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جملة تبيان للدراسات القرآنية

رئيض جملض إدارة اجلنعية العلنية الصعودية للكرآٌ اللريه وعلومه

أشتاذالكرآٌوعلومهجبامعةاإلماوحمندبًشعوداإلشالمية

وكيل الرئيض العاو لشؤوٌ املصجد اليبوي

أشتاذ الكرآٌ وعلومه جبامعة اإلماو حمند بً شعود
اإلشالمية
***

أشتاذ الدراشات الكرآىية جبامعة امللم شعود بالرياض

رئيض قصه الكرآٌ وعلومه جبامعة اإلماو وأشتاذ
كرشي امللم عبداهلل ابً عبدالعسيس للكرآٌ اللريه
جبامعة اإلماو حمند ابً شعود اإلشالمية

***

أشتاذ الدراشات الكرآىية جبامعة امللم شعود بالرياض

عنيد كلية الدراشات اإلشالمية والعربية -
جامعة األزٍر – مصر

عنيد كلية الكرآٌ اللريه والدراشات اإلشالمية
باجلامعة اإلشالمية باملديية امليورة

عنيد أكادميية الدراشات اإلشالمية جبامعة
مااليا مباليسيا

أشتاذ الدراشات الكرآىية جبامعة امللم شعود بالرياض
أشتاذ الكراءات جبامعة أو الكرى مبلة امللرمة

رئيض جملض األمياء جبامعةإشتيابولبرتكيا
اشتاذ التعليه العالي -كلية األداب -جامعة ابً
زٍر -ممللة املغرب

أشتاذ الكرآٌ وعلومه جبامعة الكصيه
أشتاذ الكرآٌ وعلومه جبامعة جازاٌ

األشتاذبلليةالرتبية -جامعة تلريت,العراق
املشرفعلىمركسبيياتللدراشاتالكرآىيةباملنللةاألردىية

***
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يف جملة (تبيان) للدراسات القرآنية

الؿقاصػات العؾؿقة والؿـفجقة:
 إماكة العؾؿقة- إصالة وآبتؽار. سالمة آتجاه- سالمة مـفج البحث- مراطاة أصقل البحث العؾؿل يف آقتباس والتقثقؼ ،وسالمة الؾغة ،واإلمالء ،والطباطة- كتابة مؼدمة تحتقي طؾك( :مقضقع البحث ،ومشؽؾتف ،وحدوده ،وأهدافف،ومـفجف ،وإجراءاتف ،وخطة البحث ،والدراسات السابؼة إن وجدت وإضافتف
العؾؿقة طؾقفا)-
 تؼسقؿ متـ البحث إلك فصقل ومباحث ومطالب ،حسب ما يـاسب صبقعة البحثمقضقطف ومحتقاه-
 كتابة خاتؿة بخالصة شامؾة لؾبحث تتضؿـ أهؿ (الـتائج) و(التقصقات)- كتابة قائؿة بؿراجع البحث ،وفؼ الؿقاصػات الػـقة الؿشار إلقفا ٓحؼًا-شروط تسؾقؿ البحث:
 أٓ يؽقن البحث قد سبؼ كشره- أٓ يؽقن مستالًّ مـ بحث أو رسالة كال هبا الباحث درجة طؾؿقة ،ويف حال كانكذلؽ يجب طؾك الباحث أن يشقر إلك ذلؽ ،وأن ٓ يؽقن سبؼ كشره ،لتـظر هقئة
التحرير مدى الػائدة العؾؿقة مـ كشره-
 أن ٓ يزيد طدد الصػحات طـ  84صػحة -كاملً مع الؿؾحؼات -بعد التؼقد بالؿقاصػاتالػـقة لطباطة البحث مـ حقث كقع الخط ،وحجؿف ،والؿسافات ،والفقامش.
 رفع البحث طرب البقابة اإللؽرتوكقة لؾؿجؾة كسخة إلؽرتوكقة مـ البحث بصقغة( ،)Wordوكسخة أخرى بصقغة ( )BDFبدون بقاكات الباحث-
مرفؼات البحث طـد تسؾقؿف:
 رفع مؾػ يشتؿؾ طؾك طـقان البحث والسقرة الذاتقة- -رفع مؾػ مؾخص البحث بالؾغة العربقة ٓ ،يزيد طـ ( )022كؾؿة ،ويتضؿـ
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العـاصر التالقة( :طـقان البحث ،اسؿ الباحث ورتبتف العؾؿقة ،مقضقع البحث،
وأهدافف ،ومـفجف ،وأهؿ الـتائج ،وأهؿ التقصقات) -مع كؾؿات دالة (الؿػتاحقة)
معربة بدقة طـ مقضقع البحث ،والؼضايا التل تـاولفا ،بحقث ٓ يتجاوز طددها
( )3كؾؿات-
 رفع مؾػ ترجؿة الؿؾخص وطـقان الؿقضقع واسؿ الباحث ورتبتف ،والؽؾؿاتالدالة إلك الؾغة اإلكجؾقزية ،ويجب أن يعتؿد الؿؾخص الؿرتجؿ مـ قبؾ مركز
ترجؿة متخصص-
إجراءات التحؽقؿ:
 تـظر هقئة التحرير يف مدى تحؼقؼ البحث لشروط الـشر ،فنن كان مطابؼا لؾشروطحقل لؾتحؽقؿ-
معقار التؼققؿ

الدرجة التامة

ققؿة الؿقضقع العؾؿقة

58

جدة الؿقضقع واإلضافة العؾؿقة
سلمة مـفجقة البحث
شخصقة الباحث وحسـ معالجتف لؾؿقضقع
الؿجؿقع

58
58
58
444

الدرجة الػعؾقة جقاكب الضعػ

 تمخذ الـتقجة بؿتقسط درجات أطضاء هقئة التحرير- يجتاز البحث الؼبقل إولل لؾعرض طؾك الؿحؽؿقـ إذا تجاوز -%32 ُتحؽؿ البحقث مـ قبؾ محؽؿقـ اثـقـ طؾك إقؾ ،برتبة طؾؿقة تساوي أو تزيدطـ الباحث-
 ُتحؽؿ البحقث وفؼ الؿعايقر التالقة:معقار التؼققؿ
العــــقان :جـــقدة الصـــقا ة ،مطابؼـــة العــــقان
لؾؿضؿقن
مؾحؼــات البحــث :مؾخــص ،مؼدمــة ،خاتؿــة،
تقصــقات ،قائؿــة مراجــع .مــع تــقفر العـاصــر
إساسقة لؽؾ مـفا.
الدراســـات الســـابؼة :وافقـــة ،وضـــقح العلقـــة
بالبحث ،اإلضافة العؾؿقة محدد

الدرجة التامة الدرجة الػعؾقة جقاكب الضعػ
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معقار التؼققؿ
الؾغة :الـحق ،اإلملء ،الطباطة
الؿـفجقــة :القضــقح ،الســلمة ،آلتــزام ،دقــة
الخطة ،سلمة التقزيع
إسؾقب :الجزالة ،اإليجاز ،القضقح ،الترابط
الؿضـــــؿقن العؾؿـــــل :الؿطابؼـــــة لؾعــــــقان
وإهــدا  ،الســلمة العؿقــة ،الؼــقة ،اإلضــافة
العؾؿقة ضاهرة وققؿة.
اإلضافة العؾؿقة :إصالة ،التجديد ،إهؿقة.
الؿصادر :إصالة ،الحداثة ،التـقع ،الشؿقل
الـتائج :مبـقة طؾك الؿقضقع ،الشؿقل ،الدقة
التقصــقات :مـبثؼــة طـــ الؿقضــقع ،القاقعقــة،
الشؿقل
الـتقجة
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8
44
54
54
48
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8
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 قرار التحؽقؿ يعتؿد طؾك متقسط درجات الؿحؽؿقـ ويتضؿـ آحتؿآت التالقة: oيف حال اجتقاز البحث درجة  %62يعترب البحث مؼبقٓ لؾـشر طؾك حالف-
 oيحتاج لتعديؾ يف حال حصقل البحث طؾك درجة ما بقـ -% 56 – % 32
 oمرفقض يف حال حصقل البحث طؾك درجة أقؾ مـ -% 32
 يف حال الحاجة لؾتعديؾ يعاد البحث مع التعديالت الؿطؾقبة لؾباحث ،ويؼقم هقبدوره بالتعديؾ وإن بؼل طؾك رأيف يرد طؾك مالحظة الؿحؽؿ بؿا يقضحف ويؼقيف-
 بعد أن يجري الباحث التعديؾ يعاد البحث لؾؿحؽؿ لؾحؽؿ الـفائل ،ويتضؿـالحؽؿ أحد احتؿالقـ:
 oمؼبقل لؾـشر يف حال حصقلف طؾك  %62فؿا فقق-
 oمرفقض يف حال حصقلف طؾك  %62فؿا دون-
شروط الـشر:
 فـل حال قبقل البحث لؾـشر تمول كافة حؼقق الـشر لؾؿجؾة ،وٓ يجقز كشره فـلأي مـػذ كشر آخر ورققًا أو إلقؽرتوكقًا ،دون إذن كتابل مـ رئقس هقئة تحرير
الؿجؾة ،ولؾؿجؾة الحؼ يف كشر البحث طؾك مققع الجؿعقة وغقره مـ أوطقة الـشر
اإللؽرتوين-
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 يـشر البحث إلؽرتوكقًا يف مققع الؿجؾة ويف الؿجؾة كػسفا حسب أولقية الـشر،وهذه تعتؿد طؾك تاريخ قبقل البحث ،واطتبارات تحددها هقئة التحرير مثؾ تـقع
إبحاث يف العدد القاحد-
 يف حال قبقل البحث لؾـشر يرسؾ لؾباحث قبقل الـشر ،وطـد رفض البحث لؾـشريرسؾ لف اطتذار طـ الـشر-
 يؾزم الباحث بدفع تؽالقػ التؼققؿ يف الحآت التالقة: oإذا ثبت طدم صدق اإلقرار-
 oإذا أخؾ الباحث بالتعفد-
 oإذا سحب الباحث بحثف بعد التؼققؿ-
 oإذا لؿ يؾتزم بتسؾقؿ البحث بصقغتف الـفائقة وفؼ شروط الـشر الؿعتؿدة يف الؿجؾة-
 يؾتزم الباحث طـد الؿقافؼ طؾك كشره بتؼديؿة بالصقغة الـفائقة الؿشار إلقفا يفالؿقاصػات الػـقة الؿعتؿدة-
الؿقاصػات الػـقة لؾبحث:
 يستخدم خط ( )Traditional Arabicلؾغة العربقة بحجؿ ( )85أبقض لؾؿتـوأسقد لؾعـاويـ ،وبحجؿ ( )81أبقض لؾحاشقة والؿؾخص-
 يستخدم خط ( )Times New Romanلؾغة اإلكجؾقزية بحجؿ ( )88أبقض لؾؿتـوأسقد لؾعـاويـ ،وبحجؿ ( )82أبقض لؾحاشقة والؿستخؾص-
 طدد صػحات البحث ( )84صػحة ( .)A -ترتك مسافة بداية كؾ فؼرة ٓ تزيد طؾك 8سؿ-

 الؿسافة بقـ السطقر مػرد- الفقامش الصػحة مـ إطؾك وإسػؾ والقسار 0-2سؿ ومـ القؿقـ 5-2سؿ- -أيات الؼرآكقة تؽتب وفؼ الؿصحػ اإللؽرتوين لؿجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة

الؿصحػ الشريػ بحجؿ  81بؾقن طادي (غقر مسقد)-
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صريؼة التقثقؼ
تقثقؼ أيات:
 تقثؼ أيات يف الؿتـ طؼب الـص الؼرآين مباشرة بذكر السقرة متبقطة بـؼطتقـ ثؿرقؿ أية داخؾ حاصرتقـ ،هؽذا[ :البؼرة-]022 :
تقثقؼ الـصقص:
 يؾحؼ الـص الؿراد تقثقؼة داخؾ الؿتـ برقؿ صغقر طؾقي بعد طالمة الرتققؿ- يربط بحاشقة سػؾقة أسػؾ الصػحة برتققؿ مستؼؾ لؽؾ صػحة ،وتضبط الحقاشلآلقا ٓ يدويًا-
أوٓ :طـد ورود الؿصدر أول مرة وكذلؽ يف قائؿة الؿراجع يف كفاية البحث.
طـقان الؽتاب بخط امؼ متبقطا بػاصؾة ،اسؿ العائؾة متبقطا بػاصؾة ،ثؿ آسؿ
إول والثاين وتاريخ وفاة الؿملػ بقـ ققسقـ متبقطا بػاصؾة ،ثؿ الـاشر متبقطا
بػاصؾة ،ثؿ مؽان الـشر متبقطا بػاصؾة ،ثؿ رقؿ الطبعة متبقطا بػاصؾة ،ثؿ تاريخ
الـشر متبقطا بػاصؾة ،ثؿ الجزء والصػحة متبقطة بـؼطة-
مثال:
الصحاح ،الجقهري ،إسؿاطقؾ بـ حؿاد (8022هـ) ،تحؼقؼ أحؿد طبدالغػقر ططا،
دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8121 ،هـ8651 ،م-13.0 ،
ثاكقا :إذا ورد الؿرجع مرة ثاكقة
طـقان الؽتاب بخط امؼ متبقطًا بػاصؾة ،اسؿ العائؾة متبقطًا بػاصؾة ،ثؿ الجزء
والصػحة متبقطة بـؼطة-
مثال:
الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة ،الجقهري-13.0 ،
 تقثقؼ الحديث الـبقية :تتبع ذات الخطقات السابؼة ،ويضاف رقؿ الحديث،والحؽؿ طؾقف-
 ,تقثقؼ بحث يف مجؾة :يضاف لؿا سبؼ طـقان البحث بعد اسؿ الؿجؾة بخط غامؼ،
ثؿ رقؿ العدد-

***
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جؿقع الؿراسالت وصؾبات آشرتاك باسؿ :رئقس هقئة التحرير
طؾك الـحق التالل :الؿؿؾؽة العربقة السعقدية – الرياض
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة –كؾقة أصقل الديـ – الجؿعقة العؾؿقة
السعقدية لؾؼرآن الؽريؿ وطؾقمف ,مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة
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الػقس بقكwww.facebook.com/Quranmag :
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هاتػ الؿجؾة)+633(880250422 :
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مققع الجؿعقة

www.alquran.org.sa
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الصػحة

العـقان
افتتاحقة العدد –كاقص آفتتاحقة طربل وإكجؾقزي
رئقس هقئة تحرير الؿجؾة (أ-د -محؿد بـ سريع بـ طبداهلل السريع)

4:

البحقث
 .4آيات الؽرم يف ضقء الؼرآن الؽريؿ  -طرض ودراسة
د -محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ معقض الحقاش
 .5شخصقة إلقاس  ومـفجف يف الدطقة مـ خلل الؼرآن الؽريؿ
د -حسقـ بـ طؾل بـ طؿر الزومل
 .6لطائػ سقرة اإلخلصٕ ،كؿؾ الديـ محؿد بـ محؿقد بـ أحؿد
البابريت الحـػل الؿتقىف سـة (453هـ) – دراسة وتحؼقؼ
د -طبداإللف بـ صالح الؿديؿقغ
الؿ َع َّؾ َؿة طؾك مـظقمة الؿؼدمة
 .7تع ُّؼبات ال ِّطرازات ُ
د -شادي بـ أحؿد بـ تقفقؼ الؿؾحؿ
ِ
طاب ال َّت ْفقِقج يف ال ُؼ ْر ِ
آن ال َؽرِي ِؿ – دراسة مقضقطقة
 .8خ ُ
د -طؿر طبد العزيز بقريـل
 .9اإلجؿاع يف التػسقر طـد اإلمام السؿعاين
د -طؿر بـ طبدالعزيز الدهقشل
َ .:ك ْظؿ ا ْلجق ِ
س َطب ِد ا ْلع ِز ِيز ب ِـ َطب ِد ا ْلق ِ
اهرِ فِل ال َّت ْػ ِسقرَِٕ ،بِل َف ِ
اح ِد ْب ِـ
ار ٍ ْ َ ْ ْ َ
ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُم َحؿ ٍد الؾ ْؿط ِّل ا ْل َـؿ ْغرب ِّل ا ْلـؿ ْؽـَاس ِّل ا ْل َـؿدَ ك ِّل (ت631 :هـ)
د -مؿدوح بـ تركل بـ محؿد الؼحطاين
; .التػسقر الـبقي طـد الؿػسريـ يف العصر الحديث
كقرة بـت خالد بـ إبراهقؿ العرفج
مؾخصات البحقث بالؾغة اإلكجؾقزية.
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أ.د.حممد بن رسيع بن عبداهلل الرسيع

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل الذي أكزل طؾك طبده الؽتاب ولؿ يجعؾ لـف طقجـ  ،والصـلة والسـلم طؾـك
َم ْـ بعثف ربف لقبقـ لؾـاس ما اختؾػقا فقف ،وأرسؾف بشقر ًا وكذير ًا وداطق إلك اهلل بنذكـف وسـراج
مـقر ًا ،وطؾك آلف وصحبف والتابعقـ لفؿ بنحسان إلك يقم الديـ  ..وبعد:
فــنن كتــاب اهلل تعــالك هــق الحبــؾ الؿتــقـ والصــراط الؿســتؼقؿ ،وهــق الؿعــقـ الــذي
ٓ يـضب ،والؿقرد العذب الزٓل لؽؾ صالب حؼَ ،م ْـ تؿسؽ بـف سـعد ،ومــ أطـرض طــف
ضؾ وشؼل.
وٓ تزال أقلم الباحثقـ وطؼقلفؿ تصدر طـف بؽؾ جديد كافع مػقد ،ففق الذي ٓ يخؾـؼ
طـ كثرة الرد ،وٓ تـؼضل طجائبف.
وهذا هق العدد الثالث والثلثقن مـ مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقـة ،كضـعف بـقـ يـديؽ
–أخــل الؼــارئ الؽــريؿ -حــافلً بؿجؿقطــة مـــ البحــقث والدراســات يف مختؾــػ أبــقاب
الدراسات الؼرآكقة.
وٓ تزال كثقر مـ طؾقم الؼرآن وتػسقره مجآً رحب لؾباحثقـ لتحريـر مسـائؾفا وحشـد
أمثؾتفا وتطبقؼاتفـا ،واسـتؼراء قضـاياها طــد العؾؿـاء الؿحؼؼـقـ= إذ تلصـقؾ العؾـقم إمـا طــ
صريؼ الـص أو طـ صريؼ استؼراء مــاهج الراسـخقـ مــ أئؿـة الػــ ،ولـ ـ كـان ل مـة قـدم
صــديف يف هــذا البــاب ،فــل يـزال الؿجــال رحبـ والؿقــدان فســقح والســاحة العؾؿقــة تتســع
وتـتظر الؿزيد.
بارك اهلل الجفقد ،وسدد الخطك ،وأصؾح الـقات ،إكف سؿقع مجقب.
وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ.
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ملخَّص البخح
الحؿد هلل وحده والصالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده  :وبعد :
فنن خؾؼ الؽرم مـ أهؿ إخالق التل امتدحفا اهلل تعالك يف كتابـف ،ووصـػ هبـا
قرآكف الؿجقد بلكف (قرآن كريؿ) وجعؾفا شريعة بقـ الؿممـقـ وحث هبا طؾـك اإلكػـاق
بؽؾ الطرق والقسائؾ ٕ 7ن اإلكػاق شـاق طؾـك الــػس  ،لؿـا جؾبـت طؾقـف مــ حـب
الؿال واكتـازه  ،فؽلن اإلكػاق مضـاد لطبعفـا  ،فؽـان الرسـقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ
يعالج تؾؽ إكػس بؿا يستلصؾ مـفا الحرص والشح ويعالج بف ذلؽ الداء العضـال
وقــد قســؿت بحثــل هــذا إلــك مؼدمــة وتؿفقــد وأربعــة مباحــث  ،وخاتؿــة  ،وففــارس
تتضؿـ أهؿ الؿراجع والؿصادر ثؿ ففرس محتقيات البحث  ،وقد اكتفقت إلك طـدد
مـ الـتائج أهؿفا :
 ,8أن خؾؼ الؽرم مـ أهؿ إخالق التل امتدحفا اهلل تعالك يف كتابف ووصػ هبا ذاتف-
 ,0وردت هذه الؾػظة ومشتؼاهتا يف الؼرآن الؽريؿ سب ًعا وأربعقـ مرة-
 ,5لؾؽرم يف الؼرآن الؽريؿ دٓٓت-
 ,1لؾؿؽرمقـ سقاء كاكقا مـ الؿالئؽة أو مـ الؿممـقـ مؽاكة طـد اهلل ولفؿ -
 ,2أن هـاك أطؿال تقصؾ لدرجة الؿؽرمقـ -
 ,3أن لؾؽرم آثار طؾك الػرد والؿجتؿع -
والبحث يف ختامف يقصل:
 ,8إدراج إخالق الؿحؿقدة يف مـاهج التدريس لؾطالب وخاصة خؾؼ الؽـرم
لقرتبك طؾقف إجقال-
 ,0تبـل وسائؾ اإلطالم برامج دطقية تغرس مـفج الؽرم يف السؾقك الؿجتؿعل
وإبراز الؿردود الـػسل والديـل -
 ,5أكف ٓ يـبغل لدارس الؼرآن الؽريؿ أن يدرس ألػاظ الؼرآن ومػرداتـف بؿعـزل
طـ سقاقاهتا الؾغقية والحالقة -

***
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املقدمة
الحؿد هلل الؿحؿقد طؾك كؾ حـال ،الؿقصـقف بصـػات الجـالل والؽؿـال ،لـف
إسؿاء الحسـك وهق الؽبقـر الؿتعـال ،والصـالة والسـالم طؾـك كبـل الفـدى ومــفج
الرشد والؽؿال ،وطؾك آلف وصحبف أهؾ الػضؾ واإلجالل ،وبعد:
فنن خؾؼ الؽرم مـ أهؿ إخالق التل امتدحفا اهلل تعـالك يف كتابـف ،ووصـػ بـف
قرآكف الؿجقـد فؼـال ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [القاقعـة ]44 :وجعؾـف شـريعة بـقـ الؿـممـقـ،
وحث بف طؾك اإلكػاق بؽـؾ الطـرق والقسـائؾٕ 7ن اإلكػـاق شـاق طؾـك الــػس ،لؿـا
جؾبت طؾقف مـ حب الؿـال واكتــازه ،وآزديـاد مــف ،فؽـلن اإلكػـاق مضـا ُد لطبعفـا،
فؽان الرسقل  يعالج تؾؽ إكػس بؿا يستلصؾ مـفا الحرص والشـح ،ويعـالج بـف
ذلؽ الداء العضال ،ويحبب هبا اإلكػاق إلك هذه الـػقس-
والؽـرم والجـقد والعطـاء أخـالق رباكقـة  ،وهـل مــفج حقـاة رسـقل اهلل  ففـق
يحبفا ،ويحب أن يـصح الـاس هبا 7امتثا ً
ٓ لشرع اهلل ،وقد تقاترت بـذلؽ الؽثقـر مــ
الـصقص الشرطقة-
وحديث الؼرآن الؽريؿ طـ خؾؼ الؽرم وتطبقؼاتف ،وآثاره يف بـاء الػرد والجؿاطة
حديث شامؾٕ 7كف مـفج يؼقم طؾـك أسـاس متؽامـؾ ،قـادر طؾـك تربقـة الــػس وفـؼ
أصقل الشريعة ومؼاصدها ،يف إصار مـفج آستخالف الحؼقؼل يف الؿال ،الـذي هـق
مؾؽ هلل تعالك 7لذا أمر اهلل تعـالك الــاس باإلكػـاق مؿـا جعؾفـؿ مسـتخؾػقـ فقـف ،قـال
تعــــــالك :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ﴾ [الحديد-]4 :
ويليت هذا البحث ترجؿة واقعقة لفذا الؿـفج الذي بات ققام صالح البالد
والعباد ،خاصة أن الـػس اإلكساكقة مجبقلة طؾك حب الؿال والضـ بف ،إٓ
مـ طصؿف اهلل تعالك مـ الشح والبخؾ ،فلفؾح وفاز ،قال تعالك :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴾
[التغابـ-]83 :
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أهؿقة الؿقضقع:
خؾؼ الؽـرم ذو أهؿقـة قصـقى يف الؿجتؿـع ،فعؾقـف يؼـقم صـرح التؽافـؾ ،الـذي
يضؿـ لؾػؼقر الحقاة يف مستقى ٓئؼ ،ويحػظ طؾك إرمؾة سرتها ،وحقاءها ،ويؽػؾ
لؾقتقؿ ضؿاكات الحقاة الؿستؼرة الفادئـة ،ومــ هــا يعـزز هـذا الخؾـؼ آصـرة إخـقة
اإلسالمقة التل كادى هبا اإلسالم ويرسخفا طؿؾ ًقا يف وجدان كؾ مــ ذوي الحاجـات
والؿـػؼقـ-
كؿا أن الؽرم يحػظ الؿجتؿع مـ أضـرار حرمـان هـمٓء الؿحتـاجقـ حقـث قـد
يسعقن إلك سد حاجاهتؿ الضرورية بلية سبقؾ ،وإططاؤهؿ يحػظ أمـ الؿجتؿع-
كؿا أن الؽرم يدير رؤوس إمقال ،ويحركفا فتـؿـق التجـارة والصــاطة ،وكافـة
إكشطة آقتصادية وبذا تؼؾ البطالة ويؼقي آقتصاد-

الدراسات السابؼة:
يف حدود ما وقػت طؾقف مـ دراسات متخصصة ،لؿ أقػ طؾـك دراسـة محـددة،
تجؿــع شــتات هــذا الؿقضــقع ،ســقى الدراســات الشــرطقة التــل تتـــاول اإلكػــاق
التطقطل ،وهق وإن كان وجفًا مـ وجقه الؽرم إٓ أن أحؽامف طؾك العؿقم ،وأكقاطف
متعددة ،والؽرم أضفر أسبب هذا اإلكػاق وأزكاها طـد اهلل تعالك 7لـذا حرصـت طؾـك
الؽتابة فقف ،راجقًا مـ اهلل تعالك التقفقؼ والسداد ،مبتغقـًا بـف وجفـف الؽـريؿ ،وفضـؾف
العظقؿ-

مـفج البحث :
 ,8الؿـفج اإلحصائل والتحؾقؾل لميات الؽريؿـات الـقاردة يف مــفج الؽـرم ،
وأوصــافف  ،وأكقاطــف وبقــان أقــقال العؾؿــاء فقفــا مـــ غقــر إفــراط وٓ تػــريط  ،أو لــل
ٕطـاق الـصقص الشرطقة-
 ,0آســتدٓل بإحاديــث الـبقيــة الؿبقـــة لشحؽــام الشــرطقة الؿســتػادة مـــ
أيات الؼرآكقة-
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خطة البحث:
قسؿت هذا البحـث إلـك مؼدمـة وتؿفقـد ومباحـث أربعـة  ،وخاتؿـة  ،وففـارس
تتضؿـ أهؿ الؿراجع والؿصادر  ،ثؿ ففرس محتقيات البحث :
 تؿفقد :يف التعريػ بدٓلة الؽؾؿة وإلػاظ ذات الصؾة-
 الؿبحث إول :دٓٓت مشتؼات الؽرم يف ضقء الؼرآن الؽريؿ-
 الؿبحث الثاين :مؽاكة الؿؽرمقـ والثـاء طؾقفؿ-
 الؿبحث الثالث :إطؿال الؿقصؾة لدرجة الؿؽرمقـ-
 الؿبحث الرابع :أثر الؽرم طؾك الػرد والؿجتؿع-
 الخاتؿة.
 الػفارس.

***
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مبخح متَيد
يف التعريف بداللة الللنة واأللفاظ ذات الصلة
 تعريػ الؽرم لغ ًة واصطلح  ،والعالقة بقـفؿا-
 إلػاظ ذات الصؾة-

تعريػ الؽرم لغة واصطلح  ،والعلقة بقـفؿا:
أوًٓ :تعريػ الؽرم لغة :
ك ََر َم  :الؽاف والراء والؿقؿ أصؾ صحقح لف بابان :أحـدهؿا شـرف يف الشـلء يف

كػسف أو شرف يف خؾؼ مـ إخالق -يؼال رجؾ كريؿ ،وفـرس كـريؿ ،وكبـات كـريؿ-
وأكرم الرجؾ ،إذا أتك بلوٓد كرام ،واستؽرم :اتخذ طؾؼا كريؿا ،وكرم السحاب :أتك
بالغقث ،وأرض مؽرمة لؾـبات ،إذا كاكت جقدة الـبـات ،والؽـرم يف الخؾـؼ يؼـال هـق
الصػح طـ ذكب الؿذكب ،والؽريؿ :الصػقح ،واهلل تعالك هق الؽريؿ الصـػقح طــ
ذكقب طباده الؿممـقـ-
تؽرم طـ الشائـات ،أي :تـزه ،وأكرم كػسف طـفـا
وال َؽ َرم :شرف الرجؾ ،ويؼالّ :

ورفعفا ،وال َؽ َر ُم :أرض مثارة مـؼاة مـ الحجارة فـالؽرم :يؽـقن بؿعــك الػضـؾ يف
كؾ شلء ،كان معف ططاء أو لؿ يؽـ ،فؾذلؽ ققؾ :ثقب كريؿ ،وكتاب كريؿ -

وسؿك بعضفؿ الؽرم تارة بالخقر ،وتارة بالحسب  ،ووصػ الؿاجد بلكف كثقر
الؽرم ويؼال لؾرجؾ الطؾؼ القجف ذي الؽرم :إبؾج -
قال الرازي «إرض لفا صبع الؽرمٕ 7كؽ تدفع إلقفا حبة واحـدة ،وهـل تردهـا
طؾقـــؽ ســـبعؿائة» قـــال تعـــالك :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﴾
[البؼرة- ]038 :
( )8العقـ :أبق الرحؿـ الػراهقدي ،باب الؽاف والراء والؿقؿ (-)535 .2
( )0إيضاح شقاهد اإليضاح :أبق طؾل الحسـ بـ طبد اهلل الؼقسل (-)36 .8
( )5الؽؾقات :الؽػقي ()105 .8
( )1الؿرجع السابؼ-)542 .8( :
( )2الؿرجع السابؼ-)02 .8(:
( )3مػاتقح الغقب :الرازي (-)555 .0
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ثاكق  :معـك الؽرم يف آصطلح:
طرف العؾؿاء الؽرم يف آصطالح بتعريػـات قريبـة مــ دٓلـة الؽؾؿـة يف الؾغـة،
ومـ تعريػاهتؿ:
 ,8ما قالف الجرجاين «الؽرم :هق اإلططاء بسفقلة» -
 ,0وما قالف أبق هالل العسؽري «الؽرم :هق إططاء الشلء طـ صقب كػس قؾـقالً
كان أو كثقر ًا» -
وبالؿؼاركـــة بـــقـ الدٓلـــة الؾغقيـــة وآصـــطلحقة لؾؽـــرم يظفـــر أن الدٓلـــة
آصطالحقة مشتؼة مـ الدٓلة الؾغقية ،وأكف يراد بف الؽثرة يف العطاء تػضـالً بـال مــ
أو أذى ،وأكف اسؿ مـ أسؿاء اهلل تعالك الحسـك ،وقد جؿع الراغب إصػفاين دٓلـة
هذه الؽؾؿة يف الؼرآن الؽريؿ بؼقلف «ال َؽ َر ُم إذا وصػ اهلل تعالك بف ففـق اسـؿ إلحسـاكف
وإكعامف الؿتظاهر ،كحق ققلف ﮲﮳﮴﮵﴾ [الـؿـؾ ]12 :وإذا وصـػ بـف اإلكسـان
ففق اسؿ لشخالق وإفعال الؿحؿقدة التل تظفر مـف ،وٓ يؼال :هق كريؿ حتك يظفر
كالحر ّيـة ّإٓ ّ
الحر ّيـة قـد تؼـال يف الؿحاســ
ذلؽ مـف ،قـال بعـض العؾؿـاء :ال َؽ َـر ُم
أن ّ
ّ
الصــغقرة والؽبقــرة ،والؽــرم ٓ يؼــال إٓ يف الؿحاســـ الؽبقــرة  ،وققلــف تعــالك :ﮁ
ّ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾ [الحجــرات ]85 :فنكؿــا كــان كــذلؽّ 7
ٕن ا ْل َؽـ َـر َم إفعــال
الؿحؿقدة ،وأكرمفا وأشرففا ما يؼصد بف وجف اهلل تعالك ،فؿـ قصـد ذلـؽ بؿحاســ
فعؾف ففق التّؼل ،فنذا أكرم الـاس أتؼاهؿّ ،
وكؾ شلء شرف يف بابف 7فنكف يقصػ بالؽرم
ّ

قـــــال تعـــــالك :ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [لؼؿـــــان ،]82 :ﮄ ﮅ ﮆ ﴾
[الــــــــدخان ،]03 :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [القاقعــــــــة ،]44 :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾
[اإلسراء- »]05 :

( )8التعريػات :الجرجاين (ص-)851 :
( )0الػروق الؾغقية :أبق هالل العسؽري (ص-)842 :
( )5الؿػردات يف غريب الؼرآن :الراغب إصػفاين (ص-)424 :
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الؽرم يف آستعؿال الؼرآين:
وردت هذه الؾػظة ومشتؼاهتا يف الؼرآن الؽـريؿ سـب ًعا وأربعـقـ مـرة ،مـفـا أربعـة
وثالثقن مقض ًعا مؽ ًقا ،ثالثة طشر مقض ًعا مدك ًقا ،يف ثؿان وطشريـ سقرة مـفا إحـدى
وطشرون سقرة مؽقة ،وسـبع سـقر مدكقـة  ،و ُيالحـظ مــ هـذه اإلحصـائقة أن طـدد
ورود هذه الؾػظة الؼرآكقة يزيد يف الؼرآن الؿؽل طؾك ثالثة أضعاف ورودها يف الؼرآن
الؿدين ،وربؿا يرجع السبب يف ذلـؽ إلـك حـرص الؿــفج الؼـرآين طؾـك غـرس ققؿـة
الؽرامة يف كػقس الؿـممـقـ يف مرحؾـة اإلطـداد والتؽـقيـ يف مؽـة 7لجــل ثؿارهـا يف
مرحؾة الدولة والتؿؽقـ يف الؿديـة-
هذا وقد جاءت اشتؼاقات مادة ( الؽرم) طؾك الـحق أتل:
ـت ،كَر ْمـَـا) ،وكـذا طؾـك
 ,الػعؾ الؿاضل طؾك وزن َفع َؾ الؿتصؾ بضـؿقر (كَر ْم َ
وزن َأ ْف َع َؾ الؿتصؾ بضؿقر ( َأك َْر َمـَ ،أك َْر َم ُف)-
 ,الػعؾ الؿضارع طؾك هقئة إفعال الخؿسة ( ُت ْؽ ِر ُمقن)-
 ,فعؾ إمر الؿتصؾ بضؿقر ( َأك ِْرمِل)-
ِ
يؿا)-
 ,صقغة مبالغة طؾك وزن َفعقؾ (ك َِريؿ ،ك َِر ً
 ,اسؿ طؾك وزن فِ َعال (كِ َرام ،كِ َرا ًما)-
 ,اسؿ تػضقؾ (إَك َْرمَ ،أك َْر َم ُؽؿ)-
 ,مصدر الػعؾ الرباطل (اإلك َْرام)-

 ,اسؿ الؿػعقل ( ُم َؽر َمة  ،الؿ ْؽ َر ُمقن)-
 ,اسؿ الػاطؾ ( ُم ْؽ ِرم  ،الؿ ْؽ ِرمقـ)-
وأما الؿعاين التل استخدم فقفا الؼرآن الؽريؿ هذا الؾػظ ففل طؾك الـحق أتل:
ِ
يؿا[ الـساء-]58:
ُ ,8
الح ْسـ :كؿا يف ققلف تعالكَ  :و ُكدْ خ ْؾؽ ُْؿ ُمدْ َخ ًل َكرِ ً
ْــــر َمؽ ُْؿ ِطـــــدَ اهلل ِ َأ ْت َؼــــاك ُْؿ 
 ,0الػاضــــؾ :كؿــــا يف ققلــــف تعــــالك  : :إِ َّن َأك َ
[الحجرات-]85:
( )8اكظر :الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ :محؿد فماد طبد الباقل :ص-320
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 ,5الؽثقر :كؿا يف ققلف تعالكَ  :و َأ ْطتَدْ كا َلفا ِرزْ ق َك ِريؿ [ إحزاب-]58:
,1الؿتؽبر :كؿا يف ققلف تعالكُ  :ذ ْيف إِك َ
يؿ [ الدخان-]16:
َّؽ َأ َ
كت ا ْل َع ِزيزُ ا ْل َؽرِ ُ
ِ
ِ
قـ [ آكػطار-]88:
 ,2التؼل :كؿا يف ققلف تعالك  : :ك َرام كَاتبِ َ
الصػقح :كؿا يف ققلف تعالك : :ما َ َّر َك بِ َر ِّب َ
ؽ ا ْل َؽرِي ِؿ[ آكػطار- ]3:
ّ ,3

الػريف بقـ الؽرم وإلػاظ ذات الصؾة
 -4الػريف بقـ الؽرم والجقد:

جقؿ وا ْلقاو والد ُال َأص ٌؾ و ِ
احـدٌ َ ،و ُه َـق الت َس ُـؿ ُح
ْ َ
 الجقد لغةً :قال ابـ فارس :ا ْل ِ ُ َ َ ُ َبِالشل ِء ،و َك ْثر ُة ا ْلع َط ِ
اء -
ْ َ َ َ

اصطلحا :قال الراغب :الجقد :بذل الؿؼتـقات ما ً
طؾؿا -
 الجقدً
ٓ كان أو ً
 -الػريف بقـ الؽرم والجقد :أن الؽرم :هق إططاء الشـلء طــ صقـب كػـس قؾـقالً

كثقرا ،أما الجقد ففق سعة العطاء ،سقاء كان طـ صقب كػس أو ٓ ،ويجـقز أن
كان أو ً
ُيؼال :الؽريؿ هق َمـ ُيعطل مـ يريد إكرامف وإطزازه ،والجقاد  :قد يؽقن كذلؽ وقـد
ٓ يؽقن -
 -5الػريف بقـ الؽرم والسخاء:
كثقرا-
الؽرم  :هق إططاء الشلء طـ صقب كػس قؾقالً كان أو ً
الجقد ،أو إططـاء مـا يـبغـل لؿــ يـبغـل ،أو بـذل التل ُمـؾ قبـؾ إلحـاف
لسخاءُ :
وا َّ
السائؾ

ِ
ِ
الس َمال ويسفؾ هؿره لؾطال -
وققؾ السخاءُ :ه َق َأن يؾقـ ْاإلك َْسان طـْد ُ

( )8اكظر :كزهة إطقـ الـقاضر يف طؾؿ القجقه والـظائر :ابـ الجقزي-208 :
( )0اكظر :معجؿ مؼايقس الؾغة :ابـ فارس -165.8 :
( )5مػردات ألػاظ الؼرآن :ص-088
( )1اكظر :الػروق الؾغقية  :ص-848
( )2التقققػ يف مفؿات التعاريػ :الؿـاوي-860 :
( )3الؿرجع السابؼ-845 .8 :
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الػريف بقـ الؽرم والسخاء:
كثقرا-
الؽرم  :هق إططاء الشلء طـ صقب كػس قؾقالً كان أو ً
والســخاء :ســفقلة اإلكػــاق وتجـــب اكتســاب مــا ٓ يحؿــد وهــق الجــقد ،وهــق
ضد التؼتقر -
 -6الػريف بقـ الؽرم واإليثار:
كثقرا-
الؽرم  :هق إططاء الشلء طـ صقب كػس قؾقالً كان أو ً
واإليثـار هـق :تؼــديؿ الغقـر طؾــك الــػس وحظقضفـا الدكققيــة رغبـة يف الحظــقظ
الديـقة ،وذلؽ يـشل طـ ققة القؼقـ ،وتقكقد الؿحبة والصرب طؾك الؿشؼة -
الػريف بقـفؿا  :أن اإليثار أخص مـ الؽرم-

***

( )8الشػاء بتعريػ حؼقق الؿصطػك :الػضقؾ بـ طقاض -052.8:
( )0تػسقر الؼرصب :الؼرصبل -85 .03:
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املبخح األول
دالالت مظتقات اللرو يف ضوء القرآٌ اللريه
الؿطؾب إول :دٓلة الؽرم حقث كان اسؿ أو صػ ًة هلل تعالك:
وصــػ اهلل  كػســف بــالؽريؿ وهــق ا ّلــذي إذا قــدر طػــا ،وإذا وطــد و ّفــك ،وإذا
الرجاء ،وٓ يبالل كؿ أططك ،وٓ مـ أططك ،وإن ُرفِ َعت حاجة
أططك زاد طؾك مـتفك ّ
إلك غقره ٓ يرضك ،وإذا ُج ِػـ َل طاتـب ومـا استؼصـك ،وٓ يضـقع مــ ٓذ بـف والتجـل،

ويغـقف طـ القسائؾ ّ
والشػعاء

-

وغاية الؽرم والجقد مــف سـبحاكف أكـف مفؿـا فعـؾ العبـد مـا فعـؾ ،فـال يقـلس مــ
مغػرتف وطػقه ،فال طداوة أطظؿ مـ طداوة أولقائف ،وٓ كػـر ًا أشـد كػـرا مؿــ حـرق
بالـار مـ آمـ باهلل وحـده وطبـده ووحـده ،ومـع هـذا فؾـق تـابقا لـؿ يعـذهبؿ وألحؼفـؿ
بلولقائــــف قــــال تعــــالك :ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [الربوج ]82 :قال الحسـ  : اكظروا إلك هذا
الؽرم والجقد ،يؼتؾقن أولقاءه ويػتـقهنؿ ،وهق يدطقهؿ إلك التقبة والؿغػرة -

الػرع إول :دٓلة وصػ الؽريؿ القارد يف سقرة الـؿؾ
قال اهلل تعـالك ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴾ [الـؿؾ- ]12 :
اختبـارا لثبـات الــػس
آبتالء آختبار ويؽـقن بـالخقر وبالضـرٕ7ن يف كؾقفؿـا
ً
وخؾؼ إكاة والصرب قال تعـالك :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﴾ [إكبقـاء ]52 :وبـذكر
آبتالء ضفر أن إكرام اهلل إياه إكرام ابتالء فقؼع طؾك حالقـ ،حال مرضـقة وحـال غقـر
( )8الؿؼصد إسـك :الغزالل  :ص 884
( )0التبقان يف أقسام الؼرآن :ابـ ققؿ 24 :
( )5اكظـر :الؽشــاف طــ حؼــائؼ غـقامض التـزيــؾ :الزمخشـري ( )534 .5مػــاتقح الغقــب،)223 .01( :
الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز :ابـ ططقة ( ،)026 .1معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن :البغقي
(-)223 .5
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مرضقة وكذلؽ تؼتقر الرزق تؼتقر ابتالء يؼتضل حالقـ أيضا -
والؼائؾ يف أية هق كبـل اهلل سـؾقؿان  لؿـا رأى العـرش مسـتؼر ًا طــده ،وفقـف
بقــان أن كػــع الشــؽر طائــد إلــك الشــاكر ٓ إلــك اهلل تعــالك ،أمــا أكــف طائــد إلــك الشــاكر
فؾقجقه:
أحدها :أكف يخرج طـ طفدة ما وجب طؾقف مـ الشؽر-
وثاكقفا :أكف يستؿد بف الؿزيـد طؾـك مـا قـال تعـالك :ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﴾
[إبراهقؿ-]4 :
وثالثفا :أن الؿشتغؾ بالشؽر مشتغؾ بالؾذات الحسقة وفرق ما بقـفؿـا كػـرق مـا بـقـ
الؿـعؿ والـعؿة يف الشرف ،ثؿ قال :ومـ كػر فنن ربل غـل كريؿ غـل طـ شؽره ٓ يضـره
كػراكف ،كريؿ ٓ يؼطع طـف كعؿف بسبب إطراضف طـ الشؽر  ،وبؿثؾ هـذا الؿعــك جـاءت
أققال الؿػسريـ-
قال الطربي يف معـك ققلف تعالك :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴾ [الـؿؾ« ]12 :يؼقل:
َ
غـل طـ
ومـ كػر كعؿف وإحساكف إلقف ،وفضؾف طؾقف ،لـػسف ضؾؿ ،وحظفا بخس ،واهلل ّ

يضره كػر مـ كػر بف مـ خؾؼف ،كـريؿ ،ومــ كرمـف إفضـالف
شؽره ٓ حاجة بف إلقفّ ٓ ،
طؾك مـ يؽػر كعؿف ،ويجعؾفا وصؾة يتقصؾ هبا إلك معاصقف» -
ولؿا ذكر الػضؾ إضافة إلك اهلل بعـقان كقكف ربف إلضفار أن فضؾف طؾقـف طظـقؿ إذ
هق طبد ربف ،فؾقس إحسان اهلل إلقف إٓ فضالً محضا ،ولؿ يشتغؾ سؾقؿان حقـ أحضر
لف العرش بلن يبتفج بسؾطاكف وٓ بؿؼدرة رجالف ولؽــف اكصـرف إلـك شـؽر اهلل تعـالك
طؾك ما مـحف مـ فضؾ وأططـاه مــ جــد مسـخريـ بـالعؾؿ والؼـقة ،فؿزايـا جؿـقعفؿ
وفضؾفؿ راجع إلك تػضقؾف-
ويف أية حؽؿة خؾؼقة ديـقة وهل :مـ شـؽر فنكؿـا يشـؽر لـػسـف ومــ كػـر فـنن
( )8التحرير والتـقير :ابـ طاشقر (-)506 .52
( )0مػاتقح الغقب-)224 .01( :
( )5تػسقر الطربي :الطربي-)136 .86( :
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ربل غـل كريؿ فؽؾ متؼرب إلك اهلل بعؿؾ صالح يجب أن يستحضر أن طؿؾف إكؿا هق
لـػسف يرجق بف ثقاب اهلل ورضاه يف أخرة ويرجق دوام التػضؾ مـ اهلل طؾقف يف الدكقا
فالـػع حاصؾ لف يف الداريـ وٓ يـتػع اهلل بشلء مـ ذلؽ -
الػرع الثاين :دٓلة القصػ القارد يف سقرة الرحؿـ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ :
قــال تعــالك :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﴾ [الــرحؿـ ،]04 :وققلــف تعــالك:
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [الرحؿـ ]45 :قـال الطـربي «وققلـف تعـالك :ﮆ ﮇ

ﮈ ﴾ يؼقل تعـالك ذكـره :تبـارك ذكـر ربـؽ يـا محؿـد ﮉﮊ ﴾ يعــل ذي العظؿـة
ﮋ ﴾ يعـل :ومـ لف اإلكرام مـ جؿقـع خؾؼـف ،---وطــ ابــ طبـاس ققلـف :ﮉ

ﮊ ﮋ ﴾ يؼقل :ذي العظؿة والؽربياء» -
والؿتلمؾ يف سقرة الرحؿـ يجد أن اهلل ,تعالك ,افتتح السقرة باسؿ (الـرحؿـ)
واختتؿفا هبذه الصـػة 7وذلـؽ لؿعــك جؿقـؾ ،وصـػف الؼرصبـل بؼقلـف« :فـافتتح هبـذا
آسؿ ،فقصػ خؾؼ اإلكسان والجـ ،وخؾؼ السؿقات وإرض وصــعف ،وأكـف كـؾ
يقم هق يف شلن ووصػ تدبقره فقفؿ ،ثؿ وصػ يقم الؼقامة وأهقالفا ،وصػة الـار ثؿ
ختؿفا بصػة الجـان ،ثؿ قـال يف آخـر السـقرة ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﴾ أي :هـذا
آسؿ الذي افتتح بف هذه السقرة ،كلكف يعؾؿفؿ أن هذا كؾـف خـرج لؽـؿ مــ رحؿتـل،
فؿـــ رحؿتــل خؾؼــتؽؿ وخؾؼــت لؽــؿ الســؿاء وإرض والخؾــؼ والخؾقؼــة والجـــة
والـار ،ففذا كؾف لؽؿ مـ اسؿ الرحؿـ فؿدح اسؿف ثؿ قال :ﮉﮊ ﮋ ﴾ جؾقؾ
يف ذاتف كريؿ يف أفعالف ولؿ يختؾػ الؼراء يف إجراء الـعت طؾـك القجـف بـالرفع يف أول
السقرة ،وهق يدل طؾك أن الؿراد بـف وجـف اهلل الـذي يؾؼـك الؿممــقن طــدما يـظـرون
إلقف ،فقستبشرون بحسـ الجزاء ،وجؿقؾ الؾؼاء ،وحسـ العطاء -واهلل أطؾؿ» -
( )8التحرير والتـقير-)040 .86( :
( )0تػسقر الطربي -)53 .05(:
( )5تػسقر الؼرصبل (-)865 .84
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ومـف الحديث الذي رواه الرتمذي بسـده َط ْـ َأك ٍ
َس َأن الـبِك َ ,,ق َال َ :أل ِ ُظقا
بِ َقا َذا ا ْل َجال َِل َو ِ
اإلك َْرا ِم  ،أي سؾؿقا هبا وداومقا طؾقفـا ،أي طؾـك هـذه الؽؾؿـة ،
بـديع السـؿقات
ومـف ققلف « الؾفؿ إين أسللؽ بلن لؽ الحؿد ٓ إلف إٓ أكت الؿــان
ُ
َـان َر ُس ُ
ـان َق َ
ـال :ك َ
وإرض يا ذا الجلل واإلكرام»  ،وروى مسؾؿ بسـده َط ْـ َث ْق َب َ
ـقل
السلَ ُم َو ِمـ َ
السلَ ُم
اهللِ  ,,إِ َذا اك َْص َر َ ِم ْـ َصلَتِ ِف ْاس َت ْغ َػ َر َثلَ ًثا َو َق َال ال َّؾ ُف َّؿ َأك َ
ْؽ َّ
ْت َّ
ْت َذا ا ْل َجل َِل َو ِ
اإلك َْرا ِم .
َت َب َارك َ

الػرع الثالث :دٓلة اسؿ (الؽريؿ) القارد يف سقرة آكػطار:
قــــــــال تعــــــــالك :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾
[آكػطار ]4,3 :قال أهؾ العؾؿ :الغرور آفـة تؼتـؾ صـاحبفا ،وقـد ذمـف اهلل تعـالك يف
أكثر مـ آية  ،ومـفا هذه أية ،قـال الطـربي يف معـاهـا «يؼـقل تعـالك ذكـره :يـا أيفـا
َ
طدوه الؿسؾط طؾقف» -
غر
اإلكسان بف ُ
اإلكسان الؽافرّ ،
غرك بربؽ الؽريؿّ ،
أي شلء ّ
قال يحقك بـ معاذ  :لق أقامـل اهلل بقـ يديف ،فؼال :ما غرك بل؟ قؾت :غرين بـؽ
برك بل سال ًػا وآك ًػا-
(َ )8لظ  :ألظقا َ :أ ِي ا ْلزَ ُمقا َه َذا َو َأكْثِ ُروا مِـْ ُف فِل ُد َطائِ ُؽ ْؿ(-معجؿ مؼايقس الؾغة :ابـ فارس-)023 .2:
()0أخرجف الرتمذي يف ســف :كتـاب الـدطقات :بـاب  :يـا حـل يـا ققـقم برحؿتـؽ اسـتغقث ،)5535 ( ،قـال
إلباين صحقح( ،صحقح الجامع الصغقر وزياداتف-)8015 ،
( )5العقـ :الػراهقدي ،مادة (لظ) (-)828 .5
()1أخرجـــف أبـــق داود يف ســـــف  :بـــاب :الـــدطاء ،بـــرقؿ ( ،)8162قـــال إلبـــاين صـــحقح( ،صـــحقح أبـــل
داود-)8510:
الذك ِْر بعـدَ الصـال َِة وبقـانِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ََ
است ْح َباب ِّ َ ْ
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتَاب ا ْل َؿ َساجد َو َم َقاض ِع الص َالة  :باب ْ
ِص َػتِ ِف-)8530 ( ،
( )3مـفا ققلـف تعـالك :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ [لؼؿـان ]55 :قـال قتـادة:
ور :الش ْق َط ُ
ان» تػسقر طبد الرزاق ( )35 .5والؿعـك الذي اقصده هق ما يعرتي اإلكسـان مــ تؽـرب
«ا ْلغ َُر ُ
وتجــرب ،كالــذي ورد يف قــقل اهلل تعــالك :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [لؼؿــان:
 ،]85وقال :ابـ طاشقر« :والغرور :إصؿاع بؿا يتقهؿف الؿغرور كػ ًعـا وهـق ضـر» -التحريـر والتــقير:
الطاهر بـ طاشقر (-)841 .52
( )4تػسقر الطربي-)036 .01( :
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وقال الؼرصبل «خاصب هبذا مـؽري البعـث» -وقـال ابــ طبـاس« :اإلكسـان هــا:
القلقد بـ الؿغقرة وقال طؽرمة :أبل بـ خؾػ  ،وققؾ :كزلت يف أبـل إشـد بــ كؾـدة
الجؿحل -طـ ابـ طباس أيضا ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ أي ما الذي غرك حتك كػرت؟
بربــؽ الؽــريؿ أي الؿتجــاوز طـــؽ -قــال قتــادة :غــره شــقطاكف الؿســؾط طؾقــف  ،وقــال
الحسـ :غره شقطاكف الخبقـث ،وققـؾ :حؿؼـف وجفؾـف ---وققـؾ :غـره طػـق اهلل ،إذ لـؿ
يعاقبف يف أول مرة --ققؾ لؾػضقؾ بـ طقـاض  :لـق أقامـؽ اهلل تعـالك يـقم الؼقامـة بـقـ
يديف ،فؼال لـؽ :مـا غـرك بربـؽ الؽـريؿ؟ مـاذا كــت تؼـقل؟ قـال :كــت أقـقل غـرين
ستقرك الؿرخاةٕ ،ن الؽريؿ هق الستارَ ،ق َال ابـ السؿ ِ
:
اك
ْ ُ ِّ َ
يـــا كـــاتؿ الـــذكب أمـــا تســـتحل ** واهلل يف الخؾــــــــــقة ثاكقؽــــــــــا
ــــــرك مـــــــ ربــــــؽ إمفالــــــف **

وســـــتره صـــــقل مســـــاويؽا

وقــال الــرازي «اطؾــؿ أكــف ســبحاكف لؿــا أخــرب يف أيــة إولــك طـــ وقــقع الحشــر
والـشر ذكر يف هذه أية ما يدل طؼالً طؾك إمؽاكف أو طؾك وققطـف ،فـلن اإللـف الؽـريؿ
الذي ٓ يجقز مـ كرمف أن يؼطع مقائد كعؿف طـ الؿذكبقـ ،كقػ يجقز يف كرمف أن ٓ
يـتؼؿ لؾؿظؾقم مـ الظالؿ؟-
أما ققلف تعالك :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ فالؿراد الذي خدطؽ وسقل لـؽ الباصـؾ
حتك تركت القاجبات وأتقت بالؿحرمات ،والؿعـك ما الذي أمـؽ مــ طؼابـف يؼـال:
غره بػالن إذا أمـف الؿحذور مـ جفتف مع أكف غقر ملمقن ،وهق كؼقلف ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ [لؼؿــان ،]55 :هــذا إذا حؿؾـــا ققلــف :يــا أيفــا
اإلكسان طؾك جؿقع العصاة ،وأما إذا حؿؾـاه طؾك الؽافر ،فالؿعـك ما الذي دطاك إلك
الؽػر والجحد بالرسؾ ،وإكؽار الحشر والـشر- »--

( )8تػسقر الؼرصبل-)013 .86( :
( )0مػاتقح الغقب-)42 ,41.58( :
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اطتراض وجقابف:
قــال الــرازي «إن كقكــف كر ًيؿــا يؼتضــل أن يغــرت اإلكســان بؽرمــف بــدلقؾ الؿعؼــقل
والؿـؼقل أما الؿعؼقل ففق أن الجقد إفادة ما يـبغل ٓ لعقض ،فؾؿا كان الحؼ تعالك
جقاد ًا مطؾؼًا لؿ يؽـ مستعقضـا ،ومتـك كـان كـذلؽ اسـتقى طــده صاطـة الؿطقعـقـ،
وطصقان الؿذكبقـ وهذا يقجب آغرتارٕ 7كف مـ البعقـد أن يؼـدم الغــل طؾـك إيـالم
الضعقػ مـ غقر فائدة أصال ،وأما الؿـؼـقل فؿـا روي طــ طؾـل  ،أكـف دطـا غالمـف
مرات فؾؿ يجبف ،فـظر فنذا هق بالباب ،فؼال لف :لؿ لؿ تجبـل؟ فؼال :لثؼتل بحؾؿـؽ،
وأمـل مـ طؼقبتؽ فاستحسـ جقابف ،وأطتؼف » -
وأجاب طـف الرازي مـ وجقه:
 أحدها :أن معـك أية :أكؽ لؿا كـت ترى حؾؿ اهلل طؾك خؾؼف ضــت ذلـؽ7
ٕكف ٓ حساب وٓ دار إٓ هذه الدار ،فؿا الذي دطاك إلك هذا آغرتار ،وجرأك طؾك
إكؽار الحشر والـشر؟ فنن ربؽ كريؿ ،ففق لؽرمـف ٓ يعاجـؾ بالعؼقبـة بسـطًا يف مـدة
التقبــة وتــلخقرا لؾجــزاء إلــك أن يجؿــع الـــاس يف الــدار التــل جعؾفــا لفــؿ لؾجــزاء،
فالحاصؾ أن ترك الؿعاجؾة بالعؼقبة ٕجؾ الؽرم ،وذلؽ ٓ يؼتضل آغـرتار بلكـف ٓ
دار بعد هذه الدار-
 ثاكقفا :أن كرمف لؿا بؾغ إلـك حقـث ٓ يؿــع مــ العاصـل مقائـد لطػـف ،فبـلن
يـتؼؿ لؾؿظؾقم مـ الظالؿ ،كان أولك فنذن كقكـف كريؿـا يؼتضـل الخـقف الشـديد مــ
هذا آطتبار وترك الجراءة وآغرتار-
 ثالثفا :أن كثرة الؽرم تقجب الجد وآجتفاد يف الخدمة وآستحقاء مـ آغـرتار
والتقاين-
 رابعفا :قال بعض الـاس :إكؿا قـال :بربـؽ الؽـريؿ لقؽـقن ذلـؽ جقابـا طــ
ذلؽ السمال حتك يؼقل غرين كرمؽ ،ولقٓ كرمؽ لؿا فعؾت ٕكؽ رأيـت فسـرتت،
( )8مػاتقح الغقب بتصرف -)42.58( :
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وقدرت فلمفؾت ،وهذا الجقاب إكؿا يصح إذا كان الؿراد مـ ققلـف :يـا أيفـا اإلكسـان
لقس الؽافر -
ويستػاد مـ أية السابؼة أن الذي حؿؾ الؿغرور طؾك التؿـادي يف غقـف وإكؽـاره
لؾحــؼ القاضــح الجؾــل بــد ً
ٓ مـــ الشــؽر والطاطــة هــق إمفــال اهلل لــف ،أو ســرته طؾقــف،
والرفؼ بف قال الشقخ الطاهر بـ طاشقر« :وإيثار تعريػ اهلل بقصػ «ربؽ» دون ذكر
اسؿ الجاللة لؿا يف معـك الـرب مــ الؿؾـؽ واإلكشـاء والرفـؼ ،فػقـف تـذكقر لسكسـان
بؿقجبات استحؼاق الرب صاطة مربقبف ففق تعريض بالتقبقخ ،وكذلؽ إجراء وصػ
الؽريؿ دون غقره مـ صػات اهلل لؾتذكقر بـعؿتف طؾك الــاس ولطػـف هبـؿ فـنن الؽـريؿ
حؼقؼ بالشؽر والطاطة» -

الػرع الرابع :رد افتراءات القفقد طؾك اهلل تعالك بلكف (فؼقر ،ويده مغؾقلة)
يف هـذا الؿؼــام (مؼـام الؽــرم) افــرتى القفـقد طؾــك اهلل تعـالك بػــريتقـ طظقؿتــقـ،
تعالك اهلل طـفؿا وتعالك طؿا يؼقلقن طؾق ًا كبقرا ،وهذا كقع مـ أكقاع كػرهؿ وقد ورد
ذلؽ يف مقضعقـ:
 -الػرية إولك :ققلفؿ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﴾ ورد ذلؽ يف ققلف تعالك:

ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ﴾ [آل طؿران-]858 :
كزلت هذه أية وآيات بعدها يف بعض القفقد الذيـ كـاكقا طؾـك طفـد رسـقل اهلل
 فعـ ابـ طباس  قـال :دخـؾ أبـق بؽـر الصـديؼ  بقـت ِ
الؿـدْ راس ،فقجـد مــ

كثقـرا قـد اجتؿعـقا إلـك رجـؾ مــفؿ يؼـال لـف فِـحـاص ،كـان مــ طؾؿـائفؿ
كاسا ً
يفق َد ً
وأحبارهؿ ،ومعف َح ْب ٌر يؼال لف أش ْقع فؼال أبق بؽر  لػـحاص :ويحـؽ يـا فِـحـاص،
اتؼ اهلل وأسؾِؿ ،فقاهلل إكؽ لتعؾؿ ّ
بالحؼ مـ طـد اهلل،
أن محؿدً ا رسقل اهلل ،قد جاءكؿ
ّ
تجدوكف مؽتق ًبا طـدكؿ يف التقراة واإلكجقؾ! قال فـحاص :واهلل يا أبا بؽر ،ما بــا إلـك
( )8الؿرجع السابؼ-)42.58( :
( )0التحرير والتـقير-)842 .52( :

37

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

اهلل مـ فؼر ،وإكف إلقـا لػؼقر! وما كتضرع إلقف كؿا يتضرع إلقـا ،وإكـا طــف ٕغـقـاء ،ولـق
كان طـا غـ ُقا ما استؼرض مـا كؿا يـزطؿ صـاحبؽؿ! يـفـاكؿ طــ الربـا ويعطقــاه! ولـق
كان طـا غـ ًّقا ما أططاكا الربا! فغضب أبـق بؽـر فضـرب وجـف فـحـاص ضـربة شـديدة،
وقال :والذي كػسل بقده ،لقٓ العفد الذي بقـــا وبقــؽ لضـربت ُطـؼـؽ يـا طـدو اهلل!
ِ
فلكذبقكا ما استطعتؿ إن كــتؿ صـادققـ فـذهب فـحـاص إلـك رسـقل اهلل  فؼـال :يـا
محؿد ،اكظر ما صـع بل صاحبؽ! فؼال رسقل اهلل ٕ بل بؽر «ما حؿؾـؽ طؾـك مـا
طظقؿـا ،زطـؿ ّ
صـعت؟» فؼال :يا رسقل اهلل ،إن طدو اهلل قال قـق ً
أن اهلل فؼقـر وأهنـؿ
ٓ
ً
فضـربت وجفـف فجحـد ذلـؽ فـحـاص
طـف أغـقاء! فؾؿا قال ذلؽ غضبت هلل مؿا قال
ُ
وقال :ما قؾت ذلؽ! فلكزل اهلل تبارك وتعالك فقؿـا قـال فـحـاص ،ر ًّدا طؾقـف وتصـدي ًؼا
ٕبـــل بؽـــر ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [آل طؿران- »]858 :
وقــال آخــرون :لؿــا أكــزل اهلل تعــالك ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﯮ﴾ [البؼرة ]012:قالت القفقد :كـرى إلـف محؿـد يسـتؼرض مــا ،فــحـ
إذن أغـقاء وهق فؼقر ،وهق يـفاكا طـ الربا ثؿ يعطقـا الربا ،وأرادوا ققلـف :فقضـاطػف لـف
أضعافا كثقرة -
وقد أجؿؾ ابــ العربـل سـؾقك الخؾـؼ تجـاه الـػؼـة يف سـبقؾ اهلل بؼقلـف« :اكؼسـؿ
الخؾؼ بحؽؿ الخـالؼ وحؽؿتـف وإرادتـف ومشـقئتف وقضـائف وقـدره حـقـ سـؿعقا هـذه
أية أقسامًا وتػرققا فرقا ثالثة:
 الػرقة إولك :قالقا :إن رب محؿد فؼقر محتاج إلقـا ،وكحـ أغـقاء 7وهذه جفالة ٓتخػك طؾك ذي لب ،وقد رد اهلل تعالك طؾقفؿ بؼقلف تعالك:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [آل طؿران]858 :
( )8تػسقر الطربي ،)110 .4( :وسقرة ابـ هشام (-)025 ،024 .0
( )0مػاتقح الغقب-)113 .6( :
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والعجب مـ معاكدهتؿ مع خذٓهنؿ 7ويف التقراة كظقر هذه إلػاظ-
 الػرقة الثاكقة :لؿا سؿعت هذا الؼقل آثرت الشح والبخؾ ،وقـدمت الرغبـة يفالؿــال 7فؿــا أكػؼــت يف ســبقؾ اهلل ،وٓ فؽــت أســقرا ،وٓ أغاثــت أحــدا ،تؽاس ـالً طـــ
الطاطة وركقكا إلك هذه الدار-
 الػرقة الثالثـة :لؿـا سـؿعت بـادرت إلـك امتثالـف ،وآثـر الؿجقـب مــفؿ بسـرطةبؿالف ،أولفؿ أبق الدحداح لؿا سؿع هذا جاء إلـك الـبـل  قـال :يـا كبـل اهلل 7أٓ أرى
ربـا يستؼرض مؿا أططاكا ٕكػسـا ،ولل أرضان :أرض بالعالقة وأرض بالسافؾة ،وقـد
جعؾت خقرهؿا صدقة ،فؼـال الـبـل  :كـؿ مــ طـذق معؾـؼ  ,أو مـدلك  ,يف الجــة
ٓبـ الدحداح» -
قال ابـ العربل «فاكظروا إلك حسـ ففؿف يف ققلف :يستؼرض مؿا أططاكا ٕكػسـا،
وجقده بخقر مالف وأفضؾف 7فطقبك لف ،صقبك لف ،ثؿ صقبك لف ،ثؿ صقبك لف» -
وطؾقف فنن هذا الذي قالقه هق طقـ الجفؾ مـفؿ ،تعالك اهلل طؿا يؼقلـقن طؾـق ًا كبقـر ًا،
ومؿــا زاد مـــ جفؾفــؿ أهنــؿ قــالقا« :إن يــد اهلل مغؾقلــة» يعـــقن أكــف بخقــؾ بالعطــاء وذلــؽ
الجفؾ مـاسب لؾجفـؾ الؿـذكقر يف هـذه أيـة ،يضـاف إلـك مـا تؼـدم أن الؼـقل بالتشـبقف
غالــب طؾــك القفــقد ،ومـــ قــال بالتشــبقف ٓ يؿؽـــف إثبــات كقكــف تعــالك قــادرا طؾــك كــؾ
الؿؼدورات ،وإذا طجز طـ إثبات هذا إصؾ طجز طـ بقان أكف غـل ولقس بػؼقر-
 -الػرية الثاكقة :وهل ققلفؿ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ التل وردت يف ققلف تعـالك :ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﴾ [الؿائـــــــــدة]31 :
وهذا خرب مـ اهلل تعالك ذكره طـ جرأة القفقد طؾك رهبؿ ،ووصػفؿ إياه بؿا لقس مــ
ً
قديؿ جفؾفؿ واغرتارهؿ بف ،وإكؽـارهؿ
صػتف،
تقبقخا لفؿ بذلؽ ،وتعري ًػا مـف كبقف َ 
جؿقع جؿقؾ أياديف طـدهؿ ،وكثرة صػحف طـفؿ وطػقه طـ طظقؿ إجرامفؿ-
وقــقلفؿ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ ،يعـــقن :أن خقــر اهلل ُم ْؿ َســؽ وططــاؤه محبــقس طـــ
( )8أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتاب الجـائز :باب ركقب الؿصؾل طؾك الجـازة إذا اكصرف( -)632
( )0أحؽام الؼرآن :ابـ العربل (-)525 .8
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آتساع طؾقفؿ ،كؿا قال تعالك :ذكره يف تلديـب كبقـف  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [اإلسراء-]06 :
ومعـك ققلفؿ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ يعـل بذلؽ :أهنؿ قالقا :إن اهلل يبخؾ طؾقـا ويؿـعـا
فضؾف فال ُي ْػ ِضؾ ،كالؿغؾقلة يـده الـذي ٓ يؼـدر أن يبسـ َطفا بعطـاء وٓ ِ
بـذل معـروف
تعالك اهلل طؿا قـالقا ،أطـدا َء اهلل! فؼـال اهلل ِّ
َ
بسـخطف طؾـقفؿ ﯩ
مؽـذ َبفؿ ومخـربَهؿ
ﯪ ﴾ يؼــقل :أمســؽت أيــديفؿ طـــ الخقــرات ،و ُقبِضــت طـــ آكبســاط بالعطقــات
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾ وأبعدوا مـ رحؿة اهلل وفضؾف بالذي قالقا مـ الؽػر ،وافرتوا طؾك اهلل
ووصػقه بف مـ الؽذب واإلفؽ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ يؼقل :بؾ يداه مبسقصتان بالبذل
واإلططــاء وأرزاق طبــاده وأقــقات خؾؼــف ،غ ُقــر مغؾــقلتقـ وٓ مؼبقضــتقـ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ﴾ يؼقل :يعطل هذا ،ويؿـع هذا فقؼتِّر طؾقف -

***

( )8تػسقر الطربي ( ،)128 .82أحؽام الؼرآن :الجصاص (-)822 .1
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املطلب الجاىي :داللة اللرو حيح كاٌ وصف ًا للقرآٌ اللريه
قال تعالك :يف وصػ الؼرآن ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [القاقعة ]44 :وقد تؽؾؿ العؾؿـاء
كثقر ًا يف طؾة هذا القصػ ،ومـ أبؾغ ما ققؾ يف ذلؽ ما قـال اإلمـام الـرازي يف تػسـقره
بؼقلــف« :ققلــف :كــريؿ فقــف لطقػــة ؟ وهــل أن الؽــالم إذا قــرئ كثقـ ًـرا يفــقن يف إطــقـ
وأذان ،ولفذا ترى مـ قال :شق ًئا يف مجؾس الؿؾقك ٓ يذكره ثاك ًقا ولق ققؾ فقف :يؼال
لؼائؾف لؿ تؽرر هذا ثؿ إكف تعالك لؿـا قـال ﭑ ﭒ﴾ أي مؼـروء قـرئ ويؼـرأ ،قـال:
كريؿ أي ٓ يفقن بؽثرة التالوة ويبؼك أبد الدهر كالؽالم الغـض والحـديث الطـري،
مـ هـا يؼع أن وصػ الؼرآن بالحديث مع أكف قديؿ يسـتؿد مــ هـذا مـددا ففـق قـديؿ
يسؿعف السامعقن كلكـف كـالم السـاطة ،ومـا قـرع سـؿع الجؿاطـة ٕن الؿالئؽـة الـذيـ
طؾؿقه قبؾ الـبل  بللقف مـ السـقـ إذا سؿعقه مـ أحدكا يتؾذذون بف التذاذ السامع
بؽالم جديد لؿ يذكر لف مـ قبؾ ،والؽريؿ اسؿ جامع لصـػات الؿـدح ،ققـؾ :الؽـريؿ
هق الذي كان صاهر إصؾ ضـاهر الػضـؾ ،حتـك إن مــ أصـؾف غقـر زكـل ٓ يؼـال لـف
كريؿ مطؾؼا ،بؾ يؼال لف :كريؿ يف كػسف ،ومـ يؽقن زكل إصؾ غقر زكـل الــػس ٓ
يؼال لف :كريؿ إٓ مع تؼققـد ،فقؼـال هـق كـريؿ إصـؾ لؽــف خسـقس يف كػسـف ،ثـؿ إن
السخل الؿجرد هق الذي يؽثر ططاؤه لؾـاس ،أو يسفؾ ططاؤه ويسـؿك كريؿـًا ،وإن
لؿ يؽـ لف فضؾ آخر ٓ طؾك الحؼقؼة ولؽـ ذلؽ لسبب ،وهق أن الــاس يحبـقن مــ
يعطقفؿ ،ويػرحقن بؿـ يعطل أكثر مؿا يػرحقن بغقره ،فـنذا رأوا زاهـد ًا أو طالؿـًا ٓ
يسؿقكف كريؿًا ،ويميد هـذا أهنـؿ إذا رأوا واحـدا ٓ يطؾـب مــفؿ شـقئا يسـؿقكف كـريؿ
الـػس لؿجرد تركف آستعطاء لؿا أن إخذ مـفؿ صعب طؾقفؿ وهـذا كؾـف يف العـادة
الرديئة ،وأما يف إصؾ فقؼال :الؽـريؿ هـق الـذي اسـتجؿع فقـف مـا يـبغـل مــ صفـارة
إصؾ وضفقر الػضؾ ،ويدل طؾك هذا أن السخل يف معامؾتف يـبغل أن ٓ يقجـد مــف
ما يؼال بسببف إكف لئقؿ ،فالؼرآن أيضا كريؿ بؿعــك صـاهر إصـؾ ضـاهر الػضـؾ لػظـف
فصقح ،ومعـاه صحقح لؽـ الؼرآن أيضا كريؿ طؾك مػفقم العقام فنن كـؾ مــ صؾـب
مـف شقئا أططاه ،فالػؼقف يستدل بف ويلخذ مـف والحؽقؿ يستؿد بف ويحتج بف ،وإديب
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كريؿ ـا ،وبؽقكــف طزيـ ًـزا،
يســتػقد مـــف ويتؼــقى بــف ،واهلل تعــالك وصــػ الؼــرآن بؽقكــف ً
كثقرا مـ الــاس
وبؽقكف
كريؿا كؾ مـ أقبؾ طؾقف كال مـف ما يريده فنن ً
حؽقؿا ،فؾؽقكف ً
ً
ٓ يػفؿ مـ العؾقم شق ًئا وإذا اشتغؾ بالؼرآن سـفؾ طؾقـف حػظـف ،وقؾؿـا يـرى شـخص
يحػظ كتا ًبا يؼرؤه بحقث ٓ يغقـر مــف كؾؿـة بؽؾؿـة ،وٓ يبـدل حر ًفـا بحـرف وجؿقـع
طزيزا أن كؾ مـ يعرض طــف
الؼراء يؼرءون الؼرآن مـ غقر تققػ وٓ تبديؾ ،ولؽقكف ً
ٓ يبؼك معف مـف شلء ،بخالف سائر الؽتب ،فنن مـ قرأ كتا ًبا وحػظف ثؿ تركـف يتعؾـؼ
صحقحا ،والؼرآن مــ تركـف ٓ يبؼـك معـف مــف شـلء لعزتـف وٓ
بؼؾبف معـاه حتك يـؼؾف
ً
يثبت طـد مـ ٓ يؾزمف بـالحػظ ،ولؽقكـف حؽقؿـا مــ اشـتغؾ بـف وأقبـؾ طؾقـف بالؼؾـب
أغـاه طـ سائر العؾقم» -
وقريب مـف ما قالف الطربي يف تػسقره وفقف« :ققلف تعالك :ﭑﭒﭓ﴾ أن هـذا
الؼرآن قرآن كريؿ لقس بسحر وٓ كفاكة ،ولقس بؿػرتى ،بؾ هـق قـرآن كـريؿ محؿـقد،
جعؾف اهلل تعالك معجزة لـبقف  ،وهـق كـريؿ طؾـك الؿـممـقـٕ ،كـف كـالم رهبـؿ ،وشـػاء
صدورهؿ ،كريؿ طؾك أهؾ السـؿاءٕ ،كـف تـزيـؾ رهبـؿ ووحقـف ،وققـؾ( :كـريؿ) أي غقـر
مخؾقق ،وققؾ( :كريؿ) لؿا فقف مـ كـريؿ إخـالق ومعـاين إمـقر ،وققـؾٕ :كـف يؽـرم
حافظف ويعظؿ قارئف» -

ومـ كرامة الؼرآن طؾك اهلل أن جعؾف فِـل صـح ٍ
ػ ُم َؽر َم ٍـة ﴾ [طـبس ]85 :أي:
ُ ُ
معظؿة مققرة طالقة الؼدر ( ُم َطف َر ٍة ) مـ الدكس والزيادة والـؼص -
لسان م َؾ ٍ
ِ
ٍ
ؽ كريؿ-
رسقل كريؿ ،طؾك
رب كريؿ ،طؾك
ففق قرآن
كريؿ ،مـ طـد ٍّ
َ
ٌ
وجعؾف اهلل كريؿًا طؾك أهؾ السؿاء وطؾك أهؾ إرض -كريؿ طؾك أهؾ السـؿاء

ٕ 7كف تـزيؾ رهبؿ ووحقف -كريؿ طؾك أهؾ إرض ٕ 7كف معجزة لـبقف -
قـ
وققؾ  :كريؿ ٕ 7كف ٓ يفقن بؽثرة التالوة ٕ 7ن الؽالم متك ُأطقـد وكـرر اسـ ُت ِف َ

( )8مػاتقح الغقب-)106 .06( :
( )0تػسقر الطربي-)001 .84(:
( )5تػسقر الؼرآن العظقؿ :ابـ كثقر -508 .5:
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بف  ،والؼرآن يؽقن إلك آخر الدهر  ،وٓ يزداد إٓ طز ًا -
وهــق كــريؿ طؾــك الؿــممـقـ ٕ 7كــف هــدى ورحؿــة وبشــرى لفــؿ ٕ 7هنــؿ قبؾــقه
فــاكتػعقا بــف قــال تعــالك :وكَز ْلـَــا َط َؾقـ َ ِ
ـاب تِ ْب َقاكــًا ِّل ُؽـ ِّـؾ َشـ ْـل ٍء َو ُهــدً ى َو َر ْح َؿ ـ ًة
ـؽ ا ْلؽ َتـ َ
ْ
َ
ِ
ِ
قـ ﴾ [الـحؾ]56 :
َو ُب ْش َرى ل ْؾ ُؿ ْسؾِؿ َ
وهق كريؿ طؾك الؿممـقـ ٕ 7كف رحؿة لفؿ  7فشهنؿ لؿا اهتدوا بف قد كـالقا الػـقز
يف الدكقا بصالح كػقسفؿ واستؼامة أطؿالفؿ واجتؿاع كؾؿـتفؿ ،ويف أخـرة يبشـرون
بالجـة التل أطدها اهلل لفؿ ،وأطظؿ مـ ذلؽ رضقاكف طؾقفؿ-
وهق كريؿ طؾك الؿممـقـ ٕ 7ن رهبؿ أكزلف لفؿ لصالح أمرهؿ كافة ،ورحؿة لفؿ
لتبؾــقغفؿ مــراد اهلل مـــفؿ فالؿؼصــد إطؾــك مـــ كزولــف صــالح إحــقال الػرديــة،
والجؿاطقة ،والعؿراكقة-
فالصــلح الػــردي يعتؿــد هتــذيب الـــػس وتزكقتفــا ،ورأس إمــر فقــف صــالح
آطتؼاد ٕ 7ن آطتؼاد مصدر أداب والتػؽقر ،ثؿ صـالح السـريرة الخاصـة ،وهـل
العبادات الظاهرة كالصالة ،والباصـة كالتخؾؼ برتك الحسد والحؼد والؽرب-
وأمــا الصــلح الجؿــاطل فقحص ـؾ أوٓ مـــ الصــالح الػــردي ،إذ إفــراد أجــزاء
الؿجتؿع ،وٓ يصؾح الؽؾ إٓ بصالح أجزائـف ،ومــ شـلء زائـد طؾـك ذلـؽ وهـق ضـبط
تصرف الـاس بعضفؿ مع بعـض طؾـك وجـف يعصـؿفؿ مــ مزاحؿـة الشـفقات ،ومقاثبـة
الؼقى الـػساكقة -وهذا هق طؾؿ الؿعامالت ،ويعرب طـف طـد الحؽؿاء بالسقاسة الؿدكقة-
وأما الصلح العؿراين ففق أوسع مـ ذلؽ إذ هق حػـظ كظـام العـالؿ اإلسـالمل،
وضبط تصرف الجؿاطـات وإقـالقؿ بعضـفؿ مـع بعـض طؾـك وجـف يحػـظ مصـالح
الجؿقع ،ورطل الؿصالح الؽؾقة اإلسالمقة ،وحػظ الؿصؾحة الجامعة طـد معارضـة
الؿصؾحة الؼاصرة لفا ،ويسؿك هذا بعؾؿ العؿران وطؾؿ آجتؿاع -
وهق كريؿ طؾـك الؿـممـقـ ٕ 7هنـؿ كـالقا الػـالح يف الـدكقا وأخـرة باتباطـف قـال
ِ
ِ
ِ
ِ
ـؿ
تعالكَ :فالذ َ
ُقر الذ َي ُأ ِكز َل َم َعـ ُف ُأ ْو َلــئ َؽ ُه ُ
يـ آ َمـُق ْا بِف َو َطز ُرو ُه َوك ََص ُرو ُه َوات َب ُعق ْا الـ َ
( )8تػسقر الؾباب  :ابـ طادل -1521 .8 :
( )0التحرير والتـقير-53.8 :
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ا ْل ُؿ ْػؾِ ُح َ
قن ﴾ [إطراف]824 :ووصػف بالـقر ٕ 7ن الشلء الذي يعؾؿ الحؼ والرشد
يشبف بالـقر-

وهق كريؿ طؾك الؿـممـقـ  7ل ِ َؿـا اشـتؿؾ طؾقـف مــ أيـات والعظـات  7إلصـالح

أخالقفؿ وأطؿالفؿ ،وفقف دواء لؿا يف الؼؾقب مـ الجفؾ والشرك وسـائر إمـراض:
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الصـدُ ِ
ور﴾
اس َقدْ جا َء ْت ُؽ ْؿ َم ْقط َظ ٌة م ْـ َر ِّب ُؽ ْؿ َوشـػا ٌء لؿـا فـل ُ
قال تعالك :يا َأ ُي َفا الـ ُ
[يقكس]24 :

ــ َأبِـل
وهق كريؿ طؾك الؿممـقـ ٕ 7ن اهلل يؽرم حافظف ،روى الرتمـذي بســده َط ْ
آن يقم ِ
ِ
الؼ َقا َم ِة َف َق ُؼ ُ
ـقلَ :يـا َر ِّب َح ِّؾ ِـفَ ،ف ُق ْؾـ َب ُس
ُه َر ْي َر َةَ ،ط ِـ الـبِ ِّل َ ,  ,ق َالَ :يجل ُء ال ُؼ ْر ُ َ ْ َ
قلَ :يا َر ِّب ِز ْد ُهَ ،ف ُق ْؾ َب ُس ُحؾ َة ال َؽ َرا َم ِةُ ،ثؿ َي ُؼ ُ
اج ال َؽ َرا َم ِةُ ،ثؿ َي ُؼ ُ
قلَ :يا َر ِّب ْار َض َطـْـ ُف،
َت َ
َف َق ْر َضك َطـْ ُفَ ،ف ُق َؼ ُال َل ُف :ا ْق َر ْأ َو ْار َقَ ،و ُي َزا ُد بِ ُؽ ِّؾ آ َي ٍة َح َسـَ ًة -
ــ
وهــق كــريؿ طؾــك الؿــممـقـ = ٕن اهلل يعظــؿ قارئــف ،روى البخــاري بســـده َطـ ْ
ِ
َطائِ َش َةَ ،ط ِـ الـبِل َ ق َال َ :م َث ُؾ ال ِذي َي ْؼ َر ُأ ا ْل ُؼ ْر َ
ـع السـ َػ َر ِة ا ْلؽِ َـرا ِم
آن َو ْه َق َحـاف ٌظ َلـ ُف َم َ
ِّ
اهدُ ه و ْهق َط َؾق ِف َش ِديدٌ َف َؾف َأجر ِ
ِ
ْ
َ
ُ
ان -
ع
ت
ي
ق
ه
و
آن
ر
ؼ
ل
ا
َ
َو َم َث ُؾ الذي َي ْؼ َر ُأ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
ُ ْ َ
اس
وهق كريؿ طؾك الـاس جؿقع إذا تؾؼقه تؾؼل اكتػاع قال تعالكَ :يا َأ ُي َفا الـ ُ
ِ
ِ
َقدْ جاء ُكؿ بر َه ٌ ِ
اط َت َص ُؿقا بِ ِف
يـ آ َمـُقا بِاهلل َو ْ
ان م ْـ َر ِّب ُؽ ْؿ َو َأك َْز ْلـَا إِ َل ْق ُؽ ْؿ ُكقر ًا ُمبِقـًا َف َلما الذ َ
َ َ ْ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َف َس ُقدْ ِخ ُؾ ُف ْؿ فل َر ْح َؿة مـْ ُف َو َف ْض ٍؾ َو َي ْفد ِ
يف ْؿ إِ َل ْقف ص َـراصًا ُم ْسـتَؼقؿًا﴾ [الـسـاء,841 :
 ]842ففق  :حجج قاصعة طؾك الحؼ تبقـف وتقضحف ،وتبقـ ضده لؿـ أراد أن يذكر-
وهق كقر تتجؾك تحت أشعتف الؽاشػة حؼائؼ إشقاء واضحة لؿـ لديف البصقرة
الـافذة ،فقبدو مػرق الطريؼ بقـ الحؼ والباصؾ محدد ًا مرسقمًا يف داخؾ الـػس ويف
واقع الحقاة سقاء ،حقث تجد الـػس مــ هـذا الــقر مـا يـقـر جقاكبفـا أو ً
ٓ فـرتى كـؾ
شلء فقفا ومـ حقلفا واضحًا ،حقث يتالشك الغبش ويـؽشػ وحقث تبدو الحؼقؼة
بسقطة كالبديفقة لؿـ كظر ببصره كظرة تلمؾ وتدبر-
 8أخرج الرتمذي يف ســف  :كتاب :فضائؾ الؼرآن :باب  :الذي لقس يف قؾبف شلء مـ الؼرآن -)0682 ( ،قال
إلباين َ :ه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌـ( ،الرتغقب -)024.0
( )0أخرجف البخاري يف صحقحف :كِتَاب َت ْػ ِس ِقر ا ْل ُؼر ِ
آن  :باب :سقرة طبس-)1654 ( ،
ْ
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املطلب الجالح  :داللة اللرو حيح كاٌ وصفاً للنالئلة
ﭨﭩﭪ﴾

الؿلئؽة :أجسام لطقػة كقراكقة تتشؽؾ بلشؽال مختؾػة  ،وهؿ خؾؼ مــ خؾـؼ
اهلل أكرمفؿ اهلل تعالك بصػات مخصقصة ،أي أكرمفؿ اهلل برضاه طـفؿ وجعؾفـؿ مــ
طباده الؿؼربقـ وفضؾفؿ طؾك كثقر مـ خؾؼف الصالحقـ ،وجـاء وصـػفؿ هبـذه الصـػة
يف مقضعقـ:
 -الؿقضـــــع إول :ققلـــــف تعـــــالك :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﴾ [إكبقاء ]03 :قال الطربي «يؼقل تعالك ذكره :وقـال هـمٓء الؽـافرون
برهبؿ :اتخذ الرحؿـ ولدا مـ مالئؽتف ،فؼال ّ
جؾ ثــاؤه اسـتعظاما مؿـا قـالقا ،وترب ًّيـا
مؿا وصـػقه بـف سـبحاكف ،يؼـقل تـزيفـا لـف طــ ذلـؽ ،مـا ذلـؽ مــ صـػتف ﭨ ﭩ

ﭪ ﴾ يؼــقل :مــا الؿالئؽ ـة كؿــا وصــػفؿ بــف هــمٓء الؽــافرون مـــ بـــل آدم،
ولؽـفؿ طباد مؽرمقن ،يؼقل :أكرمفؿ اهلل» -
وقــال قتــادة :ققلــف ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ قــال:
ــ ،فؽاكــت مـــفؿ الؿالئؽــة ،قــال اهلل
قالــت القفــقد :إن اهلل تبــارك وتعــالك صــاهر الجـ ّ
تبارك وتعـالك تؽـذيبا لفـؿ ور ّدا طؾـقفؿ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ وإن الؿالئؽـة لـقس
كؿا قالقا ،إكؿا هؿ طباد أكرمفؿ اهلل بعبادتف -
 الؿقضـــــع الثـــــاين :ققلـــــف تعـــــالك :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﴾[الذاريات ] 01 :وذلؽ يف معرض حديث الؼرآن الؽريؿ طـ رسؾف مـ الؿالئؽة إلـك
( )8التعريػات :الجرجاين (ص-)006 :
( )0تػسقر الطربي (-)104 .85
( )5تػسقر الطربي ،)104 .85( :تػسقر ابـ أبل حاتؿ ( ،)0116 .5تػسقر الؼرآن العزيـز :ابــ أبـل زمــقـ
( ،)811 .5الفداية إلـك بؾـقغ الـفايـة :أبـق محؿـد الؼقسـل الؼقـرواين ( ،)1413 .4الـؽـت والعقـقن:
الؿــاوردي ( ،)110.5الؿحــرر الــقجقز يف تػســقر الؽتــاب العزيــز ،)46 .1( :مػــاتقح الغقــب.00( :
 ،)852التحرير والتـقير-)22 .84( :
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كبل اهلل لقط  تسؾقة لؾـبـل  يخـربه أكـف ّ
وأصـر طؾـك
محـؾ بؿــ تؿـادى يف غقـف،
ّ

كػره ،فؾؿ يتب مـف مـ كػار ققمف ،مـا ّ
أحـؾ بؿــ قـبؾفؿ مــ إمـؿ الخالقـة ،ومـذكر ًا
ققمف مـ قريش بنخباره إياهؿ أخبارهؿ وقصصفؿ ،وما فعؾ هبؿ ،هؾ أتاك يـا محؿـد
حــديث ضــقػ إبــراهقؿ خؾقــؾ الــرحؿـ الؿؽــرمقـ ،ويعـــل بؼقلــف ﯞ ﴾ أن
إبراهقؿ  وسارة خدماهؿ بلكػسفؿا ،وطــ مجاهـد (ت )825:ققلـف ﯜ ﯝ

ﯞ ﴾ قال :أكرمفؿ إبراهقؿ ،وأمر أهؾف لفؿ بالعجؾ حقـئذ -
سؿاهؿ مؽرمقـّ 7
ٕن أضقاف الؽرام مؽرمقن ،وكان إبـراهقؿ 
وقال ططاءّ « :
أكرم الخؾقؼة وأصفرهؿ فتقة» -
قال الزمخشري «وجعؾفؿ ضقػإ 7هنؿ كاكقا يف صقرة الضقػ :حقـث أضـاففؿ
إبــراهقؿ -أو ٕهنــؿ كــاكقا يف حســباكف كــذلؽ -وإكــرامفؿّ :
أن إبــراهقؿ خــدمفؿ بـػســف
وأخدمفؿ امرأتف ،وطجؾ لفؿ الؼرى أو أهنؿ يف أكػسفؿ مؽرمقن» -
وقال مؼاتؾ أكرمفؿ إبراهقؿ ،فلحســ الؼقـام ،وكـان ٓ يؼـقم طؾـك رأس ضـقػ
فؾؿا رأى هقلهتؿ حسـة ،قام هق وامرأتف سارة لخدمتفؿ -
واستـبط العؾؿاء مـفا أفضؾقة إكرام الضـقػ ،وبـف جـاءت الســة الـبقيـة متـقاترة
طـ أبل شريح الخزاطل ،أن الـبل  قال« :مـ كان يممـ باهلل والققم أخر فؾقحسـ
إلك جاره ،ومـ كان يممـ بـاهلل والقـقم أخـر ،فؾقؽـرم ضـقػف ،ومــ كـان يـممـ بـاهلل
والققم أخر ،فؾقؼؾ خقرا أو لقسؽت» -

( )8اكظر :تػسقر الطربي ( ،)101 .00الؽشـػ والبقـان طــ تػسـقر الؼـرآن :الثعـالبل ( ،)884 .6التػسـقر
القسقط :القاحدي ( ،)844 .1الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ :الزمخشري (-)128 .1
( )0الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن-)884 .6( :
( )5الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ -)128 .1(:
( )1التػسقر القسقط-)844 .1( :
( )2أخرجف الشقخان :البخـاري :بـاب :مــ كـان يـممـ بـاهلل والقـقم أخـر فـال يـمذ جـاره ،بـرقؿ (،)3285
ومسؾؿ يف اإليؿان باب الحث طؾك إكرام الجار والضقػ ،برقؿ (-)14
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املطلب الرابع :داللة اللرو حيح كاٌ وصفاً لألىبياء واملرسلني
الػرع إول  :دٓلة الؽرم حقث كان وصػ لؿحؿد : 
وصػ اهلل  رسقلف محؿد  بالؽريؿ قال تعالك :إِك ُف َل َؼ ْق ُل رس ٍ
قل ك َِـر ٍ
يؿ﴾
َ ُ
[الحاقف]12 :وقد أحاط  الؽرامة مـ جؿقع جقاكبفا :
ففق مـ أكرم الخَ ْؾؼ ك ََس َب  :روى الرتمذي بسـده طـ َواثِ َؾ ُة ْب ُـ إَ ْس َؼ ِعَ ،ق َال:
َق َال رس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــ
اصـ َط َػك ُق َر ْي ًشـا م ْ
ــ َو َلـد إِ ْس َـؿاط َقؾَ ،و ْ
اصـ َط َػك كـَاكَـ َة م ْ
اهلل ْ
َ ُ
قل اهلل  : إِن َ
ش ،واص َط َػاكِل مِـ بـِل َه ِ
ِ ِ
ِ
اش ٍؿ -
اص َط َػك َهاش ًؿا م ْـ ُق َر ْي ٍ َ ْ
كـَا َك َةَ ،و ْ
ْ َ
وهق مـ أكرم الخؾؼ جؿآً وبفاء  :روى البخاري بسـده طـ َأكَس بـ مال ِ ٍ
ؽ
ً
َ ْ َ َ
ٓ بِا ْل َؼ ِص ِ
ػ الـبِل َ ق َال  :ك َ
َان َر ْب َع ًة مِ َـ ا ْل َؼ ْق ِم َل ْق َس بِالط ِقي ِؾَ ،و َ
ـقر َأ ْز َه َـر الؾ ْـق ِن
َي ِص ُ
ِ
ٍ
ٓ أدم َلقس بِجع ٍد َقطِ ٍ
طَ ،و َ
ــ
ٓ َس ْبط َر ِجـ ٍؾ ُأك ِْـز َل َط َؾ ْقـف َو ْه َـق ا ْب ُ
َل ْق َس بِ َل ْب َق َض َأ ْم َف َؼَ ،و َ َ َ ْ َ َ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قـ َف َؾبِ َ
قـ َو َلـ ْق َس فِـل َر ْأ ِس ِـف
قـ ُيـ َْـز ُل َط َؾ ْقـف َوبِا ْل َؿديـَـة َط ْش َـر ســ َ
ـث بِ َؿؽـ َة َط ْش َـر ســ َ
َأ ْر َبع َ
ِ
ون َشـ َع َر ًة َب ْق َضــا َء َقـ َ
َول ِ ْح َقتِـ ِـف ِط ْشـ ُـر َ
ــ َشـ َع ِر ِه َفــنِ َذا ُهـ َـق َأ ْح َؿـ ُـر
ـال َربِق َعـ ُة َ :ف َر َأ ْيـ ُ
ـت َشـ َع ًرا مـ ْ
ِ
اح َؿر مِ َـ ال ِّطقب -
َف َس َل ْل ُت َفؼ َقؾ ْ
َان وجـف الـبِـل  مِ ْث َـؾ السـق ِ
ِ
ػ َق َ
و َط ْـ َأبِل إِ ْس َح َ
ـال َ :
ٓ َب ْـؾ
ْ
اق َق َال ُسئ َؾ ا ْل َب َرا ُء َأك َ َ ْ ُ
ِّ
مِ ْث َؾ ا ْل َؼ َؿ ِر -
َان رس ُ ِ
قع ا ْل َػ ِؿ َأ ْش َؽ َؾ
قل اهلل َ ,,ضؾِ َ
وروى مسؾؿ بسـده َجابِ َر ْب َـ َس ُؿ َر َة َق َال ك َ َ ُ
ِ
ِِ ٍ
ِ
قؿ ا ْل َػ ِؿَ -ق َ
ـت َمـا
ـال ُق ْؾ ُ
قس ا ْل َعؼ َب ْق ِـَ -ق َال ُق ْؾ ُت لس َؿاك َما َضؾِ ُ
ا ْل َع ْق ِـ َمـ ُْف َ
قع ا ْل َػ ِؿ َق َال َطظ ُ
( )8أخرجف الرتمذي يف ســف  :كتـاب الؿـاقـب طــ رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف و سـؾؿ :بـاب فضـؾ الـبـل( ،
ِ
ِ
قسك َه َذا َح ِد ٌ
يب ،وقال إلباين :صحقح( ،مشؽاة الؿصابقح،
قح غ َِر ٌ
يث َح َس ٌـ َصح ٌ
َ ،)5323ق َال َأ ُبق ط َ
-)8331 .0
( )0ربعة  :لقس بطقيؾ جد ًا وٓ قصقر جد ًا بؾ وسط( ،فتح الباري:ابـ حجر -)151 .3:
( )5الجعقدة يف الشعر  :أن ٓ يتؽسر وٓ يسرتسؾ ،والسـبقصة ضـده أي :وسـط بقـفؿـا(-فتح البـاري .82:
-)524
ِ
ِ
ِ
ْ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف :كتَاب ال َؿـَاقب  :باب :صػة الـبل -)5214( ،
()2أخرجف البخاري يف صحقحف :كِتَاب ا ْل َؿـَاقِ ِ
ب  :باب :صػة الـبل -)5220( ،
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ـقس ا ْل َع ِؼـ ِ
ـال َقؾِقـ ُـؾ َل ْحـ ِ
ـب َقـ َ
ـال َص ِقيـ ُـؾ َشـ ِّـؼ ا ْل َعـ ْق ِـ َقـ َ
َأ ْشـ َؽ ُؾ ا ْل َعـ ْق ِـ َقـ َ
ـؿ
ـال ُق ْؾـ ُ
ـت َمــا َمـ ُْفـ ُ
ا ْل َع ِؼ ِ
ب -
ومـ أكرمفؿ ِدي َـ و ُخ ُؾؼ  :قال تعالكَ :وإِك َؽ َل َعؾك ُخ ُؾ ٍؼ َطظِ ٍ
قؿ ﴾ [الؼؾؿ]1 :
يـ َطظِ ٍ ِ
اس ومج ِ
اهدٌ – رضل اهلل طـفؿا َ ,ط َؾك ُخ ُؾ ٍؼ ،أي َ :ط َؾك ِد ٍ
ــ
ـقؿ م َ
َق َال ا ْب ُـ َطب ٍ َ ُ َ
ِ
ِ
ب إِ َلك اهللِ َت َعا َلك َو َٓ َأ ْر َضك ِطـْدَ ُه مِـْ ُف ومـ معـك أية أيضًا
يـ َأ َح ُ
ْإَ ْد َيانَ ،ل ْق َس د ٌ
مؽارم إخالقَ ،ف َؾ ْؿ ُي ْذك َْر ُخ ُؾ ٌؼ َم ْح ُؿق ٌد إِٓ َوك َ
َان لِؾـبِ ِّل  مِـْ ُف ا ْل َح ُظ ْإَ ْو َف ُر-
ــ َأ َكـ ٍ
ـس َأن الـبِــل ُ أتِـ َـل
ومـــ أكــرمفؿ طؾــك اهلل ،روى الرتمــذي بســـده َطـ ْ
ِ
ِ
ـال َلـ ُف ِج ْب ِر ُ
ب َط َؾ ْق ِـفَ ،ف َؼ َ
يـؾ َ :أبِ ُؿ َحؿ ٍـد
است َْصـ َع َ
بِال ُب َراق َل ْق َؾ َة ُأ ْس ِر َي بِف ُم ْؾ َج ًؿا ُم ْس َـر ًجاَ ،ف ْ
َت ْػ َع ُؾ َه َذا ؟ َف َؿا َركِ َب َؽ َأ َحدٌ َأك َْر ُم َط َؾك اهللِ مِـْ ُف َق َال َ :ف ْار َفض َط َر ًقا -
وقد رفع اهلل ذكره  فؼال تعالكَ :و َر َف ْعـَا َل َؽ ِذك َْر َك ﴾ [الشرح]1 :قـال قتـادة
 : رفــع اهلل تعــالك ذكــره يف الــدكقا وأخــرة ،فؾــقس خطقــب وٓ متشــفد ،وٓ
صاحب صالة إٓ يؼقل أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وأن محؿد ًا رسقل اهلل
وقـد قـرن اســؿف  باسـؿف  يف كتابــف قـال تعـالكَ :و َأصِق ُعــق ْا ال ّؾـ َف َوالر ُسـ َ
ـقل
َل َعؾ ُؽ ْؿ ُت ْر َح ُؿ َ
قن ﴾ [آل طؿران ]850 :وقال تعالك :آمِـُقا بِاهللِ َو َر ُسقل ِ ِف﴾ [الحديد:
]4فجؿع بقـفؿا بقاو العطػ الؿشركة ،وٓ يجقز جؿع هذا الؽالم يف غقر حؼف -
-

ومـ كرم اهلل تعالك بف أن اهلل تعالك خاصب جؿقع إكبقـاء بلسـؿائفؿ ،فؼـال:
يا آدم ،يا كقح ،يـا إبـراهقؿ ،يـا مقسـك ،يـا داود ،يـا طقسـك ،يـا زكريـا ،يـا يحقـك ،ولـؿ
ُي َخاصب هق إٓ :يا أيفا الرسقل ،يا أيفا الـبل ،يا أيفا الؿزمؾ ،يا أيفا الؿدثر-
وما أقسؿ اهلل تعالك بحقاة أحد غقر محؿد  7 إٓ ٕكف أكر ُم الربية طـده قـال
()8أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كِتَاب ا ْل َػ َضائِ ِؾ :باب :صػة الـبل -)3083( ،
( )0تػسقر الؼرصبل -004 .85 :
()5أخرجــف الرتمــذي يف ســــف :بــاب  :ســقرة بـــل اســرائقؾ ،)5858 ( ،قــال أبــق طقســك هــذا حــديث حســـ
غريب ،وٓ كعرفف إٓ مـ حديث طبد الرزاق ،وقـال الشـقخ إلبـاين  :صحقح(مشـؽاة الؿصـابقح .5 :
ِ ِ
اب( ،تحػـة
 -)8331ومعـك َ :ف ْار َفض ط ََر ًقا َ :أ ْي َج َرى ط ََر ُق ُف َو َس َالُ ،ثـؿ َسـ َؽ َـ َوا ْك َؼـا َد َو َت َـر َك آ ْست ْصـ َع َ
إحقذي -)115 .5 :
( )1الشػا يف أحقال الؿصطػك الػضقؾ بـ طقاض ،ص -02
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تعالكَ :ل َع ْؿ ُر َك إِك ُف ْؿ َل ِػل َس ْؽ َرتِ ِف ْؿ َي ْع َؿ ُف َ
قن ﴾ [الحجر]40 :

ومـ كرمف طؾك اهلل أن بعثف آخر إكبقاء وذكره يف أولفؿ قال تعالكَ :وإِ ْذ َأ َخ ْـذكَا
ِ
مِـ الـبِققـ مِق َثا َقفؿ ومِ َ ِ
ِ
قسك ا ْب ِـ َم ْر َي َؿ َو َأ َخ ْذكَا مِـ ُْفؿ
ُ ْ َ
َ ِّ َ
قسك َوط َ
قؿ َو ُم َ
ـؽ َومـ كُقحٍ َوإِ ْب َراه َ
ِّمق َثاقًا َغؾِقظًا ﴾ [إحزاب]4 :
وقد رفعف اهلل طؾك سائر إكبقاء درجات ،فؼد اجتؿع فقف  مـ الػضائؾ مـا
تػرق يف غقره ،وجؿع اهلل لف مـ الؿـاقب ما فاق بـف إولـقـ وأخـريـ قـال تعـالك:
ض مـْفؿ مـ كَؾؿ ال ّؾف ور َفع بع َضـفؿ درج ٍ
ِ
ـات﴾
َ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ََ َ
الر ُس ُؾ َفض ْؾـَا َب ْع َض ُف ْؿ َط َؾك َب ْع ٍ ِّ ُ
ت ْؾ َؽ ُ
[البؼره ]025 :ومـ هذه الـدرجات  :طؿـقم الرسـالة لؽافـة الــاس ،ودوامفـا صـقل
الــدهر ،وختؿفــا لؾرســآت ،والتليقــد بــالؿعجزة العظقؿــة التــل ٓ تؾتــبس بالســحر
والشعقذة ،وبـدوام تؾـؽ الؿعجـزة ،وإمؽـان كـؾ مــ يمهـؾ كػسـف إلدراك اإلطجـاز،
وبابتـــاء شــريعتف طؾــك رطــل الؿصــالح ودرء الؿػاســد ،والبؾــقغ بــالـػقس إلــك أوج
الؽؿال ،وبتقسقر إداكة معاكديف لف وتؿؾقؽف أرضفؿ وديارهؿ وأمقالفؿ يف زمـ قصقر،
وبجعؾ كؼؾ معجزتف متقاتر ًا ٓ يجفؾفا إٓ مؽابر

-

وقد أكرم اهلل بف أصحابف ،روى مسؾؿ بسـده َطـ َأبِـك بـرد َة َطــ َأبِ ِ
قـف :قـال :
ْ
ُْ َ
ْ
قال رسقل اهلل  ---الـُجقم َأمـَ ٌة لِؾسؿ ِ
اء َفنِ َذا َذ َهب ِ
قطـدُ ،
ت الـ ُُجـق ُم َأ َتـك الس َـؿا َء َمـا ُت َ
َ
َ
ُ ُ َ
َو َأكَا َأ َمـَ ٌة َٕ ْص َحابِك -
و أكرم اهلل بف أهؾ مؽة فجعؾف أمـًا لفؿ مـ العذاب قـال تعـالكَ :و َمـا ك َ
َـان
كت فِ ِ
َان ال ّؾ ُف ُم َع ِّذ َب ُف ْؿ َو ُه ْؿ َي ْس َت ْغ ِػ ُر َ
قف ْؿ َو َما ك َ
ون ﴾ [إكػـال]55 :قـال
ال ّؾ ُف ل ِ ُق َع ِّذ َب ُف ْؿ َو َأ َ

ابـــ طبــاس  : كــان فــقفؿ أماكــان :الـبــل  ،وآســتغػار ،فــذهب الـبــل  وبؼــل
آستغػار -
ومـ أيات الجامعة يف حؼف  لقجقه الؽرامة وأكـقاع السـعادة يف الـداريـ
( )8التحرير والتـقير -151 .0 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
ـحابف َو َبؼـا َء
()0أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتَاب ف َضائ ِؾ الص َحا َبة  :باب َب َقان أن َبؼا َء الـب ِّك  , ,أ َمـان ٕ ْص َ
َأ ْص َحابِ ِف َأ َم ٌ
ان لِشُم ِة-)3306( ،
( )5رواه الطربي يف تػسقره ()288.85

49

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

ف ُي ْعطِ َ
قؽ َر ُب َؽ َفت َْر َضك ﴾ [الضحك]2 :
ققلف تعالكَ :و َل َس ْق َ
وهــق كــريؿ طؾــك الؿــممـقـ :الــذيـ صــدققه وأقــروا بـبقتــف ،ووقــروه وطظؿــقه
ِ
يـ آ َمـُـق ْا بِ ِـف َو َطـز ُرو ُه
وكصروه ،واتبعقا الؼرآن الؿـزل طؾقف ،وطؿؾقا بسـتف قال تعالكَ :فالذ َ
ُقر ال ِذ َي ُأ ِكز َل َم َع ُف ُأ ْو َلـئِ َؽ ُه ُؿ ا ْل ُؿ ْػؾِ ُح َ
قن ﴾ [إطراف-]824 :
َوك ََص ُرو ُه َوات َب ُعق ْا الـ َ
ِ
وشؿؾ كرمف  الؽافريـ قال تعالكَ :و َما َأ ْر َسـ ْؾـ َ
قـ
َاك إِٓ َر ْح َؿـ ًة ِّل ْؾ َعـا َلؿ َ
ِ
ِ
﴾ [إكبقاءَ ]824 :طـ س ِع ِ
قد ْب ِـ ُج َب ْق ٍرَ ،ط ِـ ا ْب ِـ َطب ٍ
ــ
اس ،قال َتؿت الر ْح َؿ ُة ل َؿ ْـ آ َم َ
ْ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اب إُ َم َؿ َق ْب ُؾ -
بِف فل الدُ ْك َقا َوأخ َرةَ ،و َم ْـ َل ْؿ ُي ْمم ْـ بِف ُطقف َل مؿا َأ َص َ
الػرع الثاين  :دٓلة الؽرم حقث كان وصػ لؿقسك 

اءه ْؿ
وصػ اهلل  مقسك  بالؽريؿ فؼال َو َل َؼدْ َفتَـا َق ْب َؾ ُف ْؿ َق ْق َم فِ ْر َط ْق َن َو َج ُ
َر ُس ٌ
َاؤ ُه بِا ْل َؽ َر ِم َِٕ 7ك ُف ك َ
يؿا َط َؾ ْق ِفَ ،رفِق ًعا
يؿ ﴾ [الدخانَ ]84 :و َو َص َػ ُف َجؾ َثـ ُ
َان ك َِر ً
قل ك َِر ٌ
قن َو َص َػ ُف بِ َذل ِ َؽ َِٕ 7ك ُف ك َ
قز َأ ْن َي ُؽ َ
َان فِل َق ْقمِ ِف َش ِري ًػا َو ِسق ًطا -
ِطـْدَ ُه َم َؽا ُك ُفَ ،و َقدْ َي ُج ُ
وهـق  كـريؿ طؾـك اهلل  :ففـق كؾـقؿ اهلل قـال تعـالك:

قسـك
ـؿ ال ّؾـ ُف ُم َ
َوكَؾ َ

َت ْؽؾِقؿــًا ﴾ [الـســاء]831 :أي مشــاففة مـــف إلقــف ٓ بقاســطة ،حتــك اشــتفر هبــذا طـــد
العالؿقـ فقؼال مقسك كؾقؿ الرحؿـ -
وهق كريؿ إخالق بالتجاوز والصػح-
وهق كريؿ  7لؿا ىف يديف مـ معجزات كثقرة ،طاد طؾك الـاس خقرها ،فعاشقا
ىف ضؾفا كؿا يعقش الـاس ىف ضؾ جـاب كريؿ معطاء ،فؼد كان بـقـ يـدى مقسـك 
مـ الؿعجزات  :العصا ،التل أخرج هبا بـك إسرائقؾ مـ العذاب الؿفقـ ،والتل فجـر
الؿــ والسـؾقى ،الـذي كـان صعـام بــك
هبا الؿاء مـ الحجر ،كؿا كـان مــ معجزاتـف
ّ
إسرائقؾ إلك أن طافقه ،وزهدت فقف كػقسفؿ الخبقثة-
وهـا تساؤل  :لؿـاذا وصـػ اهلل الرسـقلقـ محؿـد ًا ومقسـك – طؾقفؿـا السـلم -
بالؽرم ر ؿ أن كؾ الرسؾ وإكبقاء كرام ؟
( )8تػسقر الطربي -112 .83 :
( )0تػسقر الطربي05.08:
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يرجـع ذلــؽ لؿـا يحؿــالن مــ شــريعتقـ كـريؿتقـ ،وأهنؿــا أوسـع الشــرائع التــل
حررت اإلكسان مـ العبقدية لغقر اهلل وأكرمتف بالعبقدية هلل  ،واهلل أطؾؿ-
الػرع الثالث  :دٓلة الؽرم حقث كان وصػ لققسػ :
جاء وصػ يقسػ  طؾك لسان كسـقة الؿديــة بلكـف َم َؾـؽ كـريؿ قـال تعـالك:
ـت ُكـؾ و ِ
احـدَ ٍة ِّمــ ُْفـ
َف َؾؿا َس ِؿ َع ْت بِ َؿ ْؽ ِر ِهـ َأ ْر َس َؾ ْت إِ َل ْق ِفـ َو َأ ْطتَدَ ْت َل ُفــ ُمت َؽـ ًل َوآ َت ْ
َ
ِس ِّؽقـًا و َقا َل ِ
اش ل ِ ّؾ ِف َما َه َ
ت ْ
اخ ُر ْج َط َؾ ْق ِفـ َف َؾؿا َر َأ ْيـَ ُف َأ ْك َب ْر َك ُف َو َقط ْع َـ َأ ْي ِد َي ُفـ َو ُق ْؾ َـ َح َ
ــذا
َ
ِ
الحســ ،روى مسـؾؿ
يؿ ﴾ [يقسػ ]58 :فؼد ُأ ْطط َل شطر ُ
َب َشر ًا إِ ْن َه َـذا إِٓ َم َؾ ٌؽ ك َِر ٌ
قل اهللِ  ,,قالُ ---ثؿ َطرج بِـك إِ َلـك السـؿ ِ
َس ب ِـ مال ِ ٍ
ؽ َأن َر ُس َ
اء الثال ِ َث ِـة
َ َ
َ
بسـده َط ْـ َأك ِ ْ َ
ـال ُم َحؿـدٌ  -,,قِ َ
ـؽ َق َ
اس َت ْػت ََح ِج ْب ِر ُيؾَ -ف ِؼ َقؾ َم ْـ َأك َْت َق َال ِج ْب ِر ُيؾ -قِ َقؾ َو َم ْـ َم َع َ
قـؾ
َف ْ
ػ  , ,إِ َذا ُه َق َقدْ ُأ ْططِ َك َش ْط َر
َو َقدْ ُب ِع َث إِ َل ْق ِف َق َال َقدْ ُب ِع َث إِ َل ْق ِفَ -ف ُػتِ َح َلـَا َفنِ َذا َأكَا بِ ُقق ُس َ
ب َو َد َطا لل بِ َخ ْق ٍر -
ا ْل ُح ْس ِـ َف َرح َ
ووصػ رسقل اهلل  كبل اهلل يقسػ  بالؽريؿ ومـ الساللة الؽريؿة ،روى
ِ ِ
ِ
ــ
يؿ ْب ُ
اهلل َطـ ُْف َؿاَ ،ط ِـ الـبِ ِّل َ ق َال  :ا ْل َؽ ِـر ُ
البخاري بسـده َط ْـ َط ْبد اهلل ْب ِـ ُط َؿ َرَ ،رض َل ُ
ِ
اق ْب ِ
ـقب ْب ِ
يؿ ْب ِ
ــ ا ْل َؽ ِـر ِ
يؿ ْب ِـ ا ْل َؽ ِر ِ
ا ْل َؽ ِر ِ
ـح َ
قؿ ُ -س ِّـؿ َل
قس ُ
ــ إِ ْس َ
ــ َي ْع ُؼ َ
ـػ ْب ُ
ــ إِ ْب َـراه َ
يؿ ُي ُ
والعؾؿ والجؿال ِ
كريؿًا َٕ 7كف اجتَؿع َلف َشرف الـُبق ِة ِ
والعػة وك ََرم إَخالق وال َعدل
َ
ُ
ْ َ َ ُ َ
ِ
ورياسة الدُ ْك َقا َوالدِّ ِ
يـ -
إكرام طزيز مصر لققسػ : 
أخرب  بللطافف بققسـػ ,  ,أكـف قـقض لـف الـذي اشـرتاه مــ مصـر ،حتـك
اطتـك بف وأكرمف ،وأوصك أهؾف بف ،وتق َس َؿ فقف الخقر والػـالح فؼـال تعـالكَ :و َق َ
ـال
ِ
ٓمر َأتِ ِف َأك ِْرمِـل م ْثـقاه َطسـك َأن يـ َػعـَـا َأو كَت ِ
ِ
ِ
خ َـذ ُه َو َلـد ًا َوك َ
َـذل ِ َؽ
َ َ ْ
َ َ ُ َ
الذي ْاشت ََرا ُه مـ ِّم ْص َر ْ َ
ـقل اهللِ  , ,إِ َلــك الســؿق ِ
اإليؿـ ِ
ِ
اإل ْسـ َـر ِاء بِ َر ُسـ ِ
ـان :بــابِ :
ات َو َفـ ْـر ِ
ض
ََ
()8أخرجـف مســؾؿ يف صــحقحف :ك َتــاب ْ ِ َ
الص َؾق ِ
ات-)106 ( ،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
()0أخرجف البخاري يف صحقحف :كتَـاب أ َحاديـث ْإ ْكب َقـاء  :الؽـريؿ ابــ الؽـريؿ ابــ الؽـريؿ ابــ الؽـريؿ( ،
-)5020
( )5لسان العرب :ابـ مـظقر -281 .80 :
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ِ
ِ ِ
ِ
ػ فِل إَر ِ ِ
ِ
ب َط َؾك َأ ْم ِر ِه َو َلــؽِـ
قس َ
ض َولـُ َع ِّؾ َؿ ُف مـ َت ْل ِوي ِؾ إَ َحاديث َوال ّؾ ُف َغال ٌ
ْ
َمؽـِّا ل ُق ُ
َأ ْك َثـ َـر الــ ِ
ٓ َي ْع َؾ ُؿـ َ
ـاس َ
ـقن ﴾ [يقســػ ]08 :وكــان هــذا اإلكــرام كقاحــد مـــفؿ ،وكــان

مؼدمة لتؿ ِّؽقـف يف مصرُ ،ي ْؽرم فقفا يف الؿـزلة والؿؽاكة ،و ُي ْؽ ِرم أهؾفا بتقزيع خقراهتـا
الؽثقرة طؾقفؿ بالعدل-
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املطلب اخلامص :داللة اللرو حيح كاٌ وصف ًا للجية
ورد يف الؼــرآن معــاين لؾجـــة وكعقؿفــا قــال تعــالك :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮊ

[الـســــاءء ]58 :أي :إذا

اجتـبتؿ كبائر أثام التل هنقتؿ طـفا كػركا طـؽؿ صغائر الذكقب ،وأدخؾـاكؿ الجـة-
ووردت بؿعـك أجر كريؿ قال تعـالك :ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ [الحديــد ]88 :وقــال تعــالك :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [الحديــد]85 :أي :جــزاء جؿقــؾ يعـــل:
الجـة وما فقفـا مــ الؿلكـؾ والؿشـارب ،والؿالبـس والؿسـاكـ ،والؿــاكح والؿـالذ
والؿـاضر وما ٓ طقـ رأت ،وٓ أذن سؿعت ،وٓ خطر طؾك قؾب بشر-
ووردت بؿعــــك رزيف كـــريؿ قـــال تعـــالك :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [إحـــزاب]58 :الـــرزق الؽـــريؿ:
رزق الجـة-

املطلب الشادض :داللة وصف اللريه حيح كاٌ وصفاً للقول
قال تعـالك :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ [اإلسراء]50 :
أمر اهلل طز وجؾ بنكرام الؼقل لؾقالديـ فؼال تعالك :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ

بؾػظ يحباكف وتلدب وتؾطػ بؽالم لقـ حسـ يؾذ طؾك قؾقهبؿا وتطؿئـ بف كػقسفؿا،
وذلؽ يختؾػ باختالف إحقال والعقائد وإزمان -
وهذا إمر مـ اهلل طز وجؾ لؾقلد لقؼقم بف إذا رأى أن يـصح ٕحد أبقيـف ،أو أن
ِّ
الق ْقع-
يحذر مؿا قد يضر بف 7أدى إلقف ذلؽ بؼقل لقـ حسـ َ
( )8تػسقر السعدي :طبد الرحؿـ بـ سعدي-123 :
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املطلب الشابع :داللة وصف اللريه حيح كاٌ وصفاً لللافر
قــال تعـــالك :إهاكـــة لؾؽـــافر يــقم الؼقامـــة ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ

[الدخان]16 :
سبب الـزول :

ـاطتِ ُؾق ُه)
روى الطربي بسـده َط ْـ َقتَا َد َة َ ق َال  :ك ََز َل ْت فِل َأبِل َج ْف ٍؾ ( ُخ ُـذو ُه َف ْ
ٓ َأك َْر ُم مِـِّـلَ ،ف َؼ َ
َق َال َقتَا َد ُة َ ق َال َأ ُبق َج ْف ٍؾ َ :ما َب ْق َـ َج َب َؾ ْق َفا َر ُج ٌؾ َأ َط ُز َو َ
اهلل َطـز
ـال ُ
َو َجؾ ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ -
ان ِبا ْل َع َذ ِ
اب ا َّل ِذي َذك ََر ُه اهللَُ ،و ُي َـذ ُّل بِا ْل َعت ِ
ػ قِ َ
َفنِ ْن َق َال َقائِ ٌؾ َ :و َك ْق َ
ْـؾ إِ َلـك
قؾ َو ُه َق ُي َف ُ
اء ا ْلج ِ
سق ِ
حق ِؿ  :إِك َ
يؿ ؟
َّؽ َأك َ
َ
َ َ
ْت ا ْل َع ِزيزُ ا ْل َؽرِ ُ
ٍ ِ
ِ
ــ َقائِـ ِؾ َذل ِ َ
ـؽ َلـ ُف بِـا ْل ِعز ِة
يؿ) َغ ْق ُر َو َصـػ م ْ
ق َقؾ  :إِن َق ْق َل ُف (إِك َؽ َأك َْت ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َؽ ِر ُ
ِ
يع مِـْ ُف َل ُف بِ َؿا ك َ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُف فِل الدُ ْك َقاَ ،و َت ْقبِ ٌ
قخ َل ُف بِ َـذل ِ َؽ َط َؾـك
َان َي ِص ُ
َوا ْل َؽ َر ِمَ ،و َلؽـ ُف َت ْؼ ِر ٌ
وجـ ِف ا ْل ِ
ـان فِــل الــدُ ْك َقا َي ُؼـ ُ
ح َؽا َيـ ِـةَِٕ 7كـ ُف َكـ َ
ـقل  :إِكـ َ
يؿَ ،ف ِؼقـ َـؾ َلـ ُف فِــل
ـؽ َأ ْكـ َ
َ ْ
ـت ا ْل َع ِزيـ ُـز ا ْل َؽـ ِـر ُ
ِ
أخ َر ِة ،إِ ْذ ُط ِّذ َب بِ َؿا ُط ِّذ َب بِ ِف فِل الـ ِ
ار ُ :ذ ْق َه َذا ا ْل َف َق َ
ان ا ْل َق ْق َمَ ،فنِك َؽ ُكـ َْت َت ْز ُط ُؿ َأك َ
ـؽ
ِ
قـَ ،ف َل ْي َـ ال ِذي ُكـ َْت َت ُؼ ُ
قل َو َتد ِطل مِ َـ ا ْل ِع ِّز
يؿَ ،وإِك َؽ َأك َْت الذل ُقؾ ا ْل َؿ ِف ُ
َأك َْت ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َؽ ِر ُ
َوا ْل َؽ َر ِمَ ،هال َت ْؿتَـ ِ ُع مِ َـ ا ْل َع َذ ِ
اب بِ ِعزتِ َؽ -

( )8تػسقر الطربي  ،38 .08 :رقؿ (-)58105
( )0الؿرجع السابؼ -30 .08 :
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املبخح الجاىي :ملاىة امللرمني والجياء عليَه
أوًٓ  :مؽاكة الؿلئؽة الؿؽرمقـ والثـاء طؾقفؿ :
قال تعالك :يف ثـائف طؾك الؿالئؽة الؽرام ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮊ [إكبقاء  ]06,03يخرب تعالك
طـ سػاهة الؿشركقـ الؿؽذبقـ لؾرسقل ،وأهنؿ زطؿقا  ,قبحفؿ اهلل  ,أن اهلل اتخذ
ولد ًا فؼالقا :الؿالئؽة بـات اهلل ،تعالك اهلل طـ ققلفؿ ،وأخرب طـ وصػ الؿالئؽة،
بلهنؿ طبقد مربقبقن مدبرون ،لقس لفؿ مـ إمر شلء ،وإكؿا هؿ مؽرمقن طـد اهلل،
قد أكرمفؿ اهلل ،وصقرهؿ مـ طبقد كرامتف ورحؿتف ،وذلؽ لؿا خصفؿ بف مـ
الػضائؾ والتطفقر طـ الرذائؾ ،وأهنؿ يف غاية إدب مع اهلل ،وآمتثال ٕوامره-
فــال يؼقلــقن قــق ً
ٓ مؿــا يتعؾــؼ بتــدبقر الؿؿؾؽــة ،حتــك يؼــقل اهلل ،لؽؿــال أدهبــؿ،
وطؾؿفؿ بؽؿال حؽؿتف وطؾؿف ،ومفؿا أمـرهؿ ،امتثؾـقا ٕمـره ،ومفؿـا دبـرهؿ طؾقـف،
فعؾقه ،فال يعصقكف صرفة طقـ ،وٓ يؽقن لفؿ طؿؾ بلهقاء أكػسفؿ مــ دون أمـر اهلل،
ومع هذا ،فاهلل قد أحاط هبؿ طؾؿف ،فعؾؿ أمـقرهؿ الؿاضـقة والؿسـتؼبؾة ،فـال خـروج
لفؿ طـ طؾؿف ،كؿا ٓ خروج لفؿ طـ أمره وتدبقره -ومـ جزئقات وصػفؿ ،بـلهنؿ ٓ
يسبؼقكف بالؼقل ،أهنؿ ٓ يشػعقن ٕحد بـدون إذكـف ورضـاه ،فـنذا أذن لفـؿ ،وارتضـك
مـ يشػعقن فقف ،شػعقا فقف ،ولؽـف تعالك ٓ يرضـك مــ الؼـقل والعؿـؾ ،إٓ مـا كـان
خالصًا لقجفف ،متبعا فقف الرسقل -
ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ أي :خائػقن وجؾقن ،قـد خضـعقا لجاللـف ،وطــت
وجقهفؿ لعزه وجؿالف-
فؾؿــا بــقـ أكــف ٓ حــؼ لفــؿ يف إلقهقــة ،وٓ يســتحؼقن شــقئًا مـــ العبقديــة بؿــا
وصػفؿ بف مـ الصـػات الؿؼتضـقة لـذلؽ ،ذكـر أيضـًا أكـف ٓ حـظ لفـؿ ،وٓ بؿجـرد
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الــدطقى ،وأن مـــ قــال مـــفؿ ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ

طؾــك ســبقؾ الػــرض والتـــزل

ﮋﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮊ وأي ضؾــؿ أطظــؿ مـــ ادطــاء الؿخؾــقق
الــــاقص ،الػؼقـــر إلـــك اهلل مــــ جؿقـــع القجـــقه مشـــاركة اهلل يف خصـــائص اإللفقـــة
والربقبقة؟ -
ويف أية دلقؾ طؾك إثبات الشػاطة ،وأن الؿالئؽة يشػعقن-
وقال تعالك :يف وصػ ضققف إبراهقؿ  مـ الؿالئؽة الذيـ جاؤوا لقبشـروه
بالقلد ،وبنهالك ققم لـقط ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ٍ

ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ [الــذرياتَ ]02,01 :طـــ مج ِ
اهــد 
ْ ُ َ

َقـ َ
ـال َ :أ ْكـ َـر ُم ُف ْؿ

ِ
قؿَ ،و َأ َم َر َأ ْه َؾ ُف َل ُف ْؿ بِا ْل ِع ْج ِؾ َح ِسق ٍؾ -
إِ ْب َراه ُ
ووصػفؿ بالؿؽرمقـٕ 7هنؿ مؽرمقن طـد اهلل 7وٕن إبراهقؿ  أكرمفؿٕ 7كـف

خدمفؿ بـػسف وطجؾ لفؿ الضقافة-
ققلف تعالك( :إِ ْذ َد َخ ُؾقا َط َؾ ْق ِف ) فؾؿ يذكر استئذاهنؿ ،فػل هذا دلقـؾ طؾـك أكـف كـان
ف بنكرام الضقػان واطتقـاد قِ َـراهؿ ،فبؼـل مـزلـف مضـقػة مطروقـًا لؿــ ورده ٓ
قد ُط ِر َ
يحتاج إلك آستئذان ،بؾ استئذان الداخؾ دخقلف ،وهذا غاية ما يؽقن مـ الؽرم-
ثاكق  :مؽاكة الؿممـقـ الؿؽرمقـ والثـاء طؾقفؿ :
قـال تعــالك :مثـقـ طؾــك طبـاده الؿخؾصــقـ ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹ ﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ [الصــافات ]16,12 :فــنهنؿ غقــر ذائؼــل العــذاب إلــقؿ 7
ٕهنؿ أخؾصقا ل ّؾـف إطؿـال ،فلخؾصـفؿ ،واختصـفؿ برحؿتـف ،وجـاد طؾـقفؿ بؾطػـف،
وهؿ مؽرمقن ٓ مفاكقن محتؼرون ،بؾ معظؿقن مجؾقن مققرون -قد أكـرم بعضـفؿ
( )8وهذا شرط ،والشرط ٓ يؾزم وققطف -اكظر (تػسقر الؼرآن العظقؿ :ابـ كثقر -)555 .2 :
( )0تػسقر السعدي 208 :
( )5تػسقر الطربي  -202 .08 :والحسقؾ  :ولد البؼرة إهؾقة(-لسان العرب -)820 .88 :
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بعضًا ،وأكرمتفؿ الؿالئؽة الؽرام ،وصاروا يدخؾقن طؾقفؿ مـ كؾ باب ،ويفـئـقهنؿ
ببؾقغ أهـل الثقاب ،وأكرمفؿ أكرم إكرمقـ ،وجاد طؾقفؿ بلكقاع الؽرامات ،مـ كعقؿ
الؼؾقب وإرواح وإبدان-
ومـ كرامتفؿ طـد رهبؿ ،وإكرام بعضفؿ بعضًا ،أهنؿ طؾك الؿجـالس الؿرتػعـة،
الؿزيـة بلكقاع إكسقة الػاخرة ،الؿزخرفة الؿجؿؾة ،ففؿ متؽئقن طؾقفـا ،طؾـك وجـف
الراحة والطؿلكقـة ،والػرح-
قـ) فقؿا بقـفؿ قد صػت قؾقهبؿ ،ومحبتفؿ فقؿا بقــفؿ ،وكعؿـقا باجتؿـاع
( ُم َت َؼابِؾِ َ
بعضفؿ مع بعض ،فنن مؼابؾة وجقهفؿ ،تدل طؾك تؼابؾ قؾقهبؿ ،وتلدب بعضفؿ مـع
بعض فؾؿ يستدبره ،أو يجعؾف إلك جاكبف ،بؾ مـ كؿال السـرور وإدب ،مـا دل طؾقـف
ذلؽ التؼابؾ-

ـاف َط َؾ ـق ِفؿ بِ َؽ ـ ْل ٍ ِ
ــ َم ِعـ ٍ
ـقـ ) أي :يــرتدد القلــدان الؿســتعدون لخــدمتفؿ
( ُي َطـ ُ
س مـ ْ
ْ ْ

بإشــربة الؾذيــذة ،بالؽاســات الجؿقؾــة الؿـظــر ،الؿرتطــة مـــ الرحقــؼ الؿختــقم
بالؿسؽ ،وهل كاسات الخؿر-
وتؾؽ الخؿر ،تخالػ خؿـر الـدكقا مــ كـؾ وجـف ،فنهنـا يف لقهنـا ( َب ْق َضـا َء ) مــ
أحسـ إلقان ،ويف صعؿفا ( َلذ ٍة لِؾش ِ
قـ ) يتؾـذذ شـارهبا هبـا وقـت شـرهبا وبعـده،
اربِ َ
وأهنا سالؿة مـ غقل العؼؾ وذهابف ،وكزفف ،وكزف مال صـاحبفا ،ولـقس فقفـا صـداع
وٓ كدر ،فؾؿا ذكر صعامفؿ وشراهبؿ ومجالسفؿ ،وطؿقم الـعقؿ وتػاصقؾف داخؾـة يف
ققلف ( جـ ِ
ات الـ ِع ِ
قؿ ) ،لؽــ فصـؾ هـذه إشـقاء لـتعؾؿ فتشـتاق الـػـقس إلقفـا ،ذكـر
َ
ِ ِ
أزواجفــؿ فؼــال ( و ِطـْــدَ ُهؿ َق ِ
ـقـ ) أي :وطـــد أهــؾ دار الـعــقؿ ،يف
اصـ َـر ُ
ات الطـ ْـرف طـ ٌ
َ
ْ
محالهتــؿ الؼريبــة ،حــقر حســان ،كــامالت إوصــاف ،قاصــرات الط ـرف ،إمــا أهنــا
قصرت صرففا طؾك زوجفا ،لعػتفا وطدم مجاوزتف لغقره ،ولجؿال زوجفـا وكؿالـف،
بحقث ٓ تطؾب يف الجـة سقاه ،وٓ ترغب إٓ بف ،وإمـا ٕهنـا قصـرت صـرف زوجفـا
طؾقفا ،وذلؽ يـدل طؾـك كؿالفـا وجؿالفـا الػـائؼ ،الـذي أوجـب لزوجفـا ،أن يؼصـر
صرفــف طؾقفــا ،وقصــر الطــرف أيضــا ،يــدل طؾــك قصــر الـــػس والؿحبــة طؾقفــا ،وكــال
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الؿعـققـ محتؿؾ ،وكالهؿا صحقح ،و كؾ هذا يدل طؾـك جؿـال الرجـال والـسـاء يف
الجـة ،ومحبة بعضفؿ بعضا ،محبة ٓ يطؿح إلك غقره ،وشدة طػـتفؿ كؾفـؿ ،وأكـف ٓ
حسد فقفا وٓ تباغض ،وٓ تشاحـ ،وذلؽ ٓكتػاء أسبابف-
ِ
ـقـ ) أي :حســان إطـقـ جؿقالهتــا ،مـالح الحــدق (-كَـ َلك ُفـ ) أي :الحــقر (
(ط ٌ
َبـ ْق ٌض َم ْؽـُـ ٌ
ـقن ) أي :مســتقر ،وذلــؽ مـــ حســـفـ وصــػائفـ وكــقن ألــقاهنـ أحســـ
إلقان وأهباها ،لقس فقف كدر وٓ شقـ

-

ومـ إكرام اهلل لعباده الؿخؾصقـ  :أن اهلل استخؾصفؿ لقٓيتف وهق أطؾك مراتـب
التؽريؿ ،ثؿ هؿ مؽرمقن يف الؿش إطؾك-

( )8تػسقر السعدي 420 :
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املبخح الجالح :األعنال املوصلة لدرجة امللرمني
بــقـ لـــا اهلل  يف الؼــرآن الؽــريؿ ُســبؾ تحصــقؾ درجــة الؿؽــرمقـ وأهنــا ُتـــال
باإلكرام ،فـالجزاء مــ جــس العؿـؾ ،فلولقـاء اهلل الؿممــقن الؿتؼـقن يجؾـقن رهبـؿ،
ويعظؿقكف ويحبقكف ،ويـقبقن إلقف ويعبدوكف ،ويخشقكف ،ويتبعقن الحـؼ الـذي أمـرهؿ
بــف ،ويؽرمــقن رســقلف  بطاطتــف ،واتبــاع ســـتف ،ويؽرمــقن الخؾــؼ بالتصــدق طؾــقفؿ
وإقراضفؿ ابتغاء وجف اهلل ،ويؽرمقن أكػسفؿ باجتـاب ما يمدي إلك اكتؼاصفا ودسـفا
يف الؿعاصل صغقرها وكبقرها-

الؿطؾب إول  :سلمة الؿعتؼد :
بقـ لـا سـبحاكف وتعـالك إن إكرامـف لؾعبـد يؽـقن بسـبب إيؿاكـف وصاطتـف ،وإهاكتـف
بسبب كػره ومعصقتف ،ولقس التقسقع طؾـك العبـد يف الـرزق هـق سـبب الؽرامـة ،وٓ
التضقؼ طؾقف يف الرزق بسبب اإلهاكة :
ِ
ان إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه َر ُب ُف َف َلك َْر َم ُف َوكَع َؿ ُف َف َق ُؼ ُ
كس ُ
قل َر ِّبل َأك َْر َم ِـ َو َأما
قال تعالكَ :ف َلما ْاإل َ
قل ربل َأ َهاك َِـ -كَال بؾ ٓ ُت ْؽ ِرم َ ِ
ِ
اض َ
قن
قؿ َو َٓ َت َح ُ
َ
إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه َف َؼدَ َر َط َؾ ْقف ِر ْز َق ُف َف َق ُؼ ُ َ ِّ
قن ا ْل َقت َ
ُ
َط َؾك َص َعا ِم ا ْل ِؿ ْسؽِ ِ
قـ﴾ [الػجر]85,82 :
َط ْـ َقتَا َد َة َ : ق ْق ُل ُف َو َأما إِ َذا َما ا ْب َتالَ ُه َف َؼدَ َر َط َؾ ْق ِف ِر ْز َق ُف َف َق ُؼ ُ
قل َر ِّبل َأ َهـاك َِـ﴾
َما َأ ْس َر َع َما َك َػ َـر ا ْب ِ
ــ آ َد َمَ ،ي ُؼ ُ
َـاؤ ُه :كَـال إِكِّـل َ
ـت بِ َؽ ْث َـر ِة
ــ َأك َْر ْم ُ
اهلل َجـؾ َثـ ُ
ٓ ُأك ِْـر ُم َم ْ
ـقل ُ
ـت بِ َط َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الدُ ْكقا ،و َ ِ
ــ
ــ َأك َْر ْم ُ
ـقـ َم ْ
ـاطتلَ ،و ُأه ُ
قـ َم ْـ َأ َهـ ُْت بِؼؾت َفاَ ،و َلؽ ْـ إِك َؿا ُأك ِْر ُم َم ْ
ٓ ُأه ُ
َ َ
َأ َهـ ُْت بِ َؿ ْع ِص َقتِل -
فؾقس كؾ مـ كعؿتف يف الدكقا ففق كريؿ طؾل ،وٓ كؾ مـ قدرت طؾقـف رزقـف ففـق
ُم َفان لدي ،وإكؿا الغـك والػؼر ،والسعة والضقؼ ،ابتالء مـ اهلل ،وامتحان يؿـتحـ بـف
العباد 7لقرى مـ يؼقم لف بالشؽر والصرب ،فقثقبف طؾك ذلؽ الثقاب الجزيؾ ،مؿـ لقس
كذلؽ فقـؼؾف إلك العذاب القبقؾ-
( )8تػسقر الطربي -544 .01 :

59

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

قــال صــاحب الظــالل  : ففــذا هــق تصـ ُقر اإلكســان لؿــا يبتؾقــف اهلل بــف مـــ
أحقال ،ومـ بسط وقبض ،ومــ تقسـعة وتؼـدير ،يبتؾقـف بالـعؿـة واإلكـرام بالؿـال أو
الؿؼام ،فال يدرك أكف آبتالء ،تؿفقد ًا لؾجزاء -إكؿا يحسب هذا الرزق وهـذه الؿؽاكـة
دلقالً طؾك استحؼاقف طـد اهلل لسكرام ،وطالمة طؾك اصـطػاء اهلل لـف واختقـاره -فقعتـرب
البالء جزاء وآمتحان كتقجة! ويؼقس الؽرامـة طــد اهلل ب َعـ َرض هـذه الحقـاة! ويبتؾقـف
بالتضققؼ طؾقف يف الرزق ،فقحسب آبتالء جزاء كـذلؽ ،ويحسـب آختبـار طؼقبـة،
ويرى يف ضقؼ الرزق مفاكة طـد اهلل ،فؾق لؿ يرد مفاكتف ما ضقؼ طؾقف رزقف-
وهق يف كؾتـا الحـالتقـ مخطـ يف التصـقر ومخطـ يف التؼـدير فبسـط الـرزق أو
قبضف ابتالء مـ اهلل لعبده 7لقظفر مـف الشؽر طؾك الـعؿة أو البطـر -ويظفـر مــف الصـرب
طؾك الؿحـة أو الضجر -والجزاء طؾك ما يظفر مـف بعد ،ولقس مـا ُأ ْططِـل مــ َطـ َرض
الدكقا أو ُمـ ِع هق الجزاء -
ومـ الـؿاذج التل طرضفا الؼرآن أكعؿ اهلل طؾقفـا بــعؿ الؽــقز والـزروع والؿؼـام
الؽريؿ  :فرطقن ومؾ ف فجحدوها فؽان مصقرهؿ الخروج مـفا قر ملسـق طؾـقفؿ،
ات و ُطق ٍ
ٍ
قنَ -و ُكـُ ٍ
قز َو َم َؼـا ٍم ك َِـر ٍ
يؿ ك َ
َاهـا
َـذل ِ َؽ َو َأ ْو َر ْثـ َ
قال تعالكَ :ف َل ْخ َر ْجـ ُ
َاهؿ ِّمـ َجـ َ ُ
َبـِل إِ ْس َرائِ َقؾ﴾ [الشعراء]26,24 :
أي :فخرجــقا مـــ هــذا الـعــقؿ إلــك الجحــقؿ ،وتركــقا تؾــؽ الؿـــازل العالقــة
والؿؾــؽ والجــاه الــقافر يف الـدكقا  7فــلهنؿ
والبســاتقـ وإهنــار وإمــقال وإرزاق ُ
خرجقا لؿطاردة بـل إسرائقؾ ،و هؾؽقا فؾؿ يرجعقا إلك شلء مؿا تركقا ،وورث بــق
ـات و ُطق ٍ
اسرائقؾ مثؾ ما كان لػرطقن ومؾمه  ،وقـال تعـالك :كَـؿ َتر ُكـقا مِــ جـ ٍ
ـقن
َ ُ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ٍ
َو ُز ُرو ٍع َو َم َؼا ٍم ك َِر ٍ
َاها َق ْقمًا َ
يـ َف َؿا َب َؽ ْت
قـ ك ََذل ِ َؽ َو َأ ْو َر ْثـ َ
آخ ِر َ
يؿ َو َك ْع َؿة كَا ُكقا ف َقفا َفاك ِف َ
يـ ﴾ [الدخان]04,02 :
َط َؾ ْق ِف ُؿ الس َؿاء َو ْإَ ْر ُض َو َما كَا ُكقا ُمـ َظ ِر َ
قال صاحب التػسقر الؿـقر كثقر ًا ما تركقا يف مصر وراءهؿ مـ بساتقـ خضراء،

( )8يف ضالل الؼرآن :سقد قطب-5623 .3 :
( )0تػسقر الؼرآن العظقؿ -815 .3 :
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وحدائؼ غـاء ،وأهنار ًا متدفؼة ،وآبار ًا مرتطة بالؿاء ،وزروع كضرة ،ومــازل ومجـالس
حسـة وثقرة ،وتـعؿ بالؿال والخقر الـقفقر ،كـاكقا يرفؾـقن بالـعؿـة ،ويتـعؿـقن بعقشـة
هـقة ،ويستؿتعقن بلكقاع الؾذة ،كؿا يتؿتع الرجؾ بلكقاع الػاكفة ،فقلكؾقن ويؾبسقن ما
شاؤوا -
إر ُض﴾ أي لـؿ تؽــ لفـؿ أطؿـال صـالحة
وققلف َف َؿا َب َؽ ْت َط َؾ ْق ِف ُؿ الس َـؿا ُء َو ْ
تصعد يف أبقاب السؿاء فتبؽل طؾك فؼدهؿ ،وٓ لفؿ يف إرض بؼـاع طبـدوا اهلل فقفـا
فؼــدهتؿ  7فؾفــذا اســتحؼقا أٓ ُيـْ َظ ـروا وٓ ُي ـ َم َخروا  7لؽػــرهؿ وإجــرامفؿ ،وطتــقهؿ
وطـادهؿ -
ويؼقل صاحب الظالل  : وهق تعبقر يؾؼل ضالل الفقان ،كؿا يؾؼل ضالل
الجػاء ،ففمٓء الطغاة الؿتعالقن لؿ يشعر هبـؿ أحـد يف أرض وٓ سـؿاء ولـؿ يلسـػ
طؾــقفؿ أحــد يف أرض وٓ ســؿاء وذهبــقا ذهــاب الـِّؿــال  ،وهــؿ كــاكقا جبــاريـ يف
إرض يطــلون الـــاس بالـعــال! وذهبــقا غقــر ملســقف طؾــقفؿ ففــذا الؽــقن يؿؼــتفؿ
ٓكػصالفؿ طـف ،وهق مممـ بربف ،وهؿ بف كافرون! وهـؿ أرواح خبقثـة شـريرة مـبـقذة
مـ هذا القجقد وهل تعقش فقف ! ولق أحس الجبارون يف إرض ما يف هذه الؽؾؿات
مـ إيحاء ٕدركقا هقاهنؿ طؾك اهلل وطؾك هذا القجقد كؾف وٕدركقا أهنـؿ يعقشـقن يف
الؽــقن مـبــقذيـ مـــف ،مؼطــقطقـ طـــف ٓ ،تــربطفؿ بــف آصــرة ،وقــد ُقطِ َعــت آصــرة
اإليؿان -
وكؾحظ يف أية إسـاد :
 -8إسـاد ( َف َلك َْر َم ُف َوكَع َؿ ُف) و ( َف َؼدَ َر َط َؾ ْق ِف ِر ْز َقـ ُف) إلـك الـرب تعـالكٕ 7ن الؽرامـة
والـعؿة اكساقت إلك اإلكسان ،أو اكساق لف قدر الرزق بلسباب مـ جعؾ اهلل وســف يف
هذه الحقاة الدكقا-
( )8التػسقر الؿـقر :الزحقؾل -000 .02:
( )0تػسقر الؼرآن العظقؿ -025 .4 :
( )5الـِّؿال :واحدهتا ك َْؿؾة(-العقـ -)552.5:
( )1يف ضالل الؼرآن -5081 .2:
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 ٓ -0تـايف بقـ إثبات إكرام اهلل تعالك اإلكسان بؼقلف ( َف َلك َْر َم ُف) وبقـ إبطال ذلـؽ
بؼقلف (كال)ٕ 7ن اإلبطال وارد طؾك ما قصده اإلكسان بؼقلف ( َر ِّبل َأك َْر َم ِـ) أن مـا كالـف
مـ الـعؿة طالمة طؾك ِر َضك اهلل طـف-

 -5يف ققلف تعالك ) :كَال بؾ ٓ ُت ْؽ ِرم َ ِ
قؿ ) تـبقف مـ اهلل طؾك أهنؿ إن أكرمفؿ
َ
قن ا ْل َقت َ
ُ

اهلل فنهنؿ لؿ يؽرمقا طبقده شحًا بالـعؿة ،إذ حرمقا أهؾ الحاجة مـ فضقل أمقالفؿ-

الؿطؾب الثاين  :العؿؾ الصالح :
العؿؾ الصالح  :ما أحبف اهلل ورسقلف ،وهق الؿشروع الؿسـقن ،ولفذا كـان طؿـر
بـــ الخطــاب  ,,يؼــقل يف دطائــف  :الؾفــؿ اجعــؾ طؿؾــل كؾــف صــالحًا واجعؾــف
لقجفؽ خالصًا وٓ تجعؾ ٕحد فقف شقئًا
وقال ابـ طاشقر 

-

العؿؾ الصالح هق العؿـؾ الـذي ُي ْصـؾِح طامؾـف يف ديــف

ودكقاه صالحًا ٓ يشقبف فساد ،وذلؽ العؿؾ الجاري طؾك وفؼ ما جاء بف الديـ
فالعؿؾ الصالح سبقؾ مـ سبؾ تحصقؾ الؽرامة-
ولؼد ورد ذكر العؿؾ الصالح ىف الؼرآن الؽريؿ مؼرتكًا باإليؿان ،وهذا يدل طؾك
ارتباصفؿا القثقؼ وتالزمفؿا الؿستؿر ،فال إيؿان بدون طؿؾ صالح يعرب طـف ويـربهـ
طؾقف ،وٓ ققؿة لؾعؿؾ الصالح بدون إيؿـان يؼـقم طؾقـف ويـركـ إلقـف ،فاإليؿـان بـدون
طؿؾ كالشجر بال ضؾ وٓ ثؿر ،والعؿؾ الصالح بدون إيؿان كالجسد بال روح-
مـ إطؿال الصالحة التل تؽقن سبب يف كقؾ درجة الؿؽرمقـ:
أوًٓ  :صاطة اهلل  ورسقلف : 
قال  يف حؼ أمفـات الؿـممـقـ زوجـات الـبـل  الـاليت اخـرتن اهلل ورسـقلف
ـت مِــْ ُؽـ لِؾ ِـف َو َر ُسـقل ِ ِف
ــ َي ْؼـُ ْ
والدار أخرة ،واسـتؼر أمـرهـ تحـت رسـقل َ و َم ْ
ِ
ِ
يؿـا ﴾ [إحـزاب]58 :ومــ
َو َت ْع َؿ ْؾ َصال ًحا ُك ْمت َفا َأ ْج َر َها َمر َت ْق ِـ َو َأ ْطتَدْ كَا َل َفا ِر ْز ًقـا ك َِر ً
مـؽـ اهلل ورسقلف  ،وتعؿـؾ طؿـالً صـالحًا مرضـقًا طــد اهلل كعطفـا مــ الثـقاب
تطع
ّ
( )8مجؿقع الػتاوى :ابـ تقؿقة -)861 .8( :
()0التحرير والتـقير (:ص -)5585
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ضعػ غقرها مـ سائر الـساء  ،وأطددكا لفا يف أخرة أجر ًا كريؿًا وهق الجـة-
فؾؿا اخرتن – رضل اهلل طـفـ  ,ما وافؼ ُم َراد اهلل و ُم َراد رسـقلف وتـركـ حظـقظ
أكػسفـ كرامة هلل ورسقلف أكرمفـ اهلل يف مـازل رسقل اهلل  ،يف أطؾك طؾقـقـ ،فـقق
مـازل جؿقع الخالئؼ ،يف القسـقؾة التـل هـل أقـرب مــازل الجــة إلـك العـرش ،روى
ـاص َأكـف سـ ِ
ــ َط ْؿـ ِـرو ْبـ ِ
ــ َط ْبـ ِـد اهللِ ْبـ ِ
ـؿ َع الـبِــك َ ,,ي ُؼـ ُ
ـقل إِ َذا
مســؾؿ بســـده َطـ ْ
ــ ا ْل َعـ ِ ُ َ
َس ِؿ ْع ُت ُؿ ا ْل ُؿ َم ِّذ َن َف ُؼق ُلقا مِ ْث َؾ َما َي ُؼ ُ
اهلل
قل ُثؿ َص ُؾقا َط َؾك َفنِك ُف َم ْـ َصؾك َط َؾك َصالَ ًة َصؾك ُ
ٓ َتـْب ِغك إِٓ لِعب ٍد مِـ ِطب ِ
ِ
ِ
ِ
َط َؾق ِف بِفا َط ْشرا ُثؿ س ُؾقا ِ
اد
َْ ْ َ
اهلل ل َك ا ْل َقسق َؾ َة َفنِك َفا َمـ ِْز َل ٌة فك ا ْل َجـة َ َ
ْ َ
َ
ً
َ
اهللِ َو َأ ْر ُجق َأ ْن َأ ُك َ
اط ُة -
قن َأكَا ُه َق َف َؿ ْـ َس َل َل ل ِ َك ا ْل َق ِسق َؾ َة َحؾ ْت َل ُف الش َػ َ
وكؾحظ يف أية أن اهلل سبحاكف :

ِ
بـالؿ ْمتِل وهـق اهلل ،إشـارة إلـك
 -8ط ّبر طـد إيتاء إجر بؼقلف ُك ْمتفا لؾتصـريح ُ
كؿال الرحؿة والؽرم  7وٕن الؽريؿ طـد الـػع ُي ْظ ِفر كػسف وفعؾف-
 -0مضاطػة إجر لـساء الـبل  طؾك الطاطات كرامة لؼدرهـ-
 -5وصػ رزق الجـة بالؽريؿ ٕ 7كف أفضؾ جـسف-
ثاكق  :التصديف واإلقراض ابتغاء وجف اهلل :
ِ
ِ
ػ
ـاط ُ
اهلل َق ْر ًضـا َح َســًا ُي َض َ
قال تعالك :إِن ا ْل ُؿصـدِّ ق َ
قـ َوا ْل ُؿصـدِّ َقات َو َأ ْق َر ُضـقا َ
يؿ ﴾ [الحديـد]85 :أي :الـذيـ أكثـروا مــ الصـدقات الشـرطقة،
َل ُف ْؿ َو َل ُف ْؿ َأ ْج ٌر ك َِـر ٌ

والـػؼات الؿرضقة ،وقدمقا مـ أمقالفؿ يف صرق الخقرات ما يؽقن مدخر ًا لفـؿ طــد
رهبؿ ،يؼابؾ لفؿ الحسـة بعشر أمثالفا إلك سبعؿائة ضعػ ،إلك أضعاف كثقرة ،وأطد
اهلل لفؿ يف الجـة ،مؿا ٓ تعؾؿف الـػقس

-

وكؾحظ يف أية أن مـ الحقافز طؾك الصدقة طؾؿ العبد أكف يتعامؾ مع اهلل مباشرة
ـقل اهللِ
الؿ َصدق طؾقف ،روى ابـ خزيؿة بسـده َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ولقس مع ُ
 : , إِن ا ْل َع ْبدَ إِ َذا َت َصد َق مِ ْـ َص ِّق ٍ
اهـا ك ََؿـا ُي َر ِّبـل
اهلل مِـْ ُفَ ،و َأ َخ َذ َها بِ َق ِؿقـ ِ ِفَ ،ف َرب َ
ب َت َؼب َؾ َفا ُ
()8أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كِتَاب الص َال ِة  :إذا سؿعتؿ الـداء فؼقلقا مثؾ ما يؼقل الؿمذن-)244( ،
( )0تػسقر السعدي 512 .8
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ػ
َأ َحدُ ُك ْؿ ُم ْف َر ُه َأ ْو َف ِصق َؾ ُف إِن الر ُج َؾ َل َقت ََصد ُق بِال ُؾ ْؼ َؿ ِةَ ،فت َْر ُبق فِل َي ِد اهللِ َأ ْو َق َال  :فِـل كَـ ِّ
اهللِ َحتك َت ُؽ َ
قن مِ ْث َؾ ا ْل َج َب ِؾ َفت ََصد ُققا -
ثالث  :اتباع الحؼ وخشقة اهلل يف الغقب :
الذك َْر َو َخ ِشل الر ْح َؿ َـ بِا ْل َغ ْق ِ
قال تعالك : :إِك َؿا ُتـ ِْذ ُر َم ِـ ات َب َع ِّ
ب َف َب ِّش ْـر ُه بِ َؿ ْغ ِػ َـر ٍة
َ
َو َأ ْج ٍر ك َِر ٍ
يؿ ﴾ [يس]88 :
أي :مـ اتصػ بالؼصد الحسـ يف صؾب الحؼ ،وخشقة اهلل تعالك ،ففـؿ الـذيـ
يـتػعــقن برســالتؽ ،ويزكــقن بتعؾقؿــؽ ،وهــذا الــذي وفــؼ لفــذيـ إمــريـ ( َف َب ِّشـ ْـر ُه
بِ َؿ ْغ ِػ َر ٍة) لذكقبفَ ( ،و َأ ْج ٍر ك َِر ٍ
يؿ) ٕطؿالف الصالحة ،وكقتف الحسـة -
ووصػ إجر بالؽريؿ ٕ 7كف إفضؾ يف كقطف-
رابع  :اجتـاب الؽبائر :
مـ فضؾ اهلل وإحساكف طؾك طبـاده الؿـممـقـ أكـف وطـدهؿ أهنـؿ إذا اجتـبـقا كبـائر
الؿـفقات غػر لفؿ جؿقع الذكقب والسقئات وأدخؾفؿ مدخالً كريؿًا كثقر الخقر وهق
الجـة ،قال تعالك :إِ ْن َت ْجتَـ ِ ُبقا َك َبائِ َر َما ُتـ َْف ْق َن َطـْـ ُف ُك َؽ ِّػ ْـر َطــْ ُؽ ْؿ َسـ ِّق َئاتِ ُؽ ْؿ َو ُكـدْ ِخ ْؾ ُؽ ْؿ
يؿا ﴾ [الـساء]58 :
ُمدْ َخ ًال ك َِر ً
ويـدخؾ يف اجتـــاب الؽبــائر فعـؾ الػــرائض التــل يؽـقن تاركفــا مرتؽبــًا كبقــرة،
كالصؾقات الخؿس ،والجؿعة ،وصقم رمضان ،روى مسؾؿ بسـده َط ْـ َأبِك ُه َر ْي َر َة َأن
َان َي ُؼ ُ
َر ُس َ
ات ا ْل َخ ْؿ ُس َوا ْل ُج ُؿ َع ُة إِ َلك ا ْل ُج ُؿ َع ِة َو َر َم َض ُ
قل اهللِ  , ,ك َ
ان إِ َلك
قل الص َؾ َق ُ
َر َم َض َ
َب ا ْل َؽ َبائِ َر -
ان ُم َؽ ِّػ َر ٌ
اج َتـ َ
ات َما َب ْقـ َُفـ إِ َذا ْ
وأحســـ مــا ُحــدت بــف الؽبــائر ،أن الؽبقــرة مــا فقــف حــد يف الــدكقا ،أو وطقــد يف
أخرة ،أو كػل إيؿان ،أو ترتقب لعـة ،أو غضب طؾقف

-

اهـا لِقربقفـا لِص ِ
باب َ :ف ْض ِؾ الصدَ َق ِة َو َقـ ْب ِ
ـاحبِ َفا( ،
ض الـر ِّب طَـز َو َجـؾ إِي َ ُ َ ِّ َ َ َ
()8أخرجف ابـ خزيؿة يف صحقحفُ :
-)0103
( )0تػسقر السعدي 360.8
ِ
ِ
ْ
َ
ـس َوا ْل ُج ُؿ َعـ ُة إِ َلـك ا ْل ُج ُؿ َع ِـة َو َر َم َضـانُ
َ
()5أخرجف مسؾؿ يف صحقحف  :كتَاب الط َف َارة  :باب  :الصؾ َق ُ
ات الخ ْؿ ُ
إِ َلك َر َم َض َ
ات ل ِ َؿا َب ْقـ َُفـ-)245 ( ،
ان ُم َؽ ِّػ َر ٌ
( )1تػسقر السعدي 843 .8
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خامس  :البراءة مـ الؼبائح :
قن لِؾطقب ِ
قال تعالك :والطقب ُ ِ
ون مِؿا َي ُؼق ُل َ
ات ُأ ْو َلئِ َؽ ُم َبر ُؤ َ
قـ َوالط ِّق ُب َ
قن
ِّ َ
ات لؾط ِّقبِ َ
َ ِّ َ
ِ
ــر ٌة َو ِر ْز ٌق َكـ ِ
يؿ﴾ [الــــقر ]03 :قـــال ابــــ طبـــاس –رضـــل اهلل طـفؿـــا ,
ــر ٌ
َل ُفـــؿ م ْغػـ َ
الخبقثات مـ الؼقل لؾخبقثـقـ مــ الرجـال ،والخبقثـقن مــ الرجـال لؾخبقثـات مــ
الؼقل -والطقبات مـ الؼقل ،لؾطقبقـ مـ الرجال ،والطقبقن مـ الرجال لؾطقبات مـ
الؼقل -قال :وكزلت يف طائشة وأهؾ اإلفؽ -ووج َفـ ُف بـلن الؽـالم الؼبـقح أولـك بلهـؾ
الؼبح مـ الـاس ،والؽالم الطقب أولك بالطقبقـ مـ الـاس ،فؿا كسبف أهؾ الـػاق إلـك
طائشة هؿ بف أولك ،وهل أولك بالرباءة والـزاهة مـفؿ-
وقال طبد الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ – رضل اهلل طـفؿا  : ,الخبقثات مــ الـسـاء
لؾخبقثقـ مـ الرجال ،والخبقثقن مــ الرجـال لؾخبقثـات مــ الـسـاء ،والطقبـات مــ
الـساء لؾطقبقـ مـ الرجال ،والطقبقن مـ الرجال لؾطقبات مـ الـساء-
أي :ما كان اهلل لقجعؾ طائشة زوجة لرسقل اهلل  ,,إٓ وهل صقبةٕ 7كف أصقب
مـ كؾ صقب مـ البشر ،ولق كاكت خبقثة لؿا ص ُؾ َحت لف ٓ ،شرطًا وٓ قدر ًا -
سادس  :مقآة اهلل ورسقلف والجفاد يف سبقؾ اهلل :
ِ
قال تعالك :مثـقًا َط َؾك ا ْلؿ َف ِ
يـ َوإَك َْص ِ
اهدُ و ْا
اج ُرو ْا َو َج َ
يـ آ َمـُق ْا َو َه َ
ار إِن الذ َ
اج ِر َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ َآوو ْا وك ََص ُرو ْا ُأ ْو َلــئ َؽ َب ْع ُض ُـف ْؿ َأ ْول َقـاء َب ْع ٍ
ـض
بِ َل ْم َقال ِف ْؿ َو َأك ُػس ِف ْؿ فل َسبِق ِؾ ال ّؾف َوالذ َ
ِ
ٓ َيــتِ ِفؿ مـــ َشــل ٍء َحتــك ُي َف ِ
يـ آمـُــق ْا َو َلــؿ ُي َفـ ِ
ـاج ُرو ْا َمــا َل ُؽــؿ ِّمـــ َو َ
ــاج ُرو ْا َوإِ ِن
ِّ
ْ
َوالــذ َ َ
ْ
َـص ُرو ُك ْؿ فِل الـدِّ ِ
يـ َف َع َؾـ ْق ُؽ ُؿ الـ ْص ُـر إِٓ َط َؾـك َق ْـق ٍم َب ْقــَ ُؽ ْؿ َو َب ْقــ َُفؿ ِّمق َث ٌ
ـاق َوال ّؾـ ُف بِ َؿـا
است َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـض إِٓ َت ْػ َع ُؾـق ُه َت ُؽــ ف ْتـَـ ٌة فـل إَ ْر ِ
ذيـ َك َػ ُرو ْا َب ْع ُض ُف ْؿ َأ ْول َقاء َب ْع ٍ
َت ْع َؿ ُؾ َ
ض
قن َبص ٌقرَ -وال َ
ِ ِ
ِ
ِ
يـ َآو ْوا َوك ََص ُـروا
ـاج ُروا َو َج َ
اهـدُ وا فـل َسـبِق ِؾ اهلل َوالـذ َ
يـ آ َمـُـقا َو َه َ
قـرَ -والـذ َ
َو َف َسا ٌد َكبِ ٌ
ِ
ُأو َلئِ َؽ ُه ُؿ ا ْل ُؿ ْممِـُ َ
يؿ﴾ [الـساء]41,40 :
قن َح ًّؼا َل ُف ْؿ َم ْغػ َر ٌة َو ِر ْز ٌق ك َِر ٌ
ِ
ِ
اهلل َو َر ُســق َل ُف،
ْــر ُه  :إِن الــذ َ
قــال الطــربي َ : ي ُؼــق ُل َت َعــا َلك ذك ُ
يـ َصــد ُققا َ
اب ُك ُػ ِ
ِ
قس ِف ْؿ َوإِك َْصابِ َفا فِل َح ْر ِ
ور ُه ْؿ ،و َبا َل ُغقا فِل إِ ْت َع ِ
ب
و َه َج ُروا َق ْق َم ُف ْؿ َو َطش َقر َت ُف ْؿ َو ُد َ
( )8تػسقر الؼرآن العظقؿ -52 .3:
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ِ
ِ
َأ ْطــدَ ِاء اهللِ مِـــ ا ْل ُؽػ ِ ِ
ــقل اهللِ َوا ْلؿ َف ِ
يـ َآو ْوا َر ُس َ
يـ َم َعــ ُف،
ــاج ِر َ
ــار فــل َســبِق ِؾ اهللَ ،والــذ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــ َمـَـ ِ
ــ َمـَـ ِ
ـازل ِف ْؿ،
ف َل ْسـ َؽـُ ُ
ـازل ِف ْؿ َم َســاك َـ  7إِ ْذ ُأ ْخـ َـر َج ُف ْؿ َقـ ْـق ُم ُف ْؿ مـ ْ
ـؿ مـ ْ
قه ْؿ َو َج َع ُؾــقا َل ُفـ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـار
َوك ََص ُر ُ
وه ْؿ َط َؾك َأ ْطدَ ائ ِف ْؿ َو َأ ْطدَ اء اهلل م َـ ا ْل ُؿ ْش ِرك َ
قـَ -ها َتـان ا ْلػ ْر َقتَـانَ ،ب ْع ُض ُـف ْؿ َأك َْص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـَ ،و َأ ْي ِد ِ
َب ْع ٍ
ضَ ،و َأ ْط َق ٌ
ــ َك َػ َـر بِـاهللِ،
يف ْؿ َواحدَ ٌة َط َؾـك َم ْ
ان َط َؾك َم ْـ س َق ُاه ْؿ م َـ ا ْل ُؿ ْش ِرك َ
اإليؿ ِ
ِ
ِ
ون َأ ْق ِر َبائِ ِف ُؿ ا ْل ُؽػ ِ
ان ل ِ َب ْع ٍ
ض ُد َ
َو َب ْع ُض ُف ْؿ إِ ْخ َق ٌ
ـان بِـاهللِ َو َر ُسـقل ِ ِف
ارُ -أو َلئ َؽ ُه ْؿ َأ ْه ُـؾ َ
الشـر ِك و َأ َقـام بـقـ َأ ْضف ِـر َأ ْهـ ِؾ ِّ ِ
ــ َو َلـؿ ُي َف ِ
َح ًّؼاَ ،
ـع
ـؿ َي ْغ ُـز َم َ
ـاج ْر َد َار ِّ ْ َ َ َ ْ َ ُ
الش ْـرك َو َل ْ
ٓ َم ْـ آ َم َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـؿ فِـل ا ْل َجـ ِـة
ا ْل ُؿ ْسؾِؿ َ
ـؿ َطـ َْفـا ،و َل ُف ْ
قـ َطدُ و ُه ْؿَ -ل ُف ْؿ ست ٌْر م َـ اهلل َط َؾك ُذ ُكقبِ ِف ْؿ بِ َع ْػ ِقه َل ُف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يؿَ ،
ـحا
ـقر َر ْش ً
ـقر ك َْج ًـقاَ ،و َلؽــ ُف َيص ُ
ٓ َي َت َغق ُـر فـل َأ ْج َـقاف ِف ْؿ َف َقص ُ
َص َعا ٌم َو َم ْش َر ُب َهـ ٌّل ك َِر ٌ
كَر ْشحِ ا ْل ِؿس ِ
ؽ -
ْ
َ
قال صـاحب الظـالل  : أولئـؽ هـؿ الؿممــقن حؼـًا -ففـذه هـل الصـقرة
الحؼقؼقة التل يتؿثؾ فقفا اإليؿان -هذه هل صقرة الـشلة الحؼقؼقة والقجقد الحؼقؼـل
لفذا الديـ -إكف ٓ يقجد حؼقؼة بؿجرد إطالن الؼاطدة الـظرية وٓ بؿجرد اطتـاقفا وٓ
حتك بؿجرد الؼقام بالشعائر التعبدية فقفا -إن هذا الديـ مـفج حقاة ٓ يتؿثؾ يف وجقد
فعؾل ،إٓ إذا تؿثؾ يف تجؿع حركل -أما وجقده يف صقرة طؼقدة ففق وجقد حؽؿـل،
ٓ يصبح (حؼًا) إٓ حقـ يتؿثؾ يف تؾؽ الصقرة الحركقة القاقعقة-وهمٓء الؿممــقن
حؼًا ،لفؿ مغػرة ورزق كريؿ ،والرزق يذكر هــا بؿـاسـبة الجفـاد واإلكػـاق واإليـقاء
والـصرة وتؽالقػ هذا كؾف ،وفققف الؿغػـرة وهـل مــ الـرزق الؽـريؿ -بـؾ هـل أكـرم
الرزق الؽريؿ -
سابع  :الشفادة يف سبقؾ اهلل :
مـ آثر حقاة غقره طؾك حقاتف ،وضرورة غقره طؾك ضـرورتف ،فؼـد اسـتقلك طؾـك
أمد الؽـرم والسـخاء وجـاوز أقصـاه وضـرب فقـف بـلوفر الحـظ ،وهـذه الؿرتبـة بؾغفـا
الشفداء فؼد استشفدوا يف سبقؾ اهلل  7لقحقـا غقـرهؿ ُك َر َمـاء ،قـال تعـالك :طؾـك لسـان
()8تػسقر الطربي-062 .88 :بتصرف يسقر-
( )0يف ضالل الؼرآن -8232 .5 :
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مممـ آل يسـ إِكِّل آمـ ُْت بِرب ُؽؿ َفاسؿع ِ
قن ﴾ فؼتؾف ققمف ،لؿا سؿعقا مـف وراجعفؿ
َ ِّ ْ ْ َ ُ
َ
ِ
ِ
بؿا راجعفؿ بف ،فؼقؾ لف ا ْد ُخ ِؾ ا ْل َجـ َة َق َال َيا َل ْق َت َق ْقمل َي ْع َؾ ُؿ َ
قن -بِ َؿـا َغ َػ َـر لـل َر ِّبـل
ِ
ِ ِ
قـ﴾ [يــس ]04,02 :قــال ابـــ طبــاس ,رضــل اهلل طـفؿــا ,
ــ ا ْل ُؿ ْؽـ َـرم َ
َو َج َع َؾـــل مـ َ
ـت
قـ ) وبعـد مؿاتـف يف ققلـف ( َيـا َل ْق َ
كصح ققمف يف حقاتف بؼقلف ( َيا َق ْق ِم اتبِ ُعقا ا ْل ُؿ ْر َسؾِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َق ْقمِل َي ْع َؾ ُؿ َ
قـ ) -
قن -بِ َؿا َغ َػ َر لل َر ِّبل َو َج َع َؾـل م َـ ا ْل ُؿ ْؽ َرم َ
ففذا الرجؾ الؿممـ قد ُأ ْد ِخ َؾ الجـة طؼـب مقتـف ٕ 7كـف كـان مــ الشـفداء ،وقـد
اصؾع طؾك ما آتاه اهلل يف الجـة مـ الؿغػرة والؽرامة ،يذكر ققمـف صقـب الؼؾـب رضـل
الـػس ،يتؿـك لق يراه ققمف ويرون ما آتاه ربف مـ الرضـك والؽرامـة  7لقعرفـقا الحـؼ،
ِ
معرفة القؼقـ ،روى مسؾؿ بسـده َط ْـ مسر ٍ
ــ َه ِـذ ِه أ َي ِـة َو َ
ٓ
وق َق َال َس َل ْلـَا َط ْبدَ اهلل َط ْ
َ ْ ُ
ِ
ِ
َتحسبـ ال ِذ ِ ِ
ـؿ ُي ْر َز ُق َ
ـقن﴾ [آل طؿـران:
َ
ْ َ َ
يـ ُقت ُؾقا فك َسبِق ِؾ اهلل َأ ْم َقا ًتا َب ْـؾ َأ ْح َقـا ٌء طـْـدَ َر ِّب ِف ْ
ف َصق ٍر ُخ ْض ٍر َلفا َقـ ِ
َ ]836ق َال َأما إِكا َقدْ س َل ْلـَا َطـ َذل ِ َؽ َف َؼ َال َأرواحفؿ فِك جق ِ
َاد ُ
يـؾ
َ
ْ
َ ْ
ْ
ْ َ ُ ُ ْ
َ
َ
ش َتسرح مِـ ا ْلجـ ِة حق ُث َشاء ْت ُثؿ َت ْل ِوى إِ َلك تِ ْؾ َؽ ا ْل َؼـ ِ
َادي ِؾ َفاص َؾ َع إِ َل ْق ِف ْؿ
ُم َعؾ َؼ ٌة بِا ْل َع ْر ِ ْ َ ُ َ َ َ ْ
َ
قن َشق ًئا َقا ُلقا َأى َش ٍ
ِ
ــ ا ْل َجـ ِـة
ــ ك َْس َـر ُح م َ
ـكء ك َْشـت َِفك َوك َْح ُ
َر ُب ُف ُؿ ا ِّصال ََط ًة َف َؼ َال َه ْؾ َت ْشت َُف َ ْ
ْ
َث مر ٍ
ِ
ِ
ات َف َؾؿا َر َأ ْوا َأك ُف ْؿ َل ْـ ُيت َْر ُكقا مِ ْـ َأ ْن ُي ْسـ َل ُلقا َقـا ُلقا
َح ْق ُث ش ْئـَا َف َػ َع َؾ َذل َؽ بِ ِف ْؿ َثال َ َ
يا رب ُك ِريدُ َأ ْن َترد َأرواحـَا فِك َأجس ِ
ادكَا َحتك ُك ْؼت ََؾ فِك َسبِقؾِ َؽ َمـر ًة ُأ ْخ َـرىَ -ف َؾؿـا َر َأى
ُ ْ َ َ
َ َ ِّ
ْ َ
اج ٌة ُت ِر ُكقا -
َأ ْن َل ْق َس َل ُف ْؿ َح َ
وطـدما يرى الشفقد ما أطده اهلل لف مـ الؽرامة يتؿـك أن يرجع إلـك الـدكقا ،روى
ِ ٍ
ِ
اهلل َطـْ ُفَ ،ط ِـ الـبِ ِّل َ ق َال َ :مـا َأ َحـدٌ َيـدْ ُخ ُؾ
البخاري بسـده طـ َأك ََس ْب َـ َمالؽَ ،رض َل ُ
حب َأ ْن ير ِجع إِ َلك الدُ ْكقا و َلف مـا َط َؾـك إَر ِ ِ
ِ
ــ َشـ ْل ٍء إِٓ الش ِـفقدُ َيت ََؿــك َأ ْن
ضم ْ
َْ َ
ا ْل َجـ َة ُي ُ
ْ
َ َ ُ َ
ير ِجع إِ َلك الدُ ْكقا َفق ْؼت ََؾ َط ْشر مر ٍ
ات ل ِ َؿا َي َرى مِ َـ ا ْل َؽ َرا َم ِة -
َ ُ
َْ َ
َ َ
( )8تػسقر الؼرآن العظقؿ -240 .3 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
اح ُ
ـؿ أ ْح َقـا ٌء طـْـدَ
()0أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتَاب ْاإل َم َارة  :باب فك َب َقان أن أ ْر َو َ
الش َـفدَ اء فـك ا ْل َجــة َوأك ُف ْ
َر ِّب ِف ْؿ ُي ْرزَ ُق َ
قن-)1665( ،
ِ
ِ
ِ
الس ـ َق ِر  :بــاب تؿـــل الؿجاهــد أن يرجــع إلــك الــدكقا( ،
()5أخرجــف البخــاري يف صــحقحف :ك َتــاب ا ْلج َفــاد َو ِّ
-)0584
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املبخح الرابع :آثار اللرو على الفرد واجملتنع
الؿطؾب إول  :آثار الؽرم طؾك الػرد:
أوًٓ  :آثار الؽرم طؾك الػرد يف الدكقا:
 -4الرزيف الؽريؿ :
قــــــــال تعــــــــالك :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [الحج ]22,16 :والرزق الؽـريؿ مــف مـا هـق يف
أخرة مـ الجـة وكعقؿفا-
ومـــف مــا هــق حاصــؾ لــف يف الــدكقا ،ففـق متؿتــع باكشــراح الصــدر ،والرضــا طـــ
الــرب  ،و ُح ْســـ الظـــ بــاهلل تعــالك ،و ُح ْســـ ثـــاء الـــاس طؾقــف ،والربكــة يف الــرزق،
وتزكِّقة الـػس وتطفقرها مِـ رذائؾ إكاكقة الؿؼقتةُ ،
والشح الذمقؿ.
 -5كقؾ كرامة اهلل طز وجؾ:
مـ أكرم طباده أكرمف سبحاكف والجزاء مـ جـس العؿـؾ ،روى الرتمـذي بســده
ط ِـ اب ِـ طؿر َ ،أن رس َ ِ
ـاس،
اس َي ْق َم َف ْتحِ َمؽ َةَ ،ف َؼ َال َ :يا َأ ُي َفـا الـ ُ
ب الـ َ
قل اهلل َ خ َط َ
َ ُ
َ ْ ُ ََ
ِ
ِ ِ
ـاس َر ُجـال َِنَ :ب ٌّـر َت ِؼ ٌّـل
ب َطـْ ُؽ ْؿ ُط ِّبق َة
الجاهؾِقـة َو َت َعا ُض َؿ َفـا بِل َبائ َفـاَ ،فالـ ُ
َ
اهلل َقدْ َأ ْذ َه َ
إِن َ
ِ
ِ
ك َِريؿ َط َؾك اهللَِ ،و َف ِ
اهلل آ َد َم مِ ْـ ُت َـر ٍ
اب،
اج ٌر َشؼ ٌّل َه ِّق ٌـ َط َؾك اهللَ ،والـ ُ
ٌ
اس َبـُق آ َد َمَ ،و َخ َؾ َؼ ُ
َق َ
اهلل ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ـــــال ُ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [الحجرات- ]85 :
ثاكق  :آثار الؽرم طؾك الػرد يف أخرة:
 -4الـجاة مـ طذاب اهلل :
قــال تعــالكَ :أ َلــؿ َتــر َأن اهلل يســجدُ َل ـف مـــ فِــل الس ـؿاو ِ
ات َو َمـــ فِــل ْإَ ْر ِ
ض
َ َ
ََْ ُ ُ َ
ْ َ
( )8التحرير والتـقير  -085 .84:بتصرف-
(ُ )0ط ِّبقةََ :ي ْعـِل الؽِ ْبر(-الـفاية يف غريب الحديث -)836 .5:
( )5أخرجف الرتمذي يف ســف :باب ومـ سقرة الحجرات ،)5042( ،قال إلباين صحقح-
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جب ُال والشجر والدواب وكَثِقـر مــ الـ ِ ِ
قـر َحـؼ
َ ُ َ َ ُ َ ٌ ِّ َ
َوالش ْؿ ُس َوا ْل َؼ َؿ ُر َوالـ ُُجق ُم َوا ْل ِ َ َ
ـاس َوكَث ٌ
ِ
ِ
ــ
اهلل َي ْػ َع ُؾ َما َي َشا ُء ﴾ [الحـجَ ]85 :ط ْ
َط َؾ ْقف ا ْل َع َذ ُ
اهلل َف َؿا َل ُف مـ ُم ْؽ ِر ٍم إِن َ
اب َو َمـ ُي ِف ِـ ُ
مج ِ
اه ٍد  : :ققلف تعالكَ ( :وكَثِ ٌقر مِ َـ الـ ِ
اس ) َق َال  :ا ْل ُؿ ْممِـُ َ
قن -
ُ َ
أي وكثقر كجقا مـ العذاب وهؿ الؿممـقن الذيـ يسجدون هلل صقطًا مختـاريـ
متعبديـ بذلؽ -
 -5جـات الـعقؿ والخؾقد يف الجـة :
ِ
ِ
يؿ﴾
هلل َق ْر ًضا َح َسـًا َف ُق َضاط َػ ُف َل ُف َو َل ُف َأ ْج ٌر ك َِـر ٌ
وقال تعالكَ :م ْـ َذا الذي ُي ْؼ ِر ُض ا َ
[الحديــد ]88 :أي :جــزاء جؿقــؾ يعـــل :الجـــة ومــا فقفــا مـــ الؿلكــؾ والؿشــارب،
والؿالبــس والؿســاكـ ،والؿـــاكح والؿــالذ والؿـــاضر ومــا ٓ طــقـ رأت ،وٓ أذن
سؿعت ،وٓ خطر طؾك قؾب بشر-

الؿطؾب الثاين :أثر الؽرم طؾك الؿجتؿع
مـ شلن خؾؼ الؽـرم شـققع ثؼافـة الـرتاحؿ وزيـادة أواصـر الـرتابط الؿجتؿعـل،
وتتجؾك مظاهر هذا الخؾؼ يف أمقر كثقرةُ ،ك َؿـ ِّثؾ لفا بػرطقـ:

الػرع إول :إكرام الضقػ:
سـرطة الضـقافة جـزء أصــقؾ مــ إكـرام الضـقػ ،وتلخرهــا دلقـؾ طؾـك اإلهؿــال
والتؼصقر 7لذلؽ وجدكا إبراهقؿ الخؾقؾ  مسارطًا يف تؼديؿ الضقافة لزائريف حتك
قبؾ التحؼؼ مـ هقيتفؿ 7فؿـ أدب الؿضقػ أن يخػل أمره وأن يبادر ِ
بالؼرى مـ غقر
أن يشــعر بـــف الضــقػ حـــذر ًا مـــ أن يؽػـــف قــال تعـــالك :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [الذاريات-]04,01 :
وقد استـبط ابـ الؼقؿ  مـ هذه أيات آداب الضقافة ،وهل كؿا يؾل:
( )8تػسقر الطربي -155 .83 :
( )0التحرير والتـقير 832 .84:
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ققلف تعالك( :ﯠ ﯡ ﯢ) فؾؿ يذكر اسـتئذاهنؿ فػـل هـذا دلقـؾ طؾـك أكـف 
كان قد طرف بنكرام الضقػان واطتقاد قراهؿ فبؼل مـزلف مضقػة مطروقًا لؿـ ورده ٓ
يحتاج إلك آستئذان بؾ استئذان الداخؾ دخقلف ،وهذا غاية ما يؽقن مـ الؽرم-
ققلف لفؿ (ﯧ) بالرفع وهؿ سؾؿقا طؾقـف بالـصـب ،والسـالم بـالرفع أكؿـؾ7
فنكف يدل طؾك الجؿؾة آسؿقة الدالة طؾك الثبـقت والتجـدد ،والؿـصـقب يـدل طؾـك
الػعؾقة الدالة طؾك الحدوث والتجدد ،فنبراهقؿ حقاهؿ أحسـ مـ تحقتفؿ فنن ققلفؿ
سالما يدل طؾك سؾؿـا سالما وققلف سالم أي سالم طؾقؽؿ-
أكف حذف الؿبتدأ مـ ققلف (ﯨ ﯩ) فنكف لؿا أكؽرهؿ ولؿ يعرففؿ 7احتشؿ
مـ مقاجفتفؿ بؾػظ يـػر الضقػ لق قال أكتؿ قـقم مـؽـرون ،فحـذف الؿبتـدأ هــا مــ
ألطػ الؽالم-
أكف بـك الػعؾ لؾؿػعقل وحذف فاطؾف فؼال( :ﯩ) ولؿ يؼـؾ إين أكؽـركؿ7
وهق أحسـ يف هذا الؿؼام وأبعد مـ التـػقر والؿقاجفة بالخشقكة-
أكف راغ إلك أهؾف 7لقجقئفؿ بـزلفؿ ،والروغان :هق الذهاب يف اختػـاء بحقـث
ٓ يؽاد يشعر بف الضقػ 7وهذا مــ كـرم رب الؿــزل الؿضـقػ أن يـذهب يف اختػـاء
بحقث ٓ يشعر بف الضقػ فقشؼ طؾقف ويستحل فال يشـعر بـف إٓ وقـد جـاءه بالطعـام،
بخالف مـ يسؿع ضقػف ،ويؼقل لف أو لؿـ حضر :مؽاكؽؿ حتك آتقؽؿ بالطعام وكحق
ذلؽ مؿا يقجب حقاء الضقػ واحتشامف-
أكف ذهب إلك أهؾف فجاء بالضقافة 7فدل طؾك أن ذلؽ كان معد ًا طـدهؿ مفقئًا
لؾضــقػان ،ولــؿ يحــتج أن يــذهب إلــك غقــرهؿ مـــ جقراكــف أو غقــرهؿ فقشــرتيف أو
يستؼرضف-
ققلـف تعــالك( :ﯮ ﯯ ﯰ) 7دل طؾـك خدمتــف لؾضــقػ بـػسـف ،ولــؿ يؼــؾ
فلمر لفؿ بؾ هق الذي ذهب وجاء بف بـػسف ولؿ يبعثف مع خادمف 7وهذا أبؾـغ يف إكـرام
الضقػ-
أكف جاء بعجؾ كامؾ ،ولؿ يلت ببضعة مـف 7وهذا مـ تؿام كرمف -
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إكف سؿقـ ٓ هزيؾ ،ومعؾقم أن ذلؽ مـ أفخر أمقالفؿ ،ومثؾف يتخذ لالقتــاء
والرتبقة 7فلثر بف ضقػاكف-
أكف قربف إلقفؿ بـػسف ولؿ يلمر خادمف بذلؽ-
أكف قربف ولؿ يؼرهبؿ إلقف 7وهذا أبؾغ يف الؽرامة أن يجؾس الضقػ ثؿ يؼرب الطعـام
إلقف ويحؿؾف إلك حضرتف وٓ يضع الطعام يف كاحقة ثؿ يلمر الضقػ بلن يتؼرب إلقف-
أكف قال( :ﯵ ﯶ) 7وهذا طرض وتؾطػ يف الؼقل وهـق أحســ مــ ققلـف
كؾقا أو مدوا ايديؽؿ وهذا مؿا يعؾـؿ الــاس بعؼـقلفؿ حســف ولطػـف 7ولفـذا يؼقلـقن
بسؿ اهلل أو أٓ تتصدق أو أٓ تجرب وكحق ذلؽ-
أكــف إكؿــا طــرض طؾــقفؿ إكــؾٕ 7كــف رآهــؿ ٓ يــلكؾقن ولــؿ يؽـــ ضــققفف
يحتــاجقن معــف إلــك اإلذن يف إكــؾ بــؾ كــان إذا قــدم إلــقفؿ الطعــام أكؾــقا وهــمٓء
الضققف لؿا امتـعقا مــ إكـؾ قـال لفـؿ أٓ تـلكؾقن ولفـذا أوجـس مــفؿ خقػـة أي
أحسفا وأضؿرها يف كػسف ولؿ يبدها لفؿ وهق القجف-
فنهنؿ لؿا امتـعقا مـ أكـؾ صعامـف خـاف مــفؿ ،ولـؿ يظفـر لفـؿ ذلـؽ ،فؾؿـا
طؾؿت الؿالئؽة مـف ذلؽ 7قالقا ٓ تخػ وبشروه بالغالم -
تلمؾ كقػ جؿعت هذه أية آداب الضقافة التل هل أشر أداب؟

الػرع الثاين :إطاكة الؿحتاجقـ بالؼرض الحسـ :
وطــد اهلل ســبحاكف وتعــالك الــذيـ أكثــروا مـــ الصــدقات الشــرطقة ،والـػؼــات
الؿرضقة ،و قدمقا مـ أمقالفؿ يف صرق الخقرات مـ تػريج الؽروب ،واإلطاكة طؾـك
كقائــب الــدهر ،والتقس ـقر طؾــك الؿعســر ،وطــالج الؿرضــك والؿصــابقـ ،ومســاطدة
الؿحتــاجقـ ،وكػالــة القتــامك ،وإطاكــة الضــعػاء والؿســاكقـ ،والجفــاد يف ســبقؾ اهلل،
وخؾػ الغزاة يف أهؾقفؿ 7وتحؿؾ الحؿالة لرتق دماء ققم 7ما يؽقن مدخر ًا لفؿ طـد
رهبــؿ ،والؿجــازة بالؿضــاطػة طؾــك مــا أكػؼــقا الحســـة بعشــر أمثالفــا إلــك ســبعؿائة
ضعػ ،إلك أضعاف كثقرة ،ولفؿ طـد رهبؿ ما أطـده لفـؿ يف الجــة ،مـا ٓ طـقـ رأت
( )8جالء إففام :ابـ ققؿ الجقزية 041 ,048 :بتصرف يسقر-
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وأذن سؿعت وٓ خطر طؾك قؾب بشر قال تعالك :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [الحديد ]85 :وقال تعالك :ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ [الحديد ]88 :تلمـؾ كقـػ صـدر سـبحاكف
أية بللطػ أكقاع الخطاب ،وهق آستػفام الؿتضؿـ لؿعـك الطؾب ،وهق أبؾـغ ىف
الطؾب مـ صقغة إمر ،والؿعـك  :هؾ أحد يبذل هذا الؼرض 7الحسـ فقجازى طؾقف
أضعافًا مضاطػة ؟ وسؿك ذلؽ اإلكػاق قرضًا حسـًا 7حثًا لؾـػقس وبعثًا لفـا طؾـك
صقطـت لـف كػسـف بذلـف
البذل ٕ 7ن الباذل متـك طؾـؿ أن طـقـ مالـف يعـقد إلقـف وٓ بـدّ 7
وسفؾ طؾقف إخراجف-
فنن طؾؿ أن الؿستؼرض وىف محسـ كان أبؾغ ىف صقب قؾبف وسؿاحة كػسـف ،فـنن
طؾؿ أن الؿستؼرض يتجر لف بؿا اقرتضف ويـؿقف لف ويثؿره حتك يصقر أضعاف ما بذلف7
كان بالؼرض أسؿح وأسؿح ،فنن طؾؿ أكف مع ذلؽ كؾف يزيده مـ فضؾف وططائف أجـر ًا
آخر مـ غقر جـس الؼرض وأن ذلؽ إجر حظ طظقؿ وططا ٌء كريؿ 7فنكـف ٓ يتخؾـػ
طـ قرضف إٓ ٔفـة ىف كػسـف مــ البخـؾ والشـح أو طـدم الثؼـة بالضـؿان ،وذلـؽ مــ
ضعػ إيؿاكف ،ولفذا كاكت الصدقة برهاكًا لصاحبفا-
وحقث جا َء هذا الؼرض ىف الؼرآن ققده بؽقكف حسـ  ،وذلؽ يجؿع أمقر ًا ثلثة:
أحدها :أن يؽقن مـ صقب مالف ٓ مـ رديئف وخبقثف-
الثاكك :أن يخرجف صقبة بف كػسف ثابتة طـد بذلف ابتغا َء مرضاة اهلل-
الثالث :أٓ يؿـ بف وٓ يمذى-
فإول يتعؾؼ بالؿال ،والثاكك يتعؾـؼ بـالؿـػؼ بقــف وبـقـ اهلل ،والثالـث بقــف وبـقـ
أخذ -

( )8صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ :ابـ ققؿ -535 :
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اخلــامتة
الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات ،وكسلل اهلل الؼبقل-
وكان مـ الـتائج التل تقصؾ إلقفا البحث ما يؾل:
مـ أو أذى-
 ,8الؽرم :الؽثرة يف العطاء تػضالً بال ٍّ
 ,0خؾؼ الؽرم مـ أهؿ إخالق التل امتدحفا اهلل تعالك يف كتابف ،ووصػ هبا ذاتف-
 ,5وردت هــذه الؾػظــة ومشــتؼاهتا يف الؼــرآن الؽــريؿ ســب ًعا وأربعــقـ مــرة ،مـفــا
أربعة وثالثقن مقض ًعا مؽ ًقا وثالثة طشر مقض ًعا مدك ًقا ،يف ثؿان وطشريـ سـقرة مـفـا
إحدى وطشرون سقرة مؽقة ،وسبع سقر مدكقة-
 ,1لؾؽــرم يف الؼــرآن الؽــريؿ دٓٓت ،حقــث كــان اســؿًا أو صــػ ًة هلل تعــالك،
وحقث كان وصػًا لؾؼرآن الؽريؿ ،وحقث كان وصػًا لشكبقـاء والؿرسـؾقـ ،وحقـث
كان وصػًا لؾجـة ،وحقث كان وصػًا لؾؼقل ،وحقث وصػًا لؾؽافر-
 ,2لؾؿؽرمقـ سقاء كاكقا مـ الؿالئؽـة أو مــ الؿـممـقـ مؽاكـة طــد اهلل ،ولفـؿ
الثـاء الحسـ-
 ,3مـ إطؿال الؿقصؾة لدرجة الؿؽرمقـ  :سالمة الؿعتؼد ،والعؿؾ الصـالح
والذي مـف :صاطة اهلل  ورسقلف  ،والتصدق واإلقـراض ابتغـاء وجـف اهلل ،و اتبـاع
الحـؼ وخشـقة اهلل يف الغقــب ،و اجتــاب الؽبــائر ،والـرباءة مـــ الؼبـائح ،و مــقآة اهلل
ورسقلف والجفاد يف سبقؾ اهلل ،والشفادة يف سبقؾ اهلل
 ,4لؾؽرم آثار طؾك الػرد يف الدكقا مـفا :الرزق الؽريؿ ،التػضقؾ طؾك أخريـ،
وآثار يف أخرة مـفا  :الـجاة مـ طذاب اهلل ،ودخقل جـات الـعقؿ والخؾقد فقفا-
 ,5لؾؽرم آثار طؾك الؿجتؿع مـفا :شققع ثؼافة الـرتاحؿ وزيـادة أواصـر الـرتابط
الؿجتؿعل-
والبحث يقصل:
 ,8إدراج إخــالق الؿحؿــقدة يف مـــاهج التــدريس لؾطــالب وخاصــة خؾــؼ
الؽرم 7لقرتبك طؾقف إجقال ويصبح صػة راسخة يف كػقسفؿ-
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 ,0تبـل وسائؾ اإلطالم الحؽقمقة والجفات والـقزرات الؿعـقـة بـرامج دطقيـة
تغــرس مـــفج الؽــرم يف الســؾقك الؿجتؿعــل ،مــع إبــراز الؿــردود الـػســل والــديـل
لؾؿعاكقـ وخاصة الؿتعػػقـ مـفؿ ،طؾـك أن يـتؿ الصـرف بطريؼـة تحػـظ طؾـقفؿ مـاء
وجقهفؿ أن تراق-
وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ

***
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أٍه املصادر واملراجع
 ,8أحؽام الؼرآن :أحؿد بـ طؾل أبق بؽر الرازي الجصـاص الحـػـل (الؿتـقىف:
542هـ) ،الؿحؼؼ :محؿـد صـادق الؼؿحـاوي  ,الـاشـر :دار إحقـاء الـرتاث
العربل  ,بقروت ،تاريخ الطبع8122 :هـ-
 ,0أحؽام الؼـرآن :الؼاضـل محؿـد بــ طبـد اهلل أبـق بؽـر بــ العربـل الؿعـافري
آشبقؾل الؿالؽل (الؿتقىف215 :هـ) ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ,
لبـان ،الطبعة :الثالثة8101 ،هـ 0225,م-
 ,5البحر الؿحقط يف التػسقر :أبق حقان محؿد بـ يقسػ بـ طؾل بـ يقسػ بـ
حقان أثقر الديـ إكدلسل (الؿتقىف412 :هـ) الـاشر :دار الػؽـر  ,بقـروت،
الطبعة8102 :هـ-
 ,1تحرير الؿعــك السـديد وتــقير العؼـؾ الجديـد مــ تػسـقر الؽتـاب الؿجقـد:
محؿد الطاهر بـ محؿد بــ محؿـد الطـاهر بــ طاشـقر التقكسـل (الؿتـقىف:
8565هـ) الـاشر :الدار التقكسقة لؾـشر  ,تقكس ،سـة الـشر 8651 :هـ-
 ,2تذكرة الحػاظ :شـؿس الـديـ أبـق طبـد اهلل محؿـد بــ أحؿـد بــ طثؿـان بــ
َقا ْيؿــاز الــذهبل (الؿتــقىف415 :هـــ) ،الـاشــر :دار الؽتــب العؾؿقــة بقــروت ,
لبـان ،الطبعة :إولك8186 ،هـ8665 ,م-
 ,3تػســقر اإلمــام الشــافعل :أبــق طبــد اهلل محؿــد بـــ إدريــس الؼرشــل الؿؽــل
(الؿتقىف021 :هـ) ،جؿع وتحؼقـؼ ودراسـة :د -أحؿـد بــ مصـطػك الػـران
(رسالة دكتقراه) الـاشر :دار التدمرية  ,الؿؿؾؽة العربقـة السـعقدية ،الطبعـة
إولك8104 :هـ0223 ,م-
 ,4تػسقر الؼرآن الحؽـقؿ (تػسـقر الؿــار) :محؿـد رشـقد بــ طؾـل رضـا (الؿتـقىف:
8521هـ) ،الـاشر :الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ،سـة الـشر 8662 :م-
 ,5تػسقر الؼـرآن العزيـز :أبـق طبـد اهلل محؿـد بــ طبـد اهلل ،الؿعـروف بـابـ أبـل
َز َمـِــقـ الؿــالؽل (الؿتــقىف566 :هـــ) ،الـاشــر :الػــاروق الحديثــة  ,مصــر.
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الؼاهرة ،الطبعة :إولك8105 ،هـ 0220 ,م-
,6

تػسقر الؼرآن العظقؿ :أبق محؿد طبد الرحؿـ بــ محؿـد --الـرازي ابــ أبـل
حاتؿ (الؿتقىف504 :هـ) الـاشر :مؽتبة كزار مصطػك الباز  ,الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية ،الطبعة :الثالثة  8186 ,هـ-

 ,82تػسقر الؼرآن العظقؿ :أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل البصـري
ثؿ الدمشؼل (الؿتقىف441 :هـ) ،الؿحؼؼ :سامل بـ محؿد سالمة ،الـاشـر:
دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،الطبعة :الثاكقة 8102هـ  8666 ,م-
 ,88تػسقر الؼـرآن :أبـق الؿظػـر ،مـصـقر بــ محؿـد بــ طبـد الجبـار ابــ أحؿـد
الؿــروزى الســؿعاين (الؿتــقىف156 :هـــ) الـاشــر :دار الــقصـ ،الريــاض ,
السعقدية ،الطبعة :إولك8185 ،هـ8664 ,م-
 ,80التػسقر الؼرآين لؾؼرآن :الؿملػ :طبد الؽريؿ يقكس الخطقب (الؿتقىف :بعـد
8562هـ)الـاشر :دار الػؽر العربل  ,الؼاهرة-
 ,85تػسقر طبد الرزايف :أبق بؽر طبد الرزاق بـ هؿـام بــ كـافع الحؿقـري القؿـاين
الصـعاين (الؿتقىف088 :هـ) الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،دراسة وتحؼقؼ :د-
محؿقد محؿد طبده ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت-الطبعة :إولـك،
سـة 8186هـ-
 ,81تػســقر مجاهــد :أبــق الحجــاج مجاهــد بـــ جــرب التــابعل الؿؽــل الؼرشــل
الؿخزومل (الؿتقىف821 :هـ) ،الـاشر :دار الػؽر اإلسالمل الحديثة ،مصر،
الطبعة :إولك8182 ،هـ  8656 ,م-
 ,82تفذيب التفذيب :أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ حجـر
العسؼالين (الؿتقىف520 :هـ) الـاشر :مطبعة دائرة الؿعارف الـظامقة ،الفـد،
الطبعة :الطبعة إولك8503 ،هـ-
 ,83جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن :محؿـد بــ جريـر بــ يزيـد بــ كثقـر بــ غالـب
أمؾل ،أبق جعػر الطربي (الؿتقىف582 :هـ)
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 ,84جامع العؾقم والحؽؿ :زيـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب الحـبؾـل
(الؿتــقىف462 :هـــ) الـاشــر :ممسســة الرســالة  ,بقــروت ،الطبعــة :الســابعة،
8100هـ 0228 ,م-
 ,85الجامع ٕحؽام الؼرآن :أبق طبد اهلل محؿـد بــ أحؿـد بــ أبـل بؽـر بــ فـرح
إكصاري الؼرصبـل (الؿتـقىف348 :هــ) تحؼقـؼ :أحؿـد الـربدوين وإبـراهقؿ
أصػقش ،الـاشر :دار الؽتب الؿصرية  ,الؼاهرة ،الطبعة :الثاكقة8551 ،هـ ,
 8631م-
 ,86زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر :جؿال الديـ أبق الػرج طبد الرحؿـ بـ طؾل بــ
محؿد الجقزي (الؿتقىف264 :هـ)الؿحؼؼ :طبـد الـرزاق الؿفـدي ،الـاشـر:
دار الؽتاب العربل  ,بقروت ،الطبعة :إولك  8100 ,هـ-
 ,02سؾسؾة إسؿاء والصػات :محؿد الحسـ الددو الشـؼقطل ،دروس صـقتقة
قام بتػريغفا مققع الشبؽة اإلسالمقةhttp: //www.islamweb.net ،

 ,08ســ ابـ ماجف :ابـ ماجة أبق طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويــل ،وماجـة اسـؿ
أبقف يزيد (الؿتقىف045 :هـ) ،تحؼقؼ :محؿـد فـماد طبـد البـاقل ،الـاشـر :دار
إحقاء الؽتب العربقة  ,فقصؾ طقسك البابل الحؾبل-
 ,00ســ الترمذي :محؿد بـ طقسك بـ سـقرة ،الرتمـذي ،أبـق طقسـك (الؿتـقىف:
046هـــ) الؿحؼــؼ :بشــار طــقاد معــروف ،الـاشــر :دار الغــرب اإلســالمل ,
بقروت ،سـة8665 :م-
 ,05الســقرة الـبقيــة :أبــق الػــداء إســؿاطقؾ بـــ طؿــر بـــ كثقــر الؼرشــل الدمشــؼل
(الؿتــقىف441 :هـــ) ،تحؼقــؼ :مصــطػك طبــد القاحــد ،الـاشــر :دار الؿعرفــة
لؾطباطة والـشر والتقزيع بقروت  ,لبـان ،طام الـشر8562 :هـ 8643,م-
 ,01شذرات الذهب يف أخبـار مــ ذهـب :طبـد الحـل بــ أحؿـد بــ محؿـد ابــ
العؿــاد (الؿتــقىف8256 :هـــ) حؼؼــف :محؿــقد إركــاؤوط ،الـاشــر :دار ابـــ
كثقر ،دمشؼ  ,بقروت ،الطبعة :إولك8123 ،هـ 8653,م
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 ,02فائدة جؾقؾة يف ققاطد إسـؿاء الحســك :محؿـد بــ أبـل بؽـر بــ أيـقب بــ
ســعد شــؿس الــديـ ابـــ قــقؿ الجقزيــة (الؿتــقىف428 :هـــ) ،الؿحؼــؼ :طبــد
الرزاق بـ طبد الؿحسـ البدر ،الـاشر :غـراس ،الؽقيـت ،الطبعـة :إولـك،
8101هـ0225.م-
 ,03الػرويف الؾغقية :أبق هالل الحسـ بـ طبد اهلل بـ سفؾ بـ سعقد بـ يحقك بـ
مفران العسؽري (الؿتقىف :كحق 562هـ)حؼؼف وطؾؼ طؾقـف :محؿـد إبـراهقؿ
سؾقؿ ،الـاشر :دار العؾؿ والثؼافة لؾـشر والتقزيع ،الؼاهرة  ,مصر-
 ,04كتاب التعريػات :طؾل بــ محؿـد بــ طؾـل الـزيـ الشـريػ الجرجـاين (الؿتـقىف:
583هـــ) ،الـاشــر :دار الؽتــب العؾؿقــة بقــروت ,لبـــان ،الطبعــة :إولــك
8125هـ 8655,م-
 ,05كتــاب العــقـ :أبــق طبــد الــرحؿـ الخؾقــؾ بـــ أحؿــد بـــ طؿــرو بـــ تؿــقؿ
الػراهقــدي البصــري (الؿتــقىف842 :هـــ) الؿحؼــؼ :د مفــدي الؿخزومــل ،د
إبراهقؿ السامرائل ،الـاشر :دار ومؽتبة الفالل-
 ,06الؽشـا طــ حؼـائؼ ـقامض التـزيـؾ :أبـق الؼاسـؿ محؿـقد بــ طؿـرو بــ
أحؿد ،الزمخشري جار اهلل (الؿتقىف255 :هـ)-
 ,52الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن :أحؿد بـ محؿد بـ إبـراهقؿ الثعؾبـل ،أبـق
إسحاق (الؿتقىف104 :هـ) ،تحؼقؼ :اإلمام أبل محؿد بــ طاشـقر ،الـاشـر:
دار إحقــاء الــرتاث العربــل ،بقــروت  ,لبـــان ،الطبعــة :إولــك  ،8100هـــ,
 0220م-
 ,58الؽؾقــات معجــؿ يف الؿصــطؾحات والػــرويف الؾغقيــة :أيــقب بـــ مقســك
الحسقـل الؽػقي ،أبق البؼاء الحـػل (الؿتقىف8261 :هــ) الؿحؼـؼ :طـدكان
درويش  ,محؿد الؿصري ،الـاشر :ممسسة الرسالة  ,بقروت-
 ,50الؾباب يف طؾقم الؽتاب :أبق حػص سراج الديـ الحـبؾل (الؿتقىف442 :هـ)
الؿحؼؼ :الشقخ طادل أحؿد طبـد الؿقجـقد ،الـاشـر :دار الؽتـب العؾؿقـة ,
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بقروت  .لبـان ،الطبعة :إولك 8186 ،هـ 8665,م-
 ,55محاسـ التلويؾ :محؿـد جؿـال الـديـ بــ محؿـد سـعقد بــ قاسـؿ الحـالق
الؼاسؿل (الؿتقىف8550 :هـ ،الطبعة :إولك  8185 ,هــ-الؿحؼؼ :أحؿـد
محؿد شاكر ،الـاشر :ممسسة الرسالة ،الطبعة :إولك8102 ،هـ0222,م-
 ,51مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ :أبق الربكات طبـد اهلل بــ أحؿـد بــ محؿـقد
حافظ الديـ الـسػل (الؿتقىف482 :هـ) ،الـاشر :دار الؽؾؿ الطقب ،بقروت،
الطبعة :إولك8186 ،هـ 8665,م-
 ,52الؿستدرك طؾك الصحقحقـ :أبق طبد اهلل الحاكؿ الـقسابقري الؿعروف بابـ
البقــع (الؿتــقىف122 :هـــ) تحؼقــؼ :مصــطػك طبــد الؼــادر ططــا ،الـاشــر :دار
الؽتب العؾؿقة  ,بقروت ،الطبعة :إولك8662 , 8188 ،م-
 ,53مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ :الؿملػ :أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ
بـ هالل بـ أسـد الشـقباين (الؿتـقىف018 :هــ)الؿحؼؼ :شـعقب إركـموط،
الـاشر :ممسسة الرسالة ،الطبعة :إولك8108 ،هـ 0228,م-
 ,54معــالؿ التـزيــؾ يف تػســقر الؼــرآن :محقــل الســـة ،أبــق محؿــد الحســقـ بـــ مســعقد
البغقي (الؿتـقىف282 :هــ) ،الـاشـر :دار صقبـة لؾـشـر والتقزيـع ،الطبعـة :الرابعـة،
8184هـ 8664 ,م-
 ,55مػاتقح الغقب (التػسقر الؽبقر) :أبق طبد اهلل محؿد بــ طؿـر بــ الحســ بــ
الحسقـ التقؿل الرازي الؿؾؼب بػخر الديـ الرازي خطقب الري (الؿتـقىف:
323هـــ)الـاشــر :دار إحقــاء الــرتاث العربــل  ,بقــروت ،الطبعــة :الثالثــة ,
8102هـ-
 ,56مقصـل اإلمـام مالـؽ :مالـؽ بــ أكـس بــ مالـؽ بــ طـامر إصـبحل الؿــدين
(الؿتــقىف846 :هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد فــماد طبــد البــاقل ،الـاشــر :دار إحقــاء
الــرتاث العربــل ،بقــروت  ,لبـــان8123 ،هـــ8652,م-الـاشــر :دار الؽتــاب
العربل  ,بقروت ،الطبعة :الثالثة  8124 ,هـ-

79

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

 ,12الـؽت والعققن :أبق الحسـ طؾل بـ محؿـد بــ محؿـد بــ حبقـب البصـري
البغدادي ،الشفقر بالؿاوردي (الؿتقىف122 :هـ) ،الؿحؼؼ :السـقد ابــ طبـد
الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿ ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت  .لبـان-
 ,18الـفاية يف ريب الحديث وإثـر :مجـد الـديـ أبـق السـعادات الجـزري ابــ
إثقــر (الؿتــقىف323 :هـــ)الـاشــر :الؿؽتبــة العؾؿقــة  ,بقــروت8566 ،هـــ ,
8646م-
 ,10الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن :أبق محؿد مؽل بـ أبـل صالـب
إكدلسل الؼرصبل (الؿتقىف154 :هــ) الؿحؼـؼ :مجؿقطـة رسـائؾ جامعقـة
بؽؾقة الدراسات العؾقا والبحث العؾؿل  ,جامعـة الشـارقة ،الـاشـر , :كؾقـة
الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمقة  ,جامعـــة الشـــارقة ،الطبعـــة :إولـــك،
8106هـ0225,م-
 ,15القســقط يف تػســقر الؼــرآن الؿجقــد :أبــق الحســـ طؾــل بـــ أحؿــد بـــ طؾــل
القاحدي( ،الؿتقىف135 :هـ) تحؼقؼ :الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد،--،
الـاشر :دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت  ,لبــان ،الطبعـة :إولـك8182 ،هــ,
 8661م-
 ,11وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان :أبق العباس شـؿس الـديـ أحؿـد بــ خؾؽـان
(الؿتــقىف358 :هـــ) ،الؿحؼــؼ :إحســان طبــاس ،الـاشــر :دار صــادر  ,بقــروت-
الطبعة8661 :م-

***
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ملخص البخح
هذا البحـث يتــاول شخصـقة إلقـاس  ومـفجـف يف الـدطقة مــ خـالل الؼـرآن
الؽريؿ ،وتتؿثؾ مشؽؾة البحث يف محاولة إضفار الحؼائؼ حقل شخصـقة إلقـاس 
قصـتف ،ويفـدف إلـك
واستـباط مـفجف الدطقي مـ خالل أيـات الؼرآكقـة الـقاردة يف ّ
دراسة هذه أيات وتحؾقؾفا واستـباط ما فقفا مستـقر ًا بلققال أهؾ التػسقر ،وإسفامًا
يف إضفــار هــذا الـبــل الؽــريؿ وإبــراز دوره ،لقؽــقن كرباســًا ٕبـــاء إمــة الؿحؿديــة،
معتؿد ًا يف ذلؽ طؾك الؿـفج القصػل التحؾقؾل الذي يؼقم بقصـػ مؼـآت العؾؿـاء
ومـاقشتفا وتصـقػفا ،ومـ ثؿ تػسقر أيـات وتحؾقؾفـا ودراسـتفا واسـتـباط الؿعـاين
الصحقحة يف شخصقة إلقاس  ودطقتف ،وقد كان مـ أهؿ الـتائج :أن إلقاس  لؿ
يؽـ مـ بـل إسرائقؾ ،وٓ ققمف الـذيـ دطـاهؿ أيضـًا 7فـالجؿقع كاكـت أصـقلفؿ مــ
الػقـقؼققـ الؽـعاكققـ الؼاصـقـ يف مديـة بعؾبؽ ،وما حقلفـا -وأن (العفـد الؼـديؿ) لـؿ
يذكر كسب إلقاس ،ولؿ يعرفقا أصؾف ،ومـا ُك ِؼـؾ طــ وهـب بــ مـبـف يف ســده ضـعػ
شديد وكؽارة -وأن سبب ذكر اسؿ الصـؿ صريحًا (بعـؾ) افتتـان كثقـر مــ الــاس بـف
طؾك ال ُبعديـ الزماين والؿؽاين ،واطتؼادهؿ أكف الؿتصـرف يف أحـقال العـالؿ مــ دون
اهلل ،استؼال ً
وتــقع إسـالقب
ٓ ٓ تبعًا -وقد تؿ ّقزت دطقة إلقاس  بثبات الؿـفجّ ،
الجاذبة لؾؿدطقيـ -كؿا برزت ضـؿـ أيـات مؼامـات رفقعـة وصـػات إللقـاس 
وأتباطف ،وتر ّتب طؾقفا جزاءات طظقؿة-
الؽؾؿـــات الؿػتاحقـــة :إلقـــاس  7قصـــص إكبقـــاء 7بــــق إســـرائقؾ 7مــــفج
الدطقة 7البعؾ-

***
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املقدمة
الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وطؾك آلف وصحبف ومـ اهتدى هبؿ-
وبعد:
تــزٓت الؼـرآن إولـك وحتـك
فؾؼد أدرك غقر الؿسؾؿقـ ,ب ْؾف الؿسؾؿقـ ,مــذ ّ
سر ققة الؿسؾؿقـ إكؿـا تؽؿــ يف الؼـرآن الؽـريؿ ،بؿـفجـف وهداياتـف وكؿـال
أن أن ّ
مبادئــف -وكــان مـــ أقــقى الؿشــاهد الؼرآكقــة التــل طرضــت لــذلؽ الؿـــفج الرشــقد
والؿبادئ العتقدة مشاهد إكبقاء الؼادة الذيـ حؿؾقا راية الدطقة والتقحقـد مــذ كـقح
 وحتك خاتؿ الـبققـ محؿد طؾقف أزكك الصالة والتسؾقؿ-
يؿر طؾقفـا بعـض الؼـرأة مـرور السـفام ٓ ،يؼػـقن طــد
ومـ الؿشاهد الؼرآكقة ما ّ

طجائبفا ،وٓ يستؾفؿقن مـفا العرب ،مع أهنا قد مؾئت كــقز ًا لؿــ تػؽـر وتـدبر ،ومــ
تؾؽ الؿشاهد والؼصص التـل مزجـت بروطـة الؼـرآن وجؿـال لػظـف وفخامـة معــاه:
قصة كبل اهلل إلقاس طؾقف الصالة والسالم-
وقد ورد اسؿ (إلقاس)  يف الؼرآن الؽريؿ بؿقضعقـ:
إول :يف سقرة إكعام ،وذلـؽ يف ققلـف تعـالك :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮊ [سورة األنعام :آية .]58
الثاين :يف سقرة الصافات ،وذلؽ يف أيات التالقة :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﮊ
[سورة الصافات :اآليات .]312 -321

أما الؿقضع إول فؽان يف ثـايا ذكر أسؿاء إكبقاء وذرياهتؿ ،بدون الخقض يف
تػاصقؾ أخبارهؿ ،إذ تسرد أيات :ﱡ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ

ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
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ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﱠ [إكعام-]54,55 :

وأما الؿقضع الثاين فؼد ذكر فقف تػصقالت قصـة إلقـاس ،وإن كـان يغؾـب طؾقفـا
اإلجؿال ،إذ جاءت يف طشر آيات قصار ،ولؽـفا تحؿؾ بقـ صقاهتا الؽثقر مـ الؿعـاين
الزاخــرة واإلشــارات البــاهرة ،وهــق مــا سـؾؿســف جؾ ّقــًا يف بحثـــا هــذا ،طؾــك قؾــة زاد
الباحــث وضــعػ إدراكــف طـــ ســرب أغــقار دقــائؼ الؿعــاين ورفعــة إلػــاظ والؿبــاين،
ولؽـفا محاولة الجاهد يف استشعار الؾػتات وفؼف ضقاهر الؽؾؿات الـ ّقرات-

مشؽؾة البحث:
تتؿثــؾ مشــؽؾة البحــث يف محاولــة إضفــار الحؼــائؼ حــقل شخصــقة إلقــاس 
قصـتف ،وتتحـدّ د يف
واستـباط مـفجف الـدطقي مــ خـالل أيـات الؼرآكقـة الـقاردة يف ّ
سما َل ْق ِـ:
 ما الحؼائؼ الؿتع ّؾؼة بشخصقة إلقاس ؟
 ما الؿـفج الدطقي الذي سؾؽف إلقاس  يف دطقتف؟

هد البحث:
هذا البحث يفدف إلك دراسة:
 شخصــقة إلقــاس  واســتـباط مـفجــف الــدطقي مـــ خــالل أيــات الؼرآكقــة
قصتف ،وتحؾقؾفا مستـقر ًا بلققال أهؾ التػسقر ،وإسفامًا يف إضفار هذا الـبل
القاردة يف ّ
الؽريؿ وإبراز دوره ،لقؽقن كرباسًا ٕبـاء إمة الؿحؿدية-

أهؿقة البحث:
تربز أهؿقة البحث مـ خالل الـؼاط التالقة:
 مؽاكة الؼصص الؼرآين لشكبقاء طؾقفؿ السالم ،ففؿ مـارات الفدى لؾعالؿقـ-
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 طؾق شلن إكبقاء واصطػاء اهلل لفؿ ،ومـ ضؿـفؿ كبل اهلل إلقاس -
 تؿ ّقز ققم إلقاس  ودطقتف لفؿ بؿقزات لؿ تظفر لدى إمؿ إخرى-
 قِ َصر الؼصة جعؾ بعض الؿسؾؿقـ يغػؾ طـ أخذ العربة مـفا ،مع ما اشـتؿؾت
طؾقف مـ كـقز وروائع-

الدراسات السابؼة:
هـاك الؽثقر مـ الؽتب قديؿًا وحديثًا مؿـا ُأ ّلـػ يف قصـص إكبقـاء بنجؿـال،

ٍ
وبسرد مختزل اطتؿد يف أغؾب ما ّدتف طؾك ما قالف أهؾ الؽتاب ،وهل كثقرة بالؿئـات،
كاهقؽ طؿا ذكره الؿػسرون يف ثـايا تػسقرهؿ لؾؼرآن العظقؿ-
التللقػات الؿ ْػ َر َدة فبعد البحث وآصالع طؾك الدراسات الحديثة لؿ كجـد
أما
ُ
طؾك حد طؾؿـا الؼاصر مـ أفرد هذا الؿقضقع بالتللقػ سقى دراسة جاءت بعـقان:
 (إلقاس  وآراء الؿػسريـ فقف) ،لؾباحث طؿر طبـد القهـاب محؿـقد -وهـقبحث مح ّؽؿ مـشقر بؿجؾـة الرتبقـة والعؾـؿ  ,الؿجؾـد  ،83العـدد  8لســة 0226م،
والصادرة طـ كؾقة الرتبقة بجامعة الؿقصؾ بالعراق-
وبعد أن اصؾعـا طؾك هذا البحث ،ضفر لـا طدة فروق بقــف وبـقـ بحثــا كجؿؾفـا
فقؿا يؾل :
كـص طؾـك ذلـؽ ,مـا وجـده مــ آراء كثقـرة متضـاربة
 أن مقضقع بحثف ,كؿـا ّ
لؾؿػسريـ ،والقققف طؾك الرأي الراجح مـفـا 7بقـؿـا مقضـقطـا هدفـف هـق القصـقل
إلك حؼقؼة شخصقة إلقاس وبقان مـفجف الدطقي بشؽؾ خاص-
 ركّز يف بحثف طؾـك ثـالث قضـايا :الؼـراءات ،وطالقـة إلقـاس بالخضـر طؾقفؿـا
السالم ،وسرد اإلسرائقؾقات بدون كؼد وٓ تؿحقص-
يتطرق بحثف بتاتًا لؿـفج إلقاس يف الدطقة ،وٓ لصـػاتف ،وٓ ٕتباطـف ،كؿـا
 لؿ ّ
لؿ يبقـ هؾ كان إلقاس مـ بـل إسرائقؾ أم مـ ققم آخريـ ،وٓ تحدث طـ شخصقتف
يف التقراة وآكجقؾ ،وٓ طـ صبقعة طبادة ققمف لؾبعؾ -
 جاء البحث مختز ً
ٓ ،وأغػؾ العديد مـ الؼضـايا ،فؿـع أن البحـث جـاء يف 50
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صػحة إٓ أكف لؿ يسؾؿ مـفا لصؾب البحث سقى  84صػحة-
وهبـذا يظفــر الػـرق الؽبقــر بــقـ البحثـقـ ،مـــ حقــث إهـداف ومـــفج الدراســة
والؿقضقطات-

مـفج البحث:
اطتؿدكا يف هذا البحث طؾك:
 الؿـفج القصػل التحؾقؾل لميات الؼرآكقـة الـقاردة يف الؼصـة :والـذي يؼـقمبقصــػ مؼــآت العؾؿــاء ومـاقشــتفا وتصـــقػفا ،ومـــ ثــؿ تػســقر أيــات وتحؾقؾفــا
ودراستفا واستـباط الؿعاين الصحقحة يف شخصقة إلقاس  ودطقتف-

خطة البحث:
تتؽقن الدراسة مـ مؼدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتؿة:
 الؿؼدمــة :وفقفــا بقــان مشــؽؾة البحـث ،وأهؿقــة مقضــقع البحــث ،وهدفــف،والدراسات السابؼة ،والؿـفج الؿتبع فقف ،وخطة الدراسة-
 مباحث الدراسة:الؿبحث إول :شخصقة إلقاس  ،ويشتؿؾ طؾك أيت:
الؿطؾب إول :الؼراءات يف (إلقاس) و(إل ياسقـ)
الؿطؾب الثاين :حؼقؼة إلقاس  وكبقتف
الؿبحث الثاين :إلقاس  طـد أهؾ الؽتاب ،ويشتؿؾ طؾك أيت:
الؿطؾب إول :الـسب
الؿطؾب الثاين :كؼد الؿرو ّيات
الؿبحث الثالث :الؿـفج الدطقي يف قصة إلقاس  ،ويشتؿؾ طؾك أيت:
الؿطؾب إول :أسالقب ووسائؾ مـ خالل أيات
ومؼقماتف
الؿطؾب الثاين :مؼامات إلقاس 
ّ
الؿطؾب الثالث :صػات أتباع إلقاس الؿممـقـ
تقصؾت إلقفا-
الخاتؿة :وفقفا بقان أهؿ الـتائج التل
ُ
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وٓ أمؾــؽ يف ختــام مؼــدمتل ســقى أن أتؼــدم بــقافر الشــؽر وآمتـــان لعؿــادة
البحث العؾؿل بجامعة الؼصقؿ ،والتل أولت مثؾ هـذه البحـقث طـايتفـا واهتؿامفـا،
ومـ اهلل كستؿد العقن والتقفقؼ ،ولعؾ ما س ّطرتف أقالمـا يف حؼ مؼام الـبل إلقاس 
يؽقن شافعًا لـا يقم كؾؼك اهلل --واهلل الؿستعان-

***
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املبخح األول
طخصية إلياض 
الؿطؾب إول :الؼراءات يف (إلقاس) و(إل ياسقـ).
جاءت يف (إلقاس) ثالث قراءات:
الؼــراءة إولــك :قرئــت (وإن إلقــاس) هبؿــزة الؼطــع الؿؽســقرة ،وهــل قــراءة
الجؿفقرٕ -ن إلقاس لقس بؿقضع تحذف فقف الفؿزة ،إكؿا هق مقضع تجعؾ فقف بقـ
ِ
قؿﱠ [البؼرة -]025 :ويؼقي
بقـ يف التخػقػ كؿا يخػػ سئؿ وبئس ،ﱡ َوإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ثبات الفؿزة ققلف :ﱡس َالم َط َؾك إِ ْل ي ِ
اسق َـﱠ ،ففذا ّ
يدل طؾك أن الفؿزة ثابتـة يف إلقـاس
َ
َ ٌ
بثبقهتا يف (إلقاسقـ)-
الؼراءة الثاكقة :قرئت (وإن القاس) بغقر هؿز ،بقصؾ الفؿز ،وهل قراءة ابـ طامر
وابـ محقصـ وأبل رجاء وإطرج وقتادة .

أمــا الؼــراءة الثالثــة( :وإن إيؾِقــاس) ,هبؿــزة مؽســقرة ويــاء ســاكـة بعــدها ٓم

مؽسقرة وياء ساكـة وسقـ مفؿؾة مػتقحة فؾقست بؼراءة متقاترة ،وهل قراءة أبل بــ
كعب  ،ولػظفا قريب مـ (إيؾ ّقا) يف العفد الؼديؿ-
أما (إلقاسقـ) فؼد جاءت فقفا قراءتان متقاترتان:
إولك :ﱡسالم طؾك إلقاسقـﱠ بؽسر الفؿزة وسؽقن الالم مقصقلة بـ (ياسـقـ)
فجعؾقها كؾؿة واحدة ،وهل قراءة الجؿفقر ،إٓ أن حػصًا تػرد بروايتف طــ طاصـؿ
بؼراءة (إل ياسقـ) ,هبؿزة مؽسقرة وٓم ساكـة مػصقلة
وطؾــك هــذه الؼــراءة يــرى الــبعض أكــف اســؿ لــف  ،قــال الزجــاج :يؼــال مقؽــال
( )8الحجة لؾؼراء السبعة ،أبق طؾل الػارسل  ،32 , 26 .2الؿحتسب يف تبققـ وجقه شـقاذ الؼـراءات ،ابــ
جـّل  ،005.5السـبعة يف الؼـراءات ،أبق بؽر بـ مجاهد ص215
( )0تػسقر ابـ ططقة  ،151.1البحر الؿحقط ،أبق حقان  ، 525.4تػسقر البقضاوي 02.2
( )5الحجة يف الؼراءات السبع ،ابـ خالقيف ص ،525السـبعة يف الؼـراءات ،أبـق بؽـر بــ مجاهـد ص,215
 ،216العـقان يف الؼراءات السبع ،أبق الطاهر ص ،830حجة الؼراءات ،ابـ زكجؾة ص382
( )1تػسقر ابـ ططقة 151.1
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ومقؽائقؾ ومؽـائقـ فؽـذا هفــا إلقـاس وإلقاسـقـ  ،فـالعرب تؾحـؼ الــقن يف أسـؿاء
كثقرة وتبدلفا مـ غقرها كؿا قالقا إسؿاطقؾ وإسؿاطقـ وإسرائقؾ وإسرائقـ  ،ولعؾ
لسرياكقة معـك  ،واختار هذه الؾغة هـا رطاية لؾػقاصؾ -
لزيادة القاء والـقن يف ا ُ

قال الػراء :وقد يشفد َط َؾك صقاب َه َذا ,يؼصد قراءة (إلقاسقـ) ,ققلف :ﱡمِ ْـ
قر سقـَاءﱠ [الؿممـقن ]02 :ثؿ قال يف مقضع آخر :ﱡو ُص ِ ِ ِ
قـﱠ [التـقـ]0 :
ـقر سـقـ َ
َ
ُص ِ َ ْ َ
وهق معـك واحد ومقضع واحد

-

وهق ما كصره الطربي بؼقلفُ :يستشفد طؾك ذلؽ أن ذلؽ كذلؽ بـلن جؿقـع مـا

(ســال ٌم) فنكــف ســالم طؾــك الـبــل الــذي ُذكــر دون آلــف ،فؽــذلؽ
يف الســقرة مـــ ققلــف َ
إلقاسقـ ،إكؿا هق سـالم طؾـك إلقـاس دون آلـف

 -ومـراده أكــا إذا وضـعـا الؼصـص

ٓخـرى كـرى ّ
الؿتتابعة القاحدة إلك جـب ا ُ
أن سـالم اهلل يف تؾـؽ أيـات مرسـؾ إلـك
تطرقـت إلــقفؿ أيــات :ﱡســالم طؾــك كــقح يف العــالؿقـ ,ســالم طؾــك
إكبقـاء الــذيـ ّ
إبراهقؿ ,سالم طؾك مقسك وهارونﱠ -وصبؼـًا لـذلؽ ّ
فـنن ﱡسـالم طؾـك إل ياسـقـﱠ

تعـل السالم طؾك إلقاس وحده فؼط -وهق ما جزم بف (الؿصطػقي) مـ أن الؿراد مـ
ِ
قـ ,هق إلقاس الؿذكقر قطعا ،وإققال إُخر يف هـذا الؿـقرد خـالف
كؾؿة ,إِ ْل ياس َ
كظؿ أيات وضاهرها -
واختــار أبــق طبقــدة هــذه الؼــراءة ،وقــال :إلقاســقـ اســؿ إلقــاس ،مثــؾ إبراهــام يف
إبراهقؿ  ،أٓ تراه أكف لؿ يؼؾ يف شلء مــ السـقرة طؾـك آل فـالن وآل فـالن ،إكؿـا جـاء
بآسؿ ،وكذلؽ القاسقـ -
( )8تػسقر الرازي 818.03
( )0قصص إكبقاء ،ابـ كثقر 013.0
( )5تػسقر الزمخشري 32.1
( )1تػسقر إلقسل 818.05
( )2معاين الؼرآن ،الػراء -560 .0
( )3تػسقر الطربي 828.08
( )4التحؼقؼ يف كؾؿات الؼرآن الؽريؿ ،الؿصطػقي 818.8
( )5مجاز الؼرآن ،أبق طبقدة 845 , 840 .0
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الـحاس طؾك أبل طبقدة بؼقلف :وهذا آحتجاج أصـؾف ٕبـل طؿـرو،
وقد ط ّؼب ّ
وهق غقر ٓزم ٕكا بقـا ققل أهؾ الؾغة :إذا سؾؿ طؾك آلف مـ أجؾف ففق مس ّؾؿ طؾقف  -ثؿ
قال :والؼقل بلن اسؿف (القاسقـ) يحتاج إلك دلقؾ ورواية فؼد وقع يف إمر إشـؽال،
كان إولك اتباع الخط الذي يف الؿصـحػ ويف الؿصـحػ «سـالم طؾـك آل ياسـقـ»
بآكػصال ففذا ما ٓ إشؽال فقف

-

وبعضفؿ يعتربها جؿعًا بؿعـك (إلقاسققـ) ،وصريؼة ذلـؽ أن (إلقـاس) ُاضـقػت
إلقفا (ياء) الـسب فلصبحت (إلقاسل) ،وبعد ذلؽ جؿعت بنضافة القاء والــقن إلقفـا
ــذ َف ْت أوٓهؿـــا ٓلتؼـ ِ
فلصـــبحت (إلقاســـققـ) ،فحـ ِ
ــاء الســـاكـقـ ،فصـــار (إلقاســـقـ)
ُ
كؿا ترى -
الؼراءة الثاكقة :ﱡسالم طؾك آل ياسقـﱠ بنضافة لػـظ (آل) -بػـتح الفؿـزة مشـبعة
وكسر الالم مؼطقطة إلـك لػـظ (ياسـقـ) ،فجعؾقهـا كؾؿتـقـ ،وهـل قـراءة كـافع وابــ
طامر ويعؼقب ورويس  -وحجتفؿ أهنا يف الؿصحػ العثؿاين مػصقلة مــ ياسـقـ،
فػقف كقع تليقد لفذه الؼراءة -
ويف تقجقف هذه الؼراءة أققال أرجحفا أكـف جعـؾ اسـؿف إلقـاس وياسـقـ ثـؿ سـؾؿ
طؾك آلف7أي :أهؾ ديـف ومـ كان طؾك مذهبف -
والذي أمقؾ إلقف أكف ٓ ماكع مـ الجؿع بقـ الؿعـققـ ،وأكف ٓ يقجد بقـفؿا تضاد7
فاهلل سبحاكف س ّؾؿ طؾك إلقاس  ،وس ّؾؿ كذلؽ طؾك آلف وهؿ أتباطـف مــ الؿـممـقـ،
تـص طؾك أن مـزلة الؼراءة مـ الؼراءة بؿـزلـة أيـة
خصقصًا وأن الؼاطدة التػسقرية ُ
مـ أية -
( )8إطراب الؼرآن ،الـحاس 062 .5
( )0الدر الؿصقن ،السؿقـ الحؾبل 506.6
( )5التقسقر يف الؼراءات السبع ،أبق طؿـرو الـداين  ،854الـشـر يف الؼـراءات العشـر ،ابــ الجـزري ،532.0
السـبعة يف الؼـراءات ،ابـ مجاهد ص216
( )1الحجة لؾؼراء السبعة ،أبق طؾل الػارسل  38 .3وما بعدها ،تػسقر إلقسل 852.80
( )2زاد الؿسقر ،ابـ الجقزي 50.4
( )3لؿزيد الـظر يف هذه الؼاطدة :مجؿـقع الػتـاوى ،ابــ تقؿقـة  ،560 ,568 .85الربهـان 7لؾزركشـل .8

=
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الؿطؾب الثاين :حؼقؼة إلقاس  وكبقتف.
الـص الؼرآين أن (إلقاس)  هق (إلقاس) ولقس ما
يػفؿ الـاضر مـ خالل قراءة ّ
سقاه مـ شخصقات إكبقاء أو الصالحقـ ،ومع ذلـؽ فؼـد ذكـر الـبعض أكـف لـقس إٓ
اسؿًا آخر لشخصقة أخرى ،ومـ ذلؽ:
أ .يعتؼــد الــبعض ّ
أن إلقــاس هــق إدريــس  7فؽؾؿــة إدريــس ،تؾػــظ إدراس،
وصــرأت طؾقفــا تغ ّقــرات يف بـقــة الؽؾؿــة فلضــحت إلقــاس -أو أن إلقــاس اســؿ آخــر
إلدريس  أو أكف لؼب لف ،وهق ققل ابـ مسعقد  ،وقال بف قتادة

والضحاك بـ

مزاحؿ ،وطؽرمة ،وطقـاض ومحؿـد بــ إسـحاق وروايـة ٓبــ طبـاس  ،فػـل ققلـف
تعــالك :ﱡ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ [الصــافات ،]805 :روي طـــ طبــد اهلل بـــ
مسعقد قال :إلقاس هق إدريس ،ويف مصحػف (وإن إدريس لؿـ الؿرسؾقـ)-
وقد يرى البعض أن ابـ مسعقد  يرى العؽس وهق أن إدريس هق إلقاس فػل
ققلــف تعــالك :ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [مــريؿ ،]23 :روى
ابـ أبل حاتؿ بسـد حسـف السققصل طـ ابـ مسعقد أكف قال :إكف إلقاس بعث إلك ققمف
أن يؼقلقا ٓ إلف إٓ اهلل ويعؿؾقا ما شاءوا فلبقا وأهؾؽقا -
فال كعرف بالضبط هؾ رأي ابـ مسعقد أن إدريس هق إلقـاس؟ أم أن إلقـاس هـق
=

 ،503أضقاء البقان 7لؾشـؼقطل  ،5.0ققاطد التػسقر ،خالد السبت  ،55.8فصقل يف أصقل التػسـقر،
مساطد الطقار ص805
( )8أخرجـف طــف ابــ أبل حـاتؿ بســد حســ  ،قال ابــ كثقـر :قــال ابـــ أبـل حــاتؿ حــدثـا أبـل حــدثـا أبــق
كعـقؿ حـدثـا إسـرائقؾ طــ إسـحاق طــ طبقـدة بــ ربقعـة طـــ طبــداهلل بـــ مسـعقد( -تػســقر ابـــ كثقـر
 -)02.1وذكــره البغــقي يف تػســقره ( )53.1طـــ ابـــ مســعقد ،وكــذلؽ :اإلتؼــان يف طؾــقم الؼــرآن،
السققصل  ،552.0تػسقر الؼـرصبل 882.82
( )0أخرجف الطربي يف تػسقره  62 .08طـ قتادة-
( )5تػسقر ابـ ططقة  ،155 .1الدر الؿـثقر ،السققصل  ، 254 .2تػسـقر ابــ كثـقر  ،02.1تػسقر الثعــالبل
 ،01.1تػسقر البغقي  ،53.1فتح الباري ،ابـ حجر 542.3
( )1تػسقر إلقسل  ،822.83تػسقر البغقي 53.1
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إدريس؟ قال الؼرصبل :وروي طـ ابـ مسعقد قـال :إسـرائقؾ هـق يعؼـقب ،وإلقـاس
هق إدريس -وقرأ( :وإن إدريس) وقـال طؽرمـة :هـق يف مصـحػ طبـد اهلل [يعــل ابــ
مســعقد] (وإن إدريــس لؿـــ الؿرســؾقـ) واكػــرد هبــذا الؼــقل  .قــال إلقســل:
والؿستػقض طـف أكف قرأ كالجؿفقر ّ -
ولعؾ هذه قراءة تػسقرية مـ ابـ مسعقد 
كؿا كان يؼرأ بذلؽ يف آيات أخرى-
الؿػسريـ اطتربت (إلقاس) هق الخضر .
ب .مجؿقطة مـ
ّ
ومـــفؿ مـــ رأى أكــف صــاحب لؾخضــر وصــديؼ لــفّ ،
وأن كؾقفؿــا مــا يــزال ح ّقــًا،
وبعــض هــمٓء يــرى ّ
أن إلقــاس مقكّــؾ بالػقــايف والؼػــار والخضــر مقكّــؾ بــالجزر
والبحار  ،وكؾ همٓء ,وأغؾبفؿ مـ الؿتصـقفة ,يؼقلـقن بخؾـقد اإلثــقـ يف الـدكقا
وأهنؿا آخر مـ يؿقت مـ بـل آدم ،وكان الحسـ يؼقل :قد هؾؽ إلقاس والخضر وٓ
كؼقل كؿا يؼقل الـاس .
ج .والبعض يرى ّ
أن إلقاس هق (القسع) -وضـعػ هـذا الؼـقل الؼرصبـل بؼقلـف:
وتــقهؿ قــقم أن القســع هــق إلقــاس ،ولــقس كــذلؽٕ 7ن اهلل تعــالك أفــرد كــؾ واحــد
بالذكر -
وجقز ققم أن يؽقن هق إلقاس بـ مضر جدّ الـبل - 
دّ .
ولؽـ الذي يتـاسب مع ضاهر أيات هق ّ
أن هذا آسؿ اسؿ أحد أكبقـاء اهلل غقـر
( )8تػســـقر الؼرصبـــل  ،882.82واكظـــر :تػســـقر الطـــربي  ،038.4تػســـقر الؿـــاوردي  ،31 .2تػســـقر
البغقي ،53 .1زاد الؿسقر ،ابـ الجقزي -46 .4
( )0تػسقر إلقسل 856.05
( )5وهق الذي رجحف أبق حقان (البحر الؿحقط )808.6
( )1إطراب الؼرآن ،الـحاس ،061.5
( )2تػسقر الـقسابقري  ،242.2التػسقر الؿظفري 810.5
( )3تػسقر الـقسابقري 242.2
( )4تػسقر الؼرصبل -55.4
( )5التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابـ جزي الؽؾبل 864.0
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تؾؽ إسؿاء التل وردت يف الؼرآن الؿجقد ،وأكّف بعث لفداية ققم يعبـدون إصــام،
ّ
فؽذبف أكثر الؼقم ،طدا مجؿقطة مـ الؿممـقـ الؿخؾصقـ الذيـ صدّ ققه-
كؿا أن إلقاس هق كػسف (إيؾقاء) الـبل الؿذكقر يف التقراة والـذي طاصـر الؿؾـؽ
(آجاب) الطاغقة الؿتج ّبر -

***

( )8التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر 833.05
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املبخح الجاىي
إلياض  عيد أٍل اللتاب
الؿطؾب إول :الـسب.
ذكر لـسب إلقاس  ،بؾ ٓ يعرفقن والديف؟ فؼد
لؿ يرد يف أسػار العفد الؼديؿ ٌ
ضفر يف التاريخ فجلة ،و لؿ تحدد التقراة أصـؾ (إيؾقـا) العـائؾل ،وٓ مــ أيــ جـاء؟
وكان ضفقره فجلة طؾك مسرح إحـداث دون مؼـدمات ،وٓ يعرفـقن حتـك مؽـان
مقلده -
وربؿا تؽقن شخصقة الـبل إلقاس  هل الشخصقة القحقـدة الغامضـة بالـسـبة
ٕهؾ الؽتاب ،والذي زادهـؿ طقّـًا يف ذلـؽ مـا ورد مــ كسـبتف يف الؽتـاب الؿؼـدس
بـ(إلقاس التّشبل) يف سبعة مقاضع  7وذلؽ كسبة إلك تشبة

مـ بالد جؾعاد -

سؿك (إيؾقا) يف الــص العـربي لؾعفـد الؼـديؿ (إيؾقـاهق) ،وكالهؿـا بؿعــك:
و ُي ّ
الرب هق إلفل  -أما يف أغؾب الـسخ الؿتلخرة الؿرتجؿة فقسؿك (إيؾقا) -
( )8حقاة إيؾقا والخدمة الـارية ،الؼس داود لؿعل ،ص-80
( 8( )0مؾقك  0 ، 05 :08 ، 84 :08 ، 8 :84مؾقك -)53 :6 ،5 :8 ، 5 :8
الـص يف سػر الؿؾقك[ :إيؾقا التشبل مـ مستقصـل جؾعاد] ،ولؽـ
( )5إصؾ يف تشبة أهنا مـ جؾعاد كؿا يف ّ
زطؿ بعض مػسري الؽتاب الؿؼدس أهنؿ لؿ يجدوا لفا اسؿًا قريبا يف آثار جؾعاد ،وكسـبقا (تشـبة) إلـك
مــا ورد يف التــقراة يف مقضــع آخــر وأهنــا  Thisbeتؼــع يف شــؿال الجؾقــؾ جـــقب قــادش كػتــالك ,أي
الؿـســقبة إلــك ســبط كػتــالل( - ,مققــع  :شــرح الؽتــاب الؿؼــدس  ,العفــد الؼــديؿ  ,إكبــا مؽــاريقس
 ،بتــــــاريخ
إســــــؼػ العــــــام  ,صقبقــــــت  , 8تػســــــقر ســــــػر صقبقــــــا
8155.80.05هـ -)-وإن صح هذا,ويف هذا كظر ,فقؽقن ايؾقا قد ولـد هــاك ثـؿ اسـتقصـ بعـد ذلـؽ
جؾعاد -ولؽـ أغؾب ممرخل أهؾ الؽتاب يؼقلقن أن تشبة مـ جؾعاد والتل هل بالد الؽـعـاكققـ (حقـاة
إيؾقا ،الؼس داود لؿعل ،ص-)882
( )1تحؿؾ جؾعاد معـك واسع يف التقراة يشؿؾ كؾ الؿـطؼة شرق إردن (سـػر التثـقـة  ،8 :51سـػر يشـقع
 ،6 :00سػرالؼضاة  ،8 :02سػر صؿقيؾ الثاين  -)8 ،6 :0أما يف العصر الحاضر ففل قرية أردكقـة مــ
قرى محافظة البؾؼاء(-مققع ويؽقبقديا :جؾعاد(.
ققتف ،ف-ب-ماير ،ص-81
وسر ّ
( )2حقاة إيؾقا والخدمة الـارية ،الؼس داود لؿعل  ،ص ،85وكذلؽ :حقاة إيؾقا ّ
( )3التحؼقؼ يف كؾؿات الؼرآن ،الؿصطػقي 812.8
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أما الؿمرخقن الؿسؾؿقن فؼد اجتفـدوا يف معرفـة كسـبف ،واختؾػـقا طؾـك أقـقال،
مـ أهؿفا:
أكف إلقاس بـ ياسقـ بـ فـحاص بـ العقزار بـ هارون بـ طؿران ،وهق ما رواه
ابـ إسحاق طـ وهب بـ مـبف  -وفقق أن السـد ضعقػ إلك وهب ،ففـق مؿـا لـقس
لف ذكر يف أسػار أهؾ الؽتاب-
وقــد جــاء يف روايــة الؽؾبــل ترتقــب آخــر ،ففــق :إلقــاس الـشــبل بـــ العــازر بـــ
هارون بــ طؿـران بــ قاهـت بــ ٓوي بــ يعؼـقب بــ إسـحاق بــ إبـراهقؿ طؾـقفؿ
السالم ،وط ّؾؼ طؾقف ابـ كثقر بلن فقف كظر 0

وققؾ إكف مــ سـبط يقشـع ،وهـق قـقل ال ُؼ َتبِ ُـل فقؿـا حؽـاه طــف ابــ طسـاكر ،

والؼرصبل -

ولؽـ ططاء بـ أبل رباح لؿ يجزم بسؾسؾة الـسب الؿذكقرة ،وإكؿـا يـرى أكـف:
مـ ذرية إبراهقؿ  - بدون اإلشارة هؾ هق مـ بـل إسرائقؾ أو مـ بـل إسؿاطقؾ-
الضحاك 7ففق يؼقل بلكف مـ ذرية إسؿاطقؾ - 
وخالػفؿ
ّ
أ ّما أيات الؼرآكقة فال تد ّلـا إٓ طؾك شلء واحد ،وأص ٍؾ طا ّم ّ
لؽؾ البشرية7
ٕن اهلل طز وجؾ قال :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [سقرة
إكعام-]53 ,51:
قال القاحدي :والعؾؿاء بالـسب يؼقلقن :الؽـاية تعـقد إلـك كـقحٕ 7كـف ذكـر يف
( )8تػسقر الطربي 62.08
( )0تػسقر ابـ كثقر 02.1
( )5اإلتؼان ،السققصل  ،536.0والؼتبل هق ابـ قتقبة الديـقري-
( )1تػسقر الؼرصبل  ،50.4فتح الؼدير ،الشقكاين -853.0
( )2القسقط ،القاحدي -061.0
( )3تػسقر الؼرصبل 56.4
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جؿؾــة مـــ طــدّ مـــ هــذه الذريــة يــقكس ولقصــًا ،وٓ شــؽ أهنؿــا لــؿ يؽقكــا مـــ ذريــة
إبراهقؿ  -وهذا هق ما د ّلـت طؾقـف أيـة 7فــخؾص مــ ذلـؽ أن مــ كسـبف إلـك بــل
إسرائقؾ فؾقس لف مستؿسؽ ٓ مـ رواية صحقحة ،وٓ كؼؾ طـ أهؾ الؽتاب-
والسمال الؿفؿ هـا :هؾ كان إلقاس  مـ بـل إسرائقؾ؟:
تؽاد تتػؼ كؾ الروايات وآجتفادات طـد الؿػسريـ طؾك أكف كان مـ أكبقاء بـل
إسرائقؾ ،طؾك خالف بقـفؿ يف ترتقبف بقـ إكبقـاء  -خـال مــ زطـؿ أن (إلقـاس) هـق
ِ
يـ َف ُف ْؿ ُمت ِػ ُؼ َ
ــ
قن َط َؾك َأك ُف َكبِ ٌّل م ْ
(إدريس)  -حتك قال الرازيَ :و َأما َأ ْك َث ُر ا ْل ُؿ َػ ِّس ِر َ
َأ ْكبِق ِ
اء َبـِل إِ ْس َرائِ َقؾ  -وقال البؼاطل :كان أحد بـل إسرائقؾ طـد جؿقع الؿػسـريـ
َ
إٓ ابـ مسعقد وطؽرمة وذلؽ ٓطتؼادهؿا بلكـف إدريـس ،وإدريـس  لـقس مــ
بـل إسرائقؾ اتػاقًا-
كؿا أن الرواية الؿشفقرة طـ وهب بـ مـبف أكف قال :كان الؼقؿ بلمر بـل إسـرائقؾ
بعد يقشع كالب بـ يقفـا ثؿ حزققؾ ثؿ لؿا قبض اهلل حزققؾ الـبل طظؿت إحـداث
يف بـل إسرائقؾ وكسقا ما كان مـ طفـد اهلل إلـقفؿ حتـك كصـبقا إوثـان وطبـدوها مــ
دوكف فبعث اهلل إلقفؿ إلقاس كبقًا -
وهق ما اضطر جؿاطة مـ الؿػسريـ بلن يؾزمقا أكػسفؿ بقجقد سبط مـ أسـباط
بـــل إســرائقؾ كــاكقا قــد اســتقصـقا يف (بعؾبــؽ) ،وطؾــك الؿشــفقر مـــ الروايــات
اإلسرائقؾقة أن الـذي أسـؽـفؿ هـق يقشـع بــ كـقن  حقـؿـا فـتح الشـام ،وكـان مــ
ضؿـفا الؿديـة الؿعروفة الققم ببعؾبؽ  ،قســؿفا طؾــك بـــل إسـرائقؾ وأحـؾ سـبطا
( )8القسقط ،القاحدي  ،062.0تػسقر الطربي -038.4
( )0بحسب ترتقب الؿمرخقـ الؿسؾؿقـ لشكبقاء ،فنن (إلقـاس) جـاء بعـد (حزققـؾ)  ،و(حزققـؾ) قصـتف
ذكـــرت مـــع ﱡ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﱠ [البؼرة-]015 :
ﲛ
( )5تػسقر الرازي 525.03
( )1كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل 055.83
( )2تػسقر الطربي  ،263.0تػسـقر الؼرصبـل  ،882.82الــدر الؿـثــقر ،السـققصل  ،422.8زاد الؿسـقر،
ابــ الجـقزي  ،58.4تػسقر البغقي 003.8
( )3تػسقر إلقسل  ،855.80تػسقر الؼرصبل 882.82
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مـفا ببعؾبؽ وكقاحقفا ،وهؿ السبط الذيـ كان مـفؿ إلقاس -
وبعؽس الشائع يف أوساط الؿػسريـ الذيـ تؾؼقا هذه الروايـات بـالؼبقلُ ،
يؿقـؾ
ُ
الباحث إلك أن إلقاس  لؿ ُ
يؽ مــ بــل إسـرائقؾ قـط ،وأن الصـحقح أكـف كـان مــ
ققمف الؼاصـقـ بؿديـة بعؾبؽ-

الؿرويات .
الؿطؾب الثاين :كؼد
ّ

هـــاك شــبف اتػــاق بــقـ الؿػســريـ إلــك ّ
أن إلقــاس  كــان مبعقثــًا إلــك مديـــة

(بعؾبؽ ) ،وهل إحدى مدن بالد الشام ّ ،
ٕن (بعؾ) هق اسؿ ذلؽ الصــؿ و (بـؽ)
تعـل مديـة ،ومـ تركقب هاتقـ الؽؾؿتقـ كحصؾ طؾك كؾؿة (بعؾبؽ) -
ومع اتػاقفؿ طؾك أكف ُأرسؾ إلـك أهـؾ بعؾبـؽ ،فؼـد وقعـقا يف ّ
فـخ اإلسـرائقؾقات
التل تؽاد تتػؼ طؾك أن إلقاس إسرائقؾل بعث إلك إسرائقؾققـ مثؾف-
وسلضــرب صــػحًا طـــ كثقــر مـــ الؿرويــات اإلســرائقؾقة التــل هــل يف حؼقؼتفــا
هشــقؿ ٓ يؼــػ أمــام الـؼــد الشــرطل والتــاريخل  ،وأكتػــل بالروايــة الؿشـــفقرة
ٌ
الؿـسقبة لقهب بـ مـبف ،وقد جاءت بصقغ متعددة ولؽـل أسرد روايـة الطـربي لفـا،
وهل السـد القحقد يف هذه الؼصـة ,طؾـك حـدّ بحثـل ,إلـك وهـب بــ مـبـف فؼـد قـال
( )8كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل 055.83
( )0بعؾبؽ :هـل مــ مـدن لبــان أن ،وبالتحديـد يف شـؿال سـفؾ البؼـاع وشـرق هنـر الؾقطـاين ،وتبعـد طــ
العاصؿة بقروت حقالل  55كؿ مـ كاحقة الشؿال الشرقل -وهل قديؿة البـاءُ ،فتحت بصؾحٍ أيـا َم طؿـر
(سـة81هـ) ،وكان ٕهؾفا صـؿ يسؿك (بعالً) فسؿقت بف ،واسؿ الؿقضع ( َبـؽ) -قـال يـاققت :بـالػتح
ثؿ السؽقن وفتح الالم والباء الؿقحدة والؽاف مشـددة :مديــة قديؿـة فقفـا أبـقـة طجقبـة وآثـار طظقؿـة
وقصقر طؾك أساصقـ الرخام ٓ كظقر لفا يف الدكقا ،بقـفا وبقـ دمشؼ ثالثة أيام وققؾ اثـا طشـر فرسـخًا-
( معجؿ البؾدان )125.8
( )5أخرجف الطربي يف تػسقره ( )208 .82طـ الضحاك ،وابـ زيد ،وكـذلؽ هـق يف تػسـقر ابــ أبـل حـاتؿ
 ،5002.82وذكره ابـ ططقة يف تػسقره ( )151 .1وزاد كسبتف لؾحسـ-
( )1أكثر مــ أصـال يف سـرد الروايـة اإلسـرائقؾقة لؾؼصـة هـق الثعؾبـل يف تػسـقره :الؽشـػ والبقـان ,825.5
 ،835ثؿ كؼؾفا طـف البغقي مؾخصة  ،25,20.4ثؿ كؼؾفا الخازن مؾخصـة طــ البغـقي ،03,02.1
وقد كسبفا الثعؾبل إلك محؿد بـ إسحاق بــ يسـار والعؾؿـاء مــ أصـحاب إخبـار -وسـاقفا بـالؿعـك
مطقلة صاحب التػسقر الؿظفري 810,851.5
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الطربي :حدثـا ابـ حؿقد ،قال :ثـا سـؾؿة ،طــ محؿـد بــ إسـحاق ،طــ وهـب بــ
مـبف  ،وفقفا  :إن اهلل قبض ِح ْزققؾ ،وطظؿت يف بـل إسـرائقؾ إحـداث ،و ُكسـقا مـا
كــان مـــ طفــد اهلل إلــقفؿ ،حتــك كصــبقا إوثــان وطبــدوها دون اهلل ،فبعــث اهلل إلــقفؿ
إلقاس ---الخ

 ،وٓ أرغب بتسقيد البحث بذكر الروايـة بطقلفـا ولؽــ مؾخصـفا:

أكف كان قد آمـ بف مؾؽفؿ ثؿ ارتدّ بسبب زوجتف القثـقة ،واستؿروا طؾك ضاللتفؿ ولؿ
يممـ بف مـفؿ أحد فدطا اهلل طؾقفؿ فحبس طــفؿ الؼطـر ثـالث ســقـ  -وأكـف لؿـا دطـا
طؾقفؿ بحبس الؿطر جفدوا جفدا شديدا ،وقال لفؿ :إكؽؿ قد هؾؽتؿ جفدا وهؾؽـت
البفائؿ والشجر بخطاياكؿ فاخرجقا بلصـامؽؿ وادطقها فـنن اسـتجابت لؽـؿ فـإمر
كؿا تؼقلقن ،وإٓ طؾؿتؿ أكؽؿ طؾك باصـؾ فترتكقهنـا فـادطقا اهلل فقػـرج طــؽؿ فؼـالقا
أكصػت فػعؾـقا فؾـؿ يسـتجب لفـؿ فعرفـقا ضـاللفؿ فؼـالقا ادع اهلل لــا فـدطا فلرسـؾ
الغقث لؽـفؿ بؼقا طؾك ما كاكقا طؾقف مـ الضالل -إلك أن ختؿت الرواية :فؾؿـا رأى
ذلؽ إلقاس مـ كػرهؿ ،دطا ربف أن يؼبضف إلقف ،فقريحف مـفؿ ،فؼقؾ لف فقؿا يزطؿـقن:
اكظر يقم كذا وكذا ،فاخرج فقف إلك بؾد كذا وكذا ،فؿاذا جاءوك مـ شـلء فاركبـف وٓ
هتبف ،فخرج إلقاس وخرج معف القسع بـ أخطقب ،حتك إذا كان يف البؾد الذي ُذكر لف
يف الؿؽان الذي ُأمر بف ،أقبؾ إلقف فـرس مــ كـار حتـك وقـػ بـقـ يديـف ،فقثـب طؾقـف،
فاكطؾؼ بف ،فـاداه القسع :يا إلقاس ،يا إلقاس ما تلمرين؟ فؽان آخر طفدهؿ بـف ،فؽسـاه
اهلل الريش ،وألبسف الـقر ،وقطع طـف ّ
لذة الؿطعؿ والؿشرب ،وصار يف الؿالئؽة ،فؽان
إكسقا مؾؽقا أرضقا َسؿاويا  -ويتضح مـ الرواية أكف ُرفـع إلـك السـؿاء وأكـف اكتؼـؾ مــ
حالتف اإلكساكقة إلك الحالة الؿالئؽقة -
قال ابـ كثقر بعد أن سرد هذه الرواية يف تػسقره :هؽذا حؽاه وهب بـ مـبف طـ
أهــؾ الؽتــاب واهلل أطؾــؿ بصــحتف

 -وقــال أيضــًا :فػــل هــذا كظــر ،وهــق مـــ

( )8تػسقر الطربي66,64.08 ،
( )0كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل 055.83
( )5تػسقر ابـ كثقر08.1 ،
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اإلسرائقؾقات التل ٓ تصدق وٓ تؽذب بؾ الظاهر أن صحتفا بعقدة واهلل أطؾؿ
ولل وقػات مع هذا اإلسـاد:
أوًٓ :يف اإلسـاد رجالن مـ الضعػاء فال تؼبؾ راويتفؿا وهؿا :محؿد بــ حؿقـد
التؿقؿل الرازي  ،وسـؾؿة بــ الػضـؾ إبـرش  -هـذا مـع أن ابــ إسـحاق

لـؿ

( )8قصص إكبقاء ،ص516
( )0محؿد بـ حؿقد بـ حقان التؿقؿل ،أبق طبـد اهلل الـرازي ت (015هــ) ،وثؼـف بعضـفؿ كلحؿـد بــ حـبـؾ
وابـ معقـ ،وإكثر طؾك تضعقػف 7مثؾ أبل زرطة وقال يعؼقب بـ شـقبة السدوسـل :محؿـد بــ حؿقـد
الرازي كثقر الؿـاكقر  -وقال البخاري :حديثـف فقـف كظـر -وقـال الـسـائل  :لـقس بثؼـة -وقـال إبـراهقؿ بــ
يعؼقب الجقزجاين :رديء الؿذهب غقر ثؼة -وقال صـالح بــ محؿـد إسـدي الحـافظ :كـان أحاديثـف
تزيد وما رأيت أحدا أجرأ طؾك اهلل مـف ،كان يلخذ أحاديث الـاس فقؼؾب بعضـف طؾـك بعـض -وقـال أبـق
كعقؿ :سؿعت أبا حـاتؿ الـرازي يف مـزلـف وطــده جؿاطـة مــ مشـايخ أهـؾ الـري وحػـاضفؿ لؾحـديث،
فذكروا ابـ حؿقد فلجؿعقا طؾك أكف ضعقػ يف الحديث جدا ،وأكف يحـدث بؿـا لـؿ يسـؿعف ،وأكـف يلخـذ
أحاديث ٕهؾ البصرة والؽقفـة فقحـدث هبـا طــ الـرازيقـ( -هتـذيب التفـذيب  804.6وتـاريخ بغـداد
 026.0ومقزان آطتدال  16.5وشذرات الذهب  885.0وتـذكرة الحػـاظ  34.0تـاريخ اإلسـالم
ـاحب ط ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـب -ثـؿ
َجائ َ
الحـد ْيثَ ،ص ُ َ
 8008.2التاريخ الؽبقر  )36.8قال الذهبلَ :و ُه َق َم َع إِ َما َمتـف ُمـْ َؽ ُـر َ
ِ ِ
قالَ :قدْ َأ ْك َث َر َطـْ ُف ا ْب ُـ َج ِر ْي ٍر فِل ُك ُتبِ ِفَ -و َو َق َع َلـَا َح ِد ْي ُثف َطالِقًاَ -و َ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ
ٓ َت ْر َك ُـ الـ ُ
ػس إِ َلك َما َي ْلتل بِف َ ,ف ُ
( -,سقر أطالم الـبالء )222.88
( )5سؾؿة بـ الػضؾ إبرش إكصاري مقٓهؿ ،أبق طبد اهلل إزرق الرازي تقيف بعد 862هـ ،صاحب ابــ
إسحاق وراوي مغازيف وأشفر الرواة طـف ،قال البخاري :طـده مـاكقر ،ووسؿف أبق زرطة بالؽذب ،وقال
أبق حاتؿ :محؾف الصدق ،ىف حديثف إكؽار ٓ ،يؿؽـ أن أصؾؼ لساين فقف بلكثر مـ هذا ،يؽتب حديثـف وٓ
يحـتج بـف -وقــال الـسـائل :ضــعقػ -وذكـره ابـــ حبـان ىف كتــاب الثؼـات  ،وقــال :يخطـ ويخــالػ-
(الجـــرح والتعـــديؾ  ،835 . 1كتـــاب الؿجـــروحقـ  ،554 . 8هتـــذيب الؽؿـــال ،522.88مقـــزان
آطتدال  ،860 . 5هتذيب التفذيب  ،825 . 1شذرات الذهب  -)505 . 8إٓ أن روايتـف لؾؿغـازي
َـان َق ِق ّيـًا فِـل ال َؿغ ِ
طـ ابـ إسحاق مؼبقلة طــد الؿحـدثقـ ،يؼـقل الـذهبل :ك َ
َـازي( -سـقر أطـالم الــبالء
-)22.6
( )1محؿد بـ إسحاق بـ يسار الؿـدين الؼرشـل الؿطؾبـل ،صـاحب الؿغـازي ،قـال ابــ الؿـديـل  :ثؼـة ،لـؿ
يضعف طـدي إٓ روايتف طـ أهؾ الؽتاب -وثؼف ابـ الؿبارك وابـ حبان وقال الدارقطـل :اختؾػ إئؿـة
فقف  ،ولقس بحجة ،إكؿا يعترب بف -وقال أبق حاتؿ الرازي :يؽتب حديثف -وقال أبق زرطة :صدوق  -وهـق
مشفقر بالتدلقس طـ الضعػاء والؿجفقلقـ وصػف بـذلؽ أحؿـد والـدارقطـل وغقرهؿـا ،وقـال شـعبة:
صدوق ،وقال أحؿد :حسـ الحديث ،وقال ابـ الؿديـل :حديثف طـدي صحقح ،وقال ابـ معقـ :ثؼـة،
ولقس بحجة ،وقال الـسائل :لقس بالؼقي ،وكذبف مالؽ ،ويحقك الؼطان ،ووهقب بــ خالـد( -الجـرح
والتعــديؾ  ،861 ,868 .4هتــذيب التفــذيب  ،55.6تــذكرة الحػــاظ  ،835.8مقــزان آطتــدال . 5

=
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يسؾؿ مـ الؽالم فقـف أيضـًا -وقـد قـال طبـدالرحؿـ الؿعؾؿـل يف كؼـده لفـذا اإلســاد:
محؿد بـ حؿقد ُمتّفؿ ،وسؾؿة كثقر الخطل يليت بؿــاكقر ،وابــ إسـحاق مـدلس ولـؿ
يصرح بالسؿاع

-

ثاكق  :أن اإلسـاد إلك وهب جاء مضطربًا 7فتارة يرويف ابـ إسحاق طـ وهب 7
وتارة طـ بعض أهؾ العؾؿ 7وتارة يرويف بنسؼاط مـ روى طـف
صـح اإلســاد إلـك وهـب يبؼـك أكـف يف دائـرة اإلسـرائقؾقات التـل
ثالث  :حتك ولق ّ
يـبغل أن تؽقن تحت مجفر الـؼد الشرطل والعؼؾل-
الؿحرفة القـقم ،والتـل زادت
طؿا هق يف التقراة
ّ
رابع  :لؿ يخرج ما يرويف وهب ّ
تحريػًا بعد وفاة محؿد -
فقتضــح لـــا مـــ ذلــؽ أن ك ســبتفؿ كبــل اهلل (إلقــاس) إلــك بـــل إســرائقؾ ،مـــ
إغؾقصات التاريخقة التل ّ
الؿػسـريـ والؿـمرخقـ  ،وهـق ففـؿ
زل فقفـا كثقـر مــ
ّ
دخؾ طؾقفؿ مـ (اإلسرائقؾقات) التل روت قصصًا طجقبة وغريبة لفذا الـبل -
والـذي يؿقــؾ إلقـف الباحــث أن (إلقــاس)  بُعـث إلــك قـقم مـــ (الػقـقؼقــقـ)،
وتسؿ ك الؿـطؼة التل تؼع فقفا (بعؾبـؽ) ومـا حقلفـا بـلرض كـعـان ،وقـد اسـتخدم
الؿػسرون لػـظ الؽـعـاكققـ طؾـك كـؾ الؿـطؼـة القاقعـة يف بـالد الشـام  ،وكـذلؽ
استخدمفا ممرخق ومػسرو العفد الؼديؿ  -وبحسب الؿـمرخقـ فـنن الؽـعـاكققـ
=

 ،142 , 135صبؼات الحػاظ  ،43 ,42تاريخ بغـداد  ،051,081.8ويف مؼدمـة طقـقن إثـر ،ابــ
سقد الـاس  84,4.8أققال يف الطعـ طؾقف ،والدفاع طـف)-
( )8الـؽت الجقاد ،إبراهقؿ بـ سعقد الصبقحل 516.8
( )0تػسقر الطربي 64.08 ،
( )5الؿرجع السابؼ65,64.08 ،
( )1الؿرجع السابؼ65.08 ،
( )2تــاريخ إمــؿ والؿؾــقك ،الطــربي  ،558.8التحريــر والتـــقير ،ابـــ طاشــقر  ،83،84. 82تــاريخ ابـــ
خؾدون 64 . 0
( )3تاريخ مختصر الدول ،ابـ العربي ص  ،53القفقد يف تاريخ الحضارات إولك ،لقبقن ص  ،51تاريخ
العالؿ ،هامرتـ  ،822.0آرام دمشؼ وإسرائقؾ ،فراس السقاح ص  ،60كؼد الـص التقرايت ،الصؿادي

=
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(الػقـقؼققـ) استؼروا طؾك ساحؾ البحر إبقض الؿتقسط ،وذلؽ حقالك مـتصـػ
إلــػ الثالــث ق-م ،واصؾــؼ طؾــقفؿ الققكــان اســؿ الػقـقؼقــقـ ،وضؾــقا يؿارســقن
كشاصفؿ يف هذه الؿـطؼة حتك مـتصػ الؼرن إول ق-م -

***

=

ص  ،015القفقد يف العالؿ الؼديؿ ،مصطػك كؿال ،سقد فرج ص 33
( )8معالؿ تاريخ الشرق إدكك الؼديؿ ،طصػقر ،ص 045,040
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املبخح الجالح
امليَج الدعوي يف قصة إلياض 
الؿطؾب إول :أسالقب ووسائؾ مـ خلل أيات.
الـاضر يف ثـايا قصص إكبقاء يف الؼرآن سقخرج بقؼـقـ أن ّ
كـؾ قصـة ذكـرت إكؿـا
جـاءت لحؽؿــة وأهــداف ٓ تغـــل طـفــا الؼصــة إخــرى ،فإهــداف مـــ قصــة كــقح
تختؾػ يف كقاحٍ مـفا طـ قصة مقسك ،وقصة مقسك طـ قصة طقسـك طؾـقفؿ السـالم
جؿقعًا ---وهؽذا-
وقد تل ّمؾت مؾ ّقًا يف البحث طـ حؽؿة ذكر قصة إلقاس  مـع ققمـف يف الؼـرآن

ُ
الؼـرآن الحـديث طــ مئـات
الؽريؿ ،وما الشلء الؿؿ ّقز فقفـا حتـك تـذكر ،بقـؿـا َت َـر َك
ِ
والحؽؿ يف
إكبقاء الذيـ تتؼارب أهداف قصصفؿ مع ما ُذكر يف الؼرآن ،فلغـت العرب

ٍ
أخبار ذات أهداف مؽرورة-
تؾؿس
الؼصص الؿذكقرة طـ ّ
ورأيت أن قصة إلقاس  تؿ ّقزت بالتالل:

 .8طبادة (بعؾ) مـ أطظؿ ما ُفتـ بـف الــاس يف التـاريخ طـرب مئـات الســقـ ،ويف
مقاقع شاسعة مـ العالؿ -وٓ تزال آثاره شاهدة طؾك ذلؽ حتك يقمـا هذا ،ومـا تـزال
آثــار مديـــة بعؾبــؽ تــدل طؾــك آثــار هــذه العبــادة  -وأصــبح مــزار ًا لؾســائحقـ ،وكــان
إولك أخذ العربة والعظة مـ مصقر الؼقم السابؼقـ-
 .0لؿ يؽـ ُكػر ققم (إلقـاس) مــ جــس الشـرك يف العبـادة وتقحقـد إلقهقـة،
كحال ققم كقح وهـقد وصـالح ---وغقـرهؿ طؾـقفؿ السـالم جؿقعـا -بـؾ ضـاهر أيـة:
ﱡوتــذرون أحســـ الخــالؼقـﱠ أهنــؿ أشــركقا يف تقحقــد الربقبقــة يف جاكــب الخؾــؼ
والرزق ،وصرفقا العبادة كامؾة لبعؾ ٓ سقاه ،مع اطرتاففؿ بلن اهلل أحسـ الخـالؼقـ-
أيضـا ،وكـقع مــ الؽػـر الصـارخ بصـرف العبـادة
ففق شرك يف إلقهقـة ويف الربقبقـة ً
بالؽؾقة لغقر اهلل-
( )8يف ضالل الؼرآن ،سقد قطب 0664.2
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والـاضر يف مؼاصد سقرة الصافات سقجد لفا ارتباصًا طؿقؼًا وواضحًا بلهـداف
قصة إلقاس  يف ثـاياها ،فؼد كان مـ أطظـؿ مؼاصـدها إثبـات وحداكقـة اهلل تعـالك،
وسقق دٓئؾ كثقرة طؾك ذلؽ ،دلت طؾك اكػراده بصـع الؿخؾققات العظقؿة التـل ٓ
قبـؾ لغقــره بصـــعفا ،وهــل العــقالؿ السـؿاوية بلجزائفــا وســؽاهنا وٓ قبــؾ لؿـــ طؾــك
إرض أن يتطرق يف ذلـؽ -وإثبـات أن البعـث يعؼبـف الحشـر والجـزاء -وقـد جـاءت
قصة إلقاس يف طؿؼ هذا الفدف ،وقـد سـقؼت يف مسـاق الؼصـص مــ قبؾفـا وبعـدها
لتؽقن كرباسًا لدطقة محؿد  مـع ققمـف ،بـدطقة الرسـؾ مــ قبؾـف ،وكقـػ كصـر اهلل
رسؾف ورفع شلهنؿ وبارك طؾقفؿ -وأدمج يف خالل ذلؽ شلء مـ مـاقبفؿ وفضـائؾفؿ
وققهتؿ يف ديـ اهلل وما كجاهؿ اهلل مـ الؽروب التل حػت هبؿ -
وجاءت قصة إلقاس  بعد الؽالم طؾك رسؾ ثالثة مـ أصحاب الشرائع :كقح
وإبراهقؿ ومقسك ،وكاكت قصتف بداية الخرب طـ ثالثـة أكبقـاء :إلقـاس ولـقط ويـقكس
طؾقفؿ الصـالة والسـالم ،ومـا لؼـقه مــ قـقمفؿ وذلـؽ كؾـف شـقاهد لتسـؾقة الرسـقل
محؿد  وققارع مـ الؿقطظة لؽػار قريش -
ومـ قرأ أيات التل معـا بعقـ البصقرة سقستؾفؿ خطقصًا طريضة يف مـفج كبـل
اهلل إلقاس يف الدطقة إلك اهلل سبحاكف ،وكثقـر مـفـا يتػـؼ مـع مــفج غقـره مــ إكبقـاء،
فتش ـ ّؽؾ بــذلؽ صريؼــًا مضــقئًا لؿـــ أراد أن يســؾؽ دروب إكبقــاء واقتػــاء آثــارهؿ
وآقتداء هبداهؿّ ،
تقصؾ إلقـف الباحـث يف مــفج إلقـاس  مــ خـالل
أهؿ ما ّ
ولعؾ ّ
أيات ،ما سقذكره طؾك سبقؾ التؼريب ٓ الرتتقب ،فؽان كالتالل:
بلهؿ الؿفؿات:
 .8البدء يف الدطقة ّ
فــدطاهؿ إلــك اهلل طــز وجــؾ وهنــاهؿ طـــ طبــادة مــا ســقاه ،وأن يرتكــقا طبــادة
ّ
وجـؾ وتـرك الشـرك بـف 7ففـق
صـؿفؿ  -وبـدأ بـلهؿ الؿفؿـات وهـق تقحقـد اهلل طـز
( )8التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر 23/32
( )0الؿرجع السابؼ 832.05
( )5تػسقر ابـ كثقر 02.1
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وتػضؾ طؾقفؿ بالـعؿ-
سبحاكف رهبؿ الذي خؾؼفؿ،
ّ
ويتضح مـ سقاق أيات أن مدار التؼقى هق تقحقد اهلل ،وآلتجا ُء إلقف ،وال ُبعـد
طـ كؾ ما سقاه ،والرجقع إلك اهلل يف كؾ شلء ،وآطتؿاد طؾقف يف كؾ حال -
وآستػفام هـا :ﱡأتدطقن بعالًﱠ لؾتقبقخ واإلكؽار والتسػقف ،و(تدطقن) بؿعــك
تعبــدون ،فــنن الــدطاء يســؿك طبــادة ،كؿــا قــال ســبحاكف :ﱡ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ...ﱠ [غــافر ]32 :ولــؿ يؼــؾ
(طـ دطائل) ،وهذا يدل طؾـك أن الـدطاء يـراد بـف العبـادة -ويحتؿـؾ أن يؽـقن الؿـراد
بدطقهتؿ هذا الصـؿ دطـقة الؿسـللة وأهنـؿ يسـتغقثقن هبـذا الصــؿ وإن لـؿ يركعـقا لـف
ويسجدوا لف -

ويظفر مـ اسؿف (القاس) بحسب الـص الققكاين أو (إيؾقـاء) العـرباين
أن رسالتف جاءت مطابؼة لؿعــك اسـؿف :الـرب هـق إلفـل -فؿــ اسـؿف كـان
هدفــف إســؿك :اهلل هــق معبــقدي ٓ معبــقد ســقاه -ولــذلؽ كــان صــادحًا
ققتف ،ومـ اهلل إطاكتف-
وصادطًا بالتقحقد يف وجف القثـقة ،فؿـ اهلل ّ
وضاهر أية أن همٓء كاكقا يعبدون البعؾ وٓ يعبـدون اهلل ،ويـرون أن
(البعؾ) هـق الـرب الـذي يجـب أن يطـاع وأن يخشـك ،وطؾـك هـذا فقؽـقن
ققلف :ﱡأتدطقن بعـال وتـذرون أحســ الخـالؼقـﱠ طؾـك ضـاهره -ويحتؿـؾ
أهنؿ يدطقن البعـؾ ويـدطقن اهلل ،ولؽــ مــ دطـا غقـر اهلل ودطـا اهلل فـنن اهلل
غـــل طـــف ،فقؽــقن كالتــارك لــدطاء اهلل ،وطؾــك هــذا فقؽــقن إلقــاس جعؾفــؿ
تاركقـ هلل ٕهنؿ أشركقا بف ،ومـ أشرك باهلل معف غقره فـاهلل غــل طــف وكلكـف
لؿ يعبد اهلل ،وطؾك هذا فنما أن يؽقكقا قد تركقا اهلل طؾك سـبقؾ الحؼقؼـة إذا
( )8البحر الؿديد ،ابـ طجقبة 384.1
( )0تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص041
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كــاكقا يعبــدون البعــؾ وٓ يعبــدون اهلل ،وإمــا أن يؽقكــقا قــد تركــقا اهلل طؾــك
سبقؾ الحؽؿ إذا كاكقا يعبدون البعؾ ويعبدون اهلل -
 .0أسؾقب الؿؼاركة بقـ الؿعبقدات:

ِِ
(و َت َذ ُر َ
قـ) يؼقل :و َتدطقن طبادة أحسـ َمـ ققؾ لف
ون َأ ْح َس َـ ا ْل َخالؼ َ
فػل ققلفَ :
خالؼ ّ -
ولعؾ أية تشقر أيضًا حسب الظاهر إلك إشقاء التل يصـعفا اإلكسان بعد
سؿل بالخالؼ ،رغؿ أكّف تعبقر مجازي -ورأي
أن يغ ّقر شؽؾ الؿقاد الطبقعقة ،ومـ هـا ّ
ابـ ططقة يميد أكف مـ حقث ققـؾ لسكسـان طؾـك التجـقز إكـف يخؾـؼ ،وجـب أن يؽـقن
ِِ
قـﱠ إذ خؾؼف اخرتاع وإيجاد مـ طدم وخؾؼ اإلكسان مجاز -
تعالك ﱡ َأ ْح َس َـ ا ْلخالؼ َ
 .5وصػ اهلل بؿا يـاسب أن يتقجفقا إلقف بالعبادة:
وأهؿ تؾؽ الصػات :أ .الخؾـؼ -ب.الـرزقٕ -ن الـداطل ٓ يـدطق إٓ بؽشـػ
ضر أو إلباس كػع ،فؽان ٓ يجقز أن يدطق إٓ مـ يؼدر طؾك إطدام ما يشاء وإيجاد ما
يريد ،وهذا سبب استخدام إلقاس  طبارة :ﱡأحسـ الخالؼقـﱠ وهق مــ ٓ يحتـاج
يف اإليجاد واإلطدام إلك أسباب-
فالعدول طـ اسؿ (اهلل) الذي يختص بف إلك طبارة ﱡأحسـ الخالؼقـﱠ ٓ ،بد لـف
مـ حؽؿة ،والحؽؿة هـا هل إقامة الحجة طؾقفؿ بعـدم صـالحقة معبـقدهؿ لؾعبـادة،
ٕكف ٓ يستطقع الخؾؼ ،واهلل وحده هق الـذي يؼـدر طؾـك الخؾـؼ ،فـاهلل تعـالك أحســ
الخالؼقـ ،و ّ
كؾ مـ خؾؼ شقئا فاهلل تعالك أحسـ مـف خؾؼًا -
ـرب كػســف ،بــؾ ر ّبــاه اهلل ورزقــف ،وكــان
ولؿــا كــان اإلكســان يعؾــؿ يؼقـــًا أكــف لــؿ يـ ّ
اإلحسان أطظؿ طاصػ لسكسان ،فؼد ب ّقـ إلقاس  لفؿ ذلؽ ،مـذكر ًا لفـؿ بنحسـان
اهلل إلقفؿ بالرتبقة بعد الخؾؼ مـ العدم وهل أطظؿ تربقة -
( )8الؿرجع السابؼ ص042
( )0تػسقر الطربي 63.08
( )5تػسقر ابـ ططقة 151.1
( )1تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص041
( )2كظؿ الدرر ،البؼاطل 052.83
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لهؿ
إن اسـتخدام إلقـاس  لفـذه الؿعــاين لفـق أفضـؾ مـ ّبــف لؾعؼـؾ والتػؽقـر ،فـ ّ
وولـل
قض ّقة يف حقاة اإلكسان هل أن يعرف مـ الذي خؾؼـف؟ ومــ هـق مالؽـف ومر ّبقـف
ّ

كعؿتف؟

 .1حسـ صريؼة العرض:
فالؿالحظ أكف استخدم( :أٓ تتؼقن) وابتعد طـ إمـر الؿباشـر الـذي قـد يـم ّدي
إلك تـػقر الؿخاصـب -و(أٓ) هــا أداة تحضـقض وحـث ،ولقسـت أداة طـرض فؼـط7
يحضفؿ طؾك هذا-
ٕكف ٓ يؼصد طرض التؼقى طؾقفؿ ،ولؽـف ّ
وهذا ّ
يدل طؾك تؾطػ إلقاس  يف دطقة ققمـفٕ ،كـف قـال ﱡأٓ تتؼـقنﱠ ،وهـذا
يــزل
لؾعرض والحث ،ولؿ يؼؾ لفؿ :اتؼقا اهلل -مع أن باستطاطتف أن يـلمرهؿ ،ولؽــ ّ
كؾ مخاصب ّ
وكؾ حال بؿـزلتف وبؿا يؾقؼ بف ،وبحسب ما تؼتضقف مصؾحة الدطقة-
والصحقح يف مػعقل التؼقى هفـا أكف طام ،فؽلكف يؼقل :أٓ تتؼقن اهلل ،أٓ تتؼـقن
الـار ،أٓ تتؼقن يقم الحساب -فحذفت أية الؿػعقل لتشؿؾ كؾ ذلؽ ،وٓ يـبغل إذا
صٕ 7ن هـذا يعتـرب كؼصـًا يف تػسـقر
دلت أية طؾك معـك أطؿ أن كؼقـدها بؿعــك أخـ ّ
أية بؾ إذا جاءت أيـة طامـة فؾتبـؼ طؾـك طؿقمفـا ،وإذا جـاءت مطؾؼـة ف ْؾ َت ْب َـؼ طؾـك
إصالقفا -

ّ
الحث وآستعطا :
.2
ـؿ َو َرب
اهلل َرب ُؽ ْ
وذلؽ بذكر معبقد آبائفؿ إولقـ وهق اهلل سـبحاكف :ﱡ َ
آ َبــائِ ُؽ ُؿ ْإَولِــق َـﱠ فقـــاديفؿ الـبــل  :ذلــؽ معبــقدكؿ أيفــا الـــاس الــذي
ورب آبائؽؿ الؿاضـقـ قـبؾؽؿ،
يستحؼ مـؽؿ العبادة :ربؽؿ الذي خؾؼؽؿّ ،
يضـر وٓ يـػـع  -قـرأ حؿـزة والؽسـائل
ٓ الصـؿ الذي ٓ يخؾؼ شقئا ،وٓ ّ
ِ
اهلل ربؽــؿ ورب آبــائؽؿﱠ ُ
صــب َبــدَ ً
ٓ أو صــػة
كــؾ ذلــؽ بالـ
وطاصــؿ :ﱡ َ
( )8تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص 045وص058
( )0تػسقر الطربي 66.08
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َ
البـاققن كـؾ َ
ذلـؽ
ٕحسـ الخالؼقـ ،لقؽقن الؽالم فقف وجف واحـد  ،وقـرأ
بالرف ِع طؾك ال َؼ ْط ِع وآستئـاف  -وقد ُروي طــ حؿـز َة أكـف كـان إذا َو َص َـؾ
ػ َر َفـع -وقـد استحســفا السـؿقـ الحؾبـل جـد ًا ،وزطـؿ أن
ب ،وإذا َو َق َ
ك ََص َ

الروا َيت ْقـ  -وقال الطربي بعد ذكره لؾؼراءتقـ :والصـقاب
فقفا َج ْؿعًا بقـ ِّ
مـــ الؼــقل يف ذلــؽ طـــدكا أهنؿــا قراءتــان متؼاربتــا الؿعـــك ،مــع استػاضــة
الؼراء ،فبلي ذلؽ قرأ الؼارئ فؿصقب
الؼراءة هبؿا يف ّ

-

والؿراد هـاّ :
كؾ مـ هق أول لفؿ ،فشؿؾ ذلؽ آباءهؿ إقربقـ ،و َمـ قبؾفؿ إلـك

آدم  - والظاهر هـا ّ
أن الؿشركقـ يف زمان إلقاس ،قالقا ,كؿا قال الؿشـركقن يف
إولقـ ،فلجاهبؿ إلقاس  بؼقلف :ﱡاهلل
محؿد  ,إكّـا كتّبع ســ أجدادكا ّ
زمان كب ّقـا ّ
إولقـﱠ-
ورب آبائؽؿ ّ
ر ّبؽؿ ّ
كؿا أن يف ذكر أباء إولقـ إشـارة إلـك أن اهلل  هـق الـذي بقـده خؾـؼ الحقـاة
والؿقت ،فنن همٓء أباء إولقـ أماهتؿ اهلل ،فقذكّر همٓء بلهنؿ سقف يؿقتقن كؿا
مات آباؤهؿ إولقن -واإلكسان إذا كان لف قؾب وذكر بالؿقت ،وأكف سقف يـتؼؾ مـ
حقاة العؿؾ إلك حقاة الجزاء فالبد أن يؾقـ قبؾف ،وأن يعؿؾ لؾدار الؿستؼبؾة -
 .3ذكر سبب اإلكؽار:
ففق حقـ قال لفؿ( :أٓ تتؼقن) فنن ما أكتؿ طؾقـف يؼتضـل شـر ًا صـقيالً ،وطـذابًا
وبقالً ،وما أكتؿ طؾقف مـ السؽقن والدطة يؼتضل أكف ٓ خـقف طــدكؿ أصـالً ،وذلـؽ
غاية الجفؾ وآغرتار بؿـ تعؾؿقن أكف ٓ خالؼ لؽؿ وٓ رازق غقـره -ولؿـا كـان هـذا
( )8السبعة ،ابـ مجاهد ص ،216العـقان يف الؼراءات ،أبـق الطـاهر ص ،830حجـة الؼـراءات ،ابــ زكجؾـة
ص382
( )0الدر الؿصقن ،السؿقـ الحؾبل 505.6
( )5تػسقر الطربي 66.08
( )1كظؿ الدرر ،البؼاطل 053.83
( )2تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص044
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اإلكؽــار ســببًا لسصــغاء ،كــرره مػصــحًا بســببف فؼــال :ﱡأتــدطقن بعـالًﱠ  -يؼــقل
اهللَ ،و َق َال ا ْل َؽ ْؾبِل َأ َٓ َت َخا ُف َ
قن ﱠ َأ ْيَ :أ َٓ َت َخا ُف َ
الرازي :ﱡ َأٓ َتت ُؼ َ
قن ِط َبا َد َة َغ ْق ِر اهللِ-
قن َ
ُ
ـال َذكَـر مـا ُهـق السـبب ل ِ َـذل ِ َؽ ا ْل َخـق ِ
اط َؾؿ َأك ُف َلؿا َخق َف ُفؿ َأو ًٓ َط َؾك سـبِق ِؾ ْ ِ
ف
ْ
َ ُ
اإل ْج َؿ ِ َ َ َ
َ
ْ
َو ْ ْ
ِِ
قن َب ْع ًال َو َت َذ ُر َ
َف َؼ َالَ :أ َتدْ ُط َ
قـ -
ون َأ ْح َس َـ ا ْلخالؼ َ
الـص الؼرآين ذكـر اسـؿ الصــؿ صـريحًا (بعـؾ)،
والذي يؾػت آكتباه هـا أن ّ
بقـؿــا أغػــؾ يف أغؾــب قصــص إكبقــاء ذكــر معبــقدات أقــقامفؿ ,ســقى قــقم كــقح
ومحؿد طؾقفؿا الصالة والسالمّ ،,
السر يف ذلؽ يرجع إلك ثالثة أمقر:
ولعؾ ّ
 . 8افتتان كثقر مـ الــاس هبـذا الصــؿ ،ف فـق معبـقد بـالد الشـام جؿقعفـا :أي
سقرية ولبــان وشـرق إردن وفؾسـطقـ قبـؾ الؿـقالد الؿسـقحل ،وكـان كـذلؽ يف
جـقب جزيرة العرب ويف العراق أيضًا ،حقـث يبـدو أكـف مــ آلفـة الجــس العربـل
الرئقسة -
 . 0استؿرار الػتـة بف أزمـ ًة متطاولة-
 .5كاكقا يرون فقف أكف الؿتصرف يف أحقال العـالؿ مــ دون اهلل ،اسـتؼال ً
ٓٓ
تبعًا 7حتك تركقا طبادة اهلل بالؽ ّؾقة-
 .4استخدام الحجج العؼؾقة:
لؼد كان أسؾقب إلقاس قائؿًا طؾك اإلقـاع ،حقـث بــك اسـتػفامف باسـتغراب
مـ ققمف الذيـ كاكقا يعبـدون إلفـًا مــ دون اهلل ،ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [الصــافات ]803 ,802 :وكلكــف يؼــقل
لفؿ :كقػ لؾعؼؾ اإلكساين الذي خؾؼف اهلل يف أحســ تؼـقيؿ أن يؼبـؾ طبـادة صــؿ مــ
صـع يديف ،ويرتك طبادة مـ خؾؼف ابتدا ًء ،ورزقف ور ّباه  ،فقا لؾغرابة!
ومـ أجؾ القصقل إلك اإلقـاع ال ػؽري السؾقؿ ،وحتك يؽقن لدى الػرد قـاطة
( )8كظؿ الدرر ،البؼاطل 051.83
( )0تػسقر الرازي 525.03
( )5التػسقر الحديث ،محؿد طزة دروزة 006.1
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حؼقؼقة مـ داخؾ كػسف ،فنكف يـبغل أن كسؾؽ مسـؾؽ الـبـل  الـذي كـاقش وأقــع
بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة ،والجدال بالتل هل أحسـ -
 .5القصػ الب ّقـ لؾؿـؽر القاقع مع فصاحة الؾسان:
الػصاحة :مؾؽـة تعـقـ صـاحبفا طؾـك أحســ التعبقـر طــ الؿؼصـد يف سـفقلة
الؿؼقمات إساسقة الؿطؾـقب
أهؿ
ّ
ويسر -وتعدّ الػصاحة والؼدرة طؾك البقان مـ ّ
تقافرها لدى ّ
كؾ داطقة -وهذا أمر معؾقم بداهة 7إذ إن مباشرة إفراد بالخطاب مؿا
يرسخ صقرة واضحة طـ شخص ّقة الؼائد لدى أتباطـف ،كؿـا أكـف يسـاهؿ يف تقضـقح
إفؽار بشؽؾ كبقر -و يبؼك أيضًا مع ذلؽ أن البقان والخطاب ،كؾؿا كـان فصـقحًا
بؾقغًا كان لف تلثقر ووقع طؾك كػقس الؿسـتؿعقـ وقؾـقهبؿ -وصـدق الـبـل  حـقـ
قال« :إن مـ البقان لسحر ًا » -
َان ا ْلؿ َؾؼب بِالر ِش ِ
قد ا ْل َؽاتِ ِ
ـقل َل ْـق قِ َ
ـب َي ُؼ ُ
قن َب ْع ًـال َو َتـدَ ُط َ
قـؾَ :أ َتـدْ ُط َ
ــ
قن َأ ْح َس َ
وك َ ُ ُ
َان َقدْ َتحص ُؾ فِ ِ
ِِ
قف ِر َطا َي ُة َم ْعـَك الت ْح ِس ِ
قـَ -أ ْو َه َؿ َأك ُف َأ ْح َس ُـَِٕ ،ك ُف ك َ
قـ َو َج َقا ُب ُفَ :أن
ْ ُ
ا ْل َخالؼ َ
آن َلقس ْت َِٕج ِؾ ِر َطاي ِـة َه ِـذ ِه الت َؽـال ِ ِ
ِ
قػَ ،ب ْـؾ َِٕ ْجـ ِؾ ُقـق ِة ا ْل َؿ َعـاكِل َو َج َزا َل ِـة
ْ
َف َص َ
َ
اح َة ا ْل ُؼ ْر ْ َ
ْإَ ْل َػ ِ
اظ  -وقد أصال إلقسل يف الجقاب طـ ذلؽ بتسعة أجقبة ولؿ يرجح بقـفـا،
ّ
ولعؾ أحسـفاّ :
أخص مـ (يذر)ٕ 7كف بؿعــك تـرك الشـلء مـع اطتــاء بـف،
أن (يدع)
ّ
بشفادة آشتؼاق كحق اإليداع فنكف ترك القديعة مع آطتـاء بحالفا ،ولفذا يختـار لفـا
مـ هق مـمتؿـ ،وكحـقه مقادطـة إحبـاب ،وأمـا (يـذر) فؿعــاه الـرتك مطؾؼـًا أو مـع
آطراض والرفض الؽؾل ---إذ الؿراد تبشقع حالفؿ يف اإلطراض طـ رهبؿ  -وهق
الؿعـــك الــذي أ ّكــده البؼــاطل بؼقلــف :ومــادة ( َو َذر) تــدور طؾــك مــا يؽــره ،فــالؿعـك:
( )8إخالق اإلسالمقة ،حبـؽة 022.8
( )0أخرجـف البخـاري يف (صـحقحف)،كتاب الطـب ،بـاب (إن مــ البقـان لسـحر ًا) ،020.82 ،حـديث رقـؿ
 72151ومالــؽ يف (الؿقصــل) ،كتــاب الؽــالم ،بــاب مــا يؽــره مـــ الؽــالم بغقــر ذكــر اهلل ،بــرقؿ ،8455
 7653.0وأبـــق داود يف (ســـــف) ،كتـــاب إدب ،بـــاب مـــا جـــاء يف التشـــدق بـــالؽالم ،بـــرقؿ ، 2226
 7126.1والرتمذي يف (ســف) ،كتاب الرب ،باب ماجاء يف أن مـ البقان لسحر ًا  ،برقؿ 0206
( )5تػسقر الرازي 521 .03
( )1تػسقر إلقسل 851,855.80
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وترتكقن ترك الؿفؿؾ الذي مـ شلكف أن يزهد فقف ،ولق ققؾ :وتـدطقن  ,هتافتـًا طؾـك
الجـاس لؿ يػد هذا واكؼؾب الؿراد -
 .6التخقيػ مـ اهلل:
فػــل ققلــف ســبحاكف( :فؽــذبقه فــنهنؿ لؿحضــرون) يؼــقل :فــنهنؿ لؿحضــرون يف
طذاب اهلل فقشفدوكف  -وإكؿـا أصؾؼـف اكتػـاء مــف بالؼريــة ،أو ٕن ِ
اإلحضـار الؿطؾـؼ
مخصقص بالشر طرفًا  -والػاء هـا لؾسببقة :أي :فبسبب تؽذيبفؿ إهنؿ لؿحضرون،
لؿحضرون ،أي محضرون إلقـا يقم الؼقامة وسقجازون طؾك ذلؽ ،وأما ققل مـ قال
أهنؿ محضرون يف الـار فػل ذلؽ كظـرٕ 7كـف لـؿ يسـبؼ لؾــار ذكـر ،واهلل تقطـد هـمٓء
بــلهنؿ ســقف يحضــرون إلــك اهلل وســقف يجــازيفؿ -وطؾــك هــذا فقؽــقن آســتثـاء
مـؼطعًا ،والؿعـك :لؽـ طباد اهلل الؿخؾصقـ سقف يـجقن مـ هذا الحضقر ،أي مـ
العذاب الذي يرتتب طؾك هذا الحضقر -
رب العالؿقـ ،فقف مـا فقـف مــ التخقيـػ والرتهقـب،
واإلحضار يف حدّ ذاتف أمام ّ
مػر وٓ مفرب ،ويرت ّقب حقـفـا الؿسـلء طؼقبتـف ،ويؾؼـك جـزاءه ،فـالؿمدى
حقث ٓ ّ

واحد يف اإلحضار -خصقصًا وأن فعؾ (اإلحضار) ُكسب إلـك الؿجفـقل ،فالؿشـرك
أحؼر مـ أن يـسب اهلل إحضاره لذاتف العؾ ّقة ،وكؿ مــ جــد اهلل مــ هـق مسـتعدّ لفـذه
الؿفؿة وهذا التؽؾقػ! والؿشرك يف ّ
حضر ٓ محالة أمام مالؽ يقم الدّ يـ-
كؾ حال ُم
ٌ
وقد تلكد إحضاره بؿمكديـ مـ الحروف ّ
(إن) و(الالم) :ﱡفنهنؿ لؿحضرونﱠ-
وققؾ :إن اهلل لؿ يفؾؽ ققم إلقاس  الؿؽذبقـ بدطقتف ،فؼد ققؾ إكف بعد مقسك
لؿ يفؾؽ الؿؽذبقـ بعذاب آستئصال ،وقد بعـث اهلل يف كـؾ أمـة كـذير ًا ،وبـالطبع أن
إلقــاس بعــد مقســك ،لــذا فؼقمــف لــؿ يفؾؽــقا لــذا قــال اهلل فــقفؿ :ﱡفؽــذبقه فــنهنؿ
لؿحضرونﱠ -
( )8كظؿ الدرر ،البؼاطل 052.83
( )0تػسقر الطربي 66.08
( )5تػسقر البقضاوي 84.2
( )1تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص045
( )2الربهان ،الزركشل 58.5
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وط ّؾؾ الزركشل هذا الرأي بؼقلف :أن اهلل تعالك قال يف سقرة الصافات :ﱡفـاكظر
كقػ كان طاقبة الؿجرمقـﱠ وهذا يؼتضل طاقبة رديئة ،ولفذا ذكـر قصـة القـاس دون
غقرها ولؿ يذكر إهالك ققمف بؾ قال :ﱡفؽذبقه فنهنؿ لؿحضرونﱠ

-

و(الػاء) يف ققلف ﱡفؽـذبقهﱠّ ،
تـدل طؾـك الرتتقـب والتعؼقـب ٓ الرتاخـل ،ومـع
ذلؽ ٓ بدّ مـ وجقد مفؾة مـاسبة بقـ الؿعطقف طؾقف قـد تؼصـر أو تطـقل ،إذ الـزمـ
مرتوك لؽؾ شلء بحسبفٕ 7ن ذلؽ أمر كسبل يختؾػ باختالف آطتبار  -وهل هـا
دا ّلة طؾك التؽذيب السريع بـدطقة إلقـاس  ،ودلقـؾ طؾـك أن اإلكسـان مفؿـا بؾـغ يف
طرض الدطقة إلك اهلل وبقاهنا والعظة فنكف ٓ يستؾزم أن يمثر فقؿـ وجف الخطـاب إلقـف
ٕن إلقاس طرض الدطقة طرضًا رققؼًا وبقـ لفؿ إدلـة طؾـك أن اهلل وحـده مسـتحؼ
لؾعبادة ومع ذلؽ كذبقه-
فؾــؿ يـ ُ
ـؽ إلقــاس مؼصــرا وٓ فشــؾ يف دطقتــفٕ ،كــف أدى مــا طؾقــف وهــق الــبالغ
والفداية ،فؾق أراد اهلل هبمٓء خقر ًا ٓكؼادوا لؾفدى -

ومؼقماتف .
الؿطؾب الثاين :مؼامات إلقاس 
ّ
ومؼقمـات إللقـاس  ،وتر ّتـب
برزت ضؿـ أيات ,رغؿ قصـرها ,مؼامـات
ّ
طؾقفا جزاءات ياكعات 7أما الؿؼامات فؽاكت كالتالل:
 .8العبقديــة هلل :وقــد جــاء وصــػف بــذلؽ يف ققلــف ســبحاكف :ﱡإكــف مـــ طبادكــاﱠ،
ومؼام العبقدية هق أشرف صػات الؿخؾقققـ وأطظؿفا وأجؾفا ِ ،
وذكـر إلقـاس 
بقصــػ العبقديــة الؿضــافة هلل تعــالك تـقيــف بــف وتؼريــب ،وذلــؽ اصــطالح غالــب يف
ِ
ِ
والعباد مضافًا إلك ضـؿقره تعـالك كؼقلـف :ﱡ ﱅ ﱆ ﱇ
العبد
الؼرآن يف إصالق
ﱈ ﱉﱊ ﱠ [ ص ،]84 :وققلــــف :ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ[ص]12 :
( )8الؿرجع السابؼ 58,52.5
( )0مغـل الؾبقب ،ابـ هشام ص081
( )5تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص055
( )1أضقاء البقان ،الشـؼقطل 5.5
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وققلف :ﱡ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ[الزخرف. ]35 :

 .0اإليؿان :وقد جاء يف أية :ﱡإكف مـ طبادكا الؿممـقـﱠ ،والؿراد الثـاء طؾقف
هبذا الؿؼام والؿـزلة ،وإذا طؾؼ الثـاء أو طؾـؼ الحؽـؿ طؾـك وصـػ فنكـف يؼـقى بؼقتـف
ويضعػ بضعػف ،والثـاء معؾـؼ هــا بالعبقديـة واإليؿـان ،فؽؾؿـا كـان اإلكسـان أقـقى
طبادة كان أحؼ بالثـاء ،وكؾؿا كان اإلكسان أققى إيؿاكًا كان أحؼ بالثـاء -
 .5اإلحســان :وهــق مؾؿــح واضــح مـــ ققلــف ســبحاكف :ﱡإكــا كــذلؽ كجــزي
لب اإليؿان ،وروحف وكؿالف ،وهـذا الؿؼـام يجؿـع
الؿحسـقـﱠ ،ومؼام اإلحسان هق ّ
جؿقع الؿؼامات الػاضؾة ،فجؿقعفا مـطقية فقف -
فاإلحسان يشؿؾ آحسان يف العبـادة ،ويشـؿؾ اإلحسـان إلـك الخؾـؼ بالـدطقة-
ٕن اإلحسان كقطان 7إول :الػعؾ الحسـ ،واإلحسان الثـاين :إططـاء الحســ وهـق
الخقر ،فإول مـ ققلفؿ :أحسـقا يف كذا ،والثاين مـ ققلفؿ :أحسـ إلك فالن -
وٓ ّ
شؽ أن اإليؿـان والعبقديـة هلل هؿـا مـبـع اإلحسـان ،واإلحسـان يـم ّدي إلـك
اكضؿام الؿحسـ لصػقف الؿخؾصقـ الذيـ يشؿؾفؿ سالم اهلل-
الؿؼقمات يف أيات فؽاكت:
أما
ّ
 .8الرسالة :ولذلؽ سؿك اهلل الـبل إلقاس يف سقرة الصافات بلكف (مرسؾ)
أي رسقل :ﱡوإن إلقاس لؿـ الؿرسؾقـﱠ ،وهق إمر الذي دفع ابـ حجر لقر ّد طؾـك
مـ زطؿ أكف لقس بـبل بؼقلف :وأغرب ابـ التقـ فجزم أن إلقاس لقس بـبل وبـاه طؾك
ققل مـ زطؿ أكف أيضًا حل ،وهق ضعقػ أطـل كقكف حقًا ،وأما كقكف لقس بـبل فـػـل
باصؾ ،فػل الؼرآن العظقؿ ﱡوإن إلقاس لؿـ الؿرسؾقـﱠ فؽقػ يؽقن أحـد مــ بــل
آدم مرسالً ولقس بـبل؟

.

( )8التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر 52,06.05
( )0تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص025
( )5مدارج السالؽقـ ،ابـ الؼقؿ 126.0
( )1التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر 048.05
( )2فتح الباري ،ابـ حجر  030.6م
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ّ
ولعؾ مـ زطؿ أكف لقس بـبل ا ّتؽل أيضًا طؾـك وصـػف بالصـالح فؼـط يف
قـــــقل الؿـــــقلك طـــــز وجـــــؾ :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ

[إكعــام ]52 :وهــل كظــرة مجتــزأة ٓ ،الســقاق يخــدمفا ،وٓ مــا ورد يف
أيــات إخــرى بســقرة الصــافات ،فثـــاء اهلل ,طــز وجــؾ ,طؾــك هــمٓء
إكبقاء الؿذكقريـ يف أية ومـفؿ إلقاس ,طؾقفؿ السـالم أجؿعـقـ ,بـلهنؿ
مـ الصالحقـ ،يؼتضل أن اهلل هقلهؿ بصالحفؿ لحؿؾ الرسالة والـبقة-
جؾل طؾك مـ زطؿ أن إكبقاء لؿ يممروا بالتبؾقغ ،فنذا لؿ يؼؿ
والؼرآن ير ّد بشؽؾ ّ

إكبقاء طؾقفؿ السالم بقاجب التبؾقغ فؿــ الـذي سـقؼقم بـف إذن -وكـؾ الرسـؾ أكبقـاء
وكؾ إكبقاء صالحقن وكؾ الصالحقـ مـلمقرون بـالتبؾقغ مـا دام الصـالح يف قؾـقهبؿ
وأطؿالفؿ-

 .0الصلح :وصػ اهلل سـبحاكف إلقـاس يف سـقرة إكعـام بلكـف (مــ
الصـــــالحقـ) ،وذلـــــؽ يف ققلـــــف تعـــــالك :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮊ [إكعــام ]52 :فؼــد طــدّ القــاس رديــػ زكر ّيــا ويحقــك وطقســك
طؾقفؿ جؿقعـًا السـالم ،ويف هـذا إشـارة الـك ّ
أن هدايتـف واجتبـاءه وتػضـقؾف
كان مـ كقع هدايتفؿ طؾقفؿ السالم-
وهــذا الؿعـــك مـظــقر يف كـ ّـؾ مــقرد ذكــرت أســؿاء إكبقــاء طؾــقفؿ
السالم يف مؼام ذكر فضؾفؿ واجتبائفؿ وهدايتفؿ وكقػ ّقة سـؾقكفؿ والعؿـؾ
ّ
برسالتفؿ ،ولـقس يف أيـات دٓلـة طؾـك تؼـدّ م زمـاهنؿ أو ّ
تـلخره ،فنكّـف أمـر
الـبـقة والرسـالة والفدايـة والتبؾقـغ -فقسـتػاد
ما ّدي تاريخل ٓ ربط فقف الـك ّ
مـ أية الؽريؿة ّ
والتقجـف
التجرد وآكؼطاع
أن إلقاس  كان يف حالة مـ
ّ
ّ
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التا ّم والتبتّؾ الخالص والعبقد ّية الؽامؾة -
ومـ الخطل اطتؼاد أن الصالح قد يؽـقن صـالحًا يف كػسـف فؼـط ،بـدون
أن يؽــقن لــف دور يف إصــالح أخــريـ -فــنن مـــ مؼتضــك الصــالح ققامــف
بقاجب اإلصالح لؿجتؿعف وققمف ،وإٓ لؿ يؽـ صالحًا بالؿعـك الؽامـؾ-
وٓ يؿؽـ أن تؼبؾ طؼقدة الؼرآن بقجقد اكػصام بقـ الصالح واإلصالح-
ّأما الجزاءات والـتائج فؽاكت كالتالل:
 .5جزاء الؿحســقـ :وذلـؽ أن الجـزاء مــ جــس العؿـؾ ﱡإكـا كـذلؽ كجـزي
الؿحسـقـﱠ فؽؿا أحسـ إلقاس  يف طبادة اهلل فؼد أحسـ اهلل إلقف ،وقد قـال اهلل 

يف سقرة الرحؿـ ﱡهؾ جزاء اإلحسـان إٓ اإلحسـانﱠ يعــل مـا جـزاء اإلحسـان إٓ
اإلحســان  -وقــد بـ ّقـ اهلل طظــقؿ فضــؾف طؾــك طبــاده الــذيـ أحســـقا حقــث يجــزيفؿ
بالحسـك وزيادة كؿا قال تعالك :ﱡلؾذيـ أحسـقا الحسـك وزيادةﱠ-
 .3بؼــاء الثـــاء طؾقــف إلــك يــقم الــديـ :فػــل ققلــف تعــالك :ﱡوتركـــا طؾقــف يف
أخريـﱠ يؼقل :وأبؼقـا طؾقف الثـاء الحسـ يف أخريـ مـ إمؿ بعـده  -وقـد قـال
جؿاطة مـ الؿػسريـ مـفؿ مجاهد وغقره :وتركـا طؾـقفؿ يف أخـريـ الثــاء الحســ
ولسان الصدق لشكبقاء كؾفؿ ،وهذا قـقل قتـادة أيضـًا ،وتػسـقر الؿـرتوك هــا بؾسـان
الصدق والثـاء الحسـ تػسقر بالزم السالم ومقجبف ،وهق الثـاء طؾقفؿ وما جعؾ لفؿ
مـ لسان الصدق الذي ٕجؾف إذا ذكروا سؾؿ طؾقفؿ -
وقد جاء الثـاء طؾك إلقاس طؾقف الصالة والسالم بسبب ما اتصـػ بـف مــ كؿـال
اإلحسان وتؿام العبقدية واإليؿان ،وجفاده يف الدطقة إلك التقحقدّ 7
وكؾ مـ اتصػ
( )8التحؼقؼ يف كؾؿات الؼرآن الؽريؿ ،الؿصطػقي 812.8
( )0تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص025
( )5تػسقر الطربي 66.08
( )1جالء إففام ،ابـ الؼقؿ ص124
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بـذلؽ كالـف مـــ الثــاء بؼــدر مـا اتصــػ بـف ،ولـذلؽ كــان الثــاء طؾـك إلقـاس  أكثــر
وأطظؿ -وهذا الثـاء يشـؿؾ كـؾ إزمــة مؿــ سـقليت بعـده إلـك يـقم الـديـ  7أي ّ
إن
ا ُ
ٓمؿ الؼادمة سقف لـ تـسك الجفقد الؽبقرة التل بذلفا إكبقاء الؽبار مـ أجؾ حػظ
التقحقــد ،وســؼاية شــجرة اإليؿــان ،ومــا دامــت الحقــاة مقجــقدة يف هــذه الــدكقا فـ ّ
ـنن
رسالتفؿ ستبؼك ح ّقة وخالدة -وسقبؼك الثــاء طؾـقفؿ حســا وسـالما يف أخـريـ بؿـا
حصؾ مـف مـ كؿال الدطقة إلك اهلل طز وجؾ-
 .4ســـلم اهلل طؾقـــف :وذلـــؽ ضـــاهر مــــ ققلـــف ســـبحاكف :ﱡســـالم طؾـــك إل
ياسقـﱠ ،والسالم مـ اهلل تعالك يعـل السـالمة مــ الـؼـائص والعقـقب التـل تعـرتي
البشر ،ومـ الثـاء الؼبقح القاقع طؾقف مـ غقرهؿ -
أما السالم مـ البشر ففق اسـؿ جـامع ّ
لؽـؾ خقـرٕ 7كـف إضفـار الشـرف واإلقبـال
الؿس ّؾؿ طؾقف بؽؾ ما يريد  ،وهذا الؿعـك قد جاء يف قراءة ابـ مسعقد [وتركــا
طؾك َ
طؾقف يف أخريـ -سالمًا ]---بالـصب ،ويظفر لـا هبذه الؼراءة معـك جديد ًا آخر ،ففق

دل طؾك أن الؿرتوك هق السالم كػسف -ولق كان السالم مـؼطعًا مؿا قبؾف ٕ ّ
ي ّ
خؾ ذلؽ
بػصاحة الؽالم وجزالتف ،وتلمؾ هذا بحال السامع إذا سـؿع ققلـف :ﱡوتركــا طؾقـف يف
أخريـﱠ كقػ يجد قؾبف متشققًا متطؾعًا إلك تؿام الؽالم واجتـاء الػائدة مــف ،وٓ
يجد فائدة الؽالم اكتفت وتؿت لقطؿئـ طـدها بؾ يبؼك صالبا لتؿامفا وهـق الؿـرتوك-
ومعؾقم أن هذا السالم هق سالم العالؿقـ طؾقف ،كؾفؿ يسؾؿ طؾقف ويثـل طؾقـف ويـدطق
لف فذكره بالسالم طؾقف فقفؿ -
وحتك طؾك قراءة (آل ياسقـ) يدخؾ الـبل إلقاس  دخـق ً
ٓ أولقـًا وٓ ّ
شـؽ يف
ذاك ،قال الـحاس :كلكف واهلل أطؾؿ جعؾ اسؿف إلقاس وياسقـ ثؿ سؾؿ طؾك آلف 7أي:
أهؾ ديـف ومـ كان طؾك مذهبف ،وطؾؿ أكـف إذا سـؾؿ طؾـك آلـف مــ أجؾـف ففـق داخـؾ يف
( )8كظؿ الدرر ،البؼاطل 053.83
( )0تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص013
( )5كظؿ الدرر ،البؼاطل 053.83
( )1جالء إففام ،ابـ الؼقؿ ص 138,125
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السالم 7كؿا قال الـبل « :الؾفؿ ّ
صؾ طؾك آل أبل أوىف » ففق داخؾ فقفؿ ٕكف هـق
الؿراد بالدطاء ،وقال  : ﱡ َأ ْد ِخ ُؾقا َآل فِ ْر َط ْق َن َأ َشد ا ْل َع ِ
ذابﱠ [غافر- ]13 :

الؿطؾب الثالث :صػات أتباع إلقاس الؿممـقـ.
أشارت أيات إشارة واضحة إلـك أتبـاع إلقـاس  الؿـممـقـ الـذيـ اسـتجابقا
لدطقتف ،يف ثالث آيات:
 .8ﱡ إٓ طباد اهلل الؿخؾصقـﱠ وهل صريحة فقفؿ-
 .0ﱡسالم طؾك آل ياسقـﱠ وهل صريحة طؾك قـراءة (آل) ،ووجـف يف تقجقـف
قراءة (إلقاسقـ)-
 .5ﱡإكا كذلؽ كجزي الؿحسـقـﱠ فؼد جاءت بعد ﱡسالم طؾـك آل ياسـقـﱠ

فد ّلت طؾك أهنؿ يدخؾقن ضؿـًا يف مـزلة (الؿحسـقـ)-
وهذه أيات الثالثة تضـؿـت ثـلث صـػات لفـؿ ،وكتقجـة رفـع اهلل هبـا ذكـرهؿ
وأطؾك شلهنؿ ،وخ ّؾد هبا يف الؼرآن مققػفؿ ،وهل كالتالل:
 .8العبقدية هلل :فػل ققلف :ﱡإٓ طباد اهلل الؿخؾصقـﱠ يؼـقل :فـنهنؿ يحضـرون
يف طذاب اهلل ،إٓ طباد اهلل الذيـ أخؾصـفؿ مــ العـذاب  -وإقـرب يف هـمٓء أهنـؿ
الذيـ طؾؿقا ما لفؿ مـ مجامع العظؿة فعؿؾـقا بؿـا طؾؿـقا فؾـؿ يـدطقا غقـره سـبحاكف
ولؿ يؽذبقا 7وقـد وصـػفؿ اهلل بؿـا أشـار إلقـف مــ القصـػ بالعبقديـة واإلضـافة إلـك
آسـؿ إطظـؿ فؼـال :ﱡطبـاد اهللﱠ ثـؿ وصـػفؿ بـــ ﱡالؿخؾصـقـﱠ أي :لعبادتـف فؾـؿ
يشركقا بف شقئًا جؾقًا وٓ خػقًا ،فـنهنؿ كـاجقن مــ العـذاب  -وربؿـا كـان التقحقـد
مقجقد ًا فقفؿ مـ سابؼ والشرك صارئ ،وقد بؼقت مـفؿ بؼقة طؾك التقحقـد ،وهـق مـا
( )8أخرجف أبق داود يف ســف ،كتاب الزكاة رقؿ الحـديث ( ، )8262وابــ ماجـة يف ســـف ،كتـب الزكـاة رقـؿ
الحديث (- )8463
( )0إطراب الؼرآن ،الـحاس 061.5
( )5تػسقر الطربي 66.08
( )1كظؿ الدرر ،البؼاطل 053.83
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أشار إلقف الرازي .

وكؿا أن يف أية بقان أن العباد الؿخؾصقـ ٓ يــالفؿ طـذاب هـمٓء ،لؽــ ذلـؽ
يعـؿ اهلل تعـالك
العذاب هق الذي يؽقن يف أخرة قطعًا ،أما يف الـدكقا فنكـف يقشـؽ أن ّ
قصر الصالح يف إمر بالؿعروف والـفـل طــ
الصالح والػاسد بالعذاب وٓسقؿا إذا ّ
الؿـؽر -
وقـــد رأى بعـــض الؿػســـريـ يف آســـتثـاء أكـــف اســـتثـاء مـؼطـــع مــــ مثبـــت -
ِ
ٌ ِ
ــ
والصحقح أكف استثـا ٌء
متصؾ م ْـ فاط ِؾ ﱡفؽذبقهﱠ وفقف دٓلـ ٌة طؾـك أن يف ققمـف َم ْ
ِ
ح َضـرونﱠ
اس ُت ْثـُقا -وٓ
ُ
ــ ضـؿقر ﱡ َل ُؿ ْ
يجقز َأ ْن يؽقكقا ُم ْس َت ْثـَ ْقـ م ْ
لؿ ُي َؽ ِّذ ْبف ،فؾذلؽ ْ
ٕكـف ي ْؾـزم َأ ْن يؽقكـقا مـْــدَ رجقـ فـقؿـ كَـذب ،لؽــفؿ لــؿ يحضـروا لؽـقكِفؿ طبــاد اهللِ
ُ ْ َ
َ
َ
َ ْ
َ
َ َ ُ
ِ
ِ
صـقر
الؿ ْخؾصقـ -وهق َب ِّق ُـ الػسادُ ٓ -يؼال :هق مسـتثـك مــف اسـتثـا ًء مـؼطعـًإ 7كـف َي ُ
ُ
ِ
الؿعـك :لؽـ طبا َد اهلل الؿخؾصقـ مـ غقر هـمٓء لـؿ ُي ْح َضـروا -وٓ حاجـ َة إلـك هـذا
ٍ
بقجف ،إذ بف َي ْػ ُسدُ َك ْظ ُؿ الؽال ِم -
وحاصــؾ هــذا أن اهلل وصــػفؿ بصــػة :العبقديــة هلل -والعبقديــة كقطــان :طامــة
وخاصة 7فالعبقدية العامة طبقدية أهؾ السؿقات وإرض كؾفؿ هللّ ،برهؿ وفاجرهؿ،
مممـفؿ وكـافرهؿ ،ففـذه طبقديـة الؼفـر والؿؾـؽ -وأمـا الــقع الثـاين فعبقديـة الطاطـة
والؿحبة واتباع إوامر 7وإكؿا اكؼسؿت العبقدية إلك خاصـة وطامـة ٕن أصـؾ معــك
الؾػظة الذل والخضقع ،يؼال :صريؼ مع ّبد إذا كان مذلالً بقطء إقدام ،وفـالن ط ّبـده
لؽـ أولقاءه خضعقا لف وذ ّلقا صقطًا واختقـار ًا واكؼقـاد ًا ٕمـره وهنقـف،
الحب إذا ذ ّلؾفّ ،
وأطداؤه خضعقا لف قفر ًا ورغؿًا-
فالخؾؼ كؾفؿ طبقد ربقبقتف ،وأهؾ صاطتف ووٓيتف هؿ طبقد إلفقتف ،وٓ يجـلء يف
( )8تػسقر الرازي 521.03
( )0تػسقر سقرة الصافات ،ابـ طثقؿقـ ص051
( )5تػسقر ابـ كثقر 02.1
( )1الــدر الؿصــقن ،الســؿقـ الحؾبــل  ،505.6وكالمــف مســتؼك مـــ كــالم أبــل حقــان (البحــر الؿحــقط
)800.6
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الؼرآن إضافة العباد إلقف مطؾؼًا كفذه أية إٓ لفمٓء -
 .0آصطػاء واإلخلص :فؼد وصـػفؿ سـبحاكف بــﱡالؿخ َؾصـقـﱠ وهـل صـػة
(طبــاد اهلل) ،وهــق بػــتح الــالم :إذا أريــد الــذيـ أخؾصــفؿ اهلل لقٓيتــف ،وبؽســرها :أي
الذيـ أخؾصقا ديـفؿ هلل -فؼرأه كافع وطاصؿ وحؿزة والؽسـائل وأبـق جعػـر وخؾـػ
بػتح الالم -وقرأه ابـ كثقر وابـ طامر وأبق طؿرو ويعؼقب بؽسر الالم َ -وا ْل َؿ ْعـَك
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
است َْخ َؾ َص ُـف ْؿ مِـ ْـ
اهلل ْ
َط َؾك ق َـرا َءة ا ْل َؽ ْس ِـرَ :أك ُف ْ
ـؿ َأ ْخ َؾ ُصـقا لؾـفَ ،و َط َؾـك ق َـرا َءة ا ْل َػـتْحِ َ :أن َ
ِطب ِ
اد ِه -
َ
وحؼقؼة الػرق بقـفؿا :أن الصادق والؿخؾِص بالؽسر مـ باب واحـد وهـق مــ
تخ ّؾص مـ شقائب الصػات الـػساكقة مطؾؼًا ،والصدّ يؼ والؿخ َؾص بالػتح مـ بـاب
واحد وهق مـ تخؾص مـ شقائب الغقرية ايضـًا ،والثـاين أوسـع فؾؽـا وأكثـر إحاصـة
فؽؾ صـدّ يؼ ومخ َؾـص هـق يف حؼقؼتـف صـادق ومخؾِـص مــ غقـر طؽـس ،فـرحؿ اهلل
حػصًا حقث قرأ بالػتح حقثؿـا وقـع يف الؼـرآن  7فقؽـقن الؿعــك :إٓ طبـادك الـذيـ
استخؾصتفؿ لطاطتؽ ،وصـتفؿ طـ اقرتاف ما هنقتفؿ طـف-

ِ ِِ ِ
يـ
والؿخ َؾـــص هـــق الؿصـــطػك ،كؼقلـــف تعـــالك :ﱡ َو َســـال ٌم َطؾـــك طبـــاده الـــذ َ

اص َطػكﱠ ،فاصطػاء اهلل لفؿ فقف مـ التـقيف بشلن طباد اهلل الؿخؾصقـ ،ومــ الؿـديح
ْ
وطؾق الؿـزلة ،وصدق العزيؿة وضبط الـػس ،ويف ذلؽ إشارة إلك
لفؿ بؼقة اإليؿان،
ّ
أطؾك مراتب التؽريؿ-
كؿا أن اهلل قد بـ ّقـ جـزاءهؿ يف أيـات السـابؼة لؼصـة إلقـاس مــ كػـس السـقرة
حقــــــث قــــــال :ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
( )8مدارج السالؽقـ ،ابـ الؼقؿ 823,822.8
( )0التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر 52.05
( )5فتح الؼدير ،الشقكاين 142.1
( )1روح البقان ،إسؿاطقؾ حؼل 125.4
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ﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ [الصافات. ]16,12 :

ففؿ ﱡمؽرمقنﱠ يف الؿس إطؾك ،ويا لف مـ تؽريؿ! ثؿ إن لفؿ ﱡفقاكفﱠ وهؿ
طؾــك ســرر متؼــابؾقـ -وهــؿ يخــدمقن فــال يتؽ ّؾػــقن شــقئًا مـــ الجفــد يف دار الراحــة
والرضقان والـعقؿ :ﱡيطاف طؾقفؿ بؽلس مــ معـقـ -بقضـاء لـذة لؾشـاربقـ ٓ -فقفـا
غقل وٓ هؿ طـفا يـزفقن--ﱠ وتؾؽ أجؿؾ أوصاف الشراب التل تحؼؼ لذة الشراب
وتـػل طؼابقؾف ،فال خؿر يصـدع الـرءوس ،وٓ مــع وٓ اكؼطـاع يـذهب بؾـذة الؿتـاع!
ﱡوطـــدهؿ قاصــرات الطــرف طــقـﱠ حــقر حققــات ٓ تؿتــد أبصــارهـ إلــك غقــر
أصحاهبـ حقـاء وطػـة ،مـع أهنــ ﱡطـقـﱠ واسـعات جؿـقالت العقـقن! وهــ كـذلؽ
مصقكات مع رقة ولطـػ وكعقمـة :ﱡكـلهنـ بـقض مؽــقنﱠ ٓ --تبتذلـف إيـدي وٓ
العققن! -
 .5اإلحسان :واإلحسـان هــا بؿعــاه القاسـع الـذي يشـؿؾ العؿـؾ ّ
بؽـؾ الســـ
ثؿ الجفاد ضدّ كا ّفة أشؽال الشرك وآكحراف والذكقب والػساد-
والقاجبات ،ومـ ّ
ثـؿ كاكـت الـتقجــة أن أثــك اهلل ســبحاكف وتعـالك طؾـك آل ياســقـ ،فؼـال ســبحاكف:
(سالم طؾك إل ياسقـ) -والسالم طؾك أتباع إلقاس يظفر مـ تقجقف الؼراءتقـ:
وجؾـل ،وقـد قـال أصـحاب
أ .فعؾك قراءة مـ قرأ (آل ياسقـ) :فالتقجقـف ضـاهر
ّ

سعد بـ أبك وقاص وابـ طؿر وأهؾ الشام يف (آل ياسقـ) :أهنؿ ققمف ومـ كـان طؾـك
ديـف واحتجقا بالؼرآن « َأ ْد ِخ ُؾقا َآل فِ ْر َط ْق َن َأ َشد ا ْل َع ِ
ذاب» -
ولؽـ بعض الؿػسريـ أغرب يف تقجقف هذه الؼراءة فؼال :إن (ياسقـ) اسؿ أبـل
إلقاس ،فلضقػ إلقف (آل)  ،وهق ما رجحف الرازي
( )8يف ضالل الؼرآن ،سقد قطب 0654.2
( )0مجاز الؼرآن ،أبق طبقدة841.0 ،
( )5تػسقر الـسػل  ،04.1تػسقر إلقسل 818.05
( )1تػسقر الرازي 818.03
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وققؾ :إن (ياسقـ) اسؿ محؿد صؾك اهلل طؾقف وآلف وسـؾؿ ،فقؽـقن آل ياسـقـ أي
آل محؿد  ،وهق ما جزم بف أبق الؼاسؿ الـقسابقري يف تػسقره -
واستبعد هذا التقجقف بـِ أن اهلل تعالك إكؿا أخرب يف كـؾ مقضـع ذكـر فقـف كبقـًا مــ
إكبقاء يف هذه السقرة بلن السالم طؾقف فؽذلؽ السالم يف هذا الؿقضـع طؾـك إلقـاس
الؿبدوء بذكره

 -وكذلؽ القاحدي مـ قبؾف حقـث قـال :وهـذا بعقـدٕ 7ن مـا بعـده

مـ الؽالم وما قبؾف ٓ ّ
يدل طؾقف -
ب .وطؾــك قــراءة (إلقاســقـ) :فالتقجقــف يؽــقن طؾــك قــقل مـــ ذكــر أهنــا جؿــع،
فتجعــؾ أصــحاب إلقــاس داخؾــقـ يف اســؿف ،فقــراد بــف إلقــاس وأتباطــف مـــ الؿــممـقـ
الؿخؾصقـ فنهنؿ إحؼاء بلن يـسبقا إلقف ،كؿا تؼقل لؼقم رئقسفؿ الؿفؾب :جـاءتؽؿ
الؿفالبة والؿفؾبقن ،تريد الؿفؾب ومــ معـف ،وكؿـا تؼـقل :رأيـت الؿحؿـديـ ،تريـد
محؿد ًا وأمتف - 
وقال ابــ الفـائؿ الجقـاين( :إلقاسـقـ) يعــل إلقـاس وأهـؾ ديــف ،جؿعفـؿ بالقـاء
تخـص ّ
كـؾ
والـقن كلن كؾ واحد مـفؿ اسؿف إلقاس وصبؼًا لفـذا يػفـؿ مـفـا أكّفـا
ّ
الذيـ أصاطقا القاس والتزمقا بـفجف -قال الطربي كاقالً طـ بعض أهـؾ العربقـة :وإن
شئت ذهبت بنلقاسـقـ إلـك أن تجعؾـف جؿعـًا ،فتجعـؾ أصـحابف داخؾـقـ يف اسـؿف---
فقؽقن بؿـزلة ققلفؿ إشـعريـ بـالتخػقػ ،والسـعديـ بـالتخػقػ وشـبفف  -ور ّده
( )8تػســقر ابـــ كثــقر  ،08.1تػسقر الؼــرصبل  ،802.82زاد الؿسقر ،ابـ الجقزي 51.4
( )0إيجاز البقان ،أبق الؼاسؿ الـقسابقري 425.0
( )5فتح الباري ،ابـ حجر 545.3
( )1البسقط ،القاحدي  ، 825.86وكذلؽ :معاين الؼرآن ،الػـراء  ،065 .0بحـر العؾـقم ،السـؿرقـدي .5
 ،805تػســقر البغــقي  ،18.1تػســقر الؼرصبــل -886 .82وأصــال الســفقؾل يف إبطــال هــذا الؼــقل يف
التعريػ واإلطالم ص  ،815وأورد إدلة طؾك ذلؽ-
( )2معــاين الؼــرآن ،الػــراء  ،560 – 568 .0تػســقر الطــربي  ،61 .05تػســقر الؿــاوردي  ،32 .2تػســقر
إلقسل  ،818.05تػسقر الؼرصبل  ،886.82تػسقر ابـ الجقزي 50.4
( )3التبقان يف تػسقر غريب الؼرآن ،ابـ الفائؿ 521.8
( )4تػسقر الطربي 820.08
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لعـرف بـإلػ والـالم  -وأ ّيـده السـؿقـ الحؾبـل يف
الزمخشري بلكف لق كـان جؿعـًا ّ
ذلؽ  ،لؽـ هذا غقر متػؼ طؾقف ،قال ابـ يعقش يف شرح الؿػصؾ :يجقز استعؿالف
كؽرة بعد التثـقة والجؿع كحق زيدان كريؿان وزيدون كريؿقن وهق مختار الشقخ طبد
الؼاهر

-

وقد وقع اختالف بقـ أهؾ التػسقر يف تحديد الؿراد مــ (إل ياسـقـ) ،وهـؾ هـق
فــرد أم جؿاطــة؟ وإن كــان فــرد ًا فؿـــ ذاك الؿؼصــقد؟ وقــد قــال ابـــ الؼــقؿ بعــد أن
استعرض إققال :والصقاب ,واهلل أطؾؿ ,يف ذلـؽ أن أصـؾ الؽؾؿـة (آل ياسـقـ)
كلل إبراهقؿ ،فحذفت إلػ والالم مـ أولف ٓجتؿاع إمثـال ،ودٓلـة آسـؿ طؾـك
مقضـع الؿحـذوف -وهـذا كثقـر يف كالمفـؿ ،إذا اجتؿعـت إمثـال كرهـقا الـطـؼ هبـا
كؾفا ،فحذفقا مـفا ما ٓ لبس يف حذفف ،وإن كاكقا ٓ يحذفقكف يف مقضع ٓ تجتؿع فقف
إمثال -ولفذا يحذفقن الـقن مــ إين وأين وكـلين ولؽــل -وٓ يحـذفقهنا مــ لقتــل-
ولؿا كاكت الالم يف (لعؾ) شبقفة بالـقن حذفقا الـقن معفا ،وٓ سقؿا طادة العرب يف
اســتعؿالفا لالســؿ إطجؿــل وتغققرهــا لــف ،فقؼقلــقن مــرة :إلقاســقـ -ومــرة :إلقــاس-
ومرة :ياسقـ ،وربؿا قـالقا :يـلس -ويؽـقن طؾـك إحـدى الؼـراءتقـ :قـد وقـع السـالم
طؾقف ،وطؾك الؼراءة إخرى :طؾك آلف

-

وقد أسؾػت سابؼًا حقـ ذكـر الؼـراءات فقفـا ،أن السـالم لـقس محصـقر ًا طؾـك
إلقاس  ،بؾ هق طا ّم لف وٕتباطف يف ضاهر وجف الؼـراءة بــ (آل ياسـقـ) ،وقـد يؽـقن
خاصا بف يف ضاهر وجف قراءة (إلقاسقـ) ،وأن كال الؿعـققـ مؼصقد ،وأن مـزلة الؼراءة
مـ الؼراءة هل بؿـزلة أيـة مــ أيـة ،وٓ تعـارض بـقـ الؼـراءتقـ ،فـحؿؾفؿـا طؾـك
الؿعـققـ ،والؼرآن حؿ ٌال ذو وجقه-

***
( )8تػسقر الزمخشري 32.1
( )0الدر الؿصقن ،السؿقـ الحؾبل 506.6
( )5تػسقر إلقسل 852.80
( )1التػسقر الؼقؿ ،ابـ الؼقؿ ص116
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اخلامتة
اكؼضت هذه الؿسقرة يف أفقاء أيـات ،ولطـائػ اإلشـارات ،ودقـائؼ العبـارات7
أهؿ الـتائج والؿح ّطات ،ومـ ذلؽ:
وقد آن لـا أن كستؾفؿ مـفا ّ

يػـر ،وهـذا
 أن اسؿ (إلقاس) اسؿ مشتؼ مـ ققلفؿ :رجؾ أ ْل َقس :أي شجاع ٓ ُ

الؿعـك مقجقد يف الؾغات السام ّقة الؼديؿة التل هل مـ أصقل الؾغة العربقة-
 ٓ ماكع مـ الجؿع بقـ الؿعـققـ والؼراءتقـ يف ﱡإلقاسقـ ,آل ياسقـﱠ ،وأكف ٓ
يقجد بقـفؿا تضاد 7فاهلل سبحاكف س ّؾؿ طؾك إلقاس  ،وسـ ّؾؿ كـذلؽ طؾـك آلـف وهـؿ
أتباطف مـ الؿممـقـٕ ،ن مـزلة الؼراءة مـ الؼراءة كؿـزلة أية مـ أية-
ّ 
الـص الؼرآين أن إلقاس  هق (إلقاس) ولقس ما سقاه مـ شخصـقات إكبقـاء
يدل ّ
ضرب مـ الخرافة-
أخريـ ،وأن ما حؽاه البعض مـ حقاتف إلك آخر الزمان ما هق إٓ
ٌ
 إلقاس  لؿ يؽـ مـ بـل إسرائقؾ ،وٓ ققمف الذيـ دطـاهؿ أيضـًا 7فـالجؿقع
كاكت أصقلفؿ مـ الػقـقؼققـ الؽـعاكققـ الؼاصـقـ يف مديـة بعؾبؽ ،وما حقلفا-
 لؿ يذكر (العفد الؼديؿ) كسب إلقاس ،ولؿ يعرفقا أصؾف ،ومـا ُك ِؼـؾ طــ وهـب
ابـ مـبف قد جاء مـ صريؼ واحد ،ويف سـده ضعػ شديد وكؽارة-
ومؼقمات تلهقؾقة إللقاس
 برزت ضؿـ أيات ,رغؿ قصرها ,مؼامات رفقعة
ّ
 ،وتر ّتب طؾقفا جزاءات طظقؿة لفذا الـبل الؽريؿ-
 سبب ذكر اسؿ الصـؿ صريحًا (بعؾ) افتتان كثقر مـ الـاس بف طؾك ال ُبعـديـ الزمـاين
والؿؽاين ،واطتؼادهؿ أكف الؿتصرف يف أحقال العالؿ مـ دون اهلل ،استؼال ً
ٓ ٓ تبعًا-
 تؿ ّقــزت دطــقة إلقــاس  بثبــات الؿـــفج الــذي ســار طؾقــف إكبقــاء ،وتــ ّـقع
إسالقب الجاذبة لؾؿدطقيـ-
 تضؿـت أيات ثالث صػات ٕتباع إلقاس  ،ومؽافلة رفع اهلل هبـا ذكـرهؿ
وأطؾك شلهنؿ ،وخ ّؾد هبا يف الؼرآن مققػفؿ-
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122

شخصقة إلقاس  ومـفجف يف الدطقة مـ خلل الؼرآن الؽريؿ

د .حسقـ بـ طؾل الزومل

املصادر واملراجع
-8

آرام دمشؼ وإسرائقؾ يف التاريخ والتاريخ التقراتل ،السقاح ،فراس ،دمشـؼ:
دار طالء الديـ ،ط8662 ،8م

-0

اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل ،جالل الديـ طبد الرحؿـ ،تحؼقؼ :سعقد
الؿـدوب ،لبـان :دار الػؽر ،ط8183 ،8هـ8663 ,م

-5

إخليف آسلمقة وأسسفا ،الؿقداين ،طبـدالرحؿـ حســ حبـؽـة ،دمشـؼ:
دار الؼؾؿ ،ط8102 ،2هـ8666,م

-1

أضقاء البقان يف ايضاح الؼرآن بالؼرآن ،الشـؼقطل ،محؿد إمـقـ بــ محؿـد
الؿختار بـ طبد الؼادر الجؽـل ،بقروت :دار الػؽر8182 ،هـ–8662م

-2

إطراب الؼرآن ،الـحاس ،أبق جعػر أحؿد بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ بــ يـقكس
الؿرادي ،تحؼقؼ :طبد الؿـعؿ خؾقؾ إبـراهقؿ ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
الطبعة إولك 8108 ،هـ

-3

إيجاز البقان طـ معاين الؼرآن ،أبق الؼاسـؿ الـقسـابقري ،بقـان الحـؼ محؿـقد
ابـ أبك الحسـ الغزكقي ،تحؼقؼ :حـقػ الؼاسؿل ،دار الغـرب اإلسـالمل،
بقروت ،ط8182 ،8هـ

-4

بحر العؾقم ،السؿرقـدي ،أبق الؾقث كصر بـ محؿد ،تحؼقؼ :طؾل معـقض،
وطادل أحؿد ،وزكريا الـقيت ،بقروت :دار الؽتب العؾؿقة ،ط8185 ،8هـ-

-5

البحر الؿحقط ،أبق حقان ،محؿد بـ يقسػ إكدلسل ،تحؼقـؼ :طـادل طبـد
الؿقجــقد – طؾــل معــقض ،بقــروت :دار الؽتــب العؾؿقــة ،ط8185 ،8هــ,
8665م

-6

البحر الؿديد يف تػسقر الؼـرآن الؿجقـد ،ابــ طجقبـة ،أبـق العبـاس أحؿـد بــ
محؿــد بـــ الؿفــدي الحســـل إكجــري الػاســل ،الؿحؼــؼ :أحؿــد الؼرشــل
رسالن ،دار الؽتب العؾؿقة  ,بقروت ،الطبعة الثاكقة 8105 ،هـ  0220 ,م

 -82البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،بدر الديـ محؿد بــ طبـد اهلل بــ هبـادر،
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تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،بقـروت :دار الؿعرفـة ،ط8543 ،8هــ,
8624م
 -88بصائر ذوي التؿققـز يف لطـائػ الؽتـاب العزيـز ،الػقروزآبـادي ،مجـد الـديـ
محؿـد بــ يعؼـقب ،تحؼقـؼ :محؿـد طؾـل الـجـار وطبـد العؾـقؿ الطحــاوي،
مصر :الؿجؾس إطؾك لؾشمون اإلسالمقة ،ط8183 ،3هـ8663,م
 -80تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس ،مرتضك الزبقدي ،محؿـد بــ محؿـد بــ
طبد الرزاق الحسقـل ،تحؼقؼ :مجؿقطة مــ الؿحؼؼـقـ ،صبعـة دار الفدايـة،
الرياض ،د-ت-
 -85تــاريخ ابـــ خؾــدون ( كتــاب العبــر وديــقان الؿبتــدأ والخبــر) ،ابـــ خؾــدون،
طبدالرحؿـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8185 ،هـ
 -81تاريخ إمؿ والؿؾـقك ،الطـربي ،أبـق جعػـر محؿـد بــ جريـر ،بقـروت :دار
الؽتب العؾؿقة ،ط8124 ،8هـ
 -82تاريخ العـالؿ ،هـامرتـ ،جـقن-أ ،-ترجؿـة :إدارة الرتجؿـة بـقزارة الؿعـارف
الؿصرية ،مؽتبة الـفضة الؿصرية ،د-ت-
 -83تــاريخ مختصــر الــدول ،ابـــ العــربي ،غريغقريــقس أبــق الػــرج ابـــ اهــرون
صححف :أكطقن صـالحاين القسـقطل ،بقـروت ،دار الرائـد الؾبــاين،
الطبقبّ ،
8125هـ 8655 .م
 -84التبقان يف تػسقر ريب الؼرآن ،ابـ الفـائؿ ،شـفاب الـديـ أحؿـد بــ محؿـد
الجقاين الؿصري ،تحؼقؼ :فتحـل الـدابقلل ،دار الصـحابة لؾـرتاث بطـطـا –
الؼاهرة ،ط8660 ،8م
 -85التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر ،محؿد الطاهر التقكسل ،تـقكس :دار سـحـقن
لؾـشر والتقزيع8664 ،م
 -86التحؼقــؼ يف كؾؿــات الؼــرآن الؽــريؿ ،الؿصــطػقي ،حســـ ،مركــز كشــر آثــار
العالمة الؿصطػقي ،صفران ،ط8552 ،8هـ
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 -02التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابـ جزي ،أبق الؼاسؿ محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ
طبد اهلل الؽؾبل الغركاصل ،الؿحؼـؼ :الـدكتقر طبـد اهلل الخالـدي ،شـركة دار
إرقؿ بـ أبل إرقؿ ،بقروت ،الطبعة إولك 8183 ،هـ
 -08تػســقر ابـــ أبــل حــاتؿ ،ابـــ أبــل حــاتؿ ،أبــق محؿــد طبــد الــرحؿـ الــرازي،
تحؼقؼ  :أسعد محؿد الطقب ،لبـان ،صقدا :الؿؽتبة العصرية ،د-ت-
 -00التػسقر ال َب ِسقط ،القاحدي ،أبق الحسـ طؾل بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ طؾـل
الـقســابقري الشــافعل ،طؿــادة البحــث العؾؿــل ,جامعــة اإلمــام محؿــد بـــ
سعقد  ،ط 8152 ،8هـ
 -05تػســقر البقضــاوي ،البقضــاوي ،كاصــرالديـ أبقســعقد طبــد اهلل بـــ طؿــر بـــ
محؿد الشقرازي ،بقروت :دار الػؽر ،د-ت-
 -01التػسقر الحديث ،دروزة ،محؿد طزت ،دار إحقاء الؽتـب العربقـة ،الؼـاهرة،
 8555هـ
 -02تػسقر سقرة الصـافات ،العثقؿـقـ ،محؿـد بــ صـالح ،دار الثريـا ،الريـاض،
ط8101 ،8هـ 0225 .م
 -03تػســقر الؼــرآن العظــقؿ ،ابـــ كثقــر ،أبــق الػــداء إســؿاطقؾ بـــ طؿــر الؼرشــل
الدمشــؼل ،تحؼقــؼ :ســامل بـــ محؿــد ســالمة ،الريــاض :دار صقبــة ،ط،0
8102هـ 8666 ,م
 -04التػسقر الؼ ّقؿ ،ابـ ققؿ الجقزية ،محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس
الديـ ،دار ومؽتبة الفالل – بقروت ،الطبعة إولك 8182 ،هـ
 -05التػسقر الؿظفري ،الؿظفري ،محؿد ثـاء اهلل ،الؿحؼؼ :غالم كبل التقكسـل،
مؽتبة الرشدية ،باكستان 8180 ،هـ
 -06تػســقر الـســػل (مــدارك التـزيــؾ وحؼــائؼ التلويــؾ) ،الـســػل ،أبــق الربكــات
طبداهلل بـ أحؿد بـ محؿقد حافظ الديـ ،حؼؼف :يقسـػ طؾـل بـديقي ،دار
الؽؾؿ الطقب ،بقروت ،الطبعة إولك8186 ،هـ 8665 ,م
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 -52تفذيب الؾغة ،إزهري ،أبق مـصقر محؿد بـ أحؿد ،تحؼقؼ :محؿد طقض
مرطب ،بقروت :دار إحقاء الرتاث العربل ،ط0228 ،8م
 -58التقسقر يف الؼراءات السبع ،أبق طؿرو الداين ،طثؿان بـ سعقد بــ طثؿـان بــ
سعقد بـ طؿرو ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،ط8121 ،0هـ
 -50جامع البقان يف تلويؾ آي الؼرآن [تػسقر الطبري] ،الطربي ،أبق جعػر محؿـد
ابـ جرير ،تحؼقؼ :محؿقد شاكر وأحؿـد شـاكر ،دمشـؼ :ممسسـة الرسـالة،
الطبعة إولك8102،هـ0222,م
 -55الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبـل ،محؿـد بــ أحؿـد بــ أبـل بؽـر بــ فـرح
إكصاري الخزرجل ،تحؼقؼ :سؿقر البخاري ،الريـاض :دار طـالؿ الؽتـب،
8105هـ0225,م
 -51جلء إففام يف فضـؾ الصـلة طؾـك محؿـد خقـر إكـام ،ابــ قـقؿ الجقزيـة،
محؿــد بـــ أبــل بؽــر بـــ أيــقب بـــ ســعد شــؿس الــديـ ،الؿحؼــؼ :شــعقب
إركاؤوط ,طبد الؼادر إركاؤوط ،دار العروبة – الؽقيـت ،الطبعـة الثاكقـة،
8124هـ
 -52الجقاب الصحقح لؿـ بدّ ل ديـ الؿسقح ،أحؿـد بــ طبـدالحؾقؿ ابــ تقؿقـة،
تحؼقؼ :طؾل كاصر ,طبدالعزيز العسؽر ,حؿدان الحؿـدان ،دار العاصـؿة،
الرياض ،ط8186 ،0هـ8666,م
 -53الجقاهر الحسان يف تػسقر الؼرآن ،الثعالبل ،أبق زيد طبد الرحؿـ بـ محؿـد
ابـ مخؾقف ،الؿحؼؼ :محؿد طؾل معـقض وطـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد،
دار إحقاء الرتاث العربل – بقروت ،الطبعة إولك 8185 ،هـ
 -54حجة الؼراءات ،ابـ زكجؾـة ،طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد أبـق زرطـة ،تحؼقـؼ :
ســعقد إفغــاين ،ممسســة الرســالة – بقــروت ،الطبعــة الثاكقــة8120 ،هـــ,
8650م
 -55الحجة يف الؼراءات السبع ،ابـ خالقيف ،الحسـقـ بــ أحؿـد ،الؿحؼـؼ :طبـد
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العال سالؿ مؽرم ،دار الشروق – بقروت ،الطبعة الرابعة8128،هـ
الػارسل ،الحسـ بـ أحؿد بـ طبـد الغػـار،
 -56الحجة لؾؼراء السبعة ،أبق طؾل
ّ

الؿحؼؼ :بدر الديـ قفقجل  ,بشقر جقيجابل ،دار الؿلمقن لؾرتاث ،دمشؼ
 ,بقروت ،الطبعة الثاكقة8185 ،هـ 8665 ,م

 -12حقاة إيؾقا والخدمة الـارية ،الؼس داود لؿعل ،إطداد :لقؾقان الػـل ،دار كقبـار
لؾطباطة ،مصر الجديدة ،ط0226 ،8م
ققتــف ،ف-ب-مــاير ،ترجؿــة :الؼؿــص مــرقس داود ،مؽتبــة
 -18حقــاة إيؾقــا وسـ ّـر ّ
الؿحبة ،الؼاهرة ،الطبعة الثالثة8633 ،م
 -10الحقاة الؿدكقة والديـقة يف الؿديــة الؽـعاكقـة الػقـقؼقـة يف ضـقء العفـد الؼـديؿ
والحقلقــات أشــقرية ،إبــراهقؿ خؾقــؾ خاليؾــل ،رســالة دكتــقراه 0228م،
جامعة تقكس ،كؾقة العؾقم اإلكساكقة وآجتؿاطقة-
الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن ،السؿقـ الحؾبل ،أحؿد بـ يقسػ،
-15
ّ
تحؼقؼ :أحؿد الخراط ،دمشؼ :دار الؼؾؿ ،د-ت-
 -11الــدر الؿـثــقر يف التػســقر بالؿـلثقر ،الســققصل ،طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل بؽــر،
مصر :دار هجر8101 ،هـ0225,م
 -12روح البقان يف تػسقر الؼـرآن (تػسـقر ح ّؼـل) ،ح ّؼـل ،إسـؿاطقؾ بــ مصـطػك
اإلستاكبقلل الحـػل الخؾقيت ،بقروت :دار إحقاء الرتاث العربك ،د-ت-
 -13روح الؿعــاين يف تػســقر الؼ ـرآن العظــقؿ والســبع الؿثــاين ،إلقســل ،شــفاب
الديـ محؿقد البغدادي ،دار الرتاث ،الؼاهرة ،د-ت-
 -14الروض إكػ يف شرح السقرة الـبقية ٓبـ هشام ،السفقؾل ،أبق الؼاسؿ طبـد
الرحؿـ بـ طبـد اهلل بــ أحؿـد ،الؿحؼـؼ :طؿـر طبـد السـالم السـالمل ،دار
إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة إولك8108 ،هـ0222 .م
 -15زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،ابـ الجقزي ،أبق الػرج طبدالرحؿـ بـ طؾل بـ
محؿد ،بقروت :الؿؽتب اإلسالمل ،ط8121 ،5هـ
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 -16الســبعة يف الؼــراءات ،أبــق بؽــر بـــ مجاهــد ،أحؿــد بـــ مقســك بـــ العبــاس
التؿقؿل البغدادي ،الؿحؼؼ :شققل ضـقػ ،دار الؿعـارف – مصـر ،الطبعـة
الثاكقة8122 ،هـ
 -22سؿط الملل يف شرح أمالل الؼالل ،البؽري ،أبق طبقد طبد اهلل بـ طبد العزيز
ابــ محؿـد إكدلســل ،تحؼقـؼ :طبـد العزيــز الؿقؿــل ،دار الؽتـب العؾؿقــة،
بقروت – لبـان ،د-ت-
 -28سقر أطلم الـبلء ،الذهبل ،شؿس الـديـ أبـق طبـد اهلل محؿـد بــ أحؿـد بــ
طثؿــان بـــ َقا ْيؿــاز ،تحؼقــؼ :شــعقب إركــاؤوط ،ممسســة الرســالة ،بقــروت
الطبعة الثالثة8122 ،هـ
 -20العـــقان يف الؼــراءات الســبع ،أبــق الطــاهر ،إســؿاطقؾ بـــ خؾــػ بـــ ســعقد
الؿؼرئ إكصاري السرقسطل ،الؿحؼؼ :زهقر زاهد  ,خؾقؾ العطقة ،طـالؿ
الؽتب ،بقروت8122 ،هـ
 -25طققن إثر يف فـقن الؿغازي والشؿائؾ والسقر ،ابـ سقد الـاس ،محؿد بــ
محؿد بـ محؿد بـ أحؿد القعؿري الربعل ،تعؾقؼ :إبراهقؿ محؿد رمضان،
دار الؼؾؿ – بقروت ،الطبعة إولك8181 ،هـ8665.م
-21

رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري ،كظام الديـ الحسـ بـ محؿـد
ابـ حسقـ الؼؿل ،الؿحؼؼ :زكريا طؿقـرات ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
الطبعة إولك8183 ،هـ

 -22فتح الباري شرح صحقح البخاري ،ابـ حجـر ،أحؿـد بــ طؾـل العسـؼالين،
دار صقبة ,الرياض ،ط8103 ،8هـ 0222 ,م
 -23فتح الؼدير الجامع بـقـ فــل الروايـة والدرايـة مــ طؾـؿ التػسـقر ،الشـقكاين،
محؿد بـ طؾل بـ محؿد ،دمشؼ :دار الخقر ،ط8180 ،8هـ
 -24يف ضلل الؼرآن ،سقد قطب إبراهقؿ ،الؼاهرة :دار الشروق ،ط8100 ،52هـ
 -25قصص إكبقاء ،ابـ كثقر ،أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر الؼرشل البصـري ثـؿ

128

شخصقة إلقاس  ومـفجف يف الدطقة مـ خلل الؼرآن الؽريؿ

د .حسقـ بـ طؾل الزومل

الدمشــؼل ،تحؼقــؼ :مصــطػك طبــد القاحــد ،دار التــللقػ ،الؼــاهرة ،ط،8
8555هـ8635 ,م
 -26الؽتــاب الؿؼــدّ س (العفــد الؼــديؿ والعفــد الجديــد) ،الؼــاهرة :دار الؽتــاب
الؿؼدّ س ،اإلصدار الرابع ،ط0224 ،8م
 -32الؽشا  ،الزمخشري ،أبق الؼاسـؿ جـاراهلل محؿـقد بــ طؿـر ،ر ّتبـف :محؿـد
طبدالسالم شاهقـ ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة ،الطبعة إولك8182 ،هـ
 -38الؽشػ والبقان ،الثعؾبل ،أبق اسحاق أحؿد بـ محؿد ابـ إبراهقؿ ،تحؼقـؼ:
أبل محؿـد طاشـقر ،بقـروت :دار إحقـاء الـرتاث العربـل ،ط 8100 ،8هــ –
0220م
 -30لســان العــرب ،ابـــ مـظــقر ،محؿــد بـــ مؽــرم أبــق الػضــؾ جؿــال الــديـ
إكصاري اإلفريؼل ،بقروت :دار صادر ،ط8181 ،5هـ
 -35مجاز الؼرآن ،أبق طبقدة ،معؿر بـ الؿثـك التقؿك البصري ،الؿحؼـؼ :محؿـد
فقاد سزگقـ ،مؽتبة الخاكجك– الؼاهرة8558 ،هـ
 -31محاســـ التلويــؾ ،الؼاســؿل ،محؿــد جؿــال الــديـ ،تحؼقــؼ :محؿــد فــماد
طبدالباقل ،الؼاهرة :مطبعة طقسك البابل الحؾبل ،ط8543 ،8ه8624,م
 -32الؿحتسب يف تبققـ وجقه شـقاذ الؼـراءات واإليضـاح طـفـا ،ابــ جـّـل ،أبـق
الػتح طثؿان الؿقصؾل ،وزارة إوقاف بالؽقيت8102 ،ه8666 ,م
 -33الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيـز ،ابــ ططقـة ،طبـد الحـؼ بــ غالـب
إكدلســل ،تحؼقــؼ :طبدالســالم طبدالشــايف ،بقــروت :دار الؽتــب العؾؿقــة،
8100ه0228,م
 -34مدارج السالؽقـ بقـ مـازل إياك كعبد وإياك كستعقـ ،ابـ الؼقؿ ،أبـق طبـد اهلل
ابـ محؿد بـ ابل بؽر أيقب الزرطل ،تحؼقؼ :محؿد حامد الػؼل ،بقـروت،
دار الؽتاب العربل ،ط8645 ،0م
 -35معالؿ تاريخ الشريف إدكك الؼديؿ ،مـ أقدم العصقر إلك مجلء آسـؽـدر،
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طصػقر ،محؿد أبق الؿحاسـ ،بقروت8651 ،م
 -36معالؿ التـزيـؾ يف تػسـقر الؼـرآن ،البغـقي ،أبـق محؿـد الحسـقـ بــ مسـعقد،
حؼؼــف :محؿــد طبــد اهلل الـؿــر ,طثؿــان جؿعــة ضــؿقرية ,ســؾقؿان مســؾؿ
الحرش ،السعقدية :دار صقبة ،ط8184 ،1هـ8664 ,م
 -42معاين الؼرآن ،الػراء ،أبق زكريا يحقك بـ زياد بـ طبد اهلل بـ مـظقر الديؾؿل،
الؿحؼؼ :أحؿد يقسػ الـجايت ,محؿد طؾل الـجار ,طبد الػتاح إسـؿاطقؾ
الشؾبل ،دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة ،مصر ،الطبعة إولك ،د-ت-
 .:4معجؿ البؾدان ،ياققت الحؿقي ،أبق طبد اهلل شـفاب الـديـ يـاققت بــ طبـد
اهلل الرومل ،دار صادر ،بقروت ،الطبعة الثاكقة 8662 ،م
 .:5مغـل الؾبقب طـ كتب إطاريب ،ابـ هشام ،جؿال الديـ أبق محؿد طبداهلل
ابـ يقسػ إكصاري ،تحؼقـؼ :مـازن الؿبـارك ومحؿـد طؾـل حؿـداهلل ،دار
الػؽر ,بقروت،ط8652 ،3م
 -45مػاتقح الغقب ،فخـر الـديـ الـرازي ،محؿـد بــ طؿـر التؿقؿـل ،دار الؽتـب
العؾؿقة – بقروت ،الطبعة إولك8108 ،هـ  0222 ,م
 -41قصــة الحضــارة ،ديقراكــت ،ويــؾ ،ترجؿــة :بــدران ،بقــروت :دار الجقــؾ،
8125هـ8655 ,م
 -42الؿػصــؾ يف تــاريخ العــرب قبــؾ اإلســلم ،جــقاد طؾــل ،الطبعــة الرابعــة،
8100هـ0228 .م
 -43الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري ،شؿس الـديـ أبـق الخقـر محؿـد بــ
محؿــد بـــ يقســػ ،الؿحؼــؼ  :طؾــل محؿــد الضــباع ،الؿطبعــة التجاريــة
الؽربى ،د-ت-
 -44كظؿ الدرر يف تـاسـب أيـات والسـقر ،البؼـاطل ،برهـان الـديـ أبـق الحســ
إبراهقؿ ،مطبعة مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة ،حقدر آباد الـدّ كـ– الفــد،
ط8568 ،8هـ
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 -45كؼد الـص التقراتل ،الصـؿادي ،إسـؿاطقؾ كاصـر ،دار طـالء الـديـ ،دمشـؼ،
ط0222 ،8م
 -46الـؽــت الجقــاد الؿـتخبــة مـــ كــلم شــقخ الـؼــاد ذهبــل العصــر العلمــة طبــد
الرحؿـ بـ يحل الؿعؾؿل القؿاين ،إبـراهقؿ الصـبقحل ،دار صقبـة ،الريـاض،
ط8158 ،8ه0282,م
 -52الـؽت والعققن ( تػسقر الؿاوردي) ،الؿاوردي ،أبق الحسـ طؾل بـ محؿـد
ابـ حبقب البصري ،تحؼقؼ  :السقد بـ طبد الؿؼصقد بــ طبـد الـرحقؿ ،دار
الؽتب العؾؿقة – بقروت-
 -58القسـقط يف تػســقر الؼــرآن الؿجقــد ،القاحــدي ،أبـق الحســـ طؾــل بـــ أحؿــد
الـقسابقري ،تحؼقؼ :طادل طبـد الؿقجـقد ,طؾـل معـقض ,أحؿـد صـقرة,
أحؿد الجؿـؾ  ,طبـد الـرحؿـ طـقيس ،بقـروت :دار الؽتـب العؾؿقـة ،ط،8
8182هـ8661 ,م
 -50القفقد يف تاريخ الحضارات إولك ،غقستاف لقبقن ،ترجؿة :طادل زطقـرت،
تحؼقؼ :محؿقد الـجقري ،الؼاهرة :مؽتبة الـافذة ،ط0226 ،8م
 -55القفــقد يف العــالؿ الؼــديؿ ،مصــطػك كؿــال ،ســقد فــرج ،بقــروت ،دار الؼؾــؿ،
دمشؼ – الدار الشامقة ،الطبعة إولك8183 ،هـ
 .;7مراجع إلؽتروكقة:
 -52شرح الؽتاب الؿؼدسhttp://st-takla.org :

***
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د .طبداإللف بـ صالح الؿديؿقغ

لطائػ سقرة اإلخالص

ٕكؿؾ الديـ محؿد بـ محؿقد بـ أحؿد البابريت الحـػل
الؿتقىف سـة (453هـ)
دراسة وتحؼقؼ

إطداد

أستاذ الدراسات الؼرآكقة الؿساطد بؽؾقة الرتبقة جامعة الؿؾؽ سعقد
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ملخص البخح
يعـك هذا البحث بدراسة وتحؼقؼ رسالة لطقػة ٕكؿؾ الديـ محؿد بـ محؿـقد
البـابريت الحـػــل ت (453هـــ) وقــد رتبفــا طؾـك مؼدمــة وبقــاكقـ وخاتؿــة،تـاول فقفــا
الؿصـــػ لطــائػ ســقرة اإلخــالص فــذكر شــقئًا مـــ فضــائؾفا  ،وأســؿائفا ،وســبب
كزولفا ،ومعاكقفا-
وقد سؾؽت يف هذه الدراسـة الؿــفج الؿعتـرب يف دراسـة وتحؼقـؼ الؿخطقصـات
فؼؿت بدراسة حقاة الؿملػ ،وتحؼقؼ كسبة الؽتاب لف ،ووصػ الـسـخ الخطقـة ،ثـؿ
قؿت بتحؼقؼ الـص ،فخرجت إحاديـث  ،وكسـبت إقـقال ٕصـحاهبا ،وترجؿـت
لشطالم  ،وطؾؼت طؾك ما رأيت أكف يحتاج لتعؾقؼ ،ختؿـت ذلـؽ بخاتؿـة بقــت فقفـا
أهؿ كتائج البحث-

***
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املقدمة
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقـاء والؿرسـؾقـ كبقــا
محؿد وطؾك آلف وصحبف والتابعقـ لفؿ بنحسان إلك يقم الديـ ،وبعد:
فنن كتاب اهلل هق الـقر ،والفدى ،والشػاء ،والؿقطظة ،مـ تؿسؽ بف كجا ،ومــ
حاد طـف هؾؽ  ،لؿ يزل مـذ أكزلف اهلل هاديـا لؾؿتؼـقـ  ،وحجـة طؾـك الخؾـؼ أجؿعـقـ،
كتاب أحؽؿت آياتف ثؿ فصؾت ٓ ،يلتقف الباصؾ مـ بقـ يديف وٓ مـ خؾػف-
فاضؾ اهلل بـقـ سـقره وآياتـف فؽاكـت سـقرة اإلخـالص تعـدل ثؾثـف لؿـا فقفـا مــ
إخالص التقحقد هلل تعالك ،والرد طؾك الؿشركقـ  ،والؼرآن الؽـريؿ تقحقـد وأحؽـام
وأخبار  ،وهذه السقرة طؾك وجازهتا جاءت بالتقحقد فؽاكت تعدل ثؾث الؼرآن-
لفذا اطتـك العؾؿاء قديؿا وحديثا هبذه السـقرة بشـرح معاكقفـا وإبـراز لطائػفـا ،
ومـ همٓء العؾؿاء :أكؿؾ الديـ محؿـد بــ محؿـقد البـابريت وهـق مــ أشـفر طؾؿـاء
إحـــاف وأكثــرهؿ تللقػــا وتصـــقػا ،ألــػ رســالة مختصــرة ســؿاها  :لطــائػ ســقرة
اإلخالص  ،بقـ فقفا أسؿاء السقرة وفضائؾفا وما يتعؾؼ هبا ،فاستعـت بـاهلل تعـالك يف
دراستفا وتحؼقؼفا سائال اهلل تعالك العقن والسداد-

أهؿقة الؿقضقع :
أو ً
ٓ :تـليت أهؿقــة هـذه الرســالة مـــ فضـؾ ســقرة اإلخــالص التـل تحــدث طـفــا
الؿملػ حقث إهنا مـ أفضؾ سقر الؼرآن  ،ومحبة تالوهتا مقجبة لؿحبة اهلل-
ثاكقًا :مؽاكة الؿملػ حقث يعد مـ أشفر العؾؿاء ولف تصاكقػ كافعة يف باهبا-
ثالثًا :إضفار إطجاز الؼرآن حقث طدلت هذه السقرة طؾك وجازهتا ثؾـث الؼـرآن
الؽريؿ-

مـفج البحث :
بؿا أن هذه رسالة مخطقصة فؼد كان مـفجل يف دراستفا وتحؼقؼفا أيت :
أ ,قسؿت الرسالة إلك قسؿقـ  :درست يف الؼسؿ إول حقاة الؿملػ ،وثبقت

135

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

الؽتاب لف ،ثؿ تبعتف بقصػ لؾـسخ-
ب ,الؼسؿ الثاين فؽان لتحؼقؼ الـص وكان مـفجل فقف كؿا يؾل:
 ,8كسخت الؿخطقط معتؿدا طؾك الـسخة (أ) ثؿ قابؾتف بالـسخة (ب) مع بقـان
الػروق بقـ الـسختقـ يف الحاشقة-
 ,0ضبطت ما ورد يف الـص مـ أيات الؽريؿة بالرسؿ العثؿاين-
 ,5خرجت إحاديث الـبقية القاردة يف الـص-
 ,1ترجؿت لشطالم الؿذكقريـ يف الـص الؿحؼؼ-
 ,2خرجت كؾ ققل ورد يف الؿتـ وأرجعتف إلك مظاكف-
 ,3طؾؼت طؾك بعض مـا ورد يف الؿـتـ بتعؾقـؼ يـتؿؿ الػائـدة واسـتدركت مافقـف
حاجة إلك استدراك-

خطة البحث :
قسؿت البحث إلك مؼدمة ،وقسؿقـ ،وخاتؿة ،وففارس :
الؿؼدمة  :وفقفا أهؿقة الؿقضقع  ،والؿـفج الؿتبع يف البحث ،وخطتف-
الؼســؿ إول  :الدراســة  :ويشــؿؾ طؾــك ترجؿــة مختصــرة لؾؿملــػ  ،وكســبة
الؽتاب لؿملػف ،ووصػ الـسخ الؿخطقصة-
الؼسؿ الثاين  :ويشتؿؾ طؾك تحؼقؼ الـص-
الخاتؿة :وفقفا أهؿ الـتائج-
الػفارس  :وتضؿـت ثبتل لؾؿصادر والؿراجع-

***
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ترمجة املؤلف
اسؿف وكسبف :
هق العالمة الؿحؼؼ أكؿؾ الدّ يـ أبـق طبـد اهلل بــ محؿـد بــ محؿـقد بــ أحؿـد
البابريت الحـػل ،ولد سـة (488هـ) وبدأ تعؾقؿف مبؽرا ،ثؿ رحـؾ إلـك حؾـب ،وأخـذ
طـــ طؾؿائفــا ،ثــؿ رحــؾ إلــك الؼــاهرة ســـة  ،412فلخــذ طـــ أبــل حقــان إكدلســل،
وفقض إلقف إمقر سقػ الديـ شقخقن أمقر الخاكؼاه  ،وطقـف مدرسـا هبـا ،فلحســ
يف تدريسف واجتؿع طـده خؾؼ كبقـر لؾـتعؾؿ فـذاع صـقتف فعـرض طؾقـف إمقـر الؼضـاء
مرار ًا لؽـف امتـع-

شققخف:
تؾؼك أكؿؾ الديـ البابريت طؾؿف طؾك جؿؾة مـ العؾؿاء يف مختؾـػ الػــقن ومــ
أشفرهؿ:
,8أبق حقان إكدلسل-
,0ققام الديـ الؽاكل-
 ,5الحافظ شؿس الديـ ابـ طبدالفادي الؿؼدسل-
,1شؿس الديـ إصػفاين-
( )8اكظر ترجؿتف يف  :الدرر الؽامـة ( )8.3وإطالم لؾزركؾل( )10.4ومعجؿ الؿملػقـ ()065.88
( )0الخاكؼاه :كؾؿـة فارسـقة معـاهـا ربـاط الصـقفقة وهـل تجؿـع بـقـ الؿسـجد والؿدرسـة اكظـر  :الؿعجـؿ
القسقط ()032.8
()5هق :محؿـد بــ يقسـػ بــ طؾـل الغركـاصل الشـافعل الؿعـروف بـلبل حقـان إكدلسـل لـف مملػـات مــ
أشفرها  :البحر الؿحقط  ،تقيف سـة ( )412لف ترجؿة مقسعة يف مؼدمة كتابف  :البحر الؿجقط
()1هق :العالمة الػؼقف محؿد بـ محؿد السـجاري  ،مـ مملػاتف  :معـراج الدرايـة شـرح الفدايـة  ،تـقيف ســة
(416هـ) اكظر ترجؿتف يف  :الػقائد البفقة ص 853 :
( )2هق :الحافظ شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد الؿؼدسل الشافعل  ،أخذ طـ ابـ تقؿقة والذهبل مـ مملػاتـف
 :الصارم الؿـؽل و الؿحرر وهل كتب كافعة وقد صبعت  ،تقيف سـة (411هـ)
( )3هق  :الؿحؼـؼ إصـقلل محؿـقد بــ طبـدالرحؿـ بــ أحؿـد إصـػفاين  ،كـان بارطـا يف طؾـؿ إصـقل
صحقح اإلطتؼاد  ،تقيف سـة ()416هـ اكظر ترجؿتف يف  :شذرات الذهب ()818.3
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تلمقذه:
تػؼف طؾك البابريت جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ ،مـ أشفرهؿ :
,8أبق الحسـ الجرجاين
 ,0ابـ قاضل سؿاوكة
,5سراج الديـ الؽـاين-

طؼقدتف :
أبان الؿملػ طـ طؼقدتف الؿاتريدية مـ خالل مملػف هذا وذلؽ مـ خالل :
 ,8تصريحف بلن بقان ما يتعؾؼ بالعؼقدة سـقؽقن طؾـك صريؼـة الؿاتريديـة ،حقـث
قال(( وأما البقان الثاين :فػل تؼرير ما يتعؾؼ بالعؾؿ اإللفـل طؾـك صريؼـة طؾؿائــا أهـؾ
السـة والجؿاطة رحؿفؿ اهلل))-
فؼقلف ((:طؾك صريؼة طؾؿائــا أهـؾ الســة والجؿاطـة)) 7يريـد هبـؿ الؿاتريديـة ٕن
الحـػل إذا أصؾؼ كؾؿة ((أهؾ السـة والجؿاطـة)) ّ
فـنن الؿؼصـقد هبـا طــده الؿاتريديـة،
وهبذا سؿك أبق مـصقر الؿاتريدي الحـػل تػسقره (تلويالت أهؾ السـة)-
 ,0وققلف(( :فنكف لؿا كان واحد ًا قـديؿًا اسـتحال أن يؽـقن جسـؿًا 7 7لقجـقب
تركبف واحتقاج الؿركب إلك الغقر ،وأن يؽقن متحقـز ًا 7لقجـقب أن يتؿقـز فقـف جاكـب
طـ جاكب ،ومتك لؿ يؽـ متحقز ًا لؿ يصح اختصاصف بجفة))
( )8هق  :العالمة الؿحؼؼ طؾل بـ طبد العزيز بـ الحسـ بـ طؾل الؼاضل الجرجاين ،اتصؾ بالصـاحب بــ
ط ّبــاد الــذي كــان وزيـ ًـرا لبـــل بقيــف ووٓه الؼضــاء ،لــف مملػــات مـفــا  :تػســقر لؼــرآن الؿجقــد ،وهتــذيب
التاريخ ،تقيف سـة (460هـ) اكظر ترجؿتف الؿقسعة يف  :الػقائد البفقة ص802 :
( )0هق  :العالمة الؿحؼؼ محؿقد بـ إسرائقؾ بـ طبد العزيز ،بدر الديـ ،الشفقر بابـ قاضل سؿاوكة :فؼقـف
حـػل متصقف ،مـ الؼضاة ،لف مملػات مـ أشفرها :لطـائػ اإلرشـادات يف الػؼـف الحـػـل ،تـقيف ســة
(585هـ) اكظر ترجؿتف يف  :إطالم لؾزركؾل ()832.4
( )5هق الحافظ  :طؿر بـ رسـالن بــ كصـقر بــ صـالح الؽــاين ،العسـؼالين إصـؾ ،ثـؿ البؾؼقــل الؿصـري
الشافعل ،أبق حػص ،سراج الديـ  ،لف مملػات مـفا :التـدريب يف فؼـف الشـافعقة ،لـؿ يتؿـف وأتؿـف ابــف،
ّ
و ُصبع مع التتؿة وتصحقح الؿـفاج يف الػؼـف تـقيف ســة (506هــ) اكظـر ترجؿتـف يف آطـالم لؾزركؾـل
()832.4
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وهذا أصؾ مـ أصقل الؿاتريديـة حقـث إن تقحقـدهؿ يؼـقم طؾـك أن معــك القاحـد
هق :ما لقس بجسؿ إذ إن الجسؿ أقؾف أن يؽقن مركبًا مـ جقهريـ ،وذلؽ يـايف القحـدة،
وكذلؽ كػل الجفة طـ اهلل تبارك وتعالك مع إثباهتؿ لؾرؤية ٕهنؿ كػقا طــ اهلل تعـالك طؾـق
الذات وٓ شؽ يف فساد ذلؽ طؼال وشرطا

مملػاتف :
العالمة أكؿؾ الديـ البابريت لف مملػات طدة يف مختؾػ الػـقن ،مـفا :
,8ما ذكره صاحب كشػ الظـقن أن لف حاشقة طؾـك الؽشـاف وصـؾ فقفـا إلـك
هناية سقرة آل طؿران
 ,0شرح القصقة  ،وهق يف طؾؿ العؼقدة-
 ,5شرح الطحاوية-
 ,1التؼرير شرح أصقل البزدوي-
 ,2شرح مختصر ابـ الحاجب-
 ,3العـاية شرح الفداية ،ويعد هذا الؽتاب مـ أشفر كتب الػؼف طؾـك الؿـذهب
الحـػل-
,4شرح ألػقة ابـ معطل يف الـحق-
ثـاء العؾؿاء طؾقف :
قد اثـك طؾك البابريت جؿقع مـ ترجؿف ،ومـ أققالفؿ يف ذلؽ:
جاء يف إكباء الغؿر بلكباء العؿر يف التاريخ( :كـان حســ الؿعرفـة بالػؼـف والعربقـة
وإصقل)

( )8اكظــر :درء تعــارض العؼــؾ والـؼــؾ لشــقخ اإلســالم ( 025.3و( ، )526.3و أصــقل الــديـ لؾغزكــقي
الحـػل (ص ،)36 :والرد طؾك الؼائؾقـ بقحدة القجقد (ص-)825 :
(-8142.0 )0
( )5إكباء الغؿر بلكباء العؿر يف التاريخ ()846.0
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و يف الدرر الؽامـة( :كان فاضال صاحب فـقن وافر العؼؾ)
وجاء يف بغقة القطاة(:كان طالمة فاضال ذا فـقن وافر العؼؾ ققي الــػس طظـقؿ
الفقبة)

وفاتف:
تقىف أكؿؾ الديـ البابريت بؿصر لقؾة الجؿعة تاسع طشر رمضان سـة (453هــ)،
وقد جاوز السبعقـ ،وحضر جـازتف السؾطان ،وهؿ بحؿؾ كعشف غقر مرة فؾـؿ يسـتطع
فتحؿؾف أكابر إمراء طـف ،وصؾك طؾقف طز الديـ الرازي ،ودفــ بالخاكؼـاه الؿـذكقرة
سابؼًا ،رحؿف اهلل تعالك-

وصػ الـسخ الخطقة:
اطتؿدت يف تحؼقؼ هذه الرسالة طؾك كسختقـ كػقستقـ إحـداها بخـط الؿصــػ
 ،وإخرى كتبت يف حقاتف ومـؼقلة مـ كسختف ومؼابؾـة طؾقفـا ،وهـذه تػاصـقؾ
بقاكاهتا:
الـسخة إولك:
وتؼع يف خؿسـة أوراق ،يف كـؾ صـػحة ( )84سـطر ًا ،وهـل ضـؿـ مجؿـقع فقـف
( 85رسالة) والرسالة هل الثاكقة يف الؿجؿقع ،وقد كتبفـا مصــػفا غـرة شـقال ســة
 436هـ ،وهل بخط كسخل غقر متؼـ ،ويفؿؾ الـؼط فقفا أحقاكًا-
وهل محػقضة بؿؽتبة أياصقفقا برقؿ -8051
الـسخة الثاكقة:
وهـل ضــؿـ مجؿـقع فقــف ( )80رسـالة ،والرســالة هـل الخامســة يف الؿجؿــقع،
وتؼع يف( )5أوراق ،يف كؾ صػحة( )08سطر ًا ،وكتبت يف حقاة الؿصـػ ومـ كسختف
وققبؾت طؾقف ،وكتبفا حسـ بـ يقسػ بـ طثؿان الـؽقداوي ،يف يقم إربعاء يف سـة
( )8الدرر الؽامـة ()825.0
( )0بغقة القطاة ()056.8
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 453هـ كؿا جاء يف خاتؿة الرسالة التاسعة (مسللة العتبة) التل هل ضؿـ الؿجؿقع-
وهل أيضًا محػقضة بؿؽتبة أياصقفقا برقؿ -1522

إثبات كسبة الؽتاب إلك الؿملػ:
الؿجؿقع الذي يؼع فقف الؽتاب كؾف بخط الؿصـػ ،وفقـف  85رسـالة لؾؿصــػ
كؿا جاء يف صػحة الغالف ،أولفا :شرح الؿؼصد يف طؾقم الديـ ،وثاين الرسائؾ هـل
رسالتـا ،وتؼع يف خؿس ورقات مـ القرقة  35أ إلك  40ب ،ولؿ تذكر الؿصادر التل
ترجؿت لؾؿصـػ هذه الرسالة مـ ضؿـ مملػاتف ،لؽـ كسبة الؽتاب جاءت صراح ًة
يف غالف الؿخطقط وهق بخط البـابريت أيضـًا ،فؼـد جـاء مـا كصـف يف أطؾـك الصـػحة
الحػـل محؿـد بــ محؿـقد بــ
(مجؿقطة فقفا كسخ مـ تـللقػ العبـد الػؼقـر إلـك اهلل
ّ

أحؿد الحـػل غػر اهلل لفؿ وطامؾفؿ بؾطػل الخػل) ،وجـاء أيضـًا يف صـػحة غـالف

الرسالة أيضًا ،وهذا كصف (رسالة يف بعض لطائػ سقرة اإلخالص أ ّلػفا الػؼقـر إلـك
الحػل محؿد بـ محؿقد بـ أحؿد الشفقر بإكؿؾ الحـػل غػر هلل لفؿ وطامؾفؿ
ربف
ّ

بؾطػف الخػل) ،ويف خاتؿة الرسالة أيضًا جاء ما كصف (تؿت بعقن اهلل وحسـ تقفقؼـف
الحػـل محؿـد بــ محؿـقد بــ أحؿـد الشـفقر
طؾك يد مملػـف الػؼقـر إلـك رحؿـة ربـف
ّ

بإكؿؾ الحـػل ،غػر اهلل لف ولقالديف وطامؾفؿ بؾطػف الخػـل يف طشـرة شـقال تاسـع
وستقـ وسبعؿائة حامد ًا هلل ،وكان تللقػفا يف سـة إحدى وخؿسقـ وسبعؿائة)-
وأيضًا ُ
جؾ الرسائؾ الؿقجقدة يف الؿجؿقع مذكقرة يف الؿصادر ومـسـقبة إلـك
البابريت ،وهبذا يثبت الؽتاب ثبقتًا قطعقًا لؿم ِّلػف البابريت-

***
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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
ومــا تــقفقؼل إٓ بــاهلل --أحؿــد اهلل طؾــك آٓئــف وأشــؽره طؾــك كعؿائــف ،والصــالة
والسالم طؾك سقدكا محؿد خاتؿ أكبقائف ،وطؾك آلف وأصحابف وأولقائف-
هذه رسالة تشـتؿؾ طؾـك بعـض لطـائػ سـقرة اإلخـالص جؿعتفـا تـذكرة لؿــ
تحؼؼ بندراك الؽؿآت وترشقدا لؾؿفتدي إلك حؾ العقيصات ،ورتبتفا طؾك مؼدمة
وبقاكقـ وخاتؿة-
أما الؿؼدمة :فػل بقان أهنا بـلي سـبب أكزلـت 7لقتفقـل التؼصـل طــ تـزيؾفـا طؾـك
القجف الربهاين كؿا سقعرف يف أثـاء البحث إن شاء اهلل تعالك-
روى ابـ طباس  أن قريشا قالت :يا محؿد صػ لـا ربؽ الذي تدطقكا إلقف
فـزلت  :يعـل الذي سللتؿقين طـ وصػف وهق الؿقصقف هبـذه الصـػات التـل هـل
صػات كؿال -
والؿعـك :هق الذي مؼر بلكف خالؼ السؿاوات وإرض ،يدل طؾك ذلؽ الجاللـة
يف ققلف ,تعالك (:,ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ
ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

-

وطؾك هذا سؼط ما ققؾ إن :ققلف :قؾ ٓ ،يخؾق إما:
أن يؽـــقن أمـــر ًا لؾرســـقل  بـــلن يؼـــقل ذلـــؽ لغقـــره مــــ الؿـؽـــريـ الؼـــائؾقـ
بتعدد ألفة-
( )8هق :طبد اهلل بـ العباس بـ طبد الؿطؾب ،أبق العباس ،الؼرشل ،الفاشؿل ،ابـ طؿ رسقل اهلل  ،البحر،
الـبـل ,,ثـالث طشـرة
حرب إمة ،ولد بالشعب قبؾ الفجرة بـثالث ســققـ ،وكـان طؿـره طــد مـقت
ّ
سـة ،مات بالطائػ سـة(35ه) -اكظر :آستقعاب (ص ،)105 :اإلصابة (-)013,005.3
( )0أخرجف البقفؼل يف إسؿاء والصػات ( ،)55 .0والطربي يف جامع البقان ()354.01ويف سـده طقسك
بـ أبل طقسك ماهان وهق ضعقػ الحديث ،قال أحؿد والـسائل :لقس بالؼقى
اكظر :مقزان آطتدال (، )502. 5والحديث لف شقاهد تؼقيف ،لفـذا حســ الحـافظ ابــ حجـر بعـض
صرقف  ،اكظر الػتح ()523. 85
( )5اكظر :تػسقر الطربي ( ،)355.01تػسقر الزمخشري (-)584.1
( )1سقرة لؼؿان ،أية (-)02
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أو يؽقن أمر ًا لف  بلن يؼقل ذلؽ لؾؿؼؾديـ التابعقـ لف-
أو يؽقن أمرا بؿعرفة ما يف السقرة بحقث يحصؾ لؾؿلمقر [.8ب] حؼ القؼقـ-
يؽرر ذلؽ يف كػسف ،ويجدد الؿالحظة العؼؾقـة
أو يؽقن أمر ًا لؾعارف بذلؽ بلن ِّ
بعد طروض غػؾة بتؽرار هذه العبارة
فنن كان إول فؿـ البقـ أن هذا الؼقل ٓ يػقد مـ يؼقل بتعدد ألفة-
وإن كان الثاين فؽذلؽٕ 7هنؿ لقسقا مـ أهؾ آستدٓل فال تػقدهؿ ذكـر ألػـاظ
ٓ يؿؽـفؿ تحصقؾ مػفقماهتا إٓ بالشدة-
وإن كان الثالث فالؾػظ والعبارة مؿا ٓ تػقده-
وإن كان الرابع فؽذلؽ ،طؾك أن الؼـقل الـذي اتػـؼ العرفـاء طؾقـف يف إزالـة تؾـؽ
الغػؾة ققل ٓ :إلف إٓ اهلل ،وذلؽ أن لتحصقؾ الؿعرفة الصحقحة صريؼقـ:
الربهان  ،والحاصؾ لذي الؽشػ بطريؼ العقان-
وأهؾ الطريؼ إول اختؾػقا يف مقجبات طؼقلفؿ وكتائجفا ،واضطربت آراؤهؿ
فؿا هق صقاب طـد شخص ففق خطل طـد غقره ،فالحؼ بالـسبة إلك كـؾ كـاضر هـق مـا
استصقبف ،وكذا الؼاكقن الػؽري الؿرجقع إلقف طـد أهؾ الػؽر مختؾػ فقف فنن بعض
الؼرائـ طـد بعضفؿ مـتج وطـد أخريـ طؼقؿ-
وإن بعض الؼضايا تـعؽس طـد بعض إلك قضقة دون آخريـ ،وغقـر ذلـؽ،
فنذن وجدان القؼقـ وحصقل الجزم التام بـتائج إفؽار وإدلة الـظرية متعذر
فؾؿ يبؼ إٓ صريؼ العقان 7وهق بالتقجف إلك الحؼ بالتؼ ربة وآفتؼار التام [. 0أ]
( )8اكظر :تػسقر الؿاتريدي (-)315.82
( )0الربهان :هق الؼقاس الؿملػ مـ القؼقـقات ،سقاء كاكـت ابتـدا ًء 7وهـل الضـروريات ،أو بقاسـطة 7وهـل
الـظريات -اكظر :التعريػات (ص-)11 :
( )5ذو الؽشػ هؿ الصقفقة ،ويعد الؽشػ الؿصدر الرئقس لؾؿعرفـة طــد الصـقفقة ،والؿؼصـقد بالؽشـػ
طـدهؿ :هق آصالع طؾك ما وراء الحجـاب ،مــ الؿعـاين الغقبقـة وإمـقر الخػقـة الحؼقؼقـة وجـقد ًا أو
شفقد ًا -اكظر :التعريػات لؾجرجاين (ص-)851 :
والؽشػ باصؾ بإدلة الشرطقة كؼقلف تعـالك :ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ) ،سقرة الـؿؾ ،أية (-)32
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وتػريغ الؼؾب مـ التعؾؼات الؽقكقة-
وٓ يخػك أن استؼالل اإلكسان بذلؽ يف أول أمره متعذر فقجب طؾقـف اتبـاع مــ
سبؼف بآصالع ،وخاض يف لجة القصقل وفاز بـبقؾ الؿلمقل وهؿ الرسؾ ,صـؾقات
اهلل طؾقفؿ ,الذيـ جعؾفؿ الحـؼ تعـالك وتؼـدس تراجؿـة أسـؿائف وصـػاتف ،ومظـاهر
طؾؿف وطبادتف-
وإذا ضفر هذا فؿـ البقـ أن هذا إرشاد لؾخؾـؼ إلـك متابعـة رسـقل اهلل  بؼقلـف:
قؾ يا محؿد لؿـ سللؽ طـ وصػل إكف هق الؿقصقف هبذي الصػات العظام ،وهـذا
تؿام الؿلمقر بف بالؼقل فرتك التعرض لؾزيادة مــ الرباهـقـ والتـبقفـات إشـػاق طؾـك
العباد ،وإرشاد لفؿ إلك أن ما يـبغل لفؿ يف هذه البغقة السـقة اإلتبـاع بالؿـلمقر بـذلؽ
دون التخطل إلك ما يشؽؽ أذهاهنؿ ويقطر أفؽارهؿ-
وأما البقان إول :فػل تؼرير ما يف السقرة مؿا يتعؾؼ بؿباحث لػظقة طؾك ققاكقـ
البالغة وأساس الػصـاحة (وهـق) ضـؿقر الشـلن ،و(اهلل أحـد) هـق الشـلن فؽلكـف ققـؾ
الشلن هذا ،وهق :أن اهلل واحد ٓ ثاين لف -
ومحؾ (هق) رفع طؾك آبتداء ،والجؿؾة خربه واسـتغـت طــ الراجـع إلـك الؿبتـدأ7
لـزولفا مـزلة الؿػرد يف أكف هق الؿبتدأ يف الؿعــكّ 7
ٕن ققلـف( :اهلل أحـد) هـق الشـلن الـذي
طرب طـف بـ(هق)  ،ووضع الؿضؿر [.0ب] مؽان الؿظفـر 7لقـتؿؽـ يف ذهــ السـامع مـا
يعؼبف ،وذلؽٕ 7كف متك لؿ يػفؿ مـ الضؿقر معـك بؼل مـتظر ًا لعؼبك الؽـالم كقـػ يؽـقن
فقتؿؽـ الؿسؿقع بعده فضؾ تؿؽـ يف ذهـف وهق السر يف التزام تؼديؿف-
وأحد بؿعـك :واحد ،وإصـؾ (وحـد)  ،ووضـع الؿظفـر مقضـع الؿضـؿر يف
ققلــــف( :اهلل الصــــؿد) 7إلرادة تؿؽــــقـ كػــــس الؿضــــؿر يف ذهـــــ الســــامع بــــنيراد
( )8اكظـــر :لطـــائػ اإلشـــارات ( ،)450.5تػســـقر الزمخشـــري ( ،)584.1الؾبـــاب يف طؾـــقم الؼـــرآن
(-)226.02
( )0اكظر :تػسقر الزمخشري ( ،)584.1مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ (-)365.5
( )5وهؿــزة (أحــد) هــذا بــدل مـــ واو ،وإبــدال الفؿــزة مػتقحــة مـــ الــقاو قؾقــؾ -اكظــر :تػســقر الطــربي
( ،)355.01البحر الؿحقط يف التػسقر (-)248.82
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لػظ الؿظفر -
والصؿد لف تػسقران يف الؾغة:
أحــدهؿا :أكــف مــلخقذ مـــ صــؿد إلقــف إذا قصــده ،وهــق الســقد الؿصــؿقد إلقــف يف
الحقائج-
والثاين :هق ما ٓ جقف لف -
وقدم الظرف وإن كان غقر مستؼرّ 7
ٕن الؽالم سبؼ 7لـػل الؽػم لف تعـالك وتؼـدس،
وقد اشتؿؾ الظرف طؾك ما يرجع إلقف فقؽقن لصرف العـاية إلك تؼديؿف شلن-
وققؾ :إكؿا قدم رطاية لؾػقاصؾ -
واطـــرتض بحصـــقلفا بتـــلخقره طــــ ( كػـــقا) ،وأجقـــب بؾـــزوم الػصـــؾ بـــقـ
الؿسـديـ -
واطــرتض بؽقكــف غقــر أجـبــل 7وٕن ســؾؿ أكــف أجـبــل فالػصــؾ بــالظرف جــائز،
والحؼ أن الثاين جائز ،وإول أحؼ -
والؽػم :الؿثؾ 7أي :لؿ يؿاثؾف أحد -
ويجقز أن يؽقن مـ الؽػاءة يف الـؽاح كػقًا لؾصاحبة -
وأما البقان الثاين :فػل تؼرير ما يتعؾـؼ بـالعؾؿ اإللفـل طؾـك صريؼـة طؾؿائــا أهـؾ
السـة والجؿاطة رحؿفؿ اهلل-
( )8اكظر :مػتاح العؾقم (ص ،)865 :معرتك إقران يف إطجاز الؼرآن (-)041.8
( )0اكظر :العـقـ ( ،)821.4هتـذيب الؾغـة( ،)823.80الؿػـردات يف غريـب الؼـرآن (ص ،)160 :معجـؿ
مؼايقس الؾغة ( ،)526.5مادة (صؿد)-
( )5حؽل ذلؽ طـ ابـ الحاجب -اكظر :حاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي (-)180.5
( )1يـظر :إصقل يف الـحق ( ،)53,52.8جقاهر البالغة (-)856.8
( )2اكظر :الحجة لؾؼراء السبعة (-)3.1
( )3اكظــر :تػســقر الؿؼاتــؾ ( ،)603.1تػســقر الطــربي ( ،)361,365.01تػســقر الؿــاوردي (،)540.3
الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز (ص-)8018 :
( )4اكظر :تػسقر الؿاوردي ( ،)540.3الؿػردات يف غريب الؼرآن (ص-)485 :
( )5إذا أصؾؼ الحـػقة كؾؿة :أهؾ السـة والجؿاطة فالؿؼصقد هبا يف الغالب الؿاتريدية-
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لػظــة الجاللــة [.5أ] :اســؿ لؿـــ هــق خــالؼ هــذا العــالؿ ومــدبره  ،إلقــف أشــار
بؼقلـــــــــــف(:ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ)  ،أية ،فلشار بؼقلف :هق اهلل إلك أكف خالؼ العـالؿ بـاطرتاففؿ

بذلؽ ،ويعؾؿ مـ ذلؽ بالضرورة أو بالتـبقف ّ :
أن إمقر التل ٕجؾفا افتؼر العـالؿ إلـك
الخــالؼ ،كالرتكقــب ،واإلمؽــان  ، ،والحاجــة ٓبــد وأن تؽــقن مـتػقــة طـــف ،وإ ّ
ٓ لــزم
الدور  ،أو التسؾسؾ  ،فلثبت أكف ,تعـالك ,متؿقـز طــ الخؾـؼ باكتػـاء مـا احتـاجقا إلقـف
طـف تعالك-
ّ
ودل بذلؽ طؾك قدمفّ 7
ٕن احتقاج الخؾؼ إلك الخالؼ 7إ ّما حـال طدمـف ،أو حـال
حدوثف أو حال بؼائف ،وطؾك التؼادير لزم الحدوث وقدم الصاكع وإ ّ
ٓ دار أو تسؾسؾ،
ثؿ تلثقره فقف ٓ يخؾق :إما أن يؽقن بطبعف أو اإليجاب وهق باصؾ ،وإٓ لزم قدم العالؿ
أو حــدوث الصــاكعٓ 7متـــاع تخؾــػ الؿعؾــقل طـــ الؿقجــب بالــذات أو بالؼــدرة
وآختقار-
والؼادر إذا فعـؾ الػعـؾ الؿحؽـؿ الؿـتؼـ فـال بـد وأن يؽـقن طالؿـًا مريـد ًاّ 7
ٕن
تخصقص الؼادر فعؾف بققت دون وقت ٓ يؽقن إ ّ
ٓ بالعؾؿ واإلرادة ،وإذا كان الصاكع
( )8اكظر :تػسقر الؿاتريدي(-)312,311.82( ،)051 .0
( )0سقرة لؼؿان ،أية (-)02
( )5أي :ما يعؾؿ مـ غقر كظر وٓ استدٓل ،والعؾؿ الضروري :مـا لـزم الؿخؾـقق طؾـك وجـف ٓ يؿؽــف دفعـف
طـ كػسف بشؽ ،وٓ شبفة ،كالعؾؿ الحاصؾ طـ الحقاس الخؿس التل ،هل :السؿع ،والبصر والشـؿ،
والذوق ،والؾؿس -اكظر :لؾؿع يف أصقل الػؼف (ص-)1 :
( )1التـبقف :ما يػفـؿ مــ مجؿـ ٍؾ بـلدكك تلمـؾ ،إطال ًمـا بؿـا يف ضـؿقر الؿـتؽؾؿ لؾؿخاصـب -اكظـر :التعريػـات
لؾجرجاين (ص-)34 :
( )2الرتكقب  :تللقػ الشلء مـ مؽقكاتف البسقطة ويؼابؾف التحؾقؾ،اكظر :الؿعجؿ القسقط ()535.8
( )3اإلمؽان  :طدم اقتضاء الذات القجقد والعدم اكظر :تعريػات لؾجرجاين (ص-)21 :
( )4الــدور :تققــػ وجــقد الشــلء طؾــك مــا يتققــػ وجــقده طؾقــف ،كتققــػ (أ) طؾــك(ب) ،ويســؿك :الــدور
الؿصرحٕ 7ن التققػ بال واسـطة ،وقـد يؽـقن التققـػ بالقاسـطة ،مـا يتققـػ (أ) طؾـك (ب) ،و (ب)
طؾك (ج) ،ويسؿك الدور الؿضؿر -اكظر :تعريػات لؾجرجاين (ص-)822 :
( )5التسؾسؾ :ترتقب أمقر غقر متـاهقة ،كرتتقب شلء طؾك شـلء ،وشـلء طؾـك آخـر ،والثـاين طؾـك الثالـث-
اكظر :التعريػات لؾجرجاين (ص-)24 :
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قادر ًا طالؿًا مريد ًا وجب أن يؽقن ح ّقا ّ
ودل بؼقلف (أحد) طؾك وحداكقتف -
فلشار بؼقلف( :هق اهلل أحد) إلك صػاتف الثبقتقة  ،ثؿ لـزم مــف مؼتضـك الرتتقـب
الحسـ ما يبقـ الصػات السؾبقة  7فنكف لؿا كان واحـد ًا قـديؿًا [.5ب] اسـتحال أن
يؽــقن جســؿًا 7لقجــقب تركبــف واحتقــاج الؿركــب إلــك الغقــر ،وأن يؽــقن متحقــز ًا7
لقجقب أن يتؿقز فقف جاكب طـ جاكب ،ومتك لؿ يؽــ متحقـز ًا لـؿ يصـح اختصاصـف
بجفة  ،وأن يؽقن لف ضد أو كد 7لؾزوم الرتكقب الؿـايف لؾؼدم 7فنن مـا بـف الؿشـاركة
بقـ الشقئقـ غقر ما بف آمتقاز-
ولؿا ذكر ما يدل طؾك الصػات الثبقتقة والسـؾبقة فـرع طؾقـف مـا كـاكقا يتقهؿقكـف
بالتصريح بؼقلف( :لؿ يؾد ولؿ يقلد ولؿ يؽـ لف كػق ًا) ،كػك طـ ذاتف الؿؼدسة التقلد،
وهق طبارة طـ أن يـػصؾ طـ شلء بعض مـ أبعاضف ثؿ يرتقك فقصقر مسـاويًا لـف يف
الذات والحؼقؼة ،وهذا آكػصال ٓ يؿؽـ إ ّ
ٓ إذا كان الؽؾ يف كػسف مركبًا -
( )8اكظر :تػسقر الؿاتريدي ( ،)315.82تػسقر السؿرقـدي (-)351.5
( )0وهل :الصػات التل أثبتفا اهلل لـػسف ،وكؾفا صػات كؿال ،لقس فقفا كؼص بقجف مـ القجقه ،والصػات
الثبقتقة طــد الؿاتريديـة ثؿـان صـػات ،وهـل :الحقـاة ،والعؾـؿ ،والؼـدرة واإلرادة ،والسـؿع ،والبصـر،
والؽالم ،والتؽقيـ -اكظر :إشارات الؿرام (ص ،)881 ،824 :شرح العؼقدة القاسطقة ٓبــ العثقؿـقـ
(ص-)810 :
( )5وهل :الصػات التل كػاها اهلل طـ كػسف متضؿـة لثبقت كؿال ضدها ،أمـا الؿتػؾسـػة فالصـػات السـؾبقة
طـدهؿ :الصػة التل تدل طؾـك الـػـل الؿحـض دون الدٓلـة طؾـك معــك قـائؿ بـف -اكظـر :شـرح العؼقـدة
القاسطقة (ص ،)813 :شرح التدمرية لؿحؿد الخؿقس (ص-)828 :
( )1اكظر :أصقل الديـ لؾغزكقي الحـػل (ص-)36 :
كػل الجفة أو إثباهتا مـ إلػاظ الؿبتدطة يف الـػل واإلثبات ،ولقست يف الؽتاب ،وٓ يف السـة ،وٓ يف
كالم الصحابة والتابعقـ ،وٓ أئؿة اإلسالم ،فنن همٓء لؿ يؼؾ أحـد مــفؿ :إن اهلل ,سـبحاكف وتعـالك يف
جفة ,وٓ قال :إن اهلل لـقس يف جفـة ،وٓ قـال :هـق متحقـز ،وٓ قـال :لـقس بؿتحقـز ،وإن أريـد بنثبـات
الجفــة :الجفــة القجقديــة وأن اهلل محصــقر يف الؿخؾققــات ،فف ـق باصــؾ ،وإن كــان الؿؼصــقد أن اهلل ,
تعالك ,فقق الؿخؾققات بائـ طـفا ففذا حؼ-
مـ قال :إن اهلل لقس يف جفة ،ققؾ لف :ما تريد بذلؽ؟ فنن أراد بذلؽ أكف لقس فقق السؿاوات رب يعبد،
وٓ طؾك العرش إلف يصؾك لف ويسجد ،ومحؿد لؿ يعرج بذاتف إلقف ،ففذا معطؾ ،وإن قال :مرادي يـػـل
الجفة أكف ٓ تحقط بف الؿخؾققات فؼد أصاب-
اكظر :التحػة الؿدكقة (ص ،)38,32 :تؼريب التدمرية (ص-)25,20 :
( )8اكظر :تػسقر الؿاتريدي ( ،)322.3إشارات الؿرام (ص-)825,824 :
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وكػك أن يؽقن ,تعـالك ,متقلـد ًا مــ غقـرهٓ ،سـتؾزامف الحـدوث الؿحـقج ،وكػـك أن
يؽقن أحد مؽافئًا لفٕ 7كـف ٓ يخؾـق إ مـا إن يؽـقن واجبـا أو مؿؽــا ،وٓ سـبقؾ إلـك إول،
وإٓ تعددت ألفة ،وقد أشـقر إلـك بطالكـف يف بحـث الــد ،وٓ إلـك الثـاينٕ 7ن الؿؿؽــ ٓ
يؽاف القاجب -
فظفر مـ أول السقرة إلك ققلف( :الصؿد) ،بقان هقيتف الؿطؾؼة ،وهـل مـا يؽـقن هقيتـف
لذاتف ٓ باطتبار أمر آخر ولقازمفا ،ووحدة حؼقؼتـف الؽامؾـة التامـة التـل ٓ تـؼسـؿ بقجـف مــ
القجقه ٓ إلك كثرة معـقية 7أي :كثرة الؿؼقمات مـ إجـاس والػصقل ،وٓ كثرة إجـزاء
الخارجقة [.48ب] ،كالؿادة والصقرة ،وٓ الؽثرة الحسقة بالػعؾ أو بالؼقة-
ومـ ققلف( :لؿ يؾد) إلك آخر السقرة بقان أكف لقس ما يساويف ٓ يف الــقع ،وٓ يف
الجـس بؿقجقد ٓ ،بلن يؽقن متقلد ًا مـف ،وٓ بلن يؽقن مقازيًا لف يف القجقد-
وأمـــــــا الخاتؿـــــــة :فػقؿـــــــا ورد يف فضـــــــقؾة هـــــــذه الســـــــقرة الؽريؿـــــــة،
ويف بقـــان أهنـــا كقـــػ تعـــدل ثؾـــث الؼـــرآن ،ويف بقـــان تســـؿقتفا بســـقرة اإلخـــالص،
وســقرة إســاس -طـــ مالــؽ  ،وأحؿــد  ،والرتمــذي  ،والـســائل  ،طـــ أبــل
( )8اكظــر :تػســقر الؿاتريــدي ( ،)328,322.82تػســقر الســؿرقـدي ( ،)351.5إشــارات الؿــرام طـــ
طبارات اإلمام(ص-)825 :
( )0هق :مالؽ بـ أكس بـ مالؽ ،أبق طبد اهلل ،إصبحل ،الػؼقـف ،إمـام دار الفجـرة ،كـان مــ سـادات أتبـاع
التــابعقـ ،وأحــد أئؿــة الؿــذاهب إربعــة ،أخــذ العؾــؿ طـــ ربقعــة الــرأي ،ولــف :كتــاب الؿقصــل ،مــات
سـة(846هـ) -اكظر :الثؼات ٓبـ حبان( ،)126.4مــازل إئؿـة إربعـة(ص ،)862,855 :ترتقـب
الؿدارك(-)886,824.8
( )5هق :أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ ،أبق طبد اهلل ،الشـقباين ،البغـدادي ،الحـافظ ،أحـد إئؿـة إربعـة ،وإمـام
الؿــذهب الحـبؾــل ،كــان إمامــًا يف الحــديث ،والػؼــف ،ســؿع مـــ الؼاضــل أبــل يقســػ ،ويقســػ بـــ
الؿاجشــقن وغقرهؿــا ،ولــف مصـــػات مـفــا :الؿســـد ،مــات ســـة(018هـــ) -اكظــر :مـــازل إئؿـــة
إربعة(ص ،)053,050 :سقر أطالم الـبالء (-)551,844.88
( )1هق :محؿـد بــ طقسـك بــ سـقرة ،أبـق طقسـك ،الرتمـذي ،أحـد إئؿـة صـاف الـبالد وسـؿع خؾؼـًا مــ
الخراساكققـ ،والعراقققـ ،والحجازيقـ ،روى طـف أهـؾ خراسـان ،وكـان مؿــ جؿـع وصــػ ،وحػـظ
وذاكر ،وصـػ الجامع يف الحديث ،مات سـة (046هـ) -اكظر :الثؼات ٓبـ حبان ( ،)825.6هتـذيب
التفذيب (-)555,554.6
( )8هق :أحؿد بـ شعقب بـ طؾل ،أبـق طبـد الـرحؿـ ،الـسـائل ،الؼاضـل ،الحـافظ ،اإلمـام ، ،الثبـت ،شـقخ اإلسـالم،
كاقد الحديث ،صاحب كتاب الســ  ،سـؿع مــ خالئـؼ ٓ يحصـقن ،ومؿــ سـؽف مــف :إسـحاق بــ راهقيـف،
مات سـة(525هـ) -اكظر :سقر أطالم الـبالء ( ،)855,802.81هتذيب التفذيب (-)53.8
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هريرة  قال :أقبؾت مع رسـقل اهلل  فسـؿع رجـال يؼرأ(:قـؾ هـق اهلل أحـد) ،فؼـال
فؼؾت :ماذا يا رسقل اهلل؟ قال [(( : ]الجـة)) -
[(( : ]وجبت))ُ ،
وطـ البخاري  ومالؽ ،وأبـل داود  ،والـسـائل [رحؿفـؿ اهلل] طــ أبـل
سعقد ّ
أن رجالً سؿع رجال يؼرأ (قـؾ هـق اهلل أحـد) يرددهـا ،فؾؿـا أصـبح جـاء إلـك
ّ
وكلن الرجؾ يتؼالفا ،أي :يعدها [قؾـقال]  ،فؼـال رسـقل اهلل
الـبل  فذكر ذلؽ لف،
(( :والذي كػسل بقده إهنا تعدل ثؾث الؼرآن))

-

ققؾ يف بقان ذلؽّ :
إن الؼرآن يشتؿؾ طؾك ثالثة أشقاء:
الدوسل ،أسؾؿ طام خقرب ،وشفدها مـع رسـقل اهلل  ،ثـؿ لزمـف
( )8هق :طبد الرحؿـ بـ صخر ،أبق هريرة،
ّ
رغب ًة يف العؾؿ ،وكان أكثـر الصـحابة حػظـًا لؾحـديث ،وروايـة لـف ،واسـتعؿؾف طؿـر بــ الخطـاب طؾـك
البحريـ ثؿ طزلف ،مات سـة(24ه) -اكظر :آستقعاب(ص ،)535,530 :اإلصابة(-)25,06.85
( )0زيادة مـ (ب)-
( )5زيادة مـ (ب)-
( )1أخرجف مالؽ يف الؿقصل ،كتاب الؼرآن ،باب مـا جـاء يف قـراءة قـؾ هـق اهلل أحـد ،وتبـارك ،بـرقؿ (.426
 ،)005وأحؿــد ،بــرقؿ ( ،)5288والرتمــذي ،كتــاب أبــقاب فضــائؾ الؼــرآن ،بــاب مــا جــاء يف ســقرة
اإلخالص ،برقؿ ( ،)0564والـسائل ،كتاب الطفارة ،برقؿ (-)661
( )2هــق :محؿــد بـــ إســؿاطقؾ بـــ إبــراهقؿ ،أبــق طبــد اهلل ،الجعػــل ،البخــاري ،قــام برحؾــة صقيؾــة يف صؾــب
الحــديث ،وروى طـــف خؾــؼ كثقــر ،مـــفؿ :أبــق طقســك الرتمــذي ،وأبــق حــاتؿ ،ولــف كتــاب الصــحقح يف
الحديث ،مات سـة(023هـ) -اكظر :الثؼـات ٓبــ حبـان( ،)885.6سـقر أطـالم الــبالء (,568.80
-)135
السجسـتاين ،اإلمـام ،الحـافظ ،الػؼقـف ،الزاهـد،
( )3هق :سؾقؿان بـ إشعث بــ شـدّ اد ،أبـق داود ،إزديّ ،
الســ ،مات ســة (042ه) -اكظـر :سـقر
كتاب
الســ ،وقؿع مـ خالػفا ،ولف
محدّ ث البصرةّ ،
ّ
ذب طـ ّ
أطالم الـبالء( ،)008,025.85هتذيب التّفذيب(-)52,55.0
( )4زيادة مـ (ب)-
( )5هق :سعد بـ مالؽ بـ سـان ،أبـق سـعقد ،الخـدري ،كـان مــ كجبـاء إكصـار ،وطؾؿـائفؿ ،وفضـالئفؿ،
شفد الخـدق ،وغزا مع رسقل اهلل  ,,اثـتل طشرة غزوة ،وحػظ مـف ســًا كثقـرة ،مـات ســة(41ه)،
اكظر :آستقعاب(ص ،)053 :أسد الغابة(-)810.2
( )6ساقطة مـ (ب)-
( )82أخرجــف البخــاري ،كتــاب فضــائؾ الؼــرآن ،بــاب فضــؾ قــؾ هــق اهلل أحــد ،بــرقؿ ( ،)2285ومالــؽ يف
كتاب الؼرآن ،باب ما جاء يف قراءة قؾ هق اهلل أحد ،وتبارك ،بـرقؿ ( ،)004 .425وأبـق داود ،بـاب يف
سقرة الصؿد برقؿ ( ،)8138والـسائل ،كتاب آفتتاح ،بـاب الػضـؾ يف قـراءة قـؾ هـق اهلل أحـد ،بـرقؿ
(-)662
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إول :تقحقــد اهلل وذكــر صــػاتف ،والثــاين :إوامــر والـــقاهل ،والثالــث :الؼصــص
والؿقاطظ ،وهذه السقرة متجردة لؿعـك الثؾث إول ،فتضؿـت ثؾث الؼرآن -
وذكــر الغزالــل ,رحؿــف [اهلل]  ,يف بقاكــف قــال ( :معرفــة اهلل ,ســبحاكف
وتعالك  ,وتقحقده  ،وتؼديسف [. 40أ] طؿا يشاركف يف الجـس ،والـقع  ،ومعرفة
أخرة ،ومعرفة الصراط الؿس تؼقؿ هل الؿعارف الثالث الؿفؿة يف الؼرآن ،فن ّن
ما طداها مـ الؿعارف الباققة ٓ شؽ أهنا تقابع) -
وهذه السقرة لؿـا اشـتؿؾت طؾـك واحـد مــ الـثالث فؼـد جعؾـت معادلـة لثؾـث
الؼرآن ،وفقف كظـر ،فـنن الؿعـارف الؿفؿـة يف الؼـرآن ٓ شـؽ أهنـا بعـض الؼـرآن ،ومـا
يؽقن ثؾث البعض ٓ يؽقن ثؾث الؽؾ ،طؾك أن كـقن الؿعـارف الؿفؿـة مـحصـرة يف
الثالث الؿذكقرة مؿـقع -
وقال أبق طؾل ابـ سقـا ( :الغرض إقصك مــ صؾـب العؾـقم بلسـرها :معرفـة
ذات اهلل [تعالك]  ،وصػاتف ،وكقػقة صدور أفعالف طـف ،وهذه السقرة لؿا دلت طؾك
سبقؾ اإليؿاء ،والتعريض طؾك جؿقـع مـا يتعؾـؼ بذاتـف ٓ جـرم جعؾـت معادلـة لثؾـث
الؼرآن)-
( )8اكظر :طؿدة الؼاري (-)55.02
( )0هق :محؿد بـ محؿد بـ محؿد ،أبق حامد ،الغزالل ،الشافعل ،إصقلل ،الػؼقف ،حجـة اإلسـالمٓ ،زم
إمام الحرمقـ فربع يف الػؼف ،ومفر يف الؽالم ،ومــ تصـاكقػف :إحقـاء طؾـقم الـديـ ،مـات ســة(222ه)-
اكظــر :وفقــات إطقــان( ،)085,083.1ســقر أطــالم الـــبالء ( ،)515,500.86صبؼــات الشــافعقة
الؽربى(-)088,868.3
( )5زيادة مـ (ب)-
( )1اكظر :جقاهر الؼرآن (ص-)45 :
( )2اكظر :إحقاء طؾقم الديـ (-)515.1
( )3هق :الحسقـ بـ طبد اهلل بـ سقـا ،أبق طؾـل ،شـرف الؿؾـؽ :الػقؾسـقف الـرئقس ،صـاحب التصـاكقػ يف
الطب ،والؿـطؼ والطبقعقات ،وكشل وتعؾؿ يف بخارى ،وصاف البالد ،وكاضر العؾؿاء ،واتسعت شـفرتف،
وتؼؾد القزارة يف هؿذان ،ومـ تصاكقػف :الؼاكقن ،الؿـطؼ ،مات سـة ( 105هـ) -اكظـر :طقـقن إكبـاء يف
صبؼات إصباء (ص )154 :فؿا بعدها ،إطالم لؾزركؾل (-)010,018.5
( )4زيادة مـ (ب)-
( )8ذكر هذا الؼقل البؼاطل يف كظؿ الدرر دون كسبتف  ،اكظر  :كظؿ الدرر ()265.5
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وفقف كظر ،فنكف لق سؾؿ صحتف لقجب أن تؽقن معادلة لثؾثـل الؼـرآنٕ 7هنـا تـدل
باإليؿاء والتعريض طؾك جؿقع ما يتعؾؼ بذاتف وصػاتف كؿا مر-
وققؾ :إن ما طدا العؾؿ الؽؾل الؿطؾؼ الذي هق فقق جؿقع العؾقم ،إ ّما أن يؽـقن
حؽؿة طؿؾقة أو كظرية ،فالحؽؿة إكؿا تـؼسؿ بحسب هـذا التؼسـقؿ إلـك أكـقاع ثالثـة،
وهذه السقرة لؿا اشتؿؾت طؾـك معظـؿ الؼسـؿ إول مــ هـذه إقسـام الثالثـة التـل
تشتؿؾ طؾك أصقل مباحثفا الؼرآن كاكت معادلة لثؾث الؼرآن-
وفقف كظر ،وإول [.40ب] أقرب الؽؾ-
وسؿقت هذه السـقرة سـقرة إسـاسٓ 7شـتؿالفا طؾـك أصـقل الـديـ  ،روى
أبل  ،وأكس [رضل اهلل طـفؿا]

طــ الـبـل (( :أسسـت السـؿاوات السـبع

وإرضقن السبع طؾك :قؾ هق اهلل أحد))  ،يعـل :ما خؾؼت إٓ لقؽقن دٓئؾ طؾـك
تقحقد اهلل ومعرفة صػاتف التل كطؼت هبا هذه السقرة -
فنن ققؾ :ففال سؿقت سقرة التقحقد وهـل لـف حتـك سـؿقت سـقرة اإلخـالص،
أجقب :لسشعار بلن إصؾ يف التقحقد هق اإلخالص الؼؾبل ،واهلل أطؾؿ بالصقاب-
تؿت بعقن اهلل وحسـ تقفقؼف طؾك يد مملػف الػؼقر إلك رحؿة ربف الحػل ،محؿد
( )8اكظر :تػسقر الزمخشري ( ،)586.1تػسقر الرازي (-)524.50
( )0هق :أبك بـ كعب بـ ققس ،إكصاري ،أبـق الؿــذر ،وأبـق الطػقـؾ ،الخزرجـل ،الؿعـاوي ،شـفد العؼبـة
وبدرا ،روى طـف طبادة بـ الصامت ،وابـ طباس وغقرهؿـا مــ الصـحابة ،وكـان يؽتـب لرسـقل اهلل 
القحل يف حقاتف ،وققؾ :تقيف سـة (50ه) ،وققؾ :غقر ذلؽ -اكظـر :أسـد الغابـة ( ،)35,38.8الثؼـات
ٓبـ حبان (-)2.5
( )5هق :أكس بـ مالؽ بـ الـضر ،أبق حؿزة ،الـجاري ،الخزرجل ،أحد الؿؽثريـ مـ الرواية طـ الـبـل ،
خدم رسقل اهلل طشر سـقـ ،ودطا لف  ،وشفد الػتقح ،قطـ البصرة بعد وفـاة الـبـل إلـك أن مـات
سـة(65هـ) -اكظر :آستقعاب(ص ،)21,25:أسد الغابة(-)828.8
( )1زيادة مـ (ب)-
( )2يف (ب) رسقل اهلل-
( )3رواه الديـقري يف الؿجالسة وجقاهر العؾـؿ ( ،)823.5بـرقؿ ( ،)5125وهـق حـديث مقضـقع اكظـر :
السؾسؾة الضعقػة و الؿقضقطة لشلباين ()25.0
( )4اكظر :تػسقر الزمخشري (-)586.1
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بـ محؿقد بــ أحؿـد الشـفقر بلكؿـؾ الحـػـل غػـر اهلل لـف ولقالديـف وطـامؾفؿ بؾطػـف
الخػل يف غرة شقال تاسع وستقـ وسبعؿائة حامدا هلل-
وكان تللقػفا يف سـة إحدى وخؿسقـ وسبعؿائة[.45أ]-

***
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اخلامتة
لؼد تقصؾت مـ خالل هذا البحث إلك كتائج أهؿفا:
ّ ,8
أن ســـقرة اإلخـــالص تضـــؿـت صـــػات الؽؿـــال هلل طـــز وجـــؾ ،وإثبـــات
القحداكقة لف ،وكػل البـقة-
ّ ,0
أن اهلل ,طز وجؾ ,واحد يف ذاتـف وأسـؿائف ،وصـػاتف ،وأفعالـف ،وأكّـف إحـد
الؿـػرد بالؽؿال ،وأكف الذي لف إسؿاء الحسـك ،والصػات الؽامؾة العؾقا ،وإفعال
الؿؼدسة-
ّ ,5
أن اهلل ,طز وجؾ ,هق الؿؼصقد يف جؿقع الحـقائج ،الؿسـتغـل طــ كـؾ مـا
سقاه-
ّ ,1
أن سقرة اإلخالص قد تضـؿـت بعـض الؿباحـث البالغقـة كضـؿقر الشـلن
كؿا يف ققلف تعالك((:اهلل أحد))-
ّ ,2
أن كؾؿة (أهؾ السـة) إذا أصؾؼت طـد الحـػقة فالؿؼصقد هبا الؿاتريديـة دون
غقرهؿ-
 ,3أفضقؾة سقرة اإلخالص ،وأهنا تعدل ثؾث الؼرآن الؽـريؿ 7لتضـؿـفا تقحقـد
اهلل ,تعالك ,وصػات الؽؿال ،وإوامر والـقاهل ،والؼصص والؿقاطظ-
 ,4أهنــا ســؿقت بلســؿاء تــدل طؾــك معــان جؾقؾــة ،كســقرة اإلخــالص ،وســقرة
إساس ،وسقرة التقحقد-
هذا وباهلل التقفقؼ-

***
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املصادر واملراجع
)8

إحقاء طؾقم الديـ ،الؿملػ :أبق حامد محؿـد بــ محؿـد الغزالـل الطقسـل
(الؿتقىف222 :هـ) ،الـاشر :دار الؿعرفة – بقروت-

)0

آستقعاب يف معرفة إصحاب ،لؾحافظ أبل طؿر ،يقسـػ بــ طبـد اهلل بــ
طبد الرب الـؿري الؼرصبل(ت135 :هــ) ،تصـحقح وتخـريج :طـادل مرشـد،
ط :دار اإلطالم ,طؿان ،الطبعة إولك8105 :هـ0220 ,م-

)5

أسد الغابة ،الؿملػ :أبق الحسـ طؾل بـ أبل الؽـرم الشـقباين الجـزري ،طـز
الديـ ابـ إثقر (الؿتقىف352 :هـ) ،الـاشر :دار الػؽر – بقروت ،طام الـشر:
8126هـ 8656 ,م-

)1

أكباء الغؿر بلكباء العؿر يف التاريخ الؿملػ  :شفاب الديـ أبل الػضؾ أحؿـد
بـ طؾل العسؼالين  ،الـاشر  :دار الؽتب العؾؿقة = بقروت لبـان 8123 .هـ

)2

إسؿاء والصػات ،الؿملػ :أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك ،أبق بؽر
البقفؼل (الؿتقىف125 :هـ) ،حؼؼف وخرج أحاديثـف وطؾـؼ طؾقـف :طبـد اهلل بــ
محؿد الحاشدي ،قدم لف :فضقؾة الشقخ مؼبؾ بــ هـادي الـقادطل ،الـاشـر:
مؽتبــة الســقادي ،جــدة  ,الؿؿؾؽــة العربقــة الســعقدية ،الطبعــة :إولــك،
8185هـ  8665 ,م-

)3

إشارات الؿرام مـ طبارات اإلمام ،الؿملػ :العالمـة الؼاضـل كؿـال الـديـ
أحؿد البقاضل الحـػل ،تحؼقؼ وتعؾقؼ وضبط :الشقخ يقسـػ طبـد الـرزاق
الشافعل ،ط :زمزم ببؾشقرز ،الطبعة إولك8102 :ه0221,م-

)4

اإلصابة يف تؿققز الصـحابة ،لؾحـافظ أبـل الػضـؾ أحؿـد بــ طؾـل بــ حجـر
العســؼالين(520هــ) ،تحؼقــؼ الــدكتقر :طبــد اهلل بـــ طبــد الؿحســـ الرتكــل
بالتعــاون مــع مركــز البحــقث والدراســات العربقــة واإلســالمقة بــدار هجــر،
الطبعة إولك8106 :ه0225,م-

)5

أصقل الديـ ،الؿملػ :جؿال الـديـ أحؿـد بــ محؿـد بــ سـعقد الغزكـقي
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الحـػل (الؿتقىف265 :هـ) ،الؿحؼؼ :الدكتقر طؿر وفقؼ الداطقق ،الـاشـر:
دار البشــائر اإلســالمقة  ,بقــروت – لبـــان ،الطبعــة :إولــك 8186 ،هـــ,
8665م-
)6

إصقل يف الـحق ،الؿملػ :أبق بؽـر محؿـد بــ السـري بــ سـفؾ الـحـقي
الؿعروف بابـ السراج (الؿتقىف583 :هـ) ،الؿحؼؼ :طبـد الحسـقـ الػتؾـل،
الـاشر :ممسسة الرسالة ،لبـان – بقروت-

 )82إطــالم ،لخقــر الــديـ الزركؾــل ،ط :دار العؾــؿ لؾؿاليــقـ ,بقــروت ،الطبعــة
الخامسة طشرة0220 :م-
 )88البحر الؿحقط يف التػسقر ،الؿملػ :أبق حقان محؿد بـ يقسػ بـ طؾل بــ
يقسػ بـ حقان أثقر الديـ إكدلسل (الؿتقىف412 :هـ) ،الؿحؼـؼ :صـدقل
محؿد جؿقؾ ،الـاشر :دار الػؽر– بقروت ،الطبعة 8102 :هـ
 )80التحػة الؿدكقة يف العؼقدة السؾػقة ،الؿملػ :حؿـد بــ كاصـر بــ طثؿـان بــ
معؿر الـجدي التؿقؿل الحـبؾل (الؿتقىف8002 :هـ) ،الؿحؼؼ :طبد السـالم
بـ برجس بـ كاصر آل طبد الؽريؿ-
 )85ترتقب الؿدارك وتؼريب الؿسـالؽ لؿعرفـة أطـالم مـذهب مالـؽ ،لؾؼاضـل
طقاض بـ مقسك بـ طقاض السبتل(ت211هـ) ،تحؼقؼ :محؿد بــ تاويـت
الطـجـــل وآخـــريـ ،ط :وزارة إوقـــاف والشـــمون اإلســـالمقة ,الؿؿؾؽـــة
الؿغربقة ،الطبعة الثاكقة8125 :هـ8655,م-
 )81التعريػات ،الؿملـػ :طؾـل بــ محؿـد بــ طؾـل الـزيـ الشـريػ الجرجـاين
(الؿتقىف583 :هـ) ،الؿحؼؼ :ضبطف وصححف جؿاطة مــ العؾؿـاء بنشـراف
الـاشر ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة بقروت –لبـان ،الطبعة :إولك 8125هـ
8655,م-
 )82تػسقر الرازي (مػاتقح الغقـب) ،الؿملـػ :أبـق طبـد اهلل محؿـد بــ طؿـر بــ
الحسـ بـ الحسقـ التقؿل الرازي الؿؾؼب بػخر الديـ الرازي خطقب الري
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(الؿتـقىف323 :هــ) ،الـاشــر :دار إحقـاء الـرتاث العربــل – بقـروت ،الطبعــة:
الثالثة  8102 ,هـ-
 )83الؽشـاف طـــ حؼــائؼ غــقامض التـزيــؾ ،الؿملــػ :أبــق الؼاســؿ محؿــقد بـــ
طؿــرو بـــ أحؿــد ،الزمخشــري جــار اهلل (الؿتــقىف255 :هـــ) ،الـاشــر :دار
الؽتاب العربل – بقروت ،الطبعة :الثالثة 8124 ,هـ-
 )84تػسقر الؿاتريـدي (تـلويالت أهـؾ الســة) ،الؿملـػ :محؿـد بــ محؿـد بــ
محؿقد ،أبـق مـصـقر الؿاتريـدي (الؿتـقىف555 :هــ) ،الؿحؼـؼ :د -مجـدي
باســؾقم ،الـاشــر :دار الؽتــب العؾؿقــة ,بقــروت ،لبـــان ،الطبعــة :إولــك،
8103هـ  0222 ,م-
 )85تػسقر الؿاوردي (الـؽت والعققن) ،الؿملػ :أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ
محؿـــد بــــ حبقـــب البغـــدادي ،الشـــفقر بالؿـــاوردي (الؿتـــقىف122 :هــــ)،
الؿحؼــؼ :الســقد ابـــ طبــد الؿؼصــقد بـــ طبــد الــرحقؿ ،الـاشــر :دار الؽتــب
العؾؿقة  ,بقروت .لبـان-
 )86تػســقر مؼاتــؾ ،الؿملــػ :أبــق الحســـ مؼاتــؾ بـــ ســؾقؿان بـــ بشــقر إزدي
البؾخل (الؿتقىف822 :هـ) ،الؿحؼؼ :طبـد اهلل محؿـقد شـحاتف ،الـاشـر :دار
إحقاء الرتاث – بقروت ،الطبعة :إولك  8105 ,هـ-
 )02تػســقر ســقريت اإلخــالص والػؾــؼ ،الؿملــػ الحســقـ بـــ طبــد اهلل بـــ ســقـا
الؿتقىف سـة( 105هـ) ،ط :مطبع شؿس الؿطالع-
 )08تؼريب التدمرية الؿملػ :محؿد بــ صـالح بــ محؿـد العثقؿـقـ (الؿتـقىف:
8108هـ) ،الـاشر :دار ابــ الجـقزي ،الؿؿؾؽـة العربقـة السـعقدية ،الـدمام،
الطبعة :الطبعة إولك8186 ،هـ-
 )00هتذيب التفذيب ،الؿملػ :أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ
حجر العسؼالين (الؿتقىف520 :هـ) ،الـاشر :مطبعة دائرة الؿعارف الـظامقة،
الفـد ،الطبعة :الطبعة إولك8503 ،هـ-
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 )05هتذيب الؾغة ،الؿملػ :محؿد بـ أحؿد بـ إزهـري الفـروي ،أبـق مـصـقر
(الؿتــقىف542 :هـــ) ،الؿحؼ ـؼ :محؿــد طــقض مرطــب ،الـاشــر :دار إحقــاء
الرتاث العربل – بقروت ،الطبعة :إولك0228 ،م-
 )01الثؼات ،الؿملػ :محؿد بـ حبـان بــ أحؿـد بــ حبـان بــ معـاذ بــ َم ْعبـدَ ،
التؿقؿل ،أبق حاتؿ ،الدارمل ،ال ُبستل (الؿتقىف521 :هـ) ،صبع بنطاكة :وزارة
الؿعارف لؾحؽقمة العالقة الفـدية ،تحت مراقبة :الدكتقر محؿد طبد الؿعقد
خان مدير دائرة الؿعارف العثؿاكقة ،الـاشر :دائرة الؿعارف العثؿاكقة بحقـدر
آباد الدكـ الفـد ،الطبعة :إولك 8565 ،هـ 8645 ,م-
 )02جامع البقان ،الؿملػ :محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقـر بــ غالـب أمؾـل،
أبق جعػر الطربي (الؿتقىف582 :هـ) ،الؿحؼؼ :أحؿد محؿد شاكر ،الـاشر:
ممسسة الرسالة ،الطبعة :إولك 8102 ،هـ  0222 ,م-
 )03جقاهر البالغة يف الؿعاين والبقان والبديع ،الؿملـػ :أحؿـد بــ إبـراهقؿ بــ
مصطػك الفاشؿل (الؿتقىف8530 :هـ) ،ضبط وتـدققؼ وتقثقـؼ :د -يقسـػ
الصؿقؾل ،الـاشر :الؿؽتبة العصرية ،بقروت-
 )04جــقاهر الؼــرآن ،الؿملــػ :أبــق حامــد محؿــد بـــ محؿــد الغزالــل الطقســل
(الؿتقىف222 :هــ) ،الؿحؼـؼ :الـدكتقر الشـقخ محؿـد رشـقد رضـا الؼبـاين،
الـاشر :دار إحقاء العؾقم ،بقروت ،الطبعة :الثاكقة 8123 ،هـ  8653 ,م-
 )05حاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضـاوي ،الؿملـػ :شـفاب الـديـ أحؿـد بــ
محؿد بـ طؿر الخػاجل الؿصري الحـػل (الؿتقىف8236 :هـ) ،دار الـشر:
دار صادر – بقروت-
الػارسـل
 )06الحجة لؾؼراء السبعة ،الؿملػ :الحسـ بـ أحؿـد بــ طبـد الغػـار
ّ
إصؾ ،أبق طؾل (الؿتقىف544 :هـ) ،الؿحؼؼ :بـدر الـديـ قفـقجل  ,بشـقر
جقيجابل ،راجعف ودقؼف :طبد العزيز رباح  ,أحؿد يقسػ الدقاق ،الـاشـر:
دار الؿـــلمقن لؾـــرتاث  ,دمشـــؼ .بقـــروت ،الطبعـــة :الثاكقـــة 8185 ،هــــ ,
8665م-
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 )52ســ الرتمذي ،الؿملػ :محؿد بـ طقسك بـ َس ْقرة بـ مقسك الرتمذي ،أبق
طقسك (الؿتقىف046 :هــ) ،تحؼقـؼ وتعؾقـؼ :أحؿـد محؿـد شـاكر وآخـريـ،
الـاشر :شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل – مصر ،الطبعة :الثاكقة،
 8562هـ  8642 ,م-
 )58ســــ الـســائل ،الؿملــػ :أبــق طبــد الــرحؿـ أحؿــد بـــ شــعقب بـــ طؾــل
الخراســاين ،الـســائل (الؿتــقىف525 :هـــ) ،تحؼقــؼ :طبــد الػتــاح أبــق غــدة،
الـاشر :مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة – حؾـب ،الطبعـة :الثاكقـة 8123 ،ه,
8653م-
 )50ســ أبل داود ،الؿملػ :أبق داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بــ بشـقر
ابـ شداد بـ طؿرو إزدي الس ِ
ج ْستاين (الؿتقىف042 :هـ) ،الؿحؼؼ :محؿد
ِّ
محقل الديـ طبد الحؿقد ،الـاشر :الؿؽتبة العصرية ،صقدا – بقروت-
 )55ســقر أطــالم الـــبالء ،لسمــام شــؿس الــديـ :محؿــد بـــ أحؿــد بـــ طثؿــان
الذهبل(ت415 :هـ) ،تحؼقـؼ :شـعقب إركـاؤوط ،وآخـريـ ،ط :ممسسـة
الرســالة ,بقــروت ،الطبعــة إولــك8128 :هـــ8658,م ،الطبعــة الثاكقــة:
8120هـ8650,م-
 )51شــرح التدمريــة الؿملــػ :محؿــد بـــ طبــد الــرحؿـ الخؿــقس ،الـاشــر :دار
أصؾس الخضراء ،الطبعة8102 :هـ0221.م-
 )52شـرح العؼقــدة القاسـطقة ،الؿملــػ :محؿــد بــ صــالح بــ محؿــد العثقؿــقـ
(الؿتـــقىف8108 :هــــ) ،الؿحؼـــؼ :ســـعد فـــقاز الصـــؿقؾ ،الـاشـــر :دار ابــــ
الجقزي ،الرياض ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،الطبعة :الخامسة8186 ،هـ-
 )53صــحقح البخــاري ،الؿملــػ :محؿــد بـــ إســؿاطقؾ أبــق طبــداهلل البخــاري
الجعػل ،الؿحؼؼ :محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر ،الـاشر :دار صـقق الـجـاة،
الطبعة :إولك8100 ،هـ-
 )54صبؼات الشافعقة الؽربى صبؼات الشافعقة الؽـربى ،لتـاج الـديـ ،أبـل كصـر:
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طبد القهاب بـ طؾل بـ طبد الؽـايف السـبؽل(ت ،)448 :تحؼقـؼ :محؿـقد
محؿد الطـاحل ،وطبد الػتاح محؿد الحؾق ،ط :دار إحقاء الؽتب العربقة-
 )55طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري ،الؿملػ :أبق محؿد محؿقد بـ أحؿد
بـ مقسك بـ أحؿد بـ حسقـ الحـػل بدر الديـ العقـل (الؿتقىف522 :هـ)،
الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل– بقروت-
 )56العــقـ ،الؿملــػ :أبــق طبــد الــرحؿـ الخؾقــؾ بـــ أحؿــد بـــ طؿــرو بـــ تؿــقؿ
الػراهقدي البصري( ،الؿتقىف842 :هـ) ،الؿحؼـؼ :د مفـدي الؿخزومـل ،د
إبراهقؿ السامرائل ،الـاشر :دار ومؽتبة الفالل-
 )12طققن إكباء يف صبؼات إصباء ،الؿملـػ :أحؿـد بــ الؼاسـؿ بــ خؾقػـة بــ
يــقكس الخزرجــل مقفــؼ الــديـ ،أبــق العبــاس ابـــ أبــل أصــقبعة (الؿتــقىف:
335هـ) ،الؿحؼؼ :الدكتقر كزار رضا ،الـاشر :دار مؽتبة الحقاة – بقروت-
 )18الؾباب يف طؾقم الؼرآن ،الؿملػ :أبق حػص سراج الديـ طؿـر بــ طؾـل بــ
طادل الحـبؾل الدمشؼل الـعؿاين (الؿتقىف442 :هـ) ،الؿحؼؼ :الشقخ طادل
أحؿــد طبــد الؿقجــقد والشــقخ طؾــل محؿــد معــقض ،الـاشــر :دار الؽتــب
العؾؿقة  ,بقروت  .لبـان ،الطبعة :إولك 8186 ،هـ8665,م-
 )10الؾؿع يف أصقل الػؼـف ،الؿملـػ :أبـق اسـحاق إبـراهقؿ بــ طؾـل بــ يقسـػ
الشقرازي (الؿتقىف143 :هـ) ،الـاشـر :دار الؽتـب العؾؿقـة ،الطبعـة :الطبعـة
الثاكقة  0225م  8101 ,هـ-
 )15الؿجالسة وجقاهر العؾـؿ ،الؿملـػ  :أبـق بؽـر أحؿـد بــ مـروان الـديـقري
الؿــالؽل (الؿتــقىف 555 :هـــ) ،الؿحؼــؼ  :أبــق طبقــدة مشــفقر بـــ حســـ آل
سؾؿان ،الـاشر  :جؿعقة الرتبقة اإلسالمقة (البحريـ  ,أم الحصـؿ) ،دار ابــ
حزم (بقروت  ,لبـان) ،تاريخ الـشر 8186 :هـ
 )11تػسقر الـسػل (مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ) ،الؿملػ :أبق الربكات طبد
اهلل بـ أحؿـد بــ محؿـقد حـافظ الـديـ الـسـػل (الؿتـقىف482 :هــ) ،حؼؼـف
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وخرج أحاديثف :يقسػ طؾل بـديقي ،راجعـف وقـدم لـف :محقـل الـديـ ديـب
مســتق ،الـاشــر :دار الؽؾــؿ الطقــب ،بقــروت ،الطبعــة :إولــك 8186 ،هـــ ,
 8665م-
 )12مسـد أحؿد ،الؿملػ :أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بــ حـبـؾ بــ هـالل بــ
أســد الشــقباين (الؿتــقىف018 :هـــ) ،الؿحؼــؼ :شــعقب إركــموط  ,طــادل
مرشــد ،وآخــرون ،إشــراف :د طبــد اهلل بـــ طبــد الؿحســـ الرتكــل ،الـاشــر:
ممسسة الرسالة ،الطبعة :إولك 8108 ،هـ  0228 ,م-
 )13معرتك إقران يف إطجاز الؼرآن ،و ُيسؿك (إطجاز الؼرآن ومعـرتك إقـران)،
الؿملــػ :طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل بؽــر ،جــالل الــديـ الســققصل (الؿتــقىف:
688هـ) ،دار الـشر :دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت – لبـان-
 )14الؿعجــؿ القســقط  ،الؿملــػ  :إبــراهقؿ مصــطػك  ،أحؿــد الزيــات  ،حامــد
طبدالؼادر،محؿد الـجار ،دار الـشر  :دار الدطقة
 )15معجــؿ مؼــايقس الؾغــة ،الؿملــػ :أحؿــد بـــ فــارس بـــ زكريــاء الؼزويـــل
الــرازي ،أبــق الحســقـ (الؿتــقىف562 :هـــ) ،الؿحؼــؼ :طبــد الســالم محؿــد
هارون ،الـاشر :دار الػؽر ،طام الـشر8566 :هـ 8646 ,م-
 )16مػتاح العؾقم ،الؿملػ :يقسػ بـ أبل بؽر بـ محؿد بـ طؾل السؽاكل أبق
يعؼقب (الؿتقىف303 :هـ) ،ضبطف وكتب هقامشف وطؾؼ طؾقف :كعقؿ زرزور،
الـاشــر :دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت– لبـــان ،الطبعــة :الثاكقــة 8124 ،هـــ ,
 8654م-
 )22الؿػــردات يف غريــب الؼــرآن ،الؿملــػ :أبــق الؼاســؿ الحســقـ بـــ محؿــد
الؿعروف بالراغب إصػفاين (الؿتقىف220 :هـ) ،الؿحؼؼ :صػقان طـدكان
الداودي ،الـاشر :دار الؼؾؿ ،الدار الشامقة  ,دمشؼ بقروت ،الطبعة :إولـك
 8180 ,هـ-
 )28مـازل إئؿة إربعة ،لسمام أبل زكريا :يحقـك بــ إبـراهقؿ السؾؿاسـل(ت:
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222ه) ،تحؼقــؼ الــدكتقر :محؿــقد بـــ طبــد الــرحؿـ قــدح ،ط :الجامعــة
اإلسالمقة ,الؿديـة الؿـقرة ،الطبعة إولك8100 :هـ0220,م-
 )20الؿقصــل ،الؿملــػ :مالــؽ بـــ أكــس بـــ مالــؽ بـــ طــامر إصــبحل الؿــدين
(الؿتقىف846 :هـ) ،الؿحؼؼ :محؿـد مصـطػك إطظؿـل ،الـاشـر :ممسسـة
زايد بـ سؾطان آل هنقان ,أبق ضبل– اإلمارات ،الطبعـة :إولـك 8102 ،هــ
 0221 ,م
 )25الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،الؿملػ :أبق محؿد طبد الحؼ بــ
غالب بـ طبـد الـرحؿـ بــ تؿـام بــ ططقـة إكدلسـل الؿحـاربل (الؿتـقىف:
210هـــ) ،الؿحؼــؼ :طبــد الســالم طبــد الشــايف محؿــد ،الـاشــر :دار الؽتــب
العؾؿقة – بقروت ،الطبعة :إولك  8100 ,هـ-
 )21وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمانٕ ،بـل العبـاس ،شـؿس الـديـ :أحؿـد بــ
محؿــد بـــ أبــل بؽــر بـــ خؾؽــان(ت358 :ه ــ) ،تحؼقــؼ الــدكتقر :إحســان
طباس ،دار صادر بققت-

***
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ملخص البخح
يفدف هذا البحث إلك جؿع ودراسة التعؼبات التل أوردها طبد الدائؿ إزهري
الؿ َعؾؿـة طؾـك مـظقمـة الؿؼدمـة (الجزريـة) ،وقـد بؾغـت تسـعة
يف شرحف :ال ِّطرازات ُ

الؿؽررُ ,ق ِّسؿت إلك مبحثقـُ 7درس يف إول التعؼبات العؾؿقة
طشر تعؼبًا –مـ غقر
ّ
التجقيديــة الؿتع ّؾؼــة بؿقضــقع وفـــ الؿـظقمــة ،و ُدرس يف الثــاين التعؼبــات إخــرى

تـقطت ما بقـ تعؼبات يف الؾغة ،أو يف الشعر ،أو مـ الـاحقة الشرطقة-
والتل ّ
كؿا يفدف هذا البحث إلك إبراز ققؿة وأهؿقة الؿؼدمة الجزرية ،التل تعترب أشفر
وأهؿ الؿـظقمات يف باهبا ،والتل تجاوزت شـروحفا الثؿـاكقـ شـرحًا ،ومـع شـفرهتا
ورصــاكة كظؿفــا ،وطؾــق كعــب كاضؿفــا ،إٓ أن العؾؿــاء اســتدركقا طؾقفــا وتع ّؼبــقا
طؾك كاضؿفا-
وقد استخدم الباحث الؿـفج آستؼرائل والؿـفج التحؾقؾل الـؼدي ،حقث قـام
باستؼراء تع ّؼبات إزهري يف الطرازات الؿع ّؾؿة ،ثؿ ح ّؾؾ وكؼد تؾؽؿ التعؼبات وب ّقـ
مدى دقتفا وصقاهبا-
وصـؾ الباحـث إلــك أن معظـؿ تعؼبـات إزهــري يف الطـرازات الؿع ّؾؿـة دققؼــة،
وهــل اســتدراكات مفؿــة طؾــك الؿـظقمــة ،وأن بعضــفا يف غقــر مؽاكــف ،وأن مــا ذكــره
الـاضؿ أقرب إلك الصقاب ،وقد قدّ م إزهري جؿقع التعؼبات بطريؼة طؾؿقة رصـقـة
ٓئؼــة بــلخالق العؾؿــاء ،وهــذه التعؼبــات ٓ ُتـــؼص مـــ شــلن الؿـظقمــة وكاضؿفــا،
معرضًا لؾخطل والـسقان-
فنن اإلكسان مفؿا بؾغ مـ العؾؿ والتعؿؼ فقف ،يبؼك بشر ًا ّ
الؽؾؿات الدّ الة :الؿؼدِّ مة الجزرية ،تعؼبات ،ال ِّطرازات الؿعؾؿة-

***
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املقدمة
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كب ّقف محؿد ،وطؾك آلـف وصـحبف
أجؿعقـ ،وبعد:
فنن تع ّؾؿ الؼرآن الؽريؿ وتعؾقؿف مؿا يقجب الخقر والخقريـة ،قـال ( :خقـركؿ
مـ تع ّؾؿ الؼرآن وط ّؾؿف) ّ ،
وإن مـ أهؿ ما ُيتَع ّؾؿ يف الؼرآن ،تجقيده وحسـ تالوتف،
لذا كجد اهتؿام العؾؿاء الؽبقر يف ذلؽ تعؾقؿًا وتللقػًا ،دراية ورواية ،وبرز مـ طؾؿاء
إمة كجقم يف هذا الؿضؿارّ ،
لعؾ مـ أبرزهؿ اإلمام ابـ الجـزري الـذي أفـاد وأجـاد
يف التصـقػ يف التجقيد والؼراءات وغقرها ،و ّ
إن مـ أشفر ما صـّػ وكظؿ قصقدتف يف
التجقيد الؿقسقمة بــــــ الؿؼدّ مـة الجزريـة  ،أو مـظقمـة الؿؼدّ مـة يف مـا طؾـك قـارئ
الؼرآن أن يعؾؿف  ،والتل ٓقت قبـق ً
ٓ ورواجـًا مـؼطـع الـظقـر مــذ كظؿفـا إلـك يقمــا
هذا ،فؼد تبادرها العؾؿاء بالشرح والتدريس ،حتك غـدت أشـفر مـا كظـؿ يف التجقيـد
طؾك اإلصالق-

ٍ
ٍ
ٍ
وقبـقل ،ومـع مـا لـاضؿفـا مــ مؽاكـة
واكتشـار
شـفرة
ومع ما لفذه الؿـظقمة مــ

ورفعة يف فـّف وطؾؿف ،إٓ أن بعض العؾؿاء تع ّؼبقا طؾقفا بعض التعؼبـات ،مــ أبـرزهؿ
وأقــدمفؿ الشــقخ طبــد الــدائؿ إزهــري (ت 542هـــ) صــاحب كتــاب ال ّطــرازات
الؿع ّؾؿــة يف شــرح الؿؼدِّ مــة  ،وهــق مـــ معاصــري وصــالب اإلمــام ابـــ الجــزري
(555هـــ) ،رحؿفؿــا اهلل ،وٓ غرابــة يف ذلــؽ ،يؼــقل الزبقــدي –شــارح إحقــاء طؾــقم
( )8صــحقح البخــاري ،البخــاري ،محؿــد بـــ إســؿاطقؾ (ت023هـــ) ،الؿطبعــة الســؾػقة ،الؼــاهرة ،الطبعــة
إولك8122 ،هـ ،كتاب فضائؾ الؼرآن ،باب خقركؿ مـ تع ّؾؿ الؼرآن وط ّؾؿف ،رقؿ (-)2204
( )0ضــبط كؾؿــة (الؿ َعؾ َؿــة) بػــتح العــقـ وفــتح الــالم مشــددة ،بؿــا يقافــؼ صبعــة دار الصــحابة بتحؼقــؼ طبــد
طؿـار بتحؼقـؼ
الرحؿـ بدر ،مع اختالف ضـبطفا يف الـسـخ الؿطبقطـة مــ الؽتـاب ،ففـل يف صبعـة دار ّ
د-كزار خقرشقد (الؿ ْعؾؿة) بسؽقن العقـ وفتح آم مـ غقر تشديد ،ولـؿ تضـبط يف صبعـة دار الحـديث
بتحؼقؼ طبد الرحقؿ الطرهقين-
وقد اطتؿدت هذا الضبط ٕكف يـاسب كؾؿة (الؿؼدمة) بػـتح الؼـاف وتشـديد الـدال مػتقحـة أو مؽسـقرة
طؾك خالف يف ذلؽ ،لؽـ الؿتػؼ طؾقف تشديد الدال وهذا يـاسبف تشديد الالم مـ (الؿع ّؾؿة) ،والعؾؿـاء
يف تسؿقة كتبفؿ يفتؿقن هبذا الجاكب مـ التقافؼ-
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الديـ :,وٓ يخػك طؾقؽ ّ
أن التع ّؼب طؾك الؽتب ٓ س ّقؿا الطقيؾة سفؾ بالـسبة إلك
تللقػفا ورصػفا وترصقػفا -
ولؿؽاكة الؿـظقمة ،وكاضؿفا ،والؿتع ِّؼب طؾقفا ،جاء هـذا البحـث لقجؿـع تؾؽـؿ
التع ّؼبات ويدرسفا دراسة تب ّقـ أيفؿا إقرب لؾصقاب 7الـاضؿ أم الؿتع ّؼب-

أهؿ ّقة البحث وسبب اختقاره:
 ,8إهؿ ّقـة الؽبقـرة لؿـظقمـة الؿؼدِّ مــة الجزريـة يف التجقيـد ،وسـعة اكتشــارها،
وكثرة دارسقفا-
 ,0أهؿقة تحريـر الؿسـائؾ والتعؼبـات ،فؿفؿـا بؾـغ العـالؿ مــ مـزلـة وطؿـؼ يف
طؾؿف ،فال يؿـع هذا مـ آستدراك طؾقف والتع ّؼب طؾك ما كتب وكظؿ-
صالب الـاضؿ ومعاصـريف ،ويعتـرب
 ,5أسبؼ ّقة إزهري –شارح الـظؿ ,ففق مـ ّ
شرحف مـ أقدم شروح الؿؼدّ مة طؾك اإلصـالق ،إذ لـؿ يسـبؼف إٓ شـرح ابــ الــاضؿ –
الؿسـؿك (الحقاشـل الؿػفؿـة يف شـرح
أحؿد بـ محؿد بـ الجزري (ت 552هــ),
ّ
الؿؼدمــة) ،والػقائــد الؿؽقــة يف شــرح الجزريــة لؾؼؾقــقبل الؿعــروف بالحجــازي (ت
516هـ)-
ُ ,1يعترب كتاب ال ّطرازات الؿع ّؾؿة مـ أكثر شروح الؿؼدمة التل أوردت تعؼبات
طؾقفا -

مشؽؾة البحث:
تؽؿـ مشؽؾة البحث يف اإلجابة طـ إسئؾة أتقة:
 ,8مــا التعؼ ّبــات التــل أوردهــا إزهــري يف كتابــف ال ّطــرازات الؿع ّؾؿــة طؾــك
( )8إتحاف السادة الؿتؼقـ بشرح إحقاء طؾقم الـديـ ،الزبقـدي ،محؿـد مرتضـك (ت8022هــ) ،دار الػؽـر،
بقروت ،الطبعة إولك ،د-ت-5.8 ،
اصؾعـت طؾقـف ,ثـالث صبعـات :إحـداها بتحؼقـؼ د -كـزار خقرشـقد يف دار
( )0وقد صبع هـذا الؽتـاب –فقؿـا
ُ
طؿار ,إردن8101 ،هـ ،والثاكقة بتحؼقؼ طبد الرحؿـ بدر يف دار الصحابة ,صـطا8103 ،هـ ،والثالثة
ّ
بتحؼقؼ طبد الرحقؿ الطرهقين يف دار الحديث ,الؼاهرة8105 ،هـ-
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مـظقمة الؿؼدِّ مة ؟
 ,0ما مدى د ّقة تؾؽؿ التعؼبات ،وهؾ هل مؼبقلة أم ثؿة تعؼبات يف غقر مؽاهنا؟
 ,5ما إسباب التل جعؾت الـاضؿ –ابـ الجزري ،,يؼع يف تؾؽؿ الؿلخـذ التـل
تع ّؼبف غقره فقفا؟

حدود البحث:
هذا البحث محدود بالتّع ّؼبات التل ذكرها إزهري يف شرحف لؿـظقمة الؿؼدّ مة
الؿسؿك بال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،وٓ يشؿؾ التع ّؼبات التل ذكرها غقره مـ ّ
الش ّراح طؾـك
ّ
كػس الؿـظقمة ،كؿا ٓ يشؿؾ أي تعؼبات طؾك كتب الـاضؿ ومـظقماتف إخرى-

أهدا البحث:
 ,8تسؾقط الضقء طؾك أهؿقة الؿؼدمة الجزرية يف باهبا ،وسعة اكتشارها ،وتؾ ّؼـل
الـاس لفا بالؼبقل حػظًا وشرحًا-
 ,0جؿـــع ودراســـة تع ّؼبـــات إزهـــري يف ال ّطـــرازات الؿع ّؾؿـــة طؾـــك مـظقمـــة
الؿؼدّ مة-
 ,5إضفــار مــدى د ّقــة وضــبط طؾؿــاء إمــة ،وطؿــؼ مم ّلػــاهتؿ ومـظقمــاهتؿ،
واستدراك بعضفؿ طؾك بعض-
,1بقان أهؿقة دراسة تع ّؼبات العؾؿاء بعضفؿ طؾك بعض ،وذلؽ بآ ّصالع طؾـك
أدلة كؾ تع ّؼب ومـاقشتفا-

مـفج البحث:
اســتخدم الباحــث الؿـــفج آســتؼرائل ،حقــث قــام باســتؼراء وجؿــع تعؼبــات
إزهــري يف كتابــف ال ّطــرازات الؿع ّؾؿــة طؾــك مـظقمــة الؿؼدِّ مــة  ،وكــذلؽ الؿـــفج
التحؾقؾل الـؼدي ،حقث ح ّؾؾ وكؼـد تؾؽـؿ التعؼبـات ،وبـ ّقـ إقـرب لؾصـقاب فقفـا7
الـاضؿ أم الؿتع ِّؼب-
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إجراءات البحث:
إلتؿام كتابة هذا البحث اتبع الباحث اإلجراءات أتقة:
 ,8بقان أهؿقة مـظقمة الؿؼدّ مة الجزرية ،والتعريػ بـاضؿفا-
 ,0بقان أهؿقة كتاب ال ّطرازات الؿع ّؾؿة والتعريػ بؿملػف-
 ,5جؿع وإحصـاء تع ّؼبـات إزهـري طؾـك الؿؼدّ مـة الجزريـة مــ خـالل كتابـف
طؿـان8101 ،هــ ،بتحؼقـؼ
طؿارّ ،
ال ّطرازات الؿع ّؾؿة  ،وقد اطتؿدت طؾك صبعة دار ّ
الدكتقر كزار خقرشقد-
 ,1تؼسقؿ تؾؽؿ التعؼبات إلك قسؿقـ رئقسقـ :إول :تعؼبات طؾؿ ّقة تجقيدية،
والثاين :التعؼبات إخرى وتشؿؾ الؾغقية والشعرية والشرطقة-
 ,2ربط التع ّؼب بالبقت أو إبقات التـل تع ّؼبـف إزهـري فقفـا ،وإيضـاح الؿـراد
بتعؼبف-
 ,3إيراد أققال العؾؿاء التل تساطد يف دراسة هذه التعؼبات-
 ,4مـاقشة ودراسة كؾ تعؼب ،والحؽؿ طؾقف ،وبقـان أيفؿـا إقـرب لؾصـقاب7
الـاضؿ أم الؿتع ِّؼب-
 ,5استخالص مجؿقطة مـ الـتائج والتقصقات مـ تؾؽؿ التعؼبات-

الدراسات السابؼة واإلضافة العؾؿقة لؾبحث:
إن الؿملػات وإبحاث التل تدور حـقل الؿؼدّ مـة الجزريـة كثقـرة جـد ًا ،أمـا مـا
يتع ّؾؼ بؿقضقع البحث ،وهق تع ّؼبات إزهري يف ال ّطـرازات الؿع ّؾؿـة طؾـك مـظقمـة
الؿؼدّ مــة ،وبعــد البحــث الؿســتػقض وســمال ذوي الخــربة وآ ّصــالع ،فؾــؿ أجــد أي
بحث أو دراسة سبؼت إلقف-
ومـ الؿرجق لفذا البحـث ،أن يجؿـع تع ّؼبـات إزهـري يف ال ّطـرازات الؿع ّؾؿـة
طؾــك مـظقمــة الؿؼدِّ مــة ،ويدرســفا ويؼارهنــا بــلققال العؾؿــاء أخــريـ ،ويب ـ ّقـ أيفؿــا
إقرب لؾصقاب الـاضؿ أم الؿتع ِّؼب ،وبذلؽ يؽقن البحـث قـد أضـاف جديـد ًا إلـك
دائرة البحث العؾؿل-
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خطة البحث:
جاء البحث يف مؼدمة وتؿفقد ومبحثقـ وخاتؿة طؾك الـحق أيت:
 ,الؿؼدمة :وفقفا استعراض أدبقات البحث-
 ,التؿفقد :وفقف تعريػ التعؼب لغة واصطالحًا ،وبقان ٕهؿقة مـظقمة الؿؼدّ مة
الجزرية ،وكتاب ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،والتعريػ بالـاضؿ والؿتع ِّؼب-
 ,الؿبحث إول :التع ّؼبات التجقيدية ،وفقف اثـا طشر تع ُؼبًا-
 ,الؿبحث الثاين :التعؼبات غقر التجقيدية (الؾغقيةِّ ،
الشعرية ،والشرطقة) ،وفقف
سبعة تع ُؼبات-
وتتضؿـ أهؿ الـتائج والتقصقات-
 ,الخاتؿة:
ّ

***

169

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

التنَيد
ُتعت َبر الؿؼدِّ مة الجزرية مـ أهؿ ما كظؿ يف طؾؿ التجقيد ،ومـ أكثر ما اشـتفر بـقـ
صـالب هــذا العؾـؿ إن لــؿ تؽــ إكثــر طؾـك اإلصــالق ،حـازت طؾــك اهتؿـام العؾؿــاء
والؿتع ِّؾؿقـ ،حتك تجاوزت شروحفا العشرات مـ لدن طصر الـاضؿ إلك يقمـا هذا،
يحصقن كثرة يف جؿقع إمصـار ومــ مختؾـػ إطؿـار،
أما حػاضفا ودارسقها فال َ
ويعترب كتاب ال ّطرازات الؿع ّؾؿة مـ أقدم وأشفر شروحاهتا ،كؿـا أكـف مــ أكثـر تؾؽـؿ
الشروحات تعؼبًا طؾك الؿـظقمة-

الؿطؾب إول :تعريػ التعؼب لغة واصطلح .
التعؼبات لغة:
جؿع تع ّؼب ،وهل مشتؼة مـ الػعؾ الثالثـل (طؼـب) ،وهـق يـدل يف الؾغـة طؾـك
طدة معان مـفا :وجقد الشلء بعد الشلء ،ومجقئف مـ بعـده مباشـرة ،والـذي يخؾـػ
َمـــ ســبؼف ،والـظــر ثاكقــة ،والتتبــع ،وآقتػــاء ،والؽــالم يــليت بعــده كــالم آخــر لـؼــده
ور ّده -
قـال ابــ فـارس :العــقـ والؼـاف والبـاء أصـالن صــحقحان :أحـدهؿا يـدل طؾــك
تلخقر شلء وإتقاكف بعد غقره ،وإصؾ أخر يدل طؾك ارتػاع وشدة وصعقبة -
وقال ابـ مـظقر :تع ّؼب الخرب :تت ّبعف ،ويؼال تعؼبت إمر إذا تدبرتف ،ويؼال :لؿ
أجد طـ ققلؽ متعؼبًا :أي رجقطًا أكظر فقف -
( )8اكظر هتذيب الؾغة ،إزهري ،محؿد بـ أحؿد (ت 542هــ) ،تحؼقـؼ محؿـد طـقض مرطـب ،دار إحقـاء
الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة إولك0228 ،م ،846.8 ،و الؿحؽـؿ والؿحـقط إطظـؿ ،الؿرسـل،
طؾل بـ إسؿاطقؾ (ت 125هــ) ،تحؼقـؼ طبـد الحؿقـد هــداوي ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت ،الطبعـة
إولك8108 ،هـ-851 .8 ،
( )0مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس ،أحؿد بـ فارس (ت562هـ) ،مراجعة أكس الشامل ،دار الحـديث ،الؼـاهرة،
الطبعة إولك0225 ،م-251 ،
( )5لسان العرب ،ابـ مـظقر ،محؿد بـ مؽرم (ت488هـ) ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت ،الطبعـة إولـك،
0225م-388.8 ،
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وقال الزبقدي :والتعؼب :التدبر والـظر ثاكقة -
التعؼبات اصطلح :
إن التعؼب ضاهرة قديؿة ،لؽـ تخصقصفا بالبحـث متـلخر كسـبقًا ،لـذا لـؿ أقـػ
طؾــك تعريــػ متػــؼ طؾقــف يف كتــب الســابؼقـ ،بقـؿــا تقســعت تعريػاتــف وكثــرت طـــد
الؿتلخريـ ،وسلذكر هـا ثالثة تعريػات وأختار أحدها-
التعريػ إول :رفـع التـقهؿ الـاشـ مــ الؽـالم السـابؼ بلحـد أدوات التعؼـب
وهل :بؾ ،لؽـ ،طؾك ،أدوات آستثـاء ،أو مخالػة حؽؿ ما بعده لؿا قبؾف -
التعريػ الثاين :طؿؾقة إكؿال كؼص أو تصقيب خطل ،أو إزالـة التبـاس ،ويــفض
مؽؿالً طؿؾ السابؼ -
هبذه العؿؾقة الالحؼ ّ
التعريػ الثالث :إتباع الؼقل إول بؼقل ثان ،يصؾح خطله ،أو يؽؿؾ كؼصف ،أو
يزيؾ طـف لبسًا -
ّ
ولعؾ هذا التعريػ أقرهبا وأجؿعفا ،وقد طدّ العؾؿاء التعؼب مـ أكـقاع التـللقػ
والتصـقػ ،قال حاجل خؾقػة :إن التللقػ طؾك سبعة أقسام :إما شلء لؿ يسبؼ إلقـف
فقخرتطف ،أو شلء كاقص يتؿؿف ،أو شلء مغؾؼ يشرحف ،أو شلء صقيؾ يختصره دون
أن يخؾ بشلء مـ معاكقف ،أو شلء متػـرق يجؿعـف ،أو شـلء مخـتؾط يرتبـف ،أو شـلء
أخطل فقف مصـػف فقصؾحف  -وهذا إخقر هق الذي يـطبؼ طؾك التعؼبات-

( )8تاج العروس ،الزبقدي ،محؿد مرتضك (ت 8022هـ) ،مؽتبة الحقاة ،د-ط ،د-ت-523.5 ،
( )0اكظر البحر الؿحقط يف أصـقل الػؼـف ،الزركشـل ،محؿـد بــ طبـد اهلل (ت 461هــ) ،دار الؽتبـل ،الطبعـة
إولك8181 ،هـ-12.0 ،
( )5اكظر تعؼبات الحافظ مغؾظاي يف كتابف (إكؿال هتذيب الؽؿال) طؾك اإلمام الدارقطـل ،دحام ،د -أحؿـد
حامد ،الجامعة العراققة ،كؾقة العؾقم اإلسالمقة ،د-ت ،العدد -62 ،8.55
()1استدراكات السؾػ يف التػسقر يف الؼرون الثالثة إولك ،الزهـراين ،كـايػ بــ سـعقد ،دار ابــ الجـقزي،
الطبعة إولك8152 ،هـ-83 ،
( )2كشػ الظــقن طــ أسـامل الؽتـب والػــقن ،حـاجل خؾقػـة ،مصـطػك بــ طبـد اهلل (ت8234هــ) ،دار
الػؽر ،بقروت ،الطبعة إولك8120 ،هـ-52.8 ،
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الؿطؾب الثاين :أهؿقة الؿؼدمة الجزرية والتعريػ بـاضؿفا.
أوًٓ :التعريػ بالـاضؿ:
هــق محؿــد بـــ محؿــد بـــ محؿــد الؿعــروف بــابـ الجــزري ،ولــد يف دمشــؼ
طام(428هـ) ،وكشل وحػظ الؼرآن فقفا ،ثؿ قرأ الؼراءات طؾك طؾؿاء بؾـده ،ثـؿ رحـؾ
طدة رحالت إلك بؾدان مختؾػة كالحجاز ومصـر وبـالد الـروم وبـالد مـا وراء الـفـر،
فاستػاد وأفاد يف تؾؽ الرحالت-
صرح هق بآستػادة مـفؿ :أبق محؿد طبـد القهـاب بــ
ومـ أبرز شققخف الذيـ ّ
يقسػ السالر (ت450هـ) ،والشقخ إبراهقؿ الحؿقي (ت448هـ) ،وأما صالبـف فـال
يحصقن كثرة واكتشار ًا-
وبرز ابـ الجزري يف طؾقم كثقرة ،أبرزها :الؼـراءات والتجقيـد ،ومصــػاتف خقـر
دلقؾ طؾك هذا ،فؼد أحصـك أ-د -غـاكؿ الحؿـد لـف سـبعة وسـبعقـ مملػـًا يف مختؾـػ
العؾقم -
وتقيف  يف طام (555هـ) طـ ( )50طامًا -
ثاكق  :أهؿقة الؿؼدمة الجزرية:
و ُأس ِّطر هـا أبرز إسباب التل تب ّقـ أهؿ ّقتفا وشفرهتا:
( )8شرح الؿؼدمة الجزرية ،الحؿـد ،أ-د -غـاكؿ قـدوري ،دار الغقثـاين لؾدراسـات الؼرآكقـة ،دمشـؼ ،الطبعـة
الثاكقة8155 ،هـ-30 ،
الؼراء ،ابـ الجزري ،محؿد بـ محؿد (ت555هـ) ،دار الؽتـب
(ُ )0يـظر يف ترجؿتف :غاية الـفاية يف صبؼات ّ
العؾؿقــة ،بقــروت ،الطبعــة الثالثــة8120 ،هـــ ،028,014.0 ،وإكبــاء الغؿــر بلبـــاء العؿــر ،ابـــ حجــر،
 ،865.8والضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع ،السـخاوي ،محؿـد بــ طبـد الـرحؿـ (ت620هــ) ،دار
مؽتبـــة الحقـــاة ،بقـــروت ،د-ط ،د-ت ،022.6 ،وصبؼـــات الح ّػـــاظ ،الســـققصل ،215 ،و صبؼـــات
الؿػســريـ ،الــداوودي ،محؿــد بـــ طؾــل (ت612هـــ) ،دار الؽتـب العؾؿقــة ،بقــروت ،الطبعــة إولــك،
8125هـ ،26.0 ،و شذرات الذهب يف أخبار َمـ ذهـب ،ابــ العؿـاد ،طبـد الحـل (ت8256هــ) ،دار
السقرة ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8566 ،هـ ،065.6 ،وإطالم ،الزركؾل ،خقر الديـ (ت8563هـ) ،دار
كحالــة ،طؿـر رضــا
العؾـؿ لؾؿاليـقـ ،بقــروت ،الطبعـة الســابعة8653 ،م ،12 .4 ،ومعجـؿ الؿـملػقـّ ،
(ت8125هـ) ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة إولك ،د-ت-354.5 ،
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 ,8مؽاكة مملػفا وطؾق كعبف يف الؼراءات والتجقيـد ،حتـك قـال طــف السـققصل:
ٓ كظقـر لــف يف الؼـراءات ،يف الــدكقا يف زماكـف  ،وقــال طــف ابـــ حجـر :اكتفــت إلقــف
رئاسة طؾؿ الؼراءات يف الؿؿالؽ -
ومؿا ُيستدَ ل بف طؾك مؽاكة ابـ الجزري الؽبقرة يف الؼراءات والتجقيـد 7مملػاتـف
العؿقؼة والدققؼـة فقفـا ،ود ّقتـف العؾؿقـة ،وكؼؾـف ومـاقشـتف لؿسـائؾ الخـالف ،وضـبطف
الشديد ،وحسـ تقفقؼف بقـ الروايات التل ضاهرها التعارض-
التعؿؼ الؽبقر يف الؼراءات والتجقيـد ،فؼـد بـرز ابــ الجـزري يف طؾـقم
ومع هذا
ّ

أخرى ،أ ّلػ فقفا كتبًا تشفد بغزارة طؾؿف ،وسـعة ا ّصالطـف ،وطؾـق كعبـف فقفـا ،كعؾـقم
السـة التل أ ّلـػ فقفـا أكثـر مــ طشـرة كتـب  ،وطؾـؿ الـرتاجؿ الـذي أ ّلـػ فقـف كتابـف
الؼراء  ،وغقرها مـ العؾقم-
الؿشفقر غاية الـفاية يف صبؼات ّ
 -5كثـرة شـروحفا مــ زمـــ الــاضؿ إلـك يقمــا هــذا ،حتـك تجـاوزت شــروحفا
وحقاشقفا الثؿاكقـ ما بقـ شـرح وحاشـقة  ،مـع أن الــاضؿ  مــ طؾؿـاء الؼـرن
ِ
يؿض طؾك وفاتف إٓ خؿسـة قـرون تؼريبـًا ،وٓ تـزال الشـروحات لفـذه
التاسع ،ولؿ
الؿفؿة تتقالك ،والدراسات حقلفا تزيد ،ومـ أبرز شروحفا:
الؿـظقمة
ّ
 ,الحقاشل الؿػفؿةٓ ،بـ الـاضؿ( ،ت552هـ)-
( )8صبؼات الحػاظ ،السـققصل ،جـالل الـديـ(ت688هــ) ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت ،الطبعـة إولـك،
8125هـ-215 ،
( )0إكباء الغؿر بلبـاء العؿر ،ابـ حجـر ،أحؿـد بــ طؾـل (ت520هــ) ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت ،الطبعـة
الثاكقة8123 ،هـ-133.5 ،
( )5مـ مم ّلػاتف يف طؾـؿ الســّة :التقضـقح يف شـرح الؿصـابقح ،الجؿـال يف أسـؿاء الرجـال ،بدايـة الفدايـة يف
الفداية يف طؾقم الحديث والرواية ،الؿسـد إحؿد فقؿا يتع ّؾؼ بؿسـد أحؿد ،طؼقد الملل ،وغقرها-
( )1هذا ما ا ّصؾع الباحث طؾـك طـاويــف ،ومعظؿفـا مطبـقع ،ومـفـا الؿخطـقط ،ومعظؿفـا معؾـقم الؿم ِّلـػ،
ومـفــا مجفــقل الؿم ِّلـػ ،اكظــر كشــػ الظـــقن ،حــاجل خؾقػــة ،466.0 ،وشــرح الؿؼدمــة الجزريــة،
الحؿــد ،825,61 ،والدراســات الصــقتقة طـــد طؾؿــاء التجقيــد ،الحؿــد ،د -غــاكؿ قــدوري ،مطبعــة
الخؾقد ،بغداد ،الطبعة إولك8123 ،هـ ،52 ،ومؼدمة تحؼقـؼ الحقاشـل الؿػفؿـة يف شـرح الؿؼدمـة،
ابـــ الـــاضؿ ،أحؿــد بـــ محؿــد (ت504هـــ) ،تحؼقــؼ فرغؾــل طربــاوي ،مؽتبــة أوٓد الشــقخ لؾــرتاث،
الؼاهرة ،الطبعة إولك0223 ،م-23,22 ،
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الؿزي( ،ت623ه)ـ-
 ,الػصقل الؿم ّيدة لؾقصقل إلك شرح الؿؼدّ مة ،أبق الػتح ِّ
 ,المل السـقة ،الؼسطالين( ،ت605هـ)-
 ,الدقائؼ الؿحؽؿة ،زكريا إكصاري( ،ت 603هـ)-
 ,الؿـح الػؽريةُ ،م ّال الؼاري( ،ت 8281هـ)-
 ,الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل( ،ت 8202هـ)-
 -6سعة اكتشارها ،خاصة يف هذا الزمـ ،فـجـدها مـتشـرة يف معظـؿ دول العـالؿ
اإلسالمل ،ويف معظؿ جامعاتف ومعاهده وجؿعقاتف ومساجده ،يؽاد ٓ يجفؾفا صالب
تجقيد ،يتسابؼ الطـالب إلـك حػظفـا وتعؾؿفـا صـغار ًا وكبـار ًا ،وهـذا يعطقفـا أهؿ ّقـة
بالغة ،فؽثقـر مــ الؽتـب الؿـتشـرة إكؿـا تـتشـر يف بؾـد دون آخـر ،أو يف زمــ ثـؿ يؼـؾ
اكتشارها أو تـدثر ،لؽـ الؿؼدِّ مة الجزرية اكتشرت مــذ زمــ كاضؿفـا إلـك زماكــا هـذا
اكتشار ًا كبقر ًا ،قال ابـ العؿـاد طــ كاضؿفـا :اكتػـع الــاس بؽتبـف ،وسـارت يف أفـاق
مسقر الشؿس -
 -7ما احتقت طؾقف مـ أبقاب التجقيد والرسؿ والققػ ،فنهنا قد جؿعت معظؿ
مقضقطات التجقيد :كالؿخارج ،الصػات ،حؽؿ تع ّؾؿ التجقيد ،التػخقؿ والرتققؼ،
إدغــام الؿتؿــاثؾقـ والؿتجاكســقـ ،الضــاد والظــاء ،الـــقن الســاكـة والتـــقيـ ،الؿــقؿ
الســاكـة ،الـــقن والؿــقؿ الؿشــدّ دتقـ ،الؿــد والؼصــر ،الققــػ وآبتــداء ،الؿؼطــقع
والؿقصقل ،التاءات (الؿبسـقصة والؿربقصـة) ،هؿـزة القصـؾ ،الققـػ طؾـك أواخـر
الؽؾؿ  ،ففل بذلؽ جؿعت معظؿ أحؽـام التجقيـد ،وجاكبـًا مفؿـًا مــ طؾـؿ رسـؿ
الؿصحػ ،مؿا يغـل قارئفا طـ غقرها-
 -8اختصارها مؼاركة مع قرها ،وكظر ًا إلك مـا احتـقت مــ مقضـقطات كثقـرة،
ففل مع كثرة ما جؿعت مـ أبقاب التجقيد ورسؿ الؿصحػ والققػ وآبتداء ،إ ّ
ٓ
أن أبقاهتا مائة وسبعة فؼط ،قال إزهري :فنهنا مع صغر حجؿفا ،غزير طؾؿفا ،طزيز
( )8شذرات الذهب ،ابـ العؿاد-066.6 ،
( )0اكظر الحقاشل الؿػفؿة ،ابـ الـاضؿ-828 ،
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طؾك كثقر مـ الطالب ففؿفـا  ،وآختصـار يف الؿـظقمـات مــ أكثـر مـا يركـق إلقـف
الـاضؿ والحافظ طؾك حد سقاء-

الؿطؾب الثالث :الؼقؿة العؾؿقة لؽتاب (ال ّطرازات الؿع ّؾؿة) ،والتعريػ بؿصـػف.
أوًٓ :التعريػ بالؿصـػ:
هق طبد الدائؿ بـ طؾل الحديدي الؼاهري إزهري الشافعل ،كـقتف أبـق محؿـد،
ومـــ أبــرز شــققخف :ابـــ الجــزري ،وابـــف الؿعــروف بـــــــ ابـــ الـــاضؿ ،الشــفاب
السؽـدري ،حبقب الرومل العجؿل ،محؿد الؼقايت ،وغقرهؿ الؽثقر ،واشتفر لف ثالثة
كتــب :شــرح صقبــة الـشــر يف الؼــراءات العشــر ،وشــرح الؿؼدّ مــة الجزريــة الؿسـ ّـؿك

ال ّطرازات الؿع ّؾؿة  ،وشرح الفداية إلك طؾقم الرواية ،وتقيف يف طام ( 542هـ) -
ثاكق  :الؼقؿة العؾؿقة لؾؽتاب (ال ّطرازات الؿع ّؾؿة يف شرح الؿؼدمة):

يعترب هذا الؽتاب مـ أبرز الشروحات طؾك الؿؼدمـة الجزريـة ،ومــ أهـؿ كتـب
طؾؿ التجقيد ،وأس ّطر هـا أبرز الـؼاط التل تب ّقـ الؼقؿة العؾؿقة لفذا الؽتاب-
 ,8أســبؼقة الؿملــػ وتتؾؿــذه طؾــك الـــاضؿ ،فــإزهري طاصــر ابـــ الجــزري،
وتتؾؿذ طؾك يديف ،وهذا مؿا ٓ شؽ فقف يزيد مـ أهؿقة كتابف-
 ,0يعترب هذا الؽتاب ثالث الشروحات طؾك الؿؼدمة الجزرية مـ حقث الزمـ،
إذ لـؿ يسـبؼف إٓ شـرح ابــ الــاضؿ (الحقاشـل الؿػفؿـة) ،وشـرح الؼؾقـقبل (الػقائـد
الؿؽقة) -
( )8ال ّطــرازات الؿع ّؾؿــة يف شــرح الؿؼدّ مــة ،إزهــري ،طبــد الــدائؿ بـــ طؾــل (ت 542هـــ) ،تحؼقــؼ د -كــزار
طؿان ،الطبعة إولك0225 ،م-35 ،
طؿارّ ،
خقرشقد طؼراوي ،دار ّ
(ُ )0يـظر يف ترجؿتف :الضقء الالمع ٕهـؾ الؼـرن التاسـع ،السـخاوي ،10.1 ،و إيضـاح الؿؽــقن يف الـذيؾ
طؾـك كشـػ الظــقن ،البغـدادي ،إسـؿاطقؾ باشـا (ت8556هــ) ،دار الػؽـر ،بقـروت ،الطبعـة إولـك،
8120هـ ،486.0 ،وكشػ الظـقن ،حاجل خؾقػة ،466.0 ،ومؼدّ مـة تحؼقـؼ ال ّطـرازات الؿع ّؾؿـة يف
شرح الؿؼدِّ مة ،إزهري ،طبـد الـدائؿ بــ طؾـل (ت542هــ) ،تحؼقـؼ طبـد الـرحقؿ الطرهـقين (مطبـقع
ضـؿـ كتــاب هدايــة الؿريــد إلــك شــروح مـتـ ابـــ الجــزري) ،دار الحــديث ،الؼــاهرة ،الطبعــة إولــك،
0225م-18,56 ،
( )5اكظر شرح الؿؼدمة الجزرية ،الحؿد-62,61 ،
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 ,5اهتؿــام الؿملــػ بشــرح مقضــقطات الؿؼدمــة الثالثــة الرئقســة :التجقيــد،
الققػ وآبتداء ،رسـؿ الؿصـحػ ،بشـؽؾ مسـتػقض ،وإططـاء كـؾ مقضـقع حؼـف،
وتغطقة معظؿ جقاكب تؾؽؿ الؿقضقطات -
 ,1اهتؿــام إزهــري بالـؼــؾ طـــ الســابؼقـ ،وكســبة الؽــالم إلــك أهؾــف يف طؾــقم
متعددة كالتجقيد ،والػؼف ،والؾغة ،وغقرها-
 ,2كثرة تعؼباتف طؾك الؿـظقمة ،ويف هذا دلقؾ واضـح طؾـك تؿ ّؽــ إزهـري يف
العؾؿ وتعؿؼف يف التجقيد ،فرتاه ٓ يسؾؿ لؽؾ ما ورد يف الؿـظقمة ،بؾ يتعؼب ويـتؼـد
ويحؾؾ ويذكر إفضؾ وإحسـ-
 ,3كثرة مـ استػاد مـ هذا الؽتـاب مؿــ جـاء بعـده قـديؿًا وحـديثًا ،فتؽـاد ٓ
تجد شرحًا لؾؿؼدمة الجزرية ،إٓ وقد استػاد مـ هذا الؽتاب الؼ ّقؿ-
 ,4ومؿا يزيد يف أهؿقة الؽتاب وققؿتف 7سؿق خؾؼ الؿملػ ،وطػة لساكف ،وأدبف
–وهذه هل أخالق العؾؿاء ،,فرتى التعؼبات وآستدراكات بؾسان مفـذب طػقـػ،
يحرتم ويؼدر صاحب الؿـظقمة ،وٓ يبخسف حؼف ومؽاكتف-

***

 , 8اكظر مؼدمة تحؼقؼ ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،د -كزار خقرشقد-5 ،
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املبخح األول :التَّعقُّبات التجويدية
ُيعدُ الجاكب التجقيدي هق الجاكب إبرز وإهؿ الذي تتع ّؾؼ بف هذه الؿـظقمة:

الؿؼدمة الجزرية ،وشرجفا :ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،وقد بؾغـت تعؼبـات إزهـري طؾـك
ابـ الجزري يف هذا الجاكب اثـل طشر تعؼبًا-
أوًٓ :اكػتاح الشػتقـ مع القاو واكطباقفؿا مع الؿقؿ والباء:
قال ابـ الجزري:
لِؾش َػتَـ ْق ِ
ـخ َـر ُج َـفـا ا ْل َ
ــ ا ْل َق ُاو َبا ٌء مِـ ْق ُؿ ** َو ُغــ ٌة َم ْ
ـخـ ْق ُشـق ُم -
يتعــرض الـــاضؿٓ كػتــاح الشــػتقـ مــع الــقاو ،وٓ
قــال إزهــري :لــؿ ّ

ٓكطباقفؿا مع الؿقؿ والباء ،ولع ّؾف اكتػك بالؿشاففة ،وذلؽ أدطك لظفقره -
دراسة التعؼب:

ذكـر اإلمـام ابــ الجــزري يف هـذا البقـت أن الـقاو غقــر الؿديـة ،والبـاء ،والؿــقؿ،
مؽؿـال
ً
تػصـقال مفؿـا
ً
تخرج مـ الشػتقـ ،ولؿ يػصـؾ ذلـؽ ،فجـاء إزهـري وأورد
لؽالم الـاضؿ  ،فبقـ أن القاو غقر الؿدية تبايـ البـاء والؿـقؿ مــ حقـث إن البـاء
والؿقؿ تـطبؼ معفؿا الشػتان ،بخالف القاو غقر الؿدية 7التل ٓ تـطبؼ معفا الشػتان،
قائال :ولع ّؾف اكتػك بالؿشاففة -
معتذرا لسمام ابـ الجزري ً
ثؿ طؾؼ
ً
وهـذا التػصـقؾ الــذي أورده إزهـري ،أشــار إلقـف الـــاضؿ  يف كتابـف الـشــر
بشؽؾ مختصر حقث قال :الؿخرج السادس طشر :لؾقاو غقر الؿدية والباء والؿـقؿ،
مؿا بقـ الشػتقـ ،فقـطبؼان طؾك الباء والؿقؿ  ،و ُيػفـؿ مــف أن الـقاو غقـر الؿديـة ٓ
( )8مـظقمة الؿؼدمة فقؿا يجب طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،محؿـد بــ محؿـد (ت555هــ)،
تحؼقؼ :أيؿـ سقيد ،دار كقر الؿؽتبات ،جدة ،الطبعة الرابعة0223 ،م ،0 ،البقت -86
( )0ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-825 ،
( )5الؿرجع السابؼ-825 ،
( )1الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري ،محؿد بـ محؿد (ت555هــ) ،تحؼقـؼ :أ-د السـالؿ الشــؼقطل،
مجؿع الؿؾؽ ففد ،الؿديـة الـبقية ،الطبعة إولك8152 ،هـ-251.5 ،
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تـطبؼ معفا الشػتان-
وكؿا هق ضاهر ،فنن هذا التػصقؾ الذي ذكره إزهري ،وأشار إلقف ابـ الجزري
ـقرا أفضــؾ لحالــة كــؾ حــرف مـــ الحــروف الثالثــة يف
يف الـشــر ،يعطــل الــدارس تصـ ً
الؿخرج-
تجدر اإلشارة إلك أن بعض العؾؿاء ط ّبر طـ طدم اكطبـاق الشـػتقـ يف الـقاو غقـر
ٍ
تػسـقر وتقضـقحٍ لفـذا التعبقـر
الؿدية بـ(آكػتاح)  ،وهق ما دطا الؿرطشل إلك مزيد
يـضـؿان يف الـقاو،
حقث قال :الؿراد باكػتاحفؿا يف القاو :اكػتاحًا قؾـقالً ،وإٓ ففؿـا
ّ
ولؽـ ٓ يصؾ اكضؿامفؿا إلك حد آكطباق -
ومـــ الؿفــؿ هـــا تقضــقح كقػقــة آكػتــاح مــع آكضــؿام يف الــقاو ،وذلــؽ أن
اكضؿامفؿا يؼصد بف كقهنؿا يصـبحان كالـدائرة الضـقؼة ،واكػتاحفؿـا ُيؼصـد بـف طـدم
التالصؼ التام بقـفؿا ٓ ،كؿـا أشـؽؾ طؾـك أحـد الؿصــػقـ ،الـذي ضــ أن آكضـؿام
وآكػتاح حالتان متبايـتان يف القاو غقر الؿديـة ،فجعـؾ اكضـؿام الشـػتقـ حالـة كـقن
الــقاو مضــؿقمة أو ســاكـة ،وآكػتــاح يف حــال كاكــت الــقاو مػتقحــة أو مؽســقرة ،
والقاقــع أن اكػتــاح الشــػتقـ مــع اكضــؿامفؿا واقــع مــع الــقاو غقــر الؿديــة يف جؿقــع
حآهتا-
( )8اكظر :المل السـقة شرح الؿؼدّ مـة الجزريـة ،الؼسـطالين ،أحؿـد بــ محؿـد (ت605هــ) ،تحؼقـؼ طبـد
الرحقؿ صرهـقين (مطبـقع ضـؿـ كتـاب هدايـة الؿريـد إلـك شـروح مـتـ ابــ الجـزري) ،دار الحـديث،
الؼاهرة ،الطبعة إولك0225 ،م ،524 ،والؿـح الػؽرية شرح الؿؼدّ مة الجزرية ،الؼاريُ ،م ّال طؾل بــ
سؾطان (ت8281هـ) ،تحؼقؼ طبد الرحقؿ الطرهقين (مطبـقع ضـؿـ كتـاب هدايـة الؿريـد إلـك شـروح
مفؿـة يف
متـ ابـ الجـزري) ،دار الحـديث ،الؼـاهرة ،الطبعـة إولـك0225 ،م ،845,844 ،ودروس ّ
شـرح الــدقائؼ الؿح َؽؿـة يف شــرح الؿؼدّ مـة الجزريــةٓ ،شـقـ ،ســقد ٓشـقـ (ت8150هـــ) ،مؽتبــة دار
الزمان ،الؿديـة الـبقية ،الطبعة الرابعة0288 ،م-45 ،
طؿـان،
طؿـارّ ،
( )0جفد الؿؼؾ ،الؿرطشل ،محؿد بـ أبل بؽر (ت8822هـ) ،تحؼقؼ د -سالؿ قـدوري ،دار ّ
الطبعة إولك0228 ،م ،852 ،واكظر الـجقم الطقالع طؾك الدرر الؾقامع يف أصؾ مؼرئ اإلمـام كـافع،
الؿارغـل ،إبراهقؿ بـ أحؿد (ت8516هـ) ،دار الػؽر ،بقروت ،د-ط8662 ،م-832,831 ،
( )5اكظر هداية الؼاري إلك تجقيد كالم الباري ،الؿرصػل ،طبد الػتـاح السـقد (ت8126هــ) ،مؽتبـة صقبـة،
الؿديـة الـبقية ،الطبعة الثاكقة ،د-ت-36.8 ،
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الخلصة:
هذا التعؼب مفؿ لتقضقح مخارج الحروف الثالثـة :الـقاو غقـر الؿديـة ،والبـاء،
تصقرا دقق ًؼا طـفا ،فؿـ الجقد تحديد مخرج الحـرف بشـؽؾ دققـؼ،
والؿقؿ ،ويعطل
ً
يػرق بقـف وبقـ غقره ،خاصة يف الؿخرج العام القاحد-
حتك ّ

(ي َج ِّقد):
(ي َص ِّحح) أو ُ
ثاكق  :لػظ ُ
قال ابـ الجزري:
ِ
ـؿ ُي َج ِّقدِ ا ْلـ ُؼ َـر َ
ان آثِؿ -
َو ْإَ ْخ ُـذ بِالت ْ
ـج ِـقيـد َحـت ٌْؿ َٓ ِز ُم ** َم ْـ َل ْ
ـؿ ُي َج ِّـقد) وهـل
قال إزهري :والـُسخة التل ضبطـاها طـ الـاضؿَ ( م ْـ َل ْ

ـؿ ُي َص ِّحح) بدل ( ُي َج ِّـقد) ،وإولـك أحســ7
الؿع َت َبرة ،ورأيت يف بعض الـسخ ( َم ْـ َل ْ
ُ
إذ التجقيد أخص مـ التصحقح -
دراسة التعؼب:
هذا تع ّؼب طؾك إحدى ُكسخ الؿـظقمة ،والتل ورد فقفا الــص بؽؾؿـة (يصـحح)
(يجقد) ،وهل الـسخة التل اطتؿـد طؾقفـا ابــ الــاضؿ يف شـرحف  ،وأشـار
بدل كؾؿة
ِّ
إلك ورود هذا الؾػظ فقفا طدد مـ شراح الجزرية  ،وذكر صاحب الؿـح أهنا كسخة
صحقحة -
وطؾؾ إزهري تعؼبف هذا بؽقن التجقيد أخص مـ التصحقح ،ويؼصد أن لػـظ
(التجقيد) شامؾ لؿراطاة أحؽام هذا العؾـؿ خاصـة ،وأمـا لػـظ (التصـحقح) فقؼتصـر
( )8مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،5 ،البقت -04
( )0ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-806 ،
( )5اكظر الحقاشل الؿػفؿة ،ابـ الـاضؿ-834,833 ،
( )1اكظر الدقائؼ الؿحؽؿة يف شرح الؿؼدمـة ،إكصـاري ،زكريـا بــ محؿـد (ت603هــ) ،مؽتبـة اإلرشـاد،
صــــعاء ،د-ط8662 ،م ،54 ،والؿــــح الػؽريـــة ،الؼـــاري ،854 ،والجـــقاهر الؿضـــ ّقة طؾـــك الؿؼدمـــة
الجزرية ،الػضالل ،سقػ الديـ بـ ططـاء اهلل (ت8202هــ) ،تحؼقـؼ طبـد الـرحقؿ الطرهـقين (مطبـقع
ضـؿـ كتــاب هدايــة الؿريــد إلــك شــروح مـتـ ابـــ الجــزري) ،دار الحــديث ،الؼــاهرة ،الطبعــة إولــك،
0225م-250 ،
( )2الؿـح الػؽرية ،الؼاري-854 ،
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طؾــك مراطــاة صــحة الـــص مـــ حقــث ققاطــد اإلطــراب وكحقهــا ،فــرأى أن لػــظ
(التجقيد) أولك وأخص وأكثر بقاكًا لؾؿراد-
ولؽـ ابـ الـاضؿ  رأى خصقصقة التصـحقح هــا بلحؽـام التجقيـد طــدما
شرح ققل الـاضؿ :مـ لؿ يصحح بؼقلف :أي :مـ لؿ يرا ِع ققاطد التجقيد  ،وهق
صرح بف الػضالل بشؽؾ أوضح طـدما قـال :والؿـراد بالتصـحقح :مراطـاة ققاطـد
ما ّ
التجقيد خاصـة معؾـال ذلـؽ بؼقلـفٕ :ن الؽـالم يف التجقيـد فؼـط  ،أي :يف هـذه
الؿـظقمة الؿختصة بلحؽام التجقيد-
ومـ الؿعؾقم أن مــ يـرجح لػـظ (التجقيـد) يؽـقن طــده التصـحقح  ,بؿراطـاة
أيضا مـ باب إولك ،وهذا ما دفع الػضالل لؼقلف:
ققاطد اإلطراب وكحقها  ,واج ًبا ً
وإن كان تارك التصحقح بؿراطاة ققاطد اإلطراب آثؿًا أيضًا -
الخلصة:
الـاضر يف التحؾقؾ السابؼ يتبـقـ لـف أن الؿـراد بؾػ َظـل( :التجقيـد) و(التصـحقح)
واحد يف الـفاية 7لؽقن التصحقح يف هذه الؿـظقمة  ,الؿختصة يف أحؽام التجقيـد ,
ٓ بد وأن يؽقن الؿراد بف التجقيد خاص ًة ،وإن كان لػظ (التجقيد) بدٓلتف الؿباشـرة
أولك وأسؾؿ مـ اإلشؽال-

ثالث  :ترققؼ حر إلػ
قال ابـ الجزري:
ـظ ْإَل ِ ِ
خـقـؿ َلـ ْػ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ػ -
ــ ُم ْستَـػ ًـال م ْ
َف َر ِّقـ َؼ ْ
ــ َأ ْح ُرف ** َو َحاذ َر ْن َت ْػ َ
وقـال يف الـشــر :أن إلــػ إذا ســبؼفا حــرف ّ
مػخـؿ كحــق (قــال) ومثؾــف (صــال)
و(اهلل) حقث وقعت ّ
مػخؿة---

-

( )8الحقاشل الؿػفؿة ،ابـ الـاضؿ-834 ،
( )0الجقاهر الؿض ّقة طؾك الؿؼدمة الجزرية ،الػضالل-250 ،
( )5الؿرجع السابؼ-250 ،
( )1مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،1 ،البقت -51
( )2الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري 254.5 ،و -233.5

181

تع ُّقبات ال ّطرازات املع ّلمة عىل منظومة املقدمة

د .شادي بن أمحد توفيق امللحم

وقال إزهـري :كـالم الــاضؿ مقافـؼ لؿــ قـال :يـبغـل الؿحافظـة طؾـك ترققـؼ
حروف آستػال ،خصقصًا إذا جاورت حروف آستعالء مـ باب أولك -
دراسة التعؼب:
هذا التعؼب يؼقد اإلصالق الذي ذكره الـاضؿ يف ترققؼ حرف إلـػ ،والتحـذير
مـ تػخقؿفا ،إذ يػفؿ مـ كالم الــاضؿ أن إلـػ ٓ ّ
تػخـؿ إصالقـًا ،فجـاء إزهـري
لققضح أن إلػ تتبع ما قبؾفـا تػخقؿـًا وترققؼـًا ،واستشـفد بؽـالم الــاضؿ كػسـف يف
كتاب الـشر,الذي سبؼ ذكره-,
وقد أسفب صاحب الؿـح الػؽريـة يف التعؾقـؼ طؾـك هـذا وخـتؿ بؼقلـف :وقـقل
الـاضؿ  ،محؿقل طؾك ما ذكركاه ،وبف كلخذ ،يعـل :ولق كان لػظف مطؾؼـًا ،لؽــف
يـبغل أن ُيعتَرب مؼ ّقد ًا ،جؿعًا بقـ ققلف وققل غقره مـ الؿح ّؼؼقـ -
وأكثر َمــ كـاقش هـذا التّع ّؼـب ،صـاحب الجـقاهر الؿضـ ّقة ،إذ أفـاض وأجـاد يف
تقضقح الؿراد ،والرد طؾـك إقـقال التـل فقفـا لـبس أو خؾـط ،وخـرج أخقـر ًا بؼقلـف:
فظفــر لــؽ أن الصــحقح مــا مشــك طؾقــف الـــاضؿ يف الـشــر ،حقــث قــال :وأمــا إلــػ
فالصحقح أهنا ٓ تقصػ برتققؼ وٓ تػخقؿ ،بؾ بحسب ما تؼدّ مفا ،فنهنا تتبعف ترققؼًا
أئؿتـا مــ إصـالق ترققؼفـا ،فنكؿـا يريـدون التحـذير
وتػخقؿا ،وما وقع يف كالم بعض ّ
مؿا يػعؾف بعض العجـؿ مــ الؿبالغـة يف لػظفـا إلـك أن يصـ ّقروها كـالقاو ،وأمـا كـص
ّ
الؿػخؿة ففق شلء وهؿ فقف ،ولؿ يسـبؼف
بعض الؿتلخريـ طؾك ترققؼفا بعد الحروف
إلقف أحد ،وقد ر ّد طؾقف إئؿة الؿح ّؼؼقن مـ معاصريف -

وهؿ الـاضؿ يف كتابـف الـشـر َمــ قـال ّ
أن إلـػ مــ حـروف التػخـقؿ ،فؼـال :زاد
وقد ّ
م ّؽل طؾقفا –أي حروف التػخقؿ ,إلػ  ،ويؿؽـ تقجقف كالم م ّؽـل  أكـف يؼصـد
( )8ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري ،812 ،ثؿ استشفد بؽالم ابـ الـاضؿ يف كتاب الـشر الذي سبؼ ذكره-
( )0الؿـح الػؽرية ،الؼاري ،865 ،وذكر هذا التعؼب أيضًا :الؼسطالين وب ّقـ طدم صحة ققل َمـ ذهب إلـك
تػخقؿفا مطؾؼًا ،وكاقشف كؼاشًا جؿقالً ،اكظر المل السـقة ،الؼسطالين ،541 ،وكذلؽ ذهب صـاحب
الدقائؼ الؿحؽؿة ،اكظر الدقائؼ الؿح َؽؿة يف شرح الؿؼدّ مة ،إكصاري-15 ،
( )5الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل ،213,211 ،واكظر الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-233.5 ،
( )1الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-254.5 ،
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إلػ الؿسـبققة بحـرف تػخـقؿ  ،كؿـا ُيقجـف كـالم ابــ الجـزري هــا بـلن الؿـراد إلـػ
الؿسبققة بحرف ترققؼ  ،وٓ يخػك بعـد وضـعػ الؼـقل بالحـذر مــ تػخـقؿ إلـػ ،إذا
أتك بعد حرف مـ حروف آستعالء ،وهق رأي مرجقح ٓ ُيعؿؾ بف -
الخلصة:
هذا التعؼب مفؿ لتؼققد اإلصالق يف كالم الــاضؿ ،إذ قـد يػفـؿ مــف أن إلـػ ٓ
تػخؿ إصالقًا ،وترقؼ دائؿًا ،وهذا وهؿ وقع فقف بعـض العؾؿـاء ،فؿــ الجقـد التؼققـد
فقف وتقضقحف-

الؿؿالة.
رابع  :طدم ذكر ترققؼ الراء ُ
قال ابـ الجزري:
َـذ َ
اك َب ْعـدَ ا ْل َؽ ْس ِر َح ْق ُ
َو َر ِّق ِؼ الـرا َء إِ َذا َمـا ُك ِس َر ْت ** ك َ
َـت -
ـث َس َؽـ ْ
قال إزهريّ :
دل مـطقق( :ر ّقؼ الراء إذا ما كسرت) طؾك ترققؼفا حال الؽسر،
ومػفقمفا :طؾك تػخقؿفا حال الضؿ والػتح ،وإذا ُأمقؾت الؿػتقحة ،فنن اإلمالـة مــ
مسقغات الرتققؼ -
ّ
دراسة التعؼب:
ذكر اإلمام ابـ الجزري يف هذا البقت :أن الـراء ترقـؼ حـال الؽسـر ،وكـذلؽ إذا
سؽـت وقبؾفا مؽسقر ،ولؿ يذكر أن الراء ترقؼ أيضًا وهـل مػتقحـة وذلـؽ يف حـال
كقهنا مؿالة ،فجاء إزهري لقضقػ هذه الحالة مـ حآت ترققؼ الراء-
وقال الؼسطالين :ترققؼ الراء ضرب مـ اإلمالة ،غقر أهنا إمالة ضعقػة ٓكػرادها
( )8اكظر الرطاية ،م ّؽل بـ أبل صالب-806,805 ،
( )0اكظر جفد الؿؼؾ ،الؿرطشل-821 ،
( )5اكظر التؿفقد يف طؾؿ التجقيد ،ابــ الجـزري ،محؿـد بــ محؿـد (ت555هــ) ،تحؼقـؼ د -طؾـل البـقاب،
مؽتبة الؿعارف ،الرياض ،الطبعة إولك8652 ،م ،816 ،و شـرح الؿؼدّ مـة الجزريـة ،الدوسـري ،أ-د
إبراهقؿ بـ سعقد ،دار الحضارة ،الرياض ،الطبعة الثاكقة0223 ،م ،الدوسري-61 ،
( )1مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،2 ،البقت -18
( )2ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-814 ،
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يف حرف واحد -
وأحسـ إكصاري بشرح البقت ّ
وحؾ اإلشؽال بؼقلـفُ :كسـرت :ولـق لـروم أو
اختالس أو إمالة -
ودافع الػضالل طــ هـذا بؼقلـف :أدرج حركـة الـراء الؿؿالـة يف طؿـقم الؽسـرة7
كظــر ًا إلــك أن الؿــراد هبــا مــا هــق أتــؿ مـــ الـاقصــة ،بحســب الؽؿ ّقــة كحركــة الــروم
وآختالس ،والؽقػقة كحركة اإلمالة -
الخلصة:
الـاضر يف كالم الشراح السابؼ يتبقـ لف أن الراء الؿؿالة تدخؾ يف طؿقم الؽسـرة،
مع أهنا لق خصت بالذكر والتـبقف طؾقفا لؽان أولك ،خاصة مع كثرة ورودها يف الؼرآن
الؽريؿ يف كثقر مـ الؼراءات الؿتقاترة-

خامس  :د ّقة الؾػظ
قال ابـ الجزري:
ِ
ِ
ِ
ـؿ ** فِـل الـال ِم َوالرا َ
ٓ بِـ ُغــ ٍـة َل ِـز ْم -
َفعـْـدَ َح ْـرف َ
الح ْؾ ِـؼ َأ ْض ِف ْـرَ ،وادغ ْ
قال إزهري :ققلف (لزم) :هل الـسخة إخقرة التل ضبطـاها طـ الــاضؿ ،ويف
الـسخ الؿتؼدمة (أتؿ) ،ويشقر إلك خـالف يف إضفـار الغــة يف الـالم والـراءٕ ،ن أكثـر
الؼراء ( )---يدغؿقهنا بغـّة ،والؿشفقر الذي طؾقف الشاصبل ( )---والذي طؾقف العؿـؾ
ّ
يف إمصـار ،إدغامفـا بغقـر غـّـة ،وإلقـف اإلشـارة بؼقلـف (لـزم) أي :إدغامـًا مخصصـًا
ٓزمًا بغقر غـة ،ولذا قدّ مف الـاضؿ ،إذ إصؾ يف اإلدغـام هـق اإلدخـال الؽامـؾ ،ولـق
ُحؿؾ ققلف (أتؿ) يف الـسخة الؼديؿـة ،طؾـك إكؿـؾ يف اإلدغـام بغقـر غــة أيت ذكـره
لؽان لف وجف -
( )8المل السـ ّقة ،الؼسطالين-544 ،
( )0الدقائؼ الؿح َؽؿة يف شرح الؿؼدّ مة ،إكصاري-14 ،
( )5الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-223 ،
( )1مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،4 ،البقت -33
( )2باختصار مـ ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-858 ،
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دراسة التعؼب:
يتعؼب إزهري طؾك إحدى كسخ الؿـظقمة ،والتل ورد فقفا لػظ (أتؿ) ،وذلؽ
يف إدغام الـقن الساكـة والـتقيـ يف الالم والراء ،إذ إن لػظ (لزم) يػقد إدغامفا إدغامًا
الؼراء ،أما لػظ (أتؿ) فقشقر إلك إدغامفا بغــة ،وهـذا يخـالػ
بغقر غـة ،وهذا ما طؾقف ّ
الؼراء ،ثؿ التؿس إزهري طذر ًا لؾـاضؿ بحؿؾ (أتؿ) طؾك
ما طؾقف الشاصبل وجؿفقر ّ
إكؿؾ يف اإلدغام بغقر غـة-
وقال ُم ّال الؼـاري( :لـزم) :والؿعــك أكـف كعـت لؿصـدر محـذوف ،وإضفـر أن
التؼديرُ ٓ :تدغؿ إدغامًا مؼروكًا بغـّة ،وأن ققلف (لزم) جؿؾة مستلكػة مب ِّقـة ّ
أن الحؽؿ
السابؼ مـ اإلدغام فقفؿا لزم جؿقع أفرادهؿا ،مـ غقر استثـاء طـفؿا -
وقد أزال الؾبس ّ
وحؾ اإلشؽال اإلمام الػضالل  بؼقلف  :أتؿ :أي :وأدغـؿ
الـقن والتـقيـ يف الـالم والـراء بـال غــة إدغامـًا أتـؿ مــ غقـره ،فـنن اإلدغـام يف هـذه
الحالة يؽقن إدغامًا كامالً طـد َمـ أذهب الغــة  ،وقـال أيضـًا ويف بعـض الـسـخ

(ٓ بغـّة لزم) :أي ٓ بغـة ٓزمة لفؿـا بـؾ مـػ ّؽـة طـفؿـا ،وهـل مقافؼـة لـسـخة (أتـؿ)
طؾك ما ذكركاه -
الخلصة:
صـرح إزهـري،
إن آطرتاض هـا طؾك إحـدى الـسـخ –وهـل الؼديؿـة ,كؿـا ّ
بؿعـك أن ابـ الجـزري طـدّ ل التعبقـر وغ ّقـر الؾػـظ يف الـسـخة إخقـرة (لـزم) ،بؿـا ٓ
الؼـراء،
يحتؿؾ الؾبس بلن اإلدغام هـا يف الالم والراء بغقر غـّة ،وهق ما طؾقـف جؿفـقر ّ
فؿع ثبقت هذه الـسخة هبذا الؾػظ ،يؽـقن اطـرتاض إزهـري يف غقـر مؽاكـف ،إضـافة
فسـره
إلك أن الؾػظ أخر (أتؿ) ،يحتؿؾ بشؽؾ كبقر أن اإلدغام أيضًا بـال غــة ،كؿـا ّ
الػضالل ،رحؿ اهلل الجؿقع-
( )8الؿـح الػؽريةُ ،م ّال قاري-028 ،
( )0الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-381 ،
( )5الؿرجع السابؼ-382 ،
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سادس  :طدم ذكر مثال مـ الؼرآن الؽريؿ .
قال ابـ الجزري:
ِ
ٍ ِ
ِ
ــ ** إِٓ بِـؽِـ ْؾ َـؿ ٍـة كَـ ُ :دكْـ َقـاَ ،طــ َْق ُكق -
ــ بِـ ُغـــة فـل ُيـقم ُ
َو َأ ْدغ َـؿ ْ
قـال إزهــري :ولـؿ يطؾــع الـــاضؿ طؾـك مثــال مقافــؼ لؾػـظ الؼــرآن إٓ يف ققلــف
(صــْقان) و(قِـْـقان) ( )---ووزن ذلـؽ ِ
تعالكِ :
(طـ َْـقان) كؿـا يقجـد يف بعـض الـسـخ
َ
َ
(طـقن) كؿا تؼدّ م مـ طـقان الؽتاب -
دراسة التعؼب:
ذكر اإلمام ابـ الجزري يف هذا البقت :اسـتثـاء إدغـام الــقن السـاكـة يف حروففـا
إذا وقعت يف كؾؿة واحدة –وهق ما يسؿك اإلضفـار الؿطؾـؼ ،,ثـؿ أورد مثـالقـ طؾـك
هذا الحؽؿ 7أحدهؿا مثال طؾك حرف القاء وهق كؾؿة (دكقا)  ،وثاكقفؿـا مثـال طؾـك
حرف القاو :وهق كؾؿة (طـقكق) ،فتعؼبف إزهري وغقره بلن كؾؿة (طـقكقا) لؿ ترد يف
الؼرآن الؽريؿ ،والذي ورد يف الؼرآن مـ هذا الـقع كؾؿتـا (صــقان) و(قــقان) فؼـط،
فؽان إولك اإلتقان بنحداهؿا ،كؿا فعؾ يف كؾؿة (دكقا)-
وقال الؼسطالين :ولؿ يؿؽـف اإلتقان بؿثال مـ الؽتاب العزيز لؾقاو ،أتك بؾػظة

ِ
(طـ َْقكقا) وهق ضاهر ختؿ الؽتاب الدال طؾقف -

وقــال إكصــاري ٓ :تقجــد كؾؿــة (طـقكــقا) يف الؼــرآن ،وإكؿــا أتــك هبــا الـــاضؿ
لؾؼافقة -
(صــ َْقكقا) وهـق أولـك
وأفضؾ َمــ تع ّؼـب هــاُ :م ّـال الؼـاري بؼقلـف :ويف كسـخة َ
لقروده يف التـزيؾ مـ ققلف تعالك :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [الرطد ،]1 :بخالف مج
( )8مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،4 ،البقت -34
( )0باخـصار مـ ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري ،852 ،واكظر الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-385 ،
( )5ولــؿ يــرد يف الؼــرآن الؽــريؿ هــذا الحؽــؿ –اإلضفــار الؿطؾــؼ طـــد حــرف القــاء ,إٓ يف كؾؿتــل( :دكقــا)،
و(بـقان)-
( )1المل السـقة ،الؼسطالين-565 ،
( )2الدقائؼ الؿحؽؿة يف شرح الؿؼدّ مة ،إكصاري-36 ،
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العـقان -
الخلصة:
(طـ َْقكقا) مثا ً
ٓ
وهذا التعؼب صحقح ،طؾك اطتبار التسؾقؿ بلن الـاضؿ جاء بؽؾؿة َ
شـراح الؼصـقدة،
ٓستثـاء اإلدغام لحرف القاو يف كؾؿة واحـدة ،وهـذا سـبب تع ّؼـب ّ

ولؽـ بعد صقل تلمؾ يف البقت وجدت احتؿـا ً
ٓ آخـر ًا ،وهـق أن الــاضؿ اكتػـك بؿثـال
واحد طؾك هذا الحؽؿ وهق كؾؿة (دكقا) ،أما كؾؿة (طـقكقا) فتعـل أن كؾؿـة دكقـا هـل
طـقان أو مثال لفذا الـقع أو الحؽؿ ،ويؽػقف ذكر مثال واحد ،وٓ يؾزمف ذكر مثال ٍ
ثان
مـ الؼرآن الؽريؿ فضالً طـ غقره ،إذ إن الحؽؿ هق استثـاء اإلدغام يف كؾؿـة واحـدة،
بغض الـظر طـ الحرف القارد بعد الـقن الساكـة ،سقاء كـان يـاء ًا أو واو ًا  ،ولـقس
مـ مـفج ابـ الجزري يف هذه الؿـظقمة ،أن يتت ّبع إمثؾة بجؿقع حآهتا ،ففذا يطقـؾ
الؿـظقمة ،وٓ كبقر فائدة مـف ،وهبذا الػفؿ يرد تع ّؼب إزهري وغقره رحؿفؿ اهلل-

سابع  :العطػ الؿخالػ .
قال ابـ الجزري:

ِ
قح ،ك َْس ُر إن َما
الؿ ْػ ُت َ
ُف ِّص َؾ ْت ،الـ َِّساَ ،وذ ْبحٍ َ ،ح ْق ُث َما ** َو َأن َلؿ َ
ـػ َآكْـ َػ ِ
ـقح َيدْ ُط َ
َـحـ ٍؾ َو َقـ َعـا -
ـقن َمـ َعـا ** َو ُخـ ْؾ ُ
ـال َوك ْ
َٓكْـ َعـا َمَ ،وا ْل َـؿـ ْػـ ُت َ
قال إزهري :ططػ الـاضؿ (وكحؾ) تغؾقبًا (فنكؿا) هل بؽسر الفؿزة ،وأيضًا
كسر إ ّما ،بعطػ طؾك الؿتؼدِّ م مـ غقر اطتبار ققده -
دراسة التعؼب:
أن ّ
ذكر الـاضؿ يف آخر البقت إول (كسر إن َمـا) أي ّ
(إن مـا) وردت مؼطقطـة يف
( )8الؿـح الػؽرية ،الؼاري-020 ،
( )0فؾؿ يرد استثـاء اإلدغام يف كػس الؽؾؿة إٓ يف أربع كؾؿات( :دكقا)( ،بـقـان)( ،صــقان)( ،قــقان) ،فـذكر
مثال واحد مـ أربعة يؽػل-
( )5مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،6 ،البقت -52 ,51
( )1ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-080 ،
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مقضع إكعام ،851 :ثؿ اكتؼؾ إلك ّ
(أن ما) الؿػتقحة ،فذكر أهنـا مؼطقطـة باتػـاق يف
مقضعقـ :الحج ،30:ولؼؿان ،52 :وذلؽ بؼقلف (يـدطقن معـًا) ،ومخت َؾـػ فقفـا يف
مقضع واحد وهق :إكػال ،18:ثؿ ططػ بعد ذلؽ مقضـع الـحـؾ ،62 :الؿخت َؾـػ
فقف أيضًا ،لؽـف لِــــــ ّ
(إن ما) الؿؽسقرة-
فجاء ططػ مقضع الـحؾ مؽسقر الفؿزة طؾك مقضع إكػـال مػتـقح الفؿـزة،
مؿــا دطــا إزهــري وغقــره إلــك التعؼــب طؾــك الـــاضؿ ،إذ إن يف هــذا العطــػ لبســًا
وغؿقضًا-
وقال ُم ّال الؼاري :ثؿ اطؾؿ أن يف كالمف ما ٓ يخػـك مــ اإليفـام واإلهبـام ،فنكـف
أوهؿ أن كالً مـفؿا مػتقحة ،وأهبؿ الؿؽسقرة ،مع أن ما يف الـحؾ ثؿاكقة مقاضع غقر
هـذه مؽسـقرة  ،ثــؿ أورد كـالم بحــرق

 الـذي حـاول الــدِّ فاع طــ الـــاضؿ

بؼقلــف :وإكؿــا تع ّقـــت لؽقهنــا اســؿقة ،ومــا طــداها فعؾقــة ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ

[الـحؾ ،]60 :ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ[الـحؾ ،]822 :ﭽ ﯥ ﯦ ﭼ[الـحؾ ، ]12 :ور ّد
ُمال الؼاري طؾك هذا بؼقلف :وخطمه مؿا ٓ يخػك -
وقد أحسـ الػضالل يف الدفاع طـ الـاضؿ بؼقلف :وقد ضفر لؽ أن قـقل الــاضؿ
ـػ َآكْـ َػ ِ
َـحـ ٍؾ َو َقـ َعـا) فقف لػ وكشر غقر مر ّتب فتل ّمؾ -
(و ُخـ ْؾ ُ
ـال َوك ْ
َ

تتبعت سقرة الـحؾ فقجدت فقفا طشرة مقاضع مؽسـقرة غقـر هـذا
( )8الؿـح الػؽرية ،الؼاري ،520 ،وقد
ُ
الؿقضــع ،وهــل يف أي ـات ،801 ،882 ،822 ،825 ،828 ،822 ،60 ،50 ،28 ،12 :ففــذه طشــر
آيات وردت فقفا إكؿا مؽسقرة غقر مقصـ الخالف ،أما مقصـ الخالف ففق يف ققلف تعالك :ﭽ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [الـحؾ-]62 :
محؿد بـ طؿر الحضرمل ،ولد يف سقئقن (القؿـ) ،لف أكثر مـ ثالثقـ كتابًا ،مـفا :ترجؿـة الؿسـتػقد
( )0هق ّ
لؿعــاين التجقيــد ،وهــق شــرح مختصــر لؾؿؼدمــة الجزريــة ،ولــف شــرح آخــر أصــقل مـــف :تحػــة الؼــاري
والؿؼري يف شرح مؼدمة اإلمام ابـ الجزري ،اكظر :الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع ،السـخاوي.5 ،
 ،025وإطالم ،الزركؾل-582 .3 ،
( )5الؿـح الػؽرية ،الؼاري-520 ،
( )1الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-335 ،
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الخلصة:
أن هذا التع ّؼب صحقح ،ور ّد الػضالل ٓ يؽػل ،إذ إكف ٓ يستطقع قارئ البقت أن
يحدّ د مقصـ الخالف الؿراد مـ خالل البقت وحده ،خاصة أن الـاضؿ  ،ططػ
مؽسقر الفؿزة طؾك مػتقحفا ،ويف هذا مـ اإلهبـام مـا ٓ يخػـك ،والؿرجـق مــ هـذه
الؿـظقمة أن تغـل قارئفا طـ غقرها ،وهذا ٓ يتل ّتك يف مثؾ هذا إسؾقب-

ثامـ  :إهؿال بعض الؿقاصـ (ك ّؾؿا).
قال ابـ الجزري:
َو ُك ِّـؾ َمـا َسـ َل ْلـ ُت ُـؿـق ُهَ ،و ْ
ـػ -
ػ ** ُر ُدوا ،ك ََذا ُق ْؾ بِ ْئ َس َؿاَ ،وا ْل َق ْص َؾ ِص ْ
اخ ُتـؾِ ْ
قال إزهري :أهؿؾ الـاضؿ ،مقاضـع أخـرى مختَؾـػ فقفـا أيضـًا وهـل :ققلـف
تعالك :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [إطـراف ،]55 :و ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [الؿممــقن:
 ،]11و ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [الؿؾــؽ ،]5 :فجؿؾــة ذلــؽ خؿســة مقاضــع ،اتػــؼ طؾــك
قطع واحد مـفا وهق الذي يف سقرة إبراهقؿ ،واختؾػ يف إربعة إخر -
دراسة التعؼب:
ذكر ا إلمام ابـ الجزري يف هذا البقت :أن (كؾؿا) رسؿت مؼطقطة بال خالف يف
ســقرة إبــراهقؿ ،51:وأشــار إلقفــا بؼقلــف( :ســللتؿقه) ،وذكــر الخــالف يف مقضــع
(ر ّدوا) ،ولؿ يذكر الؿقاضع الثالثة إخرى الؿختؾػ
الـساء ،68:وأشار إلقف بؼقلفُ :
فقفا أيضًا ،وهل التل أشار إلقفا إزهري يف تعؼبف-
وكان تع ّؼب ُمال الؼاري أشد لفجـة وأكثـر قسـقة طؾـك الــاضؿ ولؿــ دافـع طــف،
كـص الـداين يف
فؼال :وكذا وقع آختالف يف آية إطراف والؿممـقـ والؿؾؽ ،كؿـا ّ
الؿؼـع طؾك الخالف يف هذه الثالثـة ،فػـل هـذا قصـقر مــ الــاضؿ لؾؽـالم طــ مؼـام
الؿرام ،حتك قال ابـ الؿصـِّػ :وطبـارة الــاضؿ ٓ تػفـؿ الخـالف يف هـذه الثالثـة ،
( )8مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،6 ،البقت -53
( )0ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري ،081 ،واكظر المل السـقة ،الؼسطالين-102 ،
( )5اكظر الحقاشل الؿػفؿة ،ابـ الـاضؿ-042 ،
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وأما ققل الرومل (صاش كـربي زاده) :ولع ّؾـف سـؽت طـفـا اكتػـا ًء بـذكر واحـد مـفـا،
وٓشتفار ما طداه طـدهؿ فعذر بارد ،وطـ خطقر الػفؿ شارد -
الخلصة:
وكـص
والصحقح أن هذا التّع ّؼب يف مح ّؾف ،فؼد ذكره كثقر مـ ُش ّـراح الؿـظقمـةّ ،
طؾك الخالف طؾؿاء الرسؿ كالداين  ،وأبل داود  ،والجفـل  ،وغقرهؿ  ،وقال
الشاصبل:

و ُكؾؿا ُأ ْل ِؼل اسؿع كؾؿا د َخ َؾ ْت ** و ُكؾؿا جاء َطـ ُخ ْؾ ٍ
ػ َيؾِل َو َف َرا -
َ َ َ َ ْ
َ َ
ْ َ
َ َ

ثؿـة اخـتالف يف
ومؿا يزيد يف أهؿقة الخالف هـا ،ويستدطل ذكرها جؿقعًا ،أكـف ّ
رســؿفا يف الؿصــاحػ 7فؿقضــع إطــراف والؿؾــؽ يرســؿان بالقصــؾ ،ومقضــع
الؿممـقن العؿؾ فقف طؾك الؼطع  ،مثؾ مقضع الـساء الذي ذكره ابـ الجزري-
( )8الؿـح الػؽرية ،مال قاري ،520 ،واكظر شرح الؿؼدمة الجزرية ،صاش كربي زاده (ت635هــ) ،تحؼقـؼ
د -محؿد سقدي إمقـ ،مجؿع الؿؾـؽ ففـد ،الؿديــة الـبقيـة8108 ،هــ ،035 ،وكـذا قـال الػضـالل:
()8بارة الـاضؿ ٓ ُت ِ
ػفؿ الخالف هبذه الثالثة  ،اكظر الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-331 ،
( )0الؿؼـع يف معرفة مرسقم مصاحػ أهؾ إمصار ،الداين ،طثؿان بـ سـعقد (ت111هــ) ،تحؼقـؼ محؿـد
دهؿان ،دار الػؽر ،دمشؼ ،الطبعة إولك8655 ،م-225 ،216 ،210 ،
( )5مختصر التبققـ لفجـاء التـزيـؾ ،أبـق داود ،سـؾقؿان بــ كجـاح (ت163هــ) ،تحؼقـؼ د -أحؿـد شرشـال،
مجؿع الؿؾؽ ففد مع مركـز الؿؾـؽ فقصـؾ ،الؿديــة الـبقيـة ،د-ط0220 ،م ،188.0 ،ولـؿ يـذكر أبـق
داوود مقضع إطراف ،واكتػك بذكر مقضعل الؿممـقن والؿؾؽ-
( )1البديع يف رسؿ مصاحػ طثؿان ،الجفـل ،محؿد بـ يقسػ (ت110هـ) ،تحؼقؼ أ-د -سعقد الػـقسـان،
دار إشبقؾقة ،الرياض ،الطبعة إولك8665 ،م-36 ،
طؿار (ت152هــ) ،تحؼقـؼ محـل الـديـ رمضـان،
( )2اكظر هجاء مصاحػ إمصار ،الؿفدوي ،أحؿد بـ ّ
مجؾة معفد الؿخطقصات العربقة ،الؿج ّؾد  ،86العـدد ،8الطبعـة إولـك8645 ،م ،52 ,51 ،ومـقرد
الخراز ،محؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ (ت485هــ) ،تحؼقـؼ د -أشـرف صؾعـت،
الظؿلن يف رسؿ الؼرآنّ ،
دار السالم ،صباطة جامعة بروين ،الطبعة إولك0220 ،م-062 ،
( )3طؼقؾــة أتــراب الؼصــائد ،الشــاصبل ،الؼاســؿ بـــ فقــرة (ت262هـــ) ،تحؼقــؼ د -أيؿـــ ســقيد ،دار كــقر
الؿؽتبات ،جدة ،الطبعة إولك0228 ،م ،03 ،رقؿ البقت -021
( )4اكظــر أحؽــام قــراءة الؼــرآن الؽــريؿ ،الحصــري ،محؿــقد خؾقــؾ (ت8128هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد صؾحــة،
الؿؽرمـة ،الطبعـة إولـك8662 ،م ،052 ،و ،والؿـقـر يف أحؽـام
جؿاطة تحػقظ الؼرآن الؽـريؿ ،مؽـة
ّ
طؿــان ،الطبعــة الثاكقــة والعشــرون،
التجقيــد ،شــؽري ،أ-د أحؿــد خالــد ورفاقــف ،الؿطــابع الؿركزيــةّ ،
0285م-081 ،
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تاسع  :طدم بقان الؿتّػؼ طؾك قطعف (يف ما).
قال ابـ الجزري:
َخ َؾ ْػ ُتؿقكِل و ْاشتَروا ،فِل ما اق َطعا ** ُأ ِ
وحلَ ،أ َف ْض ُت ُؿْ ،اشت ََف ْتَ ،ي ْب ُؾقا َم َعا
َ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـتُ ،رو ٌم ،ك َال ** َتــ ِْـز ْي ُـؾُ ،شـ َع َـراَ ،و َغـ ْق َـر ذي ص َال -
ــَ ،و َقـ َع ْ
َثـاكـل َفـ َعـ ْؾ َ
قــال إزهــري :لــؿ يتعـ ّـرض الـــاضؿ لبقــان الؿتّػــؼ طؾــك قطعــف ،وهــق مقضــع
(وفِـل ِس َـقا ُ
عضـفؿ) ،
القصـؾ َب
ُ
الشـعراء بِ َ
وكص طؾقف الشاصبل يف العؼقؾـة َ
الشعراءّ ،
وهق يف ذلؽ تابع لؾداين -
دراسة التعؼب:
ذكر اإلمام ابــ الجـزري يف هـذيـ البقتـقـ الؿقاضـع التـل رسـؿت فقفـا (يف مـا)
مؼطقطة ،وهل أحد طشر مقضـعا  ،ذكرهـا طؾـك أهنـا جؿقفـًا يف كػـس الدرجـة مــ
الخالف –بقـ الؼطع والقصؾ ،,ولؿ يقضح أن مقضع الشعراء ،813 :هق الؿقضع
القحقد الؿتػؼ طؾك قطعف مـ جؿقع مـا ذكـر ،بقـؿـا بؼقـة الؿقاضـع فقفـا خـالف ،لـذا
تعؼبف إزهري وغقره يف هذا-
وأصال ُم ّال الؼاري كثقر ًا يف هذا التّع ّؼب ،وكؼـؾ كـالم بعـض العؾؿـاء واخـتالففؿ
الؿ ِ
ؾفؿ
فقف ،وكاقشفؿ ور ّد طؾقفؿ ،وختؿ كالمف بـ :فنكّف مقضع زلؾ ،واهلل سبحاكف هق ُ
لؾصقاب  ،وذكر هذا التعؼب أيضًا الؼسطالين  ،والػضالل -
( )8مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،6 ،البقت -55 ,54
( )0القسقؾة إلـك كشـػ العؼقؾـة ،السـخاوي ،طؾـل بــ محؿـد (ت315هــ) ،تحؼقـؼ د -مـقٓي اإلدريسـل،
ّ
(وإن مــا
مؽتبــة الرشــد ،الريــاض ،الطبعــة الثاكقــة0222 ،م ،100 ،رقــؿ البقــت  ،016وتتؿــة البقــت:
تقطدون إول اطتؿرا)
( )5ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-085 ،
( )1الؿقاضع إحد طشر حسب ترتقب الـاضؿ هل :إكعام ،812:الـقر ،81:إكبقـاء ،820:الؿائـدة،51:
إكعام ،832:البؼرة ،012:القاقعة ،38:الروم ،05:الزمر ،5:الزمر ،13:الشعراء-813:
( )2الؿـح الػؽرية ،الؼاري-522 ،
السـ ّقة ،الؼسطالين-100 ،
( )3المل
ّ
( )4الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-333 ،

191

تع ُّقبات ال ّطرازات املع ّلمة عىل منظومة املقدمة

د .شادي بن أمحد توفيق امللحم

الخلصة:
هـذا التع ّؼــب صــحقح ،واســتدراك مفــؿ طؾــك الـــاضؿ ،فــنن مقضــع الشــعراء هــق
الؿقضع القحقد الؿتّػؼ طؾـك قطعـف ،فؽـان إولـك بقـان ذلـؽ ،واخ ُتؾِـػ يف العشـرة
الباققة التل ذكرها الـاضؿ ،وإشفر فقفـا الؼطـع  ،ومـا طـدا ذلـؽ ففـق مقصـقل بـال
خالف-

طاشر ًا :طدم ترجقح الؼطع (أيـ ما).
قال ابـ الجزري:
الش َع َرا ْإَ ْح َز ِ
ـحـ ِؾ ِص ْـؾَ ،و ُم ْ
ـػ ** فِل ُ
ػ -
اب َوالـ َِّسا ُو ِص ْ
ـختَـؾِ ْ
َف َل ْيـ ََؿـا كَالـ ْ
وكـص
يتعرض الــاضؿ أيضـًا إلـك الؿقضـع الـراجح الؼطـعّ ،
قال إزهري :لؿ ّ
ِ
الق ْص ُـؾ ُم ْعت َِؿ َـرا)  ،وهـق يف ذلـؽ تـابع
طؾقف الشاصبل يف العؼقؾة بؼقلف( :الـِّسـا َيؼ ُـؾ َ
لؾــداين يف الؿؼـــع ،وقــال أبــق جعػــر الخـ ّـراز بقصــؾ مقضــعل الشــعراء وإحــزاب،
فالؿقصقل طـده أربعة مقاضع -
دراسة التعؼب:
ذكر الـاضؿ يف هذا البقت أن (أيـؿا) وردت مقصقلة يف البؼرة ،882:وأشار إلقفا
بحــرف (الػــاء)ٕ ،هنــا اكػــردت يف هــذا الؿقضــع باتصــالفا بالػــاء ،وكــذلؽ رســؿت
مقصقلة يف سقرة الـحؾ ،43:ثؿ ذكر أن فقفا خالف يف ثالثة مقاضع أخرى ،وهـل:
الخـراز،065 ,063 ،
( )8البديع ،الجفـل ،48 ،ومختصر التّبقـقـ ،أبـق داوود ،864.0 ،ومـقرد الظؿـلن،
ّ
وهجاء مصاحػ إمصار ،الؿفدوي ،53,52 ،وإن ذهب بعض العؾؿاء إلـك أن مقضـع الشـعراء فقـف
خالف كؿا كؼؾ الؿفدوي طـ ابـ طقسـك ،وكؿـا ذهـب إلـك ذلـؽ الـداين ،وابــ إكبـاري ،اكظـر هجـاء
مصاحػ إمصار ،الؿفدوي ،800 ،والؿؼـع ،الـداين ،142 ،و إيضـاح الققـػ وآبتـداء ،إكبـاري،
محؿــد بـــ الؼاســؿ (ت505هـــ) ،تحؼقــؼ محــل الــديـ رمضــان ،مجؿــع الؾغــة العربقــة ،دمشــؼ ،د-ط،
8648م-505 .8 ،
( )0مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،6 ،البقت -56
( )5القســقؾة إلــك كشــػ العؼقؾــة ،الســخاوي ،152 ،رقــؿ البقــت  ،023وهــذا طجــز البقــت ،أمــا صــدره:
(والخؾػ يف سقرة إحزاب والشعرا)-
( )1ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري ،002 ،وذكره أيضًا ُم ّال الؼاري ،اكظر الؿـح الػؽرية ،الؼاري-523 ،
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الشعراء ،60:إحزاب ،38:الـساء ،45:فجاء إزهري متعؼبًا بلن الـاضؿ لؿ يــص
طؾك أن مقضع الـساء 7الراجح فقف الؼطع-
الخلصة:
ّ
إن هذا التع ّؼـب لـقس يف مؽاكـفٕ ،ن الــاضؿ ذكـر مـقصـ الـسـاء ،وذكـر أكـف مؿـا
اختؾػ فقف ،أما إذا كان آطرتاض ٕكف لؿ يرجح الؼطع فقف كؿا فعؾ الشـاصبل ،ففـذا
محؾ خالف بقـ العؾؿاء ،والعؿؾ فقف طؾك القصـؾ ،فؼـد ذهـب إلـك القصـؾ وجفـًا
واحــد ًا ابـــ أبــل داود  ،والؿفــدوي  ،وأبــق داود  ،والؿــارغـل  ،وذهــب إلــك
والخـراز ،
الخالف بقـ القصؾ والؼطع ابـ إكبـاري  ،والجفــل  ،والـداين ،
ّ
كاف ٍ
والشاصبل ّإٓ أكف رجح الؼطع ،فؽالم الـاضؿ هـا ٍ
واف ،والتع ّؼب فقـف تؽ ّؾـػ،
ّ
وإلزام ما ٓ يؾزم-

حادي طشر :ترك مقضع (أن لـ).
قال ابـ الجزري:
ِ
ـعَ ،ك ْقـالَ َت ْح َز ُكـقاَ ،ت ْل َس ْـقا َطـ َؾـك -
ـؿ ُهـق َدَ ،أل ْـ ك َْجـ َع َـال ** ك َْج َؿ َ
َوص ْـؾ َفنِل ْ
الؿز ِّمؾ ،وسؽت طــف الــاضؿ تبعـًا
قال إزهري :كؼؾ بعضفؿ كالمًا يف سقرة ُ
( )8مختصر التّبققـ ،ابـ أبل داوود-022.0 ،
( )0هجاء مصاحػ إمصار ،الؿفدوي-51 ،
( )5كتاب الؿصاحػ ،السجستاين ،ابـ أبل داود طبد اهلل بـ إشعث (ت583هـ) ،تحؼقؼ محؿد بـ طبده،
مؽتبة الػاروق الحديثة ،الؼاهرة ،الطبعة إولك0220 ،م-824 ،
( )1دلقؾ الحقران شرح مقرد الظؿلن يف رسؿ ضـبط الؼـرآن ،الؿـارغـل ،إبـراهقؿ بــ أحؿـد (ت8516هــ)،
تحؼقؼ محؿد قؿحاوي ،مؽتبة الؽؾقات إزهرية ،مصر ،د-ط ،د-ت-522,066 ،
( )2مرسقم الخط ،إكباري ،محؿد بـ الؼاسؿ (ت505هــ) ،تحؼقـؼ امتقـاز طرشـل ،د-ن ،الطبعـة إولـك،
8644م-85 ،
( )3البديع ،الجفـل-35,34 ،
( )4الؿؼـع ،الداين-140 ،
خراز-522,066 ،
( )5مقرد الظؿلن ،ال ّ
( )6القسقؾة إلك كشػ العؼقؾة ،السخاوي-152 ،
( )82مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،6 ،البقت -62
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لؾشـــاصبل وغقـــره ،إذ ذكـــره (يػؽـــر) طؾـــك حؽايـــة آتػـــاق طؾـــك قطـــع مـــا طـــدا
الؿقضعقـ -
دراسة التعؼب:
ذكر الـاضؿ يف هذا البقت الؿقضـعقـ الؿتػـؼ طؾـك وصـؾ (أ ّلــ) فقفؿـا ،وهؿـا:
الؽفػ ،15:وأشار إلقف بؼقلف( :كجعال) ،والؼقامـة ،5:وأشـار إلقـف بؼقلـف( :كجؿـع)،
فقػفؿ مـ هذا أن باقل الؿقاضع ترسؿ بالؼطع ،تع ّؼبف إزهـري بلكـف ثؿـة مقضـع فقـف
الخالف وهق :مقضع الؿزمؾ ،02:ولؿ يذكره الـاضؿ-
حصـقه) فؼـال بعضـفؿ :مقصـقل ،وقـال
وقال ُم ّال الؼاري :وأما ققلـف (أن لــ ُت ُ
آخرون :مػصقل طؾك ما يف الؿؼـع ،ولعـؾ الشـقخ اختـار الػصـؾ الـذي هـق إصـؾ،
يتعرض لبقان الخالف فقف -
ولفذا لؿ ّ
الخلصة:
ثؿــة خــالف يف هــذا الؿــقصـ ،فؼــد ذكــره بــالؼطع
وهــذا تعؼــب يف مح ّؾــف ،حقــث ّ
الؿفــدوي  ،والجفـــل  ،وأبــق داود  ،والــداين  ،وطؾقــف العؿــؾ  ،وذكــر أكــف
الخراز:
بالقصؾ إكدرابل  ،وكؼؾف الداين طـ الغازي بـ ققس  ،قال ّ
( )8هؽذا كتبت يف الؽتابّ ،
ولعؾ الصقاب( :يع ّؽر) بالعقـ-
( )0ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-008 ،
( )5الؿـح الػؽرية ،الؼاري ،524 ،وذكر هـذا التّع ّؼـب أيضـًا الػضـالل ،اكظـر الجـقاهر الؿضـ ّقة ،الػضـالل،
-342
( )1هجاء مصاحػ إمصار ،الؿفدوي-50 ،
( )2البديع ،الجفـل-42 ،
( )3مختصر التّبققـ ،أبق داوود-582.5 ،
( )4الؿؼـع ،الدّ اين-134 ،
( )5اكظر أحؽام قراءة الؼرآن ،الحصري-048 ،
( )6معجؿ الرسؿ العثؿاين ،الحؿقري ،د -بشقر بـ حسـ ،مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة ،الرياض ،الطبعـة
إولك0282 ،م-524.0 ،
( )82الؿؼـع ،الداين-134 ،
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اك فِل الؿزمؾ القصؾ ُذكِر ** فِل م ْؼـ ِ ٍع َطـ ب ِ
ك ََذ ّ
عض ِفؿ َو َما ُش ِف ْر -
ُ ِّ َ ْ
ْ َ
ُ
ّ
ولعؾ طدم شفرة الخالف ،وق ّؾة َمـ ذهب إلقف هق طذر الـاضؿ يف طدم ذكره-

ثاين طشر :ترك بؼ ّقة إسؿاء العشرة.
قال ابـ الجزري:
ٍ
ــ ،مـع ابــ ِ
َـت ،ا ْم ِـر ٍئَ ،وا ْثــَـ ْق ِ
اس ٍ
ـؿَ ،م َع ا ْثــَتَـ ْق ِـ -
ا ْب ٍ َ َ ْ
ــ ** َوا ْمـ َرأةَ ،و ْ
قال إزهري :اقتصر الـاضؿ مـ إسؿاء العشرة طؾـك السـبعة إولـك ،إذ هـل
إصؾ ،وترك الثالثة إخقرة لؾضرورة ،ولق قال:

وثـ مع ِضدٍّ بغقر َمقـ
ابـ مع امرئ واثـقـ واسؿ **
ِّ

َل َق ّفك بالؿؼصقد -
دراسة التعؼب:

ذكر الـاضؿ يف هذا البقت سبعة مـ إسؿاء العشرة التل هؿزهتا سؿاطقة ،بحقـث
ُيبدأ هبا مؽسقرة ،وهل :ابـ ،ابـة ،امرئ ،اثــقـ ،امـرأة ،اسـؿ ،اثـتـقـ, ،طؾـك ترتقـب
الـاضؿ ،,وهذه السبعة وردت يف الؼرآن الؽريؿ ،ولؿ يذكر الثالثة الباققة التل لؿ تـرد
يف الؼرآن الؽريؿ وهل :ابـؿ ،ايؿـ اهلل ،است  ،وهذا هق محؾ تعؼب إزهري-
وذكر هذا التّع ُؼب ُم ّال الؼاري ،ودافـع طــ الــاضؿ فؼـال :وقـد ذكـر سـبعة مـفـا

لقرودها يف الؼرآن ،إٓ أكف ترك باققفـا لضـرورة الــظؿ  ،وقـال أيضـًا رد ًا طؾـك ابــ

الـاضؿ يف طدم ذكر (است)ٕ :ن البقت لؿ يسعف  ،فؼال :الصقاب يف آطتذار أن
يؼال لعدم وروده يف الؽتاب ٓ ،س ّقؿا وذكره مستفجـ طـد أولل إلباب -
الخراز ،520 ،رقؿ البقت -158
( )8مقرد الظؿلنّ ،
( )0مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،88 ،البقت -825
( )5ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-056 ،
( )1اكظــر التؿفقــد ،ابـــ الجــزري ،40 ،وشــذا العــرف يف فـــ الصــرف ،الحؿــالوي ،أحؿــد بـــ محؿــد (ت
8582هـ) ،مراجعة وشرح حجر طاصل ،دار الػؽر العربل ،بقروت ،الطبعة إولك8666 ،م-55 ،
( )2الؿـح الػؽرية ،مال قاري ،502 ،واكظر الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-422 ،
( )3اكظر الحقاشل الؿػفؿة ،ابـ الـاضؿ-522 ،
( )4الؿـح الػؽرية ،مال قاري-503 ،
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الخلصة:
وهذا التّع ّؼب لقس يف مؽاكـف ،إذ إن الــاضؿ ذكـر إسـؿاء التـل وردت يف الؼـرآن
الؽريؿ –كؿا كص طؾقف مال الؼاري ،,وٓ حاجة لذكر البؼ ّقة ،ففق أراد لفذه الؼصـقدة
أن تحــقي مــا طؾــك قــارئ الؼــرآن أن يعؾؿــف –كؿــا سـ ّـؿاها ،,وٓ شــؽ أن الؽؾؿــات
الثالثة إخرى –مع ق ّؾة استخدامفاُ ٓ ،,يشرتط معرفتفا لؼارئ الؼرآن ،وإكؿا مؽان

طؾؿفا ومعرفتفا 7كتب الؾغة-

***
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املبخح الجاىي :التَّعقُّبات غري التجويدية
كؿا تع ّؼب إزهري مـظقمة الؿؼدمة يف باهبا ,التجقيد ،,وهـق أهـؿ مـا تتع ّؼـب بـف ،إذ
تـقطـت تؾؽـؿ
هق الفـدف مـفـا ،تع ّؼبفـا كـذلؽ يف مقضـقطات أخـرى غقـر التجقيـد ،وقـد ّ
التع ّؼبــات يف ثالثــة جقاكــب رئقســة 7أولفــا الجاكــب الؾغــقي ،كاســتعؿال إقــؾ فصــاحة،
وحذف بعض الؽؾؿة ،وثاكقفا الجاكب ِّ
الشـعري ،وهـق مـا يتع ّؾـؼ بؼضـايا الشـعر التـل أخطـل
فقفا الـاضؿ –مـ وجفة كظر إزهري ،,وآخرها الجاكب الشـرطل ،كعـدم ذكـر السـالم مـع
ٓ وكؿا ً
الصالة طؾك الـبل  ،وهذا مؿا يزيد الؿتـ جؿا ً
ٓ ،وقد بؾغت هـذه التعؼبـات –مــ
غقــر التؽــرار ,ســبعة تع ّؼبــات يف الجقاكــب الثالثــة الســابؼة ،ســلذكرها حســب ترتقبفــا يف
الؿـظقمة ،دون الـظر إلك تؼسقؿفا طؾك الجقاكب السابؼة-
أوًٓ :الصلة دون السلم طؾك الـبل . 
قال ابـ الجزري:
ِ
ِ
ـص َطـ َػا ُه
ـح ْؿدُ لـؾـف َو َصـؾك الـؾ ُف ** َطـ َؾك كَـبِـ ِّقـف َو ُم ْ
ا ْل َ
قال إزهري :كان حؼ طؾك الـاضؿ أن يليت بالصالة قبؾ السالم ،إذ إفراده طـفا
مؽروه ،إذ هق قريـفـا يف أيـة الؽريؿـة ،لؼقلـف تعـالك :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ

-

[إحزاب]23 :
ّ
ولعؾ إزهري وغقره مؿؽـ ذهبقا إلك الؽراهة ،بــقا ذلـؽ طؾـك كـالم الــقوي
 يف شرحف لصحقح مسـؾؿ إذ قـال يف مؼدمتـف :ثـؿ إكّـف يـؽـر طؾـك مسـؾؿ 7كقكـف
اقتصــر طؾــك الصــالة طؾــك رس ـقل اهلل  دون التســؾقؿ ،وقــد أمركــا اهلل تعــالك هبؿــا
جؿقعًا ،فنن ققؾ فؼد جاءت الصالة طؾقف غقر مؼروكة بالتسؾقؿ وذلؽ يف آخر التشـفد
يف الصؾقات ،فالجقاب أن السالم تؼدّ م قبؾ الصالة يف كؾؿات التشفد -
( )8مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،8 ،البقت 0
( )0ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-45 ،
( )5شرح صحقح مسؾؿ ،الـقوي ،يحقك بـ شرف (ت343هـ) ،دار الؼؾـؿ ،بقـروت ،الطبعـة إولـك ،د-ت،
-832.8
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دراسة التعؼب:
ذكر اإلمام ابـ الجزري يف هذا البقت :الصالة طؾك الـبل  ،ولـؿ يـذكر السـالم
طؾقف ،فتعؼبف إزهري بلن هذا مؽروه ،واستدل بلية إحزاب التل قركت بقـفؿا-
وأصؾ الؼقل بالؽراهة :لسمام ابـ الصالح (ت315هـ) ،ثؿ تبعف اإلمام الـقوي
(ت343هـ) ،ثؿ تبعفؿا يف ذلؽ الحافظ العراقـل (ت523هــ) ،والحـافظ السـققصل
(ت688هـ) ،واإلمام ابـ حجر الفقتؿل (ت641هـ) -
ور ّد طؾقف ُم ّال الؼاري بؼقلـف :وأمـا الجؿـع بـقـ الصـالة والسـالم ،ففـق إولـك
وإفضؾ وإكؿؾ ،ولق اقتصر طؾك أحـدهؿا جـاز مــ غقـر كراهـة  ،وقـال أيضـًا
فقؿـ قال بؽراهة آقتصار طؾك الصالة مـ غقر تسؾقؿ :فؾقس ذلؽ بؿتلكّد ،فـنين ٓ
كص طؾك ذلؽ مـ العؾؿاء وٓ مـ غقرهؿ -
أطؾؿ أحد ًا ّ
والتؿس إكصاري لؾـاضؿ طذر ًا بؼقلف :ولع ّؾـف ذكـره لػظـًا  ،وقـال غقـره بـؾ

ُيؽره تركف خطًا ،فعؾك هذا لق ذكره خطًا لخرج طـ طفدة الؽراهة -
الخلصة:
إن هذا التعؼب لقس يف مؽاكف ،فؾؿ َير معظؿ العؾؿاء حرمة ذلـؽ وٓ كراهتـف ،وخاصـة
أن الؿؼام مؼام شعر واختصار ،ففذا اإلمام مسـؾؿ  يؼتصـر طؾـك الصـالة دون السـالم
طؾك الـبل  يف أول صحقحف ،وإن كان إكؿؾ وإفضؾ الجؿع بقـفؿا-

(لقسطف).
ثاكق  :سؽقن السقـ يف ْ
قال ابـ الجزري:
الحـ ْؾ ِـؼ َه ْـؿ ٌـز َهـا ُء ** ُثؿ ل ِ َق ْسطِ ِف َف َع ْق ٌـ َحـاء
ُثـؿ َٕ ْق َصـك َ
( )8اكظر رسالة يف بقان إفراد الصالة طـ السالم هـؾ يؽـره أم ٓ ،الؼـاري ،طؾـل بــ سـؾطان (ت8281هــ)،
تحؼقؼ محؿد فاتح قايا ،دار البشائر اإلسالمقة ،بقروت ،الطبعة إولك8106 ،هـ-82,4 ،
( )0الؿـح الػؽرية ،الؼاري-823 ،
( )5الؿرجع السابؼ-824 ،
( )1الدقائؼ الؿح َؽؿة يف شرح الؿؼدّ مة ،إكصاري-83 ،
( )2الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل132 ،
( )3مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،0 ،البقت -88
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(لقســطف) الروايــة بنســؽان الســقـ إلقامــة الــقزن،
قـال إزهــري :قــقل الـــاضؿ ْ
وتحريؽفا هق إفصح ،إذ لؿ يصؾح فقف (بقـ) بخـالف كحـق وسـط الؼـقم –بنسـؽان
وسط الؼقم بنسؽان السـقـ،
السقـ ,فنكف باإلسؽان يصؾح فقف (بقـ) ،تؼقل :جؾست ْ
وسط الدار وكحقه  ،بػتح السقـ-
بخالف َ
دراسة التعؼب:
ذكر اإلمام ابـ الجـزري يف هـذا البقـت كؾؿـة (لقسـطف) بنسـؽان السـقـ ،ويـرى
إزهري أن تحريؽفا هق إفصح ،فتعؼب الـاضؿ لذلؽ-
محركة ما بـقـ صرفقـف كلوسـطف ،فـنذا سـؽـت
وقال ُمال الؼاري :ووسط الشلء ّ
هؿــًا ،فقؿــا هــق مصــؿت كالحؾؼــة ،فــنذا كاكــت أجــزاؤه متبايـــة
كاكــت ضرفــًا ،أو ّ
فباإلسؽان فؼط ،أو كؾ مقضع صـؾح فقـف بـقـ ففـق بالتسـؽقـ ،وإٓ ففـق بالتحريـؽ،
( )---فؼقل الشارح

يف سؽقن السقـ هق لغة ضعقػة 7ضعقػ -

وطـد الرجقع إلك معاجؿ الؾغة كجد فروقًا كثقرة بقـ إسؽان وتحريؽ السقـ يف
(وسط) مـفا :إذا كان الشلء مصؿتًا فقسط بالػتح ،وإذا كاكت أجزاؤه مخؾخؾة ففـق
باإلسؽان ،ومـفا جؾست وسط الؼـقم بالسـؽقن ٕكـف ضـرف ،وجؾسـت وسـط الـدار
بالتحريؽ ٕكف اسؿ ،ومـفا ما كان يبقـ جزء مـ جزء ففق بالسـؽقن مثـؾ الحؾؼـة مــ
الـاس والسبحة والعؼد ،وما كان مصؿتًا ٓ يبقـ جزء مـ جزء ،ففق بالػتح مثؾ الدار
وغقرها -

( )8ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-63 ،
( )0لع ّؾف يؼصد إزهري وغقره مؿـ ذكر هذا التعؼب كالؼسـطالين مـثالً ،إذ هؿـا متؼـدمان طؾقـف وذكـرا هـذا
التعؼب-
( )5باختصار مـ الؿـح الػؽرية ،الؼاري-842 ،
ّ
حؿاد (ت565هـ) ،تحؼقؼ أحؿد ططار ،دار العؾؿ ،بقروت ،الطبعـة
( )1الصحاح ،الجقهري ،إسؿاطقؾ بـ ّ
الرابعـــة8662 ،م ،8834.5 ،ومؼـــايقس الؾغـــة ،ابــــ فـــارس ،622 ،ولســـان العـــرب ،ابــــ مـظـــقر،
-155,105.4

198

تع ُّقبات ال ّطرازات املع ّلمة عىل منظومة املقدمة

د .شادي بن أمحد توفيق امللحم

الخلصة:
إن كثرة الػروق التل ذكرها طؾؿاء الؾغة بقـفؿا ،تجعؾ الباب واسـعًا والجـزم يف
ّ
ولعـؾ مــا ذهــب إلقـف مــال الؼــاري مــ احتؿــال الؾػظــقـ ،هــق
التػريـؼ بقـفؿــا صــعبًا،
إقرب لؾصقاب ،واهلل أطؾؿ-

ثالث  :التضؿقـ.
قال ابـ الجزري:
الح ْؾ ِؼ َه ْؿ ٌز َها ُء ** ُثؿ ل ِ َق ْسطِف َف َع ْق ٌـ َحاء
ُثؿ َٕ ْق َصك َ
اف ** َأ ْقصك ال ِّؾس ِ
اف -
ان َف ْق ُقُ ،ثؿ ا ْل َؽ ُ
اؤ َها ،وا ْل َؼـــــ ُ
َأ ْدكَا ُه َغ ْق ٌـ َخ ُ
َ
َ

وهق مـ أكثر ما تع ّؼب بف الـاضؿ ،فؼد ذكره صـراحة يف إبقـات،41 ،35 ،88 :
فؼال :وكان يف البقت مـ جفة صـعة العـروض :التضـؿقـ ،وهـق إخـراج بؼقـة معــك
الؽالم يف البقت الثاين  ،وذكره تؿريضًا يف إبقـات ، 83 ،85 ،80 :ولـؿ يـذكره
شراح الؼصقدة لؿ يذكروا هذا التعؼب
يف البقت ،52 :مع أن الـاضؿ وقع فقف ،ومعظؿ ّ
كالؼسطالين ،ومال الؼاري ،والػضالل ،وإكصاري ،وغقرهؿ-
دراسة التعؼب:
ذكر الـاضؿ يف البقت الثاين( :أدكاه غقـ خاؤها) ،وهذا متعؾؼ بالبقت إول ،وهق
ما يسؿك يف الشعر :التضؿقـ ،وهذا محؾ تعؼب إزهريٕ ،ن التضؿقـ مـ طقـقب
الشعر طـد معظؿ العؾؿاء-
وٓ يسـ ّؾؿ أن التضــؿقـ مـــ طقــقب الشــعر ،قــال ابـــ إثقــر :وهـق طـــدي غقــر
( )8مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،0 ،البقتان-80 ،88 :
( )0ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-64 ،
( )5الؿرجــع الســابؼ ،822 ،65 ،واكظــر يف تعريــػ التضــؿقـ :العؼــد الػريــد ،إكدلســل ،ابـــ طبــد ربــف
(ت505هــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد ســعقد العريـان ،دار الػؽــر ،بقــروت ،د-ط ،د-ت ،162.2 ،والؿقشــح،
الؿرزباين ،محؿـد بــ طؿـران(ت551هــ) ،تحؼقـؼ طؾـل البجـاوي ،دار هنضـة مصـر ،الؼـاهرة ،الطبعـة
إولك8552 ،هـ ،05 ،والؼقايف ،التـقخل ،طبد الباقل بـ طبد اهلل (ت154هــ) ،تحؼقـؼ د -طـقين طبـد
الرؤوف ،مطبعة الحضارة العربقة ،مصر ،الطبعة الثاكقة8645 ،م-865 ،
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معقبٕ ،كف إن كان سبب طقبـف تعؾقـؼ البقـت إول طؾـك الثـاين ،فؾـقس ذلـؽ بسـبب
يقجــب طقبــًا ،إذ ٓ فـــرق يف ذلــؽ بـــقـ الشــعر والـثــر ،وقـــد ورد ذلــؽ يف الؼـــرآن
الؽريؿ -
الخلصة:
أن هذا التعؼب صحقح ،فالتضؿقـ طقب يف الشـعر طــد معظـؿ العؾؿـاء  ،وإن
لؿ يره بعضـفؿ طقبـًا كـابـ إثقـر ،وإن كـان يعتـذر ٓبــ الجـزري بـلن هـذه مـظقمـة
طؾؿقة ،ففق مؼ ّقد بالؿعؾقمة والؼافقة وآختصار ،وغقرها مـ شـروط وضـقابط الػــ
(التجقيد) ،والشعر-

رابع  :حذ بعض الؽؾؿة.
قال ابـ الجزري:

ٍ ِ
الـضـ ** وا ْل ِؿ ِ
ـػَ ،و َط َؾـك اهللَِ ،و َ
ــ َم َر ْض -
َو ْل َق َت َؾط ْ
ٓ ْ
ــ َم ْخ َؿ َصـة َوم ْ
قـؿ م ْ
َ
َ
قال إزهري :وكذا ٓم (وٓ) مـ (وٓ الضــ ) ومـراده (وٓ الضـالقـ) ،ولؽــف
لؿ يط ْعف الـظؿ -
دراسة التعؼب:
ذكــر اإلمــام ابـــ الجــزري يف هــذا البقــت ،بعــض إمثؾــة لؾعـايــة برتققــؼ الــالم
لؿجاورهتــا لحــروف مػخؿــة ،وذلــؽ يف (ولقتؾ ّطــػ) الؽفــػ( ،86:طؾــك اهلل) آل
( )8الؿثؾ السائر يف أدب الؽاتب والشاطر ،ابـ إثقر ،طز الديـ الجزري الؿقصؾل (ت354هـ) ،تحؼقؼ د-
أحؿد الحقيف ود -بدوي صباكة ،دار الرفاطل ،الرياض ،الطبعة الثاكقة8655 ،م-052.0 ،
( )0اكظر الصـاطتقـ –الؽتابة والشعر ،العسؽري ،أبق هالل الحسـ بــ طبـد اهلل (ت562هــ) ،تحؼقـؼ طؾـل
البجاوي ومحؿد أبق الػضـؾ ،الؿؽتبـة العصـرية ،صـقدا ،الطبعـة إولـك8123 ،هــ ،53 ،والعؿـدة يف
محاسـ الشعر وآدابف وكؼده ،الؼقرواين ،الحسـ بـ رشقؼ (ت123هـ) ،تحؼقـؼ د -محؿـد قرقـزان ،دار
الؿعرفة ،بقروت ،الطبعة إولك8125 ،هـ ،51.0 ،والزيادة واإلحسـان يف طؾـقم الؼـرآن ،ابــ طؼقؾـة،
محؿــد بـــ أحؿــد (ت8822هـــ) ،تحؼقــؼ ففــد العـــدس ورفاقــف ،مركــز تػســقر لؾدراســات الؼرآكقــة،
الرياض ،الطبعة الثاكقة0282 ،م-002.3 ،
( )5مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،1 ،البقت -53
( )1ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-815 ،
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طؿران( ،826:وٓ الضالقـ) الػاتحة ،4:كؿا ذكر العـايـة برتققـؼ الؿـقؿ إذا جـاورت
الراء الؿػخؿة ،أما محؾ تعؼب إزهري هـا ،ففق يف حذف بعض كؾؿة (الضـالقـ)،
صرح بؼقلف :ولؽـف لؿ يطعـف الــظؿ  ،فـاكتػك بؼقلـف( :وٓ الضـــــ) ،وإن كاكـت
كؿا ّ
طبارة غقره يف التعؼب أكثر صراحة ووضقحًا كؿا سقليت-
وذهــب أ-د غــاكؿ الحؿــد إلــك أن هــذا الـــقع –حــذف بعــض الؽؾؿــة ،,مـــ
الضرورات الشعرية التل ٓ تحط مـ فصاحة الؼصقدة وجؿالقتفا -
وٓ يخػك أن الضرورة هـل التـل ألجـلت الــاضؿ لؿثـؾ هـذا ،قـال ُمـال الؼـاري:
وإكؿــا قطــع الؿصـــّػ الؽؾؿــة لؾضــرورة ،وإٓ فــال يجــقز مثــؾ هــذا إٓ يف حالــة
آضطرار ٓ يف حالة آختقار ،وٓ يف آختبار ٓ ،قراءة وٓ كتابة -
وط ّؾؾ الػضالل الققػ طؾك الضاد بؼقلف :وإكؿا وقػ طؾك الضـاد السـاكـة مــ
(وٓ الضالقـ)ٕ ،هنا بدل طـ ٓم التعريػ ،كؿا وقػ طؾك ٓم التعريػ َمـ قال:
د ْع ذا وقدِّ ْم ذا وألحؼـا بذا ال ،
وققؾ لضرورة الـظؿ

-

الخلصة:
أن هذا التعؼب يف مؽاكف ،إذ أن تؼطقع الؽؾؿة ٓ يجقز اختقار ًا وٓ اختبار ًا ،قراءة
وٓ كتابة –كؿا ذكر الؼاري ،,وٓ يعذر الـاضؿ هـا بضـرورة الشـعر أو ضـقؼ الؿؼـام،
( )8اكظر شرح الؿؼدمة الجزريـة ،الحؿـد ،55,50 ،والعـروض والؼافقـة ،السـقد ،د -طبـد الـرحؿـ السـقد،
مطبعة قاصد خقر ،الؼاهرة ،د-ط ،د-ت-880,825 ،
( )0الؿـح الػؽرية ،الؼاري-025 ،
(وطجـؾ) بـدل
( )5البقت لغقالن بـ حريث ،وتتؿتف( :بالشـحؿ إكّـا قـد مؾؾــاه بجـؾ) ،ويف بعـض الؿصـادر:
ِّ
(وقدِّ م) ،اكظر :الؽتاب ،سـقبقيف ،طؿـرو بــ طثؿـان (ت852هــ) ،تحؼقـؼ طبـد السـالم هـارون ،مؽتبـة
الخـــاكجل ،الؼـــاهرة ،الطبعـــة الثالثـــة8125 ،هــــ ،814.1 ،والؿؼتضـــب ،الؿـــربد ،محؿـــد بــــ يزيـــد
(ت052هـ) ،تحؼقؼ د -محؿد طبد الخالؼ طضقؿة ،طالؿ الؽتب ،بقـروت ،الطبعـة إولـك ،د-ت.8 ،
 ،51ورصػ الؿباين يف شرح حروف الؿعاين ،الؿالؼل ،أحؿد بــ طبـد الــقر (ت420هــ) ،تحؼقـؼ د-
الخراط ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ ،الطبعة الثاكقة8122 ،هـ-18 ،
أحؿد ّ
( )1الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-215 ،
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أو طدم إصالـة الؿـظقمـة ،فـابـ الجـزري لـؿ يؼـع فقـف إٓ يف هـذا الؿـقصـ ،بؿعــك أن
ؾحة ،والحاجة إلقف لقست ُمؾجئة ،فؾق تخ ّؾص مـف لسؾؿت الؼصقدة
الضرورة لقست ُم ّ
كؾفا مـف ،ولق اضطر لزيادة بقت أو اختصار مثال-

خامس  :ال ّسـاد .
قال ابـ الجزري:
ِ
َو َأو َلل مِـ ْثـ ٍؾ َو ِجــْ ٍ
س ْ
ـؿ كَـ ُ :قـؾ ر ِّبَ ،و َبؾ َٓ ،و َأبِ ْـ -
إن َسـ َؽ ْ
ــ ** َأ ْدغ ْ
ْ
وذكره إزهري يف ثالثة مقاضع :يف اثـقـ مـفؿا بؾػـظ اإلقـقاء وذلـؽ يف البقـت
رقؿ  ،22ورقؿ  ،30فؼال يف إول متع ّؼبًا :ثؿ استثـك الـاضؿ مـ هـذه الؼاطـدة مــ
الؿثؾقـ ،ما إذا كان إول حرف مد ولقـ بؼقلف (وأبـ) بؼطـع الفؿـزة ،بؿعــك ِ
أضفـر،
(وا ْض ِف َر ْن) بقصؾ الفؿزة
أي أبان الشلء :أي افصؾف وأضفره ،ولق أتك بف الـاضؿ فؼال َ

مـ آستػفام ،لخؾص مـ طقب اإلققاء يف طؾؿ الؼافقة ،وإن كان جائز ًا طـدهؿ -

وقال يف الؿقضع الثاين:
ِ
و َأ ْض ِـف ِـر ا ْل ُغــ َة مِــ ُك ٍ
قن َومِ ْـ ** مِـ ْق ٍ
ــ -
ـؿ إِ َذا َما ُشدِّ َداَ ،و َأ ْخـػـ َق ْ
ْ
قــال :البقــت فقــف طقــب وهــق اإلقــقاء ،لؽـــف جــائز طؾــك غقــر إحســـ ،وفقــف
والؿققع لؾـاضؿ  يف ذلؽ ضقؼ الــظؿ
التضؿقـ ،ومققع بقان ذلؽ طؾؿ الؼقايفُ ،
وآختصار -
وذكره يف مقضع ثالث مـ غقر أن يذكر اسؿف ،وذلؽ يف البقت:
ٍ
ِ ِ
ِ
ـب ** َو َ
ـب -
ٓ َح َـرا ٍم َغـ ْق ِـر َما َلـ ُف َس َب ْ
َو َل ْق َس فل ا ْل ُؼ ْرآن م ْـ َو ْقـػ َو َج ْ
قــال إزهــري :قــقل الـــاضؿ (وجــب) –بؾػــظ الؿاضــل ,هــل الـســخة التــل
ضبطـاها طـف آخر ًا ،ويف الـسـخ الؼديؿـة السـابؼة بصـقغة الؿسـتؼبؾ ،وإول أحســ،
( )8مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،2 ،البقت -22
( )0ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-832 ،
( )5مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،4 ،البقت -30
( )1ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-841 ،
( )2مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،5 ،البقت -45
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والثاين جائز ،وقد ُطؾِؿ ما فقف مـ الؼافقة وضعػف -
دراسة التعؼب:
يسـؿك يف العـروض
تع ّؼب إزهري طؾك الـاضؿ يف إبقات الثالثـة السـابؼة بؿـا ّ
بالسـاد ،إٓ أن إزهري ذكر يف البقتقـ إولقـ :أن الـاضؿ وقع بعقب اإلقـقاء ،وهـذا
ّ
وتـؿ
فقف إشؽالٕ ،ن اإلققاء هق اختالف حركة الروي الؿطؾؼ ،كـلن تؽـقن مرفقطـة ّ
كسرها  ،والروي يف البقتقـ الؿذكقريـ هق حرف الـقن ،وحرف الــقن سـاكـ فقفـا
كؾفا ،فحركة الروي لقسـت مختؾػـة ،فـال يؽـقن إقـقا ًء ،وإكؿـا آخـتالف يف الحركـة
بالســاد ،وهـق كـؾ طقـب
واقع يف الحرف الذي قبـؾ حـرف الـروي ،وهـذا مـا يسـؿك ّ
يحــدث قبــؾ الــروي ،كــنرداف قافقــة ،وتجريــد أخــرى ،واخــتالف الحركــات قبــؾ
الردف  ،وهق ما وقع فقف الــاضؿ يف البقـت الثالـث بنحـدى كسـخ الؿـظقمـة ،وذلـؽ
بؾػظ (يجب) بؽسر الجقؿ ،وتعؼبف إزهري فقف-
وهذا لقس مـ العقـقب الشـعرية الؿتػـؼ طؾقفـا ،فـبعض طؾؿـاء الشـعر ٓ يروكـف
الصــؼؾل :وكــان الخؾقــؾ ٓ يجقــز هــذا الـــقع ،وأجــازه إخػــش وهــق
طقبــًا ،قــال ّ
الصقاب -
( )8ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري ،021 ،واكظر الؿـح الػؽرية ،الؼاري-053 ،
( )0اكظر الؼقايف ،إخػش ،سعقد بـ مسعدة (ت082هـ) ،تحؼقؼ طزة حسـ ،مطبعة وزارة الثؼافة ،دمشـؼ،
الصــؼ ّؾل ،أبـق الؼاسـؿ بــ جعػــر
الطبعـة إولـك8642 ،م ،18 ،والشـايف يف طؾــؿ الؼـقايف ،ابــ الؼطـاع ّ
ّ
والؿقشح،
(ت282هـ) ،تحؼقؼ د -صالح العايد ،دار إشبقؾقة ،الرياض ،الطبعة إولك8665 ،م،46 ،
الؿرزباين ، 88 ،وخالػ يف هذا أبق طبقدة والؼاسؿ بـ سالم والؼزاز الؼقرواين ،فجعؾقا اإلققاء :كؼصـان
حرف مـ الػاصـؾة ،اكظـر الؿـقجز يف طؾـؿ الؼـقايف ،إكبـاري ،طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد (ت244هــ)،
تحؼقؼ طبد الفادي هاشؿ ،مجؾة مجؿـع الؾغـة العربقـة ،دمشـؼ ،مجؾـد 8623 ،58م ،23 ،والشـايف يف
طؾؿ الؼقايف ،ابـ الؼطاع الصؼؾل-46 ،
( )5اكظر العؼد الػريد ،ابـ طبد ربف ،156 .2 ،والعؿدة ،ابـ رشقؼ ،584.8 ،واختؾػ العؾؿـاء يف تعريػـف،
وطرفـف الرمـاين بلكـف:
فؼال الزجاجل :هق كؾ طقب يؾحؼ بالؼافقة ،ما خال اإلققاء واإلكػاء واإلبطاء ّ ،
اختالف ما قبؾ الروي أو بعده طؾك أي وجف كان بحركة أو بحرف  ،اكظر الشايف يف طؾؿ الؼقايف ،ابــ
الؼطاع الصؼؾل-63,62 ،
( )1الشايف يف طؾؿ الؼقايف ،ابـ الؼطاع الصؼؾل ،61 ،واكظر العؿدة ،ابـ رشقؼ-065 .8 ،
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الخلصة:
هذا التعؼب مــ بـاب ذكـر إحســ ،وإٓ فؼـد أشـار إزهـري  يف البقـت
إول إلك أكف( :جائز طـدهؿ) ،ويف البقت الثاين قال( :جائز طؾك غقر إحســ) ،ويف
البقت الثالث قال( :إول :أحسـ ،والثاين :جائز) ،ف ُقؾتؿس العذر لؾــاضؿ ،بـلن هـذا
جائز طـد كثقر مـ طؾؿاء الشعر-
سادس  :سؽقن فاء (ض ْػر)
قال ابـ الجزري:

َض ِ
اظ ،كَـ ْظ ٍ
اغ ُؾ ْ
ـاه ْـرَ ،ل َظـكُ ،ش َـق ُ
ـؿَ ،ض َؾ َـؿـا ** ْ
ـظَ ،ضـال َمُ ،ض ْػ ٍـر ،ا ْكتَـظِ ْـرَ ،ض َـؿـا -
قال إزهري :س ّؽـ الـاضؿ الػاء طؾك الؾغة غقر الػصقحة إلقامة القزن -
دراسة التعؼب:
ذكر الــاضؿ يف هـذا البقـت طشـر كؾؿـات فقفـا حـرف الظـاء ،مؿـا ورد يف الؼـرآن
الؽريؿ ،وذلؽ يف سقاق حصر الؽؾؿات الؼرآكقة التل فقفـا حـرف الظـاء ،ومــ تؾؽـؿ
الؽؾؿات (ضػر) ،وقد ذكرها الـاضؿ بسؽقن الػاء ،وهـذا مـا جعـؾ إزهـري يتعؼـب
طؾك الـاضؿ طؾك اطتبار أن سـؽقن الػـاء فقفـا لغـة غقـر فصـقحة طــد إزهـري ،وقـد
وردت يف الؼرآن الؽريؿ بضؿفا يف الؼراءات الؿتقاترة-
وقال مال الؼاري :وأما الظػر :بضؿتقـ ،ويجقز إسؽان الػـاء لغـة ،و ُق ِـرء هبـا شـاذ ًا ،
( )---وس ّؽـ الـاضؿ الػاء يف (ضػر) ضرورةٕ ،كف وقع يف الؼرآن بضؿ الػاء ،وقال الرومل :أو
لؿ يؼصد ذكرها يف الؼرآن بعقـف ،بؾ قصد اإلشارة إلك ذلؽ ،وبعده ٓ يخػك -
( )8مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،3 ،البقت -21
( )0ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-833 ،
( )5قرأ هبا ساكـة :أبل والحسـ وإطرج وإطؿـش ،وهـق تخػقـػ مــ الؿث ّؼـؾ وهـق لغـة ،اكظـر الؼـراءات
الشاذة ،ابـ خالقيف ،الحسقـ بــ أحؿـد (ت542هــ) ،تحؼقـؼ محؿـد الشـعباين ،دار الصـحابة ،صـطـا،
الطبعة إولك0222 ،م ،40 ،وإطراب الؼراءات الشقاذ ،العؽربي ،طبد اهلل بـ الحسـقـ (ت383هــ)،
تحؼقؼ محؿد طزوز ،طالؿ الؽتـب ،بقـروت ،الطبعـة إولـك8663 ،م ،212.8 ،ومعجـؿ الؼـراءات،
الخطقب ،د -طبد الؾطقػ ،دار سعد الديـ ،دمشؼ ،الطبعة إولك0220 ،م-246,245.0 ،
( )8باختصار مـ الؿـح الػؽرية ،الؼاري ،052 ,051 ،واكظر الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-265 ،
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بؾ إن احتؿال قصد اإلشارة إلقفا كبقر ،وٓ ماكع مـ ذلؽ ،فؼد أشار الـاضؿ إلك
الؽؾؿات الؼرآكقة يف هذه الؿـظقمة كثقر ًا ،خاصة يف هذا الباب –الضاد والظاءٕ ،,ن
اإلتقان بـػس الؽؾؿة الؼرآكقة يف كظؿ مختصر ،فقف مــ الؿشـ ّؼة مـا ٓ يخػـك ،وأكتػـل
بؿثال واحد مـ كػس هذا البقت ،وهق ققلف (ضاهر) يف أول كؾؿـة يف البقـت ،أراد هبـا:
كؾ ما اش ُت ّؼ مـ (ضفر) ،كؾػظة ضاهر ،تظاهرا ،وغقرهؿا كثقر  ،فؾؿ ِ
يلت بؽؾ لػظـة
فؾؿ آطرتاض هـا؟-
كؿا وردت يف الؼرآنَ ،
الخلصة:
هـــذا التعؼـــب يف غقـــر مؽاكـــف ،إذ إن الضـــؿة والســـؽقن يف الؽؾؿـــة هــــا لغتـــان
صحقحتان  ،وإن لؿ ُيؼرأ بالسؽقن يف الؿتقاتر ،لؽـف ثابت يف لغة العرب ومؼروء بف
صح يف لغة العرب-
يف الشاذ ،وٓ يخػك أن الؼراءات الؿتقاترة لؿ تجؿع كؾ ما ّ
سابع  :الصلة طؾك آل الـبل 
قال ابـ الجزري:
الح ْـؿدُ هللِ َل َفــــا ِخ َتــــــــا ُم ** ُثؿ الصـالَ ُة َب ْعدُ َوالسـالَم -
َو َ
قــال إزهــري :ولــؿ ُيطــع الـــاضؿ  ،أن يصــؾل طؾــك آلــف وصــحبف لضــقؼ
كؿؾتفـا ببقـت يف
الؿؼام ،وصؾبًا لالختصار ،مع قصده لذلؽ ،وطظقؿ آهتؿـام ،وقـد ّ
فتؿ الـظام ،فؼؾت:
ذلؽ ّ
طؾك الـبل الؿصطػك الؿختار ** وآلف وصحبف إصفار

-

دراسة التعؼب:
ذكر اإلمام ابــ الجـزري يف هـذا البقـت,وهـق آخـر أبقـات الؿـظقمـة :,الصـالة
( )8ورد إصؾ (ضفر) أكثر مـ خؿسقـ مرة يف الؼرآن الؽريؿ بصقغ مختؾػة :مـفا :ضـاهر ،تظـاهرا ،ضـاهر ًا،
ضفرها---
( )0اكظر مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس ،202 ،ولسان العرب ،ابـ مـظقر-264,263.1 ،
( )5مـظقمة الؿؼدمة فقؿا طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،88 ،البقت -824
( )1ال ّطرازات الؿع ّؾؿة ،إزهري-012 ،
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والسالم ،ولؿ يحدد الؿتع ّؾؼ هبؿا ،فتعؼبف إزهري بلكف لؿ ِّ
يصؾ طؾك آل الرسـقل 
وصحبف ،وطؾؾ ذلؽ بضقؼ الؿؼام ،وصؾبًا لالختصار ،والؿتلمؾ يف البقـت يؾحـظ أن
الـاضؿ لؿ يذكر الؿتعؾؼ بالصالة والسالم ،لتـدل طؾـك العؿـقم لؾـبـل وآلـف وصـحبف،
وقــد أوضــح هــذا الؿعـــك صــاش كــربي زاده بؼقلــف :وإكؿــا لــؿ يــذكر متعؾــؼ الصــالة
والسالم ،لتع ّقـ كقن الصالة طؾك الـبل ،طؾقف الصالة والسالم والتحقة واإلكرام -
أما الػضالل فؼد التؿس طذر ًا آخر ًا لؾـاضؿ فؼال :ولؿ يذكر الـاضؿ الصالة طؾك
أل والصحب ،استغـا ًء بؿا ذكره أو ً
ٓ ،وصؾبًا لالختصار  ،ويرد طؾقـف بؿـا بـ ّقـ يف
دراسة التعؼب ،بلن الـاضؿ لؿ يذكر لػظ الـبل أيضًا-
الخلصة:
إن هذا التع ّؼب إكؿا هق مـ باب ذكر إكؿؾ وإتؿ ،يف حال لق ذكر الـاضؿ لػظ
الـبل يف البقت ،أما وأكف لؿ يذكر لػظ الـبل فتػقد الصالة والسـالم هــا العؿـقم لؾـبـل
وآلف وصحبف ،لذا ٓ يؾزم الـاضؿ بف ،خاصـة أكـف ذكـره يف أول الؿـظقمـة –كؿـا اطتـذر
الػضالل لف ،,أما زيادة بقت مـ أجؾ ذلؽ كؿا فعؾ إزهري ،فػقف إصالـة لؾؿـظقمـة
ٍ
كــاف ،لضــقؼ الؿؼــام ،وصؾبــًا
وإخراجفــا طـــ باهبــا ،فؿــا ذكــره الـــاضؿ  هـــا
لالختصار-

***

( )8شرح الؿؼدمة الجزرية ،صاش كربي زاده-582 ،
( )0الجقاهر الؿض ّقة ،الػضالل-482 ،
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اخلامتة
الحؿــد هلل الــذي وفؼـــل إلتؿــام هــذا البحــث ،والــذي خرجــت فقــف بالـتــائج
والتقصقات أتقة:
الـتائج:
 ,8بؾغت تعؼبات إزهري يف ال ّطرازات الؿع ّؾؿة طؾك الؿؼدمة الجزرية ،تسـعة
طشر تعؼبًا –مـ غقر الؿؽرر ،,وأما مع الؿؽرر فؼد بؾغت التعؼبات سـبعة وطشـريـ
تعؼبًا-
 ,0تدور تعؼبات إزهري حقل الـاحقة العؾؿقة ,التجقيدية ,وهل أكثرها ،ثؿ
الـاحقة الؾغقية والشعرية ،ثؿ الـاحقة الشرطقة مثؾ جؿع الصالة والسالم طؾـك الـبـل
 ،وكذا الصالة طؾك آل الـبل -
 ,5إزهري أحقاكًا يعتذر لؾـاضؿ طـد التعؼب طؾقف ،ويـربِّر لـف الققـقع يف تؾؽـؿ
الؿلخذ ،وذلؽ يف طشر مرات ،وأحقاكًا ٓ يعتذر لؾـاضؿ وٓ يربر لـف ،وذلـؽ يف تسـع
مرات أخرى-
 ,1إزهــري يف تعؼباتــف غالبــًا ٓ يــذكر البــديؾ يف الـــظؿ طـــ مــا ذكــره الـــاضؿ،
وذلؽ يف أربعة طشر تعؼبًا ،وأحقاكًا يذكر البديؾ إما بـظؿ بقت آخـر ،أو تبـديؾ كؾؿـة
بلخرى ،أو حرف بغقره مـ كػس كظؿ ابـ الجزري ،وذلؽ يف خؿسة تعؼبات فؼط-
الشـراح ،وقـد بؾغـت خؿسـة طشـر
 ,2معظؿ تعؼبات إزهري ذكرها غقره مــ
ّ
تعؼبًا ،وبعضفا لؿ تذكر طـد غقره وذلؽ يف أربعة تعؼبات فؼط-
 ,3معظؿ تعؼبات إزهري يف مؽاهنا ،وهل استدراكات كافعة طؾـك الؿـظقمـة،
وذلؽ يف اثـل طشر تع ّؼبًا ،وبعضفا يف غقر مؽاكف ،وفقفا لزوم مـا ٓ يؾـزم ،والصـقاب
فقفا أقرب لؾـاضؿ وما كظؿ ،وذلؽ يف سبعة تعؼبات-
 ,4الؿؼدمــة الجزريــة فقفـا كــقع مـــ الغؿــقض يف بــاب الؿؼطــقع والؿقصــقل،
بحقث مـ العسقر طؾك الؼارئ ،أن يػفؿ الباب دون الرجقع إلك مصـادر أخـرى ،لـذا
كثرت التعؼبات يف هذا الباب-
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 ,5التزم إزهري إخالق العؾؿقة وأخالق العؾؿاء يف تعؼباتف ،فؾؿ ترد مـف أي
كؾؿة أو إشارة ٓ تؾقؼ بؿؽاكة طالؿ ،أو خؾؼ فاضؾ ،كؿا قد يؼع مـ بعض العؾؿـاء ,
غػر اهلل لفؿ-,
ُ ,6يعتَرب كتاب ال ّطرازات الؿع ّؾؿة مـ أهؿ وأقدم شروح الؿؼدمة الجزرية ،وهق
حافؾ بالـؽات العؾؿقة ،والتعؾقالت ،والرتجقحات-
 ,82التعؼبات العؾؿقة ٓ تـؼص مـ شـلن الؿتع ّؼـب طؾقـف ،بـؾ يف الغالـب ترفـع
صقب طؿؾف-
مؽاكتف ،وتخ ّؾص وت ِّ
أما أبرز التقصقات ففل:
 ,8ضرورة التخؾؼ بلخالق العؾؿاء الؽبار يف التعؼبات العؾؿقة-
 ,0دراسة تعؼبات شارحل الؿؼدِّ مة الجزرية أخـريـ ،خاصـة الؼـدامك مــفؿ،
فػل دراسة التعؼبات فقائد كثقرة-
 ,5تقجقف الطالب إلك قراءة كتب السؾػ يف طؾقم الشريعة طؿقمـًا ،ويف طؾـقم
الؼرآن والتجقيد خصقصًا ،فػقفا مـ الخقر أكثره ومـ الـػع أطظؿف-
 ,1تدريب الطالب طؾك مفارة التع ّؼب طؾك الؽتب العؾؿقة الؼ ّقؿـة ،وذلـؽ مـع
التزام أخالق صؾبة العؾؿ-

***
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املصادر واملراجع
 ,8إتحـا السـادة الؿتؼـقـ بشـرح إحقـاء طؾـقم الـديـ ،الزبقـدي ،محؿـد مرتضــك
(ت8022هـ) ،دار الػؽر ،بقروت ،الطبعة إولك ،د-ت-
 ,0أحؽام قراءة الؼرآن الؽريؿ ،الحصري ،محؿـقد خؾقـؾ (ت8128هــ) ،تحؼقـؼ
الؿؽرمة ،الطبعة إولك،
محؿد صؾحة ،جؿاطة تحػقظ الؼرآن الؽريؿ ،مؽة
ّ
8662م-
 ,5استدراكات السؾػ يف التػسـقر يف الؼـرون الثلثـة إولـك ،الزهـراين ،كـايػ بــ
سعقد ،دار ابـ الجقزي ،الطبعة إولك8152 ،هـ-
 ,1إطراب الؼراءات الشقاذ ،العؽربي ،طبد اهلل بـ الحسـقـ (ت383هــ) ،تحؼقـؼ
محؿد طزوز ،طالؿ الؽتب ،بقروت ،الطبعة إولك8663 ،م-
 ,2إطـلم ،الزركؾــل ،خقــر الــديـ (ت8563هـــ) ،دار العؾــؿ لؾؿاليــقـ ،بقــروت،
الطبعة السابعة8653 ،م-
 ,3إكباء الغؿر بلبـاء العؿر ،ابــ حجـر ،أحؿـد بــ طؾـل (ت520هــ) ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8123 ،هـ-
 ,4إيضــاح الؿؽـــقن يف الــذيؾ طؾــك كشــػ الظـــقن ،البغــدادي ،إســؿاطقؾ باشــا
(ت8556هـ) ،دار الػؽر ،بقروت ،الطبعة إولك8120 ،هـ-
 ,5إيضاح الققـػ وآبتـداء ،إكبـاري ،محؿـد بــ الؼاسـؿ (ت505هــ) ،تحؼقـؼ
محل الديـ رمضان ،مجؿع الؾغة العربقة ،دمشؼ ،د-ط8648 ،م-
 ,6البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف ،الزركشل ،محؿد بـ طبد اهلل (ت 461هــ) ،دار
الؽتبل ،الطبعة إولك8181 ،هـ-
 ,82البديع يف رسؿ مصاحػ طثؿـان ،الجفــل ،محؿـد بــ يقسـػ (ت110هــ)،
تحؼقؼ أ-د -سعقد الػـقسان ،دار إشبقؾقة ،الرياض ،الطبعة إولك8665 ،م-
 ,88تاج العروس ،الزبقدي ،محؿد مرتضك (ت 8022هــ) ،مؽتبـة الحقـاة ،د-ط،
د-ت-
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 ,80تعؼبــات الحــافظ مغؾظــاي يف كتابــف (إكؿــال تفــذيب الؽؿــال) طؾــك اإلمــام
الـــدارقطـل ،دحـــام ،د -أحؿـــد حامـــد ،الجامعـــة العراققـــة ،كؾقـــة العؾـــقم
اإلسالمقة ،د-ت ،العدد 8-.55
 ,85التؿفقد يف طؾؿ التجقيد ،ابـ الجزري ،محؿد بـ محؿد (ت555هـ) ،تحؼقؼ
د -طؾل البقاب ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض ،الطبعة إولك8652 ،م-
 ,81تفذيب الؾغة ،إزهري ،محؿد بـ أحؿد (ت 542هـ) ،تحؼقؼ محؿد طقض
مرطب ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة إولك0228 ،م-
 ,82جفد الؿؼؾ ،الؿرطشل ،محؿد بـ أبل بؽـر (ت8822هــ) ،تحؼقـؼ د -سـالؿ
طؿان ،الطبعة إولك0228 ،م-
طؿارّ ،
قدوري ،دار ّ
 ,83الجقاهر الؿض ّقة طؾك الؿؼدمة الجزرية ،الػضالل ،سقػ الـديـ بــ ططـاء اهلل
(ت8202هـ) ،تحؼقؼ طبد الـرحقؿ الطرهـقين (مطبـقع ضـؿـ كتـاب هدايـة
الؿريــد إلــك شــروح مــتـ ابـــ الجــزري) ،دار الحــديث ،الؼــاهرة ،الطبعــة
إولك0225 ،م-
 ,84الحقاشـــل الؿػفؿـــة يف شـــرح الؿؼدمـــة ،ابــــ الــــاضؿ ،أحؿـــد بــــ محؿـــد
(ت504هـ) ،تحؼقؼ فرغؾل طرباوي ،مؽتبة أوٓد الشقخ لؾـرتاث ،الؼـاهرة،
الطبعة إولك0223 ،م-
 ,85الدراسات الصـقتقة طــد طؾؿـاء التجقيـد ،الحؿـد ،د -غـاكؿ قـدوري ،مطبعـة
الخؾقد ،بغداد ،الطبعة إولك8123 ،هـ-
مفؿة يف شرح الدقائؼ الؿحؽَؿة يف شـرح الؿؼدّ مـة الجزريـةٓ ،شـقـ،
 ,86دروس ّ
ســقد ٓشــقـ (ت8150هـــ) ،مؽتبــة دار الزمــان ،الؿديـــة الـبقيــة ،الطبعــة
الرابعة0288 ،م-
 ,02الـــدقائؼ الؿحؽؿـــة يف شـــرح الؿؼدمـــة ،إكصـــاري ،زكريـــا بــــ محؿـــد
(ت603هـ) ،مؽتبة اإلرشاد ،صـعاء ،د-ط8662 ،م-
 ,08دلقؾ الحقران شرح مقرد الظؿآن يف رسؿ ضبط الؼرآن ،الؿارغـل ،إبراهقؿ بـ
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أحؿد (ت8516هـ) ،تحؼقؼ :محؿد قؿحـاوي ،مؽتبـة الؽؾقـات إزهريـة،
مصر ،د-ط ،د-ت-
 ,00رســالة يف بقــان إفــراد الصــلة طـــ الســلم هــؾ يؽــره أم ٓ ،الؼــاري ،طؾــل بـــ
ســؾطان (ت8281هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد فــاتح قايــا ،دار البشــائر اإلســالمقة،
بقروت ،الطبعة إولك8106 ،هـ-
 ,05رصــػ الؿبــاين يف شــرح حــرو الؿعــاين ،الؿــالؼل ،أحؿــد بـــ طبــد الـــقر
(ت420هـ) ،تحؼقؼ د -أحؿـد الخـ ّراط ،دار الؼؾـؿ ،دمشـؼ ،الطبعـة الثاكقـة،
8122هـ-
 ,01الزيادة واإلحسان يف طؾقم الؼرآن ،ابـ طؼقؾة ،محؿد بـ أحؿد (ت8822هـ)،
تحؼقــؼ ففــد العـــدس ورفاقــف ،مركــز تػســقر لؾدراســات الؼرآكقــة ،الريــاض،
الطبعة الثاكقة0282 ،م-
 ,02الســبعة يف الؼــراءات ،ابـــ مجاهــد ،أحؿــد بـــ مقســك (ت501هـــ) ،تحؼقــؼ
جؿال شرف ،دار الصحابة ،صـطا ،الطبعة إولك8105 ،هـ-
الصـــؼ ّؾل ،أبـــق الؼاســـؿ بــــ جعػـــر
 ,03الشـــايف يف طؾـــؿ الؼـــقايف ،ابــــ الؼطـــاع ّ
(ت282هـ) ،تحؼقؼ د -صالح العايد ،دار إشبقؾقة ،الرياض ،الطبعة إولك،
8665م-
 ,04شذا العر يف فــ الصـر  ،الحؿـالوي ،أحؿـد بــ محؿـد (ت 8582هــ)،
مراجعة وشرح حجر طاصـل ،دار الػؽـر العربـل ،بقـروت ،الطبعـة إولـك،
8666م-
 ,05شذرات الذهب يف أخبار َمـ ذهب ،ابــ العؿـاد ،طبـد الحـل (ت8256هــ)،
دار السقرة ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8566 ،هـ-
 ,06شــرح صــحقح مســؾؿ ،الـــقوي ،يحقــك بـــ شــرف (ت343هـــ) ،دار الؼؾــؿ،
بقروت ،الطبعة إولك ،د-ت-
 ,52شرح الؿؼدمة الجزرية ،الحؿد ،أ-د -غـاكؿ قـدوري ،دار الغقثـاين لؾدراسـات
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الؼرآكقة ،دمشؼ ،الطبعة الثاكقة8155 ،هـ-
 ,58شــرح الؿؼدّ مــة الجزريــة ،الدوســري ،أ-د إبــراهقؿ بـــ ســعقد ،دار الحضــارة،
الرياض ،الطبعة الثاكقة0223 ،م-
 ,50شــرح الؿؼدمــة الجزريـة ،صــاش كــربي زاده (ت635هـــ) ،تحؼقــؼ د -محؿــد
ســقدي إمــقـ ،مجؿــع الؿؾــؽ ففــد لطباطــة الؿصــحػ الشــريػ ،الؿديـــة
الـبقية8108 ،هـ-
حؿاد (ت565هـ) ،تحؼقؼ أحؿـد ط ّطـار،
 ,55الصحاح ،الجقهري ،إسؿاطقؾ بـ ّ
دار العؾؿ ،بقروت ،الطبعة الرابعة8662 ،م-
 ,51صــحقح البخــاري ،البخــاري ،محؿــد بـــ إســؿاطقؾ (ت023هـــ) ،الؿطبعــة
السؾػقة ،الؼاهرة ،الطبعة إولك8122 ،هـ-
 ,52الصـــاطتقـ –الؽتابــة والشــعر ،-العســؽري ،أبــق هــالل الحســـ بـــ طبــد اهلل
(ت562هـ) ،تحؼقؼ طؾل البجاوي ومحؿد أبق الػضؾ ،الؿؽتبـة العصـرية،
صقدا ،الطبعة إولك8123 ،هـ-
 ,53الضــقء اللمــع ٕهــؾ الؼــرن التاســع ،الســخاوي ،محؿــد بـــ طبــد الــرحؿـ
(ت620هـ) ،دار مؽتبة الحقاة ،بقروت ،د-ط ،د-ت-
 ,54صبؼات الحػاظ ،السققصل ،جـالل الـديـ(ت688هــ) ،دار الؽتـب العؾؿقـة،
بقروت ،الطبعة إولك8125 ،هـ-
 ,55صبؼــات الؿػســريـ ،الــداوودي ،محؿــد بـــ طؾــل (ت612هـــ) ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8125 ،هـ-
 ,56ال ّطـــرازات الؿع ّؾؿـــة يف شـــرح الؿؼدِّ مـــة ،إزهـــري ،طبـــد الـــدائؿ بــــ طؾـــل
(ت542هــ) ،تحؼقــؼ طبــد الــرحقؿ الطرهـقين (مطبــقع ضــؿـ كتــاب هدايــة
الؿريــد إلــك شــروح مــتـ ابـــ الجــزري) ،دار الحــديث ،الؼــاهرة ،الطبعــة
إولك0225 ،م-
 ,12ال ّطــرازات الؿع ّؾؿــة يف شــرح الؿؼدّ مــة ،إزهــري ،طبــد الــدائؿ بـــ طؾــل (ت
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طؿــان ،الطبعــة
طؿــارّ ،
542هـــ) ،تحؼقــؼ د -كــزار خقرشــقد طؼــراوي ،دار ّ
إولك0225 ،م-
 ,18العروض والؼافقة ،السقد ،د -طبد الرحؿـ السقد ،مطبعة قاصد خقر ،الؼاهرة،
د-ط ،د-ت-
 ,10العؼد الػريد ،إكدلسـل ،ابــ طبـد ربـف (ت505هــ) ،تحؼقـؼ :محؿـد سـعقد
العريان ،دار الػؽر ،بقروت ،د-ط ،د-ت-
 ,15طؼقؾة أتـراب الؼصـائد ،الشـاصبل ،الؼاسـؿ بــ فقـرة (ت262هــ) ،تحؼقـؼ د-
أيؿـ سقيد ،دار كقر الؿؽتبات ،جدة ،الطبعة إولك0228 ،م-
 ,11العؿــدة يف محاســــ الشـــعر وآدابـــف وكؼـــده ،الؼقـــرواين ،الحســــ بــــ رشـــقؼ
(ت123هــــ) ،تحؼقـــؼ د -محؿـــد قرقـــزان ،دار الؿعرفـــة ،بقـــروت ،الطبعـــة
إولك8125 ،هـ-
الؼراء ،ابـ الجـزري ،محؿـد بــ محؿـد (ت555هــ)،
 ,12اية الـفاية يف صبؼات ّ
دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة الثالثة8120 ،هـ-
 ,13الؼراءات الشاذة ،ابـ خالقيف ،الحسقـ بـ أحؿد (ت542هـ) ،تحؼقؼ محؿـد
الشعباين ،دار الصحابة ،صـطا ،الطبعة إولك0222 ،م-
 ,14الؼقايف ،إخػش ،سعقد بـ مسعدة (ت082هـ) ،تحؼقؼ طزة حســ ،مطبعـة
وزارة الثؼافة ،دمشؼ ،الطبعة إولك8642 ،م-
 ,15الؼقايف ،التـقخل ،طبد الباقل بـ طبد اهلل (ت154هــ) ،تحؼقـؼ د -طـقين طبـد
الرؤوف ،مطبعة الحضارة العربقة ،مصر ،الطبعة الثاكقة8645 ،م-
 ,16الؼقايف ،الحؿقري ،كشقان بـ سعقد (ت245هـ) ،تحؼقؼ ،محؿد طزيز ،الدار
السؾػقة ،بقمباي ،الطبعة إولك8642 ،م-
 ,22الؽتاب ،سقبقيف ،طؿرو بـ طثؿان (ت852هـ) ،تحؼقؼ طبد السـالم هـارون،
مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة ،الطبعة الثالثة8125 ،هـ-
 ,28كتـــاب الؿصـــاحػ ،السجســـتاين ،ابــــ أبـــل داود طبـــد اهلل بــــ إشـــعث
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(ت583هــ) ،تحؼقــؼ محؿـد بـــ طبـده ،مؽتبــة الػـاروق الحديثــة ،الؼــاهرة،
الطبعة إولك0220 ،م-
 ,20كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن ،حـاجل خؾقػـة ،مصـطػك بــ طبـد
اهلل (ت8234هـ) ،دار الػؽر ،بقروت ،الطبعة إولك8120 ،هـ-
 ,25لسان العرب ،ابـ مـظقر ،محؿد بـ مؽرم (ت488هـ) ،دار الؽتب العؾؿقـة،
بقروت ،الطبعة إولك0225 ،م-
 ,21الملـــل الســــقة شـــرح الؿؼدّ مـــة الجزريـــة ،الؼســـطالين ،أحؿـــد بــــ محؿـــد
(ت605هـــ) ،تحؼقــؼ طبــد الــرحقؿ صرهــقين (مطبــقع ضــؿـ كتــاب هدايــة
الؿريــد إلــك شــروح مــتـ ابـــ الجــزري) ،دار الحــديث ،الؼــاهرة ،الطبعــة
إولك0225 ،م-
 ,22الؿثــؾ الســائر يف أدب الؽاتــب والشــاطر ،ابـــ إثقــر ،طــز الــديـ الجــزري
الؿقصؾل (ت354هـ) ،تحؼقـؼ محؿـد محـل الـديـ طبـد الحؿقـد ،الؿؽتبـة
القصـقة ،د-ط ،د-ت-
 ,23الؿحؽــؿ والؿحــقط إطظــؿ ،الؿرســل ،طؾــل بـــ إســؿاطقؾ (ت 125هـــ)،
تحؼقؼ طبد الحؿقد هـداوي ،دار الؽتب العؾؿقـة ،بقـروت ،الطبعـة إولـك،
8108ه-
 ,24مختصـر التبقـقـ لفجـاء التـزيـؾ ،أبـق داود ،سـؾقؿان بــ كجـاح (ت163هــ)،
تحؼقــؼ د -أحؿــد شرشــال ،مجؿــع الؿؾــؽ ففــد مــع مركــز الؿؾــؽ فقصــؾ،
الؿديـة الـبقية ،د-ط0220 ،م-
 ,25مرســقم الخــط ،إكبــاري ،محؿــد بـــ الؼاســؿ (ت505هـــ) ،تحؼقــؼ امتقــاز
طرشل ،د-ن ،الطبعة إولك8644 ،م-
 ,26معجؿ الرسؿ العثؿاين ،الحؿقري ،د -بشقر بـ حسـ ،مركز تػسقر لؾدراسات
الؼرآكقة ،الرياض ،الطبعة إولك0282 ،م-
 ,32معجؿ الؼراءات ،الخطقب ،د -طبد الؾطقػ ،دار سعد الديـ ،دمشـؼ ،الطبعـة
إولك0220 ،م-
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كحالة ،طؿر رضا (ت8125هـ) ،دار إحقاء الرتاث العربل،
 ,38معجؿ الؿملػقـّ ،
بقروت ،الطبعة إولك ،د-ت-
 ,30مؼــايقس الؾغــة ،ابـــ فــارس ،أحؿــد بـــ فــارس (ت562هـــ) ،مراجعــة أكــس
الشامل ،دار الحديث ،الؼاهرة ،الطبعة إولك0225 ،م-
 ,35الؿؼتضــب ،الؿــربد ،محؿــد بـــ يزيــد (ت052هـــ) ،تحؼقــؼ د -محؿــد طبــد
الخالؼ طضقؿة ،طالؿ الؽتب ،بقروت ،الطبعة إولك ،د-ت-
 ,31الؿؼـع يف معرفة مرسـقم مصـاحػ أهـؾ إمصـار ،الـداين ،طثؿـان بــ سـعقد
(ت111هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد دهؿــان ،دار الػؽــر ،دمشــؼ ،الطبعــة إولــك،
8655م-
 ,32الؿـــح الػؽريــة شــرح الؿؼدّ مــة الجزريــة ،الؼــاريُ ،مــ ّال طؾــل بـــ ســؾطان
(ت8281هـ) ،تحؼقؼ طبد الـرحقؿ الطرهـقين (مطبـقع ضـؿـ كتـاب هدايـة
الؿريــد إلــك شــروح مــتـ ابـــ الجــزري) ،دار الحــديث ،الؼــاهرة ،الطبعــة
إولك0225 ،م-
 ,33مـظقمة الؿؼدمة فقؿا يجب طؾك قارئ الؼرآن أن يعؾؿف ،ابـ الجزري ،محؿـد
ابــ محؿـد (ت555هــ) ،تحؼقـؼ :أيؿــ سـقيد ،دار كـقر الؿؽتبـات ،جـدة،
الطبعة الرابعة0223 ،م-
 ,34الؿـقر يف أحؽام التجقيد ،شؽري ،أ-د أحؿد خالد ورفاقف ،الؿطابع الؿركزية،
طؿان ،الطبعة الثاكقة والعشرون0285 ،م-
ّ
 ,35الؿــقجز يف طؾــؿ الؼــقايف ،إكبــاري ،طبــد الــرحؿـ بـــ محؿــد (ت244هـــ)،
تحؼقؼ طبد الفادي هاشؿ ،مجؾة مجؿـع الؾغـة العربقـة ،دمشـؼ ،مجؾـد ،58
8623م-
الخــراز ،محؿــد بـــ محؿــد بـــ إبـــراهقؿ
 ,36مــقرد الظؿــآن يف رســؿ الؼــرآن،
ّ
(ت485هـ) ،تحؼقؼ د -أشرف صؾعـت ،دار السـالم ،صباطـة جامعـة بـروين،
الطبعة إولك0220 ،م-
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 ,42الؿقشح ،الؿرزباين ،محؿد بـ طؿران(ت551هــ) ،تحؼقـؼ طؾـل البجـاوي،
دار هنضة مصر ،الؼاهرة ،الطبعة إولك8552 ،هـ-
 ,48الـجقم الطقالع طؾك الـدرر الؾقامـع يف أصـؾ مؼـرئ اإلمـام كـافع ،الؿـارغـل،
إبراهقؿ بـ أحؿد (ت8516هـ) ،دار الػؽر ،بقروت ،د-ط8662 ،م-
 ,40الـشــر يف الؼــراءات العشــر ،ابـــ الجــزري ،محؿــد بـــ محؿــد (ت555هـــ)،
تحؼقؼ :أ-د السالؿ الشـؼقطل ،مجؿع الؿؾـؽ ففـد ،الؿديــة الـبقيـة ،الطبعـة
إولك8152 ،هـ-
طؿـار (ت152هــ) ،تحؼقـؼ
 ,45هجاء مصاحػ إمصار ،الؿفدوي ،أحؿـد بــ ّ
محــل الــديـ رمضــان ،مجؾــة معفــد الؿخطقصــات العربقــة ،الؿج ّؾــد ،86

العدد ،8الطبعة إولك8645 ،م-
 ,41هدايــة الؼــاري إلــك تجقيــد كــلم البــاري ،الؿرصــػل ،طبــد الػتــاح الســقد
(ت8126هـ) ،مؽتبة صقبة ،الؿديـة الـبقية ،الطبعة الثاكقة ،د-ت-
 ,42القايف يف شرح الشاصبقة ،الؼاضل ،طبد الػتاح بــ طبـد الغــل (ت8125هــ)،
دار السالم ،الؼاهرة ،الطبعة الثاكقة0221 ،م-
 ,43القسقؾة إلك كشػ العؼقؾة ،السخاوي ،طؾل بـ محؿد (ت315هــ) ،تحؼقـؼ
د -مقٓي اإلدريسل ،مؽتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة الثاكقة0222 ،م-

***
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ملخص البخح
ٍ
محؿد ،وطؾك آلف وصـحبف
رب العا َلؿقـ ،والصال ُة والسال ُم طؾك كب ِّقـا
الحؿدُ هلل ِّ
أجؿعقـ ،أ ّما ب ْعد:
ِ
ٍ
ــاب الت َّْفقـــقجِ يف الؼـ ِ
ــرآن الؽـــريؿ :دراســـة
ــص بحـــث بعــــقان (خطـ ُ
ففـــذا ُمؾخـ ُ

مقضقطقة) -مؼدّ م مـ الباحث :طؿر طبد العزيز محؿد بقريـل ،إستاذ الؿشـارك يف
التػسقر وطؾقم الؼرآن بجامعة صقبة-
الؽؾؿات الؿػتاحقة :خطاب ،التفققج ،الؼرآن ،الؽريؿ-
قسؿت البحث إلك ثالثة مباحـث ،تـاولـت يف الؿبحـث إول :مػفـقم خطـاب
ُ
وأهؿ ّقتف -والؿبحث الثاين :جعؾتف لؾحديث طــ أسـالقبف-
ومسؿقاتف
التفققج يف الؼرآن
ّ
ّ

أما الؿبحث الثالث :فجاء لبقان إغراض البقاك ّقة لخطاب التفققج-

هتدف هـذه الدراسـة إلـك تحؼقـؼ جؿؾـة مــ إهـداف مــ أهؿفـا :بقـان مػفـقم
وأهؿقتف ،وأسالقبف ،وإضفار صـقر اإلطجـاز الؼـرآين مــ خـالل بقـان
خطاب التفققج،
ّ
أغراض خطاب التفققج البقاكقة-

تؼقم الدراسة طؾك الؿـفج آستؼرائل آستـباصل ،مـ خالل تتبع أيات التـل
اشتؿؾت طؾك خطاب التفققج ،ودراستفا مـ كتب التػسقر وطؾقم الؼـرآنٓ ،سـتـباط
أسالقب خطاب التفققج وأغراضف البقاكقة مـفا-
وضع مػفق ٍم لخطاب التفققج
خؾصت الدراسة إلك مجؿقطة مـ الـتائج أبرزهاْ :
يف الؼرآن حقث ي ْؼصدُ بف كَالم اهللِ َتعالك يف ال ُؼ ِ
ـرآن ال َؽ ِ
لؾؿ َؽؾػـقـ طؾـك
ـريؿ َ
ُ َ
الؿقجـ ُف ُ
ُ
قس ِـفؿ وح ِّثفـا وبعثفـا طؾـك آسـتِجابةِ
يـؽ ُك ُػ ِ
ب بِلسالقب م ْخصقص ٍة لِتَح ِر ِ
ِج َفة الط َؾ ِ
ََْ
َ َ
ْ
َ َ ُ َ
ْ
ٍ
ديـدة ،لتحؼقـؼ
أسـالقب َط
َلف  -ومـفا :أن خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ جـاء طؾـك
َ
السقاق وإسؾقب القارد طؾقف هذا الخطاب-
أغراض بقاك ّقة متـقطةُ ،ي َحدِّ ُدها ِّ

وخرجــت الدراســة بجؿؾــة مـــ التقصــقات أهؿفــا :ضــرورة العـايــة بالخطــاب

الؼرآين ،لؿا فقف مـ أسالقب متـقطة ،وأغراض بقاكقة بديعة -وضرورة العـاية بخطـاب
التفقــقج يف الؼــرآن ،ودراســتف دراســة مؼاركــة بــقـ الـح ـقيقـ والبالغقــقـ والؿػســريـ
والباحثقـ يف طؾقم الؼرآن ،حقث لؿ يلخذ هذا الخطاب كػايتف مـ الدراسة والبحث-
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مقدمة
ِ
ِ
ٍ ِ
َ
وج َعؾفا طؾك
الؼرآن
الحؿدُ هلل الذي أكزل
الؽريؿ بِ ُقجقه م َـ الخطابات ُم َت َعدِّ َدةَ ،
َ
ـقن يف الؽــالم متَػــردة ،والصــال ُة والســالم طؾــك كبقـــا محؿـ ٍـد ،صـ ِ
أســالقب وفــ ٍ
ـاح ِ
ب
ِّ
ُ ِّ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْع ِ
والحقض ُٕمتف ِ
ِ
القار َدة ،أ ّما ب ْعد:
ظؿك
جزة الخالدَ ة ،والش َ
ػاطة ال ُع َ
ٍ
وأسـالقب َفريـدة ،و ُك ُـؾ
وجـقه َطديـدة،
فؼد ورد الخطاب يف الؼرآن الؽريؿ طؾك
َ
ٍ
السقاق وإسؾقب القارد طؾقف هذا الخطاب-
خطاب جاء ٕغراض بقاك ّقةُ ،ي َحدِّ ُدها ِّ
ولعــؾ أول َمـــ تؽؾــؿ يف أكــقاع الخطــاب يف الؼــرآن الؽــريؿ هــق اإلمــام ابـــ
كقطـا
الجقزي الؿتقىف سـة (264هـ) يف كتابف (الؿدهش) ،حقث ذكر خؿس َة
طشـر ً
َ
مـ خطابات الؼرآن ،ولؿ يذكر بقـفا خطاب التفققج-
وتقســع يف بقــان أكــقاع
ثــؿ جــاء اإلمــام الزركشــل الؿتــقىف ســـة (461هـــ)،
ّ
الخطاب يف الؼرآن ،حقث ذكـر يف كتابـف (الربهـان يف طؾـقم الؼـرآن) أكثـر مــ ثالثـقـ
كقطا مـ وجقه خطابات الؼرآن الؽريؿ ،وهق ّأول مـ أضاف إلقفا خطاب التفققج-
ً
ثؿ تابعف يف ذلؽ اإلمام السققصل الؿتقىف ســة (688هــ) يف كتابـف (اإلتؼـان يف
طؾــقم الؼــرآن) ،حقــث كؼــؾ وجــقه الخطابــات طـــ اإلمــام الزركشــل مــع بعــض
آختالفات القسقرة-
يعرفـقا بخطابـات الؼـرآن ،ولـؿ يـذكروا أسـالقبفا ،ولـؿ
وجؿقع همٓء إئؿة لؿ ِّ
يقضحقا أغراضفا البقاكقة ،وإكؿا اكتػقا بذكر كقع الخطاب مع التؿثقؾ طؾك كـؾ كـقع
ِّ
( )8يـظــر :الؿــدهش ،ابـــ الجــقزي ،جؿــال الــديـ أبــق الػــرج طبــد الــرحؿـ بـــ طؾــل بـــ محؿــد الجــقزي
(ت264هـــ) ،تحؼقــؼ الــدكتقر مــروان قبــاين ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،الطبعــة الثاكقــة8122 ،هـــ،
ص-82
( )0يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،أبق طبد اهلل بدر الديـ محؿـد بــ طبـد اهلل بــ هبـادر الزركشـل
(ت461هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ ،دار إحقــاء الؽتــب العربقــة طقســك البــابل الحؾبــل
وشركائف ،الطبعة إولك8543 ،هـ 084.0 ،وما بعدها-
( )5يـظر :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل ،طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر جالل الديـ السققصل (ت688هــ)،
تحؼقؼ محؿد أبل الػضؾ إبراهقؿ ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب8561 ،هـ 826.5 ،وما بعدها-
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بليات مـ الؼرآن الؽريؿ-
ـت
أمــا خطــاب التفقــقج طـــد الؿػســريـ ،فؼــد تعـ ْ
ـددت طبــارا ُتفؿ فقــف ،واختؾػـ ْ
ِ
اإلشـارة إلقـف ،وتؽ ّؾؿـقا طؾـك أسـالقبف وأغراضـف
وتػاوتقا يف كِسبة
مسؿقا ُتفؿ طؾقف ،
َ
البقاكقة ،تار ًة بِص ٍ
قرة َخ ِػ ّقة وأخرى َجؾِ ّقة-
ُ
لــذا جــاءت هــذه الدراســة بعـــقان (خطــاب التفقــقج يف الؼــرآن الؽــريؿ :دراســة
ـقرا طـــ هــذا الـــقع مـــ الخطــاب ،مـــ حقــث :مػفقمــف،
مقضــقطقة) ،لتعط ـل ّ
تصـ ً
ومسؿقاتف ،وأهؿقتف ،وأسالقبف ،وأغراضف البقاكقة-

أهدا الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إلك تحؼقؼ جؿؾة مـ إهداف ،أهؿفا:
بقان مػفقم خطاب التفققج-
بقان أهؿقة خطاب التفققج-
بقان أسالقب خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ-
إضفــار صــقر اإلطجــاز الؼــرآين مـــ خــالل بقــان إغــراض البقاكقــة لخطــاب
التفققج يف الؼرآن الؽريؿ-

الدراسات السابؼة:
بحثت ,طؾك دراسة تـاولت هذا الؿقضقع طؾك وجف التحديـد-
لؿ أقػ – فقؿا
ُ
ولؽـل أفدت كثقر ًا مـ كتب طؾقم الؼرآن وأقـقال الؿػسـريـ الؿبثقثـة يف تػاسـقرهؿ،
حقل أيات مقضقع الدراسة-

مشؽؾة الدراسة
إن الؿشؽؾة التل تعالجفا الدراسة ،تؽؿـ يف اإلجابة طـ التسـاؤٓت أتقـة :مـا
مػفقم خطاب التفققج؟ ما أهؿقتف؟ ما أسالقبف يف الؼرآن الؽريؿ؟ ما أغراضف البقاكقة؟

مسؿقات خطاب التفققج -يـظر :ص-4
( )8سقليت تػصقؾ ذلؽ طـد الحديث طـ ّ
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حدود الدراسة
كقطـا واحـدً ا مــ خطابـات الؼـرآن الؽـريؿ الؿتعـددة ،وهـق
تتـاول هذه الدراسة ً
خطــاب التفقــقج ،وبقــان مػفقمــف ،وأهؿقتــف ،وأســالقبف ،وأغراضــف البقاكقــة يف الؼــرآن
الؽريؿ-

مـفجقة الدراسة
تؼقم الدراسة طؾك الؿـفج آستؼرائل آستـباصل ،مـ خالل تتبع أيات التـل
اشتؿؾت طؾك خطاب التفققج-
قؿت يف سبقؾ ذلؽ بالخطقات أتقة:
وقد ُ
 ,8تخريج أيات بذكر اسؿ السقرة ورقؿ أية بعد ورودها مباشرة-
 ,0ترتقب السقر يف الؿقضـقع القاحـد حسـب ورودهـا يف ترتقـب الؿصـحػ،
وكذلؽ ترتقب أيات حسب ورودها يف السقرة القاحدة-
معزوة إلك أصحاهبا ،مع اختصارها ما أمؽـ-
 ,5بقان أققال الؿػسريـ
ّ
فبـدأت
 ,1ترتقب الؿصادر والؿراجع يف الفامش حسب تـاريخ وفـاة مملػقفـا،
ُ
بإقدم وفاةً ،وربؿا أكتػل بذكر طبارة الؿتؼدم مـفؿ وأشقر إلك الباقل-

خطة البحث
مؼدمة.
ومسؿقاتف وأهؿقتف-
الؿبحث إول :مػفقم خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ
ّ
الؿبحث الثاين :أسالقب خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ-
الؿبحث الثالث :إغراض البقاكقة لخطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ-
خاتؿة.
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املبخح األول
مفَوو خطاب التَييج ومشنَّياتُ وأٍنّيتُ
أوٓ :مػفقم خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ.
ً
قبؾ الحديث طـ مػفقم خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ ٓ ،بدّ مـ تعريػ
بتصـقر طــ
واصطالحا ،ثؿ الخروج
واصطالحا ،وتعريػ التفققج لغ ًة
الخطاب لغ ًة
ّ
ً
ً
مػفقم خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ يف ضقء هذه التعريػات-
معـك ِ
الخطاب لغةً:
الؾغة معاينَ متعدد ًة ِ
ِ
لؾػعؾ َ
ـب) تعـقد يف أصـؾفا إلـك معـقـقـ
كتب
ْ
(خ َط َ
ذكرت ُ
َ
اثـقـ :أحـدهؿا :الؿقاجفـة بـالؽالم -والثـاين :اخـتالف َل ْـقكَقـ -والـذي يعـقــا يف هـذا
الؿؼام هق الؿعـك إول-

قال ابــ فـارسَ :
ـب) ا ْل َخـا ُء َوالطـا ُء َوا ْل َبـا ُء َأ ْص َـال ِنَ :أ َحـدُ ُه َؿا ا ْل َؽ َـال ُم َبـ ْق َـ
(خ َط َ

( )8يـظر :جؿفرة الؾغة ،ابـ دريد ،أبق بؽر محؿد بـ الحسـ بـ دريـد إزدي (ت508هــ) ،تحؼقـؼ رمـزي
مـقر بعؾبؽل ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،الطبعة إولك8654 ،م-068.8 ،
وهتذيب الؾغـة ،إزهـري ،محؿـد بــ أحؿـد بــ إزهـري الفـروي أبـق مـصـقر (ت542هــ) ،تحؼقـؼ
محؿد طقض مرطب ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة إولك0228 ،م-888.4 ،
والصحاح تاج الؾغة وصـحاح العربقـة ،الجـقهري ،أبـق كصـر إسـؿاطقؾ بــ حؿـاد الجـقهري الػـارابل
(ت565هـ) ،تحؼقؼ أحؿد طبد الغػقر ططار ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،الطبعـة الرابعـة8124 ،هــ،
-520.8
والؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ،ابـ سقده ،أبق الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ بـ سقده الؿرسل (ت125هــ)،
تحؼقؼ:طبد الحؿقد هـداوي ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8108 ،8هـ-805.2 ،
والؿػردات يف غريب الؼرآن ،الراغب ،أبق الؼاسؿ الحسقـ بــ محؿـد الؿعـروف بالراغـب إصـػفاين
(ت220هـــ) ،تحؼقــؼ صــػقان طــدكان الــداودي ،دار الؼؾــؿ ،الــدار الشــامقة ،دمشــؼ ،بقــروت ،الطبعــة
إولك8180 ،هـ ،ص-053
ولسان العرب ،ابـ مـظقر ،محؿد بـ مؽرم بـ طؾـل أبـق الػضـؾ جؿـال الـديـ ابــ مـظـقر إكصـاري
الرويػعل اإلفريؼل (ت488هـ) ،دار صادر ،بقروت ،الطبعة الثالثة8181 ،هـ-532.8 ،
والؼامقس الؿحقط ،الػقروزأبادي ،مجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادي (ت584هـ)،
ممسسة الرسالة ،بقروت ،الطبعة الثامـة8103 ،هـ ،ص-52
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ـال َخا َصب ـف ي َخاصِب ـف ِخ َطابــا ،وا ْل ُخ ْطب ـ ُة مِـــ َذلِـ َ ِ
ا ْثـَ ـ ْق ِـُ ،ي َؼـ ُ
ـب َأ ْن
ـؽَ -وفــل الـِّ َؽــاحِ الط َؾـ ُ
ْ
َ
ً َ
ُ ُ
َ ُُ
ــذل ِ َؽ لِؿــا ي َؼ ِ ِ ِ
ــبْ :إَ ْم ُــر َي َؼ ُ ِ
ـــ الت َخا ُص ِ
ــؿل بِ َ
ــب
ــع فقــف م َ
َ َ ُ
--وا ْل َخ ْط ُُي َزو َج َ
ــع; َوإك َؿــا ُس ِّ َ
اج َع ِة- ---
َوا ْل ُؿ َر َ
اصطلحا:
معـك الخطاب
ً
طرفف إصقل ُققن بلكف :كـال ُم اهلل تعـالك الؿتع ِّؾـؼ بلفعـال الؿ َؽؾػـقـ بآقتضـاء أو
التخققر-
ولؽـ تعريػ إصقلققـ يشؿؾ الحث طؾـك الػعـؾ أو التـرك ،ويشـؿؾ التخققـر
أمرا وٓ هن ًقا ،فال يـاسبف خطاب التفققج-
وهق اإلباحة ،وهق ٓ يؼتضل ً
( )8معجؿ مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس ،أحؿد بـ فارس بـ زكرياء الؼزويـل الرازي أبق الحسقـ (ت562هـ)،
تحؼقؼ طبد السالم محؿد هارون ،دار الػؽر8566 ،هـ-866,865.0 ،
( )0يؼصدُ بِ ِ
قـػ مِــ اسـتِدْ َط ِ
آ ْقتِ َض ِ
ِ
اب الت ْؽؾِ ِ
اءَ :ما ُي ْػ َف ُؿ مِ ْـ ِخ َط ِ
اء ا ْل ِػ ْعـ ِؾ َأو الت ْـركَ ،وبِـالت ْخقِ ِقر :الت ْس ِـق َي َة َبـ ْق َـ
ُ َ
ْ ْ
ا ْل ِػ ْع ِؾ َوالت ْر ِك-
يـظر :روضة الــاضر وجــة الؿــاضر يف أصـقل الػؼـف طؾـك مـذهب اإلمـام أحؿـد بــ حـبـؾ ،ابــ قدامـة
الؿؼدسل ،أبق محؿد مقفـؼ الـديـ طبـد اهلل بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ قدامـة الجؿـاطقؾل الؿؼدسـل ثـؿ
الدمشؼل الحـبؾل الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل (ت302هـ) ،ممسسة الر ّيان ،الطبعة الثاكقـة8105 ،هــ،
-65.8
واإلحؽام يف أصقل إحؽام ،أمدي ،أبق الحسـ سقد الديـ طؾل بــ أبـل طؾـل بــ محؿـد بــ سـالؿ
الثعؾبل أمدي (ت358هـ) ،تحؼقؼ طبد الرزاق طػقػل ،الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،دمشؼ-62.8 ،
ورفع الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب ،السبؽل ،تـاج الـديـ طبـد القهـاب بــ تؼـل الـديـ السـبؽل
(ت448هـ) ،تحؼقؼ طؾل محؿـد معـقض ،طـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد ،طـالؿ الؽتـب ،لبــان ،الطبعـة
إولك8186 ،هـ  ،ص-150
والتؿفقــد يف تخــريج الػــروع طؾــك إصــقل ،اإلســـقي ،طبــد الــرحقؿ بـــ الحســـ بـــ طؾــل اإلســـقي
الشافعل أبق محؿد جؿال الديـ (ت440هـ) ،تحؼقؼ د -محؿد حسـ هقتق ،ممسسة الرسالة ،بقروت،
ّ
الطبعة إولك8122 ،هـ ،ص-15
والؿقافؼات ،الشاصبل ،إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركـاصل الشـفقر بالشـاصبل (ت،)462
تحؼقؼ أبل طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،دار ابـ طػان ،الطبعة إولك8184 ،هـ-038.8 ،
وشرح التؾقيح طؾك التقضقح ،التػتازاين ،سعد الديـ مسـعقد بــ طؿـر التػتـازاين (ت465هــ) ،مؽتبـة
صبقح بؿصر-02.8 ،
والبحر الؿحقط يف أصقل الػؼف ،الزركشل ،أبق طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشـل
(ت461هـ) ،دار الؽتبل ،الطبعة إولك8181 ،هـ-823.8 ،
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اصـطالحا بلكـف :كـال ُم اهلل تعـالك الؿتع ِّؾـؼ بلفعـال
لذا يؿؽـ تعريـػ الخطـاب
ً
أمرا أو هن ًقا  -وهذا التعريػ يستؼقؿ مع خطاب التفققج طؾك هذا الؼقد-
الؿؽؾػقـ ً
معـك التفققج لغةً:

أن ِ
ب الؾغة طؾك ّ
(ه َق َج) الفاء والقاء والجقؿ ،يعقد يف أصـؾف
الػعؾ َ
أج َؿ َع ْت ُك ُت ُ
ْ
ِ
إلك معـققـ :أحدهؿاَ :ث َق ُ
وح َركَتف -الثاينُ :ي ْب ُس الـبات -والذي يعـقـا
ران الش ْلء و َب ْع ُثف َ
يف هذا الؿؼام هق الؿعـك إول-
ـحقح ِ
ِ
ِ
ِ
انَ :أ َحـدُ ُه َؿا َيـدُ ُل
قال ابـ فارسَ :
ـقؿ َأ ْص َـالن َص َ
(ه َق َج) ا ْل َفا ُء َوا ْل َقـا ُء َوا ْلج ُ
ٍ
ِ
ِ
اجاَ -وك ََذل ِ َؽ الد ُمَ :وا ْل َف ْق َجا ُء ُت َؿدُ َو ُت ْؼ َص ُر-
اج ا ْل َػ ْح ُؾ َه ْق ًجا َوه َق ً
َط َؾك َث َق َران َش ْلءَ ---ه َ
ـتَ -و ُي َؼ ُ
ـال لِؾـا َق ِـة الـ ُـزو ِع إِ َلـك َو َصـ ِ َفـا:
ـت الـا َقـ َة َفا ْك َب َع َث ْ
َو ِه ْج ُت الشر َو َهق ْج ُتـ ُفَ -و َهق ْج ُ
ِ
اج- ---
م ْف َق ٌ
اصطلحا:
معـك التفققج
ً

الحث طؾك ِ
طرفف البالغ ّققن بلكفُ :ك ُؾ كال ٍم ٍّ
ِّ
الػع ِؾ ل ِ َؿــ ٓ ُي َت َصـق ُر
دال طؾك
مِـف َتر ُكف ،وطؾك َتر ِك ِ
الػع ِؾ ل ِ َؿـ ٓ ُي َت َصق ُر مـف فِ ْع ُؾف -
ْ
ْ
( )8يـظـــر :جؿفـــرة الؾغـــة ،ابــــ دريـــد -8213 .0 ،وهتـــذيب الؾغـــة ،إزهـــري -852 .3 ،والصـــحاح،
الجــقهري -520 .8 ،والؿحؽــؿ والؿحــقط إطظــؿ ،ابـــ ســقده -533 .1 ،والؿػــردات يف غريــب
الؼرآن ،الراغب ،ص-515
وأســـاس البالغـــة ،الزمخشـــري ،أبـــق الؼاســـؿ محؿـــقد بــــ طؿـــرو بــــ أحؿـــد الزمخشـــري جـــار اهلل
(ت255هـ) ،تحؼقؼ محؿد باسؾ طققن السقد ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8186 ،هـ،
-551.0
ومختار الصحاح ،ابـ أبل بؽر الرازي ،زيـ الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ أبل بؽر بـ طبد الؼادر الحـػل
الرازي (ت333هـ) ،تحؼقؼ يقسػ الشقخ محؿد ،الؿؽتبة العصرية ،الدار الـؿقذجقة ،بقروت ،صقدا،
الطبعة الخامسة8102 ،هـ ،ص-552
ولسان العرب ،ابـ مـظقر -561.0 ،والؼامقس الؿحقط ،الػقروزأبادي ،ص-088
( )0معجؿ مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس-05.3 ،
( )5الطراز ٕسـرار البالغـة وطؾـقم حؼـائؼ اإلطجـاز ،العؾـقي (ت412هــ) ،يحقـك بــ حؿـزة بــ طؾـل بــ
العؾقي الطالبل الؿؾؼب بالؿميـد بـاهلل ،الؿؽتبـة العـصـرية ،بقـروت ،الطبعـة إولـك،
إبراهقؿ الحسقـل
ّ
8105هـ-65.5 ،
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مؼصـقر طؾـك أيـات التـل كـان الخطـاب
غقر أن هذا التعريػ غقر جامعٕ ،كف
ٌ
فقفا ُم َقج ًفـا لؾـبـل  فؼـط ،إ ّمـا طؾـك وجـف إمـر ،وإ ّمـا طؾـك وجـف الـفـل ،فقسـتؼقؿ
التعريػ طـدئذ-
وحتــك يؽـ َ
ـاب التفقــقجِ جام ًعــا ،وطا ًّمــا لؾـبــل  ،ولغقــره مـــ الؿــممـقـ
ـقن خطـ ُ
ثقر الـ ْػ َس لتحؼقؼ ٍ
أمر ما -
والؽافريـ ،يؿؽـ تعريػف بلكف :الؽال ُم الذي ُي ُ
معـك خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ:
إذا أردكــا أن كعـ ّـرف خطــاب التفقــقج يف الؼــرآن الؽــريؿ طؾــك آ ّتســاع ،لقشــؿؾ
اصــطالح البالغقــقـ ،وكــذلؽ أقــقال الؿػســريـ والبــاحثقـ يف طؾــقم الؼــرآن ،يؿؽـــ
الؼقل بلكف :كَالم اهللِ َتعالك يف ال ُؼ ِ
لؾؿ َؽؾػـقـ طؾـك ِج َفـة الط َؾ ِ
رآن ال َؽ ِ
ـب
ريؿ َ
الؿقجـ ُف ُ
ُ
قس ِفؿ وح ِّثفا وبعثفا طؾك آستِ ِ
يؽ ُك ُػ ِ
بِلسالقب م ْخصقص ٍة لِتَح ِر ِ
جابة َلف -
َ َ ََْ
ْ
َ َ ُ َ
ْ
وهبذا كؽـقن قـد خرجــا مــ الخـالف بـقـ اصـطالح البالغقـقـ كصــاطة ،وبـقـ
استعؿال الؿػسريـ لفذا الؿصطؾح طؾك آ ّتساع يف السقاق الؼرآين-
ػ ك ْػ َسف – صاحب الطراز وهق مـ ذكر تعريػ البالغققـ – قـد أتـك بلمثؾـة
ومؿا يم ِّيدُ ما ذكر ُتف أن الؿم ِّل َ
(ّ )8
مـ أيات كان الخطاب فقفا جؿق ًعا ُم َقج ًفا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
قــال صــاحب الطــراز :فــإمر مثالــف ققلــف تعــالك :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ [الزمــر -]0:وققلــف

تعــــــالك :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﭼ [الــــــروم -]52:وققلــــــف تعــــــالك :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﭼ
[هقد -]880:والؿعؾقم مـ حالف طؾقف السالم أكف حاصؾ طؾك هـذه إمـقر كؾفـا مــ طبـادة اهلل تعـالك،
وإقامة وجفـف لؾـديـ ،وآسـتؼامة طؾـك الـدطاء إلقـف ٓ ،يػـرت طــ ذلـؽ ،وٓ يتصـقر مــف خالففـإ ،ن
خالففا معصقم مـف إكبقاء ،فال يؿؽـ تصقره مـ جفتفؿ بحال ،ولؽـ ورودها طؾك هذه إوامر إكؿـا
ّ
الحث لف هبذه إوامر وأمثالفا -وكذلؽ ورد يف الؿـاهل كؼقلـف تعـالك :ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ
كان طؾك جفة
ﰘﭼ [إكعام -]52 :وققلف تعـالك :ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼ [الزمـر:
جاهال ،أو أن يػعؾ أفعال السػفاء والجفال ،وأكك يخ ُطر ببالف ِّ
ً
الش ْرك باهلل وهق
 -]32وحاشاه أن يؽقن
أول مـــ دطــا إلــك طبادتــف وحــث طؾقفــا؟ وهؽــذا الؼــقل فقؿــا كــان وار ًدا يف إوامــر والـــقاهل لــف طؾقــف
السالم ،فنكؿا كان طؾك جفة اإللفاب طؾك فعـؾ إوامـر ،وآكؽػـاف طــ الؿــاهل والتفقـقج لداطقتـف،
والؽـػ طــ الؿــاهل فقؿـا كـان يعؾـؿ وجقبـف
ّ
وح ًثا لف طؾك ذلؽ ،فإمر يف ح ّؼف طؾك تحصقؾ الػعـؾ،
طؾقف ويتحؼؼ آكؽػاف طـف ،إكؿا هق طؾك جفة التلكقد والحث بالتفققج واإللفاب -
الطراز ٕسرار البالغة وطؾقم حؼائؼ اإلطجاز ،العؾقي (ت412هـ)-65.5 ،
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مسؿقات خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ.
ثاك ًقاَّ :
راد ٍ
طاب التفققجُ ،تعدُ م ِ
قات ُأخرى ِ
رون مسؿ ٍ
لخ ِ
فات لف ،تار ًة مؼروكـ ًة
َ ُ
َ
َذك ََر الؿ َػ ِّس َ ُ َ
بف ،وتار ًة أخرى مستؼؾ ًة طـف ،ومـ ذلؽ:
الحـ ّـض  ،التحــريض ،
اإللفــاب أو التؾفقــب  ،التحريــؽ  ،التحضــقض أو َ
( )8يـظـر :الؽشـاف طـــ حؼـائؼ غــقامض التـزيـؾ ،الزمخشــري ،أبـق الؼاسـؿ محؿــقد بــ طؿــرو بــ أحؿــد
الزمخشري جار اهلل (ت 255هـ) ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،الطبعة الثالثة8124 ،هـ-025.8 ،
والبحر الؿحقط يف التػسـقر ،أبـق حقـان ،محؿـد بــ يقسـػ بــ طؾـل بــ يقسـػ بــ حقـان أثقـر الـديـ
إكدلسل (ت412هـ) ،تحؼقؼ صدقل محؿد جؿقؾ ،دار الػؽر ،بقروت ،ط8102 ،8هـ-52.0 ،
ومدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويـؾ ،الـسـػل ،أبـق الربكـات طبـد اهلل بــ أحؿـد بــ محؿـقد حـافظ الـديـ
الـســػل (ت482هـــ) ،تحؼقــؼ يقســػ طؾــل بــديقي ،دار الؽؾــؿ الطقــب ،بقــروت ،الطبعــة إولــك،
8186هـ-818.8 ،
( )0يـظر :كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل ،إبراهقؿ بـ طؿر بـ حسـ الرباط بـ طؾل بــ أبـل
بؽر البؼاطل (ت552هـ) ،دار الؽتاب اإلسالمل ،الؼاهرة-155.0 ،
والتحريــر والتـــقير «تحريــر الؿعـــك الســديد وتـــقير العؼــؾ الجديــد مـــ تػســقر الؽتــاب الؿجقــد» ،ابـــ
طاشقر ،محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل (ت 8565هـ) ،الـدار التقكسـقة
لؾـشر ،تقكس8651 ،هـ-823.84 ،
( )5يـظر :مدارك التـزيؾ ،الـسػل-215.0 ،
طـاية الؼاضل وكػاية الراضل (حاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي) ،الشفاب الخػاجل ،أحؿـد بــ
محؿد بـ طؿر الشفاب الخػاجل (ت8236هـ) ،دار صادر ،بقروت-152.3 ،
وفتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،صدّ يؼ حسـ خان ،أبق الطقب محؿد صديؼ خان بـ حسـ بـ طؾل ابـ
لطػ اهلل الحسقـل البخاري ِ
إكصـاري ،الؿؽتبـة
الؼـقجل (ت8524هــ) ،تؼـديؿ طبـد اهلل بــ إبـراهقؿ
َ
العصريةَ ،بقروتَ ،صقدا8180 ،هـ-505.6 ،
( )1يـظر :الؿحرر الـقجقز يف تػسـقر الؽتـاب العزيـز ،ابــ ططقـة ،أبـق محؿـد طبـد الحـؼ بــ غالـب بــ طبـد
الرحؿـ بـ تؿام بـ ططقة إكدلسل الؿحاربل (ت210هـ) ،تحؼقـؼ طبـد السـالم طبـد الشـايف محؿـد،
دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8100 ،هـ-000.0 ،
والتسفقؾ لعؾقم التـزيـؾ ،ابــ جـزي  ،أبـق الؼاسـؿ محؿـد بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ طبـد اهلل الغركـاصل
الؽؾبل (ت418هـ) ،تحؼقؼ الدكتقر طبد اهلل الخالدي ،كشر شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقـؿ ،بقـروت،
الطبعة إولك8183 ،هـ-501.0 ،
( )2يـظر :البحر الؿحقط ،أبق حقان -6.5 ،وكظؿ الدرر ،البؼاطل-022.85 ،
( )3يـظــر :بحــر العؾــقم ،الســؿرقـدي ،أبــق الؾقــث كصــر بـــ محؿــد بـــ أحؿــد بـــ إبــراهقؿ الســؿرقـدي
(ت545هـ) ،تحؼقؼ طؾل معقض وآخرون ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8185 ،8هـ-858.8 ،
وطـاية الؼاضل ،الشفاب-31.5 ،
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التـشــــــــــــــــــقط ،التحػقــــــــــــــــــز  ،الرتغقــــــــــــــــــب  ،التشــــــــــــــــــجقع ،
ّ
ــــــــــث ،
الحـ
التـبقـــــــــــف  ،التشـــــــــــقيؼ  ،اإلغـــــــــــراء  ،اإلغضـــــــــــاب َ ،
( )8يـظر :فتح البقان ،صديؼ خان-805.2 ،
( )0يـظر :أوضـح التػاسـقر ،الخطقـب ،محؿـد محؿـد طبـد الؾطقـػ بــ الخطقـب (ت8120هــ) ،الؿطبعـة
الؿصرية ومؽتبتفا ،الطبعة السادسة8555 ،هـ ،ص-03
( )5يـظر :بحر العؾقم ،السؿرقـدي -56.0 ،والؽشاف ،الزمخشري-258.8 ،
( )1يـظر :الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة-5.5 ،
( )2يـظر :البحر الؿحقط ،أبق حقان-221.0 ،
( )3يـظر :أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي ،كاصر الديـ أبق سعقد طبد اهلل بــ طؿـر بــ محؿـد
الشقرازي البقضاوي (ت 352هـ) ،تحؼقؼ محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل ،دار إحقـاء الـرتاث العربـل،
بقروت ،الطبعة إولك8185 ،هـ-04.2 ،
ولباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ ،الخازن ،طالء الديـ طؾل بـ محؿد بـ إبـراهقؿ بــ طؿـر الشـقحل أبـق
الحسـ الؿعروف بالخازن (ت418هـ) ،تصحقح محؿـد طؾـل شـاهقـ ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
الطبعة إولك8182 ،هـ-51.1 ،
وروح البقــان ،إســؿاطقؾ حؼــل ،بـــ مصــطػك اإلســتاكبقلل الحـػــل الخؾــقيت ،الؿــقلك أبــق الػـــداء
(ت8804هـ) ،دار الػؽر ،بقروت-41.8 ،
( )4يـظر :التػسقر الؽبقر ،الرازي ،أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ الحسـ بـ الحسقـ التقؿل الرازي الؿؾؼـب
بػخــر الــديـ الــرازي خطقــب الــري (ت323هـــ) ،دار إحقــاء الــرتاث العربــل ،بقــروت ،الطبعــة الثالثــة،
8102هـ-258.06 ،
وتػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ،أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بــ كثقـر الؼرشـل البصـري ثـؿ الدمشـؼل
(ت441هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد حســقـ شــؿس الــديـ ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،الطبعــة إولــك،
8186هـ-554.8،
ومحاســـ التلويــؾ ،الؼاســؿل ،محؿــد جؿــال الــديـ بـــ محؿــد ســعقد بـــ قاســؿ الحــالق الؼاســؿل
(ت8550هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد باســؾ طقــقن الســقد ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،الطبعــة إولــك،
8185هـ-24.0 ،
( )5يـظــر :إرشــاد العؼــؾ الســؾقؿ إلــك مزايــا الؽتــاب الؽــريؿ ،أبــق الســعقد ،محؿــد بـــ محؿــد بـــ مصــطػك
العؿادي (ت650هـ) ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-852.3 ،
وروح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظـقؿ والسـبع الؿثـاين ،إلقسـل ،شـفاب الـديـ محؿـقد بــ طبـد اهلل
الحسقـل إلقسل (ت 8042هـ) ،تحؼقؼ طؾل طبد الباري ططقة ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقـروت ،الطبعـة
إولك8182 ،هـ-004.6 ،
وروح البقان ،إسؿاطقؾ حؼل-45.3 ،
( )6يـظر :كظؿ الدرر ،البؼاطل-822.2 ،
والبحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد ،ابـ طجقبة ،أبق العباس أحؿد بـ محؿد بـ الؿفدي بـ طجقبـة

=
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الف ّز  ،اإلثارة  ،آستـفاض -
ال َبعث َ ،
أغراضـا بقاكقـة
الؿسـؿقات إكّؿـا تصـؾح ٕن تؽـقن
ومـ
ً
َ
الؿالحظ أن معظؿ هذه َ
ِ
ْ
طاب التفققج ،كؿا سقليت بقاكف-
يخ ُر ُج إلقفا خ ُ
ٍ
طابات ُم ْست َِؼؾةً ،غقر خطـاب
كثقرا مـفا ِخ
يالح ُظ ً
كؿا َ
أيضا أن الزركشل َج َع َؾ ً
وغر ِض ِف البقاينّ َفسؿاه بف ِ
كخ ٍ
التفققج -فـ َظر إلك سقاق ُك ِّؾ ِخ ٍ
طاب ُم ْسـت َِؼ ٍّؾ ،طؾـك
َ ّ
طاب َ َ
ِ
أكّـل أرى أن هذه الخطابات ُ
الفـدف
وأغراض ِف البقاكقـةٕ ،ن
تدخ ُؾ يف خطاب التفققج
َ
ُ
والتحريؽ ،كؿا سقليت بقاكف-
واإللفاب
التفققج
مـفا
ُ
ُ
=

الحســل إكجــري الػاسـل الصــقيف (ت8001هـــ) ،تحؼقـؼ أحؿــد طبــد اهلل الؼرشـل رســالن ،الـاشــر:
الــدكتقر حســـ طبــاس زكــل ،الؼــاهرة8186 ،هـــ -380.0 ،وتقســقر الؽــريؿ الــرحؿـ يف تػســقر كــالم
الؿـان ،السعدي ،طبد الرحؿـ بـ كاصر بـ طبد اهلل السعدي (ت8543هــ) ،تحؼقـؼ طبـد الـرحؿـ بــ
معال الؾقيحؼ ،ممسسة الرسالة ،الطبعة إولك8102 ،هـ ،ص-854
( )8يـظر :الؽشاف ،الزمخشري -048.8 ،والتػسقر الؽبقر ،الرازي -152.3 ،وأكقار التـزيؾ ،البقضـاوي،
 -818.8والؾباب يف طؾقم الؽتاب ،ابـ طادل الحـبؾل ،أبق حػص سراج الديـ طؿر بـ طؾل بـ طـادل
الحـبؾل الدمشؼل الـعؿاين (ت442هـ) ،تحؼقؼ طادل أحؿد طبد الؿقجقد وطؾل محؿـد معـقض ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8186 ،هـ-885.1 ،
( )0يـظر :البحر الؿحقط ،أبق حقان-354.8 ،
( )5يـظر :الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة - 824.8 ،والتػسقر الؽبقر ،الرازي-051.8 ،
وأيسـر التػاســقر لؽــالم العؾـل الؽبقــر ،الجزائــري ،جـابر بـــ مقســك بــ طبــد الؼــادر بــ جــابر أبــق بؽــر
الجزائــري ،مؽتبــة العؾــقم والحؽــؿ ،الؿديـــة الؿـــقرة ،الؿؿؾؽــة العربقــة الســعقدية ،الطبعــة الخامســة،
8101هـ-514.0 ،
( )1يـظر :كظؿ الدرر ،البؼاطل-010.3 ،
( )2يـظــر :الربهــان يف طؾــقم الؼــرآن ،الزركشــل ،084.0 ،حقــث ذكــر يف الـــقع الثــاين وإربعــقـُ :و ُجــقه
خ َطاب فِل ا ْل ُؼر ِ
ات وا ْل ِ
ِ
آن -و َذك ََر مـفا ثالث ًة وثالثـق َـ َو ْج ًفـا -وذكـر مـفـا يف الثالـث والعشـريـ:
ا ْل ُؿ َخا َص َب َ
ْ
خطــاب التفقــقج ( -)014.0ويف الرابــع والعشـــريـ :خطــاب اإلغضــاب ( -)015.0ويف الخـــامس
والعشـــريـ :خطـــاب التشـــجقع والتحـــريض ( -)015.0ويف الســـادس والعشـــريـ :خطـــاب التـػقـــر
( -)016.0ويف السابع والعشريـ :خطاب التحـــ وآسـتعطاف ( -)022.0ويف الثـامـ والعشـريـ:
خطــاب التحبقــب ( -)022.0ويف التاســـع والعشــريـ :خطـــاب التعجقــز ( -)022.0ويف الثالثـــقـ:
خطاب الت ْح ِسقر والت َؾ ُفػ ( -)028.0ويف الحادي والثالثقـ :خطاب التؽذيب ( -)028.0ويف الثاين
اضـا بقاكقـة
والثالثقـ :خطاب التشريػ ( -)028.0وغقرها مـ الخطابات التـل تصـؾح ٕن تؽـقن أغر ً
لخطاب التفققج-
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ثال ًثا :أهؿقة خطاب التفققج:
ِ
يــدفع
لخطــاب التفقــقجِ أهؿقــ ٌة كبقــر ٌة يف ففــؿ الؿــراد مـــ الؽــالم ،حقــث
ُ
ِ
كػـس
ب طؾك آستجابة لؿا يريده الؿتؽ ِّؾؿ ،وذلؽ لؿا يثقره هذا الخطاب يف
الؿخا َص َ
الؿخا َص ِ
الفز والتحريؽ والبعث والتحػقز لؿشاطره وأحاسقسف ،فقؿضل كحـق
ب مـ ّ

التؽاسؾ والتخاذل والخؿقل-
تحؼقؼ الؿراد مـف بؽؾ ققة وكشاط ،بعقدً ا طـ
ُ
ِ
كبقـرا طؾـك
ثؿ إن يف معرفة أسالقب خطاب التفققج وأكقاطفـا وأدواهتـا باط ًثـا ً
تطبقؼ هذه إسالقب وتقضقػفا يف خطاب مـ يؼقم بقاجب الـدطقة إلـك اهلل ،وإمـر
بالؿعروف والـفـل طــ الؿـؽـر ،والتـدريس والـقطظ ،بؿـا يثقـر يف كػـس الؿخـا َصبقـ
ٍ ِ ٍ
وحقق ّي ٍة-
ب وكشاط وه ّؿة َ
حقافز آستجابة ،وسرطة الؼقام بالؿراد مـفؿ بؽؾ ُح ٍّ
أيضا يف القققف طؾك إغـراض البقاكقـة التـل
وتؽؿـ أهؿقة خطاب التفققج ً
ُ
يخرج إلقفا هذا الخطاب ،إذ بؿعرفتفا تتج ّؾك الؿعاين الؿرادة مـف طؾك ما سقليت بقاكف-
ُ

***
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املبخح الجاىي
أساليب خطاب التَييج يف القرآٌ اللريه
إن الؿتل ِّم َؾ يف خطاب التفققج يف الؼرآن الؽـريؿ يجـد أن هـذا الخطـاب جـاء
ٍ
ٍ
طؾـك أسـالقب كثقـ ٍ
طظقؿـا مـــ جقاكـب اإلطجــاز
ومتعـددة ،أضــافت جاك ًبـا
متـقطـة
ـرة
َ
ً
الؼرآين ،مـ حقث التػـّـ يف أسؾقب الخطاب ،وا ّتسـاع إلػـاظ ،بؿـا يشـدّ السـامعقـ
إلقف ،ويجعؾفؿ يؼبؾقن طؾقف-
ويؿؽــــ اســـتـباط هـــذه إســـالقب مــــ خـــالل أيـــات التـــل ذكرهـــا العؾؿـــاء
وقػت مـ خالل هذه أيات
والؿػسرون طؾك أهنا مـ باب التفققج أو مرادفاتف ،وقد
ُ
ِّ
طؾك إسالقب أتقة:
الشرط ،والـفـل ،وإمـر ،وآسـتػفام ،والــداء ،والـػـل ،والحصـر ،والتلكقـد،
والتخصقص بالذكر-

أوٓ :أسؾقب الشرط.
ً
الؿػسرون أهنا مــ
وذكر
يؿؽـ تصـقػ أيات التل وردت طؾك صقغة الشرط،
ِّ
َ
قبقؾ خطاب التفققج إلك مجؿقطتقـ:
-4الؿجؿقطة إولك:
ت طؾك صقغة الشرط كان الخطاب فقفا مقج ًفا لؾـبل صؾك اهلل
آيات
ور َد ْ
َ
ِ
طؾقف وسؾؿ بتحذيره مـ ِّ
أهقاء أه ِؾ الؽتاب والؿشركقـ -والؿراد مـ
الش ْر ِك وا ّتبا ِع
هتققجا وإلفابًا لفؿ -مـفا :ققلف تعالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
هذا الخطاب أ ّمتف ً
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
( )8لؿ أقؿ بتعريػ هذه إسالقب وٓ أدواهتا ،إ ّ
ٓ ما يؼتضقف الؿؼام ،إذ إمر يطقل ،ولقس هـذا مــ مؼصـد
ـت بــذكر إســؾقب مــع بعــض إمثؾــة التطبقؼقــة مـــ أيــات ،وأردفتفــا بــلققال
البحــث ،وإكؿــا اكتػقـ ُ
الؿػسريـ باختصار شديد-
( )0يـظر :سقرة البؼرة -812 ،802 :إكعام -883 :الرطد -54 :الـحؾ -54 :اإلسراء -41 :الزمر-12 :
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ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [البؼرة -]802:وققلف تعالك :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [البؼرة -]812:وققلف تعالك :ﭽ ﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ
[الرطد -]54:وققلف تعالك :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺ ﮻ ﮼ ﭼ [الزمر-]32:
ذهب بعض الؿػسريـ إلك أن هذا الخطاب لقس مؼصق ًدا بـف الـبـل صـؾك اهلل
خطاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ
طؾقف وسؾؿ ،وإكؿا الؿؼصقد بف ُأمتفٕ -كف ٓ َي ِص ُح
ُ
بذلؽ وهق الؿعصقم-

قال ابــ ططقـة :وققلـف تعـالك( :ﯻ ﯼ ) أيـةِ ،خطـاب لؾـبـل صـؾك اهلل

طؾقف وسؾؿ والؿراد أ ّمتف ،وما ورد مـ هذا الـقع الذي يقهؿ مـ الـبل صـؾك اهلل طؾقـف
ضؾؿا متقق ًعا ففق محؿقل طؾك إرادة أ ّمتف لعصؿة الـبل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ،
وسؾؿ ً
وقطعـا أن ذلؽ ٓ يؽقن مـف فنكؿا الؿراد َمـ يؿؽـ أن يؼع ذلؽ مـف ،وخقصب الـبـل
تعظقؿا لشمر -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ً
غقره-
وقد َطد الزركشل هذه أيات وأشباهفا مـ خطاب ال َع ْق ِـ والؿرا ُد بف ُ
اإل ْشـ َؽ ُال ا ْلؿ ْشـفقر فِـل َأكـف َكق َ ِ
ول ْ ِ
ثؿ قال الزركشلَ :وبِ َف َذا َي ُز ُ
ـح ِخ َطا ُبـ ُف
ـػ َيص ُ
ُ ْ
َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ـاب َأ ْي ًضـا بِـ َلن َذل ِ َ
ـؽ َط َؾـك
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ َم َع ُث ُبقت ط ْص َؿتف َط ْـ َذل َؽ ُك ِّؾف؟ َو ُي َج ُ
َصؾك ُ
ِ
ــ َب ِ
ضَ ،وا ْل ُؿ َح ُال َي ِص ُح َف ْر ُض ُف ل ِ َغ َر ٍ
َسبِق ِؾ ا ْل َػ ْر ِ
ـاب
ضَ -والت ْح ِؼ ُ
قـؼ َأن َه َـذا َوك َْح َـق ُه م ْ
اب ا ْل َعا ِم مِ ْـ َغ ْق ِر َق ْص ِد َش ْخ ٍ
ِخ َط ِ
ص معقـ والؿعـك ا ِّت َػ ُ
اق َج ِؿقـ ِع الش َـرائِ ِع َط َؾـك َذل ِ َ
ـؽ،
ويستَراح ِحقـَئِ ٍذ مِـ إِير ِ
اد َه َذا الس َم ِ
ال مِ ْـ َأ ْصؾِ ِف -
َُْ َ ُ
ُ
ْ َ
( )8يـظر :الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة -005.8 ،والبحـر الؿحـقط ،أبـق حقـان -564.3 ،والربهـان يف طؾـقم
الؼرآن ،الزركشل-525.0 ،
( )0الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة-005.8 ،
( )5يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-010.0 ،
والغرض هق التفققج واإللفاب-
قؾت:
ُ
(ُ )1
( )2يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-015.0 ،

231

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

ِ
الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف
الخطـاب
وذهب أكثر الؿػسريـ إلك أن الؿؼصـق َد هبـذا
ُ
وح َؿ ُؾقه طؾك التفققج واإللفاب-
وسؾؿ و ُأمتفَ ،
قــال الزمخشــري :وققلــف (ﮌ ﮍ ﮎ ) بعــد اإلفصــاح طـــ حؼقؼــة حالــف
الؿعؾقمة طـده يف ققلف (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) كالم وارد طؾـك سـبقؾ الػـرض والتؼـدير،
مثال بعد وضقح الربهان واإلحاصة بحؼقؼـة إمـر (ﰅ ﰆ ﰇ
بؿعـك :ولئـ اتبعتفؿ ً

ﰈ ) الؿــرتؽبقـ الظؾــؿ الػــاحش -ويف ذلــؽ لطــػ لؾســامعقـ وزيــادة تحــذير،
واستػظاع لحال مـ يرتك الدلقؾ بعـد إكارتـف ويتبـع الفـقى ،وهتقـقج وإلفـاب لؾثبـات
طؾك الحؼ -
طؾك أن ما سؾؽف ابـ ططقة والزركشل وغقرهؿا فقف مـ التـل ُدب مـع الـبـل صـؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ ،واستثؼال مجاورة مصطؾح التفققج ٓسؿف -
 -5الؿجؿقطة الثاكقة:
آيات وردت خطا ًبا لؾؿممـقـ ،وهذه الؿجؿقطة يؿؽـ تؼسقؿفا إلك قسؿقـ:
أصـال
ً
هتققجا لسيؿان الؿقجقد
الؼسؿ إول :آيات وردت طؾك صقغة الشرط
ً
(ً )8
فؿثال :طــد تػسـقر ققلـف تعـالك ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﭼ [البؼرة ]812:يـظر التػاسقر أتقة:
الؽشاف ،الزمخشري -025.8 ،ومدارك التـزيـؾ ،الـسـػل -818.8 ،وتػسـقر ابــ طرفـة ،ابــ طرفـة،
 -850.8وإرشاد العؼؾ السؾقؿ ،أبق السعقد -842.8 ،وروح البقان ،إسؿاطقؾ حؼل-020.8 ،
وطـد تػسقر ققلف تعالك ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ
[الرطد ]54:يـظر التػاسقر أتقة:
الؽشـــاف ،الزمخشـــري -251.0 ،وأكـــقار التـزيـــؾ ،البقضـــاوي -862.5 ،وكظـــؿ الـــدرر ،البؼـــاطل،
 -526.82وإرشاد العؼؾ السؾقؿ ،أبـق السـعقد -03.2 ،والبحـر الؿديـد ،ابــ طجقبـة -51.5 ،وروح
الؿعاين ،إلقسل -826.4 ،والتحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-838.85 ،
( )0الؽشاف ،الزمخشري-025.8 ،
أيضـــا :ســـقرة البؼـــرة -045 ،015 ،005 :آل طؿـــران -842 ،856 ،885 :الؿائـــدة-24 ،05 :
( )5يـظـــر ً
إكعام -885 :إطراف -861 :إكػال -18 ،8 :التقبـة -85:يـقكس -51 :الحجـر -4 :الـحـؾ-881 :
مريؿ -85 :إكبقاء -35 ،55 :العـؽبقت -06 :الـقر -84 ،0 :إحـزاب -50 :إحؼـاف -1 :الصـػ:
 -88الؿؿتحـة -3 :الطقر-51 :
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يف كػقس الؿممـقـ -مثؾ ققلف تعالك :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﭼ [البؼـــــرة -]045:وققلـــــف تعـــــالك :ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ

[الؿائـــدة -]05:وققلـــف تعـــالك :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [إكػـــال-]8:
وققلــــــــف تعــــــــالك :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [إكػــــال -]18:وققلــــف تعــــالك :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﭼ [التقبة -]85:وققلـف تعـالك :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﭼ [يقكس-]51:

السـت ٕن الزركشـل َذكَرهـا بِ َع ْقـِفـا ،وجعؾفـا
ُ
وطؿدت إلك ذكر هـذه أيـات ِّ

ً
مثآ طؾك خطاب التفققج ،ضؿـ حديثف طـ وجقه خطابات الؼرآن-
ذهب كثقر مـ الؿػسريـ إلك الؼقل بلن الشرط طؾك هذه الصقغة ٓ ُي ْؼ َصـدُ بـف
( )8يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-014.0 ،
( )0فؿـ ً
ـثال طـــد تػســقر ققلــف تعــالك ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [إكػــال -]8:يـظــر التػاســقر
أتقة:
تػســقر ابـــ طرفــة ،ابـــ طرفــة ،محؿــد بـــ محؿــد ابـــ طرفــة الــقرغؿل التقكســل الؿــالؽل أبــق طبــد اهلل
(ت525هـــ) ،تحؼقــؼ جــالل إســققصل ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،الطبعــة إولــك0225 ،م،
-044.0
وفتح الؼدير الجامع بقـ فـل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسقر ،الشقكاين ،محؿد بـ طؾل بـ محؿد بــ
طبــد اهلل الشــقكاين القؿـــل (ت 8022هـــ) ،دار ابـــ كثقــر ،دار الؽؾــؿ الطقــب ،دمشــؼ ،بقــروت ،الطبعــة
إولك 8181 ،هـ -505.0 ،وفتح البقـان ،صـديؼ خـان -805.2 ،والتحريـر والتــقير ،ابــ طاشـقر،
-021.6
وطـد تػسقر ققلف تعالك ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [الـقر ]0:يـظر
التػاسقر أتقة:
الؽشــاف ،الزمخشــري -026.5 ،ومــدارك التـزيــؾ ،الـســػل -154.0 ،والتػســقر الؽبقــر ،الــرازي،
-584.05
وفتــقح الغقــب يف الؽشــػ طـــ قـــاع الريــب (حاشــقة الطقبــل طؾــك الؽشــاف) ،الطقبــل ،شــرف الــديـ
الحسقـ بـ طبد اهلل الطقبل (ت415هـ) ،الـاشر :جـائزة دبـل الدولقـة لؾؼـرآن الؽـريؿ ،الطبعـة إولـك،
8151هـ-82.88 ،
وأكقار التـزيؾ ،البقضاوي -65.1 ،ولبـاب التلويـؾ ،الخـازن -046.5 ،والبحـر الؿحـقط ،أبـق حقـان،

=
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ّ
والحـث طؾـك آسـتجابة لؿـا
فح َؿ ُؾ ُقه طؾك معـك التفققج واإللفاب،
حؼقؼة الشرطَ ،
يف هذه أياتٕ ،ن الشرط الحؼقؼل معـاه وققع الشلء لقققع غقره ،كحق :إن ُز ْر َتـل
ـػ طؾــك الزيــارة ،والؿعـــك غقـ ُـر ُمت ََح ِّؼـ ٍـؼ طؾــك هــذا يف هــذه
أك َْر ْم ُتــؽ ،فــاإلكرا ُم متق ِّقـ ٌ
ِ
وأشباهفا ،إِ ْذ لقس الؿعـك يف أية إولك :ذروا الربا إن كـتؿ مممـقـ ،وإن لؿ
أيات
تؽقكقا مممـقـ ف ُؽؾقه -ولقس معــك أيـة الثاكقـة :طؾـك اهلل تقكؾـقا إن كــتؿ مـممـقـ،
وإن لؿ تؽقكقا مممـقـ فال تتقكؾقا طؾقف -ولقس معـك أية الثالثة :أصقعقا اهلل ورسقلف
إن كـتؿ مممـقـ ،وإن لؿ تؽقكقا مممـقـ فال تطقعقهؿا -وهؽذا باقل أيات-
قال الزركشل :ققلف تعالك :ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [الؿائدةَٓ ]05:
ِ
ِ
انَ ،ب ْـؾ َح ٌّ
يؿ ُ
ـؿ َط َؾـك الت َقكُـؾَِ -و َق ْقلـف:
ـث َل ُف ْ
َيدُ ُل َط َؾك َأن َم ْـ َل ْؿ َيت ََقك ْؾ َيـْتَػل َطـ ُْف ُؿ ْاإل َ
ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [التقبـــة -]85:وققلـــف :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

اإليؿـ ِ
ِ
ـان
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ [البؼــرةَ ]045:فنِك ـ ُف ُس ـ ْب َحا َك ُف َو َص ـ َػ ُف ْؿ بِ ْ َ
ِِ
ِ
ِطـْدَ ا ْل ِ
خ َط ِ
قـ
الر َبـاَ ،و َأن ا ْل ُؿ ْـممـ َ
ابُ ،ثؿ َق َال( :ﮯ ﮰ ﮱ) َف َؼ َصـدَ َحـث ُف ْؿ َط َؾـك َت ْـرك ِّ
َح ُؼ ُف ْؿ َأ ْن َي ْػ َع ُؾقا َذل ِ َؽ -
أيضا ،فعـد تػسقر ققلف تعالك :ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
وهذا ما ذهب إلقف ابـ طاشقر ً

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [الــــقر ]84:يؼـــقل ابــــ طاشـــقرَ :و َق ْق ُلـــ ُف( :ﯦ ﯧ ﯨ)
ِِ ِ ِ ِ
ِ
يص َ
ـقن َط َؾـك
ـؿ َح ِر ُ
قج َوإِ ْل َف ٌ
َت ْفقِ ٌ
اب َل ُف ْؿ َي ْب َع ُث ح ْر َص ُف ْؿ َط َؾك َأ ْن َٓ َي ُعـق ُدوا لؿ ْثؾـفَٕ ،ك ُف ْ
ِ
يؿــاكِ ِف ْؿَ ،فالشـ ْـر ُط فِــل مِ ْثـ ِؾ َهـ َـذا َٓ َي ْؼ ِصــدُ بِــالت ْعؾِ ِ
ـؿ
قؼ ،إِ ْذ َلـ ْق َس ا ْل َؿ ْعـَــك :إِ ْن َلـ ْ
إِ ْث َبــات إِ َ
ـقل م ْػفـق ِم الشـر ِ
َان ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
ط ُم ْج َتـَ ًبـا
احت َؿ ُال ُح ُص ِ َ ُ
قـ َف ُعق ُدوا لؿ ْثؾِفَ ،و َلؽ ْـ َلؿا ك َ ْ
َت ُؽق ُكقا ُم ْممـ َ
ْ
اإل ْف ِ
َان فِل ِذك ِْر الشر ِ
ـالَ ،ف َؾ ْـق َت َؽؾـؿ َأ َحـدٌ فِـل ْ ِ
ط َب ْع ٌث َط َؾـك ِآمتِ َث ِ
ك َ
ـؽ َب ْعـدَ َه ِـذ ِه ْأ َي ِـة
َ
ْ
ْ
قطف َفؿ ْؼ َت َضك الشر ِ
ِ
ط َأك ُف َي ُؽ ُ
قن كَافِ ًرا -
ْ
ُم ْعتَؼدً ا ُو ُق َ ُ ُ
=

 -6.5وكظــؿ الــدرر ،البؼــاطل -022.85 ،وإرشــاد العؼــؾ الســؾقؿ ،أبــق الســعقد -823.3 ،وطـايــة
الؼاضــل ،الشــفاب -522,521.3 ،والبحــر الؿديــد ،ابـــ طجقبــة -4.1 ،وروح الؿعــاين ،إلقســل،
-050.6
( )8يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-014.0 ،
( )0التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-850.85 ،
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وطـــــــد تػســــــقر ققلــــــف تعــــــالك :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

[إحزاب ]50:يؼقل ابـ طاشقرَ :والت ْؼقِقد بِ َؼ ْقل ِ ِف( :ﭨ ﭩ) َل ْق َس ل ِ َؼ ْص ِـد ِآ ْحتِ َـر ِاز
حريض طؾك ِآ ْز ِد َيا ِد مِ َـ الت ْؼ َقى -
إلفاب و َت
َط ْـ ِضدِّ َذل ِ َؽَ ،وإِك َؿا ُه َق
ٌ
ٌ
الؼسؿ الثاين:
آيات طا ّمة جاءت طؾك صقغة الشرط ّ
لحث الؿممـقـ وهتققجفؿ طؾك الـػؼات

وفعؾ الخقرات ،وصؾب العؾؿ ،وتحذيرهؿ مـ اإلثؿ والػساد والتفاون مـع إطـداء،
وبقان رحؿة اهلل بالؿممـقـ ،وغقر ذلؽ-
فؿـ باب التفققج طؾك الـػؼات وفعؾ الخقرا ت ،جاء ققلف تعالك :ﭽﯓﯔ
ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [البؼرة - ]045:وققلف تعالك :ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹﯺﯻﭼ [الـساء - ]804:ومـ باب التفققج طؾك صؾب العؾؿ ،جاء ققلف
تعالك :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﭼ [التقبة - ]800:ومـ باب التفققج وتحذير الؿممـقـ مـ اإلثؿ ،جاء
ققلف تعالك :ﭽﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﭼ [الـساء - ]888:ومـ باب
التفققج وتحذير الؿممـقـ مـ الػساد ،جاء ققلف تعالك :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﭼ [هقد - ]883:ومـ باب التفققج وتحذير
( )8التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-4.00 ،
( )0يـظــر :ســقرة البؼــرة -045 :الـســاء -804 ،88 :التقبــة -800 :هــقد -883 :الؽفــػ -82 :الـــقر-08 :
الؿؿتحـة ،0:القاقعة-24 :
( )5يـظر :بحر العؾقم ،السؿرقـدي-858.8 ،
( )1يـظر :تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر-544.0 ،
( )2يـظر :التػسقر الؽبقر ،الرازي-848.83 ،
( )3يـظر :كظؿ الدرر ،البؼاطل-564.2 ،
( )4يـظر :الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن ،السـؿقـ الحؾبـل ،أبـق العبـاس شـفاب الـديـ أحؿـد بــ
يقسػ بـ طبد الدائؿ الؿعروف بالسؿقـ الحؾبل (ت423هـ) ،تحؼقؼ الدكتقر أحؿد محؿـد الخـراط،
دار الؼؾؿ ،دمشؼ-100.3 ،
والجقاهر الحسان يف تػسقر الؼرآن ،الثعالبل ،أبـق زيـد طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ مخؾـقف الثعـالبل

=
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الؿممـقـ مـ إطداء ،جاء ققلف تعالك :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ [الؿؿتحـة- ]0:
ومـ باب التفققج لبقان رحؿة اهلل بالؿممـقـ ،جاء ققلف تعالك :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [الـقر-]08:

ثاك ًقا :أسؾقب الـفل:
يؿؽـ تصـقػ أيات التل جاءت طؾك أسؾقب الـفل ،وذكَر الؿػسرون أهنا
مـ باب خطاب التفققج إلك مجؿقطتقـ:
-4الؿجؿقطة إولك:
ّ
الشـؽ
مقجفا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،تـفـاه طــ
آيات جاء الخطاب فقفا
ً
هتققجا وإلفا ًبا لفؿ -مثـؾ ققلـف
والتؽذيب بليات اهلل وصاطة الؽافريـ -والؿراد هبا أ ّمتف
ً
تعالك :ﭽﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [آل طؿران -]32:وققلف تعالك :ﭽ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [إكعام -]881:وققلف تعـالك:
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂  ﭼ [يـقكس -]61:وققلـف تعـالك :ﭽ      
  ﭼ [يقكس -]62:وققلف تعالك :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﭼ [الػرقان -]20:وققلـف تعـالك :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
=

(ت542هــ) ،تحؼقــؼ محؿـد طؾــل معـقض وطــادل أحؿــد طبـد الؿقجــقد ،دار إحقـاء الــرتاث العربــل،
بقروت ،الطبعة إولك8185 ،هـ-524.5 ،
( )8يـظر :تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر -882.5 ،
( )0يـظر :بصائر ذوي التؿققز يف لطـائػ الؽتـاب العزيـز ،الػقروزأبـادي ،مجـد الـديـ أبـق صـاهر محؿـد بــ
يعؼقب الػقروزآبـادي (ت584هــ) ،تحؼقـؼ محؿـد طؾـل الـجـار ،الـاشـر :الؿجؾـس إطؾـك لؾشـمون
اإلسالمقة ،لجـة إحقاء الرتاث اإلسالمل ،الؼاهرة-554.8 ،
وفتح الؼدير ،الشقكاين -85.1 ،وفتح البقان ،صديؼ خان-855.6 ،
( )5يـظر :سقرة البؼرة -814 :آل طؿران -32 :إكعام -881 :يقكس -62,61 :اإلسراء -00 :الحـج-34 :
صف -83:الػرقان -20 :الشعراء -085 :الؼصص -55,53 :إحزاب -15 :الؼؾؿ-5 :
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ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [الؼصص -]55,53:وغقرها مـ أيات-
ولؿا كان الـبل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ معصـق ًما طــ مِثـؾ هـذه إمـقر  ،ذهـب
فريؼ مـ الؿػسريـ إلك أن الخطاب يف هذه أيات وأشباهفا لـقس مـرا ًدا بـف الـبـل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،وإكؿا الؿراد بف أمتف-
قــال ابـــ ططقــة( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) الخطــاب لؾـبــل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ
والؿراد ُأمتف -
وذهب أكثر الؿػسريـ إلك أن هذا الخطاب مؼصقد بـف الـبـل  وأمتـف ،وهـق
محؿقل طؾك التفققج واإللفاب-
قال البقضاوي ( :﯀ ﯁ ﯂ ) خطاب لؾـبل ص ّؾك اهلل طؾقف وسـ ّؾؿ طؾـك
صريؼة التفققج لزيادة الثبات أو ّ
لؽؾ سامع -
وقد سبؼ تقضقح أن مسؾؽ ابـ ططقة والزركشل وغقرهؿا هق إسؾؿٕ ،ن فقـف
تل ُد ًبا مع الـبل  ،وذلؽ بعد مجاورة مصطؾح التفققج ٓسؿ الـبل - 
يراجع (ص )80مـ هـذا البحـث -طــد الؽـالم طــ أيـات التـل جـاءت طؾـك أسـؾقب الشـرط ،وكـان
(َ )8
مقجفا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
الخطاب فقفا
ً
( )0يـظر :الؿحرر الـقجقز ،ابــ ططقـة -001.8 ،والبحـر الؿحـقط ،أبـق حقـان -52.0 ،والربهـان يف طؾـقم
الؼرآن ،الزركشل-525.0 ،
( )5الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة-001.8 ،
( )1طـد تػسقر ققلف تعالك ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [إكعام ]881:يـظر التػاسقر أتقة:
الؽشــاف ،الزمخشــري -32.0 ،والتػســقر الؽبقــر ،الــرازي -801.85 ،وأكــقار التـزيــؾ ،البقضــاوي،
 -846.0ولبــاب التلويــؾ ،الخــازن -816.0 ،والؾبــاب ،ابـــ طــادل الحـبؾــل -561.5 ،وتػســقر ابـــ
طرفة ،ابـ طرفة-852.0 ،
وغرائــب الؼــرآن ورغائــب الػرقــان ،الـقســابقري ،كظــام الــديـ الحســـ بـــ محؿــد بـــ حســقـ الؼؿــل
الـقسابقري (ت522هـ) ،تحؼقؼ الشقخ زكريا طؿقرات ،دار الؽتب العؾؿقـة ،بقـروت ،الطبعـة إولـك،
8183هـ-822.5 ،
وكظــؿ الــدرر ،البؼــاطل -054.4 ،وإرشــاد العؼــؾ الســؾقؿ ،أبــق الســعقد -844.5 ، ،وطـايــة الؼاضــل،
الشفاب -883.1 ،وروح الؿعاين ،إلقسل-022.1 ،
( )2أكقار التـزيؾ ،البقضاوي-02.0 ،
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-5الؿجؿقطة الثاكقة:
آيات ورد الخطاب فقفا لؾؿممـقـ ،بلسؾقب الـفل ،وذكر الؿػسـرون أهنـا
مـ باب خطـاب التفقـقج -مــ ذلـؽ :هتقـقج الؿـممـقـ طؾـك طـدم أكـؾ أمـقال الــاس
بالباصــؾ ،وطــدم كســقان الػضــؾ بــقـ إزواج بعــد الطــالق ،وطــدم مــقآة إطــداء
واتخاذهؿ بطاكة ،وغقر ذلؽ-
فؿـ باب التفققج طؾك طدم أكؾ أمقال الـاس بالباصـؾ ،جـاء ققلـف تعـالك :ﭽ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ [البؼــرة -]855:ومـــ بــاب التفقــقج طؾــك طــدم كســقان
الػضؾ بقـ إزواج بعد الطالق ،جـاء ققلـف تعـالك :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾﭼ [البؼــرة -]054:ومـــ بــاب التفقــقج طؾــك طــدم مــقآة إطــداء
واتخاذهؿ بطاكة ،جاء ققلف تعالك :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﭼ [آل طؿران-]885:
وققلــف تعــالك :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ [الؿائــدة -]24:وققلــف
تعــــــالك :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [الؿؿتحـة-]8:
( )8يـظر :سقرة البؼرة -054 ،855:آل طؿران -885:الؿائدة -24:الؿؿتحـة-8:
( )0يـظر :كظؿ الدرر ،البؼاطل-61.5 ،
( )5يـظر :تػسقر ابـ طرفة ،ابـ طرفة-068.8 ،
( )1يـظر :تػسقر ابـ طرفة ،ابـ طرفة -120.8 ،وكظؿ الدرر ،البؼاطل-55.2 ،
( )2يـظر :تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي ،ص-054
( )3يـظر :تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابــ كثقـر -882.5 ،وكظـؿ الـدرر ،البؼـاطل -151.86 ،وطـايـة الؼاضـل،
الشفاب -851.5 ،وروح الؿعاين ،إلقسل -038.81 ،والتحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-852.05 ،
وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي ،ص-521
وأضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ،الشـؼقطل ،محؿد إمـقـ بــ محؿـد الؿختـار بــ طبـد الؼـادر
الجؽـل الشـؼقطل (ت8565هـ)  ،دار الػؽر ،بقروت8182 ،هـ-55.5 ،

238

ِ
طاب ال َّت ْفقِقج يف ال ُؼ ْر ِ
آن ال َؽرِي ِؿ – دراسة مقضقطقة
خ ُ

د .طؿر بـ طبدالعزيز بقريـل

ثال ًثا :أسؾقب إمر:
تعددت الؿقضقطات التل جاءت بلسؾقب إمـر يف خطـاب التفقـقج يف الؼـرآن
الؽريؿ ،مـ هذه الؿقضقطات:
* هتققج الؿممـقـ وذلـؽ بـلمرهؿ بؼتـال الؿشـركقـ :كؼقلـف تعـالك :ﭽ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [البؼـــــــــــرة-]862:
وققلــــــف تعــــــالك :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ [التقبــــــة-]2:

وققلــــــف تعــــــالك :ﭽ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﭼ [التقبة-]53:
* هتققج الؿممـقـ وذلؽ بـلمرهؿ بتؼـقى اهلل تعـالك :كؼقلـف تعـالك :ﭽ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﭼ [الـساء-]858:
* هتققج الؿممـقـ وذلـؽ بـلمرهؿ بالتقكـؾ طؾـك اهلل تعـالك :كؼقلـف تعـالك :ﭽ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [يقسػ-]34:
* هتققج الؿممـقـ وذلؽ بلمرهؿ بالتسبقح :كؼقلف تعـالك :ﭽﰂ ﰃﰄﭼ

[إحزاب-]10:
* هتققج الؿممـقـ وذلؽ بلمرهؿ بالصدقة :كؼقلف تعـالك :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [الـساء-]5:
( )8يـظر :تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر -554.8 ،ومحاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل-24.0 ،
( )0يـظر :الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة-5.5 ،
( )5يـظر :تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر-858.1 ،
وجــامع البقــان يف تػســقر الؼــرآن ،اإليجــل ،محؿــد بـــ طبــد الــرحؿـ بـــ محؿــد بـــ طبــد اهلل الحســـل
الحسقـل ِ
الشافعل (ت622هـ) ،الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8101 ،هـ-35.0 ،
اإليجل
ّ
( )1يـظر :كظؿ الدرر ،البؼاطل-002.2 ،
( )2يـظر :البحر الؿديد ،ابـ طجقبة-380.0 ،
( )3يـظر :تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر-553.3 ،
( )4يـظر :تػسقر ابـ طرفة ،ابـ طرفة-6.0 ،
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راب ًعا :أسؾقب آستػفام
تعددت الؿقضقطات التل جاءت بلسؾقب آستػفام يف خطاب التفقـقج يف
الؼرآن الؽريؿ ،مـ هذه الؿقضقطات:
* هتققج الؿممـقـ وذلؽ بح ِّثفؿ طؾك الصدقة بلسؾقب آستػفام :كؼقلف تعالك:
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﭼ [البؼرة-]012:
* هتققج الؿممـقـ وذلؽ بح ِّثفؿ طؾك الجفاد بلسؾقب آستػفام :كؼقلف تعالك:
ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﭼ [التقبة-]85:
* هتققج الؿممـقـ وذلؽ بح ِّثفؿ طؾك التقبة بلسؾقب آسـتػفام :كؼقلـف تعـالك:
ﭽ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ ﭼ [الؿائــدة -]41:وققلــف
تعالك :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ [التقبة-]821:
* هتققج الؿممـقـ وذلؽ بح ِّثفؿ طؾك التػ ُؽر والتد ُبر بلسؾقب آستػفام :كؼقلف
تعـالك :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﭼ [إكعـام -]22:وققلـف تعـالك:
ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﭼ [محؿد-]01:
( )8يـظر :التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-158.0 ،
( )0يـظر :تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر-825.1 ،
والجـامع ٕحؽــام الؼــرآن ،الؼرصبــل ،أبــق طبــد اهلل محؿــد بـــ أحؿــد بـــ أبــل بؽــر بـــ فــرح إكصــاري
الخزرجل شؿس الديـ الؼرصبل (ت348هـ) ،تحؼقؼ :أحؿد الـربدوين وإبـراهقؿ أصػـقش ،دار الؽتـب
الؿصرية ،الؼاهرة ،الطبعة الثاكقـة8551 ،هــ -53.5 ،ومحاســ التلويـؾ ،الؼاسـؿل -526.2 ،وأيسـر
التػاسقر ،الجزائري-514.0 ،
( )5يـظر :الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة-000.0 ،
( )1يـظر :تػسقر الجاللقـ ،الؿحؾل ،جالل الديـ محؿـد بــ أحؿـد الؿحؾـل (ت531هــ) ،وجـالل الـديـ
طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل (ت688هـ) ،دار الحديث ،الؼاهرة ،الطبعة إولك ،ص -025
وتػســقر الؼــرآن العظــقؿ ،ابـــ كثقــر -850.1 ،وجــامع البقــان ،اإليجــل -66.0 ،ومحاســـ التلويــؾ،
الؼاسؿل-162.2 ،
( )2يـظر :الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة -061.0 ،والجقاهر الحسان ،الثعالبل-133.0 ،
( )3يـظر :لباب التلويؾ ،الخازن-815.1 ،
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خامسا :أسؾقب الـػل.
ً
جاء خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ طؾك أسؾقب الـػل ،مـ ذلؽ:
* ققلـــــف تعـــــالك :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ

ﰄ ﭼ [البؼرة-]01:وهذا الـػل يػقد التفققج-
* وققلــــف تعــــالك :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [آل طؿران -]838:وهذا الـػل يػقد التفققج-
* وققلف تعالك :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ [التقبة ]802:وهذا الـػل يػقد التفققج-

سادسا :أسؾقب التلكقد.
ً
وردت آيات يف خطاب التفققج طؾك أسؾقب التلكقد ،مـفا:
* ققلف تعالك :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [البؼرة-]852:
جقب بؼقلـف( :حؼـًا) وكـذا ققلـف( :طؾـك الؿتؼـقـ) ففـق
الق َ
قال البؼاطل :وأكد ُ
إلفاب وهتققج وتذكقر بؿا أمامف مِـ ال ُؼدوم طؾك مـ يسللف طؾك الـؼقر ِ
والؼطؿقر -
َ
َ
* وققلف تعالك :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [آكشؼاق-]3:
والؽػ طـ
ْققج طؾك العؿؾ الصالح،
ِّ
قال أبق العباس البسقؾل  :هذا التلكقدُ هت ٌ
( )8يـظر :الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة - 824.8 ،والتػسقر الؽبقر ،الرازي-051.8 ،
( )0يـظر :طـاية الؼاضل ،الشفاب-43.5 ،
( )5يـظــر :بحــر العؾــقم ،الســؿرقـدي -64.0 ،والؽشــاف ،الزمخشــري -508.0 ،والبحــر الؿحــقط ،أبــق
حقان -200.2 ،وغرائب الؼرآن ،الـقسابقري -212.5 ،وكظؿ الدرر ،البؼاطل -11.6 ،وفتح الؼدير،
الشقكاين -140.0 ،وفتح البقان ،صديؼ خان-100.2 ،
( )1كظؿ الدرر ،البؼاطل- 52.0 ،
مػسـر ،مــ أهـؾ
( )2هق أبق العباس أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد البسقؾل التقكسل (ت552هــ) ،فؼقـف مـالؽل ِّ
تقكس ،لف تػسقر كبقر جؿع فقف امالءات شقخف ابـ طرفة يف دروسف التػسقرية ،وأضاف لف زيـادات -ولـف
تؼققد صغقر طـ ابـ طرفة يؼػ طـد سقرة الصػ-
يـظر :شجرة الـقر الزك ّقة يف صبؼات الؿالؽ ّقة ،مخؾقف ،محؿد بـ محؿـد بــ طؿـر بــ طؾـل ابــ سـالؿ
مخؾــقف (ت8532هـــ) ،تعؾقــؼ طبــد الؿجقــد خقــالل ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،لبـــان ،الطبعــة إولــك،

=
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العؿؾ السلء -
* وققلف تعالك :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [الؾقؾ-]1:
ققج طؾك ال َع َؿؾِ ،بِدَ لق ِؾ
قال ابـ طرفة :ك َْق ُن الس ْع ِل َشتك َم ْعؾق ٌم ،والؿؼصق ُد الت ْف ُ
ما َب ْعدَ ه -

ْقان ِ
ِ
ساب ًعاِ :ذك ُْر ب ْع ِ
ببعضفا طؾك صقغة ُم َع َّقـة .
ض
إلػاظ واإلت ُ
ور َد
الؿػسرون أهنا
آيات َذك ََر
ْ
هـاك ٌ
أفادت معــك التفقـقج واإللفـاب ،بسـبب مـا َ
ِّ
ِ
بعض إلػاظ بِ َعقـِفا ،أو إ ْتقاكِفا طؾك ِص َق ٍغ ُم َعقـة -ومـ ذلؽ:
فقفا مِ ْـ ِذك ِْر
* ذكر لػظ (ربؽؿ) مضا ًفا إلك ضـؿقر الؿخـا َ
صبقـ يف ققلـف تعـالك :ﭽ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [البؼرة-]08:
ِ
ِ
اقرتان الـ ِ
ابــ َط َرفـةٕ :كـف
أكثر
الر ِّب -قال ُ
ّاس بِؾػظ ّ
قال ابـ طرفة :قال ال ِّطقبلُ :
ـػ الرتبقــة باإلحســان
فح ُســـ فقــف وصـ ُ
تؽؾقـ ٌ
ـػ لؾجؿقــع مـــ الؿــممـقـ والؽــافريـَ ،
واإلكعا ِم طؾك سبقؾ التفققجِ لالمتثال -
* ذكر لػظ البـقـ مضـا ًفا إلـك إبـراهقؿ طؾقـف السـالم يف ققلـف تعـالك :ﭽ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ [البؼرة-]850:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـقـ
َـق ُن الـِّـدَ اء بِ َؾ ْػـظ ا ْل َبـ َ
ــ بِ َح ْض َـرة ا ْل ُؿـَـاديَ ،وك ْ
قال أبـق حقـانَ :وفـل الـِّـدَ اء ل َؿ ْ
=

8101هـ-538.8 ،
وإطــالم ،الزركؾــل ،خقــر الــديـ بـــ محؿــقد بـــ محؿــد بـــ طؾــل بـــ فــارس الزركؾــل الدمشــؼل (ت
8563هـ) ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،الطبعة الخامسة طشر 0220 ،م-004.8 ،
ومعجـؿ الؿػسـريـ ،كــقيفض ،طـادل ،ممسســة كـقيفض الثؼافقــة لؾتـللقػ والرتجؿــة والـشـر ،بقــروت،
لبـان ،الطبعة الثالثة 8126 ،هـ-48.8 ،
( )8كؽت وتـبقفـات يف تػسـقر الؼـرآن الؿجقـد ،البسـقؾل ،أبـق العبـاس أحؿـد بــ محؿـد بــ أحؿـد البسـقؾل
التقكسل (ت552هـ) ،مؿا اختصره مـ تؼققده الؽبقر طـ شقخف اإلمام ابـ طرفـة وزاد طؾقـف ،مـشـقرات
وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة ،الؿؿؾؽة الؿغربقة ،مطبعة الـجاح الجديدة ،الدار البقضاء ،الطبعـة
إولك8106 ،هـ-305.5 ،
( )0تػسقر ابـ طرفة ،ابـ طرفة- 552.1 ،
( )5تػسقر ابـ طرفة ،ابـ طرفة -34.8 ،ويـظر :روح البقان ،إسؿاطقؾ حؼل-41.8 ،
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يبَ ،و َتر ِج َئ ٌة ل ِ ْؾ َؼ ُب ِ
قلَ ،و َت ْح ِر ٌ
يؽ َو َه ٌّز ،ل ِ َؿا ُي ْؾ َؼك إِ َل ْق ِف ْؿ مِ ْـ َأ ْم ِـر
ُم َضا َف ْق ِـ إِ َل ْق ِفَ ،ت َؾ ُط ٌ
ػ َغ ِر ٌ
ْ
ا ْلؿقا َف ِ
يـ ْ ِ
اة َط َؾك ِد ِ
ػ فِل َت ْح ِصقؾِ ِف -
اإل ْس َال ِم ال ِذي َيـْ َب ِغل َأ ْن َي َت َؾط َ
َُ
* ذكر إك ُػس يف ققلف تعالك :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ [البؼرة-]005:
هـال ققـؾ :يرتبصــ ثالثـة قـروء ،كؿـا ققـؾ تـربص
قال الزمخشري :فـنن قؾـتّ :
ِ
لفــ طؾـك الـرت ُبص
هتققج ُ
أربعة أشفر؟ وما معـك ذكر إك ُػس؟ قؾت :يف ذكر إك ُػس ٌ
وزياد ُة َب ْعثّ ٕ ،ن فقف ما يستـؽػـ مــف فـقحؿؾفـ طؾـك أن يرتبصــ ،وذلـؽ أن أك ُػـس
الرجــال ،فــ ُلمِرن أن ي ْؼ َؿعـــ أك ُػ َســفـ ويغؾبـفــا طؾــك الطؿــقح
الـســاء
ُ
صــقامح إلــك ِّ

و ُيجبِر َكفا طؾك الرت ُبص -

* ذكر الؿستض َعػقـ والـساء ِ
والق ْلدان يف ققلف تعالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [الـساء-]42:
قال السعدي :هذا ٌّ
وهتقـقج لفـؿ طؾـك الؼتـال يف
حـث مِــ اهلل لعبـاده الؿـممـقـ،
ٌ
سبقؾف ،وأن ذلؽ قد تعقـ طؾقفؿ ،وتقجف الؾقم العظقؿ طؾقفؿ برتكف ،فؼـال( :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) والحـ ُ
ـال أن الؿستضــعػقـ مـــ الرجــال والـســاء والقل ـدان الــذيـ ٓ
يستطقعقن حقؾة وٓ يفتدون سبقال ،ومع هذا فؼـد كـالفؿ أطظـؿ الظؾـؿ مــ أطـدائفؿ،
ففؿ يدطقن اهلل أن يخرجفؿ مـ هذه الؼرية الظالؿ أهؾفـا ٕكػسـفؿ بـالؽػر والشـرك،
ولؾؿــممـقـ بــإذى والصــد طـــ ســبقؾ اهلل ،ومـــعفؿ مـــ الــدطقة لــديـفؿ والفجــرة-
وكصقرا يستـؼذهؿ مـ هذه الؼرية الظالؿ أهؾفا ،فصار
ويدطقن اهلل أن يجعؾ لفؿ ول ًّقا
ً
والذب طـ طقالتؽؿ وأوٓدكؿ ومحارمؽؿ،
جفادكؿ طؾك هذا القجف مـ باب الؼتال
ّ
ٓ مـ باب الجفاد الذي هق الطؿع يف الؽػـار ،فنكـف وإن كـان فقـف فضـؾ طظـقؿ ويـالم
أجرا
الؿتخؾػ طـف أطظؿ الؾقم ،فالجفاد الذي فقف استـؼاذ الؿستضعػقـ مـؽؿ أطظؿ ً
( )8البحر الؿحقط ،أبق حقان-354.8 ،
( )0الؽشاف ،الزمخشري048.8 ،
ويـظــر :التػســقر الؽبقــر ،الــرازي -152.3 ،وأكــقار التـزيــؾ ،البقضــاوي -818.8 ،ومــدارك التـزيــؾ،
الـسػل -855.8 ،والؾباب ،ابـ طادل الحـبؾل -885.1 ،وغرائب الؼرآن ،الـقسابقري-302.8 ،
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وأكرب فائدة ،بحقث يؽقن مـ باب دفع إطداء -
وجــف الؿ َثــؾ يف ققلــف تعــالك :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
* ذكــر الشــراء طؾــك ْ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ

[التقبة-]888:
صؾـب مــ الؿـممـقـ أن َي ْػـدُ وا أك ُػ َسـفؿ وأمـقا َلفؿ،
قال السؿرقـدي :معـاه :إكف
َ

الجـة -وذكَر الشراء طؾك وجف الؿ َثؾٕ ،ن
و َيخرجقا إلك الجفاد يف سبقؾ اهلل ،ل ُقثق َبفؿ َ
َ
إمقال وإك ُػ َس ُكؾفا هلل تعـالك ،وهـل طــد أهؾفـا طاريـة ،ولؽــف أراد بـف التحـريض

والرتغقـــب يف الجفـــاد ،وهـــذا كؼقلـــف :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [البؼـــرة:
- ]012
* ذكر إهؾ طؾـك لسـان امـرأة العزيـز ُمضـا ًفا إلـك طزيـز مصـر يف ققلـف تعـالك:
ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [يقسػ-]02:

قال الؼشقري :قالت« :ما َجزا ُء َم ْـ َأرا َد بِ َل ْهؾِ َؽ ُسقء ًا؟» َف ِذك ُْر إه ِؾ هاهـا غاي ُة
وتذكقر بإَ َك َػة -
هتققج الحؿ ّقة
ٌ
* اإلتقان بؾػظ (طؾك) يف ققلف تعالك :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

[هقد-]3:

قــال ابـــ طجقبــة :أي :كــؾ مــا يـ ِـد ُب طؾقفــا طــاقالً أو غقــره ،إِٓ َط َؾــك اهللِ ِر ْز ُقفــا

تػضـال وإحسـاكًا -وإكؿـا أتـك بعؾـك التـل تؼتضـل
ً
غذاؤها ومعاشفا لتؽػؾف إياه بـذلؽ
القجقب تحؼق ًؼا لقصقلف ،وهتقق ًجا طؾك التقكؾ ،وقطع القساوس فقف -
* إضافة (الدِّ يـ) إلك ضؿقر الؿخا َصبقـ طؾك لسان فرطقن يف ققلف تعالك:
( )8تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي ،ص-854
( )0بحر العؾقم ،السؿرقـدي-56.0 ،
( )5لطائػ اإلشارات ،الؼشـقري ،طبـد الؽـريؿ بــ هـقازن بــ طبـد الؿؾـؽ الؼشـقري (ت132هــ) ،تحؼقـؼ
إبراهقؿ البسققين ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ،مصر ،الطبعة الثالثة-852.0 ،
( )1البحر الؿديد ،ابـ طجقبة-226.0 ،
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ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭼ [غافر-]03:

اإل َضا َف ُة فِل َققل ِ ِفِ :
قال ابـ طاشقرَ :و ْ ِ
يض بِ َلك ُف ْؿ َأ ْو َلك بِالذ ِّب َط ِـ
(ديـَ ُؽ ْؿ) َت ْع ِر ٌ
ْ
قن فِ ِ
ِ
ِ
ِ
الدِّ ِ
او َرتِ ِف ْؿ َط ْـ َأ ْن َي ُؽ َ
يـَ ،وإِ ْن ك َ
اطا ٌة
قف ُم َر َ
َان ُه َق ديـُ ُف َأ ْي ًضاَ ،لؽـ ُف َت َجر َد فل ُم َش َ
ل ِ َح ِّ
ظ كَ ْػ ِس ِفَ ،ك َؿا َقا ُلقا ُه ْؿ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
ِ
ْ
قض -
اب َو َت ْح ِض ٌ
[إَ ْط َرافَ ]804 :و َذل َؽ ُك ُؾ ُف إِ ْل َف ٌ
* تصقير الؿغتاب بؿـ يلكؾ لحؿ أخقف ُمضا ًفا إلـك الؿخـا َصبقـ يف ققلـف تعـالك:

ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ

[الحجرات-]80:
قال السـؿقـ الحؾبـل :كــك بـذلؽ طــ تــاول إطـراض بؿـا ٓ يؾقـؼ والغقبـة،
ِ
بؿـزلة َمـ يلكؾ لحؿ أخقف مقتًا ،وفقـف مـػـرات كثقـرة – وذكـر
الؿغتاب
َف َصقر لفؿ أن
َ
هتققجا لفؿ وإلفا ًبا -
مـفا – إضافتف لؾؿخاصبقـ
ً

***

( )8التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-802.01 ،
( )0طؿدة الحػاظ يف تػسقر أشرف إلػاظ ،السؿقـ الحؾبل ،أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ يقسػ بـ
طبد الدائؿ الؿعروف بالسؿقـ الحؾبل (ت423هـ) ،تحؼقؼ محؿد باسؾ طققن السقد ،الؽتب العؾؿقة،
الطبعة إولك8184 ،هـ-82.1 ،
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املبخح الجالح
األغراض البياىيّة خلطاب التَييج يف القرآٌ اللريه
وأغــراض بقاك ّقــة كثقــرة ،ذكرهــا
أهــداف
لِخطــاب التفقــقج يف الؼــرآن الؽــريؿ
ٌ
ٌ
الؿػسرون يف معرض تػسقرهؿ لميات التل قالقا إهنا مـ بـاب خطـاب التفقـقج ،مــ
ِّ
أهؿ هذه إغراض:
ّ

اإلغضـــاب أو إلفـــاب الغضـــب ،التشـــجقع والتحـــريض واإللفـــاب والحـ ّ
ــث

ــز والتحػقــز والتـشــقط وال َب ْعــث ،التـػقــر والتحــذير
والف ّ
والتحضــقض والتحريــؽ َ
وآزدجار والت ْرك ،التحـُـ وآستعطاف وإضفار الش َػؼة ،التح ُبب والتؾ ُطػ والرت ُفؼ
والتلســػ ،التؽــذيب ،التشــقيؼ
والتػجــع
والتؾفــػ
والتــلكقس ،التعجقــز ،التحســقر
ُ
ُ
ُ
والتػخــقؿ ،آســتػظاع ،التثبقــت والــدوام ،التؼـــقط والتشـــقع والتؼبــقح ،التــقبقخ،
التعجقب ،اإلغراء ،التـبقف وطدم الغػؾة-

أوٓ :اإل ضاب أو إلفاب الغضب.
ً
مستؼال طـ خطـاب التفقـقج ،ومثـؾ طؾقـف
ً
َج َع َؾ الزركشل (اإلغضاب) خطا ًبا
بؼقلـــــف تعـــــالك :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [الؿؿتحــــة -]6:وققلـــف تعـــالك :ﭽ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ [الؽفـػ -]22:وققلـف تعـالك :ﭽ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﭼ [الـساء-]56:
وأرى ّ
أن (اإلغضاب) أو إلفـاب الغضـب ،غـرض بقـاين لخطـاب التفقـقج ،كؿـا
بعض الؿػسريـ -مـ ذلؽ:
َف َع َؾ ُ
* ققلـــف تعـــالك :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [الـقر-]0:
( )8يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-015.0 ،
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قال الزمخشـري :وققلـف (ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ) مــ بـاب التفقـقج وإلفـاب
الغضب هلل ِ
ولديـف -
* وققلف تعالك :طؾك لسـان قـقم كـقح ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ

[الؿممـقن-]01:
قــال أبــق الســعقد ( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) أي يريــدُ ْ
ـب الػضـ َـؾ طؾــقؽؿ
أن يط ُؾـ َ
ِ
ِ
ِ
لؾؿخـا َصبقـ طؾقـف
ويتؼد َمؽؿ با ِّدطاء الرسالة مع كقكف مثؾؽؿ ،وصـػقه بـذلؽ إ ضـا ًبا ُ
طؾقف السال ُم وإغرا ًء لفؿ طؾك معاداتف طؾقف السال ُم -
ّ
ثاك ًقا :التشـجقع والتحـريض واإللفـاب
والحـث والتحضـقض والتحريـؽ والفـزّ
والتحػقز والتـشقط والبعث (كؾفا بؿعـك واحد) وهذه ك ُؾفا مرادفات لؾتفققج-
مسـتؼال طــ خطـاب التفقـقج،
ً
َج َع َؾ الزركشل (التشجقع والتحـريض) خطا ًبـا
ومثؾ طؾقف بعدّ ة آيـات ،مـفـا ققلـف تعـالك :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ﭼ

[الصــػ -]1:وققلــف تعــالك :ﭽ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [آل طؿران-]802:
وأرى ّ
الؿسؿقات وأشباهفا مرادفات لخطاب التفققج ،كؿـا وردت طــد
أن هذه
ّ
كثقر مـ الؿػسريـ-

( )8الؽشاف ،الزمخشري026.5 ،
ويـظــر :مــدارك التـزيــؾ ،الـســػل -154.0 ،والتػســقر الؽبقــر ،الــرازي -584.05 ،وفتــقح الغقــب،
الطقبــل -82.88 ،ولبــاب التلويــؾ ،الخــازن -046.5 ،والبحــر الؿحــقط ،أبــق حقــان -6.5 ،والبحــر
الؿديد ،ابـ طجقبة-4.1 ،
( )0إرشاد العؼؾ السؾقؿ ،أبق السـعقد -852.3 ،ويـظـر :روح الؿعـاين ،إلقسـل -004.6 ،وروح البقـان،
إسؿاطقؾ حؼل-45.3 ،
( )5يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-015.0 ،
(مسؿقات خطاب التفققج)
( )1يراجع صػحة ( )4مـ هذا البحث-
ّ
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ثال ًثا :التـػقر والتحذير وآزدجار والت َّْرك

ـتؼال طـــ خطــاب التفقــقج ،ومثــؾ طؾقــف
َج َعـ َـؾ الزركشــل (التـػقــر) خطا ًبــا مسـ ً

بؼقلــــــف تعــــــالك :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

[الحجرات-]80:
وأرى ّ
بعـض الؿػسـريـ،
أن (التـػقر) غـرض بقـاين لخطـاب التفقـقج ،كؿـا َف َع َـؾ ُ
أغراضــا بقاك ّقــة أخــرى كالتحــذير والزجــر والتـ ْـرك -ومـــ أيــات التــل
وأضــافقا إلقــف
ً
وردت لفذه إغراض:
* ققلف تعالك :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [البؼرة-]00:
يؽ إِ َلك تَر ِك ْإَكْدَ ِ
قال أبق حقان ( :ﯟ ﯠ) جؿ َؾ ٌة حالِقةٌ ،وفِقفا مِـ التح ِر ِ
اد
َ َ َ ْ
ُ ْ َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ــ َذ ِوي ا ْل ِع ْؾـ ِ
ـؿ َوالت ْؿقِقـ ِـز َبـ ْق َـ ا ْل َح َؼــائِ ِؼ
َوإِ ْفـ َـراد اهلل بِا ْل َق ْحدَ اكقــة َمــا َٓ َي ْخ َػــكَ ،أ ْي َأ ْكـ ُت ْؿ مـ ْ
ػ ْإَ ْشق ِ
ِ ِ
اك ل ِ َؾ َطائِ ِ
اإلدر ِ
ِ
اء َو ِآ ْسـتِ ْخ َراجِ ل ِ َغ َـقامِ ِ
قـؼ
الر ْت َب ِـة التِـل َٓ َتؾِ ُ
َ
ض الـد َٓئؾِ ،فـل ُ
َو ْ ْ َ
ل ِ َؿ ْـ َت َحؾك بِ َفا َأ ْن َي ْج َع َؾ لِؾ ِف كِدًّ ا َو ُه َق َخ َؾ َؼ ُف -
* وققلـــــف تعـــــالك :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈﭼ [البؼرة-]812:
قــال الزمخشــري :وققلــف (ﮌ ﮍ ﮎ ) بعــد اإلفصــاح طـــ حؼقؼــة حالــف
الؿعؾقمة طـده يف ققلف (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) كالم وارد طؾـك سـبقؾ الػـرض والتؼـدير،
مثال بعد وضقح الربهان واإلحاصة بحؼقؼـة إمـر (ﰅ ﰆ ﰇ
بؿعـك :ولئـ اتبعتفؿ ً

ﰈ ) الؿــرتؽبقـ الظؾــؿ الػــاحش -ويف ذلــؽ لطــػ لؾســامعقـ وزيــادة تحــذير،
واستػظاع لحال مـ يرتك الدلقؾ بعـد إكارتـف ويتبـع الفـقى ،وهتقـقج وإلفـاب لؾثبـات
طؾك الحؼ -
( )8يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-016.0 ،
( )0البحر الؿحقط ،أبق حقان-830.8 ،
( )5الؽشاف ،الزمخشري-025.8 ،
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كؾحظ هــا أن الزمخشـري اسـتـبط أكثـر مــ غـرض بقـاين لفـذه أيـة ،كـالؾطػ
والتحذير وآستػظاع والثبات-
* وققلــــــف تعــــــالك :ﭽﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

[إطراف-]51:
ِ
اب لِؾرس ِ
قل َأ ْو لِؾسامِ ِع
قال أبق حقان( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) خ َط ٌ
ُ
ِ
ـلل مــ َأجـرم ،وفِ ِ
قـف إِي َؼ ٌ
ـػ ك َ
ـار َأ ْن َت ْسـ ُؾ َؽ َه ِـذ ِه ْإُمـ ُة َه َـذا
قِصت َُف ْؿ َك ْق َ
َـان َم ُ َ ْ ْ َ َ َ
ـاظ َوازْ د َج ٌ
ا ْل َؿ ْس َؾ َؽ -

راب ًعا :التحـُّـ وآستعطا وإضفار َّ
الش َػ َؼة.
مسـتؼال طــ خطـاب التفقـقج،
ً
َج َع َؾ الزركشل (التحـُـ وآستعطاف) خطا ًبـا
وتابعــف الســققصل

طؾــك هــذا ،ومــثال طؾقــف بؼقلــف تعــالك :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﭼ [الزمر-]25:
وأرى أن (التحــــُـ وآســـتعطاف) وإضفـــار الشـــػؼة أغـــراض بقاكقـــة لخطـــاب
بعض الؿػسريـ ،ومـ أيات القاردة طؾك هذه إغراض:
التفققج ،كؿا َف َع َؾ ُ
* ققلــــف تعــــالك :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ

[البؼرة-]055:
ـقػ ْإَو َٓد إِ َلــك ا ْلقالِــدَ ِ
ِ
ات َتـْبِ ًقفــا َط َؾــك َشـ َػ َؼتِ ِف َّـ َط َؾــك
َ
قــال أبــق حقــانُ :ثــؿ ُأضـ َ ْ ُ
ْإَ ْو َٓ ِدَ ،و َه ًّزا َل ُفـ َو َح ًّثا َط َؾك ْ ِ
اإل ْر َضا ِع -

( )8البحر الؿحقط ،أبق حقان-825.2 ،
( )0يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-022.0 ،
( )5يـظر :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل-882.5 ،
( )1البحر الؿحقط ،أبق حقان-221.0 ،
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خامسا :التح ُّبب والتؾ ُّطػ والتر ُّفؼ والتلكقس.
ً
َج َع َــؾ الزركشــل (التح ُبــب)

الســققصل

مســتؼال طـــ خطــاب التفقــقج ،وتابعــف
ً
خطا ًبــا

طؾــك هــذا ،ومــثال لــف بؼقلــف تعــالك :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ [مــريؿ -]10:وققلــف تعــالك :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [لؼؿــان-]83:
وققلف تعالك :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ [صف-]61:
وأرى ّ
بعـض الؿػسـريـ،
أن (التح ُبب) غرض بقاين لخطاب التفقـقج ،كؿـا َف َع َـؾ ُ
وأضافقا إلقف التؾ ُطػ والرت ُفؼ والتلكقس ،ومـف:
* ققلـــــــــف تعـــــــــالك :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ

[الؿائدة-]41:

وطال بِفؿ بتحضقضف إياهؿ طؾـك التقبـة وصؾـب
قال ابـ ططقة :ثؿ رفؼ َجؾ َ

وتلكقسـا لفـؿ لقؽقكـقا
الؿغػرة ،ثؿ وصػ كػسف بالغػران والرحؿة استجال ًبا لؾتـائبقـ
ً
طؾك ثؼة مـ آكتػاع بتقبتفؿ -
* ققلف تعالك :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﭼ [الؼؿر-]82:
ِ
آدكار ،فقف مل َصػ ٌة جؿقؾ ٌة مِـ اهلل ل ِ ِع ِ
باده -
قال ابـ جزيَ :ت
ٌ
َ
حضقض طؾك ِّ
ُ

سادسا :التعجقز.
ً

مسـتؼال طــ خطـاب التفقـقج ،ومث َـؾ طؾقـف
ً
َج َع َؾ الزركشـل (التعجقـز) خطا ًبـا

بؼقلف تعالك :ﭽﯪ ﯫﯬ ﯭﭼ[البؼرة -]05:وققلف تعالك:ﭽﭣ ﭤﭥﭼ

[الطقر -]51:ووافؼف السققصل طؾك هذا ،ومثؾ طؾقف بأية إولك فؼط-
وأرى ّ
بعـض الؿػسـريـ-
أن (التعجقز) غرض بقاين لخطاب التفقـقج ،كؿـا َف َع َـؾ ُ
( )8يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-022.0 ،
( )0يـظر :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل-882.5 ،
( )5الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة-000.0 ،
( )1التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابـ جزي501.0 ،
( )2يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-022.0 ،
( )3يـظر :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل-882.5 ،
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ومـ ذلؽ:
* ققلف تعالك :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [البؼرة]01:
ػقسفؿ ،ل ِ
حريؽ لِـُ ِ
َ
ٌ
قؽـقن
قال ابـ ططقة :ويف ققلف( :ﯺ ﯻ) إثار ٌة ل ِ ِف َؿ ِؿ ِفؿ و َت
َط ْجزُ هؿ َب ْعدَ َ
ذلؽ أبدَ ع -
* وققلـــف تعـــالك :ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ [الؽفػ-]82:
قال الؼرصبل :ققلف تعالك( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) أي قال بعضـفؿ
لبعض :همٓء ققمـا أي أهؾ طصركا وبؾـدكا ،طبـدوا إصــام تؼؾقـدً ا مــ غقـر حجـة-
(ﯻ) أي هـ ّـال( -ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) أي بحجــة طؾــك طبــادهتؿ الصـــؿ -وققــؾ:
هال أقامقا ب ّقـة طؾك إصــام يف كقهنـا آلفـة ،فؼـقلفؿ:
(ﯽ) راجع إلك ألفة ،أي ّ
(ﯻ) تحضــقض بؿعـــك التعجقــز ،وإذا لــؿ يؿؽـــفؿ ذلــؽ ٓ يجــب أن يؾتػــت إلــك
دطقاهؿ -

والتلسػ.
والتػجع
والتؾفػ
ساب ًعا :التحسقر
ُّ
ُّ
ُّ
مستؼال طـ خطاب التفققج ،ومثؾ
ً
والتؾفػ) خطا ًبا
َج َع َؾ الزركشل (التحسقر
ُ
لف بؼقلف تعالك :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗﭼ [آل طؿران-]886:
بعـض
وأرى أن (التحسقر
والتؾفـػ) غـرض بقـاين لخطـاب التفقـقج ،كؿـا َف َع َـؾ ُ
ُ
والتلسػ -ومـ ذلؽ:
التػجع
الؿػسريـ ،وأضافقا لف:
ُ
ُ
* ققلـف تعـالك :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ

[هقد-]883:
التػجــع طؾــقفؿ ،وهــق
قــال الســؿقـ الحؾبــل« :لــقٓ» تحضقضــق ٌة دخؾفــا معـــك
ُّ
( )8الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة -824.8 ،ويـظر :التػسقر الؽبقر ،الرازي-051.8 ،
( )0الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل -533.82 ،ويـظر :التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابـ جزي-132.8 ،
( )5يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-028.0 ،
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ِ
مجاز ققلف تعالك :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫﭼ [يس- ]52:
قريب مِ ْـ
ٌ
ػجـع
وقال الثعالبلَ :ف َؾ ْقٓ :هل التل لؾتحضقض ،لؽـ يؼرتن هبـا هــا َم ْعـَـك الت ُّ
أن يؼع مـ الب َشر َط َؾك هذه إُم ِؿ التل لؿ ِ
هتتد ،وهذا كحق ققلـف
َ
والتلسػ الذي يـبغل ْ َ
َ
ُّ
سبحاكف :ﭽﭩ ﭪ ﭫﭼ [يس- ]52:

ثامـًا :التؽذيب.
مستؼال طـ خطاب التفققج ،وم ّثؾ لف بؼقلف
ً
َج َع َؾ الزركشل (التؽذيب) خطا ًبا
تعـالك :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ [آل طؿـران -]65:وققلـف تعـالك:
ﭽﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [إكعام-]822:
غقر ُم ٍّ
ستؼؾ طـف-
وأرى أن
(التؽذيب) ٌ
َ
غرض بقاينٌّ لخطاب التفققجُ ،

تاس ًعا :التشقيؼ والتػخقؿ.
ورد خطــاب التفقــقج يف الؼــرآن الؽــريؿ ،والغــرض مـــف تشــقيؼ الؿخــا َصبقـ،
مـ ذلؽ:
* ققلف تعالك :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [ص-]08:
ـب والتشـ ُ
ـقيؼ إلــك
قـال البقضــاوي ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) اســتػفا ٌم معـــاه التعجقـ ُ
ِ
استؿاطف -
* وققلـــف تعـــالك :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﭼ [آل طؿران-]82:
إثـر مـا بـ ّقـ َ
شـلن ُم ْ
زخ َرفـات الــدكقا
قـال أبـق السـعقد ( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) َ
ِ
ً
طؾقـف وسـؾؿ
أمـر الـبـل صـؾك اهلل
وذكر ما طـده تعـالك مِــ ُح ْســ الؿـلب
إجؿـآ َ ،
( )8الدر الؿصقن ،السؿقـ الحؾبل-100.3 ،
( )0الجقاهر الحسان ،الثعالبل-524.5 ،
( )5يـظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-028.0 ،
( )1أكقار التـزيؾ ،البقضاوي -04.2 ،ويـظر :لباب التلويؾ ،الخازن-51.1 ،
( )2يشقر إلـك أيـة التـل قبؾفـا ،وهـل ققلـف تعـالك ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

=

252

ِ
طاب ال َّت ْفقِقج يف ال ُؼ ْر ِ
آن ال َؽرِي ِؿ – دراسة مقضقطقة
خ ُ

د .طؿر بـ طبدالعزيز بقريـل

ـاب لؾجؿقــع ،والفؿــز ُة
بتػاصــقؾ ذلــؽ
الؿجؿــؾ لؾـــاس مبالغـ ًة يف الرتغقــب -والخطـ ُ
َ
ّ
الؿستؾذات الؿز ّيـة لؽؿ ،وإهبام
لؾتؼرير ،أي َأ ُأخربُكؿ بؿا هق خقر مؿا ُف ِّصؾ مـ تؾؽ
ِ
والتشقيؼ إلقف -
الخقر لتػخق ِؿ شلكِف

طاشرا :آستػظاع.
ً
ورد خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ ،والغرض مـف آستػظاع ،مـ ذلؽ:
* ققلف تعالك :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﭼ [البؼرة-]812:
قــال الزمخشــري :وققلــف (ﮌ ﮍ ﮎ ) بعــد اإلفصــاح طـــ حؼقؼــة حالــف
الؿعؾقمة طـده يف ققلف (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) كالم وارد طؾـك سـبقؾ الػـرض والتؼـدير،
مثال بعد وضقح الربهان واإلحاصة بحؼقؼـة إمـر (ﰅ ﰆ ﰇ
بؿعـك :ولئـ اتبعتفؿ ً

ﰈ ) الؿــرتؽبقـ الظؾــؿ الػــاحش -ويف ذلــؽ لطــػ لؾســامعقـ وزيــادة تحــذير،
واستػظاع لحال مـ يرتك الدلقؾ بعـد إكارتـف ويتبـع الفـقى ،وهتقـقج وإلفـاب لؾثبـات
طؾك الحؼ -

حادي طشر :التثبقت والدوام.
ورد خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ ،والغرض مـف التثبقت والدوام ،مـ ذلؽ:
* ققلـــــف تعـــــالك :ﭽ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       

     ﭼ [يقكس-]62,61:
قال الزمخشري ( :﯀ ﯁ ﯂ )( ،      ) أي
=

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶

﮷ ﮸ ﮹ ﭼ [آل طؿران-]81:
( )8إرشاد العؼؾ السؾقؿ ،أبق السعقد-82.0 ،
( )0الؽشاف ،الزمخشري-025.8 ،
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فاث ُبت َو ُد ْم طؾك ما أكت طؾقف مـ اكتػاء الؿرية طـؽ والتؽذيب بليـات اهلل -ويجـقز أن
يؽقن طؾك صريؼة التفققج واإللفاب ،كؼقلف ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [الؼصص -]54,53:ولزيادة التثبقت ِ
والعصؿة -

ثاين طشر :التؼـقط والتشـقع والتؼبقح.
ورد خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ ،والغرض مـف التؼـقط والتشـقع والتؼبـقح،
مـ ذلؽ:
* ققلـــف تعـــالك :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮼ﭼ [الزمر-]32:
قـــال أبـــق الســـعقد( :﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼) كـــال ٌم وار ٌد طؾـــك
اإلشـراك و ُق ِ
ِ
ِ
واإليذان ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بحـف،
شـاطة
بغاية
الؽػرة،
الرس ِؾ وإقـاط
صريؼة
الػرض لتفققجِ ُ
بحقث يـفك طـف مـ ٓ يؽا ُد يؿؽـ ْ
ُ
يباشره فؽقػ بِ َؿـ َطدا ُه -
أن
وكقكِف
َ

ثالث طشر :التقبقخ.
ورد خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ ،والغرض مـف التقبقخ ،مـ ذلؽ:
* ققلــــف تعــــالك :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﭼ [التقبة-]85:
قــــال الؼرصبــــل( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) تــــقبقخ ،وفقــــف معـــــك
التحضقض -

( )8الؽشاف ،الزمخشري-542.0 ،
ويـظر :أكقار التـزيؾ ،البقضاوي -805.5 ،ومدارك التـزيؾ ،الـسػل -18.0 ،وإرشـاد العؼـؾ السـؾقؿ،
أبق السعقد-13.0 ،
( )0إرشاد العؼؾ السؾقؿ ،أبق السعقد-030.4 ،
ويـظر :البحر الؿديد ،ابــ طجقبـة -66.2 ،وروح البقـان ،إسـؿاطقؾ حؼـل -855.5 ،وروح الؿعـاين،
إلقسل-045.80 ،
( )5الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل-53.5 ،
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رابع طشر :التعجقب.
ورد خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ ،والغرض مـف التعجقب ،مـ ذلؽ:
* ققلــف تعــالك :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [الشعراء-]02,05:

ِ
ــ ِخ َط ِ
قسـك،
قال ابـ طاشقر( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)َ ،أ ْط َر َض ف ْر َط ْـق ُن َط ْ
ـاب ُم َ
ش مِـ حقل ِ ِف ،و ُهؿ َأ ْه ُؾ مجؾِ ِس ِفَ ،فاس َت ْػفؿفؿ اسـتِ ْػفام َتعج ٍ ِ
ِ
ــ
ـب م ْ
ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُّ
َ ْ
اس َت َث َار ُك ُػ َ
قس ا ْل َؿ َ ْ َ ْ َ ْ
َو ْ
ِ
ِ
قجــا
َحــال ِ ِف ْؿَ ،ك ْقـ َ
ـؿ َي ْسـتَؿ ْع ُف َت ْفقِ ً
قســكَ ،فـَــز َل ُف ْؿ َمـ ِْز َل ـ َة َمـ ْ
ــ َلـ ْ
ـؿ َي ْسـتَؿ ُعقا َمــا َقا َلـ ُف ُم َ
ـػ َلـ ْ
ـل اسـتِؿ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اط ِف ْؿ
قسكَ ،ف َسـؾ َط آ ْسـت ْػ َفا َم َط َؾـك َك ْػ ِ ْ َ
لـُ ُػقس ِف ْؿ ،ك َْل َٓ َتت ََؿؽ َـ مـ ُْف ْؿ ُحج ُة ُم َ
اط ِفؿ وسـ ُؽقتِ ِفؿ ي ْؼت َِضـل التعج ِ
ال ِ ِ
كَؿا َت َؼدم -و َه َذا التعج ِ
ِ
َـال ِم
ــ ك َ
ـب م ْ
َ ُ َ
َ ُ ُ
َ َ
ْ َ
است َؿ ْ َ ُ
ب م ْـ َح ْ
َ
يؼ َفحقى ا ْل ِ
اب َف ُف َق كِـَا َي ٌة َط ْـ َت َع ُج ٍ
خ َط ِ
ب َ
آخ َر -
قسك بِ َط ِر ِ ْ َ
ُم َ

خامس طشر :اإل راء.
ورد خطاب التفققج يف الؼرآن الؽريؿ ،والغرض مـف اإلغراء ،مـ ذلؽ:
* ققلف تعالك :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ [البؼرة-]862:
ِ ِ
يـ ِهؿ ُت ُفؿ قِت َُال ْ ِ
اإل ْس َال ِم َو َأ ْهؾِ ِفَ ،أ ْي
قج َوإِ ْ َرا ٌء بِ ْإَ ْطدَ اء الذ َ
قال ابـ كثقرُ :ه َق َت ْفقِ ٌ
ْ
ؾقهؿ َأ ْك ُت ْؿ -
كؿا يؼاتِ ُؾقكَؽؿ فا ْق ُت ُ
* وققلــف تعــالك :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﭼ [التقبة-]85:
ِ
ِ ِ
قـ
وتح ِضـ ٌ
الؿشـ ْـرك َ
ـقج ْ
قــال ابـــ كثقــرَ :و َهـ َـذا َأ ْي ًضــا َت ْفقِـ ٌ
ـقض وإ ْ ــرا ٌء ط َؾــك قتــال ُ
ِ
ِ
ِ
يـ َهؿقا بِنِ ْخراجِ الرس ِ
قل مِ ْـ َمؽ َة -
الـاك َ
ُ
َ
ثقـ بِ َل ْيؿاك ِفؿ الذ َ ُ

( )8التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-885.86 ،
( )0تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر -554.8 ،ويـظر :محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل-24.0 ،
( )5تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر -825.1 ،ويـظر :محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل-526.2 ،
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سادس طشر :التـبقف وطدم الغػؾة.
ورد خطــاب التفقــقج يف الؼــرآن الؽــريؿ ،والغــرض مـــف التـبقــف وطــدم الغػؾــة،
مـ ذلؽ:
* ققلـــــف تعـــــالك :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ [الحجرات-]0:
ِ
ِ
لتجديـد
قال الزمخشري :إطادة الـداء طؾقفؿ :اسـتدطا ٌء مــفؿ
آستبصـار طــدَ
ِ
ـؿ ِ
طـاب ِ
ُك ِّؾ ِخ ٍ
لؽـؾ ُح ْؽ ٍ
اإلكصـات ِّ
ٌ
حريـؽ مــفؿ لـ ّل يػتـروا
كـاز ٍل ،و َت
وار ٍد ،و َتطريـ ُة
ويغػؾقا طـ تل ُمؾِفؿ وما أخذوا بف طـد حضقر مجؾس رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
الجدوى يف ِديـ ِ ِفؿ -
مـ إدب الذي الؿحافظة طؾقف تعقد طؾقفؿ بعظقؿ َ
* وققلف تعالك :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [الرحؿـ-]83:
تـبقفـا لؾـػـقس
قال ابــ ططقـة:
وكـرر ققلـف( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) تلكقـدً ا أو ً
ّ

وتحري ًؽا لفا ،وهذه صريؼة مـ الػصاحة معروفة ،وهل مـ كتاب اهلل يف مقاضـع ،ويف
حديث الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ،ويف كـالم العـرب وذهـب قـقم مــفؿ ابــ قتقبـة
كر َر التقققػ مـع كـؾ
وغقره إلك أن هذا التؽرار إكؿا هق لؿا اختؾػت الـِّ َع ُؿ الؿذكقر ُة ّ
واحــدة مـفــا ،وهــذا حســـ -قــال الحســقـ بـــ الػضــؾ :التؽــرار لطــرد الغػؾــة وٓ
تلكقد -

***

( )8الؽشاف ،الزمخشري -528.1 ،ويـظر :مدارك التـزيؾ ،الـسػل- 514.5 ،
( )0الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة-003.2 ،
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اخلامتة
أهؿ الـتائج والتقصقات:
أختؿ هذا البحث بؿا تقص ْؾ ُت فقف إلك ّ

أوٓ :أهؿ الـتائج.
ً

 -8يؼصدُ ِ
بخطاب التفققج يف الؼـرآن الؽـريؿ طؾـك آ ّتسـاع :كَـال ُم اهللِ َتعـالك يف
ُ َ
ـب بِلسـالقب م ْخصقص ٍـة لِتَح ِر ِ
ال ُؼ ِ
لؾؿ َؽؾػـقـ طؾـك ِج َفـة الط َؾ ِ
رآن ال َؽ ِ
يـؽ
ْ
َ َ ُ َ
ريؿ َ
الؿقج ُف ُ
قس ِفؿ وح ِّثفا وبعثفا طؾك آستِ ِ
ُك ُػ ِ
جابة َلف-
َ َ ََْ
ْ
 -0جــاء خطــاب التفقــقج يف الؼــرآن الؽــريؿ طؾــك أســالقب طديــدة مـــ أبرزهــا:
الشـــرط ،والـفـــل ،وإمـــر ،وآســـتػفام ،والــــداء ،والـػـــل ،والحصـــر ،والتلكقـــد،
والتخصقص بالذكر -وقد يليت الخطاب القاحد طؾك أكثر مـ أسؾقب-
 -5أو ُل َمـ تؽؾؿ يف أكقاع الخطاب يف الؼـرآن الؽـريؿ هـق اإلمـام ابــ الجـقزي
الؿتقىف سـة (264هـ) يف كتابف (الؿدهش)  ،ولؿ يذكر بقـفا خطاب التفققج -ثـؿ جـاء
وتقسـع يف بقـان أكـقاع الخطـاب يف الؼـرآن،
اإلمام الزركشل الؿتقىف سـة (461هــ)،
ّ
كقطا مـ وجقه خطابات
حقث ذكر يف كتابف (الربهان يف طؾقم الؼرآن) أكثر مـ ثالثقـ ً
الؼرآن الؽريؿ ،وهق ّأول مـ أضاف إلقفـا خطـاب التفقـقج -ثـؿ تابعـف يف ذلـؽ اإلمـام
السققصل الؿتقىف سـة (688هـ) يف كتابف (اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن) ،حقث كؼؾ وجـقه
الخطابات طـ اإلمام الزركشل مع بعض آختالفات القسقرة -وجؿقع همٓء إئؿـة
يقضـحقا أغراضـفا البقاكقـة،
يعرفقا بخطابات الؼرآن ،ولؿ يذكروا أسـالقبفا ،ولـؿ ِّ
لؿ ِّ

وإكؿا اكتػقا بذكر كقع الخطاب مع التؿثقؾ طؾك كؾ كقع بليات مـ الؼرآن الؽريؿ-
راد ٍ
طاب التفققجُ ،تعـدُ م ِ
قات ُأخرى ِ
رون مسؿ ٍ
لخ ِ
فـات لـف ،ومــ ذلـؽ:
َ ُ
َ
َ -1ذك ََر الؿ َػ ِّس َ ُ َ
اإللفـــاب ،والتحضـــقض ،والتحـــريض ،والتحريـــؽ ،والتحػقـــز ،والتشـــجقع ،والتـشـــقط،
والحـ ّ
الؿالحـــظ أن معظـــؿ هـــذه
ــث ،وال َب ْعـــث ،والفـ ّــز ،واإلغضـــاب ،والتشـــقيؼ -ومــــ
َ
ِ
أغراضا بقاكقة ْ
طاب التفققج-
الؿسؿقات إكّؿا تصؾح ٕن تؽقن
ً
يخ ُر ُج إلقفا خ ُ
َ
ِ
يــدفع
لخطــاب التفقــقجِ أهؿقــ ٌة كبقــر ٌة يف ففــؿ الؿــراد مـــ الؽــالم ،حقــث
-2
ُ
ِ
كػـس
ب طؾك آستجابة لؿا يريده الؿتؽ ِّؾؿ ،وذلؽ لؿا يثقره هذا الخطاب يف
الؿخا َص َ
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الؿخا َص ِ
الفـز والتحريـؽ -ثـؿ إن يف معرفـة أسـالقب خطـاب التفقـقج وأكقاطفـا
ب مـ ّ
ِ
وتؽؿـ
كبقر طؾك تطبقؼ هذه إسالقب وتقضقػفا يف خطاب الؿتؽ ِّؾؿ-
ُ
وأدواهتا باط ٌث ٌ
يخـرج إلقفـا هـذا
أيضا يف القققف طؾك إغراض البقاكقة التـل
أهؿقة خطاب التفققج ً
ُ
الخطاب ،إذ بؿعرفتفا تتج ّؾك الؿعاين الؿرادة مـف-
أهؿفـا:
أهـداف
 -3لِخطاب التفقـقج يف الؼـرآن الؽـريؿ
ٌ
ٌ
وأغـراض بقاك ّقـة كثقـرةّ ،
ّ
والف ّـز
اإلغضاب ،التشجقع والتحريض واإللفاب
والحث والتحضـقض والتحريـؽ َ
ـــرك ،التحــــُـ
والتحػقـــز والتـشـــقط وال َب ْعـــث ،التـػقـــر والتحـــذير وآزدجـــار والت ْ
وآســتعطاف وإضفــار الشــ َػؼة ،التح ُبــب والتؾ ُطــػ والرت ُفــؼ والتــلكقس ،التعجقــز،
والتلسـػ ،التؽـذيب ،التشـقيؼ والتػخـقؿ ،آسـتػظاع،
والتػجـع
والتؾفػ
التحسقر
ُ
ُ
ُ
التثبقــت والــدوام ،التؼـــقط والتشـــقع والتؼبــقح ،التــقبقخ ،التعجقــب ،اإلغــراء ،التـبقــف
وطدم الغػؾـة -وقـد يـليت الخطـاب القاحـد لتحؼقـؼ أكثـر مــ غـرض بالغـل ،يحـدّ ده
السقاق وإسؾقب-

ثاك ًقا :أهؿ التقصقات.
 -8العـايــة بدراســة الخطــاب الؼــرآين طؾــك وجــف العؿــقم ،مـــ حقــث أســالقبف
وأغراضف البقاكقة-
 -0العـايــة بدراســة خطــاب التفقــقج يف الؼــرآن الؽــريؿ طؾــك وجـف الخصــقص،
ودراستف دراسة أسؾقبقة مؼاركة بقـ البالغققـ والؿػسريـ والباحثقـ يف طؾقم الؼرآن-
خطـاب التفقـقجِ الؿت ِ
ّجـف لؾـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ
 -5آهتؿام بؿسللة :هؾ
ُ

ؼصدُ بف ُأمتف؟
ؼصدُ بف هق ،أو ُت َ
ُي َ

ـائال اهلل تعــالك أن يتؼبــؾ مـّــل هــذا
وبعــد ،ففــذا مــا تقســر لــل يف هــذا البحــث ،سـ ً
رب
العؿـؾ ،وأن يرزقـــل اإلخـالص يف الؼــقل والعؿــؾ ،وآخـر دطقاكــا أن الحؿــد هلل ِّ
العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كب ّقـا محؿد ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ-
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املصادر واملراجع
-8

اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل ،طبد الرحؿـ بــ أبـل بؽـر جـالل الـديـ
السققصل (ت688هـ) ،تحؼقؼ محؿد أبل الػضؾ إبـراهقؿ ،الفقئـة الؿصـرية
العامة لؾؽتاب8561 ،هـ-

-0

اإلحؽام يف أصقل إحؽام ،أمدي ،أبق الحسـ سـقد الـديـ طؾـل بــ أبـل
طؾل بـ محؿد بـ سالؿ الثعؾبل أمدي (ت358هــ) ،تحؼقـؼ طبـد الـرزاق
طػقػل ،الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،دمشؼ-

-5

إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد ،محؿد بـ محؿد
ابـ مصطػك العؿادي (ت650هـ) ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-

-1

أســاس البل ــة ،الزمخشــري ،أبــق الؼاســؿ محؿــقد بـــ طؿــرو بـــ أحؿــد
الزمخشري جـار اهلل (ت255هــ) ،تحؼقـؼ محؿـد باسـؾ طقـقن السـقد ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك 8186 ،هـ-

-2

أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ،الشـؼقطل ،محؿد إمقـ بـ محؿـد
الؿختــار بـــ طبــد الؼــادر الجؽـــل الشـــؼقطل (ت8565هـــ) ،دار الػؽــر،
بقروت8182 ،هـ-

-3

إطـلم ،الزركؾـل ،خقـر الـديـ بــ محؿـقد بــ محؿـد بــ طؾـل بــ فــارس
الزركؾــل الدمشــؼل (ت 8563هـــ) ،دار العؾــؿ لؾؿاليــقـ ،بقــروت ،الطبعــة
الخامسة طشر 0220 ،م-

-4

أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي ،كاصر الديـ أبق سـعقد طبـد اهلل بــ
طؿــر بـــ محؿــد الشــقرازي البقضــاوي (ت 352هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد طبــد
الـرحؿـ الؿرطشــؾل ،دار إحقــاء الــرتاث العربــل ،بقــروت ،الطبعــة إولــك،
8185هـ-

-5

أوضــح التػاســقر ،الخطقــب ،محؿــد محؿــد طبــد الؾطقــػ بـــ الخطقــب
(ت8120هـ) ،الؿطبعة الؿصرية ومؽتبتفا ،الطبعة السادسة8555 ،هـ-
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-6

أيسر التػاسقر لؽلم العؾل الؽبقر ،الجزائري ،جابر بـ مقسك بـ طبد الؼادر
ابـــ جــابر أبــق بؽــر الجزائــري ،مؽتبــة العؾــقم والحؽــؿ ،الؿديـــة الؿـــقرة،
الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،الطبعة الخامسة8101 ،هـ-

 -82بحر العؾقم ،السؿرقـدي ،أبق الؾقث كصر بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ إبـراهقؿ
الســـؿرقـدي (ت545هــــ) ،تحؼقـــؼ طؾـــل معـــقض وآخـــرون ،دار الؽتـــب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8185 ،ه-
 -88البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف ،الزركشل ،أبق طبد اهلل بدر الـديـ محؿـد بــ
طبــد اهلل بـــ هبــادر الزركشــل (ت461هـــ) ،دار الؽتبــل ،الطبعــة إولــك،
8181هـ-
 -80البحر الؿحقط يف التػسقر ،أبق حقان ،محؿد بـ يقسػ بـ طؾل بـ يقسـػ
ابـ حقان أثقر الديـ إكدلسل (ت412هـ) ،تحؼقؼ صـدقل محؿـد جؿقـؾ،
دار الػؽر ،بقروت ،ط8102 ،8هـ-
 -85البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقـد ،ابــ طجقبـة ،أبـق العبـاس أحؿـد بــ
محؿـــد بــــ الؿفـــدي بــــ طجقبـــة الحســــل إكجـــري الػاســـل الصـــقيف
(ت8001هـــ) ،تحؼقــؼ أحؿــد طبــد اهلل الؼرشــل رســالن ،الـاشــر :الــدكتقر
حسـ طباس زكل ،الؼاهرة8186 ،هـ-
 -81البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،أبق طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبـد اهلل
ابـ هبـادر الزركشـل (ت461هــ) ،تحؼقـؼ محؿـد أبـق الػضـؾ إبـراهقؿ ،دار
إحقــاء الؽتــب العربقــة طقســك البــابل الحؾبــل وشــركائف ،الطبعــة إولــك،
8543هـ-
 -82بصائر ذوي التؿققز يف لطائػ الؽتاب العزيز ،الػقروزأبادي ،مجد الديـ أبق
صـاهر محؿـد بــ يعؼـقب الػقروزآبـادي (ت584هــ) ،تحؼقـؼ محؿـد طؾـل
الـجار ،الـاشر :الؿجؾس إطؾـك لؾشـمون اإلسـالمقة ،لجــة إحقـاء الـرتاث
اإلسالمل ،الؼاهرة-
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 -83التحرير والتـقير «تحرير الؿعـك السـديد وتــقير العؼـؾ الجديـد مــ تػسـقر
الؽتاب الؿجقد» ،ابـ طاشقر ،محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ
طاشقر التقكسل (ت 8565هـ) ،الدار التقكسقة لؾـشر ،تقكس8651 ،هـ-
 -84التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابـ جزي الؽؾبل ،أبق الؼاسـؿ محؿـد بــ أحؿـد بــ
محؿد بـ طبد اهلل الغركاصل (ت418هـ) ،تحؼقؼ الدكتقر طبد اهلل الخالدي،
كشر شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ ،بقروت ،الطبعة إولك8183 ،ه-
 -85تػسقر ابـ طرفة ،ابـ طرفة ،محؿد بـ محؿـد ابــ طرفـة الـقرغؿل التقكسـل
الؿــالؽل أبــق طبــد اهلل (ت525هـــ) ،تحؼقــؼ جــالل إســققصل ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك0225 ،م-
 -86تػســـقر الجللـــقـ ،الؿحؾـــل ،جـــالل الـــديـ محؿـــد بــــ أحؿـــد الؿحؾـــل
(ت531هــــ) ،وجـــالل الـــديـ طبـــد الـــرحؿـ بــــ أبـــل بؽـــر الســـققصل
(ت688هـ) ،دار الحديث ،الؼاهرة ،الطبعة إولك-
 -02تػســقر الؼــرآن العظــقؿ ،ابـــ كثقــر ،أبــق الػــداء إســؿاطقؾ بـــ طؿــر بـــ كثقــر
الؼرشل البصري ثؿ الدمشـؼل (ت441هــ) ،تحؼقـؼ محؿـد حسـقـ شـؿس
الديـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8186 ،هـ-
 -08التػسقر الؽبقر ،الرازي ،أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ الحســ بــ الحسـقـ
التقؿل الرازي الؿؾؼب بػخر الديـ الرازي خطقـب الـري (ت323هــ) ،دار
إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة الثالثة8102 ،هـ-
 -00التؿفقد يف تخريج الػروع طؾك إصقل ،اإلسـقي ،طبد الرحقؿ بـ الحســ
الشافعل أبق محؿد جؿال الديـ (ت440هـ) ،تحؼقؼ د-
ابـ طؾل اإلسـقي
ّ
محؿد حسـ هقتق ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،الطبعة إولك8122 ،هـ-

 -05تفذيب الؾغة ،إزهري ،محؿد بـ أحؿد بـ إزهري الفروي أبـق مـصـقر
(ت542هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد طــقض مرطــب ،دار إحقــاء الــرتاث العربــل،
بقروت ،الطبعة إولك0228 ،م-
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 -01تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسـقر كـلم الؿــان ،السـعدي ،طبـد الـرحؿـ بــ
كاصر بــ طبـد اهلل السـعدي (ت8543هــ) ،تحؼقـؼ طبـد الـرحؿـ بــ معـال
الؾقيحؼ ،ممسسة الرسالة ،الطبعة إولك8102 ،هـ-
 -02جامع البقان يف تػسقر الؼرآن ،اإليجل ،محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ
طبد اهلل الحسـل الحسقـل ِ
شـافعل (ت622هــ) ،الؽتـب العؾؿقـة،
اإليجل ال
ّ
بقروت ،الطبعة إولك8101 ،هـ-
 -03الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل ،أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بــ أبـل بؽـر
ابـ فرح إكصاري الخزرجل شؿس الديـ الؼرصبل (ت348هــ) ،تحؼقـؼ:
أحؿــد الــربدوين وإبــراهقؿ أصػــقش ،دار الؽتــب الؿصــرية ،الؼــاهرة ،الطبعــة
الثاكقة8551 ،هـ-
 -04جؿفــرة الؾغــة ،ابـــ دريــد ،أبــق بؽــر محؿــد بـــ الحســـ بـــ دريــد إزدي
(ت508هـــ) ،تحؼقــؼ رمــزي مـقــر بعؾبؽــل ،دار العؾــؿ لؾؿاليــقـ ،بقــروت،
الطبعة إولك8654 ،م-
 -05الجقاهر الحسان يف تػسقر الؼرآن ،الثعالبل ،أبق زيد طبد الرحؿـ بـ محؿـد
ابـــ مخؾــقف الثعــالبل (ت542هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد طؾــل معــقض وطــادل
أحؿد طبـد الؿقجـقد ،دار إحقـاء الـرتاث العربـل ،بقـروت ،الطبعـة إولـك،
8185هـ-
 -06ال ـدر الؿصــقن يف طؾــقم الؽتــاب الؿؽـــقن ،الســؿقـ الحؾبــل ،أبــق العبــاس
شفاب الديـ أحؿد بـ يقسػ بــ طبـد الـدائؿ الؿعـروف بالسـؿقـ الحؾبـل
(ت423هـ) ،تحؼقؼ الدكتقر أحؿد محؿد الخراط ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ-
 -52رفع الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب ،السبؽل ،تاج الديـ طبـد القهـاب
ابـ تؼل الـديـ السـبؽل (ت448هــ) ،تحؼقـؼ طؾـل محؿـد معـقض ،طـادل
أحؿد طبد الؿقجقد ،طالؿ الؽتب ،لبـان ،الطبعة إولك8186 ،هـ-
 -58روح البقان ،إسؿاطقؾ حؼـل ،بــ مصـطػك اإلسـتاكبقلل الحـػـل الخؾـقيت ،
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الؿقلك أبق الػداء (ت8804هـ) ،دار الػؽر ،بقروت-
 -50روح الؿعــاين يف تػســقر الؼــرآن العظــقؿ والســبع الؿثــاين ،إلقســل ،شــفاب
الديـ محؿقد بـ طبد اهلل الحسـقـل إلقسـل (ت 8042هــ) ،تحؼقـؼ طؾـل
طبد الباري ططقة ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8182 ،هـ-
 -55روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصـقل الػؼـف طؾـك مـذهب اإلمـام أحؿـد بــ
حـبؾ ،ابـ قدامة الؿؼدسل ،أبـق محؿـد مقفـؼ الـديـ طبـد اهلل بــ أحؿـد بــ
محؿد بـ قدامة الجؿـاطقؾل الؿؼدسـل ثـؿ الدمشـؼل الحـبؾـل الشـفقر بـابـ
قدامة الؿؼدسل (ت302هـ) ،ممسسة الر ّيان ،الطبعة الثاكقة8105 ،ه-
 -51شجرة الـقر الزك ّقة يف صبؼات الؿالؽ ّقة ،مخؾقف ،محؿد بـ محؿد بــ طؿـر
ابـ طؾل ابـ سالؿ مخؾقف (ت8532هـ) ،تعؾقـؼ طبـد الؿجقـد خقـالل ،دار
الؽتب العؾؿقة ،لبـان ،الطبعة إولك 8101 ،هـ-538.8 ،
 -52شــرح التؾــقيح طؾــك التقضــقح ،التػتــازاين ،ســعد الــديـ مســعقد بـــ طؿــر
التػتازاين (ت465هـ) ،مؽتبة صبقح بؿصر-
 -53الصـحاح تـاج الؾغـة وصـحاح العربقــة ،الجـقهري ،أبـق كصـر إسـؿاطقؾ بـــ
حؿاد الجقهري الػارابل (ت565هـ) ،تحؼقؼ أحؿد طبد الغػقر ططار ،دار
العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،الطبعة الرابعة8124 ،هـ-
 -54الطراز ٕسرار البل ة وطؾقم حؼائؼ اإلطجاز ،العؾقي (ت412هــ) ،يحقـك
العؾـقي الطـالبل الؿؾؼـب بالؿميـد
ابـ حؿزة بـ طؾل بــ إبـراهقؿ الحسـقـل
ّ
باهلل ،الؿؽتبة العـصرية ،بقروت ،الطبعة إولك8105 ،هـ-
 -55طؿــدة الحػــاظ يف تػســقر أشــر إلػــاظ ،الســؿقـ الحؾبــل ،أبــق العبــاس
شفاب الديـ أحؿد بـ يقسػ بــ طبـد الـدائؿ الؿعـروف بالسـؿقـ الحؾبـل
(ت423هــ) ،تحؼقــؼ محؿــد باسـؾ طقــقن الســقد ،الؽتـب العؾؿقــة ،الطبعــة
إولك8184 ،هـ-
 -56طـاية الؼاضل وكػايـة الراضـل (حاشـقة الشـفاب طؾـك تػسـقر البقضـاوي)،
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الشـــفاب الخػـــاجل ،أحؿـــد بــــ محؿـــد بــــ طؿـــر الشـــفاب الخػـــاجل
(ت8236هـ) ،دار صادر ،بقروت-
-12

رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري ،كظام الديـ الحسـ بـ محؿد
ابـ حسقـ الؼؿل الـقسابقري (ت522هـ) ،تحؼقؼ الشـقخ زكريـا طؿقـرات،
دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8183 ،هـ-

 -18فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،صدّ يؼ حسـ خان ،أبق الطقـب محؿـد صـديؼ
خـــان بــــ حســــ بــــ طؾـــل ابــــ لطـــػ اهلل الحســـقـل البخـــاري ِ
الؼــــقجل
إكصــاري ،الؿؽتبــة العصــرية،
(ت8524هـــ) ،تؼــديؿ طبــد اهلل بـــ إبــراهقؿ
َ
َبقروتَ ،صقدا8180 ،ه-
 -10فتح الؼدير الجامع بقـ فــل الروايـة والدرايـة مــ طؾـؿ التػسـقر ،الشـقكاين،
محؿد بـ طؾل بـ محؿد بــ طبـد اهلل الشـقكاين القؿــل (ت 8022هــ) ،دار
ابـ كثقر ،دار الؽؾؿ الطقب ،دمشؼ ،بقروت ،الطبعة إولك8181 ،هـ-
 -15فتقح الغقب يف الؽشػ طــ قــاع الريـب (حاشـقة الطقبـل طؾـك الؽشـا )،
الطقبل ،شرف الديـ الحسقـ بـ طبد اهلل الطقبل (ت415هـ) ،الـاشر :جائزة
دبل الدولقة لؾؼرآن الؽريؿ ،الطبعة إولك8151 ،ه-
 -11الؼامقس الؿحقط ،الػقروزأبادي ،مجد الديـ أبق صاهر محؿـد بــ يعؼـقب
الػقروزآبــادي (ت584هــــ) ،ممسســـة الرســالة ،بقـــروت ،الطبعـــة الثامــــة،
8103هـ-
 -12الؽشا طـ حؼائؼ قامض التـزيؾ ،الزمخشري ،أبق الؼاسؿ محؿـقد بــ
طؿــرو بـــ أحؿــد الزمخشــري جــار اهلل (ت255هـــ) ،دار الؽتــاب العربــل،
بقروت ،الطبعة الثالثة8124 ،هـ-
 -13لباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ ،الخازن ،طالء الديـ طؾل بـ محؿد بـ إبـراهقؿ بــ
طؿر الشقحل أبق الحسـ الؿعروف بالخازن (ت418هـ) ،تصـحقح محؿـد طؾـل
شاهقـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8182 ،هـ-
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 -14الؾباب يف طؾقم الؽتاب ،ابـ طادل الحـبؾل ،أبـق حػـص سـراج الـديـ طؿـر
ابـ طؾل بـ طادل الحـبؾـل الدمشـؼل الـعؿـاين (ت442هــ) ،تحؼقـؼ طـادل
أحؿد طبد الؿقجـقد وطؾـل محؿـد معـقض ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
الطبعة إولك8186 ،هـ-
 -15لسان العرب ،ابـ مـظقر ،محؿد بـ مؽرم بـ طؾل أبق الػضؾ جؿال الـديـ
ابـ مـظقر إكصاري الرويػعل اإلفريؼل (ت488هـ) ،دار صـادر ،بقـروت،
الطبعة الثالثة8181 ،هـ-
 -16لطــائػ اإلشــارات ،الؼشــقري ،طبــد الؽــريؿ بـــ هــقازن بـــ طبــد الؿؾــؽ
الؼشــقري (ت132هـــ) ،تحؼقــؼ إبــراهقؿ البســققين ،الفقئــة الؿصــرية العامــة
لؾؽتاب ،مصر ،الطبعة الثالثة-
 -22محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل ،محؿد جؿال الديـ بـ محؿـد سـعقد بــ قاسـؿ
الحــالق الؼاســؿل (ت8550هـــ) ،تحؼقــؼ محؿــد باســؾ طقــقن الســقد ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8185 ،هـ-
 -28الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،ابـ ططقة ،أبق محؿد طبد الحؼ بـ
غالب بـ طبد الرحؿـ بـ تؿام بـ ططقة إكدلسل الؿحـاربل (ت210هــ)،
تحؼقؼ طبد السالم طبد الشايف محؿد ،دار الؽتب العؾؿقـة ،بقـروت ،الطبعـة
إولك8100 ،هـ-
 -20الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ،ابـ سـقده ،أبـق الحســ طؾـل بــ إسـؿاطقؾ بــ
ســقده الؿرســل (ت125هـــ) ،تحؼقؼ:طبــد الحؿقــد هـــداوي ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت ،ط8108 ،8هـ-
 -25مختار الصحاح ،ابـ أبل بؽر الرازي ،زيـ الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ أبـل
بؽــر بـــ طبــد الؼــادر الحـػــل الــرازي (ت333هـــ) ،تحؼقــؼ يقســػ الشــقخ
محؿـــد ،الؿؽتبـــة العصـــرية ،الـــدار الـؿقذجقـــة ،بقـــروت ،صـــقدا ،الطبعـــة
الخامسة8102 ،هـ-
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 -21مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل ،أبق الربكات طبد اهلل بـ أحؿـد بــ
محؿقد حافظ الديـ الـسػل (ت482هـ) ،تحؼقؼ يقسػ طؾـل بـديقي ،دار
الؽؾؿ الطقب ،بقروت ،الطبعة إولك8186 ،هـ-
 -22الؿدهش ،ابـ الجقزي ،جؿال الديـ أبق الػرج طبـد الـرحؿـ بــ طؾـل بــ
محؿــد الجــقزي (ت264هـــ) ،تحؼقــؼ الــدكتقر مــروان قبــاين ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8122 ،هـ-
 -23معجــؿ الؿػســريـ ،كــقيفض ،طــادل ،ممسســة كــقيفض الثؼافقــة لؾتــللقػ
والرتجؿة والـشر ،بقروت ،لبـان ،الطبعة الثالثة 8126 ،هـ-
 -24معجؿ مؼـايقس الؾغـة ،ابــ فـارس ،أحؿـد بــ فـارس بــ زكريـاء الؼزويــل
الرازي أبق الحسـقـ (ت562هــ) ،تحؼقـؼ طبـد السـالم محؿـد هـارون ،دار
الػؽر8566 ،هـ-
 -25الؿػردات يف ريب الؼرآن ،الراغب ،أبـق الؼاسـؿ الحسـقـ بــ محؿـد الؿعـروف
بالراغـب إصــػفاين (ت220هـــ) ،تحؼقــؼ صـػقان طــدكان الــداودي ،دار الؼؾــؿ،
الدار الشامقة ،دمشؼ ،بقروت ،الطبعة إولك8180 ،هـ-
 -26الؿقافؼــات ،الشــاصبل ،إبــراهقؿ بـــ مقســك بـــ محؿــد الؾخؿــل الغركــاصل
الشفقر بالشاصبل (ت ،)462تحؼقؼ أبل طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان،
دار ابـ طػان ،الطبعة إولك8184 ،هـ-
 -32كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل ،إبراهقؿ بـ طؿر بــ حســ الربـاط
بـ طؾل بـ أبل بؽر البؼاطل (ت552هـ) ،دار الؽتاب اإلسالمل ،الؼاهرة-
 -38كؽت وتـبقفات يف تػسقر الؼـرآن الؿجقـد ،البسـقؾل ،أبـق العبـاس أحؿـد بــ
محؿد بــ أحؿـد البسـقؾل التقكسـل (ت552هــ) ،مؿـا اختصـره مــ تؼققـده
الؽبقــر طـــ شــقخف اإلمــام ابـــ طرفــة وزاد طؾقــف ،مـشــقرات وزارة إوقــاف
والشــمون اإلســالمقة ،الؿؿؾؽــة الؿغربقــة ،مطبعــة الـجــاح الجديــدة ،الــدار
البقضاء ،الطبعة إولك8106 ،هـ-
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ملخص البخح
حؽك اإلمام السؿعاين يف تػسقره جؿؾة مــ اإلجؿاطـات التػسـقرية طؾـك بعـض
معاين أيات الؽريؿات ،ولؿا لسجؿاع مـ مؽاكة سامقة ،ومرتبـة متؼدمـة يف مراتـب
آستدٓلٓ ،قت الرغبة جؿع تؾؽ اإلجؿاطات التػسقرية مع بقان الدواطل لحؽايـة
اإلجؿاع ،وإضفار ققؿة تؾؽ اإلجؿاطات ومؽاكتفا ،خاصـة أن جؿؾـة مـفـا لـؿ يسـبؼف
فقفا أحد ،وخؾصت الدراسة إلك كتائج أهؿفا:
 .8تساهؾ الؿصـػ يف حؽاية اإلجؿاع-
 .0استػادة الؿصـػ الظاهرة مـ اإلمام القاحـدي يف تػاسـقره الثالثـة ،بصـرف
الـظــر طـــ اســتػادهتؿا مـــ شــقخ واحــد ومػســر متؼــدم طؾقفؿــا وهــق اإلمــام الثعؾبــل
صاحب الؽشػ والبقان-
 .5ضفــر لؾباحــث أن اإلمــام البغــقي وهــق معاصــر لــف قــد اســتػاد مـــ تػســقر
السؿعاين ولقس العؽس -واهلل أسلل التقفقؼ والتسديد-

***
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املقدمة
الحؿــد هلل الجؾقــؾ ،العظــقؿ الجؿقــؾ ،خؾــؼ كــؾ شــلء فلحســـف وقــدر الؿؼــادير
فلتؼـف ،والصالة والسالم طؾك الفادي الـذير والسراج الؿـقـر صـالة وسـالمًا سـرمد ًا
إلك يقم الديـ ،وطؾك آلف وأصحابف مصـابقح الـدجك وأكـقار الفـدى ومــ سـار طؾـك
درهبؿ باقتػاء وطؾك آثارهؿ باهتداء ،أما بعد:
تتعدد إدلة يف الشريعة اإلسالمقة ويتـقع آستدٓل هبا ،بقـ أدلة متػؼ طؾقفا
بقـ سائر إمة ،وأدلة مختؾػ فقفا ،ويليت يف مؼدمة إدلة الؿتػؼ طؾقفا الؽتاب
والسـة ،ويؾحؼ هبؿا ما بـل طؾقفؿا وهق اإلجؿاع يف الؿرتبة الثالثة ،قال تعالك:



              

[﴾    الـساء ]882قال ابـ كثقر [441هـ]  :قد تؽقن
الؿخالػة لـص الشارع ،وقد تؽقن لؿا أجؿعت طؾقف إمة الؿحؿدية فقؿا طؾؿ
اتػاقفؿ طؾقف تحؼقؼًا ،فنهنا قد ضؿـت لفؿ العصؿة يف اجتؿاطفؿ مـ الخطل ،تشريػًا
لفؿ وتعظقؿًا لـبقفؿ -
اهلل َطز َو َجؾ َأ ْن َٓ َي ْج َؿ َع ُأمتِل َط َؾك َض َال َل ٍة َف َل ْط َطاكِ َقفا) -
ويف الحديثَ ( :س َل ْل ُت َ
وقد اهتؿ طؾؿاء إمـة باإلجؿـاع وأولـقه طــايتفؿ يف كؼؾـف والتثبـت مــف يف شـتك
أبقاب العؾقم الشرطقة الؿتـقطة ،ومـفا إجؿاطاهتؿ يف تػسقر آيات اهلل طز وجؾ سـقاء
الؿتعؾؼة بإحؽام أو غقرها-
وبؿــا إن الؼــقل باإلجؿــاع وكؼؾــف وحؽايتــف يدخؾــف آجتفــاد ،فقحتؿــؾ الصــحة
والخطــل ،والؿقافؼــة والؿخالػــة ،رغبــت أن تؽــقن دراســتل لسجؿاطــات التػســقرية
الؿحؽقة طـد أحد أطالم التػسقر وأقطابف الجـامع بـقـ طؾـؿ التػسـقر والػؼـف وأصـقلف
اإلمام أبـل الؿظػـر مـصـقر بــ محؿـد السـؿعاين الؿتـقىف [156هــ] وذلـؽ يف كتابـف
التػسقر ،واهلل أسلل التقفقؼ والتسديد واإلطاكة-
( )8تػسقر ابـ كثقر (-)185.0
( )0رواه اإلمام أحؿد يف مسـده ( ]04001[ )022.12والطرباين يف معجؿف الؽبقر [ ،]0848وقال محؼؼ
الؿسـد  :صحقح لغقره-
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أهؿقة الؿقضقع وأسباب اختقاره:
إضافة لؿا سبؼ--
.8إن حؿؾ معـك أية الؽريؿة طؾك قـقل أجؿـع طؾقـف الؿػسـرون مــ السـؾػ
يعد مـ أققى أكقاع التػسقر ،بؾ يجب اطتؿاده وطدم مخالػتف كؿا هق مؼرر يف أصقل
التػسقر-
 .0مؽاكة الؿػسر ومـزلة التػسقر فؼد جؿع بقـ فـل الرواية والدرايـة يف تػسـقره
مع إلؿـام بالػؼـف وأصـقلف وكظـر يف سـائر العؾـقم الشـرطقة ،وكقكـف ُيعـدُ مــ متؼـدمل
التػسقر-
. 5إثراء الؿؾؽة التػسقرية يف كقن الدراسة تتعؾؼ بالتػسقر إثري والؿؼاركة بقـ
أققال السؾػ يف التػسقر-

حدود البحث:
اقتصــر البحــث طؾــك إجؿاطــات الؿػســريـ التــل حؽاهــا اإلمــام الســؿعاين يف
تػسقره ،بصقغ اإلجؿاع الؿتـقطة الؿذكقرة يف كتب أصقل الػؼـف ،كـلجؿع وأجؿعـقا
واتػؼ واتػؼقا --الخ ،طدا ما طزي إلك طامة الؿػسريـ فنكف ٓ يعد مـ صقغ اإلجؿاع
ٓ7حتؿال إرادة الجؿاطة الؽثقرة ،فدٓلتـف طؾـك طؿـقم أفـراده ضـقـة ولقسـت قطعقـة،
ففل لقست صريحة يف الدٓلة طؾك اإلجؿاع-
كــذلؽ آقتصــار طؾــك اإلجؿاطــات التػســقرية الؿتعؾؼــة بؿعـــك أيــة ،دون
( )8يـظــر :تــاج العــروس ( ،)812.55ويؿؽـــ آســتػادة مـــ مؼالــة مـشــقرة يف مققــع إلقكــة لشســتاذ
الدكتقر :طبد اهلل بـ مبارك آل سقػ بعـقان :طؾؿ مسائؾ اإلجؿاع طؾك الرابط:
.
ووقػت طؾك سبعة مقاضع طزيت إلك طامة الؿػسريـ وفقفا ما يدل إما تصريحًا أو تؾؿقحًا طؾـك إرادة
ققل الجؿفقر ولقس اإلجؿاع ،كؼقلف يف  :ققلف تعالك :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ
َق َال ا ْلحسـ :الؿزيـُ :ه َق الش ْق َطانَِٕ 7ن اهلل َت َعا َلك ذ ّم الدُ ْك َقا بلبؾغ ذ ّمَ ،ف َال يزيـف فِـل ْإَطْـقـَ -و َق َ
ـال َطامـة
ا ْل ُؿ َػ ّسريـ :الؿزيـُ :ه َق اهلل َت َعا َلك ،وتزيقـفَ :أكف حبب فِل ُق ُؾقهبؿ َش ْف َقة الـ َِّساء والبــقـ -)522.8( -ويف
ققل اهلل تعالك (إن اهلل يلمركؿ أن تمدوا إماكات إلك أهؾفا) أية ،قالَ :وا ْل َؼ ْقل الثالِث َو ُه َق َقـقل َطامـة
الؿ َراد مِـْ ُف رد َم َػاتِقح ا ْل َؽ ْع َبة)156.8( --
ا ْل ُؿ َػ ّسريـ َ :أن ُ
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اإلجؿاطات الؿحؽقة يف الؼراءات أو العؼقدة أو بعض إحؽـام الشـرطقة التـل تـذكر
مـ باب آستطراد وٓ أثر لفا يف الؿعـك-

أهدا البحث.
 .8جؿع اإلجؿاطات الؿحؽقة طـد الؿػسر يف تػسقره ودراستفا-
.0بقان دواطـل إيـراد اإلجؿاطـات التػسـقرية طــد اإلمـام السـؿعاين حـال ذكـره
لسجؿاع يف آيات كريؿات قد تؽقن ضاهرة الؿعـك واضحة الدٓلة ومع ذلؽ يحؽل
اإلجؿاع طؾقف-
.5إضفار ققؿة اإلجؿاطات الؿحؽقة طـد الؿصـػ-

الدراسات السابؼة.
بعــد البحــث ومراجعــة ققاطــد الؿعؾقمــات الؼرآكقــة يؿؽـــ تؼســقؿ الدراســات
السابؼة إلك قسؿقـ:
إول :ما يتعؾؼ بنجؿاع الؿػسريـ:
وفقفا دراستان :
,اإلجؿاع يف التػسقر لؾدكتقر  :محؿد بـ طبد العزيـز الخضـقري وقصـره طؾـك
ستة مػسريـ فؼط ،وهـؿ  :ابــ جريـر وابــ أبـل حـاتؿ والؿـاوردي والقاحـدي وابــ
ططقة والؼرصبل ،وجؿؾة اإلجؿاطات القاردة طـد السؿعاين –هـا ,لؿ ترد يف الرسالة
طدا مقضعقـ فؼط-
,اإلجؿاع يف التػسقر جؿعا ودراسة لؾباحث :طؿار بـ محؿد الجؿـاطل ،وهـل
رسالة ماجستقر ،أكؿؾ فقفا ما ابتدأه الدكتقر الخضقري وذلؽ يف سائر كتب التػسـقر
طــدا الؽتــب الســتة الؿشــؿقلة يف كتـاب الخضــقري ،إٓ أكــف لــؿ يــلت إٓ طؾــك بعــض
اإلجؿاطات هـا ،حقث أحصقت سبعة طشر إجؿاطًا طـد اإلمام السـؿعاين ،لـؿ يـلت
يف رسالتف مـفا إٓ سبعة إجؿاطات فؼط ،وبعد الدراسـة اختؾػـت الـتقجـة يف بعضـفا،
كــذلؽ هـــا ســلحرص طؾــك بقــان الؿـــفج العــام لؾؿػســر يف تعامؾــف مــع إجؿاطــات
الؿػسريـ ،وبقان الـدواطل لـذكرها طؾـك وجـف الخصـقص 7إلكؿـال الؿقضـقع مــ
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جؿقع جقاكبف-
الثاين :ما يتعؾؼ بتػسقر اإلمام السؿعاين ،وتقجد دراسات متـقطة خدمة التػسقر،
وهل طؾك الـحق التالل:
,رسائؾ تتعؾؼ بتحؼقؼ ودراسة التػسقر وفقفا مجؿقطة رسائؾ-
,رســائؾ تتعؾــؼ بؿـــفج اإلمــام الســؿعاين يف تػســقره ،وتقجــد ثــالث رســائؾ،
إولك :د -خالد بـ يقسػ واصؾ ،والثاكقة لؾباحث :ثـاء اهلل بقتق ،والثالثة لؾباحث:
طبد العزيز القحقك-
,رسائؾ تتعؾؼ باختقارات اإلمام السؿعاين يف تػسقره ،وتقجد مجؿقطة رسائؾ-
,فقؿــا يتعؾــؼ بعؾــقم الؼــرآن يف تػســقره ،تقجــد رســالة لؾباحــث :محؿــد حســـ
العجؿل-
,رسائؾ تتعؾؼ بالدخقؾ يف التػسقر ،وتقجد ثالث رسائؾ-
,رسالة تتعؾؼ بالظقاهر الؾغقية طـد أبل الؿظػر السـؿعاين يف تػسـقره لؾباحـث:
محؿد طبد الؿـعؿ-
ويليت هذا البحث تؽؿؾة لؾجفقد التل خدمت هذا التػسقر الؼقؿ ،وذلؽ فقؿا
يتعؾؼ بنجؿاطات الؿػسريـ يف تػسقر اإلمام السؿعاين-

مـفج البحث:
اتبعت مـفج آستؼراء لؿقاضع اإلجؿاع ،والتحؾقؾ لؿباحث البحث ومطالبـف،
وكاكت طؾك الـحق التالل:
 .8أحصقت مقاضع اإلجؿاع يف التػسقر كامالً-
.0اقتصـــرت طؾـــك اإلجؿاطـــات التػســـقرية دون بؼقـــة اإلجؿاطـــات الؿتعؾؼـــة
بالؼراءات أو إحؽام الشرطقة ،أو العؼقدة-
.5قسؿت البحث طؾك صقغ اإلجؿاع الؿعتربة طـد طؾؿاء إصقل-
.1يف كؾ مطؾب تتؿ دراسة مـ وافؼ الؿصــػ يف حؽايـة اإلجؿـاع ،ثـؿ طـرض
أققال الؿػسريـ يف أية ،وأختؿفا بالـتقجة-
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.2طـد ذكر إطالم أكتػل بذكر سـة القفاة فؼط طقضًا طـ التعريػ بف 7كـل ٓ
يطقل البحث-
 .3تخريج إحاديث وأثار مع ذكـر حؽـؿ العؾؿـاء طؾقفـا مــ حقـث الصـحة
وغقره-

خطة البحث:
اشتؿؾ البحث طؾك مؼدمة وتؿفقد وأربعة مباحث ،وهل طؾك الـحق التالل:
الؿؼدمة :وفقفا أهؿقـة الؿقضـقع وأسـباب اختقـاره وحـدود البحـث ،وأهدافـف،
والدراسات السابؼة ،وخطة البحث-
التؿفقد ،ويشتؿؾ طؾك :
 التعريػ باإلجؿاع لغة واصطالحًا- التعريػ بالؿم ِّلػ والؿملػ- دواطل ذكر اإلجؿاع طـد اإلمام السؿعاين-الؿبحث إول :حؽاية اإلجؿاع بصقغة (أجؿع) ،وفقف ثؿاكقة مطالب:
الؿطؾب إول :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:

    

                

[ ﴾           الـساء-]825
الؿطؾــب الثــاين :حؽايــة اإلجؿــاع يف ققلــف تعــالك   ( :

[ ﴾ إبراهقؿ-]81
الؿطؾب الثالث :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:

     

[ ﴾        إبراهقؿ-]01
الؿطؾب الرابع :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعـالك:

    

[ ﴾       اإلسراء-]02
الؿطب الخامس :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
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-]43﴾ [اإلسراء
    ( :حؽايــة اإلجؿــاع يف ققلــف تعــالك

:الؿطؾــب الســادس

-]01﴾ [الؼصص         
     ( :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعـالك

:الؿطؾب السابع

-]05﴾ [الذاريات    
   ( : حؽايـة اإلجؿـاع يف ققلـف تعـالك:الؿطؾب الثـامـ

-]6﴾ [الحشر     
: وفقف ثالثة مطالب،) حؽاية اإلجؿاع بصقغة (جؿقع:الؿبحث الثاين
     ( :حؽاية اإلجؿاع يف ققلـف تعـالك

:الؿطؾب إول

             

-]82﴾ [الحج 
    ( :حؽايـــة اإلجؿــاع يف ققلـــف تعـــالك

:الؿطؾــب الثـــاين

-]6﴾ [الؼصص       
   ( : حؽايـــة اإلجؿـــاع يف ققلـــف تعـــالك:الؿطؾـــب الثالـــث

-]813﴾ [الصافات
: وفقف ثالثة مطالب،) حؽاية اإلجؿاع بصقغة (أجؿعقا:الؿبحث الثالث
    ( :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك

:الؿطؾب إول

-]12﴾ [البؼرة  
     ( :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك

:الؿطؾب الثاين

-]52﴾ [إبراهقؿ 
﴾    ( : حؽايـة اإلجؿـاع يف ققلـف تعـالك:الؿطؾب الثالـث
-]8[الـصر
: وفقف ثالثة مطالب،) حؽاية اإلجؿاع بصقغة (اتػؼقا و اتػايف:الؿبحث الرابع
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    ( :حؽايــة اإلجؿــاع يف ققلــف تعــالك

:الؿطؾــب إول

-]52﴾ [البؼرة   
     ( :حؽايـة اإلجؿـاع يف ققلـف تعـالك

:الؿطؾب الثـاين

          

﴾             
-]42[الـساء
    ( :حؽايـة اإلجؿـاع يف ققلـف تعـالك

:الؿطؾب الثالـث

-]04﴾ [ق    
- وفقفا أهؿ الـتائج:الخاتؿة
.الػفارس

***
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متَيد
قبؾ الخقض يف غؿار البحث ومطالبف يحسـ إيراد مؼدمات أساسقة كتقصئة
لؿا بعدها مـ مباحث ومطالب ،وهل طؾك الـحق التالل:

أوًٓ :التعريػ باإلجؿاع.
 اإلجؿاع يف الؾغة.الجقؿ والؿقؿ والعقـ أصؾ واحد يدل طؾك تضام الشلء ،يؼال :جؿعت الشـلء
جؿعًا -
فاإلجؿــاع اإلحؽــام ،وهــق أن تجؿــع الشــلء الؿتػــرق ،وأجؿــع أمــره أي جعؾــف
جؿقعًا بعدما كان متػرقًا-
واإلجؿاع آتػاق طؾك الشلء ،وأجؿعقا طؾك إمر أي  :اتػؼقا طؾقف-
 اإلجؿاع يف آصطلح.طرفف إصقلققن بلكف :اتػاق مجتفدي هذه إمة بعد الـبل  يف طصـر طؾـك أي
أمر كان -
ققلف( :اتػاق) آتػاق :جـس يعؿ إققال ،وإفعال ،والسؽقت والتؼرير-
ققلف( :مجتفدي) خرج بف اتػاق بعضـفؿ ،واتػـاق العامـة ،وبنضـافتف إلـك إمـة
يخرج اتػاق إمؿ السابؼة-
وبؼقلف( :بعد وفاة الـبل  )يخرج اإلجؿاع يف زمـف  فال يـعؼد-
وققلــف( :يف طصــر) يخــرج تــقهؿ اجتؿــاع كؾفــؿ يف جؿقــع إطصــار إلــك يــقم
الؼقامة ،بؾ يؽػل وجقده يف طصر ثؿ يصقر حجة طؾقفؿ ،وطؾك مـ بعدهؿ-
()8
()0
()5
()1

مؼايقس الؾغة (-)024
يـظر :مختار الصحاح ( ،)32لسان العرب (-)021.0
يـظر :الؿصباح الؿـقر (-)826.8
وهــق تعريــػ ابـــ الســبؽل يف جؿــع الجقامــع ،يـظــر :تشـــقػ الؿســامع بجؿــع الجقامــع لؾزركشــل
(-)24.5
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وققلف( :طؾك أي أمر كـان) يعـؿ اإلثبـات والـػـل ،وإحؽـام الشـرطقة والعؼؾقـة
والؾغقية والتػسقرية-

ثاكق  :التعريػ بالؿم ِّلػ( ،)5والؿم َّلػ.
هق اإلمام العالمة ،مػتل خراسان ،شقخ الشافعقة أبق الؿظػر مـصقر بــ محؿـد
بـ طبد الجبار بـ أحؿد التؿقؿل السؿعاين الؿروزي الحـػل كان ،ثؿ الشافعل -
ولد سـة 103هـ يف شفر ذي الحجة-
وبـز أقراكـف
تػ ّؼف طؾك والده اإلمام أبـل مـصـقر حتّـك بـرع يف مـذهب أبـل حـقػـة ّ
وصار مـ فحقل الـظر ،ومؽث كـذلؽ ثالثـقـ ســة ثـؿ صـار إلـك مـذهب الشـافعل،
وأضفر ذلؽ يف سـة ثؿان وستقـ وأربع مائة -
قـال طــف حػقــده صـاحب إكســاب ( :وجـدُ كا اإلمــام أبـق الؿظػــر مـصـقر بـــ
محؿد بـ طبد الجبار السؿعاين إمام طصره بال مدافعة وطديؿ الـظر يف فـف وٓ أقدر
طؾك أن أصػ بعض مـاقبـف ،ومــ صـالع تصـاكقػف وأكصـػ طـرف مح ّؾـف مــ العؾـؿ،
صـػ التػسقر الحسـ الؿؾقح ا ّلـذي استحســف كـؾ مــ صالعـف ،وأمؾـك الؿجـالس يف
الحديث وتؽؾؿ طؾك كؾ حديث بؽالم مػقـد ،وصــػ التصـاكقػ يف الحـديث مثـؾ:
مـفاج أهؾ الســة وآكتصـار والـرد طؾـك الؼدريـة وغقرهـا ،وصــػ يف أصـقل الػؼـف
الؼقاصع ،وهق ٍ
مغـ طؿا صـّػ يف ذلؽ الػــ ،ويف الخـالف :الربهـان ،وهـق مشـتؿؾ
طؾــك قريــب مـــ ألــػ مســللة خالفقــة وإوســاط والؿختصــر ا ّلــذي ســار يف أفــاق
وإقطار الؿؾؼب بآصطالم-
()8
()0
()5
()1
()2
()3

يـظر :الؿرجع السابؼ-
يـظــر :إكســاب ( ،)856.4وفقــات إطقــان ( ،)088.5تــاريخ اإلســالم ( ،)312.82ســقر أطــالم
الـبالء ( )881.86صبؼات الؿػسريـ لؾداودي (-)556.0
سقر أطالم الـبالء (-)881.86
يـظر :صبؼات الشافعقة ٓبـ كثقر (-)156
إكساب لؾسؿعاين (-)001 ,005.4
هذه مبالغة يف القصػ ٓ تـبغل ،وقد يتساهؾ كثقر مـ الؿرتجؿقـ بؿثؾ هذه إوصاف وإضـػاء بعـض
إلؼاب ---واهلل سبحاكف يؼقل( :وفقق كؾ ذي طؾؿ طؾقؿ)-
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وكان فؼقفًا مـاضر ًا ،فاكتؼؾ بالحجاز يف سـة اثـتقـ وستقـ وأربعؿائة إلك مذهب
الشافعل  وأخػك ذلؽ وما أضفره إلك أن وصؾ إلك مرو ،وجرى بف يف آكتؼال
ّ
محـ ومخاصؿات وثبـت طؾـك ذلـؽ وكصـر مـا اختـاره ،وكـان مجـالس وطظـف كثقـر

الـؽت والػقائد)-

ومــ ثــاء العؾؿـاء طؾقـف مـا قالـف طبـد الغـافر الػارسـل  :وحقـد طصـره فِـل وقتـف فضـالً
َو َص ِري َؼ ًة وزهد ًا وورطًا ،مـ بقت العؾؿ و الزهد ،تػؼف بلبقف وصار مـ فحقل أهؾ الـظر--
وقال إمام الحرمقـ  :لق كان الػؼف ثقبًا صاويًا لؽان أبق الؿظػر السؿعاين صرازه-
وقال أبق طؾل بـ الصـػار :إذا كـاضرت أبـا الؿظػـر فؽـلين أكـاضر رجـالً مــ أئؿـة
التابعقـ مؿا أرى طؾقف مـ آثار الصالحقـ -
وكان  سؾقؿ الؿعتؼد ،ومـ أئؿة أهؾ السـة قـال الـذهبل [415هــ] ( :ولـف
إمالل يف الحديث تعصب ٕهؾ الحديث والسـة والجؿاطـة ،وكـان شـقكا يف أطـقـ
الؿخالػقـ وحجة ٕهؾ السـة- )--
تقيف  يقم الجؿعـة الثالـث والعشـريـ مــ ربقـع إول ســة تسـع وثؿـاكقـ
وأربع مائة ،وقد طاش ثالثًا وستقـ سـة -
أمــا تػســقره  :فقعــد مـــ أبــرز التػاســقر الســؾػقة ،الؿقافؼــة لعؼقــدة أهــؾ الســـة
والجؿاطة ،وهق مـ التػاسقر الؿتقسطة لقس بالطقيؾ وٓ الؿختصر ،يتؿقـز بقضـقح
العبارة وسالسة إسؾقب ،سؿاه بـ(تػسقر الؼرآن)ُ ،طـل فقـف بـذكر الؿؽـل والؿـدين
وأسؿاء السقر ِ
وذكر مـا ورد يف فضـؾفا مــ أحاديـث ،وأسـباب الــزول ،ولـف اهتؿـام
بلققال الصحابة والتابعقـ ،مع تساهؾ يف إيراد اإلسرائقؾقات واإلكثار مـفا ،ولف طـاية
بليات إحؽام مع طدم اإلفاضة يف إققال ،يستشفد بالشعر وأققال العرب ،ويـقرد
الؼراءات الؿتقاترة والشاذة ---ففق تػسقر جامع احتقى طؾك أصقل التػسقر وطؾقمف،
فرحؿة اهلل طؾك أبل الؿظػر السؿعاين-
( )8يـظر :الطبؼات لؾسبؽل ( )555.2وما بعدها ،سقر أطالم الـبالء (-)885.86
( )0سقر أطالم الـبالء (-)886.86
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ثالث  :دواطل ذكر اإلجؿاع طـد اإلمام السؿعاين:
أورد اإلمام السؿعاين جؿؾة مـ إجؿاطات الؿػسريـ طؾك معـاين بعـض أيـات
الؽريؿات ،ويف الـظر إلك مجؿقع تؾؽ اإلجؿاطات ،يؿؽـ استـباط أبرز دواطل ذكر
اإلجؿاع وآستدٓل بف طـد الؿصـػ ،وهل:
أوًٓ :الجؿع بقـ إقـقال الؿختؾػـة اخـتالف تــقع ٓ تضـاد ،فحؽايـة اإلجؿـاع
طؾك الؿعـك العام التل تمول إلقف إققال إخـرى فقـف دٓلـة طؾـك أكـف وإن اختؾػـت
التػســقرات لػظقــًا إٓ أن الؿعـــك العــام متػــؼ ،وتؽــقن مـــ بــاب اخــتالف التـــقع ٓ
التضاد ،كتػسقره لؾؽؾؿة الطقبـة يف قـقل اهلل تعـالك

      

 ،﴾وبقاكف لؾؿراد بالػتح يف ققل اهلل تعالك -﴾    
ثاكقـ  :دفــع تــقهؿ معـــك فاســد لميــة ُأثِــر طـــ بعــض الســؾػ ،فقؽــقن ر ُده طؾقــف
بحؽايـة اإلجؿــاع طؾــك الؼـقل أخــر الــذي قالـف جؿفــقر الســؾػ لـرد ذلــؽ الؼــقل،
كحؽايتف إجؿاع الؿػسريـ طؾك أن الؿؼام الؿحؿقد هق مؼام الشـػاطة ،ولـقس الـذي
ذهب إلقف مجاهد بـ جـرب وغقـره وهـق أن يؼعـد اهلل سـبحاكف وتعـالك محؿـد ًا  معـف
طؾك العرش 7وذلؽ أكف ٓ يـاسب الؿؼام اإللفل سبحاكف وتـزيفف طـ ذلؽ-
ثالث  :تحرير محؾ الـزاع ،فحـقـ تتعـدد أقـقال الؿػسـريـ يف لػـظ أو معــك مــ
الؿعاين يحؽل اإلمام السؿعاين الؿقصـ الذي اتػؼت طؾقف كؾؿـة الؿػسـريـ واجتؿـع
طؾقف ققلفؿ تحرير ًا لؿحؾ الـزاع ،ثؿ بعد ذلؽ يبـل طؾقف أراء وتعدد إققال يف بؼقة
أية أو السـقاق ويسـرد أدلتفـا ويـرجح بقـفـا ،كحؽايتـف إلجؿـاع الؿػسـريـ طؾـك أن
الذيـ تبقؤا الدار واإليؿان أهنـؿ إكصـار ،ثـؿ بعـد ذلـؽ بـدأ يف تقجقـف كـقهنؿ تبـقؤا
اإليؿان مـ قبؾ الؿفاجريـ-
رابع  :وجقد اشرتاك يف معــك الؾػظـة بـقـ معــك قريـب ومعــك بعقـد ،فقحؽـل
اإلجؿاع طؾك الؿعـك البعقد كـل ٓ يـصـرف الـذهـ إلـك الؿعــك الؼريـب ،كحؽايتـف
اإلجؿــاع طؾــك أن الؿــراد بالســؿاء يف ققلــف تعــالك ﴾    :أكــف
سؼػ البقت ،ولقس السؿاء الؿعروفة-
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خامس  :تعقـقـ معــك الؾػـظ الؿحتؿـؾ لؿعـان متعـددة ،أو بقـان مجؿـؾ الؾػـظ،
ففـاك ألػاظ لفا طدة وجقه مـ الؿعاين فقحؽل اإلجؿاع طؾك وجف مـفا تؼقية لؾؿراد
وإبعاد ًا لؾؿعاين إخرى ،وهـذا كثقـر كحؽايـة اإلجؿـاع طؾـك أن الؿـراد بــ(الخقر) يف
ققلف تعالك ﴾         :هق الطعام ،والبؾـد يف ققلـف
تعالك ﴾     :أكف مؽة ،والؼرية هل مؽة ---وغقرها-
سادس  :حؽاية اإلجؿاع يف أية لالستدٓل بف طؾـك تـرجقح قـقل يف تػسـقر آيـة
أخرى ،كحؽايتف اإلجؿاع أن الؿراد بالغالم العؾقؿ الذي ُب ِّشر بف إبراهقؿ  يف سقرة
الذاريات هق إسحاق  ،أما الغالم الحؾقؿ القارد يف سقرة الصـافات فـإقرب هـق
إسؿاطقؾ  طؾك أحد الؼقلقـ-
هذه أبـرز دواطـل ذكـر اإلجؿاطـات التػسـقرية طــد اإلمـام السـؿعاين فقؿـا ضفـر
لؾباحث بعد جؿعفا ودراستفا ،واهلل أطؾؿ-

***
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املبخح األول
حلاية اإلمجاع بصيػة (أمجع)
ذكر اإلمام السؿعاين جؿؾة مــ اإلجؿاطـات التػسـقرية يف مصــػف ،متبِعـًا صـقغ
اإلجؿــاع الؿحؽقــة طـــ إئؿــة الؿجتفــديـ ،والعؾؿــاء الســابؼقـ ،كــلجؿع واتػــؼ
وغقرها ،ويف هذا الؿبحث أورد ما جاء مـفا بصقغة :أجؿع-

الؿطؾب إول:حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
              
                

-﴾ 
ون طؾــك َأكــف
قــال  ﴾      : أجؿــع ا ْل ُؿ َػ ِّسـ ُـر َ
َأ َرا َد بِ ِف ُص ُؾقع َّ
الش ْؿس مـ م ْغرِ َبفا ،إِ َّٓ فِل ِر َو َايةَ :شا َّذة َطــ م َعـاذ بــ جبـؾ –رضـل اهلل

طـفَ -أكفُ :خ ُروج الدَّ َّجالَ ،و ُخ ُروج َي ْل ُجقج َو َم ْل ُجقج .
وقد َثبت ِب ِرواية ابـ مسعقد –رضـل اهلل طــف -طــ الـَّبِـل َ أكـف َق َ ِ ِ ِ
ـل
َ
َ َ ْ َ ْ ُ
َ
ـال فقـف :ه َ
ِ
ِ
ِ
َوك ََذل َ
ُص ُؾقع َّ
ي َم ْر ُفقطا بِ َؾ ْػظف .
الش ْؿس مـ م ْغرِ َبفا
ؽ َر َوا ُه َأ ُبق سعقد ا ْلخُ دْ ِر ّ
()8
()0

()5

()1

تػسقر الؼرآن (-)826.0
لؿ أجد هذه الرواية يف مظاهنا مـ كتب التػسقر بـإثر كـابـ جريـر وابــ أبـل حـاتؿ والسـققصل يف الـدر
الؿـثقر ،وراجعت مقسقطة التػسقر الؿلثقر –صدرت حديثًا ,ولؿ أجد اإلشارة إلك هذه الروايـة -بـؾ
لؿ أجد رواية البتة كصت طؾك أن أيات هل صؾقع الشؿس مـ مغرهبـا والـدجال وخـروج يـلجقج ،أو
خروج الدجال ويلجقج وملجقج فحسب !! أما الحديث الـبـقي ففـق يف  :صؾـقع الشـؿس مــ مغرهبـا
والدجال ودابة إرض كؿا يف صحقح مسؾؿ [ ]825مـ حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف-
لؿ أجده مرفقطًا ،والؿروي طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طـف مقققف طؾقف ،أخرجـف سـعقد بــ مـصـقر يف
تػسقره ( )656وقال محؼؼف :سـده حسـ لذاتف ،وابـ جريـر ( )00.82وابــ أبـل شـقبة (،)846.82
وطزاه السققصل يف الدر الؿـثقر ( )24.5إلك طبد بـ حؿقد-
رواه اإلمــام أحؿــد يف مســـده ( ،]88033[ )535.84وابـــ جريــر يف تػســقره ( ،)81.82وابـــ أبــل
حــاتؿ يف تػســقره ( )8104.2والرتمــذي يف جامعــف ح[ ]5248وقــال :حــديث حســـ غريــب ،ورواه
بعضفؿ ولؿ يرفعف -ورواه ابـ أبل شقبة مقققفًا (-)846.82
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الشـــؿس وا ْل َؼؿـــر يطؾعـــان يقم ِـ ٍ
َو َقـ َ
ــذ
َْ
ــال ا ْبــــ َم ْســـ ُعقد –رضـــل اهلل طــــف : -إِن َّ ْ َ َ
أسقديـ .

وروى ص ْػقان بـ طسال ا ْلؿر ِ
ادي –رضل اهلل طــف َ -طــ ال َّـبِـل َ أكـف َق َ
ـال :إِن
َ َ
َ
َ َّ
قن ِذ َراطا= َف ُف َق َم ْػتُقح إِ َلك َأن تطؾـع َّ
الش ْـؿس مــ
لؾت َّْق َبة َبابا قبؾ ا ْلؿغرب ،طرضف َس ْب ُع َ
ثؿ يغؾؼ َف َل تؼبؾ الت َّْق َبة بعده َف َف َذا معـك ققلف تعالك:
م ْغرِ َبفاَّ ،

   

. ﴾ 

الدراسة:
أوًٓ :قبؾ دارسة اإلجؿاع لـزم بقـان مسـللة وهـل :هـؾ الؿـراد بأيـات يف ققلـف
تعــالك ﴾      :هــل كػســفا الؿــذكقرة يف أول أيــة يف ققلــف
تعالك ﴾      :أو أهنا تختؾػ ،حقث إن هذه الؿسـللة يتعؾـؼ
هبا ما بعدها-
لؾؿػسريـ رأيان ،إول :أهنا واحدة ،وهق الذي مال إلقف ابــ جريـر وابــ ططقـة
وغقرهؿا  7ولذا رجحقا أن الؿراد هـا صؾقع الشؿس مـ مغرهبا طؾك وجف التحديد7
لحديث أبل سـعقد الخـدري رضـل اهلل طــف طــ الـبـل  يف ققلـف تعـالك:

 

 ﴾   قال :صؾقع الشؿس مـ مغرهبا-
وحديث أبل هريرة رضل اهلل طـف طـ الـبـل  يف ققلـف تعـالك:
()8

()0
()5
()1

  

لؿ أجد إثر طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طـف ،لؽـ جاء يف حديث ابـ طباس رضل اهلل طـفؿـا الؿرفـقع :
والشؿس والؼؿر قد صؾعا مـ مغارهبؿا ،فقـظـر الــاس فـنذا هؿـا أسـقدان كـالعؽؿقـ ٓ ضـقء لفؿـا وٓ
كقر ---الحديث قال ابـ كثقر يف تػسقره ( : )543.5رواه الحافظ أبق بؽر بـ مردويف يف تػسـقره ---طــ
ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا مرفقطًا ---وهق حديث غريب جد ًا بؾ مـؽر ،بؾ مقضقع-
رواه اإلمـــام أحؿـــد يف مســــده ( )83.52والرتمـــذي يف جامعـــف [ ]5253وابــــ جريـــر يف تػســـقره
( ،)82.82قال الرتمذي  :حديث حسـ صحقح--
يـظــر :تػســقر الطــربي ( ،)85.82الؿحــرر الــقجقز ( ،)222.5معــالؿ التـزيــؾ ( ،)845.0الجــامع
ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل (--)806.6
سبؼ تخريجف قريبًا ص(-)058
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 ﴾  قال( :صؾقع الشؿس مـ مغرهبا)-
قال الطربي [582هـ] طـد ققلف تعالك( : ﴾     :وأولك
إققال بالصقاب يف ذلؽ ما تظاهرت بـف إخبـار طــ رسـقل اهلل  أكـف قـال :ذلـؽ
حقـ تطؾع الشؿس مـ مغرهبا) -
فؿستـدهؿ هـا حديث رسقل اهلل -
الرأي الثاين :أهنا تختؾػ ،فؼقؾ إن الؿراد بؼقلـف تعـالك:

   

 :﴾ أهنؿ تقطدوا بالشلء العظقؿ مـ أشراط الساطة 7لقذهب الػؽـر يف ذلـؽ كـؾ
مذهب ،ثؿ خصص بعد ذلؽ بؼقلف تعالك ﴾     :التل ترفـع
التقبة معفا ،وقد بقـت إحاديث أهنا صؾقع الشؿس مـ مغرهبا--
وققؾ :غرغرة اإلكسان طـد الؿقت أو مـا يؽـقن يف مثابتفـا لؿــ لـؿ يغرغـر ،قـال
تعـــــالك:

         

         

﴾ [الـساء-]85

ويف الحديث ( :إِ َّن اهللَ َي ْؼ َب ُؾ ت َْق َب َة ا ْل َع ْب ِد َما َل ْؿ ُيغ َْر ِ ْر) .
ُـقن َق ْق ُلـ ُف    :
قال أبق حقان [412هـ] َ ( :و ُي ْحت ََؿ ُـؾ َأ ْن َيؽ َ
ِ
ــ َمــا ُي ْؼ َطـ ُـع
ْ َ ﴾قـ َـر َق ْقلِـ ِـفَ ﴾      :ف َق ُؽـ ُ
ـار ًة َطـ ْ
ـقن َهـ َـذا ط َبـ َ
ُقن َقق ُلـف ﴾     :فِ ِ
اط الس ِ
قط ِف ِمـ َأ ْشر ِ
بِق ُق ِ
قـف َو ْص ٌ
ـػ
َّ َ
ُ
اطةَ ،و َيؽ ُ ْ ُ
ْ َ
ِ
آيـات َر ِّب َ
َم ْح ُذو ٌ َيدُ ُّل َط َؾ ْق ِف ا ْل َؿ ْعـَـكَ ،ت ْؼ ِـد ُير ُه َ :ي ْـق َم َيـ ْلتِل َب ْع ُ
ـؽ ا َّلتِـل َي ْرت َِػ ُـع َم َع َفـا
ـض

الت َّْق َب ُة- )...

ويؼقي هذا الرأي إطادة آيات ربؽ يف أية 7إذ لق كاكت هذه تؾؽ لؽان الرتكقب
()8
()0
()5
()1
()2

رواه الطـــرباين يف إوســـط ( )061.0وقـــال الفقثؿـــل يف مجؿـــع الزوائـــد ( )00.4رواه الطـــرباين يف
إوسط ورجالف ثؼات)-
تػسقر الطربي (-)05.82
يـظر :الؿحرر القجقز ( ،)222.5البحر الؿحقط (-)121.80
رواه اإلمام أحؿد يف مسـده ( ،)522.82والرتمذي يف جامعف [ ]5254وقال :حديث حسـ غريب-
البحر الؿحقط (-)121.80
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يقم يليت بعضفا ،أي  :بعض آيات ربؽ-
ثاكق  :حؽاية اإلجؿاع طـد الؿػسريـ يف هذه أية.
حؽـك اإلمــام الســؿعاين اإلجؿــاع طؾـك (أيــات) إولــك ،يف ققلــف تعــالك:



 ﴾    أهنـــا صؾـــقع الشـــؿس مــــ مغرهبـــا ،وهـــق قـــقل مجاهـــد
والسدي ،وقتادة ,إٓ أكف قال :آية مقجبة صؾقع الشؿس مـ مغرهبا أو مـا شـاء اهلل ،
ولؿ يجزم بلكف صؾقع الشؿس مـ مغرهبا ،,وغقرهؿ-
ولــؿ أج ـد أحــد ًا مـــ الؿػســريـ وافــؼ الســؿعاين يف حؽايــة اإلجؿــاع طؾــك هــذا
الؿقضع ،طدا القاحدي [135هـ] قال( :قال الؿػسرون طامة :يعــل صؾـقع الشـؿس
مـ مغرهبا)-
ومـ الؿعؾقم أن هذه الصقغة محتؿؾة لسجؿاع ولقست قاصعة 7فنن لػظ (طامة)
قد يطؾؼ ويراد بف العؿقم ،وقد يطؾؼ ويراد بف الجؿاطة الؽثقـرة ،فدٓلتـف طؾـك طؿـقم
أفراده ضـقة ولقست قطعقة-
أمــا حؽايــة اإلجؿــاع طؾــك الؿــراد بـــ(أيات) الثاكقــة :

   

 ﴾ما ذكره الرازي [321هــ] يف تػسـقره بؼقلـف( :وأجؿعـقا طؾـك أن الؿـراد هبـذه
أيات طالمات الؼقامة)  ،وذلؽ طؾك وجف العؿقم ٓ التخصقص-
وحؽايتف هـا طامة ولقست مخصقصة بعالمة صؾقع الشؿس مـ مغرهبا-
ثالث  :آراء الؿػسريـ يف الؿراد بــ -﴾     
جاء طـ السؾػ يف الؿراد بـ(أيات) هـا ،أربعة أققال:
الؼقل إول :أكف صؾقع الشؿس مـ مغرهبا ،قالف ابـ مسعقد ,يف رواية زرارة بــ
()8
()0
()5
()1
()2

يـظر :الؿرجع السابؼ-
يـظر :تػسقر مجاهد ( ،)558تػسقر الطربي ( ،)85.82الدر الؿـثقر (-)033.3
التػسقر البسقط (-)214.5
يـظر :تاج العروس (-)812.55
التػسقر الؽبقر (-)4.81
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أوىف طـف ,وأبق هريرة –يف رواية ابــ سـقريـ طــف ,وأبـق سـعقد الخـدري – يف روايـة
ططقة طـف ,وابـ طؿرو –يف رواية ابـ أبل مؾقؽة طـف ,رضل اهلل تعالك طـفؿ جؿقعًا،
ومجاهد وقتادة والسدي ،ومؼاتؾ بـ سؾقؿان وغقرهؿ-
وطزا البغقي الؼقل إلك أكثر الؿػسريـ

وابـ ططقة والخازن ومحؿـد صـديؼ

حسـ خان إلك جؿفقر الؿػسريـ -
الؼــقل الثــاين :أكــف صؾــقع الشــؿس والؼؿــر مـــ مغرهبؿــا ،رواه مســروق طـــ ابـــ
مسعقد رضل اهلل طـف -
الؼقل الثالث :أكف إحدى أيات الثالث صؾقع الشؿس مـ مغرهبا والدابة وفـتح
يلجقج وملجقج ،قال بف ابـ مسعقد رضل اهلل طـف يف رواية الؼاسؿ طـف -
الؼقل الرابع :أكـف صؾـقع الشـؿس مــ مغرهبـا والـدجال ودابـة إرض ،قالـف أبـق
هريرة رضل اهلل طـف-
رابع  :الـتقجة.
حؽاية إجؿاع الؿػسريـ طؾك أن الؿراد بـ(أيات) يف هذه أية صؾـقع الشـؿس
مـ مغرهبا ٓ تثبت يف الؿقضعقـ-
وغالــب الؿػســريـ –فقؿــا ضفــر ,يــرون أن (أيــات) يف الؿقضــعقـ الؿــراد هبــا
معـك واحد ًا ولؿ يػرققا بقـفؿا ،واهلل أطؾؿ-

()8
()0
()5
()1
()2
()3

يـظــر :تػســقر الطــربي ( ،)05.82مصـــػ اب ــ أبــل شــقبة ( ،)32.82الــدر الؿـثــقر ( ،)043.3زاد
الؿسقر ( ،)823.5تػسقر مؼاتؾ ( ،)265.8تػسر السؿرقـدي (-)164.8
يـظر :معالؿ التـزيؾ (-)845.0
يـظر :الؿحرر القجقز ( ،)166.5لباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ ( ،)842.0فتح البقان (-)055.1
يـظر :الؿراجع السابؼة-
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)03.82زاد الؿسقر (-)823.5
يـظر :الـؽت والعققن ( ،)862.0زاد الؿسقر (-)824.5
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الؿطؾب الثاين :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾     إبراهقؿ]00
قــال اإلمــام الســؿعاين [156هـــ]  :فــنن ققــؾ  :كقــػ يؽــقن هلل مؼــام ،وقــد قــال:
[ ﴾     إبراهقؿ]00؟ قؾـا :أجؿـع أهـؾ الت ْػ ِسـقر

اف م َؼامف َبقـ َيديَ ،و ُه َق مثؾ ققلـف تعـالك:
َأن َم ْعـَا ُهَ :ذلِؽ لؿـ َخ َ

  

[ ﴾ الرحؿـ- ]51

الدراسة:
أوًٓ :حؽك اإلمام السؿعاين اإلجؿاع طؾك أن تػسقر ققلـف تعـالك:

 

 ﴾   أي  :لؿـ خاف مؼامف بقـ يدي ربف ،ولؿ أقػ طؾك أحد
مـ الؿػسريـ حؽك اإلجؿاع غقره ،سقى اإلمام القاحدي [135هـ] كسـبف إلـك أكثـر
الؿػسريـ -
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية:
طامة الؿػسريـ أوردوا ققلقـ يف تػسقر أية:
إول :أكف مـ باب إضافة الؿصدر إلك الؿػعقل أي  :ذلؽ لؿـ خاف مؼامف بقـ
يدي رب العالؿقـ يقم الؼقامة ،و ُكسب هـذا الؼـقل إلـك ابــ طبـاس رضـل اهلل طـفؿـا
والؽؾبل
ويميده ما ورد يف السـة طـ ابـ طبـاس رضـل اهلل طـفؿـا َق َ
اهلل َطـز
ـالَ :لؿـا َأك َْـز َل ُ
َو َجؾ َط َؾك َكبِ ِّق ِف  : ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ َت َال َها َر ُس ُ
قل اهللِ َ ط َؾك
ات َلق َؾ ٍةَ ،أو َق َال يقما َف َخر َفتًك م ْغ ِشقا َط َؾق ِفَ ،فق َضع الـبِل  يدَ ه َط َؾك ُف َم ِ
ِ
اد ِه،
َ ُ
َْ
ْ
َأ ْص َحابِف َذ َ ْ
َ ًّ ْ َ َ ُ
اهلل» َف َؼا َل َفا َف َبش َر ُه بِا ْل َجـ ِةَ ،ف َؼ َال َأ ْص َحا ُب ُف:
َفنِ َذا ُه َق َيت ََحر ُكَ ،ف َؼ َالَ « :يا َفتًكُ ،ق ْؾ َٓ إِ َل َف إِٓ ُ
( )8تػسقر الؼرآن (-)825.5
( )0التػسقر البسقط (-)100.80
( )5يـظر :التػسقر البسقط ( ،)100.80زاد الؿسقر (-)522.1
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ِ

ِ

ِ

قل اهللَ ،أمِ ْـ َب ْقـِـَا؟ َف َؼ َال َر ُس ُ
َيا َر ُس َ
قل اهلل َ :أ َما َس ِؿ ْع ُت ْؿ َق ْق َل اهلل َطز َو َجـؾ :ﮋ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ-
وارتضـــك هـــذا الؼـــقل جؿـــع مــــ الؿػســـريـ مــــفؿ :ابــــ جريـــر ،والـحـــاس،
والسؿرقـدي ،وابـ أبـل زمــقـ ،والثعؾبـل ،والؿـاوردي ،والبغـقي ،وابــ الجـقزي،
وابـ كثقر ،وغقرهؿ-
الثاين :أكف مــ بـاب إضـافة الؿصـدر إلـك الػاطـؾ ،أي :لؿــ خـاف مؼـامل طؾقـف
ومراقبتـــل لـــف ،ومــــف ققلـــف تعـــالك﴾         : :
[الرطد-]55
واختار هذا الؼقل مـ الؿػسريـ :مؽل بـ أبل صالب ،وابـ سعدي -
وجؿؾــة مـــ الؿػســريـ أوردوا كــال الؼــقلقـ ٓحتؿالفؿــا ،قــال ابـــ ططقــة
[218هـ]  :وققلفَ :مؼامِل يحتؿؾ أن يريد بف الؿصدر مـ الؼقام طؾك الشلء بالؼدرة،
ويحتؿــؾ أن يريــد بــف الظــرف لؼقــام العبــد بــقـ يديــف يف أخــرة ،فنضــافتف ,إذا كــان
مصدرا ,إضافة الؿصدر إلك الػاطؾ ،وإضافتف ,إذا كـان ضرفـا ,إضـافة الظـرف إلـك
حاضره ،أي مؼام حسابل) -
وهـق إقــرب فأيــة تحتؿــؾ الؿعـقـقـ ولؽــؾ قــقل مــا يميــده يف طؿــقم دٓٓت
أيات الؽريؿات وإحاديث الـبقية-
()8
()0

()5
()1

()2

أخرجف الحاكؿ يف مستدركف ( )550.0وقال :صحقح اإلسـاد ولؿ يخرجاه-
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)385.85معاين الؼرآن لؾـحـاس ( ،)202.5بحـر العؾـقم ( ،)054.0تػسـقر
الؼرآن العزيز ( ،)531.0الؽشـػ والبقـان ( ،)532.82الـؽـت والعقـقن ( ،)803.5معـالؿ التـزيـؾ
( ،)512.1زاد الؿسقر ( ،)522.1تػسقر الؼرآن العظقؿ (-)151.1
يـظر :تػسقر الفداية ( ،)5454.2تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (-)566
كــالػراء يف الؿعــاين ( )48.0وكؼــؾ طـــف الؼــقل الثــاين القاحــدي يف البســقط ( )500.80وهــق لــقس يف
كتابف الؿعاين لؽـ لعؾف يف كتبف إخـرى ،وإخػـش حقـث كؼـؾ طــف ذلـؽ الثعؾبـل يف الؽشـػ والبقـان
( )538.82ولؿ أجده يف كتابف الؿعاين ،والؿاتريدي يف تـلويالت أهـؾ الســة ( ،)542.3والثعؾبـل يف
الؽشػ والبقان (  ،)538.82وابـ ططقة يف الؿحرر القجقز ( ،)055.2وأبل حقان يف البحر الؿحقط
( ،)158.83والزمخشري يف الؽشاف ( )536.5وغقرهؿ-
الؿحرر القجقز (-)055.2
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ثالث  :الـتقجة.
حؽاية إجؿاع الؿػسريـ هـا ٓ تثبت 7ففـاك مػسرون قبؾ السؿعاين أوردوا كـال
الؼقلقـ –كؿا سبؼ ,فإقرب كسبتف إلك أكثر الؿػسريـ كؼقل القاحـدي [135هــ]،
واهلل أطؾؿ-

الؿطؾب الثالث :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
             

[ ﴾إبراهقؿ]01
قــال اإلمــام الســؿعاين يف ققلــف تعــالك:

       

[ ﴾      إبراهقؿ : ]01أجؿع ا ْل ُؿ َػ ِّس ُر َ
ون طؾك
اهـَا َٓ :إِ َلف إِٓ اهلل-
َأن ا ْل َؽؾِ َؿة ال ّطق َبة َه ُ

الدراسة:
أوًٓ :حؽك اإلمام السؿعاين اإلجؿاع طؾك أن الؿراد بالؽؾؿة الطقبة هـل  :كؾؿـة
اإلخــالص (ٓ إلــف إٓ اهلل) ،ولــؿ أجــد أحــد ًا –حســب البحــث والدراســة ,حؽــك
اإلجؿاع هـا غقره ،طدا القاحدي [135هـ] كسبف إلك طامة الؿػسريـ  ،وأبق الؼاسؿ
الؽرماين [222هـ] طزاه إلـك جـؾ الؿػسـريـ

وابــ الؼـقؿ [428هــ] إلـك جؿفـقر

الؿػسريـ
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية.
أورد الؿػسرون يف الؿراد بالؽؾؿة الطقبة أققا ً
ٓ:
الؼقل إول :أن الؿراد بالؽؾؿة الطقبة الؼرآن الؽريؿ-
( )8البسقط ( ،)130.80وسبؼ بقان أن كسبة الؼقل بؿثؾ هـذا ٓ يعـد إجؿاطـًا طؾـك إضفـر ،ويف القسـقط
( )06.5طزاه إلك الجؿقع-
( )0غرائب التػسقر وطجائب التلويؾ (-)245.8
( )5يـظر :التػسقر الؼقؿ (-)512
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جـاء ذلـؽ يف الحـديث الؿرفـقع طــ طـدي بــ حـاتؿ رضـل اهلل طــف قـال :قـال
ِ
ان َخ ْق َر ا ْل َع َر ِ
ب ا ْل ِع َبا َد َض ْف ًرا ل ِ َب ْط ٍـَ ،ف َؽ َ
ب ُق َر ْي ٌشَ ،و ِه َـل
اهلل َق َؾ َ
رسقل اهلل [ : وفقف] إِن َ
الش َج َر ُة ا ْل ُؿ َب َار َك ُة التِل َق َ
اهلل َ ,طـز َو َجـؾ  ,فِـل كِتَابِ ِـفَ :مـ َث ًال كَؾِ َؿـ ًة َص ِّق َبـ ًة﴾ يعــل:
ـال ُ
ـت و َفر ُطفـا فِـل السـؿ ِ
ٍ
الؼرآن ،ك ََش ٍ
اءﱠ [إبـراهقؿُ ]01 :ق َر ْيشـا
ـج َرة َص ِّق َبـة َأ ْصـ ُؾ َفا َثابِ ٌ َ ْ َ
َ
َ
قلَ :أص ُؾفا كَرم و َفر ُطفا فِل السؿ ِ
اء﴾ --الحديث -
َأ ْص ُؾ َفا َثابِ ٌت﴾ َي ُؼ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ َ
َ
ذكره الؿاتريدي -
الثاين :أن الؽؾؿة الطقبة هل كؾؿة اإلخالص (ٓ إلف إٓ اهلل) ،قالف ابــ طبـاس ،
ومحؿد بـ كعب الؼرضل ،ومؼاتؾ -
واختــاره جؿــع مـــ الؿػســريـ كالســؿرقـدي ،وابـــ أبــل زمـــقـ ،والثعؾبــل،
والبغقي ،وابـ رجب-
الثالث :أن الؿراد بالؽؾؿة الطقبة العبد الؿممـ 7إذ طؿقم الؽؾؿة الطقبة –شـفادة
اإلخالص وغقرها ٓ ,تؼع إٓ مـف ،قالف ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا –يف رواية محؿد
ابـ سعد,والربقع بـ أكس وططقة العقيف
واختار هذا الؼقل الزجـاج ،ومؽـل بــ أبـل صالـب قـال الزجـاج [588هــ] :
مـثال ،ولؾؽػـر بـف َمـ َثالً ،فجعـؾ َمثـؾ الؿـممِ ِـ يف
(ضرب اهلل  ,طز وجؾ  ,لسيؿان بف ً
()8

()0
()5
()1
()2
()3
()4
()5

أورده السققصل يف الدر الؿـثقر ( )286 – 285.5وطزاه إلك ابـ مردويف ،وأخرجف الطرباين يف الؽبقـر
( )53.84مطق ً
ٓ لؽـ دون ذكر الشاهد هـا وهق ققل( :يعـل الؼرآن) ،وابـ أبل حاتؿ يف تػسقر الؼرآن
العظــقؿ ( ،)0011.4وأورده الفقثؿــل يف مجؿــع الزوائــد ( )05.82دون ذكــر الشــاهد ،وقــال  :وفقــف
حسقـ السؾقلل ولؿ أطرفف وبؼقة رجالف ثؼات-
يـظر :تػسقر الؿاتريدي ( )554.3وطزاه إلك أبل بؽر الؽقساين-
يـظر :تػسقر الطربي ( )352.85وطزاه السققصل يف الدر الؿـثقر ( )226.5إلك ابـ الؿـذر وابـ أبل حاتؿ-
يـظر :كتاب الدطاء لؾطرباين (-)132
يـظر :تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان (-)121.0
يـظر :بحر العؾـقم ()018.0تػسـقر الؼـرآن العزيـز ( ،)530.0الؽشـػ والبقـان ( ،)545.82معـالؿ
التـزيؾ ( ،)352روائع التػسقر (-)255.8
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)353.80تػسقر ابـ أبل حاتؿ ( )0018.4الدر الؿـثقر (-)226.5
يـظر :معاين الؼرآن ( ،)832.5الفداية (-)5521.2
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كالشجرة الطقبة- )---
كطؼف بتقحقده واإليؿان بـبقف واتباع شريعتف،
َ
ومـ الؿػسريـ مـ ذكر كال الؼقلقـ –الثاين والثالـث ,كـابـ جريـر والؿـاوردي
وابـ ططقة والؼرصبل وغقرهؿ-
ثالث  :الـتقجة.
إن كــان مــراد اإلمــام الســؿعاين يف حؽايــة اإلجؿــاع بــلن الجؿقــع يؼــقل :الؿــراد
بـ(كؾؿة صقبة) ٓ إلف إٓ اهلل ،ففذا ٓ ُيسؾؿ-
وإن كان مراده أن إقـقال إخـرى تـمول إلـك هـذا الؼـقل (كؾؿـة اإلخـالص)
وأهنا تتػؼ معف وتلتؾػ وٓ تختؾػ يف الؿراد ،فحؽاية اإلجؿـاع صـحقحة ،فـإققال
بقـفا تداخؾ وطؿقم وخصقص ،فتحؼقؼ كؾؿة اإلخالص يؽقن بالعؿؾ ،وثؿرهتـا يف
كػس الؿممـ ما يصدر طـف مـ خقر وبـر وقـقل وطؿـؾ صـالح 7لـذا اكتػـك جؿـع مــ
الؿػسريـ الؿحؼؼقـ كـابـ جريـر والؼرصبـل –كؿـا سـبؼ ,بـذكر الؼـقلقـ دون تؼقيـة
أحدهؿا طؾك أخر 7لدٓلة طؾك ما بقـفؿا مـ تـداخؾ وطؿـقم وخصـقص وأكـف مــ
باب اختالف التـقع ٓ التضاد ،واهلل أطؾؿ-

الؿطؾب الرابع :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾    اإلسراء-]02
قـــال اإلمـــام الســـؿعاين يف َقـــقل اهلل تعـــالك ﴾     :
ِ ِ
ِ
قرة
[اإلسراءَ ]02أيَ :م ْؿـُ ً
قطاَ ،و ْ
الس َ
أجؿع أهؾ الت ْػسقر َأن معـك َططاء َربؽ فل َهذه ُ
ُه َق الدُ ْك َقاَ ،فنِن ْأ ِخ َرة ل ِ ْؾ ُؿتؼقـَ ،و َل ْق َس ل ْؾؽػار فِ َقفا كصقب-
َوفِل بعض الؿساكقد َطــ الـبِـل َ أكـف َق َ
ـال ( :إِن اهلل قسـؿ َب ْقــ ُؽؿ أخالقؽـؿ ك ََؿـا
قسؿ َب ْقـ ُؽؿ أرزاقؽؿَ ،وإِن اهلل َت َعا َلك ُي ْعطل الدُ ْك َقا مـ يحب َومـ َٓ يحـبَ ،و َٓ ُي ْعطـل
الدّ يـ إِٓ مـ يحب ) -
( )8يـظر :معاين الؼرآن (-)832.5
( )0يـظر :تػسقر الطربي( )352.85وما بعدها ،الـؽت والعققن ( ،)850.5الؿحرر الـقجقز (،)015.2
العز بـ طبد السالم ( ،)835.0الجامع ٕحؽام الؼرآن ( )850.80إرشاد العؼؾ السؾقؿ (-)51.2
( )8رواه اإلمام أحؿـد يف مســده ( )856.3طــ طبـد اهلل بــ مسـعقد رضـل اهلل طــف ،وأبـق كعـقؿ يف الحؾقـة

=
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الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمام السؿعاين إجؿاع الؿػسـريـ طؾـك أن الؿـراد بالعطـاء يف أيـة
هق ططاء الدكقا أي رزق الدكقا ،ولؿ أقـػ طؾـك غقـره مــ الؿػسـريـ حؽـك اإلجؿـاع
هـا ،سقى ابـ الجقزي يف زاد الؿسقر كسبف إلك الؿػسريـ -
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية.
ذكر الؿػسرون ققلقـ يف الؿراد بالعطاء القراد يف أية الؽريؿة:
إول :الرزق يف الـدكقا ،قـال بـف  :ابــ طبـاس رضـل اهلل طـفؿـا –مــ صريـؼ ابــ
جريج ,والحسـ البصري ،وقتادة ،والسدي ،ومؼاتؾ بـ سؾقؿان-
وهــق اختقــار جــؾ الؿػســريـ ،كقحقــك بـــ ســالم ،وابـــ جريــر ،والســؿرقـدي،
والقاحدي ،والبغقي ،وابـ الجقزي ،والؼرصبل ،وغقرهؿ-
الثاين :الؿراد بـــ(مـ ططـاء ربـؽ) الطاطـات لؿريـد أخـرة ،والؿعاصـل لؿريـد
العاجؾة ،فقؽقن العطاء طبارة طؿا قسؿ اهلل لؾعبد مـ خقر أو شر-
قال بف :ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا
وهق ما ذكره ابـ كثقـر يف تػسـقره ،بؼقلـف [ ( :كـالً] أي كـؾ واحـد مــ الػـريؼقـ
الذيـ أرادوا الدكقا والذيـ أرادوا أخرة كؿدهؿ فقؿا هؿ فقـف [مــ ططـاء ربـؽ] أي :
هق الؿتصرف الحاكؿ الذي ٓ يجقر ،فقعطل كالً ما يستحؼف مـ الشـؼاوة والسـعادة،
وٓ راد لحؽؿف وٓ ماكع لؿا أططك ،وٓ مغقر لؿا أراد)--
=
()8
()0
()5

()1
()8

( )883.1قال محؼؼ الؿسـد  :إسـاده ضعقػ-
زاد الؿسقر (-)08.2
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)256 ,255.81تػسقر مؼاتؾ ( ،)203.0الدر الؿـثقر (-)051.6
يـظر :تػسقر يحقك بـ سالم ( ،)802.8تػسقر الطـربي ( ،)255.81تػسـقر السـؿرقـدي (،)523.0
القجقز ( ،)352معالؿ التـزيؾ ( ،)456زاد الؿسقر ( ،)08.2الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن ( )16.85أبـق
حقان يف البحر الؿحقط (-)523.84
كسبف إلك ابـ طباس رضل اهلل طـفؿـا ابــ ططقـة يف الؿحـرر ( ،)125.2وأبـق حقـان يف البحـر الؿحـقط
(-)524.84
تػسقر الؼرآن العظقؿ (-)35.2
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وأورد هذا الؼقل ابـ ططقة مـ الؿحـتؿالت التػسـقرية لفـذه أيـة ،ومثؾـف أبـق
حقـان  ،إٓ أهنؿـا قـدما آحتؿـال إول –الؼـقل إولٕ 7 ,ن لػـظ (العطـاء) يـبــق
طؾك اإلمداد بالؿعاصل ،واهلل أطؾؿ-
ثالث  :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع يف أية ٓ تثبت-
وإن كاكت طبارة اإلمام السؿعاين هـا تحتؿؾ كال الؿعـققـ ،فؼقلف [ :معـك َططاء
ِ ِ
قرة ُه َق الـدُ ْك َقا] تحتؿـؾ الـرزق ،وتحتؿـؾ أيضـًا إطؿـال الصـالحة
الس َ
َربؽ فل َهذه ُ
والطالحة يف الدكقا –الؼقل الثاين ،,إٓ أن استدٓلف بإثر طـ ابــ مسـعقد رضـل اهلل
طـف يؼقي مقؾف وقصده الؼقل إول ،واهلل أطؾؿ-

الؿطؾب الخامس :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾     اإلسراء-]43
قــال اإلمــام الســؿعاين يف ققلــف تعــالك﴾      : :
[اإلسراء -]43أجؿع ا ْل ُؿ َػ ِّس ُر َ
اطةَ ،وقد َثبـت َه َـذا َطــ الـبِـل ،
ون َأن َه َذا م َؼام الش َػ َ
َوفِل ِر َوا َية أبل ُه َر ْي َرة رضـل اهلل طــف َأن الـبِـل َ ق َـر َأ َق ْقلـف :ﱡ َطسـك َأن َي ْب َعثـؽ َربـؽ
م َؼاما محؿقداﱠ َق َالُ ( :هق ا ْلؿ َؼام ال ِذي أشػع فِ ِ
قف ٕمتل) -
َ
َ ْ ُ ً
ِ
َو ُر ِو َي َأكف َط َؾ ْقف الص َالة َوالس َالم َق َالَ ( :أكا سقد ْإَ ْكبِ َقاء إِذا بعثقاَ ،و َأكا وافدهؿ إِذا

ـامفؿ إِذا سـجدواَ 7أ ُقــقل فقســؿع ،وأشــػع
تؽؾؿـقاَ ،و َأكــا مبشــرهؿ إِذا أبؾسـقاَ ،و َأكــا إ َمـ ْ
ُ
ِ
لططل ) -
فلشػع ،وأسلل َف ْ

()8
()0
()5
))1

يـظر :الؿحرر القجقز (-)125.2
يـظر :البحر الؿحقط (-)524.84
رواه اإلمــام أحؿــد يف مســـده ( ،)105.82وابـــ جريــر يف تػســقره ( )14.82وقــال محؼــؼ الؿســـد:
حسـ لغقره-
رواه الرتمـــذي بؾػـــظ قريـــب مــــف ( )505ح[ ]5382وقـــال :حســــ غريـــب ،والبقفؼـــل يف الـــدٓئؾ
(-)151.2

292

د .طؿر بـ طبدالعزيز الدهقشل

اإلجؿاع يف التػسقر طـد اإلمام السؿعاين

الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمام السؿعاين اإلجؿاع طؾك أن الؿراد بالؿؼـام الؿحؿـقد يف أيـة
هق مؼام الشػاطة ،ووافؼف طؾك حؽاية اإلجؿاع القاحدي يف البسقط والقسقط -
وطزاه إلك جؿفقر الؿػسريـ الـسـػل وابــ حجـر ،وإلـك أكثـر أهـؾ العؾـؿ ابــ
جرير الطربي -
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية:
أورد الؿػسرون أققا ً
ٓ طدة يف الؿراد بالؿؼام الؿحؿقد ،مـفا:
الؼقل إول :أكف مؼام الشػاطة ،قالف ابـ مسعقد وسـؾؿان الػارسـل وحذيػـة بــ
القؿان وابـ طؿر وابـ طباس –مـ صريؼ كريب ,وأبق سعقد الخدري وجابر بـ طبـد
اهلل وغقــرهؿ رضــل اهلل تعــالك طـــ الجؿقــع ،ومجاهــد –مـــ صريــؼ ابـــ أبــل كجــقح,
والحسـ البصري وقتادة-
واختــار هــذا الؼــقل جــؾ الؿػســريـ كؿؼاتــؾ ،ويحقــك بـــ ســالم ،وابـــ جريــر،
والزجاج ،والسؿرقـدي ،وابـ أبل زمـقـ ،والثعؾبل ،والبغقي وغقرهؿ-
الؼقل الثاين :أن الؿؼام الؿحؿقد الذي وطد اهلل كبقف محؿـد ًا  أن يبعثـف إيـاه هـق
أن يؼعده معف طؾك طرشف ،وجاء يف إثر طـ الـبل  أكـف قـرأ

   

[ ﴾ اإلسراء -]43قال  :يجؾسف طؾك السرير-
()8
()0
()5
()1

()2

يـظر :البسقط ( ،)115.85القسقط (-)800.5
يـظـــر :مـــدارك التـزيـــؾ وحؼـــائؼ التلويـــؾ ( ،)045.0فـــتح البـــاري ( ،)286.88تػســـقر الطـــربي
(-)12.82
يـظر :تػسـقر الطـربي ( )11.82ومـا بعـدها ،وابــ أبـل حـاتؿ ( )0225.5ومـا بعـدها ،الـدر الؿـثـقر
( )102.6وما بعدها-
يـظر :تػسقر مؼاتؾ ( ،)213.0تػسقر يحقـك بــ سـالم ( ،)823.8تػسـقر الطـربي ( ،)14.82معـاين
الؼــرآن ( ،)023.5وبحــر العؾــقم ( ،)502.0وتػســقر الؽتــاب العزيــز ( ،)01.5والؽشــػ والبقــان
( )150.83ومعالؿ التـزيؾ ( ) 425ومدارك التـزيؾ ( ،)045.0والتسفقؾ ٓبـ جزي (-)125.8
أخرجــف أبــق يعؾــك الػــراء يف إبطــال التــلويالت ص( ،)033وأورده الــديؾؿل يف الػــردوس ()25.5
كالهؿا طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا ،وكؼؾ الذهبل يف كتاب العؾق ( )842طـ اإلمام أحؿد ققلف (وأما

=
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قال بف ابـ مسعقد –مـ صريؼ طاصؿ طـ أبل وائؾ ، ,وطبد اهلل بـ سالم –مـ
صريؼ سقػ السعدي ، ,وابـ طباس –مـ صريؼ سعقد بـ جبقر ,رضل اهلل تعالك
طـفؿ جؿقعًا ،ومجاهد بـ جرب –مـ صريؼ لقث- ,
وققؾ غقر ذلؽ إٓ أهنا يف الجؿؾة تدخؾ يف الؼقل إول وهق طؿقم الشػاطة-
ثالث  :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع هـا ٓ تثبـت كؿـا هـق ضـاهر ،فؼـد قـال بـالؼقل الثـاين جؿؾـة مــ
الصــحابة ومجاهــد ،وقــقلفؿ هــذا غقــر مــدفقع صــحتف كؿــا قالــف ابـــ جريــر الطــربي
[582هـ]  ،إذا حؿؾ طؾك ما يؾقـؼ بـف سـبحاكف ،قـال ابــ ططقـة [210هــ] ( :حؽـك
الطربي طـ فرقة مـفا مجاهد أهنا قالت :الؿؼام الؿحؿقد هق أن اهلل طز وجؾ يجؾس
محؿــدا  معــف طؾــك طرشــف ،وروت يف ذلــؽ حــديثًا ،وطضــد الطــربي جــقاز ذلــؽ
بشطط مـ الؼقل ،وهق ٓ يخرج إٓ طؾك تؾطػ يف الؿعـك ،وفقـف بعـد ،وٓ يـؽـر مـع
ذلؽ أن يروى ،والعؾؿ يتلولف)-
وقال ابـ حجر [520هـ] (وبالغ القاحدي فـؼؾ فقف اإلجؿاع ،ولؽــ أشـار إلـك
ما جاء طـ مجاهد وزيػف ---وبالغ يف رد هذا الؼقل –يعـل ققل مجاهد- ) ,
قؾت :كذلؽ اإلمام السؿعاين بعـد حؽايتـف لسجؿـاع أورد قـقل مجاهـد وغقـره،
=
()8
()0
()5
()1
()2
()3
()4
()5

قضقة قعقد كبقـا طؾك العرش فؾؿ يثبت يف ذلؽ كص ،بؾ يف الباب حديث واه)-
أخرجف الثعؾبل يف الؽشػ والبقان ()115.83
أخرجف الثعؾبل يف الؽشػ والبقان ()116.83وهؿا روايتان ضعقػتان كؿا أفاده محؼؼ التػسقر-
أخرجف الطرباين يف الؽبقر ( )38.80قال الفقثؿل يف الؿجؿع ( :)28.4وفقف ابــ لفقعـة وهـق ضـعقػ
إذا لؿ يتابع ،وططاء بـ ديـار ققؾ لؿ يسؿع مـ سعقد بـ الؿسقب-
أخرجف ابـ جرير ( ،)14.82وأورده السققصل يف الدر ( )104.6وهل صحقحة طـف-
يـظــر :الجــامع ٕحؽــام الؼــرآن لؾؼرصبــل ( )814.85ومــا بعــدها ،البحــر الؿحــقط ( )253.84ومــا
بعدها-
تػسقر الطربي (-)28.82
الؿحرر القجقز ( ،)206.2ويـظر :فتح الباري-
فتح الباري (-)286.88
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فؾعؾف يرى أكف ققل شـاذ ٓ يؾتػـت إلقـف ،فالشـاذ ٓ حؽـؿ لـف ،وقـد قـال ابــ طبـد الـرب
َان َأحدَ ا ْلؿ َؼدمِقـ فِل ا ْل ِع ْؾ ِؿ بِ َت ْل ِوي ِؾ ا ْل ُؼر ِ
ِ
آنَ ،فنِن َل ُف َق ْـق َل ْق ِـ
َ
[135هـ] َ ( :و ُم َجاهدٌ َوإِ ْن ك َ َ
ْ
ُ
ِ
فِل َت ْل ِوي ِؾ ا ْثـَق ِـ ُهؿا مفج ِ ِ
قب َطـ ُْف َؿا َأ َحـدُ ُه َؿاَ ---و ْأ َخ ُـر َق ْق ُلـ ُف
قران طـْدَ ا ْل ُع َؾ َؿاء َم ْر ُغ ٌ
ْ
َ َْ ُ َ
فِل َق ْق ِل اهللِ َطز َو َجؾَ :ط َسك َأ ْن َي ْب َع َث َؽ َر ُب َؽ َم َؼا ًما َم ْح ُؿق ًدا﴾- )--
أو كقكف يرى أن ققل مجاهد لقس قسقؿًا لؾؼقل إول وهق الشػاطة ،وإكؿا ققلف
يبقـ الحالة التل تؽقن فقفا الشػاطة-
أو يؼال :إن اإلمام السؿعاين يرى أن اإلجؿاع يحصؾ وإن خالػف واحـد أو اثــان
مـ العؾؿاء ،كـرأي ابــ جريـر يف مخالػـة القاحـد وآثــقـ ٓ يعـده مخالػـا لجؿاطـة
العؾؿاء ،واهلل أطؾؿ-

الؿطؾب السادس :حؽاية اإلجؿاع طؾك ققلف تعالك:
[ ﴾  الؼصص]57
قال اإلمام السؿعاين َ :و َققلـف:

         

[ ﴾    الؼصــص ]01أجؿــع ا ْل ُؿ َػ ِّسـ ُـر َ
ون طؾــك َأكــف صؾــب مـــ اهلل
الط َعام لجقطفَ ،ق َال ا ْبـ َطباس فؾ َؼة خبزَ ،أو َق ْب َضة تؿر َ -و َق َ
ـال سـعقد بــ ُج َبقـر :لـؿ
ـال مج ِ
يؽـ طؾك َوجـف إَ ْرض أكْـرم مِـْـ ُفَ ،وك َ
اهـد:
َـان ُم ْحتَاجـا إِ َلـك ّ
شـؼ َت ْؿ َـرة َ -و َق َ ُ َ

صؾب ا ْلخبز -

الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمام السؿعاين إجؿاع الؿػسريـ طؾك أن الؿراد بالخقر يف قـقل اهلل
تعالك [ ﴾        الؼصص ]01الطعام ،والؿعـك:
إين محتاج إلك صعام-
()8
()0
()5
()1

التؿفقد (-)824.4
هذه ر وايتان طـ ابـ طباس رضل اهلل طـفؿـا ،إولـك أخرجفـا ابــ أبـل شـقبة يف مصــػف (،)083.85
والثاكقة طزاها السققصل يف الدر ( )128.88إلك طبد اهلل بـ أحؿد يف زوائد الزهد ،وابـ أبل حاتؿ-
أخرجفا يحقك بـ سالم يف تػسقره (-)253.0
تػسقر البغقي (-)354
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وطــزا الؼــقل إلــك جؿقــع الؿػســريـ ابـــ ططقــة يف الؿحــرر

والؼرصبـــل يف

جامعف  ،وإلك إكثريـ البقضاوي والـسػل وأبق السعقد -
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية.
اتػؼت كؾؿة الؿػسريـ طؾك أن الؿراد بالخقر يف أية هق الطعام ،فؼد جاء ذلـؽ
طـ ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا مــ صـرق كثقـرة ،وسـعقد بــ جبقـر وإبـراهقؿ التقؿـل
وإبراهقؿ الـخعل ومجاهد والسدي وابـ السائب  ،وغقرهؿ-
وهق ما ذكره سائر الؿػسريـ كؿجاهد ومؼاتؾ ويحقك بـ سـالم والطـربي وابــ
أبل زمـقـ والثعؾبل والقاحدي وغقرهؿ-
ويميده ما جاء يف الحديث الؿرفقع طـ أكس بـ مالؽ رضـل اهلل طــف قـال :قـال
رسقل اهلل ( : لؿا سؼك مقسك لؾجاريتقـ ثؿ تـقلك إلـك الظـؾ فؼـال:

  

 ﴾    قال :إكف يقمئذ فؼقر إلك كػ مـ تؿر)-
هذا هق قـقل طامـة الؿػسـريـ إٓ أن بعضـفؿ يـسـبف إلـك أكثـر الؿػسـريـ كالبقضـاوي
وغقره –كؿا سبؼ ,وحجتفؿ أن كؾؿـة (خقـر) تشـؿؾ كـؾ خقـر قـؾ أو كثـر ،مــ صعـام أو
متاع أو مال أو غقره  7إٓ أن تخصقص الؿـراد بـف هــا الطعـام ورد طــفؿ جؿقعـًا كؿـا سـبؼ،
اج ِـة ،إِمـا إِ َلـك الط َعـا ِم َأ ْو إِ َلـك
قال الرازي [321هـ ] َ ( :و ْ
اط َؾ ْؿ َأن َه َذا ا ْل َؽ َـال َم َيـدُ ُل َط َؾـك ا ْل َح َ
ِ
يـ َح َؿ ُؾق ُه َط َؾك الط َعـا ِم)  ،فؼـد اتػؼـت روايـات السـؾػ طؾـك ذلـؽ،
َغ ْق ِره ،إِٓ َأن ا ْل ُؿ َػ ِّس ِر َ
()8
()0
()5
()1
()2

()3
()4
()8

الؿحـــرر الـــقجقز ( )051.1يف ط-دار الؽتـــب العؾؿقـــة ،ويف صبعـــة وزارة إوقـــاف الؼطريـــة [ســـائر
الؿػسريـ] (-)252.3
الجامع ٕحؽام الؼرآن (-)026.83
أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ( ،)842.1مدارك التـزيؾ ( ،)354.0إرشاد العؼؾ السؾقؿ (-)6.4
يـظر :تػسقر الطربي ( )082.85وما بعدها ،الدر الؿـثقر ( )122.88وما بعدها-
يـظــر :تػســقر مجاهــد ( ،)204تػســقر مؼاتــؾ ( ،)518.5تػســقر يحقــك بـــ ســالم ( ،)253.0تػســقر
الؼرآن العزيز ( ،)500.5الؽشػ والبقان ( ،)152.02القاحدي يف البسـقط ( ،)545.84ابــ ططقـة
يف الؿحرر القجقز ( ،)252.3الفداية لؿؽل ( ،)2284.5زاد الؿسقر (-)085.3
طزاه السققصل يف الدر الؿـثقر ( )120.88إلك ابـ مردويف-
يـظر :ص ( -)52
التػسقر الؽبقر (-)022.01
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ويؼقيـف أيضـًا السـقاق الؼــرآين يف تسؾسـؾ إحـداث ،قـال أبــق السـعقد [605هــ] (وحؿ َؾــف
ِ
َ
بؿعقكة الؿؼا ِم) واهلل أطؾؿ-
إكثرون طؾك الطعا ِم
الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع صحقحة واهلل أطؾؿ-

الؿطؾب السابع :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾  الذاريات-]05
قــال اإلمــام الســؿعاين يف ققلــف تعــالك: :

       

[ ﴾  الذاريات : -]05أجؿع الؿػسرون طؾك أكف إسحاق - 

الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمـام السـؿعاين اإلجؿـاع طؾـك أن الؿـراد بـالغالم يف ققلـف تعـالك:
 ﴾  هق إسحاق بـ إبراهقؿ طؾقفؿا السالم ،ولؿ أجـد أحـد ًا حؽـك
اإلجؿاع غقره-
وإكؿــا كســب هــذا الؼــقل جؿؾــة مـــ الؿػســريـ إلــك جؿفــقرهؿ ،كــابـ ططقــة
والزمخشري والؼرصبل وأبل حقان ،وغقرهؿ -
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية.
ذكر الؿػسرون ققلقـ يف الؿراد بالغالم القارد يف أية:
إول :أكف إسحاق  ،قال بف  :مؼاتؾ بـ سؾقؿان-
واختاره جؿفقر الؿػسريـ ،كابـ جرير ،والسؿرقـدي ،وابـ أبل زمـقـ ،ومؽل
ابـ أبل صالب ،والزمخشري ،وابـ ططقة ،وغقرهؿ-
()8
()0
()5
()1
()8

إرشاد العؼؾ السؾقؿ (-)6.4
تػسقر السؿعاين (-)042.2
يـظـر :الؿحـرر الـقجقز ( ،)41.5الؽشــاف ( ،)383.2الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن ( ،)161.86البحــر
الؿحقط ( ،)252.05مدارك التـزيؾ لؾـسػل (-)534.5
تػسقر مؼاتؾ (-)852.1
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)204.08وبحر العؾقم ( ،)512.5تػسقر الؼـرآن العزيـز ( ،)054.1الفدايـة

=
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استدٓ ً
ٓ بلن البشارة كاكت بالقلد لسارة أم إسحاق ،ولقس لفاجر أم إسؿاطقؾ،
وبدٓلة آية هقد [ ﴾     هـقد ،]48وكـذلؽ
السقاق التاريخل  ،واهلل أطؾؿ-
الثاين :أكف إسؿاطقؾ  ،قالف مجاهد بـ جرب-
قال ابـ ططقة [218هـ]  :وهذا وهؿ-
ثالثا :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿـاع يف أيـة ٓ تثبـت ،إٓ إن كـان رأي اإلمـام السـؿعاين يف مخالػـة
القاحــد وآثـــقـ ٓ تــمثر طؾــك إجؿــاع الؿػســريـ ،ففــق صــحقح ،أو أن مؼصــقده
باإلجؿاع هـا رأي الجؿفقر ففق كذلؽ صحقح ،واهلل أطؾؿ-

الؿطؾب الثامـ :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾         الحشر-]6
قال اإلمام السؿعاين يف ققلف تعـالك:

       

ِ
الؿ َراد هبؿ ْإَك َْصار -
[ ﴾ الحشر :]6أجؿع أهؾ الت ْػسقر طؾك َأن ُ

الدراسة.
أوًٓ :حؽــك اإلمــام الســؿعاين اإلجؿــاع طؾــك أن الؿــراد بالــذيـ تبــقؤا الــدار
واإليؿان مـ قبؾفؿ هؿ إكصار ،ولؿ أجد أحد ًا حؽـاه غقـره ،سـقى اإلمـام الؼرصبـل
كػــك الخــالف طـــف ،بؼقلــف  ٓ ( :خــالف أن الــذيـ تبــقؤا الــدار هــؿ إكصــار الــذيـ
استقصـقا الؿديـة قبؾ الؿفاجريـ إلقفا) -
=
()8
()0
()5
()1
()8

( ،)4265.88الؽشــاف ( ،)383.2الؿحــرر الــقجقز ( ،)41.5الؼرصبــل يف الجــامع (،)161.86
وأبق حقان يف البحر الؿحقط (-)252.05
يـظر :تػسقر الطربي (-)204.08
تػسقر مجاهد ( ،)386ويـظر :تػسقر الطربي ( ،)204.08تػسقر ابـ أبل حاتؿ ( ،)5580.82الـدر
الؿـثقر ( )358.85وطزاه إلك طبد بـ حؿقد وابـ الؿـذر وابـ أبل حاتؿ-
الؿحرر القجقز (-)41.5
تػسقر السؿعاين (-)122.2
الجامع ٕحؽام الؼرآن (-)525.02
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ثاكق  :أققال الؿػسريـ.
اتػؼت كؾؿة الؿػسريـ أن الؿراد بالذيـ تبقؤا الدار يف أية هؿ إكصار ،ومؿـ
قال بف :ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا ،ومجاهد وقتادة ومؼاتؾ وابـ زيد بـ أسؾؿ-
وهق ما ذكره الؿػسرون كابـ جرير ،والزجاج ،والسؿرقـدي ،والثعؾبل ،ومؽل،
والؼشقري ،والقاحدي ،والبغقي ،الزمخشري ،وابـ ططقة ،والؼرصبل ،وغقرهؿ-
ومعـك أية  :والذيـ تبقؤا الؿديـة قبؾ الؿفاجريـ وآمـ كثقر مــفؿ قبـؾ بعـض
الؿفاجريـ ،قالف ابـ كثقر -
وققؾ :تبقؤا الؿديـة قبؾفؿ واإليؿانٕ 7ن إكصـار لـؿ يممــقا قبـؾ الؿفـاجريـ،
وططػ اإليؿان طؾك الدار طؾك معـك وآثروا اإليؿان أو اطتؼدوا اإليؿان-
وققؾ :والذيـ تبقؤا الدار واإليؿان مـ قبؾفؿ ،أن (مـ قبؾفؿ) وإن اكصـرف إلـك
اإليؿان ،فالؿراد مـ قبؾ هجرهتؿ ٕ7ن إكصار كاكقا قد آمـقا قبـؾ هجـرهتؿ أي مــ
قبؾ قدوم الؿفاجريـ إلقفؿ ،واهلل أطؾؿ-
ثالث  :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع هـا صحقحة واهلل أطؾؿ-

()8
()0
()5

()1
()2
()3

أخرجف طبد اهلل بـ وهب يف جامعف (التػسقر-)35.8
يـظر :تػسقر مجاهد ( ،)320ومؼاتؾ بـ سؾقؿان ( ،)046.1تػسقر الطـربي ( )202.00ومـا بعـدها،
الدر الؿـثقر ( )534.81وما بعدها-
يـظر :تػسقر الطـربي ( ،)202.00معـاين الؼـرآن وإطرابـف ( ،)812.2تػسـقر السـؿرقـدي ( ،)105.5الؽشـػ
والبقان ( ،)005.03الفداية ( ،)4560.88لطائػ اإلشارات ( ،)238.5البسقط ( ،)558.08معالؿ التـزيـؾ
( ،)8061الؽشاف ( ،)52.3الؿحرر القجقز ( ،)033.5الجامع ٕحؽام الؼـرآن ( ،)525.02التسـفقؾ ٓبــ
جزي ( ،)532.0تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر (-)35.5
تػسقر الؼرآن العظقؿ ( ،)35.5ويـظر :تػسقر الطربي (-)202.00
يـظر  :تػسقر مؼاتؾ ( ،)046.1البسقط لؾقاحدي (-)552.08
يـظر :الؽشػ والبقان ( ،)005.03تػسقر السؿرقـدي ( ،)105.5تػسقر السؿعاين (-)128.2
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املبخح الجاىي
حلاية اإلمجاع بصيػة (مجيع)
الؿطؾب إول :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾   الحج-]82
قــال اإلمــام الســؿعاين يف ققلــف تعــالك: :

       

            

الؿ َراد مـ الس َؿاءَ :س َـؿاء َبقتـف فِـل َقـقل َج ِؿقـع ا ْل ُؿ َػ ّسـريـَ ،و ُه َـق
[ ﴾الحجُ ]82
السؼػ-
ّ

الدراسة:
أو ً
ٓ :حؽـــك اإلمـــام الســـؿعاين يف ققلـــف تعـــالك﴾    : :
اإلجؿاع طؾك أن الؿراد بالسؿاء هـا هق سؿاء البقت وهق سؼػف ،وكـؾ مـا طـالك ففـق
سؿاء ،ولؿ أجد أحد ًا حؽك اإلجؿاع طؾك ذلؽ ،لؽـ كسـب البغـقي [283هــ] هـذا
الؼقل إلك إكثريـ

ومثؾف ابـ الجقزي [264هـ]-

ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية.
قبؾ ذكر أققال الؿػسريـ يف الؿراد بالسـؿاء يف أيـة ،أورد مـا ذكـره الؿػسـرون
مـ أققال يف معـك أية-
,اختؾػ الؿػسرون يف َم ِـ الؿراد بـ(يـصره اهلل) ،فؼقؾ :هق الـبـل  ،والؿعــك:

مـ كـان مــ الــاس يحسـب أن لــ يـصـر اهلل محؿـد ًا  يف الـدكقا وأخـرة ،فؾقؿـدد
بحبؾ --قالف قتادة-
وققؾ :بؾ طائد إلك الؿشؽؽ (مـ كـان يظــ أن لــ يـصـره اهلل) ،والؿعــك :مــ
كــان يظـــ أن لـــ يرزقــف اهلل يف الــدكقا وأخــرة فؾقؿــدد بســبب إلــك ســؿاء البقــت ثــؿ
( )8يـظر  :معالؿ التـزيؾ (-)532
( )0يـظر :زاد الؿسقر (-)181.2
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لقختـؼ ،قالف مجاهد-
,كذلؽ اختؾػ الؿػسرون يف معـك الـصر ،فؼقؾ :الغؾبة قالف قتادة وابـ زيد -
وققؾ :الـرزق ،والؿعــك :مــ كـان يظــ أن لــ يـرزق اهلل محؿـد ًا يف الـدكقا ولــ
يعطقف ،قالف ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا-
,أما الؿراد بالسؿاء يف أية ،فؼقـؾ :سـؼػ البقـت ،قالـف بـف ُج ُـؾ الؿػسـريـ مــ
السؾػ ومـ بعدهؿ ،كابـ طباس رضل اهلل طـفؿا يف روايات متعـددة طــف ،ومجاهـد
والضحاك وقتادة

ومؼاتؾ ،ويحقك بـ سالم-

واختقار ابـ جرير والزجاج والسؿرقـدي ،ومؽل بــ أبـل صالـب ،والقاحـدي،
والبغقي وغقرهؿ-
وققؾ :الؿراد بالسؿاء السؿاء الؿعروفة ،والؿعــك :فؾقؿـدد بحبـؾ إلقفـا فؾقؼطـع
طـ محؿد  ما يلتقف مـ القحل ،قالف بف :طبد الرحؿـ بــ زيـد بــ أسـؾؿ

فقؽـقن

الؼطع طؾك هذا لقس آختـاق ،بؾ هق جزم السبب وقطعف -
ومال إلك هذا أبق جعػر الـحاس [555هـ] يف ققلف( :مـ أحسـ مـا ققـؾ فقفـا أ ّن
يظـ أن لــ يـصـر اهلل ّ
وطـز محؿـدا  ،وأكـف يتف ّقـل لـف أن يؼطـع
جـؾ ّ
الؿعـك :مـ كان ّ
()8
()0
()5
()1
()2

()3

()4

يـظر :تػسقر الطربي  )146.83وما بعدها ،زاد الؿسقر (-)185.2
يـظر :الؿرجعان السابؼان-
يـظر :الؿرجعان السابؼان-
يـظر :تػسقر سػقان الثقري ( ،)025تػسـقر طبـد الـرزاق ( ،)565.0تػسـقر الطـربي ( )152.83ومـا
بعدها ،الدر الؿـثقر (-)150 ,158.82
يـظر :تػسقر مؼاتؾ ( ،)886.5تػسقر يحقك بـ سالم ( ،)524.8تػسقر الطربي (( ،)151.83معاين
الؼرآن ( ،)184.5تػسقر السؿرقـدي ( ،)120.0تػسقر الفدايـة ( ،)1523.4البسـقط (،)582.82
معالؿ التـزيؾ ( ،)532التسفقؾ ٓبـ جزي ( ،)51.0تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر (-)120.2
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)146.83تػسقر ابـ أبل حاتؿ ( )0145.5الدر الؿـثقر ( )150.82قال ابـ
زيد  :مـ كان يظـ أن لـ يـصر اهلل كبقف  ويؽايد هذا إمر لقؼطعف طـف ومــف ،فؾقؼطـع ذلـؽ مــ أصـؾف
مـ حقث يلتقف 7فنن أصؾف يف السؿاء ،فؾقؿدد بسبب إلك السـؿاء ثـؿ لقؼطـع طــ الـبـل  الـقحل الـذي
يلتقف مـ اهلل-
يـظر :الؿحرر القجقز (-)005.3
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الـصر الذي أوتقف ،فؾقؿدد بسبب إلك السؿاء ،أي فؾقطؾب حقؾة يصؾ هبا إلك السـؿاء
ُثؿ ْل َق ْؼ َط ْع﴾ أي ثؿ لقؼطع الـصر إن هت ّقل لف َف ْؾ َقـْ ُظ ْـر َه ْـؾ ُي ْـذ ِه َبـ َك ْقـدُ ُه﴾ وحقؾتـف مـا
الـبل - )
يغقظف مـ كصر ّ

وقد رد هذا الؼقل القاحدي [135هـ] بؼقلف( :وهذا التػسقر ٓ يقافؼ معـك ققلف
تعالكَ :م ْـ ك َ
اهلل) ٕ7ن مـ ضـ ذلؽ ٓ يؼال لف :إن كـت تظــ
َان َي ُظ ُـ َأ ْن َل ْـ َيـ ُْص َر ُه ُ
أكف غقر مـصقر فاقطع الـصر طـف ،ولق كان أول الؽالم :مـ يغقظف أن يـصره اهلل ،أو ما
أشبف هذا 7حج تػسقر ابـ زيـد ،ولـقس يف أوائـؾ أيـة :مــ أراد أن يؽايـده ،أو يؼطـع
الـصر طـف ،أو شلء مـ هذا الؿعـك الذي بـك ابـ زيد تػسقر باقل أية طؾقف) -
ثالث  :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع هـا ٓ تثبت ،وأكف ٓ َيعدُ إٓ أن يؽقن قـقل جؿفـقر الؿػسـريـ،
واهلل أطؾؿ-

الؿطؾب الثاين :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾  الؼصص-]6
قال اإلمام السؿعاين يف تػسقر ققل اهلل تعالك :
اهـَا طؾك َقـقل َج ِؿقـع ا ْل ُؿ َػ ّسـريـ ُه َـق
ؿراد مِـْ ُف َه ُ
[ ﴾الؼصص ]6القؿ :ا ْل َب ْحرَ ،وا ْل َ
الـّقؾ -

    

الدراسة.
أو ً
ٓ :لؿ أجد أحد ًا مـ الؿػسريـ حؽك اإلجؿاع طؾـك أن الؿـراد بـالقؿ يف أيـة
هق كقـؾ مصـر ،ولـؿ أقـػ كـذلؽ طؾـك أحـد قـال غقـره ،إٓ أن بعضـفؿ ذكـره بصـقغة
التؿريض [ققؾ]
()8
()0
()5
()8

إطراب الؼرآن لؾـحاس (-)35.5
التػسقر البسقط (-)581.82
تػسقر السؿعاين (-)805.1
كالزمخشري يف الؽشاف ( )155.1والـسػل يف مدارك التـزيؾ (-)306.0

312

د .طؿر بـ طبدالعزيز الدهقشل

اإلجؿاع يف التػسقر طـد اإلمام السؿعاين

ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف الؿراد بالقؿ.
تؽاد تتػؼ كؾؿة الؿػسريـ طؾك أن الؿراد بالقؿ هق الـقـؾ ،ففـق قـقل ابــ طبـاس
رضــل اهلل طـفؿــا والســدي ومؼاتــؾ وابـــ جريــر ،والســؿرقـدي والؿــاوردي
والبغقي ،وابـ ططقة وغقرهؿ-
إٓ أن بعض الؿػسريـ لـؿ يسـؿ الـ َقؿ ،واكتػـك ببقـان أن الؿـراد بـف البحـر فؼـط،
كقحقك بـ سالم ،والزجاج ،وابـ أبل زمـقـ -
الـتقجة.
يظفر أن حؽاية اإلجؿاع صحقحة ،ويعضده مجؿقع الروايـات يف قصـة مقسـك
 كحديث الػتقن  ،وما رواه ابـ جرير وغقره طـ ابـ إسحاق وفقف َ :لؿا َو َلدَ ْت
ِ ِ
ِ
ــ َســَتِ ِف تِ ْؾ َ
ـؽ َط َؿـدَ ْت إِ َل ْق ِـف،
قسك ُأ ُم ُف َأ ْر َض َع ْت ُفَ ،حتك إِ َذا َأ َم َر ف ْر َط ْق ُن بِ َؼتْـ ِؾ ا ْل ِق ْلـدَ ان م ْ
ُم َ
قت ص ِغ ٍقر ،ومفدَ ْت َلف فِ ِ
َفصـَع ْت بِ ِف ما َأمر َها اهلل َتعا َلك ،جع َؾ ْتف فِل َتاب ٍ
قـفُ ،ثـؿ َط َؿـدَ ْت
َ
ُ َ
َ َ
ُ
ُ
َ َ ُ
َ َ
َ ََ
إِ َلك الـِّق ِؾ َف َؼ َذ َف ْتف فِ ِ
قفَ ،و َأ ْص َب َح فِ ْر َط ْق ُن فِل َم ْجؾِ ٍ
س َل ُف ك َ
َان َي ْجؾِ ُس ُف َط َؾك َش ِـػ ِقر الـِّقـ ِؾ ُكـؾ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف بِف َوآس َق ُة ا ْبـَ ُة ُم َزاح ٍؿ ا ْم َر َأ ُت ُف َجال َس ٌة
َغدَ ٍاةَ ،ف َب ْقـَا ُه َق َجال ٌس ،إِ ْذ َمر الـ ُِّقؾ بِالتا ُبقت َف َؼ َذ َ
إِ َلك َجـْبِ ِفَ ،ف َؼ َال :إِن َه َذا َل َش ْل ٌء فِل ا ْل َب ْح ِرَ ،ف ْل ُتقكِل بِ ِفَ ،ف َخ َـر َج إِ َل ْق ِـف َأ ْط َقا ُكـ ُف َحتـك َجـا ُءوا
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َم َحب َت ُف--
بِ ِفَ ،ف َػت ََح التا ُب َ
قت َفنِ َذا فقف َصبِ ُل فل َم ْفدهَ ،ف َل ْل َؼك ُ
وٓ يعؽر طؾقف مـ لؿ يسؿ ال َق ّؿ 7فؽلكف ضاهر ٓ يحتاج إلك بقان ،فؿـ الؿعؾقم أن
قصر فرطقن كان يف مصر ،وأن هنر الـقؾ يشرع جزء مـف داخؾ الؼصر واهلل أطؾؿ-
()8
()0
()5
()1

()2
()3

()4

يـظر :تػسقر معالؿ التـزيؾ (-)645
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)824.85تػسقر ابـ أبل حاتؿ ( ،)0610.6الدر الؿـثقر (-)108.88
يـظر  :تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان (-)533.5
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)824.85تػسقر السؿرقـدي ( ،)266.0الـؽت والعقـقن ( ،)052.1معـالؿ
التـزيؾ ( ،)645الؿحرر القجقز( ،)248.3التػسقر الؽبقـر ( ،)246.01تػسـقر العـز بــ طبـد السـالم
( ،)152.0تػسقر البقضاوي ( ،)840.0البحر الؿحقط ( ،)140.02الدر الؿصقن (-)154.2
يـظر :تػسقر يحقك بـ سالم ( ،)246.0معاين الؼرآن ( ،)855.1تػسقر الؼرآن العزيز (-)584.5
حديث الػتقن رواه الـسائل يف الؽربى ( )840.82وأخرجف ابـ جرير يف التػسقر ( ،)31.83قال ابـ
كثقر يف التػسقر ( : )065.2وهق مقققف طؾك ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا --وكلكف تؾؼاه مؿـا أبـقح كؼؾـف
مـ اإلسرائقؾقات طـ كعب إحبار أو غقره ،واهلل أطؾؿ-
تػسقر الطربي ( ،)24.83وأخرجف ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره (-)0612.6
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الؿطؾب الثالث .حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾    الصافات-]813
قــــال اإلمــــام الســــؿعاين يف ققلــــف تعــــالك﴾     :
[الصافاتَ ]813ها ُهـَا ُه َق الدُ باء فِل َققل َج ِؿقع ا ْل ُؿ َػ ّسريـ -

الدراسة.
أوًٓ :حؽــك اإلمــام الســؿعاين اإلجؿــاع طؾــك أن الؿــراد بــالقؼطقـ يف أيــة هــق
الدباء ،ووافؼف اإلمام القاحدي يف القسقط

والبغقي يف معالؿ التـزيؾ

وكسبف إلك

الجؿفقر بعض الؿػسريـ-
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف الؿراد بــ(القؼطقـ)-
ذكر الؿػسرون يف الؿراد بالقؼطقـ ثالثة أققال:
إول :أهنا شجرة ٓ يعرف كقطفا ،سـؿاها اهلل يؼطقــًا ،قالـف :سـعقد بــ جبقـر يف
رواية طـف
الثاين :أهنا شجرة مـ الشجر الذي ٓ يؼقم طؾك ساق ،فؽؾ شجرة ٓ تؼـقم طؾـك
ساق كالدباء والبطقخ والحـظؾ ففل طـد العرب يؼطقـ ،قالف :ابــ طبـاس رضـل اهلل
طـفؿا وسعقد بـ جبقر ومجاهد والحسـ -
واختاره الؾغقيقن مـ الؿػسريـ كلبل طبقدة ،والزجاج وابـ قتقبة-
()8
()0
()5
()1
()2
()3
()8

تػسقر السؿعاين (-)183.1
يـظر  :القسقط يف التػسقر (-)552.2
(-)8828
كالؽرمــاين يف غرائــب التػســقر ( ،)652.0والبقضــاوي ( ،)86.2والـســػل ( ،)854.5وابـــ كثقــر
( ،)12.4وأبل السعقد (-)023.4
يـظر  :تػسقر ابـ جرير ( ،)353.86الدر الؿـثقر (-)158.80
يـظر  :الؿرجعان السابؼان ،وتػسقر مجاهد ( ،)242سػقان الثقري (-)021
يـظــر  :مجــاز الؼــرآن ( ،)842.0معــاين الؼــرآن ( ،)581.1تػســقر غريــب الؼــرآن ( ،)542ويف لســان
العرب ( )105.4والقؼطقـ :كؾ شجر ٓ يؼقم طؾك سـاق ---وقـال ابــ فـارس (مؼـايقس الؾغـة:)535
الؼاف والطاء والـقن أصؾ صحقح يدل طؾك استؼرار بؿؽان وسؽقن -وهق يقافؼ الؿعـك-
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قال القاحدي [135هـ]( :القؼطقـ كان معروشًا لقحصؾ لـف ضـؾٕ 7كـف لـق كـان
مـبسطًا طؾك إرض لؿ يؽـ أن يستظؾ بف)-
الثالث :أكف الؼـرع طؾـك وجـف الخصـقص ،قالـف :ابــ مسـعقد وأبـق هريـرة وابــ
طبــاس يف روايــة طـــف رضــل اهلل طـــفؿ جؿقعــًا ،ومجاهــد والضــحاك  ،ومؼاتــؾ بـــ
سؾقؿان-
واختاره مـ الؿػسريـ يحقك بـ سالم وابـ أبل زمـقـ والبغقي والـسػل-
قال ابـ ططقة [218هـ] ( :وطؾك هذيـ الؼقلقـ –الثاين والثالث ,فنما أن يؽـقن
ققلف ( َش َج َر ًة) تجقز ًا ،وإما أن يؽقن أكبتفا طؾقف ذات ساق خرقًا لؾعادةٕ 7ن الشجرة
يف كالم العرب إكؿا يؼال لؿا كان طؾك ساق مـ طقد- )--
الـتقجة.
حؽايــة إجؿــاع الؿػســريـ طؾــك أن الؿــراد بالشــجرة يف أيــة هــق الــدباء خاصــة
ٓ تثبت-

***

()8
()0
()5
()1
()2

التػسقر البسقط (-)885.86
يـظر  :تػسقر الطربي ( )351.86وما بعدها ،والدر الؿـثقر ( )132.80وما بعدها-
يـظر  :تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان (-)308.5
يـظــر  :تػســقر يحقــك بـــ ســالم ( ،)515.0تػســقر الؼــرآن العزيــز ( ،)45.1معــالؿ التـزيــؾ (،)8828
مدارك التـزيؾ (-)854.5
الؿحرر القجقز (-)580.4
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املبخح الجالح
حلاية اإلمجاع بصيػة (أمجعوا)
الؿطؾب الثاين :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾       البؼرة-]12
قــال اإلمــام الســؿعاين يف تػســقر ققلــف تعــالك:

    

[ ﴾  البؼرةَ ]12أجؿعقا طؾك َأهنؿ بد ُلقا َققل الحطة بِا ْل ِ
حـْ َط ِة-
ُ

الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمـام السـؿعاين اإلجؿـاع طؾـك أن تبـديؾ قـقل الؼـقم هـق قـقلفؿ :
حـطــة بــدل (حطــة) ،وطــزا هــذا الؼــقل إلــك جؿقــع الؿػســريـ اإلمــام القاحــدي يف
القسقط-
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية-
ذكر الؿػسرون طدة أققال يف الؼقل الذي بدلقه:
فؼقــؾ :بــدلقا حطــة بــــ  :حـطــة ،قالــف ابـــ طبــاس رضــل اهلل طـفؿــا وطؽرمــة
ومجاهد -
وققؾ :بدلقا بؼقل  :حبة يف شعرة ،وفقف الحديث الـبقي طـ أبـل هريـرة رضـل اهلل طــف
طـ الـبل  أكـف قـال :قـال اهلل تعـالك لبــل إسـرائقؾ :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﮊ فبدلقا ،فدخؾقا الباب يزحػقن طؾك أستاهفؿ ،وقالقا  :حبة يف شعرة) -
وققؾ :بدلقا بـؼقل  :حـطة حؿراء مثؼقبة ،فقفا شعرة سقداء ،قالف ابـ مسعقد - 
()8
()0
()5
()1
()8

تػسقر السؿعاين (-)51.8
يـظر-)881.8( :
يـظر :تػسقر مجاهد ( ،)025تػسقر الطربي ( ،)403.8تػسقر ابـ أبل حاتؿ ( )884.8وما بعدها-
رواه الشــقخان ،صــحقح البخــاري كتــاب أحاديــث إكبقــاء [ ،]5121صــحقح مســؾؿ كتــاب :التػســقر
ح[ ،]5282ويف حديث ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا ( :حـطة يف شعقرة) السقرة ٓبـ هشام (-)252.8
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)402.8تػسقر ابـ أبل حاتؿ ( )886.8وما بعدها-
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وققؾ :بدلقا بؼقل :حبة يف شعقرة ،قالف قتادة والحسـ-
وققؾ غقر ذلـؽ 7ولـذا مـال بعـض الؿػسـريـ أهنـؿ لـؿ يـممروا بؽؾؿـة بعقـفـا ،وإكؿـا
أمروا بؼقل معـاه التقبة وآستغػار ،فخالػقه إلك قـقل لـقس معــاه معــك مـا أمـروا بـف ،ولـؿ
يؿتثؾقا أمر اهلل -وأهنؿ لق جاءوا بؾػظ آخر مستؼؾ بؿعـك ما أمروا بف ،لؿ يماخذوا بف -
وهق وجقف لق لؿ يرد فقف حديث كبقي ،أما وقد جاء الـص فقجب الؿصـقر إلقـف،
قال أبـق حقـان [412هــ] بعـد إيـراد جؿؾـة مــ إقـقال الؿحؽقـة  ( :والـذي ثبـت يف
البخــاري ومســؾؿ أن رســقل اهلل  فســر ذلــؽ بــلهنؿ قــالقا  :حبــة يف شــعرة ،فقجــب
الؿصقر إلك هذا الؼقل ،واصراح تؾؽ إققال ،ولـق صـح شـلء مــ إقـقال السـابؼة
لحؿــؾ اخــتالف إلػــاظ طؾــك اخــتالف الؼــائؾقـ ،فقؽــقن بعضــفؿ قــال كــذا ،وقــال
بعضفؿ  :كذا ،فال يؽقن تضاد)-
ثالث  :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع هـا طؾك ققل حـطة ٓ يثبت ،كقػ وهق قد خالػ الـص الـبقي
الصحقح الصريح-

الؿطؾب الثاين :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾       إبراهقؿ-]52
قال اإلمام السـؿعاين يف قـقل اهلل تعـالك:

      

[ ﴾إبراهقؿ : ]52وأجؿعقا أن البؾد هق مؽة -

الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمام السؿعاين اإلجؿاع طؾك أن الؿراد بالبؾـد يف أيـة ،هـل مؽـة،
()8
()0
()5
()1
()2

يـظر :الؿرجعان السابؼان-
يـظر :زاد الؿسقر ( )53.8وذكر خؿسة أققال-
يـظر :معاين الؼرآن لؾزجاج ( ،)856.8تػسقر الؽشاف (-)040.8
البحر الؿحقط (-)540.0
تػسقر السؿعاين (-)886.5
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ولؿ أجد أحد ًا حؽاه غقره ،إٓ أن كؾؿتفؿ اتػؼت طؾك أن الؿراد بالبؾد يف أيـة مؽـة،
كأيـة التـل سـبؼتفا يف ســقرة البؼـرة ،يف ققلـف تعــالك :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ-
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية.
اتػؼت كؾؿة الؿػسريـ طؾك أن الؿراد بالبؾد مؽة ،وهق ضاهر يف السـقاق الؼـرآين
والسرد التاريخل ،ومؿـ كص طؾك ذلؽ مـ الؿػسـريـ مجاهـد ومؼاتـؾ ،والطـربي،
والزجاج ،والسؿرقـدي وابـ أبل زمـقـ ،وغقرهؿ -
وقد دطا الخؾقؾ  لؿؽة مرتقـ ،يف سقرة البؼرة قال تعـالك:

  

[ ﴾    البؼــرة ،]852ويف ســقرة إبــراهقؿ قــال ســبحاكف:
إول َأن يجعؾف مـ جؿؾة البالد
[ ﴾   إبراهقؿ ،]52فؼد سلل يف ّ



التل يلمـ أهؾفا وٓ يخافقن ،ويف الثاين أن يخرجف مـ صـػة كـان طؾقفـا مــ الخـقف
إلك ضدها مـ إمـ ،كلكف قال :هق بؾد مخقف ،فاجعؾف آمـًا --
ثالث  :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع صحقحة-

الؿطؾب الثالث :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾    الـصر-]8
قال اإلمام السـؿعاين يف ققلـف تعـالك[ ﴾     :الـصـر:-]8
َأجؿ ُعقا طؾك َأن ا ْل َػتْح ُه َق فتح َمؽة -

الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمام السؿعاين إجؿاع الؿػسـريـ طؾـك أن الؿـراد بـالػتح يف سـقرة
( )8يـظـــر :تػســـقر مؼاتـــؾ ( ،)125.0تػســـقر الطـــربي ( ،)354.85معـــاين الؼـــرآن ( ،)831.5تػســـقر
السؿرقـدي ( ،)012.0تػسقر الؼرآن العزيز ( ،)540.0الؽشػ والبقان ( ،)564.82الفداية لؿؽل
( ،)5400.2معالؿ التـزيؾ ( )356الؿحرر القجقز (-)025.2
( )0يـظر :تػسقر الؽشاف (-)550.5
( )5تػسقر السؿعاين (-)063.3
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الـصر هق فتح مؽة ،وطزا الثعؾبل هذا الؼقل إلك طامة الؿػسريـ

وقـال ابــ كثقـر:

فتح مؽة قق ً
ٓ واحد ًا-
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف الؿراد بالػتح.
ققؾ الؿراد بالػتح هـا :فتح مؽة طؾك وجف الخصقص ،وذلؽ أكف وبعد فتح مؽة
دخــؾ الـــاس يف ديـــ اهلل أفقاجــًا ،قالــف  :أبــق هريــرة وابـــ طبــاس رضــل اهلل طـفؿــا
ومجاهد وابـ زيد-
واختـــاره جـــؾ الؿػســـريـ كـــابـ جريـــر ،والزجـــاج ،والثعؾبـــل ،والقاحـــدي
وغقرهؿ-
وققــؾ :إكــف يعــؿ مؽــة وغقرهــا مؿــا فــتح بعــدها مـــ الحصــقن والؿــدائـ ،طــزاه
الؼرصبل إلك ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا وسعقد بـ جبقر-
واختاره السؿرقـدي ،وابـ ططقة ،وابـ جزي ،وغقرهؿ-
ثالث  :الـتقجة.
حؽاي ـة اإلجؿــاع صــحقحة 7حقــث إن إقــقال إخــرى ٓ تـــايف إول ،بــؾ تضــؿـتف
وزيادة ،فػتح مؽة كالبقابة لؾػتقحات التالقة لف ،فعؾقف حؽاية اإلجؿاع هـا ثابتة واهلل أطؾؿ-

()8
()0
()5
()1

()2
()3

الؽشػ والبقان (-)126.52
تػسقر ابـ كثقر (-)285.5
يـظر :تػسقر مجاهد ( ،)425تػسـقر الطـربي ( ،)422.01الـدر الؿـثـقر ( )404.82وطـزا قـقل أبـل
هريرة رضل اهلل طـف إلك ابـ مردويف-
يـظر :تػسقر الطـربي ( ،)422.01معـاين الؼـرآن وإطرابـف ( ،)545.2الؽشـػ والبقـان (،)126.52
تػسقر البسقط ( ،)566.01معـالؿ التـزيـؾ ( ،)8112الفدايـة لؿؽـل ( ،)5144.80ابــ الجـقزي يف
الزاد (-)588.6
يـظر :الجامع ٕحؽام الؼرآن (-)256.00
يـظر :تػسقر السؿرقـدي ( ،)538.5الؿحرر القجقز ( ،)421.5التسفقؾ (-)302.0
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املبخح الرابع
حلاية اإلمجاع بصيػيت (اتفقوا و اتفاق)
الؿطؾب إول :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾        البؼرة-]52
قال اإلمام السؿعاين يف قـقل اهلل تعـالك :

      

الؿ َراد بِ َف َذا ا ْل َخؾِق َػة آدم - 
[ ﴾ البؼرة ]52اتػ ُؼقا طؾك َأن ُ

الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمـام السـؿعاين طؾـك أن الؿـراد بالخؾقػـة يف قـقل اهلل تعـالك

 

[ ﴾   البؼرة ]52أكـف آدم  ،ووافؼـف القاحـدي يف القسـقط
وطزا الؼرصبل الؼقل إلك جؿقع أهؾ التلويؾ -
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف الؿعـل بالخؾقػة يف أية.
أورد الؿػسرون ققلقـ يف الؿعــل بالخؾقػـة ،فؼقـؾ :هـق آدم  ،وهـق قـقل ابــ
مسعقد وابـ طباس رضل اهلل طـفؿا ومؼاتؾ
واختــاره جؿــع مـــ الؿػســريـ كــالبغقي ،والزمخشــري والعــز بـــ طبــد الســالم
وغقرهؿ-
ويؼقي هذا الؼقل السقاق الؼرآين-
وققؾ :بؾ الخؾقػة مػرد خالئػ أي يخؾػ بعضـفؿ بعضـًا قركـًا بعـد قـرن،
()8
()0
()5
()1
()2
()3

تػسقر السؿعاين (-)35.8
يـظر :القسقط لؾقاحدي (-)885.8
يـظر :الجامع ٕحؽام الؼرآن (-)561.8
يـظر :تػسقر الطربي ( ،)146.8تػسقر ابـ أبل حاتؿ (-)43.8
يـظر :تػسقر مؼاتؾ (-)64.8
يـظر :معالؿ التـزيؾ ( ،)02الؽشاف ( )028.8تػسقر العـز بــ طبـد السـالم ( )881.8أضـقاء البقـان
(-)882.8
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وجــــقالً بعــــد جقــــؾ ،كؿــــا قــــال تعــــالك﴾     :
[إكعام[ ﴾    ]832الـؿؾ ]30وهق محؽل طــ الحســ
البصري وابـ سابط ومحؿد بـ إسحاق-
واختاره الراغب إصػفاين ،وابـ كثقر-
ومـــ الؿػســريـ مـــ أورد الؼــقلقـ ولــؿ يــرجح بقـفــا كــابـ ططقــة والــرازي  7لؽــقن
الؼقلقـ قد يجتؿعان ويتػؼان دون أن يختؾػا ويػرتقا ،وذلؽ يف صرف احتؿـال كسـبة الظؾـؿ
إلك آدم  والخؾػاء مـ بعده ،وإكؿا الؿراد أمتف ،قال ابـ جرير [582هــ] َ ( :و َه َـذا الت ْل ِو ُ
يـؾ
–ققل ابـ مسعقد وابـ طباس رضل اهلل طـفؿَ ,وإِ ْن ك َ
َان ُم َخال ِ ًػا فِل َم ْعـَك ا ْل َخؾِق َػ ِة َما ُحؽِ َـل
ف م َت َلول ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
قـف إِ َضـا َف َة ْ ِ
اإل ْف َسـا ِد
َط ِـ ا ْل َح َس ِـ م ْـ َو ْجفَ ،ف ُؿ َقاف ٌؼ َل ُف م ْـ َو ْجفَ -ف َلما ُم َقا َف َؼ ُت ُف إِيا ُه َف َص ْـر ُ ُ ِّ
ؽ الدِّ م ِاء فِقفا إِ َلك َغق ِر ا ْل َخؾِق َػ ِة -و َأما م َخا َل َػ ُتف إِي َاها َفنِ َضا َف ُتفؿا ا ْل ِ
ض وس ْػ ِ
ِ
خ َال َفـ َة إِ َلـك
ْ
َ َ
ُ
ُ َ
َ ُ
فل ْإَ ْر ِ َ َ
ف اهللِ إِياه فِقفا ،وإِ َضا َف ُة ا ْلحس ِـ ا ْل ِ
آدم بِؿعـَك استِ ْخ َال ِ
خ َال َف َة إِ َلك َو َل ِد ِه بِ َؿ ْعـَك ِخ َال َف ِة َب ْع ِض ِـف ْؿ
ُ َ َ
َ َ
ََ َ ْ ْ
ٍ
ِ
ٍ
َب ْع ًضاَ ،وقِ َقا ِم َق ْرن مـ ُْف ْؿ َم َؼا َم َق ْرن َق ْب َؾ ُف ْؿ- )---
ثالث  :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع ٓ تثبت هـا ،واهلل أطؾؿ-

الؿطؾب الثاين :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾      الـساء-]42
قال اإلمام السؿعاين يف ققلف تعالك:

      

          
           

[الـساء– -]42الؼريةِ ,هل َمؽة بِا ِّت َػاق ا ْل ُؿ َػ ّسريـ -
()8
()0
()5
()1
()2

يـظر :تػسقر الطربي ( ،)146.8تػسقر ابـ أبل حاتؿ (-)43.8
يـظر :تػسقر الراغب ( ،)855.8تػسقر ابـ كثقر (-)083.8
يـظر :تػسقر ابـ ططقة الؿحرر القجقز ( ،)834.8التػسقر الؽبقر (-)820.8
تػسقر الطربي (-)146.8
تػسقر السؿعاين (-)114.8

311

﴾

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمـام السـؿعاين اتػـاق كؾؿـة الؿػسـريـ طؾـك أن الؿـراد بالؼريـة يف
أية الؽريؿة هل مؽـة ،وحؽـك اإلجؿـاع غقـره مــ محؼؼـل التػسـقر كالؿـاوردي يف
ققلف  :هل مؽة يف ققل جؿقع الؿػسريـ-
والقاحدي  :مؽة يف ققل جؿقع الؿػسريـ-
وابـ ططقة ،حقث قال :والؼرية هـا مؽة بنجؿاع مـ الؿتلولقـ-
وغقرهؿ كابـ الجقزي والؼرصبل وأبل حقان-
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية.
قال بف مـ السؾػ ابـ طباس وطائشة رضل اهلل طـفؿ ومجاهد وقتادة وابــ زيـد
والسدي-
ثالث  :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع صحقحة ،واهلل أطؾؿ-

الؿطؾب الثالث :حؽاية اإلجؿاع يف ققلف تعالك:
[ ﴾  ق-]04
قال اإلمام السـؿعاين يف ققلـف تعـالك: :

      

اهـَا ُه َق الش ْق َطان بِا ِّت َػاق ا ْل ُؿ َػ ّسريـ -
[ ﴾  ق ]04الؼريـَ :ه ُ

الدراسة.
أوًٓ :حؽك اإلمام السؿعاين اتػاق الؿػسريـ طؾك أن الؿراد بالؼريـ يف أية هق
()8
()0
()5
()1
()2
()3

الـؽت والعققن (-)223.8
البسقط (-)266.3
الؿحرر القجقز (-)325.0
يـظر :زاد الؿسقر ( ،)850.0الجامع ٕحؽام الؼرآن ( ،)132.3البحر الؿحقط (-)288.6
يـظــر :تػســقر الطــربي ( )002.4ومــا بعــدها ،تػســقر ابـــ الؿـــذر ( ،)460.0تػســقر ابـــ أبــل حــاتؿ
(-)8220.5
تػسقر السؿعاين (-)015.2
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الشقطان ،وقال ابـ ططقة [218هـ] :هق شقطاكف يف الدكقا ومغقيف بال خالف-

وكؼؾ

ذلؽ طـف الؼرصبل وأبق حقان -وطزاه ابـ الجقزي إلك الجؿفقر-
ثاكق  :أققال الؿػسريـ يف أية.
ذكر الؿػسرون ققلقـ يف الؿراد بالؼريـ القارد يف أية الؽريؿة:
ققؾ :هق الشقطان ،قالف ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا ومجاهد وابـ زيد والضحاك
وقتادة ،ومؼاتؾ بـ سؾقؿان-
واختاره جؾ الؿػسريـ كـابـ جريـر ،والسـؿرقـدي ،وابــ أبـل زمــقـ والثعؾبـل
وابـ ططقة وغقرهؿ-
الؿ َؾؽ الذي يؽتب السقئات ،قال بف سعقد بـ جبقر-
وققؾ :هق َ
وهق مروي طـ ابـ طباس ومؼاتؾ
واختاره الػراء-
ثالث  :الـتقجة.
حؽاية اإلجؿاع هـا ٓ تثبت ،واهلل أطؾؿ-

()8
()0
()5
()1
()2
()3

()4
()5
()6

الؿحرر القجقز (-)12.5
الجامع ٕحؽام الؼرآن ( ،)116.86البحر الؿحقط (-)251.05
زاد الؿسقر (-)84.5
يـظر :تػسقر مجاهد ( ،)382تػسقر طبد الرزاق ( ،)052.5تػسقر الطربي (-)112.08
تػسقر مؼاتؾ (-)885.1
يـظر :تػسقر الطـربي ( ،)112.08تػسـقر السـؿرقـدي ( ،)553.5تػسـقر الؼـرآن العزيـز (،)041.1
الؽشػ والبقان ( ،)140.01الؿحرر القجقز ( ،)14.5القسقط لؾقاحدي ( ،)834.1تػسقر الؼـرآن
العظقؿ (-)125.4
يـظر :الؽشػ والبقان ( ،)125.01البسقط ( ،)120.02معالؿ التـزيؾ (-)8006
يـظر :تـقير الؿؼباس ( ،)026.2معالؿ التـزيؾ (-)8006
يـظر :معاين الؼرآن (-)46.5
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اخلامتة
الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصـالحات والصـالة والسـالم طؾـك أشـرف إكبقـاء
وخاتؿ الرسآت ،وطؾك آلف وصحبف أولل الػضؾ والؿؽرمات ،أما بعد:
فبعــد جؿــع لسجؿاطــات التػســقرية التــل حؽاهــا اإلمــام الســؿعاين يف تػســقره
ودراستفا ،خؾصت إلك كتائج طدة ،مـ أبرزها:
.8أورد الؿصـػ سبعة طشر إجؿاطًا تػسقريًا ،وبعد دراستفا ومؼاركتفا بلققال
الســؾػ واختقــارات الؿػســريـ الســابؼقـ لؾؿصـــػ ،خؾصــت إلــك أن ســبعة مـفــا
صحقحة ،و حؽاية اإلجؿاع يف البؼقة مرجقحة-
ُ .0يعدُ الؿصـػ متساهالً يف حؽايتـف لسجؿاطـات التػسـقرية فغالبفـا ٓ يقافـؼ
طؾقف كؿا هق مبقـ يف الدراسة التػصقؾقة-
. 5حؽك الؿصـػ إجؿاطات أخرى يف تػسـقره تـحصـر يف الؼـراءات والعؼقـدة
وبعض إحؽام الشرطقة-
 .1حؽك اإلمام السؿعاين ستة إجؿاطات تػسقرية لؿ يسـبؼ إلقفـا ،ولـؿ يحؽفـا
غقره مـ الؿػسريـ-
الؿصـػ اإلما َم القاحدي[135هـ] يف حؽايتف اإلجؿاع ،فؼـد
 .2كثقر ًا ما يقافؼ
ُ
وافؼف يف سبعة مقاضـع ،مؿـا يؼـقي اسـتػادة الؿصــػ مــ تػاسـقر القاحـدي خاصـة
البسقط والقسقط ،بصرف الـظر طـ استػادهتؿا مـ شقخ واحد ومػسر متؼدم طؾقفؿا
وهق اإلمام الثعؾبل صاحب الؽشػ والبقان-
الؿصــػ يف حؽايتـف لسجؿـاع طؾـك مقضـع
.3وافؼ اإلمام البغـقي [283هــ]
َ
واحــد فؼــط ،وخالػــف يف مقضــع آخــر ،حقــث طــزاه إلــك جؿفــقر الؿػســريـ ،بقـؿــا
الؿصـػ حؽك اإلجؿاع طؾقف ،مؿا يؼقي أن اإلمام البغقي قد اسـتػاد مــ الؿصــػ
يف تػسقره ،ولقس العؽس ،واهلل أطؾؿ-
.4غالب اإلجؿاطات التل حؽاها الؿصــػ تؽـقن طؾـك مقاضـع لقسـت مظــة
تـــازع أو اخــتالف 7ولــذا اجتفــدت يف إيــراد جؿؾــة مـــ الــدواطل التــل أضـفــا دطــت
الؿصـػ إليراد مثؾ تؾؽ اإلجؿاطات-
وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ-
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املصادر واملراجع
-8

إبطال التلويالت ٕخبار الصػات ،الؼاضل أبق يعؾك محؿد بـ الحسقـ ابــ
الػــراء ،تحؼقــؼ :محؿــد بـــ حؿــد الحؿــقد الـجــدي (الؽقيــت :دار إيــالف
الدولقة)-

-0

إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السـعقد العؿـادي محؿـد
ابـ محؿد بـ مصطػك (بقروت :دار إحقاء الرتاث العربل)-

-5

أضقاء البقان يف إيضـاح الؼـرآن بـالؼرآن ،محؿـد إمـقـ الشــؼقطل ،أشـرف
طؾك صبعف :بؽر أبق زيد ،ط( 8مؽة الؿؽرمة :دار طالؿ الػقائد8103 ،هـ)-

-1

إكساب ،طبد الؽريؿ بـ محؿد التؿقؿل السؿعاين ،تحؼقؼ :أكـرم البقشـل،
ط( 8بقروت  :دار محؿد أمقـ دبح8121 ،هـ)-

-2

البحر الؿحقط يف تػسقر الؼرآن العظقؿ ،أبق حقان محؿد بـ يقسػ ،تحؼقؼ:
د -طبد اهلل الرتكل ،ط( 8مصر :دار هجر8153 ،هـ)-

-3

تــاج العــروس مـــ جــقاهر الؼــامقس ،محؿــد مرتضــك الحســقـل الزبقــدي،
تحؼقؼ :مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ دار الفداية-

-4

تاريخ اإلسالم َو َوفقات الؿشاهقر َوإطالم ،الؿملػ ،أبق طبد اهلل محؿد بـ
طقاد معـروف ،ط( 8مصـر:
أحؿد بـ طثؿان الذهبل ،تحؼقؼ :الدكتقر بشار ّ
دار الغرب اإلسالمل0225 ،م)-

-5

التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،محؿد بـ أحؿد بــ جـزي الؽؾبـل ،ضـبطف :محؿـد
سالؿ هاشؿ ،ط( 8بقروت :دار الؽتب العؾؿقة8182 ،هـ)-

-6

تشـقػ الؿسـامع بجؿـع الجقامـع لتـاج الـديـ السـبؽلٕ ،بـل طبـد اهلل بـدر
الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل ،تحؼقؼ :د سـقد طبـد العزيـز  ,د
طبد اهلل ربقع ،ط( 8مؽة :مؽتبة قرصبة لؾـشر والتقزيع8185 ،هـ)-

 -82التػسقر البسقط ،طؾل بـ أحؿد القاحدي ،تحؼقؼ :مجؿقطة رسائؾ طؾؿقـة،
وأشــرف طؾــك الطباطــة :د -طبــد العزيــز بـــ ســطام ،وأ-د -تركــل العتقبــل،
مطبقطات جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة-

315

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

 -88تػســقر الثــقري ،ســػقان بـــ ســعقد بـــ مســروق الثــقري ،ط( 8بقــروت :دار
الؽتب العؾؿقة8125 ،هـ)-
 -80تػسقر الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،جالل الديـ السـققصل ،تحؼقـؼ :د-
طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل ،ط(8مصر :دار هجر8101 ،هـ)-
 -85تػســـقر الراغـــب إصـــػفاين ،الحســـقـ بــــ محؿـــد الؿعـــروف بالراغـــب
إصػفاكك[ ،الؿؼدمة وتػسقر سـقريت الػاتحـة والبؼـرة] تحؼقـؼ :د -محؿـد
بسققين ،ط( 8مصر :جامعة صـطا8102 ،هـ)-
 -81تػسقر السؿرقـدي (بحر العؾقم) ،أبق الؾقـث كصـر بــ محؿـد بــ أحؿـد بــ
إبراهقؿ السؿرقـدي ،تحؼقـؼ :طؾـل معـقض وطـادل طبـد الؿقجـقد وزكريـا
الـقيت ،ط( 8بقروت :دار الؽتب العؾؿقة8185 ،هـ)-

 -82تػسقر الؼرآن العزيز ،محؿد بـ طبد اهلل بـ طقسك الؿعروف بابـ أبل َز َمـِـقـ
الؿــالؽقـ تحؼقــؼ :حســقـ بـــ طؽاشــة  ,محؿــد بـــ مصــطػك الؽـــز ،ط8
(الؼاهرة :الػاروق الحديثقة8105 ،هـ)-
 -83تػســـقر الؼـــرآن العظـــقؿ ،إســـؿاطقؾ بــــ كثقـــر ،تحؼقـــؼ  :ســـامل الســـالمة،
ط(0الرياض  :دار صقبة8100 ،هـ )-
 -84تػســـقر الؼـــرآن العظـــقؿ ،إســـؿاطقؾ بــــ كثقـــر ،تحؼقـــؼ  :ســـامل الســـالمة،
ط(0الرياض  :دار صقبة8100 ،هـ )-
 -85تػسقر الؼرآن العظقؿ ،طبد الرحؿـ بـ محؿد الرازي ابـ أبل حاتؿ ،تحؼقؼ:
أسعد محؿد الطقب ،ط( 8الرياض  :مؽتبة كزار الباز8184 ،هـ )-
 -86تػسقر الؼرآن مـ الجامع ٓبـ وهب ،طبد اهلل بـ وهب بــ مسـؾؿ الؿصـري
الؼرشل ،تحؼقؼ :مقؽؾقش مقراين ،ط( 8دار الغرب اإلسالمل0225 ،م)-
 -02تػسقر الؼرآن ،أبق الؿظػـر مـصـقر بــ محؿـد السـؿعاين ،تحؼقـؼ :ياسـر بــ
إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس بـ غـقؿ ،ط( 8الرياض :دار القصـ8185 ،هـ)-
 -08تػسقر الؼرآن ،طز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم الؿؾؼب بسؾطان العؾؿاء،
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تحؼقؼ :الدكتقر طبد اهلل بــ إبـراهقؿ الـقهبل ،ط( 8بقـروت :دار ابــ حـزم،
8183هـ)-
 -00التػسقر الؼقؿ ،محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بــ سـعد شـؿس الـديـ ابــ قـقؿ
الجقزية ،تحؼقؼ:
 -05التػسقر الؽبقر أو مػاتقح الغقب ،فخر الديـ محؿد بـ طؿر التؿقؿل الرازي،
ط( 8بقروت :دار الؽتب العؾؿقة8108 ،هـ)-
 -01تػسقر الؿاتريدي (تلويالت أهؾ السـة) ،محؿـد بــ محؿـد بــ أبـق مـصـقر
الؿاتريدي ،تحؼقؼ :د -مجدي باسـؾقم ،ط( 8بقـروت :دار الؽتـب العؾؿقـة،
8103هـ)-
 -02تػســقر الـســػل (مــدارك التـزيــؾ وحؼــائؼ التلويــؾ) ،طبــد اهلل بـــ أحؿــد بـــ
محؿقد حافظ الديـ الـسػل ،حؼؼف وخـرج أحاديثـف :يقسـػ طؾـل بـديقي،
ط( 8بقروت :دار الؽؾؿ الطقب8186 ،هـ)-
 -03تػسقر طبد الرزاق ،طبد الرزاق بـ هؿام بـ كافع الحؿقري القؿاين الصـعاين،
تحؼقـــؼ :د -محؿـــقد محؿـــد طبـــده ،ط( 8بقـــروت :دار الؽتـــب العؾؿقـــة،
-)8186
 -04تػسقر مجاهد ،أبق الحجاج مجاهد بـ جـرب ،تحؼقـؼ :محؿـد طبـد السـالم،
ط( 8مصر :دار الػؽر8182 ،هـ)-
 -05تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان ،أبق الحسـ مؼاتؾ بــ سـؾقؿان بــ بشـقر ،تحؼقـؼ:
طبد اهلل محؿقد شحاتف ،ط( 8بقروت :دار إحقاء الرتاث8105 ،هـ)-
 -06تػسقر يحقك بـ سالم ،يحقك بـ سالم بـ أبل ثعؾبة ،تحؼقؼ :الـدكتقرة هــد
شؾبل ،ط( 8بقروت :دار الؽتب العؾؿقة8102 ،هـ)-
 -52تـقير الؿؼباس مـ تػسقر ابـ طباس ،يـسب :لعبد اهلل بـ طباس  ,رضـل اهلل
طـفؿا  ،,جؿعف :مجـد الـديـ أبـق صـاهر محؿـد بــ يعؼـقب الػقروزآبـادى،
(لبـان :دار الؽتب العؾؿقة)-
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 -58تقســقر الؽــريؿ الــرحؿـ يف تػســقر كــالم الؿـــان ،طبــد الــرحؿـ بـــ كاصــر
السعدي ،تحؼقؼ  :طبدالرحؿـ الؾقيحؼ ،ط( 5بقـروت  :ممسسـة الرسـالة،
8108هـ )-
 -50جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،محؿد بــ جريـر الطـربي ،تحؼقـؼ  :طبـد
اهلل الرتكل ،ط ( 8الؼاهرة  :دار هجر8100 ،هـ)-
 -55الجامع ٕحؽام الؼرآن ،أبق طبد اهلل محؿـد بــ أحؿـد الؼرصبـل ،تحؼقـؼ :د-
طبد اهلل الرتكل ،ط( 8بقروت :ممسسة الرسالة-)8104 ،
 -51الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن ،أحؿـد بــ يقسـػ بــ طبـد الـدائؿ
الؿعروف بالسؿقـ الحؾبل ،تحؼقؼ :د أحؿـد محؿـد الخـراط( ،دمشـؼ :دار
الؼؾؿ)-
 -52الدطاء ،سؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب أبق الؼاسـؿ الطـرباين ،تحؼقـؼ :مصـطػك
طبد الؼادر ططا ،ط( 8بقروت :دار الؽتب العؾؿقة8185 ،هـ)-
 -53دٓئؾ الـبقة ،أحؿد بـ الحسقـ البقفؼل ،تحؼقؼ:طبد الـرحؿـ طثؿـان ،ط8
(الؼاهرة:الؿؽتبة السؾػقة8556 ،هـ)-
 -54روائع التػسقر (الجامع لتػسقر اإلمام ابـ رجب الحـبؾل) ،طبد الرحؿـ بــ
أحؿد بـ رجب الحـبؾل ،جؿع وترتقـب :صـارق بــ طـقض اهلل بــ محؿـد،
ط( 8الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،دار العاصؿة8100 ،هـ)-
 -55زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،طبد الرحؿـ بـ طؾل بــ محؿـد الجـقزي ،ط5
(بقروت  :الؿؽتب اإلسالمل-)8121 ،
 -56ســ الرتمذي ،محؿد بـ طقسك الرتمـذي ،إشـراف ومتابعة:صـالح بــ طبـد
العزيز آل الشقخ ،ط( 8الرياض  :دار السالم8102 ،هـ)-
 -12الســ الؽربى ،أحؿد بـ شعقب الـسائل ،حؼؼف وخرج أحاديثف  :حسـ طبد
الؿـعؿ شؾبل ،إشراف  :شعقب إركموط ،ط( 8بقروت  :ممسسة الرسـالة،
8108هـ)-
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 -18ســ سعقد بـ مـصقر ،سعقد بـ مـصقر الخرساين ،تحؼقؼ :سـعد الحؿقـد،
ط( 8الرياض :دار الصؿقعل8181 ،هـ)-
 -10سـقر أطـالم الــبالء ،محؿـد بــ أحؿـد بــ طثؿـان الـذهبل ،تحؼقـؼ :شـعقب
إركــاؤوط  ،محؿــد كعــقؿ العرقسقســل ،ط( 6بقــروت  :ممسســة الرســالة،
8185هـ)-
 -15السقرة الـبقية ٓبـ هشام ،طبـد الؿؾـؽ بــ هشـام ،تحؼقـؼ :مصـطػك السـؼا
وإبراهقؿ إبقاري وطبد الحػقظ الشؾبل ،ط( 0مصر :مطبعة مصطػك البابل
الحؾبل-)8542 ،
 -11صــحقح البخــاري ،محؿــد بـــ إســؿاطقؾ البخــاري ،اهتؿام:طبــد الؿالــؽ
مجاهد ،ط( 8الرياض  :دار السالم8184 ،هـ )-
 -12صــحقح مســؾؿ ،مســؾؿ بـــ الحجــاج الؼشــقري الـقســابقري ،اهتؿام:طبــد
الؿالؽ مجاهد ،ط( 0الرياض  :دار السالم8108 ،هـ )-
 -13صبؼات الشافعقة الؽربى ،تاج الديـ طبـد القهـاب بــ تؼـل الـديـ السـبؽل،
تحؼقــؼ :د محؿــقد محؿــد الطـــاحل و د -طبــد الػتــاح محؿــد الحؾــق ،ط0
(مصر :دار هجر8185 ،هـ)-
 -14صبؼات الؿػسريـ ،أحؿد بـ محؿـد الـداودي ،تحؼقـؼ :سـؾقؿان بــ صـالح
الخزي ،ط( 8الرياض  :مؽتبة العؾقم والحؽؿ8184 ،هـ)-
 -15العؾق لؾعؾل الغػار يف إيضاح صحقح إخبار وسؼقؿفا ،أبـق طبـد اهلل محؿـد
ابـ أحؿد بـ طثؿان بـ َقا ْيؿاز الذهبل ،تحؼقؼ :أشـرف بــ طبـد الؿؼصـقد،
ط( 8الرياض :مؽتبة أضقاء السؾػ8183 ،هـ)-
 -16غرائب التػسقر وطجائب التلويؾ ،محؿقد بــ حؿـزة بــ كصـر ،أبـق الؼاسـؿ
برهان الديـ الؽرماين( ،جدة :دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة)-
 -22غريب الؼرآن ،طبد اهلل بـ مسـؾؿ بــ قتقبـة الـديـقري ،تحؼقـؼ :أحؿـد صـؼر
(بقروت :دار الؽتب العؾؿقة8565 ،هـ)-
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 -28فــتح البــاري شــرح صــحقح البخــاري ،أحؿــد بـــ طؾــل ابـــ حجــر ،ط8
(الرياض :دار السالم8185 ،هـ )-

ِ
بطبعـف
فتح البقان يف مؼاصد الؼـرآن ،أبـق الطقـب محؿـد صـديؼ خـان ،طــل
-20
ُ
إكصـاري ،ط( 8بقـروت :الؿؽتبـة العصـرية،
وراجعفَ :طبد اهلل بــ إبـراهقؿ
َ
8180هـ)-
الــديؾؿل
 -25الػــردوس بؿــلثقر الخطــاب ،شــقرويف بـــ شــفردار ،أبــق شــجاع
ّ
الفؿــذاين ،تحؼقــؼ :الســعقد بـــ بســققين زغؾــقل ،ط( 8بقــروت :دار الؽتــب
العؾؿقة8123 ،هـ)-
 -21الؽشاف طـ غقامض التـزيـؾ وطقـقن إقاويـؾ يف وجـقه التلويـؾ ،محؿـقد
الزمخشري ،تحؼقؼ  :طادل طبد الؿقجـقد ،طؾـل معـقض ،ط( 8الريـاض :
دار العبقؽان8185 ،هـ )-
 -22الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼـرآن ،أبـق إسـحاق أحؿـد بــ محؿـد الثعؾبـل،
تحؼقــؼ :مجؿقطــة رســائؾ طؾؿقــة ،اإلخــراج بنشــراف :د -صــالح باطثؿــان
وحسـ الغزالل وزيد مفارش ،ط( 8جدة :دار التػسقر8153 ،هـ)-
 -23لبــاب التلويــؾ يف معــاين التـزيــؾ ،طــالء الــديـ طؾــل بـــ محؿــد الؿعــروف
بالخازن ،تصحقح :محؿد طؾل شاهقـ ،ط( 8بقروت :دار الؽتـب العؾؿقـة،
8105هـ)-
 -24لســان العــرب ،جؿــال الــديـ محؿــد بـــ مؽــرم ابـــ مـظــقر( ،مصــر  :دار
الحديث8105 ،هـ )-
 -25مجاز الؼرآن ،أبق طبقدة معؿـر بــ الؿثــك التقؿـك البصـري ،تحؼقـؼ :محؿـد
فقاد سزگقـ
 -26مجؿــع الزوائــد ومـبــع الػقائــد ،طؾــل بـــ أبــل بؽــر الفقثؿــل( ،بقــروت  :دار
الؽتاب العربل8124 ،هـ )-
 -32الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،طبد الحؼ بـ ططقة إكدلسل ،ط0
( قطر  :مطبقطات وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة8105 ،هـ)-
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 -38مختار الصحاح ،محؿد بـ أبل بؽر الرازي ،تصحقح  :محؿد حـالق ،ط،8
(بقروت  :دار إحقاء الرتاث-)8186 ،
 -30الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ،محؿد بـ طبـد اهلل الحـاكؿ ،تحؼقـؼ :مصـطػك
طبد الؼادر ططا ،ط( 8بقروت  :دار الؽتب العؾؿقة8188 ،هـ)-
 -35مســـد اإلمـام أحؿــد ،أحؿــد بـــ حـبــؾ الشــقباين ،إشــراف :طبــد اهلل الرتكــل،
ط(0بقروت  :ممسسة الرسالة8106 ،هـ)-
 -31مسـد الدارمل ،طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ الدارمل ،تحؼقؼ :حسقـ سؾقؿ أسـد،
ط(8بقروت  :دار ابـ حزم8108 ،هـ)-
 -32الؿصباح الؿـقر ،أحؿد بـ محؿد الػققمل ،اطتــاء  :يقسـػ الشـقخ محؿـد،
ط( 0بقروت  :الؿؽتبة العصرية8185 ،هـ)-
 -33الؿصــــػ ،طبـــد الـــرزاق بــــ هؿـــام الصــــعاين ،تحؼقـــؼ :حبقـــب الـــرحؿـ
إطظؿل ،ط( 0بقروت  :الؿؽتب اإلسالمل8125 ،هـ )-
 -34الؿصـػ يف إحاديث وأثار ،أبـق بؽـر طبـد اهلل بــ محؿـد بــ أبـل شـقبة،
تحؼقؼ :محؿد طقامة ،ط( 8الرياض  :مؽتبة الرشد8126 ،هـ )-
 -35معالؿ التـزيـؾ ،الحسـقـ بــ مسـعقد البغـقي ،ط( 8بقـروت :دار ابــ حـزم،
8105هـ)-
 -36معاين الؼرآن وإطرابف ،إبـراهقؿ بــ السـري بــ سـفؾ ،أبـق إسـحاق الزجـاج،
تحؼقـــؼ :طبـــد الجؾقـــؾ طبـــده شـــؾبل ،ط( 8بقـــروت :دار طـــالؿ الؽتـــب،
8125هـ)-
 .:4معــاين الؼــرآن ،أبــق جعػــر الـحــاس أحؿــد بـــ محؿــد (الؿتــقىف66; :هـــ)،
تحؼقــؼ :محؿــد طؾــل الصــابقين ،ط( 4مؽــة الؿؽرمــة ،جامعــة أم الؼــرى،
<474هـ).
 -48معاين الؼرآن ،أبق زكريا يحقك بـ زياد بـ طبد اهلل بـ مـظقر الديؾؿل الػـراء،
تحؼقؼ :أحؿد يقسػ الـجايت ومحؿد طؾـل الـجـار وطبـد الػتـاح إسـؿاطقؾ
الشؾبل ،ط( 8مصر :الدار الؿصرية)-
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 -40الؿعجؿ إوسط ،سؾقؿان بـ أحؿد الطرباين ،تحؼقؼ  :صارق بـ طقض اهلل،
طبد الؿحسـ بـ إبراهقؿ( ،الؼاهرة  :دار الحرمقـ8182 ،هـ)-
 -45الؿعجــؿ الؽبقــر ،ســؾقؿان بـــ أحؿــد أبــق الؼاســؿ الطــرباين ،تحؼقــؼ :حؿــدي
السؾػل ،ط( 0الؿقصؾ :مؽتبة الزهراء8121 ،هـ)-
 -41مؼايقس الؾغة ،أحؿد بـ فارس بـ زكريا ،اطتـك بـف :محؿـد طـقص وفاصؿـة
أصالن ،ط(8بقروت  :دار إحقاء الرتاث العربل8100 ،هـ)-
 -42الـؽت والعققن ،طؾل بـ محؿد الؿاوردي ،تحؼقؼ :السقد بـ طبد الؿؼصقد
(بقروت :دار الؽتب العؾؿقة)-
 -43الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،وأحؽامف ،وجؿؾ مـ
فـــقن طؾقمــف ،أبــق محؿــد مؽــل بـــ أبــل صالــب ،تحؼقــؼ :مجؿقطــة رســائؾ
جامعقة بؽؾقة الدراسات العؾقا والبحث العؾؿل  ,جامعة الشارقة ،بنشـراف
أ -د :الشــــاهد البقشــــقخل ،ط( 8الشــــارقة :كؾقــــة الشــــريعة والدراســــات
اإلسالمقة8106 ،هـ)-
 -44القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقد ،أبق الحسـ طؾل بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ
طؾل القاحدي ،الـقسـابقري ،الشـافعل ،تحؼقـؼ وتعؾقـؼ :طـادل أحؿـد طبـد
الؿقجقد ،طؾل محؿد معقض ،د -أحؿد محؿد صقرة ،د -أحؿد طبد الغــل
الجؿؾ ،د-طبد الـرحؿـ طـقيس ،ط( 8بقـروت :دار إحقـاء الـرتاث العربـل،
8182هـ)-
 -45وفقات إطقان و أكباء أبـاء الزمان ،شـؿس الـديـ أحؿـد بــ محؿـد بــ أبـل
بؽر ابـ خؾؽان ،تحؼقؼ :إحسان طباس( ،بقروت  :دار الثؼافة )-

***

322

د .مؿدوح بـ تركل الؼحطاين

كظؿ الجقاهر يف التػسقر

َك ْظ ُؿ:

ـؿ ْؽـ ِ
اح ِد ب ِـ محؿ ٍد الؾؿطِل ا ْلـؿ ْغ ِربِل ا ْل ِ
س َطب ِد ا ْلع ِز ِيز ب ِـ َطب ِد ا ْلق ِ
َأبِل َف ِ
َاس ِّل ا ْل َـؿدَ كِ ِّل
ْ ُ َ
ار ٍ ْ َ ْ ْ َ
ْ ِّ َ ِّ
(ت631 :هـ)

دراسة وتحؼقؼ

أستاذ التػسقر وطؾقم الؼرآن الؿشارك بجامعة شؼراء

323

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

ملخص البخح
طـقان البحث :كظؿ الجقاهر يف التػسقرٕ ،بل فارس طبد العزيز بـ طبد القاحـد
الؿؽـاسل الؿغربل (ت631 :هـ) ،دراسة وتحؼقؼ-

مقضقع البحث :دراسة وتحؼقؼ لؼصقدة يف طؾقم الؼرآن َك َظ َؿ َفاَ :أ ُبق َف ِ
ار ٍ
س َط ْبـدُ
ـؿ ْؽـ ِ
اح ِد ا ْلـؿ ْغ ِربِل ا ْل ِ
ا ْلع ِز ِيز بـ َطب ِد ا ْلق ِ
َاس ُل ا ْل َـؿدَ كِ ُل ،وجعؾفا يف أربعة وسـبعقـ ومئـة
َ ْ ُ ْ َ
َ ُ
بقت ( ) 841مـ البحر الطقيؾ ،وهـل مـظقمـة جقـدة السـبؽ جؾقؾـة الؿعـاين ،سـابؼة
طؾك جؿقع الؿـظقمات يف هذا الػـ ،وكاضؿفا طـالؿ مــ العؾؿـاء لـؿ يلخـذ حظـف مــ
تؼسقؿا حســًا جـدً ا ،وذكـر فقفـا بعـد الؿؼدمـة سـت َة
الدراسة ،وقد قسؿ هذه الؿـظقمة
ً
أبقاب ،وجعؾ تحت كؾ باب طد ًدا مـ الػصقل ،ثؿ خاتؿة ،ذكر فقفا أربعة أكقاع مـ
طؾقم الؼرآن-
وقد جعؾت البحث يف قسـؿقـ رئقسـقـ وخاتؿـة ،إول مـفؿـا :قسـؿ الدراسـة،
وفقف تعريػ بالؿم ِّلػ وبؿـظقمتف ،والؼسؿ الثـاين هـق الــص الؿحؼـؼ ،واطتؿـدت يف
كامال مـع التعؾقـؼ طؾـك مـا
تحؼقؼف طؾك ثالث كسخ خطقة ،وقد ضبطت الـص ضب ًطا ً
يحتاج إلقف ،ثؿ بعد ذلؽ خاتؿة فقفا أبرز الـتائج والتقصقات-
أبــرز الـتــائج :صــحة كســبتفا إلــك كاضؿفــا ،والتعريــػ هبــذا العــالؿ طبــد العزيــز
الؿؽـاســل الــذي لــؿ ُتـ َْشـ ْـر أكثــر كتبــف ،والتعريــػ بؿـظقمتــف التــل ٓ تؽــاد تعــرف،
وإخراجفا محؼؼة مضبقصة-
أبــرز التقصــقات :إخــراج بؼقــة كتــب الؿؽـاســل ،وكتابــة شــرح يــربز مؽـقكاهتــا
ويؽشػ الـؼاب طـ مسائؾفا-
الؽؾؿات الدٓلقة:
كظؿ ،الجقاهر ،تػسقر ،الؿؽـاسل ،كؼاية العؾقم ،الـؼاية
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املقدمة
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وأزكك الصالة وأتـؿ التسـؾقؿ طؾـك أشـرف الخؾـؼ أجؿعـقـ،
وطؾك آلف وصحابتف أجؿعقـ ،والتابعقـ لفؿ بنحسان إلك يقم الديـ ،أما بعد:
فنن أهؿ ما تـػؼ فقف إطؿار ،وأجؾ ما تبذل فقف ساطات الؾقؾ والـفار ،ما يتعؾؼ
بالؽتاب العزيز ،فالعؾؿ بف أجؾ العؾقم وأزكاها ،وأشرففا وأطالها ،وخدمة كتاب اهلل
طز وجؾ مـ خقر إطؿـال التـل يرجـك ثقاهبـا ،والعؾؿـاء  ,رحؿفـؿ اهلل  ,ضـربقا يف
ذلؽ بسفؿ وافر ،وإن مـ حؼققفؿ طؾقـا أن كربز جفقدهؿ وأطؿالفؿ تحؼق ًؼـا وتعؾق ًؼـا
وكشرا-
ودراس ًة
ً
ومـــ هــذه الؿملػــات الؼصــقدة الؿقســقمة بـــ"كظــؿ الجــقاهر يف التػســقر" ٕبــل
ِ ِ
ِ
ــؿ ْغربل ،العــالؿ إديــب
فــارس طبــد العزيــز بـــ طبــد القاحــد الؾ ْؿطـ ِّـل الـــؿ ْؽـَاس ِّل الـ َ
الشاطر ،الذي فاضت قريحتف بـظؿ جؿؾة مـ طؾـقم الؼـرآن الؽـريؿ يف هـذه الؼصـقدة
العؾؿقة التل جاءت طؾك البحر الطقيؾ-
وٕهؿقة هذه الؼصقدة وسبؼفا طؾك جؿقع ما ألػ مـ مـظقمـات يف الػــ الـذي
اصــطؾح طؾقــف بعؾــقم الؼــرآن أو طؾــقم التػســقر 7اخرتهتــا لتحؼقؼفــا والتعؾقــؼ طؾقفــا
وإخراجفا ،لعؾفا تؽقن كافعـة لؾؿشـتغؾقـ هبـذا العؾـؿ الجؾقـؾ ،راج ًقـا أن تؽـقن طـدة
لؾدارسقـ ،متداولة يف حؾؼات العؾؿ ،ومؼصدً ا لؾشارحقـ-
وقد قسؿت العؿؾ إلك قسؿقـ رئقسقـ:
الؼسؿ إول :الدراسة ،وفقف مبحثان:
الؿبحث إول :التعريػ الؿقجز بالؿملػ ،وفقف ثالثة مطالب:
الؿطؾب إول :اسؿف وكـقتف وكسبف ومقلده.
الؿطؾب الثاين :حقاتف العؾؿقة ،وشققخف ،وتلمقذه ،وثـاء العؾؿاء طؾقف.
الؿطؾب الثالث :مصـػاتف ،ووفاتف.
الؿبحــث الثــاين :التعريــػ الؿــقجز بالؿـظقمــة ،وكســخفا الخطقــة ،ويشــتؿؾ
طؾك مطؾبقـ:
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الؿطؾب إول :التعريػ الؿقجز بالؿـظقمة ،وفقف ثالثة فروع:
الػرع إول :تحؼقؼ اسؿ الؿـظقمة ،وكسبتفا إلك مملػفا-
الػرع الثاين :تعريػ بالؿـظقمة ومقضقطفا ،ومصادرها-
الػرع الثالث :وصػ الؿـظقمة ومـفجفا وققؿتفا العؾؿقة-
الؿطؾب الثاين :دراسة الـسخ الخطقة ،وفقف فرطان:
الػــرع إول :وصــػ الـســخ الخطقــة ،وكؿــاذج مـفــا ،والؿصــطؾحات والرمــقز
الؿستخدمة-
الػرع الثاين :مـفجل يف التحؼقؼ-
الؼسؿ الثاين :الـص الؿحؼؼ.
الخاتؿة:
وتشتؿؾ طؾك أبرز الـتائج التل تقصؾت إلقفا ،وأهؿ التقصقات ،ثؿ الػفرس-
وأسلل اهلل تعالك التقفقؼ والسداد-

***

326

د .مؿدوح بـ تركل الؼحطاين

كظؿ الجقاهر يف التػسقر

القشه األول :الدراسة
املبخح األول :التعريف املوجز باملؤلف
الؿطؾب إول :اسؿف وكـقتف وكسبف ومقلده.
اســؿف :طبــد العزيــز بـــ طبــد القاحــد بـــ محؿــد بـــ مقســك الؾؿطــل الػاســل
الؿؽـاسل الؿغربل ثؿ الؿدين الؿالؽل-
الؾؿطـل :كســبة لؼبقؾــة مـــ زكاتــة مــ قبائــؾ الرببــر  ،ويف "مختصــر فــتح رب
إربــاب بؿــا أهؿــؾ يف لــب الؾبــاب مـــ واجــب إكســاب" :لؿطــة "أرض أقصــك
الؿغرب وقبقؾة مـ الرببر ساكـة هبا" -
الػاسل :كسبة إلك مديـة فاس ،مديـة مشفقرة يف الؿؿؾؽة الؿغربقة -
( )8مصادر ترجؿتف:
" -8ففرس أحؿد الؿـجقر" ص-52
" -0درر الحبب" ٓبـ الحـبؾل -522.8
" -5الؽقاكب السائرة " لؾغزي -834.0
" -1درة الحجال" لؾؿؽـاسل -850.5
" -2شذرات الذهب" ٓبـ العؿاد -163.82
" -3كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج" لؾتـبؽتل برقؿ (-)506
" -4شجرة الـقر الزكقة" لؿخؾقف 125.8
" -5سؾؿ القصقل إلك صبؼات الػحقل" لحاجل خؾقػة -055.0
" -6إطالم" لؾزركؾل -00.1
" -82معجؿ الؿملػقـ" لؽحالة -020.2
(" )0كقؾ آبتفـاج بتطريـز الـديباج" ص " ،526سـؾقة إكػـاس ومحادثـة إكقـاس بؿــ أقـرب مــ العؾؿـاء
والصؾحاء بػاس" -50.5
(" )5جؿفرة أكساب العرب" ٓبـ حزم ص" ،163تاريخ ابـ خؾدون" -042.3
( )1ص-21
( )2تؼع طؾك ضػاف هنر فـاس ،شـرق العاصـؿة الربـاط بؿـا يؼـرب مــ مئـة كقؾـق مـرت ،وهـل مــ أكـرب مـدن
الؿؿؾؽة الؿغربقة ،وكاكت طاصؿة البالد قبؾ الرباط ،وتشتفر بقجقد جامع الؼرويقـ ،وهل بـالد كثقـرة
الخقـرات ،اكظــر "الؿســالؽ والؿؿالــؽ" لؾبؽــري " ،462.0معجــؿ البؾــدان" " ،052.1الؿقســقطة
العربقة العالؿقة" -860.84
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الؿؽـاسل :كسبة إلك مؽـاس وهل بؾدة قريبـة مــ فـاس  ،سـؿقت باسـؿ قبقؾـة
مؽـاسة ،وهل قبقؾة مـ الرببر -
الؿغربل :كسبة إلك بالد الؿغرب-
الؿدين :كسبة إلك الؿديـة الـبقية ،طؾك صاحبفا أفضؾ الصالة وأزكك السالم-
الؿالؽل :كسبة إلك مذهبف الػؼفل ،ففق مـ أتباع اإلمام مالؽ رحؿف اهلل -
كـقتف :أبق فارس -
لؼبف :طز الديـ-
ولؿ تذكر الؿصادر التل وقػت طؾقفا تاريخ مقلده ،ويظفر مــ كسـبتف إلـك فـاس
أكف ولد هبا ،وقرأ طؾك طؾؿائفا ،ومـفؿ أبق العباس الزقاق  ،ثؿ هاجر إلـك الؿشـرق7
إما لطؾب العؾؿ أو لؼصد حج البقت ،ثؿ دخـؾ الشـام ،ثـؿ اسـتؼر بـف الؿؼـام بالؿديــة
الـبقية وهبا تقيف ،رحؿف اهلل-
ومصادر ترجؿتف شحقح ٌة معؾقما ُتفا ،يـؼؾ بعضـفا طــ بعـض ،ولؽــل جؿعـت
أثبت هـا أهؿ ما فقف ،ولعـؾ اهلل أن يقسـر لـل  ,يف مسـتؼبؾ إيـام ,
قدرا
صالحا ُ
ً
مـفا ً
آصالع طؾك مصادر أخرى تؽشػ الـؼاب طـ أحقالف ومسقرتف العؾؿقة-

الؿطؾب الثاين :شققخف ،وتلمقذه ،وثـاء العؾؿاء طؾقف.
شققخف:
ذكرا لشققخف ،ولؽـل وجد أكف قـد أخـذ بػـاس طــ أبـل
لؿ أجد بعد صقل بحث ً
العباس أحؿد بـ طؾل بـ قاسؿ الزقاق (ت 650هـ) -
( )8تؼع يف الجـقب الغربل مـ مديـة فاس ،وتبعد طـفا ما يؼرب مـ ستقـ كقؾق مرت وهل بؾـدة خصـقبة ذات
أهنار وطققن ،يـسب إلقفا كثقر مـ العؾؿاء" ،معجؿ البؾـدان" لؾحؿـقي " ،858.2الـروض الفتـقن يف
أخبار مؽـاسة الزيتقن" ٓبـ غازي ص-6
(" )0جؿفرة أكساب العرب" ٓبـ حزم ص-163
(" )5شجرة الـقر الزكقة" لؿحؿد مخؾقف 125.8
(" )1ففرس أحؿد الؿـجقر" ص52
( )2اكظر الؿصدر السابؼ ،وسقليت ذكره يف الؿطؾب الثاين-
( )3فؼقف حافظ ،رحؾ وحج ولؼـل العؾؿـاء ،مــ مملػاتـف "شـرح مختصـر خؾقـؾ" ،وشـرح بعـض "الؿــفج

=
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وزار بقـت الؿؼـدس وحؾـب ودمشـؼ ســـة 628هــ وسـؽـ الؿديــة ،ولؼقــف
أحؿد بـ أحؿد بـ طؿر بـ محؿد التؽروري التـبؽتـل (ت668هــ) بالؿديــة طـام
ستة وخؿسقـ وتسع مئة 7وحادثف هبا -
تلمقذه:

كثقرا مـ التالمقذ أخذوا طـف ودرسقا طؾقف ،لؿـا ُذكِ َـر مــ سـعة طؾؿـف
ٓ شؽ أن ً

وتصدره لؾتدريس ،غقر أين لؿ أجد إٓ ثالثة هؿ:
شـؿس الـديـ (ت 623هــ) ،
 -8محؿد بـ طؿر بـ أحؿد السػقري الشـافعل
ُ
استجازه لؿا دخؾ حؾب -
 -0أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طبد الرحؿـ ال َق ِّسقتـل (ت 626هـ)  ،أخذ
=

الؿـتخب يف ققاطد الؿذهب" ،اكظر "ففرس أحؿد الؿـجقر" ص ،52وص" ،52كقؾ آبتفاج" بـرقؿ
(" ،)856شجرة الـقر الزكقة" لؿخؾقف -563.8
(" )8الؽقاكب السائرة " -834.0
( )0حؾــب :مديـــة كــربى طريؼــة أثريــة مشــفقرة يف شــؿال ســقريا ،يـســب إلقفــا كثقــر مـــ العؾؿــاء" ،معجــؿ
البؾدان" " ،050.0الؿقسقطة العربقة العالؿقة" -166.6
ودمشؼ :أشفر وأكرب مدن الجؿفقرية السقرية ،مـ أقدم مدن العالؿ ،وكاكت طاصؿة لؾخالفة يف طفـد
الدولة إمقية ،يخرتقفـا هنـر بـر َدى ،وتحـقط هبـا بسـاتقـ الغقصـة ،وفقفـا الجـامع إمـقي" ،الؿسـالؽ
والؿؿالـؽ" لؾبؽــري " ،135.8معجــؿ البؾــدان" لؾحؿــقي " ،135.0الؿقســقطة العربقــة العالؿقــة"
-558.82
( )5طالؿ متػــ محدث أصقلل بقاين مـطؼل مشارك يف العؾقم ،يـسب إلك تـبؽتـق يف بـالد مـالل ،رحـؾ إلـك
الؿشرق ولؼل جؿاطة مـ العؾؿاء ،ثؿ رجع إلك بؾده ،وجؾس إلسؿاع البخـاري ومسـؾؿ ومــ مملػاتـف
"شرح مـظقمة الؿغقؾل يف الؿـطؼ" ،و"شرح السـقسقة الصغرى" ،وهق والد صـاحب "كقـؾ آبتفـاج
بتطريز الديباج" الذي ستليت ترجؿتف ،اكظر "كقؾ آبتفاج" برقؿ (-)811
(" )1كقؾ آبتفاج" برقؿ (-)506
( )2محدث شافعل ،ولد بحؾب ،وسافر إلك دمشؼ والؼاهرة ،لف "شرح طؾك صحقح البخاري" ،اكظر "درر
الحبب" " ،025.0شذرات الذهب" ٓبـ العؿاد " ،115.82إطالم" -584.3
(" )3درر الحبب" " ،521.8الؽقاكب السائرة " " ،834.0شذرات الذهب" -164.82
( )4فؼقف كحقي أصقلل متػــ ،ارتحؾ إلك كثقر مـ البؾـدان وقصـد مؽـة والؿديــة وأخـذ طــ طؾؿائفؿـا ثـؿ
رجع إلك فاس فدرس هبا ،مـ تللقػف" :شرح مختصر خؾقؾ" لؿ يؽؿؾف" ،جزء يف تصحقح قبؾة فاس"،
" حؼقق السؾطان طؾك الرطقة وحؼققفؿ طؾقف"" ،سؾقة إكػاس ومحادثة إكقـاس" لؾؽتـاين ،43.5
"إطالم" -3.3
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طـف بؿؽة -
ــؼ الـــديـ الحؾبـــل
 -5أبـــق ذر أحؿـــد بــــ أحؿـــد بــــ أحؿـــد بــــ إبـــراهقؿ مقفـ ُ
(ت630هـ)  ،استجازه لؿا دخؾ حؾب -
شاطرا مجقدً ا ،ولف قصائد كثقرة ،مـفا ققلف :
وكان الؿؽـاسل ـ رحؿف اهلل ـ
ً

ذوو الؿـاصــــب إمــــا أن يؽــــقن لفــــؿ  كصــــب ،وإٓ ففــــؿ فقفــــا ذوو كصـ ِ
ـــب
فــــال تعــــرج طؾقفــــا مــــا بؼقــــت وكـــــ  هلل محتســـــــــ ًبا يف تركفـــــــــا ُت ِصـــــــــ ِ
ب
ٓ ســــقؿا مـصــــب الؼاضــــل فنكــــؽ إن  تـــزغ طــــ الحـــؼ فقـــف كــــت ذا ططـــ ِ
ب
فـــنن قضـــك اهلل يق ًمـــا بالؼضـــاء أخـــل  طؾقــؽ فاطــدل ولؽـــ ٓ إلــك الــذهب
وقال لؿا زار دمشؼ وبقت الؿؼدس والخؾقؾ :
مــــــــررت بالشــــــــام وقــــــــد زيـــــــــت  بؽـــــؾ مـــــا هتـــــقى كػـــــقس الـــــقرى
فؼؾـــــــــت مـــــــــا أحســــــــــفا جــــــــــة  ســـــبحان مــــــ أكشـــــاها مــــــ ثـــــرى
ومـ شعره :

إلقـــــــؽ وأكـ ِ
ــــــت لؾـــــــروح الخؾقـ ُ
كػػـــت طــــ القصـــال صقيـ َ
ــــــؾ
ــؾ شـــققل 
ُ
الخؾقـــــــؾ
وكػــــــؽ لؾطقيــــــؾ فــــــدتؽ كػســــــل  قبـــــــقح لـــــــقس يرضـــــــاه
(" )8شجرة الـقر الزكقة" لؿخؾقف -126.8
( )0محدث َول ِ َل مشقخة الشققخ بحؾب ،وتقلك التدريس ،وحصؾت لف الحظقة طـد أكابر الدولة العثؿاكقـة،
"درر الحبب" -832.8
(" )5درر الحبب" " ،521.8الؽقاكب السائرة " " ،834.0شذرات الذهب" -164.82
(" )1درر الحبب" " ،520.8الؽقاكب السائرة " " ،834.0شذرات الذهب" -164.82
(" )2درر الحبب" -528.8
والخؾقؾ :مديـة فؾسطقـقة قديؿة ،تؼع يف الضػة الغربقة ،وهل يف جـقب بقـت الؿؼـدس بؼرابـة خؿسـقـ
كقؾقمرت ،يؼال إن فقفا قرب إبراهقؿ الخؾقؾ طؾقف السالم ،وفقفـا الؿسـجد اإلبراهقؿـل" ،معجـؿ البؾـدان"
" ،554.0الؿقسقطة العربقة العالؿقة" -832.8
(" )3درر الحبب" -528.8
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ولف أشعار أخرى .
ثـاء العؾؿاء طؾقف:
قال ابـ الحـبؾل طـ الؿؽـاسل :هق"شقخ الؼراء بالؿديـة" ،وقال" :اجتؿعت
بف فنذا هق طالؿ طامؾ ،فاضؾ مػـ ٌـ ،أديب أريب ،شاطر صالحَ ،خ ِّق ٌر دمـث إخـالق
كثقر الققار والتقاضع طـد التالق" -
"وقد ُألز َم مرة يف مش ،فؾؿ يؽرتث ولؿ يتغقر وجفف لسالمة صدره-
وطـ بعض الؿدكققـ :إكف بحقث ٓ يظـ فقؿـا بقــفؿ إٓ مــ القؿـاكققـ ،لؿـا أهنـؿ
أرق قؾقبا وألقـ أفئدة بـص الحديث ،وهق هبذا الؿـار" -
وقال طـف" :لؿ يخؾػ بالؿديـة مثؾف" -
وقــال أحؿــد الؿـجــقر " :الػؼقــف الؿتػــــ الؿحؼــؼ"" ،كــان آيــة يف التقســع يف
العؾقم والتػــ فقفا ،بعث ٕخقف شقخـا طثؿان الؾؿطل مـظقمة لف يف كقػ وطشريـ
فـًّا ،وكظؿف حؾق رشقؼ يدل طؾك تػــف وتحؼقؼف ،حج أزيد مـ ثالثقـ حجة" -
( )8اكظرها يف الؿصدر السابؼ -520.8
( )0هق رضل الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ إبراهقؿ بــ يقسـػ الؿعـروف بـابـ الحـبؾـل ،ولـد يف حؾـب طـام
625هـ ،طالؿ ممرخ متػــ ،لف مملػات كثقرة ،مـفا" :درر الحبب" ،و"إخبار الؿستػقد بلخبار خالد بـ
والضـرب يف تـاريخ حؾـب" ،ولـف
القلقد" ،و"إغاثة العارض يف تصحقح واقعات الػـرائض" ،و"الزبـد
َ
"ديقان شعر" ،تقيف طام 648هـ ،اكظر "الؽقاكـب السـائرة" لؾغـزي " ،56.5شـذرات الـذهب" ٓبــ
العؿاد " ،255.82إطالم" لؾزركؾل -520.2
(" )5درر الحبب" -522.8
( )1الؿصدر السابؼ -521.8
(" )2درر الحبب" -523.8
( )3هق أحؿد بـ طؾل بـ طبد الرحؿـ ،أبق العباس الؿـجقر ،فؼقف مغربـل ،أديـب ،أصـؾف مــ مؽــاس ،مــ
مملػاتف" :شرح الؿـفج الؿـتخب" يف ققاطد الػؼف الؿالؽل" ،مراقل الؿجد ٔيـات السـعد"" ،حاشـقة
طؾك السـقسقة الؽربى" ،وسؽـاه ووفاتـف بػـاس طـام 662هــ ،اكظـر "شـجرة الــقر الزكقـة" لؿخؾـقف
" ،182.8إطالم" لؾزركؾل -852.8
ورسـؿا وضـب ًطا
( )4هق أخق الشقخ أبل فارس طبد العزيز الؿؽـاسل ،طالؿ فؼقـف مجقـد لؾؼـرآن حػ ًظـا وأدا ًء
ً
وطؾؿا بلحؽامفا ،وكاد يحػظ "الؽافقة الشافقة" ٓبـ مالؽ ،طالؿ بالعروض ،لف معرفة بالتػسقر ،وقـرأ
ً
بالسبع ،تقيف طام 621هـ ،اكظر "كقؾ آبتفاج" برقؿ (" ،)555شجرة الـقر الزكقة" -125.8
(" )8ففرس أحؿد الؿـجقر" ص-52
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وقال التـبؽتل  " :اإلمام العالؿ العالمة الؿتػــ الػصقح الـاضؿ الـاثر" -
ـاطرا،
وقــال الغــزي  " :شــقخ الؼــراء بالؿديـــة الؿـــقرة -كــان فاضـ ًـال ،مػــًــا ،شـ ً
صالحا ،دمث إخالق ،كثقر التقاضع" -
ً
وكحقه ققل ابـ العؿاد  " :اإلمام العالؿ إديب ،شقخ الؼراء بالؿديـة الؿـقرة،
صالحا ،دمث إخالق ،كثقر التقاضع" -
شاطرا،
فاضال ،طالمة ،مػـِّـًا،
ً
كان
ً
ً

الؿطؾب الثالث :مصـػاتف ،ووفاتف.
جــؾ كتــب الؿؽـاســل مـظقمــات وقصــائد ،بــؾ كــؾ الــذي وقػــت طؾقــف قصــائد
ومـظقمات إٓ تعؾقؼف طؾك مختصر خؾقؾ-

ققؾ طـف" :لف مـظقمات شـتك يف ثؿاكقـة وطشـريـ طؾؿـا"  ،وكظؿـف ٍ
طـال رائـؼ،
ً
وصدق َمـ قال" :كؾ كظؿف حؾق رشقؼ" -
ويظفر طؾك مصـػاتف الـؿط التعؾقؿل ،فنن جؾفا متقن تعؾقؿقة ،وهذا مــ دٓئـؾ
حرصف طؾك كشر العؾقم وتؼريبفا لطالب العؾؿ-
( )8هق أحؿد بابا بـ أحؿد بـ أحؿد بـ طؿر التؽروري التـبؽتل السقداين ،أبق العباس ،ممرخ فؼقف ،يـسـب
إلك تـبؽتق يف بالد مالل ،لف مملػات مـفا "كقؾ آبتفاج بتطريز الـديباج " يف تـراجؿ الؿالؽقـة ،و"كػايـة
الؿحتاج لؿعرفة مـ لقس يف الديباج" ،ولف حقاش ومختصرات ،تقيف طام 8253هــ وققـؾ قبـؾ ذلـؽ،
"شجرة الـقر الزكقة" لؿخؾقف " ،155.8إطالم" لؾزركؾل -820.8
(" )0كقؾ آبتفاج" برقؿ ( ،)506واكظر "شجرة الـقر الزكقة" -125.8
( )5هق محؿد بـ محؿد بـ محؿد ال َغزِّ ي العـامري الؼرشـل الدمشـؼ ّل ،أبـق الؿؽـارم ،كجـؿ الـديـ ،مـمرخ،
أديب ،لف مملػات كثقرة مـفا "الؽقاكب السائرة بلطقان الؿئة العاشرة"" ،إمر بالؿعروف والـفـل طــ
الؿـؽر"" ،حسـ التـبف لؿا ورد يف التشبف" ،تقيف بدمشؼ طام 8238هـ ،اكظر "خالصة إثـر" لؾؿحبـل
" ،856. 1إطالم" لؾزركؾل -35.4
(" )1الؽقاكب السائرة بلطقان الؿئة العاشرة " 834.0
( )2طبــد الحــل بـــ أحؿــد بـــ محؿــد الؿعــروف بــابـ العؿــاد العؽــري الحـبؾــل ،أبــق الػــالح ،طالمــة،
ممرخ ،فؼقف حـبؾل ،مـ مملػاتف "شـذرات الـذهب يف أخبـار مــ ذهـب" ،و"شـرح غايـة الؿـتفـك" لـؿ
يؽؿؾف ،و"شرح بديعقة ابـ حجة" ،تقيف بؿؽة الؿؽرمة طام 8256هـ ،اكظـر "خالصـة إثـر" لؾؿحبـل
 ،512.0و"الســحب القابؾــة طؾــك ضــرائح الحـابؾــة" ٓبـــ حؿقــد " ،132.0إطــالم" لؾزركؾــل
-062.5
(" )3شذرات الذهب" -163.82
(" )4درر الحبب" " ،520.8الؽقاكب السائرة " -834.0
(" )8شجرة الـقر الزكقة" -125.8
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مصـػاتف :
 -8ألػقة يف الـحق ،ضاهك هبا ألػقة ابـ مالؽ -
 -0الجامع الؿفذب يف شرح مشؽؾ فصقح ثعؾب( ،خ) ،وقػت طؾقـف وصـحت
ِ
ب طؾـك الؿخطـقط وبلسـؾقب الؿملـػ وبلدلـة أخـرى ،ولـؿ
طـدي كسبتف إلقف بؿا ُكت َ
ُيذكر يف الػفارس وٓ يف الؽتب التل اصؾعت طؾقفا يف ترجؿتف ،وقد َرمـز لعـدد أبقاتـف
(طــ ْب َؼ ٍ
الجؿــؾ يف اثـــقـ وســبعقـ ومئــة وألــػ بقــت
بؼقلــفَ :
ش) أي أكــف بحســاب ُ
( )8840طؾك صريؼة الؿغاربة يف طدِّ الشقـ أ ْل ًػا ،والؿشارقة يعدوهنا ثالث مئة ،وفرغ
مـ كظؿف يف طام أربعة وخؿسقـ وتسع مئة (621هـ) كؿا كص طؾقف يف الخاتؿة-
 -5تحػة إحباب ،أرجقزة يف طؾؿ الصرف ( ،خ)-
 -1تؼققد طؾك مختصر خؾقؾ -
 -2درر إصقل ،يف أصقل الػؼف ( ،خ)-
 -3الدرر يف طؾؿ الؿـطؼ ،أو الدر يف الؿـطؼ  ،قصقدة ٓمقة( ،خ)-
( )8اكظر بعضفا يف "إطالم" لؾزركؾل  ،00.1و"معجؿ الؿملػقـ" " ،020.2هدية العارفقـ" -251.8
أشرت إلك الؽتب التل وقػت طؾقفا مخطقص ًة بالحرف (خ) ،وجؾفا ضؿـ الؿجؿقع الـذي فقـف "كظـؿ
الجقاهر" ،وأشرت إلك الؽتب الؿطبقطة بالحرف (ط) ،وأما رقؿ  8و 1فؾؿ أقػ طؾقفؿا-
(" )0كقؾ آبتفاج" برقؿ (" ،)043درة الحجال" -850.5
( )5حساب الجؿؾ كقع مـ أكقاع الحساب يجعؾ فقف لؽؾ حرف مــ الحـروف إبجديـة طـدد مــ القاحـد
إلك إ ْلػ ،طؾك هذا الرتتقـب :أ ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ
غ ،فؿـ إلِػ إلك القـاء لمحـاد ،ومــ القـاء إلـك الؼـاف لؾعشـرات ،ومــ الؼـاف إلـك الظـاء لؾؿئـات،
والغقـ بللػ ،والؿغاربة يخالػقن يف ستة أحرف ،وهل السقـ والصاد والشقـ والضاد والظاء والغـقـ،
اكظــر "مػــاتقح العؾــقم" لؾخــقارزمل ص ،002,086و"الؿطــالع الـصــرية" ص ،042و"الؿعجــؿ
القسقط" ص ،8وص-818
(" )1درر الحبــب" " ،"525.8الؽقاكــب الســائرة " " ،834.0شــذرات الــذهب" " ،164.82كشــػ
الظـقن" -538.8
(" )2كقؾ آبتفاج" برقؿ (" ،)043درة الحجال" -850.5
(" )8درر الحبــب" " ،"525.8الؽقاكــب الســائرة " " ،834.0شــذرات الــذهب" " ،164.82كشــػ
الظـقن" -428.8
(" )0درر الحبب" " ،"525.8الؽقاكب السائرة " " ،834.0شذرات الذهب" 164.82
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 -4غـقة اإلطـراب ومـدخؾ الؿزيـد لؾطـالب  ،أرجـقزة يف الـحـق كظؿفـا ســة
652هـ ( ،خ)-
 -5قرة إبصار يف سقرة الؿشػع الؿختار  ،أرجقزة صقيؾـة يف السـقرة الـبقيـة،
وهل مشفقرة ،وطؾقفا شروح كثقرة ( ،ط)-
 -6لب لباب الؿصطؾح ،أرجقزة يف مصطؾح الحديث( ،خ)-
 -82ما يقجب تركف الدماء مـ واجبات الحج طـد العؾؿاء ،أرجقزة صغقرة تؼع
يف لقح( ،خ)-
 -88مـفج القصقل ومفقع السالؽ لشصقل ،يف أصقل الديـ ( ،خ)-
 -80الؿقرث لؿشؽؾ الؿثؾث ،كظؿ فقفا مثؾث قطرب  ،مشفقر جـدً ا ،وطؾقـف
شروح( ،ط)-
 -85كتائج إكظار وكخبة إفؽار لؾـُظار  ،أرجقزة يف طؾؿ الجدل( ،خ)-
 -81كزهة إلباب يف طؾؿ الحساب ( ،خ)-
 -82كظؿ الجقاهر يف طؾؿ التػسقر  ،وهق هذا الذي أقدم لف-
(" )8درر الحبـــب" "،525.8الؽقاكـــب الســـائرة " " ،834.0شـــذرات الـــذهب" " ،164.82كشـــػ
الظـقن" -8082.0
(" )0سؾؿ القصقل إلك صبؼات الػحقل" لحاجل خؾقػة -055.0
(" )5الؿعسقل" -82.84
(" )1درر الحبـــب" " ،525.8الؽقاكـــب الســـائرة " " ،834.0شـــذرات الـــذهب" " ،164.82كشـــػ
الظـقن" -8558.0
( )2اكظر "ففرس مخطقصات الؿسجد الـبقي" رقؿ الحاسب ( ،)1041واكظر "مجؾـة الؿـاهـؾ" العـدد 5
السـة الثاكقة طام 8562هـ ،ص 6كتبفا طبد اهلل كـقن-
(" )3درر الحبـــب" "،525.8الؽقاكـــب الســـائرة " " ،834.0شـــذرات الـــذهب" " ،164.82كشـــػ
الظـقن" -8601.0
(" )4درر الحبـــب" " ،525.8الؽقاكـــب الســـائرة " " ،834.0شـــذرات الـــذهب" " ،164.82كشـــػ
الظـقن" -8612.0
(" )8درر الحبـــب"  ،"525.8الؽقاكـــب الســـائرة " " ،834.0شـــذرات الـــذهب" " ،164.82كشـــػ
الظـقن" -385.8

334

د .مؿدوح بـ تركل الؼحطاين

كظؿ الجقاهر يف التػسقر

 -83كظؿ العؼقد يف الؿعاين والبقان ،ويسؿك طؼـقد الـدرر يف طؾؿـل البالغـة ،
وسؿاه الـاضؿ "كظؿ طؼـقد الـدر" كؿـا يف البقـت رقـؿ ( )888مــ "كظـؿ الجـقاهر"،
وسؿاه أيضًا "كظؿ العؼقد" كؿا يف البقتقـ (( ،)815( ،)818خ)-
 -84كظؿ سقر الؼرآن  ،قصقدة مـ البحر البسقط كظؿ فقفا أسؿاء سقر الؼـرآن
مرتبة حسب ترتقبفا يف الؿصحػ( ،خ)-
"إلك غقر ذلؽ مـ الؿـظقمات الرائؼة ،وإشعار الػائؼة" .
وفاتف:
بعد زيارتف الشام طاد إلك الؿديـة الؿـقرة ،وتقيف هبا يف سـة أربع وستقـ وتسع
مئة (631هـ) -

***

(" )8درر الحبـــب" " ،525.8الؽقاكـــب الســـائرة " " ،834.0شـــذرات الـــذهب" " ،164.82كشـــػ
الظـقن" -8823.0
(" )0إطالم" لؾزركؾل -00.1
(" )5درر الحبب" -521.8
(" )1شذرات الذهب" -164.82
(" )2درر الحبب" " ،523 .8الؽقاكب السائرة "  ،834.0ويف "درة الحجال"  855.5أكف تقيف بالؿديـة
يف كحق طام 652هـ-
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املبخح الجاىي
التعريف املوجز بامليظومة ،وىشخَا اخلطية
الؿطؾب إول :التعريػ الؿقجز بالؿـظقمة:
الػرع إول :تحؼقؼ اسؿ الؿـظقمة ،وكسبتفا إلك مملػفا.
كص الـاضؿ طؾك اسؿ الـظؿ بؼقلف:
ـــؿق ِع فِعـ ً ِ
ــــذا بِربــــل مِـــــ التسـ ِ
ِ
وســـــؿق ُتفَ « :ك ْظـــــؿ الجـ ِ
ـــق َٓ
ـــال َوم ْؼـ َ
ْ
َ َ َ
ــــقاه ِر» َطائـ ً ِّ َ 
ْ ُ
َ ْ
َ َ
وٓ اجتفاد بعد هذا الـص مـ الـاضؿ ،وقد ُذكر لؾؽتاب أسؿاء وأوصاف أخر ،مـفا:
 -8كظؿ جقاهر السققصل -
 -0كظؿ جقاهر السققصل يف طؾؿ التػسقر -
 -5كظؿ جقاهر السققصل يف التػسقر -
 -1كظؿ الجقاهر يف طؾقم التػسقر -
ولؿ يسؿف يف "كشػ الظـقن" ،وإكؿـا ذكـر كتا ًبـا لؾسـققصل اسـؿف "الجـقاهر يف
طؾؿ التػسقر" وقالَ " :ك ْظ ُؿ ُف لؾشقخ طبد العزيز بـ طبد القاحد الؿدين" -
ولؿ أقػ طؾك كتاب لؾسققصل اسؿف "الجقاهر يف التػسـقر" ،ويبـدو لـل  ,واهلل
أطؾؿ  ,أن مـ ذكر جقاهر السققصل أخذه مـ ققل الـاضؿ:
ٍ
ـــان َهـ َ ِ
الح ْبـــــــــر الســـــــــر ِ
َو َقــــدْ َكـ َ
اج ُل َأو َٓ
ـــر ُمــــدَ ون َ ف َلل َػـــــــــ ُف َ
َ
ُ ِّ
ـــؿ َغ ْقـ َ
ـــذا الع ْؾـ ُ
َفجــــــاء بِحؿ ِ
ِ
ــــــال
ــــــد اهللِ ِط ْؾ ًؿــــــا ُم َؽؿ َ
ــــــج َالل ُل َب ْعــــــدَ ُه َ 
َو َتؿ َؿــــــ ُف الشــــــ ْق ُخ الـ َ
َ َ ْ
(" )8درر الحبــــب" " ،525.8إطــــالم" لؾزركؾــــل " ،00.1معجــــؿ الؿــــملػقـ" " ،020.2معجــــؿ
الؿػسريـ" لعادل كقيفض -055.8
(" )0الؽقاكب السائرة" لؾغزي " ،834.0شذرات الذهب" " ،164.8هدية العارفقـ" -251.8
(" )5هدية العارفقـ" -251.8
(" )1الػفرس الشـامؾ لؾـرتاث العربـل اإلسـالمل ـ التػسـقر وطؾقمـف" ص ،322ففرسـت مصــػات تػسـقر
الؼرآن" -8063.8
(" )2كشػ الظـقن" -385.8
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ِ ِ ِ
و َلــــــــؿ َأر َت ْللِق ًػــــــــا ل ِ َغق ِر ِهؿــــــــا بِـ ِ
ــــت َهـ َ
ــــف َال
ـــــــف َ ف َلل ْػـ ُ
ــــذا الــــــ ْظ َؿ فقـــــف ل َق ْسـ ُ
َ
ْ َ
ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـــال
ـــقا ِع ك َْق ًطــــا َف َح ِّصـ َ
ــــ إَ ْكـ َ
ــؿ ُ أ َغــــاد ْر مـ َ
َط َؾـــك ُم ْبتَغـــل َت ْحصـــق ِؾ َأك َْقاطـــفَ ،و َلـ ْ
ـــؿق ِع فِعـ ً ِ
ــــذا بِربــــل مِـــــ التسـ ِ
ِ
ِ
ـــق َٓ
ـــال َوم ْؼـ َ
ْ
الج َ
ــــؿ َ
ــــقاه ِر» َطائـ ً ِّ َ 
َ ْ
َو َســــؿ ْق ُت ُفَ « :ك ْظـ َ
فالـاضؿ قد كص طؾك أن اسؿ الؼصـقدة "كظـؿ الجـقاهر" ،وأشـار إلـك السـراجل
قبؾف وجـالل الـديـ السـققصل  ،وأهنؿـا ألػـا يف طؾـؿ التػسـقر ،والؿؼصـقد بـف طؾـقم
الؼرآن وما يتعؾؼ بالتػسقر-
أما كسبتف إلك الؿملػ فال شؽ فقفا ،ويدل طؾك ذلؽ أمقر:
 -8مــا ذكــره مرتجؿــقه مـــ أكــف ألــػ كتا ًبــا هبــذا آســؿ ،وســبؼ ذكــر ذلــؽ يف
مملػاتف -
 -0ما كتب طؾك صػحة العـقان مـ الؿجؿقع الذي فقـف مـظقمـات الؿؽـاسـل،
فؼد جاء يف صػحة طـقان كسخة الؿؽتبة التقؿقرية" :مجؿقطـة الؿـظقمـات لؾعالمـة
طبد العزيز بـ طبد القاحد ،وهل يف آطتؼادات والتػسقر وسقر الؼرآن" ---إلخ-
 -5ما ذكر يف ففارس الؽتب والؿخطقصات -
 -1أشار الـاضؿ يف مـظقمتف إلك كتبـف إخـرى كحـق "كظـؿ العؼـقد" يف البالغـة،
فنكف يف البقت ( )888لؿا ذكر آستعارة أحال إلك مـظقمتف يف البالغة فؼال:
َفــــ( َك ْظـــؿ ط ُؼـ ِ
ِ
ــقد الـــدُّ ِّر) َح ْســـ ُب َؽ َمــــ َْف َال
ــــــــــقا ِع إِ ْن ُتـ
اســـــــــــتِق َػا َء َآ ْكـ
ُ ُ
َ
َو ْ
ــــــــــر ْد 
وقال يف البقت ( )818لؿا ذكر اإليجاز واإلصـاب والؿساواة:

( )8وسقليت يف تحؼقؼ الـص الؿرا ُد بالسراجل-
( )0اكظر "درر الحبب"  ،"525.8الؽقاكب السائرة " " ،834.0شـذرات الـذهب" " ،164.82كشـػ
الظـقن" " ،385.8هدية العارفقـ"  ،251.8وغقر ذلؽ-
( )5اكظــر "ففــرس الخزاكــة التقؿقريــة" " ،816.8الػفــرس الشــامؾ لؾــرتاث العربــل اإلســالمل  ,التػســقر
وطؾقمف" ص" ،322معجؿ التاريخ ،الرتاث اإلسالمل يف مؽتبات العـالؿ" هؽـذا اسـؿف! ص،8431
"ففرست مصـػات تػسقر الؼرآن" -8063.8
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اجعـــف فِـــل ( َك ْظـــ ِؿ ا ْلع ُؼ ِ
ِ
ـــػ ُكـ ٍّ ِ
ـــال
ـــقد) ُم َؽؿ َ
َو َت ْع ِريـ ُ
ُ
ــــؿ َعاكل ُم َؼــــر ٌر َ ف َر ِ ْ ُ
ـــؾ فــــل ا ْلـ َ
وقال يف البقت ( )815لؿا ذكر ال َؼ ْص َر:
َت َؼــــرر فِــــل ( َك ْظــــ ِؿ ا ْلع ُؼ ِ
ِ
ــــقد) محــــررا بِ َلكْق ِ
ـــــــــــــــــــــــــرا،
ـــــــــــــــــــــــــف ُصـ
اطـ
ُ َ ً َ 
ُ
ًّ
َ
وقد سبؼ يف ذكر مصـػاتف أن كظؿ العؼقد مؿا كص مرتجؿقه طؾك أكف مـ مصـػاتف-
 -2إن مـــ اصؾــع طؾــك مـظقماتــف إخــرى يؽــاد يجــزم بلهنــا و"كظــؿ الجــقاهر"
وطؾق كظؿف تشفد بذلؽ-
تخرج مـ مشؽاة واحدة ،و َك َػ ُس الؿملػ وروطة أسؾقبف
ُ

الػرع الثاين :تعريػ بالؿـظقمة ومقضقطفا ،ومصادرها.
كص الؿملػ يف مؼدمتف طؾك أكف ألػ هذا الـظؿ يف التػسقر ،بعـد أن ذكـر شـرف
العؾؿ وأكف أولك ما اقتـاه الؾبقب وحصؾف ،وٓ سقؿا طؾؿ التػسقر مـف ،فنكف مــ أسـؿك
ً
ومـزٓ-
قدرا
طؾقم الديـ ً
ومــا ذكــره مـــ أن هــذا التصـــقػ يف طؾــؿ التػســقر هــق مـــ بــاب التقســعٕ ،ن
الؿقضقطات التـل ذكرهـا تتعؾـؼ بـبعض أكـقاع طؾـقم الؼـرآن ،وبعضـفا ٓ طالقـة لـف
كظرا لؿا شاع مـ أن طؾؿ التػسقر قد صار َط َؾ ًؿا
بالتػسقر ،ويظفر أكف ذكر طؾؿ التػسقر ً
طؾك طؾقم الؼرآن طـد بعض أهؾ العؾؿ-
أما طـ مصادره فنن الؿملػ ذكر يف مؼدمتف أن هذا العؾؿ كان غقر مـدون ،فللػـف
الســراجل ويؼصــد بــف  ,واهلل أطؾــؿ  ,البؾؼقـــل يف كتابــف "مقاقــع العؾــقم يف مقاقــع
الـجقم" وهق مطبقع ،وأن الشقخ الجاللل  ,ويؼصد بف السققصل  ,تؿؿف بعده فجاء
مؽؿال ،والسققصل كؿا هق معؾقم لف طـدة تصـاكقػ يف طؾـقم الؼـرآن،
ً
طؾؿا
بحؿد اهلل ً
مـفا ما ضؿـف كتابف "كؼايـة العؾـقم" الـذي جؿـع فقـف أربعـة طشـر طؾؿـا ،وجعـؾ طؾـؿ
التػسقر العؾؿ الثاين بعد طؾؿ أصقل الديـ ،وكان ذلؽ طام (548هـ) ،ثـؿ ألـػ بعـده
"التحبقر يف طؾؿ التػسقر" طام (540هـ) ثؿ شرح "الـؼاية" يف "إتؿام الدراية" ،وفرغ
كثقرا ما يحقؾ يف "إتؿام الدراية" إلك "التحبقر" -
مـ تللقػفا طام (545هـ) ،وهق ً
( )8اكظر بحثل الؿقسقم بــ"طؾؿ التػسقر مـ الـؼاية وشرحفا لسمام السققصل ،أصؾف وما لحؼف مـ أطؿال"،

=
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وبعد الـظر يف "كظؿ الجقاهر" لؾؿؽـاسل يتبقـ لؾؿطؾع أكـف اتخـذ طؾـؿ التػسـقر
أصال يسقر طؾقف ،ويرجع أحقاكًا إلـك شـرحفا "إتؿـام الدرايـة"،
مـ "كؼاية السققصل" ً
ويليت ببعض الزوائد-
وأما الؽتب التل ذكرها يف كظؿف فؼد كص طؾقفا السققصل يف "الـؼاية"-

الػرع الثالث :وصػ الؿـظقمة ومـفجفا وققؿتفا العؾؿقة.
اختار الؿملػ أن يصقغ مسائؾ مـ طؾقم الؼرآن يف قالب شعري لقسفؾ درسـفا
واستحضارها ومراجعتفا ،فالـظؿ أسبؼ مـ الـثر إلك الػفؿ ،ومؼتضاه ومدلقلف أطؾؼ
بالـػقس وإذهان  ،وهق أحضر طـد ِّ
الذكر  ،وجعؾف طؾـك بحـر مــ أشـفر بحـقر
الشعر وهق البحر الطقيؾ ،خال ًفا لغالب الؿـظقمات العؾؿقة التـل جـاءت طؾـك بحـر
الرجز ،ووزكف:
فعـــــقلـ مػاطقـــــؾ فعـــــقلـ مػـــــاطقؾـ  فعؾــــقن مػاطقــــؾ فعــــقلـ مػــــاطقؾـ
والطقيــؾ وزن فخــؿ "فقــف أبــدً ا هبــا ٌء وقــقة" كؿــا يؼقلــف حــازم الؼرصــاجـل (ت

َ
والبسقط " فاقا إطاريض يف الشـرف والحســ وكثـرة
351هـ)  ،وذكر أن الطقيؾ
=

فؼد ذكرت فقف أصؾ طؾؿ التػسقر مــ الـؼايـة وكـؾ مـا يتعؾـؼ بـف مــ شـرح أو كظـؿ أو شـرح لؾــظؿ مـع
ٍ
ومؼاركة بقـ الؿـظقمات التل كظؿـت الـؼايـة أو قسـؿ التػسـقر مــ
معؾقمات طـ صباطتفا ومخطقصاهتا
الـؼاية ،وقد كشرتف دار الـاشر الؿتؿقز بالرياض ،ودار الـصقحة بالؿديـة الـبقية8112 ،هـ-
( )8أشار إلك ذلؽ ابـ طاصؿ الغركاصل يف مؼدمة مـظقمتف "مرتؼك القصقل إلك طؾؿ إصقل" ،فؼال:
والـــــظؿ مـ ٍ
ـــدن مـــــف ُكــــؾ َمــــا َق َصــــك ُ مـــــــذ ِّل ٌؾ مــــــــ مؿتطـــــــاه مـــــــا اطتصـــــــك
ــــــــــــؼ
ُ
ــــــبؼ  ومؼتضـــــــــــــاه بـــــــــــــالـػقس أطؾـ
ففـــــــق مــــــــ الـثـــــــر لػفـــــــؿ أسـ ُ
اكظر إلقف مع شرحف "كقؾ السقل" لؾقٓيت ص-88
( )0قال ابـ أبل الحديد يف مؼدمة كظؿف لؾغة فصقح ثعؾب يف البقت (:)4
ِ
ِ
ِّ
ــــــؿ ِّ
ـــــــــــذك ِْر
ـــــــــــر طـْــــــــــــدَ الـ
الشــــــ ْع ِر َِٕ كــــــــــــ ُف َأ ْح َضـ
َو َأ ْس َ
ُ
ــــــف ُؾ الؿح ُػــــــقظ َك ْظ ُ
( )5اكظر "الؽايف يف العروض والؼقايف" لؾخطقـب التربيـزي ص" ،84العقـقن الغـامزة طؾـك خبايـا الرامـزة"
لؾدمامقـل ص-854
( )1هق حازم بـ محؿد بـ حسـ الؼرصـاجـل ،أبـق الحســ ،طـالؿ أديـب شـاطر ،إمـام يف الـحـق والعـروض
والبقان ،مـ مملػاتف "مـفاج البؾغاء وسراج إدباء" ،ولـف "ديـقان شـعر" ،وهـق مــ أهـؾ إكـدلس ثـؿ

=

339

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

وجقه التـاسب وحسـ القضع"  ،والؿؽـاسل كاضؿ بـارع وأديـب شـاطر ٓ تعجـزه
البحقر الشعرية-
ويعد "كظؿ الجقاهر" مـ الؿـظقمات الؼؾقؾة التل كظؿت مسائؾ طؾـقم الؼـرآن،
وأشفر مـظقمة ُطـل هبا العؾؿاء "الؿـظقمة الزمزمقة" لعبد العزيز بـ طؾل الزمزمل
(ت 643هـ)  ،وهق معاصر لؾؿؽـاسل (ت 631هــ) ،وكالهؿـا كظؿـا مـا يف "كؼايـة
العؾقم" لؾسققصل ،وقد يؽقن الؿؽـاسل سـاب ًؼا لؾزمزمـل ومتؼـد ًما طؾقـف زمـ ًقـا ،فؼـد
رمز الـاضؿ يف البقت ( )842إلـك تـاريخ تللقػفـا ،وأكـف فـرغ مـفـا طـام اثــقـ وأربعـقـ
وتسع مئة (610هـ)-
وكظؿ الؿؽـاسل مع حسـف وجقدتف لؿ يشتفر ولؿ يشرح ،ومـ كظر فقـف رأى أكـف
ٓ يؼؾ طـ مـظقمة الزمزمل ،إن لؿ يػؼفا جقدة وسب ًؽا ،مـع اخـتالف الؿـظـقمتقـ يف
البحر العروضل-
وبعد آفتتاحقة التل ذكرها الؿؽـاسل التل سبؼ اإلشارة إلقفا ،كص يف الؿؼدمـة
كقطـا
التل طؼدها بقـ يدي إبقاب طؾك أن إكقاع التل سقذكرها خؿسة وخؿسـقن ً
مـ أكقاع طؾقم الؼرآن-
قال يف البقت (:)02
ـــس َو َخ ْؿ ُسـ َ
ـــقن ُت ْج َت َؾــــك
اطــــ ُفَ :خ ْؿـ ٌ
َ و َأك َْق ُ
ثؿ سار طؾك ترتقب إكقاع التل ذكرها السققصل يف "الـؼاية" ،وأضـاف مسـائؾ
=

اكتؼؾ إلك مراكش ثؿ تقكس ،تقيف هبـا طـام 351هــ ،اكظـر "البؾغـة يف تـراجؿ أهـؾ الؾغـة" لؾػقروزآبـادي
ص" ،822إطالم" لؾزركؾل -826.0
(" )8مـفاج البؾغاء وسراج إدباء" لؾؼرصاجـل ص 055وص-036
( )0وهل يف 825بقتًا مـ بحـر الرجـز ،وهـل مـظقمـة كافعـة رصـقـة رائؼـة قؾقؾـة الحشـق ،لؾعؾؿـاء هبـا طـايـة
خصقصا طؾؿاء مؽة الؿؽرمة ،واكتشـر تدريسـفا يف هـذا الـزمـ ،وطؾقفـا شـروح كثقـرة مطبقطـة
قديؿا،
ً
ً
ومسؿقطة-
( )5هق طبد العزيز بـ طؾل بـ طبد العزيز الشقرازي ثؿ الؿؽل الزمزمل ،مـ أطقان مؽـة وطؾؿائفـا ،محـدث
فؼقف شاطر ،مـ مملػاتف "مـظقمـة التػسـقر"" ،فـقض الجـقد طؾـك حـديث شـقبتـل هـقد" ،ولـف "ديـقان
شعر" ،تقيف بؿؽة طام 643هـ ،اكظر "الؽقاكب السائرة" لؾغزي "،816.5إطالم" لؾزركؾل -05.1
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وفقائد ذكرها السققصل يف شرحف "إتؿام الدرايـة" ،ففـق يف حؼقؼتـف كظـؿ لؿـا يف طؾـؿ
التػسقر مـ "الـؼاية" مـع زوائـد كثقـرة يف أبـقاب ذكرهـا السـققصل يف شـرحف "إتؿـام
الدراية" ،مثال ذلؽ ما ذكره يف الػصؾ الثالـث يف البقـت ( )45ومـا بعـده مؿـا تـتفـل
كظؿ ـا رائ ًؼــا متؼـًــا
قــراءات الؼــراء الســبعة إلقــف مـــ الصــحابة والتــابعقـ ،فـــظؿ ذلــؽ ً
مختصرا-
ً

ِ
كظؿــا ،بــؾ كاكــت لــف زيــادات وآثــار
ولــؿ يؽـــ الؿؽـاســل مؽتػ ًقــا ب َع ْؼــد الؽتــاب ً

رامـزا لـذلؽ
وفقائد وتؼسقؿات تختؾػ ،فؼد زاد يف البـاب إول طـدد سـقر الؼـرآن ً
بحروف الجؿؾ ،واستخدمف حسب كظام الؿغاربة-
ـقؿا حس ــًا جــدً ا ،وذكــر فقــف بعــد
ثــؿ أكــف خالػــف يف تؼســقؿ الؽتــاب 7فؼســؿف تؼسـ ً
الؿؼدمة ست َة أبقاب ،وذكر تحت كـؾ بـاب طـد ًدا مــ الػصـقل ،ثـؿ خاتؿـة ذكـر فقفـا
أربعة أكقاع ،وجعـؾ الــقع إول مـفـا وهـق أسـؿاء إطـالم يف ثالثـة أقسـام ،ذكـر يف
الؼسؿ إول أسؿاء إكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم ،ويف الؼسؿ الثاين أسؿاء الؿالئؽة
 ,طؾقفؿ السـالم  ,ويف الؼسـؿ الثالـث غقرهؿـا ،ثـؿ يف الــقع الثـاين ذكـر الؽــك ،ويف
الثالث ذكر إلؼاب ويف الرابع ذكر الؿبفؿات-
وقد يعرض طـ مسائؾ يف "الـؼاية" ٓ يـظؿفا ،وهذا قؾقؾ جدً ا ،وقد يؽقن َق َصدَ
مثال ـ يف مسللة تقاتر
بذلؽ اإلطراض طـفا لضعػفا ولؽقهنا غقر معتربة طـده ،وذلؽ ـ ً
الؼراءات السبع ،فالجؿفقر طؾك أهنا متقاترة ،و"ققؾ :إٓ ما كان مــ قبقـؾ إداء"
وهق ققل ٓبـ الحاجب  ،وققؾ :إكف ٓ سؾػ لـف يف ذلـؽ  ،فؾـؿ يــظؿ الؿؽـاسـل
(" )8إتؿام الدراية لؼراء الـؼاية" ص-62
(" )0مختصر مـتفك السمل وإمؾ" ٓبـ الحاجب -533.8
وابـ الحاجب هق طثؿان بـ طؿر بـ أبل بؽر بـ يـقكس ،أبـق طؿـرو جؿـال الـديـ ،فؼقـف مـالؽل ،طـالؿ
بالؾغة ،ولـد يف صـعقد مصـر وكشـل يف الؼـاهرة ،وسـؽـ دمشـؼ ،لـف مملػـات كثقـرة مـفـا " :الؽافقـة " يف
الـحق ،و" الشافقة " يف الصرف ،و" مختصر الػؼف" ويسؿك " جامع إمفات " و " الؿؼصد الجؾقؾ "
قصــقدة يف العــروض ،تــقيف باإلســؽـدرية طــام (313ه)" ،شــذرات الــذهب" " ،122.4إطــالم"
لؾزركؾل -088.1
(" )5الـشر يف الؼراءات العشر" ٓبـ الجزري 52.8
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ذلؽ تضعق ًػا لفذا الؼقل-
ومـ إضافاتف وزوائده طؾك "الـؼاية" و"إتؿام الدراية" أكف ذكر أكقاع الـسخ ،مـ
حقث كقكف يـؼسؿ إلك بدل وغقر بدل ،ومـ حقث تؼسقؿف إلـك أخـػ وأغؾـظ وذلـؽ
يف ققلف يف الػصؾ التاسع :يف الـاسخ والؿـسقخ يف البقت (:)853
ـــظ مِـــــ ك ْؼــــ ٍؾ صـ ِ
إِ َلـــــــك بـــــــدَ ٍل َأو دوكِـ ِ
ــــــف َِٕ َخـــــــػ َأ ْو ْ َِٕ غ َؾـ َ
ـــال
ـــحقحٍ َت َس ْؾ َسـ َ
َ
ْ ُ
َ
وقد يخالػ السققصل يف مسائؾ ،كضبطف ٓسؿ أم مقسك  ,طؾقف السالم  ،,فؼد
قحاكِـذ بضـؿ القـاء التحتقـة وبالحـاء
كص السـققصل يف "إتؿـام الدرايـة" طؾـك أهنـا ُي َ
الؿفؿؾة وكسر الـقن وبالذال الؿعجؿة ،وأما الؿؽـاسـل فؼـد كـص طؾـك أهنـا ُيقحـِّـذ
وقال يف البقت (:)835
بِحـ ٍ
ٍ
ـــذ ٌالَ ،وبِ ْ ِ
ــــــت بِاكْؽِ َسـ ِ
ــــــار َها َ فـ َ
ـــال
ـــر َوى َت َح ُؿـ َ
ــــــاء َفـُـ
ــــــقن ُث ِّؼ َؾـ ْ
َ
اإل ْط َجــــا ِم ُيـ ْ
والـاضؿ  ,كؿا هق ضاهر  ,متلثر بؼصقدة اإلمـام الشـاصبل الؿعروفـة بــ"حـرز
إماين" ،وأفاد مـفا ،ويظفر هذا يف طدة أمقر:
 -8إهنا طؾك البحر كػسف ،فؽؾتا الؼصقدتقـ طؾك البحر الطقيؾ-
 -0إن الؼافقة واحدة ،فؽؾتاهؿا قصقدة ٓمقة-
ٍ
حروف رمز هبا إلـك الؼـراء ،إٓ أكـف خالػـف يف اقتصـاره طؾـك
 -5إكف اتبعف يف ذكر
رمــقز إفــراد ،ولــؿ يــذكر رمــقز آجتؿــاع ،وكــص طؾــك ذلــؽ بؼقلــف يف البقتــقـ
(80و:)85
( )8ص-882
فقره بـ خؾػ الرطقــل الشـاصبل إكدلسـل ،إمـام كبقـر ،وطـالؿ لغـقي مؼـرئ فؼقـف ،أقـرأ
( )0هق الؼاسؿ بـ ُ
الـاس بشاصبة بإكدلس ،ثؿ دخؾ مصر وتصدر هبا لؾتعؾقؿ واإلقراء ،لف مملػـات مشـفقرة كافعـة ،مـفـا
"حرز إماين ووجف التفاين" يف الؼراءات السبع ،و"طؼقؾة أتراب الؼصائد يف أســك الؿؼاصـد" يف طؾـؿ
رسؿ الؿصاحػ ،ولف أبقات يف مقاكع الصرف ويف ضاءات الؼرآن وغقرهـا ،تـقيف بؿصـر طـام (262ه)،
"شذرات الذهب" ٓبــ العؿـاد " ،161.3إطـالم" لؾزركؾـل  ،852.2واكظـر ترجؿـة حافؾـة لـف يف
كتاب "الػتح الؿقاهبل يف ترجؿة اإلمام الشاصبل" لؾؼسطالين (ت605ه) ،بتحؼقؼ إبـراهقؿ الجرمـل،
دار الػتح ،طؿان ،الطبعة إولك8108 ،هـ-
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ــؾ َث ٍ
ِ
ِ
َو َر ْم ِ
ــــز َي فِــــل ِط ْؾ ِ
ــر ِز إَ َمــاكِل» َق ْب َ
ــال
ــاء ُم َمص َ
ــــؿ إَ َداء ك ََؿــــا َأ َتــــك  بِـــ«ح ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـج َال
الج ْؿ ـ ِع ُم ْسـ َ
ــــص َ و َطؿ ْؿ ُت ـ ُف فــل ال َػـ ْـرد َو َ
ــــقى َأكــــ ُف بِــــال َػ ْرد ف َقفــــا ُم َخص ٌ
س َ
الجؿؾ طــد الؿغاربـة خال ًفـا لؾؿشـارقة ،وذلـؽ يف
واطتؿد الـاضؿ طؾك حساب ُ
الرمقز التل استخدمفا يف تاريخ الػراغ مـ كظؿف ،وٓ يختؾػ طـ كظام الؿشـارقة إٓ
يف أحرف يسقرة-
 -1ولؿا ذكر مسللة اإلدغام يف البقت ( )63أحال طؾك "حرز إماين" فؼال:
بِ ِ
ح ْر ِز إَ َماكِل
َو َب ْس ُط َفا 
 -2إن بعض أبقاهتا مشابف ٕبقات يف "حرز إماين" ،مثؾ ققلـفَ " :بـدَ ْأ ُت بِ َح ْؿ ِـد

اهللِ" ،وققلفَ ":و َثـ ْق ُت َصؾك اهلل" يف البقتقـ إول والثاين:
ــــــد اهللِ َك ْظ ِؿــــــل مبس ِ
بــــــدَ ْأ ُت بِحؿ ِ
ــؿ ْج ِد َوا ْل ُعـ َـال
ــــــؿ َال َ و َثـ ْقـ ُ
َ
اهلل ُذو ا ْلـ َ
َُْ
َ ْ
ـت َصــؾك ُ
ِ
َط َؾــك ا ْلـــؿص َط َػك ا ْلـــؿبع ِ
ِ
قث لِؾــ ِ
ـــــال
ـــــرا َو َبجـ َ
َُْ
ُ ْ
قؿا كَثقـ ً
ـاس َر ْح َؿـ ًة َ و َســــــؾ َؿ َت ْســــــؾ ً
وققلف يف البقت (:)88

ـــؿق ِع فِعـ ً ِ
بِربــــل مِـــــ التسـ ِ
ِ
ـــق َٓ
ـــال َوم ْؼـ َ
ْ
َطائ ًذا ِّ َ 
َ ْ
كؼقل الشاصبل يف (:)48
ــذكِل مِــــ التسـ ِ
َو َيا َخ َقر َسامِ ٍع َ أ ِطـ ْ
ــؿق ِع َقـ ً
ــال
ــقٓ َو َم ْػ َعـ َ
َ ْ
وققلف يف البقت (:)32

َ
ـــــــــــال
َ
ـــــــــــقل ل ِ َت ْل ُص
َ فـــــــــــا ْد ِر ْإُ ُص

هق كص ققل الشاصبل يف البقت (-)25
وققلف يف البقت (:)08
ِ ٍ
ِ
ــــق َ
َو َس ْ
ف َت َر َاهـــــا َواحـــــدً ا َب ْعـــــدَ َواحـــــد 
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كؼقل الشاصبل يف (:)05
ِ ٍ
ِ
ــــق َ
َو َس ْ
ف َت َ
ــــر ُاه ْؿ َواحــــدً ا َب ْعــــدَ َواحــــد 
وققلف يف البقت (:)835
ِ
ــــــزى اهلل بِ ْ ِ
ــــــان َطـــــــا َأئِؿــــــ ًة  لـَـــا َقر ُبـــقا ْإَ ْق َصـــك إِ َلـــك َأ ْن َت َســـف َال
اإل ْح َس
َج َ
ُ
كؼقل الشاصبل يف البقت (:)02
ِ
ــــــزى اهلل بِــــــ َ ِ
آن َطـ ْ
ـــر َ
ـــال
ـــذ ًبا َو َس ْؾ َسـ َ
َج َ
الخ َقرات َطـــــــا َأئؿــــــ ًة  لـَــــا َك َؼ ُؾــــقا ال ُؼـ ْ
ُ
إلك غقرها مـ إبقات والؽؾؿات-

***
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املطلب الجاىي :دراسة اليشخ اخلطية:
الػرع إول :وصػ الـسخ الخطقة ،وكؿاذج مـفا ،والؿصطؾحات والرمقز
الؿستخدمة.
بعــد البحــث وآصــالع طؾــك الػف ـارس والســمال طـــ كســخ الؿـظقمــة الخطقــة
وقػت طؾك أربع كسخ لؾؽتاب ،الرابعة محتؿؾة ،وهل الـسخة التل يف مؽتبة إوقاف
بالؿقصؾ برقؿ الحػظ )4.31.825( :بعــقان" :أرجـقزة حـقل اإلسـالم" ،وهـذا
العـــقان قــد يطؾــؼ طؾــك الؿجؿــقع الــذي فقــف مـظقماتــف ،كالؿجــامقع التــل اطتؿــدت
أيضا،
طؾقفا ،وفقفا "كظؿ الجقاهر" ،فربؿا كان "كظؿ الجقاهر" ضؿـ هذا الؿجؿقع ً
وقد طجزت طـ الحصقل طؾك كسخة مـف رغؿ الؿحاولة ـ لؿا هق معؾقم مــ أحـقال
الؿقصؾ أن ـ واهلل الؿستعان-
وفقؿا يؾل وصػ لؾـسخ الثلث الخطقة الؿعتؿدة:
الـســخة إولــك :محػقضــة يف مؽتبــة إزمقــر برتكقــا ،وهــل ضــؿـ مجؿــقع بــرقؿ
لقحا ،ويبدأ "كظؿ الجـقاهر" مــ الؾـقح
( ،)451وطدد ألقاحف ثالثة وثؿاكقن (ً )55
رقــؿ ( )82إلــك الؾــقح ( ،)02وكــؾ لــقح يحتؿــؾ أن يؽــقن فقــف أربعــقن بق ًتــا إذا لــؿ
كحسب العـقاكات ،يف كؾ صػحة طشـرون بقتًـا ،و ُكتِبـت العـقاكـات بالؿـداد إحؿـر
وكذلؽ رمقز الؼراء ،وصػحاهتا مسطرة ،وٓ يقجد يف حقاشقفا تعؾقـؼ أو تصـقيب،
ولؿ يذكر فقفا اسؿ الـاسخ وٓ تاريخ الـسخ ،وخطفـا حســ ،وفقفـا بعـض إخطـاء
والتصحقػات ،حصؾت طؾقفا طـ صريؼ إخ العزيز أبل طبد الؿؾؽ طبد اهلل الؿؼـرن
جزاه اهلل خقرا-
وقد رمزت لفا بحرف (ز) ،إشارة إلك الحرف الثاين مـ إزمقر-
الـســـخة الثاكقـــة :محػقضـــة يف "مركـــز الؿؾـــؽ فقصـــؾ لؾبحـــقث والدراســـات
اإلسالمقة" بالرقؿ التسؾسـؾل ( ،)854261وهـل مصـقرة طــ الؿتحـػ الربيطـاين،
ضؿـ مجؿقع برقؿ ( ، )485كاقص إول ،ويبدأ "كظؿ الجقاهر" مـ الؾـقح رقـؿ
( )8اكظر "مؾحؼ ففرس الؿخطقصات العربقة بالؿتحػ الربيطاين" ص156
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( )2إلك الؾقح رقؿ ( ،)80وكؾ لقح يحتؿؾ أن يؽقن فقف ثالثقن بقتًا ،يف كؾ صـػحة
خؿسة طشر بقتًا ،إٓ أن العـقاكات إذا دخؾت بقـ إبقـات أكؼصـت العـدد ،والـسـخة
التل وصؾتـل غقر مؾقكة ،ويظفر أن العـقاكات والرمقز كتبت بؾقن مغاير ،والعادة أكف
يف مثؾ ذلؽ أن تؽتب بالؾقن إحؿر ،وخطفـا جقـد ،وهـل ذات أخطـاء كثقـرة تخـؾ
بـالقزن ،وجـاء يف آخــر الؿجؿـقع أكـف "تــؿ بحؿـد اهلل وطقكـف بتــاريخ تاسـع طشــر ذي
الؼعدة الحرام ،سـة اثـقـ وأربعقـ وتسع مئة" ،وهل السـة التل اكتفك فقفا الؿؽـاسل
مـ كظؿفا ،فؼد فرغ مـفا يف رمضان كؿا سقليت ،ولؿ يؽتب الـاسخ اسؿف ،ويبـدو أهنـا
متــلخرة ،وقــد يؽــقن كؼؾفــا طـــ كســخة الؿمل ـػ وذكــر تــاريخ كتابــة الؿملــػ لفــا،
واهلل أطؾؿ-
وقد رمزت لفا بحرف (ب) ،إشارة إلك الحرف إول مـ بريطاكقا-
الـســخة الثالثــة :محػقضــة يف الخزاكــة التقؿقريــة بؿصــر ،ضــؿـ مجؿــقع بــرقؿ
( )553ويبـدأ "كظـؿ الجـقاهر" مــ الصــػحة رقـؿ ( )5إلـك الصـػحة رقــؿ (،)02
وهل كالسابؼةُ ،ك ُؾ لقح يحتؿؾ أن يؽقن فقف أربعقن بقتًا ،يف كؾ صػحة طشرون بقتًا،
إٓ أن العـقاكات إذا دخؾت بقـ إبقات أكؼصت العدد ،والـسخة التـل وقػـت طؾقفـا
غقر مؾقكة فؾؿ يتبقـ لل مداد غقر إسقد ،ولؿ يذكر اسـؿ الـاسـخ وٓ تـاريخ الـسـخ،
وهــــل كالـســــخة الســــابؼة ،ويبــــدو أن أصــــؾفؿا واحــــد ،أو أن إحــــداهؿا مـؼقلــــة
طـ إخرى-
وقد رمزت لفا بحرف (ت) إشارة إلك الحرف إول مـ تقؿقرية-

( )8اكظر "ففرس الخزاكة التقؿقرية" -816.8
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مناذج مً اليشخ اخلطية
القرقة إولك مـ الـسخة (ز):
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القرقة إولك مـ الـسخة (ب):

348

د .مؿدوح بـ تركل الؼحطاين

كظؿ الجقاهر يف التػسقر

القرقة إولك مـ الـسخة (ت):

الؿصطؾحات والرمقز الؿستخدمة:
( ز) :إشارة إلك الـسخة إولك الؿحػقضة يف مؽتبة ازمقر-
( ب) :إشارة إلك الـسخة الثاكقة الؿحػقضة يف الؿتحػ الربيطاين-
( ت) :إشارة إلك الـسخة الثالثة الؿحػقضة يف الؿؽتبة التقؿقرية-
.8( أ) :الرقؿ إشارة إلك رقؿ الؾقح مـ الـسخة (ز) ،وحـرف إلـػ إشـارة
إلك الصػحة إولك مـفا ،وأما الصػحة الثاكقة مـ الؾقح فبحرف الباء-
( الؿقاقع) :مقاقع العؾقم يف مقاقع الـجقم لؾبؾؼقـل-
( التحبقر) :التحبقر يف طؾؿ التػسقر-
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( اإلتؼان) :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن-
( اإلتؿام) :إتؿام الدراية لؼراء الـؼاية ،ثالثتفا لؾسققصل-
( الـشر) :الـشر يف الؼراءات العشر ٓبـ الجزري-
( اإلتحاف) :إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات إربعة طشر لؾدمقاصل-
( التاج) :تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس لؾزبقدي-

الػرع الثاين :مـفجل يف التحؼقؼ:
ـامال ،ومؼابؾتــف طؾــك الـســخ الخطقــة ،مــع ذكــر الػــروق
 -8كســخ الؿخطــقط كـ ً
الؿفؿــة بقـفــا ،وضــبط الـــص بحســب الؼقاطــد اإلمالئقــة الؿتعــارف طؾقفــا ،وشــؽؾف
كامال مع مراطاة القزن العروضـل ،وقـد أشـرت يف الحاشـقة إلـك أرقـام ألـقاح
شؽال ً
ً
ص الؿختـارٕ ،ن كـؾ الـسـخ التـل وقػـت
الـسخة إولـك فؼـط ،وا ّت ُ
بعـت صريؼـة الــ ِّ
طؾقفا لقست متؼـة ،ولؿ ُيـذكر أهنـا بخـط الؿملـػ أو قرئـت طؾقـف ،واثـتـان مـفـا غقـر
ممرخة وٓ مذكقر اسؿ كاسخفا ،ويقجد يف كـؾ مـفـا أخطـاء اسـتدركتفا مــ الـسـخ
إخــرى ،وكثقــر مـــ هــذه إخطــاء ٓ يســتؼقؿ هبــا الــقزن ،وهــل بــال شــؽ خطــل مـــ
الـاسخ ،وٓ يؿؽـ أن تؼع مـ الـاضؿ-
ذاكـرا
 -0أشرت يف الحاشقة إلك مقضع أيـات الؼرآكقـة التـل يـذكرها الــاضؿً ،
اسؿ السقرة ورقؿ أية ،وأما يف الؼراءات الؼرآكقة فـنين ٓ أذكـر اختالففـا إٓ إذا كـان
ٍ
تخالػ رواية حػـص ،أو أشـار إلـك أكثـر مــ قـراءة يف مـظقمتـف7
بؼراءة
الؿملػ أتك
ُ
فــنين أبــقـ الؼــراءات الــقاردة ،واقتصــرت طؾــك الؼــراءات العشــر ،إٓ إذا ذكــر الـــاضؿ
غقرها ،واطتؿدت طؾك كتاب "الـشر يف الؼراءات العشـر" ٓبــ الجـزري و"إتحـاف
فضــالء البشــر يف الؼــراءات إربعــة طشــر" لؾــدمقاصل ،ففــق جــامع لؾؼــراءات العشــر
الؿتقاترة مع الؼراءات إربع الزائدة طؾقفا ،وأما الؼراءات الشاذة الزائدة فـنين أرجـع
فقفا ً
أوٓ إلك "الؿحتسب" ٓبـ جــل ،فـنن لـؿ أجـدها فقـف بحثـت يف كتـاب "البحـر
الؿحقط" ٕبل حقان-
 -5تخريج إحاديث وأثار القاردة ،مع الحؽؿ طؾقفا ،فـنن كاكـت إحاديـث
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يف الصحقحقـ أو أحدهؿا اكتػقت هبا ،وإن كاكت يف غقرهؿا حؽؿـت طؾـك الحـديث
وذكرت أققال أهؾ العؾؿ يف ذلؽ-
َ -1ش َؽ ْؾ ُت جؿقع الـص الؿحؼؼ ،مع مراطاة القزن يف ذلؽ ،ومراطاة الفؿـزات
الؿـؼقلة إلك الساكـ قبؾفا وتحريؽ مقؿ الجؿع بالضؿة وكحـق ذلـؽ 7فـنن الؿصــػ
أخرجفـا كؾؿـا مـر
قد يليت هبا لقستؼقؿ لـف الـقزن ،فؿـع كقهنـا قـراءة متـقاترة إٓ أين ٓ ِّ
ذكرهــا ،وبقـــت صريؼــة قــراءة بعــض إبقــات التــل قــد يخػــك طؾــك بعــض الؼــراء
صريؼة قراءهتا-
 -2يف بقــان الؿعــاين الؾغقيــة التــل يــذكرها الـــاضؿ أرجـع غالبــًا إلــك "تــاج العــروس"
لؾزبقدي ٕكف مـ أوسع كتب الؾغة ،وقد أكؼـؾ طــ غقـره وأكـص طؾـك ذلـؽ مـع ذكـر الؿـادة
التل ورد فقفا الؿعـك ،ولؿ أذكر رقؿ الصػحات وإجزاء ٓختالف الطبعات-
 -3التعؾقؼ طؾك ما يحتاج إلك تعؾقؼ مع تقثقؼ إققال ،وشرح إلػاظ الغريبـة
وتقضقحفا ،ولؿ أكثر مـ التعؾقؼ طؾك الــص الؿحؼـؼ ،وذلـؽ ٕن الؿؼصـقد إول
سؾقؿا  ,حسب آستطاطة  ,مـ التصحقػ والتحريػ ،ففذه هـل
هق إخراج الـص
ً
الغاية إصؾقة مـ التحؼقؼ ،وهـل الؿفؿـة إولـك لؿحؼؼـل الؽتـب وكاشـريفا ،كؿـا
يؼقل إستاذ طبد السالم هارون" :وأما التعؾقؼ والتػسقر فلمر كافؾة زائد طؾك صبقعـة
التحؼقؼ وأماكة إداء" -
 -4ترجؿت بعض إطالم الذيـ ورد ذكرهؿ يف الؿخطـقط باختصـار مـع ذكـر
مصادر تراجؿفؿ ،وأما إطالم الؿشـفقرون فؾـؿ أتـرجؿفؿ ،وكـذلؽ أسـؿاء الؼـراء
الــذيـ ذكــرهؿ الـــاضؿ يف الػصــؾ الثالــث ،وإطــالم الــذيـ ذكــرهؿ يف الخاتؿــةٕ ،ن
تراجؿفؿ مقجقدة يف الؿشفقر مـ كتب طؾقم الؼرآن كـ"اإلتؼان" لؾسققصل ،وكتاب
السفقؾل الذي أشار إلقف الـاضؿ ،وكذلؽ شروح "طؾؿ التػسقر مــ الـؼايـة" وشـروح
"مـظقمة الزمزمل" ،وأسلل اهلل التقفقؼ والسداد-

***
(" )8مجؾة معفد الؿخطقصات" 855.0
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القشه الجاىي :اليص احملقق
الر مْحَي َّ
ِمْسِب اهللِ َّ
ِيه
الرح ِ
ِ

1
2

َْ
َ َْ ُ
ت ِبَ ْ
دددْ ُل َ ْٛدددد ِم
د
٪
ِم
َ
ن
دددٕ
د
م
ِ
ِ
بددددٕأ ِ
ِ

َ

ََْ ً
َّ
ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َُْ
ددْحم دد
ٌِ َِّسو ِ
لَع نَدددم ٧١نَدددمو٭ ِ

ََ ْ َ
ْ
َ َّ
َ َْ
دددن تددد
ًّ ُ٦دددٗن ول
 3و ِْ٬تتِددد ِى ونَّ١دددّ ِ

4

َ َ َّ ْ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
وثنيدد ٠ددهلل نَ او نَدددمَ ِٕ ونَ٭دد

َ

َ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ َ َ ْ َ ُ
ْ ََ
دددٗق َلددْح ن ددت
وب٭ددٕ /إدد ِل نَ ِ٭سددَ أٝ

ً َ
َّ َ
َ
يمْح و َِبدددد ً ن َو َّدددد
َو َٚددددس ََ ل ْٛدددد ِس

َ

ْ
َ ُْ َ
َ
دددٗ ِيَ َلتَ َددددت
ٚدددد ِيل نًَّددددٕى ِِف إِثد ِ
َ

ٌ َ َ
َ
ْ
دددًّ َوأ ْوَ َلددددْح ن تَوَددددْح ُ َو َِ َّ١دددد
َِليد

َ

َ
َّ َ َّ ْ
ْ
ُ َ َّ
ُ
نسـ ِٛددددد ُ ِلوددددى إ ِهددددى
َوَل ِٚددددديمْح

ْ َ
َ ْ َ (ُ ُ )1
َ ْ
ندن ددٕ ًن َو َلد ِ َل
ِلن نٚد
٬سدٌِِ نِّ ِ

ََ ْ َ َ َ َ
دددَ ََددد ْ َ ُل َ
دددٖن نَْ٭سْ ُ
دددٕ َّو ٍل
 7وددددٕ َكل ي
ِ

ُ ْ
َ َ
َ َ َّ َ
َ
ددددددٗن ِ َ أ َّوَل
إأَـددددددى ن َدددددد ْ ُ نَّٛد

5

ُ ُ َّ ْ
َ َم ُ
 6ومِضووووِغٍ نس ِ

ُ ْ(ً َ َ َ )2
ْحَِبددددْح
ددددل ِإا َكل ب ِ

ُْ ْ
ُ َّ
َ
ددددَ َ َ َب ْ٭ َ
َ
دددٕ
َ 8وت َّم َمدددى نَّٞدددديْ نَ
ِ

ُ()3

ْ َ
ْ
َ َ ْ َ ًَْ
نف َـ٪دددْح َو َل٭ددد ً َو ُلددد َ َل
عدددن نِدددٌ ِ ِ

ْ
َ
َد َ َ ْ
إَ َ
َ ِ٬س ًمددددْح َلل َّمدددد
دددْحح ِِبمد ِ
دددٕ ن ِ
َ

( )8يف (ز)( :أسؿا) ،ويف (ب) و(ت)( :أسؿاء) ،وٓ يستؼقؿ هبا القزن وٓ الؿعـك ،وإولك هـل الصـقاب،
وكتبتفا بإلػ التل طؾك صقرة القاء-
( )0يف (ت)( :إذا) ،وٓ يستؼقؿ هبا القزن-
( )5الظاهر أكف يؼصد البؾؼقـل يف "مقاقع العؾقم يف مقاقع الـجقم" كؿا كص طؾـك ذلـؽ السـققصل يف "إتؿـام
(ولـد طـام
الدراية" ص ،41ولؽـ البؾؼقـل يؾؼب بجالل الديـ وهق طبد الرحؿـ بــ طؿـر بــ رسـالن ُ
430هـ وتقيف 501هـ) ،اكظر "صبؼات الشافعقة" ٓبـ قاضل شفبة ( ،)54.1و"الؿـفؾ الصايف" ٓبـ
تغري بردي  ،864.4وهق ابـ سراج الديـ طؿر البؾؼقـل (401هـ 521,هـ) اكظر "صبؼات الشـافعقة"
 ،53.1فربؿا أراد أن يـسبف إلك أبقف فسؿاه السراجل ،وٕن السققصل يؾؼب بجـالل الـديـ ،فؾـق سـؿاه
بالجالل ٓختؾط بجالل الديـ طبد الرحؿـ السققصل الذي أشـار إلقـف هــا بؼـقل( :الشـقخ الجاللـل)،
وهــق طؾــؿ مشــفقر (516ه ــ  688,هـــ) ،تــرجؿ لـػســف يف كتابــف "التحــدث بـعؿــة اهلل" ،ويف "حســـ
الؿحاضرة يف تاريخ مصر والؼاهرة" -552.8
يؼقل السققصل يف "إتؿام الدراية" ص ":41كان ابتداء اسـتـباط هـذا العؾـؿ مــ البؾؼقــل وتؿامـف طؾـك
يــدي" ،وقــد ألــػ الســققصل "الـؼايــة" معتؿــدً ا يف طؾــؿ التػســقر فقفــا طؾــك "مقاقــع الـجــقم" ثــؿ ألــػ
"التحبقر يف طؾؿ التػسقر" ثؿ شرح الـؼاية ،ثؿ ألػ كتابف الؽبقر "اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن"-
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ََ
ْ َ َْ ً
َ
دددددَ أ َ تً ِ ـدددددْح َ ْ ِ ِي َمدددددْح بِددددد ِى
وَّ

ََ
لَع ُلوْددددتَح َِْ١ددددديل أَه ْ ٌَن٬ددددى َوََّد ْ
دددَ
ِ ِ
ِ
11
ِ
ِ
َ ْ
ً
َّ ُ َ ْ
نَ َ َ
ددددٌن ِي ِٗ» َلِئِددددٖن
ددددميْتُىِ« /م٪ددددَ
َ 11و َٚ

ْ
ََْ َ
ْ
دددددَ نندن ِح و َمدددددْح أ
ددددد٘ َي ِِف ِ٬س
َ 12و َ م
ِ
ِ

َ َ َّ ُ
دددى بدددْحَْ َـ ْٗد َ َ
يًدددْح ُ َ ٌَّ ١
دددٟ
ِٚ 13دددٌى َّه
ِ ِ
ِ

ََ

()2

َ ْ َُ
َ َ َّ ْ ُ َ َ
ددٖن ن َّ ْ٪د َ
ددَ َِيددد ِى َِ ٛدددً
إأَـددد يد

َ َْ
ُ َ
دددٌ ًل إَ َ
نْ هَ ْ
ننه ْ َ
دددٌ ِ
ّ١ددد
أَغ ِد ْ ِلدددن

َ

ْ ً َ ْ ََ
َ َّ ْ
بد َ
ددٌَل
يِ ٫إ٭ددد و ِل د
ددٗم ِلدددن نَيٛددد ِم ِ
ِ

ْ َْ
َ َ َّ َ
َ َ َ
دٗ ِ نن َلددْح ِ » وْددل ثددْح ٍح لل٠دد
بِددد« ِِد
ُ ْ َ َ
َ َّ ْ ُ ُ
ْ ْ
َْ ْ
دد ٫مٛددَ
َوعممتددى ِِف نَـددٗ ِد َونََم ِ

()1
()3

َْ
َْ َ َُ
ََ
ُْ ُ
دددٌ ِنِف سيًدددْح
دددَ نَ
 14ولدددْح ووددد ِِف ِمِ ٪

َ َ ُ ُ ْ ُ َ َّ َ
َوََك ْ
ددن ََٛ ٬دددٍ َّ أإددٌـ نَدددملل
ِ

َ َ
ددن َب ْ٭دددٕ َيْح أَتَددد ْ
ْحح( )5لد ْ
َّ ْ َ
َ 16وخات ِىووو ٍث َلٚدددم ُ ِ
ِ

َُ ْ
ْ َ
َوبدددْح َ ْ
دددو
ِ
َ ِدددٌ ِع َونِ ٬تِ ١
دددْحِ ِ ٛ
ِ
َ
ََ َ
دددٗ َِ َو َّيددددْح َ د ً
َوأَ ْكد َ
دددٕن(َ )6وتـ٤دددد
ٍ

ُ ْ
َ َ
َْ ُ
َو َوْ َ
ددددم ٌُ١د ِم َّمددددْح أ َدت ِِف
ددددٗ نَد
ّ ِ١د
15
ََيَددددْح َٓدددد ْ َ ََ َّتد ٍ َ ْ َ
َ َ
دددَ
دددْحَ َوأ ِددددَ ِ
نِد ٍ
17
َ َ ََ
َ
َو َددددْح َٓدددد ْ َ َلددددً ْ ُ
دددٌ ُِ
ٌت َ٬سيْدددد تد
م
18
ٍ

()4

َ
َ
ُ َ ِّ َ
ددددن َ وْ
ْ
ددددل أب ْ ٌَنبِ ًَددددْح ِوَل
ولدووووو ٍث ِل
ِ
َ

َ َ َّ
إَ َ
ددَ ن ْ َ ُْ ٛ
ّ ْٛدد َوه ْ٭ َ
ددًّ َ تكـدد
ِ ِ

َ

( )8أي أكف استخدم رمقز "حرز إماين" لسمام الشاصبل ،وهل :أبج :لـافع وراويقـف ،فـإلػ لــافع والبـاء
لؼالقن والجقؿ لقرش ،وهؽذا دهزٓ :بـ كثقـر وراويقـف ،وحطـلٕ :بـل ٍ
طؿـرو وراويقـف ،وكؾـؿٓ :بــ
لؾؽسـائل وراويقـف ،واقتصـر
طامر وراويقف ،وكصع :لعاصؿ وراويقف ،وفضؼ :لحؿزة وراويقف ،ورست:
ّ
طؾك رمقز اإلفراد ،وهل مـ إلػ إلك التاء الؿثـّاة مـ فقق ،ولؿ يذكر رمقز آجتؿاع ،فؾـق أراد مـثال
طاصؿا وحؿزة والؽسائل ٓ يرمز لفؿ بالثاء كالشاصبل ،ولؽـ يؼقل( :كػـر) ،فـالـقن
أن يذكر الؽقف ِّقق َـ
ً
بالحؿرة-
لعاصؿ والػاء لحؿزة والراء لؾؽسائل ،وهؽذا ،وقد جعؾت هذه الرمقز ُ
ويف ققلف( :ممصال) يجقز فتح الصاد وكسرها-
( )0يجقز فتح الصاد إول وكسرها-
( )5مسجال :أي مطؾؼا ،مـ أسجؾ لفؿ إمر إذا أصؾؼف لفؿ" ،تاج العروس"( ،س ج ل)-
(.8( )1أ)-
الح َؾبة والؿص ِّؾل الذي يليت وراءه" ،تاج العروس"( ،ج ل ى)-
الؿج ِّؾل :هق السابؼ يف َ
وققلف( :مجؾ ًّقا)َ ،
ِ
َ
( )2يف (ب) و(ت)( :آسؿان) ،ويجقز أن تضاف (خاتؿة) إلك (إسـؿاء)( :وخاتؿـ ُة إٔسـؿاء) مـع قطـع
الفؿزة-
( )3الجدا :العطقة( ،تاج العروس) (ج د و)-
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م ُ َ ِّ َ ُ
اموىلدوث

َ ً
َم
َ م َ م َ ِ م َ ً َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
مُم
اضًل
ان أن ػِي ٍِ ف ِ
ِِف تػ ِر ِ
آن ،وغددِ وا يتػنق ة ِ ٍِ وِي اْلًِاع إِْجاًل ،وبي ِ
يف املر ِ
م
م
م
َ َ م ُ ً َ َ م ( َ )1م
م َ َ َّ َ م َ
وى مػ ََنَ ،و َج َِاز تَأوينِ ٍِ ة َّ
َّ
الرأي َوك َِر َ
الرأي
اءت ِ ٍِ ةِامػج ِىي ِث وبِام
ووفضًِل ،وَت ِر ِ
ِ
يه تف ِص ِ
ِ ِ
وريه ِ ة ِ ِ
َ ْ
َ
ُ َْ ََْ َ ُ
َ َ ْ َ َّ َ م ُ م َ َ ْ َ َّ ُ
دددٕ هدددَ٘ل
ِوتَدددْح ٌ َلَع نَددددمٔتْح ِ أ
دددٌ ٌِ بِأهددددى/
 19ودددددٕ ٬ددددٗق املوووورآن دد
َ ( َ َ )2م َ ُ ُ َ ْ ٌ َ
َ ُْ
ُ َْ
ْ َ
َ َ ()3
َ َ ُ
دددَ ٙوَخْ ُٛدددٌل دددتهلل
وأًِاغوووٍ َخ
ِلَ٬دددددْح ِ ل نَ٭دددددْحَّ ِمة ِٛدددددٌ ٍ
ِ ِ 21

َ َْ َ َ
ً (َ ْ َ )4
ددٕ
نِد ٍ
نِدددٕن ب٭دددٕ َو ِ
َ 21وٚدددٌق ت َٗنيدددْح َو ِ
ْ
ٌ
َ ْ ُ ٌ َّ َ ْ ْ َ
َ
ْح٣ددل
ددٗ /لـ٤ددٌت ِّن ًِددَ َوإ ِ
 22و ِِف نذلو ِ

()5

ُ
َ
َ
َم ُ
َ َ
َ 23ووفضوووووِ ُ َلدددددْح َكل ِِف َددددد ْ ِ ِ َوَل

ُ َ
َ
ْ
ْ َ ََ
َوبدددددْحَْ َ٭ َ
نحتدددددى ودددددٖن
َ ِْ نلوَددددد ٫دِٗ
ِ 24

َّ َ
َ
ًَ ْ َ
َ
دددددْحح َ م َو َٚدددددً
ُلـ َّ١دددددس إِل ٝ

َ
ََ
ُْ
َ َ
ُُ َ
دددددَ٘ل
َ أه
ػف ِ
اضووووونٍ لدددددْح َكل ِِف ن ِ
ِ

َ ُ ْ َ َ
َْ َ ْ َُ
َُ ُ
دددٗأ ٍي أل ــ َّٛددددٗ مٛدددَ
َيدددٌ بِ
ْ
بِ َم٭وَددْح

ُ()7

ْ
ْ
ُ
َو َّ
نسً ِو ددل بِددْح ََّّٗأ ِي ُِسدد

َ

()6
()8

م ُ مَ ُ
اْلَاب اْل َّول
َّ ُ ُ ُ
َ َ َ َ َّ ُ ز ُ
َ
ِل
ػِيىا يتػنق ةِامُّن ِ
ول ،وػِي ٍِ ِشتث فط ٍ
مَ م ُ مَ ُ
امفطل اْل َّول
م َ ِّ َ م َ َ ِّ َ ً َ َ ً َ َ َّ ً
َ َ ُ َ مُ م
ِِف اموى ِّ
آن
ِّك واموىد ِ
ِن ِوفاكا وخًِلفا ،وأوًل ِِف غددِ شِرِ املر ِ
ْ
ْ
ُ َ َّ َ
َ ْ َ َ
َ ٌ َ َ َ ْ
َ ُ َ
ددٕ َ َ
ددْحح َِيدد ِى لـ١دد
ِٝددـْحح ومددْح د
دديَ َِددددمن تددد
ددٗ ن َ ِ
لد ِ
 25و ِِف ٚدددٌ ِ نذلود ِ

( )8يف (ز)( :تحرير)-
(" )0التحبقر" ص" ،56إتؿام الدراية" ص-24
( )5تجتؾك :أي ُت ْؽ َشػ ،أو ُيـْ َظر إلقفا ،مـ اجتاله بؿعـك كظر إلقف" ،تاج العروس"( ،ج ل و)-
( )1يف (ز)( :واحد)-
( )2اكظر "التحبقر" ص" ،522اإلتؼان" " ،0856.3اإلتؿام" ص-43
( )3اكظر "التحبقر" ص" ،504اإلتؼان"  ،0035.3و 0041وما بعدها ،و"اإلتؿام" ص44و-45
( )4اكظر "اإلتؿام" ص-43
( )5واكظر الؿراجع السابؼة يف حؽؿ التػسقر بالرأي والػرق بقـ التػسقر والتلويؾ-
َ
(التلويؾ)-
(ح ِّؾ َال) ،طؾك صقغة إمر ،مع كصب
ويجقزَ :
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َ
َ ُمََُ
ُ
َ م ُ (َ َ ْ )1
دددْحل َوهددددَ٘ل
 26وْجنتُووووا (ؼيوووود) ننلد ِ
َ َْ َ
ْ َ ْ ْ
نٓدددت َ ٍق َّ َِّنًْ ُ
دددَ
ِ
ِ
 27بِ٧يوددد ِلدددن َددد ِ

َ َّ َ ُ َ ُ
إَمد ْ
دددن دَْحِئِددددل ُـ ْ٭د َ
ددددمل ددددى
ددد٘ى َِد
ِ 28
ٍ

َ َ ُ َّ
ددن َت ْ٭يددة َلدددْح َيددى ُٓسْ ُـ ًُد ْ
ددٕ لد ْ
ددَ
 29وَل ب
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ ْ
ْ َ
َ ْ َ َّ َّ م َ م
ْ ()4
ددن َدد ْ ِ ٓس ِـ ًِددَ/
ي ِل
 31إ ِمددن أو ِل انلووِع ِ
ُ
َُ ََْْ
َ
ددددْحت تَ ٌْ َبدددد ُ هُددددٌ ُ
ددددٕ ننِمـ
َ 31ولْحِئِ

ُ()6

ْ َ َ َ
َّ
َ َُْ َ
بِ َملدددد ثسَبْحيددددْح َو ُٚددددٕ ٌم تدددد َّ َل
َ ٌ َ
َوِف ن َ
َّٛدد ُٕ ِم ْ َ
نَلددْح ِ ِٓدد ق َِ َّ١دد
ِ

َ

()2

ُ ْ َ َ
ََ ْ َ َ
ددٌ ٌَِ َ /
ددْحت دَد ْ
سم ِٕنوَددد ِ مٛدددَ
وددددٕ دد
َُْ َ
َ ُ ْ َ
ََْ
ددة َلددْح َل ٓسدده َِيدد ِى ِ ٭ دد
وت٭ ِي ِ

()3

َ
ََ
َ َ َ ْ(َ َ َّ َ )5
َّدددٌَل
بِددد ِى نَل دددٗ ونسْح ِ ْحيدددْح لَع ن ِ
ْ َ
ْ َ ُ َ
َو َنَل ِْ َ ُ َ ْ ً
ددٕ ن َددهلل
دد٘ن أن٤ددْح َونَ ِ تددْحت د ِ

َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُْ ُ َ ُ
نت َل ْ
دد٫
 32ودددٕ ددْحح ب٭ددٕ نَـددتُ ون َددٗ

ْ َ ٌ َ
َ ْ َ ْ
َ
ّددْحل َِ َّ١دد
دددٗ نل ِت
ٞ
نت وبِْحَدّ
ِ ددٕ ٍ
ِ

َ َ َّ َ
ُ ْ
ٌ
َ
ددددٕ ُ
ددددْحب ُن َب٭
ِٕ َِ 34نددددٕ َو َ٠دددده ونس

ُ َ َْ ْ ُ َْ ََ
َ َْ ُ
ددْحل ُم َّ
ددَ نسددة ونَـَددٗ أ ددو
و ِنَلنٛ

َ َ ْ
َ
َْ
َ َّ
ددددِ ٫مـد
ددددٌ ِ
 ِ 33مد ٍ
ٍ
ددددْحـ ونَ٧ددددد ِـ وتِسد ِ

َ

ٌ ََ
َ
َ
ْ
ُُ َ ْ
ِيُىوووا( )7ن دددتَهلل/
َو ِ
آٓدددٗ ه١ددددٗ وجان ِ

( )8بحسـاب الجؿــؾ :الؼـاف  822والقــاء  82والـدال  1فــالؿجؿقع 881 :سـقرة ،اكظــر "البقـان يف طــد آي
الؼرآن" لؾداين ص-55
( )0أي كزل بؿؽة  43سقرة وهل ثؾثا  ،881وكزل سدسفا وهق  86بالؿديـة ،وبؼل سـدس وهـق  86سـقرة
فقفا خالف ،ويف طد السقر الؿؽقة والؿدكقة أققال ،وهــاك سـقر فقفـا آيـات مسـتثـاة ،اكظـر "الؿقاقـع"
ص" ،52التحبقر"ص" ،12اإلتؼان" " ،32 .8اإلتؿام"ص-58
(.8( )5ب)-
( )1أي مـ الـقع إول وهق الذي ٓ خالف يف أكف مدين-
( )2كــذا يف (ب) و(ت)( :البؼــرة) وٓ يســتؼقؿ الــقزن إٓ بنســؽان التــاء وقؾبفــا هــاء إجــراء لؾقصــؾ مجــرى
الققػ ،وهق مسؿقع طـ العرب ،اكظر "ضرائر الشعر" ٓبـ طصػقر ص-65
ويف (ز)( :بؼرة) وٓ يستؼقؿ القزن إٓ بنسؽان الؼاف ،وهل ضرورة فقفا قبح ،فاخرتت ما يف الـسختقـ
إخريقـ-
( )3كذا بحذف التـقيـ ،ويصح أن تضـبط[ :ومائـد ٌة آ ُ
كػـال] ،ويصـح كـذلؽ أن تؽـقن باإلضـافة [ومائـد ُة
ِ
إكػال ،تقب ُة ِ
وحـذف التــقيـ تخػقػـًا
ُ
كقره] ،وإجقد ما أثبتف يف الؿتـٕ ،كف يريد طدها سقرة سـقرة،
كثقر يف الشعر-
( )4يف (ز)( :ثاكقفا) ،والؿراد الـقع الثاين مؿا فقف خالف-
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ْ َ
ٌ
ٌ َْ
ْ
َ 35و َب وَددددددد َونَ دددددددٕ ُ َ َّ ََ٘ددددددد َو َل
ََ
ُ
ٌَْ
ُ ٌ َ َ َ
ددددددْحٌ٬ل َوو ٌْث ُٗهددددددْح و
ددددددََٗ ٜو َل
 36د

ْ َْ َ َ َ
َ ٌ َ ْ
َْ ْ
ددٕيْح تدد
دد٘ ِلددن ب٭ ِ
دددٗ نًَّم ِ
ِدنددْحت بِ٭ِ ١

ْ
ُ َ ْ َ
ُ
دددٗول َو َِلٓدددد ٌْ بِ ِتس ٌَ ْدددد ِى ومدددد
إِد

َ

م َ م ُ َّ
امفطل اثل ِاِن

َّ َ
مَ َ
ور ِّي َوالصف ِري
ِِف اْلض ِ

ِّ ()1

مَ َ
ووور
ض
َ 37و ِِف اْل
ِ

()2

ُْ ْ ُ ُْ َ َ
دد٘ت ُ سدددى
نَ دددٗآل أهد ِ

ُ ()3

(َ ْ ُ )5
َ َ َْ ُ َ ْ
دَ٘ل
 38ونَلِمـْحت لد ٫ﱡ ﲐ ﲑﱠ أه ِ

ددٌ َِ ﱬﱠ( )7أُهََْ٘ددد ْ
َِّ َ 39ى أُ ُِدددٕ ﱡن َ ْ َد ْ
ٍ
ِ
نْ َوﱡ َ
ددن نَّد ْ
آلد َ
 41بدددوَ ْ٧ن ِلددد ً َل َِ نَّْد َ
ددٌ َد ِ
ددٗ
ِ
ِ
َّ
َ
َوأُهْدددددد٘ َت ب ْ َ ْ
َ
ْحَليددددددٕن ِح ِِف لِِ ِٚددددددت ٍ
41
ِ ِ

َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ
ة( )4تددد َّ َل
َو ِِف الصوووف ِر نَـدددتُ نَددددم ِو

َ ْ َ َ ْ ُ ُ (َ ُ ُ ْ َ )6
ْ
ددٕ هدددَ٘ل
بِوَدددٕ ٍ ﱡو َِلل ل ودددتَﱠ ب٭د
َ
ََ َ َ َ
(ْ )8
دددَ٘ل
ِّى ٗ٬إ
ٍ
دددْحت ﱡﳆ ﳇﱠ نه ِ

َ ُ ُ (ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ )9
دٌِِ نَـدت ُِ َِّسٔدت َِ ُو٠د
ٌٚتﱠ ِبي
َ َ ْ ُ َّ َ َ (َ َ ْ ُ )11
بِ َمْحِئِدددٕ ٍ إدددٗي نسددديم َِ للمددد
َ

()11

( )8اكظر "الؿقاقع" ص" ،54التحبقر"ص" ،35اإلتؼان"" ،881.8اإلتؿام" ص-58
( )0يف (ز)( :الخصر) ،و(ت) و(ب)( :الخضر)-
( )5يف (ت) (جؿؾة)-
( )1أي سقرة الػتح ،فنن أولفا( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)
( )2الحج-86 :
( )3الـحؾ-803 :
َ
( )4الؿائدة ،5 :وتؼرأ بؼطع هؿزة (الققم) ٕجؾ القزن-
( )5البؼرة-058 :
والـؿداخؾ والؿقصقل وهـق مـا فقـف كؾؿـة مشـرتكة بـقـ
( )6البؼرة ،052 :هذا البقت مدور ويسؿك الؿدمج ُ
شطريف ،اكظر "العؿدة يف محاسـ الشعر" ٓبـ رشقؼ -844.8
وهـا وقع التدوير يف حرف مشدد ،وسلحقؾ إلك هذا البقت فقؿـا يـليت مــ مشـدد ،ولؽتابـة البقـت ثالثـة
فعؾت ،اكظر "الؿعجؿ الؿػصؾ يف طؾؿ العروض"
أشؽال مختؾػة ،مـفا تؼسقؿ الؽؾؿة إلك قسؿقـ كؿا
ُ
ص-841
( )82أي أن آية (ﮗ ﮘ)
( )88آية التقؿؿ هل أية  3مـ الؿائدة-

إلك آخر السقرة كزلت يقم الػتح-
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َ م ُ َّ ُ
امفطل اثلام ِث
َّ َ
ِّ َ َّ م ِّ ()1
اري والني ِل
ِِف انلُ ِ
َ
َ َ ُ َ َّ م ز َ ْ َ ْ ُ ْ
َ َّ م ُ َّ َ
َ َ ُ
ز ُ َ ُ
دددو
ل َكَـددددت ُِ ل د ِ
 42وخا ِمصووووُا انلووووِع انلُووووارِي سددددى وشادِشووووُا النووووي ِ
ْ َ ْ
َوآنَددد نَل ْٚدددت ْ وَْحت َل ْ
ددد ٫آنَددد ِ نَّ ُمٔسدددد
ِ ِ
43
ِ ِ

م ز
َ
َ 44وضووووي ِفيٍ

ُ ()4

َ ْ َُ
َْ َ
َ
َ َ َْ
ددًّ ونَددددم
َ ِـدددة و َِلدهدددْح ِح نَ ِبيد ِ

َ م ُ َّ ُ
الراةِع
امفطل
َّ م ِّ َ ِّ َ ِّ ()3
ِِف الطوي ِِف والشت ِِي

َْ ُ ْ ََ َ
دددٌ نَلَددد ِ ِِف نَن َٛدددْح
َن

َ َْ
ددد٘ن َون َدددٌ أُهََْ٘ددد ْ
ُ
نن ِْ َ
َ 45و ِِف ٚدددٌ ِ
ِ
ِ ِ

َ
آٓ ِٗيدددددْح
بِ ِ

()5

()2

َ َ
َّ ِّ
ُ
َ
ددددَ الشوووووتا ِ ز ( )6أ َّوَل
مد

ُ ْ
َّ ُ ْ ْ
َّ
َ
ددً َ َِّس َمدد
نِلإدد ِ نَِّ ٞ
بًِددْح دِ١دد ِ
َ

()7

َ م ُ مَ ُ
امفطل اْلامِس
م
ِّ ()8
ِِف ام ِف َرا ِشوي

( )8اكظر "الؿقاقع" ص" ،10التحبقر"ص"،41اإلتؼان"" ،854.8اإلتؿام" ص-55
( )0الػتح هل سقرة الػتح ،وآيـة آسـتؼبال أي آيـة تحقيـؾ الؼبؾـة وهـل أيـة  811مــ سـقرة البؼـرة ،وآيـة
الؿخؾػقـ هل أية  885مـ سقرة التقبة ،وآية إدكاء الجالبقب هل أية  26مـ سقرة إحزاب-
والــؿالء
ققلف( :والؿال) لؿ تضبط يف إصقل ،ويظفر أهنا كؿا ضبطتفا ،وهل مؿدودة قصرها الـاضؿ،
ُ
جؿع مالءة وهل الؿؾحػة" ،تاج العـروس"( ،م ل أ) ،وجـاء يف "الؾسـان"( ،ل ح ف)ِ ( :
َ
ُ
الؿ ْؾ َحػـة طــدَ
ُ
ِ
ال َع َر ِ
ف
الس ْؿ ُطَ ،فنِذا ُب ِّطـ َْت ببِطاكَةَ ،أو ُح ِش َق ْت َف ِف َل طـدَ ال َعقام مِ ْؾ َحػةٌ ،وال َع َـر ُب َٓ َت ْع ِـر ُ
ة
ء
ال
ؿ
ـ
ال
ل
ه
:
ب َ ُ َ ُ ِّ
ذل ِ َؽ) ،واكظر التعؾقؼ طؾك البقت (-)12
( )5اكظر "الؿقاقع" ص" ،13التحبقر"ص"،46اإلتؼان"" ،816.8اإلتؿام" ص-51
( )1يف (ز) و(ت)( :وصقػقةٌ)-
( )2هل أية  843مـ سقرة الـساء-
( )3يف (ب)( :الثـائل)-
(.0( )4أ)-
والؿؼصقد بلية إحزاب هل أيات مـ  6وما بعدها التل كزلت يف قصة غزوة الخــدق ،فؼـد كاكـت يف
شدة الربد ،وإدلة طؾك ذلؽ كثقرة مـفا ما جاء يف صحقح مسؾؿ ( )8455مــ قـقل حذيػـة بــ القؿـان
( :لؼد رأيتـا مع رسقل اهلل  لقؾة إحزاب ،وأخذتـا ريح شديدة و ُق ٌّر)-
( )5اكظر "الؿقاقع" ص" ،15التحبقر"ص" ،55اإلتؼان"" ،820.8اإلتؿام" ص-53
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َََْ ُ َ ْ َ ْ
ددٕ ُٓس ُـددٌن َيددى أُهََْ٘دد ْ
 46وتٌبدد لددن د
ِ ِ ِ
ََ ْ َ ُ
َ ٌ َ َ ٌَ
ْحؤ ُي ََْ /و ْ٭د ٌ
دددًّ ِيدددد ت لددددٗن
 47وأٚددددم

()1

َ م َ َ َ
ْ
َ َ َ َْ
ووِمٍ تددد َّ َل
ددٌث ُٗ( )2نَّ ًَدددْح ِدي ة ٌِو
ودددٖن ود
ُ َ َّ َ
َّ ْ
َّ
َو َمْح َ َ
يُ لـ١د
دْحح ِِف ن
دّ ِ
دل نَِّ ١
ِ

()3

م َ م ُ َّ ُ
امفطل الصادِس
ِف َأ مش َتاب ز ُ
امُّن ( ُ َ َّ َ َ )4م َ َ م ُ م
()5
آن َوآخ ِِره ِ
ِ
ول  ،وأو ِل وا أً ِزل وِي املر ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ ْ َ
ٌ
ٌ
َ
دددن ََ ٠
ددددْحل َو ُ َ َلددددْح أ َ َع ْ
دددّ ِْحه بِددد ِى َ َ ُ٭دددى ن َدددهلل
َ 48و َِيدددد ِى ت َ١ددددْح ِِميه ِِ َٛ

َ ََ
ٌ
ْ َ
َ
ددددن تددددْحبِ ِ َل ْٗ َٚددددل َو َلددددَ أ
َ 49وع

َ

َّ ٌ ْ ُ
َ َ ْ َ َّ ْ
ددـ ًَْح ُمد َ
ددٌن
ددُ ِلو ًَدددْح ِٚدددت  /ه١د
 51وددددٕ ٠د

َ
َ َ ْ
ً ََ
دددْحل َّ١دددد
بِدددد َٚددددوَ ٍٕ َكل نه ِ َ٧د
َ َْ ُ َ ُْ َ
ُ َ َ ْ
ََ
دددَ ٟددددمٌَل إدددْحِم
َ دددْحت أ ِه ِـ ٍ

َ ْ
(ُ )6
ددَ ن ْ َ
َددْح َ َوآنَدد نَدددد
 51ﱡﲘ ﲙﱠ م َّ ِ

َ
آي ْنِلإْدد َون َّ
دددم َ ْحِِ َو َ
َّٛدد ْ ِ َِ١دد
ِ ِ
َ

()7

( )8وهل أية  885مـ سقرة التقبة-
( )0أي سقرة الؽقثر-
( )5صــحقح البخــاري كتــاب الؿغــازي ،بــاب حــديث كعــب بـــ مالــؽ  5.3 بــرقؿ ( ،)1185وصــحقح
مسؾؿ ،كتاب التقبة ،باب حديث تقبة كعب بـ مالؽ وصاحبقف 0802.1 ،برقؿ (-)0436
( )1اكظر "الؿقاقع" ص" ،16التحبقر"ص"،53اإلتؼان"" ،856.8اإلتؿام" ص-54
( )2اكظر "الؿقاقع" ص" ،21التحبقر"ص" ،56اإلتؼان"" ،843 ،825.8اإلتؿام" ص-55
( )3التحريؿ-2 :
( )4ققلف( :حصال) تحتؿؾ أن تؽقن فعؾ أمر وما قبؾفا مـصقب ،وتحتؿؾ أن تؽقن فعال مبـقـا لؿـا لـؿ يسـؿ
فاطؾف ،وما قبؾفا مرفقع-
واكظر مقافؼات أبل حػص طؿر  يف صحقح البخاري ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف الؼبؾـة ومــ لـؿ
ير اإلطادة طؾك مـ سفا فصؾك إلك غقر الؼبؾة  56.8برقؿ ( ،)120ومسؾؿ يف كتاب فضائؾ الصـحابة،
باب مـ فضائؾ طؿر  8532.1برقؿ (-)0566
وحديث كزول آيـة اإلفـؽ يف صـحقح البخـاري ،كتـاب تػسـقر الؼـرآن ،بـاب ﱡﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﱠ [الـقر 888.3 ،]88:برقؿ ( ،)1416وصحقح مسـؾؿ ،كتـاب ،بـاب يف حـديث اإلفـؽ وقبـقل
التقبة 0806.1 ،برقؿ (-)0442
وحــديث الســعل الؿؼصــقد بــف مــا جــاء يف ســبب كــزول ققلــف تعــالك :ﱡ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱠ
[البؼــرة ،]825:يف صــحقح البخــاري ،كتــاب الحــج ،بــاب وجــقب الصــػا والؿــروة 824.0 ،بــرقؿ
( ،)8315وصحقح مسؾؿ ،كتاب الحج ،باب بقان أن السعل بقـ الصػا والؿـروة ركــ ٓ يصـح الحـج
إٓ بف 650.0 ،برقؿ (-)8044
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ْ
َ َْ
ددْحح ِف َٝددًل َّ
َو َلددْح َ َ
نسدديَ َم َِ إدددْح٬س َمن
ِ
52
ِ

ْ ()1

ُ َ ُ
َ َ مَ َ
ْ
ووووث َّ
نس ِْ ٧ـيدددده أ َّوت ُلدددد َ ٍت
 53و ِِف طيت

َ َ
َ َ َّ ُ َ َ م ُ م َ
ووزل /ﱡ ﲅﱠ َو ِ يددلَ /ل
وأول وووا كوود أً ِ

()2

َ ٌ َ
َ
ْ
خو ُ
ووورهُ َِيدددد ِى نٓدددد ِت ق َِ َّ١دددد /
َوآ ِ

َ
َ
َ
(ٌ َ َ َ ْ َ )3
 54إ ِ يدددل /نَّٗ َبدددْح أو ﱡ ﳆﱠ أو بدددٗنح

()4

ْ ََ
َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ
دددٗ َونَدددل
أو ِ
نٓٗيدددْح أو آنددد ن ١د ِ

م ُ َّ
اْلَاب اثل ِاِن
ََ َُ ُ ُ
َ َ َ َ َّ ُ
َّ َ َ
ِل
ػِيىا يتػنق ةِالصٌدِ ،وػِي ٍِ جًلجث فط ٍ
مَ م ُ مَ
َّ ُ ()5
امفطل اْلول

َّ
م َُ
م َ
ِِف اموىت َِات ِِر َواْلحا ِد َوالشاذ
ُ ّ َ
َ ً
َ َّ ْ
َّ
ْحدن َو َ َل ُم ٌَنإِ ً ددددْح َ ٌَ ْ ددى ل َ
ددن ْ ْ َ
ددَ أ ِ٠دد
ددددُ إِ ْٚددددو
َ 55و َلددددْح َ٠
ٍ
نِل٬ددٗن ِ ونَِّٗ ٚ
ِ
ِّ ()6

َ
َ َ ُ ْ ٌ ََ ُ ْ َ
دددده ِف تَ َ
ددددٌن
 56إددددَّٖ ِ دددددٗآل وَل ٓس
ِ

َ َ
َّٛددوََْ ٫ك ْ
تُددٗ ن َّ
ددن ِِف نثَّ ثدد ِ ُِ١دد
ِ ِ
ِ

َ َ َ ً َ
َ َّ َ َ ُ
ك ْ
دددن
آِدددْحدن و َمدددْح ٝدددٖ َل ت
َ 58و َلدددْح َكل

َ ْ َ َ ْ ََ
بددى دَْح ِئًددْح ََّك ْ
ددن ِِف نَلِددعِِ إددْحعم
ِ
ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َّ
ددَ َ َ ْٞددتًَ ْٗ ل ْ
ددٖ َلددْح َّ َ ْ
ددٗ َ
ددن ِد َ
 57ودددٕ ٝ
ِ ِ
نح ٍ

َ ُْ
َ َْ ْ
َ٬دددن َّ
ة نَ دددٗ إدددْح٬س َْ ِ َس٭ َمددد
نسدددْحبِ ِ٭
ِ

َ
َ

( )8حديث سبب كزول آية التقؿؿ ورد يف صحقح البخاري ،كتاب التقؿؿ ،باب ققل اهلل تعـالك :ﱡﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱠ [الـسـاء 41.8 ]15:بـرقؿ ( ،)551ومســؾؿ ،كتـاب الحــقض ،بـاب التــقؿؿ،
 046.8برقؿ (-)534
( )0أي سقرة الؿطػػقـ-
( )5البؼرة ،058 :والقاو مـ أو مدغؿة يف القاو بعدها-
( )1أي أن آخر ما أكزل مـ الؼرآن فقف أققال ،فؼقؾ :آية الربا مـ سقرة البؼرة وهل أيـة  042ومـا بعـدها ،أو
هق آية  058طؾك الخصقص ،أو سقرة براءة وهل التقبة أو آخر السـقرة ،أو سـقرة الـصـر ،أو آخـر آيـة
مـ سقرة الـساء وهل آية  843آية الؽاللة-
وققلف( :ال َؽال) أي الؽاللة ،وهذا مـ آكتػاء وهق حذف بعض الؽالم لدٓلة الباقل طؾقف ،ويستخدمف
الشعراء والـاضؿقن لؾعؾقم ،وهق مــ الؿحســات البديعقـة ،اكظـر" خزاكـة إدب وغايـة إرب" ٓبــ
حجة الحؿقي  ،050.8واكظر "الؿعجؿ الؿػصؾ يف طؾقم البالغة" إلكعام فقال طؽاوي ص-025
( )2سؼطت (إول) مـ (ز)-
( )3اكظر "الؿقاقع" ص" ،32التحبقر"ص" ،806اإلتؼان"" ،168.0اإلتؿام" ص-62
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ْ َ َ َْ َ ْ َُ
ًَ
دددٗ ُل ْ٧س ددْح
 59بِدد ِى ِإل ددٗى ددٗى نَدمـِ ٛ

ٌ َ
ُ
ُ
َ
َ 61ودددددٕ َِ َم ْٗإددددٌْ َ٬سيْ ًَددددْح ت َ٭ْح َ َ٣ددددْح

َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ
ْ ََ
َ
ددن نَدددم
و َِلَل َ ددل /دددٌَل ِل َِيدد ِى ِ ٬

َ ْ
ْ ُْ
َ
ُ
َِ ٌَّتِدددد ِى إددددْحد ِ نن ُ٠ددددٌت ِ َسً ُ٠دددد

م َ م ُ َّ
امفطل اثل ِاِن
َّ ِّ َ َ م
َّ َ ُ ()2
ِف ك َِر َ
ِب غني ٍِ الصًلم
اء ِ
ِ
ات انل ِ
ْ
ُ َ َّ َ َ َ َ
َ
ْ ُ ْ ُ ُ (َ )3
َُ
َ
ْ
ُ
ددٌت َ٬سيْددد ِى نَ ٠دددهلل ومدددْح تددد
َ 61وى ن َ ِ
دن نَّدٗ ٚد ِ
ْحكَ ن ّ ِٗ ٗ ِلن ٍ ٗ٦ـ ِ ٬
َ َ
َ
(َ َّ َ َ َ )5
ْ ْ
دٕ َوﱡنََّ ١
ددٗن َطﱠ بْح َّ
ده ِِف ﱡﱎﱠ ن َم ِ
 62بِ أ َِ ٍ
َّْ١ح ِد ﱡَل ﳂﱠ بِتْح ٍح تمَب
ِ
َ م َُ ْ
َ َْْ
َّ
َ
ة( )7ﱡوي ـ دسدد
ني ونَ ِ
 63وﱡﳅﱠبِْحَّ٘ ِ

َّ ْ َ َّ َ
َ
َّ
دلﱠ بِْحَّ َ٤ﱡﲡ ﲢﱠ بِْحَّٗإ ِ ٫ت

َ

()1

()4

()6
()8

(.0( )8ب)-
( )0اكظر "الؿقاقع" ص" ،34التحبقر"ص" ،814اإلتؿام" ص-68
( )5يف (ز)( :مـ صرق الرسقل) بدون (طـ) ،وٓ يستؼقؿ هبا القزن-
( )1اكظر هذه الؼراءات يف "مستدرك الحاكؿ"  ،043.0واكظر التعؾقؼ طؾك البقت -12
( )2يف جؿقع الـسخ (ٓ تجري) ،وهق خطل-
( )3ويف ﱡ ﭞ ﱠ مـ سقرة الػاتحة ،1 :قرأ طاصؿ والؽسائل ويعؼقب وخؾـػ ﱡ ﭞ ﱠ بـللػ بعـد مـقؿ،
وقرأ الباققن ﱡم ِؾ ِ
ؽﱠ بغقر ألػ ،اكظر "الـشر" -048.8
َ
ويف ﱡ ﭨ ﱠ مـ سقرة الػاتحة ، 3 :قرأ قـبؾ بخؾػ طـف ورويس طـ يعؼقب بالسقـ ،وقرأ خالد طـ
حؿزة بنشؿام الصاد زايا ،وقرأ الباققن بالصاد ،اكظر "الـشر" -048.8

ويف ﱡ ﯲ ﯳ ﱠ مـ سقرة البؼرة ، 15 :قرأ العشرة بػتح التاء مـ جزى ،وقرئ شذوذا بضؿفا مـ أجزأ،
ورويت طـ ابـ السؿاك العدوي ،اكظر "البحر الؿحقط" ٕبل حقان 524.8
وققلف (بالتاء) اتبع فقف لػظ الرواية طـد الحاكؿ يف "الؿستدرك"  ،)0642( 046.0واتبع أيضا ما جـاء
يف الـؼاية وشرحفا ،وإٓ فؾؿ أقػ طؾك قراءة بالقاء-
( )4يف (ب) و(ت) (والعقـ)-
( )5ويف ﱡ ﯶ ﱠ مـ سقرة البؼرة ،026:قرأ ابـ طـامر والؽقفقـقن بضـؿ أولفـا وكسـر الشـقـ ،وبـالزاي
الؿعجؿة ،وقرأ الباققن ﱡ َكـ ُْش ُر َهاﱠ بالراء الؿفؿؾة وفتح أولفا وضؿ الشقـ ،اكظر "الـشر"-058.0
ويف ﱡ ﮕ ﱠ مـ آل طؿـران ،838 :قـرأ ابــ كثقـر وأبـق طؿـرو وطاصـؿ بػـتح القـاء وضـؿ الغـقـ ،وقـرأ
الباققن بضؿ القاء وفتح الغقـ ﱡ ُيغَؾﱠ ،اكظر "الـشر" -015.0

ويف آيــــة ﱡ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﱠ مـــــ ســــقرة الؿائــــدة ،12 :قــــرأ
الؽسائل بالرفع مـ العقـ إلك الجروح ،وقرأ ابـ كثقر وأبق طؿرو وابـ طامر وأبق جعػر بالرفع يف العقـ
إلك السـ ،وقرأ الباققن بالـصب ،اكظر "الـشر"  ،021.0واكظر التعؾقؼ طؾك البقت (-)12
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َ
ََ َ ٌ
َْ
ددده ِف َعْ
دددن َوﱡل ْٛتَ ِ٧يدددد
ي
ددد٫
 64وَل أ َِ
ِ
ِ
ٍ
َ
 65ﱡﱷﱠ بِدد َلددٕ
َ 66وﱡ َ٠دددْح ِ َ

َ َ ََ

َُ ْ

َوﱡَكل ألددْحمًَﱠ

ْ َْ

ددٕ ﱡﲑ ﲒﱠ
ٍ ﱠ لدددن ب٭د ِ

ْ
َ ُ ُ
َ ْ
ددددٕل َوﱡ َ إدددددد
َ 67وأ َّوت ﱡا َددددْحتِ ًِ َْﱠ َوِ

َّ َ َ َ ُ ْ َ
َّ َ ْ
ُ
دو
د٫ﱠ بِْحسْح ِح ونه ِ ًّ١بْحح ﱡ ب ﱠ ل ِ

َْ ُ
َْ
َْْ
ُ
ﱡ ِل َن نِمـ ِٛك َْﱠ بِْحَـت ُِ ِِف نَـْح ِح إ١

َ

ْ َ
ُ َّ ُ َ ْ ُ
ًَ
َ َ َْ
ةﱠ نعتَهلل
وﱡٚلٗىﱠ ل٭ْح ﱡدٗنت أع ٍ

(َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ )4
َ َ
َ
دٗ ٍقﱠ ﱡعوْ ِٗيﱠ عَ ٫ـ٪ي ًِمدْح ِد

()1
()2
()3
()5

( )8يف آية ﱡ ﭙ ﱠ مـ سقرة البؼرة ،055:قرأ ابــ كثقـر وأبـق طؿـرو بضـؿ الـراء والفـاء مـع حـذف إلـػ
ﱡ َف ُر ُه ٌـﱠ  ،وقرأ الباققن بؽسر الراء وفتح الفاء وبعدها ألػ ﱡ ﭙ ﱠ  ،اكظر "الـشر"  ،054.0وهـل
الؼراءة التل وردت يف الرواية التل كظؿفا الؿملػ-
ويف آيــة ﱡ ﯞ ﯟ ﯠ ﱠ مـــ ســقرة الؿائــدة ،880 :قــرأ الؽســائل بتــاء الخطــاب ،مــع كصــب
ؽﱠ ،وقرأ الباققن بالقاء مع رفع ﱡ َر ُّب َ
ﱡ َر َّب َ
ؽﱠ ،اكظر "الـشر" -023.0

تﱠ بللػ بعد الدال وإسؽان
( )0ويف ﱡ ﮇ ﱠ مـ سقرة إكعام ،822 :قرأ ابـ كثقر وأبق طؿرو ﱡ َد َار ْس َ
ـتﱠ بغقـر ألـػ بعـد الـدال ،مـع فـتح السـقـ
السقـ وفتح التاء بعدها ،وقـرأ ابــ طـامر ويعؼـقب ﱡ َد َر َس ْ
تﱠ بغقر ألػ بعد الدال مع إسؽان السقـ وفـتح التـاء بعـدها ،اكظـر
وإسؽان التاء ،وقرأ الباققن ﱡ َد َر ْس َ
"الـشر" -038.0
َ
ـام ُفؿﱠ ففـل مرويـة طــ ابــ
وقرأ الجؿفقر ﱡ ﮞ ﱠ مـ سقرة الؽفػ ،46 :وأمـا قـراءة ﱡ َوكَـانَ أ َم َ
طباس وابـ جبقر" ،البحر الؿحقط" 085.4

وقــرأ الجؿفــقر ﱡ ﮯ ﮰ ﱠ مـــ ســقرة التقبــة ،805 :وأمــا بػــتح الػــاء ففــل شــاذة قــرأ هبــا ابـــ
محقصـ مـ إربعة بعد العشرة ،اكظر "اإلتحاف" ص-525
( )5قــرأ الجؿفــقر ﱡ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱠ مـــ ســقرة الؽفــػ ،46 :وقــرئ شــذو ًذا ﱡي ْل ُخـ ُـذ َكـ َّـؾ سـ ِـػقـَةٍ
َ
َ
َصالِ َح ٍةﱠ ،وهل قراءة ابـ طباس وابـ جبقر" ،البحر الؿحقط" -085.4
ويف ﱡ ﭪ ﱠ مـ سقرة الحج ،0 :قرأ حؿزة والؽسائل وخؾػ ﱡ َسـؽ َْرىﱠ بػـتح السـقـ وإسـؽان
الؽاف يف الؿقضعقـ ،وقرأ الباققن ﱡ ﭪ ﱠ بضؿ السقـ وفتح الؽاف وألػ بعدها ،اكظر "الـشر"
-520.0
ِ
وقــرأ الجؿفــقر ﱡ ﮫ ﮬ ﱠ مـــ ســقرة الســجدة ،84 :وقــرئ شــذوذا ﱡ ُقـ َّـرات َأ ْطــ ُق ٍـﱠ ،اكظــر
"الؿحتسب" -841.0
( )1يف (ب) و(ت)( :وطبؼري)-
ِ
( )2ويف ﱡ ﮈ ﱠ إولك مـ سقرة الطقر ،08 :قرأ أبق طؿرو ﱡ ُذ ِّر َيات ِف ْؿﱠ بللػ بعد القاء وكسر التـاء بعـد
َاه ْؿﱠ ،وقرأ ابـ طامر ويعؼـقب ﱡ ُذ ِّر َّيـات ُُف ْؿﱠ بضـؿ التـاء،
إلػ طؾك الـصب ،بـاء طؾك قراءتف ﱡ َو َأ ْت َب ْعـ ُ
وقرأ الباققن ﱡ ﮈ ﱠ بغقر ألػ مع ضؿ التاء ،اكظر "الـشر" -544.0
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م َ م ُ َّ
امفطل اثلام ِِث
َ م م ُ َ َ ز َ َ م ُ َّ
َّ َ َ
َ ()1
اْلفا ِ و َِي الطااة ِث َواََّّاة ِ ِػي
ِِف وي اشت ُِر وِي الرواة ِ و
ٌ ُ
َ َ ٌ
ْ َ
َ َ ُْ
ُ ُ
ددْحا أَبُددٌ َ ْددٕ ْ
ه َو َ ْ
ددن َم ُْ ٛ
نب ُ
ددددددددْحل أ َ َ
دد٭ٌ ٍد ن ددتَهلل
ددددددددٕيَ ل٭
لَع َوعَب َم
ِ
ِ 68
ْ َ
ُ ْ
دٗ َو ْنبد ُ َ َّ
َّ َ َّ
َّ ْ َ (ُ َ َّ ُ )2
ُْ ْ َُ
ًّ ن َددهلل
دن عود ٍ
َ 69و ِلدددوًَ أبدددٌ نِّ دن ِح مدددَ أبدددٌ ي َٗ دددد دد َ ٍ
دْحم لدد ٫نَّٛددْحِئِ ِ
َ َ
ْ
َو َيددددددْح َ ُ َون َ َّ
ة إ ِمددددددو ًُ َُ/
نسددددددْحبِ ِ٭
71
ٌ
َْ
ٌ ََ
ٌ
َ 71و َ٬س َمدددددد ِ َ َٚدددددد ِ٭يٕ ْح ِيددددددٕ
َ ْ َ ٌ َ َْْ َُ ْ َ َ َْ ًَ
 72و ِ٬ل ِٗلددد وننٚدددٌد نٚدددم ٫عويدددٕ

ََ َ ََ
دددم َٕ َعد ْ
نَل ْ١ددددٗي َونَْد َ
لَع ْ َ
ددن
َ 73ـدددْحي
ِ
ِ
ََ َ
َّٛدديْ ُ
َّٛدْحِئًّ ن َّ
ْحي َ٬دن نبْدن ن َّ
ًّ ُم ْٗ ِو ًدْح
 74وإ
ِ ِ
ِ
ِ

=

ٌ َ
ُ ٌ َ
نَ٘ ُ
دددْحح َ َّمددد
ددددٗوـ ع َ٧
دددٕ َو َم ْٛ
ِ

َ

َْ ْ
ُ
َ َْ َ
دددٗي كددن َلتَ ٌَٚدد
ددن نَلِ ١
وبِْح ِ ٛ

()3

َ

()4

َ ْ َ
ددَ ن َّ
ددٗ َُ ،م َّ
َو َنَل َْ ٬
َّٛددوْ ُ ٫عددو ًُ َْ َِ َّمدد
َ َ ْ
أَه َ ْ٭ َـدددٗ َِبْ ٌ
دددٗ َِددد َول َٛس َٛددد
ِ
ٍ
ْ ()6

ِ َِّن ِ ًِدددددَ

َ

َ

()5

َ َّ
ْ ْ
َون َّ َ١ددددد ِ َ ت َ٭سددددد
َ

وقرأ الجؿفقر ﱡ ﭼ ﭽ ﭾ ﱠ مـ سقرة الرحؿـ ،43 :وقـرأ شـذوذا ابــ محقصــ مــ الؼـراء
ِ
إربعة بعد العشرة ﱡ َر َف ِ
يﱠ ،اكظر "اإلتحاف" ص-205
ار َ ﭽ َو َط َباقرِ َّ
( )8اكظر "الؿقاقع" ص" ،41التحبقر"ص" ،828اإلتؼان" " ،125.0اإلتؿام" ص-61
( )0يف (ت)( :أبق الدردا)-
( )5يف (ب) و(ت)( :تحؿال) ،وآثرت (تجؿال) ٕكف بعد بقتقـ يف البقت  40سقذكرها يف الؼافقة-
( )1لؿعرفــة أكــقاع التقســؾ بالصــالحقـ وأحؽامــف وأقــقال العؾؿــاء فقــف اكظــر "التقســؾ ،أكقاطــف وأحؽامــف"
لؿحؿد كاصر الديـ إلباين ،واكظر "التقصؾ إلك حؼقؼة التقسؾ الؿشروع والؿؿـقع" لؿحؿـد كسـقب
الرفاطل ،وتػصقؾ ذلؽ يف كتب العؼائد والػؼف-
( )2أي أن كافعا الؿدين وأبا طؿرو البصري أخذا طـ أبل جعػر يزيد بـ الؼعؼاع وهق تابعل-
( )3أي ابـ كثقر الؿؽل الداري ففق قد قرأ طؾك طبد اهلل بـ السائب الؿؽل (ت 42هـ) ،اكظـر "معرفـة الؼـراء
داري ،وتؼـع داريــ طؾـك
الؽبار" لؾذهبل ص 02و ،16فابـ كثقر مـسـقب إلـك داريــ ،والـسـبة إلقفـا
ّ
الخؾقج العربل يف جـقب شرق جزيرة تاروت شرق الؼطقػ يف الؿـطؼـة الشـرققة مــ الؿؿؾؽـة العربقـة
السعقدية ،وهل أن قرية صغقرة مـ قرى جزيرة تاروت ،اكظر "معجـؿ البؾـدان" " ،150.0الؿعجـؿ
الجغرايف لؾبالد العربقة السعقدية ـ الؿـطؼة الشرققة" لحؿد الجاسر -324.0
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كظؿ الجقاهر يف التػسقر

َ ْ َ َّ َ
نِّ ْدن
 75بِـدددي ِ ٢أ ِه

د .مؿدوح بـ تركل الؼحطاين
()1

َو َلٌ ٠
دددَ ن ْ تَ َ
دددٌى
ِ

()2

َْ ُ ْ
ُ
دددٌى إَ َ
دددْحْ ن ْ تَ َ
ل ََ ِ ٛ
دددي٭ ًُ َْ
َ ِم
َ 76وعودددى نَ ِ

ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ْ
ْ
َ
ددن ُِوَدد ٍ ٜمددَ دد٘ أِمًدد
ددن نب ِ
ِ ٬

()3

َْ
ُ َ َ
َّ َ
َ
ددٗن نَ ْ
ننبْ َ
ددٗ ِوي مددٗت
َّٛددس ِه
ددن ن
ِ
ِ ٬

م ُ َّ ُ
اْلَاب اثلام ِث
َم َ ُ ُ ُ
()4
َ َ َ َ َّ ُ م َ َ َ
ِل
ػِيىا يتػنق ةِاْلداءِ ،وػِي ٍِ َخصث فط ٍ
مَ م ُ مَ ُ
امفطل اْل َّول

م م
م َ
ِِف ال َِك ِف َو ِاًلةتِداءِ
ََ
َ
ْ
َ ْ
َْ
ًَ
ْ َ
ددده ُم ْٛدددلوًْح َ َ
يمدددْح ََِ َّ
دددٗ َ ُل ْ٧س دددْح َوأٝددد ِم َْ َو ُ ِ ٣دددمْح َو َ َ ً٭دددْح تً َّ٠ددد
ِ ِ
 77ودِ
()5

ُ
َ
َ ْ
َو َو ْٛد ً
ددددٗن َو َ ددددٗن أ٠دددد ُ م ًُ َمددددْح َوَل
78
ُ ُ َ َّ
َ
َ
ددددم ْ ب َّ
ْحسددددْح ِح ي
َ 79و َِلل َ ِٚ
ددددْحح ملهدددد ٍ
ِ

َ َ َّ
َ َ ْ
َْ َ
دْحت انت َبًدد
َ 81ودِه ِف َوَلت نَّ ِت مِٗ ٣

ْ
ْ ََ ْ َ
دددٌت ِبيَددددْح ِح ﱡ َو ْي
َ 81ودِدددده َِ َ٭دددد ِ ِإل تسد

َ ْ َ َ
ْ َ ْ َ َّ ْ
َ ْ َ ً
دًّ لدن تد
ن ِ ه نِئِمدْح ِِف نَـدت ُِ ون ِ ١
َ ْ
َ ْ َ ْ (َ َ َ ُ ْ َ )6
إ ِوْحَّ ًَددْح ِح عددن ِددٕ ٍ إ ِ دده لددتَم

ً َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ
دٗ ِوَل
دَ ٍ َ٬ن ْ٣ح بِْحًَّدْح وييًدْحت ي
َْ
َ
َ َ َّ َ ْ َ ْ
َ ()8
دددٗي بِددْحَع ِق دد
١
وددًلﱠ وَِّسو
ِ
()7

( )8يف (ت)( :أبق الدرداء)-
( )0يف (ز)( :ارتقت)-
طاصؿا أهنؾ حؿزة ،فحؿزة قرأ طؾك طاصؿ ،وقرأ الؽسائل طؾك حؿزة-
( )5أي أن
ً
(.5( )1أ)-
( )2اكظر "الؿقاقع" ص" ،50التحبقر"ص"،41اإلتؼان" " ،256.0اإلتؿام" ص-62
( )3ققلف( :حدر) الحاء ٕبل طؿرو ،والدال ٓبـ كثقر ،والراء لؾؽسائل-
( )4أي أن الؿرمقز لف بـالراء مـ (رضا) وهق الؽسائل وقػ طؾك هذه الؽؾؿات بالفاء-
وأن الؿرمقز لفؿ بـ(هر) وهؿا البزي طـ ابـ كثقر والؽسائل وقػقا طؾك هقفات بالفاء-
(و َٓ) مؼصقر مـ الؿؿدود ،يؼال والك بقـ إمريـ مقآة ِ
وققلفِ :
ووٓء أي تا َبع ،اكظر "التـاج"( ،و ل
ي) ،والؿؼصقد هـا أهنا متتابعة يف الـظؿ-

وقد تؽقن كؾؿة واحدة وهل أمر مـ الفرولة ،مع قؾب كقن التقكقد أل ًػا ،وإول أقرب ،واهلل أطؾؿ-
( )5أي أن طؾقا الؽسائل  ,يف رواية الدوري  ,وقػ طؾك القاء ،وأن أبا طؿرو البصري وقػ طؾك الؽاف-
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ْ
َّ ُ َ َ
ْ
دددد٥
َ 82و ِِف ﱡﲂﱠ دِدددده بِيَددددْح ٍح ف َ

()1

َ َ َ َ َّ َ
َّ
َ
َ َُ
دْحتﱠ يدٖن ِمد
وِٗ بِدد(لْح) ِلدن ﱡل ِ

()2

م َ م ُ َّ
امفطل اثل ِاِن
م
َ َ ()3
اْلوام ِث
ِِف ِ
َ َ
َ
َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ
َ ُ()4
َ 83و َلدددددْح َكل نَْح ِيدددددْح إددددد َٗق أ َلدددددْحف
َوﱡﲴﱠ بِم٭ددد ويددده ِيددد تمدددَب
ََ

َ

ََ

ْ
َّ
َ 84و َلدددْح َ َٚد ُ
ددمٌن بِْح َدددْح ِح إَِل ﱡﱖﱠ َوﱡ َلدددْح

ك ِلوكَﱠ ﱡَِﱠ ﱡ ِإلﱠ ب٭ٕيْح ﱡلَعﱠ

ُ
َودوهِددد ِى

َّ َ
ُ ُ
َ
َ
َ
دددٌَل
دددْحت ت َ٧د
و َِددددذ او نت١د ٍ

ْ ُ ُ

َ َّ

ََْ َ

م َ م ُ َّ ُ
امفطل اثلام ِث
م َ ِّ ()5
ِِف اموىد
َ ٌ َ َ َّ َ
ٌ َُ ْ
وووور َب م ُ َّ
َ
يَوووُ ُء َ َ َض م
ْحت َو ِِف نثَّدددْح ِ ِٓددد ق ِ١ددد
ِ
85
ي لت ِ١دددل واو نهدددد دددد ِـٍ ١
ِ

ْ َ
إَْ ٧
دددًّ دَ ََ ١
ددددٗن ُ بِدددْحٓ ِت ٍق
ِ 86
َ
َُ ًَ
دددددٌَّ ُ ًُ َْ َو ْ ٌش َو َ ْ
َ
ددددد٘ ُل ْ٧س دددددْح
َ 87وأ ْ٦
()6

ٌ ()7

نَددددٕ

ٌ ْ ََ
َُ َ
وِم ًُ َمددددْح ِف نَْد َ
دددَ٘ل
ددددمٕ َل ِ٠ددددَ نهد
ود
ِ

ْ َ
َ َ
َ َ (ْ َ ْ )8
َ َّ
ْ ُ
َ َ ْ ُ َ
دددٕ نَْ َ
دددٗ َي يددٖن ْ ِن َلدد ِ َل
دددن دوهِددد ِى ل
َ 88و ِل
ِ
لِ ٛ
ددٗ و دد ِ نَلِ ١
دددْحْ ونبدددن ل ِم ٍ
م َ م ُ َّ ُ
الراةِع
امفطل

( )8أي أن أبا طؿرو البصري وقػ طؾقفا بالقاء ،والباققن بالـقن-
( )0أي أن الؿرمقز لفؿا بــ(حر) وهؿا أبق طؿرو والؽسائل وقػا طؾك (ما) ،ووقػ الباققن طؾك الالم-
( )5اكظر "الؿقاقع" ص" ،52التحبقر"ص"،858اإلتؼان" " ،255.0اإلتؿام" ص-63
( )1يف ت (فــرق) ،ويف (ز) (إمالــة) -أي أن الؿرمــقز لفؿــا بـــ(رف) وهؿــا حؿــزة والؽســائل أمــآ إلػــات
الؿـؼؾبة طـ ياء-
( )2اكظر "الؿقاقع" ص" ،55التحبقر"ص" ،855اإلتؼان" " ،382.0اإلتؿام" ص-64
ِ
ب ُص ً
قٓ بقـ إبقات يف (ب)-
وقد سؼط العـقان مـ (ت) ،و ُكت َ
( )3أي أن الؿرمقز لفؿا بــ(صب) وهؿا دوري أبل طؿرو وقالقن قصرا الؿد الؿـػصـؾ ،وققلـف (بـاختالف)
أي يجقز طـدهؿا القجفان الؼصر والتقسط-
( )4أي الؿرمقز لفؿا بـ(يد) وهؿا السقسل طـ أبل طؿرو واب ُـ كثقر لفؿـا الؼصـر فؼـط ،وققلـف (ودوكـف) أي
بدون اختالف-
( )5يف (ب) و(ت)( :وتؾل)-
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مَ م َم
َم
يف الُى ِز َوأً َِا ِغ ٍِ
ِِف َت ِف ِ

()1

ُ َْ ٌ
َوأَه ْ ٌَ ُ
ددددل َوَل ْٚدددد َ ُ
ْحط َي ْم َ
ِم
/
ددددى
ن٬
دددد٘ ٍ
89
ِ
َُ َ َ َْ َ َْ ََ ْ َ َ
ََْ
ددًيسًْح لدددْح بدددة بدددة ولدددن تددد
 91ولٛد ِ

َ ْ َ ُ
ُ
َ
دددٕنَّ ًَْح َلددددٕن َيَددددْحن ِ َُ ٙلددددْح تدددد
و َِلبد

َ

ْ
َ َ ُ
َّ َ َ ُ ْ
نح ِ إ١دددد
دددًّ نَ ِ ددددٗ
بِ ًِددددن ِّى وتد ِ

َ

م َ م ُ مَ ُ
امفطل اْلامِس
م
م َ ()2
اْلدَغ ِم
ِِف ِ
ُ ْ
ْ َ
ْ َ ْ
ْ َ
دددددم َمْحثل َيددددى أَ ْو ُل َ ْح بدددددى ِف ْ َمتَ
َ َ ()3
ُ
دددددة أ َو نهدددددَ٘ل
َ 91و ِنَلدَغ ُِ ِإدٓددددْحت نَ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ

ََ ْ ُ ْ
نَل ْ١دددٗ َي لدددَبْ ً ب ْ َ
ددٕ ِا َِ ْ َ
 92وَّددَ ند
ِ ِ
كسمددد ٍ
ِ ِ

ْ ْ
َ َ ً
َْ َْ َ
َوِف ْ َمتَ
دددددَ أ َّوَل
دددددة نَدددددد ِمَبل أدَ
ِ ِ 93
ِ

َ َْ
ََ ُ
دددٌ ٍن َوﱡﲍ
 94وَل هددددٌل تود ِ
ْ
َ ُ
ََ
َ 95و ِِف ِ َمددددد ٍ ِم َّمدددددْح ت دددددْح َ َ دْحَ ًَدددددْح
ْ
ْ
ُ
ددددٗوق َو َ ْٛد ُ
ددددًَْ ٧ح
َ 96و ِِف ِ َمتَد
ددددة ِِف ِد ُ ٍ
ِ
ﲎﲏﱠ

َ

َ َ َ

َ

َّ ْ

ََ

ُ ْ

لكَﱠ
ْحِ ٚ
ٌِٚى ﱡلْح ٚسلكَﱠ ل ٫ﱡلو ِ

َ َ
د

َ ُ َ َّ َ
َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
ددٗ أو لددَب
ِإان َّددَ نكددن (تددْح) ِ ِ
ْح٣د ٍ
َْ ْ َ ْ َ َ
َ َْ ْ َ
ْ َ
ددْحل ِِف نَددِِ٘ أعمدد
بِ ِْحَلً٩ددْح ِ ونٌَّ ً ِ
ْ ْ َ
َ
َ
ْ َ َ ُ ْ َ َ ()5
د ٫أدَدَ مٛدَ
بِك ِ
ْحق ٣د ِم ِ نََم ِ
ْ َْ
َ َ ُ َ َّ َ
نن َلددْح ) َلد ْ
دِٚ ٫ددٌنيْح لـ١دد
بِد( د ِ
ِ
دّٗ ِ
()4

( )8اكظر "الؿقاقع" ص" ،62التحبقر"ص"،852اإلتؼان" " ،304.0اإلتؿام" ص-64
(.5( )0ب)-
اكظر "الؿقاقع" ص" ،63التحبقر"ص" ،856اإلتؼان" " ،266.0اإلتؿام" ص-65
( )5ققلف (أو اكزٓ) أي أقؾ مـ كؾؿتقـ ،أي أن آدغام يليت يف كؾؿتقـ أو أكزل مـفا وهق كؾؿة واحدة-
( )1يف جؿقع الـسخ( :حاضرا ومثؼال) بـصب حاضـر وبـقاو العطـػ ،ولعـؾ الصـقاب مـا ذكرتـف يف الؿـتـ،
ويبدو أن هؿزة (أو) اشتبفت طؾك الـساخ فاكتؼؾت إلك كؾؿة (حاضر) فصارت كلهنـا مـصـقبة ،وبؼقـت
القاو-
والؿراد أن أبا طؿرو البصري مـ صريؼ السقسل يدغؿ الؿتؿاثؾقـ إذا كاكا يف كؾؿتـقـ بشـروط ،مـفـا أن
يؽقن إول غقر مثؼؾ ،واكظر تػصقؾ ذلؽ يف شروح بقت الشاصبل لؾبقت رقؿ (-)802
ـاف  ,الؿتحــرك مــا قبؾفــا  ,يف الؽــاف يف ضــؿقر جؿــع الؿــذكر فؼــط مثــؾ:
( )2أي أكــف أدغــؿ يف كؾؿـ ٍـة الؼـ َ
ﱡ َي ْر ُزقؽُّؿﱠ وأضفر ما طداها مثؾ ﱡ ﯜ ﱠ ،وتػصقؾ ذلؽ مشفقر يف كتب الؼراءات-
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م َ ُ َّ ُ
الراةِع
اْلاب
َ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ مَُ ُ ُ
ِث ماْلَمم َفا ِ َ ،
ِل
ط
ف
ث
ػ
ت
ش
ٍ
ِي
ػ
و
ِ
ػِيىا يتػنق ةِىتاح ِ
ٍ
مَ م ُ مَ ُ
امفطل اْل َّول
مَ
()1
يب
ِِف امغ ِر ِ
َ ْ
َْ َُ
َ َ ْ ُ ُ َّ ْ
ُ ْ
َ٬سَيْددددى بتَددددًْ ه نَْ ُ٭ َ٘ ْ
ددد٘ي ِ نددددو
د
دددددم٭تَ ِ بِدددد ِى
ددددل ونَ
 97ومٗ ِ ٭ددددىَِّ /سو
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َّ َ
َوَيددددى أَبُددددٌ َِ َّ
ْ َ ْ ُ َّ َ ()2
ً
ددده َ ْح ِل ً٭ددددْح َ
ددان َو َِلبْددن ن ْ َ
ددًّ نَمدد ٫أوَل
ْح
و
د
َ
َّ
دددْحل
د
ي
ِ 98
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

م َ م ُ َّ
امفطل اثل ِاِن
م ُ َ َّ ()3
ِِف اموىػر ِب
ُْ َ
ْ
َ َْ ُ َْ
َو َلددْح ْ
ٌ
دن ََ د ْ ََ ْـً٪د ْ
دٗ ُ لد ْ
نٚددتَ ْ٭ َمسَتْ ُى نَْ ُ٭د ْ
دددًّ َ
دددَ٘ل
ه
أ
دددٗ
و
نذل
ِف
و
ٗ
٭
ت
دددْح
و
٭
م
ب
دَ
ِ
ِ
99
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َّ ُ
َُ َ
ْ
َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َّ َ َ َ َ ْ ُ
ْ َ
نس ٌَنإددد ِ أد ِٓددد
 111ودددٕ دددْحت دددٌَِ /ل ولددْح ددْحح ِلوددى ِِف نَدددد دددد ٗ ِ
نل إ ِمدددن بدددْح ِ
َ
ْ َ
َ
ْ
َّ ْ
َ ْ
ُ ُْ
ددع َود َْ ٛ
ََْ
نون ٌ نعدددددتَهلل
يل
ددِ ٧
لـ ٍل َو ِمِ ٍ ٞ
 111وددد ِ
ْحم ٚددوٕ ٍم و َِلٚدددددي ٍـ ِٚدددددَ ٍ
م َ م ُ َّ ُ
امفطل اثلام ِث
م َ َ ()4
ِِف اموىجازِ

( )8اكظر "الؿقاقع" ص" ،822التحبقر"ص" ،865اإلتؼان" " ،405.5اإلتؿام" ص-65
( )0كتاب العزيري يسؿك"كزهة الؼؾقب" ،وهـق أبـق بؽـر محؿـد بــ طزيـر السجسـتاين (ت552هــ) ،طـالؿ
بالتػسقر والؾغة ،واختؾػ يف كسبتف هؾ هـق العزيـري أو العزيـزي ،اكظـر ترجؿتـف يف "الـقايف بالقفقـات"
لؾصػدي  ،48.8و"سقر أطالم الـبالء" لؾذهبل -083.82
ققؿـا
وأبق حقان هق محؿد بـ يقسػ بـ طؾل بـ يقسػ إكدلسـل الغركـاصل (ت 412هــ) ،كـان ثبتًـا ً
طار ًفا بالؾغة والتػسقر وإما ًما يف الـحق والتصـريػ ،لـف مصــػات كثقـرة مـفـا" :إتحـاف إريـب بؿـا يف
الؼرآن مـ الغريب"" ،البحر الؿحقط"" ،التذيقؾ والتؽؿقؾ شرح التسفقؾ"" ،مـفج السالؽ يف الؽـالم
طؾك ألػقة ابـ مالؽ" ،اكظر ترجؿتف يف "الدرر الؽامـة" ٓبــ حجـر " ،25.3شـذرات الـذهب" ٓبــ
العؿاد -812.3
وابـ الحاجب سبؼ التعريػ بف ،ولؿ أقػ لف طؾك كتاب يف غريب الؼرآن-
( )5اكظر "الؿقاقع" ص" ،823التحبقر"ص" ،022اإلتؼان" " ،651.5اإلتؿام" ص-66
( )1اكظر "الؿقاقع" ص" ،826التحبقر"ص"،025اإلتؼان" " ،8224.1اإلتؿام" ص-66
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َُ َ ْ ُ ٌ َ ْ ْ
ددٖق َل ْ
دد ٫تَ ْ
ددٗ ِ ُم ْٛددوَ ٍٕ
 112ف أ٣
دددٗ َك َ ِ

َ ْ
ُ َ َ َّ
َ ْ َْ
دددددمَب َّ َِسدددد
دددد ٫ونَ
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َْ ْ
ْ َ
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دددْحت َِ َّمددد
نسـ
َ ددد ٍ َوبِدددْحَ٭ل ِِ ٙ
ٍ
َ ْ
َ َ َ
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نَ تددددً ِٓ ٍ بِ ًُددددٌ ٍد( )3تدددد َّ َل
وت
ِ
ددددٕ ِ
َ

َ َ َّ َ
دددديميْى(َ )1وََ ْـ َ٪ددد ُ (َ )2
َ
دددل
د
ل
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ِ
ِ
ٍ
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ْ
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دددٗ َو َِل٣ددددمْح ِ ِ٬سدددد ٍ
َ 114و د ٍ
دددٕ وتك ِٗ د ٍ
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(َ َّ َ َ )5
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َّ ْ
ََ َ ََْ ْ ُ ْ
نٝدددد دد َ َ ُ ْ َ ْ
ددل هِدددٕ تمدددَب
ددة او
ِ
َ 115ولددْح دت ِلددن َـ ٍ
دد ٨لَع ل٭و ِ
ددْتن ٍ ودددد ٗ ٍح و د ِ

ََ َ َ ْ
َ
ددددددددٕ ُ َو ُم َ٤دددددددددْح ِْ ٍ
نح َوغ َب٭د
 116و

َ
َ َ َّ
َو َمد ْ
دددٌ ََل َي تَد َّ
دددٌن ٌ َ٬سيْوَددددْح تـ٤دددد

َ

م َ م ُ مَ ُ
امفطل اْلامِس
م ُ
()6
وى َ َ
َتاد ِِف
ِِف ام
ْ
َ
َ َْ َ
َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ
ََ ُ
ْ َ َ ()7
دد(نِلن ْ َ
ددة إَددْحدْ ٢بْحسْ
ددٗ) ن دهلل
ٞ
نَ
و
ْحل
ٛ
و
ق
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دْت
ددد
 117و َِلل ـت ِّددٕ لددٌَّٕت َـ٪
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َو َد َ
ددَ َو َِبْد ٌ
ددٗ
118

ْ َ
ْ
ْد ٌ
دد٘ نَّدددٗ َُ ٙونَ َ٭دددٖن

ْ
ُ َّ
َ َّ َ َّ َ
دَ٘ل
نذلي ددٕ ت٭
ُ َون َ َٗ ُ ،نَّ٤ددي
ِ

()8

( )8يف (ز)( :محؾ قسقؿف) ،ومعـك هذا أن الؿثـك يستعؿؾ محؾ قسقؿقف وهؿا الؿػرد والجؿع مجازً ا وكـذا
العؽس ،لؼقلف بعد ذلؽ( :وبالعؽس)-
( )0يف (ز)( :ولػظف)-
( )5يف (ب) و(ت)( :لفــقد) ،والؿــراد أن ققلــف تعــالك :ﱡﯻ ﯼ ﯽﱠ [هــقد ]48:فقــف تؼــديؿ
وتلخقر أي :بشركاها فضحؽت-
(.1( )1أ)-
واكظر "الؿقاقع" ص" ،808التحبقر"ص" ،081اإلتؼان" " ،642.5اإلتؿام" ص-828
( )2يف (ب)( :يد) و(ت)( :تد)-
( )3اكظر "الؿقاقع" ص" ،801التحبقر"ص" ،083اإلتؿام" ص-820
( )4اكظر التعؾقؼ طؾك البقت (-)12
( )5يف (ب) و(ز)( :تغرٓ) ،ولعؾفا تصـحقػ ،لؼـرب الحـرفقـ وهـل محتؿؾـة يف (ت) ،ولعـؾ الصـقاب مـا
أثبتف ،و(تعزل) بؿعـك َتـَحك ،اكظر "التاج" ( ،ع ز ل) ،والصؾة ومقصقلفا صػة لؾضقؼ والحرج الـذي
ور َف َع ُف بؿـف وكرمف-
كحاه اهلل طـا َ
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م َ م ُ َّ ُ
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( )8اكظر "الؿقاقع" ص" ،803التحبقر"ص"،003اإلتؼان" " ،8215.1اإلتؿام" ص-820
( )0يف (ز)( :إحقا)-
( )5يؼصــــد آيــــة ﱡﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱠ [يــــس ،]54:وأيــــة ﱡﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱠ [إكعام-]800:
( )1يحقؾ الؿملـػ إلـك كتابـف الـذي كظؿـف يف طؾـؿ الؿعـاين (وهـق مخطـقط ضـؿـ الؿجؿـقع الؿحػـقظ يف
الؿتحػ الربيطاين برقؿ ( )485يف صػحة  23مـف) يؼقل فقف:
ُأرجـــــــــــــقزَ ًة ب ِديعـــــــــــــ َة البقـــــــــــــانِ
ِ
ــــــــت لِسِ ْخـــــــــق ِ
ــــــــان
ان فِـــــــــل ال َب َقـ
َك َظ ْؿـ
ُ
ََ
َ َ
ْ ُ
َ
ــــقل فِـــــل ُأ ُصـ ٍ
ُثـــــؿ ُف ُصـ ٍ
ــــقل ُم ْح َؽ َؿـــــ ْف
ُم َر ِّت ًبـــــــــــا َل َفـــــــــــا َط َؾـــــــــــك ُم َؼدِّ َمـــــــــــ ْف
ِ
ــــــر
ــــــؿ ُط ُؼـــــــقد َمـــــــا ا ْك َت َثـ ْ
َســـــــؿق ُت َفا " َك ْظـ َ

ـــان فِــــل ِســــ ْؾ ِ
مِـــــ در ِر البقـ ِ
ؽ الــــدُ َر ْر"
ْ ُ َ ََ

( )2اكظر "الؿقاقع" ص" ،805التحبقر"ص"،052اإلتؼان" " ،8254.1اإلتؿام" ص-820
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م َ ِّ م
ََ ُ ُ
ِِف امػام اْلَ ِاِق عىِ ِو ٍِ
َّ ْ
َ ْ ْ َ َّ ْ
ْ َ ()2
ََُ ُ ُ
َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ
دَ٘ل
دَ ونسٔ ِسيد ِ ِلدن ِمـ ٍ
 114و عمدددٌٍِ ًَدددٌ ددددٕ ٓدددَ ٟددد آ ن ِ نَ ِ٭س ِ
د ٙنه ِ
َ ْ
َ
ََْ
ُ َْ
َّ َ
َّ َ ()4
()3
َلَع َأ ِي َِددد ْ ٍ َّلدددْح ِي ٍٗ ددددٕ تندددو
ددددٗ َِ نَن َٛددددْح ِح تست ًُ َمددددْح
َ 115وآنَدددد ِ
ِ
م َ م ُ َّ
امفطل اثل ِاِن
()1

مُ ُ ُ
م مَ َمَُ َ
م َ ِّ َّ ُ َ
م َ ِّ م َ م ُ
ِصَ ،وامػام اَّلِي أرِيد ة ِ ٍِ اْلطِصَ ،و َوج ٍِ امف مر ِق ةيٌُىا
ِِف امػام اموىخط ِ

()5

ُ َّ َ َ
َو َلدددْح َعد َّ
دد ٟانْ َو َلدددْح بِددد ِى
ددَ ِم َّمدددْح ٓد
116
َ 117ودﱡﱙ ﱚ ﱛﱠ( )6أَ ْي َٚدي َٕ نَّ ْ َ
دٌ َى

َ
َ ْ ٌ َ
َ
ْ
ددددٗـ إددددٖن َ َِ ِ ي دددد
َ 118و َب وَ ًُ َمددددْح إ

ٌ ()8

ُ
َ َ َ
ٌ َ َّ
َ ُ
دددل َ َ
يمدددْح تددد َّ َل
دددٕ ٓ ُ١دددٌْ د
ِ
أِ
ددْحح أَن ْ ً٤ددْح ِف ُِم َ٭دديَْ إَ َ
َ ()7
َو َلددْح َ َ
ّ١دد
ٍ
ِ
َ َ
َ
َ
ددددٖن َ َدددددْح ٌ إ ْا َاد َ
ددددٕن ُلتَدددددو
َويد
ِ

( )8اكظر "الؿقاقع" ص" ،852التحبقر"ص" ،052اإلتؼان" " ،8181.1اإلتؿام" ص-825
( )0آية العؾؿ هل ققلـف تعـالك :ﱡﯾ ﯿ ﰀ ﰁﱠ [البؼـرة ،]050:وآيـة التخؾقـؼ هـل ققلـف تعـالك:
ﱡﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱠ [الـساء- ]8:
( )5يف (ز)( :تؾتفا)-
( )1ﱡﮃ ﮄ ﮅﱠ [الـساء ،]05:ويبدو أن الـاضؿ يؼصـد بـالحرب الؿـاهر السـققصل ٕكـف
قال يف "إتؿام الدراية" ص" :825قؾت :والظاهر أن مــ ذلـؽ ﱡﮃ ﮄ ﮅﱠ فـنن
مـ صقغ العؿقم :الجؿع الؿضاف ،وٓ تخصقص فقفا"-
ومعـك ققلف( :تـبال) أي تؽؾػ الـُ ْبؾ ،أو اكتؼـك إكبـؾ فإكبـؾ ،أو مـات ،مــ قـقلفؿ :تـبـؾ الرجـؾ إذا
مات" ،تاج العروس" (ن ب ل) ،واكظر "فتح القصقد" لؾسخاوي -52.8
( )2اكظر "الؿقاقع" ص" ،855التحبقر"ص" ،053اإلتؼان" " ،8184 ،8182 .1اإلتؿام" ص-825
([ )3الـساء-]21 :
(.1( )4ب)-
والؿؼصـــقد ققلـــف تعـــالك :ﱡﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱠ [آل طؿـــران]845:
فالؿراد بالـاس إولك كعقؿ بـ مسعقد إشجعل  لؼقامف مؼام كثقر  ,لؿا كان طؾك الؽػر  ,يف تثبـقط
الؿممـقـ طـ الخروج لؿالقاة أبل سػقان  لؿا كان طؾك الؽػر ،اكظـر "تػسـقر ابــ جريـر" ،250.5
و"اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن" لؾسققصل ( )8183.1فؼد طزا الرواية إلك ابـ مردويف-
( )5أي إول حؼقؼة وهق العام الؿخصقصٕ 7كف استعؿؾ فقؿا وضع لف ثؿ خص مـف بعضف-
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ٌ َ
ُ َ َ ْ
َ
َ ْ
 119د ِٗ وَدددددد ان ع ِس َّيدددددد َوَيُددددددٌ ُ أل
م َ م ُ َّ ُ
امفطل اثلام ِث
َ م َ
َ ُ َّ
ز َّ ()2
اب ةِالصٌ ِث
ػِيىا خص وِي امكِت ِ
َ َ َ َّ َ
َ َْ
َ َ
ََ ْ َ َ َ َ ً
َّ
ُ ْ َ
ُ ُ ْ
نِدددْحدن( )3إٞدددْح وتمدددَب
دددَ ُٚددددو ٍ وَّدددٌ َكهددد
آل بِمّكد ِ
 121وَت ِ١دددددي ٟدددددٗ ٍ
َ ٌْ
َ َ ْ ُ
ُ َ َ
ددٗد َو ِِف اَِّددد نِ٪ددد
ددٗند بِددد ِى إد
ند

ْ
َْ
َ َّ
َ
 121بِتَٔ ِ١
دددٗ َِ نَّٗبدددْح بِ٭ ِٗ ددد ٍ
ِ
دددديِ ِ ٟ

()4

َ

()1

ُ
َو ََتْ١دددي ٟآنَددْحت نَْ َ
دددم ٌَن ِ ِ ومدد
ِ
ِ
ِ

ََ َْ ُ ْ َ َ
ََ ْ َ َ َ
دددن َكل ان ِ ـ وًدددٖن ِن مٛدددَ
ول

ََ
ْ َ َ َ َْ
َ
نددددن ددددْح َِ ٍه
ددددل َو ِد
 122بِمددددن َكل ان ت ٍ
ٍ
م َ م ُ َّ ُ
الراةِع
امفطل
َ م َ
َ َ َّ
ز َّ َ ()6
اب الصٌث
ػِيىا خص وِي امكِت ِ

َ

()5

( )8يف الـسختقـ (ز) و(ت)( :احضال)-
أي أن الثاين وهق العام الذي أريد بف الخصقص يجقز أن يراد بف واحد ،بخالف إول فـال بـد أن يبؼـك
أقؾ الجؿع ،ومعـك (احظال) :امـع ،مـ الحظؾ" ،التاج"( ،ح ظ ل) ،وإلػ مبدلـة طــ كـقن التقكقـد
الخػقػة-
( )0اكظر "الؿقاقع" ص" ،854التحبقر"ص" ،012اإلتؼان" " ،8186 .1اإلتؿام" ص-821
( )5يف (ز)( :آحاد)
( )1ثبت تخصقص تحريؿ الربا بالعرايا يف الصحقحقـ" ،صحقح البخاري" كتاب البقـقع ،بـاب بقـع الزبقـب
بالزبقب والطعام بالطعام 41.5 ،برقؿ (" ،)0845صحقح مسؾؿ" كتاب البقـقع ،بـاب الـفـل طــ بقـع
الثؿار قبؾ بدو صالحفا بغقر شرط الؼطع  8835.5برقؿ ( )8256مـ حديث زيد بـ ثابت -
وبقع العرايا :هق بقـع مـا يف رؤوس الـخـؾ مــ الثؿـرة الؿدركـة بـالتؿر القـابس وهـل جؿـع طريـة ،اكظـر
"مػاتقح العؾقم" لؾخقارزمل ص ،50وقال الحجاوي يف "اإلقـاع" " :020.0بقع الرصـب يف رؤوس
أوس ٍـؼ لؿــ بـف حاجـة
الـخؾ
ً
يابسا بؿثؾف مـ التؿر كقال معؾقما ٓ جزا ًفا فقؿـا دون خؿسـة ُ
خرصا بؿللف ً

إلك أكؾ الرصب وٓ كؼد معف" ،ولشراح الحديث والػؼفاء فقفا تػاصقؾ وشروط وأحؽام-
( )2وتخصقص آيات الؿقاريث بالؼاتؾ والؽافر والرققـؼ وردت فقـف أحاديـث صـحقحة ،وتػصـقؾفا يف طؾـؿ
الؿقاريث-
( )3يف (ت)( :فقؿا خص مـ الؽتاب بالسـة)-
واكظر "الؿقاقع" ص" ،856التحبقر"ص" ،018اإلتؼان" " ،8108.1اإلتؿام" ص-821
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ْ ُ َّ َ َ
َ ُْ ْ ُ
َ
دددٗآل ِلدددن ٚدددو ٍ أ
َ 123و َلدددْح ٓ َّ١ددد ٟنَ

َ َ ْ
ُْ
بددددًَ ْ َ
نَ ْ٘ َدددد ِ نِم دددد
٫
ب
ِ
آي /آندددد ِ
ِ
ٍ

َ

()1

َّ َ َ
َ َ
َ ْ َ
ددددل
 124وآنددددد إِع٧دددددْح ِح نَّدددددَ٘ك ِ َِ٭ْح ِمد ٍ
م َ م ُ مَ ُ
امفطل اْلامِس
م ُ م َ ()4
ِِف اموىجى ِل
ْ َ َ َّ ْ َ ُ م َ َ
ََ َ
َُ ْ ََ
َّ ْ
َ
َ َ
َ
ددًّ اَِّددد نَّسـدددُ ٨مىوووًل
ددٗ ٍح إس د
دددٓ ٨دددد ِ دَلَدددد ٍ و د
َ 125ولددددْح َكل ِلددددن َـد ٍ
ُْ
ْ
ُ َ َّ َ
َّ ْ َ
َ ََ ُ
ُ
ددددٗنح(َ )5
نن ُ
َ َ
َوبْح َ
َ َ
ددٌت لـ١دد
٠
ددَ
َّٛددددو ِ نَ
َّ ِ
ددددْحح بيْحهددددى ومددْح ددْحح ِِف ِ٬س ِ
ِ
ِ 126
()2

َ َ
ُ َ
َُ
ْ ُ
َّ ٌ
وووووي
دددددٕن َ وت
َ 127ودْحبَسدددددى إدددددْحَ ًَ َْ ي
ِ

َْ

َو ِلوًْح /ﱡﱒ ﱓﱠ ﱡﱁ ﱂﱠ

()3

ْ َ َ ََْ
ْ ََ
َ ْ
ددٗد َ٠ددْح َِيًْح َ٬ددٖبًْح َ ددٕ ٦ودد لددوً
إ ِ

م َ م ُ َّ ُ
امفطل الصادِس
م ُ َ َّ ُ ()6
اموىؤول
ز َ َ
ً َ َ
َ َ َْ
َ ْ
َ َ ًَْ
َ
َ
ددددل َكل َـ٪ددددْح وووووؤ َّوًل
َ 128و َلددددْح َكل ُمددددٌَل َلَع َدددد ْ ِ ٩ددددْح ِي ٍٗ ن
ددددل د ِ
ٍ
ِ
َ
ْ ُ
َ ُ
َ
َ
َ ()8
(ْ ُ َ َ َ )7
ددددل بِ٪ددددْح ِي ِٗ ِ ت ْٗٝددددٕ َووددددن َلتَددددًوَل
 129و َمددددْح ِِف ﱡﳀ ﳁﱠ إدددد ت

( )8آية الجزية هل أية  06مـ سقرة التقبة-
( )0وآية إططاء الزكاة لعامؾ هل أية  32مـ سقرة التقبة-
( )5إولـك :أيـة  52مــ سـقرة الـحـؾ ،والثاكقـة :أيــة  055مــ سـقرة البؼـرة ،وهـذه أيـات َخص َصــت
أحاديث ،اكظر تػصقؾفا يف "اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن" -8108.1
( )1اكظر "الؿقاقع" ص" ،812التحبقر"ص" ،001اإلتؼان" " ،8103.1اإلتؿام" ص-823
( )2اكظر البقت رقؿ ( )852يف تػسقر (الغراء)-
( )3اكظر "الؿقاقع" ص" ،815التحبقر"ص" ،015اإلتؿام" ص-823
( )4الذاريات14 :
( )5يرى الؿملػ ـ رحؿف اهلل ـ تب ًعا لشصؾ وهق "الـؼاية" وشـرحفا لؾسـققصل أن صـػة القـد وأمثالفـا يجـب
ترك ضاهرها تـزيفا هلل طـ مشاهبة الؿخؾقققـ وهق مذهب كثقر مـ الؿتلولة ،وهذا تلويـؾ خـاص  ،إذ ٓ
يؾزم مـف التشبقفٕ 7ن اهلل لقس كؿثـؾ شـلء ،ثـؿ إن هـذه أيـة بخصقصـفا لقسـت مــ آيـات الصـػات،
ولقست مضافة إلك اهلل ،والؿراد هبا هـا الؼقة ،مصدر آد يئقد ،وهق تػسقر كثقر مـ السؾػ ،اكظر "تػسقر
الطربي" -212.08
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م َ م ُ َّ ُ
امفطل الصاةِع
م َ م ُ ()1
ِِف اموىفُ ِ
ِم

ُ ََ
ددددٗ ٌ َل ٌَنإددد ٌ
َ
ددددٗ َب ْةْ ٣َ /
لَع َْ ٣
دددُح
ِ
 131ن ِ
ِ

َ ََ ْ َُْ َ َ ْ ُ َُ ٌ
ددٌ دددْح َِه
َ 131و َلدددْح ٓدددْحَه نَددددموٌ٧ـ ًَد

َ ُ (َ َّ َ َ )2
ْ
ْ
َّ َمو ٌُ٧دِددد ِى ُِل ًمدددْح ودددًق تمدددَب
َ َ َ َ
َ
َو ٌَ ْ٠دده َو َٝد ْ
ددٗ ٍط َغنَ د ٍ ٬ددٕ ٍد د
ٍ

()3

م َ م ُ َّ
امفطل اثلاو ُِي
م ُم َ
َ م ُ َ َّ ()4
ِِف اموىطن ِق واموىلي ِد
َ
َ
َ َُْ ُ َ َْ َْ َ
َّ َ َّ َ ُ َ َ ()6
َ
ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ ()5
ك َ
دددٗ ٌُ َلَع َلددْح دددٕ ت يددٕ مدد
٠
دد
س
٧
ل
ددل
م
ن
ددن
 132وُيمددل مًمددْح أل
ِ
َْ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
َ َّ
َ َ َّ َ َ َ ْ
َ (ُ َ ْ َ )7
ك ْ
دددن ت َ٭ددٖ َ َِيدد ِى ن مددل إْحتٗوددى مٛددَ
دددل ًِ٩دددْح ٍ و َِلل ن
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 134و َِيدد ِى ت١ددْح ِِميه و ِِف نذلو ِ

( )8اكظر "الؿقاقع" ص" ،812التحبقر"ص" ،012اإلتؼان" " ،8168.1اإلتؿام" ص-823
( )0اإلسراء-05 :
(.2( )5أ)-
( )1اكظر "الؿقاقع" ص" ،814التحبقر"ص" ،016اإلتؼان" " ،8153.1اإلتؿام" ص-823
( )2يف (ز)( :مطؾؼا)-

حؿؾ) يف أول البقت ،ويجقز أن يضبط ( َم ْح ِؿال) ،فالػعؾ حؿؾ مـ باب ضرب-
( )3مصدر لؾػعؾ ( ُي َ
( )4أي ققدت الرقبة باإليؿان يف ققلـف تعـالك يف كػـارة الؼتـؾ :ﱡﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱠ

[الـساء ،]60:وأصؾؼت كػارة الظفار يف ققلف تعـالك :ﱡﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱠ [الؿجادلة ،]5:فحؿؾت الثاكقة طؾك إولك-
( )5اكظر "الؿقاقع" ص" ،822التحبقر"ص" ،028اإلتؼان" " ،8152 .1اإلتؿام" ص-824
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ددل ِ ٠
ٍ
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ػِيىا ير ِ
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()5

( )8يؼصد آية العدة التـل يف سـقرة البؼـرة :ﱡﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﱠ [البؼــرة ،]012:كســختفا أيــة التــل قبؾفــا يف الرتتقــب وإن كاكــت بعــدها يف
الـــزول ،وهـــل ققلـــف تعـــالك :ﱡﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱠ

[البؼرة-]051:
خصقصا ،ويطؾؼ طؾـك البقـاض" ،التـاج" (غ ر ر) ،والؿـراد
والغراء :بقاض يف الجبفة أو جبفة الػرس
ً
هـا أن آية العدة متؿقزة طـ غقرها كؿا أن الحصان إغر متؿقز طــ غقـره ،فالــاضؿ يؼصـد أن آيـة العـدة
هل الؿثال القحقد الؿتؿ ِّقز الذي تؼدم فقف الؿـسقخ طؾك الـاسخ يف الرتتقب-
( )0يف (ز)( :أغؾظ)-
( )5اكظر "الؿقاقع" ص" ،825التحبقر"ص" ،038اإلتؿام" ص-824
( )1أي أية :ﱡﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱠ [الؿجادلة-]80:
( )2اكظر "الؿقاقع" ص" ،823التحبقر"ص" ،041اإلتؿام" ص-825

373

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

َ ْ
ُ ُ
َ ْ َْْ
َْ
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()5

()9

( )8أي ققلف تعالك( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)
( )0أي أن إول وهق القصؾ مثالف ما يف سقرة آكػطار ،ومثـال الثـاين آيـة سـقرة البؼـرة التـل سقشـقر إلقفـا،
واكظر "إتؿام الدراية" ص ،825وتػصقؾ هذه الؿسائؾ يف طؾؿ البالغة-
( )5أي ققلـــف تعـــالك :ﱡﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱠ

[البؼرة ،]81:ثؿ فصؾ ولؿ يعطػ فؼال :ﱡﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱠ [البؼرة]82:
( )1اكظر "الؿقاقع" ص" ،832التحبقر"ص" ،031اإلتؼان" " ،8251.2اإلتؿام" ص-825
( )2أشــار الـــاضؿ إلــك أمثؾــة اإليجــاز واإلصـــاب والؿســاواة ،فؿثــال اإليجــاز :ﱡﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱠ

[البؼــرة ،]846:ومثــال اإلصـــاب :ﱡﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱠ [الؽفــػ ،]42:ومثــال
الؿساواة :ﱡﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱠ [فاصر ،]15:وإلقفا أشار بؼقلف( :وٓ)-
( )3اكظر "الؿقاقع" ص" ،832التحبقر"ص" ،045اإلتؼان" " ،8232.1اإلتؿام" ص-825
(.2( )4ب)-
( )5يف (ب) و(ت)( :لؿـ)-
( )6يشقر إلك ققلف تعالك :ﱡﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱠ [آل طؿران-]811:
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( )8اكظر "الؿقاقع" ص" ،834التحبقر"ص" ،545اإلتؼان " ،8635.2اإلتؿام" ص-826
( )0أي إسؿاطقؾ وإسحاق ،طؾقفؿا السالم-
ِ
َ
الصـْق إكؿا ُه َق فل الـ ْخؾ ،فنذا خرج كخؾتان أو
( )5أي هارون ،طؾقف السالم ،والصـق الؿراد بف إخ ،وأ ْص ُؾ ِّ
ثالث مـ أصؾ واحد فؽؾ واحدة مـفـ صـق" ،التاج" (ص ن و)-
( )1أي يحقك بـ زكريا ،طؾقفؿا السالم-
( )2اكظر "الؿقاقع" ص" ،836التحبقر"ص" ،551اإلتؼان " ،8653.2اإلتؿام" ص-826
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و ِإٗ٬ددٌل او ننوتددْح ِد ِِف نَـَ ِ

َ

َّ
ُ َّ
انلَّ مِع اثل ِاِن َواثلام ِِث
َ م ُ َ َ م َمَ
َ َََ
مُم
()3
اب
ل
ػِيىا وؼع ِِف املر ِ
آن وِي امكَن واْلم ِ
ْ َ ْ ُ
َ َ َْ ُ ُ َْ َْْ
دددٗ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ْ َ ()4
َوَّ َ ْ
دددَ نَددد ُ ِف نَْ ُ ْ
دَ٘ل
ِ
158
ِ
آل َددد أ ِه ًَّدددًّ ونَلَ ْح  /او نَ ِٗم ِ
ة ِِف نَلً ِه أه ِ
()5

م ُمََ
َّ م ُ َّ ُ
ات
انلِع الراةِع ِِف اموىتُى ِ

()6

إول" :هـذا مـا ذكـره البؾؼقــل
( )8قال السققصل يف "إتؿـام الدرايـة"ص 826بعـد أن ذكـر أسـؿاء إربعـة ُ
[ص ]836وزدكا يف التحبقر [ص :]551الرطد والس ِ
ـجؾ ومالؽـا وقعقـدا" ،ويف كـقن الرطـد والسـجؾ
ِّ
وقعقد أسؿاء لؾؿالئؽة ٌ
كؼاش وكظر ،واكظر "اإلتؼان"  ،8655.2ولعؾ مـراد السـققصل ومــ تبعـف مــ
ذكر ما ورد مـ أققال مسـدة بغض الـظر طـ صحة ذلؽ-
طدها ُ
( )0جاء هذا العـقان يف (ت)( :الـقع الثاين والثالث :فقؿا وقع يف الؼرآن مـ الؽـك وإلؼاب)-
واكظر "الؿقاقع" ص" ،836التحبقر"ص" ،553اإلتؼان " ،8665.2اإلتؿام" ص-826
(.3( )5أ)-
واكظر "الؿقاقع" ص" ،836التحبقر"ص" ،556اإلتؼان " ،0281.2اإلتؿام" ص-882
( )1سقرة الؿسد ،8:وسقرة الؽفػ-55 :
( )2سقرة آل طؿران ،12 :وسقرة الػجر-82 :
( )3يف (ب) و(ت)( :الؿفؿات)-
واكظر "الؿقاقع" ص" ،848التحبقر"ص" ،568اإلتؼان " ،0285.3اإلتؿام" ص-882
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ُ َ َ َ
َ
ددَ ُم َ
إَموْ ًَددْح ََ َ
ٌٚدددٍ بِيٌٝ
دد ٫دددٕ د ِ
ِ 161

ُ َ
ْ َ
ْ
َ 161و ُدددِٕب ِِبَ ُٛدددٌ ٍ اددد ِ

ٌ ()3

()1

ُ
َو َ٣دددوْ ُ٧ى/

ُ ْ
ٌ َْ َ َ ْ ُ َ ً
ددٕدن
َ 162ودددلَ /م ِسدد لوًددْح د٬ددٌن ي

()5

()8

َ ُ َ
ُ
َّ ُ ٌ َ ْ ً
َ
ددددة هدددَ٘ل
ْحٚ
َوددددل دددل أن٤دددْحِ /بي ِ

َونَْ َ٭٘ ُ
د٘ َو ُِٚ ْٗ ٬دى
ِ

ددٗ ُم نَّ ْ ٌَ ددٕ ْ
نُ ٚ
َوآٚددديَ ٌ ِْ ٬
ددم ًَْح
ِ ِ
ِ 166

ُ ()11

()12

ْ َ
ْ ُُ
دددددة ت ددددددو
ِِبَدددددْح ٍح َو َن ٍح َمً َمسد
ِ

ْ
َو َِلل

َّ ُ َ
ُ َ ٌ ُ
ُ
دددَ ََكَ ٌ
دددًّ
َ 164وددددل ددد ِل /نٌٝددد ٫م َّ ِ
دن ُم َ
َِو ُ
يًّ ْب ُ
ٌٚددٍ
ِ 165

َ

()4

ُ ْ ُ َّ ُ َ (َ َ ْ )7( ُ َ ُ َ ْ َ )6
ت ِٗد أِ مٌٚددٍ َدي نٌِودٖ نَددم

ُ َ
ْ ْ
َ
ِبَددددْحح ََوُ
ك َٛددددْح ِيْح
ٍ
ددددٌل م سدددد بِْحه ِ
ِ 163
ٍ

()9

َ ْ
َْْ ُ ْ ُ ُ َ
ْحْل َ
يًّ َ َّمدد
دددٗ نَ٭وددٕ نَدددم ِو
٤
ِ
ِ
وبِ

َ

()2

َوْ ٚ
ددَ
ِ

ْ
ْ َ َ َ ٌ َ َ َّ َ
ده ْ
َ
نَدٛددد
دٗ ِلددن يددٖن و َِب د وََّد
 167و ِِف نذلود ِ

َ
َ َ
دددٖ ٌنت َوب ْْحِل َْ ٬
َدددْحِِ نُ ْ
دددٗ َوى َِ َمددد
إ
ِ ِ

ُ ُ َ
ُ ُ
ْ
ٌ َ
نعيدددل ددد
ِبيٌٚددده /دِِ ٧ـددد َو ِ

َ

َ ْ ٌ َ َ
َ ُ ْ
َ
ِْ
ددٗ لددل ِلن دد
ِ
ِب٘ ِ يددل دددلِِ /ف َغإِ ٍ
َ
َّ َ َّ
َْ ً
دد ُ
ددًِ ٛي ِ َ تً ِ ـدددْح بِددد ِى ددددٕ تكـددد

َ

()11

َ

()13
()14

( )8الؽفػ-32 :
( )0الؽفػ-32 :
( )5الؽفػ-41 :
( )1وكؾؿة (تؼبال) ،تحتؿؾ أهنا ما أثبتف ،ويحتؿؾ أهنا ( َت َؼبال) ،أمر لؾؼارئ بلن يتؼبؾ-
( )2الؽفػ-46 :
( )3الؼصص-4 :
( )4كذا يف الـسخ ،والذي يف الـؼاية وشرحفا ص( 882يقحاكذ) ،اكظر "اإلتؼان" لؾسققصل -0220.3
( )5الؿائدة-05 :
( )6يس-02 :
( )82يف (ت)( :وطرشف) ،والعرس :امرأة الرجؾ" ،التاج" (ع ر س)-
( )88يقسػ-08 :
( )80الؼصص-6 :
( )85غافر-05 :
( )81اسؿ كتابف "اإلطالم بؿا يف الؼرآن مـ إسؿاء وإطالم" وهق مطبقع ،والسفقؾل هق طبد الـرحؿـ بــ
طالــؿا بالعربقـة
طبد اهلل بــ أحؿـد بــ أصـبع الخثعؿـل السـفقؾل إكدلسـل ،ولـد ســة 225هــ ،وكـان
ً
والؼراءات ،تصدر لسقراء والتـدريس ،ولـف مصــػات ،مـفـا "الـروض إكـػ" وهـق شـرح لسـقرة ابــ
هشام يدل طؾك تبحره وبراطتف ،تقيف سـة  ،258اكظر "تاريخ اإلسالم" لؾذهبل -458.80
واكظر التعؾقؼ طؾك البقت (-)12
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َ
ُ ْ ْ
َ َّ
َ
َ
ددددْحل عوددددْح أِئِ َّمدددد
ْحِلِ َٛ
ِ
 168دددد٘ى نَ بِ ِ

ً

َ
ْ َْ
ََْ َُ
َ َّ
د
َ 169وأبيْحتًددددْح تمدددد بِت ِٛددددد ِ (دددددْح ٍِ
َ َُْ ً
ُْ ْ ُْ
َ
ْ
دددد٘ت عسدددد
ِٞ 171ددددً ٍٗ بِدددد ِى نَ ددددٗ ِ
آل أه ِ

َ َْ َ
ََ
ََ
َ ْ َ َ َّ
دددٗ
َ 171يدددْح ٓددد تدددٌن ٍ و دددْح ٓددد َغإِ ٍ

ُ
َ 172ووددددن

َّ
َ َ ْ َ َ َّ َ
َْْ
َ
َدددْح د َّٗ ُبدددٌن نند َ١ددددٍ إِل أل لٛدددً

َ ْ ْ
َ
نل َِيددددْح َو َليتًددددْح
ْٓددددٌ ِ
وَّ ِ ِ

َ َْ َ َ ْ
ُ ْ َ َ َ ْ َُْ
دددل
 173بِ٧يوددد دن ِ نَددددمٓ ٧١ددد ِ مٍٗ ٚ
ْ
ُْ
َ ْ
َ
َ
آف
ل
ددددددٗنِِ َو ِ ِ
َ 174وأ٠ددددددّْحبِ ِى نَ ددددددٗ نَ ِ

َ
َّ َ َ َ َ
َ
َ
دددٕن ِد تـ٤ددد
ددديَ يددد َٕنهْح) َِّسٛ
ِ ٬س ٍ

َ

()1

ََْ
َ
َّ
َ ْ
َ
دْح )٥ِ ٚننل
ِِبدددٌ ِت (اددد ِ لْحَِّددد ٍ بددد ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ
أدِددل عددي ِق ونِمـدد ٫بًِددْح ل لددن تدد

()2

َْ ْ
ُ
َ
دددٗ كددن
و ِِف ن ِ ٞ

ُ َُ
دديَ مدد
نَددْح َ ِِ

َ

َ َْ ََ ْ َ
َ َ ُ
َ َْ
دددٌَل
٬سيددد ِى ٠ددد ن ِ
َ تدددْتى لَع نَّ ِ
َ ُْ َ َ َ َ ُْ َ
َْ
َوأتوَْح ِ٬دد ِى لددْح دلدد نددْح نإِدد ٫نَ٭دد

()3

***

( )8يشقر الـاضؿ إلك طدد أبقات الؿـظقمة بحساب الجؿؾ ،فرمز لفا بحروف أوائؾ هذه الؽؾؿات الؿؽتقبـة
بالحؿرة ،فالؼاف بـــ ،822والعقـ بــ ،42والفاء بــ ،2والؿجؿقع  ،842ويبدو أن هــاك بقتـا أسـؼطف أو
أكف لؿ يعد هذا البقت-
( )0وهــا يشـقر إلـك تـاريخ فراغـف مــ كظؿفـا ،فـالغقـ بـــ 622يف طـد الؿغاربـة ،والؿـقؿ بـــ ،12والبـاء بـــ،0
والؿجؿقع ،610 :أي يف تؾؽ السـة ،يف شفر رمضان-
وققلف( :إَلك) :الـعؿة ،وجؿعفا آٓء ،ويف مػردها لغات ،اكظر "تاج العروس"( ،أ ل ى)-
(.3( )5ب)-
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اخلامتة
الحؿـد اهلل ً
وآخـرا طؾـك تقسـقره وإطاكتـف ،وبعـد آكتفـاء مــ دراسـة الـــص
أوٓ
ً
وتحؼقؼف والتعؾقؼ طؾقف أشقر إلك شلء مـ الـتائج والتقصقات:
فؿـ أبرز كتائج تحؼقؼ هذه الرسالة:
 -8أن آسؿ الصحقح لفذه الؿـظقمة هق (كظؿ الجقاهر يف التػسقر)-
 -0صحة كسبتفا إلك كاضؿفا-
 -5التعريػ هبذا العالؿ طبد العزيز الؿؽـاسل الذي لؿ تـشـر أكثـر كتبـف ،ولـقس
معرو ًفا طـد كثقر مـ صؾبة العؾؿ ،بؾ إن كظؿف لؿثؾث قطرب صبع مـرات ،دون معرفـة
شلء طـ مملػف إٓ أن اسؿف طبد العزيز الؿغربل-
 -1إبراز هـذه الؿـظقمـة الؼقؿـة وبقـان طظـؿ أهؿقتفـا ،وتعريـػ العؾؿـاء وصؾبـة
كـامال لؿـا لفـا مــ ققؿـة طؾؿقـة،
ً
العؾؿ هبذه الؼصقدة بعـد إخراجفـا مضـبقصة ضـب ًطا
ولؽقهنا سابؼة طؾك مـظقمة الزمزمل الؿشفقرة-
ومؿا أوصل بف يف الخاتؿة:
خصقصــا الؿتــقن
 -8حــث صــالب العؾــؿ طؾــك إخــراج الؿخطقصــات الـافعــة
ً
كامال-
العؾؿقة ،وتحؼقؼفا تحؼق ًؼا طؾؿ ًقا مع العـاية بضبطفا ضب ًطا ً
 -0إن هــذه الؼصــقدة بحاجــة إلــك شــرح يــربز مؽقكاهتــا ويؽشــػ الـؼــاب طـــ
مسائؾفا-
 -5إخراج هذه الؿـظقمة مسجؾة بصقت َح َس ٍـ حتك يؽثر آكتػاع هبا-
 -1إخراج بؼقة كتب الؿؽـاسل التل ٓ تزال مخطقصة يف شتك الػـقن-
وأسلل اهلل تعالك أن يجزي كاضؿفا خقر الجزاء وأن يـػع هبا ُكؾ مـ اصؾع طؾقفا-
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املصادر واملراجع
-8

إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات إربعة طشر ،أحؿد بــ محؿـد بــ أحؿـد
ابـــ طبــد الغـــل الــدمقاص ّل ،شــفاب الــديـ الشــفقر بالبـــاء (ت 8884ه ــ)،

تحؼقؼ :أكس مفرة ،دار الؽتـب العؾؿقـة – لبــان ،الطبعـة الثالثـة0223 ،م ,
8104هـ-

-0

اإلتؼان يف طؾـقم الؼـرآن ،تـللقػ :طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل (ت
688هـ) ،وزارة الشمون اإلسالمقة ،مجؿع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ
الشريػ ،الطبعة إولك8103 ،هـ-

-5

إتؿام الدراية لؼراء الـؼاية ،تللقػ :طبد الرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل (ت
688هـ) ،كشقدة لؾـشر والتقزيع ،العاشر مـ رمضان ،مصر ،الطبعة إولك،
8155هـ-

-1

اإلقـاع لطالب آكتػاع ،تـللقػ :مقسـك بــ أحؿـد الحجـاوي الحـبؾـل (ت
635هـــ) ،تحؼقــؼ :د -طبــد الؿحســـ الرتكــل ،دار هجــر ،الطبعــة الثالثــة،
8105هـ-

-2

البحر الؿحقط يف التػسقر ،تللقػ :أبل حقان محؿد بـ يقسـػ بــ طؾـل بــ
يقسػ بـ حقان أثقر الديـ إكدلسل (ت 412هـ) ،تحؼقؼ :صـدقل محؿـد
جؿقؾ ،دار الػؽر – بقروت ،الطبعة (بدون) 8102 :هـ-

-3

البؾغة يف تراجؿ أئؿة الـحق والؾغة ،تللقػ :محؿد بـ يعؼـقب الػقروزآبـادى
(ت 584هـــ) ،دار ســعد الــديـ لؾطباطــة والـشــر والتقزيــع ،الطبعــة إولــك
8108هـ-

-4

البقــان يف طــد آي الؼــرآن ،تــللقػ :طثؿــان بـــ ســعقد الــداين ( ت111ه ــ)،
تحؼقــؼ :غــاكؿ قــدوري الحؿــد ،مركــز الؿخطقصــات والــرتاث والقثــائؼ،
الؽقيت ،الطبعة إولك8181 ،هـ-

-5

تاريخ اإلسالم َو َوفقات الؿشاهقر َوإطالم ،تللقػ :شؿس الـديـ أبـل طبـد
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اهلل محؿد بــ أحؿـد بــ طثؿـان بــ َقا ْيؿـاز الـذهبل (ت 415هــ) ،تحؼقـؼ:
طــقاد معــروف ،دار الغــرب اإلســالمل ،الطبعــة :إولــك،
الــدكتقر بشــار ّ
0225م-
-6

التحبقــر يف طؾــؿ التػســقر ،تــللقػ :جــالل الــديـ طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل بؽــر
الســققصل (ت 688هـــ) ،تحؼقــؼ :فتحــل طبــد الؼــادر فريــد ،دار العؾــقم،
الرياض ،الطبعة (بدون)8120 ،هـ-

 -82تػسقر الطربي = جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،تللقػ :محؿد بـ جريـر
بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾل ،أبل جعػر الطربي (ت 582هـ) ،تحؼقؼ:
الــدكتقر طبــد اهلل بـــ طبــد الؿحســـ الرتكــل ،دار هجــر لؾطباطــة والـشــر
والتقزيع واإلطالن ،الطبعة :إولك 8100 ،هـ  0228 ,م-
 -88جؿفرة أكساب العرب ،تللقػ :طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بــ حـزم إكدلسـل
الظاهري (ت 123هـ) ،تحؼقؼ :طبد السالم هـارون ،دار الؿعـارف ،الطبعـة
الثامـة0285 ،م-
 -80خزاكة إدب وغاية إرب ،تللقػ أبل بؽر بــ طؾـل بــ طبـد اهلل الؿعـروف
بــابـ حجــة الحؿــقي (ت 554هــ) ،تحؼقــؼ :د -كقكــب ديــاب ،دار صــادر،
بقروت ،الطبعة الثاكقة8158 ،هـ-
 -85خالصة إثر يف أطقان الؼرن الحادي طشـر ،تـللقػ :محؿـد أمـقـ بــ فضـؾ
اهلل بـ محب الديـ بـ محؿد الؿحبـل الحؿـقي الدمشـؼل (ت 8888هــ)،
دار صادر ،بقروت-
 -81درة الحجـــال يف أســـؿاء الرجـــال ،تـــللقػ :أحؿـــد بــــ محؿـــد الؿؽـاســـل
الؿعروف بابـ الػرضل (ت 8202هـ) ،تحؼقؼ :محؿد إحؿدي أبل الـقر
مؽتبة دار الرتاث ،الؼاهرة ،الطبعة (بدون) ،التاريخ (بدون)-
 -82درر الحبب يف تاريخ أطقـان حؾـب ،تـللقػ :محؿـد بــ إبـراهقؿ بــ يقسـػ
الحؾبل الؿعروف بابـ الحـبؾل (ت 648هــ) ،تحؼقـؼ :محؿـقد الػـاخقري
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ويحقك طبارة ،كشر وزارة الثؼافة السقرية ،دمشؼ ،الطبعة (بدون)8640 ،م-
 -83الروض الفتقن يف أخبار مؽـاسة الزيتقن ،تللقػ :محؿد بـ غازي العثؿاين،
تحؼقؼ :طبد القهاب بـ مـصقر ،الؿطبعة الؿؾؽقـة ،الطبعـة الثاكقـة ،الربـاط،
8125هـ-
 -84السحب القابؾة طؾك ضرائح الحـابؾة ،تللقػ :محؿد بــ طبـد اهلل بــ حؿقـد
الـجدي الحـبؾل (ت 8062هـ) ،تحؼقؼ :د -طبـد الـرحؿـ العثقؿـقـ ،وبؽـر
أبق زيد ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،الطبعة إولك8183 ،هـ-
 -85ســـؾؿ القصـــقل إلـــك صبؼـــات الػحـــقل ،تـــللقػ :مصـــطػك بــــ طبـــد اهلل
الؼسطـطقـل العثؿاين الؿعروف بــ «كاتـب جؾبـل» وبــ «حـاجل خؾقػـة» (ت
8235هـ) ،الؿحؼؼ :محؿقد طبد الؼادر إركاؤوط ،إشراف وتؼديؿ :أكؿؾ
الـديـ إحسـان أوغؾــل ،تـدققؼ :صــالح سـعداوي صــالح ،إطـداد الػفــارس:
صالح الديـ أويغقر ،الـاشر :مؽتبة إرسقؽا ،إستاكبقل – تركقا ،طام الـشـر:
 0282م-
 -86سؾقة إكػاس ومحادثة إكقاس بؿــ أقـرب مــ العؾؿـاء والصـؾحاء بػـاس،
تللقػ :محؿـد بــ جعػـر بــ إدريـس الؽتـاين (8512هــ) ،تحؼقـؼ طبـد اهلل
الؽتاين وآخريـ ،دار الثؼافة ،الدار البقضاء0221 ،م-
 -02شجرة الـقر الزكقة يف صبؼات الؿالؽقة ،تللقػ :محؿد بـ محؿد بـ طؿر بـ
طؾل ابـ سالؿ مخؾقف (ت 8532هـ) ،طؾؼ طؾقف :طبد الؿجقد خقـالل ،دار
الؽتب العؾؿقة ،لبـان ،الطبعة إولك 8101 ،هـ  0225 ,م-
 -08شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب ،تللقػ :طبد الحل بـ أحؿـد بــ محؿـد
ابـ العؿاد ال َعؽربي الحـبؾل (ت 8256هــ) ،تحؼقـؼ :محؿـقد إركـاؤوط،
خــرج أحاديثــف :طبــد الؼــادر إركــاؤوط ،دار ابـــ كثقــر ،دمشــؼ – بقــروت،
الطبعة :إولك 8123 ،هـ  8653 ,م-
 -00صحقح البخاري ،الجامع الؿسـد الصـحقح الؿختصـر مــ أمـقر رسـقل اهلل
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صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وســف وأيامـف ،تـللقػ :محؿـد بــ إسـؿاطقؾ البخـاري
(ت 023هــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد زهقــر بـــ كاصــر الـاصــر ،الـاشــر :دار صــقق
الـجــاة (مصــقرة طـــ الســؾطاكقة بنضــافة تــرققؿ محؿــد فــماد طبــد البــاقل)،
الطبعة :إولك8100 ،هـ-
 -05صــحقح مســؾؿ ،الؿســـد الصــحقح الؿختصــر بـؼــؾ العــدل طـــ العــدل إلــك
رســقل اهلل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ تــللقػ :مســؾؿ بـــ الحجــاج بـــ مســؾؿ
الـقسابقري (ت 038هـ) ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل ،دار إحقاء الرتاث
العربل ،بقروت ،الطبعة :الثاكقة 0222 ،م-
 -01صبؼات الشافعقة ،تللقػ :أبـل بؽـر بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ طؿـر إسـدي
الشــفبل الدمشــؼل ،تؼــل الــديـ ابـــ قاضــل شــفبة (ت 528هـــ) ،تحؼقــؼ:
د-الحــافظ طبــد العؾــقؿ خــان ،طــالؿ الؽتــب – بقــروت ،الطبعــة :إولــك،
8124هـ-
 -02العؿــدة يف محاســـ الشــعر وآدابــف ،تــللقػ :أبــل طؾــل الحســـ بـــ رشــقؼ
الؼقــرواين (ت 123هـــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد محقــل الــديـ طبــد الحؿقــد ،دار
الجقؾ ،الطبعة الخامسة8128 ،هـ-
 -03العققن الغامزة طؾك خبايـا الرامـزة ،تـللقػ :محؿـد بــ أبـل بؽـر بـدر الـديـ
الدمامقـل (ت 504هـ) ،تحؼقؼ :الحساين حسـ طبد اهلل ،مؽتبـة الخـاكجل،
الؼاهرة ،الطبعة الثاكقة8182 ،هـ-
 -04ففرس أحؿد الؿـجقر ،تللقػ :أحؿد بـ طؾل بـ طبد الرحؿـ الؿـجقر (ت
662هــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد حجــل ،دار الؿغــرب ،الربــاط ،الطبعــة (بــدون)،
8563هـ-
 -05ففرس الخزاكة التقؿقرية ،الؼاهرة ،مطبعة دار الؽتب الؿصرية8534 ،هـ-
 -06الؽايف يف العروض والؼقايف ،تللقػ :يحقك بـ طؾل بــ الحســ ،الؿعـروف
بالخطقب التربيزي (ت220هـ) ،تحؼقـؼ :د -محؿـد أحؿـد قاسـؿ ،الؿؽتبـة
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العصرية ،بقروت ،الطبعة إولك8105 ،هـ-
 -52الؽقاكب السائرة بلطقان الؿئة العاشرة ،تللقػ :كجؿ الديـ محؿد بـ محؿد
الغزي (ت 8238هـ) ،تحؼقؼ :خؾقؾ الؿـصقر ،دار الؽتب العؾؿقة ،الطبعـة
إولك8185 ،هـ-
 -58الؿحتســب يف تبقــقـ وجــقه شــقاذ الؼــراءات واإليضــاح طـفــا ،تــللقػ  :أبـل
الػــتح طثؿــان بـــ جـــك (ت 560هــ) ،وزارة إوقــاف  ,الؿجؾــس إطؾــك
لؾشئقن اإلسالمقة ،مصر8102 ،هـ 8666 ,م-
 -50مختصر فتح رب إرباب بؿـا أهؿـؾ يف لـب الؾبـاب مــ واجـب إكسـاب،
تــللقػ :طبــاس بـــ محؿــد بـــ أحؿــد بـــ الســقد رضــقان الؿــدين الشــافعل
(ت8513هـ) ،مطبعـة الؿعاهـد بجـقار قسـؿ الجؿالقـة ،مصـر ،طـام الـشـر:
8512هـ-
 -55مختصر مـتفك السمل وإمؾ يف طؾؿل إصقل والجدل ،تللقػ :طثؿان بـ
طؿــر بـــ أبــل بؽــر الؿعــروف بــابـ الحاجــب (ت 313ه ــ) ،تحؼقــؼ :ك ـذير
حؿادو ،دار ابـ حزم ،بقروت ،الطبعة إولك8104 ،هـ-
 -51مرتؼـك القصـقل إلـك طؾـؿ إصـقل ،كظـؿ :أبـل بؽـر محؿـد بــ محؿـد بــ
طاصؿ الغركاصل (ت 508هـ) ،مع شرحف كقؾ السقل طؾك مرتؼـك القصـقل
لؿحؿد يحقك بـ محؿد الؿختار القٓيت (ت 8552هـ)-
 -52الؿســالؽ والؿؿالــؽ ،تــللقػ :طبــد اهلل بـــ طبــد العزيــز بـــ محؿــد البؽــري
إكدلسل (ت 154هـ) ،دار الغرب اإلسالمل ،لبـان 8660 ،م-
 -53الؿطــالع الـصــرية لؾؿطــابع الؿصــرية يف إصــقل الخطقــة ،تــللقػ :كصــر
الفقيريـل ،تحؼقؼ :طبد القهاب محؿقد الؽحؾة ،ممسسة الرسالة ،بقروت،
الطبعة إولك8100 ،هـ-
 -54معجؿ البؾدان ،تللقػ :ياققت بـ طبـد اهلل الرومـل الحؿـقي (ت 303هــ)،
دار صادر ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8662 ،م-
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 -55معجؿ التاريخ الرتاث اإلسالمل يف مؽتبات العالؿ ،إطداد :طؾل الرضـا قـره
بؾقط وأحؿد صقران قره بؾقط ،دار العؼبة ،ققصري ،تركقا ،الطبعة (بدون)،
التاريخ (بدون)-
 -56الؿعجؿ الجغرايف لؾبالد العربقة السعقدية – الؿـطؼة الشرققة ،تللقػ :حؿـد
الجاسـر (ت 8108هــ) ،دار القؿامــة لؾبحــث والرتجؿــة والـشــر ،الريــاض،
8122ه-
 -12الؿعجؿ الؿػصؾ يف طؾؿ العروض والؼافقة وفـقن الشعر ،تللقػ :إمقؾ بديع
يعؼــقب (معاصــر) ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،لبـــان ،الطبعــة الثاكقــة،
0282م-
 -18الؿعجؿ الؿػصؾ يف طؾقم البالغة ،تللقػ :إكعام فـقال طؽـاوي (معاصـرة)،
دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ،الطبعة الرابعة 0281م-
 -10معجـؿ الؿـملػقـ ،تـللقػ :طؿـر بــ رضـا بــ محؿـد راغـب بــ طبـد الغـــل
كحالة (ت 8125هــ) ،مؽتبـة الؿثــك  ,بقـروت ،دار إحقـاء الـرتاث العربـل
بقروت-
 -15الؿعجؿ القسقط ،مجؿع الؾغة العربقة بؿصر ،الطبعة الخامسة8150 ،هـ-
 -11معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار ،تللقػ :شؿس الديـ أبل طبـد
اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ َقا ْيؿـاز الـذهبل (ت 415هــ) ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،الطبعة إولك8184 ،هـ-
 -12مػاتقح العؾقم ،تللقػ :محؿد بـ أحؿد بـ يقسػ البؾخل الخـقارزمل (ت
554هـ) ،تحؼقؼ :إبـراهقؿ إبقـاري ،دار الؽتـاب العربـل ،بقـروت ،الطبعـة
الثاكقة8126 ،هـ-
 -13مـفاج البؾغاء وسراج إدباء ،تللقػ :حازم بـ محؿد بـ حسـ الؼرصـاجـل
(ت 351هـ)  ،تحؼقؼ :محؿد الحبقب ابـ الخقجف ،دار الغرب اإلسـالمل،
بقروت ،الطبعة إولك-
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 -14الؿـفؾ الصايف والؿستقىف بعد الـقايف ،تـللقػ :يقسـػ بــ تغـري بـردي بــ
طبــد اهلل الظــاهري الحـػــل ،أب ـل الؿحاســـ (ت 541ه ــ) ،حؼؼــف ووضــع
حقاشــقف :دكتــقر محؿــد محؿــد أمــقـ ،تؼــديؿ :دكتــقر ســعقد طبــد الػتــاح
طاشقر ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة ،بقـروت
– لبـان ،الطبعة :إولك 8185 ،هـ-
 -15مقاقع العؾقم يف مقاقع الـجقم ،تللقػ :جالل الديـ طبـد الـرحؿـ بــ طؿـر
بـ رسالن البؾؼقـل (ت 501هــ) ،تحؼقـؼ :أكـقر محؿـقد الؿرسـل خطـاب،
دار الصحابة بطـطا ،بدون تاريخ-
 -16الؿقســقطة العربقــة العالؿقــة ،إصــدار ممسســة أطؿــال الؿقســقطة لؾـشــر
والتقزيع ،الرياض ،الطبعة الثاكقة8186 ،هـ-
 -22الـشر يف الؼراءات العشر ،تللقػ :محؿـد بــ محؿـد بــ يقسـػ الؿعـروف
بابـ الجزري (ت 555هـ) ،تحؼقؼ :طؾل محؿـد الضـباع ،الـاشـر :الؿطبعـة
التجارية الؽربى [تصقير دار الؽتاب العؾؿقة]-
 -28كظؿ لغة فصقح ثعؾب ،كظؿ :طبـد الحؿقـد بــ هبـة اهلل ابــ أبـل الحديـد (ت
323هـ) ،تحؼقؼ :د -مؿدوح بـ تركـل بــ محؿـد الؼحطـاين( ،ستـشـره دار
صقبة الخضراء ،مؽة الؿؽرمة8112 ،هـ)-
 -20كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج ،تللقػ :أحؿد بابـا بــ أحؿـد بــ الػؼقـف الحـاج
أحؿد بـ طؿر بـ محؿد التؽروري التـبؽتل السقداين (ت 8253هـ) ،طـاية
وتؼديؿ :الدكتقر طبد الحؿقد طبد اهلل الفرامة ،دار الؽاتب ،صرابؾس – لقبقا-

***

386

كقرة بـت خالد العرفج

التػسقر الـبقي طـد الؿػسريـ يف العصر الحديث

الؼاسؿل وابـ طاشقر أكؿقذجًا

إطداد

محاضر يف قسؿ الدراسات اإلسالمقة بؽؾقة أداب
جامعة اإلمام طبد الرحؿـ بـ فقصؾ بالدمام

387

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4774 )66هـ

ملخص البخح
رب العــالؿقـ ،والصــالة والســالم طؾــك كبقـــا محؿــد ،وآلــف وصــحبف
الحؿــد هلل ّ
أجؿعقـ--وبعد:
ففــذا مؾخــص لبحــث :التػســقر الـبــقي طـــد الؿػســريـ يف العصــر الحــديث
(الؼاسؿل وابـ طاشقر أكؿقذج )-
وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتســؾط الضــقء طؾــك مققــػ الؿػســريـ يف العصــر
الحديث مـ التػسقر الـبقي ،وتبقـ مؼدار استدٓلفؿ بف-
و ُأجريت الدراسة طؾـك طشـرة كتـب مــ كتـب التػسـقر يف الؼـركقـ الرابـع طشـر
والخــامس طشــر الفجــري ،وكــان الحــديث يف الؿبحــث إول طـــ اســتدٓل هــمٓء
الؿػسريـ بالتػسقر الـبقي ،ببقـان طـدد التػاسـقر الـبقيـة التـل اسـتدل هبـا كـؾ مــفؿ،
ـرتت أكثــرهؿ اســتدٓ ً
ٓ بالتػســقر
ـؿ اخـ ُ
وكقطفــا ،ودرجتفــا مـــ الصــحة والضــعػ ،ثـ ّ
الـبقي ،وتحدّ ثت طـ مـفجفؿ يف الؿبحثقـ الثاين والثالث ،فؽان الحديث طـ مـفج
الؼاسؿل وابـ طاشقر يف التعامؾ مع التػسقر الـبقي وآستدٓل بف-

***

388

التػسقر الـبقي طـد الؿػسريـ يف العصر الحديث

كقرة بـت خالد العرفج

املقدمة
رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعـالؿقـ كب ّقــا
الحؿد هلل ّ
محؿد ،وطؾك آلف وصحابتف والتابعقـ ،ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ ،أ ّما بعد:

ّ
فنن أولك ما يتـافس فقف الؿتـافسقن ،ويشتغؾ بف الؿشتغؾقن كتاب اهلل  ،وســّة

ففؿا أساس الديـ ،ويـبقع العؾؿ ،فسـتف  أساس التشريع مع كتاب اهلل ،
كبقف ُ ،
ومـ مؽاكتفا يف الديـ ارتباصفا بالؼرآن الؽريؿ ،قال تعالك :ﱡﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱠ [الـحؾ ،]11:ففذه أية تدل طؾـك ّ
أن لؾرسـقل
 مفؿة أخرى غقر تبؾغ كتاب اهلل  إلك الـاس ،وهل تبقـقـ هـذا الؽتـاب وشـرحف،
رجع إلقف طـد تػسقر الؼرآن الؽريؿ بعدهّ 7
ٕن الـاصؼ هبا أطؾؿ البشر
فسـتف  أول ما ُي َ
بؿراد ربف  ،وأففؿفؿ لؽالمف ،فؼـد كـان  أول شـارح ومػسـر لؽتـاب اهلل تعـالك،
ُيب ّقـ ٕصحابف  معاكقف ،ويشرح لفؿ ألػاضف-

وقد تـ ّبف طؾؿاء إمة مـ السؾػ والخؾػ لفذه إهؿقة ،وأو َلقا التػسقر الـبـقي

طـاية خاصـة ،فؽـان الصـحابة  إذا أشـؽؾت طؾـقفؿ آيـة رجعـقا إلـك رسـقل اهلل 
مباشرة 7لقب ّقـ لفؿ معـاها ،أ ّما مـ جاء بعدهؿ فـنكّفؿ كـاكقا يلخـذون التػاسـقر الـبقيـة
طؿـ َسبؼفؿ مـ الصحابة أو التابعقـ-
ّ
ثؿ جاء طصر التللقػ ،و ُأ ِّلػت الؿملػـات يف التػسـقر ،واسـتؿر العؾؿـاء يف كتابـة
ّ
التػاسـقر إلــك يقمــا الحاضــر ،وكثــرت هــذه الؿملػــات ،واختؾػــت مـــاهج مملػقفــا،
واختؾػت مقاقػفؿ مـ التػسقر الـبقي تبعًا ٓختالف مدارسفؿ ومـاهجفؿ-
وكان لؾؿػسريـ يف العصر الحديث طـاية بالتػسقر الـبقي ،إٓ أكّل لـؿ أجـد مــ
تحدث طـ استدٓلفؿ بف ،ومـفجفؿ يف التعامؾ معـف ،ومــ أجـؾ ذلـؽ قصـدت إلـك
دراسة تربز طـاية همٓء الؿػسريـ بالتػسقر الـبقي ،وتب ّقـ أشفر مـاهجفؿ يف التعامؾ
معف ،فؽان هذا البحث بعــقان :التػسـقر الـبـقي طــد الؿػسـريـ يف العصـر الحـديث
(الؼاسؿل وابـ طاشقر أكؿقذجًا)-
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أهؿقة الؿقضقع ،وأسباب اختقاره:
ّ ,8
أن هذا الؿقضقع يربز الصؾة القثقؼة بقـ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية-
,0اإلسفام يف خدمة مقضقع التػسقر الـبقي ،وتقجقف الـظر إلك آهتؿـام بؽـؾ
ما يتعؾؼ بف-
 ,5الرغبة يف إبراز طـاية الؿػسريـ بالتػسقر الـبقي يف العصر الحديث-
,1الرغبة يف خدمة تػسقري الؼاسؿل وابـ طاشقر ،وهؿا مـ أشـفر التػاسـقر يف
العصر الحديث-
,2جدّ ة الؿقضقع ،وقؾة الدراسات العؾؿقة الؿتعؾؼـة هبـذا الجاكـب مــ مــاهج
الؿػسريـ-

أهدا البحث:
,8بقان مؼدار استدٓل الؿػسريـ بالتػسقر الـبـقي يف العصـر الحـديث ،وكسـبة
الصحقح والضعقػ يف التػاسقر الـبقية التل ُأجريت طؾقفا الدراسة-
,0التعــرف طؾــك أكــقاع التػســقر الـبــقي التــل اســتدل هبــا الؿػســرون يف العصــر
الحديث ،وأكثرها ورود ًا يف كتبفؿ-
,5التعرف طؾك أكثر الؿػسريـ استدٓ ً
ٓ بالتػسقر الـبقي يف العصر الحديث-
,1بقـــان مـفجـــل الؼاســـؿل وابــــ طاشـــقر يف التعامـــؾ مـــع التػســـقر الـبـــقي،
وآستدٓل بف-

الدراسات السابؼة:
لؿ أقػ طؾك دراسة بحثقة تتحدث طـ التػسقر الـبقي طـد الؿػسريـ يف العصـر
وج ُؾ ما وقػت طؾقف بعض الؽتابات والرسائؾ العؾؿقة التل تـاولت مـاهج
الحديثُ ،
الؿػسريـ بصػة طامة ،أو مـفجفؿ يف قضـقة مع ّقــة ،ولـؿ أجـد يف هـذه الدراسـات مـا
يخدم مقضقع البحث ،ففل تختؾػ طـف يف إهداف والؿحتقى والؿـفج-
أما الدراسات الؿتعؾؼة بالتػسقر الـبقي فنن ُجؾفا اطتـك بجؿع الروايات القاردة
يف التػســقر الـبــقي ,مــع تػــاوت مـاهجفــا يف الجؿــع والتخــريج ،,وهـــاك دراســات
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اطتـت بتلصقؾ بعض جقاكب التػسقر الـبقي ،ومـ أهؿفا:
,8مؼدمة يف تػسقر الرسقل لؾؼرآن الؽريؿ ،لؿحؿد العػقػـل ،تحـدّ ث فقـف طــ
الرتابط بقـ مؼاصد الؼرآن ومؼاصـد الســّة ،وتـرابط أجـزاء الؼـرآن ،وهـدي الســّة يف
تػسقر الؼرآن-
,0التػسقر الـبقي خصائصف ومصادره ،لؾدكتقر محؿد طبد الرحقؿ ،تعرض فقف
ثـؿ كؼـؾ مـا ذكـره
لؿصادر التػسقر ،وخصائصـف ،ومققـػ الؿػسـريـ مــف باختصـارّ ،
البخاري والرتمذي يف كتاب التػسقر-
,5التػســقر الـبــقي لؾؼــرآن الؽــريؿ ،ومققــػ الؿػســريـ مـــف ،لؾــدكتقر محؿــد
إبراهقؿ طبد الرحؿـ ،اختار فقف كؿاذج مـ الؿػسريـ ،وبـقـ مـققػفؿ مــ آحتجـاج
ثـؿ ختؿـف بروايــات مختـارة مــ التػســقر الـبـقي لؾؼــرآن
بالتػسـقر الـبـقي باختصــارّ ،
الؽريؿ-
,1التػسقر الـبقي (مؼدمة تلصقؾقة مع دراسة حديثقة ٕحاديث التػسـقر الـبـقي
الصريح)-
لؾباحث :خالد بـ طبـد العزيـز البـاتؾل ،وهـل رسـالة دكتـقراه مؼدمـة إلـك قسـؿ
السـة وطؾقمفا ،كؾقة أصقل الديـ ،جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة-
وقـد قـام الباحـث بجؿـع إحاديــث الؿرفقطـة التـل أفـادت يف التػسـقر الؾػظــل
ثؿ قام بتخريج هذه إحاديث ،ودراسـتفا دراسـة حديثقـة ،والحؽـؿ طؾقفـا
الصريحّ ،
بعد استقػاء الـظر يف أسـاكقدها ،وقـدّ م لبحثـف بؿؼدمـة تحـدّ ث فقفـا طــ أهـؿ مباحـث
التػسقر الـبقي-
وٓ يخػــك أن هــذه الدراســات اطتـــت بالحــديث طـــ بعــض مباحــث التػســقر
الـبقي ،أما هذا البحث فنكـف ُيعــك بالتػسـقر الـبـقي طــد الؿػسـريـ ،وبالتـالل يركّـز
الؿػسر كؿحقر لؾدراسة-
طؾك
ّ

خطة البحث:
اكتظؿت خطة هذا البحث يف مؼدمة ،وتؿفقد ،وثالثة مباحث ،وخاتؿة ،وففرس
لؾؿصادر والؿراجع ،طؾك الـحق التالل:
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الؿؼدمــة :وتتضــؿـ أهؿقــة الؿقضــقع ،وأســباب اختقــاره ،وأهــداف البحــث،
وخطتف ،ومـفجف ،واإلجراءات الؿتبعة يف ذلؽ-
التؿفقد :وفقف :تحرير الؿراد بالتػسقر الـبقي-
الؿبحث إول :آستدٓل بالتػسقر الـبقي طـد الؿػسريـ يف العصر الحديث-
الؿبحث الثاين :مـفج الؼاسؿل يف التعامؾ مع التػسقر الـبقي ،وآستدٓل بف ،وفقف:
أوًٓ :مـفجف العام يف التعامؾ مع التػسقر الـبقي-
ثاكق  :كؼقلف الؿتعؾؼة بالتػسقر الـبقي-
ثالث  :جقاكب وردت يف تعامؾف مع التػسقر الـبقي ولؿ تؽـ مـفجًا طامًا يف تػسقره-
الؿبحث الثالث :مـفج ابـ طاشقر يف التعامؾ مع التػسـقر الـبـقي ،وآسـتدٓل
بف ،وفقف:
أوًٓ :مـفجف العام يف التعامؾ مع التػسقر الـبقي-
ثاكق  :طـايتف الػائؼة بتقجقف التػاسقر الـبقية وتحؾقؾفا وبقان معاكقفا-
ثالث  :جقاكب وردت يف تعامؾـف مـع التػسـقر الـبـقي ولـؿ تؽــ مـفجـًا طامـًا يف
تػسقره-
أهؿ الـتائج والتقصقات-
الخاتؿة :وفقفا ّ
الػفارس :وتتضؿـ ففرس الؿصادر والؿراجع-

مـفج البحث:
اتبعت يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل والتحؾقؾل والقصػل-

إجراءات البحث:
قسؿت العؿؾ يف البحث إلك طدة مراحؾ:
الؿرحؾة إولك :جؿعت مـا ُيؼـارب مــ  022تػسـقر ًا كبقيـًا مــ كتـب التػسـقر
والحديث الؿسـدة-
الؿرحؾة الثاكقة :اخرتت  820تػسقر ًا كبقيًا مـ هذه التػاسقر ،مراطقة يف اختقارها
تـقع أكقاطفا ودرجاهتا مـ الصـحة ،وهـذه التػاسـقر الـبقيـة هـل التـل ُأجريـت طؾقفـا
ّ
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الدراسة ،وترتبت طؾقفا الـتائج.
الؿرحؾة الثالثة :تتبعت هذه التػاسقر الـبقية يف طشرة كتب مــ كتـب التػسـقر يف
العصر الحديث-
وجعؾت الحد الزمـل لؾدراسة يف الؼركقـ الرابع طشر والخامس طشر الفجري.
وهذه الؽتب هل:
,8محاسـ التلويؾ ،لؾؼاسؿل-
,0تػسقر الؿـار ،لؿحؿد رشقد رضا-
,5تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان ،لؾسعدي-
,1يف ضالل الؼرآن ،لسقد قطب-
,2التحرير والتـقيرٓ ،بـ طاشقر-
,3أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ،لؾشـؼقطل-
()1

,4العذب الـؿقر مـ مجالس الشـؼقطل يف التػسقر -
,5تػسقر الشعراوي (الخقاصر)-
,6تػسقر ابـ طثقؿقـ-
,82أيسر التػاسقر لؽالم العؾل الؽبقرٕ ،بل بؽر الجزائري-
واخترت هذه الؽتب لعدة أسباب ،مـفا:
,8أهنا مـ أشفر التػاسقر يف العصر الحديث-
,0سالمة مـاهج مملػقفا يف الغالب ،وحرصفؿ طؾك حؿؾ أية طؾك ما ورد يف
الؿلثقر ,حتك طـد طدم استدٓلفؿ بف-,
تـقع مـاهجفؿ يف التػسقر-
ّ ,5
وقد ب ّقـت مؼدار استدٓل همٓء الؿػسريـ بالتػسقر الـبقي يف الؿبحـث إول،
( )8الرجقع إلك كتاب العذب الـؿقر يؽقن يف الؿقاضع التل لؿ يؽـ لؾشـؼقطل يف تػسقره كالم فقفـا ،وطـدد
التػاسقر الـبقية التـل وجـدت يف العـذب الـؿقـر ،ولـؿ تقجـد يف التػسـقر قؾقؾـة ،إٓ أكّـل ذكـرت العـذب
الـؿقر هـاّ 7
ٕن العدد الؿذكقر يف الؿبحث إول طـد الحديث طـ آستدٓل بالتػسقر طــد الشــؼقطل
هق مجؿقع الؽتابقـ ،وإن كان إساس هق التػسقر-
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ثؿ اخرتت أكثرهؿ استدٓ ً
ٓ بالتػسـقر الـبـقي ،وتحـدّ ثت طــ مــفجفؿ يف الؿبحثـقـ
ّ
الثاين والثالـث ،فؽـان الحـديث طــ مـفجـل الؼاسـؿل وابــ طاشـقر يف التعامـؾ مـع
التػسقر الـبقي وآستدٓل بف-
أما خطقات العؿؾ يف البحث فؽاكت طؾك الـحق التالل:
,8ذكر طـدد مـرات اسـتدٓل الؿػسـريـ بالتػاسـقر الـبقيـة التـل ُأجريـت طؾقفـا
الدراسة-
,0تحؾقؾ الـتائج التل تؿ القصقل إلقفا-
تؿ استـباصف مـ مـفجل الؼاسؿل وابـ طاشقر يف التعامؾ مع التػسـقر
,5ذكر ما ّ
الـبقي ،مع ذكر ققل لؾؿػسر يدل طؾك ذلؽ ،وقد ُيرتك كؼؾ ققل الؿػسر ,أحقاكـًا7,
لؽقن الؽالم يتضح مـ بؼقة إققال الؿـؼقلة طـف يف كؼاط أخرى-
,1طــزو أيــات الؼرآكقــة الــقاردة يف البحــث إلــك ســقرها ،مــع ذكــر رقــؿ أيــة،
وآكتػاء بالعزو يف أول ذكر لمية إذا تؽررت أيـة يف الؿقضـع كػسـف ،وجعؾفـا بـقـ
هذيـ الؼقسقـ ﱡ ﱠ ,مع آلتزام برسؿ الؿصحػ العثؿاين ،ويؽقن العزو يف الؿـتـ
طؼب ذكر أية مباشرة بقـ هذيـ الؿعؼقفقـ[ ] 7تػاديًا إلثؼال الحقاشل-
,2تخريج إحاديث وأثار مـ مصادرها الؿعتؿدة ،فنذا كان الحديث أو إثر
خرجتف مـ الؽتـب
مخرجًا يف الصحقحقـ أو أحدهؿا اكتػقت بف ،وإن لؿ يؽـ فقفؿا ّ
ّ
خرجتـف مــ أقـدم الؿصـادر
الستة ،وإٓ فؿـ بؼقة الؽتـب التسـعة ،وإن لـؿ يؽــ فقفـا ّ
وأشــفرها ،مــع ذكــر الؽتــاب ،والبــاب ،والجــزء ،والصــػحة ،ورقــؿ الحــديث يف كــؾ
ذلؽ,إن ُوجدت ،,وجعؾت إحاديث بقـ هذيـ الؼقسقـ « »-
,3كؼؾ أققال الـ ّؼاد مـ الؿتؼدمقـ أو الؿتلخريـ يف الحؽؿ طؾك الحـديث ،فـنن
لؿ أقػ طؾك مـ حؽؿ طؾقف حؽؿت طؾقف اطتؿاد ًا طؾك أققال طؾؿاء الجرح والتعديؾ
يف رجال اإلسـاد-
,4تقثقؼ الـصقص الؿـؼقلة مـ مصادرها إصقؾة-
,5تذيقؾ البحث بػفرس لؾؿصادر والؿراجع-

394

كقرة بـت خالد العرفج

التػسقر الـبقي طـد الؿػسريـ يف العصر الحديث

التنَيد
حترير املراد بالتفشري اليبوي
التػســقر الـبــقي مر ّكــب إضــايف مـــ كؾؿتـ ّـل( :التػســقر) ،و(الـبــقي) ،كســبة إلــك

الـبل -

التػسقر لغة:
()1
َت ْػ ِسقر :طؾك وزنَ :ت ْػ ِعقؾ ،مـ ال َػ ْسر  ،وأصؾ مادتـف الؾغقيـة تـدور طؾـك معــك
البقــان والؽشــػ واإليضــاح -قــال الجرجــاين :التػســقر يف إصــؾ :هــق الؽشــػ،
()3( )2

واإلضفار -

ومـــــف ققلــــف تعــــالك :ﱡﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱠ [ســــقرة
()5

()4

الػرقان ،]55:قال مجاهد :بقاكًا  ،وقال الضحاك :تػصقالً -
التػسقر اصطلح :
ُط ّرف التػسقر بتعريػات كثقرة ،وهذه التعريػات تتػؼ طؾـك ّ
أن التػسـقر هـق بقـان
ثـؿ تػاوتـت التعريػـات يف
الؼرآن الؽريؿ ،وهذا الؿعــك مـلخقذ مــ أصـؾف الؾغـقيّ ،
()6

عرف لفا -
الؿ ِّ
إدخال بعض الؼققد بـاء طؾك اختالف كظر ُ
مؿا ققـؾ يف اشـتؼاق التػسـقر أيضـًا :أكّـف مـلخقذ مــ مؼؾـقب لػظـف ،ففـق مؼؾـقب مــ َسـ َػر ،وهـذا قـقل
(ّ )8
ضعقػّ 7
ٕن إصؾ يف آشتؼاق طدم الؼؾب ،قال ألقسـل يف روح الؿعـاين يف تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ
مؿا ٓ يسػر لف وجف -
والسبع الؿثاين :820.8والؼقل بلكّف مؼؾقب السػر ّ
والصقاب,واهلل أطؾؿ ,ما قالف الراغب إصـػفاين يف مؼدمـة جـامع التػاسـقر ص :14ال َػ ْسـر والسـ ْػر
يتؼارب معـاهؿا كتؼارب لػظقفؿا -
( )0التعريػات:ص-24
( )5يـظـــــر أيضـــــًا :العـــــقـ ،014.4:مادة(فســـــر) 7هتـــــذيب الؾغـــــة ،051,055.80:مادة(فســـــر)7
الصـــحاح ،458.0:مادة(فســـر) 7مؼـــايقس الؾغـــة ،221.1:مادة(فســـر) 7لســـان العـــرب،22.2:
مادة(فسر)-
( )1أخرجف الطربي يف تػسقره 7115.84:وابـ أبل حاتؿ يف تػسقره ،0360.5:ح(-)82815
( )2أخرجف الطربي يف تػسقره-155.84:
طرفـف مــ العؾؿـاء :الثعؾبـل يف تػسـقره 754.8:وابــ جـزي يف تػسـقره 782,6.8:وأبـق حقـان يف
مؿـ ّ
(ّ )3
تػسقره 7808.8:والزركشل يف الربهان يف طؾقم الؼرآن 763.0 ،04.8:والزرقاين يف مـاهـؾ العرفـان

=
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والضابط يف ذلؽّ :
أن ما كان فقف بقان لؾؿعـك ففق مـ التػسقر ،وما لقس لف أثر يف
البقان ففق خارج طـف ،قال الشاصبل :طؾـؿ التػسـقر مطؾـقب فقؿـا يتققـػ طؾقـف ففـؿ
()1

الؿراد مـ الخطاب ،فنذا كان الؿراد معؾقمًا فالزيادة طؾك ذلؽ تؽؾػ -
()2

وبذلؽ ُيؿؽـ الؼقل إ ّن التػسقر اصطلح هق :بقان معاين الؼرآن الؽريؿ .
طرف هذا العؾؿ ،وهق الـذي ّ
ففذا التعريػ هق الذي اتػؼ طؾقف ّ
دل طؾقـف القاقـع
كؾ مـ ّ
العؿؾل طـد السؾػ ،حقث كاكقا يؼتصـرون طؾـك بقـان الؿعــك دون اسـتطراد بـذكر أمـقر ٓ
طالقة لفا بالبقان ،وهق الذي د ّلـت طؾقـف أيضـًا تطبقؼـات الؿػسـريـ وذلـؽ بحرصـفؿ أو ً
ٓ
ثؿ ذكر ما يتعؾؼ بأية حسب ما يتؿ ّقز بف ّ
مػسر-
كؾ ّ
طؾك بقان الؿعـكّ ،
تعريػ التػسقر الـبقي:
يصـرح الؿتؼـدمقن مــ العؾؿـاء بقضـع حـدّ لـف ،ولـؿ يسـتخدمقه كؿصـطؾح
لؿ ّ
مستؼؾ ,مع كثرة احتجاجفؿ واستدٓلفؿ بف-,
صرح ببقان الؿراد بالتػسقر الـبقي مـ الؿتلخريـ:
ومؿـ ّ
ّ
وطرفــف بل ّكــف :كــؾ قــقل أو فعــؾ صــدر طـــ الـبــل 
,8الــدكتقر مســاطد الطقــارّ ،
()4( )3

صريحًا يف إرادة التػسقر -

و ُيمخذ طؾك هذا التعريػ أكّف أخرج التؼرير الـبقي ،مـع ّ
أن التؼريـر الصـادر مــ
()5

الـبل ُ يضاف إلقف كالؼقل والػعؾ -
=

يف طؾقم الؼرآن-4.0:
( )8الؿقافؼات-24.8:
طرف التػسقر هبـذا التعريـػ :العثقؿـقـ يف أصـقل يف التػسـقر ص 05قـال :ويف آصـطالح :بقـان
مؿـ ّ
(ّ )0
معاين الؼرآن الؽريؿ -
( )5مؼآت يف طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر-858.8:
( )1تابعــف طؾــك هــذا التعريــػ الــدكتقر كاصــر الصــائغ يف رســالتف العؾؿقــة :الرتجــقح بالســّة طـــد الؿػســريـ
(جؿعًا ودراسة)-52.8:
( )2يـظر :التػسقر الـبقي (مؼدمة تلصقؾقة مع دراسة حديثقة ٕحاديث التػسقر الـبقي الصريح)-22.8:
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وطرفف يف مقضع آخر ،فؼال :أن يعؿد الـبل  إلك آية يذكرها يف كالمف أو يشقر
ّ
()1

يؼر أحد أصحابف طؾك ففؿف لفا -
ثؿ يب ّقـ معـاها ،أو ّ
إلقفاّ ،
و ُيمخـذ طؾــك هـذا التعريــػ أكّـف حصــر التػســقر الـبـقي طؾــك مـا ورد ابتــداء مـــ
الـبل  ،ولؿ ُيدخؾ فقف ما كان جقابًا طؾك سمآت الصحابة  واستشؽآهتؿ-
وطرفف بلكّف :ما ورد طـ الـبـل  مــ قـقل أو فعـؾ أو تؼريـر
,0الدكتقر خالد الباتؾلّ ،
()2

يف بقان معاين الؼرآن -
و ُيمخذ طؾك هذا التعريػ أكّف لؿ يتؼ ّقد بالتػسقر الصريح طـ الـبل  ،وإكّؿا أدخؾ
ومؿـا ّ
يـدل
فقف ما يػقد طـ الـبل  يف معـك أية ،وإن لـؿ يؽــ صـريحًا يف التػسـقرّ ،
طؾك أكّف أراد مـ هذا التعريػ طـدم التؼ ّقـد بالتػسـقر الصـريح مـا جـاء يف تعؼقبـف طؾـك
تعريػ الدكتقر مسـاطد الطقـار ،قـال :و ُيمخـذ طؾـك هـذا التعريـػ أمران---:تؼققـده
بالصريح ،ومػفقمف ّ
أن ما جـاء طــ الـبـل  وأفـاد يف تػسـقر الؼـرآن طؾـك وجـف غقـر
()3

صريح فؾقس مـ التػسقر الـبقي ،وفقف كظر -
أن التػسقر الـبقي هق كؾ ققل أو فعؾ أو تؼريـر صـدر
والذي يظفر-واهلل أطؾؿَّ -
طـ الـبل  صريح يف إرادة التػسقر.
ثـؿ
ثـؿ الػعؾقـةّ ،
وأكثر ما ورد طـ الـبل  يف ذلـؽ التػاسـقر الؼقلقـة الصـريحةّ ،
التؼريرية-
وهذا ٓ يعـل ّ
أن آستػادة مـ السـة يف التػسقر ُتؼصر طؾك ما ورد صـريحًا طــ
الـبل  ،فنن آستػادة مـ السـة يف التػسقر قد تؽقن بـ:
()4

,8البقان الؿباشر لؿعاين أيات -
( )8التحرير يف أصقل التػسقر:ص-35
( )0التػسقر الـبقي-22.8:
( )5التػسقر الـبقي-22.8:
تؿ الحديث طـفا تدخؾ يف هذا الـقع دون غقره ،ففـل
التل
والؿـاهج
البحث،
يف
( )1إمثؾة التل ورد ذكرها
ّ
تػاسقر كبقية صريحة وردت طـ الـبل -
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,0الربط بقـ أية والحديث طـد وجقد صؾة بقـفؿـا ،كتشـاهبفؿا يف إلػـاظ أو
الؿعاين أو الؿقضقطات ،وهذا التشابف بقـفؿا يػقد يف التػسقر ،وإن لؿ يؽــ الحـديث
تػسقر ًا مباشر ًا لمية ،وهق ما ُيعرف بالتػسقر بالسـة-
ومـ إمثؾة طؾقف:
استدٓل بعض الؿػسريـ يف تػسقر ققلـف تعـالك :ﱡﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱠ [ســقرة الؿعــارج ،]54,53:بؿــا جــاء طـــ جــابر بـــ ســؿرة ،
قال :خرج طؾقـا رسقل اهلل  فؼال« :ما لل أراكؿ رافعل أيـديؽؿ كل ّكفـا أذكـاب خقـ ٍؾ
()1

ثـؿ خـرج طؾقــا فرآكـا حؾؼـًا فؼـال« :مـالل أراكـؿ
ُش ْؿس ؟ اسؽـقا يف الصـالة» قـالّ :
طزيـ؟» قالّ :ثؿ خرج طؾقـا فؼال« :أٓ تصػقن كؿا تصػ الؿالئؽة طــد رهبـا؟» فؼؾــا يـا
رسقل اهلل ،وكقػ تصػ الؿالئؽة طـد رهبا؟ قال« :يتؿقن الصػقف إول ويرتاصـقن
()2

يف الصػ» -
ومـ ذلؽ ققل الطربي :وققلف :ﱡ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱠ يؼقل :طــ يؿقــؽ يـا
محؿد ،وطـ شؿالؽ متػرققـ حؾؼًا ومجالس ،جؿاطة جؿاطة ،معرضقـ طـؽ وطـ
متػرقـقن،
كتاب اهلل---طــ جـابر بــ سـؿرة ،قـال :دخـؾ طؾقــا رسـقل اهلل  وكحــ ّ
()3

فؼال« :مالؽؿ طزيـ؟» -
,5طؿــقم ســـتف , وإن لــؿ تؽـــ تػســقر ًا مباشــر ًا ،,إٓ أكّفــا بعؿقمفــا تػقــد يف
تػسقر الؼرآنّ 7
أقـرت بـذلؽ
ٕن سـتف  هل التطبقؼ العؿؾل لؿا ُذكر يف الؼرآن ،وقد ّ
أم الؿممـقـ طائشة  حقـ ُسئؾت طـ ُخؾؼ الـبل  ،فؼالتّ :
إن ُخؾؼ الـبل  كان
لشـ َغبِف ِ
الـدوابَ 7
وحدتِـف -يـظـر :غريـب الحـديث،
يستؼر مـ
(ُ )8ش ْؿس :جؿع ُش ُؿقس ،وهق الذي ٓ يؽاد
ّ
ّ
ٓبـ الجقزي ،238.8:مادة(شؿس) 7الـفاية يف غريب الحديث وإثر ،228.0:مادة(شؿس)-
( )0أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتاب :الصالة ،باب :إمر بالسؽقن يف الصالة ،والـفل طـ اإلشـارة بالقـد،
ورفعفا طـد السالم ،وإتؿام الصػقف إول ،والرتاص فقفا وإمر بآجتؿاع ،500.8 ،ح(-)152
( )5جامع البقان-052 ،045.05:
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()1

الؼــرآن  ،فؽــان  يؿتثــؾ أوامــر الؼــرآن ،ويجتـــب كقاهقــف ،ويتح ّؾــك بلدابــف ،ويبـ ّقـ
لؾـاس ما كزل إلقفؿ بؼقلف وفعؾف وإقراره ،ففق إسـقة الحســة لؾؿسـؾؿقـ ،كؿـا قـال
تعــــــالك :ﱡ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱠ [ســــــقرة
إحزاب-]08:

***

( )8أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتاب :صالة الؿسافريـ وقصرها ،باب :جامع صالة الؾقؾ ومــ كـام طــف أو
مرض،280.8 ،ح(-)413
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املبخح األول
االستدالل بالتفشري اليبوي عيد املفشريً يف العصر احلديح
حـرص الؿػسـرون مــ السـؾػ والخؾـػ طؾـك آسـتدٓل بالتػسـقر الـبــقي يف
تػسقرهؿ ٔيات الؼرآن الؽريؿ ،إٓ ّ
أن استدٓلفؿ بف لؿ يؽـ طؾك درجة واحـدة 7لـذا
أردت أن أســؾط الضــقء يف هــذا الؿبحــث طؾــك تػــاوت كســب اســتدٓل الؿػســريـ
بالتػسقر الـبقي يف العصر الحديث ،مـ خالل طرض طدد مرات استدٓل كؾ مػسر
بالتػاسقر الـبقية التل ُأجريت طؾقفا الدراسة ،مع بقان درجتفا مـ الصحة والضـعػ،
والـقع الذي تـدرج تحتف-
وقد بؾغ طدد التػاسقر الـبقية التـل ُأجريـت طؾقفـا الدراسـة  820تػسـقر ًا كبقيـًا،
مـفا  53يف آيات مؽقة ،و 33يف آيات مدكقة-
وهذه التػاسقر الـبقية متػاوتة يف درجاهتا ،فؿـفـا الصـحقح ،وقـد بؾـغ طـدده 16
تػسقر ًا كبقيًا ،ومـفا الحسـ ،وقد بؾغ طدده  4تػاسقر كبقية ،ومـفا الضعقػ ،وقد بؾغ
طدده  62تػسقر ًا كبقيًا ،ورواية واحدة مقضقطة-
وهل متـقطة أيضًا يف مضؿقهنا ،فؿـفا مـا يتعؾـؼ ببقـان الؿعــك دون غقـره ،وقـد
بؾغ طدده  825تػسقر ًا كبقيًا ،ومـفا ما يتعؾؼ بالبقـان وإثبـات حؽـؿ فؼفـل ،وقـد بؾـغ
طدده  84تػسقر ًا كبقيًا ،ومـفا ما يتعؾؼ بالبقـان وإثبـات حؽـؿ طؼـدي ،أو أمـر غقبـل،
وقد بؾغ طدده  50تػسقر ًا كبقيًا-
واستدل الؿػسـرون بــ 58تػسـقر ًا كبقيـًا مــ مجؿـقع هـذه التػاسـقر الؿـذكقرة،
وتركقا آستدٓل هبا يف  48مقضعًا-
ثؿ أطؾؼ طؾك ذلؽ.
وسلذكر بداية تػصقؾ استدٓل كؾ مػسر بالتػسقر الـبقيّ ،
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طدد مرات
درجة الصحة والضعػ
آستدٓل
يف التػاسقر الـبقية
ِمـ ()485

م

الؿػسر

-8

الؼاسؿل

54

-0

محؿد رشقد
رضا

04

-5

السعدي

4

-1

سقد قطب

82

كقطفا

الؿؽل والؿدين

صحقحة

01

بقان الؿعـك

84

حسـة

0

البقان الػؼفل

6

ضعقػة

88

البقان ٕمر طؼدي
أو غقبل

88

صحقحة

81

بقان الؿعـك

85

حسـة

5

البقان الػؼفل

82

ضعقػة

82

صحقحة

4

صحقحة

82

ضعقػة

2

الؿؽل

الؿدين

الؿؽل

84

02

5

الؿدين
86

البقان ٕمر طؼدي
أو غقبل
بقان الؿعـك

0

البقان الػؼفل

8

البقان ٕمر طؼدي
أو غقبل

1

بقان الؿعـك

3

البقان الػؼفل

1

1
الؿؽل

الؿدين

الؿؽل

البقان ٕمر طؼدي
أو غقبل

411

الؿدين
2

0

2

5
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م

الؿػسر

طدد مرات
درجة الصحة والضعػ
آستدٓل
يف التػاسقر الـبقية
ِمـ ()485

كقطفا

الؿؽل والؿدين

صحقحة

52

بقان الؿعـك

06

حسـة

1

البقان الػؼفل

2

ضعقػة

84

البقان ٕمر طؼدي
أو غقبل

84

صحقحة

80

بقان الؿعـك

82

حسـة

0

البقان الػؼفل

1

ضعقػة

82

البقان ٕمر طؼدي
أو غقبل

82

صحقحة

85

بقان الؿعـك

3

حسـة

8

البقان الػؼفل

2

ضعقػة

5

البقان ٕمر طؼدي
أو غقبل

3

صحقحة

8

بقان الؿعـك

8

ضعقػة

8

البقان الػؼفل

8

صحقحة

2

بقان الؿعـك

1

البقان الػؼفل
البقان ٕمر طؼدي
أو غقبل

8

الؿؽل
-2

ابـ طاشقر

28

-3

الشـؼقطل

01

-4

الشعراوي

84

-5

ابـ طثقؿقـ

0

-6

أبق بؽر
الجزائري

4

الؿدين

الؿؽل

الؿدين

الؿؽل

ضعقػة

0
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الؿدين

0

الؿؽل
الؿدين
الؿؽل
الؿدين

05

05

81

82

2

80

8
8
0
2
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مـ خلل ما سبؼ يتضح ما يؾل:
,8بؾغ طدد التػاسقر الـبقيـة التـل اسـتدل هبـا الؿػسـرون  854تػسـقر ًا كبقيـًا يف
مجؿقع التػاسقر التل ُأجريت طؾقفا الدراسة-
,0قؾة استدٓل الؿػسريـ يف العصر الحديث بالتػسقر الـبقي ،فؼد بؾغ مجؿقع
التػاسقر الـبقية التل أجريت طؾقفا الدراسة  820تػسـقر ًا كبقيـًا ،وطـدد الؿػسـريـ 6
مػســريـ ،واســتدل هــمٓء بالتػســقر الـبــقي يف  854مقضــعًا ،مؿــا يعـــل ّ
أن كســبة
استدٓلفؿ بالتػسقر الـبقي  ،%85-3وهـل كسـبة ضـئقؾة جـد ًا ،خاصـة إذا مـا ُققركـت
هذه الـسبة مع استدٓٓت الؿتؼدمقـ بالتػسقر الـبقي-
وتػصقؾ كسب استدٓل همٓء الؿػسريـ بالتػسقر الـبقي طؾك الـحق التالل:
,8ابـ طاشقر-%55-2 :
,0الؼاسؿل-%01-5 :
,5محؿد رشقد رضا-%84-4 :
,1الشـؼقطل-%82-5 :
,2الشعراوي-%88-0 :
,3سقد قطب-%6-5 :
,4السعدي-%1-3 :
,5أبق بؽر الجزائري-%1-3 :
,6ابـ طثقؿقـ-%8-5 :
,5يعــد ابـــ طاشــقر مـــ أكثــر الؿػســريـ اســتدٓ ً
ٓ بالتػســقر الـبــقي يف العصــر
الحديث ،يؾقف الؼاسؿل-
ومــ الؿالحــظ يف هــذا الرتتقــب ّ
أن تػـاوت الؿػســريـ يف آســتدٓل بالتػاســقر
الـبقية يعقد أو ً
ٓ إلك صبقعة تػاسقرهؿ ،فؽؾؿا كان التػسقر مختصر ًا مجؿالً كـان أقـؾ
استدٓ ً
ٓ بالتػسقر الـبقي ،وأكثر حرصًا طؾك اكتؼاء التػاسـقر الـبقيـة الصـحقحة دون
غقرها ،أ ّما التػاسقر التل تتقسع يف بقان معــك أيـة فنكّفـا تـذكر تبعـًا لـذلؽ مـا يميـد
الؿعـك مـ أحاديث وتػاسقر كبقية ،وٓ تتؼقد بالصحقح ,غالبًا ،,وإكؿا تؼدمـف طؾـك
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غقره ،ويـبغل التـبقف أيضًا إلك ّ
أن قؾة استدٓل بعض الؿػسريـ بالتػسقر الـبقي يعقد
إلك طدم تػسقره لجؿقع سقر الؼرآن الؽريؿ-
,1لؿ يؼتصر اسـتدٓل الؿػسـريـ طؾـك التػاسـقر الـبقيـة الصـحقحة ،بـؾ شـؿؾ
الحسـة والضعقػة –أيضًا ،,إٓ ّ
أن استدٓلفؿ بالصحقح كان أكثر مـ غقره ،فؼد بؾغ
طدد الصحقح مـفا  883تػسقر ًا كبقيًا بـسبة  ،%30و 80تػسقر ًا كبقيـًا حســًا ،بـسـبة
 ،%3,22بقـؿا كان طدد الضعقػ  26تػسقر ًا كبقيًا ،بـسبة -%58,22
وبالؿؼاركة مع العدد الؽؾل لؾتػاسقر الـبقية التل ُأجريت طؾقفا الدراسة كجـد ّ
أن
التػاسقر الـبقية الضعقػة أكثر مــ الصـحقحة ،إٓ ّ
أن اسـتدٓل الؿػسـريـ بالصـحقح
كان أكثر مـ استدٓلفؿ بالضعقػ ،مؿا يدل طؾك حرصـفؿ طؾـك التػسـقر بالحـديث
الصحقح ،وطدم مخالػتف-
تـق َطت استدٓٓت الؿػسريـ بالتػاسـقر الـبقيـة بــاء طؾـك تــقع مضـامقـفا،
ّ ,2
فؾؿ تؼتصر طؾك كقع دون أخر ،وقد فاق استدٓلفؿ بالتػاسقر الـبقية الؿتعؾؼة ببقان
الؿعـك دون غقره إكقاع إخرى ،حقث اسـتدلقا هبـا يف  55مقضـعًا يف تػاسـقرهؿ،
مؿا يعـل أكّفا شؽؾت كسبة  %14مـ مجؿقع استدٓلفؿ بالتػاسقر الـبقية-
يؾل ذلؽ التػاسقر الـبقية الؿتعؾؼة بحؽؿ طؼدي أو أمر غقبل ،فؼد استدلقا هبا يف
 26مقضعًا يف تػاسقرهؿ ،مؿا يعـل أهنا شؽؾت كسبة  %58,3مـ مجؿقع اسـتدٓهؿ
بالتػاسقر الـبقية-
يؾل ذلؽ التػاسقر الـبقية الؿتعؾؼة بلمر فؼفل ،فؼد استدلقا هبا يف  12مقضعًا يف
مؿــــا يعـــــل أهنــــا شــــؽؾت كســــبة  %08,1مـــــ مجؿــــقع اســــتدٓلفؿ
تػاســــقرهؿّ ،
بالتػاسقر الـبقية-
وهــذا التػــاوت يف الؼؾــة والؽث ـرة راجــع يف إصــؾ إلــك تػــاوت ورودهــا طـــ
الـبل  ،فبالؿؼاركة مع العدد الؽؾـل لؾتػاسـقر الـبقيـة التـل ُأجريـت طؾقفـا الدراسـة
كجد ّ
أن التػاسقر التل اختصت ببقان الؿعـك ُتش ِّؽؾ العدد إكـرب يف التػاسـقر الـبقيـة،
يؾقفــا الؿتعؾؼــة بــلمقر طؼديــة غقبقــة ،يؾقفــا الؿتعؾؼــة بــلمقر فؼفقــة ،وهــذا مــا ضفــر يف
استدٓل الؿػسريـ بالتػسقر الـبقي-
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ومـ إمثؾة طؾك التػاسقر الـبقية الؿتعؾؼة ببقان الؿعـك دون غقره :مـا جـاء طــ
الـبــل  يف تػســقر ققلــف تعــالك :ﱡ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﱠ

مر بل طبد الرحؿـ بـ أبل سعقد
[التقبة ]825:طـ أبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ ،قالّ :
الخــدري ،قــال :قؾــت لــف :كقــػ ســؿعت أبــاك يــذكر يف الؿســجد الــذي أســس طؾــك
التؼقى؟ قال :قال أبل :دخؾـت طؾـك رسـقل اهلل  يف بقـت بعـض كسـائف ،فؼؾـت :يـا
رسقل اهلل ،أي الؿسجديـ الذي ُأسس طؾك التؼـقى؟ قـال :فلخـذ ك ّػـًا مــ حصـباء،
ثؿ قال« :هـق مسـجدكؿ هـذا» –لؿسـجد الؿديــة ،,قـال فؼؾـت:
فضرب بف إرضّ ،
()1

أشفد أكّل سؿعت أباك هؽذا يذكره -
ففذا التػسقر الـبقي جاء لبقان الؿعـك ،ولؿ يتعؾؼ بحؽؿ فؼفل ،أو أمـر طؼـدي،
أو غقبل-
ومـ إمثؾة طؾك التػاسقر الـبقية التل تبـ ّقـ الؿعــك ،وتثبـت حؽؿـًا طؼـديًا ،أو

أمر ًا غقبقًا :ما جاء طـ مسروق قال :سـللـا طبـد اهلل ,هـق ابــ مسـعقد  ,طــ هـذه
أيـــــــــــــــــــــــة :ﱡ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱠ[آل
طؿران ،]836:قال :أما إكّا قد سللـا طـ ذلؽ ،فؼال« :أرواحفؿ يف جقف صقر خضر،
ـؿ تــلوي إلــك تؾــؽ
لفــا قـاديــؾ معؾؼــة بــالعرش ،تســرح مـــ الجـــة حقــث شــاءت ،ثـ ّ
الؼـاديــؾ ،فــاصؾع إلــقفؿ رهبــؿ اصالطــة ،فؼــال :هــؾ تشــتفقن شــقئًا؟ قــالقا :أي شــلء
فؾؿـا رأوا
كشتفل وكحـ كسرح مـ الجـة حقث شئـا؟ فػعؾ ذلـؽ هبـؿ ثـالث مـراتّ ،
أكّفؿ لـ يرتكقا مـ أن يسـللقا ،قـالقا :يـا رب كريـد أن تـرد أرواحــا يف أجسـادكا حتـك
فؾؿا رأى أن لقس لفؿ حاجة تركقا»(-)2
كؼتؾ يف سبقؾؽ مرة أخرىّ ،
ففذا التػسقر الـبقي ب ّقـ معـك أية ،وأثبت أمر ًا غقبقًا يتعؾؼ بحقاة الشفداء-
( )8أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتاب :الحج ،باب :بقان ّ
أن الؿسجد الـذي أسـس طؾـك التؼـقى هـق مسـجد
الـبل  بالؿديـة ،8282.0 ،ح(-)8565
( )0أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتـاب :اإلمـارة ،بـاب :بقـان ّ
أن أرواح الشـفداء يف الجــة ،وأكّفـؿ أحقـاء طــد
رهبــؿ يرزقــقن ،8220.5 ،ح( -)8554وهــق حــديث مرفــقع ،قــال الـــقوي يف شــرح مســؾؿ:58.85

وهذا حديث مرفقع ،لؼقلف :إكّا قد سللـا طـ ذلؽ ،فؼال يعـل :الـبل 
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ومـ إمثؾة طؾك التػاسقر الـبقية التل تبـقـ الؿعــك ،وتثبـت حؽؿـًا فؼفقـًا :مـا
جــاء طــ كعــب بـــ ُطجـ َـرة  ،قــال :وقــػ طؾــل رســقل اهلل  بالحديبقــة ،ورأســل
يتفافت قؿالً ،فؼال« :يمذيؽ هقامؽ؟» ،قؾت :كعؿ ،قال« :فـاحؾؼ رأسـؽ» أو قـال:
«احؾــــــؼ» ،قــــــال :يفّ كزلــــــت هــــــذه أيــــــة :ﱡ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱠ
()1

[البؼرة ،]863:إلك آخرها ،فؼال الـبل « :صـؿ ثالثـة أيـام ،أو تصـدق ب َػ َـرق بـقـ
()2

ستة ،أو اكسؽ بؿا تقسر» -
ففذا التػسقر الـبقي ب ّقـ معـك أية ،وأثبت حؽؿـًا فؼفقـًا يف بقـان الؿـراد بػديـة
الؿريض الذي لؿ ُيتِّؿ الحج والعؿرة-

,3استدل الؿػسرون بـ  52تػسقر ًا كبقيـًا يف آيـات مؽقـة ،بـسـبة  ،%12,2و820
تػسقر ًا كبقيًا يف آيات مدكقة ،بـسبة -%21,2
وبالؿؼاركة مع العدد الؽؾل لؾتػاسقر الـبقية التل ُأجريت طؾقفا الدراسة كجد ّ
أن ما جـاء

مـفا يف أيات الؿؽقة كان أكثر مؿا جاء يف أيات الؿدكقـة ،إٓ ّ
أن اسـتدٓل الؿػسـريـ بؿـا
ورد يف أيات الؿدكقة كان أكثر مـ استدٓهؿ بؿا ورد يف أيات الؿؽقة-
ولعؾ هذا راجع إلك ّ
تـؿ الجؿـع مـفـا غقـر مؽتؿؾـة ،فؼـد كاكـت
أن بعض التػاسقر التل ّ

تػسقر ًا ٕجزاء مع ّقـة مـ الؼرآن ،وغالب ما ُترك مـ تػسقرها كان يف السقر الؿؽقة-
,4أكثر التػاسقر الـبقية التل استدل هبا الؿػسرون ،هل:

أ ,ما جاء طـ كعـب بــ طجـرة  ،قـال :وقـػ طؾـل رسـقل اهلل  بالحديبقـة،
ورأسل يتفافت قؿالً ،فؼال« :يمذيؽ هقامؽ؟» ،قؾت :كعؿ ،قـال« :فـاحؾؼ رأسـؽ»
( )8ال َػ َرق :بالتحريؽ مؽقال معروف بالؿديـة ،وهق ستة طشر رصالً ،وهق اثـا طشر ُمدّ ًا ،أو ثالثة آصـع طــد
أهؾ الحجاز -يـظر :الصحاح ،8212.1:مادة(فرق) 7الـفاية يف غريب الحديث وإثر-154.5:
( )0متػؼ طؾقف ،أخرجف البخاري يف صحقحف :كتاب :الؿحصر ،باب :ققلف تعـالك :ﱡ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﱠ ،ص ،018ح( ،)8581وباب :ققلف تعالك :ﱡ ﯲ ﯳ ﱠ،
وهــل إصعــام ســتة مســاكقـ ،ص ،010,018ح( ،)8582وبــاب :اإلصعــام يف الػديــة كصــػ صــاع،
ص ،010ح( ،)8583وباب :الـسؽ شاة ،ص ،010ح( 7)8584ومسؾؿ يف صحقحف :كتاب :الحج،
باب :جقاز حؾؼ الرأس لؾؿحـرم إذا كـان بـف أذى ،ووجـقب الػديـة لحؾؼـف ،وبقـان قـدرها,526.0 ،
 ،530ح(-)8028
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أو قــال« :احؾــؼ» ،قــال :يفّ كزلــت هــذه أيــة :ﱡ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱠ

[سقرة البؼرة ،]863:إلك آخرها ،فؼال الـبل « :صـؿ ثالثـة أيـام ،أو تصـدق ب َػ َـرق
()1

بقـ ستة ،أو اكسؽ بؿا تقسر» -
فؼــد اســتدل هبــذا التػســقر الـبــقي ســتة مـــ الؿػســريـ الــذيـ ُأجريــت طؾــقفؿ
الدراســة ،وهــؿ :الؼاســؿل ،ومحؿــد رشــقد رضــا ،وســقد قطــب ،وابـــ طاشــقر،
()2

والشعراوي ،وابـ طثقؿقـ -
ويظفر,واهلل أطؾؿ,أن حرص الؿػسريـ طؾك آسـتدٓل هبـذا التػسـقر الـبـقي
يعقد إلك أكّف جاء بقاكًا لؿا ُأجؿؾ يف أية ،وهق بقان لحؽؿ فؼفل ،وٓ سبقؾ إلك بقـان
الؿراد إٓ هبذا التػسقر الـبقي ،وهق تػسقر كبقي صحقح ،اتػؼ طؾقف الشقخان-
ب,ما جاء طـ طبادة بـ الصـامت  ،يف تػسـقر ققلـف تعـالك :ﱡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﱠ [الـساء ،]82:قال :قال رسقل اهلل « :خذوا طـل ،خذوا طـل ،قد جعؾ اهلل
()3

لفـ سبقالً ،البؽر بالبؽر جؾد مائة وكػل سـة ،والثقب بالثقب جؾد مائة ،والرجؿ» -
وهذا التػسقر اسـتدل بـف سـتة مــ الؿػسـريـ ،وهـؿ :الؼاسـؿل ،ومحؿـد رشـقد
()4

رضـا ،وســقد قطـب ،وابـــ طاشـقر ،والشـــؼقطل ،والشـعراوي  ،وهــق تػسـقر كبــقي
صحقح جاء بقاكًا لحؽؿ فؼفل ُأجؿؾ يف أية-
ج,ما جاء طـ طؼبة بـ طامر  ،قال :سؿعت رسقل اهلل  وهـق طؾـك الؿــرب،
يؼـقل :ﱡﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱠ [إكػـال« ]32:أٓ إن الؼـقة الرمــل ،أٓ إن
()5

الؼقة الرمل ،أٓ إن الؼقة الرمل» -
( )8سبؼ تخريجف :ص-121
( )0محاسـ التلويؾ 733.0:تػسقر الؿـار 7845.0:يف ضالل الؼرآن 7862.8:التحرير والتـقير7002.0:
تػسقر الشعراوي 7512.0:تػسقر العثقؿقـ-552.0:
( )5أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتاب :الحدود ،باب :حد الزكا ،8583.5 ،ح(-)8362
( )1محاسـ التلويؾ 715.5:تػسقر الؿـار 7524.1:يف ضالل الؼرآن 7266.8:التحرير والتـقير7041.1:
أضقاء البقان 7006.8:تػسقر الشعراوي-0226.1:
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتاب :اإلمارة ،باب :فضـؾ الرمـل والحـث طؾقـف ،وذ ّم مــ طؾؿـف ثـؿ كسـقف،

=
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وهــذا التػســقر اســتدل بــف ســتة مـــ الؿػســريـ ،وهــؿ :محؿــد رشــقد رضــا،
()1

والســعدي ،وابـــ طاشــقر ،والشـــؼقطل ،والشــعراوي ،وأبــق بؽــر الجزائــري  ،وهــق
تػسقر كبقي صحقح-
أ ّما التػاسقر الـبقية التل لؿ يستدل هبا أحد مـ الؿػسريـ ،والتل بؾغ طـددها
تػسقر ًا كبقيًا فلغؾبفا ضعقػة ،وٓ تتعؾؼ ببقان حؽؿ طؼدي أو فؼفـل ،وإكّؿـا هـل بقـان
لؾؿعـــك ،وهــذا الؿعـــك ُيؿؽـــ القصــقل إلقــف دون ذكــر التػســقر الـبــقي 7لقضــقحف
مخرجـف يف كتـب
ومقافؼتف ضاهر أيـة ،وغالبـًا مـا تؽـقن هـذه التػاسـقر الـبقيـة غقـر ّ
الحديث والتػسقر الؿشفقرة ،وبذلؽ ُيؿؽـ الؼقلّ :
إن طدم اسـتدٓل الؿػسـريـ هبـا
يعقد إ ّما إلك ضعػفا ،أو طدم طؾؿفؿ هبا-
ومـ التػاسقر الـبقية التل لؿ يستدل هبا أحد مـ همٓء الؿػسـريـ ،مـا جـاء طــ
أبـل ســعقد الخــدري  ،طــ الـبــل  يف ققلــف تعــالك :ﱡ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱠ
()2

[الحجر ،]42:قال« :لؾؿتػرسقـ» -
وهذا التػسقر الـبقي ضـاهر الؿعــك ،مقافـؼ لؾغـة ،كؿـا أكـف ٓ يرتتـب طؾقـف بقـان
حؽؿ طؼدي أو فؼفل ،وهق تػسقر كبقي ضعقػ-
وسقؽقن الحديث يف الؿبحثقـ الثاين والثالث طـ مـفج أكثر الؿػسريـ استدًٓٓ
بالتػسقر الـبقي يف العصر الحديث ،وهؿا :الؼاسؿل وابـ طاشقر.

***

=

 ،8200.5ح(-)8684
( )8تػســـقر الؿــــار 725.82:تقســـقر الؽـــريؿ الـــرحؿـ:ص 7501التحريـــر والتــــقير 722.82:العـــذب
الـؿقر 7823.2:تػسقر الشعراوي 71444.5:أيسر التػاسقر لؽالم العؾل الؽبقر-505.0:
( )0أخرجف أبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء 7058.82:والخطقب البغدادي يف تاريخ بغـداد ،585.1:ح(،)661
وإسـاده ضعقػٕ 7ن فقف محؿـد بــ كثقـر الؼرشـل -تـظـر ترجؿتـف يف :الجـرح والتعـديؾ736,35.5:
الؽامؾ يف ضعػاء الرجال-166,165.4:
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املبخح الجاىي
ميَج القامسي يف التعامل مع التفشري اليبوي ،واالستدالل بُ
يعد تػسقر محاسـ التلويؾ لؿملػف محؿد جؿال الديـ الؼاسؿل مـ أشـفر التػاسـقر يف
العصر الحديث ،ألػف يف فرتة شبابف طام 8583هـ ،حقـ كان طؿره  55سـة-
وقــد افتــتح تػســقره بؿؼدمــة مفؿــة طـقهنــا بـــ :تؿفقــد خطقــر يف ققاطــد التػســقر،
وضــؿـفا أمــقر ًا كثقــرة مـفــا :أســباب الـــزول ،والـاســخ والؿـســقخ ،وآستشــفاد
ّ
باإلسرائقؾقات ،وغقرها-
وطرف الؼاسؿل بؽثرة كؼؾف طـ الؿتؼدمقـ مـ الؿػسريـ والػؼفاء وغقرهؿ ،إٓ
ُ
أن كؼؾف كان طـ معرفة وطؾؿ-
وكـــان لؾؼاســـؿل طـايـــة بتػســـقر الؼـــرآن بـــالؼرآن وبالســــة وبـــلققال الصـــحابة
والتابعقـ ،كؿـا كاكـت لـف طـايـة بـالـقاحل الؾغقيـة والبالغقـة ،والؼـراءات الـقاردة يف
أية ،وطـايتف بالتػسقر الـبقي ضاهرة ،حقث كان يحرص طؾك ذكـره ،وتؼديؿـف طؾـك
غقرهّ 7
ٕن ققلف , إذا ثبتُ ٓ ,يعارض بغقره ،وقد أقـر بـذلؽ حـقـ قـال يف تعؾقؼـف
طؾك أحد التػاسقر الـبقية :فنن ما قال رسقل اهلل ُ ٓ يعارض بؼـقل غقـره ،وهـق ٓ
()1

يؼقل إٓ الحؼ -
ضـؿـ مؼدمـة تػسـقره طـدة
ومؿا يـدل طؾـك طـايتـف بالســة يف تػسـقر الؼـرآن أكـف ّ
فصقل تتحدث طـ السـة الـبقية ،وأهؿقتفا يف التػسقر ،ومـفا :مدخؾ الســة يف تبقـقـ
()2

الؽتاب ،ورتبة السـة التلخر طـ الؽتاب ،وأهنا تػصقؾ مجؿؾف ،وقاضقة طؾقف -
و َك َؼؾ هذه الػصقل طـ الشاصبل يف الؿقافؼات كؿا هل طادتـف يف مقاضـع كثقـرة
مـ تػسقره ،حقث كان ُيؽثر مـ الـؼؾ طـ العؾؿاء ،وجريًا طؾك هذه العـادة فؼـد أكثـر
مـ كؼؾ إحاديث ،فؽان يذكر إحاديث التل تتعؾؼ بتػسـقر أيـة أحقاكـًا ،ويسـفب
يف ذكر بعض إحاديث التـل ٓ صـؾة لفـا بؿقضـقع أيـة يف أحقـان أخـرىّ ،
فؼـؾ أن
( )8محاسـ التلويؾ-242.6:
( )0محاسـ التلويؾ-822 ،68.8:
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تخؾق صػحات تػسقره مـ ذكر حديث طـ الـبل  ،سقاء أتعؾـؼ بؿقضـقع أيـة أم
ٓ ،وترجع هذه الؿقزة التل امتاز هبا الؼاسؿل إلك معرفتف بالحديث ،وصـقل باطـف يف
طؾقمف ،فالؼاسؿل إن أردكا تحديـد تخصصـف والعؾـؿ الـذي بـرع فقـف فـؼـقل هـق طؾـؿ
()1

الحديث -
وقبؾ الحديث طـ مـفج الؼاسؿل يف التػسقر الـبقي أذكر تػصقالً لعدد التػاسقر
()2

الـبقية التل استدل هبا ،والتل ترك آستدٓل هبا ،مع بقان درجتفا مـ الصحة -
م

درجة التػسقر
الـبقي

صريؼة تعامؾ الؿػسر مع التػسقر الـبقي

طدد التػاسقر
الـبقية

8

صحقح

استدل بف ،وحؿؾ معـك أية طؾقف

05

0

صحقح

استدل بف ،وخالػف

8

5

صحقح

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بؿثؾف

4

1

صحقح

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

81

2

صحقح

لؿ يستدل بف ،وخالػف

1

3

حسـ

استدل بف ،وحؿؾ معـك أية طؾقف

0

4

حسـ

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بؿثؾف

8

5

حسـ

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

1

6

ضعقػ

استدل بف ،وفسر أية بؿثؾف

5

82

ضعقػ

استدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

4

88

ضعقػ

استدل بف ،وخالػف

8

80

ضعقػ

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بؿثؾف

02

( )8مـــفج الؼاســؿل يف تػســقره محاســـ التلويــؾ (دراســة تحؾقؾقــة وكؼديــة) ،لعبــد الــرحؿـ الجؿــؾ ،بحــث
مـشقر يف مجؾة الجامعة اإلسالمقة ،الؿجؾد الحادي طشر ،العدد إول ،ص-880
ً
( )0هذه اإلحصائقة لؾتػاسـقر الـبقيـة التـل أجريـت طؾقفـا الدراسـة ،والتـل بؾـغ طـددها  820تػسـقرا كبقيـًا،
اختؾػت أكقاطفا ودرجاهتا مـ الصحة-
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م

درجة التػسقر
الـبقي
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صريؼة تعامؾ الؿػسر مع التػسقر الـبقي

طدد التػاسقر
الـبقية

85

ضعقػ

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

21

81

ضعقػ

لؿ يستدل بف ،وخالػف

82

82

مقضقع

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

8

بـاء طؾك ما سبؼ تتضح طدة أمقر أهؿفا:
,8حرص الؼاسؿل طؾك آستدٓل بالتػسقر الـبقي ،والتػسقر بف,إذا صح-,
,0قؾة التػاسقر الـبقية التل استدل هبا ،سقاء أكاكت مؼبقلة أم ضعقػة ،فؼـد بؾـغ
مجؿقع التػاسقر الـبقية التل ذكرها  54حديثًا ،مـفا  03حديثًا مؼبق ً
ٓ ،و 88حديثًا
ضــعقػًا ،وهــذا يــدل أيضــًا طؾــك ّ
أن اســتدٓلف بالصــحقح كــان أكثــر مـــ اســتدٓلف
بالضعقػ-
,5لؿ ُيخالػ معـك التػسقر الـبقي إٓ يف مقاضع قؾقؾة,سقاء أسـتدل بـف أم لـؿ
يستدل ،,وقد بؾغ طدد هذه الؿقاضع  83مقضعًا-
,1حرصف طؾك حؿؾ أية طؾك طؿقمفا ،سقاء أثبت طـده فقفا تػسـقر كبـقي أم
لؿ يثبت-

ويؿؽـ الحديث طـ مـفج الؼاسؿل يف التعامؾ مع التػسقر الـبقي فقؿا يؾل:
ُ
أوًٓ :مـفجف العام يف التعامؾ مع التػسقر الـبقي.
ويتؿثؾ فقؿا يؾل:
,8الحرص طؾك ذكر التػاسقر الـبقية القاردة يف الصحقحقـ-
,0طزو التػاسقر الـبقية إلك مـ أخرجفا ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر ققلف تعـالك:
ﱡ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱠ [آل طؿــــران،]836:
قال :وأخرج مسؾؿ طـ مسروق قال :سللـا طبد اهلل طـ هذه أية :ﱡ ﮔ ﮕ ﮖ
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﱠ ،فؼال :أما إكا قد سللـا طـ ذلؽ ،فؼال---

()2( )1

-

,5كثرة الـؼؾ طـ الؿتؼدمقـ ,وسقليت تػصقؾ ذلؽ-,
,1طدم آستطراد يف ذكر صرق إحاديث والتػاسقر الـبقية وكؼدها ،وآكتػـاء
أهؿ الؿصادر التل تػقد يف مثؾ هذا ،ومـ ذلؽ ققلـف :وقـد بسـط صـرق
باإلحالة إلك ّ
()3

هذا الحديث مع أحؽام الخؾع اإلمام ابـ كثقر يف تػسقره  ،وكـذا شـؿس الـديـ ابــ
()4

()5

الؼقؿ يف زاد الؿعاد  ،فؾتـظر َثؿ ْف  ،وققلف :روى إئؿة هاهـا آثار ًا كثقرة ،كليت مـفا
()6
طؾك جقامعفا -
,2ترك الرتجقح بالتػاسقر الـبقية ،والتعؾقؼ طؾقفا ،ولعؾ هذا يعـقد إلـك مـفجـف
مؿـ قبؾـف ،فرتجقحاتـف بالتػاسـقر الـبقيـة َ
كؼـؾ أكثرهـا طــ
الذي اطتؿد فقف طؾك الـؼؾ ّ
غقره مـ الؿػسريـ-
,3طــدم تخصــقص أيــة بالتػســقر الـبــقي الــقارد فقفــا,إن أمؽـــ حؿؾفــا طؾــك
العؿقم ،,ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر ققلـف تعـالك :ﱡ ﯨ ﯩ ﱠ [الؿائـدة :]56:لـؿ
يبـقـ يف أيــة حــد الؽســقة وصــػتفا ،فالقاجــب حقـئــذ الحؿــؾ طؾــك مــا يـطؾــؼ طؾقــف
اســؿفا---وروى ابـــ مردويــف طـــ طائشــة طـــ رســقل اهلل  يف ققلــف تعــالك :ﱡﯨ
()8

()7

ﯩﱠ ،قال« :طباءة لؽؾ مسؽقـ»  ،قال ابـ كثقـر :حـديث غريـب  ،أقـقلٓ :
()9

يخػك آحتقاط وإخذ بإكؿؾ وإفضؾ يف اإلصعام والؽسقة -
( )8سبؼ ذكره وتخريجف :ص-125
( )0محاسـ التلويؾ-123.0:
( )5تػسقر الؼرآن العظقؿ-385,382.8:
( )1زاد الؿعاد-842,841.2:
( )2محاسـ التلويؾ-855.0:
( )3محاسـ التلويؾ-516.2:
( )4أخرجف ابـ مردويـف,كؿـا يف تػسـقر ابــ كثقـر ،843.5:,وإســاده شـديد الضـعػٕ 7ن فقـف مؼاتـؾ بــ
سؾقؿان ،وهق مـرتوك -تـظـر ترجؿتـف يف :الجـرح والتعـديؾ 722,121.5 :هتـذيب الؽؿـال يف أسـؿاء
الرجال-128,151.05:
( )5تػسقر الؼرآن العظقؿ-843.5:
( )6محاسـ التلويؾ-056.1:
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ويـؼؾ أيضًا أققال العؾؿاء الدالة طؾك تؼديؿ العؿقم ،ومـ ذلـؽ ققلـف يف تػسـقر
ققلف تعالك :ﱡﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱠ [إكعام :]826:وحؿؾ بعضفؿ أيـة
طؾك أهؾ البدع وأهؾ الشبفات وأهؾ الضاللة مـ هذه إمة ،وآخر طؾـك الخـقارج،
()1

وأسـدوا يف ذلـؽ حـديثًا رفعـقه  -قـال ابــ كثقـر :وإســاد ذلـؽ ٓ يصـح ،ثـؿ قـال:
والظاهر أن أية طامة يف كؾ مـ فارق ديـ اهلل وكان مخالػًا لف

()3( )2

-

و ُيؿؽـــ الؼــقل إن الؼاســؿل كــان يؿقــؾ يف تػســقره إلــك العؿــقم دون خــقض يف
التػصقالت التل ٓ ُتػقد يف بقان الؿعـك-
,4طدم العـاية بتحؾقؾ التػسقر الـبقي-
,5طدم آستـاد طؾك التػسقر الـبقي الضعقػ يف بقان إمقر الغقبقة ،والتققـػ
يف تعققـفا إذا لؿ يثبت دلقؾ يف ذلؽ ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر ققلـف تعـالك :ﱡ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﱠ [الزمـــر ،]35:قـــال :وقـــال
()4

قتادة :قد استثـك اهلل ،واهلل أطؾؿ إلك ما صارت ُثـْ َق ُتف  ،وهـذا هـق القجـف 7إذ ٓ يصـار
()5

إلك بقان الؿبفؿات إٓ بؼاصع -
()6

وقد ورد يف هذه أية تػسقر كبقي ،إٓ أكّف لؿ يصح -
,6قؾة آستدٓل بإحاديث والتػاسقر الـبقية يف السقر الؿؽقة ،والتـل وقعـت
يف هناية الؿصحػ يف الرتتقب ،فؼد ّ
قؾ استدٓلف يف هذه السقر طـ استدٓلف يف السقر
القاقعة يف بداية الؿصحػ-
( )8ويؼصد بذلؽ حديث أبل أمامة  ،طـ الـبل  يف هذه أية قـال« :هـؿ الخـقارج» -أخرجـف ابــ أبـل
حاتؿ يف تػسقره ،8506.2:ح( ،)5822وذكر ابـ كثقر –كؿا سقليت,أن إسـاده ٓ يصح-
( )0تػسقر الؼرآن العظقؿ-544.5:
( )5محاسـ التلويؾ-228.1:
( )1أخرجف الطربي يف تػسقره-025.02:
( )2محاسـ التلويؾ-063.5:
( )3ورد يف بعض الروايات ّ
أن الؿستثـك هؿ الؿالئؽة ،ويف بعضفا أكّفؿ الشـفداء ،وهـذه الروايـات أخرجفـا
الطربي يف تػسقره ،022,021.02:والحاكؿ يف مستدركف :كتاب :التػسقر-025.0 ،
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,82طــدم آلتــزام بطريؼــة واحــدة يف طــرض التػســقر الـبــقي ،فقؼدمــف أحقاكــًا،
ويمخره يف بعض الؿقاضع ،وقد يمجؾ ذكره إلك الؿسائؾ والتـبقفات التل يخـتؿ هبـا
تػسقر أية-

ثاكق  :كؼقلف الؿتعؾؼة بالتػسقر الـبقي.
ُطرف الؼاسؿل –كؿا تؼدّ م ,بؽثرة كؼقلف طـ الؿتؼـدمقـ ،وبــاء طؾـك ذلـؽ فؼـد
كان ُيؽثر مـ كؼؾ ما يتعؾؼ بالتػاسقر الـبقية مـ كتبفؿ ،دون تحؾقؾ أو تعؾقؼ طؾـك مـا

كؼؾف طـفؿ,غالبًا ،,إٓ يف مقاضع قؾقؾة فنكف ُيع ّؼب طؾك ما كؼؾـف ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف

تػسقر ققلف تعالك :ﱡ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱠ [إطـراف ،]58:قـال :وقـد
روى الحافظ ابـ مردويف مـ حديث سعقد بـ بشـقر وإوزاطـل طــ قتـادة طــ أكـس
()1

مرفقطًا« :أهنا كزلت يف الصالة يف الـعال»  ،وكذا أخرجف أبق الشقخ طــف ،وطــ أبـل
()2

هريرة مثؾف ،قال ابـ كثقر :ويف صحتف كظر ,واهلل أطؾـؿ ، ,قؾـت ٓ :كظـرٕ 7ن ذلـؽ
مؿا تشؿؾف الزيــة ،وقـد أسـؾػـا يف الؿؼدمـة أن قـقلفؿ :كزلـت يف كـذا ٓ يؼصـد بـف أن
حؽؿ أية مخصقص بف ،بؾ مخصقصة بـقطف ،فتعؿ ما أشبفف ،فتـذكّر ،وإحاديـث
()3

يف مشروطقة الصالة يف الـعؾ كثقرة جد ًا -
ففـا ك ّبف الؼاسؿل طؾك ّ
أن معـك الحديث صحقح ،وإن كان يف إســاده كظـر ،ولـؿ
ِ
يؽتػ بؿا ذكره ،وإ ّكؿا أ ّيد التػسقر الـبقي بعدة أحاديث تمكد صحة الصالة بالـعـال،
وأ ّيده أيضًا بؼقاطد التػسقر-
وامتازت هذه الـؼقل بعدة مزايا ،أهؿفا:
,8إماكة العؾؿقة ،فؽان ٓ يـؼؾ مؿـ سبؼف إٓ بعد العزو إلقف-
ُ ,0حسـ آكتؼاء يف الـؼؾ ،فؽان يذكر أبؾغ طبـارات العؾؿـاء يف تحؾقـؾ التػسـقر
( )8أخرجـف العؼقؾـل يف الضـعػاء الؽبقــر 7810.5:وابــ طسـاكر يف تـاريخ دمشــؼ ،530.53:ح(،)4533
 ،852.28ح( ،)3204وذكر ابـ كثقر –كؿا سقليت ,أن يف صحتف كظر-
( )0تػسقر الؼرآن العظقؿ-122.5:
( )5محاسـ التلويؾ-56.2:
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الـبقي والتعؾقؼ طؾقف ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسـقر ققلـف تعـالك :ﱡ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﱠ [البؼـــرة ]863:بعـــد ذكـــر التػســـقر الـبـــقي
()1

القارد فقفا  :ولؿا كان لػظ الؼرآن يف بقان الرخصة ،جاء بإسفؾ فإسـفؾ ،ولؿـا
أمر الـبل  كعب بـ طجرة بذلؽ أرشده أو ً
ٓ إلك إفضؾ فؼـال« :أمـا تجـد شـاة؟»
ٌ
حسـ يف مؼامف ،وهلل الحؿد والؿـّة أفاده ابـ كثقر
فؽؾ
ٌ

()4( )3( )2

-

ومـ إمقر التل حرص طؾك كؼؾفا مؿـ سبؼف مـ الؿػسريـ:
,8كؼــؾ مــا ورد طـــفؿ يف بقــان أهؿق ـة التػســقر الـبــقي ،ومـــ ذلــؽ ققلــف :قــال
الشفاب :وإول هق تػسقر الـبل  ،فقـبغل آقتصار طؾقف

()6( )5

-

,0كؼؾ ترجقحفؿ بالتػاسقر الـبقية ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر ققلف تعـالك :ﱡﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﱠ [إكعـــام :]45:قـــال ابــــ كثقـــر :والصـــحقح أن الؿـــراد
()7

بـﱡﯸﯹ ﱠ الؼرن الذي يـػخ فقف إسـرافقؾ  ، وهؽـذا قـال ابــ جريـر :الصـقاب
طـدكا ما تظاهرت بف إخبار طـ رسقل اهلل  أكف قال« :إن إسرافقؾ قد التؼؿ الصقر،
( )8طـ طبد اهلل بـ معؼؾ ،قال :جؾست إلك كعب بـ طجرة  ،فسللتف طـ الػدية ،فؼال :كزلـت يفّ خاصـة،
وهل لؽؿ طامة ،حؿؾت إلك رسقل اهلل  والؼؿؾ يتـاثر طؾك وجفل ،فؼال« :ما كـت أرى القجع بؾـغ
بؽ ما أرى  ,أو ما كـت أرى الجفد بؾغ بؽ ما أرى  ,تجد شاة؟» فؼؾت ،ٓ :فؼال« :فصؿ ثالثـة أيـام،
أو أصعـؿ ســتة مســاكقـ ،لؽــؾ مســؽقـ كصــػ صــاع» -ســبؼ تخريجــف :ص ،121وهــذا الؾػــظ أخرجــف
البخاري يف صحقحف :كتاب :الؿحصر ،باب :اإلصعام يف الػدية كصػ صاع ،ص ،010ح(-)8583
( )0تػسقر الؼرآن العظقؿ-253.8:
( )5محاسـ التلويؾ-33.0:
( )1ك ّبف الدكتقر طبد الرحؿـ الشفري يف مؾتؼك أهؾ التػسقر طؾك جقدة كؼقٓت الؼاسـؿل يف تػسـقره فؼـال:
وبدراســة أمثــال هــذه الـؼــقل الشــافقة كجــد أهنــا لــؿ ُتســؼ جزافــًا ،وإكؿــا خضــعت لػحــص وتلمــؾ
واستقعاب ،ثؿ ترجقح واختقار ،فالؼارئ الؿتعجؾ يظـ الؿػسر قد كؼؾ ما أمامف دون جفد كبقـر ،وهـذا
طؿؾ قؾ مـ يحسـف كالؼاسؿل - 
يـظرhttps://vb.tafsir.net/tafsir /#.WgX n iCzIU :
( )2حاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي-502.1:
( )3محاسـ التلويؾ-562.2:
( )4تػسقر الؼرآن العظقؿ-058.5:
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()1

وحـك جبفتف يـتظر متك يممر فقـػخ»  -وروى اإلمـام أحؿـد طــ طبـد اهلل بــ طؿـرو
قال :إن أطرابقًا سلل الـبل  طـ الصقر ،فؼال« :قـرن يــػخ فقـف»( ،)2ورواه أبـق داود
والرتمذي والحاكؿ طـف أيضًا(-)4( )3
ويف كؼؾف لرتجقحاهتؿ طؾك التػاسقر الـبقية دون تعؾقؼ دٓلة طؾك مقافؼتـف لفـؿ,
واهلل أطؾؿ-,
,5كؼؾ ما ورد طـفؿ مـ ر ّد لبعض التػاسـقر الـبقيـة ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف تػسـقر
ققلــف تعــالك :ﱡﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﱠ [إطــراف ،]840:قــال:
وأما إخبـار الؿرويـة يف إخـراج الذريـة مــ صـؾب آدم  ،وتؽؾقؿـف تعـالك إيـاهؿ
حسـ إسـاده مـفـا
وكطؼفؿ ،ثؿ إطادهتؿ إلك صؾب أبقفؿ ،فغقر صحقحة اإلسـاد ،وما ُ
فغقر صريح يف ذلؽ ،بؾ هق أقرب إلك ألػاظ أية ،كؿا بقـف الحافظ ابـ كثقر

()6( )5

-

,1كؼؾ ما ورد طـفؿ مـ تقفقؼ بقـ التػاسقر الـبقية وما يظفر تعارضـف معفـا مــ
إحاديث الصحقحة ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر ققلف تعـالك :ﱡ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﱠ [إكعــام ،]825:قــال :ذهــب الجؿفــقر إلــك أن
الؿراد بالبعض يف أية هق صؾـقع الشـؿس مــ مغرهبـا ،كؿـا يف حـديث الصـحقحقـ
( )8أخرجف الطربي يف تػسقره ،512.6:وهذا الحديث أخرجف أيضًا الرتمذي يف ســف :كتاب :صػة الؼقامة
والرقــائؼ والــقرع طـــ رســقل اهلل  ،بــاب :مــا جــاء يف شــلن الصــقر ،ص ،215ح( ،)0158وقــال:
حديث حسـ  ،وصححف إلباين-
( )0أخرجف أحؿد يف مسـده ،182 ،25.88:ح( ،)3522,3224وقال محؼؼق الؿسـد :إسـاده صـحقح،
رجالف ثؼات -
( )5أخرجف أبق داود يف ســف :كتاب :السـّة ،باب :يف ذكر البعث والصقر ،ص ،524ح( 7)1456والرتمذي
يف ســــف :كتــاب :صــػة الؼقامــة والرقــائؼ والــقرع طـــ رســقل اهلل  ،بــاب :مــا جــاء يف شــلن الصــقر،
ص ،214ح( ،)0152ويف كتــاب :التػســقر ،بــاب :ومـــ ســقرة الزمــر ،ص ،455ح( ،)5011وقــال:
حديث حسـ  ،وصححف إلباين 7وأخرجف الحاكؿ يف مسـتدركف :كتـاب :التػسـقر،223 ،153.0 ،
وقال :هذا حديث صحقح اإلسـاد ،ولؿ يخرجاه  ،ووافؼف الذهبل-
( )1محاسـ التلويؾ-565.1:
( )2تػسقر الؼرآن العظقؿ-223.5:
( )3محاسـ التلويؾ-085.2:
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كقرة بـت خالد العرفج

()1

السابؼ  ،وٓ يؼـال يخـالػ ذلـؽ حـديث مسـؾؿ« :ثـالث إذا خـرجـ ٓ يـػـع كػسـًا
()2

إيؿاهنا» ،الحـديث  -ويف ثبـقت ذلـؽ بخـروج الـدجال كظـرٕ 7ن كـزول طقسـك 
بعده ،ويف زمــف خقـر كثقـر دكقـقي وأخـروي ،فاإليؿـان مؼبـقل وقتئـذٕ ،كـا كؼـقلٓ :
مـافاة 7وذلـؽ ٕن الـبعض يف أيـة ،إن كـان طـدة آيـات فطؾـقع الشـؿس هـق آخرهـا
الؿ َع ـقـ يف
الؿتحؼــؼ بــف طــدم الؼبــقل ،وإن كــان إحــدى آيــات ،ففــق محؿــقل طؾــك ُ
()3

الحديثٕ 7كف أطظؿفا ،كذا يف العـاية  -قال ابـ ططقة :إذا أخرب الـبل  بتخصـقص
ماكع الؼبقل بالطؾقع ،يف الحديث الصحقح ،لؿ يجـز العـدول طــف ،وتعـقـ أكـف معــك
أية ،اكتفك

()5( )4

-

,2كؼؾ ما ورد طـفؿ مـ الجؿـع بـقـ ضـاهر أيـات وإحاديـث وأثـار ،ومــ
ذلــؽ ققلــف يف تػســقر ققلــف تعــالك :ﱡ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱠ

[إحــزاب :]55:قــال ابـــ كثقــر :وهــذا آحتؿــال أرجــح ،جؿعــًا بــقـ الؼــرآن
وإحاديث الؿتؼدمة ,إن صحت ،,فنن يف بعض أساكقدها كظر ًا

()7( )6

-

,3كؼؾ ما ورد طـفؿ يف كؼد أساكقد التػاسقر الـبقيـة ،وبقـان درجتفـا ،ومــ ذلـؽ
( )8طـ أبل هريرة  ،قال :قال رسقل اهلل  ٓ« :تؼقم الساطة حتك تطؾع الشؿس مـ مغرهبا ،فنذا صؾعت
ورآها الـاس آمــقا أجؿعـقن ،وذلـؽ حـقـ ٓ يـػـع كػسـًا إيؿاهنـا» ،ثـؿ قـرأ أيـة -متػـؼ طؾقـف ،أخرجـف
البخـــاري يف صـــحقحف :كتـــاب :تػســـقر الؼـــرآن ،بـــاب :ﱡ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱠ ،ص ،353ح(7)1353
ومسؾؿ يف صحقحف :كتاب :اإليؿان ،باب :الزمـ الذي ٓ ُيؼبؾ فقف اإليؿان ،854.8 ،ح(-)824
( )0طـ أبل هريرة  ،قال :قال رسقل اهلل « :ثالث إذا خرجـ ٓ يـػع كػسًا إيؿاهنـا لـؿ تؽــ آمــت مــ
قبؾ ،أو كسبت يف إيؿاهنا خقر ًا :صؾقع الشؿس مـ مغرهبا ،والدجال ،ودابة إرض» -أخرجف مسـؾؿ يف
صحقحف :كتاب :اإليؿان ،باب :الزمـ الذي ٓ ُيؼبؾ فقف اإليؿان ،855.8 ،ح(-)825
( )5حاشقة الشفاب( ،طـاية الؼاضل وكػاية الراضل طؾك تػسقر البقضاوي)-818.1:
( )1الؿحرر القجقز-228,222.5:
( )2محاسـ التلويؾ-214.1:
( )3تػســقر الؼــرآن العظــقؿ ،182.3:وقــد ذكــر ابـــ كثقــر يف هــذه أيــة طــدة روايــات بعضــفا يجعــؾ أزواج
رجح ّ
أن الؿراد بإهؾ أزواج الـبـل  مـع آلـف 7جؿعـًا
ثؿ ّ
الـبل  مـ أهؾ بقتف ،وبعضفا يـػل ذلؽّ ،
بقـ الؼرآن والروايات القاردة-
( )4محاسـ التلويؾ-36.5:
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ققلـــف يف تػســـقر ققلـــف تعـــالك :ﱡﭱ ﭲ ﭳ ﱠ [التقبـــة ،]5:قـــال :قـــال ابــــ
الؼقؿ---:ويف ســ أبل داود بلصح إسـاد ،أن رسقل اهلل  ،قال« :يـقم الحـج إكـرب
يقم الـحر»

()3( )2( )1

-

ثالث  :جقاكب وردت يف تعامؾف مع التػسقر الـبقي ولؿ تؽـ مـفج طام يف تػسقره.
لؽؾ مػسـر مــفج يسـقر طؾقـف يف كتابـف ،إٓ أن هــاك بعـض إمـقر تـرد يف كتـب
الؿػسريـ ،وٓ ُيؿؽـ اطتبارها مـفجًا طا ًّمـا لؾؿػسـر 7لؽـقن الؿػسـر ٓ يؾتـزم هبـا يف
جؿقع مقاضع كتابف أو ج ّؾفا ،وهق الؿؼصقد هـا-

ويؿؽـ تؼسقؿ ما ورد طـف يف ذلؽ إلك قسؿقـ:
ُ
إول :الؿقاضع التل ترك فقفا آسـتدٓل بالتػسـقر الـبـقي ،وقـدم غقـره طؾقـف،
وتر ُكف لالستدٓل بف يف هذه الؿقاضع قد يعقد إلك طدم طؾؿـف بـف ،أو إلـك ضـعػف ،أو
غقرها مـ إسباب-
الثاين :الؿقاضع التل استدل فقفا بالتػسقر الـبقي-
فؿـ إول:
,8آقتصار طؾـك ذكـر أثـار الـقاردة طــ الصـحابة والتـابعقـ يف أيـة ،والتـل
فسرت أية بؿثؾ تػسقر الـبل  ،دون اإلشارة إلك التػسقر الـبقي ،ومـ ذلؽ ققلف
يف تػســـــقر ققلـــــف تعـــــالك :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﱠ [ســـــقرة
الؿائدة ،]63:قال :والؿشفقر طـف,أي طـ ابــ طبـاس  ,أن صـقده مـا أخـذ مــف
حقًا ،وصعامف ما لػظف مقتًا ،قال ابـ كثقر :وهذا روي طـ أبل بؽر الصديؼ وزيـد بــ
ثابــــت وطبــــد اهلل بـــــ طؿــــر وأبــــل أيــــقب إكصــــاري  ،وطـــــ غقــــر واحــــد

( )8أخرجف أبق داود يف ســف :كتاب :الؿـاسؽ ،باب :يقم الحج إكـرب ،ص ،556ح( 7)8612وابــ ماجـف
يف ســف :كتاب :الؿـاسؽ ،باب :الخطبة يقم الـحر ،ص ،284ح( ،)5225وصححف إلباين-
( )0زاد الؿعاد-22.8:
( )5محاسـ التلويؾ-515.2:
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مـ التابعقـ

()2( )1

كقرة بـت خالد العرفج

()3

وقــد ورد يف أيــة تػســقر كبــقي يبــقـ الؿــراد مـــ ققلــف :ﱡ ﭕ ﱠ  ،إٓ ّ
أن
الؼاسؿل اكتػك بذكر أققال السؾػ دون ذكر التػسقر الـبقي-
,0آكتػاء بشفرة التػسقر الـبقي طـ التـصقص طؾقف ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر
ققلـــف تعـــالك :ﱡﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﱠ [سو و ال اتحة :و و  :]7ثـــؿ إن الؿـــراد
بالؿغضقب طؾقفؿ والضالقـ كؾ مــ حـاد طــ جـادة اإلسـالم مــ أي فرقـة وكحؾـة،
وتعققـ بعض الؿػسريـ فرقة مـفؿ مــ بـاب تؿثقـؾ العـام بلوضـح أفـراده وأشـفرها،
وهذا هق الؿراد بؼقل ابـ أبل حاتؿ ٓ :أطؾؿ بقـ الؿػسريـ اختالفًا يف أن الؿغضقب
طؾقفؿ القفقد ،والضالقـ الـصارى

()5( )4

-

ومعؾـقم ّ
أن الـبـل  فسـر ﱡ ﭰ ﭱ ﱠ بـالقفقد ،وﱡ ﭳ ﱠ بالـصـارى
()6

يف حديث طدي بـ حاتؿ  ، وٓ يخػك طؾقف مثؾ هذا التػسقر الـبقي ،إٓ أكّف طدل
طـ التصريح بف ،واكتػك باإلشارة إلك إجؿاع الؿػسريـ طؾك تػسقر أية بؿثؾ تػسقر
ثؿ ك ّبف إلك ّ
أن أية طؾك طؿقمفا ،وٓ ُتؼ ّقد بؿا ُذكر-
الـبل ّ ،
,5تؼديؿ إحاديث الصحقحة غقـر الصـريحة طؾـك التػاسـقر الـبقيـة الضـعقػة،
بآكتػاء بذكر الصحقح غقر الصريح دون ذكر التػسقر الـبقي الضـعقػ ،ومــ ذلـؽ
مـــا جـــاء يف تػســـقره لؼقلـــف تعـــالك :ﱡﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﱠ [ســـقرة
الطالق ]1:بعد كؼؾف لؽالم الطربي الدال طؾك أن أية طامـة يف الؿطؾؼـات والؿتـقىف
( )8تػسقر الؼرآن العظقؿ-864.5:
( )0محاسـ التلويؾ-022,021.1:
( )5طـ أبل هريرة  ،قـال :قـال رسـقل اهلل  :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﱠ ،قـال:
«صعامف :ما لػظف مقتًا ففق صعامف» -أخرجف الطربي يف تػسقره ،452.5:وإسـاده صحقح-
( )1تػسقر ابـ أبل حاتؿ-58.8:
( )2محاسـ التلويؾ-052.8:
( )3أخرجف الرتمذي يف ســف :كتاب :تػسـقر الؼـرآن طــ رسـقل اهلل  ،بـاب :ومــ سـقرة فاتحـة الؽتـاب،
ص ،338ح( ،)0621,0625وصححف إلباين-
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()1

طـفـ  ،قال :ويف الصحقحقـ طـ أم سؾؿة أن سبقعة إسـؾؿقة وضـعت بعـد مـقت
زوجفــا بــلربعقـ لقؾــة ،فخطبــت ،فلكؽحفــا رســقل اهلل  وكــان أبــق الســـابؾ فــقؿـ
خطبفا

()3( )2

-

وقد ورد يف أية تػسقر كبقي أخرجف الطـربي يـدل طؾـك أن أيـة يف الؿطؾؼـات
()4

والؿتقىف طـفـ  ،إٓ أن الؼاسؿل اكتػك بذكر الصحقح دون الصريح الضعقػ-
ثؿ يؼدم
ويذكر –أحقاكًا ,التػسقر الـبقي مع غقره مـ إحاديث غقر الصريحةّ ،
ما دلت طؾقف هذه إحاديـث طؾـك التػسـقر الـبـقي ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف تػسـقر ققلـف
تعـــالك :ﱡ ﭔ ﱠ [التقبـــة ،]880:قـــال :مـــا قـــدمـاه مــــ تػســـقر الســـائحقـ
()5

بالصــائؿقـ ،قــال الزجــاج :هــق قــقل أهــؾ التػســقر والؾغــة جؿقعــًا  ،ورواه الحــاكؿ
()7

()6

مرفقطًا ،وكذا ابـ جرير  ---قال ابـ كثقر :جاء ما يدل طؾك أن السـقاحة الجفـاد ،
فؼد روى أبـق داود مــ حـديث أبـل أمامـة أن رجـالً قـال :يـا رسـقل اهلل ،ائـذن لـل يف
( )8جامع البقان-25.05:
( )0متػؼ طؾقف ،أخرجف البخاري يف صحقحف :كتاب :التػسقر ،باب :سـقرة الطـالق ،ص ،365ح(،)1626
ويف كتاب :الطالق ،بـاب :ﱡﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﱠ ،ص ،432ح( 7)2585ومسـؾؿ
يف صحقحف :كتاب :الطالق ،باب :اكتفاء طدة الؿتقىف طـفا زوجفا وغقرها بقضع الحؿـؾ،8800.0 ،
ح(-)8152
( )5محاسـ التلويؾ-025.6:
لؿا كزلت هذه أية :ﱡ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﱠ ،قال :قؾت:
أبل بـ كعب  ،قالّ :
( )1طـ ّ
يــا رســقل اهلل ،الؿتــقىف طـفــا زوجفــا ،والؿطؾؼــة؟ قــال« :كعــؿ» -أخرجــف الطــربي يف تػســقره،23.05:
وإســـاده ضــعقػٕ 7ن فقــف ابـــ لفقعــة -تـظــر ترجؿتــف يف :الؿجــروحقـ مـــ الؿحــدثقـ والضــعػاء
والؿرتوكقـ 781,88.0:هتذيب الؽؿال-225,154.82:
( )2معاين الؼرآن وإطرابف-140.0:
( )3أخرجف الطربي يف تػسقره ،88,82.80:مرسالً طـ طبقد بـ طؿقـر ،وإســاده ضـعقػ 7إلرسـالف ،وهـق
صحقح إلك مرسؾِف ،قال ابـ حجر يف الؿطالب العالقة بزوائد الؿساكقد الثؿاكقة :362.81هذا مرسـؾ
صــحقح اإلســـاد  7وأخرجــف الحــاكؿ يف مســتدركف :كتــاب :التػســقر ،552.0 ،مقصــق ً
ٓ طـــ أبــل
هريرة ّ ،
أن الـبل  سئؾ طـ السائحقـ ،فؼال« :هؿ الصائؿقن» ،قال الحاكؿ :هذا حديث صحقح
طؾك شرط الشقخقـ ،ولؿ يخرجاه -
( )4تػسقر الؼرآن العظقؿ-002.1:
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()1

السقاحة ،فؼال الـبل « :سقاحة أمتـل الجفـاد يف سـبقؾ اهلل»  -أقـقل :لـق أخـذ هـذا
الحديث تػسقر ًا لمية ٓلتؼك مع كؾ ما روي طـ السؾػ فقفا---وهق الحؼ يف تلويـؾ
()2

أية -
,1العدول طـ التػسقر بؿا دلت طؾقف ضاهر إحاديث الصحقحة إلك آجتفاد،
ومـــ ذلــؽ ققلــف يف تػســقر ققلــف تعــالك :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱠ

[البؼرة :]055:وأما طؾؿاء إثر فؼد ذهبقا إلك أن الؿعـل بأية صالة العصـر 7لؿـا
يف الصحقحقـ طـ طؾل  ،أن الـبل  قال يقم إحـزاب ويف روايـة يـقم الخــدق:
«مــش اهلل قؾــقهبؿ وبقــقهتؿ كــار ًا كؿــا شــغؾقكا طـــ الصــالة القســطك حتــك غابــت
()3

الشؿس» ---وأجاب طـ هذا آستدٓل مـ ذهب إلك غقـره بلكـف لـؿ يـرد الحـديث
مقرد تػسقر أية حتك يع ّقـفا ،وإكؿا فقف اإلخبار طـ كقهنا وسطك ،وهق كذلؽٕ 7هنا
متقسطة وفضؾك مـ الصؾقات---سـح لل وققي بعـد تؿ ّعــ يف أواخـر رمضـان ســة
 8505احتؿال ققلف تعالك :ﱡ ﭔ ﭕﱠ بعد ققلف :ﱡﭑ ﭒ ﭓﱠ

ٕن يؽقن إرشاد ًا وأمر ًا بالؿحافظة طؾك أداء الصـالة أداء متقسـطًا ٓ ،صـقيالً مؿـالً،
وٓ قصقر ًا مخالً ،أي :والصالة الؿتقسـطة بـقـ الطـقل والؼصـر ،ويميـده إحاديـث
الؿروية طـف  يف ذلؽ قق ً
ٓ وفعالً ---ثؿ سـح لل احتؿال وجف آخر ،وهـق أن يؽـقن
ققلف :ﱡ ﭔ ﭕﱠ أريد بف تقصقػ الصالة الؿـلمقر بالؿحافظـة طؾقفـا بلهنـا
()4

فضؾك ،أي  :ذات فضؾ طظقؿ طـد اهلل -
فقتضح هـا أكّف اجتفد يف بقان الؿراد بالصالة القسطك مع وجقد الـص الصحقح
( )8أخرجف أبق داود يف ســف :كتاب :الجفاد ،باب :يف الـفـل طــ السـقاحة ،ص ،153ح( ،)0153وحســف
إلباين-
( )0محاسـ التلويؾ-288.2:
( )5متػؼ طؾقف ،أخرجف البخاري يف صحقحف :كتاب :الجفاد والسقر ،باب :الدطاء طؾك الؿشركقـ بالفزيؿـة
والزلزلـــة ،ص ،562ح( ،)0658ويف كتـــاب :الؿغـــازي ،بـــاب :غـــزوة الخــــدق وهل(إحـــزاب)،
ص ،238,232ح( 7)1888ومسؾؿ يف صحقحف :كتـاب :الؿسـاجد ومقاضـع الصـالة ،بـاب :الـدلقؾ
لؿـ قال الصالة القسطك هل صالة العصر ،154.8 ،ح(-)304
( )1محاسـ التلويؾ-833,835.0:
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ثـؿ فسـر
الصريح الؿػسر لفا ،وذكر أكف ُيجاب طـ هذا الحديث بؽقكـف غقـر صـريحّ ،
أية بؿا ضفر لف مـ اجتفاده ،وأيـد هـذا آجتفـاد بلحاديـث غقـر صـريحة ،وإولـك
قبــقل الحــديث الصــحقح ،وإن كــان ٓ يــراه صــريحًا إٓ أ ّكــف أقــرب إلــك ألػــاظ أيــة
مؿا ذهب إلقف ،طؾك أكف ورد يف هذه أية أيضـًا تػاسـقر كبقيـة صـريحة تميـد
ومعـاها ّ
()1

الؼقل بلن الصالة القسطك هل العصر -
,2تػسقر أية بؿا دل طؾقف سقاقفا دون آستدٓل بالتػسقر الـبقي القارد فقفـا،
ومــــ ذلــــؽ ققلـــف يف تػســــقر ققلـــف تعــــالك :ﱡ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﱠ [ســقرة إطــراف :]13:وقــد حؽــك الؿػســرون أقــقا ً
ٓ كثقــرة يف رجــال
سـؿق قـدرهؿٓ ،
إطراف---والؾػـظ إلهبامـف يحتؿـؾ ذلـؽٕ 7ن السـقاق يـدل طؾـك
ّ
سقؿا بجعؾ مـازلفؿ إطراف ،وهل إطالل والشرف ,كؿا تؼدم ،,ومـ ذكر كؾفؿ
()2

جديرون بذلؽ ,واهلل أطؾؿ -
()3

وقد ورد يف أية طـدة تػاسـقر كبقيـة تعـ ّقـ الؿـراد بلصـحاب إطـراف  ،إٓ ّ
أن
الؼاسؿل اكتػك بذكر دٓلة السقاق دون ذكر التػسقر الـبقي-
كؿا ّ
أن هـاك طدة آثار صـحقحة وردت طــ الصـحابة  ،ومثؾفـا ٓ ُيؼـال طؾـك
( )8وردت طدة تػاسقر كبقية يف ذلؽ ،مـفا ما جاء طـ َس ُؿ َرة بــ جــدب  طــ الـبـل  أكّـف قـال« :صـالة
القسطك ،صالة العصر» -أخرجف الرتمذي يف ســف :كتاب :مقاققت الصـالة طــ رسـقل اهلل  ،بـاب:
ما جـاء يف الصـالة القسـطك أكّفـا العصـر ،وقـد ققـؾ :إكّفـا الظفـر ،ص ،22,21ح( ،)850ويف كتـاب:
تػســقر الؼــرآن طـــ رســقل اهلل  ،بــاب :ومـــ ســقرة البؼــرة ،ص ،335ح( ،)0655قــال الرتمــذي يف
الؿقضع إول :يف الباب طـ طؾل ،وطائشة ،وحػصة ،وأبـل هريـرة ،وأبـل هاشـؿ بــ طتبـة---وهق قـقل
أكثــر العؾؿــاء مـــ أصــحاب الـبــل  وغقــرهؿ  ،وقــال يف الؿقضــع الثــاين :حــديث حســـ صــحقح ،
وصححف إلباين يف الؿقضعقـ 7وأخرجف أحؿـد بــ حـبـؾ يف مســده،505 ،585 ،050 ،042.55 :
 ،562ح( -)02022,02822,02806,02268,02250وصححف محؼؼق الؿسـد-
( )0محاسـ التلويؾ-38.2:
( )5مـفا :ما جاء طـ أبل زرطة بـ طؿرو بـ جرير ،قالُ :سئؾ رسقل اهلل  طـ أصـحاب إطـراف ،فؼـال:
«هؿ آخـر مــ ُيػصـؾ بقــفؿ مــ العبـاد ،وإذا فـرغ رب العـالؿقـ مــ فصـ ٍؾ بـقـ العبـاد ،قـال :أكـتؿ قـقم
أخرجتؽؿ حسـاتؽؿ مـ الـار ،ولـؿ تـدخؾؽؿ الجـّـة ،فـلكتؿ طتؼـائل ،فـارطقا مــ الجـّـة حقـث شـئتؿ»-
أخرجف الطربي يف تػسقره ،000,008.82 :وإسـاده ضعقػ 7إلرسالف-
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سبقؾ الرأي ،فؽان إولك تػسقر أية هبا ،أو اإلشارة إلقفا-
ومـ الثاين:
,8آستـاد طؾك التػسـقر الـبـقي يف تقجقـف أقـقال السـؾػ ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف
تػســقر ققلــف تعــالك :ﱡﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱠ [إكعــام,]50:بعــد ذكــر
()1

التػسقر الـبقي القارد فقفا  :,هذه الرواية تقضـح روايـة البخـاري السـابؼة ,أطــل
()2

ققل ابـ مسعقد :فـزلت :ﱡ ﭱ ﭲ ﱠ [سقرة لؼؿان---]85:الخ  ,مـ جفـة أن
الـزول أريد بف تػسقر أية ٓ ،سبب كزولفا ،وهق اصطالح لؾصحابة والتابعقـ دققؼ،
()3

يـبغل التـبف لف ،وقد أشركا لف يف الؿؼدمة ،فجدد بف طفد ًا -
,0بقان وجف تػسقر الـبل  لمية طؾك غقر الظاهر الؿعروف مــ معـاهـا ،ومــ
ذلؽ ققلف يف تػسقر ققلف تعـالك :ﱡﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﱠ [سقرة إبراهقؿ ،]04:قال :وققؾ :معــاه الثبـات طــد سـمال الؼـرب،
فعـ الرباء بـ طازب  ،أن رسقل اهلل  قال « :الؿسؾؿ إذا سئؾ يف الؼرب شفد أن ٓ
إلف إٓ اهلل وأن محؿـد ًا رسـقل اهلل قـال :فـذلؽ ققلـف تعـالك :ﱡﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

لؿــا كزلــت ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
( )8طـــ طبــد اهلل بـــ مســعقد  قــالّ :
ﭛﱠ ،قؾـا :يا رسقل اهلل أيـا ٓ يظؾؿ كػسف؟ قال« :لقس كؿا تؼقلقن ،ﱡ ﭓ ﭔﭕﭖﱠ

بشــرك ،أولــؿ تســؿعقا إلــك قــقل لؼؿــان ٓبـــف :ﱡﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱠ[ســقرة
ضؾؿ دون ضؾؿ ،ص،88
لؼؿان -»]85:متػؼ طؾقف ،أخرجف البخاري يف صحقحف :كتاب :اإليؿان ،بابٌ :

ح( ،)50وكتــــاب :أحاديــــث إكبقــــاء ،بــــاب :ققلــــف تعــــالك :ﱡﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱠ [ســــقرة

الـساء ،]802:وباب :ققلف تعـالك :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱠ [سـقرة لؼؿـان ،]80:ص،135,122
ح( 7)5106,5532ومسؾؿ يف صحقحف :كتاب :اإليؿان ،باب :صدق اإليؿان وإخالصـف,881.8 ،
 ،882ح(-)801
لؿا كزلت :ﱡ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱠ ،قال أصحابف :وأيــا لـؿ يظؾـؿ
( )0طـ طبد اهلل بـ مسعقد  ،قالّ :
كػسف؟ فـزلت :ﱡﭱﭲ ﭳ ﭴﱠ[سقرة لؼؿان -]85:أخرجف البخاري يف صحقحف :كتاب:

التػسقر ،باب :ﱡ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱠ ،ص ،352ح(-)1306
( )5محاسـ التلويؾ-185.1:
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()1

ﭱ ﭲ ﱠ أية»  ،رواه الشقخان وأهؾ الســ ،وطؾقـف فتػسـقر أخـرة بـالؼرب7
()2

لؽقن الؿقت اكؼطع بالؿقت طـ أحؽام الدكقا -
,5الــرد طؾــك الؿخــالػقـ لؾتػســقر الـبــقي الصــحقح إن كاكــت الؿخالػــة بؼصــد
إثبــات معتؼــد باصــؾ ،ومـــ ذلــؽ ققلــف يف تػســقر ققلــف تعــالك :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
()3

ﭕ ﭖﱠ [إكعام ]50:بعد ذكر التػسقر الـبقي الـقارد فقفـا  :حقـث ُطؾـؿ أن
الصادق الؿصدوق  فسر أية بؿا تؼدم ،فؾ ُقعض طؾقف بالـقاجذ ،وأمـا مـا هـذى بـف
الزمخشري مـ قق لف يف تػسقر أية :أي لؿ يخؾطقا إيؿاهنؿ بؿعصـقة تػسـؼفؿ ،وأبـك
()4

تػسقر الظؾؿ بالؽػر لػظ الؾبس  ،أيٕ :ن لبس اإليؿان بالشرك أي خؾطف بف مؿا ٓ
()5

يتصقرٕ 7هنؿا ضدان ٓ يجتؿعان ,طؾك زطؿف ,فؿدفقع بلكف يالبسف---الخ -

***

( )8متػؼ طؾقـف ،أخرجـف البخـاري يف صـحقحف :كتـاب :الجــائز ،بـاب :مـا جـاء يف طـذاب الؼـرب ،ص،851
ح( ،)8536ويف كتـــاب :التػســـقر ،بـــاب :ققلـــف تعـــالك :ﱡﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﱠ،
ص ،322ح( 7)1366ومسؾؿ يف صحقحف :كتاب :الجــة وصـػة كعقؿفـا وأهؾفـا ،بـاب :طـرض مؼعـد
الؿقت مـ الجـة والـار طؾقف ،وإثبات طذاب الؼرب ،والتعقذ مـف ،0020,0028.1 ،ح(-)0548
( )0محاسـ التلويؾ-582.3:
( )5سبؼ تخريجف :ص-108
( )1الؽشاف-536.0 :
( )2محاسـ التلويؾ-181.1:
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املبخح الجالح
ميَج ابً عاطور يف التعامل مع التفشري اليبوي ،واالستدالل بُ
ألــػ العــالؿ التقكســل محؿــد الطــاهر ابـــ طاشــقر تػســقره الؿعــروف بــالتحرير
والتــقير ،وســؿاه :تحريــر الؿعــك الســديد وتـــقير العؼـؾ الجديــد يف تػســقر الؽتــاب
الؿجقد ،فؽان هذا التػسقر مـ أطظؿ ما ُأ ِّلػ يف العصقر الؿتلخرة ،ففق يحؿؾ صابعًا
مؿقز ًا ٓ يقجد يف غقره مـ التػاسقر-
وكاكت بداية تللقػف لؾتػسقر يف طام 8518هـ ،وأتؿف طام 8552هــ ،فؽاكـت مـدة
()1

تللقػف كؿا ذكر تسعًا وثالثقـ سـة ،وستة أشفر -
وقد افتتح تػسقره بؿؼـدمات طشـر تعـقـ الباحـث يف التػسـقر ،واهـتؿ يف تػسـقره
ببقان وجقه اإلطجـاز ،وكؽـت البالغـة ،ومـاسـبة اتصـال أيـات ببعضـفا ،كؿـا ُطــل
بالتعريػ بؽؾ سقرة ،وبقـان معـاين الؿػـردات فقفـا ،مـع تحؾقـؾ ألػاضفـا ،واسـتـباط
الػقائد مـفا ،وربطفا بحقاة الؿسؾؿقـ-
وحرص يف تػسقره طؾك الجؿع بـقـ الؿـلثقر والـرأي ،وكاكـت طـايتـف بالتػاسـقر
الـبقية ضاهرة ،حقث حػؾ تػسقره بالؽثقر مـفا ،وك ّبف طؾك أهؿقتفا يف مؼدمة تػسـقره،
فؼال :استؿداد طؾؿ التػسقر لؾؿػسر العربل والؿقلد ،مـ الؿجؿقع الؿؾتئؿ مـ طؾؿ
العربقة وطؾؿ أثار ،ومـ أخبار العرب وأصـقل الػؼـف---وأما أثـار فـالؿعـل هبـا مـا
كؼؾ طـ الـبل  مـ بقان الؿراد مــ بعـض الؼـرآن يف مقاضـع اإلشـؽال واإلجؿـال،
()2

وذلؽ شلء قؾقؾ -
وقبؾ الحديث طـ مـفج ابـ طاشـقر يف التػسـقر الـبـقي أذكـر تػصـقالً لعـدد التػاسـقر
()3

الـبقية التل استدل هبا ،والتل ترك آستدٓل هبا ،مع بقان درجتفا مـ الصحة -
( )8التحرير والتـقير-353.52:
( )0التحرير والتـقير-05,85.8:
ُ
ً
( )5هذه اإلحصائقة لؾتػاسـقر الـبقيـة التـل أجريـت طؾقفـا الدراسـة ،والتـل بؾـغ طـددها  820تػسـقرا كبقيـًا،
اختؾػت أكقاطفا ودرجاهتا مـ الصحة-
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درجة التػسقر

صريؼة تعامؾ الؿػسر مع التػسقر

طدد التػاسقر

الـبقي

الـبقي

الـبقية

8

صحقح

استدل بف ،وحؿؾ معـك أية طؾقف

05

0

صحقح

استدل بف ،وخالػف

0

5

صحقح

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بؿثؾف

2

1

صحقح

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

85

2

صحقح

لؿ يستدل بف ،وخالػف

8

3

حسـ

استدل بف ،وحؿؾ معـك أية طؾقف

1

4

حسـ

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بؿثؾف

0

5

حسـ

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

8

6

ضعقػ

استدل بف ،وفسر أية بؿثؾف

3

82

ضعقػ

استدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

88

88

ضعقػ

استدل بف ،وخالػف

,

80

ضعقػ

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بؿثؾف

83

85

ضعقػ

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

28

81

ضعقػ

لؿ يستدل بف ،وخالػف

88

82

مقضقع

لؿ يستدل بف ،وفسر أية بالعؿقم

8

م

بـاء طؾك ما سبؼ تتضح طدة أمقر أهؿفا:
,8قؾــة مخالػــة ابـــ طاشــقر لؾتػســقر الـبــقي طـــد آســتدٓل بــف ســقاء أكــان
صحقحًا أم ضعقػًا ،فؼد بؾغ طدد التػاسقر الـبقية التل استدل هبـا  28تػسـقر ًا كبقيـًا،
ووافؼفا سقاء بالتػسقر بؿثؾفا أو بتػسقر أية بالعؿقم يف  16مقضعًا-
,0حرصف طؾك آستدٓل بالتػاسقر الـبقية الؿؼبقلـة سـقاء أكاكـت صـحقحة أم
حسـة ،حقث استدل بـ 51تػسقر ًا كبقيًا مؼبق ً
ٓ-
,5حرصف طؾك حؿـؾ أيـة طؾـك طؿـقم ألػاضفـا طــد طـدم التصـريح بالتػسـقر
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فسر فقفا أية بالعؿقم ،دون
الـبقي ،أو طدم ثبقتف طـده ،فؼد بؾغ طدد الؿقاضع التل ّ
استدٓل بالتػسقر الـبقي الضعقػ  28مقضعًا-

ويؿؽـ الحديث طـ مـفج ابـ طاشقر يف التعامؾ مع التػسقر الـبقي فقؿا يؾل:
ُ
أوًٓ :مـفجف العام يف التعامؾ مع التػسقر الـبقي.
ويتؿثؾ فقؿا يؾل:
,8العـاية الػائؼة بتقجقـف التػاسـقر الـبقيـة وتحؾقؾفـا وبقـان معاكقفـا ،وتعـد هـذه
السؿة مـ أبرز السؿات القاضحة يف مـفجف يف التعامؾ مع التػاسـقر الـبقيـةّ ،
فؼـؾ أن
يرتك تػسقر ًا كبقيًا دون تحؾقؾ وتعؾقؼ, ،وسقليت الحديث طـ ذلؽ بالتػصقؾ-,
,0تـقع الطرق يف ذكر التػسقر الـبقي ،فلحقاكًا يـبف إلـك معــاه ،ويشـقر إلـك مــ
أخرجف دون التصريح بف ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر الؿراد بلصحاب إطـراف ،قـال:
ويروى فقف أخبار مسـدة إلك الـبل  لؿ تبؾـغ مبؾـغ الصـحقح ،ولـؿ تــزل إلـك رتبـة
الضــعقػ ،روى بعضــفا ابـــ ماج ـة ،وبعضــفا ابـــ مردويــف ،وبعضــفا الطــربي

()2( )1

-

وأحقاكًا يصرح بف ،كؿا سقليت يف أكثر إمثؾة-
,5طزو التػاسقر الـبقية إلك مــ أخرجفـا ،مـع ذكـر الـراوي إطؾـك –غالبـًا،,
ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر ققلـف تعـالك :ﱡ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﱠ [إبراهقؿ ]04:روى البخاري والرتمذي طـ الرباء بـ طـازب
أن رســقل اهلل قــال« :الؿســؾؿ إذا ســئؾ يف الؼــرب يشــفد أن ٓ إلــف إٓ اهلل ،وأن محؿــد ًا
رســقل اهلل ،فــذلؽ ققلــف تعــالك :ﱡ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
( )8مـفا :ما جاء طـ أبل زرطة بـ طؿرو بـ جرير ،قالُ :سئؾ رسقل اهلل  طـ أصـحاب إطـراف ،فؼـال:
«هؿ آخـر مــ ُيػصـؾ بقــفؿ مــ العبـاد ،وإذا فـرغ رب العـالؿقـ مــ فصـ ٍؾ بـقـ العبـاد ،قـال :أكـتؿ قـقم
أخرجتؽؿ حسـاتؽؿ مـ الـار ،ولؿ تدخؾؽؿ الجـّة ،فلكتؿ طتؼائل ،فارطقا مـ الجـّة حقث شـئتؿ» -وقـد
سبؼ تخريجف :ص-102
( )0التحرير والتـقير-810.5:
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()2( )1

ﭶ ﭷﭸﱠ » -
وقد يذكر الحديث أحقاكًا دون طزوه أو ذكر الراوي إطؾك لف ،ومـ ذلؽ ققلف:
()3

وقد روي مثؾ هذا التػسقر طـ الـبل - 
,1طدم تخصقص أيات بالتػاسقر الـبقية القاردة فقفا –ما أمؽـ ذلؽ ،,سقاء
بالتـبقف طؾك ّ
أن ما جاء فقفا طؾك سبقؾ الؿثال ،كؿا يف تػسقره لؼقلف تعـالك :ﱡﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﱠ [سقرة الجؿعة ]5:حقث قال بعد ذكر التػسقر الـبقي الـدال طؾـك
()4

ّ
أن أية يف أهؾ فارس  :والذي يؾقح أكف تػسقر بالجزئل طؾـك وجـف الؿثـال ،لقػقـد
أن ﱡ ﭴﭹ ﱠ صادق طؾك أمؿ كثقرة مـفا أم ُة فارس ،وأما شؿقلف لؼبائؾ العرب ففق
()5

بإولكٕ 7هنؿ مؿا شؿؾفؿ لػظ إمققـ -
أو بــالجؿع بــقـ التػســقر الـبــقي وغقــره ،كؿــا يف ققلــف يف تػســقر ققلــف تعــالك:
ﱡﭪ ﭫ ﭬ ﭭﱠ [البؼرة :]815:فالقسـط يف هـذه أيـة ُف ِّسـر بالخقـار7
لؼقلــف تعــالك :ﱡ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱠ [آل طؿــران ،]882:وفســر بالعــدول،
والتػســـقر الثـــاين رواه الرتمـــذي يف ســـــف مــــ حـــديث أبـــل ســـعقد الخـــدري ،طــــ
()6

الـبـل  ، وقـال حســ صــحقح ،والجؿـع يف التػسـقريـ هــق القجـف كؿـا قــدمـاه يف
( )8سبؼ تخريجف :ص-100
( )0التحرير والتـقير-004.85:
( )5التحرير والتـقير-121.0:
الج ُؿعـة :ﱡ ﭴ ﭵ ﭶ
( )1طـ أبل هريرة  ،قـال :كـّـا جؾقسـًا طــد الـبـل  ،فلكزلـت طؾقـف سـقرة ُ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱠ ،قال :قؾت :مــ هـؿ يـا رسـقل اهلل؟ فؾـؿ ُيراجعـف حتـك سـلل ثالثـًا ،وفقــا
ثـؿ قـال« :لـق كـان اإليؿـان طــد الثريـا لـالـف
سؾؿان الػارسل ،وضع رسـقل اهلل  يـده طؾـك سـؾؿانّ ،
رجال ،أو رجؾ مــ هـمٓء» -متػـؼ طؾقـف ،أخرجـف البخـاري يف صـحقحف :كتـاب التػسـقر ،بـاب :ققلـف

تعــــــالك :ﱡ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱠ ،ص ،363ح( 7)1565,1564ومســــــؾؿ يف
صحقحف :كتاب فضائؾ الصحابة ،باب :فضؾ الػرس ،8640.1 ،ح(-)0213
( )2التحرير والتـقير-088.05:
( )3طـ أبل سعقد الخدري  ،قال :قال رسقل اهلل « :يجلء كقح وأمتف ،فقؼقل اهلل تعـالك :هـؾ بؾغـت؟
فقؼقل :كعؿ ،أي رب ،فقؼقل ٕمتف :هؾ بؾغؽؿ؟ فقؼقلقن ٓ :ما جاءكا مـ كبل ،فقؼقل لـقح :مــ يشـفد

=

428

كقرة بـت خالد العرفج

التػسقر الـبقي طـد الؿػسريـ يف العصر الحديث
()1

الؿؼدمة التاسعة -
ففـا استدل لؾؼقل إول بلية مـ الؼرآن ،واستدل لؾؼقل الثاين بالتػسقر الـبـقي،
ثؿ ب ّقـ ّ
أن الجؿع بقـ الؼقلقـ أولك-
ّ
أو بالجؿع بقـ التػاسـقر الـبقيـة الـقاردة يف أيـة ،كؿـا يف تػسـقره لؼقلـف تعـالك:
ﱡﭖ ﭗﱠ [الػجر ،]5:قال :طـ جابر بـ طبد اهلل ،طـ الـبل  ،أن الشـػع يـقم
()2

الـحر---وأن القتر يقم طرفة ---ويف جامع الرتمذي طـ طؿران بـ ُحصقـ ،أن الـبل
()3

 قال« :الشػع والقتر الصالة مـفا شػع ومـفـا وتـر» ---ويـبغـل حؿـؾ أيـة طؾـك
()4

كال التػسقريـ -
,2كثرة آستدٓل بالتػاسقر الـبقية القاردة يف الصحقحقـ ،ويف ســ الرتمذي،
سقاء أكاكت صحقحة أم ضعقػةّ ،
وقؾ أن يغػؾ طـ تػسقر كبقي وارد يف هذه الؽتب-

ثاكق  :طـايتف الػائؼة بتقجقف التػاسقر الـبقية وتحؾقؾفا وبقان معاكقفا.
وسلذكر هـا طدة كؼاط تدل طؾك شدة طـايتف بالتحؾقـؾ والتقجقـف ،وطـدم اكتػائـف
بآستدٓل بالتػسقر الـبقي أو الرتجقح بف فؼط ،ومـ ذلؽ:
,8بقان كقع التػسقر الـبقي ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر ققلـف تعـالك :ﱡ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﱠ [البؼرة ،]863:قال :وقد أجؿؾ
=

لؽ؟ فقؼقل :محؿد  وأمتف ،فـشفد أكف قد بؾغ ،وهق ققلـف جـؾ ذكـره :ﱡ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱠ ،والقسط العدل» -أخرجف البخاري يف صحقحف :كتاب :أحاديث إكبقاء،
باب :ققلف تعالك :ﱡ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱠ [سقرة كـقح،]8:
ص ،128ح( ،)5556ويف كتـــاب :التػســـقر ،بـــاب :ﱡ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﱠ ،ص ،388ح(-)1154
( )8التحرير والتـقير-85.0:
( )0أخرجف أحؿد يف مسـده ،556.00:ح( ،)81288قال محؼؼق الؿسـد :هذا إسـاد ٓ بلس برجالف -
( )5أخرجــف الرتمــذي يف ســــف :كتــاب :التػســقر ،بــاب :ومـــ ســقرة الػجــر ،ص ،426ح( ،)5510قــال
الرتمذي :هذا حديث غريب ٓ كعرفف إٓ مـ حديث قتادة ،وقال إلباين :ضعقػ اإلسـاد -
( )1التحرير والتـقير-582,581.52:
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اهلل الػدية ومؼدارها ،وب ّقـف حديث كعب بـ طجرة

()2( )1

-

,0بقان باطث الصحابة  طؾـك السـمال طــ أيـة ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف تػسـقر
ققلـــف تعـــالك :ﱡﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﱠ [البؼـــرة ،]006:قـــال:
وقد روي مثؾ هذا التػسقر طـ الـبل  ،روى أبق بؽـر بــ أبـل شـقبة أن رجـالً جـاء
إلك الـبل  فؼال :أرأيت ققل اهلل تعالك :ﱡﮦ ﮧﮨﱠ ،فليـ الثالثة؟ فؼال رسقل
()3

اهلل  :ﱡ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﱠ  ،وسمال الرجـؾ طــ الثالثـة يؼتضـل أن
هناية الثالث كاكت حؽؿًا معروفًا ،إما مـ السـة وإما مـ بؼقة أية ،وإكؿـا سـلل طــ
()4

وجف ققلف :ﱡﮧﮨﱠ -
,5دفع أي إشؽال قد يطرأ طؾك التػسقر الـبـقي ،سـقاء كـان اإلشـؽال يف معــك
التػسقر الـبقي ،كؿـا يف ققلـف يف تػسـقر ققلـف تعـالك :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﱠ [البؼـــــــرة :]25:وقـــــــد ورد يف
الحــديث طـــ أبــل هريــرة أن الؼــقل الــذي بــدلقا بــف أهنـؿ قــالقا :حبــة يف شــعرة أو يف
()6

()5

شـــعقرة  ،والظـــاهر أن الؿـــراد بـــف أن العشـــرة اســـتفزأوا بـــالؽالم الـــذي أطؾــــف
( )8سبؼ ذكره وتخريجف :ص-121
( )0التحرير والتـقير-002.0:
( )5أخرجف الطربي يف تػسقره 7858,852.1 :وابـ أبل حـاتؿ يف تػسـقره ،186.0:ح( 7)0082وابــ أبـل شـقبة يف
الؿصـػ :كتاب :الطالق ،بـاب :مـا قـالقا يف ققلـف تعـالك( :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ)،
 ،245.3ح( ،)86215وإسـاده ضعقػٕ 7كف مرسؾ ،فؼد جاء هذا الحديث طــ أبـل رزيــ ،قـال ابــ حجـر يف
فتح الباري  :533.6وسـده حسـ ،لؽـف مرسؾٕ 7ن أبا رزيـ ٓ صحبة لف -
( )1التحرير والتـقير-122.0:
( )2طـ أبل هريرة  ،قال :قال رسقل اهلل « :ققؾ لبـل إسرائقؾ :ﱡ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﱠ،
فبــدلقا ،فــدخؾقا يزحػــقن طؾــك أســتاهفؿ ،وقــالقا :حبــة يف شــعرة» -متػــؼ طؾقــف ،أخرجــف البخــاري يف
صحقحف :كتاب :أحاديث إكبقاء ،بـاب :حـديث الخضـر مـع مقسـك  ،ص ،131ح( ،)5125ويف
كتاب :التػسقر ،باب :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱠ ،ص ،382ح(7)1146
ومسؾؿ يف صحقحف :كتاب :التػسقر ،0580.1 ،ح(-)5282
( )3الؿراد هبؿ طشرة رجال مـ بـل إسرائقؾ ،وقد ذكر ابـ طاشقر يف تػسقر هـذه أيـة قصـة وردت يف كتـب
بـل إسرائقؾ ،وفقفا أن طشرة مـ بـل إسرائقؾ أشاطقا يف بـل إسرائقؾ التخقيـػ مــ إرض التـل يريـد

=
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مقسك  يف الرتغقب يف فتح إرض ،وكـقا طـ ذلؽ بلن محـاولتفؿ فـتح إرض
كؿحاولة ربط حبة بشعرة ،أي يف التعذر ،أو هق كلكؾ حبة مع شعرة تخــؼ آكؾفـا ،أو
()1

حبة مـ ُبر مع شعقرة -
أو يف تقهؿ معارضتف مع ضاهر الؼـرآن ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف تػسـقر ققلـف تعـالك:
ﱡﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﱠ [إطــراف :]840:وأخـ ُـذ العفــد طؾــك
الؿخرجقـ مـ ضفقر بـل آدم يؼتضل َ
أخذ العفد طؾك الذرية الذيـ يف ضفر آدم
الذرية
َ
بدٓلــــة الػحــــقى---ومؿــــا يثبــــت هــــذه الدٓلــــة أخبــــار كثقــــرة رويــــت طـــــ
()2

الـبل --- ومحؿـؾ هـذا الحـديث طؾـك أكـف تصـريح بؿـدلقل الػحـقى الؿـذكقر،
ولقس تػسقر ًا لؿـطقق أية ،وبف صارت أية دالة طؾك أمريـ ،أحدهؿا :صريح وهق
ما أفاده لػظفا ،وثاكقفؿـا :مػفـقم وهـق فحـقى الخطـاب ،وجـاء يف أيـة أن اهلل أخـذ
طؾك الذريات العفد باإلقرار بربقبقة اهلل ،ولؿ يتعرض لـذلؽ يف الحـديث ،و ُذكـر فقـف
أكف مقز بقـ أهؾ الجـة وأهؾ الـار مـفؿ ،ولعؾ الحديث اقتصار طؾك بقان ما سلل طــف
السائؾ ،فقؽقن تػسـقر ًا لميـة تػسـقر تؽؿقـؾ لؿـا لـؿ يـذكر فقفـا ،أو كـان يف الحـديث
()3

اقتصار مـ أحد رواتف طؾك بعض ما سؿعف -
أو يف تقهؿ وجقد إشؽال بقـ الروايات القاردة يف الحديث ،ومـ ذلـؽ مـا جـاء
=

أن يــدخؾفا مقســك ،وأن ســؽاهنا جبــابرة ،فخافــت بـــق إســرائقؾ ،وجبـــت طـــ الؼتــال -يـظــر :التحريــر
والتـقير-285.8:
( )8التحرير والتـقير-284.8:
( )0مـفا :ما جاء طـ مسؾؿ بـ يسار الجفـلّ ،
أن طؿر بـ الخطاب  سـئؾ طــ هـذه أيـة :ﱡ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱠ ،فؼــال طؿــر بـــ الخطــاب :ســؿعت رســقل اهلل ُ يســلل طـفــا ،فؼــال رســقل
اهلل ّ « :
ثؿ مسح ضفره بقؿقـف فاستخرج مـف ذرية ،فؼال :خؾؼت هـمٓء
إن اهلل تبارك وتعالك خؾؼ آدمّ ،
ثـؿ مسـح ضفـره فاسـتخرج مــف ذريـة ،فؼـال :خؾؼـت هـمٓء لؾــار،
لؾجـة ،وبعؿؾ أهؾ الجـة يعؿؾقنّ ،
وبعؿــؾ أهــؾ الـــار يعؿؾــقن» -أخرجــف أبــق داود يف ســــف :كتــاب :الس ــّة ،بــاب :يف الؼــدر ،ص،522
ح( 7)1425والرتمـــذي يف ســـــف :كتـــاب :تػســـقر الؼـــرآن ،بـــاب :ومــــ ســـقرة إطـــراف ،ص،355
ح( ،)5242وقال فقف :هذا حديث حسـ  ،صححف إلباين يف ســ أبل داود ،وضعػف يف الرتمذي-
( )5التحرير والتـقير-834.6:
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يف تػســـــقره لؼقلـــــف تعـــــالك :ﱡ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﱠ [البؼرة ،]854:قال :وقد رويت قصة يف ففؿ بعض الصحابة لفـذه أيـة ويف
( )2
()1
كزولفا مػرقة ،---فقظفر مـ حديث سفؾ بـ سعد أن مثؾ ما َط ِؿ َؾف طدي بـ حاتؿ

قد كان َط ِؿ َؾف غقره مــ قبؾِـف بؿـدة صقيؾـة ،فـنن طـديًا أسـؾؿ ســة تسـع أو ســة طشـر،
وصقام رمضان فرض سـة اثـتقـ وٓ يعؼؾ أن يب َؼك الؿسؾؿقن سبع أو ِ
ثؿان ســقـ يف
ُ
مثؾ هذا الخطل ،فؿحؾ حديث سفؾ بـ سعد طؾك أن يؽقن مـا فقـف وقـع يف أول ُمـدة

شرع الصقام ،ومحؿؾ حديث طدي بـ حاتؿ أن طديًا وقع يف مثؾ الخطل الـذي وقـع
فقف َمـ تؼدمقه

()4( )3

-

ويتبقـ مــ خـالل مـا ذكـره أهؿقـة معرفـة تـاريخ ورود الحـديث يف التقفقـؼ بـقـ
( )8طـــ ســفؾ بـــ ســعد  قــال :كزلــت هــذه أيــة( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ) فؾؿ يـزل( :ﭽ ﭾ) ،فؽان رجال إذا أرادوا الصقم ربط أحدهؿ يف رجؾف الخـقط إبـقض،
والخقط إسقد ،ولؿ يزل يلكؾ حتك يتبقـ لف رؤيتفؿا ،فلكزل بعـد (ﭽ ﭾ) ،فعؾؿـقا أكّـف إ ّكؿـا يعــل
الؾقؾ والـفار  -متػؼ طؾقف ،أخرجف البخاري يف صحقحف :كتاب :الصقم ،باب( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ) ،ص ،021ح( ،)8683ويف كتاب :التػسقر ،بـاب( :ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ) ،ص ،382,381ح( 7)1288ومســؾؿ يف
صحقحف :كتاب :الصقام ،باب :بقان أن الدخقل يف الصقم يحصؾ بطؾقع الػجر ،وأن لـف إكـؾ وغقـره
حتك يطؾع الػجر ،434.0 ،---ح(-)8268
ِ
لؿـا كزلـت(:ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ) طؿـدت إلـك طؼـال
( )0طـ طدي بـ حاتؿ  قالّ :
أسقد ،وإلك ِطؼال أبقض ،فجعؾتفؿا تحت وسـاديت ،فجعؾـت أكظـر يف الؾقـؾ فـال يسـتبقـ لـل ،فغـدوت
طؾك رسقل اهلل  ،فذكرت لف ذلؽ ،فؼال« :إكّؿا ذلؽ سقاد الؾقؾ وبقاض الـفار» -متػؼ طؾقف ،أخرجف
البخاري يف صحقحف :كتـاب :الصـقم ،بـاب :ققلـف تعـالك( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ) ،ص ،021ح( ،)8683وكتـــاب :تػســـقر الؼـــرآن ،بـــاب:
(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ) ،ص ،381ح(7)1282,1226
أن الدخقل يف الصقم يحصؾ بطؾـقع الػجـرّ ،
ومسؾؿ يف صحقحف :كتاب :الصقام ،بابّ :
وأن لـف إكـؾ
وغقره حتك يطؾع الػجر ،434,433.0 ،---ح(-)8262
( )5أكؿؾ ابـ طاشقر تعؾقؼف طؾك هذه التػاسقر الـبقية والتقفقـؼ بقـفـا بتحؾقـؾ رائـع ،وطبـارات جامعـة تبـقـ
تقجقف هذه الروايات ،فؾرتاجع يف تػسقره-852,851.0:
( )1التحرير والتـقير-851.0:
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الروايات ،وأثر ذلؽ طؾك ثبقت إحؽام الشرطقة-
أو يف معارضتف لحؽؿ فؼفل طؾقـف طؿـؾ إمـة ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف تػسـقر ققلـف
تعالك :ﱡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱠ [الـساء :]82:وقد ثبت الرجؿ يف اإلسالم بؿا رواه
طبادة بـ الصامت أن الـبل  قال« :خذوا طـل خذوا طـل ،قد جعؾ اهلل لفـ سبقالً،
()1

البؽر بالبؽر ضرب مائة وتغريب طام ،والثقب بالثقب جؾد مائة والرجؿ»  ،ومؼتضاه
الجؿع بقـ الرجؿ والجؾد ،وٓ أحسـبف إٓ تقهؿـًا مــ الـراوي طــ طبـادة ،أو اشـتبف
()2

ثـؿ
طؾقف ،وأحسب أكف لذلؽ لؿ يعؿؾ بف العؾؿاء فـال يجؿـع بـقـ الجؾـد والـرجؿ ّ -
ذكر إدلة القاردة يف الؿسللة ،وكاقشفا كؼاشًا طؾؿقًا دققؼًا-
ويالحــظ يف إمثؾــة الســابؼة طـايتــف الشــديدة بنزالــة أي إشــؽال قــد يطــرأ طؾــك
التػسقر الـبقي ،وحرصف طؾك التقفقؼ بقـ الؿلثقرات القاردة يف أية-
,1العـاية ببقان إوجف البالغقة يف التػسقر الـبقي ،وبقان مقافؼتفا لظاهر أيـة،
فؼد كان لرباطتف يف الؾغة والبالغة أثر واضح طؾـك تعؾقؼاتـف واسـتـباصاتف ،ومــ ذلـؽ
ققلف يف تػسقر ققلف تعالك :ﱡﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱠ [سقرة الـربوج:]5,0:
وروى الرتمذي مـ صريؼ مقسك بـ طبقدة إلك أبل هريـرة قـال :قـال رسـقل اهلل :
()3

«الققم الؿقطقد يقم الؼقامة ،والققم الؿشفقد يقم طرفة ،والشاهد يقم الجؿعة»  ،أي
فالتؼدير :ويق ٍم شاهد ،ويق ٍم مشفقد---ووصػ يقم بلكف شاهد مجاز طؼؾل ،ومحؿـؾ
هــذا الحــديث طؾــك أن هــذا مؿــا يــراد يف أيــة مـــ وصــػ ﱡ َشــ ِ
اهدﱠ ,ووصــػ
()4
ﱡمشف ٍ
قدﱠ ،ففق مـ َح ْؿؾ أية طؾك ما يحتؿؾف الؾػظ يف حؼقؼة ومجاز -
َ ُ

وكان يـ ّبف يف بعض الؿقاضع طؾك بالغة التػسقر الـبـقي ،وجزالـة طباراتـف ،دون
( )8سبؼ تخريجف :ص-122
( )0التحرير والتـقير-041.1:
( )5أخرجف الرتمذي يف ســف :كتاب :تػسقر الؼرآن ،باب :ومـ سقرة الـربوج ،ص ،424ح( ،)5556وقـال
فقف :هذا حديث ٓ كعرفف إٓ مـ حديث مقسك بـ طبقـدة ،ومقسـك بــ طبقـدة ُيضـعػ يف الحـديث ،
وحسـف إلباين-
( )1التحرير والتـقير-056.52:
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تػصقؾ يف إوجف البالغقة ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسـقر ققلـف تعـالك :ﱡ ﰏ ﰐ ﱠ

[سقرة الؿدثر ،]84:قـال :وطــ الـبـل  أن ﱡﰐﱠ جبـؾ يف جفــؿ يتصـعد فقـف
()1

سبعقـ خريػًا ،ثؿ يفقي فقف كذلؽ أبد ًا ---فجعؾ اهلل صػة صعقد ط َؾؿًا طؾـك ذلـؽ
()2

الجبؾ يف جفـؿ ،وهذا تػسقر بلطظؿ ما دل طؾقف ققلف تعالك :ﱡ ﰏ ﰐﱠ -
,2بقان وجف الجؿـع بـقـ التػاسـقر الـبقيـة وغقرهـا مــ إحاديـث ،فـال يؽتػـل
بالجؿع بقـفا ،وإكّؿا يب ّقـ وجف الجؿع ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسقر ققلف تعالك :ﱡﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﱠ [التقبــة ]825:بعــد ذكــر التػســقر الـبــقي
()3

الدال طؾك أن الؿسجد هق الؿسجد الـبقي  ،والروايات الدالة طؾـك كـزول أيـة يف
()4

أهؾ قباء  :ووجف الجؿع بقـ هذيـ طـدي أن يؽقن الؿراد بؼقلـف تعـالك :ﱡ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﱠ الؿسجد الذي هذه صػتف ٓ مسجد ًا واحد ًا معقـًا ،فقؽـقن
()5

هذا القصػ كؾقًا اكحصر يف فرديـ الؿسجد الـبقي ومسجد قباء -
,3استـباط ترتقب كزول بعض أيات والسقر مـ التػاسقر الـبقيـة ،ومــ ذلـؽ
ما جاء طـف يف تػسقر ققلف تعـالك :ﱡ ﭿ ﮀ ﮁ ﱠ [الشـعراء ،]081:قـال:
ويف صحقح البخـاري طــ ابــ طبـاس ،قـال :لؿـا كزلـت :ﱡ ﭿ ﮀ ﮁ ﱠ
( )8أخرجف الرتمذي يف ســـف :كتـاب :صـػة جفــؿ طــ رسـقل اهلل  ،بـاب :مـا جـاء يف صـػة قعـر جفــؿ،
ص ،252ح( ،)0243ويف كتــاب :تػســقر الؼــرآن ،بــاب :ومـــ ســقرة الؿــدثر ،ص ،421ح(،)5503
وقال فقف :هذا غريب إكؿا كعرفف مرفقطًا مـ حديث ابـ لفقعة  ،وضعػف إلباين-
( )0التحرير والتـقير-524.06:
( )5سبؼ ذكره وتخريجف :ص-125
( )1طـــ أبــل هريــرة  ،قــال :قــال الـبــل « :كزلــت هــذه أيــة يف أهــؾ قبــاء :ﱡ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﱠ ،قال :كاكقا يستـجقن بالؿـاء ،فـزلـت فـقفؿ هـذه أيـة» -أخرجـف أبـق داود يف ســـف :كتـاب:
الطفارة ،باب :يف آسـتـجاء بالؿـاء ،ص ،81ح( 7)11والرتمـذي يف ســـف :كتـاب :تػسـقر الؼـرآن طــ
رسقل اهلل  ،باب :ومـ سقرة التقبة ،ص ،362ح( ،)5822وقال فقف :هذا حديث غريب مــ هـذا
القجف  7وأخرجف ابـ ماجف يف ســف :كتـاب :الطفـارة وســـفا ،بـاب :آسـتـجاء بالؿـاء ،ص،58,52
ح( ،)524وصححف إلباين-
( )2التحرير والتـقير-50.88:
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طـدي---قـال :فـنين كـذير
صعد الـبل  طؾك الصػا فجعؾ يـادي« :يا بـل ففر ،يا بـل
ّ
لؽؿ بقـ يدي طـذاب شـديد» ،فؼـال أبـق لفـب :ت ّبـًا لـؽ سـائر القـقم ألفـذا جؿعتــا؟
فـزلـــت :ﱡﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱠ [الؿســـد,8:
()1

 ، ]0وهذا الحديث يؼتضل أن سقرة الشـعراء كزلـت قبـؾ سـقرة أبـل لفـب ،مـع أن
سقرة أبل لفب ُطدّ ت السادسة يف طداد كزول السقر ،وسقرة الشعراء ُطـدّ ت السـابعة
وإربعــقـ ،فالظــاهر أن ققلــف :ﱡ ﭿ ﮀ ﮁ ﱠ كــزل قبــؾ ســقرة الشــعراء
لؿـا كزلـت:
مػرد ًا ،فؼـد جـاء يف بعـض الروايـات طــ ابــ طبـاس يف صـحقح مسـؾؿّ ،
()2
ﱡو َأ ِ
ـؽ مِــفؿ الؿ ِ
إقـربِقـ َو َره َط َ
خؾصـقـﱠ وأن ذلـؽ كسـخ ،فؾعـؾ
كذر َط ِشـ َقر َتؽ
َ
ُ
َ
أيـة كزلــت أول مــرة ،ثــؿ كســخت تالوهتــا ،ثـؿ أطقــد كــزول بعضــفا يف جؿؾــة بســقرة
()3

الشعراء -
,4الحرص طؾك ربط التػاسقر الـبقية بالقاقع الؿعاصر ،مـ خالل:
أ,استـباط إحؽام الػؼفقة مـ التػاسقر الـبقية ،ومحاولة ربطفا بالقاقع ،وبقـان
أن ما يشؽؾ طؾقـا أشؽؾ طؾك مـ قبؾـا مــ الصـحابة  ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف تػسـقر
ققلــــــــــــف تعــــــــــــالك :ﱡ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﱠ

[الؿائدة ،]822:قال :فال يتقهؿ مـ هذه أية أهنا رخصة لؾؿسؾؿقـ يف ترك الدطقة
إلـك الخقـر ،وإمـر بـالؿعروف والـفـل طــ الؿـؽـرٕ 7ن جؿقـع ذلـؽ واجـب بلدلـة
()4

صػحــت هبــا الشــريعة---وقد حــدث ذلــؽ الظـــ يف طفــد الـبــل --- فأيــة تػقــد
( )8متػـــؼ طؾقـــف ،أخرجـــف البخـــاري يف صـــحقحف :كتـــاب :التػســـقر ،بـــاب :ﱡ ﭿ ﮀ ﮁ ﱠ،
ص ،342ح( ،)1442وباب :سقرة :ﱡﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱠ ،ص ،485ح( 7)1648ومسـؾؿ يف
صــــحقحف :كتــــاب :اإليؿــــان ،بــــاب :ققلــــف تعــــالك :ﱡ ﭿ ﮀ ﮁ ﱠ،861,865.8 ,
ح(-)025
ِ
ِ
( )0جـاءت زيـادة ﱡ َو َره َط َ
الؿخؾصـقـﱠ ،يف روايتـ ّـل البخـاري ومسـؾؿ ،وقـد سـبؼ تخريجفؿــا يف
ـؽ مــفؿ ُ
الحاشقة السابؼة-
( )5التحرير والتـقير-020.86:
( )1طـ أبل أمقة الشعباين ،قـال :سـللت أبـا ثعؾبـة الخشــل  ،كقـػ كصــع هبـذه أيـة :ﱡ ﭫ ﭬ ﭭ

=
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اإلطراض طـ ذلؽ إذا تح ّؼؼ طدم الجدوى بعد الشروع يف ذلـؽ ،ويؾحـؼ بـذلؽ إذا
()1

ضفرت الؿؽابرة وطدم آكتصاح كؿا ّ
دل طؾقف حديث أبل ثعؾبة الخشـل -
ب,الؼقاس طؾك التػسقر الـبقي ،وطدم حصر معـك أية طؾك الؿعــك الؿباشـر
الــذي فســر بــف الـبــل  ،ومـــ ذلــؽ ققلــف يف تػســقر ققلــف تعــالك :ﱡ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﱠ [إكػال :]32:وتطؾؼ الؼقة مجاز ًا طؾك شدّ ة تلثقر شلء ذي أثر،
العـدو ،وققتـف
وتطؾؼ أيضًا طؾك سبب شـدّ ة التـلثقر ،فؼـقة الجـقش شـدة وقعـف طؾـك
ّ
أيضًا سالحف وطتاده ،وهق الؿراد هـا ،ففق مجاز مرسؾ بقاسطتقـ ،فا ّتخاذ السـققف
والرماح وإققاس والـبال مـ الؼقة يف جققش العصقر الؿاضـقة ،وا ّتخـاذ الـدبابات
الؼقة يف جققش طصركا ،وهبذا آطتبار ُيػسر ما
والؿدافع والطقارات والصقاريخ مـ ّ
روى مسؾؿ والرتمذي طـ طؼبة بـ طامر ّ
أن رسقل اهلل  قرأ هذه أيـة طؾـك الؿــرب،
()2

ثؿ قال« :أٓ ّ
إن الؼقة الرمل» قالفا ثالثًا  ،أي :أكؿؾ أفراد الؼقة آلـ ُة الرمـل ،أي :يف
()3

ذلؽ العصر ،ولقس الؿراد حصر الؼقة يف آلة الرمل -
,5التـبقف طؾك دٓئؾ الـبقة الؿستـبطة مـ التػاسـقر الـبقيـة ،ومــ ذلـؽ ققلـف يف
تػســــقر ققلــــف تعــــالك :ﱡﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱠ [ســــقرة
محؿد ،]55:قـال :روى الرتمـذي طــ أبـل هريـرة قـال :تـال رسـقل اهلل هـذه أيـة:
=

سـللت طـفـا رسـقل
سللت طـفا خبقر ًا،
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﱠ؟ قال أبق ثعؾبة:
ُ
َ
اهلل  فؼال« :ائتؿروا بالؿعروف ،وتـاهقا طـ الؿـؽـر ،حتـك إذا رأيـت ُشـحًا مطاطـًا ،وهـقى متبعـًا،
وإطجاب كؾ ذي رأي برأيف ،فعؾقؽ بخقيصة كػسؽ ،وذر طقا ّمفؿّ ،
فنن وراءكؿ أيامًا أجر العامؾ فقفا
كلجر خؿسقـ مـؽؿ» -أخرجف أبـق داود يف ســـف :كتـاب :الؿالحـؿ ،بـاب :يف إمـر والـفـل ،ص،444
ح( 7)1518والرتمذي يف ســف :كتاب :التػسقر ،باب :ومــ سـقرة الؿائـدة ،ص ،351ح( ،)5225وقـال
فقف :هذا حديث حسـ غريب ،لؽـ بعضف صحقح  7وأخرجف ابـ ماجف يف ســـف :كتـاب :الػـتـ ،بـاب:

ققلف تعالك :ﱡﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱠ ،ص ،335ح( ،)1281وضعػف إلباين-
( )8التحرير والتـقير-46,44.4:
( )0سبؼ تخريجف :ص-122
( )5التحرير والتـقير-22.82:
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ﱡﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱠ  ،قـالقا :ومــ ُيســتبدَ ل بــا؟ قــال:
فضــرب رســقل اهلل  طؾــك مـؽــب ســؾؿان الػارســل ،ثــؿ قــال« :هــذا وققمــف ،هــذا
()1

وققمف» ---وأققل هق يدل طؾك أن فارس إذا آمـقا ٓ يرتدون ،وهق مـ دٓئؾ كبـقءة
الـبل  ،فنن العرب ارتد مـفؿ بعض الؼبائؾ بعد وفاة الـبل  ،وارتدّ الرببر بعد فتح
بالدهؿ وإيؿاهنؿ ثـتل طشرة مرة فقؿا حؽاه الشقخ أبق محؿد ابـ أبل زيد ،ولـؿ يرتـد
()2

أهؾ فارس بعد إيؿاهنؿ -
ثالث  :جقاكب وردت يف تعامؾف مع التػسقر الـبقي ولؿ تؽـ مـفج طام يف تػسقره.
ويؼصد مـ ذلؽ,كؿا سبؼ طـد الحديث طـ مـفج الؼاسؿل ,إمقر التـل تـرد
يف كتب الؿػسريـ ،إٓ أكف ٓ ُيؿؽـ اطتبارها مـفجًا طا ًّما لفـؿ 7لعـدم التـزامفؿ هبـا يف

جؿقع مقاضع كتبفؿ أو ج ّؾفا-

ومؿا ورد طـد ابـ طاشقر يف ذلؽ:
,8الرتجقح بالتػاسقر الـبقية ،ومـ ذلؽ ققلف :وأصـح مـا يف هـذا الخـالف مـا
جاء مـ جفة إثر ،وذلؽ ققٓن

()3

 ،وققلف يف تػسقر ققلف تعالك :ﱡﭒ ﭓ ﭔ
()4

ﭕﭖ ﱠ [يقكس ]03:بعد ذكر التػسقر الـبقي الصحقح القارد فقفا  :وهق أصرح
()5

ما ورد يف تػسقرها -
محؿـد ،ص ،454ح(،)5038,5032
( )8أخرجف الرتمذي يف ســـف :كتـاب :التػسـقر ،بـاب :ومــ سـقرة ّ
وقال فقف :هذا حديث غريب ويف إسـاده مؼال  ،وصححف إلباين-
( )0التحرير والتـقير-856.03:
( )5التحرير والتـقير-135.0:
( )1طـ صفقب الرومل  ،قال :قال الـبل « :إذا دخؾ أهؾ الجـّة الجـة ،قال :يؼـقل اهلل تبـارك وتعـالك:
تريدون شقئًا أزيدكؿ؟ فقؼقلقن :ألؿ تب ّقض وجقهـا؟ ألؿ تدخؾـا الجـّة وتـجـا مـ الـار؟ قال :فقؽشػ
ثؿ تال هـذه أيـة :ﱡ ﭒ ﭓ ﭔ
الحجاب ،فؿا ُأططقا شقئًا أحب إلقفؿ مـ الـظر إلك رهبؿ ّ »
ﭕﭖﱠ -أ خرجف مسؾؿ يف صحقحف :كتاب :اإليؿان ،باب :إثبات رؤية الؿممـقـ يف أخرة رهبؿ ،
 ،835.8ح(-)858
( )2التحرير والتـقير-813.88:
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,0الرد طؾك إققال الؿخالػة لؾتػسقر الـبقي ،سقاء أكاكت الؿخالػة تعقد إلك
فساد معتؼد الؿػسر أم إلك غقر ذلؽ ،فؿـ إمثؾة طؾك رده لبعض إققال الؿخالػـة
لؾتػسقر الـبقي لػساد معتؼد الؿػسر ،ما جاء يف تػسـقر ققلـف تعـالك :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ
()1

ﭔ ﭕ ﭖ ﱠ [إكعام ]50:حقث قال بعد ذكر التػسقر الـبقي القارد فقفـا :
()2

وح َؿؾ الزمخشري الظؾؿ طؾك مـا يشـؿؾ الؿعاصـل ---تـلويالً لميـة طؾـك أصـقل
َ

آطتــزالّ 7
ٕن العاصــل غقــر آمـــ مـــ الخؾــقد يف الـّــار ،ففــق مســاو لؾؽــافر يف ذلــؽ
ـدهؿ---فالحؼ ّ
أن أيــة غقــر محتاجــة لؾ ّتلويــؾ طؾــك أصــقلفؿ كظــر ًا لفــذا الــذي
طــ
ّ
()3

ذكركاه -
ومـ إمثؾة طؾك رده لبعض إققال الؿخالػة لؾتػسقر الـبقي لغقر ذلـؽ ،ققلـف
يف تػســقر ققلــف تعــالك :ﱡﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱠ [إحــزاب :]05:وقــد حؿــؾ بعــض
الؿػســريـ ﱡ ﭜ ﭝﱠ يف هــذه أيــة طؾــك معـــك الؿــقت يف الجفــاد ،طؾــك صريؼــة
آستعارة ،بتشبقف الؿقت بالـذر يف لزوم القققع ،وربؿا ارتؼك ببعض الؿػسريـ ذلؽ
إلــك جعــؾ الـحــب مـــ أســؿاء الؿــقت ،ويؿـــع مـــف مــا ورد يف حــديث الرتمــذي أن
()4

الـبل  قال يف صؾحة بـ طبقد اهلل« :إكف مؿـ َق َضك ك َْح َبـف»  ،وهـق لـؿ يؿـت يف حقـاة
()5

رسقل اهلل - 
,5التعؾقؼ طؾك أسـاكقد التػاسـقر الـبقيـة ،بـؼـدها وبقـان مـقاصـ الضـعػ فقفـا،
ومـ ذلؽ ققلف بعد ذكر التػسقر الـبقي الـقارد يف ققلـف تعـالك :ﱡ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
( )8سبؼ ذكره وتخريجف :ص-108
( )0الؽشاف-536.0 :
( )5التحرير والتـقير-555.4:
( )1أخرجــف الرتمــذي يف ســــف :كتــاب :التػســقر ،بــاب :ومـــ ســقرة إحــزاب ،ص ،405ح( ،)5020ويف
كتاب الؿـاقب ،باب :مـاقب أبل محؿد صؾحة بـ طبقد اهلل  ،ص ،514ح( )5412وقال فقـف :هـذا
حديث غريب ٓ كعرفف إٓ مـ حديث معاوية  7وابـ ماجف يف مؼدمة ســـف :بـاب :يف فضـائؾ أصـحاب
رسقل اهلل  ،ص ،55ح( ،)803وحسـف إلباين-
( )2التحرير والتـقير-525.08:
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()1

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﱠ [يــقكس : ]35:لــقس يف الحــديث أن أبــا صــالح يرويــف طـــ
ططــاء بـــ يســار كؿــا هــق الؿعــروف يف روايــة أبــل صــالح إلــك أبــل الــدرداء ،وطؾقــف
فالحديث مـؼطع غقر متصؾ السـد ،وقد رواه الرتمذي بسـديـ آخريـ فقفؿا ططاء بـ
يسار ،طـ رجؾ مـ أهؾ مصر طـ أبل الدرداء ،وذلؽ سـد فقف مجفقل ،فحالة إسـاد
()2

هذا الخرب مضطربة 7لظفقر أن ططاء لؿ يسؿعف مـ أبل الدرداء -
أو ببقان درجتفا مـ الصحة والضعػ ،ومـ ذلؽ ققلف :وقد ورد تػسـقر الظؾـؿ
يف هــذه أيــة بالشــرك يف الحــديث الصــحقح طـــ طبــد اهلل بـــ مســعقد

()4( )3

 ،وققلــف:

ويروى فقف أخبار مسـدة إلك الـبل  لؿ تبؾـغ مبؾـغ الصـحقح ،ولـؿ تــزل إلـك رتبـة
()5

الضعقػ -
,1ترك آستدٓل بالتػسقر الـبقي الضعقػ يف بعض الؿقاضع ،وآكتػاء طــ
ذكره بعدة أمقر تب ّقـ معـك أية ،مـفا:
أ,ســبب الـــزول الصــريح الصــحقح ،ومـــ ذلــؽ ققلــف يف تػســقر ققلــف تعــالك:
ـؿ ّ
إن الـّـاس ســللقا
ﱡﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﱠ [الـسـاء ،]843:قـال :ثـ ّ
رسقل اهلل  طـ صقرة أخرى مـ صقر الؽاللة ،وثبـت يف الصـحقح ّ
أن الـذي سـللف
هق جابر بـ طبد اهلل قال :طادين رسقل اهلل وأبـق بؽـر ماشـققـ يف بــل سـؾؿة فقجـداين

( )8طـ طبادة بـ الصامت  أكّف سلل رسـقل اهلل  طــ هـذه أيـة :ﱡ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﱠ ،فؼال« :لؼد سللتـل طـ شلء ما سللـل طـف أحد مـ أمتل قبؾؽ ،هل الرؤيا الصـالحةَ ،يراهـا
الؿسؾؿ ،أو ُت َرى لف ،ويف أخرة الجـّة» -أخرجف الرتمذي يف ســف :كتاب :الرؤيا طـ رسـقل اهلل  ،بـاب:
ققلـــف :ﱡ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱠ ،ص ،282ح( ،)0042وقــــال فقــــف :هـــذا حــــديث حســـــ

صحقح  7وابـ ماجف يف ســف :كتـاب :تعبقـر الرؤيـا ،بـاب :الرؤيـا الصـالحة يراهـا الؿسـؾؿ أو ُتـرى لـف،
ص ،310ح( ،)5565وصححف إلباين-
( )0التحرير والتـقير-086.88:
( )5سبؼ ذكره وتخريجف :ص-108
( )1التحرير والتـقير-550.4:
( )2التحرير والتـقير-810.5:
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طؾل وضقءه ،فلفؼت وقؾـت :كقـػ أصــع
فتقضل رسقل اهلل ،
طؾلّ ،
ّ
وصب ّ
مغؿك ّ
يف مـــالل فنكؿـــا يرثــــل كاللـــة ،فــــزل ققلـــف تعـــالك :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﱠ ،أية

()2( )1

()3

وقد جاء يف أية تػسقر كبقي بـ ّقـ الؿـراد بالؽاللـة  ،إٓ ّ
أن ابــ طاشـقر اكتػـك
بسبب الـزول الصحقح طـ التػسقر الـبقي الضعقػ-
ب,إحاديث الصحقحة غقر الصريحة ،ومـ ذلؽ ققلف يف تػسـقر ققلـف تعـالك:
ﱡﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱠ [الرطـــد :]56:وهبـــذا يتحصـــؾ أن
لػــظ :ﱡﯗ ﯘﱠ طــام يشــؿؾ كــؾ مــا يشــاؤه اهلل تعــالك ،ولؽـــف مجؿــؾ يف مشــقئة اهلل
بــالؿحق واإلثبــات ،وذلــؽ ٓ تصــؾ إدلــة العؼؾق ـة إلــك بقاكــف ،ولــؿ يــرد يف إخبــار
الؿلثقرة ما يبقـف إٓ الؼؾقؾ ,طؾك تػاوت يف صحة أساكقده ،,ومـ الصحقح فقؿا ورد
مـ ذلؽ ققل الـبل « :إن أحدكؿ لقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الجـة حتك ما يؽقن بقـف وبقـفا
إٓ ذراع ،فقسبؼ طؾقف الؽتاب فقعؿؾ بعؿؾ أهـؾ الــار فقـدخؾفا ،وإن أحـدكؿ لقعؿـؾ
بعؿــؾ أهــؾ الـــار حتــك مــا يؽــقن بقـــف وبقـفــا إٓ ذراع فقعؿــؾ بعؿــؾ أهــؾ الجـــة
فقدخؾفا»

()1( )4

-

( )8متػؼ طؾقف ،أخرجف البخاري يف صحقحف :كتاب :القضقء ،باب :صب الـبـل  وضـقءه طؾـك الؿغؿـك
طؾقف ،ص ،53ح( ،)861ويف كتاب :التػسقر ،باب ققلف تعالك :ﱡ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱠ [سقرة
الـســاء ،]88:ص ،303ح( 7)1244ومســؾؿ يف صــحقحف :كتــاب :الػــرائض ،بــاب :مقــراث الؽاللــة،
 ،8051.5ح(-)8383
( )0التحرير والتـقير-31,35.3:
( )5طـ أبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ ،قال :جـاء رجـؾ إلـك الـبـل  فؼـال :يـا رسـقل اهلل ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﱠ؟ قــال« :مـــ لــؿ يــرتك ولــد ًا وٓ والــد ًا ،فقرثتــف كاللــة» -أخرجــف أبــق داود يف
الؿراسقؾ :كتاب :الػرائض ،باب :الؽاللة ،ص ،101ح( ،)538ومـ صريؼ أبل داود أخرجـف :البقفؼـل يف
الســ :كتاب :جؿاع أبقاب الؿقاريث ،باب :حجـب اإلخـقة وإخـقات مــ كـاكقا بـإب وآبــ وابــ
آبـ ،535.3 ،ح( ،)80040وإسـاده ضعقػ 7إلرسالف-
( )1متػؼ طؾقـف ،أخرجـف البخـاري يف صـحقحف :كتـاب :الؼـدر ،بـاب :يف الؼـدر ،ص ،688ح( ،)3261ويف

=
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وهــذه أيــة فقفــا طــدة تػاســقر كبقيــة  ،إٓ أكــف تــرك ذكرهــا لضــعػفا ،واكتػــك
بالصحقح الذي ُيػقد يف تػسقر أية-
وقد يذكر الضعقػ إٓ أكّف يـ ّبف طؾك طدم صحة حؿؾ معـك أية طؾقـف 7لضـعػف،
ومـــــ ذلــــؽ ققلــــف يف تػســــقر ققلــــف تعــــالك :ﱡ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ

ﰥﱠ [الؼؾؿ :]10:ويف صحقح مسـؾؿ مــ حـديث الرؤيـة وحـديث الشـػاطة،
طـ أبل سعقد الخدري أن الـبل  قال« :ف ُقؽشػ طـ ساق فال يبؼك مـ كان يسـجد
هلل مـ تؾؼاء كػسف إ ّ
ٓ أذن اهلل لف بالسجقد ،وٓ يبؼك مـ كان يسجد ريـاء إٓ جعـؾ اهلل
()3

خـر طؾـك قػـاه» الحـديث ،فقصـؾح ذلـؽ
ضفره صب َؼة واحـدة ،كؾؿـا أراد أن يسـجد ّ
تػسقر ًا لفذه أية---طؾـك أكـف روي طــ أبـل مقسـك إشـعري طــ الـبـل  يف ققلـف
()4

ورويت أخبـار
تعالك :ﱡﰟ ﰠﱠ قال« :يؽشػ طـ كقر طظقؿ َيخرون لف سجد ًا» ُ ،
()5

أخرى ضعقػة ٓ جدوى يف ذكرها -
=

كتــــاب :التقحقــــد ،بــــاب :ﱡ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﱠ [ســــقرة الصــــافات ،]848:ص،8202
ح( 7)4121ومسـؾؿ يف صــحقحف :كتــاب :الؼــدر ،بــاب :كقػقـة خؾــؼ أدمــل يف بطـــ أمــف،0253.1 ،
ح(-)0315
( )8التحرير والتـقير-833.85:
( )0مـفا :ما جاء طـ ابـ طؿر  قال :سؿعت الـبل  يؼقل« :يؿحق اهلل ما يشاء إٓ الشؼقة والسـعادة ،والحقـاة
والؿقت»-
أخرجف الطرباين يف إوسط ،846.6 :ح( ،)6140وقال فقف :لؿ يرو هذا الحديث طـ ابـ أبل لقؾك،
إٓ محؿد بـ جابر ،وٓ رواه طـ كافع إٓ ابــ أبـل لقؾـك  ،وضـ ّعػ إســاده الفقثؿـل يف مجؿـع الزوائـد
ومـبع الػقائد 715.4والسققصل يف الدر الؿـثقر-251.1:
( )5متػؼ طؾقف ،أخرجف البخاري يف صـحقحف :كتـاب :التػسـقر ،بـاب :ققلـف تعـالك :ﱡ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠﱠ،
ص ،422ح( 7)1686ومســؾؿ يف صــحقحف :كتــاب اإليؿــان ،بــاب :معرفــة صريــؼ الرؤيــة,834.8 ،
 ،848ح(( ،)855مطق ً
ٓ)-
( )1أخرجـــف أبـــق يعؾـــك يف مســــده 7036.85:والطـــربي يف تػســـقره 7862.05:وابــــ طســـاكر يف تـــاريخ
دمشؼ ،855.35 ،555.20:وإسـاده ضعقػٕ 7ن فقف روح بـ جـاح ،وهق ضعقػ الحديث-
تـظر ترجؿتف يف :هتذيب الؽؿال 7055,055.6:هتذيب التفذيب-065,060.5:
( )2التحرير والتـقير-66.06:
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و ُيالحظ هـا تـبقفف طؾك طدم صحة الخقض يف الغقبقات الؿجؿؾة التـل لـؿ يـرد
فقفا تػسقر كبقي صحقح ،وآقتصار يف بقان أية طؾـك الصـحقحّ 7
ٕن كـؾ بـاب مــ
أبقاب الديـ لف قدر مـ آحتقاط والتشديد ،فالتػسقر بالحديث الضعقػ ٓ يصح يف
هذا الباب-

***
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اخلامتة
يسـر مــ إتؿـام
تتؿ الصالحات ،أحؿده سـبحاكف طؾـك مـا ّ
الحؿد هلل الذي بـعؿتف ّ
هذا البحث ،وأسللف أن يجعؾ خقر أطؿالل خقاتؿفا ،وخقر أيامل يقم ألؼاه ،أ ّما بعد:
تقصؾت مـ خالل هذا البحث إلك طـدد مــ الـتـائج والتقصـقاتُ ،أجؿؾفـا
فؼد ّ
فقؿا يؾل:

أوًٓ :أهؿ الـتائج.
,8قؾة استدٓل الؿػسريـ يف العصر الحديث بالتػاسقر الـبقية-
,0تػــاوت كســب اســتدٓل الؿػســريـ بالتػســقر الـبــقي يعــقد أو ً
ٓ إلــك صبقعــة
تػاسقرهؿ ،ومع وجقد هذا التػاوت يف آستدٓل إٓ أهنؿ لؿ يغػؾقا طـ بقان أهؿقتـف
وحؿؾ أية طؾقف حتك طـد طدم استدٓلفؿ بف-
,5اســتدٓل الؿػســريـ واحتجــاجفؿ بؿــا اتػــؼ طؾقــف الشــقخان أو ذكــر طـــد
أحدهؿا أكثر مـ استدٓلفؿ واحتجاجفؿ بؿا صح طـد غقرهؿ-
,1قؾة طـاية الؿػسريـ يف العصر الحديث بلساكقد التػسقر الـبقي-
,2أكثر التػاسقر الـبقية التل استدل هبا الؿػسرون كاكت تػاسقر كبقية صحقحة ،تتعؾـؼ
ببقان الؿعـك ،مؿا يدل طؾك حرصفؿ طؾك التػسقر بالحديث الصحقح وطدم مخالػتف-
,3أكثر التػاسقر الـبقية التل ترك الؿػسرون آستدٓل هبا كاكـت تػاسـقر كبقيـة
ضعقػة ،وٓ تتعؾؼ ببقان حؽؿ طؼدي أو فؼفـل ،وإكّؿـا هـل بقـان لؾؿعــك ،إٓ ّ
أن هـذا
الؿعـك ُيؿؽـ القصقل إلقف دون ذكر التػسقر الـبقي 7لقضقحف ومقافؼتف ضاهر أية-
,4يعــد ابـــ طاشــقر مـــ أكثــر الؿػســريـ اســتدٓ ً
ٓ بالتػســقر الـبــقي يف العصــر
الحديث ،يؾقف الؼاسؿل-
,5تؿ ّقــز الؼاســؿل بؽثــرة كؼؾــف طـــ العؾؿــاء والؿػســريـ ،وبـــاء طؾــك ذلــؽ فنكــف يـؼــؾ
التػاسقر الـبقية التل ذكروها يف كتبفؿ ،دون تحؾقؾ أو تعؾقؼ طؾك ما كؼؾف طـفؿ,غالبًا-,
 ,6اطتـــك ابـــ طاشــقر طـايــة فائؼــة بتقجقــف التػاســقر الـبقيــة وتحؾقؾفــا وبقــان
معاكقفا ،كؿا كاكت لف طـاية واضحة ببقان إوجف البالغقة يف التػسقر الـبقي-
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,82قؾة مخالػة الؼاسؿل وابـ طاشقر لؿعـك التػسقر الـبقي –حتـك طــد طـدم
استدٓلفؿ بف-,

ثاكق  :أهؿ التقصقات.
,8العـاية بدراسة كؾ ما يتعؾؼ بالتػسقر الـبـقيٕ 7هؿقـة هـذا الؿقضـقع ،وقؾـة
الدراسات العؾؿقة الؿتعؾؼة بف-
,0دراسة أثر التػسقر الـبقي طؾك تلصقؾ طؾؿ التػسقر وأصقلف-
,5البحــث يف أشــفر كتــب التػســقر الؿـحرفــة يف العصــر الحــديث ،وبقــان أثــر
آكحرافات العؼدية طؾك تحريػ دٓٓت التػسقر الـبقي-
,1جؿــع أقــقال العؾؿــاكققـ والؿستشــرققـ الؿتعؾؼــة بالتػســقر الـبــقي ،وبقــان
ثؿ الرد طؾقفا ،وبقان مغالطاهتا-
مققػفؿ مـفا ،وأبرز شبففؿ فقفاّ ،
,2بقــان طـايــة الؿػســريـ بعؾــقم الحــديث ،وذلــؽ مـــ خــالل تطبقؼــاهتؿ يف
تػاســقرهؿ ،و ُيؿؽـــ أن يؽــقن ذلــؽ يف رســالة طؾؿقــة ،أو سؾســؾة رســائؾ تؼــقم طؾــك
اختقــار أكثــر الؿػســريـ طـايــة بعؾــقم الحــديث ،ثــؿ دراســة مـــفجفؿ يف ذلــؽ دراســة
تحؾقؾقة مقازكة ،هبدف إبراز طـايتفؿ بعؾقم الحديث ،وبقان دور الؿػسريـ يف تلصقؾ
بعض مباحث هذا العؾؿ ،وأثر ذلؽ طؾك طؾؿ التػسقر-
وتؼـقي
,3العـاية باإلحصائقات والرسقم البقاكقة التل تدطؿ مققػ الباحـث يف بحثـفّ ،
كتائجف ،بحقث تؽقن هذه اإلحصائقات بؿثابة إدلة التل ُتثبت ما تقصؾ إلقف الباحث-
أهؿ الـتائج والتقصقات التل خؾصت إلقفا ،وأرجـق أن أكـقن قـد ُوف ّؼـت يف
هذه ّ
أهؿ معالؿف-
خدمة هذا الؿقضقع ،وإبراز ّ
طؾل كعؿتـف ،وأن يـػـع هبـذا البحـث ،ويجعؾـف
أسلل اهلل  أن يسدّ خؾؾلّ ،
ويتؿ ّ

خالصًا لقجفف الؽريؿ-

رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾـك سـ ّقدكا محؿـد،
وآخر دطقاي أن الحؿد هلل ّ
وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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املصادر واملراجع
 -4أصقل يف التػسقر ،لؿحؿد بـ صالح بـ محؿد العثقؿقـ ،أشرف طؾك تحؼقؼف:
قسؿ التحؼقؼ بالؿؽتبة اإلسالمقة ،الؿؽتبة اإلسالمقة ،الؼاهرة ،الطبعة إولـك،
8100هـ 0228 ,م-
 -5أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ،لؿحؿـد إمـقـ الشــؼقطل ،دار الػؽـر،
بقروت8182 ،هـ8662,م-
 -6أيسر التػاسقر لؽلم العؾـل الؽبقـرٕ ،بـل بؽـر جـابر الجزائـري ،مؽتبـة العؾـقم
والحؽؿ ،الؿديـة الؿـقرة ،الطبعة الثالثة8185 ،هـ8664,م-
 -7البحر الؿحقطٕ ،بل حقان إكدلسل ،ت :الشقخ طادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد،
الشــقخ طؾــل محؿــد معـ ّـقض ،شــارك يف تحؼقؼــف :د -زكريــا الـــقيت ،د -أحؿــد
الـجــقلل الجؿــؾ ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،الطبعــة إولــك8185 ،هـــ,
8665م-
 -8البرهان يف طؾقم الؼرآن ،لؿحؿد بـ طبداهلل الزركشـل ،ت :محؿـد أبـق الػضـؾ
إبراهقؿ ،الؿؽتبة العصرية ،صقدا,بقروت ،الطبعة الثاكقة8150 ،هـ0288,م-
 -9تاريخ بغداد ،أو مديـة السالم ،وأخبار محدثقفا ،وذكر قطاهنا العؾؿـاء مــ غقـر
أهؾفا ووارديفإ ،بل بؽـر أحؿـد بــ طؾـل بــ ثابـت الخطقـب البغـدادي ،ت:
د-بشــار طــقاد ،دار الغــرب اإلســالمل ،بقــروت ،الطبعــة إولــك8100 ،هـــ,
0220م-
 -:تـاريخ مديـــة دمشــؼ ،وذكــر فضــؾفا وتسـؿقة مـــ حؾفــا مـــ إماثــؾ ،أو اجتــاز
بـقاحقفا مـ وارديفا وأهؾفإ ،بل الؼاسؿ طؾل بـ الحسـ بـ هبة اهلل الشافعل
الؿعروف بابـ طساكر ،ت :محب الديـ أبل سعقد طؿر بــ غرامـة العؿـروي،
دار الػؽر8184 ،هـ8663 ,م-
; -التحريــر يف أصــقل التػســقر ،د -مســاطد بـــ ســؾقؿان الطقــار ،مركــز الدراســات
والؿعؾقمات الؼرآكقة بؿعفد اإلمام الشاصبل ،جدة ،الطبعة إولك8152 ،هـ,
0281م-
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< -التحرير والتـقير ،لؿحؿد الطاهر ،ابـ طاشقر ،الـدار التقكسـقة لؾـشـر ،تـقكس،
8651هـ-
 -44الترجقح بالسـّة طـد الؿػسريـ (جؿع ودراسة) ،د -كاصر بـ محؿد الصائغ،
دار التدمرية ،الرياض ،الطبعة إولك8158 ،هـ0282,م-
 -44التســفقؾ لعؾــقم التـزيــؾٕ ،بــل الؼاســؿ محؿــد بـــ جــزي الؽؾبــل ،ضــبطف
وخرج آياتـف :محؿـد سـالؿ هاشـؿ ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
وصححف ّ
الطبعة إولك8182 ،هـ8662,م-
 -45تػسقر الشعراوي (الخقاصر) ،لؿحؿد متقلل الشعراوي ،مطابع أخبار الققم-
 -46تػسقر الؼرآن الحؽقؿ( ،تػسقر الؿـار) لؿحؿـد رشـقد رضـا ،الفقئـة الؿصـرية
العامة لؾؽتاب8662 ،م-
 -47تػسـقر الؼـرآن العظــقؿ مســد ًا طـــ رسـقل اهلل  والصــحابة والتـابعقـٕ ،بــل
محؿد طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ الرازي ،ت :أسـعد محؿـد الطقـب ،مؽتبـة
كــزار مصــطػك البــاز ،مؽــة الؿؽرمــة ،الريــاض ،الطبعــة إولــك8184 ،هـــ,
8644م-
 -48تػسقر الؼرآن العظقؿٕ ،بل إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقـر الدمشـؼل ،ت :سـامل
محؿد سالمة ،دار صقبة ،الرياض ،الطبعة الثاكقة8102 ،هـ8666,م-
 -49تػسقر الؼرآن الؽريؿ (تػسقر الػاتحة والبؼرة) ،لؿحؿد بــ صـالح بــ محؿـد
العثقؿقـُ ،صبـع بنشـراف ممسسـة الشـقخ محؿـد العثقؿـقـ الخقريـة ،دار ابــ
الجقزي ،الدمام ،الطبعة إولك8105 ،هـ-
 -4:التػسقر الـبقي (مؼدمـة تلصـقؾقة مـع دراسـة حديثقـة ٕحاديـث التػسـقر الـبـقي
الصريح) ،لخالد بـ طبد العزيز الباتؾل ،دار كــقز إشـبقؾقا ،الريـاض ،الطبعـة
إولك8150 ،هـ0288,م-
; -4تفذيب التفذيبٕ ،بل الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بــ أحؿـد بــ حجـر
العسؼالين ،مطبعة دائرة الؿعارف الـظامقة ،الفـد ،الطبعة إولك8503 ،هـ-
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< -4تفذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجالٕ ،بل الحجاج ،يقسػ بـ طبد الـرحؿـ بــ
يقســػ الؼضــاطل الؽؾبــل الؿــزي ،ت :د -بشــار طــقاد معــروف ،ممسســة
الرسالة ،بقروت ،الطبعة إولك8122 ،هـ8652,م-
 -54تفذيب الؾغةٕ ،بل مـصـقر محؿـد بــ أحؿـد إزهـري ،ت :محؿـد طـقض
مرطب ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة إولك0228 ،م-
 -54تقســقر الؽــريؿ الــرحؿـ يف تػســقر كــلم الؿـّــان ،لعبــد الــرحؿـ بـــ كاصــر
الســعدي ،ت :طبــد الــرحؿـ بـــ ُمعــال الؾقيحــؼ ،ممسســة الرســالة ،الطبعــة
إولك8102 ،هـ0222,م-
 -55جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآنٕ ،بل جعػر محؿد بــ جريـر الطـربي ،ت:
د -طبد الؿحسـ الرتكل ،بالتعـاون مـع مركـز البحـقث والدراسـات العربقـة
واإلسالمقة ،دار هجر ،الؼاهرة ،الطبعة إولك8100 ،هــ0228,م-
 -56الجامع الصحقح الؿسـد الؿختصر مـ حـديث رسـقل اهلل  وســـف وأيامـف،
ٕبل طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري ،اطتـك بف :طبد السالم بـ محؿـد
ابـ طؿر طؾقش ،مؽتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة الثاكقة8104 ،هـ0223,م-
 -57الجـرح والتعـديؾٕ ،بــل محؿـد طبـد الــرحؿـ بــ أبـل حــاتؿ الـرازي ،صبعــة
مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة بحقدر آباد الدكـ ،الفـد ،دار إحقاء الـرتاث
العربل ،بقروت ،الطبعة إولك 8048 ،هـ 8620 ,م-
 -58حاشــقة الشــفاب ،الؿســؿاة :طـايــة الؼاضــل ،وكػايــة الراضــل طؾــك تػســقر
البقضاوي ،لشفاب الديـ أحؿد بـ محؿد الخػاجل ،دار صادر ،بقروت-
 -59حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاءٕ ،بـل كعـقؿ أحؿـد بــ طبـد اهلل إصـػفاين،
دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8126 ،هـ8655,م-
 -5:الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽـر السـققصل ،صبعـة
وخرج أحاديثفا :الشقخ كجدت كجقـب ،دار إحقـاء الـرتاث
جديدة صححفا ّ
العربل ،بقروت ،الطبعة إولك-
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; -5روح الؿعاين تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاينٕ ،بل الثـاء محؿقد بـ طبـد
اهلل ألقسل ،ت :ماهر حبقش ،رضـقان مـامق ،فـادي الؿغربـل ،وآخـرون،
ممسسة الرسالة ،بقروت ،الطبعة إولك8158 ،هـ0282,م-
< -5زاد الؿعاد يف هدي خقر العبـادٕ ،بـل طبـد اهلل محؿـد بــ أبـل بؽـر بــ أيـقب
الؿعــروف بــابـ قــقؿ الجقزيــة ،ممسســة الرســالة ،بقــروت ،مؽتبــة الؿـــار،
الؽقيت ،الطبعة السابعة والعشرون 8182 ،هـ8661,م-
 -64ســ ابـ ماجفٕ ،بل طبد اهلل محؿد بـ يزيد ابــ ماجـف ،حؽـؿ طؾـك أحاديثـف
آثاره وط ّؾؼ طؾقف :محؿد كاصر الديـ إلباين ،اطتـك بف :مشفقر بـ حسـ آل
سؾؿان ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض ،الطبعة إولك-
 -64ســــ أبــل داودٕ ،بــل داود ســؾقؿان بـــ إشــعث السجســتاين ،حؽــؿ طؾــك
أحاديثف وآثاره وط ّؾؼ طؾقف :محؿد كاصر الديـ إلباين ،اطتـك بف :أبـق طبقـدة
مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،مؽتبة الؿعارف ،الرياض ،الطبعة الثاكقة-
 -65ســ الترمذي ،وهق الجامع الؿختصر مـ الســ طـ رسـقل اهلل  ،ومعرفـة
الصحقح والؿعؾقل وما طؾقف العؿؾٕ ،بل طقسك محؿد بـ طقسك بـ سقرة
الرتمذي ،حؽؿ طؾك أحاديثف وآثاره وط ّؾؼ طؾقف :محؿد كاصر الديـ إلباين،
اطتـك بف :أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،مؽتبة الؿعارف ،الريـاض،
الطبعة إولك-
 -66الســ الؽبرىٕ ،بل بؽر أحؿد بـ الحسقـ البقفؼل ،ت :محؿـد طبـد الؼـادر
ططا ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة الثالثة8101 ،هـ0225,م-
حؿـاد الجـقهري ،ت:
 -67الصحاح (تاج الؾغة وصحاح العربقة) ،إلسؿاطقؾ بـ ّ
أحؿــد طبــد الغػــقر ط ّطــار ،دار العؾــؿ لؾؿاليــقـ ،بقــروت ،الطبعــة الرابعــة،

8662م-
 -68صحقح مسؾؿ (الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل إلك العدل طـ رسقل
اهلل ٕ ،)بــل الحســقـ مســؾؿ ابـــ الحجــاج الـقســابقري ،ت :محؿــد فــماد
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طبدالباقل ،دار الحديث ،الؼاهرة ،الطبعة إولك8180 ،هـ8668,م-
 -69الضعػاء الؽبقرٕ ،بل جعػر محؿـد بــ طؿـرو العؼقؾـل الؿؽـل ،ت :د -طبـد
الؿعطـــل أمـــقـ قؾعجـــل ،دار الؽتـــب العؾؿقـــة ،بقـــروت ،الطبعـــة إولـــك،
8121هـ 8651 ,م-
 -6:العذب الـؿقر مـ مجالس الشــؼقطل يف التػسـقر ،لؿحؿـد إمـقـ بــ محؿـد
الؿختــار الشـــؼقطل ،ت :خالــد الســبت ،دار طــالؿ الػقائــد ،مؽــة الؿؽرمــة،
الطبعة الثالثة8155 ،هـ-
; -6العــقـٕ ،بــل طبــد الــرحؿـ الخؾقــؾ بـــ أحؿــد الػراهقــدي ،ت :د -مفــدي
الؿخزومل ،د -إبراهقؿ السامرائل ،دار ومؽتبة الفالل-
< -6ريب الحديثٕ ،بل الػرج طبد الرحؿـ بـ طؾل بــ محؿـد الجـقزي ،ت:
د -طبــد الؿعطــل الؼؾعجــل ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،الطبعــة إولــك،
8122هـ8652,م-
 -74فتح الباري شرح صحقح البخاري ،ويف مؼدمتف :هدي الساريٕ ،بل الػضؾ
أحؿد بـ طؾل بـ حجر العسؼالين ،دار الػؽر ،رقـؿ كتبـف وأبقابـف وأحاديثـف:
محؿد فماد طبد البـاقل ،قـرأ أصـؾف تحؼقؼـًا وتعؾقؼـًا ،وأشـرف طؾـك مؼابؾـة
كسخف الؿطبقطة والؿخطقصة :طبد العزيز بـ باز ،دار الػؽر-
 -74يف ضلل الؼرآن ،لسقد قطب الشاذلل ،دار الشروق ،بقـروت ،الطبعـة الثامــة،
8566هـ8646,م-
 -75الؽامؾ يف ضعػاء الرجالٕ ،بل أحؿد طبد اهلل بـ طدي الجرجاين ،ت :طادل
أحؿد طبد الؿقجقد,طؾل محؿد معقض شارك يف تحؼقؼف :طبد الػتـاح أبـق
سـة ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8185 ،هـ8664,م-
 -76الؽتاب الؿصـػ يف إحاديث وأثارٕ ،بل بؽر طبد اهلل بــ محؿـد بــ أبـل
شــقبة الؽــقيف ،تؼــديؿ وضــبط :كؿــال يقســػ الحــقت ،دار التــاج ،بقــروت،
الطبعة إولك8126 ،هـ8656,م-
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 -77الؽشا طـ حؼائؼ قامض التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجقه التلويؾٕ ،بـل
الؼاسؿ محؿقد بـ طؿر الزمخشري ،ت :الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد،
الشــقخ طؾــل محؿــد معـ ّـقض ،شــارك يف تحؼقؼــف :أ-د -فتحــل طبــد الــرحؿـ
أحؿـــد حجـــازي ،مؽتبـــة العبقؽـــان ،الريـــاض ،الطبعـــة إولـــك,8185 ،
8665م-
 -78الؽشـػ والبقـانٕ ،بـل إســحاق أحؿـد بــ محؿــد بــ إبـراهقؿ الثعؾبــل ،ت:
اإلمام أبل محؿد بـ طاشـقر ،مراجعـة وتـدققؼ :كظقـر السـاطدي ،دار إحقـاء
الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة إولك8100 ،هـ0220,م-
 -79لسان العربٕ ،بل الػضؾ جؿال الديـ محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل،
دار صادر ،بقروت-
 -7:الؿجروحقـ مـ الؿحـدثقـ والضـعػاء والؿتـروكقـٕ ،بـل حـاتؿ محؿـد بــ
حبان بـ أحؿد بـ حبـان ال ُبسـتل ،ت :محؿـقد إبـراهقؿ زايـد ،دار الؿعرفـة،
بقروت8180 ،هـ8660,م-
; -7مجؿع الزوائد ومـبـع الػقائـدٕ ،بـل الحســ طؾـل بــ أبـل بؽـر بــ سـؾقؿان
الفقثؿل ،ت :حسـام الـديـ الؼدسـل ،مؽتبـة الؼدسـل ،الؼـاهرة 8181 ،هــ،
8661م-
< -7محاسـ التلويـؾ ،لؿحؿـد جؿـال الـديـ الؼاسـؿل ،ت :محؿـد باسـؾ طقـقن
السقد ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8185 ،هـ-
 -84الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتـاب العزيـزٕ ،بـل محؿـد طبـد الحـؼ بــ ططقـة
إكدلسل ،ت :الرحالة الػاروق ،السقد طبـد العـال السـقد إبـراهقؿ ،طبـد اهلل
ابـــ إبــراهقؿ إكصــار ،محؿ ـد الشــافعل الصــادقل العـــاين ،وزارة إوقــاف
والشمون اإلسالمقة ،الدوحة ،الطبعة الثاكقة8105 ،هـ0224,م-
 -84الؿراسقؾٕ ،بل داود سـؾقؿان بــ إشـعث السجسـتاين ،ت :د -طبـد اهلل بــ
مساطد الزهراين ،دار الصؿقعل ،الرياض ،الطبعة إولك8100 ،هـ-
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 -85الؿســتدرك طؾــك الصــحقحقـٕ ،بــل طبــد اهلل الحــاكؿ الـقســابقري ،وبذيؾــف:
التؾخقص لؾذهبل ،إشراف :د -يقسػ الؿرطشؾل ،دار الؿعرفة ،بقروت-
 -86مسـد أبل يعؾك الؿقصؾلٕ ،حؿد بـ طؾل بــ الؿثــك التؿقؿـل ،ت :حسـقـ
سؾقؿ أسد ،دار الؿلمقن لؾرتاث ،دمشؼ ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8182 ،هــ,
8662م-
 -87مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ،الؿقسقطة الحديثقة ،أشـرف طؾـك إصـدار هـذه
الؿقســقطة :د -طبــد اهلل الرتكــل ،أشــرف طؾــك تحؼقؼفــا وتخــريج كصقصــفا
والتعؾقــؼ طؾقفــا :شــعقب إركــموط ،ممسســة الرســالة ،بقــروت ،الطبعــة
إولك-
 -88الؿطالب العالقة بزوائد الؿسـاكقد الثؿاكقـةٕ ،بـل الػضـؾ أحؿـد بــ طؾـل بــ
حجر العسؼالين ،ت :مجؿقطة مــ البـاحثقـ مــ جامعـة اإلمـام محؿـد بــ
سعقد ،تـسقؼ :د -سعد بـ كاصر بـ طبد العزيـز الشـثري ،دار العاصـؿة ،دار
الغقث ،الرياض ،الطبعة إولك8186 ،هـ8665,م-
 -89معاين الؼرآن وإطرابفٕ ،بل إسحاق الزجـاج ،ت :طبـد الجؾقـؾ طبـده شـؾبل،
طالؿ الؽتب ،بقروت ،الطبعة إولك8125 ،هـ8655,م-
 -8:الؿعجؿ إوسطٕ ،بل الؼاسـؿ سـؾقؿان بــ أحؿـد الطـرباين ،ت :صـارق بــ
طــقض اهلل بـــ محؿــد,طبــد الؿحســـ الحســقـل ،دار الحــرمقـ ،الؼــاهرة،
8182هـ8662,م-
; -8معجـؿ التعريػـات ،لعؾـل بــ محؿـد السـقد الشـريػ الجرجـاين ،ت:محؿـد
صديؼ الؿـشاوي ،دار الػضقؾة ،الؼاهرة-
< -8مؼآت يف طؾقم الؼرآن وأصقل التػسقر ،د -مساطد بـ سؾقؿان الط ّقار ،مركـز
تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة ،الرياض ،الطبعة الثاكقة8153 ،هـ0282,م-
 -94مؼايقس الؾغةٕ ،بـل الحسـقـ أحؿـد بــ فـارس بــ زكريـا ،ت :طبـد السـالم
محؿد هارون ،دار الػؽر8566 ،هـ8646,م-
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 -94مؼدمة جامع التػاسقرٕ ،بل الؼاسـؿ حسـقـ بــ محؿـد ،الؿعـروف بالراغـب
إصػفاين ،ت :أ-د -أحؿـد حســ فرحـات ،دار الـدطقة ،الؽقيـت ،الطبعـة
إولك8122 ،هـ8651,م-
 -95مـاهــؾ العرفــان يف طؾــقم الؼــرآن ،لؿحؿــد طبــد العظــقؿ الزرقــاين ،الؿؽتبــة
العصرية ،بقروت0225 ،م8106,هـ-
 -96مـفج الؼاسـؿل يف تػسـقره محاســ التلويـؾ (دراسـة تحؾقؾقـة وكؼديـة) ،لعبـد
الرحؿـ يقسػ الجؿؾ ،مجؾة الجامعة اإلسالمقة ،الؿجؾـد الحـادي طشـر،
العدد إول-
 -97الؿقافؼاتٕ ،بل إسحاق إبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل الشاصبل ،ت :أبق طبقدة
مشـفقر بـــ حســ آل ســؾؿان ،دار ابــ طػــان ،الطبعـة إولــك8184 ،هـــ,
8664م-
 -98الـفاية يف ريـب الحـديث وإثـرٕ ،بـل السـعادات الؿبـارك بــ محؿـد ابــ
إثقــر الجــزري ،ت :صــاهر أحؿــد الــزاوي,محؿــقد محؿــد الطـــاجل ،دار
إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
الؿراجع آلؽتروكقة:
,مؾتؼك أهؾ التػسقر-

***
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Prophetic exegesis in the exegeses written in the modern
age (Al-Qasemy and Ibn `Ashour as a model)
Nura the daughter of Khaled bin Ibrahim Al-Ogrof
Abstract
In The Name of Allah, the Most Gracious, the Most
Merciful.
All praise is due to Allah, Lord of the worlds, and may
Allah's peace and blessings be upon Prophet Mohammed, his
companions, and followers.
Title of the Research: The Prophetic interpretation viewed by
Interpreters in the contemporary age (Alqasimy and Ibn Ashoor
as models).
This study highlights the Interpreters' opinions relating to the
Prophetic interpretation.
Furthermore, this study concentrates on ten books of
interpretations In the fourteenth and fifteenth centuries of the
hijri calendar.
The study includes three chapters:
First chapter: it deals with the reasoning of the Interpreters
by clearing the numbers of the (prophetic interpretation), the
type and the dgree of weakness and the strengthens.
Second chapter: it discusses Alqasimy's reasoning methods
of the prophetic interpretation.
Third chapter: it presents Ibn Ashoor's reasoning methods of
the Prophetic interpretation.

***
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Nadhm al-Gawaher (threading the jewels) in exegesis by
Abdul Aziz bin Abdul Wahed Al-Meknasy (d. 964 H)study and examination
Dr. Mamdouh bin Turkey bin Muhammad Al-Qahtany.
Abstract
Research Title:
Jewels Poetizing in Exegesis.
Poitier (composer) : Abdulaziz Bin Abdulwahid Al-Meknasi AlMaghribi
Research Subject:
An investigational study of a poem in Quran Sciences composed by
Abdulaziz Bin Abdulwahid Al-Maghribi Al-Meknasi Al-Madani.
The poem was composed in 174 verses of "Al-Taweel Measure". The
composer nicely divided the poem into six chapters with each chapter
subdivided into sections and finally he came up with a conclusion in which
he mentioned four types of Quran sciences.
I made my research into two main parts and a conclusion. The first part
is the study part in which I introduced the writer while the second part is the
investigated and verified text. In my verification, I relied on three written
copies. I made full review with full punctuation of the text and footnotes as
needed. Finally I came up with a conclusion.
Most Significant Results:
Introducing that scholar, Abdulaziz Al-Meknasi, as well as his poem
which so far remained almost unknown and bring it out in a verified and
punctuated form.
Recommendations:
Bring out the rest of Abdulaziz Al-Meknasi books together with
annotations and explanations that would highlight its contents and unveil its
issues.
Researcher:
Prof. Mamdouh Turki n Mohammed Al-Qahtani
Professor of Exegesis and Studies of the Holy Quran
Shaqra University
Key words:
Nathm (Compose), Al-Jawaher (Jewels), Tafseer (Exegesis),
Al-Meknasi, Neqayat Al-Oloum (Purity of Sciences), Al-Neqaya (Purity).
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Consensus in the exegesis by Imam AS-Sam`any
Dr. Omar bin Abdul Aziz bin Abdul Mohsen AdDuheshy.

Abstract
In his interpretation of the Holy Qur'an, Al-Imam AsSama'ani has stated some of interpretative consensuses on
some meanings of the Qur'anic verses. Because of the
importance of consensus in the inference, I desire to gather
these interpretative consensuses. This study also addresses
the relating reasons for stating these consensuses, exhibit
the value and status of them. The study concluded with the
following points:
1. the author's indulgence in the mention of consensus.
2. Appropriately, As-Samaani has benefited from the
interpretation of Al-Imam Wahidi in his three
interpretations.
Al-Imam Al-Baghaway has benefited from the
interpretation of Al-Sam'ani not vice versa.

***
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Speech of inducement in the Holy Qur`an (objective
study)
Dr. Omar Abdul Aziz Muhammad Bouriny

Abstract
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be
upon our Prophet Muhammad, and on his family and companions,
This is a summary of a research entitled "incentive discourse in
the Holy Quran" divided into three sections. I dealt with the first topic:
the concept of the incentive discourse in the Quran and its names and
importance. The second topic: I made him talk about his methods. The
third topic: came to show the purposes of the demonstration of
incentive discourse.
The purpose of this study is to achieve a number of objectives, the
most important of which are: To demonstrate the concept of incentive
discourse, its importance and methods, and to show images of Quranic
miracles through the statement of the purposes of the discourse of
graphing.
The study is based on the analytical inductive method, through the
followings of the verses that included the speech of exhortation, and
studied from the books of interpretation and the sciences of the Quran,
to develop the methods of rhetoric and its purposes.
The study concluded with a series of results, the most prominent
of which are the following: The concept of the incentive discourse in
the Quran, which means "the words of God in the Holy Quran directed
to the taxpayers on the request side in specific ways to move their
souls and urge them to respond to him." Including: that the incentive
discourse in the Holy Quran came in many ways, to achieve the
purposes of graphic variety, determined by the context and style of
this speech.
The study also came out with a number of recommendations, the most
important of which is: the need to take care of the Qur'anic discourse in
general, because of its varied methods and graphic purposes. As well as the
need to take care of the the incentive discourse in the Holy Quran, and
studied a comparative study between grammarians, linguists, interpreters
and researchers in the sciences of the Koran, where this speech did not take
enough of the study and research.
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Comments on the famous categories within mandhumat
al-Muqadiman (introduction system)
Dr. Shady bin Ahmed bin Tawfiq Al-Mulhem
Abstract
The aim of this research is to collect and study the tracking
mentioned by Abdul-Da’m Al-Azhari in his explanation: “Al-Trazat
Al-Mualamah” book on the introduction Poem (Al-jazariyyah), which
reached twenty-four tracking’s – without refined- divided into two
subjects; the first one studied scientific (Tjaweed) tracking’s that
related to the subject of this poem, and the second studied the other
tracking’s which varied between language, poetry, or aesthetically.
This research aims to highlight the value and importance of the
introduction poem: (Al-jazariyyah), which considered the most
famous and important poem in its subject, Moreover, its explanations
exceeded the eighty explanation. Although of the integrity and the
fame and the of this poem and its author, scientists have been aware
and tacking it.
The researcher used the inductive and analytical method, where
extrapolated Al-Azhari tracking’s in “Al-Tirazat Al-Muallamah”
book, and then analyzed and review them, and clarification their
accuracy and correctness.
The researcher pointed out that most of Al-Azhari trackings in the
“Al-tirazat al-Mualamah” book are accurate, which are important
criticism on the introduction poem: (Al-jazariyyah), and some of them
are misplaced, and what the author said is more correct. Moreover, AlAzhari presented all of his tracking’s in a scientific manner that is
appropriate to the ethics of scientists. Finally, Anyone regardless how
much of his depth in science, human remains an exhibition of error
and forgetfulness.
Keywords: introduction poem (Al-jazariyyah), Tacking, “AlTrazat Al-Mualamah”book.
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Subtitles of Surah Al-Ikhlas by Akmal Ad-Deen,
Muhammad bin Mahmud Ahmad Al-Babarty AlHnanfy, dies in 786 H-( Study and examination)
Dr. Abdu Al-Ilah bin Saleh Al-Mudaimegh

Abstract
This study deals with the study and realization of a short
message by the author Muhammad ibn Mahmud al-Babrati
al-Hanafi (786 AH), which he arranged on an introduction,
two statements and a conclusion. The work dealt with
matters related to surah al-ekhlas. He mentioned some of its
virtues, its names and reasons for its descent and meanings.
In this study I took the methodology considered in the
study and investigation of the manuscripts, so I studied the
life of the author, achieved the ratio of the book to him,
described the written copies, and then explained the text,
and then I have shown the correct Hadith and the weak
Hadith, and attributed the words to their owners, and I
translated to scholars of religions mentioned in the research,
I commented on what I thought needed a comment, and
concluded with a conclusion that showed the most important
results of the research
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Character of Elijah (peace be upon him) and his
approach in call to Allah within the Holy Qur`an
Dr. Hussien bin Ali bin Omar Az-Zumy
Abstract
This research deals with the personality of Elias peace be upon
him and his method in the dawa’h through the Holy Quran. The
problem of the research lays in trying to show the facts about the
personality of Elias peace be upon him and devise his method of
dawa’h through the Qura’nic verses mentioned in his story and aims
to study these verses ,analyze them and derive from them illuminated
by the sayings of the interpreters ,in contribution to present this Holy
Prophet and to highlight his role, to be an inspiration to the children of
the Muhammadian nation, depending on the analytical descriptive
method that describes the articles of scholars discuss and categorize
them , and then describes the verses , analyze them , study them and
devise the correct meanings in the personality of Elias peace be upon
him and his dawa’h , It was one of the most important results: That
Elias peace be upon him was not of the sons of Israel, nor his people
were ; all of them were descendants of Canaanite Phoenicians living
in and around Baalbek. And that (the Old Testament) did not mention
the proportions of Elias, and did not know the origin, and what was
reported by Waheb bin Monbeh was extremely weak and rejected.
And that the reason for mentioning the name of the idol explicitly
(Baal) was the fascination by many people on the temporal and spatial
dimensions, and their belief that he controls the world without God (
Allah) ,independently not as a follower. The dawa’h of Elias peace be
upon him was characterized by the steadfastness of the approach and
the variety of methods that attract the people. The verses also
mentioned high denominations and characteristics for the peace be
upon him and his followers, and resulted in great rewards.

***
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Verses of generosity in the light of the Holy Qur`an
(presentation and study)
Dr. Muhammad bin Ahmed bin Al-Hawash
Abstract
The virtue of generosity is one of the most important virtues that
Allah praises in his Holy Book. He describes his glorious Qur'an as
"Holy " (Kareem) and made it a law among the believers and urged
them to spend in all ways and means. Because spending is hard on the
soul, as it is the nature of human to love and collect money, so
spending is against that. The Prophet (peace and blessings of Allah be
upon him) used to treat this matter in a manner that removes the
miserliness and greediness.
The research is divided into a preface, introduction, four sections,
a conclusion, and indexes containing the most important references
and sources. I have concluded the research with a number of results.
The most important ones are:
1- The virtue of generosity is one of the most important virtues
that Allah praised in the Qur'an, and He is described as generous.
2- This word and its derivatives in the Holy Quran are mentioned
forty-seven times.
3- Generosity in the Holy Qur'an has many indications.
4- For those who are honoured, whether they are angels or
believers, there is special statue for them bestowed by Allah.
5- There are acts that reach the level of the honoured ones.
6- Generosity has impacts on individual and society.
The conclusion of the research recommends:
1- Incorporating the noble ethics and virtues in the teaching
curricula of the schools, especially that of generosity for the
generations to be brought up on them.
2- Media has to adopt advocacy programs instilling generosity to
social behaviour and highlight the psychological and religious benefits
of it.
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Introduction of edition ( )
In the name of Allah the most Gracious and most Graceful

All praise is due to Allah who had sent down the Book (Holy
Qur`an) to his slave and has not placed therein any crookedness.
Peace and blessings of Allah be upon the one who had been sent by
Allah for illustrating to people the matters at which they differed, and
who was sent as a bearer of glad tiding and a warner by a permission
from Allah with a shining lamp. Peace and blessings being conferred
to his family, companions and those who follow him in righteousness
until the Day of Judgment.
The book of Allah is the strong rope, straight path, the infinite
spring and albumin fresh well for anyone looking for what is right.
Those who adhere to that book, they will be in happiness and those
who keep away from it, they will be in full misleading and sadness.
Still the researchers' pens and minds giving all new and useful
matters regarding that book (Holy Qur`an). It is not vanished by much
speaking about it and no end to its wonders.
This is the issue No ( ) from Tibian magazine we place
between your hands my dear reader, full of researches and studies in
all kinds of Qur`anic studies.
Much sciences of the Holy Qur`an and its exegesis are still ample
field for researchers to write about, quote examples from, mention
their applications and conclude issues about which authentic scholars
spoke. Proving the authenticity of sciences may be by text or the
conclusions taken from the methodologies of the imams in that field.
If the nation stands truthfully in that kind of knowledge, there is still
ample field and wide scientific world accommodating much and
waiting more and more.
May Allah bless the efforts, guide taken endeavors and reform
intentions He the Almighty is All-Hearing and All- Responding.
Peace and blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad, his
family and all of his companions.
Editorial Board Head
Prof.Dr.Mohamed Bin Sarea’ Bin Abdullah Al Sarea’
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Second: If the Reference is Stat ed Again
The title of the book in bold followed by a comma, family name
followed by a comma, and then the page followed by a full
stop.
Example:
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al
Jawhari,
.
-

Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above,
and add Hadeeth number and its judgment.
Referencing a research in a journal: In addition to the above,
research title shall be added after the journal’s name in bold
and then issue number.

All correspondence and subscription requests to be
addressed to
The editor-in-chief of the Editorial Board
Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh
B. O. Box:
Riyadh:
Phone:
, Fax:
E-mail:

quranmag@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Quranmag
Twitter: https: //twitter.com/quranmag
Association Address:
B. O. Box:
– Riyadh –
, Phone:
Association website:
www.alquran.org.sa
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464

–

هـ4114 )33( جملة تبيان للدراسات القرآنية العدد
Technical Specifications of the Research:
-

The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language
typing with size of ( ) white for content and bold for titles,
and the size ( ) White for footnotes and summary.
The font (Times New Roman) is used for English language
typing with size of ( ) white for content and bold for titles,
and the size ( ) White for footnotes and summary.
Number of research pages is ( ) pages (A ).
Leave an indent at the beginning of each paragraph of no
more than cm.
The space between lines is single.
Margins of the page up, down and left are
cm and from the
right are cm.
Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an
Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with
the size of plain-colored (non-bold).

Method of Referencing
Referencing Verses:
-

Verses in the text are referenced directly following the
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and
then verse number within two brackets as follows: [AlBaqarah:
].

Referencing texts:
-

The text to be referenced to be annexed within the content
with a small upper number after the punctuation mark.
Lower footnotes shall be then written down the page with
separate numbering for each page and they shall be
automatically adjusted the and not manually.

First, when a source is mentioned for the first time, as well as
in the reference list at the end of the search.
The title of the book in bold followed by a comma, family
name followed by a comma, first and second name, date of
death of the author in brackets followed by a comma, publisher
followed by a comma, place of publication followed by a
comma, Edition number followed by a comma, date of
publication followed by a comma and then part of the page
followed by a full stop.
Example:
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (
H),
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil
Malayeen, Beirut, Second Edition,
,
,
.
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o
o
o
-

o
o

The arbitration decision depends on average marks by
arbitrators including the following possibilities:
In case the research exceeds the degree of
, it is considered
accepted to be published on its condition.
If it gets
to
, it needs amendment.
If it gets less than
, it shall be refused.
In case of the need to re-edit the search with the amendments
required from the researcher, in turn, he makes the
amendment and if he confirms his view he shall respond the
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this
view.
After the research being re-edited, the researcher returns the
research to the arbitrator for the final decision. The decision
includes one of two possibilities:
Accepted for publication in the event of receiving a
and
above.
Refused in the event of receiving a
or below.

Publishing Conditions:
-

-

o
o
o
o
-

In case of accepting the research for publication, all copyright
shall be assigned to the journal, and may not be published in
any other publisher in paper copy or electronically without
written permission of the Chief Editor of the journal. The
journal has the right to publish the research on the
Association’s site and other sites of electronic publishing
The research shall be published electronically in the journal's
website and in the same journal according to publishing a
priority depending on the search’s date of acceptance and
considerations determined by the editorial staff, such as
research variability into a single issue.
In case of the research’s acceptance for publication, the
researcher sends acceptance of publishing, and when refused
he will receive an apology for publishing.
It is required to pay costs of evaluation in the following cases:
If sincerity of the acknowledgement is not proven.
If researcher violated the undertaking.
If the researcher withdraws his research after the evaluation.
If the researcher does not abide to deliver the research in its
final form according to the approved terms of publishing in
the journal.
The researcher, when approving his research for publication,
is committed to submit it in final form as referred to in the
approved technical specifications.
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-

Submitting a file of translating the abstract, title of the study,
researcher’s name, title and keywords into English language
The translated abstract should be approved by a specialized
translation office.

Arbitration Proceedings:
-

The Editorial Board considers the extent to which the search
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of
the Arbitration.

Evaluation Criteria
Full Mark Actual Mark Weaknesses
Scientific value of the subject
Significance and scientific addition of the
subject
Correct research methodology
Researcher’s character and good treatment
of the subject
Total

-

The result is taken by average marks of the Editorial Board
members.
The research passes initial acceptance to be presented to
arbitrators if it exceeds
.
Research is governed by a minimum of two arbitrators with
an academic title that equals or higher than the researcher’s
Research is governed according to the following criteria:
Evaluation Criteria

Full Mark

Title: Quality of formation, matching title
with content
Research Annexes: an abstract, introduction,
conclusion, recommendations, references and
basic elements of each of them.
Review of Literature: complete, clear relation
in the study and academic addition.
Language: grammar, dictation and printing
Methodology: Clearness, correctness,
compliance, plan accuracy and correct
distribution.
Style: explanation, concise, connectedness
and clearness
Scientific Content: matching title and
objectives, scientific integrity, strength, clear
and valuable scientific addition.
References: originality, modernity,
variability, comprehensiveness
Findings: based on the subject,
comprehensiveness and accuracy
Recommendations: Based on the subject
TOTAL
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Conditions & Procedures of Publishing
In"Tibian"Journal for Quranic Studies
Scientific and Methodological Properties:
-

-

Scientific honesty.
Originality and innovation.
Correct tendency.
Correct research methodology.
Considering basics of scientific research in quoting and
referencing, correct language, dictation and printing.
Writing an introduction that contains: (subject of the study,
study problem, limitations, objectives, methodology,
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific
and additions by the researcher).
Dividing the study into chapters, sections and parts according
to nature of the study, its subject and content.
Writing a conclusion with a comprehensive summary that
includes
the
most
significant
(Results)
and
(recommendations).
Writing a list of references of the study, according to the
technical specifications referred to later.

Terms of delivering the study:
-

-

-

The study should not have been published.
The study should not be taken from a research or a thesis
given a scientific degree to the researcher. If this is the case,
the researcher must refer to the matter, and it should have
been already published, for the editorial board to consider the
extent of scientific benefit from its publication.
Number of pages should not be more than
pages with –
complete with annexes – after adherence to technical
specifications for printing the research in terms of font type,
size, spacing, and margins.
The search should be submitted to the website of the journal
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy
with the format (PDF) without researcher’s data

Research Attachments upon Delivery:
-

Submitting a file including search title and biography.
Submitting a file including an abstract of the study not more
than ( ) words including the following elements: (study
title, researcher’s name and academic title, subject of the
study, objectives, methodology, the most significant findings
and the most significant recommendations) with keywords
that accurately reflect the subject of the study and issues
addressed so as not to exceed ( ) words.
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