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:  وكفى والصالة على املصطفى وبعداحلمد هللا 
ستوى املاتناول فيها،ًمستويات القرآن دالليا لدى علماء التراث: فهذه رساليت املوسومة بـ

املنهج على الرسالة تعتمد ستوى الصريف واملستوى السياقي حيث املستوى النحوي واملاللفظي و
الطاقة : حماولة سرب أغوار هذا البحث انطالقا من ومقارنة، ولتحليمع االعتماد على الالوصفي

و تدرس داللة األساليب التأويلية الكامنة يف األلفاظ و الرتاكيب العربية الواردة يف اخلطاب القرآين،
يف القرآن الكرمي كل املستويات وربطها باملشكل النص القرآين ذاته، حماوال معرفةيف السياق من

كر اآللية ذالرتاث مع بسط آرائهم املتنوعة واملتباينة أحيانا، ووكيفية دفعه، و نقل أقوال علماء 
ذلك وهم املقصود لآليات املشكلة،لوصول إىل الفللالتحلياملستخدمة من املؤول واملفسر كاملقارن و

اآليات القرآنية الكرمية وكيفية دفع ىل داللة اللفظة املعجمية لفهمإلن يتأتى إال باالحتكام 
.االستشكال

علماء الصرفماء البالغة و اللغة و التفسري واإلعراب، وقد رأى علماء الرتاث خاصة، و علو
العلم من أجل الوصول أن مشكل القرآن هو علم قائم بذاته البد له من استعداد و تسلح ب: عامة

إىل فهم اآلية املشكلة، مع استخدام آلية التأويل للوصول إىل القصد املبتغى و املعىن املراد من اآلية 
... ستشكل على البعض دون البعض اآلخرأن الكثري من اآليات تالسياق نفسهالكرمية، و يف 

اء الرتاتيز علممتاملشكلة، و هلذا وذلك يعود إىل مدى قدرة القارئ للقرآن الكرمي يف فهم اآلية 
اآلية ين تطاملا استوقففّبقدرة علمية فائقة أهلتهم إىل معرفة اآليات املشكلة و دفع االستشكال عنها، 

َأيـهاَيا﴿: يف قوله تعاىل الكرمية  ُّالنَّبيَُّ َاللهَِّاتقِ هذا السؤال فكان يف حسي] 01: األحزاب[﴾...َّ
اتق اهللا و هو سيد املتقني، حىت فتح : -ّصلى اهللا عليه و سلم–ل املعصوم ، كيف يقال للرسواحملري
، ...يا حممد ابق كما أنت على تقواك:مبعىن) هـ606هـ : (قول الرازي- حبمد اهللا- أن قرأتّعلياهللا

.أن اآلية الكرمية كانت مستشكلة لدي، و قد أجلى علماء الرتاث عين ذلكففهمت حينها 
اآلية املشكلة يف القرآن الكرمي؟كيف نعرف: هناالسؤال امللقىو

و السبيل لدفع االستشكال عنها، و ما األثر الذي يرتكه وجود املشكل يف تأويل النص القرآين
شكاالت املتعددة انطالقا من املستويات اللفظية والنحوية ف استطاع العلماء القدامى دفع اإلوكي

؟والصرفية والسياقية 





ب

السؤال امللقى، حاولت البحث عن العالقة بني اللفظ واملعىن إلبراز املضامني و لإلجابة عن 
املستوى انطالقا من–التأويلية و الداللية فيهما، و فهم كنه املعىن املقصود من اآلية املشكلة

صر كح-علماء الرتاث–، للوصول إىل املعىن املراد، و ذكر اآلليات املختلفة اليت استخدمها اللفظي
التأويل مع استخدام الطاقة ة للوصول إىل املعىن املطلوب بآليةاملشكل أوال، مث تفسري األلفاظ القرآني

ق، لدى علمائنا يف دفع اإلشكالرالذهنية، و الدقة العلمية، و الطاقة العقلية إىل جانب ذكائهم اخلا
.عن اآليات الكرمية

لة كان يل هذه اجلوعن صحابته الكرام الربرةبا للقرآن العظيم، و خدمته، و الذود عنه، وحف
قد ارتأيت أن تكون اخلطة احملورية ملضمون مع تأويل و حل مشكل القرآن، ضمن مستويات القرآن و

.خامتة و فهارسسالة موزعة على املقدمة، و مخسة فصول والر
:الفصل األول

، مستخدما معاجم اللغة و قد عرفتها من حيث اللغةاإلشكاالت اللفظية،بـ : كان معنونا
عرفت كل املصطلحات ح الذي استعنت فيه بكتب الفقه والبالغة، والعربية، و من حيث االصطال

...كالظاهر، و النص، و املفسر، و احملكم، واخلفي واملشكل : املتعلقة مبعىن اإلشكاالت اللفظية
له حىت يتسىن لنا معرفة مع البحث عن االستدالل ملشكل القرآن الكرمي، الذي البد من بسط 

املباحث األخرى، و توصلت إىل أن املشكل يدخل أحيانا يف املتشابه، و بعض العلماء من يعتربه 
.جسما واحدا

سواء و أن املشكل مصطلح عام، يشمل كل إشكال يطرأ على آية من اآليات يف كتاب اهللا
.عراب أم يف القراءاتكان يف اللفظ أم يف املعىن أم يف اإل

االصطالح، مع ذكر أنواعها و ما يتعلق من حيث اللغة، وةتناولت فيه احلقيق:المبحث األول
َيا﴿: ، و هو قوله تعاىلةباحلقيقة يف القرآن الكرمي، و أقوال علماء الرتاث يف اآلية املتعلقة باحلقيق

َأيـها ُّالنَّبيَُّ َاللهَِّاتقِ ].01: األحزاب[﴾...َّ
از يف فك:المبحث الثانيو از، حيث عرفته من حيث اللغة و االصطالح، و ما يتعلق با ان ا

ُوالسارق﴿: القرآن الكرمي وبسط أقوال العلماء يف قوله تعاىل ِ َّ ُوالسارقةَ َِ َّ َُفاقطعواَ ْ َ
َأيديـهما ُ َْ ِ .نقلت آراء الرازي و أقوال أيب بكر بن العريب األندلسي] 37: املائدة[﴾...َ





ت

: تها لغة و اصطالحا، مع ذكر آراء علماء البالغةفكانت االستعارة، حيث عر:المبحث الثالثف
كاجلرجاين عبد القاهر، و ابن األثري، و ابن قتيبة، و أبو هالل العسكري، مع ذكر أقسامها، منها 

آية اد من القرآن الكرمي بمث االستشه...االستعارة بالكناية و االستعارة التبعية، و االستعارة التصرحيية 
وي على استعارة مع ذكر أقوال العلماء يف مقصدية اآلية الكرمية و دفع اإلشكال عنها و مشكلة حت

.حلها
: و يشمل على أربعة مباحثاإلشكاالت النحوية،: الموسوم بـ: الفصل الثانيو

أخري أن التقدمي والت: تناولت فيه التقدمي و التأخري، و كان جممل ما تكلمت عنه هو:المبحث األول
ىل املخاطبني، إيف نقل املعاين، يف ألفاظها لغرضه بالغي يكسب الكالم مجاال و تأثريا، و هو السبي

كما هي مرتبة يف ذهن املتكلم، مث تطرقت إىل وجود التقدمي و التأخري يف القرآن الكرمي وعالقته 
َإياك﴿: باإلشكاالت النحوية، فقوله تعاىل ُنستعينَِّ ِ َ ْ ، قدم الضمري املنفصل ]05:الفاحتة[﴾...َ

ُنستعين"على العامل " إياك"لألمهية، و تقدمي املعمول  ِ َ ْ فائدته االختصاص فهو مشكل دفعه " َ
.علماء الرتاث و استجلوا غموضه لدى قارئ القرآن و الباحث يف مضامينه

كمنظور تناولت فيه احلذف من حيث اللغة، مستعينا مبعاجم العربية كابن : المبحث الثانيو
تعريف للحذف من حيث بأقوال ابن جين، معوالصحاح للرازي، و من حيث االصطالح مستشهدا 

شارة إىل حذف القرآين مع اإلاللغة واالصطالح، واحلذف يف القرآن الكرمي، السيما يف القصص 
.املضاف واستبداله باملضاف إليه

ملدونات علماء -خالل قراءيتمن–مع التفصيل يف كل جزئية من جزئيات البحث، و تبني يل 
أن احلذف يف القرآن الكرمي هو من أجل مالئمة اللفظ للمعىن و خدمة للمعىن يف قالب الرتاث
.مجيل

َِواسأل﴿:حملتوية على احلذف يف قوله تعاىلشكلة استبسطت أقوال العلماء يف اآلية املوقد  ْ َ
ََالقرية ْ جاين مث حذف اخلرب يف قوله عبد القاهر اجلر، كالزخمشري، و ابن قتيبة و]81: يوسف[﴾...َْ
ٌوحرام﴿:تعاىل َ َ َعلىَ ٍَقـريةَ ْ َأهلكناهاَ َ ْ َ ْ ْأنـهمَ ُ َيـرجعونَالََّ ُ ِ ْ ].95:األنبياء[﴾َ





ث

:المبحث الثالث
العروس جتطرقت فيه إىل تعريفات االلتفات من حيث اللغة عند علماء املعاجم كتا: االلتفات

آبادي، و لسان العرب البن منظور، مث االلتفات ط لفريوزيموس احملمن جواهر القاموس، و القا
...، مع ذكر أنواعه كالتقريع و التوبيخ اصطالحا و الذي ال خيتلف عن املعىن اللغوي

وقد تطرقت إىل أقوال البالغيني  يف اإللتفات مع ذكر شواهد قرآنية وذكر بعض النماذج من 
.ث يف تأويل اآليات املستشكلةأقوال علماء الرتا؛ القرآن الكرمي

ّمث تطرقت إىل ما يتعلق باإلشكاالت النحوية و االلتفات يف القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل ّ :
ِالذي﴿ َجعلَّ َ ُلكمَ ُ َاألرضَ ْ َ َوسلكاَداَهِمْ َ َ ْلكمَ ُ َفيهاَ ًُسبالِ َوأنـزلُ َ َمنََْ ِالسماءِ َ ًماءَّ َفأخرجناَ ْ َ ْ ًأزواجاِِبهََ َ ْ َ
ْمن ٍنـباتِ َّشتىََ ّ، و نقل أقوال علماء الرتاث مع حلهم للمشكل يف اآلية الكرمية، و حل ]53: طه[﴾َ

ا هللا لهل هي هللا تعاىل، أم "أخرجنا"اإلشكال يف لفظة  تعاىل سيدنا موسى عليه السالم، والنتيجة أ
احلاكي هو على لسان موسى عليه السالم، فالكالم كله حمكي عن واحد هو موسى عليه السالم و

.اهللا
:المبحث الرابع
تطرقت فيه إىل ضريب حروف )حروف الجر وحروف العطف(حروف المعاني :املوسوم بـ

ن بنية الكلمة، و حرف املعىن ما كان له كاحروف مبىن، و حروف معىن، فاملبىن ما : املعاين و مها
.معىن

مع االستشهاد ...ابن هشامأمثال السرخسي، و : و ذكر تعاريف العلماء يف حروف املعاين
ْوإن﴿: شكلة هلا عالقة حبروف املعاين يف قوله تعاىلستمن القرآن الكرمي يف آية م ْخفتمَِ ُ ْ ُتـقسطواََّأالِ ِ ْ ُ

َاليتامىِفي ُفانكحواََْ ِ ْ َطابَماَ ْلكمَ ُ َمنَ ِالنساءِ َ َمثـنىِّ ْ َوثالثَ َُ َورباعَ َُ ].03: النساء[﴾...َ
ع اإلشكال عن اآلية كالزخمشري الذي فسر اآلية انطالقا من دفماء يف و قد بسطت أقوال العل

.مبعىن أو التخيريية" الواو"لباب أم ا





ج

:و يشتمل على ثالثة مباحثاإلشكاالت الصرفية،:املوسوم بـ: الفصل الثالث
):الحركات(األصوات : المبحث األول

ألغلب بتغري احلركة اإلعرابية، تتعلق يف افاألصوات و احلركات هلما عالقة بالقراءات، و القراءة
.أن الرتجيح يف القراءة أساسه الرواية و السندو

.اهيكمن يف زيادة املعىن و األحكام و تنوع-ءعلماالكما قال –و فائدة التنوع يف القراءة 
َعبادكَِّإال﴿: مع ذكر االستشهاد من القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل َ َ ُمنـهمِ ُ ْ ِ

ْالمخ ُ َلصينْ ِ ].39: احلجر[﴾َ
و عرض أقوال الزخمشري و الرازي، مع اختالف املعىن يف كل قراءة ففتحها معناها أن اهللا 

م الذيلأخ م هللا و املقصود هنانصهم باهلداية و أما الكسر أ املؤمنون : أخلصوا دينهم و عباد
.وآيات أخرى مستشكلة يف البحث أيضا

حيث عرفت الصيغ لغة مع ذكر أقوال العلماء، و أمثلة توضيحية ل،صيغ األفعا:أما المبحث الثاني
ْتطعََوال...﴿: يف قوله تعاىل" أفعل: "من القرآن الكرمي على صيغة ِ ْمنُ َْأغفلناَ َ ْ . ]28: الكهف[﴾...َ

د فمصدر الغفلة أن جعله اهللا من الغافلني، و املقصو" أغفلنا: "و أقوال علماء الرتاث يف قوله تعاىل
.بعيد عن ذكر اهللا، و أقوال ابن القيم اجلوزية يف اآلية املشكلة وحلهابال

، و اختيار الفعل، كاختيار صيغة املاضي، و اختيار صيغة املضارع، ويف "فاعل"مع ذكر صيغة 
ُالله﴿: قوله تعاىل  ُيستـهزئَّ ِ ْ َ ْ ْبهمَ ، فكيف يسند فعل االستهزاء إىل اهللا؟ جييب ]15: البقرة[﴾...ِِ

م انتقاما للمؤمنني: شريالزخم .أن اهللا هو الذي يتوىل االستهزاء 
َزين﴿: و اختيار صيغة املبين للمجهول يف قوله ِللنَّاسُِّ ُّحبِ ِالشهواتُ َ َ آل [﴾...َّ

].14:عمران
.إشكاهلاتأويلمع ذكر أقوال العلماء يف 

صيغ المشتقات: الثالثالمبحث 
ْحجتـهم...﴿:ل يف قوله تعاىلالفاعل مكان اسم املفعوكاستعمال اسم  ُ ُ َّ ُ

ٌداحضة َ ِ داحضة مكان لمع ذكر أقوال علماء الرتاث كالشريف الرضي و شرحه ].16: الشورى[﴾...َ





ح

: و اختيار الصفة املشبهة يف قوله تعاىل ... الضعف و اهلوان و الضعة من نفسها أمدحوضة، و بد
ُفكذبوه﴿ ُ َّ َ ُفأنجيـناهَ َ ْ َ َوالذينََْ َِ ُمعهَّ َ ِالفلكِفيَ ْ َوأغرقـناُْ ْ َ ْ َالذينََ ِ ُكذبواَّ َّ َِبآياتناَ َ ْإنـهمَِ ُ ُكانواَِّ ًقـوماَ ْ َ

َعمين ِ و االستشكال بني عمني و العامي يف قراءة أخرى، فالعمي، حدث طارئ، ].64: األعراف[﴾َ
.و العامي يعين االستمرارية على الشيء و الثبوت عليه

من تعريف السياق: لسياقية، ويشتمل على ثالثة مباحثاتباإلشكاالاملوسوم : فالفصل الرابع 
السياق العاطفي والسياق ، وياق كسياق املوقف والسياق اللغوينواع السأحيث اللغة و االصطالح و

، وملا هلما ق املوقف ملا هلما من صلة برسالتناالثقايف وقد اكتفينا يف دراستنا على السياق اللغوي وسيا
الثقايف فهما متضمنان يف ي والعاطف: ما النوعان اآلخران ومهاى يف دفع اإلشكال، أأيضا من أمهية كرب
ن مستوى السياق هو الذي حيدد داللة الكلمة وقف، وعرفنا يف هذا املبحث على أاللغوي وسياق امل

املعجمية لتفرز لنا دالالت ومعان على وجه الدقة وبواسطته تتجاوز كلمات اللغة حدودها الداللية و
ازية ونوجديدة، على اختالف أ ها االجيائية وغرياعها كا

املستوى السياقي هو السياق يف القرآن الكرمي ،وقد تناولت يف هذا البحث : ما المبحث الثانيأ
رآن قوأنواع املتشابه اللفظي يف اليف توجيه املتشابه اللفظي وأثرها، وداللة السياق فاظ املشرتكةلواأل

تتعدد فيه األنظار وتكثر فيه االحتماالت، فتتشاكل على املتلقي فهومات اآليات ، فهو الذيالكرمي
.تشكلة ساآليات امليف دفع القرآنية مع ذكر أقوال العلماء 

املبحث اآليات املشكلة يف القرآن الكرمي، ففي هذا تأويلثر السياق يف أ:ثم المبحث الثالث
قوال ، مستشكلة، ورصفت أرمياذج من القرآن الك، حيث اخرتت منركزت على اجلانب التطبيقي

معلماء الرتاث  ويل أي هو احملدد الرئيسي يف تلآليات املستشكلة فكان املستوى السياقوتأويال
على فعلىوتأويله، شكال ودفعه، وكيف استطاع العلماء القدامى إجالء اإليات الكرمية املشكلةاآل

ُذق إنك أنت العزيز الكريم﴿:ىل ال احلصر ، قوله تعا-سبيل املثال ِ َِ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َِّ ْ فظاهر ،]49:الدخان [﴾ُ
املقصود أنعلى ية الكرمية وال السياق ملا جتلى لنا معىن اآليب جهل وباطنها ذم له، ولية مدح ألاآل

.وهو الذليل احلقري 
الفقهيةلحات باملصطحكام الشرعية وعالقتها موسوم باملقصدية يف األ: ما الفصل الخامسوأ

،، املقيدالعام، اخلاص، املطلق: ولليشمل على مبحثني، املبحث األكاخلاص والعام واملطلق واملقيد 





خ

مل واملبني حيث عرفت العام واخلاص واملطلق واملقيد من حيث اللغة .وأما املبحث الثاين املفسر وا
َال ﴿:قول اهللا تعاىل: العام مثال،يفصولاآليات املستشكلة لدى علماء األوتأويالتواالصطالح  

ِيستوي أصحاب النَّار وأصحاب الجنَّة  َ َ َْ َ َُ ُْ َْ ِ ِ َ ْ قد ذهب مجهور الشافعية وطوائف ف،]20:احلشر[﴾َ
ليس بعام، وقد بسطت نه أوذهب احلنفية واملعتزلة على نه يقتضي العموم،أىل إصوليني الفقهاء األ
مل واملبني، : ه العلماء، وكذا يف املبحث الثاينمجع عليأقواهلم وأخذت بالتأويل الذي أ املفسر وا

وعالقتها صطالح،كلهما مصطلحات مرتبطة مبقصدية الكالم الشرعية، عرفتها من حيث اللغة واإل
قوال العلماء يف تأويلها بالقرآن الكرمي مع ذكر أ

علماء الرتاث نات ملدوالقراءةفتضمنت النتائج اليت توصلنا إليها من خالل : أما الخاتمة
بعض هذه... الرسالة تعاجل مشكل القرآن وعالقته باملستويات املختلفةهذهأن األجالء، من بني 

ضوع، فوصف ، كونه أقرب املناهج لطبيعة املوت املنهج الوصفيقد اعتمدو.الثمرات من هذه الرسالة
ا أمثال مدونة ابن األنباري عمقارنتها مع املدونات بعضها ببعض، اليت استللظاهرة، مث حتليلها و نت 

وأحكام القرآن البن العريب، والتفسري الكشاف للزخمشريالبيان يف غريب إعراب القرآن، و:يف كتابه
فتح الرمحن أليب زكريا الكبري للرازي، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، واملوافقات للشاطيب، و

وأسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاينكشي، ودالئل اإلعجاز ، و الربهان يف علوم القرآن للزراألنصاري
سكايف، والربهان الكاشف البن الزملكاين وتفسري املنار حملمد رشيد رضا، وكشف ودرة التنزيل لإل

املعاين يف املتشابه املثاين البن مجاعة وكتب للمحدثني كبوادر احلركة  اللسانية االوىل عند العرب 
والكفاءة القراءية عند علماء  الرتاث لألستاذ الدكتور عرايب ،عبد اجلليل مرتاضالدكتور لألستاذ

ومعاجم العرب البن منظور، و تاج العروس للزبيدين، باإلضافة إىل املعاجم اللغوية كلساأمحد
وغريها من ... مقاييس اللغة البن فارس، و معجم األعالم للزركلي، والتعريفات للشريف اجلرجاين 

م من أجل استيفاء البحث و نضجهكتب .احملدثني لالستعانة 
و يف األخري، أرجو أن أكون قد سامهت برساليت املتواضعة يف حقل الدراسات القرآنية 

واضع لبنة بناء ال معول هدم، خدمة للكتاب اخلالد تالعظيمة، و أن تكون رساليت وهذا اجلهد امل
.من خلفهالذي ال يأتيه الباطل من بني يديه و ال

، خمافة الزلل و اخلطأ مع ذلك عزائي العظيمُّأعب من هذا الكنزوأناوكم أشفقت على نفسي
واهللا أسأل ... رجوت أن يكون يف ميزان حسنايت-جل و عال–و أملي أين حمب لكتاب اهللا الوحيد 





د

ال أنسى أبدا كل حمب لكتاب اهللا على خدمته، و إبراز ذخائره و درره العجيبة، كما أينأن يعني
نسى االستاذ أكما ال-عبد اجلليل مرتاض: الدكتور املشرف–أستاذي الكرمي -حييت-ومهما 

، والشكر بالنصائح والتوجيهات املفيدةيناساعدا اهللا عين كل خري، اللذانجزامهالدكتور عرايب أمحد 
.دين ولو بكلمة طيبة الدكتور عباس حممد و الدكتور حممد بلحسني وكل من ساعلألستاذموصول 

. ن جيعله يف ميزان احلسناتويف األخري أسال اهللا تعاىل أن يتقبل مين هذا العمل وأ
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1 .

من قدميا و حديثا، و" م مشكل القرآنمفهو"تعرض علماء اللغة، و علوم القرآن إىل عرض 
:التعريفات
 

)هـ328ت (ابن األنباري ، جاء يف تعريف )ش، ك، ل(مأخوذ من مادة " مشكل"
.)1(»قد اختلط بغريه: ّقد أشكل علي األمر، معناه: قوله«: للمشكل كاآليت

حرف «: قوله) هـ250ت (عن أيب حامت السجستاين ) هـ370ت (األزهري و قد نقل 
.)2(»مشتبه ملتبس: مشكل

، حرف ...أشكل األمر، التبس«: قوله) هـ711ت (البن منظور و جاء يف لسان العرب 
قد تشاكل الشيئان، و شاكل كل واحد منهما «: ، و قال أيضا)3(»سمشتبه ملتب: مشكل
.)4(»صاحبه

أمثاله : كمحسن، الداخل يف أشكاله، أي: و املشكل«: )هـ1205ت(الزبيدي و قال 
.)5(»وأشباهه

اسم فاعل من أشكل، فاسم الفاعل من غري : املشكل«: بقولهللحمالويو جند تعريفا 
.)6(»ه بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة، و كسر ما قبل اآلخرالثالثي يأيت على وزن مضارع

هـ،1412، 1، ط2عبد السالم هارون، املؤسسة الرسالة، ج: ابن األنباري، الزاهر يف معاين كلمات الناس، حتقيق-1
.151:ص

ذيب -2 ش، [عبد السالم هارون، املؤسسة املصرية العامة للتأليف و األنباء والنشر، مادة: اللغة، حتقيقأبو منصور األزهري، 
. 25: ، ص10، ج]ك، ل

.2311-2310: ، ص4، دار املعارف، مصر، ج]ش، ك، ل[ابن منظور، لسان العرب، مادة -3
م، 1990/هـ1410، 01: ، ط11: لبنان، ج-، دار صادر، بريوت]ش، ك، ل[ابن منظور، لسان العرب، مادة -4

.356:ص
، 14: هـ، ج1414لبنان، -علي شريي، دار الفكر، بريوت: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق-5

.381:ص
.97: هـ، ص1411، 01: يوسف بدوي، دار ابن كثري، ط: احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، ضبط و تعليق-6
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.، فإن معظم بابه املماثلة عند علمائنا الذين ذكرناهم"الكاف و الالمالشني و"وأصل الكلمة 
ُُّالذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم َهو﴿: يف تفسري قوله تعاىلو ْ ََّ ُ ٌ ٌَ َ ْ ُْ ََ ُ َْ ِ َ ِ َِ َ َ َ َ ْ َّ

َِالكتا ٌب وأخر متشابهاتْ ََِ َُ ُ َ َُ ني عجز اإلنسان عن التمييز )1(﴾...ِ ، فإنه ملا كان من شأن املتشا
)2(بينهما، مسي كل ما ال يهتدي اإلنسان إليه باملتشابه، و ذلك إلطالق السبب على املسبب

ه: مسي بذلك ألنه أشكل، أي: ونظريه املشكل« .)3(»...دخل يف شكل غريه فأشبهه و شا
:مجعت التعاريف أن املعىن اللغوي ملشكل يدور حولو أ

.)4(املماثلة، و االشتباه، و االختالط، و االلتباس
 

تباينت تعريفات العلماء، فبعض العلوم تشرتك يف حبث «يف التعريف االصطالحي للمشكل 
ن األلفاظ الواردة يف الكتاب املشكل، فعلماء األصول، و من بينهم احلنفية على سبيل املثال يقسمو

: و السنة إىل قسمني
.واضح الداللة.1
.ّمبهم أو خفي الداللة.2

:فواضح الداللة عند علماء األصول يقسمونه إىل أربعة أقسام
.الظاهر.1
.النص.2
.املفسر.3
.)5(»احملكم.4

.07: سورة آل عمران-1
.102:م، ص1981/هـ1401، 03: السيد أمحد صقر، املكتبة العلمية، ط: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، حتقيق: ينظر-2
.102: املصدر نفسه، ص-3
.46: هـ، ص1426، 01: محد املنصور، مشكل القرآن الكرمي، دار ابن اجلوزي، ط: ينظر-4
.47: لكرمي، صعبد اهللا بن محد املنصور، مشكل القرآن ا-5
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يقسمون مبهم «كما )1()هـ843ت(الجرجاني الشريف و قد عرف هذه املصطلحات 
:ربعة أقسامالداللة إىل أ

.ّاخلفي.1
.املشكل.2
مل.3 .ا
.)2(»املتشابه.4

: )3(و قد عرف هذه املصطلحات الشريف اجلرجاين، بقوله

: هو اسم كالم ظاهر املراد منه للسامع بنفس الصيغة، و يكون حمتمال للتأويل و التخصيص، كقوله تعاىل: الظاهر- 1
ْ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ ُ َ َ َ َ ُ ِ ْ : سنة-لبنان- ،  التعريفات، اجلرجاين الشريف، دار الكتب العلمية، بريوت]03: النساء[َ

.143: م، ص1995/هـ1416
أحسنوا إىل فالن يفرح : ما ازداد وضوحا على الظاهر ملعىن املتكلم، و هو سوق الكالم ألجل ذلك املعىن، فإذا قيل:صالن

.182: بفرحي و يغتم بغمي، كان نصا يف بيان حمبته، اجلرجاين الشريف، ص
أويل فمفسر، اجلرجاين الشريف، لتإن اللفظ إذا ظهر منه املراد، فإن مل حيتمل النسخ فهو حمكم، و إن مل حيتمل ا:المفسر

.154:ص
متقن : بناء حمكم، أي: ما أحكم املراد به عن التبديل و التغيري، أي التخصيص و التأويل و النسخ، مأخوذ من قوهلم:المحكم

ه املراد و مل مأمون االنتقاض،  و النصوص الدالة على ذات اهللا تعاىل وصفاته، ألن ذلك ال حيتمل النسخ، فإن اللفظ إذا ظهر من
ً﴿وقضى ربك َأال تـعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا: حيتمل النسخ فهو حمكم، قال تعاىل ََ ْ ِْ ِ ِِ َ ُِ َْ ِ ََّ َُ َّ ُُّْ ّ َ َ َ ، الشريف ]23: سورة اإلسراء[﴾...َ

.152: اجلرجاين، التعريفات، ص
.48: املنصور، مشكل القرآن، ص-2
ا هو ما استرت معناه بذاته: الخفي-3 أو ألمر آخر فتوقف فهم املراد منه على غريه على سبيل االستتار، كآية السرقة، فإ

َ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أَيديـهما: ظاهرة، فيمن أخذ مال الغري على سبيل االستتار خفية، قال تعاىل  َ َُ َُ ِ ْ َ ْ َ َُ ِ َِّ ُ : سورة املائدة[﴾...َّ
.75: ، الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص]38

صار ذا شكل، كما يقال أحرم، إذا : أشكل، أي: هو الداخل يف إشكاله، أي يف أمثاله و أشباهه، مأخوذ يف قوهلم:المشكل
ٍ﴿قـوارير من فضة : دخل يف احلرم، و صار ذا حرمة، مثل قوله تعاىل َِّ ِ ْ َ ِ َ ، أنه أشكل يف أوان اجلنة الستحالة ]16: اإلنسان[﴾...َ

و اإلشكال هي الفضة و الزجاج، إذ القارورة تستعار للصفاء، و الفضة للبياض، الشريف اجلرجاين، اختاذ القارورة من الفضة،
.161: التعريفات، ص

مل، سواء كان ذلك لتزاحم املعاين املتساوية : المجمل هو ما خفي املراد منه، حبيث ال يدرك بنفس اللفظ إال ببيان من ا
كاهللوع، أو النتقاله من معناه الظاهر إىل ما هو غري معلوم، فرتجع إىل االستفسار، مث : األقدام، كاملشرتك، أو لغرابة اللفظ
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.)1(»املتكلمون املشكل نوعا مستقال، و إمنا يدخل عندهم يف املتشابه«بينما مل يعترب 
هو «: حيث يقول، )3(»ممن تبع مسلك احلنفية«و هو )هـ344ت ()2(الشاشي فقد عرفها 

ما ازداد خفاء على اخلفي، كأنه بعد ما خفي على السامع حقيقة، دخل يف أشكاله و أمثاله، حىت 
.)4(»ّال ينال املراد، إال بالطلب، مث بالتأمل حىت يتميز عن أمثاله

هو الذي أشكل على السامع طريق الوصول إىل «:بقوله)هـ430ت ()5(الدبوسيبينما عرفه 
. )6(»ي وضعه له واضع اللغة، أو أراده املستعرياملعىن الذ

هو املشكل الذي حيتاج يف فهم : و معىن التشابه«: بقوله،)7()هـ474ت (الباجي ّو عرفها 
.)8(»ّاملراد به إىل تفكر و تأمل

ُُالذين يأكلون الربا ال يـقومون إال كما يـقوم الذي يـتخبطه ﴿: الطلب، مث التأمل، كالصالة، و الزكاة، و الربا، قال تعاىل َُّ َ ََ َ ُ َ َ َِ َِّ َُّ ُ َ ُ َ َُ ََِّ َ َِّ ْ
ِّالشيطان من اْلمس َ َ ِ ُ َ ْ .151: ، الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص]274: سورة البقرة[﴾...َّ

، ]01: مرمي[﴿كهيعص﴾: هو ما خفي بنفس اللفظ، و ال يرجى دركه أصال، كاملقطعات يف أوائل السور، قال تعاىل: المتشابه
.146: الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص

.48: املنصور، مشكل القرآن، ص-1
دار الكتاب " تاريخ بغداد"ترمجته يف ) هـ344(حممد بن إسحاق الشاشي، أبو علي، أصويل فقيه، تويف سنة أمحد بن: هو-2

.04/392: ، ج)ط.د(، )ت.د(العلمي، بريوت 
.49: محد املنصور، مشكل القرآن، ص-3
م،  1998/هـ1428: ، السنة01: رفيق العجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند املسلمني، مكتبة لبنان، ط-4

.128:ص
، "معجم املؤلفني"، ترمجته يف )هـ430(عبد اهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري احلنفي، فقيه أصويل، تويف سنة : هو-5

.256: ، ص02: هـ، ج1414، 01: مكتب التحقيق يف مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: عمر كحالة، اعتىن به
.253: ، ص01: هـ، ج1404، 03: فقه اإلسالمي، املكتب اإلسالمي، طحممد صاحل، تفسري النصوص يف ال-6
، "سري أعالم النبالء"هـ، ترمجته يف 474: أحد األعالم يف احلديث و الفقه و األصول، تويف: هو سليمان بن خلف القرطيب-7

.18/537: جهـ، 1406، 04: مجاعة من احملققني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: مشس الدين الذهيب، حتقيق
يد تركي، دار املغرب اإلسالمي، ط: الباجي، أحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق- 8 ، 01: هـ، ج1415، 02: عبد ا

.176: ص
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هو اسم ملا يشتبه املراد منه بدخوله «:بقوله)هـ490ت ()1(السرخسيّيعرفه نفسه يف السياقو
.)2(»ه على وجه ال يعرف املراد، إال بدليل يتميز به من بني سائر األشكاليف أشكال

و قد «يدخل يف املتشابه، ) عند البعض منهم"(املشكل"عليه فقد خلص علماء الرتاث أن و
رضي اهللا –و هلذا كان السلف [«: ، فيقول)3(»إىل قدم هذا االجتاه) هـ728ت (ابن تيمية أشار 
ا: على بعض الناس حىت فهم منه غري املراديسمون  ما أشكل -عنهم .)4(»]متشا

حينما " الباجي: "مياثل)هـ790ت (الشاطبي بقي أن نشري إىل تعريف املشكل عند  
.)5(»ما أشكل معناه، و مل يبني مغزاه: ومعىن التشابه«:قال

ه، فعلماء من زاويت" مشكل القرآن"بالتايل فإن كال من علماء األصول، و املتكلمني يريان و
.و املتشابه سيان" املشكل"األصول يرونه علما قائما بذاته، بينما يرى املتكلمون 

2 .

عام، يشمل كل إشكال يطرأ " املشكل"يرى علماء التفسري، و علماء القرآن أن مصطلح 
اللفظ أم يف املعىن، أم يف اإلعراب، أم يف سواء كان يف -على آية من آيات كتاب اهللا جل و عال

ّو ال قال قط من سلف األمة وال من «): هـ728ت ()6(ابن تيميةففي هذا السياق يقول -القراءات
-ّصلى اهللا عليه وسلم-األئمة املتبوعني، إن يف القرآن آيات ال يعلم معناها، و ال يفهمها رسول اهللا

ترمجته يف ) هـ490(متكلم، فقيه، أصويل، مناظر، تويف سنة : حممد بن أمحد بن أيب بكر السرخسي، مشس األئمة: هو-1
: عب الفتاح احللو، مؤسسة الرسالة و دار اهلجرة للطباعة، ط: طبقات احلنفية، عبد القادر القرشي، حتقيقيف " اجلواهر املضيئة"

..78: ، ص03: هـ، ج1413، 02
.168: ، ص01: أبو الوفاء األفغاين، دار الكتب العلمية، بريوت، ج: السرخسي، أصول السرخسي، حتقيق-2
.49: املنصور، مشكل القرآن، ص-3
.495: من املخطوط، جامعة امللك سعود، قسم املخطوطات، ص02: ابن تيمية، نقض أساس التقديس، ج-4
: هـ، ثانيا، حتقيق1412، 01: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن عفان، السعودية، ط: حتقيق: الشاطيب، االعتصام، أوال-5

.736: ، ص02: هـ، ج1421، 01: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، البحرين، ط
تهد، كان رمحه : هو-6 تقي  الدين، أبو العباس، شيخ اإلسالم، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين احلنبلي، اإلمام ا

ين، اجلزء ، ابن حجر العسقال"الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة"ترمجته يف ) هـ728(اهللا آية يف مجع العلوم و الفنون، تويف سنة 
.142: الثامن، ص
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م، و إمنا قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، و هذا ال ريب و ال أهل العلم، و اإلميان مجيعه
.)1(»فيه

أدرك أن أهل العلم يفهمون آيات اهللا تعاىل و يعلمون كنهها، فما - رمحه اهللا- فابن تيمية 
الذي كان مصحفا قرآنيا يرتجم آيات اهللا واقعا -ّصلى اهللا عليه و سلم-بالك بالرسول الكرمي

لبعض قد ال يفهم معىن آية من آيات اهللا و هذا من املسلمات، و مما ينبغي ملموسا، مع ذلك أن ا
أن اإلشكال  ال يكون يف أصل اآليات، و إمنا هو متعلق بفهم القارئ هلذه اآليات، فهو «: معرفته 

.)2(»أمر نسيب، فعلى هذا ال مانع من وجود املشكل يف القرآن الكرمي
3 

ورد وصف القرآن الكرمي بأنه حمكم، و متسق، فهو احلق، و أخباره صدق، ال يأتيه الباطل 
صالح يف الدارين، نور يف الدنيا هو الوحي العظيم، أوامره بشرى وخري و هداية ومن بني يديه،

: قال تعاىلونعمة يف اآلخرة، و نواهيه تعود على اإلنسان بالضرر إن هو خالف، فهذا إحكامه،
ُكتاب أحكمت آياته...﴿ َُ ََ ْ َ ِ ِْ ُ : ، وورد أيضا يف وصف القرآن العظيم بأنه متشابه لقوله تعاىل)3(﴾...ٌ
ًِكتابا متشابها...﴿ َ َ َُ ً مبعىن أنه متشابه يف احلسن و الصدق واهلدى و احلق، و هذا التشابه «، )4(﴾...ِ

ُولو كان من عند غير الله لوجدوا ...﴿: ىل، يف قوله تعا)5(»املثبت هو ضد االختالف املنهي عنه َ ََْ َِ َِّ ِ َْ ْ ِ ِْ َ َ َ
ًفيه اختالفا كثيرا ِ َِ ً َ ْ ِ ،فوصف القرآن العظيم من علماء الرتاث بأنه حمكم، و وصف بأنه متشابه )6(﴾ِ

.أن يكون فيه اختالفا، ألنه املنهج الرباين القومي-جل و عال–ونفوا عن كالم اهللا 
َهو ﴿: ، يف قوله تعاىل)7(»آن ما هو حمكم، و منه ما هو متشابهو ورد أيضا أن من القر«و ُ

ِالذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في  ِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ ََّّ َََ ٌ َ ٌ ٌَ َ َ ُ َُ ُ َُ َ َُ ْ ُ ْ َِ ُّ َّ ُ ْ َْ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ

: هـ، ج1416جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، : عبد الرمحن بن قاسم، طبع: ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مجع-1
.285: ، ص13

.81: املنصور، مشكل القرآن الكرمي، ص-2
.01: هود-3
.23: الزمر-4
.82-81: املنصور، مشكل القرآن، ص-5
.82: لنساءا-6
.82: املنصور، مشكل القرآن، ص-7
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َقـلوبهم زيغ فـيتبعون ما تشابه منه ابتغ ِْْ ُْ َِ َ ََ َ َ ُ ِ ََِّ َ ٌ َ ْ ِ ُ َاء الفتـنة وابتغاء تأويله وما يـعلم تأويله إال الله والراسخون ُ ُ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ُ َّْ َِّ َ َِ ِْ َْ َُ َ َ ِ َ ََ ِْ َ ْ ْ
ِفي العلم يـقولون آمنَّا به كل من عند ربـنا وما يذكر إال أولو األلباب َ ْْ ُ َْ ْ ُ َُِّ َُّ َّ َ َ َ ََ ََِّ ِ ِ ِْ ِ ِ ٌّ ُ ُِ َ َ ِ ْ ِ﴾)1(.

ابن ابه يف القرآن الكرمي وبني املشكل، يقول من ربط بني املتشالعلماء و هلذا فالكثري من 
ّمث قد يقال لكل ما غمض و دق، متشابه، و إن مل تقع احلرية فيه من جهة «:)هـ276ت(قتيبة 

متشابه، و ليس الشك فيها : الشبه بغريه، أال ترى أنه قد قيل للحروف املقطعة يف أوائل السور
.)2(»اوالوقوف عندها ملشاكلتها غريها و التباسها 

ّفعلماء الرتاث يرون أن املتشابه مشكل و مسي باملشكل ألنه أشكل، أي دخل يف شكل غريه 
.)3(فأشبهه و شاكله

معناه ة املشتبه احملتمل الذي حيتاج يف معرف: يرى أن املتشابه هو)هـ458ت ()4(فـأبو يعلى
-أبو يعلى–فهو . )5(ه و تبينهإىل التأمل و التدبر و إعمال الفكر، و القرائن هي اليت تزيل إشكال

يرى مع غريه من العلماء أن املتشابه حيتاج ملعرفته من استخدام القرائن إلزالة اإلشكال، ألنه حيثما 
، أما أمساء اهللا و صفاته سبحانه فال يصح إدخاهلا يف املشكل أو )6(وجد املتشابه وجد اإلشكال معه

.)7(ت من املتشابه أو املشكل باعتبار النظر إىل املعىناملتشابه، إال إذا اعتربت الكيفية، إذ ليس
ا يلزمه يف حق املخلوقني «: فإن ابن تيمية يقولهنفسالسياق يف و فصار لفظ االستواء متشا

ا  معاين ينزه اهللا عنها، فنحن نعلم معناه، و أنه العلو و االعتدال، لكن ال نعلم الكيفية اليت اختص 
ا مس تويا من غري افتقار منه إىل العرش، بل مع حاجة العرش، و كل شيء حمتاج الرب اليت يكون 

إليه من كل وجه، و أنا مل نعهد يف املوجودات ما يستوي على غريه، مع غناه عنه وحاجة ذلك 

.07: سورة آل عمران-1
.102: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص-2
.   83:املنصور، مشكل القرآن، ص: ينظر-3
البغدادي، شيخ احلنابلة يف عصره، القاضي حممد بن احلسني بن حممد خلف بن أمحد بن الفراء، أبو يعلى : أبو يعلى القاضي-4

طبقات "ترمجته يف )هـ458(العدة يف أصول الفقه، و شرح خمتصر اخلرقي يف الفقه، و غريها تويف سنة : له عدة مؤلفات، منها
.193: ، ص02: ، القاضي أبو يعلى، دار املعرفة، بريوت، ج"احلنابلة

.152: ، ص01: هـ، ج1410، 01: طأمحد املباركي، : أبو يعلى احلنبلي، العدة يف أصول الفقه، حتقيق: ينظر-5
.83: املنصور، مشكل القرآن، ص: ينظر-6
.380: ، ص17: ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج: ينظر-7
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ا من هذا الوجه ، و من اإلشكاالت اللفظية اليت )1(»املستوى عليه إىل املستوي،  فصار متشا
:رسالتنانناقشها يف 



از، حبيث يعترب ترجيح أحد األمرين، فيقرتب أمرها :لغة فقد حتتمل داللة اللفظ على احلقيقة أو ا
إن «: احلقيقة بقوله)هـ392ت(ابن جني إىل مصطلح املشكل أو اإلشكاالت اللفظية، فقد عرف 

از ما كان  ابن ّ، وعرفها )2(»بضد ذلكاحلقيقة ما أقر يف االستعمال على أصل وضعه يف اللغة، و ا
الكالم املوضوع موضعه الذي ليس باستعارة و ال متثيل، و ال : فاحلقيقة«: بقوله)هـ395ت(فارس 

.)3(»تقدمي فيه و ال تأخري
از العلماءو معىن هذا عند  از هو الفرع، و سنتحدث عن ا أن احلقيقة هي األصل، و ا

يء الثابت قطعا و يقينا، يقال حق الشيء إذا ثبت، و هو الش«: يف هذا البحث، فاحلقيقة إذن هي
اسم الشيء املستقر يف حمله، فإذا أطلق يراد به ذات الشيء الذي وضعه واضع اللغة يف األصل كاسم 

.)4(»...األسد للبهيمة، و هو ما كان قادرا يف حمله 
أما احلقيقة فهي «: قولفإنه ينطلق يف تعريفها من املفهوم اللغوي، في)هـ631ت(اآلمدي أما 

يف اللغة مأخوذة من احلق، و احلق هو  الثابت الالزم، و هو نقيض الباطل، و منه يقال حق الشيء 
ُولكن حقت كلمة ...﴿: ذاته الثابتة الالزمة، و منه قوله تعاىل: حقه،  و يقال حقيقة الشيء، أي َ َِ َ ْ َّ َ ْ ِ َ

َالعذاب على الكافرين ِ ِ َ ْ َْ َ ِ َ .)6(»...وجبت : أي)5(﴾َ

.379: ، ص17: ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج-1
.442: ، ص02: ، ج)ط.د(، )ت.د(حممد علي الغبار، املكتبة العلمية، : ابن جين، اخلصائص، حتقيق-2
السيد أمحد سقر، مطبعة عيسى البايب : ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف كالمها، حتقيق-3

.149: م، ص1977احلليب و شركاه، دار اهلجرة، 
.90: الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص-4
.71: الزمر-5
، 01: ، ط-لبنان-املكتب اإلسالمي، بريوت: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: قاآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقي- 6

.26: ، ص01: م، ج1981: السنة
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وحق ...«: ال خيرج يف تعريفه للحقيقة عن املفهوم اللغوي فيقول) هـ711ت(ابن منظور عندو
الراية، و قيل احلرمة، و : ، و قيل احلقيقة...صار حقا و ثبت: األمر حيق و حيق حقا، و حقوقا

.)1(»احلقيقة الفناء
:)2(قال عامر بن طفيل

ََّلقد علمت عليا هوازن أنني  َ ِ َ ُ ََ ِ ِأنا الفارس الحامي حقيقة جعفرََ َ َ ََ َ ُ ِ َ
إما مبعىن " فعيل"وصف على زنة «و الذي خلص إليه علماء الرتاث أن احلقيقة يف اللغة 

ْلقد حق القول على أكثرهم ﴿: ، قال تعاىل)3(»من حق الشيء إذا ثبت، فهو حقيق ثابت" فاعل" ِِ َ ْ َ ْ ََّ َ ُ ْ ََ َْ َ
َفـهم ال يـؤمنون ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ﴾)4(.

 

ا على أصل وضعه «: بقوله)هـ392ت (ابن جني عرفها  ّإن احلقيقة ما أقر يف االستعمال بأ
منه فإن احلقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أوال، و استقرت داللته عليه، و«. )5(»يف اللغة

عجمية يف الدراسات وأصبحت مرتبطة به ارتباطا وثيقا، و هذا املفهوم هو الذي يطلق عليه الداللة امل
م من هذا والقرآن الكرمي ملا وظف بعضاحلديثة هذه الكلمات جريا على عادة العرب يف خطا

.)6(»حوال من ذلك اختالفهم يف تفسري القرء، الطهر واحليضاأليل مل يتفقوا فيها يف كلبالق

.532، 531: ، ص01: ، مج01: ، ط-لبنان-ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت -1
م يف عامر بن طفيل بن جعفر العامري، أبو علي من بين عامر بين صعصعة، فارس قومه، و أ-2 حد شعراء العرب، وساد

و هو يف  -صلى اهللا عليه و سلم–اجلاهلية، ولد و نشأ بنجد، خاض املعارك الكثرية، أدرك اإلسالم شيخا، وفد علي رسول اهللا 
: املدينة بعد فتح مكة، قد عام الرسول الكرمي إىل اإلسالم فاشرتط أن جيعل له نصف مثار املدينة، فرده فعاد خانقا، تويف سنة

.www.startimes.com:، موقع الكرتوين)ط.د(م، 1963/هـ1383إعداد كرم البستاين، دار صادر،بريوت، (هـ 632
.35: ، ص)ت.د(، )ط.د(حممود سعد، مباحث البيان عند األصوليني و البالغيني، منشأة املعارف، اإلسكندرية، -3
.07: يس-4
ّنسخة مصورة عن طبعة (2006ار، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، سنة حممد علي النج: ابن جين، اخلصائص، حتقيق-5

).442: ، ص01: هـ، ج1410دار الكتب املصرية، 
.72: عبد اجلليل مرتاض، اللسانيات اجلغرافية يف الرتاث اللغوي العريب، دار الغرب للنشر والتوزيع، د ط ، د ت ، ص-6
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عليه بنفسها هي الكلمة املستعملة فيما تدل «إىل أن احلقيقة )هـ626ت (السكاسي ذهب و
احليض غري جمموع بينهما، فهذا يدل عليه يف أن ال يتجاوز الطهر و" القرء"داللة ظاهرة كاستعمال 

.)1(»...بنفسه مادام منتسبا إىل الوضعني 
اللفظ املستعمل فيما وضع له أوال يف اللغة، كاألسد «:بقوله) هـ631ت (اآلمدي عرفها و

.)2(»األعايل، و اإلنسان يف احليوان الناطقاملستعمل يف احليوان الشجاع العريض
ما ذهب إليه اآلمدي يف هذه الفقرة يدل على أن احلقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له 
يف األول، مث تستقر داللة اللفظ عليه، لرتتبط به، مث يضيف كمثال توضيحي، و هو استعمال األسد 

.وان الناطقيف احليوان الشجاع و استعمال اإلنسان يف احلي
ا -على الرغم-هنا " القرء"فلفظة  ا داللة ظاهرة كما ذهب إليه السكاكي، فإ من أ

نظرا لغرابة اللفظ و خفاء معناه، " القرء"استشكلت على أهل التأويل، فاإلشكال املتعلق باللفظة 
.وجب أال تتجاوز الطهر و احليض" القرء"بينما يرى السكاسي أن لفظة 

 

: احلقيقة إىل أربعة أقسامالعلماء  القدامىّلقد قسم 
.عرفية عامةو–وعرفية خاصة –وشرعية -لغوية«

.و هي ما استعمل يف معناه اللغوي كالصالة يف الدعاء: الحقيقة اللغوية.أ
وضعها الشارع احلكيم، كالصالة، و هي ما استعمل يف معناه الشرعي، أي :الحقيقة الشرعية.ب
....الطالقزكاة، واحلج، والزواج، ووال
:هي اليت وضعها أهل العرف، و تنقسم العرفية إىلو:الحقيقة العرفية.ج
هي ما استعمل يف معناه العريف اخلاص، كالرفع و النصب فاخلاصة؛ و: خاصة أو عامة.1

....واحلال

- لبنان-نعيم الزوزور، دار الكتب العلمية، بريوت: ند األصوليني و البالغيني، ضبطه و شرحهحممود سعد، مباحث البيان ع- 1
.37: م، ص1983/هـ1403، 01: ط
.27: ، ص01: اآلمدي، اإلحكام يف األحكام، ج-2
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.)1(»...بعهي ما استعمل يف معناه العريف العام كالدابة للذوات األرو: والعرفية العامة.2
4

از اليت وردت كثريا، و من أمثلة احلقيقة يف القرآن  يزخر القرآن الكرمي يف ألفاظه باحلقيقة و ا
َيا أيـها النَّبي اتق الله وال تطع الكافرين والمنافقين﴿: الكرمي، قوله تعاىل ُ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ َِ َ ُِّ ِ ُ َ َ َّ َِّ ُّ ِ َ في تفسري هذه ف. )2(﴾...َ
):هـ606ت (الرازي اآلية الكرمية يقول 

:يف تفسري اآلية مسائل«
يا : فنحن نقول قول القائل... يا أيها الرجليا رجل، و: نداء و املنادى بقولهيف الفرق بني ال: األوىل

يا أيها الرجل يدل على ذلك أيضا و ينبئ عن خطب املنادى له أو : قولهرجل يدل على النداء، و
.)3(»...فلة املنادىغ

لكن إضافة اهلاء للتنبيه هي اليت أضفت أيضا للنداء  و" أيها"النداء،  " يا: "فالرازي يفرق بني
.على اآلية اخلطب و اخلطر أو غفلة املنادى

ال جيوز محله على " يا أيها"إذا خص واحدا كان يف ذلك إنباء الكل لتطلعهم إليه، فـ: أما الثاين«
.)4(»ينايف محله على خطر اخلطب) النيب(ن قوله غفلة النيب، أل

األمر بالشيء ال يكون إال عند عدم : و املسألة الثانية«: يواصل الرازي يف تفسري اآلية بقولهو
النيب عليه ال للجالس أجلس و للساكت أسكت، واشتغال املأمور باملأمور به، إذ ال يصح أن يق

:ل فيه وجهانالسالم كان متقيا، فما الوجه فيه؟ نقو
اجلس ها هنا : منقول و هو أنه أمر باملداومة، فإنه يصح أن يقول القائل للجالس: أحدمها
.)5(»إىل أن أجيئك

.فالوجه األول عند الرازي، و هو طلب مداومة الشيء

.40، 39: حممد سعد، مباحث البيان عند األصوليني و البالغيني، ص-1
.01: األحزاب-2
.189: ، ص03: ، ط25: ، ج-لبنان-تفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت الرازي، ال-3
.189: املصدر نفسه، ص-4
.189: الرازي، التفسري الكبري، ص-5
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بعضهم خياف : و هو معقول لطيف، و هو أن امللك يتقي منه عباده على ثالثة أوجه: و الثاني«
.بعضهم خياف من قطع ثوابه، و ثالث خياف من احتجاجهمن عقابه و 
مل يؤمر بالتقوى باملعىن األول، و ال باملعىن الثاين، و أما الثالث فاملخلص ال يأمنه : فالنيب

.)1(»مادام يف الدنيا
و كأن الرسول الكرمي يلمح لصحابته بأن يرفع احلجاب عنه وقت الوحي، مث يعود إليهم كأنه 

."اتق"مر ال يف اآلية الكرمية يف فعل األ، واإلشكمثلهم
فاألمر «النيب الكرمي صلى اهللا عليه و سلم يف اآلية الكرمية " تقوى"يقول الرازي يف تفسري 

كل حلظة -عليه الصالة و السالم–هو أن النيب : بالتقوى يوجب استدامة احلضور، و الوجه الثاين
مضى بالنسبة إىل ما هو فيه تركا لألفضل، فكان له كان يزداد علمه، و مرتبته حىت كان حاله فيما

، و هلذا فكيف يقال )2(»...أمر مبا ليس فيه: على هذا" اتق اهللا: "يف ساعة تقوى متجددة، فقوله
فأمره اهللا بتقوى أخرى فوق ما يتقيه، حبيث «: لسيد اخللق اتق اهللا و هو سيد املتقني، جييب الرازي

أنت ما " يا أيها النيب"احلق، و زاد اهللا به درجته فكان ذلك بشارة له، يف تنسيه اخللق و ال يريد إال
بقيت يف الدرجة اليت يقنع بتقوى، مثل تقوى اآلحاد أو تقوى األوتاد، بل ال يقنع منك إال بتقوى 
تنسيك نفسك، أال ترى أن اإلنسان إذا كان خياف فوت مال إن هجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل 

يهرب و يرتكه، فكذلك النيب عليه الصالة و السالم أمر مبثل هذه التقوى، و مع هذه عن املال و
.)3(»التقوى ال يبقى اخلوف من أحد غري اهللا

.189: الرازي، التفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب،  ص-1
.189:املصدر نفسه، ص-2
.189: املصدر نفسه، ص-3
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5 

ة اللفظ على أصوليني يف البحث عن داللاء الرتاث من مفسرين وبالغيني ولقد أطال علم:لغة. أ
از، و جهم علماء احلقيقة وا املعاجم يف هذه التعاريف، فال خيلو أي مصدر من مصادر سار على 

الرتاث من احلديث عن هذه املسألة ابتداء من حتديد املفهوم اللغوي و االصطالحي من ذلك ما جاء 
جزت الطريق، و جاز املوضوع جوازا أو جمازا، و «: قوله): هـ711ت (البن منظور " لسان العرب"يف 

ّو سار فيه و سلكه  و أجازه أنقذه، و جوز له ما : ز غريه و جازهجاز به و جاوزه جوازه، و أجا
.)1(»صنعه، و أجاز أين صوغ له ذلك

قيل مفعل من جاز املكان جيوزه إذا «: بقوله) هـ739ت (جالل الدين القزويني ّعرفه فقد 
ىل جعلت كذا جمازا إ: ّتعداه، أي تعدت موضعها األصلي و فيه نظر، و الظاهر أنه من قوهلم

.)2(»حاجيت، أي طريقا له
از عندهم هو تعدي املوضع  -و من هذه املفاهيم اللغوية و أقوال العلماء يتضح أن ا

ا  ا جائزة مكا األصلي إىل آخر، و نقل إىل الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له، باعتبار أ
.)3(األصلي

ت (الجاحظ ّعناه اللغوي فقد عرفه املعىن االصطالحي للمجاز يرتبط مب:المجاز اصطالحا. ب
ّفإنه ابن قتيبة، أما )4(»ّاستعمال اللفظ يف غري ما وضع له على التوسع من أهل اللغة«: ّبأنه)هـ255

ازات يف الكالم، و« : يتوسع يف تعريفه للمجاز اصطالحا فيقول طرق القول : معناهاوللعرب ا
واإلخفاء التكرار، التأخري، واحلذف ووالتقدمي وة، والتمثيل و القلب،االستعارومآخذه، ففيها 

اجلميع خطاب الواحد، خماطبة الواحد خماطبة اجلميع، و، واإليضاح، ويض، واإلفصاح والكنايةروالتع

.327: ، ص06: منظور، لسان العرب، جابن -1
.253: م، ص1958: ، سنة4: القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، دار إحياء العلوم، بريوت، ط-2
.47: حممود سعد، مباحث البيان عند األصوليني و البالغيني، ص: ينظر-3
، 01: م، ج1975: ، سنة04: خلاجني، القاهرة، طعبد السالم هارون، منشورات ا: اجلاحظ، البيان و التبيني، حتقيق-4

.60:ص
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والواحد و اجلميع خطاب االثنني، و القصد بلفظ اخلصوص معىن العموم، و بلفظ العموم معىن 
.)1(»اخلصوص مع أشياء كثرية

از بقوله)هـ471ت (رجاني الجو يضيف  ا «: على تعاريف العلماء يف ا ُكل كلمة جزت 
ما وقعت له يف وضع الواضع إىل مامل توضع له، من غري أن تستأنف فيها وضعا ملالحظة بني ما 

ا إليه، و بني أصلها الذي وضعت له يف وضع واضعها ، و يقدم لنا اجلرجاين مثاال على )2(»جتوز 
ا رجال شبيها باألسد، فأنت جتوز هذه الكلمة ما وضعت له : كلمة األسد«: ذلك فيقول تريد 

الكلمة، و هو احليوان املفرتس إىل ما مل توضع له، و هو الرجل الشجاع ملالحظة صفة جتمع بني 
ا اآلن، و هو الرجل الشجاع، و ما وضعت له الكلمة و هو احليوان املفرتس، و تلك  املراد 

.)3(»لشجاعة اليت جتمع بينهمااملالحظة هي ا
6 

م  از إال بعد «لقد أمجع علماء الرتاث على اختالف مشار أنه ال جيوز صرف الكالم إىل ا
. )5(»ال يوصف بأنه حقيقة أم جماز إال بعد االستعمال«و أن اللفظ .)4(»تعذر محله على احلقيقة

از و أورده بكثرة قد استخدم القرآو از بأقسامه فيه نوع من «ن الكرمي ا و ملا كان ا
الغموض، فهو يعترب من أساليب التعبري غري املباشر و فيه كذلك نوع إجياز و اختصار، مما يلزم معه 

از يف باب ما تستشكل اآليات ألجله ّالبيان لتدبر املضمون و فهمه، عد ا ُ«)6(.
از يف او َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما﴿: لقرآن الكرمي قوله تعاىلمن أمثلة ا َ َُ َْ ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َِّ َُّ...﴾)7(

" فاقطعوا أيديهما: "كيف قال: إن قيل: فنقول«: )هـ543ت (أبو بكر بن العربي يف هذا يقول و
:ذكر أهل اللغة و تابعهم الفقهاء بأن هذا السؤال له ثالثة أوجه: وإمنا مها ميينان؟ قلت

.16-15: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص-1
م، 2006/هـ1427: ، السنة01: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتاب الثقافية، ط: اجلرجاين، أسرار البالغة، تعليق-2

.269:ص
.269: اجلرجاين، أسرار البالغة، ص-3
.30/83: هـ، ج1411، 01: الغيب، دار الكتب العلمية، بريوت، طالرازي، مفاتيح -4
.221: ، ص03: م، ط1964/هـ1383علي حسب اهللا، أصول التشريع اإلسالمي، دار املعارف، مصر، -5
.292: محد املنصور، مشكل القرآن الكرمي، ص-6
.37: سورة املائدة-7
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أن أكثر ما يف اإلنسان من األعضاء اثنان، فحمل األقل على األكثر، أال ترى أنك تقول .1
ما، و ما وعيو .مها اثنان فجعل ذلك مثلهبطو

أن العرب فعلت ذلك للفصل بني ما يف الشيء منه واحد و بني ما فيه منه اثنان، فجعل ما يف .2
ه و إن جعل مجعا، فاإلضافة تثنية، السيما والتثنية الشيء منه واحد مجعا إذا ثين، و معىن ذلك أن

.)1(»مجع
تفسري اآلية، مستشهدا هذه املرة بسيبويه، " أبو بكر بن العريب"يواصل هنفسالسياق يف و

وضعا : ية، كقول العربإذا كان مفردا قد مجع، إذا أردت به التثن:"قال سيبويه«: فيقول على لسانه
، و يشرتك الفقهاء معهم فيه، أنه يف كل جسد يدان، فهي ...هماتريد رحلي راحلتيرجاهلما، و

أيديهما معا حقيقة، و لكن ملا أراد اليمىن من كل جسد، و هي واحدة، جرى هذا اجلمع على هذه 
أن ذكر الواحد بلفظ اجلمع عند التثنية أفصح «: ، كما أن الفقهاء  يرون)2(»"الصفة و تؤول كذلك

، فالفقهاء بنوا األمر على أن اليمني وحدها هي اليت تقطع، وليس ...التثنيةمن ذكره بلفظ التثنية مع
أيديهما إىل أربعة، و هي مجع يف اآليتني، و هي : كذلك، بل تقطع األيدي و األرجل فيعود قوله

فاقطعوا أيديهم لكان وجها؛ : و لو قال«: عليه فإن أبا بكر بن العريب يتساءل قائالو. )3(»...تثنية
ما شخصني خاصة، و إمنا مها اسم جنس يعمان ما ال حيصى إىل ألن السارق و السارقة مل يرد 

.)4(»...الفعل املنسوب إليه، و لكنه مجع حلقيقة اجلمع فيه
جيمع الرأيني يف تفسري اآلية، الرأي النحوي لسيبويه، ورأي " أبو بكر بن العريب"إذا كان و

ابن االنباري حويني على أن املفرد قد جيمع حينما نريد التثنية، فإن الفقهاء؛ مستهال تفسريه أقوال الن
، دخلت الفاء يف اخلرب، ألنه "فاقطعوا أيديهما"«: يفسر اآلية تفسريا حنويا حمضا، فيقول)هـ577ت(

كل من سرق، فينزل السارق منزلة الذي سرق، و هو يتضمن معىن : مل يرد سارقا بعينه و إمنا أراد
أيديهما : اجلزاء، دخلت يف خربه الفاء  وإمنا قالو املبتدأ إذا تضمن معىن الشرط وزاء، الشرط و اجل

م، 2005/هـ1426، -لبنان-عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت: أبو بكر بن العريب، أحكام القرآن، حتقيق-1
.83...70: ، ص)ط.د(، 2: ج
.70: املصدر نفسه، ص-2
.71: املصدر نفسه، ص-3
.83: املصدر نفسه، ص-4
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ما، و هي قراءة شاذة، فإن ما كان يف البدن منه عضو واحد، فإن تثنية بلفظ  باجلمع ألنه يريد إميا
.)1(»اجلمع، و ما كان يف البدن منه عضوان، فإن تثنية على لفظ التثنية

م، ففي : مبعىن اإلميان مجعا أي" أليديهما"و املعىن هنا  : يقول ابن األنباريهنفسالسياق إميا
م، و اإلنسان ليس له إال ميني واحدة فنزل منزلة ما ليس يف البدن منه « فلما كان معىن أيديهما إميا

.)2(»إال عضو واحد، فأتى يف تثنيته بلفظ اجلمع
م كـو و غريه، مل خيرجوا عن هذا التخريج الذي " لرازيا" علماء الرتاث على اختالف مشار

.ذكروه
7 

:تعرض علماء البيان و علوم القرآن و البالغة إىل عرض مفهوم االستعارة، و منها
   اعلم أن االستعارة يف اجلملة أن يكون للفظ أصل يف «: بقولهالجرجانيعرفها

هد على أنه اختص به حني وضع، مث يستعمله الشاعر، أو غري الوضع اللغوي معروف تدل الشوا
، و إذا كان للفظ )3(»ةبالشاعر يف غري ذلك األصل، و ينقله إليه نقال غري الزم، فيكون هناك كالعار

أصل يف الوضع اللغوي معروف عند اجلرجاين، فإنه يرى أن االستعارة هي منط من التمثيل والتشبيه 
جيري فيما تعيه القلوب و تدركه العقول، و تستفيت فيه األفهام واألذهان، ال عنده قياس، و القياس 

فهو أظهرضح و أبني، و كونه معنويا أجلى وأما التطبيق عند اجلرجاين، فأمره أواع و اآلذان، واألمس
.)4(ّالتضاد بني األلفاظ املركبة حمال، و ليس ألحكام املقابلة مث جمالمقابلة الشيء بضده، و

و االستعارة ادعاء معىن احلقيقة يف «: ّقدم لنا اجلرجاين مثاال تطبيقيا حول االستعارة فيقولو ي
لقيت أسدا، و أنت تعين به : الشيء للمبالغة يف التشبيه، مع طرح ذكر املشبه من البني، كقولك

.)5(»...الرجل الشجاع 

ا، دار الكتاب العريب، مصطفى السق: طه عبد احلميد طه، مراجعة: ابن األنباري، البيان يف غريب إعراب القرآن، حتقيق-1
.290: ، ص)ط.د(، 01: م، ج1969/هـ1389الطباعة والنشر، القاهرة، 

.290: املصدر نفسه، ص-2
.38: اجلرجاين، أسرار البالغة، ص-3
.38: املصدر نفسه، ص: ينظر-4
.40: اجلرجاين، أسرار البالغة، ص-5
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هي رفع الشيء وحتويله من «: فإنه يرجع االستعارة ألصلها فيقول)هـ637ت(ابن األثير أما 
ّرفعه و حوله منها إىل يده، فإنه يصح أن : استعار فالن سهما من كنانته: مكان إىل آخر، يقال

استعار إنسان من آخر شيئا، مبعىن أن الشيء املستعار قد انتقل من يد املعري إىل املستعري : يقال
.)1(»إال بني متعارفني جتمع بينهما صلة مالالنتفاع به، و من ذلك يفهم أن عملية االستعارة ال تتم 



ّهي اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له إذا كان املسمى به بسبب «: بقولهابن قتيبةّعرفها 
، )2(»ٌنوء، ألنه يكون عن النوء عندهم: من األخرى، أو كان جماورا هلا، أو مشاكال، فيقولون للنبات

درك أن االستعارة من حيث االصطالح هي اللفظ الذي يستعمل يف غري ما وضع فبهذا التعريف ن
.كلمة النبات جماورة لألنواء ومشاكلة هلا: ّله، شريطة أن يكون املسمى به جماورا لألخرى، مبعىن

االستعارة نقل العبارة عن موضع «: بقوله) هـ395: ت(أبو هالل العسكري ّو عرفها 
إىل غريه لغرض، و ذلك الغرض إما أن يكون شرح للمعىن، و فضل اإلبانة استعماهلا يف أصل اللغة

عنه، أو تأكيده، و املبالغة فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو حتسني املعرض الذي يربز 
ألجل أغراض متعددة، إما لتوضيح يكون ، فاالستعارة عند أيب هالل العسكري استعماهلا )3(»فيه

: ّفقد عرفها بقولهالشريف الجرجانياللبس، و إبانته، أو تأكيده، أو أن يشار إليه، أما معىن وإزالة 
لقيت : ادعاء معىن احلقيقة يف الشيء للمبالغة يف التشبيه، مع طرح ذكر املشبه من البني، كقولك«

إذا ذكر «: ، مث يبدأ الشريف اجلرجاين بالتفصيل فيها فيقول)4(»أسدا، و أنت تعين به الرجل الشجاع
: لقيت أسدا يف احلمام  وإذا قلنا: استعارة تصرحيية و حتقيقية، حنو: املشبه به مع ذكر القرينة يسمى

بالسبع يف اغتيال ) املوت(املنية، أي املوت، أنشبت، أي علقت أظفارها بفالن، فقد شبهنا املنية 
ا، حتقيقا للمبالغة ، فأثبتنا هلا األظافر، اليت ال يكمل ذلك ا...النفوس، أي إهالكها الغتيال فيه بدو

.)5(»...يف التشبيه

.143: أمحد اجلويف و بدوي طبانة، ص: ، حققه)ت.د(، -القاهرة-ابن األثري، املثل السائر، دار النهضة، مصر-1
.135: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص-2
، 02: ط-لبنان-مفيد قميحة، دار الكتب العلمية،ـ بريوت: أبو هالل العسكري، الصناعتني الكتابة و الشعر، حتقيق-3

.295: م، ص1984
.10: ، ص01: م، ج1985جديدة : ، ط-لبنان-كتبة لبنان، بريوتالشريف اجلرجاين، التعريفات، م-4
.10: ، ص01: الشريف اجلرجاين، التعريفات، ج-5
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.و هنا يتقاسم الشريف اجلرجاين، و عبد القاهر اجلرجاين يف تعريفهما لالستعارة
 

تنقسم «: الشريف اجلرجاين، إذ يقول: لقد قسم العلماء االستعارة إىل عدة أقسام، من بينهم
:االستعارة إىل

1 

ازي، و هو الزم املشبه به .و هي إطالق لفظ املشبه و إرادة معناه ا
2 

أن يستعمل مصدر الفعل يف معىن غري ذلك املصدر على سبيل التشبيه، مث يتبع فعله له يف 
مث استعار كشف كشف، فإن مصدره هو الكشف، فاستعري الكشف لإلزالة، : النسبة إىل غريه، حنو

لية  فأرادوا لفظ ألزال، تبعا ملصدره، يعين أن كشف مشتق من الكشف، و أزال مشتق من اإلزالة أص
، و إذا كانت االستعارة التبعية ألصلها، )1(»إمنا مسيتها استعارة تبعية، ألنه تابع ألصلهالفعل منهما، و

هي إثبات مالئم املشبه به «: جاين بقولهفإن االستعارة الرتشيحية و هي النوع الثالث، يعرفها اجلر
.للمشبه

32(»هي تشبيه الشيء على الشيء يف القلب(.
قد يضمر التشبيه يف «:القزوينيأما بشأن االستعارة التخييلية و هي القسم اخلامس، قال 

للمشبه أمر خمتص النفس فال يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ املشبه و يدل عليه بأن يثبت 
ّباملشبه به، من غري أن يكون هناك أمر ثابت حسا أو عقال أجري عليه اسم ذلك األمر فيسمى 

.)3(»التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيا عنها، و إثبات ذلك األمر للمشبه استعارة ختييلية

.10: ، ص01: الشريف اجلرجاين، التعريفات، ج-1
.10: ، ص01: املصدر نفسه، ج-2
.99: ، ص01: القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ج-3
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ماعهما يف شيء ألن اجت«: فاالستعارة عند القزويين تنقسم أيضا باعتبار الطرفني إىل قسمني
، أما الوفاقية و هي النوع السادس )1(»ما ممكن، أو ممتنع، و لتسم األوىل و فاقية، و الثانية عنادية

:ميثل هلا القزويين  بقوله
6 ُفأحيـيـناه﴿: كقوله تعاىل َ ْ َ ْ ُأومن كان ميتا فأحيـيـناه﴿: ﴾، يف قولهََ َ ْ َْ ْْ ََ ً َ ََ َ ،هديناه)2(﴾...ََ

.ان ضاال فهديناه؟ و اهلداية و احلياة الشك يف جواز اجتماعهما يف شيءأومن ك: أي
7 فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك االعتداد بالصفة و إن كانت موجودة

ا و املقصود منها و إذا ما خلت منه مل تستحق الشرف، إذا مل حتصل منه فائدة،  خللوها مما هو مثر
ا العلم فيكون مشاركا للميتكاسم امل .)3(»يت للحي اجلاهل، و أعين 

:أما النوع الثامن من االستعارة و هي
 »هي ما صرح فيها املشبه به دون املشبه، و مثاهلا يف القرآن الكرمي :

َكتاب أنـزلناه إليك لتخرج النَّاس من الظلمات إل...﴿ ِ َِ ُّ ِِ َ َُ ِ َ َ ْ ُ َِ َ ْ ٌُ َْ ََ ْ .)4(﴾...ِى النُّور ِ
هما يف عدم اهتداء " الظلمات"من الضاللة إىل اهلدى، فقد استعريت «: أي للضالل لتشا

هما " النور"، للضالل، و كذلك استعري لفظ "...الظلمات"صاحبهما، مث استعري لفظ  لإلميان لتشا
.)5(»يف اهلداية و املستعار له، و مها الضالل كل منهما حمقق عقال

:ا باعتبار اخلارج فثالثة أقسامو أم
.و هي اليت مل تقرتن بصفة، و ال تفريع كالم، و املراد املعنوية، ال النعت:المطلقة: أحدها«
َفأذاقـها الله لباس ...﴿: و هي اليت قرنت مبا يالئم املستعار له، لقوله تعاىل:المجردة: ثانيهاو َِ ُ َّ َ َ َ ََ

ِالجوع والخوف ْ َ ْ َْ ِ ُ...﴾)6(.

.99: ص، 01:جعلوم البالغة، القزويين، اإليضاح يف-1
.122: األنعام-2
.419-418: القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص-3
.01: إبراهيم-4
.176: ، ص)ط.د(م، 1981/هـ1401، -لبنان-علم البيان، دار الثقافة، بريوت : بدوي طبانة-5
.112: النحل-6
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فإن املراد باإلذاقة "كساها"يقل ملو " أذاقها: "يف اآلية الكرمية قال-جل و عال- فاهللا 
ا اهللا بلباس اجلوع و اخلوف: "إصابتهم مبا استعري له اللباس، كأنه قال .)1(»"فأصا

اإلذاقة جرت عندهم جمرى احلقيقة «: اآلية الكرمية بقوله)هـ538:ت(الزمخشري ّيفسر 
ّذاق فالن البؤس، و الضر، و أذاقه : الشدائد، و ما ميس الناس منها، فيقولونلشيوعها يف الباليا و

أو الرتشيحية، و قد أشرنا إىل تعاريف العلماء هلا : املرشحة: ، و ثالث قسم يف االستعارة)2(»العذاب
.من قبل

8 

مي، و بينوا أسرارها و خفاياها، و عالقتها حتدث العلماء عن االستعارة يف القرآن الكر
ُالله ولي الذين آمنوا ﴿: باإلشكاالت اللفظية، و هي كثرية يف القرآن الكرمي منها قوله تعاىل َ َ َ َِ َّ ُّ ِ ُ َّ

َيخرجهم من الظلمات إلى النُّور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونـهم من َ َ َ َِ ِْ ُْ َُ ْ ُْ ُ ُ ُِ ُِ ُ َّ ِ ُُّ ُُ ُ َ ِْ َ َ َ ِ َّ ِ َ ِ َِالنُّور إلى ُ ِ
ِالظلمات َ ٍويل فالن الشيء يليه والية فهو وال «: الرازيففي تفسري اآلية الكرمية يقول .)3(﴾...ُُّ

وويل، و أصله من الويل الذي هو القرب، و الويل، ألنه يقرب منك باحملبة و النصرة، و ال يفارقك، و 
و املنتفع بوالية اهللا هو املؤمن ... و منه املوىل منه الويل، ألنه يلي القوم بالتدبري و األمر و النهي، 

هاهنا يف " الرازي"، فإن كان )4(»و الوالية هاهنا تعين احملبة، و أن احملبة إعطاء الثواب... عن الكافر
ِيخرجهم من الظلمات إلى النُّور...﴿: اآلية أصبغها بصبغة لغوية، فإنه يف تفسري قوله تعاىل َِ ُِّ َ َُ ِ ْ ُ ُ ُِ ْ... ﴾

أمجع املفسرون على أن املراد «: الظلمات و النور، فيقول: اإلشكال العالق يف الذهن عن معىنحيل
الكفر و اإلميان، فتكون اآلية صرحية يف أن اهللا تعاىل هو الذي أخرج : هاهنا من الظلمات و النور

حصل خبلق العبد اإلنسان من الكفر و أدخله يف اإلميان، فيلزم أن يكون اإلميان خبلق اهللا، ألنه لو 
:، و يف هذا األمر عند الرازي، قوالن)5(»لكان الذي أخرج نفسه من الكفر إىل اإلميان

.433-432: القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص-1
.606: ، ص)ت.د(، )ط.د(02: يوسف احلمادي، مكتبة مصر، ج: الزخمشري، الكشاف، شرحه و ضبطه و راجعه-2
.257: سورة البقرة-3
.17: ، ص07: الرازي، التفسري الكبري، ج-4
.17: الرازي، التفسري الكبري، ص-5
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، و يستشهد )1(»أن جيري اللفظ على ظاهره، أن اآلية خمتصة ملن كان كافرا مث أسلم. أ«
فلما بعث و قوم كفروا، -عليه السالم-هذه اآلية نزلت يف قوم آمنوا بعيسى[«: مجاهدالرازي بقول 

.)2(»]اهللا حممدا عليه الصالة و السالم آمن به من كفر بعيسى عليه السالم
على طريق النصارى، مث آمنوا بعده - عليه السالم–أن اآلية نزلت يف قوم آمنوا بعيسى «.ب

م بعيسى حني آمنوا به ظلما و كفرا، ألن القول -عليه الصالة و السالم–مبحمد  ّفقد كان إميا
... اهللا تعاىل واحد أحد، و)3(»اد كفر، و اهللا تعاىل أخرجهم من تلك الظلمات إىل نور اإلسالمباالحت

ِيخرجونـهم من النُّور إلى الظلمات...﴿: قوله تعاىلو أما  َ َُُّ َِ ِ ِ ْ ُ َ ُْ فقد استدلت «: الرازي﴾، يقول...ُِ
ذه اآلية على أن الكفر ليس من اهللا تعاىل ىل أضافه إىل الطاغوت جمازا ألنه تعا: قالوا: املعتزلة 

ِّرب ﴿: ّباتفاق، ألن املراد من الطاغوت على أظهر األقوال هو الصنم، و يتأكد هذا بقوله تعاىل َ
ِإنـهن أضللن كثيرا من النَّاس ََّ َِ ً ِ َ َّْ َ ْ َ ُ ، فأضاف اإلضالل إىل الصنم، و إذا كانت هذه اإلضافة )4(﴾...ِ

.)5(»ن أن تكون حجة لكمباالتفاق بيننا، و بينكم جمازا، خرجت ع
فاإلخراج من الظلمات إىل النور هو من عمل اهللا تعاىل، أما اإلخراج من النور إىل الظلمات 

.ّهو من عمل اإلنسان ألن اهللا تعاىل منحه العقل ليتدبر به
ُالله ولي الذين آمنوا"«: ّأما الزخمشري فإنه يفسر اآلية الكرمية خمتصرا بقوله َ َ َ َِ َّ ُّ ِ ُ أرادوا أن : أي" َّ

م حىت خيرجهم بلطفه و تأييده من الكفر إىل اإلميان،  صمموا : أي) و الذين كفروا(ّيؤمنوا، يلطف 
الدين إن وقعت هلم ُّعلى الكفر أمرهم على عكس ذلك، أو اهللا ويل املؤمنني خيرجهم من الشبه يف 

َوالذين :"، أما قوله تعاىل)6(»يفقههم له من حلها؟ حىت خيرجوا منها إىل نور اليقنيمبا يهديهم، و َِ َّ

.17: صالرازي، التفسري الكبري،-1
.17: ه، صاملصدر نفس-2
.17: املصدر نفسه، ص-3
.36: إبراهيم-4
.17: الرازي، التفسري الكبري، ص-5
.272: ، ص01: الزخمشري، الكشاف، ج-6
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ُكفروا أولياؤهم الطاغوت ُ َّ ُ ُُ ُ َ ِْ َ َ : ، أما قوله تعاىل)1(»الشياطني«: ّفإن الزخمشري يفسرها بكلمة واحدة"َ
ْيخرجونـهم " ُ َ ُْ .)2(»من نور البينات اليت تظهر هلم إىل ظلمات الشك و الشبهة«" ُِ

َما سلككم في سق﴿: وقوله تعاىل َ َ َِ ْ ُ َ َقالوا لم نك من المصلين ،َر َ ُ َِّ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ َلم نك نطعم المسكينَو،َ ِ ْ ِْ ْ ُ ِ ْ ُ َُ َ،
َوكنَّا نخوض مع الخائضين  ِ ِ َ ُْ َ َ ُ َ ِوكنَّا نكذب بيـوم الدين ،َُ ِّ ِ ْ َِ ُ ِّ َ ُ ُحتى أتانا اليقين ،َُ َِْ ََ َ َّ َ﴾3.

«اللفظ هي لفظة فاإلشكالية الداللية املطروحة يف اآلية الكرمية على مستوى داللة 
َاْلمصلين ِّ َ فاآليات تدل من حيث الظاهر على تكليف الكفار بفرع من فروع الشريعة وهو «: »ُ

م سيدخلون النار لألسباب املذكورة ومنها  م بالعقاب على تركها، وبينت اآلية بأ الصالة، وهدد
4.»ترك الصالة

ذه اآلية على أن «قال الرازي  5.»الكفار يعذبون برتك فروع الشرائعواحتج أصحابنا 

فاملعىن املقصود يف اآلية الكرمية موجهة لداللة لفظ املصلني من حيث املعىن االصطالحي، وهو 
إذا محل اللفظ على معىن املسلم أو امأألن املصلي هو الذي يؤدي الصالة املعروفة فقها، «املراد 

، وقد يدعم ذلك بنصوص أخرى كقوله عليه 6»عدة األصوليةاملؤمن فاإلشكال يف الداللة وال أثر للقا
.7»يت عن قتل املصلني«: الصالة والسالم

.8»املراد املسلمني«: خسيقال السر
أي ما عبدنا ربنا وال أحسنا إىل خلقه «: ومل يزد ابن كثري يف هذا املوضع على أن اآلية معناها

9.»من جنسنا

.272: ، ص01: الزخمشري، الكشاف، ج-1
.272: املصدر نفسه، ص-2
.47إىل 42من: سورة املدثر، اآليات3
.13: م، ص2011، 1علماء الرتاث، دراسة داللية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طعرايب أمحد، الكفاءة القرآنية عند 4
.196: ، د ط، د ت، ص29ج / عماد زكي البارودي: الرازي، التفسري الكبري، املكتبة التوفيقية، حتقيق5
.13: عرايب أمحد، الكفاءة القرآنية عند علماء الرتاث، ص6
.، كتاب اآلداب4280: رقمأخرجه أبو داود يف سننه، 7
.1/74أصول السرخسي، السرخسي، ج8
.1967: م، ص2006/هـ 1427-هـ 1426، د ط، 04ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار الفكر، ج9
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َوويل للمشركين ... ﴿: ويف السياق نفسه قوله تعاىل ُ َ َِِ ْ ِْ ٌ َالذين ال يـؤتون الزكاة،ْ َََّ َ ُ ْ ُ َ ِ َّ...﴾1.
م أشركوا، ومل يؤتوا الزكاة .فهذه اآلية الكرمية يظهر فيها الويل الشديد، والوعيد للمشركني، أل

م ال يؤتون الزكاة يدل على أنه سبب لذلك الوعيد، وإال ملا كان « إليراده فائدة، فوصفهم بأ
ذه اآلية من  فهذا التنبيه على عاقبة استخفافهم ملا توعدهم به، ومهما أورد على االستدالل 
اعرتاضات، فإن داللتها على أن عدم إيتاء الزكاة من أسباب ذمهم يبقى ظاهرا لكل منصف ينظر إىل 

.2»اآلية متجردا عن أي اعتقاد سابق ألحد األقوال املتضادة يف املسألة
هي زكاة املال، وإمنا خصها بالذكر لصعوبتها على «: علوم التنزيللوقال صاحب التسهيل 

ا من أركان اإلسالم، وقيل يعين بالزكاة التوحيد، وهذا بعيد وإمنا محله على ذلك ألن : الناس، وأل
ة اهللا مطلقا، وقد كانت اآليات مكية، ومل تفرض الزكاة إال باملدينة ، واجلواب أن املراد النفقة يف طاع

ا مبكة 3.»مأمورا 

هري من الشرك، ألنه كان ما زال مل يتطور إىل طيعين أن اللفظ مبعناه اللغوي، وهو الت«وهذا 
معناه االصطالحي الشرعي، وهذا فيه استدالل بالقرينة التارخيية اليت تتحكم يف داللة األلفاظ على 

ذا يصبح النص الق)املعاين( رآن السابق غري قابل للربهان على تثبيت قاعدة خماطبة الكفار بفروع ، و
4.»الشريعة

ذه آلية فقالوا«: وقال الرازي إنه : احتج أصحابنا يف إثبات أن الكفار خماطبون بفروع اإلسالم 
:تعاىل احلق الوعيد الشديد بناء على أمرين

.كونه مشركا: أحدمها-

.كاة أنه ال يؤيت الز: والثاين-

.07-06سورة فصلت، 1
هـ، د ط، 1418نية، الوطدعياض بن نامي الساملي، استدالل األصوليني بالكتاب والسنة على القواعد األصولية، مكتبة فه2

.84: ص
.289: م، ص1995/هـ1415، 03، ج 1الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط3
.14: عرايب أمحد، الكفاءة القرآنية عند علماء الرتاث، دراسة داللية، ص4



    

- 25 -

وذلك يدل على ،فوجب أن يكون لكل واحد من هذين األمرين تأثري يف حصول ذلك الوعيد
واحتج بعضهم على أن االمتناع عن ... أن لعدم إيتاء الزكاة من املشرك تأثريا عظيما يف زيادة الوعيد 

فويل : كفر وهو قولهإيتاء الزكاة يوجب الكفر فقال إنه تعاىل ملا ذكر الصفة ذكر قبلها ما يوجب ال
َوهم باآلخرة هم كافرونللمشركني، وذكر أيضا بعدها ما يوجب الكفر وهو قوله ﴿ ُ َِ َ ْ ُْ ُِ ِ َ ْ ِ ﴾ فلو مل يكن َ

لزكاة كفرا لكان ذكره فيما بني الصفتني املوجبتني للكفر قبيحا، ألن الكالم إمنا يكون اعدم إيتاء 
1.»...بني أجزائهيهفصيحا إذا كانت املناسبة مرع

ذا الشرح يستدل على أن داللة النظم وأثرها يف حتديد داللة اللفظ، هو حتديد  مكانة «فالرازي 
َللمشركيناللفظة بالرتتيب حيث ذكر لفظ ﴿  ُِِ ْ َال يـؤتون الزكاة﴾ مث جاء لفظ ﴿ِْ َََّ َ ُ ْ وجاء بعدها ﴾ُ

َوهم باآلخرة هم كافرون﴿ ُ َِ َ ْ ُْ ُِ ِ َ ْ ِ .﴾ فيكون الرتتيب هكذاَ
َويل للمشركينف﴿ ُِِ ْ ِْ ٌ ْ َال يـؤتون الزكاةـ َ َََّ َ ُ ْ َهم كافرونـ ُ ُ ِ َ ْ ُ«.2

وإذا أردنا أن حندد الداللة االصطالحية هلذه األلفاظ، جند أن بينها فروقا، فيكون معىن الشرك 
ولكن يتخذ -وعالّجل-هو اإلقرار بالربوبية وجحود باإللوهية، مبعىن أن املشرك يعرتف بوجود اهللا 

.الواسطة بينه وبني اهللا تعاىل، وهذا هو مفهوم الشرك اصطالحا وشرعا
أما الكفر فهو جحود باأللوهية والربوبية معا وهلذا فإن لفظة الزكاة جاءت بني اللفظتني 

3.وصلت درجة منعها إىل رتبة الكفر والشرك

ة لفظ الزكاة وقد استدل الرازي على قاعدة هي القواعد األصولية وحجته يف ذلك أن دالل
رضي اهللا –مث أكدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق «: مبعناه االصطالحي هي حجية اإلمجاع، فقال

4.»الزكاةنعيحكم بالكفر ما-عنه

.338: ، ص07الرازي، التفسري الكبري، ج1
.15: قرآنية عند علماء الرتاث، دراسة داللية، صعرايب أمحد، الكفاءة ال2
.15: أمحد عرايب ، الكفاءة القرآنية عند علماء الرتاث، ص: ينظر3
.338: ، ص07الرازي، التفسري الكبري، ج4
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َوال تطرد الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما ﴿: وقول اهللا تعاىل أيضا ُ َُ َ ْ َُ َ َ ََ َُ َِ ِّ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ِ َّْ ََّ ُ ْ ُْ َ َ
َعل َيك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فـتطردهم فـتكون من َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َْ ْ ُْ َ َُ َ َْ ٍ ٍْ َْ َْ ْ ْ ِْ ِْ َْ َ َِ َِ

َالظالمين ِ ِ َّ﴾1.
منه الذنب واملخالفة والظلم، لاآلية يدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حص«فظاهر 

َيا أيـها النَّبي اتق الله﴿: ح قوله تعاىلوهذا يعين أن األنبياء غري معصومني وبذلك يصب َّ َِّ ُّ ِ َ َُّ ﴾ على َ
واملعىن 2"يف عصمة األنبياء عليهم السالمنينعتاج إىل تأويل، وهذه من حجج الطاوال حيهظاهر

ق كما أنت متقيا يا حممد، فتقوى بمبعىن ا: كال اللفظي يقول الرازيتأويل لإلشكالذي تعنيه اآلية و
3.»ة والسالم متجددحممد عليه الصال

َوال تطرد الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك ﴿: أما اآلية الكرمية َْ َ َُ ُ َُ َ ْ َُ َ َ ََ َُ َِ ِّ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ِ َّْ ََّ ْ ُْ َ َ
َمن حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فـتطردهم فـتكون من َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َْ ْ ُْ َ َُ َ َْ ٍ ٍْ َْ َْ ْ ْ ِْ َِْ َ ِ َالظالمينَِ ِ ِ ﴾ فقد َّ

–احتج الطاعنون يف عصمة األنبياء «: ني أثناء تأويله هلذه اآلية الكرمية فيقولعنذكر الرازي أدلة الطا
:ذه اآلية من وجوه-عليهم السالم

اه عن ذلك الطرد، فكان ذلك الطرد ذنبا–أنه :األول .عليه الصالة والسالم، طردهم واهللا تعاىل 
َفـتطردهم فـتكون من الظالمين﴿: اىل قالأنه تع:الثاني َِ ِ َّ ِ َ ُ َ ََ َْ ُ َ ﴾ وقد ثبت أنه طردهم فيلزم أن يقال إنه ُْ

.كان من الظاملني
َُوما أنا بطارد الذين آمنوا﴿: أنه قال-عليه السالم–أنه تعاىل حكى عن نوح :الثالث ََ َ َِ َِّ ِِ َ ، مث أنه 4﴾ََ

َأولئك ﴿: حيث قال تعاىل-عليهم السالم-ابعة األنبياءمبت- حممد عليه الصالة والسالم–تعاىل أمر  َِ ُ
َالذين هدى الله فبهداهم اقـتده قل ال أسألكم عليه أجرا إن هو إال ذكرى للعالمين َِ َ َُ ْ َِ َ ً ُْ ُِ ِ ِ َِِّ ِ ََّ ُ ُ َْ َْ ْ َُ ََْ َ ْ ُ َ ْ ِ َ ُْ َ َِ فبهذا 5﴾َّ

.6»...ذنبا الطريق وجب على حممد عليه السالم أن ال يطردهم فلما طردهم كان ذلك 

.52األنعام، 1
.106: دراسة داللية، ص(عرايب أمحد، الكفاءة القرائية عند علماء الرتاث 2
َيا أَيـه﴿: اآلية3 ُّ َا النَّبي اتق اللهَ َّ َِّ ُّ .يف هذا الفصل-درست سابقا﴾ِ
.29سورة هود، 4
.90سورة األنعام، 5
.49: ص/04الرازي، التفسري الكبري، ج6
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–عليهم الصالة والسالم –ني استدل لصاحلهم يف عصمة األنبياء عنفالرازي يف ذكره ألدلة الطا
ما طردهم ألجل - عليه الصالة والسالم–أنه : واجلواب األول«: بظاهر النص، مث رد حججهم بقوله

م واالستنكاف من فقرهم وإمنا عني جللوسهم وقتا معينا سوى الوقت الذي كان حيضر االستخفاف 
كان يقول -عليه السالم–فيه أكابر قريش، فكان غرضه منه التلطف يف إدخاهلم يف اإلسالم، ولعل 

م بسبب هذه املعاملة أمرهم يف الدنيا ويف الدين، وهؤالء الكفار هؤالء الفقراء من املسلمني ال يفو
إن هذا االجتهاد وقع: فأقصى ما يقالم الدين واإلسالم فكان ترجيح هذا اجلانب أوىلفإنه يفو

من الظاملني -عليه السالم–ور، أما إن طردهم يوجب كونه غفخطأ إال أن االجتهاد يف اخلطأ م
فجوابه أن الظلم عبارة عن وضع الشيء يف غري موضعه، واملعىن أن أولئك الضعفاء الفقراء كانوا 

لس كان ذلك ظلما إال أنه فإذا ط-عليه السالم–يستحقون التعظيم من الرسول  ردهم من ذلك ا
.1»من باب ترك األوىل واألفضل ال من باب ترك الواجب

عمار الل،بك: نزلت يف ضعفاء املؤمنني: اآلية«: يقول ابن جزي الكليب يف تفسري اآلية الكرمية
من قريش قد قالوا بن ياسر، وعبد اهللا بن مسعود، وخباب، وصهيب، وأمثاهلم، وكان بعض املشركني 

م ال–للنيب  عناك، فنزلت تبصلى اهللا عليه وآله وسلم، ال ميكننا أن خنتلط مع هؤالء لشرفنا فلو طرد
ِّباْلغداة واْلعشي﴿: هذه اآلية ِ َ َ ِ َ َ 2.»﴾ قيل هي الصالة مبكة قبل فرض اخلمس وكانت غدوة وعشيةِ

ُيريدون وجهه﴿: عاىلأما الزخمشري فقد وقف عند تكملة اآلية يف قوله ت َ ْ َ َ ُ والوجه «: ﴾ فيقول ُِ
صلى اهللا عليه –، روى أن رؤوسا من املشركني قالوا لرسول اهللا تهيعرب به عن ذات الشيء وحقيق

يعنون فقراء املسلمني، وهم عمار وصهيب وبالل وخباب : وسلم، لو طردت عنا هؤالء األعبد
: ب من صوف، جلسنا إليك، وحادثناك فقالكانت عليهم جبا... -رضي اهللا عنهم–وسلمان 

فأقمهم عنا إذا جئتنا، فإذا قمنا فأقعدهم معك : فقالوا) ما أنا بطارد املؤمنني(عليه الصالة والسالم 
م: إن شئت، فقال 3.»نعم، طمعا يف إميا

.50: ، ص04الرازي، التفسري الكبري، ج1
.271: صم، 1995-هـ1415، 1، ط1الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج2
.95: الزخمشري، الكشاف، ص3
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ء الرتاث ال تعين مبعىن الطرد املعروف، ولكن كما ذكرها علما"الطرد"وكتأويل لآلية فإن لفظة 
الستهم، وترك وقتا لك اء قريش ليحدثهم عن اإلسالم على ربعلى أن املقصود عني هلم وقتا حمددا 

.رادفنا
ًوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منـهم مغفرة وأجرا عظيما﴿: وقوله تعاىل َ َ َ َِ َِ َ ُ ًَ َْ َُ ً ِ ِْ َ َْ ْ ِ ِ َ َّ ُ ِ َ َّ ُ َّ َ﴾1.

صلى اهللا عليه وسلم وهم –منهم، أي من الذين مع حممد «: ييقول أبو زكريا األنصار
َفاجتنبوا الرجس﴿: هنا لبيان اجلنس، كما يف قوله تعاىل) من(مغفرة وأجرا عظيما فـ ) الصحابة( ْ ِّْ َُِ َمن َ ِ

ِاألوثان َ َْ 2.»﴾ ال للتبعيض، ألن الصحابة كلهم موصوفون باإلميان والعمل الصاحلْ

هنا لبيان اجلنس ال للتبعيض، حىت ال يطعن ) من(ملاذا قال اهللا تعاىل : ي هناوالسؤال الذي يلق
.طاعن يف الصحابة أو بعضهم ليخرجهم من ذلك الفضل واإلكرام العظيم 

–خاصة من املرتبصني 3ولني فهو رد مبا حدث ومبا قد حيدث تأوحىت يغلق الباب على امل
ويفسرون القرآن على هواهم، فيخرجون الصحابة الكرام من الذين يلوون أعناق اآليات-كالروافض

.ء آلسنة املطهرة، وآل البيت منهم بروالقرآن الكرمي وا-والعياذ باهللا–ملة اإلسالم 
لبيان ) منهم مغفرة: (حيث قال) ملن(وقد ذكر الرازي يف كتاب التفسري الكبري يف تفسريه 

ليغيظ الكفار والذين آمنوا من الكفار هلم : هو للتبعيض، ومعناهاجلنس ال للتبعيض، وحيتمل أن يقال 
4.األجر العظيم، واملغفرة قد تقدم مرارا

عند الرازي، - كما هي–تفيد بيان اجلنس، وليست للتبعيض ) منهم(، أن )الكليب(بينما يرى 
5.رضي اهللا عنهم–ألنه وعد عم مجيعهم 

.29سورة الفتح، 1
أبو زكرياء األنصاري، فتح الرمحن بكشف ما يلتبس من القرآن حققه وعلق عليه حممد الصابوين، دار القرآن الكرمي، بريوت، 2

.526: م، ص1983- هـ1403: ، سنة1لبنان، ط
.91: عرايب أمحد، الكفاءة القرائية، ص: ينظر3
.98: ، ص28زي، التفسري الكبري، ج الرا4
.354: ، ص02الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، ج: ينظر5
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ابن (و ) الكليب(يتأرجح معناها بني اجلنس والتبعيض، و ) كممن(يرى أن ) الرازي(وإذا كان 
ا للجنس، فإن ) كثري ، ويضرب 1معناها للبيان) منهم(يف كتابه الكشاف يرى أن ) الزخمشري(يعدا

ِفاجتنبوا الرجس من األوثان﴿: مثال من القرآن الكرمي يف قوله تعاىل َ ْ َُ ْ َ ِ َ ْ ِّْ َِ َ﴾2.
3.»لبيان اجلنس تفضيال هلم بتخصيصهم بالذكر«: أن منهم: قال العكربي

ا حجة للطا) منكم(لو اعتربنا أن و صلى اهللا عليه –ني يف صحابة رسول اهللا عنللتبعيض فإ
م من الفضل واإلكرام العميم وهذه - وسلم املغفرة واألجر العظيم، وذلك التكرمي هو وحده (ليخرجو

حدود وال قيود وعطاء إهلي عظيم، وهو الفيض اإلهلي بالحسبهم، وذلك الرضي هو وحده األجر ال
4.ذوذغري جم

ة الصحابة الكرام ريعلى وجه اخلصوص، هو الطعن يف خ) الروافض(وما يقوله املرجفون 
وإخراجهم من امللة، وحىت نؤول اإلشكال نأخذ بقول اجلمهور، كعادة أهل السنة واجلماعة الذين 

تفيد اجلنس تفضيال للصحابة الكرام وختصصهم بالذكر اجلميل ) منهم(أن يأخذون باإلمجاع، فنقول
وقد ذكر صاحب التسهيل عن العلماء -عليه الصالة والسالم–فهم وحدهم من آزر الرسول الكرمي 

5."هو أبو بكر، فآزره عمر فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوقه بعلي بن أيب طالب) الشطأ("أن 

.للتبعيض حىت ال يستثىن بعض الصحابة من التكرمي واألجر الكبري) هممن(وال تعين 

.239: الزخمشري، الكشاف، ص: ينظر1
.30سورة احلج، 2
.411: ، ص02العكربي، التبيان يف إعراب القرآن، ج3
.3333: ، ص06قطب، يف ظالل القرآن ، جسيد : ينظر4
.353: ، ص02التنزيل، جالكليب، التسهيل لعلوم5
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-1

ن ألفاظ من حيث الوضع، ال بد ولفاظ تعد قوالبا للمعاين، ومن الواضح ترتيب األن األإ
ما املسند فنجعله أليه يف مقام التقدمي، إن جنعل املسند أيكون حسب الرتتيب الطبيعي، وحري بنا 

.).1(ًمؤخرا
إعطاء  نشاها لنا علماء الرتاث ومنهم علماء البالغة بغية أرقه اليت خري له طأفالتقدمي و الت
حنو قوله :ولهأف: وهو نوعان)2(ساليب اللغة املتميزةأسراره وألنعرف مكنوناته والنص األديب مجالية

ُوإياك نستعين...﴿:تعاىل َِ َ ْ َ َ .ن اللفظ  يتقدم على العامل نستعنيأوهنا جند )3(﴾...َِّ
حيث يقدم اللفظ ويؤخر على غري عامله يف ،لفاظ على بعضها البعضتقدم األتن أ:وثانيه
ٌال تأخذه سنة وال نـوم...﴿:قوله تعاىل ْ َ َ ََ ٌ َ ُِ ُ ُ َْ...﴾)4(.

يات جالء الغموض عن اآلإهتمام بغية خري كل اإلأالتوىل علماء الرتاث للتقدمي وأوهلذا 
نقع ونرتكها على عواهنهاية الكرميةاآلأن ملا نقرويله فنحأشكاهلا وتإاملستشكلة لفهم معناها، ودفع 

خري زال الغموض أنه التقدمي والتأن فهمنا إشكال حنوي، فما إية تتعلق بن اآلأشكال مفاده إيف 
.شكالل اإلوح

على هخري هو من عادة العرب اليت درجت عليهما فاستخدماأالتقدمي والتنإ:وعليه نقول 
سباب احلقيقية اليت تستشكل خري من األعد التقدمي و التأيهلذاالعظيم، و، وقد ذكره القرآن ةقالسلي

.)5(يات عند البعض من علماء  الرتاث وليس كلهماآل

، 2003هـ ، 1429محد، جواهر البالغة يف املعاين و البيان و البديع ، املكتبة العصرية ، بريوت ، أاهلامشي :ينظر-1
118:ص
يد : ينظر-2 ايات االيات القرآنية بني االعجاز املعىن وروعة املوسيقى ، مكتبة االداب ، القاهرة ، د طأعبد ا ن محد ، 

.158: ، ص1991، 04وينظر عبد الفتاح الشني ، علم املعاين ، يف ضوء  اساليب القرآن ، دار الفكر ، القاهرة ، ط 
05الفاحتة ، - 3
.254سورة البقرة  ، - 4
.186: ينظر ابن أيب األصبع، حترير التحبري، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ، االمارات ، ص- 5
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منها قوله ، ...خري الكثريألتقدمي و التيات املستشكلة يف اقرآن العظيم من اآللجند  يف امل
ٍَاقـتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رقـبة ََفال﴿:تعاىل َ َ ََ َ َُّ َ ُ ََ ََ َْ َ َْ ََ ْ َ َ َ ٍ، أو إطعام في يـوم ذي مسغبة ، )1(ْ ِ َِ َْ ْ َ ْ ٍَ ٌ َ ْ ِ َ

ْيتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متـربة ، ثم كان من الذين آمنوا وتـواصوا بالصبر وتـواصوا  ْ َ َ َ َ َ ََ ََ ََ ََ َ َ َ ًِ ْ َّ ِ َُّ ًَ ِ ٍ ِ ٍِ َِ َ َّ ُ َ َْ َ َْ َْ ْ ِ
ِالمرحمةِب َ ََ ْ ْ﴾)2(

اليت " مث"ميان فما داللة إلطعام على ااإلّفضل العتق ونهأية الكرمية جيد فاملتمعن يف اآل
ميان عن يد الرتاضي وتباعد اإلفت" مث "ن أمر يرى الزخمشري جاءت يف اآلية الكرمية، ففي هذا األ

)3(.نمياال باإلإنه ال يصح عمل ، ألميان ن يتقدم اإلأوىل العتق واأل

 

: ّإلعجاز وقد عرفه ابن منظور بقولهالنظم واما احلذف فهو لدقة أصل يف اللغة اإلجياز،األ
: " صاحب الصحاح بقوله فه ّ، وقد عر)4(....حذف الشيء حيذفه حذفه مبعىن قطعه من طرفه 

)5("سقاطهإمبعىن : حذفت الشيء 

خاصة ستشكلتايات اليت ثر ورودا يف اآلكيف االشكاالت النحوية هو األيعد احلذفكما 
.تعريف احلذف من حيث اللغةو ال نطيل كثريا يفيف القصص القرآين،

و اللفظة، معتمدين أكثر من الكلمة أو أفهو حذف  حيتوي  جزأ : صطالح ما من حيث اإلأ
)6(.م  القرينة احلالية، أم القرينة العقليةأفيها على كل قرينة مصاحبة هلا سواء كانت القرينة اللفظية 

 

 

 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، )طروحات جدلية يف اإلبداع والتلقي(تاض، الظاهر واملختفي عبد اجلليل مر- 1
.اليت تدل التخليص من األسر) ّفك(يف ملسته الفنية امللفتة للفظة 84:،د ط، ص2005

.17-11البلد - 2
.596:  الزخمشري ، الكشاف ، ص: ينظر - 3
.39: ، ص  1ن العرب ، جلسا: ابن منظور  - 4
.96:الصحاح ، بريوت، ص: الرازي- 5
.360:، ص2إبن جين، اخلصائص دار الكتب العلمية، لبنان، ج: ينظر - 6
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رة، يف حذف احلروف وحذف احلذف يف القرآن الكرمي ال سيما يف القصص القرآين جنده بكث
َِّوالعير التي﴿:اف يف قوله تعاىلصر على حذف املضتقالكلمات ن َ ِ ْ َْأقـبـلناَ َ ْ َ﴾)1(

بينما عبد ) 2(هل العريأية الكرمية هو من هذه اآلن املقصود أالزخمشري يف كتابه الكشاف يرى 
ِواسأل القرية التي كنَّا فيها والعير التي ﴿:ية الكرمية يف قوله تعاىل أن اآليرى القاهر اجلرجاين َِّ َّ َِ ِ ْ َْ ََ ِْ ُ َََ ْ َ

َأقـبـلنا فيها وإنا لصادقون ُ ِ َِ َ َِّ َ َ َْ َ ْ واحلكم هل العري أ: صل ن األأيقول ... قبلنا أاليت سال العرياو)3(﴾َ
ازالذي يراه هو أن احلقيقة هو اجلر أهل العري  ي نفسه أوالر) 4(ولكنها جاءت منصوبة من باب ا

هل العري، ن املقصود أإحيث يقول علوم البالغة، يضاح يفمام القزويين يف كتابه اإلا اإلميقامسه
)5(...اف املضاجلر ، فحذف واالعراب هو

 

 

ة القرآن الكرمي، ولعله ـدامه يف لغـبريي شاع استخـسلك تعـهو م-د علمائناـعن–ات ـإن االلتف
لفت وجهه عن «: بقوله " لفت"ادة ـيف مابن منظورّد عرفه ـالد، و قـتاب اخلـأوسع انتشارا يف الك

ن ـت عـيه، و تلفـهه إلـرف وجـه صـفت  إليـه، و التـثر منـت أكـاتا، التفـتفت التفـصرفه، و ال: القوم
: رةـجـن الشـحاء عـمة، و اللـى العجـرفه إلـص: المـه، و الكـطفـع: هـنقـلى عـءه عرداه، ـصرف: يءـالش

: قالـوي... رماه إىل جانبه: الشيءـيف اتفق، ووضعه غري متالئم، ك: مـريش على السهـره، و الـشـق
: ـرناه، و اللفتاءوج قـاع: تيسـالـينه، وماله دون ميـمحق، و عمل بش: سر الفاء لفتالفت الرجل بك

هلا ولد من غريه تشتغل به عن الزوج، ـا زوج ورأة هلـامالتلفت، والكثرية : ساءـاللفوت من الناحلوالء، و

.82: سورة يوسف - 1
.489:ينظر الزخمشري ،الكشاف ، ص- 2
.82: سورة يوسف - 3
.319:لثقافية، ،صعبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة، مؤسسة الكتب ا: ينظر- 4
. 454: القزويين ، االيضاح يف علوم البالغة ، ص: ينظر - 5
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واملرأة النمامة، و غريك،زرأة اليت ال تثبت عينها يف موضع واحد، وإمنا مهها أن تغفل عنها فتغمـو امل
.)1(»...الناقة الضجور عن احللب تلتفت فتعض احلالب 

يستشكل وجه وروده، و «و االلتفات هو من األساليب اللغوية املعروف لدى املفسرين، و إمنا 
.)2(»ختفي احلكمة من ذلك على بعض املفسرين

 

فلقد حدد العلماء طرقا اللغوي مع ذلك املعىن ال خيتلف مفهوم االلتفات يف االصطالح عن
اخلطاب أو التكلم : التعبري عن معىن بطريق من الطرق الثالثة و هي«ثالثة لاللتفات، و هو 

.)3(»أو الغيبة بعد التعبري عنه بطريق آخر منها
م أن يكون الشاعر يف كال«: هذا أشهر التعاريف الذي ذكرناه، و هناك تعريف آخر و هوو

إليه فيتمه، فيكون فيما عدل إليه مبالغة يف األول و ودفيعدل عنه إىل غريه قبل أن يتم األول، مث يع
.)4(»زيادة يف حسنه

نقتصر يف حبثنا على القرآن الكرمي، و التعريف ذكرناه من باب  تنوع التعاريف لاللتفات من و
.حيث االصطالح

لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، طبعة حمققة و مشكولة، حققه جمموعة من العاملني بدار املعارف، عبد اهللا  : ابن منظور- 1
الفريوز آبادي، القاموس . 4052-4051: ص،05: علي الكبري، و هاشم حممد الشاذيل، و حممد أمحد حسب اهللا، جملد

: هـ املوقع اإللكرتوين1407، 02: مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة، نشر: احمليط، حتقيق
com.emen-al.www .علي بشري، دار : ي، حتقيقالزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضي الزبيد

، 03: الرازي، الصحاح، دار احلداثة، ط. Net.almeshkat.www: هـ املوقع اإللكرتوين1414الفكر، بريوت، 
.475: م، ص1983

.304: هـ ص1426، 01: محد املنصور، مشكل القرآن الكرمي، دار ابن اجلوزي، ط- 2
: يوسف املرعشلي، و مجال الذهيب، و إبراهيم الكردي، دار املعرفة، بريوت، ط:الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق- 3

، 01: و حممد بن سليمان األشقر، معجم علوم اللغة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط380: ، ص03: هـ، ج1415، 02
.73: هـ، ص1403

، )ط.د(م، 1983حمسن عياض، بريوت، مؤسسة الرسالة، : ، قانون البالغة، حتقيق)حيدرأبو طاهر حممد بن (البغدادي - 4
.110: ص
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ج

«: فات إىل ستة أقسام منهاّقسم العلماء االلت
َوما﴿: االلتفات من املتكلم إىل اخلطاب، كقوله تعاىل.1 َليَ ُأعبدَالِ ُ ْ ِالذيَ ََِفطرنيَّ ِوإليهَ ََِْ
َتـرجعون ُ َ ْ .و إليه أرجع، فالتفت من التكلم إىل اخلطاب: ، و األصل)1(﴾ُ
َأعطيـنَِّإنا﴿: االلتفات من التكلم إىل الغيبة، كقوله تعاىل .2 َْ ْ َالكوثـرَاكَ َ ْ َ ِّفصل،ْ َ َلربكَ َِِّ
ْوانحر َ ْ .فصل لنا: ، حيث مل يقل)2(﴾َ

ِقل...﴿: االلتفات من اخلطاب إىل التكلم، كقوله تعاىل .3 ُاللهُ ُأسرعَّ َ ْ ًمكراَ ْ َّإنَ ََرسلناِ ُ ُ
َيكتبون ُُ ْ َتمكرونَماَ ُ ُ ْ .، على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة املخاطب)3(﴾َ
ُادخلوا﴿: إىل الغيبة، كقوله تعاىل االلتفات من اخلطاب.4 ُ َالجنَّةْ َ ْأنـتمْ ُ ْوأزواجكمَْ ُ ُ َ َْ َ
َتحبـرون ُ َ ْ ُيطاف،ُ َ ْعليهمُ ِ َْ ٍبصحافَ َ ِ ْمنِ ٍذهبِ َ ٍوأكوابَ َ ْ ، فانتقل من اخلطاب إىل الغيبة، ومل )4(﴾...ََ

.يطاف عليكم: يقل
َوأوحى...﴿: االلتفات من الغيبة إىل التكلم، كقوله تعاىل.5 ِّكلِفيََْ ٍسماءُ َ َأمرهاَ َ ََّوزيـنَّاَْ َ
َالسماء َ َالدنـياَّ ْ َبمصابيحُّ ِ َِ ًوحفظاَ ْ ِ .ّو زين: ، فانتقل من الغيبة إىل التكلم، و مل يقل)5(﴾...َ
ْوسقاهم...﴿: االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب، كقوله تعاىل.6 ُ َ َ ْربـهمَ ُ ًشراباَُّ َ ًطهوراَ َّإن،َُ َهذاِ َ

َكان ْلكمَ ُ ًزاءَجَ .)7(»كان هلم:  ، و مل يقل)6(﴾...َ

.22: يس- 1
.02–01: الكوثر- 2
.21يونس - 3
.71-70: الزخرف- 4
.12: فصلت- 5
.22–21: اإلنسان- 6
لد 1954: حممد أمني اخلاجني، مصر، سنة:فؤاد تسكني، مطبعة: أبو عبيدة معمر بن املثىن، جماز القرآن، تعليق- 7 م، ا

.24–23: ص: األول
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لاللتفات عند علماء البالغة أغراض كثرية، متعددة و لكن نقتصر على غرض رئيسي واحد 
ينتقلون من اخلطاب إىل فرفع السآمة من االستمرار على ضمري متكلم أو ضمري خماطب، «: هو 

اخلطاب أو الغيبة، فيحسن االنتقال من بعضها إىل بعض، ألن الكالم الغيبة، و من املتكلم إىل 
.)1(»املتوايل على ضمري واحد ال يستطاب

ّفهذا الغرض هو األهم من كل األغراض عند علمائنا، ألن النفوس تسرتيح و يتجدد نشاطها، 
حد يف رأي ر االلتفات يف غرض واصإذا انتقل السياق من حال إىل حال، و لكن من اخلطأ أن حن

العلماء، ألن القرآن الكرمي وجدوا له أغراضا كثرية، و متعددة، و ليس بالضرورة أن يكون له غرضا 
.واحدا، و لكنه هو األهم و األساس يف أسلوب االلتفات

 

القرآن الكرمي، و قد تنوعت أغراضه جاء االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب يف مواقع كثرية يف 
)2(»و من هذه األغراض البالغية  لاللتفات من الغيبة إىل اخلطاب يف القرآن الكرمي«تنوعا واسعا، 

«: على األغراض التالية-ال احلصر–نقتصر على سبيل املثال 
1 

تتضمن التوبيخ و التقريع، يف قوله ىل اخلطاب يف القرآن الكرمي، من الغيبة إقد يأيت االلتفات 
َويجعلون﴿: تعاىل ُ َ ْ َ َلماَ َيـعلمونَالِ ُ َ ْ ًنصيباَ ِ َّمماَ ْرزقـناهمِ ُ َ ْ َِّتاللهََ َّلتسألنَ ُ ََ ْ َّعماُ ْكنتمَ ُْ َتـفتـرونُ ُ َ ْ َ﴾)3(

، مع )4(»من الغيبة إىل اخلطاب، لكي يواجههم بالتوبيخ و التقريع" لتسألن: "فالتفت يف قوله تعاىل«
.استخدام أسلوب القسم يف اآلية يضفي الرهبة و اخلوف على جو اآلية الكرمية

: م، ج1957أفريل 21/ هـ1276حممد أبو الفضل إبراهيم، مصر اجلديدة، : الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق-1
.314: ، ص03

.323: م، ص1998/هـ01،1418: أمحد سعد حممد، التوجيه البالغي للقراءات القرآنية، مكتبة اآلداب، ط- 2
.56: النحل- 3
.582: ، ص03: الشوكاين، فتح القدير، ج- 4
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2 

التشديد يف طلب أمر من األمور، و من األمثلة « ىل اخلطاب إمن املعاين لاللتفات من الغيبة 
َجناحَال﴿: على ذلك قوله تعاىل َ َّعليهنُ ِ َْ َّآبائهنِفيَ ِِ َأبـنََوالََ َّائهنَْ َّإخوانهنََوالِِ ِِ َ ْ ِأبـناءََوالِ َ َّإخوانهنَْ ِِ َ ْ ِ

ِأبـناءََوال َ َّأخواتهنَْ ِِ َ َ َّنسائهنََوالَ ِِ ْملكتَماََوالَِ َ َ َّأيمانـهنَ ُ ُْ َ َواتقينَ َاللهََِّ َّإنَّ َاللهِ َكانَّ َعلىَ ِّكلَ ٍشيءُ ْ َ
ًشهيدا ِ َ﴾)1(.

َواتقين﴿: يف قوله تعاىلو حمل االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب هو َاللهََِّ ﴾ و مل يقل و يتقني َّ
ن االحتجاب و ما أنزل فيه الوحي من االستتار ماهللا، و كأنه قيل و اتقني اهللا يف ما أمرتن به 

.)2(»واحتطن فيه، و يف السياق فضل تشديد يف طلب التقوى منهن
إىل النساء –فهو من اهللا جل و عال ففي اآلية الكرمية أمر حقيقي ألنه من األعلى إىل األدىن،

.كما يقول علماء البالغة، و هلذا فجو السورة هو التشديد يف التمسك بتقوى اهللا وخمافته-املؤمنات
3 

و هو من املعاين اليت حيملها االلتفات «و من األغراض األخرى يف أسلوب االلتفات العتاب 
ْوإذ﴿:من الغيبة إىل اخلطاب، منه قوله تعاىل  َّأسرَِ َ ُّالنَّبيَ ِبـعضَِإلىِ ْ ِأزواجهَ ِ َ ْ ًحديثاَ ِ َّفـلماَ َ ْنـبأتَ ِِبهَََّ

ُوأظهره َ َ ْ ُاللهََ ِعليهَّ َْ َعرفَ ُبـعضهََّ َْ َوأعرضَ َ ْ ْعنََ ٍبـعضَ ْ َّفـلماَ َ َنـبأهاَ ْقالتِِبهَََّ َ ْمنَ َأنـبأكَ ََ َهذاَْ َقالَ َنـبأنيَ َََِّ
ُالعليم َِ ُالخبيرْ ِ َ ْإن،ْ َتـتوباِ ُ ْفـقدَِّاللهَِإلىَ َ ْصغتَ َ َقـلوبكماَ ُ ُ ُ ْوإنُ َتظاهراَِ َ َ ِعليهَ َْ َّفإنَ َاللهَِ َهوَّ ُموالهُ َ ْ َ

ُوجبريل ِ ْ ِ ُوصالحَ ِ َ َالمؤمنينَ ُِ ِ ْ ُوالمالئكةْ َ ِ َ َ َبـعدَْ ْ َذلكَ ٌظهيرَِ ، فانتقل السياق من الغيبة يف اآلية )3(﴾َِ
و يف هذا االلتفات باخلطاب معىن " تتوبانإ: "ة الثانية فقالاألوىل إىل اخلطاب، يف بداية اآلي

-صلى اهللا عليه وسلم–لزوجات الرسول الكرمي -جل و عال-، و العتاب هنا، من اهللا )4(»العتاب
يتغري السياق من احلكاية عن حادث وقع إىل مواجهة و خطاب للمرأتني كأن األمر «": إن تتوبا: "فـ

.55: األحزاب- 1
.1007: ، ص01: الزخمشري، الكشاف، ج- 2
.04–03: التحرمي- 3
.املكتبة الشاملة. 152: ، ص28: األلوسي، تفسري األلوسي، ج- 4
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عليه –حد ذاته فهو عتاب لني من اهللا اللطيف إىل زوجات الرسول ، و العتاب يف)1(»حاضر
.-الصالة و السالم

 

ية القرآنية ساليب البالغة ومن اآلأسلوب  من أنه ألقد درس علماء البالغة  االلتفات على 
َذي جعل لكم األرض مهدا وسلك لكم فيها سبال وأنـزل من َّال﴿: املستشكلة هو قوله تعاىل َ َِ َ َ َْ ًُ ُ َ َ ََ َِ ِْ ُ َُ ََ َ ً ْ ْ َ ْ ُ َ َ

َّالسماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نـبات شتى ََ ٍْ َ َْ ِْ ً ََ ََ ِِ َ ْ َ َ ً ِ َّ﴾)2(

ية املستشكلة آلفا:يضاأة ية الكرمية بطريقة مقنعة وملفتالشوكاين يف تفسريه هلذه اآلمامقال اإل
.ىل موسى إم أىل اهللا تعاىل إهل هو منسوب " رجنا خأ" عل الفيف

ماء  املقصود هاهنا هونزل من السماء ماء وأو: ه بقوله وعال مينت على عبادّن اهللا جلإ
َفأخرجنا ﴿:ية الكرميةيت اآلأ، مث تىل هنا ينتهي كالم النيب موسى عليه السالم، إ)الغيث(املطر النافع  ْ َ ْ ََ

ًبه أزواج َ ْ َ َّا من نـبات شتىِِ َ ٍ َ َْ أن الذي حيكيلة يضا يف هذه املسأأويقال ،وهنا كالم اهللا جل وعال﴾ِ
)3(مر اهللا جل وعالهو موسى عليه السالم، و احلاكي  هو صاحب األ

هل " أخرجنا"ليه الفعل كما قلنا إشكاال فمن الذي يسند إن فيها ية ، ألوحنن وضعنا هذه اآل
إنتقال من لفظ الغيبة إىل ية فيها أن اآل، يرى الزخمشري موسى عليه السالممأ-وعالّجل-هو اهللا 

ن تكون من كالم موسى عليه السالم أ، إما رجنا، فقوله أخمر سبحانهأللفظ املتكلم، وهو صاحب ا
ّجل-نه عبد اهللا ، ألنه ليس من كالم موسىالصحيح  أو-وعالّجل–ىل اهللا سند  إمن كالم موأ

إىل سقي ن يصرف املياه وليس يف وسع موسى أ،مر اهللا تعاىلمن أهو" خراج اإل" ا منإ–وعال 
)4(نزال املطر إراضي اجلدباء و األ

موسى ن الذي حيكي عنه هوأ، ويسند هللا تعاىل" خرجناأ" الفعل نإية الكرمية ، فويل لآلأوكت
.ةية املستشكلويل لآلأهو احلاكي  للجميع ، وهذا كترمعليه السالم، أما صاحب األ

.3616: ، ص16: م، ط1990/هـ1410سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق،- 1
.53طه ، - 2
.507، ص  3الشوكاين ، فتح القدير ، ج: ينظر - 3
.150-149: ، ص3الزخمشري ، الكشاف، ج: ينظر - 4
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1



حروف معىن، فحروف املبىن هو ما كان مبىن، وتأيت حروف املعاين على ضربني و مها حروف
: ا انتظم يف اجلملةفهو ما كان له معىن، و لكن ال يظهر إال إذ: بنية الكلمة، و أما حرف املعىن

ذه التسمية لعالقتها بفهم املعاين وحتديد الداللة، )1(االستفهام و العطفكحروف اجلر و ، و مسيت 
.)2(»هي احلروف ليت تربط األمساء باألفعال واألمساء باألمساء: حروف املعاين«: جاء يف املخصص

 

إذا «احلرف ّحروف املعاين هلا دور الربط بني اجلمل، و كذلك تعد فاعلة يف فهم الداللة، ألن
ال صلة طلقه النحويون على هذه احلروف، ودل على معىن يف غريه يسمى حرف املعىن وهو ما أ

، كما أن احلروف كآلية من )3(»وطيدة بفهم املعاين و استنباط األحكام من نصوص القرآن الكرمي
يف التخرجيات على الرغم من اختالف علماء النحو، والفقه،«آليات اللغة هلا األثر داخل اجلملة 

ا مطلقة ال تتغري، والداللية للح معىن ذلك أنق، وبني أن داللتها حتدد من خالل السياروف، بني أ
ها فمن« : قالالسرخسيّ، و هلذا فإن )4(»حسب ما يقتضيه النظمتعامل معاملة اللفظ يف اجلملة و
از وما يكون مستعمال يف احلقيقة و ما قاله السرخسي ، و)5(»غريهمنها ما يكون  مستعمال  يف ا

أي حتتمل املعىن األصلي الذي «هو أن للحرف داللة تفهم من خالل السياق، فهو كاللفظ 
.)6(»وضعت له و حتتمل غريه من املعاين

- احلسن بن قاسم املرادي، اجلىن (أي طرفه : حرف اجلبل: و منه قوهلم) ألنه طرف يف الكالم(احلرف يف اللغة هو الطرف
: م، ص1992/هـ1413لبنان، -فخر الدين قباوة، و حممد ندمي، دار الكتب العلمية، بريوت : حروف املعاين، حتقيقالداين يف

23.(
، 26:، ط-بريوت-عب املنعم خفاجة، املكتبة العصرية، صيدا : مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، راجعه: ينظر- 1

.254–253: ، ص03: م، ج1992
، )ط.د(-لبنان-ده، أبو احلسن علي بن امساعيل النحوي األندلسي، املخصص، دار الكتب العلمية، بريوتابن سي-2
.314: ، ص03: ، جملد)ت.د(

.213: أمحد عرايب، الداللة اللغوية و أثرها يف تأويل النص القرآين لدى األشاعرة، ص- 3
.101: القرآين لدى األشاعرة، صأمحد عرايب، الداللة اللغوية و أثرها يف تأويل النص - 4
.200:، ص01:، ج)ت.د(، )ط.د(لبنان،-أبو الوفاء األفغاين، دار املعارف، بريوت: السرخسي، أصول السرخسي، حتقيق-5

.101: عرايب أمحد، الداللة اللغوية و أثرها يف تأويل النص القرآين لدى األشاعرة، ص- 6
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آلية القرآنية منها تستشكل افيها احلرف على أكثر من معىن، ومن األمثلة التوضيحية اليت يدل
: لدى املفسرين، و حينها خيتلف الفقهاء كما خيتلف املفسرون يف اآلية الكرمية ففي قوله تعاىل

ِوامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبـين...﴿ ْ َ ُْ َ ُ ُْ ََِ ْ َْ ُ ْ َ َِ ُ ُ َِ ْ...﴾)1(.
ا لاللتصاق، و: ن معىن، فقيل ، احتملت أكثر م"برؤوسكم: "فالباء يف قوله تعاىل : هيقيلإ

. )2(زائدة، أو لالستعانة
للتبعيض، فهذه االحتماالت اللغوية ترتتب عنها : من«):هـ368ت()(السيرافيقال عنها و

.)3(»اختالفات فقهية و يف استنباط احلكم بني العلماء
ا للرتتيب «، فقد"الواو"و من هذه احلروف أيضا حروف العطف و أم الباب  اختلف بني إفاد

القاطعة : األول«: معانيها فقال)هـ967ت(ابن هشام ، و قد ذكر )4(»ق اجلمعأو مبجرد مطل
ا للجمع املطلق فقال)5(»ومعناها مطلق اجلمع إن معناها : و قول بعضهم«: ، ورد على القائلني بأ

: اجلمع املطلق غري سديد لتقييد اجلمع بقيد اإلطالق، و إمنا هي للجمع ال بقيد، و قول السريايف
ا ال تفيد الرتتيب مردودّإن ال" .)6(»"نحويني أمجعوا على أ
 

من األمثلة اليت يدل فيها حرف العطف على أكثر من معىن، و تستشكل اآلية القرآنية الكرمية 
ََّوإن خفتم أال ﴿: على علماء الرتاث و تتباين وجهات النظر، يف قوله تعاىل ْ ُ ْ ِ ْ ِ َتـقسطوا في اليتامى َ ََْ ِ ُِ ْ ُ

.06: سورة املائدة- 1
.182: ، ص01: يوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، جالس: ينظر- 2
-احلسن بن قاسم املرادي، اجلىن الداين يف حروف املعاين، ص[هـ368: هو أبو سعي احلسن بن عبد اهللا، تويف ببغداد سنة :

].، يف اهلامش23
.23: املرادي، اجلىن الداين، ص- 3
.102: النص القرآين لدى األشاعرة، صعرايب أمحد، الداللة اللغوية و أثرها يف تأويل- 4
- حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا : ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق- 5

.354: ، ص01: م، ج1987/هـ1407: ، سنة-بريوت
.354: ، ص01: املصدر نفسه، ج- 6
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َفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثـنى وثالث ورباع ََ َ َُ َ َ ََ َُ ْ ِ َ ِّ ِ ْ ُ َ َ َ ُ ِ ْ ّ، فقد علق الزخمشري على اآلية )1(﴾...َ
مثىن و ثالث و رباع، معدولة عن أعداد مكررة، و إمنا منعت الصرف، ملا فيها من «: الكرمية بقوله

فالن : ا عن تكررها، و هي نكرات يعرفن بالم التعريف تقولعدهلا عن صيغها و عدهل: العدلني
ّفانكحوا الطيبات لكم : ينكح املثىن و الثالث والرباع، و حملهن النصب على احلال مما طاب، تقديره

السياق ويواصل الزخمشري يف )2(»ثنتني ثنتني، و ثالثا ثالثا، و أربعا أربعا: معدودات هذا  العدد
ثالث، أو أربع؛ فما والذي أطلق للناكح يف اجلمع أن جيمع بني ثنتني، أ: قلتفإن «: قائالهنفس

اخلطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب  كل ناكح : معىن التكرير يف مثىن و ثالث و رباع؟ قلت
.)3(»يريد اجلمع ما أراد من العدد الذي أطلق له

ي مبعىن املشاركة أو مبعىن ، هل ه"الواو"السؤال الذي يلقى هنا، ما داللة حرف العطف و
كما جاء : فلم جاء العطف بالواو دون أو، قلت: فإن قلت": التخيري، فيجيب الزخمشري بقوله

درمهني درمهني و : اقتسموا هذا املال وهو ألف درهم: بالواو هنا على سبيل املثال لو قلت للجماعة
فلم جاء العطف بالواو دون : إن قلتثالثة ثالثة، و أربعة أربعة، و لو أفردت مل يكن له معىن؛ ف

اقتسموا هذا املال : كما جاء بالواو يف املثال الذي حذوته لك، و لو ذهبت تقول): قلت(أو؟ 
درمهني درمهني، أو ثالثة ثالثة، أو أربعة أربعة، علمت أنه ال يسوغ هلم أن يقتسموه إال على أحد 

.)4("أنواع هذه القسمة
" أو"ليس مبعىن املشاركة و لكن مبعىن ) الواو(ف أم الباب فالزخمشري يرى أن حرف العط

فانكحوا مثىن أو ثالث أو رباع، على التخيري وليس : كأنه يقول- جل و عال-التخيريية، وهلذا فاهللا 
ليس هلم أن جيمعوا بينها، فيجعلوا بعض القسمة على «على املشاركة و اجلمع كما قال الزخمشري و 

يث، و بعضه على تربيع، و ذهب معىن جتويز اجلمع بني أنواع القسمة الذي ثنية، و بعضه على تثل
دلت عليه الواو، و حتريره أن الواو دل على إطالق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء 

.03: النساء- 1
.410: ، ص01: جالزخمشري، الكشاف،- 2
.410: املصدر نفسه، ص- 3
.410: ، ص01: الزخمشري، الكشاف، ج- 4
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على طريق اجلمع إن شاءوا خمتفني يف تلك األعداد، و إن شاءوا متفقني فيها حمضورا عليهم ما وراء 
.)1(»ذلك

وافق الزخمشري إىل ما ذهب إليه يف تفسري اآلية الكرمية، و لكنه أضفى أما ابن األنباري فإنه
يف اليتامى، أي يف نكاح اليتامى، فحذف املضاف و أقام املضاف «: عليها الصبغة النحوية فقال

عدل للعدل و الوصف و قيل لل) ما(إليه مقامه، و مثىن و ثالث و رباع، منصوب على البدل من 
عن اللفظ، و املعىن ألنه عن اثنني اثنني، و ثالثة ثالثة و أربعة أربعة، فعدل يف اللفظ و املعىن 

فواحدة، تقرأ بالنصب و الرفع، فأما من قرأ بالنصب، فألن التقدير فانكحوا . واألكثرون على األول
.)2(»"فإن خفتم أال تعدلوا: "واحدة، و هو جواب الشرط يف قوله

اري ركز هنا على القراءات، فإن قرأت بالنصب مبعىن انكحوا واحدة، و ربطه جبواب فابن األنب
أن يكون خرب مبتدأ حمذوف و : أحدمها«: الشرط، أما من قرأ بالرفع فعند ابن األنباري فيها وجهان

.فهي واحدة: تقديره
أن ابن األنباري ، إال)3(»فامرأة واحدة تقنع: تقديره،أن يكون مبتدأ حمذوف اخلرب، و: و الثاين

مبعىن أو " الواو العاطفة"فعلماء الرتاث حيلون اإلشكال هنا على أن . )4(»و األول أوىل«يفضل 
هي حجة الرسول الكرمي تزوج تسع نساء، وخالفا للذين يفسرون اآلية مبعىن املشاركة، و حجتهم أن

.مردودة عليهم
اليت احتملت التعدد، بني قائل أن الواو سبب اخلالف هنا و استشكاهلا هو الداللة اللغوية و

ا هنا مبعىن أو، قال السيوطيالعلماء للمشاركة، و بني الواو للتخيري، يف اآلية الكرمية، و : يرون أ
.)5(»)أو(يف معىن الواو مبعىن «

َواتـقوا يـوما ال تجزي نـفس عن نـفس شيئا وال يـقب﴿: وقوله تعاىل ْْ ُ ً ْ ََ ََ ًَْ َْ ٍ ْ َْ ََ ٌ ِ َ ُ ُل منـها شفاعة وال يـؤخذ َّ َ ْ ُ ََ ٌ َ َ َ َ ْ ِ ُ
َمنـها عدل وال هم يـنصرون ُ َ ْ ُْ ْ ُ ََ ٌ ْ َ َ ِ﴾)1(.

.410: الزخمشري، الكشاف، ص- 1
.242–241: ، ص01: ابن األنباري، البيان يف غريب إعراب القرآن، ج- 2
.242-241: ابن األنباري، البيان يف غريب إعراب القرآن، ص- 3
.242: املصدر نفسه، ص- 4
.178: ، ص01: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج- 5
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ُواتـقوا(به يوما منصوب ألنه مفعول «): هـ577: ت: (قال ابن األنباري َّ ال على الظرف، ألنه )َ
ف كان يوجب تكليفهم يوم القيامة، وليس املعىن كذلك، وإمنا املعىن، واتقوا عذاب يوم، فحذ

)2(.»املضاف، وأقيم املضاف إليه مقامه

ًيـوما(: فلو أعربنا كلمة ْ يقضي أن يكون اإلنسان مكلفا بعد املوت، وذلك ال جيوز من «فذلك )َ
،يف الداللة وال )ترخصا(حيث داللة العقائد، فعقيدة املتلقي هلا أثرها يف تأويل األلفاظ، وهذا يسمى 

ا يكون ذلك إال يف ظل تضافر الق رائن، مبعىن أن الوظيفة النحوية الواحدة البد أن تتضافر على بيا
)3(.»عدة قرائن، إذا كانت على استعماهلا فكيف إذا خرجت عما وضعت له

قاء اليوم اتقاء ملا حيصل يف ذلك اليوم من العقاب والشدائد، ألن نفس تاعلم أن إ«: قال الرازي
تعاىل وصف اليوم بأشد الصفات مث إنه » ...أهل اجلنة والنار مجيعا اليوم ال يتقي والبد من أن يرده

ويال، وذلك ألن العرب إذا دفع أحدهم إىل كريهة و حاولت أعوانه دفاع ذلك عنه بذلت ظوأع مها 
ما يف نفوسها األبية من مقتضى احلمية، فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية قوته، فإن رأى 

ا نعته عاد بوجوده الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول باملالينة ما قصر عنه باملخاشنة، من ال طاقة له مب
فإن مل تغن عنه احلالتان من اخلشونة والليان مل يبق بعده إال فداء الشيء مبثله، إما مال أو غريه، وإن 

أنه ال يغين مل تغن عنه هذه الثالثة تعلل مبا يرجوه من نصر األخالء واألخوان فأخرب اهللا سبحانه
رمني يف اآلخر .)4(»شيء من هذه األمور عن ا

تعرب مفعوال به، ألن تقوى اهللا جل وعال، يكون يف الدنيا، وال يقع يف يوم ) يوما(فكلمة 
ًواتـقوا يـوما﴿«: القيامة، قال العكربي ْ َ ُ َّ ألن األمر بالتقوى ال يقع يف يوم ؛يوما هنا مفعول به﴾ َ

، أما صاحب الكشاف، فال يزيد عن هذه )5(»واتقوا عذاب يوم، أو حنو ذلك: (يرالقيامة والتقد
.)6(»يوم، يريد يوم القيامة«الكلمة 

.48:اآلية،سورة البقرة-1
.80: ، ص01ابن األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، ج-2
.88: عرايب امحد، الكفاءة القرائية عند علماء الرتاث، ص-3
.54-53: الرازي، التفسري الكبري، ص-4
.54: ، ص01إعراب القرآن، دار الفكر، د ط، بريوت، لبنان، جيفالعكربي، التبيان5
.89: ، وكذلك ابن كثري، تفسري القرآن، ص128: الزخمشري، الكشاف، ص6
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ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر ﴿: وقوله تعاىل َِ َّ ُ ُْ ْ ُْ َ َ َ َْ ْ ْ ُ ِْ َ َُ َ َْ َ ُ َ ََ ِ ُ ُْ َِ ْ ْ َ َِ ْ ٌ ْ ِ ْ
ُوأولئك ه َ َِ َم المفلحونَُ ُ ِ ْ ُ ْ ُ﴾)1(.

ْمنكم﴿ : فقوله تعاىل ُ ْ إما التبيني أو للتبعيض، : وقد احتملت داللتني) من(فيه حرف جر «﴾ ِ
)2(.»وكالمها حتتاج إىل أدلة للرتجيح

ي عن املنكر من فروض الكفارات، هلتبعيض، ألن األمر باملعروف والنلمن «: قال الزخمشري
إال من علم املعروف واملنكر، وعلم كيف يرتب األمر يف إقامته، وكيف يباشر، فإن يصلح له وألنه ال

ى عن معروف وأمر مبنكر )3(.»..للتبيني مبعىن وكونوا أمة تأمرون ) من(وقيل ... اجلاهل رمبا 

من هنا ليست : أن«: للتبعيض، فإن الرازي خيالفه بقوله) منكم(وإذا كان الزخمشري يرى أن 
تبعيض لدليلني لل

ْكنتم ﴿: أن اهللا تعاىل أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر على كل األمة يف قوله تعاىل:األول ُْ ُ
ِخيـر أمة أخرجت للنَّاس تأمرون بالمعروف وتـنـهون عن المنكر َِ َّْ ُْ َ َْ ْ ُ ُِ َ َ َْ ُ ََ َ َِ ُِ ُ َْ ِ ْ ِ ْ ْ ٍ ْ َ﴾)4(.

املعروف والنهي عن املنكر، إما بيده، أو بلسانه، أو هو أنه ال مكلف إال وجيب عليه األمر ب:والثاني
معىن هذه اآلية كونوا أمة : بقلبه، وجيب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول

فهي هنا للتبيني ال للتبعيض، كقوله ) من(دعاة إىل اخلري آمرين باملعروف ناهني عن املنكر، وأما كلمة 
َُِفاجتنبوا ا﴿: تعاىل ْ ِلرجس من األوثانَ َ َْ ْ َ ِ َ ْ ويقال أيضا لفالن من أوالده جند ولألمري من غلمانه )5(﴾ِّ

إن ذلك وإن كان واجبا على : عسكر، يريد بذلك مجيع أوالده وغلمانه ال بعضهم كذا ههنا، مث قالوا
)6(.»الكل إال أنه مىت قام به قوم سقط التكليف عن الباقني

ذا القول ) من(أن «: ى التبعيض فقالوذكر الرازي داللتها عل ههنا للتبعيض، والقائلون 
:اختلفوا أيضا على قولني

.104، سورة آل عمران1
.89: عرايب أمحد، الكفاءة القرائية، ص2
128: ، ص1الزخمشري، الكشاف، ج3
.110، سورة آل عمران4
.30سورة احلج، 5
.155: ، ص08الرازي، التفسري الكبري، ج6
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هي أن يف القوم من ال يقدر على الدعوة وال على األمر باملعروف ) من(أن فائدة كلمة :أحدهما
.والنهي عن املنكر مثل النساء واملرضى والعاجزين

أن هذه اآلية مشتملة على : األول: ، ويدل عليه وجهانأن هذا التكليف خمتص بالعلماء:والثاني
:األمر بثالثة أشياء

الدعوة إىل اخلري.
واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر

معلوم أن الدعوة إىل اخلري مشروطة بالعلم باخلري وباملعروف وباملنكر، فإن اجلاهل رمبا عاد إىل 
ى عن املعروف، ور مبا عرف احلكم يف مذهبه وجهله يف مذهب صاحبه فنهاه الباطل وأمر باملنكر و

فهذا التكليف متوجه على ... عن غري منكر، وقد يغلظ يف موضع اللني ويلني يف موضع الغلظة 
م بعض األمة، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل ْفـلوال نـفر من كل فرقة منـهم ﴿: العلماء، والشك أ ُْ ْ ِ ٍِ َِ ِّ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ

ََِطائفة ليتـ ٌ َِ َفقهوا في الدين وليـنذروا قـومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرونَ ُ َ َُ ْ َْ َ َ ْْ ْ ُْ ُ َُّ ِ َِ َُ َِ َ َ ِ ِْ ُِ َ ِ ِّ َّ َ﴾)1(

أنا مجعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية مبعىن أنه مىت قام به البعض سقط عن : الثاينو
ة هذا اجيابا على البعض ال الباقني، وإذا كان كذلك كان املعىن ليقم بذلك بعضكم، فكان يف احلقيق

2.»على الكل

ألن : تكون للتبيني أحيانا، وأحيانا أخرى تكون للتبعيض، فالتبيني) من(فالرازي يرى أن 
ذه  املقصدية من اآلية هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فال مكلف إال وجيب عليه القيام 

علماء ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هلما شروط الفريضة، وأما للتبعيض فإن التكليف منوط بال
.من بينهما العلم واحلكمة، وال شك يف أن بعض العلماء هم بعض األئمة، تتوفر فيهم هذه الشروط

ٌولتكن منكم أمة﴿« :يقول ابن جزي الكليب يف كتابه التسهيل َّ ُ ُُ ْْ ْ ِ ْ َ ﴾ اآلية دليل على أن األمر َ
ْمنكم: (ي عن املنكر واجب، وقولهباملعروف والنه ُ ْ للتبعيض، وقيل ) من(دليل على أنه فرض كفاية ) ِ

.122، سورة التوبة1
.155: ، ص08الرازي، التفسري الكبري، ج2
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ا لبيان اجلنس، وأن املعىن كونوا أمة وتغيري املنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب، على حسب  إ
1.»األحوال

ْولتكن منكم اىل ﴿يف مطلق قوله تع«: ويوافقه أبو بكر بن العريب يف كتابه أحكام القرآن بقوله ُ ُْ ِ ْ َْ َ
ٌأمة ﴾ دليل على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض يقوم به املسلم، وإن مل يكن عدال، َُّ

2.»خالفا للمبتدعة الذين يشرتطون يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر العدالة

انت للتبعيض، لرتاث فإن كينجر عنه حكم لدى علماء ا) من(فاالختالف يف حتديد املعىن لـ 
ضية وليس الكل، فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر خاص بالعلماء الذين هلم عيكون املقصود بالب

قصود فإن احلكم خيتلف عن احلكم األول، إذ املتبينيتدل على ال) من(كمة وإن كانت علم وح
.، باألمة مجيعها اليت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكرتبينيبال

هلا معنيان خمتلفان مما ينجم عنه حكمان كما بينا عند علماء ) من(وعلى العموم وإن كانت 
الرتاث، إال أن يبقى األمر باملعروف والنهي عن املنكر خاصية أمة حممد عليه الصالة والسالم 

واألمر باملعروف ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر اهللا يف الدعوة إىل اخلري «: فاملقصدية من اآلية
هم خاصة الصحابة، وخاصة الرواة يعين : والنهي عن املنكر وأولئك هم املفلحون، قال الضحاك

اهدين والعلماء، فاملقصود من هذه اآل صدية هلذا الشأن، وإن تية أن تكون فرقة من هذه األمة ما
ىل اخلري، وتأمر باملعروف البد من مجاعة تدعو إ«و 3»كان ذلك واجبا على كل فرد من األمة حبسبه

إىل اخلري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، والذي نكر، البد من سلطة يف األرض تدعووتنهي عن امل
يقرر أنه البد من سلطة هو مدلول النص القرآين ذاته، فهناك دعوة إىل اخلري، ولكن هناك كذلك 

ي عن املنكر، وإذا أمكن أن يق) أمر( األمر (وم بالدعوة غري ذي سلطان، فإن باملعروف، وهناك 
ما إال ذو سلطان) باملعروف .4»ال يقود 

عسري وشاق، بالنظر إىل والدعوة اىل اخلري، واالمر باملعروف، والنهي عن املنكر تكليف
طبيعته، فال تستطيع جمموعة من املسلمني الدعوة إليه إن مل تكن األمة بكاملها مجيعها، واألمر 

.155: ، ص01الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتب العلمية، ج1
.321: ، ص01أبو بكر بن العريب، أحكام القرآن، ج2
.353: ، ص01تفسري القرآن الكرمي، ابن كثري، ج3
.444-443: ، ص01سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، ج4
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م ومصاحل بعضهم ومنافعهم، وغرور «والنهي عن املنكر يصطدم بشهوات الناس باملعروف  ونزوا
بعضهم وكربيائهم، وفيهم اجلبار الغاشم، وفيهم احلاكم املتسلط، وفيهم اهلابط الذي يكره الصعود، 
وفيهم املسرتخي الذي يكره االشتداد، وفيهم املنحل الذي يكره اجلد، وفيهم الظامل الذي يكره 

وفيهم من ينكرون املعروف ويعرفون املنكر وال تفلح ... املنحرف الذي يكره االستقامة فيهم دل، والع
1.»األمة، وال تفلح البشرية إال أن يسود اخلري

ترجح أن تكون للتبيني أكثر منها للتبعيض اليت هي منوطة بشروط منها العلـم ) منكم(وعليه فإن 
.واحلكمة وهي خاصية للعلماء

ٍيـغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم﴿ : وله تعاىلوق َِ ٍ َ َ ْ ِْ ِْ ْ ْ ُْ ْ ِ ُ ََ ُ ُِ ُُ َ ِ ية ففي هذه اآل)2(﴾ْ
هل يفيد التبعيض، وإذا كان كذلك فإن قول اهللا تعاىل " من"الكرمية وقف املفسرون عند حرف اجلر 

نوب، قال صاحب ّاقتضى أن اهللا جل وعال ال يغفر الذنوب مجيعا، بل بعض الذ» من ذنوبكم«
هنا للتبعيض على األصح، أي يغفر لكم الذنوب اليت فعلتم قبل اإلسالم ، و أما : من«: التسهيل

.)3(»زائدة" من"أن املظامل ال تغفر، وقيل إن : اليت بعد اإلسالم فهي مشيئة اهللا، وقيل معىن التبعيض
يف اآلية مسائل منها للتبعيض، فإن الرازي يرى " من"وإذا كان صاحب التسهيل يرى أن 

ههنا زائدة، والتقدير، يغفر لكم ذنوبكم ) من(قال بعضهم كلمة :" نكتفي باملسألة األوىل بقوله
ههنا لالبتداء الغاية، فكان املعىن أنه يقع ابتداء الغفران ) من(بل الفائدة فيه أن كلمة : وقيل

.)4("كملبالذنوب، مث ينتهي إىل غفران ما صدر عنكم من ترك األوىل واأل
قلت ألن من الذنوب ما ال يغفر " من ذنوبكم:"َّمل بعض يف قوله: فإن قلت : "قال الزخمشري

أما صاحب فتح الرمحان فقد وافق الزخمشري ملا ذهب إليه )5("باإلميان كذنوب املظامل وحنوها
.)6("أن من الذنوب ما ال يغفره اإلميان كمظامل العباد" من"أفاد :"بقوله

.444: ، ص01سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج1
31:األحقاف-2
ابن كثري ، : ، وينظر337:م، ص1995-هـ1415، 01:ابن جزي الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط-3

.1719:تفسري ابن كثري، ص
.28:، ص30:الرازي، التفسري الكبري، ص-4
.208:، ص04الزخمشري، الكشاف، ج-5
.522:أبو زكريا األنصاري، فتح الرمحان بكشف ما يلتبس يف القرآن، ص-6
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فكيف يكون ذنوب الكافر الذي أسلم " أن اإلميان ال يغفر املظامل: "مبقولةً-جدال–لمنا و إذا س
يغفرها - ّجل وعال–وحسن إسالمه، أليس اإلسالم جيب ما قبله، حىت ولو كانت الكبائر فإن اهللا 

وهذا رأي أهل السنة واجلماعة، وكتأويل لإلشكال، ففي اآلية عطف على ما بعدها وهو قوله 
ا على داللة "﴾ ....﴿وجيركم من عذاب اليم :تعاىل على االبتداء ) من(وهذه قرينة يستدل 
واخلطاب ههنا موجه للجن، وهل للجن )2("واملعىن أن اهللا سبحانه يقيكم من عذابه األليم. )1("الغاية

وإىل ثواب كما لإلنس، جييب الزخمشري أن األمر خمتلف فيه فال ثواب للجن إال النجاة من النار،
م يف حكم بىن آدم فيستحقون الثواب على الطاعة )3(هذا املعىن كان يذهب أبو حنيفة والصحيح أ

.)5("يدخلون اجلنة ويأكلون ويشربون: وقد قال الضحاك)4(والعقاب على املعصية
زائدة، وتفيد على االبتداء الغاية، وليست للتبعيض، ألن يف التبعيض إشكاال، وكحل له " من"فـ 
بعد الرجوع إليه والتوبة من الذنب -حىت الكبائر–زائدة ألن اهللا يغفر الذنوب مجيعا " من"قول أن ن

.كمن ال ذنب له
ِفإذا قـرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴿: و يف قول اهللا تعاىل أيضا ِ َّ ِ َ ْ َّ َ ِ َِّ ِِ ْ ِ َ ْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ﴾)6(.

والواقع الشرعي أن االستعاذة مقدمة، "دمي القراءة  على االستعاذةففي اآلية الكرمية تقدمي وتأخري، تق
وذلك ما أقرته النصوص الشرعية اخلاصة بأداب تالوة القرآن، وهذا التقدمي هو الذي دعا املفسرين 

.)7("إىل التالوة
بأن إيذانا " فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم:" يف قوله تعاىل: فقال الزخمشري

االستعاذة من مجلة األعمال الصاحلة اليت جيزل اهللا عليها الثواب، واملعىن فإذا أردت قراءة القرآن 
ْإذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم﴿ :فاستعذ كقوله  ُْ َ ُ ُ ُ َِّ ْ َ ِ َ َِ ُِ ْ ُ إذا أكلت فسم اهللا، : "وكقولك. )8(﴾َ

الفعل يوجد عند القصد واإلرادة على ألن: ّمل عرب عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قلت: فإن قلت

.96:عرايب أمحد، الكفاءة القرآنية عند علماء الرتاث، ص-1
.1719:ابن كثري، تفسري ابن كثري، ص-2
28:، ج30:وينظر الرازي ، التفسري الكبري، ص208:،ص04:الكشاف، جالزخمشري، : ينظر-3
31:الرازي، التفسري الكبري، ص-4
31:ص: املصدر نفسه-5
98:النحل-6
.101:عرايب أمحد، الكفاءة القرائية عند علماء الرتاث، ص-7
.07:سورة املائدة، اآلية -8
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قرأت على : قالحسبه، فكان منه بسبب قوى ومالبسة ظاهرة، وعن عبد اهللا بن مسعود 
يا بن أم عبد قل أعوذ : "أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال يل"، فقلت رسول اهللا

.)1("عن القلم عن اللوح احملفوظباهللا من الشيطان الرجيم، هكذا أقرانيه جربيل عليه السالم 
:يف اآلية مسائل:"يقول الرازي

فاالستعاذة باهللا .... الشيطان ساع يف إلقاء الوسوسة يف القلب حىت يف حق األنبياء : املسألة األوىل
..مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة

ِفإذا قـرأت القرآن فاستعذ با﴿:قوله: واملسألة الثانية ْ ِ َ ْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ِلله من الشيطان الرجيمِ ِ َّ ِ َ ْ َّ َ ِ ﴾ خطاب للرسولَِّ
ملا كان حمتاجا إىل االستعاذة عند القراءة فغري الرسول أوىل إال أن املراد به الكل، ألن الرسول 

.)2("ا
القراءة على االستعاذة؟ يف ولكن اإلشكال يف اآلية الكرمية، هو ما السر يف تقدمي

ف املفسرون على سر التقدمي، ألن فيه إشكاال لدى املتلقي، يقول فقد وق" فاستعذ باهللا:"قوله
للتعقيب فظاهر هذه اآلية يدل على أن " فاستعذ باهللا:"يف قوله: الفاء:"صاحب مفاتيح الغيب 

وهو قول أيب : االستعاذة بعد قراءة القرآن، و إليه ذهب مجاعة من الصحابة والتابعني، قال الواحدي
والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق به ثوابا عظيما، فإنه مل يأت :الواهريرة ومالك وداود ق

باالستعاذة وقعت الوسوسة يف القلب، وتلك الوسوسة حتبط ثواب القراءة، أما إذا استعاذ بعد القراءة 
والذي يقرأ اآلية و يأخذها على ظاهرها )3("اندفعت الوساوس وبقي الثواب مصونا عن اإلحباط

ا أما األكثرون من «ستشكل لديه، إذ أن ظاهر اآلية يوحي أن االستعاذة تأيت بعد قراءة القرآن ، فإ
معىن اآلية إذا : علماء الصحابة والتابعني فقد اتفقوا على أن االستعاذة مقدمة على القراءة، وقالوا

الكرمية واليت أشرنا ونظري اآلية)4(»أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، وليس معناه استعذ بعد القراءة 

.601،602:، ص02:الزخمشري، الكشاف، ج-1
.93:، ص20:الرازي، التفسري الكبري، ج-2
.93:، ص20التفسري الكبري، ج(الرازي، مفاتيح الغيب -3
.116:، ص2:، وينظر العكربي، البنتان يف إعراب القرآن، ج93:الرازي، التفسري الكبري، ص-4
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ْإذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم﴿:ّإليها سابقا قول اهللا جل وعال ُْ َ ُ ُ ُ َِّ ْ َ ِ َ َِ ُِ ْ ُ أي إذ أردمت القيام")1(﴾َ
.)3(»إذا أكلت فقل باسم اهللا، و إذا سافرت فتأهب«:، ومثله أيضا)2("إىل الصالة فاغسلوا 

د القراءة، ألن الفاء تقتضي الرتتيب، وقد شذ قوم فأخذوا ظاهر اللفظ أي يستعاذ بع:"فيقول الكليب
إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ : بذلك، ومجهور األمة على أن االستعاذة قبل القراءة، وتأويل اآلية

أن الفاء هي فاء اجلواب الرابطة بني الشرط وجزائه وهي غري فاء "فما يالحظ يف اآلية. )4("باهللا
يقوم بوظيفة الربط بني الشرط واجلواب ووظيفة الرتتيب والتعقيب، ويعد هذا العطف إال أن كليهما 

فإذا قرأت القرآن الكرمي ووجدت يف اآلية الكرمية )5("داللة على خروج املعاين عما وضعت له أصال
إذا أردت قراءة القرآن : فاملراد" فاستعذ:"فاعلم أن ما بعدها مرتتب على ما قبلها، فقوله"الفاء 
َيا أيـها عذ ألن االستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة، كما جاء يف قول احلق تبارك وتعاىلفاست َُّ َ

ْالذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم ُْ َ ُ َُ َُ َِّ ِْ َ ِ َ َِ ُِ ْ ُ َ ُ َ فاملعىن إذا أردمت إقامة الصالة فاغسلوا )6(﴾َّ
للفائدة ، وكذلك إدا أردت قراءة القرآن فاستعذ وجوهكم وقد سبق اإلشارة إىل هذه اآلية وكررناها
َفإذا قـرأت ﴿:وعليه فإن تأويل اآلية الكرمية. )7("باهللا  من الشيطان الرجيم، ألن القرآن كالم اهللا َْ َ َ َِ

ِالقرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ِ َّ ِ َ ْ َّ َ ِ َِّ ِ ْ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ بعد ، أن االستعاذة إمنا تكون قبل التالوة، وليس)8(﴾ْ
ا تكون بعد "مجع عليه اجلمهور، على الرغم من أن أالتالوة وهذا ما  محزة وأيب حامت السحبستاين أ

ذه اآلية، ونقل النووي يف شرح املهذب مثل ذلك عن أيب هريرة أيضا وحممد بن  التالوة، واحتجا 
.)9("سريين و إبراهيم النخعي

ذة أيضا بعد قراءة القرآن، فيكون املراد إذا مع ذلك ال مانع من محل املعىن على االستعا"و
بعد القراءة؛ ألنك بعد أن قرأت كتاب اهللا خرجت منه بزاد إمياين :أي .. قرأت القرآن فاستعذ باهللا

أن تستعيذ باهللا من -إذن–وجتليات ربانية، وتعرضت آلداب وأحكام طلبت منك، فعليك 
.06:سورة املائدة، اآلية-1
.93:، ص)مفاتيح الغيب(الرازي، التفسري الكبري-2
.93:املصدر نفسه،ص-3
.473،ص01الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، ج-4
.102، 101:عرايب أمحد، الكفاءة القرائية عند علماء الرتاث، ص-5
.06:سورة املائدة-6
.8200:، ص13:الشعراوي، تفسري الشعراوي، ج-7
.98:النحل-8
.1045:، ص2:ابن كثري، تفسري ابن كثري،ج-9
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)1("ت أو يصرفك عن أداء هذا اآلداب واألحكامالشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد وهذه التجليا

وعلى الرغم من قول أيب حامت السحستاين وغريه من القدامى، واحملدثني  كالشعراوي الذين هلم ملسة 
.بيانية ملفتة، ولكن حنن نأخذ برأي اجلمهور وهو الصحيح

.8201:،ص13:حممد متويل الشعراوي، تفسري السعراوي، ج-1
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1 

و هي أن الرتجيح يف القراءة أساسه الرواية «: القراءة تتعلق يف األغلب بتغري احلركة اإلعرابية 
التفسري بالرأي هي دواع عقلية وفكرية، و هلذا ترى دواعي الرتجيح عند أهل التأويل ووالسند؛ إال أن 

ما رجحه قراءة ضعيفة أو شاذة، منهم يرجح من القراءة ما ال يتعارض مع عقيدته، و لو كانالواحد 
عليه فإن موقف املتلقي له أثره الكبري يف توجيه القراءات، ألن االستدالل بالقراءات مصدر خصب و

.)1(»يف تأويل القرآن الكرمي و إظهار معانيه و كشف ما تضمنه من مقاصد سامية
سري من اهللا يكمن يف زيادة املعاين و األحكام و تنوعها و ذلك تي«نوع يف القراءة فائدة التو

القراءة هلا شروط من بينها الصحة و هي السند و موافقة أحد املصاحف وموافقة تعاىل على العباد، و
.)2(»العربية بوجه، فال جيوز ردها لرأي من اآلراء

اختالفها اختالف يف املعىن، و من ذلك قوله وما يهمنا هنا هو القراءات اليت يرتتب على
ُقال رب بما أغويـتني ألزيـنن لهم في األرض وألغويـنـَّهم أجمعين، إال عبادك منـهم ﴿: تعاىل  ُ ْ ُ ُ ْْ ِ َِ َ ََ َِّ َ َ َ َِ َ َْ َِْ ْ ْ ُْ َ َُ َِ ْ ِ َ َّ َِّ َِ َ ِ ِّ َ َ َ

َالمخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس َْ ِ َِ ِ َّ ِ ٌ َ ْ ُ َّ َ ََ ٌ َ ِ َِ َ َ َ َ ُْ َلك عليهم سلطان إال من اتـبـعك ْ ََ ََّ ِ َ َُِّ ٌ َ َْ ْ ِ ْ َ َ
َمن الغاوين َِ َ ْ ِ﴾)3(.

غض بصره عن القراءة بالنصب يف قوله تعاىل «ّفحني تعرض الزخمشري إىل تأويل هذه اآلية 
استثىن املخلصني ألنه علم أن كيده ال يعمل فيهم و ال يقبلون : ّبفتح الالم، و قال" َاملخلصني"

.ّركز الزخمشري على قراءة واحدة، و قد)4(»منه

: م، ص2004-م2003: عرايب أمحد، الداللة اللغوية و أثرها يف تأويل النص القرآين لدى األشاعرة، رسالة كتوراه، السنة-1
52-53.

.53: املرجع نفسه، ص- 2
.39: ، اآليةاحلجرسورة - 3
.391: ، ص02: ، ج)ت.د(، )ط.د(احلمادي، مكتبة مصر، يوسف: الزخمشري، الكشاف، حتقيق- 4
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و من فتح الالم فمعناه الذين أخصهم اهللا باهلداية و اإلميان و التوفيق و «: و أما الرازي فقال
و أما القراءة . )1(»العصمة، و هذه القراءة تدل على إن اإلخالص واإلميان ليس إال من اهللا تعاىل

:بالكسر فقال عنها الرازي
م عن كل شائب يناقض اإلميان ): ألوىلا(و وجه القراءة « م الذين أخلصوا دينهم و عباد أ

فالرازي أخذ جبميع القراءات، و كل قراءة هلا داللة يف اآلية الكرمية و من األمثلة ما . )2(»و التوحيد
َيا أيـها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصال﴿: ورد من القراءات يف قوله تعاىل َّ َِ ِْ ُ ْ ُ َ ُ َ ََ َ ِ َّ َ ْة فاغسلوا وجوهكم َُّ ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ َ ِ

ِوأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبـين ْ َ ُْ َ ُ ُ ُْ َ ْ ََ َِ ِْ ْ َْ ُ َْ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ َ َِ ْ ِْ...﴾)3(.
واحدة شاذة، واثنتان : ثالث قراءات«"َو أرجلكم: "يف قوله)هـ1393ت(الشنقيطيقال

و قراءة فقراءة النصب: أما املتواترتان، و)5(اءة احلسنهي قرفقراءة الرفع، و: )4(:متواترتان، أما الشاذة
.الكسائي و عاصم يف رواية حفص من السبعة، وابن عامر و)6(فهو قراءة نافع: اخلفض، أما النصب

.»)7()هـ193ت(عاصم يف رواية أيب بكر فهو قراءة ابن كثري، ومحزة، وأيب عمرو، و: وأما اجلر
، و أما على ...ها،ألن األرجل فيها معطوفة على الوجوه فال إشكال في«: أما قراءة النصب

ا يفهم منها االكتفاء مبسح الرجلني يف الوض: قراءة اجلر وء عن ففي اآلية الكرمية إمجال، و هو أ
هو خالف الواقع لألحاديث الصحيحة الصرحية يف وجوب غسل الرجلني يف الغسل كالرأس، و

.)8(»...الوضوء

.272: ، ص05: الرازي، التفسري الكبري، ج- 1
.272: ، ص05: املصدر نفسه، ج- 2
.06: سورة املائدة- 3
.31: ، ص)ت.د(، )ط.د(ابن خالويه، القراءات الشاذة، دار الكندي للنشر و التوزيع، األردن، : ينظر- 4
ترمجته يف معرفة ) هـ110: ت(سعيد احلسن بن أيب احلسن البصري، سيد أهل زمانه، علما و عمال، مناقبه كثرية، أبو : هو-5

هـ، 1408، 02: بشار معروف و شعيب األرناؤوط و صاحل عباس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: القراء الكبار، للذهيب، حتقيق
.168: ، ص01: هـ، ج1416، 01: الرتكي، طوقف الديانة: طيار آليت قوالج، نشر: حتقيق: ثانيا

.241:، ص01: ، ج)هـ169ت(هو نافع بن عبد الرمحن الليثي، أحد القراء السبعة، ترمجته يف معرفة القراء الكبار - 6
.280: ، ص01: أبو بكر األسدي، أحد األئمة األعالم، ترمجته يف معرفة القراء الكبار، للذهيب، ج- 7
.158–157:هـ، ص1426، 01: مشكل القرآن الكرمي، دار ابن اجلوزي، طمحد املنصور، - 8





- 55 -

اعلم أوال أن القراءتني إذا ظهر تعارضهما يف آية واحدة، «: قائال" ورمحد بن منص"يواصل و
.هلما حكم اآليتني، كما هو معروف عند العلماء

بالنصب صريح يف وجوب غسل الرجلني يف " َو أرجلكم"إذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة و
اورة املخفوض  ا النصب أوىل من هلذ، و)1(»...الوضوء، فهي تفهم أن قراءة اخلفض إمنا هي 

.العلماءاخلفض كما قال 
... املراد مبسح الرجلني غسلهما، و العرب تطلق املسح على الغسل أيضا: و قال بعضهم «

ّبني أن ذلك املسح - ّصلى اهللا عليه و سلم–املسح، و لكن النيب : املراد بقراءة اجلر: وقال آخرون
.)2(»املسح على اخلف يف قراءة اخلفضال يكون إال على اخلف، و عليه فاآلية تشري إىل 

...و هلذا فقد كان النصب و اخلفض قد غريا احلكم الفقهي لآلية الكرمية
و أرجلكم بالنصب، فدل على أن : قرأ مجاعة«": وأرجلكم: "أما الزخمشري قال يف قوله تعاىل

األرجل من ): لتق(فما تصنع بقراءة اجلر و دخوهلا يف حكم املسح؟ ): فإن قلت(األرجل مغسولة 
تغسل بصب املاء عليها، فكانت مظنة لإلسراف املذموم املنهي عنه، : بني األعضاء الثالثة املغسولة

لكن لينبه على وجوب االقتضاء يف صب املاء على الثالث املمسوح ال لتمسح، وفعطفت
.، و هذا التخريج ما وجدناه يف كتب الرتاث إال عند الزخمشري)3(»عليها

ثبتت ": وأرجلكم: "يف وقوله تعاىل«: )هـ543ت(أبو بكر بن العربي اآلية الكرمية ّو يفسر
الرفع، قرأ به نافع، رواه عنه الوليد بن مسلم، و هي قراءة األعمش : القراءة فيها بثالث روايات

: قرأ علي احلسن أو احلسني فقرأ قوله: واحلسن، و النصب، روى أبو عبد الرمحن السلمي، قال
بالنصب، هذا من مقدم " َأرجلكمو: "ذلك، يقضي بني الناس، فقال"يعل"فسمع " كمُوأرجل"

.)4(»علقمة وأبو جعفر باخلفضو قرأ ابن عباس مثله، وقرأ أنس و. و مؤخرهالكالم 

.159: محد املنصور، مشكل القرآن الكرمي، ص- 1
.15...7: ، ص02: ، ج)ط.د(، )ت.د(حممد األمني الشنقيطي، أضواء البيان، دار عامل الكتب، بريوت، - 2
.11: ، ص02: الزخمشري، الكشاف، ج- 3
، 02: م، ج2005هـ1426عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، : العريب، أحكام القرآن، حتقيقأبو بكر بن -4
.49: ص
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و مجلة القول يف ذلك أن اهللا سبحانه عطف الرجلني على «: يواصل أبو بكر بن العريب قائالو
القرآن نزل بلغة العرب، وأصحابه إعراب الرأس أو خيفض مثله؛ والفالرأس، فقد ينصب على خ

ّو قد اختلفوا يف ذلك؛ فدل على أن املسألة حمتملة لغة، حمتملة . رؤوسهم و علماؤهم لغة شرعا
ما مسح غسل و-صلى اهللا عليه و سلم–نيب شرعا،  لكن تعضد حالة النصب على اخلفض بأن ال

.قط
". ويل للعراقيب من النار"، و"ويل لألعقاب من النار: "م، فقالبأنه رأى قوما تلوح أعقاو

فتوعد بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلني؛ فدل ذلك على الوجوب بال خالف، و تبني أن من 
عليه و سلم على ترك صلى اهللا–النيب - ّإن الرجلني ممسوحتان مل يعلم بوعيد: قال الصحابة

ما ما جائزتان، فردمها طريق النظر البديع أنو. إيعا القراءتني حمتملتان، و أن اللغة تقضي بأ
ووقف يف وجوهنا -صلى اهللا عليه و سلم–الصحابة إىل الرأس مسحا، فلما قطع بنا حديث النيب 

وعيده، قلنا جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه و اليدين، و دخل بينهما 
ظيفتهما؛ ألن مفعول قبل الرجلني ال بعدمها، فذكر لبيان الرتتيب ال مسح الرأس، ومل تكن وظيفته كو

مها ميسحان حال االختيار على حائل، وليشرتكا يف صفة التطهري، و جاء اخلفض ليبني أن الرجلني 
اخلفان خبالف سائر األعضاء، فعطف بالنصب مغسوال على مغسول، وعطف باخلفض ممسوحا 

.)1(»على ممسوح، و صح املعىن فيه
فأبو بكر بن العريب يتفق مع العلماء على أن النصب أوىل ، على الرغم من أن النصب 

صلى - واخلفض هي من القراءات، مع ذلك يفضل النصب خمافة السقوط يف معصية الرسول الكرمي
.-ّاهللا عليه و سلم

َبل عجبت ويسخرون﴿: يف قوله تعاىلو ُ َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ ْ﴾)2(.
: ة على تعدد القراءات يف اآلية الواحدة، فما ورد يف قوله تعاىلمثلهذه اآلية من أوضح اإلو

َبل عجبت ويسخرون" ُ َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ َبل عجبت ويسخرون: "، و الكسائي بضم التاءحيث قرأ محزة«" ْ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ ِ َ وقرأ " ْ

.50: أبو بكر بن العريب، أحكام القرآن، ص- 1
.12: ، اآليةالصافاتسورة- 2
-هـ، ترمجته يف معرفة القراء 156: هو محزة بن حبيب الكويف، شيخ القراء بالكوفة بعد عاصم، و احد القراء السبعة، تويف

.250: الكبار، للذهيب، ص
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و من ضم التاء، : "و قد أشكلت قراءة الضم على اإلمام املهدوي، حيث يقول. )1(الباقون بفتحها
.)3(»)2("شكلةفهي م

: يروى أنه ينكر هذه القراءة، فهو يقول ): هـ203ت(شريح القاضي احلضرمي «و عن املقري 
يتغري " عجبت"، ألن داللة الكلمة )4(»إن اهللا ال يعجب من شيء، و إمنا يعجب من ال يعلم

.معناها سواء قرأت بالنصب أو بالضم، فبالنصب هلا معىن و بالرفع هلا معىن مغاير
ما : و الصواب من القول يف ذلك أن يقال«: فيقول) هـ504ت(ابن جرير الطربي أما إ

.ّقراءتان مشهورتان يف قراء األمصار فبأيهما قرأ القارئ فمصيب
ما مع اختالف معنييهما؟: فإن قال قائل و كيف يكون مصيبا القارئ 

ما و: قيل مما أعطاه -حممد-جب إن اختلف معنيامها فكل واحد من معنييه صحيح، قد عإ
اهللا من الفضل، و سخر منه أهل الشرك باهللا، و قد عجب ربنا من عظم ما قاله املشركون يف اهللا 

، فالطربي هنا يفضل القراءتني، و يف نظره ليس هناك أي خالف )5(»وسخر املشركون مبا قالوه
.بينهما

" هم"ذه اخلالئق العظيمة ومن قدرة اهللا على ه" ُبل عجبت"«: ّو يفسرها الزخمشري بقوله
يسخرون منك، و من تعجبك، و ممن تريهم من آثار قدرة اهللا، أو من إنكارهم البعث، و هم 
يسخرون من أمر البعث، و قرئ بضم و التاء أي بلغ من عظم آيايت، و كثرة خالئقي أين عجبت 

من أن ينكروا منها، فكيف بعبادي و هؤالء جبهلهم و عنادهم يسخرون من آيايت؟ أو عجبت 
كيف جيوز : البعث ممن هذه أفعاله، و هم يسخرون ممن يصف اهللا بالقدرة عليهم؛ فإن قلت

: سبيع حاكمي، دار القبلة جبدة، و مؤسسة علوم القرآن، ببريوت، ط: ابن مهران، املبسوط يف القراءات العشر، حتقيق: أنظر-1
.315: هـ، ص1408، 02

.هـ1416، 01: شيد، السعودية، طحازم حيدر، مكتبة الر: أبو العباس املهدوي، شيخ اهلداية، حتقيق- 2
.156: هـ، ص1426، 1: محد املنصور، مشكل القرآن، دار ابن اجلوزي، ط- 3
.69: ، ص15: هـ، ج1405دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، : أمحد الربدوين: القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، تصحيح- 4
أمحد شاكر و حممود شاكر، مكتبة : حتقيق: هـ ثانيا1408ار الفكر، بريوت، د: الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، أوال- 5

.43: ، ص23: ، ج02: ابن تيمية، ط
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اهللا تعاىل ال جيوز ي اإلنسان عند استعظامه للشيء، وإمنا هو روعة تعرت، والعجب على اهللا تعاىل
:عليه الروعة؟ قلت فيه وجهان

.أن جيرد العجب ملعىن االستعظام:أحدهما
.أن يتخيل العجب و يفرض:يوالثان

كان ، و"وقنوطكم و سرعة إجابته إياكم)*(ُّعجب ربكم من إلكم"قد جاء يف احلديث و
، و كان "إن اهللا ال يعجب من شيء، و إمنا يعجب من ال يعلم: "و يقول)1(يقرأ بالفتح**شريح

و إذا ""ُمد بل عجبت قل يا حم: "ابن مسعود عن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ بالضم، و قي معناه
م إذا وعظوا بشيء ال يتعظون به " ّذكروا اق القمر من آيات اهللا البينة، كانشق" و إذا رأوا آية"ود أ

)2(»يبالغون يف السخرية، أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها" يستسخرون"حنوه و

ّليس كتعجب البشر، فالزخمشري يقرأ اآلية بالضم، و حجته يف ذلك أن اهللا يتعجب و لكن 
. فالكيف جمهول و ال يعلم تعجب اهللا إال هو سبحانه

بضم التاء، والباقون " ُعجبت"قرأ محزة و الكسائي«: أما الرازي فإنه يعرض لنا القراءات بقوله
، و قراءة أهل الكوفة، و اختيار أيب عبيدة، أما "ابن عباس"بفتحها، قال الواحدي و الضم قراءة 

: بالفتح فقد احتجوا بوجوهالذين قرأوا 
إن القراءة بالضم تدل على إسناد العجب إىل اهللا تعاىل، و ذلك حمال، ألن التعجب حالة :األول

.حتصل عند اجلهل بصفة الشيء، و معلوم أن اجلهل على اهللا حمال
ذه يف آية أخرى يف ه-ّصلى اهللا عليه و سلم–أن اهللا تعاىل أضاف التعجب إىل حممد :الثانيو

ًوإن تـعجب فـعجب قـولهم أئذا كنَّا تـرابا﴿: املسألة، فقال ْ َْ ُ َُ َ َ َِْ ْ ُُ َ ٌ َ ََ ْ ِ َ...﴾)3(.

.حقدهم- *
.من القضاة املشهورين- **
.َعجبت: فتح التاء يف: يقرأ بالفتح- 1
.272: ، ص03: الزخمشري، الكشاف، ج- 2
.05:،اآليةالرعدسورة - 3





- 59 -

َل عجبت ويسخرونب﴿: أنه تعاىل قال:و الثالث ُ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ م إمنا سخروا، و األجل ذلك ْ ﴾، و الظاهر أ
م التاء التعجب، فلما سخروا منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادر منه، و أما الذي قرأوا بض

:فقد عن احلجة من وجوه
ا تدل على إسناد التعجب إىل اهللا تعاىل و بيانه، أنه يكون : األول ّإن القراءة بالضم ال تسلم أ

.ُيا حممد بل عجبت و يسخرون: التقدير قل
...ّإن ذلك حمال؟ : سلمنا إن ذلك يقتضي إضافة التعجب إىل اهللا تعاىل فلم قلتم: الثاني

العجب ال يليق إال مبن ال : يقول، وكان خيتار القراءة بالنصب" حياشر"ويروي أن 
.)1(»...يعلم

.فكال الفريقان له حجته سواء من قرأ بالرفع أو بالنصب
ونكتفي هنا مبا نقلناه عن الرازي، ألنه يتفق متاما مع الزخمشري يف تفسري اآلية الكرمية، 

عدد القراءات كان مثارا لإلشكال عند بعض ّمن هنا يتبني أن اختالف و ت«: واختصارا نقول
.)2(»املفسرين

.129–128: ، ص07: ، ج)ت.د(، )ط.د(الكبري، دار الفكر، بريوت، الرازي، التفسري- 1
.160–159: محد املنصور، مشكل القرآن الكرمي، ص- 2
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2 

 

صاغ الشيء يصوغه صوغا، و صغته أصوغه صياغة «: يقال) صاغ: (الصيغة مصدر فعله
.)1(»وضعه و رتبه: صاغ شعرا كالما أي" و يقال"سبكته : وصيغة

و ) ّهيأه على مثال مستقيم: (الشيء يصوغه صوغاو صاغ«: )هـ1405ت(الزبيدي و قال 
: صيغة األمر كذا و كذا: ، و يقال))من أصل كرمي: (هو من صيغة كرمية أي(سبكه عليه، و يقال 

.)2(»ّهيئته اليت بين عليها: أي
الداللة املعجمية لكلمة صيغة تدلنا على قيود مهمة مت اعتبارها يف حتديد املعىن «هذه 

:لمة، و تتمثل هذه األمور يفاالصطالحي للك
.كون الصيغة هلا هيئة حاصلة من ترتيب معني.1
ا على مثال حيتذي، و ينسج على منواله.2 .كو
ا صياغة أو صناعة أو سبكا.3 .)3(»كو

ال -و األمثلة يف صيغ األفعال من القرآن الكرمي كثرية و متعددة، خنتار منها على سبيل املثال
-احلصر

: ،ج)ط.د(، )ت.د(أمحد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العريب، : اجلوهري، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، حتقيق-1
.1324: ، ص04

.23: ، ص06:ي الزبيدي، تاج العروس، دار بريوت، جحممد مرتض: أنظر- 2
.17: هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص- 3
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1 

ًوال تطع من أغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان أمره فـرطا...﴿: قوله تعاىل ُ ُُ ُ ُ َ َْ َْ ََ ََ َ َ َ ََ ْ َ َّْ َ ََِ ْ َِ ُ ْ ْ َ ْ ِ ُ َ﴾)1(.
َْأغفلنا "« :ففي قوله تعاىل  َ ْ أكفرت فالنا،  إذا نسبته : نسبناه لغفلة، كقول القائل: أي"  َ

.)2(»على الكفر، و أخبلته إذا نسبته إىل البخل
: و يذكر أمثلة من التأويالت هلذه الصيغة الصرفية و منها

حكمنا عليه بأنه غافل، كما : أن يكون املراد مسيناه غافال، بتعريضه للغفلة، فكان املعىن«
.)3(»قد حكمت على فالن بأنه جاهل، أي ملا ظهر اجلهل منه وجب هذا القول فيه: يقول القائل

)4(»لبه غافال عن الذكر باخلذالن، أو وجدناه غافال عنهمن جعلنا ق«:و قال الزخمشري

ا" أغفل"فصيغة  ّأنه جعل من الغافلني عن ذكر اهللا، أو أنه وجد غافال : عند الزخمشري املقصود 
.فهي حتمل املعنيني عنده

. فإنه سبحانه أغفل قلب العبد عن ذكره فغفل هو«: )هـ751ت(ابن القيم الجوزية و قال 
.)5(»عل اهللا، و الغفلة فعل العبد، مث أخرب عن اتباعه هواه، و ذلك فعل العبد حقيقةفاإلغفال ف

الذي هو من اهللا تعاىل، و الغفلة اليت هي من العبد، " اإلغفال"ّفابن القيم هنا يفرق بني 
يدل على أنه وجد الشيء على صيغة معينة، " أفعلت"الذي جاء على صيغة «فالداللة يف الفعل 

أنك وجدته كرميا، و قد يكون معناه انك جعلته كرميا، : لديك: رمت حممدا، و املعىن املرادأك:  مثل
فهذا االشرتاك يف داللة الصيغة الصرفية أدى إىل االختالف يف معىن النص القرآين، و يبقى احلكم 

.)6(»للسياق القرآين

.28: ، اآليةسورة الكهفسورة - 1
حممد عبد الغين حسن، دار إحياء الكتب : الشريف الرضي حممد بن احلسني، تلخيص البيان يف جمازات القرآن، حتقيق- 2

.211: م، ص1955العلمية، القاهرة،
.211: املصدر نفسه، ص- 3
.482: ، ص02: الزخمشري، الكشاف، ج- 4
عصام فارس، احلرستاين، وختريج : ابن القيم اجلوزية، شفاء العليل يف مسائل القضاء و القدر و احلكمة و العليل، حتقيق-5

.175: م، ص1997/هـ1417، 01: أحادية حممد إبراهيم الزغلي، دار اجليل، ط
.09:م، ص2004م، 2003عرايب أمحد، الداللة اللغوية و أثرها يف تأويل النص القرآين لدى األشاعرة، دكتوراه، - 6
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2." ::"

َيخادعون الله وا﴿: فمن ذلك قوله تعاىل  َ َّ َ ُ ِ َ َلذين آمنوا وما يخدعون إال أنـفسهم وما ُ َ َ ََ َ َْ ُ َ ُ ْ ََ َِّ ُ َُ ْ َ ِ َّ
َيشعرون ُ ُ ْ َ﴾)1(.
م « بصيغة املفاعلة، و هذه الصيغة تأيت ) خيادعون أنفسهم(ّحيث جاء وصف املنافقني بأ

:ملعان منها
التشارك بني اثنني فأكثر، و هو أن يفعل أحدمها  بصاحبه فعال، فيقابله اآلخر مبثله-

ذ فينسب للبادي نسبته الفاعلية، و للمقابل نسبة املفعولية، فإذا كان أصل الفعل الزما صار وحينئ
.ماشيته: ذه الصيغة متعديا حنو

.مشيت، و مشى: و األصل
:و تأيت هذه الصيغة ملعان منها

.)2(»ةباملغال-
أوليت و اتبعت أفعل املتعدي، كواليت الصيام و تابعته مبعىن : فيكون مبعىن: و املواالة-

.)3(واتبعت بعضه بعضا
رمبا كانت املفاعلة بتنزيل غري : "استشكل محل اآلية على هذه املعاين، و من مث قيل «وقد 
كيخادعون اهللا، جعلت معاملتهم هللا مبا انطوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر : الفعل منزلته

.)4(»"وإظهار اإلسالم، و جمازاة هلم خمادعة
كاملخادعة اليت تعين التشارك بني اثنني فأكثر كما " املفاعلة"تخدمت الصيغة هنا و هلذا اس

.قال علماؤنا

.09: ، اآليةسورة البقرة- 1
: م، ص2002/هـ1423، )ط.د(، -بريوت-يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، املكتبة العصرية، صيدا -2

125.
.43–42: ، ص)ت.د(، )ط.د(عبد اجلليل، حسين : احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، مكتبة اآلداب، حتقيق: نظري-3

.125: يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف، ص-4
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ضب : من املكروه، من قوهلماخلدع أن يوهم صاحبه خالف ما يريد به «: قال الزخمشري
فإن (ن باب آخر خدع إذا أمر احلارس يده على باب حجرة أومهه إقباله عليه، مث خرج مخادع و

ّخمادعة اهللا و املؤمنون ال تصح؛ ألن العامل الذي ال ختفى عليه خافية ال خيدع يف ذلك، وك): قلت
، مث )1(»إن جاز أن ينخدعوا مل جيز أن خيدعواخيدع و املؤمنني، وو احلكيم الذي ال يفعل القبيح ال

:أجاب بوجوهه أربعة فقال الزخمشري
ث يتظاهرون باإلميان، و هم كافرون صورة كانت صورة صنعهم مع اهللا، حي: أن يقال:أحدها-«

صنع اخلادعني،و صورة صنع اهللا معهم، حيث أمر بإجراء أحكام املسلمني عليهم، و هم عنده يف 
...عداد شرارة الكفرة 

صورة صنع اخلادع، و كذلك صورة صنع املؤمنني معهم، حيث امتثلوا أمر اهللا فيهم فأجروا 
.أحكامهم عليهم

م، و ظنهم أن اهللا ممن يصح خداعه، ألن من كان أن يك:و الثاني ون ذلك ترمجة عن معتقدا
...ادعاؤه اإلميان باهللا نفاقا مل يكن عارفا باهللا و ال بصفاته 

ألنه خليفته يف أرضه-صلى اهللا عليه و سلم–يراد الرسول أن يذكر اهللا تعاىل،  و:الثالثو
.الناطق عنه بأوامره

و فائدة ) خيادعون الذين آمنوا باهللا(فيكون املعىن ) أعجبين زيد و كرمه(ن قوهلم أن يكون م:الرابعو
م ذلك املسلك: هذه الطريقة .)2(»...قوة االختصاص، و ملا كان من اهللا مبكان سلك 

 

1 

ِأفكلما جاءكم رسول ب...﴿: فمن ذلك قوله تعاىل ٌ َُ ََ ْ َُ َ َّ ُ ًما ال تـهوى أنـفسكم استكبـرتم فـفريقا َ ِ َ َُ ْ ُْ ََ ْ َ ْ ُ ُُ َْ َ ْ َ َ
َكذبـتم وفريقا تـقتـلون ُ ُ ُْ َ ً َِ َ َ ْ ْ َّ﴾)3(.

.30: ، ص01: الزخمشري، الكشاف، ج- 1
.30: ، ص01: جاملصدر نفسه،- 2
.87: ، اآليةسورة البقرة- 3
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، فتبني أن السر )تقتلون(ببيان سر العدول إىل املضارع «: ففي هذه اآلية انشغل املفسرون
اخلطاب و قد كان تكذيبهم له وقت-صلى اهللا عليه و سلم-يكمن يف أن النبوة قد ختمت مبحمد

حاصال، فالتكذيب حصل قبل اخلطاب، و من مث فاملضي يف التكذيب على حقيقته، و ال رسول 
فإنه مل يكن " القتل"أما فعل . يكذبونه فال معىن للمضارع إذا-صلى اهللا عليه و سلم- بعد حممد 

اآلية على تقدير أن-صلى اهللا عليه و سلم–قد انتهى منهم بعد، و ذلك لشروعهم يف قتل حممد 
.قد نزلت قبل فعلتهم اخلبيثة

أما على تقدير نزوهلا بعد تلك الفعلة فهي تقرير للحال احلاضر، وخري ما يدل على احلقيقة 
م يف  م مل ينتهوا بعد من عاد هو املضارع، فال جرم جاء اخلطاب بصيغة املضارع اليت تدل على أ

ه وسلم؛ و من مث دسوا له السم يف الشاة اليت صلى اهللا علي–قتل األنبياء، بشروعهم يف قتل حممد 
َلقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ﴿: و على هذا النحو أيضا ورد قوله تعاىل. )1(»دعوه إليها خبيرب ِ َِ ْ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ََ

ُوأرسلنا إليهم رسال كلما جاءهم رسول بما ال تـهوى أنـفسهم فريقا كذبو ُ َ ُ ََّ َ ً ُِ َ ْ ْ ُْ ُ ُ َْ ٌ ََ َْ َ َ ًَ َ َِ َ ُُ َّ ِِ َْ َْ َا وفريقا يـقتـلونْ ُ ُ ْ َ ً ِ َ َ﴾)2(.
ّو ال زال فعل القتل مستمرا إىل يوم الدين، ألن الفعل املضارع يفيد االستمرارية كما يقول 

.علماء النحو
لتالئم استكربمت، يف كون (و فريقا قتلتم : ّهال قيل): فإن قلت(«: و قال الزخمشري أيضا

ّاحلال املاضية؛ ألن األمر فظيع، فأريد أن تراد : هو على وجهني: قلت) كليهما يف املاضي
م بعد، ألنكم حتومون حول : استحضاره يف النفوس و تصويره يف القلوب، و أن يراد و فريقا تقتلو

مازالت أكلة خيرب تعاودين؛ فهذا أوان قطعت : (عند موته- صلى اهللا عليه و سلم–قتل حممد 
ري ي و الفعل املضارع، فصيغة الفعل هنا يف اآلية ّ، فالزخمشري يفرق بني الفعل املاض)3(»))*(أ

واضحة، و هي للمضارع، على الرغم من أن الزخمشري أول الفعلني و قدم لكل فعل خترجيه كما 
.نقلنا عنه

.118: الصريف يف القرآن الكرمي، صيوسف هنداوي، اإلعجاز- 1
.70: ، اآليةسورة املائدة- 2
ري- * ر: قطعت أ .عرق رئيسي من شرايني اجلسم: األ
.151: ، ص01: الزخمشري، الكشاف، ج- 3
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قابلوا النعم بالكفر و األفعال القبيحة، و ذلك ألنه «: ا يف تفسري اآليةبأما الرازي يقول مقتض
م خيالفون أمر اهللا تعاىل يف قتل أنفسهم و إخراج بعضهم تعاىل ملا وصف حال اليهود من  قبل بأ

ذا الصنيع اشرتوا الدنيا باآلخرة زاد يف تبكيتهم مبا كره يف هذه  م  بعضا من ديارهم، و من بني أ
.)1(»اآلية

2 

َّوإذا لقوا ال﴿: من أمثلة اختيار صيغة املضارع يف قوله تعاىل  َُ َ ِ َذين آمنوا قالوا آمنَّا وإذا َ َِ ََ ََ َُ َ ُ ِ
َخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستـهزئون ُِ ْ َ ْ ْ ُْ َ ُْ َْ َ َّ َِّ ِ ُِ َ ُ ََ ِ ِ ِ َ َ َ َ﴾)2(.

َالله يستـهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يـعمهون﴿: بقوله-جل و عال-فيجيبهم اهللا  ُ َ ُ َْ َ َُ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ َْ ُ ِ ُ ُّ ِ ُ ِ ْ َّ﴾)3(.
" مستهزئ"يف جواب اهللا تعاىل بصيغة املضارع دون اسم الفاعل حيث جاء التعبري «

.)4(»مثال
فإن «: ّو عليه فإن علماء الرتاث و من بينهم الزخمشري فسر اختيار صيغة املضارع، فقال

م؛ ليكون طبقا لقوله: ّفهال قيل: قلت ألن يستهزئ : قلت(إمنا حنن مستهزئون؟ : اهللا مستهزئ 
جتدده وقتا بعد وقت، و هكذا كانت نكايات اهللا فيهم و بالياه النازلة يفيد حدوث االستهزاء و

ِأوال يـرون أنـهم يـفتـنون في كل عام مرة أو مرتـين﴿: م ْ َ َِّّ ََّ َ ُ َْ َْ َ ًَ ٍَ َ ُُ ِ َ ََ ْ ْ ُ َّ َ ،و ما كانوا خيلون يف أكثر )5(﴾...َ
م، و استشعار حذر من  تك أستار و تكشف أسرار و نزول يف شأ م من  أن ينزل أوقا

.)6(»)فيهم
َيحذر المنافقون أن تـنـزل عليهم سورة تـنبئـهم بما في قـلوبهم قل استـهزئوا إن الله ﴿ ََّ َِّ ُِ ْ ُْ ُِ ُ ُ ٌْ ْ ِْ ِِ ُِ َِ َِ ُِّ ْ ََ َ َ َُ َُ ُُ َْ َْ َّ َ َْ ُ

َمخرج ما تحذرون ُ َ ْ َ َ ٌُ ِ ْ﴾)7(.

.403: ، ص)ط.د(م، 1978/هـ1398الرازي، التفسري الكبري، دار الفكر، - 1
.14: ، اآليةسورة البقرة- 2
.15: ، اآليةة البقرةسور- 3
.118: هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص- 4
.126: ، اآليةسورة التوبة- 5
.66: الزخمشري، الكشاف، ص- 6
.64: ، اآليةسورة التوبة- 7
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ستهزاء ال يسند إليه ا، و- جل و عال–الستهزاء على اهللا و االستشكال يقع هنا، إذ ال جيوز ا
ا من باب العبث و السخرية  ....أل

ألنه سبحانه متعال عن كل قبيح، و السخرية من باب اجلهل املشني، و العيب  البائن 
م انتقاما للمؤمنني «: فيجيب الزخمشري ليحل اإلشكال، فيقول أن اهللا هو الذي يتوىل االستهزاء  

.)1(»و ال حيوج املؤمنني أن يعارضوهم باستهزاء مثله
اهللا يستهزئ : قوله«: أما الرازي فإنه يرى يف اآلية الكرمية، و يف استخدام الفعل مسائل، فيقول

:م، فيه مسائل
كيف جيوز وصف اهللا تعاىل بأنه يستهزئ، و قد ثبت أن االستهزاء ال ينفك عن التلبيس : األول

:أوجه منهاوهو على اهللا حمال،  و ألنه ال ينفك عن اجلهل، و يف التأويل عدة 
م جزاء على استهزائهم مساه باالستهزاء، ألن جزاء الشيء يسمى باسم ذلك .1 أن ما يفعله اهللا 

.الشيء
م.2 .أن ضرار استهزائهم باملؤمنني راجع إليهم و غري ضار باملؤمنني، فيصري كأن اهللا استهزأ 
.)2(»اء و املراد اهلوانأن من آثار االستهزاء حصول اهلوان و احلقارة، فذكر االستهز.3

ذلك قبيح على اهللا و هو منزه عليه، و عليه جيب أن تؤول اآلية بأن يسمى االستهزاء «وعليه فإن 
.)3(»، و املعىن أن اهللا جيازيهم جزاء استهزائهم)*(مشاكلة

3 

ُّزين للنَّاس حب﴿: من األمثلة القرآنية قوله تعاىل ُ ِ ِ َ ِالشهواتُِّ َ َ َّ...﴾)4(.

.66: الزخمشري، الكشاف، ص- 1
.192: الرازي، التفسري الكبري، ص- 2
: كقول الشاعر: هي االتفاق باللفظ مع االختالف باملعىن: ةعند علماء البالغ: املشاكلة- *

َقالوا اقـترح شيئا نجد له طبخة    قـلت اطبخوا إلي جبة وقميصا ِ َ َّ ُ َُ ُّ َ َ ْ ُِ ُ َْ ُْ ٌ ْ َْ ُ ْ ِ َ ً َ ْ ِ َ
القرآن، أبو زكرياء األنصاري، فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف. و معلوم أن اجلبة ال تطبخ و إمنا ختاط، فهذا على سبيل املشاكلة

.هامش. 16: ، ص01: الصابوين، دار القرآن الكرمي، بريوت،  ج: حتقيق
.16: ، ص01: الصابوين، ج: أبو زكرياء األنصاري، فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن، دار القرآن الكرمي، حتقيق-3

.14: ، اآليةسورة آل عمران- 4
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هول « : يف تفسريه لآلية ) هـ338ت (النحاس قال  ُّزين (ورد اللفظ يف اآلية بصيغة ا
، و قد اختلف املفسرون من هو املزين للشهوات؟ هل هو اهللا عز و جل، أم هو الشيطان؟ )للناس

ََا جعلنا ما على األرض زينة لها َِّإن﴿: اهللا زينها حمنة و ابتالء، و استدلوا بقوله تعاىل: فقال بعضهم ً َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ َ َْ َ
ًلنبـلوهم أيـهم أحسن عمال َ َُ ََ ْ َُ َْ ُّْ ُ َُ ْ اللهم ال صرب لنا على ما زينت لنا إال : "، و هو ظاهر قول عمر)1(﴾ِ

املزين هو الشيطان، زينها للناس بوسوسته و حتسينه امليل إليها، و هو ظاهر : ، و قال آخرون"بك
و املعىن األول أجود، " الشيطان زينها لنا، ما أحد أشد هلا ذما من خالقها":قول احلسن البصري

ا جعلها زينة حمبوبة موجود، و اهللا قد زهد فيها ببيان زواهلا .)2(»ّأل
.فالنحاس يرى أن اهللا زين لنا الشهوات ابتالء، و حذرنا من اتباعها و الشيطان

َْإنا جعلنا : "اهللا سبحانه و تعاىل لالبتالء، كقولهاملزين هو " ُزين للناس"«: و قال الزخمشري  َ َ َِّ
ْما على األرض زينة لها لنبـلوهم ُ َُ ََْ َ َِ ََ ً ِ ِ ْ َ ْ َ")3(.

الشيطان، و اهللا : َزين للناس على تسمية الفاعل، و عن احلسن": جماهد"و يدل عليه قراءة 
ّحب الشهوات"زينها هلم؛ ألنا ال نعلم أحدا أذم هلا من خالقها  ل األعيان اليت ذكرها شهوات جع" ُ

ا، و الوجه ا مشتهاة حمروصا على االستمتاع  أن يقصد ختسيسها، فيسميها : مبالغة يف كو
: و قال. شهوات؛ ألن الشهوة مسرتذلة عند احلكماء، مذموم من اتبعها، شاهد على نفسه بالبهيمية

أن املزين هلم حبه ما هو إال زين للناس حب الشهوات، مث جاء بالتفسري ليقرر أوال يف النفوس
ذه األجناس، فيكون أقوى لتخسيسها، و أدل على ذم من يستعظمها،  شهوات ال غري، مث يفسره 

، فالزخمشري ال خيتلف يف تفسري اتباع )4(»و يتهالك عليها، و يرجح طلبها على طلب ما عند اهللا
ا لالبتالء .الشهوات عن النحاس، فكالمها يرى أ

:ثلة يف الشعر، قول املتنيبو من األم
ِوقي األمير هوى العيون فإنه       ما ال يزول ببأسه وسخائه ِ ِ ِِ َ ََ َُِ ُ َُّ َِ ِ ُ َ ُ َ َ

.07: ، اآليةسورة الكهف- 1
، 01: محد علي الصابوين، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، ط: لنحاس، معاين القرآين الكرمي، حتقيقأبو جعفر ا- 2

.هامش. 366: ، ص01: م، ج1988/هـ1408
.07: ، اآليةسورة الكهف- 3
.301: ، ص01: الزخمشري، الكشاف، ج- 4
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للمجهول، و ذلك لشيوع العلم بالفعل و هو اهللا سبحانه، و هو ) وقى(َحيث بىن الفعل «
.)1(»مناسب لإلجياز، و هو من البالغة مبكان

3 

بغية الوقوف على الدالالت الفنية القرآنية " صيغ املشتقات"ذا اجلزء من البحث نتناول يف ه
الرفيعة،  منتفعا بتحليالت علماء الرتاث اليت تناولت العديد من الصيغ املتنوعة يف القرآن العظيم 

:ومن أمثلته
 

ٌحجتـهم داحضة...﴿: يف قوله تعاىل َ ِ َ ْ ُ ُ َّ ٌعند ربهم وعليهم غضبُ َ َ ْ ِْ َِْ َ َ َِّ َ ْ ِ...﴾)2(.
.)3(»"مدحوضة"بدل " داحضة: "فقد استعمل اسم الفاعل مكان اسم املفعول يف قوله«

: الزلق، فكأنه قال تعاىل: و هذه استعارة، و الدحض«: )هـ406ت (الشريف الرضي قال 
عف قدمه فيزلق عن مستوى حجتهم ضعيفة غري ثابتة و زلة غري متماسكة، كالواطئ الذي تض

األرض، و ال يستمر على الوطء و داحضة ههنا مبعىن مدحوضة، و إذا نسب الفعل إليها يف 
ا املبطلة لنفسها من غري مبطل أالدحوض كان  بلغ يف ضعف سنادها، و وهاد عمادها، فكأ

اسم احلجة عليها، أبطلها، لظهور أعالم الكذب فيها، و قيام شواهد التهافت عليها، و أطلق تعاىل 
ا حجة و تسمية هلا، بذلك يف حال النزاع و املناقلة ا، أ فاملعىن هنا )4(»وهي شبهة العتقاد املديل 

يف رأي الشريف الرضي، أن احلجة مدحوضة دون إبطاهلا من أحد، و هي ضعيفة واهية من تلقاء 
.نفسها

؛ ألن كل مبين له "داحضة"يف مكان " مدحوضة: "و يقتضي االستعمال العريف أن لفظة«
وقد معىن يؤديه حبسب األصل، و أن املبىن الواحد يرتبط ارتباطا عرفيا، مبعناه  و ال يتعدى إىل غريه

ا ذلك االستعمال ذا معىن عميق فاملعىن  يعدل به عن أصله خللق آثار ذوقية و نفسية معينة، يصرب 

.07: ، ص)ت.د(، 01: طباعة العامرة، جالعكربي، شرح البيان على ديوان أيب الطيب املتنيب، دار ال- 1
.16: ، اآليةسورة الشورى- 2
.218: عرايب أمحد، الداللة اللغوية و أثرها يف تأويل النص القرآين لدى األشاعرة، ص- 3
، محد عبد الغين حسن، القاهرة: الشريف الرضي، تلخيص البيان يف جمازات القرآن، دار إحياء الكتب العلمية، حتقيق-4

.297: م، ص1955
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و تأويل اسم الفاعل باسم املفعول وتوضيح ما ...يف داللة اسم املفعول قائم يف الذهن: السطحي
.)1(»يدل عليه من إحياءات عميقة

 

ُفكذبوه فأنجيـناه والذين معه ﴿: من ذلك ما جاء يف قول اهللا جل و عال واصفا قوم نوح َ َ َُ َِ َّ ُ َ ُْ َ ََْ ََّ َ
َفي الفلك وأغرقـنا الذين كذبوا بآياتنا َِ َ َُِ ََّّ َ َ َِ ِْ َ ْ َ ِْ ْ َإنـهم كانوا قـوما عمينُ ِ َ ً ْ َ ُ َ ْ ُ َِّ﴾)2(.

حيث آثرت اآلية التعبري عن وصف هؤالء املكذبني بالصفة املشبهة على غريها من الصيغ «
ّ، و نستطيع  أن نتبني سر اختيار هذه الصيغة، إذا ما راجعنا سياق "عامني"مثال " كاسم الفاعل" ّ

ْلقد أرسل﴿: ، قال تعاىل)3(»ّاآلية من أوله َ ْ َ ْ ْنا نوحا إلى قـومه فـقال يا قـوم اعبدوا الله ما لكم من ََ ُِ ِْ ُ َ ََ ْ َ ْ ًَ َّ ُِ ْ ِ َ ََ َ َ ِ ُ َ
ٍإله غيـره إني أخاف عليكم عذاب يـوم عظيم، قال المأل من قـومه إنا لنـراك في ضالل  َ َ ََ َِ ِ ٍَ ََ َُ َ َ َ َُ ََِّ ِ ِِ ِْ ْ ََ َْ ُ َ ْ ََ ٍ ِ ٍ َ َ ْ ُ ُْ ِّْ

ٍمبين ّتكذيبهم لنبيهم بادعائهم  ضالله، و كان أن املأل من قوم نوح قد برروا «، حيث جند )4(﴾ُِ
طريق إثبات هذه الدعوى الكاذبة هو افرتاؤهم عليه بإثبات رؤيتهم له يف ضالل مبني، و ملا كان 

ا  ".بإن و الالم"أساس تلك الدعوى الكاذبة هو ادعاء الرؤية املبالغ يف إثبا
اطته به، فضال عن ادعاء الدال على انغماسه يف الضالل و إح) يف(و استخدم حرف اجلر 

ناسب هذا السياق أن يبالغ يف وصف هؤالء املكذبني بوصف ... كون ذلك الضالل بينا واضحا؛
هلم بصيغة دالة على الثبات و اللزوم تناسب ما " العمى"مقابل لذلك بطريقة أبلغ مما يقتضي إثبات 

يء يف املوصوف ما يقول و الصفة املشبهة تعين ثبوت الش. )5(»هم عليه من انطماس بصائرهم
والفرق ) عامني(عمى القلوب غري مستبصرين، و قرئ " عمني"«: قال الزخمشري . علماء الصرف

والعمى بدون . )6(»يدل على عمى ثابت و العامي على عمى حادث: بني العمى والعامي أن العمى
.الثبوت عليهميكن حدث طارئ ال فهو يعين " يالعام"كن تغيريه، أما والميطارئ بليسألف حدث

.219: عرايب أمحد، الداللة اللغوية و أثرها يف تأويل النص القرآين لدى األشاعرة، ص- 1
.64: ، اآليةسورة األعراف- 2
.105: يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص- 3
.60–59: ، اآليةسورة األعراف- 4
.105: القرآن الكرمي، صيوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف- 5
.68: ، ص02: الزخمشري، الكشاف، ج- 6
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ا يف ... لداللة الصفة املشبهة على الثبوت«: الطيبي بقولهو يعلل  ّو ألن اسم الفاعل دو
.)1(»الداللة على الثبوت

 

ٌَولهم فيها أزواج مطهرة...﴿: من ذلك قوله تعاىل َّ ََ ُ ٌ َ َْ َ َ ُِ ْ...﴾)2(.
، فما السر يف ذلك جييب )3(»)طاهرة(اسم الفاعل على ) ّمطهرة(حيث اختري اسم املفعول «

فخامة لصفتهن ليست يف : يف مطهرة) قلت"(طاهرة"ّفإن قلت هال قيل « : الزخمشري قائال
، وهي اإلشعار بأن مطهرا طهرهن، و ليس ذلك إال اهللا عز و جل املريد بعباده الصاحلني )طاهرة(

اختيار صيغة املفعول إذا؛ أن صيغة الفاعل هنا تثبت سبب«فـ .)4(»ّأن خيوهلم كل مزية فيما أعد هلم
فتثبت تلك الصيغة و زيادة، إذ تدل كذلك على أن مثة :  صفة الطهر لألزواج، أما صيغة املفعول

فكان يف ذلك مزيد تفخيم وتشريف لتلك األزواج -عز و جل–فاعال هلا، و ليس ذلك إال اهللا 
.)5(»املوصوفة



ْإذا الشمس كورت﴿: من أمثلة القرآن الكرمي البليغة قوله تعاىل َ ِّ ُ ُ ْ َّ َ َوإذا النُّجوم انكدرت ، وإذا ،ِ َِ َِ َْ َ َ َ ْ ُ ُ
ْالجبال سيـرت  َ ُِّ ُ َ ِ ْوإذا العشار عطلت ،ْ ََِّ ُ ُ ِ ْ َ ْوإذا الوحوش حشرت ،َِ َ ِ ُ ُُ ُ ْ َ ِ ْوإذا البحار سجرت ،َ َ ِّ ُ ُ َ ِْ َ َوإذا ،َِ َِ

َالنـُّفوس زوج ُِّ ُ ْوإذا الموءودة سئلت ،ْت ُ َِ ُ ُْ َ ُ َ َْ َ ْبأي ذنب قتلت ،ِ َُِ ٍ َْ ِّ ْوإذا الصحف نشرت ،َِ َُ ِ ُ ُ ُّ َ ِ ُوإذا السماء ،َ َ ََّ َ ِ
ْكشطت  َ ِ ْوإذا الجحيم سعرت ،ُ َ ُِّ ُ ِ َ ْ َ ِ ْوإذا الجنَّة أزلفت ،َ َِْ ُ ُْ َ َ ِ ْعلمت نـفس ما أحضرت،َ ََ َ ْ َ َ ٌ ْ ْ َ َِ﴾)6(.

فإن قلت كل «: وضع، وأطالوا الوقوف عنده، قال للزخمشريفقد اختلف العلماء يف هذا امل
ًيـوم تجد كل نـفس ما عملت من خير محضرا﴿ : نفس تعلم ما أحضرت كقوله َ َْ ُْ َ ْ ٍَ ْ ِ ْ َ ِ َ ٍ ْ َ ُّ ُ ُ ِ َ ، ال نفس )7(﴾َ

خمطوط بكلية اللغة العربية، : ، دكتوراهسورة األعرافمجيل احلسني احملمود، سوريت  األنعام و : الطييب، فتوح الغيب، حتقيق-1
.575: ، ص01: جامعة األزهر، ج

.25: ، اآليةسورة البقرة- 2
.108: ز الصريف يف القرآن الكرمي، صهنداوي، اإلعجا- 3
.53: ، ص01: الزخمشري، الكشاف، ج- 4
.108: يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص- 5
14إىل 01من: سورة التكوير، اآليات6
.30:اآلية،سورة آل عمران7
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ٌعلمت نـفس﴿: واحدة فما معىن قوله ْ َ ْ َ هو من عكس كالمهم الذي يقصدون به اإلفراط : ﴾؟ قلتَِ
َربما يـودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴿: منه قوله عز وجلفيما يعكس عنه، و َ َِ ِ ْ ُ ْ َ َُ َ ََ ُ َ ِ َّ َ : ، ومعناه)1(﴾ُ

:وأبلغ منه، وقول القائل) كم(معىن 
هُناملَرا أّفْصُمَنْرَالقُكُرْتـَأْدَق

ال تعـــدم (أو ) رب فــارس عنـــدي( وتقــول لـــبعض قــواد العـــساكر كــم عنـــدك مـــن الفرســان فيقـــول 
)2(.وعنده املقانب) ارساعندي ف

وقصده بذلك التمادي يف تكثري فرسانه، ولكنه أراد إظهار براءته من التزيد، وأنـه ممـن يقلـل كثـري 
.)3(»ما عمده فضال أن يتزيد، فجاء بلفظ التقليل، ففهم منه معىن الكثرة على الصحة واليقني

وهو )4(»استعري لضد معناه للداللة على املبالغةأن اللفظ يف هذا املوضع قد «واملقصود من هذا 
تعارة أحـد سـاألصـل يف هـذا البـاب أن ا«مـن أن ما يقول به صاحب الكشف فيما نقلـه األلوسـي عنـه 

)5(.»دين لآلخر تفيد املبالغة للتعكيسضال

فها، ومـا ومن املعلوم أن العمل ال ميكن إحضاره، فاملراد إذن ما أحضرته يف صحائ«: وقال الرازي
مـا أحـضرت مـن اسـتحقاق للجنـة : أحضرته عند احملاسبة، وعند امليـزان مـن آثـار تلـك األعمـال، واملـراد

ٍيـــوم تجــد كــل نـفــس مــا عملــت مــن خيــر ﴿: والنــار فــإن قيــل كــل نفــس تعلــم مــا أحــضرت، لقولــه ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ٍَ ْ َ ُّ ُ ُ ِ َ َ
ًمحضرا َ ْ ٌعلمت نـفس﴿:  ، فما معىن قوله)6(﴾ُ ْ َ ْ َ :من وجهني: اجلواب: ﴾؟ قلناَِ

أن هـذا هــو مـن عكــس كالمهــم الـذي يقــصدون بـه اإلفــراط، وإن كــان اللفـظ موضــوعا للقليــل، : األول
َربما يـودُّ الذين كفروا لو كانوا مـسلمين﴿: ومنه قوله تعاىل َ َِ ِ ْ ُ ْ َ َُ َ ََ ُ َ ِ َّ َ ، كمـن يـسأل فاضـال مـسألة ظـاهرة، 7﴾ُ

.02:، اآليةسورة احلجر1
، 12، ج)املقنب(ما بني الثالثني إىل األربعني، وقيل زهاء ثلثمائة، لسان العرب مجع مقنب، واملقنب من اخليل: املقانب2

.196:ص
.552: ، ص04الزخمشري، الكشاف، ج3
.109: هنداوي، اإلعجاز الصريف، ص4
.30/57: ، و08، 14األلوسي، روح املعاين، 5
.30، اآليةسورة آل عمران6
.02، اآليةسورة احلجر7
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ء وغرضـه اإلشـارة إىل أن عنـده يف تلـك املـسألة رمبـا حـضر شـي: هل عندك فيهـا شـيء؟ فيقـول: ويقول
.ما ال يقول به غريه

ا طاعـات مث بـدلعل الكفار كانوا يتبعـون أنفـسهم يف األشـياء ا: فكذا ههنا الثاين هلـم يـوم الـيت يعتقـدو
)1(.»القيامة خالف ذلك املراد من هذه اآلية

» علمــت نفــس«: صــيغة املفــرد أن معــىنفالزخمــشري والــرازي اتفقــا علــى أن املقــصود مــن اختيــار
تعين عكس كالمهم الـذي يقـصدون بـه اإلفـراط فيمـا يعكـس عنـه، أمـا ابـن عطيـة يف كتابـه احملـرر يقـول 

اسم جنس أي علمت النفوس، ووقـع اإلفـراط لتنبيـه الـذهن علـى حقـارة املـرء الواحـد : هنا: نفس«بأن 
)2(.»وقلة دفاعه عن نفسه

ويــل لــذلك اليــوم وإظهــار لكربيــاء اهللا وعظمتــه، حــىت كــأن «: فهــو) شهابالــ(ومــا ذهــب إليــه 
)3(.»مجيع النفوس البشرية يف جنب ما خلقه من اإلجرام العظام أمور قليلة، ونفوس حقرية

ٌعلمـــت نـفـــس﴿: يف قولـــه تعـــاىل« : قـــال صـــاحب التـــسهيل ْ َ ْ َ ْمـــا أحـــضرتَِ َ َ ْ َ ﴾ هـــذا جـــواب إذا َ
قبل هذا ومعناه علمت كـل نفـس مـا أحـضرت مـن عمـل فلفـظ الـنفس مفـرد يـراد بـه املكررة يف املواضع 

)4(.»اجلنس والعموم

ا وذلتها بينما الزخمشري ويوافقه الرازي علـى أن » لفظة نفس«فابن عطية يرى إفراد  لتبيني حقار
َبمــا يـــودُّ ُر﴿: هــو مــن عكــس كالمهــم الــذي يقــصد بــه اإلفـراط فيمــا يعكــس عنــه كقولــه) نفــس(لفظـة  َ ََ

َالــذين كفـــروا لــو كــانوا مــسلمـين َِ ِ ْ ُ ْ َُ َ ََ ُ ِ ْأحــضرتمــا ومعنــاه التكثــري وكــذلك معنــاه أعــم اجلمــوع ﴿ )5(﴾َّ َ َ ْ َ ﴾
)6(.عبارة عن احلسنات والسيئات

حتتمـل األقـوال مجيعـا، فمـا ذهـب إليـه الزخمـشري «: ففي هذه اللفظـة قمـة اإلعجـاز القـرآين، فهـي
أراد إظهار براءته مـن التزيـد، وأنـه ممـن يقلـل كثـري مـا عمـده فـضال أن «على أن املتكلم ومن تابعه يدل 

.72: ، ص31: فسري الكبري، جالرازي، الت1
لس العلمي بفاس، ج2 .443: ، ص05ابن عطية األندلسي،احملرر الوجيز، يف تفسري الكتاب العزيز، مكتبة ابن تيمية عن ا
.328: ، ص08حاشية الشهاب علي البيضاوي، للشهاب اخلفاجي، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، ج3
.541: ، صالكليب، التسهيل لعلوم التنزيل4
.02:، اآليةسورة احلجر5
.541: الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، ص: ينظر6
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ٌعلمــت نـفــسكــأن املــرء إذا مســع ﴿وتــرك تقــدير األمــر لوضــوحه لــسامعه، فكأنــه » ...يتزيــد ْ َ ْ َ ﴾ قــال يف َِ
)1(.»نفسهففيه من البالغة تقرير املخاطب مبا عليه وإلزامه بإقامة احلجة على» سنعلم مجيعا«: نفسه

ما ذهب إليه ابن عطية من داللة املفرد يف هذا املوضع على اجلـنس، فإنـه يفيـد احتـاد اجلـنس اوأم
جنته يداه، مع ما ينتظره من نتيجـة يـوم ما جين كل امرئ يسري مجيعا، حيث تتكشف األنفس، والبش

)2(.القيامة

تعلـم وهـذا ... ئل ما معها وما هلا وما عليهـا كل نفس تعلم يف هذا اليوم اهلا«: يقول سيد قطب
ــا ويغمرهــا  تعلــم وهــي ال متلــك أن تعــري شــيئا ممــا أحــضرت، وال أن تزيــد عليــه وال أن ... هلــول حيــيط 

ـــا أو تـــصورها، قـــد ... منـــه صتـــنق تعلـــم وقـــد انفـــصلت عـــن كـــل مـــا هـــو مـــألوف هلـــا، معهـــود يف حيا
)3(.»انقطعت عن عاملها وانقطع عنها عاملها

 

ِبــــل اإلنــــسان علــــى نـفــــسه ﴿: ومــــن أمثلــــة اختيــــار صــــيغة ذات معــــىن متعــــدد يف قولــــه تعــــاىل ِ ْ َ َ َ ُ َْ ِْ ِ َ
ٌَبصيرة ِ َ﴾)4(

:حيث ذكروا فيه ثالثة أقوال
أنـت حجـة: أن البصرية اسم مصدر، وهو قول األخفش، جعله هو البصرية، كما تقول للرجل:األول

)5(.»على نفسك

جــاءت هــذه اهلــاء يف صــفة الــذكر كمــا جــاءت يف «: أنــه وصــف مبالغــة، وهــو قــول أيب عبيــدة:والثــاني
.)6(»رواية وعالمة وطاغية

.)7(»جوارحه تشهد عليه مبا عمل«أن البصرية هي :الثالث

.109: هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص1
.110: هنداوي، اإلعجاز الصريف، ص: ينظر2
.3841: ، ص06سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج3
.14:، اآليةسورة القيامة4
.571: ، ص02ج،القرآنيناألخفش، معا5
.277: ، ص02هـ، ج1401، 02أبو عبيدة، جماز القرآن، حتقيق، حممد فؤاد سزكني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط6
.27: ، ص16الرازي، التفسري الكبري، ج7
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يها مجيعا، فالسياق ال مما حيتملها سياق اآلية، وال مانع من محل املعىن عل«: وهذه األقوال الثالثة
البــــصر، فقــــد يأبــــاه، بــــل يــــأتلف معهــــا أمت االئــــتالف، فاإلنــــسان يف هــــذا اليــــوم بــــصري علــــى نفــــسه أمت

.)1(»لة والشهواتغفانكشف عنه غطاء ال
ٌلقد كنت في غفلة من هذا فكـشفنا عنـك غطـاءك فـبـصرك اليــوم حديـد﴿: قال تعاىل ِ ٍ َِ َْ َ َ ْْ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ﴾)2(

جاء البصر موصوفا حبديد على سبيل املبالغة، مما يشعر بقوة البصر والبصرية يف هذا اليوم «: حيث
.)3(»وله من جوارحه بصرية تشهد له وعليه

از، كما وصفت اآليات باإلبصار يف قوله«ومن مث  َّفـلما ﴿: حجة بينة وصفت بالبصارة على ا َ َ
ُْجاءتـهم آياتـنا مب َ ََُ َ ْ ُ ٌصرة قالوا هـذا سـحر مبـينَْ ُِ ٌ ْ ِ َ َ ُ َ ً َ ، أو عـني بـصرية، واملعـىن أنـه ينبـأ بأعمالـه، وإن مل )4(﴾ِ

َيــــوم ﴿)5(»ينبــأ ففيــه مــا جيــزئ عــن األنبـــاء، ألنــه شــاهد عليهــا مبــا عملـــت، ألن جوارحــه انطــق بــذلك ْ َ
َتشهد عليهم ألسنتـهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يـ ُُ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ َُ َْ َ َ َِْ ِِ َُِ َْ ُ ْ َعملونَ ُ َ ْ﴾)6(

ٍيـنبأ اإلنسان يـومئذ ﴿: اعلم أنه تعاىل ملا قال«): التفسري الكبري(قال صاحب مفاتيح الغيب  َِ ْ َ ُُ َْ ِْ ََُّ
َبما قدم وأخـر  َّ ََ ََ َّ َ بـل ال حيتـاج إىل أن ينبئـه غـريه، وذلـك ألن نفـسه شـاهدة : يومئـذ بأعمالـه، قـال)7(﴾ِ

:وجهان) بصرية: (عليها، مث يف قولهبكونه فاعال لتلك األفعال مقدما 
قــال األخفــش جعلــه يف نفــسه بــصرية كمــا يقــال، فــالن جــود وكــرم، فههنــا أيــضا كــذلك، ألن :األول

اإلنسان بضرورة عقله يعلـم أن مـا يقربـه إىل اهللا ويـشغله بطاعتـه وخدمتـه فهـو الـسعادة، ومـا يبعـده عـن 
ا فهـــو الـــشقاوة،  فهـــب أنـــه بلـــسانه يـــروج ويـــزور ويـــرى احلـــق يف صـــورة طاعـــة اهللا ويـــشغله بالـــدنيا ولـــذا

.139: هنداوي، اإلعجاز الصريف، ص1
.22:، اآليةسورة  ق2
، 1حتقيق صفوان داوودي، دار القلم والدار الشامية، بريوت، ودمشق، طالراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، 3

.49: هـ، ص1412
.17:، اآليةسورة النمل4
.508: ، ص04الزخمشري، الكشاف، ج5
.24:، اآليةسورة النور6
.13:، اآليةسورة القيامة7
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ــــد أو  ــــه يف ظــــاهره جي ــــسليم يعلــــم أن الــــذي هــــو علي ــــه ال الباطــــل والباطــــل يف صــــورة احلــــق، لكنــــه بعقل
.)1(»رديء

خفــش علــى أن الرازي يف القــول األول يتفــق متامــا مــع األخفــش، بــل هــو الــذي يــستدل بــرأي األفــ
.البصرية اسم مصدر

جوارحه تشهد عليه مبـا عمـل فهـو شـاهد علـى نفـسه بـشهادة جوارحـه، وهـذا «أن املراد والوجه الثاني
ـــوم تـــشهد علـــيهم ألـــسنتـهم وأيـــديهم ﴿: قـــول ابـــن عبـــاس وســـعيد بـــن جبـــري ومقاتـــل، وهـــو كقولـــه ْيـ ْ ِْ ِِ ِْ ُ ََ ََْ َُ َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ

َوأرجلهــم بمــا كــانوا يـعملــون  ُ َُ َ َْ َ ُُ َ ِ ْ ُ ْ ــ﴿: وقولــه)2(﴾َ ــوم نخــتم عل َاليـ َ ُ ِ ْ َ َ ْ ــواههم وتكلمنــا أيــديهم وتــشهد َْ ُى أفـ َ ْْ َ َُ ُ َْ ِْ ِِ َ ََ ِّ َ ِ َ ْ
َأرجلهم بما كانوا يكـسبون ُ ِ ْ َ ُُ َ َ ِ ْ ُ ُ ْ ْحتـى إذا مـا جاءوهـا شـهد علـيهم سـمعهم وأبـصارهم ﴿: ، وقولـه)3(﴾َ ْ ُْ َُ َ ُْ ََُ ْ َ َ َ َِ ِْ َ َ َ َ ُ َ ِ َّ

َوجلودهم بما كـانوا يـعملـون ُ َُ َ َْ َ ُُ َ ِ ْ ُ يكـون ألن املـراد باإلنـسان ههنـا ، فأمـا تأنيـث البـصرية، فيجـوز أن )4(﴾ُ
.)5(»على نفس اإلنسان بصريةبل جوارح اإلنسان: ارح كأنه قيلاجلو

ـــه) اهلـــاء(فأمـــا أبـــو عبيـــدة الـــذي ذكرنـــاه آنفـــا يـــرى أن  يـــة، وطاغيـــة ورجـــل را: ألجـــل املبالغـــة كقول
.وعالمة

نـه تعـاىل ذكـر يف اآليـة األوىل أن علـى أ) مفـاتيح الغيـب(الكبـري تفـسريوقد نقل الرازي يف كتابـه ال
اإلنسان خيرب يوم القيامة بأعماله، مث ذكر يف هذه اآلية شـاهد علـى نفـسه مبـا عمـل، وذكـر قـول اإلمـام 
م ينكــرون مــا عملــوا فيخــتم اهللا علــى أفــواههم وينطــق  الواحــدي الــذي قــال هــذا يكــون مــن الكفــار فــإ

.)6(جوارحهم
ٌوعندنا كتاب حفيظ﴿: يف قوله تعاىل) فعيل(اقع يف صيغة االشرتاك الو«ومن ذلك أيضا  ِ َِ ٌ َ َ َ ْ ِ َ﴾)7(.

.206: ، ص)التفسري الكبري(الرازي، مفاتيح الغيب، 1
.24:ية، اآلسورة النور2
.36:، اآليةسورة يس3
.20:، اآليةسورة فصلت4
.206: ، ص)التفسري الكبري(الرازي، مفاتيح الغيب، 5
.207: ، ص)التفسري الكبري(الرازي، مفاتيح الغيب، : ينظر6
.04:، اآليةسورة ق7
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وقـد ذكـر الزخمـشري )1(»)حمفـوظ(عـىن مبأو ) حـافظ(هـي إمـا مبعـىن ) حفيظ(صيغة فعيل هنا «ف 
وح احملفـوظ يف ذاتـه بأنـه حمفـوظ مـن الـشياطني ومـن التغـري وهـو لـال ميتنع أن يوصف الكتاب وهـو النهأ

.)2(فوظ، أو حافظ ملا أودعه وكتب فيهاللوح احمل
كانت قرينة السياق ميكن أن تعيننا يف تـرجيح املعـىن نوإ«ويصعب أن نرجح يف مثل هذا املوطن 

)3(.»الثاين دون األول

ِق والقرآن المجيد ﴿: قال تعاىل ِ َ َْ ِْ َ ْ َبل عجبوا أن جاءهم منـذر مـنـهم فـقـال ،ُ َ َ ْْ ُْ ْ ِْ ٌ ُِ ُ َ َُ َ َ ِ َ َالكـافرون هـذا ْ َ َ ُ ِ َ ْ
ٌشيء عجيب  ٌِ َ ْ ٌأئذا متـنـا وكنَّـا تـرابـا ذلـك رجـع بعيـد ،َ َِ ًٌ ْ َ َ َِ َ ُ َُ َ ْ ِ َ َقـد علمنـا مـا تــنـقص األرض مـنـهم وعنـدنا ،َِ َ ْ ْ ِْ َِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َْ ِ ْ َ
ٌكتاب حفيظ ِ َِ ٌ َ﴾.

ظ جـامع ال يعين اللوح احملفوظ، ومعىن حفي«ولإلمام الكليب الرأي نفسه على أن املقصود حبفيظ 
.)4(»يشذ عنه شيء، وقيل معناه حمفوظ من التغري والتبديل

فــاجلواب هــو مــضمون الكــالم بعــد القــسم وهــو إثبــات : ويــرى ابــن كثــري أن فهــم اآليــة فيهــا نظــر
.)5(»النبوة وإثبات املعاد و تقريره وحتقيقه

ـم يـستبعدون إحـصاء اهللا تعـاىل لـذ«: فسياق اآليـات رات أجـسادهم بعـد أن تغيـب يـدل علـى أ
ٍوقالوا أئذا ضللنا فـي األرض أئنَّـا لفـي خلـق جديـد ﴿: يف األرض، وذلك كما ذكر اهللا تعاىل عـنهم ِ ِ َِ ٍ ْ َْ ََ ُِ َِ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ

َبل هم بلقاء ربهم كافرون ُ ِ َ َْ َِِّْ ِ ِِ ُ ْ َ﴾)6(.
ـــا: أئـــذا: أي أو اجلـــدل لـــدى هـــؤالء فكـــأن مثـــار الـــشك 7غبنـــا فيهـــا بـــأن صـــرنا ترابـــا خمتلطـــا برتا

الكافرين هو يف كون الكتاب حافظا لذرات أجـسادهم، ال يف كونـه حمفوظـا، ولكـن آثـرا التعبـري القـرآين 
كونـه حافظـا، وكونـه حمفوظـا، وذلـك ألنـه إذا كـان املـراد : لكي يثبت كـال املعنيـني) فعيل(املعجز صيغة 

.140: اهلنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص1
.266: ، ص04كشاف، جالزخمشري، ال: ينظر2
.140: اهلنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص3
.363: الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، ص4
.1764: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ص5
.10:، اآليةسورة السجدة6
.546: تفسري اجلاللني، ص7
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لكتاب حمفوظـا كـذلك مـن التغيـري والتبـديل، إذ هو إثبات كونه حافظا، فإن مما يتم به املعىن أن يكون ا
)1(.»ال يتم احلفظ إال بذلك

فاختيـــــار القـــــرآن الكـــــرمي للـــــصيغة ذات املعـــــىن املتعـــــدد واخـــــتالف العلمـــــاء القـــــدامى يف التأويـــــل 
واستـــشكال اآليـــات علـــيهم دليـــل علـــى أن كتـــاب اهللا هـــو الكتـــاب احملفـــوظ إىل يـــوم الـــدين، وعلـــى أنـــه 

.د الذي ينفرد باإلعجاز البياينالكتاب اخلال
ْوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من ﴿: قوله تعاىل ِ ِِ ْ َْ ْ َْ َ ٍَ ٍْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ْ ُْ ُِ َ ََ َ ْ ْ ِّ ُ

ًلدنك سلطانا نصيرا ِ َ ً َ ْ ُ َ ْ ُ َ﴾)2(.
، واختلف أهل التأويل يف معىن مدخل الصدق الذي أمر اهللا بنيه :" قال ابن جرير الطربي

، وسبب اختالف )3("دخله إياه ويف خمرج الصدق الذي أمره أن يرغب إليه يف أن خيرجه إياهأن ي
َمدخل، : قرئ:"، هل مها مصدران أم امسا مكان، قال الزخمشري"خمرج"و " مدخل"املفسرين يف  َ ْ ُ

ُْوخمرج بالضم والفتح مبعىن املصدر، ومعىن الفتح أدخلين، فأدخل مدخل صدق، أي أدخلين القرب 
إدخاال مرضيا على طهارة وطيب من السيئات، و أخرجين منه عند البعث إخراجا : مدخل صدق

.مرضيا ملتقى بالكرامة، آمنا من السخط
يدل عليه ذكره على أثر ذكر البعث، وقيل نزلت حني أمر باهلجرة يريد إدخال املدينة 

: منها آمنا من املشركني، وقيلإدخاله مكة ظاهرا عليها بالفتح، وإخراجه: واإلخراج من مكة، وقيل
ّوقيل إدخاله فيما محله من عظيم األم، وإخراجه منه مؤيدا ملا كلفه . إدخاله الغار وإخراجه منه ساملا

.)4(»من غري تفريط، وقيل الطاعة، وقيل هو عام يف كل ما يدخل فيه ويالبسه من االمر ومكان
والسالم أم أن املشركني هم الذين قاموا فهل اإلخراج برغبة الرسول الكرمي عليه الصالة 

َوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك ﴿:بإخراجه؟ فقوله َْ ُ َ ْ ِ ِِ ْ َْ ْ َْ َ ٍَ ٍْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ْ ُْ ُِ َ ََ ْ ْ ِّ ُ

.140: اهلنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص1
80:، اآليةسورة اإلسراء- 2
.100:، ص15:الطربي، تفسري الطربي، دار الريان للرتاث، ج- 3
36:، ص3:الزخمشري، الكشاف، ج- 4
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ًسلطانا نصيرا ِ َ ً َ ْ ﴾ أمر منه له بالرغبة إليه يف أن خيرجه من البلدة اليت هم املشركون بإخراجه منها خمرجُ
.)1(»صدق، و أن يدخله البلدة اليت نقله اهللا إليها مدخل صدق

يف اآلية مباحث، البحث األول أنا ذكرنا يف :" يقول صاحب مفاتيح الغيب مفسرا اآلية بقوله 
َوإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منـها وإذا ال يـلبثون خال﴿:تفسري قوله َِ ِ َِ َُ ُ َْ َ ًُ ِ َِ َ ََ ْ َ ِ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ ُّ َِ ْ َ ُ َ َِّفك إال ْ َ َ

ًقليال أن اليهود : املراد منه: املراد منه سعي كفار مكة يف إخراجه منها، والثاين: قولني أحدمها)2(﴾َِ
واشتغل بعبادة اهللا " أقم الصالة"قالوا له األوىل لك أن خترج من املدينة إىل الشام، مث إنه تعاىل قال له 

ىل ناصرك ومعينك، مث  عاد بعد هذا الكالم إىل شرح تعاىل، وال تلفت إىل هؤالء اجلهال، فإنه تعا
.)3("تلك الواقعة

ألن اآليات مرتبطة ببعضها البعض، وفهمنا لآلية الكرمية البد أن نفهمه من السياق، وسياق 
ِْوقل رب أدخلني ﴿فتفسري اآلية من قبل تتحدث عن كيد املشركني ومكر اليهود لرسول اهللا  ِ ْ َ ِّ َ ْ ُ َ

ْمدخل صد ِْ َ َ ًق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراُ َِ ِ َِ ً ْ َْ ْ ُ َُ ْ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ َْ ٍَ ٍْ َ ِ املراد منها أن "﴾ بأن َ
: كفار مكة أرادوا إخراجه من مكة كان معىن هذه اآلية أن تعاىل أمره باهلجرة اىل املدينة وقال له 

مكة، وهذا قول احلسن وهو" أخرجين خمرج صدق"وهو املدينة و " وقل رب أدخلين مدخل صدق"
.)4("وقتادة

فكل تفسري له معىن معني عند الرازي، فإذا كانت قريش هي من أمرت الرسول املعصوم عليه 
ن فسرت إهو من أمره باهلجرة إل املدينة و-ّجل وعال-الصالة والسالم، باخلروج كان املعىن أن اهللا 

اخلروج من املدينة والذهاب إىل الشام فخرج رسول محلوه على"اآلية الكرمية بأن املراد منها هم اليهود
اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها مث أمره اهللا بأن يرجع إليها كان املراد أنه عليه الصالة والسالم عند 

ٍرب أدخلني مدخل صدق:العودة إىل املدينة قال  ْ ِْ َِ َ ُ ْ ِ ْ َ ِّ إىل مكة خمرج صدق أي يعين أخرجين منهاَ
.)5("افتحها يل

.101:، ص15:الطربي، تفسري الطربي، ج- 1
76:، اآليةسورة اإلسراء- 2
.30:، ص21:، ج)التفسري الكبري(الرازي، مفاتيح الغيب - 3
30:، ص21:فسه، جاملصدر ن- 4
30:، ص21:الرازي، التفسري الكبري، ج- 5
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وقل رب "أن املراد "ا الوجه الثاين يف تفسري اآلية الكرمية وهو عند الرازي أكمل مما سبق أم
منها مع الصدق واإلخالص، وحضور ذكرك والقيام بلوازم شكرك، " وأخرجين"أدخلين يف الصالة 

يف القيام مبهمات أداء دينك" وقل رب أدخلين:والقول الثالث وهو أكمل مما سبق أيضا أن املراد 
.)1("وأخرجين منها بعد الفراغ منها إخراجا ال يبقى علي منها تبعة وبقية"وشريعتك
وهو أعلى مما سبق "تعين عند الرازي الصدق واإلخالص فإن قوله الرابع " مدخل وخمرج"وإذا كان 

يف حبار دالئل توحيدك وتنزيهك وقدسك، مث أخرجين من االشتغال بالدليل إىل " وقل رب أدخلين"
معرفة املدلول، ومن التأمل يف آثار حدوث احملدثات إىل االستغراق يف معرفة األحد الفرد املنزه ضياء 

.)2("عن التكثريات والتغريات
وهو " مبدخل وخمرج:ابن عطية اختار بأن املقصود "وإذا كان الرازي أول اآلية الكرمية تأويال واسعا فإن

.)3(العموم يف مجيع األمور
دخوله إىل املدينة، واملخرج خروجه من مكة، وقيل : فإنه يرى أن املدخلأما صاحب التسهيل
ِْرب أدخلني ﴿:، وقد ذكر ابن كثري يف تفسريه على أن قوله تعاىل .)4("يف القرب، واملخرج إىل البعث ِ ْ َ ِّ َ

ٍمدخل صدق  ْ ِْ َ َ تعين مكة: ﴾ املقصود منها عند قتادة تعين املدينة املنورة، وأخرجين خمرج صدقُ
عن  ابن عباس " العويف"املكرمة، وهذا القول عند عبد الرمحن بن زيد بن اسلم هو أشهر األقوال، أما 

.)5(يعين احلياة بعد املوت" وأخرجين خمرج صدق" يعين املوت، " أدخلين مدخل صدق"
: أمحدقال اإلمام"إال أن أشهر األقوال يف كل التفاسري اليت ذكرت ما جاء به اإلمام ابن جرير حيث

مبكة مث أمر حدثنا جرير عن قابوس بن أيب ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال كان النيب 
ْوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من ﴿نزل اهللا أباهلجرة ف ِ ِِ ْ َْ ْ َْ َ ٍَ ٍْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ْ ُْ ُِ َ ََ َ ْ ْ ِّ ُ

ًلدنك سلطانا نصيرا ِ َ ً َ ْ ُ َ ْ ُ : وقال احلسن البصري يف تفسري هذه اآليةحسن صحيح،: ﴾ وقال الرتمذيَ
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، فأراد اهللا تعاىل قتال أهل  إن كفار أهل مكة ملا ائتمروا  برسول اهللا 

ٍوقل رب أدخلني مدخل صدق ﴿:ّمكة أمره أن خيرج إىل املدينة فهو الذي قال اهللا عز وجل ْ ِْ َِ َ ُ ْ ِ ْ َ ِّ َ ْ ُ َ
30:، ص21:املصدر نفسه، ج- 1
30:، ص21:املصدر نفسه ، ج- 2
.495:، ص1:الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، ج: ينظر- 3
.495:، ص1:املصدر نفسه، ج- 4
.1109:، ص03:ابن كثري ، تفسري ابن كثري، ج: ينظر- 5
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َوأخرجني مخر ْ ُْ ِ ْ ِ ًج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراََ ِ َِ ً َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ٍ ْ وباجلملة فإن الرسول الكرمي . )1(﴾َ
سأل اهللا تعاىل أن يرزقه التقوية على من خالفه باحلجة :عليه الصالة والسالم يف هذه اآلية الكرمية قد 

َوالله يـعصمك ﴿)2(»سوبالقهر والقدرة، وقد أجاب اهللا تعاىل دعاءه وأعمله بأنه يعصمه من النا ُ َِ ْ َُ َّ
ِمن النَّاس َ ِ﴾)3(.
من حيث النظرة العامة؛ فقبل أن تدخل البد من طلب اخلروج أوال؛ ألنك " مدخل صدق"فـ 

أخرجين خمرج : لن تستطيع الدخول إال بعد أن خترج، والرتتيب الطبيعي أن تقول يف هذه احلالة
دخول هو غاية اخلروج، وألن اخلروج مرتوك ولكن الصحيح أن ال... صدق، وأدخلين مدخل صدق

وأما الدخول مستقبل لك، وهلذا فالدخول هو األهم فبدأت به اآلية الكرمية ومعىن خمرج الصدق 
دف فإذا أردت اخلروج من أي مكان فليكن خمرجك  ومدخل الصدق، أنك ال تدخل أو خترج إال 

ًوإن دخلت مكانا، فليكن دخولك مدخل خمرج صدق، مبعىن البد أن يكون مطابقا لواقع مهمتك، 
صدق، أي ، هلدف حمدد تريد أن حتققه، إن أردت الدخول إىل حمل على سبيل املثال فأدخل من 
أجل بغية وهدف، كشراء سلعة مثال، فهذا دخول صدق، أما لو دخلت دون هدف لتؤذي خلق 

.اهللا، فال يعد دخولك يف هذا دخول صدق
يكون هللا سبحانه وهكذا خرج الرسول الكرمي من مكة، -حواليف كل األ–فالدخول واخلروج 

َودخل املدينة  فكان خروجه هللا ودخوله هللا، فخرج خمرج صدق، ودخل مدخل صدق، ألنه  ُْ ما
حىت -عليه الصالة والسالم–خرج من مكة املكرمة إال حينما آذاه قومه واضطهدوه وحاربوا دعوته 

صاحلة لنمو الدعوة، وما دخل املدينة عليه الصالة والسالم إال ملا رأى مل تعد الرتبة يف مكة املكرمة
.املؤازرة واملساندة من أهلها

وعليه فالصدق أي يطابق الواقع والسلوك ما يف نفسك، فال يكن لك قصور يف نفسك ولك 
.)4(قالصادق الصدو-عيله الصالة والسالم–يد الكون كله ة خمالفة هلذا القصد، ولقد كان سحرك

والقول الراجح من أقوال املفسرين يف اآلية الكرمية هو ما رجحه اإلمام الطربي وهو ترجيح 
وهو ما يدل عليه السياق ، والذي يرجح لدينا معىن احلمل على املصدرية يف اآلية ")1(اجلاللني أيضا

.1109:، ص03:، تفسري ابن كثري، جابن كثري- 1
.31:، ص21:الرازي، التفسري الكبري، ج- 2
.67:، اآليةسورة املائدة- 3
.8706، 8705:، ص14:حممد متويل الشعراوي ، تفسري الشعراوي،ج: نظري- 4
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املعىن عند ألن )2("هو الوصف بالصدق،  فحمله على املصدر أوىل وأليق من محله على املكان
من مكة ) وأخرجين(إدخاال مرضيا ال أرى فيه ما أكره ) مدخل صدق(املدينة ) أدخلين" (اجلاللني"
خراج نفسه دخال واإلمث جاء الوصف لإل"ومن . )3("إخراجا ال ألتفت بقليب إليها) خمرج صدق(

ومدى القيادة " معليه الصالة والسال–بالصدق، ألنه منظور فيه إىل حال املدخل واملخرج وهو حممد 
جرة  ألمر اهللا تعاىل، و استسالمه له، وعدم تعلق قلبه بوطنه ومهده األول، والتفاته عن ذلك 

.)4("صادقة إىل اهللا تعاىل
فاحلمل على املصدرية عند يوسف هنداوي يف اآلية الكرمية وهو الوصف بالصدق فنحمله 

ظالل وصف املكان الذي سيلجه حممد عليه على املصدر هو األوىل يف نظره، وعلته أنه إفادة ب
ما -ّجل وعال-الصالة والسالم ويدخله وهو املدينة املنورة لكونه مدخل صدق وحق، ويصدقه اهللا 

.)5(وعده من فتح ونصر ومتكني
على املكان أيضا مرادا به املكان الذي سيخرج إليه ) خمرج(ل جواز مح"سياقوقد حيتمل ال

الم كذلك، ويكون من باب التوكيد املعنوي، وإن كان املعىن األرجح الواضح النيب عليه الصالة والس
.)6("هو احلمل على املصدر، وهو واضح

إمام املفسرين اإلمام الطربي هو ترجيح معىن احلمل على -السيما-وما أمجع عليه املفسرون
املعىن ويزول املصدرية يف وصفه للصدق هو األجدر واألوىل من محلة على املكان حىت يناسب

.اإلشكال
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.375:تفسري اجلاللني، اجلاللني، ص- 3
.138:يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف، ص- 4
.139:املصدر نفسه، ص: ينظر- 5
.139:املصدر نفسه، ص- 6



 
:تعريف السياق

: السياق لغة
مفهوم السياق اصطالحا لدى علماء التراث: المطلب الثاني

:أنواع السياق
:لسياق في القرآن الكريما

:السياق واأللفاظ المشتركة
داللة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي

:ّالمبحث األول
واع المتشابه اللفظي في القرآن الكريمأن

:ّالمبحث الثاني
:االختالف في ترتيب بعض المتعاطفات.1
:تقديم الضمير وتأخيره.2
:إبدال محرف بآخر.1
:إبدال جملة بجملة.2

:أثر السياق في تأويل اآليات المشكلة في القرآن الكريم





83

عنه، وقد أشار الزركشي فع اللبسدفع اإلشكال ودللسياق القرآين األمهية العظمى يف 
: داللة السياق: منها: ومما يعني على املعىن عند اإلشكال أمور: "إىل ذلك، حيث يقول) هـ794:ت(

مل، والقطع بعدم احتمال غري املراد، وختصيص العام، وت ا ترشد إىل تبيني ا ّقييد املطلق، وتنوع فإ
تكلم، فمن أمهله غلط يف نظريه، وغالط يف من أعظم القرائن الدالة على مراد املالداللة، وهو

ُذق إنك أنت العزيز الكرمي﴿: مناظراته، وانظر إىل قوله تعاىل ِ َِ ْ ُْ َ َ َْ َ َِّ ْ ، كيف جتد سياقه يدل على  )1(﴾ُ
.)2("أنه الذليل احلقري

:وللسياق عدة تعاريف متقاربة خنتار منها
"كالم أصال يسمى سياق، وما بعده هو ما قبل اآلية وما بعدها، فما قبل ال

.)3("يسمى حلاق، وجمموعهما يسمى السياق
سوق : "يف تعريفه للسياق فقال) هـ711: ت(جاء يف لسان العرب، البن منظور

وقد انساقت تساوقت اإلبل إذا تتابعت، ... السوق معروف ساق اإلبل، وغريها يسوقها سوقا، سياقا
يسوق أعنزا ما تساوق فجاء زوجها: قاودة متساوقة، ويف حديث أم معبدوكذلك تقاودت، فهي مت

ا لضعفها،  ّأي ما تتابع، املساوقة املتابعة كأن بعضها يسوق بعضا، واألصل يف تساوق تتساوق كأ
ّوفرط هزاهلا، تتخاذل ويتخلف بعضها عن بعض، ساق إليها الصداق واملهر سياقا أساقه وإن كان 

ّألن أصل الصداق عند العرب اإلبل وهي اليت تساق فاستعمل ذلك يف الدرهم دراهم أو دنانري؛
كأن روحه تساق لتخرج من بدنه، ويقال له السياق : النزع: وهو يف السوق أي... والدينار وغريمها 

.)4(أيضا

.49: ، اآليةسورة الدخان-1
لبنان، -الكردي، دار املعرفة، بريوتيوسف املرعشلي، ومجال الذهيب، وإبراهيم: الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق-2
.باختصار335-2/334هـ، ج1415، 02ط
كتاب مشكل القرآن : نقال عن. هـ1417، 01حسني احلريب، قواعد الرتجيح عن املفسرين، دار القاسم، السعودية، ط-3

.369: ه، ص1426، 01الكرمي، عبد اهللا بن محد املنصور، دار ابن اجلوزي، ط
.304: ، ص06، ط07: ، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، جملدابن منظور-4
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ويقال ولدت فالنة ثالثة بنني على ساق واحدة أي بعضهم ): "هـ393:ت(وقال اجلوهري 
.)1("ليست بينهم جارية، والسياق نزع الروحعلى إثر بعض،

: السني والواو والقاف، أصل واحد، وهو حدو الشيء، يقال): "هـ395: ت(وقال ابن فارس 
سقت إيل امرأيت أي صداقها، وأسقته، : ما استيق من الدواب، ويقال: ساق يسوق سوقا، والسيقة

مع أسواق، والساق لإلنسان وغريه والسوق مشتقة من هذا، ملا يساق إليها من كل شيء، واجل
.)2("ّواجلمع سوق، وإمنا مسيت بذلك ألن املاشي ينساق عليها

وهو يسوق احلديث أحسن سياقا وإليك : "يف كتابه أساس البالغة) هـ538:ت(وقال الزخمشري 
.)3("يساق احلديث، وهذا الكالم مساقة إىل كذا، وجئتك باحلديث على سوقه، على سرده

ّع النصوص اللغوية يتبني لنا أن السياق مبعىن التتابع بني األشياء فيما بينها، فمن جممو وال "ّ
فمنه سوق املبيعات حنو السوق، إذا ما "يكون متتابعا إال إذا كان له املقصد والبغية للوصول إليها

.)4(""سيقت إال لغاية بيعها، وما سبق الصداق إال لغاية إيصاله للمرأة
يف الذهن معىن حلوق شيء لشيء آخر، واتصاله به، واقتفاء أثره كما تشري فكلمة ساق تثري 

.)5("معىن االرتباط والتسلسل واالنتظام يف سلك واحد
املنتظم . فمن خالل تتبعنا هلذه النصوص يتضح لنا جليا أن السياق يف اللغة يدل على التتابع

.ّوصوال إىل مبتغى حمدد دون انقطاع أو انفصال

شهاب الدين أبو عمر، دار الفكر، : ، حتقيق)تاج اللغة وصحيح العربية(، الصحاح )امساعيل بن محاد اجلوهري(اجلوهري -1
.هـ1139-1138، 02، ج01ط
.117: ، ص3م، ج1998، 02ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، بريوت، لبنان، دار الفكر، ط-2
.225: ت، ص.ط، د.الزخمشري، أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود، بريوت، لبنان، دار املعرفة، د-3
املثىن عبد الفتاح حممود حممود، السياق القرآين وأثره يف الرتجيح الداليل، رسالة ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن، اجلامعة -4

12: ، صم2002األردنية، 
، 01أبو صفية عبد الوهاب أبو صفية، داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن الكرمي، عمان، األردن، ط-5

.85: م، ص1989،هـ1409
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: ت(، لإلمام الشافعي )1("الرسالة"ّإن مصطلح السياق استعمل بنصه يف زمن مبكر يف 
، عن عبد اهللا بن عون )3(، روى أبوعبيد عن معاذ العنربي)2("وكانت تعين مصطلح القرينة) هـ204

إذا : "أنه قال البنه)4(مسلم بن يسار(ن أبيه عن عبد اهللا بن مسلم بن يسار ع) هـ151:ت(املزين 
، وهذا )5(")فقف حىت تنظر ما قبله وما بعده)القرآن(يعين عن تفسري كالم اهللا تعاىل(حدثت عن اهللا 

.)6("هو النظر إىل السياق بعينه"
واملقصود به شرف (وإمنا مدار الشرف : "قوله) هـ220: ت(وروى اجلاحظ عن بشر بن املعتمر 

، فهو )7("على الصواب وإحراز املنفعة، مع موافقة احلال، وما جيب لكل مقام من املقال) ىناملع
ّألن البداية البالغية أثارت مسألة معرفية : "لسياق احلال واملقال أيضا، والختيار األلفاظ وتفسريها

وكل من آثر أن : ")هـ285: ت(ّ، وقال املربد )8("مهمة، مدارها وحمورها أمهية اللفظ يف حتقيق املعىن
.)9("ّيقول ما حيتمل معنيني فواجب عليه أن يضع على ما يقصد له، دليال؛ ألن الكالم وضع للفائدة

فهو يوجب أن يكون يف السياق "بعدما عرض بعضا من املشرتك املتضاد للداللة، " املربد"قاهلا 
، مث ذكر أمثلة يقضي فيها السياق أو املقام ما يعني املراد من معاين األلفاظ املشرتكة إذا استعملت
.)10("ببيان املراد من اللفظ، وبيان احملذوف من العبارة، وما حولت عنه

.م1979،هـ1399الشيخ أمحد حممد شاكر، دار الرتاث، القاهرة، : الشافعي، الرسالة، حتقيق-1
مل 1972) تراثنا(طفي عبد البديع وصاحبه، اهليئة املصرية العامة للكتاب ل: التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، تح-2

: ، ص3، بسجل، ج)قرينة(م، 1998،هـ1418أمحد حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، : تكتمل، وهناك نشرة كاملة، تح
575.

)هـ196: ت(هو معاذ بن معاذ العنربي -3
).هـ100: ت(مسلم بن يسار، تابعي جليل -4
.113: ، ص)ط.د(م، 1971عدنان زرزور، دار القرآن، : ابن تيمية، مقدمة يف أصول التفسري، تح-5
.261: م، ص2005،هـ1426، 01حممد حسن حسن جبل، املعىن اللغوي، مكتبة اآلداب، ط-6
.136: ، ص01جم،1975الشيخ عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، : اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق-7
اية القرن الرابع اهلجري، منشورات االختالف، -8 صالح الدين زرال، الظاهرة الداللية، عند علماء العربية القدامى حىت 
.135: م، ص2008،هـ1429، 01ط
يد، تح-9 .08:هـ، ص1350هرة، عبد العزيز امليمين، املطبعة السلفية، القا: املربد، ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ا

.221: حممد حسن حسن اجلبل،املعىن اللغوي، ص-10
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ّإن كالم العرب يصحح بعضه : "صاحب كتاب األضداد يقول) هـ328: ت(أما ابن األنباري 
أي (روفه ائه واستكمال مجيع حفّبعضا، ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف معىن اخلطاب منه إال باست

ا يتقدمها ويأيت بعدها ما يدل على ز؛ فجا)كلماته وقوع اللفظة على املعنيني املتضادين؛ أل
ا يف حال املتكلم واإلخبار إال معىن واحدا فمن ذلك  خصوصية أحد املعنيني دون اآلخر، وال يراد 

:قول الشاعر
ْملَه األُعى ويلهيْسَتى يَوالفْلَلَج-َالموتَالَا خَم–ٍل شيءُّك

كل شيء ما خال املوت يسري، وال : أن معناهوتأخر بعده على ) جلل(فدل ما تقدم قبل 
، فمحمد أبو القاسم األنباري يبني لنا أن )1("ههنا معناه عظيم) اجللل(يتوهم ذو عقل ومتييز أن 

: قوله تعاىلال عظيم، ومن أمثلة اإلفادة بالسياق، تفسري" يسري"ّالسياق هو الذي يعني أن معناها 
ُفادع...﴿ ْ َربكََلناَ ْيخرجََّ ِ ْ َّمماََلناُ ُتـنبتِ ِْ ُاألرضُ َْ ْمنْ َبـقلهاِ ِ ْ َِوقثائهاَ َِّ َوفومهاَ ِ ُ َوعدسهاَ ِ َ َ َ

َوبصلها ِ َ َ ِ، بأنه الثوم، ألن املشاكل للبصل املذكور يف اآلية، رواه جو)2(﴾...َ
ُ الضحاك وقد عنيربّ

ّرجحه الفراء
)3(.

بأنه اسم من " يبني: "ّفسر) هـ95: ت(ن سعيد بن جبري أالبن عطية )4(الوجيزرر وجاء يف احمل
َوإنك...﴿: صلى اهللا عليه وسلم وحجته جميء قوله تعاىل- الكرمي-أمساء الرسول  َلمنََِّ ِ َالمرسلنيَ ِ َ ْ ُ ْ﴾

يف قول اهللا ، و)5("مما يرجح أن ما قبلها منادي؛ فيكون علما" "إنك"وفيه خماطبة ) يبني(بعد كلمة 
ُِوأشربوا...﴿: تعاىل ْ ُقـلوبهمِفيَُ ِِ ُ َالعجلُ ْ ِ ْبكفرهمْ ِِ ْ ُ ِ...﴾)6(.

ُِوأشربوا﴿: ّوقال قوم إن معىن قوله: "قال ابن عطية ْ ُقـلوبهمِفيَُ ِِ ُ َالعجلُ ْ ِ م املاء ﴾ْ هو شر
اشربوا : بين إسرائيلد ورماه يف املاء، وقيل لَرادة العجل، وذلك أن برده باملربُالذي ألقى فيه موسى ب

.02: م، ص1986،حممد أبو الفضل إبراهيم، الكويت: ابن األنباري، األضداد، حتقيق-1
.61: ، اآليةسورة البقرة-2
.41: ، ص01م، ج1972للكتاب، الشيخ حممد علي النجار ورفيقيه، اهليئة املصرية العامة : الفراء، معاين القرآن، حتقيق-3
م، 1977،هـ1398الشيخ الرحايل الفاروق، ورفاقه، قطر، : ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تح-4
.271-270: ، ص12ج
.223: حممد حسن حسن اجلبل، املعىن اللغوي، ص-5
.93: ، اآليةسورة البقرة-6
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ُمن هذا املاء فشرب مجيعهم، فمن كان حيب العجل خرجت برادة الذهب على شفتيه، مث قال ابن 
م"ّوهذا قول يرده قوله تعاىل : "عطية فاستبعد التفسري بالشرب احلقيقي بناء على . ")1("""يف قلو
م"ذكر  .)2(""يف قلو

شكالت وأعقدها، ألننا مل جند تعريفا واضحا فالسياق من حيث االصطالح كان من أشكل امل
فقد يشيع املصطلح العلمي بني الدارسني إىل "عند األقدمني، على الرغم من التصريح به والعمل به 

ّدرجة االبتذال فيتوهم البعض أن هذا املصطلح واضح مفهوم، فإذا ما حاولوا حتديد املعىن الذي ظنوا 
م يفهمونه بدا األمر عسريا غاي اللغوية ة العسرة وغامضا أشد الغموض، ومن تلك املصطلحاتأ

ة على التحديد الدقيق بشكل متفق عليه بني الدارسني مصطلح الكلمة الشائعة االستعمال، العصي
.)3("ومصطلح اجلملة ومصطلح السياق

ولذا البد أن ينطلق املعىن االصطالحي"فاملفهوم االصطالحي للسياق مرتبط باملعىن اللغوي 
تتابع املعاين وانتظامها : من األصل اللغوي، والذي يظهر أن املقصود من مفهوم السياق القرآين هو

.)4("يف سلك األلفاظ القرآنية، لتبلغ غايتها املوضوعية يف بيان املعىن املقصود دون انقطاع أو انفصال
األصيل الوارد ذكره يف ترابط املعاين الفرعية خلدمة املعىن: "تتابع املعاين: واملقصود مبصطلح

السورة القرآنية، ودون انقطاع، أي من غري أن تكتمل املعاين اليت تتحدث عنها اآليات، فال يصح أن 
دون أن يكون هناك : ّتقف اآليات رأسا دون أن تكتمل املعاين وتتجسد للرائي، ودون انفصال، أي

.)5("اآلياتفاصل أجنيب، من غري أن يكون له أي داع، أو ارتباط مبوضوع
إمنا اخرتنا ما اخرتنا من ) : "هـ504:ت(وحىت نستأنس هلذا املفهوم نستشهد بقول الطربي 

وإمنا اخرتنا ذلك من سائر األقوال اليت : "، وقال)6("التأويل، طلب اتساق الكالم على نظام من املعىن

.398–397: ، ص01رر الوجيز، جابن عطية األندلسي، احمل-1
.225–224: حممد حسن حسن جبل، املعىن اللغوي، ص-2
.28: ت، ص.، د01حممد يوسف حيلص، البحث الداليل عند األصوليني، مكتبة عامل الكتب، ط-3
ختصص التفسري وعلوم القرآن، املثىن عبد الفتاح حممود حممود، السياق القرآين وأثره يف الرتجيح الداليل، رسالة دكتوراه يف-4

.14: ، ص2005ربد، األردن، إجامعة الريموك، 
ّالسياق القرآين وأثره يف الرجيح الداليل،ّاملثين عبد الفتاخ حممود حممود-5 ّ ،ّرسالة دكتوراة يف ختصص التفسري وعلوم القرآن،ّ

.14:ص،م2005،األردن،إربد،جامعة الربمون
.479: ، ص1م، ج1984ط، .بيان عن تأويل آي القرآن، بريوت، لبنان، دار الفكر، دالطربي، جامع ال-6





88

قا على نظم الكالم ذكرناها ألنه أصح معىن، وأحسنها استقامة على كالم العرب، وأشدها اتسا
.)1("وسياقه

وهلذا يرى بعض الباحثني أن داللة السياق القرآين مقصورة على املقال وهو ما يسميه أهل اللغة 
تتابع : "السياق بأنه" عبد احلكيم القاسم"الذي أشرنا إليه آنفا، يعرف الباحث " بالسياق اللغوي"

".الكالم وتساوقه وتقاوده
ويعرف داللة السياق يف "فهم النص مبراعاة ما قبله وما بعده: "اويعرف داللة السياق بأ

ا بيان اللفظ أو اجلملة يف اآلية مبا ال خيرجها عن السابق والالحق إال بدليل صحيح : "التفسري بأ
: فمن خالل هذه التعريفات نستطيع أن نعرف السياق من حيث االصطالح بأنه. )2("جيب التسليم

.-ألداء املعىن وبيانه–مل والرتاكيب القرآنية املرتابطة تتابع املفردات واجل

.316: ، ص03الطربي، جامع البيان، ج-1
رسالة ماجستري مقدمة جلامعة . 62: داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري، دراسة تطبيقية من خالل تفسر ابن جرير، ص- 2

.ة بالرياضاإلمام حممد بن مسعود اإلسالمي
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السياق اللغوي، وسياق املوقف والسياق العاطفي، والسياق : "للسياق أربعة أنواع منها
.)1("الثقايف

وقد ذكر الباحثون أن للسياق أنواعا وتقسيمات، ويف دراستنا نكتفي بالسياق اللغوي، وسياق 
أما النوعان اآلخران . بحثنا، وملا هلما أيضا من أمهية كربى يف دفع اإلشكالهلما من صلة با املوقف مل

أن : فهما متضمنان يف هذين النوعني األساسيني، فالسياق لغوي يف وصفه اإلفرادي، والقاعدة هنا
ل األقدمون، فهم اللفظ يف الكالم ال يتم إال برد أوله على آخره، والنظر يف أحواله وأطرافه كما قا

وال يصح االقتصار يف النظر على بعض أجزاء الكالم دون : "بقوله) هـ790: ت(يعرفه الشاطيب 
البعض إال يف موطن واحد، وهو النظر يف فهم الظاهر حبسب اللسان، وما يقتضيه ال حبسب مقصود 

.)2("املتكلم
الرتكيب اللغوي، كالتقدمي يشرف على تغيري داللة الكلمة تبعا لتغيري ميس : "فالسياق اللغوي

قراءة : "، ختتلف داللتها اللغوية عن مجلة"زيد أمت قراءة الكتاب: "والتأخري يف عناصر اجلملة، فقولنا
.)3(""الكتاب أمتها زيد

هو حصيلة استعمال لكلمة داخل نظام اجلملة متجاورة مع كلمات أخرى، "والسياق اللغوي 
يف األمثلة / يد: لول الكلمة، مما يكسبها معىن خاصا، مثلأو هو احمليط الداليل الذي حيدد مد

:التالية
حىت يعطوا "، ...أمرهم واحد: زمانه، هم يد على من سواهم: ندم، يد الدهر: سقط يف يده

عني العدو، عني الصيب، عني : ، أي عن ذل واعرتاف، وعني يف)4"اجلزية عن يد وهم صاغرون
.)5(اجلبل

.69: ت، ص.، القاهرة، مصر، د05أمحد خمتار، علم الداللة، ط-1
.414–413: ، ص03،  ج2001،هـ1422ط، .الشاطيب املوافقات، تأليف عبد احلميد العلمي، د-2
.109: ط، ص.م، د2010منقور عبد اجلليل، علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، -3
.29: ، اآليةسورة التوبة-4
م 2005،ه 1،1426ط،ّجلنة احلفالت لبلدية العلمة،ّحماضرات يف علم الداللة مع نصوص وتطبيقات،يدخليفة بوجا5

.74-73-72:ص
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داللة الكلمة على وجه الدقة وبوساطته تتجاوز كلمات اللغة هو الذي حيدد "فالسياق 
حدودها الداللية، املعجمية املألوفة لتفرز دالالت جديدة، قد تكون جمازية، أو إضافية، أو إحيائية، أو 

عن داللة الكلمة معجميا ال نقوم يف الواقع إال بالبحث عن "إننا يف البحث . )1(..."اجتماعية
ذي يربط اللفظ بوصفه صوتا يف الشيء يف عامله املعني، وهذه العملية يف تسمية الرابط األويل ال

األشياء واالصطالح عليها بكلمات نقل ذهين مطلق ال يربط الكلمة بغريها من الكلمات، والبحث 
عن أي كلمة البد أن جيري من خالل الرتكيب والسياق الذي ترد فيه، حيث ترتبط الكلمة بغريها 

، فيمكن هلذه )2("مما يعطيها كال منها قيمة تعبريية جديدة، ويفرض عليها قيما دالليةمن الكلمات 
ّإن الكلمات يف الواقع ليست هلا معان حمددة، وإمنا هلا "الكلمة أن حتملها أو تؤديها 

.)3("استعماالت
ىن مع"ّ؛ ألن )4("ضرورة البحث عن داللة الكلمة داخل السياق"فعلماء الداللة يؤكدون على 

.)5("الكلمة هو جممل السياقات اليت ميكن أن تنتمي إليها
األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة، وال من "وكان علماء الرتاث قد أكدوا على أن 

، )6("عىن يليهاوخالفها يف مالئمة معىن اللفظة ملحيث هي كلم مفردة، وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة
اّأن تفاوت التفاضل يق"و .)7("ع يف تركيب األلفاظ أكثر مما يقع يف مفردا

ال نستطيع أن نعرف معناها إال -مثال-) سبق(وكمثال آخر يف السياقات اللغوية، فكلمة 
:ّوعليه فإن. )8("فنستطيع أن حندد معىن دقيقا هلذه املادة اللغوية"داخل الرتكيب الذي ترد فيه، 

ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط-1 : م، ص2008/هـ1429، 01هادي 
192.

.193: املرجع نفسه، ص-2
.96: م، ص1995نور اهلدى لوشن، علم الداللة، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، -3
ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، ص-4 .193: هادي 
.123: م، ص1985هرة، أمحد درويش، مطبعة الزهراء، القا: جون كوين، لغة الشعر، ترمجة وتقدمي وتعليق-5
.55: م، ص2001/هـ1422سعيد كرمي الفقي، دار اليقني، مصر، : عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق وتعليق-6
الشيخ كامل حممد حممد عويضة، : ّ، حققه وعلق عليه)هـ237:ت(ابن األثري اجلزري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر -7

.151: ، ص01م، ج1998/هـ1419ية، بريوت، دار الكتب العلم
.193: ر هادي، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، ص-8
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ًفالسابقات سبـقا﴿: ، وقوله تعاىلتقدمه يف السري: ُسبقه يسبقه ويسبقه" َْ َ ِ ِ َّ ، يعين املالئكة )1(﴾َ
.تسبق اجلن باستماع الوحي

َلو كان خيـرا ما : (واالستباق والتسابق مبعىن، مث يتجوز به يف غريه من التقدم، قال تعاىل ًْ ْ َ َ َ َ
ِسبـقونا إليه َِْ َ ُ َ َولوال كلمة سبـقت من ربك﴿: ، وقوله تعاىل)2()َ َِّ ْ َِ ْ َ َ ٌ َ َِ َ .، أي نفرت وسبقت)3(﴾ََْ

َوالسابقون السابقون﴿: ويستعار السبق إلحراز الفوز، وعلى ذلك قوله تعاىل َُ ُِ َِّ َّ : ، أي)4(﴾َ
ِيسارعون في : (املتقدمون إىل رتبهم، ثواب اهللا تعاىل وجنته باألعمال الصاحلة؛ حنو قوله تعاىل َ ُ ِ َ ُ

ِالخيـرات َ ْ َ َوهم لها س﴿: ، وقوله تعاىل)5()ْ ََ ْ ُ َابقونَ مبعىن الوجوب، كقوله ) ق.ب.س(وترد مادة . )6(﴾ُِ
َُسبـقت كلمتـنا﴿: تعاىل َ ِ َ َْ َ َإنا ذهبـنا ﴿: ، أي وجبت، ومبعىن االصطياد، ومنه قوله تعاىل)7(﴾َ ْ َ َ َِّ

ُنستبق َِ ْ .نصطاد: ، أي)8(﴾َ
َواستبـقا الباب: (ومبعىن التقدم على عزم اهلروب، ومنه قوله تعاىل َ َْ َ َ ْ سبق العجز ، ومبعىن)9()َ

َولقد سبـقت كلمتـنا لعبادنا المرسلين﴿: واإلهانة، ومنه قوله تعاىل ُ َ َِ ِ َِ َْ ْ َ ِ َ َِ َ ُ َ َ َْ ْ ، والعجز واإلهانة )10(﴾َ
.ألعدائهم

ِسبـقونا باإليمان﴿: ومبعىن سبق التوحيد والشهادة، ومنه قوله تعاىل َ ِْ ِ َ ُ َ ، وغري ذلك من )11(﴾َ
.)12(معاين السبق والتقدم

.04: ، اآليةالنازعاتسورة-1
.11: ، اآليةاألحقافسورة-2
.129: ، اآليةطهسورة-3
.10: ، اآليةالواقعةسورة -4
.90: ، اآليةاألنبياءسورة-5
.61: ، اآليةنوناملؤمسورة-6
.171: ، اآليةالصافاتسورة-7
.17: ، اآليةيوسفسورة-8
.25: ، اآليةيوسفسورة-9

.171: ، اآليةالصافاتسورة-10
.10: ، اآليةاحلشرسورة-11
ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، ص-12 .194: هادي 
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: على سبل املثال أيضا فقد ترد مبعىن" سبيل"ميكن لنا التمثيل له بكلمة والسياق اللغوي 
ِقل هذه سبيلي﴿: السنة والطريق، كقوله تعاىل" ِِ َ ِ َ ْ َيا ﴿: ، والسبب أو الوصلة، كقوله تعاىل)1(﴾ُ

ًليتني اتخذت مع الرسول سبيال ِ َِ ُ ََّ َ ُ َْ َّ َّوابن الس: (، والضيف املنقطع به، قال تعاىل)2(﴾ََِْ َ ْ ِبيلَ ِ()3( ،
.املسافر البعيد عن منزله: سبيلالوقيل ابن 

ًفال تـبـغوا عليهن سبيال﴿: والعذر والعلة، كقوله تعاىل َِ َ َّ ِ ْ َْ َ ُ َ َفما ﴿: ، واحلجة، كقوله تعاىل)4(﴾َ َ
ًجعل الله لكم عليهم سبيال ِ َ ْ ِْ َْ َ ُ َ ُ َّ َ َ ْفأولئك ما عليهم من﴿: واملالمة، كقوله تعاىل. )5(﴾َ ِ ْ ِ َْ َ َ َ َِ َُ

ٍسبيل ِ ُالسبيل يسرهَُّمث ﴿: واملخرج، كقوله تعاىل. )6(﴾َ َ َّ ََّ َ .، أي املخرج من رحم األم الوالدة)7(﴾ِ

ٍما على اْلمحسنين من سبيل﴿: واإلمث واملعصية، كقوله تعاىل ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ُ َ َ َ﴾)8(.

ٌليس عليـنا في األميين سبيل﴿: وقوله تعاىل ِ َ َ ُِِّّ ْ ِ َ َْ َْ َ الالت احملددة من من الد"، وغري ذلك)9(﴾َ
.)10("خالل الرتاكيب والسياقات الذي ترد فيه

لكل مقام "ويسمى أيضا السياق احلايل أو املقامي فقول العرب :سياق الموقف أو المقام. 2
خيتصر علينا كثريا مما قال به احملدثون عرب وأجانب، فهذه املقالة حتدد مدى أمهية مراعاة ": "مقال

املعىن : "أن) هـ210: ت" (بشر بن املعتمر"، يقول )11("يان داللة العملية اللغويةالسياق أو املقام يف ب
ليس يشرف بأن يكون من معاين اخلاصة، وكذلك ليس يتضح بأن يكون من معاين العامة، وإمنا 

.108: ، اآليةيوسفسورة-1
.27: ، اآليةرقانالفسورة-2
.177: ، اآليةسورة البقرة-3
.24: ، اآليةالنساءسورة-4
.90: ، اآليةالنساءسورة-5
.41: ، اآليةسورة الشورى-6
.20: ، اآليةعبسسورة-7
.91: ، اآليةسورة التوبة-8
.75: ، اآليةسورة آل عمران-9

ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتا-10 .195: ث العريب، صهادي 
.227: ، صاملصدر نفسه-11
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، وإذا )1("مدار الشرف على الصواب وإحراز املنفعة، مع موافقة احلال، وما جيب لكل مقام من املقال
مداره الشرف على الصواب، واإليصال إىل املنفعة  فإن ابن قتيبة " بشر بن املعتمر"عىن عند كان امل

ّعلى قدر الكاتب واملكتوب إليه، وأال يعطي : "يلزم الكاتب أن جيعل من ألفاظه) هـ276: ت(
، وتعريف ابن قتيبة قريب مما قاله)2("خسيس الناس رفيع الكالم، وال رفيع الناس خسيس الكالم

برونسنالف "ضرورة مناسبة اللغة للمقام الذي جتري فيه العملية اللغوية مما قال به "اجلاحظ يف  
،  فمدار األمر عند اجلاحظ )3("Context of situtation) سياق املوقف(فيما أمساه بـ " مالينوفسكي

نوع من لكل ضرب من احلديث ضرب من اللفظ، ولكل"يف عملية التواصل اللغوية يتحدد يف أن 
إفهام كل قوم مبقدار طاقتهم واحلمل عليهم على أقدار "، ولذلك جيب )4("املعاين نوع من اللفظ

، فال جيوز "طبقات، كما أن الناس أنفسهم طبقات"فاجلاحظ يرى أن كالم الناس يف ،)5("منازهلم
.)6("سيد األمة بكالم األمة، وال امللوك بكالم السوقة"تكليم اخلطيب املفلق 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين، ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني، وبني أقدار "و
احلاالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حىت يقسم أقدار الكالم 

االت، على أقدار املعاين، ويقسم أقدار املعاين على أقدار املقامات، وأقدار املستمعني على أقدار احل
ّفإن كان اخلطيب متكلما جتنب ألفاظ املتكلمني، كما إنه إن عرب عن شيء من صناعة الكالم واصفا 
أو جميبا أو سائال كان أوىل األلفاظ به ألفاظ املتكلمني، إذا كانوا لتلك أفهم، وإىل تلك األلفاظ 

ا أشغف .)7("أميل، وإليها أحن، و
ملتكلمني ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر اخلطباء، وأبلغ ّوألن كبار ا: "ويواصل اجلاحظ قائال

من كثري من البلغاء، وهم ختريوا تلك األلفاظ لتلك املعاين، وهم استقوا هلا من كالم العرب تلك 

م،1985/هـ1405اخلاجني، القاهرة، ، مكتبة 05عبد السالم حممد هارون، ط: اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق وشرح-1
.136:، ص01ج
.18: م، ص1982،هـ1402حممد الدايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، : ابن قتيبة، أدب الكاتب، حتقيق-2
ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، صها-3 .227: دي 
ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، ص: ينظر-4 .227: هادي 
.93: ، ص01ج: اجلاحظ، البيان والتبيني، ص-5
.144: ، ص01املصدر نفسه، ج-6
.136: ، ص01ج،اجلاحظ، البيان والتبيني-7
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األمساء، وهم اصطلحوا على تسمية ما مل يكن له يف لغة العرب اسم، فصاروا يف ذلك سلفا لكل 
ََالعر، واجلوهر، وأليس وليس، وفرقوا بني البطالن والتالشي، : قالواخلف، وقدرة لكل تابع، ولذلك

ال يكتفي بالسماع، بل عليه أن جيمع إليه "، واللغوي )1("وذكروا اهلذبة واهلوية، واملاهية، وأشباه ذلك
ّ، ألن مقامات الكالم فيها تفاوت )2("عليه أن حييط بظروف الكالم: أي" احلضور واملشاهدة"

فمقام التنكري يباين مقام التعريف، ومقام اإلطالق ): "هـ738:ت(اه اخلطيب القزويين حسب ما ير
يباين مقام التقييد، ومقام التقدمي يباين مقام التأخري، ومقام الذكر يباين مقام احلذف، ومقام القصر 

يباين خطاب ومقام اإلجياز يباين مقام اإلطناب واملساواة، وكذا اخلطاب الذكي... يباين مقام خالفه
وارتفاع شأن الكالم يف احلسن والقبول مبطابقة ... الغيب، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام 

: بعدم مطابقته له، فمقتضى احلال هو االعتبار املناسب، وهذا أعينهلالعتبار املناسب، واحنطاط
.)3("تطبيق الكالم على مقتضى احلال

لفت انتباهنا إىل تأثري املوقف املعني على البناء ) هـ392:ت(أما القاضي عبد العزيز اجلرجاين 
التعبري (اللغوي وفعله فيه، وهو خري ما ميثل هذا االجتاه، حيث حتدث يف أسباب اختالف الناس يف 

فريق شعر أحدهم، ويصلب ويسهل لفظ أحدهم، ويتوعر منطق . ")4(وتباين أحواهلم فيه) الشعري
طبائع، وتركيب اخللق، فإن سالمة اللفظ تتبع سالمة الطبع، غريه، وإمنا ذلك حبسب اختالف ال

ودماثة الكالم مبقدار دماثة اخللقة، وأن جتد ذلك ظاهرا يف أهل عصرك، وأبناء زمانك، وترى اجلايف 
ّطاب، حىت أنك رمبا وجدت ألفاظه، يف صوته األلفاظ، معقد الكالم، وعر اخلكز اجللف منهم 

، فالقاضي على بن عبد )5("من شأن البداوة أن حتدث بعض ذلكونغمته، ويف جرسه وهلجته، و
العزيز يرى أن سالمة اللفظ تتبع سالمة الطبع، واملقصود بعبارته أن الكلمة أو اجلملة أو العبارة اليت 
تتوقف واملوقف النفسي واملتكلم، وهو يصوغ عبارته أو كلمته، ومثل لنا باجلايف اجللف الذي جتد 

ّالتبينيالبيان و،اجلاحظ-1 .136:ص،1ج،ّ
.248: ، ص01، بريوت، ج03حممد علي النجار، ط: ابن جين، اخلصائص، حتقيق-2
-08: ، مطبعة اجلمالية احلديثة، مصر، ص02اخلطيب القزويين، اإليضاح ملختصر املفتاح يف املعاين والبيان والبديع، ط-3

09.
ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث : ينظر-4 .229: العريب، صهادي 
حممد أبو الفضل إبراهيم، وعلي حممد البجاوي، : القاضي علي بن عبد العزيز، الوساطة بني املتنيب وخصومه، حتقيق وشرح-5
.187: م، ص1951،هـ1370، البايب احلليب، القاهرة، 02ط
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ومن شأن البداوة أن حتدث بعض "أما عبارة . )1(...هم، وكالمه معقد، وخطابه وعرألفاظه صعبة الف
ولكن تغريت احلياة العربية تغريا سريعا، بعدما اختلط العرب البدو بالشعوب "عبارة صحيحة " ذلك
.)2("الراقية

بط منهجه يف دراسة املعىن اللغوي الذي هو ر"الذي أسس ) هـ471:ت(وعبد القادر اجلرجاين 
املعىن : الكالم مبقام استعماله، ومراعاة مقتضى حاله وسياقه، فتوج نظريته يف النظم مبعان ثالث هي

املعجمي، ومعاين النحو أحكامه، واملعىن الداليل ولذا جنده قد أفاض يف حديثه عن داللة الكلمة 
از اللغويب(ّاملفردة، وتغري داللتها على مستوى الرتكيب أو العبارة، فيما يعرف عنده  از (أو ) ا ا

از كقولنا: ")3("إذ يقرر) العقلي جماز : اليد، جماز يف النعمة، واألسد: أننا إذا وصفنا الكلمة املفردة با
يف اإلنسان، وكل ما ليس بالسبع املعروف، كان حكما أجريناه على غري ما جرى عليه من طريق 

املفردة من أصلها الذي وقعت له ابتداء، وأوقعها على اللغة، ألنا أردنا أن املتكلم قد جاز باللفظة
.)4("غري ذلك، إما تشبيها، وإما لصلة ومالبسة بني ما نقلها إليه وما نقلها عنه

از (على مستوى العبارة واجلملة كما يسميه "أما تغري الداللة عند عبد القاهر اجلرجاين  ا
نطقا أو ،ّمثيل، وأما الداللة قدال تكون يف إطالق اللفظاالستعارة، والكناية، والت: فهي عنده) العقلي
ّوإمنا تكمن الداللة فيما وراء هذا ال،كتابة ّ إين جبان الكلب : "، كمعىن قوله)5("من معىن ثانفظ لّ

: املفهومة من أنفس األلفاظ هي) األول(مهزول الفصيل، الذي هو دليل على أنه مضياف، فاملعاين 
لي وأشباه ذلك، واملعاين الثواين اليت يومأ إليها بتلك املعاين هي اليت تكسي املعارض، والوشي، واحل

ّتلك املعارض وتزين بذلك الوشي واحللي، وكذلك إذا جعل املعىن يتصور من أجل اللفظ بصورة يبدو 
يف هيئة، ويتشكل بشكل يرجع املعىن يف ذلك كله إىل الدالالت املعنوية، وال يصلح شيء منه حيث 

م على ظاهره، وحيث ال يكون كناية، ومتثيل به، وال استعارة، وال استعانة يف اجلملة مبعىن على الكال

ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، ص: ينظر-1 .230: هادي 
، 01اجلليل مرتاض، بوادر احلركة اللسانية األوىل عند العرب، مؤسسة األشرف للتجارة والطباعة والنشر والتوزيع، طعبد -2

.31: لبنان، ص–م، بريوت 1988
ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، ص:  ينظر-3 .230: هادي 
.272: م، ص1959،هـ1379، القاهرة، 06السيد رشيد رضا، ط: عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، تصحيح وتعليق-4
ر، علم الداللة التطبيقي، ص-5 .231: هادي 
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كثري رماد القدر، أو : أال ترى أنك إذا قلت"، )1("معىن، وتكون الداللة على الغرض من جمرد اللفظ
رضك الذي ّنؤوم الضحى، فإنك يف مجيع ذلك ال تفيد غ: طويل النجاد، أو قلت يف املرأة: قلت

تعين من جمرد اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه الذي وجبه ظاهره، مث يعقل السامع من ذلك املعىن 
أنه مضياف، ومن )كثري رماد القدر(على سبيل االستدالل معىن ثانيا هو غرضك كمعرفتك من 

ا مرتفة خمدومة هل) طويل النجاد( ا من يكفيها أنه طويل القامة، ومن نؤوم الضحى يف املرأة، أ
.)2("أمرها

أن يوجد املتكلم مناسبة بني كالمه واملوقف الذي "وخالصة القول أن سياق املوقف هو 
ا بدأت بالفعل، : يكون، حنو عبارة ، أما يف مقام )يرحم(يرمحك اهللا، يف مقام تشميت العاطس أل

ّالرتحم على امليت فيتصدرها االسم فيقال .)3("اهللا يرمحه: "ّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعد كرمي الفقي، دار اليقني، مصر، : عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، حتقيق وتعليق-1
.223: م، ص2001،هـ1422

.222: ، صاملصدر نفسه-2
، وينظر عبد اجلليل مرتاض، التحليل البنيوي للمعىن والسياق، دار هومة 134: خمتار عمر، علم الداللة، صأمحد:ينظر-3

.11-10: ، ص2010للطباعة و النشر والتوزيع ، اجلزائر ، 
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أدرك علماء الرتاث أمهية السياق وداللته يف القرآن الكرمي منذ القدم، فأقواهلم املتعددة تزخر 
إذا حدثت عن اهللا حديثا فقف حىت تنظر ما قبله وما : "*بذلك، إذ يقول اإلمام مسلم بن يسار

".بعده
تفسري اآليات القرآنية الكرمية، وتتبع مفرداته إىل أمهية السياق يفالعلماء القدامىفقد تنبه 

باملنهج "، وهذه القاعدة تعرف )1("حني أشاروا إىل قاعدة مهمة، وهي تفسري القرآن بالقرآن"
السياقي، يف عصرنا احلديث، وهو الذي جيعل للسياق الدور احلاسم يف فهم النصوص، وحتديد معىن 

مبينا أثر داللة ) هـ204:ت(، يقول الشافعي )2("خرىالكلمة يرجع إىل عالقتها مع الكلمات األ
وتبتدئ العرب الشيء من كالمها، يبني أول لفظها عن آخره، "السياق القرآين وارتباطها باللغة العربية 

البن قتيبة ) تفسري غريب القرآن(، ويف كتاب )3("وتبتدئ الشيء يبني آخر لفظها منه عن أوله
رج وكتب أصحاب اللغة العاملني، مل خنمستنبط من كتب املفسرين،وكتابنا هذا: "يقول) هـ297:ت(

فيه عن مذاهبهم، وال تكلفنا يف شيء منه بآرائنا غري معانيهم، بعد اختيارنا يف احلرف أوىل األقاويل 
، فنجده جيعل الرأي الراجح هو ما دلت عليه اللغة مبعونة داللة )4("يف اللغة وأشبهها بقصة اآلية

املعىن السياقي املرتبط بالسياق اللغوي أو اللفظي، يشكل عليه "واملتلقي الذي ال يعرف ،)5(السياق
.)6("تفسري الكالم وفهمه

ف البن قتيبة، هـ، املعار100: أبو عبد اهللا مسلم بن يسار البصري، تابعي جليل، ثقة فقيه، زاهد عابد، كثري الصالة، ت-*
حممد عطا، دار الكتب : ، الطبقات الكربى البن سعد، حتقيق234: ثروت عكاشة، دار املعارف، القاهرة، ص. حتقيق، د

شعيب األرناؤوط وآخرون، : سري األعالم النبالء، حملمد بن أمحد الذهيب، حتقيق. 186: ، ص7هـ، ج1418، 02العلمية، ط
.510: ، ص04هـ، ج1413، 09مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

.175: ، ص02م، ج1988حممد أبو الفضل، دار اجليل، بريوت، : الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، تح-1
.2007ماجدة صالح حسن، السياق القرآين والداللة املعجمية، الزاوية، جامعة السابع من أفريل، العدد التاسع، -2
.52: ، ص)ت.د(، )ط.د(أمحد حممد شاكر، : ح وشرححممد بن إدريس الشافعي، الرسالة، ت-3
.02: م، ص1978ابن قتيبة، غريب القرآن، حتقيق السيد أمحد صقر، دار الكتب العلمية، بريوت، -4
عبد الرمحن عبد اهللا سرور جرمان املطريي، السياق القرآين وأثره يف التفسري، دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفسري : ينظر-5

.90: م، ص2008كثري، رسالة ماجستري يف التفسري القرآن الكرمي، ابن
، )ت.د(، 01يونس عبد مرزوك اجلنايب، أسلوب التعليل وطرائقه يف القرآن الكرمي، دار املدار اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط-6

.276: ص
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: يبني بعض آثار داللة السياق وأمهيتها بقوله): هـ660ت(كما جند العز بن عبد السالم
مالت، وترجيح احملتمالت وتقرير الواضحات، وك" ل ذلك بعرف السياق مرشد إىل تبيني ا

االستعمال، فكل صفة وقعت يف سياق املدح كانت مدحا، وكل صفة وقعت يف سياق الذم كانت 
كما بعرف االستعمال ، "ّذما، فما كان مدحا بالوضع فوقع يف سياق الذم صار ذما واستهزاء و

ّفعلماء الرتاث أدركوا أمهية السياق يف تعيني داللة األلفاظ القرآنية، وعدوا النظر إىل سياق اللفظة ُ
ّمتحدثا عن أمهية ) هـ751ت(، يقول ابن القيم )1(القرآنية املراد تأويلها من قواعد التأويل الصحيح

مل، وتعيني احملتمل والقطع بعدم احتمال غري : "السياق  يف تعيني الداللة السياق يرشد إىل تبيني ا
ّهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم املراد، وختصيص العام، وتقييد املطلق وتنوع الداللة و

ّيعد السياق من ) هـ794: ت(، واإلمام الزركشي )2("فمن أمهله غلط يف نظره وغالط يف مناظراته
ا إىل ما مل يرد فيه نقل عن املفسرين وطريق التوصل إىل فهمه النظر : "فيقول)3(الوسائل اليت يتوصل 

ا واستعماهلا حبسب السياق، وهذا يعتين به إىل مفردات األلفاظ من لغة ال ) الراغب(عرب ومدلوال
فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة يف تفسري مدلول اللفظ، ألنه اقتنصه من ) املفردات(كثريا يف كتاب 

.، فالزركشي جعل داللة السياق من األمور اليت تعني على املعىن عند اإلشكال)4("السياق
على العناية بالسياق ويعتربونه حجر الزاوية يف تفسري كتاب اهللا جل وعلماء الرتاث حيثون

ّفإن الداللة يف كل موضع حبسب سياقه، وما حيف به من ): "هـ728ت(وعال، يقول ابن تيمية 

-السلمي الدمشقي، مث املصري الشافعي، امللقب هو عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن
، طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين بن )هـ660:ت(تفسري القرآن، القواعد الكربى والصغرى : بسلطان العلماء، له مصنفات

.209: ، ص08هـ، ج1413، 02علي السبكي، دار هجر، مصر، ط
.57:مبحث قوانني التأويل من هذه الرسالة، ص. 389: ، ص09، و ج91: ، ص06تفسري الطربي، ج: ينظر-1
م، 1957، 01حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط: الربهان يف علوم القرآن، ابن القيم، حتقيق- 2
عن طبعة املنريية، ، مصورة )ت.د(، وبدائع الفوائد، البن القيم اجلوزية ، نشر دار الرياض احلديثة، الرياض، 200: ، ص02ج

10-09: ، ص04، ج)ت.د(مبصر 
.106: ، دار ابن حزم، جامعة صنعاء، ص)دراسة داللية(حسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي -3
).املفردات(يعين بذلك الراغب األصفهاين، صاحب كتاب . 172: ، ص02الربهان للزركشي، ج-4
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فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل اآلية وما بعدها، وعرف : "، وقال أيضا)1("القرائن اللفظية احلالية
.)2("ني له املراد، وعرف اهلدى والرسالة، وعرف السداد من االحنراف واالعوجاجمقصود القرآن، تب

أن يشهد بصحة القول ): "هـ741: ت(ويف بيان وجود الرتجيح يقول اإلمام ابن جزي الكليب 
وقد كثرت : "، وقال السعدي يف مقدمة لتفسريه)3("سياق الكالم، ويدل عليه ما قبله وما بعده

لكتاب اهللا، فمن مطول خارج يف أكثر حبوثه عن املقصود، ومن خمتصر -محهم اهللار–تفاسري األئمة 
يقتصر على حل بعض األلفاظ اللغوية، بقطع النظر عن املراد، وكان الذي ينبغي يف ذلك، أن جيعل 
املعىن هو املقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر يف سياق الكالم، وما سيق ألجله ويقابل بينه وبني 

، يف موضع آخر ويعرف أنه سيق هلداية اخللق كلهم عاملهم وجاهلهم وحضريهم وبدويهم نظريه
فالنظر لسياق اآليات مع العلم بأحوال الرسول وسريته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما 

ية ، فتفسري كالم اهللا البد من فهم السياق الذي وردت فيه اآل)4("يعني على معرفته وفهم املراد منه
.الكرمية

ويف ظل السياق الذي وجدت فيه الكلمة - وعالّجل–ومن خالل املفسر، واملؤول لكتاب اهللا 
املعنية، وبالنظر للوقائع والظروف واملالبسات اليت حتيط بالنص، استطاع علماء الرتاث من الرد على 

ر قول اهللا تعاىل يفالشبهات، وحل للكثري من اإلشكاالت اليت علقت يف ذهن املتلقي، من ذلك نذك
ِولقد همت به وهم بها لوال أن رأى بـرهان ربه ﴿:)5(يوسف وامرأة العزيز اليت راودته عن نفسهسورة َِِّ ََ َ َ َْ ُ َْ َْ َ َ ََِ َِّ َ َْ َّ َْ

َكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ُ َِ َ ْ َْ ِْ َ ِْ ِ ُ ُ َِّْ َ ََ ْ َ ُّ َْ ََ ِ ِ َِ َ َ﴾)6(.
ىن مطاوعته المرأة العزيز، ويف ذلك شبهة يف عصمة األنبياء عليهم السالم، فقد قيل إن اهلم مبع

ّوعلى الرغم من أن كل الوقائع تؤكد نقاء يوسف عليه السالم، وعصمته من خالل القرآن الكرمي مما 

.114: ، ص06هـ، ج1412الفتاوى، مجع عبد الرمحان بن قاسم، دار عامل الكتب، ابن تيمية، جمموع -1
.94: ، ص15ابن تيمية، جمموع الفتاوي، ج-2
.15: ، ص01حممد اليونسي، إبراهيم عطوة، دار أم القرى، ج: الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، حتقيق-3
: هـ، ص1407، 06عبد الرمحن اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط: ملنان، حتقيقالسعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ا-4

09–10.
ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط: ينظر-5 م، 2008/هـ1429، 01هادي 

.248: ص
.24:،اآليةسورة يوسف-6
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: العزم على الفعل كما يف قوله تعاىل: قد يكون على وجه) اهلم(، جند أن )1(فصل املفسرين القول فيه
َّا أيـها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قـوم أن يـبسطوا إليكم أيديـهم فكف َي﴿ َ ُ ُ َُّ ْْ ْ ُْ ْ ََ َ ْ َِ ِ َِ َ َْ ْ ٌ َِْ ِ َُّ ْ َُ َُ َّ َ َ َُ َ َِْ ُ ْ َ َّ

ْأيديـهم عنكم ُْ َْ ُ َْ ِ خطورة الشيء بالبال وإن مل يقع العزم عليه كقوله : ، أو قد يكون املعىن)2(﴾...َ
َإذ مهت ط﴿: تعاىل ْ ََّ ْ َائفتان منكم أن تـفشال والله وليـهما وعلى الله فـليتـوكل المؤمنونِ ُ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ْْ ِ ََّ َ َ َََْ َّ ََّ ََ ُ ُِّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ﴾)3( ،

يف اآلية الكرمية ) اهلم(ومهمت بالشيء أردته وحدثت به نفسي من غري دخول فيه، ومن هنا فتفسري 
عليه –يوسف ) ّهم(ة، وتفسري ختصيصه بقصد امرأة العزيز وعزمها على إيقاع يوسف يف املعصي

.)4(عنها) االمتناع(بالعزم على زجرها، ووعظها أو-السالم
ِقال هؤالء ﴿: عليه السالم خماطبا قومه-على لسان لوط–ومن ذلك تفسريهم لقوله تعاىل  َُ َ َ َ

َبـناتي إن كنتم فاعلين ِ ِ َ ْْ ُْ ُ ِ ِ إىل أن بنات ، فالسياق يشري)6("فظاهر الكالم غري خصومه وباطنه"، )5(﴾ََ
ِقال يا قـوم هؤالء ﴿: ، قال تعاىل)7(هن أطهر واألفضل ملن ال يريد الفاحشة- يه السالملع–لوط  َُ َ ِ ْ ََ ََ

ٌبـناتي هن أطهر لكم فاتـقوا الله وال تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ِ ِ َِ ٌَ ُ َْ ُْ ُْ ِ َ ْ َْ ََ ََ ِ ُ ْ ُ ََ َ َّ ُ ََّّ َ ُ َ ْ ُ ِ ، وال طهارة )8(﴾َ
.)9(رشيد يف الكافرينيف الزىن، وال رجل 

ِخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ﴿: ويف قول اهللا تعاىل ِ َ ْ ِ َ َ َِ ُ ُُِ ْ َ ُ ِثم صبوا فـوق رأسه من عذاب ،ُ َ ََ ْ ِ ِ ِ َْ َ ْ ُُّ َّ ُ
ِالحميم  ِ َ ُذق إنك أنت العزيز الكريم،ْ ِ َِ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َِّ ْ ُ﴾)10(.

حقائق التأويل، أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد أبو خضر، عامل الكتب احلديث، إربد، تفسري النسفي، مدار التنزيل و: ينظر-1
.12: ، ص02، ج2004

.11: ، اآليةسورة املائدة-2
.122: ، اآليةسورة آل عمران-3
: ، ص03بريوت، جتفسري اخلازن، لباب التأويل يف معاين التنزيل، اخلازن، عالء الدين علي بن حممد، دار املعرفة، : ينظر-4

ر، ص: ، نقال عن كتاب12 .249: علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، هادي 
.71: ، اآليةسورة احلجر-5
ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، صه-6 .249: ادي 
.249: املرجع نفسه، ص-7
.78: ، اآليةسورة هود-8
.98: ، ص)ت.د(مكتبة الثقافة الدينية، : ، الناشر1، جملد01حممد حجازي، ط: ياء، حتقيقبنالرازي، عصمة األ: ينظر-9

.49: ، اآليةسورة الدخان-10
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-صلى اهللا عليه وسلم–لقي رسول اهللا : "قوله): ـه774: ت": (ابن كثري"قد ورد يف تفسري 
، فنزع ثوبه من "أوىل لك فأوىل، مث أوىل لك فأوىل: ّإن اهللا تعاىل أمرين أن أقول لك: "أبا جهل، فقال

ما تستطيع يل أنت وال صاحبك من شيء، ولقد علمت أين أمنع أهل البطحاء، وأنا : يده، وقال
ُذق إنك أنت العزيز الكريم﴿: العزيز احلكيم، فقتله اهللا يوم بدر وأذله بكلمته، وأنزل ِ َِ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َِّ ْ ، يعقب ﴾ُ

أعز -يعين مكة–ليها ما بني جب: "ب أليب جهل، ألنه قالوهو خطا: "الزركشي على اآليات بقوله
فكاف اخلطاب يف "الذليل احلقري : ، وقد أشار الزركشي على أن املقصود باآلية هو)1("وال أكرم مين

يناسب هنا الكالم " أنت"وبيخ إليه هو ال إىل غريه، وال ريب أن ذكر تأكيدا لرد املهانة والت-إنك"
ا تريد تثبت العزة والكرامة له ،!ّعمن هو أشد إعجابا بنفسه، وأعرض دعوى يف أنه العزيز الكرمي إ

، وكأن !يف ظاهر اللفظ، وبالطريقة نفسها لتسلبه إيامها متاما، حني يكون الغرض الباطن الذليل املهان
ل، وهز ما فيها من غرور املعلنة من أيب جه" هو نوع من دحض األنا" أنت"از الضمري إبر

.)2("واقتالعه
فكل صفة وقعت يف سياق : "على اآلية بقوله) هـ660:ت(-العز بن عبد السالم–وهلذا علق 

املدح كانت مدحا، وكل صفة وقعت يف سياق الذم كانت ذما، فما كان مدحا بالوضع فوقع يف 
كما بعرف االستعمال، قال تعاىلسياق ُذق إنك أنت العزيز ﴿: الذم صار ذما واستهزاء و ِ َ ْ ََ ْ َ َِّ ْ ُ

ُالكريم ِ َ .)3("﴾، أي الذليل املهان؛ لوقوع ذلك يف سياق الذمْ
أنه قد تتوقف معرفة املراد على داللة "ومن أبرز الوجوه اليت تزيد يف بيان أمهية السياق 

وقد قال عمر بن اخلطاب للصحابة، ما ): "هـ751:ت(ابن القيم اجلوزية ، مثاله، قال )4("السياق
ُإذا جاء نصر الله والفتح﴿: تقولون يف ْ َْ َ َِّ ُِ ْ َ َ َ ّأمر اهللا نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره، فقال : ، قالوا)5(﴾َ

.232–231: الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ص-1
، 02اهرة، طميدان األوبرا، الق42، مكتبة اآلداب، )دراسة يف بنية الداللة(حممد العبد، املفارقة القرآنية -2

.52: م، ص2006/هـ1426
.93: عبد الرمحن املطريي، السياق القرآين وأثره يف التفسري، ص-3
، رسالة )دراسة نظرية تطبيقية(ي، داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى فهد بن املعني الشرت-4

.71: م، ص2005ماجستري، 
.01: ، اآليةسورة النصر-5
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قال ما ، أعلمه إياه، ف-صلى اهللا عليه وسلم–هو أجل رسول اهللا : ما تقول أنت؟ قال" البن عباس"
.)1("أعلم منها غري ما تعلم

مل يعلق االستغفار - جل وعال–وهذا من أدق الفهوم وألطفها، وال يتأتى لكل الناس، فاهللا 
ّبعلمه، بل مبا منحه اهللا من نعمه اليت ال حتصى وال تعد، ودخول الناس يف اإلسالم، فعلم أن سبب 

جال -لعبد، فيتوب إليه ويستغفره، ليلقى اهللاالستغفار هو حضور األجل الذي يعد من متام النعم ل
.)2(طاهرا مطهرا من كل الذنوب-وعال

ويف التوجيه بداللة السياق، سواء كان سياق السورة أم اآلية أم اآليات، مثاله يف سورة 
َوالتي أحصنت فـرجها فـنـفخنا فيها من روحنا وجع﴿: قوله تعاىل)91(األنبياء ََ ََ ََ َ َ َِ ُِ ْ َ َ ِْ ْ َ َ َْ ْ َ ًََلناها وابـنـها آية َِّ َ َْ ََ َ ْ

َللعالمين ِ َ َ َومريم ابـنت عمران التي أحصنت فـرجها ﴿: قال تعاىل)12(ويف التحرمي ،)3(﴾...ِْ ْ َْ َ َْ َْ ْ َ ََ َ َِّ َ َ َْ ِ َ َ
َفـنـفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربـها وكتبه وكانت من القانتين َ َ َِِ َِ َ ُْ ِ ِ ِْ َْ َْ َِ ِ ِِ ُِ َ َِّ ُِ َ َ َّ َ َ َ َْ َ اف القرآن ، فقد أض)4(﴾َ

َفـنـفخنا فيهايف سورة األنبياء  إىل مجلة مرمي ﴿" النفخ"الكرمي  ِ َ َْ َ ﴾، ويف التحرمي أضاف النفخ إىل َ
، سبب )5(يف كتابه درة التنزيل وغرة التأويل) هـ420:ت(، ولقد علل اإلسكايف "فنفخنا فيه"فرجها 

اء إىل اإلخبار عن حال مرمي وابنها، ملا كان القصد يف سورة األنبي: "ذلك بالنظر إىل السياق؛ فقال
ما جعال آية للناس، وكان النفخ فيها مما جعلها حامال، واحلامل صفة للجملة  أي ملرمي كلها ال (وأ

ا بالنفخ صارت حامال رد الضمري إىل )... لبعضها ّفلما كان القصد التعجب من حاليهما، وأ
القصد إىل وصفها بعد النفخ بصفة ترجع إىل ا نفخا فيها أوجبهمجلتها، إذ كان النفخ يف فرج

َومريم ابـنت عمران التي أحصنت فـرجها ﴿: وأما قوله يف سورة التحرمي... مجلتها دون بعضها ْ َْ َ َْ َْ ْ َ ََ َ َِّ َ َ َْ ِ َ َ
َفـنـفخنا فيه من روحنا َ َِ ُِ ْ ِ ِ ْ َ ا َ ﴾ فلما مل يكن القصد فيه إىل التعجب من حاهلا باحلمل عن النفخ ووالد

قرتاب احلمل، مل يكن مث من القصد إىل وصف مجلتها بغري الصفة اليت كانت عليها قبلها ما ال عن ا

﴿فسبح حبمد ربك، واستغفره : م، كتاب التفسري، باب قوله1993/هـ1414: صحيح البخاري، دار ابن كثري، سنة النشر-1
.4970، رقم 08/606، الفتح03: إنه كان توابا﴾، النصر

.71: ، ص)ية تطبيقيةدراسة نظر(ي، داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى فهد بن املعني الشرت: ينظر-2
91: سورة االنبياء، اآلية-3
.12: سورة التحرمي، اآلية-4
، 02هـ، ج1422، 01حممد مصطفى آيدين، مطبوعات جامعة أم القرى، ط: اإلسكايف، درة التنزيل وغرة التأويل، حتقيق-5

.913–912: ص





103

َنفخنا يف فرجها، ومل يسق الكالم إىل ما سيق : كان يف اآلية األوىل، فجاء اللفظ على أصله، واملعىن ُ
.)1("يف سورة األنبياء من وصف حاهلا بعد النفخ، فاختلفا لذلك

.ياق قوال وفعالفهذه رؤية واضحة للس
ًفمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا﴿: وقوله تعاىل َ ََ َ َِ ِ َِّ ِْ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْْ َْ َ ََ ََ ََ ِ ْ﴾)2(.

ريع، ال األمر قفلوال السياق ملا أدركنا أن املقصود هاهنا يف اآلية الكرمية هو الزجر والتوبيخ والت
.-كما قال علماء الرتاث–والتخيري 

ُوالسارق والسارقة﴿: قرأت قوله تعاىل): هـ216ت(*يقول األصمعي َِ َِّ ََّ ، وإىل جنيب )3(﴾َُ
كالم من : ، فقال األعرايب"واهللا عزيز حكيم: "، سهوا، بدال من"واهللا غفور رحيم: "أعرايب، فقلت

ليس هذا : ، فقال"واهللا غفور رحيم: "فأعدت قال أمحد، فأعدت،قال أعدكالم اهللا: هذا؟ قلت
فقلت أتقرأ القرآن؟ ...هذا كالم اهللا: أصبت: ، فقال"واهللا عزيز حكيم: "فتنبهت، فقلت...كالم اهللا

ّعز فحكم، فقطع، ولو غفر، ورحم، . يا هذا: فمن أين علمت أين أخطأت؟ فقال: ال، قلت: قال
.)4("ملا قطع

.من أنه مل يقرأ القرآن الكرميعلى الرغمةفبسياق الكالم علم األعرايب املراد من اآلية الكرمي

ّدرة التنزيل وغرة التأويل،االسكايف-1 .913-912:ص،2ج.حتقيق،ّّ
.29: ، اآليةسورة الكهف-2
، "األضداد"هو عبد امللك بن قريب بن علي الباهلي، أبو سعيد األصمعي، راوبة العرب، وأحد أئمة اللغة، من تصانيفه -*
هـ، ينظر ترمجته يف شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، شهاب الدين عبد احلي بن العماد احلنبلي 216: ، تويف سنة"املرتادف"و
. 76: ، ص03عبد القادر األرناؤوط، وحممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، اجلزء : ، حتقيق)هـ1032:ت(

.162: ، ص04، دار العلم  للماليني، بريوت، لبنان، ج08واألعالم، خلري  الدين الزركلي، ط
.38: ، اآليةسورة املائدة-3
، 02، املكتب اإلسالمي، بريوت، ج)هـ597:ت(ال الدين  عبد الرمحن بن اجلوزي زاد املسري يف علم التفسري أليب الفرج مج-4

.354: ص
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ّباب الصنف الذي بني سياقه "باب مساه)1("الرسالة"يف ) هـ204:ت(ّوقد بوب الشافعي 
ِواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴿: معناه، وذكر قوله تعاىل ْ َْ ْ َْ َ ِ َِ َْ َ َ ََّ ِ ْ ِْ َ ُ َْ َ﴾)2(.

.)3("فإن السياق أرشد إىل أن املراد أهلها: قال
اهللا –مييط اللبس عن آيات ولي الغموض، جيعليه فالسياق يف القرآن الكرمي يوضح املعىن، وو

ويله، وهلذا فالسياق يعد أي يقرأ القرآن الكرمي ومل يفهم تشكال لدى املتلقي الذفيدفع اإل-جال وعال
.الغموض يف مقصدية النص القرآين الكرميمن الوسائل اليت جتلي

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد : نقال عن. 63–62: أمحد شاكر، ص: الرسالة، الشافعي، حتقيق-1
.701: ، ص01بن علي الشوكاين، دار الفضيلة، اجلزء 

.163: ية، اآلسورة األعراف-2
الشوكاين اإلمام حممد بن علي الشوكاين، حتقيق وتعليق أيب حفص سامي بن العريب األثري، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، -3
.701: ، ص01م، اجلزء 2000،هـ1421، 01ط
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الكلمة هلا على وجه العموم من املعاين بقدر : "أمر املشرتك اللفظي بقوله) فندريس(خيتصر 
ماهلا من االستعماالت فلكل استعمال معىن مستقل عن املعاين األخرى، إذ إنه ال يكون يف ذهننا 

.)1("عند استعمال الكلمة إال معىن واحد
لمة حتديدا دقيقا، ويزيل االلتباس والغموض اليت قد وللسياق الدور املهم يف حتديد داللة الك

يف معزل عن السياق الذي : حيدثها وجود املعاين املتكاثرة، اليت تتوالد على اللفظة املشرتكة، وهي
ميكن أن تستعمل فيه، وبفضل السياق يف تعيني داللة دون غريها مما حيمله اللفظ املشرتك من 

ش كثري من كلمات املشرتك اللفظي جنبا إىل جنب قرون متعددة أن تعي"، )2(دالالت متنوعة أمكن
.)3("يف اللغة الواحدة دون أن يسبب ذلك غموضا أو سوء فهم، أو صعوبة من نوع ما

كل من آثر يقول ما حيتمل معنيني، فواجب عليه أن يضع ما يقصد له دليال؛ ألن الكالم "و
بعضا، ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف معىن اخلطاب كالم العرب يصحح بعضه"، فـ)4("للفائدة والبيان

، وال يتم ذلك االستكمال الداليل لأللفاظ إال )5("منه إال باستيفائه واستكمال مجيع حروفه
.)7("أن تكون اللفظة حمتملة ملعنيني أو أكثر"فاالشرتاك . )6(بالسياق

ال على معنيني خمتلفني فأكثر، اللفظ الواحد الد: "كما يعرف األصوليون اللفظ املشرتك بقوهلم
. )8("داللة على السواء عند أهل تلك اللغة

ر، ص: نقال عن كتاب. 242: اللغة، فندريس، ص-1 .327: علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب،  هادي 
ر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، ص: ينظر-2 .328: هادي 
ربتصرف من ط187: م، ص1998أمحد خمتار، علم الداللة، عامل الكتب، بريوت، -3 .328:،صرف هادي 
يد، املنتىن به)هـ285: ت(أبو العباس املربد -4 رضوان الداية، دار البشائر، حممد: ، ما اتفق لفظه واختلف معناه يف القرآن ا

.22: م، ص1991/هـ1411دمشق، 
: م، ص1977حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، : ، األضداد، حتقيق)هـ328ت(األنباري حممد بن القاسم-5

02.
ر، ص:ينظر-6 .228: علم الداللة التطبيقي، هادي 
السيد أمحد صقر، مطبعة البايب احلليب، القاهرة، : كالمها، أمحد بن فارس، حتقيقالصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف -7
.456: ت، ص.د
، 01م، ج1958حممد أبو الفضل إبراهيم وآخرين، دار الفكر، القاهرة، : السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق-8

.369: ص
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وقد ... تدل على العني الباصرة، وعني املاء، وعني السحاب، وعني املال) العني(فمثال كلمة 
تضمن القرآن الكرمي الكثري من األلفاظ املشرتكة، اليت مل ترد على وجه واحد وداللة واحدة، بل جاء 

، وجماهد، وعلماء التأويل يولون "ابن عباس"ت خمتلفة حيددها ويبينها السياق، وقد كان يف سياقا
، فمن ذلك )1(السياق أمهية كربى يف حتديد معاين األلفاظ املشرتكة يف كل موضع يف القرآن الكرمي

يف كل اليت وردت يف القرآن الكرمي، بسياقات متعددة، وهلا" خلق"على سبيل املثال ال احلصر، كلمة 
) الدين(، فقد جاءت مبعىن )2(سياق داللة خمتلفة، وقد أحصى علماء الوجوه والنظائر سبع دالالت

ِتـبديل لخلق اللهَال ﴿: يف قوله تعاىل َِّ ِ ْ َ ِ َ ْ : ، ويف قوله تعاىل)4(أي لدين اهللا: ، قال ابن عباس)3(﴾َ
َِّوآلمرنـهم فـليـغيـرن خلق الله﴿ َ ْ َ َّ ُ َِّ ََ َُ ْ ُ َّ َُ ، ففي اآلية األوىل كان )6(دين اهللا، وعن جماهد مثله، قال)5(﴾ََ

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر ﴿: هو الدين، وذلك قوله تعاىل) باخللق(املقصود  ََ َ َِ َِّ ِ ِ َِّ َ ْ ًَ َ ِ ِّ ِ َ َ ْ َ ْ
ُالنَّاس عليـها ال تـبديل لخلق الله ذلك الدين القيم َِّْ ُ ِّ َ َِ َِ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ََْفطرة هد يف تأويل قوله تعاىل﴿، قال جما)7(﴾َ ِ

.)8("﴾، الفطرة، الدين اإلسالمَِّالله
باتباعه، قد ذكر أربع مرات يف هذه اآلية -وعالّجل–الذي أمر اهللا ) الدين(فيكون كلمة 

الكرمية، اثنتان منها قبل اللفظة املذكورة وواحدة بعدها، فالصواب أن تسلك هذه اللفظة يف سياقها، 
.مبعىن دين اهللا، من روائع القرآن املعجز) خلق اهللا(استعمال وقد يكون

.106: القرآن الكرمي، صحسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف : ينظر-1
وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، : حامت الضامن، الناشر: هارون بن موسى، الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، حتقيق: ينظر-2

.281: م، ص1988/هـ1409
.30: ، اآليةسورة الروم-3
م أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، فتح الباري، بشرح صحيح اإلما: ، وينظر173: ، ص03صحيح البخاري، ج-4

والوجوه والنظائر، . 658: ، ص08هـ، ج1409، 03حمب الدين اخلطيب، دار الرياض، ط: أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق
.281: هارون بن موسى، ص

119: ، اآليةسورة النساء-5
.507: م، ص1973، 02هرة، طالسيد أمحد صقر، القا: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، حتقيق-6
.30: ، اآليةسورة الروم-7
.500: عبد الرمحن السوريت، دار املنشورات العلمية، ص: ، حتقيق)جرب املخزومي بن(تفسري جماهد -8
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إذ أن تكرار لفظة واحدة مرات عدة يف موضع واحد سيكون ثقيال على األذن والنفس معا، 
.)1(ومن البالغة أن يكون هناك تناوب يف األلفاظ

ِقل هذه ﴿: ىلكقوله تعا–السنة والطريقة -: "يف القرآن الكرمي قد ترد مبعىن" سبيل"وكلمة  ِ َ ْ ُ
ِسبيلي ِ َ﴾.)2(

ًيا ليتني اتخذت مع الرسول سبيال﴿: والسبب أو الوصلة كقوله تعاىل ِ َِ ُ َ َ ََّ ُ َْ َّ ََِْ﴾)3(.
ِوابن السبيل﴿: والضيف املنقطع به يف قوله تعاىل ِ َّ َ املسافر البعيد : سبيلالابن : ، وقيل)4(﴾َْ

.عن منزله
ًال تـبـغوا عليهن سبيالَف﴿: ّوالعذر والعلة كقوله تعاىل َِ َ َّ ِ ْ َْ َ ُ َ﴾)5(.

ًفما جعل الله لكم عليهم سبيال﴿: ّواحلجة، كقوله تعاىل ِ َ َْ ِْ َْ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ﴾)6(.
ٍفأولئك ما عليهم من سبيل﴿: واملالمة، كقوله تعاىل ِ َ َْ ِ ْ ِ َْ َ َ َِ َُ﴾)7(.
ُثم السبيل يسره﴿: واملخرج، كقوله تعاىل َ َّ َّ ََّ َ ِ .من رحم األم والوالدة، أي املخرج )8(﴾ُ

ٍما على المحسنين من سبيل﴿: واإلمث واملعصية، كقوله تعاىل ِ َ َْ ِ َ ُِ ِ ْ ْ َ َ﴾)9(")10( .
.ّوهلم جرا من هذه الدالالت احملددة والدقيقة من خالل السياقات اليت ترد فيه

.107: ، ص)دراسة داللية(حسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي : ينظر-1
.108: ، اآليةسورة يوسف-2
.27: ، اآليةسورة الفرقان-3
.177: ، اآليةسورة البقرة-4
.24: ، اآليةسورة النساء-5
.90: ، اآليةسورة النساء-6
.41: ، اآليةسورة الشورى-7
.20: ، اآليةسورة عبس-8
.91: ، اآليةسورة التوبة-9

ر، -10 .195: علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، صهادي 
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َوال تجه﴿: ، ففي قوله تعاىل)1("ّأوهلا ابن عباس بالدعاء"اليت ) الصالة(ولفظ  ْ َ َر بصالتك ََ ِ َ َ ِ ْ
ًوال تخافت بها وابـتغ بـين ذلك سبيال َِ َِ ََ ََِ َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ ِ كانوا جيهرون بالدعاء فلما نزلت هذه اآلية : "، قال)2(﴾ُ

عىن : ، وقال آخرون)4("نزلت يف الدعاء واملسألة: "، وقال جماهد)3("أمروا أن ال جيهروا وال خيافتوا
ملدونات علماء الرتاث رجحوا قول ابن عباس، أن الصالة يف ، ومن خالل تتبعنا )5(بذلك قراءة القرآن

).الدعاء(أصل معناها 
ا والصالة اليت هي العباد): "الراغب(قال  ة املخصوصة أصلها الدعاء، ومسيت هذه العبادة 

َقل ادعوا الله أو ادعوا الرحم﴿: ، ويف قوله تعاىل)6("كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه ْ َّ ُ ُْ ِْ َ َ َّ ِ َن أيا ُ َ
َما تدعوا فـله األسماء الحسنى وال تجهر بصالتك  ِ َ ََ ِ ْ َْ ْْ َ ََ ََ ُُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ﴾)7(.

ّأن صدر اآلية وألفاظها دلت مجيعها على الدعاء بوجه خاص"جند  : ، فقد رجح الطربي)8("ّ
ّل عليه وأشبه األقوال مبا د.. وأوىل األقوال بالصحة ما ذكرنا عن ابن عباس: "تأويل ابن عباس، فقال"

ا: "ظاهر التنزيل، وذلك أن قوله قل ادعوا اهللا أو : "ب قولهيعق" وال جتهر بصالتك وال ختافت 
ُبعدهم ) ذكر(ب تقريع الكفار بكفرهم بالقرآن ويوعق" ادعوا الرمحان أيا ما تدعو فله األ مساء احلسىن

ال جتهر بصالتك وال ختافت و': منه ومن اإلميان، فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أوىل وأشبه بقوله
أن يكون من سبب ما هو يف سياقه من الكالم، مامل يأت مبعىن يوجب صرفه عنه، أو يكون  ' ا

.)9(""على انصرافه عنه دليل يعلم به االنصراف عما هو يف سياقه

.113: حسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي، ص-1
.110: ، اآليةسورة اإلسراء-2
.472: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص-3
.123-122: ، ص15تفسري الطربي، ج-4
.123: ، ص15، جاملصدر نفسه-5
م، 1970مكتبة األجنلو املصرية، : حممد أمحد خلف اهللا، الناشر:، املفردات يف غريب القرآن، حتقيقاألصفهاينالراغب-6

.421: ص
.110: ، اآليةسورة اإلسراء-7
.113: حسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي، ص-8
.125: ، ص15تفسري الطربي، ج-9
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ّالصالة عنده مبعىن الدعاء، ويأوهلا أيضا مبعىن التوحيد يف قوله-رضي اهللا عنه–فابن عباس 
َّوذكر اسم ربه فصلى﴿: تعاىل َ َ َِِّ ََ َْ َ : ، وقال غريه)2("ّوحد اهللا سبحانه وتعاىل: "، قال أي)1(﴾َ

ا الصلوات اخلمس": ، وقال آخرون)3("الصالة ههنا الدعاء" .)4("عىن 
مبعىن التوحيد بالنظر إىل جو السورة برمتها، فهي تبتدأ بتنزيه اهللا جل " الصالة"فابن عباس أول 

َسبح اسم ربك األعلى ﴿: ، مث تتحدث عن خلق اهللا الذي أبدع اهللا فيه صنعه، قال تعاىلوعال ْ َ ْ َِ َِّ َ ْ ِّ َ،
َّالذي خلق فسوى  َ َ َ َ َ ِ َوالذي قدر فـهدى ،َّ َ َ َ َّ َ ِ َّ َوالذي أخرج المرع،َ ْ َ َْ ََ َ ْ ِ َسبح اسم ربك ﴿: ﴾، فقولهىَّ َِّ َ ْ ِ ِّ َ

َاألعلى ْ َ مث يقول بعد "، )6("اسم ربك أن تدعو به اآلهلة واألوثانّمعناه نزه: "، قال املفسرون)5(﴾ْ
ََّقد أفـلح من تـزكى ﴿: )7("ذكر تلك النعم َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّوذكر اسم ربه فصلى،َ َ َ َِِّ َ َْ َ َ ّإن قوله : "﴾، قال ابن عباسَ

.)8()"ّين من تطهر من الشركقد أفلح من تزكى، يع(
قد : تتحقق أعلى درجات االنسجام يف املعىنوبذلك "فيكون املرادف هلذا املعىن هو التوحيد 

.)9("ّووحدهاهللاأفلح من تطهر من الشرك وذكر 

.15: ، اآليةسورة األعلى-1
.100: ، ص30تفسري الطربي، ص-2
.100: ، ص30،ص ملصدر نفسها-3
.100: ، ص30، صاملصدر نفسه-4
.01: ، اآليةسورة األعلى-5
.97-30تفسري الطربي، ص-6
.114: حسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي، ص-7
.90: ، ص30تفسري الطربي، ج-8
.115: رمي، صحسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف القرآن الك-9
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هو أن يتكرر جميء اآليات يف القصة الواحدة من "املتشابه من آيات القرآن الكرمي 
ة وصور متعددة، وفواصل شىت، وأساليب متنوعة مع قصص القرآن، أو موضوعاته  يف ألفاظ متشا

.)1("احتاد املعىن بغرض بالغي
فاملتشابه اللفظي هو الذي تتعدد فيه األنظار، وتكون االحتماالت فيه كثرية، وذلك يعود كله 

يف صور هو إيراد القصة الواحدة ): "هـ794:ت(حسب سياق اآليات القرآنية الكرمية، قال الزركشي 
.)2("شىت وفواصل خمتلفة

، فابن )3(على أن املتشابه اللفظي قد يقع فيه املفسر من اجتهاد خمالف فيهءعلماالوقد نبه 
َوال تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثـقلة إلى حملها ال ﴿: يقول عند تفسريه، قوله تعاىل: عطية ََ ِ ْ ِ َِ ٌِ َ َ ْ َ َُ ُ ْ ْ َ َ ََ ْ ُ َ َ ُْ ِ ٌ ِ ِ

ْيحمل منه شي َ ُ ْ ِ ْ َ ْ وكذلك كتاب اهللا كله، وذلك ": ، كل عبارة مقصرة عن تبيني فصاحة آية)4(﴾ٌءُ
،)5("يظهر األمر لنا حنن يف مواضع أكثر منه يف مواضع حبسب تقصرينا

مبا "، وهو يعرف املتشابه )6(نصا عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم) هـ182:ت(يسوق ابن جرير 
معىن احملكم ما أحكم اهللا فيه من آي : وقال آخرون: "ل،  فيقو)7("نسميه حنن باملتشابه اللفظي

واملتشابه هو .. القرآن، وقصص األمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم، ففضله ببيان ذلك حملمد وأمته، 
ما اشتبهت األلفاظ به من قصصهم عند التكرير يف السور، فقصة باتفاق األلفاظ واختالف املعاين، 

ذكر موسى يف أمكنة كثرية، وهو متشابه، وهو "اق املعاين، واملتشابه وخصه باختالف األلفاظ واتف

عبد اجلواد خلف، رئيس جامعة الدراسات اإلسالمية، : بدر الدين بن مجاعة، كشف املعاين يف املتشابه من املثانين، حتقيق-1
.45: ت، ص.ط، د.باكستان، د

.112: ، ص01الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج-2
.152: ، املثىن عبد الفتاح حممود حممود، صالسياق القرآين يف أثره يف الرتجيح الداليل: ينظر-3
.18: ، اآليةسورة فاطر-4
لس العلمي اململكة املغربية، ط: ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق)عبد احلق بن غالب(ابن عطية-5 ، 02ا

.166: ، ص13م، ج1982/هـ1403
هـ، 182وتفسري، له كتاب يف التفسري ويف الناسخ واملنسوخ، القرآين، هو عبد الرمحن بن زيد أسلم املدين، صاحب قرآن-6

.96: هـ، نقال عن السياق القرآين، املثىن حممود، ص1398الفهرست البن الندمي، دار املعرفة،  : أنظر
.96: املثىن حممود، السياق القرآين وأثره يف الرتجيح الداليل، ص-7
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َفاسلك فيها﴿واحد، وهو متشابهىنكله مع ِْ ْ ُ َاحمل فيها﴿. )1(﴾َ ِْ ْ َاسلك يدك، ﴿)2(﴾ِ َُ َ ْ ْ﴾)3( ،
َوأدخل يدك﴿ َ َ ْ ِ ْ َحية تسعى، ﴿)4(﴾ََ ْ َ ٌ َّ ٌثـعبان مبين، ﴿)5(﴾َ ُِ ٌ َ ْ عشر مث ذكر هودا، يف : ، قال)6(﴾ُ

آيات منها، وصاحلا يف مثاين آيات منها، وإبراهيم يف مثاين آيات أخرى، ولوطا يف مثاين آيات منها، 
وشعيبا يف ثالث عشرة آية، وموسى يف أربع آيات، كل هذا يقضي بني األنبياء، وبني قومهم يف هذه 

َْذلك من أنـ﴿: السورة، فانتهى ذلك إىل مائة آية من سورة هود، مث قال ْ ِ َ َباء القرى نـقصه عليك َِ َْ َُّ ُ ُ َُ َ ْ ِ َ
ٌمنـها قائم وحصيد ِ َِ َ ٌ َ َ ْ ما شأن : يف املتشابه من القرآن من يرد اهللا به البالء والضاللة يقول: ، وقال)7(﴾ِ

.)8("هذا ال يكون هكذا وما شأن هذا ال يكون هكذا؟
بدال يف املفردات، إىل املتشابه اللفظي، وذكر نوعا واحدا منه وهو اإل-ابن أسلم-"ّكما نبه 

.)9("فهو بذلك ميثل فيدلل مبا ذكر على ما غري
وقد أوىل علماء الرتاث لداللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي أمهية كربى، ومنهم 

ة : "الذي يقول، اخلطيب اإلسكايف يف اآليات املتكررة، بالكلمات املتفقة واملختلفة وحروفها املتشا
ا دون أشكاهلاتطلبا لعالمات  ، فالكلمات املتفقة )10("ترفع لبس إشكاهلا، وختص الكلمة بآيا

ة فهو يقول يف مقام آخر ففتقت من أكمام املعاين : "واملختلفة لدى اإلسكايف، هي اآليات املتشا
ايف ، وهذا هو املتشابه يف مفهوم اإلسك)11("ما أوقع فرقانا، وصار ملبهم املتشابه وتكرار املتكرر تبيانا

.27: ، اآليةسورة املؤمنون-1
.40: ، اآليةسورة هود-2
.32: ، اآليةسورة القصص-3
.12: ، اآليةسورة النمل-4
.20: ، اآليةسورة طه-5
، 32: ، اآليةسورة الشعراء. 107: ، اآليةسورة األعراف-6
.100: ، اآليةسورة هود-7
- دار هجر–عبد اهللا الرتكي : حتقيق. قرآن، جامع البيان عن تأويل آي ال)هـ310: ت(أبو جعفر حممد بن جرير الطربي -8
.198–197: ، ص05هـ، ج1422، 01ط
داللة السياق وأثره يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى، رسالة ماجستري، ي، ي بن عبد املعني الشرتفهد بن شرت-9

.97: م، ص2005
.218–217، 01اإلسكايف، درة التنزيل، ج-10
.219- 218: ، ص01جاملصدر السابق،-11





112

ات اليت تكررت : "تعريف للمتشابه، حيث يقول" وللكرماين" فإن هذا كتاب أذكر فيه اآليات املتشا
يف القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع يف بعضها زيادة أو نقصان، أو تقدمي أو تأخري، أو إبدال 

من غري زيادة حرف مكان حرف، أو غري ذلك مما يوجب اختالفا بني اآليتني أو اآليات اليت تكررت
ا، وما املوجب للزيادة والنقصان والتقدمي  ّوال نقصان، وأبني ما السبب يف تكرارها، والفائدة يف إعاد ّ
ّوالتأخري واالبدال وما احلكمة يف ختصيص اآلية بذلك دون اآلية األخرى، وهل كان يصلح ما يف 

.)1("هذه السورة مكان ما، يف السورة اليت تشاكلها أم ال؟
بل املتشابه عنده "يرى أن املتشابه اللفظي عنده هو املكرر املختلف يف ألفاظه، " الكرماينف"

.)2("هو ما كثر اللبس فيه
مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد و التعطيل يف توجيه : (كتاب مساه" أليب جعفر بن الزبري"و

–وإن من مغفالت مصنفي أئمتنا ":، يعرف املتشابه اللفظي بقوله)املتشابه اللفظي من آي التنزيل
يف خدمة علومه، وتدبر منظومه اجلليل ومفهومه، توجيه ما تكرر من آياته لفظا أو -رضي اهللا عنهم

، فهو يتناول املكرر الذي ال خنتلف، واملكرر غري )3("اختلف بتقدمي أو تأخري وبعض زيادة يف التعبري
كشف املعاين، يقول يف مقدمته يذكر :اعة يف كتابهوابن مجواملختلفاملختلف قسيم عنده للمتكرر

رمبا هلج بعض فضالء احلاضرين مبسائل حسنة غريبة، وسأل عن : "سبب تأليفه هلذا الكتاب
من اختالف ألفاظ معان مكررة، وتنويع عبارات فنونه احملررة، ... مناسبات ألفاظها ملعانيها العجيبة

ع وبيان، وبسيط واختصار، وتعويض حروف حبروف ومن تقدمي وتأخري، وزيادة ونقصان، وبدي
.)4("أغيار

فكان غرضه أن يقف على األسرار املتعلقة باملتشابه، فالكتاب يشمل املتشابه وغري املتشابه أما 
فهذا خمتصر يف ذكر آيات القرآن : "، يعرف املتشابه بقوله)هـ926:ت(أبو حيي زكرياء األنصاري 

–19: هـ، ص1411، 01أمحد عز الدين خلف اهللا، دار صادر، ط: الكرماين، الربهان يف توجيه متشابه القرآن، حتقيق- 1
20.

.97:فهد بن عبد املعني، داللة السياق يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى، ص-2
م، 1985/هـ1405، 01حممود كامل، بريوت، لبنان، دار النهضة العربية، ط: أبو جعفر بن الزبري، مالك التأويل، حتقيق-3
.145-144: ، ص01ج
مرزوق علي إبراهيم، دار الشريف، : ابن مجاعة بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة، كشف املعاين يف املتشابه املثاين، حتقيق-4
.86: هـ، ص1420، 01ط
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ات، واملختلفة بزياد ة، أو تقدمي، أو إبدال حرف بآخر، وغري ذلك مع بيان سبب االختالف، املتشا
ويف ذكر غري املختلفة مع بيان سبب تكراره، ويف ذكر أمنوذج من أسئلة القرآن العزيز وأجوبتها صرحيا 

.)1("أو إشارة
املتشابه، وهو : األول: من تعريفات له وشروحات، ثالثة مقاصد-عن املتشابه–ويف كتابه 

ما حيتاج إىل بيان من غري ذلك، وعنوان : املكرر غري املختلف، الثالث: املكرر املختلف،الثاينعنده
الكتاب دليل على أن األنصاري كان يتحرى املتشابه يف القرآن الكرمي اليت رصدها يف مدونته، وهلذا 

.قة باملتشابهفتح الرمحان بكشف ما يلتبس يف القرآن الكرمي ليحوي كل هذه األمور املتعل: مساه
اللفظي الذي يعرف املتشابه"الزركشي"علوم القرآن، منهمومن علماء الرتاث الذين ألفوا يف

، )2("وهو إيراد القصة الواحدة يف صور شىت وفواصل خمتلفة، ويكثر يف إيراد القصص واألنباء: "بقوله
القصة يف القرآن الكرمي من مقولته أن املتشابه اللفظي ال يقتصر على " الزركشي"والذي يقصده 

.فحسب، بل املتشابه يوجد يف غري القصص
بأنه : "ي الذي يعرفه من حيث االصطالحبقول فهد الشرتأما املتشابه اصطالحا نكتفي 

، مث )3("اآليات املتكررة يف موضوع واحد متقارب املعىن، مع اختالف يف لفظها أو نظمها أو كليهما
ا متقار: وإمنا قلنا"يضيف  ّبة املعىن؛ ألن التغاير بينهما يف اللفظ أو النظم يلزم منه تغاير يف املعىن، إ

ّوالتغاير يف اللفظ يشمل كل تغاير يف احلركة واحلرف والكلمة، والتغاير يف كل تصرف يف بناء اجلملة 
.)4("أو اجلمل

عبد السميع حممد أمحد، مكتبة الرياض احلديثة، : الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن، حتقيقأبو حيي زكريا األنصاري، فتح -1
.138–137: هـ، ص1404، 01ط
.122:ص،1اجلزء،الربهان يف علوم القرآن،ّالزركشي-2
.100: ي، داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى عليه السالم، صشرتفهد بن -3
.100:صاملصدر نفسه،-4
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ث املتشابه اللفظي منذ القدم، وقسموه إىل عدة تقسيمات تباينوا يف تناول علماء الرتا
ا، منها ابن املنادي ، ويعزو معرفة أنواع )متشابه القرآن العظيم(يف كتابه ) هـ320:ت()1(تقسيما

، ويف كالمه يشري أن )2(خلف بن هشام أحد القراء العشر: املتشابه من سبقوه، يذكر من بينهم
حني أشرفت على –فأمجع : "تشابه كان امتدادا جلهد الذي سبقوه، حيث يقولمعرفته بأنواع امل

ا، فأقسمه تسعة أقسام-ذلك ، وأكمل )3("فيه الرأي أن أخلط بعض كتبهم ببعض، واستل منها لبا
إبدال كلمة : فقد جعل املتشابه ثالثة أنواع فقط، أحدها) هـ597(جهد ابن املنادي بن اجلوزي 

.)4("التقدمي والتأخري: الزيادة والنقصان يف احلروف والكلمات، الثالث: ف، الثاينبكلمة أو حرف حبر
وكل نوع من املتشابه قدم له أمثلة من القرآن الكرمي، فقط لـم يتعني بتوجيهها، ومن خالل 

آن رقراءتنا ألنواع املتشابه يف القرآن وجدنا الدكتور رشيد احلمداوي يف كتابه املتشابه اللفظي يف الق
، قد وفق يف تقسيم املتشابه ورصف هلا أمثلة )5(بن الزبري الغرناطيومسالك توجيهه عند أيب جعفر 

.واضحة من القرآن الكرمي
:)6(وهذه األنواع هي

 

) هـ320(أمحد بن جعفر بن حممد بن املنادي، مقرئ جليل أخذ عن اليزيدي، وغريه، له تصانيف كثرية، مات قبل سنة : وهو-1
طبقات املفسرين، أمحد بن حممد األدنوي : هـ تقريبا، انظر257، ويف السري مولده سنة )هـ336(كما قال الداودي، وغريه سنة 

، الوايف بالوفيات، 33: ، ص01هـ، ج1417، 01، حتقيق سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم  واحلكم، ط)وديالدا(
أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، : لصالح  الدين بن أيبك الصفدي، حتقيق

.290: ، ص06م، ج2000/هأ1420
معرفة القراء الكبار على الطبقات : هـ، انظر229د القراء العشرة، روى عن محزة، مات خلف بن هشام بن ثعلب البزار، أح-2

.208: ، ص01هـ، ج1404، 01واإلعصار، حملمد بن أمحد الذهيب، مؤسسة الرسالة بريوت، ط
، 01امعة اإلسالمية، طعبد اهللا الغنيمان، نشر اجل. ابن املنادي، متشابه القرآن العظيم، أمحد بن جعفر بن املنادي، حتقيق د-3

. 63-62: هـ، ص1408
أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، فنون األفنان يف عيون علوم القرآن، حتقيق، حسني ضياء الدين عرت، دار البشائر -4

.444–420: هـ، ص1418، 01اإلسالمية، ط
رشيد : ك توجيهه عند أيب جعفر بن الزبري الغرناطي، تحأبو جعفر بن الزبري الغرناطي، املتشابه اللفظي يف القرآن ومسال-5

.48–35: احلمداوي، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، ص
.103: داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى، ص،يفهد الشرت-6
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1 

َوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى﴿: ة القصصمثاله قول اهللا تعاىل يف سور َْ َ ُ َِ َِ َ َْ َْ ْ ِ ٌ َ ، ويف )1(﴾َ
َوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى﴿: يسن قال تعاىل َْ َ ُ ٌَ َ ِ َِ َ َْ َْ ْ ِ َ﴾)2(.

َوالنَّصارى والصابئين﴿: )3(البقرةسورةومن متشابه القصة، قال تعاىل يف َ َِِ َّ َ )4(، ويف احلج﴾َ

َّوالص﴿: قال تعاىل َابئين والنَّصارىَ َ َ َ ِِ﴾.
َرب موسى وهارون﴿:)5(األعرافسورةوقال تعاىل يف ُ ََ َ َ ُ َرب موسى :)6(الشعراءسورة، ويف﴾ِّ ُ ِّ َ

َوهارون ُ َ َبرب هارون وموسى﴿:فقال)7(﴾، وأما طهَ ُ َ َ ُ َ ِّ َِ﴾.
2 

ُذلكم الله ربك﴿:)8(قوله تعاىل يف سورة األنعام ُّ َُ ُ َّ ُ ٍم ال إله إال هو خالق كل شيءَِ ْ َ ِّ ُ ُ ِ َ َ ُ َِّ َِ َ َ ، ويف ﴾ْ
َذلكم الله ربكم خالق كل شيء ال إله إال هو﴿: قال تعاىل)9(غافر ُ َِّ ِ ََّ َُ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ُ ِ َِ ْ ُ ُّ َُ ُ َ﴾.

ُوادخلوا الباب سجدا وقولوا ﴿: )10(ومن متشابه القصة، قول اهللا تعاىل يف سورة البقرة ُ ََّ ًَ ُ َ َْ ُ ُ ْ
ٌَّحطة ًوقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا﴿: قال،)11(األعرافسورة ﴾، ويفِ َّ ُُ َ َْ ُ ُ ْ َ ٌََّ ِ ُ﴾.

.20: ، اآليةسورة القصص-1
.20: ، اآليةسورة يس-2
.62: ، اآليةورة البقرةس-3
.17: ، اآليةسورة احلج-4
.122: ، اآليةسورة األعراف-5
.48: ، اآليةسورة الشعراء-6
.70: ، اآليةسورة طه-7
.102: ، اآليةسورة األنعام-8
.62: ، اآليةسورة غافر-9

.58: ، اآليةسورة البقرة-10
.116:، اآليةسورة األعراف-11
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3 

ِيـبصرونـهم يـودُّ المجرم لو يـفتدي من عذاب يـومئذ ببنيه ﴿: )1(قال تعاىل يف سورة املعارج ٍ ِِ َِ ْ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُِ َ َ َ ْ َ ُِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ،
ِوصاحبته وأخيه ََِ ََِِ ُّيـوم يفر ﴿: ، عكس ذلك، فقال تعاىل)2(﴾، بينما كان الرتتيب يف سورة عبسِ◌َ َِ ْ ََ
ِالمرء من أخيه  ِ َِ ْْ ُ ْ ِوأمه وأبيه ،َ َِِ َُ َِّ﴾.

4 

ِوما أهل به لغير الله﴿:)3(قال تعاىل يف سورة البقرة َِّ ِ َْ ِ ِِ َّ ُ َ ، ويف )4(يف املائدة﴾، بينما كانت َ
ِوما أهل لغير الله به﴿: )5(النحل ِِ َّ ِ َْ ِ َِّ ُ َ َِّوما جعله الله إال ﴿: )6(﴾، وقوله تعاىل يف آل عمرانَ َُّ ُ َ َ َ َ َ

ِِبشرى لكم ولتطمئن قـلوبكم به ْ َ َ ُْ ُُ ُُ ُ َّ ِ ْ َِ َ َ ِِوما جعله الله إال بشرى ولتطمئن به ﴿: )7(﴾، ويف األنفالْ َّ ِ َ َ َْ َ ُ ُِ َ ْ ُ َ ََِّ َّ َ َ
ْقـلوبكم ُ ُ ُ ِوتـرى الفلك مواخر فيه﴿: )8(النحل﴾، وقوله تعاىل يف ُ ِ َ َِ َ َ َ ْ ُْ َ : )9(﴾، بينما قال يف فاطرَ

َوتـرى الفلك فيه مواخر﴿ َِ َ َ ِ ِ َ ْ ُْ َ تقدمي ّإن هذا النوع بأقسامه كما هو ظاهر يرجع إىل باب ال"﴾، َ
.)10("، وهو باب شأنه عند العربوالتأخري، واتصاله باجلملة

هو باب كثري الفوائد، جم احملاسن، واسع التصرف، ): "هـ471:ت(يقول عبد القاهر اجلرجاين
واعلم أنا مل جندهم اعتمدوا فيه ...بعيد الغاية، ال يزال يفرت لك عن بديعه، ويفضي بك إىل لطيفه، 

، فالتقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي جاء حلكمة يف )11("شيئا جيري جمرى األصل غري العناية واالهتمام
أراد التماس "وال يوجد لفظ يف القرآن دون معىن وال غاية مقصودة، ملن . .ُتقدمي وتأخري ما أخر

.12- 11: ، اآليةسورة املعارج-1
.36–34: ، اآليةسورة عبس-2
.173: ، اآليةالبقرةسورة -3
.03: ، اآليةسورة املائدة-4
.175: ، اآليةسورة النحل-5
.126: ، اآليةسورة آل عمران-6
.10: ، اآليةسورة األنفال-7
.14: ، اآليةسورة النحل-8
.12: ، اآليةسورة فاطر-9

.105: السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى، صي، داللة هد الشرتف-10
حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، : جالل الدين عبد الرمحان السيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق-11
.106: ، ص02هـ، ج1399، 02ط
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ا ويعد : "، قال حممد أبو موسى)1("املعاين الدقيقة ألسباب التقدمي، لكن ال تنحصر أسباب التقدمي 
متثل قدرات إبانة، أو طاقات تعبريية يديرها املتكلم اللقن إدارة حية كثرية التقدمي مظهرا من مظاهر 

وواعية، فيسخرها تسخريا منضبطا للبوح بأفكاره، وألوان أحاسيسه، وخمتلف خواطره، ومواقع 
الكلمات من اجلملة عظيمة املرونة، كما هي شديدة احلساسية، وأي تغري فيها حيدث تغيريات 
جوهرية يف تشكيل املعاين، وألوان احلس، وظالل النفس، تدرك هذا يف مثل تلك األمثلة املؤلفة يف 

يء ضربا : زيد جاءين، وجاءين زيد، تقول: مثل قوهلم زيد جاءين، إذا أردت أن تفيد فوق اإلخبار با
واحلفاوة بأمره، وتوكيد تلك احلقيقة لسامعك ألمهيتها أو ألنه على حال ال يتوقع " بزيد"من االهتمام 

ا تقدمي : فإذا قلت. املسند إليهجميء زيد، وما شابه به ذلك من تلك األلوان النفسية اليت يبوح 
جاءين زيد، انقطع هذا الفيض من اهلواجس واخلواطر، وكان كالما مرسال، جيري يف سياق خال من 

.)2("تلك النبضات اليت جرى فيها السياق األول
فمحمد أبو موسى يف نصه هذا يوضح لنا أن التقدمي والتأخري يشكل املعاين من جديد، يف 

اءين، وجاءين زيد، فاألوىل هي ضرب من االهتمام مبجيء زيد، مع التوكيد زيد ج: مثاله الذي ساقه
ّبأمهية املقدم أما يف املثال الثاينواملتلقيللسامع كان كالما مرسال مغايرا للجملة األوىل :جاءين زيد:ّ

.اليت قدم فيها، زيد، هلا سياق غري السياق الذي ذكر يف األول
ّاألصل بقاء ترتيب النظم، إال إذا دل السياق على التقدمي :بقي أن نشري إىل نقطة مهمة وهي

، )3(والتأخري، فاألصل يف كالم العرب اإلتيان به على ترتيبه، وقد حييد العرب عن هذا األصل تفننا
ّ، وإذا اختلف املفسرون يف )4("داللة على متكنهم يف الفصاحة وملكتهم يف الكالم، وانقياده هلم"و

وال مانع من احلمل على –ّالقرآن بني قائل بالتقدمي والتأخري، وقائل بأصل الرتتيب تفسريهم لآلية من 

.75–57: ، ص01هـ، ج1425، 01ان، دار عامل الفوائد، طعلي العمر: ابن القيم اجلوزية، بدائع الفوائد، حتقيق-1
قصة وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظيي، داللة السياق فهد الشرت: نقال عن. 170: حممد أبوموسى، دالالت الرتاكيب، ص-2

-.107–106: عليه السالم، ص–موسى 
م، 1999/هـ1420، 03ر ابن اجلوزي، الدمام، طمساعد بن سليمان الطيار، فصول يف أصول التفسري، دا: ينظر-3

.111:ص
.233: ، ص03الزركشي، الربهان، ج-4
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بل يقال به، وإذا امتنع احلمل على أصل - وهو الرتتيب–فحينئذ ال يرتك األصل -أصل الرتتيب
.)1(الرتتيب مع وجود القرينة على التقدمي والتأخري فال مانع من القول به

ذا الصدد، وتقرير هلذه القاعدة، نستشهد بقول الطربي إذ ونصوص كثرية لعلماء الرت اث 
، )2("وال وجه لتقدمي شيء من كتاب اهللا عن موضعه أو تأخريه عن مكانه إال حبجة واضحة: "يقول

، وقال شيخ اإلسالم ابن )3("فالتقدمي والتأخري إمنا يكون إذا مل جيز غريمها"وقال أبو جعفر النحاس 
لتأخري على خالف األصل، فاألصل إقرار الكالم على نظمه وترتيبه، ال تغيري ترتيبه، التقدمي وا: تيمية

.)4("مث إمنا جيوز فيه التقدمي والتأخري مع القرينة، أما مع اللبس فال جيوز؛ ألنه يلتبس على املخاطب
يل محل الكالم على ترتيبه إال أن يدل دل: وقال ابن جزي الكليب مرجحا بني أقوال املفسرين

.)5(على التقدمي والتأخري
القاعدة العامة أن العرب مهما اعتنت بشيء، أو قصدت به قصد زيادة : "وخالصة القول إن

.)6("من تأكيد أو تشريف، قدمته أو قدمت ضمريه

.233: ، ص03الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج: ينظر-1
، 01عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، دار عامل الكتب، الرياض، ط: الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق-2

.م2003/هـ1424
، 01دار الكتب العلمية، بريوت، ط: جلنة من العلماء بإشراف الناشر: الداودي، طبقات املفسرين، مراجعة وضبط-3

.68: ، ص01م، ج1983/هـ1403
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وساعده ابنه حممد، طباعة جممع امللك فهد لطباعة : ابن تيمية جمموع الفتاوي، مجع وترتيب-4

.218: ، ص16م، ج2004/هـ1425املصحف الشريف باملدينة املنورة، 
.09: ، ص01حممد اليونسي، إبراهيم عطوة، دار أم القرى، ج: الكليب، التسهيل يف علوم التنزيل، حتقيق-5
ط، .، د1992الرباط، ، منشورات كلية اآلداب ب)دراسة يف النظم املعنوي والصويت(أمحد أبوزيد، التناسب البياين يف القرآن -6

.196: ص
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:ويندرج حتت ذلك قسمانتشابه باإلبدال؛: النوع الثاني
5 

َهدى ورحمة للمحسنين﴿: تعاىل، قال اهللا )1(مثاله يف سورة الرعد" ُ َ َِ ِ ْ ِْ ً ْ َ ً ﴾، فقد أبدل حرف ُ
ٍوسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل ﴿: ، فقال تعاىل)2(يف سورة لقمان) إىل(اجلر الالم بـ  َ َ ََ َِْ ِ ْ ٌّ ُ ََ ََ َ ََ ْ َّ َّ

َمسمى ُإذ قـلنا ادخلوَو﴿:)3(﴾، ومن متشابه القصة، قول اهللا تعاىل يف سورة البقرةُ ُْ ْ َْ ُ ََا هذه القرية ِ ْ َْ ِ ِ َ
ًفكلوا منـها حيث شئتم رغدا َ َ ْ ُْ ِ ُ ْ َ َ ْ ِ ُ ُ ، فقد أبدل حرف العطف الفاء حبرف العطف الواو يف سورة ﴾َ

ْوإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منـها حيث شئتم﴿: ، فقال تعاىل)4(األعراف ُْْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ْ ُْ ِ ُ ُْ ََ َ ْ ِ َ ُ ُ ُ َ َ ِ وهذا "﴾، َ
انوع من املتشابه اللفظي قا .)5("عدته اليت يرتكز عليها هي معرفة معاين احلروف بتنوعا

6 

:قد يكون يف خامتة اآلية الكرمية، وقد يكون يف أثنائها
ِوإن عليك اللعنة إلى يـوم الدين﴿: ففي خامتة اآلية، قوله تعاىل ِّ ِ ْ َ َِ َّ َِ َ َْ َ َْ َّ ، قال )7(،ويف سورة النحل)6(﴾َ

َوإن تـ﴿:تعاىل ْ ِ ٌعدوا نعمة الله ال تحصوها إن الله لغفور رحيمَ َِ ٌ َُ َ َ َّْ ِ ََّّ َ ُ ُْ ُ َ ِ َ َ ِ ﴾، ويف متشابه القصة، قوله تعاىل ُّ
َيا موسى ال تخف إني ال يخاف لدي المرسلون﴿: )8(يف سورة النمل ُ َ َ َ ُ َْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ََ َِِّ ْ ، )9(﴾، ويف سورة القصصَ

َيا موسى أ﴿: أبدلت خامتة اآلية، فقال تعاىل َ ُ َقبل وال تخف إنك من اآلمنينَ َ َِ ِ َِ ْ َ ََِّ ْ َ َ ْ ِْ﴾.
َقال ﴿:  )10(قول اهللا تعاىل يف سورة األعراف: وهو إبدال يف أثناء اآليةومن متشابه القصة، َ

ِفرعون آمنتم به قـبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا م ُ َ َ ِْ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ُ َْ َُ ْ ْ ْ َْ ٌُ ْ َ ََ َْ َّ ِ َ َُ َ ََ ْ َ ِ َنـها أهلها ْ ََ ْ َ ْ

.02: ، اآليةسورة الرعد-1
.29: ، اآليةسورة لقمان-2
.58: ، اآليةسورة البقرة-3
.161: ، اآليةسورة األعراف-4
.112-111: فهد الشتوي، داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى عليه السالم، ص-5
.34: اآلية،سورة إبراهيم-6
18: ، اآليةسورة النحل-7
10: ، اآليةسورة النمل-8
.31: ، اآليةسورة القصص-9

.123: ، اآليةسورة األعراف-10
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َفسوف تـعلمون  ُ َ ْ َ َ ْ َ ُقال آمنتم له قـبل أن آذن لكم إنه ﴿: ،  بقوله تعاىل)1(﴾، ويف سورة طهَ ُ َُِّ ْ ُْ َ ََ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ َ َ
ِلكبيركم الذي علمكم السحر فألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف وألصلبـنَّكم في  ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ُ ََ ِّْ َِّ ُْ َ َ ََ َ ٍَ ِ ِ َ ُ ََ َْ َّ َُ َُ َ َ ُ ُْ ِّ َّ َ َّ ُِ ِجذوع َ ُ ُ

َالنَّخل ولتـعلمن أيـنا أشد عذابا وأبـقى ََّْ َ ََ ُ ًَ َ َ َُّ َ ُّ َ ْ ََ ِ ِإن هذا لمكر مكرتموه في ﴿: ﴾، فأبدل قوله تعاىلْ ُ ُ َُ ْ َ َ ٌ ْ َ َ َ َّ ِ
َالمدينة لتخرجوا منـها أهلها ََ ْ َ ْْ ِ ُ ِ ْ ُِ ِ َِ َإنه لكبيركم الذي علمكم السحر﴿: ، بقوله تعاىل﴾ يف األعرافَ ُ ُْ ِّ ُ ََ َّ َِ ِ َّ ُُِ َ َُّ ،﴾

.)2(يف سوريت طه والشعراء
وعليه فاملتشابه اللفظي من أعظم الدالئل على إعجاز القرآن الكرمي، فاختالف مجلة، أو 
كلمة، أو حرف، يربز األسرار العظيمة، واحلكم اجلليلة الكامنة يف القرآن الكرمي، ال يتصورها إال من 

.)3("ّاج فيه إىل فكر وتأملاملشكل الذي حيت"تدبر يف آيات اهللا العجيبة، وهو أيضا 

.81: ، اآليةسورة طه-1
م، فهد بن شتوي بن عبد املعني الشتوي، داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي يف قصة موسى عليه السال: ينظر-2

.117–116: ص
.633: هـ، ص1410، 01املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، حتقيق، حممد الداية، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط-3
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ّإن القرآن العظيم، الذي عجزت العـرب أن تأيت حبرف واحد منه، وحتداهم قاطبة، فأعجزهم 
): هـ606ت(، يقول الرازي )1("على حسن الرتتيب، وبديع التنظيم"بفصاحته وروعة بيانه، قد قام 

ويف بدائع ترتيبها، علم أن القرآن كما أنه معجز، -مثال-أمل يف لطائف نظم سورة البقرة ومن ت"
، أرأيت إلـى قوله )2("حبسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا معجز حبسب ترتيبه ونظم آياته

ُذق إنك أنت العزيز الكريم﴿: تعاىل ِ َِ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َِّ ْ الذليل احلقري، ال العزيز ين، فبـسياق الكالم عرفنا أنه يع)3(﴾ُ
أبا جهل، - صلى اهللا عليه وسلم–لقي رسول اهللا "ه قوله774ت :الكرمي وقد ورد يف تفسري ابن كثري

فنزع ثوبه من " أوىل لك فأوىل، مث أوىل لك فأوىل: ّإن اهللا تعاىل أمرين أن أقول لك: "لعنه اهللا، فقال
ولقد علمت أين أمنع أهل البطحاء، وأنا يده، وقال ما تستطيع يل أنت وال صاحبك من شيء،
.)4("ذق إنك أنت العزيز الكرمي"العزيز احلكيم، فقتله اهللا يوم بدر ، وأذله بكلمته، وأنزل 

: وهو خطاب أليب جهل ألنه قال: "يف تعقيبه على اآليات بقوله) هـ794: ت(وأورد الزركشي 
هلذا فظاهر اآلية مدح، وباطنها ذم، ولوال ، و)5("أعز وال أكرم مين-يعين مكة–ما بني جبليها "

إن السياق النصي يف إطار اللغة، والسياق اخلارج عن النص "السياق ملا جتلى لنا معىن اآلية الكرمية فـ
عكس املفهوم نقل املدح الظاهري إىل ذم مبطن؛ بيتآزران يف ) ونعين به السياق التارخيي للخطاب(

.)6("الضمين الذي ترشحه تلك السياقات
ومنه مما خمرجه منه هو يف : "الذي يقول) هـ392:ت(شري إىل ابن جين ولعل من املفيد أن ت

، ويف كتاب الكشاف للزخمشري )7("ّذق إنك أنت العزيز الكرمي: احلقيقة الذليل املهان، لكن معناه
خالد حممد العروسي عبد القادر، داللة السياق وأثرها يف استنباط األحكام، حبث مطبوع، جبامعة أم القرى، مكة املكرمة، -1

.08: ص
.140: ، ص04تفسري الفخر الرازي، دار الفكر بريوت، لبنان، ج: رأنظ-2
.49: ، اآليةسورة الدخان-3
، 04م، ج1983/هـ1403ابن كثري احلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل، تفسري القرآن العظيم، دار املعرفة، بريوت، -4

.146: ص
.232–231: ، ص02م، ج1972للطباعة والنشر، الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، دار املعرفة-5
م، 2006/هـ1426، 02، مكتبة اآلداب، ميدان األوبرا، القاهرة، ط)دراسة يف بنية الداللة(حممد العبد، املفارقة القرآنية - 6

.44: ص
.461: ، ص02ت، ج.يق حممد علي النجار، دار الكتاب العريب، بريوت، دقين، أبو الفتح عثمان، اخلصائص، حتابن ج-7
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ّكان يتعزز ويتكرم ّعلى سبيل اهلزؤ والتهكم مبن " ّذق إنك أنت العزيز الكرمي: "ّيعلق على اآلية بقوله ّ
، )1("فواهللا ما تستطيع أنت وال ربك أن تفعال يب شيئا.."على قومه، وروى عن أيب جهل أنه قال

.يقصد الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم، حىت أنزل اهللا يف شأنه هذه اآلية الكرمية
، أي كنت العزيز يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به: "بينما اإلمام الكليب يقول

يقرأ بالكسر : إنك" ّذق إنك: "، ويوافقه يف ختريج اآلية اإلمام العكربي بقوله)2("الكرمي عند نفسك
ذق " الكسائي"، وقد قرأ )3("أنت العزيز الكرمي عند قومك: على االستئناف، وهو استهزاء به، وقيل

على " ذق إنك: "لباقون بكسر اهلمزةوافقه احلسن، وقرأ ا" ألنك: "إنك بفتح اهلمزة على العلة، أي
ذق هذا : "يفسرها بقوله" تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان"أما صاحب .  )4("االستئناف

.ّ، إنك أنت العزيز الكرمي"العذاب األليم والعقاب الوخيم
ليوم بزعمك أنك عزيز ستتمتع من عذاب اهللا، وأنك كرمي على اهللا ال يصيبك بعذاب، فا: أي

.)5("تبني لك أن أنت الذليل املهان اخلسيس
فكل صفة وقعت يف سياق : "يقول العز بن عبد السالم متحدثا عن أثر داللة السياق وأمهيتها

املدح كانت مدحا، وكل صفة وقعت يف سياق الذم كانت ذما، فما كان مدحا بالوضع فوقع يف 
كما بعرف االستعم ، والذي يقصده العز بن عبد السالم هو )6("السياق الذم صار ذما واستهزاء و

.بالسياق نعرف املراد واملبتغى من اآلية الكرمية

.183: ت، ص.ط، د.الزخمشري، الكشاف، شرح وضبط ومراجعة، يوسف احلمادي، مكتبة مصر، د-1
حممد سامل هاشم، : الكليب، أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، ضبطه وصححه وخرج آياته-2

.324: ، ص02م، ج1995/هـ1415، 01دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
م، 2005هـ1426ط، .الفكر، دالعكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي، التبيان يف إعراب القرآن، دار-3

.395:ص
395: املصدر نفسه، ص-4
الرمحن بن معال  اللوحيق، عبد : عبد الرمحن بن ناصر السعدي، تيسر الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، دارابن حزم، حتقيق-5
.740: م، ص2003،هـ1424، 01ط
، 01بريوت، ط،جلنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية: الداودي، طبقات املفسرين، مراجعة وضبط-6

.315: ، ص01م، ج1983/هـ1403
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يف ) إنك أنت العزيز(يا أبا جهل ' ذق'إذ يقول : "بقوله) هـ68: ت(وقد فسرها ابن عباس 
من ، و)1("ّعليهم، ويقال إنك أنت العزيز املتعزز يف قومك الكرمي املتكرم عليهم) الكرمي(قومك 

توبيخا له مبا كان : "إذ يقول مفسرا لآلية الكرمية" حممد متويل الشعراوي"املفسرين يف العصر احلديث 
عن املعىن الذي جاء به الشعراوي، حيث " سيد قطب"، وال يبتعد )2("يصف به نفسه يف الدنيا

، )3("وعلى املرسلنيوهذا جزاء العزيز الكرمي يف غري ما عزة وال كرامة، فقد كان ذلك على اهللا: "يقول
ّومل خيتلف أحد يف أن اآلية الكرمية معناها مدح يف ثوب ذم سواء لدى علماء الرتاث أم من املفسرين 

مل يشر على أن اآلية نزلت يف أيب جهل، -العكربي-يف العصر احلديث، وعلى الرغم من أن اإلمام 
ا -على العموم–ل إشكاهلا أويل اآلية وحّلى العلة، إال أن تبفتح اهلمزة ع" ّذق ألنك"وأنه قرأها  أ

، وكل من سار يف فلكه، وهذا انطالقا من السياق الذي "أبو جهل"مدح بثوب ذم، واملقصود هاهنا 
حيث " الرازي"هو التهكم والسخرية واالستهزاء، وخنتم بقول: أجلى لنا املعىن ووضحه على أن املراد

أنه خياطب بذلك على سبيل االستهزاء، واملراد : األول: وهاوذكروا فيها وج: "يقول معقبا على اآلية
أن أبا جهل قال لرسول اهللا ما بني جبليها أعز وال أكرم مين، فواهللا ما : إنك أنت بالضد منه، والثاين

: أنك: تستطيع أنت وال ربك أن تفعال يب شيئا، إنك كنت تعتز ال باهللا، فانظر ما وقعت فيه، وقرأ
.)4("مبعىن ألنك

َإن الذين آمنوا والذين هادوا والنَّصارى والصابئين من آمن ﴿: ويف سورة البقرة، قوله تعاىل َ َ َ َ َ ََ َ ََ َْ ِِ َّ ََّّ َ َ ُ َُ ِ ِ َّ ِ
َبالله واليـوم اآلخر وعمل صالحا فـلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون َُ ْ َْ ْ ْْ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ َ َ َِ َِ ََ ٌَ َ َِّ َ ْ ِ ُِ ْ َُ َ َْ ً َِ َ َ ِ ِ ْ ِ َِّ ِ﴾)5(.

َإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنَّصارى من آمن ﴿: واآلية الثانية يف سورة املائدة َ َ َ َ ََ َ ََ َْ َ َ َ ُِ َّ ََّّ ُ َُ ِ ِ َّ ِ
َبالله واليـوم اآلخر وعمل صالحا فال خوف عليهم وال هم يحزنون َُ ْ َْ ْ ْْ ُْ َ ََ َ َِ َ َ ٌَ َ َ ً َِ َ َ ِ ِ ِ َ ْْ ِ َِّ واآلية الثالثة يف سورة . )6(﴾ِ

.419: ط،  ص.ت، د.بنان، دل-ابن عباس، تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، دار الكتب العلمية، بريوت-1
.566: ت، ص.ط، د.حممد متويل الشعراوي، زبدة التفاسري، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، د-2
لد 1990،هـ1410، 16سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، ط-3 .3217: ، ص06م، ا
بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، التفسري الكبري، الرازي اإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسني- 4

.223: ، ص14ط، مج.ت، د.عماد زكي البارودي، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر ، د: حتقيق
.62: ، اآليةسورة البقرة-5
.69: ، اآليةسورة املائدة-6
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َإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنَّصارى من آمن بالله واليـوم اآلخر وعمل ﴿: احلج ِ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْْ ِ ْ َ َ ََ ِْ ِ َِّ ِِ ِ َّ ََّ ََ َ َ ُ َّ َ َّ
َصالحا فال خوف عليهم وال هم يحزنون َُ ْ َْ ْْ ُْ َ ََ ِ َ َ ٌ َ َ ً ِ َ﴾)1(.

بقرة واملائدة، واختلفوا وقد وقف املفسرون، من علماء الرتاث، ويف العصر احلديث، أمام آيايت ال
:يف املقصود واملراد بالطوائف األربع

ُالذين آمنوا﴿ َ َ َ ِ َّ﴾
ُوالذين هادوا﴿ َ َ َِ َّ﴾

َالنَّصارىو﴿ َ﴾

َوالصابئين﴿ َِِ َّ﴾
ًمن آمن بالله واليـوم اآلخر وعمل صالحا﴿: ّذلك ألنه اتبع ذكر الطوائف بقولهو" َ ِْ َ َ ِ َ َ َ َِ ِ َ ْْ ِ ْ َ ََِّ ِ َ ،﴾

ح ذلك البد من ، ومن بقية الطوائف؟ وليص"آمنواالذين"ذا البدل مما سبقه من فكيف يصح ه
االجتهاد، والتأويل يف معاين هذه الطوائف، وقد كثرت األقوال يف ذلك، وتعددت وجهات النظر، 

.)2("ويف أكثرها تكلف واضح
يف " والصابئون"فع فيها جاءت بالر" الصابئني"ّوقد وقف املفسرون طويال، أمام آية املائدة، ألن 

.حني ما نسقت عليه منصوبا
وجاءوا بأقوال كثرية، " والصابئون"وقد أكثر املفسرون وأهل اإلعراب من الوجوه يف سبب رفع 

.ومتعددة وصلت حلد التصنع يف التخرجيات هلاته اآليات الكرمية، ومل يصلوا إىل املراد بالتحديد
" درة التنزيل"للكرماين، وكتاب " الربهان"ككتاب أما الكتب اليت عنيت باملتشابه اللفظي، 

البن الزبري الغرناطي، فقد تكلمت عن اآليات الثالث " مالك التأويل"للخطيب اإلسكايف، وكتاب 
ا لفظيا، وقد التفت مؤلفو هذه الكتب إىل احلكمة يف اختالف هذه اآليات  جمتمعة باعتبارها متشا

.)3(النصارى يف البقرة، وتأخريهم يف املائدةتقدمي"بتقدمي بعض الطوائف وتأخريها 

.17: ، اآليةسورة احلج-1
ات، دار عمار للنشر والتوزيع، طأمحد حسن فرحات، تأويل ثالث آي-2 .06: م، ص2000/هـ1420، 01ات متشا
.06: ، صاملصدر نفسه: ينظر-3
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هل يف اختالف هذه اآليات بتقدمي : قال للسائل أن يسأل فيقول) 420ت(قال اإلسكايف 
: يف آية ونصبها يف أخرى غرض يقتضي ذلك؟ فاجلواب أن يقال) الصابئني(الفرق وتأخريها، ورفع 

صة، مث أعادها يف موضع آخر من القرآن، آية على لفظة خمصو- تقدست أمساؤه–إذا أورد احلكيم 
وقد غري فيها لفظة عما كانت عليه يف األوىل فالبد من حكمة هناك تطلب، وإن أدركتموها فقد 

.)1("ظفرمت، وإن مل تدركوها فليس ألنه ال حكمة هناك، بل جهلتم
ة كتاب مساه" وابن مجاعة" " ه من املثاينكشف املعاين عن املتشاب: "الذي أفرد لآليات املتشا

غرضه بيان وتفسري األلفاظ املكررة يف عدة : "معلقا عن اآليتني يف سوريت البقرة وسورة احلج، يقول
مواضع، ولكنها بصور خمتلفة من التقدمي يف موضع، والتأخري يف آخر، أو غري ذلك مع احتفاظها 

يف " والصابئني النصارى: "البقرةيف سورة " والنصارى والصابئني: "بنفس معناها يف كل املواضع، ومثاله
ُإن الذين آمنوا والذين هادوا ﴿: يفسر قوله تعاىل) هـ538:ت(، بينما الزخمشري )2("سورة احلج َُ َ َ َِ َِّ ََّ َ َّ ِ

َوالنَّصارى والصابئين َ َِِ َّ َ ّإن الذين آمنوا  لسنتهم من غري مواطأة القلوب، وهم : "، بقوله)3(﴾...َ
ودوا، يقال)والذين هادوا(املنافقون  ود إذا دخل يف اليهودية، وهو هائد : ّوالذين  هاد يهود و

نصرانة مل : رجل نصران، وامرأة نصرانة، قال: يقال: ، وهو مجع نصران)والنصارى(واجلمع هود 
م نصروا املسيح، ...)4(حتنف ، وهو من صبأ إذا خرج من الدين، وهم )والصابئني(مسووا بذلك أل

ومايراد (ت597ـه)، والبن اجلوزي )5("اليهودية والنصرانية وعبدوا املالئكةقوم عدلوا عن دين
ّبالطوائف املذكورة الذين آمنوا والذين هادوا، والصابئني، والنصارى، وآية احلج زادت عليهما ،ّ

وس( .)6(عند ابن اجلوزي يف تفسريه) فالذين آمنوا(، والذين أشركوا، )وا
:سة أقوالفيهم مخ" إن الذين آمنوا"

، 01حممد مصطفى أيدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط: اإلسكايف، درة التنزيل وغرة التأويل، حتقيق-1
.250: ، ص01م، ج2001/هـ1422

.47: ت، ص.ط، د.عبد اجلواد خلف، د: ه من املثاين، حتقيق وتعليقابن مجاعة، كشف املعاين يف املتشاب-2
.62: ، اآليةسورة البقرة-3
.مل تدخل يف احلنفية ديانة إبراهيم عليه السالم: مل حتنف: نصرانة-4
.137: الزخمشري، الكشاف، ص-5
هـ، 1407، 04التفسري، املكتب اإلسالمي، طابن اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي، زاد املسري يف علم-6
.91: ، ص01ج
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م قوم كانوا مؤمنني بعيسى قبل أن يبعث حممد صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن عباس: أحدهما .أ
م الذين آمنوا مبوسى، وعملوا بشريعته إىل أن جاء عيسى، فآمنوا به وعملوا بشريعته إىل أن : والثاين أ

.وهذا قول السدي عن أشياخه-ّصلى اهللا عليه وسلم–جاء حممد 
م املنافقون، قاله سفيان الثوري: ثالثوال .أ

م الذين كانوا يطلبون اإلسالم، كقس بن ساعدة، وحبريا، وورقة بن نوفل، وسلمان: والرابع .أ
م املؤمنون من هذه األمة: والخامس .أ

:ثالثة أقوال أخرى وهي" البحر احمليط"وزاد أبو حيان يف 
م أصحاب سلمان الفارسي: السادس" .أ
م مؤمنو األمم اخلالية: سابعال .أ

م املؤمنون باهللا ومالئكته وكتبه ورسله من سائر األمم: الثامن )1("أ

من :"من قوله)2("هو ما ورد بعد ذلك يف اآلية" "الذين آمنوا: "ومكمن االختالف يف معىن
ّإن الذين آمنوا من آمن باهللا واليو:"ألن يصري املعىن"آمن باهللا واليوم اآلخر م اآلخر ومن كانوا مؤمنني؛ ّ

.)3("ال يقال من آمن منهم إال على التغاير بني االميانني

ُإن الذين آمنوا والذين هادوا﴿: تفسري لقوله تعاىل) هـ741:ت(ولإلمام الكليب  َ َ َِ َِّ ََّ َُ َ َّ ِ ﴾
ها أن ، وقيل معنا)4()ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه(قال ابن عباس نسختها : فيقول

هؤالء الطوائف من آمن منهم إميانا صحيحا فله أجره، فيكون يف حق املؤمنني الثبات إىل املوت، ويف 

يد النوين، أمحد النجويل : أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، حتقيق-1 عادل عبد املوجود، وعلي حممد معوض، زكريا عبد ا
.241: ، ص01م، ج1993/هـ1413، 01اجلمل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

.241: صاملرجع نفسه،-2
.09: املرجع نفسه، ص-3
.85: ، اآليةسورة آل عمران-4
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ا فيمن كان قبل بعث النيب صلى اهللا عليه  حق غريهم الدخول إىل اإلسالم، فال نسخ، وقيل إ
.)1(ّوسلم

َإن الذين آمنوا والذين﴿: جاء يف تفسري قوله تعاىل َ َِ َِّ َُّ َ َ َّ َهادوا والنَّصارى والصابئينِ َ َِِ َّ َ َ ُ َ...﴾)2( ،
حدثنا أيب حدثنا عمر بن أيب العدوى، حدثنا : قال ابن أيب حامت: "قوله) هـ774:ت(لإلمام ابن كثري 

.-رضي اهللا عنه–قال سلمان : سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال
م سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكر م وعباد ت من صال

، قال السدي "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر: فنزلت
ّإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل ): "هـ127:ت(

ّدث النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ ذكر اآلية نزلت يف أصحاب سلمان الفارسي بينما هو حي" صاحلا
كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك، ويشهدون أنك ستبعث نبيا، : أصحابه فأخربهم خربهم، فقال

... يا سلمان هم من أهل النار : "فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نيب اهللا صلى اهللا وسلم
كان إميان اليهود أنه من متسك بالتوراة، وسنة فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل اهللا هذه اآلية، ف

ّموسى عليه السالم، حىت جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من متسك بالتوراة، وأخذ بسنة موسى، 
فلم يدعها ومل يتبع عيسى كان هالكا، وإميان النصارى أن من متسك باإلجنيل منهم وشرائع كان 

ّحىت جاء حممد،مؤمنا مقبوال منه ّفمن مل يتبع حممدا صلى الله عليه وسلم ، منهم -المّعليه الس- ّ ّ ّ
.)3("ويدع ما كان عليه من سنة عيسى واإلجنيل كان هالكا

من : "ما ورد بعد ذلك يف اآلية قوله"، "الذين آمنوا"والشك يف أن االستشكال واقع يف معىن 
اهللا واليوم اآلخر، ومن كانوا إن الذين آمنوا من آمن ب: ّ، ألن يصري املعىن"آمن باهللا واليوم اآلخر

مما يبعد معظم تلك األقوال "، إال أنه )4("مؤمنني؛ ال يقال من آمن منهم إال على التغاير بني اإلميانني

.69: ، ص01الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتب العلمية، ج-1
.62: ، اآليةسورة البقرة-2
.102: ، ص01ط، ج.، د2006/هـ 1427ابن كثري، تفسري القرآن، دار الفكر، -3
.242: ، ص01، ج01ت، ط.الفقه، دار الكتب العلمية، دالزركشي، البحر احمليط يف أصول-4
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أصبحت يف أسلوب القرآن كله، ومل تأت هذه الصيغة ولو مرة " الذين آمنوا"عن الصواب أن صيغة 
.)1("ألقوال السابقة هروبا من اإلشكالواحدة على غري هذا املعىن، وإمنا جلأ أصحاب ا

ّعلى تلك األقوال، وبني فيها مكمن الضعف، موضحا على أن ) هـ728:ت(وقد رد ابن تيمية 
م أمة حممد' والذين آمنوا': أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فيقول"القول الصحيح هو  .أوال، املراد 

:أن فيهم أقواال" الذين آمنواإن : "وأما ما يذكره طائفة من املفسرين يف قوله
م هم الذين آمنوا بعيسى قبل أن يبعث حممد، قاله ابن عباس والثاين: أحدها م الذين : إ إ

: ّآمنوا مبوسى وعملوا بشريعته إىل أن جاء عيسى، فآمنوا به وعملوا بشريعته ملا أن جاء حممد، وقالوا
.هذا قول السدي عن أشياخه

م طالب الد: والثالث ين، كحبيب النجار، وقيس بن ساعدة، سلمان الفارسي وأيب ذر، إ
.وحبريا الراهب، آمنوا بالنيب قبل مبعثه، فمنهم من أدركه وتابعه، ومنهم من مل يدركه

م املنافقون: )2(واخلامس .إ
م الذين آمنوا باألنبياء املاض: والسادس .وال بكتابكني والكتب املتقدمة فال يؤمنون بكإ

الثعليب وأمثاله، ومل يسموا قائلها، وذكرها أبوالفرج بن اجلوزي إال السادس، : األقوال ذكرهافهذه 
م املنافقون عن الثوري، وهذه األقوال كلها مبتدعة، مل تقل الصحابة  ويسمى قائل األولني، وذكر أ

اس ال والتابعون هلم بإحسان شيئا منهم، وما نقل عن السدي غلط عليه، وما نقل عن ابن عب
نرى أن معظم هذه األقوال، إمنا هي اجتهادات خاصة ال يقوم دليل على "، وهلذا )3("يثبت

وهذه األقوال كلها مبتدعة مل يقل الصحابة : "يقول) هـ728:ت(، مما جعل ابن تيمية )4("صحتها
ل باطلة ، وبناء على قول شيخ اإلسالم ابن تيمية فأن هذه األقوا"والتابعون هلم بإحسان شيئا منها

ات آيات الصابئني، ص-1 .09: أمحد حسن فرحات، تأويل ثالث آيات متشا
ات آيات الصابئني(يبدو أن القول الرابع قد سقط من األصل -2 ، أمحد حسن )هذه العبارة نقال عن تأويل ثالثة آيات متشا

.10: فرحات، ص
نصيحة أهل اإلميان يف : "ة، تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، الرد على املنطقيني، واملسمى أيضاابن تيمي-3

حممد طلحة بالل مينار، مؤسسة الريان للطباع : عبد الصمد شرف الدين املكتيب، راجعه وحققه: ، حققه"الرد على منطق اليونان
.451–449: ، ص01، مج01والنشر،  ط

ات، ص-4 .11: أمحد حسن فرحات، تأويل ثالث آيات متشا
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املنافقون الذين آمنوا " : الذين آمنوا"فال يصح ما نسب إىل سفيان الثوري رمحه اهللا من أن املراد بـ "
.)1("مل يعرض لتفسري هذه الكلمة أصال-املطبوع-ظاهرا، ومما يؤكد ذلك أن تفسري سفيان الثوري 

يفيد أن ما ذكر يف أما النص املنقول عن أيب حامت يف تفسريه، وعن السدي وعن أشياخه، 
كما جاء يف تلك الروايات الضعيفة، اليت قاهلا عنها " الذين آمنوا"األقوال كلها ليس تفسريا لصيغة 

: ، يقول ابن تيمية)2("ورواية السدي غلط عليه" "ما روي عن ابن عباس ال يثبت"شيخ اإلسالم 
حممد صلى اهللا عليه وسلم ّوهي أقوال باطلة، فإن من كان متمسكا بشريعة عيسى قبل أن يبعث"

من غري تبديل فهم النصارى الذين أثىن اهللا عليهم، وكذلك من متسك بشريعة موسى قبل النسخ 
.)3("والتبديل فهم اليهود الذين أثىن اهللا عليهم

م الذين كانوا يطلبون اإلسالم كورقة بن نوفل وسلمان وغريمها، يقول فيهم  أما رابعا وقوهلم أ
... كان على دين املسيح، وكذلك حبريا الراهب وغريه" كحبيب النجار: وطالب الدين": ابن تيمية

.)4("وكل من تقدم من األنبياء وأمتهم يؤمنون مبحمد، فليس هذا من خصائص هذا النفر القليل

ََُالذين آمنوا﴿: ومن خالل ما قدمنا من شروحات لشيخ اإلسالم على أن املراد بقوله تعاىل َ ِ َّ ﴾
ُوالذين هادوا﴿: ة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقوله تعاىلهم أم َ َ ِ َّ هذه الصيغة يف استعمال "﴾َ

ا من صيغة  " الذين هادوا"، حيث تذكر صيغة "الذين آمنوا"القرآن الكرمي قريبة يف داللتها وإحياءا
كما تذكر اليهود بتوبتهم من عبادة العجل ليكون ذلك حافزا هلم لفعل اخلريات واجتناب الشر، 

م الذي هو أصل كل عمل وأساس كل تشريع" الذين آمنوا"صيغة  .)5("املسلمني بإميا
:ينقل لنا الراغب األصفهاين أقواال يف سبب هذه التسمية" والنصارى"

كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى بن مرمي للحواريني من أنصاري إىل : "قيل مسوا بذلك لقوله
".أنصار اهللاهللا، قال احلواريون حنن

ات،-1 .11: صأمحد حسن فرحات،تأويل آيات متشا
.12: ، صاملصدر نفسه-2
.68: ، ص14م، ج2005/هـ1426، 03دار الوفاء، ط: أنور الباز، عامر اجلزار، الناشر: ابن تيمية، الفتاوى، حتقيق-3
.451: ى املنطقيني، صابن تيمية، الرد عل-4
ات، ص-5 .19: أمحد حسن فرحات، تأويل ثالث آيات متشا
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وقالت : "نصارى، قال: فيقال نصراين ومجعه" نصران"وقيل مسوا بذلك انتسابا إىل قرية يقال هلا 
.)2(...")1(اليهود ليست النصارى

ترد يف معرض الذم مقرونة مع " كلمة النصارى: "والناظر للقرآن الكرمي واملتتبع له يالحظ أن
، )3(معظم اآليات، دليل على اشرتاكهما يف املواقف املذمومةاليهود، وأن اليهود والنصارى يقرتنان يف

.)4("وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه"
:الصابئون

م معىنمن الكثري  يف تفسريه، ) هـ774:ت(الصابئون، قال ابن كثري : املفسرين ذكروا يف مدونا
:فقد اختلف فيهم" الصابئون"وأما 

وس واليهود : عن ليث بن أيب سليم عن جماهد، قالفقال سفيان الثوري، الصابئون، قوم بن ا
.والنصارى، ليس هلم دين، وكذا رواه ابن أيب جنيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبري حنو ذلك

" الصابئون"اء جابر بن زيد، والضحاك، ثوقال أبو العالية والربيع بن أنس، والسدي، وأبو الشع
.تاب يقرأون الزبورفرقة من أهل الك

كنا عند احلكم بن عتيبة، فحدثه رجل من أهل البصرة عن احلسن : وقال هشيم عن مطرف
وس فقال احلكم، أمل أخربكم بذلك؟: أنه كان يقول يف الصابئني م كا إ

: وقال عبد الرمحن بن مهدي، عن معاوية بن عبد الكرمي، مسعت احلسن ذكر الصابئني فقال
.املالئكةهم قوم يعبدون

املالئكة، ويقرأون الزبور، ويصلون إىل : بلغين أن الصابئني قوم يعبدون: وقال أبو جعفر الرازي
.القبلة، وكذا قال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة

.113: ، اآليةسورة البقرة-1
حممد سيد كيالين، دار املعرفة : الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق وضبط-2

.495: بريوت، لبنان، ص
ات، صأمحد حس: ينظر-3 .21: ن فرحات، تأويل ثالث آيات متشا
.18: ، اآليةسورة املائدة-4
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حدثنا يونس بن عبد األعلى، أخربنا ابن وهب، أخربين ابن أيب الزناد، عن : وقال ابن أيب حامت
ّمما يلي العراق، وهم يؤمنون بالنبيني كلهم، ويصومون من كل سنة ثالثني قوم" الصابئون: "أبيه قال ّ

.يوما، ويصلون إىل اليمن كل يوم مخس صلوات
ا، : وسئل وهب بن منبه عن الصابئني، فقال الذي يعرف اهللا وحده، وليست له شريعة يعمل 

.ومل حيدث كفرا
أهل دين من األديان، كانوا جبزيرة : ابئونالص: وقال عبد اهللا بن وهب، قال عبد الرمحن بن زيد

ومل : ال إله إال اهللا، وليس هلم عمل أو كتاب وال نيب إال قول ال إله إال اهللا، قال: املوصل يقولون
هؤالء : يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان املشركون، يقولون للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه

م، يعين يف ق م  ول ال إله إال اهللا مث يقول ابن كثري، وقال بعض العلماء، الصابئون الصابئون، يشبهو
.)1("الذي مل تبلغهم دعوة نيب واهللا أعلم

ومنهم دون -وعالّجل-هذا ما ورده ابن كثري يف معىن الصابئني، فمنهم الذين يوحدون اهللا 
، كما نقل ذلك عن الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور: وأما من قال من السلف"ذلك 

أيب العالية، والضحاك والسدي، وجابر بن زيد والربيع بن أنس، فهؤالء أرادوا من دخل يف دين أهل 
ّهم صنف من النصارى، وهم السائحون احمللقة أوساط رؤوسهم : الكتاب منهم، وكذلك من قال

.فهؤالء عرفوا منهم من دخل يف أهل الكتاب
م يعبدون املالئك: ومن قال هم قوم يعبدون املالئكة، وعن : قال- كما يروي عن احلسن–ة إ

بلغين أن الصابئني قوم يعبدون املالئكة ويقرأون الزبور، ويصلون، فهذا أيضا : أيب جعفر الرازي قال
صحيح، وهم صنف منهم، وهؤالء كثري من الصابئني يعبدون الروحانيات العلوية، لكن هؤالء من 

احلنفاء، وكذلك اختالف الفقهاء يف الصابئني هل هم من أهل الكتاب أم املشركني منهم، ليسوا من 
.)2("ال؟

م صنفان :والذي عليه احملققون أ

.149–148: ، ص01ابن كثري، تفسري القرآن، ج-1
.457–456: ابن تيمية، الرد على املنطقيني، ص-2
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الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم يؤمنون بالنبيني كلهم، ويصومون من كل : وقال أبو الزناد"
بئة الذين أدركهم اإلسالم سنة ثالثني يوما، ويصلون إىل الشمس كل يوم مخس صلوات، فهؤالء الصا

م ليسوا من أهل الكتاب، بل مشركون يعبدون -كانوا بأرض حران– والذين خربوهم عرفوا أ
الكواكب، وال حيل أكل ذبائحهم وال نكاح نسائهم، وإن أظهروا اإلميان بالنبيني، فهو من جنس 

.)1("إميان الفالسفة بالنبيني والفالسفة الصابئون هم من هؤالء
وأما الصابئون احلنفاء : "الطائفة الثانية قائال) هـ728: ت(ذكر لنا شيخ اإلسالم ابن تيمية مث ي

مبنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة واإلجنيل قبل النسخ والتبديل من اليهود -يف الصابئني–فهم 
.)2("والنصارى، وهؤالء،ممن محدهم اهللا وأثىن عليهم

أن ترتيب ذكر : "خيالف متاما علماء الرتاث فيقول) هـ420: ت" (اخلطيب اإلسكايف"وما يراه 
ّإن الذين آمنوا بكتب اهللا : "ّالفرق يف سورة البقرة جاء موافقا لرتتيب تنزيل اهللا لكتبه، ألن املعىن عنده

املتقدمة، مثل صحف إبراهيم، والذين آمنوا مبا نطقت به التوراة، وهم اليهود والذين آمنوا مبا أتى به 
عليه - فصحف إبراهيم–جنيل، وهم النصارى، فهذا ترتيب على حسب ما ترتب تنزيل اهللا كتبه اإل

فرتبهم عز وجل، يف هذه اآلية على ما رتبهم -عليه السالم–السالم، قبل  التوراة املنزلة على موسى 
من ملة إىل وهم الذين ال يثبتون على دين وينتقلون" الصابئني"عليه يف بعثة الرسالة، مث أتى بذكر 

.)3("ملة
كالم خمالف ملا قاله ) تفسري املنار(، يف كتابه )هـ1354: ت" (حممد رشيد رضا"ولـ

مبنزلة االستثناء من حكم اآلية السابقة، وإمنا ورد على " ّإن الذين آمنوا: "، حيث يقول"اإلسكايف"
دي نيب سابق وانتسب إىل  شريعة مساوية ماضية، ّهذا األسلوب البديع متضمنا جلميع من متسك 

مل يصبهم إال جلرمية قد –ّليدل على أن اجلزاء السابق، وإن حكي على أنه من خطأ اليهود خاصة 
...".تشمل الشعوب عامة، وهي الفسوق عن أوامر اهللا وانتهاك حرماته

َيس َل﴿: فاآلية بيان لسنة اهللا تعاىل يف معاملة األمم تقدمت أو تأخرت، فقوله تعاىل: مث يقول ْ
ِبأمانيكم وال أماني أهل الكتاب من يـعمل سوءا يجز به وال يجد له من دون  ُ ْ ِْ ُ ْ ََ ْ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ََ ََ َ َِ ِِ َِ ْ ً ْ ِ ْ َ َِ ْ ِّ ْ ُ ِّ ََالله وليا وال َ َِ َِّ

.457–456: ابن تيمية، الرد على املنطقيني، ص-1
.457–456: ابن تيمية، الرد على املنطقيني، ص-2
.21: اإلسكايف، درة التنزيل، ص-3
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ًنصيرا ِ ْومن يـعمل من الصالحات من ذكر أو أنـثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون ال،َ ُ ََ ُْ َُّ َْ َ ٌ ُ َ َِ َِ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْ َ ٍْ َ َ ِ ْ ََجنَّة وال ْ َ َ
ًيظلمون نقيرا  َِ َ ُ َْ : على قوله... ، فظهر بذلك أنه ال إشكال يف محل من آمن باهللا واليوم اآلخر)1(﴾ُ

ّألن الكالم يف -صلى اهللا عليه وسلم–ال إشكال يف عدم اشرتاط اإلميان بالنيب " إن الذين آمنوا"
خبصوصها، الظانة، أن فوزها يف اآلخرة كائن معاملة اهللا تعاىل لكل الفرق أو األمم املؤمنة بنيب ووحي 

ا مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو صابئة مثال، فاهللا يقول  إن الفوز ال يكون : ال حمالة، أل
باجلنسيات الدينية، وإمنا يكون بإميان صحيح له سلطان على النفس، وعمل يصلح به حال 

.)2("الناس
ائدة والبقرة، واملائدة اليت قدم فيها ذكر طائفة أما احلكمة من ترتيب الفرق يف آييت امل

خالفا لسورة البقرة، حيث قدم " الصابئون"على طائفة النصارى، وكلمة الصابئني بالرفع .. الصابئني"
، أجاب عنها علماء الرتاث )3(بالنصب متوافقة مع ما نسقت عليه" الصابئني"على " النصارى"فيها 

للسائل : "إىل احلكمة من هذا االختالف بقوله" اإلسكايف"أشار وحبثوا يف مكمن االختالف، فقد 
يف آية ونصبها يف " الصابئني"هل يف اختالف هذه اآليات بتقدمي الفرق وتأخريها، ورفع : أن يسأل

آية على لفظة - تقدست أمساؤه–إذا أورد احلكيم : أخرى غرض يقتضي ذلك؟ فاجلواب أن يقال
ّر من القرآن، وقد غري فيها لفظة عما كانت عليه يف األوىل، فالبد خمصوصة، مث أعادها يف موضع آخ

من حكمة هناك تطلب، فإذا أدركتموها فقد ظفرمت، وإن مل تدركوها فليس ألنه ال حكمة هناك بل 
، )4("جهلتم

سبق وأن أشرنا إليها، ولكن ذكرناها هنا من باب الفائدة، فما ) 420ت"(اإلسكايف"وإجابة 
، ويف ذلك )5("األزمنة لفظا وعلى حسب تنزل الكتب حقيقة"من حكمة يف ترتيب يراه اإلسكايف

فرتتيبهم يف سورة املائدة، وتقدمي الصابئني على النصارى، ورفعه هنا ونصبه هناك، ترتيب : "يقول
ّثان، فاألول على ترتيب الكتب، والثاين على ترتيب األزمنة، ألن الصابئني وإن كانوا متأخرين على 

.124: ، اآليةسورة النساء-1
باختصار236-233: ص01ط، ج.، د1990حممد رشيد رضا، تفسري املنار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، -2
ات آيات الصابئني، ص: ينظر-3 .46: أمحد حسن فرحات، تأويل ثالث متشا
.20: نزيل، صاإلسكايف، درة الت-4
ات، ص-5 .47: أمحد حسن فرحات، تأويل ثالث متشا
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م متقدمون الن م ال كتاب هلم، فإ م كانوا قبل عيسى مكانهصارى أل م قبلهم، أل عليه –بكو
إن الذين آمنوا : ونوى به التأخري عن مكانة، كأنه قال بعدما  أتى خبرب" الصابئون"فرفع -السالم

والصابئون والذين هادوا، من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون، 
جيوز عنده وال عند البصريني، وكثري من الكوفيني، أن الهذا حاهلم أيضا، وهذا مذهب سيبويه، ألنه 

زيدا وعمرو قائمان، والفراء جييز هذا على شريطة أن يكون االسم األول املنصوب بأن ال إعراب فيه 
.)1("ّإن هذا وزيد قائمان، وهذه من كبار املسائل ذوات الشعب: حنو

يف تعرضه للخالف القدمي بني البصريني والكوفيني يف هذه املسألة " اإلسكايف"مث يسرتسل 
واخلالف بني البصريني والكوفيني يف أن هلا عملني النصب والرفع على مذهب البصريني، : "فيقول

ّوأن هلا عمال واحدا عند الكوفيني وهو النصب، إال أن املذهب الصحيح ما ذهب إليه سيبويه وه ذه ّ
ا التأخري على مذهب سيبويه، وإمنا قدم يف اللفظ "الصابئون"اآلية تدل عليه، ألنه قدم فيها  ، والنية 

فلذا فعل ذلك -عليهم السالم–وأخر يف النية، ألن التقدم احلقيقي، التقدم بكتبه املنزلة على األنبياء 
.يف اآلية األوىل، وكان ههنا تقدم آخر بتقدمي الزمان

قبل، مث أقيمت يف يتم على ما أخر عنه يف اآلية الرى، قدم فيها هذا االست آية أخوملا جاء
لفظة أمارة تدل على تأخره عن مكانه، كان ذلك دليال على هذا الرتتيب ترتيب باألزمنة، وإن النية 

.)2("التأخري والرتتيب بالكتب املنزلة
لتفاتة حول التقدمي والتأخري، وعلى كان له الفضل يف هذه اال-من أن اإلسكايف–وعلى الرغم 

ّأنه ترتيب باألزمنة لفظا وترتيب بالكتب املنزلة نية وحقيقة، كما هو الرتتيب يف آية البقرة، إال أن 
صاحب الربهان "ّاإلسكايف مل يرد اخلوض يف اإلشكاالت النامجة عن التقدمي والتأخري، غري أن 

هذا فما فائدة–فإن قلت : "من هذا الرتتيب فيقولّ، بني لنا احلكمة"الكاشف عن إعجاز القرآن
ُية على أن الصابئني يتاب عليهم إن صح منهم اإلميان والعمل فائدته التنب: قلت-التقدمي؟

.22–21: اإلسكايف، درة التنزيل، ص-1
.22–21: ، صاملصدر نفسه-2
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ّالصاحل،فما الظن بغريهم؟ وذلك أن الصابئني أبني هؤالء املعدودين ضالال وأشدهم غيا، وما مسوا  ّ
م صبئوا عن األديان ك .)1(..."لها، أي خرجوا صابئني إال أ

علل كثري من املفسرين واملعربني وجه الرتتيب يف آية املائدة، وذلك "ومبثل هذا التخريج والتأويل 
ا مقدمة من تأخري" الصابئون"بناء على إعراب  .)2("الذي ذهب إليه سيبويه، وأ

وريت البقرة واملائدة فقد علل سبب الرتتيب الوارد يف س) هـ708: ت(أما ابن الزبري الغرناطي 
مث قدم ذكر الصابئني يف سورة املائدة، وزيادة بيان للغرض املذكور يف أنه ال ترتيب يف الغاية : "بقوله

األخراوية إال بنظر آخر ال حبسب الدنياوي واالشرتاك فيما قبل املوافاة، بل املستجيب املؤمن من 
األعمال، فأوضح تقدمي ذكر الصابئني يف الكل خملص، واملكذب متورط، مث مراتب اجلزاء حبسب 

ال وجه هلذا مبكانة املؤمنني : مل يقدم ذكرهم على الكل؟ قلت: سورة املائدة ما ذكرناه، فإن قلت
ّفهال قدموا على يهود؟ قلت: ّوشرفهم، فإن قلت قد كانت يهود أوىل الناس بأن يكونوا يف رعيل : ّ

م، ولعظيم ما جرى على من املستجيبني، ومعهم جرى الكالم قبل هذا  بغيا عليهم، وبيانا ملرتكبا
من مل يؤمن منهم، وترددت فيهم عدة آيات، وذلك مما يوجب تقدمي ذكرهم على من عدا املؤمنني، 

النصارى أقرب إىل الصابئني من حيث التثليث وسوء نظرهم، يف : فالنصارى مثلهم؟ قلت: فإن قلت
م مل جير هلم فيما تقدم هذه اآلية، خبالف يهود، فبان من هذه اجلهة رذكّذلك وتصورهم، مث إ

.)3("تقدمي يهود عليهم، وإن كان يهود شر الطائفتني
إنه إمنا ورد : "بالرفع فيقول"الصابئون"ولتأكيد املعىن أيضا للمرة الثانية علل سبب جمي كلمة 

تفقوا يف املوافاة على اإلميان، مرفوعا تنبيها على الغرض املذكور، وتأكيدا للتسوية يف احلكم، وإذا ا
ّفنبه التقدمي، على هذا كما تقدم، وزاد القطع على الرفع تأكيدا، ألن قطع اللفظ عن اجلريان على ما  ّ

مقدم من تأخري، وكأنه ملا ذكر حكم -رمحه اهللا–قبله حمرك للفظ توجيهه، وهو عند سيبويه 
بني الكل يف احلكم األخراوي، وهو على هذا ال فرق: والصابئون كذلك، أي: املذكورين سواهم قيل

، الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن، )هـ651: ت(ابن الزملكاين كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكرمي بن الزملكاين - 1
.232: م، ص1974،هـ1394، 01ديثي وأمحد مطلوب، مطبعة العاين، بغداد، طخدجية احل: حتقيق

ات، آيات الصابئني، ص-2 .49: أمحد حسن فرحات، تأويل ثالث آيات متشا
ابن الزبري الغرناطي أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي العاصمي الغرناطي، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف -3
: ، ص01م، ج2007،هـ1428، 03سعيد الفالح، دار الغرب اإلسالمي، ط: وجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل، حتقيقت

220.





136

التقدير أوضح شيء فيما ذكر، وأما على طريقة الفراء، ومن قال بقوله من محله على املوضع ففيه 
معىن، ازالتقدمي، وأن التحريك القطعي يف اللفظ وإن مل يكن مقطوعا يف املعىن ال يكون إال إلحر

.)1("وليس إال ما تقدم
: حيث يقول) هـ606:ت(أويل لآلية الكرمية نستند لرأي اإلمام الرازي وكحل لإلشكال وت

ّإن الذين آمنوا قبل مبعث حممد والذين كانوا على الدين الباطل الذي لليهود، : فكأنه تعاىل قال"
والذين كانوا على الدين الباطل الذي للنصارى كل من آمن منهم بعد مبعث حممد عليه الصالة 

م، وثانيها أنه تعاىل ذكر يف أول هذه والسالم، باهللا وا ليوم اآلخر، ومبحمد فلهم أجرهم عند ر
ُإن الذين آمنوا﴿: السورة طريقة املنافقني، مث طريقة اليهود، فاملراد من قوله تعاىل َ َ َ ِ َّ َّ ﴾ هم الذين ِ

ني، فكأنه تعاىل يؤمنون باللسان دون القلب وهم املنافقون، فذكر املنافقني مث اليهود والنصارى والصابئ
هؤالء املبطلون كل من أتى منهم باإلميان احلقيقي صار من املؤمنني عند اهللا، وهو قول سفيان : قال

هم املؤمنون حملمد صلى اهللا عليه وسلم يف احلقيقة " إن الذين آمنوا: "الثوري، وثالثها املراد من قوله
ِمن آمن ب﴿: وهو عائد إىل املاضي، مث قوله تعاىل َ َ ََ ﴾ تقتضي املستقبل، فاملراد الذين آمنوا يف َِّاللهْ

: ، أما يف قوله تعاىل)2("املاضي وثبتوا على ذلك، واستمروا عليه يف املستقبل وهو قول املتكلمني
ُوالذين هادوا﴿ َ َ َِ فقد اختلفوا يف : "فيقول" هادوا"﴾، فالرازي يرتكز عل مصدر االشتقاق لكلمة َّ

َإنا هدنا إليك﴿:إمنا مسوا به حني تابوا من عبادة العجل و قالوااشتقاقه على وجوه، أحدها َِْ َِ ْ ُ َّ﴾)3( ،
م نسبوا إىل يهوذا أكرب ولد يعقوب، وإمنا : ثانيهاوأي تبنا ورجعنا، وهو عن ابن عباس،  مسوا به أل

حروفها، قالت العرب بالدال للتعريب، فإن العرب إذا نقلوا أمساء من العجمية إىل لغتهم غريوا بعض
م يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة: وثالثها .)4("قال أبو عمرو بن العالء، مسوا ذلك أل

فاإلمام الرازي، يرى أن اشتقاق هذا االسم له وجوه أحدها، أن القرية " النصارى"وأما مصطلح 
ن عباس وقتادة وابن اب"ناصرة فنسبوا إليها، وهو قول : اليت كان ينزهلا عيسى عليه السالم، تسمى

.221:، ص01ابن الزبري الغرناطي، مالك التأويل، ج-1
مفاتيح (الكبري الرازي فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسني بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، التفسري-2

.102: ت، ص.ط، د.عماد زكي البارودي، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، د: ، حتقيق)الغيب
.156: ، اآليةسورة األعراف-3
.102: الرازي، التفسري الكبري، ص-4
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ّلتناصرهم مع بعضهم البعض، وثالثة األثايف يرى اإلمام الرازي، ألن عيسى عليه : ، ثانيا"جريج
.)1(....السالم قال للحواريني من أنصاري إىل اهللا

: ،  فالصابئة عند الرازي يلخصها يف عدة مسائل، ومنها املسألة الثالثة وهي"والصابئني"وكلمة 
م قوم يعبدون الكواكبوهو األقرب " م وثنيون، وقد )2("أ م يعبدون النار، وأ ، بعدما تكلم على أ

.أشرنا إىل هذا سابقا
: فقد ذكر يف كتابه التحرير والتنوير مناسبتها ملا قبلها وما بعدها فقال: أما الطاهر بن عاشور

ُإن الذين آمنوا﴿: توسطت هذه اآلية" َ َ َ ِ َّ َّ إسرائيل مبا أنعم اهللا عليهم، ومبا بني آيات ذكر بين ﴾ِ
قابلوا به تلك النعم من الكفران، وقلة االكرتاث، فجاءت معرتضة بينها ملناسبة يدركها كل بليغ، وهي 
ما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم اهللا تعاىل عليهم، وملا كان االحناء عليهم بذلك من شأنه أن 

م اىل، مل يرتك  اهللا تعاىل عادته مع يفزعهم إىل طلب اخلالص من غضب اهللا تع خلقه من الرمحة 
ّاهلم فبني هلم يف هذه اآلية أن باب الله مفتوح هلم وأن اللجأ إليه أمر هني عليهم وإرادة صالح ح ّّ ّ

.)3(..."وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصاحلات
َّإن﴿: وبناء على ما تقدم من شروحات لعلماء الرتاث أن املراد باآلية ُالذين آمنواِ َ َ َ ِ ﴾ وهم َّ

حممد عليه الصالة والسالم وال خوف عليهم وال هم حيزنون، والذين آمنوا من اليهود والصابئني 
ألهل : "والنصارى، أي دخلوا يف اإلسالم، فال خوف عليهم وال هم حيزنون، ففي اآلية إغراء

، للعمل -عليه الصالة والسالم–الطوائف الثالث بالدخول يف اإلسالم واالستجابة لدعوة الرسول 
.)4("بشريعته، وإشعار هلم بأن ما هم عليه من دين وشريعة مل يعد مقبوال بعد أن جاء اإلسالم

أما بني آييت البقرة واملائدة، فآية البقرة جاءت تتحدث عن الفرق الثالث اليت كانت قبل بعثة 
من شأن أهل الطوائف قبل اإلسالم، كما النيب عليه الصالة والسالم، فهي من باب اإلخبار مبن كان

ا يف أهل الطوائف الثالث بعد جميء  هو احلال يف أسباب نزول آية البقرة، وأما آية املائدة فإ

.102: الرازي، التفسري الكبري، ص: ينظر-1
.102: ، صاملصدر نفسه-2
.531: ، ص01ج) ط.د(-)ت.د(ور، التحرير والتنوير من التفسري، نشر الدار التونسية،حممد الطاهر بن عاش-3
ات، آيات الصابئني، ص-4 .58: أمحد حسن فرحات تأويل ثالث آيات متشا
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وفهم مقاصده ال يتيسران إال مبعرفة اللسان العريب الذي نزل به "فمعرفة اخلطاب القرآين . )1(اإلسالم
تواصل وختمني ملا يتصوره املتكلم وحيس به، فهي وعاء حاصل ّالقرآن الكرمي، ألن اللغة هي وسيلة 

ذه اللغة،  ذه اللغة من املخاطب إىل املتلقي مهما كان مصدر املتلقي  لألفكار واملعاين اليت تنتقل 
، فعلماء الرتاث فهموا )2("ويتساوى يف هذه اللغة اخلطاب اإلهلي، واخلطاب عن طريق احلس والعقل

كما أسلفنا –هو تتابع املفردات واجلمل والرتاكيب القرآنية املرتابطة ألداء املعىن أن السياق القرآين
وبآلية السياق تفهم مقصود اآلية الكرمية، وذلك لن يتأتى إال مبعرفتنا للسان العريب الذي نزل -القول

لينا هو إقرب ألوهذا واضح وجلي، و اًستشكاالاية فيها آلن األيه هو إوالذي منيل به القرآن الكرمي
.ن اهللا تعاىل حينما ذكر املؤمنني ذكر بعدهم اليهود والنصارىأ

فضل ا مثل املؤمنني الذين أمنوا يب وبرسويل عليهم أيها اليهود و النصارى كونويقول هلم، أأنه وك
هادوا منوا و الذين أوهلا علماء الرتاث الذين تكون على النحو التايل مثلما أالصالة والسالم، واآلية

..فال خوف عليهم وال هم حيزنون......  والنصارى 

ات، آيات الصابئني، ص: ينظر-1 .58: أمحد حسن فرحات تأويل ثالث آيات متشا
.21:، ص2010ط، .فقه اخلطاب القرآين، ديوان املطبوعات اجلامعية، دعرايب أمحد، أثر التخرجيات الداللية يف-2
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واستجالء مقاصده وفهوماته اهلادية للبشر مجيعهم، -جل وعال–ّإن البحث يف كتاب اهللا 
التأمل والتدبر يف داللة ألفاظه لتحديد بغية ومقصدية صاحب هذا اخلطاب، فهو كتاب اهللا يتطلب

سبحانه الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، جاء ليقوم سلوكيات البشر ويوحد 
م احلياتية يف الدنيا واآلخرة، وللوصول إىل مكنونات اخلطاب ومقصديته كان البد على  تصورا

ّرسني من فقهاء وعلماء أال حييدوا عن معانيه احلقيقية، أو خيالفوا ملا جاء به كتاب اهللا جل وعال، الدا
من عقيدة صحيحة، ومن مسوق فكر ودماثة أخالق، والبحث املرغوب فيه هو الذي يوصلنا إىل 

كيب املقصدية والغاية الشريفة، وكل ذلك البد أن يكون مرتبطا بالبحث عن داللة اللفظة والرت
انطالقا منها نصل إىل اهلدف املرجتى، وهذا التمحيص والتأمل يف اخلطاب القرآين قد ...والسياق

ُيفضي إىل التعدد يف داللته على املعىن، واألمر منوط بالكالم ظاهره وباطنه، فقد يسمع اللفظ أو 
ُيقرأ فيفهم من القارئ حبسب الوضع اللغوي، فإذا تأمل فيه وتدبر يف فهم معا نيه اخلفية اليت قد ُ

م املتعددة، وجدنا  خيتلف فيها الباحثون والعلماء حسب رؤاهم اليت تستند إىل مذاهبهم وفهوما
وهذا كله يتطلب جهدا مستدميا وحبثا مضنيا للوصول إىل املعىن املطلوب ...للفظة عدة معاين متباينة

.واملقصدية اهلادفة
حكام المقصدية  في األ: "ة معانيه حتت مفهومهذا ما حناول يف هذا الفصل تقدميه ودراس

وبسط كل الرؤى املختلفة لعلماء الرتاث، مع تأويل "  لغويةالشرعية وعالقتها بالمصطلحات ال
.وحل اإلشكال يف النص ذاته

وسنته الطاهرة، ليجد بعض - وعالّجل–فإن املتمعن يف نصوص األحكام من كتاب اهللا 
وقد يكون هناك لقاء «: جاء مقيدا، وبعضها جاء عاما واآلخر خاصااألحكام جاء مطلقا، وبعضها 

بني النصني يف سبب احلكم، أو يف احلكم نفسه، أو يف كليهما، لذا كان البد من وجود قواعد 
.)1(»وتبني مدى تأثري أحدمها على اآلخر... وضوابط توضح العالقة بني املطلق واملقيد

يف العام واخلاص : عد األصولية اليت اختلف العلماء فيهاأهم القوارسالةوسأناقش يف هذه ال
مل واملفصل  مشفوعة هذه املصطلحات بشواهد من ) البيان...ّاملبني(واملطلق واملقيد واملفسر وا

م، 1972/هـ1392، 01ر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء مؤسسة الرسالة، طثمصطفى سعيد اخلن، أ-1
.246: ص
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كتاب اهللا جل وعال وبسط الرؤى املختلفة واملتعددة، مع حل وتأويل اآليات املستشكلة، ونبدأ 
.العام: مبصطلح
 

لعام من أهم البحوث اليت أوىل هلا علماء أصول الفقه اإلسالمي كل االهتمام، من حيث يعد ا
، كلها أسباب ...املعىن والداللة ملصطلح العام، فحددوا مفهومه، وما تفرع عنه من نظرية ختصيصه

مفصلية أدت إىل اإلسهاب يف تقدميه والتبحر فيه، مع ذكر األسباب الرئيسة اليت أدت إىل هذه 
ستفاضة؛ فمنهج القرآن الكرمي يف تشريعاته لألحكام إمنا جاء على حنو مشويل وعام على الغالب، اال

والسنة املطهرة هي اليت فصلت وبينت ووضحت، وهلذا جند أن جل النصوص التشريعية العامة قد 
، )1(»مثل العالئق اليت تؤسس للقرابات يف نظام األسرة«خصصت، وأخرى مل ختصص، وذلك كله 

ْحرمت عليكم أمهاتكم وبـناتكم﴿: قوله تعاىلك ْ ُْ ُ َّ ُُ َُ ََ َ َُ َ ُ َْ ْ ّفعلة احلكم التشريعي فيها عامة ال «، )2(﴾ِّ
حتتمل التخصيص وقائمة أبدا، كما يف الربا جبميع أنواعه، وكما يف الغرر، فأحكام االقتصاد عامة ال 

تة، فال يعرتيها التخصيص بداهة، وإال حيتمل التخصيص، أما النصوص العامة، اليت تقرر سننا إهلية ثاب
.)3(»ملا كانت سننا ثابتة واقعية

ِكل نـفس ذائقة الموت﴿: كقوله تعاىل ِْ َ ْ ُ َ َُ ٍ ْ َ مشول «: ، وعليه، فالعام من حيث اللغة هو)4(﴾ُّ
م: "أمر ملتعدد، سواء كان األمر لفظا أم غريه، ومنه قوهلم ، فهو )5(»"عمهم اخلري إذا مشلهم وأحاط 

َّإن ﴿: قوله تعاىل: ، أي هو اللفظ الذي يدل على اثنني فأكثر، مثال ذلك"ا عم شيئني فصاعدام" ِ

م، 2008/هـ1429، 03سة الرسالة، طفتحي الدريين، املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، مؤس-1
. 276-275: ص

.23: سورة النساء، اآلية-2
.276-275: فتحي الدريين، املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، ص-3
.185: ، اآليةسورة آل عمران-4
، 08أيب مصعب حممد البدري، ط: ة، حتقيقالشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، مؤسسة الكتب الثقافي-5

، 01الوجيز يف أصول الفقه، عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط: وينظر. 197: م، ص2007/هـ1428
.241: م، ص2011/هـ1432
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ٍاألبـرار لفي نعيم َِ َِ َ َ َْ ، وهو الشامل، )2(، فكلمة األبرار، لفظ يدل على أكثر من اثنني فهو عام)1(﴾ْ
.)3(»فيقال خري عام، وخصب عام، ومطر عام«واملشتق من العموم 

لفظ يستغرق مجيع ما يصلح له، بوضع واحد دفعة واحدة «: صطالح فهوأما من حيث اال
، )5(كما قال عبد الكرمي الدريين-، فسواء دل عليها بالوضع اللغوي أم بالقرينة)4(»من غري حصر

َقد أفـلح ﴿: ، يف قوله تعاىل"لفظ املؤمنون مثال"وكتحليل للتعريف االصطالحي يفسر معىن  َ ْ َ ْ َ
َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ وضع ملعىن واحد، هو من صيغ العموم؛ ألنه مجع حملى بالالم االستغراقية، "، )6(﴾ْ

. )7("فيستغرق كل األفراد اليت ينطبق عليها معناه دفعة واحدة دون حصر وال استثناء
فاحلكم الذي أسند إىل هذا اللفظ العام ثابت لكل فرد من أفراده خبصوصه ال «وعلى هذا 

مبعىن أن احلكم مل يعد ثابتا للمجموع من حيث هو جمموع، مث للمجموع من حيث هو جمموع،
.يسري بواسطته إىل األفراد

: بل احلكم أضحى ثابتا لكل فرد خبصوصه ابتداء ومباشرة بدليل صحة االستثناء منه، كقولك
.)8("ّ، فلو مل يكن مستغرقا لألفراد ملا صح االستثناء»جاء الطالب إال طالبا«

هو الشمول دفعة واحدة، وهو جوهر معىن العام، «: التعريف االصطالحيأما االستغراق يف 
ِوالوالدات يـرضعن أوالدهن حولين﴿: مثل قوله تعاىل َْ ْ َ َُّ ُ َ َ َْ َْ َْ ِ ْ ُ َ ِ َ﴾)9(.

.13: سورة االنفطار، اآلية-1
.43: هـ، ص1424، 01عتصام للنشر، طأبو عبد اهللا خالد بن عبد اهللا بامحيد األنصاري، شرح الورقات، دار اال-2
م، 2008/هـ1429، 03فتحي الدريين، املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، ط-3

.276-275: ص
.241: م، ص2011/هـ1432، 01عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط-4
.379: الدريين، املناهج األصولية، صفتحي-5
.01: سورة املؤمنون، اآلية-6
.379: فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص-7
.379: ، صاملصدر نفسه-8
.233: ، اآليةسورة البقرة-9
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ا ليست للعهد(فلفظ الوالدات مجع معرف بالالم االستغراقية،  ، فيشمل مجيع الوالدات )أل
أنه جيب على : اع، فكان ثابتا لكل والدة خبصوصها، مبعىندون حصر، واحلكم هنا هو وجوب اإلرض

.)1(»كل والدة إرضاع ولدها
الشمول : مل خيرج يف تعريفها عن" العام"والكثري من التعريفات اللغوية واالصطالحية ملصطلح 

.)2(»واالستغراق، نكتفي مبا ذكرناه يف التعريف بالعام
 

العام الباقي على عمومه وهو ما وضع عاما «على أن " العام"األصول يف مصطلح اتفق علماء 
كل متفرج بني جبال وآكام يكون منفذا للسبيل فهو واد، وكل ريح ال حترك : واستعمل عاما، مثل

.)3(»شجرا وال تعفي أثرا فهي نسيم
ا ال خترج ع«وهلذا  ا فكل ما جنده من منفرجات ورياح على تلك الصفة، فإ ن إطار احلكم بأ

واد أو نسيم، وقد درج األصوليون من علماء الشريعة حذو هذه القاعدة، فوضعوا على غرارها قواعد 
.)2(»كل عقد يشرتط النعقاده أهلية املتعاقدين«: ، مثل)1(»كلية حتمل أحكاما عامة

.380-379: فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص-1
املعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسني حممد البصري املعتزيل، ضبطه، خليل : لتاليةيف هذا السياق املراجع واملصادر ا: ينظر-2

عبد اهللا جومل النيبايل، وبشري أمحد العمري، : ، والتلخيص يف أصول الفقه، اجلويين، حتقيق1/189امليس، دار الكتب العلمية، 
، واحملصول يف علم أصول 26: الكتب العلمية، ص، واللمع يف أصول الفقه، للشريازي، دار 2/06دار البشائر اإلسالمية، 

إرشاد : ولالستزادة أيضا، ينظر. 352: ، ص01طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، ج: الفقه، الرازي، دراسة وحتقيق
: صم،2008/هـ1428، 08سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية، ط: الفحول إىل حتقيق علم األصول، الشوكاين، حتقيق

حممد أمحد جاد املوىل، علي حممد البجاوي، : املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي، حتقيق: أيضا: وينظر. 112
املوسوعة الفقهية امليسرة، : وينظر. 426: ، ص01، ج)ت.د(، ) ط.د(حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البايب احلليب،

ورفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، تاج الدين . 05: ، ص31هـ، ج1421، 01طحممد رواس قلعة جي، دار النفائس،
وكتاب التعريفات، اجلرجاين . 58: م، ص1999/هـ1419، 01، ط03علي حممد معوض، عامل الكتب، ج: السبكي، حتقيق
الكرمي زيدان، مؤسسة والوجيز يف أصول الفقه، عبد . 238: م، ص2007، 01نصر الدين تونسي، القاهرة، ط: احلنفي، حتقيق

واإلحكام يف أصول األحكام، علي حممد اآلمدي، دار االحتاد العريب . 241: م، ص2011هـ1432، 01الرسالة ناشرون، ط
، وتفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، حممد أديب الصاحل، املكتب 287-286: ، ص02م، ج1967/هـ1387للطباعة، 

.10-09: ، ص02م، ج1984/ـه1404، 03اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط
حممد أمحد جاد املوىل، علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، : السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق-3

.426: ، ص01ت، ج.ط، د.مطبعة عيسى البايب احلليب، د
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واء كان القاعدة على عمومها يف االستعمال، ألنه ال يوجد عقد شرعي، س«وقد بقيت هذه 
هذا العقد يف البيع أم اإلجارة أم الرهن أم غريها، وإال كان الشرط فيه توفر األهلية لدى 

، وحىت نفصل أكثر يف القول يف بيان ألفاظ العموم بعد هذه التوطئة عن القواعد )3(»املتعاقدين
:ّاألساس اليت أصل هلا علماء األصول، فإن ألفاظ العموم أربعة أنواع

: رجال ونساء ومسلمون، ولفظ اجلماعة معىن ال صيغة: ة معىن وصيغة، كقولنالفظ اجلماع
.كاإلنس واجلن والشيء فهما نوعا عموم نصا

اما حنو ا عامة فيمن يعقل: ونوعان آخران لفظا عموم إ ْمن، فإ َ.
ا عامة كالشيء لكن على سبيل الكناية، : عامة فيمن ال يعقل، وحنو كلمة" ما"و الذي، فإ

اما"...حيث"و" أين"و .يعمان األمكنة إ
اما، و" مىت"و كل رجل، وكل زيد، وكل : يعم الفرد النكرة وغريه كقولك" كل"ّيعم األزمنة إ

.الناس
لغة، فكانت " البعض"خالف " كل"تعم الفعل، كلما فعلت فعال، ألن كلمة " كلما"و

.)4("مشتملة على األبعاض، فهذه أمساء مبهمة، عامة، فكانت نوعا
:ولألمثلة املذكورة آنفا شواهد من القرآن الكرمي

:يفيدان العموم فيما يضافان إليه" كل ومجيع"لفظ «: أوال

ستنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية، دار عمار، عبد القادر عبد الرمحن السعدي، أثر الداللة النحوية واللغوية يف ا-1
.60: م، ص2000/هـ1421، 01ط
.181: م، ص1968/هـ1388، 08عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع، ط-2
: باط األحكام من آيات القرآن التشريعية، صعبد القادر عبد الرمحن السعدي، أثر الداللة النحوية واللغوية يف استن: ينظر-3

61.
خليل حمي الدين امليس، : أبوزيد عبيد اهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي احلنفي، تقومي األدلة يف أصول الفقه، حتقيق-4

.110: م، ص2001/هـ1421، 01منشورات، حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
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ِكل نـفس ذائقة الموت﴿: مثل قوله تعاىل ِْ َ ْ ُ َ َُ ٍ ْ َ ُّ﴾)1(

ٌكل امرئ بما كسب رهين﴿: وقوله تعاىل َِ َ َ َ َُ ِ ٍ ِ ْ ُّ﴾)2(.
.)3()ومسؤول عن رعيتهكلكم راع: (وقوله عليه الصالة والسالم

:ومن ألفاظ العموم وأشهرها أيضا
.اجلمع املعرف بأل االستغراق، أو باإلضافة"

َإن الله يحب المحسنين﴿: كقوله تعاىل يف اجلمع املعرف بأل االستغراق ُِ ِ ِْ ْ ُّ ُ َ َّ ، وقوله تعاىل )4(﴾َِّ
َّوالمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن«: يف اإلضافة َِ ِ ُ َِْ َ ُ َْ َََّ َ ُ ََّ ٍثالثة قـروءْ ُ ُ ََ وال يهم كون اجلمع، مجع مذكر «"،)5(»ََ

سامل، أو مؤنث سامل، أو مجع تكسري، فكلها ألفاظ العموم، إذا ما عرفت بأل االستغراق أو 
.)6(»باإلضافة

وجاءين القوم كلهم، ": وقد ذكر صاحب إرشاد الفحول، مثاال للقاضي عبد الوهاب يف قولنا
موع فلذلك فيفيد أن املؤكد به عام، وهي تشمل العقالء، وغريهم، واملذكر واملؤنث واملفرد واملثىن وا

.)7("كانت أقوى صيغ العموم، وتكون يف اجلمع بلفظ واحد
 

مسائله أمجع علماء األصول على أن العموم يف غاية اخلفاء والغموض، وأن اخلوض فيه، ويف
حيتاج إىل دقة علمية ال متناهية، فالبعض منهم عجز عن إدراكهم له، والبعض اآلخر استطاع أن 

صيغة العموم بني أفرادها قدر مشرتك، ولكل فرد منها خصوص «جيلي الغموض ويزيل االلتباس فـ
بقصره، وغريه كاملشركني مثال، كلهم اشرتكوا يف مفهوم املشرتك، وامتاز هذا بطوله وهذا : خيتص به

ا،  ذلك مما وقع به متييز األفراد، فالصيغة إما أن تكون موضوعة للقدر املشرتك بينها، أو خلصوصيا

.35-34: ، اآليةسورة األنبياء-1
.21: سورة الطور، اآلية-2
).البخاري ومسلم(متفق عليه -3
.194: ، اآليةسورة البقرة-4
.228: ، اآليةسورة البقرة-5
.242: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص-6
.89: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-7
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موع األفراد، أو للقدر املشرتك بقيد  موع املركب منها يف كل فرد، أو تكون  موضوعة  أو ا
.)1(»العدد

فراد، أو نستطيع أن نطبقه على فلما تقف أمام لفظ عام هل هذا اللفظ يطبق على مجيع األ
يف آيات متعددة، هل املراد مجيع الناس، أو " الناس"مثال ذلك قول اهللا جل وعال«بعض األفراد فـ 

ا مجيع الناس مثل قوله تعاىل ُيا أيـها النَّاس ﴿: املراد البعض دون البعض؟ يف بعض املواطن يراد  َ َُّ َ
ُاتـقوا ربكم ُ ََّ ُ ا خصوص بعض الناس، كما  يف قوله تعاىل، هذه عامة، ويف)2(﴾َّ : بعض املواطن يراد 

ْالذين قال لهم النَّاس إن النَّاس قد جمعوا لكم﴿ ُ َ َُ َ ََ ْ َ ََ َُّ ِ ُ ُ َ ِ َّ﴾)3(.
مع هذين النوعني من أنواع داللة لفظ الناس الوارد يف سورة الناس، فإنه مرة يراد به مجيع جنو

، فإذا عرفنا كيفية االستدالل به مما ال يستدل به، )4(»نو آدم فقطاخللق من املكلفني، ومرة يراد به ب
عرفنا كيف نفهم القرآن الكرمي، وندرك أسراره وعجائبه، والسنة الشريفة املطهرة، وعليه أصبح لدينا 
ا حتصيل العلوم الشرعية، وهي كلها منبثقة ومستمدة من القرآن العظيم  األدلة الشرعية اليت نستطيع 

ّاملطهرة بواسطة القواعد األصوليةوالسنة
)5(.

أن يكشف عن «، و)6(»جيب أن تؤخذ مبعناها العام" كلمة"ابن حزم والباجي يؤكدان أن «و
كل املعاين اليت تتضمنها صياغتها، دون أن يكون من جانبنا موقف تردد أو توقف، إال يف حال 

، 01أمحد اخلتم عبد اهللا، ط: يف، العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، حتقيقشهاب الدين أمحد بن إدريس القرا-1
.157: م، ص1999/هـ1402

.01: سورة النساء، اآلية-2
.173: ، اآليةسورة آل عمران-3
يا، اململكة ناصر بن عبد العزيز الشرتي، دار كنوز إشبيل: ناصر بن عبد العزيز، شرح الورقات يف أصول الفقه للجويين، حتقيق-4

.09: ، ص01العربية السعودية، ط
.09: ناصر عبد العزيز، ص: شرح الورقات، للجويين، حتقيق: ينظر-5
عبد الصبور شاهني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن حزم والباجي، حتقيق-6

.100: م، ص1986/هـ1406، 01لبنان، ط
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.)1(»خاصاوجود دليل يضطرنا إىل أن نستخرج منها بعضا ملنحه معىن
هذا هو موقف مجهور «أيضا، مبا ال داعي فيه للشك وال للمواربة أن " الباجي"كما يؤكد لنا 

نفسه وعامة الفقهاء، وقد كان ابن حزم أكثر حتديدا، إذ ينسب هذا املوقف " مالك"املالكية، ورأي 
.)2(»إىل مجهور الظاهرية، وإىل بعض املالكية والشافعية واحلنفية

ّن املصنفات الفقهية أيضا تناولت هذا املوضوع وصنفت فيه ومن بني هذه املصنفات والكثري م
:)3(واملدونات القيمة نشري إىل

 

 

 

 

 

-97: ، ص03م، ج1967/هـ1387، اإلحكام يف أصول األحكام، دار االحتاد العريب للطباعة، )علي حممد(دي اآلم-1
98.

،100: عبد الصبور شاهني، ص: مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن حزم والباجي، حتقيق-2
عالء الدين عبد العزيز : سالم البزدوي، تأليفكشف األسرار عن أصول فخر اإل: يف باب العموم إذا دخله اخلصوص: أنظر-3

اج يف 2/413، وأصول األحكام، لآلمدي، 1/621، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، )هـ730ت(بن أمحد البخاري ، واإل
، شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول، للقاضي البيضاوي، علي بن عبد الكايف السبكي، دار الكتب العلمية

، وإحكام الفصول 1/274، وشرح ابن أمري احلاج علي الكمال البن اهلمام، املطبعة الكربى، األمريية، بوالق، مصر، 2/130
يد تركي، دار الغرب اإلسالمي، ص: يف أحكام األصول، أبو الوليد الباجي، حتقيق اية السول يف شرح منهاج 121: عبد ا ، و

، 31: ، واللمع يف أصول الفقه، للشريازي، دار الكتب العلمية، ص2/294عامل الكتب، األصول، للبيضاوي، شرح اآلسنوي،
وحاشية البناين علي شرح اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللي، تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، مطبعة مصطفى البايب 

: بن قدامة املقدسي، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ص، وروضة الناظر وجنة املناظر، موفق الدين عبد اهللا أمحد 2/05احلليب، 
والتلويح على . 1/189ّ، واملعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسني، حممد البصري ضبطه خليل امليس، دار الكتب العلمية، 209

ّالتجري لصدر الشريعة ّوالتقرير و. 43: ، ص01ت، ج.ط، د.التوضيح، التفتازاين، طبعة حممد علي صبيح وأوالده، القاهرة، د ّ
ّعبد اهللا بن مسعود سعد الدين التفتازاين، دار الكتب العلمية، بريوت ط ّ والفصول يف . 43:، ص1مـ، ج1996/هـ1416، 1ّ

واملسودة يف أصول . 22: ، ص02ت، ج.ط، د.للجصاص، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، داألصول، 
.115: ت، ص.ط، د.عة املدين بالقاهرة، دالفقه، آلل ابن تيمية، مطب
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يؤكد علماء األصول على أن العام له عالقة باخلاص، فجل النصوص التشريعية العامة قد 
صص، وهلذا وجدنا يف القرآن الكرمي، آيات كثرية جتمع خصصت، وبعض النصوص األخرى مل خت

َإنا خلقناكم من ذكر وأنـثى وجعلناكم شعوبا وقـبائل ﴿: بني العام واخلاص منها، قوله تعاىل ِ َ َْ َْ َ ًَ َُ َُ ْ ُْ َ َُ َْ َ ُْ ٍ َ ِ َ َ َِّ
ْلتـعارفوا إن أكرمكم عند الله أتـقاكم ُْ َ َْ ََِّ َِ ْ ِ ُ َ َ ْ َّ ُ َ َ َكتب ع﴿: ، وقوله تعاىل)1(﴾َِ َ ِ ْلى الذين من قـبلكم لعلكم ُ ُْ َُّ ََ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ َّ َ

َتـتـقون ، أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر َ ًُ َ َ ٍَ َّ ُ َّْ ْ ِْ ٌِ َّ َِ ٍَ َِ َ َ َ ًَ َ َْ ْ َ ََ َُ ٍ ُ ْ َّ َ﴾)2(.
ًإن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴿: وقوله تعاىل ُ ْ َ ً َِ َ ُِ ِ ْ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َ َّ ّفعي ملسة بيانية ، للشا)3(﴾ِ

فبني يف كتاب اهللا أن يف هاتني اآليتني العموم واخلصوص، فأما العموم منهما، «: آلية األوىل فيقولل
ُإنا خلقناكم من ذكر وأنـثى وجعلناكم شعوبا وقـبائل لتـعارفوا﴿: يف قوله تعاىل َ َ ُ ََِ َ ِ َ َْ َْ َ ًَ َُ ْ ُْ َ َُ َْ َ ُْ ٍ َ ِ َ َ ، فكل نفس )4(﴾َِّ

ذا يف زمان ر َإن أكرمكم عند ﴿: سول اهللا، وقبله وبعده خملوقة واخلاص منها يف قوله تعاىلخوطبت  ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ِ
ْالله أتـقاكم ُ َ َْ ﴾، ألن التقوى، إمنا تكون على من عقلها، وكان من أهلها من البالغني من بين آدم، َِّ

ن مل يبلغوا دون املخلوقني من الدواب سواهم، ودون املغلوبني على عقوهلم منهم، واألطفال الذي
فال جيوز أن يوصف بالتقوى وخالفها إال من عقلها وكان من أهلها، أو ... ُوعقل التقوى منهم

.)5(»خالفها فكان من غري أهلها
 

 

 

 

 

 

.13: سورة احلجرات، اآلية-1
.184-183: ، اآليةورة البقرةس-2
.103: سورة النساء، اآلية-3
.13: سورة احلجرات، اآلية-4
ر الكتاب خالد السبع العلمي، زهري شفيق الكيب، دا: الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، الرسالة، حتقيق-5

.70: م، ص2004/هـ1425العريب، بريوت، لبنان، 
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"" 
ل يف اآليات ذكر صاحب إرشاد الفحول أن علماء األصول اختلفوا يف تأويل وحل اإلشكا

هل يتصور العموم يف األحكام «القرآنية الكرمية ومنها حكم قطع يد السارق، باعتبارها حكم عام فـ
.)1(»حىت يقال حكم قطع يد السارق عام

احلق بناء هذه «: ، وأثبته اجلويين وابن القشريي يقول املازري"القاضي"فقد أنكر هذا احلكم 
ّل أو إىل وصف يرجع إىل الذات، فإن قلنا بالثاين مل يتصور املسألة على أن احلكم يرجع إىل قو ّ

يشمل كل سارق، ] السارق[العموم ملا تقدم يف األفعال، وإن قلنا يرجع إىل قول، فقوله سبحانه 
.)2(»فنفس القطع فعل، واألفعال ال عموم هلا

الف يف أصول ، يف كتابه مسائل اخل)هـ436ت(القاضي أبو عبد اهللا الصيمري احلنفي: ويوافقه
الفقه، دعوى العموم يف األفعال ال تصح عند أصحابنا، ودليلنا أن العموم اشتمل على أشياء متغايرة، 

.)3(والفعل ال يقع إال على درجة واحدة
ال يصح العموم إال يف األلفاظ، وأما «: قال الشيخ أبو إسحاق يف تأويل اآلية املستشكلة أنه

ا ت ا، وإال صار جممال، يف األفعال فال يصح، أل ّقع على صفة واحدة فإن عرفت اختص احلكم 
مجع بني الصالتني يف السفر، فهذا مقصور على السفر، ومن " الراوي"فما عرفت صفته مثل قول 

ّالثاين قوله يف السفر، فال يدري أنه كان طويال أو قصريا، فيجب التوقف فيه، وال يدعي فيه 
.)4(»العموم

حىت يقال حكم قطع " العموم يف األحكام"أبو عبد اهللا الصيمري قد أنكر وإن كان القاضي 
أطلق األصوليون أن العموم واخلصوص ال يتصور إال «:يد السارق عام، فإن ابن القشريي أثبته بقوله

ا، فأما يف أمسائها فقد يتحقق، وهلذا ال تتحقق ادعاء  يف األقوال وال يدخل يف األفعال، أعين يف ذوا
.)5(-عليه الصالة  والسالم–وم يف أفعال النيبالعم

أيب مصعب حممد سعيد البدري، : م، حتقيق2007/هـ1428، 08الشوكاين، إرشاد الفحول، مؤسسة الكتب الثقافية، ط-1
.199-198: ص

.199- 198: املرجع نفسه، ص-2
.199-198: املرجع نفسه، ص:ينظر-3
.200: املرجع نفسه ، ص-4
.200: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-5
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ذكر أبو بكر اجلصاص أن العموم حقيقة يف املعاين واألحكام، كما هو يف «: قال السرخسي
ّاألمساء واأللفاظ، وهو غلط، فإن املذهب عندنا أنه ال يدخل املعاين حقيقة، وإن كان يوصف به 

اجلمهور ال يوصف «: قوله" اإلفادة"لوهاب يف ، وقد نقل الشوكاين عن القاضي عبد ا)1(»جمازا
.)2(»بالعموم، إال القول فقط

إىل أنه يصح ادعاؤه يف املعاين واألحكام، )3(وذهب قوم من أهل العراق«: قال الشوكاين
ْحرمت ﴿: ومرادهم بذلك محل الكالم على عموم اخلطاب، وإن مل يكن هناك صيغة، كقوله تعاىل َ ُِّ

ْعليكم المي َْ ْ ُ ُ َ ُتةَ ّ، فإنه ملا يصح تناول التحرمي هلا عمها بتحرمي مجيع التصرفات من األكل والبيع )4(﴾َ
فاخلالف «ّواللمس وسائر أنواع االنتفاع، وإن مل يكن لألحكام ذكر يف التحرمي بعموم وال خصوص، 

.)5(»يف اتصاف األحكام بالعموم، كما وقع اخلالف يف اتصاف املعاين به
إىل العموم له صيغة موضوعة له حقيقة، وهي أمساء الشرط واالستفهام «اء وذهب مجهور العلم

كل، "، ولفظ ...واملوصوالت واجلموع املعرفة، تعريف اجلنس واملضافة، واسم اجلنس، والنكرة املنفية
السيد إذا قال «ّ، واحتجوا بأن )6(»قالوا ألن احلاجة ماسة إىل األلفاظ العامة..." ومجيع، وحنوها

ّال تضرب أحدا فهم منه العموم حىت لو  ضرب واحدا عد خمالفا، والتبادر دليل احلقيقة والنكرة لعبده ً
.)7(»يف النفي للعموم حقيقة، فللعموم صيغة

ِالزانية والزاني ، ﴿)8(﴾والسارق والسارقة فاقطعوا﴿ : ويستدل علماء األصول بقوله تعاىل َِّ ََّ ُ َ
َّفاجلدوا كل ُ ُ ِ ْ َ﴾)9(.
.)1(»ن الصحابة حيتجون عند حدوث احلادثة عند الصيغ املذكورة على العمومكا«ولقد 

.200: نفسه، صاملصدر-1
.200: نفسه، صاملصدر-2
.ّومل يسمهم-3
.03: ، اآليةسورة املائدة-4
.200: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-5
.201: ، صاملصدر نفسه-6
.201: نفسه، صاملصدر-7
.38: دة، اآليةئسورة املا-8
.02: النور، اآليةسورة -9
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ملا أنكر عليه ترك الغسل من -رضي اهللا عنه–وما ثبت أيضا من احتجاج عمرو بن العاص 
ْوال تـقتـلوا أنـفسكم﴿: مسعت اهللا يقول: اجلنابة، والعدول إىل التيمم مع شدة الربد، فقال ُ َ ُ َْ ُ ُ ْ َ ََ﴾)2( .

.)3(لك رسول اهللا عليه الصالة والسالمفقرر ذ
َال ﴿: ، قوله تعاىل]"العموم[العام "ومن اآليات املستشكلة لدى علماء األصول يف مصطلح 

ِيستوي أصحاب النَّار وأصحاب الجنَّة َ َ َْ َ َُ ُْ َْ ِ ِ َ ْ ذهب مجهور الشافعية وطوائف األصوليني «، إذ )4(﴾َ
نفية واملعتزلة، والغزايل والرازي إىل أنه ليس بعام، استدل الفقهاء إىل أنه يقتضي العموم، وذهبت احل

ا النكرات دون  ّاألولون بأنه نكرة يف سياق النفي، الن اجلملة نكرة باتفاق النحاة، وكذلك توصف 
.)5(»املعارف

، أن لألمرين "احملصول يف أصول علوم الفقه"فقد استدل يف كتابه ) هـ606ت(وأما الرازي 
:يقتضي نفي االستواء يف مجيع األمور، حىت يف القصاص؛ لوجهنيال «وجهني فـ

ّأن نفي االستواء مطلقا، أي يف اجلملة أعم من نفي االستواء من كل الوجوه أو من : األول
ما، فال يلزم من نفيه نفيهما .بعضها، والدال على القدر املشرتك بني األمرين ال إشعار فيه 

إطالق لفظ املساواة، االستواء من بعض الوجوه، أو البد فيه من أنه إما أن يكفي يف : الثاين
.االستواء من كل الوجوه واألول باطل

ّوإال لوجب إطالق لفظ املتساويني على مجيع األشياء؛ ألن كل شيئني فالبد وأن يستويا يف 
ما معلومني ومذكورين وموجودين، ويف سلب ما عدامها عنهما، ومىت  صدق بعض األمور، من كو

ما يف العرف، كاملتناقضني، فإن من قال هذا "ّعليه املساوي وجب أن يكذب عليه غري املتساوي؛ أل
.)6(»، فمن أراد تكذيبه، قال إنه ال يساويه"يساوي ذاك

..201: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-1
.29: سورة النساء، اآلية-2
.1/454اري معلقا، كما يف الفتح، بخذكره ال-3
.20: سورة احلشر، اآلية-4
.211: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-5
: ت، ص.ط، د.، د02طه جابر فياض العلواين، ج: قالرازي، احملصول يف علم أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، دراسة وحتقي-6

374 -377.
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فالرازي يرفض االستواء مطلقا، وأنه يركن إىل إطالق لفظ املساواة، االستواء من بعض الوجوه 
ما متساويان، املتناقضني ال«ّوحجته أن  يصدقان معا، فوجب أن ال يصدق على شيئني البتة، أل

: وغري متساويني، وملا كان ذلك باطال علمنا أنه يعترب يف املساواة، املساواة من كل الوجوه، وحينئذ
ّيكتفي يف نفي املساواة، نفي االستواء من بعض الوجوه، ألن نقيض الكلي هو اجلزئي، فإذا قلنا ال 

.)1(»ال يفيد نفي االستواء من مجيع الوجوهيستويان،
ّبأن عدم إشعار األعم باألخص، إمنا هو يف طريق «: وكحل وتأويل لإلشكال يف الدليل األول

ّاإلثبات ال يف طريق النفي، فإن نفي األعم، يستلزم نفي األخص، ولوال ذلك جلاز مثله يف كل نفي 
أعم من الرجال بصيغة العموم، فال يشعر به، وهو رجل،"ال رجل"فال يعم نفي أبدا، إذ يقال يف 

.)2(»خالف ما ثبت بالدليل
ّبأنه إذا قيل ال مساواة، فإمنا يراد به نفي مساواة يصح انتفاؤها، وإن كان «: وأما الدليل الثاين

ٍالله خالق كل شيء: ظاهرا يف العموم وهو من قبيل ما خيصصه العقل حنو ْ َ ِّ ُ ُ ِ َ ُ كل أي خالق ". )3(»َّ
.)4("شيء خيلق

مرجع اخلالف إىل أن املساواة يف اإلثبات هل مدلوهلا لغة املشاركة يف كل الوجوه «ّواحلاصل أن 
.)5(»حىت يكون اللفظ شامال أو مدلوهلا املساواة يف بعض الوجوه حىت يصدق بأي وجه

ّن نقيض م، ألّفإن قلنا باألول مل يكن النفي للعمو«: ّوعليه فإن الشوكاين يبسط احلل بقوله
ّالكلي املوجب جزئي سالب، وإن قلنا بالثاين كان للعموم، ألن نقيض اجلزئي املوجب كلي 

.)6(»سالب
صيغة االستواء إما لعموم سلب التسوية أو لسلب عموم التسوية، «ّوكخالصة ملا قيل فإن 

ذا يقتضي ترجيح فعلى األول ميتنع ثبوت شيء من أفردها، وعلى الثاين ال ميتنع ثبوت البعض، وه

.378: املصدر نفسه، ص-1
.211: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-2
.62: سورة الزمر، اآلية-3
.211: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-4
.211: ، صاملصدر نفسه-5
.211: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-6
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ّاملذهب الثاين، ألن حرف النفي سابق، وهو يفيد سلب العموم ال عموم السلب، وأما اآلية اليت وقع 
ا، فقد صرح فيها ما يدل على أن النفي باعتبار بعض األمور، وذلك قوله ِأصحاب الجنَّة ﴿: املثال  َ َْ َُ ْ

َهم الفائزون ُِ َْ ُ ما ال يس)1(﴾...ُ " الصفي اهلندي"ّتويان يف الفوز باجلنة، وقد رجح ّفإن ذلك يفيد أ
مل من املتواطئ، ال من باب العام، وتقدمه إىل ترجيح اإلمجال .)2(»أن نفي االستواء من باب ا

هو عدم ةّيتضح أن االستواء املقصود يف اآلية الكرمي- بعد بسط آراء علماء األصول–وعليه 
م هم -جل وعال–والدليل أن اهللا االستواء بني أهل النار، وأهل اجلنة، ذكر أصحاب اجلنة أ

َأصحاب الجنَّة هم الفائزونالفائزون يف قوله جل ثناؤه ﴿ ُِ َْ ْ َُ ُ ِْ َ َُ﴾)3(.

.20: آليةسورة احلشر، ا-1
212: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-2
.20: سورة احلشر، اآلية-3
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 ّعم: قعد، ضد: خص الشيء خيصه خصوصا، فهو خاص، من باب«فهو لغة من
، وقد )2(»اللفظ الذي خيص شيئايقابل العام، وهو «، فهو )1(»واختص مثله، واخلاصة خالف العامة

: ّعرفه األصوليون من حيث االصطالح بعدة تعريفات، منها تعريف أيب علي الشاشي إذ يقول
اخلاص هو لفظ وضع ملعىن لفظ موضوع ملعىن معلوم على االنفراد، وكل اسم ملسمى معلوم على «

اللفظ الدال على مسمى «: ّين بأنه، وقد عرفه الشوكا)4(»ما يقابل العام هو اخلاص«، فـ )3(»االنفراد
.)5(»واحد

.)6(»مبعىن االنفراد وقطع االشرتاك، املضاد للعموم واالشرتاك«فاخلاص من اخلصوص 
هو كل لفظ وضع ملعىن معلوم على «: وللشريف اجلرجاين تعريف للخاص، حيث يقول

اختصاص اللفظ بذلك : فرادما وضع له اللفظ، عينا كان أو عرضا، وباالن: االنفراد، املراد املعىن

أصول السرخسي، أبو : ، وينظر05: ، ص19هـ، ج1421، 01حممد رواس قلعة جي، املوسوعة الفقهية، دار النفائس، ط-1
، دار الكتب العلمية لبنان، 02، ج01أبو الوفاء األفغاين، ط: بكر حممد بن حممد بن أمحد بن أيب سهيل السرخسي، حتقيق

.125: م، ص1993/هـ1414
.49: هـ، ص1424، 01أبو عبد اهللا خالد بن عبد اهللا بامحيد األنصاري، شرح الورقات، دار االعتصام للنشر، ط-2
.13: ت، ص.ط، د.أبو علي أمحد بن حممد بن إسحاق، أصول الشاشي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، د-3
شارحا ملعىن اخلاص يف [سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشرتي : أبو املعايل اجلويين، شرح الورقات يف أصول الفقه، حتقيق-4

.106: ،دار كنوز اشبيليا، اململكة العربية السعودية، ص]اهلامش
، 08سة الكتب الثقافية، طأيب مصعب حممد سعيد البدري، مؤس: الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حتقيق-5

.243: م، ص2008/هـ1428
، 01أبو الوفاء األفغاين، دار الكتب العلمية، ط: أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، أصول السرخسي، حتقيق-6

.128: ، ص01م، ج1993/هـ1414لبنان، 
، 01فتازاين، دار الكتب العلمية، بريوت، طوالتوضيح مع التلويح لصدر الشريعة، عبد اهللا بن مسعود سعد الدين الت

.36: ، ص01م، ج1996/هـ1416
حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتب احلديث، : وكشف األسرار على أصول البزدوي، عالء الدين البخاري، ضبط وتعليق

.30: ، ص01م، ج1991/هـ1411، 01ط
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، وتعريفات متنوعة بسطها األصوليون نكتفي مبا )1(»ّاملعىن، وإمنا قيده باالنفراد ليتميز عن املشرتك
.)2(سبق

 

:ّقسم األصوليون اخلاص إىل قسمني
: خاص ليس هناك شيء أخص منه سواء أكان معينا كأمساء األعالم، مثل: القسم األول«

.يد، رجل، رقبة: حممد، ومكة، أما كان مبهما مثل
فإن هذا اسم " حيوان"إال أن هناك ما هو أخص منه، وهو مثل كلمة : خاص: القسم الثاين

، إبل، بقر، هذا هو "إنسان"خاص فيه روح، ولكن هناك ما هو أخص منه، وينطوي حتته مثل كلمة 
.)3(»املفهوم األصويل هلذا القسم

)4(»وحينئذ هذا مقابل للعام من كل الوجوه«هذا حممد فهو خاص مبحمد فنحن ملا نقول 

.)5(»باخلصوص املطلق«وهذا النوع يسميه علماء األصول 

.160: م، القاهرة، ص2007، 01تونسي، طنصر الدين : الشريف اجلرجاين، التعريفات، حتقيق-1
، 04تعريف لعبد احلميد بن باديس القسنطيين اجلزائري، الفتح املأمول شرح مبادئ األصول، دار املوقع، ط: ينظر- 2

.152: م، ص2011/هـ1432
، وينظر كشف 1/235، خليل امليس، دار الكتب العلمية: واملعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسني حممد البصري املعتزيل، ضبطه

حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب، : األسرار على أصول فخر اإلسالم البزدوي، عالء الدين البخاري، ضبطه
1/621.

اج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول، القاضي البيضاوي علي بن عبد الكايف السبكي، دار : وينظر اإل
.2/119لمية، الكتب الع

، 2/07عبد اهللا جومل النيباين، وبشري أمحد العمري، دار البشائر اإلسالمية، : والتلخيص يف أصول الفقه، للجويين، حتقيق
، وحاشية األزميزي حممد .180:، ص1982، 6أصول التشريع اإلسالمي علي حسب اهللا، دار الفكر، لبنان، ط:وينظر

.128: ، ص01هـ، ج1285األزميزي، مطبعة حممد البوسنوي، 
.34: ، ص01التلويح والتوضيح، ج: وينظر

.55: م، ص1968/هـ1387، 02اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، مطبعة حممد علي صبيح وأوالده، ج-3
الشيخ، معلقا على كالم[سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشرتي : أبو املعايل اجلويين، شرح الورقات يف أصول الفقه، حتقيق-4

.106: ، ص01، دار كنوز اشبيليا، ط]شارحا ملعىن اخلاص
.106: املرجع نفسه، ص-5
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باخلاص نسيب، وهو الذي أضيف إىل العموم فيه قيد، أو أخرج من «أما النوع الثاين فيسمى 
َيا ﴿: خر، مثال ذلك قوله تعاىلالعموم بداللة دليل من األدلة فهو خاص باعتبار عام، باعتبار آ

ِأيـها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َُّ َ ُْ ََ َْ َ َ ََّ َ ُُْ َ َِ َ َِّْ ِ ِْ َ َّ﴾)1(.
املوصولة فيكون مفيدا للعموم، وظاهر هذا أن الزكاة جتب يف كل ما ) ما: (فيها: مما: فقوله

ليس فيما : اتات مث جاءنا يف احلديث أن النيب عليه الصالة والسالم، قالخرج من األرض، من النب
.)2(»دون مخسة أو ست صدقة

موصولة، فهي مفيدة للعموم باعتبار، وهو كل ما كان : فيما دون، هنا: يف قوله) ما(فكلمة 
ن هذا النص خاص باعتبار آخر أدون مخسة أوسق فليس فيه صدقة، ويقال له يف نفس الوقت ب

َمن طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ﴿«: وذلك عند مقابلته باللفظ العام، يف قوله َِ ِ ِْ ُْ َ َ ْ َ َْ َ َّ َُْ َ ِ َ َِّْ
ِاألرض ْ َ ْ﴾)3(«)4(.

 

ا علماء األصول االستثناء، فإن مقتضاه إخراج املستثىن من أن  ّمن أدوات التخصيص يستدل  ّ
ك ختصيص له مييزه عن باقي أفراد املستثىن منه، وقد وردت أحكام يعمه حكم املستثىن منه ويف ذل

أن اهللا أمر بكتابة الديون عموما، ولكنه أخرج من : شرعية كثرية مبنية على هذا الباب، مثال ذلك
ًَإال أن تكون تجارة ﴿: هذا احلكم العام، التجارة املتداولة غري املؤجلة، فأجاز عدم كتابتها بقوله َ ِ َ ُ َ ْ َ َِّ

َاضرة تديرونـها بـيـنكم فـليس عليكم جناح أال تكتبوهاَح ُ ٌُ ْ َ ََُّ َ َ َُ َْ ُْ ُْ ْ َْ ََ َ َ َ ُ َِ ً فكان ختصيصا هلا بواسطة "، )5(﴾ِ
.)6("االستثناء

.267: ، اآليةسورة البقرة-1
.، من حديث أيب سعيد979: ، ومسلم1405/ متفق عليه، البخاري-2
.267: ، اآليةسورة البقرة-3
.106: ، ص]على اهلامش[الورقات يف أصول الفقه، للجويين، شرح : سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشرتي، معلقا على-4
.282: ، اآليةسورة البقرة-5
م، 1962/هـ1382حممد أديب صاحل، مطبعة جامعة دمشق، : حممود أمحد الزجناين، ختريج الفروع على األصول، حتقيق-6

: م، ص1967/هـ1387، 03غداد، طوالوجيز يف أصول الفقه، عبد الكرمي زيدان، مطبعة سلمان األعظمي، ب. 68:ص
259.
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ّألف دينار، فإنه يكون مقرا بعموم يلفالن عل: لو أقر شخص آلخر قائال«: ومثاله أيضا
.)1(»صص اإلقرار بتسعمائة بواسطة االستثناءله علي ألف دينار إال مائة، فقد خ: األلف، فإذا قال
رأيت زيدا الطويل، كان قد قصر الرؤيا على الطويل ممن امسه زيد، فهو : فمن قال«وكالصفة 

ذا احلكم، والصفة أثرها يف ختصيص النصوص الشرعية، مثال ذلك، ما روي عن ابن  ختصيص له 
.)2(»"كان يف الغنم يف كل أربعني سائمة شاةّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب الصدقة، و: "عمر

عدول صاحب الشرع عن «ّ، فإن )3(»ويف سائمة الغنم إذا كانت أربعني ففيها شاة«: ويف رواية
البد أن " يف سائمة الغنم زكاة: "اللفظ العام، وهو قوله يف الغنم زكاة إىل اللفظ اخلاص، وهو قوله

.)4(»عما عدا حمل الصفةيكون لفائدة، وال فائدة إال نفي احلكم 
ذا العمل إن رضي به : (فلو قال رجل آلخر أراد أن يعمل عمال ما«: وأما الشرط ال بأس 

يفهم من كالمه ختصيص نفي البأس عن القيام بذلك العمل حبالة معينة، هي حصول رضا ) السلطان
ذه احلالة، وال شرط أيضا وسيلة من السلطان، فكأنه أخرج هذا احلكم من كل احلاالت، وخصصه 

أنت طالق إن دخلت الدار، فقد أوقف : وسائل ختصيص األحكام الشرعية، فمن قال لزوجته
.)5(»الطالق على حالة دخول الدار دون غريها

عبد الرزاق السعدي، : عبد الرحيم األسنوي، الكوكب الدري يف كيفية ختريج الفروع الفقهية على املسائل النحوية، حتقيق-1
.144: رسالة ماجستري من جامعة األزهر، ص

.381: ، ص01هـ، ج1349ال، دمشق، سنن الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل الدرامي، مطبعة االعتد-2
حممد حمي الدين عبد احلميد، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، : سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق-3
.97: ، ص02ج
م، 1962هـ، 1382حممد أديب صاحل، مطبعة جامعة دمشق، : حممود أمحد الزجناين، ختريج الفروع على األصول، حتقيق-4

.74-73: ص
عبد القادر عبد الرمحن السعدي، أثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية، دار عمار، -5
.66: م، ص2000/هـ1421، 01ط
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رجل : مثل حممد وخاص نوعي، مثل: خاص شخصي، كأمساء األعالم«أنواعةللخاص ثالث
: ومن اخلاص اللفظ املوضوع للمعاين ال للذوات، مثل...نسانإ: مثل: وامرأة وفرس وخاص جنسي

.)1(»العلم، واجلهل، وحنومها
هو تناول اللفظ ملعىن واحد، من حيث أنه واحد بغض النظر عن كونه له أفراد يف «: فاخلاص

رجل، موضوع ملعىن واحد، وهو الذكر : اخلارج، أو ليس له أفراد، وال شك أن اخلاص النوعي مثل
.)2(»يتجاوز حد الصغر، وكون هذا املعىن له أفراد يف اخلارج ال يهمالذي 

حقيقة واحدة، وهي احليوانات : إنسان، موضوع ملعىن واحد، أي: مثل: اخلاص اجلنسي«وأيضا
ا غري منظور إليها، وعلى هذا  الناطق، وكون هذه احلقيقة الواحدة هلا أنواع يف اخلارج ال يهم؛ أل

اص اجلنسي كالمها له معىن واحد، فهما من هذه الناحية كاخلاص الشخصي فاخلاص النوعي واخل
.)3(»املوضوع ملعىن واحد وهو الذات املشخصة

أن ألفاظ األعداد، كالثالثة والعشرة والعشرين «: ّويتضح جليا من تعريف اخلاص وأنواعه
ا من اخلاص النوعي كما صر .)4(»ح بعض األصولينيّواملائة، وحنو ذلك كلها من اخلاص، باعتبار أ

ا تدل على أفراد كثرية حمصورة ... أمساء األعداد من اخلاص«وهناك من جعل  على أساس أ
.)5(»بنفس اللفظ، وما كان كذلك فهو من اخلاص

ّوهلذا جند علماء األصول يف بعض املدونات يعرفون اخلاص بأنه ّ ّ اللفظ املوضوع لكثري «: ّ
كزيد، أو باعتبار : وضوع للواحد سواء كان الواحد باعتبار الشخصحمصور كأمساء األعداد، أو امل

.)6(»كرجل أو باعتبار اجلنس كإنسان: النوع

.180: م، ص1982، 06أصول التشريع اإلسالمي، دار الفكر، لبنان، طعلي حسب اهللا، -1
.222: م، ص2011/هـ1432، 01ان، الوجيز يف الفقه، مؤسسة الرسالة ناشرون، طعبد الكرمي زيد-2
.222: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف الفقه، ص-3
امش التوضيح، عبد اهللا بن مسعود سعد الدين التفتازاين، 128: ، ص01حاشية اإلزمريي، ج-4 ، والتلويح على التوضيح 

.34: ، ص01م، ج1996/هـ1416، 01دار الكتب العلمية، بريوت، ط
.222: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص-5
.34- 32: ، ص01التلويح والتوضيح، جالتفتزاين، -6
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ذلك اللفظ الذي يتناول شيئا حمصورا، إما واحد أو اثنني «: ّوالبعض اآلخر عرف اخلاص بأنه
.)1(»أو ثالثة فأكثر

 

َوالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ﴿: قوله تعاىلمن الشواهد القرآنية َ َ َ َ ُ َِ َِّ ِِ َ ْ ْ ِْ ِ َ ِّ َ ِّ ِ َ ْ َ ْ
َيـقولون ربـنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها  ُْ ْ َ ْ َِ ِ َّ ِ َِ َْ َ ُِ َ ْ ِ َ َِ ْ ََّ َ َُالقرية الظالم أهلها﴿ففي قوله تعاىل، )2(﴾ُ ْ َ ِْ ِ َّ َِ ْ َ ﴾

ظاملا، قد كان فيهم املسلم، ولكنهم كانوا فيها مكثورين، خصوص، ألن كل أهل  القرية مل يكن"
.)3("وكانوا فيها أقل

ْإن أكرمكم عند الله أتـقاكم﴿: وقوله تعاىل ُْ َ َْ ََِّ َِ ْ ِ ُ َ َ ْ َّ﴾)4(.
ّألن التقوى إمنا تكون على من عقلها، وكان من أهلها من البالغني من بين آدم، دون «

غلوبني على عقوهلم منهم، واألطفال الذين مل يبلغوا وعقل املخلوقني من الدواب سواهم، ودون امل
.)5(»التقوى منهم

التخصيص بدليل العقل، وقد نقل الزركشي عن «:وهذا الذي يسميه بعض فقهاء األصول بـ
وصورة املسألة أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضى العقل امتناع تعميمها، : "أيب بكر الباقالين قوله

ا خصوص ما ال حييله العقل، وليس املراد أن العقل صلة للصيغة فيعلم من جهة  العقل أن املراد 
نازلة له منزلة االستثناء املتصل بالكالم، ولكن املراد به أن نعلم بالعقل، أن مطلق الصيغة مل يرد 

.)6(»"تعميمها

.30: والطائف اإلشارات، ص. 30: طاب، صشرح ورقات إمام احلرمني، احل-1
.75: سورة النساء، اآلية-2
خالد السبع العلمي، زهري شفيق الكيب، دار الكتاب العريب، بريوت، : ّادريس، الرسالة، حتقيقّالشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن -3

.69: لبنان، ص
.13: سورة احلجرات، اآلية-4
.356: ، ص03ت، ج.ط، د.الزركشي بدر الدين، البحر احمليط يف أصول الفقه، دار الصفوة، د-5
.356: ، ص03، جاملصدر نفسه-6
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"" 
فال إمجال فيه وال إشكال، وهلذا فهو يدل «ّواضح، جلي، بني، يف النفس فاخلاص مصطلح

احتمال ناشئ عن دليل ويثبت احلكم ملدلوله على : على معناه املوضوع له داللة قطعية، أي دون
ََّفمن لم يجد فصيام ثالثة أيا﴿: ، ففي قوله تعاىل يف كفارة اليمني)1(»سبيل القطع ال الظن َِ ََ ُ َ ِْ َِ َْ َ ْ َ ، )2(﴾ٍمَ

ّن لفظ الثالثة من وجوب صيام ثالثة أيام، أل: ا، وهواحلكم املستفاد منه«فاآلية الكرمية حتدد لنا 
أنصبة الورثة الواردة يف : ألفاظ اخلاص، فيدل على معناه قطعا، وال حيتمل زيادة وال نقصا، ومثله

ا من اخلاص .)3(»القرآن، فكلها قطعية؛ أل
أن «: ال إشكال فيه، وهو حمل اتفاق بني علماء األصول إال-اكما أسلفنا سابق–فاخلاص 

.)4(»احلنفية احتجوا به يف املسائل اليت اختلفوا فيها مع غريهم
اتفق الفقهاء على أن عدة «: ومن هذه املسائل نشري إىل مسألة هي حمل خالف وإشكال فقد

ا غري  احلامل ثالثة قروء ُوالمطلقات ﴿: ، لقوله تعاىل)5(»ّاملطلقة من ذوات احليض املدخول  َََّ ُ َْ
ٍيـتـربصن بأنـفسهن ثالثة قـروء  ُ َُ َ َْ َ َُ َّ ِ ِ َِ َ ْ ََّ القروء هل املقصود «، فعلماء األصول اختلفوا يف املقصدية من )6(﴾َ

ّهو احليض، فتعتد املطلقة ثالث حيضات : احليض، أم الطهر؛ فاحلنفية يرون أن املراد منها: منها
األطهار، أما احلجة اليت اعتمد عليها احلنفية هو أن لفظ : املراد هو: حلنفيةبينما يقول خمالفو ا

خاص، وهلذا فهو يدل على معناه بصورة قطعية، فيكون احلكم وجوب العدة بثالثة قروء، " ثالثة"
ّعلى األطهار فإن املدة تكون أكثر ثالثة قروء " القروء"بدون زيادة وال نقصان، فإذا محلنا معىن لفظ 

ّن الطهر أنقص، وهذا ال جيوز، إذ هو خالف مقتضى النص، وخالف حكم النص، وذلك ألأو
ا تكون ثالثة أطهار وبعض الطهر، وإن  الذي يطلق فيه الزوج زوجته، إن مل تعتربه من العدة، فإ

مبعىن " القروء"اعتربناه تصري العدة طهرين، وبعض الطهر، وهذا خالف حكم النص، أما إذا اعتربنا 

.223: زيدان، الوجيز يف الفقه، صعبد الكرمي-1
.89: دة، اآليةئسورة املا-2
.223: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف الفقه، ص-3
.223: ، صاملصدر نفسه-4
.223: ، صاملصدر نفسه-5
.258: ، اآليةسورة البقرة-6
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حليض، فإن العدة تكون ثالث حيضات بال زيادة وال نقصان، وهذا هو حكم النص ومقتضى ا
.)1(»هو احليض ال األطهار" القروء"اخلاص، فيجب املصري إىل أن معىن 

وعليه كحل وتأويل لإلشكال نأخذ برأي احلنفية اليت فسرت معىن القرء هو احليض، وال تعين 
.طهار هو خالف للنص والفهم الصحيح لآلية القرآنية الكرميةاآلية الكرمية إال ذاك، إمنا األ

.78: وشرح املنار، البن ملك، ص. 128: ، ص01أصول السرخسي، ج-1
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ّإن مصطلح املطلق واملقيد من األلفاظ اخلاصة، اليت هلا داللتها يف استنباط األحكام الشرعية 
من نصوص القرآن العظيم، ومن السنة املطهرة، إذ أن االستنباط هو أساس علم أصول الفقه، وهذا 

فهم الواسع للغة العربية، والطرق املؤدية إىل املعىن، والكثري من علماء األصول عرفوا لن يتأتى إال بال
اإلطالق مبعىن اإلرسال، فهو املرسل، أي اخلايل «: كل واحد على حدا، فاملطلق من حيث اللغة هو

.)1(»من القيد، فالطالق من اإلبل هي اليت ال قيد هلا
.)2(»الدال على احلقيقة من حيث هي هياللفظ «: واملطلق من حيث االصطالح هو

.)3(»املطلق املتناول لواحد ال بعينه باعتبار حقيقة شاملة جلنسه«: وقد عرفه ابن قدامة بقوله
.)4(»اللفظ الدال على مدلول شائع يف جنسه«: ّوذهب اآلمدي إىل أن املطلق هو 
، وقد توسع الطويف يف )5(»الدال على املاهية بال قيد«: وقال ابن السبكي بأن املطلق هو

فاملعاين متقاربة، وال يكاد «: املطلق حينما ذكر املعاين املتقاربة اليت ال يكاد تظهر بينها تفاوت فيقول
هو لفظ تناول واحدا من جنسه غري معني، وهو لفظ دل على : رقبة: ّتظهر بينها تفاوت؛ ألن قولنا

.)6(»رض، وهو نكرة، سياق اإلثباتماهية الرقبة من حيث هي هي، أي جمردة عن العوا
 

 

 

: ، ص04هـ، ج1404، 03أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم  للماليني، ط: اجلوهري امساعيل، الصحاح، حتقيق-1
1517.

: ، ص03، ج01ت، ج.ط، د.طه جابر فياض العلواين، د: الرازي، احملصول يف علم أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، حتقيق-2
521.

.136: ، ص02ج04هـ، الرياض، ط1416عبد الكرمي النملة، مكتبة الرشد، :ابن قدامة املقدسي، روضة الناظر، حتقيق-3
، 01إبراهيم العجوز، بريوت، ط: اآلمدي، سيف الدين، اإلحكام يف أصول األحكام، دار الكتب العلمية، كتب هوامشه-4

.111: ، ص02هـ، ج1405
، 02م، ط2002/هـ1424ع، دار الكتب العلمية، السبكي عبد الوهاب بن علي، مجع اجلوامع  مع شرحه الغيث اهلام-5
.484: ، ص01ج
.630: ، ص02ج01م، ط1987/هـ1407الطويف سليمان بن عبد القوي، شرح خمتصر الروضة، -6
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ُوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يـعودون لما قالوا فـتحرير ﴿: وميثل للمطلق بقوله تعاىل َ ُِ ْ َ َ ُ َ َ َ َِ َِ َُ ُ َ َُّ ُ ْ ِِ ِ ْ ِ َ ِ َّ
َّرقـبة من قـبل أن يـتماسا َ ََ ْ َ ِ ْ َ َْ َِ ٍ ًومن قـتل مؤمن﴿: ، وقال تعاىل)1(﴾َ ِ ْ ُ ََ َ َ ْ ٍا خطأ فـتحرير رقـبة مؤمنةَ ٍَ ِ ْ ُ َ َ َ ُ ِ ْ َ َ ًَ َ﴾)2( ،

يف كفارة الظهار يف اآلية األوىل، ومقيدة باإلميان «وردت يف النص مطلقة من كل قيد " رقبة"فكلمة 
ومن الواضح أن احلكم يف اآليتني واحد، وهو إعتاق الرقبة، «، )3(»يف كفارة القتل  يف اآلية الثانية

لسبب يف اآلية األوىل هو إرادة املظاهر العود على اختالف يف معىن العود ولكن السبب خمتلف، إذ ا
كفارة الظهار جتزئ الرقبة الكافرة عمال «، وهلذا جند يف )4(»والسبب يف اآلية الثانية هو القتل اخلطأ

.)5("باإلطالق، ويف كفارة القتل اخلطأ ال جتزئ إال الرقبة املؤمنة عمال بالتقييد
ملطلق يف لفظ ومل يدل على تقييده وجب العمل بإطالقه كما ورد ألنه خاص دال مىت ورد ا«فـ 

مثل قوله . )6(»على معناه الذي وضع له قطعا واتفاقا ما مل يرد دليل يصرفه عن معناه املتبادر منه
ٍفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام﴿: تعاىل َّ َُ َْ ْ ِْ ٌِ َّ َِ ٍَ َِ َ ََ َ ً ْ ْ َ َ ا نتمعن يف اآلية جندها ، فحينم)7(﴾َ

.)8(»مل تقيد بوجوب التتابع عند القضاء، ومن املطلق الذي دل الدليل على تقييده«
ٍمن بـعد وصية يوصي بها أو دين﴿: وقوله تعاىل ْ ََ ْ َْ ِ ِ ُِ ٍَ َِّ َ ْ ا )9(﴾ِ مطلقة هنا دل الدليل على «، فإ

.)11(»الثلث والثلث كثري«، و)10(»تقييدها يف حديث سعد بالثلث

ادلة، اآلية-1 .03: سورة ا
.92: سورة النساء، اآلية-2
.203: عرايب أمحد، أثر التخرجيات، ص-3
، 03االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء،، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، طمصطفى سعيد اخلن، أثر -4

.261: م، ص1982/هـ1402
.203: عرايب أمحد، أثر التخرجيات، ص-5
.45: م، ص2011/هـ1432، 01أبو بكر لشهب، مباحث الكتاب والسنة، تفسري النصوص، ط-6
.184: ، اآليةسورة البقرة-7
.45: أبو بكر لشهب، مباحث الكتاب والسنة، ص-8
.12: سورة النساء، اآلية-9

.45: أبو بكر لشهب، مباحث الكتاب والسنة، ص-10
.احلديث مشهور يف باب الوصية-11
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وردت يف النص مطلقة، ومقتضى ذلك جواز الوصية بأي مقدار كان، ولكن ..وصية«فكلمة 
.)1(»قام الدليل على تقييدها بالثلث، ودليل التقييد هو احلديث املشهور

ْوأمهات نسائكم﴿: وقوله تعاىل ُ َِّ َِ ُ َ َُ﴾)2(.
ابنتها، ألن النص ورد أمجع العلماء على أن أم الزوجة حترم على زوج ابنتها، مبجرد العقد على

﴿: مطلقا، ال مقيدا، بالدخول من عدمه، كتقييد حترمي الربيبة بالدخول على أمها يف قوله تعاىل
ََوربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال  ْ ََّ َّ ُِ ِِ ِْ ْ ْ ُْ ُْ َْ ََ َُ ُ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ ُْ ُ ُِ ِ ُ َِ َ َ

َجناح ع ََ ْليكمُ ُ ، وهلذا فاملطلق حينما مل يقيده الشرع وأطلقه فهو لوجوب العمل بإطالقه، وليس )3(﴾َْ
من أجل تقييده يف مواطن أخرى، والدليل ما ذكره علماء األصول يف اآلية اليت حرم فيها نكاح أم 

على الزوجة، فمن حكم املطلق إذا ورد النص القرآين مطلقا يف موضع ومل يقيد، فإنه يعمل به
اإلطالق كما قال علماؤنا، وهلذا وجب محل املطلق على إطالقه، ما مل يدل دليل على تقييده وهذا 

.ال خالف فيه بني العلماء
"

" 

املطلق ال يكون إال بعد قبل احلديث عن محل املطلق على املقيد وجب التنبيه إىل أن العمل ب
العمل باملطلق قبل البحث عن املقيد ينبغي «: البحث عن املقيد، مثل العام واخلاص، يقول الزركشي

.)4(»أن يكون على اخلالف السابق يف العموم
إذا ورد نص مطلق : واملسألة اخلالفية واملشهورة بني مجهور املالكية والشافعية وبني احلنفية، وهو

فهل حنمل املطلق على املقيد أو ال حنمله، فنعمل باملطلق على إطالقه وباملقيد بقيده؟وآخر مقيد،
فاحلنفية ال حيملون املطلق على املقيد، بل يعملون باملطلق يف موضعه، وباملقيد يف موضعه، 

لق فاملسألة على هذه الصورة غري واضحة البتة، وهلذا البد من اإلشارة إىل سبب اخلالف يف محل املط
.225: م، ص2011/هـ1432، 01عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط-1
.93: ء، اآليةسورة النسا-2
.93: سورة النساء، اآلية-3
، 03هـ، ج1414، 01جلنة علماء األزهر، دار الكتيب، مصر، ط: الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، حتقيق-4

.415:ص
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على املقيد، وذلك عند علمائنا له مخس حاالت، نكتفي باحلالة اخلامسة، وهي حمل اخلالف، وحل 
:اإلشكال يف هذه املسألة هي

َأيـها يا﴿: آية الوضوء، قال تعاىل: أن خيتلف حكم املطلق واملقيد ويتحد السبب، وذلك مثل َُّ
َالذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة ف ِ َ َّ َِ ِْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ِ ِاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق َّ ِ ِ َِ َ َ ُْ ََِ ْ ُْ َُ ُْ َ ُ : ، وقال تعاىل)1(﴾ْ

ْفـتـيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴿ ُْ ُِ ْ ََْ ُِ ُ ُِ ُ ً ََ َ ِّ ََ ً ِ َ َّ َ﴾)2(.
ففي اآلية الكرمية تقييد غسل اليدين إىل املرفقني، بينما يف التيمم إطالق األيدي ال تقييدها، 

أن فيهما اخلالف، وكذلك ..." أبو الوليد الباجي«واحد وهو احلدث، وقد ذكر والسبب يف ذلك
.)3(»"القرايف"عند 

عدم محل املطلق على املقيد، إن اختلف حكمهما، سواء احتد " ابن احلاجب"بينما ذكر 
إذا ورد مطلق ومقيد فإن «: السبب مثل هذه املسألة أم اختلف وذكر االتفاق على ذلك بقوله

إن ظاهرت : أكس وأطعم فال حيمل أحدمها على اآلخر بوجه اتفاقا، ومثل: حكمهما مثلاختلف 
ّفأعتق رقبة مع ال متلك رقبة كافرة، واضح وإن مل خيتلف حكمهما، فإن احتد موجبهما مثبتني محل 
ّاملطلق على املقيد ال بالعكس، بيانا ونسخا، وقيل نسخ إن تأخر املقيد لنا أنه مجع بينهما، فإن 

وقد نقل الشوكاين اإلمجاع على عدم محل املطلق على املقيد يف . )4(»...العمل باملقيد عمل باملطلق
.)5(مثل هذه احلالة

.06: دة، اآليةئسورة املا-1
.06: ، اآليةسورة املائدة-2
يد تركي، دار الغرب اإلسالمي، ط: كام األصول، حتقيقأبو الوليد الباجي، إحكام الفصول يف أح: أنظر-3 ، 02عبد ا

.280: ، ص01هـ، ج1415
، أبو عمر مجال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر، شرح العضد على خمتصر املنتهى )هـ646ت(ابن احلاجب املالكي -4

م، 2000/هـ1421، 01وت، لبنان، طاألصويل، ضبطه ووضع حواشيه، فادي نصيف، طارق حيي، دار الكتب العلمية، بري
.135: ص

.47: ، ص02الشوكاين، إرشاد الفحول، ج-5
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أما اجلمهور فهو محل املطلق على املقيد، ليس على إطالقه، ولكن هلم بعض التحفظات 
.)2(ملسائل، بينما احلنفية خرجوا على أصلهم ووافقوا اجلمهور يف بعض ا)1(والشروط

وإن قالوا بعدم محل املطلق على املقيد، مث إن القول حبمل املطلق على املقيد أحوط، فكيف 
يهمل املقيد وهو منطوق به ومفسر، والقرآن العظيم، كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

.خلفه، فهو كالكلمة الواحدة يف بناء بعضه بعضا
.املطلق على املقيد، وال نرتك املطلق على عواهنهوهلذا البد من حل اخلالف جبمل

، مسائل عديدة يف كتابه القيم بعنوان »خالصة األفكار شرح خمتصر املنار«ذكر صاحب 
: واملطلق هو ما دل على بعض أفراد شائع ال قيد معه، حنو«: فيقول) املطلق ال حيمل على املقيد(

ال يقيد بقيده عندنا وإن : لول املطلق بصفة زائدة، أيوهو الدال على مد) ال حيمل على املقيد(رقبة 
أدوا : "كانا يف حادثة واحدة، إذا كان اإلطالق والتقييد يف سبب احلكم كقوله عليه الصالة والسالم

و صاعا من متر، أو صاعا من شعري، عن كل حر وعبد، صغري أو أصاعا من قمح بني اثنني 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، بن عمر، فرضهللا، وقول عبد )3("كبري

صاعا من متر أو صاعا من شعري، على العبد واحلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري من 
﴿:قوله يف كفارة الظهار: ، أو كان اإلطالق والتقييد يف احملكوم به يف حادثني، حنو)4(»املسلمني

ٍَفـتحرير رقـبة ََ ُ ِ ْ َ ٍَفـتحرير رقـبةفارة القتل ﴿،  ويف ك)5(﴾َ َ َ ُ ِ ْ َ .فال حيمل)6(﴾مؤمنةَ

.483، 482، 481: ، ص02يف إرشاد الفحول، ج: أنظر الشروط-1
1972-1492، 1طأمثلة يف أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، شربل مصطفى سعيد اجلن، :ينظر- 2

263: ص
باب زكاة (يف الزكاة ) 5785(رواه عبد الرزاق يف مصنفه برقم [ه عبد الرزاق وأبو داود من حديث عبد اهللا بن ثعلبة روا-3

)]1621، 1620، 1619باب من روى نصف صاع من قمح، برقم (، وأبو داود يف الزكاة )3/318الفطر
باب صدقة (و) قة الفطر على العبد وغريه من املسلمنيباب صد(، و)باب صدقة الفطر(رواه البخاري يف الزكاة [متفق عليه -4

باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر (، ومسلم يف الزكاة )وباب صدقة الفطر على الصغري والكبري(، )الفطر صاعا من طعام
)].1615-1611: ، وهو يف أيب داود برقم984: والشعري، برقم

ادلة، اآلية-5 .03: سورة ا
.93: النساء، اآليةسورة -6
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حيمل ضرورة، حنو صوم كفارة اليمني، وهو قوله ) أي وحكم واحد(وإن كان يف حادثة واحدة 
ْفمن لم يجد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة أيمانكم ﴿: تعاىل ُْ َِّ ِ َِ ََْ َُ ََ َّ َ َ َِ ٍ َِ َ ُ َ َْ َْ َ َ﴾)1(.

، قال خامتة احملققني يف )2(وهي قيد التتابع يف قراءة ابن مسعودأطلق يف القراءة املتواترة،
ا عندنا، " فصيام ثالثة أيام متتابعات: "، وهي)3(»نسمات األسحار« وهي مشهورة، فيجوز العمل 

يرى أن املطلق ال حيمل " خالصة األفكار شرح خمتصر املنار"صاحب " زين الدين قاسم"ّفالعالمة 
يرى أنه ال حيمل ماعدا " زين الدين قاسم"يف هذه املسألة، فقط " ابن احلاجب"على املقيد يتفق مع 

ال حيمل «: حادثة واحدة حيمل املطلق على املقيد يف كفارة اليمني اليت تناولناها سابقا، وخيتم بقوله
ما، وكل ما أمكن إعمال الدليلني  املطلق على املقيد يف الصورة اليت ذكرناها، ال مكان العمل 

.)4(»وجب

.89: ، اآليةسورة املائدة-1
- 16102: (عبد اهللا بن مسعود كما رواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق من طرق، باب صيام ثالثة أيام وتقدمي التكفري برقم-2

.، يف مسند بن أيب شيبة514- 8/513، )16104
.108: ص، اآليةسورة -3
العالمة زين الدين قاسم بن : خالصة األفكار شرح خمتصر املنار، تأليف: نار املسمىزين الدين قاسم، شرح خمتصر امل-4

: م، ص1992/هـ1413، 01ّزهري بن ناصر الناصر، دار الكلم الطيب، بريوت، ط: ، حتقيق)هـ879:ت(قطلوبغا احلنفي 
106 -107-108.
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قيد العلم بالكتاب، ضبطه، : جاء يف لسان العرب البن منظور يف تعريف معىن املقيد بأنه
.قيد الكتاب بالشكل، شكله، وكالمها على املثل: وكذلك

.وتقييد اخلط، تنقيطه وإعجامه وشكله
ييس اللغة يعرف املقيد يف اللغة ، أما صاحب معجم مقا)1("ّواملقيد من الشعر، خالف املطلق

ما كان يف رجله قيد أو عقال : مقابل املطلق تقول العرب قيدته وأقيده تقييدا، فرس مقيد، أي: بأنه
.)2(مما مينعه من التحرك الطبيعي

أما املقيد من حيث االصطالح، فقد عرفه األصوليون بتعاريف متعددة أيضا، كلها تدور حول 
.ملاهية، سواء كانت مقيدة بقيد ما، فيقلل من شيوعها، أم على مدلول معنياللفظ وداللته على ا

املتناول ملعني أو غري معني موصوف بأمر زائد على احلقيقة «: بأنه" ابن قدامة"ّوقد عرفه 
.)3(»الشاملة جلنسه

ما يدل على شائع يف «: ويف كتاب شرح العضد على خمتصر املنتهى، عرف املقيد بقوله
.)4(»جنسه

لد-1 . 233: ، ص2008، 06، ط12: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ا
عبد السالم : ، معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط)هـ395: ت(ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن فارس  بن زكريا : ينظر-2

.44: ، ص05ت، ج.ط، د.هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د
ت، .ط، د.ّر، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، دموقف الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، روضة الناظر وجنة املناظ-3

.136: ص
: عثمان بن عمر بن أيب بكر مجال الدين أبو عمرو بن احلاجب املالكي، شرح العضد على خمتصر املنتهى األصول، حتقيق-4

.284: ، ص02ت، ج.ط، د.فادي نصيف، طارق حيي، د
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، وورد تعريفه يف معجم أصول الفقه )1(»ما خرج عن االنتشار بوجه ما«: وعرفه األنصاري بأنه
.)2(»هو اللفظ الدال على مدلول شائع من جنسه مع تقييده بوصف من األوصاف«: بقوله

وأما املقيد يطلق باعتبارين، األول ما كان من األلفاظ الدالة «: ّوأما اآلمدي فقد عرفه بقوله
.على مدلول معني كزيد وعمرو، وهذا الرجل وحنوه

درهم : ما كان من األلفاظ داال على وصف مدلوله املطلق بصفة زائدة عليه، كقولك: الثاين
ّدرهم مكي، غري أنه مقيد : مكي، وهذا النوع من املقيد، وإن كان مطلقا يف جنسه، من حيث هو

.)3(»قيد من وجهبالنسبة إىل مطلق الدرهم، فهو مطلق من وجه، وم
 

لزوم العمل مبوجب القيد ال يصح إلغاؤه، إال إذا قام الدليل «ّاتفق علماء األصول على أن 
ْوربائبكم الالتي في حجوركم ﴿: ، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سياق تعداد احملرمات)4(»على ذلك ُِ ُ ُُ َِ ِ َِّ ُ ُ َ َ

ِِمن نسائكم الالتي دخلتم به ْ ُْ َ َ ِ ِ َِّ ُ َُ ْ ا، ألن «، وعليه فـ )5(﴾َّنِ البنت حترم على من تزوج أمها ودخل 
ا ال مبجرد العقد عليها، وأما كلمة  فهي " يف حجوركم"حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخول 

، والدليل قوله تعاىل بعد )6(»ليست بقيد احرتازي، وإمنا هي قيد أكثري ال تأثري له يف احلكم
َفإن لم ت﴿:ذلك ْ َ ْ ْكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكمَِ ُْ َُْ َ َ ََ ُ ََ َّ ِِ ُْ َ ، ولو كان من قيد احلرمة كون البنت يف )7(﴾ُ

عبد اهللا حممود حممد عمر، : رمحوت بشرح مسلم الثبوت، ضبطه وصححهعبد العلي حممد بن نظام األنصاري، فواتح ال-1
.361- 360: ، ص01ت، ج.ط، د.منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د

.298: ت، ص.ط، د.خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، الروضة للنشر والتوزيع، د-2
، املكتب اإلسالمي، لبنان، 02عبد الرزاق عفيفي، ط: أصول األحكام، تعليقعلي بن حممد اآلمدي، اإلحكام يف-3

.111: ، ص02هـ، ج1402
عبد الكرمي زيدان، : وينظر. 298: ت، ص.ط، د.خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، الروضة للنشر والتوزيع، د-4

.226: الوجيز  يف أصول الفقه، ص
.23: سورة النساء، اآلية-5
.226: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص-6
.23: سورة النساء، اآلية-7
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حجر الزوج ورعايته وتربيته لذكر عند بيان احلل، ورفع احلرمة عند عدم حتقق القيد، وهو الدخول 
.)1("باألم"

ول عن ذلك، شريطة إذا قام فإذا ورد النص مقيدا، فإنه جيب األخذ به مع قيده، وال جيوز العد
تقييد الصيام بالتتابع يف كفارة الظهار وكفارة القتل : الدليل على عدم اعتبار القيد، ومثال ذلك

َِّفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تـوبة من الله ﴿: اخلطأ، يقول اهللا تعاىل يف كفارة الظهار َ َِ ًَ ْ ُ ََ ِ َِِْ ََ ْ َ ْ َ ُ َ ِْ َِ َْ ْ َ
َِوكان الله عل ُ َّ َ ًيما حكيماََ ًِ ، ومنه أيضا، قوله تعاىل يف كفارة )3(»فصيام شهرين مقيد بالتتابع«، )2(﴾َ

ٍفـتحرير رقـبة مؤمنة ﴿: اخلطأ ِ ٍَ ْ ُ ََ ََ ُ ِ ْ ا مؤمنة«: ، فال)4(﴾َ ، هنا ورد يف الكفارة )5(»جتزئ إال رقبة بوصف أ
كفارة املظاهر من زوجته مقيدة فالرقبة الواجب عتقها يف «، وعليه "مؤمنة"تقييد للرقبة بقوله سبحانه 

ا جاءت يف النص كذلك ، والرقبة اليت وجبت يف كفارة القتل يشرتط فيها ...بوصف أو شرط، أل
ا جاءت يف النص مقيدة به ٍَومن قـتل مؤمنا خطأ فـتحرير رقـبة ﴿: ، وهو قوله تعاىل)6(»اإلميان، أل َْ ََ ُ ِ ْ َ ََ ًَ َ ً ِ ْ ُ ََ َ

ٍَمؤمنة ِ ْ هل جيري احلكم على إطالقه يف كفارة الظهار، : ألصول يتساءلون بقوهلم، وهلذا علماء ا)7(﴾ُ
: أو يكون هناك تقييد هلا، كما جاء تقييد للرقبة يف كفارة القتل، واجلواب عندهم أن احلكم، واحد

.وهو حترير الرقبة

.226: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص-1
ادلة، اآلية-2 .04: سورة ا
.226: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص-3
.92: سورة النساء، اآلية-4
فتحي الدريين، املناهج األصولية، مؤسسة الرسالة، : ، وينظر أيضا226: دان، الوجيز يف أصول الفقه، صعبد الكرمي زي- 5
.513: م، ص2008/هـ1429، 03ط
عبد الرمحن السعدي، أثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية، دار عمار للنشر والتوزيع، - 6
.67: م، ص2000/هـ1461، 01ط
.92: سورة النساء، اآلية-7
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ورد «ني ، يف ح)1(»ال نكاح إال بويل وشاهدين«: ويف السنة الشريفة قوله عليه الصالة والسالم
ال نكاح إال بويل وشاهدي «: ، وهو قوله عليه الصالة والسالم)2(»حديث آخر يقيدمها به

.)3(»عدل


 

:محل املطلق على املقيد له صور متعددة أمهها
:الصورة األولى

كم والسبب، ال حيمل املطلق على املقيد اتفاقا لعدم أن خيتلف املطلق واملقيد يف احل«
.)4(»التعارض

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما ﴿: مثاله يف قول اهللا تعاىل َ َُ َْ ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َِّ ، وقوله تعاىل يف آية )5(﴾َُّ
ِوأيديكم إلى المرافق﴿: الوضوء ِ َِ َ َْ ََِ ْ ُ َ ْ﴾)6(.
يف الثانية باملرافق واحلكم يف األوىل وجوب القطع، ويف فاأليد مطلقة يف اآلية األوىل، ومقيدة"

، ويف الثانية القيام إىل الصالة ووجود "السرقة"الثانية وجوب الغسل، والتطهر، والسبب يف األوىل، 
.احلدث

فال حيمل املطلق على املقيد لعدم التعارض، إال إذا وجدت ضرورة تقتضي التقييد كأن يكون 
.)7("اعتق رقبة، وال تعتق رقبة كافرة: تقييد اآلخر مثل قولهأحد احلكمني موجبا ل

:والصورة الثانية
:احتاد املطلق واملقيد يف احلكم والسبب

.365: ، ص02ت، ج.ط، د.السيوطي، اجلامع الصغري مع الفيض القدير، دار املعرفة، د-1
.67: عبد الرمحن السعدي، أثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية، ص-2
.365: مع الفيض القدير، صالسيوطي، اجلامع الصغري -3
.46-45: م، ص2011/هـ1432، 01لشهب أبو بكر، مباحث الكتاب والسنة، تفسري النصوص، ط-4
.38: ، اآليةسورة املائدة-5
.06: ، اآليةسورة املائدة-6
.45: أبو بكر لشهب، مباحث الكتاب والسنة، تفسري النصوص، ص-7
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، )2("التخلص من تعدد األحكام"، و)1(»ّحيمل املطلق على املقيد دفعا للتعارض«حيث 
َحرمت عليكم الميتة والدم و﴿: قوله تعاىل: ومثاله َ َُ َّ ُ َْ ْْ ُ ُ َ َ ْ َ ِلحم الخنزيرُِّ ِ ْ ِ ْ ُ ْ ُقل ال أجد ﴿: ، وقوله تعاىل)3(﴾َ ِ َ َ ْ ُ

ًفي ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا َ ً َ َ َ ً ُ َُ ْ َ َْ ََ َ ًُ ََ ُْ ُ ْ َِّ ُِ َ ْ ٍ ِ َِ َ َّ َّ َ َ ِ﴾)4(.
يف ّالدم، ورد يف اآلية األوىل مطلقا، وورد يف الثانية مقيدا يكون مسفوحا، واحلكم: فلفظ«

اآليتني واحد، هو حرمة تناول الدم، وسبب احلكم واحد، وهو الضرر الناشئ عن تناول الدم، 
كالكبد، : فيحمل املطلق على املقيد، ويكون املراد من الدم احملرم تناوله هو الدم املسفوح، دون غريه

.)5(»والطحال، والدم الباقي يف اللحم والعروق، فكل ذلك حالل غري حمرم
واحد وهو التحرمي، والسبب واحد وهو ما يوجد فيها من - كما قال علماء األصول–فاحلكم 

ن مقتضى اإلطالق اتفاقا ال مكان التعارض، وذلك ألّفيحمل املطلق على املقيد«الضرر واألذى، 
ا يتحقق باالمتثال بأي فرد من أفراد املطلق، ومقتضى التقييد ال يتحقق إال باملقيد، فنعترب املقيد بيان

.)6(»للمطلق
ٍفصيام ثالثة أيام﴿: ومنه محل احلنفية قوله تعاىل ََّ َِ ََ ُ َ ِ ، على قراءة ابن مسعود املقيدة له )7(﴾َ

.)8(بالتتابع، وقد أشرنا إليها سابقا
:أما الصورة الثالثة

.أن يتحد املطلق واملقيد يف السبب وخيتلفا يف احلكم«
.ّقيدذهب احلنفية إىل عدم محل املطلق على امل

.46-45: والسنة، صأبو بكر لشهب، مباحث الكتاب -1
أبو إسالم مصطفى حممد بن سالمة، التأسيس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة، مكتبة احلرمني للعلوم النافعة، -2
.376: ت، ص.ط، د.د
.03: ، اآليةسورة املائدة-3
.145: سورة األنعام، اآلية-4
.228-227-226: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص-5
.46-45: أبو بكر لشهب، مباحث الكتاب والسنة، ص-6
.196: ، اآليةسورة البقرة-7
عبد اهللا بن : ّقواطع األدلة يف أصول الفقه، أليب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين الشافعي، حتقيق: ينظر-8

.482: م، ص1998هـ1419، 01حافظ احلكمي، ج
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.)1(»وذهب اجلمهور إىل محل املطلق على املقيد
هللا صلى اهللا عليه وسلم فرض رسول ا: ما رواه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال: ومثاله

ر من رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على العبد واحلر، والذكر واألنثى، والصغري طزكاة الف
.)3(»أدوا عن حر وعبد«: ةويف رواي. )2(والكبري من املسلمني

ّمتحد وهو كل من دخل يف والية املكلف جتب النفقة عليه، واحلكم «فالسبب يف هذه الصورة 
.)4(»وجوب زكاة الفطر، واإلطالق والتقييد يف الوصف واإلميان

ّهو عدم محل املطلق على املقيد، وإمنا قالوا جيب العمل بكل منهما، جتب «فمذهب احلنفية
ّر على كل مكلف لكل من وجبت عليه نفقته مسلما كان أو كافرا، إذ قد يكون للحكم زكاة الفط

.)5(»الواحد أكثر من سبب وال تعارض
إىل محل املطلق على املقيد، فوجب عندهم على املسلم أداء زكاة الفطر على «وذهب اجلمهور 

ن ق حىت يكون للمقيد فائدة، ألللمطلمن يف واليته من املسلمني، لوجود التعارض فيكون املقيد بيانا 
.)6(»الشارع منزه عن العبث، ولو مل نقل بالتقييد ملا أصبح للقيد فائدة

حيث ذهب : أن يتحد املطلق واملقيد يف احلكم وخيتلفا يف السبب«أما الصورة الرابعة وهي 
.)7(»ّاحلنفية إىل عدم محل املطلق على املقيد، خالفا للجمهور

ٍَفـتحرير رقـبة﴿: يف كفارة الظهارومثاله قوله تعاىل  َ َ ُ ِ ْ َ ، مع قوله تعاىل يف كفارة قتل املؤمن )8(﴾َ
:خطأ

.46—45: شهب، مباحث الكتاب والسنة، صأبو بكر ل-1
.رواه اجلماعة-2
نيل األوطار شرح : احلديث رواه أبو داود يف الزكاة، والنسائي يف الزكاة، وابن ماجة يف صدقة الفطر، وإسناده جيد، وينظر-3

.52: ، ص04ت، ج.ط، د.منتقى األخبار، حممد بن علي الشوكاين، مطبعة مصطفى البايب احلليب، د
.46-45: أبو بكر لشهب، مباحث الكتاب والسنة، ص-4
.47: أبو لشهب، مباحث الكتاب والسنة، ص-5
.47: املرجع نفسه، ص-6
.47: أبو بكر لشهب، مباحث الكتاب والسنة، ص-7
ادلة، اآلية-8 .03: سورة ا
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.)1(»الرقبة، يف اآليتني الكرميتنيوحترير رقبة مؤمنة، فاحلكم هنا واحد وهو وجوب حترير «
األول يف «وقد أدرجنا اآليتني يف املطلق أيضا لالرتباط الوثيق بني املطلق واملقيد، والسبب يعود 

إرادة العود إىل الزوجة املظاهر منها، ويف الثانية القتل اخلطأ، فذهب احلنفية إىل عدم محل املطلق على 
املقيد، والعمل بكل منهما يف حمله، وذهب اجلمهور إىل محل املطلق على املقيد لوجود التعارض بني 

.)2(»احلكمني، وال أثر الختالف السبب
ألول مطلقا، ويف الثاين مقيدا، واالختالف بني علماء األصول يف فلفظ الرقبة جاء يف النص ا

يعمل باملطلق على إطالقه، فيما ورد فيه، وباملقيد على تقييده فيما ورد فيه، «هذه املسألة بالذات 
.)3(»ّحيمل املطلق على املقيد: ّفال حيمل املطلق على املقيد، وهذا عند احلنفية أما عند الشافعية

هي أن احلكم مادام متحدا مع ورود اللفظ مطلقا يف نص، : القول الثاينوحجة أصحاب
ّومقيدا يف نص آخر، فينبغي محل املطلق على املقيد لتساويهما يف احلكم، دفعا للتعارض وحتقيقا 

.لالنسجام بني النصوص
أن اختالف السبب قد يكون هو الداعي إىل اإلطالق والتقييد، فيكون «: وحجة احلنفية

ا مؤمنة تغليظا على القاتل، اإل طالق مقصودا يف موضعه ففي كفارة القتل اخلطأ قيدت الرقبة بكو
ّويف الظهار جعلت الكفارة رقبة مطلقة حتقيقا عن املظاهر، حرصا  على بقاء النكاح، وأيضا فإن محل 

ل منهما، ومع ّاملطلق على املقيد، إمنا يكون لدفع التعارض بينهما عند عدم إمكان العمل مبوجب ك
ّاختالف السبب ال يتحقق التعارض وال يتعذر العمل بكل منهما يف موضعه الذي ورد فيه، والراجح 

.)4(»هو قول احلنفية

.92: سورة النساء، اآلية-1
.48-47: ة، صأبو بكر لشهب، مباحث الكتاب والسن-2
.515: فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص-3
.228-227-226: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص-4
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فسر الشيء أي وضحه : ّمن الفعل فسر يقال«ّمعىن املفسر " تاج العروس"جاء يف : لغة
ّأنه مأخوذ من الفسر وهو الكشف، فاملفسر ، وقيل ...أي سأله: وإبانة، ويقال استفسر عن الشيء

.)1(»هو املكشوف معناه
البيان، فسر الشيء يفسره، بالكسر، : الفسر«: ويف لسان العرب البن منظور يعرفه بقوله

وقوله . التفسري والتأويل واملعىن واحد: ويفسره، بالضم، فسرا وفسره أبانه، والتفسري مثله، ابن األعرايب
.كشف املراد عن اللفظ املشكل: كشف املغطى، والتفسري: سريا؛ الفسرعز وجل، وأحسن تف
.)2(»نظر الطبيب إىل املاء، وكذلك التفسرة: أي سألته أن يفسره يل، والفسر: واستفسرته كذا

. )3(»ما ازداد وضوحا على النص من غري احتمال التأويل«: أما من حيث االصطالح فهو
.)4(»كشف الباطن: الفسر«و

لفظ ازداد وضوحا على النص، على وجه ال يبقى فيه «عرفه بأنه " معجم أصول الفقه"ويف 
احتمال التخصيص، إن كان عاما، وال احتمال التأويل إن كان خاصا، لكن حيتمل النسخ يف غري 

.)5(»اخلرب
من حيث االصطالح هو ما ازداد وضوحا على النص، " املفسر"فكل التعاريف أمجعت أن 

َوقاتلوا المشركين ﴿: ى معناه املفصل على وجه ال يبقى فيه احتمال لقوله تعاىلودل بنفسه عل ُ َِِ ْ ْ ُِ َ

- 469: ، ص02، ج01لبنان، ط- حممد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة احلياة، بريوت-1
470.

.180: ت، ص.، د11:، جملد06ادر، بريوت، طابن منظور، لسان العرب، دار ص-2
عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد : أمحد بن حممد بن عارف الزيلي السيواسي، زبدة األسرار يف  شرح خمتصر املنار، حتقيق-3

.105: م، ص1998/هـ1419معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، املمكلة العربية السعودية، 
، مكتبة 01خالد حممد عبد الواحد حنفي، ط: إضاءة أصول املنار، حممود بن حممد الدهلوي، حتقيقإفاضة األنوار يف: وينظر

.180: م، ص2005/هـ1426الرشد، ناشرون، 
م، 1997/هـ1417، كتاب الوايف يف أصول الفقه، السعودية، )هـ714:ت(حسني بن علي بن حجاج بن علي السغناقي -4
.121: ،  ص1/ج
.282-281: ت، ص.ط، د.حسن، معجم أصول الفقه، الروضة للنشر والتوزيع، دخالد رمضان -5
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ًَّكافة اسم عام ظاهر، ولكن حيتمل التخصيص، فلما ذكر بعده كلمة " املشركني"، فإن كلمة )1(﴾َ
ّارتفع احتمال التخصيص فصار مفسرا" كافة"

ى ّ، وعليه فاملفسر هو الذي ما ظهرت داللته عل)2(
.)3(معناه وما احتمل تأويال وال ختصيصا
َفسجد المالئكة كلهم أجمعون﴿: قوله تعاىل: ومثاله يف القرآن الكرمي أيضا ُُ َ َْ َُ ْْ ُّ ُ َ ِ َ َ َ َ ّن إ، ف)4(﴾َ

َوإذ قالت المالئكة يا مريم﴿: املالئكة اسم عام حيتمل التخصيص، كما يف قوله تعاىل َ َْ ُ َ ِ َ َ َْ ِ َ َ ْ ِ﴾)5( ،
كلهم، انقطع احتمال التخصيص، لكنه حيتمل التأويل، : ل عليه السالم، فبقولهاملراد، جربائي«و

.)6(»ّأمجعون، انقطع ذلك االحتمال، فصار مفسرا: واحلمل على التفرق، فبقوله
ما ظهر املراد به من اللفظ ببيان من قبل املتكلم حبيث ال «: بأنه" أبو علي الشاشي"ّوعرفه 

أنه املكشوف معناه الذي وضع الكالم له «: ، وقيل أيضا)7(»تخصيصيبقى معه احتمال التأويل وال
كشفا ال شك فيه، سواء كان الكشف من حيث النص بأن ال يكون حمتمال إال وجها واحدا، ولكنه 

.)8(»كان خفيا
أنه اللفظ الدال على معناه املقصود من السياق بوضوح أو ازداد وضوحا ببيان دليل آخر "وقيل 

.)9("التأويل، ولكنه كان حيتمل النسخ يف عهد الرسالةوهو ال حيتمل

.282-281: معجم أصول الفقه، خالد رمضان حسن، ص: ينظر. 36: ، اآليةسورة التوبة-1
.272: م، ص2011/هـ1432، 01عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط-2
: بد الغين السيد الكفراوي، االستدالل عند األصوليني، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، لصاحبهاأسعد ع: ينظر-3

.454: م، ص2002/هـ1423، 01عبد القادر حممود البكار، ط
.154: ، ص29ه، ج1421، 01املوسوعة الفقهية امليسرة، حممد رواس قلعة جي، دار النفائس، ط: وينظر

.30: حلجر، اآليةسورة ا-4
.42: ، اآليةسورة آل عمرانسورة  -5
: م، ص2007، 01نصر الدين تونسي، ط: علي بن حممد بن علي احلسيين احلنفي اجلرجاين، كتاب التعريفات، حتقيق-6

353.
.78-76: ت، ص.ط، د.أبو علي الشاشي، أصول الشاشي، الكتاب العريب، د-7
.209-208: ، ص01ت، ج.ط، د.األسرار، دار الكتب العلمية، بريوت، دحافظ الدين النسفي، كشف-8
زبدة األسرار يف : وينظر. 2884: ت، ص.ط، د.، د01حممد حسني عبد اهللا، الواضح يف أصول الفقه، دار البيارق، ط-9

مد معوض، مكتبة نزار عادل أمحد عبد املوجود، علي حم: خمتصر املنار، أمحد بن حممد بن عارف الزيلي السيواسي، حتقيق
ّمصطفى الباري، اململكة العربية السعودية، ط .105: مـ، ص1998هـ، 1419، 1ّّ
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ّفاملفسر هو توضيح الكالم وكشفه، من غري احتمال التأويل، وقد وردت يف القرآن الكرمي أمثلة 
َوالذين يـرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربـعة شهداء ﴿: عديدة حوله، منه قول اهللا تعاىل َ َ ُ ِ َِ ََ َ ُ َْ َِ َُّْ ْ َْ َّ ُ ِ َ ْ ُ َ َْ َ

ًجلدوهم ثمانين جلدةَفا َ ُْ َ َ َِ َ ْ ُ ِ ّال حيتمل التأويل، ألنه عدد معني ال يقبل " ثمانين"ّفإن لفظ "، )1(﴾ْ
.)2("الزيادة والنقصان فيكون من املفسر

ْفما لكم عليهن من ﴿: قوله تعاىل يف نفي العدة عن املطلقات قبل الدخول: ومثاله أيضا ِ َّ ِ َْ َ ْ ُ َ َ َ
َعدة تـعتدونـها  َ ُّ ََّ ْ َ ٍ ّ، نفت احتمال تأويل العدة بغري املدة املعهودة اليت ترتبصها املطلقة، فتكون )3(﴾ِ

خاص حيتمل " طلقي"طلقي نفسك واحدة، فإن كلمة : ّالعدة هنا من قبيل املفسر، ومثاله أيضا
.)4("»التأويل بالثالث، ولكن بذكر الواحدة ارتفع احتمال التأويل

ذا املثال اخلاص باأللفاظ ال يت ترد يف القرآن الكرمي جمملة، وتفصلها السنة الشريفة ونكتفي 
ا تفسري من املفسر كقوله تعاىل َُوأقيموا الصالة وآتوا ﴿: تفصيال قطعيا فيزيل إمجاهلا، فإ َ ُ ََ َ َّ َِ

َالزكاة ِولله على النَّاس حج البـيت من استطاع إليه﴾،﴿ََّ ِْ َِْ ََّ ََ ََ ْ ِ َ ِ َْ ُّ ِ ِ ِ ًسبيال َ ِ عليه الصالة ّ، فإن النيب)5(﴾َ
والسالم فصل معاين الصالة والزكاة واحلج، وبني املقصود منها بأقواله، وأفعاله، فصارت هذه األلفاظ 

ّمن املفسر الذي ال حيتمل التأويل
)6(.
هو املفسر ال مبعىن من ذات الصيغة، بل بغريها وهذا النوع يشمل «أما النوع الثاين من املفسر 

.ّخفي الداللة على معناه، فالتحق به ما فسره تفسريا قاطعاكل لفظ حيتمل التأويل أو 

.04: سورة النور، اآلية-1
، ومعىن اآلية 272: م، ص2011/هـ1432، 01عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط- 2

امهم وهي اربعة شهداء فالعقوبة ما حددته اآليةأن الذين يتهمون العفيفات من الن . ّساء بالزنا، ومل يأتوا بالبينة  اليت تؤيد صدق ا
م، 2008/هـ1429، 03املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، فتحي الدريين، مؤسسة الرسالة، ط: ينظر[

.282-281:وينظر معجم أصول الفقه، خالد رمضان حسن، ص]. 55: ص
.49: سورة األحزاب، اآلية-3
.272: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص-4
.97: ، اآليةسورة آل عمران-5
.273: عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص-6
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ما ما يفسرمها تفسريا قاطعا،  ّوعلى هذا، فالظاهر والنص، ومها حيتمالن التأويل، إذا التحق 
مل واخلفي واملشكل: ّبان رفع احتمال التأويل، أصبح كل منهما مفسرا بغريه : ، أي)1(»وكذلك ا

ّعلى معناه، إذا التحق به ما يفسره بقطعي، كان مفسرا بغريه، فيتضح، من كل لفظ خفي الداللة "
ّوتتبني تفاصيله، وكيفية أدائه، ويتعني مراد الشارع منه، على حنو يقطع كل احتمال للتأويل، وإن بقي  ّ

.)2("حمتمال للنسخ يف عهد الرسالة
مل جممال ألنه  ه على معناه، وال ميكن اللفظ الذي خفيت داللت«وملا مسى علماء األصول ا

، فهذه األلفاظ "الصالة والصيام والزكاة والربا"كألفاظ ...تفسري املراد منه إال من قبل املشرع نفسه
.)3(»ّن الشارع نقلها من اللغة واستعملها يف معان خاصةليس مقصودا منها معانيها اللغوية؛ أل

إىل املعاين اللغوية بصلة، فالصالة هذه املعاين االصطالحية اخلاصة متت «على الرغم من أن 
والصالة يف الشريعة قيام وركوع وسجود وقراءة ودعاء، لكن املعىن -الدعاء-مثال يف معناها اللغوي

.)4(»اللغوي قد أبطل يف الواقع
َوأقيموا الصالة ﴿: قوله تعاىل: ّفالقرآن الكرمي قد أورد هذه األلفاظ جمملة غري مفسرة، مثل َ َّ ُ ََِ

َُوآت َوا الزكاةَ ا "، )5(﴾ََّ ّلكن أحدا ال يفهم املقصود من الصالة، وال كيفية إقامتها وأدائها، وما أركا
ا بيانه هلا،  ّوشروطها وكذلك الزكاة، حىت بينها الرسول عليه الصالة والسالم، قوال وفعال، فالتحق 

مو .)6("ّع مفسراّوأصبح اللفظ مفسرا، ولكن ال يف ذاته، بل بتفسري الحق، فصار ا

ة األصول، ختريج أحاديث ، كنز األصول إىل معرف)هـ228:ت(البزرودي، فخر اإلسالم، علي بن حممد البزدوي احلنفي-1
.44:، ص01ت، ج.ط، د.يس، كراتشي، د، مطبعة جاويد بر)هـ829:ت(أصول البزدوي، للحافظ قاسم بن قطلونغا احلنفي 

م، 2008/هـ1429، 03فتحي الدريين، املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، ط-2
.55: ص

.55: ، صاملصدر نفسه-3
.56: فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص-4
.43: ، اآليةسورة البقرة-5
.55: فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص-6
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ّفاألحاديث الشريفة اليت بينت أحكام الصالة، يف كيفية أدائها، وبينت عدد ركعات كل صالة،  ّ
ومواقيتها، وما ال تصح به الصالة، وأحكام الصالة وأحكام الزكاة واألموال اليت جتب فيها الزكاة، 

.)1(موالّوالنصاب أو احلد األدىن الذي جيب توفره لدى الشخص يف كل صنف من األ
مل"ّوكذلك كان النيب الكرمي عليه الصالة والسالم يبني  قوال وفعال أيضا، ففي الركن " ا

، فكان يؤدي فريضة )2(»خذوا عين مناسككم«: كان يقول" احلج"األخري من أركان اإلسالم وهو 
ّ، فالسنة )3(»صلوا كما رأيتموين أصلي«: احلج عمال، ويطلب من صحابته الكرام االقتداء به، ويقول

ّالطاهرة مفسرة لكل ما أمجل يف القرآن الكرمي فوجب العمل بذلك، فال يوجد يف الشريعة لفظ جممل 
.)4(ومل يفسر

 

ّبعد ذكر الشواهد القرآنية، ومن السنة املطهرة، وأقوال العلماء حول املفسر خنلص إىل نتيجة  ّ
إذا دل عليه من حكم واضحة جلية كما فصل، ومبا دل عليه قطعا أنه جيب العمل به قطعا، : مفادها

االحتمال للنسخ يف عهد الرسالة إذا كانت من األحكام القابلة للنسخ، أما بعد وفاة النيب صلى «مع 
ّاهللا عليه وسلم، فكل من القرآن الكرمي والسنة املطهرة من احملكم الذي ال حيتمل النسخ النقطاع  ّ

.)5(»الوحي
نه ال جيتهد فيه، إذا كان التفسري شامال، أاملفسر ال حيتمل التأويل وال التخصيص، كما وأن 

ّوقد أمجع أهل السنة واجلماعة على أنه حيتمل النسخ يف عهد الرسالة احملمدية اخلالدة، وكمقارنة بني 
ّاملفسر والظاهر والنص، فإنه يقدم على الظاهر، وعلى النص، ألنه ال حيتمل التأويل  بينهما، بينما ّ

.الظاهر والنص حيتمالن التأويل

.55: فتحي الدويين، املناهج األصولية، ص: ينظر-1
: ، وأخرجه البيهقي»لتأخذوا مناسككم«: ، من حديث جابر بن عبد اهللا، بلفظ14419: ، وأمحد3137: أخرجه مسلم-2
.»خذوا عين مناسككم«: ، بلفظ5/125
.، من حديث مالك بن احلويرث20530، وأمحد 631: أخرجه البخاري-3
.56: فتحي الدريين، املناهج األصولية: ينظر-4
د اجلديدة للطباعة، التقنازاين، التلويح على التوضيح، دار العه: ، وينظر273-272: فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص-5
.209: ، ص01اإلمام حافظ الدين النسفي، كشف األسرار، ج: ، وينظر125: ، ص01ت، ج.ط، د.د

.272: ، ص01حممد كمال الدين، أصول الفقه اإلسالمي، ط: وينظر
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"" 
ّإن املفسر هو الذي حيتمل النسخ من حيث إنه مفسر وإن كان هذا النص من القرآن ال 

ُفسجد المالئكة﴿: حيتمل النسخ، وهو قوله تعاىل َ ِ َ َ ْ َ َ َ قبول النسخ، ّ﴾ ال حيتمل النسخ؛ ألن عدمَ
واليت تعين ) البداء(باعتباره أنه إخبار عن أمر ماض، والنسخ يف اإلخبارات ال يكون ألنه يصري مبعىن 

الظهور، وظهور الغلط، وإليه جل شأنه متعال عنهما، إذ حمل النسخ هو حكم يكون يف نفسه 
.)1(حمتمال للوجود والعدم

- الرافضة- يتقاسم هذا الرأي الشاذد خفائه،فاليهود ترى أن املراد هنا هو ظهور الشيء بع
ّمن جوز البداء على اهللا فهو خارج عن ملة «: وهو عدم جتويزهم النسخ، قال أبو بكر اجلصاص

.)2(»اإلسالم
قالت اليهود ال جيوز النسخ عليه، المتناع البداء عليه، وقالت الرافضة جيوز ": وقال الزركشي

.)3("الكل كفر، والثاين أغلطالبداء عليه، جلواز النسخ منه، و
: ّوجاء يف كتاب الوايف يف أصول الفقه حلسام الدين السغناقي معلقا وشارحا لقوله تعاىل

ُفسجد المالئكة﴿ َ ِ َ َ ْ َ َ َ إن كل ...«: حافظ الدين وهو من أعالم األمة فيقول: ﴾، ناقال يف كتابه ملقولةَ
نه سجد املالئكة كلهم من غري تفريق، أّمل بسامع من أهل اللسان لو مسعها فهم معناها من غري تأ

فكانت نظرية الظاهر، مث سوق الكالم لبيان انقياد املالئكة عليهم السالم ألمر اهللا تعاىل، واستكبار 
إبليس، عليه اللعنة، فكانت نظرية النص، مث هي غري قابلة للتأويل والتخصيص فكانت نظرية 

ا إخبار فكانت نظرية احملكمإذ إيرادها ألجله، مث هي أيض" ّاملفسر" .)4(»ا غري قابلة للنسخ باعتبار أ
والقرآن الكرمي واضح الداللة واملعاين، ولكن املشكل يف املتلقي الذي يؤول اآليات يف الكثري 

الذين يهرفون مبا ال يعرفون، ففي قوله -ةفضكالرا- تقده الفاسد، ورؤاه الشاذةمن األحيان حسب مع

.123: حسام الدين حسني السغناقي، كتاب الوايف يف أصول الفقه، ص: ينظر-1
، وشرح 71-70: ، ص04البحر احمليط للزركشي، ج: ، وينظر250: ، ص02جلصاص، جأبو بكر اجلصاص، أصول ا-2

: ، ص02، والوصول إىل األصول، البن برهان، ج1301: ، ص02والربهان للجويين، ج. 485: ، ص01اللمع، للشريازي،ج
.158: ، ص3وكشف األسرار، للبخاري، ج. 242-241: ، ص02اإلحكام، لآلمدي، ج: ، وينظر10-13

.71-70: ، ص04الزركشي، البحر احمليط، ج-3
.123: حسام الدين السغناقي، كتاب الوايف يف أصول الفقه، ص-4
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َإنما﴿: تعاىل ٍأنت منذر ولكل قـوم هادَِّ َِ ٍ ْ َُ ِّ ُ ِ َ ٌ ْ َ ، يرى الرافضة أن هذه اآلية غري حمكمة، إمنا هي )1(﴾َْ
ّرضي اهللا عنه وأرضاه، إال أن أهل السنة -علي–، واملقصود عندهم "هاد"ّمفسرة، بإضافة كلمة 

وإضافة عبارة حمكمة يف داللتها، " ولكل قوم هاد"واجلماعة يرون عكس ذلك متاما، فيقولون أن اآلية 
" علي"هو اهللا سبحانه وتعاىل وليس " اد"مفسرة، لكن معىن التأويل خمتلف، واملقصود » هاد«

.رضي اهللا عنه
م-فالرافضة  ا على هواهم -كعاد انطالقا من احنرافهم املطلق، يف فهم اآليات القرآنية يفسرو

دون على الدقة العلمية، سواء أكان يف أما أهل السنة واجلماعة فيعتم. ومعتقدهم الرافضي املنحرف
ّالقرآن الكرمي أم السنة املطهرة، ويعتمدون أيضا على التحري يف فهم وتأويل اآلية، وحل إشكاهلا، 

ولكل قوم هاد، قادر على هدايتهم باإلجلاء وهو اهللا تعاىل، ولقد دل مبا أردفه من «: يقول الزخمشري
ضايا حكمته، أن إعطاءه كل منذر آيات خالف آيات غريه ذكر آيات علمه وتقديره األشياء على ق

ّأمر مدبر بالعلم النافذ، مقدر باحلكمة الربانية، ولو علم يف إجابتهم إىل مقرتحهم خريا ومصلحة 
م إليه .)2(»وأما على الوجه الثاين، فقد دل به على أن من هذه قدرته وهذا علمه هو القادر. ألجا

-عليه الصالة والسالم-بالرسول الكرمي" هاد"ّتفسري الكبري، فإنه يفسر أما الرازي يف كتابه ال"
املراد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، منذر لقومه مبني هلم، ولكل قوم من قبله هاد ومنذر : بقوله

ّوداع، وأنه تعاىل سوى بني الكل يف إظهار املعجزة إال أنه كان لكل قوم طريق خمصوص ألجله 
.)3("ص بتلك املعجزة املخصوصةاستحق التخصي

م ال جيحدون كون القرآن معجزا، فال يضيق قلبك بسببه، «ويف الوجه الثاين  وهو أن املعىن أ
إمنا أنت منذر فما عليك إال أن تنذر إىل أن حيصل اإلميان يف صدورهم ولست بقادر عليهم، ولكل 

عاىل، فيكون املعىن ليس لك إال اإلنذار، قوم هاد، قادر على هدايتهم بالتخليق وهو اهللا سبحانه وت
.)4(»وأما اهلداية فمن اهللا تعاىل

.07: سورة الرعد، اآلية-1
.505: ط، ص.، د02يوسف احلمادي، مكتبة مصر، ج: الزخمشري، الكشاف، شرحه وضبطه-2
.12: ، ص19ت، ج.ط، د.ارودي، املكتبة التوفيقية، دعماد زكي الب: الرازي، التفسري الكبري، حتقيق: ينظر-3
.12: الرازي، التفسري الكبري، ص-4





182

أنه : أحدها: فيه ثالثة أوجه» ولكل قوم هاد«: أما أبو البقاء العكربي فإنه يؤول اآلية بقوله
.ولكل قوم نيب هاد: مجلة مستأنفة؛ أي

.وهو لكل قوم هاد: أن املبتدأ حمذوف، تقديره: والثاين
إمنا أنت منذر وهاد لكل قوم؛: تقديره:والثالث

.)1(»ويف هذا فصل بني حرف العطف واملعطوف
أي ولكل قوم داع، وهذه الرواية ذكرها عن علي بن : وورد يف تفسري ابن كثري املعىن من اآلية

،  وكل الروايات اليت ذكرها ابن كثري عن العويف، أو ابن عباس، أو جماهد، )2(أيب طلحة عن ابن عباس
.أو أبو العالية كلها أمجعت على أن اهلادي هو النيب الكرمي عليه الصالة والسالم
عن ابن عباس رضي ...ويف رواية وحيدة، ذكرها ابن كثري، وهي رواية غريبة وشاذة كما يقول 

، قال وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد"ملا نزلت : اهللا عنهما قال
أنت اهلادي : "أنا املنذر، ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إىل منكب علي وقال: "على صدره وقاليده 

.)3("فيه إنكار شديد: يا علي بك يهتدي من بعدي، وهذا احلديث، يقول ابن كثري
، فكل قوم هلم »إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد«: أما املفسرون احملدثون نكتفي بقول الشعراوي

.)4(»آليات اليت تناسب القومهاد، يهديهم با
ّأصبحت مفسرة، واملقصود " هاد"وعليه فاآلية حمكمة يف داللتها، وملا أضاف القرآن الكرمي 

، والذي يرشدنا إىل طريق احلق هو الرسول -وعالّجل-اد، كما قال أهل السنة واجلماعة، هو اهللا 
الكرمي عليه الصالة والسالم، أما قول الرافضة فهو قول شاذ ومنكر شديد النكرة، وليس املقصود 

.بسيدنا علي رضي اهللا عنه وأرضاه

، التبيان يف إعراب القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )هـ616ت(أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي، -1
.73: م، بريوت، لبنان، ص2005هـ1426/هـ1425

.975-974: م، ص2006/هـ1425، 02القرآن الكرمي، جابن كثري، تفسري-2
.975: ابن كثري، تفسري القرآن الكرمي، ص: ينظر-3
.7227: ت، ص.ط، د.، د12الشعراوي، تفسري الشعراوي، أخبار اليوم قطاع الثقافة، ج-4
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 اللفظ ال خيلو «ّ، ألن )1(»نص وظاهر وجممل«أن الكالم ينقسم إىل العلماءيرى
ذا له أن حيتمل غريه، وهن أمرين، إما أن يدل على معىن واحد ال حيتمل غريه فهذا هو النص، وإما م

أن يتساوى االحتماالن، : والثانية،أن يكون أحد االحتمالني أظهر فهذا هو الظاهر: األوىل: حالتان
مل .)2(»بإال يكون أحدمها أظهر من اآلخر، فهذا هو ا

مل يف حقيقته حيتاج إىل البيان، مثله مثل الظاهر الذي قد يرد عليه ومن املعلوم بالضرورة أ ن ا
مل، البيان: فهذه مخسة أمور«التأويل فيكون مؤوال،  .)3(»ّالنص، الظاهر، املؤول، ا

مل من حيث اللغة بأنه م، وقيل: املبهم«: وقد عرف العلماء ا هو : من أمجل األمور إذا أ
موع، من أمجل احل ساب إذا مجع وجعل مجلة واحدة، وقيل هو املتحصل من أمجل الشيء إذا ا

.)4(»حصله
هو ما خفي املراد منه، حبيث ال يدرك بنفس اللفظ إال ببيان «: وجاء يف كتاب التعريفات بأنه

مل، سواء كان ذلك لتزاحم املعاين املتساوية األقدام، كاملشرتك، أو لغرابة اللفظ؛ كاهللوع أو  من ا
نتقاله من معناه الظاهر إىل ما هو غري معلوم، فرتجع إىل االستفسار، مث الطلب مث التأمل، كالصالة ال

الدعاء، وذلك غري مراد، وقد بينها النيب الكرمي، عليه الصالة : والزكاة والربا، فإن الصالة يف اللغة

قه، مكتبة العلوم واحلكم، ، ومذكرة الشنقيطي يف أصول الف94-93: ، ص01، وأضواء البيان، ج2/26روضة الناظر، - 1
.176: ت، ص.ط، د.املدنية املنورة، د

م، 1996/هـ1416، 01، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، دار ابن اجلوزي، طحممد بن حسني حسن اجليزاين-2
.396: ص

.396:املصدر نفسه، ص-3
عبد الناصر : تعليق: ، وينظر1296: املصباح املنري، ص: ، وينظر128: ، ص11ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ج-4

الوجيز يف أصول : ، وينظر121: بن عبد القادر البشبيشي يف كتاب شرح الورقات يف أصول الفقه، لعبد العزيز الشرتي، ص
: ندرية، صمباحث البيان عند األصوليني، حممود سعد منشأة املعارف، اإلسك: وينظر. 279: الفقه، عبد الكرمي زيدان، ص

169.





184

فضيلة الشيخ أسامة ، وقال)1(»والسالم بالفعل، فتطلب املعىن الذي جعلت الصالة ألجله صالة
مل، قولنا: حممد عبد العظيم .)2(ماله داللة غري واضحة: املختار يف تعريف ا

ُإن اإلنسان خلق هلوعا ، إذا مسه : (فغرابة اللفظ مثال كلفظ اهللوع املذكور يف قوله تعاىل َّ َ َ ِ ًِ ُ َ َ ِ ُ َ َْ ِْ َّ
ًالشر جزوعا، وإذا مسه الخيـر منوعا ُ ًَ َ َُ ْ َ ْ ُ َّ َُّ َِ ُ َّ()3(.

اآلية، ) إذا مسه الشر: (قيل بيانه كان جممال مل يعلم مراده أصال، فبينه بقوله تعاىل«: فإنه
مل حيتاج إىل ثالثة طلبات مل، مث الطلب لألوصاف بعده، مث : األول: فا االستفسار عن ا

.)4(»التأمل
على اآلخر ماله داللة على أحد معنيني، ال مزية ألحدمها «: أما من حيث االصطالح فهو

.)5(»"اآلمدي"بالنسبة إليه، كذا قال 
، )6(»ما أفاد شيئا من مجلة أشياء، وهو متعني يف نفسه، واللفظ ال يعنيه«: هو: ويف احملصول
.)7(»مسي بيانا النفصاله عما يلتبس من املعاين«: قال أبوبكر الرازي

شارع جوهر، الدراسة، 08نصر الدين تونسي، : علي بن حممد بن علي احلسيين اجلرجاين احلنفي، كتاب التعريفات، حتقيق-1
طه جابر فياض العلواين، : احملصول يف علم أصول الفقه، الرازي، حتقيق: ، وينظر أيضا322: م، ص2007، 01القاهرة، ط

، من القسم األول من كتاب احملصول 229: الرازي، ص: [تعريف املصنف له أيضا: ويراجع.153: ، ص03مؤسسة الرسالة، ج
إفاضة األنوار : وينظر أيضا. 45-43: ، ص03الكاشف، ج: يف علم أصول الفقه للرازي، ويراجع تعاريف العلماء اآلخرين يف
، 01الواحد حنفي، مكتبة الرشد، طخالد حممد عبد : يف إضاءة أصول املنار، حممود بن حممد الدهلوي، حتقيق

وينظر الفتح املأمول، ابن باديس، . 93: املناهج األصولية، فتحي الدريين، ص: ، وينظر189-188: م، ص2005/هـ1426
.]134: ص

، 147: واحلدود يف األصول، ص. 12: ، ص01أسباب اإلمجال يف الكتاب والسنة،  جأسامة حممد عبد العظيم، -2
.114: ، ص36قهية، جواملوسوعة الف

.19: سورة املعارج، اآلية-3
.189: نور األنوار يف شرح اللكهنوي، ص: إفاضة األنوار، نقال عنحممد عبد احلليم املنار، -4
.09: ، ص03اإلحكام يف أصول األحكام، جاآلمدي، -5
.153: ، ص03احملصول يف علم أصول، جالرازي، -6
.149: ، ص03احملصول، جالرازي، -7
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مل املختار أن ما يثبت التكليف به ال إمجال «: وقال إمام احلرمني ّفيه، الن التكليف با
صلى اهللا عليه وآله -ّتكليف باحملال، وما ال يتعلق به تكليف فال يبعد استمرار اإلمجال فيه بعد وفاته

.)1(»- وسلم
مل اصطالحا بأنه لفظ ال يفهم املراد منه إال باستفسار «: وكما يقول اإلمام السرخسي عن ا

مل، وبيان من جهته يعرف به املر اد، فهو لفظ خفي املراد منه، حبيث ال يدرك إال ببيان من من ا
مل لفظي ال  املتكلم به، إذ ال قرينة تدل على معناه الذي قصده املتكلم، فسبب اخلفاء يف ا

مل ال يدل بصيغته على املراد منه، وال توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه، : عارضي، أي ّأن اللفظ ا
مل وهو ما مل «: الشارع نفسه ملعرفة املراد من اللفظ، وقال ابن احلاجببل البد من الرجوع إىل ا

.)2(»تتضح داللته
مل عند الشريازي هو .)3(»ما ال يقل معناه من لفظة ويفتقر يف معرفة املراد إىل غريه«:وا

مل اصطالحا بأنه ماله داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدمه ا على وكما أسلفنا يف تعريف ا
.)4(اآلخر بالنسبة إليه، وهذا قول األصوليني يف تعريفهم للمجمل

مل سواء كان ذلك لتزاحم املعاين املتساوية األقدام، كاملشرتك، أو لغرابة اللفظ، والنتقاله «فا
مل مستشهدين )5(»من معناه الظاهر إىل معىن آخر غري معلوم ، وقد أوردنا ما قاله العلماء يف ا

الصالة والزكاة والربا، فهو املقصود بانتقاله من معناه الظاهر إىل معىن آخر غري : صطلحبذلك مب
.معلوم

، 326: الربهان يف علوم القرآن، السيوطي، ص: ، وينظر456-455: ، ص03أبو حيان األندلسي،البحر احمليط، ج-1
.283: إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، الشوكاين، ص: وينظر

مللة والدين عبد الرمحن أمحد القاضي عضد ا: أبو عمرو عثمان بن احلاجب املالكي، شرح خمتصر املنتهى األصويل، شرحه-2
.287: ، ص02اإلجيي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج

.27: أبو إسحاق الشريازي، اللمع يف أصول الفقه، ص-3
اإلمام عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري، : البزدوي، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، تأليف: ينظر-4

.52-51: ، ص01دار الكتاب العريب بريوت، لبنان، جهـ، 730:ت
.27: ، ص01التفتازاين، التوضيح مع التلويح، ج-5
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ا تتفق على -للمجمل-والذي يبدو يل من التعريفات االصطالحية السابقة  عند األصوليني أ
مل لفظ غري واضح الداللة على املعىن املراد ويكتنفه غموض نشأ عنه اإلمجال .أن ا

 

مل واقع يف كتاب اهللا وسنة رسوله  فقد أورد الشوكاين يف كتابه -عليه الصالة والسالم–ّإن ا
مل واقع يف القرآن الكرمي، واستشهد  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، على أن ا

.)1(»داود الظاهريوال أعلم أحدا أىب هذا غري«: بقول أيب بكر الصرييف الذي يقول
َوحرم الربا: (ففي قوله تعاىل َِّ َ َّ َ()2(.

جممل، ألنه عبارة عن الفضل يف أصل الوضع، ولذا مل يصلح مرادا به، إذ البيع «: فالربا
.)3(»مشروع، ولو جعل هو مرادا النسد بابه، ألنه ما شرع إال لالسرتباح، فثبت أنه جممل

تعاىل ما أراده فالربح حالل، ولكن أراد به بيوعا حمرمة الفضل، ولكن اهللا": والربا يف اللغة
.)4("...شرعا بسبب فضل أو غريه

ٍوالمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن ثالثة قـروء﴿: ويف قوله تعاىل ُ َُ َ َْ َ َُ َّ َِ ِ َِ َ ُ َْ ََّ َ ُ ََّ يطلق «، والقرء يف للغة )5(﴾ْ
، وميكن أن يراد به احليض ففهم على احليض، وعلى الطهر، فهذا لفظ مرتدد ميكن أن يراد به الطهر

منه معان متعددة، فتفسري القرء على االصطالح الثاين يكون جممال، وعلى االصطالح األول ال 
.)6(»يكون جممال

َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة﴿: ويف قوله تعاىل َ َََّ َُ َ ُ ََّ الصالة جممل وحلقه البيان بالسنة، «ّ، فإن )7(﴾َِ
، ومما بينه عليه الصالة )1(»حق النصاب، وقدر ما جيب مث حلقه البيان بالسنةوكذا الزكاة، جممل يف

.725: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص-1
.275: ،اآليةسورة البقرة-2
.189-188: ، إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار، صلكهنويحممود بن حممد ال-3
خليل حمي الدين : ، تقومي األدلة يف أصول الفقه، حتقيق)هـ430:ت(ن عمر بن عيسى الدبوسي احلنفي أبوزيد عبيد هللا ب-4

.119: م، ص2001هـ،1421، 1لبنان، ط-امليس، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت
.228: ، اآليةسورة البقرة-5
.121:رقات يف أصول الفقه، صسعد بن ناصر بن عبد العزيز الشرتي، شرح الو-6
.43: ، اآلية:سورة البقرة-7
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: حيث جاء القرآن الكرمي يأمر املسلمني باحملافظة عليها، فقال جل وعال" الصالة"والسالم 
َحافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا لله قانتين﴿ َ َِِ َِ ُِ َِِّ ُ ََ َّ َ َّ َ ُْ ُ َْ ِ َ َ﴾)2(.

َِوسبح بحمد ربك قـبل طلوع الشمس وقـبل غروبها﴿: ّجلوقوله عز و ُُِ َ َْ َْ ََ َِ ْ ْ ََّ ِ ُُ َ َِّ ِ ْ ِّ َ﴾)3(.
ًوقـرآن الفجر إن قـرآن الفجر كان مشهودا﴿: وقوله سبحانه ُ ْ َ َ َ ََ ِ ِْ َْ َْ َْ َْ ُْ َُّ ِ ، وبني عليه الصالة )4(﴾َ

ا ففي احلديث الشريف ما روى عن طلحة بن عبي أن أعرابيا : د اهللاوالسالم عددها، كما بني أوقا
، ثائر الرأس، فقال يا رسول اهللا أخربين ماذا فرض اهللا -صلى اهللا عليه وسلم–جاء إىل رسول اهللا 

أخربين مبا فرض : الصلوات اخلمس إال أن تطوع، فقال: علي من الصالة؟ فقال عليه الصالة والسالم
أخربين ما : ال أن تطوع شيئا فقالشهر رمضان إ: اهللا علي من الصيام؟ فقال عليه الصالة والسالم

فرض اهللا علي من الزكاة؟ فأخرب رسول صلى اهللا عليه وسلم بشرائع اإلسالم، قال والذي أكرمك ال 
أفلح إن «: ّأتطوع شيئا وال أنقص مما فرض اهللا علي شيئا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.عليه الصالة والسالم لعددهاهذا بيان الرسول. )5(»دخل اجلنة إن صدق«، أو »صدق
–ومما تدل عليه اآليات السالفة الذكر، بيانه ألوقات الصالة روى عن أيب موسى األشعري 

، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاه سائل، فسأله عن مواقيت الصالة؟ فلم يرد -رضي اهللا عنه
والناس ال يكاد يعرف بعضهم بعضا، مث وأمر بالال، فأقام الفجر حني انشق الفجر، : عليه شيئا، قال

قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، مث أمر : أمره فأقام الظهر حني زالت الشمس، والقائل يقول
فأقام العصر والشمس مرتفعة، مث أمره فأقام املغرب حني وقعت الشمس، مث أمره فأقام العشاء، حني 

قد طلعت الشمس أو : ف منها، والقائل يقولّغاب الشفق، مث أخر الفجر من الغد حىت انصر
ّكادت، مث أخر الظهر حىت كان قريبا من وقت العصر باألمس، مث أخر العصر حىت انصرف منها،  ّ

ّقد امحرت الشمس، مث اخر املغرب حىت كان عند سقوط الشفق، ويف رواية: والقائل يقول ُ ّ ّفصلى : ّ
.170: حممود سعد، مباحث البيان عند األصوليني والبالغيني، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص-1
.238: ، اآليةسورة البقرة-2
.39: سورة ق، اآلية-3
.78: ، اآليةسورة اإلسراء-4
، الرتمذي يف الزكاة 391: ل عن أركان اإلسالم، أبو داود يف الصالة، باب فرض الصالة، رقممسلم يف اإلميان، باب السؤا-5

: ، ص01إذا رأيت الزكاة فقد قضيت ما عليك، والنسائي يف الصالة، باب كم فرضت الصالة يف اليوم والليلة، ج: باب ما جاء
228 -229.
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أخر العشاء حىت كان ثلث الليل األول، مث أصبح املغرب قبل أن يغيب الشفق يف اليوم الثاين، مث
.)1(الوقت بني هذين: فدعا السائل، فقال

 

مل أم ال؟ ومنها قوله  اختلف العلماء يف تأويل آيات قرآنية متعددة، هل هي من قبيل ا
ُوامسحوا برءوسك﴿: تعاىل ِ ُ ُ َِ ُ ْ ا جمملة، «: يذكر يف كتابه أقواال منها" اإلتقان"، فصاحب )2(﴾ْمَ أ

ال، وإمنا هي ملطلق : لرتددها بني مسح الكل والبعض، ومسح الشارع الناصية مبني لذلك، وقيل
.)3(»املسح الصادق بأقل ما يطلق عليه االسم ويفيده

وذهبت بعض احلنفية إىل أنه جممل، «بينما مجهور العلماء يرون يف اآلية الكرمية ال إمجال فيها 
ّلرتدده بني الكل والبعض، والسنة بينت البعض، وحكاه يف املعتمد عن أيب عبد اهللا البصري ، مث )4(»ّ

ّإنه يقتضي مسح اجلميع؛ ألن : فقالت املالكية«: اختلف القائلون بأنه ال إمجال يف اآلية السابقة
.)5(»لإللصاقالرأس حقيقة يف مجيعه، والباء إمنا دخلت 

ا للتبعيض، وبنوا على «): هـ741:ت(وقال ابن اجلزي الكليب  اختلف يف هذه الباء فقال قوم إ
، ونقل ابن اجلزي الكليب )6(»ذلك جواز مسح بعد الرأس، وهذا القول غري صحيح عند أهل العربية

، 395: ، أبو داود يف الصالة، باب يف املواقيت، رقم614رقمأخرجه مسلم يف املساجد، باب أوقات الصلوات اخلمس، -1
، يف 152: ، الرتمذي، رقم667: ، وابن ماجة حديث رقم260: ، ص01النسائي يف املواقيت، باب أخر وقت املغرب، ج

.الصالة، باب مواقيت الصالة
.06: ، اآليةسورة املائدة-2
ط، .م، د1999/هـ1419، اإلتقان يف علوم القرآن، دار الكتاب العريب، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي-3
.644: ، ص01ج
، 01ت، ج.ط، د.خليل امليس، دار الكتب العلمية، د: املعتمد يف أصول الفقه، ضبطهأبو احلسني حممد البصريي املعتزيل، -4

ت، عبدالعلي حممد بن نظام األنصاري، وفواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبو. 164: ، ص03واحملصول للرازي، ج. 344:ص
.38-35: ، ص02ج
.731: الرازي، إرشاد الفحول إىل حتقيق من علم األصول، ص-5
، 01أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، اجلزء األول، ط-6

.228: م، ص1995/هـ1415
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" الكليب"وسكم، وهذا عند على أن الباء لالستعانة، وأن املعىن امسحوا أيديكم برؤ" القرايف"ما قاله 
.)1(»الرأس على هذا ما مسح ال ممسوح، وذلك خالف املقصود«ضعيف، ومرده أن 

ا زائدة، وعنده " التسهيل"يف كتابه " الكليب"وقد ذكر  ّعلى أن هناك أقواال حول الباء منها أ
ا والصحيح عنده ا باء اإلل«، )2(ّهذا القول ضعيف، ألن هذا ليس موضع زياد صاق اليت توصل أ

" الكليب"، وهلذا فالفعل عند )3(»الفعل إىل مفعوله ألن املسح تارة يتعدى بنفسه، وتارة حبرف اجلر
هو فعل متعد بنفسه، وأحيانا يتعدى حبرف اجلر كذلك قال بعض علماء الرتاث نقال عن علماء 

، "سحته كلهم: "ل قولهإىل حرف التعدية، بدليالنحو الذين يرون أن املسح فعل متعد، غري حمتاج 
.الباء فائدة جديدة، ولو مل يفد البعض لبقي اللفظ عاريا عن الفائدة«فينبغي أن يفيد دخول 

ابن احلاجب عن الشافعي، وأيب احلسني، وعبد اجلبار، ثبوت التبعيض بالعرف، والذي «ونقل 
ا تفيد يف اللغة تعميم )4("املعتمد"يف  مسح اجلميع، ألنه متعلق مبا أليب احلسني عن عبد اجلبار أ

ّمسي رأسا، وهو اسم جلملة الرأس، ال للبعض، ولكن العرف يقتضي إحلاق املسح إما جبميعه، وإما 
.)5(»ببعضه، فيحمل االسم عليه

ُفامسحوا﴿: أن قوله تعاىل" أحكام القرآن"وقد ذكر أبو بكر بن العريب يف كتابه  َ ْ ﴾ يقتضي َ
سوح األول هو ما كان، واملمسوح الثاين هو اآللة اليت بني املاسح ممسوحا، وممسوحا به، واملم

ّواملمسوح، كاليد واحملصل للمقصود من املسح، وهو املنديل؛ وهذا ظاهر ال خفاء به، فإذا ثبت هذا 
امسحوا رؤوسكم ألجزأ املسح باليد إمرارا من غري شيء على الرأس ال ماء وال سواه، فجاء : فلو قال

فامسحوا برؤوسكم املاء، من باب املقلوب، والعرب : ملاء، فكأنه قالاممسوحا به، وهو بالباء لتفيد
إن مطلق القول يف املسح «عبارة للشافعي مفادها " أحكام القرآن"، وقد نقل صاحب )6("تستعمله

ّال يقتضي اإلجياب عرفا، فما علق به ليس بصحيح، إمنا هو مبين على األغراض وحبسب األحوال، 
.228: ، التسهيل، صالكليب-1
.228: الكليب، التسهيل، ص: ينظر-2
.228: ، صاملصدر نفسه-3
.334: ، ص01املعتمد يف أصول الفقه،جأبو احلسن، حممد البصري، -4
.732: الرازي، إرشاد الفحول، ص-5
ت، دار .ط، د.د الرزاق املهدي، دعب: أبو بكر بن العريب، أحكام القرآن، دار الكتاب العريب، بريوت، حتقيق وختريج-6

.44: ، ص02األصالة، اجلزائر، ج
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مسحت اجلدار، فيقتضي بعضه من أجل أن اجلدار ال ميكن تعميمه باملسح حسا، وال غرض : تقول
، )1(»مسحت رأس اليتيم ألجل الرأفة، فيجزئ منه أقله حبصول الغرض به: يف استيعابه قصدا، وتقول

أبو بكر بن العريب، وكل حالة - كما ذكرها-فاملسح عند العلماء القدامى له أحد عشر مسألة... 
ا تأويل، فقد ذكروا من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه، واآلية ال حتتمل إال هذا، وهناك من هل

، أما التبعيض بالعرف مل يثبت كما زعم ابن )2(جعل املسح بني الكل والبعض، فيصدق مبسح البعض
.)3(احلاجب

ائدة وقال من ال الباء ز«يف كتابه التبيان يف إعراب القرآن يرى أن ) هـ616ت(وأما العكربي
ا )4(»الباء يف مثل هذا للتبعيض، وليس بشيء يعرفه أهل النحو: خربة له بالعربية ، ووجه دخوهلا أ

.)5(تدل على إلصاق املسح بالرأس
املراد إلصاق املسح بالرأس ...وامسحوا برؤوسكم«: يف هذه املسألة بقوله" الزخمشري"وأوجز 

ملصق للمسح برأسه، وقد أخذ مالك باالحتياط فأوجب وماسح بعضه ومستوعبه باملسح كالمها
االستيعاب أو أكثره على اختالف الرواية، وأخذ الشافعي باليقني، فأوجب أقل ما يقع عليه اسم 

أنه مسح على ناصيته : ُاملسح، وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ما روي
.)6(»وقدر الناصية بربع الرأس

أن السنة الشريفة قالت مبسح كل الرأس، ومسح بعضه أيضا : ل وتأويل لإلشكال نقولوكح
فكان هذا دليل مستقل على أنه جيزئ مسح البعض، سواء كانت اآلية جمملة أم غري جمملة، وهذا ما 

. ّقالت به السنة املطهرة، واعتمده أهل السنة واجلماعة

.42: أبو بكر بن العريب، أحكام القرآن، ص-1
.732: الرازي، إرشاد الفحول، ص: ينظر-2
.159: ، ص02ابن احلاجب املالكي، شرح العضد، ج: ينظر-3
".برؤوسكم: "، وقرأ الباقون بالتحقيق"برؤوسكم"اهلمز بوجهني بالتسهيل بني بني وحبذف " برؤوسكم"وقف محزة على -4
-هـ1425أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي، التبيان يف إعراب القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، -5

.317: ، ص01ط، ج.م، د2005/هـ1426
ط، .يوسف احلمادي، مكتبة مصر، د: تأويل، شرحهالزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه ال-6
.11: ، ص02ت، ج.د
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ة له، وتؤدي نفس املعىن وهي البيان، واملبني، واملبني ومن  ِّللمفصل مصطلحات مشا ّ
ا الشريف اجلرجاين  املظهر عما يف الضمري، : ّوهو النطق الفصيح املعرب، أي«التعريفات اليت قال 

.)1(»هو اإلخراج عن حد اإلشكال: وإظهار املعىن، وإيضاح ما كان مستورا قبله، وقيل
.)2(»ن إذا ظهر، يقال بني فالن كذا، إذا أظهره وأوضح معناهامن ب«: فهو يف اللغة

: ، قال تعاىل)3(»هو اإلظهار والتوضيح، والكشف عن اخلفي أو املبهم«: ويف املوسوعة الفقهية
َعلمه البـيان﴿ َ َْ ُ َ َّ ه، فهو الكالم الذي يبني به ما يف قلبه، وحيتاج إليه من أمور دنيا«: أي)4(﴾َ

.)6(»املظهر واملوضح«، فاملفصل هو )5(»منفصل به عن سائر احليوانات
فالبيان هو ما يعرب ما يف الضمري، ويفهم الغري ملا أدركه من أجل الوصول إىل احلق، وإجالء 

هو اإلظهار : مصطلح درج عليه العلماء القدامى يف تعريفهم للبيان، بقوهلم" فاإلظهار"الغموض 
إخراجه من حال : تغيري املشكل جليا أي«، وهو )7(»هار املعىن وإيضاحه للمخاطبإظ«: لغة، أي

مل واملبني واسطة وهي ما ال إشكال  ّاخلفاء إىل حال الظهور واالنفتاح، وعلى هذا التعريف فبني ا

.85: اجلرجاين، كتاب التعريفات، ص-1
.1526: ، والقاموس احمليط، فريوز أبادي، ص69-63: ، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج-2
.219: ، ص08هـ، ج1421، 01حممد رواس قلعة حي، املوسوعة الفقهية امليسرة، ط-3
.04: سورة الرمحن، اآلية-4
.219: حممد بن رواس، املوسوعة الفقهية، ص-5
أبو إسحاق أشرف بن صاحل العشري السلفي، دار اإلميان للطبع : صاحل العثيمني، األصول من علم األصول، حتقيقبن حممد -6

.36: ت، ص.ط، د.شارع خليل اخلياط، مصطفى كامل، د17والنشر والوزيع، 
عبد اهللا حممد اخلليلي، منشورات حممد علي : ي، شرح عمدة احلواشي، شرح أصول الشاشي، ضبطه وصححهالشاش-7

مجع اجلوامع يف أصول الفقه، تاج الدين عبد الوهاب بن علي : ، وينظر155: بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ص
نشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، السبكي، علق عليه ووضع حواشيه، عبد املنعم خليل إبراهيم، م

.57: م، ص2002/هـ1424، 02ط
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َِّوال تـقربوا الزنا﴿: فيه أصال حنو َُ ْ َ حىت خيرج ّ، فليس مبجمل وال مبني، ألنه مل يدخل اإلشكال)1(﴾ََ
.)3(»قوال أو فعال أو غريمها: ّفكل ما بان املراد منه بسبب غريه فهو املبني«، وعليه )2(»حال الظهور

ما يفهم املراد منه، إما «: وقد عرف العلماء القدامى املفصل من حيث االصطالح بأنه:اصطالحا
مساء، أرض، جبل، عدد، : لفظ:ّبأصل الوضع أو بعد التبيني ومعىن ما يفهم املراد منه بأصل الوضع

فهذه الكلمات وحنوها مفهومة بأصل الوضع، وال حتتاج إىل غريها يف بيان معناها، ...ظلم، صدق،
َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع ﴿: ومثال ما يفهم املراد منه بعد التبيني، قوله تعاىل َ ُ َ َْ َ َ ُ ََ َ ََّ َُ َّ َِ

َالراكعين ِ ِ ة واإليتاء كل منهما جممل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد ّ، فإن اإلقام)4(﴾َّ
ا هي السنة املطهرة فأصبحت بذلك مبينة )5(»التبيني ّ، فالصالة لفظ جممل، والذي حدد ركعا ّ

).فلحق البيان بالسنة الشريفة(
الصلوات ّقد يكون بالفعل، كما يكون بالقول، ألن النيب عليه الصالة والسالم بني«والبيان 
، وألن البيان إظهار املراد، وقد يكون الفعل أدل على )6("صلوا كما رأيتموين أصلي: "واحلج، فقال

: ، فهناك طرق البيان اتفق عليها العلماء، مها)7(»املراد من القول وحده ما يظهر به ابتداء احلكم

.32: ، اآليةسورة اإلسراء-1
حممد ولد سيدي ولد حبيب الشقيطي، توزيع : حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود، حتقيق-2

.335: م، ص1995/هـ1415، 01دار املنارة للنشر والتوزيع، ط
: ت، ص.ط، د.د/ أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ بن بية، املكتبة املكية، دار ابن حزم: وينظر
160.
: ت، ص.ط، د.مذكرة يف أصول الفقه، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، د: وينظر
219.

.138: عبد احلميد بن باديس، القسنطيين اجلزائري، الفتح املأمول، شرح مبادئ األصول، ص-3
.43: ، اآليةسورة البقرة-4
ع والنشر والتوزيع، إسكندرية، أبو إسحاق أشرف بن صاحل العشري السلفي، األصول من علم األصول، دار اإلميان للطب-5

.722: رشاد الفحول، صالشوكاين، إ: وينظر. 36:ص
.312: ، ص01أخرجه البخاري يف اآلذان، ج-6
.155: م، ص2002/هـ1424، 01الشاشي، شرح عمدة احلواشي، شرح أصول الشاشي، ط-7
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له، وأما بالفعل، ففعله عليه قول اهللا سبحانه ورسو: البيان حيصل قوال، وحيصل فعال، فأما القول
.)1(السالم، وبكتابته، وإشارته، وإقراره وسكونه وتركه

ُالقارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة﴿: ومثاله أيضا قول اهللا تعاىل ُ َُ َ َِ ِ َِ َ َْ َ ْ َْ َ ََ َ ْ فهذا إمجايل، «، )2(﴾َ
ْيـوم يكون النَّاس كالفراش ال﴿: مث بينه بقوله عز وجل ِْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ِمبثوثََ ُ ْ ، فبني أن القارعة تكون ذلك )3(﴾َ

ذه الصفة العظيمة ، فصفة الفراش املنتثر، وضحت معىن اآلية الكرمية فأصبحت مفصلة )4(»اليوم 
.بعدما كانت جمملة

ِولله على النَّاس حج البـيت من ﴿: أما البيان بالفعل كحجه عليه السالم يف قوله تعاىل َ ِ ْ َْ ُّ ِ ِ َ َ َِِّ َ
َاستطاع  َ َ ًإليه سبيالْ ِ َ ِ .)5(»"خذوا عين مناسككم: "عليه الصالة والسالم«وهلذا قال ﴾َِْ

ّاملعصوم، عليه الصالة والسالم قد بني بالفعل ركين الصالة واحلج لكثري من أن من ذلك ندرك 
.ّاملكلفني

،هدةألن فيه مشا،وكموازنة بني القول والفعل يف البيان، أن الفعل أدل من القول على املقصود
ّومن مث قال النيب عليه الصالة والسالم ّ ّكما أن علماءنا جوزوا البيان )6(»ليس اخلرب كاملعاينة«: ّ

ال خالف يف أن البيان جيوز بالقول، واختلفوا يف : "بالقول، واختلفوا يف وقوعه بالفعل، قال الشوكاين
وزي والكرخي بني احلنفية، حكاه وقوعه بالفعل، واجلمهور على أنه يقع بيانا خالفا أليب إسحاق املر

.)7(»"الشيخ أبو إسحاق يف البصرة

 

، وشرح الكوكب املنري، 315- 2/314، وأعالم املوقعني، 54، وقواعد األصول، 55-2/54روضة الناظر، : ينظر-1
.184-183قيطي، ، ومذكرة الشن3/441-447
يف البيان، فعال وقوال، شرح خمتصر الروضة، جنم الدين أيب الربيع سليمان، بن عبد : ينظر. 02-01: سورة القارعة، اآلية-2

.171: ، ص02عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ج: القوي بن عبد الكرمي، حتقيق
.04- 03: سورة القارعة، اآلية-3
.115: وكاين، إرشاد الفحول، صالش-4
.أخرجه مسلم يف احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر، أبو داود، يف مناسك احلج، باب رمي اجلمار-5
.أمحد وابن حبان، واحلاكم-6
.173: الشوكاين إرشاد الفحول، ص-7
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إىل وقت احلاجة، «مل يتفق العلماء يف تأخري البيان، بل اختلفوا يف تأخريه عن وقت اخلطاب 

أبو بكر عبد العزيز وأبو احلسن : جيوز، وبه قال بعض احلنفية وبعض الشافعية، وقالابن حامد: فقال
، فبني جواز تأخريه من عدمه ذكر )1(»ال جيوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر واملعتزلة: التيميمي

:الشنقيطي ثالثة أقوال
.ائز وواقع مطلقاجتأخري البيان إىل وقت احلاجة، : أوال
.ز مطلقاأنه ال جيو: ثانيا
.)2(ال جيوز إن كان له ظاهر، ألنه يوقع يف احملظور: ثالثا

ْفاقـتـلوا المشركين حيث وجدتموهم﴿: فقوله تعاىل ُ ُ َ َ ُُ ْ َ َُ ْ ِِ ْ ْ ُ ُ ْ َ﴾)3(.
ألدى إىل قتل الذمي واملعاهد ) ّاملفصل(«فهذه اآلية الكرمية ظاهرها العموم، فلو أخر البيان 

جلواز تأخري البيان إىل وقت احلاجة، " الشنقيطي"واستدل واملستأمن، لشمول ظاهر العموم هلم،
َُفإذا قـرأناه فاتبع قـرآنه﴿:لقوله تعاىل ََ ْ ُ َْ َِّ َْ َُ َ َ فثم للرتاخي فدلت على تراخي البيان عن وقت "،)4(﴾ِ

.)5("اخلطاب
ْالمشركين حيث وجدتموهم﴿: يقول أبو بكر بن العريب مفسرا اآلية الكرمية ُ ُ َ َ ُُ ْ َ َُ ْ ِِ ْ يف كل ، عام﴾ْ

ّمشرك، لكن السنة خصت منه من تقدم ذكره من امرأة وصيب، وراهب وبقي حتت اللفظ من كان 
ّة وتبني أن املراد باآليةيحماربا أو مستعدا للحرابة واإلذا .)6()اقتلوا املشركني الذين حياربونكم: (ّ

.223: الشنقيطي، مذكرة يف أصول الفقه، ص-1
.223: ي، مذكرة يف أصول الفقه، صالشنقيط: ينظر-2
.05: ، اآليةسورة التوبة-3
.19-18: سورة القيامة، اآلية-4
.223: يف أصول الفقه، صةالشنقيطي، مذكر-5
.354: أبو بكر بن العريب، أحكام القرآن، ص-6
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" الزخمشري"ند فلو فسرنا اآلية كما هي جلاز قتل مشرك، سواء كان مساملا أم غري مسامل، فع
التسهيل لعلوم التنزيل "، بينما صاحب )1()يعين الذين نقضوكم وظاهروا عليكم(املقصود من اآلية 

ا نسخت أيضا«يرى أن اآلية الكرمية  فإما منا بعد وإما : ناسخة لكل موادعة يف القرآن، وقيل إ
.)2(»فداء، وقيل بل نسختها هي فيجوز املن والفداء

ىن اآلية الكرمية نقول أن املقصود هنا ليسوا كل املشركني، بل تعين احملاربني وكحل لإلشكال ملع
ّفقط، وذلك ما وضحته السنة املطهرة حينما كان يوصي الرسول عليه الصالة والسالم والصحابة  ّّ

، والصيب، والشيخ والراهب يف صومعته، بل كان يقول عليه )3(رضوان اهللا عليهم بعدم قتل املرأة
.عام لكل مشرك، ولكن السنة الشريفة استثنت البعض: قاتلوا من قاتلكم، فاآلية هي:السالم

، ويوافقها الشنقيطي )4(»أنه ال جيوز مطلقا«وبني جواز تأخري البيان، عند املعتزلة اليت ترى 
: شريطة إذا كان للبيان ظاهر حىت ال يقع يف احملظور، فإن اإلشكال قد ينشأ عن وجود نصني أيضا

.يف السنة املطهرةوهو
فهذا واضح، ولكن » ال عدوى وال طرية«قول النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح 

ذوم فرارك من األسد«اإلشكال حني قراءتنا حلديث آخر وهو صحيح أيضا  .)5(»فر من ا
الة ففي احلديث األول نفي العدوى، ويف احلديث الثاين حيذرنا الرسول الكرمي عليه الص

ذوم .والسالم االقرتاب من ا

.280: الزخمشري، الكشاف، ص-1
.351: الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، ص-2
صلى اهللا عليه وسلم، رأى امرأة مقتولة يف بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه، -أن النيب–عن ابن عمر -3

.1744: ، ومسلم3014: البخاري
حممد: مجال الدين أيب حممد عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، مؤسسة الرسالة، حتقيق-4

.429: م، ص1980/هـ1400، 01حسن هيتو، ط
.أخرجه البخاري-5





196

فوقوع اإلشكال يف أنه نفى العدوى، ولكن العدوى هنا ليست موجودة بنفسها، بل اهللا جل 
ذوم ّة شرك، وأن ن الطريّال يتطري املرء منه، ألحىت: وعال هو الذي خلق املرض، أما النهي عن ا

.)1(-جل وعال-الذي ميرض ويشفي هو اهللا 
ا متعارضني، ولكن االستشكال يف فهوماتنا حنن القارئني لكتاب اهللا جل وعال، فالنصان ليس

.وسنة الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم
: ، حدثنا آدم قال)2(»ّما بال النيب صلى اهللا عليه وسلم إال واقفا«: ويف احلديث الشريف

اهللا عليه سلم سباطة قوم حدثنا شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن حذيفة، قال أتى النيب صلى 
].239-224- 223[ّفبال قائما، مث دعا مباء، فجئته مباء فتوضأ 

حدثنا جرير عن : حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال: باب البول عند صاحبه واسترت باحلائط
تماشى، فأتى سباطة نأنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم رأيتين: منصور، عن أيب وائل، عن حذيفة قال

لف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، فبال، فانتبذت منه، فأشار إيل فجئته، فقمت عند عقبه قوم خ
].222رقم [حىت فرغ 

حدثنا شعبة عن منصور عن أيب وائل : حدثننا حممد بن عرعرة قال:باب البول عن بساطة قوم
ثوب أحدهم نيب إسرائيل كان إذا أصاببإن : كان أبو موسى األشعري يشدد يف البول، ويقول: قال

: رقم[فبال قائما : باطة قومسليته أمسك، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قرضة، فقال حذيفة
222[.

ّ، حدثنا علي بن حجر )3(»ما بال النيب صلى اهللا عليه وسلم إال قاعدا«: ويف حديث آخر
من :" ها قالتها وعن أبينأخربنا شريك عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي اهللا ع

ّحدثكم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يبول قائما فال تصدقوه ّّ ّ ّ )4(»ّما كان يبول إال قاعدا،ّ

، واقفافالقارئ للحديثني الشريفني يفهم من احلديث األول أن الرسول الكرمي مل يبل عليه السالم، إال 

ت، .ط، د.ّمايل الدالالت وجمايل االختالفات، املكتبة املكية، دار ابن حزم، دأعبد اهللا بن الشيخ احملفوظ بن بية، : ينظر-1
.164-163: ص

.رواه البخاري-2
.رواه البخاري-3
.، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف النهي عن البول قائما17: ، ص12أخرجه البخاري، سنن الرتمذي، ج-4
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وهذا حديث صحيح ًقاعداسالم إال وهذا حديث صحيح، ويف احلديث الثاين مل يبل النيب عليه ال
.أيضا

وكحل لإلشكال قال احملدثون من أهل السنة واجلماعة، أن الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم 
.يف حالة السلم، وما بال النيب عليه الصالة والسالم إال واقفا يف حالة احلرب" ما بال إال قاعدا"
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:بعدم على رسول اهللا واحلمد هللا والصالة و السال
هذه اجلولة يف رحاب كتاب اهللا اخلالد، و يف تتبع جهود علماء الرتاث يف تأويل وحل بعد 

:مشكل القرآن خلصت للنتائج التالية
إن معرفة املشكل يف القرآن الكرمي، و كيفية دفعه من العلوم العظيمة اليت وجب توفرها للمفسر .1

.آن العجيبةو املؤول معا لفهم أسرار القر
.يةزالة االشكال احلاصل يف اآلية الكرمية وهو سبب إإن معرفة سبب النزول يعني على فهم اال.2
إن املشكل يف القرآن الكرمي هو أمر نسيب فقد تستشكل آية كرمية على أحد، ما ال تستشكل .3

آين، على أحد آخر، و بذلك يظهر جليا أنه ليس لكل استشكل حظ املتابعة، و أن النص القر
واضح يف آياته و نصوصه، و لكن األمر كله منوط بإخفاء معىن على البعض، و فهمه لدى البعض 

.اآلخر
ًالبحث يف املشكل يتطلب علما شرعيا كثريا من الفقه والنحو.4 ً وعلوم اللغة االخرى بغية دفع ً
.شكال وهو الذي بسببه وجدت العلوم االخرىاإل
فهم شكال يف املتلقي قد خيفى عليهيس هلا معىن ولكن اإلال يوجد يف القرآن الكرمي آيات ل.5
.ية على الوجه الصحيحاآل
لو كان القرآن الكرمي كله ظاهرا ال يستوي فيه الذين يعلمون والذين ال يعلمون فكان هذا سببا .6

.مكامنه والبحث عن تفاصيله ودقائقهيف يف حث العلماء النظر
د حّيعد حكمة ربانية جليلة، و فوائدها عظيمة، وهو يف إن تواجد املشكل يف القرآن الكرمي، .7

.ذاته معجزة منهاج إىل فهمها و إدراكها
.أنه علم جليل قائم بذاته، البد من معرفته لفهم أسرار الكتاب اخلالد.8
ّحاجتنا ملحة إىل فهم املشكل كلما ابتعدنا عن زمن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، و تقل .9

.يف طلب العلم و فهم كتاب اهللا تعاىلكلما اقرتبنا 
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حنن املسلمني يف حاجة إىل التدبر يف كتاب اهللا، و فهم معانيه و دفع اآليات اليت تستشكل .10
.علينا، بالتنقيب و البحث و االستمرارية

وا جهدا يف خدمة كتاب اهللا، و تبيان مشكل القرآن فيه، ودفع غوامضه يألأن علماء الرتاث مل.11
.ك تطلب جهودا مضاعفة خدمة للكتاب اخلالدعلينا، و ذل

أن علماء الرتاث هلم من القدرة العلمية العجيبة يف التنقيب عن اآليات املشكلة، لبناء .12
م، مع استخدامهم للعقل، و التمحيص و الدقة يف البحث .مصنفا

فكثريا ما ... ين داللة األلفاظ ال ميكن الوقوف على معانيها إال إذا احتكمنا إىل السياق القرآنإ.13
ّيربط علماء الرتاث بني اآلية و ما جاورها من آيات، فمالئمة العناصر لبعضها البعض يعد من 
األمهية مبكان يف بناء دراسات العلماء لآليات املشكلة و تأويلها و حلها، و ال ميكن جتريد األلفاظ 

ا الفكرية وخلفياتهإال أن علماء اللغة قد أطروا داللة ال... من الداللة املعجمية .لفظة مبرجعيا
.فع االستشكالداالحتكام إىل دالل اللفظة املعجمية شرط لفهم آيات القرآن العظيم و .14
ّإن الداللة النحوية نصيبها يف فهم و ختريج داللة النص القرآين، إذ أن املؤول املتسلح بفهم .15

.ملختلفة للرتكيب الواحدله الوقوف على املعاين اّقواعد اللغة من حنو و صرف يتسىن
ّإن اإلعجاز القرآين يكمن يف الرتتيب داخل اجلملة، و ذلك يتضح يف موضوع التقدمي و التأخري .16 ّ

.بني اجلمل يف اآليات املشكلة
ّإن علماء الرتاث و ما قدموه من دراسة مستفيضة للحذف و اآليات املشكلة، بنيت جوانب .17

أو اجلمل أو احلروف، فكلما كان املعىن خفيا كان اإلعجاز القرآين سواء يف حذف الكلمات
إعجازا يف القرآن الكرمي تطلب من علماء الرتاث كشف أسراره البديعة و معانيه العظيمة، بعد جهد 

.و عناء كبريين
ّإذ أن األوزان الصرفية يتفاضل ...للداللة الصرفية جانب هام يف استخالص أوجه الداللة املفردة.18

بيان تاالستخدام اللغوي، و للقرآن الكرمي خرق يف استخدام األوزان قصد بعضها على بعض يف
ْحجتـهم...﴿: غرض أمسى للوزن الذي ألفته العرب ككلمة داحضة يف قوله تعاىل ُ ُ َّ ُ
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ٌداحضة َ ِ ، بدال من حجتهم مدحوضة، باستخدام اسم الفاعل بدال من صيغة ]16: الشورى[﴾...َ
.اسم املفعول

سياق الذي حيدد املعىن ويدفع وهلذا فالبد من داللة ال،ليه اللفظرب مما يشري إاملعىن قد يكون أك.19
.شكال من اآلية القرآنية املستشكلة لدى املتلقياإل
ومطلق ىل خاص وعام إًتناول علماء الرتاث للمستوى اللفظي باعتباره مولدا للمعىن، فقد قسموه .20

: " مام الغزايلخر خاصا يف اللفظ نفسه قال اإلآلومقيد ومفسر، وما قد يراه أحدهم عاما قد يراه ا
.وهلذا البد من وجود السياق احملدد للمعىن" لفاظ فقد هلك من طلب املعىن يف األ

كاخلاص والعام واملطلق واملقيد، داللة السياق يف تبيني مقصدية األحكام الشرعية اللغوية .21
َذق إنك ﴿املقيد وانظر لقوله تعاىل وإطالقني العام وختصيصه وتقيد املطلق يفالسياق يرشد اىل تب َِّ ْ ُ
ُأنت العزيز الكريم ِ َِ ْ ْ َُ َ َ مهية أسياق لفمن خالل السياق يتضح لنا انه الذليل احلقري، فل،]49: دخانال[﴾ْ
.شكالعظمى يف دفع اإل
هو جهد املقل، املعرتف ،رسالةأن هذا اجلهد يف تقدمي ال-ّإين أعرتف- و يف اخلتام

و لكن ...جبهد أو وقت أو مال هذه الرسالةّو لكن يعلم اهللا تعاىل، أين مل أخبل على...بالتقصري
خدمة كتابه، و أردت أن أقدم هذه الرسالة ّحسيب أين حمب للقرآن الكرمي، عله يشفع يل تقصريي يف

هود يف ميزان احلسنات، مث الشكر لكل من ساهم يف  طمعا يف كرمه سبحانه، و أن يضع هذا ا
خراج هذا العمل املتواضع، و أن يكون لوجهه الكرمي، و أن يغفر هنايت و زاليت و تقصريي، إنه عفو إ

ّلطيبني و صحبه الغر امليامني، غفور، وصل اللهم على سيدي احلبيب حممد بن عبد اهللا، و على آله ا
.احلمد هللا من قبل و من بعدو
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رقمهااآليةالسورة
رقم 

الصفحة

ُ﴿ إياك نـعبد ُ ْ َ َ َِّ...﴾0531 ُإياك نـعبد وإياك نستعين﴿ الفاتحة َِ َ ْْ َ ََ ََّ َِّ ُِ ُ﴾04 -0531

ٌال تأخذه سنة وال نـوم...﴿ ْ َ َ ََ ٌ َ ُِ ُ ُ َْ...﴾25531

ِ﴿الله ولي الذين آمنوا يخر ْ ُ َُ َ َ َِ َّ ُّ ِ ُ ِجهم من الظلمات إلى النُّور َّ َِ ُِّ َ َُ ِ ْ ُ ُ
َِوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونـهم من النُّور إلى  َِّ َ َ َِ ْ ُ َ ُْ ُِ ُ ُ ُ ُُ ُ َ ِْ َ َ َ ِ َّ

ِالظلمات َ ُُّ...﴾
25721

َ﴿يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إال أنـفسهم وما  َ َ َ َُ َ َ َْ ُ َ ُ ْ َ ََ َِّ َُّ ُ َُ ْ َ ِ َِّ َ َ
َيشعرون﴾ ُُ ْ َ

0958

ْأفكلما جاءكم رسول بما ال تـهوى أنـفسكم استكبـرتم ...﴿ ْ ُْ ََ ْ َ ْ ُ ُُ ُُ َْ ٌ ََ ْ َ َ َِ ُ ََ َُ َّ َ
َفـفريقا كذبـتم وفريقا تـقتـلون﴾ ُ ُ ُْ َ ً َ ًِ َِ ََ ْ ْ َّ َ

8759

َفادع لنا ربك يخرج لنا مما تـنبت األرض من بـقلها ﴿ ُِ ْ َ ُْ ِ ِْ َْ ْ ُ ِْ ُْ َّ َ َ َُ ِ َْ َ ََّ َ
َوقثائها وفومها وعدسها  َ َِ َِ َ َ َ َِ ُ ِ َوبصلهاَّ ِ َ َ َ﴾

6183

َال يـقومون إال كما يـقوم الذي يـتخبطه الشيطان من ﴿ َِ ُ ََ ُْ َّ ُ ََّ َ َ َ ُ َِ َّ ُ ُ َ َُِّ َ
ِّالمس َ ْ﴾

2755

البقرة

ٌَولهم فيها أزواج مطهرة...﴿ َّ ََ ُ ٌ َ َْ َ َ ُِ ْ...﴾2566
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ِِ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنَّا وإذا خلوا إلى شياطينه ِ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ ََ َ َ ََ َ ََ ََ ُ ِ َّ ْم ُ
َقالوا إنا معكم إنما نحن مستـهزئون﴾ ُِ ْ َ ْ ُْ َُ َْ َ َّ َِّ ُِ َ ُ َ

1461

َواتـقوا يـوما ال تجزي نـفس عن نـفس شيئا وال يـقبل منـها ﴿ ْ ِ ُ َ ْْ ُ ً ْ ََ ََ ًَْ َْ ٍ ْ َْ ََ ٌ ِ َ ُ َّ
َشفاعة وال يـؤخذ منـها عدل وال هم يـنصرون  ُ َ ْ ُْ ُْ ُ َ ََ ٌَ ْ َ ََ ِ ُ َ ْ ٌ َ َ﴾.

4839

ِوابن السبيل﴿ ِ َّ َ َْ﴾17789

ْوأشربوا في قـلوبهم العجل بكفرهم﴿ ِِ ِْ ُ ِ َِ ْ ِ ْ ُُ ِ ُ ُ ِ ُ ْ َ﴾9383

ِوما أهل به لغير الله﴿ َِّ ِ َْ ِ ِِ َّ ُ َ َ﴾173113

ْوإذ قـلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منـها حيث شئتم ﴿ ُْْ ِ ُِ ْ َ ََ ْ ِْ ُ ُ ُْ َ َ َْ ِ َ ُ َْ ُ ِ َ
ًرغدا َ َ﴾

58116

َّوادخلوا الباب سجدا وقولوا حط﴿ ِ ُ ُ ََّ ًَ ُ َ َْ ُ ُ ْة نـغفر لكم خطاياكم ْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ ٌ
َوسنزيد المحسنين ُ َِ ِ ْ ْ ُ ِ َ َ﴾

58112

َإن الذين آمنوا والذين هادوا والنَّصارى والصابئين﴿ َ َ َ َ َِِ َّ ََّّ َ َ ُ َُ ِ َِ َ َّ ِ﴾62112

ٍوقالت اليـهود ليست النَّصارى على شيء﴿ ْ َ َ َ َُ َ ِ َِ َْ َُ َْ َ َ﴾113127

َيا أيـها الذين آم﴿ ََ َ ِ َّ َ َّنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما َُّ َ ُِ َِ ْ ُْ َ َ ِ َ َِّْ َِْ ُ
ِأخرجنا لكم من األرض ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ﴾

267153

ْإال أن تكون تجارة حاضرة تديرونـها بـيـنكم فـليس عليكم ﴿ ُْ ُ ُْ ْ َْ ََ ََ َ َْ ََ َ ُ َِ ُ ًَ ًِ َِ َ َ َ َِّ
َجناح أال تكتبوها ُ ٌُ ْ َ ََّ َ ُ﴾

282153

َوأقيموا الصالة وآ﴿ َ ُ ََ َ َّ َتوا الزكاة واركعوا مع الراكعينَِ َِ ِ َّ َ َ ُ َ َْ َ َّ ُ﴾43189
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ِوالوالدات يـرضعن أوالدهن حولين كاملين﴿ ِْ َْ ِ َ ََّ ْ َ ُُ َ َ َْ َْ َْ ِ ْ ُ َ ِ َ﴾233139

َإن الله يحب المحسنين ﴿ ُِ ِ ِْ ْ ُّ ُ َ َّ َِّ﴾195142

ٍوالمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن ثالثة قـروء ﴿ ُ َُ َ َْ َ َُ َّ َِ ِ َِ َ ُ َْ ََّ َ ُ ََّ ْ﴾228142

ًكما كتب على الذين من قـبلكم لعلكم تـتـقون،أياما ﴿ َّ ُ َُ َ ُ ُ َََّ ْ َّْ ََ ِ ْ َ ْ ِ َ َِ َّ َ َ َ ِ
ٍمعدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام  َّ َُ َْ ْ ِْ ٌِ َّ َِ ٍَ َِ َ َ ََ َ ًَ ْ ْ َ َ َ ٍ ُ ْ

َأخر َ ُ﴾
183-184145

َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا م﴿ ُ َ َْ َ َ ُ ََ َ ََّ َُ َّ َع الراكعين َِ ِ ِ َّ َ﴾43
175

183

ِحافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا لله ﴿ َِِّ ُ َُ َ ََ َّ َ َّ َ ُْ ُ َْ ِ َ ِ َ
َقانتين ِِ َ﴾

238184

َوحرم الربا َِّ َ َّ َ275138

ُإن الذين آمنوا والذين هادوا ﴿ َُ َ َ َِ َِّ ََّ َ َّ ِ﴾62123

َ﴿ زين للنَّاس حب الشه َّ ُّ ُ ِ ِ َ ِواتُِّ َ...﴾1463

ُُّ﴿هو الذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم  ْ ََّ ُ ٌُ ٌَ َ ْ ُْ ََ ُ َْ ِ َ ِ َِ َ َ َ َ ْ َّ َ
َالكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قـلوبهم زيغ فـيتبعون  ُ ِ ِ َّ َِّ ََ َ ٌَ ْ ََ ْ ِ ُ ُ ِ ِ َِ ََّ ٌ َ َ َُ ُ َ ُ ِْ

ِما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء تأوي َْ ََ ََ َ ِْ ِْ َْ ِ َِ ْ ْ ُ َِ َ َِّله وما يـعلم تأويله إال ََ ُ َْ َِ َْ ُ َ َ َ ِ ِ
ََِّالله والراسخون في العلم يـقولون آمنَّا به كل من عند ربـنا  ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ٌّ ُ ُِ َ ََ َ َُ ِ ْ ِ ْ ُ َّ َ ُ َّ

ِوما يذكر إال أولو األلباب﴾ َْ َُ ْ ُ َِّ َُّ َّ َ َ َ

0708

آل عمران

ِكل نـفس ذائقة الموت ﴿ ِْ َ ْ ُ َ َُ ٍ ْ َ ُّ﴾185138
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ِوما جعله الله إ﴿ َُّ ُ َ َ َ َ َال بشرى لكم ولتطمئن قـلوبكم به وما َ ُ َُ َ َِِ ْ ُْ ُُ ُ َّ ِ ْ َِ َ َ ْ َّ

ِالنَّصر إال من عند الله العزيز الحكيم  ِ ِ َِ ْْ ِْ ِ َ َّ ِْ ِ ِ َّ ُ ْ﴾
126113

ًيـوم تجد كل نـفس ما عملت من خير محضرا ﴿ َ َْ ُْ َ ْ ٍَ ْ ِ ْ َ ِ َ ٍ ْ َ ُّ ُ ُ ِ َ َ ﴾3067

َولتكن منكم أمة يدعون إلى الخ﴿ ْ ُ َِْ َ ُ ْ َ ٌ َّ ُ ُْ ْ ِ ْ َ ِير ويأمرون بالمعروف َ ُ ُْ َ َْ ِ َ ُ َْ ِ ْ
َويـنـهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون  َُ ِ ْ َُ َ ُ َْ ُ ُْ ُ َ َِ ِ ْ ِْ َ ْ ََ﴾

10440

َكنتم خيـر أمة أخرجت للنَّاس تأمرون بالمعروف وتـنـهون ﴿ َْ ُ ََ ْ َْ ََ َِ ُِ ُ َْ ُْ ُ ُِ ْ ِ ْ ِ ْ ٍ َّ ْ َ ْ ُ
ِعن المنكر َ ْ ُ ْ ِ َ﴾

11040

َّالذين قال لهم النَّاس إن﴿ ِ ُ ُ ُ َ َ َ َ ِ ْالنَّاس قد جمعوا لكم َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ
ْفاخشوهم ُ ْ َ ْ َ﴾

173143

ُوإذ قالت المالئكة يا مريم ﴿ َ َ َْ ُ َ ِ َ َ َْ ِ َ َ ْ ِ﴾42173

ًولله على النَّاس حج البـيت من استطاع إليه سبيال ﴿ ُِّ َ َِ ِْ َِْ ََّ ََ ََ ْ ِ ِ َْ ِ ِ ِ َ﴾97174

َ﴿وإن خفتم أال تـقسطوا في اليتام َ َُْ َِ ُِ ْ ُ َّ ْ ْ ِ ْ ِ ْى فانكحوا ما طاب لكم َ ُ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ
َمن النساء مثـنى وثالث ورباع ََ َُ َ َ ََ َُ ْ ِ َ ِّ ِ...﴾

0337

ًفما جعل الله لكم عليهم سبيال ﴿ ِ َ َْ ِْ َْ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ﴾9089

ًفال تـبـغوا عليهن سبيال ﴿ َِ َ َّ ِ ْ َْ َ ُ َ َ﴾3489

َِّوآلمرنـهم فـليـغيـرن خلق الله﴿ َ ْ َ َّ ُ َِّ ََ َُ ْ ُ َّ َُ ََ﴾119103

النساء

ًليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب من يـعمل سوءا ﴿ ُ َ َ َ َْ َ َْ َْ ِ ِ ْ َ َِ ْ ِّ ِ َِ ْ ُ ِّ َِ َ َْ
ْيجز به وال يجد له من دون الله وليا وال نصيرا، ومن يـعمل  َ َ َ َ َْ َُ َ َ ُْ ًْ ِ َِ َ َِ ِ َِّ ِ ُ ِ َ ْ ِ َ ْ

ُمن الصالحات من ذكر أو أنـثى وهو مؤمن فأولئك يدخل َُّ َْ َ ٌ ُِ َِ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ُْ َْ ْ ٍَ َ َ َون ِ
ًالجنَّة وال يظلمون نقيرا  َِ َ َُ ََْ ُ َ َ ْ﴾

123/124130
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ْحرمت عليكم أمهاتكم وبـناتكم وأخواتكم وعماتكم ﴿ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َّ ُُ ُ ُ َُّ َ َ ََ َ ََ َ َ َُ َ َُ َْ ْ ِّ

ِوخاالتكم وبـنات األخ وبـنات األخت وأمهاتكم الالتي  َّ ُ ُ َّ ُُ َُ َُ َ َ َِ ْ ُ َْ ِ ُْ ُ ََ ََ َ ْ َ
َأرضعنكم وأخواتكم من َِ ْ ُْ ُُ َ َ ََ ََ ْ ُالرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم ْ َُ ُ َُِّ ِ ََِ َ َْ ُ ََ ُ ِ َ َّ

ْالالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن فإن لم  ْ َْ ْ َِ َّ ُِِ ُْ َ َ ِ ِ ِ َِّ َُّ َُ ْ ُِ ِ ُ ِ
َتكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم وحالئل أبـنائكم الذين  َِ َّ ُِ ُ ُ ُِ َِ َ َ ََْ ُ َ ََ ُْ َْْ َ َ َّ ِ ُْ َ ُ َ

ْمن أصالبكم وأن  َ ََ ْ ُ ِ َ ْ ْ َّتجمعوا بـين األختـين إال ما قد سلف إن ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َّ ِ ْ ْ َْ ْ ُ ْ َ َُ َ
ًالله كان غفورا رحيما  ِ َ ً َُ َ َ َ َّ﴾

23138

َوالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ﴿ َ َ َ َ ُ َِ َِّ ِِ َ ْ ْ ِْ ِ َ ِّ َ ِّ ِ َ ْ َ ْ
َيـقولون ربـنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله ُْ ْ َ ْ َِ ِ َّ ِ َِ َْ َ ُِ َ ْ ِ َ َِ ْ ََّ َ ﴾اُ

75156

ٍيا أيـها النَّاس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة﴿ َ ِ َِ ٍ ْ ُ ُ َّ َُّ ْ ْ َ َُ َ ِ َّ ُ َ َّ ُ َ َ َ﴾01143

ًإن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴿ ُ ْ َ ً َِ َ ُِ ِ ْ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َ َّ ِ﴾103145

ْوال تـقتـلوا أنـفسكم ﴿ ُ َ ُ َْ ُ ُ ْ َ ََ﴾29148

َومن قـتل مؤمنا خ﴿ ً ِ ْ ُ ََ َ َ ْ َِطأ فـتحرير رقـبة مؤمنة ودية مسلمة إلى َ ٌَّ ٌَ ََ ُُ َ ُِ ٍ ٍَ ِ ْ َ ََ ِ ْ َ َ ًَ
ٌأهله إال أن يصدقوا فإن كان من قـوم عدو لكم وهو مؤمن  ُ ْ َِ ِْ َ ُ َ ْ ُ َ ٍّ َُ َ ٍ َ ُْ َ ْ َ ِْ َِّ َّ َ ََّ ِ ِ ْ

ٍفـتحرير رقـبة مؤمنة  ٍَ ِ ْ ُ َ ََ ُ ِ ْ َ َ﴾
92160

ُوربائبكم الالتي في حجوركم من نسائك﴿ ُِ ِ ِ َِ ُْ ُ ُِ ْ ُِ ُ َِ َّ َ ْم الالتي دخلتم َ ُْ َ َ ِ َّ ُ
ْبهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم ْ ُْ َُْ َ َ ََ ُ ََ ْ ََّ َِّ ِِ ُِْ َ ُ َ َ ِ﴾

23161

ْوآلمرنـهم فـليـغيـرن خلق الله ومن يـتخذ الشيطان وليا من ﴿ ْ ُِ ِ َ َ ََ َ َْ َّ ِ ِ َِّ َْ َ َُّ َ َ َّ ُ َِّ ََ ْ ُ َّ َ َ
ًدون الله فـقد خسر خسرانا مبينا ُُِ ً َ َْ ُ َِ ِْ َ َ َّ ِ﴾

119103

ًولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختالفا كثيرا﴾...﴿ ِ َِ ًَ َ َْ ِ ِ ِ ُِ َ ََْ ََّ ِ ْ ْ ِ ِْ َ َ8207

َ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما َ َُ َْ ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َِّ َُّ...﴾3715 ِوما أهل به لغير الله...﴿المائدة َِّ ِ َْ ِ ِِ َّ ُ َ َ...﴾03147
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ُيا أيـها الذين آمن﴿ َ ََ َ ِ َّ َ ُوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا َُّ َِّ ْ َ ِ َ َِ ِْ ُ ْ ُ َ
ْوجوهكم ُ َ ُ ُ﴾

0645

ِوالله يـعصمك من النَّاس ﴿ َ ُ َِ َ ِ ْ َُ َّ﴾6776

ْيا أيـها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قـوم أن ﴿ َ ٌَ ْْ َ ََ َّ َ ْ َِ َّْ ُ َُّ ُِ َِ َ َِْ ُ ُ ْ َ َّ َ
َيـبسطوا إليكم أيديـهم فكف أ ََّ َ َُ ْ ُْ َْ َِ ْ َِْ ُ َيديـهم عنكم واتـقوا الله وعلى ُ َ ََ ََ َّ ُ َّ ْ ُْ ْ ُ َْ ِ

َالله فـليتـوكل المؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ِ َّ َ ََْ َ َِّ﴾
1197

ِوما أهل لغير الله به ﴿ ِِ َّ ِ َْ ِ َِّ ُ َ َ﴾03113

ٍفمن لم يجد فصيام ثالثة أيام ﴿ ََّ َِ ََ ُ َ ِْ َِ َْ َ ْ َ َ﴾89157

ْالمرافق وامسحوا برءوسكم ﴿ ُ ِ ُِ ُ َ َِ ُ ْ َ َِ ْ﴾0645

ُوقالت اليـهود والنَّصارى نحن أبـناء الله وأحباؤه ﴿ َ ُُ َّ َِ َ َ َْ ُ َ ََِّ ُ ْ ُْ َ َ َ َ ِ َ﴾18127

ُ﴿يا أيـها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا  َِّ ِْ َ ِ َ َِ ِْ ُ ْ ُ َ ُ َ ََ َ َّ َ َُّ
ْوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم  ْ ُْ ُ ُِ ِ ُِ ُ َ َِ ُ ْ َْ َ َ ُِ ْ ََِ َ َُ

َِوأرجلكم إل ْ ُ َ ُ ْ ِى الكعبـينََ ْ َ ْ َ ْ...﴾
0636

َ﴿لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال كلما  ََّ ِ ُِ ًَ ُ َ َُ ْ ِ َْ ََْ ْ َ ََ ِ َِ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ
ًجاءهم رسول بما ال تـهوى أنـفسهم فريقا كذبوا وفريقا  َ ًِ َِ ََ َُ ُ ََّ ْ ُْ ُ ُ َْ ٌَ َْ َ َ ِ َ ُ

َيـقتـلون﴾ ُ ُ ْ َ
7060

ُوال تطرد الذين يدع﴿ ْ َ َ َِ َِّ ُْ َ َون ربـهم بالغداة والعشي يريدون َ َُ َُِ ِّ ِ َ ْ َْ ِ َ ِ ْ ُ ََّ
َوجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك  َِ َِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ٍَ ْ َ ْ ِ َْ َ ُ َ ْ

َعليهم من شيء فـتطردهم فـتكون من الظالمين  َِ ِ َّ ِ َِ ُ َ ََ َْ ُْ َ َُْ ٍ ْ َ ْ ِ َْ﴾.
5226

األنعام

َأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقـت﴿ ُْ ُ ُ ََ َُ ِ ََّ َّ َ ِ َ َِ ْده قل ال أسألكم ُ ُ َُ ْ َ َ ْ ُ ِ ِ
َعليه أجرا إن هو إال ذكرى للعالمين  ِ َ َ ِْ َ ًْ ِ َِِّ َِ ُ ْ ْ َ َْ َ ﴾

9027
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ُ﴿أومن كان ميتا فأحيـيـناه َ ْ َْ ْْ ََ ً َ ََ َ ََ...﴾12220

َِّقل ال أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال ﴿ ُِ ُ َ ْ َ ً ُ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ َِ ُ ِ َ ْ ُ
ًأن يكون ميتة  ََْ َ َُ ْ ًأو دما مسفوحا َ َ ًُ ْ َ َْ﴾

145168

ٍذلكم الله ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء ﴿ ْ َ ِّ ُ ُ ِ َِ َ ُ َِّ ِ ََّ َُ َ ْ ُ ُّ َُ ُ َ﴾102112

َ﴿فكذبوه فأنجيـناه والذين معه في الفلك وأغرقـنا الذين  َ َ َِ ِ َِّ ََّ ُ َ ُْ َ ْ َ ِْ ْ َُ ُ َ َ ُْ َ ْ َ ََّ َ
َكذبوا بآياتنا إنـهم كانوا قـ ُ َ َْ ُ َِّ َِ َ َُِ َوما عمين﴾َّ ِ َ ً ْ

6465

ْ﴿لقد أرسلنا نوحا إلى قـومه فـقال يا قـوم اعبدوا الله ما لكم  ُ َ َ ََ ْ َ ْ ً ََ َّ ُِ ُ ْ ِ َ ََ َ ََ ِ ِ ُ َْ ْ َ ْ
ُمن إله غيـره إني أخاف عليكم عذاب يـوم عظيم، قال المأل  َ ََ ْ ََ َ ٍ ِ َ َ َ ٍُ ْ َ َ َ ْ ُ ُْ َْ َ ِِّ ُِ ٍَ ْ ِ

ٍمن قـومه إنا لنـراك في ضالل مبين﴾ ِ ٍُ َْ َ ِ َِ َ ََ َِّ ِ َِ ْ
59–6065

ِواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ﴿ ْ َْ ْ َْ َ ِ َِ َْ َ َ ََّ ِ ْ ِْ َ ُ َْ َ﴾163101

ٌفألقى عصاه فإذا هي ثـعبان مبين ﴿ ُِ ٌ َ ْ ُ َ ِ َ َِ َُ ََ ََْ﴾107108

ْوإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منـها حيث شئتم﴿ ُْْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ْ ُْ ِ ُ ُْ ََ َ ْ ِ َ ُ ُ ُ َ َ ِ َ﴾161116

ُوقول﴿ ُ ْوا حطة وادخلوا الباب سجدا نـغفر لكم خطيئاتكم َ ْ ُْ ُِ َ ِ َ َُ ِ ْ َ ً َّ ُ َ َْ ُ ْ َ ٌَّ ِ
َسنزيد المحسنين ُِ ِ ْ ْ ُ ِ َ َ﴾

161112

َرب موسى وهارون ﴿ ُ ََ َ َ ُ ِّ﴾122112

َإنا هدنا إليك ﴿ َِْ َِ ْ ُ َّ﴾156133

األعراف

َقال فرعون آمنتم به قـبل أن آذن لكم إن هذ﴿ َْ َّ ِ ْ ْ ُْ َ َ َُ َ ََ َ ْ َ َِ ِِ ُْ َ ْ َ ٌا لمكر َ ْ ََ
َمكرتموه في المدينة لتخرجوا منـها أهلها فسوف تـعلمون ُ َ َُ َْ َُ َُ َْ ُ ََ َ َ َْ َ ْْ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ﴾

123116/117

األنفال

َّوما جعله الله إال بشرى ولتطمئن به قـلوبكم وما النَّصر إال  َِّ ِ َُّ َْ َ ُ َُ ُ ُ َ ََ َ َ َْ ُ ُ َُ ِِ َّ ِ ْ ِ ْ َ
ِمن عند الله إن الله عزيز حك ِ َِ ٌ َِ َ َّ ِ ََّّ ْ ِ ٌيمِْ

10113
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ِ﴿ أوال يـرون أنـهم يـفتـنون في كل عام مرة أو مرتـين ْ َ َِّّ ََّ َ ُ َْ َْ َ ًَ ٍَ َ ُُ ِ َ ََ ْ ْ ُ َّ َ َ...﴾12661

ِ﴿يحذر المنافقون أن تـنـزل عليهم سورة تـنبئـهم بما في  َِ ُِ ْ ُْ ُِّ ْ ََ َ َ َُ ٌَُ ُُ َِ ْ َْ َ َّ َ َْ ُ
َقـلوبهم قل استـهزئوا إن الله مخرج ما  ٌُ ِ ْ َ ََّ َِّ ُِ ْ ْ ِ ُ ُْ ِِ َتحذرون﴾ُ ُ َ ْ َ

6461

ِفـلوال نـفر من كل فرقة منـهم طائفة ليتـفقهوا في الدين ﴿  ِّ ِ ٍ ُِ َُّ َ َ َََ ِْ ٌ ِ َ َْ ْْ ِ َِ ِّ ُ َ َ َ ْ َ
َوليـنذروا قـومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون  ُ َ َُ ْ َْ َ َ ْْ ْ ُْ َُّ ِ َِ َُ َِ َ َ ِ ْ ُِ َ﴾

12241

َحتى يـعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴿ َُ ِ َ ْ ُ َ ٍ َ َ ُ َْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َّ﴾2986

ْفاقـتـلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم  ْ ُْ ُ ُُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُُ َُ ُ ْ َ َُ ْ ِِ ْ ْ ُ ُ ْ
ُواقـعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتـوا  َ ََ َ َ ََ َ َّ ُ ُ ََ َ ْ َِ ٍ َ ْ َّْ ُ َُ ُ ُ ْ

ٌالزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم َِ ٌ َُ ََ َّ ِ َُّّ ْ ُ َ ِ َ َ َ ََّ
05191

ْما على المح﴿ ُ ْ َ َ ٌسنين من سبيل والله غفور رحيم َ َِ ٌِ َُْ ُ َّ َ ٍَ ِ َ ِ ِ﴾9189

التوبة

َوقاتلوا المشركين كافة كما يـقاتلونكم كافة واعلموا أن الله  َّ َّ َ ُْ َ َ َ ُ ََ ُ ُْ ً ًَّ ََّ َ َ َْ ُ َ ِ ُِ ِِ ْ َ
َمع المتقين َُِّ ْ َ َ

36173

ُكتاب أحكمت آياته...﴿ َُ ََ ْ َ ِ ِْ ُ ٌ...﴾0107

َّوما أنا بطارد ال﴿  ِِِ َ ََ َ َُذين آمنواَ َ َ ِ ﴾2926

َقـلنا احمل فيها ﴿ ِْ ْ ِ َْ ُ﴾40108

ْقال يا قـوم هؤالء بـناتي هن أطهر لكم ﴿ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َِ ََ ْ َِ َُ ِ َ ََ﴾7897

هود

ٌذلك من أنـباء القرى نـقصه عليك منـها قائم وحصيد﴿ ِ َِ َ ٌ َ َ ْ ِ َِ ََْ َُّ ُ ُ َُ َ ْ َِ َ ْْ َِ﴾100108

يوسف

َِّواسأل القرية التي ﴿ ََِ ْ َْ َ ْ ََِّكنَّا فيها والعير التي أقـبـلنا فيها وإنا َ ََ َِ َِْ َ ْ َ َِّْ َ ِ ُ
َلصادقون  ُ ِ َ َ﴾

8233
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ُقالوا يا أبانا إنا ذهبـنا نستبق﴿ َِ ْ َ ََ ْ َ َ َِّ َ ََ ُ َ﴾1788

ِقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتـبـعني ﴿ َِ ََّ ِ َ َ ََ ََ ٍَ َِ َ َ ُِ َِّ َِ ْ ِ ِ َ ْ ُ
َوسبحان الله وما  َُ ََِّ َ َ َأنا من المشركين ْ ُ َِِ ْ ْ َِ َ﴾

10889

َولقد همت به وهم بها لوال أن رأى بـرهان ربه كذلك ﴿ ِ َ َْ َّ َِ َِِّ ََ َ َ َْ ُ َْ َ َ َ ََِ َِّ َ َْ ْ
ُلنصرف عنه السوء والفحشاء إنه ُ َِّْ َ ََ ْ َْ َ ُّ َْ ََ ِ َمن عبادنا المخلصينِ ُِ َ ْ َْ ِ َ ِْ ِ﴾

2496

ِواستبـقا الباب وقدت قميصه م﴿ ُ ََ ِ َ َْ َّ َ ََ َ َْ َ َن دبر وألفيا سيدها لدى ْ ََ َ ِّ َ َُ َََْْ ٍ ُ
ْالباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إال أن يسجن أو  َ ْ ََ َ َ َْ ْ ُ ُ َ َ َْ َِّ ً َُ ِْ َِ َ َ َ ْ َ َ ِ

ٌعذاب أليم  َِ ٌ َ َ﴾
2525/88

ً﴿وإن تـعجب فـعجب قـولهم أئذا كنَّا تـرابا ْ َْ ُ َُ َ َ َِْ ْ ُُ َ ٌ َ ََ ْ ِ َ...﴾0554 الرعد

ِإنما أنت منذ﴿ ُْ َ َْ َ ٍر ولكل قـوم هادَِّ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ ٌ﴾07187

ِ﴿رب إنـهن أضللن كثيرا من النَّاس ََّ َِ ً ِ َ ََّْ ْ َ ُ ِ ِّ َ...﴾3622

إبراهيم

ِكتاب أنـزلناه إليك لتخرج النَّاس من الظلمات إلى النُّور ﴿ َ ِ َِ ُّ ِِ َ َُ ِ َ َ ْ ُ َِ َ ْ ٌُ َْ ََ ْ ِ
﴾

0120

ِّوإن عليك اللعنة إلى يـوم الد﴿ ِ ْ َ َِ َّ َِ َ َْ َ َْ َّ 35116﴾ِينَ

الحجر

ْقال رب بما أغويـتني ألزيـنن لهم في األرض وألغويـنـَّهم ﴿ ُْ ُ َِْ ْ ْ ُْ َ َُ ََ َِ ْ ِ َ َّ ََِّ َِ َ َ ِ ِّ َ َ َ
ٌأجمعين ، إال عبادك منـهم المخلصين ، قال هذا صراط  َ ُِ َِ َ َ َ َ ُ َ ََ َْ ْ َُ ْْ ِ َِ َ َِّ ِ

َِّعلي مستقيم ، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال ٌِ َ َ َْ ُ ُْ ِْ ْ َْ ََ َ ََ ِ َِ ِ َّ ٌ َ ِمن َّ َ
َاتـبـعك من الغاوين َِ َ ْ ِ َ َ ََّ﴾

39/40/41/42<49



212



َفسجد المالئكة كلهم أجمعون ُُ َ َْ َُ ْْ ُّ ُ َ ِ َ َ َ َ َ30173

َربما يـودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴿ َ َِ ِ ْ ُ ْ َ َُ َ ََ ُ َ ِ َّ َ ُ ﴾0267

َقال هؤالء بـناتي إن كنتم فاعلين ﴿ ِ ِ َ ْْ ُْ ُ ِ ِ ََ ِ َُ َ َ َ﴾7197

ِذا قـرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيمَِفإ﴿ ِ َّ ِ َ ْ َّ َ ِ َِّ ِ ْ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ﴾9844

ِوما أهل لغير الله به﴿ ِِ َّ ِ َْ ِ َِّ ُ َ َ﴾115113

ٌوإن تـعدوا نعمة الله ال تحصوها إن الله لغفور رحيم﴿ َِ ٌ َُ َ َ َّْ ِ َّ َِّ َ ُ ُْ ُ ََ ِ َ َ َِ ُّ ْ﴾18116

َوتـرى الفلك مواخر﴿ َِ َ َ َ ْ ُْ َ ِفيه َ ِ﴾14113

َوهدى ورحمة لقوم يـؤمنون ﴿ ًُ ِ ْ ُ ٍْ َِ َ َ َْ َ ً ُ﴾64116

النحل

ِفأذاقـها الله لباس الجوع والخوف...﴿ ِْ َ ْ َْ ِ ُ ََ ُ َّ َ َ َ ََ...﴾11220

َوإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منـها وإذا ال ﴿ ً ِ َِ َ ََ ْ ِ َِ ُ ِ ْ َُ َِ ِ ْ َ ْ َ ُّ َِ ْ َ ُ َ ْ
َِّيـلبثون خالفك إال َ َ َ ِ َ َُْ ًقليال َ َِ﴾

7674

َأقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقـرآن ﴿ َ ْ ُ َ ِ َّْ ِِ َ َ َ ََ ُِ ْ َّ ِ ُ ِ َّ ِ َِ
ًالفجر إن قـرآن الفجر كان مشهودا  ُ ْ َ َ ََ ِ ِْ َْ َْ َْ ْ ُ َّ ِ﴾

78184

ًوال تـقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال ﴿ َِ َ َ َُ َ ًَ ََ ِ َ َ َُِّ َِّ َ ْ َ﴾32189

َوقل رب أ﴿ ِّ َ ْ ُ ٍدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق َ ٍْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُْ ِ ََ َ َ ْ ِ ْ
ًواجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا  ِ َ ً َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ﴾

8073

اإلسراء

ُقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فـله األسماء ﴿ َ َ َْ َْ ْ ُ ََ َ ُ ُ ُْ َ َ َ ََّ ْ ِْ َّ ِ ُ
ْالحسنى وال تجهر بصالتك وال تخافت  ِ َ َُ ََ َ ََ َِ َ ِ ْ َْ ْ َ ُ َبها وابـتغ بـين ذلك ْ َِ َ َْ َ ِ َ ْ َِ

ًسبيال  ِ َ﴾
110105

الكهف

َوال تطع من أغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان ...﴿ ََ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ َّْ َ ََِ ْ َِ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ِ ُ َ
ًأمره فـرطا﴾ ُ ُُ ُ َْ

2857
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ُ﴿إنا جعلنا ما على األرض زينة لها لنبـلوهم أيـهم أحسن  َ ْ ُ ََ َْ ُّْ ُ َُ ََْ َ َ َِ َ ً ِ ِ َّْ َ ْ َ َْ َ ِ
َعم ًال﴾َ

0763

ْوقل الحق من ربكم فمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفر ﴿ ُْ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َْ َْ َ ََ ََ ََ َ َ َِ ِْ ُ َِّ ُّ ْ ِ ُ
ًإنا أعتدنا للظالمين نارا َ ََ ِ ِ َِّ ِْ َ ْ َ َّ﴾

29100

ًُ﴿الذي جعل لكم األرض مهادا وسلك لكم فيها سبال  ُ َ ََ َ َِ ِْ ُ َُ ََ َ َ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َّ
َوأنـزل من السماء ما ِ َ َ ََّ ِ َ َ َّء فأخرجنا به أزواجا من نـبات شتى﴾َْ ََ ٍْ َ َْ ِْ ً َ َ ِِ َ ْ َ َ ً

5334

َولوال كلمة سبـقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى﴿ ََ ُ َ ً َ ٌْ ََ َ ََِ َِ َ َ ََ ِّ ٌَ ْ َِ ْ َ﴾12988

َفألقاها فإذا هي حية تسعى﴿ ْ َ ٌَّ َ َ ِ َ َِ ََ ََْ﴾20108

طه

ِفألقي السحرة سجدا قالوا آمنَّا ب﴿ َ َُ ُ َ ًَّ ُ َ َ َّ َ َرب هارون وموسىَُِْ ُ َ َ ُ َ ِّ َ﴾70112

َوالتي أحصنت فـرجها فـنـفخنا فيها من روحنا وجعلناها ﴿ َ َ َ َ َْ َ ََ ََ َِ ُِ ْ َ َ ِْ ْ َ َ َْ ْ َ َِّ
َوابـنـها آية للعالمين َِ َ َ ِْ ًََ َ َْ﴾

9199

ِكانوا يسارعون في الخيـرات ﴿ َ َْ َ ْ ِ َ ُ ِ ُ ُ َ﴾9088

األنبياء

ُكل نـفس ذائقة الموت ونـبـل َْ َ َُّ َِ ِْ ْ ُ َ َُ ٍ َوكم بالشر والخير فتـنة وإليـنا ْ َْ َِْ َ ًَ ِْ ِ َ ْ ِّ َّ ِ ْ ُ
َتـرجعون ُ َ ْ ُ

35141

ِفاجتنبوا الرجس من األوثان ﴿  َ ْ َُ ْ َ ِ َ ْ ِّْ َِ َ﴾3040 الحج

َوالصابئين والنَّصارى ﴿ َ َ َ َِِ َّ﴾17112

َأولئك يسارعون في الخيـرات وهم لها سابقون ﴿ َُِ َ ََُ َْ ُ َ ِ َِ َْ َ َْ ُِ ُ ِ﴾6188 َقد أفـلح المؤمنون ﴿المؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ َ﴾01139
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َُفأوحيـنا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا ﴿ ْ َْ ْ ََ َ ََ ِ َِ ََ َ َ َِ َ َ ُِ ْْ َ ْ َِ َ ُ ِ ْ ِ ِ ْ َْ
َوفار التـنُّور فاسلك فيها  ِْ ْ ُ َ َُ ََّ َ﴾

27108

ِالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما م﴿ ِ َِ َ َُ ْْ ٍ َّ ُ ُ ِ َ ِ َِّ َُّ ََئة جلدة وال َ ٍ َ ْ َ َ َ
ِتأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم  ْ َْ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َِّ َِ ُ ِ ْ ُ َْ ُْْ ُ ُْ َِ ٌْ َ ِ ْ ُ ْ

َاآلخر وليشهد عذابـهما طائفة من المؤمنين ُ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ٌَ َ َ ُ ََ َ َ ْ ْ َ ِ ْ﴾
02148

ْوالذين يـرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأر َِ ََُّْ ُ َْ َْ َّ ُ ِ َ َ ْ ُ َ َْ َ َبـعة شهداء ِ َ َ ُ ِ َ َ
َفاجلدوهم ثمانين جلدة وال تـقبـلوا لهم شهادة أبدا وأولئك  ِ َِ َُ ََ َ َ ًَ َ َُ ًَ َ ًَ َ ُ َْ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ ُ ِ َ

َهم الفاسقون ُ ِ َْ ُ ُ
04174

النور

ُيـوم تشهد عليهم ألسنتـهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا ﴿ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ َُ َُ ْ َْ ََ َ َِْ ِِ َُِ َْ ُ ْ َ
َيـعملون  ُ َ ْ َ﴾

2470

َيا والفرقان ًيـلتى ليتني لم أتخذ فالنا خليالَ َِ َ ً ُ ْ ِ ََّ ْ َ ََِ َْ َ ْ2889

َرب موسى وهارونالشعراء ُ ََ َ َ ُ ِّ48112

ٌفـلما جاءتـهم آياتـنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ﴿ ُ ُ َ َِ ٌ ْ ِْ َ ََ ُ َ ً َ ِ َُ َ ْ ُ َْ َّ َ ﴾1770

َوأدخل يدك في جيبك تخرج بـيضاء َ َْ َْ َ َْ ُ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ ََ12108

النمل

َيا موس ُ َى ال تخف إني ال يخاف لدي المرسلونَ ُ َ َْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ََ َِِّ ْ َ10116

القص
َاسلك يدك في جيبك تخرج بـيضاءص َ َْ َْ َ َْ ُ ْ َْ ِ ِ َ َُ ْ32108



215



َوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن المأل  َ َ َ َْ ْ ََّ ِ َ ُ َ َ ُ ََ َْ َ َْ ِ َِ ْ ِ ٌ َ َ
ِِّيأتمرون بك ليـقتـلوك فاخرج إن ْ ُ ُْ َ َ ُ ُ ْ َِ َ ِ َ ِ َي لك من النَّاصحينََْ َِ ِ ِ َ َ

20112

َيا موسى أقبل وال تخف إنك من اآلمنين َ َِ ِ َِ َْ َ ََِّ ْ َ َ ْ ِْ َ ُ َ31116

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر النَّاس عليـها  َ َْْ ََ َ َ ََ َِ َِّ ِ ِ َِّ َ ْ ًَ َ ِ ِّ ِ َ َ ْ
َال تـبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و ُُ َِّْ ِّ َ َِ َِ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ َلكن أكثـر النَّاس ال َ ِ َ َ ْ َ َّ ِ َ

َيـعلمون ُ َ ْ َ
30103

الروم

َال تـبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثـر النَّاس ال  َِ َ َُ ْ َ َّْ َِ ِ َِ َ ُِّ ِّ َ َِ َِ َّ ِ ْ َ ْ َ
َيـعلمون ُ َ ْ َ

30103

لقمان

َّألم تـر أن الله يولج الليل في النـَّهار ويولج النـَّهار في الل َّ َِّ َِ ُ َُ َِ ُِ َُ ِ ََّ ْ َ َ ََ َ ْ ِيل َ ْ
ََّوسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله  َِّ َ َ َْ َ َ َُ ََ َ َُ َ َ ٍَ َ ِ ْ ٌّ َ ْ َّ َّ

ٌبما تـعملون خبير ِ َِ َ ُ َ َْ َ
29116

السجدة

ْوقالوا أئذا ضللنا في األرض أئنَّا لفي خلق جديد بل هم ﴿ ُ ْ َ ٍَ ِ ِ ٍِ ْ َْ ََ ُِ َِ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َبلقاء ربهم كافرون ُ ِ َ َْ َِِّ ِ ِِ﴾

1073

ََّ﴿ يا أيـها النَّبي اتق الله َِّ ُّ ِ َ َُّ َ...﴾0112

األ
حزاب

َّفما لكم عليهن من عدة تـعتدونـها فمتـعوهن وسرحوهن ﴿ َّ َُّ ُُ َِّ َ َ َُ ِّ َ ََ َ ُّ ََّ ْ َ ٍ ِ ِْ ِ َْ َ ْ ُ َ
ًسراحا جميال ِ َ ً ََ﴾

49174

َوتـرى الفلك فيه مواخرفاطر َِ َ َ ِ ِ َ ْ ُْ َ َ12113
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ْوال تزر وازرة وزر أخ ُ َ َ ُْ ِ ٌ ِ َ َِ َ 18107َرىَ

َ﴿ لقد حق القول على أكثرهم فـهم ال يـؤمنون﴾ ُ َِ ْ ُ ْ ََ ْ ُْ َ ِِ َ ْ َ ْ ََّ ُ َ َْ َ0710

ُوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قـوم اتبعوا ﴿ َ ََِّ ِ ْ َ َ ُ ََ ََ ْْ ٌ َ ِ َِ َ َْ َ ْ ِ َ
َالمرسلين  ُِ َ ْ ْ﴾

20112 س
ي

َْاليـوم نختم على أفـواههم وتكلمنا أي﴿ َ َْ َُ َِّ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ ْ ْديهم وتشهد أرجلهم َ ُْ َُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ِ
َبما كانوا يكسبون ُ ِ ْ َ ُ َ َ ِ﴾

6571

َ﴿بل عجبت ويسخرون﴾ ُ َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ ْ1252

َولقد سبـقت كلمتـنا لعبادنا المرسلين ُ َ َِ ِ َِ َْ ْ َ ِ َ َِ َ ُ َ َ َْ ْ َ17188

الصافات

َُولقد سبـقت كلمتـنا  َ َِ َ َ َْ َ َ ْ َ17188

ِفصيام شهرين متتابعينص َِِْ ََُ ْ َ ْ َ ُ َ ِ َ04164

ًِكتابا متشابها...﴿ َ َ َُ ً ِ...﴾2307

َولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين﴾...﴿ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ ِ َ َ ُ ِ َ ْ َّ َ ْ َ7109

الزمر

ٌالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ِ َ ٍ ٍْ َْ َِّ ُِّ َُ َ َ ُ َ ُ ِ َ ُ َّ62149

َِذلكم الله ربكم خالق كل شيء ال إلغافر ََّ ٍ ْ َ ِّ ُ ُ ِ َِ ْ ُ ُّ َُ ُ ُ َه إال هو فأنى تـؤفكونَ ُ َ َْ ُ ََّ َ ُ َِّ َ62112

َوويل للمشركين ... ﴿ ُ َ َِِ ْ ِْ ٌ َالذين ال يـؤتون الزكاة،ْ َََّ َ ُ ْ ُ َ ِ َّ...﴾06 -0724 ْحتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ﴿فصلت ْ ُْ َُ َ ُْ ََُ ْ َ َ َ َِ َِْ َ َ َ ُ َ ِ َّ
َوجلودهم بما كانوا يـعملون  ُ َُ َ َْ َ ُُ َ ِ ْ ُ ُ﴾

2071
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ٌحجتـهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب...﴿ َ ََ ْ ْ ِْ َِْ َ ََ ِّ ٌَ َ ْ ِ ِ ُ ُ َّ ُ...﴾1664

ا
لشورى

ٍفأولئك ما عليهم من سبيل ِ َ َْ ِ ْ ِ َْ َ َ َِ َُ4189

ُذق إنك أنت العزيز الكريم ﴿الدخان ِ َِ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َِّ ْ ُ﴾4980

ِلو كان خيـرا ما سبـقونا إليه ْ َْ َِ َ ُ ََ َ َ ًْ َ َ1188 ْيـغفر األحقاف ِ ْ ٍلكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليمَ َِ ٍ َ َ ْ ِْ ِْ ْ ُْ ْ ِ ُ َ ُ ُِ ُُ َ3143

الفتح

ًوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منـهم مغفرة ﴿ َ ِ ِْ َ َْ ُ ْ ِ ِ َ ِ َّ ُ ِ َ ُ ََ َ ََ َّ ُ َّ َ
ًوأجرا عظيما َِ َ ً ْ َ﴾

2928

الحجرات

َيا أيـها النَّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنـثى وج ََ ََ ُْ ٍَ َ َُ ْ ِ ْ َ َْ َ َِّ ُ َ ًعلناكم شعوبا ُّ ُ َُ ْ ُ َْ
ٌوقـبائل لتـعارفوا إن أكرمكم عند الله أتـقاكم إن الله عليم  َِ َِ َ ََّ ِ َّ َِّ َّْ ُْ َ َْ َِ َ ْ ِ ُ َ َ ْ َُ َ َ ِ َ َ

ٌخبير ِ َ
13145

ِق والقرآن المجيد ﴿ ِ َ َْ ِْ َ ْ ْبل عجبوا أن جاءهم منذر منـهم ،ُ ُْ ْ ِْ ٌ ُِ ُ َ َُ َ ْ َ ِ َ ْ
ٌفـقال الكافرون هذا شيء عجيب  ٌِ َ ْ َ َ ََ َ ُ ِ َ ْ َ َأئذا متـنا وكنَّا تـرابا ذلك ،َ َِ ً َ ُ َُ َ ْ ِ َ َِ

ٌرجع بعيد َِ ٌ ْ ٌقد علمنا ما تـنـقص األرض منـهم وعندنا كتاب ،َ َِ َ َ ْ ْ ِْ َِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َْ ِ ْ َ
ٌحفيظ ِ َ﴾.

1-23-472

ِفاصبر على ما يـقولون وسبح بحمد ربك قـبل طلوع  ُُ ََ ْ َ َ َِّ ِ ْ َ ِ ِْ ِّ ََ َ ََ َ ُ ُ َ ْ ْ
ِالشمس وقـبل الغروب ُُ ْ َ ْ َ َ ِ ْ َّ

39184

ق

َلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ﴿ َ ََ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ٍ َِ َ ُ َْ َ
ٌفـبصرك اليـوم حديد ِ َ َْ َ َْ َ ُ َ َ ﴾

2270

ٌكل امرئ بما كسب رهينالطور َِ َ َ َ َُ ِ ٍ ِ ْ ُّ21142



218


َعلمه البـيانالرحمن َ َْ ُ َ َّ َ04188

َوالسابقون السابقونالواقعة َُ ُِ َِّ َّ َ1088

ْلم  ْيجد فصيام شهرين متتابعين من قـبل أن يـتماسا فمن لم َ َ ْ ْ ََ ََ ْ ََّ َ َََ ُ ََ ِ ِ ِْ َْ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ ِ ِْ
ِيستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتـؤمنوا بالله ورسوله  ِ ِ ِِ ُ ََ َ ََّ ِِ ُ ًِ ِْ ُ َِ ِ َِ َ ْ ِّْ ُ َ ْ َ ْ

ٌوتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم َِ ٌ َ َ َُ َ َِ ِ َِ ْ ِْ َّ ُ ُ َ ِ
04167

ِوالذين يظاهالمجادلة َ ُ َ َِ ُرون من نسائهم ثم يـعودون لما قالوا فـتحرير َّ َ ُِ ْ َ َ ُ َ َ ِ َ َُ ُ َ َّ ُ ْ ِِ ِ ْ ِ
َرقـبة من قـبل أن يـتماسا ذلكم توعظون به والله بما تـعملون  َُ َُ َ َ َْ ُ ََ ُِ َِّ ِ ٍَ ْ ُ ََِّ َ ْ َ ِ ْ َ َْ َِ َ
ْخبير ،فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قـبل أن  َ ََ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ِْ َِ ََُِ َْ َ ْ َ ُ ِ ِْ ْ َ َ ٌ َ

َّيـتماسا َ ََ

03 -04160

ِالذين سبـقونا باإليمانالحشر َ َِْ ِ ََّ ُ َ َ ِ1088

التحريم

ْومريم ابـنت عمران التي أحصنت فـرجها فـنـفخنا فيه من  ِْ ِِ ِ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ َْ َ َْ ْْ َ َ َِّ َ َ ََ َ
َروحنا وصدقت بكلمات ربـها وكتبه وكانت من القانتين َ َ َِِ َِ َ ُْ ِ ِْ َْ َ َِِ ُِ َ َِّ ُِ َ َ َّ َ َ

1299

المعارج

ْيـبصرونـهم ُ َ ُ َّ ِيـودُّ المجرم لو يـفتدي من عذاب يـومئذ ببنيه، َُ ٍ ِِ َِ ِْ ِ ِْ َ َ ْ َِ َ َ َ ْ َ ُِ ْ ُ ْ َ
ِوصاحبته وأخيه ِِ ََِ ََِ َ

11/12113

المدثر

َما سلككم في سقر ﴿ َ َ َ َِ ْ ُ َ َقالوا لم نك من المصلين ،َ ُ َِّ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ْولم ،َ ََ
َنك نطعم المسكين  ِ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َوكنَّا نخوض مع الخائضين ،َُ ِ ِ َ ُْ َ َ ُ َ َُوكنَّا ،َُ

ِنكذب بيـوم الدين  ِّ ِ ْ َِ ُ ِّ َ ُحتى أتانا اليقين ،ُ َِْ ََ َ َّ َ﴾
4723إىل 42من 

َيـنبأ اإلنسان يـومئذ بما قدم وأخر ﴿القيامة ََّ ََ ََ َّ َ َِّ ٍ َِ ْ َ ُُ ْ ِْ ُ َ ﴾1371
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ٌَبل اإلنسان على نـفسه بصيرة﴿ َِ َ َِ ِ ْ َ َ َ ُ ْ ِْ ِ ﴾1469

َفإذا قـرأناه فاتبع قـرآ ْ ُ َْ َِّ َْ َُ َ َ َ ُنه ، ثم إن عليـنا بـيانهِ َُ َََ َ ََْ َّ ِ َّ ُ18/19191

ًفالسابقات سبـقاالنازعات َْ َ ِ ِ َّ َ0488

ُثم السبيل يسره  َ َّ َّ ََّ َ ِ ُ20104

ِيـوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه ِ ِ َِِ ُ َ َْ َ َِّ ِ ِْ ُ ْ ُّ َ ْ ََ34/35113

س
ُثم السبيل يسرهعب َ َّ َّ ََّ َ ِ ُ2089

التكوير

َّإذا الش﴿ َ ْمس كورتِ َ ِّ ُ ُ ُوإذا النُّجوم انكدرت، وإذا الجبال ،ْ َ ُِ ْ َ َِ َِ َْ َ َ َ ْ ُ
ْسيـرت َ ْوإذا العشار عطلت،ُِّ ََِّ ُ ُ ِ ْ َ ِ ْوإذا الوحوش حشرت،َ َ ِ ُ ُُ ُ ْ َ َوإذا ،َِ َِ

ْالبحار سجرت َ ِّ ُ ُ َ ْوإذا النـُّفوس زوجت ،ِْ َ ُِّ ُ ُ َ ِ ْوإذا الموءودة سئلت ،َ َِ ُ ُْ َ ُ َ َْ َ ِ
ْبأي ذنب قتلت، َُِ ٍ َْ ِّ ْإذا الصحف نشرتَو،َِ َُ ِ ُ ُ ُّ َ ُوإذا السماء ،ِ َ ََّ َ ِ

ْكشطت َ ِ ْوإذا الجحيم سعرت،ُ َ ُِّ ُ ِ َ ْ َ ِ ْوإذا الجنَّة أزلفت،َ َِْ ُ ُْ َ َ ِ ْعلمت ،َ َ َِ
ْنـفس ما أحضرت  ََ َ ْ َ َ ٌ ْ﴾

1-14
66

67

ٍإن األبـرار لفي نعيماإلنفطار ََِّ َِ َ َ َْ ْ ِ13139

َّسبح اسم ربك األعلى ،ال َ ْ َ ْ َِ َِّ َ ْ ِّ َذي خلق فسوى، والذي قدر َ َّ َ ِ َِّ َ َّ َ َ َ َ َ
َفـهدى، والذي أخرج المرعى ْ َ َْ ََ َ ْ ِ َّ َ َ َ

1-2-3-4106 األعلى

َّوذكر اسم ربه فصلى َ َ َِِّ َ َْ َ َ َ15105
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البلد

ْ﴿فال اقـتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقـبة، أو  َ َ َ ََ ْ َ ٍْ َ َ َُّ َ َُ ََ ََ ََ ََ ْ َ َ َ ْ َ
ََإطعام في يـوم ذي مسغب ْ َ ْ َِ ٍِ ٌ َ ْ َة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا ِ ًَ ِ ٍ ٍْ ِ َْ َ َ ََ ْ ً ِ

ْمتـربة، ثم كان من الذين آمنوا وتـواصوا بالصبر وتـواصوا  ْ َ َ ََ ََ ََ ََ َ َ َِ ْ َّ ِ َُّ َ ِ ٍِ َ َ َّ ُ َ ْ
ِبالمرحمة﴾ َ ََ ْ ْ ِ

11 -1732

ُالقارعة ، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة ُ َُ َ َِ ِ َِ َ َْ َ ْ َْ َ ََ َ ْ َ01 -02-03190

ُارعة ،ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يـوم يكون النَّاس َْالقالقارعة ُ ُ ُ ُُ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َْ َ َْ َ ْ َ
ِكالفراش المبثوث ُْ َ ْ ِْ َ َ َ

01 -02-03-
04

190

ُإذا جاء نصر الله والفتح﴿النصر ْ َْ َ َِّ ُِ ْ َ َ َ َ﴾0198
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حفصالقرآن الكريم بقراءة 
 

جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي : حفين شرف، نشر: حترير التحبري، حتقيق:ابن أبي األصبع.1
لس األعلى للشؤون اإلسالمية، باجلمهورية العربية املتحدة، الكتاب الثاين .با

الشيخ كامل حممد : املثل السائر يف ادب الكاتب والشاعر، حتقيق وتعليق :ابن االثير الجزري.2
.1م ، ج1998-1419، بريوت ، حممد عويضة ، دار الكتب العلمية

أمحد اجلويف وبدوي : ، حققه)ت.د(، -القاهرة-املثل السائر، دار النهضة، مصر:ابن األثير.3
.طبانة

.االول .1986حممد ابو الفضل ابراهيم ، الكويت ، : حتقيق ،ضداداأل:ابن االنباري .4
مصطفى : احلميد طه، مراجعةطه عبد : البيان يف غريب إعراب القرآن، حتقيق:ابن األنباري.5

).ط.د(، 01: م، ج1969/هـ1389السقا، دار الكتاب العريب، الطباعة و النشر، القاهرة، 
عبد السالم هارون، املؤسسة الرسالة، : الزاهر يف معاين كلمات الناس، حتقيق:ابن األنباري.6
.هـ1412، 1، ط2ج
حلاد  والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من مالك التاويل القاطع بذوي اإل:رناطي ابن الزبير الغ.7

هـ  1428، 3، ط1، ج2007أي التنزيل، حتقيق، سعد الفالح، دار الغرب االسالمية ، 
كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكرمي بن الزملكان،  الربهان الكاشف عن :ابن الزملكاني.8

هـ ، 1،1394بعة العاين، بغداد ، ط احلديثي، وأمحد مطلوب، مطخذجية :  إعجاز القران ، حتقيق
.م 1974

.1هـ ، ج1،1425علي العمران ،دار علم  الفوائد، ط: بدائع الفوائد ، تح:ابن القيم الجوزية .9
، مصورة  عن )د ت (بدائع الفوائد، نشر، دار الرياض احلديثة، الرياض، : ابن القيم الجوزية.10

.4/109، ) د ت ( طبعة املنريية  مبصر 

-أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، :  تم ترتيب المصادر و المراجع حسب الترتيب الهجائي
.م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، غ
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علي بن حممد الدخيل، دار العاصمة، الرياض، : الصواعق املرسلة، حتقيق:بن القيم الجوزيةا.11
.02: هـ، ج1408، 01: ط:

عصام : شفاء العليل يف مسائل القضاء و القدر و احلكمة و العليل، حتقيق:ابن القيم الجوزية.12
.م1997/هـ1417، 01: فارس، احلرستاين، وختريج أحادية حممد إبراهيم الزغلي، دار اجليل، ط

.هـ 1398الفهرست ، دار املعرفة  ، :ابن النديم .13
، ل ،املطبعة األمريية، بوالق، مصرشرح ابن أمري احلاج على حترير على حترير الكما:ابن الهمام .14
01: ج 

02: الوصول إىل األصول، ج :برهانابن.15

نطق اليونان،  ماإلميان يف الرد على نصيحة أهل : الرد على املنطقني، واملسمى أيضا:ابن تميمة.16
بالل منيار، مؤسسة الريان حةحممد طل: حققه عبد الصمد شرف الدين  املكتيب، راجعه و حققه 

.1، جملد 1للطباعة و النشر ، ط
) د ، ت ( ، ) د ، ط ( يف أصول الفقه ، مطبعة املدين ، القاهرة ، ةاملسود: ابن تيمية.17
هـ ، 1412تاوي ، مجع عبد الرمحان بن قاسم ، دار عامل الكتب ، جمموع الف: ابن تيمية.18
6/114.

جمموع الفتاوي، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ومساعده بن حممد، : تيمية ابن.19
.16، ج2004هـ 1425طباعة جممع امللك فهد لطباعة لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة، 

) د ط ( م ، 1971صول التفسري ، تج عدنان زرزور ، دار القرآن ، أمقدمة يف :ابن تيمية .20
.م2005هـ ، 1426، 03للوفاء ، ط . د: عامر اجلزار ، الناشر : تح ،الفتاوى:ابن تيمية .21
جممع امللك فهد لطباعة : عبد الرمحن بن قاسم، طبع: جمموع الفتاوى، مجع:ابن تيمية.22

.13: هـ، ج1416املصحف الشريف، 
من املخطوط، جامعة امللك سعود، قسم 02: نقض أساس التقديس، ج:تيميةابن.23

.املخطوطات
، )د،ت ( كشف املعاين يف املتشابه من املثاين، تح و تعليق ، عبد اجلواد خلف ، :ابن جماعة.24
).د، ط( 

.1بريوت ، ج، 3اخلصائص ، حتقيق حممد علي النجار ، ط:ابن جني .25
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، - لبنان-عبد احلميد املنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت :اخلصائص، حتقيق:ابن جني.26
.02: ، ج)ط.د(، )ت.د(

- 01:، ج)ط.د(، )ت.د(حممد علي الغبار، املكتبة العلمية، : اخلصائص، حتقيق:ابن جني.27
02.
: د على خمتصر املنتهى األصويل ،  ضبطه و وضع هوامشه عضشرح ال:ب المالكيحاجابن .28

م2000هـ ، 1421، 01: ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ، ط يف، طارق حيينصفادي 
.، اجلزء الثامن"الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة:بن حجر العسقالنيا.29
.1مرزوق علي ابراهيم ، دتار الشريف ، ط: كشف املعاين يف املتشابه املثاين ـ تح:ابن حماعة.30
).ت.د(، )ط.د(التوزيع، األردن، كندي للنشر واءات الشاذة، دار الالقر:ابن خالويه.31
أبو احلسن علي بن امساعيل النحوي األندلسي، املخصص، دار الكتب العلمية، :ابن سيده.32

.03: ، جملد)ت.د(، )ط.د(-لبنان- بريوت
، )د ط (تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، :ابن عباس.33
) .د ت ( 

لس العلمي ، : عبد احلق بن خالب، احملرر  الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تح : ابن عطية.34 ا
.13ج، 1982هـ ، 1403، 2اململكة املغربية ، ط

لس : ابن عطية األندلسي.35 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، مكتبة ابن تيمية عن ا
5: العلمي بفاس ، ج 

، الشيخ الرمايل الفاروق ورفاقه: حاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ت: ابن عطية االندلسي.36
.12م ، ج1977هـ 1398قطر ، 

عبد  : معجم مقاييس اللغة ، حتقيق ضبط :)أبو الحسن احمد فارس بن زكريا (ابن فارس .37
: ، ج ) ت د ،( ، ) د ، ط ( السالم حممد هارون ، دار الفكر و الطباعة و النشر و التوزيع ، 

05
3، ج1918، 2معجم مقاييس اللغة، بريوت ، لبنان، دار الفكر، ط:ابن فارس .38

السيد : الصاحيب يف فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف كالمها، حتقيق:ابن فارس.39
.م1977أمحد سقر، مطبعة عيسى البايب احلليب و شركاه، دار اهلجرة، 

.1973، 2السيد أمحد صقر ، القاهرة، ط: لقرآن، تحتأويل مشكل ا:ابن قتيبة.40
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1978غريب القرآن، حتقيق السيد امحد صقر، دار الكتب العلمية، بريوت، : ابن قتيبة.41

.1982هـ 1402دب  الكاتب، حتقيق حممد الدايل، مؤسسة الرسالة ت بريوت، أ: ابن قتيبة.42
، 03: املكتبة العلمية، طالسيد أمحد صقر، : تأويل مشكل القرآن، حتقيق:ابن قتيبة.43

.م1981/هـ1401
، 04: عبد الكرمي النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط : روضة الناظر، تح:ابن قدامة المقدسي.44
02: ج 

تفسري القرآن العظيم ، دار املعرفة، : )الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ( ابن كثير .45
.4م  ، ج1983هـ 1403بريوت ، 

.2006هـ، 1427هـ، 1426،)د، ط (4فسري القران العظيم ،دار الفكر، جت:ابن كثير.46
06، ط7دار صادر ، بريوت ، لبنان ، جملد لسان العرب،:ابن منظور.47

لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، طبعة حمققة و مشكولة، حققه جمموعة من :ابن منظور.48
و هاشم حممد الشاذيل، و حممد أمحد حسب اهللا، العاملني بدار املعارف، عبد اهللا  علي الكبري،

.05-01:جملد
سبيع حاكمي، دار القبلة جبدة، ومؤسسة علوم : ط يف القراءات العشر، حتقيقواملبس:ابن مهران.49

.هـ1408، 02: القرآن، ببريوت، ط
حممد حمي الدين عبد احلميد،: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق:ابن هشام األنصاري.50

.01: م، ج1987/هـ1407: ، سنة-بريوت-املكتبة العصرية، صيدا 
األصول من علم األصول، دار اإلميان للطبع : أبو إسحاق اشرف بن صالح العشري السلفي.51

والنشر والتوزيع ، االسكندرية 
التأسيس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب و السنة ، : بن سالمةمحمد أبو إسالم مصطفي .52

)د ، ت ( ، )د ، ط ( ني للعلوم النافعة ، مكتبة احلرم
طه عبد احلميد طه، اهليئة : البيان يف غريب إعراب القرآن، حتقيق:أبو البركات بن األنباري.53

.02: م، ج1970املصرية العامة للتأليف و النشر، 
.02، ج2004تفسري النسفي، عامل الكتب احلديث، اربد، : أبو البركات عبد اهللا بن أحمد.54
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خليل امليس دار : ضبطه ،املعتمد يف أصول الفقه: ن محمد البصري المعتزلييو الحسأب.55
1الكتب التعليمية ، ج 

، 01: حازم حيدر، مكتبة الرشيد، السعودية، ط: شيخ اهلداية، حتقيق:أبو العباس المهدوي.56
.هـ1416

فسري، املكتب زاد املسيري يف علم الت: بو الفراج جمال الدين  عبد الرحمن بن الجوزيأ.57
.2االسالمي ، بريوت ، ج

حسن ضياء : فنون األفنان يف عيون علوم القرآن ، تح :أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي .58
.هـ1418، 1الدين عنز، دار البشائر االسالمية ، ط

يد تركي ، دار الغرب : أحكام الفصول يف أحكام األصول ، تح: أبو الوليد الباجي.59 عبد ا
اإلسالمي 

02: صاص ،ج أصول اجل: صاصجأبو بكر ال.60

عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، : ، أحكام القرآن، حتقيقأبو بكر بن العربي.61
.02: م، ج2005هـ1426

م2011هـ، 1432، 01: مباحث الكتاب و السنة ، تفسري النصوص ط : أبو بكر لشهب.62
أبو الوفاء : أصول السرخسي ، تح : أبو بكر محمد بن محمد بن أبي سهيل السرخسي.63

األفغاين ، دار الكتب العلمية، لبنان 
: هـ، ثانيا1408دار الفكر، بريوت، : جامع البيان عن تأويل القرآن، أوال:أبو جعفر الطبري.64

.13: حممود شاكر، مكتبة ابن تيمية، جأمحد شاكر و: حتقيق
هـ، 1417، 01:عامل الكتب، بريوت، طإعراب القرآن، زهري غازي زاهد، :أبو جعفر النحاس.65
.03: ج

حممد على الصابوين، معهد البحوث العلمية و : معاين القرآين الكرمي، حتقيق:أبو جعفر النحاس.66
، 01:ط01: مي، مكة املكرمة، جإحياء الرتاث اإلسالمي، مركز إحياء الرتاث اإلسال

.م1988/هـ1408



227

ويل ، القاطع بدوي االحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه مالك التأ: أبو جعفر بن الزبير العرناطي.67
هـ ، 1405، 1حممود كامل ، بريوت ، لبنان ، النهضة العربية ، ط: اللفظ من أي التنزيل ،تح 

.1م ، ج1985
املتشابه اللفظي يف القرآن ومسالك توجيهه عند أيب جعفر بن : بو جعفر بن الزبير الغرناطيأ.68

.رشيد احلمداوي، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث : الزبري الغرناطي ، تح 
خليل امليس ، دار : املعتمد يف أصول الفقه ، ضبطه : المعتزليالبصري محمد حسين بو أ.69

01: ، ج ) د ، ت ( ، )د ، ط ( الكتب العلمية ، 

عادل عبد املوجود، وعلي حممد معوض، زكريا عبد : البحر احمليط ، تح:بو حيان األندلسيأ.70
. 1ج،1993هـ ، 1،1413يد النوين، امحد النجويل اجلمل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طا

حممد علي : ّفتح الرمحن بكشف ما يلبس يف القرآن، حققه و علق عليه:أبو زكريا األنصاري.71
).ط.د(م، 1983/هـ1403الصابوين، دار القرآن الكرمي، بريوت، 

: تقومي األدلة يف اصول الفقه ، تح : الدبوسي الحنفيسى يبو زيد عبيد اهللا بن عمر بن عأ.72
: خليل حمي الدين امليس ، منشور ، حممد على ، بيضون ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط

م2001هـ ، 1421، 01
: صول الفقه، تح أدلة يف تقومي األ:سى الدبوسي الحنفييأبو زيد عبيد اهللا بن عمر بن ع.73

1421بريوت ، لبنان، ،يضون، دار الكتب العلميةبين امليس، منشورات حممد على خليل حمي الد

م2001هـ ، 
داللة السياق منهج مأمون لتفسري القرآن الكرمي ، عمان : أبو صفية عبد الوهاب أبو صفية .74

1989- 1401، 1االردن ، ط

االعتصام للنشر ، شرح الورقات،دار: أبو عبد اهللا خالد بن عبد اهللا باحميد األنصاري.75
هـ 1424، 01:ط

خالد السيد العلمي ، زهري شفيق الكيب ، : الرسالة ، تح: أبو عبيد اهللا بن إدريس الشافعي.76
م2004هـ ، 1425دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، 

، مؤسسة الرسالة ، بريوت: اد سزكنيحممد فؤ: جماز القران ، تح :أبو عبيدة معمر بن المثنى .77
02: هـ ،ج 1401،ط 



228

حممد أمني اخلاجني، : فؤاد تسكني، مطبعة: جماز القرآن، تعليق:أبو عبيدة معمر بن المثنى.78
لد األول1954: مصر، سنة .م، ا

دار الكتاب العريب، صول الشاشي،  أ:أبو على احمد بن محمد بن إسحاق الشاشي.79
)د ، ت ( ، )د ، ط ( بريوت، لبنان، 

القاضي عضد : شرح خمتصر املنتهى األصول ، شرحه : بن الحاجب المالكيبو عمر عثمانأ.80
02: ي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ج جيامللة ، و الدين عبد الرمحان امحد اال

قواطع األدلة يف أصول الفقه، : أبو مضطر منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني الشافعي.81
هـ 1419ي ، عبد اهللا حافظ احلكم: تح 
عبد السالم هارون، املؤسسة املصرية العامة للتأليف : ذيب اللغة، حتقيق:أبو منصور األزهري.82

. 10و األنباء والنشر،  ج
مفيد قميحة، دار الكتب العلمية،ـ : الشعر، حتقيقالصناعتني الكتابة و:أبو هالل العسكري.83

.م1984، 02: ط-لبنان- بريوت
عبد السميع حممد : فتح الرمحان بكشف ما يلتبس يف القرآن، تح :ريبو يحي زكريا االنصاأ.84

.هـ 1404ن، 1محد، مكتبة الرياض احلديثة ن طأ
.01: هـ، ج1410، 01: أمحد املباركي، ط: العدة يف أصول الفقه، حتقيق:أبو يعلى الحنبلي.85
الصويت ، منشورات كلية دراسة يف النظم املعنوي و ( ن آالتناسب البياين يف القر:أحمد أبو زيد .86

).د، ط ( م ، 1992األدب بالرباط ، 
حمي الدين اخلطيب، دار : فتح الباب لشرح صحيح البخاري ، تح: حمد بن حجر العسقالنيأ.87

08: هـ ، ج 1409، 03: الرياض ، ط

السيد أمحد صقر، مطبعة : الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، تح:أحمد بن فارس.88
.البايب احلليب، القاهرة عيسى

سليمان بن صاحل اخلزي، : طبقات املفسرين ، تح : )الداودي ( حمد بن محمد االدنوي أ.89
.1هـ ، ج1417، 1مكتبة العلوم و احلكم، ط
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عادل : زبدة األسرار يف شرح خمتصر املنار، تح: حمد بن محمد بن عارف الزيلي السيواسيأ.90
: للمملكة العربية السعودية ، طمكتبة نزار مصطفى الباز،،ضمعومحد عبد املوجود، علي حممد أ

م1998هـ ، 1419، 01
اجلامعة : يمان، نشرعبد اهللا الغن: متشابه القرآن العظيم، تح:حمد جعفر ابن المناديأ.91

.هـ 1408، 1، طاالسالمية
ة، دار عمار للنشر والتوزيع ن طآويل ثالث أت:حمد حسن فرحاتأ.92 هـ ، 1420، 1يات متشا

.م 2000
مشاركة يف منتديات العرب، منتدى (التقدمي و التأخري يف القرآن الكرمي :أحمد سعد الدين.93

http:/ubo.arabsgate.comم، 01/04/2005: ، بتاريخ)العلوم اإلسالمية املتخصصة

ميدان األوبرا، 42التوجيه البالغي للقراءات القرآنية، مكتبة اآلداب، :أحمد سعد محمد.94
.م1998/هـ1418، 01:قاهرة، طال

، 01: التوجيه البالغي للقراءات القرآنية، مكتبة اآلداب، ط:أحمد سعد محمد.95
.م1998/هـ1418

ايات اآليات القرآنية بني إعجاز املعىن و روعة املوسيقى، مكتبة اآلداب، :أحمد عبد المجيد.96
.م2006: ، سنة)ط.د(ميدان األوبرا، القاهرة، 42
) .ت . د( ، القاهرة ، مصر ، 5علم  الداللة، ط:حمد مختار أ.97
عامل الكتب ، ط الورد ، دارأمني مري حممد ن ، دراسة و حتقيق ، عبد األآمعاين القر:فش خاأل.98
.2،ج 2003، 1

01: أسباب اإلمجال يف الكتاب و السنة ، ج :أسامة محمد عبد العظيم .99

.04: ، ج)ط.د(، )ت.د(، بريوت تاريخ بغداد دار الكتاب العلمي:إسحاق الثاني.100
بالكتاب والسنة على قواعد عند االصولينياستدالل :سعد عبد الغني السيد الكفراويأ.101

) د، ط (هـ ، 1418مكتبة فهد الوطنية، ، االصولية
االستدالل عند االصوليني ، دار السالم السيد الكفراوي ، للطباعة والنشر : سعد عبد الغنيأ.102

م2002/هـ 1423، 01: عبد القادر حممود البكار، ط: ة ، لصاحبها والتوزيع والرتمج
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حممد مصطفى ايدين ، مطبوعات جامعة أم : درة التنزيل وغرة التأويل ، حتقيق :اإلسكافي .103
.هـ1422، 1القرى، مكة ،ط

حممد امحد خلق اهللا، الناشر مكتبة : املفردات يف غريب القرآن ، تح : اإلصفهاني الراغب .104
.م1970لو املصرية ، االجن
.30،57،و 14،08: روح املعاين ، ج : لوسي األ.105
األحكام يف أصول األحكام ، دار الكتب العلمية ، كتب : )سيف الدين ( مدي األ.106

02: ، ج 1405، 01: بريوت ، ط إبراهيم العجوز ، : هوامشه 

املكتب : ناشرعبد الرزاق عفيفي، ال: اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيقاألمدي، .107
.01: م، ج1981: ، السنة01: ، ط-لبنان-اإلسالمي، بريوت

يد تركي، دار املغرب : أحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق:  الباجي.108 عبد ا
.01: هـ، ج1415، 02: اإلسالمي، ط

03: كشف اإلسرار ، ج : البخاري .109

عبد اجلواد خلق ، رئيس : ين، تح كشف املعاين يف املتشابه من املثا: بدر الدين بن جماعة .110
).د ت ( ، ) د ط ( جامعة الدراسات االسالمية، باكتاب ، 

).ط.د(م، 1981/هـ1401، -لبنان-علم البيان، دار الثقافة، بريوت : بدوي طبانة.111
عالء الدين عبد العزيز بن : كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم ، تاليف : البزدوي .112

01:كتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، ج اري ، دار الخمحد البأ

حمسن عياض، بريوت، : قانون البالغة، حتقيق:) أبو طاهر محمد بن حيدر(البغدادي .113
).ط.د(م، 1983مؤسسة الرسالة، 

02:ل، شرح االسنوي ، عامل الكتب ، جاية السول يف شرح منهاج األصو:البيضاوي .114

عامل : على حممد معوض : احلاجب، تح رفع احلاجب عن خمتصرات :تاج الدين السبكي.115
م1999هـ ، 1419، 1، ط 03الكتب ، ج 

طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين بن علي السبكي ، دار :تاج الدين بن علي السبكي.116
.8هـ ج1412، 2هجر ، مصر ، ط
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صول الفقه ، علق عليه ووضعأمجع اجلوامع يف : تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي.117
، بريوت ن د على بيضون ، دار الكتب العلميةحمم: براهيم ، منشورات إحواشيه ، عبد املنعم خليل 

م2002هـ ، 1424، 02: لبنان ، ط 
، )د ، ت ( ، )د ، ط ( للمطالعة ، التلويح على التوضيح ، دار العهد اجلديدة :التفتازاني .118
01: ج 

) د ، ت ( ، ) د ،ط (مشق ، ، مطبعة احلرف الذهيب ، دتفسير الجاللين.119
.4دار الفكر  ، بريوت ، لبنان ، ج:تفسير الفخر الرازي.120
مدار التنزيل وحقائق التاويل، اخلازن ، عالء الدين علي بن حممد، دار : تفسير النسفي.121

/.3املعرفة، بريوت ، 
ت ، دار املنشورا1976، 1عبد الرمحان بن حممد السوريت، قطر  ، ط: تح:تفسير مجاهد.122

.العلمية
، )د ، ط( يح و أوالده ، القاهرة ، التلويج على التوضيح ، طبعة حممد على صب: التقنازاني.123

م1996هـ ، 1416، 01: ، ج )د ، ت ( 
.1، ج)  د ت ( التلويج على التوضيح، دار العهد اجلديدة للطباعة، دط ، : لتقنازانيا.124
في عبد البديع وصاحبه، اهليئة املعرفية لط: شاف اصطالحات الفنون، حتقيقك:التهانوي .125

، دار شرة كاملة ، حتقيق امحد حسن بسبحمل تكتمل ، وهناك ن1972) تراثنا ( العامة للكتاب 
3م ، قرنية بسجل 1998هـ 1419الكتب العلمية ، بريوت ، 

، 04: عبد السالم هارون، منشورات اخلاجني، القاهرة، ط: البيان و التبيني، حتقيق:الجاحظ.126
.01: م، ج1975: سنة

.م2007، 01:نصر الدين التونسي، القاهرة، ط: كتاب التعريفات ، تح:الجرجاني الحنفي.127
: سنة- لبنان-التعريفات، دار الكتب العلمية، بريوت:الجرجاني الشريف.128

.01:م، ج1985جديدة : م، ط1995/هـ1416
: ، السنة01: كتاب الثقافية، طعرفان مطرجي، مؤسسة ال: أسرار البالغة، تعليق:الجرجاني.129

.م2006/هـ1427
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، 01: علي حممد زينو، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط: دالئل اإلعجاز، اعتىن به:الجرجاني.130
.م2005/هـ1426

( والشؤون اإلسالمية، الكويت، األوقافالفصول يف األصول، طبعة وزارة :الجصاص.131
02: ، ج)ت.د(، )ط.د

حممد امحد جاد املوايل، على : يف علوم اللغة و أنواعها، تح املزهر:جالل الدين السيوطي.132
، )د ، ت ( ، )د ، ط ( مطبعة عسى البايل احلليب، : حممد البخاري ، حممد أبو الفضل إبراهيم 

1:ج

التمهيد يف ختريج الفروع على :جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي.133
م1980هـ ، 1400، 01: حممد حسن هيتو ، ط:األصول، مؤسسة الرسالة ن حتقيق

لغة الشعر ، ترمجة وتقدمي وتعليق، أمحد درويش، مطبعة الزهراء، القاهرة، : جون كوين.134
.م1985

أمحد عبد الغفور عطار، دار : صحاح العربية، حتقيقالصحاح، تاج اللغة و:الجوهري.135
.04: ،ج)ط.د(، )ت.د(الكتاب العريب، 

هـ، 1404، 03: محد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، طأ: تحالصحاح، :الجوهري.136
04: ج

1139-1138، 2، ج1شهاب الدين ابة عمر، دار الفكر، ط: الصحاح، تح: الجوهري.137

02: الربهان ، ج: الجويني.138

و بشري امحد العمري، دار : عبد اهللا جومل النيبايل: التلخيص يف أصول الفقه، تح: الجويني.139
2ئر اإلسالمية  ، ج البشا

د ، ( ، )د ، ط ( كشف األسرار، دار الكتب العلمية، بريوت، :حافظ الدين النسفي.140
01: ، ج )ت

.صول الفقه أكتاب الوايف يف :حسام الدين حسين السغناقي.141
فخر الدين قباوة، وحممد : اجلىن الداين يف حروف املعاين، حتقيق:الحسن بن قاسم المرادي.142

.م1992/هـ1413لبنان، -كتب العلمية، بريوت ندمي، دار ال
.1417، 1قواعد الرتجيح عند املفسرين، دار القاسم، السعودية، ط:حسين الحربي.143
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، ، دار ابن حزم) دراسة داللية ( التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي ،: حسين حامد الصالح.144
.جامعة صنعاء  

هـ 714: كتاب بن على السغناقي، ت :ن على الحجاجيحس.145
.هـ1426، 01: مشكل القرآن الكرمي، دار ابن اجلوزي، ط:حمد المنصور.146
: يوسف بدوي، دار ابن كثري، ط: شذا العرف يف فن الصرف، ضبط و تعليقالحمالوي،.147
.هـ1411، 01

د ، ت ( ، )د ، ط ( معجم أصول الفقه ، الروضة للنشر و التوزيع : ضان حسنمخالد ر.148
(

داللة السياق وأثرها يف استنباط األحكام، حبث  مطبوع :عبد القادرخالد محمد العروسي.149
، جبامعة ام القرى ، مكة املكرمة 

ات يف كتاب اهللا درة التنزيل، و:الخطيب اإلسكافي.150 غرة التأويل يف بيان اآليات املتشا
.هـ1416، 01: العزيز، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، مطبعة اجلمالية 2ختصر املفتاح يف املعاين والبيان والبديع، طاإليضاح امل:الخطيب القزويني.151
.احلديثة، مصر

حماضرات يف علم الداللة مع نصوص تطبيقات، جلنة احلفالت لبلدية :خليفة بوجادي.152
م 2005هـ ، 1426، 1العلمة، ط

.4، بريوت ، لبنان، ج8االعالم ، دار العلم للماليني، ط:خير الدين الزركلي.153
طبقات املفسرين ، مراجعة وضبط، جلنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب :الداودي .154

.1، ج1983هـ، 1403، 1العلمية، بريوت، ط
دراسة تطبيقية من خالل تفسري ابن جرير ، ثرها في التفسير ،أداللة السياق القرآني و.155

.رسالة  ماجستري مقدمة جلامع االمام حممد ابن سعود االسالمية بالرياض
، 04: مجاعة من احملققني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: سري أعالم النبالء، حتقيق:الذهبي.156

.18: هـ، ج1406
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بشار معروف و شعيب األرناؤوط و صاحل عباس، : معرفة القراء الكبار، حتقيق:الذهبي.157
يانة وقف الد: طيار آليت قوالج، نشر: حتقيق: هـ، ثانيا1408، 02: مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

.01: هـ، ج1416، 01: الرتكي، ط
مام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الرازي اإل( الرازي.158

، )د ت ( التفسري الكبري، حققه ، عماد زكي البارروري، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر :الشافعي 
لد ) د ط (  .14، ا

طه جابر فياض العلواين ، مؤسسة : الفقه ، دراسة و تح احملصول يف علم أصول : الرازي.159
01: الرسالة ، ج 

حممد حجازي ، : ، مكتبة الثقافة ،تح) د ت ( مكتبة : نبياء ، الناشر عصمة األ: الرازي.160
.01، ج1ط

: ، ج)ط.د(، )ت.د(، -لبنان- التفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت :الرازي.161
08.

.م1983، 03: ، ط- لبنان-حاح، دار احلداثة، بريوت الص:الرازي.162
.30: هـ، ج1411، 01: مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:الرازي.163
حممد : القررات يف غريب القران، حتقيق وضبط : بو القاسم بن حممد أ:هاني بالراغب االص.164
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ملخص
املستوى اللفظي، و املستوى " مستويات القرآن دالليا لدى علماء الرتاث" سومة الدكتوراه املوأطروحةيف أعاجل

الشرعية وعالقتها األحكامالنحوي و املستوى الصريف و املستوى الداليل و املستوى السياقي، واملقصدية يف 
اية مستشكل من ، و ما السبيل إىل دفع اإلشكال عن كلوربطها مبشكل القرآن الكرمي ...باملصطلحات اللغوية 

لدن القارئ، وبسط جل الرؤى املتنوعة و املتباينة أحيانا، مع ذكر اآللية املستخدمة من املؤول و املفسر، بغية 
املقصدية الكامنة لآلية املستشكلة لدى القارئ وعلى ان مشكل  القرآن هو علم قائم بذاته، ال بد له من التسلح 

وذلك ... املستشكلة ، فقد تستشكل أية كرمية على قارئ دون قارئ أخربالعلم من اجل الوصول إىل فهم اآلية
مرده إىل مدى قدرة القارئ الكرمي لفهم اآلية املستشكلة هذا ما أحاول معاجلته يف هذه األطروحة

املستوى اللفظي، املستوى النحوي، املستوى الصريف، التأويل، حل مشكل القرآن ، :الكلمات المفتاحية 
.السياقي ، املقصدية املستوى 

Summary
In this doctoral these entitled "levels Koran with Heritage scientists' I treat the

different levels of verbal and grammatical level , morphological level , semantic level ,
contextual level and intentionality in  jurisprudence    and their relationship to the linguistic
terms ... and linking them with the the Koran  contents, and looking for the best way to solve
any ambiguities in the Koran verses  faced by  readers, and the extension of diverse and often
disparate, with  the mention of the mechanism used by the interpreter visions, for the sake
ofintentionality implicitly linked to the  verse misunderstood by the reader.As the problem of
the Koran is a sciencewhich stand-alone, andwe mustlearn to access to understanding of  the
verse .Any reader may face any problem to understandfar from other readers ... and this
deponds on the ability of the reader to understand the verse misunderstandings and that’s what
I'm trying to solve in this thesis...
Keywords: verbal level, level grammar, morphological level, interpretation, solve the
problem of the Koran, the contextual level, Almqsidih

Résumé
Je traite dans sa thèse de doctorat "niveaux Coran étiquetés avec le niveau de verbale et
grammaire niveau et morphologique niveau et sémantique niveau et contextuelle niveau, et
Almqsidih des scientifiques du patrimoine dans les dispositions légales et leur relation avec le
plan linguistique ... et lié au problème du Coran, et la façon de payer confusion tout état
Mschkl de lecteur thermoplastique, et l'extension de la diversité et disparates, parfois, avec le
mécanisme énoncé utilisé par l'interprète et le gel des visions d'interprétation, afin de
Almqsidih verset sous-jacente Almschklh le lecteur, et que le problème du Coran est au
courant d'un stand-alone, il faut du drapeau de bras pour accès à comprendre le verset
Almschklh, a Tschkl tout lecteur décent sans que le lecteur un autre ... et cela est dû à la
capacité du lecteur à comprendre le verset Almschklh Voilà ce que je suis en train de traiter
dans cette thèse
Mots-clés: niveau verbale, la grammaire de niveau, niveau morphologique, d'interprétation,
de résoudre le problème du Coran, le niveau contextuel, Almqsidih
.
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:ملخص
:بسم اهللا الرحمان الرحيم
أتناول فيها املستوى ) تويات القرآن دالليا لدى علماء الرتاثمس: (فهذه رساليت املوسومة بـ

اللفظي واملستوى النحوي واملستوى الصريف واملستوى السياقي، حيث تعتمد الرسالة على املنهج 
الوصفي مع االعتماد على التحليل واملقارنة، وحماولة لسري أغوار هذا البحث انطالقا من الطاقة 

لفاظ والرتاكيب العربية الواردة يف اخلطاب القرآين، وتدرس داللة األساليب يف التأويلية الكامنة يف األ
السياق من النص القرآين ذاته، حماوال معرفة كل املستويات، وربطها مبشكل القرآن الكرمي، وكيفية 

، دفعه، وحل إشكاله، مع نقل أقوال العلماء القدامى وبسط آرائهم املتنوعة واملتباينة أحيانا أخرى
مع رصف لكل مستوى منوذج من القرآن الكرمي على األقل سواء كان املستوى اللفظي أم النحوي أم 

الصريف أم السياقي 
وذكر اآللية املستخدمة اليت يستخدمها املؤول واملفسر يف حتليله للوصول إىل مقصدية اآلية 

تكام إىل داللة اللفظة املعجمية، بغية فهم الكرمية املستشكلة وفهم املبتغى، وهذا لن يتأتى إال باالح
اآليات القرآنية الكرمية، وكيفية دفع االستشكال عنها ، وماذا قال علماء  الرتاث يف تاويلها وذلك 

م الكثرية ، و املتنوعة معرفا مبفاهيم االشكال يف االية الكرمية  َِّيا أيـها النَّيب اتق "من خالل مدونا ُّ ِ َ َُّ َ
َالله 1االية' حزاب اال" َّ

وأن املشكل عند علمائنا هو علم قائم بذاته، فالبد من التسلح بالفهم الصحيح، والعلم والذكاء 
اخلارق للوصول إىل فهم اآلية املشكلة، ويف السياق نفسه أن الكثري من اآليات تستشكل على 

رمي يف فهم اآلية وذلك يعود إىل مدى قدرة القارئ للقرآن الك... البعض دون البعض اآلخر 
املشكلة، وقد متيز علماء الرتاث بقدرة علمية أهلتهم إىل التميز بني اآليات املستشكالت ودفع 

ففي الغالب وجدنا علماءنا اتفقوا أحيانا ويف أحايني أخرى تباينوا، ال سيما يف .اإلشكال عنها
" املستوى اللفظي يف قوله تعاىل 
ية معرفة اآلية املشكلة يف القرآن الكرمي، وما السبيل لدفع كيف: والسؤال امللقى هنا هو

.االستشكال عنها، وما األثر الذي يرتكه وجود املشكل يف تأويل النص القرآين؟
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ولإلجابة عن السؤال امللقى حاولنا البحث عن العالقة بني اللفظ واملعىن، وذلك من أجل إبراز 
فهم املعىن املرجو من اآلية املشكلة، انطالقا من اللفظ، للوصول املضمون التأويلي والداليل فيهما، و

إىل املعىن املراد، مع ذكر اآللية اليت استخدمها علماء الرتاث، فوجدناهم حيصرون املشكل أوال، مث 
يفسرون األلفاظ القرآنية الكرمية من أجل الوصول إىل املعىن املقصود بآلية التأويل مستخدمني دقتهم 

وطاقتهم العقلية قصد دفع اإلشكال عن اآليات الكرمية، فالرسالة هو من أجل الغوص يف العلمية 
هذا العلم، وفهم مستويات القرآن دالليا لدى علماء الرتاث، والتنقيب عن جهود علماء الرتاث يف 

ات تأويل وحل مشكالت القرآن الكرمي، مع الرد على أصحاب النظرة املرتهلة، واملتعجلة يف فهم اآلي
الكرمية وتأويلها، ومن احملزن أين وجدت تأويال آلية واضحة، جلية ال حتتاج إىل تأويل، وليس فيها 

ُوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بـقرة قالوا ﴿:لبس أو غوص وهو قوله تعاىل َ ًَ َ َ ُ ََ َ ُ َ ْ َ ُُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ِ َِّ ِ ِ ِ َ ْ َ
ِأتـتخذنا هزوا قال أعوذ بال ُ ُ َ ََ َ ً ُ ُ َ ُ ِ َله أن أكون من الجاهلينََّ َِ ِ َ ْ َ َِ َ ُ ْ ، تؤول من لدن الروافض ]66: البقرة[﴾ َِّ

عائشة رضي (هي السيدة ) البقرة(تأويال سقيما ال يستند إىل أي آلية صحيحة، وهو قوهلم أن لفظ 
و الصديقة يف عهد -عليه السالم–، وأما الرد عليهم فإن الذبح للبقرة يف عهد موسى )اهللا عنها
الكرمي صلى اهللا عبليه وسلم ، والن من عادة الروافض الكذب و التلفيق قرأنا كتبهم احملرفة، الرسول

.ونقلنا اقواهلم والرد عليهم من اهل السنة 
كان يل جولة مع تأويل الكثري من ) أم املؤمنني(فذودا ودفاعا عن الصحابة الكرام، وعن عرض 

مي، وقد ارتأيت أن تكون اخلطة احملورية ملضمون الرسالة اآليات الكرمية، وحل مشكل القرآن الكر
.مقدمة، ومخسة فصول، وخامتة: موزعة على

فابن (عنونته باإلشكاالت اللفظية، وقد عرفت اإلشكال من حيث اللغة، :أما الفصل األول
غة، أشكل علي األمر، اختلط، ومن حيث االصطالح استعنت بكتب الفقه والبال: يقول) األنباري

كالظاهرة، والنص، واملفسر، واحملكم، : فقد عرفت املصطلحات املتعلقة مبعىن اإلشكاالت اللفظية
وأن املشكل هو مصطلح من ... واخلفي واملشكل وتوصلنا إىل أن املشكل أحيانا يدخل يف املتشابه 

اللفظ أم يف املصطلحات العامة، حيوي كل إشكال يطرأ على أية من اآليات يف كتاب اهللا، سواء يف
.املعىن أم يف اإلعراب أم يف القراءات

ما أقر يف ): ابن جين: (تناولت فيه احلقيقة من حيث اللغة، وهو قوله: أما المبحث األول
ا يف القرآن الكرمي  االستعمال على أصل وضعه يف اللغة، وأما االصطالح مع ذكر أنواعها وما يتعلق 
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َيا أيـها النَّبي اتق الله ﴿: يف اآليات املتعلقة باحلقيقة يف قوله تعاىلمع رصف أقوال علماء الرتاث َّ َِّ ُّ ِ َ َُّ َ
ًوال تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما  ً َ ُ َ َ َِ ِِ َِ ِ َِ ََ َ َ َّ َِّ ْ ِْ َ ِ ُ ، وحل وتأويل علماء ]01: األحزاب[﴾ َ

َاتق الله﴿ : علماء الرتاث وهو قوله تعاىلالرتاث لآلية الكرمية املشكلة ، واليت تباينت فيها آراء  َّ َِّ ﴾
ابق كما أنت متقيا يا حممد، خالفا للمفسرين : أوهلا مبعىن ) الرازي(فقد تباينت فيها اآلراء، إال أن 

ُأيـها النَّمل ادخلوا "َياَ : خالفا لالية الكرمية . اآلخرين الذين أولوها على غري الفهم الصحيح ُ ْ ُ ْ َ ُّ
ْمساكنكم ُ َِ َ فالتنبيه هنا جائز، الن النملة الغافلة ليس هلا اال التنبيه من النملة 18سورة النمل االية "َ

فالرازي يقوول ان النيب سيد املتقني، فال " اتق اهللا" اليت قامت بدورها، بينما يف االية الكرمية ، 
.يستقيم املعىن حينما تركز االية للمعصوم عليه 

از(عنونته فقد:أما المبحث الثاني يف القرآن الكرمي، حيث عرفته لغة واصطالحا، كما ) با
َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما ﴿: اشتمل املبحث على مناذج من القرآن الكرمي يف قوله تعاىل َ َُ َْ ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َِّ َُّ

ٌجزاء بما كسبا نكاال من الله والله عزيز حكيم  ِ َِ ٌَ ُِ َ َّ ََّ َ َِ ً َ َ َ َ َ ِ ً ، وأقوال أيب )الرازي(، نقلت آراء ]38:املائدة[﴾ َ
م حول االية الكرمية.بكر بن العريب األندلسي .وغريمها من العلماء الرتاث الذين افاضوا يف مدونا
عنونته باالستعارة يف القرآن الكرمي، حيث عرفتها من حيث اللغة :فالمبحث الثالث

إلشكاالت اللفظية، كاجلرجاين عبد القادر، واالصطالح، ورصفت أقوال علماء الرتاث مع حلهم ل
وابن األثري، وابن قتيبة، وأبو هالل العسكري، مع ذكر أقسامها، منها االستعارة بالكتابة واالستعارة 

واختيار منذج  من القرآن الكرمي يف االستعارة املشكلة وكيفية دفعها ...التبعية، واالستعارة التصرحيية 
من لدن علماء الرتاث 

اإلشكاالت النحوية، وقد اشتمل على أربعة مباحث، :فالفصل الثاني الموسوم بـ
تناولت فيه التقدمي والتأخري وجممل ما توصلت إليه هو أن التقدمي والتأخري : فأما المبحث األول

ني، غرضه بالغي يكسب الكالم مجاال وتأثريا، وهو السبيل يف نقل املعاين، يف ألفاظها إىل املخاطب
كما هي مرتبة يف ذهن املتكلم، مث تطرقت إىل وجود التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي وعالقته 

ُوإياك نستعين﴿: باإلشكاالت النحوية يف قوله تعاىل َِ َ ْ َ َ ، حيث قدم الضمري ]05: الفاحتة[﴾ َِّ
َإياك(املنفصل لألمهية، وتقدمي املعمول  ُنستعين(على العامل ) َِّ ِ َ ْ دته االختصاص، وهو مستشكل ، فائ)َ

لدى علماء الرتاث دفعوه واستحلوا غموضه وحلوا إشكاله، وحبثوا عن مضامينه املختلفة، والن 
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َفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل "االشكاالت النحوية ينتج عنها احكاما فقهية كاية يف سورة النساء  ُِ ْ ُْ َُ ُِ ََْ َُ ِ ْ َ
ْالمرافق وامسحوا برءوسكم ُ ِ ُ ُ َِ ُ َ ْ َ َِ ِ ْوأرجلكمْ ُ َ ُ وعلى أن األرجل فيها ثالث قراءاة األرجلُ  وهي شاذة و " ََْ

تابعة للوجوه، ولكن " األرجل " َاالرجل بالنصب واالرجلِ  باجلر ، فاإلشكال ليس يف النصب الن 
رورة ان تكون تابعة للرؤوس فيرتتب عليه حكم  اإلشكال يف األرجل ا

ذف يف القرآن الكرمي، وقد عرفته من حيث اللغة مستعينا تناولت فيه احل:أم المبحث الثاني
باملعاجم العربية كلسان العرب البن منظور، والصحاح للرازي، ومن حيث االصطالح، وعلى أن 
احلذف يف القرآن الكرمي السيما يف القصص القرآنية قد اعرتاه الكثري من االستشكال من لدن 

﴿:ع اإلشارة إىل منوذج من القرآن الكرمي يف قوله تعاىلالقارئ، وكيف أول من علماء الرتاث، م
َْوالعير التي أقـبـلنا َ ْ َ َِّْ َ ِ وعلى أن مقصدية هذا النص عند الزخمشري هو أهل العري، مع ] 82: يوسف[﴾ َ

.اإلشارة إىل حذف املضاف واستبداله باملضاف إليه
ا ال تطرقت فيه إىل تعريفات االلتفات من حيث:فالمبحث الثالث اللغة واالصطالح إذ أ

خيتلفان يف املعىن اللغوي، مع ذكر شواهد قرآنية وأقوال العلماء يف تأويل استشكاالت اآليات 
َالذي جعل لكم األرض مهدا وسلك لكم فيها سبال وأنـزل من ﴿: القرآنية، يف قوله تعاىل َ َِ َ َ َْ ًُ ُ َ َ ََ َِ ِْ ُ َُ ََ َ ً ْ ْ َ ْ ُ َ َ َّ

ْالسماء ماء فأخرج َ ْ ََ ً َ ِ َ َّنا به أزواجا من نـبات شتىَّ َ ٍْ َ َْ ِ ً َ َ ِِ : ، ومكمن اإلشكال يف لفظة]53: طه[﴾ َ
َفأخرجنا( ْ َ ْ حيث تباينت آراء العلماء القدامى بني الرازي والزخمشري والشوكاين، حيل اإلشكال )ََ

ًوأنـزل من السماء ماء﴿ : مث قال سبحانه ممتنا على عباده«:الشوكاين بقوله َ ِ َ َ ََّ ِ َ َ ماء املطر قيل ﴾، هو َْ
.»- عليه السالم–إىل هنا، انتهى كالم موسى 

ٍفأخرجنا به أزواجا من نـبات ﴿ : وما بعده هو َ َْ ِْ ً َ ْ َ ِِ َ ْ َ وإمنا التفت إىل -جل وعال–﴾ من كالم اهللا ََ
للتنبيه على ظهور ما فيه من الداللة على كمال القدرة و حل اإلشكال على أن هذا خالف : التكلم

بأنه الكالم كله حمكي عن واحد : استلزامه فوت االلتفات لعدم احتاد املتكلم وجياب عنهالظاهر مع 
.وعليه استطاع العلماء تاويل وحل اإلشكال . هو موسى، واحلاكي للجميع هو اهللا سبحانه وتعاىل

تطرقنا فيه إىل) حروف اجلر وحروف العطف(حروف املعاين : املوسوم بـ:أما المبحث الرابع
حروف مبين، وحروف معىن، فأما املبىن ما كان بنية الكلمة، : ضريب من ضروب حروف املعاين ومها

ََّوإن خفتم أال ﴿: وحروف املعىن ما كان له معىن، مع االستشهاد من القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ْ ُ ْ ِ ْ ِ َ
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َتـقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسا ِّ َ ِ ْ ُ َ َ َ َُ َُ َِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َء مثـنى وثالث ورباع ُ ََ َُ َ ََ َُ ْ ، ]03: النساء[﴾ ...ِ
، إذ أنين )الواو التخيريية(، أم )الواو والعاطفة(هل مبعىن ) الواو(وهي آية مستشكلة يف أم الباب 

بسطت أقوال علماء الرتاث يف استجالء الفهم وحل اإلشكال بتحديد املعىن املراد من النص عند 
) بواو العاطفة(، خالفا للروافض الذي فسروها )الواو التخيريية(ملقصود أهل السنة واجلماعة على أن ا

.وهو قول مردود عليهم، وهذا من التفسريات الفاسدة
.قد عنونته باإلشكاالت الصرفية ويشتمل على ثالثة مباحث:والفصل الثالث

يف األغلب بتغري ، وعلى أن القراءة تتعلق )احلركات(األصوات : موسوم بـ:أما المبحث األول
احلركة اإلعرابية، والقراءة أساسه الرواية والسند، إال أن دواعي الرتجيح عند أهل التأويل والتفسري 
بالرأي هي دواع عقلية وفكرية، وهلذا وجدنا من يرجح من القراءة ماال يتعارض مع عقيدته، حىت ولو 

َيا أيـه﴿: كانت قراءة ضعيفة أو شاذة، ففي قوله تعاىل َُّ ِا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة َ َ َّ َِ ِْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ِ َّ
ِفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبـين  ْ َ ُْ َ ُ ُ ُ ُْ َ ْ ََ َِ ِْ ْ ْ َْ ُُ َ ُْ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ َِ ْ ِْ َ ْ َ... ﴾

ْوأرجلكم(، ففي لفظة ]06: املائدة[ ُ َ ُ ْ فقراءة النصب، : ترتانثالث قراءات، واحدة شاذة، واثنتان متوا) ََ
ْوأرجلكم: (وقراءة اخلفض أما النصب ُ َ ُ ْ ... فال إشكال فيها، ألن األرجل فيها معطوفة على الوجوه ) ََ

ا يفهم منها االكتفاء مبسح الرجلني يف الوضوء : وأما على قراءة اجلر ففي اآلية الكرمية إمجال، وهو أ
. لصحيحة يف وجوب غسل الرجلني يف الوضوءعن الغسل كالرأس، وهو خالف الواقع لألحاديث ا

.وقد تناوله باقتضاب يف السابق
صيغ األفعال يف القرآن الكرمي، حيث أدرجت مناذج من اآليات :أما المبحث الثاني

ْوال تطع من أغفلنا قـلبه عن ...﴿: يف قوله تعاىل) أفعل: (املستشكلة، مع ذكر صيغ األفعال كـ َ َْ َُ ْ َْ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ََ
ْذك ًرنا واتـبع هواه وكان أمره فـرطا ِ ُ ُُ ُ َُْ َ ََ َ َ َ ََّ َ واختيار صيغة املاضي، ) فاعل(، وصيغة ]28: الكهف[﴾ َِ

ْالله يستـهزئ بهم ﴿: واختيار صيغة املضارع، يف قوله تعاىل ِِْ ُ ِ ْ َ َُ ، فكيف يسند فعل ]15: البقرة[﴾ ...َّ
الن االستهزاء حينما يسند هللا فهو كفر .االستهزاء إىل اهللا، وما احلل إلشكال من لدن علماء الرتاث

.، ولكن عندنا حنن ، فقد استطاع العلماء حل اإلشكال
صيغ املشتقات، كاستعمال اسم الفاعل مكان اسم املفعول يف : املوسوم بـ:فالمبحث الثالث

ٌحجتـهم داحضة...﴿: قوله تعاىل َ ِ َ ْ ُ ُ َّ ٌداحضة(، مع تفسري اإلشكال يف لفظة]16: الشورى[﴾ ...ُ َ ِ َ (
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َإنـهم كانوا قـوما عمين ...﴿:، واختيار الصفة املشبهة يف قوله تعاىل)مدحوضة( عوض  ِ َ ً ْ َ ُ َ ْ ُ َِّ ﴾
.، واالستشكال بني عمني والعامي يف قراءة أخرى]64: األعراف[

موسوم باإلشكاالت السياقية، ويشتمل على ثالثة مباحث، وقد عرفها من :أما الفصل الرابع
.ة واالصطالح معال ذكر اقوال العلماء يف هذه املصطلحات تالفقهيةحيث اللغ

حول السياق، وتعريفاته اللغوية واالصطالحية مع ذكر أنواعه، وقد أكتفينا :المبحث األول
و القرآن الكرمي محال أوجه من . بدراسة السياق اللغوي وسياق املوقف ملا هلما من صلة برسالتنا 

.ا ستتشكل عندنا اآليات فال نفقهما إال من خالل السياق حيث التأويل ، وهلذ
وهو السياق يف القرآن الكرمي وقد تناولنا فيه املستوى السياقي واأللفاظ املشرتكة، :فالمبحث الثاني

وعلى أن داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي وأنواع املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي، فهو 
.عدد فيه الرؤى وتكثر فيه االحتماالتالذي تت

أثر السياق يف تأويل اآليات املشكلة يف القرآن الكرمي، حيث ركزت يف هذا : ثم المبحث الثالث
املبحث على اجلانب التطبيقي، فاخرتت مناذج من القرآن الكرمي مستشكلة، وكان املستوى الثقايف هو 

وكيف استطاع علماء الرتاث استجالء اإلشكال ودفعه ففي احملور الرئيسي يف تأويل اآليات املشكلة
ُذق إنك أنت العزيز الكريم﴿: قوله تعاىل ِ َِ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َِّ ْ ، ففي ظاهر اآلية الكرمية ثناء ومدح ]49: الدخان[﴾ ُ

ومنقبة، أليب جهل، ويف باطنها ذم ومثلبة، فلوال السياق ملا فهمنا مقصدية النص القرآين على أن 
.و الذليل احلقرياملقصود ه

موشوم باملقصدية يف األحكام الشرعية وعالقتها باملصطلحات الفقهية :فالفصل الخامس
:كاخلاص والعام واملطلق واملقيد، ليشمل على مبحثني

العام، اخلاص، املطلق، املقيد،:المبحث األول
مل واملبني، عرفتهم من ح:وأما المبحث الثاني يث اللغة واالصطالح، وتأويالت املفسر وا

اآليات املستشكلة لدى علماء األصول، مع االستشهاد من القرآن الكرمي، وكيفية دفع اإلشكال من 
ِال يستوي أصحاب النَّار وأصحاب الجنَّة أصحاب الجنَّة ﴿: لدن علماء الرتاث، يف قوله تعاىل َِ َ َ َ َْ َ ْ َ َُ ُ ُْ ْ َْ ِ ِ َ ْ َ َ

َهم الفائزون ُِ َْ ُ ، فقد ذهب مجهور الشافعية على أن اآلية تفيد العموم، وأما احلنفية ]20: احلشر[﴾ ُ
.واملعتزلة على أن اآلية ال تدل على العموم
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:أما الخاتمة-
فكانت بعد هذه اجلولة يف رحاب كتاب اهللا اخلالد، و يف تتبع جهود علماء الرتاث يف تأويل 

:وحل مشكل القرآن خلصت للنتائج التالية
رفة املشكل يف القرآن الكرمي، و كيفية دفعه من العلوم العظيمة اليت وجب توفرها للمفسر إن مع.22

.و املؤول معا لفهم أسرار القرآن العجيبة
.إن معرفة سبب النزول يعني على فهم االية الكرمية وهو سبب إزالة االشكال احلاصل يف االية.23
كل آية كرمية على أحد، ما ال تستشكل إن املشكل يف القرآن الكرمي هو أمر نسيب فقد تستش.24

على أحد آخر، و بذلك يظهر جليا أنه ليس لكل استشكل حظ املتابعة، و أن النص القرآين، 
واضح يف آياته و نصوصه، و لكن األمر كله منوط بإخفاء معىن على البعض، و فهمه لدى البعض 

.اآلخر
ًالبحث يف املشكل يتطلب علما شرعيا كثريا من الفق.25 ً ه والنحو وعلوم اللغة االخرى بغية دفع ً

.اإلشكال وهو الذي بسببه وجدت العلوم االخرى
ال يوجد يف القرآن الكرمي آيات ليس هلا معىن ولكن اإلشكال يف املتلقي قد خيفى عليه فهم .26

.االية على الوجه الصحيح
علمون فكان هذا سببا لو كان القرآن الكرمي كله ظاهرا ال يستوي فيه الذين يعلمون والذين ال ي.27

.يف حث العلماء النظر  يف  مكامنه والبحث عن تفاصيله ودقائقه
ّإن تواجد املشكل يف القرآن الكرمي، يعد حكمة ربانية جليلة، و فوائدها عظيمة، وهو يف د ذاته .28

.معجزة منهاج إىل فهمها و إدراكها
.اب اخلالدأنه علم جليل قائم بذاته، البد من معرفته لفهم أسرار الكت.29
ّحاجتنا ملحة إىل فهم املشكل كلما ابتعدنا عن زمن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، و تقل .30

.كلما اقرتبنا يف طلب العلم و فهم كتاب اهللا تعاىل
حنن املسلمني يف حاجة إىل التدبر يف كتاب اهللا، و فهم معانيه و دفع اآليات اليت تستشكل .31

.و االستمراريةعلينا، بالتنقيب و البحث 
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أن علماء الرتاث مل يألوا جهدا يف خدمة كتاب اهللا، و تبيان مشكل القرآن فيه، ودفع غوامضه .32
.علينا، و ذلك تطلب جهودا مضاعفة خدمة للكتاب اخلالد

أن علماء الرتاث هلم من القدرة العلمية العجيبة يف التنقيب عن اآليات املشكلة، لبناء .33
م، مع استخدامهم .للعقل، و التمحيص و الدقة يف البحثمصنفا

فكثريا ما ... إن داللة األلفاظ ال ميكن الوقوف على معانيها إال إذا احتكمنا إىل السياق القرآين .34
ّيربط علماء الرتاث بني اآلية و ما جاورها من آيات، فمالئمة العناصر لبعضها البعض يعد من 

ات املشكلة و تأويلها و حلها، و ال ميكن جتريد األلفاظ األمهية مبكان يف بناء دراسات العلماء لآلي
ا الفكرية وخلفياته... من الداللة املعجمية .إال أن علماء اللغة قد أطروا داللة اللفظة مبرجعيا

.االحتكام إىل دالل اللفظة املعجمية شرط لفهم آيات القرآن العظيم و دفع االستشكال.35
ّم و ختريج داللة النص القرآين، إذ أن املؤول املتسلح بفهم إن الداللة النحوية نصيبها يف فه.36

.ّقواعد اللغة من حنو و صرف يتسىن له الوقوف على املعاين املختلفة للرتكيب الواحد
ّإن اإلعجاز القرآين يكمن يف الرتتيب داخل اجلملة، و ذلك يتضح يف موضوع التقدمي و التأخري .37 ّ

.بني اجلمل يف اآليات املشكلة
ّعلماء الرتاث و ما قدموه من دراسة مستفيضة للحذف و اآليات املشكلة، بنيت جوانب إن .38

اإلعجاز القرآين سواء يف حذف الكلمات أو اجلمل أو احلروف، فكلما كان املعىن خفيا كان إعجازا 
يف القرآن الكرمي تطلب من علماء الرتاث كشف أسراره البديعة و معانيه العظيمة، بعد جهد و عناء 

.كبريين
ّإذ أن األوزان الصرفية يتفاضل ...للداللة الصرفية جانب هام يف استخالص أوجه الداللة املفردة.39

بعضها على بعض يف االستخدام اللغوي، و للقرآن الكرمي خرق يف استخدام األوزان قصد تبيان 
ْحجتـهم...﴿: غرض أمسى للوزن الذي ألفته العرب ككلمة داحضة يف قوله تعاىل ُ ُ َّ ُ

ٌداحضة َ ِ ، بدال من حجتهم مدحوضة، باستخدام اسم الفاعل بدال من صيغة ]16: الشورى[﴾...َ
.اسم املفعول

املعىن قد يكون أكرب مما يشري إليه اللفظ، وهلذا فالبد من داللة السياق الذي حيدد  املعىن ويدفع .40
.اإلشكال من اآلية القرآنية املستشكلة لدى املتلقي
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ًللمستوى اللفظي  باعتباره مولدا للمعىن، فقد قسموه اىل خاص وعام تناول علماء الرتاث .41
ومطلق ومقيد ومفسر، وما قد يراه أحدهم عاما قد يراه اآلخر خاصا يف اللفظ نفسه قال االمام 

.وهلذا البد من وجود السياق احملدد للمعىن" من طلب املعىن يف االلفاظ فقد هلك : " الغزايل
مقصدية األحكام الشرعية اللغوية كاخلاص والعام واملطلق واملقيد، داللة السياق يف تبيني.42

َذق إنك فالسياق يرشد اىل تبيني العام وختصيصه وتقيد املطلق وإطالق املقيد وانظر لقوله تعاىل ﴿ َِّ ْ ُ
ُأنت العزيز الكرمي ِ َِ ْ ُْ َ َ مهية ، فمن خالل السياق يتضح لنا انه الذليل احلقري، فللسياق ا]49: الدخان[﴾َْ

.عظمى يف دفع االشكال
أن هذا اجلهد يف تقدمي الرسالة، هو جهد املقل، املعرتف بالتقصري -ّإين أعرتف- و يف اخلتام

و لكن حسيب ...ّو لكن يعلم اهللا تعاىل، أين مل أخبل على هذه الرسالة جبهد أو وقت أو مال ... 
ه، و أردت أن أقدم هذه الرسالة طمعا ّأين حمب للقرآن الكرمي، عله يشفع يل تقصريي يف خدمة كتاب

هود يف ميزان احلسنات، مث الشكر لكل من ساهم يف إخراج  يف كرمه سبحانه، و أن يضع هذا ا
هذا العمل املتواضع، و أن يكون لوجهه الكرمي، و أن يغفر هنايت و زاليت و تقصريي، إنه عفو 

ّو على آله الطيبني و صحبه الغر امليامني، غفور، وصل اللهم على سيدي احلبيب حممد بن عبد اهللا، 
.و احلمد هللا من قبل و من بعد
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:ملخص
:بسم اهللا الرحمان الرحيم

أتناول فيها املستوى ) مستويات القرآن دالليا لدى علماء الرتاث: (فهذه رساليت املوسومة بـ
لسياقي، حيث تعتمد الرسالة على املنهج اللفظي واملستوى النحوي واملستوى الصريف واملستوى ا

الوصفي مع االعتماد على التحليل واملقارنة، وحماولة لسري أغوار هذا البحث انطالقا من الطاقة 
التأويلية الكامنة يف األلفاظ والرتاكيب العربية الواردة يف اخلطاب القرآين، وتدرس داللة األساليب يف 

وال معرفة كل املستويات، وربطها مبشكل القرآن الكرمي، وكيفية السياق من النص القرآين ذاته، حما
، دفعه، وحل إشكاله، مع نقل أقوال العلماء القدامى وبسط آرائهم املتنوعة واملتباينة أحيانا أخرى 

مع رصف لكل مستوى منوذج من القرآن الكرمي على األقل سواء كان املستوى اللفظي أم النحوي أم 
ي الصريف أم السياق

وذكر اآللية املستخدمة اليت يستخدمها املؤول واملفسر يف حتليله للوصول إىل مقصدية اآلية 
الكرمية املستشكلة وفهم املبتغى، وهذا لن يتأتى إال باالحتكام إىل داللة اللفظة املعجمية، بغية فهم 

اء  الرتاث يف تاويلها وذلك اآليات القرآنية الكرمية، وكيفية دفع االستشكال عنها ، وماذا قال علم
م الكثرية ، و املتنوعة معرفا مبفاهيم االشكال يف االية الكرمية  َِّيا أيـها النَّيب اتق "من خالل مدونا ُّ ِ َ َُّ َ

َالله 1االية' االحزاب " َّ

وأن املشكل عند علمائنا هو علم قائم بذاته، فالبد من التسلح بالفهم الصحيح، والعلم والذكاء 
خلارق للوصول إىل فهم اآلية املشكلة، ويف السياق نفسه أن الكثري من اآليات تستشكل على ا

وذلك يعود إىل مدى قدرة القارئ للقرآن الكرمي يف فهم اآلية ... البعض دون البعض اآلخر 
املشكلة، وقد متيز علماء الرتاث بقدرة علمية أهلتهم إىل التميز بني اآليات املستشكالت ودفع 

ففي الغالب وجدنا علماءنا اتفقوا أحيانا ويف أحايني أخرى تباينوا، ال سيما يف .شكال عنهااإل
" املستوى اللفظي يف قوله تعاىل 
كيفية معرفة اآلية املشكلة يف القرآن الكرمي، وما السبيل لدفع : والسؤال امللقى هنا هو

.تأويل النص القرآين؟االستشكال عنها، وما األثر الذي يرتكه وجود املشكل يف
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ولإلجابة عن السؤال امللقى حاولنا البحث عن العالقة بني اللفظ واملعىن، وذلك من أجل إبراز 
املضمون التأويلي والداليل فيهما، وفهم املعىن املرجو من اآلية املشكلة، انطالقا من اللفظ، للوصول 

علماء الرتاث، فوجدناهم حيصرون املشكل أوال، مث إىل املعىن املراد، مع ذكر اآللية اليت استخدمها
يفسرون األلفاظ القرآنية الكرمية من أجل الوصول إىل املعىن املقصود بآلية التأويل مستخدمني دقتهم 
العلمية وطاقتهم العقلية قصد دفع اإلشكال عن اآليات الكرمية، فالرسالة هو من أجل الغوص يف 

آن دالليا لدى علماء الرتاث، والتنقيب عن جهود علماء الرتاث يف هذا العلم، وفهم مستويات القر
تأويل وحل مشكالت القرآن الكرمي، مع الرد على أصحاب النظرة املرتهلة، واملتعجلة يف فهم اآليات 
الكرمية وتأويلها، ومن احملزن أين وجدت تأويال آلية واضحة، جلية ال حتتاج إىل تأويل، وليس فيها 

ًوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بـقرة ﴿:هو قوله تعاىللبس أو غوص و َُ َ ََ َ ُ َ ُُ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ َ َّ ِ َِّ ِ ِ ْ َِ َ َ ْ
َقالوا أتـتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من اْلجاهلين َِ ِ َ ِ َ ُ َ َ َ َْ ُِ َِّ ِ ُ َ َ ًَ ُ ُ َ ُ ََّ ، تؤول من لدن ]66: البقرة[﴾ ُ

هي السيدة ) البقرة(صحيحة، وهو قوهلم أن لفظ الروافض تأويال سقيما ال يستند إىل أي آلية
و -عليه السالم–، وأما الرد عليهم فإن الذبح للبقرة يف عهد موسى )عائشة رضي اهللا عنها(

الصديقة يف عهد الرسول الكرمي صلى اهللا عبليه وسلم ، والن من عادة الروافض الكذب و التلفيق 
.د عليهم من اهل السنة قرأنا كتبهم احملرفة، ونقلنا اقواهلم والر

كان يل جولة مع تأويل الكثري من ) أم املؤمنني(فذودا ودفاعا عن الصحابة الكرام، وعن عرض 
اآليات الكرمية، وحل مشكل القرآن الكرمي، وقد ارتأيت أن تكون اخلطة احملورية ملضمون الرسالة 

.مقدمة، ومخسة فصول، وخامتة: موزعة على
فابن (عنونته باإلشكاالت اللفظية، وقد عرفت اإلشكال من حيث اللغة، :ألولأما الفصل ا

أشكل علي األمر، اختلط، ومن حيث االصطالح استعنت بكتب الفقه والبالغة، : يقول) األنباري
كالظاهرة، والنص، واملفسر، واحملكم، : فقد عرفت املصطلحات املتعلقة مبعىن اإلشكاالت اللفظية

وأن املشكل هو مصطلح من ... وتوصلنا إىل أن املشكل أحيانا يدخل يف املتشابه واخلفي واملشكل
املصطلحات العامة، حيوي كل إشكال يطرأ على أية من اآليات يف كتاب اهللا، سواء يف اللفظ أم يف 

.املعىن أم يف اإلعراب أم يف القراءات
ما أقر يف ): ابن جين: (وهو قولهتناولت فيه احلقيقة من حيث اللغة، : أما المبحث األول

ا يف القرآن الكرمي  االستعمال على أصل وضعه يف اللغة، وأما االصطالح مع ذكر أنواعها وما يتعلق 
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َيا أيـها النَّبي اتق الله ﴿: مع رصف أقوال علماء الرتاث يف اآليات املتعلقة باحلقيقة يف قوله تعاىل َّ ِ َّ ُّ ِ َ َُّ َ
ِوال تطع اْلكافر ِ َ ِ ِ ُ ًين واْلمنافقين إن الله كان عليما حكيما ََ ً ُ َِ َِِ َِ ََ َ َ َّ َِّ َ ، وحل وتأويل ]01: األحزاب[﴾ َ

ِاتق ﴿ : علماء الرتاث لآلية الكرمية املشكلة ، واليت تباينت فيها آراء علماء الرتاث وهو قوله تعاىل َّ
َالله ا أنت متقيا يا حممد، خالفا ابق كم: أوهلا مبعىن ) الرازي(﴾ فقد تباينت فيها اآلراء، إال أن َّ

ُأيـها النَّمل "َياَ : خالفا لالية الكرمية . للمفسرين اآلخرين الذين أولوها على غري الفهم الصحيح ْ َ ُّ
ْادخلوا مساكنكم ُ َِ َ َ ُ ُ فالتنبيه هنا جائز، الن النملة الغافلة ليس هلا اال 18سورة النمل االية " ْ

فالرازي يقوول ان " اتق اهللا" بينما يف االية الكرمية ، التنبيه من النملة اليت قامت بدورها، 
.النيب سيد املتقني، فال يستقيم املعىن حينما تركز االية للمعصوم عليه 

از(فقد عنونته :أما المبحث الثاني يف القرآن الكرمي، حيث عرفته لغة واصطالحا، كما ) با
َُوالسارق والسارقة فاقطعوا ﴿: قوله تعاىلاشتمل املبحث على مناذج من القرآن الكرمي يف  ْ َ ُ َِ َِّ ََّ َُ

ٌأيديـهما جزاء بما كسبا نكاال من الله والله عزيز حكيم  َ َ َِ ِ َِ َ ٌَ ِ َ ُ َّ َّ َ ِ ً ََ َ َ َ ِ ً َ ُ ، نقلت آراء ]38: املائدة[﴾ َْ
م وغريمها من العلماء الرتاث الذين افاضوا يف مدونا.، وأقوال أيب بكر بن العريب األندلسي)الرازي(

.حول االية الكرمية
عنونته باالستعارة يف القرآن الكرمي، حيث عرفتها من حيث اللغة :فالمبحث الثالث

واالصطالح، ورصفت أقوال علماء الرتاث مع حلهم لإلشكاالت اللفظية، كاجلرجاين عبد القادر، 
ستعارة بالكتابة واالستعارة وابن األثري، وابن قتيبة، وأبو هالل العسكري، مع ذكر أقسامها، منها اال

واختيار منذج  من القرآن الكرمي يف االستعارة املشكلة وكيفية دفعها ...التبعية، واالستعارة التصرحيية 
من لدن علماء الرتاث 

اإلشكاالت النحوية، وقد اشتمل على أربعة مباحث، :فالفصل الثاني الموسوم بـ
ه التقدمي والتأخري وجممل ما توصلت إليه هو أن التقدمي والتأخري تناولت في: فأما المبحث األول

غرضه بالغي يكسب الكالم مجاال وتأثريا، وهو السبيل يف نقل املعاين، يف ألفاظها إىل املخاطبني، 
كما هي مرتبة يف ذهن املتكلم، مث تطرقت إىل وجود التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي وعالقته 

ُوإياك نستعين﴿: حوية يف قوله تعاىلباإلشكاالت الن ِْ َ َ َ ، حيث قدم الضمري ]05: الفاحتة[﴾ ََِّ
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َإياك(املنفصل لألمهية، وتقدمي املعمول  ُنستعين(على العامل ) َِّ ِْ َ ، فائدته االختصاص، وهو )َ
مستشكل لدى علماء الرتاث دفعوه واستحلوا غموضه وحلوا إشكاله، وحبثوا عن مضامينه 

"ن االشكاالت النحوية ينتج عنها احكاما فقهية كاية يف سورة النساء املختلفة، وال
ْفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ ُ ُ َُ َ ُُ ْ ُ َ َُ َِ ُِ ُ َِ َ ْ ِْ ِ ِْ ِ َ ْ وعلى أن األرجل " َ

كال ليس َفيها ثالث قراءاة األرجلُ  وهي شاذة و االرجل بالنصب واالرجلِ  باجلر ، فاإلش
رورة ان تكون " األرجل " يف النصب الن  تابعة للوجوه، ولكن اإلشكال يف األرجل ا

تابعة للرؤوس فيرتتب عليه حكم 
تناولت فيه احلذف يف القرآن الكرمي، وقد عرفته من حيث اللغة :أم المبحث الثاني

ي، ومن حيث مستعينا باملعاجم العربية كلسان العرب البن منظور، والصحاح للراز
االصطالح، وعلى أن احلذف يف القرآن الكرمي السيما يف القصص القرآنية قد اعرتاه الكثري 
من االستشكال من لدن القارئ، وكيف أول من علماء الرتاث، مع اإلشارة إىل منوذج من 

َْواْلعير التي أقـبـلنا﴿:القرآن الكرمي يف قوله تعاىل َ ْ َ َِّ َ ِ قصدية هذا وعلى أن م] 82: يوسف[﴾ َ
.النص عند الزخمشري هو أهل العري، مع اإلشارة إىل حذف املضاف واستبداله باملضاف إليه

ا ال :فالمبحث الثالث تطرقت فيه إىل تعريفات االلتفات من حيث اللغة واالصطالح إذ أ
اآليات خيتلفان يف املعىن اللغوي، مع ذكر شواهد قرآنية وأقوال العلماء يف تأويل استشكاالت

َالذي جعل لكم األرض مهدا وسلك لكم فيها سبال وأنـزل من ﴿: القرآنية، يف قوله تعاىل ِ َ َ ََْ ْ ًَُ ُ ََ َِ ُِ ْ َُ ََ َ ً ْ َ ْ ََ ُ َ َ َّ
َّالسماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نـبات شتى ََ ٍ ََ ْ ِ ً ََ َْ َ ِِ َ ْ َ ْ َ ً ِ : ، ومكمن اإلشكال يف لفظة]53: طه[﴾ َّ

َفأخرجنا( ْ َ ْ العلماء القدامى بني الرازي والزخمشري والشوكاين، حيل حيث تباينت آراء )ََ
ًوأنـزل من السماء ماء﴿ : مث قال سبحانه ممتنا على عباده«:اإلشكال الشوكاين بقوله َ ِ َ ََّ َ ِ َ َ ﴾، هو َْ

.»-عليه السالم–ماء املطر قيل إىل هنا، انتهى كالم موسى 

ْفأخرجنا به أزواجا من﴿ : وما بعده هو ِ ً َ ْ َ ِِ َ ْ َ ْ ٍنـبات ََ وإمنا التفت إىل -جل وعال–﴾ من كالم اهللا ََ
للتنبيه على ظهور ما فيه من الداللة على كمال القدرة و حل اإلشكال على أن هذا خالف : التكلم
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بأنه الكالم كله حمكي عن واحد : الظاهر مع استلزامه فوت االلتفات لعدم احتاد املتكلم وجياب عنه
.وعليه استطاع العلماء تاويل وحل اإلشكال . اهللا سبحانه وتعاىلهو موسى، واحلاكي للجميع هو

تطرقنا فيه إىل ) حروف اجلر وحروف العطف(حروف املعاين : املوسوم بـ:أما المبحث الرابع
حروف مبين، وحروف معىن، فأما املبىن ما كان بنية الكلمة، : ضريب من ضروب حروف املعاين ومها

ََّوإن خفتم أال ﴿: له معىن، مع االستشهاد من القرآن الكرمي يف قوله تعاىلوحروف املعىن ما كان ْ َُ ْ ِ ْ ِ
َتـقسطوا في اْليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثـنى وثالث ورباع  ََ َ َ َُ َ َ َْ َُ ْ ِ َ ِّ َ ِ ُ َ َ َ ُُ َِ ِ ِْ َ َْ ُ... ﴾

الواو (، أم )طفةالواو والعا(هل مبعىن ) الواو(، وهي آية مستشكلة يف أم الباب ]03: النساء[
، إذ أنين بسطت أقوال علماء الرتاث يف استجالء الفهم وحل اإلشكال بتحديد املعىن املراد )التخيريية

، خالفا للروافض الذي فسروها )الواو التخيريية(من النص عند أهل السنة واجلماعة على أن املقصود 
.لفاسدةوهو قول مردود عليهم، وهذا من التفسريات ا) بواو العاطفة(

.قد عنونته باإلشكاالت الصرفية ويشتمل على ثالثة مباحث:والفصل الثالث
، وعلى أن القراءة تتعلق يف األغلب بتغري )احلركات(األصوات : موسوم بـ:أما المبحث األول

سري احلركة اإلعرابية، والقراءة أساسه الرواية والسند، إال أن دواعي الرتجيح عند أهل التأويل والتف
بالرأي هي دواع عقلية وفكرية، وهلذا وجدنا من يرجح من القراءة ماال يتعارض مع عقيدته، حىت ولو 

ِيا أيـها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة ﴿: كانت قراءة ضعيفة أو شاذة، ففي قوله تعاىل َ َّ َِ ِْ ُ ْ َ َُ َ ُ َ َ ِ َّ َ َُّ
َفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى اْلمرا َ ْ َ ْ َُِ ُ ُ َْ ُِ َِْ َ ُ ِفق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى اْلكعبـين َ ْ َ ُْ َ ُ َُِ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ِ ُِ ُِ َ ْ ِ

ْوأرجلكم(، ففي لفظة ]06: املائدة[﴾ ... َُ َ ُ ْ فقراءة : ثالث قراءات، واحدة شاذة، واثنتان متواترتان) َ
ْوأرجلكم: (النصب، وقراءة اخلفض أما النصب َُ َ ُ ْ فال إشكال فيها، ألن األرجل فيها معطوفة على ) َ

ا يفهم منها االكتفاء مبسح الرجلني : وأما على قراءة اجلر... وجوه ال ففي اآلية الكرمية إمجال، وهو أ
يف الوضوء عن الغسل كالرأس، وهو خالف الواقع لألحاديث الصحيحة يف وجوب غسل الرجلني يف 

.وقد تناوله باقتضاب يف السابق. الوضوء
القرآن الكرمي، حيث أدرجت مناذج من اآليات صيغ األفعال يف :أما المبحث الثاني

ْوال تطع من أغفلنا قـلبه عن ...﴿: يف قوله تعاىل) أفعل: (املستشكلة، مع ذكر صيغ األفعال كـ َْ َُ َْ َْ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ََ
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ًذكرنا واتـبع هواه وكان أمره فـرطا  ُ ُُ ُ َُْ َ ََ َ َ َ ََّ َ َِ ْ واختيار صيغة املاضي، ) فاعل(، وصيغة ]28: الكهف[﴾ ِ
ْالله يستـهزئ بهم ﴿: صيغة املضارع، يف قوله تعاىلواختيار ِِ ُ ِ ْ َ ُْ َ ، فكيف يسند ]15: البقرة[﴾ ...َّ

الن االستهزاء حينما يسند هللا فهو .فعل االستهزاء إىل اهللا، وما احلل إلشكال من لدن علماء الرتاث
.كفر ، ولكن عندنا حنن ، فقد استطاع العلماء حل اإلشكال

صيغ املشتقات، كاستعمال اسم الفاعل مكان اسم املفعول يف : املوسوم بـ:فالمبحث الثالث
ٌحجتـهم داحضة...﴿: قوله تعاىل َ ِ َ ْ ُ ُ َّ ، مع تفسري اإلشكال يف لفظة ]16: الشورى[﴾ ...ُ

ٌداحضة( َ ِ ُإنـهم كانوا ...﴿:، واختيار الصفة املشبهة يف قوله تعاىل)مدحوضة( عوض ) َ َ ْ ُ َِّ
َقـوما عمين  ِ َ ً ْ .، واالستشكال بني عمني والعامي يف قراءة أخرى]64: األعراف[﴾ َ

موسوم باإلشكاالت السياقية، ويشتمل على ثالثة مباحث، وقد عرفها من :أما الفصل الرابع
.حيث اللغة واالصطالح معال ذكر اقوال العلماء يف هذه املصطلحات تالفقهية

ة واالصطالحية مع ذكر أنواعه، وقد أكتفينا حول السياق، وتعريفاته اللغوي:المبحث األول
و القرآن الكرمي محال أوجه من . بدراسة السياق اللغوي وسياق املوقف ملا هلما من صلة برسالتنا 

.حيث التأويل ، وهلذا ستتشكل عندنا اآليات فال نفقهما إال من خالل السياق 
ولنا فيه املستوى السياقي واأللفاظ املشرتكة، وهو السياق يف القرآن الكرمي وقد تنا:فالمبحث الثاني

وعلى أن داللة السياق وأثرها يف توجيه املتشابه اللفظي وأنواع املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي، فهو 
.الذي تتعدد فيه الرؤى وتكثر فيه االحتماالت

مي، حيث ركزت يف هذا أثر السياق يف تأويل اآليات املشكلة يف القرآن الكر: ثم المبحث الثالث
املبحث على اجلانب التطبيقي، فاخرتت مناذج من القرآن الكرمي مستشكلة، وكان املستوى الثقايف هو 
احملور الرئيسي يف تأويل اآليات املشكلة وكيف استطاع علماء الرتاث استجالء اإلشكال ودفعه ففي 

ُذق إنك أنت اْلعزيز اْلكريم﴿: قوله تعاىل ِ َِ ُ َ َ َْ َ َِّ ْ ، ففي ظاهر اآلية الكرمية ثناء ]49: الدخان[﴾ ُ
ومدح ومنقبة، أليب جهل، ويف باطنها ذم ومثلبة، فلوال السياق ملا فهمنا مقصدية النص القرآين على 

.أن املقصود هو الذليل احلقري
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موشوم باملقصدية يف األحكام الشرعية وعالقتها باملصطلحات الفقهية :فالفصل الخامس
:والعام واملطلق واملقيد، ليشمل على مبحثنيكاخلاص 

العام، اخلاص، املطلق، املقيد،:المبحث األول
مل واملبني، عرفتهم من حيث اللغة واالصطالح، وتأويالت :وأما المبحث الثاني املفسر وا

إلشكال من اآليات املستشكلة لدى علماء األصول، مع االستشهاد من القرآن الكرمي، وكيفية دفع ا
ُال يستوي أصحاب النَّار وأصحاب اْلجنَّة أصحاب ﴿: لدن علماء الرتاث، يف قوله تعاىل ُ َُ َ َ َْ ْ َْ َ َِ َ ِ ِ َ ْ َ َ

َاْلجنَّة هم اْلفائزون ُِ َ ُ ُ ِ ، فقد ذهب مجهور الشافعية على أن اآلية تفيد العموم، وأما ]20: احلشر[﴾ َ
.وماحلنفية واملعتزلة على أن اآلية ال تدل على العم

:أما الخاتمة-
فكانت بعد هذه اجلولة يف رحاب كتاب اهللا اخلالد، و يف تتبع جهود علماء الرتاث يف تأويل وحل 

:مشكل القرآن خلصت للنتائج التالية
إن معرفة املشكل يف القرآن الكرمي، و كيفية دفعه من العلوم العظيمة اليت وجب توفرها .43

.القرآن العجيبةللمفسر و املؤول معا لفهم أسرار 
إن معرفة سبب النزول يعني على فهم االية الكرمية وهو سبب إزالة االشكال احلاصل يف .44

.االية
إن املشكل يف القرآن الكرمي هو أمر نسيب فقد تستشكل آية كرمية على أحد، ما ال تستشكل .45

القرآين، على أحد آخر، و بذلك يظهر جليا أنه ليس لكل استشكل حظ املتابعة، و أن النص 
واضح يف آياته و نصوصه، و لكن األمر كله منوط بإخفاء معىن على البعض، و فهمه لدى البعض 

.اآلخر
ًالبحث يف املشكل يتطلب علما شرعيا كثريا من الفقه والنحو وعلوم اللغة االخرى بغية دفع .46 ً ً

.اإلشكال وهو الذي بسببه وجدت العلوم االخرى
ات ليس هلا معىن ولكن اإلشكال يف املتلقي قد خيفى عليه فهم ال يوجد يف القرآن الكرمي آي.47

.االية على الوجه الصحيح
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لو كان القرآن الكرمي كله ظاهرا ال يستوي فيه الذين يعلمون والذين ال يعلمون فكان هذا .48
.سببا يف حث العلماء النظر  يف  مكامنه والبحث عن تفاصيله ودقائقه

ّكرمي، يعد حكمة ربانية جليلة، و فوائدها عظيمة، وهو يف د إن تواجد املشكل يف القرآن ال.49
.ذاته معجزة منهاج إىل فهمها و إدراكها

.أنه علم جليل قائم بذاته، البد من معرفته لفهم أسرار الكتاب اخلالد.50
ّحاجتنا ملحة إىل فهم املشكل كلما ابتعدنا عن زمن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، و .51

.بنا يف طلب العلم و فهم كتاب اهللا تعاىلتقل كلما اقرت
حنن املسلمني يف حاجة إىل التدبر يف كتاب اهللا، و فهم معانيه و دفع اآليات اليت تستشكل .52

.علينا، بالتنقيب و البحث و االستمرارية
أن علماء الرتاث مل يألوا جهدا يف خدمة كتاب اهللا، و تبيان مشكل القرآن فيه، ودفع .53

.و ذلك تطلب جهودا مضاعفة خدمة للكتاب اخلالدغوامضه علينا،
أن علماء الرتاث هلم من القدرة العلمية العجيبة يف التنقيب عن اآليات املشكلة، لبناء .54

م، مع استخدامهم للعقل، و التمحيص و الدقة يف البحث .مصنفا
فكثريا ... القرآين إن داللة األلفاظ ال ميكن الوقوف على معانيها إال إذا احتكمنا إىل السياق .55

ّما يربط علماء الرتاث بني اآلية و ما جاورها من آيات، فمالئمة العناصر لبعضها البعض يعد من 
األمهية مبكان يف بناء دراسات العلماء لآليات املشكلة و تأويلها و حلها، و ال ميكن جتريد األلفاظ 

ا الفكرية وخلفياتهإال أن علماء اللغة قد أطروا دال... من الداللة املعجمية .لة اللفظة مبرجعيا
.االحتكام إىل دالل اللفظة املعجمية شرط لفهم آيات القرآن العظيم و دفع االستشكال.56
ّإن الداللة النحوية نصيبها يف فهم و ختريج داللة النص القرآين، إذ أن املؤول املتسلح بفهم .57

.اين املختلفة للرتكيب الواحدّقواعد اللغة من حنو و صرف يتسىن له الوقوف على املع
ّإن اإلعجاز القرآين يكمن يف الرتتيب داخل اجلملة، و ذلك يتضح يف موضوع التقدمي و .58 ّ

.التأخري بني اجلمل يف اآليات املشكلة
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ّإن علماء الرتاث و ما قدموه من دراسة مستفيضة للحذف و اآليات املشكلة، بنيت جوانب .59
كلمات أو اجلمل أو احلروف، فكلما كان املعىن خفيا كان إعجازا اإلعجاز القرآين سواء يف حذف ال

يف القرآن الكرمي تطلب من علماء الرتاث كشف أسراره البديعة و معانيه العظيمة، بعد جهد و عناء 
.كبريين

ّإذ أن األوزان الصرفية ...للداللة الصرفية جانب هام يف استخالص أوجه الداللة املفردة.60
بعض يف االستخدام اللغوي، و للقرآن الكرمي خرق يف استخدام األوزان قصد يتفاضل بعضها على 

ْحجتـهم...﴿: تبيان غرض أمسى للوزن الذي ألفته العرب ككلمة داحضة يف قوله تعاىل ُ ُ َّ ُ
ٌداحضة َ ِ ، بدال من حجتهم مدحوضة، باستخدام اسم الفاعل بدال من صيغة ]16: الشورى[﴾...َ

.اسم املفعول
ون أكرب مما يشري إليه اللفظ، وهلذا فالبد من داللة السياق الذي حيدد  املعىن املعىن قد يك.61

.ويدفع اإلشكال من اآلية القرآنية املستشكلة لدى املتلقي
ًتناول علماء الرتاث للمستوى اللفظي  باعتباره مولدا للمعىن، فقد قسموه اىل خاص وعام .62

يراه اآلخر خاصا يف اللفظ نفسه قال االمام ومطلق ومقيد ومفسر، وما قد يراه أحدهم عاما قد
.وهلذا البد من وجود السياق احملدد للمعىن" من طلب املعىن يف االلفاظ فقد هلك : " الغزايل

داللة السياق يف تبيني مقصدية األحكام الشرعية اللغوية كاخلاص والعام واملطلق واملقيد، .63
َذق إنك املطلق وإطالق املقيد وانظر لقوله تعاىل ﴿فالسياق يرشد اىل تبيني العام وختصيصه وتقيد  َِّ ْ ُ

ُأنت العزيز الكرمي ِ َِ ْ ُْ َ َ ، فمن خالل السياق يتضح لنا انه الذليل احلقري، فللسياق امهية ]49: الدخان[﴾َْ
.عظمى يف دفع االشكال

و ... قصري أن هذا اجلهد يف تقدمي الرسالة، هو جهد املقل، املعرتف بالت-ّإين أعرتف-و يف اخلتام
و لكن حسيب أين حمب ...ّلكن يعلم اهللا تعاىل، أين مل أخبل على هذه الرسالة جبهد أو وقت أو مال 

ّللقرآن الكرمي، عله يشفع يل تقصريي يف خدمة كتابه، و أردت أن أقدم هذه الرسالة طمعا يف كرمه 
هود يف ميزان احلسنات، مث الشكر لكل من س اهم يف إخراج هذا العمل سبحانه، و أن يضع هذا ا

املتواضع، و أن يكون لوجهه الكرمي، و أن يغفر هنايت و زاليت و تقصريي، إنه عفو غفور، وصل 
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ّاللهم على سيدي احلبيب حممد بن عبد اهللا، و على آله الطيبني و صحبه الغر امليامني، و احلمد هللا 
.من قبل و من بعد
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Introduction
The present thesis entitled: “Quran Semantical Levels within Legacy Scholars”, in which I

deal with the verbal, syntactical, morphological and contextual levels where the message

depends on the descriptive, analytic and comparative approaches, trying to gauge (fathom) the

depths of the research proceeding from the inherent interpretive power in the words and

Arabic combinations contained in the Qur'anic discourse, and studying the style significance

in the context of the Qur’anic text itself, trying to find out all the levels and link them with the

issue in the Holy Quran and how to disambiguate it, and the transfer of the legacy scholars’

sayings with the extension of the diverse opinions and sometimes divergent, and stating the

mechanism used by the interpreter and the exegete as comparison and analysis to reach the

intended meaning of the problematic verses. This will not be achieved only by resorting to

lexicographical word significance to understand the sacred Qur’anic verses and how to clarify

them.

The legacy scholars, in particular, and rhetoricians, linguists, exegetes, grammarians, and

inflectionists have seen that the problem in Koran is that is a science that stands alone, one

must be ready and equipped with science in order to understand the ambiguous verses by

using the exegesis mechanisms to reach the desired intent and targeted meaning of the Holy

verse, and in the same vein a lot of verses cause problems to some without others. And this is

is due to the reader’s ability to understand the problematic verse in the Quran, and this

distinguishes our scientists with scientific authority that qualified them to know the

problematic verses and disambiguate the problem, as long as the precious verse struck me

which says: ‘O you prophet fear Allah’ ... ([Al Ahzab: 01]. There was in my sensory this

puzzling question “How can be said to the infallible messenger, Allah's peace be upon him,

fear Allah, and he is the master of the pious, until Allah guide me to read Razi’s (606 AC)

saying: meaning: “O Muhammad stay as you are to your godliness” ..., Then I understood

that the verse was a problematic for me, and the legacy scientists have clarified this for me.

Here the question is: how to find out the problematic verse in the Koran?

And the way to disambiguate the issue, and what impact has the existence of the problematic

on the exegesis of the Qur’anic text? And how were ancient scientists able to remove multiple

problematic from verbal, syntactic, morphological and contextual levels?

To answer the questions above, I tried, me the weak human, to search for the relationship

between word and meaning to highlight the interpretive and semantic contents therein, and

tried to understand the intended meaning of the problematic verse, based on the verbal level,
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to reach the targeted meaning, and mention the various mechanisms used by legacy scholars

as restricting the problem first, then the exegesis of the Koranic words to reach the required

interpretive mechanism of the meaning with mental energy use, and scientific rigor, and

mental energy along with extraordinary intelligence, our scientists have to clarify the

ambiguity from the Holy verses.

Research, in general, is meant to dive in this science, and explore legacy scientists’ efforts in

solving and interpreting the Holy Koran problems, and to respond to the owners of inadequate

and flabby perceptions, in the interpretation of verses according to their whims, and sadly, I

found the interpretation of the verse obvious, clear, you do not need to interpret or there is no

ambiguity, as in His saying: ‘when Moses said to his nation: 'allah commands you to

slaughter a cow,’’ ([Al-Baqarah: 66], devolves from the presence of the Shiites, sterile

interpretation, and was understood wrongly, and it is their saying that the word “cow” means

here “safety” Aicha, Allah bless her. And the slaughter of the cow in the era of Moses, peace

be upon him, and ‘safety’ in the era of prophecy.

For the sake of the love of the Holy Koran, its service, defending it, and all its honorable and

righteous companions, I had this tour with the exegesis and solution of the Koran problems.

Perhaps I thought the plan might be pivotal for the content of the thesis that is distributed over

an introduction, five chapters, a conclusion and indexes.

The first chapter

It is entitled as “The Verbal Issues”, and may be defined in terms of language, using the

Arabic language dictionaries, and in terms of terminology, for which I used the books of

jurisprudence  and rhetoric, and defined all the terms related to the sense of verbal issues: as

the apparent, text,  interpreted,  arbitrated, hidden and problematized, ... Searching for

heuristics to the problems of Koran, this must be extended so that we know other

investigations, and concluded that the problem of alikes sometimes enters in, and some

scientists consider it as one body. I concluded that the problem sometimes includes the

similarities, and some scientists consider it as single object.

The problem is a general term including all issues occurring to a verse among the verses in the

Holy Book of Allah, whether in the word or meaning or nature and function expression or the

readings.

The first section:
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We address the truth in terms of language and terminology, mentioning its types, and with

respect to the truth in the Qur'an, and the legacy scholars’ sayings in verse relating to the

truth, and His saying: ‘O Prophet! Fear Allah’ ... ([Al Ahzab: 01].

The second section:

It deals with the metaphor, where I defined it in terms of language and terminology, and with

regard to metaphor in the Koran, and the extension to the scholars’ sayings in the verse: “ [As

for] the thief, the male and the female, amputate their hands in recompense for what they

committed as a deterrent [punishment] from Allah . And Allah is exalted in Might and

Wise. (Maida: 37) I quoted the views and statements of al-Razi, and Abu Bakr ibn Arab-

Andalusian.

The Third section:

The metaphor was, as I defined it linguistically and idiomatically, stating the views of

Rhetoric scientists such as Eljerjani Abdul El Quahar, and Ibn al-Atheer, and Ibn Qutaiba, and

Abu Hilal, El Assakri, with stating its divisions, including metaphor and metaphor

subordinate, and declarative metaphor then ... cited in verse from the Koran contains a

problem with the metaphor by mentioning scholars’ sayings regarding the purpose of the

holy verse and clarifying the confusion and resolved it.

Chapter II: marked by: grammatical problems, and includes four sections:

The first part deals with the forwardness and backwardness. All that is discussed is about

backwardness and forwardness rhetorical purpose that make speech earn beauty and

influence, and is the way to transfer meanings via its words to the target audience, as they are

arranged in the speaker’s the mind. Then, I tackled the existence of backwardness and

forwardness in the Holy Koran, and its relationship with grammatical issue as quoted in His

almighty verse: ... It is ‘You we worship and You we ask for help’ (Al Fatihah: 05], the

separated pronoun was advanced due to its importance; advancing the object (You we) on the

verb (worship ) action whose benefit is jurisdiction. It is a problem that legacy scholars have

removed and clarified the ambiguity to the Koran readers and researchers in its contents.

The second section addresses the deletion in terms of language, assisted by Arab dictionaries

as Ibn Elmandhour and Asahah for Razzi, and in terms of terminology citing Ibn El Djini , by

stating the conditions of the deletion, and its sections and three axes around which its

revolves:

- Letters deletion

- Word deletion
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- Sentence deletion

With the details in each partial of the research detail and I noticed through my reading of

scholars’ writings that deletion in the Holy Koran is for the word and meaning convenience

and in the service of meaning in a beautiful template.

By mentioning the types with deletions in the Holy Koran, extending scholars’ statements in

the problematic verse containing deletions in His verse: “and ask the village ...” ([Yusuf:

81], Kelzimkhhari, and Ibn Abdul Koutaiba and Abdelkahar, El Djourdjani, then was deleted

the predicate in verse: (it is ordained that) no village we have destroyed shall return

[prophets: 95].

Section III:

Shifting to maintaining readers attention: I defined the concept of ‘shifting’ literary based on

dictionary scholars such as « Crown of the Bride of the Dictionary Jewels », and the

« Dictionary Ocean » of Firouza Badi Ocean, and « The Tongue of the Arabs » of Ibn

Madhour, then the Shifting idiomatically, which does not differ from linguistic meaning.

I also tackled the six classes of the Shifting, including:

Attention drawing from the speaker to the addressee as in His Almighty saying : And why

should I not worship He who created me and to whom you will be returned? Ya Sinn: 22].

And the purposes with its benefits, and the statements of the rhetoricians of attention drawing,

together with mentioning Qu’ranic evidence, and some purposes, such as blaming, and

intimidating, and an emphasis on request and with the admonition cited in the Koranic verses.

Then, I tackled what regards grammatical and attention drawing issues in the Holy Quran in

His saying: [It is He] who has made for you the earth as a bed [spread out] and inserted

therein for you roadways and sent down from the sky, rain and produced thereby categories

of various plants (Taha: 53)

And the transfer of the legacy scholars’ sayings within the solutions to the issues in the

Qu’ranic verses, and the solution to the problematic of the word “we brought out” does it refer

to God the Almighty, or to Moses, peace be upon him, and the result it to God on Moses’

tongue, peace be upon him, the whole speech is about one who is Moses, peace be upon him

and teller is God.

Section four :
Marked by: meaning letters (prepositions and conjunctions) I tackled two sorts of meaning

letters which are: building character (letters), and the meaning letters. The building is what

was within the intention of the word, and words of meaning are words having meaning.
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And mentioning scholars’ definitions of words of meanings such as Sarkhassi, Ibn Hicham…,

with citations from the Holy Qu’ran in problematic verses having a relationship with words of

meanings in His saying: « And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls,

then marry those that please you of [other] women, two or three or four.’’ (An Nissa: 03].

And I have been simplified the scholars sayings to disambiguate the problematized verse as

Zemkhacheri who interpreted the verse proceeding from the door "and" in the sense of “or”

for choice.

Chapter III: marked by morphological problems, and includes three sections:

Section one: sounds (Diacritics):

The sounds and movements are linked to the readings, and readings are related mostly to

syntactic movement, and that the weighing in reading is based on the narration and reference.

The benefits of diversity in reading -as stated by scholars- lie in increasing the meaning and

provisions and their diversity with stating citations from the Holy Koran, in the verse: ‘except

the devoted amongst your worshippers.’ (Al Hidjr 40)

And displaying the sayings of Zamakhshari and Razi, with a different meaning in each

reading . Thus, reading it with a small diagonal line placed above (ة (فتح means that Allah

provided them with guidance, but if a small diagonal line is placed below (ر means they (الكس

are who are sincere in faith and worship to God and the meaning here is: the believers and

other verses are problematical in the search as well.

The second section

Verbs formulas, where I defined formulas literary with mentioned the scholars’ sayings, and

illustrative examples from the Koran on the formula: "I do" in the verse: ... nor obey he

whose heart we have made neglectful of our remembrance; so that he follows his own lust,

and his affair has become excessive. [Cave: 28], and scholars’ sayings in the verse: ‘we

have made neglectful’ the source of negligence is that Allah made him among the negligent,

it means he is distant from the remembrance of Allah, and the sayings of Ibn Kaim el Djouzia

in the problematic verse and its solution.



278

By stating the “subject", choosing the verb, such as selecting the past tense, and choosing the

present tense in the verse: “[But] Allah mocks them and prolongs them in their

transgression [while] they wander blindly...” (Al-Baqarah: 15], how is the verb denoting

mockery assigned to Allah? Elzimkhshari answers: that Allah is the one who takes their

ridicule in retaliation for the believers.

And the choice of the passive form as in His saying: “Beautified for people is the love of that

which they desire...” (Al Imran 14).

Within the statement of scholars’ different interpretations.

The third section: derivative formulas

Such as the use of the subject acting in the place of the object in His saying: ... ‘…futile is

their dispute…’ ([Shura: 16]. With legacy scholars saying as Charif Eradhi and his

explanation of mocking place unfounded, and began weakness and humiliation and indignity

of himself ... and choose the adjective Almhbhh in the verse: “So we saved him and those

with him by mercy from us, and we eliminated those who denied our signs, and they were

not (at all) believers” [Al Araf: 64]. And the ambiguity between “blind” (عمین) and blind

(العامي) in the other reading, the first (عمین), temporary happened, and the second (العامي)

meaning of continuity and constancy on a thing.

Chapter IV:

The conclusion includes our findings through the reading of the legacy scholars’ articles:

1. Knowing the problematic in the Koran, and how to disambiguate is part of the great science

that must be provided to the interpreter and exegete together in interpreting of the Holy

Koran, and understanding the strange secrets.

2. The problem in the Koran is relative, a Holy verse may be ambiguous for someone but not

for another;

3. The problem that is a science standing alone, which should be encouraged to lead research

in. These are some of the fruits of this thesis.

4. The word significance cannot be seized unless the Qu’ranic context is referred to.

The comparative analytical descriptive approach has been adopted, being the closest approach

to the nature of the topic. Indeed, it allows the description of the phenomenon, and then the

analysis and comparaison with the works which I retained namely Ibn Anbari in his book

‘The Statement in Strange Parsing of the Koran’, and ‘Searchlight’ of Zamekhachari, and

‘The Provisions of the Koran’ of Ibn Arabi, ‘The Great Exegesis’ of Erazzi, and ‘The
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Perfection in the Koranic Sciences’ of Essouati and ‘The Approvals’  of Chatby, and ‘The

Merciful Open’ Abu Zakaria al-Ansari, and ‘The Proof in the Qur'anic ’ Science’ of Zerkachi,

and ‘The Evidence of Miracles and Mysteries of the Rhetoric’ of Abdul El Kahhar Jordjani,

and ‘The Round of Revelation’ of Eskafi, and  ‘The Regeant Proof’  of Ibn Elzamalkani and

‘The Manar Exegesis’  of Muhammad Rashid Rida, ‘The Meaning Disclosure of Similarities

in ( اني of Ibn El Djamaa, ‘The Books of Modernists as Signs of First Linguistic  ( المث

Movement among the Arabs’ of Professor Dr Abdul Djalil Mortad and ‘The Literacy

Competency with Legacy Scholars’ of Professor Dr. Arabi Ahmed, in addition to Language

Dictionaries as  ‘The Arab Tongue’ of Ibn Mandhour, and ‘The Crown of the Bride’ of

Zubaidi, and  ‘Language Metrics Dictionaries’ of Ibn Faris, and The Dictionar of the الم) (األع

of Zercalli and ‘ The Definitions’ of Sharif Jarjaani ... and other books of the modernists that

are used for the purpose of the research interpolation and maturity.

Finally, I hope I have contributed with my humble study in this great Qu’ranic field, and that

my humble effort is a brick building and not a pick of demolition, in the service of the Holy

Book that no falsehood can approach it from before or behind it. It is sent down by One Full

of Wisdom, Worthy of all Praise.

How pity I felt for myself (ُّأعب ) from this treasure, fearing slips and errors with the only

consolation and hope that I am loving the Holy Book of Allah –Glory to His Majesty- and

begged to be in balance of good deeds ... and ask God to help every lover of the Holy Qu’ran

in its service, and to highlight its riches and wonderful roles. I also never forget to thank the

Pr. and supervisor: Abdul Djalil Mortad- and the Pr. Dr. Orabi Ahmed, God Dzihama me all

the best, who have spared no effort to advise me and provide useful guidance. My gratitude

and thanks go to Professor Dr. Abbas Mohammed and Dr. Mohammed Belhocine for their

contribution and valuable pieces of advice, even a good word.

At last I ask Allah Almighty to accept from me and account this work in the balance of good
deeds.

                                                                           Student : BELKACEM Aissa

                                                                           Tuesday, 13th July, 2013

                                                                           Corresponding to 7th Ramadhan 1434 AC
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Conclusion

Praise be to Allah, prayer and peace be upon his Prophet then,

After this round in Allah’s eternal Holy book, and in tracking the efforts of the patrimony

scientists in interpreting and solving the problem of Koran concluded to the following results:

1.The knowledge of the problem in the Koran, and how to pay of the great science that must

provide the interpreter and interpreter together to understand the wondrous secrets of the Holy

book.

2.Knowing the descent reason helps understanding the holy verse which is the reason for the

removal of the quotient issue in the verse.

3.The problem in the Holy Koran is a relative matter; a holy verse may cause a problem to

someone, which may not be the case for someone else. Thus, it appears clear that not each

problematic has a follow up fluke, and that the Quranic text, is evident in its verses and texts,

but the whole matter entrusted to hide the meaning for some, and its understanding by others.

4.Research in the issue requires much legitimate knowledge of Fiqh, grammar, science of

other languages in order to pay the issue and it is because of it the other sciences were found.

5.There are not in the Holy Koran meaningless verses, but the issue is in the recipient that

may hide for him the proper meaning of the verse.

6.If Koran was wholly apparent there would be no equality among those who know and those

who do not know. This was a cause in urging scientists to consider its latency and search in its

details and minutes.

7.The presence of problems in the Holy Koran is a solemn divine wisdom, and its benefits are

great, which is itself a miracle platform to understand and perceive.
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8.It is a stateful knowledge that stand-alone that must be known in order to understand the

secrets of the immortal book.

9.Our urgent need is to understand the problem as we move away from the time of the Holy

Prophet, peace be upon him, and lessen as we get closer to seek knowledge and understanding

of the Book of Allah.

10. We, Muslims, need to reflect on the book of God, and understand its meanings and to

remove the problematic verses that we cause problems, by exploring, researching, and

continuity.

11. The legacy scholars have spared no effort in the service of the book of Allah, and

demonstrate the problem in Koran, and we pay ambiguity, and this required doubled efforts in

the service the immortal book.

12. The legacy scholars have wondrous scientific capacity in exploring verses problem, to

build their works, with the use of the mind, and the scrutiny and accuracy in the research.

13. We cannot understand the words significance unless we resort to the Quranic context

... Legacy scholars often connect between verses and their neighbouring ones. The

appropriateness of the elements to one another holds to be crucial in building up scholars

studies about problematic verses, their interpretation and solution, and words cannot be

stripped of their lexicographical significance... However, linguists framed words significance

with respect to its intellectual reference and its backgrounds.

14.  Resorting to the lexicograpical significance is a requirement to understand the great

coranic verses and remove the problematic.

15. The grammatical significance plays a part in understanding and generating the coranic

text significance. If the interpreter is armed with the grammatical and inflectional rules of the

language enable him identify different meanings of each single combination.

16. The Coranic miracle lies in the arrangement within the sentence, and it is evident on

the subject of the forwardness and backwardness among the sentences within the problematic

verses.

17. The legacy scholars and for their thorough studies of deletion and problematic verses,

showed Quranic miracle aspects either in the deletion of the words or phrases or letters.
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Whenever the meaning is hidden, it stands for a miracle is in the Koran and requests the

heritage Scientists to reveal the magnificent secrets and great meanings, after considerable

efforts and troubles.

18. The inflectional significance has an important aspect in the extraction of the

lexicographical significance ... as the morphological metrics differentiate from one another in

language use, and for the Holy Koran breaches/violates the metric uses in order to

demonstrate the supreme purpose for the metrics that Arabs grew familiar to as a mocking

word in his verse: “their rebuttal arguments” [Shura 16], Instead of their unfounded

argument, using the subject name rather than the formula of the name of the object.

19. The meaning might be greater than what the word indicates, and, therefore, there must

be a context significance which determines the meaning and pushes the issue from the

problematic Quranic verse to the recipient.

20.  The legacy scholars dealt with the verbal level, as a generator of meaning, they divide

it into particular and general, absolute and restricted and interpreter. And what would be seen

as general by someone might be considered as particular by someone else for the same word.

The Imam El Ghazali said: “He who requests meaning in a word has perished”. Thus, there

should be a specific context of meaning.

21. The context significance in clarifying the intent of the legitimate judgments as the

particular, general, absolute and restricted. The context instructs to show the general and its

specifications and to restrict the absolute and to unfetter the restricted and refer to His saying

the almighty: “taste you are the dear and the kind” [Dukhan 49].  Through the context it is

clear to us that he is the spaniel and despicable. Then, the context has a crucial importance in

removing the problematic.

In the conclusion, I admit, the effort in presenting the thesis, is a little one (bdellium),

recognised as dereliction. But Allah the almighty know I did not scrimp effort, time or money

on the research. But I am a lover of the Holy Qur'an, perhaps it intercedes my dereliction

in the service of His Holy Book. And I wanted to present this thesis hoping in His generosity,

the Great and Almighty, and that He accept the efforts made as good deeds, Then my thanks

go to everyone who contributed in this modest work, and to be for His decent face, and

forgive my flaws, slips and dereliction, He is forgiver and pardoner. Oh come on, Mr. Habib

Mohammed bin Abdullah, his family and his good blessed companions and, and Praise be to
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Allah before and after. Oh Allah pray on Sidi Mohamed Ibn Abdellah, his family and his

companions and good
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ت الكرمية، مع  تعددة ل راز املعاين ا از ال ذج من القران الكرمي حول ا ن ندرس بعض ال ٓحناول يف هذا املقال  مل ٕ ٔ
تطرق اىل  یة دون ا ذج القر تار بعض ال ن  اونا  از، وقد  ىل ا توي  ت اليت  ویالهتم يف ا رسن وت داء ا ٕعرض  لملف ن خن ل ٓحت ٔ ٔ ٔٓ

تعریفات ا بقرةلا بقول هللا تعاىل يف سورة ا ثريا، وبد هنا اسهتلكت  رى  نا  از  لم لیاریة  ن ك ن ٔملع ٔ ميون ﴿: ٔ یِب و ون  ن یؤ َا َ ُ َُ ُیِقُ َ ْ َ ْلغم ِ ِ ْ ِ
نفقون امه  َالصالة ومما رز ُ ِ ْ یَُ ْ ُ ْق ََ َ ِ َ َ﴾1

یة الكرمية سريه ل ید قطب يف  ٓیقول  تف دة اليت: س تقني يه الو وىل  سمة ا لمن ا ٔل هم من االميان ٔ ٕجتمع يف نفو س
یِبلغیب﴿ ون  ن یؤ ْا َ ْلغم ِ َ ُ َُ ِ ْ م والقوى الكربى اليت صدرت عهنا ، وصدر ِ روا ٔ﴾ فال تقوم حواجز احلس دون االتصال بني 

رت ده،  و بادة  هون  ر ما وراء احلس من حقائق  م وسا روا لععهنا هذا الوجود، وال تقوم حواجز احلس بني  تج ف فعون ٔ
دود، ﴿ هون اىل القوة املطلقة، بغري  باد، و بادة ا ٕهبذا عن  تجی لع نفقونع امه  َومما رز ُ ِ ْ یَُ ْ ُ ْق َ َ ِ ي يف َ ن املال ا تداء  هم یعرتفون ا ب﴾،  ف

تضامن من  ق الرب بضعاف اخللق، وا نعمة الرزق  رتاف  هم، ومن هذا  لق  لیدهيم هو من رزق هللا هلم، ال من  ن ب یس نف ٔ ٔ
ی لربعبني  زیهتا  شح و نفس من ا هري ا ىل يف  ت مية هذا لكه  رشیة، و الخوة ا یة، و رسة االسا شعور  لال اخللق وا ل ت ن تطل ق ل ٕ ٕ ٔ2

یب  یب"لغولكن ما هو ا نار ومن غضب هللا؟ ا هدى ويف الوقایة من ا ول مربة يف ا هللا  ي جع لغا ل لت اب عن : ٔ هو لك ما 
سة اليت یاء ا حملمدراكت احلس، فا ش دٔ تلف فهيا ا ها ال  خيراها و یقال...نلمس رید : وذ راه ال  ن الن ما  ٔس مع العني  ل

یال لیه د یب ال تدركه احلواس..ل 3..ٕامنا یدرك بغريها..لغولكن ا

نفس، ويه احلواس الظاهرة"  لناك ملاكت يف ا نفس..فه ناك ادرااكت يف ا لو ها؟ ..ٕه ا ها اال  لقويه حواس ال  ٕیعلم
ٔندما ی رشیة نقول هلمع نفس ا یضعوا تعریفا  ليت العلامء  ل نفس؟: ل یاة !لماذا تعرفون عن هذه ا مك ال تعلمون اال ظاهرا من ا حلا ٕ ٕ

ا ناك ادرااكت ال یعمل عهنا االسان  نفس ال تعرفوهنا و ل ا یاء دا ناك  یا ولكن  شا ه ل ش ه ٕن ٕ ٔ4

یب  انه وتعاىل"لغفا ب سهو ما ال یعلمه اال ا یب .. ٕ واالميان لغومقة ا به ورس كة و انه، واالميان مبال ب ٕيه االميان  ٕ تٕ كس
خر ٔیوم ا 5"ل

كة ملال خر، و یوم ا هللا  خيرب ٔو ل هبام..ح رب اله ا ل و حن نؤمن هبام الن هللا  الق .. ف،  اله  ل و ن هللا  ٔونؤمن 
ة"الكون وهذه  6لغیمقة ا

ري ن ا ميون الصالة : لكقال ا نفقونیقو امه  یومما رز باس" ق ن  باس: عقال ا ن  ك عن ا ها، وقال الضا ميون الصالة بفرو عو ض : یق
لهيا فهيا، وقال ال  شوع واال ها، وقال ا قاقامة الصالة بفرو ٕض حل ادة: ٕ هتا : ق ىل موا تالوة  سجود وا قاقامة الصالة وامتام الروع وا ل ل ٕ ٕ

ي  مواهلم  ها وجسودها، وقال زاكة  و ٔووضوهئا ور ٔ نعمي اخلاع وئك فازوا  ون  خرة ویؤ ون  ن یؤ لن ا ل ٔ مٔ 7ٓم

بقرة، 1 .03لا
رشوق، ج2 لید قطب، يف ظالل القرن، دار ا .39، ص،1982هـ 1402، 10، ط،1ٓس
یوم، 3 ار ا شعراوي،  ويل ا لمحمد  خل 122:ص) ت.د(،)ط.د(ٔم
شعراوي ص4 سري ا شعراوي،  لا تف .126:ل
شعراوي، ص5 سري ا شعراوي،  لا تف .126:ل
شعراوي ص6 سري ا شعراوي،  لا تف .126:ل
قاویل، دار الفكر، ج7 یون ا شاف عن حقائق الزتیل و رشي، ا ٔالز ع لك .121:م ص1977، 1:ط1خم
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تعاىل ذاب عظمي﴿:وقو شاوة وهُم  بصارمه  ىل  هِم و ىل  ىل قلوهبم و ٌخمت ا ِ َ ِ ٌِ َ َ َ َ َْ ْ َْ ِ لُ َمسع َ َ ٌَ َ غ ِْ ِ َ ْ َ َ َِ ْ َ ُ ُ َ َ م 1﴾َ قة  ىل محمل ا یة الكرمية  ٔهل ا حلق ٓف
از؟ .محمل ا
تعاىل َخمت﴿: فقو َ ىل َ اله  ل و بع هللا  هنم اكفرون وقد  قة  ري هذا، ففي معىن ا كفرمه، وال تعين  لهيا  بع  ط﴾ مبعىن  ٔط حلق

سمعون  هم وال  نفذ فهيا فال یعود ما  ها االميان وال  ي مبعىن ال ید بع،  ن اخلمت تعين ا ازي  ث املعىن ا یقلوهبم، ومن  نفعلط ل یح ٕ ٔ ٔ
دمه﴿ بصارمه یفما  ىل  ِغو ْ ِ ِ َ ْ َ َ ٌشاوةَ َ نه، وامنا َ رىض  ري  هم فهيم وال  ي  نظر ا هم عن ا شاء  وغطاء، ولكهنا  ي   ﴾ٕ ع ل نفعغ ینع مت ٔ

ب كفرمه وجحودمه بواب االميان  وسدت عهنم  سعوا ذ لم ٕ ن 2ٔ بع، وذ یة وا ن معىن اخلمت هو ا رسون  ٔوقد قال ا لطٔ لتغط ملف
بصرية فهيا فال ست نور ا نوب  لهيا ا لالقلوب، واذا كرثت  طم لهيا خملص﴿ٕ لفكر  ، وال  س هيا  مكون لالميان ا ٕ هِم ٕ ىل  ْو َْمسِع َ َ َ

شاوة بصارمه  ىل  ٌو َ ََ ِغ ْ ِ ِ َ ْ َ رون احلق َ یفة،  هنا مغطاة حبجب  هم  برصون وسام بصارمه غطاء فال  هم و سام ىل  ي و ث﴾  كی ٔ ع ٔع ٔ ٔ ٔ
عونه 3یوال 

سدي  رس ا لوقد  ىل ق" خمت هللا"ف طاعوه خفمت هللا  هون، ٔمبعىن  برصون هدى وال  هم ال  شاوة  بصارمه  هم و یفقلوهبم وسام ف یع غ ٔ ٔ
لكفرمه: وال یعقلون، وقال القرطيب ىل قلوب الاكفرن جمازة  بع  خلمت وا هم  ل قد و ن هللا عزو ىل  مة  لطومجعت ا صف ٔ ٔٔ.4

ناس ساءل بعض ا نا صفات الاكفرن، وقد  ني  وصاف املؤ ال  ل و هللا  عطا لوكام  یی یعط م ٔ ىل ٔ ٕاذا اكن هذا هو حمك هللا 
یه وسمل–الاكفرن؟ فلامذا یطلب رسول هللا  ىل قلوهبم؟-لصىل هللا  ال !ٕاالميان مهنم وقد خمت هللا  نا احلمك ب َومعىن اخلمن  ٔ ه

ه من الكفر یه االميان.. فخيرج من القلب ما  ل ا ٕوال ید ل ٕ.
انه غين عز العاملني ب ل.. سالن هللا  تغىن بعض  سفاذا ا ناء وال ٕ ىل  ده  سا اروا الكفر، فان هللا  ستغقه عن االميان وا ٕ خٕ

یارمه  رادته، وا ٕ ار الكفر  ي كفر ا يت اىل االميان فا و ال ی بد  يت ا ن ی انه  ب فانه  ىل العودة اىل االميان، و لعنه  س خی ٕ خٕ ٕ ٕٔ ٔ ٔ ٔ یع
ن كفروا فقد سرتوا  ىل قلوهبم فا ن خيمت هللا  ل  وال  ٔلكفر اكن  الت قٔ ىل  كفرمه  ، هؤالء خيمت هللا  ورسو ٓاالميان  ٕ

ا قد  نه یعمل  برص  سمع وا ىل ا ري ظاهرة، وقد قدم هللا القلب  داة ادراك  برص، والقلب  سمع وا ها، القلب وا ماالدراك  ٔلك ل ل ل ٕل ٔ ٕ
تفت حول القلوب الاكفرة.. ٕاالدراك شاوة ا لفا 5لغ

تعاىل ي﴿:وقو ثل ا هُم  َِ ِ َ َمكَ ْم لُ برصونَ هُم يف ظلمات ال  ر نورمه و ذهب ا ضاءت ما حو را فلما  توقَد  َا ُْ ُ َِ َْ ْ یْ ب َ َس ٍ َ ًُ َُ ِ ْ ََ كَ ِ َُ ْ ِ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ََ﴾6

یة الكرمية بقو رسا ا ثري قوال عن الرازي  ن  ٓنقل ا مف وال : "ك بوا  مياهنم ا هنم ب ة  ایة الص نا يف  ه  ٔا سٔ ه كش ٔل
ی هم  نفا نور، مث  نا ب تعاىلقل ن، وقو رية ا عظم من  رية  مية، فانه ال  رية  ، فوقعوا يف  بطلوا ذ ٔا  نورمه، : عظٔ بذهب هللا 

هم يف ظلامت ر ان  بقى هلم ما یفرمه وهو االحراق وا نور و هم وهو ا ٕنفعي ذهب عهنم مبا  ٔ لٔ شك " ی ه من ا لوهو ما مه  ف
ري ل  تدون اىل  برصون ال  نفاق ال  سوالكفر وا هي ی 7.وال یعرفوهنإل

نا  ن یقرب ا یة الكرمية  رید يف هذه ا اله  ل و لیفا ٕ ٔ ال، "ٓ نا ا هو یرضبه  نا، و نافقني اىل  متزق يف ا مصفات ا ٔف ل هم فمل ٕ
ل ال مجع  موا م دب العريب، : ٔ بواب العریقة يف ا ب من ا ال  نا احلمكة، وا نا املعىن و ي یقرب  ه ا ٔوهو ا ٔ مٔ ی ل یعطش ل

شاهبةملفا ا للك  ذوا هذه املقو ن ی ناس  موجزة ومعربة، رى ا ه قو ل  دث، و ي  ليشء ا يت  ن ت مثال  ٔل ٔ ٔ ٔ فٔ 8ق

بقرة، 1 .07لا
نام، دار الفكر، بريوت، ط2 م ا سري  یري الكرمي الرحامن يف  رص،  ن  ملبد الرحامن  تف س هـ1423، 1ع
تفاسري، ج3 يل الصابوين، صفوة ا .19:، ص3،4لمحمد 
ثري، ج: ینظر4 ن  سري ا ثري،  ن  كا تف ر، 1، ط01:ك ید، اجلزا .66:، ص2002ش، دار الر
یوم : رینظ5 ار ا شعراوي،  سري ا شعراوي،  لا ل تف خل .144-143: ص) ت.د(،)ط.د(ٔ
بقرة، 6 .17لا
ثري، ج7 ن  سري ا ثري،  ن  كا تف .37:، ص1ك

شعراوي، ص8 سري ا شعراوي،  لا تف .164-163: ل
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ال يف  دم ا ت قة، فان القران ا ل ا ىل  از، ولكن  ل ا ىل  ال  سا انه ا ب نا  موليك یقرب هللا  ٔحلق س س س مل س ل
نا معىن ا ذها یقرب اىل  یع،  ري من املوا نا ل ٔض ٕ ال يف مقة االميانلك نا ا رضب  شاهدها، و ٕات اليت ال نعرها وال  م ٔف ل .. لغی

بة  ال  نا ا نا ورضب  یب  هو  سه  هده وال  ي ال  نوره ا ثل  انه ا ب نا  یة هللا تعاىل، ورضب  دا سو ل ع غ تلم ب مل س ل لنن م ف ٔش
نافقني ها.. مللكفار وا ه  دهتم و ساد  لنعرف  تعق ف ن1..نل انه  ب یواحلق  ذوا یعطس ن ی نار، وبدلوا من  وقدوا ا هنم  ٔا هذه الصورة  ٔ ٔ لٔ

نافقون سري ا نه  ملنور، نور االميان الفرق  تف ع 2.ٕل

نورمه: قال الصابوين ئة ذهب " بذهب هللا  شعة ا نار ا ا ب س  ت من، وا برص و ف ي حو رت املاكن ا یي فلام  مل ل ت ملضس ٔ ٔ ٔ ٔٓ
الشت ا یة  ها هللا  طف ي  نورمه  لهللا  للك فب ٔ ٔ ئ برصون  هم يف ظلامت ال  ر نور و دم ا ٔنار و ی یفة وخوف : ل كثبقامه يف ظلامت  ٔ

تدون بطون فال  هيشدید،  3.یتخ

ن  نع ا یوهنم عن الرؤیة وقلوهبم عن االدراك كام  سامع، و ذاهنم عن ا تداء، ومل یصموا  هدى ا صهؤالء القوم مل یعرضوا عن ا ع ل ٕب ٔ ل ف
بوا العمى عن  وا وا ستحكفروا، ولكهنم  ح ندئذ، ذهب ٔ بوها  حوا هبا، ومه طا ضاء هلم نورها مل  نار، فلام  توقدوا ا هدایة ا عا ل ی ل س ٔل

نورمه نور" بهللا  هم عن ا برصون جراء اعرا هم يف ظلامت ال  ر و  روه  بوه، مث  ي  لا ی ضطل ٕ ٔ4

قي، واملقص س ا ازي و بري ا ىل ا یة الكرمية محمو نا يف ا نور الظالم  نار وا حلقفا ل تع ه ل لل نافقني ضلوا ٓ ن ا ملدیة مهنا  ٔ
نافقني العامة  ا ل ق يف تصوره  ضلوا، والرقان الكرمي و لمو ف ٔ.

تعاىل لاكفرن﴿:وقو یطٌ  ذر الموت وا ذاهنم من الصواعق  هُم يف  ِ صا َجيعلون  َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ِ مِحِ ُِ ُِ َ ِ ْ َ َْ َ َ َِ ََ ْ َْٓ بع َُ ْ﴾5

انه ب ن هللا  یة الكرمية  سفامللفت يف ا ٔ ذاهنم وذٓ هم يف  صا هم، بل قال جيعلون  نافقني، جيعلون  ٔوتعاىل مل یقل عن ا ٔ بعٔ مل مل
سه  یحمي  نه؟  بعه يف  ل لك ا ن ید د مهنم  هم وذعرمه حياول لك وا هنم من خو لهيم، ف د  ثري الر نفالغة يف تصور ت ل ٔص ٔ ٕٔ ف ٔم

د، ویالح هم من الر بالغون يف خو هنم  یف؛ ف فمن هذا الصوت ا ی د، ولكن عن ٔ س عن فرد وا ن احلدیث  نا  لظ  ٔ ه
انه وتعاىل یقول.. كثرين ب سنه  هُم﴿:ٔ ِ ْصا بَع مرا للك فرد فهياَ ة یعين  مر مجلا ٔ﴾، نقول ان ا ٔ ٕ.6

نا  سؤال امللقى  هوا ؟"ل ، !ملاذا یفعلون ذ ا د والربق یصاحهبام الصواعق  حهنم یفعلونه خوفا من املوت، الن الر ٔ ٔ
هن ف ن صاعقة ٔو د مهنم  الغهتم يف اخلوف حيس لك وا تقم من  سم انه وتعاىل بغري .. ٔ ب لون نعمة هللا  هنم  سف ستق ٔ

نافقون ا د، وكذ يت هلم الربق والر ن هذا املطر ی قة يف  نعمة ا رون ا مله، ومه ال  ل ٔحق ٔ حلق ن .. ق د مهنم  یع الوا ٔال  ستط
ر سه وزواهتا انه  هوات  ىل  ٕبرص  نف ون يف شی باده املؤ د هللا به  ي و قي ا نظر اىل اخلرب ا ل، وال  العا مید ذ عحلق ٕی

خرة 7ٓا

لاكفرن﴿ یطٌ  َوا ِ ِ َ ْ ِ ُمِح ُ ال، ال یعطهيم قدرة االفالت من قدرة هللا َ ل و قي وهو مهنج هللا  نفع ا تفامه  ٕ﴾ فعدم ا حلق ل ل
خرة م يف ا یا  ال يف سواء يف ا ٓل و ٔ 8ن

ص بالغة، ٔجفعل ا ب ا نا من  بري  دا وا بعا وا متل اال  ذان ال  قة، وا س ا از و ب ا ذان هو من  ملابع يف ا ه تع لص ٔ ٕ حت ٔ حلقٔ ل
هيا نوا ا هوات ور سوا يف ا ن ا وئك القوم ا یب  ر ٕو كل لقم ل شغ ٔ.

شعراوي، ص: ینظر1 سري ا شعراوي،  لا تف .164:ل
شعراوي، ص2 سري ا شعراوي،  لا تف .170:ل
يل الصابوين3 تفاسري، صمحمد  .23:ل، صفوة ا
.46:سید قطب، يف ظالل القران، ص: ینظر4
بقرة، 5 .19لا
شعراوي، ص6 سري ا شعراوي  لا تف .177:ل
شعراوي، ص7 سري ا شعراوي  لا تف .177:ل
شعراوي، ص8 سري ا شعراوي  لا تف .178:ل
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نافقني  ا هم وعو"ملحفا ز یده و یده، فريعهبم و ده، وو یه وو وامره ونوا جعاذا مسعوا القران و ع ع ه ٔ هم یعرضون عهنا ٕ فده 
یة املوت یه  ذ صابعه يف  جعل  د،  سمع الر ي  راهة الصيب ا شایة ما ميكهنم، وكرهوها  خن ٔ ٔ 1.ف

تعاىل ثري يف قو ن  لاكفرن﴿:كقال ا یطٌ  ذر الموت وا ذاهنم من الصواعق  هُم يف  ِ َصا َ َِ ِ ِ َِ َْ ِ مِحِ ُِ ُِ َ ِ ْ َ َْ َ َ ِ ََ ْ َْٓ يبع ذ: ٔ﴾،  رمه ال جيد عهنم 
ه وارادته یط بقدرته، ومه حتت  ٕا، الن هللا  ی حم 2.مشش

ل من قائل سوة﴿:وقو شد  و  ارة  ي اكلح ِ ست قلومك من بعد ذ ًمث  َه ْ َ ِ ُ قَ ف َق ْْ ِ َ ََ ِ ْ َ َ َ َ َ ِ ِْ َ ْ ْ ُ ُ ُ ُ﴾3

سو، ومل یقل نفوسمك، الن القلب هو موضع الرقة نه  انه وتعاىل القلب ووصفه ب ب ر احلق  یقملاذا ذ والرمحة ٔس
یاة، فاذا اكن ..والعطف سم مصاعب ا ي  تلئ رمحة وعطفا، والقلب هو العضو ا ، فانه  ر  ثري ا نا القلب  ٕواذا ما  حل حي مي ك جعل ٕ

كون فهيا مخرية االميان ة  ار یقني واالميان فلك  امرا  ٕالقلب  ٕ سوة والكفر يف القلب، .. ل ن االميان يف القلب فان ا لقوكام  ٕ ٔ
سوحوالقلب  ر هللا  یقىس ذ یع، .. ی قىص ما  ىل  ن حيصل مهنا  اول  یا واال املادة  یاة ا ناك اال ا س  تطنه  ن حل سه ٔ ٔ ف ٕل ٕ ٔ

اته ى  هنا  ذ حقوق الضعفاء، وال یفطر فهيا  یان و دة يه الظالم وا حوالطریقة الو هت مح ٔلطغ ٔ4

تعاىل بغدادي يف قو لقال االمام ا ْست قلومك﴿:ٕ ُ ُ ُ ُ َْ َ لطت ق ي  ه ٔ﴾  لني  سوة يف القلب ذهاب ا ست اكن ا مو لق ی
5.ٔوالرمحة والرفة

ث یقول یة الكرمية،  یة عن ا یا سة  اشور  ن  ضفى الطاهر  حوقد  ٓ ن ب مل سوة : "ٔ ل قلوهبم يف ا به هللا عزو لقامنا  ش ٕ
نفو سام، كام توصف هبا ا ساوة توصف هبا ا سوة، وا ثل، وا ایة يف ا ارة يه  ن احل ارة؛  لواحل ج لق لق ٔمل لقلوب، ٔ س املعرب عهنا 

یة ثا ا وىل اىل احلا ا تحول يف احلا ول ا دم  سوتني  نواجلامع بني ا ل ل ٕلق ٔ 6"ق

رها  ذوبة  ة فهيا رقة و القلوب املؤ ها مادة،  هنا  ىل  ها  یاة  سوة والغلظة، الن نظرهتم  محفال قلوب الكفار ا ب لك ٔلك لح لق
ادة  ساوة  لقساوة هؤالء القوم، فا یة الوصول ق سوة جمازا،  لصالبة وا ليشء الصلب، فعرب القران الكرمي عن القلب  بغكون  لق

ارن سعادة يف ا ال يه ا ل و ن الرجوع اىل هللا  خرة، و یا وا هالك ا لقلب يه ا ساوة  ن ا ىل  نا  لاىل  ن لق ٕهم ف ٕٔ ٔٓ .ل
بة،  ع وبدقة  سلوب ر ح هؤالء القوم يف  اء القرن العظمي  جعیوقد  ف ٔیف ل ة ٓ یب ا سا ا تلفة،  یب  سا قوب حلقح ل خم ٔل ٔ ٔ

ه يف هذه االطال ا مناذج  ي قد ازي ا بري ا خرى  ا ٕو م م لتعح ٔ ٔ.

م الرحامن، ص1 یري  رص،  ن  سبد الرحامن  .09:ع
ن 2 سري ا ثري،  ن  كا تف .52:ثري، صك
بقرة، 3 .74لا
شعراوي، ص: ینظر4 سري ا شعراوي،  لا تف .410:ل
ید، بريوت، 5 هيات القران، دار بور  بغدادي،  سعا .86:م، ص1980شل
اب، ج6 یة  سة الو یة، توس، املؤ تو ار ا نور، ا تحرر وا سري ا اشور،  ن  لكمحمد الطاهر  ن س س ل ت ل طتف .315: ، ص01:ل


