا، وأعملوا عقوهلم هلدهتم إىل التصديق هبذا الق
 .بني ملن تدبر وعقل، ففي هذا القسم تعريض هبم 

التعـريض بـأهنم أمهلـوا التـدبر يف هـذا : والغـرض ((: قال ابن عاشور
                                                

  .٧٠٨: تيسري الكريم الرمحن:   انظر)١(
  .٥٤٥ / ٢٠: جامع البيان:   انظر)٢(
  . ٣٩ / ٨: إرشاد العقل السليم: انظر  )٣(
  .   .٧٠٨: وتيسري الكريم الرمحن . ١٥٩ / ٢٥: التحرير والتنوير: وانظر . ٩٨٤:  الكشاف)٤(



 
 

  
 

 ستأهل العناية به ال اإلعراض عنه،توأن كامله يف البيان واإلفصاح  الكتاب،
 .   مشعر بأهنم مل يعقلواMZ  YL  :فقوله

فأعرضـتم ومل تعقلـوا  ليكم لعلكـم تعقلـون،أنا يرسنا فهمه ع: واملعنى
 فهذا اخلرب مستعمل يف ، ألنه قد نزل مقدار عظيم لو تدبروه لعقلوا،معانيه

 )١(.)) التعريض عىل طريقة الكناية
ًأن اهللا أقسم عىل أنه جعل القرآن عربيا، واضـح الداللـة : ووجه آخر •

 . ًعىل طريق احلق، ومبينا طريق الباطل 
ًليه وصف القرآن بكونه مبينا، فقد أبان كال الطريقني لو وهذا ما أشار إ

 .كانوا يعقلون 
 ولـعـل إقـسـام اهللا باألـشـياء استـشـهاد ـبـام فيـهـا ـمـن ((: ـقـال البيـضـاوي

الداللة عىل املقسم عليه، وبالقرآن من حيث إنه معجز مبني لطرق اهلـدى، 
  )٢( . ))وما حيتاج إليه يف الديانة 

(   *!"  #M : ـقـال تـعـاىل. ب    (  '  &  % $ +   -  ,  

.L ] .٣-١: الدخان.[  
 :جواب القسم

 M*  )   (  '  &+.  -  ,   L . 
  .)٣(أقسم تعاىل بالكتاب املبني أنه أنزله يف ليلة مباركة 

                                                
  ،١٦١ / ٢٥:  التحرير والتنوير)١(
  . ٥٧ / ٥:  أنوار التنزيل)٢(
 . رجحه مجع من املحققني ليلة القدر، وهو ما:  مجهور أهل التفسري عىل أن املراد بالليلة املباركة)٣(

= 



 

 

 

&  '  )  (   M : تعليل لقوله تعـاىل . M.  -  ,L : وقوله تعاىل

* L . )١( 
وصـف  M  '  &*   )  ( L : وذهب البعض إىل أن قوله تعاىل

,  - M : للكـتـاب، وأـهنـا مجـلـة اعرتاـضـية، وأن ـجـواب القـسـم قوـلـه تـعـاىل

.L  .)٢(  
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

أقسم بالقرآن املبني عىل إنزال القرآن الكريم من قبل اهللا يف ليلة مباركة، 
لكثـري، ومن مجلة بيانه أنه أنزلـه تعـاىل يف هـذه الليلـة املباركـة، ذات اخلـري ا

  .rوجعله دليل صدق رسوله 
أن العلة يف إنزال القرآن النـذارة، وال يتحقـق ذلـك إال أن : وجه آخر •

ًيكون الكتاب املنذر به واضحا بينا، يفهمـون ألفاظـه ومعانيـه، ولـذا  ً
 .  ًأقسم بكتابه موصوفا بأنه مبني

 : القسم بالقرآن موصوفًا بالمجيد . ٤
# $"!M : قال تعاىل  L  ]١: ق. [  

: الكريم الرشيف، وسمي هبذا االسم: أقسم تعاىل بالقرآن املجيد، أي
إما ألنه كالم املجيد سبحانه، أو ألنه ذو املجد والرشف عىل سائر الكتـب، 

                                                

 / ٤: ، تفسري القرآن العظيم١٠٠ / ١٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٦ / ٢١: جامع البيان: انظر =
  .٣١٩ / ٧: ، أضواء البيان١٣٧

  . ٩٩٨: الكشاف:   انظر)١(
  .٥٨ / ٨: ، إرشاد العقل السليم٦٥ / ٥: ، أنوار التزيل٣٦٢ / ١٣: املحرر الوجيز:   انظر)٢(



 
 

  
 

 )١(. أو ألن من اتبعه وعمل بام فيه جمد عند اهللا تعاىل 
 : جواب القسم

عـىل اختلف يف جواب القسم عىل نحو مما سبق ذكـره يف سـورة ص، 
 :ثالثة أقوال
أنه مذكور، واختلـف هـؤالء يف تعيينـه، فمـنهم مـن قـال هـو : األول

M8 : قوله   7 6  5   4  3  2  1L  ،وقيل  : M=   <  ;  :L،وقيـل  :
 M +  *  )   (   '   &L ،وقيل : MÃ  Â  Á  ÀL  . )٢(  

 )٣( . )) ويف هذه األقوال تكلف، وحتكم عىل اللسان ((: قال ابن عطية
أنه حمذوف، واختلفوا يف تقديره، فذهب األخفش، واملربد، والفراء، : الثاين

M5 : والزجـاج إىل أـنـه ـحمـذوف، يـدل علـيـه قوـلـه تعـاىل   4   3   2L  أي :
واستحسن هذا القول ابن عطية، وبـه قـال . والقرآن املجيد إنكم ملبعوثون 

 )٤(. أبو حيان 
 القسم يف سورة  ما سبق واختاره يف تقدير جواب-واختار الشنقيطي 

 مرسل مـن rكون الرسول :  أنه حمذوف مشتمل عىل ثالثة أمور-) ص ( 
                                                

  .٩٠ / ٥: ، أنوار التنزيل٣٧٦ / ١: ، الربهان يف علوم القرآن١٠٤٣: الكشاف: نظر  ا)١(
 / ١٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٥٢٥ / ١٣: ، املحرر الوجيز٤٠١ / ٢١: جامع البيان:   انظر)٢(

  . ٥٢٨ / ٩: ، البحر املحيط٤٢٧
  .٥٢٥ / ١٣:  املحرر الوجيز)٣(
 / ١٣: ، املحرر الـوجيز٤١ / ٥: ، معاين القرآن للزجاج٧٥/  ٣: معاين القرآن للفراء:   انظر)٤(

  .٥٢٨ / ٩: ، البحر املحيط٤٢٨ / ١٩: ، اجلامع ألحكام القرآن٥٢٥



 

 

 

ربه، وصادق فيام جاء به، وإثبات تفرد اهللا تعـاىل بالعبـادة، وإثبـات البعـث 
 )١(. والنشور 

: قال ابن القيم. أن جواب القسم مضمن يف املقسم به : القول الثالث
فأقسم بالقرآن عىل . القرآن : م عليه، وهو وههنا قد احتد املقسم به واملقس((

ثبوته وصدقه، وأنه حق من عنده، ولذلك حذف اجلواب ومل يرصح به، ملا 
 )٢( . ))يف القسم من الداللة عليه، وألن املقصود نفس املقسم به 

 مـا ذهـب إليـه الشـنقيطي، لداللـة سـياق – إن شـاء اهللا –والصواب 
 .اآليات عليه 

 : قسم وجوابهوجه التناسب بين ال
، rأقسم تعاىل بالقرآن املجيد عىل تفرده بالعبادة، وعىل صدق رسوله 

 .وعىل إثبات البعث والنشور 
فإقسامه بالقرآن املجيد فيـه تنويـه بشـأن القـرآن، الـذي بلـغ بـه أعـىل 
مراتب الرشف والكامل يف ألفاظه ومعانيه، فهو دليـل صـدق القـرآن، وإذا 

 ، rمـن  توحيـد اهللا، و صـدق الرسـول : عـاينثبت هذا ثبت ما فيـه مـن امل
 .والبعث والنشور، وغريها من أصول الدين 

 .    فوصف القرآن بأنه جميد موجب التباعه، والعمل بام فيه 
وأـحـق ـكـالم  ـسـعة األوـصـاف وعظمتـهـا، :واملـجـد ((: ـقـال الـسـعدي

                                                
: التحرير والتنوير: ، و ابن عاشور٢٢١ / ٤: واختاره ابن كثري . ٦٤٣ / ٩: أضواء البيان:  انظر)١(

٢٧٧ / ٢٦ . 
  .٦٤٣:  التبيان يف أيامن القرآن)٢(



 
 

  
 

 ، الذي قد احتوى عىل علوم األولني واآلخرين،يوصف بذلك هذا القرآن
ومن املعاين أعمها  ومن األلفاظ أجزهلا، ي حوى من الفصاحة أكملها،الذ

وشـكر اهللا عـىل  ورسعة االنقياد له، وهذا موجب لكامل اتباعه، وأحسنها،
 )١( . )) ولكن أكثر الناس ال يقدر نعم اهللا قدرها املنة به،

بأنه جميد، فلـه املجـد يف : وهو ما يشري إليه وصف القرآن: ووجه آخر •
ة والبالغة، حتى عجز القـوم عـن اإلتيـان بمثـل سـورة منـه، الفصاح

 .فإعجازه دليل صدقه، وصدق ما تضمنه 
أن مـن اتبعـه، : أن مـن معـاين وصـف القـرآن بأنـه جميـد: ووجه آخـر •

ًوعمل بام فيه كان جميدا عند اهللا تعاىل، والكفار مل يقبلوا دعوة الرسول 
rا جاء به القرآن املجيد  ابتغاء املجد، واملجد كل املجد يف اتباع م. 

 
 
 
 

                                                
  . ٧٤٦:  تيسري الكريم الرمحن)١(



 

 

 


 r  

 

*  +   ,  M : قال تعاىل   )   (L  ]٧٢: احلجر[  .  
  . M (L : أقسم تعاىل بقوله

  .r حياة الرسول – يف قول أكثر املفرسين -واملقصود به 
 حممـد أقسم اهللا هنا بحيـاة:  قال املفرسون بأمجعهم((: قال ابن العريب

r ((. )١(   
ــوط  ــاة ـل ــه قـســم بحـي ــبعض إىل أـن ــار uوذـهــب اـل ــذا اختـي ، وـه

، ونقلـه القرطبـي عـن ابـن العـريب )٣(، وإليه مـال ابـن العـريب )٢(الزخمرشي
  .)٥(، واختاره أبو حيان )٤(واستحسنه 

وهذا قول مردود خمالف مـا عليـه السـلف، وقـد رد هـذا القـول ابـن 
 .)٧(،واأللويس )٦(القيم

                                                
التبيان يف أيامن . ابن القيم، والقرطبي : وممن نقل اإلمجاع عىل ذلك . ١٠٥ / ٣:  أحكام القرآن)١(

  . ٢٢٩ / ١٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٦٤٩: القرآن
  .٥٦٤:  الكشاف)٢(
  .١٠٥ / ٣:  أحكام القرآن)٣(
  .٢٢٩ / ١٢:   اجلامع ألحكام القرآن)٤(
  .٤٨٩ / ٦:   البحر املحيط)٥(
  .٦٥٠، ٦٤٩:  التبيان يف أيامن القرآن)٦(
  .٧٢ / ١٤:   روح املعاين)٧(



 
 

  
 

,  M : لقسمجواب ا    +  *   )L.  
اختلف يف مرجع الضمري، فذهب ابن جرير إىل أن املقصـود بـه كفـار 

 )١(.قريش 
:  لقوم لوط، قال ابن عطيةروالذي يدل عليه سياق اآليات أن الضامئ

 يراد هبا قوم لوط املذكورون، وذكـر الطـربي أن M  + L والضامئر يف ((
  )٢( . ))ع مما قبله ومما بعده ألنه ينقطاملراد قريش،  وهذا بعيد ؛ 

 )٣(. وعليه فتكون هذه اجلملة اعرتاضية 
 : وجه التناسب بين القسم وجوابه

، وال شـك أن حياتـه وعمـره مـن أرشف rاملقسم به حيـاة الرسـول 
األعامر وأطهرها وأزكاها، فليس فيها يشء من الضالل والغواية واهلـوى، 

 .الطهر والعفاف، واستقامة الفطرة ال قبل مبعثه وال بعده، فهو قدوة يف 
ّولذلك ناسب أن يقسم هبذه احلياة الرشيفة عىل حتري هؤالء الذين انتكست 

 .فطرهم، وانغمسوا يف شهواهتم، واتبعوا أهواءهم، فهم ال هيتدون 
، عـىل خرسان حيـاة هـؤالء rفهو قسم باحلياة احلقيقية، وهي حياتـه 

 .الكفار 
 

  .٩١ / ١٤: جامع البيان: انظر)١(                                                
  .٣٤١ / ٨: املحرر الوجيز)٢(
  .٦٧ / ١٤: التحرير والتنوير:  انظر)٣(



 

 

 




 

)  M : قال تعاىل   '  &  %   $   #  "  !L  ]٨-٧: الذاريات. [  
ذات : ذات اخلـلـق احلـسـن، وقـيـل: أي. أقـسـم تـعـاىل بالـسـامء ذات احلـبـك 

ـل ـق، وقـيـل: ذات النـجـوم، وقـيـل: الزيـنـة، وقـي ذات الـشـدة، : ذات الطراـئ
 . متقنة البناء : ذات اخللق املستوي، وقيل: وقيل

 )١(. قوال ال تناقض بينها، بل اآلية حمتملة لكل هذه األقوال وهذه األ
 : جواب القسم

 M(  '  &  %L . ــف، : أي ــول خمتـل ــون يف ـق ــا املرشـك ــم أـهي إنـك
 )٢(. ، ويف شأن القرآن الكريم rمتناقض يف شأن رسول اهللا 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه
ـقـرآن، وـمـن تـشـبيه اـخـتالف ـمـذاهبهم، وآرائـهـم، وـمـواقفهم ـمـن ال

 .، باختالف طرائق السامء rالرسول 
تـشـبيه أـقـواهلم يف :  ولـعـل النكـتـة يف ـهـذا القـسـم((: ـقـال البيـضـاوي

ـدها، واـخـتالف  ـق الـسـموات يف تباـع ـايف أغراضــها، بطراـئ ـا، وتـن اختالفـه
  )٣( . ))غاياهتا 

                                                
، ٥٢ / ٥: لقـرآن للزجـاج، معـاين ا٤٨٦ / ٢١: ، جامع البيـان٢٢٥ / ٢: جماز القرآن:   انظر)١(

، ٢٣٢/ ٤: ، تفسـري القـرآن العظـيم٤٣٤: ، التبيـان يف أيـامن القـرآن٦ / ١٤: املحـرر الـوجيز
  .٦٦٤-٦٦٢ / ٧: أضواء البيان

  .٤٣٧: التبيان يف أيامن القرآن:   انظر)٢(
 .٣٤٠/  ٢٦: ، والتحرير والتنوير٢٧٣، ٢٧٢ / ٧: نظم الدرر: وانظر . ٩٥ / ٥:  أنوار التنزيل)٣(



 
 

  
 

وقد ذهب أبو السعود إىل غري هذا، وضعف ما ذهب إليه البيضاوي،  •
ـارة ـعـن  وىف((: حـيـث يـقـول ـك عـب ـد لـكـون احلـب ـذا اـجلـواب تأيـي  ـه

االستواء، كام يلوح به ما نقل عـن الضـحاك، مـن أن قـول الكفـرة ال 
 . ًيكون مستويا، إنام هو متناقض خمتلف 

ـل ـايف : وقـي ـواهلم يف اختالفهــا، وتـن ـة يف هــذا القســم تشــبيه أـق النكـت
ولـيس . أغراضها، بطرائق السموات يف تباعدها، واختالف غاياهتـا 

 )١(. ))بذاك 
ويف تضـعيف هـذا القـول نظـر، فـإن مـا قيـل يف تفسـري احلبـك : قلت

حسن خلق السـامء، واسـتوائها، :  ويتلخص يف– كام سبق ذكره –متداخل 
 .وإتقان بنياهنا، وإحكامه، وتزيينها بالنجوم 

واملتأمل يف أقوال الكفار جيدها مضطربة، متناقضـة، وهـذا يـدل عـىل 
: فنشـأ عـن اخـتالف أقـواهلم. إحكامهـا، وقبحهـا فسادها، وعدم شدهتا و

االضطراب، والفساد، والكذب، والقبح، وهذا كله ينايف ما ورد يف وصف 
 .املقسم به، من احلبك 

 .فالتناسب بطريق التقابل والتضاد 
 

                                                
  . ١٣٧ / ٨:  إرشاد العقل السليم)١(



 

 

 

 


 

 :   أقسم تعاىل بالنجوم يف موضع وبمواقعها يف موضع آخر
 .القسم بالنجم إذا هوى  . ١

)  (  M : قال تعاىل    '   &  %   $   #      "  !L  ]٢-١: النجم. [  
 : أقسم تعاىل بالنجم إذا هوى، وقد اختلف يف املراد بالنجم عىل أقوال، منها

هو اجلملة من القرآن : وقيل. أنه الثريا إذا سقطت، وهذا اختيار ابن جرير 
الـنجم اسـم جـنس، واملـراد النجـوم، : وقيـل. اء إذا نزلت، وهذا قول الفر

هـوى للغـروب، : عـىل هـذا القـول) هـوى ( وهذا قول أيب عبيدة، ومعنى 
النجـوم : وقيل. إذا انتثرت يوم القيامة : وقيل. وهذا قول مجهور املفرسين 

ُالتي ترمى هبا الشياطني إذا سقطت يف آثارها عند اسرتاق السمع، وهذا ما 
 )١(. يم، ومال إليه ابن كثري ستظهره ابن الق

النجـوم، إال أنـه خيـالف يف : وقد ذهب الشنقيطي إىل أن املراد بالنجم
 أظهر األقوال عندي وأقرهبـا للصـواب يف ((: ، حيث يقول)هوى ( معنى 
أن املراد بالنجم إذا هوى هنا يف هذه السـورة، وبمواقـع النجـوم يف : نظري

ً هبـا امللـك نجـام فـنجام، وذلـك ألمـرين نجوم القرآن التي نزل: الواقعة هو ً
 rأن هذا الذي أقسم اهللا عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي : أحدمها

                                                
، املحـرر ٥ / ٢٢: ، جامع البيان٢٣٥ / ٢: ، جماز القرآن٩٤ / ٣: معاين القرآن للفراء:   انظر)١(

  .٤/٢٤٦: ، تفسري القرآن العظيم٣٦٣، ٣٥٧: ، التبيان يف أيامن القرآن١٤/٨٠: الوجيز



 
 

  
 

 وما ينطق عـن اهلـوى، إن هـو إال وحـي ، غوىعىل حق، وأنه ما ضل وما
!     "  M   :يوحى موافق يف املعنى ملا أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله

'   &  %  $    #L . 
وعـىل صـدق القـرآن  ،rواإلقسام بالقرآن عـىل صـحة رسـالة النبـي 

ا يف آيـات مـن كتـاب اهللا، وخـري مـا ًوأنه منزل من اهللا جاء موضح العظيم،
 .يفرس به القرآن القرآن 

أن كون املقسم به املعرب بـالنجوم هـو القـرآن العظـيم أنسـب : والثاين
M×  Ö  Õ : لقوله بعده   Ô  ÓLم مـن اهللا يـدل ، ألن هـذا التعظـي

عىل أن هذا املقسم به يف غاية العظمة، وال شك أن القرآن الـذي هـو كـالم 
 )١(.))اهللا أنسب لذلك من نجوم السامء ونجم األرض 

 :  نظر من وجوه– رمحه اهللا –وفيام ذكر الشنقيطي 
 rأن اهللا تعاىل أقسم عىل صدق القرآن، وعىل صـدق رسـوله : األول

MU : بغري القـرآن، قـال تعـاىل   T  SL  ]وقولـه ]١١: الطـارق ، : M  [  Z

\L  ]وقولـه ]١٥: التكوير ،  : M 5   4  3  2L  ]وقولـه ]٣٨: احلاقـة ، :
MYZ  ]  \  [   L  ]١: القلم[ .   

: أن لفظ النجوم يف القرآن الكريم يراد هبا الكواكب، قال تعاىل: الثاين
 M  K     J  I  H   G   F  EL  ]وقال،  ]٩٧: األنعام : M  ß   Þ  Ý

  á   àL  ]ــال ]٤٩: الطـــور ،  ]٨: املرســـالت[  M  z  y  xL: ، وـق
                                                

  .٧٠١، ٧٠٠ / ٧:  أضواء البيان)١(



 

 

 

M  j: ويقرهنا مع الكواكب األخـرى كـام يف قولـه تعـاىل   i  h

l  k  L ]٥٤: األعراف[ . 
 : جواب القسم

 M)  (   '   &   %L.  
 فـيام جـاء بـه مـن rهذا هو جواب القسم، وهو بيان صدق الرسول 

 )١(. ا ضل عن احلق بجهل، وال عدل عنه بقصد ربه، وأنه م
 : وجه التناسب بين القسم وجوابه
[  M :من وجـوه يشـري إليهـا قولـه تعـاىل    \  [     Z   Y  X

_  ^  L ]ـك ـاىل]٥: املـل ـه تـع [  M-.   1  0  /  L : ، وقوـل
 . ]١٦: النحل

 . أن النجم هيتدى به، وكذلك هذا القرآن العظيم هيتدى به : األول
ن النجـوم جعلهـا اهللا هيتـدى هبـا يف ظلـامت الـرب   إ((: ل ابـن القـيمقا
 فتلك هدايـة يف  .وآيات القرآن هيتدى هبا يف ظلامت اجلهل والغي والبحر،

ــامت احلســـية ــني ،الظـل ــة فجمـــع ـب ــامت املعنوـي ــرآن يف الظـل ــات الـق  وآـي
 .)٢())اهلدايتني

 .ن عمل به النجوم جعلت زينة للسامء، وكذلك القرآن زينة مل: الثاين
مـع مـا يف النجـوم مـن الزينـة الظـاهرة للعـامل، ويف إنـزال ((: قال ابن القيم

                                                
  .٢٤٧، ٢٤٦ / ٤: فسري القرآن العظيمت:   انظر)١(
  .١٥٤ / ٨: وقد أشار إىل هذا الوجه أبو السعود يف تفسريه . ٣٢٢:  التبيان يف أيامن القرآن)٢(



 
 

  
 

 )١( . ))القرآن من الزينة الباطنة
 .ًجعل اهللا النجوم رجوما للشياطني، وكذلك آيات القرآن : الثالث

ويف آيـات  مع ما يف النجوم من الرجـوم للشـياطني، ((: قال ابن القيم
 )٢( . )) طني اإلنس واجلنالقرآن من رجوم شيا

ًجعل النجوم رجوما للشياطني يفيد معنـى آخـر، وهـو حفـظ : الرابع
 .هذا القرآن من التحريف، ومن إدخال ما ليس منه فيه 

وبني املقسـم بـه واملقسـم عليـه مـن التناسـب مـاال   ((: قال ابن القيم
حيفـظ هبـا  ، الشياطني آيـات مـن آيـات اهللاى هبارمُ فإن النجوم التي ت،خيفى
 وأسـامؤه، ورشعه،  ظهر دينه،، فبهاوآياته املنزلة عىل رسوله ووحيه، دينه،

ـذه النـجـوم املـشـاهدة ـخـدم وـصـفاته، ـذه النـجـوم ًا وحرـسـًوجعـلـت ـه ا ـهل
 )٣( . ))يةداهلا

 .مشاهبة حال النجم إذا هوى، بنزول آيات القرآن : اخلامس
والقرآن آياته املتلوة  ة،يانيوالنجوم آياته املشهودة الع  ((:قال ابن القيم

مع ما يف مواقعهـا عنـد الغـروب مـن العـربة والداللـة عـىل آياتـه  السمعية،
 )٤( . )) القرآنية ومواقعها عند النزول

                                                
  .٧٦٠: وقد أشار إىل هذا الوجه السعدي يف تفسريه . ٣٢٣:  املرجع السابق)١(
 . املرجع السابق )٢(
  .٣٦٤:  املرجع السابق)٣(
  .٩١ / ٢٧: وقد اشار إىل هذا ابن عاشور يف تفسريه . ٣٢٣: ابق املرجع الس)٤(



 

 

 

 : القسم بمواقع النجوم . ٢
!  M   Ø × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð   Ï  Î : قال تعاىل

#  "L  ]٧٧-٧٥: الواقعة[  
 :تلف يف املراد هبا عىل قولنيأقسم تعاىل بمواقع النجوم، واخ

وهـذا اختيـار . ًنزوهلا شيئا بعد يشء :  آيات القرآن، ومواقعها:األول
  )١(. الشنقيطي 
الكواكــب املعروفــة، وهــو قــول مجهــور :  أن النجــوم هــي:الثــاين

 . )٢(املفرسين
مساقطها عنـد غروهبـا، : وقد اختلف هؤالء يف املراد بمواقعها، فقيل

انكـدارها يـوم : وقيـل. عبيدة، وابـن جريـر، وابـن القـيم وهذا اختيار أيب 
مواقعها عند االنقضـاض عـىل : وقيل. مواضعها يف السامء : وقيل. القيامة 

األنـواء التـي كـان أهـل اجلاهليـة : وقيـل. الشـياطني حـني تسـرتق السـمع 
M   Ï  Î : ينسبون إليها نزول املطر، وعىل هذا القول يكون قولـه تعـاىل

Ñ  ÐL ٣(. ًعمال يف حقيقة نفي القسم  مست( 
من أن : ما اختاره أبو عبيدة، وابن جرير، وابن القيم: والذي يظهر هو

 )٤(. مساقطها عند الغروب : املقصود بمواقعها
                                                

 .وقد سبق ذكر كالمه يف سورة النجم  . ٧٠٠ / ٧: أضواء البيان:   انظر)١(
  .٢٦٧ / ١٤: املحرر الوجيز:   انظر)٢(
، التبيان ٢٦٧ / ١٤: ، املحرر الوجيز٣٥٩، ٢٢: ، جامع البيان٢٥٢ / ٢: جماز القرآن:   انظر)٣(

  .٢٩٨ / ٤: ، تفسري القرآن العظيم٣٢٢: أيامن القرآنيف 
  . ٣٢٢: التبيان يف أيامن القرآن: انظر.  احتج ابن القيم هلذا القول بحجج )٤(



 
 

  
 

 : جواب القسم
 M#  " !L .  ،أقسم تعاىل عىل إثبات القرآن، ووصفه بأنـه كـريم

 )١(. كثري اخلري 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

سبق بيان ما بني اإلقسام بالنجوم واإلقسام عىل القـرآن مـن تناسـب، 
 . يف سورة النجم 

 

                                                
  .٧٧٦: تيسري الكريم الرمحن:   انظر)١(



 

 

 




 

ــاىل ــال تـع +  M : ـق    *  )  (   '   &  %  $  #   "   !

 1    0  /  .   -   ,L  . ]٣-١: العرص[  
: ة، فقيلأقسم تعاىل بالعرص، وقد اختلف يف املراد بالعرص يف هذه اآلي

: وقيـل. الـعيش : وقيـل. الدهر، وهو قـول أكثـر املفرسيـن، وهـو األشـهر 
      )١(. صالة العرص 
 :جواب القسم

 M&% $   #L.  
جنس اإلنسان، ولذا استثنى : هذا هو جواب القسم، واملراد باإلنسان

 . منه الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

 بالعرص، الذي هو الدهر ، زمن أعـامل اإلنسـان وأفعالـه، أقسم تعاىل
ـاإليامن، وعـمـل  َـعـىل أن ـكـل إنـسـان  يف خرس، إال ـمـن عـمـر ـهـذا اـلـزمن ـب

 .الصاحلات، والتوايص باحلق، والتوايص بالصرب 
 وحملها اإلنسانفأقسم بالعرص الذي هو زمان أفعال  ((: قال ابن القيم

به باملبدأ وهو خلق الزمـان والفـاعلني ون عىل عاقبة تلك األفعال وجزائها،
 وأن قدرته كام مل تقرص عن املبـدأ مل تـقرص عـن املعـاد، وأفعاهلم عىل املعاد،

                                                
: ، تفسري القـرآن العظـيم٤٦٣ / ٢٢: ، اجلامع ألحكام القرآن٦١٢ / ٢٤: جامع البيان:  انظر)١(

٥٤٧/ ٤  . 



 
 

  
 

وجعلها  -وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلني وأفعاهلم 
وأن ال جيــازي املحســن   بيــنهم،يتــأبى أن يســو -ا ًا ورشًقســمني خــري

بـل  وأن جيعـل النـوعني رابحـني أو خـارسين، ،وامليسء بإسـاءته بإحسانه،
فهداه ووفقه لإليـامن  إال من رمحه اهللا،  من حيث هو إنسان خارس،اإلنسان

    )١(.  ))  وأمر غريه به،والعمل الصالح يف نفسه

                                                
  .٨٦٣: تيسري الكريم الرمحن: وانظر . ١٣٤:  التبيان يف أيامن القرآن)١(



 

 

 

 




ـة    ـت هــذه حماوـل  إلدراك وجــه - حســب اجلهــد واالســتطاعة –كاـن
  : بنتائج، منهاالتناسب بني القسم وجوابه، خرجت منها

:  أن إدراك وجه التناسب بني القسم وجوابه يتوقف عىل عدة أمور منها .١
معرفة مقاصد القرآن، وموضوعات السورة، وسياق اآليات، وطريقـة 

 .القرآن يف عرض املوضوعات، وفهم معاين املقسم به وداللتها  
املراد األصل يف التناسب أنه مبني عىل االجتهاد، فال يقطع بأن هذا هو  .٢

 .دون ماسواه
أن إدراك املناسبة بني القسم وجوابه فضل من اهللا ونعمة، فمن تبني لـه  .٣

 قال به، وإال وجب عليه اإلمسـاك عـن – دون تكلف –يشء من ذلك 
 . القول بغري علم 

بـاهللا أو بيشء مـن : أكثر املواضع الوارد فيها القسم املفرد يكون القسـم .٤
 .خلوقات اهللا صفاته، وورد يف أربعة مواضع بم

 .أقسم تعاىل بلفظ اجلاللة عىل تفرده باإلهلية، واستحقاقه للعبودية  .٥

 أقسم تعاىل بربوبيته مخـس مـرات، فأقسـم بربوبيتـه مضـافة إىل ضـمري  .٦
 يف ثالـثـة مواـضـع، وكلـهـا متـضـمنة تـصـديق rرـسـول اهللا : املخاـطـب

 .، والرد عىل املكذبني له واملعرتضني عليه rرسوله 

ضع بربوبيته للسامء واألرض، ويف موضع آخر أقسم بربوبيته وأقسم يف مو
 .للمشارق واملغارب عىل قدرته تعاىل، وعىل اجلزاء، والبعث 



 
 

  
 

بـذي : باحلكيم، ويف موضع: ًأقسم سبحانه بالقرآن موصوفا يف موضع .٧
 .باملجيد : باملبني، ويف موضع: الذكر، ويف موضعني

 .ويف كل موضع أقسم بام يناسب جواب القسم 
 عـىل خرسان مـن اتبـع rعمر رسـول اهللا : أقسم تعاىل بأرشف األعامر .٨

 .هواه، وانغمس يف شهواته 

 .أقسم جل وعال بالنجوم وبمواقعها عىل علو قدر القرآن، ورفعة شأنه  .٩

ــار  .١٠ ــك ـعــىل اـخــتالف أـقــوال الكـف أقـســم تـعــاىل بالـســامء ذات احلـب
 .واضطراهبا

ر بـاإليامن، والعمـل أقسم تعاىل بالعرص عىل خرسان كل عمـر مل يعمـ .١١
 .الصالح 

وأخريا فهذا جهد املقل، بذلت فيه قصـارى جهـدي، فـام كـان فيـه مـن 
صواب فمن اهللا، وما كان فيه مـن خطـأ فمـن تقصـريي، واسـتغفر اهللا مـن 

 .ذلك 
واحلمد هللا أوال و آخـرا، وعليـه الـتكالن، ونسـأله القبـول، وصـىل اهللا 

 .ني وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحابته أمجع



 

 

 






 .اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، مكتبة املعارف، الرياض، ط األوىل  .١
  .٠أحكام القرآن، البن العريب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل  .٢
، دار )تفسري أيب السعود ( إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم   .٣

 .ريوت إحياء الرتاث العريب، ب
ـذه   .٤ ـالقرآن، للـشـنقيطي، وتتـمـة تلمـي ـرآن ـب ـان يف إيـضـاح الـق أـضـواء البـي

/ عطية حممد سامل، طبع عىل نفقة صاحب السمو امللكي األمري : الشيخ
 .هـ ١٤٠٣أمحد بن عبد العزيز، 

إمعان يف أقسـام القـرآن، عبـد احلميـد الفراهـي، دار القلـم، دمشـق، ط   .٥
 . األوىل

 . ضاوي، دار صادر، بريوت أنوار التنزيل، للبي  .٦
البـحـر املـحـيط يف التفـسـري، أليب حـيـان األـنـدليس، دار الفـكـر، ـبـريوت،   .٧

 . هـ ١٤١٢
يوـسـف عـبـد اـلـرمحن . د: الربـهـان يف عـلـوم الـقـرآن، لـلـزركيش، حتقـيـق  .٨

 .املرعشيل وآخرون، دار املعرفة ، بريوت، ط الثانية 
 عبـد اهللا بـن سـامل البطـاطي، :التبيان يف أيامن القرآن، البن القيم، حتقيق  .٩

 . دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط األوىل 
حترير القول السديد وتنـوير العقـل اجلديـد مـن تفسـري الكتـاب املجيـد  .١٠

 .، حممد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس )التحرير والتنوير(
 .تفسري القرآن العظيم، البن كثري، مكتبة دار الرتاث، القاهرة  .١١



 
 

  
 

 .تفسري سورة يس، البن عثيمني، دار الثريا للنرش، الرياض، ط األوىل  .١٢
السيد أمحـد صـقر، دار الكتـب : تفسري غريب القرآن، البن قتيبة، حتقيق .١٣

 .هـ ١٣٩٨العلمية، بريوت، 
تيـسـري الـكـريم اـلـرمحن يف تفـسـري ـكـالم املـنـان، الـبـن ـسـعدي، مؤسـسـة  .١٤

 .الرسالة، بريوت، ط الثانية 
عبـد . د: لبيان عن تأويل آي القرآن، البن جرير الطربي، حتقيـقجامع ا .١٥

 .اهللا بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر، مرص، ط األوىل 
عبـد اهللا بـن عبـد املحسـن . د: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، حتقيـق .١٦

 .الرتكي، مؤسسة الرسالة، األوىل 
 .  أضواء البياندفع إهيام اضطراب عن آيات الكتاب، للشنقيطي، ضمن .١٧
 . رسالة يف زكاة احليل، البن عثيمني، دار ابن خزيمة  .١٨
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، لأللويس، دار إحياء  .١٩

 .الرتاث العريب، بريوت 
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، للشوكاين،  .٢٠

 . املكرمة، ط األوىل املكتبة التجارية، مكة
ـل،  .٢١ ـل يف وجــوه التأوـي ـون األقاوـي ـل وعـي ـائق التنزـي ـاف عــن حـق الكـش

 .للزخمرشي، دار املعرفة، بريوت، ط الثانية 
حمـمـد ـفـؤاد ـسـزكني، مكتـبـة . د : ـجمـاز الـقـرآن، أليب عبـيـدة، عـلـق علـيـه .٢٢

 .اخلانجي، مرص 
 .  الثانية حماسن التأويل، مجال الدين القاسمي، دار الفكر، بريوت، ط .٢٣
املحـرر الوجيـز يف تفسري الكتاب العـزيز، البـن عطيـة، طبـع عـىل نفقـة  .٢٤



 

 

 

 . قطر . الشيخ خليفة بن محد آل ثاين 
 .معاين القرآن، للفراء، عامل الكتب، بريوت، ط الثالثة  .٢٥
عبد اجلليل عبده شلبي، عامل . د: معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، حتقيق .٢٦

 .ألوىل الكتب، بريوت، ط ا
، للرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، )التفسري الكبري ( مفاتيح الغيب  .٢٧

 . ط األوىل 
 .املفردات، للراغب األصفهاين، دار الفكر، بريوت  .٢٨
نظم الدرر يف تناسب اآليـات والسـور، للبقـاعي، دار الكتـب العلميـة،  .٢٩

 .بريوت،ط    األوىل 
 .ملؤيد، الرياض، ط األوىل النكت والعيون، للاموردي، مكتبة ا .٣٠

 
 

 
 

 



 
 

  
 



 

 

 

 
 
 





 

 إعداد
 عبداهللا بن حماد بن حميد القرشي. د

   عبداهللا بن محاد بن محيد القريش.د
 . بجامعة الطائفعضو هيئة التدريس •
ـىل درجــة  • ـن املاجســتريحصــل ـع ـة ـم ـرى أم جامـع ـام الـق  هـــ١٤٢٤ ـع

، حتقيـق )وهشـام حلمـزة اهلمـز عـىل الوقـف يف األنـام حتفـة(بأطروحته 
 .ودراسة

ـدكتوراه  • ـنحصــل ـعـىل درجــة اـل ـة ـم ـرى أم جامـع ـام الـق ــ١٤٢٧ ـع   ـه
 .، حتقيق ودراسة)األخيار األئمة قراءة عن األرسار كشف(بأطروحته 

 



 
 

  
 



 

 

 

 


 
     احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني 

 :نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني  وبعد
 أرشف العلوم وأسامها علم القراءات القرآنية وهو مشتمل عىل      فإن من

 وهذا النـوع قـد لقـي مـن العنايـة والضـبط ،علم القراءات رواية:  جانبني
 . غري أن هلذا العلم جانبا آخر وهو جانب الدراية ،والتأليف ما تقر به العني

علـم      وعلم الدراية ذو أمهيـة بالغـة فهـو يكشـف للقـارئ حقيقـة هـذا ال
 ، وأحكام عدد من مسـائل هـذا العلـم، وأقسامها،ونشأته ورشوط القراءة

 .  ويزيل اللبس عن كل طاعن يروم الطعن يف كتاب اهللا عز وجل 
 ،    ومع أمهية هذا اجلانب إال أنه مل يلق من العناية ما لقـي جانـب الروايـة 

صـابع اليـد فلم يكتب فيه للمتقدمني استقالال إال كتبـا يسـرية ال تتجـاوز أ
اإلبانة عن معاين القراءات ملكي بن أيب :  ككتاب ، أو تنقص عنها،الواحدة

 . ٨٣٣ ومنجد املقرئني البن اجلزري ت،٤٣٧طالب ت  
 وقـد ،     وبقيت مسائل هذا العلم متناثرة يف بطون املصـنفات هنـا وهنـاك

 .تناول بعضا منها القراء والفقهاء واألصوليون 
وخاصـة كتـب - مسائل هذا العلم مـن بطـون الكتـب      وال شك أن مجع

 ، يف مكان واحد يسد عجـزا يف هـذا اجلانـب-املؤلفني الراسخني يف العلم 
 . وحيقق يف نفس الوقت مقصدا من مقاصد التأليف



 
 

  
 

 كالمـا -يف خمتلف كتبه-     ومن هنا فقد وجدت لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 : وهو عىل قسمني،نفيسا متعلقا بالقراءات

يفهـا يف توجيهه لكثري من القـراءات املتـواترة والشـاذة وتوظ: القسم األول
 -مـسـتقبال- وـهـذا القـسـم لـعـل اهللا أن ـيـيرس .جاـنـب التفـسـري واألحـكـام 

 .ء الكرام اإخراجه للقر
 وهو ما قصدت يف ، من مسائل القراءات املتفرقةلقراءبحثه ل: القسم الثاين

 . عليه هذا البحث مجعه وترتيبه والتعليق 
 

 :أسباب اختياري للموضوع
 .قلة ما كتب يف جانب علم القراءات دراية -١
 . سد بعض النقص يف هذا اجلانب-٢
 .شهرة شيخ اإلسالم واحتفاء العلامء بعلمه وتقريراته -٣
 .تناوله ملادة علمية قل أن جتدها متكاملة عند غريه -٤
 .االطالع عىل موقف شيخ اإلسالم من علم القراءات-٥
تقريب علـم شـيخ اإلسـالم يف علـم القـراءات للقـراء ومجعـه يف مكـان -٦

 . واحد 
 :منهج البحث

مجعت ما تفرق من مسائل القراءات من جمموع ما كتبـه شـيخ اإلسـالم -١
 .   يف كتبه املتنوعة املطبوعة التي وقفت عليها 

 وضـم ،رتبت املسائل ترتيبا موضوعيا ممـا دعـاين إىل تقسـيم النقـوالت-٢



 

 

 

 .  النظري إىل نظريه
 .وضعت عناوين توضيحية بلون غامق قبل ذكر كل مسألة -٣
 ومل أجعلهـا عـىل هيئـة مباحـث ؛ ،قسمت الفصول إىل عنـاوين متعـددة-٤

 . نظرا ألن املادة املنقولة لشيخ اإلسالم
خرجت األحاديث عىل سبيل االختصار مـن أهـم مظاهنـا مبينـا احلكـم -٥

 .  وإن كان يف أحدمها اكتفيت به،ني اكتفيت هبام فإن كان يف الصحيح،عليها
 .   مل أترجم لألعالم ؛ لشهرهتم -٦
 .وثقت القراءات وعزوهتا لقرائها -٧
 . أحلت يف خامتة كل نقل ملوضعه بذكر الكتاب واجلزء والصفحة -٨
ـذكر موـضـع منـهـا-٩ ـي ـب  وـقـد أـشـري يف احلاـشـية إىل ،النـقـول املتامثـلـة أكتـف

 . أماكنها األخرى 
 . قسمت بعض املسائل إىل فقرات وأرقام ؛ قصدا للتسهيل والتقريب -١٠
 . عرفت ببعض املصطلحات العلمية -١١
 . رسمت اآليات بالرسم العثامين وفق القراءة التي أوردها املصنف -١٢
 . قد أكرر النقل يف أكثر من موضع ملا يف ذلك من إضافة فوائد جديدة -١٣
وإذا «  » :   حرفيـا ووضـعته بـني حـارصتنينقلت كالم شيخ اإلسالم-١٤

 .  أو تصحيف نبهت عىل ذلك يف احلاشية ،كان يف الكالم سقط
 .أبرزت رأي شيخ اإلسالم واختياراته يف املسائل املختلف فيها -١٥
 أو إزالـة مـا ،علقت يف احلاشية عىل مسائل متعددة من توضيح لعبارة-١٦

عض التفصـيالت يف املسـائل  أو إضـافة لـب،يوهم التعارض بني النصـوص



 
 

  
 

 . املختلف فيها 
 سواء وافق فيهـا القـراء ،بينت موقف القراء من املسائل املختلف فيها-١٧

 .  أم خالفوه ،شيخ اإلسالم
أرشت يف احلاشية إىل املواضع التي نقلها ابن اجلزري عن ابن تيمية مما -١٨

 . يبني أثر ابن تيمية عىل القراء
 . فيها أهم النتائج التي توصلت إليها  ختمت بخامتة ذكرت -١٩
 . وضعت فهارس للمراجع واملوضوعات -٢٠

 
 :أمساء الكتب اليت أُِخذَت منها املادة العلمية

  )١(. جمموع الفتاوى  -١
 .الفتاوى الكربى  -٢

 )٢(. االختيارات العلمية -٣

 .منهاج السنة النبوية  -٤

 . اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم  -٥

 .   املسلول عىل شاتم الرسول الصارم -٦

 . الرد عىل املنطقيني  -٧

 .العقيدة األصفهانية  -٨

                                                
 .   تضمن جمموع الفتاوى كتبا ورسائل كثرية، وقد أحلت إىل املجموع دون حتديد كتاب باسمه )١(
وهـو مطبـوع ضـمن الفتـاوى . عالء الدين أبو احلسن عيل البعيل الدمشـقي :  هذا الكتاب رتبه)٢(

 .   زء اخلامس الكربى، اجل



 

 

 

 . اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  -٩

 )١(. تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء -١٠

: مجـع ) مخـس جملـدات (،جامع املسائل لشيخ اإلسالم ابن تيميـة-١١
 الفوائـد ط األوىل دار عـامل: من منشورات . الشيخ حممد عزير شمس 

١٤٢٨ .  
 : ومل يتوفر فيها شيء من املادة العلمية،الكتب اليت جِردت

 . االستقامة  -١
 . الرد عىل البكري  -٢

 .  الصفدية  -٣

 . الكلم الطيب  -٤

 . النبوات  -٥

  .بغية املرتاد يف الرد عىل املتفلسفة والقرامطة والباطنية -٦

  .بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية -٧
 . درء تعارض العقل والنقل -١٠
 .دقائق التفسري -١١
 زيارة القبور واالستنجاد باملقبور-١٢
 . رشح العمدة -١٣
حممد رشاد : حتقيق ) .  والثانية،املجموعة األوىل. (جامع الرسائل -١٤

 .سامل 
                                                

 .          هذا الكتاب مضمن بعضه يف جمموع الفتاوى )١(



 
 

  
 

 )١(. آلل ابن تيمية . املسودة يف أصول الفقه -١٥
انتقاء شيخ اإلسالم . الصحيح املنتقى من عوايل املخترص املسند -١٦

 )٢(. ابن تيمية 

 .املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم -١٧

 املجموعة العلية من كتب ورسـائل وفتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن -١٨
  )٣() . املجموعة األوىل(تيمية 
  )٤(. جواب االعرتاضات املرصية عىل الفتيا احلموية -١٩
   )٥(.  وما صنفه يف آداب الطريق  الرد عىل الشاذيل يف حزبيه-٢٠

  
 الدراسات السابقة

 وقد ، ما كتب عن موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من القراءات قليل
 : وقفت عىل املؤلفات التالية

  :)القراءات يف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: (أوال 
وهـي حمـارضة مطبوعـة ألقاهـا . عبد الفتاح بن إسامعيل شـلبي : للدكتور 

                                                
ُوقد جردت كالم ابن تيمية بتاممه .  هذا الكتاب جمموع فيه من كالم ابن تيمية، وأبيه، وجده  )١( ْ ََ .

 .          أمحد بن إبراهيم الذروي : والكتاب مطبوع  يف جملدين بتحقيق الدكتور
والكتاب مطبوع يف جزء لطيف . قى فيه ابن تيمية مائة حديث من عوايل البخاري  وهو كتاب انت)٢(

 .          عبد العزيز بن فيصل الراجحي : بتحقيق
   . نرش دار ابن اجلوزي.هشام إسامعيل الصيني .   دوتعليق وقد طبعت مؤخرا بتحقيق  )٣(
  .١٤٢٩وائد، الطبعة األوىل حممد عزير شمس، دار عامل الف: وقد طبعت مؤخرا  بتحقيق )٤(
  .١٤٢٩دار عامل الفوائد، الطبعة األوىل . عيل حممد العمران : وقد طبعت مؤخرا  بتحقيق  )٥(



 

 

 

من حمارضات املوسم الثقايف لكلية اللغـة العربيـة بمكـة املكرمـة يف يـوم ض
  . ١٤٠٣/ ٢/ ٢١االثنني 

وهـي مطبوعـة مـع جمموعـة أخـرى مـن . وعدد صفحاهتا أربعون صـفحة 
ـارضات  ـة األوىل(املـح ـق ) .          املجموـع ـا ـعـن طرـي ـد اطلـعـت عليـه وـق

 : الشبكة العنكبوتية عىل الرابط التايل
٦٨١/book/bookshelf/net.wadod://http 

 : وتتلخص أفكار املحارضة عىل النقاط التالية
 ، واإلشادة بقيمة الفتاوى، وبيان سعة علمه،ترمجة خمترصة البن تيمية -١

 .  وابن اجلزري ،واحتفاء القراء بابن تيمية كأيب حيان
البن تيمية عىل جانب القراءات إال أنه ال يعد من مع االطالع الواسع  -٢

 وسبب عدم تلقيه للقراء يعود إىل أن زمنه الذي عاش فيه زمن ،القراء
 فـنـذر نفـسـه لتجدـيـد ، وانتـشـار للـبـدع، وـفـتن، واـضـطرابات،قالـقـل
 فلـم يعـد لـه مـن ، والرتكيز عىل أصول الـدين، ودفع اخلصوم،الدين

ومـع ذلـك . ءات والرحلة من أجلهـا الوقت ما يتفرغ فيه لتلقي القرا
فابن تيمية يستمد حديثه عـن القـراءات مـن خـالل كتـاب اهللا وسـنة 

 .  ^رسوله 

 ومـن ،ثم تناول مجلة من تقريرات شيخ اإلسالم مما جـاء يف الفتـاوى -٣
 :تلك التقريرات

 .احتفاء ابن تيمية بالقراء  -
سبع (ها  وأن معنا،استنباط رأي ابن تيمية يف معنى األحرف السبعة -

 ) . لغات



 
 

  
 

 . بيان توع اختالف القراءات والتمثيل لكل نوع  -

 هل يتعني القراءة بالسبع دون غريها ؟  -

 . تقرير أن القراءات السبعة ليست هي جمموع حرف واحد  -

 ،القراءات الشاذة اخلارجة عن رسم املصحف هل جيوز الصالة هبا -
 .وعرض للمسألة مع بيان الراجح لديه

 . ل القرآن عىل حفظ القلوب ال املصاحف االعتامد يف نق -

احتجاج ابن تيميـة بـالقراءات وتوجيهـه هلـا وتوفيقـه بـني األوجـه  -
 . املختلفة وعرض لبعض األمثلة 

 . الوقف وأثره يف توجيه املعنى مع التمثيل لذلك  -

 . جواز التفاضل بني القراءات  -

 . االحتجاج بالقراءات الشاذة عند مجهور العلامء  -

  . )ابن تيمية والقراءات: (كتاب :  ثانيا 
وقد تطلبته فلم أعثـر      . صبحي عبد احلميد حممد عبد الكرمي     : للدكتور

 .  عليه 
 .  ودراسة ً مجعا)علوم القرآن عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: (كتاب : ثالثا 

بجـاد بـن محـود العـامج إىل جامعـة :وهي رسالة ماجستري تقدم هبا الباحـث
  . ١٤٢٩وقد نوقشت عام . سعود اإلمام حممد بن 

مـن صـفحة ) القـراءات: (وقد أفـرد الباحـث مبحثـا مسـتقال حتـت عنـوان
 :  وذكر حتت هذا املبحث ستة مطالب  . ٢٠٦ -١٥٥

 .املتواتر من القراءات: املطلب األول



 

 

 

 .  وسبب مجعه هلا ،أول من مجع القراءات السبع: املطلب الثاين
 .  وسببه ، فيام احتمله خط املصحفتنوع القراءات: املطلب الثالث
 . حكم القراءة بالقراءات الشاذة : املطلب الرابع

 . اجلمع بني القراءات : املطلب اخلامس 
 . توجيه القراءات : املطلب السادس

 . التكبري يف أوائل السور وأواخرها  : املطلب السابع 
 .ةمسألة األحرف السبعة يف الفصل الثاين من الرسال: ثم ذكر

 وهـي مـأخوذة مـن جممـوع ،فهذه مجلة املباحث التي تعرضـها هلـا الباحـث
.  وأغلبها مأخوذة من فتـوى شـيخ اإلسـالم يف مسـألة القـراءات ،الفتاوى

 ثـم مقارنتهـا ،وكانت طريقة الباحث عرض رأي شيخ اإلسالم يف املسائل
 . بأقوال العلامء والقراء منهم خاصة 

 مل يقصـد اسـتيعاب وحرص مجيـع -قـه اهللاوف–ومما تقدم يظهر أن الباحـث 
 .    وترتيبها ترتيبا موضوعيا ،مسائل القراءات من مجيع كتبه

 :خطة البحث
 .قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وعرشة فصول

 املقدمة
 :وتتضمن ما ييل

 .أمهية املوضوع -١
 .أسباب اختيار املوضوع -٢
 .منهج البحث -٣
 .خطة البحث -٤



 
 

  
 

 التمهيد
 ضبة عن شيخ اإلسالم ابن تيميةترمجة مقت

 :وفيه مطلبان
 .يف التعريف به من حيث االسم واملولد والنشأة : املطلب األول
 .مشاركته يف مجيع الفنون ومتكنه يف علم القراءات : املطلب الثاين

 
 :الفصل األول

 تاريخ القراءات ونشأهتا وثبوهتا
 :ويتضمن العناوين التالية
  وثبوهتاتاريخ القراءات ونشأهتا

 .العمدة يف نقل القرآن حفظه يف الصدور ال يف السطور -
 .سبب كتابة عثامن املصاحف -
 .العرضة األخرية واللغة التي كتبت هبا املصاحف -
 .اللغة التي كتبت هبا املصاحف -
 .سبب األمر بتجريد املصاحف عدم اختالط القرآن بغريه  -
 .من أسباب ترك النقط والشكل -
  بدء النقط وسببه-
 .تواتر ما بني لوحي املصاحف وتواتر رسمها -
 .فضل تعلم القراءات -
 .سبب االختالف بني القراءات -



 

 

 

 .من أدلة أن القراءات مبنية عىل النقل اختالفهم يف مواضع دون أخرى -
 .أول من مجع القراءات السبع -
 .سبب انتخاب القراء من األمصار اخلمسة -
 .القتصار عىل سبعة من القراء ودفع الشبهة يف ذلك سبب ا-
 عرض للخالف يف مسألة اشرتاط التواتر من عدمه-
 .مل يقع إنكار لقراءة العرشة وإنام وقع للشاذة -
من القراءات الثابتة عند األئمة القراءات الثالث املتممة للعرشة وفوق -

 العرشة   
 .النسبة إىل القراء نسبة اختيار-
 .لقرآن منقول بالتواتر مل خيتص السبعة بنقل يشء منها-
 . أهل القراءات أعلم بفنهم-

 : الفصل الثاين
 مسائل تتعلق باألحرف السبعة

 :ويتضمن العناوين التالية
: أنزل القرآن عىل سبعة أحـرف كلهـا شـاف كـاف، إن قلـت{رشح حديث -

محـة بعـذاب، أو آيـة عزيز حكيم، أو غفور رحيم فهو كذلك، ما مل ختتم آيـة ر
 }عذاب برمحة

 .داخل يف األحرف ال أنه واحد منها ) األصول( ما احتد لفظه ومعناه -
 .األحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة-
القراءات السبعة هل هي حرف من احلروف السبعة؟ أم هي جمموع -



 
 

  
 

 األحرف كلها؟
 بكونه ليس منها؟ما مل يثبت كونه من احلروف السبعة هل جيب القطع -

 : الفصل الثالث
 قواعد يف تلقي القراءات

 :ويتضمن العناوين التالية
 .القراءات سنة متبعة ليس ألحد أن يقرأ بمجرد رأيه -
من ثبتت لديه قراءة ثبوتا قاطعا فله أن يقرأ هبا سواء عن العرشة أو ما زاد -

 .عليها 
  . قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم -
 .ليس ألحد أن يقرأ إال عن طريق التلقي واالتصال -
   ال إنكار بني القراء إذا ثبتت القراءة-
قاعدة يف عدم كره يشء من صفات العبادات املتنوعة ومن ذلك تنوع -

 القراءات
 : الفصل الرابع

 االختالف بني القراءات
 :ويتضمن العناوين التالية

 .ال تضاد اختالف القراءات اختالف تنوع -
 أنواع االختالف بني القراءات-
 .االستدالل عىل أن االختالف بني القراءات اختالف تنوع -
 أمثلة عىل اختالف التنوع-



 

 

 

 . اختالف األصول ال عالقة له باملعنى فال تناقض بينها من باب أوىل -
 .    اختالف القراءات ليس من املرتادف -
  القراءاتقواعد يف التعامل مع اختالف-

 : الفصل اخلامس
 البسملة وعالقتها بالقراءات

 :ويتضمن العناوين التالية
  هل البسملة آية من  الفاحتة؟  -
   اخلالف يف البسملة أوائل السور وأدلة كل قول-
َ قول يرجع اخلالف يف البسملة إىل اختالف القراءات-  ُ ُِ ْ 

 .خالصة رأي ابن تيمية -
 .ن بالبسملة أو تركها وعلة التفضيلأهيام أفضل اإلتيا-
 خطأ من يوجب البسملة عىل قراءة من يثبتها، ويكرهها عىل قراءة من ال -

 .  يثبتها
 : الفصل السادس
 القراءات الشاذة

 :ويتضمن العناوين التالية
 .هل الشاذ كان قرآنا فنسخ -
 .بعض القراءات الشاذة كانت ثابتة لدى بعض األئمة -
 . ع الشاذ ما خالف الرسم من أنوا-
 . أكثر العلامء عىل االحتجاج بالقراءة الشاذة صحيحة السند -



 
 

  
 

 .القراءة الشاذة غري صحيحة السند ال حيتج هبا -
 .حكم الصالة بالشاذ اخلارج عن رسم الصحف وحجج املانعني واملجيزين -
 من أصل النزاع يف مسألة القراءة بالشاذ هل القراءات السبعة حرف-

 احلروف السبعة أم ال؟
 . قول ثالث يف حكم الصالة بالشاذ، وأصل هذا القول -
 .اختيار شيخ اإلسالم يف مسألة الصالة بالقراءة الشاذة -

 : الفصل السابع
 مسائل تتعلق بكيفية قراءة القراءات

 :ويتضمن العناوين التالية
 .حكم اخللط بني القراءات يف الصالة وخارجها -
 . اجلمع بني القراءات خارج الصالة وداخلهاحكم-
 .اجلمع بني القراءات يف الصالة بدعة -
 .حكم اجلمع بني القراءات واحد سواء كانت املعاين متفقة أو خمتلفة -
 .شبهة من جوز اجلمع بني األنواع املأثورة، والرد عليها -

 : الفصل الثامن
 التكبري

 :ويتضمن العناوين التالية
 .وع ترك التكبري يف غري قراءة ابن كثري املرش-
 .التكبري ليس من القرآن وال إنكار عىل تاركه -
 . خمالفا بذلك سائر من نقله eالتكبري انفرد البزي برفعه للنبي -



 

 

 

 : الفصل التاسع 
 أعذار األئمة يف إنكار بعض حروف القرآن وحكم ذلك

 :ويتضمن العناوين التالية
 . بوت القراءة بالنقل الثابت من األعذار عدم ث-
 . من مل تبلغه القراءة بنقل متواتر فال يكفر بخالف من قامت عليه احلجة -
 . البسملة من موارد االجتهاد فال تكفري فيها وال تفسيق للنايف وال للمثبت -

 .الرد عىل القائل بالنفي أو اإلثبات وفصل احلكم بينهام
 : الفصل العارش

 قراءات والرد عليهاشبهات حول ال
 :ويتضمن العناوين التالية

 .رد من طعن يف القراءات بحجة أهنا غلط من الكاتب -
 .شبهة جواز القراءة باملعنى -
 .شبهة ما زعمه ابن أيب الرسح -
 

وختاما فأرجو أن أكون قد أسهمت يف تقريـب علـم القـراءات عنـد شـيخ 
 ، فـإن أصـبت فمـن اهللا،تخصصـني اإلسالم ابن تيمية إىل القراء الكرام وامل

 .وإن أخطأت وزل القلم فمن نفيس والشيطان 
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 
 



 
 

  
 

 
 
 



 

 

 




 :وفيه مطالبان
 .  والوفاة ، واملولد،يف التعريف به من حيث االسم: املطلب األول

 . ويف علم القراءات، ومتكنه يف سائر العلوم،ثناء العلامء عليه: ايناملطلب الث
 

 .يف التعريف به من حيث االسم واملولد والوفاة : املطلب األول
! ماذا عسى املرء أن يتحدث عمن أطبقت األمة عىل إمامته وعلو مكانته ؟ 
وقـد حظيـت  ،هشهرته تغنـي عـن اإلطنـاب يف ذكـره، واإلسـهاب يف أمـرف

 )١(. ه بعدد وافر من املؤلفات والرتاجم شخصيت
 ذاكـرا طرفـا مـن ثنـاء العلـامء ،وحسبي هنا أن أذكر شيئا من اسمه ومولده

 .   ومتكنه يف سائر العلوم ويف علم القراءات،عليه
 :فأما نسبه

أمحد بن عبد احلليم بن عبـد السـالم : فهو شيخ اإلسالم اإلمام أبو العباس
خلرض ابن حممد بن اخلرض بن عيل بن عبد اهللا ابـن عبد اهللا بن حممد بن ا بن

                                                
العقود الدرية يف مناقـب شـيخ اإلسـالم بـن تيميـة البـن عبـد اهلـادي : من الكتب املستقلة يف ترمجته  )١(

، الرد الوافر عىل من ٧٤٩مية لعمر البزار ت ، األعالم العلية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تي٧٤٤ت
، الكواكـب ٨٤٢زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر ملحمد نارص الـدين الدمشـقي ت 

، الشهادة الزكية يف ثناء األئمة عىل ١٠٣٣الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية ملرعي الكرمي ت 
ترمجة الشيخ تقي الدين بن تيمية احلنبيل لصفي الدين احلنفي ابن تيمية ملرعي الكرمي، القول اجليل يف 

 .  وأما الرتاجم الضمنية فال خيلو كتاب يف الرتاجم من ذكره والثناء عليه .  ١٢٠٠ت 



 
 

  
 

  )١( .تيمية احلراين ثم الدمشقي
 ما نقله ابن عبد :منهاأقوال ) تيمية(كر يف سبب تلقيب العائلة بآل ُوذ

 ، وكانـت واعظـة)تيمية(ًأن جده حممدا كانت أمه تسمى : اهلادي رمحه اهللا 
خلرض حـج عـىل درب إن جـده حممـد بـن ا: وقيل .فنسب إليها، وعرف هبا

 فرأى هناك طفلة، فلام رجع وجد امرأتـه قـد ولـدت ،-شاميل املدينة– تيامء
 ) ٢( . فلقب بذلك!يا تيمية! يا تيمية: ًبنتا له فقال

 : وأما مولده ووفاته
 هــ، ٦٦١فقد ولد يوم االثنني العـارش مـن ربيـع األول بحـران سـنة 

هــ وعمـره ) ٧٢٨( سـنة وتويف ليلة االثنني العرشين من شـهر ذي القعـدة
  )٣( .سنة) ٦٧(

 .ثناء العلامء عليه ومتكنه يف سائر العلوم ويف علم القراءات: املطلب الثاين
، مل تـر )٤( وأعجوبـة الزمـان ،ابن تيمية كام وصفه العلامء نادرة الـعرص     

   )٥(.  وال رأت عينه مثل نفسه ،عني من رآه مثله
ان آيـة يف كـ« : قـال عنـه تلميـذه الـذهبي.ن      وكان مشاركا يف مجيع الفنو

بحرا  ،رأسا يف معرفة الكتاب والسنة واالختالف ،الذكاء ورسعة اإلدراك

                                                
  .       ٢ العقود الدرية البن عبد اهلادي ص )١(
 .     املرجع السابق :  انظر)٢(
  .    ١٤ األعالم العلية ص )٣(
  .  )٣٨٩ص  / ١ج  (-لعقود الدرية ا:  انظر)٤(
  .    ١٠ من ثناء احلافظ ابن سيد الناس كام يف العقود الدرية ص )٥(



 

 

 

 ،وسـخاء ،وشـجاعة ،وزهـدا ، علام:هو يف زمانه فريد عرصه ،يف النقليات
وقرأ وحصـل وبـرع يف  . وكثرة تصانيف ،وأمرا باملعروف وهنيا عن املنكر

 -وهو ابن سـبع عرشة سـنة- للتدريس والفتوى وتأهل. والفقه  ،احلديث
 ،ومجيع علوم اإلسالم أصوهلا وفروعها ،واألصول ،وتقدم يف علم التفسري

 . ودقها وجلها سوى علم القراءات 
 ،وإن عد الفقهاء فهو جمتهدهم املطلق ،فإن ذكر التفسري فهو حامل لوائه     

وإن  ،نى وأفلسواواستغ ،ورسد وأبلسوا ،وإن حرض احلفاظ نطق وخرسوا
وإن الح ابـن سـينا يقـدم  ،وإليـه مـرجعهم ،دهمْرَي املتكلمـون فهـو فـِّمُسـ

وله يد طـوىل  ،وكشف عوارهم ،وهتك أستارهم ،سهمَّهم وتيَّالفالسفة فل
أو  ،وهو أعظـم مـن أن يصـفه كلمـي ،واللغة ،والرصف ،يف معرفة العربية

 اهـ  . )١( »ينبه عىل شأوه قلمي
ومجيـع  ،واألصـول ،وتقـدم يف علـم التفسـري« هبي بقولـه      ومقصود الـذ

  .»ودقها وجلها سوى علم القراءات ،علوم اإلسالم أصوهلا وفروعها
 غري أن لديه اطالعـا واسـعا ،     أي أنه مل يتلق القراءات رواية عن الشيوخ

 كعلـم ،عىل هذا العلم ؛ فعلم القراءات مرتبط ارتباطـا وثيقـا بعلـوم كثـرية
 وعـادة العلـامء املتقـدمني ، والبالغـة وغريهـا مـن العلـوم، واللغـة،التفسري

 ،األخذ من كل علم ما يؤهله بعد ذلك ألن يكـون عاملـا جمتهـدا موسـوعيا
 بل ،ومن أولئك العلامء ابن تيمية فقد أخذ من كل علم غايته وحظه األوفر

                                                
  .   )٣٩ص  / ١ج  (-العقود الدرية  )١(



 
 

  
 

 .هو يف كل علم كأنه مل يأخذ غريه
 ومـن خـالل ،شيخ اإلسالم علـم القـراءات     ومن العلوم التي اعتنى هبا 

 ومن خالل االطالع عىل توجيه ،النظر إىل ما مجع من مادة علمية يف البحث
ابن تيمية للقراءات وتوظيفها يف جانب التفسـري واألحكـام يتبـني للقـارئ 

 . مدى ما وصل إليه رمحه اهللا من اطالع واسع عىل هذا العلم 
ع رمحـه اهللا يف هـذا العلـم مـن خـالل ويمكن إبراز جوانب اطالعـه الواسـ

 :النقاط التالية
 وممن تأثر بابن تيمية من القراء ،إشادة القراء بعلم ابن تيمية والنقل عنه-١

خامتة املحققني ابن اجلزري رمحه اهللا تعـاىل فقـد أشـاد بـابن تيميـة ووصـفه 
  .)١(بالشيخ اإلمام الثقة جمتهد ذلك العرص 

 فأحيانا ينقل عنه مع ، بابن تيمية النقل عنه كثرياويدل عىل تأثر ابن اجلزري
 . وأحيانا أخرى ينقل عنه بالنص دون اإلشارة إليه ،نسبه النقل البن تيمية

وإليك بيانا باملواضع التي نقلها ابن اجلزري عن ابن تيمية مـع نسـبة النقـل 
 :إليه

  . ١٦٧ ،١١٠ ،٩١ ،٩٠انظر ص : ففي كتاب منجد املقرئني 
فقد نقل عنه بام يقرب من أربعـني  . ٣٩ص / ١ج : النرش انظر ويف كتاب 

 .  سطرا 
 :وأما املواضع التي نقلها ابن اجلزري نصا عن ابن تيمية دون اإلشارة إليه

                                                
  .     ١٦٧، ١١٠، ٩٠وتكرر وصفه باإلمام املجتهد يف املنجد ص  . ١/٣٩ النرش )١(



 

 

 

 :ففي كتاب النرش اجلزء األول انظر 
 ) . ال عن ظهر قلب–ثم االعتامد يف نقل القرآن : ( من قوله ٦ص  - أ

لعـلـامء ـعـىل عـدم اـجلـواز ألن ـهـذه وأكثـر ا: (  مـن قوـلـه١٥ ،١٤ص  - ب
 ) . وليست آية يف قراءة من مل يفصل–القراءات 

 ال خترجـه عـن أن –وبقي ما احتد لفظـه ومعنـاه : (  من قوله ٣٠ص  - ت
 ) .يكون لفظا واحدا 

 نظرت –فذهب مجاعات من الفقهاء والقراء : (  من قوله٣٢ ،٣١ص - ث
 ) .القراءات فوجدهتم متقاربني فاقرؤوا كام علمتم

 –إذ كل قراءة مع األخرى بمنزلة اآلية مـع اآليـة : ( من قوله٥١ص  - ج
 ).ظنا أن ذلك تعارض

 .   وقد أرشت يف احلوايش للمواضع التي نقلها ابن اجلزري عن ابن تيمية 
من خالل ما مجع من مادة علميـة مـن كـالم شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة -٢ 

 وهو ناقـد وحمـرر ال ،لعلمنجده رمحه اهللا قد أتى عىل كثري من مسائل هذا ا
 ، وعندما يذكر اخلالف فإنه يأيت عىل أقوال كل فريق ويستوعبها،ناقل فقط

 ،كام فعـل يف مسـألة حـكـم الصـالة بالـشـاذ،وجيـري مناقشـة ـبـني كـل فرـيـق
 ومسـألة البسـملة هـل هـي آيـة مـن ،ومسألة ما بقي مـن األحـرف السـبعة

  أم ال ؟ ،الفاحتة
ء إال يف مسائل يسـرية خـالف فيهـا القـراء نبهـت وما قرره هو ما عليه القرا

 .عليها يف مواضعها 
وباملقارنة مع ما كتبـه ابـن اجلـزري يف الـنرش نجـد أن األعـم األغلـب مـن 

 .  مسائل هذا البحث قد ذكرها ابن اجلزري يف كتابه 



 
 

  
 

وابن تيمية وقف من القراءات موقف املنترص هلا، املحتج هبا، الذاب عنها،  -٣
بعضا من الشبه املثارة عن بعـض القـراءات، كشـبه وقـوع اخلطـأ مـن وقد فند 

 . الكاتب، وشبه جواز القراءة باملعنى، وفرية عبد اهللا بن أيب الرسح
ـذين أنـكـرو ـف رـمحـه اهللا ـمـن العـلـامء اـل ـف اوـقـد وـق ـض اـحلـروف موـق  بـع

 مبينا املنهج األمثل ، املتعذر هلم بأعذار تنفي احلكم عليهم بالكفر،املنصف
 . احلكم عىل منكر يشء من القراءات يف 
 ونـجـد اـبـن تيمـيـة يـسـتخدم تـلـك ،لـكـل عـلـم مـصـطلحاته اخلاـصـة ـبـه -٤

 ،األصـول( كمصـطلح ، ويبني ما يتعلق هبا من أحكام،املصطلحات نفسها
)  وتليني اهلمزات ، واالختالس، واخللط بني القراءات، واجلمع،والفرش

 .   وغريها من املصطلحات 
 ،فـة الشـيخ للقـراء والتمييـز بـني القـراء الـعرشة وغـريهموإذا أضفت معر

 ، ونســبة بعــض القــراءات إىل أـصــحاهبا،والقــراءات املتــواترة والشــاذة
 وسـبب اختيـار القـراء مـن األمصـار ،واحلديث عن أول من سـبع السـبعة

 واحلـديث عـن سـبب النسـبة إىل القـراء وغريهـا مـن ،اخلمسة دون غريهـا
 . قرب ظاهر من هذا العلم وإحاطة به املسائل كل ذلك يدل عىل 

وإذا نظرت إىل حديثه عن اخلالف بني القراءات وأوجه االختالف من  -٥
حـيـث املعـنـى ـجتـد تقرـيـرا واـسـتقراء ماتـعـا ـمـدعوما باألدـلـة واألمثـلـة ـمـن 

 .القراءات 
 وبيـان املـنهج األمثـل يف ،وكذا تقريره لبعض القواعـد يف تلقـي القـراءات

 .فهاالتعامل مع اختال



 

 

 




 
 العمدة يف نقل القرآن حفظه يف الصدور ال يف السطور

كـام يف  ،واالعتامد يف نقل القرآن عىل حفظ القلوب ال عىل املصـاحف«  §
 أن قـم يف ن ربى قـال يلإ( : أنه قال e ي عن النب )١( احلديث الصحيح

 : فقال-واُخَدْشَ ييأ-  يثلغوا رأيسًإذا رب يأ:  فقلتفأنذرهمقريش 
ُومنزل عليك كتابا ال يغسـله املـاء ، بكٍ مبتليك ومبتلينإ َْ ُ َ ً ُْ َ َِ ِْ ََ ًتقـرؤه نـائام  ،َ َِ َ َُ ُ ْ

َويقظان َ ْ َ وقاتل بمـن أطاعـك مـن عصـاك  ،فابعث جندا أبعث مثليهم ،اَ
    .)نفق أنفق عليكأو

بـل يقـرؤه يف  ،تغسل باملاءفأخرب أن كتابه ال حيتاج يف حفظه إىل صحيفة      
ْأناجيلهم يف صـدورهم(:كام جاء يف نعت أمته ،كل حال ِْ ِ ُِ َُ ُ ُ ِ بخـالف أهـل  )٢()َ

ال عن   نظرا إال     كلهيقرؤونهوال  ، يف الكتب إالالكتاب الذين ال حيفظونه
  )٣(. »ظهر قلب 

 :وقال يف موضع آخر
كتبوا املصاحف  الصحابة ملا إنف ، شكلها ونقطهايفقد تنازع الناس « 

                                                
 . ١٧/١٩٧ج ) مع النووي(صحيح مسلم  )١(
يف جممـع الزوائـد قال اهليثمى ) . ١٠٠٤٦، رقم ١٠/٨٩ (: يف املعجم الكبريجه الطربانىخر أ)٢(

 . ٣٤٧٣: حديث رقم  وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع، من مل أعرفهم، فيه ) : ٨/٢٧١(
     .٤٠٠ص  / ١٣جمموع الفتاوى ج  )٣(



 
 

  
 

 القرآن عـىل يف كانوا يعتمدون إنامألهنم ؛ كتبوها غري مشكولة وال منقوطة 
 يفوهـو منقـول بـالتواتر حمفـوظ  ،ال عـىل املصـاحف ، صـدورهميفحفظه 

ن املسلمني إف ،ولو عدمت املصاحف مل يكن للمسلمني هبا حاجة ،الصدور
واهللا  ،قبـل التغـري تالتـيليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون عـىل الكتـب 

 ،مل ينزله مكتوبا كالتوراة ، قلبهيفأنزل القرآن عىل حممد فتلقاه تلقيا وحفظه 
  )١(»… وأنزله منجام مفرقا ليحفظ فال حيتاج إىل كتاب

 




 أهـل يوكـان يغـاز-ن قدم عـىل عـثامن ََامنس أن حذيفة بن اليأوعن «  §
ـتح ا ـام يف ـف ـِنْيِمْرِألـش ـْيِبْرََذة وأـَي ـراقـَج ـل الـع ـع أـه ـة  ،ان ـم ـأفزع حذيـف ـف

 يـا أمـري املـؤمنني أدرك هـذه : فقال حذيفة لعثامن- يف القراءةاختالفهم
فأرسل إىل  ، اليهود والنصارىاختالفاألمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب 

ليـك ثم نردها إ ، إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحفأرسيل أنحفصة 
 ،وعبد اهللا بن الـزبري ،فأمر زيد بن ثابت. فأرسلت هبا حفصة إىل عثامن

وعبد الرمحن بن احلـارث بـن هشـام فنسـخوها يف  ،وسعيد بن العاص
 )٢( اهـ. »املصاحف

 

                                                
 .    ١٠٠ص  / ١٢ج :جمموع الفتاوى )١(
 .     ١٥/٢٥١:  جمموع الفتاوى )٢(



 

 

 


وكانت العرضة األخرية هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به «  §

وهو الذي مجع عـثامن والصـحابة ريض اهللا عـنهم أمجعـني عليـه  ،اليوم
 )١( .»الناس


 وزيـد بـن ثابـت يف اختلفـتم إذا :وقال عثامن للرهط القرشـيني الثالثـة §

حتـى  علـوافففإنام نزل بلسـاهنم  ، بلسان قريشفاكتبوهيشء من القرآن 
ملصاحف رد عثامن الصحف إىل حفصة فأرسل  ايفإذا نسخوا الصحف 

 ـكـل يفإىل كـل أفـق بمصـحف ممـا نسـخوا وأمـر بـام سـواه مـن القـرآن 
)٢(صحيفة أو مصحف أن حيرق 

 « . )٣( 

 
 من اخلـرب واإلنجيلالتوراة قال رمحه اهللا يف معرض بيانه أن ما أحلق يف  §

 : ليس هو مما أنزله اهللا سى بعد توفيهامعن موسى وعي

وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو  ...«
وقـد  ،وال أخـرب بـه ،وال مما أمر به ،ذلك ليس هو مما أنزله اهللا عىل الرسول

 يفصـنف الشـخص كتابـا فيـذكر ناسـخه ي الكتب املصـنفة يفيقع مثل هذا 

                                                
  .١٢٦ / ١الصارم املسلول  )١(
مجـع : ، كتاب فضائل القرآن، باب )مع الفتح(حديث عثامن للرهط خمرج يف صحيح البخاري ) ٢(

  . ٨/٦٢٦ج) ٤٩٨٧(القرآن، حديث 
  .    ١٥/٢٥١ جمموع الفتاوى )٣(



 
 

  
 

؛ ونحو ذلك مما ليس هو من كالم املصنف ،سنهآخره عمر املصنف ونسبه و
ن ال يكتب يف املصحف غري أو ،وهلذا أمر الصحابة والعلامء بتجريد القرآن

وال  ،وال آمـني ،وال التخمـيس والتعشـري ،فال يكتب أسامء السـور ،القرآن
ويف  ،واملصـاحف القديمـة كتبهـا أهـل العلـم عـىل هـذه الصـفة.غري ذلـك 

 ،والتعشـري ،والتخمـيس ،ورـأسـامء السـ، وسخهااملصاحف من قد كتب نا
 ،وكتب اسمه ،ودعا ،تصديقه وكتب يف آخر املصحف ،والوقف واالبتداء

 )١( .  »وليس هذا من القرآن ،ونحو ذلك
 

 
ـا «  § ـاس ىف شــكلها ونقطـه ـازع الـن ـد تـن ـوا  ،)٢(ـق ـا كتـب ـإن الصــحابة ـمل ـف

  : منقوطة ألهنماملصاحف كتبوها غري مشكولة وال
ـرآن ـعـىل حفـظـه ىف صــدورهم ال ـعـىل إ -١ ـانوا يعتـمـدون ىف الـق ـنـام ـك

 فلهذا مل تكن  ...املصاحف وهو منقول بالتواتر حمفوظ ىف الصدور
  .الصحابة ينقطون املصاحف ويشكلوهنا

 )٣(. فلم حيتاجوا إىل تقييدها بالنقط  ،با ال يلحنونَرَوأيضا كانوا ع  -٢

                                                
  .١٠٥ /١٣ جمموع الفتاوى )١(
قط. تدل عىل حركات احلروف وضع عالمات : َّاصطلح عند املتأخرين أن الشْكل ) ٢( وضع :ْوالنَّ

انظـر بحثـا مفصـال يف . اإلعجـام : النقاط عىل احلروف متييزا عام يشـبهها يف صـورهتا، ويسـمى
  .  ٣٨-٣٣الطراز يف رشح ضبط اخلراز من : هذين املصطلحني يف مقدمة كتاب 

 منهم؟ أم أهنم كتبوا  هل الشكل والنقط كان معروفا بني الصحابة فجردوا املصحف منهام بقصد)٣(
 املصاحف عىل ما كان معهودا بينهم من خلو الكتابة من النقط والشكل ؟

= 



 

 

 

 يعملـون :مثـل ،قراءتـان يقـرأ باليـاء والتـاء اللفظ الواحد يفوكان  -٣
 . )١( » ...دمها ليمنعوه من األخرىأحفلم يقيدوه ب ،وتعملون

إن القراءات السـبعة هـي األحـرف : وقال يف موضع آخر مضعفا قول 
  :  أو أهنا حرف منها،السبعة

وكذلك بطريـق ، )٢(إن ذلك هي األحرف السبعة فظاهر: أما إذا قيل  «
                                                

هذه املسألة خمتلف فيها فريى فريق من العلامء أن الصحابة تركـوا املصـاحف غـري منقوطـة وال  =
ويلزم من ذلك أن النقط والشكل كان معهـودا زمـن كتابـة -مشكولة ؛ لتحتمل بقية القراءات 

، وابن تيمية، وابن ٣، ٢ وممن ذهب إىل هذا الرأي أبو عمرو الداين يف املحكم  ص -ف املصح
 .                    ، وغريمها من العلامء ١٨٤، ٩٥اجلزري كام يف املنجد ص

عـىل يـد أيب ،  أن النقط والشكل مل يكـن معروفـا إال يف عرص التـابعني –واهللا أعلم -والصواب 
وأمـا . فهو أول من بدأ نقط املصاحف عىل األرجح )  ٦٩ أو ٦٧(  سنة  األسود الدؤيل املتوىف

قبل هذه الفرتة فلم يكن النقظ والشكل معروفـا، وإنـام كـان النـاس يكتبـون عـىل معهـودهم يف 
وقـد . الكتابة العربية اخلالية من أي عالمة متيز احلروف عن بعضها ال يف النقط، وال يف الشكل 

 .  واسعا لتضمن أوجه كثرية ال خترج عن خط املصحف أتاح ذلك الرسم جماال
والكتابة هبذا النمط وبام حتتويه من ظواهر خمتلفة عام عليه هجاء اليوم إنام هـو امتـداد ملـا ورثتـه 
الكتابة العربية من خصائص   عن الكتابة النبطية، والناظر يف النقـوش العربيـة التـي ترجـع إىل 

 .  أي عالمة العرص اجلاهيل جيدها جمردة من
غانم قدوري احلمد، وقرره يف كثري من . د/ وهذا الرأي األخري انترص له من املعارصين الشيخ 

، ٥٥٣، ٥٠١ -٤٩١، ٤٦٥رسـم املصـحف دراسـة لغويـة تارخييـة ص : كتبه فانظر إن شئت 
ِوبحثه . ٥٤علم الكتابة العربية ص :وكتابه .٧٣٠، ٥٣٧ ْ موازنة بني رسم املصحف والنقوش : َ

العربية القديمة، فهذا البحث يقرر ما سبق من خـالل املوازنـة بـني رسـم املصـحف والنقـوش 
أبحـاث يف : والبحـث مطبـوع ضـمن كتابـه . ١٩٢، ١٧٠انظر عىل سبيل املثال ص  . القديمة 

 .     علوم القرآن 
  .  ٢٠١-١٠٠ / ١٢ : جمموع الفتاوى )١(
 .ظاهر بطالنه :  أي) ٢(



 
 

  
 

فإنه إذا كـان قـد سـوغ  ،ن ذلك حرف من األحرف السبعةإ :ذا قيل إَىلْوَاأل
مـع تنـوع األحـرف يف  ، عىل سبعة أحرف كلها شـاف كـافيقرؤوههلم أن 
يف اللفـظ أوىل  فألن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلـك يف الرسـم وتنوعـه ،الرسم
وال   تركهم املصاحف أول ما كتبت غري مشكولةوهذا من أسباب، وأحرى
والفـتح  ،كالتـاء واليـاء ،ن صـورة الرسـم حمتملـة لألمـرينلتكـو؛ منقوطة 
ويكـون داللـة اخلـط الواحـد  ،وهم يضبطون باللفظ كال األمرين ،والضم

عىل كال اللفظني املنقولني املسموعني املتلوين شبيها بداللة اللفـظ الواحـد 
 . )١ (»...عىل كال املعنيني املنقولني املفهومني


ملا حدث اللحن صار بعض التابعني يشكل  )٢( زمن التابعني يف نهإم ث«   §

ويعملـون الفـتح  ،وكـانوا يعملـون ذلـك بـاحلمرة ،املصاحف وينقطها
   والضمة ،والكرسة بنقطة محراء حتته ،بنقطة محراء فوق احلرف

 :ثم مدوا النقطـة وصـاروا يعملـون الشـدة بقولـك ، أمامهبنقطة محراء
؛ وجعلوا عالمـة اهلمـزة تشـبه العـني  ، مد:كويعملون املدة بقول ،شد

ثم خففوا ذلك حتى صارت عالمة الشدة مثل  ،ألن اهلمزة أخت العني
 ألفـاظكـام خيـترص أهـل الـديوان  ،وعالمـة املـدة خمـترصة ،رأس السني

وحدثنا فيكتبـون أول  ،وكام خيترص املحدثون أخربنا ،العدد وغري ذلك
                                                

  .٤٠٢ / ١٣ :جمموع الفتاوى )١(
) . ٦٩ظـامل بـن عمـرو ت (جتمع املصادر القديمة أن أول من اخرتع النقط أبو األسود الـدؤيل ) ٢(

  . ٨٤حمارضات يف علوم القرآن لغانم احلمد ص : انظر 



 

 

 

 . )١ (» ثناوعىل شكل ،اللفظ وآخره عىل شكل أنا
 

فـإن هـذه املـصـاحف  ، املصـحف متـواتريوالقـرآن الـذي بـني لـوح«  §
وـهـي  ،e يونقلوـهـا قرآـنـا ـعـن النـبـ ،املكتوـبـة اتـفـق عليـهـا الـصـحابة

 . )٢ (» ما غريت أهنانعلم علام رضوريا  ،متواترة من عهد الصحابة

 ،مل يكن االعتامد يف نقله عىل نسخ املصاحفوالقرآن املنقول بالتواتر «  §
وهلـذا إذا وجـد  ،بل االعتامد عىل حفظ أهـل التـواتر لـه يف صـدورهم

وقـد يكـون يف بعـض نسـخ  ،مصحف خيالف حفـظ النـاس أصـلحوه
مع أن املصاحف التي كتبها الصـحابة  ،املصاحف غلط فال يلتفت إليه

 ،نقوال بالتواتروصار ذلك أيضا م ،قد قيد الناس صورة اخلط ورسمه
ونقلوا رسم املصاحف أيضا بالتواتر  ،فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظا

كام ال ندعي أن كل من  ،ونحن ال ندعي اتفاق مجيع نسخ املصاحف، 
فمـن  ،بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظـا ورسـام ،حيفظ القرآن ال يغلط

 . )٣ (»رخرج عن ذلك علم الناس أنه غلط ملخالفته النقل املتوات


ـه تعــاىل« § ö@è% ué(:  فصــل يف قوـل öçxîr& «!$# äã ÏÉªB r& $ |ã Ï9 ur Ìç ÏÛ$ sù ÏNº uq» yJ¡¡9 $# ÇÚöë F{$#ur 

                                                
وانظر بحثـا موسـعا يف مقدمـة الطـراز يف رشح ضـبط  .  ٢٠١-١٠٠ / ١٢ :  جمموع الفتاوى )١(

  . ٦١-٣٩اخلراز من ص 
  .٥٦٩ /١٢موع الفتاوى جم )٢(
        . )٤٢٣ص  / ٣ج  (-اجلواب الصحيح  )٣(



 
 

  
 

uq èdur ãN ÏèôÜ ãÉ üw ur ÞOyèôÜ ãÉ 3 ö@ è% þíÎoT Î) ßN óêÉDé& ÷b r& öcqà2r& tA ¨rr& ô` tB zOn= óô r& ( üwur 

ú sðqà6s? z̀ ÏB tûüÏ. Îé ô³ ßJø9 $# ÇÊÍÈ ( ]األنعام[.  
القراءة املتواترة التي يقرأ هبـا مجـاهري املسـلمني قـديام وحـديثا وهـي قـراءة 

uq(العرشة وغريهم  èd ur ãN Ïè ôÜãÉ üw ur ÞO yè ôÜ ãÉ (.وروي عن طائفة أهنم قـرؤوا :
َوهو يطعم وال يطعم{ َ ُْ ُْ  . بفتح الياء }ِ

َوال يطعم{: وقرأ عكرمة واألعمش  : )١(قال أبو الفرج   . فتح الياء  ب}َْ

وهو :  ومعناه،ُوهذا االختيار عند البرصاء بالعربية: قال الزجاج 
ُيرزق ويطعم ِْ ْ ُ  . وال يأكل ،َُ

أن القراءة املشـهورة املتـواترة أرجـح مـن : الصواب املقطوع به :قلت
 )٢( .»...هذه


وال  ،ك القراءات احلافظ هلا له مزية عىل من مل يعرف ذليفوالعارف «  §

 . )٣ (» قراءة واحدةإاليعرف 


 ما السبب الذي أوجب االختالف بني القـراء فـيام :وأما قول السائل«  §
  ؟ احتمله خط املصحف

                                                
خمترص شواذ القـرآن البـن : انظر. والقراءة بفتح الياء شاذة  . ٣/١١ ابن اجلوزي يف زاد املسري )١(

  .    ٤٢خالويه ص 
  .   ١٠٩حممد عزيز شمس، املجموعة األوىل ص: جامع املسائل، مجع الشيخ :  انظر)٢(
 .    ٤٠٤ص  / ١٣ج :جمموع الفتاوى )٣(



 

 

 

لتسويغ الشارع هلم القراءة بذلك  ؛ )١(واللغة العربية  فهذا مرجعه إىل النقل،
 وهـم إذا .بل القراءة سنة متبعـة قرأ قراءة بمجرد رأيه، ليس ألحد أن ي؛ إذكله 

 وقد قرأ بعضهم بالياء،  القرآن املكتوب يف املصحف اإلمامي،اتباعاتفقوا عىل 
  .)٢(»وبعضهم بالتاء مل يكن واحد منهام خارجا عن املصحف


 ،أو تاء ،ك أهنم يتفقون يف بعض املواضع عىل ياءومما يوضح ذل«  §

$(:تعاىل   اتفقوا يف قولهامويتنوعون يف بعض ك tB ur ª! $# @@Ïÿ» tóÎ/ $£Jtã 

tbq è=yJ ÷è s? ÇÊÍÉÈ( ]وتنوعوا يف موضعني ،موضع يف ]البقرة)٤(»...)٣( .  


وكـان  ، بكر بـن جماهـدأبو اماإلم من مجع قراءات هؤالء هو أولبل «  §

 أن جيمع املشهور من قـراءات أحبفإنه  ،عىل رأس املائة الثالثة ببغداد
 .احلرمني والعراقني والشام

 
 ،مـن القـرآن ، خرج منها علـم النبـوةالتي اخلمسة هي األمصار هذه إذ §

وـسـائر  ،الباطـنـة والظـاهرةوالفـقـه مـن األعـامل  ،واحلـديث ،وتفسـريه
                                                

 شيخ اإلسالم يرى أن األصل يف القراءات النقل والرواية، وما ثبت نقال ثبـت لغـة، وقـد كـرر )١(
       .   من البحث ٣٤انظر ص . هذا األصل يف غري ما موضع 

 .    ٣٩٩ص/١٣جمموع الفتاوى ج )٢(
  .    ]٨٥/البقرة[، و ]٧٤/البقرة [: ومها موضعا )٣(
    .٤٠٠ص  / ١٣جمموع الفتاوى ج  )٤(



 
 

  
 

 . )١ (»العلوم الدينية

  :)٢(وقال يف موضع آخر 
 ، الفقـه:ومـا يتبـع ذلـك مـن ، والقـرآناإليامن علم النبوة من أنكام «

 التـي يسـكنها مجهـور األمصار خرجت من إنام القلوب  وأعامل،واحلديث
ـي ،e رـسـول اهللا أـصـحاب ـان:وـه ـان ، احلرـم ـام ،والعراـق ـة: والـش  ،املديـن

 تبع فالقراء السبعة من األمصاروسائر . والشام  ،والبرصة ،والكوفة ،مكةو
 .» احلديثأهل أئمةوكذلك  ،مصارألهذه ا

 
؛  األمصار قراء هذه أئمةفلام أراد ذلك مجع قراءات سبعة مشاهري من «  §

ـي )٣(ليـكـون ذـلـك موافـقـا لـعـدد اـحلـروف  ال  ، أـنـزل عليـهـا الـقـرآنالـت
العتقاده أو اعتقاد غريه من العلامء أن القراءات السـبعة هـي احلـروف 

أو أن هؤالء السبعة املعينـني هـم الـذين ال جيـوز أن يقـرأ بغـري  ،السبعة
                                                

      .٣٩٠ص  / ١٣جمموع الفتاوى ج  )١(
 .٣٦١ص/١٠ج:  جمموع الفتاوى)٢(
  .  ٢١٧ نص عىل هذه العلة ابن اجلزري يف املنجد ص )٣(

 :وحاصل ما يذكر يف هذا الباب من علل
، وأن أسـانيدهم   أن ابن جماهد ذكر ما وصل إليه عىل قـدر روايتـه فلـم يكـن واسـع الرحلـة-أ

 .وهذه علة قوية. ٢٢١، ٢١٦، ٢١٥املنجد : انظر.  اتصلت إليه عىل علو
أشار إىل ذلك ابن اجلزري يف املنجد ص .  أن هؤالء السبعة تصدوا لإلقراء أكثر من غريهم -ب

٢٠٨ .  
وهذه العلة  . ٢١٧أشار لذلك ابن اجلزري يف املنجد ص .  املوافقة لعدد املصاحف املرسلة -ج

 .منتقدة ؛ الختالف العلامء  يف عدد املصاحف املرسلة



 

 

 

 سـبقني بن جماهـد أن لوال : القراءأئمةن ـن قال مـوهلذا قال م، قراءهتم
 قراء وإمام جامع البرصة إمام مياحلرضإىل محزة جلعلت مكانه يعقوب 
  .)١( »البرصة يف زمانه يف رأس املائتني

 أنومل يقل أحـد مـن سـلف األمـة وأئمتهـا «  : )٢(وقال يف موضع آخر 
فإن هؤالء إنام مجع قراءاهتم أبو بكر بن جماهد  ،القراءة خمتصة بالقراء السبعة
 ينتخـب أنوقصـد  ،واتبعه النـاس عـىل ذلـك ،بعد ثالثامئة سنة من اهلجرة

 خرج عن إنامومل يقل هو وال أحد من األئمة  ،قراءة سبعة من قراء األمصار
 أنزل القرآن عىل سبعة أحرف e يوال أن قول النب ،هذه السبعة فهو باطل

هـذه السـبعة اشـتهرت يف أمصـار ال  ولكـن ،أريد به قـراءة هـؤالء السـبعة
بغريها لعدم معـرفتهم فأولئك ال يقرؤون  ،كأرض املغرب ،يعرفون غريها
مثل أرض  ،فأما من اشتهرت عندهم هذه كام اشتهر غريها ،باشتهار غريها
  .» فلهم أن يقرؤوا هبذا وهذا ،العراق وغريها


 عىل اإلنكارومن نقل من كالمه من  ،وأما الذي ذكره القايض عياض«  §

 ،أ بالشـواذ يف الصـالة يف أثنـاء املائـة الرابعـةالذي كان يقر-بن شنبوذ ا
يف القراءات الشاذة اخلارجة  فإنام كان ذلك -وجرت له قصة مشهورة 
 )٣(. »ومل ينكر أحد من العلامء قراءة العرشة . عن املصحف كام سنبينه 

                                                
    .٣٩٠ص  / ١٣جمموع الفتاوى ج  )١(
 .٥٦٩ص  / ١٢ج :  جمموع الفتاوى)٢(
 .٣٩٤ص/١٣جمموع الفتاوى ج) ٣(



 
 

  
 

 
ـراءات الثابـتـة ـعـن أئـمـة الـقـراء ـبـل ال«  §  ،ويعـقـوب ،)١( ـكـاألعمش-ـق

هي  -وشيبة بن نصاح ونحوهم  ،وأبى جعفر يزيد بن القعقاع ،وخلف
كـام  ،بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤالء السبعة عند من ثبت ذلك عنده

وهذا أيضا مما مل يتنازع فيه األئمة املتبوعون من أئمة الفقهاء  ،ثبت ذلك
 )٢(. »ريهم والقراء وغ

ـال يف موضــع آخــر ـة « : )٣(وـق ـن الســلف املوافـق ـة ـع ـراءة املعروـف والـق
وال فـرق عنـد األئمـة بـني  ،للمصحف جتوز القراءة هبا بال نزاع بني األئمة

                                                
 قراءة األعمش، وشيبة بن نصاح من القراءات الزائدة عىل العرشة، وكانت متواترة يف فرتة من )١(

 .لك يف عداد الشاذ ؛ النقطاع إسنادها الزمن، ثم أصبحت بعد ذ
) ٧٥٦ت(وكون بعض القراءات كانت متواترة، ثم فقدت التواتر أمر غري منكور، فقد نص السبكي 

 ومن هذا يتبني أن املتواتر يف الطبقة األوىل قد يكون آحادا فيام بعدها، وهذا  «: يف مجع اجلوامع فقال 
 . مع حاشية العطار ٢/١٥٢امع للسبكي مجع اجلو.  اهـ »حممل القراءات الشاذة

واعلم أن القراءة الشاذة حرام بإمجاع أئمة اإلسالم، وإنام «  ) : ١٠١٤(وقال مال عيل قارئ ت 
األعمش، واحلسن ؛ بناء عـىل أهنـا كانـت عنـدهم متـواترة، ثـم : نسبت إىل العلامء األعالم مثل

صـول، والكتـب املبسـوطة يف علـم صارت شاذة بفقد رشوط التـواتر عـىل مـا هـو مقـرر يف األ
 .٧٥حكم القراءة بالقراءات الشواذ ليوسف أفندي ص : بواسطة كتاب. اهـ » القراءة

فاليشء قد يتواتر عند قوم دون آخرين، بل املتواتر يف  «: حيث قال) ١٠٩٤ت (وقال الكفوي 
 متـواتر يف الطبقـة طبقة قد يكون آحادا يف غريها، كام يف القراءة الشاذة يف بعض مواضـعها فإنـه

  .    ٦٥١الكليات للكفوي ص .  اهـ »األوىل، فيكون من املتواتر املختلف فيه
  .)٤٠١ص  / ١٣ج : (جمموع الفتاوى  )٢(
   )٥٦٩ص  / ١٢ج : (جمموع الفتاوى  )٣(



 

 

 

 ، وأبى عمرويوبني قراءة محزة والكسائ ، أيب جعفر ويعقوب وخلف:قراءة
 . » نعيم)١(] أيب[و

ونحومهـا فـال تبطـل  ،ويعقوب ،فروأما من قرأ بقراءة أبى جع« :وقال 
  . )٢( »الصالة هبا باتفاق األئمة


بل كتب  ،وأمهلوا أقاويل الصحابة كذب منه:قوله )٣( :لوجه السابعا«   §

وإن  ،أرباب املذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصـحابة واالسـتدالل هبـا
وإن قـال أردت بـذلك  ،ىكان عند كل طائفة منها ما ليس عند األخـر

فسـبب ذلـك أن  ،أهنم ال يقولون مـذهب أيب بكـر وعمـر ونحـو ذلـك
كـام  ، وما استنبطه منها فأضيف ذلك إليه الواحد من هؤالء مجع اآلثار

وكـام  ،وأيب داود تضاف كتب احلديث إىل من مجعها كالبخاري ومسلم
  )٤(. »وابن كثري ،تضاف القراءات إىل من اختارها كنافع


ـا رواه البـخـاري ومـسـلم عالـمـة لـنـا ـعـىل  )٥(وال يعلـمـون ...«  § أن قولـن

بـل  ،ال أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسـلم ،ثبوت صحته
                                                

َوهو نافع بن عبـد الـرمحن بـن أيب نعـيم أبـو رويـم أحـد القـراء . ساقطة من األصل ) أيب(كلمة )١( ُ
  .   ٢/٣٣٠غاية النهاية البن اجلزري : انظر . أبو نعيم : عة، ويقال السب

      .٥٧٠ص  / ١٢ج: جمموع الفتاوى )٢(
 .     من أوجه الرد عىل الرافضة يف دعواهم إمهال أهل السنة ألقاويل الصحابة )٣(
 .   ٤١٠ص  / ٣ج : منهاج السنة النبوية  )٤(
 نام أخـذت عـن البخـاري ومسـلم،إلتي يف البخاري ومسلم  ااألحاديثن أاجلهال يظنون :  أي)٥(

     . يتعمدان الكذب أو يروج عليهام،كان الغلط أن و



 
 

  
 

مـن ال  أحاديث البخاري ومسلم رواها غريمها من العلـامء و املحـدثني
بل مـا مـن حـديث  ،ومل ينفرد واحد منهام بحديث ،حييص عدده إال اهللا

مل خيلـق  ولـو ،وبعد زمانه طوائـف ،ويف زمانه ،إال وقد رواه قبل زمانه
وكانـت تلـك األحاديـث  ،البخاري ومسلم مل يـنقص مـن الـدين يشء

نـام قولنـا رواه إ و،وفوق املقصـود ، بأسانيد حيصل هبا املقصودةموجود
 ،والقرآن منقول بالتواتر ،قراء السبعة الاءةكقولنا قر ،البخاري ومسلم

  )١( . »...مل خيتص هؤالء السبعة بنقل يشء منه 


 ،واملـربد ،واألخفـش ،وأهل العلم بالنحو يعلمون من حال سيبويه...«  §
والقـراء يعلمـون  ،ما ال يعلمه غريهم    والكسائي ،والفراء ،والزجاج

ـراءة أيب  ـروـمـن ـق ـري ،عـم  ،واـبـن ـعـامر ،والكـسـائي ،وـمحـزة ،واـبـن كـث
 مـا ال وأيب جعفر ،وخلف بن هشام ،واألعمش ،ويعقوب بن إسحاق

أو  ،أو الطـب ،فإذا كان آحاد أهل العلم من أهـل الفقـه ،يعلمه غريهم
بل وآحاد امللـوك يعلـم اخلاصـة مـن  ،أو القراءات ،أو النحو ،احلساب

فكيـف بمـن هـو عنـد  ،عـون بـذلكويقط ،أمورهم ما ال يعلمه غريهم
وهـم  ،وأرفـع منزلـة مـن كـل ملـك ،من كـل عـامل أعال قدرا )٢(أتباعه 

  )٣( .  »...أرغب اخللق يف معرفة أحواله

                                                
 .   ٢١٥ص  / ٧ج :منهاج السنة النبوية  )١(
  .    e أي أتباع النبي )٢(
  .    ٣٤٧ص  / ٦ج : اجلواب الصحيح )٣(



 

 

 

 







أنـزل القـرآن عـىل سـبعة : [ نه قال أ  eي ن النبوقد جاء مرصحا ع«  §

أو غفـور رحـيم فهـو  ، عزيـز حكـيم:إن قلـت ،أحرف كلهـا شـاف كـاف
  )١(.] أو آية عذاب برمحة  ،ما مل ختتم آية رمحة بعذاب ،كذلك

 إن تعذهبم فإهنم عبـادك وإن تغفـر {:ة من الصحابةـف مجاعـرويف ح
اديث يف ذلك منترشة تـدل عـىل واألح . )٢(}الرحيم هلم فإنك أنت الغفور

أن من احلروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن خيتم اآلية الواحـدة بعـدة 
 …ا شـاءهيـ يف القـراءة بأالقـارئعىل سبيل البدل خيري  ،أسامء من أسامء اهللا
 ،} غفور رحـيم {و، }عليم حليم {و،  } سميع عليم {وختم اآلي بمثل

 كثـري يف } حكيم حليم {أو ،}يم حليم عل{أو ، } سميع بصري{ :أو بمثل
ثـم إن اهللا  ،وكان نزول اآلية عىل عدة من هذه احلروف أمرا معتادا ،القرآن

 بالقرآن يف  eملا كان جربيل يعارض النبي ، )٣(احلروف  نسخ بعض تلك 
وكانت العرضة األخرية هي حرف زيد بن ثابـت الـذي يقـرأ  ،كل رمضان

                                                
ـام أـمحـد يف مـسـنده)١( ـننه)١٧١ ص  /٤٦ج (:  اـحلـديث أخرـجـه بنـحـوه اإلـم ـو داود يف ـس  :، وأـب

  .١/٢٧٧ج: وصححه األلباين يف صحيح أيب داود) . ٣٥٧( حديث رقم )٤٦٦ص /ج(
  . ١٦٤شواذ القراءات للكرماين ص: انظر. وهو حرف ابن مسعود ) ٢(
  .   ٣٨٥ص  / ٢ج :السنن الكربى وكذا قال البيهقي يف )٣(



 
 

  
 

ـوم ـه الـي ـاس ـب ـذي مجــ ،الـن ـه  yع عــثامن والصــحابةوهــو اـل  أمجعــني علـي
   )١(.»الناس


 ، كـاهلمزات: يتنـوع صـفة النطـق بـه وإنـام،وأما ما احتد لفظه ومعنـاه«  §

ــد ــاالت واال،اتَّواـمل ــات ،ـم ــل احلرـك ــار،ونـق  ، واإلدغـــام، واإلظـه
ونحو ذلـك ممـا  ،أو تغليظها ،راءاتوترقيق الالمات وال ،االختالسو

فهذا أظهر وأبني يف أنه ليس فيه تناقض وال  ،األصول :القراءاتيسمى 
 هـذه الصـفات املتنوعـة يف أداء ؛ إذتضاد مما تنوع فيـه اللفـظ أو املعنـى 

وهلـذا كـان دخـول هـذا يف ، اللفظ ال خترجه عن أن يكون لفظا واحدا 
 مـا أوىلنزل القـرآن عليهـا مـن  أالتيحرف واحد من احلروف السبعة 

وهو ما خيتلف فيه  ،ن وافق رسم املصحفإو ،أو املعنى يتنوع فيه اللفظ
 )٢ (.»أو الشكل  ،النقط


  أنeالنبي  ذكر التي أن األحرف السبعةبني العلامء املعتربين ال نزاع  « §

  )٣(.»القراء السبعة املشهورةالقرآن أنزل عليها ليست هي قراءات 


 ،البد أن يبنى عىل األصـل الـذي سـأل عنـه السـائل )٤(وهذا النزاع «

                                                
      .١٢٦ص  / ١ج : الصارم املسلول )١(
  .١٣/٣٩٢موع الفتاوى  جم)٢(
     .٣٩٠ص  / ١٣ج :جمموع الفتاوى )٣(
 .     أي النزاع يف مسألة الصالة بالقراءة الشاذة، كام ستأيت اإلشارة يف فصل القراءات الشاذة )٤(



 

 

 

 ؟ هل هي حرف من احلروف السبعة أم ال   أن القراءات السبعة:وهو
 حرف من احلـروف أهنائمة  عليه مجهور العلامء من السلف واأل فالذي-١

وهـو  ، مصحف عـثامن هـو أحـد احلـروف السـبعةإن :بل يقولون  ،السبعة
 ، واألحاديث،عىل جربيل eي  عرضها النبالتي األخريةمتضمن للعرضة 

  )١(. عىل هذا القول واآلثار املشهورة املستفيضة تدل

                                                
يفهـم منـه أنـه تـرجيح للشـيخ،  . »واآلثار املشهورة املستفيضة تدل عـىل هـذا القـول «:  قوله )١(

أن ترجيحه هنا قد ضعفه يف موضع آخر، كام سـرتاه بعـد قليـل فكأنـه قـد  -واهللا أعلم-ويظهر
 . رجع عنه، واهللا أعلم 

 : وهنا أسجل مالحظة مهمة
 : هناك فرق بني مسألتني

عـىل أي حـرف كتـب املصـحف العـثامين، وإذا كتـب عـىل حـرف واحـد فـام حـال بقيـة : مسألة
 األحرف؟ 

  األحرف السبعة ؟ أم ماذا ؟هل القراءات السبعة والعرش حرف من: ومسألة
 هل هي حرف من احلروف السبعة  أن القراءات السبعة:وهو سأل عنه السائل،والسؤال الذي 

 هو من القسم الثاين، وجاء جواب شيخ اإلسـالم يف القـول األول موافقـا للسـؤال وال ؟أم ال 
 . إشكال هنا 

املصحف مشتمل عىل األحرف السبعة بأن : ولكن اإلشكال يف القول الثاين إتيانه بقول من قال
 !  عىل أي حرف كتب املصحف العثامين :وهذا اجلواب إنام هو جواب مسألة !

عـىل أي :  ملسـألة-وهي حجج القول الثـاين–وبناء عىل ذلك فقد جاء ذكره للحجج قسم منها 
 القـراءات :ملسـألة- وهـي حجـج القـول األول –وقسم منهـا ! حرف كتب املصحف العثامين 

 ؟ هل هي حرف من احلروف السبعة أم ال لسبعةا
 .وحتى يتضح جواب املسألتني أذكر جواب كل منهام عىل حدة 

عىل أي حرف كتبت املصاحف العثامنية، وإذا كتبت عىل حرف واحـد فـام حـال : املسألة األوىل
 : أن العلامء اختلفوا يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال: بقية األحرف؟ واجلواب 

= 



 
 

  
 

وأهــل الكــالم إىل أن هــذا  ،والقــراء ،وذهــب طوائــف مــن الفقهــاء -٢
وـقـرر ذـلـك طواـئـف ـمـن أـهـل  ،ملـصـحف مـشـتمل ـعـىل األـحـرف الـسـبعةا

                                                

. أن املصاحف كتبت عىل حرف واحد فقط، وأما بقية األحرف الستة فقد سقطت: ل األولالقو =
 .وسيأيت تضعيف الشيخ هلذا القول . وهذا رأي الطربي ومن وافقه 

اللغـات السـبع يف الكلمـة الواحـدة يف احلـرف الواحـد : مراد الطربي باألحرف السـبعة : تنبيه
فهذه اللغات مل تبـق ...كهلم وأقبل وتعال ) اظ املرتادفةاأللف(باختالف األلفاظ واتفاق املعاين 

وتفسري الطربي  . ٦٤-١/٥٧تفسري الطربي : انظر . مجيعها بل بقي حرف واحد وترك الباقي 
 . مقتضاه أن هذه القراءات املختلفة األصول والفرش إنام هي أوجه داخلة ضمن حرف واحد 

  . ٥٨، ٥٦ قارئ ص حديث األحرف السبعة للشيخ عبد العزيز: انظر
وهـو قـول طوائـف مـن أهـل .أن املصاحف مشتملة عىل مجيع األحـرف السـبعة : القول الثاين

 .الكالم وغريهم كام أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم 
قراءة ولغة واحدة، وهي إذ كتبت بغري : أن املصاحف كتبت عىل حرف واحد أي: القول الثالث

 . حرف الستة الباقية مما ال خيالف خط املصحف نقط،  وال شكل احتملت حينئذ بقية األ
 .اختيار القول الثالث، كام سيذكر يف النص بعد قليل، مع التعليق عليه:  ورأي شيخ اإلسالم

 هل القراءات العرش حرف من األحرف السبعة ؟ أم ماذا ؟:  أما املسألة الثانية
 أن املصحف كتب عىل حـرف واحـد، هذه املسألة مبنية عىل املسألة األوىل فمن يرى: واجلواب

وأن األحرف الستة األخرى قد سقطت وترك العمل هبا فالقراءات العرش عنده إنام هـي أوجـه 
  .  ١٨٤املنجد ص : انظر.  حلرف واحد، وهو احلرف الذي كتبه عثامن يف املصحف 

 ومن يرى أن املصحف كتب عىل حرف واحـد، وأن رسـمه حمتمـل لبقيـة األحـرف فـالقراءات
إن مجيع ما نزل ثم ترك هو من : بل يقول. العرش عنده جزء  من األحرف السبعة من غري تعيني 

 .  األحرف السبعة 
    ١٨٥، ١٨١واملنجد ص  . ١٣٢، ٦٣، ٣٦، ٣٤اإلبانة ملكي ص : انظر. وهذا هو الذي عليه القراء 

اءات املتـواترة هـي وأما من يرى أن املصحف اشتمل عىل مجيع األحرف السبعة فعنده أن القـر
أن مـا خـالف الرسـم يقطـع بأنـه لـيس مـن  «: وهـذا القـول يضـعفه.جمموع األحرف السـبعة 

األحرف السبعة، وهذا قول حمظور ؛ ألن كثريا مما خالف الرسم صح عن الصحابة، وعن النبي 
e « .  ٩٤اهـ من املنجد ص  .  



 

 

 

 . وغريه  أبى بكر الباقالين كالقايض،الكالم


 ، السـبعةاألحرفبناء عىل أنه ال جيوز عىل األمة أن هتمل نقل يشء من  §
حيث  ، وترك ما سواهالعثامين اإلماموقد اتفقوا عىل نقل هذا املصحف 

 كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن التينقل القرآن من الصحف أمر عثامن ب
إىل ـكـل مرص ـمـن أمـصـار  ـثـم أرـسـل ـعـثامن بمـشـاورة الـصـحابة ،فيـهـا

 . وأمر برتك ما سوى ذلك  ،املسلمني بمصحف
 . السبعة األحرف عن القراءة ببعض ىقال هؤالء وال جيوز أن ينه    


  : جييباألولنيومن نرص قول 

 السـبعة مل األحرفتارة بام ذكر حممد بن جرير وغريه من أن القراءة عىل  -
 إليهموقد جعل  ، كان جائزا هلم مرخصا هلم فيه وإنام،يكن واجبا عىل األمة

كام أن ترتيب السور مل يكن واجبـا علـيهم  ، حرف اختاروهأياالختيار يف 
مصـحف عبـد اهللا وهلذا كان ترتيب  - بل مفوضا إىل اجتهادهم ،منصوصا

وأمـا ترتيـب آيـات  ،وكذلك مصحف غريه ،عىل غري ترتيب مصحف زيد
 يقـدموا آيـة عـىل آيـة يف أنفلم يكـن هلـم  ،فهو منزل منصوص عليه السور
وأمـا  ،كام قدموا سورة عىل سورة ألن ترتيب اآليات مأمور به نصـا،الرسم

فلام  ،بعة الساألحرفقالوا فكذلك  -ترتيب السور فمفوض إىل اجتهادهم 
 مل جيتمعـوا عـىل حـرف إذا الصحابة أن األمة تفرتق وختتلف وتتقاتـل رأى

عـىل  وهم معصومون أن جيتمعـوا ،جتامعا سائغا اواحد اجتمعوا عىل ذلك



 
 

  
 

 .وال فعل ملحظور  ،ومل يكن يف ذلك ترك لواجب ،ضاللة
 السـبعة كـان يف أول األحـرفن الرتخـيص يف أومن هؤالء مـن يقـول بـ -

فلـام  ،ملـا يف املحافظـة عـىل حـرف واحـد مـن املشـقة علـيهم أوال؛  اإلسالم
 ،وكان اتفاقهم عـىل حـرف واحـد يسـريا علـيهم ،تذللت ألسنتهم بالقراءة

ويقولـون  ،وهو أرفق هبم أمجعوا عىل احلرف الذي كان يف العرضة اآلخـرة
 .نه نسخ ما سوى ذلك إ

ن ـبـاو ،بـن كعـبان حـروف أبـى إ :وهؤالء يوافق قوهلم قول من يقول    
 )١(اهـ. »منسوخة  خيالف رسم هذا املصحف ود وغريمها مماـمسع

 



وإنام تنازع الناس من اخللف يف املصحف العثامين اإلمامي الذي أمجع «  §

هـل  ،هلم بإحسان واألئمـة بعـدهم والتابعون  eعليه أصحاب رسول اهللا 
ومتام العرشة وغري ذلك هل هو حرف مـن  ،هو بام فيه من القراءات السبعة

أو هو جمموع األحرف السبعة ؟ ؟ األحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها 
 : عىل قولني مشهورين 

 .قول أئمة السلف والعلامء  : واألول
 .راء وغريهم قول طوائف من أهل الكالم والق : والثاين

الفـا خوهم متفقون عىل أن األحرف السبعة ال خيالف بعضها بعضـا 
                                                

  .٣٩٧ - ١٣/٣٩٥ جمموع الفتاوى ) ١(



 

 

 

كـام تصـدق اآليـات  ،بل يصـدق بعضـها بعضـا ،يتضاد يف املعنى ويتناقض
، )١(إن ذلـك ـهـي األحـرف الـسـبعة فـظـاهر: أمـا إذا قـيـل  ...بعضـها بعـضـا

نه إذا فإ ،ن ذلك حرف من األحرف السبعةإ : إذا قيلَىلْوَوكذلك بطريق األ
مـع تنـوع  ، عىل سبعة أحرف كلها شاف كـافيقرؤوهكان قد سوغ هلم أن 
يف الرسـم وتنوعـه يف  فألن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلـك ،األحرف يف الرسم
  )٢( . »...اللفظ أوىل وأحرى

وكـذلك ليسـت هـذه القـراءات السـبعة هـي «  :وقال يف موضع آخر
القـرآن عليهـا باتفـاق نـزل أ التي السبعة األحرفن ـجمموع حرف واحد م

  )٣(. »العلامء املعتربين
 )٤(  

ـة «   § ـه عاـم ـدل علـي ـذي ـي ـلف اـل ـامء الـس ـد عـل ـريض عـن ـول اـمل ـإن الـق ـف
 وقراءات الصحابة أن املصحف الذي مجع عثامن الناس عليه هو األحاديث

 )٥(وأن اـحلـروف الـسـبعة   ،وـهـو العرـضـة اآلـخـرة ،أـحـد اـحلـروف الـسـبعة
                                                

 .نه، وقد أشار إىل ذلك من قبل ظاهر بطال:  أي) ١(
 .٤٠٢، ٤٠١ص/١٣جمموع الفتاوى ج )٢(
    .٤٠١ص  / ١٣ج :جمموع الفتاوى )٣(
 مل يرصح ابن تيمية برأيه يف مسألة ما اشتمل عليه رسم املصحف إال أن العبارة التي نقلتهـا عنـه )٤(

 . قراءات املتواترةتشري إىل ترجيحه أن املصحف كتب عىل رسم واحد، ورسمه متحتمل لبقية ال
 .  وقد سبق تقريره أن من أسباب ترك النقط والشكل إبقاء ما حتتمله بقية القراءات 

 ما يفهم منه أن املصحف كتب عـىل ٩٦-٩٤وقد نقل ابن اجلزري عن ابن تيمية يف املنجد ص 
 .    حرف واحد، وهو متحمل لبقية األحرف السبعة 

 .    واهللا أعلم ). غري(طبوعة، وصوابه إضافة  يظهر أن يف الكالم سقطا يف امل)٥(



 
 

  
 

مـع  ،وأن احلروف السبعة كانت ختتلف الكلمة ،خارجة عن هذا املصحف
  )١( . »أن املعنى غري خمتلف وال متضاد


ما مل يثبت كونه مـن احلـروف وهو أن  ، عىل أصل ينبني)٢(وهذا القول  §

  ؟السبعة فهل جيب القطع بكونه ليس منها
 لـيس ذلـك ممـا ؛ إذفالذي عليه مجهور العلامء أنه ال جيـب القطـع بـذلك - 

 . قطعيا واإلثبات النفيأوجب علينا أن يكون العلم به يف 

 )٣( . » ...وذهب فريق من أهل الكالم إىل وجوب القطع بنفيه -
 
 

                                                
 .    )١٣١ص  / ١ج  (-الصارم املسلول  )١(
 إن: وهـو - هذه املسألة إنام ذكرها عند حديثه عن القول الثالث يف مسألة حكم الصالة بالشـاذ )٢(

ألنه مل ؛ عند القدرة عليها مل تصح صالته  -وهي الفاحتة -يف القراءة الواجبة  قرأ هبذه القراءات
ن قرأ هبا فيام ال جيب مل تبطـل إو لعدم ثبوت القرآن بذلك،؛  الواجب من القراءة أدىيتيقن أنه 

 التيجلواز أن يكون ذلك من احلروف السبعة ؛ ألنه مل يتيقن أنه أتى يف الصالة بمبطل ؛  صالته 
مسـألة اخلـالف يف وسـتأيت .  ثم ذكر أن هذا القول ينبني عىل األصل الـذي ذكـره –أنزل عليها 

 . الصالة بالشاذ يف موضعها 
 .٣٩٨، ٣٩٧ص  / ١٣ج : جمموع الفتاوى )١(

      



 

 

 

 





 ، جتويز الشارع:وسبب تنوع القراءات فيام احتمله خط املصحف هو «  §

 يال إىل الـرأ ،واالتبـاعذلـك إىل السـنة  ذ مرجـع؛ إوتسويغه ذلك هلـم 
  )١( .»واالبتداع 

  )٢( .»بل القراءة سنة متبعة ، ليس ألحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيهإذ« وقال 
 القراءة وحفظها فسنة متبعـة يأخـذها اآلخـر أما نفس معرفة « :وقال أيضا
  )٣( . »عن األول



 املتبوعني من السلف واألئمة يف أنـه ال يتعـني اإلسالممل يتنازع علامء «  §

ل مـن ثبـت  بـ،مني املسـلأمصـارأن يقرأ هبذه القراءات املعينة يف مجيـع 
أو ـقـراءة يعـقـوب ـبـن إـسـحاق  ،ـشـيخ ـمحـزة )٤( األعـمـشعـنـده ـقـراءة 

                                                
 .٤٠٢ص  / ١٣ج: جمموع الفتاوى )١(
  .٣٩٩ص  / ١٣ج : جمموع الفتاوى )٢(
 . ٤٠٤ص  / ١٣ج : جمموع الفتاوى )٣(
يميـة القـراءة بقـراءة  علق هنا ابن حجر عىل كالم ابن تيمية بام يزيل وهم من ظـن جتـويز ابـن ت)٤(

وانظر قـول الشـيخ تقـي الـدين ابـن تيميـة حيـث قيـد جـواز القـراءة بقـراءة  «:األعمش فقال
= 



 
 

  
 

هبا   فله أن يقرأيكام ثبت عنده قراءة محزة والكسائ ، ونحومهااحلرضمي
بل .   واخلالفاإلمجاعبال نزاع بني العلامء املعتربين املعدودين من أهل 

ـذين  ـواأكـثـر العـلـامء األئـمـة اـل ـة كـسـفيا: ـقـراءة ـمحـزةأدرـك  ،ن ـبـن عييـن
 أـبـى :وـغـريهم خيـتـارون ـقـراءة ،وبرش ـبـن اـحلـارث ،ـبـن حنـبـل وأـمحـد
 ،وقـراءة البرصيـني ،َْني املـدني )١( وشـيبة بـن نصـاح ،بن القعقاع جعفر

   .ي محزة والكسائةكشيوخ يعقوب بن إسحاق وغريهم عىل قراء
 ،)٢( كاألعمش-القراءات الثابتة عن أئمة القراء « : وقال يف موضع آخر

                                                

 فـإن هـذا »إن ثبتت عند القارئ، كام ثبتت عنده قراءة محـزة والكسـائي «: األعمش مثال بقوله =
 متعـددة الرشط الذي أشار إليه متعذر الوفاء، ألن قـراءة محـزة والكسـائي قـد رويتـا مـن طـرق

إليهام، بخالف القراءة املنسوبة إىل األعمش، فإهنا ليست مثل قراءهتام قطعا، ال من حيـث كثـرة 
الطرق، وال من حيث التلقي بالقبول من األئمة من بعد عرص األئمة املجتهدين من أول القرن 

 .  ١/١٤٤النرش  كالم ابن حجر ملحق هبامش رشح طيبة: اهـ  انظر .»الرابع، وهلم جرا 
: وعلق أيضا النويري عىل كالم ابن تيمية بام يزيل وهم من قال بعد حرص املتواتر يف العرش بقوله

كل هذا ال يتنايف دعوى عدم تواتر الزائد عىل العرشة يف زماننـا ؛ ألن هـذا وإن دل عـىل تـواتر «
 عىل ما نحن يشء زائد ففي حدود املئتني، ال يف حدود الثالث مئة ونيف وثالثني، فال يستدل به

  . ٦٩اهـ من القول اجلاذ ملن قرأ بالشاذ للنويري ص . »فيه 
قراءة األعمش، ومثلها قراءة شيبة بن نصـاح وغـريهم كانـت ثابتـة لـدى بعـض األئمـة : قلت

انظـر ص . يقرؤون هبا بال نكري، وهي اآلن يف عداد الشاذ، وقد استقر األمر عىل تـواتر الـعرش 
 .    من البحث ٢٤

       .   ٧٩/ ١معرفة القراء الكبار ) . ١٣٠(و أحد شيوخ نافع ت  وه)١(
 قراءة األعمش، وشيبة بن نصاح من القراءات الزائدة عىل العرشة، وكانت متواترة يف فرتة من )٢(

 .الزمن، ثم أصبحت بعد ذلك يف عداد الشاذ ؛ النقطاع إسنادها 
  .    ٦٥١الكليات للكفوي ص 



 

 

 

ـف ،يعـقـوبو ـاع ،وخـل ـد ـبـن القعـق ـر يزـي ـيبة ـبـن نصــاح  ،وأـبـى جعـف وـش
هي بمنزلة القراءات الثابتة عـن هـؤالء السـبعة عنـد مـن ثبـت  -ونحوهم 
وهذا أيضا مما مل يتنازع فيه األئمة املتبوعون مـن  ،كام ثبت ذلك ،ذلك عنده

 )١(. »أئمة الفقهاء والقراء وغريهم 
 

 
وهلـذا كـان  علامء األئمة يف ذلك من الكالم ما هو معروف عند العلامء،ولل §

ة  عرشإلحـدىأو ا  أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات الـعرشة،أئمة
ويقرؤونه يف الصالة وخارج  كثبوت هذه السبعة جيمعون ذلك يف الكتب،

  )٢(. »وذلك متفق عليه بني العلامء مل ينكره أحد منهم الصالة،
 

 
أو مل  ،ولكن من مل يكن عاملا هبا ،ومل ينكر أحد من العلامء قراءة العرشة«  §

أو غـريه  ، بـاملغرباإلسالميف بلد من بالد      كمن يكون-تثبت عنده 
  فـإن.بام ال يعلمه   فليس له أن يقرأ-ومل يتصل به بعض هذه القراءات

كام أن مـا  ، يأخذها اآلخر عن األول:اءة كام قال زيد بن ثابت سنةالقر
ومن أنواع صفة  ،من أنواع االستفتاحات يف الصالة e النبيعن  ثبت

وغـري ذلـك كلـه حسـن يرشع  ،وصفة صالة اخلوف ، واإلقامة،األذان
 .العمل به ملن علمه 

                                                
  .)٤٠١ص  / ١٣ج (: جمموع الفتاوى  )١(
       .  ٣٩٣ -٣٩٢ص  / ١٣ج : جمموع الفتاوى )٢(



 
 

  
 

 
مل يعلم غريه فليس له أن يعدل عـام علمـه إىل مـا مل  من علم نوعا ووأما §

 .يعلمه 
كـام  ،وال أن خيالفه ،وليس له أن ينكر عىل من علم ما مل يعلمه من ذلك

ُ      اال {: eالنبي قال  ِ َ ْ َ فـإن مـن كـان قـبلُكم اختلفـوا فهلُكـوا َ َ ََ ْ َْ ُ َ ََ ْ ْ ََ{ )١( « .
   )٢(اهـ

 :ًوقال يف مسألة االختالف أيضا
أن أكثر االختالف بني األمة الذي يورث األهـواء جتـده مـن واعلم «

أو يف  ، من املختلفني مصيبا فيام يثبته وهو أن يكون كل واحد ،هذا الرضب
كام أن القارئني كل منهام كان مصيبا يف  ،خمطئا يف نفي ما عليه اآلخر ،بعضه

 .   )٣( »يف نفي حرف غريه خمطئا ،القراءة باحلرف الذي علمه
 


 إن مجيع صفات العبادات من :وقاعدتنا يف هذا الباب أصح القواعد«  §

 مل يكـره -إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسـك بـه-األقوال واألفعال 
 ،كـام قلنـا يف أنـواع صـالة اخلـوف ،بل يرشع ذلك كلـه ،يشء من ذلك

 ، شـفعها وإفرادهـااإلقامـةونـوعى  ، األذان الرتجيع وتركـهويف نوعى
                                                

كتـاب اخلصـومات، بـاب مـا يـذكر يف األشـخاص ) مـع الفـتح(ه صـحيح أخرجه البخاري يف )١(
  .   ٥/٨٥ج ) ٢٤١٠(واخلصومة بني املسلم واليهودي، حديث رقم 

           .  ٣٩٣ -٣٩٢ص  / ١٣ج : جمموع الفتاوى )٢(
 .   ١٤٥ص  / ١ج :ء الرصاطاقتضا )٣(



 

 

 

ــواع التـشــهدات ــا يف أـن ــام قلـن ــواع االـســتفتاحات ،وـك ــواع  ،وأـن وأـن
  .)١( »...ستعاذات وأنواع القراءاتإلا

ـال يف موضــع آـخـر ـل «  : وـق ـذهب أـه ـذلك فالصــواب ـم ـان ـك وإذا ـك
ال  ، eي كل مـا ثبـت يف ذلـك عـن النبـ تسويغ احلديث ومن وافقهم وهو

كتنـوع صـفة      ،ة األذان واإلقامـةـوع صفــإذ تنـ؛ يكرهون شيئا من ذلك 
سنه رسول اهللا  ره ماـوليس ألحد أن يك ،القراءات والتشهدات ونحو ذلك

 .  )٢(»ألمته
نه كلام قرأ إومن قرأ بإحدى القراءات ال يقال « : وقال يف موضع آخر

ـك  ـغـريه ال يـقـهوـمـن ـتـرك ـمـا ـقـرأ ـبـ ،ـجيـب أن يـقـرأ ـهبـا ول إن ـقـراءة أولـئ
 . )٣(» وإن رجح كل قوم شيئاباالتفاقبل كل ذلك جائز   ،مكروهة

 
 
 

                                                
 .  ٢٤٢ص/٢٤جمموع الفتاوى ج )١(
  . ٦٦ص/٢٢جمموع الفتاوى ج )٢(
 . ، وما بعدها ٣٥٤ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )٣(



 
 

  
 

 





ـوع ، ـخـالف تضــاد:اـخلـالف نوـعـان«  § ـل ،وـخـالف تـن ـاألول مـث  أن :ـف

 القـراءات التـي :والنـوع الثـاين مثـل  ،يوجب هذا شيئا وحيرمه اآلخـر
يف  وإن كان هذا خيتار قراءة وهذا خيتار قراءة كـام ثبـت  ،جيوز كل منها

إن القرآن نزل عىل سـبعة {: أنه قال eالصحاح بل استفاض عن النبي
 وثبت أن عمر وهشام بن حكيم بن حزام .)١( }أحرف كلها شاف كاف
 آخـر وهـذا عـىل وجـه ،فقرأها هذا عىل وجـه ،اختلفا يف سورة الفرقان

 . )٣ (» )٢(  هكذا أنزلت:فقال لكليهام

وهم متفقون عىل أن األحرف السبعة ال خيالف «  :وقال يف موضع آخر
 ،بل يصدق بعضـها بعضـا ،بعضها بعضا خالفا يتضاد فيه املعنى ويتناقض

  )٤(. »كام تصدق اآليات بعضها بعضا
 

                                                
جممع الزوائـد ومنبـع  وذكره اهليثمي يف ،)٦٠٣٣، رقم ٦/١٤٢(أخرجه الطربانى يف األوسط  )١(

 .ا، وغريمه)١١٥٧٨(  حديث )٦٤ص  / ٧ج (: الفوائد 
. أنزل القرآن عـىل سـبعة أحـرف : يف كتاب فضائل القرآن، باب ) مع الفتح(أخرجه البخاري ) ٢(

  . ٨/٦٣٨ج ) ٤٩٩٢( حديث رقم
  .١٢١ص  / ٦ج : منهاج السنة النبوية )٣(
  .   ٥٦٩ص  / ١٢ ج : جمموع الفتاوى )٤(



 

 

 

)١(
 أنزل القـرآن عليهـا ال التيع بني املسلمني أن احلروف السبعة وال نزا«  §

 :بل قد يكون معناها  تتضمن تناقض املعنى وتضاده

  )٢(. متفقا  -١

هـو كقـول أحـدكم أقبـل إنام  :كام قال عبد اهللا بن مسعود ،أو متقاربا  -٢
  )٣(. وهلم وتعال 

لكـن كـال املعنيـني  ،وقد يكون معنى أحدمها لـيس هـو معنـى اآلخـر -٣
 .ال اختالف تضاد وتناقض  ،وهذا اختالف تنوع وتغاير . )٤(حق

 


أنـزل القـرآن عـىل { :eوهذا كام جاء يف احلديث املرفوع عـن النبـي 

عزيزا حكيام فاهللا كذلك، ما : غفورا رحيام، أو قلت: سبعة أحرف إن قلت
  )٥( .}ية عذاب، أو آية عذاب بآية رمحةمل ختتم آية رمحة بآ

                                                
  .٣٩٢ – ١٣/٣٩١جمموع الفتاوى ) ١(
وبعض العلامء جيعل منه ما يطلق . كاملد، واإلمالة، ونحومها ) ألصولا( من أمثلته ما يعرب عنه بـ)٢(

ـل اللغــات، كالقــدس، والقــدس  ـه مــن قبـي ـه أـن ْعلـي ُُ ، ٣٠جــامع البيــان للــداين ص : انظــر. ُ
 .    ١/٣٠والنرش

وال يلزم فيام هو من قبيل اللغات أن تكون املعاين متفقة، بل قد يكـون الختالفهـا لفظـا أثـرا يف 
 . املعنى 

  .٧٣انظر ختريج قول ابن مسعود يف ص ) ٣(
اختالفهام مجيعا مع امتناع اجـتامعهام يف يشء واحـد، بـل : َّ عرب عن هذا النوع ابن اجلزري بقوله)٤(

  .    ١/٥٠النرش . يتفقان من وجه آخر  ال يقتيض التضاد 
  . تقدم خترجيه )٥(



 
 

  
 


$ ( :كـــام يف الـقـــراءات املشـــهورة )١(هـــذا و uZ/ uë ôâ Ïè» t/(،و  [  i  hZ 

ــبأ[ Hw (  )٢(]١٩/س Î) b r& !$ sù$ sÉsÜ ûw r& $ yJäÉ) ãÉ yär ßâ ãm «! $# (  [  ¬  «  ª  ©       ¨

¯   ® Z ]٣( ]٢٢٩/البقرة( )b Î) ur öc% x. öN èd ãçò6 tB tArãî tIÏ9(،  [     ^  ]
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@ö (و ،]٤٦/إبـــراهيم [)٤( t/ |M ö7Éf tã (، و) ö@t/ M ö7Éf tãُ 

  .ونحو ذلك]١٢/الصافات[ )٥()
 )٦(ومن القراءات ما يكون املعنى فيها متفقا من وجه متباينا مـن وجـه  -٤

cq (: كقوله ãã yâøÉsÜ ( ،      و )cq ããÏâ» sÉäÜ( )(،و]٩/البقرة[ )٧  tbq ç/ Éã õ3 tÉ 

ÇÊÉÈ (،و ) Èbq ç/ Éjã s3 ãÉ ÇÊÉÈ( )(و ،] البقـــــرة[)٨ ãLäê ó¡yJ» s9(،و)ãLäê ó¡yJ» s9 ( )٩( 
                                                

 .     ما سيذكره من أمثلة هو من النوع الثالث)١(
، يعقوب: ، والقراءة الثانية قراءة عمرو وهشامابن كثري وأيبقراءة اجلامعة عدا : القراءة األوىل  )٢(

  . )٤٤٣ص  / ٢ج  (-العرش رش يف القراءات نال  :انظر. }ربنا{مع رفع 
 .    تقدمت القراءة )٣(
الـالم األوىل الكسـائي بفـتح ، وقـرأ بكرس األوىل ونصب الثانيـةالقراء كلهم عدا الكسائي قرأ  )٤(

  .  )٣٣٨ص  / ٢ج  (-النرش يف القراءات العرش . ورفع الثانية 
ج (:النرش يف القراءات العرش: انظر.وقرأ الباقون بفتحها قرأ محزة والكسائي وخلف بضم التاء، )٥(

  .  )٤٤٩ص  / ٢
  .   ١/٤٩النرش  . اختالفهام مع جواز اجتامعهام يف يشء واحد:  عرب عن هذا النوع ابن اجلزري بقوله)٦(
بضم الياء  والباقون بفتح الياء وسكون اخلاء وفتح الدال من غري ألف،ابن عامر والكوفيون قرأ  )٧(

  .  )٢٣٧ص  / ٢ج  (-النرش يف القراءات العرش :انظر . وألف بعد اخلاء وكرس الدال
الـنرش يف القـراءات  .د وقرأ البـاقون بالضـم والتشـدي قرأ الكوفيون بفتح الياء وختفيف الذال، )٨(

  .٢٣٧ص  / ٢ج :العرش
.  وكذا موضـع املائـدة .وقرأ الباقون فيهام باأللف  قرأ محزة والكسائي وخلف بغري ألف فيهام، )٩(

= 



 

 

 

4Ó (و،]٤٣/النساء[ ®L ym tb öçßg ôÜtÉ ( (،و [�  ~ Z  )وحنو ذلك ]٢٢٢/البقرة[ )١ . 


 ، كـاهلمزات: يتنـوع صـفة النطـق بـه وإنـام،وأما مـا احتـد لفظـه ومعنـاه §

ــد ــاالت واال،اتَّواـمل ــات ،ـم ــل احلرـك ــار،ونـق  ، واإلدغـــام، واإلظـه
ونحو ذلـك ممـا  ،أو تغليظها ،وترقيق الالمات والراءات ،االختالسو

فهذا أظهر وأبني يف أنه ليس فيه تناقض  ،األصول : القراءات)٢(يسمى 
هذه الصفات املتنوعة يف أداء  ؛ إذوال تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو املعنى 

  .اللفظ ال خترجه عن أن يكون لفظا واحدا 
 

 
 أو اختلـف معنـاه مـن ،وال يعد ذلـك فـيام اختلـف لفظـه واحتـد معنـاه §

 )٣ (اهـ  . »املرتادف ونحوه

 )٤(  
 .فيها املعنى كلها حق فهذه القراءات التي يتغاير «  §

  )٥( .وكل قراءة منها مع القراءة األخرى بمنزلة اآلية مع اآلية §
                                                

  .)٢٨٣ص /٢ج (-النرش يف القراءات العرش  =
القراءات النرش يف . والباقون بتخفيفهام   بتشديد الطاء واهلاء،شعبةقرأ محزة والكسائي وخلف و )١(

  . )٢٥٩ص   / ٢العرش ج 
 ) .   يف( كأن يف الكالم سقطا، والساقط )٢(
  .٣٩٢ -٣٩١ص / ١٣ج : جمموع الفتاوى )٣(
  .     ١/٥١: انظر.  هذه القواعد ذكرها بعينها ابن اجلزري يف النرش دون أن ينسبها البن تيمية )٤(
وهذه القاعدة قررها يف . نزلة تعدد اآليات تنوع القراءات بم:  وعرب عنها يف موضع آخر بقوله )٥(

= 



 
 

  
 

  . ما تضمنته من املعنى علام وعمال وإتباع، هبا كلهااإليامنجيب  §
 ، ألجل األخرى ظنا أن ذلك تعارضإحدامهاال جيوز ترك موجب  §

منـه  من كفـر بحـرف : اهللا عنهريضبن مسعود ابل كام قال عبد اهللا 
 . )١ (»فقد كفر به كله 

 
 
 
 

                                                

الفتـاوى و . ١٧/٣٨١، ١٥/٢٤٨، ٥٦٩ / ١٢  :أكثر من موضـع، كـام يف  جممـوع الفتـاوى  =
 . ٣٦٣ص  / ١ ج :الكربى

وجود التعارض بينهام، وعدم إمكـان اجـتامعهام يف يشء واحـد، فتنـزل : وهذه القاعدة ضابطها
  . ٢/٨اء البيان للشنقيطي أضو: انظر. القراءتني بمنزلة اآليتني 

  . ٣٩١ص / ١٣ج : جمموع الفتاوى )١(



 

 

 


 )١( 

 

 )٢( 
تنازعوا يف الفاحتة هل هي آية منها دون غريها عىل قولني مها روايتان «  §

 : محدأعن 
وهذا مذهب طائفة من أهل احلـديث  ، أهنا من الفاحتة دون غريها:حدمهاأ
ن البسـملة مـن أ هؤالء باآلثار التـي رويـت يف  واحتج،نه قول أبى عبيدأظ

وهؤالء يوجبون قراءهتا  ،وعىل قول هؤالء جتب قراءهتا يف الصالة ،الفاحتة
 .وإن مل جيهروا هبا 

 .ظهر أوهذا  ،هنا ليست من غريهاأكام  ، أهنا ليست من الفاحتة:والثاين


 عليه وسلم أنـه قـال يقـول اهللا  e يعن النب )٣(قد ثبت يف الصحيح فإنه  -

                                                
إن :  إنام ذكرت مبحث البسملة لوجود عالقة بينهـا وبـني القـراءات ولبيـان هـذه العالقـة يقـال)١(

اخلالف الفقهي يف مسألة البسملة يرجع عند بعض املحققني إىل اختالف القراءات، وإن حكم 
فيها بني القراء، وقد أشار لـذلك ابـن تيميـة كـام سـرتى، وإذا البسملة حكم احلروف املختلف 

ُأرجعنا اخلالف الفقهاء إىل اختالف القراء استبان حينئذ حقيقة اختالف الفقهاء،  ومل يعد بعـد  ْ َ ُ َ
وقد أدخل ابن اجلزري يف كتابه النرش اختالف الفقهـاء يف البسـملة مرجعـا . اختالفهم مشكال 

   .ذلك إىل اختالف القراء 
 .) ٤٣٩ص  / ٢٢ج : (جمموع الفتاوى :  انظر)٢(
 .  تقدم خترجيه ) ٣(



 
 

  
 

ـدي نـصـفني فنصــفها يل ونصــفها {:تـعـاىل ـي وـبـني عـب َقـسـمت الصــالة بيـن ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َُّ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ ْ ََ َ َُ
ِلعبدي ِْ ُ ولعبدي ما سأل قال رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم ،َ َ َُ َ َ ََ َ ِ ِْ َ ُيقول العبـد : َ ْ َ َْ ُ ُ
) ßâ ôJ ys ø9$# ¬! Å_U uë öúü ÏJn=» yè ø9$#(  َُُّيـقـول اهللا ُ ـدي : َ ِـمحـدين عـب ِْ َ َِ ُ ـ ـ لَ ُ ـد َ ُ العـب ْ َ ْ
)Ç`» uH ÷q§ç9$# ÉOäÏm §ç9$# (  َُُّيقول اهللا ُ ُأثنـى عـيل عبـدي يقـول العبـد : َ ْ َ َ ْْ ُ ُ ِْ َ ََّ َ َ َ :) xÇ$É Î) 

ßâ ç7÷è tR yÇ$ É Î) ur Úúü Ïè tG ó¡ nS( َفهذه اآلية بيني وبني عبدي و ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َلعبدي مـا سـأل َ َ َ َ ِ ِْ َ
ُيـقــول العـبــد  ْ َ َْ ُ ُ :) xÞº ué ÅÀ tûï Ï% ©!$# |M ôJ yè ÷Rr& öN Îg øãn= tã Îé öç xî ÅUq àÒ øó yJ ø9$# óOÎg øãn= tæ 

üw ur tûü Ïj9!$ ûÒ9$# ÇÐÈ (َلعبدي ما سألَو َ َ َ ِ ِْ كـام  ،فلو كانت من الفاحتة لذكرها.  }َ
  .ذكر غريها

 ، سمعانبنياد اهللا بن ز وقد روى ذكرها يف حديث موضوع رواه عبد
وأهنـا كلهـا  ،ومثل من مجع أحاديـث اجلهـر ، يف تفسريهيفذكره مثل الثعلب

 ،ثـالث آيـات ونصـف ولو كانت منها ملا كان للـرب ،ضعيفة أو موضوعة
 .وللعبد ثالث ونصف 
ِ فهـؤالء { :فإنـه قـال ، القسمة وقعت عىل اآلياتأنوظاهر احلديث  ُ َ َ

ِلعـبـدي ِْ $ ( :عـلـم أن ـمـن قوـلـهوـهـؤالء إـشـارة إىل ـمجـع ف ،}َ tRÏâ ÷d$# xÞº ué Å_Ç9$# 

tLìÉ) tG ó¡ ßJ ø9$# ( عىل قول من ال يعد البسملة آية منهـا ،إىل آخرها ثالث آيات، 
 .ومن عدها آية منها جعل هذا آيتني 

 


فال  ،والبسملة مكتوبة يف أوهلا ،سور القرآنمن  رة فإن الفاحتة سو وأيضا-

وهـذا مـن أظهـر وجـوه  ،هـا مـن السـور يف مثـل ذلـكفرق بينها وبني غري



 

 

 

  .االعتبار
ـتـتىل سـائر آـيـات  كـام ،وأيضـا فلـو كاـنـت منهـا لتليـت يف الـصـالة جهـرا -

  )١(.  »السورة
ثبـت ذلـك  ،باالتفـاقوالفاحتـة سـبع آيـات  « : وقال يف موضـع آخـر

ــــــــــــه (ôâs(: بقوـل s9ur y7» oY ÷è s?#uä $ Yè ö7yô z̀ ÏiB í ÎT$ sVyJ ø9$# tb#uäöçà) ø9$#ur tLì Ïà yè ø9$# ÇÑÐÈ( 

ُفاـحتـة {: أنـه ـقـالeي ـعـن النـبـ )٢(وـقـد ثـبـت يف الصـحيح ، ]٨٧/احلجـر[ ََ ِ
ِالكتاب ه ِ َ ِ ِ السبع املثاينيْ َ َْ ُ ْ َّ {  .  


وكثـري مـن  ،ويقرؤهـا  البسملة آية منها:وقد كان كثري من السلف يقول §

M| ( :وجيعل اآلية السابعة ،السلف ال جيعلها منها ôJ yè ÷Rr& öN Îg øãn= tã (، كام دل 
وكال القـولني حـق فهـي منهـا مـن  ،عىل ذلك حديث أبى هريرة الصحيح

 .وليست منها من وجه  ،وجه
ومـن  ،والفاحتة سبع آيات من وجه تكـون البسـملة منهـا فتكـون آيـة

ـة الســابعة ـا فاآلـي M| (:وجــه ال تكــون منـه ôJ yè ÷Rr& öN Îg øãn= tã ( ألن البســملة  ؛
 )٣(. »  للسورأنزلت تبعا

                                                
    .١٨٢ص  / ٢ج : الفتاوى الكربى )١(
، كتـاب التفسـري، بـاب مـا جـاء يف فاحتـة الكتـاب، حـديث رقـم )مع الفـتح (صحيح البخاري )٢(

  .  ٨/٦ج ) ٤٤٧٤(
  .)٣٥١ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )٣(

 إىل ترجيح هذا القول واألخذ به مع أنه خيالف ما قرره من قبل من أن وكالمه األخري فيه إشارة
= 



 
 

  
 


 : وحينئذ اخلالف أيضا يف قراءهتا يف الصالة ثالثة أقوال «   §

وأمحـد يف إحـدى  ،كمـذهب الشـافعي ، إهنا واجبة وجوب الفاحتة:أحدها 
 .بناء عىل أهنا من الفاحتة ؛ وطائفة من أهل احلديث  ،الروايتني

كام هو املشهور مـن  ،اءهتا مكروهة رسا وجهراقر:  قول من يقول :والثاين 
   .مذهب مالك
 ،بـى حنيفـة أوهـذا مـذهب ، إن قراءهتا جائزة بل مسـتحبة:والقول الثالث

 . أهل احلديث     وأكثر ،  املشهور عنهيفوأمحد 
وخيـري بـني األمـرين  ،وطائفة من هؤالء يسوى بـني قراءهتـا وتـرك قراءهتـا

 )١(. »وذلك عىل القراءة األخرى  ،قراءتنيمعتقدين أن هذا عىل إحدى ال
 


أو  ،وهبذا يتبني أن من قال من الفقهاء أهنا واجبة عىل قراءة من أثبتها«  §

بـل القـرآن يـدل عـىل جـواز  ،مكروهة عىل قراءة من مل يثبتها فقد غلط
أن يقرأ   ام قرأ جيب نه كلإومن قرأ بإحدى القراءات ال يقال  ،األمرين

 بل كل  ، غريه ال يقول إن قراءة أولئك مكروهةهومن ترك ما قرأ ب ،هبا
                                                

 . البسملة ليست آية من الفاحتة وال من غريها  =
 :يظهر أن لشيخ اإلسالم يف املسألة قولني: وجوابا عىل ظاهر هذه املخالفة أن يقال

 .أهنا ليست آية من الفاحتة : القول األول
حتة من وجه دون وجه، بمعنى أن اخلالف فيها راجع إىل اخـتالف أهنا آية من الفا: القول الثاين

 . القراء فمنهم من يثبتها ومنهم من حيذفها 
 .١٦٦ص  / ٢ج : الفتاوى الكربى) ١(



 

 

 

  )١(.  » وإن رجح كل قوم شيئاباالتفاقذلك جائز 
 


وقـد يقـال بوجوهبـا وإن مل  ،ثم وجوهبا قد يبتنى عىل أهنا من الفاحتـة«  §

وهلـذا ال جيعـل  ،واالسـتفتاح االسـتعاذةام يوجـب كـ ،تكن من الفاحتة
ولـو كانـت  ،بل يوجبها ويستحب املخافتة هبـا ،اجلهر هبا تبعا لوجوهبا

من الفاحتة من كل وجه لكان اجلهر بـبعض الفاحتـة دون بعـض بعيـدا 
 األدلـة اتفقـتفـإذا جعلـت منهـا مـن وجـه دون وجـه  ،عن األصـول

مل يقل أهنا من القرآن يف و ،وأعطى كل يشء من ذلك صفة ،واألصول
إال يف سـورة  كقول من مل جيعلها مـن القـرآن يف حـال ولو ،أول الفاحتة

  )٢(. »النمل
 


ـل  ijkيف : مســألة «  § ـن أول ـك ـة ـم ـل هــي آـي ـه

  . أفتونا مأجورين؟ سورة 
 çm̄RÎ) Ï̀B¼(: رآن يف قولـه احلمد هللا اتفق املسلمون عىل أهنا من القـ: اجلواب 

z̀ » yJ øãn= ßô ¼çm ¯RÎ) ur ÉO ó¡ Î0 «! $# Ç`» yJ ôm §ç9$# ÉOäÏm §ç9$# ÇÌÉÈ( ]وتنازعوا فيها ] . النمل
 : يف أوائل السور حيث كتبت عىل ثالثة أقوال 

                                                
 . ، وما بعدها ٣٥٤ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )١(
 .     املصدر السابق )٢(



 
 

  
 

 ،وهذا مذهب مالك ،وإنام كتبت تربكا هبا ، إهنا ليست من القرآن:أحدها  
وإن كـان  ،وال يصح عنه ،رواية عن أمحدوحيكى هذا  ،من احلنفية وطائفة 

  .قوال يف مذهبه
وهذا مذهب الشـافعي  ،وإما بعض آية ،إما آية ، إهنا من كل سورة:والثاين 

  . ريض اهللا عنه-
 ، إهنا من القرآن حيث كتبت آية من كتاب اهللا من أول كل سورة:والثالث 

 ريض اهللا -ل وأمحد بن حنب ،وهذا مذهب ابن املبارك ،وليست من السورة
وهـذا  ،وذكر الرازي أنه مقـتىض مـذهب أيب حنيفـة عنـده ، وغريمها-عنه 

 .)٢ (» )١( أعدل األقوال


فأما كوهنا آية من القرآن فقالت طائفة كاملك ليست من القرآن إال ...«   §
لـيس مـن  والتزموا أن الصحابة أودعوا املصحف مـا   ،يف سورة النمل

  ... عىل سبيل التربككالم اهللا
 

ما كتبوها يف املصحف بقلم املصـحف  )٣( الشافعيوقالت طائفة منهم  -١
                                                

 العلامء يف البسملة أهنا آية مـن وهذا قول مجهور«: ٣٥١ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى وقال يف )١(
    .  »وليست من السورة  القرآن مفردة،

 .   )٢٧٦ص  / ٢٢ج : (جمموع الفتاوى ، و١٨٢ص  / ٢ج : الفتاوى الكربى )٢(
كام هو املشهور مـن مـذهب ... «: ٤٣٤ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى وقال يف موضع آخر من )٣(

وإنـام   أهنا ليست مـن أوائـل السـور غـري الفاحتـة،يالشافعوقد نقل عن  ومن وافقه، ،الشافعي
 .  »يستفتح هبا يف السور تربكا هبا 



 

 

 

مع أدلة  ،ليس من القرآن إال وهي من السورة عام  مع جتريدهم للمصحف
 )١(. »أخرى 

%ù&tçø ( :الذين قـالوا بقراءهتـا قـد قـالو «-٢ $# ÉO óô$$ Î/ y7 În/ uë ì Ï% ©!$# t, n= y{ ÇÊÈ( 
وكـل بسـم  ،ذبح بسم اهللا :فإذا قيل ، ربهباسم أن يقرأ قارئفهذا أمر لكل 

 اقـرأ :فلـام قـال ، اهللا إذا فعلت ذلـكاسم ذكر : بسم اهللا فمعناه واركب،اهللا
                   ، اهللاباســم : اهللا فيقــولاســم أن يــذكر للقــارئ ربــك كــان أمــرا باســم

هنـا قـد أمـر و. د الـذبح واألكـل والرشب ربـه عنـاسموهذا أوىل من ذكر 
 بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم فقـد :وهو إذا قـال ، أيضا عند القراءةباالستعاذة

ألنه ؛      ابتداءوإنام مل يذكرها جربيل  ،أ ربه إذا قراسم ما أمر به فذكر امتثل
 ربـه إذا اسـمذكر بـلكن علمه هذا وأمره فيه  ،مل يتعلم شيئا من القرآن بعد
كـام  ،ijk :فكان بعد هذا إذا قرأ السـورة يقـرأ ،قرأ

ـيفثـبـت  ـال )٢(م ـ صــحيح مسـل ـه ـق ـورة{:أـن ـا ـس ـزل ـعـىل آنـف ـد أـن ٌ ـق َ ُ ً ِ َّ َ ـرأ  ،َ َفـق َ َ َ
ijk) !$ ¯RÎ) öÅ» oY øãsÜ ôã r& tçrO öq s3 ø9$# ÇÊÈ Èe@|Á sù y7 În/ tçÏ9 

öçptùU $#ur ÇËÈ ûc Î) öÅ t¥ÏR$ x© uq èd çé tIö/ F{ $# ÇÌÈ {«)٣( . 


 )آية من كل سورة وليست من السورة(
 ، املـصـحف بقـلـم الـقـرآن ـتـدل ـعـىل أـهنـا ـمـن الـقـرآنيفـفـإن كتابتـهـا «  §

                                                
  .٢٢/٤٠٦جمموع الفتاوى ) ١(
   . تقدم خترجيه )٢(
     .)٣٥٠ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )٣(



 
 

  
 

وما بعدها تدل عىل أهنا ليست من     وكتابتها مفردة مفصولة عام قبلها 
                            :ويدل عىل ذلك ،السورة

إن سـورة مـن القـرآن  [ : أنـه قـال  eعن النبـي  )١(ما رواه أهل السنن  -أ
x8( :ثالثــني آيــة شــفعت لرجــل حتــى غفــر لــه وـهــي tç» t6 s? ì Ï% ©!$# ÍnÏâ uãÎ/ 

à7 ù= ßJ ø9$#( . [وهذا ال ينـايف ذلـك فـإن يف الصـحيح )أن النبـي   )٢ e  أغفـى 
ٌنزلت عىل آنفـا سـورة{ :إغفاءة فقال ََ ُ ً ِ َّ َ َ ْ َفقـرأ.  ََ َ َ َ: ijk 

)!$ ¯RÎ) öÅ» oY øãsÜôã r& tçrO öq s3 ø9$#( ،  بـل فيـه  ،من السورة ألن ذلك مل يذكر فيه أهنا
وإن مل تكن  ،وهذا سنة فإهنا تقرأ يف أول كل سورة ،أهنا تقرأ يف أول السورة

 .من السورة 
ـَ ال يـعـرف ف eـكـان رـسـول اهللا : [ ومثـلـه ـحـديث اـبـن عـبـاس  -ب  َلـْص

  )٣(. رواه أبو داود ]  ijkالسورة حتى تنزل 
x8(و ، فيه أهنا آية منهاوليس ،ففيه أهنا نزلت للفصل tç» t6 s? ì Ï% ©!$# ÍnÏâ uãÎ/ 

à7 ù= ßJ ø9$#( ين آليات القرآن مل يعد أحد ِّوألن العاد ،ثالثون آية بدون البسملة
  )٤(.  » منهم البسملة من السورة

 

                                                
 .  » حديث حسن  «: وقال ، )٢٨٩١، رقم ٥/١٦٤(، والرتمذى )٧٩٦٢، رقم ٢/٢٩٩(أخرجه أمحد  )١(
  . ٤/١١٢ج ) مع النووي (حيح مسلمص )٢(
وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) . ٧٨٨(، حدبث رقم ٢٦٩ص  / ١ سنن أيب داود )٣(

    .٢٨٨ص  / ٢ج 
  .       )١٨٢ص  / ٢ج  (-الفتاوى الكربى ، و )٤٣٩ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )٤(



 

 

 


 )آية من كل سورة وليست من السورة(

 #$%ù&tçø (:  قـالبـالوحي جـاء امللـك ه أول مـاـأنـ )١(ح ـ الصحييفوثبت «  -ج

ÉO óô $$ Î/ y7 În/ uë ìÏ% ©!$# t, n= y{ ÇÊÈ   t, n= y{ z̀ » |¡SM} $# ô Ï̀B @, n= tã ÇËÈ ù&tçø% $# y7 ö/ uë ur 

ãP tçø.F{ $# ÇÌÈ ì Ï% ©!$# zO ¯= tæ ÉO n= s) ø9$$ Î/ ÇÍÈ zO ¯= tæ z̀ » |¡S M} $# $ tB óO s9 ÷Ls>÷è tÉ ÇÎÈ( . 
ÉOومل ينزل قبل ذلك  ، ما نزلأولفهذا  ó¡Î0 «! $# Ç`» uH ÷q §ç9$# ÉOäÏm §ç9$#. 

َقـال اهللاَُّ تعـاىل قسـمت الصـالة { :أنـه قـال )٢( الصحيح يفوثبت عنه  ََّ َُ ْ َ َ ََ َ
ِبيني وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َُ ُ َ َِ ِ ْ َْ َ ولعبدي ما سأل قـال ،َ ََ َ َ َ ِ ِْ َ َ

ــه وســـلم  ُرســـول اهللاَِّ صـــىل اهللا علـي ُ ْيقـــول ال: َ ُ ُ ــد َ ُعـب ْ َ) ßâôJ ys ø9$# ¬! Å_U uë 

öúü ÏJ n=» yè ø9$#(  َُُّيقول اهللا ُ ُمحـدين عبـدي يقـول العبـد: َ َْ َ َ ْْ ُ ُ ِ َِ َِ ) Ç`» uH ÷q §ç9$# ÉOäÏm §ç9$# ( 

ُيقـــول اهللا ُأثنـــى عـــيل عبـــدي يقـــول العبـــد : َ ْ َ َ ْْ ُ ُ ِْ َ ََّ َ َ َ:) xÇ$ É Î) ßâ ç7÷è tR yÇ$É Î) ur 

Úúü Ïè tG ó¡nS ( ـني َفهــذه اآليــة بينــي وـب ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ُِ ـدي مــا ســأل يقــول َ ـدي ولعـب ُ عـب ََ ْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َ
ُالعـبـد ْ َ ْ:)$ tRÏâ ÷d $# xÞº ué Å_Ç9$# tLì É) tG ó¡ßJ ø9$# ÇÏÈ xÞº ué ÅÀ tûï Ï% ©!$# |M ôJyè ÷Rr& öN Îg øãn= tã Îé öçxî 

ÅUq àÒøó yJ ø9$# óO Îg øãn= tæ üw ur tûü Ïj9!$ ûÒ9$# ÇÐÈ َفهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل َ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َِ ُ َ{. 


  ومل يعارضـه ، أهنا ليست مـن الفاحتـةيفحلديث صحيح رصيح فهذا ا
                                                

 . ١/٣٠ج ) ٣ (كتاب بدء الوحي، حديث رقم) مع الفتح(صحيح البخاري  )١(
  . ٤/١٠١ج ) مع النووي(صحيح مسلم  )٢(



 
 

  
 

 هذا الباب من احلديث إنام يـدل يف وأجود ما يرى .حديث صحيح رصيح
وهلذا كان القراء مـنهم  ،عىل أنه يقرأ هبا يف أول الفاحتة ال يدل عىل أهنا منها

مرين ومنهم من ال يقرأ هبا فدل عىل أن كال األ ، أول السورةيفمن يقرأ هبا 
   )١(. »سائغ 


وقال عند ذكره اخلالف بني مـن يقطـع بخطـأ مـن يثبـت البسـملة آيـة مـن 

 :  وبني من أنكر كوهنا من القرآن بالكلية إال يف النمل ،القرآن يف غري النمل
يمنـع كوهنـا مـن  فذلك ال اإلثباتأو  ،النفي يفوسواء قيل بالقطع  « §

بـل قـد  ،تللمثبـوال  ،للنايف ال تكفري وال تفسيق فيها التيموارد االجتهاد 
وأهنـا آيـة مـن  ، كل واحد من القولني حقإنيقال ما قاله طائفة من العلامء 

 -وهي قراءة الذين يفصلون هبا بني السـورتني-يف بعض القراءات  القرآن
لذين يصلون وال يفصلون هبا وهي قراءة ا-يف بعض القراءات  وليست آية

 .              )٢( »–بني السورتني 

هنا مـن القـرآن يف قـراءة دون إ :وقد قال طائفة« :وقال يف موضع آخر
وهو مـا  ،الوجودي املتواتر هو األمر :فيقال ،القراءات  لتواتر هذه ؛ قراءة 

ه مل يف زمانـ والقـرآن ،عن الرسول سمعوه من القرآن من الصحابة وبلغوه 
عند وال كان ترتيب السور عىل هذا الوجه أمرا واجبا مأمورا به من  ،يكتب
وهلـذا كـان جلامعـة مـن - املسلمني اختياربل األمر مفوض يف ذلك إىل   اهللا

                                                
    . ٢٧٨ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )١(
 . ٣٩٩ص  / ١٣ج: جمموع الفتاوى )٢(



 

 

 

 - اآلـخـر اـصـطالحيف ترتـيـب ـسـوره ـغـرياـصـطالح الـصـحابة لـكـل ـمـنهم 
وأولئـك  ،قرأهم الرسول ومل يبسملأوحينئذ فيكون الذين ال يقرءوهنا قد 

وإن كان أحـدمها أفضـل ال  ،فهذا يدل عىل جواز األمرين ،اقرأهم وبسمل
فـإن  وأنه هني عـن قراءهتـا ،يدل عىل أهنا يف أحد احلرفني ليست من القرآن

 بـل هـذا  ؟كيف يسوغ قراءهتا والنهي عن قراءهتـا! هذا مجع بني النقيضني 
 Ï̀B (:ن قراءة مثل ثبتت يف قراءة دوالتييدل عىل جواز األمرين كاحلروف 

$ yg ÏF øtrB ( )ــة[ )١ ـــل ، ]١٠٠/التوبــ b¨ (: ومـث Î*sù ©! $# uq èd êÓ Í_ tó ø9$# ßâäÏJ ptø: $#( )٢( 
يف  وجيـوز حذـفـه كالمهـا ـجـائز ، فالرسـول ـجيـوز إثبـات ذـلـك]٢٤/احلديــد[

 . )٣(»رشعه
 
 مل إذ؛ البسملة آية من كتاب اهللا حيـث كتبهـا الصـحابة يف املصـحف «  §

 ،كـالتخميس والتعشـري ، القرآن وجردوه عـام لـيس منـهإاليكتبوا فيه 
كام  ، بعدهاالتيولكن مع ذلك ال يقال هي من السورة  ،وأسامء السور

نزهلا اهللا يف أول أبل هي كام كتبت آية  ، قبلهاالتيأهنا ليست من السورة 
 يف هذه  الثالثةاألقوالعدل أوهذا  ،وان مل تكن من السورة ،كل سورة

                                                
. وفتح التاء   من،:وقرأ الباقون بحذف لفظ ،)حتتها(وخفض تاء ) من(قرأ ابن كثري بزيادة كلمة  )١(

  . ٣١٥ص /٢ج: النرش يف القراءات العرش 
الـنرش يف القـراءات  . )هـو(وقـرأ البـاقون بزيـادة  ،)هـو( وابن عامر بغري نافع، وأبو جعفرأ قر )٢(

 . ٤٢٤ص  / ٢ج :العرش
    .٣٥٣ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )٣(



 
 

  
 

 . )١ (»املسألة 

والبسـملة آيـة منفـردة فاصـلة بـني «  : )٢( الختيارات العلميةوقال يف ا
 وهذا ظاهر مذهب ،السور ليست من أول كل سورة ال الفاحتة وال غريمها

  )٣( . »أمحد


 أول يفر قراءهتا وكذلك من كر ،لكن من قرأ هبا كان قد أتى باألفضل«  §
   .اكل سورة كان أحسن ممن ترك قراءهت

                                                
 .٣٥٠ص  / ٢٢ ج، و٣٩٩ص  / ١٣ج: جمموع الفتاوى )١(
  .  )٣٣٢ص  / ٥ج  (-الفتاوى الكربى :  انظر)٢(
 .  اإلسالم يف البسملة  هذا هو خالصة رأي شيخ )٣(

وقد ذهب ابن اجلـزري وبعـض املحققـني مـن أهـل العلـم كـابن حـزم، والسـيوطي، واألمـني 
ـراء، وأن حـكـم  ـرجيح إرـجـاع اـخلـالف يف البـسـملة إىل اـخـتالف الـق الـشـنقيطي وـغـريهم  إىل ـت
: البسملة حكم احلروف املختلف فيها بني القراء، فمن قرأ بحـرف نزلـت فيـه عـدها آيـة وهـم

، ومـن قـرأ بغـري ذلـك مل يعـدها،  وهـم )قالون وابن كثـري، وعاصـم والكسـائي، وأبـو جعفـر(
، واالخـتالف يف )ورش وأبو عمرو وابن عامر ومحـزة، وخلـف العـارش، ويعقـوب : (الباقون

 . وهو الراجح . العدد كاالختالف يف أوجه القراءات 
ت، والذي نعتقده أن كليهام صحيح، وهذه األقوال ترجع إىل النفي واإلثبا «: قال ابن اجلزري

الـنرش يف القـراءات اهــ مـن   . »وأن كل ذلك حق، فيكون االختالف فيها كاختالف القراءات
  . )٣٠٩ص  / ١ج  (-العرش 
 :  املراقي صاحبوقال 

  إىل القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتربوبعضهم
اإلتقان ، و)٢٥٣ص  / ٣ج  (- املحىل، و١/٦٩ مراقي السعود لألمني للشنقيطي رشح: انظر

   .٦٦، واملذكرة يف أصول الفقه ص ٨١ص / ١ج  (-يف علوم القرآن 



 

 

 


فلو قدر أهنم كتبوها عىل وجـه  ، املصاحفيف الصحابةألنه قرأ ما كتبته  §

 املصـحف يفوإال فكيف يكتبـون  أن تقرأ عىل وجه التربك،ينبغي التربك لكان 
حتـى أهنـم مل  وهم قد جردوا املصحف عـام لـيس مـن القـرآن، ،قراءتهماال يرشع 

وال غري ذلك مع أن  وال التخميس والتعشري، وال أسامء السور، يكتبوا التأمني،
؟ فكيف يكتبون ماال يرشع أن يقوله  السنة للمصىل أن يقول عقب الفاحتة آمني،

فإذا مجع بني األدلة  من غري القرآن، ما يرشع أن يقوله املصىل    وهم مل يكتبوا ! 
       )١ (.» من السورةوليست ا من كتاب اهللا،الرشعية دلت عىل أهن


أو  ،وهبذا يتبني أن من قال من الفقهاء أهنا واجبة عىل قراءة من أثبتهـا«  §

 ،نبل القرآن يدل عىل جواز األمـري ، من مل يثبتها فقد غلطقراءةمكروهة عىل 
ومن ترك ما  ،أن يقرأ هبا ومن قرأ بإحدى القراءات ال يقال أنه كلام قرأ جيب

 ، باالتفاقبل كل ذلك جائز  ، غريه ال يقول إن قراءة أولئك مكروهةهقرأ ب
  )٢(.  »وإن رجح كل قوم شيئا

                                                
    .٢٧٨ص  / ٢٢ج : جمموع الفتاوى )١(
 . ، وما بعدها ٣٥٤ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )٢(



 
 

  
 





 :مثل ما خـرج عـن مصـحف عـثامن كقـراءة مـن قـرأوالقراءة الشاذة «  §
ٌإن كانت إال زقية { و،)٢( }رصاط من أنعمت عليهم { و،)١( }ُامَّيَ القاحلي{ َْ َ

 ،)٤( } والـذكر واألنثـى،والليـل إذا يغشـى والنهـار إذا جتـىل{ ،)٣( }واحدة 
 الصالة ففيها قوالن مشهوران للعلامء مهـا يف هبا قرئوأمثال ذلك فهذه إذا 

ألن الصـحابة الـذين  ، تصـح الصـالة هبـا: أمحد أحـدمهااإلمامايتان عن رو
 .وال ينكر عليهم  ،يف الصالة قرؤوا هبا كانوا يقرؤوهنا 

 كانـت إهناذا القول فهل يقال ـ ه وعىل،ألهنا مل تتواتر إلينا ،ال:والثاين
 ؟         قرآنا فنسخ 

 كانت القـراءة هبـا نـولك ،أو مل تنسخ ،بالناسخإال ن قرأ ـومل يعرف م
هـذا فيـه نـزاع ؟ أو لغـري ذلـك ؟ ون مـن مل تثبـت  د،جائزة ملن ثبتت عنـده

                                                
ِّ وهي قراءة املطوعي أحد رواة الشاذ عن األعمش)١( َّ ، ٩٧شـواذ القـراءات للكرمـاين ص : انظر. ُ

  .    ١/١٥١واملحتسب يف تبيني وجوه القراءات الشاذة ج
خمترص شواذ القراءة البن : انظر . هي قراءة عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ] . ٧[ سورة الفاحتة )٢(

  . ٤٥، وشواذ القراءات للكرماين ص ٩خالويه ص 
واذ القـراءة البـن خمـترص شـ: انظـر . وهي قراءة ابن مسـعود ريض اهللا عنـه ] . ٢٩[ سورة يس )٣(

  .  ٣٩٩، وشواذ القراءات للكرماين ص ٢٥خالويه ص 
جزء فيه قراءات النبي صىل : انظر. وهي قراءة ابن مسعود، وأيب الدرداء ] . ٣-١[سورة الليل )٤(

  .    ١٧٦اهللا عليه وسلم ص 



 

 

 

 )١ (. »مبسوط يف غري هذا املوضع


 ،وخلـف ،ويعقوب ،)٢( كاألعمش-القراءات الثابتة عن أئمة القراء  «   §
هـي بمنزلـة  -ة بـن نصـاح ونحـوهم وشيب ،بن القعقاعاوأبى جعفر يزيد 

 ،كام ثبت ذلك ،القراءات الثابتة عن هؤالء السبعة عند من ثبت ذلك عنده
مـن أئمـة الفقهـاء والقـراء  وهذا أيضا مما مل يتنـازع فيـه األئمـة املتبوعـون 

 )٣(. »وغريهم 

والـقـراءة املعروـفـة ـعـن الـسـلف املوافـقـة « : )٤(وـقـال يف موـضـع آـخـر
وال فرق عنـد األئمـة بـني  ،بال نزاع بني األئمة ءة هبا للمصحف جتوز القرا

وأبـى  ،يوالكسـائ ،وبـني قـراءة محـزة ، أيب جعفر ويعقـوب وخلـف:قراءة
 . » يمَعُن  )٥(] أيب[ و،عمرو

                                                
  . )٥٧٠ص  / ١٢ج : (جمموع الفتاوى  )١(

وف السبعة، وما نسخت تالوته عند إيراده للقراءة وقد فرق يف موضع الحق بني ما هو من احلر
َوال حم{الشاذة  لفظ بقية سـائر الكـالم  هذه القراءة إذا ثبت أهنا قراءة فال يعرف«: ، فقال}ثَّدُ

  . »وإما مما نسخت تالوته إما من احلروف السبعة، فإهنا بتقدير صحتها، معها كيف كان،
ون   دالقراءة هبا جائزة ملن ثبتت عنده، مل ينسخ، ففكأنه يميل إىل أن ما خرج عن مصحف عثامن

 .      واهللا أعلم  . من مل تثبت
 قراءة األعمش وشيبة بن نصاح كانت متواترة يف فرتة من الزمن ثم أصبحت بعد ذلك يف عداد )٢(

  .   ٢٤وتقدم التعليق عىل هذه املسألة ص . الشاذ 
  .)٤٠١ص  / ١٣ج : (جمموع الفتاوى  )٣(
  .  )٥٦٩ص  / ١٢ج : (جمموع الفتاوى  )٤(
َوهو نافع بن عبد الـرمحن بـن أيب نعـيم أبـو رويـم أحـد القـراء . ساقطة من األصل ) أيب( كلمة )٥( ُ

= 



 
 

  
 

 )١( 
 :والقراءة الشاذة مثل ما خـرج عـن مصـحف عـثامن كقـراءة مـن قـرأ«  §

 .  )٣( »....وأمثال ذلك ..   .)٢( }ُامَّيَ القاحلي{

  )٤(   
ö@è% ué(: فصل يف قوله تعاىل § öçxîr& «!$# äãÏÉ ªB r& $ |ã Ï9 ur Ìç ÏÛ$ sù ÏNº uq» yJ¡¡9 $# ÇÚöë F{$# ur uqèdur 

ãN ÏèôÜ ãÉ üw ur ÞOyèôÜ ãÉ 3 ö@ è% þíÎoT Î) ßN óêÉDé& ÷b r& öcqà2r& tA ¨rr& ô` tB zOn= óô r& ( üwur 

ú sðqà6s? z̀ ÏB tûüÏ. Îé ô³ ßJø9 $# ÇÊÍÈ ( ]األنعام[.  
القراءة املتواترة التي يقرأ هبـا مجـاهري املسـلمني قـديام وحـديثا وهـي قـراءة 

uq(العرشة وغريهم èd ur ãN Ïè ôÜ ãÉ üw ur ÞO yè ôÜãÉ (.وروي عن طائفة أهنـم قـرؤوا :
                                                

  .    ٢/٣٣٠غاية النهاية البن اجلزري : انظر . أبو نعيم : السبعة، ويقال  =
وته عند إيراده للقراءة وقد فرق يف موضع الحق بني ما هو من احلروف السبعة، وما نسخت تال

َوال حم{الشاذة  لفظ بقية سائر الكـالم  هذه القراءة إذا ثبت أهنا قراءة فال يعرف «: ، فقال}ثَّدُ
  . »وإما مما نسخت تالوته إما من احلروف السبعة، فإهنا بتقدير صحتها، معها كيف كان،

ون   د جائزة ملن ثبتت عنده،القراءة هبافكأنه يميل إىل أن ما خرج عن مصحف عثامن مل ينسخ، ف
 .      واهللا أعلم  . من مل تثبت

خمالفته للرسم، وينسب ذلك الضابط لشـيخ :  وجدت لبعض من كتب يف الشاذ أن الضابط فيه)١(
 . وهو ما خالف الرسم : أن شيخ اإلسالم ذكر نوعا من أنواع الشاذ : اإلسالم، والصواب

 .       م، ومنه ما وافقه وعليه فالشاذ أنواع منه ما خالف الرس
 .  تقدمت آنفا )٢(
  .)٥٧٠ص  / ١٢ج : (جمموع الفتاوى  )٣(
ِ عرض شيخ اإلسالم اخلالف بني الفريقني ومل يفصل بينهام هنـا، وقـد علـم ممـا سـبق اشـرتاطه )٤( ُ

 .       ٢١ص : انظر . فال يعد قرآنا إال ما كان متواترا . التواتر يف القراءة 



 

 

 

َوهو يطعم وال يطعم{ َ ُْ ُْ  . بفتح الياء }ِ
َوال يطعم{: وقرأ عكرمة واألعمش  : )١(الفرج قال أبو    . بفتح الياء}َْ

ُوهوَ رزق :  ومعناه،ُوهذا االختيار عند البرصاء بالعربية: قال الزجاج  ْ
ُويطعم ِ ْ  . وال يأكل ،ُ

أن القراءة املشهورة املتـواترة أرجـح مـن : الصواب املقطوع به  :قلت
 :قوالنثاهلا مما مل يتواتر وأيضا فللناس يف مثل هذه القراءة وأم...هذه 

وكـل مـا مل يقطـع بأنـه :  قـالوا،هذه يشهد بأهنا كذب: منهم من يقول
 .قرآن فإنه يقطع بأنه ليس بقرآن 

 فإنا إن ، وأخبار اآلحاد،وال جيوز أن يكون قرآن منقوال بالظن: قالوا
 .َّيكون ثم قرآن كثري غري هذه مل يتواتر  جوزنا ذلك جاز أن

 فإن اهلمـم والـدواعي متـوفرة عـىل نقـل ،مما حتيله العادةوهذا : قالوا 
اتفاقهم عىل نقل كذب ؛ ال جيـوز اتفـاقهم عـىل كـتامن   فكام ال جيوز،القرآن
 . صدق 

يقطع بأن هذه وأمثاهلا كذب فيمتنع أن يكون أفضل : فعىل قول هؤالء
 .من القرآن الصدق 

 : والقول الثاين 
ِّقول من جيوز أن تكون هذه قرآ َ  وكذلك يقول ، وإن مل ينقل بالتواتر،ناُ

                                                
خمترص شواذ القـرآن البـن : انظر. والقراءة بفتح الياء شاذة  . ٣/١١زي يف زاد املسري  ابن اجلو)١(

  .    ٤٢خالويه ص 



 
 

  
 

ُمن احلروف التي يقرأ هبا يف السبعة والعرشة ال يشرتط فيهـا  هؤالء يف كثري
 .أو ممتنع فيها  ،إن التواتر منتف فيها:  وقد يقولون،التواتر

 املتواتر الذي ال ريب فيها ما تضـمنه مصـحف عـثامن مـن :ويقولون 
 واإلدغـام ، ومثـل اإلمالـة،تليني اهلمزة:  وأما كيفيات األداء مثل،احلروف

  eفهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرؤوا فيها بلغاهتم ال جيب أن يكون النبي 
 .تلفظ هبذه الوجوه املتنوعة كلها

 ومـا كـان تلفظـه بـه عـىل ،بل القطع بانتفاء هذا أوىل من القطع بثبوته
$(:وجهني كالمهـا صـحيح املعنـى مثـل قولـه tB ur ª! $# @@ Ïÿ» tó Î/ $ £J tã tbq è= yJ ÷è s? 

ÇÐÍÈ (، و) cq è= yJ ÷è tÉ( )( : وقولـه،]٧٥/البقرة[ )١ Hw Î) b r& !$ sù$sÉsÜ ûw r& $ yJäÉ) ãÉ 

yär ßâãm «! $# (  [¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨ Z ]٢٢٩/البقرة[ )فهـذه يكتفـى  )٢
 كـام يكتفـى بمثـل ذلـك يف إثبـات ، وإن مل يكن متـواترا،فيها بالنقل الثابت

 فإن اهللا سبحانه ، وهو أهم من ضبط الياء والتاء،الل واحلراماألحكام واحل
ّوتعاىل ليس بغافل عام يعمل املخاطبون وال عام يعمل غريهم  وكال املعنيني ،ّ

 فـال يرض أال يتـواتر داللـة هـذا اللفـظ ،حق قد دل عليه القرآن يف مواضـع
ـه ـذي لــيس،علـي ـاخلرب اـل ـم إال ـب   بخــالف احلــالل واحلــرام الــذي ال يعـل

  )٣(. »...بمتواتر
                                                

  .)٢٤٨ص  / ٢ج  (-النرش يف القراءات العرش  .والباقون باخلطاب ، قرأ ابن كثري بالغيب )١(
 - يف القراءات العرش النرش: انظر.  والباقون بفتحها أبو جعفر ويعقوب ومحزة،:  قرأ بضم الياء )٢(

  .  )٣١٢ص  / ٢ج (
  .   ١٠٩حممد عزيز شمس، املجموعة األوىل ص: جامع املسائل، مجع الشيخ :  انظر)٣(



 

 

 


عـن بعـض  )١( صـحت التـي العلـامء بـالقراءات أكثرومثله احتجاج «   §

  فإـهنـا، مـصـحف ـعـثامن ريض اهللا عـنـه يفـمـع كوـهنـا ليـسـت ،الـصـحابة 
 إثبات    يفوهي خرب واحد صحيح فاحتجوا هبا  ،تضمنت عمال وعلام

  إالال تثبـتالتـي ألهنـا مـن األمـور العلميـة  ،ومل يثبتوها قرآنـا ،العمل
    )٣( . » )٢( بيقني


ــاىل«   § ــال تـع $! ( :ـق tBur $ uZù= yô öë r& Ï̀B y7 Î= ö6 s% Ï̀B 5Aq ßô §ë üwur @cÓÉ<tR Hw Î) #såÎ) #Ó ©_ yJs? ís+ ø9 r& 

ß`»sÜ øã ¤±9 $# þíÎû ¾ Ïm ÏG̈è ÏZøBé& ãá|¡Yuã sù ª!$# $ tB íÅ+ ù= ãÉ ß`» sÜ øã¤±9 $# ¢OèO ãN Å6øtäÜ ª!$# ¾ ÏmÏG»tÉ# uä 3 
ª!$#ur íOä Î= tæ ÒOäÅ3ym ÇÎËÈ( ] احلج .[ 

                                                
 . صحة اإلسناد :  من حيتج بالقراءة الشاذة حيتج هبا برشوط، والرشط املتفق عليه بينهم)١(

،  مل يتواتر حجة عند أمحد وما صح مما «  : ٣٥٧ص  / ١ج :رشح الكوكب املنريقال صاحب 
 .      »والشافعي  وأيب حنيفة،

ـة ـزدوي كـشـف األرسارأن تـكـون مـشـهورة، ـكـام يف : ويزـيـد أـبـو حنيـف ، ١٦٤ص  / ٤ج :  للـب
 : للـزركيشالبحـر املحـيطوالشافعي أن ال ختالف الرسم، وال يوجد غريها أقوى منهـا، كـام يف 

  .١٢٣ص /٢
ال عىل أهنا  خر، وهو أن يقرأها قارئها عىل أهنا قرآن،من اشرتط رشطا آ ومن أصحاب الشافعي

: انظـر . eومنهم من اشرتط أن يضـيفها القـارئ إىل القـرآن، أو إىل السـامع مـن النبـي  تفسري،
  .١٢٤ص  / ٢:  للزركيشالبحر املحيط

  فيه إشارة إىل اهـ . » بيقني إالال تثبتالتي ألهنا من األمور العلمية ؛ ومل يثبتوها قرآنا  « :قوله ) ٢(
 .  اشرتاطه التواتر يف القراءات

 .    ٢٦٠ص  / ٢٠ج: جمموع الفتاوى )٣(



 
 

  
 

َوال حم{ :فإن قيل ففي قراءة ابن عباس قيل هذه القراءة ليست  )١( }ثَّدُ
 . وال جيوز االحتجاج هبا يف أصول الدين  ،وال معلومة الصحة ،متواترة

وكـانوا  ، صحيحة فاملعنى أن املحدث كان فيمن كان قبلنـاوإن كانت
   وكان ينسخ ما يلقيه  ،حيتاجون إليه

  )٢(»...e ال حتتاج إىل غري حممد  eوأمة حممد  ،الشيطان وإليه كذلك
 ،فإنه أخرب بعصـمة مـا جـاءت بـه األنبيـاء...« :  )٣(وقال يف الصفدية 

اهتم فـإن قيـل ففـي قـراءة ابـن ونسخ ما يلقيه الشيطان مـن الباطـل يف أمنيـ
َّ أو حمدث {عباس َ  :  قيل، وهبذا احتج احلكيم الرتمذي وغريه،}ُ

هذه القراءة إذا ثبت أهنا قراءة فال يعرف لفظ بقية سائر الكـالم : ًأوال
 وإمـا ممـا ، إمـا مـن احلـروف السـبعة، فإهنا بتقدير صـحتها،معها كيف كان
 يكون نظم سائر اآلية كان عـىل  وعىل التقديرين فيجوز أن،نسخت تالوته

 . » )٤(... َّوجه ال يدل عىل عصمة املحدث
 


 قـراءة :مثل ،العثامينوأما القراءة الشاذة اخلارجة عن رسم املصحف «  §

َواللـيـل إذا يغـشـى { :  اهللا عـنهامريضوأبـى اـلـدرداء  ،بـن مـسـعود ْ َ ْ ََ ِ ِ َّ)١ (
ِوالنهار َ َّ إذا جتىل ََّ َ َ َ ِوالذكر) ٢(ِ َ َّ َ واألنثى َ ْ ُ ْ ا قد ثبـت ـكم ،]٤-١/الليل  [} )٣(َ

                                                
 .     هذه القراءة الشاذة ذكرها للرد عىل من حيتج هبا عىل عصمة املحدث )١(
  .   )١٥٨ص  / ١ج  (-العقيدة األصفهانية  )٢(
 .٢٥٦ص  / ١ج  )٣(
 .    َّحدث والويل معصوما  انظر بقية كالمه يف رده عىل من جعل امل)٤(



 

 

 

ٍ فـصـيام ثالـثـة أـيـام{:ـبـد اهللاعراءة ـل ـقــومـثـ ،)١( ذـلـك يف الـصـحيحني َّ ََ ِ َ َ َ َُ ِ 
ِ إن كانـت إال(: وكقراءتـه،)٢(  ]٨٩/املائـدة [ }متتابعات ِْ َ َ ٌزقيـة ْ َْ ً واحـدةَ َ ِ َ{ 

 فهـل - ثبتت عـن بعـض الصـحابةإذا- ونحو ذلك فهذه ،)٣( ]٢٩/يس[
 ؟ يف الصالة  جيوز أن يقرأ هبا

 أمحد وروايتان عن اإلمامعىل قولني للعلامء مها روايتان مشهورتان عن 
 :مالك

ألن الصحابة والتابعني كانوا يقرؤون هبذه احلـروف ؛ جيوز ذلك :إحدامها
 .يف الصالة 

  )٤( .وهو قول أكثر العلامء  ،ال جيوز ذلك :والثانية


ـي  § ـواترة ـعـن النـب ـراءات مل تثـبـت مـت ـذه الـق وإن ثـبـت فإـهنـا  ، eألن ـه
بـن او ،يف الصحاح عن عائشـة فإنه قد ثبت. منسوخة بالعرضة اآلخرة

 e ي اهللا عنهم أن جربيل عليه السـالم كـان يعـارض النبـريضعباس 
ه بـه  قـبض فيـه عارضـالـذيفلـام كـان العـام  ،بالقرآن يف كل عـام مـرة

 التـيوهي  ،والعرضة اآلخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغريه . )٥(مرتني
                                                

كتاب التفسري، تفسري سورة الليل، باب وما خلق الذكر واألنثى، ) مع الفتح(صحيح البخاري  )١(
  . ١١٠/ ٦ج ) مع النووي(صحيح مسلم و. ٨/٥٧٧ج) ٤٩٤٤(حديث رقم 

  . ١٦٠شواذ القراءات للكرماين ص : انظر) ٢(
    . ١٢٥ه ص خمترص يف شواذ القرآن البن خالوي:  انظر)٣(
  .)٥٧٠ص  / ١٢ج : (جمموع الفتاوى : وانظر كذلك) ٤(
باب من ناجى بني يدي الناس ومن مل :كناب االستئذان ) مع الفتح(احلديث أخرجه البخاري ) ٥(

= 



 
 

  
 

 بكتابتهـا يف وعـيل ،وعـثامن، وعمـر ، أبـو بكـر:أمر اخللفـاء الراشـدون
 . املصاحف 


 أن :وهو ،وهذا النزاع البد أن يبنى عىل األصل الذي سأل عنه السائل §

 .)٢(.»... )١( ؟ت السبعة هل هي حرف من احلروف السبعة أم الالقراءا

 ومن حجج املجيزين الصالة بالقراءة الشاذة
ثم من جوز القراءة بام خيرج عن املصحف مما ثبت عن الصحابة قـال «  §

 . أنزل القرآن عليها التيألنه من احلروف السبعة ؛ جيوز ذلك 

 ومن حجج املانعني أيضا
 :مآخذ )٣(ثالثة ومن مل جيوزه فله 

  .السبعة تارة يقول ليس هو من احلروف §
 . وتارة يقول هو من احلروف املنسوخة  §
 . عنه اإلعراض الصحابة عىل إمجاعوتارة يقول هو مما انعقد  §
وهـذا هـو الفـرق بـني  ، نقال يثبت بمثله القرآنإليناوتارة يقول مل ينقل  §

  .املتقدمني واملتأخرين

                                                

يف ) مع النووي(ومسلم  . ١١/٨٢ج) ٦٢٨٦(، حديث رقم خيرب برس صاحبه فإذا مات أخرب به =
  . ١٦/٥فضائل فاطمة ريض اهللا عنها، ج

املسائل املتعلقة :  اجلواب عن هذا السؤال ذكره هنا تفصيال، وقد رأيت نقله إىل فصل سابق وهو)١(
 .   ٢٧باحلروف السبعة ص 

     .٤١٤ص  / ٤ج : الفتاوى الكربى )٢(
 .    يظهر أهنا أربعة، واهللا أعلم )٣(



 

 

 

 : بالشاذقول ثالث يف حكم الصالة
 أنه :- أبى الربكاتجديوهو اختيار - قول ثالث وهلذا كان يف املسألة §

عنـد القـدرة  -وهي الفاحتـة - قرأ هبذه القراءات يف القراءة الواجبة إن
لعدم ؛  الواجب من القراءة أدىألنه مل يتيقن أنه ؛ عليها مل تصح صالته 
ألنـه مل ؛  صـالته ن قرأ هبا فـيام ال جيـب مل تبطـلإو ،ثبوت القرآن بذلك

جلـواز أن يكـون ذلـك مـن احلـروف ؛ يتيقن أنه أتى يف الصالة بمبطـل 
 .عليها    أنزل التيالسبعة 

 القول الثالث مبني عىل أصل  
وهـو أن مـا مل يثبـت كونـه مـن احلـروف  ، عـىل أصـلينبنيوهذا القول      

  )٢( . »...  ؟)١(  السبعة فهل جيب القطع بكونه ليس منها

ومـا خـالف املصـحف وصـح سـنده « : )٣(قال يف االختيارات العلمية  §

  )٤( . »وهذا نص الروايتني عن أمحد ،صحت الصالة به
  

                                                
املسـائل : صـل سـابق وهـو  اجلواب عن هذا السؤال ذكره هنا تفصـيال، وقـد رأيـت نقلـه إىل ف)١(

 .          ٣٠املتعلقة باحلروف السبعة ص 
 .    ٣٩٨، ٣٩٧ص  / ١٣ج : جمموع الفتاوى )٢(
 .   )٣٥٦ص  / ١ج  (-رشح الكوكب املنري  :  وانظر.٣٣٤ص  / ٥ج : الفتاوى الكربى:  انظر)٣(
اذ، وقد قطع القـول فيهـا  مذهب مجهور العلامء ومنهم القراء عدم جواز القراءة يف الصالة بالش)٤(

منـه مـا خـالف رسـم : واعلم أن اخلارج عن السبع املشهورة عىل قسمني «:  ابن اجلزري فقال
 اهـ مـن املنجـد ص »املصحف ؛ فهذا ال شك يف أنه ال جتوز قراءته ال يف الصالة وال يف غريها 

  .     ٨٦-٨٢وقد بسط القول يف هذه املسألة فانظر املنجد من ص  . ١٧٠



 
 

  
 




 )١( 

                                                
التنقل بني الكلامت، أو اآليات من قراءة إىل أخرى حسبام يشاء :  املقصود باخللط بني القراءات)١(

تلفيـق (ويسـمى عنـد الـبعض بــ. القارئ من الروايات دون إعادة، وال عطف ألوجه اخلالف 
 ) .    تركيب القراءات(، أو )القراءات

 :وتركيب القراءات ال خيلو
 .ل يف املعنى وبناء الكالم إما أن يرتتب عليه اختال-
 .أو يكون يف مقام الرواية -
 . أو خيلو مما سبق -

قد مثل العلامء لذلك بأمثلة جتدها يف النرش –فإن ترتب عليه إخالل باملعنى واختالل بناء الكالم 
 أو كان يف مقام الرواية فإن كلمة العلامء متفقة عىل حتـريم ذلـك، وقـد رصح بـاملنع مـن -وغريه
 . ابن احلاجب، وأيب شامة، واجلعربي، وابن اجلزري وغريهم : ذلك

ومن أطلق اجلواز، كابن تيمية فإن عدم ذكره للقيد ال يعني عدم التقييد به ؛ إذ هذان القيدان ال 
فأما اإلخالل باملعنى فواضح حكمه، وأما إن كان يف مقام الرواية . يتصور أن خيتلف عليها أحد

 فـإن - ينسبها إىل راو من الرواة ويعلمها غريه عىل أهنـا روايـة فـالنبمعنى أن يركب قراءة ثم-
 .ذلك يعترب كذبا

ورشط عدم اإلخالل باملعنى واختالل بناء الكالم يلزم منه أن يكون القارئ عاملا بام يقرأ، وهو 
 .رشط معترب ال خيتلف عليه وإن مل يذكره املجيزيون 

 .علامء جييز الرتكيب من غري قيد وال رشط ُومن هذا املنطلق فال يظن أن أحدا من ال
وإذا خال الرتكيب من املحظورين السابقني فإن العلامء اختلفت آراؤهم ما بني جميز وهم األكثر، 

 . أو حاكم باملنع، أو بالكراهة، أو بخالف األوىل، أو واصف ذلك بالعيب 
 .  ؛ من جهة استوائهم بالعامة -خالف األوىل–ومذهب ابن اجلزري اجلواز إال يف حق العلامء فمعيب 

، ومبحـث ٥٦، وغيـث النفـع ص ٩/٣٥، وفـتح البـاري ١/١٩الـنرش : انظـر يف هـذه املسـألة
 لعبد احلليم قابة فقد استوفاها بحثـا، ٢٢١القراءات القرآنية ص : تركيب القراءات من كتاب 

 .    ومنه خلصت 



 

 

 

فهـل  ، رجل يصىل بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرووسئل عن«  §
 قراءته ألبى عمرو ه الروايات مع محلباختالفأو لنافع  ،إذا قرأ لورش

 ؟أو ترد ؟ و تنقص صالته ؟ أيأثم 
وبعضـه بحـرف  ، جيوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمـرو:فأجاب    
 ، كان خـارج الصـالةوسواء ،أو ركعتني ،ان ذلك يف ركعةـوسواء ك ،عـناف
  )١(. »واهللا أعلم ،و داخلهاأ

 )٢(  
وهـل ؟ مجع القراءات السبع  هل هـو سـنة أم بدعـة  وسئل أيضا عن«  §

                                                
 .)٤٤٥ص  / ٢٢ج : (جمموع الفتاوى ) ١(
أن جيمع القارئ بني أكثر من رواية وذلك بعطفه ألوجه اخلـالف يف املوضـع : اجلمع  املقصود ب)٢(

 . الواحد دون تكرار سالكا طريقة من طرق اجلمع املعروفة 
هـ يف ٣٨١وال نزاع أن اجلمع مل يكن معروفا إال يف أواخر القرن الرابع يف تاريخ أقصاه قبيل سنة 

 . إفراد كل قارئ بختمة عرص ابن مهران،  وقد كان عادة من سبق 
مـا يلـزم مـن إفـراد كـل راو : وسبب ظهـوره. وال يعلم عىل وجه التحديد مبتكر طريقة اجلمع 

بختمـة مـن ـطـول الوقـت، ومالزـمـة طويلـة للمقـرئني فالـقـارئ حتـى يـقـرأ بـالقراءات اـلـعرش 
ذلـك إذا الصغرى إفرادا يلزمه أن خيتم القرآن عىل شيخه عرشين ختمة بعدد الرواة، وقل مثـل 

وهـو أمـر ـتـقرص عنـه ـمهـم الكثـريين ممـا دـعـا إىل تنـاقص ـعـدد . أراد أن خيـتم بـالعرش الـكـربى 
ـة  ـراءات إىل ابتـكـار طريـق ـراءات، فلـهـذا الـسـبب وـفـق عـلـامء الـق ـمجـع (املـشـتغلني بدراـسـة الـق

وال يـزال . يتحقق من خالهلا اإلملام بعلـم القـراءات، واإلتيـان عليـه يف وقـت أقـل ) القراءات
 . عمل به إىل عرصنا الراهن ال

واجلمع من املسائل املختلف فيها بني مانع بإطالق دون تفريق بني حالة التلقي وغريهـا، وبـني 
وأمـا اجلمـع . جميز بإطالق، ومذهب مجهور القراء اجلواز حال التلقي ألجل الـدرس واحلفـظ 

 .ألجل التالوة والتدبر فممنوع
: للدكتور) دكتوراة(مع بالقراءات املتواترة، وهي رسالة اجل: انظر بتوسع يف حكم اجلمع كتاب

 .فتحي السيد



 
 

  
 

وهل جلامعهـا مزيـة ثـواب عـىل ؟ أم ال   eمجعت عىل عهد رسول اهللا 
 ؟ من قرأ برواية أم ال 

ـس  :فأـجـاب ا فـسـنة متبـعـة ـمعرـفـة الـقـراءة وحفظـهـاحلـمـد هللا أـمـا نـف
 ، يقرأ هبا eي  كان النب التي-اءاتفمعرفة القر ،يأخذها اآلخر عن األول

والعـارف يف  ،سـنة -أو يأذن هلم وقد أقروا هبا  ،اـرهم عىل القراءة هبـأو يق
 قـراءة إاليعـرف  وال ،رف ذلـكـزية عىل من مل يعـالقراءات احلافظ هلا له م

 وأما مجعها ،عها يف الصالة أو يف التالوة فهو بدعة مكروهةوأما مج. واحدة 
 )١(. »االجتهاد الذي فعله طوائف يف القراءة من ألجل احلفظ والدرس فهو

 


ـال يف موـضـع آـخـر § ـأخرين ـمـن ـسـلك يف بـعـض ـهـذه « )٢(: وـق وـمـن املـت

 -يعملهـا بألفـاظ متنوعـة يقوهلـا و eاألدعية واألذكـار التـي كـان النبـي 
 طريقة حمدثة بأن مجع بني تلك األلفاظ واستحب -ورويت بألفاظ متنوعة 

ــذي يف  ، ورأى ذـلــك أفـضــل ـمــا يـقــال فيـهــا ،ذـلــك مثاـلــه اـحلــديث اـل
! يا رسول اهللا {: عن أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه أنه قال  )٣(الصحيحني

ِعلمن ْ ِّ ِ دعاء أدعو بـه يفيَ ِ ِ ُ َْ َُ ِ صـاليتً َ َ قـال َ ِّقـل اللهـم إين« َ ِ َّ ُ َّ ِ ِ ظلمـت نـفيسُ ْ ََ ُ ْ ً ظلـام َ ْ ُ
ًكبريا ِ ِوال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل ،َ ْ ُِ ِْ َْ َُّ ْ َُ َّ َِ َ َ ِ مغفرة من عندك وارمحنَ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َْ ْ ً َ إنـك يْ َّ ِ

                                                
 .٢٤٨ص/١٥ ج:جمموع الفتاوى )١(
 )١٩٠ص  / ٢ج  (-الفتاوى الكربى ، و)٤٥٨ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى ) ٢(
/ ٢ج) ٨٣٤(كتاب األذان، باب الدعاء قبل السالم، حديث رقم ) مع الفتح (صحيح البخاري )٣(

  . ١٧/٢٧ج ) مع النووي(سلم صحيح مو . ٣٧٠



 

 

 

ُأنت الغفور الرحيم  َّ ُِ ُ َ ْ َ ْ َ«.{  
 :ب أن يقوليستح: فيقول هذا القائل  } كبريا {:وروي، } كثريا {قد روي

ٍاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد{:وكذلك إذا روي . كثريا كبريا  ٍ َ ُ ََ َ ُّ َّ { )١( ،
ِاللهم صل عىل حممد، وعىل أزواجه وذريته{:وروي ِ ِ ٍَّ َ َ َ َ ُِّ َّ َُّ ِ ْ َ َ ُ ََ َ َ ِّ  ،وأمثـال ذلـك ،)٢( } َّ

 . وهذه طريقة حمدثة مل يسبق إليها أحد من األئمة املعروفني 
وأن  ،قة أن يذكر التشهد بجميع هذه األلفاظ املأثورةوطرد هذه الطري

وهـذا ـمـع أـنـه ـخـالف عـمـل  ،االـسـتفتاح بجمـيـع األلـفـاظ اـملـأثورة: يقـال 
 ،بل عملوا بخالفه فهو بدعة يف الرشع ،املسلمني مل يستحبه أحد من أئمتهم

 . فاسد يف العقل 
رآن كتنـوع ألفـاظ القـ ،فألن تنوع ألفـاظ الـذكر والـدعاء: أما األول 

tbq (: مثل è= yJ ÷è s? (، ) cq è= yJ ÷è tÉ( )٤()بعدوا(و) باعدوا (  و]٧٥/البقرة[ )٣(، 
) /ä3 n= ã_ öë&ur (  [  /Z)ومعلوم أن املسـلمني متفقـون  ،]٦/املائدة[  )٥

                                                
كتاب التفسـري، تفسـري سـورة األحـزاب، بـاب إن اهللا ومالئكتـه ) مع الفتح(صحيح البخاري  )١(

  . ٨/٣٩٢ج) ٤٧٩٨(يصلون عىل النبي، حديث 
النسالن يف امليش، حديث : كتاب أحاديث األنبياء، باب يزفون ) مع الفتح (-صحيح البخاري  )٢(

 . ٦/٤٦٩ج ) ٣٣٦٩(
 .  تقدمت القراءة )٣(
ـه تصــحيف، والصــواب) ٤( ـاوى، ولعـل ـوع الفـت ـذا رســمت يف جمـم   iZ  ] ،و iZ  ] : هـك

 . ، وقد تقدمت ]١٩/سبأ[
الـنرش يف . البـاقون بـاخلفض  وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب الـالم، )٥(

  .  )٢٨٧ص  / ٢ج  (-القراءات العرش 



 
 

  
 

والـقـارئ عـبـادة وـتـدبرا ـخـارج  ،ـعـىل أـنـه ال يـسـتحب للـقـارئ يف الـصـالة
بعـض القـراء بعـض إنـام يفعـل اجلمـع  ،الصالة أن جيمع بني هذه احلروف

وقد تكلـم النـاس  ،ليمتحن بحفظه للحروف ومتييزه للقراءات ؛ األوقات
 . يف هذا 

وأما اجلمع يف كل القراءة املرشوعـة املـأمور هبـا فغـري مرشوع باتفـاق 
وإذا قرأ هبـذه تـارة وهبـذه تـارة كـان   ،بل خيري بني تلك احلروف ،املسلمني

 اهـ . »...حسنا
بـل  ،وكثـري ، كبـري:وال جيمع بـني لفظـي..«  )١(: وقال يف موضع آخر

سبع أن يقرأ هـذه الوكذا املرشوع يف القراءات  ،وهذه تارة ،يقول هذا تارة
  . »وهذه تارة ال اجلمع بينهام ،تارة

 يف جيـمـع أنومعـلـوم أنـه ال يمـكـن املكلـف  «  :وقـال يف موـضـع آخـر
 بتشهدين يأيتكنه أن ال يم و، الوقت الواحديفالعبادة املتنوعة بني النوعني 

ن فعل ذلك مـرتني كـان إو ، خوف معابصاليتوال  ،وال بقراءتني معا ،معا
وال  ،ومكـروه أخـرى ،فاجلمع بني هذه األنواع حمرم تـارة ،ذلك منهيا عنه

مثـل مـا رأيـت بعضـهم قـد  ، بعض ذلكيفتنظر إىل من قد يستحب اجلمع 
فإن هذا  ، أشباه هذايفوكذلك يقول  ...eي لفق ألفاظ الصلوات عىل النب

  .ضعيف
مل يقل ذلك  eي بل خالف املسنون فإن النب ، ليس سنة:أوال فإن هذا

                                                
  .)٣٣١ ص  /٥ ج :الفتاوى الكربى ) ١(



 

 

 

إن كـان األمـران ثـابتني  ،وهذا تـارة ،وإنام كان يقول هذا تارة ،مجيعه مجيعا
  .وإن كان جائزا  ،عنه فاجلمع بينهام ليس سنة بل بدعة

مثل مجع  ،عىل وجه التعبدوالذكر الواحد  ، أن مجع ألفاظ الدعاء:الثاين
لكن عىل سبيل التالوة  ،ال عىل سبيل الدرس واحلفظ ،حروف القراء كلهم

í ( الصالة يف   أن يقرأ :مثل ،املعاينوالتدبر مع تنوع  Îû N Îg Î/q è=è% ÖÚzê£D 

ãN èd yä#tì sù ª! $# $ ZÊ tçtB ( óO ßg s9ur ë>#xãtã 7OäÏ9r& $ yJ Î/ (#q çR% x. tbq ç/ Éã õ3 tÉ ÇÊÉÈ( 
 k j iZ ]  و،) &Èbqç/Éjãs3ãÉ ÇÊÉÈ(    ) ôâÏè»t/ tû÷üt/ $tRÍë$xÿóôr(و
$ ( ]١٩/سبأ[ tB ur ª! $# @@ Ïÿ» tó Î/ $ £Jtã tbq è= yJ ÷è s?( ) $£Jtã cq è=yJ÷ètÉ( ]٧٥/البقرة [ 

)ßì üÒ tÉ ur öN ßg ÷Ztã öN èdué ñÀ Î)( )آ éÀ َN èd( )(   ]١٥٧/األعراف[ )١ / ä3 n=ã_ öë&ur ( 
[ /Z، 4 (وÓ®Lym tböçßgôÜtÉ (،و [� ~ Z]٢٢٢/البقرة[ )üwur 

ë@ÏtsÜ öN à6 s9 b r& (#r äã è{ù' s? !$ £J ÏB £` èdq ßJ çF ÷è s?#uä $º«øãx© Hw Î) br& !$ sù$sÉ sÜ ûw r& $ yJäÉ) ãÉ 

yärßâãm «!$# ( [ ̄ ® ¬ « ª © ¨ Z، و)ãLäêó¡yJ»s9(،و ) ãLäêó¡yJ»s9 ( 
 )٣( اهـ. »مكروهة قبيحة  هذا بدعةأنومعلوم  )٢(. ]٤٣/النساء[

                                                
وقرأ الباقون بكرس  بفتح اهلمزة واملد والصاد وألف بعدها عىل اجلمع،) آصارهم(قرأ ابن عامر  )١(

 / ٢ج  (-النرش يف القراءات الـعرش  .اهلمزة والقرص وإسكان الصاد من غري ألف عىل اإلفراد 
  . )٣٠٧ص 

 .  االختالف بني القراءات :  هذه القراءات تقدمت يف مبحث )٢(
  .٢٤٣ص  / ٢٤ ج: جمموع الفتاوى  )٣(



 
 

  
 


 واـفـق اآلـخـر يف أـصـل املعـنـى ـكـان إن أن أـحـد اـلـذكرين :فاحلاـصـل«  §

ن كــان املعنــى متنوعــا كــان إو ،كــالقراءتني اللتــني معنامهــا واحــد
وعـىل التقـديرين فـاجلمع بيـنهام يف وقـت  ، املعنىيكالقراءتني املتنوعت

  )١(. »ال يرشع   واحد

كالشافعي وغريه عىل جواز األنواع  ،وقد احتج غري واحد من العلامء«  §

ـعـن  )٢(ونحوهـا باـحلـديث الـذي يف الـصـحاح ،املـأثورة يف التـشـهدات
ٍعـىل سـبعة أحـرف كلهـا شـاف كـاف آن أنزل القـر{:أنه قال eالنبي  ٍ ٍ َِ َ ُ ََ ْ َ ِّْ ُ ََ َ

فإذا كان القرآن قد رخـص يف قراءتـه سـبعة : وا  قال }فاقرؤوا بام تيرس
أن يرخص يف أن يقال عىل عدة  فغريه من الذكر والدعاء أوىل  ،أحرف
  .أحرف


 ،أو هذا تارة وهذا تـارة ،ومعلوم أن املرشوع يف ذلك أن يقرأ أحدها §

 ،يف آن واحـدمل جيمع بني هذه األلفاظ  eفإن النبي  ،ال اجلمع بينهام
 )٣(اهـ .»-قد قاهلام  إذا كان-وهذا تارة ،بل قال هذا تارة

 

                                                
 .   ٢٤٥ص/٢٤ ج:جمموع الفتاوى )١(
 .  تقدم خترجيه )٢(
     .٤٦٠ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )٣(



 

 

 

 




 


 ،وهم يقرؤون لعاصم ،عن مجاعة اجتمعوا يف ختمة« :وسئل رمحه اهللا §
إىل ومل يكـربوا  ، وصلوا إىل سـورة الضـحى مل هيللـوا فإذا،وأبى عمرو
 ورد الذيوهل احلديث ؟ ففعلهم ذلك هو األفضل أم ال ،آخر اخلتمة

 ؟        يف التهليل والتكبري صحيح بالتواتر أم ال 

بن كثري كان تركهم لذلك ا قرؤوا بغري حرف إذااحلمد هللا نعم  :فأجاب
فإن هؤالء األئمـة مـن القـراء مل يكونـوا  ،بل املرشوع املسنون ،هو األفضل

 )١( . وال يف أواخرها ، يف أوائل السورال ،يكربون

 ،eبن كثري نقل التكبـري عـن رسـول اهللا ا إن :فإن جاز لقائل أن يقول
 من املمتنع  ؛ إذe  هؤالء نقلوا تركه عن رسول اهللاإن :جاز لغريه أن يقول

 فيها أضاعوابن كثري قد اأن تكون قراءة اجلمهور التي نقلها أكثر من قراءة 
فإن أهل التواتر ال جيوز عليهم كتامن ما تتـوفر  ، eول اهللا ما أمرهم به رس

 e فمن جوز عـىل مجـاهري القـراء أن رسـول اهللا ،إىل نقله  والدواعياهلمم 
وتركوا ما أمرهم به استحق  ،eقرأهم بتكبري زائد فعصوا ألمر رسول اهللا أ

 .التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك  العقوبة البليغة
                                                

 .  سيأيت التعليق عىل نقل التكبري عن بقية القراء) ١(



 
 

  
 

ومـنهم مـن ال  ،فإن من القراء من يفصـل هبـا ،سملةوأبلغ من ذلك الب
ثـم الـذين يقـرؤون بحـرف مـن ال  ،وهي مكتوبة يف املصاحف ،يفصل هبا

 من القراء إخواهنموهلذا ال ينكر عليهم ترك البسملة  ،يبسمل ال يبسملون
! ؟فكيف ينكر ترك التكبري عىل من يقـرأ قـراءة اجلمهـور  ،الذين يبسملون

؟ وليس هو يف القرآن باتفاق املسلمني؟ يف املصاحف  باوليس التكبري مكتو
     )١(. » قتل وإالفإن تاب  ،ومن ظن أن التكبري من القرآن فإنه يستتاب


 ،نـه مـن القـرآن فإـنـه ضـال باتفـاق األئـمـةإ :وأمـا التكبـري فمـن ـقـال«  §
فكيف مع هذا ينكر عىل من  ،قتل وإال فإن تاب ،والواجب أن يستتاب

أو عاصيا فإنه  ،أو خمالفا للسنة ،ومن جعل تارك التكبري مبتدعا؟ تركه 
 أرص عـىل إنبـل  ،والواجـب عقوبتـه ،إىل الكفر أقرب منه إىل اإلسالم

 .ذلك بعد وضوح احلجة وجب قتله 
 بالتكبري لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يـدل  أمرe النبيولو قدر أن 

 ملو ،فإنه لو كـان واجبـا ملـا أمهلـه مجهـور القـراء  ،أو استحبابه ،وازهعىل ج
أن  ومل ينقـل أحـد مـن أئمـة الـدين ،يتفق أئمة املسـلمني عـىل عـدم وجوبـه

 ،نـه مسـتحبإبن كثري أن يقول اوإنام غاية من يقرأ بحرف  ،التكبري واجب
ومـع   ،فإن قراءهتا واجبة عند من جيعلها من القرآن ،وهذا خالف البسملة

ال يسوغ ترك  فكيف  ،هذا فالقراء يسوغون ترك قراءهتا ملن مل ير الفصل هبا

                                                
 .٤١٧ص/١٣ الفتاوى ججمموع) ١(



 

 

 

 )١( . »؟التكبري ملن ليس داخال يف قراءته 
e )٢( 

 ،e  يبن كثري ليس هو مسندا عـن النبـاوالتكبري املأثور عن «  :وقال
                                                

 .٤١٩ص  / ١٣ج : جمموع الفتاوى  )١(
 مسألة خالفية بني العلامء مابني مانع، أو جميز، وقـد -بري عن البزي، أو غريه التك–هذه املسألة ) ٢(

كتبت فيها عدد من األبحاث املعارصة، فمن هذه األبحاث ما خلص إىل املنع ؛ لعدم ثبوته عن 
التكـبـري ـبـني املـحـدثني، (إـبـراهيم األخرض بعـنـوان : ومنـهـا بـحـث للـشـيخ املـقـرئ  .  eالنـبـي 
 ) . والقراء
إرشاد البصري : (أمحد الزعبي، بعنوان: بحث الشيخ ألبحاث ما خلص إىل السنية، ومنها ومن ا

ية التكبري عن البشري النذير  ِإىل سنِّ َّ ُ( .  
 يف بيان سنية التكبري ليس عن البـزي ٤١٧-٤١٠من ص /٢وقد أفاض ابن اجلزري يف النرش 

 : منها عىل سبيل اإلجياز فحسب، بل عن سائر القراء واستدل عىل ذلك بعدة استدالالت 
 .   بلغت حد التواتر املعنوي ة التكبري عن أهل مكة استفاضةاستفاض - أ

 .أن التكبري املرفوع من طريق البزي رواه عنه مجاعة كثريون وثقات معتربون ثم سامهم  - ب
وعلق ابـن  . eإن تركت التكبري فقد تركت سنة نبيك : أن الشافعي ثبت عنه قوله للبزي - ت

 .وهذا يقتيض تصحيحه هلذا احلديث املرفوع من طريق البزي: ذه املقولة بقولهكثري عىل ه
 . أن التكبري صح موقوفا عن ابن عباس ريض اهللا عنهام، وكان يأمر به تالمذته  - ث
أن التكبري مل ينفرد به البزي، بل هو منقول عن قنبل عند اجلمهور مـن العـراقيني، وبعـض  - ج

 . املغاربة 
 ابن كثري من القراء، كأيب جعفر من رواية العمري، وعن أيب عمرو أن التكبري صح عن غري - ح

 .                                                                                             من رواية السويس،    بل ورد عن سائر القراء 
 وانفراد البـزي بـه عـىل تسـليمه ومن خالل ما تقدم فيمكن القول أن التكبري سنة مكية ال بزية،

انفراد نسبي ال حقيقي، واخلرب إذا كان ضعيفا، وتلقى أهل العلم معنـاه بـالقبول فإنـه ال يرضه 
ضعف سنده، ويعد عمل العلامء به قرينة قوية عىل صحته، ويكفي يف إثباته صحته موقوفا عـن 

سـنن القـراء : انظـر.ة الـرأي  عنه، وهو يف حكم املرفوع ؛ إذ مثله ال يقال من جهyابن عباس 
  .   ٢٢٥-٢٠٩واملجودين للدكتور عبد العزيز قارئ من ص 



 
 

  
 

فإهنم  ،وخالف بذلك سائر من نقله ،إال البزي e النبيد إىل ومل يسنده أح
وضـعفه نقلـة  ،نفـرد هـو برفعـهاو ،e يالنب  ممن هو دوناختياراإنام نقلوه 

كـام ذكـر  ،وعلامء احلديث  ،أهل العلم باحلديث والرجال من علامء القراءة
  )١( . »احد من العلامء وذلك غري

 
 
 

                                                
 . ١٣٠ص/١٧ ج:جمموع الفتاوى )١(



 

 

 









 :قال يف معرض ذكر أعذار العلامء يف إنكار بعض احلروف

ن  أل، ليسـت مـن القـرآنإهنا اآليات  أو، بعض الكلامتأن اعتقد أو...«  §
 أهنـمكام نقل عن غري واحد من السـلف  ،ذلك مل يثبت عنده بالنقل الثابت

4Ó|Ó( : بعضـهم كإنكـار،نآ من القرألفاظا أنكروا s%ur y7 ï/ uë( ] ٢٣/اإلسـراء[ ،
øå ( ::وإنـكـار بعـضـهم قوـلـه ،}ووىص رـبـك{: ـهـيإـنـاموـقـال  Î) ur xã s{r& ª! $# 

t,» sWãÏB z̀ ¿ÍhäÎ; ¨Y9$#( ]   إرسائيـل بنـيميثـاق {: هـوإنـاموقـال  ،]٨١/آل عمران{، 
öN(:  بعضـهم وإنكـار،وكذلك هـي يف قـراءة عبـد اهللا n= sùr& Ä§ t«÷É ($ tÉ öúï Ï% ©!$# 

(#þq ãZ tB#uä( ]عمـر أنكـروكـام  ،}لـم يتبـني الـذين آمنـواأف{ هـي  إنـام]٣١/الرعد     
 أنكروكام  ،قرأها  سورة الفرقان عىل غري ماأبن احلكم ملا رآه يقراعىل هشام 

حتى مجعهم عثامن  ،طائفة من السلف عىل بعض القراء بحروف مل يعرفوها
 . )١ (»ماماإلعىل املصحف 

ومل  ، كثري من هذه املسائليفوما زال السلف يتنازعون «  : وقال أيضا
كام أنكر رشيح  ،وال معصية ،وال بفسق ،ال بكفر يشهد أحد منهم عىل أحد

                                                
 .٣٥ص/٢٠جمموع الفتاوى ج )١(



 
 

  
 

@ö(: قراءة من قرأ t/ M ö7Éf tãُ tbr ãçyÇ ó¡oÑ ur ÇÊËÈ ] اهللا ال إنوقـال ، )١(]الصـافات 
كان  ، رشيح شاعر يعجبه علمهإنام :قال ،ي النخعإبراهيميعجب فبلغ ذلك 

ö@t/ M(:وكان يقرأ ،اهللا أعلم منه عبد ö7Éf tã ُ(«)٢(.  


 /ö@t(: رشيــح ينكــر قــراءة مــن قــرأالقــايضوكــان « : وقــال أيضــا

M ö7Éf tãُ(، إنـام :فقـال ،يخعـويقول إن اهللا ال يعجب فبلغ ذلك إبراهيم الن 
ـه ـه علـم ـح شــاعر يعجـب ـد ،رشـي ـان عـب ـول ـك ـان يـق ـه فـك ـه مـن  /ö@t( :اهللا أفـق

M ö7Éf tãُ(، وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة ،فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، 
عضهم  بوكذلك بعض السلف أنكر ،نه إمام من األئمةإواتفقت األمة عىل 
ــه:مـثــل ،ـحــروف الـقــرآن öN( : إنـكــار بعـضــهم قوـل n= sùr& Ä§ t«÷É ($ tÉ öúï Ï% ©!$# 

(#þq ãZ tB#uä( ]وإنكـار  ،} أو مل يتبـني الـذين آمنـوا{: هـي إنـاموقـال ، ]٣١/الرعد
4Ó|Ó (:اآلخر قراءة قوله s%ur y7 ï/ uë ûw r& (#ÿrßâ ç7÷è s? Hw Î) çn$ É Î) ( ]وقـال  ،]٢٣/اإلسراء

وآخـر يكتـب   ،وبعضهم كـان حـذف املعـوذتني ،}ووىص ربك{:هي إنام
ومع هذا فلام مل  ،والنقل املتواتر ،باإلمجاعذا خطأ معلوم وه ،سورة القنوت

ن كـان يكفـر بـذلك مـن إو ،يكن قد تواتر النقل عنـدهم بـذلك مل يكفـروا

                                                
 .  اختالف القراءات :  تقدمت القراءة يف مبحث)١(
  .٢٢٩ص  / ٣ج : جمموع الفتاوى  )٢(



 

 

 

 . )١( »قامت عليه احلجة بالنقل املتواتر
 وإن ، وقد أنكر بعضهم كثـريا مـن القـراءات« : وقال يف موضع آخر
 ،القرآن بعـد تـواتره اسـتتيبومن أنكر شيئا من . كانت هذه األقوال خطأ 

 .)٢(».. وأما قبل تواتره عنده فال يستتاب،فإن تاب وإال قتل


من  )٣( فذلك ال يمنع كوهنا اإلثباتأو  ،النفي يفوسواء قيل بالقطع    «  §
 .       )٤( » ...تللمثبوال  ،للنايفيق فيها  ال تكفري وال تفسالتيموارد االجتهاد 

 
كوهنـا   بل يقطـع:فيقال هلم ،مقابلة بمثلها )٥(والتحقيق أن هذه احلجة «  §

ومثل هذا النقل  ،كام قطعتم بنفي كوهنا ليست منه ،من القرآن حيث كتبت
فـإن التفريـق بـني آيـة وآيـة  ، بني اللوحني قـرآناملتواتر عن الصحابة بأن ما

ونحـن  ، املصـحف كـالم اهللالـوحييرفع الثقة بكون القـرآن املكتـوب بـني 
 أن الصحابة الذين كتبوا املصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه باالضطرارنعلم 

لـيس مـن  مل يكتبوا فيه ما  أنزله عىل نبيهالذي املصحف كالم اهللا لوحيبني 
  .كالم اهللا

 إن قطـعـتم ـبـأن البـسـملة ـمـن الـقـرآن حـيـث كتـبـت :ـفـإن ـقـال املـنـازع
                                                

 . ٤٩٢ص  / ١٢ج :جمموع الفتاوى  )١(
  .         ١/٣٧٠سري آيات أشكلت  تف)٢(
 .    البسملة :  أي )٣(
 . ٣٩٩ص  / ١٣ج: جمموع الفتاوى )٤(
 .  بناء عىل أن القرآنية ال تثبت إال بالقطع أثبت البسملة ؛بخطأ من القطع :  وهي )٥(



 
 

  
 

 وهذا يعـارض حكمـه إذا قطعـتم بنفـي كوهنـا مـن :مهلقيل  ،فكفروا النايف
 ! القرآن فكفروا منازعكم 

مع دعوى كثـري مـن  ، األمة عىل نفي التكفري يف هذا الباباتفقتوقد 
ان قطعيـا عنـد شـخص وذلك ألنه ليس كل ما ك ،الطائفتني القطع بمذهبه

 أنـه قطعـي  طائفـةادعـتولـيس كـل مـا   ،جيب أن يكون قطعيا عنـد غـريه
ل قـد يقـع الغلـط يف دعـوى  بـ،عندها جيب أن يكون قطعيا يف نفس األمـر

كام يغلط يف سمعه وفهمه ونقله وغري        املدعي القطع يف غري حمل القطع 
 )١(اهـ . »ذلك من أحواله كام قد يغلط احلس الظاهر يف مواضع

وهبذا يتبني أن من أنكر كوهنا مـن القـرآن ...«   :وقال يف موضع آخر  
 بنـاء عـىل أن القرآنيـة ال أثبتهـابالكلية إال يف سورة النمل وقطع بخطـأ مـن 

 ، وال تنفي إال بالقطع أيضـا:ويقال له ، يف ذلكخمطئتثبت إال بالقطع فهو 
بـل التحقيـق  ،قطع بخطأ من نفاها من أثبتها يقطع بأهنا ثابتة وي:ثم يقال له

تدل عـىل جـواز  والقراءات ،ضايفإ أمر قطعيأن كون اليشء قطعيا أو غري 
 ،وهذا قول مجهور العلامء جيـوزون هـذا ،ولكن القراءة هبا أفضل ،األمرين

وخيفوهنا عن غريها من القرآن ألهنا تابعة لغريهـا واهللا  ،ويرجحون قراءهتا
 . )٢ (»أعلم 

                                                
  .)٤٣٣ص  / ٢٢ج : (جمموع الفتاوى  )١(
 . ، وما بعدها ٣٥٤ص  / ٢٢ج: جمموع الفتاوى )٢(



 

 

 









وهـذا  ،وهذا يبني أن املصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعـددة«  §
 إنـه غلـط :وهذا مما يبني غلط من قال يف بعض األلفـاظ ،معروف مشهور

 :فإن هذا ممتنع لوجوه  قل ذلك عن عثامن َأو ن ،من الكاتب
ثم وصول كل  ، مجاعة عىل كل مصحف واجتامع،منها تعدد املصاحف -١

 ،مصحف إىل بلد كبـري فيـه كثـري مـن الصـحابة والتـابعني يقـرؤون القـرآن
ط يف بعضه عـرف ِلَواإلنسان إذا نسخ مصحفا غ ،ويعتربون ذلك بحفظهم

كتـب كاتـب  فلو قـدر أنـه ،وسائر املصاحف ، القرآنةلطه بمخالفة حفظَغ
 أمكـن  والثـاين، لـألولاعتبـارثم نسخ سائر الناس منـه مـن غـري  ،مصحفا

ووقف عليـه خلـق  ،وهنا كل مصحف إنام كتبه مجاعة ،وقوع الغلط يف هذا
ولو قدر أن الصـحيفة كـان فيهـا حلـن  ،عظيم ممن حيصل التواتر بأقل منهم

 أنومل يكن حلنا فامتنعوا  ،فقد كتب منها مجاعة ال يكتبون إال بلسان قريش
ـريشيك ـوه إال بلســان ـق ـوا ،تـب ـم عــىل أن يكتـب ـون كلـه ـف يتفـق  (bÎ÷ (: فكـي

Èbº xã» yd(  )وـهـم يعلـمـون أن ذـلـك ـحلـن ال ـجيـوز يف يشء ـمـن  ،]٦٣/طــه[ )١
                                                

 -النرش يف القـراءات الـعرش . ، والرسم باأللفوالباقون باأللف بالياء،) هذين(قرأ أبو عمرو  )١(
  .  )٣٦٠ص  / ٢ج (



 
 

  
 

(tûüÏJäÉ( أو!  ؟ لغاهتم  çR ùQ $# no 4q n= ¢Á9$#( ]١٦٢/النساء[) وهم يعلمـون أن ذلـك  )١
 !      ؟حلن كام زعم بعضهم 

tûü( :قال الزجـاج يف قولـه ÏJäÉ) çRùQ $# no4q n= ¢Á9$#( إنـه خطـأ :قـول مـن قـال 
فكيف يرتكون  ،ألن الذين مجعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة ،بعيد جدا

  . أن ينسب هذا إليهميفال ينبغ! ؟شيئا يصلحه غريهم 
 ،ألنـه غـري متصـل ،ال يصـح )٢( حـديث عـثامن :يبـن األنبـاراوقال 

 . وحمال أن يؤخر عثامن شيئا ليصلحه من بعده
 ومما يبني كذب ذلك أن عثامن لو قدر ذلك فيه فإنام رأى ذلك يف :قلت -٢

وعثامن قد - عىل الغلط اتفقتفأما أن تكون مجيع املصاحف  ،نسخة واحدة
ومـن  ،فهـذا ممتنـع عـادة ورشعـا مـن الـذين كتبـوا -رآه يف مجيعها وسكت

 -يهـا ورأوا ما ف ،الذين وصلت إليهم املصاحف -ثم من املسلمني ،عثامن
فضـال عـن  ،ال جيـوز يف اللغـة ويعلمون أن فيـه حلنـا ،وهم حيفظون القرآن

 ،فهذا مما يعلـم بطالنـه عـادة! وكلهم يقر هذا املنكر ال يغريه أحد  ،التالوة
بـل يـأمرون بكـل  ،ويعلم من ديـن القـوم الـذين ال جيتمعـون عـىل ضـاللة

ال يغـريه أحـد معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا يف كتاب اهللا منكرا 
 مر الكاتـب :ولو قيل لعثامن ،يف ذلك مع أهنم ال غرض ألحد منهم ،منهم

                                                
، }الراسـخون{: عطفـا عـىل}املقيمون{: وردت قراءة شاذة يف هذه اآلية، وهي القراءة بالرفع) ١(

  .  ٣٦خمترص يف شواذ القرآن ص : انظر. وهي قراءة اجلحدري
وقـد . إن يف القرآن حلنا وستقيمه العـرب بألسـنتها:  بحديث عثامن رىض اهللا عنه قوله  املقصود)٢(

 .  وما بعدها ١١٩انظر ص . أطال الداين يف املقنع يف الرد عىل هذا اخلرب 



 

 

 

  .أن يغريه لكان تغيريه من أسهل األشياء عليه
أو  ،فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن يف املصحف حلنا

فاخلطـأ جـائز  ،وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجـة ،غلطا
فـإن  ،وقـرؤوهمـا يف املصـحف وكتبـوه  بخالف الذين نقلوا ،هعليه فيام قال

  .  )١ (»...الغلط ممتنع عليهم يف ذلك 
كـام قـد  ،ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكـرا« : وقال

 .)٢( »فإن املصحف منقول بالتواتر  ،بسط يف غري هذا املوضع 
هـو   عـىل األنبيـاء  امليثـاقبأخذ املراد إن : قيل« :وقال يف موضع آخر 

 هـي يف :وقـالوا ،فـإهنم هـم الـذين يـدركون النبـي اآليت ، عىل قومهمأخذه
ـن مـسـعود ـراءة اـب ـن كـعـبأيبو ،ـق ـوا { :  ـب ـذين أوـت ـاق اـل ـذ اهللاَُّ ميـث ُوإذ أـخ ُ ََ َِ َِّ َ َ َ َْ ِ

َالكتاب َ ِ غلـط  )٣(ىل ُْوواأل ، هذه القراءة هـي الصـوابأنوزعم بعضهم  ،}ْ
فإن ما بـني لـوحي  ،نه ذكر ملا حكيتهأولوال  ،وهذا قول باطل ،من الكتاب

فـال  ،خـذ امليثـاق عـىل النبيـنيأ اهللا أنوالقرآن رصيـح يف  ،املصحف متواتر
  .)٤( » أممهمخذ عىل أ من قال إنام إىليلتفت 

كـام  ،ولكن هذه األمة حفظ اهللا هلا ما أنزلـه...« : وقال يف موضع آخر 

                                                
 .     ٢٥٢ص  / ١٥ج: جمموع الفتاوى )١(
  .   ٢٥٥ص  / ١٥ج: جمموع الفتاوى )٢(
øå(:  املــراد قولــه تعــاىل)٣( Î)ur xã s{ r& ª! $# t,» sWã ÏB z̀ ¿Íhä Î; ¨Y9$# !$ yJs9 Nà6 çG ÷è s?#uä ` ÏiB 5=»tG Å2 7p yJõ3 Ïmur( ] آل

 .  وقراءة ابن مسعود وأيب شاذة  .]٨١/عمران
  . ٤٥٢ص  / ١ج : الرد عىل املنطقيني )٤(



 
 

  
 

$ ( :قـال تعـاىل ¯RÎ) ß ø̀twU $ uZ ø9̈ì tR tçø.Ïe%!$# $ ¯RÎ) ur ¼çms9 tbq Ýà Ïÿ» ptm: ÇÒÈ (] فـام يف  ،]احلجر
أو تفسـريه مـن غلـط فـإن اهللا يقـيم لـه مـن  ،أو نقل احلديث ،تفسري القرآن
فإن هـذه  ،وكذب الكاذب ،ويذكر الدليل عىل غلط الغالط ،األمة من يبينه

تـى وال يزال فيهـا طائفـة ظـاهرة عـىل احلـق ح  ،األمة ال جتتمع عىل ضاللة
وال كتاب بعد  ،إذ كانوا آخر األمم فال نبي بعد نبيهم بعدهم؛ تقوم الساعة 

ـم  ،كـتـاهبم ـا يـبـني ـهل ـدلوا وـغـريوا بـعـث اهللا نبـي وكاـنـت األـمـم ـقـبلهم إذا ـب
وقد ضمن اهللا أن حيفظ ما أنزله  ،ومل يكن بعد حممد نبي ،ويأمرهم وينهاهم

أقـام اهللا هلـذه األمـة يف بل  ،وأن هذه األمة ال جتتمع عىل ضاللة ،من الذكر
وينفـي بـه حتريـف  ،كل عرص من حيفـظ بـه دينـه مـن أهـل العلـم والقـرآن

 )١(. »وتأويل اجلاهلني ،وانتحال املضلني ،الغالني
 ،فإن العادة املعروفة أن نسـخ الكتـب ختتلـف« :وقال يف موضع آخر 

د يف والقرآن املنقول بالتواتر مل يكـن االعـتام، ويزيد بعضها وينقص بعضها
ـخ املصــاحف ـه ـعـىل نـس ـه يف  ،نقـل ـواتر ـل ـل الـت ـظ أـه ـتامد ـعـىل حـف ـل االـع ـب

وقـد  ،وهلذا إذا وجد مصحف خيـالف حفـظ النـاس أصـلحوه ،صدورهم
مع أن املصاحف التي  ،يكون يف بعض نسخ املصاحف غلط فال يلتفت إليه

وصـار ذلـك أيضـا  ،كتبها الصحابة قـد قيـد النـاس صـورة اخلـط ورسـمه
ونقلوا رسم املصـاحف  ،فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظا ،منقوال بالتواتر
كام ال ندعي أن  ،ونحن ال ندعي اتفاق مجيع نسخ املصاحف ،أيضا بالتواتر

                                                
  .)٣٩ص  / ٣ج  (-اجلواب الصحيح  )١(



 

 

 

فمن  ،بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظا ورسام ،كل من حيفظ القرآن ال يغلط
 . )١ (»خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط ملخالفته النقل املتواتر

 


بن مسعود أنه كان جيوز القراءة باملعنى فقد كذب اوأما من قال عن «  §

وإنـام هـو  ،قد نظرت إىل القراء فرأيت قـراءهتم متقاربـة:  قال وإنام،)٢(عليه 
                                                

    . )٤٢٣ص  / ٣ج  (-اجلواب الصحيح  )١(
أن رجال كان يقرئـه ابـن مسـعود، وكـان  t ذلك بام نقل عن ابن مسعود وقد استدل من جوز) ٢(

ûc ( :أعجميـا، فجعـل يقـول  Î) |N tç yfx© ÏQq ó% ¨ì9 $# ÇÍÌÈ ãP$yè sÛ ÉOä ÏO F{ $# ÇÍÍÈ (] فجعـل  ]الدخان
« : قـل : طعام اليتيم فقال ابـن مسـعود : طعام اليتيم، فرد عليه، كل ذلك يقول : الرجل يقول 
الغفور الـرحيم، : إن اخلطأ يف القرآن ليس أن تقول «  : yم قال ابن مسعود ث. » طعام الفاجر 

العزيز احلكيم، إنام اخلطأ أن تقرأ آية الرمحة آية العذاب، وآية العـذاب آيـة الرمحـة، وأن يـزاد يف 
  . »كتاب اهللا ما ليس فيه 

، رقم ٢/١٣٦رآن ، وأبو عبيد يف فضائل الق١/٢٢٩واألثر أخرجه أبو يوسف يف كتابه اآلثار 
 ...) .إن اخلطأ: ( من غري قوله) .  ٦٧٠(األثر 

إين سمعت أوىل القراءة، فلـم أسـمعهم إال متقـاربني فـاقرؤوا عـىل مـا  « :واستدلوا أيضا بقوله
واألثـر  . »أقبل، وهلـم، وتعـال : إنام هو كقول أحدكم  وإياكم والتنطع يف االختالف، علمتم،

  .)٢١٨ص  / ٥ج (امن شعب اإليأخرجه  البيهقي يف 
وال حجـة يف هـذا  « : ١٦/٩٩وإنام فعل مع األعجمي مـا فعـل كـام قـال القرطبـي يف تفسـريه 
ألن ذلك إنام كان مـن عبـد اهللا ؛ للجهال من أهل الزيغ أنه جيوز إبدال احلرف من القرآن بغريه 

 باحلرف عىل إنزال وتوطئه منه له للرجوع إىل الصواب واستعامل احلق والتكلم تقريبا للمتعلم،
  .                                                      » eاهللا وحكاية رسول اهللا 

 بيان أن احلروف ليس بينها تعارض، كتعارض الرمحة التي هي خالف yومقصود ابن مسعود 
: اينالعذاب، بل هي  اختالف تنوع فهي تشبه االختالف بني صفات اهللا عز وجل، وكذا بني مع

 .     أقبل،  وهلم، وتعال 
= 



 
 

  
 

  . )١(»أو كام قال ،فاقرؤوا كام علمتم ،قبل وهلم وتعالأ :كقول أحدكم

)٢(  
والكاتب اآلخر الـنرصاين عـىل رسـول  ،وأعلم أن افرتاء ابن أيب رسح«  §

إين ألرصفـه  « : وكـذلك قولـه  ،بأنه كان يتعلم مـنهام افـرتاء ظـاهر eاهللا 
أو كـذا     ، أو كـذا:فـأقول لـه ،إنه ليأمرين أن أكتب لـه اليشء ،كيف شئت

ه إال مـا أنزلـه ُبـِتْكُال يكـان  eفإن النبي  ،)٤(فرية ظاهرة  )٣(  » نعم:فيقول
رصف لـه كيـف توال يـ ،وال يأمره أن يكتب قرآنا إال ما أوحاه اهللا إليه ،اهللا
هذا  ، إين ألكتب ما شئت« : وكذلك قوله  ،رصف كام يشاء اهللاتبل ي ،شاء

 ،وإن حممدا إذا كان يتعلم مني ،كام يوحى إىل حممد ،الذي كتبت يوحى إيل
مل يكن يكتبه ما  eفإن النبي  ،فرية ظاهرة )٥( »هللا فإين سأنزل مثل ما أنزل ا

ٌما يدري حممـد  «  :وكذلك قول النرصاين ،وال كان يوحى إليه يشء  ،شاء َّْ ََ ُ ِ َ
                                                

، وتـاريخ القـرآن لعبـد ٥٠حـديث احلـرف السـبعة للقـارئ ص : انظر يف الرد عىل هذه الشـبة  =
  .٧٧الصبور شاهني ص 

      .)٣٩٧ص  / ١٣ج(: جمموع الفتاوى) ١(
   .)١٣١ -١٢٥ص من  / ١ج  (-الصارم املسلول  )٢(
ص  / ٣ج  (-صحيح ابـن حبـان ، و)١٢٥٤٤(: ، أثر رقم )٧٧ص  / ٢٦ج  (-مسند أمحد  )٣(

 ) . ٧٤٤: (، أثر)١٩
  أنه كان يتمم له الـوحي، eأن عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح افرتى عىل النبي  « :وجه الداللة )٤(

ويغري ما أمره به من الوحي فيقره عـىل  وأنه يرصفه حيث شاء، ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه،
كام أوحـي إىل رسـول  إذ كان قد أوحي إليه يف زعمه،؛ ما أنزل اهللا وزعم أنه سينزل مثل  ذلك،

  .)١٢٢ص  / ١ج  (-الصارم املسلول : انظر . » eاهللا 
    . ٣٢٣ص  / ٥ج :  أخرجه بنحوه ابن أيب حاتم يف التفسري)٥(



 

 

 

ُإال ما كتبت له َْ َُّ َ َ َ  ،وعىل هذا االفـرتاء حـاق بـه العـذاب ،من هذا القبيل )١( »ِ
   . واستوجب العقاب

ه عىل أن يكتب شيئا غري َّ أقر eي هل كان النب: ثم اختلف أهل العلم    
   :وهل قال له شيئا ؟ عىل قولني  بإكتابه ؟ eما ابتدأه النبي 
 ذلـك  eوابن أيب رسح افرتيا عىل رسول اهللا  ، أن النرصاين:أحدمها 

وإنـام ملـا  ،وأنه مل يصدر منه قول فيه إقرار عىل كتابه غري ما قالـه أصـال ،كله
ويكون قبـول ذلـك   ،لينفرا عنه الناس ؛ يا عليهزين هلام الشيطان الردة افرت

خيرب أحد أنه سمع النبي  مل هـوذلك أن ،ألهنام فارقاه بعد خربة ،منهام متوجها
e وإنام هـو حـال الـردة .  ]أو كتبته صواب ،)٢( هذا الذي قتله: [ يقول له

وهو إذ ذاك كافر عدو يفرتي عـىل اهللا مـا هـو أعظـم   ،أخرب أنه قال له ذلك
 .ن ذلك م

ِمـا يـدري  « : أن الـنرصاين يقـول )٣(يبني ذلك أن الذي يف الصـحيح  ْ َ َ
ُحممد إال ما كتبت له َْ َُّ َ َُ ٌَ َ  ، eربام كـان هـو يكتـب غـري مـا يقولـه النبـي  ، نعم»َِّ

مع ما فيه مـن  ،عىل كتابه eفظن أن عمدة النبي  ،ويغريه و يزيده و ينقصه
 ،بينـات يف صـدور الـذين أوتـوا العلـمومل يدر أن كتاب اهللا آيات  ،التبديل

وأن اهللا يقرئ نبيـه فـال ينسـى إال مـا  ،وأن اهللا حافظ له ،وأنه ال يغسله املاء
                                                

ج ) ٣٦١٧(عالمـات النـبـوة، ـحـديث: املناقـب، ـبـاب: كـتـاب) مـع الـفـتح(صـحيح البـخـاري  )١(
٦/٧٢٢  . 

   .قلته :  هكذا يف املطبوع، ولعلها )٢(
 .  تقدم أنفا ) ٣(



 
 

  
 

  eوأن جربيـل كـان يعـارض النبـي  ،ونسخ تالوته ،شاء اهللا مما يريد رفعه
 إذا نزل عليه آية اقرأها لعدد مـن املسـلمني  eوأن النبي  ،بالقرآن كل عام
وأكثر من نقل هذه القصة من املفرسين ذكر أنه كـان . ية هبم يتواتر نقل اآل

:  وإذا ـقـال }عـلـيام حـكـيام {  :فيكـتـب ـهـو ،} ـسـميعا عـلـيام { :يـمـيل علـيـه
ومل يـذكر أن النبـي  ،وأشباه ذلك ،} غفورا رحيام { : كتب}عليام حكيام {
e   قال له شيئا. 

 حتـى -الكـذبلم أنه من أهل الفريـة وُوإذا كان الرجل قد ع: قالوا 
والروايات الصحيحة املشهورة مل تتضمن إال  -  أظهر اهللا عىل كذبه آية بينة 

 مل  eفقد علـم أن النبـي  ،أو أنه كتب ما شاء ، ما قال eأنه قال عن النبي 
 .يقل له شيئا 
أو  ، قال فهو منقطـع e وما روى يف بعض الروايات أن النبي: قالوا 

ومثل هذا  -عىل أن الكاتب هو الذي قال ذلك ولعل قائله قاله بناء  ،معلل
وما قيل إنه قال                      ، e حتى اشتبه ما قاله النبي -يلتبس األمر فيه

   . )١(رد عىل هذا القول فال سؤال
مـن  ،و غـريه )٢(فروى اإلمام أمحد  ، قال له شيئا e أن النبي :القول الثاين 
ِبت عن أنس أن رجال كان يْكتب لرسول أخربنا ثا ،بن سلمةاحديث محاد  ُ َ َِ ُ َ ُ ُْ ََ ََّ ً َ ٍ َ َ

ً فإذا أمىل عليه سميعا يقول كتبت سميعا بصريا-صىل اهللا عليه وسلم-اهللاَِّ  ً ُ ً َ َِ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ ُْ ََ َ َُ َ َ ِ .
                                                

 قال له شيئا فـال إشـكال حينئـذ يسـتوجب السـؤال عـن eإذا مل يثبت أن النبي :  معنى العبارة )١(
    .   eشبهة ابن أيب الرسح، بل يتعني كونه مفرتيا عىل رسول اهللا 

 ) . ١٣٩٢٣(، حديث )٤٥٦ص  / ٢٨ج  (-مسند أمحد  )٢(



 

 

 

ْقال دعه وإذا أمىل عليه َ ُ ََ ََ َْ ْ َ َ ً عليام حكـيام{ ِ:َِ ًِ َ ِ َ كتـب}َ َ ًعلـيام حلـيام{ :َ ًِ َِ ٌقـال محـاد . }َ َّ َ َ َ
َنحو ذا َ ْ ًقال وكان قد قرأ البقرة وآل عمران وكان من قرأمها قـد قـرأ قرآنـا  .َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ُْ َ َْ َ َ َ َِ َ ْ َ

ُكثريا فذهب فتنرص فقال لقد كنت أكتب ملحمد ما شئت فيقول َ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ُ َُ ْ ُِ ٍ ِ َِ َّ َُّ ْ َْ ُ ََ ْ ََ ُ دعه:َ َفامت .َْ َ َ
َّفدفن فنبذته األرض مر َ ُْ َ ُ َ َْ َُ َ ََ ًتني أو ثالثاِ ََ ْ َ ِ ْ َقال أبو طلحة فلقد رأيته منبـوذا فـوق . َ َ ً َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ُْ َ َُ َْ ََ ْ َ

ِاألرض  .  رواه األمام أمحد .  َْ
ُ                رون أ              أ   أن ر    ـ ن    ـ  و ُْ ْ َ ًَ ََ َُ ْ ُ ُ ََ ُ َ َ ٍَ َ َ َْ ٌ ُْ َ َ َ َ ِ َ َ  
      –e -و     ن   أ ا    ة و َ ََ ََ ََ ْ َ َ ََ َ َآل    ان و  ن ا     إذا   أ ا    ة ْ ََ َ ََ ْ َ َ َُ ِ ُ  َ ََ َ ْ ِ َ

َوآل    ان          ِ ِ َ َ َ ْ َ َ        ـ  -َ ُ َ ِ ْ َ   ـ ن -َ ُ    ـ  ا  ـ ة وا  ـ م ا   ـ ََ ََ ُ َ  ِ ْ َ َ
         ِ ِْ َ َ ْ ً   را ر   ـ { :ُ ًِ َ ُ ُ     ـ }َ ُ ْ َ ً    ـ      ـ { :َ ًِ َِ ُ    ـ ل  ـ  }َ َ ُ ُ َ  ا   ـ َ
ِ    ــ  ا  ــ ْ َ ُ ة وا ـ ـ م َ ََ ُ َا ـ ـ  ـ ـ ا و ــ ا ا  ــ   ـ ـ  ـ ـ   :[ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْْ ُْ َُ ِو  ـ ـ  . ]ََ ْ ُ َ

ِ  ـ ـ  ْ َ ـ :َ ْ    ـ ـ     ـ ـ     ــ ل ا ـ  ُ ْ ُ ُ َ َ ً ًِ َِ ُ  ــ       ــ  ا    ــ ل:َ ُ َ َ ً ًِ َِ ـ  :[َ ْا ـ ـ  ا ـ  ُ ُْ ِْ
       َ ْ ِ َ ْ َ  ر ـ  ذ ـ  ا   ـ   ـ  ا  ـ م    ـ  ِ     ـ    . ]َ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ ْ َ َ ََ َْ ِ ِ َ ُ   َ َ و ـ ل ْ َ َ

َأ   أ      ِ      إن           ـ   ـ     ـ ت ذ ـ  ا   ـ    ـ ل  َ َ ََ َ ُْ ُ َ ِ َِ ََ ُ ُ َْ ُ ُْ َ ُ ُ ْ ُ َُ ِ ٍ  ْ ْ َ َ
ُ إن ا رض         [ - e– ا     ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ  ِ  . [ 

ِ  ل أ         َ َ َ َ ٌ َ َ ِ أ        أ ـ  أ ـ  ا رض ا  ـ َ  ََ  ْ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ  ـ ت    ـ  ذ ـ   ُ ِ َِ َ َ َ
ُا     ُ ُ     ه     ذا    ل أ             ن   ا ا   ـ   ـ   ا  ـ  د  ـ ه   ُ ُ َ ُ َ َ ََ َْ ََ َ َُ ِ َُ َ َ َ ْ ًْ َ ََ َ َ ُ ْ َ

ُ  ارا           ا رض ْ َ ُ ْ َ ًَ ْ َ ْ َ َ   )١(. فهذا إسناد صحيح . ِ
 البـزار حـديث ثابـت عـن  َّّأعـل: وقد قال من ذهب إىل القول األول 

وأظن محيدا إنـام  ،اه محيد عن أنسورو ،ومل يتابع عليه ،رواه عنه: نس قالأ

                                                
 -الـســنن الـصــغرى ، والبيهـقــي يف )١٢٥٤٤(، ـحــديث )٧٧ص  / ٢٦ج  (-مـســند أـمحــد  )١(

 ) .١٠٢٨( حديث )٣٢٧ص /١ج(



 
 

  
 

شـهده  أو ، eمل يذكر أنـه سـمع النبـي  ن أنساإثم : قالوا  ،سمعه من ثابت
 .ولعله حكى ما سمع  ،يقول ذلك

 ،بن إسـحاقاوالذي ذكرناه يف حديث  ،ويف هذا الكالم تكلف ظاهر
وكذلك ذكر طائفة من أهل  ،والواقدي وغريمها موافق لظاهر هذه الرواية

ففي حديث  ،وقد جاءت آثار فيها بيان صفة احلال عىل هذا القول ،ريالتفس
 ،} عـلـيم حـكـيم {:  ـكـان يـقـول  eوذـلـك أن الرـسـول اهللا  ،ابـن إـسـحاق

ـعـم كالـمهـا ن[ : eفيـقـول ـلـه رـسـول اهللا  ،أو أكـتـب عزـيـز حـكـيم: فيـقـول
 . ]سواء

 :كان يميل عليه فيقول eوذلك أن رسول اهللا : ويف الرواية األخرى 
:  فكان يكتبهـا عـىل أحـد احلـرفني فيقـول }أو حكيم عليم  ،يز حكيمعز{
 .] كل صواب [

 ـكـان  eوأن النبـي  ،ففـي هـذا بيـان ألن ـكـال احلـرفني كـان ـقـد نـزل
 ،]كتب كيف شئت من هذين احلرفني فكل صواب ا: [ ويقول له  ،يقرأمها

ف أنزل القـرآن عـىل سـبعة أحـر: [ نه قال أ  eي وقد جاء مرصحا عن النب
مـا مل  ،أو غفور رحيم فهو كـذلك ، عزيز حكيم:إن قلت ،كلها شاف كاف

  )١(. ] أو آية عذاب برمحة  ،ختتم آية رمحة بعذاب
 إن تعـذهبم فـإهنم عبـادك وإن تغفـر {:ويف حرف مجاعة من الصحابة

واألحاديث يف ذلك منترشة تـدل عـىل  )٢(.  }الغفور الرحيم هلم فإنك أنت
                                                

 .  تقدم خترجيه ) ١(
  . ١٦٤شواذ القراءات للكرماين ص: انظر. وهو حرف ابن مسعود ) ٢(



 

 

 

التي نزل عليها القرآن أن خيتم اآلية الواحـدة بعـدة أن من احلروف السبعة 
وكان  ،ا شاءهي يف القراءة بأالقارئعىل سبيل البدل خيري  ،أسامء من أسامء اهللا

  eوربـام قرأهـا النبـي  ، خيريه أن يكتب ما شاء من تلك احلروف eالنبي 
 لكثرة ما سمع النبي ،]أو أكتب كذا وكذا : [ بحرف من احلروف فيقول له 

e فيقول له النبي  ، خيري بني احلرفنيe ] :  ألن اآلية نزلت  ،]كالمها سواء
 ،فـأقره عليـه eثم قرأه عىل النبـي  ،وربام كتب هو أحد احلرفني ،باحلرفني

علـيم {و، }سـميع علـيم {  اآلي بمثـلُوخـتم ،ألنه قد نـزل كـذلك أيضـا
، }م حليم علي{أو  ،} سميع بصري { :أو بمثل ،} غفور رحيم {و ،}حليم

وكـان نـزول اآليـة عـىل عـدة مـن هـذه  ،كثـري يف القـرآن}حكيم حليم {أو
ملـا كـان جربيـل  ،ثم إن اهللا نسخ بعض تلك احلروف ،احلروف أمرا معتادا

هـي  وكانـت العرضـة األخـرية ، بالقرآن يف كل رمضـان eيعارض النبي 
وهـو الـذي مجـع عـثامن  ،حرف زيد بن ثابـت الـذي يقـرأ النـاس بـه اليـوم

وهلذا ذكر ابن عبـاس هـذه  ،والصحابة ريض اهللا عنهم أمجعني عليه الناس
 الناسخ :وكذلك ذكرها اإلمام أمحد يف كتابه يف ،يف الناسخ واملنسوخ القصة

 . لتضمنها نسخ بعض احلروف ؛ و املنسوخ
حـدثنا : الناسخ واملنسوخ : وروى فيها وجه آخر رواه اإلمام أمحد يف

كـان ابـن أيب رسح : وسـمعت خلفـا يقـول : ن قالمسكني بن بكري ثنا معا
ـي  ـب للنـب ـرآن eكـت ـي ،الـق ـام ســأل النـب ـان رـب ـن خــواتم اآلي e فـك  : ـع

أكتب أي ذلك : [  eفيقول له النبي  ،ونحو ذا، }يفعلون{و ، }ون ليعم{
يا : فأتى أهل مكة مرتدا فقالوا  ، اهللا للصواب من ذلكوفقهفي: قال ] شئت 



 
 

  
 

أكتبـه كيـف : تب البن أيب كبشة القـرآن ؟ قـال ابن أيب رسح كيف كنت تك
`ô( : اهللا يف ذلـكفـأنزل: قـال  ،شئت tB ur ãN n= øß r& Ç` £J ÏB 3ì ué tIøù$# í n? tã «! $# $ ¹/Éã x. 

÷rr& tA$ s% zÓÇrré& ¥í n< Î) öN s9ur yyq ãÉ Ïm øãs9Î) ÖäóÓx«(   ] اآلية كلها  ]٩٣: األنعام  . 
 رسح فلـيرضب عنقـه من أخذ ابن أيب: [  يوم فتح مكة  eقال النبي 

  )١(. ] وإن كان متعلقا بأستار الكعبة  ،حيثام وجده
: عن حرفني جائزين فيقول لـه  eففي هذا األثر أنه كان يسأل النبي 

 ،فيكتب أحب احلرفني إىل اهللا ،ه اهللا للصوابفقفيو ]كتب أي ذلك شئت ا[
وكان  ، منزالإن مل يكن اآلخر أو يكتب ما أنزله اهللا فقط ،وكان كالها منزال

 أو ثقة بحفظ -إن كان اهللا قد أنزهلام- إما توسعة  eهذا التخيري من النبي 
وليس هذا ينكر يف كتـاب تـوىل اهللا  ،اهللا وعلام منه بأنه ال يكتب إال ما أنزل

  )٢(. وضمن أنه ال يأته الباطل من بني يديه وال من خلفه  ،حفظه

                                                
، وصـححه األلبـاين يف )٤٠٦٧(، حـديث ١٠٥ص  / ٧ج  : أخرجه بنحوه النسـائي يف سـننه )١(

   . ) ١٧٢٣( حديث رقم الصحيحة لسلسلة ا
  . )٣٢٧ص  / ١ج  (-السنن الصغرى وممن قال هبذا الرأي البيهقي يف ) ٢(

وحيتمل أنه إنام جاز قراءة بعضها بدل بعض ألن كل ذلك منزل، فإذا أبدل : قلت  «  :فقد قال
  ما شاء من ذلك،وأطلق للكاتب كتابة وكل قرآن، بعضها ببعض فكأنه قرأ من ههنا ومن ههنا،

ّألن النَّبي  ِe ،فلام كان العـام الـذي قـبض فيـه عـرض   كان يعرض عليه القرآن يف كل عام مرة
َفكان االعتبار بام يقع عليه القراء عند إكامل الدين، وتناهي الفرائض فكان ال يبايل  عليه مرتني،

القراءة عىل مـا اجتمعـت بام يكتب قبل العرض من اسم من أسامء اهللا مكان اسم، فلام استقرت 
صار ذلك إماما يقتـدى بـه  وأثبتوه يف املصاحف عىل اللغات التي قرءوه عليها، عليه الصحابة،

َّإال أن يزل احلفظ فيبدل اسام باسم من غري قصد فـال حيـرج ذلـك إن   َال جيوز مفارقته بالقصد، ِ
= 



 

 

 

 بمكـة  eن يسـمع النبـي  أنه ربـام كـا: وهووجها ثالثاوذكر بعضهم 
فيسـتدل بـام قـرأ منهـا عـىل  ، أو كلمتـان     إال كلمـة اآلية حتى مل يبق منها 

:  فيقـول eثـم يقـرأه عـىل النبـي  ،كام يفعلـه الفطـن الـذكي فيكتبـه ،باقيها
$x8uë(: كام اتفق مثل ذلك لعمـر يف قولـه  ،]كذلك أنزلت [ t7tF sù ª! $# ß |̀¡ ôm r& 

tûü É) Î=» sÉø:   ] ١٤: ؤمنون امل[  ) #$

وقد روى الكلبي عـن أيب صـالح عـن ابـن عبـاس مثـل هـذا يف هـذه 
عـن ابـن أيب رسح أنـه كـان : وإن كان هذا اإلسناد ليس بثقـة قـال  ،القصة

فـإذا أمـىل  ،يف بعض األحايني  eوكان يكتب لرسول اهللا  ،تكلم باإلسالم
 :  eفيقـول رسـول اهللا  ،} غفـور رحـيم { : كتـب} عزيز حكـيم{ :عليه

ôâ( :فلـام نزـلـت ] أو ذاك ـسـواء  ،هـذا[ s) s9ur $ oY ø) n= yz z̀ » |¡SM} $# ` ÏB 7' s#» n= ßô Ï̀iB 

&ûü ÏÛ (  ]  إىل قولـه   أمالها عليـه فلـام انتهـى ]١٢: املؤمنون :)$ ¸) ù= yz tçyz#uä 4 ( 
ــون [ ـال  ] ١٤: املؤمن ـن ســعد فـق ـد اهللا ـب $x8uë( :عجــب عـب t7tF sù ª! $# ß |̀¡ ôm r& 

tûü É) Î=» sÉø:  ،فشك حينئـذ] كذا أنزلت عيل فاكتبها :[   eقال رسول اهللا  ف ) #$
ولئن كان كاذبا  ،لئن كان حممد صادقا لقد أوحى إىل كام أوحى إليه: وقال 

  )١( . ]٩٣: األنعام [ :فنزلت هذه اآلية ،لقد قلت كام قال
ومما ضعفت به هذه الرواية أن املشهور أن الذي تكلم هبـذا عمـر بـن 

                                                

 اهـ   . »شاء اهللا تعاىل =
  .  )٧٩ص  / ١ج  (-للواحدي أسباب نزول القرآن  )١(



 
 

  
 

 .اخلطاب
 الذي ثبـت يف روايـة أنـس أنـه :قال )١( من قال قوال آخراس ومن الن

 } سميعا علـيام{ : ما كتبه بعد ما كتبه فيميل عليه eكان يعرض عىل النبي 
أكتـب كيـف [ أو  ،]دعـه :[  فيقـول } سـميعا بصـريا { :قد كتبـت: فيقول

 ،كـذلك أـنـزل اهللا: وكـذلك يف حـديث الواقـدي أـنـه كـان يقـول  ،]شـئت 
 . ويقره

لقـلـة الكـتـاب يف ؛  ـبـه حاـجـة إىل ـمـن يكـتـب  eوـكـان النـبـي : وا ـقـال
فـإن العـرب  ،وعدم حضور الكتاب منهم يف وقت احلاجة إليهم ،الصحابة

فـال  كان الغالب عليهم األمية حتى إن كان احلي العظيم يطلب فيـه كاتـب
وجد مشقة حتى حيصل له  )٢( )أو شقة(وكان أحدهم إذا أراد كتابة  ،يوجد
فـإذا زاد  ،من يكتب لـه انتهـز الفرصـة يف كتابتـه eإذا اتفق للنبي ف ،كاتب

وال يـأمره بتغيـري ذلـك  ،أو نقص تركه حلرصه عىل كتابة ما يمليه ،الكاتب
بـأن تلـك  eثقـة منـه  ،وأن يقطـع الكتابـة قبـل إمتامهـا ،خوفا مـن ضـجره

و بكتاهبا أ ،إىل من يتلقنها منه أو الكلمتني تستدرك فيام بعد باإللقاء ،الكلمة
ـاىل  ،تـعـويال ـعـىل املحـفـوظ عـنـده öÅ(: ويف قلـبـه ـكـام ـقـال تـع èùÎçø) ãZyô üx sù 
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 .     وهو القول الرابع)١(
 .      هكذا يف املطبوع ومل يتبني يل املراد، والكالم بدوهنا مستقيم )٢(
 فبعد أن ذكر رواية ٧/٢٢٠ ذكره الطحاوي يف مشكل اآلثار -وهو اخلامس–وهناك قول آخر ) ٣(

= 



 

 

 


لقرآن وأن هذا كان فيام أنزل ا ،)١(واألشبه واهللا أعلم هو الوجه األول 

فإن القول املريض عند علامء السلف الذي يدل عليه  ،فيه عىل حروف عدة
 وقراءات الصحابة أن املصحف الـذي مجـع عـثامن النـاس األحاديثعامة 

ـبعة ـو أـحـد اـحلـروف الـس ـه ـه ـرة ،علـي ـو العرضــة اآلـخ وأن احلــروف  ،وـه
وأن احلـروف السـبعة كانـت ختتلـف  ،خارجة عن هذا املصحف )٢(السبعة
  اهـ . »مع أن املعنى غري خمتلف وال متضاد ،الكلمة

 

                                                

تمل أن يكون فـيام كـان  والذي يف احلديث الذي ذكرناه يف هذا الباب قد حي« :أنس قال ما نصه =
مـن كتبـه إىل النـاس يف دعائـه إيـاهم إىل اهللا عـز وجـل   يمليه عـىل ذلـك الكاتـب eرسول اهللا 

 إذ كانت كلها من صفات اهللا عز وجل ؛كان يأمر ذلك الكاتب هبا ويكتب الكاتب خالفها و...
 .  ف اهـ بترص.»فبان بحمد اهللا ونعمته أن ال تضاد يف يشء من ذلك وال اختالف. 

 .     الوجه الثاين :  يظهر واهللا أعلم أن مراده )١(
 ) .    غري: ( يظهر أن هنا سقطا صوابه إضافة كلمة )٢(



 
 

  
 


 : احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا      وبعد 

فبعد العيش مع اإلمام ابن تيمية وما سطره من علم يف علم القراءات دراية 
ـا ـي توصــلت إليـه ـائج الـت ـم النـت ـن ،حيســن أن أخلــص أـه ـر بعضــا ـم  وأذـك

 :التوصيات 
 وإن مل يتلقهـا روايـة مـن ،ه درايـة واسـعة بعلـم القـراءاتابن تيميـة لـ -١

 . الشيوخ 
 .  جل املادة العلمية من جمموع الفتاوى -٢
 . ابن اجلزري تأثر كثريا بابن تيمية ونقل عنه يف مواضع عديدة -٣
 مل خيرج ابن تيمية عن تقريرات القراء إال يف نزر يسري من املسائل نبهت -٤

 .عليها يف مواضعها 
 املحـتج ، الـذاب عنهـا، وقف ابن تيمية من القراءات موقف املنترص هلا-٥

 .هبا 
 وهو حمتمـل لبقيـة ،رأي ابن تيمية أن املصحف كتب عىل حرف واحد -٦

 .األحرف 
 . يرى ابن تيمية اشرتاط التواتر يف قبول القراءات  -٧
 . خالف ابن تيمية مجهور العلامء يف جواز الصالة بالقراءة الشاذة  -٨
اختيار ابن تيمية أن البسملة آية منفردة فاصـلة بـني السـور ليسـت مـن  -٩

 . أول كل سورة 
ـاء ـعـىل ـخـالف ،البـسـملة يف الصــالة ـجـائزة -١٠ ـا ـجـائز أيضــا بـن  وتركـه



 

 

 

 . القراءات فيها 
رأي ابن تيمية أن املصاحف جردت من النقط والشكل ؛ لتحتمل بقية -١١

 . األحرف 


 ، كعلـم التجويـد،يمية هلا إسهامات كثـرية يف جمـال علـوم القـرآنابن ت -١
 ومجـع مـا تفـرق مـن هـذه العلـوم يف ،والرسم وغريها من علوم القرآن

 .مكان واحد كنز عظيم للقراء الكرام 
 كـابن عبـد الـرب ،لبعض أئمة اإلسالم كـالم متفـرق يف علـم القـراءات -٢

يا لكان يف ذلك فائدة  فلو مجعت نصوصهم ورتبت ترتيبا موضوع،مثال
 . عظيمة 

 
 
 



 
 

  
 

 فهرس املصادر
منتهى األمـاين واملرسات = إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش -

ـا  ـعـامل ،ـشـعبان حمـمـد إـسـامعيل.  حتقـيـق د،للـشـيخ أـمحـد ـبـن حمـمـد البـن
  .١٤٠٧الطبعة األوىل ،الكتب

عبـد . حتقيـق د. لإلمام مكي بـن أيب طالـب   عن معاين القراءاتبانةاإل -
 .١٤٠٥لطبعة الثانية  ا، املكتبة الفيصلية،الفتاح شلبي

الشـهري بجـالل الـدين  عبد الرمحن بن الكـاملل تقان يف علوم القرءاناإل -
 .١٤١٧ الطبعة األوىل ،النارش دار الباز بمكة. لسيوطي ا

 دار القبلـة ،أمحد صـقر:  حتقيق،الواحدي عيل بن أمحدل أسباب النزول  -
  .  ١٤٠٧لثة  الطبعة الثا،جدة

 أبـو البـزار موسـى بـن عـيل بن مرلع تيمية ابن مناقب يف العلية عالماأل -
 ،بريوت – اإلسالمي املكتب : النارش ،الشاويش زهري : حتقيق ،حفص
 .١٤٠٠ ،الثالثة الطبعة

 احلليم عبد بن محدأل اجلحيم أصحاب ملخالفة املستقيم الرصاط اقتضاء -
 توزـيـع وزارة ،السـابعة : الطبـعـة ،لـنـارص العقـ. د:  حتقيـق ، تيمـيـة بـن

 . الشؤون اإلسالمية 
 بـن احللـيم عبـد بـن محـدأل. تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلـامء  -

: ، النارش ١٤٢٧ط الثالثة . عبد العزيز بن حممد اخلليفة : حتقيق .   تيمية
 . دار الصميعي 

مـع ( امع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلمج -



 

 

 

املكتبـة السـلفية، الطبعـة الثالثـة . ملحمد بـن إسـامعيل البخـاري) الفتح
١٤٠٧.   

:  مجـع،)مخـس جملـدات. ( تيمية بن احلليم عبد بن محدألجامع املسائل  -
ـد،حمـمـد عزـيـز ـشـمس  الطبـعـة األوىل ، ـمـن منـشـورات دار ـعـامل الفواـئ

١٤٢٨ .  
 ط ، دار الفكر،يالقرطب حمد بن أمحد األنصاريمل اجلامع حلكام القرآن -

 . ١٠٤٨األوىل 
عبـد : ، حتقيـق الشافعي البيهقي محد بن حسنيألاجلامع لشعب اإليامن  -

  .١٤٠٧ ط األوىل ، الدار السلفية،العيل حامد
 ،تيميـة بـن احللـيم عبد بن محدأل املسيح دين بدل ملن الصحيح واباجل -

 دانمحـ. د ،العسـكر إبـراهيم العزيـز عبـد.د، نارص حسن عيل.د: حتقيق
 .١٤١٤ ،األوىل الطبعة، الرياض – العاصمة دار : النارش ،حممد

 الطبعـة ، مؤسسة الرسـالة،حديث األحرف السبعة لعبد العزيز القارئ -
   .١٤٢٣األوىل 

 – املعرفة دار : النارش ،تيمية بن احلليم عبد بن محدأل املنطقيني عىل ردال -
  .بريوت

اللجنـة . قـدوري احلمـد غـانم ل رسم املصحف دراسة لغويـة وتارخييـة -
 .١٤٠٢ الطبعة األوىل ،الوطنية ببغداد

، املكتب ياجلوز بن عيل بن حممد لعبد الرمحن زاد املسري يف علم التفسري -
  ١٤٠٧ الطبعة الرابعة ،اإلسالمي



 
 

  
 

 املكتـب ، ملحمد بن نـارص الـدين األلبـاينسلسلة األحاديث الصحيحة -
  .١٤١٥ الطبعة الرابعة ،اإلسالمي

: حتقيق ،األزدي السجستاين داود أبو األشعث بن سليامنل داود أيب سنن -
   الفكر دار : النارش ،احلميد عبد الدين حميي حممد

 دار ،الرتمـذيحمـد بـن عيسـى مل) مـع حتفـة األحـوذي (سنن الرتمذي -
   ) . بدون( الطبعة ،الكتب العلمية

 ،نعبـد الغفـار سـليام:  حتقيق ،النسائي شعيب بن محدألالسنن الكربى  -
  .١٤١١ الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية،وسيد حسن

 ـشـعيب ـبـن ـمحـد ألالـسـندي وحاـشـية الـسـيوطي برشح النـسـائي ـسـنن -
 ،ببـريوت املعرفـة دار : النارش ،الرتاث حتقيق مكتب : املحقق ،النسائي
  هـ١٤٢٠ اخلامسة : الطبعة

 ،ريالنـوي حممد بن حممـد بـن عـيل رشح طيبة النرش يف القراءات العرش -
 ، اهليـئـة العاـمـة لـشـؤون املـطـابع األمريـيـة،عـبـد الفـتـاح أـبـو ـسـنة:حتقـيـق
١٤١٠      . 

:  حتقـيـق ،الكرـمـاين عـبـد اهللا نرص ـبـن أـبـىحـمـد ـبـن مل ـشـواذ الـقـراءات -
 .١٤٢٢ الطبعة األوىل ، مؤسسة البالغ بريوت،شمران العجيل

 ،تيميـة بـن احللـيم عبـد بـن محـدأل الرسول شاتم عىل املسلول صارمال  -
 الطبعـة ، املكتـب اإلسـالمي،عصام فارس احلرستاين وآخرون : حتقيق
 .١٤١٤ ،األوىل

 ، مكتـب الرتبيـة، ملحمد بن نارص الدين األلبـاينصحيح سنن الرتمذي -



 

 

 

  .١٤٠٩الطبعة األوىل 
املطبـعـة . لإلـمـام مـسـلم ـبـن احلـجـاج  )برشح الـنـووي(ـصـحيح مـسـلم  -

   .١٣٤٧ الطبعة األوىل ،املرصية باألزهر
أمحد . د: حتقيق . التنيس عبدا هللاحمد بن ملالطراز يف رشح ضبط اخلراز  -

  . ١٤٢٠ ١ ط ،جممع امللك فهد: طبع . رششال 
 بن أمحد بن حمدمل تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ مناقب من الدرية عقودال -

 دار : النـارش ،الفقـي حامد حممد : حتقيق املقديس دامةق بن اهلادي عبد
 .بريوت – العريب الكاتب

 إبـراهيم : حتقيـق ،تيميـة بـن احللـيم عبـد بن محد ألالعقيدة األصفهانية -
 .١٤١٥ ،األوىل الطبعة ،الرياض – الرشد مكتبة : النارش سعيداي

حممـد : ضـبط. لعيل النوري الصـفاقيس  غيث النفع يف القراءات السبع -
 .١٤١٩الطبعة األوىل  ،عبد القادر شاهني، دار الكتب العلمية

 حممـد حسـنني : حتقيق ،تيمية بن احلليم عبد بن محدأل الكربى ىفتاوال -
 .١٣٨٦ ،األوىل الطبعة ،بريوت – املعرفة دار : النارش ،خملوف

 الفضـل أبـو حجر بن عيل بن محدأل البخاري صحيح رشح الباري فتح -
   .١٤٠٧املكتبة السلفية، الطبعة الثالثة ، الشافعي العسقالين

أمحـد :  للقاسم بن سالم أيب عبيد، حتقيـق ابهفضائل القرآن ومعلمه وآد -
  . ١٤١٥ ط ، طبع وزارة األوقاف املغربية،عبد الواحد اخلياطي

لعبـد احللـيم بـن  وأحكامها.حجيتها. ثبوهتا.قراءات القرآنية تارخيها ال -
 .م١٩٩٩ الطبعة األوىل ،دار الغرب اإلسالمي. حممد قابة 



 
 

  
 

ـار - ـاب اآلـث ـوب لكـت ـن يعـق ـراهيم ـب ـن إـب ـب ـب ـن حبـي ـن ســعد ـب ـة ـب  حبـت
 املـدرس الوفـا أبـو عليـه والتعليق بتصحيحه عني،)هـ١٨٢(األنصاري
 آباد بحيدر النعامنية املعارف إحياء جلنة بنرشه عنيت النظامية، باملدرسة
 . هـ١٣٥٥ سنة باهلند الدكن

 مؤسسـة املعـارف ،عيل بن أيب بكر اهليثمـي جممع الزوائد ومنبع الفوائد -
  . ١٤٠٦ طبعة ،بريوت

.  تيميـة بـن احلليم عبد بن محدأل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -
 الرئاسـة العامـة لشـؤون احلـرمني ،بن قاسـمامجع وترتيب عبد الرمحن 

  . )بدون( الطبعة ،الرشيفني
   .١٤٢٣ ١ دار عامر ط ،لغانم قدوري احلمدحمارضات يف علوم القرآن  -
 ، لعـثامن ابـن جنـيعنهـااملحتسب يف تبيني وجود القراءات واإليضـاح  -

 دار ، وعبـد الفتـاح شـلبي، وعبـد احللـيم النجـار،عىل النجـدي: حتقيق
   .١٤٠٦ الطبعة الثانية ،سزكني

 دار ،جلنة إحياء الرتاث: الظاهري، املحقق حزم عيل بن أمحد بن لاملحىل -
 . ) بدون( الطبعة ،اآلفاق اجلديدة بريوت

 ،آثـر جفـري:  أخرجـه ،يـه للحسني بن أمحـد خالوخمترص شواذ القراءة -
 ) . بدون( الطبعة ،عامل الكتب

لعبد الرمحن بن إسامعيل رشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز امل -
  ، دار صـادر بـريوت،)طيـار آلتـي قـوالج(حققـه . شـامة املعروف بأيب 

  .١٣٩٥طبع عام 



 

 

 

 ،عبـد املحسـن الرتكـي:  اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل، بإرشاف مسند -
    . ١٤١٩الطبعة األوىل 

 : حتقيـق ،الطـرباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليامنل الكبري عجمامل -
ـن محــدي ـد ـب ـد عـب ـلفي املجـي ـارش ،الـس ـة : الـن ـوم مكتـب ـم العـل  – واحلـك
 .١٤٠٤ ،الثانية الطبعة ،املوصل

 احلليم عبد بن محدأل والقدرية الشيعة كالم نقض يف النبوية السنة منهاج -
 الطبعة ،قرطبة مؤسسة :النارش ،سامل رشاد حممد. د   :املحقق ،تيمية بن

 .١٤٠٦ ،األوىل
دار . اجلـزري ملحمـد بـن حممـد الشـهري بـابن  نرش يف القراءات العرشال -

    ).بدون( الطبعة ،الكتب العلمية بريوت لبنان



 
 

  
 



 

 

 









 
 زيز بن عبداهللا العيونيسليمان بن عبدالع. د

 
 

  عبداهللا العيوينسليامن بن عبدالعزيز بن .د
 . بالرياضجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةبعضو هيئة التدريس  •
 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة من حصل عىل درجة املاجستري •

 .)ًودراسةً مجعا الكريم القرآن من الكسائي أعربه ما: (بعنوان
 سالميةاإل سعود بن حممد اإلمام جامعة منحصل عىل درجة الدكتوراه  •

 الغنيمـي حممـد بـن ألمحـد) اللبـاب لفـظ إىل الطالـب إرشاد: (بعنوان
 ودراسةً حتقيقا املرفوعات هناية وحتى أوله من األنصاري

 



 
 

  
 



 

 

 


احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عـىل نبينـا حممـد، وعـىل آلـه 

 :وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد
فهذا بحث عام أعربه ابن كيسان النحـوي مـن القـرآن الكـريم، وقـد 

 جعفر النحاس، وبعضها من مجعت أكثر إعراباته من كتب تلميذه الويف أيب
 . كتب ابن كيسان نفسه، وبعضها من مراجع أخر

ْوقد تريثت يف هذا البحث؛ لعلمي أن ابن كيسان قد كتبت فيه ثالث  َ ِِّ ُ
رسائل علمية، ودراسة ماتعة، أما الدراسة فللـدكتور حممـد إبـراهيم البنـا، 

مـا الرسـائل ، وأ)١()ابن كيسـان النحـوي، حياتـه، وآثـاره، وأراؤه(بعنوان 
أبو احلسن بن كيسان، وآراؤه يف النحـو (بعنوان ) ماجستري(فاألوىل رسالة 

، لعيل مزهر الياسريي، يف جامعة بغداد، كليـة اآلداب، قسـم اللغـة )واللغة
ابـن كيسـان (بعنـوان ) ماجسـتري(، والثانية رسـالة )٢(م١٩٧٦العربية، سنة 

عيج، يف جامعة القاهرة، دار ، ملحمد أبو بكر ب)وأثره يف الدراسات النحوية
م، والثالثـة رسـالة ١٩٧٨العلوم، قسم النحـو والرصف والعـروض، سـنة 

، ملحمد بن حممـود الـدعجاين، يف )ابن كيسان النحوي(بعنوان ) ماجستري(
جامعة أم القرى، كلية اللغـة العربيـة، قسـم اللغـة والنحـو والرصف، سـنة 

١٣٩٨. 
                                                

دراسـات ونصـوص (، ثـم أعـاد نرشهـا يف جممـوع ١٣٩٥طبعتها دار االعتصـام بـمرص، سـنة ) ١(
 .  ١٤٢٧، طبعته املكتبة املكية، مكة املكرمة، سنة )لغوية

 . م١٩٧٩دار الرشيد، يف بغداد، سنة وقد طبعتها ) ٢(



 
 

  
 

ْومل أقدم عىل هذا البحث إال بع ِ ْ د أن تأكدت من أن هذه الدراسات مل ُ
تدرس ما يرمي إليه هذا البحث، وأنه يكشف جوانب مهمة من نحـو ابـن 

 :كيسان مل تكشف عنه هذه الدراسات، ويتبني هذا يف األمور اآلتية
أن مجيع هذه الدراسات مل تعتمد عىل كتب تلميذ ابن كيسان الويف -١

ْأيب جعفر النحاس، ومل تتتبع  َّ َ َ  نقولـه النحويـة واللغويـة - أن حترصًفضـال-َ
ُواإلعرابية الكثرية عنه، وفيها من علمه ونحوه يشء كثري، وقد نقلـت عنـه 

 .)١(ًإعرابا، أكثرها بلفظ ابن كيسان) ٢٣(
ُأن اهتامم هذه الدراسات كانت متجها ملا نقل عن ابن كيسان مـن -٢ ً

الدكتور البنـا ذكـر يف ، ف)٢(ًنحو ولغة، ومل حتفل كثريا بإعرابه القرآن الكريم
دراسـته إـعـراب ابـن كيـسـان لـسـت آيـات، درس منـهـا مخـس آـيـات فـقـط، 
واـلـدكتور اـلـدعجاين ذـكـر يف رـسـالته إـعـراب اـبـن كيـسـان خلـمـس آـيـات، 

ُ، وذكرت يف بحثي إعرابه الثنتني وأربعني آية يف سـبع )٣(ودرس آيتني فقط
 .وثالثني مسألة

ًآن الكريم نحوا كثريا له مل ُأين وجدت يف إعرابات ابن كيسان للقر-٣ ً
ٍتسجله هذه الدراسات، فنسبت له ثالثة آراء نحوية انفرد هبا، وأربعة عرش  ُ

                                                
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(الفصل األول : انظر) ١(
، ولكنـه مل حيفـل فيـه بـإعراب ١٢٧ًفصـال إلعراباتـه ص) ابن كيسان النحوي(البنا يف . عقد د) ٢(

القرآن الكريم، بل كان أكثره يف احلقيقة مسائل نحوية، ففيه كالم عىل إعرابه لصـيغة التعجـب 
ْفعل بهَأ( ِ ًرضيب زيدا قائام(، وأسلوب )حبذا(، وإعراب املخصوص باملدح والذم، وإعراب )ْ ً( ،

 .   وأساليب أخر
ًوقد ذكروا كالم ابن كيسان عىل آيات كثرية، ولكنه كان كالما لغويا أو تفسرييا، ال إعرابا) ٣(  ً ً . 



 

 

 

 .)١(ً رأيا نحويا اكتفت كتب النحو بنسبتها إىل غريه
ًأين وجدت يف إعرابات ابن كيسان ما خيالف شـيئا مـن نحـو ابـن -٤ ُ
َّ كتب النحو، وملا مل يقـف ، إما الذي يف كتبه، وإما املنسوب إليه يف)٢(كيسان

أصحاب هذه الدراسات عىل هذه اإلعرابات مل يتحرر مذهب ابن كيسـان 
 بدراسة مذهبه يف العطف )٣(النحوي يف هذه املسائل، ومن ذلك أهنم اكتفوا

والـواو ) ْلكن(ُبام نسب إليه يف كتب النحو من أن العاطف عنده ) ْولكن(بـ
`﴿: -I-ه لقوله زائدة غري الزمة، ولكنه يف إعراب Å3» s9 ur (#q çRq ä. z̀ ¿Íhä ÏY» / uë﴾)٤( 

ُ، وقد حاولت حتريـر مذهبـه ))للتحقيق) ْلكن(الواو هي العاطفة، و((: قال
 .)٥(يف العاطف هنا

ِّأين قد أخالف أصحاب هذه الدراسات يف بعض األحكام، فأنبـه -٥
يسان البنا يف استنتاجه أن ابن ك. البحث، ومن ذلك خمالفتي د عىل ذلك يف

$!﴿ -I-ًللتعليل أخذا من قوله إن معنى قوله  ممن يرون أن الكاف تأيت yJx. 

$ uZ ù= yô öë r& öN à6ã Ïù Zwq ßô uë ....﴾)اذكروين كـام ذكـرتكم بإرسـال رسـول :  هو)٦
فيكم أذكركم؛ ألن من نقلوا هذا التفسري عنه نقلوه عـىل معنـى التشـبيه، ال 

                                                
 ). املذاهب النحوية يف إعرابات ابن كيسان(انظر الفصل الثالث ) ١(
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(انظر الكالم عىل خمالفة بعض إعراباته لنحوه يف الفصل األول ) ٢(
 . ٣٠٧الدعجاين . د) ابن كيسان النحوي( و-١٧٢البنا . د) ابن كيسان النحوي: (انظر) ٣(
 . ٧٩سورة آل عمران ) ٤(
 ). ١٨(انظر املسألة ) ٥(
 . ١٥١سورة البقرة ) ٦(



 
 

  
 

 .)١(التعليل
 : ة اآلتيةُوقد بنيت هذا البحث عىل اخلط

 .املقدمة-
 .التمهيد، وفيه ترمجة ابن كيسان النحوي-
ُإعرابات ابن كيسان ترتيبا ودراسة، وقد درست فيه : القسم األول- ً ً

 .مسألة، مرتبة عىل ترتيب املصحف) ٣٧(ًإعرابا، يف ) ٤٢(
 :الدراسة املنهجية، وفيه أربعة فصول: القسم الثاين-

 .بن كيساننقل إعرابات ا: الفصل األول -  
 .منهج ابن كيسان يف إعراب القرآن الكريم: الفصل الثاين -  
 .املذاهب النحوية يف إعرابه القرآن الكريم: الفصل الثالث -  
 .املصطلحات النحوية يف إعرابه القرآن الكريم: الفصل الرابع -  

 .مصادر البحث ومراجعه -
ًواحلمد أوال وآخرا، والصالة والسالم عىل نبي ا هلدى حممـد، وعـىل ً

 .آله وأصحابه أمجعني

                                                
 ). ٣٢(، وانظر خمالفتي للدكتور الدعجاين يف املسألة )١٣(ة انظر املسأل) ١(



 

 

 




لقـب ) كيسـان: ( أبو احلسن، حممد بن أمحد بـن كيسـان، وقيـل)١(هو
ُّجـد العائلـة ) كيسـان(، والظـاهر أن )٢(لقبـه: لقب أبيه، وقيل: جده، وقيل َ

 .ُّاملشهور الذي تنتسب إليه، فيلقب به كل مشهور فيها
ُ كتب الرتاجم قبيلته، ولكني وجدت تلميذه الـويف أبـا جعفـر مل تذكر

، فـال أدري أهـي )٣())ابـن كيسـان األزدي((: قال عنـه) ٣٣٨ت (النحاس 
 قبيلته أم والؤه؟

، )٥()٢٩١ت (، وثعلب الكويف )٤()٢٨٥ت(أخذ عن املربد البرصي 
ُِ فكـان ملـام بمـذهب البرصـيـني والكـوفيني، وكـان ـمـن الـذين خلطـوا ـبـني 

 .ملذهبني وانتقوا منهاما
ًوكان عارفا باللغة، حافظا هلا وألشعارها، مشاركا يف عدة علوم ً ً. 

اجتمـع عـىل بـاب مسـجده نحـو (( وكان جملسه غاصا بالطلبة، وربـام 

                                                
 وإنبـاه -٢٠٨ ونزهـة األلبـا -١/٣٣٥ وتاريخ بغداد -١٥٣طبقات الزبيدي : انظر ترمجته يف) ١(

، ويف ابـن كيسـان دراسـة ١/١٨ وبغيـة الوعـاة -١٧/١٣٧ وإرشاد األريـب -٣/٥٧الرواة 
 . وثالث رسائل علمية ذكرهتا يف املقدمة

. د) ابن كيسان النحوي: ( وقد زادت كتب الرتاجم يف نسبه واختلفت، انظر الكالم عىل ذلك يف)٢(
 . ١٩الدعجاين . د) ابن كيسان النحوي( و-١٤البنا 

 .١/٣٦٤معاين القرآن للنحاس ) ٣(
 . ١/٢٦٩ وبغية الوعاة -١٠٨طبقات الزبيدي : انظر ترمجته يف) ٤(
 . ١/٣٩٦ وبغية الوعاة -١٥٥ طبقات الزبيدي: انظر ترمجته يف) ٥(



 
 

  
 

ـذين  ـان اـل ـة رأس ـمـن اـلـدواب للرؤـسـاء والُكـتـاب واألرشاف واألعـي ّماـئ
 .)١())قصدوه

ـر النـحـاس : وـممـن أـخـذ عـنـه ـو جعـف ـو القاـسـم )٢()٣٣٨ت (أـب ، وأـب
، وأبو عمر حممـد بـن عبدالواحـد املعـروف بغـالم )٣()٣٤٠ت(الزجاجي 

، وأبو عبـداهللا املرزبـاين )٥()٣٥٦ت (، وأبو عيل القايل )٤()٣٤٥ت (ثعلب 
 .)٦()٣٨٤ت (

معاين : (، فمنها)٨(ً، جتازوت عرشين كتابا)٧())وله كتب كثرية نافعة((
فـسـري الـقـرآن الـكـريم واـحلـديث ، وـمهـا يف ت)غرـيـب اـحلـديث(، و)الـقـرآن

املختار يف علل (، و)كتاب احلقائق(، و)املهذب يف النحو: (الرشيف، ومنها
املقصـور (، و)املـذكر واملؤنـث(، و)التصاريف(، وهذه يف النحو، و)النحو

 .، وهذه يف الترصيف)واملدود
َوقد فقد كثري من هذه الكتب، ومل يطبع منها إال ِ ، وهـو )٩()املوفقي: (ُ

                                                
 . ١٧/١٣٩) معجم األدباء(إرشاد األريب ) ١(
 . ١/٣٦٢ وبغية الوعاة -٢٣٩انظر ترمجته يف طبقات الزبيدي ) ٢(
 . ٢/٧٧ وبغية الوعاة -١٢٩طبقات الزبيدي : انظر ترمجته يف) ٣(
 . ١/١٦٤ وبغية الوعاة -٢٢٩طبقات الزبيدي : انظر ترمجته يف) ٤(
 .  ١/٤٥٣ وبغية الوعاة -٢٠٢طبقات النحويني : رمجته يفانظر ت) ٥(
 .  ٣/١٨٠ وإنباه الرواة -٣/١٣٥تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف) ٦(
 . ٥١تاريخ العلامء النحويني البن مسعر ) ٧(
أبـو احلسـن بـن (الياسـريي يف .  ود-٥٧) ابـن كيسـان النحـوي(البنـا يف . د: ذكرها بالتفصيل) ٨(

 . ٩٦) ابن كيسان النحوي(الدعجاين يف .  ود-٦٥) كيسان
، ١٣٩٥عبداحلسني الفتيل وهاشم شالش، يف جملة املورد، املجلد الرابع، العدد الثاين، . حققه د) ٩(

= 



 

 

 

، وـهـو يف عـلـم )١()تلقـيـب الـقـوايف وتلقـيـب حركاـهتـا(ترص يف النـحـو، وـخمـ
، وهـو معلقـة عمـرو بـن كلثـوم )رشح املعلقـات(القوايف، وجزء من كتابه 

 .)٣()الفرق بني السني والصاد(، وخمترص من كتابه )٢(برشح ابن كيسان
، وـهـذا )٢٩٩(ُوـقـد اختـلـف يف زـمـن وـفـاة اـبـن كيـسـان، فقـيـل ـسـنة 

. اليـارسي ود. ، وهذا رجحـه د)٣٢٠(، وقيل سنة )٤(البناحممد . رجحه د
، بأمور جتعله األقـرب إىل الرجحـان، منهـا روايـة القـايل عنـه، )٥(الدعجاين

، ومنها رواية املرزباين عنـه، واملرزبـاين )٣٠٥(والقايل إنام دخل بغداد سنة 
  ).٢٩٦(ُإنام ولد سنة 

 
                                                

 . ١٢٤-١٠٣ص =
إبـراهيم . م، مع رسائل أخـرى يف جممـوع، ثـم حققـه د١٨٥٢نرشه املسترشق وليم رايت سنة ) ١(

، وأعـاد ١٣٩١ستنرصية، العدد الثاين، من السنة الثانيـة، السامرائي، ونرشه يف جملة اجلامعة امل
، طبعتـه مكتبـة املنـار، الزرقـاء، )رسائل ونصوص يف اللغة واألدب والتـاريخ(نرشه يف جمموع 

دراـسـات ونـصـوص (حمـمـد البنـا، وأـعـاد نرشه يف جمـمـوع . ، ـثـم حقـقـه د١٤٠٨األردن، سـنة 
 .  ١٤٢٧نة ، طبعته املكتبة املكية، مكة املكرمة، س)لغوية

حممد . م، ثم حققه د١٩٠١، سنة )١٦(نرشه املسترشق شلوسنجر، يف جملة األشوريات، املجلد ) ٢(
، طبعتـه املكتبـة )دراسـات ونصـوص لغويـة(، وأعاد نرشه يف جممـوع ١٤٠٠البنا، ونرشه سنة 

 . ١٤٢٧املكية، مكة املكرمة، سنة 
، وحققه أسـتاذنا الـدكتور تركـي بـن )٧٤١ت (اخترصه أبو عبداهللا حممد بن أمحد، ابن القامح ) ٣(

ـاين، العــدد الثالــث،  ـد الـث ـة، املجـل ـة الدراســات اللغوـي ـي، ونرش يف جمـل ، ١٤٢١ُســهو العتيـب
 . ٢٠٤-١٤٩ص

 . ١٩البنا ص. د) ابن كيسان النحوي: (انظر) ٤(
  .٣٩الدعجاين . د) ابن كيسان النحوي( و-٣٤الياسريي . د) أبو احلسن بن كيسان: (انظر) ٥(



 
 

  
 

  



 

 

 





ßâôJys﴿: ِيف قراءة) َّرب(نصب  ø9 $# ¬! U uë َّöúüÏJn=»yèø9 $#﴾ 
ُ شـاذة، تنسـبوهي قـراءة ٍّيلَ بـن عـِدْيـَزل ٌ وقـد اختلـف ، )١(، وطائفـةِ

ّرب( يف انتصاب املعربون  عـىل القطـع ٌمنصوب:  فقيل:ّعىل ستة إعرابات) َ
َّيـا رب : (قلـت ّكأنـك ىل النداء املضاف عٌمنصوب: ، ، وقيلاملراد به املدح َ

َ بفـعـل مـقـدر دٌمنـصـوب: ، وقـيـل)الـعـاملني âôJysø9﴿َّل علـيـه ّ : ، وتـقـديره﴾!¬ #$
َّرب (َّنإ: ، وقيل)احلمد( باملصدر ٌمنصوب: ، وقيل)ُدَمْحَ أو ن،ُدَْمحَأ(  ٌفعل) َ

ُّ رب يرب ربا(: نِ مٍماض َ ََّ ُ  عـىل ٌمنصـوب: ، وقيـل بـهٌمفعـول) العاملني(و، )َ
 .)٢(احلال

َوالذي هيمنا هنا اإلعرابان األوالن، فقد ارتىض ابـن كيسـان األول،  َّ ْ ُ ََّ َ ُّ َُ
ـاين َ، فـقـال َواـسـتبعد الـث  ُْريـِصـَ ألـنـه ي؛ِ املـضـافِداءِّ ـعـىل الـنـُبـْصـَّ النُ ُ ــْ َ ((: َ

 .)٣())ِحْدَ عىل املُهَبْصَ نَّ ولكن،كالمني
ـراب  ـو إـع ـراب األول فـه ـا اإلـع ـارهواخ ســيبويه،أـم ـزخمرشي، :ـت  اـل

                                                
، ١/٦٤البـن عطيـة ) املغربيـة(، واملحـرر الـوجيز ١/٣٥) البـايب(الكشاف للزخمرشي : انظر)  ١(

 .١/٦٧، والدر املصون للسمني احللبي ١/١٣١والبحر املحيط أليب حيان 
 والفريـد للهمـذاين -١/٣٥ والبيان للكامل األنباري -١/١٧١إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٢(

 .١/٦٧ والدر املصون -١/١٣١ والبحر املحيط - ١/١٦٤
 . ١/١٧١إعراب النحاس ) ٣(



 
 

  
 

واأللـويس، وابـن هشـام، والعكربي، واهلمداين، والقرطبي، وأبـو حيـان، 
 .)١())ِعْطَ بالقُ الظاهرُعَقطَ يُبل يكاد((: وقال

ًمفعوال به لفعل حمذوف مالئم، تقديره نحو ) َّرب( فعىل ذلك يكون 
َأمدح أو أذكر( ْ َ َُ َ ٌ؛ ألن املنعوت متعني)أعني(، ال )ْ ِّ َُ َ َّ)٢( . 

َوقد ضعف  ِّ ّرب( بعـد ِ الصـفاتَّ هذا اإلعراب بـأنُ جمـرورة، وقـد ) َ
 . )٣( بعد القطع يف النعوتَ النحويون عىل أنه ال إتباعَّنص

ِوأج :  حكى يف قراءة زيد بن عيل أنـه قـرأَّازيَوَْه األَّ عن ذلك بأنَْبيُ
﴿U uëَّ öúü ÏJ n=» yèø9 $#. `» uH ÷q §ç9 $#َ Oä Ïm§ç9 ، )٤(ٍ حينئـذَفْعَ بنصب الثالثة، فال ضـ﴾َ#$

هم كـابن أيب ُأن النحويني اختلفوا يف اإلتبـاع بعـد القطـع، فأجـازه بعضـوب
 .)٥( عليه، ومنعه األكثرونُّلُدَ تَتي، وروى شواهدْبَّ السِعْيِبَّالر

  اخلفـاجي، وقال الشـهاب)٦(الزجاجأما اإلعراب الثاين فهو إعراب 
 .)٨(ل األنباري، والبيضاوي، والكامٌّيِكَ م:ّوجوزه، )٧())وهو ظاهر((: عنه

                                                
ـيبويه : انـظـر) ١( ـايب( والكـشـاف -١/٢٤٨الكـتـاب لـس ـربي -١/٥٣) الـب ـان للعـك  -١/٥ والتبـي

 وأوضح املسالك -١/١٣١ والبحر املحيط -١/١٣٩ واجلامع للقرطبي -١/١٦٤والفريد 
 .١/٨٤ وروح املعاين لأللويس -٣/٣٠٢البن هشام 

 .١/٩٥ وحاشية الشهاب عىل البيضاوي -.١/٨٤ وروح املعاين -١/٦٧لدر املصون ا: انظر) ٢(
 .١/٦٨، والدر املصون ١/١٣١البحر املحيط : انظر) ٣(
 .١/٨٤، وروح املعاين ١/٩٥، وحاشية الشهاب ١/١٣١البحر املحيط :  انظر) ٤(
 .٢/١١٩) الكتبي( ومهع اهلوامع -٣١٧-١/٣١٦البسيط يف رشح اجلمل :  انظر) ٥(
 .١/١٧١، وإعراب النحاس ١/٤٧معاين القرآن للزجاج :  انظر) ٦(
 .١/٩٥حاشية الشهاب عىل البيضاوي )  ٧(
 .١/٢٥ تفسري البيضاوي -١/٣٥ والبيان -١/٦٨مشكل إعراب القرآن ملكي :  انظر) ٨(



 

 

 

ـراب و ـذا اإلـع ـة ّضــعفهـه ـه يصــري اآلـي ـتبعده؛ ألـن ـان واـس ِّ اـبـن كيـس ُ
َكالمني، وكأن االتصال هو األوىل عنده ما أمكـن، أو ألن االتصـال أقـوى  َّ

 .ألنه بمعنى قراءة اجلر، وهي قراءة اجلمهور
 )احلمـد هللا(ِّإن اإلعـراب األول يصـري اآليـة كالمـني، ألن : فإن قيل

اجلملة الثانية يف قوة النعت التابع، : ُمجلة، قلت) أمدح رب العاملني(مجلة، و
 .)١(احلمد هللا الذي أمدحه بذلك: ألن معناها

 إىل أـسـلوب ُلَّوـَحـَتَ، وتٌ الـسـورة دـعـاءَّ أناإلـعـرابي ـهـذا ِّوـَقـُوـممـا ي
$xÇ﴿: اخلـطـاب ـمـن قوـلـه É Î) ßâ ç7 ÷è tR﴾ـة ـذه اآلـي : ، فـعـىل ـهـذا الـقـول تـكـون ـه

﴿â ôJ ys ø9 $# ¬! U uëَّ öúü ÏJ n=» yè ø9  ـلــه، ًدةِّ إىل اخلـطــاب الـقــادم، وممـهــًمـشــرية ﴾#$
 .)آمني(:  املصيل بعدهاُ ذلك قولُوبرهان


ُّجر  Îéöç﴿: يف) غري(َ xî ÅUq àÒøóyJ ø9 $# óOÎg øãn= tæ üw ur tûüÏj9 !$ûÒ9 $#﴾ 

يف ) ذينالـ(ٌنعـت لــ: بـاجلر ثالثـة إعرابـات، فقيـل) غـري(يف إعراب 
﴿xÞº ué ÅÀ tûï Ï% ©! $# |M ôJ yè÷R r& öN Îg øã n= tã﴾ٌبـدل مـن : ، وقيـل)الـذين(ٌبـدل مـن : ، وقيل

 .)٢()عليهم(الضمري يف 
                                                

ـراب) ١( َوضــعف هــذا اإلـع ََّ ـويس : َ ـاجي، واألـل ـهاب اخلـف ـي، والشــيخ زاده، والـش ُالســمني احللـب
َبمضعفات أخر، منها ُ ٍاحلمد هللا يا رب العاملني، فكأنـك قلـت مللـك: ًأن فيه لبسا؛ ألن معناه: ِّ ِ َ ّ َّ َ :

ًالشكر للملك يا أهيا امللك، ومنها أن فيه التفاتا مل تكمل رشائطه، وال يكاد يلتفت إليه ُ ِ َِ ُّ َ :  انظـر. ُِ
 وروح -١/٩٥لشهاب  وحاشية ا-١/٣٤ وحاشية زاده عىل البيضاوي -١/٦٧الدر املصون 

 .١/٨٤املعاين 
 .١/٨٣ والدر املصون -١/١٤٨البحر املحيط : انظر) ٢(



 
 

  
 

 ْ أنُوجيـوز((: وقد جاء عن ابن كيسان جتويز اإلعراب الثالث، فقـال
، ومعنى جتويزه أنه جييز يف اآلية )١()))عليهم( يف ِ وامليمِاهلاء نِ مً بدالَيكون
ِّذا اإلعراب، وال أستبعد أنه يقدم عليه اإلعرابني األولني، فهام قـول غري ه

َّ، وجوزمهـا)٢(كبار النحويني واملعـربني، فـاألول قـول سـيبويه األخفـش، : َ
الطـربي، والزجـاج، والنحـاس، : َّ، وجوزمهـا فـيام بعـد)٣(والفراء، واملـربد

 .)٤(والزخمرشي
اب املشـهور يف اآليـة وقد جرت عادة كثري من النقلة عىل نقل اإلعـر

ـعـن كـبـار املـعـربني، ـثـم ينقـلـون اإلعراـبـات ـغـري املـشـهورة أو اإلعراـبـات 
الضعيفة معزوة إىل من جوزها، من دون اإلشـارة إىل أن هـؤالء املجـوزين 
ُيقدمون اإلعراب املشهور، وجيوزون ما نسب إليهم، وربام كانوا جيوزونـه 

 .)٥(عىل ضعف
ـا ـجـوزه اـبـن كيـسـان يف  ـري(َّوـم َّضــعفه) ِـغ ـراء: َ ـان، )٦(ُالـف ـو حـي ، وأـب

َرصاط الذين أنعمت عىل غري : َّ، بأن التقدير)٧(والسمني احللبي، واأللويس

                                                
 . ١٧٦-١/١٧٥إعراب النحاس ) ١(
 ). هارون (١/٣٣٣الكتاب : انظر) ٢(
 .٤/٤٢٣ واملقتضب -١/٧ ومعاين الفراء -١/١٧معاين األخفش : انظر) ٣(
ـر) ٤( ـربي :  انـظ ـري الـط ـاين الزـجـاج -١/١٠٧تفـس ـراب النحــاس -١/٥٣ ومـع  -١/١٧٥ وإـع

 .١/٢٦والكشاف 
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(الفصل األول : انظر) ٥(
 .ُّ، ورد الفراء إياه يدل عىل أنه قيل به قبل ابن كيسان١/٧معاين الفراء :  انظر) ٦(
 .١/٩٤ وروح املعاين -١/٨٣ والدر املصون -١/١٤٨البحر املحيط : انظر) ٧(



 

 

 

 املغضوب عليهم، وهذا يؤدي إىل خلو الصلة مـن العائـد، كـام أن معنـاه ال
 .)١(خيلو من الركاكة بحسب املعنى

ل، الـذي ُولعل الذي دعا إىل هذا اإلعراب الفرار من اإلعراب األو
) الـذين(، مـع أن )الـذين(ًنعتـا لــ) غري املغضـوب علـيهم(يؤدي إىل جعل 

َنكرة وإن أضيفت إىل معرفة لتوغلها يف التنكري، وقد أجيب ) غري(ٌمعرفة، و ْ ِ ُ ُُّ ٌ
ُاألول أن املوصول قد يعامـل معاملـة النكـرات : عن هذا بجوابني مقبولني

إذا ) ًغـريا(ض النحـويني يـرى أن َّملشاهبته إياهـا يف اإلهبـام، واآلخـر أن بعـ
َّوقعت بني ضدين تعرفت؛ النحصار الغرييـة، كـام هنـا َّ، ولـو صـح هـذا )٢(َّ َ

اإلشكال عىل اإلعراب األول ألغنى عنه اإلعراب الثاين ال الثالث، فكيف 
ُّوهو ال يصح ِ. 


 ﴾O!9#﴿إعراب احلروف املقطعة يف اآلية 

ري احلروف املقطعة الواقعة يف أوائل بعض السـور  االختالف يف تفس
، وعليه انبنى اخلـالف يف )٣())االختالف املنترش الذي ال يكاد ينضبط((من 

 :  )٤(إعراهبا عىل أقوال كثرية تعود إىل مذهبني

                                                
 .١/٩٤ وروح املعاين -١/٨٣الدر املصون : انظر) ١(
 وأوضـح املسـالك -١/٨٣ والـدر املصـون -١/١٤٨ والبحـر املحـيط -١١٧املفصل : انظر) ٢(

 . ١/٩٤ وروح املعاين -١/١٨ وتفسري أيب السعود -١/٢١٠ واملغني -٢/٢٧٥
 . ١/١٥٨البحر املحيط : انظر) ٣(
ُ، وكملته بمراجعة ت١/٨٨أصل هذا احلرص يف الدر املصون ) ٤( ْ  . فسري احلروف املقطعة وإعراباهتاَّ



 
 

  
 

أهنا ال حمل هلا من اإلعراب، وهذا عىل قول من فرسها بأهنا أسامء -١
ٍد، فليس فيها تركيب، وليست جـزء مجلـة َ، واملراد هبا الع)١(حروف اهلجاء َ ُّ

 .)٢(اسمية أو فعلية، فلم يدخلها إعراب
ًوأهنا جزء مجلة اسمية أو فعلية، فحكمها إما الرفع مبتدأ أو خربا، -٢ ُ ًُ ُ ٍ ٍ

ٍوإما النصب مفعوال هبا، وإما اجلر جمرورة بحرف قسم حمذوف، ويدخل يف  ِ ً ُّ ً ُ
ِا، أو بعـض أسـامء اهللا تعـاىل، أو ًهذا املذهب قول من جعلها أسامء لسـوره َ

 .َفواتح لسورها، ونحو ذلك
ومن أهـل املـذهب الثـاين ابـن كيسـان، فهـو يـرى أن هـذه احلـروف 

َّ التـي هـي فيهـا، ومـن ثـم جعلهـا معربـة، وجـوز فيهـا )٣())فاحتة السورة(( ً ََّ
ٍالنصـب مفـعـوال ـهبـا، والرـفـع ـخـربا ملبـتـدأ ـحمـذوف، فـقـال ً َ  )امل( ُموـضـع((: ًَ

ْاقرأ ا(بمعنى  ،ٌبْصَن َ ْ  ا،ًعـْفَ ره موضـعَ يكـونْ أنُ وجيـوز،)ملاعليـك (و أ ،)ملِ
 .)٤()))ذاك(، أو )هو(وأ ،)ملاهذا (بمعنى 

                                                
اختلف أهل هذا التفسري يف معنى هذه احلروف حينئذ، فقـال بعضـهم هـي مـن املتشـابه الـذي ) ١(

ْاختص اهللا بعلمه، قال السعدي يف تفسريه  فاألسـلم فيهـا : ((١/٤٠) تيسري الكـريم الـرمحن(َّ
ً اهللا تعاىل مل ينـزهلا عبثا، بل السكوت عن التعرض ملعناها من غري مستند رشعي، مع اجلزم بأن ُ

إهنا لبيان إعجاز القرآن، وأن اخللق عاجزون عن : ، وقال كثري من املحققني))ٍحلكمة ال نعلمها
. معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه احلروف املقطعة التي يتخاطبون هبا، وقيـل غـري ذلـك

 والبحر املحيط -١/٣٩ثري  وتفسري ابن ك-١/١٥٤ وتفسري القرطبي -١/٣٠الكشاف : انظر
١/١٥٦. 

 .   ١/٩ والفراء يف معانيه -١/١٩ واألخفش يف معانيه -٢/٣٤اخلليل وسيبويه يف الكتاب : هذا قول) ٢(
 . ١٨/٢٢٤ وتفسري القرطبي -١٠/٦تفسري الثعلبي ) ٣(
 . ٢/٣٩٢ والبحر املحيط -١/١٥٧ وتفسري القرطبي -١/١٧٧إعراب النحاس ) ٤(



 

 

 

ـائم ـعـىل الرتجــيح يف  ـذهبني ـق ـذين اـمل ـني ـه ـيح ـب وال ـشـك أن الرتـج
َّالتفسري، وأنه مهام صح املـذهب الثـاين فـإن أصـح إعراباتـه مـا جـوزه ابـن  َّ َّ َ

َعىل أنه خرب ملبتدأ حمذوف، والنصب عىل أنه مفعول به -َع كيسان، ألن الرف ٍ
ُ كثري فاش يف نحو هذا، وجـوز غـري ابـن كيسـان أن تكـون -لفعل حمذوف َّ ٍ

ُمبتدأ خربه ما بعده ُ ً)١(. 
ويلحظ أن ابن كيسان أجاز يف النصب أن يكـون بفعـل حمـذوف، أو 

َّباسم فعل أمر حمـذوف قـدره بــ ٍ ٍ ِ ْالـزم، وا: أي) َعليـك(ِ ٍلنصـب باسـم فعـل ِ ِ
حمذوف مسـألة خـالف، منعهـا أكثـر النحـويني، كسـيبويه والزجـاج وابـن 

، وهذا اإلعـراب مـن ابـن )٢(هشام، وأجازها بعضهم، كالفراء وابن مالك
 . كيسان يدل عىل أنه من املجيزين

ًهذا، وقد نقل هذا اإلعراب عن ابن كيسان أيضا يف عـدة آيـات مـن  ُ ُ
، )٣()املص(آية سورة األعراف : ذي وقفت عليهآيات احلروف املقطعة، وال

 .)٥()ن(، وآية سورة القلم )٤()امل(وآية سورة الروم 

                                                
 . ١/٨٩ والدر املصون -١/١٤ والتبيان -١/٧٣مكي مشكل : انظر) ١(
ـر تباعــا) ٢( ـاب : ًانـظ ـاين الزجــاج -١/١٢٧الكـت ـي -١/٣٦ ومـع  ومعــاين الفــراء -٨٠٤ واملغـن

 -٢/٢٠٠الـترصيح خلالـد األزهـري : ، وانظـر٣/١٣٩٤ ورشح الكافية الشافية -١/٢٦٠
 . ٢/٩١ وحاشية اخلرضي -٣/١٥٧ورشح األشموين 

 . ٧/١٦٠رطبي تفسري الق: انظر) ٣(
 . ١٤/١تفسري القرطبي : انظر) ٤(
 .  ١٨/٢٢٤ وتفسري القرطبي -١٠/٦تفسري الثعلبي : انظر) ٥(



 
 

  
 


oÿÏ3 A$!﴿: توجيه قراءة ÌìR é& ْ7 øãs9﴾   

$!﴿: أجاز اإلمام الكسائي يف قوله تعاىل oÿ Ï3 tA ÌìR é& y7 øã s9 Î)﴾  حذف اهلمزة من
َأنزليك: (ُم، فيقرأ، وإدغام الالم يف الال)إليك( ْ َّ ِ ْ َ، وشبه ذلـك بقولـه تعـاىل)ُ َّ :
﴿O$ ¨Y Å3» ©9 uq èd ª!$# í În1 uë﴾)ورد ابن كيسان قوله، فقال)١ ،َّ  َ النـونَّ ألن؛هَليس مثل((: َ
 .)٢())ٌ متحركة)َلِزْنُأ(ن ِ مُ والالم،ٌ ساكنة)ْلكن(ن ِم

 .)٣(َّوما جوزه الكسائي هنا هي قراءة شاذة يف اآلية
ًحذفت حذفا مع حركتهـا، ) ِإليك( أن مهزة )٤(م الكسائيومعنى كال ْ ََ ُْ ِ

ًفالتقى مثالن أوهلام متحرك، ومها الالمان، فـأدغام إدغامـا كبـريا، وهـذا مـا  ً ِ

$O﴿َحدث عنده يف آية الكهف  ¨Y Å3» ©9 uq èd ª! َلكن أنـا(، فأصلها )٥(﴾#$ ِ، فحـذفت )ْ ُ
ِ ومها النونـان، فـأدغام ًاهلمزة مع حركتها حذفا، فالتقى مثالن أوهلام ساكن،

ًإدغاما صغريا ً. 

                                                
 . ٣٨سورة الكهف ) ١(
 . ١/١٨٣إعراب النحاس ) ٢(
 اإلتقان يف -١/١٠٠ والدر املصون -١/١٦٦ والبحر املحيط -١/١٩التبيان للعكربي : انظر) ٣(

 إىل الكسـائي، ٣/١٤١نسـبها ابـن جنـي يف اخلصـائص ، و٢/١٦٣علـوم القـرآن للسـيوطي 
 . أن الكسائي إنام أجازها من حيث اللغة١/١٨٣والذي يف إعراب النحاس 

 . ٣/١٤١اخلصائص : انظر) ٤(
 و البحـر املحـيط -١٠/٤٠٥ وتفسـري القرطبـي -٦/٤٥٦إعراب النحاس : ، انظر٣٨اآلية ) ٥(

٦/١٢١. 



 

 

 

ًوالـذي ـيـراه اجلمـهـور يف اهلمـزة املتحرـكـة أـهنـا ال حتـذف ـحـذفا ـمـع 
ًحركتها، بل حتذف حركتها أوال عىل ما قبلهـا إن كـان سـاكنا، ثـم حتـذف،  ً

َمن بوك؟: (نحو ْ ُ َ ُمن أبوك؟(يف ) َ َْ ، وهذا ما حدث يف آية الكهـف عنـدهم، )َ
السـاكنة، ثـم أدغمـت النـون يف ) ْلكـن(ة عـىل نـون فقد ألقيت حركة اهلمز

 .)١(النون
ُأما إن كان ما قبل اهلمزة املتحركة متحركا فال حتذف، وإنام تقلـب أو  ً
َتسهل بني بني عىل حسب حركتها وحركة مـا قبلهـا، فـإن كانـت مكسـورة  َ َّ ُ

َ فليس فيها سوى التسهيل بـني -كام يف آية سورة البقرة هنا-وقبلها مفتوح 
 .)٢(َنيب

َّوعىل ذلك يـرد اجلمهـور مـا جـوزه الكسـائي يف اآليـة مـن احلـذف؛  ُّ
َويوجبون يف مثله التسهيل بني بني، ويعدون هذه القراءة من الشاذ الذي ال  َ
َيقاس عليه، فيقـدرون أوال تسـكني املتحـرك قبـل اهلمـزة، ثـم نقـل حركـة  ًْ َ َِّ

َاهلمزة إليه، ثم حذف اهلمزة ْ َ)٣(. 
بيه الكسائي آية البقـرة بآيـة الكهـف؛ ألن آيـة الكهـف ُّكام يردون تش

جارية عىل القياس؛ ألن ما قبل اهلمزة فيها ساكن، أما آية البقرة فمن الشاذ؛ 
 .ألن ما قبل اهلمزة فيها متحرك

                                                
 . ١/٤٥٦املصون  والدر -٦/١٢١البحر املحيط : انظر) ١(
 -٤٧-٣/٤٤ ورشح الكافـيـة لـلـريض -٤/٢١٠٧رشح الكافـيـة الـشـافية الـبـن ماـلـك : انظـر) ٢(

 . ١/٢٧١واالرتشاف 
 . ١/١٠٠ والدر املصون -١/١٦٦ والبحر املحيط -١/١٩التبيان للعكربي : انظر) ٣(



 
 

  
 

 .واعرتاض ابن كيسان هنا جيعله مع اجلمهور
ـذكر خــالف  ـن كـتـب النـحـو ال ـت ـه ـم ـا اطلـعـت علـي َّوالغرـيـب أن ـم

يف جواز حذف اهلمزة املكسـورة املفتـوح مـا قبلهـا، حتـى نقـل  )١(الكسائي
 .)٢(الريض عدم اخلالف يف ذلك


öúï (bÎ¨﴿: يف) َّإن(خرب  Ï% ©!$# (#rãç xÿ x. íä !#uq yô óO Îgøän= tæ öN ßg s? öë xãR r&uä ÷P r& öN s9 öN èdöë ÉãZè? üw 
tbqãZÏB ÷sãÉ﴾ 

 : اآلية عىل ثالثة إعراباتيف) َّإن(اختلفت كلمة املعربني يف خرب 
، ثم اختلف أهـل هـذا ....)ٌسواء عليهم أأنذرهتم (أن اخلرب مجلة -١

مبتـدأ خـربه ) ٌسـواء(أن : األول: اإلعراب يف إعراب مجلة اخلرب عىل قولني
ُإهنم سواء عليهم إنذارك وعدمه، والثاين: ، أي)أأنذرهتم( خرب ) سواء(أن : ٌ

ٌمقدم مبتدؤه   .ٌإهنم إنذارك وعدمه سواء عليهم: ي، أ)أأنذرهتم(َّ
ـواء(أن اـخلـرب -٢ ـذرهتم(، و)ٌـس ـواء(ٌفاـعـل باملصــدر ) أأـن ـه )ـس ؛ ألـن

ٍمستو(بمعنى الوصف  َ ْ  .ٍإهنم مستو عليهم إنذارك وعدمه: ، أي)ُ
 .، وما بينهام اعرتاض للتأكيد)ال يؤمنون(أن اخلرب مجلة -٣

 َ يكـونْ أنُوزجيـ((: والذي جاء عن ابن كيسان يف إعراب اآليـة قولـه
 )َّإن( َ خـربَ يكـونْ أنُ وجيوز، الفاعلَقامَ مُ يقومُهَ وما بعد)َّنإ( َ خرب)ٌسواء(

                                                
-٣/١٤١صائص اخل: انظر. َّونحوه ثعلب الذي جوز حذف اهلمزة املفتوحة املكسور ما قبلها) ١(

١٤٢ . 
 . ٣/٤٧رشح الكافية للريض : انظر) ٢(



 

 

 

 .)١()) الذين كفروا ال يؤمنونَّ إن: أي،)َونُنِمْؤُال ي(
 فابن كيسان هنا جييز اإلعرابني الثاين والثالث، وكأنه بتجويزه إيامها 

عـراب األول الـذي هـو إعـراب  اإل-ِّأو يقـدم-ال يمنع غريمها، بـل جييـز 
َّ، أما اإلعراب الثاين الذي جـوزه ابـن كيسـان )٣(، كشيخه املربد)٢(األكثرين

ُفجوزه أيضا مكي، والزخمرشي، ونسب إىل كثري من الناس ٌّ َِ ً َّ)٤(. 
ِويف هذا اإلعراب وقوع مجلة  ، ويف وقوع الفاعل )٥(ًفاعال) أأنذرهتم(ُ

ـ ـة خــالف، فمنعــه مجهــور البرصـي ٌمجـل ـن الكــوفيني ً ني، وأجــازه مجاعــة ـم
 وثعلب، وأجازه الفراء إذا كانت اجلملة معمولة لفعل من أفعال )٦(كهشام

ِالقلوب وعلق عنها، ونسب هذا لسيبويه ُ ِّ ُ)٧(. 
ومع ذلك ال يمكن إحلاق ابن كيسان باملجيزين هلـذا اإلعـراب؛ ألن 

َّ حتـى عـد ٍاجلملة مع مهزة التسـوية مؤولـة بمفـرد بـاطراد عنـد النحـويني، َ
                                                

 . ١/١٨٤تفسري القرطبي : ، وانظر١/١٨٤إعراب النحاس ) ١(
 . ١/١٥٧رشح اإليضاح البن احلاجب : انظر) ٢(
 وتفسـري القرطبـي -١/١٨٤إعـراب النحـاس : قال هبـذا اإلعـراب عـىل القـول األول، انظـر) ٣(

١/١٨٤ . 
 . ١/١٥٦ ورشح اإليضاح البن احلاجب -١/٥٦ والكشاف -١/٧٦مشكل مكي : انظر) ٤(
ـاريس يف احلـجـة ) ٥( َّوبنـحـو ذـلـك رد الـف ـدأ ١/٢٦٩َ ـأن املبـت - الـقـول الـثـاين يف اإلـعـراب األول ـب

 .  ال يقع مجلة-كالفاعل
ُهشام بن معاوية، أبو عبد اهللا، الرضير النحوي الكويف، أحـد أعيـان أصـحاب الكسـائي، : هو) ٦( َ َ

. ُ، تـويف سـنة تسـع ومـائتني)احلدود(، و)خمترص النحو(النحويني الكوفيني، صنّف ومن كبار 
 . ٢/٣٢٨ وبغية الوعاة -٥/٥٩٨إرشاد األريب : انظر

 . ٢/٢٧٢ واهلمع -٥٥٩واملغني -١/١٧٣البحر املحيط : انظر) ٧(



 
 

  
 

، فلذا جتد ممن خيتار املنع هنا )١(بعضهم مهزة التسوية من احلروف املصدرية
 .)٢(ًفاعال أو مبتدأ) أأنذرهتم(جييز إعراب 

ُوضعف ابن عمرون ْ َ ُ ُ هذا اإلعراب بأن االستفهام ال يعمل فيه مـا )٣(َّ
ٌ، وتـضـعيفه ـضـعيف؛ ألن االـسـتفهام هنـا ـلـيس ـعـىل حقيقـتـه، إذ ال )٤(قبلـه
ُتفهام يف اآلية، بل هي خرب حمض، فحملت اآليـة عـىل املعنـى كـام حيمـل اس ِ ُ

 .)٥(بعض الكالم عىل املعنى دون اللفظ
لـيس ) سـواء(َّوفضل ابن احلاجب اإلعـراب األول عـىل الثـاين بـأن 

ِبصفة يف أصل وضعه، فإجراؤه عىل باب االسـمية كـام يف اإلعـراب األول  ِ ٍْ َ
 .)٦(ية كام يف اإلعراب الثاينأوىل من إجرائه عىل باب الوصف

ٌهذا نظر نحوي بحت، ولكن الناظر يف القرآن الكريم جيـد أن : ُقلت َ َ

                                                
 والترصيح وحاشية يس عليه -١/١٨٥ وأوضح املسالك -١/٨٢٢أمايل ابن احلاجب : انظر) ١(

١٥٦-١/١٥٥ . 
 واملغنـي -١/١٧٣ والبحـر املحـيط -١/٨٢٢ وأمايل ابـن احلاجـب -١/٥٦الكشاف : انظر) ٢(

١٨٩ . 
ٌّهو حممد بن حممد بن أيب عيل، أبو عبداهللا، مجـال الـدين احللبـي، نحـوي بـارع، أخـذ عـن ابـن ) ٣(

لوعـاة  وبغيـة ا-١/١٦١الـوايف بالوفيـات : انظر. ٦٤٩يعيش، وجالسه ابن مالك، تويف سنة 
٢/٢٣١  . 

َّوبنحو هذا رد الفاريس يف احلجة ) ٤(  القول الثـاين يف اإلعـراب األول بـأن االسـتفهام ال ١/٢٦٩َ
 . يتقدم عليه خربه

ـان -١/٧٦مـشـكل مـكـي : انـظـر) ٥(  -١٨٩ واملغـنـي -١/١٧٤ والبـحـر املـحـيط -١/٢١ والتبـي
 . ١/١٥٥والترصيح 

 .١/١٥٥نقله يس يف حاشيته عىل الترصيح ، و١/١٥٧رشح اإليضاح البن احلاجب : انظر) ٦(



 

 

 

إذا كاـنـت بمعـنـى االـسـتواء أن تـكـون بمعـنـى ) ـسـواء(األكـثـر يف اـسـتعامل 
#)﴿ :، كقوله تعاىل)١(الوصف ال االسم öq s9$ yès? 4í n< Î) 7p yJ Î= ü2 ¥ä !# uq yô﴾)وقوله)٢ ، :﴿þíÎû 

Ïp yè t/ öë r& 5Q$ É r& [ä !# uq yô tû, Î# Í¬ !$ ¡¡= Ïj9﴾)٣(. 
ًوأما اإلعراب الثالث الذي أجازه ابن كيسان أيضا فقد جوزه أيضـا الزجـاج،  ًَّ

 .)٥(َّ، وقدمه القرطبي، والسمني احللبي)٤(والفاريس، والزخمرشي
ـل ـهـذا اإلـعـراب   يف اجلمـلـة -ـعـىل اـخـتالف بـيـنهم-َّوـقـد ـجـوز أـه

 . قولني املذكورين يف اإلعراب األولوخربها ال) َّإن(املعرتضة بني اسم 


ãr#)﴿: علة ضم واو اجلامعة يف uétI ô©$# s's#»n= ûÒ9 $# 3ìyâ ßgø9 $$Î/﴾ 
واو اجلامعة من الضامئر الساكنة، وإذا انفتح ما قبلها والتقت بسـاكن 

َّ فإهنا تضـم-كام يف اآلية-بعدها  َ قـد ؛ للـتخلص مـن التقـاء السـاكنني، و)٦(ُ
                                                

 -١/٥٦ والكشـاف -٤٤٠ ومفـردات ألفـاظ القـرآن للراغـب -١/٧٧معاين الزجاج : انظر) ١(
 ومعجـم ألفـاظ القـرآن الكـريم -١/١٠٣ والـدر املصـون -١٨٨ واملغنـي -١/٢١والتبيان 

 . ١/٦١٣ملجمع القاهرة 
 . ٦٤سورة آل عمران ) ٢(
 . ١٠سورة فصلت ) ٣(
 . ١/٥٧ والكشاف -١/٢٦٨ واحلجة للفاريس -١/٧٧معاين الزجاج : نظرا) ٤(
 . ١/١٠٣ والدر املصون -١/١٨٤تفسري القرطبي : انظر) ٥(
إذا التقت واو اجلامعة بساكن بعدها وانفتح ما قبلها فاألفشى واألقيس حتريكها بالضم، وجـاء ) ٦(

 واملقتـضـب -٤/١٥٧) ـهـارون(الكـتـاب : انـظـر. ًقـلـيال حتريكـهـا ـبـالكرس، وأـقـل مـنـه الـفـتح
 ورشح -٤٦٦٨، ٩/٤٦٦٥وتسهيل الفوائد مع متهيد القواعد -١/٥٤ واملحتسب -١/٤٢٢

 . ٢/٧٢٣ واالرتشاف -٤/٢٠١٠الكافية الشافية البن مالك 



 
 

  
 

 :)١(اختلف النحويون يف علة حتريكها بالضم عىل أربعة أقوال
، فـإهنام عنـد )أو(و) لـو(للتفريق بينها وبني الواو األصلية، كواو -١

ـائهام بـسـاكن ـيـكرسان Èq﴿: ، نـحـو)٢(التـق s9 $ oY ÷è sÜ tF óô ، وـهـذا ـقـول اخللـيـل )٣(﴾#$
 .)٥( واجلمهور)٤(وسيبويه
ْأهنا حركـت بحركـة اليـاء التـي كانـ-٢ ِّ ِت قبلهـا وحـذفت اللتقائهـا ُ ُ

ْاشرتيوا(ساكنة هبا، واألصل  ُ  .، وهذا قول الفراء)َ
؛ ألهنـا مـن جنسـها، وهـذا  من غريهـاُّفَخَأالضمة يف الواو ألن -٣

 .)٧(، وابن خالويه)٦(قول ابن كيسان
ًألهنا واو مجع، فاختري هلا الضم تشبيها بـ-٤ املبنية عىل الضـم ) نحن(ٍ

: ًتشبيها بتـاء الفاعـل، نحـو: ، وقيل)٨(ول الزجاجوهي ضمري مجع، وهذا ق
ُذهبت( ْ َ َ.( 

ًويظهر من الوهلة األوىل أن القول األول ليس مقابال لبقية األقـوال؛  ِ
                                                

 -١/٩٨ واملحـرر الـوجيز -١/٧٩ ومشـكل مكـي -١/١٩٢إعراب القرآن للنحاس : انظر) ١(
 . ١/١٢٧ والدر املصون -١/٢٠٤ط  والبحر املحي-١/٣٢والتبيان للعكربي 

 . انظر مراجع اهلامش قبل السابق. هذا األفشى واألقيس، وقد يضامن) ٢(
 . ٤٢سورة التوبة ) ٣(
 . ٢/٣٧٠ واألصول البن الرساج -٤/١٥٥) هارون(الكتاب : انظر) ٤(
 ورشح -٤٩٤ واملفصـل -٣٨ واملقتصـد يف رشح التكملـة -١/٣٦٩احلجة للفـاريس :  انظر) ٥(

 .  ٩/٤٦٦٨ ومتهيد القواعد -٢/٢٤٣لشافية للريض ا
 . ١/٧٩ ومشكل مكي -١/١٩٢إعراب القرآن البن النحاس : انظر) ٦(
 . ١/٩٢احلجة البن خالويه : انظر) ٧(
 . ١/٨٩معاين القرآن للزجاج : انظر) ٨(



 

 

 

َّألن اجلميع مقر بأن العرب فرقـت بـني الـواو األصـلية وواو اجلامعـة عنـد  ٌّ ُِ
خلـالف التقائهام بساكن، فتكرس األول وتضم الثاين لتفـرق بيـنهام، ولكـن ا

ِّهو يف سـبب اختيارهـا الـكرس لـألول والضـم للثـاين، وهـذا السـبب تبينـه 
 .ُاألقوال الثالثة األخرية

َّ إال أن يقال إن معنى القول األول أن سبب ذلـك هـو جمـرد التفريـق  ُ
بينهام، دون اعتبار ملا قاله أهل األقوال األخرى، أي أن العرب اختارت هنا 

ًلواو األصلية عىل الفتح اعتباطا، وعليه تكون الضم لواو اجلامعة والكرس ل
ًاألقوال األخرى أكثر تفصيال يف بيان سبب االختيار ُ . 

ُأما القول الثاين قـول الفـراء فهـو ضـعيف؛ ألن عـادة اللغـة أن تنقـل 
 .)١(احلركة فيها من احلرف إىل ما قبله، ال إىل ما بعده

مة عـىل الـواو وأما القول الثالـث قـول ابـن كيسـان فظـاهره أن الضـ
ًأخف من غريها عموما، وهذا يشمل الفتحة والكرسة، وهذا غريـب؛ ألن 

 عىل الواو وغريها، )٢(ُّكلمة الترصيفني متفقة عىل أن الفتحة أخف احلركات
 .فلو كان السبب اخلفة الختاروا الفتحة

لعله يريد أن الضمة عىل الواو أخف من الكرسة ألهنـا مـن : فإن قيل
هـذا جيعـل قولـه غـري صـالح لتعليـل االختيـار؛ ألن واو : ُ، قلـت)٣(جنسها

                                                
ً، ورده الفاريس بأمور أخرى أيضا٣٤٧-١/٣٧٢احلجة للفاريس : انظر) ١( َّ . 
 . ١/٢٢٤ واألصول البن الرساج -١/١٨٤ واملقتضب -٤/١٥٧) هارون(لكتاب ا: انظر) ٢(
، وانظر كون الضـمة عـىل الـواو أخـف مـن ١/٧٩هذا ما نقله مكي عن ابن كيسان يف مشكله ) ٣(

ً، واملشهور أن الكرسة أخف من الضمة مطلقا حتى عىل الـواو، ٢/٦٨٢الكرسة يف اإلنصاف 
= 



 
 

  
 

جلامعة والواو األصلية حينئذ ليسـت إحـدامها بـأوىل بالضـم مـن األخـرى 
 .ألهنام واوان والضمة من جنسهام

يف ) ُنحـن(وأما القول الرابع فهو أرجح األقوال؛ فواو اجلامعة تشـبه 
ْالداللة عىل اجلمع فبنيت عىل الضم مثلها، أما َ ِ الواو األصلية فُكرست ألهنا ُِ

 . أصلية والكرس هو األصل يف التخلص من التقاء الساكنني


üw ÿ¾ÄÓ #$!© (bÎ¨﴿: يف) ًما بعوضة(إعراب  ÷Õ tGó¡tÉ b r& z>Îé ôØoÑ WxsVtB $ ¨B Zp |Êq ãèt/ $ yJsù 

$ yg s% öqsù﴾ 
، )١( زائد للتأكيدٌيف هذه اآلية حرف) ما(ذهبت مجهرة املعربني إىل أن 

وأنـا أختـار أن أجعـل ((: أما ابن كيسان فيكـره أن جيعلهـا كـذلك، ويقـول
ُموضعا يف كل ما أقدر عليه، نحو قول اهللا ) ما(لـ ِ ِّ $﴿: -َّجل وعز-ً yJÎ6sù 7pyJômuë 

z̀ ÏiB «! ـــــــذا )٢(﴾#$ $﴿، وـك yJ Î6 sù N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)ـــــــذا )٣ $﴿، وـك yJ É r& Èû ÷, s# y_ F{$# 

àM øã üÒ s%﴾)ٌيف موضع خفض يف هذا كله، وما بعـدها تـابع هلـا، وكـذا ) ما(، )٤ ِّ ٍ
                                                

والياء أخف .... ألن الكرسة أخف عليهم من الضمة ((:، قال٤/٣٧) هارون(الكتاب : انظر =
 ).ُو(أخف من ) ِو(ُّواحلس يشهد بذلك، فـ: ُ، قلت))عليهم من الواو

، ١/٣٥ وجمـاز القـرآن -١/٥٣ ومعـاين األخفـش -١/٢١معاين الفـراء : انظر اإلعرابات يف) ١(
جـاج  ومعـاين الز-١/١٩١ وجمـالس ثعلـب -١/٤٤٢ والكامل للمـربد -٢/٥٨، و١٠٧و
 والعكربي يف التبيان -٢/٥٥٤ وأمايل ابن الشجري -٢٠٣ /١ وإعراب النحاس -١/١٠٣
 .٤١٣ ومغني اللبيب -١/١٦٣ والدر املصون -١/٢٦٧ البحر املحيط -١/٤٣

 ). ١٩(، وستأيت دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٢(
 ). ٢١( املسألة ، وستأيت دراسة إعراب اآلية يف١٥٥سورة النساء ) ٣(
 ).  ٢٧(، وستأيت دراسة إعراب اآلية يف املسألة ٢٨سورة القصص ) ٤(



 

 

 

﴿¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ ÄÓ ÷Õ tG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/﴾ ،)ــا ٍيف موضـــع نصـــب، ) ـم
 .)١())تابعة هلا) ًبعوضة(و

ُّويظهر أن سبب ذلك حترزه مـن أن يقـول إن يف القـرآن زوائـد؛ ألن 
فائدة منها، وهذا ينــزه عنـه الكـالم الفصـيح، بلـه ظاهر لفظ زوائد أهنا ال 

 .القرآن الكريم
تابع له، لكنه مل ) ًبعوضة(عند ابن كيسان اسم يف حمل نصب، و) ما(فـ

ِّيبني من أي املنصوبات   ؟)ًبعوضة(ِّ، وال من أي التوابع )ما(ُِّ
ًفال حتتمل عىل ما ذكره من شواهد إال أن تكـون بـدال؛ ) بعوضة(أما 

ًيصح أن تكون عطف نسق لعدم وجـود حـرف العطـف، وال نعتـا فهي ال 
، )٢(َوال عطف بيان ألن من رشطهام أن يوافقا متبوعهام يف التعريف والتنكري

ًهنا أتبعت بنكرة يف آيتني وبمعرفة يف آيتني، وال توكيدا ألنه نوعـان) ما(و ُ :
 . ذلكًشيئا من) بعوضة(لفظي بتكرار اللفظ ومعنوي بألفاظ معينة، وليس 

ِّفال يتبني يل وال يظهر من كالم ابن كيسان من أي املنصوبات ) ما(أما  َّ
عند ) ما( نجد )٣(هي، وبالرجوع إىل ما يف اآلية من إعرابات وصلت ثامنية

 :ابن كيسان حمتملة ألمرين

                                                
 . ٣/٢٤٨إعراب النحاس ) ١(
، ٣/٣٠٢ وأوضح املسـالك -٤٠٩، ١/٤٠٥ واللباب للعكربي -٢٦٠أرسار العربية : انظر) ٢(

٣٤٨. 
 فوجـدهتا ثامنيـة، يف ُانظر املراجع يف أول هامش يف هـذه املسـألة، وقـد تتبعـت هـذه اإلعرابـات) ٣(

 .  ١٢٦ص ) ًما أعربه الكسائي من القرآن الكريم مجعا ودراسة(ِرسالتي للعاملية 



 
 

  
 

ملا فيها من الداللة عـىل العمـوم والشـيوع، ) ًمثال(ًأن تكون نعتا لـ-١
التامـة  يها ابـن هشـام النكـرةِّوصـوفة، أو كـام يسـمنكرة غـري م ً اسامفتكون

  إنـام تكـون يف ثالثـة-عنـد مـن أثبتهـا-وهي  ،)١(املجردة عن معنى احلرف
ـواب ـة: أـب ـوهلم يف املبالـغ ـئس، وـق ـدا ممــا أن((: التعجــب، ونعــم وـب  ًإن زـي
، كـام أن البـدل ، وال شك أن آية املسألة ليست من هذه األبواب)٢())يكتب

ًمـثال بعوضـة: ( حمـل املبـدل منـه، فيكـون التقـديرعـىل نيـة إحاللـه ، فتـقـع )ً
 .ًوصفا وهي اسم جنس، والوصف باسم اجلنس ال ينقاس) ًبعوضة(

وال ((، )ـمـا(بـدل مـن ) ًبعوضـة(، وً)ـمـثال(ًوأن تكـون بـدال مـن -٢
 .)٣())ُيعرف أن البدل يتكرر إال يف بدل اإلرضاب

 . ٍوعىل ذلك ال خيلو إعراب ابن كيسان من ضعف
ًفعـال ناصـبا ) يرضب(وأقوى اإلعرابـات يف اآليـة عنـدي أن يكـون  ً

) ًمـثال(مفعـول أول مـؤخر، و) بعوضة(، و)ِّجيعل ويصري(ملفعولني بمعنى 
حرف زائد للتوكيد، فتكون كغريهـا مـن اآليـات ) ما(مفعول ثان مقدم، و

<z﴿: قوله تعـاىلالتي جاء فيها ذكر الرضب واملرضوب واملثل، نحو  ué üÑ ª!$# 

                                                
 . ٣٩١مغني اللبيب : انظر) ١(
َنعـم وبـئس(، وهذا قول البرصيني إال األخفش، و))ًما أحسن زيدا: ((فالتعجب نحو) ٢( ْْ ِ َ : نحـو) ِ

َّغسلته غسال نعام(( ِْ ِ ً َ ًنعم شيئ: ، أي))ُ َ ْ ا، وهذا قـول بعـض النحـويني، ومعنـى قـوهلم يف املبالغـة ِ
َّإن زيدا مما أن يكتب(( ً ٍإن زيدا من يشء كتابة، وذها قـول بعـض النحـويني)): َّ ٍ ً اجلنـى : انظـر. َّ

 . ١/٣١٧ واهلمع -٣٩٢ ومغني اللبيب -٣٣٧الداين 
 .٩إعراب األلفية خلالد األزهري : ، وانظر١١٧مغني اللبيب ) ٣(



 

 

 

¸x sV tB # Yâ ö6 tã % Z.q è= ôJ ¨B﴾)وقوله)١ ، :﴿z> ué üÑ ur ª! $# Wx sW tB Zp tÉ öç s% ôM tR$ ü2 Zp oY ÏB# uä﴾)٢(. 
ُإذا بنـي للمفعـول مل يكـن ) رضب(ويـدل لصـحة هـذا اإلعـراب أن 

$﴿: نائب فاعله؛ ألنه املفعول الثاين، وذلك نحو قوله تعاىل) ًمثال( £Js9 ur z> Îé àÑ 

ßû øó $# zO tÉ öç tB ¸x sW tB # så Î) y7 ãBöq s% çm ÷Z ÏB öcr ëâ ÅÁ tÉ﴾)٣(   . 


$﴿: يف) ماذا(إعراب  ¨Br&ur tûïÏ%©!$# (#rãç xÿü2 öcqä9q à) uã sù !# så$ tB yä#uë r& ª! $# #xã»yg Î/ Wx sVtB﴾ 
إذا دلـت ـعـىل اـسـتفهام، ) ـمـاذا(تكـاد تتـفـق كلـمـة النحـويني ـعـىل أن 

ـمـاذا (: ، مـثـل)ذا( ووـصـلت بجمـلـة فعلـيـة يمـكـن أن يـعـود منـهـا عاـئـد إىل
 :)٤(فيها إعرابان  املسألة، أنه جيوزة ومثل آي،)تريد؟

، يف حمـل نصـب )ذا(و) مـا(اسم اسـتفهام مركـب مـن ) ماذا(أن -١
 ؟أرادما : مفعول به مقدم للفعل بعدها، ومجلته حينئذ فعليه يف معنى

اسـم موصـول يف ) ذا(اسم استفهام يف حمل رفع مبتـدأ، و) ما(ن أ-٢
، )مـا( خرب املبتدأ، واجلملة الفعلية صلة املوصول، وفيها عائـد إىل حمل رفع

                                                
 . ٧٥لنحل سورة ا) ١(
 . ١١٢سورة النحل ) ٢(
 . ٥٧سورة الزخرف ) ٣(
ًوأجاز بعضهم كابن مالك إعرابا ثالثا، وهو أن تكون ) ٤( ًاسم استفهام مفعوال للفعـل بعـده، ) ما(ً

 ورشح الكافية الشافية -١/١٩٦رشح التسهيل : لغو زائدة، واجلملة حينئذ فعلية، انظر) ذا(و
َّعـم ذا : املجـرورة بحـرف جـر) مـاذا: (اسـه أن يقـال يف، وهذا القول ضعيف؛ إذ قي١/٢٨٢ َ

َّتسأل؟ وهو ال يقال، كـام أن القـول بزيـادة األسـامء عـىل التحقيـق غـري جـائز، انظـر الكتـاب : ُ
 -٣٩٧ واملغـنــي -٣/١٥٠ ورشح املفصــل البــن يعــيش -٣٧٢ والبغــداديات -١/٤٠٥

 .١/١٣٩والترصيح 



 
 

  
 

 أراده؟ما الذي : واجلملة حينئذ اسمية يف معنى
، ولكن مجهـورهم )١(يف اآلية اإلعرابني) ماذا(ولذا أجاز املعربون يف 

ِّخيتار فيها إن كان هلا جواب أن توافق جواهبا، فإذا أجيبت بجملة فعلية قدر  ُ ٍ ُ
ُعراب األول ، وإذا أجيبت بجملة اسمية قدر فيها اإلعراب الثاين ، فيها اإل ُِّ ُ ُ

 .وإذا مل يكن هلا جواب فاإلعرابان جائزان
ـا أـنـه أـجـاز اإلـعـرابني، إال أـنـه جـعـل  واملنـقـول ـعـن اـبـن كيـسـان هـن

، ومعنى إجادته هذه أنـه يـرجح كـون اجلـواب يف )٢(اإلعراب األول أجود
@ë﴿: وهو قوله-اآلية  ÅÒ ãÉ ¾ Ïm Î/ # Zéç ÏV ü2 ....﴾-أراد أن :  مجلة فعلية عىل تقدير

 .َّيضل، ثم حذف صدر اجلواب


$﴿: يف) ًمثال(إعراب  ¨Br& ur tûïÏ%©!$# (#rãç xÿ ü2 öcq ä9qà) uã sù !# så$ tB yä#uë r& ª! $# #xã» yg Î/ Wx sVtB﴾ 
: ، وقيـلمتييـز: يف هذه اآلية ثالثـة إعرابـات، فقيـل) ًمثال(يف إعراب 

 .)٣(منصوب عىل القطع: ٌحال، وقيل
                                                

 ومـعـاين -٤/٢٤٢، ٤٤٤-٢/٤٤٣الشـجري  وأـمـايل ابـن -٤٠٦-١/٤٠٥الكتـاب : انظـر) ١(
 وإعراب النحـاس -١٩٦، ٣/١٩٤ ومعاين الزجاج -٢/٣٨٢، و١٧٢، و١/٥٣األخفش 

ـاريس -٢/٣٩٤ ـي -١/٣١٦ واحلـجـة للـف ـكل مـك ـامل -٤١٨-١/٤١٧ ومـش ـان للـك  والبـي
 -١٩٧-١/١٩٦ ورشح التـسـهيل -٧٩٤-٢/٧٩٣ والتبـيـان للعـكـربي -٢/٧٧األنـبـاري 

 .  ١/١٦٦ والدر املصون -١/٥٢٩ واالرتشاف -٢٦٣-١/٢٦٢، و٥/٤٧٣والبحر املحيط 
 . ١/٢٤٤ وتفسري القرطبي -١/٢٠٤إعراب النحاس : انظر) ٢(
 -١/١٢٢ والكشاف -٢/٧٧٤ ومشكل مكي -١/٢٠٤إعراب النحاس : انظر اإلعرابات يف) ٣(

 والبحـر -١/٢٤٤ وتفسري القرطبـي -١/٤٤ والتبيان للعكربي -٢/١٢٦والتفسري الكبري 
= 



 

 

 

ًفجمهور املعربني قدموا كونه متييزا، أي ، وهذا هو اإلعراب ٍلَثَن مِم: َّ
، ))؟اً هبذا جوابَماذا أردت(( :ٍّثَ غٍ بجوابَكقولك ملن أجابالظاهر،  فهو 

شـري إليـه ُألنه من حيـث أوعىل ذلك يكون من التمييز الذي جاء للتوكيد؛ 
 .ٌلَثَنه م أَمِلُع

َّثم أجاز كثري من املعربني بعد ذلك أن يكون حـاال، إمـا  ً  ،)هـذا(مـن ٌ
ًمتمثال: ، أي)اهللا(، أو من ًال بهَّثَمَتُ م:أي ِّ َ َُ. 

وأمــا النصــب عــىل القطــع فمنســوب إىل أيب العبــاس ثعلــب وإىل 
ًالـكـوفيني عموـمـا، ومـصـطلح القـطـع مـصـطلح ـكـويف ال يثبـتـه البرصـيـون، 

هبـذا : (أن يتبـع مـا قبلـه، فيقـال) املثل(وفيني أن األصل يف ومعناه عند الك
ِ، فلام قطع عن التبعية بتنكريه انتصب عىل القطع، )ِاملثل واالستدالل عىل ((ُ

 . )١())النحو  يف مبسوطاتٌبطالن ما ذهب إليه الكوفيون مذكور
ٌهو منصوب ((: هنا قوله) مثل(والذي جاء عن ابن كيسان يف إعراب 

َـيـز اـلـذي وـقـع موـقـع اـحلـالـعـىل التمي ، واـلـذي يظـهـر يل أـنـه يرـيـد أـنـه )٢())َ
منصوب عىل احلال اجلامد املؤول باملشتق؛ ألن من شـأن التمييـز أن يكـون 

َمثل(باجلوامد، فـ ًمتمـثال بـه(جامـد ولكنـه هنـا مـؤول بمشـتق وهـو ) َ َّ َ أو ) َُ
ًمتمثال( ِّ َ  كيسـان بيـان كام سبق يف بيان اإلعراب الثـاين، ومل يـأت عـن ابـن) َُ

 ؟ )اهللا(أم ) هذا(أ: صاحب احلال
                                                

 . ١/١٦٦ والدر املصون -١/٢٦٩ املحيط =
 . ١/٢٦٩البحر املحيط ) ١(
 . ١/٥٧ وفتح القدير -١/٢٤٤ وتفسري القرطبي -١/٢٠٤إعراب النحاس ) ٢(



 
 

  
 


ًرغدا(إعراب  َ $﴿: يف) َ uZù= è%ur ãP yä$ t«̄» tÉ ô` ä3óô $# |MRr& y7 ã_ ÷ryóur sp ¨Y pgø:$# üxä. ur $yg ÷ZÏB #́â xîuë﴾ 

ًرغدا( َ ُرغ ُد العيش(ُمصدر الفعل ) َ َِ ، وقد وقع هنا موقع احلال، فهو )َ
O¢﴿: نحو èO £` ßg ãã ÷ä$# y7 oYè Ï? ù' tÉ $ \ä ÷è yô﴾)و)١ ،﴿¢O èO í ÎoT Î) öN åk èE öq tã yä # Yë$ yg Å_﴾)ُجئت ((، و)٢

ًركضا  .))ًقتلته صربا(( و،))ْ
ِويف إعراب املصدر وتقدير مجلته هنا خالف بني النحويني يبلـغ سـتة  ِ

أنـه مفـعـول : ٌأـنـه حـال، والثـاين: إعرابـات، تعـود إىل قـولني، القـول األول
 .مطلق

 :)٣(بات والتقدير فعىل التفصيل اآليتوأما اإلعرا
ٌجئت راكضا، ويأتينك ساعيات، فاملصدر نفسه حال : أن التقدير-١ ٍ ً ُ

 .، وهو قول سيبويه واجلمهور)٤(مؤولة بالوصف
ٍجئت ذا ركض، ويأتينك ذوات سعي، فاملصدر حال : أن التقدير-٢ ِ ٍ ْ َ ُ

                                                
 . ٢٦٠سورة البقرة ) ١(
 . ٨سورة نوح ) ٢(
 -٥/٢٢٦٦ ومتهيد القواعد -١٨٨ ومنهج السالك أليب حيان -٢/٣٢٧رشح التسهيل : انظر) ٣(

 -٤/١٤ واهلمع -١/٣٧٤ والترصيح -٢/١٧٢ورشح األشموين 
: ٌويرى بعض النحويني أن رأي سيبويه يف ذلك أن املصدر حال من ضـمري مصـدر الفعـل، أي) ٤(

ًيأتينكه سعيا، وجئته ركضا، أي ُيأتينك اإلتيان حالة كونه سعيا، وجئت حالـة كـون املجـيء : ً ً
ًكاله رغدا، أي: ًسعيا، ويقدرون اآلية عىل مذهبه َ ًكل حالة كونه رغـداكال األ: َ َ َ البحـر : انظـر. َ

: ، وانظر٢٢٦ ورشح قطر الندى -٨٥٥ واملغني -١/١٨٩ والدر املصون -١/٣٠٩املحيط
 . ١/١٨٧املسائل النحوية والرصفية التي حتتمل وجهني أو أكثر يف كتاب سيبويه لرشيد احلريب 



 

 

 

ُغري مؤولة، وكان مضافا إليه، واملضاف هو احلال، فلام ح ِذف املضاف قـام ً
 . َاملصدر مقامه وانتصب انتصابه

ًجئت أركض ركضا، ويأتينك يسعني سعيا، فاملصدر : أن التقدير-٣ ََ ً ُ ُْ ْ َْ ُ
ًمفعول مطلق منصوب بفعل حمذوف، مجلة هذا الفعل هـي الواقعـة حـاال، 

 .)١(وهذا منسوب إىل األخفش واملربد
ًركـضـت ركـضـا، ويـسـعني ـسـعيا، : أن التـقـدير-٤ ً ُ ْْ ََ فاملـصـدر مفـعـول َ

مطلق منصوب بالفعـل املـذكور عـىل تأويلـه بفعـل مـن لفظـه، وهـذا قـول 
 .الكوفيني
ٍجئت جميء ركـض، ويأتينـك إتيـان سـعي، فاملصـدر : أن التقدير-٥ َ ٍ َ ُ

ِمفعول مطلق عىل حذف مصدر مضاف قبله هو املفعول املطلق، فلام حذف  ُ ٌ
 .َاملصدر املضاف قبله قام هو مقامه وانتصب انتصابه

ًجئـت جميئـا ركضـا، ويأتينـك إتيانـا سـعيا، فاملصـدر : أن التقدير-٦ ً ً ً ُ
َمفعول مطلق عىل حذف موصوف قبلـه، فلـام حـذف موصـوفه قـام مقامـه  ِ ُ

 .وانتصب انتصابه
ـن  ـه ـم ـذي وجدـت ـذا األســلوب، واـل ـذا االخــتالف يف إعــراب ـه ـه

 :)٢(إعرابات يف آية املسألة إعرابان
                                                

 األول والثالـث، وانظـر ، حيتمـل اإلعـرابني٤/٣١٢، ٢٦٨، ٣/٢٣٤كالم املربد يف املقتضب ) ١(
 .  ٣/٢٣٤تعليق املحقق 

 واملـحـرر -١/١٣١ والكـشـاف -١/٨٧ ومـشـكل مـكـي -١/٢١٣إـعـراب النـحـاس : انـظـر) ٢(
ـوجيز  ـربي -١/١٢٧اـل  واـلـدر املصــون -١/٣٠٩ والبـحـر املـحـيط -١/٥٢ والتبـيـان للعـك

= 



 
 

  
 

ًرغدا(أن -١ َ ِكـال أكـال رغـدا، فحـذف :  تقـديرمفعول مطلق، عىل) َ ُ ً َ َ ً ْ َُ
َوهو مصدر مفعول مطلـق، فنـاب نعتـه منابـه، وانتصـب ) ًأكال(املوصوف  ُ

 .انتصابه، فصار هو املفعول املطلق
ًرغدا(أن -٢ َ ِكال طيبني مهنأين: ٌحال مؤولة، والتقدير نحو) َ َْ َ َ َِّّ ُ ِْ َ. 

ًون مصدرا يف وجيوز أن يك((: والذي قاله ابن كيسان يف إعراب اآلية
ِّ أنـه جيـوز التقـدير األول، ))وجيـوز((، ونفهـم مـن قولـه )١())موضع احلـال

َّوجيوز معه تقديرا آخر، ولعل هذا التقدير اآلخر يكشفه قول ابن كيسان يف  ً ِّ
َباب ما ينصب عىل إضـامر الفعـل، كـل يشء حسـن يف موضـعه ((: املوفقي َ ُُ ُّ

ُأسحب : ، أي)٢()ًأتى بزيد سحبا(و.... الفعل وإضامره فالنصب حيسن فيه 
ًقتل عمرو صربا(و.... ًسحبا  ٌ َ ِ ًصرب صربا: ، أي)ُ ْ َ ََ ، فهذا الكـالم جييـز يف )٣())َ

 .  اآلية التقدير الثالث املنسوب إىل األخفش واملربد


ól﴿: يف) ِمن(نوع  Ìç øÉäÜ $ uZs9 $ ®ÿÊE àM Î6 . è̂? ÞÚöëF{ $# . Ï̀B $ ygÎ=ø) t/﴾ 
يف املوضعني يف هـذه اآليـة، وبعضـهم ) ِمن(اختلف املعربون يف نوع 

ِيفصل وبعضهم جيمل، ويرتبط ذلـك بـإعراب  ْ ُ ، وملخـص القـول )بقلهـا(ِّ
                                                

 .٢٢٦ ورشح قطر الندى -٨٥٥ ومغني اللبيب -١/١٨٩ =
 -١/٨٧َّ، وقد ترصف مكي يف مشكله ١/٣١٠سري القرطبي  وتف-١/٢١٣إعراب النحاس ) ١(

َّ فجعلوا ما جوزه ابن ١/٢٣٤ واأللويس يف روح املعاين -١/٣٠٩وأبو حيان يف البحر املحيط 
 .كيسان هو قوله الوحيد

ًأتيت بزيد سحبا: (َّكذا، ولعل صوابه) ٢( ٍ  . ِّ؛ ألن كل األمثلة الكثرية قبله مسندة إىل املتكلم)ُ
 . ١٢١وفقي البن كيسان امل) ٣(



 

 

 

 :)١(فيها يعود إىل إعرابني
مكـررة مـع ) ِمن(، و)َّمما تنبت: (يف قوله) ما(بدل من ) بقلها(أن -١

الثانيـة كمعنـى ) ِمـن(نـى البدل لدخوهلا عىل املبـدل منـه، وعليـه يكـون مع
 .)٣(االبتداء: ، وقيل)٢(معنامها التبعيض: األوىل، فقيل

 اتفـاق معنـى احلـرفني، فجعلـوا األول للتبعـيض )٤(ِومل يراع بعضهم
 .والثاين لبيان اجلنس

 ،)ما( العائد إىل  من الضمري حمذوفةحالمتعلقان ب) ِمن بقلها(أن -٢
َّمما: تقديره ) ِمـن(، فهي حينئذ لبيان اجلـنس، ون بقلهاِا مً كائنُ األرضُهُ تنبتِ

 .)٦(، وإما ابتدائية)٥(األوىل إما تبعيضية
ن ِم( :قوله((: والذي جاء عن ابن كيسان يف ذلك ما حكاه مكي، قال

 والثانيـة ، األوىل للتبعـيض)نِمـ(ـ فـ، بإعـادة اخلـافض)مـا(ن ِ مٌبدل) بقلها
 .)٧()) عىل قول ابن كيسان،للتخصيص

                                                
 واملحـرر -١/٢٣١ وإعـراب النحـاس -١/٣٥٠تفسـري الطـربي : انظر مع املراجـع القادمـة) ١(

َّ، وقد قدم األخفش ١/٤٢٤ وتفسري القرطبي -١/٦٨ والتبيان للعكربي -١/١٥٣الوجيز 
كلم عىل َّاألوىل تبعيضية، ثم جوز أن تكون زائدة، ولكنه مل يت) ِمن( أن تكون ١/٩٨يف معانيه 

 . الثانية) ِمن(
 . ١/٣٠٩هذا اختيار أيب حيان يف البحر املحيط ) ٢(
 . ٤٢٩َّجوزه ابن هشام يف مغني اللبيب ) ٣(
 . ١/٢٤٠َّجوزه السمني يف الدر املصون ) ٤(
 واأللـويس يف روح -١/١٠٦ وأبو السعود يف تفسـريه -١/٣٣١البيضاوي يف تفسريه : َّقدمه) ٥(

 . ١/٢٧٤املعاين 
 . ٤٢٩َّ جوزه ابن هشام يف مغني اللبيب )٦(
 . ١/٩٦مشكل إعراب القرآن ) ٧(



 
 

  
 

 :ا نقله مكي تعليقاتويل عىل م
أين مل أجد هذا النقل عند غريه، حتى الذين اهتموا بنقل إعرابات -١

ابن كيسان، كالنحاس يف كتبه، والثعلبي يف تفسريه، والقرطبي يف تفسـريه، 
 .)١(وأيب حيان يف البحر املحيط

َّ يرـيـد ـبـه بـيـان اـجلـنس، وـقـد ـنـص أـبـو ))للتخـصـيص((: أن قوـلـه-٢ َ
 . املراد بالتخصيص بيان اجلنس هنا عىل أن)٢(حيان

ُّإن كان كل ما نقله مكي هو إعراب ابن كيسان فمعنـى ذلـك أنـه -٣ ْ
من أهل اإلعراب األول، لكنه من الذين مل يراعـوا اتفـاق معنـى احلـرفني، 
ـه؛ ألن احلــرفني إذا اختلــف معنامهــا كانــا كــاحلرفني  ُوهــذا يضــعف قوـل

 .)٣(املختلفني، وهذا ال جيوز يف البدل
ـل ْوإن ـه ـمـن أـه ـادر أـن ـه معـنـى اـحلـرفني فـقـط فاملتـب ـان املنـقـول عـن ُ ـك

 .اإلعراب الثاين


NèO öNçFR§﴿: يف) أنتم هؤالء تقتلون(إعراب  r& Ïä Iwàs ¯»yd öcq è=çG ø) s? öN ä3 |¡ àÿRr&﴾ 

ُهذه اآلية من اآليات التي كثر فيها اختالف املعربني، وكالمهم عليها 
 :)٤(رابنييعود إىل إع

                                                
 -١/٤٢٤ وتفسـري القرطبـي -١/٢٠٣ وتفسـري الثعلبـي -١/٢٣١إعـراب النحـاس : انظر) ١(

 . ١/٣٩٥والبحر املحيط 
 . ١/٣٩٥البحر املحيط : انظر) ٢(
 .١/٢٦٧البيضاوي  وحاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري -١/٣٩٥البحر املحيط : انظر) ٣(
 واملحرر الوجيز -١/١٦١ والكشاف -١/١٠٣ ومشكل مكي -١/١٦٧معاين الزجاج : انظر) ٤(

= 



 

 

 

حـال : فقيـل) تقتلـون(، وأما مجلة )هؤالء(مبتدأ خربه ) أنتم(أن -١
، ألن )هـؤالء(صـلة لــ: اسـتئنافية بيانيـة، وقيـل: ، وقيل)هؤالء(الزمة من 

 .هنا اسم موصول) هؤالء(
منادى : فقيل) هؤالء(، وأما )تقتلون(مبتدأ خربه مجلة ) أنتم(أن -٢

؛ ألن )أنـتم(تأكيد لفظي لــ: ء، وقيلياهؤال: حمذوف منه حرف النداء، أي
: منصـوب عـىل االختصـاص، أي: الضمري قد يؤكد باسم اإلشارة، وقيـل

 .أعني هؤالء
ًفهذه ستة إعرابات تفصيال، السادس منها هـو قـول ابـن كيسـان، إذ 

ـتم(((: ـقـال ـدأ)أـن ـَخَ ود، اـخلـرب)تقتـلـون( و، مبـت ـي)ـهـؤالء( ْتـَل  ـهبـا َّصَُخ ـل
 ومعنى كالمهـم ،)١())عىل احلال التي هم عليها مقيمونوا ُهِّبُاملخاطبني إذ ن
 . تقتلون-أعني هؤالء الناكثني الناقضني-أنتم : أن تقدير اآلية

: وما ذهب إليه ابن كيسان ال يرتضيه مجهور النحويني، قال أبو حيان
 النحويون عـىل أن التخصـيص ال يكـون بـالنكرات وال بأسـامء َّصَوقد ن((

ا بـاأللف ًفـَّعرُ أو م) ....ا يَأ( من لسان العرب أنه يكون ُأَواملستقر، اإلشارة
 ِوأكثر ما يأيت بعـد ضـمري.... ً وقد يكون علام ....أو باإلضافة  .... والالم
 فـابن كيسـان خيـالف ،)٢())بَ خماطـِ كام مثلناه وقد جـاء بعـد ضـمريٍمِّمتكل

                                                

 .  ١/٢٨٣ والدر املصون -١/٤٥٨ والبحر املحيط -١/٨٦ التبيان للعكربي -١/٤٥١ =
 وروح املعـاين -٢٨٤ والـدر املصـون -١/٤٥٨البحر املحيط : ، وانظر١/١٠٣مشكل مكي ) ١(

١/٣١٢ . 
 ورشح التسهيل -١٧/رشح املفصل : ، وانظر مصداق كالمه يف٤٥٩-١/٤٥٨لبحر املحيط ا) ٢(

= 



 
 

  
 

 .مجهور النحويني وجييز التخصيص بأسامء اإلشارة
ًراب ابن كيسان خمالفا ملـا عليـه مجهـور النحـويني، فكـذا وإذا كان إع

اإلعرابات الثالث والرابع واخلامس خمالفة ملا عليه مجهور البرصيني الـذين 
ًال جييزون جميء أسامء اإلشارة أسامء موصولة ِ، وال جييزون حذف حرف )١(َِ َ

ضـمري ، وال جييـزون توكيـد ال)٢(النداء مع األسامء املبهمة كأسـامء اإلشـارة
 .)٣(بأسامء اإلشارة

ـل قــول  ـة اإلعــراب األول، فيكــون مـث وأرجــح اإلعربــات يف اآلـي
 فاملراد اإلخبار عن الضمري ،))ًوها أنت ذا قائام(( ،))ًهأنذا قائام((: )٤(العرب

ًبالقيام، فلـام أخرب باسم اإلشارة عن الضمري انتصـب القيـام حـاال الزمـة،  ُ َّ
 .  )٥(ال، وأنت احلارض يف حال القيامأنا احلارض يف هذه احل: واملعنى

                                                

 . ٣/١٨٧ ورشح األشموين -٣/١٣٧٣ ورشح الكافية الشافية -٣/٤٣٤ =
ـر) ١( ـاب : انـظ ـراء -١/٤٠٤الكـت ـاين الـف  ورشح املفصــل -٧١٧-٢واإلنصــاف -٢/١٧٧ ومـع

 . ١/٢٨٩ واهلمع -٤/٢٣
 -١٧٩ والتسـهيل -٢/١٥ ورشح املفصـل -٤/٢٥٨ب  واملقتضـ-١/٣٢٥الكتـاب : انظـر) ٢(

 . ٣/٤٣واهلمع 
 . ٥/٢١١ واهلمع -٤/١٩٥٩ واالرتشاف -١/١٤٤تفسري الطربي : انظر) ٣(
 . ١/١٥٢ واألصول البن الرساج -٢/٦١) هارون(الكتاب : انظر) ٤(
رد ُمل يـ: ((٢/٣٥٣، ويف كتاب سيبويه ١/٢٨٣ والدر املصون -١/٤٥٨البحر املحيط : انظر) ٥(

ْأن يعرفه نفسه، كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غريه، هذا حمال، ولكنه أراد أن ) هذا أنت: (بقوله ََ ُ ْ ُ ُ َ َُ َ ِِّ
بهه، كأنه قال ُينَ َ ِّ ُاحلارض عندنا أنت، واحلارض القائل كـذا وكـذا أنـت: ُ ُ ، ويف األصـول البـن ))ُ

) ذا(و) ها(سامء املكنية بني َّإن كالم العرب أن جيعلوا هذه األ: وقال قوم: ((١/١٥٢الرساج 
 ))). ًها هو ذا قائام: (وينصبون أخبارها عىل احلال، فيقولون



 

 

 


$!﴿: َّمتعلق الكاف يف yJx. $ uZù= yô öër& öN à6ã Ïù Zwqßô uë ....﴾ 

َّانشقت كلمة املفرسين واملعربني يف متعلق الكاف هنا، فثالثـة أقـوال 
ا، َّ هلم جعلت املتعلق يف اآلية السابقة، وقول واحد جعله يف آية متقدمة جـد

 .وقول واحد جعله يف اآلية الالحقة
ِّوالرتجيح بني هذه اإلعرابات من عمل املفرس ال النحوي؛ العتامدها 

 .عىل معنى اآلية
، )١(والذي هيمنا هنا اإلعراب األخري؛ ألنه الذي قال به ابـن كيسـان

 مـن السـلف واملفرسيـن )٢())مجاعـة مـن املحققـني((وهو بـذلك ينضـم إىل 
ُإن املتعلق الفعـل :  قالواواملعربني؛ إذ þí﴿يف ) اذكـروين(ََّ ÎTrãç ä. øå$$ sù öN ä. öç ä. øå r&﴾)٣( ،

 .اذكروين كام ذكرتكم بإرسال رسول فيكم أذكركم: والتقدير
أحـد ((وأنبه هنا إىل خطأ من استنتج من إعراب ابن كيسان هـذا أنـه 

 التفسـري  فالذين نقلوا هذا،)٤())القالئل الذين قالوا إن الكاف تأيت للتعليل
، )٥( نقلوه عىل معنى التشـبيه ال التعليـل-ومنهم ابن كيسان-عمن قالوا به 

: ِّكام سبق يف تقدير اإلعراب األول، ويرصح بعضـهم بالتشـبيه عـىل تقـدير
                                                

 . ١/٦١٧ والبحر املحيط -٢/١٩تفسري الثعلبي : انظر) ١(
 . ١/١٢٨التبيان للعكربي ) ٢(
 . ١٥٢سورة البقرة ) ٣(
 .١٣٩حممد إبراهيم البنا ص. ابن كيسان النحوي لـ د) ٤(
 . اهلامش قبل السابقانظر مراجع ) ٥(



 
 

  
 

َّ، إال أن بعض املتأخرين جوزوا )١(ًفاذكروين ذكرا مثل ذكرنا لكم باإلرسال
 .)٢(أن تكون الكاف هنا التعليل


b﴿: وما بعدها يف) ما(إعراب  Î) (#rßâö6 è? ÏM»s%yâ¢Á9 $# $ £JÏèÏZ sù }ë Ïd﴾ 
َنعم(بعد ) ما(إذا جاءت  ْ َبئس(و) ِ ْ فلها ثالثة أحوال، إما أن يتلوهـا ) ِ

ٌبئسـام تـزويج وال مهـر((: اسم، كآية املسألة، وكقول العرب ْ  وإمـا أن ،)٣())ِ
$﴿: يتلوها فعل، كقوله تعـاىل yJ |¡ ø¤ Î/ (# ÷rué tI ô© $# ÿ¾ Ïm Î/ öN ßg |¡ àÿR r&﴾)وقولـه)٤ ، :﴿¨b Î) ©!$# 

$ K Ïè ÏR / ä3 Ýà ÏètÉ ÿ¾ Ïm Î/﴾)دققتـه دقـا ((: ، وإما أال يتلوها اسـم وال فعـل، كقـوهلم)٥ ْ ََ ُ َُ
َّنعام ِ ِ(()٦(. 

، وأمـا األوىل )٢٠(أما احلالة الثانية فسيأيت الكـالم عليهـا يف املسـألة 
 يف )٨( والتفسـري)٧(ألة، وقد ذكـرت كتـب النحـوفهي التي هتمنا يف هذه املس

                                                
 . ١/٦١٧البحر املحيط : انظر) ١(
 . ١/٤١٠ والدر املصون -١/٦١٧البحر املحيط : انظر) ٢(
ـراء : انـظـر) ٣( ـاين الـف ـاين الزـجـاج -١/٥٨مـع ـة -١/١٧٣ ومـع  ورشح -١٣/٧٤ وـهتـذيب اللـغ

 . ٣/٩التسهيل 
 . ٩٠سورة البقرة ) ٤(
 . ٥٨سورة النساء ) ٥(
 . ٣٩١ ومغني اللبيب -١٢/٥٨٧ ولسان العرب -٤/١٧٥املقتضب : انظر) ٦(
ــر) ٧( ــداديات : انـظ ــريايف -٢٥١البـغ ــهيل -٤/٤٦ ورشح الـس  واالرتشـــاف -٣/٩ رشح التـس

 ورشح األشـموين -٣/٩٨ وتوضـيح املقاصـد للمـرادي -٣٣٨ واجلنى الـداين -٤/٢٠٤٣
 . ٥/٣٨ واهلمع -٢/٩٧ والترصيح -٣/٣٦

ـريهم لقوـلـه تـعـاىلوأغـلـب ـكـالم أـهـل التفـسـري ـعـىل ذـلـك يف) ٨( $﴿:  تفـس yJ|¡ ø¤Î/ (# ÷rué tI ô©$# ÿ¾ Ïm Î/  
= 



 

 

 

 :هنا ثالثة أقوال) ما(
أـهنـا نـكـرة تاـمـة ـغـري موـصـوفة، يف موـضـع نـصـب ـعـىل التميـيـز، -١

ًنعم شيئا هي: املخصوص باملدح، والتقدير) هي(والفاعل مضمر، و َ ْ ِ. 
املخصـوص ) هي(أهنا معرفة تامة غري موصوفة، وهي الفاعل، و-٢

ُعم اليشء هيِن: باملدح، والتقدير َ ْ. 
ْتركبت مع الفعل، فال موضع هلا من اإلعـراب، و) ما(أن -٣ ِ ) هـي(َّ
 .الفاعل

ٍوالقوالن األوالن مها املشهوران عند النحويني، وقد نرص كل واحد  َّ َ
، )١(ٌمنهام عدد من كبار النحـويني، وأمـا الثالـث فلـم أجـده إال عنـد الفـراء

 .)٣(خرين، وذكره بعض املتأ)٢(ونقله عنه النحاس
َنعـم(((: أما ابن كيسـان فقـد قـال ْ َبـئس(و) ِ ْ ترفعـان مـا فيـه األلـف ) ِ

َوالالم، وتنصبان ما سقطتا منه، ثم ترفعان بعد االسـم املمـدوح واملـذموم  ُ
ٌنعم الرجل زيد: (هبام، تقول ُ َ ْ ٌبئس رجال عمرو(و) .... ِ ً َ ْ ) ما(وتدخل ) .... ِ

َنعـم مـا : (فيهام فرتفع ما بعـدها، نحـو ْ b¨﴿، وكـذلك )ٌزيـدِ Î) ©!$# $ K Ïè ÏR / ä3 Ýà ÏètÉ 

                                                

= öN ßg |¡ àÿR r& ﴾] ١/١٠٤ ومشكل مكي -١/٢٤٧إعراب النحاس : ، انظر]٩٠سورة البقرة- 
 -٢/٢٨ وتفسـري القرطبـي -١/١٠٨ والبيان للكـامل األنبـاري -١/١٧٨واملحرر الوجيز 
 . ١/٢٢٩ون  والدر املص-٣٣٨ُ واملجيد للصفاقيس -١/٤٧٢والبحر املحيط 

 . ١/٥٧معاين الفراء : انظر) ١(
 . ١/٢٤٧يف إعراب القرآن ) ٢(
 . ٣/٣٦ ورشح األشموين -٣٣٨ واجلنى الداين -٤/٢٠٤٣االرتشاف : مثل) ٣(



 
 

  
 

ÿ¾ Ïm Î/﴾و ،﴿b Î) (#rßâ ö6 è? ÏM» s% yâ ¢Á9 $# $ £J Ïè ÏZ sù }ë Ïd﴾ـــدان(، و ـــذا الزـي ِحـب َّ ـــذا (، و)َ َّحـب َ
ٌحبذا هند(، و)الزيدون َّ َ((()١( . 

ِّ والذي يظهر يل من كالمه أنه من أهل القول الثالث، ويبني ذلك من  ُ
 :ُكالمه مواضع

) مـا(، فجعـل )علـيهام: (، ومل يقل))فيهام) ما(خل وتد((: أنه قال-١
 .يصريان بالرتكيب كالكلمة الواحدة) ما(ًبعد دخوهلا جزءا منهام؛ ألهنام مع 

 ظاهره أن فعل املدح والذم هـو الـذي ،))فرتفع ما بعدها((: قوله-٢
ً، وهذا ال يتأتى إال عىل القول الثالث، الذي جيعلـه فـاعال )ما(يرفع ما بعد  َّ

ل املدح والذم، أمـا يف القـولني األول والثـاين فهـو املخصـوص باملـدح لفع
 .والذم، وهو إما مبتدأ وخربه ما قبله وإما خرب مبتدؤه حمذوف

َكونه قرن بني -٣ َ﴿$ KÏè ÏR / ä3ÝàÏè tÉ ﴾و﴿$£JÏè ÏZsù }ë Ïd﴾)٢(. 
، ومفهـوم كالمـه أن ))) ....حبذا الزيـدان.... (وكذلك ((: قوله-٤

، )مـا(فرفع ما بعد ) ما(ثل فعل املدح والذم إذا دخل فيه م) حبذا الزيدان(
َّحب(فـالفعل  وهـو -) ذا(فيرتكب معهـا، فريفـع مـا بعـد ) ذا(تدخل فيه ) َ

 ً. فاعال-)الزيدان(
هو قول كثري من النحويني، ) حبذا الزيدان(ما ذكرته هنا يف : فإن قيل

) الزيـدان(، و)اذ(إن الفاعـل :  أنه خـالفهم، وقـال)٣(ُونقل عن ابن كيسان
                                                

 .  ٢٧١، واألخرى من سورة البقرة ٥٨، واآلية األوىل من سورة النساء ١٢١املوفقي البن كيسان ) ١(
 ). ٢٠(يف املسألة ) ٢(
 .٥/٤٦ واهلمع -٢/٩٩ والترصيح -٢/١٤٣ واملساعد البن عقيل -٤/٢٠٦٠االرتشاف : انظر) ٣(



 

 

 

 .، فال يستقيم ما احتججت به)ذا(بدل من 
ُأما كالم ابن كيسان هنا فال يدل عىل ما نقل عنه، ولعل اخللـل : ُقلت

 عنـه يف )١(ُيف النقل عنه يف هذه املسألة نايشء من خلل آخـر، وهـو أنـه نقـل
ٌنعم الرجل زيد(نحو  ُ َ ْ م بدل من الفاعل، وكـال) ٌزيد(ٌفاعل و) الرجل(أن ) ِ

ابن كيسان هنا ال يدل عىل هذا اإلعراب، ولعل سبب اللـبس يف النقـل أن 
ًاجلمهور جعلوا فعـل املـدح والـذم رافعـا لفاعلـه فقـط، وأمـا املخصـوص 

 مبتـدأ أو خـرب، أمـا ابـن -ًكام سبق قريبا–ًفليس مرفوعا به، بل هو عندهم 
والـذم مرفوعـان بفعـل املـدح ) ٌزيد(و) الرجل(كيسان فريى أن املرفوعني 

َنفسه، وهذا واضح من كالمه السابق، ولكنه مل يذكر أن املرفوع الثاين بدل 
َّمن الفاعل، فإن كان نص عىل ذلك يف نقل آخر عنه فـذاك، وإال فيظهـر أن 
هذا اإلعراب اجتهاد من بعض املتأخرين يف تفسري كالمـه، وقـد جـاء عـن 

َنعـم ( نحو إعراب ابن كيسان، فقد جعل الفاعل اسم)٢(الكسائي ْ األول، ) ِ
َنعم(واملخصوص اسم  ْ َنعم(الثاين، أي أهنام مرفوعان بـ) ِ ْ ُ، ومل ينسب إليـه )ِ

ُمثل ما نسب إىل ابن كيسان ُ. 
عند ابن كيسان ) َّحبذا الزيدان(َّثم ترتب عىل ذلك أن جعلوا إعراب 

ٌنعم الرجـل زيـد(مثل اإلعراب الذي نسبوه إليه يف  ُ َ ْ ، وإال فـإن كـالم ابـن )ِ
                                                

 .  ٢/٩٧ والترصيح -٣/٣٧رشح األشموين : انظر) ١(
ُ، وحررت يف رسالتي للعاملية ١/٤٥٨تفسري الطربي : انظر) ٢( ًما أعربه الكسائي من القرآن، مجعا (َّ

، وقـال نحـو كـالم الكسـائي )اين القرآنمع( أن هذا النص للكسائي من كتابه ٢٠٨) ودراسة
 . ٦٧ُّاخلاوراين يف القواعد والفوائد يف اإلعراب 



 
 

  
 

َّنعـام (مثـل ) حبـذا الزيـدان(سان هنا ال يدل عىل ذلك، بل يـدل عـىل أن كي
ٌنعم الرجل زيد(ال مثل ) ٌزيد ُ َ ْ ِ.( 


&É>ù﴿: َّمتعلق الكاف يف yâü2 ÉA#uä tb öq tãóèÏù tûïÏ% ©!$# ur Ï̀B óO ÎgÎ= ö6s% 4 (#q ç/¤ã x. $ uZÏG»tÉ$ t«Î/﴾ 

َّاختلف يف متعلق الكاف يف اآل وهـو -، أوهلـا )١(ية عـىل عرشة أقـوالُ
ِدأهبم كداب آل فرعون، :  أنه خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره-أظهرها وأقواها ْ َ ُ ْ َ

ًوقوالن جيعالنه متأخرا، واألقوال الباقية جتعله متقدما ًِّ. 
ًوحيتمـل ـعـىل بعـد أن تكـون معلقـة بــ((: قـال ابـن كيسـان َّ ٍ ْ ، )َّـكـذبوا(ُ

 .)٢())كافرين ال ضمري آل فرعونضمري ال) َّكذبوا(ويكون يف 
ْفابن كيسان هنا يذكر إعرابا ال خيتـاره، بـل يعـرتف بضـعفه وبعـده،  ُ ً
ولعل سبب استبعاده إياه كونه خالف ظاهر اآلية؛ إذ يتبـادر إىل الـذهن أن 

 . آلل فرعون ال لكفار قريش غريهم) كذبوا(الضمري يف 
ًعرابـا آخـر، ومل أقـف ِّوكالم ابن كيسان هنا يدل عىل أنه يقدم عليـه إ

 .َّعىل إعرابه املقدم

                                                
 ومشكل -١/٣٥٩ وإعراب النحاس -١/٣٨٠ ومعاين الزجاج -١/١٩١معاين الفراء : انظر) ١(

 والبحر -١/٢٤١ والتبيان -٤/٢٢ وتفسري القرطبي -١/٣٣٤ والكشاف -١/١٥٠مكي 
 . ٢/٢١ن  والدر املصو-٢/٤٠٦املحيط 

 . ١/٣٥٩معاين القرآن البن النحاس ) ٢(



 

 

 


¥ö@è% /ä3ã﴿: بكرستني يف) ٍجنات(إعراب  Îm; tR ätr& 9éöç yÇ Î/ Ï̀iB öN à6 Ï9º så 4 tûïÏ% ©# Ï9  

(# öq s) ¨? $# yâZÏã óOÎgÎn/ uë M»̈Y y_﴾ 
بـدل : ، فقيـل)٢(بكرستني ثالثة إعرابات) ٍجنات ()١(يف إعراب قراءة

، فحكمهـا النصـب؛ ألن )ٍبخري(بدل من : ، فحكمها اجلر، وقيل)ٍريخ(من 
 ).أعني(منصوبة بإضامر : ، وقيل)ِّأؤنبئكم(املفعول الثاين لـ) بخري(

ـدل، ) ٍجـنـات(وـجيـوز ((: أـمـا اـبـن كيـسـان فيـقـول ـاخلفض ـعـىل الـب ـب
 :ً، ونفهم من كالم ابن كيسان أمورا)٣())وبالنصب عىل إعادة الفعل

، والبـدل مـن )خري(ًجمرورة، بدال من ) ٍجنات(كون أنه جييز أن ت-١
:  فيه البدليـة بإعـادة حـرف اجلـر كقولـه تعـاىل)٤(املجرور بحرف اجلر جتوز

﴿ãbq ä3 s? $ oY s9 # Yâä Ïã $ oY Ï9 ¨rX{ $ tR Ìç Åz# uä ur﴾)وبعدمــه كقولــه تعــاىل)٥ ، :﴿y7 tRq è= t« ó¡ oÑ Ç` tã 

Ìç ök ¤¶9 $# ÏQ# tç ysø9 $# 5A$ tF Ï% Ïmä Ïù﴾)٦(. 

                                                
 والـدر املصـون -٢/٤١٧ والبحر املحـيط -١/٣٦١إعراب النحاس : هي قراءة شاذة، انظر) ١(

٢/٣٧ . 
 واملحرر -١/١٥١ ومشكل مكي -١/٣٦١ وإعراب النحاس -١/٣٨٤معاين الزجاج : انظر) ٢(

 .  ٢/٣٧ والدر املصون -٢/٤١٧ والبحر املحيط -١/٢٤٦ والتبيان للعكربي -١/٤١٠
 . ١/٣٦١إعراب النحاس ) ٣(
  ورشح -٣/٦٧ ورشح املفـصـل -٣/١١١ واملقتـضـب -١/١٥٢) ـهـارون(الكـتـاب : انـظـر) ٤(

 .  ٣/٣٣١التسهيل 
 . ١١٤سورة املائدة ) ٥(
 .٢١٧سورة البقرة ) ٦(



 
 

  
 

، )أؤنبـئكم(منصـوبة بإعـادة الفعـل ) ٍجنـات(ن تكـون أنه جييـز أ-٢
) بـخـري(ـبـدل ـمـن ) جـنـات(وـهـذا ـهـو اإلـعـراب الـثـاين يف الـقـراءة، أي أن 

ــ ـاين ـل ـئكم(املفـعـول الـث ـاف )١(املتـعـدي ملفـعـولني) أؤنـب ، ومفعوـلـه األول ـك
 :اخلطاب، وبيان ذلك أن يف عامل البدل قولني

بدل عىل نية تكرار العامـل، العامل يف املبدل منه، فليس اله أن: األول
قـول هـذا ، والبـدل معمـول لعامـل املبـدلفبل املبدل منه يف حكم الطرح، 

 .)٢(مجهور البرصيني
ّ، وال بد من إعادته، ولكنه بلفظهغري العامل يف املبدل منه، ه أن: الثاين

ًإما ظاهرا، وإما مقدرا، فالبدل من مجلة ثانية، ، البدل عىل نية تكرار العامل فً
 .)٣( الكوفينيهذا قولو

ويظهر من إعراب ابـن كيسـان أنـه مـن أهـل القـول الثـاين يف عامـل 
 .بالنصب عىل إعادة العامل يف البدل) ٍجنات(البدل؛ فلذا أعرب 

                                                
َأعلم(إىل ثالثة مفعولني إذا كان بمعنى ) أنبأ(يتعدى ) ١( َ ْ . فعولني إذا مل يكن بمعناه، ويتعدى إىل م)َ

 وحاشـية يـس عـىل الـترصيح -٢/٣٦ والدر املصـون -٤/١٤٣رشح الكافية للريض : انظر
 . ٢/٤٠ وحاشية الصبان عىل األشموين -١/٢٦٤

 واألصـول البـن الرساج -٣٩٩-٤/٣٩٥، ١/٢٧ املقتضـب -٣٦٩، ١/٧٥الكتاب : انظر) ٢(
 ورشح -١/٢٧٩ البن عصـفور  ورشح اجلمل-٢/١٠رشح الكتاب : ، ونرصوه يف٢/٤٦

 . ٣/٣٣٠ ورشح التسهيل -٣/٦٧املفصل 
 ورشح -١/٣١٧إعـراب النحـاس : ، وانظـر١٤٠، و٢/٧٣، و١/١٤١معـاين الفـراء : انظر) ٣(

 -٢/١٥٤ والبحـر -٣/٤٤ وتفسري القرطبـي -٣/٣٣٠ ورشح التسهيل -٣/٦٧املفصل 
 . ١/٥٢٧ والدر املصون -٢/٤٢٧واملساعد 



 

 

 

ً وأعرهبـا جـوازا نحويـا ال ) ٍجنـات( أجـاز -يف ظاهر كالمه-أنه -٣
ءة كـام يف قراءة، وهذا كثـري عنـد النحـويني واملعـربني، ومـا أجـازه هنـا قـرا

 .خترجيها يف أول املسألة


!» bَّ öúïÏe$!$# yâYÏãأ﴿:  يف قراءة الكسائي) َّأن(علة فتح مهزة  $# ÞO»n= óô M}$#﴾ 
 :)٢(بفتح اهلمزة مخسة إعرابات) َّأن ()١(يف ختريج قراءة الكسائي

¼﴿بدل مـن ) َّإن الدين عند اهللا اإلسالم(أن -١ çm ¯R r& Iw tm» s9 Î) ûw Î) uq èd﴾)٣( ،
 ....شهد اهللاُ أنه ال إله إال هو أن الدين : أي

$﴿يف ) القسط(أنه بدل من -٢ JJ Í¬ !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/﴾)ًقائام بالقسط أن : ، أي)٤
 ....الدين 
¼﴿أنه معطوف عـىل -٣ çm ¯R r& Iw tm» s9 Î) ûw Î) uq èd﴾ ،وحـذف حـرف العطـف ،ِ ُ

 .... الدين شهد اهللاُ أنه ال إله إال هو وأن: أي
َشهد(ًأن يكون معموال للفعل -٤ ِ : يف أول اآلية السابقة، عىل تقدير) َ

شهد اهللا أن الدين : ألنه ال إله إال هو، أو عىل تقدير.... شهد اهللاَ أن الدين 
                                                

 والنرش البن -٢٠٢السبعة البن جماهد : انظر. تح اهلمزة، وقرأ الباقون بكرسهاقرأ الكسائي بف) ١(
 . ٢/٤٦ والدر املصون -٢/٤٢٤ والبحر املحيط -٢/٢٣٨اجلزري 

 -٢/٣٤٩ واحلجــة للفــاريس -١/٣٧٠ ومعــاين النحــاس -١/٢٠٠معــاين الفــراء : انظــر) ٢(
ـان لألنبــاري -١/٤١٢ واملحــرر الــوجيز -١/٣٩٩والكشــاف   وتفســري -١/١٩٥ والبـي

 . ٢/٤٦ والدر املصون -٢/٤٢٤ والبحر املحيط -٤/٤٣القرطبي 
 . ١٨سورة آل عمران ) ٣(
 . ١٨سورة آل عمران ) ٤(



 
 

  
 

 .بأنه ال إله إال هو.... 
: يف آخر اآليـة السـابقة، عـىل تقـدير) احلكيم(ًأن يكون معموال لـ-٥

 ....احلاكم بأن الدين : أي.... ن احلكيم بأن الدي
وأظـهـر ـهـذه اإلعراـبـات اإلـعـراب األول، وـهـو اـلـذي ـقـال ـبـه اـبـن 

ٌالثانية بدل من األوىل؛ ألن اإلسالم تفسـريه املعنـى ) َّأن(((: كيسان، ولفظه
 .)١())الذي هو التوحيد

فابن كيسان ممن يرى اإلعراب األول، ويضيف يف كالمـه بيـان نـوع 
 . من البدل املطابق، وهذا معنى مجلته التعليليةالبدل، فهو عنده


«Å̀3﴿: العاطف يف s9 ur (#qçRq ä. z̀ ¿ÍhäÏY»/ uë﴾ 

 .)٢())للتحقيق) ْلكن(الواو هي العاطفة، و((: قال ابن كيسان
إذا اجتمع الواو : ، أي)ْولكن(َّيتكلم ابن كيسان هنا عىل العاطف يف 

 النون، وهي مسـألة خالفيـة يف النحـو، إال أهنـا حتتـاج إال الساكنة) ْلكن(و
 : )٣(بيان، فاملعطوف يف اآلية إما أن يكون

ُيؤتيـه(ًمفردا، وهـو فعـل مضـارع معطـوف عـىل -١ َ ُِ يف أول اآليـة، ) ْ
َما كان لبرش أن يؤيته اهللاُ الكتاب : والتقدير َولكن يقـول .... َثم يقول .... َ ْ

                                                
 . ٤/٤٣ وتفسري القرطبي -١/٣٧٠معاين القرآن البن النحاس ) ١(
 . ١/٣٩٠إعراب النحاس ) ٢(
 وحاشية الشهاب عىل -٢/١٤٧ والدر املصون -١/٣٩٠إعراب النحاس : انظر يف االحتاملني) ٣(

 . ٣/٢٠٨ وروح املعاين -٣/٧٧البيضاوي 



 

 

 

ـانيني، وـيـرجح  ـوا رـب üw﴿ُـهـذا االـحـتامل ـقـراءة َّكوـن ur öN ä. tç ãB ù' tÉ b r& (#räã ÏÇ G s?﴾)١( 
 .، فكلها أفعال متعاطفة)٢()يؤتيه( عىلًبالنصب عطفا 

ْولكـن ليقـل كونـوا : ًوإما مجلة، عـىل تقـدير-٢ ُ ولكـن هـو : ، أو....َ
 ....يقول 

، )٣(أربعة مذاهب) ْولكن(ًفإن كان املعطوف مفردا ففي العاطف من 
ِنسب إىل ابن  شرتط الـواو الزائـدة ُت، وال )ْلكن( العاطف  منها أن)٤(كيسانُ

 .قبلها، بل جيوز ذكرها وحذفها
َوإعراب ابن كيسان هنا ال يوافق ما نسب إليه يف كتـب النحـو ِ ؛ إذ )٥(ُ

، وأما كتب النحـو فتجعـل العـاطف )ْلكن(َّرصح هنا أن العاطف الواو ال 
إن اآلية عنده من عطف اجلمل ال مع الواو ودونه، إال أن يقال ) ْلكن(عنده 

 .املفردات
                                                

، والنصب قراءة ابن عامر وعاصم ومحزة، وقرأ باقي السبعة بالرفع، إال أن ٨٠سورة آل عمران ) ١(
 والبحـر املحـيط -٢/٢٤٠ والـنرش -٢١٣السـبعة : أبا عمرو كان خيتلس حركـة الـراء انظـر

٢/٥٣٠  . 
ٍومـا كـان لـبرش أن يـأمركم أن تتخـذوا : واملعنـى): ((هارون (١/٤٣٠ب قال سيبويه يف الكتا) ٢(

 )). املالئكة
 -١/٣٤٨ والبسـيط -٣/٣٤٣ ورشح التسـهيل -١/٢٢٤رشح اجلمل البن عصفور : انظر) ٣(

 -٣٨٥ واملغنـي -٥٨٧ واجلنـى الـداين -١/٤٩٥ والبحـر املحـيط -٤/١٩٧٥واالرتشاف 
 .٢/١٥٣والترصيح -٣/٩١ورشح األشموين 

 ورشح األشـموين -٣٨٦ ومغني اللبيـب -٥٨٨ واجلنى الداين -٤/١٩٧٥االرتشاف : انظر) ٤(
٣/٩١. 

 ). ْولكن(، ومل يتكلم عىل العطف بـ)ْلكن( عىل العطف بالواو والعطف بـ١١٢ِّتكلم يف املوفقي ) ٥(



 
 

  
 

 :)١(مذهبان) ْولكن(ًفإن كان املعطوف يف اآلية مجلة ففي العاطف من 
أن العاطف الواو، وهو قول أكثر املغاربـة، وظـاهر كـالم املـربد، -١

 .وابن الرساج
، وهو اختيار ابن أيب الربيع، وقـال إنـه ظـاهر )ْلكن(أن العاطف -٢

 .كالم سيبويه
آآلية عند ابن كيسان من عطف املفردات أم اجلمل؟ فإن : يظهريلوال 
ِّ مل يبني -وهو أول من نقل هذا اإلعراب عنه-َ تلميذ ابن كيسان )٢(َالنحاس

 وكونـه مجلـة، ثـم -َّوقدمـه-ًذلك، بل ذكر أن املعطوف حيتمل كونه مفردا 
 ).ْولكن(ذكر اخلالف يف العاطف من 

ضفناه إىل كالم ابن كيسـان يف إعـراب َّفإن صح ما يف كتب النحو، وأ
إن مذهبـه يف العـاطف مـن : اآلية وما نقلته عنه من املوفقي أمكن أن يقـال

) ْلـكـن(ًخيتلـف بـاختالف املعطـوف، فـإن كـان مفـردا فالعـاطف ) ْولكـن(
 .والواو زائدة غري الزمة، وإن كان املعطوف مجلة فالعاطف الواو

للتأكيـد، : ، أي))للتحقيق) ْنلك(و((: بقي معنى قول ابن كيسان هنا
) لـكـن(، فـصـارت )ْولـكـن(وذلـك أن أول اآلـيـة ـيـدل عـىل معـنـى ـمـا بعـد 

ُللتحقيق والتاكيد ال لالستدراك، فالبرش املؤتى الكتـاب إذا مل يـدع لـلرشك 
 ).ْلكن(فإنه يدعو إىل التوحيد، وهذا املعنى أثبته بعض املحققني لـ

                                                
ـن الرساج : انـظـر) ١( ـهيل -٤/١٠٨ واملقتضــب -١/٢٤٤األصــول الـب  -٣/٣٤٣ ورشح التـس

 .  ٣٨٥ ومغني اللبيب -٥٩١ واجلنى الداين -١/٣٤٨بن أيب الربيع والبسيط ال
 . ١/٣٩٠إعراب النحاس : انظر) ٢(



 

 

 

ًا كان املعطوف بعدها مفردا إهنا إذ) ْلكن(وملخص اخلالف يف معنى 
: للتأكـيــد وـقــد يـصــحبه االـســتدراك، وقـيــل: فـهــي لالـســتدراك، وقـيــل

لالستدراك وقد تأيت للتأكيد، وإذا كان املعطـوف مجلـة فهـي حـرف ابتـداء 
تأيت حرف تأكيد وتأيت : قد تأيت لإلرضاب، وقيل: إلفادة االستدراك، وقيل

 .)١(حرف استدراك


yJÎ6$﴿: يف) ما(نوع  sù 7pyJôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZÏ9 öN ßg s9﴾ 
ٌيف هـذه اآليـة حـرف ) ما( إىل أن )٤( والتفسري)٣( أهل النحو)٢(ذهبت مجهرة

ـأثور عــن الســلف ـد، وهــو اـمل ـد للتأكـي ـل إىل أن )٥(زاـئ ـا(ٌ، وذهــب قلـي ) ـم
: لً، أمـا ابـن كيسـان فيكـره أن جيعلهـا زائـدة، ويقـو)٦(لالستفهام التعجبي

                                                
 -١/٢٣٣ واملقـرب البـن عصـفور -١٣٣ ومعاين احلروف للمجاشـعي -١٣٠املحىل : انظر) ١(

 . ٣/٩١ وحاشية الصبان -٣٨٣ ومغني اللبيب -٣٤٥ورصف املباين 
 إىل ٩/٥١بإمجاع النحويني، وعزاه الـرازي يف تفسـريه الكبـري  ١/٤٨٢نقله الزجاج يف معانيه ) ٢(

 .  إىل أجلة املفرسين٤/١٠٥األكثرين، واأللويس يف روح املعاين 
 ومعـاين -١/٢٢٠ ومعـاين األخفـش -٣/٧٦) هـارون(الكتاب : منهم أصحاب هذه الكتب) ٣(

 -٢٩٠حىل  وامل-١/٤٣ واألصول البن الرساج -١/٤٨٢ ومعاين الزجاج -١/٢٤٤الفراء 
 واملفصـل -٣٧ ومنـازل احلـروف -١/٢٦١ ورس الصناعة -٥٤وحروف املعاين للزجاجي 

 .١٧٩ ومغني اللبيب -٤٢٤
 واملحـرر الـوجيز -١/٤٢٣ والكشاف -٤/١٥٠تفسري الطربي : منهم أصحاب هذه الكتب) ٤(

 . ٣/١٠٣ والبحر املحيط -٢/١٠٨ وتفسري البيضاوي -١/٥٣٣
 . ١/٤٢١ وتفسري ابن كثري -١/١٥١لطربي تفسري ا: كقتادة، انظر) ٥(
، وهو ضعيف؛ ٩/٥١ عن بعضهم، واختاره الرازي يف تفسريه ٣/١٩٠نقله الثعلبي يف تفسريه ) ٦(

ًألهنا لو كانت استفهاما لوجب حذف األلف منها لدخول حرف اجلر عليها، وألهنا لو كانـت 
= 



 
 

  
 

ُموضعا يف كل ما أقدر عليه، نحـو قـول اهللا ) ما(وأنا أختار أن أجعل لـ(( ِ ِّ ً-
$﴿: -َّجل وعز yJ Î6 sù 7p yJ ômuë z̀ ÏiB «! $﴿، وكذا )١(﴾#$ yJÎ6sù N Ík ÅÕø) tR óOßg s)» sVãÏiB﴾)وكذا )٢ ،

﴿$ yJ É r& Èû ÷, s# y_ F{$# àM øã üÒ s%﴾)ِّيف موضع خفض يف هـذا كلـه، ومـا بعـدها ) ما(، )٣ ٍ
b¨﴿، وكذا ٌتابع هلا Î) ©! $# üw ÿ¾ ÄÓ ÷Õ tG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/ $ yJ sù $ yg s% öq sù﴾)٤( ،

 .)٦()))٥(تابعة هلا) ًبعوضة(ٍيف موضع نصب، و) ما(
كان ((، فقد )٧())ُّيفر من اإلطالق عليها أهنا زائدة((َّوكأن ابن كيسان 

َ وخيـ،ا يف القـرانًا زائدً شيئَ يف أن ال جيعلُفَّيتلط ْا خيً لـه وجهـَجِّرُ  مـن ُهُجـِرُ
ُّ ولعل هذا من حترزه؛ ألن ظاهر لفـظ زائـد أنـه ال فائـدة منـه، ،)٨())الزيادة

ًوليس هذا بمسلم؛ ألنه ليس معنى كونه زائدا أنـه جيـوز سـقوطه، وال أنـه  ٍ َّ

                                                

ً، وإما بدال والبدل من ) أيا( تضاف إال ًإما مضافة وأسامء االستفهام ال) ٍرمحة(ًاستفهاما لكانت  =
 والـدر -٣/١٠٤البحـر املحـيط : انظـر. أسامء االستفهام جيب معـه إعـادة حـرف االسـتفهام

 .   ٣٩٤ واملغني -١/٢٤٥املصون 
 . ١٥٩سورة آل عمران ) ١(
 ). ٢١(، وستأيت دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٥سورة النساء ) ٢(
 ).  ٢٧(تأيت دراسة إعراب اآلية يف املسألة ، وس٢٨سورة القصص ) ٣(
 ).٧(، وسبقت دراسة إعراب اآلية يف املسألة ٢٦سورة البقرة ) ٤(
ـان ) ٥( ـربي يف التبـي ـاين -١/٣٠٥نـسـب العـك ـويس يف روح املـع  ـهـذا اإلـعـراب إىل ٤/١٠٥ واألـل

 . زائدة) ما( أهنا ١/٢٢٠األخفش، والذي يف معاين األخفش 
ـي -٢/٥٤٣، ١/١٧٨مشــكل مكــي : ، وانظــر٣/٢٤٨إعــراب النحــاس ) ٦(  وتفســري القرطـب

 . ١/٣٩٣ وفتح القدير -١/٢٤٥ والدر املصون -٤/٢٤٨
 . ٣/١٠٣البحر املحيط ) ٧(
 . ٢/٥٤٣مشكل مكي ) ٨(



 

 

 

َمهمل ال معنى له، بل معناه التوكيد، كبقية ألفاظ التوكيد الواقعة يف القرآن  ُ
 .)١(الكريم
ٍّعند ابن كيسان اسم يف حمل جر، والظاهر أنه حينئذ نكرة تامة ) ما(فـ ِّ
َتابع له، لكن ابن كيسان مل يبني نوع هذا التابع، إال ) ٍرمحة(، و)يشء(بمعنى  ُِّ

ًأنه ال حيتمل عىل ما ذكره من شواهد إال أن يكـون بـدال؛ فهـو ال يصـح أن 
َا وال عطف بيان ألن ًيكون عطف نسق لعدم وجود حرف العطف، وال نعت
يف كالمـه ) مـا(، و)٢(من رشطهام أن يوافقا متبـوعهام يف التعريـف والتنكـري

ًأتبعت بنكرة يف آيتـني وبمعرفـة يف آيتـني، وال توكيـدا ألنـه نوعـان ٍ ٍ لفظـي : ُ
ـيس  ـة، وـل ـاظ معيـن ـظ ومعـنـوي بألـف ـك، ) ٍرـمحـة(بتـكـرار اللـف ًـشـيئا ـمـن ذـل

بـدل منهـا، ) ٍرمحـة(، و)يشء(معنى نكرة تامة ب) ما(واخلالصة أنه يرى أن 
ٍبيشء رمحة: والتقدير ٍ)٣(. 

ٌوعندي أن إعراب ابن كيسان ضعيف ومتكلف؛ لضعف املعنى معه  َّ
وركاكته؛ إذ ال فائدة للبدلية هنا، ولكونه خـالف اإلعـراب الظـاهر الـذي 
كاد أهـل النحـو والتفسـري يتفقـون عليـه كـام سـبق، بـل نقلـه الزجـاج عـن 

                                                
 والدر -٣/١٠٤ والبحر املحيط -٤/٢٤٨ وتفسري القرطبي -١/٥٣٣املحرر الوجيز : انظر) ١(

 . ١/٢٤٦املصون 
، ٣/٣٠٢ وأوضح املسـالك -٤٠٩، ١/٤٠٥ واللباب للعكربي -٢٦٠ربية أرسار الع: انظر) ٢(

٣٤٨. 
َوفرس هذا القول عىل هذا اإلعراب) ٣(  والتبيان -)ما(بدل أو نعت لـ: ، وزاد١/١٧٨مشكل مكي : َّ

ـدر املصــون -٣/١٠٣ والبحــر املحــيط -١/٣٠٥للعكــربي  ـدير -١/٢٤٥ واـل ـتح الـق  وـف
 . ٤/١٠٥ وروح املعاين -١/٣٩٣



 
 

  
 

ن له أدنى َنكره يف أماكنه مُ للتوكيد ال ي)ما(زيادة ((َّ، ألن )١(اًالنحويني إمجاع
ْ فضال عن من يتعاطى تفسري كالم اهللا، بالعربيةٍقُّلَعَت َ ً(()٢(. 


$ #$!© (bÎ¨﴿: يف) ما(نوع  K ÏèÏR /ä3Ýà ÏètÉ ÿ¾Ïm Î/﴾ 

ِنعم(إذا وقعت بعد ) ما(أن لـ) ١٤(سبق يف املسألة  ْ َبـئس(و) ِ ْ ثالثـة ) ِ
 .أحوال، هيمنا منها هنا احلالة الثانية، وهي إذا تالها فعل، كام يف آية املسألة

حينئـذ عرشة أقـوال، ) مـا( يف )٤(والتفسري )٣(وقد ذكرت كتب النحو
 .أهنا فاعل، فهي اسم يف حمل رفع-١:ًتعود إمجاال إىل مخسة

 .أهنا متييز، فهي اسم يف حمل نصب-٢
 .، فهي اسم يف حمل رفعأهنا املخصوص-٣
ٌأهنا حرف مصدري، فهي وصلتها اسم فاعل يف حمل رفع-٤ ٌ. 
 .ٌّأهنا حرف زائد كاف، يكف الفعل عن عمله واختصاصه-٥

                                                
 . ١/٤٨٢معاين الزجاج : رانظ) ١(
 . ٣/١٠٤البحر املحيط ) ٢(
ــر) ٣( ــداديات : انـظ ــريايف -٢٥١البـغ ــهيل -٤/٤٦ ورشح الـس  واالرتشـــاف -٣/٩ رشح التـس

 ورشح األشـموين -٣/٩٨ وتوضـيح املقاصـد للمـرادي -٣٣٨ واجلنى الـداين -٤/٢٠٤٣
 . ٥/٣٨ واهلمع -٢/٩٧ والترصيح -٣/٣٦

ـريهم لقوـلـه تـعـاىلوأغـلـب ـكـالم أـهـل التفـسـري ـعـىل) ٤( $﴿:  ذـلـك يف تفـس yJ|¡ ø¤Î/ (# ÷rué tI ô©$# ÿ¾ Ïm Î/  
öN ßg |¡ àÿR r& ﴾] ١/١٠٤ ومشكل مكي -١/٢٤٧إعراب النحاس : ، انظر]٩٠سورة البقرة- 

 -٢/٢٨ وتفسـري القرطبـي -١/١٠٨ والبيان للكـامل األنبـاري -١/١٧٨واملحرر الوجيز 
 . ١/٢٢٩لدر املصون  وا-٣٣٨ُ واملجيد للصفاقيس -١/٤٧٢والبحر املحيط 



 

 

 

َنعم(((: أما ابن كيسان فقال عن آية املسألة ْ َبئس(و) ِ ْ ترفعان ما فيه ألف ) ِ
َوالالم، وتنصبان ما سقطتا منه، ثم ترفعان بعد االسم املمد وح واملذموم ُ

ٌنعم الرجل زيد: (هبام، تقول ُ َ ْ ٌبئس رجال عمرو(و) .... ِ ً َ ْ ) ما(وتدخل ) .... ِ
ٌنعم ما زيد: (فيهام فرتفع ما بعدها، نحو َ ْ !© (bÎ¨﴿، وكذلك )ِ $# $ KÏè ÏR / ä3Ýà ÏètÉ 

ÿ¾ Ïm Î/﴾و ،﴿b Î) (#rßâö6è? ÏM»s% yâ¢Á9 $# $ £JÏèÏZsù }ëÏd﴾ِحبذا الزيدان(، و َّ َّحبذا (، و)َ َ
ٌحبذا هند(، و)زيدونال َّ َ((()١(. 

-والذي يناسب كالمه من املذاهب النحوية هو اخلامس؛ ألنه يرى 
قد تركبت مع ) ما( أن -)١٤(كام سبق حتريره واالستدالل عليه يف املسألة 

ـذهب  ـبه إال اـمل ـذا ال يناـس ـدة، وـه ـة واـح ـذم فصــارا ككلـم ـدح واـل فـعـل اـمل
 .اخلامس

َنعم(الداخلة عىل ) ام(وعليه يكون مذهب ابن كيسان يف  ْ َبئس(و) ِ ْ ِ (
إذا دخلت عىل فعـل املـدح ) ما(، وخالصته أن )٢(كمذهب الفراء يف معانيه

َّقلام(و) ِّإنام(ٌّوالذم فهي حرف زائد كاف كام هي يف   :، فتكفه عن)َ
$﴿: االختصاص باالسم، فيدخل عىل االسم، كقوله تعاىل-ا £JÏè ÏZsù }ë Ïd﴾ ،

 .ةوعىل الفعل، كآية املسأل
فاعل له، وخمصوص باملدح : وعمله، وهو طلب اسمني مرفوعني-٢

ًأو الذم، فإن دخل عىل اسم رفعه فاعال واكتفى به، وإن دخل عىل فعل فهو  ٍ
                                                

، واألخـرى مـن سـورة البقـرة ٥٨، واآلية األوىل من سـورة النسـاء ١٢١املوفقي البن كيسان ) ١(
٢٧١  . 

 . ١/٥٧معاين الفراء : انظر) ٢(



 
 

  
 

 .مكفوف ال حيتاج إىل فاعل


yJÎ6$﴿: يف) ما(نوع  sù N ÍkÅÕ ø) tR óO ßg s)»sVã ÏiB﴾ 
ٌيف هـذه اآليـة حـرف زائـد ) مـا( إىل أن ذهبت مجاهري أهل النحو والتفسـري

فبنقضهم، أما ابـن كيسـان : ، واملعنى)٢(، وهو املأثور عن السلف)١(للتأكيد
ُفيكره أن جيعلها زائدة، وقد ذكرت هذين اإلعرابني وكالم ابـن كيسـان يف  ً

ـاىل $﴿: إـعـراب قوـلـه تـع yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$#﴾)ـم)٣ َّ، وناقـشـتهام ـث ـأثر )٤(َ ،وـقـد ـت
 .)٥(راب ابن كيسان هنا بعض املعربنيبإع


ßû﴿: وصلتها يف) ْأن(إعراب  Îiü t6ãÉ ª!$# öN à6s9 b r& (#q ù= ÅÒs?﴾ 

ْأن(اختلفت كلمة املعربني يف إعراب   :وصلتها عىل ثالثة إعرابات) َ
                                                

 -١/٢٤٤ ومـعـاين الـفـراء -١/٢٤٨ ومـعـاين األخـفـش -٢/٣٠٦، و١/٩٣الكـتـاب : انـظـر) ١(
 واألضـداد -٢/٢٥٨واألصـول  -٢/١٢٧ ومعاين الزجـاج -٣/٥٢، و١/٤٨واملقتضب 

 والبغـداديات -٣٢١ ومجـل الزجـاجي -١/٥٠٢ وإعـراب النحـاس -١٩٦البن األنبـاري 
 -٥١٨ وامللـخــص -١/٥٧٢ والكـشــاف -٧٨ واألزهـيــة -٢/٢٧٤ واخلصــائص -١١١

ـع -٣/٤٠٤والبـحـر املـحـيط  ـري ٤/٢٢٩ واهلـم ـرازي يف التفـسـري الكـب  ١١/٧٧، وحـكـى اـل
 . ّاالتفاق عليه

 . ٢/٢٣١ ومعاين النحاس -٦/١١تفسري الطربي : نظركقتادة، ا) ٢(
 . ١٥٩سورة آل عمران ) ٣(
 ).١٩(يف املسألة ) ٤(
ـو الـسـعود يف تفـسـريه ) ٥(  والـكـامل -١/٢١٢ٌّمـكـي يف مـشـكله : ، وحـكـاه٢/٢٥٠َّفـقـد ـجـوزه أـب

ـان  ـاري يف البـي ـان -ّ، ورده١/٢٧٣األنـب ـربي يف التبـي ـد -١/٤٠٣ والعـك  واهلمــداين يف الفرـي
 .  ٢/٤٥٥ والسمني يف الدر -١/٨١٤



 

 

 

ُّأن تضلوا(ّن أ-١ ْ مفعول ألجله، وهو يف األصـل مضـاف إليـه قـام ) َ
حمـذوف؛ لداللـة املعنـى ) ّيبـني(ّاف ودل عليه، وأن املفعول به لــمقام املض

ُّيـبـني اهللا لـكـم اـحلـق كراـهـة أن تـضـلوا، أي: علـيـه، وتـقـدير اآلـيـة َ َّ ـة : ِّ َكراـه
 .)١(ِضاللكم
ُّأن تضلوا(ّأن -٢ ْ ، ثـم حـذفت )ّلـئال(مفعول ألجلـه، وأن األصـل ) َ

ْأن(الم اجلر؛ ألهنـا حتـذف قبـل  ْأن( النافيـة بعـد )ال(ًقياسـا، وحـذفت ) َ ؛ )َ
حمذوف؛ لداللة املعنـى عليـه، ) ّيبني(ّلداللة املعنى عليها، وأن املفعول به لـ

ّيبني اهللا لكم احلق لئال تضلوا، أي: والتقدير ّ َّ  .)٢(لعدم ضاللكم: ِّ
ُّأن تضلوا(ّأن -٣ ْ  اهللا لكـم الضـالل، ِّبـنيُي: أي، )ّيبـني(مفعول به لـ) َ

 .)٣(لتجتنبوه: أي
ُأن تشتمونا(((:  كيسان فيقولأما ابن أال تشتمونا، كام قـال اهللا : أي) ْ
ßû﴿: ـعــز وـجــل Îiü t6 ãÉ ª!$# öN à6 s9 b r& (#q ù= ÅÒ s?﴾ُّأال تـضــلوا، واملعـنــى: ، أي َِّ ـلــئال : َ

                                                
، ٢/٢٤٤ ومعـاين النحـاس -٢/١٣٧وهذا إعراب البرصيـني كـاملربد كـام يف معـاين الزجـاج ) ١(

 واملـسـائل -٣/٤٢٤أمـايل اـبـن الـشـجري : ، واخـتـاره أـصـحاب١/٥١١وإعـراب النـحـاس 
 وتـذكرة -١/٢٨١ والبيـان -١٩٨ ورصـف املبـاين -٥/٥٨٧ والكشـاف -٤١العضديات 

 . ٥٥ واملغني -٢/٤٧٥الدر املصون  و-٨٤النحاة 
 -٢٢٥تأويل مشكل القرآن :  واختاره أصحاب-١/٢٩٧قال به الكسائي، والفراء يف معانيه ) ٢(

 -٥٧٣ ورشح القـصـائد السـبع ـلـه -٣١١ واألـضـداد لألنبـاري -٤/٣٨٣وتفسـري الطـربي 
 .  ٢/٣٢٦ وإيضاح ابن احلاجب -٧٠واألزهية 

، ٢١٦-١/٢١٥َّ، وقدمه مكي يف مشكله ١١/٩٦ التفسري الكبري وهذا إعراب اجلرجاين كام يف) ٣(
 .  ١/٣٣٤وهو الوجه عند الباقويل يف كشف املشكالت 



 
 

  
 

ْتشتمونا فعلنا ذلك َ َ ُ ً، فابن كيسان يقول إذا باإلعراب الثاين، فهو متـابع )١())َْ
 .فيه للكسائي والفراء
أن التقـدير عليـه : ثالث فهو ضـعيف ألمـرين، األولأما اإلعراب ال

؛ )ّيبـني اهللا لكـم الضـالل(، ال )ّيبني اهللا لكم ضاللكم(كان جيب أن يكون 
، واملتلقـون للقـرآن عنـد نزولـه مل يكونـوا )ّتضـلوا(لوجود واو اجلامعـة يف 

ّأن املتأمـل يف آيـة املسـألة يـرى أن املبـني فيهـا هـو احلـق يف: والثاينكذلك،  َّ ّ 
 .ال الضالل وال ضالهلم بعض مسائل املواريث،

ّعرابـان األول والثـاين، ومهـا يتفقـان يف اإلوعىل ذلك يبقـى يف اآليـة 
ُّأن تضلوا(جعل  ًمفعوال ألجلـه، وخيتلفـان يف التقـدير، ومهـا يعـودان إىل ) ْ

ْأن(إعراب  وهي مسألة نحوية خالفية، ٍوصلتها إذا وقعتا يف موقع مصدر ) َ
ًة وعلة ملا قبله، وشواهد هذه املسـألة ِّ مفرس-ال وجوده- عدمه ُتكون إرادة ً

ßû﴿: ه تعـاىلُ، منها آيـة املسـألة، وقولـ)٢(كثرية Îiü t7 ãÉ öN ä3 s9 4í n? tã ;o ué øI sù z̀ ÏiB È@ ßô îç9 $# b r& 

(#q ä9q à) s?  ...﴾)4﴿:  ، وقوله)٣í s+ ø9 r& ur í Îû ÇÚ öë F{ $# ÄÜ Åõº uruë b r& yâã ÏJ s? öN à6 Î/﴾)٤(. 
                                                

 :ً، وقال ذلك تعليقا عىل بيت عمرو بن كلثوم٨٤معلقة عمرو بن كلثوم برشح ابن كيسان ) ١(
ِنزلتم منـزل األضياف منَّا ُفعجلنا القـرى أن تشتمونا َ َْ ْ َ ِ ْ َّ َ 

، ٢٢٥تأويل مشـكل القـرآن : شواهد من القرآن الكريم والسنة املطهرة وشعر العرب يف: رانظ) ٢(
، واألزهيـة ٢/٢٤٣، ومعـاين النحـاس ٣١١، واألضداد لألنباري ٤/٣٨٤وتفسري الطربي 

، ٣/١٤٤، وعقود الزبرجد ٤٢٠، ورشح القصائد السبع ٣/١٦٠، وأمايل ابن الشجري ٧٠
 . ٦٦١-٣/٢/٦٥٥ودراسات ألسلوب القرآن الكريم 

 .  ١٩سورة املائدة ) ٣(
 .  ١٠، ولقامن ١٥سورة النحل ) ٤(



 

 

 

ْأن(ّبـعـد اتـفـاقهم ـعـىل -لنحوـيـون وـقـد اختـلـف ا وـصـلتها مفـعـول ) َ
 :)١( يف تقدير الكالم عىل مذهبني-ألجله

ـديرأ-١ ـة: ن التـق ـة املعـنـى ُ املضــافَفِذُ أن تفـعـل، فـحـَكراـه ؛ لدالـل
 .)٢(وهذا قول البرصيني، قامهَ إليه مُ إليه عليه، وقام املضافِواملضاف
ْأن(، فحذفت الم اجلر قبل )ّلئال: (ن التقديرأ-٢ ًقياسـا، وحـذفت ) َ

ْأن(النافية بعد ) ال(  .)٣(وهذا قول الكوفيني، ؛ لداللة املعنى عليها)َ
ْنه محوالراجح املذهب األول؛ أل  وهـو حـذف  عىل األكثـر األشـيعٌلَ

 وهو حذف ، واملذهب الثاين محل عىل القليل املخالف ألصل ذكرهاملضاف
ً حذفا واحـدا، ويف الثـاين حـذفهن في وأل،احلرف ِّني كـام هـو بـني، ومـا فيـه ً

ّ يتبـني أن اإلعـراب األول ن، وهبـذاّحذف واحد مقـدم عـىل مـا فيـه حـذفا
ـى  ـا ـمـن حـيـث املعـن ـة، أـم ـات ـمـن حـيـث الصــناعة النحوـي أرـجـح اإلعراـب

 .)٤())املآل واحد(( َّفاإلعرابان متفقان؛ ألن
                                                

األول والثـاين، : هذه املسألة باملذهبني ذكرت يف أغلب املراجع املذكورة يف حـوايش اإلعـرابني) ١(
 وإيضاح -٥٧٣، ٤٢٠رشح القصائد السبع : وأذكر هنا بعض املراجع التي تضاف إىل ما سبق

 -١٩٨ ورصف املباين -٢٦١، ٢٣٩ ورشح القصائد العرش -٦٧٠-٦٦٩الوقف واالبتداء 
 . ٥٥ واملغني -٣/٢٢٢ والدر املصون -٢٢٤واجلنى الداين 

كاألخفش واملربد، واختاره النحاس، والفاريس، والـزخمرشي، والبـاقويل، والكـامل األنبـاري، ) ٢(
 ومعاين النحاس -٢/٢٩١معاين األخفش : والعكربي، والقرايف، واملالقي، وابن هشام، انظر

 -١/١٦٢ وكشـف املشـكالت -٢/٧٨ والكشاف -٢/١٠٨ وإعراب النحاس -٢/٥٢١
 . ٥٩٧ واالستغناء للقرايف -٢/٢٥٤ والفريد -١/٥٥٠والتبيان 

 -٣١٠األـضـداد لألنـبـاري: كالكسـائي والـفـراء وأيب بـكـر األنـبـاري، واختـاره الـطـربي، انـظـر) ٣(
 .  ٥/٤٠٢وتفسري الطربي 

حـذف املضـاف يف القـرآن : ((، وفيـه١/١٨٨ واملحتسـب -٦٤-٤١واهر للبـاقويل اجل: انظر) ٤(
= 



 
 

  
 


tR$﴿: يف) لنسلم(نوع الالم يف  óê ÉDé& ur zN Î=ó¡ ä Ï̂9 Éb> tç Ï9 öúüÏJn=»yè ø9$#﴾ 

اختلف النحويون يف الالم التـي بعـد الفعـل مـن اإلرادة واألمـر، يف 
ßâÉ﴿نحو آية املسألة، و Ìç ãÉ ª! $# tû Îiü t7 ãä Ï9 öN ä3 s9﴾)و)١ ،﴿$ yJ ¯R Î) ßâÉÌç ãÉ ª!$# |= Ïdõã ããÏ9 ãN à6Ztã 

}§ ô_ Íhç9  :)٣(، عىل أربعة مذاهب)٢(﴾#$
ْأمرنا أن نسلم: ، أي)٤(ل الفعلأهنا زائدة، وما بعدها مفعو-١ ُ. 
الم (ً، تعاقبها معنى وعمال، حتى سامها بعضهم )ْأن(أهنا بمعنى -٢

 .ْأمرنا أن نسلم: ، فهي وما دخلت عليه مفعول الفعل، أي)ْأن
ْأمرنـا بـأن : أهنا بمعنى الباء، فهي داخلة عـىل مفعـول الفعـل، أي-٣ ُ

 .نسلم
 :، ويف املفعول قوالن)الم كي(أهنا الم التعليل، ويسميها بعضهم -٤

                                                

 وحاشـية -٥٥ واملغنـي -٥٩٧ واالسـتغناء -))والشعر وفصيح الكالم يف عـدد الرمـل سـعة =
ــدماميني  ــات ألـســلوب الـقــرآن الـكــريم -١/٣٧ وحاـشــية الدـســوقي -١/٧٨اـل  ودراـس

 .، ومنه النقل٨/١٧٩ وتفسري ابن عاشور -٣٩٦-٣/٣/٣٨٩
 .٢٦سورة النساء ) ١(
 . ٣٣سورة األحزاب ) ٢(
 والالمـات -٢٣٥ واملحـىل -١/٣٣٩معـاين الفـراء : انظر مع املراجع املذكورة بعـد هامشـني ) ٣(

ــي -١٧٥للـهــروي   والبـحــر املـحــيط -٤/١٦٦٠ واالرتـشــاف -٣/٢٩٠ وتفـســري الثعلـب
حاشـية  و-٣٨٣ ورشح الشـذور -٣/٩٤ والـدر املصـون -١٢٢ واجلنى الـداين –٤/١٦٣

 .٤/١٩٢الشهاب عىل البيضاوي 
ِّيريد أن يبني، أي: ، أي)ِّيبني(املفعول األول لـ) ٤( ، وهو جمرور )أمرت(التبيني، واملفعول الثاين لـ: ُ

 .  باإلسالم: أمرنا بأن نسلم، أي: بالباء، أي



 

 

 

ُأمرنا بام أمرنا به لنسـلم، أو: أنه حمذوف، تقديره نحو-أ  ُأمرنـا : ُ
 .باإلخالص لنسلم

أن الفعل هنا مؤول باملصدر، فهو منسبك بال سابك ظاهر، -ب 
 .األمر لإلسالم: والالم متعلقة باخلرب، والتقدير

َد، إال أنه من جعـل ٌوظاهر أن املذهبني األولني يعودان إىل يشء واح
َمضمرة جعل الالم زائدة، ومن جعل النصب بالالم ) ْأن(نصب املضارع بـ

 ).ْأن(جعلها نفسها بمعنى 
ـذهب الثاـلـث فـضـعيف؛ إذ  ـاء ـقـول ((أـمـا اـمل ـيء اـلـالم بمعـنـى الـب ـجم

، كام أن التكلف يف القول الثاين من املذهب الرابع الئـح؛ لعـدم )١())غريب
 .وجود سابك

اـملـذاهب ـهـو الراـبـع بقوـلـه األول، وـقـد ـقـال ـبـه أكـثـر وأرجـح ـهـذه 
ها ُّلُ والالمات ك، اخلفضُهي الم((: ، ومنهم ابن كيسان؛ إذ يقول)٢(املعربني
َّ فرصح ،)٣()) عنهاٌ ال خيرج يشء،ٍ توكيدُ والم،ٍرْمَ أُ والم،ٍضْفَ خُ الم:ٌثالث

tç﴿آی ة  هنا أهنا حرف اجلر، وذكر يف  Ïÿ øóuã Ïj9 y7 s9 ª! ال جيـوز أن (( أن الـالم )٤(﴾#$

                                                
 . ٤/١٦٣البحر املحيط ) ١(
ـر) ٢( ـاين الزـجـاج :انـظ ـو-٢/٣٥ والكشــاف -٢/٢٦٢مـع ـان -٢/٣٠٨جيز  واملحــرر اـل  والتبـي

ـربي  ـري البيضــاوي -١/٥٠٨للعـك  وتوضــيح -٤/١٦٣ والبحــر املحــيط -٢/٤٢١ وتفـس
 . ١٢١ واجلنى الداين -٤/١٩٧املقاصد للمرادي 

 .٧/١٩ وتفسري القرطبي -٣/٣٢، ٢/٧٤إعراب النحاس) ٣(
 .٣١، وانظر املسالة ٢سورة الفتح ) ٤(



 
 

  
 

، ويف ذلك الترصيح باهنا املفيدة للتعليل، وهـذا ال )١()))الم كي(تكون إال 
 .يتأتى إال يف املذهب الرابع

الم (وإذا كانت الالم هنا هي الم التعليل، أو كـام يقـول ابـن كيسـان 
) ْأن(أهبا كام يقول الكوفيون، أم بـ): نسلم(، فيبقى أن نسأل عن نصب )كي
 ؟)٢(ًمرة كام يقول البرصيونمض

 :وللجواب عن هذا السؤال أنقل عن ابن كيسان نقلني
تنقله كتب النحو، وهو أن ابن كيسان يوافق البرصيني، ويزيد : األول

 .)٣()كي(وأن يكون ) ْأن(عليهم بجواز أن يكون احلرف املضمر 
وهذا ال خيالف إعراب ابن كيسان هنا، بـل ربـام أشـار إليـه بتسـميته 

 ).الم كي(لالم هنا ا
وحروف النصب التي ((: عن كتابه املوفقي، إذ قال فيه: والنقل الثاين

ْأن، ولن، وحتى، وإذن، وكي، وكيال، وكيام، : تنصب األفعال املستقبلة هي ْْ
ْوالم كي، والم اجلحد، وألن، ولئال، وأن ال، وحتى ال ْ ، وظـاهر هـذا )٤())ْ

ـهـي الناـصـبة ) الم ـكـي(ذ جـعـل النـقـل ـخيـالف إـعـراب اـبـن كيـسـان هـنـا؛ إ
للمضارع بعدها، ولكن يبدو أن ما يف املـوفقي مـذهب تعليمـي ال علمـي؛ 

                                                
 . ٦/٤٩٥معاين النحاس ) ١(
 -٢/١٤١ ورشح اجلمـل البـن عصـفور -٧/١٩ورشح املفصـل -٢/٥٩٧ اإلنصاف: انظر) ٢(

 . ٤/٢٣ورشح التسهيل 
ـى الــداين -٤/١٦٥٩االرتشــاف : انظــر) ٣(  والــترصيح - ٢٧٧ ومغنــي اللبيــب -١١٥ واجلـن

٢/٢٤٤ . 
 . ١٠٨املوفقي ) ٤(



 

 

 

ًلكونه خمترصا، يدلك عىل ذلك أنه ذكر يف النواصـب أيضـا  ) لـئال(و) ْألن(ً
 .، مع أن كل واحد منها أكثر من حرف)حتى ال(و) ْأن ال(و

وافـق البرصيـني، واخلالصة أنه يف هذه املسـألة خيـالف الكـوفيني، وي
 ).كي(أم ) ْأن(ويزيد عليهم بتجويز كون املضمر 


#!âä﴿: نوع الباء يف tì y_ ¥p t¤Íhäyô $yg Î=÷W ÏJÎ/﴾ 

يف أول ) الذين كسبوا السيئات(خرب ) جزاء سيئة بمثلها(قيل إن مجلة 
 :ُ، ثم اختلف يف إعراب مجلة اخلرب عىل أربعة إعرابات)١(اآلية

#)﴿: زائـدة، فمعناهـا كقولـه تعـاىل) بمثلها(أن الباء يف -١ ätÂ tì y_ ur 7p y¥ Íhä yô 

×p y¥ Íhä yô $ yg è= ÷W ÏiB﴾)٢(. 
َّأن الباء ليست زائدة، بل متعلقة باخلرب املحـذوف، املقـدر بكـون -٢ ِّ

ٍّمقدر بمثلها، أو عام نحو: ٍّخاص نحو إنام أنا : كائن بمثلها، كقول العرب: َّ
 .)٣(كائن بك: بك، أي
: ، كقولـه تعـاىل)جزاء(ِّأن الباء ليست زائدة، بل متعلقة باملصدر -٣

﴿N ßg1 tì y_ur $ yJ Î/ (#rçé y9|¹ Zp ¨Z y_ # \çÉ Ìç ymur﴾)واـخلـرب ـشـبه مجـلـة ـجـار وـجمـرور دل )٤ ،َّ ٌّ
                                                

 -٥/١٥٠ والبحـر املحـيط -٢/٦٧١التبيـان : سبعة إعرابات، انظـر) الذين كسبوا(ويف خرب ) ١(
 . ٤/٢٤والدر املصون 

 . ٤٠سورة الشورى ) ٢(
 وابن جني يف رس الصناعة -١/٤٦١َّ، وجوزه الفراء يف معانيه ١٤٩اختاره ابن هشام يف املغني ) ٣(

١/١٣٨ . 
 . ١٢سورة اإلنسان ) ٤(



 
 

  
 

tûï﴿: عليـهــا قوـلــه تـعــاىل يف اآلـيــة الـســابقة Ï% ©# Ïj9 (#q ãZ |¡ ôm r& 4Ó o_ ó¡ çt ø:$# ×o yä$ tÉ Îóur﴾)١( ،
ُهلم أن جيزوا سيئة بمثلها: ء سيئة بمثلها، أيهلم جزا: والتقدير ْ)٢(. 
، واخلـرب كـون )جـزاء(ِّأن الباء ليست زائدة، بل متعلقة باملصـدر -٣

 .)٣(جزاء سيئة بمثلها كائن: ٌّعام حمذوف، والتقدير
 ،)٤())ُجزاء سيئة مثلهـا: الباء زائدة، واملعنى((: أما ابن كيسان فيقول

، وهذا اإلعراب ليس )٥(و تابع فيه لألخفشفهو يقول باإلعراب األول، فه
، كـام أن )٦(ِّغـري مطـرد) مـا(و) لـيس(ٍّبقـوي؛ ألن زيـادة البـاء يف غـري خـرب 

اإلعرابني الثاين والثالث يغنيان عنه، بل مها أظهر منه، أما اإلعـراب الثـاين 
ُّفهو الظاهر املتبادر من اآلية، وال مـانع منـه، وأمـا اإلعـراب الثالـث فتـدل 

 . اآلية السابقة لتحدث املشاكلة به بني اآليتنيعليه
ومن الغريب قول ابن كيسان هنا بزيادة الباء مع أنه يكره القول بالزيادة يف 
القرآن الكريم، حتـى أجلـأه ذلـك إىل خمالفـة اجلمهـور والظـاهر يف إعـراب 

وأنا أختار أن أجعل ((: بعض اآليات؛ إلخراجها عن القول بالزيادة، فقال

                                                
 . ٢٦سورة يونس ) ١(
 . ٦/٥٥٤ والطربي يف تفسريه -١/٤٦١اختاره الفراء يف معانيه ) ٢(
 . ٢/٦٧١ والعكربي يف التبيان -١/١٤٠جني يف رس الصناعة َّجوزه ابن ) ٣(
 -٥١٢ واملغنـي -٤/٢٤ والـدر املصـون -٥/١٥٠البحـر : ، وانظر٨/٣٣٢تفسري القرطبي ) ٤(

 . ٢/٤٣٩وفتح القدير 
 وكشـف املشـكالت -، وحسنه١/١٣٨رس الصناعة : ، وانظر٢/٣٤٣معاين األخفش : انظر) ٥(

 . ، وقال به١/٥٣٥
 . ٥١٢ واملغني -٥/١٥٠حر املحيط الب: انظر) ٦(



 

 

 

ُ موضعا يف كل ما أقدر عليه، نحـو قـول اهللا )ما(لـ ِ ِّ ً-I- :﴿$ yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB 

ِّيف موضع خفض يف هذا كله) ما .... ()١(﴾#$!» ٍ....(()٢(. 


b﴿: يف قراءة) هذان(إعراب  Î)َّ Èbº xã»yd Èbºtç Ås»|¡s9﴾ 
ً شـعاعا، )٣(َّتفرقت كلمة النحويني واملفرسين يف توجيه هـذه القـراءة َ

ُّويمكن رد إعراباهتم إىل مخسة إعرابات َ: 
َ، وـقـد ـجـاء ـعـىل لـغـة ـمـن يلزـمـون املثـنـى )َّإن(اـسـم ) ـهـذان(أن -١
 .)٤(األلف
ـى ) َّإن(، و)َّإن(اســم ) هــذان(أن -٢ ـا حــرف غــري عامــل بمعـن هـن

ْنعم( َ َ()٥(. 
                                                

 ).١٩(، وسبقت دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ١(
، وانـظـر الـكـالم ـعـىل كراهـتـه الـقـول بالزـيـادة يف الـقـرآن الـكـريم يف ٣/٢٤٨إـعـراب النـحـاس ) ٢(

 ).منهج ابن كيسان يف اإلعراب(الظاهرة الثانية يف الفصل الثاين 
 هـي قـراءة -باأللف مع ختفيف نوهنا املكسورة) هذان(وكون ) َّإن(وهي تشديد -هذه القراءة ) ٣(

b﴿: العرشة إال ثالثة، وهم أبو عمرو إذ قرأ Î)َّ Èû øï xã» yd Èbºtç Ås» |¡s9﴾ قرأإذ، وابن كثري  :﴿bÎ)ْ bºxã» ydِّ È 
bº tç Ås» |¡s9﴾ قـرأإذ رواية حفـص يف، وعاصم  :﴿bÎ)ْ Èbº xã» yd È bº tç Ås» |¡s9﴾٤١٩لسـبعة ا: ، انظـر- 

 .٣٢١-٢/٣٢٠والنرش  -٣٧٣-٣/٣٧٢وإبراز املعاين 
 هذا قول أكثر النحويني، كأيب زيد األنصاري، والكسائي، واألخفش، وابن جني، وابن فارس،) ٤(

َّوالـزخمرشي، وابـن ماـلـك، واختـاره اـبـن يعـيش وابـن عـصـفور وأبـو حـيـان، وجـوزه الـفـراء 
ـا-٢/٤٠٨معــاين األخفــش : انظــر. والزجــاج ـاين الزجــاج -١/١٨٤ين الفــراء  ومـع  ومـع

 واملفصل مع -٢٩ والصاحبي -٢/٧٠٦ ورس الصناعة -٣/٤٥ إعراب النحاس -٣/٣٦٤
 والبحـر -١/٦٢ورشح التسـهيل  -١/٤٤٦ ورشح اجلمل البن عصفور -٣/١٢٦رشحه 
 .٦/٢٣٨املحيط 

ـايض، والزـجـاج ونـسـبه إىل النـحـويني الـقـدماء، و) ٥( ـش وـهـذا ـقـول اـملـربد، وإـسـامعيل الـق األخـف
= 



 
 

  
 

 .)١(مبتدأ) هذان(ٍضمري شأن حمذوف، و) َّإن(أن اسم -٣
) ذان(، و)هذان(من ) ها(ضمري شأن مذكور وهو ) َّإن(أن اسم -٤

 .)٢(مبتدأ
 .، وهو لفظ مالزم هلذه الصيغة)َّإن(اسم ) هذان(أن -٥

ًأما ابن كيسان فيحدث عنه تلميذه أبو جعفر النحاس قائال ُ ِّ سألت ((: ُ
 شـئت أجبـتـك بـجـواب ْ إن: فـقـال،أبـا احلـسـن بـن كيـسـان ـعـن هـذه اآلـيـة

 سـألني إسـامعيل : فقال، بقولك: فقلت،النحويني وإن شئت أجبتك بقويل
يف موضـع ) هـذا(ا كـان يقـال ََّ القول عندي أنـه ملـ: فقلت،بن إسحاق عنها

 هلا ََّريَغُالرفع والنصب واخلفض عىل حال واحدة، وكانت التثنية جيب أال ي
مك َّ هـذا لـو تقـدَ مـا أحسـن:فقـالد، رى الواحـُجريت التثنيـة جمـُالواحد أ

 ، الـقـايض ـبـه حـتـى ـيـؤنس ـبـهُ فيـقـول:ُ فقـلـت، ـبـهَسَنْؤُـبـالقول ـبـه حـتـى ـيـ
 وسؤال القايض إسامعيل الـذي ذكـره ابـن كيسـان ذكـر قصـته ،)٣())فتبسم

ًوذكر أن القايض إسامعيل كان مفتتنا بام يـأيت ((: صاحب إنباه الرواة، فقال ُ
ياأبـا احلسـن، مـا تقـول يف قـراءة : ًفقال له يومـا.... من مقاييسه يف العربية 

                                                

 -٣/٣٧٦ وإبراز املعاين -٣/٤٤ وإعراب النحاس -٣/٣٦٤معاين الزجاج : انظر. األصغر =
 . ٥/٣٥والبحر املحيط 

 -٢/٤٦٧مشـكل مكـي :  إىل بعض النحويني القدماء، وانظر٣/٣٦٤نسبه الزجاج يف معانيه ) ١(
 . ٥/٣٥والدر 

ِنسب يف منتهى األرب ) ٢( إبراز املعاين : ، وانظر)جبل النحو(قب  إىل أيب زكريا حييى بن عيل املل٥١ُ
٣/٣٧٧  . 

 . ٤/٥٠املحرر : ، وانظر١١/٢١٩ وتفسري القرطبي -٣/٤٦إعراب النحاس ) ٣(



 

 

 

وـمـا وجهـهـا؟ ـعـىل ـمـا ـجـرت ـبـه عادـتـك ـمـن اإلـغـراب يف .... ـهـور اجلم
ًنجعلهـا مبنيـة ال معربـة وقـد :  اإلعراب، فأطرق ابن كيسـان مليـا ثـم قـال ًُ

ألن : فام علة بنائها؟ قال ابن كيسان: استقام األمر، قال له إسامعيل القايض
لتثنيـة ُوهـو مبنـي، فتحمـل ا) هؤالء(وهو مبني، واجلمع ) هذا(املفرد منها 

 .)١())....عىل الوجهني 
وهبذا يكون ابن كيسان من أهل اإلعراب اخلامس، واحلقيقة أن أهل 

، )٢(هـذه الصـيغة) هـذان(هـذا اإلعـراب اختلـف كالمهـم يف بيـان التـزام 
، )هـؤالء(و) هـذا(مبنيـة كــ) هذان(وهيمنا منهم ابن كيسان الذي يرى أن 

ـ ـذا  هولعـل ـولـهب ـال الـق ـن ـق ـول ـم ـق ـق ـان(إن : يواـف ـذان وهاـت  صــيغتان) ـه
 .)٣()هذا وهاتا( مرجتلتان، ال تثنية

ـعـىل إعـطـاء خاـصـية وعـنـدي أن ـهـذا اإلـعـراب ـضـعيف؛ الـعـتامده 
حالـة واحـدة، كـام لـزم ) هـذان(ً؛ لكون مفردها مبنيا، ولـذا لـزم )هذان(لـ

ًحالة واحدة، ويف هذا التعليل نظـر؛ ألن كـون املفـرد مبنيـا ال ) هذا(املفرد 
 :ً املثنى مبنيا بداللة األمور اآلتيةيلزم منه كون

: يـت فقيـلِّنُإذا ث- وهي من األسامء املبهمة-ألسامء املوصولة أن -١
 باأللف واليـاء بحسـب ً أسلام، كانت آتيةِنْيَّجاء اللذان أسلام، ورأيت اللذ

وهذه هي لغة العرب املشهورة، وهبا نزل  اإلعراب، وال تلزم حالة واحدة،
                                                

 . ٦/٦ واألشباه والنظائر للسيوطي -٣/٥٨إنباه الرواة ) ١(
 . ١٠١٧ص) ًما أعربه الكسائي من القرآن، مجعا ودراسة(انظر هذا االختالف يف ) ٢(
 .  ٣/١٢٧ح املفصل رش: انظر) ٣(



 
 

  
 

#Èb﴿: القرآن، قال تعاىل s% ©! $# ur $ yg ÏY» uä Ï? ù' tÉ öN à6ZÏB $ yJ èdr èå$ t« sù ...﴾)وق ال )١ ، :﴿!$ uZ/ uë 

$ tR Íë r& Èû øï s% ©! $# $ tR ûx |Ê r& z̀ ÏB Çd` Åg ø:$# Ä§R M}$# ur ...﴾)٢(. 
 جاء باأللف والياء بحسـب اإلعـراب، يف القـرآن )هذا( مثنى نأ-٢
الكريم قوله  القرآن  ففيغة العرب املشهورة، ويف لغة قريش،ويف ل ،الكريم
b﴿: تعاىل Î)َّ Èû øï xã» yd Èbº tç Ås» |¡ s9﴾)ويف  كام سـبقأيب عمرو السبعية ، عىل قراءة)٣ ،

ــاىل ــه تـع þí﴿: قوـل ÎoT Î) ßâÉ Íë é& ÷b r& y7 ysÅ3R é& ì yâ ÷n Î) ¢Ó tL uZ ö/ $# Èû ÷ü tG» yd﴾)ويف احلـــديث )٤ ،
ّإن ـهـذين ـحـرام ـعـىل ذـكـور أمـتـي، ـحـل إلـنـاثهم((: الرشـيـف : ، يعـنـي)٥())ٌ

يف حديث  -t-ر قول أيب بك -y-، ومن كالم الصحابة ريرالذهب واحل
 .)٦())وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني((: السقيقة املشهور

ِّويضعف هذا اإلعراب أيضا أن قصارى تعليله أنه جيوز  يف ) هـذان(ً
ِّاآلية، وال يعمم هذا التجويز يف  َ كـام لو كان األمر يف كل موضع، و) هذان(ُ

ًثنى من كل مبني باأللف دائام من أجل هذه املعاين فقـط،  جلاز جميء املقالوا
ٍ بـه؛ ألن أقـوال هـذا اإلعـراب ذات معـان مطـردة، ومنـع ٌعرف قائـلُيوال 

لسـمع عـن العـرب عامـة جمـيء ، وطردها يف الشبيه والنظري دليـل ضـعفها

                                                
 . ١٦سورة النساء ) ١(
 . ٢٩سورة فصلت ) ٢(
 . ٦٣سورة طه ) ٣(
 . ٢٧سورة القصص ) ٤(
 .  ، وفيه ختريج احلديث)٢٢٧٤( برقم ١/٤٥١صحيح اجلامع الصغري : انظر) ٥(
 ).  يف آخر مسند عمر (١/٦٩أخرجه أمحد يف مسنده ) ٦(



 

 

 

 واملسـموع ًدون غريها من املثنيات يف بعض كالمهم باأللف دائام،) هذان(
وعىل هذا يكون ُ إنام سمع من القبائل التي تلزم املثنى األلف، من نحو ذلك

ُومل يعد أن يكـون تعلـيالت   قد عاد إىل اإلعراب األول،اخلامساإلعراب  ْ َ
 .)١()هذان(، ولكنها تعليالت خاصة بـهلذه اللغة


Nßg̈Y﴿: نوع الالم يف tèÏ? ù' uZn= sù 7äq ãY èg¿2 ûw ü@ t6Ï% M çl m; $ pkÍ5﴾ 

ـر النـحـاس بـعـد أن ذـكـر أن اـلـالم يف  ـأتينهم(ُـقـال أـبـو جعـف الم ) فلـن
 وكـذا كـان ،ٍ توكيدُ هي الم:وسمعت أبا احلسن بن كيسان يقول((: القسم

 ،ٍضْفـَ خُ والم،ٍرْمـَ أُ والم،ٍ توكيـدُ الم: ال غريٌها ثالثَّ كلِ الالماتَّعنده أن
 وهـذا ال ، إىل أصـلهَون اليشءُّدُرَ ألهنـم يـ؛ من النحوينيِاقَّذُ احلُوهذا قول

 .)٢()) بالعربيةَبِرَ إال ملن دُأَّيََهتَي
الم : الم قسـم، وقيـل: ًوظاهر هذا الكالم أن يف الـالم خالفـا، فقيـل

ٌّتوكـيـد، وـلـيس األـمـر ـكـذلك، ـبـل اـخلـالف لفـظـي، ـفـابن كيـسـان ـيـرى أن 
 عنده تشمل ، فالم التوكيد)٣(اجلارة واجلازمة والم التوكيد: الالمات ثالث

الالمات غري العاملة، كالم االبتداء، والالم الواقعـة يف اجلوابـات كجـواب 
القسم، والالم الفارقة، والالم املوطئة، فهي المات يراد هبا التوكيـد، فهـي 

                                                
 .٣/٣٧٦إبراز املعاين ) ١(
 والشـوكاين يف فـتح القـدير -١٣/٢٠١، ونقله القرطبي يف تفسـريه ٣/٢١١إعراب النحاس ) ٢(

٤/١٣٨ . 
وتفسـري القرطبـي -، ٣/٣٢، ٢/٧٤إعـراب النحـاس : انظر هـذا احلرص عـن ابـن كيسـان يف) ٣(

٧/١٩. 



 
 

  
 

ْالمات توكيد، وهذا صحيح من حيث املعنى، وإن كانت أحكامها ختتلـف 
تلـف يف أحكامهـا عـن من موضع ملوضـع آخـر، فاملسـتعملة يف االبتـداء خت

 .املستعملة يف القسم، وهكذا
 أن الالم تقع )١(َّومما يدل عىل ذلك أن ابن كيسان نفسه ذكر يف املوفقي

ًيف جواب القسم، وهلذا مل يذكر أحد من املعربني أو املفرسين خالفا يف نوع  ٌ
 .الالم يف اآلية فيام أعلم


yJÉ$﴿: يف) ما(نوع  r& Èû÷, s# y_F{$# àM øã üÒs% üx sù öcºur ôâãã ¥ín? tã﴾ 

: يف اآلية زائـدة للتأكيـد، واملعنـى) ما(يرى مجاهري النحويني واملفرسين أن 
ُ، وأما ابن كيسان فيكره أن جيعلها زائدة، وقد ذكرت هـذين )٢(َّأي األجلني ً

$﴿: اإلعرابني وكالم ابن كيسان يف إعراب قوله تعاىل yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$#﴾)٣( ،
َّوناقشتهام ثم ،وقد حكـى إعـراب ابـن كيسـان هـذا بعـض املعـربني دون )٤(َ

 .)٥(عزو
                                                

 . ١٢٣املوفقي ) ١(
 ومعـاين -١٠/٦٣ وتفسـري الطـربي -٢/١٠٢ وجمـاز القـرآن -٢/٣٠٥معاين الفـراء : انظر) ٢(

ـوي -٣/٢٣٦ وإعــراب النحــاس -٤/١٤٢ الزجــاج  والكشــاف -٣/٤٤٣ وتفســري البـغ
 وتفسري أيب السعود -٤/٢٩٠ وتفسري البيضاوي -١٨٧ واملغني -٤٢٤ واملفصل -٣/٣٩٢
٧/١١ . 

 . ١٥٩سورة آل عمران ) ٣(
 ).١٩(يف املسألة ) ٤(
 -١٣/٢٧٩ وتفسري القرطبـي -٢/١٠١٩ والتبيان للعكربي -٢/٥٤٣مشكل مكي : حكاه) ٥(

 .  ٤/١٦٩ وفتح القدير -٥/٣٣٩والدر املصون 



 

 

 

: -t-ُويضاف هنا أن مما يقوي إعراب اجلمهور قراءة عبداهللا بن مسعود 
﴿£ì r& û÷, s# y_F{ $#   àMøã üÒ s% $ tB ﴾)١(. 


$!uä﴿: يف) ما(نوع  yô $ tB öcq ßJä3øtsÜ﴾)٢( 

ًتوجيهني راجحـا ومرجوحـا، فـاألول ) ما(أجاز ابن كيسان يف   ْأن((ً
أعجبنـي مـا ( : كـام تقـول، واحـدٍزلة يشءـ بمنـ)حيكمـون( مـع )مـا( َيكون

ُ مل جيـ)كُساء صـنيع( :َ وإن قلت: قال،كُ صنيع: أي،)َصنعت  ُ والتقـدير،ْزَ
 االسـم َمقـاَ وقـد قامـت م، هلا من اإلعرابَ ال موضع)ما( َ يكونْ أنُاآلخر

 وأنـا أختـار أن : قال أبو احلسـن بـن كيسـان،)َسْئِ وب،َمِْعن( وكذا ،)ساء(ـل
 . )٣()) .... نحو، عليهُرِدْقَ ما أِّلُا يف كً موضع)ما(ـأجعل ل

يف اآلية يف ) ساء(وقبل الكالم عىل إعرايب ابن كيسان نلحظ أنه جعل 
َنعـم وبـئس(حكـم  ْْ ِ َ كغـريه ـمـن ) )٤(ءسـا(، وهـذه مسـألة نحويـة، فالفعـل )ِ

                                                
 . ٥/٣٤٠ والدر املصون -٢٧٩-١٣ وتفسري القرطبي -٢/٣٠٥معاين الفراء : انظر) ١(
،  واجلاثية ٤، والعنكبوت ٥٩، والنحل ١٣٦األنعام : هذه اجلملة وردت يف عدة آيات يف سور) ٢(

 تلميـذ ابـن كيسـان إنـام نقـل هـذا ، وإنام درستها وذكرهتا يف سورة العنكبوت ألن النحاس٢١
 .   اإلعراب عنه هنا

 -٤/٣٠٦ واملحرر الـوجيز -٢/٥٥٠مشكل مكي : ُ، ونقل عنه يف٣/٢٤٨إعراب النحاس ) ٣(
  وفـتح-٥/٣٥٩ والـدر املصـون -٧/١٣٧ والبحـر املحـيط -١٣/٣٢٧وتفسري القرطبـي 

لتوجيه األول قوله  أن ابن كيسان أعرب با٢/٧٣٥، وقد نقل مكي يف مشكله ٤/١٩٢القدير 
öNåk̈XÎ) uä!$yô $tB (#q﴿: ٢تعـاىل يف ـسـورة املـنـافقون  çR% x. tbq è= yJ÷ètÉوالفـعـل مـصـدر يف ) ـمـا(((: ﴾، فـقـال

 .))، فال حيتاج إىل هاء حمذوفة)ساء(موضع رفع بـ
َسـوؤ(أصـلها ) ٤( ُ  :، انـظـر)سـاء(ً، ثـم انقلبـت الـواو ألفـا؛ لتحركهـا وانفتـاح ماقبلهـا، فصـارت )َ

= 



 
 

  
 

َفعل(األفعال التي عىل  ُ ً غري دال عـىل ذم، فيبقـى فعـاليأيت) َ ٍّ َ ً الزمـا للداللـة ٍّ
نعـم ( إحلاقـه ببـاب ، فيجـوز بـه الـذمً ويـأيت مـراداعىل وقوعـه مـن فاعلـه،

جيـوز إحلاقـه بـه وبالتعجـب فيأخـذ :  وقيـل، فيأخذ مجيـع أحكامـه،)وبئس
 .)١(أحكامه

َبئس( هنا بـ)ساء(وابن كيسان قد أحلق  ْ يف اإلعرابني، فربهان األول ) ِ
ُ مل جي)كُساء صنيع( :َوإن قلت((: قوله َبـئس( وهذا ال جيـوز يف ،))ْزَ ْ ، فـال )ِ
: الباقيـة عـىل أصـلها، نحـو) سـاء(، ولكنه جيوز مـع )بئس صنيعك: (يقال

َحسن صنيعك(  ،َمْعـِن(وكـذا ((: ، وبرهان اآلخـر قولـه)ُساء صنيعك(، و)َُ
 .)))َْسئِوب

َبئس(كـ) ساء(فإذا كان  ْ َبئس ما(مثل ) ساء ما(فـ) ِ ْ َنعم مـا(و) ِ ْ ، وقـد )ِ
b¨﴿: سبق الكالم عىل هذا يف إعراب ابن كيسان لقوله تعاىل Î) ©! $# $ KÏè ÏR /ä3 ÝàÏètÉ 

ÿ¾ Ïm Î/﴾)َبـئس(تركبـت مـع ) مـا(، وملخص مذهبه أن )٢ ْ َّفكفتهـا عـن طلـب ) ِ
َّقلام(الفاعل كـ  مـن اإلعـراب، وهـذا توجيهـه املرجـوح ال حمل هلا) ما(، فـ)َ

) مـا(َّهنا، مع أنه هناك مل يذكر سواه، ورجح هنـا التوجيـه األول، وهـو أن 

                                                

  .٣/٢٩) مع الصبان( ورشح األشموين -٢/٩٨ح وحاشية يس عليه الترصي =
وهـذا قـول ، والثـاين ونسب إىل أكثر الكـوفيني، وظاهر كالم ابن الرساج قول الفاريس، األول) ١(

 -٢/١٤٩املقتضب و -٢/٣٩٣معاين األخفش : انظر. مواختاره ابن هشا، املربد، واألخفش
توضيح و -٣/٢٠االرتشاف  و-٣٧٠، ١/٣٦٩اإليضاح مع املقتصد  و-١/١١٥األصول و

   .٢/٩٨والترصيح  -٣/٣٨٠أوضح املسالك  و-٣/١٠٧املقاصد 
 ). ٢٠(، يف املسألة ٥٨سورة النساء ) ٢(



 

 

 

ـدير)١(مـصـدرية ـؤول ـعـن : ، والتـق ـسـاء حكمـهـم، وـقـد أغـنـى املـصـدر اـمل
 .املخصوص

ْبئسام(َّكأن بني إعرابه لـ: َفإن قلت  .ًاختالفا) ساء ما(َوامللحق به ) ِ
ْبئسام(يف ) ما(نه جيعل نعم، يظهر أ: ُقلت َّزائدة مركبة، وجييـز ذلـك ) ِ

ِّمرجوحا لكراهة القول بالزيادة يف القرآن الكريم، ويقدم عليه ) ساء ما(يف  ً
 ).ساء حكمهم: (جيوز يف أصله أن يقال) ساء(كوهنا مصدرية؛ لكون 


@ü﴿: يف) يف(معنى  yèy_ /ä3 s9 ô Ï̀iB öN ä3Å¡ àÿR r& $ [_º urøó r& z̀ ÏB ur ÉO»yè ÷RF{ $# $ [_º urøó r& ( öNä. ät uëõãtÉ 

ÏmäÏù﴾ 
ـى  ـفرسون يف معـن ـون واـمل ـف النحوـي ـة ) يف(اختـل ـة عــىل ثالـث يف اآلـي

 :)٢(أقوال
ِّيَكـثـركم : ـبـه، والتـقـدير: معـنـى الـبـاء الـسـببية، أي) يف(أن معـنـى -١ ُ

ـد إىل مفـهـوم، نـحـو ًيكـثـركم بجعلـكـم أزواـجـا، أو : بـسـببه، والـضـمري عاـئ
 ....بالتزويج 
خيلقكـم أو يعيشـكم يف : أن معناها الظرفية احلقيقية، عـىل تقـدير-٢

                                                
، وانظر اخلالف ١٢٢املوفقي له ص: ٌاملصدرية اسم ال حرف، انظر) ما(ابن كيسان ممن يرى أن ) ١(

 -٣٣٢ واجلنى الداين -١٨٥تائج الفكر  ون-٢٧١ والبغداديات -٣/٢٠٠املقتضب : فيها يف
 .  ٤٠٢واملغني 

 واملحـرر -٦/٢٩٦ ومعانيـه -٤/٧٣إعراب النحاس : انظر مع املراجع املذكورة يف الدراسة) ٢(
 . ٣/٣٠٨ واإلتقان للسيوطي -٢٧/١٢٩ وتفسري الرازي -٥/٢٨الوجيز 



 
 

  
 

 . البطن أو يف الروح أو يف هذا الوجه من اخللقية
يكثركم يف خلق األزواج، : أن معناها الظرفية املجازية، عىل تقدير-٣
 .ٌللحيوان يف خلق األزواج تكثري: كام تقول

: ، وقـد سـبقه إىل ذلـك)١(عنـى البـاءبم) يف(وابن كيسان ممن يرى أن 
عن معناها األصيل الكثري إىل معنـى ) يف(، ويف هذا القول إخراج لـ)٢(الفراء
 . قليل

وأرجح منه اإلعراب الثالث؛ ألن له نظائر من القرآن الكريم كقوله 
öN﴿: تعاىل ä3 s9 ur í Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×o 4q uä ym ﴾)وألن فيه إبقاء للحرف عـىل معنـاه )٣ ،ً
 ٌةَقْوُسـَ ماألهنـيل، وألن اآلية بـه تكـون أبلـغ يف الداللـة عـىل معناهـا؛ األص

  الظرفـيـة)يف( ت الـسـببية وأثبـتـتإلظـهـار االقـتـدار ـمـع الوحدانـيـة فأـسـقط
َخلق األزواج ْتَلَعَجف ْ َّ؛ وهبذا رجحه بعض  والتكثريَِّث للبِنِدَْع واملَِعْبنَ كاملَ

 .)٤(املحققني
e

َّاملشبه يف َ ُ :﴿ô` yJx. uq èd Ó$ Î#»yz íÎû Íë$ ¨Z9 $#﴾ 
ُاختلف يف املشبه يف هـذه اآليـة، وبنـاء عليـه اختلـف يف إعراهبـا عـىل  ًُ َّ َ ُ

                                                
 . ٤/٥٢٨ وفتح القدير -/١٦ وتفسري القرطبي -٨/٣٠٥تفسري الثعلبي : انظر) ١(
 وأبـو حيـان يف -٤/٣٩٥الزجاج يف معانيه : ، وممن تبعهام عىل ذلك٣/٢٢معاين الفراء : انظر) ٢(

 .١/١٥٥البحر 
 .١٧٩سورة البقرة ) ٣(
 والــزركيش يف الربهــان -٣٠٥ وابــن هشــام يف املغنــي -٤/٢٠٦كــالزخمرشي يف الكشــاف) ٤(

٣/٣٠٨   . 



 

 

 

 :)١(إعرابني
ِمثـل اجلنـة( أهنا خرب لـ-١ ُ َ ِمثـل اجلنـة كمـن هـو : يف أول اآليـة، أي) َ ُ َ َ

ل هـي خـرب عـىل بـ: ، وقيـل)٣(، عىل معنى التوبيخ والتقريع)٢(ٌخالد يف النار
ٌأمثل أهـل اجلنـة كمـن هـو خالـد يف النـار؟، : تقدير استفهام، فقيل التقدير َ

 .)٤(َأمثل اجلنة كمثل جزاء من هو خالد يف النار؟: وقيل التقدير
كمـن ) أي أهل اجلنة(هم : أهنا خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير نحو-٢

َأمـن : التقدير نحوهي خرب عىل تقدير استفهام، و: ٌهو خالد يف النار، وقيل
 )٥(ٌهو يف اجلنة كمن هو خالد يف النار؟

 ُ واألهنـارُامرِّ التـي فيهـا الـثِ هـذه اجلنـةُلَثَم((: وأما ابن كيسان فيقول
 ِلَثَ املقيم كمِ يف النعيمِ اجلنةِ أهلُلَثَ وم،ُقومَّ والزُ التي فيها احلميمِ النارِلَثَكم

 .)٦()) يف العذاب املقيمِ النارِأهل
َاهر كالمه أن اآلية من مجلتني حذف من كل مجلة ركـن، فحـذف وظ َِ ٍ ِّ ِّّ

                                                
 وحاشـية الشـهاب -٨/٧٨ والبحر املحيط -٢٨/٤٩تفسري الرازي : انظر مع مراجع املسألة) ١(

 . ٢٦/٤٩ وروح املعاين -٤٩٥عىل البيضاوي 
 .٢/٦٧٣ ومشكل مكي -١٨٤-٤/١٨٣إعراب النحاس : هذا قول الكسائي، انظر) ٢(
 . ٦/٤٧٢معاين النحاس : انظر) ٣(
يف الكشـاف ، والثاين تقدير الزخمرشي ٥/١١٤َّاألول تقدير جوزه ابن عطية يف املحرر الوجيز ) ٤(

٤/٣١٣ . 
 وتفسري -٥/١١٤املحرر الوجيز : ، وانظر تقديرات أخر يف٣/٦٠هذا تقدير الفراء يف معانيه ) ٥(

 . ٤/١٧٧ وتفسري ابن كثري -٨/٩٦أيب السعود 
 . ١٦/٢٣٧ وتفسري القرطبي -٩/٣٣تفسري الثعلبي ) ٦(



 
 

  
 

َ، وحذف من اجلملة الثانية املبتدأ، وهو )كمثل النار(من األوىل اخلرب، وهو  ِ ُ
 .، لداللة معنى اآلية عىل املحذوفني)مثل أهل اجلنة(

ًومل أجد من قال هبذا التأويل، وليس بعيدا عنـدي عـن معنـى اآليـة، 
ً حذفا كثرياولكن فيه ً. 

ولكن ما معنى تشبيه اجلنة بالنار، وتشبيه أهلها بأهل النار، مع أنه ال 
 مشاهبة، بل مها خمتلفتان، وأهلها خمتلفون؟

َ، كمـن جيهـد يف إقناعـك )١(لعل املراد االستهزاء والتهكم: واجلواب
ٌنعم صحيح الربا كالبيع: ًبأن الربا مثل البيع، فتقول له مستهزئا ْ. 

ـك األرـجـح عـنـدي أن يـكـون املبـتـدأ املـحـذوف مـقـدرا ـمـع وـمـع ذ ًـل َّ ُ ُ ُ
ٌأمن هو يف اجلنة التي سبق وصفها كمن هو خالد يف النـار؟ : استفهام، نحو َ

`﴿: ألن هلذا نظائر يف القرآن، وأقرهبا قولـه تعـاىل يف اآليـة السـابقة yJ sù r& tb% x. 

4í n? tã 7p oY Éiè t/ ` ÏiB ¾ Ïm În/ §ë ` yJ x. z̀ ÎiÉ ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾ Ï& Î# uH xå﴾)وقد كثر حذف أحد الركنني )٢ ،ُ
ــذا األســـلوب ــاىل)٣(يف ـه ــه تـع `ô﴿: ، كقوـل yJ sùr& uq èd íO Í¬ !$ s% 4í n? tã Èe@ ä. ¤§ øÿ tR $ yJ Î/ 

ôM t6 |¡ x.﴾)وقولـه)ن لـيس كـذلكَكمـ( : إن التقـدير:، فقيل)٤ ، :﴿` yJ sù r& ëÉ) G tÉ 

                                                
 ٥/٣٤حب فتح القدير ، أما صا٦/١٥١٠  والدر املصون -٢/١١٦٢التبيان للعكربي : انظر) ١(

، ولعلـه ....)وليس مثـل أهـل اجلنـة ... ليس مثل اجلنة : (فقد نقل عن ابن كيسان أن التقدير
، وإال فإن الثعلبي والقرطبي قد نقال قول ابن كيسان )ليس(أراد أن يصلح التقدير بزيادة كلمة 

 ). ليس( وما ذكرا كلمة -كام سبق-
 . ١٤ -e-سورة حممد ) ٢(
 .. ٨٣ واإليضاح يف علوم البالغة -١٩-١/١٨ واملغني -٦/٤٧٢معاين النحاس : انظر) ٣(
 . ٣٣سورة الرعد ) ٤(



 

 

 

¾ Ïm Îg ô_ uq Î/ uäþq ßô É># xã yèø9 $# tPöq tÉ Ïp yJ» uä É) ø9 ـل، ف)١(﴾#$ ـدير:قـي ـ( :إن التـق ـنعَكـم م يف َن ـي
`﴿ : وقولـه تعـاىل،)اجلنة yJ sù r& tû Éiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾ Ï& Î# uH xå çn# uä tç sù $ YZ|¡ ym﴾)إن : ، فقيـل)٢

 ).ن هداه اهللاَكم:(التقدير


tç﴿: يف) ليغفر(نوع الالم يف  Ïÿøó uã Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tB tP £âs) s? Ï̀B öÅÎ7 /R så $ tBur tç ¨z r's? ﴾ 
 :)٣(قوالن) ليغفر( يف الالم يف 

، )٤(أهنا الم التعليل، والفعل منتصب بعدها، وهذا قول اجلامهـري-١
 .وهو الظاهر

واهللا : َّأهنا الم القسم دخلت عـىل جـواب قسـم مقـدر، والتقـدير-٢
ِليغفرن، فُكرست الالم تشبيها بـالم التعليل،وحـذفت النـون فبقـي الفعـل  ِ ُِ ً ََّ َ ْ َ

 .عىل الفتح، وهو قول أيب حاتم السجستاين مبنيا 
؛ ألن الم القسـم ))قول مـردود((والقول الثاين ظاهر الضعف، وهو 

 .)٥(ُال تكرس، وألن نون التوكيد واجبة هنا
ولعل الذي دفع أبا حاتم إىل هذا اإلعـراب الغريـب أن معنـى اآليـة 

                                                
 . ٢٤سورة الزمر ) ١(
 . ٨سورة فاطر ) ٢(
 -٢/١٢٥٠ وكشـف املشـكالت -٩/٤٢ وتفسـري الثعلبـي -٦/٤٩٥معاين النحـاس : انظر) ٣(

 . ٥/٤٥ وفتح القدير -١٦/٢٦٢ وتفسري القرطبي -٨/٩٠والبحر املحيط 
 ورس الصـناعة -١/٢٠٤ واخلصائص -١٣١ واللمع -٢٢٧ واملحىل -٢/٧املقتضب : انظر) ٤(

 . ٦٦ ورشح القطر -٣٨٣ ورشح الشذور -٢٢ ومنازل احلروف -١/٣٣١
 . ، والنقل منه٦/١٦٠الدر املصون : انظر) ٥(



 
 

  
 

، وقـد أن املغفرة هي علـة الفـتح، ولـيس األمـر كـذلك: عىل قول اجلمهور
ليسـت املغفـرة علـة الفـتح، بـل العلـة : أجاب الـزخمرشي عـن ذلـك فقـال

 املغفـرة وإمتـام النعمـة وهدايـة : وهي، من األمور األربعةَدَّاجتامع ما عد((
 ونرصنـاك ...نـا لـك فـتح َّْرسَ ي: كأنه قيل،الرصاط املستقيم والنرص العزيز

 وجيـوز ،اجل واآلجل الدارين وأغراض العِّ لك بني عزَك لنجمعِّعىل عدو
ًأن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سبب  .)١())ا للغفران والثوابّ

ـن كيســان مــع اجلمهــور، فيقــول َال جيــوز أن تكــون إال الم ((: واـب
ٌّ، يعني الم التعليل، ويف كالمه رد عىل القول الثاين)٢()))كي( َ. 


(ôâs﴿: يف) لتدخلن(إعراب  ©9 öXyâ|¹ ª!$# ã&s!q ßôuë $ tÉöäîç9 $# Èd,ysø9 $$ Î/ ( £ è̀=äz ôâtG s9 

yâ Éfó¡yJø9 $# tP#tç ysø9 $# b Î) uä !$x© ª! $# öúüÏZÏB# uä﴾ 
ِيف املقسم يف هذه اآلية خـالف عـىل قـولني ْ  -Y-إنـه اهللا : ، فقيـل)٣(ُِ

ٌجواب قسم حمذوف له تعلق بالفعل ) تدخلن(فـ َصدق(ُّ َ واهللاِ : ، والتقـدير)َ
َامللك الذي جاء الرسـول :  فقيل-Y-إنه غري اهللا :  وقيللتدخلن، َ-e- 

 فبعـد أن رأى -e-الرسـول :  كالمـه، وقيـل-Y-يف الرؤيا، فحكى اهللا 
 .الرؤيا وقاهلا لقومه، حكى اهللا كالمه

                                                
 . ٤/٣٢٣الكشاف ) ١(
 . ٦/٤٩٥معاين النحاس ) ٢(
 -٤/٢٠٤ وإعـراب النحـاس -٦/٥١٢معـاين النحـاس : املسألةانظر مع املراجع املذكور يف ) ٣(

 . ٢٨/٩٠ وتفسري الرازي -٥/١٣٩ واملحرر الوجيز -٤/٣٣٦والكشاف 



 

 

 

 -e- ن قول رسـول اهللاِ م)ّلتدخلن: (قوله((: أما ابن كيسان فيقول
 ،ّ عـن رسـوله أنـه قـال ذلـك-I-  اهللاَ فـأخرب، عن رؤياهًألصحابه حكاية
`£ üwur﴿: حيـث قـال لـه -I-  اهللاِبَدَا بأًبُّوهلذا استثنى تأد s9q à) s? >äôì ($ t± Ï9 í ÎoT Î) 

×@ Ïã$ sù öÅ Ï9º så # ´â xî ÇËÌÈ HwÎ) b r& uä !$ t± oÑ ª! $#﴾)٢()))١(. 
 .eِفابن كيسان من الذين يقولون إن املقسم يف اآلية هو الرسول 

Y- :﴿b- هلذا القول هو قوله ومن الواضح أن السبب الداعي Î) uä!$ x© 

ª!$# ﴾ فاهللا ال حيتاج أن يستثني، فبيده األمر كله، وهذا القول ال جيعل اهللا ،-
Y-املقسم، فليس هو املستثني أيضا، وال إشكال يف اآلية عىل ذلك ً ِ ُ. 

وأهل القول األول يستشـكلون هـذا اإلشـكال، وجييبـون عنـه بعـدة 
يف اآليـة ) ْإن: (د اخلرب، فهو حتقيـق ال تعليـق، وقيـلإنه لتأكي: أجوبة، فقيل

: ه، وقيلخاطب العباد بام حيب أن يقولوَّإن اهللا : الظرفية، وقيل) إذ(بمعنى 
 .)٣( فيام يعلم ليستثني اخللق فيام ال يعلمون اهللاستثنى

َ أن ابن كيسان يرى أن املقسم امللك، وأن املقسم )٤(ويف البحر املحيط َّ ََ ِ
، وليس فيام نقله الثعلبي من كالم ابـن كيسـان داللـة عـىل ))٥(باحلق(به هو 

                                                
 . ٢٤-٢٣سورة الكهف ) ١(
 .١٦/٢٩٠ وتفسري القرطبي -٤/٢٠٥، ونحوه يف تفسري البغوي ٩/٦٤تفسري الثعلبي ) ٢(
 . ٤/٢٠٢ وتفسري ابن كثري -٤٦-١٣/٤٥ جمموع فتاوى ابن تيمية: انظر مع مراجع املسألة) ٣(
) ابن كيسان النحوي(الدعجاين يف . ، نقله واستبعده، وقد اكتفى د٨/١٠٠البحر املحيط : انظر) ٤(

 .  بنقل إعراب ابن كيسان هنا عن البحر املحيط، ودرسه بناء عىل ذلك٣٣٤
 وتفسـري -٢٨/٩٠فسـري الـرازي ت: انظر. َّ؛ ألن احلق من أسامئه-Y-ِّفيكون املراد باحلق اهللاُ ) ٥(

 .  ٥/٢٠٨البيضاوي 



 
 

  
 

ُذلك، بل رصحيه أن املقسم الرسول  َ ِe وظاهره أن ،َّ ٌمتعلق بالفعل ) باحلق(َ ِّ
َصدق( َ  .َ، واملقسم به حمذوف)َ

 


#Éb﴿: جواب القسم يف uäöçà) ø9 $#ur Ïâã Éf yJø9$#﴾﴿ $ ¨B àá Ïÿù= tÉ ` ÏB @A öqs% ûwÎ) Ïm ÷Éyâ s9 ë=ãÏ% uë 

ÓâäÏG tã﴾ 
ِوالـقـرآن املجـيـد(ُ  اختلـف يف ـجـواب القـسـم  ـعـىل أـقـوال تـعـود إىل ) ِ

 :)١(قولني
َّلتبعثن: (أن اجلواب حمذوف، فقيل: األول : َّ، دل عليه قوله تعـاىل)٢()ُ

﴿# såÏä r& $ uZ ÷F ÏB $ ¨Zä. ur $ \/# tç è?﴾)ـرك بحـجـة: ، وقـيـل)٣ ـا ردوا أـم ـك : ، وقـيـل)٤(ُّـم إـن
 .ًرا، وقيل غري ذلكجئتهم منذ
@ö﴿قولـه : َّأن اجلواب مـذكور، فقيـل: الثاين t/ (# þq ç6 Åg xî﴾)وهـو قـول )٥ ،

ôâ﴿قوـلـه : أهـل الكوـفـة، وقـيـل s% $ oY ÷H Í> tã $ tB ßÈ à)Zs? ÞÚ öë F{ $# öN åk ÷] ÏB﴾)وقـيـل)٦ ، :

                                                
 -٢/١٢٦٤ وكشف املشكالت -٤/٢٢٠تفسري البغوي : انظر مع املراجع املذكورة يف املسألة) ١(

 . ١٠-٩ والتبيان يف أقسام القرآن -٦/١٧٤والدر املصون 
 ).بعوثونإنكم مل(َّ، وقدره بـ٥/٤١ والزجاج يف معانيه -٣/٧٥وهو قول الفراء يف معانيه ) ٢(
 . ٣سورة ق ) ٣(
 . ٩/٩٣، وأبو حيان يف البحر املحيط ٥/١٥٥وهو ما قدمه ابن عطية يف املحرر الوجيز ) ٤(
 . ٢سورة ق ) ٥(
 . ٢/٤٨٣وهو قول األخفش يف معانيه . ٤سورة ق ) ٦(



 

 

 

$﴿قوله  ¨B àá Ïÿ ù= tÉ ` ÏB @A öq s%﴾)قولـه : ، وقيـل)٢(، وهو قـول ابـن كيسـان)١﴿$ tB 

ãA £â t7 ãÉ ãA öq s) ø9 $# £ì t$ s!﴾)قوله : ، وقيل)٣﴿¨b Î) í Îû y7 Ï9º så 3ì tç ò2 Ï% s!﴾)٤(. 
فابن كيسان من أهل القول الثاين الذين يرون أن اجلواب مـذكور يف 

$﴿: الـسـورة، وـقـال إـنـه قوـلـه تـعـاىل ¨B àá Ïÿ ù= tÉ ` ÏB @A öq s% أي ـبـني املقـسـم ـبـه ،﴾َ
 ُ وجوابه ست عرشة آية، وهذا عندي يضعف قولـه؛ لطـول الفاصـل جـدا،

ُولعل ابن كيسان إنام جوز هذا اإلعـراب ومل خيـرته، فنقـل جتـويزه عـىل أنـه  َّ
 .)٥(اختياره

والذي يظهر أن اجلواب حمذوف؛ لكثرة نظـائره يف القـرآن، ولكـون 
ـه  ـذهب نـحـوي ضــعيف، كجعـل ـا ـعـىل ـم ـذكورا إـم ـل (ًجـعـل اـجلـواب ـم ـب

 .)٦(؛ لبعدها عن القسم))تكلف وحتكم عىل اللسان((، وإما )عجبوا


ÏMt/ué﴿: يف) الواو(معنى  tIø% $# èptã$ ¡¡9$# ¨,t±S $#ur ãç yJs)ø9 $# ﴾ 
َّ  صح اخلرب بأن املراد بانشقاق القمر انشقاقه عىل عهـد رسـول اهللا  َّ َ-

                                                
 . ١٨سورة ق ) ١(
 والبحـر -١٧/٣ وتفسري القرطبـي -٥/١٥٥ واملحرر الوجيز -٩/٩٣تفسري الثعلبي : انظر) ٢(

 . ٥/٧١ وفتح القدير -٨٤٧ واملغني -٨/١٢٠املحيط 
 . ٢٩سورة ق ) ٣(
 . ٣٧سورة ق ) ٤(
 ).  نقل إعرابات ابن كيسان(ًوهذا حيدث أحيانا، انظر الفصل األول ) ٥(
 والبحـر املحـيط -، ومنـه النقـل٥/١٥٥ واملحـرر الـوجيز -٤/٢١٩إعراب النحـاس : انظر) ٦(

٨/١٢٠. 



 
 

  
 

e-فيكون بذلك قد حدث قبل الساعة، وهي القيامة، مع )١( قبل اهلجرة ،َ َ َ
 ِيف اآليـة((: اعة، فلـذا قـال ابـن كيسـانأنه يف اآلية قد جاء بعد اقرتاب السـ

 .)٢()) واقرتبت الساعةُ القمرَّقَانش(ها ُ جماز،ٌ وتأخريٌتقديم
 الذين يرون أن الواو تفيد مطلـق اجلمـع، وال )٣(أما مجهور النحويني

تدل عىل ترتيب وال معيـة فـال إشـكال عنـدهم يف اآليـة؛ ألهنـا حينئـذ مـن 
Y- :﴿y7-قوـلـه ِّعطـف املتقـدم عـىل املتـأخر، نحـو  Ï9º xã x. ûÓ Çrq ãÉ y7 øã s9 Î) í n< Î) ur 

tûï Ï% ©! $# ` ÏB y7 Î= ö7 s%﴾)٤(. 
إهنـا تفيـد الرتتيـب، : أما من خالف اجلمهور يف داللـة الـواو، فقـالوا

، )٦(ًإهنا تفيد املعية حقيقة وغريها جمـازا، كـابن كيسـان: ، أو قالوا)٥(كالفراء
ًإن يف اآلية تقديام وتأخريا: فقالوا ً . 

 ابن كيسان هنا سائر عىل مذهبه يف أن الواو تفيد املعية حقيقة، وكالم
                                                

 ومـسـلم -)٣٤٣٧ (٣/١٣٣٠ يف ـصـحيح البـخـاري -t- ـبـن مـسـعود ـمـن ـحـديث عـبـداهللا) ١(
٢٨٠٠ (٤/٢١٥٨ .( 

 . ٥/١٢٠ وفتح القدير -١٧/١٢٧ وتفسري القرطبي -٩/١٦٠تفسري الثعلبي ) ٢(
 وأرسار -٢/٦٣٤ ورس الصـناعة -٣/٣٢٠ واخلصائص -١/٢١٨) هارون(الكتاب : انظر) ٣(

 -٥٧٧ ورشح الشذور -٤/١٩٨١ واالرتشاف-١/٤١٧ واللباب للعكربي -٢٦٧العربية 
 . ٢٢٣-٥ واهلمع -٣٠٢ورشح القطر 

 . ٣سورة الشورى ) ٤(
ـر وثعـلـب وأيب عـمـرو الزاـهـد، ونـقـل ـعـن الكـسـائي واـبـن ) ٥( ُوقـطـرب والربـعـي وهـشـام الرضـي

 والفـصـول -٢١٤ واملغنـي -١٦٠ واجلنـى الـداين -٤/١٩٨١االرتشـاف : انظـر. درسـتويه
 .٥/٢٢٤ واهلمع -٦٨املفيدة 

 . ظر ختريج كالمه عىل اآلية، وانظر مراجع اهلامش السابقان) ٦(



 

 

 

ـا جمــاز ـتعامهلا يف غريـه ـال)١(واـس ـذلك، ـق ـح ـب ـوفقي رصـي ـه يف اـمل : ، وكالـم
ٌجـاءين زيـد وعمـرو: (كقولك(( : الـواو.... َأردت اجـتامعهام يف املجـيء ) ٌ

ٌتوجب االجتامع، وليس فيها دليل عىل السابق ُ(()٢(. 
ان عىل اآلية بأهنا آتية عىل غري حقيقة الواو، وكذا ولذا حكم ابن كيس

ُ انشق القمر واقرتبت الساعة-واهللا أعلم-املعنى ((: الفراء الذي قال ُ َّ(()٣(. 


¥ûxy﴿: نوع الالم يف Ïj9 zOn= ÷ètÉ ã@ ÷dr& É=» tG Å6ø9 $#﴾ 
ْتوكيدا للجحد مع )] ال: (أي[ويكون ((: قال ابن كيسان َ َواو النسق، ً َّ

َخفت أال تقوم: (كقولك ُ ْ ûx﴿، و)ِ y¥ Ïj9 zO n= ÷ètÉ ã@ ÷d r& É=» tG Å6 ø9  .)٤())َليعلم: ﴾، أي#$

ٌيف اآلية زائدة للتوكيد، وهـذا هـو املشـهور ) ال(فابن كيسان يرى أن 
، )١(سـائغ ذائـع) ال(، والقـول بزيـادة )٥(عند النحويني واملفرسين واملعربني

                                                
 مذهب ابن كيسان هذا عن السيوطي وشكَّك فيـه، ١٢١) ابن كيسان النحوي(البنا يف . نقل د) ١(

ـه يف ٣٠٦) اـبـن كيـسـان النـحـوي(اـلـدعجاين يف . وتابـعـه د ، ولـكـن إعراـبـه هـنـا وـمـا نقلـتـه عـن
 .  إليهيدل عىل صحة نسبة هذا املذهب ) املوفقي(

 . ١١٢-١١١املوفقي ) ٢(
 . ٣/٩٦معاين الفراء ) ٣(
 . ١٢٢املوفقي ) ٤(
 وجماز -٣/١٣٧ ومعاين الفراء -٢/٤٩٥ ومعاين األخفش -١/٣٩٠) هارون(الكتاب : انظر) ٥(

 واألصول -٥/١٣١ ومعاين الزجاج -١٨٥ واملحىل -١/٤٧ واملقتضب -٢/٢٥٦القرآن 
 وتفسـري -٩/٢٥١ وتفسري الثعلبـي -٤/٣٦٩س  وإعراب القرآن للنحا-١/٤٠١للرساج 
 وتفسري ابن -٨/١٧٩ وزاد املسري -٤/٤٧٠ والكشاف -٤٢٤ واملفصل -٤/٣٠٢البغوي 

 .   ٢٧٢ ورشح الشذور -٤/١٩٢ وأوضح املسالك -٨/٢٢٧ والبحر املحيط -٤/٣١٨كثري 



 
 

  
 

ُويؤيده يف اآلية قراءة ِ ِّ ﴿zO n= ÷è uã Ï9 وقراءة ،﴾﴿b L{ O n= ÷ètÉ﴾)٢(. 
لئال يعلـم أهـل الكتـاب : إن الالم يف اآلية غري زائدة، واملعنى: وقيل

ٌعجز املؤمنني، وهذا قول فاسد مطرح؛ ألنـه  َّ ُ غـري مسـتقيم؛ ألن املـؤمنني ((ٌ
َعاجزون أيضا عن يشء من فضل اهللا، فكيف يعمل هذا القائل بقوله  ٍ ً﴿¨b r&ur 

ü@ ôÒ xÿ ø9 $# Ïâ uã Î/ «! : ﴾، فإنه معطوف عىل مفعول العلم املنفي، فيصري التقـدير #$
 .)٣())َولئال يعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد اهللا، وهذا ال يستقيم


ûw tbqè%räãtÉ $pké﴿: يف) ال يذقون(إعراب مجلة  Ïù #Yä öç t/ üw ur $ ¹/#uéü°﴾ 

I-:﴿¨b-يف قوله ) ذقونال ي(ُاختلف يف إعراب مجلة  Î) zO ¨Y yg y_ ôM tR% x. 

# Yä$ |¹ óê ÉD ÇËÊÈ tûü Éó» ©Ü= Ïj9 $ \/$ t« tB ÇËËÈ tûü ÏV Î7» ©9 !$ pké Ïù $ \/$ s) ômr& ÇËÌÈ ûw tbq è%räãtÉ $ pké Ïù # Yäöç t/ üwur 

$ ¹/# ué ü° ﴾٤(ٍأقوال أقواها أربعة عىل(: 
 .ال يذقون] الطاغون: أي[هم : أهنا مجلة استئنافية خربية، أي-١
 ).البثني(ا حال أخرى من الطاغني، واحلال األوىل  أهن-٢
: ٌ، فـهـي ـحـال متداخـلـة، أي)البـثـني( أـهنـا ـحـال ـمـن الـضـمري يف -٣

                                                

 الـداين  واجلنـى-٤٢٤ واملفصـل -٣/١٣٧ ومعاين الفراء -٤/٢٢٢) هارون(الكتاب : انظر) ١( =
 . ١/٥٠١ واإلتقان للسيوطي -٣/٧٨ والربهان للزركيش -٣٢٧ واملغني -١١٦

كالمها قراءة شاذة، فاألوىل قـراءة عبـداهللا بـن مسـعود وابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام، وعكرمـة ) ٢(
إعـراب النحـاس : انظـر. واجلحدري وعبداهللا بن سلمة، واألخرى قـراءة حطـان بـن عبـداهللا

 .٦/٢٨٢ والدر املصون -٨/٢٢٧ والبحر املحيط -١٧/٢٦٧طبي  وتفسري القر-٣/٣٧٠
 . ٦/٢٨٢الدر املصون ) ٣(
 والدر -٨/٤٠٥ والبحر املحيط -٢/١٢٦٧ والتبيان للعكربي -٢/٧٩٥مشكل مكي : انظر) ٤(

 . ٦/٤٦٤املصون 



 

 

 

 .البثني غري ذائقني
) فيها(ًأحقابا هذه صفتها، فالضمري يف : ، أي)ًأحقابا(أهنا صفة لـ-٤

 .عائد إىل األحقاب ال إىل جهنم
 سمعت أبـا : فقال، عنهاَسألت أبا إسحاق((: قال أبو جعفر النحاس
 : أي،ا هذه صـفتهاً البثني فيها أحقاب:املعنى" :العباس حممد بن يزيد يقول

بون هبــذا العــذاب يف هــذه األحقــاب ال يــذوقون فيهــا إال احلمــيم َّعــذُي
 وهذا ،"ا هذِ من العذاب غريٍ بأصنافِ هذا العذابَدْعَبون بَّعذُ وي،اقَّسَوالغ

 مـن نعـت )ال يـذوقون( ُ يكـون، ابـن كيسـانُوهو قول ،ٌِّنيَ بٌّريَظَ نٌجواب
 .)١())األحقاب

فابن كيسان هنـا يتـابع شـيخه املـربد يف هـذا اإلعـراب، وفيـه حماولـة 
ـة، وـهـو أن  ـا(إلزاـلـة إـشـكال يف معـنـى اآلـي َـقـد ـيـدل ـعـىل أن لـبـث ) ًأحقاـب ْ َ

: الطاغني الكافرين يف جهنم غري دائم، فيكون معنى اآلية عىل هذا اإلعراب
ًن الطاغني يلبثون يف جهنم أحقابا يعذبون هبذا العذاب، ثم أحقابا أخرى أ ً

 .)٢(ًيعذبون فيها بأصناف أخرى من العذاب، وهكذا أبدا
وهـذا اإلشـكال وارد ـعـىل كـل اإلعراـبـات، إال أن الظـاهر أن اـملـراد 

ال (ًأحقابـا بـعـد أحقـاب أـبـد اآلبـدين، وأن مجـلـة : اـلـدوام، أي) ًأحقابـا(بــ

                                                
 . ٥/١٣١إعراب القرآن للنحاس ) ١(
لشـهاب عـىل البيضـاوي  وحاشية ا-٢/١٤٢٣ وكشف املشكالت -٤/٦٧٥الكشاف : انظر) ٢(

 . ٣٠/١٥ وروح املعاين -٩/٣٨٧



 
 

  
 

 .)١(ستئنافا) يذقون


öÅèùÎç﴿: يف) ال(نوع  ø) ãZ yô üxsù #Ó |¤Y s?﴾ 
 :يف اآلية عىل قولني) ال(ُاختلف يف نوع 

سنقرئك ياحممد فلست تنسى ما نقرئك إيـاه، : أهنا نافية، واملعنى-١
 .فاآلية خرب
زاـئـدة لإلـشـباع ملناـسـبة ) تنـسـى(أـهنـا ناهـيـة جازـمـة، واألـلـف يف -٢
$﴿: -I-آلية، كقولـه فاصلة ا tRq ù= |Ê r' sù güxã Î6 ¡¡9 ُال تغفـل قراءتـه : ، أي)٢(﴾#$

 .وتكريره فتنساه، فاآلية هني
، وهـو الـذي يعجـب ابـن )٣(واإلعراب األول هو إعـراب اجلمهـور

 ، بـهَال تنسـى العمـل((معناهـا : َكيسان، فقد سأل أحدهم عن اآليـة، فقـال
ك من ُ مثل، اهللا فاكِضُضْفَ ال ي:وقال ،اًا شديدً كيسان به إعجابُ ابنَبِجْعُفأ
 .)٤()) عن رأيهُرَدْصُي

                                                
 .٩/٣٨٧ وحاشية الشهاب عىل البيضاوي -٨/٤٠٥البحر املحيط : انظر) ١(
 .  ٦٧سورة األحزاب ) ٢(
 وتفسري -٢/٨١٣ ومشكل مكي -٥/٢٠٥ وإعراب النحاس -٥/٣١٦معاين الزجاج : انظر) ٣(

ــي  ــاف -١/١٨٤الثعلـب ــوجيز -٤/٧٢٦ والكـش ــري -٥/٤٦٩ واملحـــرر اـل ــري الكـب  والتفـس
 وتفسـري ابـن كثـري -٢٠/١٩ وتفسـري القرطبـي -٢/١٢٨٣ والتبيان للعكـربي -٣١/١٢٨
 )). هو املشهور، وقول األكثر: ((٩/٤٥، ويف فتح الباري ٨/٤٥٣ والبحر املحيط -٤/٥٠١

: ، وانظـر٢٠/١٩ وتفسـري القرطبـي -١٠/١٨٤ وتفسـري الثعلبـي-٢/٣٨٩تفسري السلمي ) ٤(
 .٥/٤٦٩جيز املحرر الو



 

 

 

نافية، ولكنه جعل املنفي نسيان العمل بالوحي، ) ال(ومعنى ذلك أن 
Y- :﴿üw õ8-قوله  يف معنى نافية هو ظاهر اآلية؛ ألهنا) ال(وكون  Ìhç pt éB ¾ Ïm Î/ 

y7 tR$ |¡ Ï9 ü@ yf ÷è tG Ï9 ÿ¾ Ïm Î/ ÇÊÏÈ ¨b Î) $ uZøä n= tã ¼ çm yè÷H sd ¼ çm tR# uäöç è% ur ﴾)إذ كان يبادر بقـراءة )١ ،ُ
 ،َهَئـِرْقُ يْ اهللا أنُهَدَعـَفو َالوحي بعد انتهـاء جربيـل مـن قراءتـه خمافـة نسـيانه،

فلسـت : ، أي)٢()َسأكسـوك فـال تعـرى: (اه، فهـي نحـووأخربه أنه ال ينسـ
 ُهَنـَّمَ وأَ اهللا عليه الـوحيَظِفَ وحٌّيِّمُ يف أنه أ-e-ل  للرسوٌ وهذه آيةتعرى،
 .)٣(هيانمن نس

                                                
 . ١٧-١٦سورة القيامة ) ١(
 . ٣١/١٢٨تفسري الرازي : انظر) ٢(
، وانـظـر القـصـة يف ـصـحيح ١٠٠ والتبـيـان يف أقـسـام الـقـرآن -٨/٤٥٣البـحـر املـحـيط : انـظـر) ٣(

 ). ٥ (١/٦البخاري 



 
 

  
 

 



َخدم ابن كيسان القرآن الكريم بأربعة كتب ، )معاين القرآن(، وهي )١(َ

كـتـاب (رـسـم املـصـحف، و: أي) وكـتـاب اهلـجـاء(، و)كـتـاب الـقـراءات(و
 .)٢()الوقف واالبتداء

َكام خلف ابن كيسان تال َّ ًميذ عدة، نقلوا علمه، إما يف كتبهم، وإما إىل َ َّ
 تالميذهم

وأكثر من اهتم ونقل عنه إعراباته تلميذه الويف أبو جعفـر النحـاس، 
ًفقد نقلت عنه يف البحث ثالثة وعرشين إعرابا ُ)٣( : 

 ).إعراب القرآن(، وباقيها يف كتابه )٤()معاين القرآن(ٌثالثة يف كتابه -
، وباقيهـا نقلهـا بـالنص، وقـد تصـل إىل عـدة )٥(ىاثنان نقلهام باملعن-
 .)٦(أسطر

                                                
 ). التمهيد(انظر الكالم عىل كتب ابن كيسان بالتفصيل يف ترمجة ابن كيسان يف ) ١(
 وبغية الوعاة -٥٩-٣/٥٨ وإنباه الرواة -١٧/١٣٩ وإرشاد األريب -١٢٠هرست الف: انظر) ٢(

 . ٢/٢٣ وهدية العارفني -١/١٩
، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١: وهي يف املسائل) ٣(

٣٦، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٦ . 
 . ٣١، ١٧، ١٥: وهي يف املسائل) ٤(
 . ٣٦، ٨: وهي يف املسألتني) ٥(
 . ، يف مخسة أسطر)١٩(نحو املسألة ) ٦(



 

 

 

ًوقد نقل بعضها سامعا من ابن كيسان، ومن ذلك قوله َ َ َ سـألت أبـا ((: َ
b﴿يعنـي  [احلسن بن كيسان عن هـذه اآليـة Î)َّ Èbº xã» yd Èbº tç Ås» |¡ s9﴾[،إن: فقـال ْ 

 :وقوـلـه ،)١())ـشـئت أجبـتـك بـجـواب النـحـويني وإن ـشـئت أجبـتـك بـقـويل
 .)٢())ٍ توكيدُ هي الم:احلسن بن كيسان يقول ت أباوسمع((

 ،)٣(وممن اعتنى بإعرابات ابن كيسان من املتقدمني الثعلبي يف تفسـريه
، )معاين القرآن(وأغلب الظن أهنام نقال ذلك من كتابه  ،)٤(ومكي يف مشكله

ُال من طريق النحاس؛ ألهنام نقال إعرابات له مل يذكرها النحاس فيام وقفت  ٍ
 .)٥(يهعل

وممن اهتم بنقل إعرابات ابن كيسان بعد ذلك القرطبي، وأبو حيان، 
ـوكاين ـه،  ،)٦(والـش ـاطة، ال ـعـن كتـب ـك بوـس ـوا ذـل ـن أـهنـم نقـل وأغـلـب الـظ

والشــوكاين كثــري النقــل عــن  ،)٧(فــالقرطبي كثــري النقــل عــن النحــاس
 .البن كيسان) معاين القرآن(، وأبو حيان ال يعرف يف مراجعه )٨(القرطبي

                                                
 . ٢٥املسألة : انظر) ١(
 . ٢٦املسألة : انظر) ٢(
 . ٣٧، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ١٣، ٣: يف املسائل) ٣(
 . ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٢، ١١، ١٠، ٦: يف املسائل) ٤(
 .  ٣٧، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ١٣، ١٢، ١١: وهي املسائل) ٥(
، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٠، ٩، ٨، ٥، ٣: لاألول يف املسائ) ٦(

: والثالث يف املسائل. ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٤، ١٣، ١٢، ١٠، ٣: والثاين يف املسائل. ٣٧، ٣٤، ٣٣
٣٤، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ١٩، ٩ . 

 . ٢/٨٥٢النحو وكتب التفسري : انظر) ٧(
 . ٢/١٠١٥النحو وكتب التفسري : انظر) ٨(



 
 

  
 

لب هذه النقول دقيقة يف نسبة اإلعراب إىل ابن كيسان، إذ كانت وأغ
 . كانت بمعنى كالمه)١(ًبنص كالمه، إال نقوال قليلة

ُومن النقـول غـري الدقيقـة أن مكيـا وأبـا حيـان نقـال عنـه أنـه يعـرب   
üx﴿: يف قولـه تعـاىل) ًرغدا( ä. ur $ yg ÷ZÏB # ´â xî uë﴾)مصـدرا يف موضـع احلـال، )٢ ،ً

ًق ما ذكره النحاس من أنه جيوز ذلك وال يقدمه، فضال عن أن والنقل الدقي ِّ ِّ
 .)٣(يكتفي به

ولعل منها ما نقله القرطبي عنه من أنـه يـرى أن البـاء زائـدة يف قولـه 
âä﴿: تعاىل !# tì y_ ¥p t¤ Íhä yô $ yg Î= ÷W ÏJ Î/﴾)فلعل ابن كيسان جوز ذلك ومل خيـرته؛ ألنـه )٤ ،َّ

 .)٥( الكريمخيتار القول بعدم الزيادة يف القرآن
ًولعل منها أيضا إعراباته الغريبة املستبعدة، كالذي نقله عنه الثعلبـي 

$يف تفسـريه، ـمـن أـنـه ـيـرى أن قوـلـه تـعـاىل ﴿ ¨B àá Ïÿ ù= tÉ ` ÏB @A öq s% ـهـو ـجـواب ﴾
﴿Éb# uä öç à) ø9 $# ur Ïâã Éf yJ ø9 فلعـل الصـواب أنـه ! ، مع أن بينهام ست عرشة آية)٦(﴾#$

ٍحيتمل عىل بعدو((: َّجوزه فقط، أو أنه قال فيه ْ    .   )٧(، كام قال يف غريه))ُ

                                                
 . ٣٦، ٣٣، ٢٩، ١٣، ٨: وهي يف املسائل) ١(
 . ٣٥سورة البقرة ) ٢(
 ). ١٠(انظر املسألة ) ٣(
 . ٢٧سورة يونس ) ٤(
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(الفصل األول : ، وانظر)١٩(انظر املسألة ) ٥(
 . ١، ١٨سورة ق ) ٦(
 ). ١٥(كام يف املسألة ) ٧(



 

 

 

ِومن النقول غري الدقيقة ما نقله عنه أبو حيان من أنه يقول إن املقسم  ْ ُ
ـاىل ـه تـع `£﴿: يف قوـل è= äz ôâ tG s9 yâ Éf ó¡ yJ ø9 $# tP# tç ys ø9 $# b Î) uä !$ x© ª! $# öúü ÏZ ÏB# uä﴾)هــو )١ 

َامللك، وأن املقسم به هو  َّ وهو -ي عن ابن كيسان ، والذي نقله الثعلب)احلق(ََ
ُاملقسـم الرسـول َّ أن -أوثق يف النقل عنـه َ ِe ٌمتعلـق بالفعـل ) بـاحلق(َّ، وأن ِّ

َصدق( َ  .َ، واملقسم به حمذوف)َ
ومما يدخل يف الكالم عىل نقل إعراباته الكالم عـىل خمالفـة بعـض مـا 

ٍنقل عنه لكالم له آخر، سواء يف كتبه أم منقول عنه ُ. 
$﴿ جعل الالم يف قوله تعاىل أن ابن كيسانومن ذلك  tR óê ÉD é& ur zN Î= ó¡ ä^ Ï9 Éb> tç Ï9 

öúü ÏJ n=» yèø9 فهو بذلك يوافق البرصيني يف أن الفعـل لـيس   الم اخلفض،)٢(﴾#$
مضمرة، وهذا هو املنسوب إليـه يف كتـب النحـو، ) ْأن(ًمنصوبا بالالم بل بـ

ن وأن يكـو) ْأن(وفيها أنـه يزيـد علـيهم بجـواز أن يكـون احلـرف املضـمر 
وحروف النصـب التـي ((: ، وهذا خيالف ما يف كتابه املوفقي من قوله)كي(

ْأن، ولن، وحتى، وإذن، وكي، وكيال، وكيام، : تنصب األفعال املستقبلة هي ْْ
َّ، وفرست ذلك بأن ما يف املوفقي مذهب تعليمي ال علمي؛ ))....والم كي  ُ َّ

 .)٣(ًلكونه خمترصا
`﴿عاىل ومن ذلك أنه جعل الواو يف قوله ت Å3» s9 ur (#q çRq ä. z̀ ¿ Íhä ÏY» / uë﴾)هي )٤ 

                                                
 . ٢٧سورة الفتح ) ١(
 . ٧١ام سورة األنع) ٢(
 ). ٢٣(انظر املسألة ) ٣(
 . ٧٩سورة آل عمران ) ٤(



 
 

  
 

، )ْلكـن(العاطفة، والذي يف كتب النحو أنه يرى أن العاطف يف نحو ذلـك 
ُوفرست ذلك بأنه قد يقال إن اآلية عنده من عطـف اجلمـل ال املفـردات، : َّ

َّومل يبني مذهبه يف ذلك، مع أن الظاهر أهنا من عطف املفردات َ ُ)١(. 

                                                
 ). ١٨(انظر املسألة ) ١(



 

 

 





 

ـرآن  ـذا الفصــل بـيـان ـمـنهج اـبـن كيـسـان يف إـعـراب الـق أـحـاول يف ـه
 :الكريم، وإبراز أهم الظواهر التي برزت يل فيه، وهي

 :ربط اإلعراب باملعنى-١
ًكان ابن كيسان بصريا بكالم العـرب، عارفـا بمقاصـده، فلهـذا كـان  ً

 :)١(، ومن ذلكYرابه لكالم اهللا شديد االهتامم باملعنى عند إع
ْمـن(أنه جعل - I- :﴿ól-األوىل يف قولـه ) ِ Ìç øÉ äÜ $ uZ s9 $ ®ÿ ÊE àM Î6 .^ è? ÞÚ öë F{$# 

.` ÏB $ yg Î= ø) t/﴾)ـاق معـنـى )٢ ـراع اتـف ِ للتبـعـيض، واألـخـرى لبـيـان اـجلـنس، ومل ـي
 .)٣(ًاحلرفني كام فعل كثري من املعربني؛ طلبا ملعنى اآلية

َوأنــــه رد قــــول مــــن جعــــل- َّ ßâ﴿يف قــــراءة ) رب (َ ôJ ys ø9 $# ¬! U uë َّ

öúü ÏJ n=» yèø9  منصوبة عىل النداء، وجعلها منصوبة عىل املدح؛ ألن اتصال )٤(﴾#$
 .)٥(الكالم عنده أوىل من انفصاله

                                                
 ).٣٧(، )٣٦(، )٣٤(، )٢٩(، )١٩(، )١٧(، )١٣(انظر أمثلة أخرى يف املسائل ) ١(
 .٦١سورة البقرة ) ٢(
 ). ١١(انظر املسألة ) ٣(
 . ٢سورة الفاحتة ) ٤(
 ). ١(انظر املسألة ) ٥(



 
 

  
 

ٍوأنه جوز تقدير حذف كثري؛ لداللـة املعنـى عليـه، يف قولـه - َ َّ-I- :
﴿ô` yJ x. uq èd Ó$ Î#» yz í Îû Íë$ ¨Z9  التـي فيهـا ِ هذه اجلنـةُلَثَم((: ديرإن التق: ، فقال)١(﴾#$

 يف ِ اجلنـةِ أهـلُلَثـَ وم،ُقـومَّ والزُفيها احلمـيم  التيِ النارِلَثَ كمُ واألهنارُامرِّالث
 .)٢())م يف العذاب املقيِ النارِ أهلَِلثَ املقيم كمِالنعيم

ـه خــرج بقولــه - I- :﴿ôâ-وأـن s) ©9 öX yâ |¹ ª! $# ã& s!q ßô uë $ tÉ öäîç9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ ( 
£` è= äz ôâ tG s9 yâ Éf ó¡yJ ø9 $# tP# tç ys ø9 $# b Î) uä !$ x© ª! $# öúü ÏZ ÏB# uä﴾)ــل )٣ ــاهره، فجـع ــن ـظ  ـع

، ومـن الواضـح أن الـذي Y، ال من كالم اهللا eالكالم من قول الرسول 
Y- :﴿b-دعاه لـذلك هـو قولـه  Î) uä!$ x© ª!$#﴾ ،فـاهللا ال حيتـاج أن يسـتثني ،

ِ املقسم، فليس هو املستثني -Y-فبيده األمر كله، وهذا القول ال جيعل اهللا  ُ
 .)٤(ًأيضا، فال إشكال يف اآلية عىل ذلك

 :كراهة القول بالزيادة يف القرآن الكريم-٢
ـادة يف كــالم العــرب ويف كــالم اهللا  ـال بالزـي ـامء، -Y-ـق ـر العـل  أكـث

 -I-، وابن كيسان يكـره القـول بالزيـادة يف كـالم اهللا )٥(وأنكرها قليلون
ًتعظيام وإجالال، ال ً إنكارا هلا يف أصـل اللغـة، ولـذا هـو يقـول هبـا يف كـالم ً

 . العرب بال حرج
                                                

 . ١٥سورة حممد ) ١(
 ). ٣٠(انظر املسألة ) ٢(
 . ٢٧سورة الفتح ) ٣(
 ). ٣٢(انظر املسألة ) ٤(
 . ٣/٧٢ والربهان للزركيش -٣/١٠٣البحر املحيط : انظر) ٥(



 

 

 

وأنـا ((: ِّولذا يتكلف لتخريج كل ما قيل فيه إنه زائد، ويف هـذا يقـول
ُموضعا يف كل ما أقدر عليـه، نحـو قـول اهللا ) ما(أختار أن أجعل لـ ِ ِّ ً-Y- :

﴿$ yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)وـكـذا )١ ،﴿$ yJ Î6 sù N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)وـكـذا )٢ ،
﴿$ yJ É r& Èû ÷, s# y_ F{$# àM øã üÒ s% ﴾)ِّيف موضع خفض يف هذا كله، وما بعدها ) ما(، )٣ ٍ

b¨﴿ٌتابع هلا، وكذا  Î) ©! $# üw ÿ¾ ÄÓ ÷Õ tG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/ $ yJ sù $ yg s% öq sù﴾)٤( ،
 .))اتابعة هل) ًبعوضة(ٍيف موضع نصب، و) ما(

وإعرابه هنا ظاهر التكلف، ولكنه عنـده أحـب مـن القـول بالزيـادة، 
َ وخي،ا يف القرانًا زائدً شيئَ يف أن ال جيعلُفَّكان يتلط((: حتى قيل عنه  له َجِّرُ

ْا خيًوجه ُّ ولعل هذا من حترزه؛ ألن ظاهر لفظ زائد أنه ،)٥()) من الزيادةُهُجِرُ
ٍال فائدة منه، ولـيس هـذا بمسـلم؛ أل ًنـه لـيس معنـى كونـه زائـدا أنـه جيـوز َّ

َسقوطه، وال أنه مهمل ال معنى له، بل معناه التوكيد، كبقية ألفاظ التوكيـد  ُ
 .)٦(الواقعة يف القرآن الكريم

وابن كيسان يكتفي بالكراهة، وال يتعصب هلـذا القـول؛ ولـذا نجـده 
 ًيتسمح يف احلكم عىل بعض الكلامت بالزيادة، عندما يكـون ذلـك واضـحا

                                                
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ١(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٥سورة النساء ) ٢(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب اآلية يف املسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٣(
 ).    ٧(دراسة إعراب اآلية يف املسألة : ، وانظر٢٦سورة البقرة ) ٤(
 . ٢/٥٤٣مشكل مكي ) ٥(
 والدر -٣/١٠٤ والبحر املحيط -٤/٢٤٨ وتفسري القرطبي -١/٥٣٣املحرر الوجيز : انظر) ٦(

 . ١/٢٤٦املصون 



 
 

  
 

I- :﴿âä-وأنسب للمعنى، فقد حكم عىل الباء يف قوله  !# tì y_ ¥pt¤ Íhäyô $ yg Î= ÷W ÏJÎ/﴾)١( 
يف ) ال(، وحكـم عـىل )٣(، من أجل التمسك بلفظ القرآن الكريم)٢(بالزيادة

I- :﴿ûx-قوله  y¥ Ïj9 zO n= ÷ètÉ ã@ ÷d r& É=» tG Å6 ø9 يف ) ما(َّ، كام جوز يف )٥( بالزيادة)٤(﴾#$
I- :﴿uä-قول اهللا  !$ yô $ tB öcq ßJ ä3 øt sÜ﴾)٧(ً أن تكون زائدة)٦(. 
 :انفراده يف بعض اإلعرابات، وغرابة بعضها واستبعادها-٣

َعـرف اـبـن كيـسـان ـبـاإلغراب يف اإلعـراب والنـحـو، وـكـان الـقـايض  ِ ُ
ٍإسامعيل مفتتنا بام يأيت به من إغراب ومقاييس، ويقول له ما وجهها عىل ((: ً

 . )٨())؟ما جرت به عادتك من اإلغراب واإلعراب
وهلذا ال نستغرب إذا وجدنا له إعرابات غريبة ومستبعدة، حتى انفرد 

$﴿: -Y-يف قـول اهللا ) ما(ُبإعرابات مل يتابع عليها، فقد انفرد بإعراب  yJ Î6 sù 

7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)و)٩ ،﴿$ yJ Î6 sù N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)و)١٠ ،﴿$ yJÉr& Èû÷, s# y_F{$# 

                                                
 . ٢٧سورة يونس ) ١(
 ). ٢٤(انظر املسألة ) ٢(
 .انظر الكالم عىل مراعاته للفظ القرآن الكريم يف الظاهرة الثامنة من هذا الفصل) ٣(
 . ٢٩سورة احلديد ) ٤(
 ). ٣٥(انظر املسألة ) ٥(
 . ٤سورة العنكبوت ) ٦(
 ).  ٢٧(انظر املسألة ) ٧(
 . ٦/٦ واألشباه والنظائر للسيوطي -٣/٥٨إنباه الرواة ) ٨(
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٩(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٥سورة النساء ) ١٠(



 

 

 

àM øã üÒ s% ﴾)اسام يف موضع جر، وما بعدها تابع هلا، كام انفرد بإعراب قوله )١ ٌ ٍّ ً
-I- ﴿§N èO öN çFR r& Ïä Iwàs ¯» yd öcq è= çG ø) s? öN ä3 |¡ àÿR r&﴾)ـــل )٢ ـــتم(، فجـع ـــدأ)أـن  ، مبـت
، كام انفرد بجعـل )٣(منصوبة عىل االختصاص) هؤالء(و ، اخلرب)تقتلون(و

`I- ﴿ô-قوله  yJ x. uq èd Ó$ Î#» yz í Îû Íë$ ¨Z9  التي فيها ِ هذه اجلنةُلَثَم(( عىل تقدير )٤(﴾#$
 يف ِ اجلنـةِ أهـلُلَثـَ وم،ُقـومَّ والزُ التي فيها احلمـيمِ النارِلَثَ كمُ واألهنارُامرِّالث

ً، مع أن فيه تقديرا كثريا)) يف العذاب املقيمِ النارِ أهلَِلثَ املقيم كمِالنعيم ً)٥( ،
$﴿ -I-كــام انفــرد بجعــل قولــه  ¨B àá Ïÿ ù= tÉ ` ÏB @A öq s% ûw Î) Ïm ÷É yâ s9 ë=ã Ï% uë Óâä ÏG tã﴾ 

#Éb﴿َجواب قوله  uä öç à) ø9 $# ur Ïâã Éf yJ ø9  .)٧(، مع أن بينهام ست عرشة آية)٦(﴾#$
ًويظهر يل أن كثريا من هذه اإلعرابات الغريبة واملستبعدة كانـت مـن 

 -ًأحيانـا-، إال أن النقلة كانوا )٨(ابن كيسان عىل وجه التجويز، ال االختيار
ل ما انفرد به العامل، ويعزونه إليـه دون بيـان، حتـى يكـون كأنـه يكتفون بنق
-يف قوله ) ِغري(ً، وأحيانا ينقلون جتويزه، ومن ذلك قوله يف )٩(قوله املختار

                                                
 ).  ٢٧(دراسة إعراب اآلية يف املسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ١(
 . ٨٥سورة البقرة ) ٢(
 ). ١٢(انظر املسألة ) ٣(
 . ١٥سورة حممد ) ٤(
 ). ٣٠(انظر املسألة ) ٥(
 . ١، ١٨سورة ق ) ٦(
 ). ٣٣(انظر املسألة ) ٧(
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(سبق كالم خمترص عىل هذه القضية يف الفصل األول ) ٨(
ًما أعربه الكسائي من القـرآن الكـريم، مجعـا ودراسـة(ًانظر بيانا هلذه املسألة وأمثلة عليها يف ) ٩( ً( ،

= 



 
 

  
 

I- ﴿Îé öç xî ÅUq àÒ øóyJ ø9 $# óO Îg øã n= tæ üw ur tûü Ïj9 !$ ûÒ9  نِ مـً بـدالَ يكونْ أنُوجيوز(( )١(﴾#$
ًحيانا ينقلون استبعاده، ومن ذلك قوله يف ، بل أ)٢()))عليهم( يف ِ وامليمِاهلاء

ـــــــه  <I- ﴿É-قوـل ù& yâ ü2 ÉA# uä tb öq tã óè Ïù tûï Ï% ©! $# ur ` ÏB óO Îg Î= ö6 s% 4 (#q ç/ ¤ã x. $ uZ ÏG» tÉ$ t« Î/﴾)٣( 
ًوحيتمل عىل بعد أن تكون معلقة بـ(( َّ ٍ ْ ضـمري ) َّكـذبوا(، ويكـون يف )َّكـذبوا(ُ

 .)٤())الكافرين ال ضمري آل فرعون
ا قوله املختار، كام يف قصته من القايض إسامعيل يف ُوال أنكر أن بعضه

b﴿إعراب قراءة  Î)َّ Èbº xã» yd Èbº tç Ås» |¡ s9﴾)ياأبا احلسن، ما تقول يف ((:، إذ قال له)٥
وما وجهها عىل ما جـرت بـه عادتـك مـن اإلغـراب يف .... قراءة اجلمهور 

ُنجعلهـا مبنيـة ال معر:  اإلعراب؟، فأطرق ابن كيسان مليا ثـم قـال ًبـة وقـد ً
ألن : فام علة بنائها؟ قال ابن كيسان: استقام األمر، قال له إسامعيل القايض

ُوهـو مبنـي، فتحمـل التثنيـة ) هؤالء(وهو مبني، واجلمع ) هذا(املفرد منها 
 .)٦())عىل الوجهني

 :تتبعه ألساليب القرآن الكريم واللغة العربية-٤
ب اللغة، ومن ذلك وهذا من قوة إحاطته بآيات الذكر احلكيم وأسالي

                                                

 . ١٤٤١ص ) لكسائي هو إعرابه الوحيد؟هل املنقول عن ا(مبحث  =
 . ٧سورة الفاحتة ) ١(
 ).٢٨(، و)١٥(، و)٨(، و)٣(املسائل : ، وانظر يف نقل جتويزه)٢(انظر املسألة ) ٢(
 . ١١سورة آل عمران ) ٣(
 ). ١٥(انظر املسألة ) ٤(
 . ٦٣سورة طه ) ٥(
 ). ٢٥(انظر املسألة ) ٦(



 

 

 

$﴿ -I-قوله يف الـالم يف قولـه  tR óê ÉD é& ur zN Î= ó¡ ä^ Ï9 Éb> tç Ï9 öúü ÏJ n=» yèø9  ُهـي الم(( )١(﴾#$
 ال ،ٍ توكيـدُ والم،ٍرْمـَ أُ والم،ٍضْفـَ خُ الم:ٌهـا ثـالثُّلُ والالمـات ك،اخلفض

وسـمعت أبـا ((، ويؤكد ذلك ويؤيده النحاس فيقـول )٢()) عنهاٌخيرج يشء
هـا َّ كلِ الالمـاتَّ وكذا كان عنده أن،ٍ توكيدُ هي الم: يقولاحلسن بن كيسان

 مـن ِاقَّذُ احلـُ وهـذا قـول،ٍضْفَ خُ والم،ٍرْمَ أُ والم،ٍ توكيدُ الم: ال غريٌثالث
 .)٣())النحويني

ُموضعا يف كل ما أقـدر ) ما(وأنا أختار أن أجعل لـ((: ومن ذلك قوله ِ ِّ ً
$﴿: -Y-عليه، نحو قول اهللا  yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)وكـذا )٤ ،﴿$ yJ Î6 sù 

N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)ـذا )٥ $﴿، وـك yJ É r& Èû ÷, s# y_ F{ $# àM øã üÒ s% ﴾)ـا(، )٦ يف موضــع ) ـم
ٌخفض يف هذا كله، وما بعدها تابع هلا، وكذا  ِّ ٍ﴿¨b Î) ©! $# üw ÿ¾ ÄÓ ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ 

Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/ $ yJ sù $ yg s% öq sù﴾)ـا(، )٧ ـة ) ًبعوضــة(ٍيف موضــع نصــب، و) ـم تابـع
 .))هلا

ومن ذلك أن ابن كيسان قد جييز يف أسـلوب مـا ال جييـزه يف أسـلوب 
$!I- ﴿uä-يف قوله ) ما(آخر؛ ملعرفته الفرق بني األساليب، فقد أجاز يف  yô $ tB 

                                                
 . ٧١سورة األنعام ) ١(
 ). ٢٣(لة انظر املسأ) ٢(
 ). ٢٦(انظر املسألة ) ٣(
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٤(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٥سورة النساء ) ٥(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب اآلية يف املسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٦(
 ).    ٧( إعراب اآلية يف املسألة دراسة: ، وانظر٢٦سورة البقرة ) ٧(



 
 

  
 

öcq ßJ ä3 øt sÜ﴾)كـام تقـول، واحـدٍزلة يشءـ بمنـ)حيكمون( مع َ يكونْأن(( )١ : 
 )كُساء صنيع( :َوإن قلت(( :قالثم  ))كُ صنيع: أي،)َا صنعتأعجبني م(

ُمل جي  .)٢())ْزَ
ُّرد بعض إعرابات غريه-٥ َ: 

 ُْريـِصـَ ألـنـه ي؛ِ املـضـافِداءِّ ـعـىل الـنـُبـْصـَّ النُدـُعـْبَي((: وـمـن ذـلـك قوـلـه
ُّ، وهو هبذا يرد قول مـن أعـرب ))ِحْدَ عىل املُهَبْصَ نَّ ولكن،كالمني يف ) َّرب(ُ

ßâ﴿قراءة  ôJ ysø9 $# ¬! U uë َّöúü ÏJ n=» yè ø9  .)٤(ً منصوبا عىل النداء)٣(﴾#$
$!﴿: ومن ذلك أن الكسائي أجاز يف قوله تعـاىل oÿ Ï3 A ÌìR é& ْ7 øã s9﴾)حـذف )٥ 

َأنزليـك: (ُ، وإدغام الـالم يف الـالم، فيقـرأ)إليك(اهلمزة من  ْ َّ ِ ْ َ، وشـبه ذلـك )ُ َّ
$O﴿: بقوله تعاىل ¨Y Å3» ©9 uq èd ª!$# í În1 uë﴾)ُد ابن كيسان قوله، فقالَ، فر)٦  ؛هَليس مثل((: َّ

 .)٧())ٌ متحركة)َلِزْنُأ(ن ِ مُ والالم،ٌ ساكنة)ْلكن(ن ِ مَ النونَّألن
I- ﴿tç-ومن ذلك أن أبا حاتم السجستاين جعل الالم يف قولـه  Ïÿ øóuã Ïj9 

y7 s9 ª! $# $ tB tP£â s) s? ` ÏB öÅ Î7 /R så $ tB ur tç ¨z r' s? ﴾)ب  الم القسم الداخلـة عـىل جـوا)٨
                                                

 . ٤سورة العنكبوت ) ١(
 ). ٢٨(انظر املسألة ) ٢(
 . ٢سورة الفاحتة ) ٣(
 ). ٢(انظر املسألة ) ٤(
 . ٤سورة البقرة ) ٥(
 . ٣٨سورة الكهف ) ٦(
 ). ٤(انظر املسألة ) ٧(
 . ٢سورة الفتح ) ٨(



 

 

 

َّواهللا ليغفـرن، فـرد ابـن كيسـان إعرابـه، وقـال: َّقسم مقدر، والتقدير ََ ََّ ِ ْ ال ((: َ
 .)١()))كي(َجيوز أن تكون إال الم 

هذه أبرز الظواهر التي برزت يف إعراباته املدروسـة، وهنـاك ظـواهر 
 :ًأقل ظهورا؛ ربام ألن إعراباته مل تصلنا كلها، ومن هذه الظواهر

 :تشاهباتاطراد إعرابته للم-٦
ُموضعا يف كـل مـا أقـدر ) ما(وأنا أختار أن أجعل لـ((ومن ذلك قوله  ِ ِّ ً

$﴿: -Y-عليه، نحو قول اهللا  yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)وكـذا )٢ ،﴿$ yJ Î6 sù 

N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)ـذا )٣ $﴿، وـك yJ É r& Èû ÷, s# y_ F{ $# àM øã üÒ s% ﴾)ـا(، )٤ يف موضــع ) ـم
ٌكله، وما بعدها تابع هلا، وكذا ٍخفض يف هذا  ِّ﴿¨b Î) ©! $# üw ÿ¾ ÄÓ ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ 

Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/ $ yJ sù $ yg s% öq sù﴾)ـا(، )٥ ـة ) ًبعوضــة(ٍيف موضــع نصــب، و) ـم تابـع
 .))هلا

َنعـم مـا : (فيهام فرتفع ما بعدها، نحو) ما(وتدخل ((: ومن ذلك قوله ْ ِ

b¨﴿، وكذلك )ٌزيد Î) ©! $# $ KÏè ÏR / ä3 Ýà ÏètÉ ÿ¾ Ïm Î/﴾و ،﴿b Î) (#rßâö6è? ÏM»s%yâ¢Á9 $# $ £JÏèÏZsù }ëÏd﴾ ،
ِحبذا الزيدان(و َّ َّحبذا الزيدون(، و)َ ٌحبذا هند(، و)َ َّ َ((()٦(. 

                                                
 ). ٣١(انظر املسألة ) ١(
 ). ١٩(ر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ، وانظ١٥٩سورة آل عمران ) ٢(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٥سورة النساء ) ٣(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب اآلية يف املسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٤(
 ).    ٧(دراسة إعراب اآلية يف املسألة : ، وانظر٢٦سورة البقرة ) ٥(
 ). ٢٠(انظر املسألة ) ٦(



 
 

  
 

 :مذاكرته باإلعراب-٧
ومن ذلك قصته مع القايض إسامعيل املذكورة يف الظاهرة الثالثـة، ومـن 

I- ﴿öÅ- ُذلك قصته مع اجلنيد حني سأله ابن كيسان عـن قولـه èùÎç ø) ãZyô üxsù 

#Ó |¤Ys?﴾)ا ً كيسـان بـه إعجابـُ ابنَبِجُْع فأ، بهَال تنسى العمل((معناها : ، فقال)١
 . )٢()) عن رأيهُرَدْصُك من يُ مثل، اهللا فاكِضُضْفَ ال ي: وقال،اًشديد
 : مراعاة لفظ القرآن الكريم-٨

I- ﴿âä-ومن ذلك أن ابن كيسـان اختـار أن البـاء يف قولـه  !# tì y_ ¥p t¤ Íhä yô 

$ yg Î= ÷W ÏJ Î/﴾)وبذلك تكون هـذه اآليـة كقولـه )٤( زائدة)٣ ،-I- ﴿(# ätÂ tì y_ ur 7p y¥ Íhä yô 

×p y¥ Íhä yô $ yg è= ÷W ÏiB﴾)٥(. 
 :جتويز ما ليس بقراءة عنده-٩

@I- ﴿ö-ومن ذلك أن ابن كيسان قـال عـن قولـه  è% / ä3 ã¥ Îm; tR ät r& 9é öçyÇ Î/ ` ÏiB 

öN à6 Ï9º så 4 tûï Ï% ©# Ï9 (# öq s) ¨? $# yâZ Ïã óO Îg În/ uë M» ¨Y y_﴾)باخلفض عـىل ) ٍجنات(وجيوز (( )٦
بكرستـني قـراءة شـاذة يف ) ٍجنـات(، و))البدل، وبالنصب عىل إعادة الفعل

 .)٧(اآلية
                                                

 . ٦سورة األعىل ) ١(
 ). ٣٧(انظر املسألة ) ٢(
 . ٢٧سورة يونس ) ٣(
 ). ٢٤(انظر املسألة ) ٤(
 . ٤٠سورة الشورى ) ٥(
 . ١٥سورة آل عمران ) ٦(
 ). ١٦(انظر املسألة ) ٧(



 

 

 





 

ٌابن كيسـان علـم مـن أعـالم النحـو، وقـد ظهـر يف إعراباتـه مـذاهب  َ َ
ة، وافق يف بعضها غريه، وخالفهم يف بعضها، وانفـرد يف بعـض نحوية كثري

 .ُآخر، كام ظهر يف إعراباته مذاهب نحوية له مل تنسب إليه يف كتب النحو
َّفمام وافق فيه مجهور النحويني ِ: 

 .)١(ًأن اهلمزة املتحركة ال جيوز أن حتذف حذفا مع حركتها-
 .)٢(جيوز فيها وجهان) ماذا تريد؟(يف ) ماذا(أن -
َبئس(جمرى ) ساء(جواز إجراء - ْ  .)٣(عند الذم) ِ
ûx﴿يف نحو ) ال(زيادة - y¥ Ïj9 zO n= ÷ètÉ ã@ ÷d r& É=» tG Å6 ø9 $#﴾)٤(. 

َّومما خالف فيه مجهور النحويني ِ: 
 .)٥(إن الضمة عىل الواو أخف من غريها: قوله-
ــه- $﴿يف ) ـمــا(إن : قوـل yJ Î6 sù 7p yJ ômuë z̀ ÏiB «! $# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)ــذا )٦ $﴿، وـك yJ Î6 sù 

                                                
 ).٤(انظر املسألة ) ١(
 ). ٨(انظر املسألة ) ٢(
 ). ٢٨(انظر املسألة ) ٣(
 ). ٣٥(انظر املسألة ) ٤(
 ). ٦(سألة انظر امل) ٥(
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٦(



 
 

  
 

N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)وكذا )١ ،﴿$ yJÉr& Èû÷, s# y_F{$# àM øã üÒs% ﴾)اسم يف حمل جر، وما )٢ ٌ
 .بعدها تابع هلا

 .)٣(إن أسامء اإلشارة جيوز أن تنتصب عىل االختصاص: قوله-
$﴿يف نحو ) ما(إن : قوله- £J Ïè ÏZ sù }ë Ïd﴾)ِنعم( تركبت مع )٤ ْ ، فال حمل هلا )ِ

 .)٥(من اإلعراب
 .)٦(إن واو العطف تدل عىل املعية: قوله-

َّومما وافق فيه البرصيني أو بعضهم ِ: 
ßâ﴿يف قراءة ) َّرب(وافق سيبويه يف أن - ôJ ys ø9 $# ¬! U uë َّöúü ÏJ n=» yè ø9 $#﴾)٧( 

 .)٨(نصب عىل املدح
 .)٩(تنصب خربها، ويسمى خربها) َّإن(وافق البرصيني يف أن -
ًركضا(أجاز يف - ْ ً ركضاُجئت(يف نحو ) َ إعرابني، وافـق يف أحـدمها ) ْ

 .)١٠(مجهور البرصيني، ويف اآلخر األخفش وشيخه املربد
                                                

 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٥سورة النساء ) ١(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب اآلية يف املسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٢(
 ). ١٢(انظر املسألة ) ٣(
 . ٢٧١سورة البقرة ) ٤(
 ). ١٤(املسألة انظر ) ٥(
 ). ٣٤(انظر املسألة ) ٦(
 . ٢سورة الفاحتة ) ٧(
 ). ١(انظر املسألة ) ٨(
 ). ٥(انظر املسألة ) ٩(
 ). ١٠(انظر املسألة ) ١٠(



 

 

 

ْأن(واـفــق البرصـيــني يف أن ناـصــب املـضــارع بـعــد الم التعلـيــل - َ (
ْأن(مضمرة، وزاد عليهم بجواز كون الناصب   .)١()كي(أو ) َ

ـه - ـاء يف قوـل ـش يف أن الـب I- ﴿âä-واـفـق األخـف !# tì y_ ¥p t¤ Íhä yô $ yg Î= ÷W ÏJ Î/﴾)٢( 
 .)٣(زائدة

I- :﴿ûw tbq-وافق شيخه املربد يف توجيه قولـه - è%r äã tÉ $ pké Ïù # Yä öç t/ üwur 

$ ¹/# ué ü°﴾)٤(. 
َّومما خالف فيه البرصيني أو بعضهم ِ: 

َّخالف اخلليل وسـيبويه واألخفـش يف جعلـه للحـروف املقطعـة يف -
 .)٥(ًأوائل بعض السور حمال من اإلعراب

 .)٦(ني يف جتويزه إعامل اسم الفعل املحذوفخالف مجهور البرصي-
خالف مجهور البرصيني يف علة ضم واو اجلامعة إذا انفتح مـا قبلهـا -

 .)٧(والتقت بساكن بعدها
َّومما وافق فيه الكوفيني أو بعضهم ِ: 

 .)٨(وافق الكسائي والفراء يف إعامل اسم الفعل املحذوف-
                                                

 ). ٢٣(انظر املسألة ) ١(
 . ٢٧سورة يونس ) ٢(
 ). ٢٤(انظر املسألة ) ٣(
 . ٢٤سورة النبأ ) ٤(
 ). ٣(انظر املسألة ) ٥(
 ). ٣ (انظر املسألة) ٦(
 ). ٦(انظر املسألة ) ٧(
 ). ٣(انظر املسألة ) ٨(



 
 

  
 

 آخر من لفظ العامل يف وافق الكوفيني يف أن العامل يف البدل عامل-
 .)١(املبدل منه

َنعم(بعد ) ما(وافق الفراء يف حكم - ْ َبئس(و) ِ ْ ِ()٢(. 
ßû﴿وافق الكوفيني يف أن تقدير نحو - Îiü t6 ãÉ ª! $# öN à6 s9 b r& (#q ù= ÅÒ s?﴾)هـو)٣  :

 .)٤(لئال تضلوا
 .)٥(وافق الكوفيني يف أن حروف اجلر قد تتناوب-

َّومما خالف فيه الكوفيني أو بع  :ضهمِ
ًرد ما جوزه الكسائي من حذف اهلمزة املتحركة حذفا يف قراءة - َّ َّ َ﴿!$ oÿ Ï3 

A ÌìR é& ْ7 øã s9﴾)٧( دون تقدير نقل حركتها)٦(. 
 .)٨(خالف الكوفيني يف ناصب املضارع بعد الم التعليل-

َّومما انفرد به ابن كيسان ِ: 
 .)٩(جواز التخصيص بأسامء اإلشارة-

                                                
 ). ١٦(انظر املسألة ) ١(
 ). ٢٠(انظر املسألة ) ٢(
 . ١٧٦سورة النساء ) ٣(
 ). ٢٣(انظر املسألة ) ٤(
 ). ٢٩(انظر املسألة ) ٥(
 . ٤سورة البقرة ) ٦(
 ). ٤(انظر املسألة ) ٧(
 ). ٢٣(انظر املسألة ) ٨(
 ). ١٢(انظر املسألة ) ٩(



 

 

 

 .)١(ن غريهاأن الضمة أخف عىل الواو م-
$﴿يف ) مــا(أن - yJ Î6 sù 7p yJ ômuë z̀ ÏiB «! $# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)وكــذا )٢ ،﴿$ yJ Î6 sù N Ík ÅÕ ø) tR 

óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)وكذا )٣ ،﴿$ yJ É r& Èû ÷, s# y_ F{ $# àM øã üÒ s% ﴾)اسم يف حمل جر، وما بعدها )٤ ٌ
 .تابع هلا

ُومن املذاهب النحوية التي استطعت نسبتها إىل ابن كيسان من خالل 
 :اباتهإعر

 .)٥(كون الضمة أخف عىل الواو من غريها-
 .)٦(كون مهزة التسوية من احلروف السابكة للمصدر املؤول-
 .)٧(نكرة غري موصوفة) ما(جميء -
 .)٨(تنصب خربها، ويسمى خربها) َّإن(أن -
 .)٩(قد تأيت للتأكيد) ْلكن(أن -
ــر يف نحـــو - ــول اإلرادة واألـم ــالم يف مفـع $﴿أن اـل tR óê ÉD é& ur zN Î= ó¡ ä^ Ï9 Éb> tç Ï9 

                                                
 ). ٦(انظر املسألة ) ١(
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٢(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب اآلية يف املسألة ١٥٥سورة النساء ) ٣(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب اآلية يف املسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٤(
 ). ٦(انظر املسألة ) ٥(
 ). ٥(لة انظر املسأ) ٦(
 ).١٩(، )٧(انظر املسألة ) ٧(
 ). ٥(انظر املسألة ) ٨(
 ). ١٨(انظر املسألة ) ٩(



 
 

  
 

öúü ÏJ n=» yèø9 ِأمرنا بام أمرنا :  الم اجلر تفيد التعليل، واملفعول حمذوف، أي)١(﴾#$ ِْ ُْ ُ
َلنسلم ِْ ُ)٢(. 

ßû﴿أن تقدير نحو - Îiü t6 ãÉ ª!$# öN à6s9 b r& (#q ù= ÅÒ s?﴾)٤(لئال تضلوا:  هو)٣(. 
ًركضا(كون نحو - ْ ًجئت ركضا(يف نحو ) َ ًحاال : جيوز فيه أن يكون) ُ

ًمفعـوال مطلقـا منصـوبا بفعـل : ًراكضـا، وأن يكـون: ة بالوصف، أيمؤول ً ً
ًجئت أركض ركضا: مقدر حمذوف، أي ُ ُ)٥(. 

 .)٦(جواز إعامل اسم الفعل املحذوف-
َنعم(تركبت مع ) بئسام(و) نعام(يف ) ما(كون - ْ َبئس(و) ِ ْ ، فال حمل هلا )ِ

 .)٧(من اإلعراب
َبئس(بـ) ساء(جواز إحلاق - ْ  .)٨(ذمإذا كانت لل) ِ
كون العامل يف البدل غري العامل يف املبدل منه، بل هـو عامـل آخـر -
 .)٩(من لفظه

                                                
 . ٧١سورة األنعام ) ١(
 ). ٢٣(انظر املسألة ) ٢(
 . ١٧٦سورة النساء ) ٣(
 ). ٢٣(انظر املسألة ) ٤(
 ). ١٠(انظر املسألة ) ٥(
 ). ٣(انظر املسألة ) ٦(
 ). ٢٠(، و)١٤(انظر املسألة ) ٧(
 ). ٢٨(انظر املسألة ) ٨(
 ). ١٦(انظر املسألة ) ٩(



 

 

 

 .)١(جواز التخصيص بأسامء اإلشارة-
 .)٢(كراهة القول بالزيادة يف القرآن الكريم-

                                                
 ). ١٢(انظر املسألة ) ١(
 ). ٧(انظر املسألة ) ٢(



 
 

  
 



، وقد حتريت ترددت يف إعرابات ابن كيسان مصطلحات نحوية كثرية

، والناظر يف هـذه املصـطلحات )١(أال أذكر إال ما ترجح عندي أنه من لفظه
 . يرى فيها مصطلحات برصية وأخرى كوفية

 :فمن املصطلحات البرصية
، واملصدر الواقع يف موضع )٤(، واحلال)٣(، والنصب عىل املدح)٢(الضمري

 .)١٠(، والزائد)٩(ء، والندا)٨(، والبدل)٧(، والعطف)٦(، والتمييز)٥(احلال
 :ومن املصطلحات الكوفية

 .)١٣(، واجلحد)١٢(، والنسق)١١(اخلفض
                                                

 ). نقل إعرابات ابن كيسان(انظر الكالم عىل نقل إعراباته باللفظ أو باملعنى يف الفصل األول ) ١(
 ). ١٥(انظر املسألة ) ٢(
 ). ١(انظر املسألة ) ٣(
 ). ١٠(، )٩(انظر املسألة ) ٤(
 ). ١٠(انظر املسألة ) ٥(
 ). ٩(انظر املسألة ) ٦(
 ).١٧(انظر املسألة ) ٧(
 ). ١٧(، )١٦(، )١١(، )٢(انظر املسألة ) ٨(
 ). ١(انظر املسألة ) ٩(
 ). ٢٤(انظر املسألة ) ١٠(
 ).  ٢٥(، )٢٣(، )١٦(، )١١(، )٧(انظر املسألة ) ١١(
 ). ٣٥(انظر املسألة ) ١٢(
 . )٣٥(انظر املسألة ) ١٣(



 

 

 

 :ومن املصطلحات الشائعة عند النحويني
، واملبتـدأ )٤(، والساكن واملتحرك)٣(، والتثنية)٢(، والنصب والرفع)١(املوضع

، والم )٩(، والتـابع)٨(، والتبعـيض)٧(، وتعليـق حـرف اجلـر)٦(، والفاعـل)٥(واخلرب
 .)١٢(، والتأكيد)١١(، والتقديم والتأخري)١٠(مراأل

 :ومن املصطلحات القليلة الورود
 .)١٣(املفرد: الواحد، يريد-
 .)١٤(احلال املؤول باملشتق: التمييز الذي وقع موقع احلال، يريد-
 .)١٥(الم االبتداء: الم التأكيد، يريد-

                                                
 ).٢٧(، )٢٥(، )٢١(، )١٩(، )٧(، )٣(انظر املسألة ) ١(
 ).   ٢٧(، )٢٦(، )٢٥(، )٢١(، )١٩(، )٧(، )٣(، )١(انظر املسألة ) ٢(
 ). ٢٥(انظر املسألة ) ٣(
 ). ٤(انظر املسألة ) ٤(
 ). ١٢(، )٥(انظر املسألة ) ٥(
 ). ٥(انظر املسألة ) ٦(
 ). ١٥(انظر املسألة ) ٧(
 ). ١١(لة انظر املسأ) ٨(
 ).٢٧(، )٢١(، )١٩(، )٧(انظر املسألة ) ٩(
 ). ٢٦(، )٢٣(انظر املسألة ) ١٠(
 ). ٣٤(انظر املسألة ) ١١(
 ). ٣٥(، )٢٣(انظر املسألة ) ١٢(
 ). ٢٥(انظر املسألة ) ١٣(
 ). ٩(انظر املسألة ) ١٤(
 ).٢٦(، )٢٣(انظر املسألة ) ١٥(



 
 

  
 

 .)١(بيان اجلنس: التخصيص، يريد-
 .)٢(الم التعليل: ، يريد)كي(الم -
 .)٣(املخصوص باملدح والذم: االسم املمدوح واملذموم، يريد-
 .)٤(التأكيد: التحقيق، يريد-
 .)٥(تقديره وتأويله: جماز الكالم، يريد-

                                                
 ). ١١(انظر املسألة ) ١(
  ).٣١(انظر املسألة ) ٢(
 ). ٢٠(، )١٤(انظر املسألة ) ٣(
 ). ١٧(انظر املسألة ) ٤(
  ).٣٤(انظر املسألة ) ٥(



 

 

 

 الخاتمة
ِّابن كيسان نحوي متميز، مجع بني نحو البرصيني والكوفيني، واجتهد 

لنحـو، ومـا يف مسائل أخرى خالف فيها الفريقني، وآراؤه مبثوثة يف كتب ا
 .َّتبقى من كتبه، وما نقله عنه تالميذه

َّلذا اهتم به الدارسون، فكتبوا فيه ثالث رسائل علمية، ودراسة ماتعة 
 .للدكتور حممد إبراهيم البنا

ْوله يد مشكورة يف إعراب القرآن الكريم، تبينت يف هـذا البحـث، إذ  َّ ٌَّ
 .ثني مسألةُذكرت فيه إعرابه الثنتني وأربعني آية يف سبع وثال

ُوقد تكشف فيها نحو كثري له مل تسجله الدراسات السابقة، فنسبت له  ٌ ٌ َّ
ً فيها ثالثة آراء نحوية انفرد هبا، وأربعة عرش رأيا نحويا اكتفت كتب النحو  ٍ
ًبنسبتها إىل غريه، وفيها ما خيالف شيئا من نحـو ابـن كيسـان، إمـا الـذي يف 

 .نحوكتبه، وإما املنسوب إليه يف كتب ال
ًوقد اهتم بنقل إعراباته بعض تالميذه، وأكثـرهم نقـال تلميـذه الـويف 

ًأبو جعفر النحاس، فقد نقلت عنه يف البحث ثالثة وعرشين إعرابا ُ. 
وقد حاولت استجالء منهج ابن كيسـان يف إعـراب القـرآن الكـريم، 

ربطـه اإلعـراب بـاملعنى، وكراهتـه القـول : وبيان أهم الظواهر فيـه، وهـي
ادة يف القرآن الكريم، وانفراده يف بعـض اإلعرابـات، وغرابـة بعضـها بالزي

ُّواستبعادها، وتتبعه ألساليب القرآن الكريم واللغـة العربيـة، ورده بعـض  َ
إعرابــات غــريه، واطــراد إعرابتــه للمتشــاهبات، ومذاكرتــه بــاإلعراب، 

 .ومراعاته لفظ القرآن الكريم، وجتويزه ما ليس بقراءة عنده



 
 

  
 

ُمذاهب ابن كيسان النحوية يف إعراباته، وبينت أنـه وافـق كام درست  َّ
 . البرصيني يف مسائل، ووافق الكوفيني يف مسائل أخرى

ِّوأظن ان أهم نتائج البحـث  مـا جـاء فيـه مـن ذكـر آراء نحويـة البـن ُّ
كيسان يف إعراباته انفرد هبا عن النحويني، وهي ثالثة آراء، كام استخرجت 

ُحويا بعضها يذكر يف كتب النحو دون نسبة، أو ينسـب ًله أربعة عرش رأيا ن ُ  
ًإىل نحويني أقل شأنا من ابن كيسان ِّ. 

َّوقد تردد يف إعرابـات ابـن كيسـان مصـطلحات نحويـة كثـرية، وقـد 
ـذه  ـاظر يف ـه ـه، والـن ـن لفـظ ـه ـم ـدي أـن ـرجح عـن ـا ـت ـر إال ـم ـت أال أذـك حترـي

سـتعمل املصطلحات يرى فيها مصـطلحات برصيـة وأخـرى كوفيـة، كـام ا
َّمصطلحات نحوية قديمة قل استعامهلا عند النحويني املتأخرين َ. 



 

 

 


يف ) ماجسـتري(ملحمد بن حممود الدعجاين، رسـالة ) ابن كيسان النحوي(-

جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم اللغـة والنحـو والرصف، سـنة 
١٣٩٨. 

حممد إبراهيم البنا، . د) راؤهابن كيسان النحوي، حياته، وآثاره، وأ(-
، ثم أعاد نرشها يف جمموع ١٣٩٥طبعتها دار االعتصام، بمرص، سنة 

، طبعته املكتبة املكية، مكة املكرمة، سنة )دراسات ونصوص لغوية(
١٤٢٧ .  

ملحمد أبـو بكـر بعـيج، رسـالة ) ابن كيسان وأثره يف الدراسات النحوية(-
ــاهرة، دار ا) ماجـســتري( ــة الـق ــوم، قـســم النـحــو والرصف يف جامـع لعـل

 م،١٩٧٨والعروض، سنة 
لعـيل مزهـر الياسـريي، ) أبو احلسن بن كيسان، وآراؤه يف النحو واللغـة(-

يف جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، سنة ) ماجستري(رسالة 
 .م١٩٧٩م، وقد طبعتها دار الرشيد، يف بغداد، سنة ١٩٧٦

، أليب حـيـان، حتقـيـق رـحـب ـعـثامن، ارتشـاف الرضب ـمـن لـسـان الـعـرب-
 . ١٤١٨، ١مكتبة اخلانجي بمرص، ط

معجم (إرشاد األريب إىل معرفة األديب، لياقوت احلموي، املطبوع باسم -
 . م١٤٠٠/١٩٨٠، ٣، دار الفكر، بريوت، ط )األدباء

األـصـول يف النـحـو، أليب بـكـر اـبـن الرساج، حتقـيـق عـبـد احلـسـني الـفـتيل، -
 .١٤٠٥، ١ت، ط مؤسسة الرسالة، بريو



 
 

  
 

األضداد، ملحمد بن القاسم األنباري، حتقيق حممد أبـو الفضـل إبـراهيم، -
 .م١٩٦٠دائرة املطبوعات والنرش يف الكويت، 

إعراب القرآن، أليب جعفـر النحـاس، حتقيـق زهـري زاهـد، عـامل الكتـب، -
 .م١٤٠٥/١٩٨٥، ٢بريوت، ومكتبة النهضة العربية، القاهرة، ط 

، أليب عمرو بن احلاجب، حتقيق فخر صالح قدارة، دار أمايل ابن احلاجب-
 .م١٤٠٩/١٩٨٩اجليل، بريوت، ودار عامر، عامن، 

ـق حممــود حممــد - ـوي، حتقـي ـة اهللا احلســني العـل ـن الشــجري، هلـب ـايل اـب أـم
 .م١٤١٣/١٩٩٢، ١الطناحي، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط 

قيق حممد أبو الفضل إنباه الرواة عىل أنباء النحاة، أليب احلسن القفطي، حت-
إبراهيم، دار الفكر العريب بالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافة ببريوت، ط 

 .م١٤٠٦/١٩٨٦، ١
اإلنصاف يف مسائل اخلالف، لكامل الدين أيب الربكات األنباري، املكتبـة -

 .م١٤٠٧/١٩٨٧العرصية، بريوت، 
دار أوضح املسالك إىل ألفية ابـن مالـك، البـن هشـام األنصـاري، طبعـة -

الفكر، بريوت، مع عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك، ملحمـد حميـي 
 .الدين عبد احلميد

اإليضاح يف علوم البالغة، للقزوينـي، حتقيـق حممـد عبـداملنعم خفـاجي، -
 .١٤٠٠الطبعة اخلامسة، 

اإليضاح يف رشح املفصل، البن احلاجـب، حتقيـق الـدكتور موسـى بنـاي -
 .م١٩٨٢لعراقية، بغداد، العلييل، وزارة األوقاف ا



 

 

 

البحـر املحـيط، أليب حـيـان األنـدليس، حقـقـه عـادل عـبـد املوجـود وـعـيل -
 .م١٤١٣/١٩٩٣، ١معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين الزركيش، حتقيق أبو الفضل إبراهيم -
 .٢املكتبة العرصية، بريوت، ط

ي، البن أيب الربيع، حتقيق عياد الثبيتـي، دار البسيط يف رشح مجل الزجاج-
 .م١٤٠٧/١٩٨٦، ١الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 

املسائل املشكلة، أليب عيل الفـاريس، حتقيـق صـالح الـدين = البغداديات -
 .م١٩٨٣السنكاوي، مطبعة العاين، بغداد، وزارة األوقاف العراقية، 

ألنبـاري، حتقيـق طـه عبـد البيان يف غريب إعراب القرآن، أليب الربكات ا-
 .م١٤٠٠/١٩٨٠احلميد ومصطفى السقا، اهليئة املرصية العامة للكتب، 

 .تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت-
تاريخ العلامء النحويني البن مسعر، حتقيـق عبـدالفتاح احللـو، دار هجـر، -

 .١٤١٢القاهرة، الطبعة الثانية، 
ن، البن قتيبة، رشحه ونرشه السيد أمحد صقر، املكتبـة تأويل مشكل القرآ-

 .م١٤٠١/١٩٨١، ٣العلمية، بريوت، ط 
 . التبيان يف أقسام القرآن، البن قيم اجلوزية، دار الفكر، بريوت-
التبيان يف إعراب القرآن، أليب البقاء العكربي، حتقيق حممد عيل البجاوي، -

 .١٣٩٦مطبعة عيسى البايب بمرص، 
نحاة، أليب حيان األندليس، حتقيق عفيف عبـد الـرمحن، مؤسسـة تذكرة ال-

 .١٤٠٦، ١الرسالة، بريوت، ط 



 
 

  
 

ـس، - ـد األزـهـري، وعلـيـه حاـشـية ـي ـترصيح بمـضـمون التوـضـيح، خلاـل اـل
االوىل طبعـة عيسـى البـايب، القـاهرة، وهـي األصـل : وعدت إىل طبعتني

الزهـراء وأنص عىل غريها، والثانية التي حققها عبدالفتاح بحـريي، نرش 
 .١٤١٣إلعالم العريب بالقاهرة، الطبعة األوىل، سنة 

، أليب إسحاق الثعلبي، حتقيـق أيب حممـد )الكشف والبيان(تفسري الثعلبي -
 .١٤٢٢بن عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية،=  التفسري الكبري-
 .١٤١١بريوت، الطبعة األوىل ، 

ـري الدمـشـقي، دار الفـكـر، ـبـريوت، - ـري، أليب الـفـداء ـبـن كـث تفـسـري اـبـن كـث
 .م١٤٠١/١٩٨١

حممد إبراهيم . تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا، البن كيسان، حتقيق د-
، طبعته املكتبة املكية، مكة )دراسات ونصوص لغوية(البنا، نرشه يف 

  . ١٤٢٧املكرمة، سنة 
عـىل فـاخر .  متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد لناظر اجلـيش، حتقيـق د-

 .١٤٢٨، ١وآخرين، دار السالم بمرص، ط
توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، البن أم قاسم املرادي، -

 .٢حتقيق عبد الرمحن سليامن، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط 
 عبد اهللا القرطبـي، تصـحيح أمحـد الـربدوين، اجلامع ألحكام القرآن، أليب-

 .مكتبة الرياض احلديثة
اجلنى الداين يف حروف املعاين، البن أم قاسم املرادي، حتقيق فخـر الـدين -



 

 

 

ــريوت، ط  ــة، ـب ــب العلمـي ــديم فاضـــل، دار الكـت ــد ـن ــاوة، وحمـم ، ١قـب
 .م١٤١٣/١٩٩٢

ـ- ـراب الـق ـوع باســم إـع ـو مطـب ـاقويل، وـه ـوم الـب ـواهر ـجلـامع العـل رآن  اـجل
 .١٤٠٦، ٣املنسوب إىل الزجاج، دار الكتاب اللبنانية، بريوت، ط

حاشــية اخلرضي عــىل رشح ابــن عقيــل، ملحمــد اخلرضي، دار الفكــر، -
 .م١٣٩٨/١٩٨٧بريوت، 

ُنسـبت (حاشية الدسوقي عىل املغني البن هشام، ملحمد عرفة الدسوقي، -
عــة األوىل، ، دار الســالم، القــاهرة، الطب)يف املطبــوع إىل ابنــه مصــطفى

١٤٢٢. 
ـي - ـدماميني ـعـىل املغـن ـة الغرـيـب(رشح اـل ـية )حتـف ـامش حاـش ـوع ـهب ، مطـب

 .، املطبعة البهية بمرص)املنصف من الكالم(الشمني 
ـدين =  حاشــية الشــهاب - ـة الــرايض، لشــهاب اـل ـة القــايض وكفاـي عناـي

اخلفاجي، اعتناء عبدالرازق املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 
 .١٤١٧األوىل، 

، دار )حاشية حميي الدين شـيخ زاده عـىل تفسـري البيضـاوي(حاشية زاده -
 .صادر، بريوت

حاشية الصبان عىل رشح األشـموين، ملحمـد بـن عـيل الصـبان، صـححه -
 .مصطفى حسني أمحد، دار الفكر، بريوت

احلجة للقراء السبعة، أليب عيل الفـاريس، حققـه قهـوجي وحوجيـايت، دار -
 .١٤٠٤، ١ دمشق، ط املأمون للرتاث،



 
 

  
 

اخلـصـائص يف العربـيـة، أليب الـفـتح ـبـن جـنـي، حتقـيـق حمـمـد النـجـار، دار -
 .الكتاب العريب، بريوت

ـيل - ـي، حتقـيـق ـع اـلـدر املـصـون يف عـلـوم الكـتـاب املكـنـون، للـسـمني احللـب
، ١معــوض وعــادل عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط 

 .م١٤١٤/١٩٩٤
ـرآن ال- ـد اـخلـالق عضــيمة، دار دراـسـات ألـسـلوب الـق ـكـريم، ملحـمـد عـب

 .احلديث، القاهرة
رصف املباين يف رشح حروف املعاين، للاملقي، حتقيـق أمحـد اخلـراط، دار -

 .م١٤٠٥/١٩٨٥، ٢القلم، دمشق، ط 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسـبع املثـاين، أليب الفضـل حممـود -

، ١ة، بــريوت، ط األلــويس، صــححه عــيل عطيــة، دار الكتــب العلميــ
 .م١٤١٥/١٩٩٤

رس ـصـناعة اإلـعـراب، الـبـن جـنـي، حتقـيـق حـسـن هـنـداوي، دار القـلـم، -
 .م١٤٠٥/١٩٨٥، ١دمشق، ط 

رشح التسهيل، البن مالك األندليس، حتقيق حممد عطا وآخر، دار الكتب -
 .١٤٢٢العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

نـاح، املكتبـة رشح مجل الزجاجي، البن عصفور، حتقيـق صـاحب أبـو ج-
 الفيصلية، مكة املكرمة

ـاب، - ـة للكـت ـة العاـم ـة املرصـي ـع اهليـئ ـيبويه، طـب ـاب ـس ـريايف لكـت  رشح الـس
 .بتحقيق لفيف من الباحثني



 

 

 

رشح شافية ابن احلاجب، لريض الـدين اإلسـرتاباذي، حتقيـق حممـد نـور -
احلـسـن وحمـمـد الزـفـزاف وحمـمـد حمـيـي اـلـدين عـبـد احلمـيـد، دار الكـتـب 

 .م١٤٠٢/١٩٨٢وت، العلمية، بري
رشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، أليب بكر األنباري، حتقيـق عبـد -

 .١٤٠٠، ٤السالم هارون، دار املعارف، ط 
رشح الكافية الشافية، البن مالك األندليس، حتقيق عـيل معـوض وآخـر، -

 .١٤٢٠دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
سـرتاباذي، حتقيـق يوسـف حسـن رشح الكافية للريض، لريض الدين اإل-

 .عمر، منشورات جامعة بنغازي
رشح املفـصـل، الـبـن يـعـيش النـحـوي، دار ـصـادر، مـصـورة ـمـن الطبـعـة -

 .املنريية
تركي العتيـبـي، مكتبة . رشح املقدمة اجلزولية الكبري، للشلوبني، حتقيق د-

 .١٤١٣، ١الرشد، الرياض، ط 
نصاري، حققه حممد حميـي رشح قطر الندى وبل الصدى، البن هشام األ-

ـريوت، ط  ـرتاث الـعـريب، ـب ـاء اـل ـد، دار إحـي ـد احلمـي ـدين عـب ـنة  ١١اـل ، ـس
١٣٨٣ . 

طبقات النحويني واللغويني، أليب بكر الزبيدي، حتقيق حممد أبـو الفضـل -
 .٢إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط 

عـقـود الزبرـجـد يف إـعـراب اـحلـديث، للـجـالل الـسـيوطي، حقـقـه ـسـلامن -
 .م١٤١٤/١٩٩٤، دار اجليل، بريوت، القضاة



 
 

  
 

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، ملحمـد بـن -
 .١٤٠٣عيل الشوكاين، دار الفكر، بريوت، 

الفريد يف إعراب القرآن املجيد، للمنتجب اهلمـداين، حتقيـق حممـد النمـر -
 .١٤١١، ٢وآخر، دار الثقافة، الدوحة، ط 

يدة يف الواو املزيـدة، لصـالح الـدين العالئـي، حتقيـق حسـن الفصول املف-
 .١٤١٠، ١الشاعر، دار البشري، عامن، ط 

 .١٣٩٨الفهرست البن النديم، دار املعرفة، بريوت، -
الكامل، أليب العباس املربد، حتقيق حممد أمحـد الـدايل، مؤسسـة الرسـالة، -

 .م١٤٠٦/١٩٨٦، ١بريوت، ط 
ـيبويه - ـاب ـس ـاب(كـت ـة الكــربى ، لســي)الكـت ـوالق يف املطبـع ـة ـب بويه، طبـع

ً، صورة صورهتا دار صادر، بريوت، وعـدت أحيانـا إىل ١٣١٧األمريية، 
ـــاهرة، ط  ـــة اخلــــانجي، الـق ـــارون، مكتـب ـــالم ـه ـــد الـس ـــة عـب ، ٣طبـع

 .ّم، فأنص عليها١٤٠٨/١٩٨٨
الكشاف، أليب القاسم الزخمرشي، خدمه حممد عبـد السـالم شـاهني، دار -

ًم، وعدت أحيانا إىل طبعة ١٤١٥/١٩٩٥، ١ت، ط الكتب العلمية، بريو
 .ّم، فأنص عليها١٣٩٢/١٩٧٢مصطفى البايب بمرص، الطبعة األخرية، 

كشف املشكالت وإيضاح املعضالت، جلامع العلوم الباقويل، حتقيق حممد -
 .الدايل، طبع جممع اللغة العربية بدمشق

 طلـيامت، دار اللباب يف علل البناء واإلعراب، للعكـربي، حتقيـق غـازي-
 .١٤١٦، ١الفكر املعارص ببريوت، ط 



 

 

 

 .لسان العرب، البن منظور اإلفريقي، دار صادر، بريوت-
اللمع يف العربية، البن جني، حتقيق حامد املـؤمن، عـامل الكتـب، ومكتبـة -

 .م١٤٠٥/١٩٨٥النهضة العربية، بريوت، 
املية، لسليامن ً ما أعربه الكسائي من القرآن الكريم مجعا ودراسة، رسالة ع-

بن عبدالعزيز العيوين، يف جامعة اإلمام، كلية اللغة العربيـة، قسـم النحـو 
 .والرصف وفقه اللغة

جماز القرآن، أليب عبيدة معمر بن املثنى، حتقيق حممد فؤاد سزكني، مكتبـة -
 .اخلانجي، القاهرة

ـارون، دار - ـد الـسـالم ـه ـب، حتقـيـق عـب ـاس ثعـل ـب، أليب العـب ـجمـالس ثعـل
 .ف، القاهرة، الطبعة اخلامسةاملعار

َاملجيد يف  إعراب القرآن املجيد، للصفاقيس، حتقيـق مـوىص حممـد زنـني، - ُ
منشورات كلية الدعوة وجلنة احلفاظ عىل الرتاث اإلسالمي، ليبيا، الطبعة 

 .م١٩٩٢األوىل، 
املحتسب، البن جني، حتقيـق عـيل النجـدي وعبـد احللـيم النجـار وعبـد -

 .١٤٠٦، ٢سزكني، ط الفتاح شلبي، دار 
املحرر الوجيز، البن عطية األندليس، حتقيق عبد السالم عبد الشايف، دار -

ًم، وعدت أحيانا إىل طبعة ١٤١٣/١٩٩٣، ١الكتب العلمية، بريوت، ط 
ٍاملجلس العلمي بفاس، فأنص عليها حينئذ ّ. 

، أليب بكر بن شقري البغدادي، حتقيق فائز فارس، )وجوه النصب(املحىل -
 .١٤٠٨، ١سسة الرسالة، بريوت، طمؤ



 
 

  
 

خمترص الفرق بني السني والصاد البن كيسان، اخترصه أبو عبداهللا حممد -
، حتقيق أستاذنا الدكتور تركي بن سهو )٧٤١ت (بن أمحد، ابن القامح 

العتيبي، ونرشه يف جملة الدراسات اللغوية، املجلد الثاين، العدد الثالث، 
١٤٢١.  

  املسائل العضديات-
 املسائل النحوية والرصفية التي حتتمل وجهني أو أكثـر يف كتـاب سـيبويه -

 .لرشيد احلريب، دار املجتمع بجدة
املساعد عىل تسـهيل الفوائـد، البـن عقيـل، حتقيـق حممـد بركـات، مركـز -

 .١٤٠٠البحث بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
م الضـامن، مشكل إعراب القرآن، ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق حات-

 .١٤٠٨، ٤مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 
ـق - ـاين، حتقـي ـعي، املنـسـوب إىل أيب احلســن الرـم ـاين احلــروف للمجاـش مـع

 .١٤٠٤، ٣عبدالفتاح شلبي، دار الرشوق بجدة، ط
معاين القرآن، أليب احلسن األخفش، حققه فائز فارس، دار البشري، ودار -

 .م١٤٠١/١٩٨١، ٣األمل، ط 
 زكريا الفراء، حتقيق أمحد نجـايت وحممـد النجـار، عـامل معاين القرآن، أليب-

 .م١٩٨٠، ٢الكتب، بريوت، ط 
معاين القرآن وإعرابه، أليب إسحاق الزجاج، حتقيـق عبـد اجلليـل شـلبي، -

 .م١٤٠٨/١٩٨٨، ١عامل الكتب، بريوت، ط 
معاين النحاس أليب جعفر النحاس، حتقيق حممد الصابوين، نرش جامعة أم -



 

 

 

 .١٤٠٩املكرمة، الطبعة األوىل، القرى، مكة 
حممـد البنـا، نرشه يف . معلقة عمرو بن كلثوم برشح ابن كيسـان، حتقيـق د-

، طبعتـه املكتبـة املكيـة، مكـة املكرمـة، سـنة )دراسات ونصـوص لغويـة(
١٤٢٧. 

مغني اللبيب، البن هشام األنصاري، حققه مازن املبارك، وحممد عيل محد -
 .١٤١٢، ١اهللا، دار الفكر، بريوت، ط 

مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، حتقيـق عـدنان داوودي، دار -
 .١٤١٢، ١القلم بدمشق، ط 

عيل أبـو ملحـم، مكتبـة اهلـالل، .  املفصل يف العربية، للزخمرشي، حتقيق د-
 .م١٩٩٣بريوت، الطبعة األوىل، 

د بـن  املقتصد يف رشح التكملة لعبدالقاهر اجلرجاين، رسـالة عاليـة ألمحـ-
عبداهللا الدويش، جامعة اإلمام، كلية اللغة العربية، قسم النحو والرصف 

 .وفقه اللغة
املقتضـب، أليب العبـاس اـملـربد، حتقيـق حممـد عـبـد اخلـالق عضـيمة، ـعـامل -

 .الكتب، بريوت
ـراهيم الـسـامرائي، دار - ـاين، حتقـيـق إـب ـازل اـحلـروف، أليب احلـسـن الرـم مـن

 ..م١٩٨٤َّالفكر، عامن، 
األرب بتحقـيـق رشح ـشـذور اـلـذهب، ملحـمـد حمـيـي اـلـدين عـبـد منتـهـى -

 .احلميد، مطبوع مع رشح شذور الـذهـب
 .م١٩٤٧منهج السالك، أليب حيان، طبعة سدين كينر، هيوماتن، -



 
 

  
 

ـه د- ـوفقي حقـق ـة . اـمل ـتيل وهاـشـم ـشـالش، ونرشاه يف جمـل عبداحلـسـني الـف
 .١٣٩٥املورد، املجلد الرابع، العدد الثاين، 

ب التفسـري، إلبـراهيم عبـد اهللا رفيـدة، املنشـأة العامـة للـنرش، النحو وكتـ-
 .م١٩٨٤، ٢طرابلس، ليبيا، ط 

النرش يف القراءات العرش، أليب اخلـري ابـن اجلـزري، تصـحيح عـيل حممـد -
 .الضباع، دار الكتب العلمية، بريوت

هدية العارفني، أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، إلسامعيل باشا البغـدادي، -
بوع مع كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للحاج خليفة، دار مط

 .١٤١٣الكتب العلمية، بريوت، 
مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع، حتقيق عبد العال سامل مكرم، مؤسسـة -

ًم، وعــدت أحياـنــا إىل طبـعــة ١٤٠٧/١٩٨٧، ٢الرســالة، ـبــريوت، ط 
هــ، فـأنص ١٣٢٧، ١اخلانجي، بتصحيح حممد بدر الـدين النعسـاين، ط 

 .عليها
الوايف بالوفيات، لصالح الدين الصفدي، حتقيق أمحـد األنـاؤوط وآخـر، -

 .١٤٢٠دار إحياء الرتاث، بريوت، 
 


