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جملة"تبيان"للدراسات القرآنية

رئةس جملس إدارة اجلمعةة العلمةة السعودية للقرآن الكريم وعلومه

أستاذالقرآنوعلومهجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسمامةة

أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسمامةة

***

وكةل الرئةس العام لشؤون املسجد النبوي
أستاذ الدراسات القرآنةة جبامعة امللك سعود بالرياض

رئةس قسم القرآن وعلومه جبامعة اإلمام وأستاذ
كرسي امللك عبداهلل ابن عبدالعزيز للقرآن الكريم
جبامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسمامةة

أستاذ القراءات جبامعة أم القرى
أساذ القرآن وعلومه جبامعة القصةم
أستاذ الدراسات القرآنةة جبامعة امللك سعود بالرياض
أستاذ الدراسات القرآنةة جبامعة األمري سطام بن
عبدالعزيز

عمةد كلةة الدراسات اإلسمامةة والعربةة-
جامعة األزهر – مصر

أستاذ الدراسات القرآنةة جبامعة امللك سعود
أستاذ القراءات جبامعة الطائف

عمةد أكادميةة الدراسات اإلسمامةة جبامعة
مااليا مبالةزيا

أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن

رئةس جملس األمناء جبامعةإستنابولبرتكةا
استاذ التعلةم العالي -كلةة األداب -جامعة ابن
زهر -مملكة املغرب

***

األستاذبكلةةالرتبةة -جامعة تكريت-العراق
املشرفعلىمركزبةناتللدراساتالقرآنةةباململكةاألردنةة

***

أستاذ القرآن وعلومه املشارك جبامعة اإلمام حممد ابن
سعود اإلسمامةة
***

7

***

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

8

جملة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

يف جملة (تبيان) للدراسات القرآنية

المواصفات العلمية والمنهجية:
 األمانة العلمية. األصالة واالبتكار. سالمة االتجاه. سالمة منهج البحث. مراعاة أصول البحث العلمي يف االقتباس والتوثيق ،وسالمة اللغة ،واإلمالء ،والطباعة. كتابة مقدمة تحتوي على( :موضوع البحث ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه،ومنهجه ،وإجراءاته ،وخطة البحث ،والدراسات السابقة – إن وجدت – وإضافته
العلمية عليها).
 تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب ،حسب ما يناسب طبيعة البحثموضوعه ومحتواه.
 كتابة خاتمة بخالصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) و(التوصيات). كتابة قائمة بمراجع البحث ،وفق المواصفات الفنية المشار إليها الحقًا.شروط تسليم البحث:
 أال يكون البحث قد سبق نشره. أال يكون مستالًّ من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية ،ويف حال كانكذلك يجب على الباحث أن يشير إلى ذلك ،وأن ال يكون سبق نشره ،لتنظر هيئة
التحرير مدى الفائدة العلمية من نشره.
 أن ال يزيد عدد الصفحات عن  50صفحة -كاملا مع الملحقات -بعد التقيد بالمواصفاتالفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط ،وحجمه ،والمسافات ،والهوامش.
 رفع البحث عرب البوابة اإللكرتونية للمجلة نسخة إلكرتونية من البحث بصيغة( ،)Wordونسخة أخرى بصيغة ( )BDFبدون بيانات الباحث.
مرفقات البحث عند تسليمه:
 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية ،ال يزيد عن ( )200كلمة ،ويتضمن
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العناصر التالية( :عنوان البحث ،اسم الباحث ورتبته العلمية ،موضوع البحث،
وأهدافه ،ومنهجه ،وأهم النتائج ،وأهم التوصيات) .مع كلمات دالة (المفتاحية)
معربة بدقة عن موضوع البحث ،والقضايا التي تناولها ،بحيث ال يتجاوز عددها
( )6كلمات.
 رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورتبته ،والكلماتالدالة إلى اللغة اإلنجليزية ،ويجب أن يعتمد الملخص المرتجم من قبل مركز
ترجمة متخصص.
إجراءات التحكيم:
 تنظر هيئة التحرير يف مدى تحقيق البحث لشروط النشر ،فإن كان مطابقا للشروطحول للتحكيم.
معيار التقييم

الدرجة التامة

قيمة الموضوع العلمية

25

جدة الموضوع واإلضافة العلمية
سلمة منهجية البحث
شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع
المجموع

25
25
25
100

الدرجة الفعلية جوانب الضعف

 تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير. يجتاز البحث القبول األولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز .%60 ُتح َّكم البحوث من قبل محكمين اثنين على األقل ،برتبة علمية تساوي أو تزيدعن الباحث.
 ُتح َّكم البحوث وفق المعايير التالية:معيار التقييم
العنـــوان :جـــودة الصـــيا ة ،مطابقـــة العنـــوان
للمضمون
ملحقــات البحــث :ملخ ـ  ،مقدمــة ،خاتم ـة،
توصــيات ،قائمــة مراجــع .مــع تــوفر العناصــر
األساسية لكل منها.
الدراســـات الســـابقة :وافيـــة ،وضـــول العلقـــة
بالبحث ،اإلضافة العلمية محدد

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
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معيار التقييم
اللغة :النحو ،اإلملء ،الطباعة
المنهجيــة :الوضــول ،الســلمة ،االلتــزا  ،دقــة
الخطة ،سلمة التوزيع
األسلوب :الجزالة ،اإليجاز ،الوضول ،الترابط
المضـــــمون العلمـــــ  :المطابقـــــة للعنـــــوان
واألهــدا  ،الســلمة العلميــة ،القــوة ،اإلضــافة
العلمية ظاهرة وقيمة.
اإلضافة العلمية :األصالة ،التجديد ،األهمية.
المصادر :األصالة ،الحداثة ،التنوع ،الشمول
النتائج :مبنية على الموضوع ،الشمول ،الدقة
التوصــيات :منبثقــة عــن الموضــوع ،الواقعيــة،
الشمول
النتيجة

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
5
10
20
20
15
5
5
5
100

 قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن االحتماالت التالية: oيف حال اجتياز البحث درجة  %90يعترب البحث مقبو ا
ال للنشر على حاله.
 oيحتاج لتعديل يف حال حصول البحث على درجة ما بين .% 89 – % 60
 oمرفوض يف حال حصول البحث على درجة أقل من .% 60
 يف حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديالت المطلوبة للباحث ،ويقوم هوبدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على مالحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.
 بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمحكم للحكم النهائي ،ويتضمنالحكم أحد احتمالين:
 oمقبول للنشر يف حال حصوله على  %90فما فوق.
 oمرفوض يف حال حصوله على  %89فما دون.
شروط النشر:
 فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة ،وال يجوز نشره فـيأي منفذ نشر آخر ورقيًا أو إليكرتونيًا ،دون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير
المجلة ،وللمجلة الحق يف نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر
اإللكرتوين.
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 ينشر البحث إلكرتونيًا يف موقع المجلة ويف المجلة نفسها حسب أولوية النشر،وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث ،واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع
األبحاث يف العدد الواحد.
 يف حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر ،وعند رفض البحث للنشريرسل له اعتذار عن النشر.
 يلزم الباحث بدفع تكاليف التقييم يف الحاالت التالية: oإذا ثبت عدم صدق اإلقرار.
 oإذا أخل الباحث بالتعهد.
 oإذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم.
 oإذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة يف المجلة.
 يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها يفالمواصفات الفنية المعتمدة.
المواصفات الفنية للبحث:
 يستخدم خط ( )Traditional Arabicللغة العربية بحجم ( )18أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )14أبيض للحاشية والملخص.
 يستخدم خط ( )Times New Romanللغة اإلنجليزية بحجم ( )11أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )10أبيض للحاشية والمستخلص.
 عدد صفحات البحث ( )50صفحة (.)A4 -ترتك مسافة بداية كل فقرة ال تزيد على 1سم.

 المسافة بين السطور مفرد. الهوامش الصفحة من األعلى واألسفل واليسار 2.5سم ومن اليمين 3.5سم. -اآليات القرآنية تكتب وفق المصحف اإللكرتوين لمجمع الملك فهد لطباعة

مسود).
المصحف الشريف بحجم  14بلون عادي (غير َّ
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طريقة التوثيق
توثيق اآليات:
 توثق اآليات يف المتن عقب النص القرآين مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثمرقم اآلية داخل حاصرتين ،هكذا[ :البقرة.]255 :
توثيق النصوص:
 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد عالمة الرتقيم. يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة برتقيم مستقل لكل صفحة ،وتضبط الحواشيآليا ال يدويًا.
أوال :عند ورود المصدر أول مرة وكذلك يف قائمة المراجع يف نهاية البحث.
عنوان الكتاب بخط امق متبوعا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعا بفاصلة ،ثم االسم
األول والثاين وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة ،ثم الناشر متبوعا
بفاصلة ،ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة ،ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة ،ثم تاريخ
النشر متبوعا بفاصلة ،ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال ،الجوهري ،إسماعيل بن حماد (1205هـ) ،تحقيق أحمد عبدالغفور عطا،
دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الثانية1404 ،هـ1984 ،م.46/2 ،
ثانيا :إذا ورد المرجع مرة ثانية
عنوان الكتاب بخط امق متبوعًا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعًا بفاصلة ،ثم الجزء
والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال تاج اللغة وصحال العربية ،الجوهري.46/2 ،
 توثيق الحديث النبوية :تتبع ذات الخطوات السابقة ،ويضاف رقم الحديث،والحكم عليه.
 توثيق بحث يف مجلة :يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق،ثم رقم العدد.

***
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جميع المراسالت وطلبات االشرتاك باسم :رئيس هيئة التحرير
على النحو التالي :المملكة العربية السعودية – الرياض
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –كلية أصول الدين – الجمعية العلمية
السعودية للقرآن الكريم وعلومه -مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية
الربيد اإللكرتوين:
quranmag@gmail.com
الفيس بوكwww.facebook.com/Quranmag :
تويرتhttps: //twitter.com/quranmag1 :

هاتف المجلة)+966(112582705 :
هاتف وفاكس الجمعية0546667141 -)+966(112582695 :
موقع الجمعية

www.alquran.org.sa

***
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المحتويات

العنوان
افتتاحية العدد

الصفحة
17

رئيس هيئة تحرير المجلة  :أ.د .عبداهلل بن عبدالرحمن الشثري

البحوث
اشــا (ت820هـــ) ِمــن ا ْل ِقــراء ِ
ـف ْ ِ
ـاج َب َ
َ .1م ْوقِـ ا
ات ا ْل اق ْرآنِيـ ِـة فِ ـ
َ َ َ
اإل َمــا ِ َحـ ش
ِ ِ
(م ْج َم اع ْاألَن َْو ِار فِ َج ِمي ِع ْاألَ ْس َر ِار)
َت ْفسيرِه ا ْل َم ْو اسو ِ بِـ َ

21

د .عبده بن حسن بن محمد الفقيه

د .بدرية بنت عبد الحق بن عبد الدائم القاضي
 .2أثر القرائن والسياقات يف تفسير القرآن بالقرآن

85

أ.د .عبد اهلل صالح عبد اهلل الخضيري
 .3أثــر تنــوع القــراءات المتــواترة يف الضــمير وعائــده يف القــرآن الكـريم 133 -
دراسة تطبيقية
د .مشعل بن مسلم القرشي
 .4مسألة تأخر الحكم عن نزول اآلية (عرض وتحليل)

173

د .مي بنت عبد اهلل بن محمد الهدب
تدبرية
 .5اتّحاد المطلع واختل الفاصلة  -دراسة
ّ

231

خلود "محمد أمين" محمود الحواري

 .6داللة صيغة الفعل المضارع يف القرآن الكريم وأثرها يف التفسير

309

أ.د .أحمد بن سليمان بن صالح الخضير
ان يف وص ِ
ِ ِ
ف اح ارو ِ ال اق ْر ِ
آن من نظم شيخ قراء زمانهَ :ح ْمدا 355
 .7اع ْمدَ ة الع ْر َف ِ َ ْ
اهلل بن َخ ْي ار الدش ين الخَ طِ ِ
يب (ت983هـ)  -دراسة وتحقيق
د.عادل بن إبراهيم بن عبدالمحسن الترك
ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية.

15
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد هلل الــذا هــدانا ســبيل الســعادة وجعــل جــزاء الــذين أحســنوا الحســنى وزيــادة،
والصلة والسل على نبينا محمد الداع بأبلغ حجة إلى أقـو محجـة وعلـى آلـه المهتـدين
وأصحابه المجتهدين ..أما بعد:
فبين يدا قراء (مجلـة تبيـان) العـدد ،41:حافلـة بأبحـاث علميـة يف الدراسـات القرآنيـة
متنوعة المشارب متعددة المقاصد.
وقد قضت المجلة بتوفيق اهلل تعالى عدد سنين وه سائرة يف خدمـة علـو القـرآن سـيرة
اليقظة والحز عاملة لتحقيق أ راض الجمعية ،ومحققـة ألهـدافها ورسـالتها بثبـات وعـز ،
وستستمر-بإذن اهلل -على هذه السيرة الت حمدها قراؤها؛ الهجة بحمد اهلل تعـالى علـى أن
ؤ
بعمـل دؤوب
سدد خطاها وناطقة بشكر اهلل الذا أعانهـا ،ثـم بشـكر مجلـ إدارتهـا القـائم
وجهد متواصل إلسعاد أعضائها ومحبيها.
وكان من ثمرة هذا الجهـد أن وصـل أعـداد المجلـة إلـى هـذا العـدد الحـادا واألربعـين
وه اتظهر كنوز القرآن الكريم وتدعو إلى تلوته والعمل بـه واتباعـه وتثـابر يف هـذا الطريـق
الى الخير وخدمة كتاب اهلل يف العسر واليسر حتى قطعت تلك السنين التـ أذهلـت األفكـار
وأدهشت العقول بعطائها الممتد ،ممـا يجعلهـا مواصـلة يف طريقهـا لتحقيـق ر بـات قرائهـا
وستواصـل خطتهــا مــا أمـدها اهلل بقــوة مــرددة شـكر أول ــك البــاحثين الـذين يتســابقون إليهــا
ببحوثهم النافعة.
وما كان للمجلة أن تصل لهذا المستوى الرفيع إال بفضل من اهلل الذا وفقهـا وأعانهـا ثـم بمـا
نعيشه يف بلدنا مـن أمـن وأمـان ور ـد عـيش واسـتقرار ومـا يـنعم بـه شـعب المملكـة مـن تـرابط
وتلحم مع قيـادتهم الحكيمـة التـ سـخرت لشـعبها والمقيمـين فيهـا سـبيل الراحـة واالسـتقرار
وفتح دور العلم يف كل مجاالته مما جعلنا نتطلع إلى مزيد من العطاء والقوة يف التلحم.
أدا اهلل علينا وعلى جميع المسلمين األمن واألمان ووفقنا جمي اعا لكل عمل صالح.
واهلل ولى التوفيق .
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ملخص البحث
ِ
التفاسـير
تفسير « َم ْج َم ِع ْاألَن َْو ِار فِي َج ِمي ِع ْاألَ ْس َـر ِار» لإلمـا ِم حـاجي باشـا مـن
ُي َعدُّ
ُ
آخـر مفقـو ادا،
التـي لـم َ
تلـق طري َقهـا إلـى النـورز فمـا زال جـزء منـه مخطو اطـا ،وجـزء ُ
ِ
ِ
القرآنية ،وأفردوا لها مساح اة واسع اة يف
بالقراءات
اع َتن َْوا
ومصنِّ ُفه من
المفسرين الذين ْ
ِّ
ِ
وتوجيها.
عرضا
تفسيرهم ا
ا
ِ
ـث إلــى بيـ ِ
ـان مــنهج اإلمــام حــاجي باشــا يف عـ ِ
ـدف هــذا البحـ ُ
ـراءات
ـرض القـ
ويهـ ُ
ـراز المعــاين المرتتبـ ِـة عليهــا ،والتعريـ ِ
وتوجيههــا مــن خــالل تفســيره ،وإبـ ِ
ِ
ـف بجهــود
ِ
ِ
بالقراءات القرآنية.
األتراك يف عنايتِهم
المفسرين
ِّ
ُ
والتحليلي يف ذلك ،من أول
االستقرائي
المنهج
البحث
ولتحقيق هذا الهدف ا َّتبع
َ
َّ
َّ

ســورة ســبى إلــى آخــر ســورة ُف ِّصـ َل ْت ،مــن خــالل دراســة منهجــه يف عــرض القــراءات
وتوجيهها ،وبيان موقفه من الرتجيح بين القراءات والطعن فيها ،وإبراز أثـر اخـتالف
القراءات يف تعدُّ د المعاين يف تفسيره.
أهم نتائج هذا البحثَّ :
أن اإلما َم حاجي باشا بذل َج ْهدَ ه يف عرض القـراءات
ومن ش
َ
منهجـه يف
جوانب متعدِّ د اة يف االحتجاجِ لهـا ،وتم َّي َـز
وسلك
القرآنية واالحتجاج لها،
ُ
َ
ـتطراد ،وكــان لهــذه التوجيهـ ِ
ِ
ذلــك باالختصـ ِ
ـات أثــر يف تعــدُّ ِد المعــاين
ـار و َت ـ ْر ِك االسـ
وا ِّت ِ
ساعها.
ِ
ِ
وإخراجه إلى
بىهم َّي ِة العثور على الجزء المفقود من هذا التفسير،
ويوص البحث ِّ
ا
ِ
ِ
ِ
وإلثراء المكتبة اإلسالمية.
لالستفادة منه،
بتحقيقه ودراستِهز
النور
الكلمات المفتاحيةَ :م ْج َم ُع ْاألَن َْو ِار ،حاجي باشا ،القراءات القرآنية ،توجيه.

22

اشا ِمن ا ْل ِقراء ِ
ف ِْ
َم ْوقِ ا
ات ا ْل اق ْرآنِي ِة فِ َت ْف ِسيرِ ِه
اج َب َ َ َ َ
اإل َما ِ َح ش

د .عبده بن حسن الفقيه – د .بدرية القاض

الْ ُمقَدِّ َمةُ
والس ـالم علــى س ـ ِّي ِدنا محمــد ،وعلــى آلـــه
رب العــالمينَّ ،
الحمــدُ للـــه ِّ
والص ـال ُة َّ
وصحبه أجمعين ،وبعدُ :

ِ
َّ
كثيرا مـن
أهم علوم القرآن الكريم ،صرف إليها العلما ُء ا
فإن القراءات القرآن َّي َة من ِّ
ِ
عصرنا الحاضـرز روايـةا ،وتىلي افـا،
عنايتهم وجهودهم من َلدُ ِن عصر الصحابة  إلى

وتوجيها.
وتحقي اقا،
ا
مهمــا مــن مصــادر
وقــد اعتنــى
ـدرا ًّ
المفســرون بــالقراءات القرآنيــةز لكومــا مصـ ا
ِّ
َّ
وألن تعـدُّ د
المفسر ،وشر اطا من شروطه ،ال غناى لـه عنهـا يف تفسـير كـالم اهلل تعـالى،
ِّ
فالمفسر إذا اعتمد قراء اة واحـد اة وأعـرض عـن غيرهـا
القراءات بمنزلة تعدُّ د اآليات،
ِّ
فكىنَّما ترك بعض ما أنزل ،وأعرض عن تفسير القرآن بالقرآن.
ِ
ِ
ـاج إليهــا
ـن العلــو ِم التــي يحتـ ُ
السـ ُيوط ُّي (ت911هـــ) القــراءات مـ َ
وقـد عــدَّ اإلمــام ُّ
علــم القــراءاتز َّ
ف كيفيــة النطــق بــالقرآن،
ألن بــه ُي ْع ـ َر ُ
المفسـ ُـر ،إذ قــال« :الثــامنُ :
ِّ
يرتجح بعض الوجوه المحتملة على بعض»(.)1
وبالقراءات َّ
ِ
ِ
ِ
أن على ا ْل ُم َف ِّس ِر َ
العلماء َّ
القـراءات المتـواترة ،ويف ذلـك
اخـتالف
بيان
بعض
وأ َّكدَ ُ
يقول اإلمام الطاهر بن عاشـور (ت1393هــ)َ « :و َأنَـا َأ َرى َأ َّن َع َلـى ا ْل ُم َف ِّس ِـر َأ ْن ُي َبـ ِّي َن
ف ا ْل ِقراء ِ
ْ ِ
ات ا ْل ُمت ََواتِ َر ِةز ِألَ َّن فِي ْ
اختِ َالفِ َها َت ْوفِ ايرا ل ِ َم َعانِي ْاآل َي ِة َغال ِ اباَ ،ف َي ُقو ُم َت َعـدُّ ُد
اخت َال َ َ َ
ِ ()2
ات م َقام َتعدُّ ِد كَلِم ِ
ِ
ِ
آن» .
ات ا ْل ُق ْر
ا ْلق َرا َء َ َ َ
َ
فالعالق ُة بين القراءات والتفسـير وثيقـة جـدًّ از لمـا لهـا مـن أهميـة يف الكشـف عـن
ِ
المفس ُر على إحـدى
وإثراء التفسير لبيان مراد اهلل تعالى ،وحين يقتصر
معاين القرآن،
ِّ

( )1اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكـر (ت911هــ) ،تحقيـق :محمـد أبـو الفضـل
إبراهيم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،بدون طبعة1394 ،هـ1974،م.215/4 ،
( )2التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،محمد الطاهر بـن محمـد (ت1393هــ) ،الـدار التونسـية ،تـونس ،بـدون
طبعة1404 ،هـ1984،م.56/1،
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شك أنَّه سي ْق ُص ُر عن درجة البيان واإليضاح لمعاين القرآنز َّ
القراءتين فال َّ
ألن القـراء َة
األخرى متواترة ،وقد حملت معناى زائدا ا عن القراءة األولى(.)1

وتوجيهـا:
ومن العلماء المفسرين الذين كانـت لهـم عنايـة فائقـة بـالقراءات ِذك اْـرا
ا
اإلما ُم حاجي باشا ال ُقون َِو ُّي (ت820هـ) ،ويظهـر ذلـك جل ًّيـا يف تفسـيره الموسـوم بــ

« َم ْج َم ِع ْاألَن َْو ِار فِي َج ِمي ِع ْاألَ ْس َر ِار»ز لذا اخرتت أن أدرس منهجه يف القراءات تحـت
اشـا (ت820هــ) مِـن ا ْل ِقـراء ِ
ف ِْ
ات ا ْل ُق ْرآنِ َّي ِـة فِـي َت ْف ِس ِ
ـاجي َب َ
ـير ِه
عنوانَ « :م ْوقِ ُ
اإل َما ِم َح ِّ
َ َ َ
ا ْل َم ْو ُسو ِم بِـ ( َم ْج َم ُع ْاألَن َْو ِار فِي َج ِمي ِع ْاألَ ْس َر ِار)».

أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث من األمور اآلتية:
 .1قيمــة هـــذا الكتـــاب العلميـــةز إذ إ َّنـــه ُي َعــدُّ مـــن التفاســـير التـــي جمعـــت بـــين
أنواع التفسير.

 .2شدة تع ُّلق القراءات القرآنية بعلم التفسير ،فبين ِ
الع ْل َمين ارتباط وثيق.
َْ َ
 .3أهمية دراسة القراءات عند حاجي باشـاز َّ
ألن يف ذلـك بياناـا لمنهجـه ،وتعري افـا

بمكانته العلمية.
ممـــا يزيـــد
 .4عنايـــة اإلمـــام حـــاجي باشـــا بـــالقراءات وتوجيههـــا يف تفســـيرهز َّ
الموضوع أهميةا.

أسباب اختيار موضوع البحث:
دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب ،من أبرزها:
 .1اهتمام اإلمام حاجي باشا بالقراءات يف تفسيره.
( )1ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ،الشدي ،عادل بن علـي ،مجلـة جامعـة الملـك سـعود ،العلـوم
الرتبويــة والدراســات اإلســالمية ،جامعــة الملــك ســعود ،العــدد ،1المجلــد1425 ،17هـــ2004،م،
ص.36
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 .2عــدم وجــود دراســة علم َّيــة مســتق َّلة تناولــت موقــف اإلمــام حــاجي باشــا مــن
القراءات المتواترة والشا َّذة يف تفسيره.
 .3إبــراز المنهجيــة العلميــة التــي أقــام عليهــا حــاجي باشــا القــراءات القرآنيــة
يف تفسيره.
 .4تضـ ُّلع حــاجي باشـا مــن علـوم اللغــة ،و هـور آثــار هـذه العلــوم عنـد توجيهــه
القراءات.
 .5اإلسهام يف إحياء جهود العلماء األتراك ،وتعريف األمة هبم وبعلومهم.

أهدا البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
التعرف على أنواع القراءات التي ذكرها اإلمام حاجي باشا يف تفسيره.
ُّ .1
وتوجيها.
عرضا
 .2بيان منهج اإلمام حاجي باشا يف القراءات ا
ا
 .3إبراز أثر القراءات التي أوردها اإلمام حاجي باشا يف بيان معاين اآليات.

حدود البحث:
يتع َّلق هذا البحث ببيان موقف اإلمام حاجي باشا من القـراءات وتوجيههـا ،وأثـر
ذلــك يف المعنــى ،وا َّتخـ َـذ البحـ ُ
ـث لــه حــدًّ ا مــن تفســير « َم ْج َم ـ ِع ْاألَ ْنـ َـو ِار فِــي َج ِمي ـ ِع
ْاألَ ْس َر ِار» ،يبدأ بسورة سبى وينتهي بسورة فصلت ،وبنا اء على ذلك َّ
فإن إيراد القراءات
سواء كانت متواتر اة أو شا َّذ اة -وتناولها بالدراسة عند حاجي باشا ،سيكون َو ْف َق هذاالح ِّيز من تفسيره.

الدراسات السابقة:
من خالل النظر يف قواعد البيانات المتوفرة على شـبكة اإلنرتنـت ،لـم تقـف هـذه
الدراســة علــى بحــث مسـ ب
ـتقل تنــاول بيـ َ
ـان موقــف اإلمــام حــاجي باشــا مــن القــراءات
وتوجيهها يف تفسيره « َم ْج َم ِع ْاألَن َْو ِار فِي َج ِمي ِع ْاألَ ْس َر ِار».
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منهج البحث:
ا َّتبعت يف هـذا البحـث المـنهج الوصـفي بىدا َت ْيـه :االسـتقراء والتحليـل ،يف الح ِّيـز
الذي ستشغله الدراسة هنا ،مع اللجوء إلى اإلحصاء والتقصيز رغب اة يف الوصول إلى
قدر االستطاعة ،وكان ذلك َو ْف َق المنهج العلمي من عزو اآليات القرآنيـة
َ
نتائج دقيقة َ
إلــى ســورها ،وتوثيــق القــراءات الــواردة يف البحــث مــن مصــادرها األصــيلة ،ونســبة
األقوال المنقولة إلى قائليها ،ومراعـاة قواعـد اللغـة يف كتابـة البحـث ،وإثبـات بعـض
الفهارس العلمية الالزمة للبحث ،إلى غيرها.

خطة البحث:
اقتضت خطة هذا البحث أن تىيت يف مقدمة ،وتمهيـد ،وأربعـة مباحـث ،وخاتمـة،
وفهارس علمية.
المقدش مة :سبق عرض ما ذكرته فيها من أهمية البحث ،وأسباب اختياره ،وأهدافه،
وحدوده ،والدراسات السابقة عليه ،ومنهج البحث فيه ،وخطته.
ِ ِ
التمهيــدَ :ت ْع ِر ْيــف بِ ْ ِ
ــاجي َب َ
ْــو ِار فِــي َج ِميــ ِع
اشــاَ ،و َت ْفســ ْي ِره « َم ْج َمــ ِع ْاألَن َ
اإل َمــا ِم َح ِّ
ْاألَ ْس َر ِار».
ض ا ْل ِقراء ِ
اإلما ِم حاجي ب َ ِ
ات فِي َت ْف ِس ْي ِر ِه.
المبحث األولَ :من َْه ُج ْ ِ َ َ ِّ َ
اشا في َع ْر ِ َ َ
اشا فِي َتو ِجي ِه ا ْل ِقراء ِ
المبحث الثاين :من َْه ُج ْ ِ
اجي َب َ
ات َو ِاال ْحتِ َجاجِ َل َها.
اإل َما ِم َح ِّ
ْ ْ َ َ
َ
ِ ِ
المبحث الثالثَ :أ َثر ا ْل ِقراء ِ
ات ا ْل ُقرآنِ َّي ِة فِي َت ْف ِس ْي ِر ْ ِ
اجي َب َ
ـن
اشاَ ،و َم ْوق ُفـ ُه م َ
اإل َما ِم َح ِّ
ْ
ُ َ َ
الت َّْر ِج ْيحِ َب ْين ََها.
الخاتمة :فيها أهم النتائج المستخلصة من البحث ،والتوصيات.
الفهارس :وتحتوي على فهرس المصادر والمراجع ،وفهرس الموضوعات.
خالصــا لوجهــه
ـن علـ َّـي بــالتوفيق ،ويجعـ َـل هــذا العمـ َـل
ا
يمـ َّ
وأســىل اهلل تعــالى أن ُ

ثوب القبول ،إنَّه على كل شيء قدير.
الكريم،
ويكس َوه َ
ُ
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التمهيد
سيْرِهِ « َمجْمَ ِع الْ َأنْوَارِ فِي جَمِيعِ
تَ ْع ِريْفٌ بِالْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَاَ ،وتَ ْف ِ
سرَارِ»
الْ َأ ْ
ف بِا ْ ِ
إل َما ِ َحاج َب َ
أوالَ :ت ْعرِ ْي ٌ
اشا:
ا
بالطب إلـى
ُي َعدُّ اإلما ُم حاجي باشا من علماء القرن الثامن الهجري ،حيث اشتهر
ِّ
جانب التفسير ،وعلمي المنطق والكالمُّ ،
العلمـي ،ويف مـا يـىيت
يدل على ذلـك ترا ُثـه
ُّ
عرض موجز عن حياته:

اسمه ،ولق ابه ،ون ََس ابه:
ا

ِ ِ
ثـم
ثـم اآليِـدين ُّيَّ ،
هو :خضر بن علي بن مروان بن علي ،حسـام الـدين ال ُقون َِـو ُّيَّ ،
ِ
ف بحاجي باشـا( .)1لقبـه :حسـام الـدين ،وقيـل:
الم ْص ِر ُّي ،و ُي َق ُال له :الخ َّطاب ،و ُي ْع َر ُ
( )1والمثبت يف مقدمة تفسيره« :الحاج باشـا بـن خواجـه علـي بـن مـراد بـن خواجـه علـي بـن حسـام الـدين
ال ُقو َنـ ِـو ُّي» .ينظــر :مجمــع األنــوار يف جميــع األســرار ،ال ُقو َنـ ِـو ُّي ،خضــر بــن علــي (ت820هـــ) ،مكتبــة
السليمانية ،إسطنبول ،قسم جار اهلل أفندي ،المجلد األول ،مخطوط رقم (.2/1 ،)94
وتنظر ترجمته يف :الشقائق النعمانية يف علمـاء الدولـة العثمانيـة ،طاشـكربي زاده ،أحمـد بـن مصـطفى
(ت968هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2017 ،م ،51/1 ،الطبقات السـنية يف تـراجم
الحنفية ،الغزي ،تقي الدين بـن عبـد القـادر (ت1010هــ) ،تحقيـق :د .عبـد الفتـاح محمـد الحلـو ،دار
الرفاعي ،الرياض ،الطبعـة األولـى1403 ،هــ1983،م ،22/3،سـلم الوصـول إلـى طبقـات الفحـول،
العثماين ،مصطفى بن عبد اهلل (ت1067هـ) ،تحقيق :محمود عبـد القـادر األرنـا،وط ،مكتبـة إرسـيكا،
إســتانبول ،بــدون طبعــة2010 ،م ،)79/2( ،طبقــات المفســرين ،األدنــه وي ،أحمــد بــن محمــد (ت:
ق11هـــ) ،تحقيــق :ســليمان بــن صــالح الخــزي ،مكتبــة العلــوم والحكــم ،الســعودية ،الطبعــة األولــى،
1417هـــ1997،م ،ص ،314اكتفــاء القنــوع بمــا هــو مطبــوع ،فانــديك ،إدوارد كرنيليــوس فانــديك
صححه وزاد عليه :السيد محمد علي الببالوي ،مطبعة التىليف (الهالل) ،مصر ،بـدون
(ت1313هـ)َّ ،
طبعــة1313 ،هـــ1896،م ،ص ،226األعــالم ،الزركلــي ،خيــر الــدين بــن محمــود (ت1396هـــ) ،دار
العلم للماليـين ،الطبعـة الخامسـة عشـرة2002 ،م ،308،307/2 ،هديـة العـارفين :أسـماء المـؤلفين
وآثار المصنفين ،البغدادي ،إسماعيل بـن محمـد (ت1399هــ) ،وكالـة المعـارف الجليلـة ،إسـتانبول،
بــدون طبعــة1370 ،هـــ1951،م ،345/1 ،معجــم المــؤلفين ،كحالــة ،عمــر بــن رضــا (ت1408هـــ)،

=
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جــالل الــدين ،ونســبته :ال ُقو َنـ ِـو ُّي ،نســب اة إلــى ُقونِ َي ـا( ،)1وقيــل :اآليِـ ِـدين ِ ُّي ،نســب اة إلــى
آيدين( ،)2وقيلِ :
الم ْص ِر ُّي ،نسب اة إلى مصر.

مولده ،ونشأته ،ورحلته:
ليس هناك ما يشير إلى سنة والدة حاجي باشا ،إال أنَّه يمكن تحديد ذلك ،ف ُي َق ُال:
ِ
تقديرا -بعد عـام (740هــ) ،أو يف عـام (735هــ) ،وأصـ ُله مـن ُقونِ َيـاُ ،ولِـدَ
إنَّه ُولدَ  -ا
ونشــى يف آيــدين ،ومــن هنــا اكتســب شــهرته بـــ (اآليِـ ِدين ِ ِّي) ،وابتــدأ دراســته وتحصــيله
العلمي يف ُقونِ َيا ،ثم سافر إلى الشام ،وبعد ذلـك ذهـب إلـى مصـر ل ُي َطـ ِّو َر و ُي َعـ ِّز َز مـن
ـويال ،حيــث مــارس الطــب يف َم ِ
ار ْس ـ َت َ
ان
تعليمــه ،و ُي َو ِّس ـ َع مــن معرفتــه ،وأقــام هبــا طـ ا
وع ِمـ َل
المنصوري الشهير ،إلى جانـب مستشـفيات أخـرى ،تقـدَّ م يف العلـوم الطبيـةَ ،

ب بـ (ا ْل ِم ْص ِر ِّي)(.)3
كبير األطباء يف مستشفى القاهرةز لذا ُل ِّق َ
َ

الطــب العلــو َم الدينيــ َة والعقالنيــ َة علــى يــد بعــض العلمــاء
درس إلــى جانــب
ِّ
و َ
=

مكتبة المثنى ،بيروت ،دار إحياء الرتاث العربـي ،بيـروت ،بـدون طبعـة وتـاريخ نشـر ،101/4 ،معجـم
المفســرين ،نــويهض ،عــادل نــويهض ،مؤسســة نــويهض الثقافيــة للتــىليف والرتجمــة والنشــر ،بيــروت،
الطبعة الثالثة1409 ،هـ1988،م ،172/1،الموسوعة الميسرة يف تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو
واللغــة ،الزبيــري ،وليــد بــن أحمــد ،وآخــرون ،مجلــة الحكمــة ،مانشســرت -بريطانيــا ،الطبعــة األولــى،
1424هـ2003،م ، 857/1 ،موسوعة علماء الطب :حياهتم وآثارهم ،نعمة اهلل ،ومليحة ،هيكل نعمـة

اهلل ،وإلياس مليحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،بدون طبعة1990،م ،ص.131
مهما ،و ُت َعدُّ أحـد المراكـز الدينيـة
( )1تقع مدينة قونية يف جنوب منطقة األناضول ،وتحتل موق اعا إسرتاتيج ًّيا ًّ
يف العالم اإلسالمي ،كما تشتهر بالعديد من المعالم السياحية مثل :متحـف موالنـا ،وقـرب جـالل الـدين

الرومي .ينظر :كونيا قوة األناضول ،أطالي ،فيض اهلل ،وآخرون ،غرفة تجارة كونيـا2015 ،م ،ص-8
 ،10المعجم الجغـرايف لإلمرباطوريـة العثمانيـة ،موسـرتاس ،قسـطنطين جـورغيفتش ،ترجمـة :عصـام
محمد الشحادات ،دار ابن حزم ،بيروت ،الطبعة األولى1423 ،هـ2002،م ،ص.412
( )2مدينـة يف تركيـة اآلسـيوية (األناضـول) ،مركـز لـواء آيـدين ،تشـهد حركـة تجاريـة هامـة .ينظـر :المعجــم
الجغرايف لإلمرباطورية العثمانية ،موسرتاس ،ص.127
( )3المكتبة الرقمية العالمية.https://www.wdl.org ،
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واضطره
كثيرا،
َّ
َّ
األجالءُ ،ث َّم َع َر َض لحاجي باشا أثناء دراسته مرض شديد ،عانى منه ا
بالطـب ،فقـام بدراسـته علـى أفضـل المتخصصـين حتـى َم َه َـر
المرض إلى االشتغال
ُ
ِّ
و َب َـر َع فيـه ،و ُف ِّو َضـ ْت لـه رئاسـ ُة مستشــفى َم ِ
ار ْسـ َت َ
ان يف مصـر ،وأثبــت نجاحـه يف هــذه
ِ
المهمة ،وقام بذلك على أكمل وجه ،وبعد مدة ِ
مصـر،
اسـتقراره يف
غيـر معلومـة مـن
َ
عاد حاجي باشا إلى ُقونِ َيا ،و َب ِق َي فيها حتى عام (782هـ) ،ثم ُد ِع َي إلى آيدين من قِ َبل
ف كتا َبـه يف الطـب (شـفاء
الحاكم الرابع لبني آيدين عيسى بن محمد بن آيـدينز ليؤ ِّلـ َ
وع ِم َل هنـاك كطبيـب ،كمـا قـام بتـىليف كتـب باللغـة العربيـة
األسقام ودواء اآلالم)َ .
والرتكية يف الطب والعلوم الدينية والعقلية(.)1

شيوخه ،وتلميذه:

مــن شــيوخه الــذين أخــذ عــنهم العلــم الشــرعي والــديني :أكمــل الــدين ال َبـا َب ْرتِ ُّي،
ومبارك شاه ا ْل َمنْطِ ِق ُّي ،أ َّما تالميذه فمن أبرزهم :مصطفى الربوسوي (خواجـه زاده)،
ومحيي الدين (خطيب زاده)(.)2

مكانته العلمية:
لإلمــام حــاجي باشــا مكانــة علم َّيــة كبيــرة ،د َّلـ َـل علــى ذلــك ثنــا ُء المرتجمــين لــه،
ووص ُفه بىوصاف كثيرةز فقد قال طاشكربي زاده« :المولى ،العـالم ،الفاضـل الحـاج
باشا»( ،)3وقال األدنه وي« :ا ْلعالم ،ا ْل َف ِ
التقـيَ ،ع َـالء الـدن ين ا ْل ُم َف نس ُـر»( ،)4وقـال
اضل،
َ
ُّ
تقي الدين الغزي« :كان من مشاهير الفضـالء»( ،)5وقـال الزركلـي« :طبيـب ،مـتك ِّلم،
( )1ينظر :الشقائق النعمانية ،طاشكربي زاده ،51/1 ،الطبقات السنية يف تراجم الحنفية ،الغزي.22/3 ،
( )2ينظــر :الشــقائق النعمانيــة ،طاشــكربي زاده ،51/1 ،الموســوعة الميســرة ،وليــد الزبيــري وآخــرون،
.857/1
( )3الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ،طاشكربي زاده.51/1 ،
( )4طبقات المفسرين ،األدنه وي ،ص.314
( )5الطبقات السنية يف تراجم الحنفية ،الغزي.22/3 ،
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من علماء الحنفية»(.)1

آثاره العلمية:
تنوعت بين علم
ذكرت المصادر التي ترجمت لحاجي باشا عد ادا من المؤلفاتَّ ،
التفسير ،وعلم المنطق ،وعلم الكالم ،وعلم الطب ،ومنها:
( َم ْج َم ُع ْاألَ ْن َو ِار فِي َج ِميـ ِع ْاألَ ْسـ َر ِار)( )2يف التفسـير ،و(حاشـية علـى شـرح مطـالع
األنوار) لسراج الدين األرمـوي يف (علـم المنطـق) ،و(حاشـية علـى طوالـع األنـوار)
لعبــد اهلل بــن عمــر البيضــاوي يف (علــم الكــالم) .وجـ ُّـل مؤلفاتــه يف الطــب ،بــاللغتين
الكي يف الطب ،والتسهيل(.)3
العربية والرتكية ،ومنها :شفاء األسقام ودواء اآلالم ،و ُّ

وفاته:
لم يت ِ
المؤرخون على تحديد سنة وفاتهز فقيل :إنَّه ُت ُـو ِّف َي يف سـنة (820هــ)(،)4
َّفق
ِّ

وقيل :إنَّه ُت ُو ِّف َي يف سنة (817هـ)( ،)5وقيل :كان ح ًّيا يف سنة (816هـ)( ،)6وقيـل :بعـد

(800هـــ)( ،)7وقيــل :بعــد (784هـــ)

()8

 ،ورأى الباحــث Süheyl Ünver

 Ahmetأ َّنــه

( )1األعالم ،الزركلي.307/2 ،
( )2الموجود منه يف المكتبات مجلدان ،األول :يبدأ من أول القرآن إلى اآلية ( )91من آل عمـران ،والثـاين:
وهو جزء الدراسة -يبدأ من سورة سبى وينتهي يف سورة فصلت.( )3ينظر :الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ،طاشـكربي زاده ،51/1 ،الطبقـات السـنية يف تـراجم
الحنفيــة ،الغــزي ،22/3 ،ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول ،حــاجي خليفــة ،79/2 ،األعــالم،
الزركلي ،307،306/2 ،هدية العارفين ،البغدادي ،345/1 ،معجم المؤلفين ،كحالة.101/4 ،
( )4ينظر :األعالم ،الزركلي ،307/2 ،هدية العارفين ،البغـدادي345/1 ،ز معجـم التـاريخ ،بلـوط ،علـي
الرضا ،وأحمد طوران ،دار العقبة ،قيصري  -تركيـا ،الطبعـة األولـى1422 ،هــ2001،م1072/2 ،ز
معجم المفسرين ،نويهض ،172/1 ،الموسوعة الميسرة ،الزبيري وآخرون.857/1 ،
( )5ينظر :طبقات المفسرين ،األدنه وي ،ص.314
( )6ينظر :اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ،فانديك ،ص ،226معجم المؤلفين ،كحالة.101/4 ،
( )7ذكر ذلك حاجي خليفة يف كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون ،القسـطنطيني ،مصـطفى بـن عبـد
اهلل( ،ت1067هـ) ،مكتبة المثنى ،بغداد ،بدون طبعة1360 ،هـ1941،م ،1049/2 ،على أنَّه لم يذكر
وفاته عند الرتجمة له يف كتاب سلم الوصول إلى طبقات الفحول.79/2 ،
( )8ينظر :الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ،طاشكربي زاده.51/1 ،
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ُت ُو ِّفي بعد (827هـ)( ،)1وهي يف الجملة سنوات متقاربة ،والراجح األولز َّ
ألن أغلب
َ

المصادر عليه.

ٌ
تعريف بِ َت ْف ِس ْيرِ ِه « َم ْج َم اع ْاألَ ْن َو ِار فِ َج ِمي ِع ْاألَ ْس َر ِار»:
ثان ايا:

ُي َعدُّ تفسير « َم ْج َم ُع ْاألَن َْو ِار فِي َج ِمي ِع ْاألَ ْس َـر ِار» لإلمـام حـاجي باشـا مـن التفاسـير
منهجـه
منهجه يف مقدمة تفسيره ،إال أنَّـه يمكـن أن ُن ْج ِم َـل
التي لم ُي َب ِّي ِن اإلمام حاجي
َ
َ
يف تفسيره يف ما يىيت:

ف الكتاب بمقدِّ مة بين فيها الباعث على ِ
َّ
الكتابز وهو
تىليفه هذا
.1
استهل المؤ ِّل ُ
َ
َّ َ
َ

رغبته يف استفادة الطالبين والمخلصين منه ،وصدَّ ره قبـل الشـروع يف التفسـير بـبعض
اآليات واألحاديث الواردة يف فضل العلم والعلماء.
 .2الســمة البــارزة يف تفســير حــاجي باشــا هــي الميــل إلــى االختصــار ،وعــدم
ِ
ِ
واألجوبــة
االعرتاضــات
االســتطراد ،ولــذلك قــال يف مقدِّ متــه« :خال ايــا عــن بعــض
واألسـرار والخفيـ ِ
والسـ َؤ ِ
ِ
ِ
ِ
الحقـائق
ات ،مسـتجم اعا علـى
الظـواهر
االت ،جام اعـا علـى
َّ
ُّ
ِ
ِ
والمقاالت .)2(»...
والدقائق
ب حاجي باشا تفسيره -كغيره من المفسرين المشـهورين -حسـب ترتيـب
 .3ر َّت َ
سور المصحف الشريف ،ابتدا اء بسورة الفاتحة ،وانتها اء بسورة الناس.
 .4يبدأ تفسير السورة بذكر ما يتعلق هبا من اسمها والبسملة ،ومقدمة يسيرة فيهـا
ُ
حيـث كومـا مكيـ اة أو
ثنـاء هلل تعـالى بـبعض أسـمائه وصـفاته ،وتصــنيف السـورة مـن
مدني اة ،مع ذكر اآليات المختلف فيها ،ثم ذكـر عـدد آيهـا ،وكلمهـا ،وحروفهـا ،وبعـد
ذلك يبين وجه الصلة بـين بدايـة السـورة ومايـة السـورة التـي قبلهـا ،وكـذلك انتظـام
الســورتين والمواضــيع المتفقــة فيهمــا ،ويخــتم ذلــك بــإيراد األحاديــث يف فضــائل
السورة ،سواء كانت صحيح اة أو ضعيف اة.
( )1ينظرÜnver:Hekim Konyalı Hacı Paşa,s.6,79 :
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.2/1 ،
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 .5لم يذكر حاجي باشا يف مقدمة تفسـيره مصـادره التـي اعتمـد عليهـا ،ولكنـه يف
صـرح بالنقـل عـنهم مباشـرةا،
أثناء تفسيره نقل عن عدد من أئمـة التفسـير ،مـنهم مـن َّ
كاإلمام أبي منصور الما ُت ِر ِ
يد ِّي (ت333هـ) ،واإلمام ال ُق َش ْي ِر ِّي (ت465هــ) ،ومـنهم
َ
من نقل عنهمُ ،م َصدِّ ارا ذلك بقوله« :قال بعـض أهـل المعرفـة» ،أو «قـال بعـض أهـل
التفسير» ،ويعني بذلك اإلمام الن ََّس ِف َّي (ت537هـ) يف كتابه (التيسـير يف التفسـير) ،أو
الر ِاز َّي (ت606هـ) يف كتابه (مفـاتيح الغيـب) ،أو «قـال
«قال اإلمام» ،ويقصد بذلك َّ
الشيخ اإلمام» ،أو «قال الشيخ» ،أو «قال بعض أهـل التحقيـق» ،والمقصـود بـه نجـم
الدين الكربى (ت618هـ) يف كتابه (التىويالت النجمية) ،ومنهم من نقل عـنهم ولـم
كالس َم ْر َقن ِْد ِّي (ت373هـ) ،وال َّث ْع َلبِ ِّي (ت427هـ).
ُ
يعز إليهمز َّ
 .6جمع حاجي باشا يف تفسيره بين التفسير بالمىثور ،والتفسير بالرأي ،والتفسـير
ِ
مناهجهـا،
تفاسـير متنوعـة يف
اإلشاري الصويف ،ويعود السبب يف ذلك إلـى نقلـه مـن
َ
وكان للتفسير الصويف النصيب األكربز لكون حاجي باشا صـوف ًّيا ،وهـذا واضـح مـن
عنوان تفسيره.
 .7اعتمد يف تفسيره على تفسير القرآن بالقرآن ،وتفسـير القـرآن بالسـنة أو األثـر،
وتفسير القرآن بىقوال الصحابة والتابعين.
ـتم حــاجي باشــا بالجوانــب اللغويــة والنحويــة والبالغيــة ،واســتعان بعلــوم
 .8اهـ َّ
القرآن ،وذكر لطائف تتعلق بالنظم القرآين.
 .9اعتنى حاجي باشا يف مجمع األنـوار بـالقراءات القرآنيـة وتوجيههـا وتعليلهـا،
وتفاوتت طريقته يف ِذكْر ال ُق َّراء ،واعتمد القراءات السبع يف الغالـب ،وتعـدَّ دت أنـواع
التوجيه لديه.
بج ْم ِعـه بـين أنـواع
أ َّما قيمـة الكتـاب العلميـة فتتم َّثـل يف مـا حـواه مـن ثـراء
علمـي َ
ب
التفســير ،وعنايتِــه بالفوائــد والنكــات التفســيرية ،إضــاف اة إلــى أ َّنــه تفســير ســهل ،لــيس
بالطويل الم ِم ِّل ،وال بالقصير الم ِ
خ ِّل.
ُ
ُ
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املبحث األول
س ْيرِهِ
ض الْ ِقرَاءَاتِ فِي تَ ْف ِ
ج الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا فِي عَرْ ِ
مَ ْنهَ ُ
َّ
اتجاهات أصـحابِها
مناهجها ،واختلفت
إن التفاسير القرآنية قد َك ُث َر ْت ،وتعدَّ دت
ُ
ُ
تنو اعا واختال افا أفاد منه عامة المسلمين.
فيها ،وكان لذلك أثر كبير ،أضفى ُّ
ومما اختلفت فيه هذه التفاسير :االهتمام بـالقراءات القرآنيـة ،والعنايـة هبـا ،وقـد
َّ
تم َّيز تفسير « َم ْج َم ُع ْاألَ ْن َو ِار فِي َج ِم ْي ِع ْاألَ ْسـ َر ِار» لإلمـام حـاجي باشـا ببيـان القـراءات
القرآنية األخرى لآلية الواحدة ،ووجوه المعاين المرتتبة عليها ،ويتضـح للقـارم مـن
ِ
خــالل ا ِّطالعــه علــى هــذا التفســير َّ
ـراءات التــي ذكرهــا حــاجي باشــا يف تفســيره
أن القـ
تشمل ُك ًّال من :القراءات المتواترة ،والقراءات الشاذة.
وتجدر اإلشارة إلى أنَّه ليس هناك إشارة إلى منهج اإلمام حـاجي باشـا يف عـرض
ينص علـى مصـادره يف القـراءات ،إال
القراءات وتوجيهها يف مقدِّ مة كتابه ،كما أنَّه لم َّ
َّ
اهتمـت
أن َم ْن يقرأ تفسيره يعلم أنَّه اعتمد يف القراءات على بعض كتب التفسير التي َّ
هبذا العلم ،مثل :مفاتيح الغيب ،وبحر العلوم ،وغيرهما.
ويىيت هذا المبحث ليكشف عن منهج إمام من أئمة التفسير ،وهـو اإلمـام حـاجي
باشا ،وطريقته يف تناول القراءات وعرضها ،ويمكن تلخيص منهجه يف اآليت:
أوال :عرض القراءات المتواترة والشاذة دون تفريق بينهما:
ا
ا َّتبع اإلمام حاجي باشا طريقـ اة واحـد اة يف عـرض القـراءات ،وهـي ذكـر القـراءات
دون تفريق بين المتواتر منها والشاذ ،فهو يذكر القراءة المشهورة إلى جانـب القـراءة
الشاذة دون أن يشير إلى ذلك ،أو ُينَ ِّبه على أنَّها قراءة شاذة ،كما يف قوله تعالى﴿ :ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [الزمر ،]9:حيـث قـال« :و ُقـ ِر َم( :سـ ِ
اجد َو َقـائِم) أنَّـه
َ
()1
المفسـر
ـحاك( ،)2ولـم ُي َف ِّسـر
خرب،
والواو للجم ِع بـين الصـفتين»  .وهـي قـراء ُة َّ
الض َّ
ُ
ِّ

( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.145/2 ،
( )2ينظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل ،الزمخشـري ،محمـود بـن عمـر (ت538هــ) ،دار الكتـاب

=
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وجهها اإلعرابي.
خرج َ
اآلي َة يف ضوء القراءات المتواترة وال الشاذة ،وإنَّما َّ
وأيضــا عنــد تفســير قولـــه تعــالى﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ [يــس ]31:قــال« :قــراء ُة
ا
ِ
بالكسر فعلى االبتداء .)1(»...
العا َّم ِة بفتحِ األلف  ...و َم ْن َق َر َأ
ومراد المؤلف بـ (قـراءة العامـة) :قـراءة جمهـور ال ُقـ َّراء ،مـع َّ
أن القـراءات ليسـت
كالفقه فيه ترجيح بين قول الجمهور وغيرهمز َّ
ألن القراءات المتواترة سواء ،ال فرق
بينهــا مــن حيــث الــورود والثبــوت .والقــراءة بالكســر هــي قــراء ُة ا ْب ِ
ــن َع َّبــاس،
()2

والحسن .

ص علــى شــذوذها،
وقــد يــذكر يف اللفظــة القرآنيــة قــراءات ك ُّلهــا َشــا َّذة دون أن يـنُ َّ
و ُي َص ِّر َح بقارئيها ،كما عند تفسير قوله تعالى﴿ :ﭬ﴾ [يـس ]1:قـالُ « :قـ ِر َم ﴿ﭬ﴾
بالرفع على أ َّنه خرب مبتدأ محذوف ،وهو قوله تعالى هذه ،كى َّنه قـال :هـذه يـس ،وإ َّمـا
وكيف»(.)3
كىين
َ
بالضم على نداء المفرد ،وإ َّما بالفتح َ
ِّ
ف القراءات الشاذة ،دون بيان أو إيضاحَّ ،
ف  اعتمـد
ولعل المؤ ِّلـ َ
ذكر المؤ ِّل ُ
أن عدم التنصيص علـى نـوع القـراءة يـ ِ
الر ِاز ِّي يف هذا الجانب( ،)4ومعلوم َّ
وه ُم
ُ
تفسير َّ
=

العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ1987،م ،117/4 ،شواذ القراءات ،الكرماين ،محمد بن أبي
نصــر (ت :ق ،)6تحقيــق :د .شــمران العجلــي ،مؤسســة الــبال  ،بيــروت ،بــدون طبعــة وت ـاريخ نشــر،
ص ،413البحر المحيط ،األندلسي ،محمد بن يوسف (ت745هـ) ،تحقيـق :صـدقي محمـد جميـل،
دار الفكر ،بيروت ،بدون طبعة1420 ،هـ2000،م.189/9 ،
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.70/2 ،
( )2ينظر :مختصر يف شواذ القرآن من كتـاب البـديع ،ابـن خالويـه ،الحسـين بـن أحمـد (ت370هــ) ،مكتبـة
المتنبــي ،القــاهرة ،بــدون طبعــة وتــاريخ نشــر ،ص ،126،125الكشــاف ،الزمخشــري ،14/4 ،شــواذ
القراءات ،الكرماين ،ص ،400إعراب القراءات الشواذ ،العكربي ،عبد اهلل بـن الحسـين (ت616هــ)،
تحقيــق :محمــد الســيد عــزوز ،عــالم الكتــب ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1417 ،هـــ1996،م،362/2 ،
البحر المحيط ،األندلسي.63/9 ،
( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.60/2 ،
( )4ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي.251/26 ،
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َ
هارون ،عن أبي بكر ا ْل ُه َذل ِ ِّي ،عن ال َك ْلبِ ِّي( ،)1وقـراء ُة
القارم .فقراء ُة الرف ِع وردت عن
َ
بن عمر ال َّث َق ِفيِ ،
إسحاق ،وعيسى ِ
الفتحِ عن ِ
َ
وابن أبي َع ْب َل َة(.)2
ابن أبي
ِّ
فـر ُق بـين المتـواتر
وأحياناا يذكر قراءات عديدةاُ ،
بعضها متواتر والباقي شاذ ،وال ُي ِّ
والشاذ ،ولم يذكر ما يشير إلـى ذلـك مـن قولـه( :وقـراء ُة العا َّمـ ِة) ،أو ُي َصـ ِّر ُح بىسـماء
ال ُق َّر ِاء المعروفين .ومثال ذلك :يف قوله تعـالى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [يـس]62:
قـال« :ويف ِ
وضـمهما مــع
سـت ُل َغـات :كسـر الجــيم والبـاء مـع تشـديد الـالم،
الجبِـ ِّل ُّ
ُّ
وضمهما معه ،وتسكين البـاء وتخفيـف الـالم مـع
وكسرهما مع التخفيف،
التشديد،
ُّ
ُ
ضم الجيم ،ومع كسره الجيم والباء والالم»(.)3
أربع قـراءات ،ومـا سـواها فهـي شـاذة ،وهـي :كسـر الجـيم
فالمقرو ُء به من هذه اللغات ُ
()4
﴿جـ ُب ًّال﴾( ،)5وضـ ُّـمهما مــع
والبــاء مــع تشــديد الــالم ﴿ﮍ﴾  ،وضـ ُّـمهما مــع التشــديد ُ
()6
﴿ج ْب اال﴾(.)7
﴿ج ُب اال﴾  ،وتسكين الباء وتخفيف الالم مع ضم الجيم ُ
التخفيف ُ

( )1ينظــر :المحتســب يف تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،ابــن جنــي ،عثمــان بــن جنــي
(ت392هـــ) ،المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية ،القــاهرة ،بــدون طبعــة1420 ،هـــ1999 ،م،
 ،203/2شواذ القراءات ،الكرماين ،ص ،398إعـراب القـراءات الشـواذ ،العكـربي ،355/2 ،البحـر
المحيط ،األندلسي.48/9 ،
( )2ينظر :مختصر يف شواذ القرآن ،ابن خالويه ،ص ،125المحتسب ،ابن جني ،203/2 ،شواذ القراءات،
الكرماين ،ص ،398إعراب القراءات الشواذ ،العكربي ،354/2 ،البحر المحيط ،األندلسي.48/9 ،
( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.80/2 ،
( )4وهــي قــراءة نــافع ،وعاصــم ،وأبــي جعفــر .ينظــر :الســبعة يف القــراءات ،التميمــي ،أحمــد بــن موســى
(ت324هـ) ،تحقيـق :د .شـوقي ضـيف ،دار المعـارف ،القـاهرة ،الطبعـة الثانيـة1400 ،هــ ،ص،542
النشـر يف القـراءات العشـر ،ابـن الجـزري ،محمــد بـن محمـد (ت833هــ) ،تحقيـق :علـي الضــباع ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،بدون طبعة وتاريخ نشر.355/2 ،
( )5وهي قراءة َر ْوح .ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.355/2 ،
( )6وهــي قــراءة ا ْبـ ِ
ـن كَثِيــرَ ،و َح ْمــزَ َةَ ،وا ْلكِ َســائِ ِّيَ ،و َخ َلــفَ ،و ُر َو ْيــس .ينظــر :الســبعة يف القــراءات ،التميمــي،

ص ،542النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.355/2 ،
( )7وهي قراءة َأبِي َع ْمروَ ،وا ْب ِن عَـامِر .ينظـر :السـبعة يف القـراءات ،التميمـي ،ص ،542النشـر يف القـراءات
العشر ،ابن الجزري.355/2 ،
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وأيضا عند تفسير قوله تعالى﴿ :ﰈ ﰉ﴾ [ص ]41:قال« :و ُقـ ِر َم (بنصـب)
ا
بضم النون وفتحها مـع سـكون الصـاد ،وبفتحهـا وضـمها»( .)1فخلـط بـين القـراءات
المتواترة الثالث ،والرابعة الشاذة ،وهي بفتح النـون مـع سـكون الصـاد ،وهـي قـراء ُة
وب فِي ِر َوا َيةَ ،و ُه َب ْي َر َة َع ْن َح ْفص(.)2
َأبِي َح ْي َوةََ ،و َي ْع ُق َ

إن التعبير بمصـطلح التمـريض ( ُقـ ِر َم) يف المتـواتر ال يناسـبز َّ
ثم َّ
التمـريض
ألن
َ
َّ
لشا َّذ ِة .وخالصة القول يف ذلك :أنَّـه يف ِ
للقراءة ا َّ
عرضـه للقـراءات يف تفسـيره ال ُي َم ِّي ُـز
القراء َة المتواتر َة عن َّ ِ
يذكرها جن ابا إلى جنب.
الشا َّذة ،بل ُ
وتنوعت طريق ُته يف إيرادها ،فتار اة ُي ْطلِ ُـق
ثان ايا :كان ا
قليال ما يورد القراءات الشاذةَّ ،
لفظ « ُق ِر َم»( ،)3مع َّ
أن هذا اللفظ استعمله يف التعبير عن القراءة المتواترة ،وتار اة ُي ْطلق
()4
ِ
صرح بقارئِها َ
شذوذها(.)5
دون التنصيص على
لفظ «و َم ْن َق َر َأ»  ،وتار اة أخرى ُي ِّ
ثال اثاُ :ي ْطلِ ُق على القراءة المتواترة والمشهورة لفظ «العامة» ،وهذا نادر ،فقـد ذكـر
ذلك يف ثالثة مواضع من الجزء المدروس هنا ،وهي :عند قولـه تعـالى﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ﴾ [يس ]31:قال« :قراء ُة العا َّم ِة بفـتحِ األلـف»( ،)6وعنـد تفسـير قولـه تعـالى:
()7

﴿ﭑ﴾ [ص ]1:قــال« :وقــرأ العا َّمــ ُة بســكون الــدال»  .ويف قولــه تعــالى﴿ :ﯞ

ﯟ﴾ [فصلت ]10:قال« :وقرأ العا َّم ُة ﴿ﯞ﴾ بالنصب»(.)8
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.128/2 ،
( )2ينظر :الكشاف ،الزمخشري ،97/4 ،شواذ القـراءات ،الكرمـاين ،ص ،398إعـراب القـراءات الشـواذ،
العكربي ،397/2 ،البحر المحيط ،األندلسي.162/9 ،
( )3ينظر :مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.145/2 ،
( )4ينظر :مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.70/2 ،
( )5ينظر :مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.109/2 ،
( )6مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.70/2 ،
( )7مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.109/2 ،
( )8مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.201/2 ،
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راب اعا :معظم الخالف الـذي ذكـره حـاجي باشـا بالنسـبة للقـراءات هـو مـن فـر
الخالف فيهاَّ ،
ولعل ذلـك يعـود إلـى َّ
أن
الحروف( ،)1أ َّما األصول( )2فمن النادر ِذك ُْره
َ
التفسير بمعان جديدة ،كما هـو الشـىن يف فـر الحـروف ،إال يف
الخالف فيه ال يمدُّ
َ
ِ
ُ
وكيفية األداء(.)3
بفن التجويد،
النادر،
فاألصول َأ ْل َص ُق ِّ
فاهتمامه بعرض الفر

من القراءات جلي واضح مقارنـ اة باألصـولز إذ َّ
إن مـراد

المفسر إبراز المعاين واألحكام من اآليات القرآنية ،وهـذا يتـى َّتى مـن عـرض الفـر
من القراءات على األصولز الرتباط االختالف يف الفر

بالمعاين التفسيرية.

ومن أمثلة القراءات الفرشية التي أوردها حاجي باشـا :قولـه عنـد تفسـير قـول اهلل
تعـــالى﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [الزمـــر« :]36:قـــرأ حمـــز ُة ،والكِ َســـائِ ُّي 
ِ
(ع َبا َد ُه) على الجمع ،قيل :أراد به األنبياء ،وقيل :أراد به المؤمنين ،وأ َّما التوحيدُ فهو
على النَّبِ ِّي» (.)4
وعند تفسير قول اهلل تعالى﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [فصلت ]19:قال« :قرأ نافع

الكفـار مـن األولـين
اهلل أعدا َءه
﴿ﮘ﴾ بالنونَ ( ،أ ْعدَ ا َء) بالنصب ،والتقدير:
َ
ُ
يحشر ُ
واآلخرين إلى النار ،وأ َّما الباقون فقر،وا على فع ِل ما لم ُي َس َّم فاع ُله»(.)5

ِ
( )1ا ْل َفــر ُ ُل َغـةا :مصــدَ ر َفــر َ ي ْفــر ُ  ،و ُهــو بسـ ُ ِ
يب ال ُّل َغـ ِـة ،األزهــري ،محمــد بــن أحمــد
ـط الفــرا ِ َ .ت ْهــذ ُ
َ َ َْ
َ ْ ُ َ َ ُ
ْ
(ت370هـــ) ،تحقيــق :محمــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،
ِ
ِ
1422هـ2001،م .236/11 ،و ِ
الس َـو ِر
َ ْ
اصط َال احاُ :ه َو ا ْل ُح ْك ُم ا ْل ُمنْ َف ِر ُد َغ ْي ُر ا ْل ُم َّط ِردَ ،و ُه َـو َمـا ُي ْـذك َُر فـي ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مِ ْن َك ْي ِف َّي ِة قِ َرا َء ِة ُك ِّل كَلِ َمة ُق ْرآن ِ َّية ُم ْخ َت َلف ف َيها َب ْي َن ا ْل ُق َّراءَ ،م َع عَزْ و ُك ِّل ق َرا َءة إ َلى َصاحب َها .النجوم الطوالع
على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمـام ،المـارغني ،نـافع إبـراهيم (ت1349هــ) ،دار الفكـر ،القـاهرة،

بدون طبعة1415 ،هـ1995 ،م ،ص.142
( )2األصول :جمع أصل ،وهو يف اللغة ما يبنى عليه غيره .ويف اصطالح القراء :عبارة عن الحكـم المطـرد،
أي :الحكم الكلي الجاري يف كل ما تح َّقق فيه شرطه .اإلضاءة يف بيان أصول القراءة ،الضباع ،علي بـن
محمد (ت1376هـ) ،المكتبة األزهرية للرتاث ،القاهرة ،الطبعة األولى1420 ،هـ=1999م ،ص.10
( )3ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور.51/1 ،

( )4مجمع األنوار ،القونوي .156/2 ،ووافقهما َأ ُبو َج ْع َفرَ ،
وخ َلف .ينظر :النشر ،ابن الجزري.362/2 ،
يعقوب .ينظر :النشر ،ابن الجزري.366/2 ،
( )5مجمع األنوار ،القونوي .208/2 ،ووافق ناف اعا
ُ
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ومــن األمثلــة علــى عرضــه مســائل يف األصــول :ق ـال عنــد تفســير قولـــه تعــالى:
﴿ﭑ ﭒ﴾ [الصــافات« :]1:قــرأ أبــو عمــرو ،وحمــز ُة ﴿ﭑ ﭒ﴾ بإدغــام
التــاء فيهمــا ،وكــذلك يف قولــه﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [الصــافات،]2،3:
والباقون باإل هار»( .)1وعند تفسـير قولــه تعـالى﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [الصـافات]56:
ِ
برواية ور ﴿ﭭ﴾ بإثبات الياء يف الوصل ،والباقون بحذفها»(.)2
قال« :قرأ نافع
فاإلمام حاجي باشـا عـرض يف المثـال األول ألصـل مـن أصـول القـراءات ،وهـو
اإلدغام ،ويف المثال الثاين ياءات الزوائد ،وهو كذلك أصل من أصول القراءات.
خامسا :لم يلتزم اإلمام حاجي باشا يف عزو القـراءات يف تفسـيره بطريقـة واحـدة،
ا
بل سلك طر اقا متعدِّ د اة يف العزو ،وبيان ذلك كاآليت:
 .1االكتفــاء بنســبة القــراءة إلــى ال ُق ـ َّراء الســبعة :اقتصــر حــاجي باشــا يف عرضــه
للقراءات المتواترة على قراءات القراء السبعة ،وهو الغالب يف تفسيره ،وال يعني هذا
أ َّنه لم ينسب القراءات إلى غيرهم ،ويرجع ذلك إلى انتشـار المصـنفات الموضـوعة
يف تعليل قراءات السبعة أكثر مـن العشـرة ،إضـاف اة إلـى كـون قـراءات بقيـة العشـرة ال
مواضع معدودة ،واألمثلة على ذلك كثيرة ،منها :ما
تخرج عن قراءات السبعة ،إال يف
َ
قالـه حاجي باشا  عند تفسير قولـه تعالى﴿ :ﭔ ﭕ﴾ [سبى ]15:قال« :قرأ
الكِ َسـائِ ُّي بكســر الكــاف ،وقــرأ حم ـز ُة ،وحفــص بفتحهــا ،وقــرأ البــاقون ( َم َســاكِن ِ ِه ْم)
على الجمع»(.)3
وعنــــد قولــــه تعــــالى﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [فــــاطر ،]3:قــــال« :قــــرأ حمــــز ُة،
ِ
والكِ َسائِي َ 
بـالخفض علـى ـاهر قولـه ﴿ﯹ ﯺ﴾ ،وقـرأ البـاقون
(غ ْي ِـر اهللِ)
ُّ
ِ
ـوب .ينظــر :النشــر يف
( )1مجمــع األنــوار يف جميــع األســرار ،القونــويَ .89/2 ،و َأ ْث َبت ََهــا فــي ا ْل َحــا َل ْي ِن َي ْع ُقـ ُ
القراءات العشر ،ابن الجزري.361/2 ،

( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.99/2 ،
( )3مجمع األنوار ،القونوي .11/2 ،ووافق ا ْلكِ َسائِ َّي َخ َلف .ينظر :النشر ،ابن الجزري.350/2 ،
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﴿ﯻ ﯼ﴾ بالرفع»(.)1
ففي المثال األول عرض لقراءة السبعة دون العشرة ،ولم يذكر خل افـا العاشـر مـع
الكِ َسائِ ِّي ،ويف المثال الثاين عرض للقراء السبعة دون العشرة ،حيث وافقت قراء ُة أبي
جعفر وخلف قـراء َة حمـز َة والكِ َسـائِي ،لكنَّـه لـم يـذكرهما ،وصـني ُعه هـذا يـ ُّ
دل علـى
ِّ
اهتمامه بالقراءات السبع أكثر من العشر.
 .2عدم االكتفاء بنسبة القراءة للسبعة ،بل ذكر غيرهم من العشرة :من النادر جدًّ ا
ويعقـوب،
ذكر حاجي باشا ألحد مـن تتمـة القـراء العشـرة ،أعنـي الثالثـة أبـا جعفـر،
َ
وخل افا ،ومن هذا النادر ِذك ُْره ليعقوب ،وأبي جعفر عند قوله تعـالى﴿ :ﯞ ﯟ﴾
بالجر نعتاا ألربعة أيام ،وهو قـراءة يعقـوب ،أي:
(س َواء)
ِّ
[فصلت ،]10:حيث قالَ « :
هن سواء ،أي :مستويات»(.)2
(س َواء) بالرفع ،أيَّ :
مستويات ،وقرأ أبو جعفر َ
إذن منهجــه لــم يكــن ثاب اتــا يف ذكــر القــراءات ،فهــو يــذكر القــراءة يف أكثــر األحيــان
للسبعة ،وأحياناا يذكر القراءة للعشرة ،بإضافة قارم أو قارئين منهم على السبعة.
ِ
والـر َو ِاة بشـكل دقيـق وصـحيح :وهـذا
َ .3ع ْز ُو القراءات الواردة يف اللفظ لل ُقـ َّراء ُّ
ِ
والر َو ِاة دون نسيان قارم أو راو يعتـرب
للمفسر،
ُي َعدُّ مز َّي اة
َّ
ولكن الدقة يف ال َع ْز ِو لل ُق َّراء ُّ
ِّ
مرتب اة متقدم اة على مجرد ال َع ْزو ،واألمثلة التي ُو ِّف َق فيها حـاجي باشـا لعـزو القـراءات
بدقة قليل جدًّ ا ،ومنهـا :عنـد تفسـير قولــه تعـالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [غـافر]46:
وابن عامر ،وعاصم يف رواية أبي بكر بوصل الهمزة،
ابن كثير ،وأبو عمروُ ،
قال« :قرأ ُ
ِ
ــو َن ،والبـــاقي بفتحهـــا ،يعنـــيُ :ي َقـ ُ
ــال للخزنـــةَ :أ ْد ِخ ُلـــوا
معنـــاه :ا ْد ُخ ُلـــوا يـــا َآل ف ْر َعـ ْ
َآل فِ ْر َع ْو َن»(.)3
ِ
ـالخفض َأ ُبــو َج ْع َفــرَ ،و َخ َلــف .ينظــر :النشــر ،ابــن الجــزري،
( )1مجمــع األنــوار ،القونــوي .32/2 ،وقــرأ بـ
.351/2

( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.201/2 ،
( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.189/2 ،
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ـالجر
(س َـواء) بـ ِّ
وعنـد تفسـير قولــه تعـالى ﴿ :ﯞ ﯟ﴾ [فصـلت ]10:قـالَ « :
(سـ َـواء)
نع اتــا لـــ ﴿ﯜ ﯝ﴾ ،وهــو قــراءة يعقــوب ،أي :مســتويات ،وقــرأ أبــو جعفــر َ
هن َس َواء ،أي :مستويات ،وقرأ العا َّم ُة ﴿ﯞ﴾ بالنصب على المصـدر،
بالرفع ،أيَّ :
ِ
اســتِ َوا اء»( .)1يف المثــالين الســابقين يالحــظ عــزو القــراءات بشــكل
اسـت ََوت ْ
وتقــديرهْ :
ينس أحدا ا مـنهم ،ولـم يكـن هنـاك خطـى
صحيح ودقيق للقراء السبعة ،والعشرة ،فلم َ
يف العزو.

ِ
ِ
الر َو ِاة :فهو أحيا انا يعزو القراءات لل ُقـ َّراء دون ذكـر
َ .4ع ْز ُوه القراءات لل ُق َّراء دون ُّ

الرواة عنهم ،والعزو للقارم دون الراوي ال ُي َق ُال عنه خطى ،بل هو مـن بـاب
اختالف ُّ
ذكر الخاص باسم العام ،وهو أسلوب مطروق يف كتب القراءات والتفسـير ،ال سـيما
غير كتب الرواية واألداء.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك :قولــه عنــد تفســير قــول اهلل تعــالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾
[سبى« :]15:بالكسر والتنوين اسم قبيلة ،وبالنصب أرض ،وهو قراءة ابن كثير ،وأبي
عمرو»( .)2وعنـد تفسـير قولـه تعـالى﴿ :ﭟ ﭠ﴾ [يـس ]14:قـال« :وبالتشـديد
َق َّو ْينَا قراءة عاصم ،والباقي بالتخفيف»(.)3
ففي المثال األول عزا المصنِّف القراءة البن كثير بكماله ،ويف األصل َّ
أن الراويين
عنه مختلفانز َف َقر َأ ا ْلب ِّزي بِ َفتْحِ ا ْلهم ِز مِن َغي ِر َتن ِْوين ،وروى ُقنْبل بِإِسـ َك ِ
ان ا ْل َه ْم َـز ِة(،)4
ُ
ََ َ
َ ْ ْ ْ
َ َ ُّ
ْ
ِِ ِ
ِ ِ
الـر َوا َي َت ْي ِن ،وهـو مصـيب يف العـزو،
ويف المثال الثاين عزا القـراءة ل َعاصـم بِ َك َمالـه م َ
ـن ِّ
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.201/2 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.11/2 ،
( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.63/2 ،
( )4ينظر :السبعة يف القراءات ،التميمـي ،ص ،480المبسـوط يف القـراءات العشـر ،النيسـابوري ،أحمـد بـن
الحســين (ت381هـــ) ،تحقيــق :ســبيع حمــزة حــاكمي ،مجمــع اللغــة العربيــة ،دمشــق ،بــدون طبعــة،
1981م ،ص ،332،331النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.337/2 ،
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إال أ َّنه لم ي َفص ْل مذهب عاصمز فشعبة هو من يقرأ بِت َْخ ِف ِ
الز ِ
اي ،بينما يقرأ حفص
يف َّ
ُ ِّ
بالتشديد كبقية القراء( ،)1فعزا القراءة للقارم دون تفصيل مذاهب الرواة عنه.
ِ
القراءات مع عدم استيعابِها ك ِّلها يف الكلمة القرآنية :من المعلوم َّ
أن دقة
َ .5ع ْز ُوه
ال َع ْز ِو يف كتب التفسير ُت َعدُّ َم ِز َّي اةز إذ الدقـ ُة يف ال َعـ ْز ِو تكـون يف كتـب القـراءات ،وعـدم
وجوهـا مـن
وجود ذلك يف كتب التفسير مقبول ومعقول ،واإلمام حاجي باشـا يـذكر
ا
القراءة ،وال يستوعبها يف الكلمة التي ُي َف ِّس ُرها ،ومـن األمثلـة عليـه :عنـد تفسـير قولــه
ابن كثير ،وأبو عمرو ،وعاصم  بكسر
تعالى﴿ :ﮃ ﮄ﴾ [سبى ]3:قال« :قرأ ُ
الميم نعتاا لـ (ربي) ،والباقي بالرفع على االبتداء»(.)2
يف المثال السابق لم يستوعب اإلمام حـاجي باشـا فيـه َّ
كـل القـراءات السـبعز فقـد
﴿ع َّالمِ﴾ بِت َْش ِد ِ
الال ِم(.)3
يد َّ
َأ ْغ َف َل قراء َة َح ْم َز َة َوا ْلكِ َسائِ ِّي َ
 .6واإلمام حاجي باشا -أحياناا -ال يستقصي ويستوعب أسماء القراء يف القـراءة
التي يذكرها ،فيفوته اسم قارم أو أكثر ،ومن األمثلة على ذلك :أنَّه أثناء تعرضه لذكر
القراءات يف قوله تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [سبى ]19:قـال« :قـرأ عاصـم،
وحمــز ُة ،والكِ َســائِ ُّي ،ونــافع ﴿ ﮘ﴾ بالنصــب﴿ ،ﮙ ﮚ ﮛ﴾ بــاأللف
ابــن كثيــر وأبــو عمــرو  بغيــر ألــف
مكســورة العــين مجزومــة الــدال ،وقــرأ ُ
مجزو اما»(.)4

ـن
ابن كثيـر وأبـا عمـروَ ،وا ْب ُ
فهو لم يذكر ابن عامر باختالف راو َي ْيهز َف ِه َشام يوافق َ
()5
َذك َْو َ
(ر ُّبنَـا
ان يوافـق البـاقين  ،ثـم إنَّـه لـم يـذكر القـراءة الثالثـة ،وهـي قـراءة يعقـوب َ
( )1ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.353/2 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.2/2 ،
( )3ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.349/2 ،
( )4مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.12/2 ،
( )5ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.350/2 ،
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اعدَ ) ،وإن كان يقتصر يف الغالب على السبعة.
َب َ
الصواب يف َع ْز ِو بعض القراءات إلى القارئين هبا :مـن ذلـك :قو ُلـه -
 .7مخالف ُته
َ
ـن
أثنــاء ذكــره القــراءات يف اآليــة﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [ص -]58:قــال« :قــرأ ابـ ُ
كثير ،وأبـو عمـرو ( َو ُأ َخـ ُر) بالضـم علـى الجمـع ،أي :ضـروب ُأ َخ ُـر ،والبـاقون علـى
الواحد»(.)1
وقــال عنــد تفســير قولـــه تعــالى﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [الزمــر:]61:
«قرأ حمز ُة ،والكِ َسائِ ُّي ،وأبو عمرو ،وعاصم على رواية أبـي بكـر (بِ َم َفـ َازاتِ ِه ْم) علـى
الجمع ،والباقون على الواحد»( .)2ففي المثالين السابقين أخطى اإلمام حاجي باشا يف
والصـواب َّ
نسبة القراءةز ُ
أن
(و ُأ َخ ُـر) البـن كثيـر،
ُ
حيث إنَّه يف المثال األول عزا قـراءة َ
َ
ـن قـرأ
يعقوب( ،)3ويف المثال الثاين
الذي يقرأ هبا مع أبي عمرو
أدخل أبا عمـرو مـع َم ْ
ُ
اإل ْفر ِ
ِ
ِ
اد ،والذي يقـرأ بـالجمع إضـاف اة إلـى
بالجمع،
ُ
والصواب أنَّه يقرأ بِ َغ ْي ِر َألف َع َلى ْ َ
َم ْن َذكَرهم اإلمام خلف(.)4
 .8يستقصــي أحيا انــا مواضــع القــراءة يف اللفــظ :ال ســيما عنــد أول موضــع لهــذا
اللفظ ،يذكر وجوه القراءة فيه ،ويذكر مذاهب القراء واختالفـاهتم يف المواضـع التـي
جــاءت مــن المصــحف .ومــن أمثلــة ذلــك :مــا قالـــه عنــد تفســير قولـــه تعــالى﴿ :ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [ص« :]57:قرأ حمز ُة ،والكِ َسـائِ ُّي ،وعاصـم يف روايـة َح ْفـص
بالتشديد ،وكذا يف ﴿ﭑ ﭒ﴾ [النبى ،]1:وقرأ الباقون بالتخفيف»(.)5

( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.131/2 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.164/2 ،
( )3ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.361/2 ،
( )4ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.363/2 ،
( )5مجمـــع األنــــوار يف جميـــع األســــرار ،القونـــوي .131/2 ،ووافقهــــم خلـــف .ينظــــر :النشـــر ،ابــــن
الجزري.361/2،
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 .9يختصر ِذ ْك َر ال ُق َّراء عند َع ْز ِوه القراءات :من منهج المصنفين يف القراءات أنَّهم
ال يذكرون القراء كلهم ،بل يكتفـون بعـزو قـراءة إلـى فريـق مـنهم ،فـيفهم القـارم َّ
أن
غيرهم يقرأ بالوجه اآلخر ،وهذا منهج بعض مصنفي علم القراءات ،فـإنَّهم يـذهبون
إلى إجمال بقية القراء دون تعيين ،بقولهم( :وقرأ الباقون كذا).

وقد سار اإلمام حـاجي باشـا علـى هـذه الطريقـة غال ابـا ،ولـم يخـالف ذلـك إال يف
مواضع معدودة .وهذه بعض األمثلـة علـى اسـتخدامه هـذه الطريقـة يف العـزو :فعنـد
َ
تفسير قولـه تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [يـس ]41:قـال« :قـرأ
وابن عامر ُ ( ذ ِّر َّياتِ ِه ْم) جم اعا ،والباقون ﴿ﭕ﴾ على الواحدة»(.)1
نافع ُ
وعنــد تفســير قولــه تعــالى﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [غــافر ]37:قــال« :قــرأ حمــز ُة،
ِ ِ
بضم الصاد ،أيُ :من ِ َع ،وقرأ الباقون بفتحها ،أيَ :أ ْع َر َض»(.)2
والك َسائ ُّي ،وعاصم ِّ
ففي المثـالين السـابقين اكتفـى حـاجي باشـا بالتصـريح بىسـماء القلـة مـن ال ُقـ َّر ِاء،
وأجمل باقي ال ُق َّر ِاء يف كلمة واحدة.
النص علـى القـراءة
 .10كان يقتصر -أحياناا -على ذكر إحدى القراءتين ،ويرتك َّ
الثانية و ُق َّرائِها ،والظاهر أ َّنه يصـنع ذلـك اعتمـا ادا علـى شـهرة القـراءة األخـرى ،ومـن
تعر ِضــه لــذكر القــراءات يف قــول اهلل تعــالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ذلــك مــا قالــه أثنـاء ُّ
()3
ثـم
ابن كثير ،وأبو عمرو ُ ( م َع ِّج ِز َ
ﮫ﴾ [سبى« :]5:قرأ ُ
ين) بغير ألـف» َّ .
لم يذكر قراءة الباقين ،وهي ﴿ﮫ﴾ باأللف.
 .11كان يف بعض األحيان ال يستقصي أوجه القراءة الواردة يف الكلمة الواحـدة،
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي .74/2 ،ووافق من قرأ بالجمع أبو جعفر ،ويعقـوب .ينظـر:
النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.273/2 ،
ـوبَ ،
وخ َلـف .ينظـر:
َ
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.183/2 ،
ووافق مـن قـرأ بالضـمَ :ي ْع ُق ُ
النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.298/2 ،

( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.2/2 ،
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كما يف قولـه تعـالى﴿ :ﯟ ﯠ﴾ [فصـلت ]44:قـال« :قـرأ حمـز ُة ،والكِ َسـائِ ُّي،
وأبو بكر عـن عاصـم ( َأ َأ ْع َج ِمـي) هبمـزتين علـى االسـتفهام ،والبـاقون هبمـزة واحـدة
ومدَّ ة على أصلهم يف أمثاله»(.)1
فحاجي باشا هنـا تـرك بعـض القـراءات مـن قـراءة البـاقين ،فلـيس كلهـم يقـر،ون
بِهم َزة واحدة ومدَّ ة()2ز فاألزرق عن ور ي ِ
بدل الثاني َة أل افا مع المد المشبع على أحد
ُ
َ َ
َ ْ
الـوجهين ،و ُقنْبـل ،و ِه َشـام ،ورويـس يقـر،ون بِهم َـزة و ِ
احـدَ ة َع َلـى ا ْل َخ َب ِـر ،بِ ْ
ـاختِ َالف
َ ْ َ
ُ َ
َُ َْ
َعن ُْه ْم(.)3

ِ
القراءات دون َع ْزو لقارئيها :قد ال ينسب حـاجي باشـا القـراءة لقـارم
ِ .12ذ ْك ُره

ُ
يـرتك
فقلـيال مـا
ا
مع َّين ،ويالحظ هذا عند عرضه للشـوا ِّذ ،أ َّمـا المتـواتر مـن القـراءات

َع ْز َوه ،وله يف ذلك أكثر من مسلكز فتار اة يكتفـي بـإطالق لفـظ ( ُق ِـر َم) ،ومثـال ذلـك
قولــه يف ذكــر القــراءات يف اآليــة﴿ :ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [يــسُ « :]32:قـ ِـر َم

﴿ﮄ﴾ بالتشديد  ...و ُق ِر َم بالتخفيف  ،)4(»...وتار اة بـذكر الحركـات يف اللفظـة ،كمـا
عند قوله تعالى﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الزمر ،]8:حيث قال« :ل ِ َي ِض َّل بفتح الياء ،يعني:
ليرتك ،وبالضم يعني :ليصرفهم عن دين اهلل»( ،)5وتار اة أخرى بذكر عالمة اإلعـراب،
كما يف تفسير قولـه تعـالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [غـافر ،]37:حيـث قـال« :عطـف
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.219/2 ،
( )2ومعناه :هبمزة محققة بعدها همزة ُم َس َّه َلة َب ْي َن َب ْي َن ،كما ب َّين ذلك اإلمام ابن الجـزري يف النشـر ،368/1
َص َم ْن َي ُق ُ
ـول (بِ َه ْمـزَ ة َو َمـدَّ ة) ُي ْعطِـي ا ْل َف ْص َـل َأ ْو َيـدُ ُّل َع َل ْي ِـهَ ،و َمـ ْن َن َظ َـر ك َ
َـال َم ْاألَئِ َّم ِـة
حيث قالَ « :و َل ْي َس ن ُّ
ِ
ُم َت َقدِّ مِ ِه ْم َو ُمت ََى َّخ ِر ِه ْم َع َلى َأن َُّه ْم َال ُي ِريدُ َ
ون بِ َذل َك إِ َّال َب ْي َن َب ْي َن َل ْي َس إِ َّال».
وممن قرأ هبمزتين على االستفهام :خلف ،وروح .ينظر :النشر ،ابن الجزري.366/1 ،
(َّ )3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )4مجمع األنـوار يف جميـع األسـرار ،القونـوي .70/2 ،والـذي قـرأ بت َْشـديد ا ْلم ِ
ـيم :ا ْبـ ُن عَـامرَ ،و َعاصـم،
َو َح ْمزَ ُةَ ،وا ْب ُن َج َّمازَ ،و َق َر َأ ا ْل َبا ُق َ
ون بِت َْخ ِف ِيف َها .ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.291/2 ،
ِ
ِ
( )5مجمع األنوار يف جميـع األسـرار ،القونـوي .142/2 ،والـذي قـرأ بِ َفـتْحِ ا ْل َيـاء :ا ْبـ ُن كَثيـرَ ،و َأ ُبـو َع ْمـرو،
َو ُر َو ْيس عَدَ ا َأبِي ال َّط ِّي ِ
بَ ،و َق َر َأ ا ْل َبا ُق َ
الض ِّم .ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.299/2 ،
ون بِ َّ
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نصب جعله جوا ابا»(.)1
على ﴿ﮓ﴾ بضم عين َأ َّطلِ ُع ،ومن
َ
ففي األمثلة السابقة لم ينسـب حـاجي باشـا القـراءات إلـى قارئيهـا ،وإنَّمـا اكتفـى
ببيان أوجه القراءةُ ،م َصدِّ ارا كالمه بقولـهُ « :ق ِـر َم» ،أو معتمـدا ا علـى بيامـا بالحركـات
والعالمات اإلعرابية.
 .13لم يستوعب حاجي باشا الكلمات القرآنية التي وردت فيهـا قـراءاتز إذ إنَّـه
ِ
القراءات الفرش َّي َة الوارد َة فيها ،ال سـيما يف األصـول ،ولـه
ترك كلمات كثير اة لم يذكر
وممــا فاتــه أن يــذكره
يف ذلــك مندوحــةز إذ كتا ُبــه هــذا لــيس
ِّ
متخص اصــا يف القــراءاتَّ ،
ـالف ال ُقـ َّـراء يف قولـــه تعــالى﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
-علــى ســبيل المثــال -خـ ُ

َ
األفعـال
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [سبى ]9:فقد َق َـر َأ َح ْم َـز ُةَ ،وا ْلكِ َسـائِ ُّيَ ،و َخ َلـف
الثالث َة بِا ْلي ِ
ون بِالن ِ
اءَ ،و َق َر َأ ُه َّن ا ْل َبا ُق َ
ُّون( .)2وفاته أن يذكر خالف ال ُق َّراء يف قولـه تعـالى:
َ
ـــز ُة،
ـــوبَ ،و َح ْم َ
ـــر َأ َي ْع ُق ُ
﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [الصـــافات ]126:إذ َق َ
ب فِي ْاألَسـم ِ
َوا ْلكِ َسائِيَ ،و َخ َلفَ ،و َح ْفص بِالن َّْص ِ
اء ال َّث َال َث ِـةَ ،و َق َـر َأ ا ْل َبـا ُق َ
ون بِ َر ْف ِع َهـا(.)3
ْ َ
ُّ
واألمثل ُة على ذلك كثيرة.
ِ
ذوات النظير ،كما فعل يف لفظ ﴿ﮱ﴾ فقد ورد
 .14كان حاجي باشا يرتك ِذك َْر
يـنص علـى
فيه خالف يف سوريت سبى والجاثية ،وذكره فقط يف موضعه من سـبى ،ولـم َّ
ينص عليها يف أماكنِها ،كما فعل عند قوله تعـالى﴿ :ﮂ
مكانه يف سورة الجاثية ،وقد ُّ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [يــس ]32:قــالُ « :قـ ِـر َم ﴿ﮄ﴾ بالتشــديد ...كقولــه تعــالى:
﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [الطارق.)4(»... ]4:
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي .178/2 ،قرأ بِن َْص ِ
ب ا ْل َع ْي ِن َح ْفصَ ،وا ْل َبا ُق َ
ون بِ َر ْف ِع َهـا .ينظـر:
النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.365/2 ،
( )2النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.349/2 ،
( )3ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.360/2 ،
( )4مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.70/2 ،
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أ َّما اختالف ال ُق َّراء يف أصول القراءة ،فمن المعلوم َّ
كثيـرا
أن المفسرين ال يوردون ا
ألن ا ْل ِقراء ِ
ات مِ ْن َه ِذ ِه ا ْل ِ
ج َه ِة َال َع َال َق َة َل َهـا بِال َّت ْف ِس ِ
ـيرز ل ِ َعـدَ ِم َت ْىثِ ِير َهـا
من الخالف فيهاز َّ َ َ
اختِ َال ِ
فِي ْ
ف َم َعانِي ْاآل ِي(.)1
الجدير بالذكر َّ
أن اإلما َم حاجي باشا قد حكم يف موضع واحـد علـى أنَّـه ال قـراء َة
أخـــرى فيـــهز فعنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى﴿ :ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾
ُّ
ويــدل عليــه أنَّــه لــم ُي ْقــ َر ْأ إال علــى التوحيــد ،فمــا قــرأ أحــد
[ســبى ]12:قــال...« :

الر َياح)»( .)2والصواب َّ
أن هناك قراء اة أخـرى يف هـذا الموضـعَِ ،فقـد َق َـر َأ َأ ُبـو َج ْع َفـر
( ِّ
()3
الـر ِاز َّي يف هـذاُّ ،
يـدل علـى ذلـك نق ُلـه الكـال َم
َع َلى ا ْل َج ْم ِع  ،فالمصنِّف َ
تابع اإلمـا َم َّ
منه ُبر َّمتِه(.)4

***

( )1ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور.51/1 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.8/2 ،
( )3ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.223/2 ،
( )4ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي ،محمد بن عمر (ت606هـ) ،دار إحيـاء الـرتاث العربـي ،بيـروت ،الطبعـة
الثالثة1420 ،هـ1999،م.197/25 ،
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املبحث الثاني
ج َلهَا
ج ْيهِ ا ْل ِقرَاءَاتِ وَالِاحْ ِتجَا ِ
َم ْن َهجُ الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا ِفي تَوْ ِ
التوجيه يف اللغة:

ِ
ُ
السبيل ا َّل ِذي َت ْق ِصدُ ُه
وو ْج ُه ا ْل َك َالمِ:
الو ْجهَ ،
يوجه ،و َأص ُله من َ
وجهِّ ،
مصدر للفع ِل َّ
ِ ()1
جيم وا ْلهاءَ :أصل و ِ
احد َيـدُ ُّل َع َلـى ُم َقا َب َلـة
ابن فارس (395هـ)« :ا ْل َو ُاو َوا ْل ِ ُ َ َ ُ ْ َ
بِه  .قال ُ
ـت َّ
الش ْـي َءَ :ج َع ْل ُتـ ُه َع َلـى ِج َهـةَ .و َأ ْص ُـل
ل ِ َش ْيءَ ،وا ْل َو ْج ُه ُم ْس َت ْقبِل ل ِ ُك ِّل َش ْيء َ ...و َو َّج ْه ُ
ِج َهتِ ِه ِو ْج َه ُت ُه»(.)2

التوجيه يف االصطلل:

عرفــه ابــن عقيلـ َة المكــي (1150هـــ) بقولــه« :وهــو علــم يب ـين فيــه دليـ ُـل القـ ِ
ـراءة
ُ َ َّ ُ
ُ
َّ
ُّ
ِ
وتصحيحها من ُ
القراءة»(.)3
القارم وج َه
ليعلم
حيث العربي ُة واللغ ُةز
ُ
ُ
َ
ِ
متواترهــا
وقــد كتــب العلمــا ُء يف توجيــه القــراءات كت اب ـا مســتقل اة ،واع َتنَ ـ ْوا بتوجيــه
ِ
العلـم وفائد َتـه ،فقـالَ « :و ُه َـو َفـن
الز ْر َك ِشـ ُّي (ت794هــ) جاللـ َة هـذا
وشا ِّذها ،وب َّين َّ
ف َج َال َل ُة ا ْل َم َعانِي َو َج َزا َل ُت َها»(.)4
َجلِيلَ ،وبِ ِه ُت ْع َر ُ
وقد اعتنى اإلمام حاجي باشا بتوجيه القراءات المتواترة أ َّيما عناية ،وغلـب علـى
ِ
اإلطالة ،ولم َي ِس ْر يف ذلك علـى طريقـة واحـدة ،بـل سـلك
االختصار ،وعد ُم
توجيهه
ُ
ويمكن إجما ُلها يف اآليت:
طر اقا متنوعةا،
ُ
( )1ينظر :لسان العرب ،ابن منظور ،مادة (وجه).556/13 ،
( )2مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أحمد بن فارس (ت395هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر،
بيروت( ،د.ط)1399 ،هـ1979 ،م ،مادة (وجه).89،88/6 ،
( )3الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن ،ابن عقيلة ،محمـد بـن أحمـد (ت1150هــ) ،تحقيـق :محمـد صـفاء
حقــــي ،وآخــــرين ،مركــــز البحــــوث والدراســــات جامعــــة الشــــارقة ،اإلمــــارات ،الطبعــــة األولــــى،
1427هـ2006،م.216/4 ،
( )4الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي ،محمد بن عبد اهلل (ت794هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبـراهيم،
دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى 1376 ،هـ1957،م.339/1 ،
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ِ
ِ
ِ
ور ِة :وهذه الطريقة هي السـائدة يف تفسـيره ،فهـو
َ .1ت ْو ِج ْي اه َجم ْي ِع ا ْلق َرا َءات ا ْل َم ْذ اك َ
إذا ذكر أوجه القراءة يف كلمة قرآنيـة ،بخاصـة إذا كانـت القـراءات متـواترة ،فغال ابـا مـا
يوجهها ،ومثال ذلك عنـد تفسـير قولــه تعـالى﴿ :ﯞ ﯟ﴾ [فصـلت ]10:قـال:
بـالجر نعتاـا لــ ﴿ﯜ ﯝ﴾ ،وهـو قـراءة يعقـوب ،أي :مسـتويات ،وقـرأ أبـو
(س َواء)
ِّ
« َ
هن سواء ،أي :مستويات ،وقرأ العامـة ﴿ﯞ﴾ بالنصـب
(س َواء) بالرفع ،أيَّ :
جعفر َ
ِ
استِ َوا اء»( .)1يف هذا المثال ذكر حاجي باشـا مـذاهب
است ََوت ْ
على المصدر ،وتقديرهْ :
ِ
توجيها نحو ًّيا.
القراءات ك َّلها
وج َه
ا
ال ُق َّراء العشرة يف لفظة ﴿ﯞ﴾ُ ،ث َّم َّ
ِ
 .2تَر اك َتو ِجي ِه بعـ ِ ِ
اور ِة :وهـذا مسـلك جمـع مـن المفسـرين،
ْ ْ ْ َْ
ض ا ْلقـ َرا َءات ا ْل َم ْـذك َ
يوجهون بعض القراءات يف كلمة ما وال يشيرون إلـى توجيـه األخـرىز وذلـك
فإنَّهم ِّ
لوضوح وجه القراءة فيهـا ،فاقتصـر يف التوجيـه علـى القـراءة التـي تحتـاج إلـى تبيـين
وتوضيح ،ومن أمثلة ذلك :عنـد تفسـير قولــه تعـالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾
ين) بغيـر ألـف ،والتشـديد،
ابن كثير ،وأبو عمرو ُ ( م َع ِّج ِـز َ
[سبى ]5:قال« :قرأ ُ
ِ
ـاس عــن تى ُّملِهــا»  .ويف تفســير قولــه تعــالى﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
يعنــيُ :م َث ِّبطــين النـ َ
()2

ﯾ﴾ [الصافات ،]47:قال« :قرأ حمـز ُة ،والكِ َسـائِ ُّي بكسـر الـزاي ،فلـه معنيـان:

أحدُ هما :ال ينفدُ شراهبم أبدا ا ،والثاين :أنَّهم ال َي ْس َك ُرون»( .)3وقال يف تفسـير قـول اهلل
ــن كثيـــر،
تعـــالى﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [الزمـــر« :]9:قـــرأ نـــافع ،وابـ ُ
ِ
بالتخفيف ،معناه :يا َم ْن هو قانت َأ ْب ِش ْر»(.)4
وحمز ُة ( َأ َم ْن)
يف األمثلـة الســابقة ذكـر حــاجي باشـا توجيــه قـراءة دون أخــرى ،ولع َّلـه يف المثــال
األول ترك توجيه قراءة ﴿ﮫ﴾ز َّ
وجهها اهر ،وهو « :ا ِّنين ومقدِّ رين أ َّنهـم
ألن َ
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.201/2 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.2/2 ،
( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.96/2 ،
( )4مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.144/2 ،
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يعجزوننا ،أل َّنهم نُّوا أن ال َ
نشور ،فيكـون ثـواب وعقـاب»( .)1وقـد يرجـع
بعث وال
َ
أن معناهما قريب عند النظرز َّ
توجيهها إلى َّ
ألن َم ْن َأ ْب َط َى عن الرسول
السبب يف إغفالِه
َ
()2
وجه قراءة حمز َة والكِ َسائِ ِّي ،وترك توجيه قراءة
فقد عانده وشا َّقه  .ويف المثال الثاين َّ
الموجهةَّ ،
فإن الوج َه يف
الباقين ،ويبدو أنَّه فعل ذلك استغنا اء بالمعنى الثاين يف القراءة
َّ
ُ
أن معناه :ال َي ْس َك ُر َ
قراءة الباقينَّ :
الرجـل ،وهـو منـزوف ون َِزيـف ،إذا
ف
ونُ ،ي َق ُالُ :ن ِـز َ
ِ
َسكِ َر( .)3ويف المثالث الثالث ْ
قراءة الباقين ﴿ﯦ﴾ ،والحج ُة لمن شدَّ د:
أغ َف َل توجي َه

أ َّنـــه ر َّده علـــى قولـــه﴿ :ﯝ ﯞﯟ﴾ [الزمـــر ]8:فكى َّنـــه قـــال :أهـــذا خيـــر أ َّمـــن
هو قانت؟(.)4

 .3إِحا َل اة َتو ِجي ِه ا ْل ِقراء ِ
ات ا ْلم ْذ اكور ِة إِ َلى مو ِض ؤع سابِ ؤق :ي ِ
ح ُيل اإلمـا ُم حـاجي باشـا
َْ
ْ ْ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
الحـديث
يكـرر
أحياناا -توجي َهبعض القراءات إلى ما سبق ذك ُْـره مـن قـراءات ،وال ِّ
توجيهها إن تقـدَّ م ،مكتفيـا بمـا سـبق بيا ُنـهز اختصـارا علـى ِ
ِ
نفسـه وعلـى
عنها ،أو عن
ا
ا

القارم ،وهذا الصنيع معهود يف كتب التفسير عام اة ،فكثيرا ما ي ِ
ح ُ
القـارم
المفسـ ُر
يـل
َ
ا ُ
ِّ

إلى موضع سابق ،يكون بمثابة المقدمة التي ُيرجع إليها يف مثيالهتا .وذلك كمـا فعـل
ــر يف
يف قولـــه« :ويف زاي ﴿ﯾ﴾ قراءتـــان :الفـ ُ
ــيرهما قـــد مـ َّ
ــر ،وتفسـ ُ
ــتح والكسـ ُ
ِ
التفسير األول»(.)5
ِ
ِ ِ
ور ِة :كــان اإلمــا ُم حــاجي باشــا -أحيا انــا -يــرتك
َ .4ع ـدَ ا َت ْو ِج ْي ـه ا ْلق ـ َرا َءات ا ْل َم ـ ْذ اك َ
( )1الحجة للقراء السـبعة ،الفارسـي ،الحسـن بـن أحمـد (ت377هــ) ،تحقيـق :بـدر الـدين قهـوجي ،بشـير
جويجابي ،دار المىمون للرتاث ،دمشق/بيروت ،ط1404 ،2هـ1984،م.284/5 ،
( )2الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه ،الحسـين بـن أحمـد (ت370هــ) ،تحقيـق :د .عبـد العـال سـالم
مكرم ،دار الشروق ،بيروت ،الطبعة الثالثة1399 ،هـ1979،م ،ص.254
( )3الموضح يف وجوه القراءات وعللها ،الشيرازي ،نصر بن علي (ت :بعد565هـ) ،تحقيق :عمـر حمـدان
الكبيسي ،رسالة (دكتوراه) ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى1408 ،هـ.1090/3 ،
( )4الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه ،ص.308
( )5مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.97/2 ،
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القراءة دون توجيه ،وإنَّما يكتفي بإيرادهاِ ،
وذك ِْر أوجه الخالف بين ال ُق َّراء ،ويبدو أنَّه
ُ
يفعل ذلك لعدم وجـود إشـكال يف القـراءتين -حسـب مـا يـراه هـو -أو َّ
أن القـراءتين
أن المعنى يف القراءتين واحد ،أو أنَّه ال ُي ِ
متقاربتان يف المعنى ،أو َّ
ور ُد من القراءات إال
ما كان فيه فائدة يف المعنـى أو اإلعـراب ،وبنـاء علـى ذلـك ال يتط َّلـب التوجيـه ِ
وذكْـ َر
َ
ا

الحجج ،واهلل أعلم.
ُ
ومثال ذلـك :عنـد تفسـير قولـه تعـالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾
وابن عامر ُ ( ذ ِّر َّياتِ ِه ْم) جم اعا ،والبـاقون ﴿ﭕ﴾
[يس ]41:قال« :قرأ نافع ُ
()1
ـن
ووجـ ُه َم ْ
على الواحدة»  .ففي هذا المثال ذكر القـراءتين يف الكلمـة دون توجيـهْ ،
ِ
ِ
ــن قـــرأ بالتوحيـــد أل َّنـــه يـ ُّ
ــدل
ــن ُحمـــل يف الفلـــك ،و َمـ ْ
قـــرأ بـــالجمع لكثـــرة ُذ ِّر َّيـــة َمـ ْ

على الجمع(.)2
ِ
ِ
ِ .5ذكْره لِتَو ِجي ِه بع ِ ِ
ُ
ومثـال ذلـك :عنـد تفسـير قولـه
ـن َو ْج ؤـه:
ض ا ْلق َـرا َءات َأ ْك َث َـر م ْ
اا ْ ْ َْ
تعالى﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [الصافات ]130:قال« :على إضـافة ( ِ
آل) إلـى ﴿ﭢ﴾،
وهو قراءة نافع ِ
وابن عامر ،والباقون بكسر األلف ،وجز ِم الالم موصول اة بـ ﴿ﭢ﴾،
ياسين بن ياسين ،والثـاين( :آل ياسـين)
ويف القراءة األولى وجوه :األول :وهو أ َّنه ُآل
َ
مر هذا الوج ُه ،والثالثَّ :
أن ﴿ﭢ﴾ اسم القرآن ،كى َّنه قيل :سالم
ُآل محمد  ،وقد َّ
الز َّجاجُ :ي َق ُال :ميكـال
على َم ْن آمن بكتاب اهلل ،ويف القراءة الثانية وجوه :األول :قال َّ
وميكائيــل ،فكــذا هاهنــا إليــاس وإلياســين ،والثــاين :قــال ال َفـ َّراء :هــو جمــع ،وأراد بــه
إلياس وأتباعه من المؤمنين»(.)3
َ
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.97/2 ،
( )2الكشف عـن وجـوه القـراءات السـبع وعللهـا وحججهـا ،القيسـي ،مكـي بـن أبـي طالـب (ت437هــ)،
تحقيق :د .محيي الدين رمضان ،مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة ،دمشـق( ،د.ط)1394 ،هــ1974،م،
.217/2
( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.103/2 ،
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()2
()1
والسـ ْـم َعانِ ُّي (ت489ه)( ،)3والـ َّـر ِاز ُّي( )4الوج ـ َه
ورجــح الطـ ُّ
َّ
ـربي  ،والثعلبـ ُّـي َّ ،
ِ
بسياق اآلية.
األو َل يف القراءة األولىز ألنَّه َأ ْل َي ُق
َّ

مر
ومن منهج حاجي باشا أنَّه كان
ُ
يستعين بتوجيه السابقين ،وهذا من النادر ،كما َّ
آن افا يف تفسير اآليـة﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [الصـافات ]130:عنـد توجيـه قـراءة عاصـم
والفـراء (ت207ه)( .)5ويبـدو َّ
أن المؤ ِّلـف
الز َّجـاج (ت311ه)،
ومن معه ،ذكر قول َّ
َّ
الر ِاز ِّي(.)6
نقل توجيه القراءتين يف هذا الموضع عن اإلمام َّ
وكان حاجي باشا -أحياناا -ينقل أوجـه القـراءة وتوجيههـا عـن بعـض المفسـرين
ُ
ومثال ذلك قوله يف تفسـير اآليـة:
وال ُي َس ِّميهم ،وكان األَ ْو َلى به أن ُي َص ِّر َح بىسمائهم،
َ
ــليمان كانـــت
﴿ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [ســـبى« :]12:وا ْل ُم َســـ َّخ ُر لسـ
لمنافع عا َّمة يف أوقات الحاجاتُّ ،
ويدل عليـه:
ريحا مخصوص اة ال هذه الرياحز أل َّنها
َ
ا
الر َياح)»( .)7وبالرجوع إلى كتـب التفسـير
أ َّنه لم ُي ْق َرأ إال على التوحيد ،فما قرأ أحد ( ِّ
ِ
تب َّين َّ
الر ِاز ِّي( .)8واألمثل ُة على ذلك كثيرة(.)9
أن هذا َّ
النص منقول بكامله من اإلمام َّ
ِ
اسـم
ويف تفسير قوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [سبى ]15:قال« :
بالكسـر والتنـوينُ :
( )1ينظر :جامع البيان ،الطربي.621/19 ،
( )2ينظر :الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،الثعلبي ،أحمد بن محمد (ت427ه) ،تحقيق :أبـي محمـد بـن
عاشور ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1422 ،ه2002 ،م.424/22 ،
( )3ينظر :تفسير القرآن ،السـمعاين ،منصـور بـن محمـد (ت489ه) ،تحقيـق :ياسـر بـن إبـراهيم ،وغنـيم بـن
عباس بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األولى1418 ،ه1997 ،م.412/4 ،
( )4ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي.354/26 ،
( )5ينظر :مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.103/2 ،
( )6ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي.354،355/26 ،
( )7مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.8/2 ،
( )8ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي.197/25 ،
( )9ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي ،569،555،516،506/27 ،400،335،260،253،251/26 ،بحـر
العلوم ،السمرقندي ،نصر بن محمد (ت373هـ) ،بدون دار ،وطبعة ،وتاريخ نشر.184،85،84/3 ،
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وبالنصــب :أرض ،وهــو قــراءة ِ
ِ
واألو ُل َأ ْشــ َب ُه»(.)1
ابــن كثيــر ،وأبــي عمــرو،
قبيلــة،
َّ
ولكـن اإلمـا َم حـاجي باشـا نقلـه دون أن ينسـبه
الس َـم ْر َقن ِْد ِّي،
َّ
هذا الكـالم هـو لإلمـام َّ
إلى قائله(.)2
وكان حاجي باشا يستعمل من مصطلحات االحتجاج يف توجيه القـراءة مصـطلح
ِ
والو ْج ُه .»...
« َو ْجه» ،ف ُي َصدِّ ُر -أحياناا-
توجيهه القراء َة بقولهَ « :و ْج ُه قراءة َ « ،»...
َ
ِ
ِ
وتوجيهها.
القراءات
أهم معالم منهج اإلما ِم حاجي باشا يف ِذك ِْر
هذه ُّ

***

( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.11/2 ،
( )2ينظر :بحر العلوم ،السمرقندي.84/3 ،
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الشاذَّ ِة
ج ْيهُ الْ ِق َراءَاتِ َّ
َت ْو ِ
ِ
ـراءات َّ
وتوجيهــا -نصــيب عنــد اإلمــام حــاجي باشــا يف
عرضــا
كــان للقـ
الشــا َّذ ِة  -ا
ا
تفســيره ،اسـ َ
ـتعان هبــا يف بعــض المــواطن يف معرفــة معــاين اآليــات وإثرائهــا ،وتنـ ُّـو ِع
توجيهه القراء َة َّ
توجيهه المتواتر َة ،وإ َّنما كان يكتفـي
الشا َّذ َة لم يب ُل ْغ
ولكن
مدلوالهتا،
َ
َ
َّ
منهجـه يف
ـص
ُ
باإلشارة إلى توجيـه الشـاذة ،وبـالنظر يف جـزء الدراسـة يمكـن أن ُي َل َّخ َ
توجيه القراءات َّ
الشا َّذ ِة يف األمور اآلتية:
 .1كان ال ُي ِ
ونادرا ما يـرتك توجيـه بعـض القـراءات
ور ُد قراء اة شاذ اة إال و ُي َو ِّج ُهها،
ا
الشاذةز لكوما لغات ،كما فعل يف ﴿ﮍ﴾ بكسر الجيم والباء ،وتخفيف الالم(.)1
أكثر من قراءة شا َّذة ،و ُي َو ِّجه َّ
كل قراءة على ِحـدَ ة ،كمـا
 .2يذكر يف الكلمة القرآنية َ
صنع يف قوله تعالى﴿ :ﭑ﴾ [ص ،]1:حيث قال« :قرأ الحسن (صـ ِ
اد) بالكسـر ،مـن
ُ َ
ِ
ْ
َ
فاعمل بىوامره ،وانت َِه عن نواهيه،
القرآن بعملك ،و َقابِ ْله به،
عارض
المصاداة .يعنى:
وكان عيسى ابن عمر يقرأ ( َصا َد) بالفتح ،ومعناه :اقرأ َصا َد»(.)2
وما قاله حاجي باشا يف توجيه القـراءتين الشـاذتين ذكـره ابـن جنـي (ت392هــ)،
والز َم ْخ َش ِر ُّي (ت538هـ) ،وال ُع ْك َب ِر ُّي (616هـ) ،وأبو حيان ،وغيرهم(.)3
َّ
 .3الغالب يف توجيه القراءة الشاذة عند اإلمام حاجي باشا هـو التوجيـه النحـوي،
الجـر علـى أنَّـه بـدل مـن
بالجر ،حيث قـال« :ووجـ ُه
كما يف قراءة ﴿ﭹ﴾ [يس]5:
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
الحكيم ،تنزي ِل العزيز الرحيم»(.)4
والقرآن
القرآن ،كى َّنه قال:
()1وهي قراءة األعمـش .ينظـر :مختصـر يف شـواذ القـرآن ،ابـن خالويـه ،ص ،126الكشـاف ،الزمخشـري،
 ،24/4إعراب القراءات الشواذ ،العكربي ،369/2 ،البحر المحيط ،األندلسي.78/9 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.109/2 ،
( )3ينظــر :المحتســب ،ابــن جنــي ،230/2 ،الكشــاف ،الزمخشــري ،70/4 ،إعــراب القــراءات الشــواذ،
العكربي ،387،386/2 ،البحر المحيط ،األندلسي.135/9 ،
( )4مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.60/2 ،
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وجه به أكثر العلماء ،أو على الوصف بالمصدر(.)1
والجر على البدلية هو ما َّ
ُّ
أيضــا :كســر همــزة َّ
(إن) يف قولــه تعــالى﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾
ومــن أمثلــة ذلــك ا
[يس ،]31:حيث قال« :قراء ُة العا َّمة بفتح األلفز لوقوع (يروا) عليها ،أي :قـد رأوا
أن م ْن َه َل َك ال َي ِ
رج ُع إلى الدنيا ،بل هـم َي ْب ُق َ
اسـ ُبوا
ـون يف قبـورهم إلـى أن ُي ْب َع ُثـوا ،ف ُي َح َ
َّ َ
و ُي َج َاز ْوا بىعمالهم ،و َم ْن َقر َأ بالكسر فعلى االبتداء ،أيَ :ح َك ْمنَا إِن َُّه ْم َال َي ْر ِج ُع َ
ون إلى
الدنيا ،وإنَّما ُي ْب َع ُثون يوم القيامة ،وكذلك حال هؤالء»(.)2
الشا َّذ َة بِ َكس ِر ا ْلهم َـز ِة(َ )3ع َلـى ِاالسـتِ ْئن ِ
وجه القراء َة َّ
َافَ ،و َق ْطـ ِع
فاإلما ُم حاجي باشا َّ
ْ
ْ َ ْ
ِ ()4
ا ْل ُجم َل ِة َع ْن ما َق ْب َل َها مِ ْن ِج َه ِة ْ ِ
اب .
اإل ْع َر
َ
ْ
البالغي للقراءة َّ
الشـا َّذة عنـد حـاجي باشـا مـا قالـه عنـد تفسـير قولـه
ومن التوجيه
ِّ

تعـــالى ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [ص« :]75:بقطـــ ِع ألـــف االســـتفهام ،بمعنـــى
كنت من المتكربين قبل هـذا؟ ،وقيـل :أم
اإلنكار ﴿ ،ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ أيَ :ت َك َّب ْر َت أم َ
ِص ْر َت من الطالبين ال ُع ُل َّو .و َم ْن قرأ بالوص ِل فمعناه علـى الوجـوب ،و﴿ﯧ﴾ بمعنـى:
بل ،يعنيَ :تع َّظم َت َع ِن السج ِ
ود﴿ ،ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ يعني :بل كنت من العالين ،أي:
ُّ ُ
َ ْ
( )1ينظــر :مشــكل إعــراب القــرآن ،القيســي ،مكــي بــن أبــي طالــب (ت437هـــ) ،تحقيــق :د .حــاتم صــالح
الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانيـة1405 ،هــ ،599/2 ،الكشـاف ،الزمخشـري،4/4 ،
مفــاتيح الغيــب ،الــرازي ،252/26 ،إعــراب القــراءات الشــواذ ،العكــربي ،356/2 ،البحــر المحــيط،
األندلسي.49/9 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.70/2 ،
( )3وهــي قــراء ُة ا ْبـ ِ
ـن َع َّبــاس  ،والحســن .ينظــر :مختصــر يف شــواذ القــرآن ،ص ،126،125الكشــاف،
الزمخشــري ،14/4 ،شــواذ القــراءات ،الكرمــاين ،ص ،400إعــراب القــراءات الشــواذ ،العكــربي،
 ،362/2البحر المحيط ،األندلسي.63/9 ،
( )4ينظر :معاين القرآن ،الفراء ،يحيى بـن زيـاد (ت207هــ) ،تحقيـق :أحمـد يوسـف النجـايت وآخـرين ،دار
المصرية للتىليف والرتجمة ،مصر ،الطبعة األولى ،بدون تاريخ نشر ،376/2 ،جامع البيان عن تىويـل
آي القرآن ،الطربي ،محمد بن جريـر (ت310هــ) ،تحقيـق :د .عبـد اهلل بـن عبـد المحسـن الرتكـي ،دار
هجر ،القاهرة ،الطبعة األولى1422 ،هـ2001،م ،430/19 ،الكشاف ،الزمخشري ،14/4 ،إعـراب
القراءات الشواذ ،العكربي ،362/2 ،البحر المحيط ،األندلسي.63/9 ،
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()1

من المخالفين» .

فقد ذهب حاجي باشا إلى َّ
أن قراءة الجمهور هبمزة االستفهام على معنى التقريـع
والتـــوبيخ ،و(أم) هـــي المع ِ
اد َلـــ ُة للهمـــزةَّ ،
وأن القـــراءة بوصـــل الهمـــزة( )2علــــى
ُ َ
ِ
وجه اإلخبار عنـه باالسـتكبار ،ولـيس علـى االسـتفهام ،و(أم) هـي المنقطعـة ،وهـي
بمعنى :بل(.)3

ـان (ت745ه)« :اس ـ َت ْكبر َت ،بِ ِص ـ َل ِة ْاألَلِـ ِ
قــال أبــو ح َّيـ َ
ـفَ ،و ِهـ َـي قِـ َـرا َء ُة َأ ْه ـ ِل َم َّك ـةَ،
ْ َْ
ِ
َو َل ْي َس ْت فِي َم ْش ُه ِ
اح ُت ِم َل َأ ْن َت ُك َ
ون َه ْم َز ُة ِاال ْستِ ْف َها ِم ُح ِـذ َف ْت لِدَ َال َل ِـة ( َأ ْم)
ور ا ْب ِن كَثيرَ ،ف ْ
ـارا َخا َط َبـ ُه بِ َـذل ِ َك َع َلـى َسـبِي ِل ال َّت ْق ِريـعَِ ،و( َأ ْم) َت ُك ُ
احت ََم َل َأ ْن َي ُك َ
ـون
َع َل ْي َها َ ...و ْ
ون إِ ْخ َب ا
ِ
منْ َقطِعةا ،وا ْلمعنَى :ب ْل َأن َْت مِن ا ْلعال ِ ِ
استِ ْخ َفا افا بِ ِه»(.)4
َ َ َ
ُ َ َ َ ْ
َ
ين عنْدَ َن ْفس َك ْ

***

( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.132/2 ،
( )2وهي رواية عن ابن كثير ،وأهـل مكـة .ينظـر :مختصـر يف شـواذ القـرآن ،ابـن خالويـه ،ص ،131إعـراب
القراءات الشواذ ،العكربي ،400/2 ،البحر المحيط ،األندلسي.175/9 ،
( )3ينظر :جامع البيان ،الطـربي ،145/20 ،بحـر العلـوم ،السـمرقندي ،174/3 ،الحجـة للقـراء السـبعة،
الفارســـي ،85،86/6 ،الكشـــاف ،الزمخشـــري ،107/4 ،الموضـــح يف وجـــوه القـــراءات وعللهـــا،
الشيرازي ،1109/3 ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،محمد بن أحمد (ت671ه) ،تحقيـق :أحمـد
الـــربدوين وإبـــراهيم أطفـــيش ،دار الكتـــب المصـــرية ،القـــاهرة ،الطبعـــة الثانيـــة1384 ،هــــ1964 ،م،
.228،229/15
( )4البحر المحيط ،األندلسي.175/9 ،
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س ْي ِر ِه
ج ْي ِه الْ ِق َراءَاتِ عِنْدَ الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا ِفي َت ْف ِ
َأ ْن َواعُ َت ْو ِ
ِ
لوجوههـا ،ومـن
وتنـوع تعلي ُلـه
تناول اإلما ُم حاجي باشا
َ
االختالف يف القراءاتَّ ،
خــالل االســتقراء لمــا أورده يف تفســيره مــن توجيــه للقــراءات ،فـ َّ
ـتظم يف
ـإن
َ
أنواعــه تنـ ُ
ما يىيت:

ا:
األول :الت ْو ِج ْي اه ال ُّلغ َِو ُّ
والمقصو ُد بالتوجيه اللغوي للقراءات :هـو توجيـه القـراءات التـي هـي مـن قبيـل
اخــتالف اللغــات ،وال يرت َّتــب عليهــا اخــتالف يف المعنــى .قــال طــاهر الجزائــري
(ت1328هـ)َّ « :
يرجع إلى اختالف اللغات»(.)1
االختالف يف كثير من القراءات
إن
َ
ُ
ومن األمثلة التي ذكرها حاجي باشا لهـذا النـوع ،مـا قالـه يف القـراءات الـواردة يف
﴿ﮍ﴾ مـن أنَّهـا لغــات( .)2وهـذا مـا ذكــره علمـاء توجيـه القــراءات ،كـابن خالويــه
والمهدوي (ت440هـ) ،وابن أبي مريم (ت :بعد565هـ) ،وغيرهم(.)3
(ت370ه)،
ِّ

الثاين :الت ْو ِج ْي اه الص ْوتِ ُّ :
ُي َعدُّ المستوى الصويت من المستويات التي لها صلة أكيدة بالقراءات القرآنيةز لما
له من أثر يف بيـان الفـروق بـين القـراءات ،عـالو اة علـى دوره يف الكشـف عـن روابـط
االنسجام واالختالف يف المادة اللغوية الصوتية يف القراءات القرآنية.
ومعظم اختالف القراءات راجع إلى االختالف يف نطق األلفـا ،،وهـو مـا ُي َسـ َّمى
عند األئمة باألصول ،أو القواعد الصوتية المطردة ،لذا فاختالف األصوات هو فـرع
( )1التبيـــان لـــبعض المباحـــث المتعلقـــة بـــالقرآن علـــى طريـــق اإلتقـــان ،الجزائـــري ،طـــاهر بـــن صـــالح
(ت1328هـ) ،مطبعة المنار ،مصر ،الطبعة األولى1334 ،هـ1916،م ،ص.115
( )2ينظر :مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.80/2 ،
( )3ينظر :الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه ،ص ،299شرح الهداية ،المهدوي ،)487/2 ،الموضـح
يف وجوه القراءات وعللها ،الشيرازي.1079/3 ،
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من اختالف القراءات.
ومـن أمثلــة التوجيــه الصــويت يف تفســير حــاجي باشـا مــا قالــه عنــد تفســير قــول اهلل
ابن كثير ،وأبو عمرو بفـتح الخـاء وتشـديد
تعالى﴿ :ﮱ ﯓ﴾ [يس« :]49:قرأ ُ
أن أبا عمرو  يختلس حركـ َة الخـاء ،وأصـله :يختصـمون ،ف ُىد ِغم ِ
الصاد ،إال َّ
ـت
ْ َ
التا ُء يف الصاد ،و ُن ِق َل ْت فتح ُة التاء إلى الخاء ،وقرأ نافع َ ( ي ْخ ِّص ُم َ
ون) بفتح الياء،
ابـن
وتسكين الخاء ،وتشـديد الصـاد ،وجمـع بـين السـاكنين ضـرور َة اإلدغـام ،وقـرأ ُ
عامر ،وعاصـم ،والكِ َسـائِ ُّي ﴿ ﯓ﴾ بفـتح اليـاء ،وكسـر الخـاء ،وتشـديد
الصاد وتحريكها للساكن إلى الكسرةز ألنَّها حركة ضرورة ،وقرأ حمزة ( َي ْخ ِص ُم َ
ون)
وتسكين الخاء على أصل الفعل الثالثيز لعدم تاء االفتعال ضرور اة»(.)1
بفتح الياء
ُ
توجيهـا صـوت ًّياز فـذكر َّ
أن حجـ َة
ف القراءات يف الكلمـة
وجه المؤ ِّل ُ
ا
يف هذا المثال َّ
أن األصـل ( َي ْخت َِص ُـم َ
من قرأ بفتح الخاء وتشديد الصاد َّ
ون) ،فـىلقى فتحـ َة التـاء علـى
وأدغم التا َء يف الصاد لقربِها منها يف المخرج ،وحجة من اختلس حركة الخـاء
الخاء،
َ
دغم ِ
ِ
لما كانت الخا ُء ساكن اة يف األصل يف ( َي ْخت َِص ُم َ
ت التا ُء يف الصاد ِألَ ْجـ ِل
ون) ،و ُأ َ
أنَّه َّ
الت ََّخ ُّل ِ ِ ِ ِ
ِ
أن َ
تنبيها علـى َّ
أصـل
الساكنَ ْي ِن (المشدَّ د والخاء) ،قرأ باالختالس ا
ص م َن ا ْلت َقاء َّ
ِ
الصاد ل ِ ُق ْر ِ
ُ
ب َم ْخ َر َج ْي ِه َما،
لما
الخاء
أدغم التا َء يف َّ
َ
كسر الخا َء أنَّه َّ
السكون ،وحجة َم ْن َ
ِ ِ ِ
الساكِنَ ْي ِن ،ولم ُي ْل ِق حركـ َة التـاء
اجتمع ساكنان (الخاء والمشدد) ،ك ََس َر الخا َء ال ْلت َقاء َّ
ِ
ِ
على الخاء ،وحجة حمز َة يف إس َك ِ
والتخفيـف أنَّـه بنـاه علـى وزن ( َي ْف َع ُل َ
ـون)،
الخاء
ان
ْ
مستقبل ( َخ َص َم َي ْخ ِص ُم)(.)2

ا:
الثالث :الت ْو ِج ْي اه الن ْح ِو ُّ
ِ
ـن يشـتغل
للم َف ِّسـر و َم ْ
لإلعراب صلة وثيقة بعلم القراءاتز إ ْذ عـن طريقـه يمكـن ُ
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.75/2 ،
( )2ينظر :الكشف ،القيسي ،217،218/2 ،شرح الهداية ،المهدوي.486/2 ،
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بعلم القراءات أن ُي َو ِّض َح معنى ِّ
أهمي ُته القصوى
كل قراءة وآية ُي َف ِّس ُرها ،ف
ُ
اإلعراب له ِّ
يف توجيه كثير من القراءات ،وإيضاحِ معانيها( ،)1وقد َح َف َل تفسير اإلمام حاجي باشـا
توجيهــا نحو ًّيــا ،ومــن أمثلــة ذلــك :عنــد تفســير قــول اهلل تعــالى:
بتوجيــه القــراءات
ا
﴿ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [سبى ]5:قال« :برفـ ِع المـيم :صـفة العـذاب ،يعنـي:
ـالجر صــفة لـــ
عــذاب شــديد ،وهــو قــراءة ابــن ِكثيــرَ ،
وح ْفــص عــن عاصــم ،والبــاقي بـ ِّ
﴿ﮰ﴾»( .)2ففي لفظ ﴿ ﮱ﴾ من اآلية السابقة قراءتان :األولى :قـراء ُة ا ْب ِ
ـن كَثِيـر،
يم ،والثانية :قراء ُة الباقين بخف ِ
وب بِ َر ْف ِع ا ْل ِم ِ
ض الميم(.)3
َو َح ْفصَ ،و َي ْع ُق َ
وقد ب َّين حاجي باشا وج َه ِّ
كل قراءة نحو ًّيـاز َّ
االخـتالف بـين القـراءتين هـو يف
ألن
َ
فالرفع علـى َّ
والجـر علـى أنَّـه صـفة لــ
أن ﴿ ﮱ﴾ صـف ُة العـذاب،
الحركة اإلعرابيةز
ُ
ُّ
﴿ﮰ﴾( ،)4وهبذا يكون قد َ
أبان عن وجه كلتا القراءتين.
االختصار ،و ُي ِ
ِ
ور ُد أحياناـا لتوجيـه القـراءة
النحوي للقراءات
توجيهه
ب على
ِّ
و َي ْغلِ ُ
ُ
أكثـ َـر مــن وجــه إعرابـ بـي ،كمــا صــنع عنــد تفســير قولــه تعــالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾

[ص ،]84:حيث قال« :قـرأ عاصـم ،وحمـز ُة ﴿ﭒ﴾ بـالرفع﴿ ،ﭓ﴾ بالنصـب،

الحق ،أو هو مبتدأ ،ومعناه:
وقرأ الباقون ك َّلها بالنصب ،ومن رفع األول فمعناه :وأنا ُّ
فــالحق منِّــي ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [ص ،]85:ومــن نصــب فعلــى القســم،
ُّ
ِ
الحق ألمألن جهنم منك وممن تبعك»(.)5
ب بوقوع القول عليهز وأقول َّ
والثاين ُنص َ
ففي هذا المثال قراءتـان :األولـى :القـراء ُة بـالرفعِ ،وهـي قـراءة َع ِ
اصـمَ ،و َح ْم َـز َة،
( )1ينظر :أهداف اإلعراب وصلته بالعلوم الشرعية والعربية ،السعدي ،عبد القادر بن عبـد الـرحمن ،مجلـة
جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآداهبــا ،جامعــة أم القــرى ،العــدد ،27المجلــد،15
1424هـ ،ص.573،572
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.2/2 ،
( )3النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.349/2 ،
( )4ينظر :الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه ،ص ،292حجة القراءات ،ابن زنجلة ،ص.582
( )5مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.132/2 ،
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َو َخ َلــف ،والثانيــة :القــراء ُة بالنصـ ِ
ـب ،وهــي قــراء ُة البــاقين( .)1وقــد ذكــر لقــراءة الرفــع
فـالحق منِّـي ،وذكـر لقـراءة
الحـق ،والثـاين :أنـه مبتـدأ ،ومعنـاه:
وجهين :األول :وأنـا
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ــب بوقـــوع
ــب علـــى القســـم ،والثـــاينُ :نصـ َ
البـــاقين بالنصـــب وجهـــين ،األولُ :نصـ َ
ِ
القول عليه(.)2

الرابع :الت ْو ِج ْي اه الص ْرفِ ُّ :

ال مري ـ َة يف َّ
أن لالخــتالف الصــريف يف القــراءات القرآنيــة فوائــدَ كثيــرةا ،ولعـ َّـل مــن

إن َّ
اعهاز إذ َّ
كل قراءة زادت معناى آخر غير موجود يف القراءة
أهمها تعدُّ َد المعاين وا ِّت َس َ
ِّ
األخرى ،وال غرو ،فتعدُّ ُد المباين الصرفية يف القراءات يح ِّقق أبعا ادا معنو َّيـةا ،لهـا دور
مهــم يف توجيــه الرتكيــب إلــى معناــى أو معــان مختلفــة ،تش ـ ِّكل يف النهايــة آفا اقــا لفهــم
واستِ ْكنَاه مقاصدها ومراميها السياقية(.)3
المعاين المحتملةْ ،
واإلمـا ُم حــاجي باشــا لـم ُي ْه ِمـ ِل ْ
وجـه عــد ادا كبيـ اـرا مــن
األخـ َـذ هبـذا التوجيــه ،فقــد َّ
القراءات هبذا النوع ،ومن األمثلة على ذلك :قال عند تفسير قوله تعالى﴿ :ﭮ ﭯ

(وا ْذ ُكـ ْـر َع ْبــدَ نَا)،
ـن كثيــر َ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [ص« :]45:قــرأ ابـ ُ
ــراهيم خاصـــةا ،والبـــاقون ﴿ﭯ﴾ ،وهـــو لـــه وإلسـ َ
ــوب»(.)4
وهـــو إلبـ
ــحاق ويعقـ َ
َ
وجــه حــاجي باشــا
فالقراءاتــان يف هــذا المثــال بــين صــيغتي اإلفــراد والجمــع ،وقــد َّ
يفي المتصـــل
القـــراءتين م اعـــا ،وكـــان لهـــذا التوجيـــه أثـــر يف المعنـــى الصـــريفِّ الـــو ِّ

اختصـه باإلضـافة
وج ُه قراءة ابن كثيـر بـاإلفراد :أنَّـه
َّ
باالختالف الوارد يف القراءتينز ف ْ
ِ
ِ
تعمـيم
واالختصـاص بالمنزلـة الرفيعـة ،وقـراء ُة الجمـع :علـى
على وجه ال َّت ْك ُر َم ِة له،
( )1النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.362/2 ،
( )2ينظر :الحجة للقراء السبعة ،الفارسي ،88،87/6 ،الكشف ،القيسي.235،234/2 ،
( )3ينظر :االختالف الصريف يف القراءات العشر وأثره يف اتساع المعاين ،منصـوري ،الجـابري بـن علـي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2019 ،م ،ص.5،11
( )4مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.131/2 ،
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العبودة لهؤالء األنبياء الذين ذكـرهم بعـدهز َّ
ألن صـفة العبـودة حاصـلة يف كـل واحـد
ف كثير من األنبياء بذلك(.)1
وو ِص َ
منهم على االنفرادُ ،
ابن كثير ،وأبو عمرو
ويف قوله تعالى﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [الزمر ،]29:قال« :قرأ ُ
(سالِما) بكسر الالم ،فمعنـاه َ ِ
ص ،والبـاقون بفـتح الـالم فهـو مصـدر ،يعنـي :ذا
الخـال ُ
ُ
َ ا
ِس ْلم لرجل»( .)2ويوافق ال َق ِ
يعقوب من العشرة ،ويف هذا المثال ذكر
ار َئ ْي ِن بكسر الالم
ُ
ِ
ِ
ثم تر َّتب على هـذا التوجيـه
وجه كلتا القراءتين
ا
ثم َّ
توجيها صرف ًّيا ،ومن َّ
قراءة ال ُق َّراءَّ ،
ِ
تنـوع يف الو ـائف الدالليـة التـي تحتملهـا
الدائر بـين صـيغة اسـم الفاعـل والمصـدر ُّ
هذه اآلية(.)3

الخام  :الت ْو ِج ْي اه ا ْل َب َل ِ ُّ :

وهــو اتجــاه ُي ْعنَـى باإلشــارة إلــى الوجــوه البالغيــة المرتتبــة علــى تغــا ُي ِر القــراءات

وجهــــا مــــن
وتلمــــس دورهــــا يف إثــــراء بالغــــة القــــرآن ،بوصــــفها ا
واختالفهــــاُّ ،
وجوه إعجازه(.)4
وتنوعها يف كلمة واحدة يقوم مقا َم تعـدُّ د اآليـات ،وذلـك ضـرب
فتعدُّ د القراءات ُّ
من ُض ُر ِ
وجه اإلما ُم حاجي باشا بعض القراءات بتوجيهات بالغية،
وب البالغة ،وقد َّ
أ َّدت إلى ثراء المعنى َ
وغنَائِه .ومن تلك التوجيهات:
( )1ينظــر :الحجــة للقــراء الســبعة ،الفارســي ،77،76/6 ،حجــة القــراءات ،ابــن زنجلــة ،ص ،613شــرح
الهداية ،المهدوي ،493/2 ،الموضح يف وجوه القراءات وعللها ،الشيرازي.1104/3 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.151/2 ،
( )3ينظر :معاين القراءات ،األزهري ،محمد بن أحمد (ت370هـ) ،مركز البحوث يف كليـة اآلداب ،جامعـة
الملك سعود ،السعودية ،الطبعة األولى1412 ،هـ1991،م ،338/2 ،الحجة يف القراءات السبع ،ابن
خالويه ،ص ،309شرح الهداية ،المهدوي.497/2 ،
( )4التوجيه البالغي للقراءات القرآنية ،أحمـد سـعد ،أحمـد سـعد محمـد ،مكتبـة اآلداب ،القـاهرة ،الطبعـة
الثانية ،عام 1421هـ2000،م ،ص.30
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ِ
صوره يف الكلمة القرآنية باختل
وتنوع
ا
االلتفاتُّ ،

القراءات(:)1

ومن األمثلة على ذلك :االلتفات من ال َغ ْي َب ِة إلى الخطاب :عند تفسير قوله تعالى:
ابن عامر بالكاف (مِـنْ ُك ْم) يف قولـه:
﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [غافر ،]21:قال« :قرأه ُ
(كَا ُنوا ُه ْم َأ َشدَّ مِنْ ُك ْم) ،والباقون بالهاء ،أ َّما وجـ ُه قـراءة ِ
ابـن عـامر فهـو انصـراف مـن
ِ
الخطاب ،والوجـ ُه يف جـنس هـذا الخطـاب أنَّـه يف شـىن أهـل مكـ َة ،فجعـل
ال َغ ْي َب ِة إلى
الخطاب على لفـظ المخاطـب الحاضـر بحضـورهم ،وأ َّمـا قـراء ُة البـاقين علـى لفـظ
ال َغ ْي َب ِةز فألجل موافقة ما قبله من ألفا ،ال َغ ْي َب ِة»(.)2
ـتج اإلمــا ُم حــاجي باشــا لقــراءة ابــن عــامر بغــرض مــن أغــراض البالغــة ،وهــو
احـ َّ
ات من ال َغ ْي َب ِة إلـى الخطـابز ألنَّـه خطـاب ألهـل م َّكـ َة،
االلتفات ،وصور ُته هنا االلتف ُ
ُ
ِ
فاختالف القـراءات بـين ال َغ ْي َبـ ِة والخطـاب سـاعدَ يف
بحضورهم(،)3
الخطاب
فح ُس َن
ُ
ُ
َ
إعجاز اللفظ القرآين
ومهد لتعدُّ ِد معانيه التي ُت ْب ِر ُز
َ
النص القرآينَّ ،
التلون يف ِّ
وجود هذا ُّ
ـرض البالغــي مــن االلتفـ ِ
ـات هنــا هــو التـ ُ
ـعاف المشــركين،
ـوبيخ ،وإضـ ُ
المنــزل ،والغـ ُ
ُّ
هار ِ
عجزهم(.)4
وإ ُ

ِ
القراءات بين ِ
اإل ْخ َب ِ
ار واألَ ْمرِ:
تنوع
ُّ
وجـه
ومن أمثلـة ذلـك :قـول اهلل تعـالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [سـبىَّ ]19:
توجيها بالغ ًّيـا ،حيـث قـال« :قـرأ عاصـم،
حاجي باشا القراءات الواردة يف هذه اآلية
ا
عرفه ابن المعتز (ت296هـ) بقولـه« :وهـو انصـراف المـتكلم عـن المخاطبـة إلـى اإلخبـار،
( )1وااللتفات َّ
وعن اإلخبار إلى المخاطبة ،وما يشبه ذلك ،ومن االلتفات :االنصراف عن معناى يكون فيه إلـى معنـى
آخــر» .البــديع يف البــديع ،ابــن المعتــز ،عبــد اهلل بــن محمــد (ت296هـــ) ،دار الجيــل ،الطبعــة األولــى،
1410هـ1990،م ،ص.152
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.185،184/2 ،
( )3ينظر :الحجة يف القـراءات السـبع ،ابـن خالويـه ،ص ،313الحجـة للقـراء السـبعة ،الفارسـي،106/6 ،
حجــة القــراءات ،ابــن زنجلــة ،ص ،629الكشـــف ،القيســي ،242/2 ،شــرح الهدايــة ،المهـــدوي،
.500/2
( )4ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور.119/24 ،
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وحمــز ُة ،والكِ َســائِ ُّي ،ونــافع ﴿ :ﮘ﴾ بالنصــب﴿ ،ﮙ ﮚ ﮛ﴾ بــاأللف
ـن كثيــر ،وأبــو عمــرو  بغيــر ألــف
مكســورة العــين ،مجزومــة الــدال ،وقــرأ ابـ ُ
ِ
أسـفارهمُ ،ر ِو َي أنَّهـم
اهلل أن ُي َب ِّعـدَ
مجزو اما .أيَ :بط ُروا َ
َ
وج ِه ُلوا َقدْ َر العافية ،وسـىلوا َ

ليت َّ
ونقطع المفاوز ،وهذا كجهل قوم
البحار
اعدَ ْت ،فكنَّا نركب
أن
أسفارنا َت َب َ
قالواَ :
ُ
َ
َ
موســـى -صـــلوات اهلل عليـــه -يف قـــولهم﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [البقـــرة،]61:
فبدَّ لهم اهلل بجنتـيهم جنتـينَ ،
وفـرقهم يف الـبالد،
ـم ،وأهلـك أمـوالهمَّ ،
وخ َّـرب بِ َال َد ُه ْ
أسفارهم»(.)1
و َب َّعدَ
َ
يف المثال السابق ذكر اإلما ُم حاجي باشا قراءتين يف اآلية ،ويوافق َمن قرأ باألولى
()2
ابن َذك َْو َ
ان ،وأبو جعفرَ ،
ثـم
من العشرة ُ
وخ َلف ،و َم ْن قرأ بالثانيـة يوافقهمـا هشـام َّ ،
أسـفارهم علـى وجـه الجـرأة والبطـر.
اهلل أن ُي َب ِّعـدَ
َّ
َ
وجه القراءتين بالغ ًّيا بىنَّهم سـىلوا َ

وهذا المعنى تحتمله القراءتان ،ولذلك لـم يـذكر المصـنف غيـره ،وكـذلك هـو عنـد
األمر(.)3
أصحاب التوجيهز فاللفظان جمي اعا على معنى ال َّطلب والدُّ عاء ،ولف ُظهما
ُ
أن المصنِّف يقتصر على السبعة يف الغالب ،إال َّ
ومعلوم َّ
ليعقـوب،
أن هنـاك قـراء اة
َ
وهي بِر ْف ِع ا ْلب ِ
ِ
اء مِن ﴿ﮘ﴾  ،و َفتْحِ ا ْلعي ِن والـدَّ ِ ِ
ـن ﴿ﮙ﴾(،)4
ال َو َألـف َق ْب َـل ا ْل َعـ ْي ِن م ْ
َْ َ
َ
ْ
َ
َ
ِ
ابن أبي مريم« :والكالم إخبار ،والمعنىَّ :
أسـفارنا،
أن ر َّبنا ب َّعدَ بـين
ووجهها كما قال ُ
ُ
ونحن نريد أن ال َيب ُعد ،وهذه شـكوى مـنهم لتباعـد مـا بـين القـرى التـي كانـت لهـم،
وكانوا يريدون الرت ُّد َد إليها»( .)5فالقراءتان اللتان بالنداء والطلب نداء منهم هلل يطلبون
ِ
يعقوب إخبـار
الج ْر َأ ِة وال َب َط ِر( ،)6وقراء ُة
يطلبون فيه المباعد َة بين
َ
أسفارهم على وجه ُ
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.12/2 ،
( )2ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.350/2 ،
( )3ينظــر :الحجــة للقــراء الســبعة ،الفارســي ،19،18/6 ،حجــة القــراءات ،ابــن زنجلــة ،ص ،588شــرح
الهداية ،المهدوي.480/2 ،
( )4ينظر :النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.350/2 ،
( )5الموضح يف وجوه القراءات وعللها ،الشيرازي.1052/3 ،
( )6ينظر :جامع البيان ،الطربي ،265/19 ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.290/14 ،
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ِ
ِ
أسفارهم ،فهي إخبار مـنهم َّ
اسـتجاب دعـا َءهم ،علـى
أن اهلل
مباعدة اهلل بين
منهم عن
َ
ِ
ِ
اهلل به عليهم(.)1
وجه الشكوى إفرا اطا يف الرت ُّفه ،وعد ِم االعتداد بما أنعم ُ

ِ
ا:
السادس :الت ْو ِج ْي اه الت ْفس ْيرِ ُّ
واتسـاعها ،ولكـن مـن
تكثيـر المعـاين
من مقاصد االختالف يف القراءات القرآنيـة
ُ
ُ
غير تناقض أو تعارض يف المعاين.

جـيء َأ ْل َف ِ
ِ ِ
ـون م ِ
ـا،
ابن عاشورَ « :ع َلى َأنَّـ ُه َال َمـان َع م ْ
ويف ذلك يقول اإلمام ُ
ُ
ـن َأ ْن َي ُك َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـن
ا ْل ُق ْرآن َع َلى َما َي ْحتَم ُل ت ْل َك ا ْل ُو ُجو َه ُم َرا ادا ل َّلـه َت َعـا َلىز ل َي ْق َـر َأ ا ْل ُق َّـرا ُء بِ ُو ُجـوه َف َت ْك ُث َـر م ْ
ِ
ِ ِ
ِ
َج َّر ِاء َذل ِ َك ا ْل َم َعانِيَ ،ف َي ُك ُ
ـن
ون ُو ُجو ُد ا ْل َو ْج َه ْي ِن َف َى ْك َث َر في ُم ْختَلِـف ا ْلق َـرا َءات ُم ْج ِزئاـا َع ْ
آ َي َت ْي ِن َف َى ْك َث َر»(.)2
ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذا التوجيـــه :عنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى﴿ :ﭟ ﭠ﴾
ِ
بـالتخفيف ،يعنـيَ :غ َل ْبنَـا ،وبالتشـديدَ :ق َّو ْينَـا قـراء ُة عاصـم،
[يس ]14:قالَ « :ف َع َز ْزنَـا
()3
ب ،فكىنَّـه
والباقي بالتخفيف  .وقال ا
أيضا﴿« :ﭟ ﭠ﴾ ُم َخ َّف افا ،من َعـ َّز إذا َغ َلـ َ
()4
توجيهـا معنو ًّيـا،
وجـه القـراءتين
ا
قال :ف َغ َل ْبنَا نحن ،و َق َه ْرنَـا بثالـث»  .يف هـذا المثـال َّ
ــد ِ
يــف علــى معنــىَ :غ َلبنَــا ،ووجــه قــراء َة الت َّْش ِ
فوجــه قــراء َة الت َّْخ ِف ِ
يد علــى معنـــى:
َّ
ْ
َّ
قو ْينا وك َّث ْرنا(.)5
َّ

ويقول عنـد تفسـير قولـه تعـالى﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [الصـافات:]47:
( )1ينظر :جامع البيان ،الطربي ،264/19 ،الكشاف ،الزمخشري ،577،578/3 ،روح المعاين يف تفسير
القرآن العظيم والسبع المثاين ،اآللوسي ،محمود بن عبـد اهلل (ت1270ه) ،تحقيـق :علـي عبـد البـاري
عطية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1415 ،ه.304/11 ،
( )2التحرير والتنوير ،ابن عاشور.55/1 ،
( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.63/2 ،
( )4مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.66/2 ،
( )5ينظر :الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه ،ص ،298الحجة للقراء السبعة ،الفارسي ،38/6 ،حجة
القـــراءات ،ابـــن زنجلـــة ،ص ،597الكشـــف ،القيســـي ،215،214/2 ،شـــرح الهدايـــة ،المهـــدوي،
 ،485/2الموضح يف وجوه القراءات وعللها ،الشيرازي.1071/3 ،
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ِ ِ
فمـ ْن قــرأ بالنصــب
«قــرأ حمــز ُة والك َسـائ ُّي بكســر الـ َّـزاي[ ،وقــرأ البــاقون :بالنصــبز َ
ِ
للسـ ْكرانَ :ن ِزيـف و َمنْـ ُزوف ،إذا َ
زال عق ُلـه،
فمعناه :ال ُي ْذه ُ
ب عقو َلهم شر ُبها .و ُي َقـال َّ
و َمـ ْن قــرأ بالكســر]( )1فلــه معنيــان :أحــدهما :ال َينْ َفـدُ شــرا ُبهم أبــدا ا ،والثــاين :أ َّنهــم ال
َي ْس َك ُر َ
ون»(.)2
توجيها معنو ًّيا ،فـذكر َّ
أن حجـة مـن فـتح الـزاي
وجه اإلما ُم حاجي باشا القراءتين
ا
َّ
ف) إذا َسكِ َر ،فالمعنى :وال هم عن خمر الجنة َي ْس َك ُرون ،وحجة َم ْن
أنَّه جعله من ( ُن ِز َ

ِ
الخمر َي ْسـ َك ُرون فتـزول عقـولهم،
كسر الزاي أنَّه يحتمل معنيين :األول :وال هم عن
ِ
خمــر الــدنيا ،واآلخــر :وال هــم عــن
كمــا تفعــل
الخمــر ينْ َفــدُ شــرا ُبهم كمــا ينْ َفــدُ
ُ
شراب الدنيا(.)3
ُ

ِ
ا:
السابع :الت ْو ِج ْي اه ال َع َقد ُّ
العالقة بين القراءات وعلم العقيدة وثيقة جدًّ از إذ َّ
أثـرا
إن ُّ
لتنو ِع القراءات القرآنية ا
يف االســتدالل لمســائل االعتقــاد ،وقــد اعتنــى المفســرون -بخاصــة علمــاء العقيــدة
حججا ن ِّير اة يف ترسية دعائم العقيـدة الصـحيحة،
والكالم -بالقراءات ،واتخذوا منها
ا
وإبطال مقررات خصومها.
فإن استجال َء القراءات المتواترة التي ُّ
ولذلك َّ
تـدل علـى أبـواب العقيـدة مـن آكـد
ِ
الفروض على األ َّمةز أل َّنها ُّ
اهلل سـبحانه
السـ ُبل لبلـو عقيـدة
ِّ
أدق ُّ
الحـق التـي َأذ َن هبـا ُ
()4
وجه بعض القراءات التي كان لها أثر يف تقرير مسائل
وتعالى  .واإلمام حاجي باشا َّ

العقيــــدة ،ومثــــال ذلــــك :عنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ﴾
[الصافات ،]12:قال« :بل َع ِ
ج ْبـ َت يـا محمـد مـن نـزول الـوحي عليـك ،والكـافرون
( )1ما بين المعقوفين ساقط من األصل ،وأثبت من بحر العلوم ،السمرقندي.141/3 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.96/2 ،
( )3ينظر :الكشف ،القيسي ،224/2 ،شرح الهداية ،المهدوي.490/2 ،
( )4القــراءات المتــواترة وأثرهــا يف الرســم القــرآين واألحكــام الشــرعية ،حــبش ،محمــد حــبش ،دار الفكــر،
دمشق ،الطبعة األولى1419 ،هـ1999،م ،ص.130

64

اشا ِمن ا ْل ِقراء ِ
ف ِْ
َم ْوقِ ا
ات ا ْل اق ْرآنِي ِة فِ َت ْف ِسيرِ ِه
اج َب َ َ َ َ
اإل َما ِ َح ش

د .عبده بن حسن الفقيه – د .بدرية القاض

يسخرون ،م َك ِّذبِين لك ،وقرأ حمز ُة ،والكِسائِي ( َب ْل َع ِ
ج ْب ُت) بضم التاء ،وهـو إخبـار
ُ
َ ُّ
من اهلل تعالى عن ِ
يجوز حقيق ُته على اهلل
نفسه ،وهو مجاز عن اإلنكار والكراهة ،وال
ُ
فإن معنى ال َع َج ِ
ب ْ
تعالىز َّ
ويسمع
ثم يرى
ُ
الم َت َع ِّج ُ
يس َم ْعهَّ ،
ب شي ائا لم َي َر ُه ولم ْ
أن يرى ُ
ب»(.)1
فيتعج ُ
َّ

توجيهـا َع َق ِـد ًّياز فقـراءة الجمهـور بفـتح
وجه حاجي باشا القراءتين
ا
يف هذا المثال َّ
التاء على َّ
أن الخطاب للنبي  ،وقراءة حمزة ،والكِ َسـائِيَ ،
بضـم التـاء علـى
وخ َلـف
ِّ
ِّ
ِّ
ب مضا افا إلى اهلل تعالى ،وتقرير صفة (العجـب) هلل
أنَّها ضمير المتكلم ،فيكون ال َع َج ُ
مســىلة عقد َّيــة ،واإلمــام حــاجي باشــا َقبِـ َـل القــراءتين بوصــفهما قــراءتين مختلفتــين
تنوع و َت َغا ُير ،ال اختالف تناقض وتضا بد ،وذلك بما تشير إليه قراءة الفتح من
اختالف ُّ
إسناد العجب إلى النبي  ،وقراءة الضم من إسناده إلـى اهللز لداللـة القـرآن والخـرب

ِّف هنا لجى يف قراءة الضم إلى التىويلز
لكن المصن َ
على جواز إضافة العجب إلى اهللَّ ،
ُّ
فالعجب مـن اهلل سـبحانه خـالف العجـب مـن
حق اهلل تعالى،
لتعذ ِر إرادة اهرها يف ِّ
ُ
اآلدميينز فرأى َّ
ب هنا مذكور على سبيل المجاز.
أن ال َع َج َ
ـف َ
ونصـ ُه« :إ َّن هـذه األلفـا ،محمولـة علـى مايـات
وقد َتبِ َع المؤ ِّل ُ
ازيُّ ،
الـر ِّ
قـول َّ
ب مــن شــيء فإ َّن ـه
تعج ـ َ
األعــراض ،ال علــى بــدايات األعــراض ،وكــذلك هاهنــا مــن َّ
حق اهلل تعالى محمول على أ َّنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن
يستعظمه ،فالتعجب يف ِّ
كانت قبيح اة فيرتتب العقاب العظيم عليه ،وإن كانت حسـن اة فيرتتـب الثـواب العظـيم
()2
ـرارا مــن مشــاهبة عجــب
عليــه»  .والصـ ُ
ـحيح عــدم تىويــل صــفة العجــب الثابتــة هلل فـ ا

نفسـه ،أو وصـفه بـه رسـو ُله  تشـبيه .فلقـراءة
اهلل به َ
المخلوقين ،فليس فيما وصف ُ
()3
أثرها يف إثبات صفة ال َع َج ِ
الشنقيطي
الشيخ
قال
.
ب هلل ،على الوجه الالئق به
الضم ُ
ِّ
ُّ
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.89/2 ،
( )2مفاتيح الغيب ،الرازي.324/26 ،
( )3ينظــر :إبطــال التــىويالت ألخبــار الصــفات ،الفــراء ،محمــد بــن الحســين (ت458هـــ) ،تحقيــق :محمــد
ابن حمد النجدي ،دار إيالف الدولية ،الكويت ،بدون طبعة وتاريخ نشر ،ص.247
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(ت1393هـ)« :وبذلك تعلم َّ
أن هذه اآلية الكريمة -على قراءة حمز َة ،والكِ َسـائِ ِّي-
إثبات ال َع َج ِ
ب هلل تعالى ،فهي إ اذا من آيات الصفات على هذه القراءة»(.)1
فيها
ُ

الثامن :الت ْو ِج ْي اه ا ْل ِف ْق ِه ُّ :

ِ
الفقهـاء يف االسـتنباط( ،)2وبـاختالف القـراءات يظهـر االخـتالف يف
القراء ُة ُح َّج ُة

األحكــام()3ز لــذا فـ َّ
ـإن كثيـ اـرا مــن الفقهــاء والمفســرين ُعنُــوا بتوجيــه بعــض القــراءات
توجيها فقه ًّيا ،ومنهم حاجي باشا ،ويمكن إبراز هذا النوع من التوجيه عنده يف المثال
ا
اآليت( :)4قولــه تعــالى﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [البقــرة ،]223:قــال حــاجي باشــا:
ِ ِ
ــر َن)
«بالتشــديد يف قــراءة حمــزةَ ،والك َســائ ِّي ،وأبــي بكــر ،يعنــي :يغتســلن ،و( َي ْط ُه ْ
بالتخفيف يف قراءة الباقين ،أي :يخرجن من المحيض بانقطاع الدم»(.)5
ِ
فوجـه قـراء َة
وجـه المصـن ُ
بح ْك َمـ ْي ِن ف ْق ِه َّيـ ْي ِن ُم ْختَلِ َفـ ْي ِنز َّ
ِّف القـراءتين ُ
يف هذه اآلية َّ
حمزةَ ،والكِ َسائِ ِّي ،وأبي بكر ،وخلف( )6باالغتسال ،وقراء َة الباقين بانقطا ِع الدَّ ِم(.)7
أن مـ ل القـراءتين واحـد ،وينبغــي الجمـع بينهمـا ،وهـو َّ
شـك َّ
وال َّ
ـائض ال
أن الحـ َ
زوجها حتى ت ْط ُه َر بانقطاع َح ْي ِضها ،و َت ْط ُه َر باالغتسال.
يقر ُبها ُ

***
( )1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،محمد األمين بن محمد المختار (ت1393هــ) ،دار
الفكر ،بيروت ،بدون طبعة1415 ،هـ1995،م.308/6 ،
( )2إتحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشـر ،الـدمياطي ،أحمـد بـن محمـد (ت1117هــ) ،تحقيـق:
أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الثالثة1427 ،هـ2006،م ،ص.6
( )3اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي.278/1 ،
( )4لجىت إلى أخذ أمثلة هذا النوع من خارج ح ِّيز الدراسةز كي تكتمل أنواع التوجيه عند المصنف.
( )5مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.281/2 ،
( )6النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.227/2 ،
( )7ينظـر :الحجـة يف القــراءات السـبع ،ابــن خالويـه ،ص ،96الحجـة للقــراء السـبعة ،الفارســي-321/2 ،
 ،323حجة القراءات ،ابن زنجلة ،ص.135،134
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املبحث الثالث
س ْي ِر الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا،
ِيةِ ِفي تَ ْف ِ
أَ َثرُ الْ ِق َراءَاتِ الْ ُقرْآن َّ
جيْحِ َبيْ َنهَا
وَمَ ْو ِقفُ ُه مِنَ التَّ ْر ِ
س ْي ِر الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا:
ِيةِ ِفي تَ ْف ِ
املطلب األول :أَ َثرُ الْ ِق َراءَاتِ ا ْل ُقرْآن َّ
ـح المعنـى
للقراءات عالقة وثيقة بالتفسير وفهم المعنـىز فـبعض القـراءات ُي َو ِّض ُ
َ
الس ُيوطِ ُّي
آخر ُي َب ِّي ُن المعنى
وبعضها ُي ِزي ُل
المراد،
ُ
المبهم ،وقد ذكر ُّ
َ
اإلشكال ،وبعض ُ
ِ
أكثر من فائدة(.)1
الختالف القراءات ُّ
وتنوعها َ
واإلما ُم حاجي باشا يف تناوله للقراءات يف تفسيره أعطى أهميـ اة كبيـر اة لهـا ،وهـذه
واحدة من أهم مِ َيز ِ
ات تفسيرهز ُ
خصص مساح اة واسع اة الختالف القـراءات
حيث إنَّه َّ
ِّ
وتوضـيحه ،فتعـدَّ ِ
ِ
َ
دت المعـاين بتعـدُّ ِد
واستعان هبا يف بيـان المعنـى
القرآنية يف تفسيره،
القــراءاتز إذ كـ ُّـل قــراءة قرآنيــة زادت مع ان ـى جديــدا ا ل ـم ُت َب ِّي ْن ـه ،أو ُت َو ِّض ـ ْحه القــراء ُة
ِ
األخرى ،وهبذا ا َّتس ِ
القـراءات يقـو ُم مقـا َم تعـدُّ ِد
عت المعاين بتعدُّ د القراءاتز إذ تعدُّ ُد
َ
اآليات القرآنية.
ومن أمثلة ذلك :عند تفسير قوله تعالى﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [غافر ]37:قال« :قرأ
ِ
ــع ،وقــرأ البــاقون بفتحهــا ،أي:
حمــز ُة ،والكِ َســائِ ُّي ،وعاصــم
بضــم الصــاد ،أيُ :من َ
ِّ
()2
ِّف هنا َف َّسر هذه اآلي َة بكلتا القراءتين ،ولكل قراءة معناـى ،بيـدَ َّ
أن
َأ ْع َر َض»  .فالمصن ُ
َّ
َ
فرعـون
بالضـم ،فمعنـاه :أ َّن
ـح معنـى األخـرى ،وتسـتكم ُلهز فمـن قـرأ
كل قراءة ُت َو ِّض ُ
ِّ
َ
وصـ َر َفه عـن طريـق
ف عن طريق الهدى .يعني :أ َّن
ُص ِر َ
الشيطان َز َّي َن لـه سـو َء عملِـهَ ،
ُ
الناس عن الدين(.)3
ف
الهدى ،ومن قرأ بالنصب ،فمعناهَ :ص َر َ
فرعون َ
( )1ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي.279،278/1 ،
( )2مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.183/2 ،
( )3ينظر :بحر العلوم ،السمرقندي ،207/3 ،الحجـة يف القـراءات السـبع ،ابـن خالويـه ،ص ،315الحجـة

=
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فحاصل القراءتينَّ :
فصدَّ قو َمـه ،ففـي القـراءتين
أن فرعون ُصدَّ عن سبيل الهدىَ ،
ـيطان ز َّيــن لفرعـ َ
أن الشـ َ
ـت إحــدى القــراءتين َّ
ـون ســو َء عملــه،
تنـ ُّـوع يف المعــاينز إذ َب َّينـ ْ
فصدَّ ه عن سبيل الهدى ،وبي ِ
َ
نت القراء ُة األخرى َّ
السبِي ِلَ ،و َمنَ َع
أن
َّ
فرعون َأ ْع َر َض َع ِن َّ

السبِي ِل.
َق ْو َم َه ا ِّت َب َ
اع َّ

ووسـعت معنـى
ومن أمثلة القراءات التي أوردهـا اإلمـام حـاجي باشـا يف تفسـيره َّ
أكثر من معناى:
اآلية ،وأفادت اآلي ُة هبا َ
 .1قول اهلل تعالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [سبى ،]5:قال المصـنِّف« :قـرأ
ِ
النـاس
ـين
َ
ين) بغير ألف والتشديد ،يعنـيُ :م َث ِّبط َ
ابن كثير ،وأبو عمرو ُ ( م َع ِّج ِز َ
ُ

عن تى ُّملِها» .
()1

ِّف اقتصر على توجيه القراءة بِت َْش ِد ِ
يد ا ْل ِ
ج ِ
يم ،بِ َغ ْي ِر َألِف ،ولـم يـذكر قـراءة
والمصن ُ
ِ
ـم َ نُّـوا
الجمهور التـي بـالتخفيف واأللـف ﴿ﮫ﴾ أي :معانـدين ،والمعنـىَ :أن َُّه ْ
َأن َُّهم ُي ْع ِ
ج ُز َ
اهللَ ،ف َال َي ْق ِد ُر َع َل ْي ِه ْم(.)2
ْ
ون َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صـدق
وآيـات
الكفـار إلـى إبطـال ُح َجـجِ اإلسـالم
الجمهور أفـادت َسـ ْع َي
فقراء ُة
ِ
َّـاس َع ِ
الكفـار إلـى تثبـيط الن ِ
ـن
الرسول ، وقراء ُة ا ْب ِن كَثِير َو َأبِي َع ْمـرو أثبتـت َسـ ْع َي
ا ِّتبا ِع آي ِ
ات اهللِ(.)3
َ َ

=

للقــراء الســبعة ،الفارســي ،112،111/6 ،حجــة القــراءات ،ابــن زنجلــة ،ص ،632معــالم التنزيــل يف
تفســير القــرآن ،البغـوي ،الحســين بــن مســعود (ت510هـــ) ،تحقيــق :عبــد الــرزاق المهــدي ،دار إحيــاء
الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1420 ،هـ.112/4 ،

( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.2/2 ،
( )2ينظر :جامع البيان ،الطربي ،600/16 ،زاد المسير يف علم التفسـير ،الجـوزي ،عبـد الـرحمن بـن علـي
(ت597ه) ،تحقيــق :عبــد الــرزاق المهــدي ،دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1422 ،ه،
.243/3
( )3ينظر :القراءات وأثرها يف التفسير واألحكـام ،بـازمول ،محمـد بـن عمـر ،كليـة الـدعوة وأصـول الـدين،
جامعة أم القرى ،رسالة (دكتوراه)1412 ،هـ1413-ه.518/2 ،
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ابن كثير،
 .2قول اهلل تعالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ﴾ [غافر« :]46:قرأ ُ
ِ
الهمزة ،معنا ُه :ا ْد ُخ ُلوا يا َآل
وابن عامر ،وعاصم يف رواية أبي بكر بِ َو ْص ِل
وأبو عمروُ ،
فِر َعو َن ،والباقي ِ
بفتحها ،يعنيُ :ي َق ُال َ
للخ َزن َِة﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ﴾»(.)1
ْ ْ
ذكر حاجي باشا توجيه القراءتين الـواردتين يف هـذه اآليـة ،وقـد كـان لهمـا أثـر يف
إن القراء َة بِ َق ْط ِع ا ْلهم َز ِة م ْف ُتوح اة ،وكَس ِر ا ْل َخ ِ
التفسيرز إذ َّ
اء على جهـة األمـر للمالئكـة
َ ْ َ َ َ ْ
بإدخالهم ،والقراء َة بِوص ِل ا ْلهم َز ِة ،و َضم ا ْل َخ ِ
اء على معنى األمر لهم بالدخول(.)2
َ ْ
َ ِّ
َ ْ
ِ
حيـث َّ
ُ
أمـرا َ
بإدخـال آل
للخ َزن َِـة
توسيع معنـى اآليـةز
تنوع القراءتين
ُ
ففي ُّ
إن هنـاك ا
أن هناك أمرا آخر ِ
فرعون بدخول ِ
ا
َ
النار ،كما َّ
تنفيـذا ألمـر المالئكـة،
النـار
آلل
َ
ا
فرعون َ
فإذا ُأ ْد ِخ ُلوا َد َخ ُلوا ،وفيها شد ُة تعنيف وترهيب لهم ،وزياد ُة عزم على تعذيبهم(.)3
ابـن كثيـر ،وأبـو عمـرو،
 .3قول اهلل تعالى﴿ :ﭪ ﭫ﴾ [الصـافات« :]6:قـرأ ُ
ِ
ِ
وابن عامر (بِ ِزين َِة ا ْل َك َواكِ ِ
القائمـة بالكواكـب ،وقـرأ عاصـم يف
بالزينة
ب) مضافةا ،أي:
ُ
رواية حفص وحمز َة ﴿ﭪ﴾ ُمن ََّو َن اة ﴿ﭫ﴾ َخ ْف اضـا َع َلـى ا ْل َبـدَ ِل ،وقـرأ عاصـم يف
()4
ِ
ب) نص اباز ألنَّه مفعول لوقو ِع الت َّْزيِ ِ
ين عليه» .
رواية أبي بكر ﴿ﭪ﴾ ُمن ََّو َن اة (ا ْل َكواك َ
لتنوع القراءات السابقة أثـر يف معنـى اآليـة وتفسـيرهاز فمعنـى اآليـة علـى القـراءة
ُّ
ِ
ِ
الكواكب( ،)5والقراءة بـالتنوين والخفـضَ :ع َلـى َأ َّن
بضوء
بحذف التنوين واإلضافة:
ِ
للسـماء ،فكىنَّـه قـال :إنـا ز َّينـا السـما َء
﴿ﭫ﴾ َبدَ ل مِ ْن ( ِزينَـة)ز «أل َّنهـا هـي الزينـ ُة
( )1مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.189/2 ،
( )2ينظر :الكشف ،القيسي ،245/2 ،زاد المسير ،الجوزي ،41/4 ،البحر المحيط ،األندلسي،262/9 ،
روح المعاين ،اآللوسي.326/12 ،
( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.133/2 ،
( )4مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.89/2 ،
ِ
( )5ويحتمل أ َّنها مصدر مضاف لفاعله ،أي :بىن زينَ ِ
الكواكب السما َء بضـوئها ،أو أنَّـه مضـاف لمفعولـه،
ت
ُ
َّ
ِ
اهلل بىن جعلها مشرق اة مضيئ اة يف نفسها .الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون ،الحلبي،
أي :بىن ز َّينها ُ
أحمــد بــن يوســف (ت756هـــ) ،تحقيــق :د .أحمــد محمــد الخــراط ،دار القلــم ،دمشــق ،بــدون طبعــة
وتاريخ نشر.292/9 ،
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ِ
بالكواكـب»(،)1
الدنيا بالكواكب ،فالدنيا نعت للسماء ،أي :ز َّينَّا السما َء القريب َة منكم
َ
مصدرا ،وفاع ُله
تكون الزين ُة
والقراءة بالتنوين والنصب تحتمل وجهين :أحدهما :أن
ا
محذوف ،تقديره :بىن زين اهلل الكواكب ،يف كونِها مضيئ اة حسـن اة يف ِ
أنفسـها .والثـاين:
َ
َّ َ ُ
بدال من ﴿ﭨ ﭩ﴾ َ
أن الزين َة اسم ل ِ َما ُي َز ُ
َّ
ان به ،أو تكون ا
بدل اشتمال(.)2
وقد ُي ِ
ور ُد القراء َة لبيان المعنى للوجه اإلعرابي للكلمة ،ففـي تفسـير قولـه تعـالى:
ِ
قـراءة
﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [ص ]46:قال« :بِ َخال ِ َصة بِ َغ ْي ِـر َتن ِْـوين ،علـى

نافع ،على معنـى اإلضـافة ،والبـاقون بـالتنوين ،و﴿ﭺ ﭻ﴾ ا
بـدال مـن خالصـة،
()3
ــو َن ﴿ﭹ﴾ كـــان التقـــدير:
والمعنـــى :إِ َّنـــا َأ ْخ َل ْصـ ُ
فمـــ ْن نـ َّ
ــناه ْم بـــذكرى الـــدار َ ،

أخلصناهم ،أي :جعلناهم خالصين بسبب خصلة خالصة ال َش ْو َب فيها ،وهي ذكرى
ص من ذكرى الدار ،يعنـيَّ :
أن ذكـرى الـدار
الدار ،و َم ْن قرأ باإلضافة فالمعنى :ما َخ َل َ
ص
قــد تكــون هلل ،وقــد تكــون لغيــر اهلل ،فــالمعنى :إنَّــا أخلصــناهم بســبب مــا َخ َلــ َ
هذا الذكر»(.)4
ذكر حاجي باشا يف هذه اآلية قراءتين :القراءة باإلضافة ،وهـي قـراءة نـافع ،وأبـي
()5
ووجـه كلتــا
جعفـر ،وهشـام بخلــف عنـه ،والقـراءة بــالتنوين ،وهـي قـراءة البــاقين َّ ،

القراءتين ،وحاصل القراءتين أنَّهما يفيدان معناى واحـدا ا( ،)6وقـد ذهـب اإلمـام مكـي
( )1الكشف ،القيسي.221/2 ،
( )2الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون ،الحلبي.291/9 ،
( )3مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.131/2 ،
( )4مجمع األنوار يف جميع األسرار ،القونوي.133/2 ،
( )5ينظر :السبعة يف القراءات ،التميمي ،ص ،454النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.361/2 ،
( )6ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،الزجـاج ،إبـراهيم بـن السـري (ت311هــ) ،تحقيـق :د .عبـد الجليـل عبـده
شلبي ،عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ1988،م ،336/4 ،معاين القراءات ،األزهري،
 ،329،328/2الحجـــة للقـــراء الســـبعة ،الفارســـي ،74-71/6 ،حجـــة القـــراءات ،ابـــن زنجلـــة،
ص ،614،613شرح الهدايـة ،المهـدوي ،494،493/2 ،مفـاتيح الغيـب ،الـرازي ،400/26 ،الـدر
المصون يف علوم الكتاب المكنون ،الحلبي.384،383/9 ،

70

اشا ِمن ا ْل ِقراء ِ
ف ِْ
َم ْوقِ ا
ات ا ْل اق ْرآنِي ِة فِ َت ْف ِسيرِ ِه
اج َب َ َ َ َ
اإل َما ِ َح ش

د .عبده بن حسن الفقيه – د .بدرية القاض

ـوين يف المصـ ِ
ـدر ،واسـ ِ
ـم الفاعــل وتر ُك ـه ســواء يف المعنــى،
إلــى هــذا ،فقــال« :والتنـ ُ
ـوين»( .)1إال َّ
ـن قــرأ باإلضــافة ،فإضــا َف ُة (خالصــة) إلــى ﴿ﭺ﴾
أن َمـ ْ
واألصـ ُـل التنـ ُ
تكــون للــذكرى ول ِ
ِ
ِ
ُ
والتخصــيصز َّ
ذكرى ،فــإذا
ألن الخالصــ َة
التبيــين
إضــاف ُة
غيــر الــ ْ
ُأ ِضيفت إلى ذكرى اختصت باإلضافة(.)2

هذه بعض األمثلة ألثر القراءات القرآنية يف تفسير اإلمام حاجي باشا.

( )1الكشف ،القيسي.232/2 ،
( )2ينظر :الموضح يف وجوه القراءات وعللها ،الشيرازي ،1102/3 ،التبيان يف إعراب القـرآن ،العكـربي،
الح َلبِ ِّـي وشـركاه،
عبد اهلل بن الحسين (ت616هـ) ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،مطبعة عيسى البابي َ
مصر ،بدون طبعة396 ،هـ1976،م.1102/2 ،
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املطلب الثاني
جيْحِ َبيْنَ الْ ِق َراءَاتِ الْ ُمتَوَاتِرَةِ
َم ْو ِقفُ الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا ِم َن التَّ ْر ِ
رجـح بـين
سلك
المفسرون يف مسىلة الرتجيح بين القراءات مسلكينز فمنهم َمن َّ
ِّ
ـــي
القـــراءات المتــــواترة ،وعلــــى رأســـهم :اإلمــــام الطـ ُّ
ـــربي (ت310ه) ،والقرطبـ ُّ
الرتجـيح
يـؤدي
(ت671هـ) ،ومكي (ت437هـ) ،واشرتط بعض القائلين بذلك َّأال
ُ
َ
ِ
أكثر .قال اإلما ُم أبو شامة (ت665هـ)« :وقد َأ ْك َث َر المصـنِّفون يف
إلى إسقاط قراءة أو َ
القراءات والتفاسير من الكال ِم يف الرتجيح بين ها َتي ِن القراء َتي ِن ﴿ﭞ﴾ ،و(ملِ ِ
ـك)،
ْ
ْ
َ
حتى َّ
بعضهم ُي َبال ِ ُغ يف ذلك إلى حدب يكا ُد ُي ْس ِق ُط وج َه القراءة األخرى ،ولـيس هـذا
إن َ

بمحمود بعد ثبوت القراءتين»(.)1
الز ْر َك ِش ُّي« :إِ َّال َأ َّن ُه َينْ َب ِغي ال َّتنْبِي ُه َع َلى َش ْيءَ ،و ُه َو َأ َّن ُه َقدْ ُت َر َّج ُح إِ ْحـدَ ى
وقال اإلما ُم َّ
ِ
يحا َي َكا ُد ُي ْس ِق ُط ا ْل ِق َرا َء َة ْاألُ ْخ َرىَ ،و َه َذا َغ ْي ُر َم ْر ِض بـيز ِألَ َّن
ا ْلق َرا َء َت ْي ِن َع َلى ْاألُ ْخ َرى َت ْر ِج ا
كِ ْل َت ْي ِه َما ُمت ََواتِ َرة»(.)2
المفسـرين الـذين ذهبـوا إلـى
الرتجـيح بـين القـراءات ،ومـن أبـرز
ومنهم َم ْن منـع
َ
ِّ
المرجحين بـين القـراءات علـى ِّ
أقـل
الر ِاز ُّي ،حتى أنَّه ذهب إلى تفسيق
ِّ
ذلك :اإلما ُم َّ
اهلل المك َّلفـين بـين هـذه القـراءات،
تقديرز ألنَّها متواترة عند أكثـر العلمـاء ،وقـد خ َّيـر ُ
ِ
وسوى بينها يف الجواز( ،)3وكذلك اإلما ُم أبو ح َّي َ
ترجيح
تفسيره بىنَّه ال
كثيرا يف
َ
َّ
ان ر َّد َد ا

ــذا التَّــر ِجيح ا َّل ِ
ــر َ
ــذي َي ْ
بــين قــراءتين متــواترتين ،حيــث قــالَ « :و َه َ
ون
ْ ُ
ــذ ُك ُر ُه ا ْل ُم َف ِّسـ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َوالن َّْح ِو ُّي َ
يحة َو َم ْر ِو َّية َثابِتَة َع ْن
ون َب ْي َن ا ْلق َرا َء َت ْي ِن َال َينْ َبغيز ألَ َّن َهذه ا ْلق َرا َءات ُك َّل َها َصح َ
رس ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح قِ َـرا َءة
ول اهلل َ ،ول ُك بل من َْها َو ْجه َ اهر َح َسن في ا ْل َع َربِ َّيةَ ،ف َال ُي ْمك ُن ف َيها َت ْـر ِج ُ
َ ُ
( )1إبراز المعاين من حرز األماين ،المقدسي ،عبد الرحمن بن إسماعيل (ت665هــ) ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،بدون طبعة وتاريخ نشر ،ص.70
( )2الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي.339/1 ،
( )3مفاتيح الغيب ،الرازي.70/1 ،
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َع َلى قِ َرا َءة»(.)1
يرجح البتـة
ومن خالل التتبع للقراءات التي ذكرها حاجي باشا يف تفسيره فإنَّه لم ِّ
بين القراءات المتواترة ،وهذا مسلك حسن من المصـن ِ
ِّف ،ومـع أنَّـه نقـل عـن بعـض
األئمة توجيه بعض القراءات ،إال أنَّه لم يتـابعهم يف هـذه المسـىلة ،فموقفـه هـو عـدم
الرتجيح بين القراءات المتواترة ،وهو الراجحز ألنَّه ال يجوز الرتجيح بـين القـراءات
المتواترةز لكون ب
َّ
الرتجـيح بـين القـراءتين يكـا ُد
وألن
مقطوعا بقرآن َّيتِـه،
كل منها قرآناا
ا
َ
ُ
والجمـع بـين
القبـول هبـا،
المفسر ُت َجا َه القراءات المتـواترة
وواجب
ُي ْس ِق ُط األخرى،
ُ
ُ
ِّ
فـالجميع مـن
اض ُـل بينهـا وبـين نظيراهتـا،
تواترهـا فـال ُي َف َ
ُ
مدلوالهتا ،فالقراء ُة إذا ثبـت ُ
ُ
الثبوت سواء.
حيث
ُ
َ
مجـال للطعـن
الم َس َّل ِم بـه أنَّـه ال
أ َّما موق ُفه من الطعن يف القراءات المتواترة ،فمن ُ
يف القــراءات القرآنيــة المتــواترة ،أو التشــكيك يف روايتهــا عــن األئمــة ال ُق َّــر ِاءز إذ َّ
إن
تواترها ثابت ،ال يجادل فيه أحد ،وقد وقع بعض المفسرين يف طعـن بعـض قـراءات
األئمة الكبار  ،ويف ضوء االستقراء التام للقراءات التي أوردها حاجي باشا يف تفسيره
ضمن الجزء المدروسَّ -أي طعـن مـن تلقـاء نفسـه يف
فـإن الدراسـة لـم تعثـر علـى ِّ
القراءات ،أو َ
غيـره علـى ذلـك ،سـواء يف األصـول ،أو يف
نقل طعناا عن غيره ،أو تـابع َ
الفــر  ،فموقــف اإلمــام حــاجي باشــا مــن هــذه القضــية هــو موقــف المجـ ِّـل لل ُقـ َّـر ِاء،
واضحا جل ًّيـاز فإجال ُلـه األئمـ َة ال ُق َّـرا َء يتبـ َّين
الم َقدِّ ِر للقراءات ،ويظهر هذا يف تفسيره
ا
ُ
من خالل َت َر ُّح ِمه عليهم ،فهو ُي ْتبِ ُع ِذك َْر ال ُق َّراء ،سواء كـانوا واحـدا ا ،أو اثنـين ،أو أكثـر
ِ
ِ
ِ
وتقـديره
اهلل»،
ُ
اهلل» ،أو « َرح َم ُه ُ
ـم ُ
اهلل» ،أو « َرح َم ُه َمـا ُ
بالرحمة عليهم ،بقولهَ « :رح َمـ ُه ُ
ِ
ِ
ِ
تلم ِ
تضعيفها ،أو
أي قراءة ،أو
س وجوهها دون ر ِّد ِّ
القراءات القرآن َّي َة يتضح من خالل ُّ
ِ
الطعن فيها.
تلحينِها ،أو

( )1البحر المحيط ،األندلسي.588/2 ،
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وتجـدر اإلشـارة إلــى َّ
بعـض التوجيهــات عـن علمــاء
أن اإلمـام حــاجي باشـا َن َقـ َـل َ
متقدمين ،ولكنَّه لم يتىثر هبم يف هذا المسلك ،وهـذا ُي َعـدُّ منقبـ اة لـه ،وفيـه دليـل علـى
استقاللية شخصيته.
ويف الجملةَّ :
الموجهـة
صفحا عن نقل الطعـون
فإن اإلمام حاجي باشا قد أضرب
َّ
ا
ِ
نفسه عنا َء نقلِها والر ِّد عليهاز َّ
القراءات ثبتت متواترةا.
ألن
للقراءات ،ولم ُي َك ِّل ْ
ف َ

***
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ا ْلخَاتِ َمةُ

ِ
َّ
نتائجـه،
أبـرز
وأعانني على إتمـام هـذا البحـث،
ص ُ
الحمدُ هلل الذي و َّفقني َ
وتـتلخ ُ
وأهم توصياتِه يف ما يىيت:
ُّ

أوال :النتائج:
ا

ِ
ـاو ُت عـ ِ
متواترهــا وشــا ِّذها،
ـرض اإلمــام حــاجي باشــا و َع ـ ْز ِوه للقــراءاتز
َ .1ت َفـ ُ
أصول ِها و َفر ِشها بين الكم ِ
ِ
والنقص.
ال
ْ
 .2اقتصار اإلما ِم حاجي باشا يف ِ
عرضه للقراءات المتـواترة علـى قـراءات ال ُق َّـراء
ُ
تتمة العشرة.
ونادرا ما يخرج عنها إلى قراءة أبي جعفر،
السبعة،
َ
ويعقوب من َّ
ا
ِ ِ
ِ
أكثــر مــن
 .3اعتنــا ُء اإلمــام حــاجي باشــا بــذكر الخــالف يف القــراءات ال َف ْرشــ َّية َ

األصولز َّ
ف فيها ليس له عالقة أو أثر فيما يتع َّل ُق بالتفسير.
ألن الخال َ

 .4السم ُة الغالب ُة عند اإلمـا ِم حـاجي باشـا عـد ُم التصـريح بشـذوذ القـراءة ،وعـد ُم
ِ
ِ
تمييزها ِ
المتواترة.
القراءات
عن
 .5إِ ْغ َف ُال اإلمام حاجي باشا ِذك َْر قراءات قرآنية كثيرة يف تفسيرهز لكونِه كتا ابا ليس
متخص اصا يف القراءات.
ِّ

 .6تعــدُّ ُد جوانــب االحتجــاج يف تفســير اإلمــام حــاجي باشــا ،وتم ُّي ُــز توجيهاتِــه
ِ
ِ
وترك االستطراد.
االختصار،
ب
تنوع القراءات له أثر بالغ يف توجيه المعنى عند اإلمام حاجي باشا يف تفسيره.
ُّ .7
ِ
ـراءات ،وعــد ُم ترجيحــه بــين
ـوقير اإلمــام حــاجي باشــا لل ُقـ َّـر ِاء ،وإِ ْج َال ُلــه للقـ
 .8تـ ُ
قراءتين متواترتين.

ثان ايا :التوصيات:

ي ِ
ُ
البحث بإمكان َّي ِة العثور على ما ُف ِقدَ من مخطوط تفسير « َم ْج َم ِع ْاألَن َْو ِار فِي
وصي
ُ
ِ
َج ِمي ِع ْاألَ ْس َر ِار» ،والعم ِل على تحقيقه ،وباكتشافه ُت ْر َس ُم صورة أوضح لمعالم منهجه
يف إيراد القراءات القرآنية ،واالحتجاج لها.
ِ
رب العالمين.
وآخر دعوانا أن الحمدُ هلل ِّ
ُ
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الْ َمصَا ِد ِر وَالْ َمرَاجِعِ
 .1إبـــراز المعـــاين مـــن حـــرز األمـــاين ،المقدســـي ،عبـــد الـــرحمن بـــن إســـماعيل
(ت665هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،بدون طبعة وتاريخ نشر.
 .2إبطال التـأويلت ألخبـار الصـفات ،الفـراء ،محمـد بـن الحسـين (ت458هــ)،
تحقيق :محمـد بـن حمـد النجـدي ،دار إيـالف الدوليـة ،الكويـت ،بـدون طبعـة
وتاريخ نشر.
 .3إتحا فضلء البشر يف القـراءات األربعـة عشـر ،الـدمياطي ،أحمـد بـن محمـد
(ت1117هـ) ،تحقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعـة الثالثـة،
1427هـ2006،م.
 .4اإلتقــان يف علــو القـرآن ،الســيوطي ،عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر (ت911هـــ)،
تحقيق :محمد أبو الفضـل إبـراهيم ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ،القـاهرة،
بدون طبعة1394 ،هـ1974،م.
 .5االخــتل الصــريف يف القــراءات العشــر وأثــره يف اتســاع المعــاين ،منصــوري،
الجابري بن علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2019 ،م.
 .6اإلضاءة يف بيان أصول القراءة ،الضباع ،علي بن محمد (ت1376هـ) ،المكتبـة
األزهرية للرتاث ،القاهرة ،الطبعة األولى1420 ،هـ=1999م.
 .7أضواء البيـان يف إيضـال القـرآن بـالقرآن ،الشـنقيطي ،محمـد األمـين بـن محمـد
المختار (ت1393هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،بدون طبعة1415 ،هـ1995،م.
 .8إعراب القراءات الشواذ ،العكربي ،عبد اهلل بن الحسـين (ت616هــ) ،تحقيـق:
محمد السيد عزوز ،عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى1417 ،هـ1996،م.
 .9األعل  ،الزركلي ،خير الدين بن محمـود (ت1396هــ) ،دار العلـم للماليـين،
الطبعة الخامسة عشرة2002 ،م.
 .10اكتفــــاء القنــــوع بمــــا هــــو مطبــــوع ،فانــــديك ،إدوارد كرنيليــــوس فانــــديك
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صححه وزاد عليه :السيد محمد علي الببالوي ،مطبعة التىليف
(ت1313هـ)َّ ،
(الهالل) ،مصر ،بدون طبعة1313 ،هـ1896،م.
 .11أهدا اإلعراب وصلته بالعلو الشرعية والعربية ،السعدي ،عبد القادر بن عبد
الرحمن ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا ،جامعة أم
القرى ،العدد ،27المجلد1424 ،15هـ.
 .12بحر العلو  ،السمرقندي ،نصر بن محمد (ت373هـ)( ،د.م ،ط ،ت).
 .13البحر المحـيط ،األندلسـي ،محمـد بـن يوسـف (ت745هــ) ،تحقيـق :صـدقي
محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت ،بدون طبعة1420 ،هـ2000،م.
 .14البديع يف البديع ،ابن المعتز ،عبد اهلل بن محمد (ت296هـ) ،دار الجيل ،الطبعة
األولى1410 ،هـ1990،م.
 .15البرهان يف علو القـرآن ،الزركشـي ،محمـد بـن عبـد اهلل (ت794هــ) ،تحقيـق:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربيـة ،القـاهرة ،الطبعـة األولـى،
 1376هـ1957،م.
 .16تاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي ،محمد بـن محمـد (ت1205هــ)،
تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية ،بدون طبعة وتاريخ نشر.
 .17التبيان يف إعراب القرآن ،العكربي ،عبد اهلل بـن الحسـين (ت616هــ) ،تحقيـق:
الح َلبِ ِّي وشركاه ،مصر ،بدون طبعـة،
علي محمد البجاوي ،مطبعة عيسى البابي َ
396هـ1976،م.
 .18التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق اإلتقـان ،الجزائـري ،طـاهر
ابــــن صــــالح (ت1328هـــــ) ،مطبعــــة المنــــار ،مصــــر ،الطبعــــة األولــــى،
1334هـ1916،م.
 .19التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،محمـد الطـاهر بـن محمـد (ت1393هــ) ،الـدار
التونسية ،تونس ،بدون طبعة1404 ،هـ1984،م.
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 .20تفســير القــرآن ،الســمعاين ،منصــور بــن محمــد (ت489ه) ،تحقيــق :ياســر بــن
إبــراهيم ،وغنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم ،دار الــوطن ،الريــاض ،الطبعــة األولــى،
1418هـ1997 ،م.
ِ
يب ال ُّلغ َِة ،األزهري ،محمد بن أحمد (ت370هـ) ،تحقيـق :محمـد عـوض
 .21ت َْهذ ا
مرعب ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هـ2001،م.
 .22التوجيـه البل ـ للقـراءات القرآنيـة ،أحمـد سـعد ،أحمـد سـعد محمـد ،مكتبـة
اآلداب ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،عام 1421هـ2000،م.
 .23جــامع البيــان عــن تأويــل آا القــرآن ،الطــربي ،محمــد بــن جريــر (ت310هـــ)،
تحقيق :د .عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي ،دار هجر ،القاهرة ،الطبعة األولى،
1422هـ2001،م.
 .24الجامع ألحكا القرآن ،القرطبي ،محمد بن أحمد (ت671ه) ،تحقيـق :أحمـد
الــربدوين وإبــراهيم أطفــيش ،دار الكتــب المصــرية ،القــاهرة ،الطبعــة الثانيــة،
1384هـ1964 ،م.
 .25حجـة القــراءات ،ابــن زنجلــة ،عبــد الـرحمن بــن محمــد (ت403هـــ) ،تحقيــق:
سعيد األفغاين ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الخامسة1418 ،هـ1997،م.
 .26الحجــة يف القــراءات الســبع ،ابــن خالويــه ،الحســين بــن أحمــد (ت370هـــ)،
تحقيــق :د .عبــد العــال ســالم مكــرم ،دار الشــروق ،بيــروت ،الطبعــة الثالثــة،
1399هـ1979،م.
 .27الحجة للقراء السبعة ،الفارسي ،الحسن بـن أحمـد (ت377هــ) ،تحقيـق :بـدر
الدين قهوجي ،بشير جويجابي ،دار المىمون للرتاث ،دمشق /بيـروت ،الطبعـة
الثانية1404 ،هـ1984،م.
 .28الـــدر المصـــون يف علـــو الكتـــاب المكنـــون ،الحلبـــي ،أحمـــد بـــن يوســـف
(ت756هـ) ،تحقيق :د .أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،دمشـق ،بـدون طبعـة
وتاريخ نشر.
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 .29رول المعــاين يف تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاين ،اآللوســي ،محمــود بــن
عبداهلل (ت1270ه) ،تحقيق :علي عطية ،دار الكتب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة
األولى1415 ،هـ.
 .30زاد المســير يف علــم التفســير ،الجــوزي ،عبــد الــرحمن بــن علــي (ت597ه)،
تحقيــق :عبــد الــرزاق المهــدي ،دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،الطبعــة األولـى،
1422هـ.
 .31الزيادة واإلحسان يف علو القرآن ،ابن عقيلة ،محمـد بـن أحمـد (ت1150هــ)،
تحقيــق :محمــد صــفاء حقــي ،وآخــرين ،مركــز البحــوث والدراســات جامعــة
الشارقة ،اإلمارات ،الطبعة األولى1427 ،هـ2006،م.
 .32السبعة يف القراءات ،التميمي ،أحمد بن موسى (ت324هـ) ،تحقيق :د .شـوقي
ضيف ،دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة الثانية1400 ،هـ.
 .33ســـلم الوصـــول إلـــى طبقـــات الفحـــول ،العثمـــاين ،مصـــطفى بـــن عبـــد اهلل
(ت1067هــــ) ،تحقيـــق :محمـــود عبـــد القـــادر األرنـــا،وط ،مكتبـــة إرســـيكا،
إستانبول ،بدون طبعة2010 ،م.
 .34شرل الهداية ،المهدوي ،أحمد بن عمار (ت440هـ) ،تحقيـق :د .حـازم سـعيد
حيدر ،مكتبة الرشد ،الرياض ،بدون طبعة1415 ،هـ.
 .35الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ،طاشكربي زاده ،أحمد بن مصطفى
(ت968هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى2017 ،م.
 .36شواذ القراءات ،الكرماين ،محمد بن أبـي نصـر (ت :ق ،)6تحقيـق :د .شـمران
العجلي ،مؤسسة البال  ،بيروت ،بدون طبعة وتاريخ نشر.
 .37ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ،الشدي ،عادل بن علي ،مجلـة جامعـة
الملك سعود ،العلوم الرتبويـة والدراسـات اإلسـالمية ،جامعـة الملـك سـعود،
العدد ،1المجلد1425 ،17هـ2004،م.
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 .38الطبقـــات الســـنية يف تـــراجم الحنفيـــة ،الغـــزي ،تقـــي الـــدين بـــن عبـــد القـــادر
(ت1010هـ) ،تحقيـق :د .عبـد الفتـاح الحلـو ،دار الرفـاعي ،الريـاض ،الطبعـة
األولى1403 ،هـ1983،م.
 .39طبقــات المفســرين ،األدنــه وي ،أحمــد بــن محمــد (ت :ق11هـــ) ،تحقيــق:
سليمان بن صالح الخزي ،مكتبة العلـوم والحكـم ،السـعودية ،الطبعـة األولـى،
1417هـ1997،م.
 .40القراءات المتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكا الشـرعية ،حـبش ،محمـد
حبش ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األولى1419 ،هـ1999،م.
 .41القراءات وأثرها يف التفسير واألحكا  ،بـازمول ،محمـد بـن عمـر ،كليـة الـدعوة
وأصول الدين ،جامعة أم القرى ،رسالة (دكتوراه)1412 ،هـ1413-هـ.
 .42الكشـــا عـــن حقـــائق ـــوامض التنزيـــل ،الزمخشـــري ،محمـــود بـــن عمـــر
(ت538هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ1987،م.
 .43كشف الظنون عن أسام الكتب والفنون ،القسطنطيني ،مصـطفى بـن عبـد اهلل،
(ت1067هـ) ،مكتبة المثنى ،بغداد ،بدون طبعة1360 ،هـ1941،م.
 .44الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهـا وحججهـا ،القيسـي ،مكـي بـن أبـي
طالب (ت437هـ) ،تحقيق :د .محيي الدين رمضـان ،مطبوعـات مجمـع اللغـة
العربية ،دمشق ،بدون طبعة1394 ،هـ1974،م.
 .45الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن ،الثعلبــي ،أحمــد بــن محمــد (ت427ه)،
تحقيــق :أبــي محمــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،بيــروت ،الطبعــة
األولى1422 ،هـ2002 ،م.
 .46كونيا قوة األناضول ،أطالي ،فيض اهلل ،وآخرون ،غرفة تجارة كونيا2015 ،م.
 .47لسان العرب ،ابن منظور ،محمـد بـن مكـرم (ت711هــ) ،دار صـادر ،بيـروت،
الطبعة الثالثة1414 ،هـ1993،م.

80

اشا ِمن ا ْل ِقراء ِ
ف ِْ
َم ْوقِ ا
ات ا ْل اق ْرآنِي ِة فِ َت ْف ِسيرِ ِه
اج َب َ َ َ َ
اإل َما ِ َح ش

د .عبده بن حسن الفقيه – د .بدرية القاض

 .48المبسـوط يف القـراءات العشــر ،النيسـابوري ،أحمـد بــن الحسـين (ت381هـــ)،
تحقيــق :ســبيع حمــزة حــاكمي ،مجمــع اللغــة العربيــة ،دمشــق ،بــدون طبعــة،
1981م.
 .49مجمع األنوار يف جميع األسرار ،ال ُقون َِو ُّي ،خضر بن علـي (ت820هــ) ،مكتبـة
الســـليمانية ،إســـطنبول ،قســـم جـــار اهلل أفنـــدي ،المجلـــد األول ،مخطـــوط
رقم (.)94
 .50المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضال عنها ،ابن جني ،عثمـان بـن
جنــي (ت392هـــ) ،المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية ،القــاهرة ،بــدون
طبعة1420،هـ1999 ،م.
 .51مختصــر يف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــديع ،ابــن خالويــه ،الحســين بــن أحمــد
(ت370هـ) ،مكتبة المتنبي ،القاهرة ،بدون طبعة وتاريخ نشر.
 .52مشــكل إعــراب القــرآن ،القيســي ،مكــي بــن أبــي طالــب (ت437هـــ) ،تحقيــق:
د.حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.
 .53معــالم التنزيــل يف تفســير القــرآن ،البغــوي ،الحســين بــن مســعود (ت510هـــ)،
تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء الـرتاث العربـي ،بيـروت ،الطبعـة األولـى،
1420هـ.
 .54معاين القراءات ،األزهـري ،محمـد بـن أحمـد (ت370هــ) ،مركـز البحـوث يف
كليـــــة اآلداب ،جامعـــــة الملـــــك ســـــعود ،الســـــعودية ،الطبعـــــة األولـــــى،
1412هـ1991،م.
 .55معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،إبراهيم بن السري (ت311هـ) ،تحقيق :د .عبد
الجليل عبده شلبي ،عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ1988،م.
 .56معــاين القــرآن ،الفــراء ،يحيــى بــن زيــاد (ت207هـــ) ،تحقيــق :أحمــد يوســف
النجايت وآخرين ،دار المصرية للتىليف والرتجمة ،مصر ،الطبعة األولى ،بـدون
تاريخ نشر.
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 .57معجــم التــاريخ ،بلــوط ،علــي الرضــا ،وأحمــد طــوران ،دار العقبــة ،قيصــري -
تركيا ،الطبعة األولى1422 ،هـ2001،م.
 .58المعجم الجغرايف لإلمبراطورية العثمانية ،موسرتاس ،قسـطنطين جـورغيفتش،
ترجمــة :عصــام محمــد الشــحادات ،دار ابــن حــزم ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،
1423هـ2002،م.
 .59معجم المفسرين ،نويهض ،عادل نـويهض ،مؤسسـة نـويهض الثقافيـة للتـىليف
والرتجمة والنشر ،بيروت ،الطبعة الثالثة1409 ،هـ1988،م.
 .60معجم المؤلفين ،كحالة ،عمر بن رضا (ت1408هــ) ،مكتبـة المثنـى ،بيـروت،
دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،بدون طبعة وتاريخ نشر.
 .61مفاتيح الغيب ،الرازي ،محمد بن عمر (ت606هـ) ،دار إحياء الرتاث العربـي،
بيروت ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ1999،م.
 .62مقايي

اللغة ،القزويني ،أحمـد بـن فـارس (ت395هــ) ،تحقيـق :عبـد السـالم

محمد هارون ،دار الفكر ،بيروت ،بدون طبعة1399 ،هـ1979 ،م.
 .63المكتبة الرقمية العالمية.https://www.wdl.org ،

 .64الموسوعة الميسرة يف تـراجم أئمـة التفسـير واإلقـراء والنحـو واللغـة ،الزبيـري،
وليد بن أحمد ،وآخرون ،مجلة الحكمة ،مانشسرت -بريطانيـا ،الطبعـة األولـى،
1424هـ2003،م.
 .65موسوعة علماء الطب :حياتهم وآثـارهم ،نعمـة اهلل ،ومليحـة ،هيكـل نعمـة اهلل،
وإلياس مليحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،بدون طبعة1990،م.
 .66الموضـــح يف وجـــوه القـــراءات وعللهـــا ،الشـــيرازي ،نصـــر بـــن علـــي (ت:
بعـد565هــ) ،تحقيــق :عمـر الكبيســي ،رسـالة (دكتـوراه) ،كليــة اللغـة العربيــة،
جامعة أم القرى1408 ،هـ.
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د .عبده بن حسن الفقيه – د .بدرية القاض

 .67النجو الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلما  ،المـارغني ،إبـراهيم بـن
أحمد (ت1349هـ) ،دار الفكر ،القاهرة ،بدون طبعة1415 ،هـ1995 ،م.
 .68النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري ،محمد بن محمد (ت833هـ) ،تحقيق:
علي الضباع ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،بدون طبعة وتاريخ نشر.
 .69هديــة العــارفين :أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين ،البغــدادي ،إســماعيل بــن
محمـــد (ت1399هــــ) ،وكالـــة المعـــارف الجليلـــة ،إســـتانبول ،بـــدون طبعـــة،
1370هـ1951،م.
Ünver:Ahmet Süheyl,Hekim Konyalı Hacı Paşa, İ stanbul, .70
1953

***
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إعداد

األستاذ المشارك يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
كلية الدعوة وأصول الدين – جامعة أم القرى
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ملخص البحث
مــن أهــم المواضــيع التــي ينبغــي االهتمــام هبــا مــا فيــه بيــان للقــرآن الكــريم،
واستخالص أحكامه وحكمه ،وذلك ألنه كتاب يهـدي للتـي هـي أقـوم ،وتصـلح بـه
(أ َثر ال َقرائِ ِن والسيا َق ِ
ات فِ َت ْف ِسـ ْيرِ ال اق ْـر ِ
آن
َ ش َ
الدنيا واآلخرة ،ويف هذا اإلطار يىيت بحث َ :ا َ
ْ
بِال اق ْر ِ
آن) ،وهو يهدف إلى بيـان منزلـة القـرائن والسـياقات يف تفسـير القـرآن بـالقرآن،
وبيان أثر القرائن والسـياقات يف توسـيع المعنـى وتضـييقه يف تفسـير القـرآن بـالقرآن،
وبيان تكامل القرائن والسياقات ،وأثر ذلك يف تكامـل الـدالالت والمعـاين يف تفسـير
القرآن بالقرآن .وقد عالج البحث هذه األهداف بالنظر يف القرآن الكريم وداللته على
مضامينها ،وذلك من خالل المـنهج الوصـفي االسـتنباطي .وخلـص البحـث يف هـذا
اإلطار إلى عدد من النتائج ،أهمها :أن تفسير القرآن بـالقرآن مجـال واسـع ال يقتصـر
على األلفا ،والقرائن الظاهرة ،وأن القرائن والسياقات تتنوع بـين اللفظـي والحـالي
والمعنوي العقلي ،وأن هناك تفاوتـًا يف اعتبارهـا يف هـذا النـوع مـن التفسـير ،وهنـاك
تفاوت يف حجيتها واألخذ هبا ،وأن القرائن والسياقات لها أولوية التفسيرز ألما تؤثر
يف تحديد الدالالت ،ويف الكشف عن العالقـات والـروابط بـين الجمـل والرتاكيـب،
ويف اتساق الكالم مع أسلوبه وسياقاته ومستوياته المختلفة ،كما أن لها أثر اا يف توسيع
المعاين والدالالت القرآنيـة بىسـاليب وصـور عديـدة .وتفيـد يف بيـان تكامـل المعـاين
والدالالت القرآنية ،وهي يف األصل من نص القـرآن الكـريم نفسـه أو ممـا يتصـل بـه
اتصاال وثيقًا .وأن الخطى الذي يقع يف بيان السياقات القرآنية وتىويالهتا مرجعـه إلـى
اعتماد بعض القرائن دون بعض ،وإلى التفريق بين أجـزاء الكـالم يف السـياق الواحـد
أو يف السياقات التي ترتبط به ،وإلى االكتفاء بظاهر الكالم وصحة مقتضاه يف العربيـة
دون مراعاة المقاصد واألحوال والمقام والسياقات.
الكلمات المفتاحية:
األثر – القرائن – تفسير القرآن بالقرآن – المعنى – الدالالت.
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املقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه
أجمين ،وبعد:
فإن مما ال شك فيه أن العلماء والبـاحثين قـد تكلمـوا عـن القـرائن والسـياقات يف
إطار العلوم القرآنية وبيان المنهجيـة المثلـى يف معرفـة الـدالالت القرآنيـة ،فقـد عنـي
كثيــر مــن المفســرين يف هــذا االتجــاه بالســياق القــرآين لمعرفــة المعــاين والمــدلوالت
الجزئية والكلية آليات القرآن الكريم ،وهو ما يتضح جليًا يف تفاسيرهمز ذلك أنه ال
يمكــن الوصــول إلــى فهــم نصــوص القــرآن الكــريم فهمــًا مســتقيمًا إال بمالحظــة
مدلوالت السياقات واألساليب القرآنية التي تحتوي علـى القـرائن والـدالئل المبينـة
للمعاين بمختلف مستوياهتا ،وهو ما يجعل دالالت النصوص وهداياهتا غير متناهية،
فهو يتجدد يف معانيه ودالالتهز فيستوعب الزمان والمكان واإلنسان.
وقد ذكر العلماء أن تفسير القرآن الكريم ينبغي أن يكون يف المقام األول بـالقرآن
فمنزله اهلل تعالى أعلم من غيره بمراده يف كالمه ،ولذلك كـان التقـديم لتفسـير
نفسهز ن
القــرآن بــالقرآن ،وهــذا النــوع مــن التفســير منــه مــا هــو ســهل التنــاول والفهــم ،ومنــه
ما مستواه فوق ذلكز مما يحتاج إلى أدوات للفهم واالستنباط(.)1
وقد يتصور البعض أن تفسير القرآن بالقرآن يكون على مستوى تفسـير اللفـظ بـاللفظ
أو الجملة بالجملة ،مما هو اهر واضح دون سواه ،وهو تصـور غيـر سـليمز ألن تفسـير
القرآن بالقرآن أوسع من ذلك ،والمستوى اللفظي الظاهر إنما هو جزء ال يتجزأ مـن هـذا
التفسير ،والنا ر يف كالم أئمة المفسرين وتفسيرهم اآليات القرآنية يدرك ذلك جليًا فيما
كتبوه وبينوه من تفسير ،ولكـن ذلـك البيـان الواسـع يف هـذا النـوع مـن التفسـير لـه أدوات
( )1إسماعيل بن عمر الدمشقي" ،تفسير القرآن العظيم" .تحقيق سامي سـالمة( ،ط ،2الريـاض :دار طيبـة،
1999م).10/2 .
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وآالت ينبغي معرفتها وإحكامها ليصل النا ر من خاللها إلى مستويات عليا وعميقة مـن
الفهــم واإلدراك لمقاصــد القــرآن ودالالتــه ومعانيــه ،وليســتطيع االســتدالل بالنصــوص
القرآنيــة علــى مــا يتجــدد مــن األفعــال واألحــوال يف الحيــاةز ذلــك أن القــرآن الكــريم هــو
الكتاب الخاتم الذي يستوعب حركة الحياة عمومًا.
ومن هنا كانت الحاجة لمعرفة أدوات فهم القرآن الكريم وتفسيره ،فمن األدوات
المتفق عليها يف معرفة هذا التفسير :القرائن والسياقات القرآنيـة ،فهـي طـرق لمعرفـة
مدلوالت ومعـاين وأبعـاد الـنص القـرآين( ،)1وبمعرفتهـا يسـتطيع النـا ر يف القـرآن أن
يفهم معانيه فهمـا قائمـًا علـى منهجيـة سـليمة ،وأن يـدرك األبعـاد الموضـوعية التـي
يرتبط هبا الفهم السليم للنص القرآين ،كما أن إعمال تلك المنهجية يبعـد النـا ر عـن
الزلل أو عن الفهم الخاطئ الذي قد يورد النصوص يف غير مواردهـا .ومـن هنـا تـىيت
أهمية هذا البحث يف أثر القرائن والسياقات يف تفسير القرآن بالقرآن.

أهدا البحث:
 -1الكشف عن منزلة القرائن والسياقات يف تفسير القرآن بالقرآن.
 -2بيــــان أثــــر القــــرائن والســــياقات يف توســــيع المعنــــى وتضــــييقه يف تفســــير
القرآن بالقرآن.
 -3بيان تكامل القـرائن والسـياقات وأثـر ذلـك يف تكامـل الـدالالت والمعـاين يف
تفسير القرآن بالقرآن.

مشكلة البحث وأس لته:
تتمثل مشكلة هذا البحث يف سؤالين اثنين ،كما يىيت:
1ـ ما مدى أهمية القرائن والسياقات يف تفسير القرآن بالقرآن؟ ويف الرتجيح؟
( )1عدوية عبد الجبار الشـرع" ،القـرائن الدالليـة للمعنـى يف التعبيـر القـرآين"( .جامعـة بغـداد :كليـة الرتبيـة
للبنات1426 ،هـ).15 .
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1ـ كيف تؤثر القرائن والسياقات علـى توسـيع المعنـى وتضـييقه يف إطـار التفسـير
القرآين للقرآن؟
 2ـ ما أثر تكامل القرائن والسياقات يف بيان المدلوالت والمعاين؟

منهج البحث:
المنهج المتبع يف هذا البحث هو المنهج الوصفي االستنباطي ،من غير استقصـاء
لألمثلةز ألن ذلك ما ال يتسع له هذا البحث.

الدراسات السابقة:
الدراسات واألبحاث التي تناولت القرائن والسـياق القـرآين بالدراسـة والبحـث،
عمومًا وخصوصًا ،كثيرة ،ومن تلك الدراسات:
1ـ خصائص التعبير القرآين وسماته البالغية ،لعبد العظـيم المطعنـي ،نشـر مكتبـة
وهبة1992 ،م.
 .2السياق القرآين وأثره يف التفسير :دراسة نظرية وتطبيقية مـن خـالل تفسـير ابـن
كثير ،لعبد الرحمن عبد اهلل المطيري ،رسالة ماجستير ،كلية الدعوة وأصـول الـدين،
جامعة أم القرى2008 ،م.
 .3السياق القرآين وأثره يف تفسير المدرسة العقلية الحديثة :دراسة نظرية تطبيقية،
لسعيد محمد سـعد الشـهراين ،نشـر كرسـي القـرآن الكـريم وعلومـه بجامعـة الملـك
سعود1436 ،هـ.
 . 4القرائن الداللية للمعنى يف التعبير القرآين ،لعدوية عبد الجبـار الشـرع ،رسـالة
دكتوراه ،كلية الرتبية للبنات ،جامعة بغداد2006 ،م.
وهــذه الدراســات يف مجملهــا تــتكلم عــن الســياق أو عــن القــرائن أو عنهمــا معــًا
بالتىصيل والتفصيل والعموم ،وبعضها تكلم عن أثر القرائن والسـياقات يف موضـوع
محدد أو مفردة معينة يف القرآن.
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اإلضافة العلمية يف هذا البحث:
هذا البحث يختلف عن تلك الدراسات السابقة كونه سيقتصـر علـى أثـر القـرائن
والسياقات يف تفسير القرآن بالقرآن ،ثم نوع هذا األثر يف توسيع المعنى وتضييقه مـن
خــالل هــذا النــوع مــن التفســير ،ثــم تكامــل القــرائن والســياقات يف بيــان المــدلوالت
والمعــاين القرآنيــة يف هــذا النــوع مــن التفســير أيضــًا ،وهــي جوانــب لــم تتطــرق إليهــا
األبحاث والدراسات التي ذكرهتا واطلعت عليها يف هذا الباب.

خطة البحث:
وهي تتكون من مقدمة وتمهيد ،ومبحثين ،وخاتمة.
المقدمــــة ،و فيهــــا :أهــــداف البحــــث ،ومشــــكلته ومنهجــــه والدراســــات الســــابقة،
وخطة البحث.
التمهيــد ،وفيــه :التعريــف بمصــطلحات البحــث وبمنزلــة القــرائن والســياقات يف
تفسير القرآن بالقرآن.
المبحــث األول :أثــر القــرائن والســياقات يف توســيع المعنــى وتضــييقه يف تفســير
القرآن بالقرآن.
المبحــث الثــاين :أثــر تكامــل القــرائن والســياقات يف بيــان الــدالالت والمعــاين يف
تفسير القرآن بالقرآن.
الخاتمة :وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.

***
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التمهيد
التعريف مبصطلحات البحث ومبنزلة القرائن والسياقات يف
تفسري القرآن بالقرآن
أوالا :التعريف بمصطلحات البحث:
أ) األ َثر:

األَ َثر يف اللغة :ب ِ
ُ
بالض ِّم ..و َأ َّثـر فيـه َتـ ْىثِير ااَ :ت َـر َك فيـه
ة
ي
ق
الشي ِء ،وجمعه آ َثار و ُأ ُثور َّ
َّ
َ
ُ
ْ
ِ ()1
ِ
َأ َثر اا .وال َّت ْىث ُير :إِبقا ُء األَ َث ِر يف َّ
الش ْـيء  .و"أثـر الشـيء :حكمـه المرتتـب عليـه بطريـق
المعلول َّية ،وقد يقال أثر الشـيء ويـراد غرضـه وغايتـه"( .)2واألثـر َمـا ينشـى َعـن َتـ ْىثِير
ا ْل ُمــؤثر  ،ومنــه أثــر الســجود ،قــال تعــالى :ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱠﭐ
()3

[الفتح .]29 :أي :أن السجود يؤثر على سمتهم ومظهرهم(.)4
والمقصود باألثر يف هذا البحث :التىثير يف المعاين والدالالت نتيجة وجود قرائن
وسياقات قرآنية معينة تؤثر يف المعنى والداللة.
ب) القرائن:
(قـر َن) ،وتتضـمن عـدة معـان تـدور
القرائن يف اللغة :جمع قرينة ،وهي من الفعل َ
الص ْح َبة(.)5
حول معنى الر ْف َقة واالقرتان أو ُ
( )1محمد بن محمـد الزبيـدي" ،تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس" .تحقيـق مجموعـة مـن المحققـين،
(بيروت :دار الهداية).14 -12/10 ،
( )2عبــد رب النبــي بــن عبــد رب الرســول األحمــد نكــري" ،دســتور العلمــاء"( ،ط ،1بيــروت :دار الكتــب
العلمية).107/2 ،30/1 ،
( )3الكفوي ،الكليات ،ص.279
( )4أحمد مصطفى" ،تفسير المراغي"( ،ط ،1مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده،
1946م) 116/26ز ومحمــد حســن جبــل" ،المعجــم االشــتقاقي المؤصــل"( ،ط ،1القــاهرة :مكتبــة
اآلداب2010 ،م).237/1 ،
( )5انظر :خليل بن أحمد الفراهيدي" ،العين" .تحقيـق مهـدي المخزومـي ،إبـراهيم السـامرائي( ،بيـروت:
دار ومكتبــة الهــالل)1470 ،1469/3 ،ز وأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي" ،مقــاييس اللغــة".

=
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والقرائن اصطالحًا" :أمر يشير إلى المطلوب"( ،)1وقيل :هي" :األمر الدال على
الشيء ال بالوضع"( ،)2وهي إما لفظيـة أو حاليـة أو معنويـة ،وتـدخل يف هـذا القـرائن
العقليةز فهي معنوية ،وتىيت بعد القرائن اللفظية(.)3
وهي دليل يصاحب النص فيكشف معنـاه( ،)4و"تؤخـذ مـن الحـق الكـالم أو مـن
سابقه كذلك"( ،)5كما تؤخذ من األحوال التي صاحبت الكالم أيضًا.
والقرائن أنـواع منهـا الحاليـة والمعنويـة واللفظيـة المتصـلة والمنفصـلة وغيرهـا،
ولها مستويات متفاوتة يف التىثير الداللي.
ج) السياقات:
السـ ْـوق ،قــال يف تــاج العــروس " :وأصــل
الســياقات جمــع ســياق ،والســياق مــن َّ
ياق ِسواقُ ،قلِبت الواو ياء ل َك ِ
الس ِ
الس ِ
ين "( ،)6ومن معاين السياق يف اللغة :السرد
َ
سرة ِّ
َ
ا
ِّ
علـــى صـــفة واحـــدة ،والتتـــابع( ،)7والظـــروف التـــي يقـــع فيهـــا الحـــدث أو ُيســـاق
فيها الكالم(.)8
=

تحقيق عبـد السـالم هـارون( ،بيـروت :دار الفكـر)76/6 ،ز ومحمـود بـن عمـر الزمخشـري" ،أسـاس
البالغة" .شرح وتعليق محمد أحمد قاسم2005( ،م)505 ،ز وعبد الملك بن محمـد الثعـالبي" ،فقـه

اللغة وسر العربية" .تحقيق عبد الرزاق المهدي( ،بيروت :دار إحياء الرتاث العربي).17 ،
( )1علي بن محمد الشريف الجرجاين" ،التعريفات" .تحقيق إبراهيم األبياري( ،ط ،1بيروت :دار الكتـاب
العربي1405 ،هـ).223 ،
( )2األحمد نكري" ،دستور العلماء".47/3 ،
( )3الشرع" ،القرائن الداللية للمعنى يف التعبير القرآين".156 -155 ،
( )4الشرع" ،القرائن الداللية للمعنى يف التعبير القرآين".156 ،
( )5رينهارت بيرت دوزي" ،تكملة المعاجم العربية" .نقله للعربية محمد سليم النعيمي( ،ط ،1بغداد :وزارة
الثقافة واإلعالم2000 ،م).256/8 ،
( )6الزبيدي" ،تاج العروس من جواهر القاموس".475/25 ،
( )7الزمخشري" ،أساس البالغة".29 ،
( )8أحمــد مختــار عمــر" ،معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة"( ،ط ،1بيــروت :عــالم الكتــب2008 ،م)،
.1139/2
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وسياق الكل  :أسلوبه الذي يجري عليه(.)1
والسياق يشمل كل ما يتصل بالكلمة من روف ومالبسات وعناصر لغوية وغير
لغويــة ،يف الســياق القريــب والبعيــد ،وتنــزل المعــاين والــدالالت بحســب مقتضــيات
ذلك( .)2وهو هبذا ي ِ
حدث تناسـقًا يف الداللـة ،ويـربر فيـه المعنـى علـى وجـه يقتضـيه
ُ
العقل ويرتضيه(.)3
والســياقات أنــواع ،منهــا :منهــا :ســياق التنزيــل الــذي منــه ســبب النــزول ومكانــه
وزمانه ،وسياق الموضوع ،ويقصد به اآليات التي تناقش الموضوع نفسـه ،والسـياق
اللغوي وهو دراسة اآليات بمراعاة المدلوالت اللغوية للكلمات والرتكيبات داخـل
البنية الثقافية وأسـاليبها ،ويمكـن التعبيـر عـن كـل ذلـك بـــ :السـياق العـام والخـاص
المتصل والمنفصل.
فالسياق القرآين :هو عالقـة اللفـظ مـع مـا قبلـه ومـا بعـده مـن اآليـات ومـا يكسـبه
من معنى يف هذا الموضع أو يف موضع آخر ،وسبب النزول والجو العام الذي نزلـت
فيه اآلية(.)4
ومدلول السياق أوسع من مدلول المناسبات ،وذلـك أن المناسـبات ال تظهـر إال
بمعرفة الرابط بينها وهو الغرض ،والغرض هو الركن األساس يف السياق.
د) تفسير القرآن بالقرآن :هو بيان القرآن بالقرآن(.)5
يقصد بتفسير القرآن بالقرآن :بيان معاين اآليات القرآنية ودالالهتـا ومـا يتعلـق هبـا
من القرآن نفسه ،سواء علـى مسـتوى األلفـا ،أو الرتاكيـب والجمـل أو األسـاليب..
( )1محمد رواس قلعجي" ،معجم لغة الفقهاء"( ،ط ،2بيروت :دار النفائس1988 ،م).252 ،
( )2عبــد العــال ســالم مكــرم" ،المشــرتك اللفظــي يف الحقــل القــرآين"( ،ط ،2بيــروت :مؤسســة الرســالة،
1417هـ).23 ،
( )3إحسان عباس" ،تاريخ النقد األدبي عند العرب"( ،ط ،4بيروت :دار الثقافة1983 ،م).420،
( )4أحمد الربيدي" ،تفسير القرآن بالقرآن دراسة تىصيلية"( ،ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1428 ،هـ).7 ،
( )5ماجدة حسن" ،السياق القرآين والداللة المعجمية" ،المجلة الجامعة 2007( ،9م) .2 :تصرف.
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وقد ذكر العلماء وجوها عديدة لذلك :منها :بيان المجمل ،وتخصيص العام ،وتقييد
المطلق ،والجمع بين ما يتـوهم أنـه مختلـف ،وحمـل بعـض القـراءات علـى بعـض،
وغير ذلك.
وجامعه بيان األلفا ،والمعـاين واألسـاليب القرآنيـة مـن القـرآن الكـريم نفسـه(،)1
ومنه ما هو واضح ال ُيختلف فيه ،ومنه ما هـو موضـع اجتهـاد وتىويـل( ،)2وسيقتصـر
هـذا البحــث علـى األثــر الــذي تحدثـه القــرائن والســياقات المتصـلة هبــذا التفســير يف
توسيع الدالالت والمعاين وتكاملها.

ثانيًا :منزلة القرائن والسياقات يف تفسير القرآن بالقرآن:
للقرائن والسياقات أهمية بالغة ومنزلة كبيرة يف فهم المعـاين والـدالالت عمومـا،
ويف تفسير القرآن بالقرآن خصوصاز ذلك أن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه.
ولكن بالنظر للقرائن والسياقات القرآنية يف باب تفسير القرآن بالقرآن نجد أما يف
دالالهتا على مستويات يف حجيتها وقبولها ،فىقواها مـا كـان واضـح الداللـة ،واضـح
المعنى وال لبس فيه ،مثل تفسـير كلمـة (الطـارق) بــ(النجم الثاقـب) يف قولـه تعـالى:
ﱡﭐﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ[الطارق.]3 ،2 :
ثم ما صح بيانه من النبي  ،ثم يجتهد المجتهدون يف بيان القرآن بـالقرآن ،وكـل
يىخذ بقدر ما يعطيه اهلل من الفهم واالستيعاب لما يف القرآن مـن السـياقات والقـرائن
الدالة للمعاين ،وتتفاوت قـوة ذلـك بقـدر التفـاوت يف تعاضـد القـرائن والسـياقات يف
األمر نفسه.
( )1محمد حسين الـذهبي" ،التفسـير والمفسـرون"( ،القـاهرة :مكتبـة وهبـة) ،32/1 ،بسـمة بنـت عبـد اهلل
الكنهــل" ،التفســير بالبيــان المتصــل يف القــرآن الكــريم" (الريــاض :جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلسالمية ،كلية أصول الدين1439 ،هـ).10 ،
( )2مســاعد بــن ســليمان الطيــار" ،شــرح مقدمــة يف أصــول التفســير البــن تيميــة"( ،ط ،2الــدمام :دار ابــن
الجوزي1428 ،هـ).275 - 273 ،
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والقــرائن والســياقات منهــا اللفظــي ،ومنهــا الحــالي والمعنــوي العقلــي ،وهنــاك
تفاوت يف اعتبار النوعين يف هذا النوع من التفسير ،فما كان من اللفظـي فهـو ال شـك
أقوى حجية وأولى يف األخذ به ،ويىيت بعده مـا كـان مـن قبيـل الحـالي ثـم المعنـويز
ذلــك أن اللفظــي هــو قــرآن يف األصــل ،وإن َ
دخــل االجتهــاد يف الــربط بــين المواضــع
المختلفة ،بخالف الحالي والمعنوي فهما يعدان من خارج النص(.)1
وللقرائن والسياقات أولوية يف تفسير القرآن بالقرآنز ذلـك أن لهـا دور اا مهمـًا يف
تحديد الدالالت ويف إ هار العالقات والروابط بين الجمـل والرتاكيـب ،ويف اتسـاق
الك ـالم مــع أســلوبه وســياقاته المختلفــة  ،المرضــية عق ـالا ،والمتســقة مــع المعــاين
2

والمقاصد الكلية للقرآن الكريم وللدين اإلسالمي كله ،وهذه األولوية تىيت من كوما
لصــيقة بــالنص القــرآين يف األوجــه اللفظيــة ،ومــا كــان حالــه كــذلك فلــه األولويــة يف
بيان المعاين.
وإضافة لما سبق يمكن أن نقول بىن أهميـة القـرائن والسـياقات يف تفسـير القـرآن
بالقرآن تظهر أيضًا من خالل ما يلي:
1ــــ أمـــا تكشـــف مـــدلوالت األلفـــا ،والرتاكيـــب يف المســـتويات الموضـــعية
والموضــوعية والعموميــة ،وتعطــي تمــايز اا واضــحًا يف هــذه المســتوياتز أي بــين
المــدلوالت يف مســتوى الموضــع المتصــل والقريــب ويف مســتوى الموضــوع ويف
مستوى عموم النص القرآين كله من غير تعارض ،وهذا مـا يمكـن القـول بىنـه القيمـة
()3

الحضــورية لأللفــا ،والرتاكيــب  ،فمــثالا قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
( )1انظر :عبد اهلل صدقي عبد المنعم" ،أثر السياق يف تغيير دالالت األلفا ،الشرعية"( ،شاه علم  -ماليزيا:
جامعة المدينة العالميـة)90 ،ز وآالن سـمين مجيـد زنكنـة" ،العالقـات الدالليـة بـين ألفـا ،الطبيعـة يف
القرآن الكريم"( ،العراق1423 :هـ).15 ،
( )2الشــرع" ،القــرائن الدالليــة للمعنــى يف التعبيــر القــرآين"37 ،ز وزنكنــة" ،العالقــات الدالليــة بــين ألفــا،
الطبيعة يف القرآن الكريم".13 ،
( )3انظــر :زنكنــة" ،العالقــات الدالليــة بــين ألفــا ،الطبيعــة يف القــرآن الكــريم"13 ،ز وعزيــز ســليم علــي

=
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ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ[الشــورى ،]29:ذكــر
بعض المفسرين جواز احتمال أن يكون الجمع يف األرض قبل يوم القيامـة ،ولكـنهم
أنكروا هذا ،واستدلوا على اختيارهم بىن المفسرين أطبقوا على أن المراد الجمـع يف
المحشر ،وساقوا األدلة على أن الجمع هو يف يوم القيامة ،كقوله تعالى :ﱡﭐ ﳋ ﳌ
ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﱠ[آل عمـران ،]9 :وقولـه تعــالى :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ[آل عمـران ،]25:وقولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﭐ

[الكهف ،]99:وقولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ[التغـابن:
 .]9وعليه قالوا :إن جمعهم هو يف يوم الجمع ،أي :يوم القيامة(.)1
ولكــن بــالنظر يف قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ[الشـــورى ]29:نجـــد أنـــه قـــد تضـــمن مـــن
الدالالت ما يكفي للقول بىن المراد هو أن الجمع مطلق ،وليس محدد اا بيوم القيامةز
فسياق اآلية القريب يتكلم عن آيـات اهلل تعـالى ونعمـه علـى عبـاده يف الـدنيا ،ويـدلل
على قدرة اهلل المطلقة ،وهذا اهر يف أن داللة اآلية هي فيما يدل عليه سياقها ،ثم إن
قوله (إذا يشاء) قرينة لفظية واضحة الداللة على إطـالق المشـيئة اإللهيـة ،فهـو قـادر
على جمعهم يف أي وقت شـاء ،ويف أي مكـان شـاء مـن غيـر تقييـد( ،)2وكـذلك كلمـة
(دا َّبة) قرينة لفظية تـدل علـى مـا هـو أعـم مـن اإلنسـان الـذي هـو نـوع مـن الـدوابز
والمقصود أنه يقدر على جمـع كـل المخلوقـات إذا شـاء يف حـين أن السـياقات التـي
=

القريشي" ،البحث الداللي يف نظم الدرر للبقاعي"(2004م).175 ،

( )1محمد األمين الشـنقيطي" ،أضـواء البيـان يف إيضـاح القـرآن بـالقرآن"( ،بيـروت :دار الفكـر1995 ،م)،
263 ،260/2ز ومحمــد المكــي الناصــري" ،التيســير يف أحاديــث التفســير"( ،بيــروت :دار الغــرب
اإلسالمي1985 ،م).210/1 ،
( )2عبد اهلل بن عمر البيضاوي" ،أنوار التنزيل وأسرار التىويـل" .تحقيـق محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي،
(ط ،1بيروت :دار إحياء الرتاث العربي1418 ،هـ).82/5 ،
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اســتدل هبــا اآلخــرون محــدودة بجمــع النــاس فقــط ،ممــا يــدل علــى نــوع اخــتالف
يف السياقات.
وهذه الدالالت تىيت مع عدم إهمال الداللة األساسية للجمع ،التي كانت مدخالا
الستدالل القائلين بىن الجمع هو يف يوم القيامة ،وربما لم ينتبهوا للقرائن والسياقات
األخرى التي توضح أن الجمع المذكور يف اآليات األخرى المستدَ ل هبا من القائلين
أن الجمع هو يوم القيامة له مستويات وسياقات أخرى تتضح من اآليات.
 2ـ أما توسع المعطيات الداللية لالشتقاقات المختلفة لأللفـا ،مـن غيـر إهمـال
للــدالالت األساســية ،فاأللفــا ،لهــا دالالت معجميــة أساســية ولهــا دالالت ســياقية
أخرى ال ترجع بـالنقض علـى تلـك الـدالالت األساسـيةز بـل إن الداللـة المعجميـة
للفــظ هــي األســاس الــذي تــدور عليــه مــدلوالت اشــتقاقات ذلــك اللفــظ يف جميــع
مستوياهتا ولو من طرف خفي( ،)1والقرائن والسياقات تكشف تلك الروابط وتوسـع
مجال دالالهتا ،كما أن القرائن والسياقات توسع دالالت الجمل والرتاكيب أيضًا.
ومن التوسيع للمعنى والمدلول يف المستوى اللفظي اإلفـرادي مـا ورد عـن عـدد
مـــن المفســـرين يف قولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠﭐ

[ص ،]33 :حيث ذهبوا إلى أن المراد أنه ضرب سوقها وأعناقها ،أخذ اا مـن المعنـى
اللغـوي لكلمـة (مسـحًا)( ،)2يف حـين َّ
أن آخـرين قـالوا إن المـراد هـو أنـه مسـح علـى
أعناقها وسوقها بيده حبًا وتكرم اة لها ،قال الطربي" :هذا أشبه بتىويل اآلية" ،وسـاق
لها أدلة سياقية( ،)3وذكر الرازي أن األكثرين قالوا :بىن معناه أنه مسح السيف بسوقها
( )1الشرع" ،القرائن الداللية للمعنى يف التعبير القرآين".15 ،
( )2محمد بن جرير الطربي" ،جامع البيان عن تىويـل آي القـرآن" .تحقيـق :عبـد اهلل الرتكـي ،بالتعـاون مـع
مركز البحوث والدراسات اإلسـالمية بـدار هجـر( ،ط ،1الجيـزة :دار هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع
واإلعالن1422 ،هـ).86/20 ،
( )3الطربي" ،جامع البيان".87/20 ،
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وأعناقها ،أي :قطعها ،ثم قال بـىن هـذا المعنـى بعيـد ،بـل لقـد قـال بىمـا مـن المعـاين
السخيفة التي يردهـا العقـل والنقـل ،وذكـر أدلـة سـياقية وقـرائن تبـين أن المعنـى هـو
المسح بيده تكرمة لها ،وقال" :لـو كـان معنـى مسـح السـوق واألعنـاق قطعهـا لكـان
معنى قوله :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱠ[المائدة ]6:قطعهـا،
رأسه بالسيف فربما فهم منه ضرب العنـق،
وهذا مما ال يقوله عاقل ،بل لو قيل َ
مسح َ
أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم البتة من المسح العقر والذبح"(.)1
وهذا استدالل بالسياق والقرائن اللفظية يتضح بـه قـوة رأي القـائلين بـىن المعنـى
المسح باليد ،بخالف رأي اآلخرين الذين ال تسعفهم القرائن اللفظية والسياقية .وما
اعتمدوا عليـه مـن تىويـل لفظـة (عـن) يف قولـه (عـن ذكـر ربـي) ومـن إعـادة الضـمير
للشمس يف قوله (حتى توارت) ،فقد استوعبه القول اآلخر ببيـان متناسـق مـع العقـل
والمنطق( ،)2بل إن المذكور يعد من القرائن التي تؤيد المعنـى اآلخـرز فلفظـة (عـن)
تدل أن حب سليمان للخير إنما هـو عـن أمـر اهلل ،والضـمير يف (تـوارت) يعـود علـى
الصافنات الجيـاد فهـي أنسـب مـا يمكـن أن يعـود عليـه الضـمير مـن المـذكور ،وأمـا
الشــمس فلـــم يجـــر لهــا ذكـــر يف الســـياق( ،)3وقيــل إن الضـــمير يف (تـــوارت) عائـــد
على الشمس(.)4
ومــن التوســيع للمعنــى يف المســتوى الرتكيبــي ،مــثال :قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ[البقــرة ،]179:ففــي هــذه اآليــة
( )1محمد بن عمـر الفخـر الـرازي" ،مفـاتيح الغيـب أو التفسـير الكبيـر"( ،ط ،3بيـروت:دار إحيـاء الـرتاث
العربي1420 ،هـ).391/26 ،
( )2المراغي" ،تفسير المراغي".118/23 ،
( )3وهبة بن مصطفى الزحيلي" ،التفسـير المنيـر يف العقيـدة والشـريعة والمـنهج"( ،ط ،2دمشـق:دار الفكـر
المعاصر1418 ،هـ).198/23 ،
( )4الطربي" ،جامع البيان".87/20 ،
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مــدلوالت عــدة تضــمنتها هــذه الجملــة المــوجزة ،فاآليــة تضــمنت اإلشــادة بتشــريع
القصاص أو بالقصاص نفسه أو بكونه عدال ال يتجاوز غير القاتل ،فيكون بذلك فيـه
حياة للناس جميعًا ،وجعلت الحياة الناتجة عنه من أعظم الحياةز حيث جاءت لفظة
(حيــاة) نكــرة إلرادة التعظــيم ،ودل لفــظ (القصــاص) بتعريــف الجــنس علــى عمــوم
القصاص يف القتل وفيمـا دونـه مـن الجراحـات وغيرهـا( ،)1بـل إن هنـاك مـن قـال إن
المراد بالحياة هي حياة الدنيا وحياة اآلخرة كذلك"(.)2
ومــن هــذا نعــرف كيــف أن القــرائن والســياقات توســع الداللـة ،بحيــث ال تجعــل
األلفا ،والرتاكيـب تقـف عنـد حـدود المعـاين المعجميـة فقـط ،فالمعـاين المعجميـة
ليسـت عائقـا عـن التوسـع يف المعـاين والــدالالت .وسـيىيت مزيـد بيـان لهـذا األمــر يف
المبحث الخاص بتوسيع وتضييق الدالالت والمعاين.
 3ـ أمــا تثمــر يف عمليــة الرتجــيح بــين األقــوال والمعــاين كــذلك ،وهــذا يمكــن
مالحظته من المثال السابق المذكور يف النقطة السابقة ،فباإلضافة إلى االستفادة مـن
(الم ْسـح) المـذكور نسـتطيع أن نقـول أيضـا إن
القرائن والسياقات يف توسـيع مفهـوم َ
القرائن والسياقات رجحت المعنى القائل بىن المسح يف اآلية يقصد به المسـح باليـد
تكرمة ومحبة .واألمثلة يف هذا كثيرة.

***

( )1محيي الدين الدرويش" ،إعراب القرآن وبيانه"( ،ط ،4حمص:دار اإلرشاد للشـئون الجامعيـة ،دمشـق
 بيروت:دار اليمامة ،دمشق -بيروت:دار ابن كثير1415 ،هـ).255 ،254/1 ،( )2أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي" ،إرشاد العقل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم"،
(بيروت:دار إحياء الرتاث العربي).196/1 ،
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املبحث األول
أثر القرائن والسياقات يف توسيع املعنى وتضييقه
يف تفسري القرآن بالقرآن
الشك أن القرآن الكريم فيه من المعاين والدالالت ما يتسع للمسـتجداتز ذلـك
أنه الكتاب المهيمن على كل الكتب ،ومقتضى هذا أنه جمع يف طياته كل ما تحتاجـه
الشـريعة الخاتمــة مـن المعــاين والـدالالت ،ففــي القـرآن الكــريم الكثيـر مــن المعــاين
والدالالت التـي تسـتخرج بـالنظر واالسـتنباط( .)1ممـا يـدل لمقصـد التـدبر والـتفهم
الذي دعا إليه القرآن صراحة يف أكثر من موضع ،ومما يشير إلى أن يف القـرآن مجـا ا
ال
للحركــة الدالليــة توســيعًا وتضــييقًا ،ولكنهــا مرتبطــة بقواعــد وضــوابط البــد مــن
إحكامها ،وفهم موارد إعمالها وإهمالها ،وإحكام موارد الرتجيح والجمـع ،ومعرفـة
أساليب ومقامات الخطاب القرآين.
ونســتطيع يف هــذا المجــال أن نلحــظ العديــد مــن معطيــات التوســيع والتضــييق يف
المعاين والدالالت القرآنية ،كما يمكن أن تكـون مـوارد توسـيع المعـاين والـدالالت
هـي نفسـها مــوارد لتضـييق المعــاين والـدالالت ،وتحديــد الجانـب الــذي يرمـي إليــه
النص القرآين من ذلك تتعاضد فيـه القـرائن والسـياقات ،والبـد فيـه مـن هـور وجـه
مرضي شرعًا وعقالا.
االستدالل على نحو ْ
ومن موارد التوسيع والتضييق للمعاين والمدلوالت ،ما يأت :
 1ـ توسـع داللـة اللفـظ مـن مسـتويات الداللـة الوضـعية أو العرفيـة إلـى مسـتوى
داللي قرآين شرعي أوسع ،مع مراعاة المعنى الداللي األصلي" ،ومما جاء يف الشرع
من هذا الباب :لفظ اإلسالم واإليمان ،حيث توسـع مـن مسـتوى إسـالم االستسـالم
( )1أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي" ،الصــاحبي يف فقــه اللغــة العربيــة"( ،ط ،1بيــروت:دار الكتــب
العلمية1997 ،م).46 ،45 ،
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والتصديق إلى مستويات ترتبط بمقتضيات عديدة ،ولفظ الصالة توسع إلـى الصـالة
المعروفــة ،وأصــله يف اللغــة :الــدعاء ،وأبقــى القــرآن علــى مثــل هــذه الداللــة يف قولــه
تعــــالى :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ[التوبة ،]103 :وكذلك الصيام ،أصل معناه :اإلمساك .ثـم
زادت الشــريعة النيــة ،وحظــرت األكــل والمباشــرة ،وغيــر ذلــك مــن شــرائع الصــوم،
وكذلك الحج ،لم يكن عندهم فيه غير القصد .ثم زادت الشريعة َما زادته من شرائط
الحــج وشــعائره .ومثلهــا الزكــاة كــان يعــرف لهــا معنــى النمــاء ،ثــم زاد الشــرع فيــه
ما زاد"(.)1
فن ْقل األلفا ،إلى مستويات داللية أوسع هنا كان مـع عـدم إهمـال أصـل المعـاين
الوضعية اللغوية ،ويظهر ذلك بالقرائن يف مواضعها.
 2ـ توليد المعاين والدالالت من خـالل االشـتقاق اللفظـي ،فمـثال كلمـة :منـافق،
وكافر ،وفاسق وغيرها كان لها دالالت وضعية محدودة ،وجاء القرآن لهـا بـدالالت
أوسع لم تكن تعرف يف االستعمال اللغوي قبل ذلك(.)2
 3ـ قصد التعميم أو التخصيص ،فمن التوسـيع للمعنـى يف هـذا ذكـر الخـاص مـع
إرادة العموم ،لقرينةز كقوله تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠﭐ

[الطالق ،]1:فافتتح الخطاب بالنبي  ،والمراد بذلك سائر َمن يملك الطالق(.)3
ومن التضييق للداللة ذكر العام مع إرادة الخصوص ،لقرينة ،كما يف قوله تعالى:ﭐ
ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
( )1ابن فارس" ،الصاحبي يف فقه اللغة العربية"46 ،45 ،ز والصالح" ،التطور الـداللي يف العربيـة يف ضـوء
علم اللغة الحديث" .مجلة الدراسات االجتماعية 2003( ،15م).79/
( )2الصالح" ،التطور الداللي يف العربية يف ضوء علم اللغة الحديث".79 ،
( )3محمد بـن عبـد اهلل الزركشـي" ،الربهـان يف علـوم القـرآن" .تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم( ،ط،1
بيروت:دار المعرفة1957 ،م).218/2 ،
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ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ ﭐ[آل عمران ،]173:فـ(الناس) هنا عموم يراد به
الخصوص ،والقرينة على إرادة الخصوص هي" :ألن القائلين غير المقول لهم"،
فالمؤكد هنا أن المقول لهم هم بعض الناس ،والمقول عنهم هم بعض الناس،
والقائلون هم بعض الناس ،ويف هذا تضييق لمعنى كلمة (الناس) يف الحالين ،وإذا
كان لفظ (الناس) يدل على شمول العموم بالوضع فإن الداللة السياقية هنا تقدَّ م يف
اقتضاء داللة الخصوص ،وتعضدها القرينة العقلية( ،)1وأسباب النزول التي دلت
لذلك أيضًا( .)2ويف اختيار لفظ (الناس) عنصر إدها  ،وإضافة داللية إيحائية
متمثلة يف محاولة إشاعة الفكرة والرأي وتصور الغلبة(.)3
ومثل هذا أيضًا يف سورة آل عمران ،جاء قوله تعالى :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ[آل عمران .]45:وكذلك يف قوله تعالى :ﱡﭐﱓ
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ[آل عمران ،]39:فاآليتان فيهما لفظ
(المالئكة) يدل على الجمع ،فهل كل المالئكة تكلمت مع مريم وزكريا ،يف قصة
مريم جاء ما يخصص الداللة بىحد المالئكة وهو جربيل يف قوله تعالى :ﱡﭐﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [مريم ،]17:وقد
ﭐ

ذكر ذلك عدد من المفسرين( ،)4وأما مع زكريا فإن قوله (فنادته المالئكة) يحتمل أن

( )1الزركشي" ،الربهان يف علوم القرآن".273 ،220/2 ،
( )2مقبل بـن هـادي الـوادعي" ،الصـحيح المسـند مـن أسـباب النـزول"( ،ط ،4القـاهرة:مكتبـة ابـن تيميـة،
1408هـ) ،57 ،قال:ويصح الحديث ،والحمد هلل.
( )3محمــد جعفــر العارضــي" ،الداللــة النفســية لأللفــا ،يف القــرآن الكــريم"( ،بغــداد:جامعــة القادســية،
2002م).148 ،
( )4انظــر:الفخــر الــرازي" ،مفــاتيح الغيــب أو التفســير الكبيــر"221/8 ،ز والمراغــي" ،تفســير المراغــي"،
.154/3
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ِ
المنادي م َلكا واحد اا ،ويكون توجيه ذلك أنه عام أريد به الخصوص ،ويحتمل
يكون
أن يكون تكون كلمة (المالئكة) مراد اا هبا جمعًا منهم قصد اا للعموم ،ويكون ذلك
من كمال عناية اهلل تعالى بعباده أن ألقى إليه بالبشرى عدد كبير من المالئكة ال واحد
منهم ،وهو أيضًا ما يناسب االستعمال األ هر ،وبقرينة تىنيث الفعل مع الجماعة يف
لغة العرب كما يف (فنادته) ،واهلل تعالى ذكر أن المالئكة نادته ،فيحمل الكالم على
الظاهر(.)1
ومــن تضــييق المعنــى مــا يف قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱠ [النصر " ،]2 :فالمراد هنا :ورأيت ناسـًا كثيـرين أو ورأيـت العـرب،
وليس المقصـود كـل النـاس ،بداللـة الواقـع المشـاهد (الحـال) ،والـالم يف (النـاس)
لالستغراق العريف "(.)2
ويلحق هبذا يف تضييق المعاين قصد التقييد ،فـ"إن وجد دليل علـى تقييـد المطلـق
صير إليه"(.)3
ومن تضييق المدلول يف هذا تبعًا للسياقات والقرائن قوله تعالى يف كفارة اليمين:
ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ

ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ[المائدة،]89 :
فالصيام يف هذه اآلية مطلق ،أي :فصيام أي ثالثة أيام تجزئه متتابعات أو متفرقات،
وهو كذلك عند الجمهور ،لكن روي يف قراءة (فصيام ثالثة أيام متتابعات)(،)4
( )1انظر:الطربي" ،جامع البيان"365/5 ،ز ومحمد مصطفى أبـو زهـرة" ،زهـرة التفاسـير"( ،القـاهرة:دار
الفكر العربي).1204/3 ،
( )2محمد الطاهر بن عاشور" ،التحرير والتنوير"( ،تونس:الدار التونسية للنشر1984 ،م).593/30 ،
( )3الزركشي" ،الربهان يف علوم القرآن".15/2 ،
( )4انظر:أحمد بن عمر األندرابي " ،اإليضاح يف القراءات"( ،العراق:كلية الرتبية للبنات2005 ،م).65 ،

103

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

فحمل الحنفية المطلق يف قراءة الجمهور على المقيد يف تلك القراءة وأوجبوا التتابع
يف صوم كفارة اليمين"( ،)1والقراءة وإن كانت شاذة فهي قرينة.
وأوضح من هذا ما حمل من المطلق على المقيد يف تحريم الدم ،ففي قوله
تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱠ[المائدة ،]3 :ففي هذه اآلية ورد تحريم
الدم مطلقًا ،وهذا يجعل كل الدماء محرمة ،ولكنه ورد مقيد اا يف قوله تعالى :ﱡﭐ ﲉ
ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﱠ

ﭐ[األنعام:

 ،]145فهذه اآلية تدل على تقييد الدم بالمسفوح فيحمل المطلق على المقيد الوارد
يف سورة المائدة على المقيد هنا .فيبقى تحريم الدم مقصور اا على المسفوح ،وهذا
من التقيد بالسياق الداخلي "(.)2
 4ـ حمــل المشــرتك علــى كــل معانيــه أو بعضــها ،فممــا يضــيق فيــه المعنــى مــن
المشـــــــرتك ،مـــــــا يف قولـــــــه تعـــــــالى :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵﱠ[البقــرة ،]223:فلفظــة (أ ننــى) فيــه مش ـرتكة بــين عــدة معــاين ،فتــىيت بمعنــى
(كيف) ،وتىيت بمعنى (من أين) ،ومنه قوله تعـالى :ﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ

ﳚ ﳛ ﳜﱠ [آل عمــران ،]37:فعلــى المعنــى األول يكــون المــراد ائتــوهن كيــف
شئتم ،وهذا ال يمنع أن يكون ذلك منصبا يف مكـان واحـد وهـو الفـرج ،وعلـى الثـاين
يكون المعنى ائتوهن مـن أيـن شـئتم وهـذا يجيـز إتيـامن مـن الـدبر ،وممـا يـرجح أن
( )1عبد المنعم" ،أثر السياق يف تغيير دالالت األلفا ،الشرعية".187 ،
( )2عبد المنعم" ،أثر السياق يف تغيير دالالت األلفا ،الشرعية"186 ،ز وابن عاشور" ،التحرير والتنـوير"،
.89/6
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المراد به "كيف" السياق فذكر فيـه كلمـة (الحـرث) وموضـع الحـرث واحـد ال غيـر
وهو الفرج( ،)1والحرث كناية عن الزرع وهو الولد وموضعه معلوم أنه الفرج.
ومما يتسع فيه معنى المشرتك ،ما يف قوله تعالى :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [النساء ،]3 :فقوله( :أال تعولوا) ذكروا
فيها عدة معاين ،هي :أن ال تميلوا عن الحق .وال تضلوا .وال تخونوا .وقالت فرقة
منهم الشافعي :معناه ال يكثر عيالكم .وهذا المعنى األخير رده جماعة من العلماء
بقرينة قوله تعالىَ ( :أ ْو َما َم َل َك ْت َأ ْي َما ُن ُك ْم) ،وبقرينة اللغة ،فقالوا :إن إباحة اإلماء فيه
أيضا تكثير للعيال ،فكيف يبيح تعدادهن مع وجود العلة نفسها؟ قالوا :وأما اللغة
فيقال :عال يعول ،وال يقال :عال يعيل ،ولكن للقائلين به قرائن تشهد له فمن اللغة
نقلوا أن العرب تقول :عال يعول ،بمعنى كثر عياله ،وعلى أنه من عال يعيل ،قرأ
طاووس( :أن ال ُتعيلوا) ( ،)2من أعال الرجل :إذا كثر عياله ،وهذه القراءة تعضده من
حيث المعنى .وجاء عن الشافعي معنى آخر وهو :أن ال تفتقروا ،ويؤيد ذلك قراءة
طلحة( :أن ال َتعيلوا) بفتح التاء ،أي :ال تفتقروا ،من ال َعيلة ،كقوله :ﱡﭐ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠﭐ

وخرج الزمخشري وغيره القولين
[التوبة ،]28 :وهذه قرائن تشهد للقول بذلك .ن

على الكناية ،وردوا على من أنكروا ذلك بما ذكرته هنا وبغيره"( .)3وال شك أن هذا
مما يتوسع فيه المعنى والداللة بسبب تلك القرائن ،ثم إنه ال يعارض المعاين
األخرى ،بل ليس هناك تعارض بين جميع المعاين يف نفس الوقت.
( )1عبد المنعم" ،أثر السياق يف تغيير دالالت األلفا ،الشرعية".190 ،
( )2الرازي" ،مفاتيح الغيب".490/9 ،
( )3أبو حيان محمـد بـن يوسـف األندلسـي" ،البحـر المحـيط يف التفسـير" .تحقيـق صـدقي محمـد جميـل،
(بيروت:دار الفكر1420 ،هـ).510 -508/3 ،

105

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

ومن التوسيع يف هذا أيضًا ما يف قوله تعالى :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱠ[الحج" ،]18 :من معاين السجود :الخضوع والطاعة،
فم ْن يستبعد أن يكون سجود هذه المخلوقات سجود اا على الحقيقة ،فليعترب السجود
َ
هنا للخضوع واالنقياد والطاعة ،كما تقول على إنسان متكرب :جاء ساجد اا يعني:
خاضعًا ذليالا ،ومنه قوله تعالى :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [فصلت ،)1(" ]11 :ويمكن
القول بىن لكل مخلوق سجود خاص به هو الذي عربت عنه اآلية ،ومن العلماء من
جعل داللة اآلية على سجود المخلوقات المذكورة هو داللة على القدر المشرتك
من المعنى ،وهو االنقياد( .)2والسياق يتسع لكل تلك المعاين.
()3

 5ـ اســتعمال الكنايــات  ،ومنــه قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﱠ [الصافات ،]97 :فالجحيم هنا هو جحيم معهود للمخـاطبين وهـو النـار
التي أوقدوها إلبراهيم  ،والـذي دل لـذلك هـو( :األلـف والـالم) يف (الجحـيم)،
فهي تدل على الكناية ،أي :يف جحيمه ،أي :يف جحيم ذلك البنيان"(.)4
ومنه قوله تعالى :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ[المدثر ،]5 ،4 :اختلف
المفسرون يف المراد من كل من لفظتي :الثياب ،و(فطهر) ،هل دلتا على الحقيقة
( )1الشعراوي" ،تفسير الشعراوي".9752/16 ،
( )2انظر:الزركشي" ،الربهان يف علوم القرآن".221/3 ،
( )3الكناية هي:إرادة الزم المعنى ،انظر:صبحي الصالح" ،مباحث يف علـوم القـرآن"( ،ط ،24بيـروت:دار
العلم للماليين2000 ،م).330،
( )4محمد بن أحمد القرطبي" ،الجامع ألحكام القرآن" .تحقيق أحمد الـربدوين وإبـراهيم أطفـيش( ،ط،2
القاهرة:دار الكتب المصرية1964 ،م).97/15 ،
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ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات؟ أم هما على الكناية؟ والمراد بالثوب:
البدن ،والطهارة عن المعنويات من معاصي وآثام ونحوها ،أم دلتا على الحقيقة
والكناية؟ ،والواقع يف السياق ما يشهد لحمل اللفظين على حقيقتهما ،وهو اآلية
الثانية (والرجز فاهجر) ،والقرينة هي أنه ينبغي الحمل على معنى التىسيس أولى من
الحمل على التىكيد ،فاآلية األولى تعني :طهارة الثوب ،والثانية :هجر الرجز ،وهي
المعاصي ،ويشهد لهذا أيضا قوله تعالى :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ [األنفال ،]11 :فهي واضحة الداللة
على التطهر والبعد عن الرجز(.)1
ومنه قوله تعـالى :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ[فصــــلت ،]34 :مــــن معـــــاين
(البين) القرب والبعد ،والوصل والهجر( ،)2ويف " رف (بينك وبينه) يصدق بـالبين
القريب والبين البعيد ،أعني مالزمة العداوة أو طروها .)3("..والسياق هنـا يتسـع ألن
نعمل البين يف اآلية على معنيين متضادين ،فنقول :فإذا الذي يصل بينك وبينه عداوة،
أو فــإذا الــذي يفــرق بينــك وبينــه عــداوةز ومؤداهمــا واحــد وهــو وجــود عــداوة،
واالستعمال مجازي.
ومــــن هــــذا البــــاب ،قولــــه تعــــالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱠ[البقرة ،]187 :فهـذه كنايـة عـن
( )1الشنقيطي" ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن".362 ،8:361 ،
( )2انظر:محمود بن أبي الحسن الغزنوي النيسابوري" ،باهر الربهان يف معـاين مشـكالت القـرآن" .تحقيـق
سعاد بابقي( ،مكة المكرمة:مركز تحقيق الرتاث بجامعة أم القرى1998 ،م).480/1 ،
( )3ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".293/24 ،
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"اشتمال كل واحد منهما على اآلخر"( ،)1وهو توسع يف معنى اللباس.
 6ـ تضييق المعاين والمدلوالت بقرينة عقلية أو بقرينة المقام ،ومثاله قوله تعالى:
ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ[النحــــــــــــــــل،]14 :
" مفهوم المخالفة منه أال يؤكل غير الطري ،لكن السياق بـين أن هـذا غيـر مـرادز ألن
ذلك جاء يف سياق االمتنان وال يراد به المنع من غيره"(.)2
 7ـ قصد التوسـيع أو التضـييق مـن خـالل الصـيغة المسـتعملة ،فمعلـوم أن داللـة
الفعل مغايرة لداللة االسم وداللة المصدر أو اسم الجنس أوسع ،وكذلك الحال يف
الجمل ،فقصد التوسـع والتضـييق للمـدلول تعـرب عنـه صـيغ األلفـا ،المسـتعملة(،)3
ومن أمثلة ذلـك قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ[النساء ،]4 :فكلمة (نحلـة) إذا قلنـا بىمـا مصـدر فعنـدها
تكون لها داللة تىكيدية لكلمة (وآتوا) ألما بمعناها ،وإذا قلنا بىما حال فعندها تكون
لهــا داللــة زائــدة وهــي اإلعطــاء عــن طيــب نفــس ،فالداللــة التىكيديــة تضــيق المعنــى
والداللة الحالية تؤسس لمعنى أوسع(.)4
ومن هذا قوله تعالى :ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ
ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱠﭐ

[الزمر ،]10 :حيث " عدل عن التعبير بضمير الخطاب بىن يقال :لكم يف الدنيا
حسنة ،إلى اإلتيان باسم الموصول الظاهر وهو الذين أحسنوا ليشمل المخاطبين
( )1الدرويش" ،إعراب القرآن وبيانه".272/1 ،
( )2عبد المنعم" ،أثر السياق يف تغيير دالالت األلفا ،الشرعية".199 ،
( )3انظر:الزركشي" ،الربهان يف علوم القرآن".72/4 ،
( )4انظر:العمادي" ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم".143/2 ،
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وغيرهم ممن ثبتت له هذه الصلة .وذلك يف معنى :اتقوا ربكم لتكونوا محسنين فإن
للذين أحسنوا حسنة عظيمة فكونوا منهم "(.)1
 8ـ ومن التوسيع للمعنى ما يسمى (التضمين) وفيه تعبير عن معنى بلفظ يقتضـيه
تضمنا وليس أصالة لداللة ،والتضمين "أن يضمن الفعل أو الوصـف معنـى فعـل أو
وصـف آخــر ويشـار إلــى المعنــى المضـمن بــذكر مـا هــو مــن متعلقاتـه مــن حــرف أو
()2

معمول فيحصل يف الجملة معنيان"  ،ومن ذلك قوله تعـالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱠ[البقــرة ،]187 :التضــمين هنــا يــدل عليــه لفــظ:
(إلى) "ألنه ال يقال :رفثـت إلـى المـرأة ،لكـن لمـا كـان بمعنـى اإلفضـاء سـا ذلـك،
ويف قولـــــــه  :ﭐﱡ ﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇﱠﭐ[الشورى" ،]25 :جاء بـ(عن)ز ألنه ضمن التوبة معنى العفو والصفح"(.)3
وهنا ال بد من مالحظة أن هذا التوسع الداللي ال يعني أنه مقبول مطلقاز إذ ال بـد
مــن أن تكــون الســياقات والقــرائن واضــحة ــاهرة الداللــة ،وأن تبنــى علــى قواعــد
منهجيةَّ ،
وأال تتجاوز الحقائق الشرعية التي تثبت داللة من الـدالالت ،وهـذه قاعـدة
من قواعد التفسير المقبول المس َّلم هبا.
ومن أحسن الكالم يف هذا الباب كالم ابن عاشور ،حيث يقول" :إن نظـم القـرآن
مبني على وفرة اإلفادة وتعدد الداللة ،فجمل القـرآن لهـا داللتهـا الوضـعية الرتكيبيـة
التي يشاركها فيها الكالم العربي كله ،ولها داللتها البالغية التي يشاركها يف مجملهـا
( )1ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".353/23 ،
( )2ابــن عاشــور" ،التحريــر والتنــوير"123/1 ،ز ومحمــد نــديم فاضــل" ،التضــمين النحــوي يف القــرآن
الكريم"( ،ط ،1المدينة المنورة:دار الزمان1426:هـ).22/1 ،
( )3الزركشي" ،الربهان يف علوم القرآن" 339/3 ،بتصرف يسير.
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كالم البلغاء وال يصل شيء من كالمهم إلى مبلغ بالغتها .ولها داللتها المطوية وهي
داللة ما يذكر على ما يقدر اعتماد اا على القرينة ..ولها داللة مواقع جمله بحسـب مـا
قبلها وما بعدها"(.)1
ثم إن النا ر يف أساليب القرآن الكريم يمكن له أن يستخرج ألوانا أخرى يف سياق
ما ذكرت يف بحثي هذا ،فالقرآن الكريم معين ال ينضب وبحر ال ينفد.

***

( )1ابن عاشور" ،التحرير والتنوير" ،110/1 ،باختصار.
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املبحث الثاني
أثر تكامل القرائن والسياقات يف بيان املعاني
يف تفسري القرآن بالقرآن
بعضــه مــع بعــض مطلقــاز وإن هــر
القــرآن الكــريم كتــاب ال يمكــن أن يتعــارض ُ
لشخص ما مثل ذلك ،فإنه يرجع إلى فهم الشخص وليس إلى القرآن ،فاهلل تعالى قـد
زكـــى كتابـــه مـــن هـــذا االخـــتالف والتعـــارض فقـــال :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ[النســاء ،]82:والحــض
على التدبر ينبئ بىن التدبر السليم ينفي االختالف الذي قد يظهر لصاحب النظر غيـر
المتعمقز ونفي االختالف هـو أصـال خطـاب للمتـدبرين بحـق .ومـن هنـا نقـول بـىن
القرآن الكريم سياقات متكاملة ،والتكامل يعني أمرين:
األول :أنه ليس هناك اختالف وال تفاوت وال تناقض.
والثاين :أن هناك تواصالا واتساقًا وتكميالا والتكامل يكون يف المعاين والدالالت
ويف األلفا ،والتعبير ،فمعانيه يكمل بعضها بعضا ،وبالغته متسـقة الكفـاءة مـن أولـه
إلى آخره ال تفاوت فيها.
ومما يدل لذلك التكامل قوله تعالى :ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻﱠ [الزمر ،]23 :قال ابن عطية" :وقولهُ ( :متَشابِهًا) معناه :مستويًا ال تناقض فيه

وال تدافع"( ،)1وقال القرطبي(" :متشاهبا) يشبه بعضه بعضا يف الحسن والحكمة
ويصدق بعضه بعضًا ،ليس فيه تناقض وال اختالف"( .)2وقال أبو السعود" :معناه
( )1عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي" ،المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز" .تحقيق عبد السالم
عبد الشايف( ،ط ،1بيروت:دار الكتب العلمية1422 ،هـ).527/4 ،
( )2القرطبي" ،الجامع ألحكام القرآن".249/15 ،
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ِ
وجزالة النظم وحقية
بعضها بعضًا يف صحة المعنى
متشاب ُه األجزاء أي :يشبه ُ
المدلول"( .)1وقال ابن سعدي" :متشاهبا يف الحسن واالئتالف وعدم االختالف،
بوجه من الوجوه .حتى إنه كلما تدبره المتدبر ،وتفكر فيه المتفكر ،رأى من اتفاقه،
حتى يف معانيه الغامضة ،ما يبهر النا رين"(.)2
وهذا التكامل يف القرآن الكريم كان وال يزال مسـ َّلمًا بـه عنـد مـن اشـتغل بـالنص
القرآين الكريم ،وربما َعرب عنه البعض بالتناسب أو المناسبات( ،)3وربما أطلـق عليـه
آخــرون :الـنَّ ْظم( ،)4أو الســياق( )5أو الوحــدة الموضــوعية ،والمقصــود يف النهايــة هــو
تكامــل القــرآن يف معانيــه ودالالتــه ،وهــذا التكامــل إنمــا يــربز مــن خــالل الس ـياقات
والقرائن التي هي عبارة عن روابط وعالقات بين مكونات التعبيـر القـرآين ،ويتجلـى
عن ذلك الخطاب القرآين متماسكا متناسقا من أوله إلى آخره ،مع اعتقاد أنـه مـرتابط
متناسق وإن لم تظهر وجه المناسبات بين اآليات والسور.
ومعرفة التكامل وبيانه أمـر دقيـق يف بعـض مسـتوياته ولـذلك فـإن بعـض العلمـاء
َ
القول به بإطالق على التك ُّلف يف تطلب وجوه المناسبات يف القرآنز ذلك ألن
حمل
القرآن نزل علـى حـوادث وأسـباب مختلفـة ومتفرقـة( .)6وهـذا التكلـف قـد يقـع فيـه
البعض بالفعلز عندما ال تكون المناسبات والدالئل اهرة أو يكون فيهـا إغـراب ال
قاعدة له ،وعليه فيمكن اعتبار التحذير من التكلف ضابطًا جيـد اا يف هـذا البـاب ،فـال
يصلح التكلف يف إنشاء الروابط وبيان العالقات ،وإنما يكون التكامل فيما هو اهر
( )1العمادي" ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم".8/2 ،
( )2عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي" ،تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان" .تحقيق عبـد الـرحمن
اللويحق( ،ط ،1بيروت:مؤسسة الرسالة1420 ،هـ).723 ،
( )3الزركشي" ،الربهان يف علوم القرآن".37/1 ،
( )4انظر:الشرع" ،القرائن الداللية للمعنى يف التعبير القرآين".17 ،
( )5كما هو عند المحدَ ثين ،انظر:الشرع" ،القرائن الداللية للمعنى يف التعبير القرآين".107 ،
( )6محمد بن علي الشوكاين" ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"( ،ط ،1دمشق
 -بيروت:دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب1414 ،هـ).159/1 ،
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أو تتضــح مالبســاته وتؤيــده القــرائن والســياقات وال يتعــارض مــع المقاصــد العامــة
للقرآن الكريم ومقاصد الشرع والدين ومنهج السلف يف فهم النصوص.
والخطى الذي يىيت يف بيان السياقات القرآنية وتىويالهتا مرجعه إلـى اعتمـاد بعـض
القــرائن دون بعــض( ،)1وإلــى التفريــق بــين أجــزاء الكــالم يف الســياق الواحــد أو يف
السياقات المختلفة التي ترتبط به ،وإلـى االكتفـاء بظـاهر الكـالم وصـحة مقتضـاه يف
العربية دون مراعاة المقاصد واألحوال والمقام والسياقات(.)2
وبناء عليه فيمكن أن نقول بىن تكامل القرائن والسياقات يكون ِو ْفق الوجوه اآلتية:
أ) تكامل بين السياقات المختلفة ،وهي سياقات متقاربة ومتباعدة ،يف الموضـوع
والموضع والمقام ،ومن صور هذا التكامل:
1ـ تكامل على مستوى السياق القرآين كله يف العموم ،وهـو يـنعكس علـى النظـرة
الشاملة التي يقوم عليهـا اإلدراك السـليم يف فهـم القـرآن الكـريم ،ويمكـن لنـا هنـا أن
نســتدل علــى هــذا المعنــى بقولــه تعــالى :ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ــــن ُأ ُّم
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ[آل عمـــــران ،]7 :فقولـــــهُ :
(هـ َّ
ا ْلكِ ِ
تاب) يعنـي" :أصـله ،يـرد إليهـا غيرهـا ،والقيـاس أمهـات فـىفرد علـى تىويـل كـل
واحدة ،أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة"(.)3
فهذه اآليات متكامالت كـىمن آيـة واحـدة ،وهـن المرجـع لغيـرهن مـن اآليـات،
وهــن األصــل الــذي "يحمــل المتشــابه عليــه ،ويخـ نـرج بتخــريج َال يناقضــه"( .)4ومنــه
"سميت سورة الفاتحة (أ نم الكتاب وأم القرآن) ألما أصل معانيه"( ،)5وتحتوي على
( )1عبد المنعم" ،السياق يف تغيير دالالت األلفا ،الشرعية".90 ،
( )2عبد المنعم" ،السياق يف تغيير دالالت األلفا ،الشرعية".74 ،
( )3البيضاوي" ،أنوار التنزيل وأسرار التىويل".6/2 ،
( )4أبو زهرة" ،زهرة التفاسير".2:1109 ،
( )5محمود بن أبي الحسن الغزنوي النيسابوري" ،إيجاز البيان عن معاين القرآن" .تحقيق حنيف بن حسـن
القاسمي( ،بيروت:دار الغرب اإلسالمي1415 ،هـ).62/1 ،
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أنواع مقاصده وجملة معانيه( ،)1وسائر السور بعدها إنمـا هـي تفصـيالت لمـا أجمـل
فيها ومعانيها تبع لمعانيها وسياقاهتا خادمة لسياقها.
وهبذا المعنى ال نحتاج إلى تمثيل لكيفيـة ذلـك التكامـل العـام يف السـياق القـرآين
كلــهز ألن المقصــود هنــا هــو تكامــل المبــادم العامــة والمفــاهيم الكليــةز إمــا بتكــرار
فحواها والتىكيد عليها أو بتفصيل جوانب من تلك المبادم والمفاهيم ،أو بالتىسيس
عليها ،ونحو ذلك.
 2ـ تكامل بين السياقات يف اتساق الدالالت اللفظيـةز بحيـث ال تختلـف دالالت
األلفا ،وإن تباعدت السياقات ،وهذا كثير يف القرآن الكريم ،ومـن ذلـك مـثال :لفـظ
(الخوض) فهو يف النص القرآين كثير اا ما يقرتن باللعب ،ويدل على الشروع فيما ُيـذ نم
الشــروع فيــه ،كمــا يف قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱠ[التوبــة،]69 :
بدليل القرينة السياقية المتىخرة المتصـلة يف قولـه تعـالى مـن اآليـة نفسـها :ﱡﭐ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ ،وكمــــــــا يف
قوله تعالى :ﱡﭐ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ[األنعام ،]91 :وقولـه تعـالى:
ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ[الزخــــــــرف،]83 :
وقوله :ﱡﭐ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﱠ[المدثر ،]45:وقولـه :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﱠ[الطور.]12 :
ويلحـظ أن أغلــب اآليــات القرآنيــة التــي وردت فيهــا هــذه اللفظــة أن لهــا المعنــى
نفسه ،وهو المشي واالنغماس يف طرق غير جادة وصحيحة ،واالبتعاد عن الحق.
ومثــل هــذا أيضــًا يف لفــظ الخالفــة واالســتخالف ،ولفــظ اللعــب واللهــو ،ولفــظ
الظلــم ،وحصــر األلفــا ،التــي تــربز فيهــا تلــك الــدالالت التكامليــة يف المواضــع
والسياقات المختلفة يطول.
( )1ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".13/1 ،
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 3ـ التكامل من خـالل تكـرار بعـض الجمـل والسـياقات والمعـاين ،خصوصـا يف
القصص القرآينز حيث تتكرر الصور واألحداث ،بل قد تتكـرر الصـور ذاهتـا ،وهـذا
التكرار إنما هو لتكميل الصـور يف اهرهـا ومعناهـا ،حتـى إمـا لتتجسـد يف الحـدس
تجسد اا ،ثم إن هذا التكرار " يؤ ندى و يفة حيوية ،يف إبراز جوانـب ال يمكـن إبرازهـا
ومرة ،لكي تحمـل يف
مرة ن
على وجه واحد من وجوه النظم ،بل ال بدن أن تعاد العبارة ،ن
ن
مشخصات المشهد ،وإن كانت كل عبارة منها تعطى صورة مقاربة
كل مرة بعضا من
للمشهد كله "(.)1
 4ـ التكامل من حيثيات متعددة ،بحيث يتصل سياق بسياق آخر بوجه من الوجوه
إما موضوعًا أو مقامًا وحا ا
ال أو يف مستوى داللي معين أو بحيث يوصل كل سياق
إلى السياق اآلخر ،وهذا قد يكون يف سياق واحد ،أو بين السور ،أو بين
الموضوعات المختلفة يف السورة ،فمثال عند قوله تعالى :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠﭐ

[البقرة ،]60 :المناسبة بين هذه اآلية وما قبلها وما بعدها هو التذكير بنعمة اهلل على
بني إسرائيل وداللتهم على التوحيد(.)2

ومثال عنـد قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﱠ[الزمـر:
 ،]73المناسبة هي أنه " لما ذكر أحوال الكافرين ،أتبعه أحوال أضدادهم "(.)3
وهكذا نجد أن مثل هذه المناسبات واضحة اهرة ،وحتى بين سـورة وسـورة أو
بين مواضيعها ومحاورها ،فهناك صـلة بـين القضـايا الدعويـة والرتبويـة والتشـريعية،
( )1انظر:عبد الكريم يونس الخطيب" ،التفسير القرآين للقرآن"( ،القاهرة:دار الفكر العربي).100/10 ،
( )2إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي" ،نظـم الـدرر يف تناسـب اآليـات والسـور"( ،القـاهرة:دار الكتـاب العربــي)،
.403/1
( )3البقاعي" ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور".567/16 ،
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وهكذا ال يمكن فصل سياق عن سياق آخر فصالا كليًا.
وممــا يتضــح فيــه التكامــل بــين ســياقات مختلفــة ،التكامــل يف حيثيــات الحريــة
والمسؤولية ،فقد جاءت يف ذلك آيات عديـدة تتكامـل فيمـا بينهـا مـع ُبعـد السـياقات
واختالفهــــا ،فمــــثال قولــــه تعــــالى :ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﱠﭐ
[البقـــرة ،]256 :يتعـــزز معنـــاه بقولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﱠﭐ

[المائدة ،]1:حيث التكليف هنا إنما هو للمؤمنين الذي قـد اختـاروا اإليمـان بحريـة
تامــة ،ويعــزز ذلــك المعنــى أيضــا قولــه تعــالى:ﭐﱡﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ[النحــــل ،]111 :وهــــو
واضح يف أن المسؤولية ذاتية.
ومما يتضح فيه التناسب بين سياقات مختلفة أيضًا التكامل بين سـوريت الشـمس
والليــل ،فهمــا تتحــدثان عــن موضــوع تزكيــة الــنفس والمعــاين يف الســورتين واضــحة
التناسب .واألمثلة يف هذا كثيرة.
ب) تناسب داخل السياق الواحد ،ويمكن أن نعرض من صوره ما يىيت:
 1ـ تناسب بين الصيغ والدالالت والمعاين :ويلمح يف هذا البـاب مناسـبة الصـيغ
للمستويات الداللية المقصودة يف السياق ،فمثال إذا أراد الداللة علـى ثبـوت أمـر دل
عليه بالجملة األسمية ،وإذا أراد داللة التجدد دل عليه بجملة فعلية ،وإذا أراد الجمع
بين الحركة والثبات أو المبالغة دل بالمصدر ،وهكذا.
ومن أمثلة هذه الصـورة قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ[آل عمران ،]3 :فهذه الجملة فيها تكامل داللي بـين
اللفظ والمعنى ،فالصيغ المعـرب هبـا لهـا دالالت أبـرزت معـاين ال تظهـر يف اسـتعمال
َ
القـرآن ،ع نبـر عنـه باسـم الجـنس إيـذانًا بكمـال
غيرها ،فـ"(ن ََّز َل َع َل ْي َك الكتـاب) أي:
ِ
اسم
كماالت الجنس كىنه هو
تفوقه على بقية األفراد يف حيازة
ُ
ُّ
الحقيق بىن ُيط َل َق عليه ُ
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ِ
التـوراة واإلنجيـل"( ،)1والمقـام
التصريح باسـمي
الكتاب دون ما عداه ،كما يلوح به
ُ
هنــا يف اإلشــادة برســالة محمــد  وبكتابــه وبــىن هــذا الكتــاب مهــيمن علــى غيــره
من الكتب.
ومــن ذلــك قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ[محمــد،]8 :
ـم) ،وعـن ضـالل األعمـال
فـ"التعبيـر عـن الـتنعس والخسـران ،بالمصـدر ( َف َت ْعسـًا َل ُه ْ
(و َأ َض َّل َأ ْعما َل ُه ْم) يف هذا مـا يشـير إلـى أن الـتنعس والبـوار والخسـران ،صـفة
بالفعل َ
مالزمة لهم ،مسـتولية علـى كيـامم كلـه ،يف أقـوالهم وأفعـالهم ،وا ماديـات حيـاهتم
ومعنوياهتا ..فالمصدر يجمع كل معاين األحداث المشتقة منه"(.)2
ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ[األنفـــــــــال،]47 :
"ألن البطر والرياء شـىمم دائمـًا فع نبـر عنهمـا القـرآن بالمصـدر ،الـذي يفيـد الثبـوت
واالستمرار ،وأما الصدن عن سبيل اهلل ،فهو أمر جدن عليهم بعد هور النبـي فع نبـر عنـه
(و َي ُصدُّ َ
ون َع ْن َسبِي ِل اهللِ) "(.)3
بالفعل ،الذي يفيد الحدوث والتجددَ :
ومن هذا قوله تعالى :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠﭐ

[المائدة ،]1:فـ" الحق يخاطب المؤمنين باالسم الموصول ،ولم يقل :يا أيها
المؤمنونز وهذا يدل على أن اإليمان ليس أمر اا عابر اا يمر باإلنسان فرتة من الزمن..
ولكن اإليمان يتجدد بتجدد الفعل حتى ينفذ المؤمن األحكام التي جاء هبا العقد
اإليماين "(.)4
( )1العمادي" ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم".4/2 ،
( )2الخطيب" ،التفسير القرآين للقرآن".321/13 ،
( )3الخطيب" ،التفسير القرآين للقرآن".630/5 ،
( )4الشعراوي" ،تفسير الشعراوي" ،2888/5 ،بتصرف يسير.
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ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

بـ(و َج َع َل الليل
ﱞﱟﱠﭐ[األنعام ،]96 :فجاء "باالسم ليعطي صفة الثبوت ،ثم جاء َ
َس َكنًا) ليعطي صفة الحدوث بعد وجود المتع نلق"(.)1
ومنه قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ[األعـراف " ،]68 :وإنَّمـا جـيء
ِ
ِ
ـن هـذا حا ُلـه ال يحـوم
بالجملة االسمية داللة على الثبات واالستمرار وإيـذانًا بـىن َم ْ
ِ
السفاهة والكذب "( ،)2وأمثلة هذا كثيرة.
حو َله شائب ُة
 2ـ تكامل سـياق المقـال وسـياق الحـال ،كمـا يف قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱠ[الــدخان ،]49 :المــراد بـــ(ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َك ِ
يم) :الــذليل الحقيــر،
ــر ُ
فبالنظر إلى سياق المقال نجده سياق ذم ووعيد ،وهذا ما تـوحي بـه القـرائن اللفظيـة
المتصلة بالخطاب من سياق اآلية ،أمـا لـو نظرنـا إلـى سـياق الحـال متمـثال يف سـبب
النزول ،لوجدناه يشهد لذلك أيضًا ،فقد حدث أن :لقي النبي  أبا جهل ،فقال أبـو
جهل :لقد علمت أين أمنع أهل البطحاء ،وأنا العزيز الكريم قـال فقتلـه اهلل يـوم بـدر،
وأذله وعيره بكلمته ،ونـزل فيـه :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ( ،)3فتضـافر
على بيان المراد سياق النص ،وسياق الحال(.)4
وقد أنكر العلماء على من أغفل سياق الحال وأعمل سياق المقال وحده يف نحو
قوله تعالى :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ[األنعام:
( )1الشعراوي" ،تفسير الشعراوي".3811/6 ،
( )2العمادي" ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم".238/3 ،
( )3الطربي" ،جامع البيان".61/21 ،
( )4عبد المنعم" ،أثر السياق يف تغيير دالالت األلفا ،الشرعية".75 ،
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 ،]145حيث إن األخذ بداللة سياق النص من غير نظر إلى سياق المقام وما يشمله
من قرائن :كعدم تطرق النسخ إليها ،يفضي إلى القول بتحليل الحشرات
والقاذورات(.)1
 3ـ تكامـل األلفــا ،مـع الســياقات والمقامـات ،ويف هـذا الجانــب نجـد أن داللــة
الكلمة يف القرآن الكريم ترتبط ضرورة بالمقام ،كما يبينه علماء التفسير ،وقد تىيت لها
دالالت أخرى تقتضيها مقامات أخرى ،فمـن ذلـك قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ[البقــــرة ،]8 :فـــــ"يف التعبيــــر
بـ(يقول) يف مثل هذا المقام إيماء إلى أن ذلك قول غير مطابق للواقع"(.)2
ومن التناسب يف هذا المقام مناسبة األلفا ،للسياقات الواردة فيها ،وهذا ما يشير
إليه البقاعي كثير اا يف نظم الدرر مـن أن مقتضـى السـياق تـىيت لـه ألفـا ،تناسـبه ،ومـن
بالغة القرآن أنه ال يطلق من األلفا ،إال مـا يناسـب السـياق والمقـام( ،)3قـال تعـالى:
ﭐﱡﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ [المؤمنــــــــــون:
 ،]78قال(" :واألفئدة) التي هي مراكز العقول ،فكنتم هبا أعلى من بقية الحيوانـات،
جمع فؤاد ،وهو القلب لتوقده وتحرقه ،مـن التفـؤد وهـو التحـرق ،وعـرب بـه هنـا ألن
السياق لالتعا ،واالعتبار ،وجمعه جمع القلة إشارة إلى عزة من هو هبذه الصفة"(.)4
ومن هذا تكامل األلفا ،مع المعاين مع المقام وأسلوب العرض ،يقول البقاعي:
" ثم إن اهلل تعالى يعرب لنا يف كل سورة تـذكر القصـة فيهـا بمـا يناسـب ذلـك المقـام يف
األلفا ،عما يليق من المعاين ويرتك ما ال يقتضيه ذلك المقام"( ،)5وقد ذكر من ذلـك
( )1عبد المنعم" ،أثر السياق يف تغيير دالالت األلفا ،الشرعية".70 ،
( )2ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".263/1 ،
( )3انظر مثالا:البقاعي" ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور".63/2 ،
( )4البقاعي" ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور".17/13 ،
( )5البقاعي" ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور".284/1 ،
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أشــياء كثيــرة خــالل كتابــه نظــم الــدرر ،ويــذكر ابــن عاشــور أن مقتضــيات األلفــا،
ومواقعها تحددها المقامات التي نزلـت فيهـا( ،)1ويبـين يف مواضـع أخـرى أن "قرينـة
المقام قد تصرف عن حمل اللفظ على أكثر موارده إلى حمله على ما دونه"( ،)2وقـد
أشار لتطبيقات من هذا النوع يف مواضع كثيرة من تفسيره.
وهـذا ال يتنـاقض مـع مــا تحـدثت عنـه يف تناســق السـياقات المتباعـدة يف مســتوى
الدالالت اللفظيةز فكل لفظة تتناسب داللتها يف سـياقها وال تتعـارض مـع السـياقات
األخرىز لما بينها من الصالت المعنوية والداللة المعجمية ،وهو دليـل علـى تـرابط
النص القرآين وتكامله وإحكام بنيته.
 4ـ تكامل يف الجمل يف اآلية الواحدة ،فمن ذلك مثال ،قوله تعـالى :ﱡﭐ ﳘ ﳙ

ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ[لقمــان ،]19 :وقــد
"جمــع الســياق القــرآين بــين المشــي والصــوت؟ قــالوا :ألن لإلنســان مطلوبــات يف
الحياة ،هذه المطلوبات يصل إليها ،إما بالمشي وإما بالصوت"(.)3
ومن هذا تكامل تذييل اآلية مع سياقها ،وهو كثير ،ومنه قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱴ
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ[البقرة ،]232 :فقوله( :واهلل َي ْع َل ُم َو َأ ْنتُ ْم َ
ال
َت ْع َل ُم َ
ون) يخدم مقصد اآلية ،وهو إرادة رجوع الحياة الزوجية إلى طبيعتها ،ويف
التذييل تحضيض وتحفيز كما أن فيه تحذير اا من عدم االستجابة للوعظ الذي
يف اآلية(.)4

( )1ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".111/1 ،
( )2ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".167/1 ،
( )3الشعراوي" ،تفسير الشعراوي".11676/19 ،
( )4الشعراوي" ،تفسير الشعراوي".1004/2 ،
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ومن تكامل التذييل مع سياق اآليـة قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﱠ[النمل ،]34 :فقولـه تعـالى:
"(وكذلك يفعلون) تىكيد لما وصفت من حالهم بطريق االعرتاض التـذييلي وتقريـر
له بىن ذلك عادهتم المستمرة وقيل تصديق لهـا مـن جهـة اهلل تعـالى "( ،)1وقـد رجـح
كثير من المفسرين أنه من كالمهـا ،وهـو تكميـل لمقصـود كالمهـا مـن أول الجملـة،
حيث إن كالمها فيه تحذير لقومها ،ففي تذييلها للكالم بالقول( :وكذلك يفعلون) "
استدالل على المسـتقبل بحكـم الماضـي علـى طريقـة االستصـحاب وهـو كالنتيجـة
للدليل الذي يف قوله( :إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) أي :فكيف نلقـي بىيـدينا
إلى من ال يىلوا إفساد اا يف حالنا"(.)2
 5ـ التناسب من خالل الروابط :الضمائر العائدة وال ُبنى الكلية للنص وأدوات
العطف ،وقد يقع االختالف يف محاولة بيان استكمال المعاين يف هذه الحالة،
واألولى إعمال الروابط كلها وعدم االستغناء ببعضها عن بعض يف السياق الواحد،
ومن ذلك مثال ،قوله تعالى :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ[الفرقان .]52 -50 :نجد أن لضمير الغائب الذي اتصل
بالفعل الماضي (صرفناه) مرجعيتين تنطلق األولى من القياس النحوي الذي يقول
أن الضمير يعود على سابق يف القول ،ويكون المرجع األول الماءز ذلك أن السياق
السابق فيه ذكر الماء يف قوله تعالى :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ[الفرقان ،]48 :وهناك إحالة اخرى
يفرضها السياق الالحق يف قوله تعالى( :وجاهدهم به) ،فهو ال يجاهدهم بالماء
( )1العمادي" ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم".284/6 ،
( )2ابن عاشور" ،التحرير والتنوير"266/19 ،ز المراغي" ،تفسير المراغي".137/19 ،
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وإنما يجاهدهم بالقرآن ،وهذه المرجعية الثانية يعضدها الموضوع الذي دارت عليه
السورة كلها ،أي ال ُبنى الكربى للنص كله ،ونلحظ ضمنيًا موازنة تتضح من خاللها
أن الناس يستبشرون بنزول الماءز ألنه يخدم أغراضًا مادية يف نفوسهم ،يف حين أمم
يجحدون ويكفرون نعمة إنزال القرآن الكريم المحيي لألرواح( ،)1فهاهنا بيان
لجانب من التناسب يف المدلوالت ،وإبراز الرتابط يف النص يف السياق الواحد.
ومن هذا أيضًا مـا يمكـن لمحـه يف قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﱠ[الكهــــف ،]57 :ويف قولــــه تعــــالى :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠﭐ[الســجدة ،]22 :نجــد يف
اآليتــين أن الســياق يتكامــل مــع حــرف العطــف ،ففــي اآليــة األولــى عطــف بالفــاء،
(فىعرض) ويف الثانية عطف بـ(ثم)( ،ثم أعرض) ،وهذا تكامل دقيقز فاآليـة األولـى
يف سياق الحديث عن الكفرة المكابرين والمعانـدين ،فهـم يرفضـون الـدعوة بمجـرد
العرض عليهم فناسـب العطـف بالفـاء التعقيبيـة الفوريـة ،يف حـين أن اآليـة الثانيـة يف
ســياق الحــديث عــن مجــرمين امتــد هبــم الوقــت أزمانــًا ثــم أعرضــوا إعراضــًا مائيــا
بالموت ،فناسب العطف بـ(ثم) التي على باهبا للرتاخي ،ليكون المعنـى أن مـن وقـع
له التذكير هبا يف وقت ما ،فىخذ يتىمل فيها ثم أعرض عنها بعـد ذلـك ولـو بـىلف عـام
فهو أ لم الظالمين(.)2
 6ـ التناسب بين المقاصد القرآنية :ومن ذلـك أن كـل سـياق ال يخلـو مـن الكـالم
عن أمور متعددة ،فال ِ
يفرد القرآن الكالم عن مقصد أو موضوع واحد ،بل يتكلم عن
تشريع أو قضية تربوية أو دعوية أو غير ذلك ،ويـتكلم يف نفـس السـياق عـن اآلخـرة،
( )1نـوار محمـد الحيـالي" ،التفسـير البيـاين للرتاكيـب القرآنيـة ذوات الـدالالت االحتماليـة"1425( ،هـــ)،
.172 ،171
( )2البقاعي" ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور".262/15 ،

122

أ.د.عبداهلل صالح الخضيرا

أثر القرائن والسياقات يف تفسير القرآن بالقرآن

وعن أصول اإليمان ،وهذا كثير يف القرآن الكريم ،فهو يجمـع بـين أكثـر مـن مقصـد،
كالموعظــة والرتغيــب والرتهيــب والتزكيــة والتشــريع واآلداب( ،)1وهــذا ــاهر يف
أسلوب القرآن بحيث ال يخفى.

***

( )1ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".115 :1 ،
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اخلامتة
أوال :النتائج:
1ـ تفسير القرآن بالقرآن مجال واسع وال يقتصر على األلفا ،والقرائن الظاهرة.
 2ـ القـرائن والســياقات منهـا اللفظــي ومنهـا الحـالي والمعنــوي العقلـي ،وهنــاك
تفاوت يف اعتبارهما يف هذا النوع من التفسير.
 3ـ القرائن والسياقات اللفظية مـن أقـوى الحجـج ،ويـىيت بعـده مـا كـان مـن قبيـل
الحالي ثم المعنويز ذلـك أن اللفظـي هـو قـرآن يف األصـل -وإن َ
دخـل االجتهـاد يف
الــربط بــين المواضــع المختلفــة -بخــالف الحــالي والمعنــوي اللــذين يعــدان مــن
خارج النص.
 4ـ للقرائن والسياقات أثر يف تفسير القرآن بالقرآنز مرجعها لعدة أسباب ،ومنها:
تسو قبول الدالالت والمعاين التفسيرية فيما هـو مختلـف يف معنـاه ودالالتـه،
ألما ِّ
وألمــا توســع المعطيــات الدالليــة لالشــتقاقات المختلفــة لأللفــا ،مــن غيــر إهمــال
للدالالت األساسية ،ألما تثمر يف عملية الرتجيح بين األقوال والمعاين كذلك.
 5ـ هناك العديد من موارد توسيع المعاين وتضييقها نستفيدها من خالل استعمال
القرآن الكريم نفسه ،ومنها :نقل اللفظ من مستويات الداللـة المعجميـة الوضـعية أو
العرفية إلى مستوى داللي قرآين شرعي أوسع ،مع مراعاة المعنى الـداللي األصـلي،
وقصد التعميم أو التخصيص من خالل استعمال األلفا ،والجمل ،وحمل المشرتك
على كل معانيه أو بعضها.
 6ـ القــرآن الكــريم ســياقاته متناســبة ومتكاملــة يف مســتويات المعــاين ودالالت
األلفا ،والتعبير ،والسياقات الموضعية والموضوعية.
7ـ مـن الصـور الجزئيـة يف تناسـب وتكامـل المعـاين يف القـرآن الكـريم :التناسـب
والتكامــل بــين الســياقات والــدالالت اللفظــي ،وبــين الصــيغ والــدالالت والمعــاين،
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والتناسب والتكامل من خالل التكرار لبعض الجمل والسياقات والمعـاين ،التكامـل
بين المقاصد القرآنية.
 8ـ الخطى الذي يقع يف بيان السياقات القرآنية وتىويالهتا مرجعه إلى اعتماد بعض
القرائن دون بعض ،وإلى التفريق بين أجزاء الكالم يف السياق الواحد أو يف السياقات
المختلفة التي ترتبط به ،وإلى االكتفاء بظاهر الكالم وصحة مقتضـاه يف العربيـة دون
مراعاة المقاصد واألحوال والمقام والسياقات.

ثانيًا :التوصيات:
يوصي الباحث باآليت:
1ـ أن يهتم الباحثون بالبحث يف مجال التوسـع الـداللي وأثـره يف تقريـر األحكـام
وترجيح األقوال.
 2ـ أن يهتم الباحثون بالبحث يف مجال التكامـل بـين المعـاين والـدالالت ،وبينهـا
وبين القرائن والسياقات ،ووجوه ذلك التكامل.
 .3دراسة السياق من خالل القراءات القرآنية.

***
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املصادر واملراجع
 .1الربيــدي ،أحمــد محمــد" ،تفســير القــرآن بــالقرآن دراســة تىصــيلية"( ،ط،1
الرياض :مكتبة الرشد1428 ،ه).
 .2ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي" .التحرير والتنـوير".
(تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،م).
 .3ابن عطية ،أبو محمد عبد الحق بن غالب األندلسي" .المحرر الوجيز يف تفسير
الكتاب العزيـز" .تحقيـق عبـد السـالم عبـد الشـايف محمـد( .ط ،1بيـروت :دار
الكتب العلمية1422 ،هـ).
 .4ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني" .مقـاييس اللغـة" .تحقيـق عبـد
السالم محمد هارون( ،بيروت :دار الفكر1979 ،م).
 .5ابـــن فـــارس ،أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا القزوينـــي" .الصـــاحبي يف فقـــه
اللغة"(.ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1997 ،م).
 .6أبو حيان األندلسي ،محمد بـن يوسـف" .البحـر المحـيط يف التفسـير" .تحقيـق
صدقي محمد جميل( .بيروت :دار الفكر1420 ،هـ).
 .7أبو زهرة ،محمد بن أحمد بن مصطفى" .زهرة التفاسير"( .القاهرة :دار الفكـر
العربي).
 .8األحمد نكري ،عبد رب النبي بن عبد رب الرسول" .دسـتور العلمـاء"( .ط،1
بيروت :دار الكتب العلمية2000 ،م).
 .9األنــدرابي ،أحمــد بــن عمــر" ،اإليضــاح يف القــراءات"( ،العــراق :كليــة الرتبيــة
للبنات2005 ،م).
 .10البقاعي ،إبراهيم بن عمر بن حسن" .نظم الـدرر يف تناسـب اآليـات والسـور"،
(القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي).
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 .11بيان الحق الغزنـوي ،محمـود بـن أبـى الحسـن النيسـابوري1415.هــ" .إيجـاز
البيــان عــن معــاين القــرآن" .تحقيــق حنيــف بــن حســن القاســمي( .بيــروت :دار
الغرب اإلسالمي1415 ،هـ).
 .12بيان الحـق الغزنـوي ،محمـود بـن أبـي الحسـن النيسـابوري" .بـاهر الربهـان يف
معانى مشـكالت القـرآن" .تحقيـق سـعاد بـابقي( ،مكـة المكرمـة :مركـز إحيـاء
الرتاث ،جامعة أم القرى1998 ،م).
 .13البيضاوي ،عبد اهلل بن عمـر" .أنـوار التنزيـل وأسـرار التىويـل" .تحقيـق محمـد
عبد الرحمن المرعشلي( .ط ،1بيروت :دار إحياء الرتاث العربي1418 ،هـ).
 .14الثعالبي ،أبو منصور عبد الملك بن محمد" .فقه اللغـة وسـر العربيـة" .تحقيـق
عبد الرزاق المهدي( .ط ،1بيروت ،دار إحياء الرتاث العربي2002 ،م).
 .15جبل ،محمد حسـن" .المعجـم االشـتقاقي المؤصـل أللفـا ،القـرآن الكـريم".
(ط ،1القاهرة ،مكتبة اآلداب2010 ،م).
 .16الجرجاين ،علي بن محمد الشريف" .التعريفـات" .تحقيـق إبـراهيم األبيـاري.
(ط ،1القاهرة :دار الكتاب العربي1405 ،هـ).
 .17الخطيب ،عبد الكريم يونس" .التفسـير القـرآين للقـرآن"( ،القـاهرة :دار الفكـر
العربي).
 .18الدرويش ،محيي الدين" .إعراب القرآن وبيانـه"( .ط ،4حمـص :دار اإلرشـاد
للشئون الجامعية ،دمشق  -بيروت :دار اليمامة ،دمشق بيـروت :دار ابـن كثيـر،
1415هـ).
 .19الدمشــقي ،أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر" .تفســير القــرآن العظــيم".
تحقيــق ســامي بــن محمــد ســالمة (ط ،2الريــاض :دار طيبــة للنشــر والتوزيــع،
1999م).
 .20الذهبي ،محمد حسين" .التفسير والمفسرون"( .القاهرة :مكتبة وهبة).
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الرزاق الحسيني" .تاج العروس من جـواهر
محمد بن عبد ن
َّ .21
محمد بن ن
الزبيدي ،ن
القاموس" .تحقيق مجموعة من المحققين( ،دار الهداية).
 .22الزحيلــي ،وهبــة مصــطفى" .التفســير المنيــر يف العقيــدة والشــريعة والمــنهج".
(ط ،2دمشق :دار الفكر المعاصر1418 ،هـ).
 .23الزركشي ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن هبادر" .الربهـان يف علـوم القـرآن".
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم( ،ط ،1بيروت :دار المعرفة1957 ،م).
 .24الزمخشري ،جار اهلل محمود بن عمر" .أساس البالغة" .شـرح وتعليـق محمـد
أحمد قاسم( ،طرابلس لبنان :المؤسسة الحديثة للكتاب2005 ،م).
 .25الســعدي ،عبــد الــرحمن بــن ناصــر" .تيســير الكــريم الــرحمن يف تفســير كــالم
المنــان" .تحقيــق عبــد الــرحمن بــن معــال اللويحــق( .ط ،1بيــروت :مؤسســة
الرسالة1420 ،هـ).
 .26الشعراوي ،محمد متولي" .تفسير الشعراوي"( .القاهرة :مطـابع أخبـار اليـوم،
1997م).
 .27الشنقيطي ،محمد األمين بن محمد المختار الجكني" .أضواء البيان يف إيضـاح
القرآن بالقرآن"( .بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1995 ،م).
 .28الشوكاين ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل" .فتح القـدير الجـامع بـين فنـي
الرواية والدراية من علم التفسير" ،الطبعة األولـى( ،دمشـق  -بيـروت :دار ابـن
كثير ،دار الكلم الطيب1414 ،هـ).
 .29الصــالح ،صــبحي" .مباحــث يف علــوم القــرآن"( .ط ،24بيــروت :دار العلــم
للماليين2000 ،م).
 .30الطــربي ،أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد" .جــامع البيــان عــن تىويــل آي
القــرآن" .تحقيــق عبــد اهلل الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات
اإلســالمية بــدار هجــر( .ط ،1الجيــزة :دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع
واإلعالن1422 ،هـ).
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 .31الطيار ،مساعد سليمان" .شرح مقدمـة يف أصـول التفسـير البـن تيميـة"( .ط،2
الدمام :دار ابن الجوزي1428 ،هـ).
 .32عباس ،إحسان" .تاريخ النقد األدبي عند العرب"( .ط ،4بيـروت :دار الثقافـة،
.)1983
 .33العمادي ،أبو السعود ،محمد بن محمد بن مصطفى" .إرشاد العقل السليم إلى
مزايا الكتاب الكريم"( .بيروت :دار إحياء الرتاث العربي).
 .34عمــر ،أحمــد مختــار عبــد الحميــد " .معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة"( .ط،1
بيروت :عالم الكتب2008 ،م).
 .35فاضــل ،محمــد نــديم" .التضــمين النحــوي يف القــرآن الكــريم"( .ط ،1المدينــة
المنورة :دار الزمان1426 ،هـ).
 .36الفخــر الــرازي ،أبــو عبــد اهلل محمــد بــن عمــر بــن الحســن" .مفــاتيح الغيــب أو
التفسير الكبير"( .ط ،3بيروت :دار إحياء الرتاث العربي1420 ،هـ).
 .37الفراهيــدي ،أبــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد" .العــين" .تحقيــق مهــدي
المخزومي ،إبراهيم السامرائي( .بيروت :دار ومكتبة الهالل).
 .38القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح1964 .م .الجـامع
ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد الـربدوين وإبـراهيم أطفـيش ،الطبعـة الثانيـة ،دار
الكتب المصرية ،القاهرة.
 .39قلعجــي ،محمــد رواس" .معجــم لغــة الفقهــاء"( .ط ،2بيــروت :دار النفــائس
للطباعة والنشر والتوزيع1988 ،م).
 .40المراغــي ،أحمــد مصــطفى" .تفســير المراغــي"( .ط ،1مصــر :شــركة مكتبــة
ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده1946 ،م).
 .41مكرم ،عبد العال سالم" .المشرتك اللفظي يف الحقل القـرآين"( .ط ،2بيـروت:
مؤسسة الرسالة ،بيروت1417 ،هـ).
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 .42الناصــري ،محمــد مكــي" .التيســير يف أحاديــث التفســير"( .ط ،1بيــروت :دار
الغرب اإلسالمي1985 ،م).
 .43الــوادعي ،مقبــل بــن هــادي " .الصــحيح المســند مــن أســباب النــزول"( .ط،4
القاهرة :مكتبة ابن تيمية1408 ،هـ).

الدوريات:
 .44حســن ،ماجــدة" .الســياق القــرآين والداللــة المعجميــة" المجلــة الجامعــة ،9
(2007م).
 .45الصــالح ،حســـين أحمـــد" .التطـــور الـــداللي يف العربيـــة يف ضـــوء علـــم اللغـــة
الحديث" .مجلة الدراسات االجتماعية 2003( ،15م).

رسائل الدكتوراه والماجستير:
 .46الحيــالي ،نــوار محمــد" .التفســير البيــاين للرتاكيــب القرآنيــة ذوات الــدالالت
االحتمالية"( .رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة الموصل1425 ،هـ).
 .47الشرع ،عدوية عبد الجبار كريم" .القرائن الداللية للمعنى يف التعبيـر القـرآين".
(رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية للبنات جامعة بغداد1426 ،هـ).
 .48العارضي ،محمد جعفر محيسن" .الداللة النفسية لأللفا ،يف القرآن الكـريم".
(رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب بجامعة القادسية ،العراق2002 ،م).
 .49القريشي ،عزيز سليم علي" .البحث الـداللي يف نظـم الـدرر يف تناسـب اآليـات
والسور للبقاعي"( .رسالة دكتوراه ،الجامعة المستنصرية2004 ،م).
 .50عبد المنعم ،عبـد اهلل صـدقي" .أثـر السـياق يف تغييـر دالالت األلفـا ،الشـرعية
والتخريج عليه من الفروع الفقهية"( .رسالة ماجستير ،جامعة المدينة العالمية،
شاه علم :ماليزيا).
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 .51زنكنــة ،آالن ســمين مجيــد" .العالقــات الدالليــة بــين ألفــا ،الطبيعــة يف القــرآن
الكريم"( .رسالة ماجستير ،جامعة بغداد1423 ،هـ).
 .52الكنهــل ،بســمة بنــت عبــد اهلل" .التفســير بالبيــان المتصــل يف القــرآن الكــريم".
(رســالة ماجســـتير ،جامعــة اإلمـــام محمــد بـــن ســعود ،كليـــة أصــول الـــدين،
1439هـ).

الكتب المترجمة:
دوزي ،رينهارت بيرت" .تكملة المعـاجم العربيـة" .نقلـه إلـى العربيـة وعلـق عليـه
محمــد َســليم الن َعيمــي ،وجمــال الخيــاط( .ط ،1بغــداد :وزارة الثقافــة واإلعــالم،
َّ
الجمهورية العراقية2000 ،م).

***
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ملخص البحث
يتناول هـذه البحـث (أثـر تنـوع القـراءات المتـواترة يف الضـمير وعائـده يف القـرآن
الكريم) دراسة تطبيقية.
وقد أراد الباحث من بحثه تحقيق األهداف التالية:
 إبراز أثر القراءات المتواترة يف الضمير وعائده يف القرآن الكريم. الكشــف عـــن اخـــتالف العلمـــاء يف تحديـــد عائـــد الضـــمير بنـــا اء علـــى ورودالقراءة المتواترة.
 الكشــــف عــــن الرتجيحــــات العلميــــة لعائــــد الضــــمير بنــــا اء علــــى ورودالقراءة المتواترة.
منهج البحث :سار الباحث يف بحثه على المنهج الوصفي والتحليلي القائم على
الدراسة التطبيقية.
وخل

الباحث إلى النتائج التالية:

 القراءة لها األثر الب ِّين يف ترجيح عود الضمير. يختلف عائد الضمير بسبب تنوع القراءات. القراءة تزيد من احتمال عود الضمير إلى أكثر من مرجع. يتغير نوع الضمير بسبب تنوع القراءات. القراءة تغير الموقع اإلعرابي للضمير. القراءة سبب يف وجود الضمير. يتغ َّير معنى اآلية بتغ ُّير عائد الضمير.كما ُيوصي الباحث بما يلي:
 دراسة أثر القراءات المتواترة والقراءات الشاذة يف الضـمير وعائـده يف القـرآنالكريم دراسة استقرائية من أول القرآن الكريم إلـى آخـرهز إذ لـم تلـق عنايـة ودراسـة
وافية لجميع المواضع.
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 ينبغــي علــى المهتمــين بعلــم التفســير العنايــة بمعرفــة الضــوابط والقواعــدالتـي ُتعـين علــى تحديـد مرجـع الضــميرز لمـا يرتتــب علـى ذلـك مــن معرفـة المعنــى
الصحيح لآلية.
الكلمات المفتاحية :األثر ،تنوع ،القراءات ،المتواترة ،الضمير.

***
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املقدمة
إن الحمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا ومــن
سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إلـه
إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا ا عبده ورسوله.
وبعد :فإن من تفضيل اهلل  لهذه األمة ،التي هي خيـر أمـة أخرجـت للنـاس ،أن
خصها بىعظم كتبه وأعالها ،النور الـمبين ،والصراط الـمستقيم ،والحجة الباقية إلـى
يوم الدين ،نزل به أشرف الـمالئكة ،على أشرف الرسل ،يف أشـرف البقـاع ،وأشـرف
األوقات ،بىشرف اللغات.
ومنذ أن نزل القـرآن على الرسـول الكريم  ،صار شـغل األمــة الشــاغل ،قـراء اة
وتعليمـــا ،وحف اظـــا ،وعم ـالا ،وتــد ُّب ارا ،وأفرغــوا طـــاقاهتم يف تفســير
وتعلمـــا
وتزكي ـةا،
ا
ا
نصـــوصه ،وتحليـــل خطـــابه ،والكشــف عــن كنـــوزه ،وبيـــان وجــوه قراءاتــه ،فتحقــق
للقرآن الكريم من العنـاية والحفـاوة ما لم يتحقق قط لكتاب سماوي أو أرضي ،ولن
يتحقق ذلك.
وقد هيى اهلل لكتابه الكريم من تم َّيز بىخذ علم القراءات ،وتىديته إلى طالبه ،بالنقل
الصحيح المتصل سنده إلى رسول اهلل  ،ولذا عدَّ العلماء كل قراءة متواترة بمنــزلة
اآلية المستقلة(.)1
ولما كانت القراءات متنوعة الداللـة يف بعـض الوجـوهز كـان لهـذا التنـوع أثـره يف
تقريـر المسـائل يف شـتى أنـواع العلــوم والتخصصـات ،وقـد رأيـت أن أتنـاول يف هــذا
البحـــث :أثـــر تنـــوع القـــراءات المتـــواترة يف الضـــمير وعائـــده يف القـــرآن الكـــريم
دراسة تطبيقية.
( )1ينظر :مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم (ت ،)728تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية1416 ،هـ.391/13 ،
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أهدا البحث:
 -1إبراز أثر القراءات المتواترة يف الضمير وعائده يف القرآن الكريم.
 -2الكشف عن اختالف العلماء يف تحديد عائد الضمير بنـا اء علـى ورود القـراءة
المتواترة.
 -3الكشــف عــن الرتجيحــات العلميــة لعائــد الضــمير بنــا اء علــى ورود القــراءة
المتواترة.
 -4كثــرة اســتعمال الضــمير يف القــرآن الكــريم  ،ممــا يجعــل الموضــوع يف غايــة
األهميةز لكثرة المواضع التي تحتاج إلى تع ِّيين عائد الضمير ،والقراءات تعدُّ ضاب اطا
من ضوابط معرفة عائد الضمير.

حدود البحث:
يتنــاول البحــث بيــان أثــر تنــوع القــراءات المتــواترة يف الضــمير وعائــده يف القــرآن
الكريم من خالل نماذج تطبيقية.

منهج البحث:
اعتمدت يف هذا البحث علـى المـنهج الوصـفي والتحليلـي القـائم علـى الدراسـة
التطبيقية.

الدراسات السابقة:
بعد البحث واالطالع وسؤال المختصين لم أجد من األبحاث من تناول دراسـة:
أثر تنوع القراءات المتواترة يف الضمير وعائده يف القرآن الكريم يف بحث مستقل.

خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة ،وتمهيد ،وفصلين ،وخاتمة.
الـــمقدمة :وفيهــا :أهــداف البحــث ،وحــدوده ،ومنهجــه ،والدراســات الســابقة،
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وخطته ،إجراءاته.
التمهيد :وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :تعريف األثر.
المطلب الثاين :تعريف القراءات.
المطلب الثالث :تعريف التواتر.
المطلب الرابع :تعريف الضمير.
المطلب الخام  :تعريف عائد الضمير.
الفصل األول :أثر تنوع القراءات المتواترة يف عائد الضمير ،وفيه ثلثة مباحث:
المبحث األول :أثر تنوع القراءات يف ترجيح مرجع الضمير.
المبحث الثاين :أثر تنوع القراءات يف َتغ ِّيير مرجع الضمير.
المبحــث الثالــث :أثــر تنــوع القــراءات يف زيــادة احتمــال عــود الضــمير إلــى أكثــر
من مرجع.
الفصل األول :أثر تنوع القراءات المتواترة يف الضمير ،وفيه ثلثة مباحث:
المبحث األول :أثر تنوع القراءات يف اختالف نوع الضمير.
المبحث الثاين :أثر تنوع القراءات يف َتغ ِّيير الموقع اإلعرابي للضمير.
المبحث الثالث :أثر تنوع القراءات يف إيجاد الضمير.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات ،ثم فهرس المصادر والمراجع.

إجراءات البحث:
كتبت اآليات والقراءات المتواترة بالرسم العثماين.
-1
ُ
ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم يف البحث ترجمة مختصرة.
-2
ُ
 -3ضبط ُت ما يحتاج إلى ضبط.
قت المسائل من مصادرها األصيلة.
 -4و َّث ُ
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التمهيد
المطلب األول :تعريف األثر:
لمادة (أثر) عدة معـان ،منهـا :بقيـة الشـيء ،ومـا بقـي مـن رسـم الشـيء ،والخـرب،
والنتيجة.

()1

والمراد بـاألثر يف هـذا البحـث هـو بيـان النتيجـة الحاصـلة مـن تنـوع القـراءات يف
الضمير وعائده يف القرآن.

المطلب الثاين :تعريف القراءات:
أوالا :تعريف القراءات لغةا:
قـرأت
القراءات جمع قراءة ،ومادة (قـرأ) تـدور حـول الجمـع واالجتمـاع ،ومنـه
ُ
الشيء :جمعته وضممت بعضـه إلـى بعـض ،والقـراءة مصـدر الفعـل (قـرأ) ،ومعنـى
مجموعا.
قرأت القرآن :لفظت به
ا

()2

اصطلحا:
ثان ايا :تعريف القراءات
ا
()4

()3
معزوا لناقله».
عرفه أبو شامة قائالا« :علم بكيفيـة أداء كلمات القرآن واختالفهـا ا
َّ

(ُ )1ينظر :معجم مقاييس اللغة ،الرازي ،أحمد بن فارس (ت 395هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هـارون،
دار الفكــر1399 ،هـــ .)53/1( ،وكتــاب التعريفــات ،الجرجــاين ،علــي بــن محمــد (ت 816هـــ) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعـة األولـى1403 ،هــ( ،ص .)9/وتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،
الزبيدي ،محمد بن محمد (ت 1205هـ) ،دار الهداية ،)12/10( ،مادة أثر.
(ُ )2ينظر :معجم مقاييس اللغة ،الرازي ،)78/5( ،مادة :قري .وتاج العروس ،الزبيدي ،)370/1( ،مادة قرأ.

( )3عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الـمقدسي الدمشقي ،الـمعروف بىبي شامة ،مقرم فقيه ،من كتبه:
إبراز الـمعاين ،والباعث على إنكار البدع والحوادث ،تويف سنة 665هـُ .ينظر :معرفة القراء الكبار على

الطبقات واألعصار الذهبي ،محمد بن أحمـد (ت748هــ) ،تحقيـق :د .طيـار ألتـي قـوالج ،اسـتانبول،
الطبعة األولى1416 ،هـ .)673/2( ،وغاية النهاية يف طبقات القراء ،الجزري ،محمـد بـن محمـد (ت
833هـ) ،تحقيق :عمرو بن عبد اهلل ،دار اللؤلؤة ،القاهرة ،الطبعة األولى1438 ،هـ.)285/2( ،
( )4إبراز المعاين من حرز األماين يف القراءات السبع ،المقدسي ،عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل (ت643هــ)،
تحقيق :إبراهيم عطوة ،دار الكتب العلمية( ،ص.)772:
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وعرفــه الــدمياطي( )1بقولــه« :علــم ُيعلــم منــه اتفــاق النــاقلين لكتــاب اهلل تعــالى
َّ
واختالفهم يف :الحذف ،واإلثبات ،والتحريك ،والتسكين ،والفصل والوصل ،وغير
ذلك من هيئة النطق واإلبدال ،وغيره من حيث السماع».

()2

المطلب الثالث :تعريف التواتر
أوالا :تعريف التواتر لغةا:
التواتر هو التتابع ،وقيل :هو تتابع األشياء وبينهـا فجـوات و ُمـدَ دُ ،يقـال :تـواترت
اإلبل :إذا جاءت يف إثر بعض ،ولم تىت دفعة واحدة.

()3

اصطلحا:
ثان ايا :تعريف التواتر
ا
مــا رواه جماعـــة عــن جماعـــة مــن مبتــدأ سنـــده إلــى منتهـــاه يستحيـــل تواطؤهـــم
على الكذب.

()4

المطلب الرابع :تعريف الضمير
أوالا :تعريف الضمير لغةا:
الضمير كلمة تدور على ثالثة حروف أصلية وهي :الضاد والميم والراء ،قال ابن
( )1أحمد بن محمد بن عبد الغنـي الـدمياطي ،الشـهير بالبنـاء ،عـالم بـالقراءات ،مـن كتبـه :إتحـاف فضـالء
البشر ،واختصار السيرة الحلبية ،تويف سنة 1117هـُ .ينظر :األعالم ،الزركلي ،خيـر الـدين بـن محمـود

(ت 1396هـــ) ،دار العلــم للماليــين ،الطبعــة الخامســة2002 ،م .)94/1( ،وهديــة العــارفين أســماء
المؤلفين وآثار المصنفين ،الباباين ،إسماعيل بن محمد ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت.)167/1( ،
( )2إتحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،الدمياطي ،أحمـد بـن محمـد ،تحقيـق :أنـس مهـرة ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الثالثة1427 ،هـ( ،ص.)6:
(ُ )3ينظر :لسـان العـرب ،ابـن منظـور ،محمـد بـن مكـرم (ت711هــ) ،دار صـادر ،بيـروت ،الطبعـة الثالثـة،
1414هـ ،)276/5( ،مادة :وتر .وتاج العروس ،للزبيدي ،)338/14( ،مادة :وتر.
(ُ )4ينظر :كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،البخاري ،عبد العزيز بـن أحمـد (ت730هــ) ،دار الكتـاب
اإلســالمي ،القــاهرة .)351/2( ،واإلهبــاج يف شــرح المنهــاج ،الســبكي ،علــي بــن عبــد الكــايف (ت
785هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت1416 ،هـ.)285/2( ،
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فارس« )1(:الضاد والميم والراء أصالن صحيحان ،أحدهما يدل على دقة يف الشيء،
واآلخر يدل على غيبة وتسرت ،... ،ومن هذا الباب :أضمرت يف ضميري شـيئا :ألنـه
يغيبه يف قلبه وصدره».

()2

السر ،وداخل الخـاطر ،والجمـع ضمــائر ،وهـو الشـيء الـذي تضـمره
والضميرُّ :
يف قلبك.

()3

وقال القرايف« )4(:المضمر مىخوذ من الضمور ألنه مختصر قليل الحروف بالنسبة
إلـــى الظـــاهر ،أو مـــن الضـــمير ألنـــه كنايـــة عمـــا يف الضـــمير وهـــو االســـم الظـــاهر
أو مسماه».

()5

أضـمرت الشـيء ،إذا سـرتته
مضمرا من قـولهم:
وقال ابن هشام« )6(:وإنما ُسمي
ُ
ا
( )1أحمد بن فارس بن زكريـاء الـرازي اللغـوي ،مـن أئمـة اللغـة واألدب ،مـن كتبـه :معجـم مقـايس اللغـة،
والمجمل يف اللغة ،تويف سنة 395هـُ .ينظر :إرشاد األريب إلـى معرفـة األديـب ،الحمـوي ،يـاقوت بـن
عبــد اهلل (ت 626هـــ) ،تحقيــق :إحســان عبــاس ،دار الغــرب اإلســالمي ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،

1414هـ .)410/1( ،ووفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان ،خلكـان ،أحمـد بـن محمـد (ت 681هــ)،
تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة األولى1990 ،م.)118/1( ،
( )2معجم مقاييس اللغة ،)371/3( ،مادة :ضمر.
(ُ )3ينظر :لسان العرب ،ابن منظور ،)492/4( ،مادة :ضمر.

( )4أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القـرايف ،أبـو العبـاس ،مـن علمـاء المالكيـة ،مصـري المولـد والمنشـى
والوفاة ،من كتبه :أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،وشرح تنقيح الفصول ،تويف سنة 684هـُ .ينظر :شجرة
النـور الزكيـة يف طبقــات المالكيـة ،مخلــوف ،محمـد بـن محمــد (ت 1360هــ) ،تحقيــق :عبـد المجيــد
خيالي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،األولى 1424 ،هـ .)720/1( ،واألعالم ،الزركلي.)94/1( ،
( )5شرح تنقيح الفصول ،القرايف ،أحمد بن إدريس (ت 684هــ) ،تحقيـق :طـه عبـد الـر،وف سـعد ،شـركة
الطباعة الفنية المتحدة ،الطبعة األولى 1393 ،هـ( ،ص.)33:
( )6عبد اهلل بن يوسف بن أحمد ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن هشـام ،مـن أئمـة العربيـة يف زمنـه ،مـن كتبـه:
أوضح الـمسالك ،وشذور الذهبُ .ينظر :الدرر الكامنة يف أعيان المائـة الثامنـة ،العسـقالين ،أحمـد بـن
علي (ت 852هـ) ،تحقيق :محمد عبـد المعيـد ضـان ،مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة ،صـيدر ابـاد،
الهند ،الطبعة الثانية1392 ،هـ .)93/3( ،وبغية الوعـاة يف طبقـات اللغـويين والنحـاة ،السـيوطي ،عبـد
الــرحمن بــن أبــي بكــر (ت911هـــ) ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،المكتبــة العصــرية ،لبنــان،
(.)68/2
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رت الشيء يف نفسي ،أو من الضمور وهو الهزالز ألنَّه يف
وأخفيته ،ومنه قولهم :أضم ُ
الغالب قليل الحروف ،ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة ،وهـي التــاء
والـكاف والهـاء ،والهمس هو الصوت الخفي».

()1

فمن خالل ما سبق تب َّين أن الضمير يف اللغة يدور على معنيين هما :الهـزالز لقلـة
حروفه ،والخفاءز لكثرة استتاره.
اصطلحا:
ثان ايا :تعريف الضمير
ا
مضمراز ألما عبارة عن االسم الذي
عرفه السهيلي( )2بقولهُ « :سميت تلك اللفظة
ا
َّ

ُأضمر استغنا اء عن لفظه الظاهر».

()3

وقـال ابـن هشـام« :المضــمر ،أو الضـمير اسـمان لمـا وضــع لمـتكلم كــ"أنــا" ،أو
لمخاطب كـ"أنت" ،أو لغائب كـ"هو"».

()4

وعرفــه الجرجــاين( )5قــائالا« :عبــارة عــن اســم يتضــمن اإلشــارة إلــى المــتكلم أو
َّ
تقديرا».
المخاطب أو غيرهما،إما تحقي اقا أو
ا

()6

( )1شرح شذور الـذهب ،ابـن هشـام ،عبـد اهلل بـن يوسـف (ت  ،)761دار إحيـاء الـرتاث العربـي ،بيـروت،
الطبعة األولى1422 ،هـ( ،ص.)75:
( )2عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد الخثعمي السهيلي ،عالم باللغـة والسـير ،ضـرير ،مـن كتبـه :اإليضـاح
والتبيين لما أهبم من تفسير الكتاب المبين ،ونتائج الفكر يف النحو ،تويف سنة 581هـُ .ينظر :إنباه الـرواة
على أنباه النحاة ،القفطي ،علي بن يوسف (ت 646هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكـر
العربي ،القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافيـة ،بيـروت ،الطبعـة األولـى 1406 ،هــ .)162/2( ،ووفيـات
األعيان ،خلكان.)143/3( ،
( )3نتائج الفكر يف النَّحو ،السـهيلي ،عبـد الـرحمن بـن عبـد اهلل (ت581هــ) ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت،
الطبعة األولى1412 ،هـ( ،ص.)170:
( )4شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية ،ابن هشام ،عبد اهلل بن يوسف (ت  ،)761تحقيـق :د .هـادي
مر ،طبعة جامعة بغداد1397 ،هـ( ،ص.)297:
( )5علي بن محمد بن علي الجرجاين ،فيلسوف ،وعالم بالعربية ،من كتبه :التعريفـات ،وتحقيـق الكليـات،
تويف سنة 816هـ ُينظر :الضوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع ،السـخاوي ،محمـد بـن عبـد الـرحمن ،دار
مكتبة الحياة ،بيروت .)327/5( ،واألعالم ،الزركلي.)7/5( ،

( )6كتاب التعريفات ،الجرجاين( ،ص.)217:
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وهو اسم مبني ال يتغير آخره ،وهو أعرف المعارف ،ويسـميه البصـر ُّيون الضـمير
أو المضمر ،و ُيسميه الكوف ُّيون الكناية أو المكني.

()1

المطلب الخام  :تعريف عائد الضمير
سـمى
ال َع ْود :هو الرجوع ،وعود الضمير :هو االسـم
َّ
المعـوض عنـه بالضـمير ،و ُي َّ
مرجع الضمير ،أو ُم َف ِّسره(.)2

***

(ُ )1ينظر :شرح المفصل ،األسدي ،يعيش بن علي (ت 643هـ) ،تحقيق :د .إميل بديع يعقوب ،دار الكتـب
العلميـــة ،بيـــروت ،الطبعـــة األولـــى 1422 ،هــــ ،)146/1( ،وشـــرح اللمحـــة البدريـــة ،ابـــن هشـــام،
(ص.)297:
(ُ )2ينظر :معاين النحو ،السامرائي ،فاضل صالح ،شركة العاتك ،القاهرة1423 ،هـ.)157/1( ،
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الفصل األول
أثر تنوع القراءات املتواترة يف عائد الضمري
وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول
أثر تنوع القراءات يف ترجيح مرجع الضمري
المقصد من هذا المبحث :أن الضمير يحتمل الرجوع إلى أكثر من مرجـع ،وكـل
عالم يرجح مرج اعا حسـب اجتهـاده ،فتـىيت حينئـذ القـراءة المتـواترة فتكـون مرجحـ اة
مرج اعا واحدا ا منها ،ومن أمثلة ذلك ثالثة آيات ،هي:
اآلية األولى:
قال تعالى( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [البقرة.]148:
اخ ُتلف يف مرجع الضمير (هو) على قولين:
األول :أنه يعود على لفظ (كـل) ال علـى معنـاه ،والمعنـى :هـو مسـتقبلها وموجـه
إليها صالته التي يتقرب هبا.

()1

الثــاين :أنــه يعــود علــى لفــظ الجاللــة (اهلل) ،والمعنــى علــى قــولين :األول :لكــل
صاحب ملة قبلة اهلل موليها إياه ،الثاين :اهلل مولي القبلة إياه ،تبعهـا مـن تبعهـا وتركهـا
من تركها.

()2

(ُ )1ينظر :جامع البيان يف تىويل القرآن ،الطربي ،محمد بن جرير (ت 310هـ) ،تحقيق :د .عبـد اهلل بـن عبـد
المحسن الرتكي ،دار هجر ،مصر ،الطبعة األولى1422 ،هـ .).)678/2( ،ومـدارك التنــزيل وحقـائق

التىويل ،النسفي ،عبـد اهلل بـن أحمـد (ت 710هــ) ،تحقيـق :يوسـف علـي بـديوي ،دار الكلـم الطيـب،
بيــروت ،الطبعــة األولــى 1419 ،هـــ .)141/1( ،والبحــر المحــيط يف التفســير ،أبــو حيــان ،محمــد بــن
يوسف (ت 745هـ) ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت 1431 ،هـ.)36/2( ،
(ُ )2ينظر :النكت والعيون ،الماوردي ،علي بن محمد (ت 450هـ) ،تحقيق :السـيد ابـن عبـد المقصـود بـن
عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت .)206/1( ،والمحرر الـوجيز يف تفسـير الكتـاب العزيـز ،ابـن

عطية ،عبد الحق بن غالب (ت 542هـ) ،تحقيق :عبد السالم عبد الشـايف محمـد ،دار الكتـب العلميـة،

=
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وجاءت قراءة ابن عامر(ُ ﴿ )1م َولَّىٰــ َها﴾ بفـتح الـالم وألـف بعـدها( )2لـرتجح عـود
الضميـر على لفظ (كل)ز وذلك َّ
أن على قراءة ابن عامر يتع َّين عود الضمير على لفظ

(كــل) ،قــال أبــو حيــان« )3(:ويؤيــد أن (هــو) عائــد علــى (كــل) قــراءة مــن قــرأُ ﴿ :هـ َ
ـوَّ
ُم َولَّىٰـ َها﴾» )4(،وقال السميـن الحلبي« )5(:وعلـى هـذه القـراءة يتعـين عـود (هـو) إلـى

َّ

الفريق ،إذ يستحيل يف المعنى عوده على اهلل تعالى».

()6

اآلية الثانية:
قــــــال تعــــــالى( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [البقرة.]271:
اخ ُتلف يف مرجع الضمير المسترت يف ( ُي َك ِّف ُر) على ثالثة أقوال:
=

بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هــ .)224/1( ،والـدر المصـون يف علـوم الكتـاب المكنـون ،السـمين،
أحمد بن يوسف (ت 756هـ) ،تحقيق :د .أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،دمشق.)173/2( ،

القـراء السـبعة ،كـان ثقـة ،تـويف سـنة
( )1عبد اهلل بن عامر اليحصبي ،إمـام أهـل الشـام يف القـراءة ،وهـو أحـد َّ

118هـُ .ينظر :معرفـة القـراء الكبـار علـى الطبقـات واألعصـار ،الـذهبي .)186/1( ،وغايـة النهايـة يف
طبقات القراء ،الجزري.)442/2( ،

(ُ )2ينظر :التبصرة يف القراءات السبع ،القيسي ،مكي بن أبي طالب (ت437هــ) ،تحقيـق :د .محمـد غـوث
الندوي ،الدار السلفية ،الطبعة الثانية1402 ،هـ( ،ص .)432 :ونشر القراءات العشر ،الجزري ،محمد
بن محمد (833هـ) ،تحقيق :أيمن سويد ،دار الغوثاين ،الطبعة األولى1439 ،هـ.)2190/4( ،
ومفسره ،ومقرئه ،من
نحوي عصره ،ولغو نيه،
( )3محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ح نيان األندلسي،
ن
ن
كتبه :البحر الـمحيط ،وتحفة األريب ،تويف سنة 745هـُ .ينظر :غاية النهاية يف طبقات القراء ،الجـزري،

( .)691/3وطبقات المفسرين ،الداودي محمد بن علي (ت 945هــ) ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت،
(.)287/2
( )4البحر المحيط ،أبو حيان.)36/2( ،
( )5أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي ،أبو العباس ،شهاب الدين الـمعروف بالسمين ،مفسـر ،وعالــم
بالعربية والقـراءات ،مـن كتبـه :عمـدة الحفـا ،يف تفسـير أشـرف األلفـا ،،والـدر الــمصون ،تـويف سـنة
756هـُ .ينظر :غاية النهاية ،الجزري .)485/1( ،بغية الوعاة ،السيوطي.)402/1( ،

( )6الدر المصون ،السمين.)173/2( ،
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األول :أنه يرجع على اهلل َّ -
جل وعال ،-والتقدير :و ُيك ِّفر اهلل عنكم سيئاتكم.

()1

الثاين :أنه يرجع على صرف الصدقات ،والتقدير :و ُيك ِّفر صرف الصدقات عنكم
سيئاتكم.

()2

الثالث :أنه عائد على إخفاء الصدقات ،والتقدير :و ُيك ِّفر إخفاء الصـدقات عـنكم
سيئاتكم.

()3

َُ َ
كفِّـ َُّ﴾ ثـالث قـراءات :األولـى :قـراءة ابـن عـامر
وقد ورد يف قولـه تعـالى﴿ :وي

(َ ُ َ )4
ك ِّف ـ َُّ﴾ باليــاء والرفــع ،والثانيــة :قــراءة ابــن كثيــر( )5وأبــي عمــرو
وحفــص َّ﴿وي

()6

()7
َُ َ
(َ ُ )8
كفِّـ َّ﴾
وشعبة ويعقوب ﴿ َونكفِّ َُّ﴾ بالنون والرفع ،والثالثة :قراءة الباقين ﴿ون

(ُ )1ينظــر :جــامع البيــان ،الطــربي .)12/5( ،والبحــر المحــيط ،أبــو حيــان .)619/2( ،والــدر المصــون،
السمين.)611/2( ،
(ُ )2ينظــر :جــامع البيــان ،الطــربي .)17/5( ،والجــامع ألحكــام القــرآن ،القرطبــي ،محمــد بــن أحمــد (ت
671هـــ) ،تحقيــق :أحمــد الــربدوين وإبــراهيم أطفــيش ،دار الكتــب المصــرية ،القــاهرة ،الطبعــة الثانيــة،
1384هـ .)336/3( ،والبحر المحيط ،أبو حيان.)692/2( ،
(ُ )3ينظر :البحر المحيط ،أبو حيان .)692/2( ،والدر المصون ،السمين.)611/2( ،
عرضـا
( )4حفص بن سليمان بن المغيرة ،أبو عمـر األسـدي الكـويف البـزاز ،يعـرف بحفـيص ،أخـذ القـراءة ا
وتلقيناا من عاصم ،تويف سنة 246هـُ .ينظر :معرفـة القـراء الكبـار ،الـذهبي .)287/1( ،وغايـة النهايـة،
الجزري.)788/1( ،
القـراء السـبعة ،تـويف سـنة
( )5عبداهلل بن كثير بن عمرو ،أبو معبد المكي ،إمـام أهـل مكـة يف القـراءة ،وأحـد َّ
120هـُ .ينظر :معرفة القراء الكبار ،الذهبي .)197/1( ،وغاية النهاية ،الجزري.)486/2( ،
( )6ز َّبان بن العالء بن عمار بن ال ُع ْر َيان بن عبد اهلل ،أبو عمرو البصري ،نحوي بـارع ،وأحـد القـراء السـبعة،
تويف سنة 154هـُ .ينظر :معرفة القراء الكبار ،الذهبي .)223/1( ،وغاية النهاية ،الجزري.)67/2( ،
( )7شعبة بن عيا

بن سالم ،أبو بكر الحنَّاط األسدي الكـويف ،عـالم بقـراءة عاصـم اإلمـام ،وأحـد راوييـه،

كـان سـيدا ا إما امـا حجـ اة كثيــر العلـم والعمــل ،تـويف ســنة 193هـــُ .ينظـر :معرفــة القـراء الكبــار ،الــذهبي،
( .)280/1وغاية النهاية ،الجزري.)175/2( ،
( )8يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهلل بن أبي إسحاق ،أبـو محمـد الحضـرمي ،مـوالهم البصـري ،أحـد
القراء العشرة ،وإمـام أهـل البصـرة ومقرئهـا ،تـويف سـنة 205هــُ .ينظـر :معرفـة القـراء الكبـار ،الـذهبي،
َّ
( .)328/1وغاية النهاية ،الجزري.)143/4( ،
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()1

فعلى قراءة من قرأ بالنون رف اعا وجز اما يتع َّين عود الضمير على اهلل – َّ
جل وعال،-
قال أبو حيان« :فاأل هر أن الفعل مسند إلى اهلل تعالى ،كقراءة من قرأ :و ُن َك َّفر ،بالنون
فإنه ضمير هلل تعالى بال شك» )2(،وقال السمين الحلبي« :فمـن قـرأ باليـاء ففيـه ثالثـة
الم َك ِّف ـ ُر حقيقــة،
أوجــه ،أ هرهــا :أ َّن ـه أضــمر يف الفعــل ضــمير اهلل تعــالى ،ألنــه هــو ُ
وتعضده قراءة النون فإما متعينة له».

()3

إذن فقراءة من قرأ بالنون رف اعا وجز اما رجحت عود الضمير على اهلل .
اآلية الثالثة:
قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭘ [هود.]46:
اخ ُتلف يف مرجع الضمير –الهاء -من (ﭘ) الثانية على أربعة أقوال:

()4

األول :أنه عائد على ابن نوح ،والتقدير :إن ابنك ذو عمل غير صالح.
الثــاين :أنــه يعــود علــى النــداء المفهــوم مــن قولــه( :ﯽ ﯾ ﯿ) [هــود،]45:
كـافرا عمـل منـك غيـر
والتقدير على احتمالين :األول :إن نداءك وسؤالك أن أنجـي ا
(ُ )1ينظــر :المســتنير يف القــراءات العشــر ،ســوار ،أحمــد بــن علــي (ت 496هـــ) ،تحقيــق :عمــار الــددو ،دار
البحوث للدراسـات اإلسـالمية وإحيـاء الـرتاث ،دبـي ،الطبعـة األولـى1426 ،هــ ،)67/2( ،والنشـر،
الجزري.)2227/4( ،
( )2البحر المحيط ،أبو حيان.)691/2( ،
( )3الدر المصون ،السمين.)611/2( ،
(ُ )4ينظر :الحجة للقراء السبعة ،الفارسي ،الحسن بن عبد الغفار (ت 377هـ) ،تحقيق :بدر الدين قهوجي،
وبشير جويجايت ،دار المؤمـون ،بيـروت ،الطبعـة الثانيـة1413 ،هــ .)341/4( ،والكشـف عـن وجـوه

القراءات السبع وعللها وحججها ،القيسي ،مكـي بـن أبـي طالـب (ت437هــ) ،تحقيـق :محيـي الـدين
رمضــان ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الرابعــة1407 ،هـــ ،)530/1( ،والمحــرر الــوجيز ،ابــن عطيــة،
( .)177/3والكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل ،الزمخشري ،محمود بن عمـرو (ت 538هــ) ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ .)399/2( ،والبحر المحيط ،أبو حيان.)162/6( ،
والدر المصون ،السمين .)336/6( ،
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صالح ،والثاين :إن سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غير صالح.
الثالث :أنه يعـود علـى ركـوب ابـن نـوح المـدلول عليـه بقولـه( :ﮨ ﮩ)

[هود ،]42:والتقدير :إن كون الكافرين معك عمل منك غير صالح.
الرابع :أنه يعـود علـى تـرك ابـن نـوح الركـوب مـع المـؤمنين ،والتقـدير :إن تركـه
الركوب مع المؤمنين وكونه مع الكافرين عمل غير صالح.
وقد ورد يف قولـه تعـالى( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) قراءتـان :األولـى :قـراءة الكسـائي

()1

َ َ

ي﴾ بكسر الميم وفتح الالم ونصب الراء ،والثانيـة :قـراءة البـاقين
ويعقوب ﴿ َع ِّملَّغ ََّ
ٌ َ

َ
ي﴾ بفتح الميم ورفع الالم منونة ورفع الراء.
﴿ع َملَّغ َُّ

()2

فعلى قراءة الكسائي ويعقوب يتع َّين عود الضمير على ابن نـوح ،قـال أبـو حيـان:
َ َ

«وقرأ الكسائي﴿ :إن ُه َ
ي﴾ جعله فعالا ناص ابا غير صالح ،... ،وهـذا يـرجح أن
َّع ِّملَّغ ََّ
ِّ

الضمير يعود على ابن نوح ،... ،وكون الضمير يف ﴿إِّن َُّه﴾ عائد على غير ابن نوح 

تكلف وتعسف ال يليق بالقرآن» )3(،وقال السمين الحلبي« :فقراءة الكسائي :الضمير
فيها يتعين عوده على ابن نوح».

()4

رجحت عود الضمير على ابن نوح.
إذن فقراءة الكسائي ويعقوب َّ

***

( )1علي بن حمزة الكسائي ،أحد القراء السبعة ،ورأس مدرسة الكوفة يف النحو ،تـويف سـنة 189هــُ .ينظـر:
معرفة القراء الكبار ،الذهبي .)269/1( ،وغاية النهاية ،الجزري.)714/2( ،

(ُ )2ينظــر :الــوجيز يف شــرح قــراءات القــرأة الثمانيــة أئمــة األمصــار الخمســة ،األهــوازي ،الحســن بــن علــي
(ت446هــــ) ،تحقيـــق :دريـــد حســـن أحمـــد ،دار الغـــرب اإلســـالمي ،الطبعـــة األولـــى2002 ،م،
(ص .)208:والنشر ،الجزري.)1376/4( ،
( )3البحر المحيط ،أبو حيان.)162/6( ،
( )4الدر المصون ،السمين .)663/6( ،
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املبحث الثاني
أثر تنوع القراءات يف تَغيِّري مرجع الضمري
المقصــد مــن هــذا المبحــث :أن الضــمير يتغ َّيــر مرجعــه بســبب تنــوع القــراءات
المتواترة ،فيرجع على قراءة لشيء ،ويرجع على القراءة األخـرى لشـيء آخـر ،ومـن
أمثلة ذلك أربع آيات هي:
اآلية األولى:
قــــــال تعــــــالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭘ [آل
عمران.]154:

َ َ

قــرأ حمــزة( )1والكســائي وخلــف العاشــر(﴿ )2تغ ٰ
شــ﴾ بالتــاء ،وقــرأ البــاقون
َ

ش﴾ بالياء.
﴿ َيغ َّٰ

()3

وبنا اء على هاتين القراءتين تغ َّيـر عـود ضـمير الفاعـل المسـترت يف (يغشـى) ،فعلـى
َ َ

ش﴾ يعود ضمير الفاعل المسترت على (األمنـة) ،والتقـدير :تغشـى األمنـة
قراءة ﴿تغ َّٰ
َ

()4
ش﴾ فضمير الفاعل المسترت يرجع على (النعاس)،
طائفة منكم ،وعلى قراءة ﴿ َيغ َّٰ

القراء السبعة كان إما اما وحج اة بكتاب اهلل ،قيل فيه :مـا أحسـب
( )1حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة ،أحد َّ
أن اهلل يدفع البالء عن أهل الكوفة إال بحمزة ،تويف سنة 156هــُ .ينظـر :معرفـة القـراء الكبـار ،الـذهبي،
( .)250/1وغاية النهاية ،الجزري.)809/2( ،

( )2خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد األسدي ،أحد القـراء العشـرة ،وأحـد الـرواة عـن حمـزة ،تـويف سـنة
229هـُ .ينظر :معرفة القراء الكبار ،الذهبي .)419/1( ،وغاية النهاية ،الجزري.)15/2( ،

(ُ )3ينظر :إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي يف القراءات العشر ،القالنسي ،محمد بـن الحسـين (ت521هــ)،
تحقيــق :د .عمــر حمــدان الكبيســي ،رســالة ماجســتير بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة1403 ،هـــ،

(ص .)148:والنشر ،الجزري.)2245/4( ،
(ُ )4ينظر :معاين القراءات ،األزهري ،محمد بن أحمد (ت 370هـ) ،تحقيق :عيد مصفى إدريـس ،وعـوض
حمــد القــوزي ،مركــز البحــوث بكليــة اآلداب بجامعــة الملــك ســعود ،الطبعــة األولــى1412 ،هـــ،
( .)276/1والكتاب المختار يف معاين قراءات أهل األمصار ،إدريس ،أحمد بـن عبيـد اهلل ،تحقيـق :د.
عبد العزيز الجهني ،مكتبة الرشـد ،الريـاض ،الطبعـة الثانيـة1436 ،هــ .)174/1( ،وحجـة القـراءات،
زنجلــة ،عبــد الــرحمن بــن محمــد (ت  ،)403تحقيــق :ســعيد األفغــاين ،الرســالة ،الطبعــة الخامســة،

=
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والتقدير :يغشى النعاس طائفة منكم.

()1

اآلية الثانية:
قـــال تعـــالى( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)

[األنعام.]92:
قرأ شعبة ﴿ َو ِِّلُنذ ََِّّر﴾ بالياء ،وقرأ الباقون ﴿ َو ِِّلُنذ ََِّّر﴾ بالتاء.

()2

وبنا اء على هاتين القراءتين تغ َّير مرجع الضـمير المسـترت يف (لتنـذر) ،فعلـى قـراءة

﴿ َو ِِّلُنذ ََِّّر﴾ يرجع الضمير المسترت على النبي  ،والتقدير :لتنـذر أنـت يـا محمـد،

()3

وعلى قراءة ﴿ َو ِِّلُنذ ََِّّر﴾ فالضمير المسترت يرجع على القرآن ،والتقدير :لينـذر القـرآن
بمواعظه وزواجره.

()4

***
اآلية الثالثة:
قــــــــال تعــــــــالى( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)

[األنعام.]105:
=

1418هـ( ،ص .)176:والموضح يف وجوه القراءات وعللها ،الشيرازي ،نصر بـن علـي (ت565هــ)،
تحقيق :د .عمر حمدان الكبيسي ،الجماعة الخيرية لتحفيظ القـرآن ،جـدة ،الطبعـة األولـى1414 ،هــ،
(.)387/1

(ُ )1ينظر :المصادر السابقة.

(ُ )2ينظر :اإلقناع يف القراءات السبع ،الباذ  ،أحمد بن علي (ت540هـ) ،تحقيـق :عبـد المجيـد قطـامش،
جامعـــة أم القـــرى ،مكـــة المكرمـــة ،الطبعـــة األولـــى1426 ،هــــ .)641/2( ،والنشـــر ،الجـــزري،

(.)2293/4
(ُ )3ينظر :الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه ،الحسين بن أحمـد (ت ،)370تحقيـق :عبـد العـال سـالم
مكرم ،دار الشروق ،بيروت ،الطبعة الثالثة1399 ،هـ( ،ص .)145:والحجة للقراء السـبعة ،الفارسـي،
( .)356/3والموضـــح يف وجـــوه القـــراءات ،الشـــيرازي .)486/1( ،والـــدر المصـــون ،الســـمين،
(.)38/5
(ُ )4ينظر :المصادر السابقة.
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يف اآلية ثالث قراءات:

األولى :قراءة ابن كثير وأبي عمرو ﴿ ََّد ٰ َرسـ َ َّ﴾ بـىلف بعـد الـدال وسـكون السـين
وفتح التاء.

الثانية :قراءة ابن عامر ويعقوب ﴿ َد َر َس َّ﴾ بدون ألف وفتح السين وسكون التاء.
الثالثة :قراءة الباقين ﴿ َد َرس َ َّ﴾ بدون ألف وسكون السين وفتح التاء.

()1

وبنا اء على هذه القراءات تغ َّير مرجع الضمير يف (درست) بسبب تنوع القراءات:

فعلى قراءة ﴿ َد َرس َ َّ﴾ وقراءة ﴿ ََّد ٰ َرسـ َ َّ﴾ يرجـع الضـمير (التـاء) علـى النبـي ،
ـت يــا نبينــا يف الكتــب القديمــة ،والمعنــى علــى
درسـ َ
والمعنــى علــى القــراءة األولــىْ :
دارس َت يا محمد غيـرك مـن أهـل األخبـار الماضـية والقـرون الخاليـة
القراءة الثانيةْ :

حتى حفظتها فقلتها )2(،وعلـى قـراءة ﴿ َد َر َسـ َّ﴾ فالتـاء للتىنيـث ،والضـمير المسـترت
يرجع على اآليات ،والمعنى :تر َّددت اآليات على أسماعهم حتى َبليـت و َقـ ِدمت يف
نفوسهم وأمحيت.

()3

اآلية الرابعة:
قـــال تعـــالى( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ) [التوبة.]126:

َ

َ

قرأ حمزة ويعقوب ﴿تَ َ و َّن﴾ بالتاء ،وقرأ الباقون ﴿يَ َ و َّن﴾ بالياء.

()4

(ُ )1ينظر :المبسـوط يف القـراءات العشـر ،مهـران ،أحمـد بـن الحسـين (ت381هــ) ،تحقيـق :سـبيع حمـزة،
مجمع اللغة العربية ،دمشق( ،ص .)200:والنشر ،الجزري.)2294/4( ،

(ُ )2ينظر :جامع البيان ،الطربي .)471/9( ،والحجة للقراء السبعة ،الفارسي .)375/3( ،وشرح الهداية،
المهدوي ،أحمد بن عمار (ت نحـو 440هــ) ،تحقيـق :حـازم سـعيد حيـدر ،الرشـد ،الريـاض ،الطبعـة
األولى ،)286/2( ،والمحرر الوجيز ،ابن عطية .)331/1( ،والبحر المحيط ،أبو حيان.)608/4( ،

(ُ )3ينظر :المصادر السابقة.

(ُ )4ينظر :التيسير يف القراءات السبع ،الداين ،عثمـان بـن سـعيد (ت 444هــ) ،تحقيـق :د .خلـف الشـغدلي،
دار األندلس ،حائل ،الطبعة األولى1436 ،هـ( ،ص .)306:والنشر ،الجزري.)2353/4( ،
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وبنا اء على هاتين القراءتين تغ َّير عـود ضـمير الفاعـل -واو الجماعـة -يف (يـرون)
َ

بسبب تنوع القراءات ،وذلك أن الضمير –واو الجماعة -على قراءة ﴿تَ َ و َّن﴾ يرجع

إلى المؤمنين ،والمعنى :أوال ترون أيها المؤمنون َّ
أن الذين يف قلـوهبم مـرض يفتـون
يف كل عام مرة أو مرتين.

()1

َ

وأ َّما على قراءة ﴿يَ َ و َّن﴾ فإن ضمير الفاعل –واو الجماعة -يرجع على الذين يف

قلــوهبم مــرض ،والمعنــى :أوال يــرى الــذين يف قلــوهبم أمــم يفتــون يف كــل عــام مــرة
أو مرتين.

()2

***

( )1ينظــر جــامع البيــان ،الطــربي .)90/12( ،والحجــة للقــراء الســبعة ،الفارســي .)232/4( ،والكشــف،
القيسي .)509/1( ،والبحر المحيط ،أبو حيان.)530/5( ،
(ُ )2ينظر :المصادر السابقة.

152

د .مشعل بن مسلم القرش

أثر تنوع القراءات المتواترة يف الضمير وعائده يف القرآن الكريم

املبحث الثالث
أثر تنوع القراءات يف زيادة احتمال عود الضمري إىل أكثر من مرجع
المقصد من هذا المبحث :أن القراءة تكـون سـب ابا يف زيـادة احتمـال عـود الضـمير
إلى أكثر من مرجع ،فمثالا على قراءة يحتمل عوده على مرجعين ،وعلى قراءة أخرى
يحتمل عوده على أربعة أو خمسة أو أكثر ،وجميع هذه األوجه مختلفة.
قال تعالى( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ) [آل عمران.]13:

َ
َ
قرأ نافع وأبو جعفـر ويعقـوب ﴿تَـ َ وَ ُه ﴾ بالخطـاب ،وقـرأ البـاقون ﴿يَـ َ وَ ُه ﴾

بالغيب.

()1

َ
فعلـــى قـــراءة ﴿تَـــ َ وَ ُه ﴾ يحتمـــل عـــود الضـــمير يف (لكـــم) ،وضـــمير الرفـــع

يف (تـــرومم) ،وضـــمير النصـــب يف (تـــرومم) ،والضـــمير المجـــرور يف (مثلـــيهم)
ثمانية أوجه:

()2

األول :أن الضـــمير يف (لكـــم) والمرفـــوع يف (تـــرومم) للمـــؤمنين ،والضـــمير
المنصوب يف (ترومم) والمجرور يف (مثليهم) للكافرين ،والمعنى :قد كان لكم أيها
المؤمنون آية يف فئتين بىن رأيتم الكفار مثلي أنفسهم يف العدد.
الثـــاين :أن الضـــمير يف (لكـــم) والمرفـــوع يف (تـــرومم) للمـــؤمنين ،والضـــمير
المنصــوب يف (تــرومم) للكــافرين ،والضــمير والمجــرور يف (مثلــيهم) للمــؤمنين،
والمعنى :ترون أيها المؤمنون الكافرين مثلي عدد أنفسكم.

()3

(ُ )1ينظر :التبصرة يف القراءات السبع ،القيسي (ص .)456:والنشر ،الجزري.)2232/4( ،

( )2ذكــر هــذه األوجــه أبــو حيــان والســمين الحلبــيُ .ينظــر :البحــر المحــيط ،أبــو حيــان .)46/3( ،والــدر
المصون ،السمين.)48/3( ،

(ُ )3ينظر :معاين القرآن ،الفراء ،يحيى بن زياد (ت 207هـ) ،تحقيق :أحمـد يوسـف النجـايت ،ومحمـد علـي

=
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الثالــث :أن الضــمير يف (لكــم) والمرفــوع يف (تــرومم) للمشــركين ،والضـــمير
المنصوب يف (تـرومم) والضـمير والمجـرور يف (مثلـيهم) للمـؤمنين ،والمعنـى :قـد
كان لكم أيها المشركون آية حيث ترون المؤمنين مثلي أنفسهم يف العدد.
الرابـــع :أن الضـــمير يف (لكـــم) والمرفـــوع يف (تـــرومم) للمشـــركين ،والضـــمير
المنصــوب يف (تــرومم) للمــؤمنين ،والضــمير والمجــرور يف (مثلــيهم) للمشــركين،
والمعنى :ترون أيها المشركون المؤمنين مثلي فئتكم المشركة.
الخـــام  :أن الضـــمير يف (لكـــم) والمرفـــوع يف (تـــرومم) لليهـــود ،والضـــمير
المنصــوب يف (تــرومم) والضــمير والمجــرور يف (مثلــيهم) للمــؤمنين ،والمعنــى:
ترومم لو رأيتموهم مثليهم.
الســـادس :أن الضـــمير يف (لكـــم) والمرفـــوع يف (تـــرومم) لليهـــود ،والضـــمير
المنصوب يف (ترومم) والضمير والمجرور يف (مثليهم) للمشركين ،والمعنى :أمـم
كثر يف أعين اليهود الكفار حتى صاروا مثلي عدد الكفار.
السابع :أن الضمير يف (لكم) والمرفوع يف (ترومم) لليهود ،والضمير المنصوب
يف (ترومم) للمؤمنين ،والضمير والمجرور يف (مثليهم) للمشركين ،والمعنى :ترون
أيها اليهود المسلمين مثلي عدد المشركين.
الثامن :أن الضمير يف (لكم) والمرفوع يف (ترومم) لليهود ،والضمير المنصـوب
يف (ترومم) للمشركين ،والضمير والمجرور يف (مثليهم) للمؤمنين ،والمعنى :ترون
أيها اليهود لو رأيتم المشركين مثلي عدد المسلمين.

َ
وأما على قراءة ﴿يَ َ وَ ُه ﴾ يحتمل عود الضمير يف (لكم) ،وضمير الرفـع يف (يـرومم)،
()1

وضمير النصب يف (يرومم) ،والضمير المجرور يف (مثليهم) ثالثة أوجه:
=

النجار ،وعبـد الفتـاح إسـماعيل الشـلبي ،دار المصـرية ،مصـر ،الطبعـة األولـى .)194/1( ،والمحـرر
الوجيز ،ابن عطية.)407/1( ،

( )1ذكر هذه األوجه السمين الحلبيُ .ينظر :الدر المصون ،السمين.)51/3( ،
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األول :أن الضـــمير يف (لكـــم) للمـــؤمنين ،والمرفـــوع يف (يـــرومم) للمشـــركين،
والضــمير المنصــوب يف (يــرومم) والضــمير والمجــرور يف (مثلــيهم) للمــؤمنين،
والمعنى :يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المؤمنين.
الثــــاين :أن الضــــمير يف (لكــــم) للمــــؤمنين ،والضــــمير المرفــــوع يف (يــــرومم)
للمشــركين ،والضــمير المنصــوب يف (ي ـرومم) للمــؤمنين ،والضــمير والمجــرور يف
(مثليهم) للمشركين ،والمعنى :يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين.
الثالث :أن يعـود الضـمير المرفـوع يف يـرومم علـى الفئـة الكـافرةز ألمـا جمـع يف
المعنى ،والضمير المنصوب يف (يرومم) والضمير والمجرور يف (مثليهم) يحتمالن
العود على الكافرين أو المسلمين ،أو أحدهما ألحدهم.
إذن فتب َّين من خالل ما سبق أن القراءات تزيد من احتمال عود الضـمير إلـى أكثـر
من مرجع ،وذلك أنه على القراءة األولى احتمل عـود الضـمير ثمانيـة أوجـه ،وعلـى
القراءة الثانية احتمل عود الضمير ثالثة أوجه ،وجميع هذه االحتماالت مختلفة.

***
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الفصل الثاني
أثر تنـوع القـراءات املتـواترة يف الضمري
وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول
أثر تنوع القراءات يف اختالف نوع الضمري
المقصد من هذا المبحث :أن الضمير يتغ َّير نوعه بسبب تنوع القراءات المتواترة،
فيكون مثالا على قراءة للمخاطب ،ويكون على قراءة أخرى للغائـب ،وهكـذا ،ومـن
أمثلة ذلك ثالثة آيات هي:
اآلية األولى:
قـــــــال تعـــــــالى( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ) [آل عمران.]36:

قرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب ﴿ َو َضع ُ َّ﴾ بسكون العين وضم التاء ،وقرأ البـاقون

﴿ َو َض َع َّ﴾ بفتح العين وسكون التاء.

()1

اختلف نوع الضمير يف الفعل (وضعت) بسبب تنوع القراءات ،وهـذا االخـتالف

على نوعين:

النوع األول :اختالف الضمير بين المتكلم والغائب.

َ َ
ُ
ـميرا للمــتكلم ،والكــالم ألم مــريم 
فعلــى قــراءة ﴿وضــع َّ﴾ تكــون التــاء ضـ ا

خاطبت بذلك نفسها تسلي اة لها.

()2

وعلى قراءة ﴿ َو َض َع َّ﴾ تكون التاء للتىنيث ،والفعل مسند لضمير الغائبـة (هـي)،

والكالم هلل  والتقدير :واهلل أعلم بما وض َع ْت هي ،أي :أم مريم.

()3

(ُ )1ينظر :التبصرة يف القراءات السبع ،القيسي (ص .)457:والنشر ،الجزري.)2235/4( ،
(ُ )2ينظر :البحر المحيط ،أبو حيان .)117/3( ،والدر المصون ،السمين.)135/3( ،
(ُ )3ينظر :المصادر السابقة.
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النوع الثاين :اختالف الضمير بين الربوز واالستتار.

َ
ضميرا
بارزا ،وذلك ألن التاء يف (وض ْع ُت)
فعلى قراءة ﴿ َوضع ُ َّ﴾ يكون الضمير ا
ا

بارزا للمتكلم.
ا

وعلى قراءة ﴿ َو َض َع َّ﴾ يكون الضمير مسترتاا ،والتقدير :واهلل أعلم بما وض َع ْت هي.
اآلية الثانية:
قـــال تعـــالى( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)

[األنعام.]92:

قرأ شعبة ﴿ َو ِِّلُنذ ََِّّر﴾ بالياء ،وقرأ الباقون ﴿ َو ِِّلُنذ ََِّّر﴾ بالتاء.

()1

وبنا اء على هاتين القراءتين اختلف نوع الضمير المسترت يف (لتنذر):

فعلى قـراءة ﴿ َو ِِّلُنـذ ََِّّر﴾ فالضـمير المسـترت للمخاطـب ،والتقـدير :لتنـذر أنـت يـا

محمد )2(،وعلى قـراءة ﴿ َو ِِّلُنذ ََِّّر﴾ فالضـمير المسـترت للغائـب ،والتقـدير :لينـذر ،هـو
أي :القرآن بمواعظه وزواجره.

()3

اآلية الثالثة:
قــــــــال تعــــــــالى( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)

[األنعام.]105:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ َدَّ ٰ َرس َ َّ﴾ بىلف بعد الـدال وسـكون السـين وفـتح التـاء،

وقرأ ابن عامر ويعقوب ﴿ َد َر َس َّ﴾ بدون ألف وفتح السين سكون التاء ،وقرأ الباقون

﴿ َد َرس َ َّ﴾ بدون ألف وسكون السين وفتح التاء.
( )1تقدم تخريج هذه القراءةُ .ينظر( :ص.)19:

()4

(ُ )2ينظــر :الحجــة يف القــراءات الســبع ،ابــن خالويــه( ،ص .)145:والحجــة للقــراء الســبعة ،الفارســي،
( .)356/3والموضـــح يف وجـــوه القـــراءات ،الشـــيرازي .)486/1( ،والـــدر المصـــون ،الســـمين،
(.)38/5
(ُ )3ينظر :المصادر السابقة.

( )4تقدم تخريج هذه القراءةُ .ينظر( :ص.)19:
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وبنـا اء علــى هـذه القــراءات اختلــف نـوع الضــمير يف (درسـت) ،وهــذا االخــتالف
على نوعين:
النوع األول :اختالف الضمير بين المخاطب والغائب.

ضـميرا للمخاطـب ،وعلـى
فعلى قراءة ﴿ َد َرس َ َّ﴾ وقراءة ﴿ ََّد ٰ َرس َ َّ﴾ تكـون التـاء
ا

قـــراءة ﴿ َد َر َســـ َّ﴾ تكـــون التـــاء للتىنيـــث ،والفعـــل مســـند لضـــمير الغائبـــة (هـــي)
أي :اآليات.

()1

النوع الثاين :اختالف الضمير بين الربوز واالستتار.

بـارزا للمخاطـب،
فعلى قراءة ﴿ َد َرس َ َّ﴾ وقراءة ﴿ ََّد ٰ َرسـ َ َّ﴾ تكـون التـاء
ضـميرا ا
ا

وعلى قراءة ﴿ َد َر َس َّ﴾ يكون الضمير مسترتاا ،والتقديرَ :د َر َس ْت هي.

()2

***

(ُ )1ينظر :الحجة للقراء السبعة ،الفارسي .)375/3( ،والمحـرر الـوجيز ،ابـن عطيـة .)331/1( ،والبحـر
المحيط ،أبو حيان.)608/4( ،

(ُ )2ينظر :المصادر السابقة.
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املبحث الثاني
أثر تنوع القراءات يف تَغيِّري املوقع اإلعرابي للضمري
المقصد من هذا المبحث :أن الضمير يتغ َّير موقعه اإلعرابي بسبب تنوع القراءات
المتواترة ،فيكون مثالا على قراءة فاعل ،ويكون على قراءة أخرى مفعول به ،وهكذا،
ومن أمثلة ذلك آيتين ،هي:
اآلية األولى:
قـــــــال تعـــــــالى( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ) [البقرة.]281:

َ

قــرأ أبــو عمــرو ويعقــوب ﴿تَ ِّج ُعــو َّن﴾ بفــتح التــاء وكســر الجــيم ،وقــرأ البــاقون
َ

ُ
ون﴾ بضم التاء وفتح الجيم(.)1
﴿ت َج ُع َّ

وبنــا اء علــى هــاتين القــراءتين تغيــر موقــع الضــمير المرفــوع –واو الجماعــة -يف
َ

َ
ون﴾ يكـون الضـمير يف محـل رفـع فاعـل ،وعلـى قـراءة
ج ُع َّ
يرجعون ،فعلى قراءة ﴿ت ِّ
َ

ُ
ون﴾ يكون الضمير محل رفع نائب فاعل(.)2
﴿ت َج ُع َّ

اآلية الثانية:
قــال تعــالى( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [هود.]28:

َ
قرأ حفص وحمزة والكسـائي وخلـف العاشـر ﴿ف ُع ِّم َيـ َّ﴾ بضـم العـين وتشـديد

َ
الميم ،وقرأ الباقون ﴿ف َع ِّم َي َّ﴾ بفتح العين وتخفيف الميم.
(ُ )1ينظر :اإلقناع  ،الباذ  .)615/2( ،والنشر ،الجزري.)2147/4( ،

()3

(ُ )2ينظــر :الحجــة للقــراء الســبعة ،الفارســي .)417/3( ،والكشــف ،القيســي ،)319/1( ،والموضــح يف
وجوه القراءات ،الشيرازي.)352/1( ،

(ُ )3ينظر :المستنيـر ،سوار .)200/2( ،والنشر ،الجزري.)2374/4( ،
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وبنا اء على هاتين القراءتين تغير موقع الضمير المرفوع يف (عميـت) ،فعلـى قـراءة

َ
َ
﴿ف ُع ِّم َي َّ﴾ يكون الضمير يف محل رفع نائب فاعل ،وعلـى قـراءة ﴿ف َع ِّم َيـ َّ﴾ يكـون

الضمير يف محل رفع فاعل ،وكالهما يعود على البينة أو الرحمة.

()1

***

(ُ )1ينظر :الكشف ،القيسي .)527/1( ،الشفاء يف علل القراءات ،البخاري ،أحمـد بـن محمـد (المتـوا يف

حدود 700هـ) ،تحقيق :د .صالح بن أحمد العماري ،د.حبيب اهلل السلمي ،رسـالتي دكتـوراه ،جامعـة

أم القــرى ،مكــة المكرمــة1436 ،هـــ .)490/1( ،والبحــر المحــيط ،أبــو حيــان .)143/6( ،والــدر
المصون ،السمين)313/6( ،
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املبحث الثالث
أثر تنوع القراءات يف إجياد الضمري
المقصد من هذا المبحث :أن الضمير يكون موجـو ادا علـى قـراءة ،وعلـى القـراءة
األخرى ال ضمير فيها ،ومن أمثلة ذلك أربع آيات ،هي:
اآلية األولى:
قال تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [األنعام.]55:
يف اآلية ثالث قراءات هي:

َ
األولــى :قــراءة نــافع( )1وأبــي جعفــر(َ ﴿ )2ولِّتَســتَني َ َ
َّســَِّيلَُّج ُممــ ِّ ِّ ََّ﴾ بالتــاء
ِّ
ونصب سبيل.

َ َ َ َ َ ُ
َّسَِّيلَُّج ُمم ِّ ِّ ََّ﴾
الثانية :قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة ﴿ولِّيستنيِّ
بالياء ورفع سبيل.
ُ

الثالثة :قرأ الباقين ﴿ َولِّتَستَني َ َ
َّسَِّيلَُّج ُمم ِّ ِّ ََّ﴾ بالتاء ورفع سبيل.
ِّ
فعلى القراءة األولى :فإن التاء يف الفعل (تستبين) للخطاب ،وهو متعدب  ،والفاعـل

َ
و(سبيل) مفعول به.
ضمير مسترت تقديره :أنت،

()3

()4

القـراء السـبعة ،أخـذ القـراءة عـن عبـد
( )1نافع بن عبدالرحمن ابن أبي نعيم الليثي ،مقـرم الــمدينة ،وأحـد َّ
الرحمن بن هرمز األعرج ،وشيبة بن نصـاح ،تـويف سـنة 169هــُ .ينظـر :معرفـة القـراء الكبـار ،الـذهبي،

( .)241/1وغاية النهاية ،الجزري.)4/4( ،

القـراء العشـرة ،تـابعي مشـهور كبيـر
( )2يزيد بن القعقاع اإلمام أبو جعفر الـمخزومي الـمدين القـارم ،أحـد َّ

القدر ،تـويف سـنة 130هــُ .ينظـر :معرفـة القـراء الكبـار ،الـذهبي .)172/1( ،وغايـة النهايـة يف طبقـات

القراء ،الجزري.)134/4( ،

(ُ )3ينظر :العنوان يف القراءات السبع ،األنصاري ،إسماعيل بن خلف( ،ت455هـ) ،تحقيق :عبـد المهـيمن
طحان ،رسالة ماجسـتير ،جامعـة أم القـرى ،مكـة المكرمـة1403 ،هــ( ،ص .)91:والنشـر ،الجـزري،
(.)2288/4
(ُ )4ينظـر :الحجــة للقــراء السـبعة ،الفارســي .)315/3( ،وحجــة القـراءات ،زنجلــة( :ص .)253:والبحــر
المحيط ،أبو حيان .)529/4( ،والدر المصون ،السمين.)655/4( ،
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وأمــا علــى القــراءة الثالثــة :فــإن التــاء يف الفعــل (تســتبين) للتىنيــث ،وهــو الزم،
ُ
و(سبيل) فاعل ،وال ضمير فيها.

()1

وعلى القراءة الثانية :مثل القراءة الثالثة ،إ َّ
ال أنه قـرأه باليـاءز ألن الفعـل (يسـتبين)
يجوز فيه التذكير والتىنيث.

()2

ومن خالل ما سبق تب َّين أن القراءة أوجدت الضمير ،وذلـك أنـه علـى قـراءة نـافع
وأب ـي جعفــر ُو ِجــد ضــمير المخاطــب المســترت المقــدَّ ر بـــ(أنت) ،وعلــى القــراءتين
األخريين ال ضمير فيها.
اآلية الثانية:
قـــــال تعـــــالى( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) [األنفال.]11:
يف اآلية ثالث قراءات ،هي:

شَّ ُ
األولى :قراءة ابن كثير وأبي عمرو ﴿ َيغَّ َ ٰ
اس﴾ بفتح الياء وسكون الغين
ك ُ َُّنلُّ َع ُ َّ

وفتح الشين مخففة وألف بعدها ورفع النعـاس.

ُ
ـاس﴾ بضـم اليــاء وسـكون الغـين
يك ُ َُّنلُّ َع َ َّ
الثانية :قراءة نافع وأبي جعفـر ﴿ ُيغَّشِّ

وكسر الشين مخففة من غير ألف ونصب النعـاس.

الثالثة :قراءة الباقين ﴿ ُي َغش ُ
اس﴾ بضـم اليـاء وفـتح الغـين وكسـر الشـين
يك ُ َُّنلُّ َع َ َّ
ِّ

مشددة من غير ألف ونصب النعـاس.

()3

فوجه قراءة ﴿ ُي َغش ُ
اس﴾َّ :
فإن ُي َغ ِّشي :فعـل مضـارع مرفـوع وهـو متعـد،
يك ُ َُّنلُّ َع َ َّ
ِّ

(ُ )1ينظـر :الحجــة للقــراء السـبعة ،الفارســي .)315/3( ،وحجــة القـراءات ،زنجلــة( :ص .)253:والبحــر
المحيط ،أبو حيان .)529/4( ،والدر المصون ،السمين.)655/4( ،
(ُ )2ينظر :المصادر السابقة.

(ُ )3ينظر :كتاب السبعة يف القراءات ،ابن مجاهد ،أحمد بن موسى( ،ت 324هــ) ،تحقيـق :شـوقي ضـيف،
دار المعارف ،مصر ،الطبعة الثانية1400 ،هـ( ،ص .)304:والنشر ،الجزري.)2335/4( ،
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والكــاف والمــيم :مفعــول بــه أول ،والفاعــل :ضــمير مســترت تقــديره( :هــو) أي اهلل،

()1
ُ
ـاس﴾ مثـل وجـه القـراءة
والنعاس :مفعول به ثـان ،ووجـه قـراءةَّ﴿ ُيغَّشِّ ـيك ُ َُّنلُّ َع َ َّ

السابقة إال أما مخففة.

َ َٰ ُ
اس﴾ َّ
فإن َي ْغ َشى :فعـل مضـارع مرفـوع ،والكـاف
شك ُ َُّنلُّ َع ُ َّ
وأ َّما وجه قراءة ﴿ي َّغ َّ

والميم :مفعول به ،والنعاس :فاعل ،وال ضمير فيها.

()2

ومــن خــالل مــا ســبق تب ـ َّين أن القــراءة أوجــدت الضــمير ،وذلــك أنــه علــى قــراءة
اس﴾ وقـراءة ﴿ ُي َغش ُ
ُ
ـاس﴾ ُو ِجـد ضـمير الغائـب المسـترت
ـيك ُ َُّنلُّ َع َ َّ
يك ُ َُّنلُّ َع َ َّ
ِّ
﴿ ُيغَّشِّ

َ
ش ُ
اس﴾ ال ضمير فيها.
ك ُ َُّنلُّ َع ُ َّ
المقدَّ ر بـ"هو" ،وعلى قراءة ﴿ َي َّغ َّٰ

اآلية الثالثة:
قال تعالى( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) [يس.]35:
َ

قرأ شـعبة وحمـزة والكسـائي وخلـف العاشـر ﴿ َو َ َ
ـاَّع ِّمَـ َّ﴾ بـدون هـاء ،وقـرأ
َ

الباقون ﴿ َو َ َ
اَّع ِّمَت َُّه﴾ بالهاء.

()3

َ

فعلــى قــراءة ﴿ َو َ َ
ــه﴾ (فالهــاء) ضــمير بــارز متصــل للغائــب يعــود علــى
ــاَّع ِّمَت َُّ
َ

اَّع ِّمَ َّ﴾ فال ضمير فيها.
(ﮡ) ،وأ َّما على قراءة ﴿ َو َ ََّ

()4

(ُ )1ينظر :الحجة للقراء السبعة ،الفارسي .)126/4( ،والمختار يف معاين القـراءات ،إدريـس.)340/1( ،
الكشف ،القيسي .)490/1( ،وشرح العنوان ،السعدي ،عبد الظاهر بن نشوان (ت649هــ) ،تحقيـق:
أ.د .عبد الـرحيم عبـد اهلل الشـنقيطي ،د .عبـدا الـرزاق حـافظ ،رسـالتي ماجسـتير ،الجامعـة اإلسـالمية،
المدينة المنورة1422 ،هـ .)616/1( ،والدر المصون ،السمين.)574/5( ،
(ُ )2ينظر :المصادر السابقة.

(ُ )3ينظر :الهادي يف القراءات السبع ،القيرواين ،محمد بن سفيان (ت413هــ) ،تحقيـق :خالـد أبـو الجـود،
دار عباد الرحمن ،القاهرة ،الطبعة األولى1432 ،هـ( ،ص .)477:والنشر ،الجزري.)2574/4( ،
القـراب ،إسـماعيل بـن
(ُ )4ينظر :الحجـة للقـراء السـبعة ،الفارسـي .)41/6( ،والشـايف يف علـل القـراءاتَّ ،
إبراهيم (ت414هـ) ،تحقيق :مجموعة من الباحثين ،مجموعـة رسـائل دكتـوراه ،الجامعـة اإلسـالمية،

المدينــة المنــورة1436 ،هـــ .)273/3( ،والبحــر المحــيط ،أبــو حيــان .)65/9( ،والــدر المصــون،
السمين.)268/9( ،
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اآلية الرابعة:
قــال تعــالى( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)

[الحديد.]24:

َ

َ

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ﴿فإن َ
ـي َ
ََُّّللَُّلغ ُّ
َُّح ِّميـ َُّ﴾ بحـذف ﴿هـو﴾ ،وقـرأ
ِّ
ِّ
َ

َ

َ ُ
ي َ
َّه َوَُّلغ ُّ
َُّح ِّمي َُّ﴾ بزيادة ﴿هو﴾.
الباقون ﴿فإِّنََُّّلل
ِّ
َ

()1

َ

ََُّّلل ُ
فعلى قراءة ﴿فإن َ
ي َ
َّه َوَُّلغ ُّ
َُّح ِّمي َُّ﴾ (فهو) ضمير بارز منفصل للغائب ،وأ َّمـا
ِّ
ِّ
َ

َ

على قراءة ﴿فإن َ
ي َ
ََُّّللَُّلغ ُّ
َُّح ِّمي َُّ﴾ فال ضمير فيها.
ِّ
ِّ

()2

***

(ُ )1ينظر :الغاية يف القراءات العشر ،مهـران ،أحمـد بـن الحسـين (ت381هــ) ،تحقيـق :محمـد غيـاث ،دار
الشواف ،الرياض ،الطبعة الثانية1411 ،هـ( ،ص .)490:والنشر ،الجزري.)2678/4( ،
(ُ )2ينظــر :إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا ،ابــن خالويــه ،الحســين بــن أحمـد (ت ،)370تحقيــق :د .عبــد
الـــرحمن العثيمـــين ،مكتبـــة الخـــانجي ،الطبعـــة األولـــى1413 ،هــــ .)352/2( ،ومعـــاين القـــراءات،

األزهــــري .)57/3( ،والبحــــر المحــــيط ،أبــــو حيــــان .)112/10( ،والــــدر المصــــون ،الســــمين،
(.)252/10
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اخلـامتـة
كثيرا طي ابا مباركاا فيه ،كما يليق بجالل وجهـه وعظمـة سـلطانه،
أحمد اهلل تعالى حمدا ا ا
علي من إتمام هذا البحث المختصر ،وهـو الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات،
على ما َّ
من به َّ
كثيرا.
وأصلي وأسلم على نبينا محمد  ،وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما ا
ا

وبعد :ففي خاتمة هذا البحث أو ُّد أن ُأسجل أهم ما توصـلت إليـه مـن نتـائج ،ثـم

أذكر بعد ذلك التوصيات.

أوالا :النتائج:
 -1القراءة لها األثر الب ِّين يف ترجيح عود الضمير.
 -2يختلف عائد الضمير بسبب تنوع القراءات.
 -3القراءة تزيد من احتمال عود الضمير إلى أكثر من مرجع.
 -4يتغير نوع الضمير بسبب تنوع القراءات.
 -5القراءة تغير الموقع اإلعرابي للضمير.
 -6القراءة سبب يف وجود الضمير.
 -7يتغ َّير معنى اآلية بتغ ُّير عائد الضمير.

ثان ايا :التوصيات:
 -1أوصي الباحثين بدراسة أثر القراءات المتواترة والقراءات الشاذة يف الضـمير
وعائده يف القرآن الكريم دراسة استقرائية من أول القرآن الكريم إلى آخرهز إذ لم تلق
عناية ودراسة وافية لجميع المواضع.
 -2أوصي المهتمين بعلم التفسير العناية بمعرفة الضـوابط والقواعـد التـي ُتعـين
على تحديد مرجع الضميرز لما يرتتب على ذلك من معرفة المعنى الصحيح لآلية.
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املصادر واملراجع
 -1إبراز المعاين من حرز األمـاين يف القـراءات السـبع ،المقدسـي ،عبـد الـرحمن بـن
إسماعيل (ت643هـ) ،تحقيق :إبراهيم عطوة ،دار الكتب العلمية.
 -2اإلبهاج يف شرل المنهاج ،السبك  ،علي بن عبد الكايف (ت 785هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بيروت1416 ،هـ.
 -3إتحا فضلء البشر يف القـراءات األربعـة عشـر ،الـدمياطي ،أحمـد بـن محمـد،
تحقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الثالثة1427 ،هـ.
 -4إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،الحمـوي ،يـاقوت بـن عبـد اهلل (ت 626هــ)،
تحقيــق :إحســـان عبــاس ،دار الغــرب اإلســـالمي ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،
1414هـ.
 -5إرشــاد المبتــدا وتــذكرة المنته ـ يف القــراءات العشــر ،القالنســي ،محمــد بــن
الحســين (ت521هـــ) ،تحقيــق :د .عمــر حمــدان الكبيســي ،رســالة ماجســتير
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة1403 ،هـ.
 -6إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا ،ابــن خالويــه ،الحســين بــن أحمـد (ت،)370
تحقيق :د .عبد الرحمن العثيمين ،مكتبة الخانجي ،الطبعة األولى1413 ،هـ.
 -7اإلقناع يف القراءات السبع ،الباذ  ،أحمد بـن علـي (ت540هــ) ،تحقيـق :عبـد
المجيد قطامش ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،الطبعة األولى1426 ،هـ.
 -8إنباه الرواة على أنباه النحـاة ،القفطـي ،علـي بـن يوسـف (ت 646هــ) ،تحقيـق:
محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،دار الفكــر العربــي ،القــاهرة ،ومؤسســة الكتــب
الثقافية ،بيروت ،الطبعة األولى 1406 ،هـ.
 -9البحر المحيط يف التفسير ،أبو حيان ،محمـد بـن يوسـف (ت 745هــ) ،تحقيـق:
صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت 1431 ،هـ.
 -10بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة ،السيوطي ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر
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(ت911هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،لبنان.
 -11تاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي ،محمد بن محمد (ت 1205هــ)،
دار الهداية.
 -12التبصرة يف القراءات السبع ،القيسي ،مكي بن أبي طالب (ت437هـ) ،تحقيق:
د .محمد غوث الندوي ،الدار السلفية ،الطبعة الثانية1402 ،هـ.
 -13الجــامع ألحكــا القــرآن ،القرطبــي ،محمــد بــن أحمــد (ت 671هـــ) ،تحقيــق:
أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب المصريـة ،القاهرة ،الطبعة الثانيـة،
1384هـ.
 -14جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي ،محمد بن جرير (ت 310هـ) ،يف تىويـل
القرآن ،لمحمـد بـن جريـر الطـربي (ت 310هــ) ،تحقيـق :د .عبـد اهلل بـن عبـد
المحسن الرتكي ،دار هجر ،مصر ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
 -15الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه ،الحسين بن أحمد (ت ،)370تحقيـق:
عبد العال سالم مكرم ،دار الشروق ،بيروت ،الطبعة الثالثة1399 ،هـ.
 -16حجة القراءات ،زنجلـة ،عبـد الـرحمن بـن محمـد (ت  ،)403تحقيـق :سـعيد
األفغاين ،الرسالة ،الطبعة الخامسة1418 ،هـ.
 -17الحجة للقراء السبعة ،الفارسي ،الحسن بن عبد الغفار (ت 377هـ) ،تحقيـق:
بــدر الــدين قهــوجي ،وبشــير جويجــايت ،دار المؤمــون ،بيــروت ،الطبعــة الثانيــة،
1413هـ.
 -18الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة ،العسقالين ،أحمد بن علـي (ت 852هــ)،
تحقيق :محمد عبد المعيد خان ،مجلس دائرة المعارف العثمانية ،صـيدر ابـاد،
الهند ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.
 -19الدر المصون يف علو الكتاب المكنـون ،السـمين الحلبـي ،أحمـد بـن يوسـف
(ت 756هـ) ،تحقيق :د .أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،دمشق.
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القراب ،إسماعيل بن إبراهيم (ت414هــ) ،تحقيـق:
 -20الشايف يف علل القراءاتَّ ،
مجموعة من الباحثين ،مجموعة رسائل دكتوراه ،الجامعـة اإلسـالمية ،المدينـة
المنورة1436 ،هـ.
 -21الشــفاء يف علــل القــراءات ،البخــاري ،أحمــد بــن محمــد (المتــوا يف حــدود
700هـ) ،تحقيق :د .صالح بن أحمد العماري ،د.حبيب اهلل السـلمي ،رسـالتي
دكتوراه ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة1436 ،هـ.
 -22شرل تنقيح الفصول ،القرايف ،أحمد بن إدريس (ت 684هـ) ،تحقيق :طه عبد
الر،وف سعد ،شركة الطباعة الفنية المتحدة ،الطبعة األولى 1393 ،هـ.
 -23شــرل شــذور الــذهب ،ابــن هشــام ،عبــد اهلل بــن يوســف (ت  ،)761دار إحيــاء
الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
 -24شرل الهداية ،المهدوي ،أحمـد بـن عمـار (ت نحـو 440هــ) ،تحقيـق :حـازم
سعيد حيدر ،الرشد ،الرياض ،الطبعة األولى.
 -25الضوء اللمع ألهـل القـرن التاسـع ،السـخاوي ،محمـد بـن عبـد الـرحمن ،دار
مكتبة الحياة ،بيروت.
 -26طبقات المفسرين ،الداودي محمد بن علي (ت 945هـ) ،دار الكتب العلمية،
بيروت.
 -27العنــوان يف القــراءات الســبع ،األنصــاري ،إســماعيل بــن خلــف( ،ت455هـــ)،
تحقيق :عبد المهيمن طحان ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة،
1403هـ.
 -28الغاية يف القراءات العشـر ،مهـران ،أحمـد بـن الحسـين (ت381هــ) ،تحقيـق:
محمد غياث ،دار الشواف ،الرياض ،الطبعة الثانية1411 ،هـ.
 -29ايــة النهايــة يف طبقــات القــراء ،الجــزري ،محمــد بــن محمــد (ت 833هـــ)،
تحقيق :عمرو بن عبد اهلل ،دار الؤلؤة ،القاهرة ،الطبعة األولى1438 ،هـ.
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 -30كتــاب الســبعة يف القــراءات ،ابــن مجاهــد ،أحمــد بــن موســى( ،ت 324هـــ)،
تحقيق :شوقي ضيف ،دار المعارف ،مصر ،الطبعة الثانية1400 ،هـ.
 -31الكتاب المختار يف معاين قراءات أهل األمصار ،إدريس ،أحمـد بـن عبيــد اهلل،
تحقيــق :د .عبــد العزيــز الجهنــي ،مكتبــة الرشـــد ،الريـــاض ،الطبعــة الثانيــة،
1436هـ.
 -32الكشا عـن حقـائق ـوامض التنــزيل ،الزمخشـري ،محمـود بـن عمـرو (ت
538هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ.
 -33كشــف األســرار شــرل أصــول البــزدوا ،البخــاري ،عبــد العزيــز بــن أحمــد
(ت730هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
 -34الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهـا ،القيسـي ،مكـي بـن أبـي
طالب (ت437هـ) ،تحقيـق :محيـي الـدين رمضـان ،مؤسسـة الرسـالة ،الطبعـة
الرابعة1407 ،هـ.
 -35لسان العرب ،ابن منظور ،محمد بن مكـرم (ت711هــ) ،دار صـادر ،بيـروت،
الطبعة الثالثة1414 ،هـ.
 -36المبسوط يف القراءات العشر ،مهران ،أحمد بن الحسين (ت381هـ) ،تحقيق:
سبيع حمزة ،مجمع اللغة العربية ،دمشق.
 -37المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية ،عبـد الحـق بـن غالـب (ت
542هـ) ،تحقيق :عبد السالم عبد الشايف محمد ،دار الكتب العلميـة ،بيـروت،
الطبعة األولى1422 ،هـ.
 -38مــدارك التنــزيل وحقــائق التأويــل ،النســفي ،عبــد اهلل بــن أحمــد (ت 710هـــ)،
تحقيــق :يوســف علــي بــديوي ،دار الكلــم الطيــب ،بيــروت ،الطبع ــة األولــى،
1419هـ.
 -39المســتنير يف القــراءات العشــر ،ســوار ،أحمــد بــن علــي (ت 496هـــ) ،تحقيــق:
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عمار الددو ،دار البحوث للدراسات اإلسـالمية وإحيـاء الـرتاث ،دبـي ،الطبعـة
األولى1426 ،هـ.
 -40معاين القراءات ،األزهري ،محمد بن أحمد (ت 370هـ) ،تحقيق :عيد مصفى
إدريس ،وعوض حمد القـوزي ،مركـز البحـوث بكليـة اآلداب بجامعـة الملـك
سعود ،الطبعة األولى1412 ،هـ.
 -41معــاين القــرآن ،الفــراء ،يحيــى بــن زيــاد (ت 207هـــ) ،تحقيــق :أحمــد يوســف
النجايت ،ومحمد علـي النجـار ،وعبـد الفتـاح إسـماعيل الشـلبي ،دار المصـرية،
مصر ،الطبعة األولى.
 -42معاين النحو ،السامرائي ،فاضل صالح ،شركة العاتك ،القاهرة1423 ،هـ.
 -43معجــم مقــايي

اللغــة ،الــرازي ،أحمــد بــن فــارس (ت 395هـــ) ،تحقيــق:

عبدالسالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ.
 -44مجمــوع الفتــاوى ،ابــن تيميــة ،أحمــد بــن عبــد الحلــيم (ت ،)728تحقيــق:
عبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم ،مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف
الشريف ،المدينة النبوية1416 ،هـ.
 -45معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار ،الــذهبي ،محمــد بــن أحمــد
(ت748هــــ) ،تحقيـــق :د .طيـــار ألتـــي قـــوالج ،اســـتانبول ،الطبعــــة األولـــى،
1416هـ.
 -46الموضح يف وجوه القراءات وعللها ،الشـيرازي ،نصـر بـن علـي (ت565هــ)،
تحقيــق :د .عمــر حمــدان الكبيســي ،الجماعــة الخيريــة لتحفــيظ القــرآن ،جــدة،
الطبعة األولى1414 ،هـ.
 -47نشر القراءات العشـر ،الجـزري ،محمـد بـن محمـد (833هــ) ،تحقيـق :أيمـن
سويد ،دار الغوثاين ،الطبعة األولى1439 ،هـ.
 -48النكت والعيون ،الماوردي ،علي بن محمد (ت 450هـ) ،تحقيـق :السـيد ابـن
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عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -49الهادا يف القراءات السبع ،القيرواين ،محمد بن سـفيان (ت413هــ) ،تحقيـق:
خالد أبو الجود ،دار عباد الرحمن ،القاهرة ،الطبعة األولى1432 ،هـ.
 -50هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،الباباين ،إسماعيل بن محمـد،
دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت.
 -51الــوجيز يف شــرل قــراءات القــرأة الثمانيــة أئمــة األمصــار الخمســة ،األهــوازي،
الحســـن بـــن علـــي (ت446هــــ) ،تحقيـــق :دريـــد حســـن أحمـــد ،دار الغـــرب
اإلسالمي ،الطبعة األولى2002 ،م.
 -52وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ،خلكـان ،أحمـد بـن محمـد (ت 681هــ)،
تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة األولى1990 ،م.

***
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مسألة تأخر الحكم عن نزول اآلية (عرض وتحليل)

إعداد
األستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه
كلية أصول الدين
جامعة اإلما محمد بن سعود اإلسلمية

األستاذ المشارك بقسم التفسير وعلو القرآن
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ملخص البحث
ايعنى هذا البحث ببيان مسـألة( :تـىخر الحكـم عـن النـزول) ،التـي أوردهـا بعـض
العلماء واستد نلوا لها بعدد من الشواهد ،مما هـو ن
محـل نظـر ودراسـةز لتحقيـق داللـة
هذه الشواهد على المسىلة المذكورة ،وبيان ما أورده المفسرون وغيرهم من توجيـه
تفرق من أقوال العلماء يف هذه المسىلة ،وبيان
فيها ،ويهدف هذا البحث إلى جمع ما ن
نشىة القول بتىخر الحكم عن نزول اآلية ،واألسباب المؤدية إليه ،ودراسـة شـواهده،
سلكت فيه المنهج االسـتقرائي التحليلـي ،وخـرج البحـث بنتـائج منهـا :ضـعف
وقد
ُ
القول بتىخر الحكم عن النزول يف األمثلة المحصورة الدالة على هذه المسـىلة ،وقـد
بلغت سبعة أمثلة ،وأن القول بنزول قولـه تعـالى :ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ[األعلـى]14:
يف زكاة الفطر هو األصل يف هور القول بتىخر الحكـم عـن النـزول ،وأن للمفسـرين
عناية بارزة بتوجيه ما يرد من اهر اإلشكال يف حمل اآلية المكية علـى حـدث مـدين
الحق ،وأن األصل يف مسىلة التزامن بين الحكم والنزول هو اعتبار الحكم التكليفي.
ومـن أهــم التوصــيات :العنايــة بالدراســات المســتقلة للمســائل الفرعيــة المتعلقــة
بعلــوم القــرآن الكــريم ،التــي تجمــع أقــوال العلمــاء ،وتــتم الدراســة فيهــا علــى مــنهج
علمي دقيق.
الكلمات المفتاحية :نزول القرآن-الحكم-سبب النزول-زمن الحكم.

***

174

مسألة تأخر الحكم عن نزول اآلية (عرض وتحليل)

د .م عبداهلل الهدب

املقدمة
الحمــد هلل الــذي أنــزل القــرآن هــدى للعــالمين ،والصــالة والســالم علــى أشــرف
األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
شرفت بشرفه ،و ُيعدن االشتغال هبا من أنفـس مـا ُتبـذل
فإن علوم القرآن الكريم قد ُ
فيه األوقات ،وقد عرف المتقدمون لهذه العلوم فضلها ،وذكروا جملة مـن المسـائل
وقفت علـى
فيها ،وحظيت بالتحرير والبيان ،وال زالت الجهود يف ذلك متعاقبة ،وقد
ُ
مسىلة من المسائل المتعلقة بنزول القـرآن الكـريم وهـي( :مسـىلة تـىخر الحكـم عـن
النزول) التي أوردها بعض العلماء واستد نلوا لها بعـدد مـن الشـواهد ،ممـا هـو ن
محـل
فـرق
نظر ودراسةز لتحقيق داللة هذه الشواهد على المسـىلة المـذكورة ،وجمـع مـا ت ن
من أقوال العلمـاء فيهـا ،ومـا أورده المفسـرون وغيـرهم مـن توجيـه ،أو تع نقـب علـى
بـذلت الوسـع يف جمـع متفـرق هـذه المسـىلة ،ودراسـة أمثلتهـا الـواردة يف
ذلك ،وقد
ُ
بحــــث مســــتقل ،وجعلتــــه بعنــــوان( :مســــألة تــــأخر الحكــــم عــــن نــــزول اآليــــة:
عرض وتحليل).

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 .1المكانة البارزة لمسائل علوم القرآن الكريم ،وفضل االشتغال هبا.
 .2أهمية علـم نـزول القـرآن الـذي تـرتبط بـه المسـىلة محـل الدراسـة ،وضـرورة
العناية ببيانه.
 .3اإلسهام بدراسة مستقلة لمسىلة (تىخر الحكـم عـن النـزول) ،يف ـل الحاجـة
إلى مراجعة شواهد هذه المسىلة ،وجمع األقوال فيها.

أهدا البحث:
تفرق من أقوال العلماء يف بيان مسىلة تىخر الحكم عن النزول.
 .1جمع ما ن
 .2بيان نشىة القول بتىخر الحكم عن نزول اآلية ،واألسباب المؤدية إليه.
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 .3دراسة شواهد هذه المسىلة ،والنظر يف داللتها على تىخر الحكم عـن النـزول،
وعرض أقوال العلماء فيها.

الدراسات السابقة:
جاءت بعض الدراسات على ذكـر جوانـب مـن مسـىلة تـىخر الحكـم عـن النـزول
ضمن بيان مسائل النزول بصفة عامة ،ولم أقـف -حسـب اطالعـي -علـى مـن أفـرد
هذه المسىلة بالدراسـة علـى وجـه مسـتقل ،وسـىذكر فيمـا يـىيت أبـرز الدراسـات التـي
يستفاد منها يف هذا الباب ،مع بيان الموازنة بينها وبين هذا البحث:
 .1أسباب النزول وأثرها يف بيـان النصـوص (دراسـة مقارنـة بـين أصـول التفسـير
وأصول الفقه) ،لعماد الدين محمد الرشيد ،وهي رسالة علمية تقدم هبا الباحث لنيل
درجة الدكتوراه من جامعة دمشق ،وقد تناول يف الفصل الثـاين أنـواع أسـباب النـزول
باعتبار الزمن ،ومنها( :ما تقدم فيه النزول على الحكم) ،وعرض فيه المسىلة مع ذكر
مثــالين عليهــا ،وهمــا[ :اآليــة )14( :مــن ســورة األعلــى ،واآليــة )45( :مــن ســورة
القمر] ،ويظهر الفرق بين هذا البحث والدراسة المذكورة من جهة عناية هذا البحث
ببيان المسىلة على وجه التفصيل ،وبيان نشـىة هـذه المسـىلة واألسـباب المؤديـة إلـى
القول هبا وهو مالم تتعرض له الدراسة المذكورة ،مع دراسة استقصائية لألمثلة التي
أوردها القائلون هبا وقد بلغت -حسب اطالعي -سبعة أمثلة.
 .2معرفة أسباب النزول وأثرها يف اختالف المفسـرين والفقهـاء ،لعبـد اهلل طـاهر
زيد ،وهي رسالة علمية تقدم هبا الباحث لنيل درجـة الماجسـتير مـن جامعـة النجـاح
الوطنية بفلسطين ،وقد عرض الباحث مسىلة( :تقدم سبب نزول آية على حكمها) يف
ســياق دراســته لإلشــكال يف روايــات أســباب النــزول وأثــره يف اخــتالف المفســرين
والفقهاء ،وذكر يف ذلك ثالثة أمثلة ،وهي[ :اآلية )14( :من سـورة األعلـى ،واآليـة:
( )45من سورة القمر ،واآلية )2( :من سورة البلد] ،وهدف هـذه الدراسـة مختلـف
بإبراز أثر بعض أسباب النزول الواردة ضمن هذه المسىلة وأثرهـا يف االخـتالف ،أمـا
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هذا البحث فيهدف -كما سبق -إلـى دراسـة جميـع شـواهد هـذه المسـىلةز للنظـر يف
داللتها على تىخر الحكم عن النزول ،وجمع توجيهات العلماء فيها ،ولم تظهر عناية
الدراسة المذكورة بذلك.
 .3أسباب نـزول القـرآن :دراسـة وتحليـل ،لعبـد الـرحيم أبـو علبـة ،وهـي رسـالة
علمية تقدم هبا الباحث لنيل درجة الماجستير من الجامعـة األردنيـة ،وقـد أشـار إلـى
تقــدم نــزول اآليــة علــى الحكــم بإيجــاز يف ســياق معالجــة اإلشــكاالت الــواردة علــى
أسباب التنزيل ،واقتصر على مناقشة اعتبار هـذه المسـىلة مـن أسـباب النـزول أو مـن
أصول الفقه ،وهو ليس محل الدراسة يف هذا البحث.
 .4سبب النزول وقواعده من خالل كتاب الربهان يف علوم القرآن لإلمـام الزركشـي
(ت794هــــ) :جم اعـــا ودراســـة ،لبلبـــل أيـــوب ،وهـــو بحـــث منشـــور بمجلـــة البحـــوث
اإلســالمية ،العــدد (1441 ،)56ه ،وقــد ذكــر هــذه المســىلة كقاعــدة مــن قواعــد النــزول،
وأورد فيها مثالين فقط ،وهما[ :اآلية )14( :من سورة األعلى ،واآليـة )45( :مـن سـورة
القمر] ،ثم أشار -على وجه االختصـار -إلـى أن هـذه المسـىلة محـل نظـر عنـد العلمـاء،
وتحتاج إلى تحقيق ،وهو ما يهدف إليه هذا البحث مـن تفصـيل القـول يف هـذه المسـىلة،
واستقراء أمثلتها الواردة للنظر فيها وفق ما جاء من أقوال العلماء.

منهج البحث وإجراءاته:
سلكت يف هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي ،متبعة يف ذلك الخطوات اآلتية:
ُ
 .1تت نبع ورود هذه المسىلة يف المصنفات يف علوم القرآن ،والتفاسير مـا أمكـن،
وجمع ما يتنصل ببيان هذه المسىلة ،وأمثلتها الواردة ،وقد بلغ عددها سبعة أمثلة.
 .2دراسة شواهد هذه المسىلة حسب ترتيب المصحف ،وذلك وفق المنهج اآليت:
 ذكر اآلية التي قيل فيها بتىخر الحكم عن النزول.
 ذكر منشى القول بتىخر الحكم عن النزول يف اآلية.
 مناقشــة هــذا القــول ،وعــرض مــا جــاء مــن أقــوال المفســرين يف معنــى اآليــة،
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والحكم على الروايات المستشهد هبا ،وتوجيه العلماء يف ذلك.
 ذكر (الخالصـة) وفيهـا بيـان نتيجـة الدراسـة السـابقة ،والرتجـيح الـذي يظهـر
بعد المناقشة.
 .3عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية يف متن البحث.
 .4عزو األحاديث الـواردة إلـى مصـادرها ،فـإن كـان يف الصـحيحين أو أحـدهما
اقتصرت على ذلك.
ُ
 .5وضع اآلثار بين عالمتي تنصيص «» ،وعزوها إلى مصادرها األصيلة.
 .6وضع أقوال العلماء بين هاللين () ،وعزوها إلى مصادرها.
 .7إذا كان النقل بالنص جعلته بين عالمتي التنصيص " " ،وعزوته إلى المصـدر
التصرف فيه أو النقل بالمعنى ُأصدن ر ذلك بكلمة ( ُينظر).
مباشرة ،وعند
ن
 .8إتباع ذكر ال َع َلم بذكر تاريخ وفاته بين قوسين (ت...هـ).

خطة البحث:
التمهيد :وفيه:
-

تعريف النزول والحكم.

-

أنواع النزول باعتبار زمن الحكم.

المبحث األول :هور القول بتىخر الحكم عن نزول اآلية.
المبحث الثاين :أسباب القول بتىخر الحكم عن نزول اآلية.
المبحث الثالث :اآليات التي قيل فيها بتىخر الحكم عن نزول اآلية.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
فهرس المصادر والمراجع.

***
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التمهيد
تعريف النزول
النزول يف اللغة :يرجع النزول يف اللغة إلى األصل الثالثي (نزل) ،قال ابـن فـارس
(ت395هـ)( :النون والزاء والالم كلمة صـحيحة تـدل علـى هبـوط شـيء ووقوعـه،
ا
ا
نـزوال)( ،)1كمـا يطلـق النـزول علـى
نـزوال ،ونـزل المطـر مـن السـماء
ونزل عن دابته
ا
الحلول ،يقال :نزلهم ،ونزل عليهم ،ونزل هبم ،ينزل ا
ومنزال(.)2
نزوال
والهبوط من علو إلى سفل( )3هو المعنى الالئق بنزول القرآن الكريم ،وهو نزول
حقيقي ال مجازي كما ذكر أهـل البـدع( ،)4يقـول ابـن الموصـلي (ت774هــ)( :ممـا
ُادعي فيه أنه مجاز وهو حقيقة لفظ (النزول)ز والتنزيل واإلنزال حقيقة مجيء الشيء
( )1مقاييس اللغة ،الرازي ،أحمد بن فارس (ت395هـ) ،تحقيق :عبد السـالم هـارون ،دار الفكـر ،دمشـق،
1399هـ1979/م ، 417/5 ،مادة (نزل) ،وينظر :العين ،الفراهيدي ،الخليل بن أحمـد (ت170هــ)،
تحقيق :مهـدي المخزومـي ،وإبـراهيم السـامرائي ،دار ومكتبـة الهـالل( ،367/7 ،بـاب الـزاي والـالم
والنون معهما) ،وجمهرة اللغـة ،األزدي ،محمـد بـن دريـد (ت321هــ) ،تحقيـق :رمـزي بعلبكـي ،دار
العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة األولى1407 ،هـ1987/م ،827/2 ،مادة (زلن).
( )2ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري ،إسماعيل بن حمـاد (ت393ه) ،تحقيـق :أحمـد
عطــار ،دار العلــم للماليــين ،بيــروت ،الطبعــة الرابعــة1407 ،هـــ1987/م ،1829/5 ،مــادة (نــزل)،
ومختار الصحاح ،الرازي ،محمد بن أبي بكر (ت666هـ) ،تحقيق :يوسف الشيخ ،المكتبـة العصـرية،
بيروت ،الطبعة الخامسة1420 ،هـ1999/م ،ص ،308ولسان العرب ،ابن منظور ،محمـد بـن مكـرم
(ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ ،656/11 ،كلها تحت مادة (نزل).
( )3ينظــر :التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف ،المنــاوي ،زيــن الــدين محمــد (ت1031هــ) ،عــالم الكتــب،
القــاهرة ،الطبعــة األولــى1410 ،هــــ1990/م ،ص  ،323وموســوعة كشــاف اصــطالحات الفنـــون
والعلــوم ،التهــانوي ،محمــد بــن علــي (ت بعــد 1158ه ــ) ،تحقيــق :علــي دحــروج ،ترجمــة :عبــد اهلل
الخالدي ،مكتبة لبنان ،بيروت ،الطبعة األولى1996 ،م ،1687/2 ،والمعجم الوسـيط ،مجمـع اللغـة
العربية بالقاهرة ،مجموعة من المؤلفين ،دار الدعوة ،القاهرة.915/2 ،
( )4ينظر يف قول أهل البدع والرد عليهم :مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أحمد بـن عبـد الحلـيم (ت728هــ)،
تحقيـق :عبـد الــرحمن بـن قاســم ،مجمـع الملــك فهـد لطباعــة المصـحف الشــريف ،المدينـة المنــورة،
1416هـ1995/م 246/12 ،وما بعدها.
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وشـرعا ،كقولـه :ﱡﭐ ﲏ
أو اإلتيان به من علو إلى أسفل ،هذا هو المفهـوم منـه لغـة
ا

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [ق ،]9 :وقولــــه :ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ [القــــدر:
 ،]4وقولــه :ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [الشــعراء ،]193 :وقــد أخــرب اهلل تعــالى أن
جربيل نزل بالقرآن من اهلل وأنه :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [فصلت.)1()]42 :

تعريف الحكم:
حكمت الدابـة
الحكم لغة :الحاء والكاف والميم أصل واحد ،وهو المنع ،يقال:
ُ
()2
والحكـم :مصـدر
وأحكمتها ،و
ُ
حكمت السفيه وأحكمتـه ،إذا أخـذت علـى يديـه ُ ،

قولك َح َك َم ،وهو العلم والفقه ،وقيل :القضاء بالعدل ،وقيل :الحكمة من العلم(.)3
اصطلحا :هـو إسـناد أمـر إلـى آخـر إيجا ابـا أو سـل ابا( ،)4وهـو يف اصـطالح
الحكم
ا
األصوليين :خطاب اهلل تعالى المتعلق بىفعال المكلفين باالقتضاء أو التخييـر( ،)5أمـا
الحكم الوارد يف مسىلة هذا البحث وهي ( :تىخر الحكم عن النزول) ،فلم أقف على
خصه بالبيان من المتقدمين ،غير أن بعض الباحثين قد ذكروا المراد به عند بيامم
من ن
لهذه المسىلة ،يقول د .خالـد السـبت( :الحكـم هنـا ُيـراد بـه مـا هـو أعـم مـن الحكـم
( )1مختصر الصواعق المرسلة على الجهميـة والمعطلـة ،ابـن الموصـلي ،محمـد بـن محمـد (ت774هــ)،
تحقيق :سيد إبراهيم ،دار الحديث ،القاهرة ،الطبعة األولى1422 ،هـ2001/م ،ص .441
( )2ينظر :مقاييس اللغة ،الرازي ،91/2 ،مادة (حكم).
( )3ينظر :هتذيب اللغة ،األزهري ،محمد بن أحمد (ت370هـ) ،تحقيق :محمد عوض ،دار إحيـاء الـرتاث
العربي ،بيروت ،الطبعة األولى2001 ،م ،69/4 ،والصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة ،الجـوهري،
 ،1901/5ولسان العرب ،ابن منظور ،140/12 ،كلها تحت مادة (حكم).
( )4ينظر :التعريفات ،الجرجاين ،علي بن محمد (ت816هـ) ،تحقيق :جماعة من العلماء بإشراف الناشـر،
دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1403 ،هـــ1983/م ،ص  ،92والتوقيــف علــى مهمــات
التعاريف ،المناوي ،ص.145
( )5ينظر :ماية السول شرح منهاج الوصول ،اإلسنوي ،عبـد الـرحيم بـن الحسـن (ت772هــ) ،دار الكتـب
العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1420 ،هـــ1999/م ،ص ،16والبحــر المحــيط يف أصــول الفقــه،
الزركشي ،محمد بن عبد اهلل (ت794هـ) ،دار الكتبي1414 ،هـ1994/م.163/1 ،
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الفقهي (التكليفي) مثالا ،وإنما المقصود أن يكون تحقيـق مـا د نلـت عليـه اآليـة واق اعـا
بعد حين من نزولها)( ،)1وقد ذكـر د .عمـاد الـدين الرشـيد أن المـراد بـالحكم هـو مـا
حكما تشريع ًّيا ،أو خرباا من المغيبات التـي أخـرب
تضمنه النص من معنى ،وقد يكون
ا
عنها القرآن( ،)2وهذا البيان لمعنى الحكم إنما هو وفق ما يظهر بالنظر يف األمثلة التي
ساقها العلماء يف هذه المسىلة من اشتمالها على األحكام الشرعية وغيرها ،وإن كـان
قصــر داللــة الحكــم علــى الحكــم الشــرعي هــو األولــى ،وال ُيس ـ نلم باعتبــار األمــور
ا لمستقبلة من باب الحكم المتىخر عن النزولز لما فيـه مـن الخـروج عـن األصـل يف
معنــى الحكــم ،ولكونــه مــن بــاب الوعــد يف القــرآن ،كمــا ســيتبين الح اقــا مــن خــالل
هذه الدراسة.

أنواع النزول باعتبار زمن الحكم:
يتنوع النزول باعتبار زمان هور حكمه إلى أنواع ثالثة:
ن
األول :تقدم نـزول اآليـة عـن الحكـم :وهـو كقولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ

[األعلى ،]14:قيل إما نزلت يف زكـاة الفطـر ،والسـورة مكيـة ،ولـم يكـن بمكـة عيـد
وال زكاة(.)3
( )1قواعــد التفســير جم اعــا ودراســة ،الســبت ،خالــد بــن عثمــان ،دار ابــن عفــان ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،
1421هـ.58/1 ،
( )2ينظــر :أســباب النــزول وأثرهــا يف بيــان النصــوص (دراســة مقارنــة بــين أصــول التفســير وأصــول الفقــه)،
الرشيد ،عماد الدين محمد ،دار الشهاب1420 ،هـ1999/م ،ص .121
( )3ينظر :معالم التنزيل ،البغوي ،الحسين بن مسعود (ت510هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء
الـرتاث العربـي ،بيـروت ،الطبعـة األولـى1420 ،هــ ،243/5 ،والربهـان يف علـوم القـرآن ،الزركشـي،
محمد بن عبد اهلل (ت794هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،الطبعـة األولـى،
1376هــــ1957/م ،32/1 ،واإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن ،الســـيوطي ،عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر
(ت911هـــ) ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل ،الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب1394 ،هـــ1974/م،
 ، 132/1والزيادة واإلحسان يف علوم القرآن ،المكي ،محمد بن عقيلة (ت1150هـ) ،مركـز البحـوث
والدراسات ،جامعة الشارقة ،الطبعة األولى1427 ،هـ2006/م.332/2 ،
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الثاين :تىخر نزول اآلية عن الحكم :ومثاله آية الوضوء :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ [المائــدة ،)1( ]6 :فعــن عائشــة (ت58هـــ) « :ســقطت
قالدة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة ،فىناخ النبي  ،ونزل فثنى رأسه يف حجري
راقــدا ا ،وأقبــل أبــو بكــر فلكــزين لكــزة شــديدة ،وقــال :حبســت النــاس يف قــالدة فبــي
المــوت ،لمكــان رســول اهلل  وقــد أوجعنــي ،ثــم إن النبــي  اســتيقظ وحضــرت
الصبح ،فالتمس الماء فلـم يوجـد ،فنزلـت :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

إجماعا ،وفـرض الوضـوء كـان بمكـة
ﱇﱠ [المائدة ]6 :اآلية»( ،)2فاآلية مدنية
ا
مع فرض الصالة(.)3
الثالــث :مــا توافــق فيــه النــزول والحكــم ،وهــو الغالــب يف أســباب النــزولز ألن
ا
سؤاال يتوقف علـى جـواب ،أو هـي واقعـة
نصا غال ابا ما تحمل
الحادثة التي تستدعي ًّ
حكما ،وأمثلته كثيرة(.)4
تنتظر
ا

***

( )1ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،134/1 ،والزيادة واإلحسـان ،ابـن عقيلـة المكـي،336/2 ،
والمدخل لدراسة القرآن الكريم ،أبو شـهبة ،محمـد بـن محمـد (ت1403هــ) ،مكتبـة السـنة ،القـاهرة،
الطبعة الثانية1423 ،هـ2003/م ،ص .256
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه( ،كتاب تفسير القرآن ،باب قوله :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﱠ [النساء ،]43 :ح ((.51/6 ،)))4608

( )3ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،134/1 ،والزيادة واإلحسان ،ابن عقيلة المكي.336/2 ،
( )4ينظر :أسباب النـزول وأثرهـا يف بيـان النصـوص ،الرشـيد ،ص  ،122وقواعـد التفسـير جم اعـا ودراسـة،
السبت ،59/1 ،وسبب النزول وقواعـده مـن خـالل كتـاب الربهـان يف علـوم القـرآن لإلمـام الزركشـي
(ت794هـــ) (جم اعــا ودراســة) ،أيــوب بلبــل ،مجلــة البحــوث اإلســالمية ،العــدد ( ،)56ذو الحجــة،
1441هـ2020/م ،ص .105

182

مسألة تأخر الحكم عن نزول اآلية (عرض وتحليل)

د .م عبداهلل الهدب

املبحث األول
ظهور القول بتأخر احلكم عن نزول اآلية
قد يصعب تعيين أول من قال هبذه المسىلة من العلماء على وجه القطع ،غيـر أنـه
يمكن القول بىن اإلمام البغوي (ت510هـ) قد تقدن م بذكر هذه المسـىلة عنـد تفسـيره
لقوله تعالى :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [األعلى ،]14:حيث قـال( :قـال نـافع :كـان ابـن
عمر إذا صلى الغداة -يعني من يـوم العيـد -قـال« :يـا نـافع خرجـت الصـدقة؟ فـإن
ِ
فىخرج فإنمـا نزلـت هـذه
قلت :نعم ،مضى إلى المصلى ،وإن قلت :ال ،قال« :فاآلن
اآليــــــة يف هــــــذا :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [األعلــــــى– 14 :
 ،)1( ]15وهــو قــول أبــي العاليــة وابــن ســيرين ،قــال بعضــهم :ال أدري مــا وجــه هــذا
قلـت :يجـوز أن
التىويلز ألن هذه السورة مكية ولم يكـن بمكـة عيـد وال زكـاة فطـرُ ،
يكون النـزول سـاب اقا علـى الحكـم)( ،)2وتابعـه يف ذكـر ذلـك الخـازن (ت741هــ) يف
تفســيره( ،)3كمــا نقــل هــذا القــول عــن البغــوي ابــن عــادل الحنبلــي (ت775هـــ)(،)4
والبقــاعي (ت885هــــ)( ،)5ومجيـــر الــدين المقدســـي (ت927هــــ)( ،)6والخطيـــب
( )1أورده الثعلبـي يف تفسـيره  ،185/10وأورد نحـوه الواحــدي يف تفسـيره الوسـيط  ،472/4والبغــوي يف
تفسيره .242/5
( )2معالم التنزيل.243/5 ،
( )3ينظر :لباب التىويل يف معاين التنزيل ،الخازن ،علي بن محمـد (ت741هــ) ،تصـحيح :محمـد شـاهين،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1415 ،هـ.418/4 ،
( )4ينظر :اللباب يف علوم الكتاب ،ابن عادل الحنبلي ،عمـر بـن علـي (ت775هــ) ،تحقيـق :عـادل أحمـد،
وعلي معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ1998/م.285/20 ،
( )5ينظــر :نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،البقــاعي ،إبــراهيم بــن عمــر (ت885هـــ) ،دار الكتــاب
اإلسالمي ،القاهرة ،404/21 ،كما نقل هذا القول عن الرازي (ت606هـ) وعزاه إلى كتـاب اللوامـع،
ولم أقف على هذا القول للرازي يف كتابه المذكور ،وال يف تفسيره.
( )6ينظر :فتح الرحمن يف تفسير القرآن ،المقدسي ،مجير الدين بن محمد (ت927هـ) ،تحقيق :نور الـدين
طالب ،دار النوادر ،الطبعة األولى1430 ،هـ2009/م.344/7 ،

183

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

الشــربيني (ت977هـــ)( ،)1وع نلــل هبــذا القــول اإليجــي (ت905هـــ) يف تفســيره(،)2
واآللوسي (ت1270هـ) يف تفسيره(.)3
وقد ذكر هذه المسىلة الزركشي (ت794هـ) ضمن النـوع األول مـن أنـواع علـوم
القرآن وهو :معرفة أسباب النزول ،فقال( :تقدُّ م نزول اآلية على الحكـم :واعلـم أنـه
قــد يكــون النــزول ســاب اقا علــى الحكــم وهــذا كقولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ

[األعلــى ،)4()]14:وأورد يف بيامــا ثالثــة أمثلــة( ،)5كمــا أفردهــا بالــذكر الســيوطي
(ت911هـ) ضمن أنواع علوم القرآن فقال( :النوع الثاين عشر :مـا تـىخر حكمـه عـن
نزولــه ومــا تــىخر نزولــه عــن حكمــه)( )6ثــم نقــل قــول الزركشــي يف الربهــان وأمثلتــه
الــواردة ،وزاد بــإيراد أربعــة أمثلــة علــى هــذا النــوع( ،)7وممــن عــدن ها يف علــوم القــرآن
أيضا -ابن عقيلة المكـي (ت1150هــ) حيـث قـال( :النـوع السـادس والعشـرون:
 اعلم ما تىخر حكمه عن نزوله ،وما تىخر نزوله عن حكمه)( ،)8ثم أورد يف بيـان ذلـك
ُ
مجموع األمثلة الواردة لدى الزركشي والسيوطي.
وقــد وردت هــذه المســىلة يف بعــض الدراســات المعاصــرة غيــر مرتبطــة بىســباب
النزول ،بل جاءت كصلة من الصالت المتعلقة بـالمكي والمـدين ،يقـول محمـد أبـو
( )1ينظر :السراج المنير يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنـا الحكـيم الخبيـر ،الخطيـب الشـربيني،
محمد بن أحمد (977هـ) ،مطبعة بوالق ،القاهرة1285 ،هـ.523/4 ،
( )2ينظر :جامع البيان يف تفسير القرآن ،اإليجي ،محمد بن عبد الرحمن (ت905هــ) ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،الطبعة األولى1424 ،هـ2004/م.478/4 ،
( )3ينظر :روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين ،اآللوسي ،محمود بـن عبـد اهلل (1270هــ)،
تحقيق :علي عطية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1415 ،هـ.322/15 ،
( )4الربهان يف علوم القرآن.32/1 ،
( )5المرجع السابق .33-32/1
( )6اإلتقان يف علوم القرآن.132/1 ،
( )7المرجع السابق .133-132/1
( )8ينظر :الزيادة واإلحسان ،ابن عقيلة المكي.332/2 ،
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شـهبة (ت1403هـــ)( :صــالت تتعلـق بــالمكي والمــدين...الصـلة الرابعــة :مــا تــىخر
حكمه عن نزوله وما تىخر نزوله عن حكمه)( ،)1كما جـاءت ضـمن قواعـد التفسـير:
(قاعدة :نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم ،وتارة يكون قبله ،والعكس)(.)2

***

( )1المدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص .254
( )2قواعد التفسير جم اعا ودراسة ،السبت.59/1 ،
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املبحث الثاني
أسباب القول بتأخر احلكم عن نزول اآلية
جاء القول بتىخر حكم اآلية عن نزولها ألسباب ،منها:
 .1حمل اآلية المكية على حدث مدين لورود سبب نزول يف اآلية :وذلـك أنـه قـد
ترد آثار بلفظ النزول تشهد ألمر مدين يف تفسير آيـة مكيـة ،ف ُتحمـل اآليـة علـى القـول
بتىخر الحكم فيها ،ومثاله ما جـاء عـن الزركشـي (ت794هــ)( :اعلـم أنـه قـد يكـون
النزول ساب اقا على الحكم وهذا كقوله تعـالى :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ فإنـه يسـتدل هبـا
على زكاة الفطر ،روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أما نزلت يف زكـاة رمضـان( ،)1ثـم
()2
أيضا -قول السيوطي (ت911هـ)( :ومن ذلـك قولـه
ُأسند
مرفوعا نحوه)  ،ومنه  -ا
ا

تعــالى :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ فقــد قالــت عائشــة
وابن عمر ،وعكرمة ،وجماعة :إما نزلـت يف المـؤذنين( ،)3واآليـة مكيـة ،ولـم يشـرع
األذان إال بالمدينة)(.)4
تقوا المعنى :وذلـك أن مـن
 .2حمل اآلية المكية على حدث مدين لورود رواية ّ
حـتج لـذلك
اآليات المكية مـا ُحمـل علـى القـول بتـىخر الحكـم فيـه عـن النـزول ،و ُا ن
تقوي التفسير بالمعنى الـدال علـى الحـدث المـدين ،وال ن
تـدل علـى النـزول
بروايات ن
()5

أيضـا قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ
صــراحة ،ومنــه قــول الســيوطي (ت911هـــ)( :مثلــه
ا
( )1أخرجه البيهقي يف السنن الكربى.268/4 ،
( )2الربهان يف علوم القرآن.33-32/1 ،
( )3ينظر :المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية ،عبـد الحـق بـن غالـب (ت542هــ) ،تحقيـق:
عبد السالم محمـد ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة األولـى1422 ،هــ ،15/5 ،وتفسـير القـرآن
العظيم ،ابن كثير ،إسماعيل بن عمـر (ت774هــ) ،تحقيـق :سـامي سـالمة ،دار طيبـة للنشـر والتوزيـع،
الطبعة الثانية1420 ،هـ1999/م.180/7 ،
( )4اإلتقان يف علوم القرآن.133/1 ،
( )5يعني بذلك ما ذكره من أمثلة على تىخر الحكم عن النزول.
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ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [ســبى ،]49:أخــرج ابــن أبــي حــاتم عــن ابــن
مســعود يف قولــه :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃﭐﱠ قــال« :الســيف ( ،)1واآليــة مكيــة متقدمــة علــى
أيضـا قـال:
فرض القتال ،ويؤيد تفسير ابـن مسـعود مـا أخرجـه الشـيخان مـن حديثـه ا
«دخل النبي  مكة يوم الفتح وحـول الكعبـة ثالثمائـة وسـتون نصـ ابا فجعـل يطعنهـا
بعـــود كـــان يف يـــده ويقـــول:ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ

[اإلســـــــــــــراء ،]81 :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [ســـــــــــــبى:
.)3())2( ]49
 .3التوسع يف داللة الحكم المتأخر لتشمل مـا سـوى األحكـا التكليفيـة :ويظهـر
هذا السبب عند النظر يف األمثلة التي أوردهـا القـائلون بتـىخر الحكـم عـن النـزول يف
عدد من اآليات المكية ،حيث أدخلوا يف حدن الحكم المتىخر ما هو من باب الوعد يف
القرآن ،أو اإلخبار بالمغيبات ،ونحـو ذلـك مـن األمـور المسـتقبلة ممـا لـيس مرتب اطـا
بنزول اآلية يف حقيقته ،لكنهم حملوا اآليـة فيـه علـى تـىخر الحكـم ،ومـن ذلـك قـول
السيوطي (ت911هـ) يف بيـان أمثلـة هـذه المسـىلة( :كـذلك قولـه :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ ،قال قتادة :وعده اهلل وهو يومئـذ بمكـة أنـه سـيهزم جنـدا ا مـن
المشركين ،فجاء تىويلها يوم بدر)( ،)4وقـد تع نقـب ابـن عقيلـة المكـي (ت1150هــ)
حمل هذه اآلية على ما تىخر حكمه ،وقال عنها وعن نظيراهتا يف ذلـك( :وممـا تـىخر
حكمــه عــن نزولــه قولــه ســبحانه وتعــالى :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [القمــر:
( )1لم أقف عليه يف تفسير ابن أبي حاتم ،وال يف الدر المنثور.
( )2أخرج نحوه البخاري يف صـحيحه( ،كتـاب تفسـير القـرآن ،بـاب:ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﱠ [اإلسراء ،]81 :ح (( ،86/6 ،)))4720ومسلم يف صحيحه( ،كتاب الجهـاد والسـير،
باب إزالة األصنام من حول الكعبة ،ح ((.1408/3 ،)))1781

( )3اإلتقان يف علوم القرآن.133/1 ،
( )4المرجع السابق.132/1 ،
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...]45وكــــــــذا قولــــــــه تعــــــــالى:ﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [ص:
...]11وكـــــــذا قولـــــــه تعـــــــالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ

[سبى...]49:كذا ذكره السيوطي -رحمه اهلل تعالى -أن هذه اآليات الثالثـة مـن هـذا
الباب ،والظاهر أما ليست منه ،بل هي وعد يىيت ،فحكمها ثابت من حال نزولها وهو
اإليمان بمضموما ،و هورها يىيت يف وقت مستقل كما أخرب اهلل سبحانه وتعالى)(.)1

***

( )1الزيادة واإلحسان.334/2 ،
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املبحث الثالث
اآليات اليت قيل فيها بتأخر احلكم عن نزول اآلية
اآليــــة األولــــى :قولــــه تعــــالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ

[سبى.]49:
منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:
نشى القول بتىخر الحكم عن النزول يف هذه اآلية بناء على أمرين:
األول :تفســير قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱃ ﱠ [ســبى ]49:بالجهــاد بالســيف ،قالــه ابــن
مسعود (ت32هـ)  ،)1(وذلك مع مكية اآلية(.)2
تقوي المعنى السابق ،وهو ما جاء عن عبد اهلل بـن
الثاين :االستشهاد بالرواية التي ن
مسعود (ت32هـ)  قال« :دخل النبي  مكة ،وحـول البيـت سـتون وثـالث مائـة
نصب ،فجعل يطعنها بعود يف يده ،ويقـول :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﱠ [اإلســـــراء ،]81 :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [ســـــبى:
.)3( ]49
ومنشى اإلشكال هو التفسير بالسيف مع مكية هـذه اآليـة ،وتـىخر فـرض الجهـاد،
( )1ينظر :النكت والعيون ،الماوردي ،علي بن محمد (ت450هـ) ،تحقيق :السـيد بـن عبـد المقصـود ،دار
الكتـــب العلميـــة ،بيـــروت ،457/4 ،والبحـــر المحـــيط ،أبـــو ح نيـــان األندلســـي ،محمـــد بـــن يوســـف
(ت745هـ) ،تحقيق :صدقي جميل ،دار الفكر ،بيروت.564/8 ،
( )2سورة سبى مكية يف قـول الجميـع إال آيـة منهـا يف قـول الضـحاك والكلبـي ،وهـي قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦﱠ [سبى ،]6:فإما مدنية ،ينظر :النكت والعيـون ،المـاوردي ،431/4 ،والمحـرر

الــوجيز ،ابــن عطيــة ،404/4 ،وزاد المســير يف علــم التفســير ،ابــن الجــوزي ،عبــد الــرحمن بــن علــي
(ت597هـ) ،تحقيق :عبد الـرزاق المهـدي ،دار الكتـاب العربـي ،بيـروت ،الطبعـة األولـى1422 ،هــ،
.489/3
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه( ،كتاب تفسير القـرآن ،بـاب:ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﱠ [اإلسراء ،]81 :ح (( ،86/6 ،)))4720بلفظه.
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أيضـا قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
يقول السيوطي (ت911هـ)( :مِ ْثلـه
ا
()1

ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [سبى ،]49:أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود يف قولـه :ﱡﭐ ﱁ

ﱂ ﱃﭐﱠ قال« :السيف  ،واآلية مكية متقدمة على فرض القتال ،ويؤيد تفسير ابن
أيضـا قـال« :دخـل النبـي  مكـة يـوم الفـتح
مسعود ما أخرجه الشـيخان مـن حديثـه ا
وحول الكعبة ثالثمائة وستون نص ابا ...الحديث )( ،)2وقـد أورد ابـن عقيلـة المكـي
(ت1150هـ) هذه اآلية ضمن ما تىخر حكمه عن نزوله( ،)3وأوردها من المعاصرين
أبو شهبة (ت1403هـ)(.)4
مناقشة هذا القول:
يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول يف هـــذه اآليـــة مـــن خـــالل
األمور اآلتية:
 .1منزلة التفسير (بالسيف) يف أقوال المفسرين :جاء تفسير الحق يف قوله تعـالى:
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [سبى ]49:على أقوال ،منها :القرآن
ووحي اهلل(.)5
( )1يعني بذلك ما ذكره من أمثلة على تىخر الحكم عن النزول.
( )2اإلتقان يف علوم القرآن.133/1 ،
( )3ينظر :الزيادة واإلحسان ،ابن عقيلة المكي.334/2 ،
( )4ينظر :المدخل لدراسة القرآن الكريم ،أبو شهبة ،ص .255
( )5ينظر :جامع البيان عن تىويل آي القرآن ،الطربي ،محمد بن جرير (ت310هــ) ،تحقيـق :أحمـد شـاكر،
مؤسسة الرسـالة ،الطبعـة األولـى1420 ،هــ2000/م ،419/20 ،والهدايـة إلـى بلـو النهايـة يف علـم
معاين القرآن وتفسيره ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه ،القيسي ،مكي بـن أبـي طالـب (ت437هــ)،
مجموعة بحـوث الكتـاب والسـنة ،جامعـة الشـارقة ،الطبعـة األولـى1429 ،هــ2008/م،5939/9 ،
وتفسير القرآن ،السمعاين ،منصور بن محمد (ت489هـ) ،تحقيق :ياسر إبراهيم ،وغنـيم بـن غنـيم ،دار
الوطن ،الرياض ،الطبعـة األولـى1997/1418 ،م ،341/4 ،وزاد المسـير ،ابـن الجـوزي،503/3 ،
ومفاتيح الغيب ،الرازي ،محمد بن عمر (ت606هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة،
1420هـــ ،216/25 ،والجــامع ألحكــام القــرآن ،القرطبـي ،محمــد بــن أحمــد (ت671هـــ) ،تحقيــق:
أحمد الربدوين ،دار الكتب المصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانيـة1384 ،هــ1964/م ،313/14 ،والبحـر

=
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وقيل :اإلسالم( ،)1وقيل :بعثة الرسول( ،)2وقيل :الشرع وأمر اهلل وميه( ،)3هذا مـا
يظهــر مــن عامــة أقــوال المفســرين يف اآليــة ،أمــا التفســير بالســيف فقــد نقلــه بعــض
المفسرين( ،)4وعند النظر إلى نظير هذه اآلية الوارد يف سياق هذه المسىلة وهـو قولـه
تعالى :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [اإلسراء ،]81 :يظهر
تفسير الحق بىقوال ،منها :القرآن( ،)5وقيل :اإلسالم( ،)6وقيل :الجهاد( ،)7وغير ذلك،

=

المحيط ،أبـو ح نيـان األندلسـي ،563/8 ،وجـامع البيـان ،اإليجـي  ،395/3وفـتح القـدير ،الشـوكاين،
محمــد بــن علــي (ت1250هـــ) ،دار ابــن كثيــر ،دمشــق ،الطبعــة األولــى1414 ،هـــ ،384/4 ،وتيســير
الكريم الرحمن يف تفسير كـالم المنـان ،السـعدي ،تحقيـق :عبـد الـرحمن اللويحـق ،مؤسسـة الرسـالة،
الطبعــة األولــى1420 ،هـــ2000/م ،ص  ،464والتحريــر والتنــوير ،ابــن عاشــور ،محمــد الطــاهر بــن
محمد (ت1393هـ) ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،م.239/22 ،
( )1ينظـر :تفســير القــرآن ،الســمرقندي ،نصــر بــن محمـد (ت373هـــ) ،تحقيــق :علــي معــوض ،دار الكتــب
العلمية ،بيـروت ،226/2 ،والكشـف والبيـان ،الثعلبـي ،94/8 ،والوسـيط يف تفسـير القـرآن المجيـد،
الواحدي  ،499/3ومعالم التنزيل ،البغوي ،685/3 ،وزاد المسـير ،ابـن الجـوزي ،503/3 ،وأنـوار
التنزيـل وأسـرار التىويــل ،البيضـاوي ،عبـد اهلل بــن عمـر (ت685هــ) ،تحقيــق :محمـد المرعشــلي ،دار
إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1418 ،هـ ،251/4 ،وفتح القـدير ،الشـوكاين،384/4 ،
ومحاسن التىويل ،القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد (ت1332هـ) ،تحقيـق :محمـد باسـل ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1418 ،هـ.155/8 ،
( )2ينظر :النكت والعيون ،الماوردي.457/4 ،
( )3ينظر :المحرر الوجيز ،ابن عطية ،425/4 ،وتفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.527/6 ،
( )4ينظر :الكشف والبيان ،الثعلبي ،94/8 ،والنكت والعيون ،الماوردي ،457/4 ،والكشاف عن حقائق
غوامض التنزيل ،الزمخشـري ،محمـود بـن عمـرو (ت538هــ) ،دار الكتـاب العربـي ،بيـروت ،الطبعـة
الثالثــة1407 ،هـــ ،592/3 ،والمحــرر الــوجيز ،ابــن عطيــة ،426/4 ،والبحــر المحــيط ،أبــو حيــان
األندلسي.564/8 ،
( )5ينظر :جامع البيان ،الطـربي  ،537/17والهدايـة إلـى بلـو النهايـة ،مكـي بـن أبـي طالـب،4274/6 ،
والنكت والعيون ،الماوردي.267/3 ،
( )6ينظر :تفسير مقاتل بن سليمان ،البلخي ،مقاتل بن سليمان ،تحقيق :عبد اهلل شحاته ،دار إحياء الـرتاث،
بيروت ،الطبعة األولى1423 ،هـ ،547/2 ،ومعالم التنزيل ،البغوي.157/3 ،
( )7ينظر :الكشف والبيان ،الثعلبي ، 128/6 ،والهداية إلى بلو النهاية ،مكي بـن أبـي طالـب،4274/6 ،
والنكت والعيون ،الماوردي.267/3 ،
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رجح العموم يف اآلية ومنهم الطربي (ت310هـ) حيث قال:
غير أن بعض المفسرين ن
(وأولى األقوال يف ذلك بالصـواب أن يقـال :أمـر اهلل تبـارك وتعـالى نبيـه  أن يخـرب
المشركين أن الحق قد جـاء ،وهـو كـل مـا كـان هلل فيـه رضـا وطاعـة ،وأن الباطـل قـد
زهق :يقول :وذهب كل ما كان ال رضا هلل فيه وال طاعة مما هو له معصية وللشـيطان
طاعة ،وذلك أن الحق هو كل ما خالف طاعة إبليس ،وأن الباطـل :هـو كـل مـا وافـق
يخص ـص اهلل عــز ذكــره بــالخرب عــن بعــض طاعاتــه ،وال ذهــاب بعــض
طاعتــه ،ولــم ن
معاصيه ،بل عم الخير عن مجيء جميع الحق ،وذهاب جميع الباطـل ،وبـذلك جـاء
القرآن والتنزيل)( ،)1وإلى ذلك ذهب عدد من المفسرين(.)2
يقوي تفسير الحق بالسيف أو الجهاد يف الموضـعين ،أمـا األول
وعليه فلم يرد ما ن
فإنما نقل التفسير بذلك بعض المفسرين ،وأما الثـاين فـالراجح -واهلل أعلـم -عمـوم
تقوي تفسير الحق بمـا كـان هلل فيـه رضـا
اآلية لعدم ورود
مخصص لها ،كما أن اللغة ن
ن
وطاعة وهو ما جاء يف دين اإلسالم عامة ،فهو ما يصدق عليه األمر الثابت المسـتقر،
يقول الشنقيطي (ت1393هـ)( :الحق يف لغة العرب :الثابـت الـذي لـيس بزائـل وال
مضمحل ،والباطل :هو الذاهب المضمحل ،والمراد بالحق يف هذه اآليـة :هـو مـا يف
هــذا القــرآن العظــيم والســنة النبويــة مــن ديــن اإلســالم)( ، )3وقــد اســتند أبــو شــهبة
(ت1403هـ) على داللة اللغة يف تضعيف القول بالجهاد فقال( :أقول :والمتبادر من
الحق أنه األمر الثابت ،فتفسيره بالجهاد غير قوي ،ويكون المراد بالحق الدين الحق،
أو كلمة التوحيد)( ،)4ويظهر بذلك أن هذا التفسـير يمكـن أن تحمـل عليـه اآليـة بعـد
( )1جامع البيان.538/17 ،
( )2ينظــر :المحــرر الــوجيز ،ابــن عطيــة ،480/3 ،والجــامع ألحكــام القــرآن ،القرطبــي ،315/10 ،وفــتح
القدير ،الشوكاين.300/3 ،
( )3أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،محمد األمين بـن محمـد (ت1393هــ) ،دار الفكـر،
بيروت1415 ،هـ1995/م.180/3 ،
( )4المدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص .255
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فرض الجهاد ،لكنه ليس المراد األول هبا واهلل أعلم.
 .2داللة الرواية الواردة :استدل السيوطي (ت911هـ) للتفسير بالسيف بمـا جـاء
عن ابن مسعود« :دخل النبي  مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثالثمائة وسـتون نصـ ابا
فجعل يطعنها بعود كان يف يده ويقـول:ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﱠ [اإلســـــراء ،]81 :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [ســـــبى:
 ،)1(«]49ويظهـر -واهلل أعلــم -أن هـذه الروايــة ال تشـهد للتىويــل بالسـيف ابتــدا اء أو
النزول على هذا الحدث المدين حتى يظهر اإلشكال ويتع نين القول بتىخر هذا الحكم
عن نزول اآلية المكية ،وغاية ما ن
تدل عليه هو استشهاد النبي  هبذه اآليـة المكيـة يف
حدث مدينن الحق ،وهذا يؤيد ما تقدم ذكـره مـن حمـل اآليـة علـى هـذا المعنـى بعـد
فرض الجهاد ،وقد أشار إلى ذلك ابن عطية (ت542هـ) بقوله عن اآليـة المـذكورة:
(هذه اآلية نزلت بمكة ،ثم إن رسول اهلل كان يستشهد هبـا يـوم فـتح مكـة وقـت طعنـه
األصـــنام وســـقوطها لطعنـــه إياهـــا بالمخصـــرة حســـبما يف الســـيرة البـــن هشـــام
ويف غيرها)(.)2
 .3توجيه العلماء الوارد يف اآلية :اعترب ابن عقيلة المكي (ت1150هـ) هذه اآلية
من جملة وعد اهلل تعالى الذي سيىيت ،وتع نقب السيوطي (ت911هـ) يف اعتبارها مما
تىخر حكمه عن نزوله ،ضمن ثالث آيات يف ذلك ،فقال( :الظاهر أما ليست منه ،بل
هي وعد يىيت ،فحكمها ثابت من حال نزولها وهو اإليمان بمضموما ،و هورها يىيت
()3
أصـل بـه
يف وقت مستقل كما أخرب اهلل سبحانه وتعالى)  ،وهـو توجيـه معتـرب ،وقـد ن

الستثناء ما هو من باب الوعد وقيل بتىخر الحكم فيه ،وذلـك مـن جهـة ثبـوت حكـم
اآلية وداللتهـا يف زمـن النـزول ،كمـا أن الوعـد معهـود يف القـرآن الكـريم ،وهـو بـاب
( )1تقدم تخريجه.
( )2المحرر الوجيز.480/3 ،
( )3الزيادة واإلحسان.334/2 ،
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مخصص لها ،فحملها على هـذا البـاب أولـى
واسع ،ونظائر هذه اآلية فيه كثيرة ،وال
ن
واهلل أعلم.
وممــن تع نقــب هــذا القــول أبــو شــهبة (ت1403هـــ) -كمــا تقــدم -حيــث ضـ نعف
التفسير بالسيف وهو مستند القول بتىخر الحكم عن النزول(.)1
الخلصة :يظهر مما سبق أن هذه اآلية يبعد فيها القول بتىخر الحكم عن النزولز
وذلك باعتبار أن التفسـير بالسـيف لـيس المقصـود األول مـن نزولهـا ،ولـم يثبـت يف
نزولهـا عليـه ســبب ،وأن المفهـوم مـن الروايــة الـواردة هـو استشــهاد النبـي  باآليــة
المكية يف فتح مكة ،وال يمتنع أن تحمل اآلية على هذا التفسير بعـد ذلـك ،وأن اآليـة
يف أصلها من جملة وعد اهلل تعالى مما أخرب القرآن بـه قبـل وقوعـه ،ومعنـاه ـاهر يف
وقت نزوله ،واهلل أعلم.
اآلية الثانية :قوله تعالى :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [ص.]11 :
منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:
نشى القول بتىخر الحكم عـن النـزول يف هـذه اآليـة بنـاء علـى تفسـير قولـه تعـالى:
ﱡﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ بالمشركين يوم بدر ،فعن مجاهد (ت103هـ) :ﱡﭐ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ قــــال« :قــــريش مــــن األحــــزاب ( ،)2وقــــال قتــــادة
(ت117هــ)« :وعـده اهلل وهـو بمكـة يومئـذ أنــه سـيهزم جنـدا ا مـن المشـركين ،فجــاء
تىويلها يوم بدر ( ،)3وهذا مع مكية اآلية(.)4
وقد أورد السيوطي (ت911هـ) هذه اآلية ضمن ما تىخر حكمه عن نزوله ،فقال:
( )1ينظر :ص  20من البحث.
( )2أخرجه الطربي يف تفسيره .157/21
( )3المرجع السابق .158/21
( )4سورة ص مكية بإجماع المفسرين ،ينظر :النكت والعيون ،الماوردي ،75/5 ،والمحـرر الـوجيز ،ابـن
عطية ،491/4 ،وزاد المسير ،ابن الجوزي ،557/3 ،والجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.142/15 ،
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(كــذلك قولــه :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ ،قــال قتــادة :وعــده اهلل وهــو
يومئذ بمكة أنه سيهزم جندا ا من المشركين ،فجاء تىويلها يوم بدر)( ،)1ونقل ذلك عنه
ابن عقيلة المكي (ت1150هـ)(.)2
مناقشة هذا القول:
يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول يف هـــذه اآليـــة مـــن خـــالل
األمور اآلتية:
 .1منزلة التفسير (بالمشركين يو بدر) يف أقوال المفسرين :جاء تفسير الجنـد يف
قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ بالمشــركين الــذين هزمــوا يف بــدر ،باعتبــار
اإلشـارة ب ﱡﭐﲰﭐﱠ إلـى يـوم بــدر( ،)3وقيـل :اإلشـارة ب ﱡﭐﲰﭐﱠ إلـى حمايــة
األصنام وعضدها ،أي هؤالء القوم جنـد مهـزوم يف هـذه السـبيل( ،)4وقيـل :اإلشـارة
إلى حصر عام الخندق بالمدينة( ،)5وقيل :المراد فتح مكة( ،)6وقيل بالعموم وهو :أن
المراد يوم بدر وغيره(.)7
ويظهر مما سبق أن أكثر عبارات المفسرين تدور حـول اإلشـارة إلـى يـوم بـدر يف
يقوي هذا المعنى ،ن
ولعل هـور القـول بتعيـين يـوم بـدر لكونـه
تفسير هذه اآلية ،مما ن
( )1اإلتقان يف علوم القرآن.132/1 ،
( )2ينظر :الزيادة واإلحسان ،ابن عقيلة المكي.334/2 ،
( )3ينظــر :جــامع البيــان ،الطــربي  ،157/21وتفســير القــرآن :الســمرقندي ،160/3 ،والكشــف والبيــان،
الثعلبي ،180/8 ،والهدايـة إلـى بلـو النهايـة ،مكـي بـن أبـي طالـب ،6207/10،والنكـت والعيـون،
المــاوردي ،80/5 ،وتفســير القــرآن ،الســمعاين ،427/4 ،ومعــالم التنزيــل ،البغــوي ،55/4 ،وزاد
المســير ،ابــن الجــوزي ،561/3 ،والجــامع ألحكــام القــرآن ،القرطبــي ،153/15 ،وتفســير القــرآن
العظيم ،ابن كثير ،56/7 ،والتحرير والتنوير ،ابن عاشور.218/23 ،
( )4ينظر :المحرر الوجيز ،ابن عطية ،495/4 ،والبحر المحيط ،أبو حيان األندلسي.140/9 ،
( )5ينظر :المحرر الوجيز ،ابن عطية ،495/4 ،ومفاتيح الغيب ،الرازي.370/26 ،
( )6ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي ،370/26 ،وينظر :البحر المحيط ،أبو حيان األندلسي.140/9 ،
( )7ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل ،ابن جزي ،محمد بن أحمد (ت741هـ) ،تحقيـق :عبـد اهلل الخالـدي ،دار
األرقم ،بيروت ،الطبعة األولى1416 ،هـ ،302/2 ،وفتح القدير ،الشوكاين.484 ،
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أول المواطن التي تحقق فيها النصر للمؤمنين ،وهذا التعيين ال يمنع أن المعنى العام
لآلية يف زمن التنزيل معلوم ،فاآليـة دالـة علـى "أن هـؤالء المـأل الـذين يقولـون هـذا
القول ،جند مهزوم مقهور وأنت عليهم مظفر منصور"(.)1
ابــن عقيلــة المكــي (ت1150هـــ)
 .2توجيــه العلمــاء الــوارد يف اآليــة :تع نقــب ُ
السيوطي (ت911هـ) يف ذكـر هـذه اآليـة ضـمن مـا تـىخر حكمـه عـن نزولـه ،فقـال:
(الظاهر أمـا ليسـت منـه ،بـل هـي وعـد يـىيت ،فحكمهـا ثابـت مـن حـال نزولهـا وهـو
اإليمان بمضموما ،و هورها يىيت يف وقت مستقل كما أخرب اهلل سبحانه وتعـالى)(،)2
نص بعض المفسرين على اعتبار ما جاء يف هذه اآلية وعد من اهلل تعالى ،قال
ويؤيده ن
القرطبي (ت671هـ)( :وعد نبيه  النصر عليهم...وهذا تىنيس للنبي  ،وقد فعـل
هبم هذا يف يوم بدر)( ،)3وهو من اإلخبار بالغيب كما قال ابن عاشور (ت1393هــ):
خارجا مخرج البشارة للنبـيء  بـىن هـؤالء
(يجوز أن يكون استئنا افا ابتدائ ًّيا مستقالا
ا
جند من األحزاب مهـزوم ،أي مقـدر امزامـه يف القريـب ،وهـذه البشـارة معجـزة مـن
اإلخبار بالغيب ختم هبا وصف أحوالهم)( ،)4وقال( :ال تعـدو اآليـة أن تكـون تسـلية
للرسول  وتثبي اتا له وبشارة بىن دينه سيظهر عليهم)( ،)5ويظهر بالنظر إلى األثر عـن
النص على اعتبار هذه اآلية من الوعد ،حيث قال« :وعده اهلل وهو
قتادة (ت117هـ) ن
بمكة يومئذ أنه سيهزم جندا ا من المشركين (.)6
الخلصة :يظهر مما سبق أن هذه اآلية كسـابقتها يبعـد فيهـا القـول بتـىخر الحكـم
عن النزولز وذلك باعتبارهـا مـن جملـة وعـد اهلل لنبيـه  ،ومـن الغيـب الـذي أخـرب
( )1الكشف والبيان.180/8 ،
( )2الزيادة واإلحسان.334/2 ،
( )3الجامع ألحكام القرآن.153/15 ،
( )4التحرير والتنوير.218/23 ،
( )5التحرير والتنوير.219/23 ،
( )6سبق تخريجه ص .22

196

مسألة تأخر الحكم عن نزول اآلية (عرض وتحليل)

د .م عبداهلل الهدب

تعالى بوقوعه ،والمعنى معلوم من اآلية وقـت نزولهـا ،وتحقـق هـذا الوعـد محمـول
علــى يــوم بــدرز باعتبــار قــوة التفســير بــه ،وألنــه أول وأ هــر المــواطن ،وال يمتنــع أن
يصدق هذا الوعد على نصر اهلل لنبيه يف بقية المواطن واهلل تعالى أعلم.
اآليـــــة الثالثـــــة :قولـــــه تعـــــالى :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴﱠ [فصلت.]33 :
منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:
نشى القول بتىخر الحكم عن النزول بناء على القول بنزول اآلية يف المـؤذنين ،مـع
مكيتها( ،)1وقد جاء يف نزولها عدد من الروايات:
 .1قالت عائشة (ت58هـ) « :ما أرى هذه اآلية نزلت إال يف المؤذنين :ﱡﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ [فصلت.)2( ]33 :
 .2قـــال ابـــن عمـــر (ت73هــــ)  ،وعكرمـــة (ت106هــــ)« :إمـــا نزلـــت يف
المؤذنين (.)3
 .3قــال الواحــدي (ت468هـــ)« :قــال آخــرون :إن الكفــار لمــا ســمعوا اآلذان
حســدوا رســول اهلل  والمســلمين علــى ذلــك ،فــدخلوا علــى رســول اهلل وقــالوا :يــا
محمد لقد أبدعت شي ائا لم نسمع به فيما مضى مـن األمـم الخاليـة ،فـإن كنـت تـدن عي
أحدثت مـن هـذا اآلذان األنبيـاء مـن قبلـك ،ولـو كـان يف هـذا
خالفت فيما
النبوة فقد
َ
َ
( )1ســورة فصــلت ســورة مكيــة باإلجمــاع ،ينظــر :المحــرر الــوجيز ،ابــن عطيــة ،3/5 ،وزاد المســير ،ابــن
الجوزي ،45/4 ،والجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.337/15 ،
( )2أخرجــه ابــن أبــي شــيبة يف مصــنفه( ،كتــاب األذان واإلقامــة ،يف فضــل اآلذان وثوابــه ،ح ((،)))2347
 ،485/2وهو ض عيف لضعف عبيداهلل بن الوليد ،ينظر :المصنف يف األحاديث واآلثار ،ابن أبي شيبة،
عبد اهلل بن محمـد (ت235هــ)  ،تحقيـق :سـعد الشـثري ،دار كنـوز إشـبيليا ،الريـاض ،الطبعـة األولـى،
1436هـ2015/م ،485/2 ،حاشية رقم (.)7
( )3أورده ابــن كثيــر يف تفســيره  ،180/8وأورد نحــوه ابــن عطيــة يف تفســيره  ،15/5والقرطبــي يف تفســيره
.360/15

197

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

األمر خير كان أولى الناس به األنبياء والرسل من قبلك ،فمن أين لك صياح كصياح
العير؟ فما أقبح من صوت وال أسمج مـن كفـرف فـىنزل اهلل تعـالى هـذه اآليـة وأنـزل:
ﱡﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ [فصلت.)1(»]33 :
وقد أورد السيوطي (ت911هـ) هذه اآلية ضمن ما تىخر حكمه عن نزوله ،فقال:
(ومــن ذلــك قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ

فقد قالت عائشة وابن عمر ،وعكرمة ،وجماعة إما نزلت يف المؤذنين .واآلية مكيـة،
ولـــم يشــــرع األذان إال بالمدينــــة)( ،)2ونقــــل القــــول بــــذلك ابــــن عقيلــــة المكــــي
(ت.)3()1150
مناقشة هذا القول:
يمكــن مناقشــة القــول بتــىخر الحكــم عــن النــزول يف هــذه اآليــة مــن خــالل ا
ألمور اآلتية:
 .1منزلة التفسـير (بـالمؤذن) يف أقـوال المفسـرين :اختلـف المفسـرون يف المـراد
هبذه اآلية ،فقيلُ :عني هبـا نبـي اهلل  ،وقيـلُ :عنـي هبـا المـؤذن( ،)4وقيـل :المؤمنـون
دعـــوا إلـــى اهلل( ،)5والـــذي يظهـــر -واهلل أعلـــم -أن اآليـــة عامـــة ،يقـــول ابـــن عطيـــة
قـديما
(ت542هـ)( :وقوله تعالى:ﭐﱡﱬ ﱭ ﱮ ﱠ...هو لفظ يعم كـل مـن دعـا
ا
( )1أســباب النــزول ،الواحــدي ،علــي بــن أحمــد (ت468هـــ) ،تحقيــق :عصــام الحميــدان ،دار اإلصــالح ،
الدمام ،الطبعة الثانية1412 ،هـ1992/م ،ص ،202وقد أورد الواحدي الرواية دون إسناد.
( )2اإلتقان يف علوم القرآن.133/1 ،
( )3ينظر :الزيادة واإلحسان.335/2 ،
( )4ينظــر :جــامع البيــان ،الطــربي  ،469/21والكشــف والبيــان ،الثعلبــي ،296/8 ،والهدايــة إلــى بلــو
النهاية ،مكي بن أبـي طالـب ،6522/10 ،والنكـت والعيـون ،المـاوردي ،181/5 ،ومعـالم التنزيـل،
البغوي ،133/4 ،وزاد المسير ،ابن الجوزي ،52/4 ،ومفـاتيح الغيـب ،الـرازي ،563/37 ،وتفسـير
القرآن العظيم ،ابن كثير.180/7 ،
( )5ينظــر :الهدايــة إلــى بلــو النهايــة ،مكــي بــن أبــي طالــب ،6522/10 ،والنكــت والعيــون ،المــاوردي،
 ،181/5ومعالم التنزيل ،البغوي ،133/4 ،وزاد المسير ،ابن الجوزي.52/4 ،
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وحدي اثا إلى اهلل تعالى ،وإلى طاعته من األنبياء والمؤمنين ،والمعنـى :ال أحـد أحسـن
ا
قوال ممن هذه حاله ،وإلى العموم ذهب الحسن ومقاتل وجماعة)( ،)1فيكون دخول
المؤذن يف جملة ذلك.
 .2الروايات يف نزول هذه اآلية :تقدن م بيان ضعف الرواية عـن عائشـة  ،وحتـى
على فرض صحة الرواية فإن اللفظ فيها مما هو يف بـاب( :نزلـت هـذه اآليـة يف كـذا)
محتمل للسببية( ،)2وقد جاء دون قرينة مرجحة للسببية ،فهو قـول صـحيح مـن جهـة
المعنى ،لكن ال يلزم أن يكون هو سبب النُّزول المباشرز ألنه ليس هناك حدث معين
تنْزل اآلية بسببه ،واآلية مكية ،وفرض األذان كان يف المدينة مما ي ِ
بعد أن تكـون هـذه
ُ
اآلية نزلت بسبب المؤذنين ،وإن كانوا يدخلون يف عمومها ،واهلل أعلم( ،)4()3وأمـا مـا
جاء عن الواحدي فلم أقف على إسناد له ل ُيحتج به ،وأما اآلثار األخرى عن ابن عمر
وعكرمة وغيرهما مما هو يف لفظ النزول ف ُيحمل على إرادة المعنى كما تقدم يف قول
عائشة  ،يقول ابن عقيلة المكي (ت1150هـ)( :وأما قـول عائشـة  وابـن عمـر

رجــح العمــوم ع ـدد مــن المفســرين ،ينظــر :مفــاتيح الغيــب ،الــرازي،
( )1المحــرر الــوجيز ،15/5 ،وقــد ن
 ،563/27و تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،180/7 ،وفتح القدير ،الشوكاين.591/4 ،
( )2قال ابن تيمية (ت728هـ)( :وقولهم :نزلت هذه اآلية يف كذا ،يـراد بـه تـارة أنـه سـبب النـزول ،ويـراد بـه
تارة أن ذلك داخـل يف اآليـة وإن لـم يكـن السـبب ،كمـا تقـول عنـى هبـذه اآليـة كـذا) ،مقدمـة يف أصـول
التفسير ،ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم (ت728هـ) ،دار مكتبة الحيـاة ،بيـروت1409 ،هــ ،ص ،16
والقـرائن هــي التــي تعــين أحــد هــذين االحتمـالين أو ترجحــه ،ينظــر :مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن،
الزرقاين ،محمد عبد العظيم (ت1367هـ) ،مطبعة عيسى البابي ،الطبعة الثالثة.115/1 ،
( )3ينظر :شرح مقدمة يف أصول التفسير البن تيمية ،الطيار ،مساعد بن سـليمان ،دار ابـن الجـوزي ،الطبعـة
الثانية1428 ،هـ ،ص .96
( )4يمكن أن يشهد لذلك ما جاء يف رواية عن عائشـة  بلفـظ آخـر صـريح محتمـل للسـببية ،قالـت( :مـا
أحســب هــذه اآليــة إال يف المــؤذنين:ﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ)،

ينظر :تفسير القرآن من الجامع البن وهب ،القرشي ،عبد اهلل بن وهب (ت197هـ) ،تحقيق :ميكلـو
موراين ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى2003 ،م ،60/2 ،ولم أقف على الرواية عند غيره.
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وعكرمــة يف قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ

[فصلت ،]33 :أما نزلت يف المؤذنين ،واآلية مكيـة ولـم يشـرع األذان إال بالمدينـةف
فليس من هذا الباب ،بل من باب ما تقدم يف أسباب النزول :أن الصحابي قد يقول إن
اآلية نزلت يف كذا ،ويعني بذلك تفسيرها ال سبب نزولها)(.)1
وجه عدد من المفسـرين القـول بنـزول اآليـة يف
 .3توجيه العلماء الوارد يف اآلية :ن
المؤذن مع مكيتها بدخول هذا المعنى يف عمـوم معنـى اآليـة المـراد ،قـال ابـن عطيـة
(ت542هـ)( :ومعنى القول بىما يف المؤذنين أمم داخلون فيها ،وأما نزولهـا فبمكـة
بــال خــالف ولــم يكــن بمكــة آذان وإنمــا ترتــب بالمدينــة)( ،)2وقــال ابــن العربــي
(ت543هـــ)( :اآليــة مكيــة ،واألذان مــدين ،وإنمــا يــدخل فيهــا بــالمعنى ،ال أنــه كــان
المقصــود)( ،)3وقــال أبــو حيــان (ت745هـــ)( :ينبغــي أن يتــىول قــولهم( )4علــى أمــم
داخلون يف اآلية ،وإال فالسورة بكمالها مكية بال خالف ،ولم يكن األذان بمكة ،إنما
شرع بالمدينة)( ،)5وقال ابن كثير (ت774هـ)( :والصحيح أن اآلية عامة يف المؤذنين
مشـروعا بالكليـةز ألمـا
ويف غيرهم ،فىما حال نـزول هـذه اآليـة فإنـه لـم يكـن األذان
ا
مكية ،واألذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة)(.)6
الخلصة :يظهر مما سبق أن هذه اآلية يبعد فيها القول بتىخر الحكم عن النزولز
ألنـه لــم يتعـين أن يكــون سـبب نزولهــا يف المـؤذنين ،واأل هــر يف اآليـة حملهــا علــى
العموم ،ومعناها يف زمن النزول معلوم ،وال يمتنـع أن يشـمل المعنـى المـؤذنين بعـد
( )1الزيادة واإلحسان.335/2 ،
( )2المحرر الوجيز.16/5 ،
( )3أحكام القرآن ،ابن العربي ،محمد بن عبد اهلل (ت543هــ) ،تحقيـق :محمـد عطـا ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ2003/م.84/4 ،
( )4يعني بذلك قول عائشة وعكرمة وغيرهم ممن قال بنزول اآلية يف المؤذنين.
( )5البحر المحيط.305/9 ،
( )6تفسير القرآن العظيم.180/7 ،
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فــرض األذان يف المدينــة ،ال أن يكــون هــو المقصــود ابتــدا اء باآليــة فيتعــ نين القــول
بتىخر حكمها.
اآلية الرابعة :قوله تعالى :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [القمر.]45 :
منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:
نشى القول بتىخر الحكم عن النزول يف هذه اآلية بناء على أمرين:
األول :تفسير قوله تعالى :ﱡ ﳀ ﱠ [القمر ]45 :بجمع أهل بدر ،فعـن عكرمـة
(ت106هــ) «قولـه :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﱠ يعنــي جمـع بـدر ( ،)1وجــاء نحـوه عـن قتــادة
(ت117هـ) وغيره( ،)2وهذا مع مكية اآلية(.)3
الثاين :االستشهاد بالروايات الدالة على تقوية التفسـير بجمـع أهـل بـدر ،وهـو مـا
جاء عن أبـي هريـرة (ت57هــ)  قـال :أنـزل اهلل جـل جاللـه علـى نبيـه  بمكـة:
ﱡﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [القمر ،]45 :فقال عمر بن الخطاب« :يا رسـول اهلل،
أي جمع؟  -وذلك قبل بدر  -قال :فلما كان يوم بـدر وامزمـت قـريش ،نظـرت إلـى
()4

رســول اهلل  يف آثــارهم مصــل اتا بالســيف ،يقــول :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ
( )1أخرجه الطربي يف تفسيره .602/22
( )2ينظر :جامع البيان ،الطربي.602/22 ،
( )3سورة القمر مكية يف قول الجمهور ،و ُنسب القول إلى مقاتـل بمدنيـة ثـالث آيـات :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﱠ

[القمـــر ،]46 – 44 :ينظـــر :النكـــت والعيـــون  ،المـــاوردي ،408/5 ،وتفســـير القـــرآن ،الســـمعاين،
 ،306/5وزاد المســير ،ابــن الجــوزي ،196/4 ،والبحــر المحــيط ،أبــو حيــان األندلســي،32/10 ،
والجمهور على أن هذه اآليات مكية ،وقد ُض نعف القول بمـدنيتها ،ينظـر :المحـرر الـوجيز ،ابـن عطيـة،
 ،211/5والجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.125/17 ،
جرده من غمده ،ينظر :النهاية يف غريب الحـديث واألثـر ،ابـن األثيـر ،المبـارك
(ُ )4يقال :أصلت السيف إذا ن
بن محمد (ت606هـ) ،تحقيق :طاهر الزاوي ،ومحمود الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،هـ،
.45/3
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[القمر ،»]45 :وكانت ليوم بدر ( ،)1وما جاء عـن ابـن عبـاس (ت68هــ)  --أن
رسول اهلل  قال وهو يف قبة يوم بدر« :اللهـم إين أنشـدك عهـدك ووعـدك ،اللهـم إن
شــئت لــم تعبــد بعــد اليــوم فىخــذ أبــو بكــر بيــده ،فقــال :حســبك يــا رســول اهلل ،فقــد
()2

ألححت على ربك ،وهو يثب يف الدرع ،فخرج وهو يقـول:ﭐﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﱠ [القمر.)3( ]45 :
ومنشى اإلشكال هو التفسير بجمع أهل بدر مع مكية هذه اآلية ،وقد أورد البغوي
(ت510هـ) هذه اآلية عند ذكر ما كان النزول فيه ساب اقا على الحكم ،فقال( :وكذلك
نــزل بمكــة :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [القمــر ،]45 :قــال عمــر بــن الخطــاب:
كنت ال أدري أي جمع يهزم ،فلما كان يوم بدر رأيت النبي  يثب يف الدرع ويقول:
ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ( ،)5())4وقد نقل ذلك عنه الزركشـي (ت794هــ)(،)6
والسيوطي (ت911هـ)( ،)7ونقل القول بـذلك ابـن عقيلـة المكـي (ت1150هــ)(،)8
( )1أخرجـه الطــرباين يف األوســط( ،مــن اســمه مسـعدة ،ح (( ،58/9 ،)))9121وقــال الهيثمــي( :فيــه عبــد
العزيــز بــن عمــران وهــو ضــعيف) ،ينظــر :مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،الهيثمــي ،علــي بــن أبــي بكــر
(ت807هـ) ،تحقيق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة1414 ،هـ1994/م.78/6 ،
( )2وثب :أي مض ،ويثب يف الدرع :أي يمشي فيها بقوة وطاقة ،ينظر :مشارق األنوار على صحاح اآلثار،
اليحصبي ،عياض بن موسى (ت544هـ) ،المكتبة العتيقة ودار الرتاث.279/2 ،
( )3أخرجه أحمد يف مسنده( ،مسند عبداهلل بن العباس بن عبدالمطلب ،ح (( ،165/5 ،)))3042وإسناده
صحيح على شرط البخاري ،ينظر مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،الشيباين ،أحمد بن حنبل (ت241هـ)،
تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسـة الرسـالة ،الطبعـة األولـى1421 ،هــ2001/م،165/5 ،
حاشية رقم (.)2
( )4أخرجـه عبــدالرزاق يف تفســيره  ،261/3والطــربي يف تفســيره  ،602/22لكـن مــن طريــق عكرمــة عــن
عمر ،ويف إسناده انقطاع ،ينظر :معالم التنزيل ،البغوي ،327/4 ،حاشية رقم (.)2081
( )5معالم التنزيل.243/5 ،
( )6ينظر :الربهان يف علوم القرآن.33/1 ،
( )7ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن.132/1 ،
( )8ينظر :الزيادة واإلحسان.334/2 ،
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وبعض المعاصرين(.)1
مناقشة هذا القول:
يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول يف هـــذه اآليـــة مـــن خـــالل
األمور اآلتية:
 .1منزلة التفسير (بجمع أهل بدر) يف أقوال المفسرين :جاء تىويل الجمع يف هذه
اآليــة علــى أقــوال ،األول :أن المــراد جمــع أهــل بــدر( ،)2وعليــه أكثــر المفســرين(،)3
والثاين :أنـه جمـع كفـار مكـة يف بـدر وغيرهـا( ،)4والثالـث :جمـع كفـار العـرب علـى
العموم( ،)5ويظهر -واهلل أعلم -قوة تىويل الجمع بجمع أهل بدر ،وهو ما ذهب إليه
األكثرون ،ولعل قوة هذا المعنى وداللته علـى يـوم بـدر باعتبـاره أول المـواطن التـي
تحقق فيها النصر للمؤمنين.
 .2داللة الرواية الواردة :وهي ما جاء عن أبي هريـرة (ت57هــ)  قـال :أنـزل
اهلل جــل جاللــه علــى نبيــه  بمكــة :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [القمــر،]45 :
فقال عمر بن الخطاب« :يا رسول اهلل ،أي جمع؟  -وذلـك قبـل بـدر  -قـال« :فلمـا
كان يوم بدر وامزمت قريش ،نظـرت إلـى رسـول اهلل  يف آثـارهم مصـل اتا بالسـيف،
( )1ينظر :المدخل لدراسة القرآن الكريم ،أبو شهبة ،ص ،254والمحـرر يف علـوم القـرآن ،الطيـار ،مسـاعد
بـــن ســـليمان ،مركـــز الدراســـات والمعلومـــات القرآنيـــة بمعهـــد اإلمـــام الشـــاطبي ،الطبعـــة الثانيـــة،
1429هـ2008/م ،ص ،109وقواعد التفسير جم اعا ودراسة ،السبت.59/1 ،
( )2ينظر :تفسير مقاتل بن سليمان ،األزدي ،184/4 ،وجامع البيان ،الطـربي ،602/22 ،ومعـاين القـرآن
وإعرابه ،الزجاج ،إبراهيم بن السري (ت311هـ) ،تحقيق :عبد الجليل شـلبي ،عـالم الكتـب ،بيـروت،
الطبعة األولى1408 ،هـ1988/م ،92/5 ،وتفسير القرآن ،السمرقندي ،376/3 ،والنكت والعيون،
الماوردي ،419/5 ،ومعالم التنزيل ،البغوي ،327/4 ،وتفسير القـرآن العظـيم ،ابـن كثيـر،481/7 ،
وتيسير الكريم الرحمن ،السعدي ،ص .827
( )3ينظر :الهداية إلى بلو النهاية ،مكي بن أبي طالب.7204/11 ،
( )4ينظر :المحرر الوجيز ،ابن عطية ،220/5 ،والجامع ألحكام القرآن ،القرطبـي ،145/17 ،والتسـهيل
لعلوم التنزيل ،ابن جزي.325/2 ،
( )5ينظر :فتح القدير ،الشوكاين.155/5 ،
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يقـــول :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ [القمـــر ،»]45 :وكانـــت ليـــوم بـــدر ( ،)1ويف
معناها الرواية األخرى :ما جـاء عـن ابـن عبـاس (ت68هــ)  --أن رسـول اهلل 
قال وهو يف قبة يوم بدر« :اللهم إين أنشدك عهدك ووعدك ،اللهـم إن شـئت لـم تعبـد
بعد اليوم فىخذ أبو بكر بيده ،فقال :حسبك يا رسول اهلل ،فقد ألححـت علـى ربـك،
وهــو يثــب يف الــدرع ،فخــرج وهــو يقــول:ﭐﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [القمــر:
 ،)2( ]45والذي يظهر -واهلل أعلم -أن داللة هذه الروايات هي يف استشهاد النبي 
هبذه اآلية المكية ،ال قصر داللتها على ذلك الموطن حتى ُيحكم بتىخر حكمهـا عـن
نزولها ،يقول ابن عطية (ت542هـ) يف تعقيبه على الرواية الواردة يف ذلـك عـن عمـر
( :فإنمــا كــان رســول اهلل  يف بــدر مستشــهدا ا باآليــة)( ،)3ومــا هــر لعمــر  مــن
معناها يف يوم بدر ال يعني عدم وضوح داللتها عند نزولهـا ،فقـد ُفهـم مـن اآليـة عنـد
نزولها تحقق النصر للمـؤمنين ،وإنمـا كـان اسـتفهام عمـر عـن مزيـد تفصـيل وهـو يف
المقصود هبذا الجمع ،وسواء تحقق ذلك يف يوم بدر أو يف سواه فداللة الوعـد ثابتـة،
وعليه فال يمكن اعتبار هذه الرواية مع نينة للقول بتىخر الحكم عن النـزول ،وغايـة مـا
يقـوي التفسـير بـذلك وال يقصـر
فيها استشهاد النبي  باآليـة يف هـذا المـوطن ،ممـا ن
الحكم عليه ،واهلل أعلم.
 .3توجيه العلماء الوارد يف اآلية :ذكر بعض المفسرين أن ما ورد يف اآلية هو مـن
عالمات النبوة ،ومن الغيب الذي أخرب اهلل بـه ،يقـول السـمرقندي (ت373هــ)( :إن
هذا عالمة من عالمات النبوةز ألن هذه اآلية نزلت بمكة ،وأخـربهم أمـم سـيهزمون
يف الحرب ،فكان كما قال)( ،)4وقيل :هو وعد من اهلل تعالى لعباده ،يقـول المـاوردي
( )1تقدم تخريجه.
( )2تقدم تخريجه.
( )3المحرر الوجيز ،220/5 ،وينظر :البحر المحيط ،أبو حيان األندلسي.47/10 ،
( )4تفسـير القــرآن ،376/3 ،وينظـر يف ذلــك :زاد المسـير ،ابــن الجـوزي ،202/4 ،أنــوار التنزيـل وأســرار

=
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(ت450هـــ)( :يعنــي كفــار قــريش وذلــك يــوم بــدر ،وهــذه معجــزة أوعــدهم اهلل
هبا فحققها)(.)1
ابن عقيلة المكـي (ت1150هــ) السـيوطي (ت911هــ) يف اعتبـار هـذه
وقد تع نقب ُ
اآلية مما تىخر حكمه عن نزولـه ،فقـال( :الظـاهر أمـا ليسـت منـه ،بـل هـي وعـد يـىيت،
فحكمها ثابت من حال نزولها وهو اإليمان بمضموما ،و هورها يىيت يف وقت مسـتقل
كما أخرب اهلل سبحانه وتعـالى)( ،)2كمـا ع نقـب أبـو شـهبة (ت1403هــ) علـى ذكـر هـذا
المثال ضمن ما تىخر حكمه عن نزوله بقوله( :فيكون من اإلشارات والنبوءات الغيبيـة
التي أ هرت األيام صدقها ،وكانـت مـن دالئـل النبـوة)( ،)3وقـال الطيـار( :ال يصـح أن
يكون النُّزول قبل الحدث ،فهذا ال يدخل يف أسباب النُّزول ،بل يدخل يف اإلخبـار عـن
المغيبات ،كما ورد يف تفسير قولـه تعـالى:ﭐﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ [القمــر ...]45 – 44 :فســورة القمــر مكيــة ،والحــدث الــذي
أشارت إليه مدين ،فهو من باب اإلخبار بالمغ َّيب فحسب ،واهلل أعلم)(.)4
الخلصة :يظهر -واهلل أعلم -أن هـذه اآليـة يبعـد فيهـا القـول بتـىخر الحكـم عـن
قوته -محمول علـى مـا جـاء مـن اإلخبـار
النزول ،فإن تفسيرها بجمع أهل بدر -مع ن
بالغيـب يف القـرآن والوعـد ،وهـو كثيـر يف القـرآن ،وبـاب ـاهر مـن أبـواب إعجـازه،
وقفت على أقوالهم يف تفسير اآلية بجمع أهل بدر قد
والمالحظ أن المفسرين الذين
ُ
=

التىويــل ،البيضــاوي ،168/5 ،وروح المعــاين ،اآللوســي ،92/14 ،ومحاســن التىويــل ،القاســمي،
.95/9

أيضــا :الهدايــة إلــى بلــو النهايــة ،مكــي بــن أبــي طالــب،
( )1النكــت والعيــون ،419/5 ،وينظــر يف ذلــك ا
 ،7204/11ومفاتيح الغيب ،الرازي.327/8 ،
( )2الزيادة واإلحسان.334/2 ،
( )3المدخل لدراسة القرآن الكريم ،ص .255
( )4المحــرر يف علــوم القــرآن ،ص  ،126وينظــر :أســـباب النــزول وأثرهــا يف بيــان النصــوص ،الرشـــيد،
ص.121
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وجهوا ذلك بالوعـد ،والغيـب المتحقـق ،وعالمـات النبـوة كمـا تقـدن م ،كمـا أن اآليـة
ن
اهرة الداللة يف وقت نزولها ،وهو الوعد المجمل بالنصر من اهلل تبارك وتعالى ،ثم
كان النصر يف بدر من أول أمارات تحقق هذا الوعد.
اآلية الخامسة :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ [المزمل.]20 :
منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:
نشى القول بتىخر الحكم عن النزول يف هذه اآلية بناء على داللة الجهاد الصـريحة
فيها مع مكية اآلية( ،)1وقد أورد السيوطي (ت911هـ) هذه اآلية ضمن األمثلـة علـى
ما تىخر حكمه عن نزوله( ،)2كما عـدن ها ابـن عقيلـة المكـي (ت1150هــ) ممـا تـىخر
الحكم فيـه عـن النـزول ،واحـتج لـذلك بقولـه( :لـم يفـرض بمكـة بعـد اإليمـان غيـر
الصلوات الخمس)(.)3
مناقشة هذا القول:
يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول يف هـــذه اآليـــة مـــن خـــالل
األمور اآلتية:
 .1منزلة التفسـير (بالجهـاد) يف هـذه اآليـة :إن داللـة اآليـة علـى الجهـاد واضـحة
بنصها ،وهو ما ذكره المفسرون ،يقول الطربي (ت310هــ) يف تفسـيرها( :وآخـرون
ن
أيضا منكم يجاهدون العدو فيقاتلومم يف نصرة دين اهلل ،فرحمكم اهلل فخفف عنكم،
ا
( )1ســورة المزمــل مكيــة ،وقــد ُنســب إلــى مقاتــل القــول بمدنيــة قولــه  :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ

[المزمل ،]20 :ينظر :الكشـف والبيـان ،الثعلبـي ،58/10 ،والنكـت والعيـون ،المـاوردي،124/6 ،
والمحرر الوجيز ،ابن عطية ،386/5 ،وزاد المسير ،ابن الجـوزي ،352/4 ،وقـد ُضـ نعف مسـتند هـذا
القول ،والظاهر أن اآلية مكية ،ينظر :المكي والمدين مـن السـور واآليـات مـن أول سـورة الكهـف إلـى
آخـــر ســـورة النـــاس ،الفـــالح ،محمـــد بـــن عبـــدالعزيز ،دار التدمريـــة ،الريـــاض ،الطبعـــة األولـــى،
1433هـ2012/م ،ص .459-458

( )2ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن.133/1 ،
( )3الزيادة واإلحسان.335/2 ،
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ووضع عنكم فرض قيام الليل)(.)1

نص بعـض المفسـرين أن ِذكْـر الجهـاد يف اآليـة
 .2توجيه العلماء الوارد يف اآلية :ن

هو من باب اإلخبار بالغيب ،والبشارة للنبي  بما ُيستقبل ،جم اعـا بـين هـذا التفسـير
ومكية اآلية ،يقول ابن كثير (ت774هـ)( :وآخرين مشغولين بما هو األهم يف حقهم
من الغزو يف سبيل اهلل وهذه اآلية -بـل السـورة كلهـا-مكيـة ،ولـم يكـن القتـال شـرع
بعد ،فهي من أكرب دالئل النبوةز ألنه من باب اإلخبار بالمغيبات المستقبلة)( ،)2وقال
اإليجي (ت905هـ)( :هذا إخبـار عـن الغيـب ،فـإن السـورة مكيـة ،والقتـال شـرع يف
المدينة)( ،)3وقال ابن عاشور (ت1393هـ) معترباا يف ذلـك مدنيـة اآليـة( :الظـاهر أن
األصح أن نزول :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [المزمل ]20 :إلـى آخـر السـورة نـزل بالمدينـةز
لقولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ [المزمــل ،]20 :إن لــم يكــن ذلــك
إنباء بمغيب على وجه المعجزة)( ،)4ثم قـال( :وإذا كانـت هـذه اآليـة ممـا نـزل بمكـة
ففيها بشارة بىن أمر المسلمين صائر إلـى اسـتقالل وقـرتة علـى أعـدائهم فيقـاتلون يف
سبيل اهلل)(.)5
الخلصــة :يظهــر ممــا تقــدم -واهلل أعلــم -أن هــذه اآليــة يبعــد فيهــا القــول بتــىخر
الحكم عن النزول ،وما كان فيها من داللة على الجهاد فمن باب اإلخبار بالمغيبات،
والبشــــــارة للنبــــــي  ،وهــــــو بــــــاب واســــــع يف القــــــرآن الكــــــريم ،وعليــــــه
نص المفسرون.
ن
( )1جامع البيان ،699/23 ،وينظر :النكت والعيون ،الماوردي ،134/6 ،والمحـرر الـوجيز ،ابـن عطيـة،
 ،390/5وزاد المسير ،ابن الجوزي.356/4 ،
ُ
إخبـارا
( )2تفسير القرآن العظيم ،258/8 ،كما أورد هذه اآلية يف سياق توجيه نظيرها مما أنزل مـن القـرآن
ا
عما يكون بعده على سبيل البشارة ،ينظر.13/8 :
( )3جامع البيان.400/4 ،
( )4التحرير والتنوير.253/29 ،
( )5المرجع السابق.285/29 ،

207

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

اآلية السادسة :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [األعلى.]14:
منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:
نشى القول بتىخر الحكم عن النزول يف هذه اآلية بناء على أمرين:
األول :تفسير الزكاة يف اآلية بزكاة الفطر ،فعن عطـاء (ت104هــ) :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱠ قال« :أدى زكاة الفطر ( ،)1وجاء نحوه عـن محمـد بـن سـيرين (ت110هــ)،
وغيره( ،)2وذلك مع مكية اآلية(.)3
الثاين :االستشهاد بالروايات يف نزول اآلية ،ومنها:
 .1ما جاء عن عبد اهلل بن نافع عن كثير بن عبد اهلل المزين ،عن أبيه عن جده قـال:
« ُســئل رســول اهلل  عــن هــذه اآليــة :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ

األعلى ،]15 – 14[ :فقالُ :أنزلت يف زكاة الفطر»(.)4
( )1أورده السيوطي يف الدر المنثور .486/8
( )2ينظر :جامع البيان ،الطربي  ،374/24وتفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حـاتم الـرازي ،عبـدالرحمن بـن
محمد (ت327هـ)  ،تحقيق :أسعد الطيب ،مكتبة نزار الباز ،المملكة العربية السعودية ،الطبعـة الثالثـة،
1419هـ ،3418/10 ،والهداية إلى بلو النهاية ،مكي بن أبي طالب.8214/12 ،
( )3سورة األعلى مكية يف قول الجمهور ،وقد ُنسب القول بمدنيتها إلى الضـحاك ،ينظـر :المحـرر الـوجيز،
ابــن عطيــة ،468/5 ،وزاد المســير ،ابــن الجــوزي ،431/4 ،والجــامع ألحكــام القــرآن ،القرطبــي،
 ،13/30وقــد ُضــعف القــول الثــاين ،واأل هــر أمــا مكيــة ،ينظــر :تفســير القــرآن ،الســمعاين،206/6 ،
والمحرر الوجيز ،ابن عطية.468/5 ،
( )4أخرجـه ابـن خزيمـة يف صـحيحه( ،كتـاب الزكـاة ،بـاب ذكـر ثنـاء اهلل  علـى مـؤدي صـدقة الفطــر ،ح
(( ،)))2420وقال محقق الكتاب( :إسناده ضعيف جدًّ ا) ،ينظر :صحيح ابن خزيمة ،السلمي ،محمـد
بن إسحاق (ت311هـ) ،تحقيق :محمد األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،90/4 ،وأخرج نحوه
من هذا الطريق البزار يف مسنده  ،313/8والبيهقي يف السنن الكربى ،268/4 ،وقـال األلبـاين( :وهـذا
إسناد ضعيف جدًّ ا ،كثير هذا هو ابن عبد اهلل بن عمـرو بـن عـوف ،قـال الشـافعي وأبـو داود( :ركـن مـن
أركان الكذب) وقال الدارقطني وغيره( :مـرتوك)) ،سلسـلة األحاديـث الضـعيفة والموضـوعة وأثرهـا
الســيء يف األمــة ،األلبــاين ،محمــد ناصــر الــدين بــن الحــاج ،دار المعــارف ،الريــاض ،الطبعــة األولــى،
1412هـ1992/م.276 -275/3 ،
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 .2عن نافع (ت117هــ) قـال« :كـان ابـن عمـر إذا صـلى الغـداة -يعنـي مـن يـوم
العيد -قال :يا نافع أخرجت الصدقة؟ فإن قلت نعم مضى إلى المص نلى ،وإن قلت ال
ِ
فىخرج ،فإنما نزلت هذه اآلية يف هذا :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ»(.)1
قال :فاآلن
وقد استشكل البعض ورود هذا التفسير وهو إخراج زكاة الفطر مع مكية السورة،
قلت :وال أدري مـا وجـه هـذا التىويـلز ألن هـذه السـورة
قال الثعلبي (ت427هـ)ُ ( :
مك نية باإلجماع ،ولم يكن بم نكة عيـد ،وال زكـاة فطـر ،واهلل أعلـم)( ،)2ثـم جـاء تعليـل
ذلك بالقول بتىخر الحكم عن النزول ،قـال البغـوي (ت510هــ)( :قـال بعضـهم :ال
أدري ما وجه هذا التىويلز ألن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد وال زكـاة فطـر،
قلت :يجوز أن يكون النزول ساب اقا على الحكم)( ،)3وقد تـابع بـذكر هـذه العلـة عـدد
ُ
من المفسرين( ،)4كما ع نلل بذلك الزركشي (ت794هـ) فقـال( :اعلـم أنـه قـد يكـون
النزول ساب اقا على الحكم وهذا كقوله تعـالى :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ فإنـه يسـتدل هبـا
على زكاة الفطر ،روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أما نزلت يف زكاة رمضان ثم ُأسند
مرفوعـا نحــوه)( ،)5ونقــل ذلــك عنــه الســيوطي (ت911هـــ)( ،)6وابــن عقيلــة المكــي
ا
(ت1150هـ)( ،)7وأورد القول بذلك بعض المعاصرين(.)8
( )1تقدم تخريجه.
( )2الكشف والبيان.185/10 ،
( )3معالم التنزيل.243/5 ،
( )4ينظــر :لبــاب التىويــل ،الخــازن ،418/4 ،ونظــم الــدرر ،البقــاعي ،404/21 ،وجــامع البيــان ،اإليجــي
 ،478/4والسراج المنير ،الخطيب الشربيني.523/4 ،
( )5الربهان يف علوم القرآن.32/1 ،
( )6ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن.132/1 ،
( )7ينظر :الزيادة واإلحسان.332/2 ،
( )8ينظر :المدخل لدراسة القرآن الكريم ،أبوشهبة ،ص  ،254وأسباب النزول وأثرهـا يف بيـان النصـوص،
الرشيد ،ص ،119وقواعد التفسير ،السبت.59/1 ،
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مناقشة هذا القول:
يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول يف هـــذه اآليـــة مـــن خـــالل
األمور اآلتية:
 .1منزلــة التفســير (بزكــاة الفطــر) يف أقــوال المفســرين :اختلــف المفســرون يف
تطهـر مـن الكفـر والشـرك( ،)1وقيـل:
المقصود باآلية على أقوال ،منها :أن المراد من ن
تك نثر بتقوى اهلل ،ومعنى الزاكي النامي الكثير( ،)2وقيل :من كان عمله زاك ايا( ،)3وقيل:
من أدى زكاة الفطر( ،)4والذي يظهر -واهلل أعلم -أن اآلية عامة يف ذلك كله ،قال ابن
تيمية (ت728هـ)( :التحقيق أن اآلية تتناول كل مـا يتزكنـى بـه اإلنسـان مـن التوحيـد
واألعمال الصـالحة ،كقولـه :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [النازعـات ،]18 :وقولـه:
ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [األعلى ،)5()]14:ويجمـع بـين هـذه األقـوال تفسـير الزكـاة يف
يفسر بطهارة النفس( ،)6وقال
اآلية بالطهارة ،وقد أورد ابن كثير هذه اآلية يف سياق ما ن

الشنقيطي (ت1393هـ)( :يكثر يف القرآن إطالق مادة الزكـاة علـى الطهـارة :كقولـه:
ﱡﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ)( ،)7وقال ابن عاشـور (ت1393هــ)( :معنـى تزكـى :عـالج أن
( )1ينظــر :جــامع البيــان ،الطــربي  ،373/24والكشــف والبيــان ،الثعلبــي ،185/10 ،والهدايــة إلــى بلــو
النهاية  ،مكي بن أبي طالـب ،8213/12 ،والنكـت والعيـون ،المـاوردي ،255/6 ،ومعـالم التنزيـل،
البغـــــوي ،242/5 ،والمحـــــرر الـــــوجيز ،ابـــــن عطيـــــة ،470/5 ،والبحـــــر المحـــــيط ،أبوحيـــــان
األندلسي ،458/10،وفتح القدير ،الشوكاين.516/5 ،
( )2ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج  ،316/5وزاد المسير ،ابن الجوزي.432/4 ،
( )3ينظر :الكشف والبيان ،الثعلبي ،185/10 ،والنكت والعيون ،الماوردي ،255/6 ،وزاد المسير ،ابـن
الجوزي ،432/4 ،والجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.21/20 ،
( )4ينظــر :جــامع البيــان ،الطــربي  ،374/24وتفســير القــرآن ،الســمرقندي ،572/3 ،والكشــف والبيــان،
الثعلبي ، 185/10 ،والهدايـة إلـى بلـو النهايـة ،مكـي بـن أبـي طالـب ،8213/12 ،وتفسـير القـرآن،
السـمعاين ،210/6 ،والمحــرر الــوجيز ،ابــن عطيــة ،470/5 ،وزاد المســير ،ابــن الجــوزي،432/4 ،
والجامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،21/20 ،والبحر المحيط ،أبو حيان األندلسي.458/10 ،
( )5مجموع الفتاوى.632/10 ،
( )6ينظر :تفسير القرآن العظيم.164/7 ،
( )7أضواء البيان.227/3 ،
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يكون زك ًّيا ،أي بذل استطاعته يف تطهير نفسه وتزكيتها...فمادة التف نعل للتك نلف وبذل
الجهــد ،وأصــل ذلــك هــو التوحيــد ،واالســتعداد لألعمــال الصــالحة التــي جــاء هبــا
اإلسالم ويجيء هبا ،فيشمل زكاة األموال)(.)1
وقد أشار عدد من المفسرين إلى ضعف القـول بزكـاة الفطـر -وهـو منشـى القـول
بتــىخر الحكــم عــن النــزول -ومــنهم مــن اعتــرب يف ذلــك مكيــة الســورة ،كالســمعاين
(ت489هـ) حيث قال بعد إيراد هذا المعنى( :هذا على القول الذي قلنـا أن السـورة
مدنية ،فىما إذا قلنا :مكية ،وهو األصح ،فال يرد هذا القولز ألن صدقة الفطر لم تكن
واجبة بمكة ،وإنما وجبت بالمدينة)( ،)2وقال ابن الجوزي (ت597هـ)( :الفـوز مـن
تزكـــى فيـــه خمســـة أقـــوال :أحـــدها :مـــن تطهـــر مـــن الشـــرك باإليمـــان ،قالـــه ابـــن
عباس...والقول قول ابن عباس...فإن هذه السورة مكية بال خالف ،ولم يكن بمكـة
زكاة)( ،)3وقـال الشـوكاين (ت1250هــ)( :وال يخفـى بعـد هـذا القـولز ألن السـورة
مكية ،ولـم تفـرض زكـاة الفطـر وصـالة العيـد إال بالمدينـة)( ،)4ومـن المفسـرين مـن
ض نعف هذا القول باعتبار استعمال اللفظ ،قال الـرازي (ت606هــ)( :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ

تطهـر يف أعمالـه مـن
ﱓﱠ ليس المراد منه زكـاة المـال بـل زكـاة األعمـال ،أي :مـن ن
الريــاء والتقصــيرز ألن اللفــظ المعتــاد أن يقــال :يف المــال ز نكـى وال يقــال تز نكـى ،قــال

تعــالى :ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ [فــاطر ،)5()]18:ومــنهم مــن اعتــرب يف
ذلك عموم المعنى ،يقـول القاسـمي (ت1332هــ)( :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ :أي فـاز
وجـ ِّوز أن
تطهـر مـن دنـس الشـرك والمعاصـي ،وعمـل بمـا أمـره اهلل بـهُ ...
و فر مـن ن
ُيحمل تز نكى على إيتاء الزكاة...واألول أ هرز ألنه أشمل وأعم ،وهو أكثر فائدة)(.)6
( )1التحرير والتنوير.288-287/30 ،
( )2تفسير القرآن.210/6 ،
( )3زاد المسير.433/4 ،
( )4فتح القدير.517-516/5 ،
( )5مفاتيح الغيب ،136/31 ،وينظر :الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي .22/20
( )6محاسن التىويل .459/9

211

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

 .2داللة الرواية الواردة :تقدن م بيان ضعف الرواية المرفوعة يف نزول هذه اآلية(،)1
ـنص فيهــا محتمــل
ممـا ُيضــعف االحتجــاج هبــا ،وحتــى علــى فــرض صــحتها ،فــإن الـ ن
ـص
للســببية ،فلفــظ النــزول يف الروايــة األولــىُ « :أنزلــت يف زكــاة الفطــر  ،وكــذلك نـ ن

الرواية األخرى« :نزلت هذه اآلية يف هذا  ،فيظهر أن الحكم وهو زكاة الفطـر داخـل
يف معنى اآلية ،قال الزركشي (ت794هـ)( :قد ُعرف من عادة الصحابة والتـابعين أن
أحدهم إذا قال« :نزلت هذه اآلية يف كذا فإنه يريد بذلك أن هـذه اآليـة تتضـمن هـذا
الحكم ال أن هذا كان السبب يف نزولها)( ،)2وعليه فـال ُيعـارض ذلـك مكيـة السـورةز
تضمن اآلية لهذا الحكم ال نزولها بسببه ،واهلل أعلم.
ألن هذه الروايات هي يف بيان ِّ
وجـه بعـض العلمـاء ورود القـول بزكـاة الفطـر
 .3توجيه العلماء الوارد يف اآليـة :ن
على أنه مما يدخل يف عموم اآلية ،يقول ابن تيمية (ت728هـ)( :قالوا يف :ﱡﭐ ﱐ ﱑ

تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبـة ،وعـن أبـي سـعيد وعطـاء وقتـادة:
ﱒﱓﱠ ن
صدقة الفطر ،ولم يريدوا أن اآليـة لـم تتنـاول إال هـي بـل مقصـودهم :أن مـن أعطـى
صدقة الفطر وص نلى صالة العيد فقد تناولته وما بعـدها)( ،)3وعليـه فـإن اآليـة تتنـاول
هذا المعنى بعد فرض الزكاة ،وحكم اآلية يف وقت النزول معلوم.
وجه ذلك بالنظر إلى فرض أصل الزكاة بمكة ،يقول ابن عقيلة المكي
ومنهم من ن
(ت1150هـــ) يف تع نقــب التوجيــه الــوارد عــن البغــوي (ت510هـــ) يف هــذه اآليــة:
( ُيحتمل أن تكون زكاة الفطر ُفرضت بمكـة ،وكـان هورهـا واألمـر هبـا -يف الخطبـة
والحث عليها ،وأما مزكنية للصوم -بالمدينة يف السنة الثانيـة مـن الهجـرة ،وهـذا هـو
المشهور المعروف)( ،)4وهذا قريب مما أورده العلماء يف بيـان مسـىلة ذكـر الزكـاة يف
( )1ينظر ص  34من البحث.
( )2الربهان يف علوم القرآن.32-31/1 ،
( )3مجموع الفتاوى.632/10 ،
( )4الزيادة واإلحسان.334-333/2 ،
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اآليات المك نية ،كقوله تعالى :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱠ [النمـــل ،]3:وقولـــه:ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ [المزمـــل،)1(]20:
وغيره مما يشهد لوجود أصل الزكاة يف مكة ،وكانت اآليات فيـه علـى باهبـا ،ويمكـن
تمييــز مــذهبين يف بيــان ذلــك :األول :أن أصــل فــرض الزكــاة كــان يف مكــة ثــم ُب نينــت
مقاديرها وأنصبتها يف المدينة ،وممن ذهب إلى ذلك ابن كثير (ت774هـ) حيث قال
يف تفسير قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [المؤمنـون( :]4:األكثـرون
على أن المراد بالزكاة ها هنا زكـاة األمـوال ،مـع أن هـذه اآليـة مكيـة ،وإنمـا ُفرضـت
الزكاة بالمدينة يف سنة اثنتين من الهجرة ،والظاهر أن التي ُفرضت بالمدينـة إنمـا هـي
ذات النصب والمقادير الخاصة ،وإال فالظاهر أن أصل الزكاة كان واج ابا بمكـة ،كمـا
قــــال تعـــــالى يف ســـــورة األنعــــام ،وهـــــي مكيـــــة :ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ
()2

أيضا -عند تفسـير قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﱹ
[األنعام ، )]141:وقد ذكر هذا المعنى  -ا

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ [فصــــلت– 6 :
 ]7واستشهد له بفرض أصل الصـالة فقـال( :كمـا أن أصـل الصـالة كـان واج ابـا قبـل
طلوع الشمس وقبل غروهبا يف ابتداء البعثة ،فلما كان ليلة اإلسراء قبـل الهجـرة بسـنة
وفصل شروطها وأركاما ومـا
ونصف ،فرض اهلل على رسوله  الصلوات الخمس ،ن
يتعلق هبـا بعـد ذلـك ،شـي ائا فشـي ائا)( ،)3وقـال ابـن عاشـور (ت1393هــ) يف بيـان هـذا
التوجيه( :قد ُفرضت الزكاة يف ابتداء اإلسالم مع فـرض الصـالة أو بعـده بقليـلز ألن
افرتاضـــها ضـــروري إلقامـــة أود الفقـــراء مـــن المســـلمين وهـــم كثيـــرون يف صـــدر
اإلســالم...وقول بعــض المفســرين :الزكــاة فرضــت بالمدينــة ،يحمــل علــى ضــبط
( )1ينظر يف مكية السورتين :الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي.192/1 ،
( )2تفسير القرآن العظيم ،462/5 ،وقد تابعه يف ترجيح هذا المعنـى يف هـذا الموضـع الشـنقيطي يف أضـواء
البيان .308/5
( )3تفسير القرآن العظيم .164/7
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مقاديرهـــــا ب يـــــة :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [التوبـــــة]103:
وهي مدنية)(.)1
أما الثاين :فهو باعتبار وجود أصل الزكاة وهو النفقة يف مكة ،لكـن كـان األمـر هبـا
على الندب ،يقول ابن عطية عند تفسير قوله تعـالى :ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ

[األنعام( :]141:هذه اآلية وآية الزكاة ال تتعارض بل تنبني هذه على النـدب وتلـك
()2

على الفرض)  ،وقال ابن جزي (ت741هـ) يف تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ [فصلت( :]7:هي زكاة المال...وقيـل :يعنـي
بالزكاة التوحيد ،وهـذا بعيـد ،وإنمـا حملـه علـى ذلـك ألن اآليـات مكيـة لـم تفـرض
مـىمورا
الزكاة إال بالمدينة ،والجواب أن المراد النفقة يف طاعة اهلل مطل اقا ،وقد كانـت
ا
هبا بمكة)(.)3
وجه بعض العلماء اهر ما يقع من إشكال يف هذه اآلية بىما من باب اإلخبار
كما ن
بالمستقبل ،قال السيوطي (ت911هـ)( :قال ابن الحصار :ذكـر اهلل الزكـاة يف السـور
وتعريضا بىن اهلل سـينجز وعـده لرسـوله ويقـيم دينـه ويظهـره
تصريحا
كثيرا
ا
ا
المكيات ا
حتى تفرض الصالة والزكاة وسائر الشرائع)( ،)4وقيل :إن ذلك مـن بـاب الثنـاء علـى
من يمتثل أمر اهلل يف زكاة الفطر ،فيما يكون يف المستقبل( ،)5وقيل :إنه كان يف علم اهلل
تعالى أنه سيكون ذلك فىخرب عنه(.)6
الخلصة :يظهر بالنظر إلى ما سبق أن هذه اآليـة يبعـد فيهـا القـول بتـىخر الحكـم
عن النزولز وذلـك باعتبـار أن التفسـير بزكـاة الفطـر -علـى ضـعفه -داخـل يف معنـى
( )1التحرير والتنوير.121/8 ،
( )2المحرر الوجيز.353/2 ،
( )3التسهيل لعلوم التنزيل ،237/2 ،وينظر :محاسن التىويل ،القاسمي.25/8 ،
( )4اإلتقان يف علوم القرآن.133/1 ،
( )5ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.22/20 ،
( )6ينظر :لباب التىويل ،الخازن.418/4 ،
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تتوجه اآلثار الـواردة يف
اآلية ،وقد ُتحمل عليه اآلية بعد فرض الزكاة يف المدينة ،وبه ن
هذا المعنى ،وكذلك باعتبار كثرة ذكر الزكاة يف القرآن المكي عمو اما ،وإمكان تفسير
اآلية بالزكاة بالنظر إلى أصل مشروعيتها ،وهبذا ال يستلزم احتمال اآلية المكيـة لهـذا
الحكم المدين القول بتىخر الحكم عن النزولز إذ ال يتع نين كونه المقصود األول مـن
نزولها ،وألن اآلية تحتمل ما سوى هذا الحكم من المعاين الظاهرة يف زمن النزول.
اآلية السابعة :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ البلد.]2[ :
منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:
نشى القول بتىخر الحكم عن النزول يف هذه اآلية بناء على أمرين:
ن
الحــل يــوم فــتح مكــة ،فعــن ابــن
األول :تفســير قولــه :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱠ :بظهــور أثــر
عبـــــاس (ت68هــــــ)  :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ« :يعنـــــي بـــــذلك :نبـــــي اهلل ،
أحــل اهلل لــه يــوم دخــل مكــة أن يقتــل مــن شــاء ،ويســتحيي مــن شــاءز فقتــل يومئــذ ابــن
خطــل صــربا وهــو آخــذ بىســتار الكعبــة ،فلــم تحــل ألحــد مــن النــاس بعــد رســول اهلل
 أن يقتــل فيهــا حرا امــا حرمــه اهلل ،فىحــل اهلل لــه مــا صــنع بىهــل مكــة ( ،)1وقــد ُروي
نحوه عن مجاهد (ت103هـ) ،وغيره(،)2وهذا مع مكية اآلية(.)3
حـرم اهلل مكـة
الثاين :االستشهاد بالرواية التي ن
تقوي هذا المعنى ،ومنها قوله  « :ن
فلم تحل ألحد قبلي ،وال ألحد بعدي ،أحلت لي ساعة من مار»(.)4
( )1أخرجه الطربي يف تفسيره .431/24
( )2ينظر يف اآلثار الواردة :جامع البيان ،الطربي  ،432-431/24وتفسير القـرآن العظـيم ،ابـن أبـي حـاتم
 ،3432/10والهداية إلى بلو النهاية ،مكي بن أبي طالب.8273/12 ،
( )3سورة البلد مكية يف قول جمهور المفسرين ،ينظر :المحرر الوجيز ،ابن عطيـة ،483/5 ،وزاد المسـير،
ابــن الجــوزي ،446/4 ،والجــامع ألحكــام القــرآن ،القرطبــي ،59/20 ،وقيــل بمــدنيتها ،وهــو قــول
ضعيف غير منسوب ،ينظر :المكي والمدين من السور واآليات من أول سورة الكهف إلـى آخـر سـورة
الناس ،الفالح ،ص.541-540
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه( ،كتاب الجنائز ،باب اإلذخر والحشيش يف القرب ،ح ((،92/2 )))1349
بلفظه وزيادة يف آخره ،ومسلم يف صحيحه( ،كتاب الحج ،باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشـجرها
ولقطتها ،إال لمنشد على الدوام ،ح (( ،986/2 ،)))1353بمعناه.
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وقد ذكر البغوي (ت510هـ) القول بتىخر الحكم يف هذه اآليـة فقـال( :يجـوز أن
يكــون النــزول ســاب اقا علــى الحكــم كمــا قــال :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ البلــد،]2[ :
فالسورة مكية ،و هر أثر الحل يوم الفتح حتى قال عليه الصالة والسالم« :أحلت لي
ساعة من مار»)( ،)1وقد نقل عنـه هـذا القـول الزركشـي (ت794هــ)( ،)2والسـيوطي
(ت911هـ)( ،)3وابن عقيلة المكي (ت1150هـ)(.)4
مناقشة هذا القول:
يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول يف هـــذه اآليـــة مـــن خـــالل
األمور اآلتية:
 .1منزلة التفسير (بالحل يو الفتح) يف أقـوال المفسـرين :اختلـف المفسـرون يف
تفسير قوله تعالى :ﱡﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ البلد ]2[ :على أقـوال ،منهـا :األول :أن
المراد حل لـك مـا صـنعته يف هـذا البلـد مـن قتـال أو غيـره ،وقـد أح نلـه اهلل يـوم دخـل
مكــة( ،)5وعليــه أكثــر المفســرين ،ونســبه ابــن عطيــة (ت542هـــ) إلــى ابــن عبــاس
وجماعة( ،)6والثاين :أنـت م ِ
ح نـل يف هـذا البلـد غيـر ُم ْح ِـرم يف دخولـك عـام الفـتح(،)7
ُ
( )1معالم التنزيل.243/5 ،
( )2ينظر :الربهان يف علوم القرآن.33/1 ،
( )3ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن.132/1 ،
( )4ينظر :الزيادة واإلحسان.333/2 ،
( )5ينظر :جـامع البيـان ،الطـربي ،430/24 ،وتفسـير القـرآن ،السـمرقندي ،582/3 ،والكشـف والبيـان،
الثعلبي ، 206/10 ،والهدايـة إلـى بلـو النهايـة ،مكـي بـن أبـي طالـب ،8273/12 ،وتفسـير القـرآن،
السمعاين ،225/6 ،ومعالم التنزيل  ،البغوي ،254/5 ،والمحرر الوجيز ،ابـن عطيـة ،483/5 ،وزاد
المســير ،ابــن الجــوزي ،446/4 ،ومفــاتيح الغيــب ،الــرازي ،164/31 ،والجــامع ألحكــام القــرآن،
القرطبي ،61/20 ،والبحر المحيط ،أبو حيان األندلسي ،479/10 ،وتفسير القرآن العظيم ،ابن كثيـر
 ،402/8وفتح القدير ،الشوكاين.539/5 ،
( )6ينظر :المحرر الوجيز ،ابن عطية ،483/5 ،وأضواء البيان ،الشنقيطي.530/8 ،
( )7ينظر :النكـت والعيـون ،المـاوردي ،274/6 ،وزاد المسـير ،ابـن الجـوزي ،446/4 ،وأضـواء البيـان،
الشنقيطي.530/8 ،
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والثالث :أن يستحل المشركون فيه حرمتك وحرمة من اتبعك توبيخًا للمشركين(،)1
والرابع :وأنت حال أي نازل يف هذا البلد( ،)2ويظهر ممـا سـبق قـوة تىويـل الحـل بمـا
ن
كان يوم الفتح ،ن
الحـل فيـه،
ولعل تعيينه باعتبار هور ما أخرب اهلل بـه يف اآليـة مـن أثـر
توفرت القرائن لرتجيح معنى مـن المعـاين
غير أن داللة اآلية غير مقصورة عليه ،وإن ن
المعلومة يف وقت النزول فهو أقرب من القول بتىخر الحكم يف اآلية.
 .2داللة الرواية الواردة :إن الرواية التي استشهد هبا من قال بتىخر الحكم يف هذه
اآلية وهي قوله « :أحلت لي ساعة من مار ( ،)3وما يف معناها ،غايـة مـا ن
يـدل عليـه
هو تقوية المعنى الذي ذهب إليه أكثر المفسرين وهو تىويل ن
الحل بما كـان يـوم فـتح
مكة ،وهبا استشهد عدد من المفسرين لتقوية هذا المعنى ،قال ابن كثير(ت774هــ):
(وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته)( ،)4وليس يف داللة
هذه الرواية وال استشهاد المفسرين هبا ما يفيد تعيين نزول هذه اآلية ،أو قصر داللتها
على ما كان يوم الفتح ،وتىخر حكمها.
وجه عدد من المفسرين ما جاء يف تفسير
 .3توجيه العلماء الوارد يف تفسير اآلية :ن
اآلية بالحـل يـوم الفـتح مـع مكيتهـا بىنـه مـن اإلخبـار بالمسـتقبل ،يقـول الزمخشـري
(ت538هـ)( :ﱡﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ يعني :وأنت حل به يف المستقبل تصنع فيه ما
دليال قاط اعا على أنه لالستقبال ،وأن تفسيره بالحـال
تريد من القتل واألسر...وكفاك ا
( )1ينظر :النكت والعيون ،الماوردي ،274/6 ،ومفـاتيح الغيـب ،الـرازي ،164/31 ،والجـامع ألحكـام
القرآن ،القرطبي ،61/20 ،والتسهيل لعلوم التنزيل ،ابن جزي.483/2 ،
( )2ينظر :النكت والعيون ،الماوردي ،274/6 ،وتفسـير القـرآن ،السـمعاين ،225/6 ،والمحـرر الـوجيز،
ابــن عطيــة ،483/5 ،ومفــاتيح الغيــب ،الــرازي ،164/31 ،والجــامع ألحكــام القــرآن ،القرطبــي،
 ،483/2 ،61/20والبحــر المحــيط ،أبــو حيــان األندلســي ،479/10 ،وأضــواء البيــان ،الشــنقيطي،
.530/8
( )3تقدن م تخريجها ص .41
أيضــا :تفســير القــرآن ،الســمعاين ،225/6 ،ومعــالم
( )4تفســير القــرآن العظــيم ،402/8 ،وينظــر يف ذلــك ا
التنزيل ،البغوي ،254/5 ،والجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.60/20 ،
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محال :أن السورة باالتفاق مكية ،وأين الهجرة عن وقت نزولها ،فما بال الفتح؟)(،)1
ويقــول الــرازي (ت606هـــ)( :فــإن قيــل :هــذه الســورة مكيــة ،وقولــه :ﱡﱲ ﱳ ﱠ

إخبار عن الحال ،والواقعة التي ذكرتم إنما حدثت يف آخر مدة هجرتـه إلـى المدينـة،
مسـتقبال)( ،)2وهـو
ا
فكيف الجمع بين األمرين؟ قلنا :قد يكون اللفظ للحال والمعنى
من باب الوعد الذي وعد اهلل به نبيه  تسلية له ،يقول الواحدي (ت468هـ)( :وعد
نبيه  أن يحلها له حتى يقاتل فيها ،وأن يفتحها على يـده ،فهـذا وعـد مـن اهلل تعـالى
حال)(.)3
بىن يحلها له حتى يكون هبا ًّ
وقــد ذكــر بعــض المفســرين قــوة تفســير الحــل هنــا باإلقامــة ،قــال ابــن العربــي
(ت543هـــ)( :أمــا قولــه :ﱡﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ أي ســاكن فيــه ،ف ُيحتمــل اللفــظ،
وتقتضيه الكرامة ،ويشهد له عظم المنزلة)( ،)4وقال أبو ح نيان (ت745هــ)( :أي فىنـت
مقيم به ،وهذا هو الظاهر)( ،)5وقد ر ند القـول بىمـا مـن بـاب اإلخبـار بالمسـتقبل ،وهـي
عنده جملة حال نية ،والمعنى الـذي ذكـره ينتفـي بـه وقـوع اإلشـكال واالعـرتاض بمكيـة
اآلية ،يقول يف بيان ذلك( :لم نحمل ﱡﱲ ﱳ ﱠ على أنه يحل لك مـا تصـنع يف مكـة
من األسر والقتل يف وقت نزولها بمكة فتنافيا ،بل حملناه على أنه مقيم هبا خاصة ،وهو
وقت النزول كان مقيما هبا ضرورة...وال يدل قولـه :ﱡﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ علـى مـا
ذكروه من أن المعنى يستحل إذ ذاك ،وال على أنك تسـتحل فيـه أشـياء ،بـل الظـاهر مـا
ذكرناه ا
أوال من أنه تعالى أقسم هبا لما جمعـت مـن الشـرفين ،شـرفها بإضـافتها إلـى اهلل
أهـال ألن يقسـم هبـا)(،)6
تعالى ،وشرفها بحضور رسول اهلل  وإقامتـه فيهـا ،فصـارت ا
( )1الكشاف.754/4 ،
( )2مفاتيح الغيب.165/31 ،
( )3الوسيط ،488/4 ،وينظر :زاد المسير ،ابن الجوزي ،446/4 ،وفتح القدير ،الشوكاين.538/5 ،
( )4أحكام القرآن.398/4 ،
( )5البحر المحيط.480/10 ،
( )6البحر المحيط480/10 ،
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ورجحه بقرائن ،فقال( :الذي يظهر -
وإلى هذا المعنى ذهب الشنقيطي (ت1393هـ) ن
قائالز وذلـك لقـرائن مـن
واهلل تعالى أعلم  :-أن هذا الثاين هو الراجح( ،)1وإن كان أقل ا
نفس السورة ومن غيرها من القرآن الكريم ،منها :أن حلوله  -  -هبذا البلـد لـه شـىن
فعال ،وأهمه أن اهلل رافع عنهم العذاب لوجوده فيهم ،كما يف قوله تعـالى :ﱡﭐ ﲹ
عظيم ا

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ [األنفــال ،]33 :فكىنــه تعــالى يقــول :وهــذا البلــد
األمين من العذاب ،وهؤالء اآلمنون من العذاب بفضل وجودك فيهم ،ومنها :أنه  -
 بحلوله فيها بين أ هرهم ،يالقي من المشاق ،ويصرب عليها ،وفيه أروع المثل للصـربعلى المشاق يف الدعوة ،فقد آذوه كل اإليذاء...ﭐوهذا هو المناسب لقوله بعـده :ﱡﭐ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ [البلد ،]4 :وهـذا مـن أعظمـه ،فـإذا كـان كـل إنسـان يكابـد يف
حياته ،أ ًّيا كان هو ،وألي غرض كان ،فمكابدتك تلك جديرة بالتقدير واإلعظام ،حتى
يقسم هبا ،واهلل تعالى أعلم)( ،)2ولهذا القول وجاهتـه ،وحمـل اآليـة عليـه ابتـدا اء أقـرب
من القول بتىخر حكم اآلية حتى يوم الفتحز للقـرائن المـذكورة ،ولمـا فيـه مـن الداللـة
على معنى اآلية يف زمن النزول.
الخلصة :أن هذه اآلية يبعـد فيهـا القـول بتـىخر الحكـم عـن النـزول ،إذا ُعلـم أن
معناها يف زمن النزول اهر وهو حلول النبي  يف مكة ،وما كان من هور أثر ن
الحل
يوم الفتح فهو من باب الوعد يف كتاب اهلل تعالى ،والمعنى المذكور بالحل يوم الفتح
يمكن أن تحمل اآلية عليه بعد تحقق هذا الوعد ،ال أن يكون هو المقصـود بنزولهـا،
ثم ُيحكم بتىخره عن النزول ،واهلل أعلم.

***

( )1يعني قول أبي حيان المتقدم.
( )2أضواء البيان.530/8 ،
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اخلامتة
تفضـل بتيسـير هـذا البحـث ،وإتمامـه ،وقـد خـرج البحـث
الحمد هلل تعالى الـذي ن
بنتائج ،من أهمها:
 .1ضعف القول بتىخر الحكم عن النزول يف األمثلة المحصورة الدالة على هـذه
المسىلة ،وقد بلغت سبعة أمثلة ،ولم أقف على دليل قوي يؤكند ثبوت هذه المسىلة.
 .2يظهــر أن القــول بنــزول قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ [األعلــى ]14:يف
زكاة الفطـر ،هـو األصـل يف هـور القـول بتـىخر الحكـم عـن النـزول ،و ـاهره يفيـد
الداللة على هـذه المسـىلة ،غيـر أن الدراسـة كشـفت ضـعف هـذا التىويـل ،وضـعف
مستنده من الروايات.
 .3أن حمل اآلية المكية علـى حـدث أو معنـى مـدين الحـق هـو السـبب الـرئيس
الذي يؤول إليه القول بتىخر الحكم عن النزول.
 .4أن األصل يف مسىلة التزامن بين الحكم والنزول هو اعتبار الحكـم التكليفـي،
وتوسعة دائرة هذا الحكم ليشمل ما سوى األحكام التكليفية مـن األخبـار المسـتقبلة
ال ُيس نلم بهز ألن هذه األخبار هي مـن بـاب الغيـب الـذي أخـرب تعـالى بوقوعـه ،وبابـه
واسع يف القرآن الكريم ،واألصل أن تحمل األمثلة يف ذلك علـى نظائرهـا يف القـرآن،
وال مخصص لها.
حكمـا تكليف ًّيـا
 .5أن الضابط يف معرفة الحكم المتىخر عن النـزول هـو أن يكـون
ا
يشهد له سبب نزول صريح يف اآلية ،أمـا أن يكـون شـاهد هـذا الحكـم روايـة بصـيغة
مـرجح ،فهـو لـيس مـن بـاب
محتملة للسببية ُيراد هبا احتمال اآلية لهذا الحكم ،دون ن
تىخر الحكم عن النزول ،واهلل أعلم.
 .6أن للمفسرين عناية بـارزة بتوجيـه مـا يـرد مـن ـاهر اإلشـكال يف حمـل اآليـة
المكية على حدث مدين الحق.
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ومـن أهــم التوصــيات :العنايــة بالدراســات المســتقلة للمســائل الفرعيــة المتعلقــة
بعلوم القرآن الكريم التي تجمع أقـوال المتقـدمين والمتـىخرين ،وتـتم الدراسـة فيهـا
على منهج علمي دقيق.

***
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املصادر واملراجع
.1اإلتقان يف علو القرآن ،السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ) ،تحقيق:
محمد أبو الفضل ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1394 ،هـ1974/م.
.2أحكا القرآن ،ابن العرب  ،محمد بن عبد اهلل (ت543هـ) ،تحقيـق :محمـد عطـا،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ2003/م.
 .3أسباب النزول وأثرها يف بيان النصوص (دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول
الفقه) ،الرشيد ،عماد الدين محمد ،دار الشهاب1420 ،هـ1999/م.
.4أسباب النزول ،الواحدي ،علي بن أحمد (ت468هـ) ،تحقيق :عصام الحميدان،
دار اإلصالح  ،الدمام ،الطبعة الثانية1412 ،هـ1992/م.
.5أضــواء البيــان يف إيضــال القــرآن بــالقرآن ،الشــنقيطي ،محمــد األمــين بــن محمــد
(ت1393هـ) ،دار الفكر ،بيروت1415 ،هـ1995/م.
.6أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي ،عبد اهلل بـن عمـر (ت685هــ) ،تحقيـق:
محمد المرعشلي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1418 ،هـ.
.7تفسير القرآن ،السمرقندي ،نصر بن محمد (ت373هــ) ،تحقيـق :علـي معـوض،
دار الكتب العلمية ،بيروت.
.8البحر المحـيط يف أصـول الفقـه ،الزركشـي ،محمـد بـن عبـد اهلل (ت794هــ) ،دار
الكتبي1414 ،هـ1994/م.
.9البحـر المحـيط ،أبـو ح نيـان األندلســي ،محمـد بـن يوسـف (ت745هــ) ،تحقيــق:
صدقي جميل ،دار الفكر ،بيروت.
.10البرهان يف علـو القـرآن ،الزركشـي ،محمـد بـن عبـد اهلل (ت794هــ) ،تحقيـق:
محمـــــد أبـــــو الفضـــــل ،دار إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة ،الطبعـــــة األولـــــى،
1376هـ1957/م.
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.11التحرير والتنوير ،ابن عاشـور ،محمـد الطـاهر بـن محمـد (ت1393هــ) ،الـدار
التونسية للنشر ،تونس1984 ،م.
.12التسهيل لعلو التنزيل ،ابن جزي ،محمد بن أحمـد (ت741هــ) ،تحقيـق :عبـد
اهلل الخالدي ،دار األرقم ،بيروت ،الطبعة األولى1416 ،هـ.
.13التعريفات ،الجرجاين ،علي بن محمد (ت816هـ) ،تحقيق :جماعة من العلماء
بإشـــــراف الناشــــــر ،دار الكتــــــب العلميــــــة ،بيــــــروت ،الطبعــــــة األولــــــى،
1403هـ1983/م.
.14تفســـير القـــرآن العظـــيم ،ابـــن أبـــي حـــاتم الـــرازي ،عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد
(ت327هـــ) ،تحقيـــق :أســعد الطيـــب ،مكتبــة نـــزار البــاز ،المملكـــة العربيـــة
السعودية ،الطبعة الثالثة1419 ،هـ.
.15تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،إسماعيل بن عمر (ت774هــ) ،تحقيـق :سـامي
سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1420 ،هـ1999/م.
.16تفسير القرآن من الجامع البن وهب ،القرشي ،عبـد اهلل بـن وهـب (ت197هــ)،
تحقيق :ميكلو

موراين ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى2003 ،م.

.17تفسير القرآن ،السمعاين ،منصور بن محمد (ت489هـ) ،تحقيق :ياسر إبراهيم،
وغنيم بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األولى1997/1418 ،م.
.18تفســير عبــد الــرزاق ،الصــنعاين ،عبــد الــرزاق بــن همــام (ت211هـــ) ،تحقيــق:
محمود عبده ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ.
.19تفسير مقاتل بن سليمان ،البلخي ،مقاتل بن سـليمان ،تحقيـق :عبـد اهلل شـحاته،
دار إحياء الرتاث ،بيروت ،الطبعة األولى1423 ،هـ.
.20تهذيب اللغة ،األزهري ،محمد بن أحمد (ت370هـ) ،تحقيق :محمـد عـوض،
دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى2001 ،م.
.21التوقيف على مهمـات التعـاريف ،المنـاوي ،زيـن الـدين محمـد (ت1031هــ)،
عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة األولى1410 ،هـ1990/م.
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.22تيسير الكريم الرحمن يف تفسـير كـل المنـان ،السـعدي ،تحقيـق :عبـد الـرحمن
اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،هـ2000/م.
.23جــامع البيــان عــن تأويــل آا القــرآن ،الطــربي ،محمــد بــن جريــر (ت310هـــ)،
تحقيق :أحمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،هـ2000/م.
.24جامع البيان يف تفسير القرآن ،اإليجي ،محمد بن عبد الرحمن (ت905هــ) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1424 ،هـ2004/م.
.25الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه (صحيح
البخاري) ،البخاري ،محمد بن إسماعيل (ت256هـ) ،تحقيـق :محمـد زهيـر،
دار طوق النجاة ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
.26الجامع ألحكا القرآن ،القرطبي ،محمد بن أحمد (ت671هـ) ،تحقيـق :أحمـد
الربدوين ،دار الكتب المصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ1964/م.
.27جمهرة اللغة ،األزدي ،محمد بن دريد (ت321هـ) ،تحقيق :رمزي بعلبكي ،دار
العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة األولى1407 ،هـ1987/م.
.28رول المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين ،اآللوسي ،محمـود بـن عبـد
اهلل (1270هـــ) ،تحقيــق :علــي عطيــة ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة
األولى1415 ،هـ.
.29زاد المسير يف علم التفسير ،ابن الجـوزي ،عبـد الـرحمن بـن علـي (ت597هــ)،
تحقيــق :عبــد الــرزاق المهــدي ،دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،
1422هـ.
.30الزيادة واإلحسان يف علو القرآن ،المكي ،محمد بن عقيلة (ت1150هـ) ،مركز
البحوث والدراسات ،جامعة الشارقة ،الطبعة األولى1427 ،هـ2006/م.
.31سبب النزول وقواعده من خلل كتاب البرهان يف علو القرآن لإلمـا الزركشـ
(ت794هـ) (جم اعا ودراسة) ،أيـوب بلبـل ،مجلـة البحـوث اإلسـالمية ،العـدد
( ،)56ذو الحجة1441 ،هـ2020/م.
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.32السـراج المنيــر يف اإلعانـة علــى معرفــة بعـض معــاين كــل ربنـا الحكــيم الخبيــر،
الخطيــب الشــربيني ،محمــد بــن أحمــد (977هـــ) ،مطبعــة بــوالق ،القــاهرة،
1285هـ.
.33سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الس ء يف األمة ،األلبـاين ،محمـد
ناصــــر الــــدين بــــن الحــــاج ،دار المعــــارف ،الريــــاض ،الطبعــــة األولــــى،
1412هـ1992/م.
.34السنن الكبرى ،البيهقي ،أحمد بن الحسين (ت458هــ) ،تحقيـق :محمـد عطـا،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ2003/م.
.35شرل مقدمة يف أصول التفسير البن تيمية ،الطيـار ،مسـاعد بـن سـليمان ،دار ابـن
الجوزي ،الطبعة الثانية1428 ،هـ.
.36الصـــحال تـــاج اللغـــة وصـــحال العربيـــة ،الجـــوهري ،إســـماعيل بـــن حمـــاد
(ت393هـ) ،تحقيق :أحمد عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الرابعة،
1407هـ1987/م.
.37صحيح ابن خزيمة ،السلمي ،محمد بـن إسـحاق (ت311هــ) ،تحقيـق :محمـد
األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.
.38العين ،الفراهيدي ،الخليل بن أحمد (ت170هـ) ،تحقيـق :مهـدي المخزومـي،
وإبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.367/7 ،
.39فتح الرحمن يف تفسير القرآن ،المقدسي ،مجير الـدين بـن محمـد (ت927هــ)،
تحقيق :نور الدين طالب ،دار النوادر ،الطبعة األولى1430 ،هـ2009/م.
.40فتح القـدير ،الشـوكاين ،محمـد بـن علـي (ت1250هــ) ،دار ابـن كثيـر ،دمشـق،
الطبعة األولى1414 ،هـ.
.41قواعد التفسير جم اعا ودراسة ،السبت ،خالد بن عثمان ،دار ابـن عفـان ،بيـروت،
الطبعة األولى1421 ،هـ.
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.42الكشـــا عـــن حقـــائق ـــوامض التنزيـــل ،الزمخشـــري ،محمـــود بـــن عمـــرو
(ت538هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ.
.43الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن ،الثعلبــي ،أحمــد بــن محمــد (ت427هـــ)،
تحقيــق :أبــو محمــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،بيــروت ،الطبعــة
األولى1422 ،هـ2002/م.
.44لباب التأويل يف معاين التنزيل ،الخازن ،علي بن محمـد (ت741هــ) ،تصـحيح:
محمد شاهين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1415 ،هـ.
.45اللباب يف علو الكتاب ،ابن عادل الحنبلي ،عمر بن علي (ت775هـ) ،تحقيـق:
عــادل أحمــد ،وعلــي معــوض ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،
1419هـ1998/م.
.46لسان العرب ،ابن منظـور ،محمـد بـن مكـرم (ت711هــ) ،دار صـادر ،بيـروت،
الطبعة الثالثة1414 ،هـ.
.47مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي ،علي بن أبـي بكـر (ت807هــ) ،تحقيـق:
حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة1414 ،هـ1994/م.
.48مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أحمد بـن عبـد الحلـيم (ت728هــ) ،تحقيـق :عبـد
الرحمن بـن قاسـم ،مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف ،المدينـة
المنورة1416 ،هـ1995/م.
.49محاســن التأويــل ،القاســمي ،محمــد جمــال الــدين بــن محمــد (ت1332هـــ)،
تحقيق :محمد باسل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1418 ،هـ.
.50المحــرر الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز ،ابــن عطيــة ،عبــد الحــق بــن غالــب
(ت542هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد ،دار الكتب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة
األولى1422 ،هـ.
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.51المحـــرر يف علـــو القـــرآن ،الطيـــار ،مســـاعد بـــن ســـليمان ،مركـــز الدراســـات
والمعلومــــــات القرآنيــــــة بمعهــــــد اإلمــــــام الشــــــاطبي ،الطبعــــــة الثانيــــــة،
1429هـ2008/م.
.52مختــار الصــحال ،الــرازي ،محمــد بــن أبــي بكــر (ت666هـــ) ،تحقيــق :يوســف
الشيخ ،المكتبة العصرية ،بيروت ،الطبعة الخامسة1420 ،هـ1999/م.
.53مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ،ابـن الموصـلي ،محمـد بـن
محمــد (ت774هـــ) ،تحقيــق :ســيد إبــراهيم ،دار الحــديث ،القــاهرة ،الطبعــة
األولى1422 ،هـ2001/م.
.54المدخل لدراسـة القـرآن الكـريم ،أبـو شـهبة ،محمـد بـن محمـد (ت1403هــ)،
مكتبة السنة ،القاهرة ،الطبعة الثانية1423 ،هـ2003/م.
.55مسند اإلما أحمد بن حنبـل ،الشـيباين ،أحمـد بـن حنبـل (ت241هــ) ،تحقيـق:
شـــــعيب األرنـــــؤوط وآخـــــرون ،مؤسســـــة الرســـــالة ،الطبعـــــة األولـــــى،
1421هـ2001/م.
.56مسند البزار ،البزار ،أحمد بن عمرو (ت292هـ) ،تحقيق :محفو ،الرحمن زين
اهلل ،وآخـــرون ،مكتبـــة العلـــوم والحكـــم ،المدينـــة المنـــورة ،الطبعـــة األولـــى،
1988م.
.57المسند الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اهلل ( صـحيح
مسلم) ،مسلم بن الحجاج (ت261هـ) ،تحقيق :محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،دار
إحياء الرتاث العربي ،بيروت.
.58مشارق األنوار على صحال اآلثار ،اليحصبي ،عياض بـن موسـى (ت544هــ)،
المكتبة العتيقة ودار الرتاث.
.59المصنف يف األحاديث واآلثار ،ابن أبي شـيبة ،عبـد اهلل بـن محمـد (ت235هــ)،
تحقيــــق :ســــعد الشــــثري ،دار كنــــوز إشــــبيليا ،الريــــاض ،الطبعــــة األولــــى،
1436هـ2015/م.
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.60معالم التنزيل ،البغوي ،الحسين بن مسـعود (ت510هــ) ،تحقيـق :عبـد الـرزاق
المهدي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1420 ،هـ.
.61معاين القرآن وإعرابه ،الزجـاج ،إبـراهيم بـن السـري (ت311هــ) ،تحقيـق :عبـد
الجليل شلبي ،عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ1988/م.
.62المعجم األوسط ،الطبراين ،سليمان بن أحمد (ت360هــ) ،تحقيـق :طـارق بـن
عوض اهلل ،وعبد المحسن الحسيني ،دار الحرمين ،القاهرة.
.63المعجم الوسـيط ،مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة ،مجموعـة مـن المـؤلفين ،دار
الدعوة ،القاهرة.
.64مفاتيح الغيب ،الرازي ،محمد بن عمر (ت606هـ) ،دار إحيـاء الـرتاث العربـي،
بيروت ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ.
.65مقــايي

اللغــة ،الــرازي ،أحمــد بــن فــارس (ت395هـــ) ،تحقيــق :عبــد الســالم

هارون ،دار الفكر ،دمشق139 ،هـ1979/م.
.66مقدمة يف أصـول التفسـير ،ابـن تيميـة ،أحمـد بـن عبـد الحلـيم (ت728هــ) ،دار
مكتبة الحياة ،بيروت1409 ،هـ.
.67المك والمدين من السور واآليات من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس،
الفـــالح ،محمـــد بـــن عبـــدالعزيز ،دار التدمريـــة ،الريـــاض ،الطبعـــة األولـــى،
1433هـ2012/م.
.68مناهـل العرفــان يف علـو القــرآن ،الزرقـاين ،محمــد عبـد العظــيم (ت1367هـــ)،
مطبعة عيسى البابي ،الطبعة الثالثة.
.69موسوعة كشا اصطلحات الفنون والعلو  ،التهانوي ،محمد بن علي (ت بعد
1158هـــ) ،تحقيــق :علــي دحــروج ،ترجمــة :عبــد اهلل الخالــدي ،مكتبــة لبنــان،
بيروت ،الطبعة األولى1996 ،م.
.70نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقـاعي ،إبـراهيم بـن عمـر (ت885هــ)،
دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.404/21 ،
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.71النكت والعيون ،الماوردي ،علي بن محمد (ت450هـ) ،تحقيق :السيد بن عبد
المقصود ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
.72نهايــة الســـول شـــرل منهــاج الوصـــول ،اإلســـنوي ،عبــد الـــرحيم بـــن الحســـن
(ت772هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1420 ،هـ1999/م.
 .73النهاية يف ريب الحديث واألثر ،ابن األثيـر ،المبـارك بـن محمـد (ت606هــ)،
تحقيق :طاهر الزاوي ،ومحمود الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،هـ.
.74الهداية إلى بلوغ النهايـة يف علـم معـاين القـرآن وتفسـيره ،وأحكامـه ،وجمـل مـن
فنــون علومــه ،القيســي ،مكــي بــن أبــي طالــب (ت437هـــ) ،مجموعــة بحــوث
الكتاب والسنة ،جامعة الشارقة ،الطبعة األولى1429 ،هـ2008/م.
.75الوســيط يف تفســير القــرآن المجيــد ،الواحــدي ،علــي بــن أحمــد (ت468هـــ)،
تحقيق :عـادل عبـد الموجـود ،وآخـرون ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة
األولى1415 ،هـ1994/م.

***
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ملخص البحث
ســعت الدن راســة إلــى الكشــف عــن ــاهرة أســلوبية فريــدة يف متشــابه الفواصــل
القرآن نية ،وهو ما عدن ه العلماء من بديع النوع لنكتة لطيفة ،بل مما يثيـر الدهشـة ،وهـو
اخــتالف الفواصــل والمتحــدث عنــه واحــد ،ويـ ن
ـدق مســلكه ويلطــف مىخــذهز بتغــاير
الفواصل يف متحد المطلع ،أي توافقه موافقة تامةز مما يقضـي بالتسـا،ل عـن حكمـة
اختالف ما ختمت به اآليات من فواصل مع أن المطلع واحد ،ويربز سـمو اإلعجـاز
القرآينن ودقة خطابه يف اإلجابة عنه ،مما يفصح عن رسالة الفاصلة يف إعجاز القـرآن،
وأسرارها البديعة.
سلكت الدن راسة المنهج االستقرائيز يف تتبع اآليات الم نتحـدة المطـالع المختلفـة
الفواصل وقد أثبتتها يف ملحق يف ماية البحـث ،ثـم المـنهج التحليلـي االسـتنباطي يف
تحليل بعض ن
الشواهد وتدبرها قائد اا للكشـف عـن سـر تغـاير الفاصـلة ،اسـتهداء بمـا
يكشــفه الســياق ،ومــا يعــين عليــه مقصــد الســورة ،وبمــا تنــاثر يف كتــب المفســرين
وعلماء المتشابه.

وخلصت إلى نتائج ،أهمها:
ّأوالا :تجلــى اإلعجــاز القــرآينن بوجوهــه المتباينــة يف الفاصــلة القرآن نيــةز فــربز فيهــا
اإلعجاز البياين الدن اللي ،واإلعجاز الصويت ،واإلعجاز النفسي التىثيري.
ثانيًا :تنوعت مسالك التنعليل يف بيان حكمة تغـاير الفواصـل يف اآليـات المتنحـدة
المطــالع ،ومنهــا :مراعــاة الســياق ،واالكتفــاء بمــا ذكــر يف ســباق أو لحــاق ،ومقصــد
السورة ،مشـفوعا بداللـة االسـم أحيانـًا ،والتوافـق النسـقي يف األسـلوب أو التنعبيـر،
والجمع بين حكمتين أو تحصيل فائدتين.
ثالثًا :غالب تغاير الفواصل القرآن نية يف متحد الننظم القرآينن يصنف تحت اإلبـدال
يف متشابه الننظم ،خال بعض المواضع التي برز االختالف فيها من باب تغاير الصـيغة
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بين االسم والفعل ،أو من حيث التىكيد ،أو الفصل والوصل.
وانقدحت عنها توصيات أهمها :دراسة متشابه الفواصل القرآن نيـة برسـالة جامعـة
تتناول جميع أضربه.
كلمات مفتاحية :متشابه الفواصل القرآن نية ،الفاصلة القرآن نية ،اإلعجاز البياين.

***
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املقدمة
الحمــد هلل رب العــالمين ،وأفضــل الصــالة وأتــم التســليم علــى الهــادي األمــين،
محمد بن عبد اهلل ،المؤيد بالمعجزة الباهرة أعيـت أسـاطين البالغـة أسـلوبًا وبيانـًا،
استن بسنته إلى يوم الدين ،أما بعد:
ودقة ونظامًا ،وعلى آله ،وصحبه ،ومن
ن
فخدمـة لكتــاب اهلل  ز يف فهـم آياتــه ،وتىمـل إعجــازه سـعت هــذه الدن راسـة إلــى
الكشف عن اهرة أسلوبية فريدة يف متشابه الفواصل القرآن نيـة،وهو مـا عـده العلمـاء
من بديع النوع لنكتة لطيفة( ،)1ومما يجمـل إيـراده( ،)2بـل ممـا يثيـر الدهشـة( ،)3وهـو
اختالف الفواصـل والمتحـدث عنـه واحـد ،ويـدق مسـلكه ،ويلطـف مىخـذه ،بتغـاير
الفواصل يف متحد المطلع ،أي :توافقه موافقة تامـةز ممـا يقضـي بالتسـا،ل المنطقـي
بحكمة اختالف ما ختمت به اآليات من فواصل مع أن المطلـع واحـد ،ويـربز سـمو
اإلعجــاز القــرآينن ودقــة خطابــه يف اإلجابــة عنــهز إذ يــدلل لبالغــة الفاصــلة القرآن نيــة،
ومناسبتها ختمًا آليتهاز جودة سبك وإحكام رصف ،وانسجامها مع سباقها ولحاقها
ومقصــد الســورة وموضــوعها ،ممــا يفصــح عــن رســالة الفاصــلة يف إعجــاز القــرآن،
وأسرارها البديعة.
ومن هنا برزت أهمية الدن راسة ،يف حصر تلـك اآليـات ،ودراسـة نمـاذج منهـا بمـا
يتسع له المقام ،تحقيقًا ألهداف البحث ،واألمل معقود على توفية دراستها بدراسـة
واهلل أسىل التوفيق والسداد.
مستقلة جامعة بحول اهللَ ،
( )1ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي ،محمد بن عبد اهلل (ت794 :هـ) ،تحقيق :محمـد أبـو الفضـل
إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ،ط1957 ،1:م)86/1( ،ز اإلتقـان يف
علوم القرآن ،السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911 :هـ) ،تحقيـق :محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم،
الهيئة المصرية العامة للكتاب :القاهرة ،ط1974 :م.)350/3( ،
( )2ينظــر :مــن بالغــة القــرآن ،أحمــد أحمــد بــدوي (ت 1384هـــ) ،مضــة مصــر القــاهرة ،د.ط2005 ،م،
(ص.)70:
( )3ينظر :خصائص التنعبير القرآينن وسماته البالغية ،المطعني ،عبد العظـيم إبـراهيم (ت 1429هــ) ،مكتبـة
وهبة القاهرة ،ط1992 ،1م( ،ص.)228 :
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مشكلة الدّ راسة:
ترتكز مشكلة الدن راسة يف السؤال اآليت :لم غاير القرآن يف فواصل اآليات القرآن نيـة
مع أن مطلعها واحد؟
ويتفرع عن هذا السؤال عدَّ ة أسئلة ،هي :ما المراد بالفاصلة؟ وهـل اتفـق العلمـاء
َّ
على تحديد ذلك؟ ما إسهام الفاصلة يف بيان اإلعجاز بىلوانه المتعددة ،مـا المقصـود
بمتشابه الفواصل القرآن نية ،ما النماذج التطبيقية التـي تـدلل لتلـك الظـاهرة األسـلوبية
الفريدة ،وما مسالك التنعليل المستنبطة لبيان حكمة ا نتحاد المطلع وتغاير الفاصلة؟

أهدا الدّ راسة:
 تحريــر مفهــوم الفاصــلة تمهيــد اا لدراســة حكمــة تغايرهــا يف اآليــات المتنحــدةمطالعها.
 بيان دور الفاصلة يف تحقق اإلعجاز القرآينن بىلوانه المتعددة. إبراز اإلعجاز البياين يف اتسـاق الفاصـلة القرآن نيـة وتضـامها مـع آيتهـا بمـا يـدلللجودة السبك ،ودقة الخطاب القرآينن بانتقاء الفاصلة ،فيظهر الفرق يف حكم البالغـة
واختيار الكالم بمناسبة كل فاصلة لسياقها.
 -الكشف عن األثر البالغي لرتكيب الجمل يف بيان معنى الفاصلة ومناسبتها.

محددات البحث:
حصر اآليات التي ا نتحد مطلعها أي اتفق مبدأها ومفتتحها اتفاقًا تامًا ،وتغـايرت
فواصلها ،ودراسة نماذج تطبيقية لهذه اآليات إبراز اا لتلك الظاهرة األسلوبية الفريـدة
يف سمو اإلعجاز القرآينن ،ودقة خطابه.
ويخرج بذلك صور أخـرى الخـتالف الفواصـل يف متشـابه الـننظم ك يـات يحكـم
عليها بالتنشابه يف المطلع باختالفات يسيرة فيه ،أو آيات متحدة المطلع يف بدايته لكن
المقطع ليس جملة واحدة ،فيكون الخالف زائدا على الفواصل ،أو آيات فيها جمل
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زائدة بعد المطلع المتحد وقبل المقطـع ،أو أن تكـون هـذه األلفـا ،المتنحـدة ليسـت
مطلعا يف اآليات النظيرة.

الدراسات السابقة:
تكاثرت مؤلفات العلماء والباحثين حول الفاصلة القرآن نية قـديمًا وحـديثًا ،وقـد
وقفت على من نبه على الظاهرة األسلوبية القرآن نية يف متشابه الفواصـل القرآن نيـة التـي
اعتنى هبا البحث ،ووسـموها باتفـاق الفواصـل واخـتالف المتحـدث عنـهز كمـا عنـد
الزركشي ومن تبعه يف األصل ،واالستدالل من القدامى والمحدثين ،وقد ذكر اإلمام
بعضًا مـن ن
الشـواهد التـي تتفـق مـع حـد الدن راسـة يف التوافـق التنـام يف المطلـع وتغـاير
الفاصلة ،وغيرها مما لـم يلتزمـه ،وإن بقـي علـى الوصـف بالتنشـابه لتقـارب األلفـا،
والرتاكيب ال ا نتحادها ،ولعل أوسع تلـك العنايـة كانـت عنـد (جمـال أبـو حسـان) يف
كتابــه " ال ـدن الالت المعنو نيــة للفواصــل القرآن نيــة" وهــو يف أصــله رســالته لنيــل درجــة
الدكتوراه ،وقد عقد فصـال يف متشـابه الفواصـل القرآن نيـة بمسـالكها المتنوعـة ،ومنهـا
اختالف فواصل اآليات مع ا نتحاد موضوعاهتا أو تقاربه ،وقـد عنـي بـبعض ن
الشـواهد
يف متغاير الفواصل وا نتحاد اللفظ التي هي محل الدن راسة غير أنه لم يتعمـق بدراسـتها
انسجامًا مع عموم دراسته وتنوع عنايتها بالـدن الالت المعنو نيـة المختلفـة للفواصـل،
فكان يكتفي يف كثير من األحيان بذكر رأي أحد أصـحاب كتـب المتشـابه فقـط ،ممـا
يهتف ببناء دراسة مستقلة على حصر ن
الشواهد القرآن نية فيما لطف مىخذه ودقت نكته
يف تغاير الفواصل يف متحد الننظم وإبراز هذه الظاهرة الفريدة ،فكانت هذه الدن راسة.

منهج البحث:
اتبعــت يف هــذا البحــث المــنهج االســتقرائيز يف تتبــع اآليــات المتنحــدة المطــالع
المختلفــة الفواصــل وقــد أثبتهــا يف ملحــق يف مايــة البحــث ،ثــم المــنهج التحليلــي
االستنباطي يف تحليل بعض ن
الشواهد وتدبرها قائد اا للكشف عن سر تغاير الفاصلة يف
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كـل آيـة علــى ا نتحـاد مطالعهـا ،اســتهداء بمـا يكشــفه السـياق ،ومـا يعــين عليـه مقصــد
السورة ،وبما تناثر يف كتب المفسرين وعلماء المتشابه.

خطة البحث:
وقد طمح البحث إلى بيان طرف من أسـرار مناسـبة الفواصـل المختلفـة لآليـات
متحدة المطالع وفق المخطط اآلت :
المبحث األول :الفاصلة القرآن ّية ودورها يف إعجاز القرآن.
المطلب األول :التنعريف بالفاصلة القرآن نية.
نأو ا
ال :الفاصلة لغة.
ثانيًا :الفاصلة اصطالحًا.
ثالثًا :الصلة بين المعنى اللغوي واالصطالحي.
المطلب الثاين :دور الفاصلة يف اإلعجاز القرآينن.
نأو ا
ال :اإلعجاز البياين الدن اللي يف الفاصلة القرآن نية:
ثانيًا :اإلعجاز الصويت يف الفاصلة القرآن نية:
ثالثًا :اإلعجاز النفسي التىثيري يف الفاصلة القرآن نية:
المطلب الثالث :متشابه الفواصل القرآن نية
المبحث الثاين :أمثلة تطبيقية لآليات الت اتّحدت مطالعها واختلفت فواصلها.
المطلب األول :اآليات التي اختلفت فاصلتها بجملة.
المطلب الثاين :اآليات التي اختلفت فاصلتها بمفرد.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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املبحث األول
الفاصلة القرآنيّة ودورها يف إعجاز القرآن
املطلب األول :التّعريف بالفاصلة القرآنيّة
ّأوالا :الفاصلة لغة.
من (فصل) ،جاء يف العـين "الفصـل :بـون مـا بـين الشـيئين"( ،)1وقـال الجـوهري
(393هــــ)" فصـــلت الشـــيء فانفصـــل ،أي قطعتـــه فـــانقطع"( ،)2وقـــال ابـــن فـــارس
(395هـ)(" :فصل) الفاء والصاد والالم كلمة صحيحة تدل علـى تمييـز الشـيء مـن
الشيء وإبانته عنه .يقال :فصلت الشيء فصالا"( ،)3وفصل الشيء بينه.
ولــوحظ معنــى التمييــز واإلبانــة بالفصــل يف المحسوســاتز فمنــه :الفصــل مــن
الجسد :وهو موضع المفصل ( ،)4والمفصل :ما بين الجبلـين ( ،)5والفصـيل :الحـائط
الممتاز بقصره عن سور المدينـة والحصـن ( ،)6والفصـلة :النخلـة المنقولـة المحولـة
وقد افتصلت عن موضعها ( ،)7وفصل الوشاح :إذا كان نظمه مفصالا بـىن يجعـل بـين
( )1كتاب العين ،الخليـل ،الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي (170هــ) ،تحقيـق مهـدي المخزومـي ،وإبـراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة الهـالل ،د.ط ،د.ت)126/7( ،ز وينظـر :هتـذيب اللغـة ،األزهـري ،محمـد بـن
أحمــد (329هـــ) ،تحقيــق محمــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي بيــروت ،ط2001 ،1م،
(.)135/12
( )2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري إسماعيل بن حمـاد (ت5-12هــ) ،تحقيـق أحمـد عبـد
الغفور عطار ،دار العلم للماليين بيروت ،ط1407 ،4هـ.)1790/5( ،
( )3معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أحمد بن فـارس بـن زكريـا (ت395هــ) ،تحقيـق عبـد السـالم محمـد
هارون ،دار الفكر ،ط1399هـ.)505/4( ،
( )4العين ،الخليل بن أحمد (.)126/7
( )5مقاييس اللغة ،ابن فارس (.)505/4
( )6ينظر العين ،الخليل بن أحمد (.)126/7
( )7لسان العـرب ،ابـن منظـور ،محمـد بـن مكـرم بـن علـى (711هــ) ،دار صـادر بيـروت ،ط1414 ،3هــ،
(.)523/11
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كل لؤلؤتين مرجانة أو جوهرة تفصل بين اثنتين من لون واحد .وكذلك العقد سـمي
مفصالاز إذ جعل بين كل لؤلؤتين خرزة ( )1وتفصيل الجزور :تعضيته ،وكذلك الشـاة
تفصل أعضاء ( ،)2ومنه تفصيل الثوب ( ،)3والفصال :وهو فصل الولد عن رضـاع أمـه
أي فطامه ،وكذلك :ولد الناقة إذا فصل عن أمه سمي فصيالا (.)4
واســتعمل الفصــل يف المعــاين ،فســمي القضــاء بــين الحــق والباطــل فصــالا (،)5
والحاكم فيصالا ( ،)6وهـذا األمـر فيصـل :أي مقطـع للخصـومات ( ،)7وسـمي اللسـان
حسًا ،بل ألن به تفصل األمور وتميز (.)8
مفصالا ال النقطاعه ن

ثانيًا :الفاصلة اصطلحًا.
تباينت عبارات المعرفين لحد الفاصلة ومفهومهـا ،واضـطربت بـين الننظريـة ومـا
عليــه العمــل ،والســعي يف هــذا المقــام إلــى الخــروج بتعريــف ينســجم فيــه التىصــيل
والتطبيق ،بالننظر إلى أهم ما عرفت به الفاصلة قديمًا وحديثًا.
الفراء (207هــ) الفواصـل أو الفصـول ر،وس اآليـات ( ،)9وكـذلك رأى
فقد عدن ن
( )1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري (.)1791/5
( )2هتذيب اللغة ،األزهري (.)136/12
( )3أساس البالغة ،الزمخشري ،محمود بـن عمـرو (ت 538هــ) ،تحقيـق محمـد باسـل عيـون السـود ،دار
الكتب العلمية بيروت ،ط1419 ،1هـ.)25/2( ،
( )4هتذيب اللغة ،األزهـري ()136/12ز الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة ،الجـوهري (-1790/5
.)1791
( )5العين ،الخليل بن أحمد ()126/7ز هتذيب اللغة ،األزهري ()135/12ز المحكم والمحيط األعظم،
ابن سيده ،علي بن إسماعيل (ت 458هـ) ،تحقيق عبد الحميـد هنـداوي ،دار الكتـب العلميـة بيـروت،
ط1421 ،1هـ.)329/8( ،
( )6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري (.)1791/5
( )7أساس البالغة ()25/2ز وينظر :المصباح المنير يف غريب الشـرح الكبيـر ،الفيـومي ،أحمـد بـن محمـد
(ت نحو 770هـ) ،المكتبة العلمية ،بيروت ،د.ط ،د.ت.)474/2( ،
( )8مقاييس اللغة (.)505/4
( )9معاين القرآن ،الفراء ،يحيى بن زياد (ت 207هـ) تحقيق أحمد يوسـف النجـايت وآخـرون ،دار المصـرية
للتىليف والرتجمة القاهرة ،ط ،1د.ت.)44/1( ،
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الجاحظ (255هـ) -فيما نقله عنه السيوطي (911هـ) -أن الفاصلة هـي آخـر اآليـة،
حيث قال" :سمى اهلل كتابه اسـمًا مخالفـًا لمـا سـمى العـرب كالمهـم علـى الجملـة
والتفصيل .سمى جملته قرآنًا كما سموا ديوانًا وبعضه سورة كقصـيدة وبعضـها آيـة
()1
الزجـاج (310هــ)" :ومعنـى فاصـلة:
كالبيت وآخرها فاصلة كقافية"  ،وعليه نص ن

ويسـمي ُ
أهـل اللغـة ر،وس اآلي الفواصـل،
رأس آية ليكون الننظم على لفظ ُمتَسق،
ِّ
وأواخر األبيات :القوايف"( ،)2ووافقه الواحدي (468هـ) (.)3
وقال األزهري (370هـ)" :وأواخـر اآليـات يف كتـاب اهلل فواصـل ،بمنزلـة قـوايف
الشـــعر ،واحـــدهتا فاصـــلة"( ،)4ووافقـــه ابـــن منظـــور (711هــــ) ( ،)5والفيروزآبـــادي
(817هـ) (.)6
الرماينن (384هـ) بقوله" :الفواصل :حروف متشاكلة يف المقاطع توجب
وعرفها ن
حسن إفهام المعاين ،والفاصلة بالغة ،واألسجاع عيب"(.)7
( )1اإلتقان يف علوم القرآن (.)178/1
( )2معاين القرآن وإعرابه ،الزن جاج ،إبراهيم بن السري (ت 311هـ) ،تحقيق عبد الجليل عبده شـلبي ،عـالم
الكتب بيروت ،ط1408 ،1هـ.)121/1( ،
( )3التفسير البسـيط ،الواحـدي ،علـي بـن أحمـد النيسـابوري (ت468هــ) ،تحقيـق أصـل تحقيقـه يف ()15
رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود ،ثـم قامـت لجنـة علميـة مـن الجامعـة بسـبكه وتنسـيقه،
عمادة البحث العلمي جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية ،ط1430 ،1هــ)432/2( ،ز وينظـر:
زاد المسير يف علـم التفسـير ،ابـن الجـوزي ،عبـد الـرحمن بـن علـي ،تحقيـق عبـد الـرزاق المهـدي ،دار
الكتاب العربي بيروت ،ط1422 ،1هـ.)267/1( ،
( )4هتذيب اللغة (.)136/12
( )5لسان العرب (.)523/11
( )6القاموس المحـيط ،الفيروزآبـادي ،محمـد بـن يعقـوب (ت817هــ) ،تحقيـق مكتـب تحقيـق الـرتاث يف
العرقسوسـي ،مؤسسـة الرسـالة بيـروت ،ط1426 ،8هــ( ،ص:
مؤسسة الرسالة بإشـراف محمـد نعـيم
ُ
.)1042
الرمــاينن ،علــي بــن عيســى
( )7النكــت يف إعجــاز القــرآن ،مطبــوع ضــمن ثــالث رســائل يف إعجــاز القــرآن ،ن
(ت384هـــ) ،تحقيــق محمــد خلــف اهلل ،ومحمــد زغلــول ســالم ،دار المعــارف مصــر ،ط1976 ،3م،
(ص.)97:
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وتابعه الباقالينن (403هـ) قال" :الفواصل :حروف متشـاكلة يف المقـاطع يقـع هبـا
إفهام المعاين ،وفيها بالغة واألسجاع عيب"(.)1
وقال الدن اين (444هـ) يف كتابه (البيان يف عـدن آي القـرآن)" :وأمـا الفاصـلة ،فهـي:
الكالم التام المنفصل مما بعده والكالم التـام قـد يكـون رأس آيـة وكـذلك الفواصـل
يكن ر،وس آي وغيرها فكل رأس آية فاصلة ولـيس كـل فاصـلة رأس آيـة فالفاصـلة
تعم النوعين وتجمع الضربين"( ،)2وهو منسجم مع ما نقله عنه الزركشـي (794هــ)
ن
أن الفاصلة " كلمة آخر الجملة"(.)3
وقال الراغب األصفهاين (502هـ)":والفواصل :أواخر اآلي "(.)4
وعرف الزركشـي (794هــ) الفاصـلة يف مطلـع النـوع الثالـث( :معرفـة الفواصـل
ور،وس اآلي) بىمــا" :كلمــة آخــر اآليــة كقافيــة الشــعر وقرينــة الســجع"( ،)5ونقلــه
السيوطي (911هـ) يف اإلتقان ( ،)6وقال يف التحبير" :هي :أواخر اآلي"(.)7
وقد أخذ هبذا القول كثير من المعاصرين ( )8كما عند ابن عاشور (1393هـ) حيث
( )1إعجاز القرآن ،الباقالينن ،أبو بكر محمد بن الطيب (ت  ،)403تحقيق السيد أحمد صقر ،دار المعـارف
القاهرة ،ط ،3د.ت( ،ص.)270 :
( )2البيان يف عـدن آي القـرآن ،الـداين ،عثمـان بـن سـعيد (ت 444هــ) ،تحقيـق غـانم قـدوري الحمـد ،مركـز
المخطوطات والرتاث الكويت ،ط1414 ،1هـ( ،ص.)126 :
( )3الربهان يف علوم القرآن (.)53/1
( )4المفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،الحسين بن محمد (502هــ) ،تحقيـق صـفوان عـدنان
الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية بيروت-دمشق ط1412 ،1هـ( ،ص.)638:
( )5الربهان يف علوم القرآن (.)53/1
( )6اإلتقان يف علوم القرآن (.)332/2
( )7التحبير يف علم التفسير ،السيوطي ،عبد الرحمن بـن أبـي بكـر (ت 911هــ) ،تحقيـق فتحـي عبـد القـادر
فريد ،دار العلوم الرياض ،ط1402 ،1هـ( ،ص.)303 :
( )8ينظر منهم :إعجاز القرآن الكريم ،عباس ،فضل حسن (ت 2011م) ،سـناء فضـل عبـاس ،دار النفـائس
عمان ،ط1429 ،7هـ( ،ص ،)214 :وعبد العظيم المطعني يف كتابه خصائص التنعبيـر القـرآينن وسـماته
البالغية ( ،)218/1وإعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرباين ،الخالـدي ،صـالح عبـد الفتـاح ،دار
عمار عمان ،ط1421 ،1هـ( ،ص.)319 :

241

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

قال" :الفواصل ،هي الكلمات التي تتماثل يف أواخر حروفها أو تتقـارب ،مـع تماثـل
أو تقــارب صــيغ النطــق هبــا ،وتكــرر يف الســورة تكــرر اا يــؤذن بــىن تماثلهــا أو تقارهبــا
مقصود من الننظم ...وأن تلك الفواصل كلها منتهى آيات ولو كان الكالم الذي تقـع
فيه لم يتم فيه الغرض المسوق إليه"(.)1
وأحمد بدوي (1398هـ) حيث عرف الفاصلة بىما "تلك الكلمة التـي تخـتم هبـا
اآلية من القرآن ...فمكانة الفاصلة من اآلية مكانة القافية من البيت"(.)2
والحسناوي (1428هــ) حيـث قـال يف كتابـه (الفاصـلة يف القـرآن) -بعـد عرضـه
ومناقشته لـبعض التنعـاريف السـابقة" :-وبوسـعنا أن نخـرج اآلن بتعريـف للفاصـلة،
جامع مانع ،مع شيء من التوفيق والتدقيق ،فنقول :الفاصلة – كلمة آخر اآلية كقافية
الشعر وسجعة النثر .والتفصيل -توافق أواخر اآلي يف حروف الروي ،أو يف الـوزن،
مما يقتضيه المعنى ،وتسرتيح إليه النفوس"(.)3
ولعل النّظر يف التّعاريف السابقة يقود إلى تقرير ما يأت :
 االجتماع حول موقع الفاصلة ،وأنه آخر اآلية ،خال تعريف الداين إذ عده غيـرمختص بنهاية اآلية ،بل جعله عامـا هبـا وبغيرهـا إذ اعتـرب تمـام المعنـى بإطالقـه ،وال
يخفــى ضــعف هــذا التنعريــف لخروجــه عمــا قــرره العلمــاء ،ومحــل الننظــر إذ العنايــة
بالفاصلة القرآن نية التي تميز الننظم القرآينن ويبين هبا عن سائر الكالم ال غيرها (.)4
 تبــاينهم يف حــدن الخــتم المتفــق عليــهز فمــنهم مــن جعلــه عامــًا يف األواخــر أو( )1التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد ،ابـن عاشـور،
محمد الطاهر بن محمد (ت 1393هـ) ،الدار التونسية للنشر تونس ،د.ط1984 ،هـ.)75/1( ،
( )2من بالغة القرآن (ص.)64 :
( )3الفاصلة يف القرآن (ص.)29 :
( )4ينظــر تعقــب هــذا التنعريــف :الربهــان يف علــوم القــرآن ،الزركشــي ( ،)53/1وتحقيقــه يف :الفاصــلة يف
القرآن ،الحسناوي (ص)37-36 :ز الفاصلة القرآن نية شكالا وبالغة ،عمار توفيـق أحمـد بـدوي ،مركـز
الدراسات اإلسالمية والمخطوطات واإلفتاء ،أكاديمية القاسمي 1428هـ( ،ص.)26-25 :
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ر،وس اآلي كالفراء والراغب .ومنهم من خصـه بـ خر كلمـة يف اآليـة بمـا يفهـم مـن
والزجـاج،
قياسها على القافية إذ هي كلمة آخر البيت ،كالجاحظ يف المنسـوب إليـه ،ن
واألزهري ،ومن وافقهم .أو تصريحًا وقياسًا ،كما عنـد الزركشـي ،ومـن وافقـه مـن
الرماينن والباقالينن.
القدامى والمحدثين .ومنهم من حدن ها بحروف المقاطع كما عند ن
الـروي التـي هـي
 إشارهتم إلـى المشـاكلة وهـي :االتسـاق يف الـوزن وحـروفن
الرمـاينن ،والبـاقالينن،
إحدى أمارات الفاصلة وطرف حسنها كما صرح به يف تعريف :ن
وابن عاشور ،وتفصيل الحسناوي ،أو بما فهم من القياس علـى القافيـة والسـجعة إذ
اشرتطتا ضربًا من هذا االتساق والتوازن.
ن
ولعل هذا ما دعا إلى تخصـيص بعضـهم الفاصـلة بالكلمـة األخيـرة التـي تحـوي
مثل هذه الحروف.
الرمـاينن والبـاقالينن مـن جهـة ،وينظـر إلـى مـا عليـه عمـل
 من يمعن يف تعريف نالمعرفين أنفسهم من جهة أخرى يصل إلى ما يعكر على ذلك التخصيص.
الرماينن ومن وافقه أتبعوا تعريفهم بىن الفاصلة توجب حسن إفهام
وبيان ذلك :أن ن
المعنى أو يقع هبا إفهام المعنى ،فكيف يقع هذا الفهم ويتحقـق حسـنه المعنـوي مـن
حــروف متشــاكلة أو حتــى مــن كلمــة تحــوي هــذه الحــروف إذا فهــم إطالقــه لــبعض
الرماينن -واهلل أعلـم-
الحروف إرادته جميع الكلمة كما جاز عند العرب؟ وإنما أراد ن
أن ذلك الفهم متحقق يف مقامه األعلى بالجملة التي تحوي تلك الكلمة التي تتضمن
تلك الحروف المتشاكلة أمارة ممتازة الحسـن إلـى جملتهـا التـي تزيـد المعنـى بيانـًا
ووضوحًا بغلق محكم لآلية الكريمة.
وقد فطن لهـذا المفـاد عبـد الكـريم الخطيـب (1406هــ) ،إال أنـه عـدن ه مغمـز اا يف
اشرتاط كون التنعريف جامعًا مانعًا ،إذ أدخل فيه ما كان من الفواصل جملة مسـتقلة
تــؤدي معنــى تامــًا مســتقالا بداللتــه ،مثــل :ﮁ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮀ [البقــرة،]218:
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وأخرج الفواصل المفردة التي هي آية بنفسها نحـو :ﮁﭲ ﭳﮀ [الضـحى ،]1:أو
جـــزء اا مـــن اآليـــات القصـــيرة نحـــو :ﮁﭑ ﭒ ﭓﮀ [الطـــارق ،)1( ]1:وإذا توبـــع
المتعقب علـى ذلـك ،فقـد يجـاب بـىن هـذا التنعريـف قـد اعتـرب الغالـب األعـم فـىكثر
فواصل القرآن على هذا النحو.
واألوفق أن يقال :إن هذا التنعريف أشار إلى تحقق المعنى فيها جميعـا ،وقـد نبـه
المطعني (1429هـ) على نحو ذلك من حظ بيان المعنى وإن لم تكن الفاصلة جملة
مستقلة معقبة ومقررة ومؤكـدة لمـا سـبقها كمـا يف اآليـات الطـوالز بـىن تكـون كلمـة
متوقف عليها تمام المعنى إذ هي معمولة من حيث الحكم ،حيث قـال" :ذلـك شـىن
الفاصــلة الغالــب عليهــا يف اآليــات الطــوال ،ويف الســور الطــوال أو مــا قارهبــا ،أمــا يف
اآليات القصار أو ما قارهبا  -وكثير اا ما يقع هذا يف السـور القصـار أو مـا قارهبـا -فـإن
الشىن مختلف.
فنجد الفاصلة فيهـا كلمـة معمولـة لعامـل تقـدم يف بنـاء اآليـة قبـل اسـتيفاء معناهـا
الرئيسي فهي -إذن -داخلة يف تىديته .وإذا وردت الفاصلة يف هذه الحاالت "جملة"
فهي جملة قصيرة قد يكتفى فيها بـذكر أحـد ركنيهـا ،ويضـمر الثـاين إن كانـت فعليـة،
وقد تتعلق بكلمة الفاصلة معموالت لها فتحذف تلك المعموالت .وتبقـى الفاصـلة
ملحو ًا فيها ما أضمر أو ما حذف متعلقًا هبا ،وقد ينتظم هذا المنهج سـورة كاملـة.
وقد يقتصر على معظم آياهتا"(.)2
والغريب ،أن المطعني -مع هذا التفصيل الدقيق ،وتطبيقـه المنسـجم مـع ذلـك-
يتبنى تعريف الزركشي يف تخصيص الفاصلة يف آخر كلمة اآليةف وهو شىن غيره ممن
أخــذ هبــذا التنعريــف حيــث يظهــر اعتبــارهم للفاصــلة بالجملــة الخاتمــة ال الكلمــة
( )1إعجاز القرآن الكتاب الثاين (ص )207-206 :ا
نقال عن الفاصـلة يف القـرآن ،محمـد الحسـناوي (ص:
.)27-26
( )2خصائص التنعبير القرآينن وسماته البالغية (.)238/1
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األخيرة ،فحدوا الفاصلة بالكلمة يف جملتها وعللوا باعتبار الجميـع ،بـل نصـوا علـى
أمــا الفاصــلة ،واألمــر أبلــغ مــن ذكــر شــواهد لــه ،وهـو مــا يمنــع اختصــاص الفاصــلة
بالكلمة كما أسلفت.
وأمــام هــذا االضــطراب يف التىصــيل والتطبيــق اختلفــت مســالك البــاحثين حيــال
ذلكز فمنهم من خرج موازنة بين األقوال ،وخروجا عن الخـالف بتعريـف للفاصـلة
يدخل الجملة فيهاز وذلك بىما آخر اآلية سواء أكانت كلمة أم جملـة( ،)1ومـنهم مـن
سجل تنويهًا يف أنه يتبنى تعريف الفاصلة بالكلمة الخاتمة،لكن دراسته ستقوم علـى
مراعاة الجملة إذ ال انفكاك( ،)2ومنهم من رأى أن للفاصلة تعريفين باعتبـار الصـوت
أو المعنى ،فإذا نظر إلى األول فهـي الكلمـة ،وإذا روعـي الثـاين فهـي الجملـة ،يقـول
صاحب كتاب فواصل اآليات القرآن نية دراسـة بالغيـة دالليـة" :أمـا التحديـد اللفظـي
للفاصلة فإين أفضل وجهًا أدق لتحديـدها ،وهـو وجـه يتناسـب مـع واقـع األسـلوب
القرآينن ،وتراكيب آيات القرآن ،فنحن نقسمها باعتبار الصوت والدن اللة إلى نوعين:
أ -باعتبــار الصــوت نقــول إن الفاصــلة آخــر كلمــة يف اآليــة ،وهــي حاملــة الصــوت
المشابه الذي يحدث التسجيع إن وجد ،فالفاصلة هبذا االعتبار تسمى كلمة الفاصلة.
( )1ينظـر مـثالا :الفاصــلة القرآن نيـة شــكال وبالغـة ،عمـار بــدوي (ص)27 :ز المناسـبة بــين الفاصـلة القرآن نيــة
وآياهتا -دراسة تطبيقية لسوريت األحزاب وسـبى ،محمـد يوسـف السـيد ،رسـالة ماجسـتير ،كليـة أصـول
الدين ،الجامعة اإلسالمية بغزة1430 ،هـ( ،ص ،)50 :وقد أدخل الباحث عطية عبد الرزاق الحـروف
أيضا باعتبـار آيـات فـوا نتح السـورز الخـروج عـن مـىلوف الـننظم يف الفاصـلة القرآن نيـة بـين مناسـبة اللفـظ
ورعايــة المعنــى دراســة يف النحــو والدن اللــة ،عطيــة عبــد الــرزاق محمــود ،مجلــة االســتواء ،جامعــة قنــاة
الســـويس ،مركـــز البحـــوث والدراســـات اإلندونيســـية ،العـــدد ،12عـــام 2019م ،ص،147-123
(ص.)126:
( )2ينظــر مــثالا :الــدن الالت المعنو نيــة لفواصــل اآليــات القرآن نيــة ،جمــال أبــو حســان ،دار الفــتح عمــان ،ط،1
2010م( ،ص)13 :ز مناسبة الفاصلة آلياهتا يف القرآن الكريم آيات الصيام نموذجًا ،الباحث الرئيسـي
عيسى خليل القسيم ،الباحث المشارك محمد رضا الحوري ،مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحـوث
اإلنســـانية واالجتماعيـــة ،جامعـــة القــــدس المفتوحـــة ،العـــدد ،44عــــام 2018م ،ص،273-259
(ص.)263:
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ب -وباعتبار الدن اللة نجد جملة الفاصلة ،وفيها تكـون كلمـة الفاصـلة جـزء اا مـن
تركيب جملـة مسـتقلة يف مايـة اآليـة ،وهـي جمـل تـىيت للتعقيـب أو لتقريـر مضـمون
اآلية غالبا"(.)1
ومن البـاحثين مـن يخـرج بجملـة الخـتم عـن الفاصـلة أصـالا إلـى مصـطلح آخـر
كالتنعقيب أو التذييل.
يفــرق صــاحب كتــاب أســلوب التنعقيــب يف القــرآن بــين التنعقيــب والفاصــلة بــىن
الفاصلة كلمة ،أما التنعقيب فقد تجاوز حد الجملة الواحدة فالتنعقيب هو قوله تعالى:
ﮁﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮀ [يـــــونس ]67:والفاصـــــلة هـــــي كلمـــــة
ﮁﮫ ﮬﮀ ،وأن العالقــة المعنو نيــة بــين اآليــة وكــال منهمــا مختلفــةز إذ لــيس
التنعقيب بزائد عن معنى اآلية أو اآليات قبله كما يف الفاصلة ،وإنما هو جزء من قضية
ال تتم دونه ( ،)2ولست هنا بصدد تدقيق المصطلح بدالالتـه المتنوعـة ،إنمـا اإلشـارة
إلى خروج جملة الختم عن حكم الفاصلة.
كذلك األمر يف بحث بالغة القـرآن يف تـذييل اآليـاتز إذ اجتهـد صـاحبه بدراسـة
تىصيلية تطبيقية رائقة يف تحقيق أهداف دراسته ،إال أنه أغرب يف تفريقه بين الفاصـلة
والتذييلز إذ عدن الفاصلة المقطـع األخيـر مـن الكلمـة األخيـرة تـم هبـا المعنـى أم لـم
يتم( ،)3يف حـين أن التـذييل هـو الجملـة المسـتقلة التـي تـىيت يف ختـام اآليـة بعـد تمـام
( )1فواصل اآليات القرآن نيـة دراسـة بالغيـة دالليـة ،السـيد خضـر ،مكتبـة اآلداب ،القـاهرة ،ط1430 ،2هــ،
(ص)57-56 :ز ومن ذلك أيضا التقريـر بـىن الفاصـلة هـي الخـتم بحـروف متشـاكلة باعتبـار الصـوت
وبالكلمة باعتبار المعنى .ينظر الفاصلة القرآن نية بين علماء القرآن وعلماء اللغـة ،عبـد الصـمد الشـريفي
(ص.)111 :
( )2أسلوب التنعقيب يف القرآن الكريم ،الكواز ،محمد كريم ،جامعة السابع من إبريل ليبيا ،ط1425 ،1هــ،
(ص.)24 :
( )3ينظر :بالغة القرآن الكـريم يف تـذييل اآليـات دراسـة تىصـيلية ،الشـرقاوي ،أحمـد محمـد ،مجلـة تـدبر،
الناشر محمد عبد العزيز العواجي ،العدد ،2المجلد ،1عام 2017م ،ص( ،120-25ص.)41 :
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المعنــى لبيانــه وتقريــره ،وقــد تــىيت ختامــًا آليــة أو أكثــر فهــو يقــرر أنــه لــيس لكــل آيــة
تذييل( ،)1قلت :وبم يسمي الباحث جملة الخـتم يف اآليـات التـي خلـت مـن التـذييل
عنده؟ف ،ورأى أيضًا أن معرفة الفواصل أمر يسير ،بينما الوقوف علـى التـذييل تـدق
دراسته( ،)2ثم مضى يعرض ألهمية التذييل وذكر فوائده التي اعتاد العلماء ذكرهـا يف
الرمـاينن
فوائد الفاصلة ،بل صدر أهمية التذييل وأنـه بـاب يف فهـم كتـاب اهلل بتعريـف ن
للفواصل ،و ذكر من مشكالت التذييل شواهد مشتهرة لمشكالت الفواصل ،وجعل
من سمات التذييل مراعاة الفاصـلة( ،)3لكـن فاتـه عنـد ذكـره التفـنن يف التـذييل بـذكر
ضــرب مــن أضــربه ومظهــر للتنــوع -وهــو مــدار بحثــي -أن يغيــر لفــظ الفاصــلة إلــى
التــذييل فعنونــه بــاختالف صــدر اآليــة واخــتالف فاصــلتها( ،)4وتنــاول فيهــا اخــتالف
جملة الختم يف شاهد جملي مشتهر ،وقد سبق تقريره أن الفاصلة ليست بجملة.
والصــواب -واهلل أعلــم -أن التنعقيــب والتــذييل مــن الــدن الالت المعنو نيــة لجملــة
الفاصلة ،بل ومن إطالقاهتا ،وال أدل على ذلك من الننظر يف دراسة العلماء الختالف
الفواصل وتناسبها ،لنجدهم أمم يطلقـون التنعقيـب والتـذييل علـى جملـة الفاصـلة،
ولعل بحثي شاهد قريب على ذلك ،مما يقرر أما من الفاصلة ال شيء خارج عنها.

التّعريف المختار للفاصلة:
وبعد عرض ومناقشة ما سبق يرتاءى تعريف الفاصلة القرآن نيـة -وهـو المعتمـد يف
هذا البحث يف االستقراء والدن راسة -بما يىيت:
"ما تختم به اآلية متممًا لمعناهًا محققًا لمضموما" فيدخل تحت هـذا العمـوم
جميع أنواع الفواصل سواء أكانت كلمة أو مجموعة أحرف الفوا نتح كما يف الفواصل
( )1ينظر :المرجع نفسه (ص.)38 :
( )2ينظر :المرجع نفسه (ص.)38 :
( )3ينظر :المرجع نفسه (ص.)45 :
( )4ينظر :المرجع نفسه (ص.)89 :
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المفردة أو القصيرة أو جملة كما يف غيرهـا ،وجميـع أنـواع البيـان المخصوصـة بكـل
نوع ،كاستقالل البيان أو توقفها على غيرها ،ومنها التذييل والتنعقيب ،واهلل أعلم.

ثالثًا :الصلة بين المعنى اللغوا واالصطلح .
تظهر هذه الصلة أيما هورز إذ تدور مادة (فصل) كمـا تبـين علـى البـون والتميـز
لإلبانة ومنه التبيين ،وهو ملحو ،يف الفاصلة القرآن نيةز إذ الفاصـلة تفصـل وتميـز بـين
آيتين بختمها لألولى ،وتبين عنها ،وهبا يحصل البيان أيضًا كمـا يف قولـه :ﮁﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﮀ [فصلت ،]44:هبا يتم المعنى ويكمل.
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املطلب الثاني :دور الفاصلة يف اإلعجاز القرآنيّ
الفاصــلة ــاهرة قرآنيــة فريــدة ،درة عجيبــة مــن عظــيم أســلوبه الممتــاز عــن ســائر
الكالم ،وآية من آيات إعجازه الذي بـرز فيهـا بىلوانـه المتعـددة ،ووجوهـه المتباينـةز
حيث اإلعجاز البياين الدن اللي ،واإلعجاز الصويت ،واإلعجاز النفسي التىثيري ،لوحة
قشيبة متناسقة.

ّأوالا :اإلعجاز البياين الدّ الل يف الفاصلة القرآن ّية:
وهو الغـرض األسـمى تحققـًا يف انتظـام الفاصـلة ختمـًا محكمـًا آليتهـا ال يسـد
غيرهـا مسـدها ،وعنــوان هـذا اإلعجـاز مناســبة الفاصـلة صـيغة ومــادة للسـياق الــذي
توضعت فيه ،بما يعلل لدقة تركيبها وصور العدول فيها إذ يطلبها المعنـى ،ويحتمهـا
السياق ،مما يورث فهما صحيحا لآلية ،ويعين على التدبر واالستنباط.
الرماينن ":وفواصل القرآن كلها بالغة وحكمة ،ألما طريق إلى إفهام المعـاين
قال ن
التي يحتاج إليها يف أحسن صورة يدل هبا عليها"(.)1
وقد عني العلماء ببيان التئام الفاصـلة مـع مـراد اآليـة المسـوق إليـه ومناسـبتها لـه
حيث قسموها إلى أضرب أربعة ،قال الزركشي" :اعلم أن من المواضـع التـي يتىكـد
فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكالم وأواخره ،وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله ،فال بـد أن
تكون مناسبة للمعنى المذكور أو ا
ال ،وإال خرج بعـض الكـالم عـن بعـض .وفواصـل
القرآن العظيم ال تخرج عن ذلك ،لكن منه ما يظهر ومنه ما يستخرج بالتىمل للبيـب.
وهي منحصرة يف أربعة أشياء :التمكين والتوشيح واإليغال والتصدير"(.)2
فىما التمكين ،فهـو " :أن تمهـد قبلهـا تمهيـد اا تـىيت بـه الفاصـلة ممكنـة يف مكامـا،
مستقرة يف قرارها ،مطمئنة يف موضـعها ،غيـر نافـذة وال قلقـة ،متعلقـًا معناهـا بمعنـى
( )1النكت يف إعجاز القرآن (ص.)98 :
( )2الربهان يف علوم القرآن (.)78/1
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الكالم كله ،تعلقًا تامًا بحيث لو طرحت اختل المعنى واضطرب الفهم "(.)1
وأما التصدير ،فهو :أن يتقدم لفظ الفاصلة يف أول اآلية ،وإن كان يف أثنـاء الصـدر
سمي توشيحًا ،وإن أفـادت معنـى زائـدا بعـد تمـام معنـى الكـالم سـمي إيغـاالا ،وقـد
يختلط التوشيح بالتصـدير الشـرتاكهما يف داللـة الصـدر علـى العجـز ،غيـر أن داللـة
التصدير لفظية ،وداللة التوشيح معنوية(.)2
ومثــــال التمكــــين" :قولــــه تعــــالى :ﮁﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮀ [البقــــرة ،]129:ووجـــــه
الرسول تولية والتولية ال تكـون إال مـن عزيـز غالـب علـى مـا يريـد،
مناسبته أن بعث ن
الرسـول
الرسول الحكمة لقومه إنما يكـون مسـتندا إلـى حكمـة مرسـلهز ألن ن
وتعليم ن
واسطة بين المرسل والمرسل إليه ،فال بد وأن يكون حكيمًا ،فال جرم كان اقرتامما
مناسب"(.)3
ومثال التصدير ،وهو ما يعرف بـرد العجـز علـى الصـدر ،قولـه :ﮁﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮀ [اإلســـراء ،]21:فقـــد جـــاء يف
جملة الفاصلة :ﮁﮊ ﮋﮀ ،وقد تقدم لفظها يف اآلية ،وهو قوله :ﮁﮁﮀ (.)4
ومثال التوشيح" :قولـه تعـالى :ﮁﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺﮀ [يـونس ،]14:فــإذا وقـف علــى قولـه :ﮁﯷﮀ مــع مـا تقــدم مـن قولــه
تعـــالى :ﮁﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮀ ،علــــم أن بعـــده :ﮁﯹ ﯺﮀ ،ألن المعنــــى
يقتضيه"(.)5
( )1المرجع نفسه (.)79/1
( )2ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي (.)79-78/1
( )3المرجع نفسه (.)88/1
( )4ينظر :المرجع نفسه (.)94/1
( )5الصناعتين ،العسكري ،الحسن بن عبد اهلل (ت نحو 395هـ) ،تحقيق علي محمد البجاوي ،محمـد أبـو
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ومثال اإليغال :قولـه تعـالى :ﮁﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮀ

[النمــل ]80:فــإن المعنــى قــد تــم بقولــه :ﮁﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮀ ثــم أراد أن يعلــم تمــام
الكالم بالفاصلة فقال :ﮁﭱ ﭲ ﭳﭴﮀ (.)1

ثانيًا :اإلعجاز الصوت يف الفاصلة القرآن ّية:
الفاصلة القرآن نية من أهم روافـد اإلعجـاز الصـويتز إذ هـي ركـن ركـين يف تكـوين
البنية اإليقاعية للقرآن حيث التناسق الفني والجمال الصـويت الرائـق ،تنـتظم سـكناته
وحركاته ومداته وغناته انتظاما رائعا بلحن متجـدد متنـوع يخـرج عـن ملـول الشـعر،
قال دراز (1377هـ) واصفا ذلك الجمـال التـوقيعي لهـذا االنتظـام" :سـتجد اتسـاقًا
وائتالفًا يسرتعي من سمعك ما تسـرتعيه الموسـيقى والشـعر ،علـى أنـه لـيس بىنغـام
الموسيقى وال بىوزان الشعر ،وستجد شيئًا آخر ال تجده يف الموسيقى وال يف الشعر.
ذلك أنك تسمع القصيدة من الشـعر فـإذا هـي تتحـد األوزان فيهـا بيتـًا بيتـًا ،وشـطر اا
شــطر اا ،وتســمع القطعــة مــن الموســيقى فــإذا هــي تتشــابه أهوا،هــا وتــذهب مــذهبًا
متقاربًا .فال يلبث سمعك أن يمجها ،وطبعك أن يملها ،إذا أعيـدت وكـررت عليـك
بتوقيع واحد .بينما أنت من القرآن أبد اا يف لحن متنوع متجدد ،تنتقل فيـه بـين أسـباب
وأوتاد وفواصل على أوضاع مختلفة ،يىخـذ منهـا كـل وتـر مـن أوتـار قلبـك بنصـيب
ســـواء ،فـــال يعـــروك منـــه علـــى كثـــرة تـــرداده ماللـــة وال ســـىم .بـــل ال تفتـــى تطلـــب
منه المزيد"(.)2
ويربز جمـال اإليقـاع وحسـن الجـرس الرتيـب بحسـن التشـاكل حيـث الحـروف
=

الفضل إبراهيم ،المكتبة العنصرية بيروت1419 ،هـ( ،ص.)382 :
( )1الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي (.)96/1
( )2النبى العظـيم النبـى العظـيم نظـرات جديـدة يف القـرآن الكـريم ،دراز ،محمـد بـن عبـد اهلل (ت 1377هــ)،
اعتنــى بــه أحمــد مصــطفى فضــلية ،قــدم لــه عبــد العظــيم إبــراهيم المطعنــي ،دار القلــم للنشــر والتوزيــع
ط1426هـ( ،ص.)134-133 :
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المتجانســة المتماثلــة كمــا يف قولــه تعــالى :ﮁﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮀ
[طه ]2-1:أو الحروف المتقاربة كـالميم مـن النـون كقولـه تعـالى :ﮁﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮀ [الفا نتحــة ،]4-3:وإنمــا جــاز التقــارب يف الفواصــل دون القــوايف
الكتناف الفواصل عالمة دالة تمتاز هبا يف مقاطعها ،وهي البيان الرفيع (.)1
ويسهم يف تحقق هذا النظام الصويت البديع وتنغيمه الشـجي توزيـع حـروف المـد
والغنة يف فواصل آياته بالقسط الذي يساعد على ترجيع الصوت به وهتادي النفس به
آنًا بعد آن ،إلى أن يصل إلى الفاصلة األخرى فيجد عندها راحته العظمى (.)2
قال الزركشي" :قد كثر يف القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحـروف
المد واللين وإلحاق النونز وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك ،قال سـيبويه
 : أما إذا ترنموا فإمم يلحقون األلف والواو والياء ما ينون وما ال ينـون ألمـم
أرادوا مد الصوت"(.)3
نقرأ مثالا إلحاق النون بالمد يف سورة الـرحمن ،فيمـد الصـوت ،ويتحقـق الـرتنم.
وكذلك يف سورة النجم ،حيـث يعـذب الـنغم مـن أول السـورة إلـى منتهاهـا ،تشـكله
فواصل موزونة مقفاة ،أضفت عليها األلف المقصورة مسحة جمالية(.)4
فإن لم تخـتم الفاصـلة بـىحرف المـد "كـىن انتهـت بسـكون حـرف مـن الحـروف
األخرى ،كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماهتا ،ومناسبة للون المنطق بما
هو أشبه وأليق بموضعه ،وعلى أن ذلك ال يكون أكثر مـا أنـت واجـده إال يف الجمـل
الرماينن (ص.)98 :
( )1ينظر :النكت يف إعجاز القرآن ،ن

( )2ينظر النبى العظيم ،محمد عبـد اهلل دراز (ص ،)134 :أفعـال الفاصـلة القرآن نيـة بـين التنشـابه واالخـتالف،
شــادي صــالح محمــود ،مجلــة جامعــة الملــك ســعود ،كليــة اآلداب بجامعــة الملــك ســعود ،العــدد،1
المجلد ،24عام 2012م ،ص( ،30-17ص.)18 :
( )3الربهان يف علوم القرآن ()68/1ز وينظر :اإلتقان يف علوم القرآن (.)359/3
( )4ينظر :جماليات اإليقاع الصويت يف القرآن الكريم ،محمد الصغير ميسـة ،رسـالة ماجسـتير ،كليـة اآلداب
واللغات ،جامعة محمد خيضر1433 -1432 ،هـ( ،ص.)68 ،63:
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القصار ،وال يكون إال بحرف قـوي يسـتتبع القلقلـة أو الصـفير أو نحوهمـا ،ممـا هـو
ضروب أخرى من الننظم الموسيقي"(.)1
وهكذا ترشد الفاصلة القرآن نية إلى "تلـوين الصـورة ،وإجـادة الوقـف ،وتزيـد مـن
روعة التالوة ،بما تخلـع عليهـا مـن إيقـاع محبـب ،وتمـد القـارم بـىلوان مـن التنغـيم
المؤثر والتطريب األخاذ"(.)2
قال القرطبي (671هـ)" :فإن الفواصل حلية وزينة للكالم المنظوم ،ولوالها لـم
يتبـين المنظـوم مـن المنثـور .وال خفــاء أن الكـالم المنظـوم أحسـن ،فثبـت بــذلك أن
الفواصــل مــن محاســن المنظــوم ،فمــن أ هــر فواصــله بــالوقوف عليهــا فقــد أبــدى
محاسنه ،وتـرك الوقـوف يخفـي تلـك المحاسـن ،ويشـبه المنثـور بـالمنظوم ،وذلـك
إخالل بحق المقروء"( ،)3وعلى جمـال هـذه المظـاهر الصـوتية وبـديع تناسـقها فـإن
اصطفاء الفاصلة لم يكن مراعاة لذلك االعتبار اللفظي فحسب ،بل إن الصوت تـابع
للمعنى صدى متىلق إلحكامه ،فليس كل ما نظر إلى مالئمته لإليقاع ناسب السـياق،
ذكــر الزمخشــري (538هـــ) يف كشــافه القــديم فيمــا نقلــه عنــه الزركشــي" :ال تحســن
المحافظة على الفواصل لمجردها إال مع بقاء المعاين على سدادها على النهج الذي
يقتضيه حسن الننظم والتئامه كما ال يحسن تخير األلفا ،المونقة يف السـمع السلسـلة
على اللسان إال مع مجيئها منقادة للمعاين الصحيحة المنتظمة ،فىما أن هتمل المعـاين
ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤاده على بال فلـيس مـن البالغـة يف
فتيل أو نقير،ومع ذلك يكون قوله :ﮁﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮀ [البقرة ،]4:وقولـه :ﮁﭢ ﭣ
( )1إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،الرافعي ،مصطفى صـادق (ت 1356هــ) ،دار الكتـاب العربـي بيـروت،
ط1425 ،8هـ( ،ص.)150 :
( )2مـن أســرار التنعبيــر يف القــرآن ،الفاصــلة القرآن نيــة ،عبــد الفتــاح الشــين ،دار الفكــر العربــي القــاهرة ،د.ط،
2014م( ،ص.)102 :
( )3الجـامع ألحكــام القـرآن ،القرطبــي ،محمـد بــن أحمــد (ت 671هــ) ،تحقيــق أحمـد الــربدوين ،إبــراهيم
أطفيش ،دار الكتب المصرية القاهرة ،ط1384 ،2هـ)207/20( ،

253

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

ﭤ ﭥﮀ [البقرة ]3:ال يتىتى فيه ترك رعاية التناسب يف العطف بـين الجمـل الفعليـة
إيثــارا للفاصــلة ألن ذلــك أمــر لفظــي ال طائــل تحتــهز وإنمــا عــدل إلــى هــذا لقصــد
االختصاص"(.)1

ثالثًا :اإلعجاز النفس التأثيرا يف الفاصلة القرآن ّية:
وأمام أسباب الجمال الباهرة يف فواصل القرآن فيربز يف أسلوهبا البديع يف رصـف
حروفها وتناسقها جما ا
ال أخاذ اا ،ونظم الكلمات يف جملها وتناسبها إغالقًا محكمًا،
تــؤثر يف الــنفس ،وتلحــق الروعــة قلــوب الســامعينز حيــث يتجلــى اإلعجــاز النفســي
التىثيري ،قال الخطابي " :قلت :يف إعجاز القرآن وجهًا آخر ذهـب عنـه النـاس ،فـال
يكاد يعرفه إال الشاذ من آحادهم ،وذلك صنيعه بالقلوب وتىثيره يف النفوس ،فإنك ال
تســمع كالمــًا -غيــر القــرآن -منظومــًا وال منثــور اا ،وإذا قــرع الســمع خلــص لــه إلــى
القلب من اللذة والحالوة يف حال ،ومن الروعة والمهابـة يف أخـرى ،مـا يخلـص منـه
إليه ،تستبشر به النفـوس ،وتنشـرح لـه الصـدور ،حتـى إذا أخـذت حظهـا منـه عـادت
مرتاعة ،وقد عراها الوجيب والقلق ،وتغشاها الخوف والفرق ،تقشـعر منـه الجلـود،
وتنزعج له القلوب ،يحول بين النفس وبين مضمراهتا وعقائدها الراسخة فيها ،فكـم
عدو للرسول  من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريـدون اغتيالـه وقتلـه فسـمعوا
من ن
آيات من القرآن ،فلم يلبثوا حين وقعت يف مسـامعهم أن يتحولـوا عـن رأيهـم األول،
وأن يركنــوا إلــى مســالمته ،ويــدخلوا يف دينــه ،وصــارت عــداوهتم مــواالة ،وكفــرهم
إيمانًا ...ومصداق ما وصـفناه مـن أمـر القـرآن يف قولـه تعـالى :ﮁﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕﮀ [الحشــــر ،]21:ويف قولــــه :ﮁﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
( )1الربهان يف علوم القرآن ()72/1
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ﭺ ﭻﭼﮀ [الزمر ،)1("]23:وال غرو أن الفاصلة قد أخذت من هـذا التـىثر واالنشـراح
بحظ وافر ،فهي آخر ما يطـرق األسـماع يف خـتم اآليـة ،موقظـة للـنفس ،متسـللة إلـى
أعماقها ،وداعية إلى التذوق والتىملز بما يرد عليها من جمال اللفظ ،وحسن البيان،
وصحة الربهان.
قال ابن عاشور" :واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من اإلعجازز ألما
ترجع إلى محسنات الكالم ،وهي من جانب فصاحة الكالم ،فمـن الغـرض البالغـي
الوقوف عنـد الفواصـلز لتقـع يف األسـماعز فتتـىثر نفـوس السـامعين بمحاسـن ذلـك
التماثل"(.)2
وقال" :وكان لفصاحة ألفا ه ،وتناسبها يف تراكيبه ،وترتيبـه علـى ابتكـار أسـلوب
الفواصل العجيبة المتماثلة يف األسماع ،وإن لم تكن متماثلة الحروف يف األسـجاع،
كان لذلك سـريع العلـوق بـالحوافظ ،خفيـف االنتقـال والسـير يف القبائـل ،مـع كـون
مادته ولحمته هي الحقيقة ،دون المبالغـات الكاذبـة والمفـاخرات المزعومـة ،فكـان
بــذلك لــه صــولة الحــق ،وروعــة لســامعيه ،وذلــك تــىثير روحــاين ،ولــيس بلفظــي
وال معنوي"(.)3

( )1بيـان إعجـاز القـرآن ،مطبـوع ضـمن ثـالث رسـائل يف إعجـاز القـرآن ،الخطـابي ،أبـو سـليمان حمـد بـن
محمد(385هـ) ،تحقيق محمد خلف اهلل ،ومحمد زغلول سـالم ،دار المعـارف مصـر ،ط1976 ،3م،
(ص.)71-70 :
( )2التحرير والتنوير (.)76/1
( )3المرجع نفسه (.)119/1
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املطلب الثالث :متشابه الفواصل القرآنيّة
ومن بديع الننظم حيث تدق داللـة الفاصـلة ،ويلطـف مىخـذها مجيئهـا يف متشـابه
الننظم القرآينن ،وقد نبه إليه الزركشي -وتبعه السيوطي -وجعله يف ضربين:
األول :اختالف الفواصل والمحدث عنه واحد ،أي اختالف الفواصل مع ا نتحـاد
موضوعاهتا أو تقارهبا(.)1
ويكثر يف آيات القصص القرآينن حيث يربز اإلعجاز يف تغاير األلفا ،والرتاكيب
يف القصة الواحدة ،ومنه آيات امتناع إبليس عن السجود آلدم ،فيلحظ اختالف
الفواصل مع ا نتحاد الموضوع وتشابه ألفا ،الصدر تقاربا أو ا نتحادا قال تعالى ﭐﱩﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭐﱨ
[البقرة ،]34:وقال :ﮁ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮀ [اإلسراء ،]61:وقال :ﮁﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮀ [طه ،]116:وقال :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [األعراف،]11:
وقال :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ
[الحجر ،]31-30:وقال :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [الحجر.]74-72:
ويدق المسلك بالتوافق التام يف الصدر ،أي :ا نتحـاد المطلـع واخـتالف الفاصـلة،
وغالبه يف المتشـابه مـن حيـث اإلبـدال ،ومـن شـواهده اآليتـان الكريمتـان :ﮁ ﭧ
( )1ينظــر الربهــان يف علــوم القــرآن ،الزركشــي ()86/1ز اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،الســيوطي (،)350/3
الفاصــلة القرآن نيــة ،عبــد الفتــاح الشــين (ص)115 :ز مــن بالغــة القــرآن ،أحمــد بــدوي (ص)70:ز
خصــائص التنعبيــر القــرآينن وســماته البالغيــة ،المطعنــي (ص)228:ز الــدن الالت المعنو نيــة للفواصــل

القرآن نية ،جمال أبو حسان (ص)343:
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ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮀ [الحجـــــــر ،]19:ﮁ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮀ [ق ،"]7:وهـــو مـــدار البحـــث،
وقد أحصيت منه يف القرآن ثالثة وأربعين شاهد اا ،أثبته يف ملحق ،يف ماية الدن راسة.
الثاين :اتفاق الفاصلتين والمتحدث عنه مختلف ،وهو عكس األول حيث تتفق
()1

الفواصل وإن اختلفت الموضوعات  ،ومنه قوله تعالى يف سورة النور :ﭽ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ النور 59 - 58 :إذ ا نتحدت اآليتان يف الفواصل
على اختالف المتحدث عنهما،وإن اشرتكا يف سياق االستئذان.
ومنه تشابه الفواصل تقاربا با نتحاد السياق وإن اختلف المتعلق بـه ،كقولـه تعـالى
يف شىن طلب زكريا  الولد والثناء على اهلل بين يدي دعائه ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [آل عمـــران ،]38:ويف شـــىن حمـــد إبـــراهيم  اهلل
السـتجابته الــدعاء ورزقــه الولــد :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [إبراهيم.]39:

***

( )1ينظــر الربهــان يف علــوم القــرآن ،الزركشــي ()88/1ز اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،الســيوطي (،)351/3
الفاصــلة القرآن نيــة ،عبــد الفتــاح الشــين (ص)223 :ز مــن بالغــة القــرآن ،أحمــد بــدوي (ص)71:ز
خصــائص التنعبيــر القــرآينن وســماته البالغيــة ،المطعنــي (ص)229:ز الــدن الالت المعنو نيــة للفواصــل

القرآن نية ،جمال أبو حسان (ص.)472:
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املبحث الثاني
أمثلة تطبيقية لآليات اليت اتّحدت مطالعها واختلفت فواصلها
املطلب األول :اآليات اليت اختلفت فاصلتها جبملة.
المثال األول:
ﭧﭐﭨ ﮁﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﮀ [النساء.]48:
ﭧﭐﭨﭐ ﮁﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮀ [النساء.]116:
تىمل العلماء هاتين اآليتين المتشـاهبينز بغيـة الوقـوف علـى الحكمـة يف اخـتالف
فاصلتيهما على الرغم من ا نتحـاد مطلعهمـا ،فقـال اإلسـكايف (420هــ)" :وأمـا إتبـاع
األول ﮁ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮀ [النســاء ]48:فــألن مــن أريــد باآليــة األولــى قــوم
عرفوا صحة نبوة النبي من الكتاب الذي معهم ،فكذبوا وافرتوا مـا لـم يكـن عنـدهم،
فكان كفرهم من هذا الوجه الذي أضلوا به أتباعهم .وأمـا إتبـاع الثـاين ﮁﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙﮀ [النساء ]116:ن
فألن َمـن أريـد هبـم مشـركو العـرب ،وهـم لـم يتعلقـوا بمـا
يهديهم ،وال كتاب يف أيديهم فيرجعوا إليه فيما يتشككون فيه فقد بعدوا عـن الرشـد،
وضـلوا أتـم الضـالالت ،فاقتضــى المعنيـون بـاألول مــا ذكـره اهلل تعـالى ،والمعنيــون
بالثاين ما أتبعه إياه ،وإن كان الفريقان مفرتين إثمـًا عظيمـًا ،وضـالين ضـال ا
ال بعيـد اا،
واهلل أعلم"(.)1
( )1درة التنزيــل وغــرة التىويــل ،الخطيــب اإلســكايف ،محمـد بــن عبــد اهلل األصــبهاين (ت 420هـــ) ،تحقيــق
محمد مصطفى ،جامعة أم القـرى ،معهـد البحـوث العلميـة مكـة المكرمـة ،ط2001 ،1م-407/1( ،
)408ز وينظر :غرائب التفسير وعجائب التىويل ،الكرماين ،محمود بـن حمـزة (ت نحـو 505هــ) ،دار
القبلة للثقافـة اإلسـالمية جـدة ،مؤسسـة علـوم القـرآن بيـروت ،د.ط ،د.ت)300-299/1( ،ز مسـائل
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وهنا يربز اعتبار اإلسكايف سياق اآليات ،وخصوصية المتحدث عنهما يف كل من
اآليتينز وقد تبعه ابن الزبير الغرناطي (708هـ) يف هـذا الننظـر مفصـالا مميـز اا يف ذكـر
الطائفتين ومناسـبة التنعقيـب للـوازم أحـوالهم وجـرائمهم ،فقـال" :اخـتالف تعقيـب
األولى بقوله ﮁ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮀ [النساء ]48:وتعقيب الثانية ﮁﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙﮀ [النساء.]116:
والجــواب :أنــه لمــا وقــع قبــل اآليــة الكريمــة ذكــر أهــل الكتــاب وذكــر اعتــدائهم
وتحــريفهم مــن لــدن قولــه تعــالى :ﱩﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﱨ [النســاء ]44:ثــم قــال بعــد هــذا :ﭐﱩﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﱨ [النساء ،]46:وهذا إفصاح بكذهبم وافـرتائهم ،ثـم أتبـع مـا ذكـر
بقولـه تعــالى :ﮁﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮀ [النسـاء ]48:ناســب مــا تقـدم مــن أوصــاف
الشرك االفرتاء الذى هو أخص صفات من كـذب مـن أهـل الكتـاب مـن أن المشـرك
مفــرت ،فقــال  :ﮁﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮀ [النســاء ،]48:ولمــا لــم
يتقدم مثل ذلك ا اآلية األخرى ،إنما تقدم قبلها قوله :ﭐﱩﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﱨ [النساء ،]115:وقبلها ما يخص منافقي أيـام نبينـا  مـن لـدن قولـه
تعــــــــــــــالى :ﱩﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﱨ [النساء ،]105:ثـم قـال :ﱩﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱨ [النساء ،]107:فلم يقع ا هذه اآلي ذكر تحريـف وال
=

منثورة يف التفسير والعربية والمعـاين ،ابـن أبـي الـوحش ،عبـد اهلل بـن َب نـري (ت 582هــ) ،تحقيـق حـاتم
الضــامن ،فــرزة مــن مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي  -الجــزء األول ،المجلــد الحــادي واألربعــون،
د.ط1990،م( ،ص)17 :ز الربهــان يف علــوم القــرآن ،الزركشــي ()87/1ز اإلتقــان يف علــوم القــرآن،
الســيوطي)351/3( ،ز معــرتك األقــران يف إعجــاز القــرآن ،الســيوطي ،عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر (ت
911هـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1988 ،1م.)36/1( ،
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افرتاء ،إنما ذكر منافقو أيامه  بنفاقهم وما صـدر مـنهم مـن غيـر الكـذب واالفـرتاء
فناسب ذلك مـا بنـى عليـه مـن قولـه سـبحانه :ﮁﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮀ

[النساء ]116:كما ناسب قوله ا األولـى :ﮁ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮀ [النسـاء]48:
ما تقدمه وبنى عليه وجاء كل على ما يجب ،ولو أعقبت األولـى الثانيـة ،والثانيـة بمـا
أعقبت به األولىز لما ناسب على ما تقدم ،واهلل أعلم"(.)1
وقريبــًا مــن هــذا مــا اختــاره أبــو حيــان (745هـــ) يف بحــره يف اخــتالف الخــتم يف
اآليتين ،فقال" :إال أن آخر ما تقدم ﮁﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮀ [النسـاء ،]48:وآخـر
هذه ﮁﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮀ [النساء ]116:ختمت كل آية بما يناسبها .فتلك كانت
يف أهــل الكتــاب ،وهــم مطلعــون مــن كتــبهم علــى مــا ال يشــكون يف صــحته مــن أمــر
الرسول  ،ووجوب اتباع شريعته ،ونسخها لجميع الشرائع ،ومع ذلك قـد أشـركوا
ن
باهلل مع أن عندهم ما يدل على توحيد اهلل تعالى واإليمان بما نزل ،فصار ذلك افـرتا اء
واختالقًا مبالغًا يف العظم والجرأة على اهلل.
وهذه اآليـة هـي يف نـاس مشـركين ليسـوا بىهـل كتـب وال علـوم ،ومـع ذلـك فقـد
جاءهم بالهدى من اهلل ،وبان لهم طريق الرشد فىشـركوا بـاهلل ،فضـلوا بـذلك ضـال ا
ال
يستبعد وقوعه ،أو يبعد عن الصـواب .ولـذلك جـاء بعـده :ﱩﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﱨ [النســاء ،]117:وجــاء بعــد تلــك :ﭐﱩﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﱨ [النســاء]49:
وقوله :ﭐﱩﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﱨ [النساء ]50:ألن غيره من المعاصي وإن كـان
ضال ا
ال لكنه قريب مـن أن يراجـع صـاحبه الحـق ،ألن لـه رأس مـال يرجـع إليـه وهـو
اإليمان ،بخالف المشرك .ولـذلك قـال تعـالى :ﱩﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱨ [الحــج ]12:وناســب هنــا ذكــر الضــالل لتقــدم
( )1مالك التىويـل القـاطع بـذوي اإللحـاد والتنعطيـل يف توجيـه المتشـابه اللفـظ مـن آي التنزيـل ،الغرنـاطي،
أحمد بن إبراهيم بن الزبير (ت 708هـ) ،دار الكتب العلمية بيروت ،د.ط ،د.ت.)106/1( ،
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الهدى قبله"(.)1
وقد ن نبه أبو السعود (982هـ) على هذه النكتة إجما ا
ال بقولـه" :ﮁﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮀ [النســاء ]116:عــن الحــق فــإن الشــرك أعظــم أنــواع الضــاللة
وأبعدها عن الصواب واالستقامة كما أنه افرتاء وإثم عظيم ولـذلك ُجعـل الجـزاء يف
هذه الشـرطية ﮁ ﮕ ﮖ ﮀ الـخ ،وفيمـا سـبق ﮁ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮀ [النسـاء]48:
حسبما يقتضيه سياق الننظم الكريم وسباقه"(.)2
أي ن
أن المراد من اآليتين التنصيص على كون الشرك بـاهلل ضـال ا
ال بعيـد اا ،كمـا أنـه
افرتاء وإثم عظيم ،واختص كل موضع بما يقتضيه سياقه وسباقه.
المثال الثاين:
ﭧﭐﭨﭐﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱨ [الحجر.]52:
ﭧﭐﭨﭐﱩ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱨ [الذاريات.]25:
وردت هاتان اآليتان يف قصة إبراهيم  تسجالن جوابه ألضـيافه مـن المالئكـة،
وقد اختلفت عبارات هذا الجواب يف فاصلة اآليتين الكريمتين.
ومما هـو مقـرر عنـد أهـل التحقيـق أنـه ال تكـرار يف القصـص القـرآيننز فهـو لـيس
تىكيد اا ،أو ترديـد اا ملـو ا
ال ،أو قصـور اا فنيـًا ،بـل هـو طريـق للتحـدي ،وإلـزام للحجـة،
وبرهان إلعجاز القرآن يف أهم روافده ،وأهبى صوره ،فتعاد القصة الواحدة والحدث
ذاته بىلفا ،مختلفة ،ونظـوم متباينـة ،قـال البـاقالينن" :أن إعـادة ذكـر القصـة الواحـدة
بىلفا ،مختلفة ،تـؤدي معنـى واحـد اا مـن األمـر الصـعب ،الـذى تظهـر بـه الفصـاحة،
وتتبين به البالغة ،وأعيد كثير من القصص يف مواضـع كثيـرة مختلفـة ،علـى ترتيبـات
( )1البحر المحيط يف التفسير ،أبو حيان ،محمد بن يوسف األندلسي (ت 745هـ) ،تحقيق صـدقي جميـل،
دار الفكر بيروت ،ط 1420هـ.)68/4( ،
( )2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود العمادي ،محمد بن محمد (ت 982هـ) ،دار
إحياء الرتاث العربي بيروت ،د.ط ،د.ت.)233/2( ،
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متفاوتة ،ونبهوا بذلك على عجزهم عن االتيان بمثله مبتد اأ به ومكرر اا"(.)1
وأن االنتقاء يف أحداث القصة ،وتوزيعها يلتئم يف دقة وروعة وإعجـازز بحيـث ال
ينبو حدث أو مشهد بمكانه من القصة ،وتختص كل سورة بما يتناسـب مـع سـياقها،
وينتظم موضوعاهتا ومقاصدها ،فإذا جمعت تلك الحلقات التىمت المالمح ،وفصل
المجمل ،وتعيين المبهم ،وتم البيان.
وعليه فقد اختلفت عبارات الجواب هنا جمعًا بـين أطـراف أحـداث وقعـت مـع
اختصاص كل سورة بعبارة تتناسب مع سياقها ،يقـول الشـعراوي (1419هــ) يف آيـة
الحجر" :ولذلك نجد الحق سبحانه هنا ال يذكر أن إبراهيم قد رد سـالمهمز وأيضـًا
لم يذكر تقديمه للعجل المشوي لهمز ألنه ذكر ذلك يف موقع آخر من القرآن"(.)2
ومن يتتبع هذا الحدث من جميع مواضع ذكره يف قصته  يصل أنه رد  أو ا
ال،
وقال لهم ﱩﯨ ﯩ ﯪﱨ [الذاريات ]25:ثانيًا ،ثم قدم لهم الطعام ثالثًا ،فلمـا لـم
يمــدوا أيــديهم إلــى الطعــام أوجــس مــنهم خيفــة ﭐﱩﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰﱨ [هود ]70 :استنكارا ونفورا مما أتوا به على غير عادة األضـياف،
وقــــال لهــــم ﱩﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱨ [الحجــــر ،]52:قــــال ابــــن عطيــــة (542هـــــ):
"وكانت عندهم العالمة المؤمنة أكل الطعام ،وكذلك هو يف غابر الدهر أمنـة للنـازل
والمنزول به"(.)3
وقد رأى الكرماين (بعد  )500أن عدم ذكر سالم إبراهيم  يف الحجر من بـاب
حذف االكتفاء بما ذكر قبال يف السور المتقدمة النزول قال" :ألن هذه السورة متىخرة
( )1إعجاز القرآن (ص)61 :ز وينظر :الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي (.)26/3
( )2تفسير الشعراوي ،الشعراوي ،محمـد متـولي (ت 1418هــ) ،مطـابع أخبـار اليـوم ،القـاهرة ،د.ط ،عـام
1997م.)7720/13( ،
( )3المحرر الـوجيز يف تفسـير الكتـاب العزيـز ،ابـن عطيـة ،عبـد الحـق بـن غالـب (ت 542ه) ،تحقيـق عبـد
السالم محمد ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1422 ،1هـ.)365/3( ،
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فاكتفى هبا عما يف هودز ألن التقدير فقالوا سالمًا قال سالم فما لبـث أن جـاء بعجـل
حنيذ فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال إنا منكم وجلون
فحذف للداللة عليه"(.)1
وال يخفى بناء الحدث يف آية الحجر على اإلجمال ،واإليجاز يف الننظم الذي يعد
الحــذف مــن أشــهر أضــربهز إذ جمــع هنــا بــين طــريف الحــدث بدايتــه بإلقــاء المالئكــة
السالم ،وختمه بحدوث الوجل ودفعه بالبشرى ،وطوي ما بينهما ،إال أن ثمة حكمة
أخــرى هنــا واهلل أعلــم ،وهــي :أن فاصــلة آيــة الحجــر لــم تــىت بـذكر رد إبــراهيم 
الســالم علــيهمز ألمــا نصــت علــى وقــوع الوجــل منــه قــال :ﱩﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱨ

[الحجر ،]52:وقـد أكـد بىضـرب شـتى كاسـتخدام إن ،والتنعبيـر بالجملـة اإلسـمية،
وحصــر كــومم ومــا فعلــوه ســببًا للوجــل ،واســتخدام الصــفة المشــبهة ،و المجــاز
المرسل بإطالق الكل وإرادة البعضز إذ الوجل صفة للقلب ،فهو استشعار الخـوف
والفـزع ،ومحلــه القلــب( ،)2فــال يبقــى بعــد ذلــك ذكــر للســالم ومــا يشــيعه مــن معــاين
الطمىنينة واألمن ،إذ الخوف واألمن ضدان ال يجتمعان.
فإذا نظر إلى سياق آية الذاريات وجد مطنبًا بـذكر تفاصـيل مـا وقـع بـين إبـراهيم
والمالئكة ز ابتداء من السـالم ورده ،وإخبـارهم بىنـه ال يعـرفهم ﱩﯨ ﯩ ﯪﱨ

[الذاريات ]25:كما هي عليه الفاصلة ،ومن ثم تقـديم الضـيافة لهـم وامتنـاعهم عـن
األكل منها ،وتوجسه من ذلك ﱩﯸ ﯹ ﯺﯻﱨ [الذاريات ،]28:وميهم إيـاه عـن
الخوف لما رأوا مخايلـه يف وجهـه ﱩﯼ ﯽ ﯾﯿﱨ [الـذاريات ،]28:أو رد اا لمـا ذكـره
( )1أسرار التكرار يف القرآن ،الكرماين ،محمود بن حمزة (ت بعد 500هـ) ،تحقيق عبد القـادر احمـد عطـا،
دار االعتصـــام القـــاهرة ،ط1396 ،2هــــ)365/3( ،ز وينظـــر الربهـــان يف علـــوم القـــرآن ،الزركشـــي
(.)188/3
( )2ينظــر :المفــردات يف غريــب القــرآن ،الراغــب األصــفهاين (ص )855 :مــادة وجــلز لســان العــرب ،ابــن
منظور ( )722/11باب الالم ،فصل الجيم ،مادة وجل.
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نصـــــا يف آيـــــة الحجـــــر ،قـــــال أبـــــو الســـــعود" :ﭐﱩﯼ ﯽ ﯾﯿﱨ [الـــــذاريات]28:
ما قالوه بمجرد ما رأوا منه مخايل الخوف إزالة له منه بـل بعـد إ هـاره عليـه الصـالة
والسالم له قال تعالى يف سورة الحجر ﱩﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱨ [الحجر ]52:ولم يـذكر
ذلك ههنا اكتفاء بذلك"(.)1
المثال الثالث:
ﭧﭐﭨﭐﱩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱨ [الحجر.]4:
ﭧﭐﭨﭐﱩﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱨ [الشعراء.]208:
وقد بحث العلماء يف توجيه متشابه الفاصلة القرآن نية حذفًا وذكر اا للحرف القرآينن،
إذ لفتهم ذكر الواو يف فاصلة الحجر وحذفها يف آيـة الشـعراء ،واختلفـت مـذاهبهم يف
الواو المثبتة ،فرأى بعضهم زيادهتا ،وليس بشيء كما قـال أبـو حيـان ()2ز إذ ال يخفـى
ضــعف هــذا المــذهب يف فقــه البيــان القــرآيننز إذ ال زيــادة أو فضــول يف هــذا الكتــاب
العظيم ،بل كل حرف يف موقعه أصالا يف المعنى.
واحتدم الخالف ( )3بين أهل اللغة والبيان بين أن تكون واو الحال ( ،)4أو واو
توسطت بين الصفة والموصوف لما أشبهت الحال تىكيد اا للصوق الصفة
بالموصوف ( ،)5واألمر قريبز إذ الصفة كالحال يف المعنى ( ،)6وليس الدخول يف هذا
( )1تفسير أبي السعود (.)225/4
( )2البحر المحيط ( ،)466/6واإلشارة إلى قول الفراء .ينظر :معاين القرآن (.)83/2
( )3ينظــر يف بيانــه :روح المعــاين يف تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاين ،األلوســي ،محمــود بــن عبــد اهلل
الحسيني (ت 1270هـ) ،تحقيق علي عبد الباري عطية ،دار الكتـب العلميـة بيـروت ،ط 1415 ،1هــ،
(.)466/6
( )4ينظر :البحر المحيط ،أبو حيان ()466/6ز تفسير ابن عطية (.)466/6
( )5وهو قول الزمخشري .ينظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري ،محمود بن عمـرو (ت
538ه) ،دار الكتــاب العربــي بيــروت ،ط1407 ،3هـــ)570/2( ،ز أنــوار التنزيــل وأســرار التىويــل،
البيضاوي ،عبد اهلل بـن عمـر (ت 685ه) ،تحقيـق محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي ،دار إحيـاء الـرتاث
العربي بيروت ،ط1418 ،1هـ.)206/3( ،
( )6ينظر يف بيان ذلك :حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي ،زادة ،محمد بن مصلح الـدين (ت ،)685
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الخالف كبير فائدة ،إنما نقف مع ما بني عليه من التفريق بين جملتي الفاصلتين ،إذ
استدعت إحداهما ذاك التىكيد ،إذ لم تطلبه األخرى.
قال الطيبي (743هـ)" :لكن لما افرتق الحكم بينهما اختصت هذه هبا ،فإن
لصوق الصفة فيما نحن فيه أشد من لصوقها يف قوله :ﭐﱩﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﱨ [الشعراء ،]208:فإن إهالك قرية من القرى لكون أجلها مقدر اا ال ينفك عن
قضائه وقدره ،بخالف إهالكها عن إنذار منذر ،فإنه قد ينفك عنه ،قال تعالى﴿ :ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ﴾ [اإلسراء.)1("]58:
وهو ما عرب عنه أبو السعود باالمتناع العقلي والعادي ،حيث قـال" :وأمـا توسـيط
الواو بينهما وإن كان القياس عدمه فلإليذان بكمـال االلتصـاق بينهمـاز مـن حيـث إن
الواو شىما الجمع والربط ،فإن ما نحن فيه من الصفة أقوى ُلصوقًا بالموصوف منها
به يف قولـه تعـالى :ﭐﱩﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱨ [الشـعراء ]208:فـإن امتنـاع
االنفكاك واإلهالك عن األجل الم ِ
قدر عقلي ،وعن اإلنذار عـادي جـرى عليـه السـنة
اإللهية"(.)2
أي أن الزم المنع األول يقتضيه العقل ،فلكل حادث وقت مقدر ،وكتاب معلـوم
ال يتخلف عنه ،أما لزوم سبق وجود المنذر على اإلهـالك ،فهـو بمجـرد جـري عـادة
اهلل تعالى على ذلكز بكونـه مقدمـة لإلهـالك مصـاحبة لـه ،كمـا قـال تعـالى﴿ :ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [اإلسراء.)3( ]15:
=

تحقيق محمد عبد القادر شاهين ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1999 ،1م.)146/3( ،
( )1فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي علـى الكشـاف) ،الطيبـي ،الحسـين بـن عبـد اهلل
(ت 743هـــ) ،تحقيــق جميــل بنــي عطــا ،جــائزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكــريم دبــي ،ط2013 ،1م،
(.)14/9
( )2تفسير أبي السعود (.)65/5
( )3ينظر حاشية زادة على البيضاوي ( )146/3ز لمسات ولطائف من اإلعجاز البياين ،فضل حسن عبـاس
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وفيما سبق تنصيص على ن
أن إهـالك كـل قريـة كـافرة ال بـد أن يكـون جاريـًا علـى
مقتضى المشيئة اإللهية ،المسطورة يف اللوح المحفـو ،،وجاريـًا أيضـًا علـى السـنة
اإلنذار قبل اإلهالك ،وإيماء أن يف اختالف جملة الفاصلة جمـع
اإللهية التي تقتضي
َ
بين الحكمتين.
إال أن ذلك ال يجيب على حكمة اختصاص كل آيـة بفاصـلتها حيـث ختمـت آيـة
ســورة الحجــر بفاصــلة ﱩﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱨ [الحجــر ]4:وآيــة ســورة الشــعراء
بفاصلة ﱩﭝ ﭞ ﭟﱨ [الشعراء.]208:
ولم أقف على من أشار إلى ذلك ،ويف الننظر يف مقاصد السورة وسياق األيات مـا
مــايعين علــى ذل ـكز فمــن أجــل مقاصــد ســورة الشــعراء وموضــوعاهتا ذكــر الرســل
والرساالت ،وبيان طائفـة مـن قصـص الرسـل يف دعـوهتم ألنبيـائهم وإنـذارهم لهـمز
فالرســول هــو المنــذر لقومــه فكثــر الحــديث يف هــذه الســورة :النــذارة ،والمنـ ِـذ ِرين،
ن
َ
والمنذرينز فناسب ذلك التنعبير هبـذه الفاصـلة تىكيـد اا علـى مـا تـم تقريـره مـن شـرط
النذارة بالرسل السابق للعذاب.
وهو ما يؤيده سياق اآليات أيضًا :يقول البقاعي (885هـ)" :ولمـا كـان التقـدير:
لم يغن عنهم شيئًا ألمـم مـا أخـذوا إال بعـد إنـذار المنـذرين ،لمشـافهتك إيـاهم بـه،
وسماعهم لمثل ذلك عمن مضى قبلهم من الرسل ،عطف عليـه قولـه :ﭐﱩﭘ ﭙﱨ

أي بعظمتنا ،وأعلـم باالسـتغراق بقولـه :ﭐﱩ ﭚ ﭛﱨ أي مـن القـرى السـالفة ،بعـذاب
االستئصال ﭐﱩﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱨ رسولهم ومن تبعه من أمتـه ومـن سـمعوا مـن الرسـل
بىخبارهم مع أممهم من قبل"(.)1
=

(ت 2011م) ،دار النفائس عمان ،ط2016 ،1م( ،ص.)146 :

( )1نظم الدرر يف تناسـب اآليـات والسـور ،البقـاعي ،إبـراهيم بـن عمـر (ت  ،)885دار الكتـاب اإلسـالمي
القاهرة ،د.ط ،د.ت.)105/14( ،
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أما سورة الحجر فمن مقاصدها :إثبات عظيم قدرة اهلل وعلمه الشامل ،ومنـه :أن
إهالك اهلل ألهل القرى بىجل معلوم عنده ،مقدر يف اللوح المحفـو ،،وفـق قـدرة اهلل
وحكمتهز تىكيد اا لما حمله سباق اآلية ،من وعيد مشركي مكة بإمضـاء سـنة اإلهـالك
وفق أجل محدود ،ومنه إهالكهم ،وهو أمر سابق علـى اإلنـذار بالرسـل ،وقـد قررتـه
اآليات قبل تفصيل سنة إهالك بذكر الرسل ،أي النذارة.
المثال الرابع والخام

والسادس:

وقد انتظمت هذه ن
الشـواهد يف سـياق واحـد ،وهـو الحـديث عـن جـرم قـوم لـوط
وخســار عــاقبتهم ،وقــد توضــعت هــذه اآليــات بجــوار آيــات متشــاهبات أخــر اعتنــى
العلماء بتوجيه الخالف بينها ( ،)1لكن يقتصر هنا على ما انضـبط بحـد البحـث ،وهـو
التوافق التنام يف المطلع واختالف الفاصـلة ،ويسـتعان بمـا ذكـروه يف غيـره كقـرائن يف
السياق على التوجيه.
ّأوالا:
ﭧﭐﭨﭐ ﮁﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮀ

[األعراف]80 :
ﭧﭐﭨﭐ ﮁﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮀ

[النمل.]54:
وقد أجـاب اإلسـكايف عـن اخـتالف الفاصـلتين ﱩ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﮀ [األعراف ]80 :وﮁﯣ ﯤ ﯥﮀ [النمل ]54:برتقي االعتبـار يف وصـف
( )1وهي قوله تعالى فيما يتوسط المثالين محل الننظـر يف األعـراف :ﮁﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﱨ [األعــراف ،]82-81:ويف النمــل :ﮁﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﱨ [النمل.]56-55:
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جريمتهم الشنعاء بناء على مـا قـرره مـن تقـدم نـزول سـورة النمـل علـى األعـراف يف
إجابته عن اخـتالف اإل هـار وإالضـمار يف اآليتـين المتشـاهبتين قولـه :ﮁﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ...ﱨ [النمـــل ،]56:وقولـــه :ﮁﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ...ﱨ [األعــــــراف ]82:باتبــــــاع اإلضــــــمار
اإل هــار حيــث قــال" :إن الســورتين مكيتــان ،وموجــب هــذا اإلضــمار واإل هــار أن
يكون ما جاء فيـه اإل هـار نـاز ا
ال قبـل مـا جـاء فيـه مـن اإلضـمار ،فلمـا أ هـر يف اآليـة
المنزلة قبل ،اعتمـد يف القصـة التـي هـي عنـد ذكـرهم علـى اإلضـمار الـذي أصـله أن
يكون بعد تقدم الذكر"(.)1
ثم بنى على ذلك الرتقي يف أولوية االعتبار يف تمام وصف الفعلة نفسـها ،والتنبيـه
إلى شيوعها بينهم ،يعاينوها ال يتسرتون عنها ،قبـل اإلخبـار أمـم غيـر مسـبوقين هبـا،
قال" :فالجواب عنها على ما بينا ،وهو أن ذكر قصة لوط وقومـه نـزل القـرآن بـه قبـل
ذكره يف سورة األعراف ،وتبكيتهم على الفاحشة ،وتعظيم أمرها ،وفحشهم فيها قبل
اإلخبــار عــن ســبقهم إليهــا ،فكــان قولــه :ﮁﯣ ﯤ ﯥﮀ [النمــل ]54:أي :ال
تتكاتمون هبـا ،ألمـم كـانوا يف مجالسـهم ال يتحاشـون عنهـا ،وقيـل :ﮁﯣ ﯤ

ﯥﮀ [النمل ]54:فحشها وشناعة قبحها ،وهذه صفة ترجـع إلـى الفعلـة نفسـها ،ثـم
إمم لم يسبقوا إليها ،كما قيل يف الخرب :ما ر،ي ذكر على ذكـر حتـى كـان قـوم لـوط،
وهذا وصف حقه أي يجيء بعد توفيه الفاحشة حق وصفها يف نفسها ،فىخر ذكره إلى
حكاية الثانية لهذه القصة ،وقد خاطبهم لوط  بذلك وأكثر منه يف مقامـات إنكـاره
عليهم ودعائهم لهم"(.)2
ويؤيد ثمرة البناء عند العالم الجليل مـن أن فاصـلة النمـل فيهـا مـن شـدة التقريـع
( )1درة التنزيل (.)636-635/2
( )2درة التنزيل (.)638-637/2
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ببيان تمام وصف ما اقرتفوه يف نفسه ما ليس يف فاصلة األعراف ،لكن قـد يخـالف يف
مستند البناءز فمعلوم أن اإل هار سابق عن اإلضمار ولكن اليسلم دليال على تـاريخ
النزولز ألن السياق يف األعراف يشي بمرجع هذا الضمير وإن لـم يـتم التصـريح بـه،
وليست معرفته متوقفة على أي سياق آخر يف أية سورة أخرى ،هذا نأو ا
ال.
وثانيًا :فإنه ال سبيل إلى إثبات تقـدم نـزول آيـات النمـل علـى آيـات األعـراف يف
القصة الكريمةز ألن هذا بحث يف تاريخ النزول ومعلوم أنه يف أغلب مواضعه يخـرج
عن دائرة التيقن ،وليس له مستند.
فإذا بحثنا يف دليل لشناعة الوصف ،وتراخي الرتبة ،الالزم ألولية الذكر ،لوصـف
فعلهم يف النمل -غير تراخي الزمن -فإننا نجد أن سياق اآليـات يجيـب علـى ذلـك،
فالمتدبر يف كل من سياق األعراف وسياق النمل يـدرك أن سـياق النمـل أشـد تعنيفـًا
وإنذار اا من سياق األعـراف ،فناسـب خطـاهبم بمـاهو أشـد مـن التـوبيخ والتبكيـت يف
الوصف ،ومما يستدل لالختالف بين السياقين يف الشدة ما ذكره فاضل السامرائي يف
توجيه اختالف حريف العطـف يف قولـه :ﮁﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ...ﱨ [النمــــــل ،]56:وقولــــــه ﮁﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ...ﱨ [األعراف ]82:قال" :فىنت ترى أن مقام اإلنكار والتقريـع يف سـورة
النمل أشد منه يف سورة األعراف ،يدل على ذلك أمور منها:
 قولــه تعــالى يف األعــراف :ﭐﱩﯣ ﯤ ﯥﱨ [األعــراف ]81:ويف النمــل:ﱩﭐﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱨ [النمـــل ]55:بإدخــــال
همزة االستفهام الدالة على اإلنكار والتوبيخ.
 -قوله يف األعراف :ﭐﱩﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱨ [األعـراف ]81:ويف النمـل:ﭐﱩﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱨ [النمــل ]55:والوصــف بالجهــل فيــه زيــادة تقريــعز ألن نســبة
اإلنسان إلى اإلسراف أهون من نسـبته إلـى الجهـل ،فإنـك إذا قلـت لشـخص( :أنـت
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مسرف يف هذا األمر) كان أهون عليه من قولك( :أنت جاهل)"(.)1
وقد وفق ابن الزبير إلى توجيه آخـر الخـتالف الفاصـلتين اعتبـار اا لمناسـبة سـباق
اآليات حيث قال" :ولما كان قد تقدم ا األعراف من ذكر األمم المكذبين ذكر قـوم
نوح وهود وصالح وذكرت مرتكباهتم السيئة من معاندهتم للرسل وتكـذيبهم وسـوء
مراجعتهم وذلك مما يطلع عليـه مـن أتـى بعـدهم وقـد خـص بالـذكر مـن مرتكبـاهتم
أقبحها مما استوجبوا به العذاب وأخذ كل طائفة بذنبها قيل لقوم لوط  :إن هؤالء
المكذبين من قبلكم على سوء مرتكباهتم لم يسـبقوكم إلـى مـا أنـتم عليـه ...فناسـب
ذكر األمم المكذبين قبلهم تقريع هؤالء بكومم أول من فعل تلك الشناعة وأمم لـم
يسبقهم ...ولما لم يتقدم ا هذه السورة تفصيل أحوال األمم المكذبين وأخذهم...
عدل عن توبيخهم بما وبخوا حيث ذكر من كان قبلهم إلى ضرب آخر من التوبيخ لم
يكن نص عليه ا األعراف من بيان شنيع المرتكب ا فعلهم ،وأنه غير خاف ،فقيـل:
ﮁﯣ ﯤ ﯥﮀ [النمل ]54:أي أن مـن شـىن مـن لـه عقـل أو بصـر يبصـر علـى
المىخذ اآلخر أن يكتفى بعقله وإبصاره ا ميز ما يشنع.
ثــم قــد تقــدم ا هــذه الســورة قولــه ا قصــة موســى  :ﮁﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾
[النمــل ]13:أي بينــة واضــحة جحــدوا هبــا ،وهــذا أقــبح واضــحة أو مرئيــة مشــاهدة
باالبصار جحدوا هبا وهذا من أقبح مرتكب ،فلما تقدم هـذا ناسـبه ا قصـة لـوط 
قوله :ﮁﯣ ﯤ ﯥﮀ [النمل ]54:ولقبح هذا التنعامي ما أعقب بقوله بعد :ﱩﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱨ [النمل.)2("]55:
فعندما سبقت آية األعراف بتعداد لجرائم األمم السابقة وشناعاهتم ولم يكن منها
عمل قوم لوط ختمت بما يقبح فعلتهم بكونه غير مسبوق للعالمين ،ولمـا لـم تسـبق
( )1أســـرار البيـــان يف التنعبيـــر القـــرآينن ،الســـامرائي ،فاضـــل بـــن صـــالح ،دار عمـــار عمـــان ،ط2009 ،6م،
(ص.)204:
( )2مالك التىويل (.)207-206/1
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آية النمل بمثل ذلك التنعداد كان تقرير اا لشناعة الفعلة يف نفسها أمـا مـن الشـيوع أمـام
األعين دون منكر ،إذ لم تنفعهم المعاينة وهي أقـوى دلـيال يف إنكـار فعلـتهم كمـا لـم
يؤمن قوم موسى عليه سلم باآلية المبصرة على قوة دليل المعاينة فجحدوا هبا.
ثانيًا:
ﭧﭐﭨﭐ ﮁﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮀ [األعراف.]83:
ﭧﭐﭨﭐ ﮁﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮀ [النمل.)1(]57:
وأما ن
الشاهد الثاين يف اختالف الفاصلة ﮁﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮀ [األعـراف]83 :
يف األعراف ،و ﮁﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮀ [النمل ]57:يف النمـل فقـد عـرض صـاحب
درة التنزيل لهذا االختالف ،وذكر جوابا بناه على مـا المسـتند الـذي سـبقت اإلجابـة
عنــه حيــث قــال" :أن هــذه القصــة يف ســورة النمــل نازلــة قبــل القصــة التــي يف ســورة
األعراف بدليل اإلضمار واإل هار ،وإذا بنينا على هذا فـإن قولـه :ﮁﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﮀ [النمل ]57:أي :كتبنا عليها أن تكون من الباقين يف القرية الهالكين
مع أهلها ،فلما ذكر يف اآلية المنزلة أو ا
ال أحال يف الثانية على األولـى يف البيـان فقـال:
ﮁﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮀ [األعـراف ]83 :أي :يف تقــدير اهلل الــذي قــدره لهــا ،وأخــرب
فيما قبل عن حكمه عليها"(.)2
أي أنه جعل آية النمل تنصيصًا على تقدير اهلل تعالى الهالك على امرأة لوط .وآية
األعراف بيانًا لحكمها بنا اء على تقدير اهلل تعالى.
وقد أخـذ الكرمـاين بـرأي الخطيـب اإلسـكايف دون ذكـر مسـتند البنـاء حـين قـال:
" َق ْوله ﮁﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮀ [األعراف ]83 :يف هذه السورة ،ويف النمـل ﮁﭧ
( )1استثنيت موضع سورة الحجر قوله تعالى :ﭐﱩﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱨ [الحجـر،]60:
لخروجه عن شرط البحث وهو التنشابه التام يف مطلع اآلية.
( )2درة التنزيل وغرة التىويل (.)636/2
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ﭨ ﭩ ﭪﮀ [النمــل ]57:أي :كانــت يف علــم اهلل مــن الغــابرين ،فقــدرناها مــن
الغابرين ،وعلى وزن قول الخطيب قدرناها من الغابرين فصارت من الغابرين وكـان
بمعنى صار"(.)1
وهو مسلك صائب من الكرماين فهذا الوجه يؤخذ به بصرف الننظـر عـن المقدمـة
التي أوردها الخطيب.
فيقال إن الفاصلتين جمعت بين أطراف بيان حكم هذا اإلهـالك :ففـي آيـة النمـل تقـدير
اهلل تعالى كوما من الهالكين ،ويف آية األعـراف أورد حالهـا بنـاء علـى ذلـك التقـدير فكانـت
من الهالكين ،وال نسـتطيع أن نغفـل مـا قـرر سـابقا مـن سـياق المبالغـة يف التقريـع والتهديـد
وكمال القدرة يف النمل عنه يف األعراف يف تخصيص كل آية بفاصلتها ،فالتقدير هو األصـل
يف حصول الفعل ،وفيه إشارة إلى قدرة اهلل وحكمته وهيمنته.
وهذا أولى مما ذكره صاحب مالك التىويلز إذ جعل التنعبير بـ ﮁﭤﮀ [األعراف:
 ]83يف األعـــــــراف مناســـــــبًا إليجـــــــاز اإلضـــــــمار يف ﮁﭘ ﭙ ﭚﭛﮀ

[األعراف ،]82:والتنعبير بـ ﮁﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮀ [النمـل ]57:يف النمـل مناسـبًا
إلطنـــاب اإل هـــار ﮁﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ﴾ [النمـــل ]56:فقـــال " :والجـــواب أن
ﮁﭧﮀ [النمل ]57:معط من المعنى مـا يعطيـه ﮁﭤﮀ [األعـراف ]83 :مـن غيـر
فرق ألن المراد إلحاقها بالهالكين وإخراجهـا مـن النـاجين ...وأمـا وجـه اختصـاص
ﮁﭤﮀ [األعــــراف ]83 :ب يــــة األعــــراف فليناســــب إيجــــازا قولــــه :ﮁﭘﮀ
[األعــراف ]82:وقولــه ا النمــل ﮁﭧﮀ [النمــل ]57:ليناســب :ﮁ ﭙ ﭚ ﭛﮀ

[النمل.)2(]56:
( )1أسرار التكرار يف القرآن (ص )125 :وينظر :غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،النيسـابوري ،الحسـن بـن
محمد (ت 850هـ) تحقيق زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1416 ،1هـ.)280/3( ،
( )2مالك التىويل (.)326/2
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فــال يلمــح كبيــر فــرق بــين ﮁﭤﮀ [األعــراف ]83 :وﮁﭧﮀ [النمــل ]57:مــن
حيث اإليجاز وعدمه.
ثالثًا:
ﭧﭐﭨﭐﮁﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮀ

[األعراف.]84:
ﭧﭐﭨ ﮁ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮀ [الشعراء ،]173 :و[النمل.]58:
وقــد تقــرر أن مــن فوائــد اخــتالف الفاصــلة يف هــذا النــوع الجمــع بــين فائــدتين أو
حكمتين تنبئ كل فاصلة بإحداها ،يقول ابن عاشور" :وأما االختالف بين ﮁﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮀ [الشـــعراء ،]173 :وبـــين ﮁﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮀ

[األعراف ]84:فهما عربتان بحالهم تفرعتا على وصف ما حل هبم فوزعت العربتان
على اآليتين لئال يخلو تكرير القصة من فائدة"(.)1
ولكن ذلك ال يجيب عن وجه تخصـيص كـل آيـة بفاصـلتها مـع تمـام االتفـاق يف
المطلع ،وقد تصدى للجواب عـن ذلـك ابـن الزبيـر معتـربا للسـياق فقـال" :مـا وجـه
تعقيــب قولــه ا األعــراف :ﮁﭨ ﭩ ﭪﭫﮀ [األعــراف ]84:بقولــه :ﮁ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮀ [األعــراف ]84:ويف النمــل بقولــه :ﮁﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮀ [النمــل ]58:وهــل كــان يحســن العكــس؟ والجــواب أنــه لمــا تقــدم يف
األعراف قوله :ﭐﮁﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮀ [األعراف ]80:حصـل منـه أن
ارتكاهبم ما لم يسبق إليه غيرهم قد جمع إلى قبـيح الفحـش االجـرتام مـن حيـث لـم
يفعل تلك الفعلة الشنعاء من تقدمهم فىجمع إلـى الفحـش االجـرتام فىعقـب بقولـه:
ﮁﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮀ [األعــراف ]84:ولمــا تقــدم ا النمــل
قوله :ﭐﮁﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮀ [النمل ]54:حصل منـه تعنيـف وإنـذار
( )1التحرير والتنوير ()6/20
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لم يقع مثلـه ا األعـراف إذ لـيس موقـع قولـه :ﭐﮁﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮀ

[األعــراف ]80:يف اإلنــذار والتنعنيــف كموقــع تعــريفهم بعلمهــم هبــا وشــنعة معاينــة
بعضهم بعضا من ارتكاهبا ،فناسـب إنـذارهم هبـذا مـا أعقـب بـه مـن قولـه :ﮁﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮀ [النمل ]58:ولو أعقبت آية األعراف هبذا أو آية النمل بما أعقبت به آية
األعراف لم يكن متناسبًا فجاء كل على ما يجب ،واهلل أعلم"(.)1
وأضاف الكرماين ملحظًا آخر ،وهو التوافق النسقي بين طريقة التنعبير الجارية يف
ســـياق األعـــراف ،فقـــال" :قولـــه :ﮁﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﮀ [األعـــراف ]84:يف هـــذه الســـورة ،ويف غيرهـــا :ﮁﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮀ [الشعراء ،]173 :و[النمل ]58:ألن يف هذه السـورة وافـق مـا بعـده وهـو قولـه
ﭐﮁﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮀ [األعراف.)2("]103:
ولم نجد من المفسرين وأصحاب كتب المتشابه من تكلم يف بيـان تخصـيص آيـة
الشعراء بفاصلتها التي هي نظيرة آية النمل ،وهي قوله تعالى :ﮁﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮀ

[الشعراء ،]173 :و[النمـل ،]58:والننظـرة المتىملـة للسـورة الكريمـة هتـدينا إلـى أن
مادة النذارة واإلنذار والمنذرين كانت غالبة على سياقهاز فكل رسول أنذر قومه مـن
عذاب أليم إن لم يؤمنواز فكانت السورة بذلك مفصحة أن كل قوم أهلكوا قـد تقـدم
إنذارهم على أبلـغ وجـه ولـذا جـاء يف ختـام السـورة :ﭐﮁﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮀ [الشــــعراء ،]209-208:فــــىوثر التنعبيــــر بوســــمهم
الغالب ﮁ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮀ [الشعراء ،]173 :واهلل أعلم.
المثال السابع:
ﭧﭐﭨﭐ ﮁﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮀ

[البقرة.]252:
( )1مالك التىويل (.)210/1
( )2أسرار التكرار يف القرآن (ص.)124 :
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ﭧﭐﭨ ﭐﮁﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮀ [آل
عمران.]108:
لم أقف يف كتب المتشابه على إشارة الختصـاص كـل آيـة بفاصـلتها ،إال أن أهـل
التفسير قد دققوا يف أمر مناسبة كل فاصلة آليتها تبعًا لسياقها ،والمقـام الـذي وردت
فيه بما يؤذن بسبب االختالفز ف ية البقرة وردت يف سياق الحديث عن أحقية رسالة
النبي  ،وصدق نبوته إذ كيف عرف بما غرب من قصص إن لم يكن نبيًا ،وأنه واحـد
من سلسلة شريفة منيفة من الرسل الكرامز ولـذلك جـاء عقبهـا مباشـرة قولـه تعـالى:
ﮁﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﮀ [البقــــــرة،]253:
وأن من كان هذا شىنه فهو عليه البال فال تذهب نفسه على القوم حسرات ،فجـاءت
الفاصلة يف موضعها منبهة على تلك الحقائق بذكر عنوان الرسالة.
يقول الـرازي" :ثـم قـال :ﮁﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮀ [البقـرة ]252:وإنمـا ذكـر
هذا عقيب ما تقدم لوجوه أحدها :أنك أخربت عـن هـذه األقاصـيص مـن غيـر تعلـم
وال دراسة ،وذلك يـدل علـى أنـه عليـه الصـالة والسـالم إنمـا ذكرهـا وعرفهـا بسـبب
الوحي من اهلل تعالى وثانيها :أنك قد عرفت هبذه اآليات ما جرى على األنبياء  يف
ب ني إسرائيل من الخوف عليهم والرد لقولهم ،فال يعظمن عليك كفـر مـن كفـر بـك،
وخالف من خالف عليك ،ألنك مثلهم ،وإنمـا بعـث الكـل لتىديـة الرسـالة والمتثـال
األمــر علــى ســبيل االختيــار والتطــوع ،ال علــى ســبيل اإلكــراه ،فــال عتــب عليــك يف
خالفهم وكفرهم والوبال يف ذلك يرجع عليهم فيكون تسلية للرسـول  فيمـا يظهـر
مــن الكفــار والمنــافقين ،ويكــون قولــه :ﮁﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮀ [البقــرة]252:
كالتنبيه على ذلك"(.)1
( )1مفـاتيح الغيـب -التفسـير الكبيـر ،الـرازي ،محمــد بـن عمـر(606هــ) ،دار إحيـاء الـرتاث العربــي ،ط،3
1420هـ)521-520/6( ،ز وينظر :تفسير اآللوسي (.)565/1
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وأما آية آل عمران فسياقها يتحدث عن وجوب االعتصام بحبل اهلل تعـالى وعـدم
التفرق والتشرذم من بعد مجيء البيناتز لئال يرتد المؤمنون من بعد إيمـامم كفـار ااز
فيجمعون بين خسارة الـدنيا واآلخـرة بضـنك المعـا  ،وسـوء المنقلـب يف المعـاد،
وهذا الجزاء وإن مضوا إليـه فهـو ماكسـبته أيـديهم ﮁﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮀ [آل
عمران ]108:فاقتضى السياق أن تختم االية الكريمـة بتنزيـه اهلل تعـالى عـن إرادة إي
لــم ألي أحـــد مـــن الخلــق ،يقـــول اآللوســـي" :ﮁﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮀ [آل
عمران ]108:بىن يحلهم من العقاب ما ال يستحقونه عـدال أو ينقصـهم مـن الثـواب
عما استحقوه فضال ،والجملة مقررة لمضمون ما قبلها على أتم وجه"(.)1
ويفصــل رشــيد رضــا (1354هـــ) يف مناســبة الخــتم لســياق اآليــات حيــث يقــول:
"ﮁﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﮀ [آل عمران ،]108:أي باألمر الثابـت الحـق الـذي
ال مجال فيه للشكوك والشبهات ،وال لالحتماالت والتىويالت ،فال عذر ألمتـك إذا
اتبعت سنن من قبلها فتفرقت يف الدين وذهب فيه مذاهب وصارت شيعًا كل حـزب
بما لديهم فرحون ،وبخالف اآلخـرين مستمسـكون ،فمـا أمـروا يف هـذه اآليـات بمـا
أمــروا بــه مــن االعتصــام ووعــدوا علي ـه بــالفالح العظــيم ،وال مــوا عنــه مــن التفــرق
واالختالف وأوعدوا عليه بالعـذاب األلـيم إال ليكونـوا أمـة واحـدة متحـدة يف الـدين
متفقة يف المقاصد ،يعذر بعضهم بعضًا إذا فهم غير ما فهم مع المحافظـة علـى مـا ال
تختلف فيه األفهـام ،كوجـوب اال نتحـاد واالعتصـام ،وتوحيـد اهلل وتقـواه ،واجتنـاب
الفــــواحش والمنكــــرات ،ﮁﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮀ [آل عمــــران ]108:فيمــــا
يىمرهم به وينهاهم عنه ،وإنما يريد به هدايتهم إلى ما تكمل به فطرهتم ويـتم بـه نظـام
اجتماعهم ،فإذا هـم فسـقوا عـن أمـره وحـل هبـم الـبالء فإنمـا يكونـون هـم الظـالمين
ألنفسهم بتفرقهم واختالفهم ،وكذا بغير ذلك مـن الـذنوب االجتماعيـة .فـالكالم يف
( )1تفسير اآللوسي (.)243/2
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األمم وعقوبتها ،وال يمكن أن يحل هبا بالء إال بذنب فشا فيها فزحزحها عن صـراط
اهلل الــذي بينــه يف هــذه اآليــات وغيرهــا ﮁﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮀ [هود.)1("]102:
المثال الثامن:
ﭧﭐﭨ ﭐﮁﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮀ [األعـــــــــراف:
.]115
ﭧﭐﭨﭐ ﮁﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮀ [طه.]65:
عرض الخطيب اإلسكايف لهذا الموضع من االختالف لكنـه عللـه بمـا ال يخفـى
ضعفه ،وهو رعاية الفاصلة فقط ،فقال" :للسائل أن يسىل عـن اخـتالف المحكـي يف
الموضعين مع ذلك يف شيء واحد؟
والجواب أن يقال :إن المقصود معنى واحد ،فاختير يف سورة األعراف :ﮁﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮀ [األعراف ]115:ألن الفواصل قبله على هذا الوزان ،واختير
يف سورة طه :ﮁﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮀ [طه ]65:لذلك"(.)2
وسلك مسلكه يف االقتصار على التنعليل بالفاصلة صاحب مالك التىويل ،غير أنه
أضاف احتماالت ينفك عندها االعرتاض ،وهو اختالف هذا المحكي يف الفاصلتين
حيث قال" :وهنا سؤاالن :أحدهما أن كالم السحرة وتخييرهم يف اإللقاء على اهر
السياق كان يف موطن واحـد فمـا وجـه االخـتالف مـا ورد يف السـورتين؟ ،والثـاين مـا
وجه اختصاص كل من السورتين بما ورد فيها؟
( )1تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،محمد رشيد بن علي رضا (ت 1354هـ) ،الهيئة المصرية العامـة
للكتاب القاهرة ،د.ط1990،م.)45/4( ،
( )2درة التنزيل ()663/2ز وينظـر :أسـرار التكـرار يف القـرآن (ص)128 :ز بصـائر ذوي التمييـز يف لطـائف
الكتــاب العزيــز ،الفيــروز آبــادي ،محمــد بــن يعقــوب (ت 817هـــ) ،تحقيــق محمــد النجــار ،المجلــس
األعلى للشئون اإلسالمية  -لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة ،د.ط ،د.ت( ،ص.)154 :
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والجواب عـن األول :أن اليلـزم مـن اآليـة أن كـالم السـحرة هـذا كـان يف مـوطن
واحد بل لعله كان يف موطنين ،أو لعله قـد تكـرر مـنهم وإن كـان يف مـوطن واحـد ،أو
لعل بعضهم قال هذا وقـال بعضـهم هـذا ،أو لعـل المعنـى الـذي حكـى عـنهم تعطيـه
العبارتان ،وهذا أقرب شيء لمـا بـين اللغـات مـن اخـتالف المقاصـد عنـد المواضـع
األولــى ،أو قصــد اإللهــام علــى الخــالف يف ذلــك ،ومــع هــذه اإلمكانــات يســقط
االعرتاض رأسًا.
والجواب عن السؤال الثاين :أن كل واحدة من اآليتين جـرت علـى وفـق فواصـل
تلك السورة ور،وس آياهتا فالعكس ال يناسب بوجـه فوجـب اختصـاص كـل سـورة
بما ورد فيها"(.)1
والتقنع النفس بمتابعة اإلمامين الجليلين فيما ذهبا إليـه ،بـل إن االعـرتاض قـائم
ينتظر جوابًا؟ ما حكمة اختصاص كل آية بما ختمت به؟
ويحاول عبد الفتاح الشين أن يقرر عدم االقتصار على مراعاة الفاصلة ،وأن أمرا
معنويــًا هــو الــذي وقــف خلــف نظــم الكلــم يف الفاصــلتين ،مشــيرا إلــى أثــر تركيــب
الفاصلة يف الدن اللـة عـل المعنـى ،وهـو محسـن يف ذلـك إال أنـه يعـود إلـى التسـوية يف
سياق اآليتين ويف داللة الفاصلتين يف التنعبير عن هذا األمر المعنوي ،ولعله يلمح إلى
استخدام الكينونة يف الفاصلتين كما يفهم من ختمه ،حيـث يقـول" :ولكننـا إذا أمعنـا
الننظر ،ودققنا التنعبير وجدنا أن هناك معنى مقصود اا ،وغرضًا يلمح من اختالف هـذا
المحكي ،هو أن كال من اآليتين بوضعهما هذا الوضع الذي جاءت عليـه بلغـت مـن
السمو القولي غايته ،فكلتا اآليتين تشير إلى ما كان يرتدد يف نفـوس السـحرة ،ويلـوح
يف أفئدهتم من نشوة النصـر المرتقبـة ،واعتقـاد جـازم هبزيمـة موسـى وأخيـه ،وأنـه ال
يختلف عليهم الحال بالتقديم أو التىخير يف اإللقـاء ،لكـن رغبـتهم يف التقـديم كانـت
( )1مالك التىويل (.)307/1
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ــاهرة ،ومــن هنــا فقــد كــان تعبيــرهم يف كلتــا اآليتــين يتضــمن هــذا ...،ففــي ســورة
األعــراف ..أكــدوا كالمهــم بضــمير الفصــل ﮁﯚﮀ ،وإدخــال األلــف والــالم علــى
ﮁﯛ ﯜﮀ ،وما تفيده الجملة اإلسمية من اليقين بالنصر ،والثبـات علـى التقـدم،
وكــذلك يف ســورة طــه ...فكالمهــم يــوحي بــىمم كــانوا أحــرص النــاس علــى إلقــاء
سحرهم أوال ليفوزوا بالغلبة ،ويحظوا باألجر الموعود.
فإذا زدنا على ذلك المعنى المستكن ،والسر الخفي ،محافظة القرآن على رعايـة
الفاصلة يف كلتا السورتين ،حتى يطرد الننظم ،ويتكامل التناسب ،تبين لنا أن القرآن يف
قمة السمو يف التنعبير ،ولو جاء التنعبير "إما أن تلقـي وإمـا أن نلقـي" فـإن فيـه -فضـالا
عن عدم اطراد الننظم وتخالف الفاصلة -مـا يشـير إلـى عوامـل الشـك والقلـق الـذي
يساور السحرة من نتيجة إلقائهم السحر"(.)1
ولعلنا نصل إلى المعنى المستكن والسر الخفي -كما عرب الشين -بتدقيق الننظر
يف تركيــب الفاصــلتين واخــتالف التنعبيــر هبمــا أو ا
ال ،ثــم البنــاء علــى ذلــك يف التمــاس
الحكمة بالتنعبير المخصوص تبعا للسياق -واهلل الموفق:-
فقولــه تعــالى :ﮁﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮀ [األعــراف ]115:دل فيــه الــننظم
مفهومًا على رغبتهم العظيمة بالتقديم بل على حسـمهم التخييـر بـىوليتهم وقصـرها
عليهم بتعريف طريف اإلسناد ،واإلتيان بضـمير الفصـل المقـرر بـىن مـا بعـده خـرب اا ال
صفة ،المؤكد للضمير المتصل قبله ،باإلضافة إلى داللة الجملة اإلسمية على الثبات
والتمكن ،وكل هذا ينبئ أن تخييرهم كان صورياز إذ أرادوا األولية ألنفسهم خيار اا ال
ثاين لـه ،قـال ابـن عاشـور" :وقـد جـاءوا يف جـانبهم بكـالم يسـرتهب موسـى ويهـول
شىمم يف نفسه ،إذ اعتنوا بما يدل على ذواهتـم بزيـادة تقريـر الدن اللـة يف نفـس السـامع
( )1من أسرار التنعبير يف القرآن الكريم ،الفاصلة القرآن نية ص (.)118-117
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المعرب عنها يف حكاية كالمهم بتىكيد الضمير يف قوله :ﮁﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮀ

[األعراف.)1("]115:
وال يظهر ذلك الحصر والمبالغة يف التىكيد يف قوله تعالى :ﮁﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﮀ [طه ]65:إذ جاء نصا على أولية اإللقاء من جانبهم تخييرا بينهم وبينه ،وشـفع
بضرب من التىكيد وهو التنعبير عن االستقبال بالمضي بما يـؤذن تحقـق وقوعـه لكنـه
اليفيد الحسم بالحصر كما يف األعراف.
ثم ننظر يف سياق تىييد كل آية لما اختصت بهز لنجد أن سياق آية األعراف يسجل
وثوق السحرة بغلبتهم واعتدادهم بىنفسهم ،وال أدل على ذلك من طلبهم األجر من
فرعون ،والتنعبير عن الغلبة بالننظم ذاته من التنعبير بالجملة اإلسمية ،وتعريف الخرب،
والتوســط يضــمير الفصــل للتىكيــد ﮁﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮀ [األعــراف،]113:
وكذلك بثقة فرعـون هبـم الـذي لـم يكتـف بوعـدهم بإنجـاز مـا طلبـوه مـن أجـر ،بـل
بــالحظوة والتقريــب ﮁﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮀ [األعــراف ،]114:فناســب
ذلك طلبهم المؤكد بىولية اإللقاء مسارعة يف حسم النزال ،واغتنام األجر.
وال يسجل هذا االعتداد واالعتزاز يف طه ،بل يفصح سياق السورة عن اضطراب
دواخلهم ومنازعتهم يف أمرهم وتشاوروهم يف أمر هذا الذي يريد أن يخرجهم من
أرضهم ويزيل ملكهم فليجمعوا أمرهم ،وبتجلدوا أمام عدوهم ويظهرون استعالء
ال علو اا حقيقة بطلب أن تكون أولية اإللقاء لهم ،قال تعالى :ﮁﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮀ [طه ،]65-62:وبذلك كانت كل فاصلة الئقة يف
السياق الذي وردت فيه ،واهلل أعلم بىسرار كتابه.
( )1التحرير والتنوير (.)47/9
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المثال التاسع:
ﭧﭐﭨﭐﱩﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﱨ [مريم.]37 :
ﭧﭐﭨﭐﱩﭐﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱨ

[الزخرف.]65 :
وقف اإلسكايف عند اختالف لفظي ﱩﯿﱨ [مـريم ]37 :وﮁﮋﮀ [الزخـرف:
 ]65ولم يعرض الختالف تتمة جملة الفاصلة ،فقال مبينًا أن التسجيل بالصفة كـان
باعتبــار الجــرم وجوانــب شــريته" :للســائل أن يســىل فيقــول :هــل يف اخــتالف لفظــي
ﱩﯿﱨ [مـــريم ]37 :وﮁﮋﮀ [الزخـــرف ]65 :يف اآليتـــين مـــا يخـــص أحـــدهما
بمكانه ،واآلخر بالموضع الذي جاء فيه.
وتوعد من أثبت هلل تعالى ولد اا
قصة عيسى 
ن
والجواب أن يقال :كلتا اآليتين يف ن
لقولــه تعــالى يف ســورة مـــريم :ﱩﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﮀ [مــــريم ،]35:وقــــال يف ســــورة الزخــــرف :ﱩﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ...ﭐﱨ [الزخــــرف ]63:إلــــى قولــــه:
ﱩﮉ ﮊ ﮋ...ﱨ [الزخرف ]65 :والكفر أعظم من الظلم وإن كان كل كـافر
المًا لنفسـه ،فلمـ نا قـالوا يف عيسـى  إنـه ابـن اهلل كفـروا .بـذلك و لمـوا أنفسـهم
فىخرب اهلل تعالى عنهم يف القصة التي شرح فيهـا ابتـداء أمـره بالوصـف الـذي يتضـمن
لفظ أكرب الذنوب ،وهو الكفر.
فصـله يف األولـى وصـفهم بالوصـف الـذي يـدل
ولم نا أجمل يف السورة الثانيـة مـا ن
حرموا أنفسهم مـا ُعرضـوا لـه مـن الثـواب ،وأوجبـوا عليهـا ألـيم العـذاب،
على أمم ن
فبذلك لموها ،أعني بالكفر الـذي كـان مـنهم لمـ نا دعـوا للـرحمن ولـد اا ،تقـدس اهلل
تعالى عنه"(.)1
( )1درة التنزيل ()886-885/1
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وأما ابن الزبيـر الغرنـاطي فقـد وقـف عنـد السـؤالين يف هـاتين اآليتـين للسـائل أن
يســىل عنهمــا :قولــه :ﱩﯽ ﯾ ﯿﱨ [مــريم ]37 :وقولــه يف األخــرى :ﱩ ﮊ

ﮋﱨ [الزخرف ]65 :وما وجه تخصيص كل آية منهمـا بمـا ورد فيهـا ،وعـن قولـه
يف األولى :ﱩﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱨ [مـريم ]37 :ويف الثانيـة :ﱩﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱨ

[الزخرف]65 :؟ فهذان سؤاالن.
وأجاب عن السؤال األول بنحو ما أجاب به الخطيب اإلسكايف مضـيفًا لفتـة مـن
سياق سورة الزخرف ،وهو ن
أن اهلل سبحانه وتعالى وسم الكفار بالظلم يف قوله تعالى:
ﱩﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱨ [الزخــرف ،]39:فناســب
ذلــك التنعبيــر بقولــه تعــالى :ﱩﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱨ [الزخــرف:
.)1(]65
وأما السؤال الثاين :وهو الحكمـة يف اخـتالف التنعبيـر يف سـورة مـريم بقولـه :ﱩﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱨ ويف ســورة الزخــرف بقولــه :ﱩ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱨ [الزخــرف:
]65ز فيــرى ابــن الزبيــر الغرنــاطي ن
أن هــذا االخــتالف ناشــئ عــن اخــتالف المــوقفين
يوم القيامة.
أمــا الموقــف األول فهــو موقــف شــهود ذلــك اليــوم الفاضــح لهــم علــى ر،وس
األشـــهاد وفيـــه قـــال تعـــالى :ﱩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮀ [هـــود:
 ،]103وفيــه يقــول األشــهاد :ﱩﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﮀ [هود.]18:وأما الموقف الثاين فهو حصول العذاب األليم بعد شهود الموقف
العظــيم ،قــال ابــن الزبيــر" :ثــم قــال ﱩﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱨ [الزخــرف ،]65 :فــذكر
العذاب المعقب به ذلك اليوم المشهود ،ووصف اليوم باإليالم وإن كان المؤلم إنما
( )1ينظر مالك التىويل ()327-326/2
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هو العذاب مبالغة يف شدة اإليـالم مـن عـذاب ذلـك اليـوم ،كمـا قـالوا :مـارك صـائم
وليلك قائم ،وهذا العذاب ثان عن قيامهم يف ذلك المشهود وسوء حالهم فيه ،وجاء
ذلك على الرتتيب الـذي اسـتقر عليـه الكتـاب العزيـز ،فـذكر يف المتقـدم مـن اآليتـين
المتقدم وجود اا من حالهم األخراوي ،ويف اآلية الثانية ترتيب مـا هـو ثـان عـن ذلـك،
وجاء كل على ما يجب ويناسب ،واهلل أعلم"(.)1
المثال العاشر:
ﭧﭐﭨﭐ ﮁﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛﮀ

[فصلت.]46:
ﭧﭐﭨﭐ ﮁﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮀ

[الجاثية.]15:
عــرض الزركشــي يف برهانــه و-تبعــه الســيوطي يف اإلتقــان ومعــرتك األقــران-
للحكمة من اختالف فاصلة اآليتين الكريمتين مع أن المتحـدث عنـه واحـد اا مراعيـًا
سباق اآليات ،فقال" :وحكمة فاصـلة األولـى أن قبلهـا :ﮁﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱦ [الجاثية ]14:فناسب الختـام بفاصـلة
البعث ألن قبله وصفهم بإنكاره ،وأما األخرى فالختام هبا مناسـب أي ألنـه ال يضـيع
عمالا صالحًا وال يزيد على من عمـل شـيئًا"( ،)2أي أن "اآليـة الثانيـة ناسـب ختمهـا
معناها :من جزاء كل بما يستحق"(.)3
ولم يرتض صاحب كتاب الدن الالت المعنو نية لفواصل اآليات القرآن نية هذا
( )1مالك التىويل ()327/2
( )2الربهــان يف علــوم القــرآن ()87/1ز وينظــر :اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،الســيوطي ()274/2ز معــرتك
األقــران ،الســيوطي ( ،)35/1مــن أســرار التنعبيــر يف القــرآن ،الفاصــلة القرآن نيــة ،عبــد الفتــاح الشــين
(ص.)21:
( )3من بالغة القرآن ،أحمد بدوي (ص)71:

283

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

التوجيه حيث قال "قلت :هذا الجواب ليس قويًا ،ألن اآلية األولى أيضا سبقها ما
يفيد وقوع الشك منهم يف القضاء يوم الفصل الذي هو يوم البعث ،قال تعالى :ﮁﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮀ [فصلت.]45:
والذي يظهر للباحث يف الجواب عن هذا االختالف :أن سورة فصلت لمقصدها
نظر كبير إلى الرحمة ،فناسب هذا بيان أن اهلل تعالى ال يظلم أحـدا مـن عبيـده ،وجـاء
ذلك بصيغة دالة على كمال عدله ،وال شك أن هذا من رحمته تعالى وفضله.
وأمـا سـورة الجاثيـة ،فلمـا كـان مــن مقصـودها ،وممـا هتـدف إليـه :إثبـات البعــث
واليوم اآلخر ،بصور مختلفة يف عرض هذا اإلثبات ،ناسـبه -واهلل أعلـم -ختـام هـذه
اآلية الكريمة -التي تتلخص فيها أعمال ذلك اليوم الـذي هـو البعـث ،والـذي غايتـه
القضاء فيه بين العباد ،وتمييز الصالحين من الطالحين -بما ختمت به"(.)1
ويظهر من ختم الباحث أنه يتفق مع الزركشي ومن تبعه يف توجيه فاصـلة الجاثيـة
لمناسبة سياق البعث ،مضيفًا ما يقوي ذلك بىن إثبات البعث ال يسـتفاد مـن السـباق
فقط بل هو من أهم مقاصد السورة الكريمة.
وعليــه فإنــه يخــالف يف توجيــه آيــة فصــلت وأنــه ال اعتمــاد علــى الســباق ،فــذكر
التشكيك يف أمر البعث كان سابقا لآلية أيضًا ،فلم لم تختم بما ختمت به الجاثية ،ثم
اجتهد يف أن ذلك راجع إلى مقصد الرحمة يف هذه السورة التي مـن مقتضـياته كمـال
العدل يف الحساب.
وأما السباق بإنكار البعث فمتسق مع اآلية بعدها فذكر الجزاء ومحله الملـزوم ال
ينفكان ،والسبق به أغنى عن ذكره يف اآلية محل الننظـر ،كمـا اكتفـي بالتنعقيـب بعـدها
بــذكر الســاعة كمــا ســيظهر ،ولعــل األمــر يف فصــلت ألصــق يف بيــان كمــال القــدرة
ومقتضياهتا من العدل والحكمة منه إلى الرحمة ،وما بث آيات إثبات القدرة وانفراده
( )1جمال أبو حسان (ص)457-456 :

284

تدبرية)
اتّحاد المطلع واختل الفاصلة (دراسة
ّ

خلود "محمد أمين" محمود الحوارا

باأللهية جل وعز يف هذه السورة الكريمة إال دليل على ذلك.
والمتىمل يف مبنى السورتين ومقاصدهما يجد أن كالهما مكيتان من الحواميم
يتفقان يف إثبات أصول العقيدة وهي الوحدانية ،والرسالة والوحي ،والبعث
والجزاء ،فكالهما تحدثتا عن الجزاء وملزومه وهو وجود يوم ينتصف فيه المظلوم
من المه ،ويحاسب المسيء ويجازى المحسن ،إال أن سورة الجاثية باسمها
المشير إلى جثو الخالئق من أهوال ذلك اليوم ،وبمبناها الذي يرسخ اإليمان بالبعث
والجزاء بذكر مشاهد القيامة وحال المشككين بوقوعه ،وبيان أن سبب اجرتاح
السيئات هو عدم اإليمان بذلك اليوم ،أحكمت عرض هذا المقصد ،وإن شئت
فاقرأ :ﮁﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮀ [الجاثية-24:
 ،]26فكان ختم اآلية محل الن نظر بـ ﮁ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮀ متسقا مع هذا المقصد
األصيل ،وذكر الرجوع يف ذلك اليوم يلزم الجزاء تحقيقًا للعدل.
وأما سورة فصلت بما ينبئ اسمها ومبناها فقد أفاضت يف الحديث عن القرآن
وإحكامه ،وموقف المشركين منه قوال وعمال وما اختلفوا فيه ،وما اجرتحوا من
سيئات مما يقتضي جزاءهم ،وتحقيق العدل إذ كيف تتساوى ماية المجرم
والمحسن ،ويلزم عليه وجود يوم يحاسب فيه الناس ،فانتظم مع ذلك الختم
بالفاصلة :ﮁﰗ ﰘ ﰙ ﰚﮀ ،فقدم الحديث بما يؤكد إقامة العدل بىعظم
حقائقه وهو انتفاء الظلم عن اهلل ،وعقب بمقام ذلك يف يوم القيامة ،وما يبين عن
كمال القدرة ومقتضياهتا من العدل والحكمة ،قال :ﱧﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱦ [فصلت ،]47 :واهلل أعلى وأعلم.
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املطلب الثاني :اآليات اليت اختلفت فاصلتها مبفرد
المثال األول:
ﭧﭐﭨﭐﱩ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱨ [المؤمنـــون ،]82:و[الصـــافات:
 ،]16و[الواقعة.]47:
ﭧﭐﭨﭐﱩﭐ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱨ [الصافات.]53:
وقـــد أجـــاب الخطيـــب اإلســـكايف -وتبعـــه الكرمـــاين وابـــن جماعـــة (733هــــ)
والفيروزآبادي ( )1عن اختالف فاصلتي الصافات -قال" :للسائل أن يسىل عن قوله:
ﱩﯕ ﯖﱨ [الصــافات ]16:أو ا
ال ،وفيمــا بعــده :ﱩﭜ ﭝﱨ [الصــافات،]53:
ولماذا اختلفا يف المكانين ،وإن كانا فيما يراد من تحقيق اإلحياء بعد الموت سواء؟
ُ
والمبعـوث
والجواب أن يقال :إن األول حكاية ما قاله الكفار مـن إنكـار البعـث،
هو الذي يب َعث من قربه ويحيا بعد موته ،والمدين هو المجازى بمـا كـان مـن كسـبه،
والبعث قبل الجزاء ،وهو يف َعل من أجله .وحكاية اآلخر الذي قال :ﱩﭛ ﭜ ﭝﱨ

[الصافات ]53:إنما هي عند حصوله ا النار ،وهو الجزاء الذي أنكره لقوله تعـالى:
ﱩﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱨ [الصــــــافات ،]55-54:فهــــــذا
المؤمن الذي حكى اهلل تعالى عنه قوله ،وأنه أخرب عن قرينه ا الدنيا بىنه كان ينكر أن
يحيى ويدان بما صنع ،هو الذي إذا رآه ا َسـواء الجحـيم :ﱩﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱨ [الصافات.)2("]57-56:
وهنا يقرر الخطيب أن اختالف الفاصلتين الختالف القائلين وترتيـب المقـامينز
( )1ينظر على الرتتيب :أسرار التكرار يف القرآن (ص)212 :ز كشـف المعـاين يف المتشـابه مـن المثـاين ،ابـن
جماعــة ،محمــد بــن إبــراهيم (ت 733هـــ) ،تحقيــق عبــد الجــواد خلــف ،دار الوفــاء ،المنصــورة ،ط،1
1990م( ،ص)307 :ز بصائر ذوي التمييز (.)394/1
( )2درة التنزيل (.)1090-1089/1
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فاألولى يف الدنيا حكاية ألقوال منكري البعث ،والثانيـة يف اآلخـرة وحصـول الجـزاء
يف الحجــيم حيــث يــدان صــاحب القــبح بقبحــه خســار اا مبينــًا حكايــة لقــول القــرين
الصــالح ،مثبــت لمــدعاه يف حصــول الحســاب ،مــوبخ لمــن أنكــره وأنكــر ملزومــه
وهو البعث.
ويضاف إلى ذلك مراعاة سياق اآليات كما رأى ابن الزبير الغرنـاطي حيـث قـال:
"أن الموضع األول لم يتقدمـه شـيء يوجـد عـدولهم عـن التنعبيـر عـن معتقـاداهتم يف
إنكار اإلحياء بعد الموت فـورد علـى مـا يطـابق معتقـادهم ،وأمـا اآليـة األخـرى فقـد
تمهد قبلها ذكر الجـزاء األخـراوي وذكـر السـؤال ،فـىول ذلـك ذكـر مـا يقـال لهـم إذا
حشروا قال تعالى :ﱩﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊﱨ [الصافات ،]24:وقول بعد :ﱩﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱨ [الصــافات ،]39:وقولــه بعــد :ﱩﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱨ
[الصـافات ،]27 :وهـذا يف األخـرة إلـى قولــه :ﱩﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭑﱨ

[الصــافات ...،]52-51:ويف طــي قــولهم :ﱩﭛ ﭜ ﭝﱨ [الصــافات ]53:إنكــار
للبعث إلنكارهم ما ينبني عليه ويرتتب بعده من الجزاء ،وقد تقدم ذكر الجزاء فناسبه
ذكر تعجبهم منكرين وقوعه ،ولم يكن ليحسن وقوع ﱩﭜ ﭝﱨ [الصـافات]53:
يف اآلية األولـى إذا كـان يكـون هنـاك غيـر مفصـح بإنكـارهم البعـث وال ورد قبلـه مـا
يستدعيه ،فجاء كل على ما يجب ويناسبه ،واهلل أعلم"(.)1
ويبقــــى الجــــواب عــــن اآليتــــين النظيــــرتين بخــــتم الفاصــــلة ﱩﯔ ﯕ ﮣﱨ

[المؤمنون ،]82:و[الواقعة ]47:وهما آيتا المؤمنون والواقعة.
فىما آية المؤمنون فوردت يف سياق الحـديث عـن إنكـار المشـركين لرسـالة النبـي
 ،والقرآن الذي جاء به ،ومن أهم ما جاء به البعث والنشور الذي تسـتدل لـه آيـات
(المؤمنـــون) بقـــدرة اهلل تعـــالى علـــى النشـــىة األولـــى والتصـــرف المطلـــق يف خلـــق
( )1مالك التىويل (.)411-410/2
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السماوات واألرض وأن بيده سبحانه ملكوت كل شيء.
فهم يرون البعث والنشور من جملة أساطير األولين ،أي :خرافاهتم المسطورة يف
كتبهم ،كما قال قائلهم:
حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو

()1

قال تعالى :ﱩﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱨ

[المؤمنون.]83-81 :
وأما سياق آية الواقعة فهو يف تعداد جرائم المشركين التي استحقوا هبا أن يكونـوا
مــن أصــحاب الشــمالز وأول ذلــك إصــرارهم علــى الحنــث العظــيم ،وإنكــارهم
للبعث والنشور.
المثال الثاين:
ﭧﭐﭨﭐﱩﭐ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﱨ [النور.]10:
ﭧﭐﭨﭐﭐﱩﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱨ [النور.]20:
وقد عـرض الخطيـب اإلسـكايف الحكمـة يف هـذا االخـتالف ،فقـال" :للسـائل أن
يســىل عــن خــاتمتي العشــرين واختالفهمــا بقولــه يف األولــى :ﱩﰉ ﰊ ﰋﱨ

[النور ]10:ويف الثانية :ﭐﱩﰐ ﰑ ﰒﱨ [النور ]20:مـع حـذف جـواب (لـوال) يف
اآليتين .والجواب أن يقال :لما ذكـر يف أول السـورة حـدن الزنـا والقـذف وخـتم ذلـك
بقذف الرجـل امرأتـه ،والحكـم فيـه اعتـدن علـيهم بـىن أمهلهـم ليتوبـوا ولـم يعـاجلهم
بالعقوبة على مـا قـارفوا ،فقـال :ﱩﭐ ﰂ ﰃ ﰄ...ﱨ [النـور ]10:فإننـه يرجـع بـه لمـن
لعجـل إهالككـم ،ورمـى بكـم إلـى العقـاب
رجع إليه ،وأن مـن تـاب تـاب اهلل عليـه ،ن
(َ )1قا َلــه َأ ُبــو ن ـواس ينظــر :الش ع و لالش ع وا  ،ابــن قتيبــة ،عبــد اهلل بــن مســلم (ت 276هـــ) ،دار الحــديث،
القاهرة ،د.ط1432 ،هـ.)697/2( .
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الدائم ،والعذاب الواصب ،...فهذا معنى قوله:ﭐﱩﭐ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﱨ [النور ،]10:ومعنى ﱩﰊ ﰋ ﱨ [النور :]10:أن أفعاله مبنية على
الحكمة ،ومـن الحكمـة أن ال يعاجـل ن
كـل مـذنب بعقوبتـه عنـد وقـوع خطيئتـه .وأمـا
خاتمــة العشــرين بقولــه :ﱩﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﱨ [النــور ]20:فــإن معنــاه:
ويـر،ف
ور ِح َمكم ،وقد أجـرى حكمـه بـىن يـرحم أمثـالكم
َ
لوال أن اهلل أنعم عليكمَ ،
بكــم عنــد هــذا الــذنب الكبيــر واإلفــك العظــيم ،فهــذا موضــع الرحمــة لمــا تخـ نـولهم
بالموعظـــة فقـــال :ﱩﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱨ [النـــور ،]17:واألول
مطلق غير محصور على قوم بىعيامم ،وإننما المراد َمن فعل ذلك منكم فحكمه كذا،
وحدن ه كذا يف الدنيا ،وعذاب دائم يف األخرى .ومخاطبـة أهـل اإلفـك ألقـوام مع نينـين
أكرب لعظم ذنـبهم ،وأمـم لـم يهلكـوا لرأفتـه هبـم ،فكـان كـل موضـع مـن الموضـعين
اختص به من اآليتين"(.)1
مقتضيا لما
ن
وقريــب منــه قــول ابــن الزبيــر الغرنــاطي" :إن اآليــة األولــى لمــا اتبنــت علــى آيــة
الــتالعن ،وفيهــا مــن الســرت علــى المســلمين ممــن امــتحن بتلــك البليــة ،ومــن إخفــاء
الحكمة يف حكم التالعن وشرعيته على ما استقر عليه أمره ،مما يعجز عن فهمه كـل
معترب ،أعقبت بالصفتين المناسبتين لما ذكرنا مما هـو غيـر خـاف فقيـل :ﱩﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋﱨ [النور ،]10:ولما تقدم قبل اآلية الثانيـة قولـه تعـالى:ﭐﱩﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﱨ [النور ،]19:وجرى بظاهر هذه اآلية من الوعيـد مـا يشـتد خـوف كـل مـؤمن منـه،
أعقب ذلك بصـفتين مبقيتـين رجـاء المـؤمنين ،ومشـعرتين بـىن هـذا العـذاب أن نفـذ
الوعيد به ليس الخلود يف النار ،وما لم يكن مـن فاعـل ذلـك كفـر باعتقـاد حليـة تلـك
المعصية أو التكذيب بالوعيد أو التلبس بما هو كفر ،وأنه إذا لم يكـن شـيء مـن هـذا
( )1درة التنزيل ()953 -951/1
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فــال قــاطع عــن التوبــة ،فقــال :ﭐﱩﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱨ [النــور ،]20:فقــد وضــح أن
ورود كــل مــن هــذه الصــفات المعطوفــة علــى مــا يجــب ويناســب ،وأن العكــس ال
يناسب ،واهلل أعلم"(.)1
وأضاف صاحب المثل السائر لفتة جميلة متصلة باآلية األولىز وهو أن المعهود
يف القرآن الكريم أن تكون الفاصلة :ﭐﱩﭲ ﭳ ﭴﱨ [النـور ]20:ولكنهـا جـاءت يف
آية النور بلفظ :ﱩﰉ ﰊ ﰋ ﱨ [النور.]10:
ويجيب عـن هـذا بقولـه" :فإنـه قـد وردت الفاصـلة يف غيـر هـذا الموضـع بتـواب
رحيم ،ويظـن الظـان أن هـذا كـذلك ،ويقـول إن التوبـة مـع الرحمـة ال مـع الحكمـة،
وليس كما يظن ،بل الفاصلة بتواب حكيم أولى من تـواب رحـيمز ألن اهلل  حكـم
بالتالعن على الصورة التي أمر هبا ،وأراد بذلك سرت هذه الفاحشة على عباده ،وذلك
حكمة منه ،ففصلت اآلية الواردة يف آخر اآليات بـ ﱩﰉ ﰊ ﰋ ﱨ [النـور،]10:
فجمع فيها بين التوبة المرجوة من صـاحب المعصـية وبـين الحكمـة يف سـرتها علـى
تلك الصورة"(.)2
وإذا كــان كــل مــن الخطيــب اإلســكايف وابــن الزبيــر الغرنــاطي يــرى الحكمــة يف
اختالف الفاصلة يف اآلية الثانية نوعًا من التخفيف ،فإن ابن جماعة يـرى فيهـا نوعـًا
مــن التشــديد الالئــق بعظــم حادثــة اإلفــك ،حيــث قــال" :وأمــا الثانيــة :فقولــه تعــالى:
ﱩﰐ ﰑ ﰒﱨ [النور ]20:ذكره بعـد مـا وقـع بـه أصـحاب اإلفـك فبـين أنـه لـوال
رأفته ورحمته لعاجلهم بالعقوبة على عظيم ما أتـوه مـن اإلفـك ،ولـذلك قـال تعـالى
فيما تقدمه :ﱩﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱨ [النور.)3(]14:
( )1مالك التىويل (.)372/2
( )2المثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر ،بــن األثيــر ،نصــر اهلل بــن محمــد (ت 637ه) ،تحقيــق أحمــد
الحـــويف ،دار مضـــة مصـــر ،د.ط ،د.ت .)165/3( ،وينظـــر :اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن ،الســـيوطي
(.)352/3
( )3كشف المعاين (ص.)271 :
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وكذلك رأى الطيبي ،واستدل على ذلك بىنه قد تكرر يف سـياق قصـة اإلفـك ذكـر
فضل اهلل تعالى ثالث مرات ،فيقـول" :وجعـل الفاصـلة هنالـك ﱩﰉ ﰊ ﰋﱨ

[النــور ]10:وهاهنــا ﭐﱩﰐ ﰑ ﰒﱨ [النــور ]20:تنبيهــًا علــى أن هــذا أعظــم مــن
ذلك ،وأن هذا مما ال يرفع بالتوبة ،لكن بمحض رحمتـه ورأفتـه ،ولهـذا كـرر ﱩﭐ ﰂ

ﰃ ﰄﱨ [النــور ]20 ،14 ،10:يف حــديث اإلفــك مــرار اا ثالثــًا ،وكمــا جعــل ذلــك
خاتم اة لتلك اآليات جعله مفتتحًا لهذه العظيمة .ويمكن أن يحمل قـول ابـن عبـاس
على هذا المعنى ،وهو :من أذنب ذنبًا ،ثم تاب منه قبل وتوبته ،إال من خاض يف أمنا
عائشة رضي اهلل تعالى عنها"(.)1
وإلى تعليلهما مال صاحب التحرير والتنوير ،فقـال" :وقـد ذكـر يف المـرة األولـى
وصف اهلل بىنه ﱩﰉ ﰊ ﰋﱨ [النور ]10:للمناسبة المتقدمة ( ،)2وذكر هنـا بىنـه
ﭐﱩﰐ ﰑ ﰒﱨ [النور]20:ز ألن هذا التنبيه الذي تضمنه التذييل فيه انتشال لألمة
من اضطراب عظيم يف أخالقها وآداهبـا ،وانفصـام عـرى وحـدهتا ،فىنقـذها مـن ذلـك
رأفة ورحمة آلحادها وجماعتها ،وحفظًا ألواصرها .وذكر وصـف الرأفـة والرحمـة
هنا ألنه قد تقدمه إنقاذه إياهم من سوء محبة أن تشيع الفاحشة يف الـذين آمنـوا ،تلـك
المحبة التي انطوت عليها ضمائر المنافقين كان إنقاذ المؤمنين مـن التخلـق هبـا رأفـة
هبم من العذاب ورحمة لهم بثواب المتاب"(.)3
ولعل ما رجحه كل من ابـن جماعـة والطيبـي وابـن عاشـور يف هـذا الموضـع مـن
( )1حاشية الطيبي على الكشاف (.)43/11
( )2وهو قوله يف حكمة الخـتم يف اآليـة األولـى أنـه" :تـذييل لمـا مـر مـن األحكـام العظيمـة المشـتملة علـى
التفضل من اهلل والرحمة منه ،والمؤذنة بىنـه تـواب علـى مـن تـاب مـن عبـاده ،والمنبئـة بكمـال حكمتـه
تعالى إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه وكف بعض الناس عن بعض فلما دخلت تلك األحكام
تحت كلي هذه الصفات كان ذكـر الصـفات تـذييالا" التحريـر والتنـوير ( ،)168/18وهـو مـا يتفـق مـع
أصحاب كتب المتشابه.
( )3التحرير والتنوير (.)186/18
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االختالف أقرب للصوابز فهو أوفق بسـياق قصـة اإلفـك ومـا ورد فيهـا مـن تشـديد
وتعظيم ،واهلل أعلم.
المثال الثالث:
ﭧﭐﭨﭐﱩﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱨ [األعراف.]111:
ﭧﭐﭨﭐﱩﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱨ [الشعراء.]36:
وقــد أجــاب الخطيــب اإلســكايف عــن اخــتالف اللفظتــين يف جملتــي الفاصــلة
المتنحدة مع ا نتحاد مطلعها؟
"أن يقال :اللفظتان نظيرتان ،تستعمل إحداهما مكان األخـرى ،وقـد جـاء :بعـث
الرسـول ،وأرســله معـا ،إال أن أرســل يخــتص بمـا ال يخــتص بـه بعــث ألن البعــث ال
ن
يتضمن ترتيبًا ،واإلرسال أصله :تنفيذ من فوق إلى أسفل.
وأرسل يف سورة األعراف حكاية قول العامة للمأل المؤدين كالم فرعـون إلـيهم،
فلمــا تعــالى علــيهم ولــم يخــاطبهم بنفســه كــان قــولهم يف جــواب مــا اســتىمرهم فيــه
واستشــارهم يف فعلــه علــى الرتتيــب الــذي رتــب لهــم يف الخطــاب ،فكانــت الحكايــة
باللفظ الـذي يفخـم بـه المخاطـب ،كمـا فخـم يف تحميلـه مـأله أن يـؤدوا كالمـه إلـى
من دونه.
ولما تناولت الحكاية يف سورة الشعراء ما تواله فرعون بنفسـه مـن مخاطبـة قومـه
بإســــقاط الحجــــاب بيــــنهم وبينــــه ،وتســــوية قــــدره ،لقولــــه :ﱩﯣ ﯤ ﯥ...ﱨ

[الشــعراء ]34:كــان هــذا الموضــع مخالفــا للموضــع األول يف مقتضــى الحــال مــن
التفخــــيم ،فخــــص بــــاللفظ الــــذي لــــيس فيــــه مــــا يف األول مــــن التنعظــــيم ،وهــــو
قوله :ابعث"(.)1
وتعليــق الخطيــب اإلســكايف هنــا مؤســس علــى نظــرة متىملــة يف ســياق اآليتــين
( )1درة التنزيل (.)655-654/2
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الكريمتين ،فلما كان الخطاب صـادر اا ابتـدا اء مـن المـأل إلـى فرعـون اسـتعمل اللفـظ
الذي فيه ترتيب من فوق إلى أسفل وهو (أرسل).
فلما بسط فرعون لهم الخطـاب يف سـياق سـورة الشـعراء وأسـقط الحجـاب بينـه
وبينهم ذكر اللفظ (وابعث) .وأما ابن الزبير الغرناطي فقـد كانـت لـه نظـرة أخـرى يف
تعليل االختالف بين اآليتين ،إذ قال" :فالجواب عنه مبنى على الرتتيب الذى اسـتقر
عليه المصحف فنقـول" :إن أرسـل أخـص ا بـاب اإلرسـال مـن البعـثز إذ ال يقـال
أرسل إال فيما كان توجيهًا فيه معنى االنتقال حقيقة أو مجاز اا ،أما بعث فىوسعز فإنـه
يقع بمعنى اإلرسال ،وبمعنى اإلحياء ،ومنه البعث األخروي ،ففيه اشرتاك ،فلما كان
اإلرسال أخص وقع اإلخبار به أو ا
ال ،ثم وقـع ثانيـًا بالبعـثز تنويعـًا للعبـارة ،وعلـى
الرتتيب ا موضع اللفظ المطرد من القرآن وال يمكن على ما تقرر من ذلك العكس،
مـر بيانـه ،واالطـراد واضـح
ونظير هذا مما تقدم تبع واتبع ويـذبحون ويقتلـون ،وقـد ن
شاهد يف هذا"(.)1
ولعل ما قاله الخطيب اإلسكايف أوفق ألن ما قاله ابن الزبير ال يعد نسببًا كافيـًا يف
تخصيص كل سورة باللفظ الذي ورد فيها.
وقد لحظ فاضل السامرائي ملحظًا آخر ،وهو :أن معنـى البعـث فيـه مبالغـة تليـق
ـحار) الــواردة يف ســياق ســورة الشــعراء يف قولــه تعــالى :ﱩﯼ ﯽ
بكلمــة (سـ ن

ﯾ ﯿ ﰀﱨ [الشعراء.]37:
بينما كلمة (أرسل) أوفق لكلمة (ساحر) الواردة يف سياق سورة األعراف يف قوله
تعالى :ﱩﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﱨ [األعراف.)2(]112:
وقال يف موضع آخر" :فالبعث قد يكون فيه معنى اإلرسال وقـد يكـون فيـه معنـى
( )1مالك التىويل (.)216/1
( )2لمسات بيانية لسور القرآن الكريم ،فاضل صالح السامرائي ،د.ن ،د.ط ،د.ت( ،ص .)95
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اإلماض .فلما كان المقام يف الشعراء مقام زيادة تحدب وقوة مواجهة قال مأل فرعـون:
ﱩﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱨ [الشعراء ]36:فلم يكتفوا باإلرسال بل أرادوا أن ُينهضوا
من المجتمع حاشرين عالوة على الرسل ،وهؤالء من مهمتهم اإلثارة وهتييج الناس
على موسى .وهـذا المعنـى ال يؤديـه لفـظ (أرسـل) .فاقتضـى كـل مقـام اللفظـة التـي
وردت فيه"(.)1
وأمام هذه التنعليالت يتهافت القول بالرتادف كمـا اقتصـر عليـه صـاحب التحريـر
والتنوير حيث قال عند آية الشـعراء" :تقـدم الكـالم علـى نظيرهـا يف سـورة األعـراف
سـوى أن يف هــذه اآليــة وابعــث بــدل وأرسـل وهمــا مرتادفــان ،ويف هــذه اآليــة ســحار
للساحر يف االستعمال"(.)2
والس نحار مرادف ن
وهنالك ساحر ،ن
فالذي عليه المحققون مـن العلمـاء أنـه ال تـرادف يف كلمـات القـرآن الكـريم وال
تناوب يف حروفه ،قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة (728هــ)" :الـرتادف يف اللغـة قليـل،
وأما يف ألفا ،القرآن فإما نادر وإما معدوم ،وقل أن يعرب عن لفظ واحـد بلفـظ واحـد
يؤدي جميع معناهز بل يكون فيه تقريب لمعناه ،وهذا من أسباب إعجاز القرآن"(.)3
المثال الرابع:
ﭧﭐﭨﭐﱩﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱨ [الذاريات.]15:
ﭧﭐﭨﭐﱩﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱨ [الطور.]17 :
ﭧﭐﭨﭐﱩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱨ [القمر.]54:
عرض اإلسكايف وتبعه الغرناطي إلى اخـتالف فاصـلتي آيتـي الـذاريات ،والطـور
فبعد ذكرهما أن اآليات الكريمات يف وصف نعيم المتقين أتت على معهود أسـلوب
( )1أسرار البيان يف التنعبير القرآينن (ص.)336 :
( )2التحرير والتنوير (.)125-124/19
( )3مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم (ت 728هـ) ،تحقيق عبد الرحمن بن محمد ،مجمع
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية ،د.ط1995 ،م.)341/13( ،
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القرآن من المقابلة بذكر حال المتقـين بعـد ذكـر حـال المعانـدين ووعيـدهم ،بينـا أن
تخصيص كل آية بفاصلتها كان تبعا للسياق.
قال صاحب الدرة "إنه تعالى أخرب عـنهم يف (الـذاريات) أمـم صـاروا إلـى الجنـة
بىعمــال عــددها ودعــا العبــاد إليهــا ليفعلــوا فعلهــم لهــا فقــال :ﱩﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱨ
[الذاريات ،]15:والمراد بالجنات ما ذكره يف سورة الرحمن حيـث قـال :ﱩﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱨ [الـرحمن ،]46:وبعـده :ﱩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱨ [الــرحمن،]62:
ثم قال :ﱩﭿ ﮀﱨ [الذاريات ]15:لمـا كـان المعنـى بالجنـات البسـاتين التـي لهـا
ــــالل ،والظــــل والمــــاء مطلوبــــان للعــــرب ...ثــــم قــــال :ﱩﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﱨ

[الــذاريات ]16:أي :متقبلــين عطيــة رهبــم ،ألمــم أحســنوا يف هــذه الــدنيا يف فعلهــم،
فاقتدوا هبم لتكونوا كمثلهم ،...وأما اآليـة التـي يف سـورة الطـور فإنـه وصـف تعـالى
نعــيمهم يف الجنــة وأصــناف مــا حصــلوا فيــه مــن اللــذة فقــال﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﱨ إلـــــــــــــى قولـــــــــــــه :ﱩﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱨ

[الطور ،]28-18:ألنه إذا ذكرت األفعال التي تستوحب هبا الجنة ،ذكر مـن الجـزاء
فيهــا مــا تنتهــي إليــه اللــذة ،وتقرتحــه الشــهوة ،وهــو مــا فصــله اهلل تعــالى يف ســورة
الطور"(.)1
وقال الغرناطي" :ونص يف السورة األولى على أسنى أعمـالهم وأجـل ملتزمـاهتم
المستتبعة لما سواها من سائر أعمالهم المرتتب عليها جزا،هم فقال تعالى :ﱩﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ...ﱨ اآليات [الذاريات ،]19-16:فذكرهم اهلل
تعالى باإلحسان ،وقيام الليل ،واالستغفار باألسحار ،والمساهمة يف أموالهم للسائل
والمحــروم ،وكــىن هــذه أمهــات اقتصــر منــا عليهــا ،وأمعــن يف الثانيــة بــذكر الجــزاء
( )1ينظر :درة التنزيل (.)1208-1204/1

295

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

وضروب النعم .ففي مجموع السورتين الوفاء بذكر أعمالهم وجزائهم.)1("...
أي كان غرض سياق الذاريات بيان جالئل األعمال التي صارت هبم إلى مقامات
النعــيم ،فــذكر طرفــًا مــن النعــيم ﱩﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱨ [الــذاريات ]15:إذ ينعمــون
بالبساتين والظالل واألمار ،وفيـه إشـارة إلـى تمـتعهم بطيبـات الم كـل والمشـارب،
ولما كان غرض سياق الطور إطناب الحـديث عـن الجـزاء وأطرافـه المتعـددة ،ابتـدأ
الحديث بذكر النعيم مجمال ﭐﱩﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱨ [الطور ،]17 :ثم فصله ببيـان لـذة
التنعم وما اتصـل هبـا ،فكملـت اآليـات يف تمـام المشـهد يف تفصـيل الجـزاء والعمـل
القائد إليه.
وأما آية سورة القمر :ﱩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱨ [القمر ]54:فلم أقف على مـن
عرض الختصاصها بفاصلتها من علماء المتشابه.
ويبــدو -واهلل أعلــم -أن الحكمــة يف ذلــك أن المــراد باألمــار العيــون الــواردة يف
سورة الذارياتز لكن لما كان السياق يف سورة القمر قائمًا على بيان قدرة اهلل تعـالى
النافذة ،وأنـه خلـق كـل شـيء بقـدر ،ن
وأن واحـدة كلمـح بالبصـر ،ناسـب هـذا التنعبيـر
بكلمـــة يشـــرتك فيهـــا المفـــرد والمثنـــى والجمـــع الكثيـــر وهـــي كلمـــة ﱩﭮ ﭯﱨ

[القمر]54:ز لبيان أن النهر إذا ذكـره صـاحب القـدرة المطلقـة كـان مـراد اا بـه األمـار
الكثيرة والعيون الوفيرة ،فيكمل النعيم وتتم اللذة باجتماع الجنات ووافر الماء.
قال ابن عاشور(" :يف) من قوله :ﱩﭬ ﭭﱨ [القمر ]54:للظرفيـة المجازيـة التـي
هي بمعنى التلبس القوي كتلبس المظروف بالظرف ،والمـراد يف نعـيم جنـات ومـر،
فإن للجنات واألمار لذات متعارفة من اللهو واألنس والمحادثـة ،واجتنـاء الفواكـه،
ور،ية الجداول وخريـر المـاء ،وأصـوات الطيـور ،وألـوان السـوابح ،وهبـذا االعتبـار
( )1مالك التىويل ()449/2ز وينظر أسرار التكرار يف القرآن ،الكرماين (ص)229:ز فتح الـرحمن بكشـف
ما يلتبس يف القرآن ،األنصاري ،زكريا بن محمد (ت 928ه) ،تحقيق محمد علي الصابوين ،دار القـرآن
الكريم بيروت ،ط1983 ،1م.)534/1( ،
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عطف (مر) على (جنات) إذ لـيس المـراد اإلخبـار بـىمم سـاكنون جنـات فـإن ذلـك
يغنـــي عـــن قولـــه بعـــد ﱩﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱨ [القمـــر ،]55:وال أمـــم
منغمسون يف أمار إذ لم يكن ذلك مما يقصده السامعون"(.)1
المثال الخام :
ﭧﭐﭨﭐﱩﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱨ [الذاريات.]5:
ﭧ ﭐﭨ ﭐﱩﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱨ [المرسالت.]7:
بحث ابن الزبير الغرناطي االختالف الوارد بين هـاتين اآليتـين ،فقـال" :للسـائل
أن يسىل عن موجب اختالف العبارة عما وقـع القسـم عليـه؟ ومـا ُجـووب بـه مـع أن
المراد بذلك كله الجزاء األخراوي؟
والجــواب ،واهلل أعلــم :أن ســورة الــذاريات تقــدمها يف ســورة ق إخبــاره ســبحانه
بالعودة األخراوية وإقامة الربهان على ذلك لمـن وفـق العتبـاره فقـال تعـالى :ﱩﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭐﱨ [ق ،]6:إلى قوله :ﱩﯙ

ﯚ ﯛﱨ [ق ،]11:ثــم أعقــب بــذكر مكــذبي األمــم ومــا حــق علــيهم مــن الوعيــد
األخراوي بعد أخذ كل منهم يف الدنيا بذنبه ،ثم استمرت آي هـذه السـورة علـى هـذا
المنهج من ذكر البعث وحصر أعمال المكلفين وكتبها عليهم ،مع علمه سبحانه بمـا
توسوس به نفوسهم ووقوع الجزاء على ذلـك ،غفلـة المكـذب عـن ذلـك كلـه حتـى
يكشف له الغطاء فيشاهد ما لم يكن يحتسبه ،أعقب بإزالف الجنة للمتقين ووصفهم
بما منحهم ووعدهم عليه ،ثم أعقب بىمر نبيه  بالصرب والتزام ما أمره به ،وأن يذكنر
بــالقرآن المســتجيبين الخــائفين وعيــده ســبحانه ،فلمــا اشــتملت الســورة علــى أوعــاد
وجزاء أعقبت بالقسم على ذلك ،من صدق وعده سبحانه ووعيده ،ووقوع الحساب
على األعمال ،فقال تعالى :ﱩﯤ ﯥ ﯦﱨ [الذاريات ]1:إلـى قولـه :ﮁﯰ ﯱ
( )1التحرير والتنوير (.)225/27
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ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮀ [الـــذاريات ،]6–5:وتناســـب الـــننظم يف ذلـــك كلـــه أبـــين
تناسب ...،وأمـا قولـه يف سـورة المرسـالت :ﱩﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱨ [المرسـالت]7:
فمرتبط بما بنيت عليه سورة اإلنسان ،فإما بجملتها دارت آياهتـا وجـرت علـى مـا بـه
ختمـــــت مـــــن قولـــــه تعـــــالى :ﱩﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱨ

[اإلنسان ،]31:فتحصل مجرد وعد ووعيد ،ولم تخـرج السـورة عـن ذكـر الفـريقين
ممن وعـد وتوعـد ،فناسـب ذلـك قولـه تعـالى جوابـًا للقسـم :ﱩﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱨ

[المرسالت.)1("]7:
ويلحظ يف تعليل ابن الزبير هذا أنه لم يقتصر على الننظر يف سياق السورة التي هـو
بصددها ،بل اتسعت نظرته التىملية لتشمل السـورة السـابقة ،وال يغيـب عـن بـال ابـن
الزبير ،ن
أن كل ما وعد به المولى سبحانه وأوعد ،واقع وصادق ،ولكن جاء تخصيص
كل من السورتين بما يليق هبـاز خاصـة إذا استحضـرنا أن سـياق الـذاريات جـاء بعـده
ﮁﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮀ [الذاريات ]6:والدين هو الجزاء :خير اا كان أو شر اا.

***

( )1مالك التىويل (.)449/2
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اخلامتة
الحمد هلل رب العالمين الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات ،وتبلـغ الغايـات ،وأصـلي
وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلـه وصـحبه الغـر الميـامين ،ومـن تبعـه
بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد:
فمــع خــتم هــذه الجولــة الماتعــة يف ريــاض الجنــان حيــث ســمو عظمــة الخطــاب
القـــرآينن ،ودرر إعجـــازه ،يطيـــب لـــي أن أســـطر أهـــم النتـــائج التـــي أســـفرت عنهـــا
هذه الدن راسة:
ّأوالا :التنعريف المختار للفاصلة -بعد موازنة أقوال المعرفين ودفعـا الضـطراهبم
بين التىصيل والتطبيق -هو" :ما يختم به اآلية متممـًا لمعناهـًا محققـًا لمضـموما"
فيـدخل تحـت هــذا العمـوم جميـع أنــواع الفواصـل سـواء أكانــت كلمـة أو مجموعــة
أحرف الفوا نتح كما يف الفواصل المفردة أو القصيرة أو جملة كما يف غيرهـا ،وجميـع
أنواع البيان المخصوصة بكل نـوع ،كاسـتقالل البيـان أو توقفهـا علـى غيرهـا ،ومنهـا
التذييل والتنعقيب واهلل أعلم.
ثانيًا :للفاصلة القرآن نية رسالة يف بيان اإلعجاز القرآينن بىلوانـه المتعـددة ووجوهـه
المتباينةز كاإلعجاز البياين الدن اللي ،واإلعجاز الصويت ،واإلعجاز النفسي التـىثيري،
أ هرت الدن راسة ملمحا من مالمح األول منها.
ثالثــًا :جعــل متشــابه الفواصــل القرآن نيــة يف ضــربين :األول :اخــتالف الفواصــل
والمحدث عنه واحد ،أي اختالف الفواصل مع ا نتحاد موضوعاهتا أو تقارهبا ،ويكثـر
يف آيات القصص القرآينن حيث يربز اإلعجاز يف تغـاير األلفـا ،والرتاكيـب يف القصـة
الواحــدة ،ويــدق المســلك بــالتوافق التــام يف الصــدر أي ا نتحــاد المطلــع واخــتالف
الفاصلة-وهو ما تناولته الدن راسة.
والثــاين :اتفــاق الفاصــلتين والمحــدث عنــه مختلــف ،حيــث تتفــق الفواصــل وإن
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اختلفــت الموضــوعات ،ومنــه تشــابه الفواصــل تقاربــا با نتحــاد الســياق وإن اختلــف
المتعلق به.
رابعًا :تنوعت مسالك التنعليل يف بيان حكمة تغاير الفواصل يف اآليـات المتنحـدة
المطــالع ،ومنهــا :مراعــاة الســياق ،واالكتفــاء بمــا ذكــر يف ســباق أو لحــاق ،ومقصــد
الســورة ،مشــفوعا بداللــة االســم أحيانــا ،والتوافــق يف األســلوب إجمــا ا
ال أو تبيينــًا،
إ هار اا أو إضمار اا ،والتوافـق النسـقي يف التنعبيـر ،والجمـع بـين حكمتـين أو تحصـيل
فائدتين تماما وكماال.
خامسًا :أ هر ملحق الدن راسة أن غالـب تغـاير الفواصـل القرآن نيـة يف متحـد الـننظم
القرآينن يصنف تحت اإلبدال يف متشابه الننظم ،خـال بعـض المواضـع المعـدودة التـي
برز الخالف فيها من باب تغاير الصيغة بين االسم والفعل ،أو مـن حيـث التىكيـد ،أو
الفصل والوصل يف متشابه الننظم القرآينن.
التوصيات :انقدت الدراسة عن توصيتين:
 )1دراسة متشابه الفواصل القرآن نية برسالة علمية رصـينة جامعـة تتنـاول جميـع
أضربه ،وتثري المكتبة القرآن نية بموضوع شائق ماتع يف اإلعجاز البياين للقرآن.
 )2دراسة متشـابه الفواصـل يف القصـص القـرآينن برسـالة علميـة رصـينة تتنـاول
جميع مسالكه ،وتربز اإلعجاز البياين يف تغاير األلفا ،والرتاكيب يف القصة الواحدة.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

***
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املصادر واملراجع
 .1اإلتقـان يف علـو القـرآن ،السـيوطي ،عبــد الـرحمن بـن أبـي بكـر (ت 911هـــ)،
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب القـاهرة ،ط
1974م.
 .2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود العمادي ،محمـد بـن
محمد (ت 982هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .3أساس البل ة ،الزمخشـري ،محمـود بـن عمـرو (ت 538هــ) ،تحقيـق محمـد
باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1419 ،1ه.
 .4أسرار البيان يف التّعبير القرآينّ ،السامرائي ،فاضـل بـن صـالح ،دار عمـار عمـان،
ط2009 ،6م.
 .5أسرار التكرار يف القرآن ،الكرماين ،محمود بن حمزة (ت بعد 500هـ) ،تحقيـق
عبد القادر احمد عطا ،دار االعتصام القاهرة ،ط1396 ،2هـ.
 .6أسلوب التّعقيب يف القـرآن الكـريم ،الكـواز ،محمـد كـريم ،جامعـة السـابع مـن
إبريل ليبيا ،ط1425 ،1ه.
 .7إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرباين ،الخالدي ،صـالح عبـد الفتـاح ،دار
عمار عمان ،ط1421 ،1ه.
 .8إعجاز القرآن ،الباقالينن ،أبو بكر محمـد بـن الطيـب (ت  ،)403تحقيـق السـيد
أحمد صقر ،دار المعارف القاهرة ،ط ،3د.ت.
 .9إعجاز القرآن الكريم ،عباس ،فضل حسـن (ت 2011م) ،سـناء فضـل عبـاس،
دار النفائس عمان ،ط1429 ،7ه.
 .10إعجاز القرآن والبل ة النبويـة ،الرافعـي ،مصـطفى صـادق (ت 1356هــ) ،دار
الكتاب العربي بيروت ،ط1425 ،8ه.
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 .11أفعال الفاصلة القرآن ّية بين التّشـابه واالخـتل  ،شـادي صـالح محمـود ،مجلـة
جامعة الملك سعود ،كلية اآلداب بجامعة الملك سعود ،العدد ،1المجلـد،24
عام 2012م ،ص.30-17
 .12أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي ،عبد اهلل بن عمر (ت 685هـ) ،تحقيق
محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي بيــروت ،ط،1
1418هـ.
 .13البحر المحيط يف التفسير ،أبو حيان ،محمد بن يوسف األندلسي (ت 745هـ)،
تحقيق صدقي جميل ،دار الفكر بيروت ،ط 1420هـ.
 .14البرهان يف علـو القـرآن ،الزركشـي ،محمـد بـن عبـد اهلل (ت 794هــ) ،تحقيـق
محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابى الحلبــي
وشركائه ،ط1957 ،1م.
 .15بصائر ذوا التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،الفيروز آبادي ،محمد بن يعقـوب
(ت 817هـ) ،تحقيـق محمـد النجـار ،المجلـس األعلـى للشـئون اإلسـالمية -
لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 .16بل ة القرآن الكريم يف تذييل اآليات دراسة تأصيلية ،الشرقاوي ،أحمد محمد،
مجلــة تــدبر ،الناشــر محمــد عبــد العزيــز العــواجي ،العــدد ،2المجلــد ،1عــام
2017م ،ص.120-25
 .17بيان إعجاز القرآن ،مطبوع ضمن ثلث رسائل يف إعجاز القرآن ،الخطابي ،أبـو
سليمان حمد بن محمد(385هــ) ،تحقيـق محمـد خلـف اهلل ،ومحمـد زغلـول
سالم ،دار المعارف مصر ،ط1976 ،3م.
 .18البيان يف عـدّ آا القـرآن ،الـداين ،عثمـان بـن سـعيد (ت 444هــ) ،تحقيـق غـانم
قدوري الحمد ،مركز المخطوطات والرتاث الكويت ،ط1414 ،1هـ.
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 .19التحبير يف علـم التفسـير ،السـيوطي ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر (ت 911هــ)،
تحقيق فتحي عبد القادر فريد ،دار العلوم الرياض ،ط1402 ،1هـ.
 .20التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب
المجيد ،ابن عاشور ،محمد الطاهر بـن محمـد (ت 1393هــ) ،الـدار التونسـية
للنشر تونس ،د.ط1984 ،هـ.
 .21التفسير البسيط ،الواحـدي ،علـي بـن أحمـد النيسـابوري (ت468هــ) ،تحقيـق
أصل تحقيقه يف ( )15رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام محمد بن سعود ،ثم قامت
لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه ،عمادة البحـث العلمـي جامعـة اإلمـام
محمد بن سعود اإلسالمية ،ط1430 ،1هـ.
 .22تفسير الشعراوا ،الشعراوي ،محمد متولي (ت 1418هـ) ،مطابع أخبار اليوم،
القاهرة ،د.ط ،عام 1997م.
 .23تفســير القــرآن الحكــيم (تفســير المنــار) ،محمــد رشــيد بــن علــي رضــا (ت
1354هـ) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ،د.ط1990،م.
 .24تهذيب اللغـة ،األزهـري ،محمـد بـن أحمـد (329هــ) ،تحقيـق محمـد عـوض
مرعب ،دار إحياء الرتاث العربي بيروت ،ط2001 ،1م.
 .25الجامع ألحكا القرآن ،القرطبي ،محمد بن أحمد (ت 671هـ) ،تحقيق أحمـد
الربدوين ،إبراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية القاهرة ،ط1384 ،2ه.
 .26جماليــات اإليقــاع الصــوت يف القــرآن الكــريم ،محمــد الصــغير ميســة ،رســالة
ماجستير ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة محمد خيضر1433 -1432 ،ه.
 .27حاشية الشيخ زادة على تفسـير البيضـاوا ،زادة ،محمـد بـن مصـلح الـدين (ت
 ،)685تحقيــق محمــد عبــد القــادر شــاهين ،دار الكتــب العلميــة بيــروت ،ط،1
1999م.
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 .28الخروج عن مألو النّظم يف الفاصلة القرآن ّية بين مناسبة اللفظ ورعايـة المعنـى
دراسة يف النحو والدّ اللة ،عطية عبد الرزاق محمود ،مجلة االستواء ،جامعة قناة
السـويس ،مركـز البحـوث والدراســات اإلندونيسـية ،العـدد ،12عــام 2019م،
ص.147-123
 .29خصــائ

التّعبيــر القــرآينّ وســماته البل يــة ،المطعنــي ،عبــد العظــيم إبــراهيم

(ت1429هـ) ،مكتبة وهبة القاهرة ،ط1992 ،1م.
 .30درة التنزيل و رة التأويل ،الخطيب اإلسكايف ،محمد بن عبد اهلل األصبهاين (ت
420هـ) ،تحقيق محمد مصطفى ،جامعة أم القرى ،معهد البحوث العلمية مكة
المكرمة ،ط2001 ،1م.
المعنوية لفواصل اآليات القرآن ّية ،جمال أبو حسان ،دار الفتح عمان،
 .31الدّ الالت
ّ
ط2010 ،1م.
 .32رول المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين ،األلوسي ،محمود بن عبـد
اهلل الحسيني (ت 1270هـ) ،تحقيق علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية
بيروت ،ط 1415 ،1هـ.
 .33زاد المســير يف علــم التفســير ،ابــن الجــوزي ،عبــد الــرحمن بــن علــي ،تحقيــق
عبدالرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي بيروت ،ط1422 ،1هـ.
 .34الش ع والالش ع وا  ،ابــن قتيبــة ،عبــد اهلل بــن مســلم (ت 276هـــ) ،دار الحــديث،
القاهرة ،د.ط1432 ،هـ.
 .35الصحال تاج اللغة وصـحال العربيـة ،الجـوهري إسـماعيل بـن حمـاد (ت-12
5هـــ) ،تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــين بيــروت ،ط،4
1407هـ.
 .36الصـناعتين ،العســكري ،الحســن بــن عبـد اهلل (ت نحــو 395هـــ) ،تحقيــق علــي
محمــد البجــاوي ،محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،المكتبــة العنصــرية بيــروت،
1419هـ.
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 .37العدول اللفظ يف الفاصلة القرآن ّية بين مراعـاة الفاصـلة واعتبـار داللـة السـياق،
الباحث الرئيسي غربي عيسى ،الباحث المشارك سليمان بن علي ،مجلة أنسـنة
للبحوث والدراسات ،جامعة زيـان عاشـور بالجلفـة ،كليـة العلـوم االجتماعيـة
واإلنسانية ،العدد ،2المجلد ،10عام 2019م ،ص.237-225
 .38رائب التفسير وعجائب التأويل ،الكرماين ،محمود بن حمـزة (ت نحـو 505هــ)،
دار القبلة للثقافة اإلسالمية جدة ،مؤسسة علوم القرآن بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .39رائب القرآن ور ائب الفرقان ،النيسابوري ،الحسـن بـن محمـد (ت 850هــ)
تحقيق زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1416 ،1هـ.
 .40الفاصــلة القرآن ّيــة بــين علمــاء القــرآن وعلمــاء اللغــة ماهيتهــا ،علــم الفواصــل
والحاجة إليه ،الفاصلة والسجع ،تاريخ الفاصلة وأقسامها ،عبد الصمد شريفي،
مجلـة الواضـحة ،وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية ،دار الحـديث الحسـنية
للدراسات اإلسالمية العليا ،العدد ،10عام 2016م.139-105 ،
 .41الفاصلة القرآن ّيـة شـكلا وبل ـة ،عمـار توفيـق أحمـد بـدوي ،مركـز الدراسـات
اإلسالمية والمخطوطات واإلفتاء ،أكاديمية القاسمي 1428هـ.
 .42الفاصــلة القرآن ّيــة دراســة دالليــة أســلوبية ،عــزة محمــد جــدوع ،مجلــة القــراءة
والمعرفـــة ،جامعـــة عـــين شـــمس ،كليـــة الرتبيـــة ،الجمعيـــة المصـــرية للقـــراءة
والمعرفة ،العدد ،79عام 2008م ،ص.53-14
 .43فتول الغيب يف الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيب على الكشا ) ،الطيبي،
الحسين بن عبد اهلل (ت 743هـ) ،تحقيق جميل بني عطـا ،جـائزة دبـي الدوليـة
للقرآن الكريم دبي ،ط2013 ،1م.
 .44فــتح الــرحمن بكشــف مــا يلتــب

يف القــرآن ،األنصــاري ،زكريــا بــن محمــد

(ت928هـ) ،تحقيق محمد علـي الصـابوين ،دار القـرآن الكـريم بيـروت ،ط،1
1983م.
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 .45فواصــل اآليــات القرآن ّيــة دراســة بل يــة داللي ـة ،الســيد خضــر ،مكتبــة اآلداب،
القاهرة ،ط1430 ،2هـ.
 .46القــاموس المحــيط ،الفيروزآبــادي ،محمــد بــن يعقــوب (ت817هـــ) ،تحقيــق
العرقسوسـي،
مكتب تحقيق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة بإشـراف محمـد نعـيم
ُ
مؤسسة الرسالة بيروت ،ط1426 ،8هـ.
 .47كتاب العين ،الخليل ،الخليل بن أحمد الفراهيدي ،تحقيق مهدي المخزومـي،
وإبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،د.ط ،د.ت.
 .48الكشــا عــن حقــائق ــوامض التنزيــل ،الزمخشــري ،محمــود بــن عمــرو (ت
538هـ) ،دار الكتاب العربي بيروت ،ط1407 ،3هـ.
 .49كشــف المعــاين يف المتشــابه مــن المثــاين ،ابــن جماعــة ،محمــد بــن إبــراهيم (ت
733هـ) ،تحقيق عبد الجواد خلف ،دار الوفاء ،المنصورة ،ط1990 ،1م.
 .50لســان العــرب ،ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم بــن علــى (711هـــ) ،دار صــادر
بيروت ،ط1414 ،3هـ.
 .51لمسات بيانية لسور القرآن الكريم ،فاضل صالح السامرائي ،د.ن ،د.ط ،د.ت.
 .52لمسات ولطائف مـن اإلعجـاز البيـاين ،فضـل حسـن عبـاس (ت 2011م) ،دار
النفائس عمان ،ط2016 ،1م.
 .53المثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر ،بــن األثيــر ،نصــر اهلل بــن محمــد (ت
637هـ) ،تحقيق أحمد الحويف ،دار مضة مصر ،د.ط ،د.ت.
 .54مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،أحمد بـن عبـد الحلـيم (ت 728هــ) ،تحقيـق عبـد
الرحمن بـن محمـد ،مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف المدينـة
النبوية ،د.ط1995 ،م.
 .55المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،ابـن عطيـة ،عبـد الحـق بـن غالـب (ت
542هــــ) ،تحقيـــق عبـــد الســـالم محمـــد ،دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت ،ط،1
1422هـ.
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اتّحاد المطلع واختل الفاصلة (دراسة
ّ

خلود "محمد أمين" محمود الحوارا

 .56المحكم والمحيط األعظم ،ابن سيده ،علي بن إسماعيل (ت 458هـ) ،تحقيـق
عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1421 ،1هـ.
 .57مسائل منثورة يف التفسير والعربية والمعاين ،ابن أبي الـوحش ،عبـد اهلل بـن َب نـري
(ت 582هـ) ،تحقيق حاتم الضامن ،فرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي -
الجزء األول ،المجلد الحادي واألربعون ،د.ط1990،م.
 .58المصبال المنير يف ريب الشرل الكبيـر ،الفيـومي ،أحمـد بـن محمـد (ت نحـو
770هـ) ،المكتبة العلمية ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
الزجاج ،إبـراهيم بـن السـري (ت 311هــ) ،تحقيـق عبـد
 .59معاين القرآن وإعرابه ،ن
الجليل عبده شلبي ،عالم الكتب بيروت ،ط1408 ،1هـ.
 .60معاين القرآن ،الفراء ،يحيى بن زياد (ت 207هـ) تحقيق أحمد يوسـف النجـايت
وآخرون ،دار المصرية للتىليف والرتجمة القاهرة ،ط ،1د.ت.
 .61معتــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن ،الســيوطي ،عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر (ت
911هـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1988 ،1م.
 .62معجــم مقــايي

اللغــة ،ابــن فــارس ،أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا (ت395هـــ)،

تحقيق عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ،ط1399هـ.
 .63مفاتيح الغيب -التفسير الكبيـر ،الـرازي ،محمـد بـن عمـر(606هــ) ،دار إحيـاء
الرتاث العربي ،ط1420 ،3هـ.
 .64المفردات يف ريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،الحسين بن محمد (502هــ)،
تحقيق صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشـامية بيـروت-دمشـق ط،1
1412هــ
 .65ملك التأويل القاطع بذوا اإللحاد والتّعطيل يف توجيـه المتشـابه اللفـظ مـن آا
التنزيل ،الغرناطي ،أحمد بن إبراهيم بن الزبير (ت 708هـ) ،دار الكتب العلمية
بيروت ،د.ط ،د.ت.
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 .66من أسـرار التّعبيـر يف القـرآن ،الفاصـلة القرآن ّيـة ،عبـد الفتـاح الشـين ،دار الفكـر
العربي القاهرة ،د.ط2014 ،م.
 .67من بل ة القرآن ،أحمد أحمد بدوي (ت 1384هـ) ،مضة مصر القاهرة ،د.ط،
2005م.
 .68مناسبة الفاصلة آلياتها يف القرآن الكريم آيات الصيا نموذجًا ،الباحث الرئيسي
عيسى خليل القسـيم ،الباحـث المشـارك محمـد رضـا الحـوري ،مجلـة جامعـة
القدس المفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعيـة ،جامعـة القـدس المفتوحـة،
العدد ،44عام 2018م ،ص.273-259
 .69المناسبة بين الفاصلة القرآن ّية وآياتها -دراسة تطبيقية لسورت األحـزاب وسـبأ،
محمد يوسف السيد ،رسالة ماجستير ،كلية أصـول الـدين ،الجامعـة اإلسـالمية
بغزة1430 ،ه.
 .70النبأ العظيم النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكريم ،دراز ،محمـد بـن عبـد
اهلل (ت 1377هـ) ،اعتنى به أحمد مصطفى فضلية ،قدم له عبد العظيم إبـراهيم
المطعني ،دار القلم للنشر والتوزيع ط1426هـ.
 .71نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي ،إبراهيم بن عمر (ت  ،)885دار
الكتاب اإلسالمي القاهرة ،د.ط ،د.ت.
الرمـاينن،
 .72النكت يف إعجاز القرآن ،مطبوع ضمن ثلث رسائل يف إعجاز القرآن ،ن
علي بن عيسى (ت384هـ) ،تحقيق محمد خلـف اهلل ،ومحمـد زغلـول سـالم،
دار المعارف مصر ،ط1976 ،3م.

***
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إعداد

األستاذ بقسم القرآن وعلومه
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم
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ملخص البحث
عنوان البحث :
داللة صيغة الفعل المضارع يف القرآن الكريم وأثرها يف التفسير .

أهدا البحث :
 -1التعريف بالفعل المضارع يف القرآن الكريم .
 -2بيان األثر التفسيري لتنوع زمان الفعل المضارع .

منهج البحث :
قــام الباحــث باســتقراء وتتبــع الفعــل المضــارع يف القــرآن الكــريم مــن المصــادر
المعتمدة  ،ثم قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة وفهارس .

الكلمات المفتاحية :
داللة  ،صيغة  ،المضارع  ،التفسير .

***
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املقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين نبينـا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
فإن اهلل سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بلسان أقوامهم ،قال سبحانه :ﭐ
ﲎﲐﲑﲒﲓ
ﲏ
ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [إبراهيم ،]4 :وقال أيضًا :ﱡﭐﲈ ﲉ
ﲗ
ﲔﲕ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ [الشعراء:
.]195-193
فالقرآن نزل بلغة العرب اللغة التي كانت لسان من نزل فيهم القـرآن ،ولهـذا كـان
أسًا أصيالا ال يمكـن تجاهلـه لمـن رام تفسـير كتـاب اهلل  ،وقـد
العلم بلغة العرب ن
روى البيهقي يف شعب اإليمان عن مالك قوله" :ال أويت برجل غير عالم بلغة العرب
يفسر كتاب اهلل نإال جعلته نكا ا
ال"(.)1
فلما كان القرآن عربيًا كانت قواعد العربية طريقًا لفهم معانيه ،وسلمًا يرتقى هبا
إلى فهم القرآن الكريم ،وبدون معرفة اللغة العربية يقع المفسر بالغلط وسوء الفهم،
فرأيت أن أبحث هذا الموضوع تحت اسم" :داللة صيغة الفعل المضـارع يف القـرآن
الكريم وأثرها يف التفسير".
سائالا المولى  اإلعانة والتوفيق.

مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف شيئين أحدهما :وجود أمثلة غير قليلـة للفعـل المضـارع
بالقرآن الكريم ذات دالالت متنوعة ،وثانيهما أن لهذا التنـوع أثـر تفسـيري ،وهـو مـا
( )1أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان ،فصل يف ترك التفسير بالظن ( )543/3ح(. )2090
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أسعى لبيانه يف هذا البحث محاو ا
ال اإلجابة عن السؤال الرئيس وهو :ما داللـة صـيغة
الفعل المضـارع يف القـرآن الكـريم وأثرهـا التفسـيري؟ وهـو مـا يجيـب عـن األسـئلة
الفرعية التالية:
 - 1متى يدل الفعل المضارع على الزمن الماضي؟.
 - 2متى يدل الفعل المضارع على الزمن الحاضر؟.
 - 3متى يدل الفعل المضارع على الدوام والمستقبل؟.
 - 4ما األثر التفسيري من تنوع صيغة الفعل المضارع يف القرآن الكريم؟.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 - 1أن علم اللغة من العلوم المهمة لفهم القرآن الكريم.
 - 2أن يف البحث إ هار اا لداللة الفعل المضارع وأثرها يف تفسير القرآن الكريم.
 - 3أن الموضوع لم يدرس من قبل.

أهدا البحث:
 - 1التعريف بالفعل المضارع وأزمنته يف القرآن الكريم.
 - 2بيان األثر التفسيري لتنوع أزمنة الفعل المضارع يف القرآن الكريم.
 - 3الوقوف على أقوال المفسرين واختالفهم يف دالالت الفعل المضارع.

حدود البحث:
داللة الفعل المضارع يف القرآن الكريم وأزمنته بالمثال – دون االستيعاب لـذلك
– وبيان أثر ذلك يف التفسير.

الدراسات السابقة :
بعـد البحــث عـن الدراســات الســابقة يف هـذا الموضــوع ،والتواصـل مــع المراكــز
المتخصصة يف الدراسات اإلسالمية ،والبحث يف محركات البحث المتـوفرة عثـرت
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على الدراسات اآلتية:
 - 1دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،لعبدالخالق عضيمة.
 - 2الفعل يف القرآن الكريم تعديته ولزومه ،للدكتور إبراهيم الشمسان.
 - 3الفعل يف نحو ابن هشام ،للدكتور عصام نور الدين.
 - 4أسرار النحو يف ضوء أساليب القرآن ،للدكتور محمد يسري زعير.
 - 5األفعال يف القرآن الكريم ،للدكتور عبدالحميد مصطفى السيد.
 - 6معجم األفعال التي حذف مفعولها غير الصريح يف القرآن الكريم ،للـدكتور
عبدالفتاح الحموز.
والفرق بين بحث وبين الدراسات السابقة ما يل :
أ – الدراســات الســابقة دراســات لغويــة بحتــة ،حيــث تتعــرض للفعــل المضــارع
وأزمنته من وجهة نظر لغوية.
ب – أن هذه الدراسات أشبه بالمعجم للفعل يف القرآن الكريم عمومًا.
واإلضافة الجديدة التي سيضيفها هذا البحث:
هــو االقتصــار علــى الفعــل المضــارع وأزمنتــه يف القــرآن الكــريم ،وبيــان أثــره
التفسيري ،وإفراده بالكتابة وهذا لم ُي ْس َبق إليه فيما بحثت من مصادر.

خطة البحث:
تتكون خطة البحـث مـن مقدمـة ،وتمهيـد ،وثالثـة مباحـث ،وخاتمـة ،وفهـارس،
على النحو التالي:
المقدمة :وفيها أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره ،وأهـداف البحـث ،ومشـكلة
البحث ،وحدود البحث ،والدراسات السابقة.
التمهيد :وفيه التعريف بالفعل المضارع.
المبحث األول :داللة الفعل المضارع على الزمن الماض وأثره يف التفسير.
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وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول :إذا اقرتن المضارع بـ"لم".
المطلب الثاين :إذا نفي المضارع بـ"لما الجازمة".
المطلب الثالث :إذا دخلت على الفعل المضارع "لو" الشرطية.
المطلب الرابع :إذا وقع الفعل المضارع بعد "ربما".
المطلــب الخــامس :إذا اقــرتن الفعــل المضــارع مــع الظــرف الــدال علــى المضــي
مثل "قبل".
المطلب السادس :عند رواية الحلم.
المطلب السابع :إذا عطف على ماض أو عطف عليه ذلك.
المبحث الثاين :داللة الفعل المضارع على زمن الحال ،وأثره يف التفسير.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول :عند اقرتان "لم" بـ"إن" يف المضارع.
المطلب الثاين :إذا اقرتن الفعل المضارع بـ"اآلن" ،وما يف معناها.
المطلب الثالث :إذا اقرتن الفعل المضارع بالم االبتداء.
المطلب الرابع :إذا اقرتن الفعل المضارع بـ"ما" المصدرية.
المطلب الخامس :إذا اقرتن الفعل المضارع بـ"من فور".
المطلب السادس :إذا اقرتن الفعل المضارع المنفي بـ"ال".
المطلب السابع :إذا اقرتن الفعل المضارع بـ"قد" التقليلية.
المبحث الثالث :داللة الفعل المضارع على الزمن المستقبل ،وأثره يف التفسير.
وفيه ستة مطالب:
المطلب األول :إذا اقرتن بظرف مستقبل نحو "أمام".
المطلب الثاين :إذا سبق بىحد حريف التنفيس (السين ،وسوف).
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المطلب الثالث :إذا اقتضى الفعل المضارع طلبًا.
المطلب الرابع :إذا دخل على المضارع الحرف الناصب "أن".
المطلب الخامس :إذا اقرتن الفعل بـ"لو" المصدرية.
المطلب السادس :إذا لحقت المضارع نونا التوكيد الخفيفة أو الثقيلة.

منهج البحث:
ســلكت يف بحثــي المــنهج االســتقرائي التحليلــي مســتعينًا بــالمنهج المقــارن إذا
لزم األمر.

إجراءات البحث:
تتمثل إجراءات البحث بالتالي:
أوالا :مهدت للبحث بدراسة عن الفعل المضارع.
ثانيًا :عرضـت يف المبحـث األول :داللـة الفعـل المضـارع علـى الـزمن الماضـي
وأثره يف التفسير.
وعرضت يف المبحث الثاين :داللة الفعل المضارع على الحال ،وأثره يف التفسير.
وعرضت يف المبحث الثالث :داللة الفعل المضارع على المستقبل ،وأثـره ذلـك
يف التفسير.
ثالثًا :وثقت المادة العلمية يف البحث على النحو التالي:
أ – عزوت اآليـات القرآنيـة إلـى مواضـعها يف القـرآن الكـريم ذاكـر اا اسـم السـورة
ورقم اآلية.
ب – التزمت بكتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين.
ج – وثقت القراءات القرآنية من مصادرها األصلية وبينت المتواتر من الشاذ.
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د – خرجت األحاديث من مصادرها المعتمدة.
ه – وثقت أقوال األئمة من مظاما األصيلة.
رابعـًا :ربطـت بـين عنـوان البحــث ومحتـواه يف عـرض المسـائل وتو يـف ذلــك
يف الرتجيح .
خامســـًا :ذيلـــت البحـــث بخاتمـــة توضـــح أهـــم النتـــائج والتوصـــيات التـــي
توصلت إليها.

***
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التمهيد
التعريف بالفعل املضارع
يقسم العلمـاء المعـاين إلـى ثالثـة :الـذات والحـدث والرابطـة ،فالـذات :االسـم،
إن الكلمة ْ
والحدث :الفعل ،والرابطة :الحرف ،ويقولون أيضًا :ن
إن دلت على معنـى
يف غيرها فهي الحرف ،وإن دلت على زمان محصل فهي الفعل.
فالفعل إذ اا :ما دل على اقرتان حدث بزمان.
وبعضهم يقـول :إن الفعـل مـا دل علـى حـدث وزمـان مـاض أو مسـتقبلز نإال أنـه
اعرتض على هذا بىنه لم يذكر الحال ،وأن األفعـال علـى ثالثـة أقسـام :منهـا مـا يـدل
علــى الماضــي ،ومنهــا مــا يــدل علــى الحــال ،ومنهــا مــا يــدل علــى االســتقبال ،فكــان
المفرتض أن يقول :ما دل على حدث وزمان ،ماض أو حال أو مستقبل.
وما قيل يف التعريـف األول لعلـه األولـى إلطالقـه ،فيقـال :إن الفعـل مـا دل علـى
اقرتان حدث بزمان ،فهو أسلم.
ومــن خصــائص الفعــل صــحة دخــول قــد وحــريف االســتقبال "الســين وســوف"،
والجوازم ،ولحوق المتصل البارز من الضمائر ،وتاء التىنيث الساكنة ،نحو :قد فعل،
وفعلت.
ويفعلن ،وافعلي،
وفعلت،
وقد يفعل ،وسوف يفعل وسيفعل ،ولم يفعل،
ْ
ُ
ْ
وفيما يلي أورد تعريف المضارع لغة واصطالحًا.
فالمضارع لغة :عرفه ابـن يعـيش يف شـرحه للمفصـل بقولـه" :ومعنـى المضـارع:
ـرت مثلــه .وأصـ ُـل
المشــابِهُ ،يقــال" :ضــارعته ،وشــاهبته ،وشــاكلته ،وحاكيتــه" إذا صـ َ
ُ
المضارعة ُ
الس ْخ َل ْين على َض ْرع الشاة عند الرضاعُ ،يقالَ " :تضارع السخالن"،
تقابل َّ
ثـم ا ُّتسـع ،فقيـل ن
إذا أخذ ن
مشـتبه ْين :متضـارعان،
لكـل
َ
كل واحد َ
بح َل َمة مـن الضـرع ،ن
ضار َع األسما َء ،أي :شـاهبها
فاشتقا ُقه إذا من "الضرع" ال من "الرضع" .والمراد أنه َ
بمــا يف نأولــه مــن الزوائــد األربــع ،وهــي الهمــزة والنــون والتــاء واليــاء ،نحـ ُـو" :أقــوم"
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و"نقوم" ،و"تقوم" ،و"يقوم" ،ف ُىعرب لذلك ،وليست الزوائد هي التـي ْأوجبـت لـه
ـراب ،وإننمــا َل نمــا دخلــت عليــه ،جعل ْتــه علــى صــيغة صــار هبــا مشــاهباا لالســم،
اإلعـ َ
والمشاهب ُة أوجبت له اإلعراب"(.)1
وأمــا اصــطلحًا فقــد تنوعــت تعــاريف العلمــاء للفعــل المضــارع علــى عــدة
أقوال ،ومنها:
حده الفاكهي بقوله" :حد المضارع :كلمة دلت وضـعًا علـى حـدث وزمـان غيـر
منقض ،حاضرا كان أو مستقبالا"(.)2
وعرفه الزمخشري بقوله" :وهو ما يعتقب يف صدره الهمزة والنون والتاء واليـاء،
وذلك قولك للمخاطب أو الغائبة :تفعل ،وللغائب :يفعل ،وللمتكلم :أفعل ،وله إذا
كان مع غيره واحد اا أو جماعة نفعل ،وتسمى الزوائد األربـع ،ويشـرتك فيـه الحاضـر
والمســتقبل ،والــالم يف قولــك :إن زيــد اا ليفعــل مخلصــة للحــال ،كالســين أو ســوف
لالســتقبال ،وبــدخولهما عليــه قــد ضــارع االســم فــىعرب بــالرفع والنصــب والجــزم
مكان الجر"(.)3

***

( )1شرح المفصل البن يعيش ( ،)210/4وانظر :المفصل يف علـم اللغـة العربيـة للزمخشـري (ص،)292
البسيط يف شرح جمل الزجـاجي ،البـن أبـي الربيـع ( ،)166/1األشـباه والنظـائر يف النحـو ،للسـيوطي
( ،)10/2المرجع األساسي يف النحو ،لسعيد الزهراين (.)44/1
( )2شرح كتاب الحدود يف النحو (ص.)99
( )3المفصل يف صنعة اإلعراب ،للزمخشري (ص.)321
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املبحث األول
داللة الفعل املضارع على الزمن املاضي وأثره يف التفسري
وفيه سبعة مطالب:
قد تتحول داللة صيغة المضارع من الداللـة علـى زمـن الحـال إلـى الداللـة علـى
الزمن الماضي ،وذلك بقرينة تصـرفها إليـه ،وهـذه الداللـة لهـا أثرهـا علـى التفسـير،
وسىبين ذلك يف المطالب التالية:

املطلب األول
إذا اقرتن املضارع بـ"مل"
"لم" هو حرف جزم ونفي وقلبز أي يقلب المضارع ماضيًا(.)1
ولما الجازمة ولو ن
الشرط نية غالبًا ،وإذ
"قال ابن مالك :وينصرف إلى
المضي بلم ن
ن

ور نبما وقد يف بعض المواضع"(.)2

واختلف النحويون يف انصراف المضارع إلـى المضـي بـاللفظ والمعنـى ،واختـار
نـا ر الجـيش مـا ذهــب إليـه المـربد مـن أن انصــراف المضـارع إلـى المضـي باقرتانــه
باألدوات التي ذكرهـا ابـن مالـك آنفـًا تكـون بـالمعنى ،ألن المحافظـة علـى المعنـى
أولى من المحافظة على اللفظ(.)3
ومن األمثلة يف القرآن الكريم على اقرتان "لم" بالمضارع ،وصرفه إلى الماضي،
قوله تعالى :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱠ [طه.]127 :
( )1انظر :مغني اللبيب (.)307/1
( )2انظــر :شــرح التســهيل البــن مالــك ( ،)27/1وتمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد ،لنــا ر الجــيش
(.)204/1
( )3انظر :شرح ألفية ابـن مالـك ،البـن النـا م (ص ،)9تمهيـد القواعـد بشـرح تسـهيل الفوائـد (،)204/1
الفعل يف نحو ابن هشام (ص.)159
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(يؤمن) من اإليمان ،وآمن به إيمانًا صدقه ،وتحمل هذه اآلية تحذير اا وعيـد اا مـن
اهلل بعـذاب اآلخـرة ،يجــزي بـه المسـرفين المعتــدين الكفـار بـه عــز شـىنه ،بعــذاب يف
اآلخرة فوق كل عذاب يتخيله اإلنسان أو يقع يف الدنيا ،ويف هذه اآليـة تحـول الفعـل
المضارع من زمنه األصلي وجاء إلفادة الماضـي ،وذلـك ألنـه معطـوف علـى الفعـل
الماضي (أسرف) ،وأيضًا للقرينة اللفظة (لم) التي أحالته إلى الزمن الماضي.
وقد ذهب المفسرون يف هذه اآلية إلى رأيين ،وتبعه اخـتالف يف الـزمن ،فالسـياق
هو المحدد للداللة الزمنية لألفعال ،التفسير األول وهو الراجح :وهو تحذير من اهلل
 ،قصد به موعظة السامعين( ،)1وزمنـه يف الحـال يـؤول إلـى الماضـي ،أمـا إذا كـان
القصــد مــن اآليــة حكايــة خطــاب اهلل للكفــار يــوم القيامــة ،وهــو أمــر واقــع يف حيــز
االستقبال ،كما قال ابن عاشور" :يجوز أن تكون مـن حكايـة مـا يخاطـب اهلل بـه مـن
يحشر يوم القيامة أعمى ،قصد منها التوبيخ له والتنكيل"( ،)2فإنه يف هذه الحالـة تـدل
على االستقبال لوقوعها يف حيز يوم القيامة ،فليس كـل (لـم يفعـل) صـيغة دالـة علـى
الماضي ،فقد تىيت للداللة على االستقبال ،قال بكري عبدالكريم" :وجدنا مع بعـض
اللغــويين المحــدثين أن زمــن المضــارع ال ينقلــب إلــى الماضــي مــع (لــم) يف بعــض
اآليات بل يدل على المستقبل البعيد"( ،)3وعندما تىملنا يف هذه اآلية نجـد تخصـيص
اإلســراف بصــيغة الماضــي (أســرف) ،وأمــا عــدم اإليمــان فــورد بصــيغة المضــارع
(يؤمن) ،فاإلسراف يكون بالـذنوب والمعاصـي فقـد يحصـل يف ماضـي الكـافر ،أمـا
عدم اإليمان فهو أكرب من ذلك وأعظم وأشد حرمة ،وهو أمر معنـوي يـالزم القلـب،
وقــد يســتمر ويتجــدد طيلــة حيــاة الكــافر ،فجــاءت للداللــة علــى اســتمرار الكفــر يف
قلوهبم ،وتجدد حدوثه ،ولو جاء التعبير القرآين (آمن) بدل (يؤمن) لما لمسنا ذلـك،
( )1انظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور (.)186/34
( )2المرجع السابق (.)333/16
( )3الزمن يف القرآن الكريم ،بكري عبدالكريم (ص.)283
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ويؤكد على ذلك األلوسي يف قوله تعـالى :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ [البقــرة ،]91 :عنــدما قــال" :إيــراد صــيغة المضــارع مــع
الظرف الدال على المضي للداللة على استمرارهم على القتـل يف األزمنـة الماضـية،
وقيل :لحكاية تلك الحـال ،والمـراد بالقتـل معنـاه الحقيقـي وإسـناده إلـى األخـالف
المعاصــرين لــه صــلى اهلل تعــالى عليــه وســلم مــع أن صــدوره مــن األســالف مجــاز
للمالبسة بين الفاعل الحقيقي وما أسند إليه ،وهذا كما يقال ألهل قبيلة -أنـتم قتلـتم
زيدا -إذا كان القاتل آباءهم ،وقيل :القتل مجاز عن الرضا أو العزم عليه ،وال يخفـى
أن االعرتاض على الوجه األول أقوى تبكيتا منه على اآلخرين فتدبر"(.)1
ونتبين من ذلك أن األثر التفسيري الذي دل عليه تحول الـزمن المضـارع يف فعـل
(يؤمن) إلى الزمن الماضي يف القصد من اآلية وهو موعظة السـامعين ،وكـذلك فـإن
التعبير بالمضارع على الماضي يدل على التجدد واالستمرار وهو أمر معنوي.
فاآلية يمكن حملهـا علـى الماضـي ،وهـو أحـد الـرأيين يف المسـىلة وعليـه يكـون
انطباق المطلب تحت المبحث.

( )1روح المعاين ،لأللوسي (.)324/1
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املطلب الثاني
إذا نفي املضارع بـ"ملا اجلازمة"
ذكر النحاة أن "لما" هي حرف نفي وجزم وقلب ،إال أما تختلف عن "لم" بىمـا
نفي لـ"قد فعل" ،بخالف "لم" التي هي نفي لـ(فعل) ،ومن ذلك ما قاله الزمخشري:
"لم ولما لقلب معنى المضارع إلـى الماضـي ونفيـه ،إال أن بينهمـا فرقـًا وهـو أن لـم
يفعل نفي فعل ،ولما يفعل نفي قد فعل"(.)1
تقـرب الـزمن الماضـي
وعليه فإن "لما" تختلف يف داللتها الزمنية عن "لم" بىما ن
حـدها َأن ْ
تخـتَص بالمضـارع
من الحال ،يقول ابـن هشـام" :لمـا علـى َث َال َثـة أوجـهَ :أ َ
فتجزمه وتنفيه وتقلبه م ِ
اضيا كلم إِ َّال َأن ََّها تفارقها فِي َخ ْم َسة ُأ ُمور:
َ
حدها َأن ََّها َال تقرتن بىداة َشرط َال ُي َقال إِن لما تقم َوفِي ال َّتن ِْزيل ﴿ َوإِن لم تفعـل﴾
َأ َ
﴿ َوإِن لم ينْتَهوا﴾ ال َّثانِي َأن منفيها ُم ْستَمر النَّ ْفي  ...ال َّثالِث َأن منفـي لمـا َال يكـون إِ َّال
يشتَرط َذلِك فِي منفي لم َتقـول لـم يكـن زيـد فِـي ا ْلعـام ا ْلم ِ
َق ِريبا من ا ْل َحال َو َال ْ
اضـي
َ
َ
مقيما و َال يجوز لما يكن  ...الرابِع َأن منفـي لمـا متوقـع ُثبوتـه بِ ِ
خ َـالف منفـي لـم ...
ُ
َ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
كلها َأن لم لنفي فعل َولما
ا ْل َخامس َأن منفي لما َجائز ا ْل َحذف َ ...وعلة َهذه ْاألَ ْح َكام َ
لنفي قد فعل"(.)2
ومثال ذلك يف القرآن الكريم قوله تعالى :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱯ
ﱮ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ [التوبة.]16 :

يقول الزركشي يف "لما"" :أما على ثالثة أوجهَ :أ َحـدُ َهاَ :تـدْ ُخ ُل َع َلـى المضـارع
ِ
اهلل الذين جاهدوا منكم﴾"(.)3
فتجزمه وتقبله َماض ايا كَـ " َل ْم" ن َْح ُوَ ﴿ :و َل َّما َي ْع َل ِم ُ
( )1المفصل يف صنعة اإلعراب ،للزمخشري (.)109/8
( )2انظر :مغني اللبيب ،البن هشام (.)368-367/1
( )3الربهان يف علوم القرآن (.)381/4
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وذكر الزجاج معنى اآلية مبينًا عمل "لما" يف الفعـل بعـدها" :المعنـى ولمـا يقـع
العلم بالجهاد والعلم بصرب الصابرين ،ولما يعلم اهلل ذلـك واق اعـا مـنهمز ألنـه َّ -
جـل
وعز  -يعلمه غي ابا ،وإنما يجازيهم على َعملهم.
َّ
لمـا ي ْفعـل وإذا قـال
وتىويل ( َل نما) أننها جواب ل َقول القائل قـد َفعـل فـالن َفجوابـه ن
َف َعل فجوابه َلم يفعل ،وإذا قال :لقد فجوابه ما يفعل ،كىنه قال :واهلل هو ي ْفعـل ،يريـد
ما ُي ْست ْقبل فجوابه َل ْن يفعل وال يفعل ،هذا مذهب النحويين"(.)1
وأما أبو حيان فقد نقل يف تفسيره عن الزمخشري( )2أن "لما" تشابه "لـم" يف أمـا
تقلب زمن الفعل بعدها إلى الماضي ،وليس للمستقبل ،فقـال" :وقـال الزمخشـري:
ولما بمعنى لم ،إال أن فيه ضربا من التوقع فدل على نفي الجهاد فيمـا مضـى ،وعلـى
وقعه فيما يستقبل .وتقول :وعدين أن يفعل كذا ،ولما تريـد ،ولـم يفعـل ،وأنـا أتوقـع
فعله انتهى كالمه ،وهذا الذي قاله يف لما أما تدل على توقـع الفعـل المنهـي هبـا فيمـا
يستقبل ،ال أعلم أحدا من النحويين ذكره ،بل ذكروا أنك إذا قلت :لما يخرج زيد دل
ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى متصالا نفيه إلى وقت اإلخبار .أما أما تدل علـى
توقعــه يف المســتقبل فــال ،لكننــي وجــدت يف كــالم الفــراء( )3شــيئًا يقــارب مــا قالــه
الزمخشري ،قال :لما لتعريض الوجود بخالف لم"(.)4
ونتبين من هذه اآلية أن اهلل  يعلم غيبًا أن الجهـاد والصـرب ال يقـع مـنهم ،ولـذا
أفــاد النفــي بـــ"لمــا" للمضــارع لإلخبــار أن الجهــاد والصــرب لــم يقــع مــنهم إلــى
وقت اإلخبار.

( )1معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)472/1
( )2انظر :تفسيره (.)240/2
( )3لم أجد كالم الفراء يف المطبوع.
( )4البحر المحيط (.)360/3
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املطلب الثالث
إذا دخلت على الفعل املضارع "لو" الشرطية
إذا جاء المضارع بعـد (لـو) الشـرطية ُأ ِّول بالماضـيز ألمـا تق نيـد الشـرط بالزمـان
إن الشرط ْ
(إن) فإما تق نيده بالمستقبل ،ولهذا قالوا َّ
الماضي ،بعكس ْ
(بإن) سابق على
الشرط بـ(لو) وذلك ألن الزمن المستقبل سابق علـى الـزمن الماضـي ،أال تـرى أنـك
تقــول" :إن جئتنــي غــدا ا أكرمتــك" ،فــإذا انقضــى الغــد ،قلــت" :لــو جئتنــي أمــس
أكرمتك"( ،)1ويف ألفية ابن مالك(: )2
ِ
ْ
ــي  ،نحـــو لـــو يفـــي كفـــى
وإن مضـــــــــارع تالهـــــــــا ُص
ـــــــــر َفا ** إلـــى ُ
المضـ ِّ
ﱝﱠ
ﱞ
ومن أمثلة ذلك يف القرآن الكريم قوله تعالى :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

[آل عمران.]167 :
ﱝ ﱠ إنمــا لــم تــرد بالفــاء ألنــه
ﱞ
قــال أبــو حيــان" :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
جواب لسؤال اقتضاه دعا،هم إلى القتال كىنه قيل :فماذا قالوا؟ فقيل :قالوا لو نعلم،
ونعلــم هنــا يف معنــى علمنــاز ألن (لــو) مــن القــرائن التــي تخلــص المضــارع لمعنــى
الماضي إذا كانت حرفا لما كان سـيقع لوقـوع غيـره ،فـإذا كانـت بمعنـى إن الشـرطية
تخلص المضارع لمعنى االستقبال .ومضمون هذا الجواب أمم علقوا االتبـاع علـى
تقدير وجود علم القتال ،وعلمهم للقتال منتف ،فانتفى االتباع وإخبارهم بانتفاء علم
القتال منهم إما على سبيل المكابرة والمكايدة ... ،وإما على سـبيل التخطئـة لهـم يف
نهم أن ذلك قتال يف سبيل اهلل ،وليس كذلك ،إنما هو رمي النفوس يف التهلكة"(.)3
ِ
الج ْملـة
وقال ابن عادل" :وقوله :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ إنما لم َيىت  -يف هذه ُ
( )1ذكره ابن هشام يف المغني (.)255/1
( )2ألفية ابن مالك ( ،)355/2وانظر :شرح التسهيل (.)28/1
( )3البحر المحيط يف التفسير (.)424/3
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 بحرف عطفز ألما جواب لسؤال سائل كىنه قيل :فما قالوا  -لما قيل لهم ذلك -الم ِض نـيز ألن «لـو»
؟ فىجيب بىمم قالوا ذلك ،و«نعلم»  -وإن كان
ا
مضارعا  -معنـاه ُ
تخص المضارع ،إذا كانـت لمـا سـيقع لوقـوع غيـره ،ون َّكـر « ا
قتـاال» للتقليـل ،أي :لـو
علمنا بعض قتال ما .وهذا جواب المنافقين حـين قيـل لهـم :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱤ ﱠ "(.)1
ﱥ
ﱗ ﱠ  ،فقال تعالى :ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱘ
ﱕﱖ
ونتبين مما سبق أن "لو" شرطية ،خلصت الفعل المضارع "نعلم" إلـى الماضـي
معنى ،ولذلك التعبير بالمضارع عن الماضي داللة بالغية وهي حكايـة حـال ماضـية
ا
لردهم القبيحز إذ أن األمر وقع وانتهى ،بدليل سياق اآليـاتز حيـث قـال اهلل  قبـل
هذه اآلية :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ [آل عمران.]166 :

( )1اللباب يف علوم الكتاب (.)41/6
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املطلب الرابع
إذا وقع الفعل املضارع بعد "رمبا"
(ربمـا) ُأ نول بالماضـي ،ألن مـا تكفهـا عـن العمـل وهتيئهـا
إذا جاء المضـارع بعـد ن
للدخول على الجمل الفعلية فال يكـون بعـدها إال مـاض لف اظـا أو معنـى ،والمضـارع
تنقله للمضي(. )1
مثاله قوله  :ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ [الحجر.]2 :
ورب هنا للتكثير  ،والمضارع هنا بمعنى الماضي ،قال الزمخشري يف ع نلة ذلـك:
ن
«فـــإن قلـــت :لـــم دخلـــت علـــى المضـــارع وقـــد أبـــوا دخولهـــا إال علـــى الماضـــي؟
قلت :ألن المرتقب يف إخبار اهلل تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به يف تحققـه  ،فكىنـه
ربما و ند.
قيل :ن
فــإن قلــت :متــى تكــون ودادهتـم؟ قلــت :عنــد المــوت ،أو يــوم القيامــة إذا عــاينوا
حالهم وحال المسلمين»(.)2
ومثله يف اللباب للعكربيز إذ جاء« :ووقع المستقبل هنا ألنـه مقطـوع بوقوعـه إذا
خربا من اهلل تعالى ،فجرى مجرى الماضي يف تحققه ،وقيل :حكاية على الحال»(.)3
نتبين مما سبق أن للتعبير بالمضارع عن الماضي بقرينة لفظية وهي "ربما" داللـة
بالغية ،وهي تحقق الوقوع ،ومن سياق اآلية أما للتخويف ،حتى يستحضر المستمع
تلك الصورة التي يعرب فيها الكافر عن الندم ساعة ال مندم.

( )1انظر :المغني ،البن هشام (.)137/1
( )2الكشاف (.)534/2
( )3اللباب يف علل البناء واإلعراب للعكربي (.)367/1
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املطلب اخلامس
إذا اقرتن الفعل املضارع مع الظرف الدال على املضي مثل "قبل"
نحو قوله تعالى :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲎﲐﲑﲒ
ﲏ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ [البقرة.]91 :
إذ جاء الفعل المضارع "تقتلون" الدال على الحال مقرتنًا بظرف الزمـان " ُ
قبـل"
الدال على الماضي ،مما يجعل الفعل المضارع دا ا
ال على الزمن الماضي ،فالفعل ال
يدل على زمن الحدوث ،وإنمـا يـدل علـى زمـن اإلخبـار ،فللفعـل الماضـي زمانـانز
زمن حدوث ووقوع ،وزمن إخبار عنه ،وهو ما أشار إليه الزجاجي بقولــه" :والفعـل
الماضي ما تقضى وأتى عليه زمانان ،ال أقل من ذلك ،زمـان وجـد فيـه ،وزمـان خـرب
فيه عنه"(.)1
ونجد أن السياق القرآين قد نسب جريمة القتل إلى األحفاد عندما خاطبهم فقال:
"فلم تقتلون أنبياء اهلل من ُ
قبل" ،يف حين أن القتـل قـد حصـل يف الـزمن الماضـي مـن
األجــداد ،وذلــك مــن بالغــة الســياق القــرآين ،إذ أفــاد الفعــل "تقتلــون" االســتمرارية
للحدث ،كما أفاد الحضور للمشهد يف األذهان ،إشارة إلى أن نزعة القتـل واإلجـرام
تسري يف دماء األحفاد كما سرت يف دماء األجداد.
ويف ذلك تنبيه يف الوقت نفسه على أمم ذرية بعضها من بعض ،وأمم سواسـية يف
الجرم ،فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها علـى الجـاين األثـيمز ألمـم ال ينفكـون
عــن االســتنان بســنة أســالفهم ،أو الرضــى عــن أفــاعيلهم ،أو االنطــواء علــى مثــل
مقاصدهم"(.)2
( )1اإليضاح يف علل النحو (ص.)87
( )2انظر :معاين القرآن للفراء ( ،)161/1التفسير الوسيط ،لطنطاوي (.)232/4
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وأضفى رف الزمن الماضـي " ُ
قبـل" علـى السـياق داللتـين ،داللـة تفيـد إرجـاع
السياق اللغوي للفعل إلى الزمن الحقيقـي للحـدوث وهـو الماضـي ،وداللـة أخـرى
توحي بىن قتل األنبياء قد كان يف الزمن الماضي يف حق من سلف منهم ،أما هذا النبي
فال يمكنون منه ،فاهلل يعصمه من الناس ،يقول دراز" :ولقد كان التعبير هبذه الصـيغة
مع ذكر األنبياء بلفظ عام ممـا يفـتح بابـًا مـن اإليحـا

لقلـب النبـي العربـي الكـريم

وبابًا من األطماع ألعدائه يف نجح تدابيرهم ومحاوالهتم لقتله ،فـانظر كيـف أسـعفنا
باالحرتاس عن ذلك كله بقولـه "مـن ُ
قبـل" فقطـع هبـذه الكلمـة أطمـاعهم وثبـت هبـا
قلب حبيبه ،إذ كانت بمثابة وعده إياه بعصمته من الناس"(.)1
فــإذا أخــذنا بداللــة الماضــي للظــرف "قبـ ُـل" كانــت داللــة الفعــل "تقتلــون" تفيــد
استحضار الصورة لحدث مضى يف الزمان ،وإذا أخذنا بمـا توحيـه داللـة " ُ
قبـل" مـن
استحالة حصول الفعل وتحققه بالنسبة لهذا النبي ،كانت داللة الفعل "تقتلون" تفيد
تجدد محاولة الفعل مـنهم واالسـتمرار ،والجمـع بينهمـا نـوع مـن االنفتـاح الـداللي
للنص القرآين.

( )1النبى العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكريم (ص.)158
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املطلب السادس :عند رواية احللم
ومن ذلك قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳖ ﱠ [الصافات.]102 :
ﳗ
ﳓﳔﳕ
زعم بعض المشككين أن القرآن قد جانب الصواب حين أتى بلفظ الفعل (أرى)
الدال على االستقبال وهو يريد الماضي ،وكان األولى يف نهم أن يقول" :رأيت".
واألصــل يف اللغــة أن يختلــف نــوع الفعــل بــاختالف زمــن حدوثــه بــين الماضــي
والمضارع والمستقبل ،وقد رد العلماء على هذه الشبهة بقولهم:
أوالا :أن اســتعمال الفعــل المض ـارع أبلــغ يف الداللــة ،وأنســب لمعنــى اآليــة مــن
اســتعمال الماضــي ،وذلــك ألن ســيدنا إبــراهيم  رأى هــذه الر،يــا أكثــر مــن مــرة ،
وتوقع ر،يتهـا يف المسـتقبل أمـر وارد ،وهـذا ال يناسـبه إال اسـتعمال المضـارع الـذي
يفيد التجدد واالستمرار ،قال مقاتل :رأى إبراهيم ثالث ليال متتابعات ،وقال محمد
ابن كعب :كانت الرسل يىتيهم الوحي من اهلل تعالى أيقا ـًا ورقـود اا ،فـإن األنبيـاء ال
تنام قلوهبم(.)1
ثانيــًا :أن داللــة المضــارع "أرى" يف اآليــة أن اهلل  يصــور للمخــاطبين ترتيــب
األحداث ساعة حدوثها يف الزمن الذي أمر اهلل فيه إبـراهيم  ،وفائدتـه نقـل أذهـان
المخ ـاطبين إلــى تلــك اللحظــة التــي كــىمم يعاينوهــا بىبصــارهم ،وهــذه هــي داللــة
المضارع إذا وضع موضع الماضي عند علماء المعـاين ،وهـي بعـث صـورة الماضـي
وتصويره يف صورة الذي يحدث يف الحال(.)2
ونتبين من ذلك أن التعبير بـالزمن المضـارع عـن الماضـي يف الر،يـا هـو المالئـم بالغـة
وبيانًا وإعجاز اا ونظمًا ،وال شك أن استعمال المضـارع بداللتـه علـى التجـدد واالسـتمرار
يجعل السامع يستحضر المشهد ،ويتفاعل معه أكثر من استعمال الماضي.
( )1انظر :تفسير القرطبي (.)102/15
( )2انظر :شـبهات حـول القـرآن علـى موقـع الحصـن علـى الـرابطhttp://www.alhesn.net/play- :
 ،7258.htmlموقع للذب عن دين اهلل .
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املطلب السابع
ض أو عطف عليه ذلك
إذا عطف على ما ٍ
إذا عطف الفعل المضارع علـى ماضـي يتعـين زمنـه للماضـي بشـرط اتفاقهمـا يف
الزمن ،قال السيوطي" :وما عطف علـى حـال أو مسـتقبل أو مـاض ،أو عطـف عليـه
ذلك ،فهو مثله الشرتاط اتحاد الزمان يف الفعلين المتعاطفين نحو :ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲵ ﱠ [الحج]63 :ز أي فىصبحت
ﲶ
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴ
األرض"(.)1
ومن األمثلة يف القرآن الكريم على عطف المضارع على الماضي قوله تعالى:
ﱡﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ [األعراف.]100 :
ﲁ
يقول السمين الحلبي" :قولهَ ﴿ :و َن ْط َب ُع﴾ يف هذه الجملة أوجه ،أحدها :أما نسـق
عطف المضارع على الماضيز ألنه بمعناه وقد تقدم َّ
أن «لـو»
على « َأ َص ْبناهم» وجاز
ُ
للمضـي ،ولمـا حكـى الشـيخ كـال َم ابـن األنبـاري( )2المتقـدِّ م قـال:
ص المضارع
ُت َخ ِّل ُ
ِّ
«فجعل «لو» شرطي اة بمعنى « ْ
سيقع لوقوع غيـره،
إن» ولم يجعلها التي هي «لِما» كان
ُ
ولذلك جعل « َأ َص ْبنا» بمعنى ُنصيب .ومثال وقو ِع «لو» بمعنى « ْ
إن» قوله:
()3
ِ
الراجيك إال ُم ْظ ِهرا ** ُخ ُل َق الكرا ِم ولو تكون َع ِديما
ال ُي ْلف َك َّ
ِ
بتقدير ْ
أن
وهذا الذي قاله ابن األنباري َر َّده الزمخشري( )4من حيث المعنى ،لكن
َ
ف المضارع على الماضي لكونه بمعنـى
يكون «
ونطبع» بمعنى َط َب ْعنا ،فيكون قد َع َط َ
ُ
جواب لو نشاء» ،فجعله
وابن األنباري َج َع َل التىويل يف « َأ َص ْبنا» الذي هو «
ُ
الماضيُ ،
( )1الهمع ،للسيوطي (.)42/1
( )2نقله عنه أبو حيان يف البحر المحيط (.)351/4
( )3البيت دون نسبة يف شرح التسهيل ،البن مالك ( ،)28/1مغني اللبيب ،البن هشام (ص.)344
( )4انظر :الكشاف ،للزمخشري (.)99/2
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جواب «لو نشاء» ،فجعله بمعنى ُنصـيب،
المعطوف عليه وهو
تىول
َ
ُ
بمعنى ُنصيب ،ف َّ
الم ِضـــي ،وأنـــتج ر ُّد الزمخشـــري َّ
أن كـــال التقـــديرين
ــىول المعطـ َ
فتـ َّ
ور َّده إلـــى ُ
ــوف َ
ِّ
ال َي ِص ُّح».
قال الزمخشري« :فإن قلت :هل يجوز أن يكون «ونطبع» بمعنى ط َب ْعنا ،كما كـان
«لو نشاء» بمعنى لو ِش ْئنا ،ويعطف على « َأ َص ْبناهم»؟ قلت :ال يسـاعد علـى المعنـىز
َّ
ألن القوم كانوا مطبوعًا على قلوهبمَ ،م ْوصوفين بصفة َم ْن قبلهم مِن اقرتاف الذنوب
واإلصــابة هبــا ،وهــذا التفســير يــؤدي إلــى خلــوهم مــن هــذه الصـ ِ
ِ
ـفة ،وأن اهلل لــو شــاء
ِّ
ِّ
ال َّتصفوا هبا»(.)1
ِ
الجـواب
المعطـوف علـى
قال الشيخ(« :)2وهذا الر ُّد اهر ُه الصح ُة ،وملخصه أن
َ
وجواب «لـو» لـم يقـع بعـدُ  ،سـوا اء
المعطوف،
المعطوف عليه أم
تىولنا
َ
َ
ُ
جواب سواء َّ
إن» الشـرطيةِ ،
كانت حرفًا لِما كان سيقع لوقوع غيره أم بمعنـى « ْ
واإلصـاب ُة لـم تقـع،
ـف علـى الجـوابْ .
فـإن ُت َـؤ ِّول «ونطبـع»
صح أن َت ْعطِ َ
وال َّط ْب ُع على القلوب واقع فال َي ُّ
على معنى :ونستمر على الطبع على قلوهبم أمكن التعاطفز ألن االستمرار لـم يقـع
بعدُ وإن كان الطبع قد وقع» .قلت :فهذا الوجه األول ممتنع لِما ذكره الزمخشري.
الوجه الثاينْ :
أن يكون «نطبع» مستىنفًا ومنقطعًا َع َّما قب َلـه فهـو يف نيـة خـربِ مبتـدأ
ـار أبــي إســحاق الزجــاج( )3والزمخشــري
محــذوف أي :ونحــن نطبــع ،وهــذا اختيـ ُ

()4

وجماعة.
َ
يكون معطوفًا على «يرثون األرض» قالـه الزمخشـري( .)5قـال
الوجه الثالث :أن
( )1انظر :الكشاف ،للزمخشري (.)99/2
( )2وهو أبو حيان .انظر :البحر المحيط (.)351/4
( )3انظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)399/2
( )4انظر :الكشاف ،للزمخشري (.)99/2
( )5انظر :المرجع السابق.
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الشيخ(« :)1وهو خطى َّ
ألن المعطوف على الصلة صلة و«يرثـون» صـلة للـذين ،فيلـزم
ُ
الفصل بين أبعاض الصلة بىجنبي ،فإن قولهْ « :
أن لو نشاء» إ َّما فاعـل ل َي ْهـد أو مفعو ُلـه
كما تقدَّ م ،وعلى كال التقديرين فال َت َع ُّل َق له بشيء مـن الصـلة ،وهـو أجنبـي منهـا فـال
ُي ْفصل به بين أبعاضها ،وهذا الوج ُه ُم َؤ بد على ذلك فهو خطى».
الرابــع :أن يكـ َ
ـون معطوفــًا علــى مــا َد َّل عليــه معنــى «أو لــم يهـد لهــم» كىنــه قيــل:
يغ ُفلون عن الهداية ونطبـع علـى قلـوهبم .قالـه الزمخشـري( )2أيضـًا .قـال الشـيخ(:)3
«وهو ضعيفز ألنه إضمار ال ُيحتاج إليهز إذ قد َص َّح عط ُفه على االستئناف من بـاب
العطف على الجمل فهو معطوف على مجمـوع الجملـة المصـدَّ رة بـىداة االسـتفهام،
وقد قاله الزمخشري وغيره»(.)4
فنجد أن السمين الحلبي هنا يقرر جواز عطف المضارع على الماضـي ،ال سـيما
ـى ،كمــا يف اآليــة
وقــد انطبــق هنــا شــرط جــواز هــذا العطــف وهــو اتحــاد الــزمنين معنـ ا
الكريمة ،وتىكد ذلك بوجود قرينة تخلص المضارع للمضي ،وهي "لو".
وأما األثر التفسيري الذي أحدثه جـواز عطـف (نطبـع) علـى (أصـبناهم) فهـو مـا
ذكره البقاعي بقوله" :وعرب عن اإلصابة بالماضي إشارة إلى سرعة اإلهالك مع كونه
شيئًا واحد اا غير متجزىء ،وعن الطبـع بالمضـارع إيمـاء إلـى التجـدد بحيـث ال يمـر
زمن إال كانوا فيه يف طبع جديد"(.)5

***

( )1وهو أبو حيان ،انظر :البحر المحيط (.)352/4
( )2انظر :الكشاف ،للزمخشري (.)99/2
( )3انظر :البحر المحيط ،ألبي حيان (.)352/4
( )4الدر المصون ،للسمين الحلبي (.)397-395/5
( )5انظر :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،للبقاعي (.)15/8
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املبحث الثاني
داللة الفعل املضارع على احلال ،وأثره يف التفسري
وفيه سبعة مطالب:

املطلب األول
عند اقرتان "مل" بـ"إن" يف املضارع
واألمثلــة يف القــرآن الكــريم كثيــرة ،ومنهــا قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ [المائدة.]73 :
سبق القول بىن "لم" حرف نفي وجزم وقلب ،يقلب زمن المضارع إلى المضي،
ولكن إذا اقرتن "إن" بـ"لم" يف المضارع فإنـه يمنـع اقتضـاءه للمضـي ،كمـا قـال ابـن
القيم" :فلوال هذه القرائن – أي التي تجعل المضارع لالستقبال – لتخلص للحـال،
وهذا كـ"إن" مع "لم" كقوله تعـالى" :وإن لـم ينتهـوا" فــ"إن" منعـت اقتضـاء "لـم"
للمضي"( ،)1وعقب على ذلك الدكتور محمد يسري بقوله" :وكان على ابن القيم أن
يـــتم العبـــارة بقولـــه" :و"لـــم" منعـــت اقتضـــاء "إن" لالســـتقبال ،وبـــذلك لـــم يبـــق
إال الحال"(.)2
قال ابن عاشور" :وقولـه :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ عطف على جملة لقد كفر الذين قالوا إن اهلل ثالث ثالثة ،أي لقد
كفروا كفرا إن لم ينتهوا عنه أصاهبم عذاب أليمز ومعنى عما يقولـون أي عـن قـولهم
المذكور آنفا وهو إن اهلل ثالث ثالثة ،وقد جاء بالمضارع ألنـه المناسـب لالنتهـاءز إذ
االنتهاء إنما يكون عن شيء مستمر كما ناسب قوله" :قالوا" قوله" :لقـد كفـر"ز ألن
( )1بدائع الفوائد (.)192/4
( )2أسرار النحو يف ضوء أساليب القرآن (ص.)215
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الكفــر حصــل بقــولهم ذلــك ابتــداء مــن الــزمن الماضــي ،ومعنــى عمــا يقولــون عمــا
يعتقدون ،ألمم لو انتهوا عن القول باللسان وأضمروا اعتقاده لما نفعهم ذلك ،فلمـا
كان شىن القول ال يصدر إال عن اعتقاد كان صالحا ألن يكون كناية عن االعتقـاد مـع
معنــاه الصــريح ،وأكــد الوعيــد بــالم القســم يف قولــه ليمســن رد اا العتقــادهم أمــم ال
تمسهم النار ،ألن صلب عيسى كان كفارة عن خطايا بني آدم"(.)1

( )1التحرير والتنوير (.)283/6
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املطلب الثاني
إذا اقرتن الفعل املضارع بـ"اآلن" ،وما يف معناها
يتخلص المضارع للحال إذا اقرتن بـ"اآلن" وذلك إذا استعملت على حقيقتها(.)1
ومــن األمثلــة علــى ذلــك قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ [يونس.]92-91 :
فالعامـل يف اآلن فعـل مضـارع محـذوف ،والتقــدير أتـؤمن السـاعة؟ وهـذا الفعــل
متعين للحال لعمله يف رف دال على الحال وهو (اآلن) ،وكذلك (ننجيك) مضارع
خالص للحال لعمله يف رف دال على الحال وهو (اليوم).
فإن قيل :قد عمل المضارع يف (اآلن) ،والمراد به  -مع ذلك  -المستقبل يف قوله
تعــــالى :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ [الجــــن ،]9 :فــــإن (يســــتمع)
مستقبل لدخول أداة الشرط عليه مع أنه عمـل يف (اآلن) وهـو ـرف الزمـان للحـال،
فالجواب على ذلك من وجهين:
أحــدهما :أن (اآلن) ذكـــر لتقريـــب المســـتقبل مــن الحـــال ،ال أن الفعـــل حـــال،
والعــرب تجــري األقــرب مــن الشــيء مجــراه ،وتعاملــه معاملتــه ،ولــذلك يف كالمهــا
مواضع كثيرة(.)2
وثانيها :أنه اتسع يف الظرف (اآلن) واستعمل يف االستقبال ،فالمعنى فمن يقع منه
استماع يف الزمان اآليت يجد له شهابًا رصد اا :أي يرصده فيحرقه(.)3
قال السمين الحلبي" :قوله﴿ :اآلن ِج ْئ َت﴾ «اآلن» منصوب ِ
ـرف
بج ْئ َت ،وهـو
ُ
َ
بعضهم :هذا
زمان يقتضي
ص المضارع له عند جمهور النحويين ،وقال ُ
الحال و ُي َخ ِّل ُ
( )1همع الهوامع للسيوطي (.)25/1
( )2رصف المباين (ص.)460
( )3البحر المحيط (.)349/8
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ِ
َ
الغالب وقد جاء ُ
للحـال كقولِـه :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ
يكـون
حيث ال ُي ْمكِ ُن أن
هو
ُ
َ
الحال َلما جاء مع
[الجن ،]9 :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱠ [البقرة ]187 :فلو كان يقتضي
ِ
ِ
ُ
توافـق
القائل بعبارة
وع َّبر عنه هذا
واألمر اللذين هما نص يف ا
فعل الشرط
ُ
الستقبالَ ،
نحـو:
بعضـه» يريـد بقولِـه« :أو ُ
مذه َبه وهي« :اآلن» لوقـت ُح ِصـر جمي ُعـه أو ُ
بعضـه» َ

ﱡﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ وهو مبني"(.)1
ويرد على هذا التقرير من السمين الحلبي من أن يقوله" :يستمع اآلن" ال يقتضي
الحال بقول الخطيب الشربيني" :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ ز أي :يف هذا الوقت وفيمـا
يستقبل ال أمم أرادوا وقت قولهم فقط"(.)2
فنتبين من هذا أن "اآلن" قرينة قوية لتخلـيص المضـارع للحـال ،حتـى وإن أتـت
معه قرينة أخرى كما سبق من قول السمين الحلبي تنص على االستقبال ،وأفـاد هـذا
معنى دقيقًا وهـو أن فرعـون لـو أتـى بـذلك اإليمـان قبـل تلـك السـاعة بلحظـة لكـان
ا
مقبو ا
ال ،وهذا يدل على وجوب المسارعة إلى التوبة واإلنابة قبل معاينة العذاب(.)3

( )1الدر المصون (.)432-431/1
( )2السراج المنير ،للخطيب الشربيني (.)401/4
( )3انظر :تفسير الرازي (.)8/10
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املطلب الثالث
إذا اقرتن الفعل املضارع بالم االبتداء
يقول ابن مالـك" :وأمـا الم االبتـداء فمخلصـة للحـال عنـد أكثـرهم ،ولـيس كمـا
نــوا ،بــل جــائز أن يــراد االســتقبال بــالمقرون هبــا ،كقولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [النحــل ،]124 :وقولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [يوسف ،]13 :فـ"يحزن" مقرون بالم االبتـداء وهـو مسـتقبلز ألن
فاعله الذهاب وهو عند نطق يعقوب  بـ"يحزن" غير موجود ،فلو أريد بـ"يحزن"
الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل يف الوجود"(.)1
وقد فصل القول يف هذه المسىلة الشهاب يف حاشيته على البيضاوي ورد علـى مـا
ذهب إليه ابن مالك ،فقال" :قوله :ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ) أن قلنا الـالم ال
تخلص المضارع للحال فظاهر ،وان قلنا إما تخلصه كما هو مـذهب الجمهـور قيـل
عليه ن
إن الذهاب هنا مستقبل فيلزم تقدم الفعل على فاعله ،وهو غيـر جـائز ألنـه أثـره
فلذا قيل :ن
إن التقدير قصد أن تذهبوا أو توقع أن تذهبوا بتقدير المضاف ،وهو الفاعل
تصـوره ،كمـا قيـل نظيـره يف
وهو حال ،وقيل :يجوز أن يكون الذهاب يحزنه باعتبـار
ن
جـردت للتىكيـد مسـلوبة الداللـة عـن التخلـيص
العلة الغائية ،وقد قيـل إن الـالم فيـه ن
للحال (قلت) كذا قالوا :وأنا أ ن ذلك مغلطـة ال أصـل لهـا ن
فـإن لـزوم كـون الفاعـل
واللغـوي فـإن
الحقيقـي ال النحـوي،
موجو ادا عنـد وجـود الفعـل إنمـا هـو يف الفاعـل
ن
ن

الفعل يكون قبله سواء كان ا
حاال كما فيما نحن فيه أو ماضيا كما أنـه يصـح أن يكـون
أمرا معدو اما كما يف قوله:
الفاعل يف مثله ا
سره أن ال يرى ما يسو،ه فال يتخذ شيئًا يخاف له فقدا(.)2
ومن ن
( )1شرح التسهيل (.)22-21/1
( )2البيت يف تاج العروس ،مادة "حزن" (.)412/34
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والغـم كالسـرور ،والفـرح
ولم يقل أحد يف مثلـه أنـه محتـاج للتىويـل فـإن الحـزن
ن
صرح به ابن هالل يف فروقه( ،)1وال حاجـة إلـى تىويـل
يكون بالشيء قبل وقوعه وقد ن
أو تقدير ،وتنزيل للوجود الذهني منزلة الخارجي على القـول بـه أو االكتفـاء بـه ن
فـإن
ن
التجـوز يف
مثله ال يعرفه أهل العربية ،واللسان فـإن أبيـت إال اللجـاج فيـه فلـيكن مـن
ن
النسبة إلى ما يستقبل لكونه سببا للحزن اآلن ،والذي يف شرح الكتاب للسيرايف( )2ن
أن
الالم الداخلة على المضارع فيها أقـوال ثالثـة أحـدها أمـا يف خـرب ن
أن مقصـورة علـى
الحال ،وهو اهر كالم سيبويه( ،)3الثاين أما تكون للحـال ،وغيـره واسـتدلوا بقولـه:
ﱡﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [النحل ]124 :الثالث أما للحال
إن خلت عن قرينة ،ومعها تكون لغيره كاآلية المـذكورةف ،واعلـم ن
أن مـن ذهـب إلـى
األول قدره بقصد أن تذهبوا ،ونحوه ،وال يلزمه حذف الفاعل ألنه إنما يمتنـع إذا لـم
ن
يسد مسده شيء سواء كان مضافا أو غيره فتقدير قصدكم صحيح أيضـا خالفـًا لمـن
خطىه فيه لظنه أنه ال يقوم إال المضاف إليـه مـع أنـه يجـوز أنـه بيـان للمعنـى ال تقـدير
إعراب فاعرفه"(.)4
ونتبين من ذلك أن الالم خلصت زمن الفعل (يحزنني) إلـى الحـال ،واتضـح أثـر
ذلك يف معنى اآليةز حيث إن مجرد تصور فقد االبن يف الذهن يحزن األب حا ا
ال.

( )1الصواب :أبو هالل .انظر :الفروق ألبي هالل العسكري (ص.)266-265
( )2انظر :شرح كتاب سيبويه ،للسيرايف (.)47/1
( )3انظر :الكتاب لسيبويه (.)15-14/1
( )4حاشية الشهاب على البيضاوي = عناية القاضي وكفاية الراضي (.)195/5
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املطلب الرابع :إذا اقرتن الفعل املضارع بـ"ما" املصدرية
مــن القــرائن اللفظيــة التــي رأى المحــدثون أمــا توجــه الفعــل إلــى جهــة التجديــد
واالستمرار (ما المصدرية) فإذا اقرتنت هذه القرينة بالمضـارع تكـون داللتـه الزمنيـة
داللة الحال.
ومن الشواهد على ذلك يف سورة التوبة قوله تعالى:ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

ﲻ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ [التوبة ،]31 :فاهلل 
ﲶﲸﲹﲺ ﲼ
ﲷ
وصفهم بالمشركين التخاذهم األحبار أربابًا من دونه ،فقالوا( :اتخذوا أحبارهم)،
فحدث اتخاذهم األحبار من دون اهلل وقع يف الزمن الماضي ،والفعل "عما يشركون"
يدل على الزمن الحال المستمرز ألنه سبق بما المصدرية.
ولكن ليس من المفرتض أن فعل الشرك يحدث يف زمن الحال ،بل إنـه حـدث يف
لحظة اتخـاذهم األحبـار الرهبـان أربابـًا مـن دون اهللز أي أنـه بـدأ يف الـزمن الماضـي
واستمر إلى زمنه الحالي المستمر إلى المستقبل.
فالمتىمل يف المعنى يجد أن الفعل "يشركون" يجـب أن يـزامن الفعـل "اتخـذوا"
وذلــك ألن اهلل  منــزه عــن شــركهم مــن اللحظــة التــي أشــركوا هبــاز أي مــن لحظــة
اتخاذهم الرهبان أربابًا ،وعليه فإن الفعل "يشركون" جمع بين زمانـه وزمـان الفعـل
"اتخذوا" فبدأ الشرك من الماضي وقد يصل إلى المستقبل لذا فهو يعـرب عـن مطلـق
الزمن ،ونستطيع أن نعلل انصراف الفعل عن داللتـه بوجـود قرينـة حاليـة هـي تـزامن
الفعل المضارع المسبوق بـ(ما) مع فعل مضى يؤديان نفس المعنى ،وبناء علـى هـذه
القرينة الحالية المستقاة من تفسير اآليـة وسـياق نزولهـا يتبـين لنـا أن الداللـة الزمنيـة
للفعل "يشركون" يف الزمن العام(.)1
( )1انظر :الداللة الزمنية للفعل المضارع يف سورة التوبة ،هداية نعيم أبو زاكية (ص.)68
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املطلب اخلامس
إذا اقرتن الفعل املضارع بـ"من فور"
ﱩﱫﱬ
ومرت يف القرآن الكريم يف موضع واحد وهو قوله تعالى :ﱡﭐ ﱪ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸ ﱠ [آل عمران.]125 :
الفور» ،ابتداء األمر يؤخذ فيه ،ثم يوصل ب خر ،يقال منـه:
قال الطربي" :وأصل « ْ
فورا وفوراناا» إذا ابتدأ ما فيها بالغليـان ثـم اتصـل .و«مضـيت
«فارت
القدر فهي تفور ا
ُ
فوري ذلك» ،يراد به :من وجهي الذي ابتدأت فيه.
إلى فالن من ْ
وأما قوله :ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ ،ن
فإن أهل التىويل اختلفوا فيـه ،فقـال
بعضهم :معنى قوله« :من فورهم هذا» من وجههم هذا ،وقال آخـرون :معنـى ذلـك:
من غضبهم هذا"(.)1
وقال البيضاوي" :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ من ساعتهم هذه ،وهو يف األصل مصـدر
من فارت القدر إذ غلت ،فاستعير للسـرعة ،ثـم أطلـق للحـال التـي ال ريـث فيهـا وال
تراخي ،والمعنى إن يىتوكم يف الحال"(.)2

وقال الزمخشريَ ﴿" :و َي ْى ُتو ُك ْم﴾ يعنى المشركين ﴿مِ ْن َف ْو ِر ِه ْم﴾ هذا من قولـك:

قفل من غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرى ،وجاء فالن ورجع مـن فـوره .ومنـه
قول أبى حنيفة  :األمر على الفور ال علـى الرتاخـي ،وهـو مصـدر مـن :فـارت
القدر ،إذا غلت ،فاستعير للسرعة ،ثم سميت به الحالة التي ال ريث فيها -وال تعريج
على شيء من صاحبها فقيل :خرج من فوره ،كما تقول :خرج من ساعته ،لم يلبـث.
( )1تفسير الطربي (.)183-181/7
( )2تفسير البيضاوي (.)37/2
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والمعنى :أمم إن يىتوكم من ساعتهم هذه ُي ْم ِد ْد ُك ْم َر ُّب ُك ْم بالمالئكة يف حال إتيامم ال
يتىخر نزولهم عـن إتيـامم ،يريـد :ن
أن اهلل يعجـل نصـرتكم وييسـر فـتحكم إن صـربتم
واتقيتم"(.)1
فتبين لنا هذه النقول أن "من فور" أفادت معنى الحال ،وأن نصر اهلل للمؤمنين ال
يؤخر إذا هم صربوا واتقوا.

( )1تفسير الزمخشري (.)411/1
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املطلب السادس
الفعل املضارع املنفي بـ"ال"
إذا وردت الصيغة الفعلية بعد (ال) النافية ،تؤول يف بعض السياقات للزمن العام،
ﱆﱈ
ﱇ
فهو المحدد لذلك الزمن ،ومن ذلك قوله تعـالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [طه.]52 :
جاء الفعالن (يضل ،ينسى) يف صيغة المضارع ،إال أن الداللة الزمنية للفعلـين ال
تتقيد بزمن معين ،فهي مؤولة إلى زمن الحالز ألن المقصود من علمها علم القـرون
األولى ،فعلمها يف الكتاب ،وهذه إجابة موسى لفرعـون بعـد أن سـىله عـن حـال مـن
تقدم من القرون األولى ،وعن حال من سعد منهم ،وشقاء مـن شـقي ،وعلـم أحـوال
القرون األولى مكتوب عند اهلل يف اللـوح المحفـو ،،الـذي ال يجـوز أن يضـل شـيئًا
أو ينساه(.)1
ويف قوله تعـالى :ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ قـوالن :القـول األول :أنـه يعـود هلل
تنزيهًا له ،والقول الثاين :أن المقصود يف النفي هو الكتاب ،وذلك للداللة على بقـاء
ذلــك العلــم يف هــذا الكتــاب ،ال يتغيــر علــى مــر الزمــان( ،)2والمــرجح يف هــذا القــول
األول ،وذلك للداللة على أن علم اهلل محيط بكل شيء ،ما مضى وما هو كائن ،ومـا
ســيكون ،فإحاطــة علــم اهلل صــفة ثابتــة مــن صــفات اهلل فيســتحيل أن يتعــرض علمــه
للضالل أو للنسيان(.)3

( )1انظر :الكشاف ،للزمخشري (.)68/3
( )2انظر :البحر المحيط ،ألبي حيان (.)341/7
( )3انظر :تفسير الرازي = مفاتيح الغيب (.)60/22
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املطلب السابع
إذا اقرتن الفعل املضارع بـ"قد"
قال ابن مالك" :فإن خلت – أي قد – من معنى التقليـل فقـد تصـرف الفعـل إلـى
ﲑ ﱠ [البقـرة،]144 :
ﲒ
المضي ،كمـا يف قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
وقــد ال تصــرفه ،بــل يظــل مســتقبالا علــى حالــه كمــا يف قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲦ ﱠ [األنعام.)1("]33 :
ﲧ
ﲤﲥ
ومن األمثلة يف القرآن على أن "قد" إذا اقرتنت بالمضارع تحيله إلى الحـال قولـه
ﲵ ﱠ [الصف.]5 :
ﲶ
تعالى :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
قــال يف التفســير الوســيط" :قــال الجمــل :قولــه:ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵﱠ [الصــف ،]5 :قــد للتحقيــقز أي :تحقيــق علمهــمز أي :ال للتقريــب وال
ﲶ
للتقليل ،وفائدة ذكرها التىكيد ،والمضارع بمعنـى الماضـيز أي :وقـد علمـتم ،وعـرب
بالمضــارع ليــدل علــى استصــحاب الحــال ،وعلــى أمــا مقــررة لإلنكــار ،فــإن العلــم
برســالته يوجـــب تعظيمــه ،ويمنـــع إيــذاءه ألن مـــن عــرف اهلل -تعـــالى -وعظمتـــه،
ع نظم رسوله"(.)2

***

( )1انظر :شرح التسهيل (.)30/1
( )2التفسير الوسيط ،لطنطاوي ( ،)357/14وانظر :حاشية الجمل على الجاللين (.)336/4
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املبحث الثالث
داللة الفعل املضارع على الزمن املستقبل ،وأثره يف التفسري
وفيه ستة مطالب:

املطلب األول
إذا اقرتن بظرف مستقبل حنو "أمام"
نحــو قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ [القيامــة" ،]5 :أمــام":
رف مكان يف األصل ،استعير يف هذه اآليـة للزمـان المسـتقبلز أي ليفجـر فيمـا بـين
يديه من زمان حياته ،و(يفجر) مقصور على االستقبال بعمله فيه.
يقول ابن عطية" :وقولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ قـال بعـض
المتىولين :الضمير يف َأمام ُه عائد علـى ْ ِ
اإلن ُ
ْسـان ،ومعنـى اآليـة أن اإلنسـان إنمـا يريـد
َ
شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبدا قدما راكب رأسه ومطيع أمله ومسوفا بتوبته ،قالـه
مجاهد والحسن وعكرمـة وابـن جبيـر والضـحاك والسـدي ،وقـال السـدي :المعنـى
ليظلم على قدر طاقته ،وقـال الضـحاك :المعنـى يركـب رأسـه يف طلـب الـدنيا دائمـا،
وقوله تعالى :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﱠ تقديره لكـن يفجـر ،وقـال ابـن عبـاس مـا يقتضـي أن
الضمير يف َأما َم ُه عائد على يوم ا ْل ِقيا َم ِة ،والمعنى أن اإلنسان هو يف زمن وجـوده أمـام
يوم القيامة وبين يديه ،ويوم القيامة خلفه فهو يريد شهواته ليفجـر يف تكذيبـه بالبعـث
وغير ذلك بين يدي يوم القيامة ،وهو ال يعرف قدر الضرر الذي هو فيه"(.)1
ويقول السمرقندي" :قولـه تعـالى :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ ز يعنـي:
يقدم ذنوبه ،ويؤخر توبته ويقول :سـوف أتـوب ،وال يـرتك الـذنوب ،وهـذا قـول ابـن
عباس  .وقال عكرمة :ﱡﭐ ﲔ ﲕﱠز يعني :يريد الذنوب يف المسـتقبل ،وقـال
( )1المحرر الوجيز ،البن عطية (.)403-402/5
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القتبي :بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه ،فقد كثرت فيه التفاسير .وقـال سـعيد بـن جبيـر
ســوف أتــوب ،وقــال الكلبــي :يكثــر الــذنوب ،ويــؤخر التوبــة .وقــال آخــرون :يتمنــى
الخطيئة ،وفيه قول آخر على طريق اإلنكار ،بىن يكون الفجور بمعنى :التكذيب بيوم
القيامــة ،ومــن كــذب بــالحق ،فقــد فجــر ،وأصــل الفجــور :الميــل .فقيــل :للكــاذب
والمكذب والفاسق فاجر ،ألنه مال عن الحق"(.)1
ويقول الرازي" :ﱡﭐﲔ ﲕﱠﭐفيه قوالن :األول :أي ليدوم علـى فجـوره فيمـا
يستقبله من الزمان ال ينزع عنه ،وعـن سـعيد بـن جبيـر :يقـدم الـذنب ويـؤخر التوبـة،
يقول :سوف أتوب حتى يىتيه الموت على شـر أحوالـه وأسـوأ أعمالـه القـول الثـاين:
ليفجر أمامه ،أي ليكذب بما أمامـه مـن البعـث والحسـاب ،ألن مـن كـذب حقـا كـان
كاذبا وفاجرا ،والـدليل عليـه قولـه :ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ [القيامـة ]6 :فـالمعنى
يريد اإلنسان ليفجر أمامه ،أي ليكذب بيوم القيامة وهـو أمامـه ،فهـو يسـىل أيـان يـوم
القيامة ،متى يكون ذلك تكذيبا له"(.)2
ويف هــذه اآليــة ملمــح يف داللــة (أمامــه) علــى االســتقبال ،وهــو المبالغــة يف إرادة
المعصية والفجـور فيهـا ،ويزيـد هـذه الداللـة وضـوحًا السـياق القـرآين لآليـات فـإن
اإلتيان بلفظ "اللوامة" قبل ذلك دليل على المبالغة يف اللوم.

( )1تفسير السمرقندي (.)521/3
( )2تفسير الرازي (.)722/3
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املطلب الثاني
إذا سبق بأحد حريف التنفيس (السني ،وسوف)
الســين وســوف قــد اختصــا بالمضــارع وســميا بحــريف التنفــيسز ألممــا يــنقالن
المضــارع مــن الــزمن الضــيق  -زمــن الحــال  -إلــى الــزمن الواســع زمــن االســتقبال،
واختلــف البصــريون والكوفيــون يف أيهمــا أوســع امتــداد اا ،ومــذهب البصــريين أن
(ســوف) أوســع امتــداد اا يف االســتقبال مــن الســين ،فتكــون دالــة علــى التســويف،
والكوفيون يقولون أممـا مرتادفتـان وليسـت المـدة مـع سـوف أوسـع ،وال يجـوز أن
يكون المضارع المقرتن بالسين أو سوف للحال.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك يف القــرآن الكــريم قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ [المائدة.]54 :
قال محمد أبو زهرة" :وإن (سوف) هنا لتىكيد وقوع األمر يف المستقبل ،والتعبيـر
بـﱡﲔ ﲕ ﲖﱠ فيـه إشـارة إلـى أمـرين :أحـدهما :أن اهلل سـبحانه الـذي خلقكـم،
وهو ولي المؤمنين هو الذي يىيت هبؤالء األقوام الذين يحبهم ويحبونه  ،...وثانيهما:
أمــم يكونــون قومــا متحــدة مشــاعرهم وأحاسيســهم ،قــد كانــت قــوميتهم نصــرة اهلل
ورسوله بنصرة الدين الحكم ،ولذا عرب عن هؤالء بىمم قوم ،أي عنصـر قـوي متـ زر
وحدته مكونة من اإليمان ،وال يكونون تابعين لغير دين اهلل تعالى"(.)1

( )1زهرة التفاسير (.)2250/5
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املطلب الثالث
إذا اقتضى الفعل املضارع طلباً
ومــن األمثلــة يف القــرآن الكــريم علــى الطلــب قولــه تعــالى :ﱡﭐ ﲚ ﲛ

ﲞ ﱠ [البقرة.]233 :
ﲟ
ﲜﲝ
يقول الزمخشري" :يدل الفعل المضارع على المسـتقبل وذلـك باقتضـائه طلبـًا،
ألن طلب الحاصل محال ،سواء أكان الطلـب يفهـم منـه وحـده ،أم كـان بوجـود أداة
أخــرى ،ويكــون ذلــك يف "األمــر والنهــي والــدعاء والتحضــيض" ،فمــن األمــر قولــه
ﲞ ﱠ [البقرة ،]233 :فاهلل يطلـب مـن
ﲟ
تعالى :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
الوالدات إرضاع أوالدهن ،وهذا ال يكون إال يف المستقبل ،وإخراج األمر يف صـورة
الخرب تىكيد لألمر ،وإشعار بىنه يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله"(.)1

( )1انظر :الكشاف ،للزمخشري (.)270/1
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املطلب الرابع
إذا دخل على املضارع احلرف الناصب "أن"
إذا دخل على المضارع ناصب وهو "أن ولن وكي وإذن" كان زمانه مستقبالا(.)1
ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ

[النحل.]40 :
"قــال ابــن عطيــة :قــد تجــيء (أن) يف مواضــع ال يلحــظ فيهــا الــزمن كهــذه اآليــة،
ﱇ ﱠ [الروم.)2(]25 :
ﱈ
وكقوله تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ورده أبو حيان( )3بقوله :ليس بجيـد ،بـل تـدل علـى المسـتقبل يف جميـع أمورهـا،
وأما قوله( :قد تجيء  )...فلم يفهم ذلك مـن داللـة (أن) وإنمـا ذلـك مـن نسـبة قيـام
السماء واألرض بىمر اهللز ألن هذا ال يختص بالمستقبل دون الماضي يف حقه تعالى،
ونظيره :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ ،قـال أبـو حيـان" :فــ(كان) تـدل علـى
اقرتان مضمون الجملة بالزمن الماضـي ،وهـو تعـالى متصـف هبـذا الوصـف ماضـيًا
وحا ا
ال ومستقبالا ،وتقييد الفعل بالزمن ال يدل على نفيه عن غير ذلك الزمن"(.)4
وقد ذكر الفخر الرازي يف تفسيره إلى أنه ال خالف أن قوله" :أن نقول" ينبئ عـن
االســتقبال ،وذلــك يف معــرض رده علــى مــن قــال بتسلســل األحــداثز حيــث قــال:
"المسـىلة الرابعـة :احــتج بعـض أصـحابنا هبــذه اآليـة علـى قــدم القـرآن فقـالوا :قولــه
تعالى :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ يدل على أنه تعـالى إذا
أراد إحداث شيء قال له كن فيكون ،فلو كان قوله كن حادثًا الفتقـر إحداثـه إلـى أن
( )1انظر :أسرار النحو يف ضوء أساليب القرآن (ص.)240
( )2انظر :المحرر الوجيز ،البن عطية (.)418/8
( )3انظر :البحر المحيط ،ألبي حيان (.)531/6
( )4دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،لعبدالخالق عضيمه ( ،)433/1وانظر :البحر المحـيط ،ألبـي حيـان
(.)531/6
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يقول له كن ،وذلك يوجب التسلسل ،وهو محال فثبت أن كالم اهلل قديم ،واعلـم أن
هذا الدليل عندي ليس يف غاية القوة ،وبيانه من وجوه.... :
والوجه الرابع :أن هذه اآلية مشعرة بحدوث الكالم من وجوه:
الوجه األول :أن قوله تعالى :إنما قولنا لشيء إذا أردناه يقتضي كون القول واقعًا
باإلرادة ،وما كان كذلك فهو محدث.
والوجـــه الثـــاين :أنـــه علـــق القـــول بكلمـــة إذا ،وال شـــك أن لفظـــة «إذا» تـــدخل
لالستقبال.
والوجــــه الثالــــث :أن قولــــه﴿ :أن نقــــول﴾ لــــه ال خــــالف أن ذلــــك ينبــــئ
عن االستقبال"(.)1
وهذا النقل عن الرازي هـو محـل الشـاهد يف أن الحـرف الناصـب إذا دخـل علـى
الفعل المضارع جعل زمانه مستقبالا ،والسـياق يؤكـد أن الحـرف الناصـب "أن" مـع
"إذا" أحالت الفعل إلى االستقبال ،وهو أن اهلل  سيبعث مـن يمـوت ،ولكـن أكثـر
الناس ال يعلمون.

( )1انظر :تفسير الرازي = مفاتيح الغيب (.)208/20
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املطلب اخلامس
إذا اقرتن الفعل بـ"لو" املصدرية
وعالمـــة (لـــو) المصـــدرية أن يحســـن يف موضـــعها (أن) ،ويحـــرتز بـــذلك مـــن
(لــو) الدالــة علــى امتنــاع المتنــاع ،فــإن تلــك تــؤثر عكــس هــذهز إذ تجعــل زمــان
المضارع ماضيًا.
ومثال ذلك قوله تعالى :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ [البقرة.]96 :
قال أبو حيان بعد أن أورد األقوال يف معنى لو" :فـتلخص بمـا قررنـاه يف لـو ثالثـة
أقوال :أن تكون حرفا لما كان سـيقع لوقـوع غيـره ،وأن تكـون مصـدرية ،وأن تكـون
للتمني محكية .ومعنى ألف سنة :العمر الطويل يف أبناء جنسه ،فيكون ألف سنة كناية
عن الزمان الطويل ،ويحتمل أن يزيد ألف سـنة حقيقـة ،وإن كـان يعلـم أنـه ال يعـيش
ألف سنة ،ألن التمني يقع على الجائز والمستحيل عادة أو عقـال ،فيكـون هـذا معنـاه
أمـــم لشـــدة حرصـــهم يف ازديـــاد الحيـــاة يتعلـــق تمنـــيهم يف ذلـــك بمـــا ال يمكـــن
وقوعه عادة"(.)1
واأل هـر أمــا مصــدرية ،وعلــى ذلــك يلزمهـا المســتقبل ،قــال محمــد عبــدالخالق
عضيمة(" :لو) هنا بمعنى (أن) الناصبة للفعل ولكن ال تنصب .وليست التـي يمتنـع
هبا الشيء المتناع غيره ويدلك على ذلك شيئان :أحدهما :أن هذه يلزمها المستقبل،
واألخرى معناها يف الماضي"(.)2

( )1البحر المحيط يف التفسير (.)504/1
( )2دراسات ألسلوب القرآن الكريم (.)663/2
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املطلب السادس
إذا حلقت املضارع نونا التوكيد اخلفيفة أو الثقيلة
ومن األمثلة على ذلك يف القرآن الكريم قوله تعالى :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱠ [التوبة.]107 :
ﱖ
ﱕ ﱠ [التوبـة:
ﱖ
قال أبو حيـان" :قـال تعـالى :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
 ،]107فالالم يف وليحلفن جواب قسم ،وهو قسم ،لكنه لما لم يكـن حلفهـم حـا ا
ال،
بل مستقبالا ،لزمت النون ،وهي مخلصة المضارع لالستقبال"(.)1

***

( )1البحر المحيط يف التفسير (.)92-91/10
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اخلامتة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
يف ختام هذا البحث أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها:
أوالا :أن الفعل المضارع قد تتحول دالالته مـن زمـن الحـال إلـى الماضـي ،وأثـر
ذلــك يف الغالــب الداللــة علــى أن الحــدث قــد وقــع يف الماضــي وال يــزال متجــدد اا
مستمر اا ،وكذلك استحضار الصورة التي حدثت يف الماضي.
ثانيًا :األصل يف المضارع أن يدل على الحال ،إذا تجرد من القـرائن التـي تخصـه
بالمستقبل أو الماضي ،ومع ذلك فقد يقـرتن بمـا يؤكـد داللتـه علـى الـزمن الحاضـر
وينفي أي احتمـال آخـر ،مثـل( :اآلن – وفـور – وقـد ...إلـخ) وغيرهـا ،ومـن اآلثـار
التفسيرية لداللة المضارع على الحـال داللـة بالغيـة ،وجعـل المشـهد الـذي يحكيـه
الفعل حاضر ماثل للعيان.
ثالثًا :يتخلص المضارع للزمان المسـتقبل إذا اقـرتن بعـدد مـن القـرائن ،كالسـين
وسوف أو إذا اقتضى طلبًا أو ميًا أو دعاء ،وإذا اقرتن بــ"لـو" المصـدرية ،أو اتصـل
بنوين التوكيد أو بالحروف الناصبة ،ولذلك آثار داللية وبالغية يف التفسير ومن ذلـك
الداللة على التجدد واالستمرار ،أو إطالة الحدث ،أو الرتكيز على نتيجة الحدث.
واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا محمد.

***
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املصادر واملراجع
 - 1أسـرار النحـو يف أســاليب القـرآن ،للــدكتور محمـد يســري زعيـر ،دار الكتــاب
الجامعي1418 ،هـ.
 - 2أنوار التنزيل وأسرار التأويـل المعـرو بتفسـير البيضـاوا ،لعبـداهلل بـن عمـر
البيضاوي ،طبعة دار صادر ،الطبعة األولى2001 ،م.
 - 3البحر المحيط يف التفسير ،ألبي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان
األندلســي ،تحقيــق :صــدقي محمــد جميــل ،دار النشــر :دار الفكــر ،بيــروت،
1420هـ.
 - 4بدائع الفوائد ،البن قيم الجوزية ،طبعة دار الكتاب العربي.
 - 5التفســير الكبيــر ،للفخــر الــرازا ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،الطبعــة الرابعــة،
1422هـ2001 /م.
 - 6جامع البيان عن تأويل آا القرآن ،لمحمد بـن جريـر الطـربي ،تحقيـق :أحمـد
محمد شاكر ،دار النشر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،هـ.
 - 7الدر المصـون يف علـو الكتـاب المكنـون ،ألحمـد بـن يوسـف بـن عبدالـدائم
المعروف بالسمين الحلبي ،تحقيق /د.أحمد محمد الخراط ،دار القلم.
 - 8دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،محمد عبدالخالق عضيمة (ت 1404هــ)،
تصدير :محمود محمد شاكر ،دار الحديث ،القاهرة.
 - 9رول المعــاين يف تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاين ،محمــود اآللوســي،
تحقيــق :محمــد أحمــد األمــد ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،الطبعــة األولــى،
1420هـ1999 /م.
 - 10زهرة التفاسير ،محمد بن أحمد بن مصطفى بـن أحمـد المعـروف بـىبي زهـرة
(المتوا1394 :هـ) ،دار الفكر العربي.
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 - 11الكشا  ،محمود بـن عمـر الزمخشـري ،تحقيـق :عـادل أحمـد عبـدالموجود
وآخرين ،مكتبة العبيكان ،الطبعة األولى1418 ،هـ1998 /م.
 - 12اللباب يف علو الكتـاب  ،عمـر بـن علـي بـن عـادل الدمشـقي ،تحقيـق :عـادل
أحمد عبدالموجود وآخرون ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1419 ،هــ/
1998م.
 - 13المحــرر الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز ،عبــدالحق بــن غالــب بــن عطيــة
األندلســي ،تحقيــق :عبــداهلل األنصــاري وآخــرون ،وزارة الشــؤون اإلســالمية
بدولة قطر.
 - 14مغنـ اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،لعبــداهلل بــن هشــام األنصــاري ،تحقيــق:
محمد محيي الدين عبدالحميد ،دار الكتاب العربي.
 - 15النشر يف القراءات العشر ،محمد بن محمد الدمشـقي ،الشـهير بـابن الجـوزي
(ت 833هـ) ،دار الكتب العلمية.

***
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من نظم شيخ قراء زمانهَ :ح ْمدا اهلل بن َخ ْي ار الدش ين الخَ طِ ِ
يب (ت983هـ)

دراسة وتحقيق

أستاذ القرآن وعلومه المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية
جامعة المجمعة
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ملخص البحث

تضمن هذا البحث دراسة وتحقيق قصيدة مكونة من ( 260بيتاا) مشـتملة علـى تسـعة
وف ال ُقـر ِ
ـف حـر ِ
ـان يف وص ِ
العر َف ِ
ِ ِ
آن)
وستين ()69
ا
َ ْ
ْ
ُ ُ
موضوعا يف التجويد ،بعنوانُ ( :ع ْمـدَ ة ْ

من نظم شـيخ قـراء زمانـهَ :ح ْمـدُ اهلل بـن َخ ْي ُـر الـدين الخطيـب (ت983هــ) ،والتـي ألفهـا
بسبب ما رآه من تصنع القراء يف التل ُّف ِ
ظ واألداء ،مع تضييع للصفات وعدم مراعاة حقوق
َ
الحروف ومسـتحقها ،فشـرع يف هـذا الـنظم ليبـين فيـه مخـارج حـروف القـرآن وصـفاته،
ويع نين ل ِ ُك ِل َح ْرف أ َي َة ِص َفة منها ،وذلك يف عام (948هــ) ،ثـم أهـداها للسـلطان سـليمان
خان القانوين التي امتـد حكمـه مـا بـين (974-926هــ) ،و هـر اهتمـام النـا م الواضـح

عرفـت بـه سـتة
بكتاب اهلل وكيفية أدائه بطريقة صحيحة ،حيـث نسـبت لـه المصـادر التـي َّ
وأشرت يف الدراسة إلى غيرها ممـا لـم يـذكروه ،باإلضـافة إلـى تميـزه يف نظـم
مصنفات،
ُ
خمس قصائد علمية ،جميعها يف خدمة القرآن الكريم .
واشــتمل البحــث علــى مقدمــة وقســمينَّ ،أولهمــا :للدراســة يف ثالثــة مباحــث:
المبحث األول :للتعريف بالنا مز بينت فيـه :اسـمه ولقبـه ومذهبـه الفقهـي ووفاتـه،
ومكانتـه العلميــة ومصــنفاته ،المبحــث الثـاين :التعريــف بالقصــيدة ،وآخــر المباحــث
الثالثة :يف وصف المخطوط ،وأما القسم الثاين :فكان لتحقيق القصيدةز وقد يسر اهلل
إخراجها بمقارنة خمس مخطوطات ،مع االستفادة من أربع نسخ لشرح المؤلف لها
والذي كتبه باللغة العثمانية وأبياهتا بالعربية ،وقد أوصيت يف خاتمة البحث برتجمته،
وتحقيق باقي القصائد التي نظمها الخطيب بعد هذه القصيدة ،كما أقرتح إنشاء مركز
للرتجمة من اللغة العثمانية التي كتبت هبا كثير من المخطوطـات العلميـة المفيـدة يف
تلك المدة التي عا

فيها النا م. 

الكلمات المفتاحية:

ـان يف وص ِ
العر َف ِ
علم التجويد  -مخارج الحـروف وصـفاهتا  -قصـيدة ُ ِ ِ
ـف
َ ْ
(ع ْمـدَ ة ْ
ِ
ِ
لح ْمدُ اهلل بن َخ ْي ُر الدين الخطيب (ت983هـ) .
ُح ُروف ال ُق ْرآن) َ -

***
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املقدمة
ـرآن ،علــى ذي الحجــج والربهـ ِ
الحمــد هلل منــزل القـ ِ
ـان ،ومفتتحــه بِال َّسـ ْب ِع المثـ ِن،
ِ
ِ
العرفـان ،و ُم َصـ ِّق ِل الجنـان
البيـان ،ومجـزل اإلحسـان ألهـل
ومفضل اإلنسان بتعليم
ف القـرآن ،يف َف ِ
بنور اإليمان ،الذي رتب مخـارج حـرو ِ
ـك اإلنسـان ،وأخرجهـا منهـا
ُ ُ
على المراتب يف ال ِّت ْب َيان ،وع َّين ب
لكل منها َم ْخ َر اجا وصف اة على المقول واللسان ،ليتلى
حق تالوته ويثاب بقراءته مع الرعاية واإلذعان ،لكـل حـرف َع ْش اـرا بـل ْأز َيـدَ بالتـد ُّب ِر
واإلتقان ،فهذه حكمة عظيمة ،وقدرة جسيمة من الملك الـد َّيان ،فسـبحانه ال إلـه إال
هــو المــد ِّب ُر المســتعان ،والصــالة والســالم األكمــالن علــى الرســول س ـ ِّيد األكــوان،
و((أشـراف أمتـي حملـة
القائل(( :أن الماهر بالقرآن مع السـفرة الكـرام الـربرة))(،)1
ُ
القــرآن ،وأصــحاب الليــل))( ،)2كــذا ذكــر البيهقـ ُّـي ،يف شــعب اإليمــان( ،)3وعلــى آلــه

وأصحابه وتابِعيهم بإحسان ،وبعد(:)4

وضـع المنظومـات التـي
فإن من أوجه خدمة العلماء لكتاب اهلل وتحسين تالوتـه ْ
تسهل معرفة أحكامـه وطريقـة نطـق كلماتـه كمـا ُأنـزل ،ويف هـذا التحقيـق رمـت إلـى
المشاركة يف هذا الفضل ،بإخراج قصيدة لم يسبق أن ُح ِق َقت ،وهـي بعنـوان( :عمـدة
( )1أخرجه مسلم يف كتاب( :صالة المسـافرين وقصـرها) ،بـاب( :فضـل المـاهر يف القـرآن ،والـذي يتتعتـع
فيه) ،)798/549/1( ،واإلمام أحمد يف مسند عائشة.24667/206/41 --

( )2أخرجه الطرباين ( ،)12662/125/12قال الهيثمي يف مجمع الزوائد " : 11639/161/7فيه سعد
ابــن ســعيد الجرجــاين ،وهــو ضــعيف" ،وأخرجــه أيضــًا ابــن عــدي يف الكامــل يف ضــعفاء الرجــال
 ،8297/444/5وقــال األلبــاين يف ضــعيف الجــامع الصــغير (ص/124بــرقم  )872ويف السلســلة
الضعيفة " :2416/435/5موضوع" .
( )3أخرجه أبو بكر البيهقي يف شعب اإليمان ،2447/233/4وأعاده يف موضع آخر .2977/540/4
( )4اقتبست هذه الديباجة من مقدمة النا م التي كتبها لقصيدته ،لبيان قوته يف العبارات الخطابية والعلميـة،
واكتفا اء بما سىذكره يف المبحث الثاين :التعريف بالقصيدة ،مما لـه عالقـة علميـة بالقصـيدة عمـا جـاء يف
مقدمتـه مـن اسـتطراد يف مدحــه للخليفـة ومـا كتبـه مــن قصـيدة يف اطرائـه ،إلـى غيــر ذلـك مـن العبــارات
اإلنشائية التي اطال فيها .
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العرفان يف وصف حرو القرآن) ،من نظم شيخ قـراء زمانـه الخطيـب :حمـد اهلل بـن
خيــر الــدين ،والــذي ســبق ونشــرت بح اثــا مســتقالا يف بيــان جهــوده يف خدمــة القــرآن
مـن اهلل علـي يف
وعلومه ،وكان من التوصيات فيه :أن يتم تحقيق قصائده األربع التي َّ
جمع مصادرها ومكان حفظها وبيان أهميتها ،وما تميز به مؤلفها من اهتمام بـالنظم،
سائالا اهلل َّ
جل وعال القبول والتوفيق.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
-1مكانة النـا م العلميـة ،فهـو الخطيـب المقـرم كمـا وصـف يف كتـب الـرتاجم
وعلى غالف نسخ المخطوطـة ،واهتمامـه الواضـح بكتـاب اهلل وكيفيـة أدائـه بطريقـة
صحيحة ،فقد ألف كتا ابا آخر بعنوان(:فيوض اإلتقان يف وجـوه الفرقـان يف القـراءات
العشـر) ،ولــه شــرح علـى قصــيدته محــل التحقيـق بعنوان(:جــواهر العقيــان يف شــرح
عمدة العرفان) كتبه باللغة العثمانية.
-2تميز النا م يف نظم القصائد العلمية ،يضاف إلى ذلـك حاجـة المسـلمين إلـى
متن يسهل على غير الناطقين بلغة القرآن معرفـة مخـارج حروفـه وصـفاهتا ،فتجـد يف
قصيدته أبوا ابا لم أجد من سبقه إليها .
-3توافر نسخ المخطوط مع تقدم تاريخ نسخها ،وعدم طباعتها حتى اآلن .

هد البحث:
تحقيق قصيدة (عمدة العرفان ،يف وصف حروف القرآن) ألول مرة ،مع التعريف
المختصر بمؤلفها الخطيب المقرمَ :ح ْمدُ اهلل بن َخ ْي ُر الدِّ ين .
منهج التحقيق:
انتهجت يف تحقيق كتاب( :عمدة العرفان يف وصف حرو القرآن) المنهج التالي:
أوالا :الرتكيز على إخراج القصيدة بمقارنة المخطوطات الخمس ،وإثبات ما بين
النســخ مــن اخــتالف أو ســقط أو تحريــف يف الحاشــية ،مــع االلتــزام بقواعــد اإلمــالء
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الحديثــة وعالمــات الرتقــيم ،وكتابــة اآليــات القرآنيــة وفــق المصــحف اإللكــرتوين
لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،وأثبت توثيقها يف المتن عقب النص
القرآين مباشرة .
ثان ايا :تخريج األحاديث الواردة يف القصيدة.
ثال اثا :ترك ما ال يضر تركه من الخالف بين النسخ الذي ال يضيف شي ائا للمعنى.
راب اعا :االعتماد يف ضبط حروف القصيدة وتشكيلها على نسخة آلله لي (ل) التي
وضعتها أصالا( ،)1إال عنـد وجـود خطـى ـاهر ويف غيرهـا تصـحيح لـه ،فـإين أعتمـد
الصحيح من النسخ.
خامســا :إثبــات عنــاوين موضــوعات القصــيدة كمــا وردت يف األصــل ،دون ذكــر
ا
لالختالف بين النسخ ،مراعاة لعدم تضخم الحواشيز إذ إن االختالف بينها شـكلي،
وال يؤثر يف العلم.
سادسا :الرتجمـة لألعـالم الـوارد ذكـرهم بحسـب الحاجـة بـين إطالـة واختصـار
ا
عند الشهرة .
ترقيمــا لألبيــات ،تســهيالا يف اإلشــارة إليهــا عنــد
ســاب اعا :أضــفت علــى القصــيدة
ا
الدراسة ،وقد اضطررت إلى وضع كل شطر يف سـطر بسـبب طـول أبيـات القصـيدة،
وقــد خــدمت التحقيــق بــالرموز المعهــودة يف البحــوث العلميــة ،مــع التنبيــه علــى أن
الكلمات التي وضعتها يف المتن بين قوسين صغيرين فهي «كلمات ملونة باألحمر»،
وهي تشير يف المخطوطة إلى الحروف أو الكلمات التـي يتحـدث عنهـا يف األبيـات،
َضغ ؤ
ْط» .
على سبيل المثال« :قِ ْظ اخ
وما وضعته يف الهامش بين القوسين الصغيرين نفسهما فهـو« :تعليـق مـأخوذ مـن
هوامش نسخة آلله ل » ،وقد حرصت على إضـافتها إلـى حاشـية القصـيدة ،علـى مـا

( )1على ما سيىيت بيانه يف المبحث الثالث عند وصف النسخ .

359

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

واجهني من صعوبة كثرهتا مـع تشـابه التعليقـات التـي كتبـت باللغـة العربيـة مـع التـي
كتبت بالحروف العربية وهي عثمانية.

خطة البحث:
المقدمــة وفيهــا :أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره ،وهــدف البحــث ،ومــنهج
التحقيق ،وخطة البحث.
القسم األول الدراسة ،وتتضمن:
المبحث األول :التعريف بالنا م .
المبحث الثاين :التعريف بالقصيدة .
المبحث الثالث :وصـف المخطـوطز ويشـتمل علـى مصـورات للنسـخ ،وقـارم
الرموز لالطالع عليها كاملة .
القسم الثاين :تحقيق القصيدة.
الخاتمةز وفيها أهم النتائج والتوصيات ،يليها فهرس المراجع والمصادر.

***
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القسم األول :الدراسة
املبحث األول :التعريف بالناظم
على مكانة الخطيب النا م ومنزلته إال أن المصادر التي ترجمت له حصـل بينهـا
خالف يف التعريف به وحتى تحديد سنة وفاته ،مما دعاين إلى تلمس أماكن أخرى

()1

لت ذلك يف البحـث السـابق الـذي تحـدثت فيـه عـن
فص ُ
للخروج بالراجح منها ،وقد َّ
جهـوده يف خدمــة القـرآن وعلــوم ،وبـذلت جهــدا ا يف وصـف مصــنفاته ومنهجـه فيهــا،
ولطبيعــة هــذا البحــث وأن الهــدف منــه تحقيــق القصــيدة ،ســىكتفي بــذكر الــراجح يف
كل ذلك .

الرومِـي ،المـدرس ا ْل َحن َِف نـيز وتربطـه
فهوَ :ح ْمدُ اهلل بن خير الدين ،القسطنطينيُّ ،

معلمــا
عالقــة وثيقــة بالســلطان ســليمان القــانوين (ت974هـــ) الــذي اختصــه ليكــون
ا

لبعض أبنائه( ،)2واشتهر بلقب( :الخطيب) حيـث كـان خطي ابـا لجـامع آياصـوفيا أهـم
ا
شـيخا للقـراء
ومدرسا فيه ،إلى أن صار
مساجد الدولة ،واستمرار أربعين سنة واع اظا
ا
بىدرنه عام (981هـ)( ،)3ليكون أول من يع نين علـى هـذه الو يفـة واسـتمر فيهـا لمـدة
عــامين ،حتــى تــويف عــام (983هـــ) وهــو يف الســبعين مــن عمــره( ،)4وقــد نســبت لــه
المصادر التي عرفت به( )5خمس مصنفات غير القصيدة المحققة ،وهي:
ِ
ـب علـى غـالف مخطـوط هـذه القصـيدة " :كتـاب
( )1يف مخطوطاته التي اطلعت عليها ،ومن ضمنها مـا ُكت َ
عمدة العرفان يف وصف حروف القرآن ،من نظم الشيخ اإلمام واألستاذ الهمام قدوة القراء المتىخرين،
أســوة الــرواة والمجــودين موالنــا :حمــد اهلل بــن خيــر الــدين ،الخطيــب بالجمعــة الغــراء -المشــهورة-
المعروفة ب يا صوفيا أسعده اهلل تعالى وأسعد به المسلمين" .
( )2ينظر :الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (ص. )306
( )3كما جاء على إحدى مخطوطاته من كتابه (رسوخ البيان) ،وينظر :الموسوعة اإلسالمية .451/16
( )4ينظر :المؤلفون العثمانيون (ص ،)451وتحقيق مريم بنت حمدي محمد نوفل لكتاب فيـوض اإلتقـان
يف وجوه الفرقان لحمد اهلل بن خير الدين( ،ص. )40
( )5ينظــر لمزيــد تعريــف بــه :كشــف الظنــون  ،1168/2وإيضــاح المكنــون يف الــذيل علــى كشــف الظنــون
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( -1جواهر العقيان يف شرح عمدة العرفان) -باللغة العثمانية-
( -2رسوخ اللسان يف حروف القرآن) - :باللغة العربية. )2( -

( -3وسيلة اإلتقان يف شرح رسوخ اللسان) - :باللغة العثمانية. )3(-
()4

( -4فيوض اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العشر) -باللغة العربية-

( -5مولــــد النبــــي - باللغــــة العثمانيــــة -وهــــو مؤلفــــه الوحيــــد يف غيــــر
علوم القرآن

()5

.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن للنــا م مؤلفــات أخــرى غيــر مــا نســبته لــه كتــب
الرتاجم ،وكان بارزا ا يف النظم مح ابا له ،ويشهد لذلك ما ذكره يف مقدمة كتابه (فيـوض
اإلتقان)ز إذ قال يف بيان سبب تىليفـه لـه" :فـإين لمـا فرغـت مـن نظـم القصـائد يف فـن
التجويد بالفوائد والعوائد ،منها الرائية المسماة بـ( :عمدة العرفان يف وصف حـروف
القرآن) ،والالمية المسماة بـ( :تبيان األلفا ،ألعيان الحفا ،)،والالميـة المسـماة بــ:
(نظم الجمان يف تجويـد القـرآن) ،والالميـة المسـماة بــ( :رسـوخ اللسـان يف حـروف
=

 ،705-217/4وهدية العارفين  ،334/1وتاريخ األدب العربي  ،358/9ومعجم المؤلفين ،75/4
وزبدة العرفان يف وجوه القرآن (ص ،)408ومعجم تاريخ الرتاث اإلسالمي .1035/2

( )1وقد حصلت على أربع نسخ له ،وهي( :نسخة المكتبة السليمانية بإسطنبول ،والمكتبـة الدوليـة بـىنقرة،
ومكتبة بيازيت الدولية ،ومكتبة جامعة الملك سعود).
( )2له نسخ يف المكتبة الدولية يف أنقرة ،ومكتبة بيازيت الدوليـة ،ومكتبـة جامعـة قـاريونس يف بنغـازي بـرقم
( ،)1512ومكتبة جامعة إسطنبول قسـم محمـود أفنـدي بـرقم ( ،)229ينظـر :زبـدة العرفـان يف وجـوه
القــرآن ،البــالوي( ،ص .)409ينظــر :الفهــرس الشــامل للــرتاث العربــي اإلســالمي المخطــوط ،قســم
مخطوطات القراءات (ص.)125
( )3وهـو شـرح للقصـيدة السـابقة ،ومحفـو ،يف عـدة مكتبـات ،منهـا :مكتبـة علـي باشـا ،مكتبـة ن
المـال علـي
أميري ،المكتبة السليمانية يف إسطنبول برقم (. )34
ينظر :إيضاح المكنون للباباين  ،705/4معجم تاريخ الرتاث اإلسالمي ،قره بلوط .1035/2
( )4حققه مجموعة من طالبات الماجستير يف القراءات بجامعة أم القرى.
( )5له نسخة مخطوطة يف مكتبة الفـاتح السـليمانية بـرقم( . )4510ينظـر :معجـم تـاريخ الـرتاث اإلسـالمي
.1035/2
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القــرآن) ،ومنهــا الالميــة المســماة بـــ( :تصــريح الرمــوز يف القــراء العشــرة) وشــرحها
المســمى بـــ( :تســريح الــربوز) ،أردت أن أحــرر كتا ابــا مجــدو ا
ال يف القــراءة المتكــاثرة
لألئمة العشرة الذين قراءاهتم متواترة ،وأبين فيه ما يحتاج إليه المعلمـون مـن معرفـة
الوجوه المشهورة بين أئمة األمصار المعمورة ،أدا اء وتالوةا،
ورسما وكتابة ،ووصـالا
ا
ووق افا ،وخ اطا ونقالا. )1("...

***

( )1ينظر (ص )52من كتابه( :فيوض اإلتقـان يف وجـوه الفرقـان يف القـراءات العشـر) ،تحقيـق فاطمـة بنـت
عبداهلل بن فارح ،من أول الكتاب إلى ماية آل عمران ،سلسلة رسائل ماجستير يف كلية الـدعوة وأصـول
الدين قسم القراءات ،بجامعة أم القرى عام 1434هـ .
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املبحث الثاني :التعريف بالقصيدة
إن من أهم متطلبات التحقيق ،توثيق نسـبة المخطـوط لمؤلفـه ،وتحديـد اسـمهم
وتاريخ كتابته ،بعد الحصول على النسخ الكافية والسليمة الكاملة له ،وإخراج النص
كما أراده مؤلفـه ،والنـا مَ ق َصـر المشـقة وأكـد هـذه البيانـات يف قصـيدته ومـا
سبقها به من مقدمة .
خيـر الـدِّ ين ،فقـد جـاء باتفـاق لكـل مـن
لحمـداهلل بـن ُ
فىما توثيق نسبة المخطوط ْ
ترجم له ،أو أشار إلى قصيدته ،واألهم من ذلـك أنـه جـاء مـدوناا علـى غـالف مؤلفـه
أيضا
الذي أهداه للسلطان سليمان القانوين(ت974هـ)  ،وقدم له بمقدمة صرح فيها ا
بذكر لقبه (الخطيب) يف أثناء مدحه للسلطان بقوله:
ِ
ِ
والقـدر
بـالفوز
ــول علـــى هـــذا الخطيـــب بِ َشـــ ْف َقة ** هبا َي ْح ُص ُـل المقصـو ُد
َت َطـ ن
وســـبقت اإلشـــارة إلـــى أن جـــامع الدولـــة يف ذلـــك الوقـــت هـــو( :آياصـــوفيا)،
وكـان معرو افـا أنــه خطيبـه حـين تىليفــه للقصـيدة وخـالل مــدة حكـم القـانوين للدولــة
وحتى وفاته.

ـف حـر ِ
ـان يف وص ِ
العر َف ِ
وأجمعـت المصـادر علـى أن اسـم القصـيدةِ ِ ُ :
وف
َ ْ
ُ ُ
(ع ْمـدَ ة ْ
ال ُقر ِ
آن) ،كما جاء على غالف المخطوط ،إضافة إلى أنـه نـص علـى هـذه التسـمية يف
ْ
كثيـرا مـن
لمـا
ُ
رأيـت ا
مقدمته ،والتي أوضح فيها بعد ذلك سبب تىليفهـا فقـال" :فـإين َّ
يقــر،ون القــرآن العظــيم-جــل ُمن ِْز ُلــ ُه -بــالرتجيع والرتقــيص
ُح نفــا ،هــذا الزمــان،
ُ

واأللحــان ،ويتلونــه بالتَّرعيــد والتطريــب واألحــزان ،ويتصــنعون يف الــتل ُّف ِ
ظ واألداء،
ـون بالنغمــة ِ
وحـ َ
والغنــاء ،ويرفعــون أصــواهتم يف الــتالوة ،ويضــيعون ألفــاظهم مــن
و َينُ ُ
حقــوق الحــرو ِ
راعــون
والي
َ
َ ا ا
ش
الرعايــة ،واليميــزون بعــض الصــفات مــن بعضــها ،ا
ومس ـت ِ
رت يف نفســي أن أنظــم هــذه
َحق َها "...حتــى قــال يف بيــان موضــوعها" :فت ََصـ َّـو ُ
ا ْ
وأبين فيها مخارج حرو القرآن وصفاتها ،ا
القصيدة ...ا
وأ َع شي َن لِك ِ
ال َح ْـر ؤ َأيـ َة ِصـ َف ؤة
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ِ ()1
ضمن سائر قواعد التجويد إ نياها" .
منها ،و ُأ ْد ِر َج ما ال ُبدَّ مِ َن َّ
الضابِ َطة فيها ،و ُأ ِّ

ضـم َن تـاريخ تىليفـه لهـا يف أبياتـه،
ومن براعة النـا م  يف نظـم القصـيدة أنـه َّ
تحت عنوان( :تاريخ الكتاب)ز إذ قال:
نجوم القوايف ُقل لتاريخ ختمها َذكَا َو ْج ُه َها َبدْ ارا فخذها بال نكر
ومكتوب تحت الثالث كلماتَ ( :ذكَا َو ْج ُه َها َبدْ ارا)( )2كلمة (سنة) باللون األحمر
وتحتها أرقام السنة (948هـ) يف جميع النسخ ِس َـوى نسـخة أنقـرة ،و ُكتِبـت يف نسـخة
المتحف الربيطاين كلمة (سنة) طويلة وشملت أغلب كلمات الشـطر ،وكانـت بلـون
الجمل(،)3
أسود كما هو حال جميع المخطوط ،وهذه الطريقة هي ما ُيعرف بحساب
َّ
وبإعطاء الحروف التي وضعها المؤلف قيمـة رقميـة ،نصـل إلـى تـاريخ تىليفهـا وهـو
(948هـ)(:)4
(« )1الضابطة :التحديد» .
(ُ )2كتِ َب ْت هذه الكلمات الثالث بلون أحمر ،بخالف باقي كلمات البيت التي كتبت بمداد أسـود ،وذلـك يف
ثالث نسخ هي :نسخة جامعة ليدن هبولندا ،ونسخة مكتبة آلله لي ،ونسخة مكتبة أنقرة .على مـا سـيىيت
بيانه يف المبحث الرابع( :وصف المخطوط) وأن ُر ُموزها هي( :هـ) و (ل) و (أ) .

( )3استخدم العرب منذ الجاهلية إلى صدر العصر العباسـي طـريقتين للعـدن الحسـابي ،فكـانوا إذا أرادوا أن
دونـوه كتابـة بـالحروف هكـذا :تسـعمائة وخمسـون
يسجلوا عد ادا يف البيع والشراء مثل950( :
دينـارا) ن
ا
ثـم انتشـر
سجلوه بحساب
دينارا ،أو َّ
الجمل هكـذا :ـنز ألن قيمـة الظـاء ( )900وقيمـة النـون (َّ .)50
ن
ا

استخدام هذه الطريقة يف العصور المتىخرة ،خاصة يف العصر المملوكي يف مـا عـرف بالتـاريخ الشـعري
الذي ل معرو افا مستخد اما إلى زمان قريـب .والتـاريخ الشـعري يقـوم علـى إيـراد الحـدث المـؤرخ لـه
ضمن بيت من الشعر أو قِ ْسم منه ،ويكون غال ابا بعد كلمـة ِّأرخ أو أحـد مشـتقاهتا ،وتتميـز هـذه الطريقـة
الجمـل سـهل
باالختصار وجمع األعداد الكثيـرة يف كلمـة واحـدة أو كلمـات ،وهـذا مـا جعـل حسـاب
ن
االســتخدام يف َن ْظــم العلــوم والمعــارف وتــاريخ األحــداث .كمــا يمكــن أن يكــون نو اعــا مــن ال َّت ْعميــة أو
الت َّْشفير بتحليل األعداد المعطاة إلى مجموعة حروف مكونة بذلك ُل ْغزا ا أو شفرة.
الجمـل ينظـر :موسـوعة ويكيبيـديا ( ،)www.ar.wikipedia.orgوموسـوعة
للمزيد حول حساب
َّ
معرفة (. )www.marefa.org

( )4وهكذا وجدت هذه األرقام مكتوبة تحت األحرف يف-نسخة لآلله لي(ل) -المخطوط الذي جعلته هو
األصل.
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ا المجموع
948هـ

وتتكون القصيدة من تسعة وستين ( )69عنواناا على حسب ترتيـب األصـل (ل)،
فهرســا مســتقالا يف
مقســمة علــى :أبــواب وفصــول ومواضــيع متعــددةَ ،و َض ـ ْع ُت لهــا
ا
ماية القصيدة.

***
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املبحث الثالث :وصف املخطوط

()1

علـي يف هـذه المخطوطـة وفـرة نسـخها ،فقـد وجـدت لهـا خمـس نسـخ،
من فضـل اهلل ن

إضافة إلى أربع نسخ لشرحها والمسمى( :جواهر العقيان يف شـرح عمـدة العرفـان) ،كتبـت
فيه القصيدة باللغة العربية ولون أحمر ،للتمييز بينها وبين الشرح الـذي جـاء باللغـة العثمانيـة
ـاهرا اهتمـام ُن َّسـاخ
وبحروف عربية ،كما هـي العـادة يف كتابـة اللغـة الرتكيـة وقتئـذ ،وكـان
ا
القصيدة وشرحها يف ذلك العصر هبا ،وال غرابة لما لمؤلفها من مكانة .
واليفــوتني هنــا أن أشــكر ابــن العــم ســعادة األســتاذ الــدكتور محمــد بــن تركــي
الرتكي( ،)2على تسهيله حصولي على نسخ مـن المخطوطـات ،وإلـيكم وصـف هـذه
المخطوطات الخمس التي اعتمدت عليها يف تحقيق القصيدة:
 -1نسخة مكتبة آيا صوفيا والمحفو ة بـرقم ،)796/1(:وقـد اعتمـدهتا أصـالا
نظرا لجمال خطها وحسن
يف بداية التحقيق ،ونسخت جميع األبيات يف البداية منهاز ا
تنسيقها ،فظننت أما هي التي أهـداها النـا م للسـلطان القـانوين ،مستصـح ابا أنـه كـان
خطيب جامع آيا صوفيا ،ثم بعد استشارة أهل التخصص ومقارنتها مع المخطوطات
تميزا ملحو ا ا للنسخ األخرى عليها بشكل عام ،يضاف إلـى ذلـك
األخرى الحظت ا
ماهو معروف من نقل المخطوطات بين المكتبات والبلدان ،وعـدم الداللـة القطعيـة
لمكـان حفظهــا علــى منشــئها ،إضـافة إلــى ذلــك جــاء البيـت رقــم( )157فيهــا مكــرر
بالخطى يف فصل مستقل بعد البيـت( )134ليكـون مجمـوع أبياهتـا( )259بيتاـا ،وهـذا
العدد ناقص عما نص عليه النا م يف قصيدته ،فعدلت عن اختيارها أصالا ،وشـرعت
( )1ينظــر :خزانــة الــرتاث بمركــز الملــك فيصــل/272/49( :رقــم تسلســلي  ،)48273الفهــرس الشــامل
للـرتاث العربـي اإلسـالمي المخطــوط  ،الصـادر مـن مؤسسـة آل البيــت( ،قسـم مخطوطـات التجويــد)
.327-326/3
( )2وإن كــــان تخصصــــه يف الســـــنة وعلومهــــا ،إال أين أنصـــــح بمتابعــــة مدونتـــــه وحســــابه يف تـــــويرت:
(،)@malturkiفهو ثري بالمخطوطات وبكل ما يحفز للبحث العلمي يف جميع التخصصات ،وكان
أول ما تعرفت على المخطوطة عن طريقه.
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يف تعديل كل ما سبق نسخه ،وسميت هذه النسخة(ص) أثنـاء التحقيـق ،وهـي عبـارة
لوحا) يبـدأ بمقدمـة القصـيدة ،وتقـع أبيـات القصـيدة يف
عن مجموع مكون من( 117ا
لوحا ،كل لوح مكون مـن صـفحتين ،الصـفحة
اللوح(9أ32-ب) يف أربعة وعشرين ا
مقســومة قســمين وبينهمــا فــرا علــى شــكل جــدول ،يوضــع يف القســم األول الشــطر
األول ،ويف القسم الثاين الشطر الثاين ،وكل صفحة فيها سـبعة أبيـات مكتوبـة بـالحرب
األسود ،إال إذا ُو ِجدَ  :فصل أو بـاب أو عنـوان فيضـعه-داخـل مسـتطيل-مكـان أحـد
األسطر السبعة بدل البيت ،ويميزه باللون األحمر ،وكذلك كان لون بعض الحروف
التـــي يصـــفها بلـــون مختلـــف ،وجميـــع المخطـــوط مشـــكول ومكتـــوب بخـــط
واضح وجميل.
 -2نسخة مكتبة آلله لـي والمحفو ـة بـرقم ،)61/43( :مختـوم علـى صـفحة
العنوان بختم مكتوب فيه" :هذا وقف سلطان الزمان الغازي سلطان سليم خـان ابـن
السلطان مصطفى خان" ،وقد رمـزت لهـا بــ( :ل) يف البدايـة ،ثـم بعـد مقارنـة النسـخ
اعتمدتها أصلا لما وجدته من جودهتا ،وما تميـزت بـه مـن حـوا

علـى الورقـة مـن

جميع الجهات فيها تعليقات كثيرة مفيدة تدل على أن ناسخها-أو المدقق لهـا -مـن
المتخصصين يف علم التجويد ،مع التنبيه على أن أكثر هذه التعليقات باللغة العثمانية
ولكن بحروف عربية ،ومكتوبة بشكل عشوائي ،ولمزيد الفائدة وضعت ما يفيـد مـن
التعليقــات المكتوبــة باللغــة العربيــة يف الحاشــية بــين «قوســين هبــذا الشــكل» ،وجــاء
المخطوط مشكو ا
لوحا) يبـدأ
ال بخط جميل ،وهي عبارة عن مجموع مكون من ( 67ا
بمقدمة القصيدة ،وتقع أبيات القصيدة يف اللـوح (7ب32-ب) يف خمسـة وعشـرين
لوحا ،كل لوح مكـون مـن صـفحتين ،وكـل صـفحة فيهـا تسـعة أبيـات مكتوبـة بحـرب
ا
أسود ،إال إذا وجد فصل أو باب أو عنوان فمكتوب باللون األحمر ،وكان لون بعض
الحــروف التــي يصــفها بـاللون بنفسـه وقــد ميــزت هــذه الحــروف-لظــروف النشــر-
بوضعها بين «قوسي التعليقات نفسهما» إال أما يف متن القصيدة .
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كما تميزت بوجـود رسـمة لمخـارج الحـروف مـع اإلشـارة لتسـمياهتا-وذلـك يف
لوح 9ب -وقد أرفقت صورة منها يف أثناء التحقيق ،ورغـم وجـود صـفحات بيضـاء
يف الصــفحات25( :ب – 27ب – 29أ) واللــوح رقــم ( )28مصــور مــن مخطــوط
مختلف ،فـإن أبيـات القصـيدة كاملـة والنقـص فيهـا ،وعـددها )263( :بيتاـا ،والـذي
نقصا يف المخطوط ،بل جاء يف مايته إضافة بعد آخر
يظهر أنه خطى يف التصوير وليس ا
بيت نصها" :والحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسـالم علـى رسـوله محمـد وآلـه
وصـــحبه أجمعـــين ،وصـــل علـــى جميـــع األنبيـــاء والمرســـلين ،والحمـــد هلل رب
تـم"
العالمين"وقد كتبت بالمداد األسود على شـكل هـرم مقلـوب ختمـت بقولـه " :ن
بــاللون األحمــر ،تبعهــا صــفحة فيهــا ثالثـة أبيــات مكتوبــة باللغــة العثمانيــة ،مســبوقة
بعبارة" :لنا مه  وعفا عنه وعن المؤمنين" ،ويف ماية الورقـة بخـط كبيـر جـدا ا
وجميل" :رحمك اهلل ولمصاحبك".
 -3نسخة جامعة ليدن هبولندا والمحفو ة برقم ،)1646( :ورمزت لها بـ( :هـ)
وهي مكتوبة بخط جميل وواضحة ،وتقع يف مجمـوع مكـون مـن ( 77صـفحة) تقـع
أبيــات القصــيدة بــين الصــفحة ( )67-19يف ثمــان وأربعــين صــفحة ،وعــدد أبياهتــا:
( )259بي اتـــا ،وهـــي مشـــاهبة لنســـخة آياصـــوفيا يف تنســـيق األبيـــات ،إال أن بعـــض
الصفحات عدد األبيات جاء أقل من سبعة ،كما تميـزت-كسـابقتها -بوجـود رسـمة
لمخارج الحروف مع اإلشارة لتسمياهتا وذلك يف الصفحة(. )23
 -4نسخة مكتبـة أنقـرة والمحفو ـة يف :م نلـي كتبخانـه بـرقم،)A/2503/2( :
لوحا) مرقم بد اءا من الرقم
ورمزت لها بـ( :أ) وهي عبارة عن مجموع مكون من ( 15ا
( )11يبــدأ بمقدمــة القصــيدة ،وتقــع أبيــات القصــيدة يف اللــوح (13ب23-ب) يف
إحــدى وعشــرين صــفحة ،كــل صــفحة فيهــا خمســة عشــر بي ات ـا مــن أبيــات القصــيدة
المكتوبــة بــالحرب األســود ،إال إذا وجــد فصــل أو بــاب أو عنــوان فيضــعه مكــان أحــد
األسطر الخمسة عشر بدل البيت ،ومكتوب باللون األحمر ،وكذلك كان لون بعـض
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الحروف التي يصف مخارجها باللون األحمر ،وجميع المخطوط مشـكول ،وخطـه
أقل جودة من المخطوطات التي سبقت ،وعدد أبياهتا )263( :بيتاا .
 -5نسخة المتحـف الربيطـاين والمحفو ـة بـرقم ،)OR12760( :سـجل علـى
بطاقتها اسم القصيدة باللغـة اإلنجليزيـة ،وحجمهـا)14CM*22( :ورمـزت لهـا بــ:
(ب) وهي مصورة بلون واحد أسود وخطها متوسط ،وعليهـا تعليقـات قليلـة باللغـة
لوحا) ،وهي أقل النسخ جـودة والوحيـدة
العثمانية ،وتقع يف مجموع مكون من ( 25ا
التي فيها سقط لمجموعة من الصفحات اشتملت على ( 71بيتًا) وهي ما بين البيت
( ،)135-64وتكرار لصفحات فيها عشرة أبيـات ،وعـدد أبياهتـا )202( :بـالمكرر،
فيكون مجموع األبيات المتوفرة فيها ( )192تقـع بـين صـفحة (8أ24-ب) يف أربـع
أيضا رسمة لمخارج الحروف
وثالثين صفحة ،وكل صفحة تسعة أسطر ،ويوجد هبا ا
مع اإلشارة لتسمياهتا وذلك يف الصفحة(. )19
ملخصا لعدد األبيات يف النسخ ،مرت ابا لها حسب األكثر:
بعد ما سبق عرضه أضع هنا
ا
م

النسخة

عدد األبيات فيها

1

نسخة آلله لي األصلز والتي رمزت لها (ل)

263

2

نسخة أنقرة (أ)

263

3

نسخة آياصوفيا (ص)

259

4

نسخة (هـ)

259

5

نسخة (ب)

202

إن تعــدد النُســخ ووفرهتــا يعــد ميــزة مــن ميــزات قصــيدة (عمــدة العرفــان) ،وقــد
ُيشـــكل-يف الوهلـــة األولـــى -اخـــتالف عـــدد األبيـــات بـــين النســـخ ،خاصـــة وأن
النا م نص على أن مجمـوع أبيـات قصـيدته مئتـان وسـتون بيتاـا ( )260حيـث
يقول بعد (خاتمة القصيدة) وتحت عنوان( :تعداد أبياهتا) يف البيت رقم (: )243
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ِ
ِ
الز ْه ِ
ــر
ــن ُّ
ــــز ** َســنَى َض ُ
ــــع ِم َ َتـــــ ْي ِن ُحـ ْ
َو َأ ْب َيا ُت َهـــــا ِســـــت َ
يــرا م َ
ُّون َمـ ْ
ــوَ ،ها َبــدْ ارا ُمن ا
إال أنه وبعد التحقيق يتبين أما متوافقة يف 259( :بيتاا) موجودة يف جميع النسـخ-
باستثناء السقط الحاصل يف (ب) -وجاء اختالف النسـخ فيمـا زاد علـى هـذا العـدد،
والذي يرتجح أن المكمل لها هو البيت رقم ( ،)31إذ اتفقـت عليـه نسـخة (ب) مـع
األصل (ل) ،وهو قوله :
ِ
ِ
و َعينْـ ُ ِ
ِ
ـــع ال ُي ْس ِ
ـــر
ــرف ** َفلِ ْل ُم ْبتَـــدي َحتَّـــى َتصـــ ْي َر َم َ
َ َّ
ــت فـــي َشـــ ْكل َم َقا َمـــات َأ ْحـ ُ
وجاء بعده رسمة توضيحية لموقع مخارج الحروف تميـزت بـه هاتـان النسـختان
باإلضافة إلى نسخة (هـ) ،كما أن النُ َسخ متوافقة كذلك يف ترتيـب األبيـات-علـى مـا
هــو مثبــت يف التحقيــق -إال يف موضــع واحــد ،تقــدم فيــه البيــت ( )130علــى البيــت
( )129يف نسخة( :هـ) و (ص) و (أ) ،عند قول النا م:
ِ ِ ِ ِ
ِ
و ُقـ ْ ِ ِ
ـن ُع ْسـ ِـر
ـص ل َمــا فيــه مـ ْ
ـــل ل َّلــــذي َو ْيــــل َفلِ ْل َج ْمــــ ِع َب ِّيــــن َْن ** َوغـ ًّـال َكـ َـذا َخ ِّلـ ْ
َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـن ِسـ ِّـر
ـــم لِـ َ
ــــن َب ْعــــد َفت َْحــــة ** َكـ َـذا َب ْعــدَ َم ْضـ ُـموم ل َمــا فيــه مـ ْ
ـــال ِم اهلل م ْ
َو َف ِّخـ ْ
وأما األبيات الزائدة يف نسخة (ل) و (أ) عن تعداد النا م ( )260فقد وضعتها يف
الحاشية ،ولم أثبتها يف أصل القصـيدة ،لمخالفتهـا مـانص عليـه النـا م( ،)1وألن كـل
نسخة منهما انفردت بزيادة فيها دون غيرها ،فاألبيات الزائـدة يف نسـخة (ل) وحـدها
دون باقي النسخ-جاءت متتابعة بعد البيت رقم ( )97وهي:ِ
ِ
ِ
الخ ْب ِ
ـن ُ
ــر
ْن َم ْح َر اجـا ** َوس ـ ْفالا َو َفت اْحــا يف ُ ُهــور مـ َ
ـارك َ
َو« َواو» َو« َبا» «م ْيم» َت َش َ
ِ
ِ
ِ
ـــــر َد ْت َواو بِ ِر ْخـــــو َو ِع َّلـــــة
ـــــر َد ْت َواو بِ ِر ْخــــــو َوع َّلــــــة ** َقـــــد ان َف َ
َقــــــد ان َفـ َ
ِ
ِ
ِ
ـــن الـــدَّ ِّر
« َف ِمــــــ ْيم» بِ َت ْغنِــــــ ْين ِو َب ْين ِ َّيــــــة َع َلـ ْ
ـــــت ** َو« َبـــاء» بِق ْل َقـــال َشـــديدا ا م َ
وأما نسخة (أ) فقـد زاد فيهـا-دون بـاقي النسـخ -بيتـان ليسـا علـى القافيـة نفسـها
( )1للتىكد من مراد النا م يف البيت الذي نص على أن أبيـات قصـيدته ()260ز عرضـت شـرحه الـذي كتبـه
باللغة العثمانية على متقن للغة-عن طريق د.محمود شبلي -فىفاد بىن العدد مقصود بذاته .
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ويصعب قراءهتما ،وبيتان آخران بالقافية الرائية نفسها ،جاء األول منهمـا بعـد البيـت
رقم ( )4قال فيه:
لح ْذ ِق معط ل ِ ْلحرو ِ
و ُذو ْا ِ
ــــرآن َأ ْو َكـ َ
َ
ــــان َذا َحـــــدْ ِر
ف ُح ُقو َق َها ** إِ َذا َر َّتـــــ َل ا ْل ُقـ
ُْ
َ
ُُ
والثاين بعد البيت رقم ( )38وهو:
وشح َث َخ ْذ ُف ْز ِصه َضظِ ْغ» ُخ ْذ مع ِ
الف ْك ِر
َ َ
ـاوة ** « َس ُي َ ْ
َف ُقـ ْـل َأ ْحـ ُـرف َخ ْمــس بِ َع ْشــر َر َخـ َ
ْ

***
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مصورات نسخ املخطوطة
أوالا :صور مخطوطة آلله ل (ل) األصل ،وقارئ الرموز لها ولباق النسخ :

صفحة بداية القصيدة

صفحة الغالف

للطلع على
كامل نسخ
المخطوطات عبر

آخر صفحة
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قارئ الرموز :

آلله لي(ل) األصل

ليدن هولندا (ه)

آياصوفيا (ص)
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أنقرة الوطنية (أ)

الربيطانية (ب)

ثان ايا :صورة لصفحة ل باق نسخ المخطوطات:

غالف نسخة مكتبة ليدن هولندا (ه)
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غالف نسخة مكتبة آياصوفيا (ص)
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ثال اثا :صورة لصفحة بداية القصيدة يف باق نسخ المخطوطات:

نسخة مكتبة ليدن هولندا (ه)

kسخة مكتبة آياصوفيا (ص)

نسخة مكتبة أنقرة الوطنية (أ)

نسخة المتحف الربيطاين (ب)
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راب اعا :صورة لصفحة آخر القصيدة يف باق نسخ المخطوطات:

نسخة مكتبة ليدن هولندا (ه)

نسخة مكتبة آياصوفيا (ص)

نسخة مكتبة أنقرة الوطنية (أ)

نسخة المتحف الربيطاين (ب)
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القسم الثاني :التحقيق
فاحتة القصيدة

ِ
الر ِ
الرح ْي ِم
حمن َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ
ِ ()1
ِ
َ -1بـــــــدَ ْأ ُت بِ َح ْمـــــــ ِد اهللِ فِـ ِ
الســـــــ ْطر
ــــــي َم ْبـــــــدَ أ َّ

َت َفــــــــرد( )2ســــــــ ْل َطاناا مــــــــع ِ
ــــــــز َوالن َّْص ِ
ــــــــر
الع ِّ
َ
َ
َّ َ ُ
ــــالتِي مــــع س َ ِ
-2و ُأ ْه ِ
الر َضــــى
ــــدي َص َ
ــــالمي إلــــى ِّ
َ ْ َ
ِ
ِّ
ـــــــــذك ِْر
ـــــــــوث بِــــــــــا ْل َو ْح ِي َوالـ
ُم َح َّمــــــــــد ا ْل َم ْب ُعـ
()3
ــــــحب َو ُم ْق ِ
ـــــــر ِم ْال
َ -3و ُأ ْثنِـــــــي َعلـــــــى آل
وصـ ْ
َ
ِ ()5
()4
ِ ِ
ـــــــع الــــــــدن ْور
ـــــــران بِت َْرتيـــــــل وحـــــــدر َم َ
ُق َ
ــــــــذ التَّجويــــــــدَ َقب َ ِ
-4وبعــــــــدُ (ُ )6خ ِ
ــــــــراءة
ْ
ْ
ََْ
ــــــــل ق َ
()7
يـــــــد مِ
ِ
ـــــــر
َو َم ْع ِر َفـــــــ ُة الت َّْج ِو
ْ
ـــــــن َأ ْف َضـــــــ ِل البِ ِّ
ــــــــاب اهللِ َح ْبـــــــــل(َ )9ت َم َّســـــــــ َك ْن
َ -5ف ِفينَـــــــــا( )8كِ َتـ
ُ
بِ ِ
اعت َِصـــــم ج ِ
اهـــــدْ ِعـــــدَ ى(َ )10ر ِّبنـــــا ا ْل ِ
ـــــو ْت ِر
ـــــه َو ْ
ْ َ
(« )1بمعنى :المسطور» .
(« )2تميز» .
(« )3التنوين عوض عن المضاف إليه» .
(« )4يف قوله ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [سورة المزمل. »]4:
( )5يف (ص)َ :و َحدْ ر َو َتدْ ِوير .

(« )6أي :بعد الحمد والصلوة» .
( )7يف (ص) :ا ْل َخ ْي ِر  ،وجاء بعد هذا البيت يف نسخة (أ) فقط ،البيت التالي:
لح ْذ ِق معط ل ِ ْلحرو ِ
و ُذو ْا ِ
رآن َأ ْو ك َ
ف ُح ُقو َق َها ** إِ َذا َر َّت َل ا ْل ُق َ
َان َذا َحدْ ِر
ُْ
َ
ُُ
(« )8أي موجود» .
(« )9أي :سبب» .
(« )10جمع عدو وهم الكافرون» .
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ـــــــذ بِالتَّجويـ ِ
ُ -6قــــــــ ِل األَ ْخـ ُ
ـــــــد َحــــــــتْم( )1ألَ َّنــــــــ ُه
ْ
ُأمِر َنـــــــــا بِتَرتِيـــــــــل وم ْكـــــــــث مـــــــــع ِ
الف ْكـ ِ
ــــــــر
َ
َ
َ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ـــــــــــارف ُك ِّل َهــــــــــــا
ـــــــــــان ا ْل َم َع
ـــــــــــك بِإِ ْت َقـ
َ -7ع َل ْي
ِ ()2
ِ
ِ
ــــــران بِ َهـــــــا َفـــــــا ْدر
ـــــــا ،ا ْل ُقـ
وصـــــــا بِ َى ْل َف
ُخ ُص ا
ــــــــال َد َّيـــــــــان َكـ ِ
َ
ــــــــريم ﴿ َو َر ِّتـــــــــ ِل ْال
-8ل ِ َمـــــــــا َقـ
ــــل ِذي ا ْل ُخ ْب ِ
َــــذا َن ْق ُ
ان﴾(َ ﴿ )3و َر َّت ْلنَــــا﴾( )4ك َ
ــــر َ
ــــر
ُق َ
()5
ـــوق الحــــر ِ
ف فِــــي ال ُّن ْطـ ِ
ـــق َج ِّيــــدا ا
ـــر ْر ُح ُقـ َ َ ْ
َ -9و َحـ ِّ
ــــــــالحِ الصــــــــ َف ِ
ات بِ َهــــــــا َت ْج ِ
ــــــــري
َو َال ِز ْم بِإِ ْص َ
ِّ
ــــــان َلحنِـ ِ
َ -10فـــــــ َى ْع َلى ُع ُلـــــــو ِم الـ ِّ (ِ )6
ــــــه
ــــــذك ِْر ع ْر َفـ ُ ْ
ِ ()7
ِ
ِِ ِ
ِ
ـــــــظ َتـــــــال إِ َذا َي ْطـــــــري
ـــــــن َل ْف
إل ْســـــــ َقاطه م ْ
ِ ()8
ـــــــرج
َ -11فلِ ْل َحـ
ـــــــرف مِيـ َ
ـــــــزان بِ َو ْصــــــــف َو َم ْخـ َ
ـــــــزن َْن(َ )9ح ْر افــــــــا بِثِ ْقــــــــل َو َال ُخ ْسـ ِ
ـــــــال َتـ ِ
ـــــــر
َفـ َ
ِ ()10
ِ ْ ِ
ِ
َ ِ
ـــــي
َ -12ف ُكـ ْ
ـــــن ُمتْقناــــــا ت ْجويــــــدَ آي الك َتــــــاب َكـ ْ
ِ ()11
ــــــحيحِ ا ْلحــــــر ِ
َــــــال بِتَص ِ
وف إ َلــــــى النَّ ْبــــــر
َتن َ ْ
ُ ُ
(« )1أي :واجب ،بمعنى فرض» .
(« )2فاعلم» .
( )3قصد قول اهلل تعالى ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [سورة المزمل.]4:
( )4أشار به إلى قول اهلل تعالى ﴿ :ﯾ ﯿ﴾ [سورة الفرقان.]32:
(« )5أي :أتقن» .

(« )6أي :القرآن» .
(( )7هـ) و (أ) و (ب) َ :ي ْط ِرى «أي :يعرض» .
(« )8أي :فإذا كان كذلك» .
(« )9مي للمخاطب» .
(« )10القرآن» .
(( )11هـ) و (ص) :ا ْلبِ ِّر،ومعنى النَّ ْب ِر«العلوز أي :مرتبة العلو» .
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ارجِ ا ْلحر ِ
باب بي ِ
ان َم ْع ِر َف ِة َم َخ ِ
وف
َ ُ ََ
ُُ
)
1
(
ِ
ِ
َ
ــــــــارجِ َح َّق َهـــــــــا
ــــــــات ا ْل َم َخـ
ــــــــاك ِر َعا َيـ
َ -13ف َهـ
ِ ()2
ورا ِع مـــــــــو ِازين ا ْلحـــــــــر ِ
ــــــــن الـــــــــدَّ ر
وف مِـ
َ
َ َ ُ
ُ
ََ َ
وف ا ْلمـــــدِّ ( )3مِـــــن بـ ِ
ــــدء َح ْل ِق َهـــــا
ْ َ
ــــر ُ َ
َ -14ف َت ْبـــــدُ و ُحـ ُ
()4
(ِ )5
الصـــــدْ ِر
ــــو ُ
ــــن َّ
ف ُم ْج َر َيهـــــا َون َْحـــــو مـ َ
َف َل ْل َجـ ْ
()7
ـــــر ُج « َه ْمـــــز» « َهـــــا»(َ )6ل َح ْلـــــق نِ َها َيـــــ اة
َ -15و َم ْخ َ
ِ
ــــن َو ْســـــطِ ِه « َعـــــ ْين» َو« َحـــــاء» َم اعـــــا َت ْجـ ِ
ــــري
َومـ ْ
ِ
ِ ِ
اَ ،هـــــا»
ــــن َأ ْد َنـــــا ُه « َغـــــ ْين» َو« َخ ُ
َ -16و «اال ْثنَـــــان» مـ ْ
ِ ()8

ُه َمــــــا كَا َنتَــــــا ُأ ْختَــــــ ْي ِن َمــــــ ْى َو اى بِــــــالَ َغــــــدْ ر
ِ (ِ ْ )9
َ -17و« َقـــــاف» مِـ َ ْ
وج َهـــــا
ــــي ُخ ُر ُ
ــــن ال َحنْـــــك ال َعلـ ِّ
ومِـــــن َتحتِهـــــا(« )10كَـــــاف» َقلِ ا ِ
ـــــن ِ
اإل ِ
ثـــــر
ـــــيال م َ
ْ ْ َ
َ
()12
«-18ل ِ ِ
جــــيم» (َ )11و« ِشــــين» ُق ْ
ــــل َو« َيــــاء» َت َح ُّيــــز
(« )1أي :خذ» .

ِ
ب علـى هـامش (ل) ولهـا معنـى آخـر
(« )2الدَّ ر يف األصل :لبن خالص ،وأما فيه بمعنى :األصل» ،هكذا ُكت َ
لعله األقرب لمعنى البيت -وهو االضـطراب ،قـال ابـن فـارس-يف معجـم مقـاييس اللغـة:-255/2"(در) الدَّ ُال والراء فِي ا ْلم َضاع ِ
اضـطِ َراب
َف َيدُ ُّل َع َلى َأ ْص َل ْي ِنَ :أ َحدُ ُه َما َت َو ُّلدُ َش ْيء عَـ ْن َش ْـيءَ ،وال َّثـانِي ْ
ُ
َ َّ ُ
َ َّ
فِي َش ْيء".
(« )3هي :الواو والياء واأللف» .

(« )4الالم عوض عن المضاف إليهز تقديره :فلجوف الفم» .
(« )5معطوف إلى حروف المدن » .

(« )6معطوف إلى الهمزز تقديره :همز وهاء» .
(« )7تمييز» .

(« )8أي :بال لم» .

(« )9حلق» .
ِ
ِ
( )10يف (ص) :س ْفل َها .
( )11يف (ب)  :بِ ِجيم .
(« )12أي :مخرج» .
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ِ ِ ()2
ِ ()1
ِ
ـن مِ ْقـ َـو ِل ا ْل ُم ْقـ ِـرى
ـن َحنْــك َومـ ْ
ـن ا ْل َو ْســط مـ ْ
مـ َ
ِ
ِ
ـــــها(َ )4م اعــــــا
ـــــن َحا َفــــــة « َضــــــاد» َو َأ ْض َراسـ َ
َ -19ومـ ْ
ــــــــال ُع ْس ِ
ــــــــر
ــــــــارا( )5بِ َ
َيميِناــــــــا َع ِســــــــير أو َي َس
ا
()7
ـــــن ا ْل َفـــــار ِ (ِ )6
ـــــر َوى َع ِ
ـــــن َجانِ َب ْي ِه َمـــــا
وق م ْ
ُ
َ -20و ُي ْ
ِ ()9
َو َلكِنَّـــــــ ُه(َ )8صـــــــ ْعب بِ ِ
ــــــن َتـــــــدْ ري
جـــــــدب َف ُكـ ْ
ِ
ِ
ـــــــاد َها
اســــــــ ُت ْع ِم َل ْت « َالم» َدنِ ًّيــــــــا( )10بِ َضـ
َ -21قــــــــد ْ
ِ ()14
وبـــــا ْل ُم ْنت ََهى( )11مِن َْهـــــا(ِ )12ع(َ )13هـ َ
ــــزر
ــــذا َو َال َتـ ْ
ِ ()3

(« )1بيان للتحيز» .

(« )2بيان للوسط» .

(« )3أي :من لسان المقري» .
(« )4جمع ضرس» .
( )5يف (هـ) و (ص)َ :ي َس اارا َو ُي ْمناى ُق ْل بِ ُي ْسر .

(« )6أي :عمر الفاروق» أمير المؤمنين ،حكاه أبو شامة(ص )745يف إبـراز المعـاين مـن حـرز األمـاين ،أبـو
القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بـن إبـراهيم المقدسـي (665هــ) ،دار الكتـب العلميـة،
أيضا :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،109/1للمـرادي ،أبـو محمـد حسـن
وينظر ا
بن قاسم بن عبد اهلل (749هـ) ،شرح وتحقيق :عبد الرحمن علـي سـليمان ،دار الفكـر العربـي ،الطبعـة
األولى 1428هـ 2008 -م .
(« )7أي :من اليمين واليسار» .
(« )8أي :من الجانبين م اعا» .
(« )9أي :تعلم» .
(َ )10دن ِ ًّيا بالنصب بمعنى :قري ابا ،قال ابن فارس يف مقـاييس اللغـة " :الـدال والنـون والحـرف المعتـل أصـل
واحد يقاس بعضه على بعض ،وهو ا ْل ُم َق َار َب ُة .ومن ذلك الدَّ ن ِ ُّي  ،وهو القريب ،مـن دنـا يـدنو .وسـميت
ِ
صار َدن ِ نيًا" ينظر :هتذيب اللغة  ،133/14لسان العرب . 164/13
الر ُج ُل َ :ق ُر َبَ ،
الدنيا لدنوها" َدن َي َّ
( )11يف (ص)َ :م َع ا ْل ُمنْت ََهى .
(« )12أي :من الحافة» .

(« )13امر من وعى يعي» .
(« )14أي :الترتك» .
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ــــــرج
َّ
ــــــت
ــــــع َت ْح َ
َ -22و ُت َ
وض ُ
الــــــال ِم « ُنــــــون» بِ َم ْخ َ
ـــــان إِ َلــــــى ال َّظ ْهـ ِ
َو« َرا» َا ْد َخــــــل( )1مِن َْهــــــا ال ِّل َسـ َ
ـــــر
()3
ف ال ِّلسـ ِ
ُ -23ت ُل ِّف ْظــــــن( )2مِـــــــن َطــــــر ِ
ــــــان َث َال َثـــــــة
ْ
َ
َ
ْ
ِ ()4
ِ
ـــــاو ْي َن فِــــــي ا ْل َقــــــدْ ر
ـــــع ال ُّثنْ َيــــــة ا ْل ُع ْل َيــــــا َت َسـ َ
َمـ َ
َ -24و َقــــــــــدْ قِيـ َ
ـــــــــن لِن ِ ْســــــــــ َبة
ـــــــــل َن ْط ِعــــــــــي َل ُهـ
َّ
ِ ()6
ِهي «الدَّ ُال» و«ال َّطا»(ُ )5ق ْـل مـع «الت ِ
َّـاء» فِـي ا ْل َف ْطـر
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـــــول
ـــــرف م ْقـ َ
ـــــن ُث ْن َيــــــة ُســــــ ْف َلى َومـ ْ
َ -25ومـ ْ
ـــــن َطـ ْ
َث َال َثــــــ ُة( )7موصــــــوف مِــــــن ا ْلوصـ ِ
ـــــف بِا ْل َّصـ ِ
ـــــفر
َ َ ْ
َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ـــــــــذ ِه( )9لن ْســــــــــ َبة
ـــــــــم ْي َت إِ ْســــــــــلِ ًّيا( )8ل ِ َهـ
َ -26و َسـ
َّ
ِ ِ
ِ
ــــــن النَّ ْبـ ِ
ــــــر
ــــــر ُ
ف ال ِّل َســـــــان مـ َ
ل َمـــــــا إِ ْســـــــ َلة َطـ ْ
اء»(ُ )11ق ْل مع «ال َّث ِ
ال»( )10و«ال َّظ ِ
لذ ِ
َ «-27فلِ َّ
اء»(َ )12م ْخ َرج
َ َ
َ
ِ ِ
ـــــن ُخ ْب ِ
َف َبـــــ ْي َن ال َّثنَا َيـــــا ُق ْ
ـــــر
ـــــرف م ْ
ـــــل َم َ
ـــــع ال َّط ْ
( )1يف (هـ) و (ص)َ :ا ْد ُخل .

( )2يف (هـ) و (ص) بدون تشديدُ :ت ُل ِف َظ ْن .
(« )3أي :ثالثة أحرف» .
(« )4يف المرتبة» .
( )5يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب) دون همز يف آخرها :ال َّطا ،وبحذف الهمزة يستقيم الوزن .
( )6يف (أ) :ا ْل ِف ْط ِر« ،أي :يف الخلقة» ينظر :هتذيب اللغة  ،222/13والصحاح  ،781/2وقال ابن فارس يف
مقايس اللغة " : 510/4الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه" .
(« )7هي :الصاد والسين والزاي» .
( )8قال ابن الجزري يف شرح طيبة النشر (ص" :)29وتسمى الحروف األسلية ألما تخرج من أسـلتهز أي:
مستدقه".
ِ
ِ
( )9يف (هـ) و (ص) و (أ) :ل َهذا-وبه يستقيم الوزن« -أي :الصاد والسين والزاء» .
لذ ِ
( )10يف (ص)َ :ولِلدَّ ِ
ال ،ويف (أ) بالواوَ :ول ِ َّ
ال .
( )11يف (هـ) و (ص) و (أ) و (ب) :دون همز يف آخرها :ال َّظا ،وبحذف الهمز يستقيم الوزن .
( )12يف (هـ) :وال َّثا ُق ْل مع ال َّظ ِ
اء .
َ َ
َ
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ِ
ِ
ـــــــها
ـــــــن ا ْل ُع ْل َيــــــــا ال َّثنَا َيــــــــا ُر ُ،وسـ َ
ـــــــروج مـ َ
ُ -28خ ُ
ِ
ِ
اهنَــــــا َأ ْجـ ِ
ـــــر
الســــــ ْف َلى «ل ِ َفــــــا» َه ُ
َومـ ْ
ـــــن َبــــــاط ِن ُّ
ِ
ِ
ـــــن َّ
يم َهــــــا»
الشــــــ َف َت ْي ِن «»ا ْلـ َ
-29مـ َ
ـــــو ُاو « َبــــــاء» َو«م ُ
ِ ()2
و«ل ِ ْل ُغن ِ
َّـــــــة»( )1ا ْل َخ ْي ُشـــــــو ُم َمـــــــ ْى اوى بِ َال َغـــــــدْ ر
َ
ِ
ــــــــرج
َ -30فـــــــــت ََّم ُهنَـــــــــا َت ْرتِيـ
ُ
ــــــــب َت ْعـــــــــدَ اد َم ْخـ َ
ــــع ا ْل َع ْشـ ِ
ــــر
ــــار َســـــ ْب اعا َمـ َ
َع َلـــــى َمـــــا ُهـ َ
ــــو ا ْل ُم ْخ َتـ ُ
ِ
-31و َعي ْنـ ُ ِ
ــــــرف
َ َّ
ــــــت فـــــــي َشـــــــ ْكل َم َقا َمـــــــات َأ ْحـ ُ
ِ ()3
ِ
ِ
ـــــــع ال ُي ْســــــــر
َفلِ ْل ُم ْبتَـــــــدي َحتَّـــــــى َتصــــــــ ْي َر َم َ
وف و َأ ْضدَ ِ
ات ا ْلحر ِ
ان مع ِر َف ِة ِص َف ِ
ِ
اد َها
َ
اب َب َي َ ْ
َب ُ
ُُ
ِ
ِ
ــــــــــــر
ــــــــــــه ا ْل ُم َفـــــــــــــتِّحِ بِالن َّْصـ
ُ -32أ َســـــــــــــ ِّب ُح ل ِ َّلـ
ِ ()5
َو ُأ ْثنِـــي َع َلـــى ا ْل َم ْمـــدُ وحِ بِـــا ْل ُخ ِ
لق( )4فِـــي ِّ
الـــذكْر
()7
ـــــــــــرة
ـــــــــــحاب َو َتــــــــــــال(َ )6و ِع ْتـ
َ -33وآل َو َأ ْصـ
َ
َ
ح ْف ِ
آن بِــــــــا ْل ِ
ظ َوا ْل ِف ْكـ ِ
ـــــــر َ
ـــــــر
ـــــــن َأ ْت َقـ َ
َو َمـ ْ
ـــــــن ا ْل ُقـ ْ
ِ ِ ِ
َ -34ف ُخـ ْ
ــــــها
الصـــــــ َفات ل َب ْعضـ َ
ــــــذ َب ْعـــــــدُ َأ ْضـــــــدَ ا َد ِّ
َتجنَّــــــب مِــــــن الت َّْخلِـ ِ
الضــــــدِّ َيــــــا ُم ْقــــــري
ـــــيط بِ ِّ
َ
ْ
َ
َ -35ف ِ
اال ْطبـ ُ (ِ )8
ـــــو ِضــــــدُّ ُه
الر ْخـ ُ
َ
ـــــاق ضــــــدُّ ا ْل َفــــــ ْتحِ َو ِّ
(« )1أي :النون الساكنة» .
( )2يف (ص) :بِ َها َفا ْد ِر.
()3هذا البيت ليس موجـو ادا إال يف المخطوطـة األصـل (ل) ويف (ب) ،وأ َّمـا الرسـمة بعـده فموجـودة فيهمـا
ومثلها يف (هـ) ،كما سبق اإلشارة إلى ذلك يف قسم الدراسة .
(« )4هذا إشارة إلى قوله تعالى ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [سورة القلم. »]4:
(« )5أي :يف القرآن» .
(« )6أي :تابعي» .

(« )7أي :أهل بيت» .
ِ
( )8يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)َ :فاإل ْط َب ُ
اق ،وحذف همزة القطع يف البيت-على ما جاء يف األصل(ل)-فيه
إقامة للوزن.
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()1
َش ِ
ـــــع ا ْل َج ْه ِ
ـــــل ُق ْ
ـــــديد َف َقابِ ْ
ـــــر
ـــــل َو َه ْمـــــس َم َ
ــــــــمتِ َها
َ -36و ُع ْلــــــــو إِلــــــــى ِســــــــ ْفل َو َذ ْلــــــــق ل ِ َص
ْ
ــــــول ا ْل ِضــــــدِّ بِــــــا ْل َخ ْل ِ
َفه ِ
ط َال ُت ْق ِ
ُ
ــــــري
ــــــذي ُأ ُص
َ
ــــف َش ْخ ِصـ ِ
ــــه
ــــت كِ ْسـ َ
َ -37و َع ْشـــــر ل ِ َم ْه ُمـــــوس « َح َثـ ْ
ـــــل َشـ ِ
ـــــال ُع ْسـ ِ
َأ ُجــــــدْ َت َك ُق ْطــــــب» ُقـ ْ
ـــــر
ـــــديد بِـ َ
()2
ِ
ـــــر»
َ -38و َمــــــا َبــــــ ْي َن ِر ْخــــــو َمـ ْ
ـــــع َشــــــديد « َلنَ ْع ُمـ ُ
()3
وف ا ْل َمـــــدِّ َوال ِّل ِ
ـــــين فِـــــي ا ْلـــــدَّ ِّر
ـــــر ُ
َو« َواي» ُح ُ
ـــص َضـــ ْغط» ُق ْ
َ -39و«قِ ْ
ـــل( )4ل ِ ُع ْلـــو(َ )5و ُم ْط َبـــق
ـــظ ُخ َّ
ِ ()8
ُ ِ ()7
ِ ()6
الز ْبــر
ــم فِــي ُّ
إِن ُا ْهم َــل « َضــاد» « َ ــا» َوأ ْعج َ
ِ
ـــــــروف ُم َذ ْل َقـــــــة
ـــــــن» م ْ
ب َف ب
َ -40و« ُر ْم ُلـــــــ َّ
ـــــــن ُح ُ
َف ُتنْ َطـ ُ ِ
ـــــــن َذ ْلــــــــق( )9بِ ُل ْطــــــــف َوبِا ْل ُي ْسـ ِ
ـــــــر
ـــــــق مـ ْ
اإل ْف َشـ ِ
ِ
ــــــع ِ
ــــــت
ــــــاء ُن ْط اقــــــا َت َم َّز َجـ ْ
َ -41و«شــــــين» َم َ
ِ ()10
ِ
الصــــ ْفر
ـــع َّ
َو« َصــــاد» َو« َزا» «ســــين» ف ُت ْت َلــــى َمـ َ

(« )1هذه الصفات أضداد» .
( )2يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)َ :ل ُع ِّم َر ْن .

(« )3أي :يف وضع الواضع» ،جاء بعد هذا البيت يف نسخة (أ) فقط ،البيت التالي:
َف ُق ْ
ــاوة
ــرف َخ ْمــس بِ َع ْشــر َر َخ َ
ــل َأ ْح ُ

**

وشح َث َخ ْذ ُفزْ صه َضـظِغْ ُخ ْـذ مـع ِ
الف ْك ِـر
َ َ
َس ُي َ ْ
َ ْ

(« )4يعني :هذه الحروف مستعلية ،أي ضد المستفلة» .
( )5يف (هـ) و(ص) و (ب) :ل ِ ُع ُلو.
( )6يف (ص) و (أ) :إِ ِن اِ ْه ِم َل « ،أي :إن كان مهمالا يعني نقطه» .
(« )7مع النقط» .
(« )8أي يف الكتابة» .
(« )9أي :من طرف اللسان» .
(« )10الصفر يف اللفظة هو :الصوت الذي يخرج من الفم» .
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()1
َ -42قـ ِ
ـــــــت « َ
ـــــــر َر ْت
ـــــــد ان َْح َر َفـ
ْ
الم» َو« َراء» َو َت َكـ َّ
الضـــــا ُد» فِـــــي النُّ ْطـ ِ
ــــق بِالن َّْشـ ِ
ــــر
َو َقـــــدْ َت ْســـــتَطِ ُيل « َّ
()4
َ -43وقِ ْل َقا ُل َهــــــــا(ُ « )2ق ْطــــــــب بِ َجــــــــدب » (ُ )3م َعــــــــ َّين
بـــــــ« َقــــــاف» َف َب ِّين َْهــــــا َوفِــــــي ُك ِّل َهــــــا(َ )5ت ْج ِ
ــــــري
ب
ــــــــــل ُم َســــــــــ َّكناا
ــــــــــص بِ ِق ْل َقــــــــــال ل ِ ُك
َ -44و َخ ِّص
ْ
()7
ــــــر
َوإِ ْن ُســـــــ ِّكن َْت َو ْق افـــــــا(َ )6ف َبـــــــ ِّي ْن بِـ َ
ــــــال َضـ ب
ِ ِ
ات ا ْلم ْشهور ِة َّ ِ ِ
ان الص َف ِ
باب بي ِ
ـن
الال ِز َمة ل ُك ِّل َواحـد م ْ
ِّ
َ ُ ََ
َ ُ َ
ِ ()9
)
8
(
جكي َيـــــــا َأهلل َيـــــــا ُمن ِ
ــــــد ِّ َ
ِّ
الـــــــذكْر
ْـــــــز َل
ُ 45حُ-برِ َح ِْم
وفـ ا ْلت َ َِه
ـــــت( )10بِا ْل ُي ْسـ ِ
َأ ِعنِّــــــي َع َلــــــى َتت ِْمـ ِ
ـــــر
ـــــيم َمــــــا ُر ْمـ ُ
ـــــــر ا ْلبرايــــــــا( )11وآلِـ ِ
ـــــــه
َ
َ -46و َســــــــ ِّل ْم َع َلــــــــى َخ ْيـ ِ َ َ َ
ــــــذا الـ ِّ
َو ُمـــــــت ِْق ِن َهـ َ
ــــــذك ِْر( )12بِـــــــا ْل ِع ْل ِم َوا ْل ِشـــــــ ْع ِر
ِ ِ
-47وبعـــــدُ َف ُخـ ْ ِ
ــــن
الصـــــ َفات مـ ْ
ــــذ فـــــي الـــــنَّ ْظ ِم َأ َّن ِّ
ََْ
ِ
َــــم َت ْجـ ِ
ــــري
ــــرف َوك ْ
َــــم بِ َحـ ْ
ــــروف الت ََّه ِّجـــــي ك ْ
ُح ُ

( )1يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب) بدون همزةَ :را ،وبحذف الهمزة يستقيم الوزن .
(« )2أي :الحروف المقلقلة» .

( )3يف (هـ) و (أ) :بفتح الجيم وكسرها على الحرف نفسه ،ويف (ب) :بِ ِجدب .
( )4يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)ُ :م َع َّين.
(« )5أي :يف كل الحروف» .

( )6يف (أ) ومعدل يف حاشية (هـ) :وإِ ْن ك َ
َان مِ ْن َو ْق افا .
( )7يف (هـ) و(ص) و (ب)َ :ض ِّر.
(« )8أي :أبتدم بحمدك» .
(« )9أي :القرآن» .
(« )10أي :ما قصدت أو طلبت» .
(« )11بمعنى :الخلق» .
(« )12أي :القرآن» .
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وف ا ْل ُقـــــر ِ
ِ -48صـــــ َفات ل ِ ُكـــــل مِـــــن حـــــر ِ
ان ُخ ْ
ـــــذ
َ
ْ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــــن ُي ْقـ ِ
ــــري
َفـ َ
ــــن ح ْفـــــظ ا ْل َجميـــــ ِع ل َمـ ْ
ــــال ُبـــــدَّ مـ ْ
()4
َ -49ف ِفــــي(« )1ا ْل َه ْمـ ِ
ـــز» إِ ْج َهــــار(َ )2و َفــــتْح(َ )3و ِشــــدَّ ة
ِ ()8
()5
ِ
َــذا َق َ
ــمت(ُ )6ق ْــل( )7ك َ
ــال ُذو ا ْل ُخ ْبــر
َوســ ْفل َو َص ْ
()10
ــــــت(َ « )9بــــــاء» بِ َ
ــــــذ ْلق َت َق ْل ُقــــــالا
َ -50و َقــــــدْ ُفتِ َح ْ
ومــــــع ِشــــــدَّ ة ِســــــ ْفل وجهــــــر( )11بِ َ ِ
ــــــر
َ َ ْ
َ َ ْ
ــــــال سـ ِّ
-51و« َتـــــا» ســـــ ِّف َل ْت بِـــــا ْل َفتْحِ فِـــــي ال َّل ْف ِ
ـــــظ ِشـــــدَّ اة
َ
ُ
ــــــال َج ْه ِ
ــــــر
ــــــمت َْت ُن ْط اقــــــا بِ َه ْمــــــس بِ َ
َو َقــــــدْ ُص ِّ
()13
()12
ِ
ــالر ْخ ِو َوا ْل َه ْم ِ
ا،هــا»
ــس « َث َ
َ -52و َقــدْ ُوصــ َف ْت بِ ِّ
ـــــمت َو َخ ْفــــــض(َ )14و َفــــــتْح بِ َهــــــا َت ْسـ ِ
ـــــري
َو َصـ ْ
-53بِ َفــــــــــتْح َوإِســــــــــ َفال « َف ِ
ـــــــــت
جــــــــــيم» َت َج َّب َلـ
ْ
ْ
(« )1أي :فإذا كان كذلك» .
(« )2ضد الهمس» .
(« )3ضد اإلطباق» .
(« )4ضد ُ
الرخ ِّو» .
(« )5أي ضد المستعلية» .
(« )6ضد المذلقة» .
( )7يف (هـ) و(ص) و (أ)ُ :حزْ .
(« )8أي :المشايخ» .

(« )9أي :ضد اإلطباق» .
(« )10أي :تزلز ا
ال» .
(« )11ضد الهمس» .
( )12يف (ص)ُ :و ِّص َف ْت.

(« )13أي :حروف التهجي» .
( )14يف (ص)َ :وإِ ْخفاض-وبه يستقيم الوزن« -أي :مستفلة» .
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ِ
ـــــع ا ْل َج ْهـ ِ
ـــــل ُقـ ْ
ـــــم ْت َو َق ْل ِقـ ْ
ـــــر
ـــــل َشــــــديد َمـ َ
َف َصـ ِّ
()2
()1
ــــــمتَة
َ -54و َه ْمــــــس َوإِ ْخ َفــــــاض َو ِر ْخــــــو َو َص ْ
ِ ()3
و َفــــتْح جــــر ْت فِــــي «ا ْلحـ ِ
ـــاء» مم ُزوجـ ِ
ـــة ا ْل َف ْطــــر
َْ َ
َ
َ
َ َ
()4
ــــت بــــا ْل َه ْم ِ
ــــو اة
َ -55و« َخــــاء» َع َلـ ْ
س َو ا ْل َفـــــتْحِ ِر ْخـ َ
ـــــــمت َف َى ْي ِقنْــــــــ ُه( )5بِــــــــا ْل ِف ْك ِر
َو َأ ْي اضــــــــا بِ َهــــــــا َصـ ْ
ِ
ِ
ــــــمت َو ِشــــــدَّ ة
َ -56وفــــــي «الــــــدَّ ال» إِ ْج َهــــــار َو َص ْ
ِ ()6
َو َفـــــــتْح َوقِ ْل َقـــــــال َو َخ ْفـــــــض بِ َهـــــــا َت ْطـــــــري
ـــــــــمتَة
َ -57و« َذال» بِ َهـــــــــا َج ْهـــــــــر َو ِر ْخـــــــــو َو َص
ْ
ــــــذا َت ْجـ ِ
َو ِســـــــ ْفل َكـ َ
ــــــال َســـــــت ِْر
ــــــري َو َفـــــــتْح بِـ َ
()8
()7
َ -58و« َرا» ُمـ ْ
ــــــــرر
ــــــــذ َلق َفـ
ُ
ــــــــتح َو َبـــــــــ ْين ُم َكـ َّ
ِ
اجـ ِ
َو ُمن َْحـ ِ
ــــــــر
ــــــــرف َج ْهـــــــــر َوســـــــــ ْفل بِ َهـــــــــا ْ
َ -59و« َزا» ُصـــــــ ِّف َر ْت بِـــــــا ْل َج ْه ِر َوا ْل َفـــــــتْحِ ُم ْســـــــ َفالا
ـــــع ا ْل ُخ ْبـ ِ
ـــــر
ـــــوا َتــــــ َي َّق ْن َمـ َ
ـــــح َح ْت ِر ْخـ ا
َو َقــــــدْ ُصـ ِّ
ِ
ـــــــــاو اة
ـــــــــمات َو َه ْمـــــــــس َر َخ
ـــــــــفير َوإِ ْص
َ -60ص
َ
َ
ِ ()9
السـ ِ
ـــن فِــــي الــــدَّ ر
َو َفــــتْح ِصــــ َف ُ
ـــين» َال َح ْقـ َ
ات « ِّ
(« )1أي :مستفلة» .
(« )2أي :مصمته» .
( )3يف (ص) :ا ْل ِف ْط ِر  ،أي :يف الخلقة».
( )4يف (ص) :بِا ْل َفتْحِ َوا ْل َه ْم ِ
س.
(« )5أي :فافهمه» .
(« )6أي :تجري» .
( )7يف (هـ) :بالضم وبالتنوين ،ويف (ص) و (أ)َ :فتح.
(« )8أي :بين الرخو والشدة» .
(« )9أي :يف أصل الوضع» .
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الشـ ِ
َ -61وفِـــــــي « ِّ
ــــــوة
ــــــين» إِ ْف َشـــــــاء َو َفـــــــتْح َو ِر ْخـ َ
ِ
ـــــن ا ْل ُم ْقـ ِ
ـــــري
ـــــمت مـ َ
َو َه ْمــــــس َوإِ ْســــــ َفال َو َصـ ْ
ـــــــــمت َعلِ َّيــــــــــة
َ -62و« َصــــــــــاد» بِإِ ْط َبــــــــــاق َو َصـ
ْ
()3
َو ِر ْخـــو(َ )1و َه ْمـــس(ُ )2ق ْ
الصـــ ْف ِر
ـــل َت َح َّل ْ
ـــع َّ
ـــت َم َ
الضــــــا ُد» بِــــــا ْل ُع ْل ِو ُم ْط َب اقــــــا
َ -63و َقــــــدْ َت ْســــــتَطِ ُيل « َّ
ِ ()4
ــــمت ُقـ ْ
ــــل َو ِر ْخـــــو بِ َهـــــا َت ْســـــري
َو َج ْهـــــر َو َصـ ْ
-64و« َطــــــــا» م ْطبــــــــق َعــــــــال َشـ ِ
ـــــــديد ُم َق ْل َقــــــــل
ُ َ
َ
ِ ()5
ِ
ــــــع ا ْل َج ْهـــــــر
َأ َتـ ْ
ــــــت ُك ُّل َهـــــــا ف َيهـــــــا بِنُ ْطـــــــق َمـ َ
َــــــــــت
َ -65و « َ ــــــــــاء» بِإِ ْط َبــــــــــاق َو َج ْهــــــــــر َت َز َّين
ْ
ــــــمات(َ )6علِــــــي(َ )7ع ِ
ــــــر
ــــــن َّ
الض ِّ
َو ِر ْخــــــو َوإِ ْص َ
َ -66و َج ْهــــــــر َو َبــــــــ ْين(ُ )8قـ ْ
ـــــــل «بِ َعــــــــ ْين» ِجبِ َّلــــــــة
ِ ()10

()9
ـــــمات َو َفـــــتْح بِ َهـــــا َفـــــا ْدر
َو َخ ْفـــــض َوإِ ْص َ
الر ْخ ِ
ــــــر اة
َ -67ع َل ْ
ــــــو َج ْه َ
ــــــت « َغ ْينُ َهــــــا» بِــــــا ْل َفتْح َو ِّ
()11
ِ
ِ
ـــو ِل ا ْل ُم ْقـ ِ
ـــري
ـــر ْت
ـــم ُت َها ف َيهــــا َع َلــــى م ْقـ َ
َصـ ْ
َجـ َ

( )1يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :و ِر ْخو.
( )2يف (هـ) و(ص)َ :و َه ْمس.
(« )3أي :تز نينت» .

(« )4أي :تجري» .
( )5هذا البيت وبعده واحد وسبعون بيتاا سقطت من نسخة (ب) ،وترجع األبيات عند بيت رقم :133
َومِ َّمــــا بِ َمــــا َع َّمــــا َوإِ َّمــــا َو َح ْي ُث َمــــا ** ن ِ ِع َّمــا َو َم ْه َمــا َيـ ْـو َم ُي ْح َمــى َع َلــى َع َمـ ِـرو
( )6يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :و َص ْمت.
( )7يف (هـ) و(ص) و (أ)ُ :ق ْل عَلِي.
(« )8أي :بين الرخو والشدة» .
(« )9أي :مستفل» .
(« )10فاعلم» .
( )11يف (ص) و (أ)َ :ج َرى .
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َ -68و َقــــــــدْ ُأ ْذل ِ َق
ــــــــت « َفــــــــاء» بِ َفــــــــتْح َت َســــــــ ُّفالا
ْ
ـــــــز ُه بِــــــــا ْل ِف ْك ِر
ـــــــوا َف َم ِّيـ ْ
َو َقــــــــدْ ُأ ْه ِم َسـ ْ
ـــــــت ِر ْخـ ا
ِ
ِ
َ -69و َق ْل ِق ْ
ــــــر اة
ــــــل بِ َل ْفــــــظ «ا ْل َقــــــاف» بِــــــا ْل َفتْحِ َج ْه َ
وصــــــمت َشـ ِ
ـــــل َو ُع ْلــــــو بِ َهــــــا َت ْطـ ِ
ـــــديد ُقـ ْ
ـــــري
َ َ ْ
-70و« َكـــاف» بِوصـ ِ
ــس فِـــي النُّ ْطـ ِ
ــف ا ْل َه ْمـ ِ
ــق ُشـــدِّ َد ْت
َ ْ
َ
اإلصـــــم ِ
ِ ِ
ات َوا ْل َفـــــتْحِ كَا ْل َبـــــدْ ِر
ـــــع ا ْل َخ ْف
َم َ
ـــــض َو ْ َ
ِ
َ
ـــــــــذ ْلق َو ِســــــــــ ْف َلة
ـــــــــت « َالم» بِـ
ـــــــــد ان َْح َر َفـ
َ -71قـ
ْ
ِ ()3
ـــر ْت(َ )1فت اْحــــا َو َبــــين(َ )2كـ َ
ـــذا ُي ْقــــري
َو َج ْهــــر َجـ َ
َ -72و َبـــــــــــ ْين(َ )4وإِ ْج َهـــــــــــار َو َفـــــــــــتْح َو َذ ْل َقـــــــــــة
ِ ()5
ال مِــــن َأحــــر ِ
اإلســــ َف ِ
«بِ ِمــــيم» م َ ِ
ِّ
الــــذكْر
ف
ْ ْ ُ
ــــع ْ
َ
()6
ِ
ِ
ــــــرة
َ -73و«بِـــــــالنُّون» َبـــــــ ْين َمـ َ
ــــــع ف َتـــــــاح َو َج ْهـ َ
ـــــــال ُعـ ْ
ـــــــذ ِر
َف َبــــــــ ِّي ْن بِــــــــإِ ْذ َالق(َ )7و َخ ْفــــــــض بِـ َ
()9
َ -74تجهــــر مِنْهــــا(« )8ا ْلــــواو» فِــــي ال َّلفـ ِ
ـــظ َخ ْف َضــــ اة
َ ُ
َ َّ َ َ
اإلصــــــــــم ِ
ِ
ــــــــــين كَــــــــــا ْل ِو ْت ِر
ات َوال ِّل
َت َفــــــــــ َّت َح بِ ِ ْ
َ
( )1يف (ص)َ :ج َرى .
(« )2أي :بين الرخو والشدة» .
( )3يف (ص)َ :ت ْع ِري ،ويف (أ)َ :ت ْط ِري .
(« )4أي :بين الرخو والشدة» .
(« )5أي :من أحرف القرآن» .
(« )6أي :بين الرخو والشدة» .
(« )7أي :مذلقة» .
(« )8أي :من حروف التهجي» .
(« )9أي :مستفلة» .
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ان يف وص ِ
ِ ِ
ف اح ارو ِ ال اق ْر ِ
آن
اع ْمدَ ة الع ْر َف ِ َ ْ

د.عادل إبراهيم عبدالمحسن الترك

اإل ِر َخـ ِ
َ -75ت َصـــــم َت بِ ِ
ــــاء(َ )1وا ْل َه ْمـ ِ
اَ ،هـــــا»
ــــس « َه ُ
َّ
()3
اإل ْن َط ِ
َتســـــ َّف َل فِـــــي ِ
ـــــاق بِـــــا ْل َفتْحِ فِـــــي الـــــدَّ ِّر
َ
()5
()4
ــــم ْت َو َســــ ِّف َل ْن
َ -76و« َال ُم» « َاألَل ِ ْ
ــــف» َهــــاو َف َص ِّ
بِ َب ْين ِ َّيــــــــة(َ )6فــــــــا ْفت َْح َو ُح ْز َهــــــــا َمــــــــ َع ا ْل َج ْهـ ِ
ـــــــر
ِ
ِ
ــــــب َفـــــــت َْح َج ْه ِر َهـــــــا
«-77بِ َيــــــا» لينَـــــــة َبـــــــ ِّي ْن َفط ْ
ـــــــع ا ْل ُي ْسـ ِ
ـــــــمت َْها َت َل َّفـ ْ
ـــــــر
َو َخ ِّفـ ْ
ـــــــظ َمـ َ
ـــــــض َو َصـ ِّ
ات َقـ ِ
اد الصـــــــ َف ِ
َ -78فإِ ْعـــــــدَ اد َأ ْعـــــــدَ ِ
ــــــد ا ْن َق َضـــــــى
ِّ
ُ
ـــــع ا ْل ُخ ْبـ ِ
ـــــع الت َّْرتِيـ ِ
ل ِ ُكـ ب
ـــــر
ـــــاح َف ْظ َمـ َ
ـــــب َفـ ْ
ـــــل َمـ َ
ِ()7
َفصل فِي الص َف ِ
ات ا ْل ُم ْشت ََر َك ِة َوا ْل ُم َم ِّي َزة
ِّ
ْ
ِ
ـــــــــران َصـــــــــالة َزكِ َّيـــــــــة
ـــــــــد ُغ ْف
ِ -79و َال( )8ا ْل َح ْم
َ
ـــــر ِ
َع َلــــــى َشـ ِ
الشـ ِ
ـــــر ِع َّ
ـــــار ِع َّ
يف َو ِذي ا ْل َقــــــدْ ِر
الشـ ْ
ِ
ـــــــح ِ
ـــــــم
َ -80و َســــــــ ِّل ْم َع َلــــــــى األَ ْصـ َ
اب َواآلل ُك ِّل ِهـ ْ
ِ ()10
()9
إح َســــــــان َو ُم ْقـ ِ
ـــــــر ِم َذا الـ ِّ
ـــــــذكْر
َو َتــــــــال بِ ْ
()2

(« )1بمعنى :الرخو» .
(« )2أي :حروف التهجي» .
(« )3أي :يف أصل الوضع» .
ِ
( )4يف (ص) هبمزة قطعَ :األَ ْلف.
(« )5هذا لقب لالم األلف» .
( )6يف (هـ)) و (أ) :بِ َب ِّينَة.

( )7بنهايــة الفصــل الســابق انتهــى تلــوين الحــروف بــاألحمر يف (هـــ) و (أ) ،يف حــين كانــت مايــة التلــوين يف
(ص)بنهاية الفصل الذي قبله ،وأما ما أثبته من تلوين للحروف يف هذا الفصل وما قبله فهو مـا وجـدت
وأيضا تسمية العنـاوين ،وسـبقت اإلشـارة إلـى أن (ب) لـم تكـن ملونـة مـن أولهـا إلـى
يف األصل (ل) ،ا
آخرها بلون أسود .
(« )8بمعنى:بعد ،أي عقب الحمد» .
(« )9أي :تابع بإحسان» .
(« )10أي :هذا القرآن» .
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ــــــذ ُك ِ
ِ -81و َال ا ْل ِع ْل ِ
ور ُخ ْ
ــــــم بِا ْل َم ْ
ــــــز ال
ــــــذ َمــــــا ُت َم ِّي ُ
حـــــر َ ِ
ـــــن فِـــــي ِ
اإل ْث ِ
ـــــر
ـــــرى إِ َذا ُك َّ
وف م َ
ـــــن األُ ْخ َ
ُ ُ
ِ
َ -82ش ِ
ِ
ــــــــرج
ــــــــري اكا بِ َى ْب َع
ــــــــاض ِّ
الصــــــــ َفات َو َم ْخ َ
ـــــــن َصـ ِ
ف ا ْل ِف ْكـ ِ
ـــــــر
ـــــــار َ
ـــــــر ْق َو َم ِّي ْز َهــــــــا َف ُكـ ْ
َف َفـ ِّ
ـــــوي ِ
ان(ِ )1ســــــ ْف َل اة
ـــــر ُج « َه ْمــــــز» « َهــــــا» َسـ ِ َّ
َ -83ف َم ْخـ َ
()3
()2
ــــــع ا ْل َج ْهـ ِ
ــــــر
َو ُمنْ َفتِ احـــــــا َي ْم َتـ ُ
ــــــاز َه ْمـــــــز َمـ َ
()4
ِ
ـــــو ايا
ـــــع شـــــدَّ ة َو«ا ْل َحـــــا ُء» َو«ا ْل َعـــــ ْي ُن» ُس ِّ
َ -84و َم َ
()5
ـــــال َح ْصـــــر
ُه َمـــــا َم ْخ َر اجـــــا ِســـــ ْفالا َو َفت اْحـــــا بِ َ
اإلر َخـ ِ
ــــــاق مـ َ ِ
ِ
اَ ،هـــــــا
ــــــاء َوا ْل َهمـ
ــــــس َح ُ
ــــــع ْ
َ -85ف َفـ َ َ
ِ ()6
ــم «ا ْل َخـــا ُء» َو«ا ْل َغـــ ْي ُن» فِـــي ا ْل َف ْطـــر
َع َلــى ا ْل َعـــ ْي ِن ُثـ َّ
ِ
ِ ِ
ــــــــو اة
ــــــــوى بِاال ْســـــــــت ْع َالء َوا ْل َفـــــــــتْحِ ِر ْخـ َ
َ -86ت َسـ َّ
ـــد امت َ ِ
«و َغـــين» َق ِ
ـــع ا ْل َج ْهـ ِ
ـــر
ـــن «ا ْل َخـــا» َم َ
َـــاز ْت م َ
َ ْ
ْ
ِ
وجــــــا َسـ ِ
ـــــو َّية
َ -87و« ِجــــــيم» َو«شــــــين» « َيــــــا» ُخ ُر ا
ِســـــــ َفا ا ِ
يه َمـــــــا َت ْطـ ِ
ــــــل َم اعـــــــا فِ ِ
َاحـــــــا ُقـ ْ
ــــــري
ال فت ا
َ -88فبِ ِ
ِ (ِ )7
َــــــاز ْت َع ِ
يم َهــــــا
الشــــــدَّ ِة ا ْمت َ
ــــــن ا ْل َيــــــاء ج ُ
ـــــاز ْت مِــــــن ا ْليـ ِ
و ِشــــــين َقـ ِ
ـــــاء( )8بِالن َّْشـ ِ
ـــــر
ـــــد ا ْم َتـ َ
َ َ
َ
(« )1أي :مشرتكان» .
وهمسا» .
رخوا
(« )2ألن يف الهاء ا
ا
(« )3أي من الهاء» .
( )4يف (هـ) و(ص) و (أ)ُ :س ِّو َيا ،وبه يستقيم الوزن .
الروي عروض ًّيا .
( )5يف (ص) دون تنوينَ :ح ْص ِر ،وهو الصحيح يف كتابة
ِّ
(« )6أي :يف المخرج» .

(« )7ألن يف الياء رخاوة» .
(« )8ألن الياء مجهورة» .
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ان يف وص ِ
ِ ِ
ف اح ارو ِ ال اق ْر ِ
آن
اع ْمدَ ة الع ْر َف ِ َ ْ
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()1
ـــاله ْم ِ
ـــاركَا
ـــم « َّ
َ -89وبِـ َ
الضــــا ُد» َو«ال َّظــــا ُء» َت َشـ َ
س ُثـ َّ
()3
بِ ِ
اال ْطبـ ِ (ِ ِ )2
ــــع ا ْل ُي ْسـ ِ
ــــر
ــــاق اال ْســـــت ْعالَء َو ِر ْخـــــو َمـ َ
َ
()4
ِ
ـــــن َ ــــــاء ل ِ َمــــــا ُم ْســــــتَطِي َلة
َ -90عــــــالَ
َّ
الضــــــا ُد مـ ْ
ِ ()5
ال» و«ال َّتـ ِ
ِ
ِ
ـــاء» فِــــي ا ْل َقــــدْ ر
ـــركَة «بِالــــدَّ ِ َ
«ل َطــــا» شـ ْ
ُ -91خروجــــــا َش ِ
ــــــديدا ا ُق ْ
اَ ،هــــــا»
َــــــاز « َط ُ
ــــــل َفت َْمت ُ
ُ ا
ِ
اإلط َب ِ
ال بِ ِ
ـــــن الـــــدَّ ِ
ـــــاق َوا ْل ُع ْل ِ
ـــــو فِـــــي الـ ِّ
ـــــذك ِْر
م َ

ـــــــر َد مِنْــــــــ ُه «ال َّتــــــــا» بِ َه ْمــــــــس َو َت ْســــــــت َِوي
َ -92ت َفـ َّ
ِ ِ
اإلســـــ َف ِ
ِ
ال َوا ْل َفـــــتْحِ بِالن َّْص ِ
ـــــر
َم َ
ـــــع الـــــدَّ ال فـــــي ْ ْ
ِ
ـــــــاوي
ـــــــر ُج « َثـــــــا» « َ ـــــــاء» َو« َذال» ُم َس
َ -93و َم ْخ َ
بِ ِر ْخــــــو َف َظــــــا عــــــال بِ ِ
اال ْط َب ِ
ــــــاق فِــــــي ِ
اإل َث ِ
ــــــر
َ
ِ
ــــن «الـ َّ ِ
ــــم «ال نظــــا» َشـ ِ
ــــريك بِ َج ْه ِر َهـــــا
-94م َ
ــــذال» ُثـ َّ
ـــــع ا ْل ُي ْسـ ِ
ـــــر
َو« َثــــــا» مِن ُْه َمــــــا َفا َقـ ْ
ـــــت بِ َه ْمــــــس َمـ َ
ــــــــن ُه َمـــــــــا َفت اْحـــــــــا َو ِســـــــــ ْفالا َسـ ِ
ــــــــو َّية
َ -95و َلكِـ
ْ
ِ
ِ
الصـــــ ْف ِر
ــــاو ْي َن فــــي َّ
َو« َصــــاد» َو« َزا» «ســــين» َت َسـ َ
ِ
ـــــرج َأ ْي اضــــــا َو ِر ْخــــــو َو َصــــــا ُد َها
َ -96وفــــــي َم ْخـ َ
()8
ِ (ِ )7
بِ ْ ِ
ـــــــز ُة ا ْل َقـــــــدْ ِر
اال ْط َب
ـــــــاق ْاال ْســـــــتِ ْع َالء ُم َم ِّي َ
()6

( )1يف (هـ) و(ص) و (أ) :دون همز يف آخرها :الظا ،وبحذف الهمزة يستقيم الوزن .
اإل ْط َب ِ
( )2يف (ص) :بِ ِ
ا
وصال إلقامة الوزن .
اق ،ولكن ُج ِعلت همزة القطع
اإلستِعال  ،ويف (أ)ِ :
اال ْستِ ْعالَ ،هبا يستقيم الونز .
( )3يف (هـ) و (ص)َ ْ ْ ِ :
( )4يف (هـ) و(ص) :على« ،أي :عال» .
(« )5أي :يف المرتبة» .
( )6يف (أ) :وضادها .
ِ
( )7يف (هـ) و(ص) :بِاإل ْط َباق .
( )8يف (هـ) و(ص)ِ :
اإل ْستِ ْع َال.

391

مجلة "تبيان"للدراسات القرآنية العدد (1443 )41هـ

ــــين فِــــي ا ْلهم ِ (ِ )1
ِ
السـ ِ
ــــركَة
َ -97و َلك ْ
ــــس شـ ْ
َ ْ
ــــن َل َهــــا بِ ِّ
ِ ()3
()2
ِ
الس ِ
ـــــين بِـــــا ْل َج ْهر
َو َزا َف َار َق ْ
ـــــت َأ ْي اضـــــا م َ
ـــــن ِّ
(ِ )4
ِ
َاحــــــا َت َســــــ ُّفالا
ــــــاوي فت ا
ــــــن « ُه َمــــــا» َس َ
َ -98و َلك ْ
ِ ِ ()5
ِ ِ
ـــــــر ْأ بِت َْميِيـ ِ
ـــــــن ا ْلــــــــو ْزر
الصــــــــ َفات مـ َ
ـــــــز ِّ
َت َبـ َّ
ات والتَّرقِي َق ِ
خ ِ
ِ
ات
َب ُ
يم َ ْ
اب ال َّت ْف َ
وف ا ْل ُع ْل ِ
اســـــ ُت ِف َل
ـــــو َر ِّقـ ْ
ـــــر َ
ــــق بِ َمـــــا ْ
ــــم ُح ُ
َ -99ف َف ِّخـ ْ
ِ
َ
ـــــــــر
ـــــــــذ ْي ِن( )6فِــــــــــي األَ ْمـ
َوالم َو َرا َبــــــــــ ْين بِ َهـ
َفصل فِي مع ِر َف ِة َف َخام ِة ْاألَل ِ ِ
ف ا ْل َم ْمدُ و َد ِة َو َر َقاقتِ َها
َْ
ْ
َ
()9
()8
َ ِ ِ ()7
ِ
ِ
ــف َتا َب َعـــا
ين َوا ْل َع ْجـ ُ
َ -100وفـــي ْاأللـــف الت َّْســـم ُ
ِ ()11
لِمــــا َقب َلهــــا فِــــي ال َّل ْفـ ِ
ـــذا(َ )10عـ ِ
ـــظ َهـ َ
ـــن ا ْل ُخ ْبــــر
َ ْ َ
( )1يف (أ) :با ْل َه ْم ِ
س.
( )2يف (أ)َ :و َذا.
( )3جاء يف نسخة (ل) بعد هذا البيت ثالثة أبيات متتاليـة ،ورغـم أن هـذه النسـخة هـي التـي اعتمـدهتا أصـالا
نظرا ألما زيادة على ما نص عليه النا م يف قصيدته بىما مكونة من
لكني لم أثبت هذه األبيات يف المتن ا
( )260بيتاا ،ولو ادرجتها ضمن القصيدة يف المتن ألصبح عـدد أبيـات القصـيدة ( )263بيتاـا كمـا تقـدم
بيانه يف دراسة نسخ القصيدة يف المبحث الرابع( :وصف المخطوط) ،وألنني لم أجدها يف باقي النسـخ
فقد أثبت هذه األبيات الثالثة يف الحاشية وهي:
الخ ْبـ ِ
** َو ِســـــ ْفالا َو َفت اْحـــــا يف ُ ُهـــــور مِـــــ َن ُ
ــــر
َو« َواو» َو« َبا» «مِ ْيم» َت َش َار ْك َن َم ْخ َر اجا
ـــــري َك ِ
ِ
ِ
ِ
ان يف ال َقـــــدْ ِر
ــــــر َد ْ
ت َواو بِ ِر ْخـــــــو َوع َّلـــــــة ** َومـــــ ْيم َو َبـــــا أ ْي اضـــــا َش ِ ْ
َقـــــــد ان َفـ َ
ــــــت
« َف ِمـــــــ ْيم» بِ َتغْنِـــــــ ْين ِو َب ْين ِ َّيـــــــة َع َلـ ْ
اوا .
اوى ،ويف (ص)َ :س َ
( )4يف (هـ) و (أ)َ :س َ

**

(« )5أي :من اإلثم» .

(« )6أي :بين العلو واالستفال» .
(« )7أي :ألف الهوائي» .
(« )8إذ التقدير :وهما تابعاه» .
( )9يف (أ)َ :تابِ اعا.
(« )10أي :خذ هذا» .

( )11يف (هـ) و(ص) و (أ) :ا ْل َح ْب ِر« ،أي:عن المخرب».
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و«بــــــاء» بِ ِق ْل َقــــــال َشـ ِ
ـــــديدا ا مِــــــ َن الــــــدَّ ِّر
َ َ

ان يف وص ِ
ِ ِ
ف اح ارو ِ ال اق ْر ِ
آن
اع ْمدَ ة الع ْر َف ِ َ ْ
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()1
ـــــــن
َصـــــــاد َو َطـــــــا ُلوت َو َقـــــــاف َف َف ِّخ َم ْ
-101ك َ
ِ
ِ
ــــــــــر
يقهـــــــــــا َأ ْجـ
َو َكـــــــــــاف َو َجـــــــــــا ُلوت بِت َْرق َ
يق ا ْلهم َز ِ
ِ
ِ
ات وتجويدها
َف ْصل في بيان معرفة َت ْرق ِ َ َ
َ -102فــــــدُ و َن َك(َ )3ت ْرقِي اقــــــا بِ َه ْمــــــز( )4بِ َح ْيـ ُ
ـــــث َجــــــا
ِ
ــــــــن ُي ْق ِ
ُأ َم ِّث ُ
ــــــــل(َ )5أ ْم َثــــــــا ا
ــــــــري
ــــــــان َم
ال ِإل ِذ َع
ْ
ِ ()6
-103ك ََه ْمـــــــــــز بِإِ َّيا َنـــــــــــا ُأ ِعـــــــــــدَّ ت َو ْاهـــــــــــدنَا
ــــــذا ا ْل َح ْمـــــــدُ َواألُو َلـــــــي(َ )7وفِـــــــي إِ ْصـ ِ
َكـ َ
ــــــري
أصـــــــ َفي(َ )8و ُأ ْغ ِر ُقـــــــوا
َ -104أ َضـ ُ
ــــــاعوا َو َأ ْر َطـــــــال َو ْ
()2

ـــــــذا ُأ ْقـ ِ
ـــــــاه ْم َو َأ ْط َغــــــــى َكـ َ
ـــــــري
َأ َخا َنــــــــا َو َأ ْغنَـ
ُ
ـــــــــروء(َ )9خطِي َئــــــــــات َبـ ِ
ـــــــــو َأة
ـــــــــريء َو َسـ
ْ
ُ -105قـ ُ
ِ
ِ
ــــع(ْ )10األَ ْجـــــ ِر
ــــع َو َيـــــ ْىتي َمـ َ
َوســـــي َئ ْت َو ِجئنَـــــا َمـ ْ
()11
ـــــــؤو ا
ـــــــؤ َّجالا
ال َو َيــــــــ ْى َبى ُمـ َ
َ -106و َ ْم َئــــــــ َن َم ْسـ ُ
()12
ِ
ِ
ـــــن ْاألَ ْمـ ِ
ـــــؤ ا
ـــــر
ـــــرا ُسـ ْ
ال َو ُســــــو اءا مـ َ
َهني ائــــــا َقـ َ
(« )1بمعنى :مثل ،يعني :هذه األلف تابعة لمـا قبلهـا ،وحقهـا التسـمينز ألن الصـاد مسـتعلية مطبقـة ،وكـذا
طالوت وقاف».
(« )2يعني :هذه األلوف الثالثة» .
(« )3بمعنى :خذ» .
(« )4أي :يف همز» .
( )5يف (ص)ُ :أ َم ِّث َل.

( )6يجب قطع همزة الوصل هنا إلقامة الوزن.
( )7يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :و ْاألُو َلى َو ُأ ْخ َرى ،وبه يستقيم الوزن .
أص َفى.
( )8يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :و ْ
(« )9يعني :حقق همزة قروء يف الوقف وسايرها» .
( )10يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :م ْع .
( )11يف (ص)َ :و َ ْم َن.
( )12يف (هـ) و(ص)ُ :سؤُ اال.
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ــــــــــــــع(ُ )1ســــــــــــــؤال َوآ َدم
َ -107و َســــــــــــــ ِّيئ إِ َّال َم
َ
ِ ()2
وآســـــــــا َع َلـــــــــى األَ ْجـــــــــر
َوإِنَّـــــــــا َوآ َمنَّـــــــــا َ
ِ
َ
ـــــــــــن
ْـــــــــــذ ْر َت ُه ْم َا ْب
ـــــــــــر ْر ُت ْم َء َأن
َ -108ءإِنَّـــــــــــا َء َأ ْق
َ
ِ ()3
َء َأنْــــــــ ُت ْم َءآ َمنــــــــ ُت ْم َء ُأن ِ
ِّ
الــــــــذكْر
ْــــــــز َل فِــــــــي
ار ر َقا َق ِة ا ْلب ِ
ِ
ِ
اءات
َ
َف ْصل في َب َيان إِ ْ َه ِ َ
ِ
ــــــــــــم اهللِ بِـــــــــــــاهللِ َبـــــــــــــا َء ُه
ــــــــــــق بِبِ ْسـ
َ -109و َر ِّقـ
ْ
()4
ِ
ــــــال ُن ْكـــــــر
ــــــرق َب َط ْشـــــــ ُت ْم بِـ َ
َو َبـــــــا َباطـــــــل َبـ ْ
-110بِ ِهـــــــم ب ِ
ـــــــب َو َضـــــــ ْبط َو ِصـــــــ ْب َغة
اســـــــط َص
ب
ْ َ
ِ
الصـــــــــ ْب ِر
بِـــــــــ َى ْب َقى بِصـــــــــدِّ يق بِ ُحـ
ــــــــع َّ
ــــــــب َمـ َ
ب
ِ
ـــــــــراق بِ َر ْبــــــــــوة
ـــــــــع ُب
ـــــــــديع َب ِصـــــــــير َم
َ -111ب
ْ
َ
ِ ()5
ـــــــال َب ْ
ـــــــذر
ـــــــاب ُب ْلـــــــدَ ان بِ َع ْبـــــــد بِ َ
ـــــــع َب
َ
َوبِ ْ
ار ِشدَّ ِة التَّاء َا ِ
َف ْصل فِي إِ ْ َه ِ
ت َو َر َقا َقتِ َها
َ -112كـ َ
ـــــــت
او َلـ ْ
ـــــــرى َت ُتو َبــــــــا َت َط َ
ـــــــذا َرا ِع َتــــــــا َت ْتـ َ

ِ
ـــــــع ا ْل ِّت ْبــــــــر
َت َجــــــــا َفى َت َر َ
اضــــــــ ْي ُتم ُفتنْــــــــ ُت ْم َمـ َ
ِ
ـــركِ ُك ْم
ـــي َســــ َلك ُك ْم كَشـ ْ
َ -113ك َكــــاف َك َفــــى َكـ ْ
ـــم َكـ ْ
ســــــــي ِ
ـــــــن َتـ ِ
ـــــــار َك ا ْل ُك ْفـ ِ
كف َ
ـــــــر
يك َكــــــــا ُفور َف ُكـ ْ
َ
َ
ار َج ْه ِر ا ْل ِ
َف ْصل فِي إِ ْ َه ِ
ج ِ
يم َو ِشدَّ تِ َها َو َر َقا َقتِ َها
ـــــار فِــــــي ا ْل ِ
ـــــع ِ
اإل ْج َهـ ِ
جـ ِ
ـــــيم ِشــــــدَّ اة
َ -114و َبــــــ ِّي ْن َمـ َ
َك َفـــــا ِ
ــــع ا ْل َف ْجـ ِ
ــــر
اج ُت َّثـ ْ
ــــر ْج ُت ْم َمـ َ
اج َتن ُبـــــوا ْ
ْ
ــــت َخـ َ
( )1يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :م ْع.
وآسى وآمِ ِر.
( )2يف (ص)َ :

(« )3أي :يف القرآن» .
( )4يف (هـ) و(ص) دون تنوينُ :ن ْك ِر ،وهو األصل يف حروف الروي عروض ًّيا .
(« )5أي :بال إسراف» .
( )6يف (ص) و (أ) :ا ْل ِو ْت ِر.

394

ِ ()6

ان يف وص ِ
ِ ِ
ف اح ارو ِ ال اق ْر ِ
آن
اع ْمدَ ة الع ْر َف ِ َ ْ

د.عادل إبراهيم عبدالمحسن الترك

ــــــــزاي َو ِســـــــــين ِ َها
وصـــــــــا إِ َذا َال َقـ
ــــــــت بِـ َ
ْ
ُ -115خ ُص ا
ِ ()1

ـــــع َســــــ ُي ْج َز ْو َن بــــــاألَ ْجر
ك َِر ْجــــــز َو ُت ْجـ َ
ـــــزى َمـ ْ

ـــع ن َْجـ ِ
َ -116كـ َ
ـــزي َســــ َي ْج ِزي َو َي ْج َتبِــــي
الر ْجـ ُ
ـــز َمـ ْ
ـــذا ِّ

ـــــــالر ْج ِ
ـــــــز بِــــــــا ْل َه ْج ِر
ـــــــاج ْج ُت ُم َكـ
َو َحـ
الر ْجـ َ
َ
س َو ُّ
ِّ

ـــــــــج(َ )2و ُح َّجــــــــــة
وحـ
ب
اجــــــــــا َ
ُ -117ي َو ِّج ْهــــــــــ ُه َو َّه ا
ومِـــــن وج ِ
ـــــال َز ْج ِ
ـــــر
خـــــر ْج بِ َ
ـــــد ُك ْم َأ ْجـــــدَ اث ُا
ْ ُ ْ
َ
ُ
يد ا ْلحاء ِ
ان َتج ِو ِ
َفصل فِي بي ِ
ات َو ُب َّحتِ َها َو َر َقا َقتِ َها
ْ
ََ
ْ
َ َ
-118وحـــــا حصـــــحص األَح َقـ ِ
ــــق َب ِّيـــــن َْن
ــــاف َوا ْل َحـ ِّ
ْ
َ ْ َ َ
َ َ

ـــــــــظ بِ
ْ
ـــــــــال َغـــــــــدْ ِر
َ
ـــــــــص َت َل َّف
َو ُب َّحت ََهـــــــــا َخ ِّل
ْ
يد الدَّ َاال ِ
ان مع ِر َف ِة َتج ِو ِ
ِ
ِ
ت َو َد َقا َقتِ َها
ْ
َف ْصل في َب َي َ ْ
َ -119و َد ااال بِ ِصــــــــــــــدِّ يق َي ُصــــــــــــــدُّ َ
ـــــــــــــن
ون َر ِّق َقـ
ْ
ِ
ِِ
ِ
الصــــدْ ِر
ــــن َّ
الصــــدْ ُق َق ْصــــد م َ
ين ِّ
الصــــادق َ
َوفــــي َّ
َ -120و َدار َو َد ُاود َو َجـــــــــــــــــــــــدْ نَا َو َدافِـــــــــــــــــــــــق
َق َصــــــــدْ نَا َو ْأو َعــــــــدْ نَا َو َأ ْد َنــــــــا ُه فِــــــــي الــــــــدَّ ْه ِر
ِ
ِ
ـــــــــد ْد
ـــــــــد ْد َو َي ْر َتـ
َ -121صــــــــــدَ ْدنَا َو َأ ْمــــــــــدَ ْدنَا َو ُي ْمـ
ــــــــع ْاشـــــــــدُ ْد َر َد ْد َنـــــــــا ُك ْم لِثِ ْقـــــــــل بِ َت ْك ِريـ ِ
ــــــــر
َمـ َ
َ -122وفِـــــــــي ُجـــــــــدَ د َبـــــــــ ِّي ْن َكـ َ
ــــــــذا ُم َمـــــــــدَّ َدة

()3

()5
()4
ـــــن ُمــــــوفِ َي ا ْل َقــــــدْ ِر
ـــــص َف ُكـ ْ
َو ُم ْز َد َجــــــر َخ ِّلـ ْ

( )1يف (هـ) و(ص)َ :س ُي ْجزَ ْو َن َم ْع َأ ْج ِر.
( )2يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :م ْع َح بج َو َف بج.

( )3يف الشطر كسر يف تفعيلته األخيرة ،واثبته كما يف المخطوط .
(« )4أصله( :مزتجر) ثم قلبت التاء ا
داال لقرب مخرجه ،لكن على أصله ليس مقرو اءا بل على المقلوب» .
(« )5يعني :هذه الداالت من تغليظ وتفخيم» .
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يد السين ِ
ان مع ِر َف ِة َتج ِو ِ
ِ
ِ
َات َو َر َقا َقتِ َها
ْ
َف ْصل في َب َي َ ْ
ِّ
-123ك َ (ِ )1
ـــس ُس ْ
ـــق َســـ ْق ُيه ْم ُم َس ْل َســـالا
ـــين َي ْم َس ْ
َـــذا س َ
ِ ()2
و َأســــــس يســــــ ُطوا مســــــت َِق ِ
الســــــ ْطر
يما م َ
ــــــن َّ
ا
ُ ْ
َ َْ
َ َّ
َ -124وفِـــــــي َب ْســـــــ َطة َو ْســـــــط َوقِ ْســـــــط َو ُم ْق ِســـــــط
ومِــــــن َأوسـ ِ
ـــــط ا ْل ِق ْســــــ َط ِ
ـــــال ُعـ ْ
ـــــذ ِر
اس َبــــــ ِّي ْن بِـ َ
َ
ْ ْ َ
الالم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــات َو َر َقا َقتِ َهــا
َف ْصــل فــي َب َيــان َم ْع ِر َفــة َت ْج ِويــد َّ َ
ـــــــص ُســـــــ ُكو َن ُه
ـــــــن(َ )3و َخ ِّل
خوا َت َ ْمرتِقِ َها َ
ْ
يـــــــق َالم ُص ْ
َ 125فَ -
َو
ِ
ـــــــــر
ـــــــــع النَّ ْب
َك ُق ْلنَـــــــــا َو َأ ْغ َف ْلنَـــــــــا َج َع ْلنَـــــــــا َم
َ
ِ
ــــــــــز َال
َ -126ح َم ْلنَـــــــــــا َو َأ ْح َل ْلنَـــــــــــا َو ُق ْلنَـــــــــــا َو ُأ ْنـ
ُ ِ
الصـــــــــ ْلحِ بِـــــــــا ْل َخ ْي ِر
إِ َلـــــــــى اهللِ َف ْض
ـــــــــل اهلل َو ُّ
ــــــــــال َخ َل ْقنَــــــــــا ُك ْم َلطِيــــــــــف َل َصــــــــــالِح
َ
َ -127ب
ِ
ــــــــع ال ُّل ْطــــــــف ُســــــــ ْل َطاناا َســــــــ َي ْل َقي ُه بِــــــــا ْلبِ ِّر
َم
َ
()4
اط ا َّلـ ِ
ِ
ـــر َ
ـــذي ُغ ْلــــف ُل ُغــــوب َخ َلــــى َق َلــــى
-128صـ َ
ِ ()5
ــــظ ُخـ ْ
اغ ُلـ ْ
ُق ُلـــــوب ُقـــــ ِل ْ
ــــع ا ْل ُخ ْبـــــر
ــــذ َب َيا انـــــا َمـ َ
ـــــــل ل ِ َّل ِ
َ -129و ُقـ ْ
ــــــــذي َو ْيــــــــل َفلِ ْل َج ْمــــــــ ِع َب ِّيــــــــن َْن
ِ ِ ِ
ِ
ـــــن ُع ْسـ ِ
ـــــال َكـ َ
ـــــر
َو ِغـ ًّ
ـــــص ل َمــــــا فيــــــه مـ ْ
ـــــذا َخ ِّلـ ْ
ـــــــال ِم اهللِ( )6مِــــــــن بعـ ِ
ـــــــد َفت َْحــــــــة
ـــــــم لِـ َ
ْ َْ
َ -130و َف ِّخـ ْ
()8
ِ
ِ ِ ِ
(ِ )7
َكـ َ
ــــر
ــــذا َب ْعـــــدَ َم ْضـــــ ُموم ل َمـــــا فيـــــه مـ ْ
ــــن سـ ِّ
(« )1يعنيَ :ر ِّق َقن يف هذا الفصل كما رققت من قبل يف الفصل المسبوق» .
(« )2يف أول الكلمة أو وسطها أو آخرها» .
(« )3أي :احفظ» .
( )4يف (هـ)َ :ل ُغوب.
( )5يف (أ) :ا ْل َخ َب ِر.

(« )6نحوَ :واهللَّ ،
وإن اهلل» .
(« )7نحو﴿ :ﮁﮂ﴾ [سورة البقرة ،]64:وأ َّما ﴿ﭱ﴾ [سورة البقرة ]8:فهي مرققة ألما بعد الكسر».
(« )8أي :بعد الفتحة والمضومة ِس نر تعظيما هلل» .
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يد ا ْل ِميم ِ
ان َتج ِو ِ
َفصل فِي بي ِ
ات َو َر َقا َقتِ َها
ْ
ََ
ْ
َ
-131و َترقِيـ َ ِ
ـــــن ك ََم ْر َمــــــى َو ُم ْر َت َضــــــى
ـــــق مــــــيم ُصـ ْ
َ ْ
ِ ()1
ـــــــرور َو َم ْح ُمـــــــود ا ْل َم ْصـــــــري
ُم َصـــــــ َّفى َو َم ْم ُ
-132وممــــــدُ ود ا ْلمر َضـ ِ
ـــــات َم ْخ ُضــــــود ا ْل َم ْر َضــــــى
َْ
َ َْ
()2
ِ
ِ
ــــــــر
ــــــــر َع َلـــــــــى ا ْلبِـ ِّ
ُم َمـــــــــدَّ َدة م ْصـــــــــر ُمصـ ب
َ -133ومِ َّمــــــــا بِ َمــــــــا َع َّمــــــــا َوإِ َّمــــــــا(َ )3و َح ْي ُث َمــــــــا
()4
ِِ
ـــــو َم ُي ْح َمـــــى َع َلـــــى َع ْمـــــرو
نع َّمـــــا َو َم ْه َمـــــا َي ْ
ِ
ــــــع(َ )5ع َلــــــى ُأ َمــــــم َم اعــــــا
ــــــن َم َ
ــــــم م َّم ْ
َ -134و َأ ْ َل ُ
ِ ()6
ِ
ـــــال َح ْصـــــر
ـــــم ْم َف َبـــــ ِّي ْن بِ َ
ـــــن كَـــــتَم َو ْ
َوم َّم ْ
اض ُ
يد ا ْلهاء ِ
ان مع ِر َف ِة َتج ِو ِ
ِ
ِ
ات
ْ
َف ْصل في َب َي َ ْ
َ َ
ــــــاه ُه ْم
ــــــر ِج َبـ َ
َ -135و َهـــــــا َو ْج َهـــــــ ُه َخ ِّلـ ْ
ــــــص َو َط ِّهـ ْ
ِ
وفِ ِ
ِ
ــــــه ِر
يــــــه ُهــــــدا ى َه ْي َه
َ
ــــــات َهــــــاد َوفــــــي ص ْ
َ
ِ
ـــــــــوه ُهم
ـــــــــدي إِ َل ْي َهــــــــــا ُو ُجـ
ـــــــــم َي ْهـ
َ -136و َم ِّه ْل ُهـ
ُ
ُ
ِ ()7
َ
ـــــــان فِـــــــي ال َق ْهـــــــر
اجـــــــا َو ُر ْه َب
ُي َو ِّج ْهـــــــ ُه َو َّه ا
ِ ()8
-137و َأ ْفــــــــــو ِ
الهــــــــــ ُه
اه ِه ْم َهـ
ـــــــــذ ِه ُهــــــــــدَ َيها إِ َ
َ
َ
ــــــــــر ُه َكـــــــــــالن َّْه ِر
ــــــــــوا ُه(َ )9و ُب ْه َتـــــــــــان َوأ ْ ِهـ
َهـ
َ
ْ

( )1يف (هـ) و(ص) :ا ْل َم ْص ِري.
( )2إلى ماية هذا البيت ينتهي المفقود من (ب) .
( )3يف (ص) و (أ)َ :وإِن َنما.

( )4يف (هـ) و(ص) و (ب)َ :ع ْم ِرو ،وهو الصحيح يف كتابة الروي عروض ًّيا .
( )5يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)َ :م ْع ،وهو الصحيح إلقامة الوزن .
( )6يف (أ)َ :ح ْصر.

( )7يف (هـ) و(ص) :الدَّ ْي ِر.

( )8يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :ه ِذي ،وهو الصحيح ليستقيم الوزن .
( )9يف (أ)َ :ه َوي ُه .
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()1
ـــــم
ُ -138هنَــــــا َهـ َ
ـــــرا َه َو ْي َهــــــا َو ُي ْل ِه ِهـ ْ
ـــــاج ُروا َه ْجـ ا
ِ ()4
()3
()2
ـــع ال ُّط ْهــــر
ـــح َ
ـــع َتل َي َهــــا َمـ َ
ياها َمـ ْ
َط َح ْي َهــــا ُضـ َ
باب الراءا ِ
ت
َ ُ َّ
ــــــت بِا ْل َك ْسـ ِ
ــــــر فِـــــــي ُكـ ِّ
ــــــل َم ْو ِضـــــــع
َ -139و َرا ُر ِّق َقـ ْ
ِ ()6
()5
ِ
ــــــن ا ْل َك ْســــــر
َوإِ ْن ُســــــ ِّكن َْت َر ِّق ْ
ــــــق بِــــــإِ ْثر م َ
ــــــــرف ُع ُلــــــــو َع ِقي َب َهــــــــا
ــــــــم َي َق
-140إِ َذا َل
ْ
ــــــــع َح ْ
ْ
()8
()7
ِ
ــــــــر
لسـ ِّ
ــــــــر ُه َأ ْصـــــــــالا َف َف ِّخ ْمـــــــــ ُه ل ِّ
َو َال ك َْسـ ُ
-141وفِـــــــي فِـــــــرق ا ْلوجهـ ِ
ــــــان ل ِ ْل َك ْسـ ِ
ــــــر َب ْعـــــــدَ َها
َ ْ َ
َ
ْ
)
9
(
ِ
ــــــــل بِإِ ْخ َفـــــــــاء َت ْك ِريـ ِ
َوإِ ْن ُشـــــــــدِّ َد ْت َرا ُقـ ْ
ــــــــر
()10
ــــــــر َر ْح َمـــــــــ اة
ــــــــر ْر َك َأ ْر َطـــــــــال َو َين ُْشـ ُ
َ -142ك َي ْغـ ُ
()11
ـــــر( )12بِ َكا ْل َق ْصـ ِ
ـــــر
ـــــر َمـ ْ
ـــــر َو ُحـ ب
ـــــع َضـ ب
َو َت ْح ِريـ ُ
وف ِ
يم حر ِ
ِ ِ
ِ
اال ْستِ ْع َال ِء َو َت ْبيِين ِ َها
َب ُ
اب َب َيان َم ْع ِر َفة َت ْفخ ِ ُ ُ
خــــــيم َل ْفظِ ِ
ف االســــــتِع َال ِء َت ْف ِ
-143وفِــــــي حــــــر ِ
ــــــه
ْ
َ
ُ
ْ
َ ْ
ِ
لِ ِ
ال ْط َبـ ِ
ــــــات فِـــــــي الـــــــدَّ ِّر
ــــــوى بِا ْل َف َخا َمـ
ــــــاق َأ ْقـ َ

اه ُج ْر.
( )1يف (أ)َ :ف ْ

( )2يف (ص) و (أ)ُ :ض َح َي َها.
( )3يف (هـ) و (ب)َ :تال َي َها.

( )4يف (هـ) و(ص) و (أ) :ال نظ ْه ِر ،ويف الشطر خلل عروضي .
(« )5نحو ﴿ :ﭣ﴾ [سورة الكهف. »]16:
ِ
الكسر. ».
(« )6بمعنى :عقيب
( )7يف (أ)َ :أ ْصل.
( )8يف (أ) :لِل ُي ْس ِر.
(« )9نحو ﴿ :ﭓ ﴾» .

( )10يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :ر ْح َم َت ُه.
( )11يف (أ)ُ :ض بر.

( )12يف (هـ) و(ص)َ :و َح بر.

398

ان يف وص ِ
ِ ِ
ف اح ارو ِ ال اق ْر ِ
آن
اع ْمدَ ة الع ْر َف ِ َ ْ

د.عادل إبراهيم عبدالمحسن الترك

َ -144ك َىصـــــــــدَ ُق مح ُظـــــــــورا َف ِ
َ
ــــــــاق َب ِّيـــــــــن َْن
اال ْط َبـ
َ ْ
ْ
ا
ــــــروا َع َصـــــــي إِ ْصـ ِ
ــــــر
ــــــمنَا َو َأ ْم َط ْر َنـــــــا َأ َصـ ُّ
َق َصـ ْ
-145وفِـــــي مِ ْثلِهـــــا َال بـــــدَّ مِـــــن َخـــــو ِ
ف َخ ْلطِ َهـــــا
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
الســـــ ْط ِر
َو َمـــــا ا ْن َفت ََح ْ
ـــــص ك ََســـــتْر م َ
ـــــت َخ ِّل ْ
ـــــن َّ
ـــــاد(ِ )1صــــــدِّ يق صــــــدَ دنَا وصـ ِ
-146وفِــــــي صـ ِ
ـــــادق
ْ َ َ
َ
َ
َ
ِ ()2
ِ
ـــــــع ا ْل ِف ْطــــــــر
َف َبــــــــ ِّي ْن َك َطــــــــا َءات كَق ْســــــــط َمـ َ
َف ْصل

ـــــــون فِـــــــي َضـــــــاد مِ َثـــــــال كَو ْض ِ
َ
ـــــــع َها
َ -147ي ُغ ُّض
َ
()5
()4
()3
يضـ َ
ــر
وضـــوا بِـ َ
ــع َي ُخ ُ
ــون ِضـ َ
َت ِف ُ
ــيزى َمـ ْ
ــال َضـ ِّ
َف ْصل
ِ
ــــــــــاء َ ــــــــــالَّم( )6مِثــــــــــال(َ )7ك ُظ َّلــــــــــة
َ -148ولِل َّظ
ِ
ــــــع ال َّظ ْه ِ
َو ِح ْفــــــظ َو ِ ب
ــــــر
ــــــع َحفــــــيظ َم َ
ــــــل َم ْ
َف ْصل

ِ ()8
َ -149و َأ َّمــــــــا مِ َثـ ُ
ـــــــؤ َّخر
ـــــــال ا ْل َخـ
ـــــــاء ُخ ْلــــــــد ُمـ َ
ِ ()9
َخبِيــــــــر و َأ َّخر َنــــــــا ِخ َتــــــــام لِـ ِ
ـــــــذي ال َف ْخــــــــر
َ ْ

(« )1هذا مثال للحروف المستعلية المطبقة» .
ِ
الس ْط ِر .
( )2يف (أ) :م َن َّ
يضوا .
( )3يف (هـ) و(ص) و (أ)ُ :ت ِف ُ
( )4يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :و ِضيزَ ى.
( )5يف (أ)َ :ض بر.
( )6يف (ص)َ َ :ال ُم.
( )7يف (ص) :مِ ُ
ثال.

( )8يف (ب) دون همز يف آخرها :ا ْل َخا .
ِ
( )9يف (هـ)ِ :ختَام بِ َال َخ ْس ِر ،ويف( :ص) :ختَام بِت َْخيِ ِير.
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َف ْصل

َـــــــب َال ُت ِ
ـــــــع َو َأ ْغ َفـــــــل
َ -150و َغـــــــ ْين َك َي ْغت
ـــــــز ْ َم ْ
ْ
ِ ِ ()2
ِغ َشــــــاء( )1ي َغ ِّشــــــي ُكم َغ ُفــــــور ل ِ ِ
ــــــذي الــــــو ْزر
ُ
ْ
َف ْصل
ِ
َ -151و َأ َّمـــــــــا ل ِ َقـــــــــاف ُقـ ْ
ــــــــارم
ــــــــل َط ِريـــــــــق ل ِ َقـ
ِ ()4
()3
ــــــع ال َقـــــــدْ ر
َك َقـــــــا ُلوا َو َقـــــــدَّ ْرنَا َخ َل ْقنَـــــــا َمـ َ
باب بي ِ
ار َو ِ
عر َف ِة ِ
اإل ْ َه ِ
ان َم ِ
اإل ْد َغا ِم
َ ُ ََ
ِ ()5
ــــــع ا ْل ِمـــــــ ْث َالن ا ُ
الو َلـــــــى َت َســـــــ َّكن َْت
اجت ََمـ َ
-152إِ َذا ْ
ـــــــل َال َفى ْد ِغ ْمـــــــ ُه بِا ْل ُي ْس ِ
ـــــــل َب ْ
ـــــــل َر ِّب ُق ْ
َك ُق ْ
ـــــــر
ِ
ــــــم َب ِّينَّن ََهـــــــا
ــــــو ِم َمـ ْ
َ -153وفـــــــي َيـ ْ
ــــــع َقـــــــا ُلوا َو ُهـ ْ
ـــــــال ُع ْسـ ِ
ل ِ َمـــــــا فِ ِ
ـــــــر
ـــــــف بِـ َ
يه َمــــــــا َمــــــــد َف َخ ِّف
ْ
َف ْصل

ـــــــو ال َّطـــــــا َوإِ ْط َبا َق َهـــــــا(َ )6م اعـــــــا
ـــــــر ُع ُل َّ
َ -154و َأ ْ ِه ْ
ِ ()7
ــــــت لِل َّطــــــور
ــــــت فِــــــي التَّــــــا َك َف َّر ْط َ
إِ َذا ُأ ْد ِغ َم ْ
()9
ــــــــت َومِ ْث ُلـــــــــ ُه
ــــــــر ْط ُت ُم(َ )8أ ْي اضـــــــــا َأ َح ْط
َ
َ -155و َف َّ
( )1يف (ص)ِ :غ َشا اء.
( )2يف (ص) :بِ َتغ ِ
ْييري.
( )3يف (هـ)َ :خ َل ْقنَا ُه .
( )4يف (ص) :بِ َت ْق ِد ِيري.
(« )5يعني :إذا اجتمع الحرفان المتماثالن أو المتقاربان يف المخرج ،فاإلدغام واجب ،باالتفاق عند جميـع
األئمة» .
ِ
ِ
( )6يف (ص)َ :وإ ْط َباق َها.
( )7يف (ص) :لل ُّط ِ
ور.
( )8يف (ص) و (أ)َ :و َف َّر َطت ُْم.
ِ
( )9يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :وم ْث َل ُه.
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ِ
ِ
ــــــن َص ِ
ف( )1ا ْل ِف ْك ِ
ــــــر
ــــــار َ
َفــــــ َى ْدغ ْم بِت َْوســــــيط َف ُك ْ
()2
ِ
ـــــــــرا َءة
َ -156و َأ َّمــــــــــا بِــــــــــن َْخ ُل ْق ُك ْم بِ ُخ ْلــــــــــف قـ َ
ــــاف وا ْلمحـ ِ ِ
ــــو ا ْل َقـ ِ
بِإ ْ َهـــــا ِر ُع ْلـ ِ
ــــن ُخ ْبـ ِ
ــــر
ــــض مـ ْ
َ َ ْ
()3
ال ُتـ ِ
ــــــر َ
ــــــم
ــــــز ْ َف ْلـــــــ َت َق ْم َن َعـ ْ
َ -157و َبـــــــ ِّي ْن َو َأ ْ ِهـ ْ
ِ ()4
ـــــال ُن ْكــــــر
اصــــــ َف ْح َعنْــــــ ُه َأ ْي اضــــــا بِـ َ
َو َســــــ ِّب ْح ُه َف ْ
ات ا ْل ُقر ِ
باب َ اء ِ
آن ا ْل َعظِ ِ
يم َج َّل ُمن ِْز ُل ُه
ْ
َ ُ َ
()5
ِ
ــــــــت
ــــــــرآن ك َِع ْقـــــــــد َت َن َّظ َمـ
ْ
ِ -158ع َ ـــــــــا َءات ُقـ ْ
()6
بِـــــــدُ ر ن َِضـــــــيد مِـــــــن َف ِريـــــــد مِ
ـــــــن الـــــــدَّ ِّر
َ
ْ
ب
َ -159عظِــــيم مــــع ا ْلي ْق َظ ِ
ــــان فِــــي ال ِّظ ِّ
ــــل َح ُّ
ــــن
ــــظ َم ْ
َ َ َ
ِ
ِ
ــــــع ال َّظ ْفـ ِ
ــــــر
ــــــع ال َّظ ْمـــــــ ن َغ ْي اظـــــــا َمـ َ
كَظـــــــيم َمـ َ
ــــم ُ ْف ِ
ــــم فِــــي َع ْظ ِ
َ -160ف ِع ْ
ــــر ِه
ــــن َي ُظ ُّ
ــــظ َم ْ
ــــن ال ُّظ ْل َ
ِ ()8
ــــظ( )7األَ ْل َفـ َ
ــــن َغ َّلـ َ
ــــع النَّ َظـــــر
ــــاَ ،فـــــا ْن ُظ ْر َمـ َ
َو َمـ ْ
()9
ُ -161شــــواَ ،ل َظــــى بِــــال َف ِّظ َقــــدْ َ ـ َّ ِ
ـــم
ـــل فــــي ال َظ َلـ ْ
ِ ()11
()10
ِ
ِ
ــــع ا ْل َّظ ْهـــــر
ــــر ِـ َّ
ــــال بِ َظ ْعـــــن َمـ َ
ل َمـ ْ
ــــن َينْتَظـ ْ
ِ
ب البِ ِّر.
( )1يف (هـ) و (أ)َ :صاح َ
( )2يف (هـ) و(ص) :بِن َْخ ُل ُق ُك ُم.
( )3يف (أ)َ :ف ْل َت ُق ْم.

( )4يف (أ)َ :ن ْكر« ،أي :بال إنكار»
(« )5أمرز بمعنى :احفظ ،من وعى يعي» .
(« )6أي :من األصل» .
(« )7من التغليظ» .
( )8يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب) :النَّ ْظ ِر ،وهو الصحيح لتصح القافية .
( )9يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب) :ال َّظ ْل ِم.
( )10يف (ص) و (أ) :بِ ُظ ْهر.
( )11يف (أ) :ا ْل َّظ ْف ِر.
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َ -162وفِـــــي ا ْل ُم ْحتَظِـــــر

ِ ()1

ـــــت َف َظ ْلـــــ ُت ْم َت َف َّك ُهـــــوا
َ َّل ْ

()3
ــــن َقـــــدْ َ ُّلـــــوا( )2نَظِـ ُّ
ــــع ال ُّظ ْهـــــر
ــــل َمـ َ
َو َي ْظ َل ْلـ َ
 َ -163نِـــــين( )5بِ َهـــــا ُخ ْلـــــف(ِ )6ع ِضـــــين بِ َق ْصـ ِ
ـــــر َها
()7
ِ
َكـ َ
ــــر ِة( )8الـــــدَّ ْه ِر
ــــذا َحـ ُّ
ــــض إِ ْط َعـــــام َوفـــــي َن ْظـ َ
ِ ()4

ِ
َ -164و َو ْيـــــل ك َ
ـــــر ِة( )9ا ُ
ال ْو َلـــــى
َـــــذا َضـــــاد بِنَاض َ
ِ ()12
ــيض المـــاء( )11بِ َّ ِ ِ
الســـ ْفر
يضـــوا َو ِغـ َ
َت ِغ ُ
الضـــاد فـــي َّ
َ ُ
باب ال َتبيين ِ
َات
َ ُ ْ
ييــــز َضـــــاد صـ (ِ )13
ــــرج
َ -165فت َْم َ
ــــن مـ َ
ُ ْ
ــــن ال َّظـــــا بِ َم ْخـ َ
ِ ()14
ِ
ـــر فِــــي الـ ِّ
ـــذكْر
َو َمـ ْ
ـــع َو ْصــــف إِ ْســــ َطال َف َقــــدْ َمـ َّ
()10

( )1يف (هـ) و(ص) :ا ْل ُم ْحتَظِ ْر ،ويف (أ)  :ا ْل ُم ْح َت َظ ْر  ،ويف (ب) :ا ْل ُم ْح َت َظ ِر
( )2يف (أ) و (ب)َ َ :ل ُموا.
( )3يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)َ :ن َظ ُّل.
( )4يف (أ) :ال َّظ ْه ِر.
( )5يف (ص) َ :نِــــي ُن ،ويف (أ)َ :ضــــنِي ُن ،وهمــــا قراءتــــان ســــبعيتان يف قــــول اهلل ﴿ :-¸-ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ﴾ [سورة التكوير ،]24:فبالضاد قرأ نافع وحمزة وعاصم وابـن عـامر ،بمعنـى :بخيـل ،والظـاء
علــى قــراءة ابــن كثيــر وأبــو عمــرو والكســائي  ،بمعنــى :م ـتَّهم  ،ينظــر :معجــم القــراءات ،الخطيــب،
عبداللطيف بن محمد ،دار سعد الدين ،دمشق ،الطبعة األولى1422 ،ه2002-م .

(« )6يعني :اختلف فيهز يكتب بالظاء ،ويكتب بالضاد» .
( )7يف (ص)َ :ح ُّظ.
( )8يف (هـ) و (أ) و (ب) :ن َْضر ِة ،و(ص) :نَصرةِ.
ْ َ
َ
( )9يف (أ) :ون ِ
َاض َر ُة.
( )10أ نها (األُ ْو َلى) وزيدت فيها الواو كما زيدت يف (أولئك) .
الر ْس ُم.
( )11يف (هـ) و(ص) و (أ)َّ :
(« )12أي :يف الكتابة» .
(« )13أي :احفظ» .
( )14يف (ص) و (أ) :بِ ِّ
الذك ِْر.
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ُ
ـــــــــاو َرا
ـــــــــث َت َجـ
َ -166ف َب ِّين ُْه َمــــــــــا ِجــــــــــدًّ ا بِ َح ْيـ
َ

()1

()4
()3
()2
ـــع ال َّظ ْهـ ِ
ـــر
ـــع َب ْعــــض َي ْعـ َ
ـــض َمـ َ
َكــــ َى ْن َق َض َمـ ْ
ــــــــــين ا ْلحـــــــــــر ِ
َ
وف َق َرا َبـــــــــــ اة
ــــــــــك بِ َت ْبيـ
َ -167ع َل ْيـ
ِ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ــــــــــر
ــــــــــاء وا ْل َغ ْيـ
ــــــــــاد َوال َّظـ
َالضـ
إِ َذا َال َق َتـــــــــــا ك َّ

-168ك ُ
اضــــــ ُط ِر ْر ُت ْم َف َر ْضــــــ ُت ُم
َخ ْضــــــ ُت ْم َع َر ْضــــــ ُت ْم َو ْ
()5
ـــــر
َق َضــــــ ْي ُت ْم َأ َف ْضــــــ ُت ْم َمـ َ
ـــــع ُن َقــــــ ِّي ْض بِــــــالَ َضـ ِّ
َ -169ت ِغي ُضـ َ ِ
َ
ـــــون َضــــــامِر
المــــــا َي ُغ ُّضـ
ْ
ـــــون غــــــ ْي َض َ
اغ ُضـ ْ ِ
الضـ ِ
ُن َقـــــــ ِّي ْض َو َق َّي ْضـــــــنَا ُه َو ْ
ــــــر
ــــــن َّ
ــــــض مـ َ
ــــــت َو َضـــــــ ْيف َو َضـــــــ ِّيق
ــــــن َوا ْب َي َّضـ ْ
َ -170و َي ْغ ُض ْضـ َ

الضــــــــــ ْي ِر
اضــــــــــ ْي ُت ُم َع ُّضــــــــــوا َو َت ْبــــــــــ َي ُّض بِ َّ
َت َر َ
ُّون و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الم ِ
الم َشدَّ َد َت ْي ِن
اب َب َيان َم ْع ِر َفة ُغنَّة الن َ
َب ُ
يم ُ
َ -171و ُخـ ْ
ـــــــذ ُغنَّــــــــ اة َت ْم ِشــــــــي بِنُــــــــون َومِ ْي ِم َهــــــــا
ِ ()6
ِ
ـــــــذا مِ
إِ َذا ُشـــــــدِّ َدا َأ ْخ ا
الح ْبـــــــر
ـــــــن ال َعـــــــال ِم َ
َ
(ِ )8
َ -172كــــإِ ْن( )7نَحـ ِ
ـــن النَّـ ِ
ـــار( )9إِ ِّننَــــا
ـــن ُنــــور مـ َ
ـــن مـ ْ
ْ ُ
( )1يف (أ)ِ :جدًّ ا َمتَى َجا ُم َال ِص اقا .
(« )2يف قوله تعالى ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [سورة الشرح. »]3:
(« )3نحو ﴿ :ﮱ ﯓ ﴾ [سورة األنعام. »]129:
( )4يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :ي َع ُّض« ،نحو ﴿ :ﮘ ﮙ ﴾ [سورة الفرقان. »]27:
( )5يف هذا الشطر والشطر الثاين من بيت رقم  165خلل عروضي .
بحر» .
(« )6أي المـُ َت ِّ
(« )7مثال :النون» .
(« )8إدغام مع الغنة» .
( )9يف (هـ) و(ص) و (أ) :الن ِ
َّاس.
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ِ ()2
ِ
وك (ِ )1
ـــن مِ ْصـــر
ـــن َوم ْ
ـــم َأ ْم َّم ْ
َـــم م ْ
ـــم َع َّ
ـــن ُمه ب
َ ْ
ان مع ِر َف ِة َأح َكا ِم ِ
ِ
الم ِ
الساكِن َِة
ْ
اب َب َي َ ْ
َب ُ
يم َّ
ــــالث( )4إِ َذا َســــ َك ْن
ــــم مِــــيم فِــــي َث َ
ــــرى ُح ْك ُ
َ -173ج َ
ِ ()7
()6
ِ
َلــــدَ ى ا ْل َبــــا( )5بِ ْ
الم ْقــــري
إخ َفــــاء َف َم ْ
ــــع ُغنَّــــة ُ
()9
َ -174ع َلــــى مــــا ُهــــو ا ْلم ْخ َتــــار وا ْل ِمـ ِ (ِ )8
ـــن
ـــيم َأ ْدغ َمـ ْ
ُ َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
َوفــــــي َغ ْي ِ
ــــــال ُع ْ
ــــــذ ِر
ــــــر َبــــــا مــــــيم َفــــــ َى ْ ِه ْر بِ َ
ــــــــت بِ َفـــــــــاء َو َو ِ
او َهـــــــــا
وصـــــــــا إِ َذا َال َقـ
ْ
ُ -175خ ُص ا
ِ ()3

ِ
ــــــــو بي بِ َهــــــــا(َ )10ي ْط ِ
ــــــــري
َف َبــــــــ ِّي ْن بِإِ ْ َهــــــــار َق
ِ
ِ
ِ
الساكِن َِة َوال َّتن ِْو ِ
ين
َب ُ
اب َب َيان َم ْع ِر َفة َأ ْح َكا ِم النُّون َّ

ــــــم َتنْـ ِ
َ -176و ُخـ ْ
ــــــوين َو ُنـــــــون َت َســـــــ َّكن َْت
ــــــذ ُح ْكـ َ
()11
بِ ْ ِ
ـــــــار َو ِ
ِ
ِ
ـــــــر
اإل ْد َغـــــــا ِم َوا ْل َق ْل
اال ْ َه
الس ِّ
ـــــــب َو ِّ
ــــــــن َلـــــــــدَ ى َبـــــــــاء بِ َق ْلـــــــــب َو ُغنَّـــــــــة
َ -177و َأ ْخ ِفـ
ْ
ِ ()12
و ِعنْــــــدَ حــــــر ِ
وف ا ْل َح ْلـ ِ
ـــــر َو َال َتـ ْ
ـــــذر
َ
ـــــق َأ ْ ِهـ ْ
ُ ُ
(« )1مثال الميم» .
(« )2إدغام مع الغننة» .
( )3يف (أ) :مِ ْصر« ،إدغام مع الغننة» .
( )4يف جميع النسخ ثلث ،والمثبت يف المتن من (ه)« ،أي ثالثة مواضع» .
(« )5أي :عند الباء» .
(« )6اإلخفاء متوسط بين اإل هار واإلدغام» .
الم ْق ِري.
( )7يف (ص)ُ :غنَّة ُأ ْق ِري ،ويف (أ) بضم التاء المربوطةُ :غنَّ ُة ُ
(« )8معطوف لدى ،تقديره :لدى الميم» .

(« )9نحو﴿ :ﯫ ﯬ ﴾ [سورة النمل. »]63:
(« )10أي :الميم الساكنة» .
(« )11أي :باإلخفاء معنى متوسط بين اإلدغام واإل هار» .
( )12يف (هـ) و(ص)َ :تزْ ِر.
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ــــــــــم(َ )1لــــــــــدَ ى َالم َو َرا(ُ )2د َ
ون ُغنَّــــــــــة
َ -178و َأ ْد ِغ
ْ
()4
()3
الز ْهـ ِ
ـــــر
َوأ ْد ِغ ْم ُه َمــــــا َم ْع َهــــــا َلــــــدَ ى ُيــــــومِ ُن ُّ
()5
ِ
ـــــــوى كِ ْل َمـــــــة فِ َيهـــــــا ُ ُهـــــــور ل ِ ِشـــــــ ْب َهة
-179س َ
َكـــــــــدُ ْن َيا َو ِصـــــــــن َْوان َوقِنْـ َ َ
ــــــــز ِر
ــــــــي َتـ ْ
ــــــــوان َكـ ْ
()6
ِ
ِ
ـــــــواقِي بِ ُغنَّــــــــة
ُ -180ه َمــــــــا ُأ ْخف َيــــــــا عنْــــــــدَ ا ْل َبـ َ
ِ ()7
َف ُخ ْ
ــــع َمــــا َســــ َي ْى َ
تيك بِــــا ْل ُخ ْبر
ــــذ َمــــا َمضــــى َم ْ
ان مع ِر َف ِة األَمدَ ِ
ِ
اد
اب َب َي َ ْ
َب ُ
ْ
ــــــــــالث َف َو ِ
اجـــــــــــب
َ
اع َأ ْمـــــــــــدَ اد َثـ
َ -181فـــــــــــ َىن َْو ُ
ِ ()8
ــــز فِـــــي ِ
ف ا ْل َمـــــدِّ َوا ْل َه ْمـ ِ
إِ َذا َكـ َ
اإلثـــــر
ــــر ُ
ــــان َحـ ْ
()9
-182بِكِ ْل َمـــــــــــــة إِ ْذ َجـــــــــــــا َءا َو َذ َ
اك ا ِّت َصـــــــــــــا ُل ُه
ِ ()11
()10
ِ
الصـــــدْ ر
ــــن َّ
ــــرف مـ َ
َو َمـــــا َال ِزم ُي ْل َفـــــى بِ َحـ ْ
(« )1أي :التنوين والنون الساكنة» .
(« )2نحو ﴿ :ﯙ ﯚ ﴾ ﴿ ،ﭡ ﭢ ﴾» .
(« )3أي :التنوين والنون الساكنة» .
(« )4عنــد يــؤمن ،مثــال :التنــوين نحــو ﴿ :ﮧ ﮨ ﴾ [ســورة المائــدة ،]54:ونحــو ﴿ :ﯶ ﯷ ﴾
[سـورة النسـاء ،]175:ونحــو﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [سـورة النســاء ،]175:ونحـو ﴿ :ﯦﯧ ﯨ ﴾ ،ومثــال

النون الساكنةز نحو﴿ :ﭽ ﭾ ﴾ ﴿ ،ﭵ ﭶ ﴾ ﴿ ،ﯤ ﯥ﴾» .
( )5يف (هـ) و(ص) و (أ) :ل ِ ُش ْب َهة« ،بمعنى المشاهبة» .
(« )6أي :بىثر غننة» .

( )7يف (هـ) و(ص) و (ب) :بِا ْل َخ ْي ِر ،ويف (أ) :بِا ْل َخ ْب ِر.
(« )8أي :يف العقب» .

(« )9أي :مد بكلمة واحدة ،مد متصل ،نحو :جاءز وس ء ،علماء ،أبناءز وغيرها» .
(« )10أي :يوجد» .
(« )11يعني :أوائل السور نحو﴿ :ﭑ ﴾﴿ ،ﭑ ﭒ﴾ [سورة مريم﴿ ،]1:ﭤ ﴾﴿ ،ﭑ﴾ [سورة
ق﴿ ،]1:ﮉ﴾ [سورة القلم﴿ ،]1:ﭬ ﭭ﴾ [سورة يس. »]1:
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َـــــان مِـــــن َه َ (ِ )1
َو َمـــــا ك َ
ـــــن كِ ْل َم َت ْي ِه َمـــــا
ـــــذ ْي ِن م ْ
ْ
جهب ِ
ــــــذ( )3ا ْل ُم ْق ِ
َو َذا َجــــــائِز مِن َْهــــــا َع ِ
ــــــري
ــــــن ا ْل ِ ْ َ
ِ ِ ِ ()5
ان مع ِر َف ِة ا ْلو ُق ِ
ِ
وف(َ )4واال ْبتدَ اء
ُ
اب َب َي َ ْ
َب ُ
ـــــــوف و ِ
َ ِ
ـــــــن ِ
اال ْبتِــــــــدَ ا
اآلي( )6ا ْلو ُقـ
َ -184ف َهـ
َ َ
ـــــــاك مـ َ
ِ ()7
َ
ـــــــــر ُ
ْـــــــــت َذا َحـــــــــدْ ر
آن َأ ْو ُكن
ـــــــــل ا ْل ُق
إِ َذا ُر ِّت
َ
ْ
()8
ــــــن
ــــــع ا ْل َح َس ْ
َ -185و َأ ْق َســــــا ُم َها َتــــــام َوكَــــــاف َم َ
ِ
ِ
ِ
ـــــن ُي ْق ِ
ـــــن َف ْه ِ
ـــــري
َف َ
ـــــم ا ْل َجميـــــ ِع ل َم ْ
ـــــال ُبـــــدَّ م ْ
()9
ـــــــن
ـــــــم ا ْل َكـ َ
ـــــــم َي ُكـ ْ
ـــــــال ُم َو َلـ ْ
َ -186ف َتــــــــام إِ َذا َتـ َّ
ـــــــق(َ )10مـــــــا َي ْج ِ
ـــــــري
ل ِ َل ْفـــــــظ َول ِ ْل َم ْعنَـــــــى َت َع ُّل ُ
(ِ )11
ــــــن ا ْل َم ْعنَـــــــى َت َع ُّل ُقـــــــ ُه َف َقـ ْ
ــــــط
َ -187و َكـــــــاف مـ َ
ِ ()12
َــــذا يبت ِ
َــــدي َمــــا َب ْعــــدَ َه َ
ــــن َيــــدْ ري
ــــذ ْي ِن َم ْ
ك َ َْ
ــــــــى ُقـ ْ
ــــــــل َو َل ْف اظـــــــــا َت َع ُّلـــــــــق
َ -188و َأ َّمـــــــــا بِ َم ْعنـ
ا
()2

-183

(« )1أي من الهمز والمدن » .
(« )2نحو ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [سورة النساء ،]143:ونحو:قوله  ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾» .
( )3يف (أ) :ا ْل َج ْب َه ِذ.
(« )4الوقف يف اللغة :الرتك ،ويف االصطالح :إسقاط الحركة اسرتاحة للتنفس» .

(« )5لمــا فــر مــن بيــان األمــداد ،شــرع يف عقبــه يف بيــان الوقــفز ألن الوقــف فــرع مــن المــدن  ،وألن الوقــف
مخصوص يف آخر الكلمة ،فالمناسب الوقف» .
(« )6جمع آية» .
(« )7أي :صاحب السرعة» .
( )8يف (ص)َ :و َأ ْق َسا ُم ُه ،ويف (أ) َف َى ْق َسا ُم ُه .
(« )9أي :وقف تام» .

( )10يف (ص)َ :ت َع َّل ُق.

(« )11أي :وقف كاف» .
(« )12أي :من يعلم» .
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ـــــــف َق ِ
ـــــــال ُع ْ
ـــــــذ ِر
ار َيهـــــــا َقبِـــــــيح بِ َ
ُهنَـــــــا َو ْق
ُ

ِ
ــوى َر ْأ ِ
س آي(ُ )1قـ ْ
ــن
ــل ُهنَـــا ا ْل َو ْقـ ُ
ــف َفا ْل َح َسـ ْ
-189سـ َ
ِ
ـــــــاذ ِق ا ْل َح ْبـ ِ
ـــــــذل ِ َك َمنْ ُقــــــــول َعـ ِ
َكـ َ
ـــــــر
ـــــــن ا ْل َحـ
ِ ()4
فِي التَّح ِذ ِير( )3مِن ا ْلو ْق ِ
ف با ْل َح َركَة
َ َ
ْ
()2

()5
َ
ف َح ْر افــــــــا ُم َح َّركاــــــــا
َ -190وإِ َّي
ــــــــاك َوا ْل َم ْو ُقــــــــو َ
ِ
ـــوى(َ )6رو ِم(َ )7م ْو ُقــــوف َفــــ َب ْعض( )8بِ َهــــا َي ْطـ ِ
ـــري
سـ َ
َف ْصل
()9
ِ
ـــــما ُم َكـ َ
ـــــذا
َ -191عــــــدَ ا َفــــــتْح َا ْو ن َْصــــــب َواال ْشـ َ
ـــــل ِذي ا ْل ُخ ْبـ ِ
ـــــذا َن ْقـ ُ
ـــــم َا ْو َر ْفــــــع َكـ َ
ـــــر
َو َمـ ْ
ـــــع َضـ ب
ِ
ـــــف َو ِ
َ -192و َقـــــدْ قِ َ
اج ابـــــا
يـــــل فِـــــي ا ْل ُق
ـــــرآن َال َو ْق َ
ِ ()10
ــف ِصـ ْ
َو َال َو ْصـ َ
ــل َأ ْي اضـــا ُخـ ْ
ــع النَّ ْبـــر
ــذ َف ِقـ ْ
ــل َمـ َ
ات( )11والموصال ِ
وع ِ
باب بي ِ
َت
ان َم ْع ِر َف ِة ا ْل َم ْق ُط َ
َْ ُ
َ ُ ََ
ـــــاح ِ
ـــــم ا ْلمصـ ِ
ِ
ف َق ْط َعــــــ ُه
ـــــن َر ْسـ ِ َ َ
َ -193فــــــدُ ون ََك مـ ْ
ِ
ـــــن ال ُّطـ ِ
ـــــول َوا ْل َق ْصـ ِ
ـــــر
َو َو ْصــــــالا َو َثــــــا ُأ ْن َثــــــى مـ َ

(« )1أي :يف الوسط» .
(« )2أي :وقف حسن» .
(« )3تقديره :باب بيان معرفة التحذير ،أي :فصل يف التحذير» .
(« )4ذكر يف عقبه ألنه تتمة الوقف» .
(« )5هذا حرف تحذير ،والكاف للخطاب» .
الروم بالفتح ،نحو :يعلمون» .
(« )6سوى ن

(« )7الروم :إتيان حركة البعض ،نحو :نستعين» .
(« )8أي :فإذا كان كذلك» .
( )9يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)َ :ه َك َذا ،وبه يستقيم الوزن .
(« )10أي مع االرتفاع» .

(« )11لم ذكر يف عقيب باب الوقف؟ الجواب :ألما من متعلقات الوقف» .
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()1
ِ
ِّ
ــــــــاحف
ــــــــط َم َصـ
وعـــــــــا بِ َخـ
ــــــــر َم ْق ُط ا
َ -194ف ُي ْز َبـ ُ
ِ ()4
اضـ (ِ )3( )2
مو ِ
الر ْسـ ِ
الز ْبـــر
ــم فِـــي ُّ
ــن َال َمـ َ
ــع َأ ْن مـ ْ
َ
ََ
ــع َّ
ا ()7
()6
()5
-195كَــــ َى ْن َال َأ ُق َ
ــــع َو َت ْع ُلــــوا َو َم ْل َجــــى
ــــول ا ْق َط ْ
ال َتعبـــــــدُ وا ي ِ
ــــــين فِـــــــي ُهـــــــو َد( )8بِـ ْ ِ
ــــــاإل ْث ِر
اسـ
َ
َو َ ْ ُ
َ
()12
ـــر ْك(َ )11و ُي ْشـ ِ
َ -196ي ُقو ُلــــوا(َ )9و َال إِ َّال(َ )10و ُت ْشـ ِ
َن
ـــرك ْ
ــــر َذا ا ْل َع ْش ِ
َــــذا َيــــدْ ُخ َل ْن(َ )13ق ْطــــع َو ِص ْ
ك َ
ــــر
ــــل َغ ْي َ
َ -197وبِاألَ ْنبِ َيــــــــــا ُخ ْلــــــــــف بِ َق ْطــــــــــع َو َو ْصــــــــــلِ َها

(ِ )14
ِ
ــــــر
بِـــــــ َى ْن َال إِ َلـــــــ َه ا َّال َمـــــــ ْع َا ْن َتـــــــا مـ َ
السـ ِّ
ــــــن ِّ
اب إِ َّما َو َأ َّما َو َع ْن َما َومِ ْن َما
َب ُ
ِ
وحـــــــ ُه َف ِصـ ْ
ــــــل
ــــــع َو َم ْف ُت َ
الر ْعـــــــد إِ َّمـــــــا ا ْق َطـ ْ
َ -198وبِ َّ
ِ
ــــر
ــــن َمــــا ُن ُهــــوا َق ْطــــع َوم ْ
َو َع ْ
ــــن َمــــا الن َِّســــا ا ْل ُغ ِّ
(« )1أي :يكتب» .
(« )2أي :يف عشرة مواضع» .
(« )3أي :لفظ :أن» .
(« )4يف الكتابة» .
( ﴿« )5ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [سورة األعراف. »]105:
( ﴿« )6ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [سورة الدخان. »]19:
( ﴿« )7ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [سورة التوبة. »]118:
( ﴿« )8ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [سورة يس ،]60:وقوله﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [سورة هود. »]26:
( ﴿« )9ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [سورة األعراف. »]169:
( ﴿« )10ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [سورة هود. »]14:
( ﴿« )11ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [سورة الحج. »]26:
( ﴿« )12ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [سورة الممتحنة. ».]12:
( ﴿« )13ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [سورة القلم. ».]24:
( ﴿« )14ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [سورة األنبياء. »]87:
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اب َأ ْم َم ْن
َب ُ

ِ
ــــــــــه
َ -199و ُروم َلـــــــــــدَ ى مِ َّمـــــــــــا َر َز ْقنَـــــــــــا بِ ُخ ْل ِفـ
ــــــف بِـ ِ
ــــــذ ْبح َوبِا ْل ُعـ ْ
ــــــذ ِر
ــــــن بِ َف ْصـــــــل ِصـ ْ
َو َأ ْم َمـ ْ
اب َأ ْن َل ْم
َب ُ
ِ ()2
()1
ِ
ِ
ـــور ِة الن َِّســـاء
َ -200وفـــي ُف ِّصـــ َل ْت َأ ْي اضـــا َوفـــي ُس َ
ِ ()4
(ِ )3
ك َ
الســ ْفر
ــم َم َ
ــم َأ ْن َم ْ
ــع ا ْل َق ْطــ ِع فــي َّ
ــع َل ْ
َــذا َر ْس ُ
اب َح ْي ُث َما
َب ُ

()5
-201و َثـــا حيـ ُ ِ
ــول
ــع َم َكـــان َْي ُم َطـ َّ
ــن َمـــا ا ْق َطـ ْ
ــث مـ ْ
َ ْ
َ

()6

()7
ُه َمـــــا َح ْيـ ُ
ــــع َّ
الشـــــ ْط ِر
ــــث َمـــــا ُكنْـــــ ُت ْم َف َو ُّلـــــوا َمـ َ

اب إِ َّن َما
َب ُ
ِ
ـــــور ِة األَ ْن َعـــــا ِم(َ )8ق ْطـــــع بِـــــإِ َّن(َ )9مـــــا
َ -202وفـــــي ُس َ

ِ
َف َقـ ْ
الســــــ ْط ِر
ـــــط َغ ْي ُر َهــــــا َو ْصــــــل بِ َر ْســــــم مـ َ
ـــــن َّ
َ -203و ُخ ْلـــــــف َلـــــــدَ ى األَن َفـ ِ
ــــــال َوالن َّْحـــــــ ِل َأن ََّمـــــــا
ِ
َ
ــــــــــر
ـــــــــان َم ْق ُطــــــــــوع َوبِــــــــــا ْل َح ِّج بِا ْل َك ْس
بِ ُل ْق َمـ
( ﴿« )1ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [سورة فصلت. »]40:
( )2يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب) :الن َِّسا ﴿« ،ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [سورة النساء. »]109:
(﴿« )3ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [سورة األنعام. »]131:
(« )4أي :يف الكتابة» .
( )5يف (أ)َ :م َكانِي.

( )6يف (هـ)ُ :م َف َّصل ُم َطول ،ويف (ص) فقطُ :م َف َّصل« ،أي :يف سورة البقرة» .
( ﴿« )7ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﴾ [سورة البقرة ،]144:و[سورة البقرة. »]150:
( ﴿ )8ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [سورة األنعام.]134:
( )9يف (هـ) و(ص) و (أ) :بِ َى َّن ،والمثبت من األصل هو الموافق لما يف المصحف .
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اب ُك َّل َما
َب ُ

ـــــــل ُك َّل َمــــــــا َق ْطــــــــع َوآ َتــــــــي ُك ْم(َ )1و ُكـ ْ
َ -204و ُقـ ْ
ـــــــل

ـــــف َمــــــا ُر ُّدوا َو ُأ ْل ِقــــــي َو َجــــــا ُأ ْقــــــر
َل َمــــــا ُخ ْلـ ُ
-205وفِــــي ســــور ِة األَ ْعــــر ِ
اف فِــــي ُك َّل َمــــا(َ )3د َخ ْ
ــــل
َ
َ
ُ َ
ِســـــوى َهـ ِ
ــــذا َقـ َ
ــــذ ِه َو ْصـــــل َكـ َ
ــــن َيـــــدْ ِري
ــــال َمـ ْ
َ
اب بِ ْئ َس َما
َب ُ
َ -206خ َل ْفـــ ُت ْم( )4بِ َهـــا َو ْصـــل ك َ
َـــذا َو ْاشـــت ََر ْوا(ِ )5صـــ َل ْن
الز ْبـ ِ
ــــر
َوفِـــــي بِـــــ ْئ َس َمـــــا َيـــــ ْى ُم ْر(ِ )6خـ َ
ــــع ُّ
ــــالف َمـ َ
ـــع َمــــا ْاشــــت ََر ْوا(َ )7كــــا ُنوا َث َال اثــــا َلبِــــ ْئ َس َمــــا
َ -207و َمـ ْ
اب فِي َما
َب ُ

ِ ()2

()8
ـــــع الن َّْشـ ِ
ـــــر
ـــــرق َمـ َ
َو َمـ ْ
ـــــع َقــــــدَّ َم ْت َق ْطــــــع بِ َفـ ْ

()9
ــــف َمــــا َعــــدَ ا
اهنَــــا ُخ ْل ُ
َ -208و َق ْطــــع بِ ِفــــي َمــــا َه ُ
ِ ()10
ِ
ِ
ِ
ــــــن ِ
ــــــران َف ِفـــــــي َع ْشـــــــر
آي ا ْل ُقـ
ــــــع مـ ْ
َم َواضـ َ

( )1يف (هـ)َ :وآ َي ُت ُك ْم ،ويف (ص) و (ب)َ :وآ َتي ُك ُم-وبه يستقيم الوزن -ويف (أ)َ :وآ َتا ُك ُم.
( )2يف (هـ) و (أ)ُ :أ ْق ِرى ،ويف (ص)ُ :أ ْق ِرء.
( )3يف (أ)ُ :ك ِّل َما.
( ﴿« )4ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [سورة األعراف. »]150:
( ﴿« )5ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [سورة البقرة. »]90:
( )6يف (ص)َ :يـ ْ
ـــــــى ُم ُر ،يف قــــــــول اهلل ﴿« :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [ســــــــورة
البقرة.»]93:
( )7يف (ص)َ :ش َر ْوا .
( ﴿« )8ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [سورة المائدة. »]80:
( ﴿« )9ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [سورة الشعراء. »]146:
( )10يف (ص) :ا ْل َع ْش ِر ،ويف (أ)َ :ع ْشر.
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()3
()2
()1
ِ
ـم
-209كَفــي َمــا ْاش ـت ََه ْت َكــا ُنوا َف َع ْلـ َ
ـن َو َمــا ُهـ ْ
ِ ()7
ِ (ِ )5
َّ
ِْ
َ
ــــي(َ )6والن َّْشـــــر
َو َءاتـــــا ُك ُم اإلثنَـــــين فـــــي الطـ ِّ
ـــف مــــا ُأ ِ
-210ك َ
وحــــي(َ )8و ُنن ِْشــــ َئ ُك ْم(َ )9و َمــــا
َـــذا ا ْل ُخ ْلـ ُ َ
(ِ )11
(ِ )10
ــــــن النَّ ْف ِ
ــــــر
يمــــــا َأ َف ْضــــــ ُت ْم م َ
َر َز ْقنَــــــا ُك ُم ف َ
اب َأ ْي َن َما
َب ُ
ـــــر َهـ ِ
َ -211وفِــــــي َغ ْيـ ِ
ـــــذ ِه(ِ )12صـ ْ
ـــــل َو َأ َّمــــــا َف َى ْين ََمــــــا
ِ
ُت َو ُّلــــــوا ُي َو ِّجــــــ ْه(ِ )13صـ ْ
الســــــ ْف ِر
ـــــل َك َث َّمــــــه مـ َ
ـــــن َّ
()4

ـــــــالف فِــــــــي نِســــــــاء برسـ ِ
ـــــــم َها
َ -212وفِ َيهــــــــا ِخـ َ
ََ ْ
َ

()14
ِ
ك ُ
ـــــور ِة ِّ
الشــــــ ْع ِر
َخ ْلــــــف بِــــــ َى ْح َزاب َوفــــــي ُسـ َ

( ﴿« )1ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [سورة األنبياء. »]102:
( ﴿« )2ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [سورة الزمر. »]46:
( ﴿« )3ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [سورة البقرة. »]240:
( )4يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)ُ :ه ُم-وبه يستقيم الوزن ،-والمثبت يف األصل هو الموافق لمـا يف قـول اهلل
تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [سورة الزمر.]3:
(﴿« )5ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [سورة المائدة ﴿ ،]48:ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾ [سورة األنعام.»]165:
(« )6يف القطع» .
(« )7ويف الوصل» .
( ﴿« )8ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [سورة األنعام. ».]145:
( )9يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :و ُنن ِْشي ُك ُم ويف (ب)ُ َ :نن ِْش ُك ُم ﴿« ،ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [سورة الواقعة.»]61:
( )10إشباع الميم يقيم الوزن ،وإال فمراده قول اهلل﴿« :-¸-ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [سورة الروم. »]28:
( ﴿« )11ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [سورة النور. »]14:
( )12يف (هـ) و(ص)َ :ه ِذي ،ويف (أ)َ :ه َذا ،وهبما يستقيم الوزن .
( )13يف (أ)ُ :ي َو ِّج ْه ُه.

( )14يف (أ) :ك ُ
َخ ْلف.
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اب إِ ْن َل ْم َو ْ
أن َل ْم َو َأ ْن َل ْن
َب ُ
ــــــم بِ ُهـــــــود ِصـ ْ
ــــــم بِ َق ْط ِع َهـــــــا
ــــــل َو َأ ْن َلـ ْ
َ -213وإِ ْن َلـ ْ
ــــال ُع ْسـ ِ
ــــذا ن َْج َعـ ْ
ــــن َكـ َ
ــــر
ــــع بِـ َ
ــــل َون َْج َمـ ْ
َفـــــ َى ْن َلـ ْ
اب َك ْي َال
َب ُ

َ -214و َيــــا كَــــي بِــــالَ ِص ْ
ــــع َع َل ْي َ
ــــك َو َت ْح َز ُنــــوا
ــــل َم ْ
ْ

ِ ()2

ـــــال ُع ْ
ـــــذر
ـــــم بِ َر ْســـــم( )1بِ َ
ــــوا َو َم ْ
َو َت ْى َسـ ْ
ـــــع َي ْع َل ْ

اب َع ْن َم ْن
َب ُ
()3
ــل فِ َصـــال بِ َي ْصـ ِ
ــن(ُ )4قـ ْ
َ -215وفِـــي ُنـ َ
ــر ُف ُه
ــن َمـ ْ
ــون َعـ ْ
ِ ()5
ــــو َّلى فِـــــي ُقـــــرآن َعـ ِ
ــــن الـ ِّ
ــــذكْر
ــــن َتـ َ
ــــن َمـ ْ
بِ َعـ ْ
اب َي ْو َم ُه ْم
َب ُ
ِ
ِ
َ -216وبِالـ َّ
ــــــو َم ُه ْم
ــــــن ا ْل َهـــــــا بِ َيـ ْ
ــــــع مـ َ
ــــــذ ِار َيات ا ْق َطـ ْ
ِ ()7
ون ا ْق َطـــــع( )6ومِـــــن آيـ ِ
ــــع َبـ ِ
ــــار ُز َ
ــــة ا ْل ُغ ْفـــــر
َ
َو َمـ َ
ْ َ
اب َو ْي َك َّ
ىن َومِ ْن َمال َو ِّم َماء َومِ َّم َومِ َّم ْن
َب ُ
()8
ِ
ـــــن َف ْصـــــل
َو َيـــــا َو ْي َكـــــ َى ْن َو ْصـــــل َو َمـــــال بِم ْ
ِ ()10
وفِــــي مِ ِ (ِ )9
ــــن ِص ْ
ــــل بِ َمنْــــع َوبِــــا ْل َّز ْجر
ــــيم م َّم ْ
َ
-217

( )1يف (هـ) و (أ) و (ب) :بِ َق ْطع و(ص) :بِ ِق ْطع.
( )2يف (أ) بالتنوينُ :ع ْذر.
( )3يف (هـ) و(ص) و (أ)ُ :نونِ.
( )4يف (ص)َ :ع َّم ْن.
ِ
( )5يف (ص)ُ :ق َر ْ
آن ب َع ْن ذك ِْر ،وهبما يستقيم الوزن .
( )6يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :أ ْي اضا.
( ﴿« )7ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [سورة غافر. »]16:

( )8يف (هـ) و(ص) و (ب)َ :ف ْصلِ ،ويف (أ)َ :ف ْصل .
( )9يف (ص) و (أ) :مِ َّم.
( )10يف (ص)َ :وبِا ْلزُ ْج ِر.
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اب َما ل ِ َه َذا
َب ُ
َ -218وفِـــــي م ِ
ـــــال َه َ
ـــــذا ا ْق َطـــــع بِ َك ْهـــــف َوبالن َِّســـــا
َ
ِ ()2
)
1
(
ِ
ِ
َوفـــــي ذي ا ْل َم َعـ ِ
ــــارجِ ُقـ ْ
ــــان بِا ْلنُّـ ْ
ــــل َو ُف ْر َقـ َ
ــــذر
باب و َ ِ
ين
ال َت ح َ
َ ُ َ
ـــــــع ِحــــــــين َف ِقيـ َ
ـــــــل ا ِّت َصــــــــا ُل ُه
َ -219و َتــــــــا َال َت َمـ ْ
ِ
ِ
ِّ
الــــــــــذك ِْر
ــــــــــات ِذي
َــــــــــار ُع ْث َمــــــــــان بِ َي
بِ ُم ْخت
ف وح ر ِ
ف
وه ْم َو َّأو َز ُن ُ
اب كَا ُل ُ
َب ُ
وه ْم َو َال ِم ال َّت ْع ِريِ ْ َ َ ْ
َـــــــذ َ
وه ْم(َ )3و ْصـــــــل ك َ
اك(َ )4و َأ ْو َز ُنـــــــوا
َ -220وكَـــــــا ُل ُ
ــــــذل ِ َك َأ ْل َيـــــــا َهـــــــا َك َيـــــــا َأ ُّي َهـــــــا ا ْل ُم ْقـ ِ
َكـ َ
ــــــري
ِ
ين
اب إِ ْل َياس َ
َب ُ
-221و َالم بِإ ْلي ِ
ـــــــــــــين ُت ْم َضــــــــــــــى َقطِي َعــــــــــــــ اة
اسـ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ــــــن ا ْل َيـــــــا ق َياســـــــي َع َلـــــــى َقـ ِ
ــــــار ِم ا ْل َك ْسـ ِ
ــــــر
مـ َ
اب نِ ِع َّما َو َم ْه َما َو ُر َّب َما
َب ُ
-222نِ ِع َّمـــــــــا َم اعـــــــــا َم ْه َمـــــــــا ِو َصـــــــــال َو ُر َّب َمـــــــــا
ِ ()5
ـــــع ِ
اإل ْثــــــر
ـــــرف ُو ُصــــــول َمـ َ
َو ُكــــــل َع َلــــــى َحـ ْ
باب ه ِ
اء التَّىنِ ِ
يث ا َّلتِي ُكتِ َب ْت َتا اء
َ ُ َ
()7
)
6
(
ِ
ـــــول
َ -223و َتــــــا َر ْح َمــــــت ُت ْم َضــــــى بِ َثــــــاني ُم َطـ َّ
ِ
ـــــال َق ْصـ ِ
ـــــر
ـــــرف(ُ )8هــــــود َو َكــــــاف بِـ َ
َوفــــــي ُز ْخـ ُ
ار ُج ،ويف (أ) و (ب) :ا ْل َم َع ِ
( )1يف (ص) :ا ْل َم َع ِ
ار ْج ،وهبا يستقيم الوزن .
( )2يف (هـ) :بِا ْلن ُُّذ ِر ،ويف (أ) :بِا ْلن َّْذ ِر.
وه ُم ،وهبا يستقيم الوزن .
( )3يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)َ :وكَا ُل ُ
( )4يف (ص) :ك ََذا.
ِ
ِ
ِ
( )5يف (ص)َ :م َع اإل ْثر ،ويف (أ) :ب َخر .
( )6يف (هـ) و(ص) و (أ)َ :ر ْح َمة.
َ
( )7يف (هـ) و(ص)ُ :م َف َّصل ،ويف (أ)ُ :مط ِّول .
( )8يف (ص) :زُ ْخ َرف.
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َ
َـــــــــذا
ـــــــــراف َو َتـــــــــا نِ ْع َمـــــــــة ك
َ -224و ُروم َو َأ ْع
َ
ِ
ان ُل ْق َمــــــــان َطويــــــــل َوفِــــــــي ا ْل َف ْطـ ِ
ـــــــر َ
ـــــــر
بِع ْمـ َ
ِ
ِ
ـــــــر َه ْم
َ -225ثــــــــالَث بِن َْحــــــــل َمـ َ
ـــــــران إِبـ َ
ـــــــع َأخ ْيـ َ
ِ
ِ
ِ
ـــــو ِر
ـــــب بِ ُطــــــول ِوفــــــي ال ُّطـ ْ
َو َثــــــاني ُع ُقــــــود طـ ْ
اء َلعن َْت و َت ِ
ِ
اء ا ْم َر َأ ْت
َ
اب َت ْ
َب ُ
)
2
(
-226و َتــــــــا َلعـ ِ ِ
ـــــــران َو ُنــــــــور َط ِوي َلــــــــة
ْ
َ
ـــــــن ع ْمـ َ
ِ ()3
ـــزوجِ فِــــي الـ ِّ
ـــذك ِْر
ـــع الـ َّ
ـــر َأ ْت ُطــــول َمـ َ
َك َتــــاء ا ْمـ َ
ِ ()4
ِ
ـــر َ
ـــص
وسـ َ
ـــف ا ْل َق َصـ ْ
يم َمـ ْ
ـــع ُي ُ
ان َوالت َّْحــــر َ
-227بِع ْمـ َ
ِ
ِ
ـــــو ِر
َو َتــــــا َم ْعصــــــ َي ْت ُطــــــول بِ َقــــــدْ َســــــم َع ا ْل َحـ ْ
اء َشجر ْت و َت ِ
باب َت ِ
اء ُسن َّْت َوفِ ْط َر ْت
ََ َ
َ ُ
-228و َتــــــا َشــــــجرت(ُ )5طــــــول وســــــن َُّت(َ )6فــــــاطرِ
َ
َ ُ
ََ
)
7
(
ِ
ِ
ِ
ـــــر ْت َوفـــــي ا ْل ُغ ْف ِ
َوا َ
ـــــر
ال ْن َفـــــال َم ْر ُســـــوم كَف ْط َ
باب َت ِ
اء َكلِ َم ْت َو َجن َّْت َو َب ِق َّي ْت َوا ْبن َْت َو ُق َّر ْت
َ ُ
)
8
(
ِ
َ -229و َتـــــــا ك ْل ِ
َّـــــــت بِ َو ْق َعـــــــة
ـــــــم َأ ْعـــــــ َراف َو َجن
ْ
ِ ()9
ـــــت بِ ُهـــــود طِ ْ
الـــــرو ِم َوا ْل َف ْطـــــر
ـــــل َوفِـــــي
َب ِق َّي ْ
ُّ
ِ
-230و َتـــا( )10إبنَـ ِ
ــت( )11الت َّْحـ ِ
ــر ِ
ــص
ــع ُقـــ َّرة ا ْل َق َصـ ْ
يم َمـ َ
َ
ْ
ِ
ـــــــــع الــــــــــدَّ ْو ِر
َف َهــــــــــذي بِ َتــــــــــاء َال بِ َهــــــــــاء َمـ
َ
()1

(« )1يف أحد عشر موض اعا» .
( )2يف (هـ) و(ص)َ :ل ِع ُن.
( )3يف (هـ) و (أ)َ :كتَا .
( )4يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)َ :والت َّْح ِر ِ
يم .
ت.
( )5يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)َ :ش َج َر ْ
( )6يف (ص)َ :و ُسنَّ ُة ،ويف (أ)َ :و ُسن ََّت .
( )7يف (هـ) :ك َِف ْط َرت ،ويف (ص) :بِ ُطول.
( )8يف (أ)َ :و َتا َء.
( )9يف (أ)َ :وا ْل ِف ْطرِ.
( )10يف (هـ) :و َتاء ،ويف (ب) :و َت ِ
اء.
َ
َ َ
( )11يف (ص) :وابن ِ
َت ،ويف (أ) دون واو :ا ْبن ََت .
ْ
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الال َت
ات َو َّ
ات َو َم ْر َض َ
ات َو َذ َ
اب َه ْي َه َ
َب ُ
ــــــــــع َذات بِتَــــــــــاء َط ِوي َلــــــــــة
ــــــــــات َم
َ -231و َه ْي َه
َ
َ
ـــــــال َت بِالن َّْشـ ِ
ـــــــر
ـــــــات َوالـ َّ
َو َيــــــــا َأ َبــــــــت َم ْر َضـ
َ
َق ِ
اعدَ ة
ِ
ِ
ـــــــرد
َ -232ففــــــــي ك ْل َمــــــــة ُخ ْلــــــــف بِ َج ْمــــــــع َو ُم ْفـ َ
ِ ِ
الز ْب ِ
ـــــــر
ـــــــع ُّ
َلـــــــدَ ى َســـــــ ْب َعة بِالتَّـــــــاء ف َيهـــــــا َم َ
ِ ()2
ِ ()1
ــــــم
َ -233غ َيا َبـــــــات ا ْل ُغ ْر َفـــــــات َمـ َ
ــــــع آ َيـــــــة َف ُهـ ْ
َ
الصــــــــ ْف ِر
ــــــــع ِج َم
َع َلــــــــى َب ِّينَــــــــات َم
ــــــــاالت ُّ
ْ
وال ِ
ان مع ِر َف ِة ا ْلهم َز ِ
ِ
ات ا ْل َم ْو ُص َ
ت
اب َب َي َ ْ
َب ُ
َ َ
ـــــــاك بِــــــــدَ ايات مِ
َ
ـــــــز اة
َ -234ف َه
ـــــــن ا ْل َو ْصــــــــ ِل َه ْمـ َ
َ
َ
ِ
ِ
ـــــــن النَّ ْثـ ِ
ـــــــر
ـــــــم مـ َ
ـــــــم ل َمــــــــا َعــــــــ ْين ُي َضـ ُّ
بِ َضـ ب
ِ
ِ
ــــــم بِ َثالِـــــــث
ــــــن ا ْل َف ْعـــــــ ِل َو ْ
-235مـ َ
ــــــم ْم َها ل َضـ ب
اضـ ُ
(ِ )3
ــــــن ا ْل َفـــــــتْحِ َوا ْل َك ْسـ ِ
َوبِا ْل َك ْسـ ِ
ــــــر
ــــــر َم ْبـــــــدُ و مـ َ
ِ ِ
-236وبِا ْل َكسـ ِ ِ
ــــن َغ ْيـ ِ
ــــر َالمِ َهـــــا
ــــماء مـ ْ
َ
ــــر فـــــي األَ ْسـ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اســـــم َوفـــــي ا ْمـ ِ
ــــر
َوفـــــي َأ ْي ُمـــــن َأ ْي اضـــــا سـ َ
ــــوى ْ
ـــذا َا ْثنَــــ ْي ِن َو ُا ْســــت ُقـ ْ
َ -237كـ َ
ـــع َا ْثـــــ
ـــر َأة َمـ َ
ـــل َمـ َ
ـــع ا ْمـ َ
ِ ()4
ـــــــــنَ َت ْي ِن َكـ َ
ـــــــرى بِ َحــــــــدْ ر َوبِالــــــــدَّ ْور
ـــــــذا ُي ْقـ َ
َخاتِ َم ُة ا ْل َق ِصيدَ ِة
()5
ِ ِ
ــــــــه َل اة
ــــــــون اهلل َوا ْلـــــــــ ُي ْم ِن َسـ ْ
َ -238فت ََّمـــــــــ ْت بِ َعـ ْ
ِ
مبـــــــر َأ اة فِـــــــي النُّ ْطـ ِ ِ
ــــــو ِل ا ْل ُه ْجـ ِ
ــــــر
ــــــن م ْقـ َ
ــــــق مـ ْ
ُ َ َّ
( )1يف (هـ) و(ص) و (أ) و (ب)َ :غ َيا َبات ،وهبا يستقيم الوزن .
فات.
( )2يف (ص) :ا ْل ُغ ُر ُ
( )3يف (ص)ُ :م ْبدُ و.
ِ
ِ
( )4يف (هـ) و(ص)َ :و َتدْ و ِير ،ويف (أ)َ :م َع الدَّ ْور .
( )5يف (هـ) و(ص) و (أ) :بِا ْل ُي ْم ِن.
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ِ
َ -239نعــــــــــم يســــــــــر اهلل ا ْلم ِعــــــــــين( )1بِ َطول ِ
ــــــــــه
ْ
ُ
َ
ُ ُ
ْ َ َّ
ِ
ِ
ـــــــع ا ْلــــــــ ُي ْم ِن َوا ْل َخ ْيـ ِ
ـــــــر
إل ْت َمام َهــــــــا ُح ْســــــــناا َمـ َ
ـــــــــر َلنَــــــــــا َر ِّبــــــــــي َي ِقيناــــــــــا بِ ِع ْل ِم َهــــــــــا
َ -240ف َي ِّسـ ْ
ِ
ِ
ــــــــع ا ْل ُي ْسـ ِ
ــــــــر
ــــــــران َمـ َ
َو ُن ْط اقـــــــــا بِ َى ْل َفـــــــــا ،ا ْل ُقـ َ
ـــــــل َع َلــــــــى َخ ْيـ ِ
َ -241و َصـ ِّ
ـــــــر ا ْل َب َرا َيــــــــا ُم َح َّمــــــــد
ِ
ـــــــــر
ـــــــــحاب ك ََمــــــــــا َوابِــــــــــ ِل ا ْل َم ْطـ
َوآل َو َأ ْصـ
َ
َتعدَ ِ
اد أ ْب َياتِ َها
ْ
ِ
ِ
ِ
ـــــــــت بِ َح ْمـــــــــد اهلل َن ْظمـــــــــي ُم َصـــــــــ ِّل ايا
َ -242خت َْم
ُ
َع َلـــــــى ســـــــي ِد الســـــــاد ِ
ات بِا ْل َف ْضـــــــ ِل َوا ْل َقـــــــدْ ِر
َ
َ ِّ َّ
َ -243و َأ ْب َيا ُت َهـــــــــا ِســـــــــت َ
ــــــــز
ــــــــع مِ َئ َتـــــــــ ْي ِن ُحـ ْ
ُّون َمـ ْ
ِ ()2
ِ
ِ
الز ْهــــــر
ـــــن ُّ
َســــــنَى َضـ ُ
ـــــرا مـ َ
ـــــوَ ،ها َبــــــدْ ارا ُمنيـ ا
ـــــــــــور َف َوائــــــــــــد
ـــــــــــالب ُن ُشـ
َّ
َ -244ف ُكــــــــــــل ل ِ ُطـ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـــــن الـــــدُّ ِر
ـــــن َيـــــدْ ِري كَع ْقـــــد م َ
َففـــــي ِجيـــــد َم ْ
ـــــــوا َد الــــــــدُّ َجى ُكــــــــل ُبــــــــدُ ور ُم ِضــــــــي َئة
َ -245سـ َ
ِ ()3
ــــــار الســــــم ِ ِ
ــــــن َف ْجــــــر
اوات م ْ
َصــــــ ْبح بِ َى ْق َط ِ َّ َ َ
ك ُ
َت ِ
يخ ا ْلكِت ِ
ار ُ
َاب ال َق ِصيدَ ِة
ــــــل ل ِ َتـ ِ
ــــــوافِي ُقـ ْ
ــــــاريخِ َخت ِْم َهـــــــا
ُ -246ن ُجـــــــو ُم ا ْل َقـ َ
ِ ()5
)
4
(
« َذ َكـــــا َو ْج ُه َهـــــا َبـــــدْ ارا» َف ُخـ ْ
ــــال ُن ْكـــــر
ــــذ َها بِـ َ
يم .
( )1يف (أ) :ال َك ِر ُ
( )2ويف (أ):الزَّ ْه ِر .
( )3يف (أ)َ :ف ْجر.
( )4سبقت اإلشارة يف قسم الدراسة إلى أن الكلماتَ ( :ذكَا َو ْج ُه َهـا َبـدْ ارا) مكتوبـة بـاللون األحمـر ،وتحتهـا
أيضا يف نسخة
كلمة (سنة) ،وتحتهما أرقام السنة (948هـ) ،يف جميع النسخ ِس َوى نسخة أنقرة ،و ُكتِبت ا
المتحف الربيطاين كلمة (سنة) باللون األسود وطويلة حتى شملت أغلب كلمات الشطر ،وكانت بلون
الجمـل
أسود ،وتميزت المخطوطة التـي جعلتهـا هـي األصـل-لآللـه لـي (ل) -بوجـود أرقـام حسـاب
َّ
عليها ،كما سبق بيانه يف المبحث الثالث :التعريف بالقصيدة ،من قسم الدراسة .
( )5يف (أ)ُ :ن ْكر« ،أي :بال إنكار» .
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ان يف وص ِ
ِ ِ
ف اح ارو ِ ال اق ْر ِ
آن
اع ْمدَ ة الع ْر َف ِ َ ْ

د.عادل إبراهيم عبدالمحسن الترك

االعتِ َذ ِار
فِي ْ

ـــــم
َ -247ف َيــــــا َنــــــا ِ َر الــــــنَّ ْظ ِم الن َِّســــــيجِ (َ )1فـ َ
ـــــال َت ُلـ ْ
َف َىصـــــــلِحه بِا ْلحســـــــنَى بِســـــــم ِ
ح َك(َ )2و ِّ
الشـــــــ ْع ِر
ْ
َ ْ
ْ ُ ُ ْ
ــــــر َعـــــــالِم
ــــــر ُطـ َّ
ــــــالب َو َيـــــــا َخ ْيـ َ
َ -248و َيـــــــا َخ ْيـ َ
ِ ()3
ِ
ِ
ِ
َأقِـ ْ
الســـــــت ِْر
ــــــل َع ْث َرتـــــــي ف َيهـــــــا بِاال ْغ َضـــــــاء َو ِّ
َ -249و َمــــــــــــالِي بِ َهــــــــــــا إِ َّال ُق ُصــــــــــــور َو َز َّلــــــــــــة
ُ ِ
ِ
ــــــن ا ْل ُعـ ْ
ــــــذ ِر
ــــــف ا ْل َق ُب
َو ِعنْــــــدَ َذ ِوي ال ُّل ْط
ــــــول م َ
ــــــــر ِجبِ َّلـــــــــ اة
َ -250و َمـ
ــــــــن ُهـ َ
ْ
ــــــــو َم ْو ُصـــــــــوف بِبِـ ب
ــــــــن ا ْلـ ِ
ــــــــو ْز ِر
َف َمـــــــــا َشـــــــــ ْى ُن ُه( )4إِ َّال َع ُفـــــــــو مِـ
َ
ِ
ــــــن َكـ َ
ــــــه ْم
وسـ ُ
ــــــان َذا َف ْضـــــــل َتطيـ ُ
َ -251و َمـ ْ
ــــــب ُن ُف ُ
الســـــــــــت ِْر
ــــــــــم إِ َّال الت ََّجـ
َو َلـــــــــــ ْي َس َل ُهـ
ُ
ــــــــــاو ُز بِ ِّ
ْ
ــــــم َأ ْهـ ُ
ــــــل إِ ْح َســـــــان(َ )5و ِح ْلـــــــم َودو َلـــــــة
َ -252و ُهـ ْ

ــــــن َكـ َ
َ
ــــــان َذا ا ْل َقـــــــدْ ِر
اعـ
ُي َر ُ
ــــــون بِا ْل ُح ْســـــــنَى بِ َمـ ْ
ــــــن َكـ َ
ــــــان َذا َج ْهـــــــل َو ُح ْمـــــــق َو ِشـــــــ ْق َوة
َ -253و َمـ ْ
ِ ()6
ِ
ـــــــن بِــــــــالنُّ ْكر
ُي َشــــــــن ُِّع فــــــــي َف ْضــــــــل َو َي ْط َعـ ُ
اإل َعان َِة َع َلى الت َِّالو ِة وال ُقر ِ
فِي َط َلب ِ
آن
َ َ ْ
َ -254ف َىســـــــــ َى ُل َك ال َّلهـــــــــم يـــــــــا َخيـــــــــر ن ِ
َاصـــــــــر
ْ
ُ
َّ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ــــــع الن َّْصـ ِ
ــــــر
َأعنِّـــــــي َع َلـــــــى ذ ْكـــــــر َو ُشـــــــ ْكر َمـ َ
(« )1أي بمعنى :منسوج يعني منظوم» .
( )2يف (أ) :بِ َس ْم ِح ِه« ،أي :مسامحة» .
(« )3أي :باإلغماض» .

( )4يف (هـ) و(ص) و (أ) دون همزَ :شا ُن ُه.
( )5يف (أ) :ل ِ َسان.
(« )6بمعنى :إنكار» .
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َ -255أروم مـــــــع ال َّت ْق ِصـ ِ ِ
ــــــن َبابِـ َ
ــــــر ْم
ــــــير مـ ْ
ُ ُ َ َ
ــــــك ا ْل َكـ َ
ـــــــان َيـــــــا َجـــــــابِ َر ا ْل َك ْس ِ
َ
ُ
ـــــــر
ـــــــاك َيـــــــا َد َّي
َع َطا َي
ِ
َ -256أقِـ ْ
اســــــ ُت ْر َع َلــــــى َمــــــا َجنَ ْي ُتــــــ ُه
ـــــل َحـ ْ
ـــــو َبتي َو ْ
ِ ()1
ِ
ـــــن وا ْل ُغ ْفــــــر
اإلح َســـــان َوا ْل َم ِّ
ـــــع ا ْل َف ْضـــــ ِل َو ْ
َم َ
ِ
-257و ِ
ـــــــــــان َر ِّبنَــــــــــــا
ـــــــــــر َد ْع َوا َنــــــــــــا بِإِ ْح َسـ
آخـ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأن ا ْل َح ْمـــــــــــدُ ل َّلـــــــــــه ا ْل َقـــــــــــد ِ
ــــــــــر
يم َوذي ا ْلبِـ
ِّ
ِ
-258وبعـــــــــــدُ مِ
الصـــــــــــال ُة َأ َت ُّم َهـــــــــــا
ـــــــــــن اهلل َّ
َ
ََْ
ِ
ِ
الصــــــ ْب ِر
ـــــرا ِم َذ ِوي َّ
الر ْســــــ ِل ا ْلكـ َ
َع َلــــــى َخــــــات ِم ُّ
ِ ِ
ـــــــحب َو َتــــــــابِع
َ -259ع َلــــــــى آلــــــــه َج ْم اعــــــــا َو َصـ ْ
َفنَ ْفحا ُتهـــــا(َ )2فاح ْ (ِ )3
ـــــع ا ْل ِع ْط ِ
ـــــر
ـــــت كَم ْســـــك َم َ
َ
َ َ
ِ ()4
-260كَمــــــا ُنــــــور اآل َفـ ُ ِ
ـــــن ُنـ ِ
ـــــور َشــــــارق
ـــــاق مـ ْ
ِّ َ
َ
ِ
ـــــر َوالن َّْهـ ِ
اج فــــــي ا ْل َب ْحـ ِ
ـــــر
ـــــو ُ
ـــــر َك األَ ْمـ َ
َو َمــــــا ُحـ ِّ

***

( )1يف (أ) :وا ْل َغ ْف ِر.
(« )2أي :انتشارها» .

(« )3

اهرة» .

(« )4أي :شمس» .
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اخلامتة
الحمد هلل الـذي يسـر تحقيـق قصـيدة (عمـدة العرفـان يف وصـف حـرو القـرآن)
ألول مرة ،مع التعريف بمؤلفها الخطيب المقرمَ :ح ْمدا اهلل بن َخ ْي ار الدش ين ،والصـالة
والسـالم علــى القائـل(( :خيــركم مــن تعلـم القــرآن وعلمــه))ُ ،أ َذك ُِّـر قبــل الشــروع يف
النتــائج ثــم التوصــياتز بالقصــد الــذي نبــه لــه الخطيــب النــا م حــين قــال يف
مقدمة قصيدته:
َّ
لعــل لســان الحــال فيــه دعــا لِيــا
أال لـم أزل قــد كنــت يف ذاك ســاع ايا **
ثــم ألخش ـ

بعــد ذلــك أبــرز مــا ورد مــن نت ـائج وفوائــد خــلل هــذا التحقيــق يف

نقاط سريعة:
-1اشتهر َح ْمدُ اهلل بن خير الدين بلقـب( :الخطيـب) ،إذ كـان يخطـب يف مسـجد
آياصوفيا بإستطنبول ،طوال مدة حكم السلطان سليمان خان القانوين التـي كانـت مـا
معلما لبعض أبنائه،وله عالقـة قويـة بـه ،حتـى
بين (974-926هـ) ،واختصه ليكون
ا
أهداه قصيدته هذه.

-2ترجع أصول أسرة النا م إلى بلدة قسـطمون ،وكـان َحن َِف نـي المـذهب ،وعـ ِّين

آخر سنتين من حياته أول شيخ للقراء ،حتى تويف-على الصحيح مـن األقـوال -عـام
(983هـ) ،وهو يف السبعين من عمره.

ـان يف وص ِ
ِ ِ
ـف اح اـرو ِ ال اق ْـر ِ
آن) للنـا م،
-3اتفقت المصادر يف نسبة ( اع ْمـدَ ة الع ْر َف ِ َ ْ

الذي نص على هذه التسمية يف مقدمة قصيدته ،وبرع من خالل نظمه يف تحديـد سـنة
الج َّمل ،وأنه كان يف عام (948هـ) .
تىليفه لها ،على طريقة حساب ُ
-4سبب تىليفه للقصـيدة مـا رآه مـن تصـنع القـراء يف الـتل ُّف ِ
ظ واألداء ،مـع تضـييع
َ
للصفات وعدم مراعاة حقوق الحـروف ومسـتحقها ،فشـرع يف هـذا الـنظم ليبـين فيـه
مخارج حروف القرآن وصفاته ،ويعين ل ِ ُك ِّل َح ْرف أ َي َة ِص َفة منها .
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-5مــن مميــزات القصــيدة أن نا مهــا قــد شــرحها بنفســه باللغــة العثمانيــة ،وهــو
المتقن للعربية ويعيش بـين النـاطقين بغيرهـاز إذ يظهـر مـن مـنهج المؤلـف أنـه قصـد
ن
مسخ ارا إتقانه للغتين
تعليم هؤالء المسلمين الطريقة الصحيحة لنطق حروف القرآن،
يف خدمة كتاب اهلل .
-6تربز أهمية القصـيدة يف تقـدم تـاريخ نسـخها ،وهـ مكونـة مـن ( )260م تـين
وســتين بي اتــا علــى مــا نــص عليــه نا مهــا يف قصــيدته ،و ُن َسـ ُ
ـخ َها يغلــب عليهــا الجمــال
والوضـــوح والتوافـــق ،وإن حصـــل اخـــتالف يف بعـــض الكلمـــات فهـــو شـــكلي-يف
الغالب -اليؤثر يف المعنى .
-7من مميزات هذا التحقيق :توافر نسخ المخطوطات فيهز إذ ُأ ِ
خرجت القصيدة
بمقارنة خمس مخطوطات لها-مع االستفادة مـن أربـع نسـخ لشـرحها -متوافقـة يف:
( 259بي اتــا) موجــو ادا يف جميــع النســخ-باســتثناء الســقط الحاصــل يف (ب) -والــذي
يرتجح أن المكمل لها هو البيت رقم ( )31إذ اتفقت عليه نسختان منهما األصل.
-8بعد فحص النسخ وتكرار دراسـتها ،اعتمـدت ترتيـب مخطوطـة مكتبـة (آللـه
وأيضا عناوين القصيدة منها ،والتـي تتكـون مـن تسـعة وسـتين ()69
لي) وتشكيلها ،ا
عنواناا ،مقسمة على :أبواب وفصول ومواضيع متعددة ،وأثبت يف الحاشية ما تميزت
به من تعليقات فريدة ،على مـا سـببته مـن صـعوبة يف المقارنـةز لكـون كثيـر مـن هـذه
التعليقات ُكتِبت باللغة العثمانية المكتوبة بحروف عربية .
ُ -9كتِبت القصيدة بمداد أسود جميل ،وتميزت عناوينها باللون األحمر ،ويوجـد
أيضاز وهي تشير يف المخطوطـة إلـى الحـروف أو
يف القصيدة كلمات ملونة باألحمر ا
الكلمات التي يتحدث عنها يف األبيات ،ولم أهمل هـذا التمييـز فجعلتـه بـين قوسـين
َضغ ؤ
ْط» .
صغيرين ،على سبيل المثال« :قِ ْظ اخ
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أختم هذه الخاتمة بذكر التوصيات:
-1أوصي بتحقيق باقي القصائد التي نظمهـا الخطيـب ،وهـي أربـع قصـائد أ َّلفهـا
بعـد هـذه القصـيدة علــى مـا سـبقت اإلشـارة إليـه يف دراسـة جهـوده يف خدمـة القــرآن
وعلومه .
-2مســاهمة المتخصصــين ممــن يتقنــون اللغــة العثمانيــة يف ترجمــة شــرح هــذه
القصيدة إلى العربية.
-3أقــرتح إنشــاء مركــز للرتجمــة مــن اللغــة العثمانيــة التــي كتبــت هبــا كثيــر مــن
المخطوطات العلمية المفيدة تلك المدة التي عا

فيها النا م .

وآخــر دعوانــا أن الحمــد هلل رب العــالمين ،والصــلة والســل علــى المبعــوث
رحمة للعالمين .

***
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املصادر واملراجع
 .1إبراز المعاين مـن حـرز األمـاين ،للمعـروف بـىبي شـامة المقدسـي  ،أبـو القاسـم
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (665هـ) ،تحقيق :إبـراهيم
عطوه عوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى 2010 ،1431م .
 .2اإلحسان يف تقريب صحيح ابـن حبـان ،محمـد بـن حبـان بـن أحمـد (354هــ)،
ترتيب :األمير عـالء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي ( 739هــ) ،حققـه وخـرج
أحاديثــه وعلــق عليــه :شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة ،بيــروت ،الطبعــة:
األولى1408 ،هـ1988-م.
 .3إحياء علو الدين ،الغزال  ،أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (505هـ) ،دار
المعرفة بيروت.
 .4أني

المسافر يف تاريخ أدرنة ،عبدالرحمن خربي .

 .5إيضال المكنون يف الذيل على كشف الظنون ،الباباين ،إسماعيل بن محمد أمين
بن مير سليم البغدادي (1339هـ) ،عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف:
محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين ،والمعلم رفعت بيلكـه الكليسـي،
دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت.
 .6تــــاريخ األدب العربــــ  ،ألفــــه باأللمانيــــة المستشــــرق :كــــارل بروكلمــــان
(1375ه1956/م) ،ترجمـــه إلـــى العربيـــة :أ.د /محمـــود فهمـــي حجـــازي
ود/عمر صابر عبـدالجليل ،المنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوم-الهيئـة
المصرية العامة للكتاب ،-القاهرة1995 ،م.
 .7تاريخ سلطين بن عثمان من أول نشأتهم حتى اآلن ،لحضرة كزتلو يوسف بك
آصاف ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،الطبعة األولى1415 ،هـ1995-م .
 .8تفســير القــرآن العظــيم البــن أب ـ حــاتم ،ابــن أبــي حــاتم الــرازي  ،أبــو محمــد

422

ان يف وص ِ
ِ ِ
ف اح ارو ِ ال اق ْر ِ
آن
اع ْمدَ ة الع ْر َف ِ َ ْ

د.عادل إبراهيم عبدالمحسن الترك

عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي (327هـ) ،تحقيـق :أسـعد
محمد الطيب ،مكتبة نـزار مصـطفى البـاز ،المملكـة العربيـة السـعودية ،الطبعـة
الثالثة1419 ،هـ .
 .9تهذيب اللغة ،األزهري ،أبو منصـور محمـد بـن أحمـد بـن الهـروي (370هــ)،
تحقيــق :محمــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،بيــروت ،الطبعــة
األولى2001،م .
 .10توضيح المقاصد والمسالك بشرل ألفية ابن مالك ،المرادي ،أبو محمـد حسـن
ابــن قاســم(749هـــ) ،شــرح وتحقيــق :عبــد الــرحمن علــي ســليمان ،دار الفكــر
العربي ،الطبعة األولى 1428هـ 2008 -م .
 .11الجامع الكبير ،سنن الترمذا ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن َس ْورة (279هـ)،
تحقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1998،م .
 .12جمهرة اللغة ،ابن دريد ،أبو بكر محمد بـن الحسـن (321هــ) ،تحقيـق :رمـزي
منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة األولى1987 ،م .
 .13زبدة العرفان يف وجوه القرآن ،البالوي ،حامـد بـن عبـدالفتاح(كان ح ايـا عـام،)1173 :
تحقيــق :مصــطفى آتــيال آفنــدميز-رســالة دكتــوراه ،إشــراف :األســتاذ المســاعد أمــين
إبشيق ،كلية الدراسات اإلسالمية ،جامعة مرمرة ،إستامبول1999 ،م .
 .14سلسلة األحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا السـي يف األمـة ،محمـد ناصـر
الدين األلباين ،أبو عبد الرحمن ابن الحـاج نـوح بـن نجـايت بـن آدم(1420هــ)،
دار المعارف ،الرياض ،الطبعة األولى1412،هـ 1992،م .
 .15السنة ،أبـو بكـر ابـن أبـي عاصـم ،أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك (287هــ) ،تحقيـق:
محمد ناصر الدين األلباين ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة :األولى1400 ،هـ .
 .16سير أعل النبلء ،الذهبيز شمس الدين أبو عبد اهلل محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن
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َقا ْيماز (المتوا 748 :هـ) ،تحقيق مجموعـة مـن المحققـين بإشـراف الشـيخ شـعيب
األرنا،وط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة 1405 ،هـ1985 /م.
 .17شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ابن العماد ال َعكري الحنبلي ،عبد الحي بـن
أحمــد ابــن محمــد1089( ،هـــ) ،تحقي ـق :محمــود األرنــا،وط ،دار ابــن كثيــر،
دمشق ،الطبعة األولى1406،هـ1986-م .
 .18شرل طيبة النشـر يف القـراءات ،ابـن الجـزري ،أبـو الخيـر محمـد بـن محمـد بـن
يوسف (833هـ) ،ضبطه وعلق عليه :أنس مهرة ،دار الكتب العلميـة ،بيـروت،
الطبعة الثانية1420،هـ .
 .19شــعب اإليمــان ،البيهق ـ  ،أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي الخراســاين،
(458هـــ) ،تحقيــق :د.عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد ،أشــرف علــى تحقيقــه
وتخريج أحاديثه :مختار أحمد الندوي ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالريـاض
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند ،الطبعة األولى1423 ،هـ2003 ،م .
 .20الشــقائق النعمانيــة يف علمــاء الدولــة العثمانيــةْ ،
طاشـ ُك ْبري َزا َد ْه ،أبــو الخيــر أحمــد بــن
مصطفى بن خليل(968هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت1395 ،هـ1975 ،م.
 .21صحيح مسلم :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل
 ،مسلم بن الحجاج ،أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري (261هــ) ،تحقيـق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت .
 .22ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،األلباين ،أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين،
(1420هـ) ،المكتب اإلسالمي ،الطبعة المجددة والمزيدة والمنقحـة بإشـراف
زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي .
 .23الفهــرس الشــامل للتــراث العرب ـ الشــامل المخطــوط (مخطوطــات التجويــد
عمــان-
والقــراءات) ،الناشــر :مؤسســة آل البيــت للفكــر اإلســالمي (م ـ ب) ،ن
المملكة األردنية الهاشمية ،الطبعة الثانية1415 ،هـ1994/م.
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د.عادل إبراهيم عبدالمحسن الترك

 .24فيوض اإلتقان يف وجوه الفرقان يف القراءات العشر ،للخطيب حمـداهلل بـن خيـر
الــدين(983هـــ) ،تحقيــق :مجموعــة مــن باحثــات مرحلــة الماجســتير بقســم
القراءات يف جامعة أم القرى1435 ،هـ .
 .25الكامل يف ضعفاء الرجال ،الجرجاين ،أبـو أحمـد عبـد اهلل بـن عـدي (365هــ)،
تحقيــــق :مــــازن محمــــد السرســــاوي ،مكتبــــة الرشــــد ،الريــــاض ،الطبعــــة
األولى1434،هـ2013-م .
 .26كشف الظنون عن أسام الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،مصـطفى بـن عبـد اهلل
كاتب جلبي القسطنطيني (1067هـ) ،مكتبة المثنى ،بغداد1941 ،م .
 .27لســان العــرب ،ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم بــن علـي (711هـــ) ،دار صــادر،
بيروت ،الطبعة الثالثة1414،هـ .
 .28مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ابن الهيثم  ،أبو الحسن نور الـدين علـي بـن أبـي
بكــر بــن ســليمان (807هـــ) ،تحقيــق :حســام الــدين القدســي ،مكتبــة القدســي،
القاهرة1414 ،هـ .
 .29المستدرك على الصحيحين ،الحاكم ،أبو عبد اهلل محمد بن عبـد اهلل بـن محمـد
ابن حمدويه المعروف بابن البيع (405هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطـا،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1411 ،هـ1990-م .
 .30مسند اإلما أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بـن
أسد الشيباين (241هـ) ،تحقيق :شـعيب األرنـؤوط  -عـادل مرشـد ،وآخـرون،
إشراف :د عبداهلل ابن عبدالمحسن الرتكـي ،مؤسسـة الرسـالة ،الطبعـة األولـى،
1421هـ2001 ،م .
 .31المعجم األوسط ،الطرباين ،أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر
اللخمـــي الشـــامي (360هــــ) ،تحقيـــق :طـــارق بـــن عـــوض اهلل بـــن محمـــد،
عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين ،القاهرة.
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 .32المعجم الكبيـر ،الطـرباين ،أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر
اللخمــي الشــامي (360هـــ) ،تحقيــق :حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي ،دار
الصميعي ،الرياض ،الطبعة األولى1415 ،هـ 1994 ،م .
 .33معجم المؤلفين ،كحالة ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغنـي الدمشـق
(1408هـ) ،مكتبة المثنى  -ودار إحياء الرتاث العربي ،بيروت .
 .34معجم تاريخ التراث اإلسـلم  ،قـره بلـوط ،علـي الرضـا و أحمـد طـوران ،دار
العقبة ،قيصري-تركيا1422 ،هـ2001 ،م .
 .35معجــم مقــايي

اللغــة ،القزوينــي ،أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا

(395هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ1979-م .
 .36هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بـن محمـد أمـين بـن
ميــر ســليم البابــاين البغــدادي (1399هـــ) ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،بيــروت،
1413هـ1992/م.
مواقع إلكترونية :
 .37خزانة الرتاث بمركز الملك فيصل ()https://www.kfcris.com
 .38الموسوعة اإلسـالمية ،تصـدر عـن رئاسـة الشـؤون الدينيـة يف تركيـا ،إسـتنبول،
1997م
 .39موقع فتاوى اللجنة الدائمة (. )https://www.alifta.gov.sa
 .40موسوعة معرفة (. )www.marefa.org
 .41ويكيبيديا. )https://ar.wikipedia.org( :
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The book of Great Acknowledgement in the description
of Holy Quran’s letter ( عمدة العرفان في وصف حروف
 )القرآنwritten by the Greatest Shaikh Hamdullah bin
Kheer Al Deen Al-Khateeb (T983H)
Dr. Adel Ibrahim Abdulmohsen Al-Turki

Abstract
This research included the study and investigation of a poem consisting
of (260) verses. It includs sixty- nine (69) topics in Quran recitation, entitled:
(Omdat Elerfan Fe Wasf Huroof ElQuran) – The mayor of gratitude in the
description of Quran letters. written by the Sheikh of the reciters of his time:
Humd Allah Bin Khair Adden Alkhateeb.(died 983 AH), which he wrote
because of what he saw reciters pretending in pronunciation and
performance, with a loss of qualities and disregard for the rights and
utterance of letters, so he proceeded with this poem to clarify in it the origins
of the letters of the Qur’an and its attributes, and to assign to each letter an
exact attribute. Then he dedicated it to Sultan Suleiman Khan Alqanuni
whose rule extended between (926- 974 AH). In addition, thus appeared the
poet's clear interest in Qur’an, and how should be performed correctly. There
are six compilations were attributed to him by the sources that knew him. I
mentioned in the study others that they did not come across. In addition to
his distinction in writing five scientific poems, all in the service of the Holy
Qur’an.
The research included an introduction and two sections, first: a study on
three topics: the first research
: Introducing the poet, I elucidate his name, nickname, school of fikh
(Islamic jurisprudence), his death, his scientific rank and his compilations.
The second research: introducing the poem. Finally, the last one of the three
researches: is in the description of the manuscript. In addition, the second
part: was about the investigation of the poem, And Allah made it easy to
produce it by comparing five manuscripts, with the benefit of four copies of
the author's explanation, which he wrote in the Ottoman language and its
verses in Arabic. In the conclusion of the research, I recommended
translating it, and investigating the rest of the poems written by Alkhateeb
after this one. I also suggested establishing a translation center from the
Ottoman language in which many useful scientific manuscripts were written
during the period in which the author lived (may Allah have mercy on him).
Key words:
Science of intonated recitation of the Qur’an – articulation points of
Qur’anic letters and its attributes- The poem (Omdat Elerfan Fe Wasf
Huroof ElQuran) – by Humd Allah Bin Khair Adden Alkhateeb. (Died 983
AH).
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The indication of present simple tense in the Holy Quran
and its effect on the Holy Quran interpretation
Prof. Dr. / Ahmed bin Suleiman bin Saleh Al-Khudair
Professor of the Noble Qur’an and its Sciences at Qassim University

Abstract
•Research title: the significance of the form of the present
tense verb in the Holy Quran and its effect on interpretation.
•

research aims:

1 -Definition of present tense verbs in the Holy Quran.
2 -Explaining the interpretative effect of the diversity of the
present tense tense.
•Research Methodology: The researcher extrapolated and
traced the present tense verb in the Noble Qur’an from the
approved sources, then divided the research into an introduction,
an introduction, three chapters, a conclusion, and indexes.
•Key words: connotation, form, present tense, interpretation.

***
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The unity of beginning and different content –
prudential study
Kholoud “Mohamed Amin”
Mahmoud Al-Hawari

Abstract
This study attempts to reveal a unique stylistic phenomenon of the
identical commas in Quran ( Al-Fasela Al-Quraaniyya), and this what was
considered by scholars some kind of smooth anecdote, in which beautify its
citation, in fact it is astonishing, as the variety of Al-Fasela and the subject is
the same, and it soothes its intake and hits its lane by varying the commas in
the beginning of verses, which shows its exact harmony. This brings the
logic question of the wise difference of what the verses ended up with
commas although the beginning is one, and this highlights the miracle of the
Quran and the accuracy of its discourse, in which expresses the signal of AlFasela and its marvelous secrets.
The study took the conductive approach in pursuit of the verses which are
united at the beginning but varies at the commas, in which is mentioned at
the end of the study. Then the study took the conducted approach in
analyzing some evidences which leads to reveal the secret behind the variety
of Al-Fasela, guided by what the context may reveal, and what is the purpose
of the Surat, and what is written in the books of interpreters and scholars.
The study concluded the following:
First, the miracle of Quran revealed in its multiple shades and
differentiated faces in Al-Fasela, in which the graphic and semantics
miracles of Quran has emerged, and phonetics miracles and the
psychological miracle effect in Al-Fasela as well.
Second, the explanations lanes diverse in showing the wisdom behind the
differentiation of commas of the verses who share the same introduction,
which included considering the context, and settle for what was mentioned
before or after, and the intention of the Surat, accompanied by the semantic
of the name sometimes, as well as the structure harmony, and the integration
between words of wisdom or collecting two benefits.
Third, the differentiation of Al-Fasela in Quran dominated in the order of
Quran which classified under replacement in similar compose, except some
places were the differences appeared out of contrast between noun and verb,
or out of emphasis, or separation or attach.
The study came with recommendation and most notably: studying the
identical Quran commas ( Al-Fasela) in a thesis in which addresses all of its
aspects.
Keywords: Identical Quran commas, Quran comma (AL-Fasela), graphic
miracle of Quran.
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The issue of late ruling against the verse revelation
(presentation and analysis)
Dr. May Al Hadab

Abstract
This research is interested on the matter description : " Delayed judgment
issue of revelation" discussed by some scholars and witnessed by some
clues, the scope of study, to check the accuracy of these clues of mentioned
issue, indicate the interpreter views and others, and this research aims to
gather the differences between the speech of the scholars at this use, and
indicate the ruling of delay judgment of revelation the verse, and the causes
led to that, study the clues, and I applied the Analytical Inductive Approach,
and the research concluded important outcomes: the weakness of the speech
of the delay of judgment of revelation in limited examples on this issue, and
they were seven examples, and the speech of the revelation of the verse " He
has certainly succeeded who purifies himself" (Al Alaa verse 14) on Fitr
Zakat, is the origin of delay judgment of revelation, and the interpreters took
care for guiding all the circumstances in the meaning of this verse for the
later civil speech, and the origin is the matter of synchronization between
judgment deemed the commissioning judgment.

The important recommendations: take care of the independent studies
of sub-related matters of the sciences of Holy Quran regard the speech of the
scholars and the study included the accurate scientific approach.
Key words: revelation of Quran- judgment- cause of revelation – time of
judgment .

***
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The effect of frequent recitations in the hidden facts
mentioned in the Holy Quran – Applied Study
Dr. Mishaal bin Muslim Al-Qurashi

Abstract
This research deals with (The effect of the diversity of Frequent
readings on the pronouns of the Holy Quran)Applied study.
The researcher wanted from his research to achieve the following
goals:
- Highlighting the effect of frequent readings on the pronouns of the Holy
Quran.
- Detecting the scientific weightings of the conscience based on the
incidence of
frequent reading.
- Exposing the difference of scholars in determining the return of
conscience
based on the incidence of frequent reading.
Research methodology: The researcher proceeded in his research on
descriptive and analytical approach based on applied study.
The researcher concluded the following results:
- Reading has clear effect on conscience superiority.
- The conscience return varies due to the variety of readings.
The pronoun type changes due to the variety of readings.- Reading changes the syntactic site of the pronoun.
- Reading is having a reason for the conscience.
- Reading increases the likelihood of conscience more than a reference.
-The meaning of the verse changes with the change in the return of the
conscience.
The researcher also recommends the following:
- Study the placements of impact of frequent and anomalous readings in
the
pronouns of the Noble Qur’an an inductive study from the beginning of
the Noble
Qur’an to the end. It did not receive adequate attention and study of all
placements.
-Those interested in the science of Interpretation should take care to
know the rules
and regulations which helps to define the reference of the pronoun , it
depend on
that knowing the correct meaning of the verse.
Key words: impact, variety, readings, frequent, pronouns.

***
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The effect of evidence and contexts in interpreting
Quran by Quran:
Dr. Abdullah Saleh Abdullah Al-Khudairi
Associate Professor, Da’wah and Islamic Culture, College of Da’wa “Islamic Call”
and Fundamentals of Religion, Umm Al – Qura University

Abstract
One of the most important topics that should be addressed is that which
has demonstration of the Holy Qur'an , and the extraction of its rulings and
provisions because it is a book that guides to that which is most suitable, and
it is valid for the world and the hereafter. In this context comes a research
entitled: " Impact of collocations and contexts in the interpretation of the
Qur’an in the Qur’an", aiming to explain The status of collocations and
contexts in interpreting the Qur’an in the Qur’an, stating the impact of
collocations and contexts in broadening the meaning and narrowing it in the
interpretation of the Qur’an in the Qur’an, and explaining the
complementarity of collocations and contexts and the impact of that on the
complementarity of connotations and meanings in the interpretation of the
Qur’an in the Qur’an.
The research deals with these goals by looking at the Holy Quran and
indicating their contents through the descriptive deductive approach. The
research concludes a number of results, the most important of which are: the
interpretation of the Qur’an in the Qur’an is a broad field that is not limited
to the verbal and evident collocations. Moreover, collocations and contexts
can be verbal, circumstantial or abstract, there is a difference in their
consideration in this type of interpretation, there is a difference in their
authenticity and adoption, and that collocations and contexts have priority of
interpretation because they affect the identification of connotations, the
disclosure of relationships and links between sentences and structures, the
consistency of speech with its style, contexts and different levels, and it has
an impact in expanding the meanings and connotations of the Holy Qur'an in
many ways and images. They are useful in explaining the complementarity
of meanings and Qur'anic connotations, which are originally from the text of
the Holy Qur’an itself or closely related to it. The mistake that occurs in
explaining the Qur’anic contexts and their interpretations is due to the
adoption of some collocations without others, the distinction between the
parts of speech in one context or in the contexts that are related to it, and to
the sufficiency of speech and the validity of its requirements in Arabic
superficially without taking the purposes, circumstances, status, and contexts
into account.
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The situation of Imam Haji Basha from the Quran
Recitations as described in his interpretation titled
“Complex of Lights in All Secrets – [ مجمع األنوار في جميع
]”األسرار
Dr. Abdo bin Hasan bin Mohamed Al-Faqih
Dr. Badria Abdelhak Abdel-Daim Al QadiAl-Qarni

Abstract
The interpretation of “Majma’a AL-Anwar Fe Jamea AL-Asrar” by Imam
Haji Basha is one of the interpretations that did not take the appropriate
attention; as part of it is still a manuscript, and another part is lost.
Additionally, Haji Basha is one of the authors who took care of the Quranic
readings and devoted a particular awareness to them in their interpretation;
presentation and direction.
This research aims to identify the approach of Imam Haji Basha in
presenting and directing the readings through his interpretation, highlighting
the implications of them, and introducing the efforts of the Turkish
interpreters in their attention to Quranic readings.
To achieve this goal, the research followed the inductive and analytical
approaches, from the beginning of Surah Saba’a to the end of Surah Fussilat,
by studying his method for presenting and directing readings, stating his
opinion on a weighting between readings and criticizing them, as well as
highlighting the effect of different readings on the multiplicity of meanings
in his interpretation.
The most important findings of this research are Imam Haji Basha
exerted his efforts in presenting and argumentations of the Quranic readings,
pursued multiple aspects in giving the evidence, his approach was
distinguished by brevity and abandoning the expansion, and these directives
affected the multiplicity of meanings and their breadth.
This research recommends the importance of finding the missing part of
this interpretation and bringing it to the light by investigating and studying it
to benefit from it, and to enrich the Islamic library.
Key words: Majma’a AL-Anwar, Haji Basha, Quranic readings,
direction
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Introduction of edition (41)
Praise be to Allah, who guided us to the path of happiness and
made the reward for those who did acts in a good faith, the best, and
blessings and peace be upon our Prophet Mohamed, the most eloquent
messenger to the upright mission, and upon his guided family and his
hard-working companions.
Greetings,
It is my pleasure to provide the readers of (Tbeian Magazine) Issue
No. 41, full of scientific researches in Quranic studies of various
multi-purposes topics.
The magazine, by the grace of Allah Almighty, spent a number of
years in the service of the sciences of the Quran. The biography of
vigilance and firmness in order to achieve the goals of the association,
with a view to realizing its goals and mission with full firmness and
determination. The magazine will continue – As Allah's willing - on
this biography that is praised by its readers; Basically, the magazine
praise be to Allah Almighty for having guided its works and
expressing thanks to Allah who helped it, then thanks to its board of
directors, which does a diligent work and a continuous effort to make
its members and fans happy.
As a result of this effort, the issue of the magazine reached this
forty-first issue, and it reveals the treasures of the Holy Quran and
calls for its recitation, applying and following it, and persevering in
this path to good acts. It also is serving the Book of Allah in hardship
and ease throughout those years that astounded thoughts and amazing
minds with their extended giving. Therefore, it continues on its way to
fulfilling the desires of its readers, and it will continue its plan as long
as Allah has provided it with strength, echoing thanks to those
researchers who are racing to provide the magazine with their useful
research.
Indeed, the magazine would not have reached this high level except
by the grace of Allah, who guided and helped it and then by virtue of
the security, safety, prosperity and stability that we live in our country
in addition to the interdependence and cohesion that the people of the
Kingdom enjoy with their wise leadership, which provide to its people
and residents the path of comfort and stability. In addition, the
government opens the houses of science in all its fields, which made
us look forward to more giving and strength in cohesion.
May Allah grant us and all Muslims security and safety and grant
us all success in every acts in good faith.
Allah is the Arbiter of Success
Tbeian Editor-in-Chief Speech
Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Shashri
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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, 2/46.
-

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 journals 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: 5701 Riyadh: 11432
Phone: 2582705, Fax: 2582695
E-mail:

quranmag@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Quranmag
Twitter: https: //twitter.com/quranmag1
Association Address:
B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 –
0546667141
Association website:
www.alquran.org.sa

***
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Technical Specifications of the Research:
-

The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language
typing with size of (18) white for content and bold for titles,
and the size (14) White for footnotes and summary.
The font (Times New Roman) is used for English language
typing with size of (11) white for content and bold for titles,
and the size (10) White for footnotes and summary.
Number of research pages is (50) pages (A4).
Leave an indent at the beginning of each paragraph of no
more than 1 cm.
The space between lines is single.
Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the
right are 3.5cm.
Quranic verses are written in accordance with the EQuran Book at King Fahd Complex for Printing the Holy
Quran with the size of 14 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: 255].

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 (1205 H),
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46.
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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 90%, it is considered
accepted to be published on its condition.
If it gets 60% to 89%, it needs amendment.
If it gets less than 60%, 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
arbitrators 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 90% and
above.
Refused in the event of receiving a 90% 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
Associations 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 searchs date of acceptance and
considerations determined by the editorial staff, such as
research variability into a single issue.
In case of the researchs 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,
researchers 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.

Weaknesses Actual Mark Full Mark
Evaluation Criteria
25
Scientific value of the subject
25
Significance and scientific addition of the
subject
25
Correct research methodology
25
Researchers character and good
treatment of the subject
Total
100

-

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 60%.
Research is governed by a minimum of two arbitrators with
an academic title that equals or higher than the
researchers.
Research is governed according to the following criteria:

Weaknesses

Actual
Mark

Full Mark

Evaluation Criteria

5

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

5
5
5
10
20
15
5
5
5
100
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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 50 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 researchers 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 (200) words including the following elements: (study
title, researchers 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 (6) words.
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