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افتتاحـية

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وَمْن 

تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعلللد: فيرس » دائرة الشللؤون اإلسللامية والعمل الخيري بدبي - إدارة البحوث « 

م إصداَرها اجلديد » إْتَحاُف الِخاّلِن بَِفوائَِد ِمْن ُعُلوِم الُقرآِن « جلمهور القراء من  أن تقدِّ

السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وهذه الرس�الة رحلة شائقة يف بحار القرآن الزاخرة بكل غاٍل ونفيس، وجولة ثرية 

يف حدائقه الباسقة الغناء، فهو مأدبة اهلل الغنية التي ال يشبع منها العلامء، وحبل اهلل املتني 

ونوره الواصل لألرض من السامء.

تن�اول املؤلف يف رس�الته هذه علوم الق�رآن بأبواهبا املختلف�ة، يف إطار جمموعة من 

الفوائ�د، بلغت )434( فائدة، موثق�ة توثيقًا دقيقًا، ومعزوة إىل مصادرها األصلية، تبني 

أمهية القرآن يف حياة املس�لم وفكره وثقافته، حتى يتس�لح بالعلم النافع فريبط نفس�ه به، 

عقيدًة وس�لوكًا ونظامًا، من خالل تدبره آليات الكتاب املبني، وتفهمه ملراميه الس�امية، 

ومقاصده النبيلة.

والبح�ث يدعو الناظر في�ه إىل إمعان النظر يف علوم القرآن، من خالل ما يقدمه من 

ن�وادره وفوائده وش�وارده، وحيثه ع�ى معاودة النظر ك�رًة إثر كرة، ليس�تلهم من معانيه 

وإرشاقات�ه ودرره م�ا ين�ري له ما أظل�م من دربه، وما غم�ض من أمره، وما ُأش�كل عليه 

يف سريه.
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وهذا املؤلف يأيت ضمن مرشوع متكامل هيدف إىل خدمة القرآن وعلومه املختلفة، 

واالهتامم هبا، دراس�ة وحتلياًل، وطباع�ة وتوثيقًا، تنفيذًا للخطة االس�راتيجية للدائرة يف 

إثراء الساحة العلمية وربطها باحلياة العملية لتتحقق الغاية املنشودة.

وهلذا اإلنجلاز العلملي جيعلنلا نقلدم عظيلم الشلكر والدعلاء ألرسة آل مكت�وم 

حفظهلا اهلل تعلاىل التي حتب العللم وأهله، وتلؤازر قضايا اإلسلام والعروبة بكل متيز 

وإقدام، ويف مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب 

رئيلس الدوللة، رئيس جمللس اللوزراء، حاكم ديب الذي يشليد جمتمع املعرفلة، ويرعى 

البحث العلمي ويشجع أصحابه وطابه .

راجلني من العيل القديلر أن ينفع هبذا العملل، وأن يرزقنا التوفيق والسلداد، وأن 

يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىلَّ اهلل عىل النَّبي األمي اخلاتم سلّيدنا 

حممد وعىل آله وصحبله أمجعني.

                      مدير إدارة البحوث 

                     الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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املقدمة

احلملد هلل اللذي منَّ علينلا بالقرآن العظيم، وأكرمنا برسلالة سليد املرسللني 
ل عليله: ﴿  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ﴾ ]املزمل:5[  اللذي بعثه رمحة للعامللني، املنلزَّ
و﴿    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ ﴾ ]الشلورى: 52[ وأصيل وأسلم عىل من كان 

خلقه القرآن وشيمته اإلحسان حممد بن عبداهلل وآله وصحبه، أما بعد: 

فلإن القرآن الكريم هلو كام اهلل وخطابله األزيل: ﴿ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  
ىئيئ   مئ        حئ   جئ   ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ  
جب  حب  خب   مب  ﴾ ]لقلان: 27[ أنزلله علىل نبلي أملي ﴿ڳ  ڳ     ڱ     ڱ   * 
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ..﴾ ]الشلعراء:193-194[ أي تلاه عليك يا حممد حتى 
وعيته بقلبك، وخص القلب بالذكر ألنه ملحل الوعي والتثبيت، ومعدن الوحي 
واإلهللام، وليس يش ء يف وجود اإلنسلان يليلق باخلطاب والفيلض غريه، وقيل: 

لإلشارة إىل صاح قلبه � وتقدسه، حيث كلان ملنلزالً للكلامه تعاىل.

وقد قال اهلل عز وجل: ﴿ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ   ڻ  ۀ   ﴾ ]القمر: 
17[، وقلال تعلاىل: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ  ٿ﴾ ]مريلم: 97[، وللوال أن اهلل تعلاىل يرسه ما اسلتطاع أحلد أن يتكلم 
بلكام الرمحلن، ﴿چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  

ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک﴾ ]يونس: 16-15[.

    هو الكتاب الذي من قام يقرؤه       كأنا خللاطب الرمحن بالَكِلِم

أنزلله مجلة واحدة يف ليللة مباركلة ﴿پ  پ  پ  پ        ڀ﴾ ]الدخان: 
3[  يف ليلة القدر: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ ]القدر: 1[ من شلهر رمضان ﴿ڳ   

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴾ ]البقلرة: 185[ ملن الللوح املحفوظ إىل بيت 
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العلزة يف السلاء الدنيا دفعة واحلدة��1، وأماه جربيل عىل السلفرة، ثم كان ينزله 
عىل النبي � نجوما، أي مفرقا يف ثاث وعرشين سنة. واحلكمة يف نزوله ليا أن 

الليل زمان املناجاة، ومهبط النفحات، ومشهد التنزيات.

ونلوه تعلاىل بذكلر طالبي علمله ودارسليه ومعلميه،ورفع من شلأهنم، فقال 
علّز ملن قائلل: ﴿    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ      ڈ  ڈ     
ژ﴾ ]آل عملران: 79[ فالرباين أخص نسلبة ينسلب هبا العبلد إىل مواله من 
بعلد النبوة، ومعناه: كونوا علاء حكاء بتعليمكم الكتاب ودرسلكم إياه. فاملريب 
يظهلر قلوة امللكات باألسلوة وهو الذي يلريب أثلره يف األجيال التي بعده كشلأن 

األنبياء وورثتهم.

فالقلرآن خلرب اهلل ألنه اجلامع جلميع ما أراد اهلل أن خيرب به عباده، فعن عبد اهلل 
ابلن عملرو بن العاص قال: »من قرأ القرآن فقلد أدرجت النبوة بني جنبيه، إال أنه 
ال يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا من خلق اهلل أعطي أفضل مما أعطي، 
فقلد حقلر ما عظلم اهلل، وعظم ما حقلر اهلل، وليس ينبغي حلامل القلرآن أن جيهل 

فيمن جيهل، وال حيد فيمن حيد، ولكن يعفو ويصفح«��2.

ولقد رضب اهلل تعلاىل لذلك مثا حني قال: ﴿ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ﴾ ]الرعد: 17[ قال ابن عباس ريض اهلل عنه:»�أنزل من الساء ماء� 
قال: قرآنا �فسالت أودية بقدرها� قال: األودية  قلوب العباد��3«. قال ابن كثري��4: 

��1 انظلر تفسلري الطلربي 257/30، والربهلان للزركلي 228/1 ولطائلف اإلشلارات 
.23/1

��2 الزهد والرقائق البن املبارك ح ��786، وجممع الزوائد للهيثمي 189/7.
��3 تفسري القرطبي 259/9.
��4 تفسري ابن كثري 668/2.
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»هو إشلارة إىل القلوب وتفاوهتا فمنها ما يسلع علا كثريا ومنها من ال يتسع لكثري 
من العلوم بل يضيق عنها«. 

فدراسلة القلرآن الكريم وعلومه واالشلتغال به من أرشف املهلام التي تفنى 
 األعلار يف سلبيلها ويكفلى صاحبهلا علن مهوم ملا عداهلا، قال رسلول اهلل �  
عن اهلل عزوجل: »من ش�غله القرآن عن ذكري ومس�ألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
الس�ائلني«. وقلال عليه الصاة والسلام: »لو ُجعل القرآن يف إه�اب، ثم ألقي يف 
الن�ار ما احرق«��1 أي من علمه اهلل القلرآن مل حترقه النار يوم القيامة إن ُألقي فيها 

بالذنوب، كذلك قيل يف معنى اخلرب.

ومعنلى التاوة التي أمر اهلل هبا  رسلوله واملؤمنلني حني قال: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   چ  
*  ڇ  ڇ  ڇ﴾ ]النملل: 91-92[، ومدحه للذين يتلون القرآن حق التاوة: 
﴿ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾ ]البقلرة: 121[ هي 

الوظيفة القلبية املازمة للوظيفة اللسانية.

ولقلد نعلى اهلل عز وجلل عىل الكفار أهنلم ال يكادون يفقهلون حديثا، وكان 
حيضهم عىل التدبر يف آيات القرآن الكريم حني قال: ﴿ک  گ  گ   گ   
گ  ڳ  ڳ﴾ ]سلورة حممد 24[، ال يريد بذلك أهنم ال يفهمون نفس الكام 
أو أنله حيضهم عىل فهم ظاهره؛ ألن القوم عرب والقرآن مل خيرج عن لغتهم؛ فهم 
يفهملون ظاهره وال شلك، وإنا أراد أهنم ال يفهمون علن اهلل مراده من اخلطاب، 
فحضهلم عىل أن يتدبلروا يف آياته حتى يقفوا عىل مقصلود اهلل ومراده، وذلك هو 

املغزى الذي جهلوه ومل يصلوا إليه بعقوهلم.

��1 رواه الدارمي يف املسند 184/10 ح ��3373، ومشكل اآلثار للطحاوي 392/2.
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كالبللدر مللن حيث التفلتَّ رأيتلَه       يلهلدي إىل عللينيك نلورا ثلاقلبلا

كالشمس يف كبد الساء وضلوؤها       يغشى اللبللاد مشلارقا ومغللاربا

فلا ينلال درر القلرآن إال ملن تواضلع هلل يف مقلام العبودية، وأسللم القلب 

للفهم عن اهلل، قال عزوجل﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ﴾ ]ق:8[   الذي ثبت 

علىل للوازم ما علمه من احللق من غري ميلل إىل اتباع اهلوى ونقلض ميثاق العلم، 

والذين اتبعوا القرآن ومل جيعلوه غرضًا هلم، قال تعاىل: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ   چ  چ﴾ ] األعلراف: 146 [ وقلال سلبحانه﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]فصلت:40[.

ورد عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه أنه قال: »إن هذا القرآن كان لكم 

أجًرا، وكائن لكم ذكًرا، وكائن بكم نوًرا، وكائن عليكم وزًرا، اتبعوا هذا القرآن، 

وال يتبعنكلم القرآن، فإنه من يتبلع القرآن هيبط يف رياض اجلنة، ومن اتبعه القرآن 

يزخُّ يف قفاه، فيقذفه يف جهنم«��1.

و علن أيب سلعيد اخللدري ريض اهلل عنه قال سلمعت رسلول اهلل � يقول: 

»خيرج فيكم قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم 

م�ع عمله�م، ويقرؤون القرآن ال جي�اوز حناجرهم، يمرقون م�ن الدين كام يمرق 

الس�هم من الرمية، ينظر يف النصل فال يرى ش�يئا، وينظر يف القدح فال يرى ش�يئا، 

وينظر يف الريش فال يرى شيئا ويتامرى يف الفوق«��2.   

��1 سنن الدارمي 2 / 892. ومعنى يزخ: يدفع.
��2 صحيلح البخلاري كتلاب فضائل القلرآن ح ��4771، وصحيح مسللم،كتاب الزكاة ح 

��1064، وسنن النسائي، كتاب الزكاة  ح ��2578، ومسند أمحد بن حنبل 60/3.
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 وقلراء القرآن ومَحََلته ليسلوا فقط ملن مَحََل حروفه وألفاظله، بل محلة القرآن 
ملن محل معانيه قلبًا، ومحل حروفه منطقًا، ومحل كسلوته صدرًا، ﴿ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ﴾ 
]فصللت:44[ وال يتأتلى ذللك إال بالقللب الطاهلر والنفلس الصافيلة والصلدر 

امللرشوح  ﴿ٱ     ٻ  ٻ   *  ٻ  پ       پ  *  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ﴾ 
]الواقعة:77- 79[  فتاوة القرآن حق التاوة هبذا املعنى هي التي تثمر تلك الفهوم 

القرآنيلة والفتوح الربانية التي تصللح الفرد واملجتمع، قال تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾��1 

]املائدة:66[ وتلك هي احلقيقة التي حتتاج إىل اهتام من محلة القرآن الكريم.

   فاحللق أن الطريلق إىل فهلم القلرآن الكريم غري مسلدود، وأن البيان اإلهلي 
والذكر احلكيم بنفسله هو الطريق اهلادي إىل نفسه، فعن ابن مسعود ريض اهلل عنه 
قلال: »ملن أراد علم األوللني واآلخرين فليثلور القرآن«��2، وتثويلر القرآن يعني 
التدبلر فيه، والبحث عن جزئياتله، والعكوف عىل حقائقه الكربى، فقد روي عن 
اإلمام عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه أنه قال: »ما من يشء إال وعلمه يف القرآن 

غري أن آراء الرجال تعجز عنه«.

             مجيع العلم يف القرآن لكن      تقارص عنه أفهام الرجال

قال سهل بن عبد اهلل التسرتي ريض اهلل عنه: »لو أعطي العبد لكل حرف من 
القرآن ألف فهم ملا بلغ هناية ما جعل اهلل تعاىل يف آية من كتاب اهلل تعاىل من الفهم 

��1 انظر تفسري اآلية من البحر املديد البن عجيبة 87/2.
��2 املعجم الكبري 9/ 146، والنهاية يف غريب احلديث البن األثري 1 / 229. والتثوير أصله 

من الثوران وهو احلركة واالنتشار.



12

ألنه كام اهلل تعاىل وصفته وكا أنه ليس هلل هناية فكذلك ال هناية لفهم كامه وإنا 
يفهمون عىل مقدار ما يفتح اهلل تعاىل لقلوب أوليائه من فهم كامه«��1. 

وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه، عن النبي � قال: »من قرأ حرفا من 
كتاب اهلل فله به حس�نة. واحلس�نة بعرش أمثاهلا ال أقول ألف الم ميم حرف ولكن 
ألف حرف والم حرف وميم حرف«��2. وهذا احلديث يشري يف بعض ما يشري إليه 

خصوصا إىل احلروف من أوائل السور مثاال ال حرصا.

هذه احلروف القليلة التي ال يدرك معناها أغلب الناس، هلم بتاوهتا حسنات 
مضاعفة رغم عدم فهم معناها. وهي يف الوقت نفسه تثري بالنفوس معاين وإشارات 

ال حرص هلا.

ولقد كان الناس عىل عهد النبي � يستمعون إىل القرآن، ويفهمونه بذوقهم 
العريب اخلالص، ويرجعون إىل الرسلول � يف توضيح ما يشكل عليهم فهمه، أو 

ما حيتاجون فيه إىل يشء من التفصيل والتوسع. 

ولقد كانت علوم القرآن تؤخذ وتروى عادة بالتلقني واملشافهة، حتى مضت 
سلنون عىل وفاة النبي �، وتوسعت الفتوحات اإلسامية، وبدرت بوادر تدعو 
إىل اخللوف علىل علوم القلرآن، والشلعور بعدم كفايلة التلقي عن طريلق التلقني 
واملشافهة، نظرًا إىل بعد العهد بالنبي � نسبيًا، واختاط العرب بشعوب أخرى، 
هللا لغاهتلا وطريقتهلا يف التكلم والتفكري، فبلدأت ألجل ذللك حركة يف صفوف 
املسللمني الواعني لضبط علوم القرآن ووضع الضانات الازمة لوقايته وصيانته 

من التحريف.

��1 انظر: الربهان للزركي 9/1.
��2 رواه الرتمذي، ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن 33/5، ح رقم ��2910.
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لًة أوهلا  ولقد اسلتنبط سللف األملة الصالح من كتلاب اهلل تعاىل علوملًا جلمَّ
عللوم القرآن با فيها من أسلباب النزول وعلوم القراءات، والتجويد، والناسلخ 
واملنسلوخ، وغريب القرآن، وخطوط القلرآن، وإعراب القرآن، وترتيب النزول، 
وقصلص القرآن، وأمثلال القلرآن، وإعجاز القلرآن، وأحكام القلرآن، وإحصاء 

سوره وآياته وحروفه. 

فظهرت حركة التدوين لعلوم القرآن، كل يديل بدلوه عىل قدر علمه وفهمه، 
وألفت يف موضوعاته املختلفة املؤلفات الكثرية مكّونة لنا تراثًا قرآنيًا عظيًا. ومع 
ذللك فإنله يمكن لنا أن نقلول: أن علوم القرآن من العللوم  التي ما نضجت بعد، 
فضا أن تكون  احرتقت��1، لذلك نجد من يقول أن التفسري ليس علا يف حد ذاته 
وأنه »ليس من قبيل العلوم التي يتكلف هلا احلد؛ ألنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة 

من مزاولة القواعد كغريه من العلوم التي أمكن أن تشبه العلوم العقلية…«��2.

ولكننلا وإن مل ندُعها بالقواعد فإهنا أشلبه ما تكلون بضوابط وأدوات تأهيلية 
للفهلم والتدبر لكتاب اهلل، وهي أشلبه ملا تكون بفوائد وثملرات ناجتة عن ذلك 
الفهم املنضبط، ولذلك سلوف جتد تلك املسلائل التي هلا عاقة بعلوم القرآن، مما 
تطلرق إليه العلاء الذيلن ألفوا يف علوم القرآن، قد وضعت هنا عىل شلكل فوائد 
وطرر متنوعة حتت املباحث املعروفة واملطروقة يف هذا الفن، فليس يل منها إال مجع 
شلتاهتا وتسلهيل عباراهتا لتكون أكثر إفادة للقارئ العادي مما يسّهل عليه فيا بعد 

��1 إشلارة إىل أن العللوم ثاثلة:  عللم نضج وما احلرتق وهو علم النحلو واألصول، وعلم 
ال نضلج وال احلرتق وهو علم البيان والتفسلري، وعللم نضج واحرتق وهلو علم الفقه 
واحلديلث.و املراد بنضلج العلم تقرر قواعلده وتفريع فروعه وتوضيح مسلائله، واملراد 

باحرتاقه بلوغه النهاية يف ذلك.
��2 التفسري واملفرسون للدكتور الذهبي 1 / 14.
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التعمق يف كتب علوم القرآن املطوالت كاإلتقان للسليوطي وكتب التفسلري وغري 
ذلك من الدراسات املعمقة يف هذا العلم.

م هذا الكتاب عىل سبعة فصول، حتت كل فصل ُنثَِرت فوائد متنوعة  ولقد ُقسِّ
ذات عاقة بموضوع ذلك الفصل، فكأن هذه الفوائد ما هي إال عوائد عن ضيافة 

سلاوية وإقراء من مائلدة القرآن، قال تعلاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ٹ ﴾ ]املائدة: 114[  وهي مرتبة عىل الوصف التايل:

الفصل األول: فوائد عامة يف التعريف بالقرآن الكريم وعلومه.

الفصل الثاين: الفوائد املتعلقة بنزول القرآن الكريم زمانا ومكانا.

الفصل الثالث: الفوائد املتعلقة بالسند من علوم القرآن الكريم.

الفصل الرابع: الفوائد املتعلقة باأللفاظ من علوم القرآن الكريم.   

الفصل اخلامس: الفوائد املتعلقة بعلم املعاين من علوم القرآن الكريم.

الفصل السادس: الفوائد املتعلقة بعلم أصول التفسري.

الفصل السابع: فوائد متعلقة بمباحث عامة من علوم القرآن الكريم.

راجيلًا ملن فضلله الكريم سلبحانه أن ينفلع هبا ويفتلح لنا يف كتابله ما نرتقى 
 بله يف معلراج القرب منله، إنه ويل ذلك والقلادر عليه، وآخر دعوانلا أن احلمد هلل 

رب العاملني.

* * *
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الفصل األول
فوائد عامة يف التعريف بالقرآن الكريم وعلومه

فائ�دة )1(: عللوم القرآن: مباحلث تتعلق بالقلرآن الكريم ملن ناحية نزوله 
وترتيبه ومجعه وكتابته وقراءته وتفسريه وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه 

عنه ونحو ذلك.

أو تقول: هو كل علم خيدم القرآن أو يستند إليه. 

 وينتظلم حتت ذلك: علم التفسلري، وعلم القراءات، وعلم الرسلم العثاين، 
وعللم إعجلاز القلرآن، وعلم أسلباب النزول، وعلم الناسلخ واملنسلوخ، وعلم 
إعلراب القرآن، وعللم غريب القرآن، وعلوم الدين واللغلة إىل غري ذلك. وتلك 
أشلتات من العلوم توسلع السليوطي فيهلا حتى اعتلرب منها علم اهليئة واهلندسلة 

والطب ونحوها.

 والضابلط يف ذللك أن تقلول: كل علم يتصل بالقلرآن من ناحيلة قرآنيته أو 
يتصل به من ناحية هدايته أو إعجازه فذلك من علوم القرآن.   

فائدة )2(: قال الزرقاين��1: »وال نعلم أن أحدا قبل املائة الرابعة للهجرة َألَّف 
أو حلاول أن يؤللف يف علوم القرآن باملعنى امللدّون؛ ألن الدواعي مل تكن موفورة 
لدهيلم نحلو هذا النوع ملن التأليف، وإن كنلا نعلم أهنا كانلت جمموعة يف صدور 

املربزين من العلاء عىل الرغم من أهنم مل يدونوها يف كتاب ومل يفردوها باسم.

فائ�دة )3(: أول ملا عرف من مؤلفات السلابقني املتعلقة بعلوم القرآن كانت 
يف القلرن السلادس حيلث أّلف فيله ابلن اجللوزي �ت 597هل� كتابلني أحدمها 

��1 مناهل العرفان 26/1.
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اسلمه »فنون األفنلان يف علوم القرآن«��1 والثاين اسلمه »املجتبلى يف علوم تتعلق 
بالقرآن«، ويف القرن السلابع ألف علم الدين السلخاوي �ت641هل� كتابًا سلاه 
»مجلال القراء«��2، وألف أبو شلامة �ت665هل� كتابا أسلاه »املرشلد الوجيز فيا 
يتعللق بالقرآن العزيلز«��3، ثم جاء القلرن الثامن فكتب فيه بلدر الدين الزركي 
�ت794هل� كتابا سلاه »الربهان يف علوم القرآن«، ثم جاء القرن التاسلع وألف 
فيله حممد بن سلليان الكافيجي��4 �ت879هلل� كتابا يقول السليوطي��5 عنه إنه 
مل يسلبق إليله. وكتلب جال الديلن البلقينلي��6 كتابله »مواقع العلوم ملن مواقع 
النجوم«��7 ويف هذا القرن التاسع أيضا ألف السيوطي كتابا ساه »التحبري يف علوم 
التفسلري«��8 ضمنه ما ذكره البلقيني من األنواع مع زيادة مثلها وأضاف إليه فوائد 
سلمحت قرحيتله بنقلها ثم وضلع كتابه الثاين »اإلتقلان يف علوم القلرآن«��9 وهو 

��1 »فنلون األفنلان يف عيون عللوم القرآن« البن اجللوزي مطبوع، حتقيق د. حسلن عرت، دار 
البشائر اإلسامية، بريوت �1408هل�.

��2 انظر كشف الظنون 593/1. والكتاب مطبوع، مكتبة الرتاث، مكة �1408هل�.
��3 مطبوع، دار صادر، بريوت 1975م.

��4 ولقب  بالكافيجي نسبة إىل كتاب »الكافية« البن احلاجب لكثرة إقرائه هبا. 
��5 اإلتقان 4/1. وتفسري الكافيجي هو: »التيسري يف قواعد علم التفسري« مطبوع.

��6 هلو عبلد الرمحلن بن عمر بلن رسلان، �ت�824 وهو أخ لعللم الديلن البلقيني صالح 
بن عمر بن رسلان �ت�876 شليخ السليوطي. انظر الضوء الامع 106/4 وطبقات 

املفرسين للداودي 214/1.
��7 انظر كشف الظنون 1890/2.

��8 الكتاب مطبوع، دار العلوم، الرياض، 1402هل.
��9 وهو أكثر الكتب املذكورة اسلتيعابا ألنواع علوم القرآن، وقد وضع اهلل له القبول كسلائر 
كتلب اإلملام السليوطي رمحله اهلل تعاىل،وبه هلّذب كتابله التحبلري، ودملج األبواب يف 

بعضها بعضًا.
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عملدة الباحثني والكاتبني يف هذا الفن، عىل أن بعض الباحثني يرى أن السليوطي 
إنا كان عالة عىل الزركي يف الربهان��1.

فائ�دة )4(: هنلاك من عد كتلاب »الربهان يف علوم القلرآن« لعيل بن إبراهيم 
ابن سلعيد املشلهور باحللويف �ت 430هل� أول كتلاب يف علوم القلرآن وهو يقع 
يف ثاثلني جملدا��2 إال أن الظاهر عليه أنه كتاب يف التفسلري وليس يف علوم القرآن 
باملعنلى االصطاحلي املعلروف��3. وإذا كانت العلربة يف مصطلح عللوم القرآن 
بلا ُكتلب ال بعنوان املكتلوب، فإن كتاب »فهلم القرآن« للحارث املحاسلبي �ت 
ن يف علوم القرآن؛ ألنَّ موضوعاته كلها يف علوم القرآن،  243هل� يعد أول ما ُدوِّ
وهلي � فضائلل القرآن، فضائل القراء، فقه القرآن، املحكم واملتشلابه، والنسلخ، 

ل واملوصول �.  التقديم والتأخري،اإلضار، احلروف الزوائد، املفصَّ

فائدة )�(: ياحظ عىل بعض الكتب التي ذكرت يف عنواهنا � علوم القرآن � 
أو أحد مرادفاهتا أهنا كتب تفسري؛ أي أهنا سارت عىل طريقة تفسري اآليات تفسرًيا 
حتليلًيلا، وهلي ال ختتلف يف طريقتها عن كتب التفسلري األخرى، ككتاب »اجلامع 
لعللم القرآن«، للرماين � ت 384 هلل�، وكتاب »اللباب يف علوم الكتاب«، البن 

عادل احلنبيل �ت 880هل�.

��1 غري أن البحث السلنني يقتيض أن القرآن وحي يوحى وأن كل متكلم فيه تكلم باسلتقال 
وإن أفاد ممن كان قبله وإال كان سلاه خمترصًا. والسليوطي وإن اسلتفاد من الزركي كا 
رصح هلو يف مقدملة اإلتقان إال أن له فضل حترير املسلائل وتنقيحها، وإضافة مباحث مل 

يذكرها الزركي.
��2 وهو خمطوط يوجد نحو نصفه أجزاًء متفرقة يف دار الكتب املرصية.

��3 ومثلله كتلاب »احلاوي يف علوم القلرآن« ملحمد بن خلف املرزبلان �ت309هل� ويقع يف 
سلبعة وعرشيلن جزءًا كلا قد ذكره ابن النديم يف الفهرسلت ص 214، وملن هذا النوع 

أيضا كتاب »عجائب علوم القرآن« أليب بكر حممد بن القاسم األنباري � ت 328هل�.
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التعريف بالقرآن الكريم وكيفية نزوله:

فائدة )�(: يطلق عىل القرآن �فرقان�، ويطلق الفرقان أيضًا عىل التوراة لقوله 

تعلاىل:﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴾]البقلرة:53[ وذلك 

ألن معناه املوضوعي هو الفارق بني احلق والباطل، ويف هذا املعنى تشلرتك سلائر 

الكتب املنزلة، والفرد الكامل فيها يف ذلك املعنى هو كتابنا العزيز.

   وإذا كانت الكتب السلاوية قد عاجللت قضايا جزئية، فإن القرآن قد غطى 

مجيع متطلبات احلياة البرشية من أحكام يقينية وأخاقية وأحكام شعائرية وأحكام 

اجتاعيلة، لكلن القرآن مجع بني اإلحكام والتفصيلل يف كل آياته قال تعاىل ﴿   گگ  

ڳ     ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ﴾]هود:1[.

فائ�دة )�(: كا يطلق القرآن عىل الزبور، فقد روى القايض عياض يف شلفائه 

علن أيب هريلرة ريض اهلل عنه علن النبي � قال: »خفف ع�ى داوود القرآن فكان 

يأمر بدوابه أن ترسج فيقرأ القرآن قبل أن ترسج« يعني الزبور��1. 

فائدة )�(: ذهب الشافعي إىل أن القرآن اسم لكتاب اهلل تعاىل غري مهموز أي 

غري مشتق من �قرأت� ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة واإلنجيل. »قال الواحدي 

قول الشافعي هو اسم لكتاب اهلل يعنى أنه اسم علم غري مشتق كا قاله مجاعة من 

األئمة وكان ابن كثري يقرأ بغري مهز وهى قراءة الشافعي أيضا��2«.

��1 رواه البخلاري يف صحيحله 1256/3، كتلاب األنبيلاء، بلاب قول اهلل تعلاىل وآتينا داود 
زبورا، ح ��3235.

��2 انظر الربهان للزركي 278-277/1.
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وذهلب آخرون إىل أن القرآن مشلتق من �قرنت الليء باليء� إذا ضممته 
إليله فسلمي بذلك لِقران السلور واآليلات واحللروف فيه،ومنه قيلل للجمع بني 
احللج والعمرة ِقلران، وإىل هذا املعنى ذهب األشلعري ومجاعة��1. ويرى الراغب 
األصفهلاين أن القلرآن يف األصلل مصدر نحلو �كفران، ورجحلان� وهو بمعنى 

القراءة��2.

فائدة )�(: سلمى اهلل تعلاىل القرآن العظيم كتابًا ومبينلا وكريا وكاما ونورا 
وهلدى ورمحلة وفرقانا وشلفاء وموعظة وذكلرا ومباركا وعليلا وحكمة وحكيا 
ومهيمنا وحبل اهلل ورصاطا مستقيا وقّيا وقوال وفصا ونبًأ عظيا وأحسن احلديث 
ومثاين ومتشلاهبا وتنزيا وروحا ووحيا وعربيا وبصائر وبيانا وعلا وحقا وهاديا 
وعجبلا وتذكلرة والعروة الوثقلى وصدقا وعدال وأملرا ومناديا وبلرشى وجميدا 
وزبورا وبشلريا ونذيرا وعزيزا وباغا وَقصصا وصحفلًا مكرمة مرفوعة مطهرة. 

وهذه أساء للقرآن الكريم وصفات له. وكلها مذكورة يف كام اهلل تعاىل.

فائدة )10(: القرآن والفرقان: اسان ملسمى واحد: وهو النظم الكريم، ومها 
أشهر أسائه، ويليها يف الشهرة: الكتاب، والذكر والتنزيل.

فائ�دة )11(: ويطللق عىل القلرآن � مصحف � وأول ملن أطلق عىل الكتاب 
املتضملن أللفاظ القرآن مصحفًا هو الصحايب عبداهلل بن مسلعود  ريض اهلل عنه، 
 وهلي كلمة حبشلية األصلل اختارهلا ابن مسلعود حينا مجلع أبو بكلر  الصديق  
ريض اهلل عنه القرآن. ومع أن لفظ املصحف عام لكل كتاب فقد صار  علًا بالغلبة 

عىل الكتاب املحتوي عىل القرآن.

��1 املصدر السابق.
��2 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص 414.
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 فائ�دة )12(: األصلل يف اإلقلراء الضيافلة، فقلد ضيف اهلل مجيع عبلاده بأن 
كان كل ملن لله عللم فإن القلرآن آيات بينات يف صدره. فموسلى جلاء باأللواح 
وإبراهيلم بالصحف، وعيسلى باإلنجيل، وأما القرآن فقد نلزل روحا من أمر اهلل 

جلميع من يستفيد العلم من خلق اهلل ﴿گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ﴾ ]العنكبوت:49[، ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   

ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڤ﴾]الشورى:52[.

فائدة )13(: الكتب السلاوية السلابقة كانت تنزل دفعة واحدة��1. ومن هنا 
كان تعجب املرشكني من عدم نزول القرآن الكريم مرة واحدة، وهو ما حكاه اهلل 

ىئ   ېئېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   ﴿وئ   بقولله:  تعلاىل 
ىئ  ىئ  یی  ی  ی﴾ ]الفرقان: 32[.

فائ�دة )14(: القلرآن والقلراءات حقيقتلان متغايرتان، فالقلرآن هو الوحي 
املنزل عىل حممد � للبيان واإلعجاز، والقراءات اختاف ألفاظ الوحي املذكور 

يف احلروف وكيفيتها من ختفيف وتشديد وغريمها��2. 

فائ�دة )�1(: قال الشليخ سلعيد النلوريس: القلرآن هو الرتمجلة األزلية هلذه 
الكائنلات والرتمجان األبدي أللسلنتها التاليات لآليلات التكوينية، ومفرّس كتاب 
العامل.. وكذا هو كشلاٌف ملخفيات كنوز األسلاء املسلترتة يف صحائف السموات 
واألرض، وكذا هو مفتاح حلقائق الشلؤون امللُْضَمرة يف سلطور احلادثات، وكذا 

��1 كتاب املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، أليب شامة املقديس ص13.
��2 اإلتقان للسيوطي 222/1.
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هو لسلان الغيب يف عامل الشلهادة، وكذا هو خزينة املخاطبات األزلية السلبحانية 
وااللتفاتات األبدية الرمحانية، وكذا هو أساٌس وهندسٌة وشمٌس هلذا العامل املعنوي 
اإلسامي، وكذا هو خريطة للعامل األخروي، وكذا هو قوٌل شارٌح وتفسري واضٌح 
وبرهان قاطٌع وترمجان ساطٌع لذات اهلل وصفاته وأسائه وشؤونه، وكذا هو مربٍّ 
للعامل اإلنسلاين، وكاملاء وكالضياء لإلنسلانية الكربى التي هي اإلسلامية، وكذا 
هلو احلكمة احلقيقية لنوع البرش، وهو املرشلد املهدي إىل ملا ُخِلَق البرُش له، وكذا 
هو لإلنسلان: كا أنله كتاب رشيعة كذلك هو كتاب حكملة، وكا أنه كتاب دعاء 
وعبوديلة كذلك هو كتلاب أمر ودعوة، وكا أنه كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكر، 
وكا أنه كتاب واحد، لكن فيه كتب كثرية يف مقابلة مجيع حاجات اإلنسان املعنوية، 
كذلك هو كمنزل مقدٍس مشلحون بالكتب والرسلائل. حتى إنه أبرز ملرشب كل 
واحلٍد من أهل املشلارب املختلفة، وملسللِك كل واحٍد من أهل املسلالك املتباينة 
من األولياء والصديقني ومن العرفاء واملحققني رسلالًة الئقًة ملذاق ذلك املرشب 

وتنويره، وملساق ذلك املسلك وتصويره حتى كأنه جمموعة الرسائل��1.

فائ�دة )�1(: ذكلر ابلن القيلم يف كتلاب الفلوائد��2 مخسلة أنواع من هلجلر 
القلرآن الكلريم:

أحدهلا: هجلر سلاعه واإليان بله واإلصغاء إليله. والثاين: هجلر العمل به 
والوقوف عند حاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. والثالث:هجر حتكيمه والتحاكم 
إليله يف أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه ال يفيد اليقني وأن أدلته لفظية ال حتصل 

العلم. والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد املتكلم به منه. 

��1 كتاب إشارات اإلعجاز ص 28.
��2 الفوائد البن القيم ص 82.
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واخلامس: هجر االستشلفاء والتداوي به يف مجيع أمراض القلوب وأدوائها، 
فيطللب شلفاء دائه من غلريه وهيجر التداوي بله،وكل هذا داخلل يف قوله تعاىل: 
﴿ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ﴾ ]الفرقلان3[ وإن كان 

بعض اهلجر أهون من بعض. 

فائ�دة )�1(: قال تعلاىل: ﴿ۈئ   ېئ      ېئ    ېئ  ىئ  ﴾ ]القلم:37[ والدرس هو 
كثرة القراءة��1، ودرس الصعب حتى راضه، ودرست الكتاب بكثرة القراءة حتى 
خف حفظه، قال تعاىل: ﴿  ڎ  ڎ﴾ ]األنعام:105[ أي بالغت يف قراءتك 
عليهم. يقال درست الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه من قوهلم: 
درسلت الثوب أدرسه درسلًا فهو مدروس ودريس أي أخلقته، ومنه قيل للثوب 

اخللق: دريس؛ ألنه قد الن��2.

فائ�دة )�1(: قلال ابن الصلاح يف فتاويه: قلراءة القرآن كراملة أكرم اهلل هبا 
 البلرش، فقلد ورد أن املائكلة مل يعطلوا ذللك، وأهنلا حريصة لذلك عىل اسلتاعه 

من األنس��3.

فائدة )�1(: يأيت االسلتفهام بغرض اإلثبات مثلل ﴿    ۀ   ہ  ہ  ہ﴾ 
]اللرشح:1[ أو التنبيله مثلل ﴿   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   ﴾ ]الفيلل:1[ 

أو النفلي مثلل ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾ ]اإلنسلان:1[ أو للتعجيلب 
ٹ   ٹ   و﴿    ]الغاشلية:1[  ٹ﴾  ٹ   ٿ   ٿ     ﴿ مثلل  والتشلويق 

ٹ  ٹ﴾ ]املاعون:1[.

��1 انظر تفسري القرطبي 59/7.
��2 وانظلر تفسلري روح املعلاين لألللويس 469/5. ولعل كلمة ثلوب باللغلة اإلنجليزية قد 

. drees أخذت من هذا املعنى دريس
��3 اإلتقان  للسيوطي 291/1.
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فائ�دة )20(: لفظ اجلالة »اهلل« جل وعلا، ورد يف القرآن الكريم »2707« 
ملرات، »980« يف حاللة الرفلع و»592« يف حاللة النصلب و»1135« يف حاللة 
 اجللر. وكلمة »وليتلّطف« تتوسلط كللات القلرآن الكريم، وحرف »التلاء« فيها 

يتوسط حروفه. 

فائدة )21(: لكل سورة يف القرآن الكريم اسم خاص هبا، ولبعض السور أكثر 
من اسم حتى إن سورة »احلمد« املباركة هلا أكثر من عرشين اسًا منها: الفاحتة- أم 

الكتاب - السبع املثاين - الكنز - الوافية - الكافية - الشافية وغري ذلك. 

فائدة )22(: قال السليوطي��1 »قال ابن التلني: الرقى باملعوذات وغريها من 
أسلاء اهلل تعلاىل هو الطب الروحاين إذا كان عىل لسلان األبلرار من اخللق حصل 
الشلفاء بلإذن اهلل تعاىل، فلا علز هذا النوع فلزع الناس إىل الطلب اجلثاين. قلت: 

ويشري إىل هذا قوله �: »لو أن رجاًل موقنًا قرأ هبا عى جبل لزال«��2.

فائدة )23(: قال النووي يف رشح املهذب: »لو كتب القرآن يف إناء ثم غسلل 
وسلقاه املريض فقال احلسلن البرصي وجماهد وأبو قابة واألوزاعي: ال بأس به، 
وكرهله النخعلي. قلال: ومقتىض مذهبنا أنله ال بأس به، فقد قال القايض حسلني 

والبغوي وغريمها: لو كتب قرآنًا عىل حلوى وطعام فا بأس بأكله«.

قال الزركي: »وممن رصح باجلواز يف مسألة اإلناء العاد النبهي مع ترصحيه 
بأنه ال جيوز ابتاع ورقة فيها آية لكن أفتى ابن عبد السام باملنع من الرشاب أيضًا 

ألنه ياقيه نجاسة الباطن، وفيه نظر«��3.

��1 اإلتقان 143/4.
��2 أخرجه أبو يعىل املوصيل يف مسنده ح ��4915.

��3 اإلتقان للسيوطي 144/4.
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فائدة )24(: قال ابن قدامة املقديس: »ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من 
أربعني يوما«، وقال أمحد: أكثر ما سلمعت أن خيتم القرآن يف أربعني.وألن تأخريه 
أكثلر ملن ذلك يفيض إىل نسليان القرآن والتهلاون به، فكان ما ذكرنلا أوىل، وهذا 
إذا مل يكلن له عذر، فأما مع العذر فواسلع له«��1.قلال القرطبي: »واألربعون مدة 

الضعفاء وأويل األشغال«��2.

فائ�دة )�2(: كان خيتلم بعض السللف يف كل يلوم وليلة ختملة، ومنهم من 
كان خيتلم يف كل يلوم وليللة ختمتني، ومنهم ملن كان خيتم ثاثلا، وختم بعضهم 
ثلاين ختات أربعا بالليل وأربعا بالنهار.فملن الذين كانوا خيتمون ختمة يف الليل 
واليلوم: عثلان بن عفلان ريض اهلل عنله ومتيم الداري وسلعيد بن جبلري وجماهد 
والشلافعي وآخرون.قال الشليخ الصالح أبو عبد الرمحن السللمي ريض اهلل عنه: 
سلمعت الشيخ أبا عثان املغريب يقول:كان ابن الكاتب ريض اهلل عنه خيتم بالنهار 
أربع ختات وبالليل أربع ختات.وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة��3. بل منهم 

من كان خيتم القرآن يف ركعة أو بني املغرب والعشاء.

فائ�دة )�2(: قلال اإلمام النووي يف رشح صحيح مسللم��4 بعد ذكره اإلمام 
التابعي اجلليل أبا بكر ابن عياش رمحه اهلل وأنه كان خيتم منذ ثاثني سنة يف كل يوم 
ملرة، وأنله ختم نحوا من أربعة وعرشين ألف ختمة يف حياته: »وال ينبغي ملطالعه 
أن ينكلر هذه األحرف يف أحوال هؤالء الذين تسلتنزل الرمحة بذكرهم مسلتطيا 

��1 املغني البن قدامة 839/1.
��2 التذكار يف أفضل األذكار للقرطبي، ص 84.

��3 انظر التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ص 59.
.25/1  �4�
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هللا، فذلك من عامة عدم فاحله إن دام عليه، واهلل يوفقنا لطاعته بفضله ومنه«.

وذكر اإلمام التاج السلبكي يف كتابه طبقات الشافعية الكربى أن كرامات األولياء 

تربلو عىل املائة نوع، وذكر ملن مجلة أنواع الكرامات: طلي الزمان ونرشه، وذلك 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء، واهلل ذو الفضل العظيم.

              وإذا مل تلر اهللال فسلم        ألنلاس رأوه باألبصلار

فائ�دة )�2(: قلال العاملة أبلو احلسلنات اللكنلوي��1: »فإن قللت: بعض 

املجاهلدات مما ال يعقلل وقوعها، كثاين ختات يف يوم وليللة، وكأداء ألف ركعة 

يف ليلة ونحو ذلك. قلت: وقوع مثل هذا وإن استبعد من العوام، لكنه ال يستبعد 

ذللك ملن أهلل اهلل تعلاىل، فإهنم أعطوا ملن رهبم قلوة ملكية وصلوا هبلا إىل هذه 

الصفات، ال ينكره إال من ينكر صور الكرامات وخوارق العادات«.

فائ�دة )�2(: قلال �: »خفف عى داود القرآن��2 ف�كان يأمر بدوابه فترسج 

فيق�رأ الق�رآن من قب�ل أن ترسج دواب�ه«��3. قال احلافظ ابن حجلر: »ويف احلديث 

أن الربكلة قلد تقلع يف الزمن اليسلري حتى يقع فيله العمل الكثلري«��4. وقال البدر 

العيني: »وفيه الداللة عىل أن اهلل تعاىل يطوي الزمان ملن يشاء من عباده كا يطوي 

املكان،وهذا ال سبيل إىل إدراكه إال بالفيض الرباين«.

��1 يف كتابه �إقامة احلجة عىل أن اإلكثار يف التعبد ليس ببدعة� ص: 103-102.
��2 يعني الزبور.

��3 رواه البخلاري يف صحيحله 1256/3، كتلاب األنبيلاء، بلاب قول اهلل تعلاىل وآتينا داود 
زبورا، ح:3235.

��4 فتح الباري 455/6
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ال�وح��ي:

فائ�دة )�2(: املعنى اللغلوي للوحي هو احلديث اخلفلي، واألمر، واإلهلام، 
واإليلاء، واإلشلارة، والنلداء، والنجلوى، وكتابلة رسلالة وإرسلاهلا.و اإلعام 
 يف خفلاء برسعلة، تقلول: أوحيت إىل فلان إذا كلمته خفاء.ومنله الَوَحى ومعناه 

العجلة والرسعة��1. 

ورشع�ًا: هلو كام اهلل املنزل علىل نبي من أنبيائله بطريقة خفيلة رسيعة، غري 
معتادة للبرش��2.

فهو ما يلقيه اهلل إىل أنبيائه؛ إي إباغ اهلل سلبحانه وتعاىل رسلائله التي يريدها 
إىل أنبيائله مبلارشة أو عن طريق جربيل عليه السلام. والقرآن والكتب املقدسلة 

األخرى، هي من نتاج هذا الوحي.

فالوحلي: هلو نقل ما يف عامل الربوبية إىل نبي أو رسلول علن طريق املائكة، 
ليبلغه إىل الناس، مع ماحظة أن علم اهلل ثابت يف اللوح املحفوظ، وينزل الوحي 

طبقا ملا هو مدون فيه.

فائ�دة )30(: والوحلي أمر هلام وجوهلري يف النبوات واألديلان، فهو مثل 
 املعجلزة قطلب الرحلى، وبدوهنلا ال تكلون نبلوة أو رسلالة.وهلذا جلاءت مادة 
»و ح ي« يف القرآن الكريم وحده ثانيا وسلبعني مرة��3 وفيه داللة عىل أن للوحي 

حقيقة، وأنه أمر رضوري للديانات الساوية.

��1 انظر: لسان العرب، البن منظور، 4788/6.و القاموس املحيط  ص 1729، ومفردات 
ألفاظ القرآن  ص858  واملعجم الوسيط 1060/2،  مادة � وحي �.

��2 انظر مناهل العرفان 56/1.
��3 جاءت املادة بلفظ املصدر: 6 مرات وبلفظ املايض: 44 مرة، وبلفظ املضارع: 28 مرة.
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واإليان بالوحي حق وواجب عىل كل مسلم ومسلمة، الرتباط ذلك اإليان 
بجميع ما أنزل اهلل من كتاب، وما آتى بعض رسلله من صحف. وكل ذلك وحي 

ملن اهلل تعلاىل: ﴿  گ  گ  گ  ڳ  *  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  *  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ﴾ ]الشعراء:194-192[.

وإن نلزول الوحي عىل هيئة كتب وصحف سلاوية، هلو يشء رضوري حلياة 
البلرش، كلي تبقلى لألنبياء والرسلل آثارهم، والسليا ذللك األثر الباقلي إىل يوم 
 القياملة، واللذي كان من أعظم نعم اهلل تعاىل عىل خلقله، أال وهو القرآن الكريم. 

﴿      ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  

ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]النساء:163[.
فائدة )31(: ملك الوحي هو جربيل عليه الصاة والسلام.وقد جاء اسلمه 

نصلا يف قولله تعلاىل: ﴿ژ   ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾ ]البقلرة:97[. ويفهلم ملن اآليلة الكريملة وجوب حمبة 

جربيلل عليه السلام وتعظيلم دوره عىل البرشيلة إىل يوم القيامة.كا سلاه القرآن 
»اللروح األملني« يف قولله تعلاىل: ﴿گ  گ  گ  ڳ  *  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ﴾ 

]الشعراء:193-192[.

كا سلاه »روح القدس« يف قوله تعاىل: ﴿ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ  ﴾ ]النحل:102[.

ويسلمى »الناموس« كا جاء عىل لسان ورقة بن نوفل لرسول اهلل � يف أول 
عهده بالوحي: لقد جاءك الناموس الذي نزل اهلل عىل موسى.
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 فائدة )32(: وقد جاءت كلمة الوحي يف القرآن عىل معان عدة منها استعال 

هلذه اللفظة يف قوله تعلاىل: ﴿   پ  پ  پ      پ  ڀ   ﴾ ]فصللت:12[، فاملراد أنه 

سبحانه للّملا أودع يف كل ساء السنن والنظم الكونية التي تسري عليها، عىل وجه 

ال يقلف عليله إال املتدبلر يف عامل اخللقة، فإن ذلك أشلبه اإللقلاء واإلعام بخفاء 

بنحو ال يقف عليه إالّ امللقى إليه، وهو الوحي، فكان ذلك كافيًا يف اسلتعارة لفظ 

�الوحي� إىل مثل هذا التقدير والتكوين للسنن.

 وأيضلا يأيت لفظ �الوحي� يف ملورد اإلدراك بالغريزة كقوله تعاىل:﴿ڎ  

ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ﴾ ]النحلل:68[ فلا يقلوم بله النحلل من اختاذ 
البيوت هبذه األشلكال اهلندسلية املتقنلة والعجيبة الصنع إنا هلو نتاج غريزة إهلية 

مودعلة يف مكاملن خلقتله وصميم وجلوده، وحيث إن هلذا اإليلداع للغرائز يف 

مكامن اخللقة أشبه باإللقاء اخلفي، وتلقي النحل له با شعور وإدراك، أطلق عليه 

سبحانه الوحي. وأيضا يأيت الوحي بمعنى اإلهلام واإللقاء يف القلب كقوله تعاىل: 

﴿ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ﴾ ]القصلص:7[، وحيلث إن تفهيم أّم موسلى 

مصري ولدها كان بإهلام وإعام خفي، عرب عنه بالوحي، ومثله قوله تعاىل: ﴿ہ  

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ..﴾ ]املائلدة:111[، وقوله تعاىل: 
﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ..﴾ ]األنفال:12[.

وأيضلًا يأيت الوحي بمعنى اإلشلارة كلا يف قوله تعلاىل: ﴿ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ﴾ ]مريم:11[، واملعنى أشار إليهم من 

دون أن يتكلم، فأشبه فعله إلقاء الكام بخفاء، كون اإلشارة أمرًا مبهًا. 
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وأيضلًا يأيت الوحي ويراد به اإللقاءات الشليطانية، كلا يف قوله تعاىل: ﴿ژ  

تعلاىل:  وقولله  ]األنعلام:121[،  ک﴾  ک   ک         ڑ   ڑ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ  

ڄ    ڃ  ڃ﴾ ]األنعلام:112[، وأيضلًا يلأيت الوحي فرياد بله كام اهلل تعاىل 
املنزل عىل نبي من أنبيائه كا يف قوله تعاىل: ﴿ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   

ڀ  ڀ    ٺ  ﴾ ]الشورى:3[، وقد غلب استعال الوحي يف املعنى األخري.   

فائدة )33(: ويف آية واحدة أشار القرآن الكريم إىل مقامات الوحي، يف قوله 

عز وجل: ﴿ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  

مب  ىب   يب  جتحت  خت     مت  ىت  ﴾ ]الشورى:51[.

 »وحيًا« أي إلقاء املعنى يف القلب. ومعناه أن اهلل تبارك وتعاىل يقذف يف روع 

النبي عليه السام شيئا ال يارى فيه أنه من اهلل عز وجل،كا جاء عن ابن مسعود، 

علن رسلول اهلل � أنله قال: »إن روح الق�دس نفث يف روعي أن َنْفس�ًا لن متوت 

حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب«��1.

و»من وراء حجاب«  أي بالتكليم، كا كّلم اهلل موسى عليه الصاة والسام 

كا يف قوله تعاىل:﴿     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ﴾ ]القصص: 130[.

��1 أخرجه احلاكم يف املستدرك 352/4 وابن ماجه من حديث جابر 725/2، وأبو نعيم يف 
احللية 156/3.
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فائدة )34(: الوحي رس بني اهلل وبني نبيه، وال يمكن لإلنسان أن يفهم ماهيته. 
وعندما يأيت الوحي إىل نبي فإنه يرجتف ويتغري لونه ويعرق جبينه ويضيق نفسه��1 

قال تعاىل: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ﴾ ]املزمل:5[ قال ابن عباس: شديدا��2. 

وكان � حيفظ ما يوحى إليه يف ذاكرته ﴿    ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  *  ی  
جئ  حئ   مئ   *   يئ  جب  حب  خب      *   ىب  يب    جت  حت   ﴾ ]القياملة: 16-

19[ ثم يميل � ما حفظه عىل ُكّتاب الوحي.

فائ�دة )�3(: اإلهللام هلو أن يلهم اهلل سلبحانه ما فيه اخلري يف قلب اإلنسلان 
مبارشة أو عن طريق امللك، فيشلعر اإلنسلان يف قلبه حلب اخلري، وينرشح صدره 
للكل خلري، وهذه املعلوملات اخلاصة تلأيت إىل القلب عن طريلق الفيض اإلهلي. 
ومصدر اإلهلام هو اهلل تعاىل أو امللك، فيتلقى أولياء اهلل اإلهلام من مصدر الوحي 
الذي يأيت به امللك إىل األنبياء. واإلهلام يصدر بصورة مفاجئة يف �قلب� اإلنسلان 
فا يكتسلب باستعال طرق املعرفة ومصادر املعلومات املعروفة. يقول اهلل تعاىل: 

﴿ڤ  ڤ  ڦ  ﴾ ]الشمس: 8[.

  فائدة )�3(: واإلهلام احلاصل إىل أم موسى - عليه السام - هو إهلام مبارش 
من اهلل إىل قلبها وهذا ما عليه مجهور املفرسين. وقد عّلم الرسول � أحد أصحابه 
أن يقول: »اللهم أهلمني رشدي«��3. وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي �  قال: 

 »ثم إنه قد كان فيام مىض قبلكم من األمم حمدثون، وإنه إن كان يف أمتي  هذه منهم فإنه 

��1 الظاهلر أن التعب والشلدة بنزول الوحي، إنا هي عىل اجلسلم، وأملا الروح فهي يف نعيم 
ولذة بمبارشة الوحي وساع اخلطاب، فليس عليها مشقة وال كرب.

��2 انظر التفسري الكبري للرازي: 174/30.
��3 سنن الرتمذي  5 / 519.
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عمر بن اخلطاب«��1 وبالرغم من إمكانية إهلام بعض املعلومات إىل قلب اإلنسان 
إال أهنا ال تشكل مصدرًا قطعيًا ذا صاحية بشكل عام وال تعترب أدلة رشعية يمكن 
اسلتعاهلا يف املواضيع التلي جاءت فيها، أو العمل هبلا؛ ألن املواضيع اإلهلامية ال 

يمكن التحكم هبا فهي ذاتية وذهنية.

فائ�دة )�3(: خيتللف الوحي عن اإلهلام، فاإلهلام قد يكلون نابعًا عن الذات 
وقلد خيطئ اإلنسلان فيه أو يصيلب وال يعرف مصدره. بخلاف الوحي فإنه أمر 
خارجي تتلقلاه النفس البرشية وتعرف جيدا مصدره فا يلتبس األمر عليها وهو 

خاص باألنبياء.

فائدة )�3(: تأيت كلمة �ناموس� بمعنى الوحي الذي ينزل عىل الرسل، وهو 
�جربيلل� كا يف حديث ورقة بن نوفل خلدجية ريض اهلل عنها عندما أخربته بحال 

الرسول � بعد عودته من غار حراء: »إنه الناموس الذي كان يأيت موسى«.

و»الناموس« من مادة �ن م س� تعني الصوت اخلفي أو املنخفض جدا، ففي 
القاموس املحيط يقول الفريوزآبادي بأن: �ناَمَسُه� تعني ساّره.

كيفي�ة ن�زول الق�رآن:

فائدة )�3(: القرآن الكريم أنزل عىل ثاث مراحل هي:

* التنزيلل األول إىل الللوح املحفلوظ، ودليله قلوله سلبحانه: ﴿وئ  وئ     ۇئ  
ۇئ  *  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ﴾ ] الربوج:21-22[، وكان مجلة ال مفرقا.

* التنزيل الثاين إىل بيت العزة يف الساء الدنيا، والدليل عليه قوله سبحانه يف 
 سلورة الدخان:﴿پ  پ  پ  پ        ڀ﴾ ]الدخان:44 [، ويف سلورة القدر: 

��1 صحيح البخاري  3/ 1279.
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﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ ]القلدر: 1[، ويف سلورة البقلرة: ﴿ڳ   ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ﴾ ] البقلرة: 185[. دللت هلذه اآليات الثاث علىل أن القرآن 
أنزل يف ليلة واحدة توصف بأهنا مباركة أخذًا من آية الدخان، وتسمى ليلة القدر 

أخذًا من آية سورة القدر، وهي من ليايل شهر رمضان أخذًا من آية البقرة ��1.

أخرج احلاكم��2 بسلنده عن سلعيد بلن جبري عن ابن عباس أنله قال: »فصل 
القرآن من الذكر فوضع يف بيت العزة من السلاء الدنيا فجعل جربيل ينزل به عىل 

النبي �«.

التنزيلل الثاللث للقرآن الذي منه شلعَّ النور علىل العامل ووصللت هداية اهلل 
 إىل اخلللق، وكان هلذا النلزول بوسلاطة أملني الوحلي جربيل هيبط بله عىل قلب 
النبلي �.  ودليلله قول اهلل تعاىل يف سلورة الشلعراء خماطبًا رسلوَله عليه الصاة 
والسلام: ﴿ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  *  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  *  ڻ  ۀ     ۀ﴾ 

]الشعراء: 195-193[.

فائدة )40(: مسليلمة الكذاب، هو أحد الكذابني اللذين ادعيا النبوة يف زمن 
النبلي �، أحدمهلا: كذاب صنعاء األسلود بن كعلب العنلي��3 وكان يزعم أن 
ملكلني يكلانه، اسلم أحدمها شلهيق واآلخر رشيق، وقد أشلار اهلل تبارك وتعاىل 

��1 انظر جامع البيان للطربي، تفسري سورة القدر258/15.
��2 يف املستدرك عىل الصحيحني 493/9 وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. 

��3 األسلود العنلي كان كاهنلًا تنبأ باليمن واسلتوىل عىل باده فأخرج منهلا عال النبي �، 
فكتب عليه الصاة والسلام إىل معاذ بن جبل وإىل سادات اليمن، فأهلكه اهلل تعاىل عىل 
يلدي فلريوز الديلمي فقتله، وأخرب الرسلول �  بقتله، وسلمى قاتله ليللة قتل. ومات 
رسلول اهلل �  ملن الغلد، وأتى خلرب قتله يف آخر ربيلع األول.انظر بعلض أخباره من: 

اإلصابة البن حجر 331/1، والوايف بالوفيات للصفدي 192/7.
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إليهلا بقولله: ﴿ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ﴾ ]األنعام:93[.

   والثلاين: هو مسليلمة الكذاب واسلمه هلارون بن حبيلب��1  احلنفي وكان 
قلد اختلذ من خيربه با ينزل عىل النبي �  يف القرآن وغريه، فلا اشلتهر القرآن بني 
النلاس وعللم أنه ال يمكنه ادعاؤه صار خيرتع قرآنا من تلقاء نفسله، ويأيت بفجور 
وختليلط وتبديلل كقوله: �والزارعلات زرعا، واحلاصدات حصلدا، والطاحنات 
طحنلا، واخلابلزات خبلزا، والثلاردات ثلردا، يا ضفلدع بنت ضفدعلني، إىل كم 
تنقنقني، ال املاء تكدرين، وال الرشاب متنعني، أعاك يف املاء وأسلفلك يف الطني� 
وسلمع أيضا سلورة الفيل فقال: �الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل 
وخرطلوم طويل� إىل غري ذلك من ترهاته، وأراد إظهار كرامات تشلبه معجزات 
النبي، فقد ذكر ابن كثري  يف البداية أنه بصق يف بئر فغاض ماؤها، ويف أخرى فصار 
ماؤها أجاجًا، وسلقى بوضوئه نخا فيبسلت، وأتى بولدان يربك عليهم فمسلح 
عىل رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لثغ لسانه، ودعا لرجل أصابه وجع 
يف عينيه فمسلحها فعمي. و تزوج من سجاح، مدعية النبوة أيضا. قتل يف حديقة 
امللوت بمعركلة اليامة��2 أيام خافة أيب بكر، وقيل إن عمره حينئذ كان يناهز مائة 
ومخسني سنة، وقيل: إن الذي قتله وحي بن حرب قاتل محزة بن عبد املطلب يوم 

معركة أحد��3. 

��1 وقيل مسليلمة بن ثامة بن كبري الوائيل، من بني حنيفة، ولد ونشلأ باليامة يف القرية املساة 
اليلوم باجلبليلة من نجد. ادعى النبوة وأنه شلارك النبي �  يف األمر، وذلك أواخر سلنة 

10 هل، قبيل وفاة النبي �. 
��2 بقيادة خالد بن الوليد سنة 12 هجرية.

��3 انظر بعض أخباره من: سلرية ابن هشلام 74/3، والروض األنف 340/2، والطبقات 
الكربى البن سعد 273/1، وتاريخ الرسل وامللوك للطربي 154/2.
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مجع القرآن وكتابته:

فائدة )41(: يطلق اجلمع عىل معنيني: 

املعنى األول: مجعه بمعنى احلفظ يف الصدور، وهذا املعنى ورد يف قوله تعاىل: 
﴿ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  *  ی  جئ  حئ   مئ  ﴾ ] القيامة: 17-16[.

املعنى الثاين: مجع القرآن بمعنى كتابته يف السلطور، أي الصحائف التي تضم 
السور واآليات مجيعها.

فائ�دة )42(: قال اخلطايب: إنلا مل جيمع � القرآن يف املصحف ملا كان يرتقبه 
من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تاوته، فلا انقىض نزوله بوفاته أهلم اهلل اخللفاء 
الراشلدين ذللك وفاء بوعده الصلادق بضان حفظه عىل هذه األملة، فكان ابتداء 
ذلك عىل يد الصديق بمشلورة عمر. وأما ما أخرجه مسللم من حديث أيب سلعيد 
قال: قال رسول اهلل�: »ال تكتبوا عني شيئًا غري القرآن...«، فا ينايف ذلك، ألن 
اللكام يف كتابة خمصوصة عىل صفة خمصوصة، وقد كان القرآن كتب كله يف عهد 

رسول اهلل � لكن غري جمموع يف موضع واحد وال مرتب السور��1.

فائ�دة )43(: لقلد اعتنلى النبلي � بكتابلة القرآن عنايلة بالغة جلدًا، فكان 
 كللا نزل عليله يشء منه دعا الُكّتاب - منهم: عيل بلن أيب طالب، وأيب بن كعب، 
وزيلد بن ثابت، - فأماه عليهلم، فكتبوه عىل ما جيدونه من أدوات الكتابة حينئذ 
مثلل: الرقلاع، اللخلاف��2، واألكتاف، والعسلب��3. وقد حلرص النبي � جهد 

��1 اإلتقان للسيوطي 164/1، وحتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي 226/7.
��2 هي احلجارة الرقاق. وقال اخلطايب: صفائح احلجارة الرقاق.

��3 مجع عسيب وهو جريد النخل، كانوا يكشطون اخلوص ويكتبون يف الطرف العريض.
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هؤالء الكتاب يف كتابة القرآن فمنع من كتابة غريه إال يف ظروف خاصة أو لبعض 

أناس خمصوصني��1. 

فائ�دة )44(: كانت حظوظ الصحابة، من حفظ القرآن متفاوتة، فكان منهم 

ملن حيفظ القدر اليسلري، ومنهلم من حيفظ القدر الكثري، ومنهلم من حيفظ القرآن 

كلله. وهم مجلع كثريون مات منهلم يف موقعة الياملة يف خافة أبى بكر سلبعون 

اء«. حافًظا للقرآن��2، وكانوا يسمون حفظة القرآن بل »الُقرَّ

وقد ساعد عىل سهولة حفظه أمران:

لًا� أي مفرًقلا��3 علىل مدى ثاث وعرشين سلنة؛ ألنه مل  األول: نزولله �ُمنَجَّ

ينزل دفعة واحدة كا كان الشأن يف الوحي إىل الرسل السابقني.

��1 وأملا مللاذا مل يكتلب النبي � بيده؟ فقيل لئا يظن أنه صنف القلرآن قال اهلل تعاىل: ﴿   ژ  
ڑ  ڑک  ک  ک  ک ﴾ ]سلورة العنكبلوت: 48[، وقيلل ألنه � بعث 
لتبييض السلواد ال لتسويد البياض..، واملسألة خمتلف فيها، فقد ذهب أبو الوليد الباجي 
ملن عللاء املالكيلة إىل أن النبي � كتلب بعد بعثته، وقلد بنى ادعاءه هلذا عىل أحاديث 

أكثرها وارد من طريق اآلحاد، وأّول اآلية الكريمة: ﴿   ڌ  ڌ      ڎ    ڎ    ڈ  ڈ         ژ              
ژ  ڑ  ڑ  ﴾ بأن النفي ال يتناول ما بعد النبوة، وبأن النبي عليه الصاة والسام 
مل يتل قبل النبوة كتابا وال خطه بيمينه، ال بعد النبوة، فالنفي ال ينسلحب عىل املسلتقبل. 
 وقلد أللف الباجلي يف هذه املسلألة كتابا أسلاه »حتقيق املذهلب من أن النبلي � كتب« 

وهو مطبوع.
��2 وقيل سبعائة وقيل أكثر. فتح الباري 193/14.

ين،  ��3 تنجلم القرآن هو تفريقه حسلب الوقائع واألحداث.والتنجيم مأخلوذ من تنجيم الدَّ
وهلو تفريلق سلداده. وأصلله أن العلرب كانت جتعلل مطالع منلازل القمر ومسلاقطها 
مواقيلت حللول ديوهنا وغريها، فتقلول: إذا طلع النجم الفاين حل عليلك مايل. انظر: 

لسان العرب 12/ 570 مادة: � نجم �.
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الثلاين: خصائص النظم القرآين يف صفاء مفرداته، وإحكام تراكيبه، واإليقاع 
ا باللسلان، مسلموًعا بلاآلذان، وما يصاحب ذللك من إمتاع  الصلويت ألدائه متلوًّ
وإقنلاع، كل ذللك أضفى علىل آيات القرآن خاصيلة اجلذب إليه، وامليل الشلديد 
إىل اإلقبلال عليله، بحيلث جيلذب قارئله وسلامعه واقًعلا يف أرسه غري مللوٍل من 
 طلول الصحبلة معه.وتؤدي فواصلل اآليات يف القلرآن دوًرا ُمِهاًّ يف اإلحسلاس 

هبذه اخلصائص.

فائدة )�4(: ال يقدح يف ذلك أن بعض الروايات تذهب إىل أن الذين حفظوا 
القرآن كله من الصحابة كانوا أربعة أو سبعة، ألن ما ورد فيها له توجيه خاص، هو 
أهنم حفظوا القرآن كله وعرضوا حفظهم عىل رسلول اهلل تاوة عليه فأقرهم عىل 

حفظهم، وليس معناه أهنم هم الوحيدون الذين حفظوا القرآن من الصحابة.

   فائ�دة )�4(: قلد اعتملد الصحابلة كلهلم وباإلمجلاع القطعي هلذا العمل 
وهلذا املصحلف الذي مجعه أبو بكلر الصديق ريض اهلل عنه، وتتابلع عليه اخللفاء 
الراشلدون كلهم واملسلمون كلهم من بعده، وسلجلوها أليب بكر الصديق منقبة 
عظيمة من مناقبه وفضائله. حتى جاء عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه قال: 
»أعظلم النلاس يف املصاحف أجرًا أبو بكر، رمحة اهلل عىل أيب بكر، هو أول من مجع 

كتاب اهلل«��1. 

فائدة )�4(: »قال ابن بطال: إنا نفر أبو بكر أوال ثم زيد بن ثابت ثانيا ألهنا 
مل جيدا رسلول اهلل � فعله، فكرها أن حيا أنفسلها حمل من يزيد احتياطه للدين 

��1 قلال ابلن حجر يف فتح البلاري 193/14: أخرجه ابلن أيب داود يف »املصاحف« بإسلناد 
حسن عن عبد خري.  
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عىل احتياط الرسول، فلا نبهها عمر عىل فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغري احلال يف 
املسلتقبل إذا مل جيملع القرآن فيصري إىل حالة اخلفاء بعد الشلهرة، رجعا إليه. قال: 
»ودل ذلك عىل أن فعل الرسلول إذا جترد عن القرائن - وكذا تركه - ال يدل عىل 

وجوب وال حتريم »��1.

فائدة )�4(: قال ابن حجر العسلقاين��2: »وقد أعلم اهلل تعاىل يف القرآن بأنه 
جمملوع يف الصحلف يف قولله: ﴿     ڌ   ڌ  ڎ   ﴾ اآليلة، وكان القرآن مكتوبا 
يف الصحلف، لكلن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر يف ملكان واحد، ثم كانت بعده 
حمفوظة إىل أن أمر عثان بالنسلخ منها فنسلخ منها عدة مصاحف وأرسلل هبا إىل 

األمصار«.

فائدة )�4(: »قال احلارث املحاسلبي: املشلهور عند الناس أن جامع القرآن 
عثلان، وليس كذلك، إنلا محل عثان الناس عىل القراءة بوجله واحد عىل اختيار 
وقع بينه وبني من شهده من املهاجرين واألنصار ملا خي الفتنة عند اختاف أهل 
العراق والشلام يف حروف القلراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت املصاحف بوجوه 
ملن القراءات املطلقلات عىل احلروف السلبعة التي أنزل هبا القرآن، فأما السلابق 
 إىل مجلع اجلملة فهلو الصديق، وقد قلال عيّل: لووليت لعمللت باملصاحف عمل 

عثان هبا« ��3.

فائ�دة )�0(: بقلى املصحلف األم يف حلوزة عثلان ريض اهلل عنله، ثلم عمد 
عثلان إىل كل ماعدا »املصحف اإلمام« من مصاحف األفراد املخالفة أدنى خمالفة 

��1 فتح الباري البن حجر 193/14.
��2 فتح الباري 193/14.

��3 اإلتقان للسيوطي 172-171/1.
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للمصحلف اإلمام، ومنها مصحف الصحايب اجلليل ابن مسلعود وأمر بحرقها��1 
أو اسلتبعادها؛ ألهنا كانت حتتوى عىل قراءات غري صحيحة، وبعضها كان ُيدخل 

بعض عبارات تفسريية يف صلب اآليات أو يف أواخرها.

قلال النووي��2: »خلاف عثان ريض اهلل عنه وقوع االختاف املؤدي إىل ترك 
يشء من القرآن، أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك املجموع الذي عند حفصة، الذي 
أمجعلت الصحابة عليه مصاحَف، وبعث هِبا إىل البلدان، وأمر بإتاف ما خالفها، 
وكان فعلله هلذا باتفاق منله ومن عيل بلن أيب طالب، وسلائر الصحابة، وغريهم 

ريض اهلل عنهم«.

فائ�دة )�1(: لقد وافق الصحابة رضوان اهلل عليهم عثان يف األمر بالتحريق 
أو التمزيلق بعلد مجع املصحف اإلملام ويف مقدمتهم عيل بلن أيب طالب ريض اهلل 

��1 رواه البخلاري يف صحيحله، كتلاب فضائلل القرآن بلاب مجع القلرآن ح 4987.قال ابن 
حجلر يف فتح البلاري 636/8: »يف رواية األكثر �أن خُيلرق� باخلاء املعجمة… ويف رواية 

اإلساعييل: أن متحى أو حترق«.
»وعند ابن أيب داود من حديث أنس بن مالك: وأمرهم أن حيرقوا كل مصحف خيالف    
َقت املصاحف بالعلراق بالنار.وهذه الرواية  املصحف الذي أرسلل به، فذلك زملان ُحرِّ
رصحية يف أن ما فعلوه إنَّا هو إحراق تلك الصحف بالنار، إذهاًبا هَلا، وصوًنا عن الوطء 
باألقدام. وعنده أيًضا من طريق أيب قابة: فلا فرغ من املصحف، كتب إىل أهل األمصار، 
 أين قلد صنعلت كلذا، وحموت ملا عندي، فاحملوا ما عندكلم« كتاب املصاحلف البن أيب 

داود ص27.
قلال ابن حجلر636/8: »وامْلحلو أعمُّ ملن أن يكون بالغسلل أو التحريلق، وأكثر    
الروايلات رصيلٌح يف التحريق، فهو الذي وقع، وحيتمل وقوع كل منها بحسلب ما رأى 
م غسللوها باملاء، ثم أحرقوها  من كان بيده يشء من ذلك. وقد جزم القايض عياٌض بأهنَّ

مبالغة يف إذهاهِبا«.
��2 التبيان يف آداب محلة القرآن ص 96.
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عنله بلل قال: »لو وليت لفعلت يف املصاحف الذي فعله عثان«��1. إال ما كان من 
عبلداهلل بن مسلعود ريض اهلل عنه��2 فإنله خالف ذلك واحتفلظ بمصحفه، ولعل 
ملرد ذللك إىل التأثر واالنفعال الذي أصابه من جلراء تنحيته عن جلنة مجع القرآن 

مع ماله من األسبقية واألقدمية��3.

عىل أن ما جاء عن ابن مسعود من كراهة ذلك إنا كان ظنًّا منه أنه َيمنع من قراءة 
القرآن عىل وجه مما صحَّ عن النبي � أنه قرآن منَزل، مستقرٌّ يف العرضة األخرية، 

فلاَّ تبني له عدم املنع مما صح من القراءة رجع عن رأيه إىل رأي اجلاعة.

ره الُفرقة،  قلال الباقاين��4: »وقلد وردت الروايلات أن عثان وعظه، وحلذَّ
فرجلع واسلتجاب إىل اجلاعة، وحلثَّ أصحابه عىل ذلك، فلروي عنه يف حديث 

��1 أخرجه القاسم بن سام يف فضائل القرآن 16/2.
��2 يعد الصحايب عبد اهلل بن مسلعود من أكرب الصحابة معرفة بالقرآن الكريم شلهد له النبي 
�  بذلك حني قال: »خذوا القرآن من أربعة من عبداهلل بن مسعود وسامل ومعاذ بن جبل 
وأيب بن كعب« رواه البخاري يف صحيحه  كتاب فضائل القرآن ح ��4615. وذكر أنه: 
»كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول اهلل بمكة« كا يف سرية ابن هشام 157/2. قال فيه  
الرسول �: »لو كنت مؤّمرًا أحدا دون شورى املسلمني، ألّمرت ابن أم عبد« حتى كان 
يلقب بل �صاحب السواد� أي صاحب الرس..يقول أبو موسى األشعري ريض اهلل عنه: 

»لقد رأيت النبي عليه الصاة والسام، وما أرى إال ابن مسعود من أهله«. 
��3 ومَلَّلا أرسلل عثلان ريض اهلل عنه املصحلف إىل الكوفة مع حذيفة بن اليلان كره ذلك ابن 
ي  مسلعود، وكان يرى أنه أحق بأن يقوم بجمع القرآن، ملِا له من املكانة يف القراءة، والتلقِّ

عن رسول اهلل �. انظر كتاب املصاحف البن أيب داود ص 44.
ولقلد ورد عن عبد اهلل بن مسلعود أنه قال: »عىل قراءة َملْن َتْأُمُروينِّ أقرأ؟ لقد قرأت عىل   
رسلول اهلل � بِْضًعا وسلبعني سلورة، َوإِنَّ زيلًدا َلَصاِحُب ُذَؤاَبَتنْيِ يلعلب مع الصبيان« 

أخرجه النسائي يف سننه، كتاب الزينة، باب الذؤابة  ح ��5063.
��4 نكت االنتصار لنقل القرآن ص264.
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طويلل، أنله قال: »...فمن قلرأ عىل قراءيت، فلا يدعها رغبًة عنهلا، ومن قرأ عيلَّ 

شليًئا ملن هلذه احللروف، فا يدَعنْله رغبًة عنله؛ فإنه ملن جحد بحلرف منه فقد 

جحده كله«.

قلال ابلن حزم: »وأملا قوهلم إن مصحف عبلد اهلل بن مسلعود ريض اهلل عنه 

خلاف مصحفنلا فباطل وكلذب  وإفلك. مصحف عبلد اهلل بن مسلعود إنَّا فيه 

، وقلراءُتله هي قلراءة علاصٍم املشهلورة عند مجيع أهلل اإلسام  قلراءته با شكٍّ

يف رشق األرض وغرهبلا، نقلرأ هبا كا ذكرنا، كا نقرأ بغريها مما صحَّ أنه كل منَزٌل 

من عند اهلل تعاىل«��1.

و قال الباقاين: »ولو كان يف قراءة ابن مسعود ما خيالف مصحف عثان لظهر 

ذلك يف قراءة محزة خاصًة … إىل أن قال: ولو لقي أحٌد من أصحاب عبد اهلل أحًدا 

مِمَّن قرأ عليه خاف قراءة اجلاعة، لوجب أن ينقل ذلك نقًا ظاهًرا مشهوًرا، ويف 

عدم ذلك دليٌل عىل فساد هذا«��2.

فائدة )�2(: عنّي اخلليفة عثان قارئًا لكل مرص معه نسخة من املصاحف التي 

نسخها عثان ومن معه، وكانت قراءة القارئ موافقة لقراءة املرص الذي أرسل إليه 

يف األغلب��3. حيث أرسلل عثان إىل مكة عبداهلل بن السائب املخزومي، وأرسل 

إىل الكوفة أبا عبد الرمحن السلمي، وكان فيها قبله عبد اهلل بن مسعود من أيام عمر 

ريض اهلل عنه، وأرسل عامر بن قيس إىل البرصة، واملغرية بن أيب شهاب إىل الشام، 

��1 الفصل يف امللل واألهواء والنحل 212/2.
��2 نكت االنتصار ص 380.

��3 انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 40/1.
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وأبقى زيد بن ثابت مقرئًا يف املدينة ��1، وكان هذا يف حدود سنة ثاثني للهجرة.

اظ  فائ�دة )�3(: علىل ملدار مجيع األزمنلة فإن القرآن يؤخذ سلاًعا ملن احلُفَّ

املجوديلن املتقنلني، وال يؤخلذ عن طريق القلراءة من املصحلف؛ ألن احلفظ من 

املصحف عرضة لكثري من األخطاء، فالساع هو األصل يف تلقي القرآن وحفظه. 

ألن اللسان حيكي ما تسمعه األذن، لذلك نزل القرآن ملفوًظا ليسمع.

يقلول العامة ابن اجلزري �ت 833هل�: »ثم إن االعتاد يف نقل القرآن عىل 

حفظ القلوب والصدور، ال عىل حفظ املصاحف والكتب، وهذه أرشف خصيصة 

من اهلل تعاىل هلذه األمة، ففي احلديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي � قال: 

»إن ريب ق�ال يل: ق�م يف قري�ش فأنذرهم، فقلت ل�ه: رب إذن يثلغوا��2 رأيس حتى 

يدع�وه خبزًة، فق�ال: مبتليك ومبتٍل بك، ومنزل عليك كتابًا ال يغس�له املاء تقرؤه 

نائ�اًم ويقظ�ان، فابعث جندًا أبعث مثلهم، وقاتل بم�ن أطاعك من عصاك، وأنفق 

ينف�ق عليك«��3 فأخرب تعاىل أن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل صحيفة تغسلل باملاء 

بل يقرؤه يف كل حال، كا جاء يف صفة أمته »أناجيلهم يف صدورهم«��4. 

ا عىل رسم اآليات وال نطقها  فائدة )�4(: اجلمعان البكري والعثاين مل ُيْدِخِِِِ

أي تعديلل أو تغيلري أو تبديلل، ويف كل األماكلن والعصور واكلب حفظ القرآن 

��1 قلال احلافلظ ابن حجلر يف فتح الباري 636/8: »فامْلشلهور أهنَّا مخسلة »أي املصاحف«، 
وقال اجْلعربي: »حبس مصحًفا باملدينة للناس، وآخلر لنفسله، وسريَّ باقَيها إىل أملرائه«. 

وانظر اإلتقان للسيوطي 172/1، ومناهل العرفان للزرقاين 404-403/1.
��2 أي يشدخوه ويشجوه كا يشدخ اخلبز ، أي يكرس .

��3 أخرجه مسلم: باب صفة اجلنة ونعيمها، ح2865، ومسند أمحد 387/13 ح17414.
��4 النرش 6/1.
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تدوينه يف املصاحف، وبقي السلاع هو الوسليلة الوحيدة حلفظ القرآن عىل مدى 
العصور حتى اآلن وإىل يوم الدين.

فائ�دة )��(: الرس�م��1 العث�امين للمصحف: املراد برسلم القلرآن هنا كيفية 
كتابة احلروف والكلات يف املصحف عىل الطريقة التي كتبت عليها يف املصاحف 
التي أمر عثان اللجنة الرباعية فكتبتها ووزعتها يف األمصار. ويطلق عليه: رسلم 

املصحف، ومرسوم اخلط.

اآلراء ف�ي�ه: 

الرأي األول: أن الرسم العثاين توقيفي عن النبي � ال جيوز خمالفته.

الرأي الثاين: أن الرسلم العثاين ليس توقيفًا علن النبي �، ولكنه اصطاح 
ارتضلاه عثان ريض اهلل عنله وتلقته األمة بالقبول، فيجب التزامه واألخذ به، وال 

جيوز خمالفته. 

اللرأي الثاللث: أن رسلم املصحلف اصطالح�ي ال توقيفي، وعليله فيجوز 
خمالفته��2. وهو قول ضعيف.

واللرأي اللذي ذهب إىل أن الرسلم العثاين للقرآن توقيفي اسلتدل بأن النبي 
� كان لله ُكتاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن كله هبذا الرسلم، وقد أقرهم 
الرسلول � علىل كتابتهم وقىض عهده � والقرآن عىل هلذه الكتبة مل حيدث فيه 

تغيري وال تبديل.

��1 والرسلم يف اللغة: هو األثر، وقيل: بقية األثر، وقيل: ما ليس له شلخص من اآلثار.انظر 
لسان العرب مادة � رسم �. 

��2 ومملن ذهلب إىل هذا اللرأي وأيده ابن خلدون يف مقدمتله ص 419، والقايض أبو بكر يف 
االنتصار لنقل القرآن ص 129، وابن تيمية يف جمموع الفتاوى 421-420/13.
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وقد اعرتض عىل هذا القول باعرتاضني: 

أحدمهلا: كيف كان للنبي � أن يوقف الصحابة عىل ما يكتب يف املصاحف 
ملع كونله أميًّا؟ وأجيلب عن ذلك: بأن األميلة مل تكن عيًبا فيله �، وقد كان من 
الذكاء والفطنة بحيث يستطيع أن يوجههم إىل مثل ذلك، ولقد كان النبي � مع 
أميته يعرف أسلاء احلروف، وهذا مما جيهله األمي.فعن عبد اهلل بن مسلعود قال: 
قلال رسلول اهلل �: »ملن قرأ حرفلًا من كتاب اهلل فله به حسلنة، واحلسلنة بعرش 
أمثاهللا، ال أقلول � امل � حلرف، ولكلن ألف حلرف، والم حرف وميلم حرف«.

علىل أنه قد صحت بعلض األخبار التي دلت داللة قوية عىل أنه � قد علم اخلط 
والكتاب بعدما ُبِعث��1. 

وأملا االعلرتاض الثلاين: فهلو أن يقلال: إن كان الرسلم توقيفيًّلا بوحلي إىل 
النبلي�، فللَم مل ُينقلل تواتلًرا كا نقللت ألفاظ القلرآن، حتى ترتفع عنله الريبة، 
وتطمئن به القلوب؟ واجلواب عن هذا: أن رسم املصاحف قد نقل ألفاًظا ورسًا 
علىل الوجه الذي تقلوم به احلجة، يدرك ذللك أهل العلم، الذيلن حفظوا ألفاظه 
ورسلمه، ومل يضيعوا منها شيًئا.وال يقدح يف ذلك اختاف علاء الرسم يف بعض 
احللروف، إذ إن عثلان ريض اهلل عنه قد كتب علدًدا من املصاحف، وقد كان بينها 

��1 كحديلث البخاري يف صحيحه، كتاب املغلازي باب عمرة القضاء، ح 4251: عن الرباء 
ريض اهلل عنله يف خرب صلح احلديبية قال: »فأخذ رسلول اهلل � الكتاب، وليس حُيِْسلُن  
َيْكُتلُب، فكتلب: هذا ما قاىض عليه حممد بن عبلد اهلل... احلديث«. قال القايض عياض: 
»وقوله يف الرواية التي ذكرناها: »وال حيسلن أن يكتب، فكتب« كالنصِّ أنه كتب بنفسله، 
قلال: والعدول إىل غريه جملاٌز، وال رضورَة إليه«.انظر رشح النووي عىل صحيح مسللم 
138/12. وسوف يأيت قريبًا إىل أن القول بكتابة النبي  � قال به بعض من أهل العلم 

وصنفوا فيه رسائل.
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بعض االختاف لتحتمل ما ثبت من أوجه القراءة، وال َيُضُّ جهل َمن جهل دقة 

هذا النقل، كا ال يض جهل العواّم بالقرآن وعدم حفظهم أللفاظه.

فائدة )��(: ولقد أثر أن الصحابة رضوان اهلل عليهم اختلفوا يف كتابة التابوت 

يف قولله تعلاىل: ﴿      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې      ې﴾ ]البقرة: 248[، 

فقال زيد: اكتبوها التابوه - باهلاء-، وقال النفر القرشليون: بل تكتب �التابوت� 

- بالتلاء املفتوحة-، وترافعوا إىل عثان ريض اهلل عنه فقال: »اكتبوا التابوت، فإنا 

نزل القرآن عىل لسان  قريش«��1. 

يدرك - من كان له أدنى معرفة بعلم القراءات - العاقة الواضحة بني الرسم 

العثاين، وبني القراءات القرآنية املتواترة وأن هذا ممَّا يؤيد الرأي القائل بالتوقيف، 

إذ ياحلظ بوضلوح أن الصحابة ريض اهلل عنهم عندملا خالفوا القياس يف اخلط، 

إنَّلا كان ذللك ملقاصد تتعللق بِا ثبتت روايته علن النبي � من أوجله القراءة يف 

العرضة األخرية، فكتبوا يف الفاحتة: ﴿ٺ  ٺ    ٺ  ﴾ دون ألف يف �ملك� 

لتحتمل الوجهني من القراءة باأللف �مالِِك�، وبدوهنا �َمِلِك�.

ومما يدل عىل توقيف الرسم العثاين ما جتده يف كتابة بعض الكلات يف املصحف 

فقلد تزاد فيها أحرف كحرف األلف يف مثل: ﴿ ەئ     ﴾ ]النمل:21[ أو الياء 

 ��1 رواه البخلاري كتلاب املناقلب، بلاب: نزل القرآن بلسلان قريلش، ح ��3244 عن أنس 
ريض اهلل عنه.

قلال القايض الباقاين: ومعنى قول عثان: إنه نزل بلسلان قريلش، أي: معظمه، ومل يقم   
دليلل علىل أن مجيعه بلغة قريش، قلال اهلل تعاىل: ﴿ُقْرآًنلا َعَربِيًّا﴾ ]يوسلف: 2[، ومل يقل: 
قرشليا. قال: واسلم العرب يتناول مجيع القبائلل تناوال واحدا، يعنلي حجازها ويمنها، 

وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد الرب. تفسري ابن كثري 46/1.
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يف مثل: ﴿ ڇ  ڇ  ڍ  ﴾ ]النحل:90[  أو الواو يف مثل﴿ ڄ   ڄ   

ڄ  ﴾ ]األعلراف:145[ ، أو قلد حتذف منها األلف مثلل: ﴿ ٱ       ٻ﴾ 
]الفلاحتلة:1[  أو اللواو مثلل:﴿ ڇ  ڇ  ڍ   ﴾ ]الشلورى:24[  أو اليلاء مثل: 

﴿ چ  چ  ﴾ ]البقرة:40[ . فالرسلم العثاين مل يتبع قاعدة مطردة يف كتابة 

هذه الكلات فدّل ذلك التنوع عىل أن الرسم كان توقيفيًا عنه �.

 فائ�دة )��(: أقوال الفقهاء يف الرسلم العثاين: مجهلور العلاء ذهبوا إىل منع 

كتابلة املصحلف بلا اسلتحدث الناس ملن قواعد اإلملاء، للمحافظلة عىل نقل 

املصحف بالكتابة عىل الرسم نفسه الذي كتبه الصحابة. 

وقد سئل اإلمام مالك: هل تكتب املصحف عىل ما أحدثه الناس من اهلجاء؟ 

فقال: ال، إال عىل الكتبة األوىل��1، وجاء عند الشلافعية: إن رسلم املصحف سلنة 

متبعلة، وقال األحناف: أنله ينبغي أال يكتب بغري الرسلم العثاين، ورصح اإلمام 

أمحد فيه بالتحريم فقال: حترم خمالفة خط مصحف عثان يف ياء أو واو أو ألف أو 

غري ذلك، وقال اإلمام أبو عمرو الداين: وال خمالف له من علاء األمة��2.

��1 رواه اللداين يف املقنلع، ثلم قلال: وال خماللف له من علاء األملة. انظر الربهلان للزركي 
379/1، واإلتقلان للسليوطي 149/4. قلال ابن احلاج يف »املدخلل« 3 /92 بعد ذكر 
فتوى مالك بمنع تغيري رسلم املصحف ما نصه: »ال يلتفت إىل اعتال من خالف بقوله: 
أن العاملة ال تعرف مرسلوم املصحف ويدخل عليهم اخلللل يف قراءهتم يف املصحف إذا 
كتب عىل املرسوم... ألن من ال يعرف املرسوم من األمة جيب عليه أن ال يقرأ يف املصحف 
إال بعد أن يتعلم القراءة عىل وجهها، أو يتعلم مرسوم املصحف، فإن فعل غري ذلك فقد 

خالف ما اجتمعت عليه األمة، وحكمه معلوم يف الرشع الرشيف«.
��2 انظر الربهان للزركي 379/1، واإلتقان للسيوطي 146/4.
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وهكذا اختذت األمة اإلسامية الرسم العثاين سنة متبعة إىل عرصنا هذا، كا 

قلال البيهقلي��1: »و اتباع حلروف املصاحف عندنا كالسلنن القائمة التي ال جيوز 

ألحلد أن يتعداهلا«، وقال أيضًا: »من كتب مصحفلا فينبغي أن حيافظ عىل اهلجاء 

التلي كتبلوا فيها املصاحف، وال خيالفهم فيها، وال يغري مما كتبوه شليئا، فإهنم أكثر 

علا، وأصدق قلبا ولسلانا، وأعظم أمانة منا، فا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا 

عليهم«��2.

 قلال القسلطاين �ت 923 هلل�: »وأكثلر رسلم املصاحلف موافلق لقواعد 

العربية، إال أنه قد خرجت أشياء عنها، جيب علينا اتباع مرسومها، والوقوف عند 

رسومها، فمنها ما عرف حكمه، ومنها ما غاب عنا علمه«��3.

قال السليوطي: »أمجعوا عىل لزوم اتباع رسلم املصاحلف العثانية يف الوقف 

إبداالً وإثباًتا وحذًفا، ووصًا وقطًعا، إال أنه ورد عنهم اختاٌف يف أشياء بأعياهِنا، 

كالوقف باهلاء عىل ما كتب بالتاء، وبإحلاق اهلاء فيا تقدم وغريه، وبإثبات الياء يف 

مواضع مل ُترَسم هبا..«.

وقال القايض عياض: »أمجع املسلمون عىل أن من نقص حرًفا قاصًدا لذلك، 

أو بدله بحرٍف مكانه، أو زاد فيه حرًفا مِمَّا مل يشتمل عليه املصحف الذي وقع عليه 

اإلمجاع، وُأمجع عىل أنه ليس من القرآن - عامًدا لكل هذا، فهو كافر«��4.

��1 يف اجلامع لشعب اإليان 601/5.
��2 انظر اجلامع لشعب اإليان 600/5، الربهان للزركي 1 /379.

��3 انظر لطائف اإلشارات 1 / 285.
��4 الشفا بتعريف حقوق املصطفى 647/2.
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لكن استثنوا من ذلك نقط املصاحف وتشكيلها، لتتميز احلروف واحلركات، 

فأجلازوا ذلك بعد اختاف يف الصدر األول عليله، وذلك ملا اضطروا إليه لتايف 

األخطاء التي شاعت بسبب اختاط العرب بالعجم.

فائ�دة )��(: ذكلر الزرقلاين يف »مناهلل العرفلان«��1 فوائد الرسلم ومزاياه، 

منها: 

1- مراعلاة القلراءات املتنوعلة يف الرسلم، وذللك علن طريق وضلع قاعدة 

للرسلم القرآين يمكلن بفضلها قراءة الكلملة وفقا للقراءتني معلا... وهذا املنهج 

يوحد الرسم القرآين، وجيعله قابا للقراءات املتعددة. 

2- إفادة املعاين املختلفة، وذلك عن طريق اإلشارة اإلمائية إىل التفاوت بني 

املعاين يف الكلات التي تنطق بطريقة متاثلة، بحيث يدرك القارئ املراد من خال 

اإلشارة اإلمائية إىل املعنى. 

3- الداللة عىل بعض املعاين اخلفية، كا يف كتابة »أيد« يف قوله تعاىل: ﴿ۇئ  

ۇئ  ۆئ     ﴾ وقد كتبت بزيادة الياء وذلك لإلياء إىل تعظيم قوة اهلل التي بنى هبا 
السلاء وأهنا ال تشلبهها قوة عىل حد القاعدة املشلهورة وهي زيادة املبنى تدل عىل 

زيادة املعنى.

 4- الداللة عىل أصل احلركة، كا يف قوله تعاىل: ﴿  ڄ   ڄ   ڄ﴾. 

واألصل أن تكتب سلأريكم، وكذلك األمر يف لفظ الصاة والزكاة، حيث كتبت 

بالواو، ألن األلف منقلبة عن الواو. 

.258  - 257 /1 �1�
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 5- مراعلاة بعلض اللغات الفصيحلة، وذلك عن طريق اإلشلارة إىل بعض 
لغلات العرب يف حذف بعض األحرف: مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة داللة 

عىل لغة طيىء.

6- االعتلاد يف القلرآن علىل احلفظ وليس علىل الكتابة، ألن الرسلم العثاين 
ال يطابلق النطلق، وحيتلاج القلارئ إىل حفلظ القلرآن لكلي يتمكلن ملن القراءة 

الصحيحة.

فائ�دة )��(: أورد القرطبي يف تفسلريه يف الكام عىل قلول اهلل تعاىل: ﴿ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴾ بسنده إىل حييى بن أكثم، قال كان للمأمون وهو 
أملري إذ ذاك جملس نظر، فدخل يف مجلة الناس رجل هيودي حسلن الثوب حسلن 
الوجه طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكام، قال: فلا تقوض املجلس دعاه 
املأمون فقال له: إرسائييل؟ قال نعم. قال: أسللم حتى أفعل لك وأصنع، ووعده، 
فقلال: دينلي ودين آبائلي، وانرصف. قلال: فلا كان بعد سلنة جاءنا مسللًا، قال 
فتكلم عىل الفقه فأحسلن الكام، فلا تقوض املجلس دعاه املأمون وقال: ألست 
صاحبنا باألمس؟ قال له: بىل. قال: فا كان سلبب إسلامك؟ قال: انرصفت من 
حضتلك فأحببلت أن أمتحن هلذه األديان وأنت تراين حسلن اخلط فعمدت إىل 
التلوراة فكتبت ثاث نسلخ فلزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسلة فاشلرتيت 
منلي، وعملدت إىل اإلنجيل فكتبت ثاث نسلخ فزدت فيهلا ونقصت وأدخلتها 
إىل الوراقني فاشلرتيت مني، وعمدت إىل القرآن فكتبت ثاث نسلخ فزدت فيها 
ونقصت وأدخلتها الوراقلني فتصفحوها فلا وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا 
هبا فلم يشلرتوها، فعلمت أن هذا الكتاب حمفوظ، فكان هذا سبب إسامي، قال 
حييلى بن أكثم، فحججت تلك السلنة فلقيت سلفيان بن عيينلة فذكرت له اخلرب، 



�1

فقال: مصداق هذا يف كتاب اهلل عز وجل.قال: قلت يف أي موضع؟ قال: يف قوله 

تبلارك وتعلاىل يف التلوراة واإلنجيلل:﴿       ک    گ    گ        گ        گ  ﴾ فجعل 

حفظله إليهم فضلاع، وقال علز وجلل:﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴾ 

فحفظه اهلل عز وجل علينا فلم يضع.

   فائ�دة )�0(: تشلكيل كللات القلرآن: مللا انترش اإلسلام واختلط العرب 

بالعجلم، خيلف عىل القلرآن الكريلم أن يتطرق إليله اللحن، فابتكر أبو األسلود 

الدؤيل��1 طريقًة للشكل حيث َوَضَع نقطًة فوق احلرف للداللة عىل فتحته، ونقطة 

حتت احلرف للداللة عىل كرسته، ونقطة عن شلاله للداللة عىل ضمته، وال يضع 

شليئًا عىل احلرف السلاكن، وإذا كان احللرف منونًا وضع نقطتلني فوقه أو حتته أو 

عن شاله��2.

��1 اسلمه ظلامل بن عمرو الدؤيل البلرصي، قايض البرصة، ثقة جليل، أول من وضع مسلائل 
يف النحو بإشلارة عيل ريض اهلل عنه فلا عرضها عىل عيّل قال ما أحسلن هذا النحو الذي 
نحلوت فمن  ثم سلمى النحو نحلوًا، وهو أول من نقط املصاحف، أسللم يف حياة النبي 
�  ومل يره فهو من التابعني املخضمني، شهد مع عيل وقعة صفني قال البنته ملا زوجها: 
إيلاك والغرية فإهنا مفتاح الطاق، وعليك بالزينة، وأزين الزينة الكحل، وأطيب الطيب 

إسباغ الوضوء، وكوين كا قلت ألمك:
خلذي العفللو مني تستملدي ملوديت      وال تنطقي يف سوريت حني أغضب
فإين وجدت احلب يف الصدر واألذى       إذا اجتمعا مل يلبث احللب يذهلب

تويف يف طاعون اجلارف سنة 69هل.
��2 كان أول من أسلس علم العربية عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، وأخذه عنه أبو األسلود. 
ويروى أن أبا األسلود الدؤيل دخل عىل ابنته بالبرصة فقالت: يا أبه ما أشلدُّ احلر! رفعت 
»أشلد«، فظنها تسلأله وتسلتفهم منه أي أزمان احلر أشد، فقال هلا: شلهر ناجر، فقالت: 
يا أبه إنا أخربتك ومل أسألك. فأتى أمرَي املؤمنني عيل بن أيب طالب فقال: يا أمري املؤمنني، 
ذهب لسان العرب ملا خالطت العجم، ويوشك إن طال الزمان أن تضمحل، فقال له: = 
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وكانوا يسلمون هذه النقط شكا، ألهنا تدل عىل شكل احلرف وصورته، ومل 

تشلتهر طريقة أيب األسود إال يف املصاحف حرصًا عىل إعراب القرآن الكريم، أما 

الكتب العادية فكان شلكلها نادرًا؛ ألن املكتلوب إليهم كانوا يعدون ذلك جتهيا 

هلم حتى قال بعضهم: »شكل الكتاب سوء ظن باملكتوب إليه«.

فائ�دة )�1(: ثلم بعلد ذلك جلاء اخلليل بن أمحلد الفراهيلدي فوضع طريقة 

أخلرى للشلكل وهي القائملة اآلن بأن جعلل للفتحة ألفًا صغلرية مضجعة فوق 

احللرف، وللكرسة ياًء صغرية حتته، وللضمة واوًا صغلرية فوقه، وإن كان احلرف 

املحلرك منونلا كرر احلرف الصغري، كا أنه هو من وضع عامة الشلدة وعامات 

أخرى للمد والصلة واهلمزة.

فائدة )�2(: تنقيط كلات القرآن أو ما يسمى بلل � اإلعجام �: واملراد به  هو 

متييز احلروف املتشاهبة بوضع نقط ملنع العجمة أو اللبس.

والعرب وإن كانت قد عرفت النقط قديًا عىل األرجح، إال أهنا مل تسلتخدمه 

إال نادرًا، وقد خا مصحف اخلليفة عثان ريض اهلل عنه عن النقط، لتيسري قراءته 

=  وملا ذاك؟ فأخلربه خلرب ابنته، فأمر فاشلرتى صحفلًا بدرهم وأمىل عليله الكام كله: 
اسلم أو فعلل وحرف جاء ملعنى، ثم رسلم أصول النحو كلها، فللا كان أيام زياد بن أبيه 
بالبرصة، جاءه أبو األسلود فقال: أصلح اهلل األمري، إين أرى احلمراء قد خالطت العرب 
فتغلريت ألسلنة العلرب، وقد كان عيل قد وضع شليئًا يصللح به ألسلنتهم، أفتأذن يل أن 
أظهلره؟ فقلال: ال، ثم جاء زيادًا رجل فقال: أصللح اهلل األمري، مات أبانا وخلف بنون، 
فقال زياد كاملتعجب: مات أبانا وخلف بنون! هذا ما ذكره أبو األسود! ثم مر برجل يقرأ 
القرآن حتى بلغ قوله تعاىل:﴿ أن اهلل بريء من املرشكني ورسوله ﴾ - بكرس الام - فقال 
زياد: ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، هذا واهلل الكفر. ردوا إيل أبا األسلود، فقال 

له: ضع للناس ما كنت قد هنيتك عنه.
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عىل األوجه التي صح سلاعها عن النبي � من القراءات املتواترة املوافقة لرسم 
اإلملام التي ال يتعارض معنى القرآن عليهلا، كقوله تعاىل:﴿ڱ  ڱ  ں   ں  
ڻ  ﴾ قلرئ بالتلاء واليلاء، وقد ظل املسللمون يقرؤون مصحلف عثان نيفًا 

وأربعني سنة بدون تنقيط.

حتى إذا كثر التصحيف بدخول أمم غري عربية إىل اإلسلام، قام احلجاج بن 
يوسف الثقفي بدعوة �تلميذي أيب األسود الدؤيل� نرص بن عاصم الليثي ��1 وحييى 

ابن يعمر العدواين��2 هلذا األمر، فقاما بوضع النقط عىل احلروف املتشاهبة��3. 

كا أهنا كانا أول من قام بإعادة ترتيب احلروف األبجدية القائم عىل الرتتيب 
اهلجائلي واملعلروف حاليلًا: � أ ب ت ث ج  ح  خ د ذ...� وتركوا الرتتيب القديم 

وهو: � أبجد هوز حطي كلمن..���4. 

��1 هو نرص بن عاصم الليثي النحوي، كان فقيهًا عاملًا بالعربية، من قدماء التابعني، وكان يسند 
إىل أيب األسود الدؤيل يف القرآن والنحو، وأخذ عن حييى بن يعمر. تويف سنة 89هل. 

��2 هلو أبو سلعيد حييى بن يعمر القيي العلدواين من التابعني، وكان عامللًا بالقرآن والنحو، 
ذكلر أنه نفي إىل خراسلان من العراق بعد حادثة وقعت له ملع احلجاج وهي أن احلجاج 
سلأله عن رأيله يف كامه أفيه حلن أم ال؟ فلكان جواب العدواين: نعلم تلحن حلنا خفيا: 
تزيد حرفا، وتنقص حرفا، وجتعل أن يف موضع إن، وإن يف موضع أن. فقال له احلجاج: 
قلد أجلتك ثاثا فلإن أجدك بعد ثاث بأرض العراق قتلتك. فرجع إىل خراسلان. تويف 

سنة 129هل.
��3 وانظر كتاب املصاحف البن أيب داود ص 160.

��4  وقيلل إن أول ملن وضلع اخللط العلريب وأللف حروفه سلتة أشلخاص من طسلم كانوا 
نلزوال عنلد عدنان بن آد، وكانت أسلاؤهم: أبجد هوز حطي كلمن سلعفص قرشلت، 
فوضعوا الكتابة واخلط عىل أسلائهم، فلا وجدوا يف األلفاظ حروفًا ليسلت يف أسلائهم 
أحلقوها هبا وسموها الروادف وهي ثخذ ضظغ. و انظر تاج العروس للزبيدي 294/2 

مادة � بجد �.
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فائدة )�3(: وضع النقاط والشكل يف القرآن ليست سوى أدوات أو عامات 

اجتلبلت خلدمة النص القرآين، ولتاوته صوتًيا تاوة متقنة. أو بعبارة أخرى:هي 

وسلائل إيضلاح اصطاحية متفق عليهلا تعني قارئ القرآن عىل أدائله أداء صوتًيا 

حمكًا، وليست هي من عنارص التنزيل، ولو جرد املصحف منها ما نقص كام اهلل 

شيًئا، وقد كان كتاب اهلل قبل إدخال هذه العامات هو هو كتاب اهلل.

 فائدة )�4(: قال النووي يف كتابه التبيان��1 ما نصه: »قال العلاء ويسلتحب 

نقلط املصحف وشلكله فإنه صيانة من اللحن فيه، وأما كراهة الشلعبي والنخعي 

النقلط فإنلا كرهاه يف ذلك الزملان خوفا من التغيري فيه، وقد أملن ذلك اليوم فا 

يمنع من ذلك لكونه حمدثا فإنه من املحدثات احلسنة فا يمنع منه«. 

فائدة )��(: أول طبعة للقرآن الكريم خرجت بعد ظهور املطابع يف البندقية 

بإيطاليا يف حدود سلنة 1530م وقد أعدمتها السللطات الكنسية، ثم طبعة سانت 

برتسلبورغ بروسيا سلنة 1787م والتي قام بطبعها السللطان عثان، ثم بعد ذلك 

تواللت العنايلة بطباعلة املصحلف الرشيف وقد طبلع حتت إرشاف األزهر سلنة 

1823م بروايلة حفلص علن عاصلم، وتبارت الدول اإلسلامية بعلد ذلك عىل 

طباعته يف رشق األرض ومغارهبا بأحجام وألوان خمتلفة وبرواية قراءات متعددة 

وما ذلك إال من مظاهر عناية الرمحن بكتابه العزيز.

فائدة )��(: لقد أمجع املؤرخون عىل أن أول من أدخل الكتابة إىل مكة املرشفة 

حرب بن أمية بن عبد شلمس بن عبد مناف القريش��2 وهو تعلمها يف أسفاره من 

��1 التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ص 189.
��2 انظر مصنف ابن أيب شيبة 336/8.
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عدة أشلخاص منهم برش بلن عبد امللك الذي تعلمها من أهلل األنبار��1 ثم تعلم 

منها مجاعة من قريش بمكة.

أملا املدينلة فقد ذكلروا أن رسلول اهلل � دخلها وكان فيها هيلودي من هيود 

ماسلكة��2 يعللم الصبيلان الكتابلة، وكان فيها بضعلة عرش رجلا يعرفوهنا منهم 

زيلد بلن ثابت وكان يكتلب العربية والرسيانيلة، ثم انترشت الكتابلة باملدينة أكثر 

من انتشلارها بمكة بتشلجيع من النبي � فقد روى أنه أمر عبد اهلل بن سلعيد بن 

العاص أن يعلم الناس الكتابة، وجاء عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من 

أهل الصفة الكتابة والقرآن. ولقد جعل املسلمون فدية الكاتب من أسارى غزوة 

بلدر الكلربى تعليم عرشة من صبيان املدينة وبذلك كثلر املتعلمون حتى بلغ عدد 

كتابه � نحو أربعني رجا.

فائ�دة )��(: ويف كتلاب »حمارضة األوائل ومسلامرة األواخلر« أن أول من 

اشلتهر بالكتابة يف اإلسلام من الصحابة أبو بكر، وعمر، وعثان، وعيل، وأيب بن 

كعب، وزيد بن ثابت ريض اهلل تعاىل عنهم، والظاهر أهنم مل يشلتهروا يف ذلك إال 

إلصابتهم فيها«��3.

��1 وقد سلكن األنبار واحلرية بقايا العرب العاربة وكثري من املستعربة فنقلوا ذلك. يقول ابن 
خلدون يف مقدمته: أن اخلط انتقل من اليمن إىل احلرية ملا كان هبا أي باحلرية من دولة آل 

املنذر نسباء التبابعة اليمنيني يف العصبية واملجددين مللك العرب يف العراق.
��2 بنلو ماسلكة حلي ملن أحيلاء اليهلود الذيلن اسلتوطنوا املدينلة املنلورة كبنلي قريظلة 

وبني النضري.
��3 روح املعاين  لأللويس 448/14.
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فائ�دة )��(: والذي كان يغلب عىل زمان السللف الكتابة املكتوفة ثم هذهبا 
أبو عيل بن مقلة الوزير��1، وصار له يف ذلك منهج وأسللوب يف الكتابة، ثم قرهبا 

عيل بن هال البغدادي املعروف بابن البواب وسلك الناس وراءه��2.

   وكان اخلط سابقًا عند محري باليمن ويسمى امُلْسنَد��3.

فائ�دة )��(: أول من مجلع األوالد يف املكتب عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 
وأملر عاملر بن عبد اهلل اخلزاعلي أن يازمهم للتعليم وجعل رزقله من بيت املال 
وأملره أن يكتلب للبليلد يف الللوح ويلقن الفهيلم من غري كتب، وسلألوه ختفيف 
التعليلم فأملر املعللم باجللوس بعد صلاة الصبح إىل الضحى العلايل ومن صاة 
الظهر إىل صاة العرص ويسلرتحيون بقية النهار، وملا خرج ريض اهلل عنه إىل الشلام 
عام فتحها ومكث شلهرا ثلم رجع إىل املدينة وقد اسلتوحش الناس منه فخرجوا 
للقائله تلقلاه الصغار عىل مسلرية يوم وكان ذلك يوم اخلميلس، فباتوا معه ورجع 
هبم يوم اجلمعة، فتعبوا يف خروجهم ورجوعهم فرشع هلم االسلرتاحة يف اليومني 

املذكورين، فصار ذلك سنة متبعة ودعا باخلري ملن أحيا هذه السنة��4. 

��1 حممد بن عيل بن احلسلني بن مقلة املولود ببغداد سلنة 272هل واملتوىف سلنة 328هل، توىل 
اللوزارة ثلاث مرات يف العهلد العبايس. وحيكلى أن اخلليفة الرايض غضلب عليه فأمر 
بقطلع يلده اليمنلى، إال أن اخلليفلة عاد وندم عىل إصلداره ذلك األملر. وكان يبكي عىل 
يلده ويقول »قد خدمت هبلا اخلافة ثاث دفعات لثاثة من اخللفلاء، وكتبت هبا القرآن 
دفعتني، ُتقطع كا تقطع أيدي اللصوص«. لكن ابن مقلة أرص أن ال يؤثر هذا عىل قدرته 
اإلبداعيلة كخطاط فربط قلا إىل سلاعده واسلتمر يف الكتابة.قيل إنله أول من كتب خط 
الثُّلث والنَّسلخ، وأول من هندس احلروف إذ كان بارعًا يف علم اهلندسة.انظر ترمجته من 

سري أعام النباء 225/15، واملنتظم 6 / 309.
��2 تفسري ابن كثري 35/1.

��3 التحرير والتنوير البن عاشور 327/16.
��4 انظر الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين 107/1. 
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فائدة )�0(: إن من أهم األسلاليب الرتبوية يف تنشلئة الطفل هو تعويده عىل 
الذكر وأن يكون يف بيئة ذاكرة هلل، وهذا يأيت قبل حتفيظه للقرآن، ومن هذه األذكار 
أذكار الصباح واملسلاء وذكر اهلل بأسائه احلسلنى وكذلك الصاة عىل رسول � 
واالسلتاع إىل سلريته، وقد كان رسلول اهلل � يريب أطفال املسللمني بذلك، كا 
أن هذه األدعية التي علمها رسلول اهلل � ألولئك الصغار من الصحابة تتصف 
بصفلة األداء اللدوري، كتعليلم احلسلن دعاء القنلوت، وتعليم ابلن عباس دعاء 
التشلهد، وتعليلم عبداهلل بلن عمرو دعاء النوم، واالسلتمرار هبلذه األدعية جيعل 
العبلد مرتبطًا بربه، حمفوظا عقله وتفكريه، ممتلئا قلبه بنور اهلل، فإن العقل السلليم 

يف القلب السليم. 

 فائ�دة )�1(: �يف كتابلة املصاحلف قديلا وحديثلا�: »روي علن عليل زيلن 
العابدين بن احلسني بن عيل بن أبى طالب ريض اهلل عنه أنه يقول: كانت املصاحف 
ال تباع إنا يأيت الرجل بورقة عند املنرب فيقوم الرجل املحتسب فيكتب له من أول 

البقرة ثم جييء غريه حتى يتم املصحف«��1.

هكذا كان يف ابتداء اإلسام ثم صار كثري من الناس يتفرغون لكتابة املصاحف 
لعدم وجلود املطابع يف ذلك الزمن، فكان يكتب بعضهم مائة مصحف وبعضهم 
مائتني وبعضهم أقل أو أكثر، ولئن كانت املطابع غري موجودة يف زمنهم فقد كانت 
قلوهبم عامرة بالتقوى، ممتلئة إيانا ويقينا، وكانوا أكثر تاوة للقرآن وأشلد متسكا 
بأحكامه وأكثر رغبة وتنافسلا يف نسخه وكتابته وإهدائه لبعضهم بعضا وجعله يف 

املساجد ودور العلم والتدريس رجاء األجر والثواب.

��1 أخرجه ابن أيب داود السجسلتاين يف كتابه املصاحف 186/2، وأورده ابن حلجر وقلال: 
رجلاله ثقلات مع انقطاعه. انظر فتح الباري 14/9. 
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فائدة )�2(: ذكر ابن خلكان عند ترمجة إسلحاق بن مرامر الشليباين النحوي 
اللغلوي قلال ولده عمرو: ملا راجع  أيب أشلعار العرب ودوهنلا كانت نيفا وثانني 
قبيلة وكان كلا عمل منها قبيلة وأخرجها إىل الناس كتب مصحفا وجعله بمسجد 

الكوفة حتى كتب نيفا وثانني مصحفا بخطه.

فائ�دة )�3(: حفلظ القلرآن يف الصلدور فلرض كفايلة علىل األملة وكذلك 
تعليمله، أما نسليانه فكبرية كا رصح بله النووي يف الروضلة وغريها حلديث أبى 
داود وغريه��1: »عرضت عيل ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سلورة من القرآن 
أو آية أوتيها رجل ثم نسيها«، وىف الصحيحني��2: »تعاهدوا القرآن فوالذي نفس 
حمملد بيده هلو أشلد تفلتا من اإلبلل يف عقلها«، وفيها أيضلا��3: »مثل القرآن مثل 

اإلبل املعقلة إن عقلها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت«.

فائ�دة )�4(: ينبغي للقارئ أن خيتم يف السلنة مرتلني إن مل يقدر عىل الزيادة، 
وقد روى احلسلن بن زياد عن أيب حنيفة أنه قال: من قرأ القرآن يف كل سلنة مرتني 
فقلد أدى حقله ألن النبي � عرض عىل جربيل يف السلنة التي قبض فيها مرتني. 
وقلال غريه يكلره تأخري ختمه أكثر من أربعني يوما با علذر نص عليه أمحد، ألن 
عبداهلل بن عمر سلأل النبي � يف كم نختم القرآن؟ قال: »يف أربعني يوما«. رواه 

��1 أبو داود يف سننه يف كتاب الصاة، باب يف كنس املساجد 1 / 316- 317، والرتمذي يف 
جامعه يف فضائل القرآن، باب 5 / 178 - 179، وقال أبو عيسلى: هذا حديث غريب 

ال نعرفه إال من هذا الوجه.
��2 البخلاري، يف بلاب فضل القرآن، باب اسلتذكار القرآن وتعاهده، ح ��4746، ومسللم 

كتاب صاة املسافرين وقرصها، ح ��791.
��3 صحيلح البخلاري، كتاب فضائلل القلرآن، ح ��4743، وصحيح مسللم، كتاب صاة 

املسافرين وقرصها ح ��789.
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أبو داود��1. وأخرج الشيخان��2 عن عبد اهلل بن عمرو قال: »قال يل رسول اهلل � 
اقرأ القرآن يف شهر. قلت إين أجد قوة. قال اقرأه يف عرش. قلت إين أجد قوة. قال 

اقرأه يف سبع وال تزد عىل ذلك«.

   فائدة )��(: قال النووي��3: »املختار أن ذلك خيتلف باختاف األشخاص 
فملن كان يظهر له بدقيلق الفكر لطائف ومعارف فليقترص عىل قدر حيصل له معه 
كلال فهلم ما يقرأ، وكذلك من كان مشلغوال بنرش العللم أو فصل احلكومات أو 
غلري ذلك من مهلات الدين واملصاللح العامة فليقترص عىل قدر ال حيصل بسلببه 
إخلال با هو مرصد له وال فوات كاله، وإن مل يكن من هؤالء املذكورين فليكثر 
ما أمكنه من غري خروج إىل حد امللل أو اهلذرمة يف القراءة، وقد كره غري واحد من 
السلف قراءة القرآن يف أقل من ثاث لقوله �: »من قرأ القرآن يف أقل من ثاث 

مل يفقه«��4، »وهنى عليه الصاة والسام عن اهلذرمة بالقرآن«��5.

فائ�دة )��(: احلرتام املصحلف: ال يوجلد يف الكون كتاب أحيلط هبالة من 
اإلجلال والتقديس كالقلرآن الكريم حتى لقد وصفه احلق جل شلأنه بأنه كتاب 

مكنلون، وحكم بأنه ال يمسله إال املطهرون، وأقسلم عىل ذللك إذ يقول: ﴿ ی  
ی       ی  ی *  حئ  مئ     ىئ    يئ  جب   *     ٱ     ٻ  ٻ   *  ٻ  

��1 يف السنن باب حتزيب القرآن، ح ��1187، وانظر اإلتقان للسيوطي 294/1.
��2 صحيلح البخلاري، كتاب فضائل القرآن، ح ��4767، وصحيح مسللم، كتاب الصيام، 

ح ��1159.
��3 التبيان يف آداب محلة القرآن ص 61.

��4 حديلث: »ملن قلرأ القرآن يف أقلل من ثلاث مل يفقه« أخرجله أمحد يف املسلند 193/2. 
وبصيغة: »مل يفقه من قرأ...احلديث« أبو داود يف السلنن 327/3، والرتمذي يف السلنن 

217/3 وقال: حسن صحيح.
��5 هذر يف منطقه خلط، واهلذر بفتحتني اهلذيان، واهلذرمة: رسعة الكام والقراءة.
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پ       پ  *  پ  ڀ  ڀ        ڀ   *      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ ]الواقعة:75- 

80[، وقاللوا بوجلوب الطهارة ملّسله ومحلله��1 وكذلك ملا يتصل به ملن خريطة 

وغلاف وصنلدوق عىل الصحيح  واسلتحبوا حتسلني كتابتله وإيضاحها وحتقيق 
حروفها��2. قال النووي��3: »ويسلتحب أن يقلوم للمصحف إذا قدم به عليه ألن 
القيام مستحب للفضاء من العلاء واألخيار فاملصحف أوىل، وقد قررت دالئل 
استحباب القيام يف اجلزء الذي مجعته فيه، وروينا يف مسند الدارمي بإسناد صحيح 
علن ابلن أيب مليكة أن عكرمة بن أيب جهلل ريض اهلل عنه كان يضع املصحف عىل 

وجهه ويقول كتاب ريب«.

فائدة )��(: قال السليوطي��4: »ال حتتاج قراءة القرآن إىل نية كسلائر األذكار 
إال إذا نذرهلا خارج الصاة فا بد من نيلة النذر أو الفرض ولو عني الزمان. فلو 

تركها مل جتز. نقله القمويل يف اجلواهر«.

تع�ريف الس�ورة:

فائ�دة )��(: السلورة يف اللغة تطلق بمعنلى املنزلة،وهي مأخوذة من سلور 
املدينة إلحاطتها بآياهتا واجتاعها كاجتاع البيوت بالسور��5، ومن السوار املحيط 

بالساعد.أو من السورة بِمعنى املنزلة الرفيعة، قال النابغة��6:

��1 قال ابن عبد الرب يف االستذكار 8 / 10: »وأمجع فقهاء األمصار الذين تدور عليهم الفتوى 
وعىل أصحاهبم بأن املصحف ال يمسه إال طاهر«.

��2 انظر التبيان للنووي 189 و192.
��3 التبيان 191.

��4 اإلتقان 298/1.
��5 انظر لسان العرب 2147/3.

��6 انظر ديوان النابغة الذبياين ص 73.
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       أمَلْ َتلَر أنَّ اهللَ أْعطلاَك ُسلورًة        ترى ُكلَّ َمْلٍك دوهَنا يتذْبذُب

ا كام اهلل تعاىل��1. يت بذلك الرتفاعها؛ ألهنَّ وتكون ُسمِّ

وإن جعللت واوها منقلبة عن مهزة فألهنا قطعة وطائفة من القرآن كالسلورة 
التي هي البقية من اليء والفضلة منه��2.

ويف اصطاح العلاء: مجلة من القرآن مستقلة، أقلها ثاث آيات مساة باسم 
خاص بتوقيف من النبي ��3 �، تذكر بذلك االسم وتشتهر به ��4.

فائدة )��(: معرفة بداية السورة وهنايتها أمر توقيفي عن النبي � وقد ورد 
يف ذللك نصلوص عديدة، من ذلك ما أخرجه أبو داود��5 يف سلننه عن ابن عباس  
ريض اهلل عنه قال: كان النبي � ال يعرف فصل السلور حتى تنزل عليه بسلم اهلل 
الرمحلن الرحيلم. وعن زيد بلن ثابت ريض اهلل عنه قال: »كنَّا عند رسلول اهلل � 
َقاِع « ��6. قال البيهقي��7: »وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف  ُف القرآن من الرِّ ُنَؤلِّ

ما نزل من الكتاب: اآليات املتفرقة يف سورها، ومجعها فيها بإشارة النبي �«.

��1 اإلتقان للسيوطي 150/1.
��2 انظر مفاتيح الغيب للرازي 391/1، والكشاف للزخمرشي 59/1.

��3 قال السليوطي: »وقد ثبت أسلاء السلور بالتوقيف من األحاديث واآلثار، ولوال خشلية 
اإلطالة لبينت ذلك«. اإلتقان 150/1.

��4 انظر أقوال العلاء يف تعريف السورة من الربهان للزركي 264/1، واإلتقان للسيوطي 
.150/1

��5 يف السلنن ح رقلم 788، وأخرجله احلاكلم وصححه الذهبلي وأخرجه البزار بإسلنادين 
أحدمها رجاله رجال الصحيح.انظر جممع الفوائد 291/2.

��6 رواه الرتمذي يف سننه 734/5، وقال: هذا حديث حسن غريب. 
��7 دالئل النبوة للبيهقي 147/7.
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 فائ�دة )�0(: ترتيلب اآليات يف سلورها توقيفي أي بأمر من الشلارع��1، ال 
جمال للرأي واالجتهاد فيه، ألن االعتاد فيه عىل الوحي وتوقيف النبي �.

 قلال القلايض أبلو بكلر الباقلاين يف كتابله االنتصلار: »ترتيب اآليلات أمر 
 واجب وحكم الزم، فقد كان جربيل - عليه السلام - يقول: »ضعوا آية كذا يف 

مكان كذا«.��2 

وقال أيضًا: »وال خاف أن ترتيب آيات كل سورة - عىل ما هي عليه اآلن يف 
املصحف - توقيف من اهلل تعاىل، وعىل ذلك نقلته األمة عن نبيها �«��3.

فائ�دة )�1(: »قلال ابن بطال: ال نعللم أحدا قال بوجوب ترتيب السلور يف 
القلراءة ال داخل الصاة وال خارجها، بل جيوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة واحلج 
قبلل الكهلف مثا، وأما ما جاء عن السللف من النهي عن قراءة القرآن منكوسلًا 
فاملراد به أن يقرأ من آخر السورة إىل أوهلا، وكان مجاعة يصنعون ذلك يف القصيدة 
ملن الشلعر مبالغلة يف حفظها وتذليلا للسلانه يف رسدها، فمنع السللف ذلك يف 

القرآن فهو حرام فيه« ��4.

��1 واألحاديلث يف إثبلات التوقيف يف ترتيب اآليات يف السلور كثرية جدًا تفوق حد التواتر، 
منهلا ما أخرجه البخاري عن عبد اهلل بن الزبري قال: قلت لعثان: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  ﴾ ]البقرة:234[ قد نسلختها اآلية األخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا 

ابن أخي ال أغرّي شيئًا منه من مكانه. 
وأخلرج اإلملام أمحد عن عثان بن أيب العاص قال: كنت جالسلًا عند رسلول اهلل � إذ   
به، ثم قال:»أتاين جربيل فأمرين أن أضع هذه اآلية يف هذا املوضع  َشَخص ببرصه ثم صوَّ

﴿     چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ...﴾« ]النحل: 90[ إىل آخرها.
��2 انظر الربهان للزركي 256/1، واإلتقان للسيوطي 175/1.

��3 فتح الباري البن حجر 656/8.
��4 انظر فتح الباري البن حجر 202/14.
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فائ�دة )�2(: أقلرص آيلة يف القرآن هي ﴿ ڄ  ﴾ يف أول سلورة طله، وتليها 

يف ذللك آية ﴿ ٿ     ﴾ وتقع يف أوائل سلور �غافر، فصلت، الشلورى، الزخرف، 

الدخان، اجلاثية، األحقاف �، ومثلها:﴿ ڤ     ﴾ وتقع يف أول سورة يس. 

ال ﴿ۆئ  ﴾ الرمحن: 64، ألهنا سبعة أحرف لفظًا ورسًا وثانية تقديرًا 

وال ﴿ ٺ  ٺ      ﴾ املدثر: 21، ألهنا كلمتان مخسلة أحرف رسًا وكتابة وستة أحرف 

تقديرًا خافًا لبعضهم.

وأطلول كلمة فيه لفظلًا وكتابة با زيلادة ﴿  ک﴾ ]احلجر:22[ أحد 

عرش لفظًا ثم ﴿      ڌ﴾ ]التوبة: 24. عرشة وكذا ﴿    مئ  ﴾ ]هود: 

28[. ﴿    پ  ﴾ ]النسلاء: 75[، و﴿     ڄ  ﴾ ]النلور: 55[ علرشة 

لفظًا وأحد عرش تقديرًا.

ين«، ورقمها ��282 من سلورة البقرة،  أطلول آيات القرآن الكريلم آية »الدَّ

وهى مائة وثاٍن وعرشون كلمة، ومخسائة وأربعون حرًفا. 

فائ�دة )�3(: هناك سلور حتمل أسلاء أنبياء هي: � يونس - هود - يوسلف 

- إبراهيم - حممد - نوح�.

وقد ورد يف القرآن الكريم أساء ��25 نبيًّا ورسوالً، وهم: � آدم - إدريس - 

نوح - هود - صالح - إبراهيم - لوط - شعيب - إساعيل - إسحاق - يعقوب 

- يوسلف - أيوب - اليسلع - ذو الكفل - إلياس - يونس - موسلى - هارون 

- داود - سليان - زكريا - حييى - عيسى - حممد � �.
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فائدة )�4(: االسلتعاذة: هي قول القارئ يف مستهل تاوته: � أعوذ باهلل من 

الشليطان الرجيم � امتثاال لقول احلق سبحانه وتعاىل:﴿ڱ  ں  ں   ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ﴾��1 ] النحل: 98[.

وهلي مسلتحبة عند مجهور العللاء واجبة عنلد البعض��2، وهي ليسلت من 

القلرآن يف أول التلاوة باإلمجاع��3. واملختار يف صيغتها � أعوذ باهلل من الشليطان 

الرجيلم � كا أتى يف سلورة النحل، وإن كان ال حرج علىل القارئ يف اإلتيان بأي 

صيغلة من صيغ االسلتعاذة التي قال هبلا القراء وذلك نحو: � أعوذ باهلل السلميع 

العليم من الشيطان الرجيم ���4.

»قال احللواين يف جامعه: ليس لاسلتعاذة حد ينتهي إليه، من شلاء زاد ومن 

شاء نقص« ��5.

فائدة )��(: البسملة: مصدر بسمل أي قال: بسم اهلل، نحو: حوقل، وحيعل، 

هللل، ومحلدل، أي: قلال: ال حول وال قلوة إال باهلل، وال إلله إال اهلل، واحلمد هلل. 

��1 وتقدير اآلية: فإذا أخذت يف قراءة القرآن فاسلتعذ، أي قبل القراءة ألنه وسليلة والوسائل 
مقدمة.وقد نقل ابن القاصح - شلارح الشلاطبية - اإلمجاع عىل أن االستعاذة تكون قبل 

القراءة. رساج القارىء املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي ص 26. 
��2 وهلو مذهلب الثلوري وعطاء، وقال ابن سلريين: »إن تعوذ مرة واحلدة يف عمره كفى يف 
إسلقاط الواجب«.انظر التبيان للنووي ص 58، واملبسلوط للرسخي 13/1، واجلامع 

ألحكام القرآن 86/1.
��3 انظر اجلامع ألحكام القرآن 86/1.

��4 انظلر النرش البن اجلزري 249/1، واألذكار للنلووي ص 44، واجلامع ألحكام القرآن 
.249/1

��5 اإلتقان للسيوطي 297/1.
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وهذا شلبيه بباب النحت يف النسب، أي أهنم يأخذون اسمني فينحتون منها لفظا 

واحدا، فينسلبون إليه كقوهلم: حضمي وعبقي وعبشلمي نسبة إىل حضموت 

وعبد القيس وعبد شمس. قال عبد يغوث بن وقاص احلارثي يف يائيته:

      وتضحُك مني شيخٌة عبشميٌة       كأن مل تري قبيل أسلريًا يانيا��1

وقد جاءت يف الشعر، قال عمر بن أيب ربيعة:

     لقد بسملت ليىل غلداة لقيتها       أال حبذا ذاك احلبيُب املبسِمُل��2

فائدة )��(: إن لفظ اجلالة � اهلل � خمتص بخواص مل توجد يف سائر أساء اهلل  

تعاىل: فاخللاصية األوىل أنك إذا حلذفت األلف من قلولك »اهلل« بلقلي البلاقلي 

عىل صورة »هلل« خمتص به سلبحانه كا يف قوله:﴿ ڃ  ڃ  چ   چ﴾ 

]الفتح:4[ وإن حذفت عن هذه البقية الام األوىل بقيت البقية عىل صورة »له« كا 

يف قولله تعلاىل: ﴿ڱ  ڱ   ڱ  ڱ﴾ ]الزمر: 63[ فلإن حذفت الام 

الباقية كانت البقية هي قولنا » هو « وهو أيضا يدل عليه سبحانه وتعاىل كا يف قوله: 

﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]اإلخلاص:1[ وقولله: »﴿ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ﴾ 
]غافر: 65 [ والواو زائدة بدليل سقوطها يف التثنية واجلمع فإنك تقول مها وهم فا 

تبقي الواو فيها فهذه اخلاصية موجودة يف لفظ »اهلل«غري موجودة يف سائر األساء، 

وكا حصلت هذه اخلاصية بحسب اللفظ فقد حصلت أيضا بحسب املعنى، فإنك 

��1 البيلت لعبلد يغلوث بن وقلاص احلارثلي، والبيت يف احلجة للقراء السلبعة، للحسلن بن 
عبدالغفار الفاريس 93/1.

��2 البيت يف األمايل إلساعيل بن القاسم القايل 270/2.
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إذا دعلوت اهلل يارمحن فقد وصفته بالرمحلة وما وصفته بالقهر وإذا دعوته بالعليم 

فقلد وصفته بالعلم وملا وصفته بالقدرة، وأما إذا قلت يلا اهلل فقد وصفته بجميع 

صفاته ألن اإلله ال يكون إهلا إال إذا كان موصوفا بجميع الصفات، فثبت أن قولنا 

»اهلل« قد حصلت له هذه اخلاصية التي مل حتصل لسائر األساء.

فائدة )��(: حاصل الكام يف البسملة: أن التي يف سورة النمل ال خاف يف 

كوهنا بعض آية من القرآن يف قوله: ﴿ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ﴾ ]النمل:30[، 

كا أنه ال خاف يف التي أول براءة أهنا ليسلت منه، وإنا اخلاف يف التي يف أوائل 

السور، فعند الشافعي أهنا آية من الفاحتة ومن كل سورة��1، واستدل الشافعي عىل 

ذللك بأدلة كثرية��2، هذا إىل جانب أنه من أهل مكة وهم يثبتوهنا بني السلورتني، 

ويعدوهنا من أول الفاحتة آية، وهو قرأ عىل إساعيل القسط عن ابن كثري، فاعتمد 

عىل قراءة ابن كثري، ألهنا متواترة بالنسبة إليه وإىل أهل مكة.

وعنلد مالك أهنا ليسلت آية من القرآن وال من كل سلورة��3 ألهنا مل تتواتر يف 

أوائل السور، وما مل يتواتر فليس بقرآن عنده.

وعند أيب حنيفة أهنا آية من القرآن أنزلت للفصل بني السور ليست من الفاحتة 

وال من غريها��4، وعند أمحد وأيب ثور أهنا آية من الفاحتة فقط، ال من كل سورة.

��1 با خاف عنده وال عند أصحابه. انظر األم للشافعي 107/1، واملجموع رشح املهذب 
للنووي 266/3.

��2 انظر ذلك يف املجموع للنووي 266/3 والبيهقي يف السنن 44/2، وصحيح ابن خزيمة 
.248/1

��3 انظر اإلرشاف عىل مسائل اخلاف للقايض عبد الوهاب البغدادي 75/1.
��4 انظر بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين 160/1، والبحر الرائق 330/1.
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فائدة )��(: حكم البسلملة عند افتتاح القراءة بأول السلورة: ال خاف بني 

القراء عامة يف الوجوب��1 وذلك لثبوهتا باملصحف باستثناء سورة براءة��2.

أملا حكلم البسلملة عنلد افتتلاح القلراءة بغلري أول السلورة: فالقلارئ خمري 

باإلتيلان بالبسلملة أو عدم اإلتيان هبا واإلتيان هبا أفضلل أما إذا كان يف أول اآلية 

ذكر الشليطان أو ضملري يعود عليه فيختار القارئ عدم اإلتيان بالبسلملة أو قطع 

البسملة عن ما بعدها.

فائدة )��(: حكم البسلملة عند اجلمع بني السلورتني أي عند انتهاء القارئ 

من قراءة السلورة السلابقة ورشوعه يف قراءة السورة الاحقة، يف هذه احلالة جيوز 

للقارئ ثاثة وجوه اختيارية واألوجه هي:

األول: قطلع اجلميع: بأن يقف عىل آخر السلورة، ثم يقف عىل البسلملة، ثم 

يبدأ بأول السورة التالية.

الثاين: وصل اجلميع: بأن يصل آخر السلورة بالبسملة،ويصل البسملة بأول 

السورة التالية.

��1 إال ما جاء يف قراءة محزة وكذا خلف بوصل آخر السلورة بأول التي تليها من غري بسلملة، 
ألن القلرآن عندمهلا كالسلورة الواحلدة. انظلر النلرش 264/1، وإحتاف فضلاء البرش 

.361/1
��2 عن ابن عباس قال: سألت عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه: لِلَم مل تكتب يف براءة بسم اهلل 
الرمحلن الرحيلم؟ قال: »ألن بسلم اهلل الرمحن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسليف ليس 
فيها أمان« أخرجه احلاكم يف املستدرك 330/2. قال الشاطبي يف حرز األماين ص 9:  

     ومها تصلها أو بلدأَت بللراءًة       لتنزيلها بالسيف لسَت مبسِما



��

الثاللث: قطع األول ووصل الثلاين بالثالث: بأن يقف عىل آخر السلورة، ثم 
يبسمل ويصل البسملة بأول السورة التالية.

فائ�دة )�0(: »وأخرج أبلو داود والرتمذي حديث من قلرأ والتني والزيتون 
فانتهى إىل آخرها فليقل بىل وأنا عىل ذلك من الشلاهدين، ومن قرأ ال أقسلم بيوم 
القيامة فانتهى إىل آخرها أليس ذلك بقادر عىل أن حييي املوتى فليقل بىل، ومن قرأ 
واملرسلات فبللغ فبأي حديث بعلده يؤمنون فليقل آمنا بلاهلل. وأخرج أمحد وأبو 
داود عن ابن عباس أن النبي � كان إذا قرأ سلبح اسم ربك األعىل قال: سبحان 
ريب األعلىل. وأخلرج الرتملذي واحلاكم علن جابر قال خرج رسلول اهلل � عىل 
الصحابة فقرأ عليهم سلورة الرمحن من أوهلا إىل آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأهتا 
عىل اجلن فكانوا أحسلن مردودًا منكم، كنت كلا أتيت عىل قوله فبأي آالء ربكا 

تكذبان قالوا: وال بيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد«��1. 

فائ�دة )�1(: فوات�ح الس�ور: هلي احللروف املقطعلة يف أوائل سلور القرآن 
الكريلم. وعلدد حروف فواتح السلور مكلررة ��78 حرفًا وعددهلا غري مكررة 
��14 حرفًا. وقد وقعت احلروف املقطعة يف مستهل ��29 سورة هكذا: ﴿ ٱ   ﴾ 
البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقان، السجدة. و﴿ ٱ     ﴾ يف األعراف. 
و﴿ ٱ﴾ يف يونلس، هلود، يوسلف، إبراهيلم، احلجلر. و﴿ ٱ﴾ يف الرعد. 
و﴿ٱ﴾ مريلم. و﴿ ڄ  ﴾ يف طله. و﴿ ٱ  ﴾ الشلعراء، القصص. 
و﴿ ٱ﴾ يف النمل. و﴿ ڤ  ﴾ يف يس. و﴿ ٱ﴾ يف ص. و﴿ ٿ  ﴾ غافر، 
فصلت، الزخرف، الدخان، اجلاثية، األحقاف. و﴿ٱ  *  ٻ  ﴾ الشلورى. 

و﴿ ٱٻ  ٻ  ٻ  ﴾ يف ق. و﴿ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ﴾ يف القلم.

��1 اإلتقان للسيوطي 300/1.
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فائ�دة )�2(: ال ُتقلرأ هلذه احلروف كاألسلاء مثلل باقي الكللات، بل تقرأ 
واحدة واحدة بصورة متقطعة، ومن أجل ذلك سلميت باحلروف املقطعة. فننطق 
﴿ ٱ   ﴾ هبلذه الكيفيلة: �ألْف الْم ميلْم�، وننطق ﴿ ٱ  ﴾ هبلذه الكيفية: �طا 

سنْي ميْم�، وهكذا بالنسبة للبقية، مع ماحظة تسكني األواخر باستمرار.

فائدة: ومد هذه احلروف كاآليت:

1- األلف ال متد ألن وسطها ليس حرف مد.

2- احللروف: �ن، ق، ص، ع، س، ل، ك، م � متلد ملدًا الزملًا بمقدار سلت 
حركات، إال أن يف �ع� يف مريم والشورى وجهني اثنني، مها املد والتوسط، ولكن 

املد هو املقدم.

3- احلروف: � ح، ي، ط، هل، ر � متد مدًا طبيعيًا بمقدار حركتني. 

فائدة )�3(: معاين احلروف املقطعة��1: ذكر العلاء يف تأويل احلروف املقطعة 
تأويلات كثلرية، واألقلرب - واهلل أعللم - أن معناهلا التحدي بأن هلذا القرآن 
املعجلز مؤلفلة كلاتله ومجله من احلروف نفسلها التلي نظم هبا العرب أشلعارهم 
وألفلوا هبا خطبهم، فهذه احلروف هي مادة القرآن الكريم، ومع وجود هذه املادة 
بني أيدهيم هم عاجزون عن اإلتيان بمثله��2، ومما يؤيد هذا املعنى أن هذه احلروف 

��1 وقلد عنلي بعلض القدماء بإفراد مؤلف للبحلث يف هذه احلروف، منها »رسلالة يف أرسار 
احلروف التي يف أوائل السلور القرآنية« البن سلينا، و»احلروف املقطعة يف أوائل السور« 
أليب سلعيد اخلادمي، وغريمها. أما املتأخرون فقد تناولوها بالدراسة والبحث وكل ذلك 

يدور يف فلك النظريات والتفسريات االجتهادية فقط.
��2 ومما يعزز ذلك أنه مل يثبت عن العرب ما يشري إىل عدم فهمهم ملعاين احلروف املقطعة، فلو 
كانوا جيهلون ذلك لظهر منهم  من يسلأل علن أرسارها وحقيقتها، ولكان فيها فرصة  = 
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املقطعة كانت عادة تتبع بإشلارات دالة موحيلة إىل القرآن الكريم، نحو:﴿ ٱ  *  

ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ﴾ ]البقلرة:1-2[ ﴿ ٱٻ  ٻ  ٻ  *  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ ]ق:2-1[.

فائدة )�4(: قال الزركي��1: »وقد اختلف الناس يف احلروف املقطعة أوائل 

السلور عىل قولني أحدمها أن هذا علم مسلتور ورس حمجوب اسلتأثر اهلل به وهلذا 

قلال الصديلق ريض اهلل عنه يف كل كتلاب رس ورسه يف القرآن أوائل السلور، قال 

الشلعبي إهنا من املتشلابه نؤمن بظاهرهلا ونكل العلم فيهلا إىل اهلل عز وجل، قال 

اإلملام الرازي وقد أنكلر املتكلمون هذا القول وقالوا ال جيوز أن يرد يف كتاب اهلل 

ما ال يفهمه اخللق ألن اهلل تعاىل أمر بتدبره واالستنباط منه وذلك ال يمكن إال مع 

اإلحاطلة بمعناه وألنه كا جاز التعبلد با ال يعقل معناه يف األفعال فلم ال جيوز يف 

األقوال بأن يأمرنا اهلل تارة بأن نتكلم با نقف عىل معناه وتارة با ال نقف عىل معناه 

ويكلون القصلد منه ظهور االنقياد والتسلليم. القلول الثاين أن امللراد منها معلوم 

وذكروا فيه ما يزيد عىل عرشين وجها فمنها البعيد ومنها القريب«.

فائدة )��(: قال ابن كثري��2: قلت: جمموع احلروف املذكورة يف أوائل السور 

بحلذف املكلرر منهلا أربعلة علرش حرفلا وهلي: ا ل م س ر ك هلل ي ع ط ص ح 

=  وذريعة لليهود وغريهم، يف اختاق الشلبهات للطعن يف القرآن بحجة طلسلمية آياته 
بالنسلبة لفهم الناس، فكيلف يكون ﴿َهَذا َبَياٌن لِلنَّلاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظلٌة لِْلُمتَِّقنَي﴾ ]آل 

عمران:138[.
��1 الربهان يف علوم القرآن 173-172/1.

��2 تفسري ابن كثري 1 / 38.
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ق ن جيمعهلا قوللك: »نص حكيم قاطلع له رس«��1.وهي نصلف احلروف عددا، 
واملذكور منها: أرشف من املرتوك وبيان ذلك من صناعة الترصيف.

فائدة )��(: قال ابن القيم��2 يف معرض ذكره ألرسار احلروف املقطعة: ورس 
آخر: وهو أن كل معاين هذه السلورة مناسلبة ملا يف حرف القاف من الشدة واجلهر 
والعللو واالنفتاح. وإذا أردت زيادة إيضاح هذا: فتأمل ما اشلتملت عليه سلورة 

»ص« ملن اخلصومات املتعددة: فأوهلا: خصومة الكفار مع النبي ﴿ڄ  ڃ     
ڃ       ڃ﴾ إىل أخلر كامهم، ثلم اختصام اخلصمني عند داود، ثم ختاصم أهل 
النلار، ثم اختصلام املأل األعىل يف العلم وهو الدرجلات والكفارات، ثم خماصمة 
إبليلس واعرتاضه عىل ربه يف أمره بالسلجود آلدم، ثم خصامه ثانيًا يف شلأن بنيه: 
حلفه ليغوينهم أمجعني إال أهل اإلخاص منهم. فليتأمل اللبيب الفطن: هل يليق 
هبذه السلورة غري » ص « وسورة » ق «غري حرفها.وهذه قطرة من بحر من بعض 

أرسار هذه احلروف. 

تعري��ف اآلي��ة:

فائ�دة )��(: اآليلة لغلة: تطلق عىل املعجلزة، والعامة��3، والعلربة، واألمر 
العجيب��4، واجلاعة��5، والربهان��6. 

��1 أو قولك: »ُصن رسًا يقطعك محله«.
��2 بدائع الفوائد 3 / 692 - 693.

��3 قال تعاىل:﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ﴾ ]البقرة:248[.
��4 قال تعاىل:﴿ گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾ ]املؤمنون:50[، وهي الوالدة دون الفحل.

��5 تقلول: خلرج القوم بآيتهم، أي: بجاعتهم، ومنه آية القلرآن؛ ألهنَّا مجاعُة احلروف. جممل 
اللغة البن فارس 106/1.

��6 انظلر جمملل اللغة البن فارس 106/1، ولسلان العرب مادة � أيلا � 185/1، والربهان 
للزركي 266/1.
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واصطاحلًا: طائفلة ملن كللات القلرآن مفصوللة ومميلزة علا قبلهلا وملا 
بعدها بفاصل��1.

وهلو توقيفي ال جملال للقياس فيه كا ال خيفى، قلال الزخمرشي: اآليات علم 
توقيفي، ال جمال للقياس فيه، ولذلك عدوا ﴿ ٱ   ﴾ آية حيث وقعت، ومل يعدوا 

﴿ ٱ﴾��2.

وقيلل بلل منله ما هلو بالقيلاس، وال حملذور فيله لعلدم الزيلادة والنقصان.
 وإنلا غايتله أنه حمل فصلل أو وصل، والوقف علىل كل كلمة جائلز، ووصل كل 

كلمة جائز.

فائدة )��(: الفاصلة: هي الكلمة التي تكون آخر اآلية. وهي كقرينة السجع 
يف النثر، وقافية البيت يف الشعر، وجتمع عىل فواصل��3.

فائدة )��(: معرفة اآليات تتوقف عىل النقل والساع، فا كان رسول اهلل � 
يقلف عليله دائًا عده الصحابة آية، وما وصله دائًا فليس بآية، وما كان يقف عليه 

مرة ويصله أخرى اختلفوا يف عده واعتباره آية.

 قال املسور بن خمرمة لعبد الرمحن بن عوف: »يا خال أخربنا عن قصتكم يوم 
أحد؟ قال: اقرأ بعد العرشين ومائة من آل عمران جتد قصتنا«. 

فائ�دة )100(: عدد آيات القرآن عند اإلمام نافع ��6217 آية؛ وعند اإلمام 
شليبة ��6214 آية؛ وعند العلاء املرصيني ��6226 آية؛ وحسلب رواية أهنا عند 

��1 الربهان للزركي 266/1، واإلتقان للسليوطي187/1، وكشاف اصطاحات الفنون 
للتهانوي 105/1.

��2 اإلتقان للسيوطي 188/1.
��3 انظر التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر اجلزائري ص 198.
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ابلن عباس � �6216، إال أن اجلمهور متفق عىل العدد الذي اتفق عليه الكوفيون 
وهو ��6236 آية حيث ُرقمت مجيع املصاحف املطبوعة يف أنحاء العامل عىل حسب 
هذا الرقم. وأما الرقم ��6666 الشائع بني الناس ما هو إال رقم تقريبي ال أساس 
غار. علًا بأن ما سبق من اختاف عدد  له أطلق هبدف تسهيل حفظه من ِقَبِل الصِّ
آي الذكلر احلكيلم متعلق برتقيم اآليات القرآنية وحسلب، وال اختاف يف جممل 

القرآن أبدًا.

فائدة )101(: االختاف بني العلاء حول عدد آي الذكر احلكيم يرجع ذلك 
إىل أن مجهور العلاء عدوا البسملة التي يف فواتح السور آية من القرآن الكريم، إال 
أهنم اختلفوا يف: هل البسملة آية من السورة التي افتتحت هبا السورة أم ال؟ فعلاء 
املذهلب الشلافعي عّدوا البسلملة آية من السلورة التي افتتحت هبلا، إال أن علاء 
املذهب احلنفي مل يعّدوها آية منها، بل ذهبوا إىل أن البسلملة آية مسلتقلة عن تلك 
السلورة، وأهنا ُأنِزلت للفصل بني السلور وللتربك هبا. إىل جانب أن بعض العلاء 
يرى احلروف املقّطعة التي يف فواتح السلور كلل �يلس، حم، أمل، ألر، طه..� آيات 
مسلتقّلة، ويرى آخرون أهنا جزء وكلمة من اآلية األوىل من السلورة.وكذلك عدَّ 

ها آخرون آيتني أو ثاث آيات. بعض العلاء اآليات الطويلة آية واحدة بينا عدَّ

 فائدة )102(: ويرتتب عىل معرفة اآلي وعّدها وفواصلها أحكام فقهية منها: 
اعتبارهلا فيمن جهل بالفاحتة، فإنه جيب عليه بدهلا سلبع آيات، ومنها اعتبارها يف 
ُخطبلة اجلمعة فإنه جيب عليله قراءة آية كاملة وال يكفي شلطرها، ومنها اعتبارها 
يف السلورة التي تقرأ يف الصاة وما يقوم مقامها، ومنها اعتبارها يف جواز الوقف 

عليها عند القراءة��1.

��1 انظر تفصيل ذلك من اإلتقان للسيوطي188/1، ومناهل العرفان للزرقاين 239/1.
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 فائدة )103(: أما عدد كلات املصحف وحروفه فقد قال السيوطي��1 معلقا 

عىل األقوال التي عدت كلاته وحروفه بقوله: »واالشلتغال باستيعاب ذلك مما ال 

طائل حتته، وقد اسلتوعبه ابن اجلوزي يف فنلون األفنان وعد األنصاف واألثاث 

إىل األعشلار وأوسلع القول يف ذلك فراجعه منه، فإن كتابنا موضوع للمهات ال 

ملثلل هلذه البطاالت. وقد قال السلخاوي: ال أعلم لعدد الكللات واحلروف من 

فائلدة، ألن ذلك إن أفلاد فإنا يفيد يف كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن 

ال يمكن فيه ذلك«.

فائ�دة )104(: »قلال أبو جعفر النحلاس: املختار أن تأليف السلور عىل هذا 

الرتتيلب ملن رسلول اهلل �، وروي ذللك علن عليل بلن أيب طاللٍب«��2. »وقال 

الِكرماين: ترتيب السور هكذا هو عند اهلل تعاىل يف اللوح املحفوظ«��3. »واستدلوا 

عىل ذلك بأن الصحابة أمجعوا عىل املصحف الذي كتب يف عهد عثان، ومل خُيالف 

منهلم أحلد، وإمجاعهم ال يتم إال إذا كان الرتتيب اللذي أمجعوا عليه عن توقيف؛ 

ألنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب املصاحف املخالفة بمخالفتهم، ولكنهم 

عدلوا عن مصاحفهم وأحرقوها، ورجعوا إىل مصحف عثان وترتيبه مجيعا«��4.

فائدة )�10(: هل ترتيب السور توقيفي أم باالجتهاد؟ ففي كونه اجتهاديا��5 

��1 اإلتقان 197/1.
��2 الربهان للزركي 258/1.
��3 الربهان للزركي 259/1.

��4 مناهل العرفان للزرقاين 245/1.
��5 وقلد نسلب هذا القول إىل اإلملام مالك بن أنلس والقايض الباقلاين ومجاعة.انظر نكت 

االنتصار لنقل القرآن ص 82، والربهان 257/1، وفتح الباري 655/8.
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أو توقيفيلا خاف، واجلمهور عىل أنه توقيفي��1، فا وضعت سلورة يف مكاهنا إال 
بأملر النبي � وتوجيهه��2. وألن اختاف املصاحلف يف الرتتيب كان قبل العلم 
بالتوقيلف فلا ُعِلم التوقيف انصاع اجلميلع وخضع لرتتيب عثان ريض اهلل عنه، 
ولذلك كان األخذ برتتيب املصحف العثاين وااللتزام به يف كتابة املصحف واجبا 

ال حميص عنه، واإلمجاع حجة ومصدر من مصادر الترشيع ��3.

فائ�دة )�10(: هناك رأي يقول إن هذا الرتتيب تم باجتهاد الصحابة، بدليل 
أن مصاحف الصحابة كانت خمتلفة يف ترتيب السلور قبل أن جيمع القرآن يف عهد 

��1 قلال أبلو جعفلر النحاس:املختار أن تأليف السلور عىل هذا الرتتيب من رسلول اهلل �، 
وروي ذلك عن عيل بن أيب طالب. الربهان 258/1.

��2 ومملا يلدل عىل أن الرتتيلب كان معروفًا ما جاء عن ابن مسلعود ريض اهلل عنه قال: يف بني 
إرسائيلل، والكهلف، ومريم، وطه، واألنبياء، إهنن من العتلاق األول، وهن من تادي.

فذكر ابن مسعود السور َنَسقًا كا استقر ترتيبها. 
وقوله �: »أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت   
ملكان اإلنجيل املثاين، وفضللت باملفصل« رواه أبو داود الطيالي يف مسلنده 136/1، 

والبيهقي يف دالئل النبوة 475/5. 
»و مملا يلدل علىل أنله توقيفي كلون احلواميلم رتبلت والًء، وكلذا الطواسلني، ومل ترتب   
املسبحات والًء«. اإلتقان 179/1.وكذلك ما راعاه العلاء األئمة يف بحوثهم من التزام 

بيان أوجه التناسب بني كل سورة وما قبلها، وبيان وجه ترتيبها.
��3 قلال الزركلي: »واخلاف بني الفريقني يف ترتيب السلور لفظي ألن القائل بعدم صدوره 
ملن النبلي � يقول إنه رمز هلم بذلك والثاين يقول إنله رصح هلم به، ولذلك قال مالك 
إنا ألفوا القرآن عىل ما كانوا يسمعونه من النبي �«. الربهان 257/1، قال السيوطي: 

»وسبقه إىل ذلك أبو جعفر بن الزبري«.اإلتقان 177/1.
قال السليوطي يف اإلتقان 179/1: »والذي ينرشح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو   
أن مجيع السلور ترتيبها توقيفي إال براءة واألنفال وال ينبغي أن يسلتدل بقراءته � سورا 
والء علىل أن ترتيبهلا كذللك وحينئلذ فا يرد حديث قراءته النسلاء قبلل آل عمران ألن 

ترتيب السور يف القراءة ليس بواجب ولعله فعل ذلك لبيان اجلواز«.
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عثلان فمثلا كان مصحف أيب بن كعب مبدوءا بالفاحتلة ثم البقرة ومصحف ابن 

مسلعود كان مبدوءا بالبقرة ثم النسلاء ومصحف عيل كان مرتبًا عىل النزول فأوله 

اقرأ ثم املدثر��1 ولكن الصحيح واملؤكد أن هذه الروايات ال تصمد أمام الروايات 

التلي أكدت أن ترتيب القلرآن كان بوحي من اهلل العيل احلكيم.وقد أجاب العلاء 

علن اختاف ترتيلب بعض مصاحلف الصحابة ووضحوا أن ذللك جمرد تدوين 

الصحايب لنفسله وبصورة فردية غري ملزمة لغريه بل إن هذه الصحف وجدت هبا 

قراءات تفسريية معينة وقد عّلل صاحب كتاب املباين اختافهم يف الرتتيب بقوله 

إن الواحد منهم إذا حفظ سورة أنزلت أو كتبها ثم خرج يف رسية فنزلت يف وقت 

تغيبه، سلورة، فإنه كان إذا رجع أخلذ يف حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته فيتتبع 

ما فاته عىل حسب ما يستهل له، فيقع فيا يكتبه تقديم وتأخري.

ويؤكلد هذا األمر، أن سلور القرآن للو مل يكن ترتيبها توقيفيلًا ملا أمكن إمجاع 

الصحابة كلهم عىل هذا الرتتيب املنقول إلينا منذ مجع القرآن ونسخه يف املصحف 

اإلملام وتعميمه يف مجيع األمصار وهلذا التلزم مجيع الصحابة هبذا الرتتيب وقاموا 

بحرق مصاحفهم. والعمدة يف ترتيب سور القرآن أن الصحابة رضوان اهلل عليهم 

قلد حفظلوا يف الصدور هذا الرتتيب - قبل مصحلف عثان - فاحلفظ هو املعتمد 

األكرب هلذا الرتتيب والتوثيق، وهذا أمر تم يف عهد الرسول أوال ثم أصبح رسميا 

معلنا يف عهد عثان ريض اهلل عنه وذلك عىل الرتتيب املسموع من النبي � ��2.

��1 انظر مناهل العرفان 353/1.
��2 انظلر مزيلد بيلان ذلك من غرائلب القرآن ورغائلب الفرقان للنيسلابوري 24/1- 25، 

والربهان للزركي 262/1، ومناهل العرفان للزرقاين 354/1.



��

فائ�دة )�10(: قلال الفخر الرازي يف تفسلريه��1: قولله:﴿ ائ  ائ   ەئ  
ەئ﴾ يدل عىل أن القرآن وما هو عليه من كونه سلورًا هو عىل حد ما أنزله اهلل 
تعلاىل بخلاف قول كثري من أهل احلديث: إنه نظم عىل هذا الرتتيب يف أيام عثان 

فلذلك صح التحدي مرة بسورة ومرة بكل القرآن.

   »قلال الكرملاين يف الربهلان: ترتيب السلور هكلذا هو عنلد اهلل ويف اللوح 
املحفوظ وهو عىل هذا الرتتيب كان يعرض عليه السلام عىل جربيل كل سلنة ما 

كان جيتمع عنده منه وعرض عليه يف السنة التي توىف فيها مرتني« ��2.  

قلال القرطبلي: »وقال قلوم من أهلل العلم: إن تأليف سلور القلرآن عىل ما 
هلو عليله يف مصاحفنا كان علن توقيف من النبي �، وأما ملا روي من اختاف 
مصحلف أيب وعليل وعبد اهلل فإنلا كان قبل العرض األخري، وأن رسلول اهلل � 

رتب هلم تأليف السور بعد أن مل يكن فعل ذلك«��3.

فائدة )�10(: لقد ألف العلاء تآليف خاصة تعنى بالتناسب الفني بني سور 
القلرآن وآياته وبينوا أرسار هذا الرتتيب ولطائفله وقالوا من تأمل يف لطائف نظم 
السلور وبديع ترتيبها علم أن القرآن كا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه ورشف 
معانيه، فهو - أيضا - بسبب ترتيبه ونظم آياته، ولعل تفسري املراغي من التفاسري 

التي عنيت ببيان أوجه الرتابط البديع بني السور واآليات.

وعدد سلور القرآن الكريم أربع عرشة ومائة سلورة، افتتحها سبحانه وتعاىل 
بعرشة أنواع من الكام، ال خيرج يشء من السور عنها، وهى:

��1 مفاتيح الغيب 391/1.
��2 انظر الربهان للزركي 259/1، واإلتقان 177/1.

��3 تفسري القرطبي 59/1.
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وسلبح،  وسلبحان،  وتبلارك،  هلل،  احلملد  مثلل:  بالثنلاء،  االسلتفتاح   -1 
ويسبح هلل.

 2- االسلتفتاح بحلروف التهجلى: مثلل امل، امللص، اللر، وذللك ىف سلت 
وعرشين سورة.

3- االستفتاح بالنداء، وذلك ىف عرشين سورة، مثل: مفتتح النساء، واملائدة 
واألحزاب.

4- االستفتاح باجلمل اخلربية، ىف ثاث وعرشين سورة، مثل، مفتتح النحل 
واألنبياء.

5- االسلتفتاح بالقسلم، وذلك ىف مخس عرشة سلورة، مثل: مفتتح الضحى 
والليل والشمس.

6- االسلتفتاح باللرشط، ىف سلبع سلور، مثلل: مفتتلح التكويلر واالنفطار 
واالنشقاق.

7- االستفتاح باألمر، ىف ست سور، مثل: مفتتح اجلن واألعىل واإلخاص 
واملعوذتني.

8- االسلتفتاح باالسلتفهام، ىف سلت سلور، مثل: اإلنسلان والنبأ والغاشية 
والفيل.

9- االستفتاح بالدعاء، ىف ثاث سور وهي املطففني، واهلمزة، واملسد.

10- االستفتاح بالتعليل، ىف موضع واحد، إلياف قريش.

وهذه االفتتاحات فيها من احلسن وبراعة االستهال ما فيها.
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فائدة )�10(: ترتيب اآليات بحسلب ورودها املصحفي هو عىل غري ترتيب 
النلزول، ففي القلرآن آيات مدنية نزلت بعد اهلجرة قلد أحلقت بآيات مكية نزلت 
قبل اهلجرة. فقد كان � إذا نزل عليه من القرآن يشء أمر كتاب الوحي أن يلحقوا 

اآلية املوحاة إليه بسورة كذا يف موضع كذا. وهبذا كان يرتب اآليات والسور.

فائ�دة )110(: األخلذ بالرتتيب يف التلاوة ليس بواجب بل هو مسلتحب، 
وكره اإلمام مالك خمالفة ترتيب املصحف يف الصاة وغريها، وأما تعليم الصبيان 
بدءا بقصار السلور فأمر حسلن، تسلهيًا عليهم وتدرجيًا من السهل إىل الصعب، 

ومن السور القصار إىل الطوال.

فائ�دة )111(: كام اهلل ملن حيث كونه كام اهلل، ال يفضل بعضه بعضًا، بل 
إّن أيَّ آية منه من حيث نسبتها إىل اهلل تعاىل، تعادل يف رشفها أيَّ آية أخرى، فليس 
يف القلرآن فاضلل ومفضول من هلذه الناحية باالتفاق. أملا إذا نظرنا إىل النواحي 

األخرى، فيمكن أن يفضل بعض اآليات بعضًا.

فائ�دة )112(: إن القول بوجود الفاضل واملفضلول يف آيات القرآن الكريم 
كلا يف رشح النُّقايلة: هلو الصواب، الذي ذكلره ابن عبدالسلام واألكثرون مثل 
إسحاق بن راهويه وابن العريب��1، لورود النصوص بالتفضيل، كحديث: »أعظم 

��1 »وقلال قلوم بالتفضيلل، وأن ملا تضمنله قولله تعلاىل: ﴿ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    
جب  حب    ﴾ ]البقلرة:163[ وآية الكريس، وآخر سلورة احلرش، وسلورة اإلخاص 
ملن اللدالالت علىل وحدانيته وصفاتله ليس موجلودا مثلا يف ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴾ 
]املسلد:1[ وملا كان مثلها.والتفضيلل إنا هلو باملعلاين العجيبة وكثرهتلا، ال من حيث 

الصفة، وهذا هو احلق. وانظر اإلتقان 118/4- 119.
           ومملن قلال بالتفضيلل إسلحاق بلن راهويه  وغريه ملن العلاء واملتكلملني، وهو اختيار 
القلايض أيب بكر بن العريب وابن احلصار، حلديث أيب سلعيد بن املعىل وحديث أيب بن  = 
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آية يف القرآن آية الكريس«  وحديث »سليدة آي القرآن آية الكريس، وِسنام القرآن 
البقرة« وغري ذلك من األحاديث. 

وانقسام القرآن إىل فاضل ومفضول بمعنى أن آياته وسوره بعضها أفضل من 
بعض يف األجر واملثوبة كسلورة �اإلخاص� فإهنا أفضل من سلورة �تبت يدا أيب 

هلب� أي أكثر أجرا منها قراءة. 

  ومثلل أن بعلض اآليلات تزيد عىل ذللك بخواص أخلرى كحصول احلفظ 
لقارئهلا كآية الكريس، أو التحصني له كاملعوذتني، وللرقية كالفاحتة وغري ذلك مما 

هو معروف.

فائ�دة )113(: »قلال الغزايل يف جواهر القرآن: لعلك أن تقول قد أرشت إىل 
تفضيلل بعض آيات القلرآن عىل بعض والكام كام اهلل فكيلف يتفاوت بعضها 
بعضلًا وكيف يكلون بعضها أرشف من بعض؟ فاعلم أن نلور البصرية إن كان ال 
يرشلدك إىل الفرق بني آية الكريس وآية املداينات وبني سلورة اإلخاص وسورة 
تبت وترتاع عىل اعتقاد نفسلك اخلوارة املسلتغرقة بالتقليد فقلد صاحب الرسالة 
�، فهلو الذي أنزل عليله القرآن، وقال: »يلس قلب القلرآن«، و»فاحتة الكتاب 
أفضل سلور القرآن«، و»آية الكريس سليدة آي القرآن«، و»قل هو اهلل أحد تعدل 
ثلث القرآن«. واألخبار الواردة يف فضائل القرآن وختصيص بعض السور واآليات 
بالفضلل وكثرة الثواب يف تاوهتا ال حتىص. وقال ابن احلصار: العجب ممن يذكر 
االختلاف يف ذللك مع النصوص اللواردة بالتفضيل. وقال الشليخ عز الدين بن 

=  كعلب أنله قال: قال يل رسلول اهلل �: »يلا أيب أي آية معك يف كتلاب اهلل أعظم« قال 
فقللت: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ﴾ ]البقلرة:255[. قلال: فلضب يف صلدري 
وقال: »ليهنك العلم يا أبا املنذر« أخرجه البخاري ومسللم.قال ابن احلصار: عجبي ممن 

يذكر االختاف مع هذه النصوص«.تفسري القرطبي 110/1.
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عبد السام: كام اهلل يف اهلل أفضل من كامه يف غريه، فقل هو اهلل أحد أفضل من 
تبت يدا أيب هلب«��1.

فائ�دة )114(: »قلال ابن املنري: اشلتملت آية الكريس عىل ما مل تشلتمل عليه 
آية من أسلاء اهلل تعاىل، وذلك أهنا مشلتملة عىل سلبعة عرش موضعًا فيها اسم اهلل 
تعلاىل ظاهلرًا يف بعضها ومسلتكنا يف بعض وهي اهلل وهو احللي القيوم، ضمري ال 
تأخلذه وله وعنده وبإذنه ويعلم وعلمه وشلاء وكرسليه ويلؤوده، ضمري حفظها 
املسلترت الذي هو فاعل املصدر وهو العيل العظيم. وإن عدت الضائر املتحملة يف 
احللي القيوم العيل العظيم، والضمري املقدر قبل احلي عىل أحد األعاريب صارت 

اثنني وعرشين«��2.

فائ�دة )�11(: حكملة تقسليم القرآن إىل سلور وآيلات: منهلا: أن القارىء 
إذا ختلم سلورة أو جلزًأ من الكتلاب ثم أخذ يف آخر كان أنشلط لله، وأبعث عىل 
التحصيل منه لو اسلتمر علىل الكتاب بطوله.ومنها: أن احلافظ إذا َحَذق السلورة 
اعتقلد أنه أخذ من كتاب اهلل طائفة مسلتقلة، فيعظلم عنده ما حفظه، ومنه حديث 

أنس: »كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جّل فينا«��3. 

فائ�دة )�11(: أقسلام سلور القلرآن الكريلم: سلور القلرآن الكريلم أربعة 
أقسام، هي: 

الطِّلواُل: وهى أطول سلبع سلور يف القلرآن الكريلم، وهى: »البقلرة« و»آل 

عمران« و»النسلاء« و»املائدة« و»األنعام« و»األعلراف« و»التوبة«.واملئون: وهى 

��1 انظر اإلتقان للسيوطي 117/4.
��2 اإلتقان للسيوطي 122/4 – 123.

��3 انظلر الكشلاف للزخملرشي 58/1، والربهان للزركلي 256/1، واإلتقان للسليوطي 
.187/1



�2

السور التي تزيد آياهتا عىل مائة آية أو تقارهبا. واملثاين: وهى التي تيل املئني يف عدد 
اآليات.واملفصل: سور املفصل تبدأ من أول سورة �ق� إىل هناية القرآن، وسميت 

بذلك لكثرة الفصل بني سوره بالبسملة.

فائ�دة )�11(: قال السليوطي��1: »نظلم عيل بن حممد بن الغلايل أرجوزة يف 
القرائلن واألخوات ضمنها السلور التلي اتفقت يف علدة اآلي كالفاحتة واملاعون 

وكالرمحن واألنفال وكيوسف والكهف واألنبياء«.

أملا سلوريت الفاحتة واملاعون فقد اتفقتا يف علدد اآليات فكًا منها ��7 آيات 
وكذللك سلوريت القصص وص كًا منها ��88 آيلة، وفاطر و ق كل منها ��45 
آية. وأما سلوريت الرمحن واألنفال فلم يتفقا يف عدد اآليات ولكن تقاربا، فسلورة 
الرمحن آياهتا ��78 آية، واألنفال ��75 آية. ومثلها الكهف ��110 آية ويوسف 

��111 آية واألنبياء ��112 آية.

   فائدة )�11(: سلجدة التاوة: سجدة تسلن عند تاوة بعض آيات القرآن 
الكريم، أو سلاعها، وهذه اآليات مخس عرشة، وهي: �األعراف �206، �الرعد 
�15، � النحلل 49 - 50 �، �اإلرساء �109، �مريلم �58، �احللج �18، �احلج 
�77، �الفرقلان �60، �النمل �26، �السلجدة �15، �ص �24، �فصلت �38، 

�النجم �62، �االنشقاق �21، �العلق �19.

علا بأن السلجدة الثانية يف سلورة احلج، والسلجدات الواردة يف سورة ص، 
والنجم، واالنشلقاق، والعلق موضلع خاف بني العللاء. وللداللة عىل موضع 
السجدة يوضع شكل حمراب يف هناية اآلية، وتكتب كلمة »سجدة« عىل احلاشية. 

��1 اإلتقان 195/1.
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األحرف السبعة يف القرآن:

فائ�دة )�11(: األحرف السلبعة: يعد هذا املبحث ملن أهم املباحث املتعلقة 
بالقرآن الكريم. وقد اختلف العلاء كثريًا حول املراد باألحرف السلبعة الوارد يف 
األحاديلث: »أنزل القرآن عىل سلبعة أحرف«��1 حتى عدوه من املشلكل املتشلابه 
الذي ال يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم، حتى أن السيوطي أورد يف كتابه 

اإلتقان أربعني قوال�2�ً يف تفسري األحرف السبعة��3.

واحللرف يف أصلل كام العلرب معناه: الطلرف واجلانب، وحرف السلفينة 
واجلبل جانبها. واألحرف السبعة: هي سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات 

أنزل عليها القرآن الكريم. 

��1 روى البخلاري 1177/3، ومسللم 516/1 علن عمر ريض اهلل عنه أنه قال: »سلمعت 
هشلام بن حكيم يقرأ سلورة »الفرقان« يف حياة رسلول اهلل � فاسلتمعت لقراءته، فإذا 
هلو يقرأ عىل حروف كثرية مل ُيقرئنيها رسلول اهلل � فكدت ُأسلاوره - أي أثب عليه - 
يف الصلاة، فصلربت حتلى سللم، َفَلبَّْبُته بردائه - أي أمسلك بردائه ملن موضع عنقه - 
فقلت: من أقرأك هذه السلورة؟ قال: رسلول اهلل � فقلت: كذبت، فانطلقُت به أقوده 
إىل رسلول اهلل � فقلت: إين سلمعت هذا يقرأ سلورة الفرقان عىل حروف مل تقرأ فيها، 
فقلال: أرسلله - أي اتركله - اقرأ يا هشلام، فقرأ عليه القراءة التي سلمعته يقلرأ، فقال: 
كذللك أنزلت، ثم قلال: اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأين، فقال: كذلك أنزلت إن 
القرآن أنزل عىل سلبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيرس منه«.وقد مجع طرق هذه األحاديث أبو 

شامة املقديس يف كتابه املرشد الوجيز.
��2 لكلن بعضهلا متهافت ال تقوم له حجة كا قاله احلافظ املنلذري، وباقي األربعني تتداخل 

معانيها يف بعضها البعض.
��3  قال السيوطي يف كتابه رشح سنن النسائي 176/2 عند رشحه احلديث: »إِنَّ َهَذا َاْلُقْرآَن 
ُأْنلِزَل َعىَل َسلْبَعِة َأْحلُرٍف«، واملراد به أكثر ملن ثاثني قواًل حكيتهلا يف اإلتقان، واملختار 

عندي أنَّه من املتشابه الذي ال يدرى تأويله.
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فائ�دة )120(: ذهلب مجهور الفقهلاء والقراء ومنهلم الرازي وابلن قتيبة��1 
وابن اجلزري إىل أن األحرف السبعة عزيمة باقية ومل تنسخ��2 واحتجوا لذلك بأن 
املصاحف العثانية نقلت عن صحف الصديق املشتملة عىل األحرف السبعة وأن 

الناس مازالوا خمتلفني يف هلجاهتم.

ولقد اختلف العلاء يف بيان املراد من األحرف السبعة عىل أقوال كثرية جتدها 
مبسوطة يف املطوالت.

فائدة )121(: قال ابن جرير الطربي��3: »فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف 
جاز هلم ترك قراءة اقرأمهوها رسول اهلل � وأمرهم بقراءهتا؟ قيل: إن أمره إياهم 
بذلك مل يكن أمر إجياب وفرض، وإنا كان أمر إباحة ورخصة؛ ألن القراءة هبا لو 
كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك األحرف السلبعة 
عند من يقوم بنقله احلجة، ويقطع خربه العذر، ويزيل الشك من قراءة األمة، ويف 

تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل عىل أهنم كانوا يف القراءة هبا خمريين«.

فائ�دة )122(: يقول اإلمام الداين: »ومجلة ما نعتقده من هذا الباب ونذهب 
إليه ونختاره أن القرآن منزل عىل سبعة أحرف، كلها شاف كاف وحق وصواب، 
وأن اهلل تعلاىل قلد خري القراء يف مجيعها، وصوهبم إذا قلرؤوا بيء منها، وأن هذه 
األحرف السلبعة املختلف معانيهلا تارة وألفاظها تارة مع اتفلاق املعنى ليس فيها 
تضلاد، وال تنلاف للمعنلى، وال إحالة وال فسلاد، وأنلا ال ندري حقيقلة أي هذه 
السلبعة األحلرف كان آخر العرض، أو آخلر العرض كان ببعضهلا دون مجيعها، 
وأن مجيع هذه السلبعة أحرف قد كانت ظهرت واسلتفاضت عن رسول اهلل �، 

��1 انظر تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص 39.
��2 انظر النرش يف القراءات العرش البن اجلزري 21/1.

��3 جامع البيان عن تأويل القرآن 49/1



��

وضبطتها األمة عىل اختافها عنه وتلقتها منه، ومل يكن يشء منها مشكوكا فيه وال 
مرتابا به«.

»وأخلرج ابلن أشلتة يف املصاحف وابلن أيب شليبة يف فضائله ملن طريق ابن 
سريين عن عبيدة السلاين قال: القراءة التي عرضت عىل النبي � يف العام الذي 

قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم«��1.

فائ�دة )123(: »قلال ابلن التني وغلريه: الفرق بني مجع أيب بكلر ومجع عثان 
أن مجلع أيب بكر كان خلشلية أن يذهب من القلرآن يشء بذهاب محلته، ألنه مل يكن 
جمموعلًا يف موضلع واحد فجمعله يف صحائف مرتبًا آليات سلوره عىل ما وقفهم 
عليله النبي �، ومجلع عثان كان ملا كثر االختاف يف وجلوه القراءة حتى قرءوه 
بلغاهتم عىل اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إىل ختطئه بعض، فخي من تفاقم 
األمر يف ذلك، فنسلخ تلك الصحف يف مصحف واحد مرتبًا لسوره، واقترص من 
سلائر اللغلات عىل لغة قريلش حمتجًا بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسلع يف قراءته 
بلغلة غريهم رفعًا للحرج واملشلقة يف ابتلداء األمر، فرأى أن احلاجلة إىل ذلك قد 

انتهت فاقترص عىل لغة واحدة«��2.

فائ�دة )124(: األحرف السلبعة والقراءات السلبع: دلت النصوص عىل أن 
املراد باألحرف السلبعة سلبع لغات نزل هبا القرآن، فاألحرف السبعة ليست هي 

القراءات السبع املشهورة، التي يظن كثري من عامة الناس أهنا األحرف السبعة��3. 

��1 اإلتقان للسيوطي 142/1.

��2 اإلتقان للسيوطي 171/1.
��3 قال أبو شلامة: »ظن قوم أن القراءات السلبع املوجودة اآلن هي التي أريدت يف احلديث، 
وهو خاف إمجاع أهل العلم قاطبة، وإنا يظن ذلك بعض أهل اجلهل« اإلتقان للسيوطي 

 .138/1
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وهلذه القلراءات السلبع إنلا عرفت واشلتهرت يف القلرن الرابع، عىل يلد اإلمام 
املقلرئ ابن جماهلد�ت 324هل� الذي اجتهلد يف تأليف كتاب جيملع فيه قراءات 
بعلض األئمة املربزين يف القراءة، فاتفق له أن جاءت هذه القراءات سلبعة موافقة 

لعدد األحرف��1.

مع أنه هناك ثاث قراءات بعد القراءات السبع كلها متواترة مشهورة، فتكون 
القراءات املتواترة إىل النبي � عرش قراءات فضًا عن القراءات الشاذة.

   قلال ابلن اجلزري��2: »ال جيلوز أن يكون املراد من األحرف السلبعة هؤالء 
السلبعة القراء املشلهورين - وإن كان يظنه بعضهم - ألن هؤالء السبعة مل يكونوا 

قد خلقوا وال وجدوا«.

فائ�دة )�12(: قلال البغلوي �ت 516هلل� يف � رشح السلنة �: »املصحف 
الذي استقر عليه األمر هو آخر العرض عىل رسول اهلل �، فأمر عثان  ريض اهلل 
عنه بنسلخله يف املصاحف، ومجع الناس عليه، وأذهب ما سلوى ذلك؛ قطعًا ملادة 
اخللاف، فصار ما خيالف خط املصحف يف حكم املنسلوخ، واملرفوع، كسلائر ما 

نسخ، ورفع، فليس ألحد أن يعدو يف اللفظ إىل ما هو خارج عن الرسم«.

  فائ�دة )�12(: كان الرسلول � يكتلب هبلذه األحرف للقبائلل ُكّل بلغته 
وذللك كقولله ألحلد الوافديلن عليله � إنلا أنطينلاك الكوثلر � بلدالً ملن ﴿ ڎ    

��1 وقلد وجله كثري من العلاء اللوم البن جماهد القتصاره من بني القراء عىل سلبعة، وإيقاعه 
النلاس يف الوهم والتلبيس، ولذا يقول السليوطي نقا عن أيب العباس بن عار: »مسلبِّع 
السبعة فعل ما ال ينبغي، وجعل األمر مشكا عىل العامة باختياره، فظن كل من قل نظره 
أن هذه القراءات هي املذكورة يف احلديث. وليته إذ اختار نقص عن السبعة أو زاد عليها 

ليزيل الشبهة« اإلتقان 223/1، وفتح الباري البن حجر 200/14.
��2 النرش يف القراءات العرش 23/1.



��

ڎ  ڈ  ﴾��1 ]الكوثر:1[، وبلغة الكشكشلة ��2مثل: � قد جعل ربش 
حتتلش رسيا � وذللك بدالً ملن ﴿ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ﴾ ]مريلم:24[ ومثل 

ذللك يف حديثه �: »ليس من إمربم صياٌم يف امسلفر«��3 بلداًل من »ليس من الرب 

الصيام يف السفر«��4.

وليس معنى هذا أنه � أقرأ كل قبيلة القرآن كله، إنا كان يقرؤهم بحسلب 

ما تيرس حلفاظهم وما حيتاجون إليه، فالكتابة باألحرف السبعة مل تكن إال بني يدي 

هذه القبائل وألجلها��5.

فائ�دة )�12(: ُكّتلاب الوحي منذ نزول القلرآن يف مكة وهم يكتبون بحرف 

قريلش، ويف القرآن أكثر من � 87 � سلورة مكية، وكتاب الوحي كلهم قرشليون 

كتبلوا هبلا وكذللك يف الشلطر األول من العهد امللدين، ومن هنلا كانت الصحف 

��1 قراءه شلاذة قرأ هبا احلسلن وطلحه وابن حميصن وغريهم.وتسمى لغة  االستنطاء:  وهي 
جعلل العني السلاكنة نونا إذا جاورت الطلاء، فأعطى يقال فيها أنطلى  ومنه قوله � يف 
حديلث الدعلاء: »ال مانلع مللا أنطيت وال منطلي ملا منعلت« وكتب إىل وائلل بن حجر: 

»وأنطوا الثبجه« يريد أعطوا. 
��2 وهي إبدال كاف املخاطبة شينا، فيقولون: أبوش بدال عن: أبوك.. قال الشاعر: 

فعيناش عيناها وجيدش جيدها        ولكن عظم السلاق منش دقليق
��3 وهلي التي أسلاها اللغويلون � طمطانية محري � وهي تقابلل � أل � التي للعهد عند علاء 
اللغة، يقول الثعالبي: »الطمطانية تعرض يف لغة محري كقوهلم طاب امهواء يريدون طاب 

اهلواء«.خزانة األدب 234/4   
��4 وانظلر يف ذللك كتاب املرشلد الوجيز للمقلديس ص 96 – 97 وفيه قلال: »فهم يف ذلك 

بمنزلة األلثغ واألرّت ال يكلَّف ما ليس يف وسعه، وعليه أن يتعلم وجيتهد«. 
��5 قال السليوطي يف اإلتقان 136/1: »وزاد غريه، أن اإلباحة املذكورة مل تقع بالتشلهي بأن 

يغري كل أحد الكلمة بمرادفها يف لغته، بل املرعي يف ذلك الساع من النبي �«.



��

البكرية��1 نسخة من عني ما كتب بني يدي النبي � بلغة قريش، وكان املصحف 
العثاين نسخة منها، وهلذا عزم عثان عىل من كان عنده يشء من األحرف األخرى 
أن حيرقها، لكنه مل يمنع صاحبها من قراءة ما سلمعه من الرسول � ألنه قرآن يف 

حقه مستوٍف للرشوط القرآنية.

فائدة )�12(: أنه ملا كان زمان عثان  ريض اهلل عنه ووقع االختاف بني أهل 
العلراق وأهل الشلام يف القراءة وَأعلمه حذيفة بذللك رَأى هو ومن باحلضة من 
الصحابة أن جيمع الناس عىل حرف واحد من تلك األحرف وأن يسلقط ما سواه 
فيكون ذلك مما يرتفع به االختاف ويوجب االتفاق إذ كانت األمة مل تؤمر بحفظ 

األحرف السبعة وإنا ُخرّيت يف أهّيا شاءت لزمته.

فائ�دة )�12(: اخللاف يف امللراد ملن احللروف السلبعة قد ال يرتتلب عليه 
 كبلري أثلر، بعلد أن عرفنلا أن األملة أمجعلت علىل القلراءات العرش وأنله ال جيوز 

القراءة بغريها.

وقلد يكلون أثلر هلذا االختاف يف أصلل هلذه القلراءات املتعلددة ودليلها 
اللذي تسلتند إليه، فمن قال بنسلخ األحرف السلبعة آخر حياة النبلي � قال إن 
القلراءات املتواترة متفرعلة كلها عن حرف قريش الذي كتلب به عثان ريض اهلل 

عنه املصاحف��2.

وملن قال إهنلا عزيمة باقية جعل أوجله القراءات املتواتلرة متفرعة عن مجيع 
األحرف السبعة التي نزل هبا القرآن الكريم.

��1  نسبة إىل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه.
��2 وال خيفلى ملا يف هذا القول من نظر إذ كيف يتسلع حرف قريش للقلراءة وضدها؟ كيف 

يكون عند قريش يف لغتهم حتقيق اهلمزة وتسهيلها وإسقاطها وإبداهلا حرف مد؟.



��

ت�رج�م��ة ال�ق��رآن:

فائدة )130(: ترمجة القرآن: الرتمجة لغة: النقل. وعرفًا: تنقسم إىل قسمني:

- ترمجة تفسلريية: وهي عبارة عن بيان معنى الكام ورشحه بلغة أخرى من 
غري تقييد بحرفية النظم ومراعاة أسلوب األصل وترتيبه.

- وترمجة حرفية: وهي إبدال ألفاظ األصل بألفاظ أخرى، مرادفة هلا من لغة 
أخرى فليس فيها ترصف يف املعنى األصيل، إنا الترصف يف نظمه بمحاولة إبدال 

لغته بلغة أخرى. فهو خلع ثوب وإبداله بثوب آخر مع كون الابس واحدًا.

وترمجلة القرآن ترمجة حرفية باملثل غري معقولة وال مقدورة، والعلاء متفقون 
عىل عدم إمكاهنا فضًا عن وقوعها.

وأملا الرتمجلة التفسلريية: فجائزة اتفاقلًا بلرشط التثبت يف النقلل، والتحري 
ألقوال الصحابة والتابعني وعلاء اإلسلام، فيكون تفسريًا موجزًا صحيحا كافيًا 

قدر املستطاع، ويعترب بيانًا ال قرآنًا، وتبليغًا ألحكامه ال معجزًا وتبيانًا.

فائدة )131(: تفسري القرآن الكريم من العلوم التي ُفِرض عىل األمة تعلمها، 
والرتمجة التفسريية تفسري للقرآن بغري لغته، فكانت أيضًا من األمور التي ُفِرضت 
علىل األملة، بل هي آكد ملا يرتتلب عليها من املصالح املهملة، كتبليغ معاين القرآن 
وإيصال هدايته إىل املسلمني، وغري املسلمني ممن ال يتكلمون بالعربية وال يفهمون 
لغة العرب، وأيضًا محاية العقيدة اإلسامية من كيد امللحدين، والدفاع عن القرآن 
بالكشلف علن أضاليل املنرّصيلن الذين عملدوا إىل ترمجة القرآن ترمجة حشلوها 
ر منه  بعقائد زائفة وتعاليم فاسلدة، لُيظهروا القرآن ملن مل يعرف لغته يف صورة ُتنفِّ

وتصدُّ عنه، وكثريًا ما َعَلت األصوات بالشكوى من هذه الرتاجم الفاسدة.
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فائ�دة )132(: ذكر يف سلبب طلب سليبويه لعللم النحو واللغلة بعد أن بدأ 
طلب التفسلري واحلديث، أنه سأل يومًا محاد بن سللمة فقال له:أحدَثَك هشاُم بن 
علروة علن أبيه يف رجل رُعف يف الصاة �بضلم العني�؟،فقال لله محاد: أخطأَت 
إنا هو رَعف �بفتح العني�، فانرصف إىل اخلليل فشلكا إليه ما لقيه من محاد فقال 
للله اخلليل: صدق محلاد، ومثل محاد يقول هذا، ورُعف بضلم العني لغة ضعيفة.

وقيلل: إنه قلدم البرصة ليكتب احلديلث ويرويه فلزم حلقة محاد بن سللمة، فبينا 
هو يسلتميل عىل محاد قول النبي �: ليس من أصحايب إال من لو شلئت ألخذت 
عليه ليس أبا الدرداء.فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء - ومخنه اسم �ليس� - فقال 
لله محاد: حلنت يا سليبويه، ليس هذا حيث ذهبت، إنا �ليس� ههنا اسلتثناء فقال 

سيبويه: سأطلب علًا ال تلحنني فيه، فلزم اخلليل وبرع يف العلم��1.

فائدة )133(: بدأت الرتمجة التفسلريية للقلرآن يف مرحلة متقدمة جدًا، ففي 
املبسلوط للرسخي��2 أن الفرس كتبوا إىل سللان الفلاريس أن يكتب هلم الفاحتة 

بالفارسية فكتبها هلم.

فائ�دة )134(: هناللك تراجم للقرآن بالفارسلية والرتكيلة ترمجت يف القرن 
الرابع اهلجري، وذكر اجلاحظ يف البيان والتبيني أن موسى بن يسار اإلسواري كان 
يفرس القرآن بالفارسية. وقال بزرك بن شهريار يف كتاب �عجائب اهلند والصني�: 
أن القرآن ترجم يف سلنة 345هل إىل إحدى لغات شلال اهلنلد. واخلواجة عبداهلل 

األنصاري ترجم وفرس القرآن سنة 520 هل.

��1 انظر ذلك يف نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ألمحد بن حممد املقري التلمسلاين 
84/4-85 واجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 67/2.

��2 انظر املبسوط للرسخي 37/1.
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 هذا وقد بلغت اللغات التي عثر فيها عىل ترمجة أو تراجم عدة للقرآن ��125 
لغة أجنبية.

فائ�دة )�13(: إن أول ترمجلة ملعاين القرآن الكريلم إىل اللغات األوربية هي 
الرتمجة الاتينية التي قام هبا روبرتوس كتننسيس Ketenensis وهرمانوس دملاتيا 
Hermannus بتوجيه من بطرس رئيس دير كلوين يف فرنسا. ومتت الرتمجة يف عام  

1143 م، غري أهنا مل تطبع إال عام  1543م يف مدينة �بازل� بسويرسا��1.

فائدة )�13(: مذهب اجلمهور هو عدم جواز وصحة القراءة يف الصاة بغري 
العربية. وذهب صاحبا أيب حنيفة  أبو يوسلف وحممد بن احلسلن إىل جواز القراءة 
باألعجميلة يف الصاة عنلد العجز عن النطق بالعربية فقلط، أما ما حكي عن أيب 
حنيفلة ملن جوازه أيضًا ولو للقادر فقد صح رجلوع أيب حنيفة عن هذا القول كا 

حكاه عنه أبو بكر الرازي وغريه.

قلراءة القلرآن الكريم يف الصاة فرض �أي ركن من أركان الصاة� ثابت يف 
القرآن والسنة واإلمجاع.   

وكا هو معروف فإن معنى القرآن: »هو اللفظ املنزل عىل حممد � لإلعجاز 
بسورة منه، املكتوب يف املصاحف، املنقول عنه نقا متواترا با شبهة«. إذن مل ينزل 

��1 إن املنظات واهليئات الدولية املهتمة بنرش القرآن الكريم، بذلت جمهودات كبرية يف ترمجة 
معلاين القلرآن الكريم إىل جلّل لغات العامل، وعمللت عىل طبعها وتوزيعهلا، إال أن هذه 
اجلهلود ينبغلي أن تدعم بنرش تعليلم اللغة العربية يف صفوف غلري الناطقني هبا، علًا بأن 
املايني من مسلمي شبه القارة اهلندية وتركيا، وجنوب رشق آسيا وأفريقيا مثا، حيفظون 
القلرآن الكريلم عن ظهلر قلب دون أن يعرفلوا العربية، وال أن يكتبلوا كلمة واحدة، بل 

منهم من يقرأ القرآن بالقراءات السبع.
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معنى القرآن عىل قلب حممد � وحسب، بل لفظ القرآن الكريم منزل عليه أيضا. 

من هنا فإن معنى القرآن املؤدى بألفاظ أخرى غري ألفاظ القرآن الكريم ولو كانت 

عربيلة ليس بقرآن. فأي لفظ غري لفظ القلرآن الكريم ليس بكام اهلل عزوجل بل 

هلو تأويل ملا فهمله املرتجم. لذلك فإن مفهوم القرآن وفحلواه ليس معنى القرآن 

وحسب، بل اللفظ واملعنى، فاللفظ ركن أي جزء من القرآن الكريم.

فائدة )�13(: قد اتفق علاء األمة عىل أن الرتمجة ال يطلق عليها اسم �قرآن� 

وال تعتلرب يف حكم القرآن. غلري أن ترمجة القرآن الكريم، وترمجلة معانيه، وترمجة 

تفسلريه، وقراءته، حتى يفهم اإلنسلان معنى القرآن بشكل عام، واالهتداء هبدي 

القرآن، وإدراك أوامر اهلل ونواهيه وهدايته يشء؛ وقراءة هذه الرتاجم ملعاين القرآن 

يف الصاة واعتبارها كأهنا قرآن يشء آخر. إن القرآن الكريم يقرأ يف الصاة للتعبد 

بله بلفظله األصيل العلريب. أما فهم هلدي اهلل عزوجلل وأوامره ونواهيله للبرش، 

واالستفادة من إرشادات كام اهلل فيمكن أن يتّيرّس من خال قراءة معاين القرآن 

وترامجه وتفاسريه بلغة خمتلفة ففيها ثواٌب عظيٌم وعبادٌة بشكل عام.

* * *
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الفصل الثاني

الفوائد املتعلقة بنزول القرآن زمانًا ومكانًا

املكي واملدني

فائدة )�13(: القرآن املكي هو ما نزل قبل اهلجرة وإن نزل بغري مكة. والقرآن 
املدين: هو ما نزل بعد اهلجرة وإن نزل بغري املدينة ��1.

هذا هو األصح يف تعريفها ألنه تقسليم لوحظ فيله زمن النزول. فهو ضابط 
حارص ومطرد ال خيتلف��2. 

وعلىل هلذا فآيلة: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ﴾ ]املائدة:3[ مدنية مع أهنا نزلت بعرفة عام حجة الوداع.

وقيل املكي ما نزل بمكة ولو بعد اهلجرة كاملنزل عىل النبي � بمنى وعرفات 
واحلديبية. 

وامللدين ما نزل باملدينة ويدخلل يف املدينة ضواحيها أيضًا كاملنزل عليه � يف 
بدر وأحد وَسْلع وضواحيها��3. 

وهذا التقسيم والتعريف لوحظ فيه مكان النزول فعىل هذا القول يكون هناك 
آٌي يف القرآن واسلطة فتكون ال مكية وال مدنية، بأن نزلت يف السلفر��4 - أي بغري 

��1 وقلد ذهلب أصحاب هذا الرأي إىل اعتبار الزمان  أساًسلا يف تعريف املكي واملدين.وانظر 
الربهان 187/1، واإلتقان 23/1، ولطائف اإلشارات 26/1.

��2 مناهل العرفان 88/1.
��3 وقد ذهب أصحاب هذا الرأي إىل اعتبار املكان أساًسا يف تعريف املكي واملدين.

��4 انظر اإلتقان للسيوطي 23/1.
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مكلة واملدينة وضواحيها - كقوله تعلاىل: ﴿ ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤُ..﴾ ]التوبة:42[ فإهنا نزلت يف تبوك.

فائدة )�13(: قال السليوطي��1: »أخرج عثان بن سلعيد الداين، بسلنده إىل 
حييلى بن سلام قلال: ما نزل بل �مكلة�، وما نلزل يف طريق �املدينة� قبلل أن يبلغ 
النبلي � املدينلة فهلو من املكي، وملا نزل عىل النبي � يف أسلفاره بعلد ما قدم 
 �املدينلة� فهلو من امللدين، وهذا أثلر لطيف يؤخذ منله أن ما نزل يف سلفر اهلجرة 

مكي اصطاًحا«.

فائ�دة )140(: عدد السلور املدنية: ��29 سلورة، وهي: البقلرة وآل عمران 
واملعوذتان وسورة احلج واملائدة والنساء واألنفال، وبراءة والرعد والقتال والفتح 
واحلجرات واحلديد والنرص والبينة والزلزلة والقدر والنور واألحزاب واملجادلة 
واحلرش واملمتحنة والصف واجلمعة واملنافقون والتغابن والطاق والتحريم، وما 
عدا هذا الذي ذكر من السلور وهو ��85 سلورة، هو املكي عىل القول الذي صح 

به املروي من األحاديث عن النبي � ��2.

فائدة )141(: قيل إن سورة الرمحن واإلنسان والفاحتة من املدين��3. واألصح 
كلا يف رشح النقاية: أن سلورة الفاحتة مكية��4، وقيلل إن الفاحتة نزلت مرتني مرة 

��1 اإلتقان 23/1.
��2 انظلر تفصيلل ذلك من  الربهلان 193/1، واإلتقان 28/1، وفنلون األفنان ص 337، 

ومجال القراء 8/1.
��3 اإلتقان 33/1، والبحر املحيط أليب حيان 187/8.

��4 وهلو قول عيل بن أيب طالب وابلن عباس وقتادة وأيب العالية وغريهم قال القرطبي: وهو 
 الصحيلح، ألن الصلاة فرضلت بمكة، وملا حفظ أنه كان يف اإلسلام قلط صاة بغري

 احلملد هلل رب العامللني، وقد قيلل: أهنا أول ما نزللت من القرآن. انظلر اجلامع ألحكام 
القرآن 115/1، وأسباب النزول للواحدي 15/1.
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بمكلة ومرة باملدينة عما بالدليلني، وقيل إهنا نزللت نصفني، نصفا بمكة ونصفا 
باملدينة��1. وقيل سورة النساء والرعد واحلديد واحلج والصف والتغابن والقيامة 

واملعوذتان: مكيات واألصح أهنا مدنيات.

فائ�دة )142(: ال يقصلد بوصلف السلورة بأهنا مكيلة أو مدنية أهنلا بأمجعها 
كذللك، فقد يكون يف السلور املكية بعض آيلات مدنية، ويف السلور املدنية بعض 

آيات مكية. فالوصف فيها أغلبي حسب أكثر آياهتا. 

ولذا يأيت يف تسمية السورة: �سورة كذا مكية إال آية كذا فإهنا مدنية�، و�سورة 
كذا مدنية إال آية كذا فإهنا مكية�، كا نجده يف بعض املصاحف. 

فائ�دة )144(: األكثلرون علىل أن الفاحتة مكيلة، وورد أهنا أول ملا نزل من 
القلرآن بدليل قوله تعلاىل: ﴿ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ ﴾ 
]الحجلر:87[ فرسها � بالفاحتة. وقيل: إهنا نزلت مرتني، مرة بمكة ومرة باملدينة 

إعاملًا بترشيفها. قال السليوطي��2: »وفيها قول رابع أهنلا نزلت نصفني، نصفها 
بمكة ونصفها باملدينة، حكاه أبو ليث السمرقندي«.

فائ�دة )144(: ملعرفلة املكي واملدين طريقان، أحدمها: سلاعي وهو يسلتند 
إىل الروايلة الصحيحة عن الصحابلة والتابعني الذين عارصوا الوحي وشلاهدوا 
نزولله��3، أو عن التابعلني الذين تلقوا عن الصحابة وسلمعوا منهم كيفية النزول 

��1 انظر تفسري البغوي 16/1، واجلامع ألحكام القرآن 116/1، واإلتقان 30/1.
��2 اإلتقان 31/1.

��3 وذللك ألنه مل يلرد عن النبي � ما يبني املكي واملدين من القلرآن، فكان املرجع يف معرفة 
ذللك إىل الصحابة، »قال القلايض أبو بكر يف االنتصار: إنا يرجع يف معرفة املكي واملدين 
حلفظ الصحابة والتابعني، ومل يرد عن النبي � يف ذلك قول ألنه مل يؤمر به، ومل جيعل اهلل 
عللم ذلك من فرائض األملة، وإن وجب يف بعضه عىل أهل العلم معرفة تاريخ الناسلخ 

واملنسوخ فقد يعرف ذلك بغري نص الرسول« اإلتقان للسيوطي 23/1.
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ومواقفله وأحداثله. واآلخلر قيايس: وهو ما حيكلم عليه بالعامات اسلتنادا عىل 

خصائلص املكلي وخصائلص املدين. فلإذا ورد يف السلورة املكية آيلة حتمل طابع 

التنزيلل املدين أو تتضمن شليئًا من حوادثه قالوا: إهنا مدنية، وإذا ورد يف السلورة 

املدنية آية حتمل طابع التنزيل املكي، أو تتضمن شيئًا من حوادثه قالوا: إهنا مكية، 

وهلذا قيلايس اجتهادي، وهللذا نجدهم يقولون: كل سلورة فيها قصلص األنبياء 

واألمم اخلالية فهي مكية، وكل سورة فيها فريضة أو حّد فهي مدنية.

فائدة )�14(: قال ابن مسلعود ريض اهلل تعاىل عنه: »واهلل الذي ال إله غريه، 

ما من كتاب اهلل سورة إال أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إال أنا أعلم فيا أنزلت، 

ولو أعلم أحًدا هو أعلم بكتاب اهلل منى تبلغه اإلبل، لركبت إليه« ��1.

فائدة )�14(: قد ذكر العلاء للمكي واملدين عامات منها:

- أن كل سلورة فيهلا � يا أهيا الناس � وليس فيها � يلا أهيا الذين آمنوا � فهي 

مكية��2 ويف احلج اختاف��3.

- ومنهلا أن كل سلورة فيهلا � كا � فهلي مكية. ومل تلأت يف القرآن يف نصفه 

��1 أخرجله البخلاري56/10 يف كتاب فضائل القرآن، باب القلراء من أصحاب النبي �، 
ح �5002 �.

��2 »قلال مكي: هلذا إنا هو يف األكثر وليس بعام، ويف كثري من السلور املكية ﴿گ  ڳ  
ڳ﴾«.اإلتقان للسيوطي 48/1.

��3 »فسلورة احللج مكيلة وفيهلا ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾ آية 77« وسلورة 
البقرة مدنية وفيها ﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ﴾ و﴿ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ﴾ وسلورة 

النساء مدنية وأوهلا: ﴿ڱ  ڱ﴾«. انظر اإلتقان 47/1.
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األعلىل��1. وجمملوع ما ورد يف القلرآن من � كا � ��33 موضعلًا، وهي يف ��15 
سورة كلها يف النصف األخري من القرآن.

- ومنها أن كل سورة فيها قصة آدم وإبليس، وقصص األنبياء واألمم اخلالية 
فهي مكية سوى العنكبوت والبقرة.

- ومنها أن كل سورة فيها سجدة فهي مكية، ويستثنى من ذلك سورتا الرعد 
واحلج عند من يقول إهنا مدنيتان وكل سورة فيها فريضة أو حّد فهي مدنية.

- ومنهلا أن كل سلورة يف أوهلا حروف اهلجاء كلل »امل«، و»الر«، ونحو ذلك 
 فهلي مكيلة سلوى البقلرة وآل عملران، ويف الرعد خلاف، فريى بعلض العلاء 

أهنا مكية.

احلرضي والسفري:

فائ�دة )�14(: وامللراد باحللضي: ملا نزل علىل الرسلول � يف احلض أي 
 حلال اإلقاملة، ال السلفر وهلو األكثر، وبالسلفري: ما نلزل عليه يف حال السلفر 

وهو األقل.

 وهلذا النلوع أعم مملا قبله، ألن احلضي قلد يكون مكيا، وقلد يكون مدنيا، 
وكذلك السفري.

فائدة )�14(: �ومن السفري� قوله تعاىل يف سورة املائدة يف التيمم:﴿ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ..﴾ إىل آخلر اآليلة، فإهنلا نزلت 

��1 »وحكملة ذللك أن نصفه األخري نزل أكثره بمكة وأكثرهلا جبابرة فتكررت فيه عىل وجه 
التهديد والتعنيف هلم واإلنكار عليهم، بخاف النصف األول«. اإلتقان 48/1.
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بالبيلداء أملام ذي احلليفة علىل طريق مكلة، أو بمحل يقال لله ذات اجليش قرب 
املدينة عند رجوع النبي � من غزوة بني املصطلق��1.

 ومنله آيلة: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ﴾ ]املائدة:3[، فقد نزلت عشلية يوم 
عرفة، وكان يوم اجلمعة يف حجة الوداع السنة اهلجرية العارشة.

 ومنله آية: ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ﴾ ]القصص: 
85[، نزلت باجلحفة يف سفر اهلجرة.

 ومنه سورة الفتح، نزلت كلها بني مكة واملدينة يف شأن احلديبية كلها.

 ومنه سورة األنفال كلها نزلت يف بدر.

 أما احلضي فكثري، وغالب آيات القرآن نزلت يف احلض.

اللييل والنهاري والفرايش:
فائ�دة )�14(: واملراد بالنهارّي: ما نزل عىل الرسلول � هنارا، وباللييّل: ما 
نلزل عليله ليا، وبالفرايّش: ما نزل عليه وهو عىل فراش نومه، سلواء كان نائا أو 

غري نائم.

 وهذا النوع أعم مما قبله، ألن النهاري قد يكون حضيا، وقد يكون سلفريا، 
وقد يكون مكيا، وقد يكون مدنيا،وكذلك اللييّل والفرايّش، والنهارّي أكثر.

��1 قال السيوطي يف اإلتقان 61/1: »ومنها آية التيمم فيها يف الصحيح عن عائشة أهنا نزلت 
بالبيلداء وهلم داخللون املدينة ويف لفلظ بالبيداء أو بلذات اجليش. قال ابلن عبد الرب يف 
التمهيد: يقال إنه كان يف غزوة بني املصطلق وجزم به يف االسلتذكار وسلبقه إىل ذلك ابن 
سعد وابن حبان. وغزوة بني املصطلق هي غزوة املريسيع واستبعد ذلك بعض املتأخرين 
قال: ألن املريسليع من ناحية مكة بني قديد والسلاحل وهذه القصة من ناحية خيرب لقول 
عائشة أهنا نزلت بالبيداء أو بذات اجليش ومها بني املدينة وخيرب كا جزم به النووي، لكن 

جزم ابن التني بأن البيداء هي ذو احلليفة«.
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فائ�دة )1�0(: وملن الليليل سلورة الفتلح نزللت يف الليل��1، قلال يف رشح 
النقاية��2: ومتسلك البلقيني بظاهلره، فزعم أهنا كلها نزلت ليًا، وليس كذلك بل 

النازل منها تلك الليلة إىل قوله تعاىل: ﴿  ڃ  ڃ  ﴾.

فائ�دة )1�1(: »وملن اللييل آية القبللة أي: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ   
ھ﴾ وخالف ابن حجر فقال: األقوى أن نزوهلا كان هنارًا«��3.

فائدة )1�2(: ومن اللييل قوله تعاىل: ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ..﴾ اآليلة��4 ]األحلزاب:59[، ال قوله تعاىل: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  

ے   ۓ            ۓ   ڭ  ..﴾ اآلية ]األحزاب:28[ فإهنا مل تنزل بالليل.
فائ�دة )1�3(: »ومنه: سلورة األنعلام، نزلت بمكة ليا مجلة حوهلا سلبعون 
أللف ملك جيأرون بالتسلبيح.ومنه: سلورة مريم واملعوذتلان واملنافقون وكذلك 

املرسات نزلت ليلة عرفة بغار منى« ��5.

فائ�دة )1�4(: ومنله آيلة: ﴿ ژ   ژ    ڑ      ڑ ﴾ ]المائلدة:67[، 
 وكانوا حيرسون النبي � بالليل، وملا نزلت عليه هذه اآلية قال هلم: »انرصفوا فقد 

عصمني اهلل«��6.

��1 ففي البخاري 582/8 كتاب التفسلري من حديث عمر: »لقد نزلت عيّل الليلة سلورة هي 
أحب إىل مما طلعت عليه الشمس، فقرأ ﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾«.

��2 إمتام الدراية لقراء النقاية للسيوطي ص 23.
��3 انظر اإلتقان للسيوطي 1/ 58.

��4 »قال القايض جال الدين: وإنا قلنا إن ذلك كان ليًا ألهنن إنا كن خيرجن للحاجة ليًا 
كا يف الصحيح عن عائشة يف حديث اإلفك«. اإلتقان للسيوطي 60/1.

��5 انظر اإلتقان للسيوطي 61/1.
��6 أخرجله احلاكلم يف املسلتدرك  7/ 353، عن عائشلة ريض اهلل عنها وقلال: »هذا حديث 

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه« والبيهقي يف السنن الكربى 8/9.
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فائدة )��1(: ومن اللييل آية الثاثة الذين خلفوا يف سورة التوبة �آية �113، 
وذلك ملا يف الصحيح من حديث كعب: فأنزل اهلل توبتنا عىل نبيه � عند أم سلمة 
حلني بقي الثللث األخري من الليل. وكعلب هذا أحد الثاثة الذيلن خلفوا وهم: 

هال بن أمية، ومرارة بن الربيع العامري، وكعب بن مالك السلمي.

فهلذه املذكلورات بعض أمثلة ملا نزل يف الليل علىل أن الكثري من اآليات نزل 
بالنهار. قال ابن حبيب: نزل أكثر القرآن هنارًا ��1.

معرفة الصيفّي والشتائّي:
  فائ�دة )��1(: وامللراد بالصيفلي: ما نزل عىل الرسلول � صيفا، ويدخل 
فيه الربيع مدة حلول الشلمس يف الربوج الشلالية الستة، وهي: �احلمل، والثور، 

واجلوزاء، والرسطان، واألسد، والسنبلة�.

 واملراد بالشلتائّي: ما نزل عىل الرسلول � شلتاًء، ويدخل فيه اخلَريف مدة 
حلول الشلمس يف الربوج اجلنوبية السلتة، وهي: �امليلزان، والعقرب، والقوس، 
واجللدي، والدللو، واحللوت� فجملة فصول السلنة أربعلة �الصيلف، والربيع، 
 والشلتاء، واخلريلف�. ومجللة الربوج اثنلا عرش، وهي التي ذكرناه، سلتة شلالية 

وستة جنوبية.

فائ�دة )��1(: وملن أمثللة الصيفي �آيلة الكالة�، وهي يف سلورة النسلاء 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾ ]النساء:176[ إىل آخر السورة، 

نزلت يف سفر حجة الوداع��2.

��1 انظر اإلتقان للسيوطي 58/1، والربهان للزركي 1/ 198.
��2 ويف صحيح مسللم عن عمر: »ما راجعت رسلول اهلل � يف يشء ما راجعته يف الكالة، 
وما أغلظ يف يشء ما أغلظ يل فيه، حتى طعن بأصبعه يف صدري وقال: يا عمر أال تكفيك 

آية الصيف التي يف آخر سورة النساء؟«.
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فائ�دة )��1(: األصلح أن اهلل تعلاىل أنلزل يف الكالة آيتلني: إحدامها نزلت 
 يف الشلتاء وهلي التلي يف أول النسلاء، واألخلرى نزللت يف الصيلف وهلي التي 

يف آخرها��1.

فائدة )��1(: وملن الصيفي: قوله تعاىل ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ ]املائدة:3[، وكقوله تعاىل يف سورة البقرة 

﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی﴾، وسورة النرص، وآية الدين يف البقرة.

فائ�دة )1�0(: وملن أمثلة الشلتائي قوله تعاىل يف سلورة النلور: ﴿  ٱ       ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾ ]النلور:11[ إىل آخلر علرش آيلات، وهلي التي تسلمى 
آيات الرباءة التي نزلت تربئة للسيدة عائشة ريض اهلل عنها مما نسبه إليها املنافقون 

افرتاء وضاال.

   فائدة )1�1(: أساء الذين خاضوا يف حديث اإلفك، فاملشهور يف الروايات 
 الصحيحلة هلم: عبلداهلل بلن أيب، ومسلطح بلن أثاثة، وحسلان بن ثابلت، ومحنة 

بنت جحش.

فائ�دة )1�2(: ومثلال الفرايش آيلة الثاثة الذين خلفوا فإهنلا نزلت يف نومه 
� يف بيت أم سلمة، واسمها هند بنت أيب أمية املخزومي، تزوجها � بعد موت 
أيب سللمة، لثاٍن خلون من مجادى اآلخرة يف السلنة الرابعة ملن اهلجرة، وتوفيت 
سلنة تسلع ومخسلني، وصىل عليها أبو هريرة ريض اهلل تعاىل عنله ودفنت بالبقيع. 
 وهي آخر من مات من أزواجه � أما أول من مات منهن فهي زينب أم املساكني 

ريض اهلل تعاىل عنهن، وقد روت أم سلمة ��378 حديثًا.

فائدة )1�3(: ومن الفرايش أيضًا - ويسمى هذا النوع بالنومي - النازل من 

��1 نقل السيوطي هذا القول عن الواحدي. اإلتقان 63/1.
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اآليلات حال كونه نائًا، مثل الرؤيا لسلورة الكوثر لكون رؤيلا األنبياء وحيًا فإنه 
تنام أعينهم وال تنام قلوهبم. ولكن الصحيح أنه مل ينزل من القرآن شليئًا يف النوم، 
وإنلا كانلت تعرتي النبي � إغفاءة الوحي عند نزولله كالنائم الذي يغيب عّمن 
حولله. قال السليوطي نقلًا عن اإلمام الرافعلي: »فهم فاهمون ملن الحديث أن 
السلورة نزلت في تلك اإلغفاءة ألن رؤيا األنبياء وحي قال وهذا الصحيح لكن 
االشلبه أن القرآن كله نزل في اليقظة«. ثم قال السليوطي: »وليس اإلغفاء إغفاء 
نلوم بلل الحالة التي كانت تعتريه عند  الوحي فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن 

الدنيا«��1.

أس�ب��اب ال�ن�زول:

فائ�دة )1�4(: تعريف السلبب: لغة: احلبل. ثم اسلتعمل لكل يشء يتوصل 
به إىل غريه.

ورشع�ًا: ملا يكلون طريقلًا للوصلول إىل احلكم غري مؤثلر فيه. مثالله: زوال 
الشمس عامة لوجوب الصاة، وطلوع اهلال عامة عىل وجوب صوم رمضان 

يف قوله تعاىل: ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ﴾ ]البقرة: 185[.

وس�بب الن�زول اصطالح�ا: هلو ملا نزللت اآليلة أو اآليلات متحدثلة عنه، 
أو مبينلة حلكمله أيلام وقوعله، كأن تقع حادثلة يف زملن النبلي �، أو ُيوّجه إليه 
 سلؤال فتنللزل اآليلة أو اآليات ملن اهلل ببيان ما يتصلل بتلك احلادثلة أو بجواب 

هذا السؤال.

فائدة )��1(: أسباب النزول: 
1- قسم نزل بدون سبب، وهو أكثر القرآن. 

��1 اإلتقان 71/1.
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2- قسم نزل مرتبطًا بسبب من األسباب. ومن هذه األسباب:
- حدوث واقعة معينة فينزل القرآن الكريم بشأهنا.

علن ابن عبلاس قلال: مللا نزللت: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ ] الشلعراء: 
214[. خلرج النبلي � حتلى صعلد الصفا، فهتف: يلا صباحلاه، فاجتمعوا إليه 

فقلال: »أرأيتكم لو أخربتكم أن خياًل خترج بس�فح هذا اجلبل أكنتم مصدقي؟..« 
احلديلث، فقال أبو هلب تبًا لك، إنا مجعتنا هلذا، ثم قام، فنزل قوله تعاىل: ﴿ ڈ  

ڈ  ژ  ژ    ﴾��1 ]املسد: 1[.
- أن ُيسأل الرسول � عن يشء، فينزل القرآن ببيان احلكم.

مثال ذلك: عن عبد اهلل بن مسلعود ريض اهلل عنه قال: كنُت مع النبي � يف 
حرث باملدينة وهو متكئ عىل عسليب، فمر بنا ناس من اليهود فقالوا: سللوه عن 
الروح، فقال بعضهم: ال تسألوه فيستقبلكم با تكرهون، فأتاه نفر منهم فقالوا له: 
يا أبا القاسم ما تقول يف الروح؟ فسكت، ثم قام، فأمسك وجهه بيده عىل جبهته، 

فعرفت أنله ينزل عليه، فأنزل اهلل عليه: ﴿وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ﴾��2 ]اإلرساء: 85[.

فائ�دة )��1(: امللراد بنزول اآلية لسلبب ما هو نزوهلا إما بعلد وقوع احلادثة 
مبلارشة، أو بعلد ذلك بقليلل، مثل اآليلات املتعلقة بقصة �أهلل الكهف� و�ذي 
القرنلني� فقلد نزللت بعد مخسلة عرش يوملًا من سلؤاهلم النبي �، ومثلل حادثة 

اإلفك، فقد نزلت اآليات املتعلقة بذلك بعد شهر.

فائدة )��1(: خرج من ذلك اآليات التي تنزل ابتداء، بينا هي تتحدث عن 
قصلص األنبيلاء، وأحوال األملم معهم، أو عن بعض احلوادث املاضية، كسلورة 

��1 مسلم يف الصحيح ح ��307.
��2 البخاري ح ��6753، ومسلم ح ��5002.
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الفيل مثًا، أو تتحدث عن املستقبل كاليوم اآلخر وما فيه من نعيم أو عقاب، فإن 
هذه القصص واألحداث ال تعترب أسباب نزول��1.

فائدة )��1(: احلكمة يف معرفة أسباب النزول:

1- يعلني عىل معرفة احلكمة الباعثة عىل ترشيلع احلكم��2، وذلك من خال 
تصور واقع التنزيل وحيثياته فيسلتفاد من اسلتحضار سلبب النزول يف اسلتنباط 
احلكم.قلال ابلن دقيلق العيلد: »بيلان سلبب النلزول طريق قلوي يف فهلم معاين 
 القرآن«. وقال الواحدي: »ال يمكن معرفة تفسلري اآلية دون الوقوف عىل قّصتها 

وبيان نزوهلا«.

2- االسلتعانة علىل فهلم اآلية، وإزالة اإلشلكال عنهلا، فإن العلم بالسلبب 
يورث العلم باملسلبب.مثاله قوله تعاىل: ﴿ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ..﴾ ]الطلاق:4[، فقد أشلكل معنى هذا الرشط عىل بعلض الفقهاء، حتى 
قال الظاهرية: بأن اآليسة ال عدة عليها إذا مل َترَتب. وقد أزال هذا اإلشكال سبب 
النزول، ذلك أنه ملا نزلت اآلية التي يف البقرة يف بيان ِعَدد النساء قالوا: قد بقي من 
ِعدد النسلاء مل يذكرن: الصغار والكبار، فنزلت اآلية. فعلم هبذا: أن اآلية خطاب 

للمرتاب يف حكمهن وليس هلن.

3- أن لفظ اآلية يكون عامًا، ويقوم الدليل عىل ختصيصه، فإذا ُعرف السبب 
قرص التخصيص عىل ما عدا صورته��3.

��1 قلال السليوطي يف اإلتقلان 90/1: »فلإن ذلك ليس من أسلباب النلزول يف يشء بل هو 
ملن بلاب اإلخبار علن الوقائع املاضيلة، كذكر قصة قوم نلوح وعاد وثملود وبناء البيت 

ونحو ذلك«.
��2 اإلتقان للسيوطي 82/1.
��3 اإلتقان للسيوطي 82/1.
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4- معرفة اسم النازل فيه اآلية، وتعيني املبهم فيها��1.

5- تثبيت الوحي، وتيسلري احلفظ والفهم، وتأكيد احلكم يف ذهن من يسلمع 
اآلية. وهذا ما يعرف يف علم النفس بقانون � تداعي املعاين �.

6- معرفلة السلبب تزيد املؤمن إيانًا وبصرية بحكملة اهلل يف ترشيعه فيدعوه 
ذللك إىل شلدة التمسلك هبلا، وأما غلري املؤملن فيعلم أن اللرشع قام علىل رعاية 
املصلحلة، وجلب املنفعة ودفع امللضة فيدعوه ذللك إن كان منصفًا إىل الدخول 

يف اإلسام.

فائدة )��1(: ومن فوائد أسباب النزول داللته عىل إعجاز القرآن، وأنه من 
اهلل تعلاىل من ناحية االرجتال، فنزوله يف الغاللب بعد احلادثة مبارشة يقطع دعوى 
من ادعوا أنه أساطري األولني، أو من كتب السابقني، فلو كان ينقل كتابه من كتب 
غريه، لكان إذا سأله سائل يرتيث حتى يراجع الكتب التي عنده، وينظر ماذا تقول 
يف هذه املسلألة ثم جييب، ولكن النبي � مل يكن يفعل، بل يسلأله الرجل فيعطيه 
اجللواب املوافلق للصواب، الذي مل يكن قلرأه وال عرفه إال يف هلذه اللحظة التي 

نزل عليه فيها.

فائ�دة )1�0(:  كيفي�ة معرف�ة أس�باب الن�زول: مللا كان سلبب النلزول أمرًا 
واقعلًا نزللت بشلأنه اآلية، كان ملن الَبَدهلي أال يدخلل العلم هبذه األسلباب يف 
دائلرة الرأي واالجتهاد، هلذا قال اإلمام الواحدي��2: »وال حيل القول يف أسلباب 
 النزول إال بالرواية والسلاع ممن شلاهدوا التنزيل ووقفوا عىل األسلباب، وبحثوا 

عن علمها«. 

��1 اإلتقان للسيوطي 84/1.
��2 أسباب النزول للواحدي ص 4.



10�

ومن هنا نفهم تشلدد السلف يف البحث عن أسباب النزول، حتى قال اإلمام 
حممد بن سلريين: سلألت َعبيَدَة علن آية من القلرآن، فقال: اتق اهلل وقل سلدادًا، 

ذَهب الذين يعلمون فيا أنزل القرآن��1.

فائدة )1�1(: اتفق علاء احلديث عىل اعتبار قول الصحايب يف سبب النزول 
ألن أسلباب النزول غري خاضعلة لاجتهاد فيكون قول الصحلايب حكمه الرفع، 
 أملا ملا يرويه التابعون من أسلباب النزول، فهو مرفوع أيضًا، لكنه مرسلل، لعدم 

ذكر الصحايب.

لكن ينبغي احلذر والتيقظ، فا نخلط بأسلباب النزول ما ليس منها، فقد يقع 
علىل لسلاهنم قوهللم: نزلت هذه اآليلة يف كذا ويكلون املراد موضلوع اآلية، أو ما 
دللت عليه ملن احلكم. قال الزركي��2: قد عرف من عادة الصحابة والتابعني أن 
أحدهلم إذا قلال نزلت هذه اآلية يف كذا فإنه يريد بذلك أن هذه اآلية تتضمن هذا 

احلكم ال أن هذا كان السبب يف نزوهلا.

فائدة )1�2(: سلبب النزول الذي يروى عن صحايب بسلند متصل فحكمه 
حكم احلديث املرفوع ال املوقوف، أي فهو مقبول وإن مل يعتضد أي مل يعزز برواية 

أخرى تقويه. إذ قول الصحايب فيا ال جمال للرأي واالجتهاد فيه مرفوع حكا. 

والسلبب الذي روي عنهم إن روي بغري سلند أي متصل عن تابعي فحكمه 
أنه مرسلل أي أنه ال يقبل إال إذا صح واعتضد بمرسلل آخر وكان الراوي له من 
أئمة التفسلري، اآلخذين علن الصحابة، كمجاهد وعكرمة وسلعيد بن جبري، فإن 

كان با سند فمردود��3.

��1 أسباب النزول للواحدي ص 4، ولباب النقول للسيوطي ص 3.
��2 الربهان 31/1.

��3 وانظر يف ذلك اإلتقان للسيوطي 1/ 91.
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فائدة )1�3(: قد عرف من عادة الصحابة والتابعني أن أحدهم إذا قال نزلت 
هذه اآلية يف كذا فإنه يريد بذلك أهنا تتضمن هذا احلكم، ال أن هذا كان السبب يف 
نزوهلا، فهو من جنس االستدالل عىل احلكم باآلية ال من جنس النقل ملا وقع��1.

فائدة )1�4(: ألف يف أسباب النزول مجاعة منهم عيل بن املديني �ت234هل�  
- شليخ البخلاري -، ومنهلم عيل بن أمحلد الواحدي �ت 468هلل�، وابن حجر 
العسلقاين �ت 852 هلل�، وجال الدين السليوطي �ت 911 هلل� وله يف ذلك 

كتاب حافل ساه »لباب النقول يف أسباب النزول«.

ومن املمكن أن يتبني الباحث أسباب النزول من خال كتب التفسري، وكتب 
املغازي والسري وأمثاهلا.

فائدة )��1(: قال السليوطي��2: »يقرب من هذا ما ورد يف القرآن عىل لسان 
غري اهلل - أي بعض اخللق - كالنبي عليه الصاة والسلام وجربيل واملائكة غري 
ملرصح بإضافته إليهلم وال حمكي بالقول كقولله:﴿ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴾ 
اآليلة، فلإن هذا وارد عىل لسلانه � لقوله آخرهلا:﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ 
]األنعام:104[ وقوله: ﴿ک  ک   گ  گ  ﴾ اآلية ]األنعام:114[، فإنه وارد 

أيضًا عىل لسلانه. وقولله: ﴿حب  خب  مب    ىب         يب﴾ اآلية ]مريم:64[ وارد عىل 
لسلان جربيلل. وقولله: ﴿ ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  *  ک  ک  گ  *  گ  
گ  ڳ ﴾ ]الصافلات:164-166[ وارد عىل لسلان املائكة، وكذا: ﴿  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ﴾ ]الفاتحة:5[ وارد عىل ألسلنة العباد، إال أنه يمكن هنا 
تقديلر القلول: أي قولوا، وكلذا اآليتان األوليان يصح أن يقلدر فيها قل بخاف 

الثالثة والرابعة«.

��1 الربهان للزركي 31/1- 32، واإلتقان للسيوطي 90/1.
��2 اإلتقان 101/1.
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فائدة )��1(: قال السليوطي��1: »ويف مجال القراء للسلخاوي بعد أن حكى 
القلول بنلزول الفاحتة مرتني: فلإن قيل ما فائلدة نزوهلا مرة ثانيلة؟ قلت: جيوز أن 
تكلون نزلت أول مرة عىل حرف واحلد، ونزلت الثانية ببقية وجوهها نحو: ملك 

ومالك، والرساط والرصاط ونحو ذلك«.

فائ�دة )��1(: أشلكل علىل عروة بلن الزبلري ريض اهلل عنه أن يفهلم فرضية 
السعي بني الصفا واملروة مع قوله سبحانه: ﴿ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  
ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ﴾ ]البقلرة: 158[. قلال 
السيوطي��2: »فإن ظاهر لفظها ال يقتيض أن السعي فرض، وقد ذهب بعضهم إىل 
عدم فرضيته متسكًا بذلك، وقد ردت عائشة عىل عروة يف فهمه ذلك بسبب نزوهلا 

وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينها ألنه من عمل اجلاهلية فنزلت«��3.

أول ما نزل من القرآن:

فائ�دة )��1(: »أول ملا نزل عىل اإلطاق صدر سلورة � اقلرأ � وهو القول 
األصلح، وبعدها سلورة املدثر، وقيل العكلس، وهو أن املدثر أنلزل أوالً ثم اقرأ 
وعلىل القول األخري قوم كثلري. ومحل املحققون من العلاء هذا القول عىل أنه أول 
ملا نزل بعلد فرتة الوحلي، أو أول ما نزل كسلورة كاملة، وبذللك ال يكون هناك 

تعارض بني القولني« ��4.

��1 اإلتقان للسيوطي 103/1.
��2 اإلتقان 84/1.

��3 نظًرا إىل أن الصفا كان عليه صنم يقال له �أساف� وكان عىل املروة صنم يقال له: �نائلة�، 
وكان املرشكلون إذا سلعوا بينها متسلحوا هبا. فلا ظهر اإلسلام وكلرس األصنام حترج 

املسلمون أن يطوفوا بينها لذلك، فنزلت اآلية، كذلك جاءت بعض الروايات.
��4 اإلتقان 69/1.
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فائدة )��1(: ذهب السليوطي إىل أن البسلملة هي أول آية نزلت من القرآن 
الكريلم عىل اإلطاق، قال: »وعندي أن هذا ال يعد قوالً برأسله فإنه من رضورة 

نزول السورة نزول البسملة معها فهي أول آية نزلت عىل اإلطاق »��1.

فائدة )1�0(: قال ابن حجر��2: »إن هذه اآليات اخلمس �من سورة العلق� 
اشتملت عىل مقاصد القرآن ففيها براعة االستهال، وهي جديرة أن تسمى �عنوان 
القلرآن� ألن عنوان الكتاب جيمع مقاصده بعبارة وجيلزة يف أوله��3، وبيان كوهنا 
اشلتملت عىل مقاصد القرآن أهنا تنحرص يف عللوم التوحيد واألحكام واألخبار، 
وقلد اشلتملت عىل األمر بالقلراءة والبداءة فيها ببسلم اهلل، ويف هذه اإلشلارة إىل 
األحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة 

فعل، ويف هذا إشلارة إىل أصول الديلن، وفيها ما يتعلق باألخبار من قوله: ﴿ ک  
ک  ک  ک   گ  ﴾ ]العلق:5[«.

ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ القتلال��4:  يف  نزللت  آيلة  أول   :)1�1( فائ�دة 
احلاكلم  رواه  كلا  ]احللج:39[،   ﴾  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

يف املستدرك��5.

وأول ملا نلزل يف اخلمر: ﴿ۉ  ې  ې   ﴾ ]البقلرة:219[ ثم قوله 

﴾ ]النسلاء:43[ ثلم قولله تعلاىل:  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    تعلاىل: ﴿ 

��1 اإلتقان 71/1.
��2 فتح الباري برشح صحيح البخاري 130/14.

��3 وهذا بخاف الفن البديعي املسلمى العنوان فإهنم عرفوه بأن يأخذ املتكلم يف فن فيؤكده 
بذكر مثال سابق.

��4 انظر أحكام القرآن للجصاص 2/ 143.
��5 487/5، و7/ 94 عن ابن عباس ريض اهلل عنها، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل 

رشط الشيخني ومل خيرجاه.
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ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ      ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ڀ  ٺ  ٺ  ﴾ ]املائدة:90[.

 وأول ملا نلزل يف األطعملة بمكلة آيلة األنعلام: ﴿ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  
 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ..﴾ اآلية ]األنعام:145[. وأول سورة أنزلت فيها سجدة 

سورة النجم��1. 

فائ�دة )1�2(: أول ملا نلزل يف املدينة سلورة املطففني ثم سلورة البقرة وهو 
املروي عن ابن عباس��2، وقيل بالعكس وهو منقول عن عكرمة.

آخر ما نزل من القرآن:

فائدة )1�3(: آخر آية نزلت آية الكالة: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ﴾ ]النسلاء:176[ وآخلر سلورة نزلت بلراءة. وقيل: آيلة الربا﴿ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴾ ]البقلرة:278[ آخلر ملا نلزل كا 

رواه البخاري��3 عن ابن عباس ريض اهلل عنها. وقيل غري ذلك.

وقيلل: آخلر يشء نلزل ملن القلرآن: ﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی﴾ 
]البقرة:281[ اآلية��4. 

قال: الفريايب يف تفسلريه: »حدثنا سلفيان عن الكلبي علن أيب صالح عن ابن 
عبلاس قال: آخر آية نزلت ﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی﴾ اآلية، وكان بني 

��1 انظر تفصيل ذلك من اإلتقان للسيوطي 1/ 76-74.
��2 يف سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التوقي يف الكيل والوزن، ح ��2214. 

��3 يف صحيحه 185/5، ومسلم 1236/3.
��4 انظر تفصيل ذلك من اإلتقان للسيوطي 77/1 – 81.
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نزوهللا وبني موت النبلي � أحد وثانون يومًا. وأخرج ابن أيب حاتم عن سلعيد 
بلن جبري قال: آخر ما نزل من القلرآن كله: ﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی﴾ 
اآلية، وعاش النبي � بعد نزول هذه اآلية تسع لياٍل ثم مات ليلة االثنني لليلتني 

خلتا من ربيع األول« ��1.

فائ�دة )1�4(: »يف املسلتدرك عن أيّب بن كعب قلال: آخر آية نزلت: ﴿ھ  
ھ  ے  ے  ۓ﴾ ]التوبلة:128[ إىل آخر السورة.وروى 
عبد اهلل بن أمحد يف زوائد املسلند وابن مردويه عن أيّب أهنم مجعوا القرآن يف خافة 

أيب بكلر وكان رجلال يكتبونله، فللا انتهوا إىل هذه اآلية من سلورة بلراءة ﴿ ڻ  
ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ      ﴾ ]التوبلة:127[ ظنوا أن 
هذا آخر ما نزل من القرآن، فقال هلم أيّب بن كعب: إن رسول اهلل � أقرأين بعدها 

آيتني: ﴿ ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾ إىل قوله: ﴿ ى    ائ  
ائ  ەئ    ﴾ ]التوبة:129[ وقال: هذا آخر ما نزل من القرآن قال: فختم با 

فتلح به. باهلل اللذي ال إله إال هو، وهو قوله ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ﴾ ]األنبياء:25[«��2.

فائ�دة )��1(: »تعلدد الروايات يف آخر ما نزل ملن اآليات يرجع إىل أن كل 
واحلد ملن الصحابلة أخرب عن آخر ما سلمعه ملن النبي � يف اليلوم الذي مات 
فيله أو قبل مرضه بقليل، وغريه سلمع منه بعد ذلك وإن مل يسلمعه هو ملفارقته له 

ونزول الوحي عليه بقرآن بعده«��3. 

��1 تفسري ابن جرير 114/3 والسيوطي يف الدر املنثور 369/1.
��2 انظر الربهان للزركي 209/1.

��3 الربهان للزركي 210/1، واإلتقان للسيوطي 80/1.



114

قال البيهقي��1: »هذا االختاف يرجع - واهلل أعلم - إىل أن كل واحد منهم 
أخرب با عنده من العلم، أو أراد أن ما ذكر من أواخر اآليات التي نزلت«.

فائ�دة )��1(: آخر سلورة نزلت بمكة: املؤمنون، ويقلال العنكبوت، وآخر 
سورة نزلت باملدينة: سورة براءة، وأول سورة أعلنها النبي �: سورة النجم.

فائ�دة )��1(: قلال الزركلي يف الربهان��2: »قلد يكون النزول سلابقًا عىل 
احلكم كقوله: ﴿ی  جئ  حئ  مئ      *   يئ    جب  حب  خب  ﴾ ]األعلى:14-15[، فقد 
روى البيهقلي وغريه عن ابن عمر أهنا نزللت يف زكاة الفطر. وأخرج البزار نحوه 
مرفوعًا. وقال بعضهم: ال أدري ما وجه التأويل ألن السورة مكية ومل يكن بمكة 
عيلد وال زكاة وال صلوم. وأجاب البغلوي بأنه جيوز أن يكون النزول سلابقًا عىل 
احلكم كا قال ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     *     ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴾ ]البلد:1-2[ فالسلورة 
مكية وقد ظهر أثر احلل يوم فتح مكة حتى قال عليه الصاة والسلام: أحلت يل 
ساعة من هنار. وكذلك نزلت بمكة ﴿ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ﴾ ]القمر:45[ 
قلال عملر بن اخلطاب: فقلت أي مجع؟ فلا كان يلوم بدر واهنزمت قريش نظرت 
إىل رسول اهلل � يف آثارهم مصلتًا بالسيف يقول: »سيهزم اجلمع ويولون الدبر« 

فكانت ليوم بدر.

* * *

��1 دالئل النبوة 221/8.
��2 الربهان للزركي 32/1 – 33، واإلتقان للسيوطي 104/1.
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الفصل الثالث 

َند من علوم القرآن الكريم  الفوائد املتعلقة بالسَّ

 فائدة )��1(: أما القراءات فأنواع:

 األول - املتواتلرة: وهلي التي نقلها مجع ال يمكن تواطؤهم عىل الكذب عن 

مثلهم كذلك إىل النهاية، وغالب القراءات كذلك��1.

 والثلاين - القلراءة املشلهورة: وهلي ما نقلت علن مجع كثري، ولكنهلا مل تبلغ 

درجة التواتر، ووافقت الرسم والعربية، واشتهرت عن القّراء، ومل تعد من الغلط 

وال من الشاذ. وهذا ال تصح القراءة به، وال جيوز رده، وال حيل إنكاره. 

 والثاللث - قراءة اآلحاد: وهي ما صّح َسلنَُدها وخالفت الرسلم أو العربية 

أو مل تشلتهر االشلتهار املذكلور، وهذه ال ُيقلرأ هبا. مثل ملا روي: �رفارف خض 

وعباقلري حسلان�، والصلواب اللذي عليله القلراءة: ﴿  چ  چ  ڇ    

ڇ  ﴾ ]الرمحن: 76[.

وملن اآلحلاد قلراءة الصحابلة التلي صلّح إسلنادها إذ ال ُيظلن هبلم القراءة 

بالرأي.

ْين� بصيغة   والرابع - الشاذة: وهي ما مل يصح سندها، كقراءة: �َمَلَك َيْوَم الدِّ

املايض ونصب �يوم� مفعوال، وهذه ال يقرأ هبا أيضا.

��1 انظر اإلتقان 215/1. ويمكننا أن نقول أن أقسام القراءات هي: القراءات املتواترة وهي 
التلي حتققلت فيها أركان القلراءة الصحيحة املقبولة، والقراءات الشلاذة وهي ما سلوى 

ذلك، وهناك القراءات املوضوعة املكذوبة.
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اخلامس - املوضوع: وهو املختلق املكذوب. 

السادس - ما يشبه املدرج من أنواع احلديث، وهو ما زيد يف القراءة عىل وجه 

التفسري والبيان��1. 

وهذه األنواع اخلمسة األخرية ال حتل القراءة هبا.

فائدة )��1(: والقراءات التي وصلت إلينا بطريق متواتر عرش قراءات، نقلها 

إلينا جمموعة من القراء امتازوا بدقة الرواية، وسامة الضبط، وجودة اإلتقان.

 ومن املتواتر: القراءات السبع الثابتة من طرق عن القراء السبعة، وهم نافع، 

وعاصم، ومحزة، والكسلائي، وعبلد اهلل بن عامر، وأبو عملرو، وابن كثري. وهذا 

النلوع ال جتلوز القلراءة يف الصاة بغلريه، وال تثبلت األحكام الرشعيلة كاحلدود 

وغريها إال به، وال تثبت بغريه إال عىل سبيل التفسري له.

وهنلاك أربعلة آخلرون إذا أضيفوا إىل هلؤالء العرشة تكمل هبم علدة القراء 

األربعة عرش وهم: احلسلن بن يسلار البرصي، وابن حميصن حممد بن عبد الرمحن 

السهمي املكي، وحييى بن املبارك اليزيدي، وحممد بن أمحد الشنبوذي.

القراءات القرآنية:

فائدة )1�0(: قراءات القرآن: »اختاف ألفاظ الوحي يف احلروف أو كيفيتها 

من ختفيف وتشديد وغريمها« ��2.

��1 انظر اإلتقان 216/1.
��2 الربهان يف علوم القرآن 318/1.
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وتعريلف عللم القراءات: هلو علم يعنى بكيفيلة أداء كلات القلرآن الكريم 

واختافها معُزّوًا - أي منسوبًا - إىل ناقله.

فائدة )1�1(: مثال عىل القراءات: قوله تعاىل: ﴿ ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ﴾ ]التوبلة:129[. هلذه قراءة حفص عن عاصلم، أو القراءة العامة 

التلي ُكتلب املصحف يف خافلة عثان بن عفان ريض اهلل عنه عليها، والشلاهد يف 

اآلية كلمة »أنُفِسلُكم« بضم الفاء وكرس السني، وهى مجع: »َنْفس« بسكون الفاء، 

ومعناهلا: لقد جاءكم رسلول ليلس غريًبا عليكم، تعرفونه كا تعرفون أنفسلكم؛ 

ألنه منكم: نسًبا ومولًدا ونشأة، وبيئة، ولغة.

وقرأ يف غري القراءات العرش: ﴿ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ﴾ 

بفتلح الفلاء وكرس السلني، ومعناها: لقد جاءكم رسلول من أزكاكلم وأطهركم. 

و»أْنَفس« هنا أفعل تفضيل من النفاسة. فكلمة »أنفسكم« قرئت عىل وجهني من 

حيث النطق. وهذا هو معنى القراءة والقراءات القرآنية.

فائ�دة )1�2(: تعريف بعض اصطاحات علم القلراءات، تعريف القراءة، 

الرواية، الطريق:

تعريلف القلراءات: القلراءات مجع قلراءة، وهي مصلدر من قرأ يقلرأ قراءة 

وقرآنا.

الرواية: هي ما ينسب للراوي عن اإلمام القارئ، مثل رواية قالون عن نافع، 

وحفص عن عاصم.
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الطريلق: هو ما ينسلب لآلخذ من الراوي وإن نزل، مثلل طريق األزرق عن 

ورش، أو األصبهلاين علن ورش، أو عبيلد بن الصباح عن حفلص، ومثل طريق 

الشلاطبية والدرة املضيلة، وطريق طيبة النرش. وهذه الطرق هلي التي تؤخذ منها 

القراءات املتواترة يف زماننا.

فيقال مثًا: قراءة نافع برواية ورش طريق األزرق. أو طريق الشاطبية.

و القلارئ يف اللغة: اسلم فاعل من قرأ، ويف االصطلاح: يطلق عىل إمام من 

األئمة املعروفني الذين نسبت إليهم القراءات. 

فائ�دة )1�3(: اتفقلت كلملة أهل العللم عىل أن ملا وراء القلراءات العرش 

التي مجعها القراء، شلاذ غري متواتر، ال جيوز اعتقاد قرآنيته، وال تصح الصاة به، 

والتعبلد بتاوته، إال أهنلم قالوا: جيوز تعلُّمها وتعليمهلا وتدوينها، وبيان وجهها 

من جهة اللغة واإلعراب.  

فائ�دة )1�4(: املقصلد ملن القراءة الشلاذة تفسلري القراءة املشلهورة وتبيني 

معانيها؛ كقراءة عائشة وحفصة قوله تعاىل:﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  ﴾ ]البقلرة:238[ قرأتلا: � والصاة الوسلطى صاة العلرص� وقراءة ابن 
مسعود قوله تعاىل:﴿ ٺ   ٿ  ﴾ ]املائدة:38[ قرأها: �فاقطعوا أياهنا� 

وقراءة جابر قوله تعاىل: ﴿ گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ﴾ ]النور:33[ 

قرأهلا: �ملن بعد إكراههن هلن غفلور رحيم�. فهذه احللروف - القراءات - وما 

ة للقرآن. شاهبها صارت مفرسِّ
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َن القلراءات، فقيل هو اإلمام أبو عبيد  فائ�دة )��1(: اختلف يف أول من َدّوّ

القاسلم بن سلام��1 �ت224هل� وقيل أبو حاتم السجسلتاين �ت225هل� وهو 

رأي ابن اجلزري، وقيل حييى بن يعمر�ت90هل�.

 بدأ ظهور وتبلور رشوط القراءة الصحيحة ومتييز الصحيح من الشاذ مبكرًا، 

ويقلال بلأن أول من ألف يف القراءات الشلواذ هو ابن جماهلد التميمي حيث ألف 

كتابًا أساه �الشواذ�  إال أن هذا الكتاب مفقود.

ثلم تواللت التآليلف يف القراءات السلبع، فألف مكي ابلن أيب طالب القيي 

القلريواين �ت 437 هل� كتابيه »التبرصة« و»الكشلف«، وأللف أبو عمرو الداين 

�ت 444هلل� »التيسلري يف القلراءات السلبع« و»جاملع البيلان«. ونظلم اإلملام 

الشاطبي �ت590هل� التيسري يف حرز األماين ووجه التهاين »الشاطبية«.

وجاءت مرحلة إفراد القراءات يف مؤلفات خاصة هبا، أو مجع أقل من السبعة 

أو أكثر من السلبعة لدفع ما علق يف أذهان الكثريين من أن القراءات السلبعة هي 

األحرف السلبعة، لبيان أن هناك قراءات أخرى غري السبعة التي مجعها ابن جماهد 

��1 حيث ألَّف كتاب »القراءات« مجع فيه مخسة وعرشين قارئًا. وبعده أمحد بن جبري بن حممد 
الكلويف نزيلل أنطاكية مجع كتابا يف قراءات اخلمسلة: من كل ملرص  واحد، ]ت258هل[ 
وبعده القايض إسلاعيل بن إسلحاق املالكي صاحب قالون ألف كتابًا يف القراءات، مجع 
فيله قلراءة عرشين إمامًا منهم هلؤالء السلبعة، ]ت 282 هل[ وبعده اإلملام الطربي أبو 
جعفر مجع كتابًا حافًا سلاه اجلامع، وفيه نيف وعلرشون قراءة ]ت310 هل[ وبعده أبو 
بكلر حمملد بن أمحد بن عمر الداجوين مجع كتابًا يف القراءات وأدخل معهم أبا جعفر  أحد 
العلرشة ]ت 324 هلل[. ثم جاء بعده أبو بكر أمحد بن موسلى بن العباس بن جماهد وهو 
 أول من اقترص عىل قراءات السلبعة  فقط، وقام الناس يف زمانه وبعده فألفوا يف القراءات 

أنواع التأليف. 
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وهي قراءات مقبولة وصحيحة، وتوج ذلك وختم بكتاب ابن اجلزري »النرش يف 
القراءات العرش«��1 ومنظومته »طيبة النرش يف القراءات العرش«��2.

    فائدة )��1(: ومن الكتب املهمة يف هذا العلم كتاب »حرز األماين ووجه 
التهاين«لل القاسلم بن فرية بن خلف الرعيني األندلي  الشاطبي الشافعي الضير 
اء والقراءات  ]ت 590 هلل[، وهلو عبلارة عن نظم شلعري لكل ملا يتعلق بالقلرَّ
السلبع، وُيعرف هذا النظم بل »الشلاطبية« وقد وصفها الذهبي بقوله: »قد سارت 

ل الصعب«. الركبان بقصيدته، وحفظها َخْلق كثري، فلقد أبدع وأوجز وسهَّ

فائدة )��1(: انتشلار القراءات يف العامل اإلسلامي: فلإن رواية حفص عن 
عاصلم تنترش يف معظم الدول اإلسلامية ال سليا يف امللرشق��3. ورواية قالون يف 

��1 وكتاب النرش يف القراءات العرش اجلامع جلميع طرق ما ذكرناه من هذه املؤلفات املتقدمة، 
 املحتوي عىل فرائد فوائدها، الذي مل ُيسبق إىل مثله، لإلمام العامة املحقق والذي وصف 
أنه مل  تسلمع األمصار بمثله: أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن يوسف بن اجلزري ]ت 

  833 هل[، وله أيضًا تقريب النرش يف القراءات العرش. 
��2 وهلي عبلارة عن نظم كتلاب النرش وكتاب طيبة النلرش يف القراءات العلرش اقتفى فيه أثر 
الشلاطبي يف استخدام مصطلحات الكتاب ليسهل عىل كل طالب استحضار قواعد هذا 
الفلن، وحتصيل مسلائله، ونظمها من بحر الرجز، وهي قليللة األلفاظ كثرية املعاين، مجع 
فيهلا طرق القراء ورواياهتم، واعتمد ما يف الشلاطبية وكتاب التيسلري أليب عمرو الداين، 

وزاد عليها الضعف من القراءات والروايات والطرق، وبلغت أبياهتا ��1014.
وله أيضًا حتبري التيسلري، زاد فيه قراءات األئمة الثاثة عىل  السلبعة التي يف كتاب التيسلري    
أليب عملرو الداين واللدرة املضية يف القراءات الثاث املتممة  للعرش، له أيضًا وهو عبارة 
علن نظلم كتابه »حتبري التيسلري«، وقد رشح الطيبة ابنه أبو بكر أمحلد بن حممد بن اجلزري 

]ت835 هل[.
��3 وروايلة حفلص عن عاصم: كانت رواية نلادرة الوجود حتى نرشهلا األحناف وبخاصة 
العثانيلني. حيلث انتلرشت يف مجيع امللرشق، وغاللب الباد املرصيلة، واهلنلد، وتركيا، 

وأفغانستان.



123

ليبيلا وتونس وأجزاء ملن اجلزائر.ورواية ورش املرصي عن نافع املدين يف اجلزائر 

واملغلرب وموريتانيلا ومعظلم اللدول اإلفريقية.وروايلة الدوري علن أيب عمرو 

البرصي يف السودان والصومال وحضموت يف اليمن.

 فائ�دة )��1(: رشوط القلراءة املقبوللة: يشلرتط للقلراءة الصحيحلة توفلر 

ثاثة رشوط: 

1- موافقة وجه صحيح من اللغة العربية �قواعد النحو�، بخاف ما خالفها 

فا يكون قرآنًا لتنزه القرآن عن اللحن��1.

2- موافقلة الرسلم العثاين ولو احتاالً، مثل �مللك� حتتمل �مالك�، ومثل 

�مكانتكم� حتتمل �مكاناتكم�، بخاف ما خالفه وإن صح سلنده، ألنه مما ُنسلخ 

بالعرضة األخرية - وهي التي قبل وفاته �؛ ألنه عليه الصاة والسام كان يعرض 

القرآن عىل جربيل كل رمضان - أو بإمجاع الصحابة عىل املصحف العثاين.

3- حصلول التواتر: وهلو أن ينقلها عدد كبري يسلتحيل يف العادة اجتاعهم 

عىل الكذب��2.

��1 قلال اللداين: »وأئمة القلراء: ال تعمل يف يشء من حلروف القرآن عىل األفشلى يف اللغة، 
واألقيس يف العربية بل عىل األثبت يف األثر واألصح يف النقل، وإذا ثبتت الرواية مل يردها 
قيلاس عربية وال فشلو لغة، ألن القراءة سلنة متبعة يللزم قبوهلا واملصري إليهلا«. اإلتقان 

للسيوطي 89/1.
��2 وهنا جيب التمييز بني رشط التواتر يف قبول القراءة، ومسلألة تواتر القرآن، فقد تقدم أهنا 
حقيقتلان متغايرتلان، فكا سليأيت أنله اختلف يف اشلرتاط التواتر يف قبول القلراءة، وهو 
خاص بكيفية األداء فقط، أما قرآنية الكلمة فا بد لثبوهتا من رشط التواتر كا هو معلوم. 
انظر بيان ذلك من الربهان للزركي 318/1، واملنتقى للباجي 4 / 156، وخمترص ابن 

احلاجب 461/1، ومسّلم الثبوت 9/2.
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ويعتلرب الرشطلان األول والثاين تبعًا للرشط الثالث، عند مجهور من اشلرتط 
التواتر من العلاء ومنهم ابن اجلزري يف قوله األول من قوليه.

 بينا يرى مجهور العلاء ومنهم أبو شلامة وابن اجلزري ومكي ابن أيب طالب 
وشهاب الدين القسطاين��1  وغريهم أنه يكفي لصحة القراءة أن تكون مشهورة 
صحيحة اإلسلناد��2، إضافة إىل رشطي: موافقة الرسم ووجه من أوجه النحو��3، 

وبالتايل يكون رشط موافقة اللغة والرسم أساسيني.

قلال أبلو شلامة املقلديس��4: »كل قلراءة سلاعدها خط املصحلف مع صحة 
النقلل فيهلا وجميئها عىل الفصيح من لغة العرب فهي قلراءة صحيحة معتربة، فإن 
اختل أحد هذه األركان الثاثة أطلق عىل تلك القراءة أهنا شلاذة وضعيفة، أشلار 
إىل ذللك مجاعلة من األئملة املتقدملني...، وقد ذكره شليخنا أبو احلسلن يف كتابه 

»مجال القراء«. 

قال الزركي��5: »وقد سبق أن املتواتر: كل قراءة ساعدها خط املصحف مع 
صحة النقل فيها وجميئها عىل الفصيح من لغة العرب«. 

فائ�دة )��1(: قلال ابلن اجللزري رمحله اهلل تعلاىل يف نظمه للرشوط القراءة 
املقبولة: 

��1 انظر لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطاين 69/1.
��2 بلأن يلروي تللك القراءة العدُل الضابط علن مثله، وهكذا حتى ينتهلي، وتكون مع ذلك 
مشلهورة عند أئمة هذا الشلأن الضابطني له، غري معدودة عندهم من الغلط، أو مما شلذ 

به بعضهم.
��3 اإلبانة عن وجوه القراءات ص 57، والنرش البن اجلزري 14/1.

��4 املرشد الوجيز ص 171.
��5 البحر املحيط 1 / 474.
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     فكل ما وافلق وجله نحٍو        وكان للرسم احتاال حيوي

       وصح إسنلادًا هلو اللقلرآن        فلهلذه اللثلاثلة األركلان

     وحيثا خيلتللُّ ركلٌن أثلبلت        شلذوذه لو أنله يف السبعلة

فائدة )200(: قال السليوطي��1: »أحسلن من تكلم يف هذا النوع إمام القراء 

يف زمانله شليخ شليوخنا أبو اخللري بن اجللزري، قلال يف أول كتابه النلرش��2: كل 

قلراءة وافقلت العربية ولو بوجله ووافقت أحلد املصاحف العثانيلة ولو احتاالً 

وصلح سلندها فهي القلراءة الصحيحة التلي ال جيوز ردها وال حيلل إنكارها، بل 

هلي من األحرف السلبعة التلي نزل هبا القلرآن، ووجب عىل الناس قبوهلا سلواء 

كانت عن األئمة السلبعة أم عن العرشة أم عن غريهم من األئمة املقبولني، ومتى 

اختل ركن من هذه األركان الثاثة أطلق عليها ضعيفة أو شلاذة أو باطلة، سلواء 

 كانت عن السبعة أم عمن هو أكرب منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 

السلف واخللف«.

القراءات العرش املتواترة:

 فائدة )201(: القراءات املتواترة هي عرش قراءات، تنسب كل قراءة إىل إمام 

من أئمة القراءة، وهذه النسلبة ليسلت نسلبة اخرتاع وإجياد ولكنها نسلبة مازمة 

وإتقان، واشتهر عن كل قارئ راويان.

��1 اإلتقان 89/1.
.9/1 �2�
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فائ�دة )202(: تراج�م الق�راء الس�بعة أصحاب القراءات الس�بع املش�هورة 

ورواهتم وهم الذين ذكرهم ابن جماهد واشتهروا بالضبط واألمانة ومازمة العمر 

يف القراءة��1: 

1- ناف�ع املدين وهو أبو رويم نافع بن عبلد الرمحن بن أيب نعيم الليثي، أصله 

ملن أصبهلان،��2 تلويف باملدينلة سلنة �169 هلل�، وقد تلقلى القراءة عن سلبعني 

 ملن التابعلني أخلذوا علن أيب بلن كعب، وعبلد اهلل بلن عبلاس، وأيب هريلرة��3، 

وأشهر رواته:

أ- قالون: وهو عيسلى بن مينا املدين، فقيه العربية ويكنى أبا موسى، وقالون 

لقلب لله لقبه إياه نافلع جلودة قراءته، فلإن قالون بلغة الرومية: جيد��4، ولد سلنة 

�120هل�، وتويف باملدينة سنة �220هل�.

ب- ورش: وهلو عثان بن سلعيد املرصي وأصله من القلريوان، ويكنى أبا 

��1 وليس بالضورة هنا أن يكون الرواة للقراءة عن القارىء ممن أخذ عنه مبارشة، فقد يكون 
اللرواة مملن مل يدرك حياة القارىء كا هو احلال يف البزي وقنبل اللذين مل يدركا ابن كثري، 
وكذلك احلال يف هشلام ابن عار وابن ذكوان اللذين مل يدركا ابن عامر، بل املراد بالرواة 

هنا من أتقن القراءة عىل قراءة ذلك القارىء وحتقق هبا ضبطا ومارسها زمنا.
��2  وكلان أسلللود اللللون، شلديلد السللواد، حسن اخللق، وسيم الوجه، وفيه دعابة. كان 
إذا تكلم ُيشلم من فِيه رائحة املسك.قيل له: أتتطيب كلا قعدت تقرئ الناس؟ فقال: إين 
ال أقرب الطيب وال أمسه.ولكن رأيت فيا يرى النائم أن النبي صىّل اهلل عليه وسلم يقرأ 

يِف يِفَّ فمن ذلك الوقت ُيشم من فمي هذه الرائحة.
��3 انظر ترمجته من معرفة القراء الكبار 107/1، والنرش 112/1.

��4 كان قالون أصم شديد الصمم، وكان ُيقَرأ عليه القرآن وكان ينظر إىل شفتي القارىء ويرد 
عليه اللحن واخلطأ.
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سلعيد، ولقب بورش، لقبه إياه الناس لشلدة بياضه��1، ولد سنة �110هل� وتويف 

بمرص سنة �197 هل�.

2- عب�د اهلل ب�ن كثري ال�داري��2 املكي، وهو من التابعني، ولد سلنة �45هل� 

وتويف بمكة سنة �120 هل�. وقد لقي من الصحابة: أنس بن مالك، وعبد اهلل بن 

الزبري، وأبا أيوب األنصاري.وأشهر رواته:

أ - البلزي: وهلو أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن أيب بزة��3 املؤذن املكي. ويكنى 

أبا احلسن، مولده �170 هل� وتويف بمكة سنة �250 هل�. 

ب - قنبلل: وهلو حمملد بن عبلد الرمحن بن حمملد بن خالد بن سلعيد املكي 

املخزومي، ويكنى أبا عمرو، ولقبه قنبل ويقال: إن القنابلة هم أهل بيت بمكة��4، 

ولد سنة �195هل� وتويف سنة �291 هل�. 

3- أب�و عم�رو بن العالء: شليخ الرواة وهلو زيان بن العاء بلن عار املازين 

البلرصي، وللد سلنة �70 هل �، وتلويف بالكوفة سلنة �154 هل� سللمع أنس بن 

��1 وهلذا اللقلب لزمله حتى صار ال يعرف إال بله، ومل يكن يشء أحب منه فيقول: أسلتاذي 
ساين به.

��2 ُلقلب باللداري ألنله كان عطلارًا، والعرب تسلمي العطار داريلًا نسلبة إىل دارين موضع 
بالبحريلن جيللب منه الطيلب. أو إىل متيلم الداري.انظر ترمجتله من معرفة القلراء الكبار 

86/1، وغاية النهاية 443/1.
��3 والبزة معناها الشلدة، واسلم أيب بزة بشلار.فاريس من أهل مهذان، أسللم عىل يد السائب 

ابن أيب السائب.
 ��4 وقيلل السلتعاله دواًء يقلال لله قنبلل معلروف عنلد الصيادلة للداء كان به فللا أكثر منه 

عرف به.
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مالك وغريه من الصحابة، فلذلك ُعد من التابعني. وقد روى عن جماهد بن جرب، 

وسعيد بن جبري، عن عبد اهلل بن عباس، عن أيب بن كعب��1، وأشهر رواته:

أ- اللدوري: وهو أبلو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيلز الدوري األزدي 

النحلوي الضيلر، واللدور موضلع ببغلداد، وللد سلنة �150هلل� وتلويف سلنة 

�246هل�. 

ب- السويس: وهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد اهلل السويس، تويف سنة 

�261 هلل�. 

4- ابن عامر الش�امي: وهو عبد اهلل بن عاملر اليحصبي، ويكنى أبا عمران، 

وهلو من التابعني، وكان قاضيا لدمشلق زمن خافة الوليلد بن عبد امللك، وتويف 

بدمشلق سلنة �118 هلل���2 تلقى القلراءة عن املغلرية بن أيب شلهاب املخزومي، 

 علن عثان بن عفلان، ولقي من الصحابة: النعان بن بشلري، وواثلة بن األسلقع، 

وأشهر رواته:

أ- هشام: وهو هشام بن عار بن نصري القايض الدمشقي، ويكنى أبا الوليد، 

ولد سنة �153 هل� وتويف سنة �245 هل�.

ب- ابن ذكوان: وهو عبد اهلل بن أمحد بن بشري بن ذكوان القريش الدمشقي، 

ويكنى أبا عمرو، ولد سنة �173 هل�، وتويف بدمشق سنة �242 هل�.

��1 انظلر معرفلة القراء الكبار 100/1. وقال أبلو عبيدة: كانت دفاتر أيب عمرو ملء بيت إىل 
السقف ثم تنسك فأحرقها وتفرغ للعبادة وجعل عىل نفسه أن خيتم يف كل ثاث ليال.

��2 انظر معرفة القراء الكبار 82/1.
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�- عاص�م الك�ويف: وهلو عاصلم بلن أيب النجلود األسلدي، ويكنلى أبلا 

بكلر، ويقلال لله: ابن هبدلة، وهلو من التابعلني��1، تلويف بالكوفة سلنة �128 أو 

127 هلل�، قلرأ عىل زر بلن حبيش الذي أخذ علن الصحايب عيل بلن أيب طالب، 

 وعلىل أيب عبلد الرمحن السللمي الذي أخذ علن الصحايب عبد اهلل بن مسلعود��2، 

وأشهر رواته:

أ- شلعبة: وهو أبو بكر شلعبة بن عياش بن سلامل األسلدي النهشيل الكويف، 

ولد سنة �95هل� وتويف سنة �193 هل�. وملا حضته الوفاة بكت أخته، قال هلا ما 

يبكيك؟ انظري إىل تلك الزاوية فقد ختمت فيها القرآن ثاين عرشة ألف ختمة.

ب- حفلص: وهو حفص بن سلليان بلن املغرية البزاز��3 األسلدي الكويف، 

وكنيتله أبو عملرو، قال ابن معني عنه: هلو أقرأ من أيب بكر��4.ولد سلنة �90هل� 

وتلويف سلنة �180 هل�. وكان حفص أعللم الناس بقراءة عاصلم��5 وكان ربيب 

عاصم - ابن زوجته -.

��1 قلال أمحلد بن حنبلل: »كان أهل الكوفة خيتلارون قراءة عاصلم، وأنا أختارهلا«. هتذيب 
التهذيب البن حجر 39/5.

��2 انظر معرفة القراء الكبار 88/1. وكان عاصم يقرئ حفصًا بقراءة عيل بن أيب طالب التي 
يروهيا من طريق أيب عبد الرمحن ويقرئ أبا بكر بن عياش بقراءة ابن مسلعود التي يروهيا 

من طريق زر بن حبيش.
��3 نسبه إىل بيع البز أي الثياب.

��4 أبو بكر هو شلعبة، قال حميي بن معني: »الروايلة الصحيحة التي رويت من قراءة عاصم، 
هي رواية حفص«. النرش يف القراءات العرش 156/1.

��5 وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إىل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.
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�- مح�زة الك�ويف: وهو محزة بن حبيب بن علارة الزيات��1، موىل عكرمة بن 
ربيلع التيملي، ويكنى أبا عارة، ولد سلنة �80 هل� وتويف بحللوان يف العراق، يف 
خافلة أيب جعفر املنصور اخلليفة العبايس الثاين سلنة �156 هل�، وهو من تابعي 
التابعني��2، وقد قرأ عىل سلليان بن مهران األعمش، عىل حييى بن وثاب، عىل زر 

بن حبيش، عىل عثان، وعيل، وابن مسعود. وأشهر رواته: 

   أ- خلف: وهو خلف بن هشام البزار، ويكنى أبا حممد، ولد سنة �150هل� 
وتويف ببغداد سنة �229هل�. 

ب- خلاد: وهو خاد بن خالد بن خليد الصرييف الشليباين الكويف، ويكنى 
أبا عيسى، ولد سنة �129هل� وتويف بالكوفة سنة �220هل�.

�- الكس�ائي الك�ويف: وهلو عليل بن محلزة، إمام النحلاة الكوفيلني، ويكنى 
 أبلا احلسلن، ملن تابعلي التابعلني، وقيل لله الكسلائي ألنه أحلرم يف كسلاء، قال 
حييلى بلن معني: ما رأيلت بعينّي هاتني أصلدق هلجة من الكسلائي. وكان يؤدب 
ولدي الرشليد األمني واملأملون. تويف يف َرنُبوَيْه يف الري بخراسلان عندما كان يف 

صحبة اخلليفة العبايس الرشيد��3 سنة � 189 هل� ��4، وأشهر رواته:

��1 كان جيللب الزيلت من العراق إىل حللوان منطقة يف العراق. انظر ترمجتله يف معرفة القراء 
الكبار للذهبي 111/1.

��2 قال له أبو حنيفة يومًا: شليئان غلبتنا فيهلا ال ننازعك يف واحٍد منها، القرآن، والفرائض. 
قلال حييى بن معني: سلمعت حممد بلن فضيل يقول: ما أحسلب أن اهلل تعاىل يدفع الباء 

عن أهل الكوفة إال بحمزة.
��3 ومات معه يف املكان املذكور حممد بن احلسن صاحب اإلمام أيب حنيفة.فقال الرشيد: دفنا 

الفقه والنحو يف الري يف يوم واحد، ويف رواية أنه قال: اليوم دفنا الفقه والعربية.
��4 انظر معرفة القراء الكبار 120/1.
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تلويف  البغلدادي،  خاللد  بلن  الليلث  احللارث  أبلو  وهلو  الليلث:  أ-    

سنة �240هل�.

ب- حفلص اللدوري: وهلو أبلو عملر، اللراوي علن أيب عمرو بلن العاء 

البرصي، توىف سنة �246هل�.

ومن هؤالء القارئني السلبعة، مخسلة من املوايل، واثنلان فقط من العرب مها: 

ابن عامر، وأبو عمرو بن العاء، كا أورد ذلك الزركي يف »الربهان«.

ق�راءة اإلم�ام أيب جعفر يزيد بن القعقاع املخزومي امل�دين: تابعي كبري القدر، 

موىل أم سلمة��1، يروي قراءته عن عبد اهلل بن عياش املخزومي وابن عباس وأيب 

هريرة عن النبي �، تويف يف املدينة سنة �133 هل���2. رواها عنه:

عيسلى بلن وردان أبو احلارث احلذاء قال الداين: هلو من جلة أصحاب نافع 

وقدمائهم، وقد شلاركه يف اإلسلناد، وهو إمام مقرئ وحاذق، وراٍو حمقق ضابط 

تويف يف حدود �160هل�. 

وسليان بن مسلم بن مجاز الزهري املدين أبو الربيع،كان مقرئا جليا ضابطا 

 نبيلا مقصلودا يف قلراءة أيب جعفر ونافلع روى القلراءة عرضا عنهلا. تويف بعيد 

سنة �170هل�.

��1 فقد صح أنه أتى به إىل أم سلمة زوج النبي � فمسحت عىل رأسه ودعت له باخلري. وأنه 
صىّل بعبداهلل بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهم أمجعني.

��2 انظر ترمجته من معرفة القراء الكبار 72/1.
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ق�راءة اإلم�ام يعقوب بن إس�حاق احلرضمي البرصي: أعللم الناس يف زمانه 

بالقلراءات والعربيلة والروايلة وكام العلرب والفقه.انتهت إليه رياسلة اإلقراء 

 بعد أيب عمرو، وكان إمام جامع البرصة سلنني��1، تويف سلنة �205 هل���2. أشهر 

رواة قراءته:

 �ُرَوْيلس�: هو حممد بلن املتوكل اللؤلؤي، أبو عبلداهلل البرصي أخذ القراءة 

عن يعقوب احلضمي، وهو من أحذق أصحابه. تويف بالبرصة سنة �238هل�.

وَرْوح بن عبد املؤمن اهلذيل البرصي النحوي أبو احلسلن مقرئ ثقة مشلهور 

 ضابلط، روى عنله البخاري  يف صحيحله، وعرض عليه القلراءة خلق كثري تويف 

سنة �234هل�.

قراءة اإلمام خلف بن هشام البزار الكويف: من أئمة القراءة، وهو أيضا راوي 

قلراءة محلزة، أخذ القراءة عن مالك بن أنس ومحاد بن زيلد، وأخذ عنه أبو عوانة، 

تويف سنة �229 هل���3.رواها عنه: 

تلويف  اللوراق  البغلدادي  ثلم  امللروزي  عثلان  بلن  إبراهيلم  بلن   إسلحاق 

سنة �286هل�.

 وإدريلس بلن عبد الكريم احلداد سلئل عنه الدارقطني فقلال: هو ثقة وفوق 

الثقة بدرجة. تويف يوم األضحى سنة �292هل� عن ثاث وتسعني سنة.

��1 انظر ترمجته من معرفة القراء الكبار 157/1.
��2 وله ثان وثانون سنة.ومات أبوه عن ثلملان وثانني سلنة وكذلك جده، وجد أبيه.

��3 انظر ترمجته من معرفة القراء الكبار 208/1.
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فائ�دة )203(: قلال أبلو عمرو اللداين: »ليس يف القراء السلبعة ملن العرب 

 سوى اثنني: عبداهلل بن عامر اليحصبي قارئ دمشق، وأيب عمرو بن العاء املازين 

قارئ البرصة«��1.

قال أبو حممد مكي بن أيب طالب: »وأصح القراءات سندًا نافع وأفصحها أبو 

عمرو، والكسائي«��2.

فائ�دة )204(: قلال السليوطي��3: »قد اشلتد إنكار أئمة هذا الشلأن عىل من 

ظن انحصار القراءات املشهورة يف مثل ما يف التيسري والشاطبية، وآخر من رصح 

بذلك الشليخ تقي الدين السلبكي فقلال يف رشح املنهاج: قلال األصحاب: جتوز 

القلراءة يف الصاة وغريها بالقراءات السلبع وال جتوز بالشلاذ، وظاهر هذا يوهم 

أن غري السلبع املشلهورة من الشلواذ. وقد نقل البغوي االتفاق عىل القراءة بقراءة 

يعقوب وأيب جعفر مع السلبع املشلهورة، وهذا القول هلو الصواب، قال: واعلم 

أن اخلارج عن السلبع املشلهورة عىل قسلمني: منه ما خيالف رسلم املصحف فهذا 

الشلك يف أنه ال جتوز قراءته ال يف الصاة وال يف غريها. ومنه ما ال خيالف رسلم 

املصحف ومل تشلتهر القلراءة به وإنا ورد من طريق غريلب ال يعول عليها، وهذا 

يظهر املنع من القراءة به أيضًا. ومنه ما اشلتهر عن أئمة هذا الشلأن القراءة به قديًا 

وحديثًا، فهذا ال وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغريه«.

��1 انظر التيسري يف القراءات السبع ص 6.
��2 انظر اإلتقان للسيوطي 225/1.

��3 يف اإلتقان 96/1.
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فائ�دة )�20(: »باختلاف القلراءات يظهلر االختاف يف األحلكام، وهلذا 

بنلى الفقهلاء نقلض وضلوء امللملوس وعدمله علىل اختلاف القلراءة يف ملسلتم 

 والمستم، وجواز وطء احلائض عند االنقطاع قبل الغسل وعدمه عىل االختاف 

يف يطهرن«��1.

فائدة )�20(: الختالف القراءات وتنوعها فوائد: »منها التهوين والتسلهيل 

والتخفيلف علىل األمة. ومنها إظهلار فضلها ورشفها عىل سلائر األمم، إذ مل ينزل 

كتلاب غريهلم إال عىل وجه واحد. ومنهلا إعظام أجرها من حيلث أهنم يفرغون 

جهدهم يف حتقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة حتى مقادير املدات وتفاوت اإلماالت، 

ثم يف تتبع معاين ذلك واستنباط احلكم واألحكام من داللة كل لفظ، وإمعاهنم يف 

الكشلف عن التوجيه والتعليل والرتجيلح. ومنها إظهار رس اهلل يف كتابه وصيانته 

لله علن التبديل واالختاف مع كونله عىل هذه األوجه الكثلرية. ومنها املبالغة يف 

إعجازه بإجيازه إذ تنوع القراءات بمنزلة اآليات«��2. 

القراءات الشاذة:

فائ�دة )�20(: الشلاذ لغة: يطلق علىل معان تدور يف جمملهلا حول االنفراد، 

والنلدرة، والقلة، واالفرتاق.يقال: �شلذ الرجل� إذا انفرد علن أصحابه.ويقال: 

�شلذ اليء� إذا ندر علن مجهوره.ويقال:�جاء القوم شلذاذا� أي: قاال.ويطلق 

لفظ � شذان اإلبل وشذاهنا � عىل ما افرتق منها��3. 

��1 الربهان للزركي 326/1، واإلتقان للسيوطي 226/1.
��2 اإلتقان للسيوطي 227/1.

��3 لسان العرب 3 / 494 - 495.
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فائ�دة )�20(: تعريف القراءة الش�اذة: هي القراءة التلي اختل فيها ركن من 

أركان القلراءة الثاثلة. أو هي: ما نقلل قرآنا من غري تواتر واسلتفاضة متلقاة من 

األمة بالقبول ��1.

وأشلهر القلراءات الشلاذة أربعة: قلراءة ابن حميصلن: حممد بن عبلد الرمحن 

املكي�ت132هلل���2، وقلراءة حييلى اليزيلدي: أبلو حمملد بلن املبلارك البرصي 

�ت202هلل ���3، وقلراءة احلسلن البرصي �ت110هلل���4، وقراءة سلليان بن 

مهران األعمش � ت145هل���5.

فائدة )�20(: أنواع القراءات الشاذة: 

1- ملا ورد آحلادًا وصلح سلنده، لكنله خاللف رسلم املصحلف أو قواعد 

العربية.

2- ما مل يصح سنده مع موافقته للرسم وقواعد النحو.

3- القراءات املوضوعة املختلقة.

��1 انظر البحر املحيط للزركي 1 / 474، والربهان يف علوم القرآن 1 / 332.
��2 معرفة القراء الكبار 98/1.

��3 معرفة القراء الكبار 151/1.
��4 الزاهلد الكبلري املعروف، لقي عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، وجاء فيه أيضا أنه أيت به أم 
سللمة ريض اهلل عنها فربَّكت عليه، ومسلحت برأسه. وكا تقدم فقد وقع مثل ذلك أليب 

جعفر املدين. انظر معرفة القراء الكبار 65/1.
��5 معرفة القراء الكبار 94/1 والتهذيب 224/4.
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4- القراءات التفسلريية: وهي التي سليقت عىل سلبيل التفسلري، مثل قراءة 

سلعد �ولله أخ أو أخت ملن أم فلكل واحد منها السلدس� أو قراءة �والسلارق 

والسارقة فاقطعوا أياهنا�.

فائدة )210(: حكم القراءات الش�اذة: ال تعترب القراءات الشلاذة قرآنا، وال 

جيلوز اعتقاد قرآنيتها،  كلا ال جتوز قراءهتا يف الصلاة أو خارجها. وجيوز تعلمها 

وتعليمهلا وتدوينها يف الكتب وتوجيهها��1. وما صح من القراءات الشلاذة حجة 

عند بعض األصوليني��2 يف استنباط األحكام الرشعية��3.

ولقلد نقل احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل إمجاع املسللمني عىل عدم جواز 

القراءة بالشلاذ، وأنه ال يصىل خلف من يقرأ به فقال: »وعلاء املسللمني جممعون 

عىل ذلك إال قوم شذوا ال يعرج عليهم« ��4. 

��1 وانظر املنتقى للباجي  1 / 244، واملجموع للنووي 3 / 392.
��2 ومنهلم الرسخلي، وأمري باد شلاه، وابلن قدامة، والطلويف، وابن اللحام، وأبو احلسلني 
البلرصي. انظلر أصول الرسخي  1 / 281، واملغني البلن قدامة  13 / 529، ورشح 

خمترص الروضة للطويف 2 / 25،
��3 وذهب فريق آخر إىل أن القراءة الشلاذة ليسلت بحجة يف األحلكام الرشعية، لعدم ثبوهتا 
عندهم قرآنا وال خربا. وذهب إىل هذا القول اجلويني، والغزايل، واآلمدي.انظر الربهان 
للجوينلي 666/1، واملنخلول للغلزايل ص 281، واإلحلكام لآلملدي 160/1.قلال 
النلووي يف رشح صحيلح مسللم 5 / 130 - 131: »مذهبنا أن القراءة الشلاذة ال حيتج 
هبلا، وال يكون هلا حكم اخلرب عن رسلول اهلل �؛ ألن ناقلهلا مل ينقلها إال عىل أهنا قرآن، 

والقرآن ال يثبت إال بالتواتر باإلمجاع، وإذا مل يثبت قرآنا ال يثبت خربا«. 
 ��4 انظلر التمهيلد 8 / 293، ومملن نقلل اإلمجلاع علىل ذللك أيضلًا ابلن حلزم يف املحلىل 

.255 / 4 
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فائ�دة )211(: األحناف رمحهم اهلل تعاىل يشلرتطون للعمل بالقراءة الشلاذة 

أن تكلون مشلهورة، ولذللك مل يعملوا بقلراءة أيب بن كعلب ريض اهلل تعاىل عنه: 

»فعدة من أيام أخر متتابعات«. ألهنا قراءة شلاذة غري مشلهورة، واحتجوا بقراءة 

عبد اهلل ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه: »فصيام ثاثة أيام متتابعات«. ألهنا كانت 

مشهورة يف زمن اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل��1. 

قال التفتازاين: »والقراءة الشاذة مل تنقل إلينا بطريق التواتر، بل بطريق اآلحاد 

كلا اختلص بمصحلف أيب ريض اهلل عنله، أو الشلهرة كا اختلص بمصحف ابن 

مسعود ريض اهلل عنه« ��2. 

فائ�دة )212(: »قلال أبو عبيلد يف فضائل القرآن: املقصد من القراءة الشلاذة 

تفسلري القلراءة املشلهورة وتبيلني معانيهلا، كقلراءة عائشلة وحفصلة: �والصاة 

 الوسلطى صلاة العرص�، وقراءة ابن مسلعود: �فاقطعوا أياهنلا�، وقراءة جابر: 

�فلإن اهلل ملن بعد إكراههلن هلن غفور رحيلم�. قال: فهذه احلروف وما شلاكلها 

قلد صلارت مفرسة للقلرآن، وقلد كان يروى مثلل هذا علن التابعني يف التفسلري 

فيستحسن، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة«��3. 

فائدة )213(: ليس كل ما يراه القارئ يف كتب التفسري أو اللغة أو النحو من 

قراءات منسلوبة إىل واحد من هؤالء القراء السلبعة أو العرشة متواترا إال إذا كان 

��1 انظر البحر املحيط للزركي 1 / 476.
��2 انظر التلويح عىل التوضيح 1 / 27.

��3 اإلتقان للسيوطي 227/1.
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مذكلورا يف كتاب النرش أو الشلاطبية أو الدرة فقط، وما علدا ذلك فليس بمتواتر 
وال يقال له قراءة سبعية أو عرشية النقطاع سندها عنهم.

* * *



الفصل الرابع

الفوائد املتعلقة باأللفاظ من علوم القرآن الكريم
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الفصل الرابع

الفوائد املتعلقة باأللفاظ من علوم القرآن الكريم

ب، واملجاز، واملشرتك، واملرتادف، واالستعارة، والتشبيه� �الغريب، واملعرَّ

ال�غ��ري�ب:
فائدة )214(: الغريب لغة: مفرد، ومجعه غرباء وهم األباعد.ويف االصطاح: 

هي األلفاظ الغريبة التي ال تتضح داللتها عىل املعنى بشكل ظاهر.

فالغريلب هو اللفظ الذي يطللق عىل معنى ال يعلرف إال بالتفتيش والبحث 
عنه يف معاجم اللغة، وال مدخل للرأي فيه، كل �الَقْسَورِة� اسم لألسد، و�األَّب� 
ملن قوله تعلاىل: ﴿وئۇئ  ﴾]عبس:31[، وغري ذلك مملا ال يعرف معناه إال 

العلاء املطلعون، والنقلة الباحثون. 

فائ�دة )�21(: ال وجلود يف القلرآن لكلملة واحلدة ملن الغريلب حّقلًا، كا 
فله اللغويلون والنقاد. فالغريب الذي يعد عيبًا يف الكام: هو ما ليس له معنى  ُيَعرِّ
يفلهلم منلله عىل جهة االحتلال أو القطع، وما ليس له وجلود يف املعاجم اللغوية 
وال أصلل لله يف جذورها. فالغريب هبذا املعنى ليس لله وجود يف القرآن الكريم، 
وال حيتلج علىل هلذا بوجود بعلض األلفلاظ التي اسلتعلملت يف القلرآن من غري 
اللغة العربية مثل: اسلتربق، وسلندس، والَيلّم، ألن هذه األلفاظ كانت مأنوسلة 
االستعال عند العرب حتى قبل نزول القرآن، وشائعة شيوعًا ظاهرًا يف حمادثاهتم 
اليوميلة وكتاباهتلم الدوريلة، كا أهنا مفردات وليسلت تراكيب، بل أسلاء مفردة 
ألشلخاص أو أماكلن أو معادن أو آالت. ثم إهنلا وإن مل تكن عربية األصل، فهي 
 باإلمجاع عربية االسللتعال، ومعلانيها كانت وما تلزال  معلروفة يف القلرآن، وىف 

االستعال العام.
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فائ�دة )�21(: غريب القرآن الكريم: هي األلفلاظ التي خيفى معناها ويدق 

عىل العامة دون اخلاصة، وذلك يف بيئة معينة بسبب وفودها من بيئة مكانية غريبة، 

أو بسلبب اسلتعاهلا يف غلري املعنلى الذي وضعلت لله، فالغرابة هنا غرابة نسلبية 

وليسلت مطلقة. والغريب النسبي بكل االعتبارات املتقدمة غريب فصيح سائغ، 

وليلس غريبلًا عديلم املعنى، أو ال وجلود له يف معاجلم اللغلة ومصادرها، وهذا 

موضع إمجاع بني علاء اللغة والبيان.

فائ�دة )�21(: لضياء الدين ابن األثري الكاتب رأي خاص يف الغريب حيث 

ذهلب إىل أن منه احلسلن ومنه القبيلح، وأن النقاد قد خفي عليهلم أمره فوصفوه 

بالقبلح، وفاهتم أنه نوعان: غريب حسلن وغريب قبيح، وقّسلم األلفاظ يف كتابه 

»املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر«��1 إىل ثاثة أقسام: � قسان حسنان وقسم 

قبيلح، فالقسلان احلسلنان أحدمها ملا تداول اسلتعاله األول واآلخلر من الزمن 

القديم إىل زماننا هذا وال يطلق عليه أنه وحي. واآلخر ما تداول استعاله األول 

دون اآلخر، وخيتلف يف استعاله بالنسبة إىل الزمن وأهله، وهذا هو الذي ال يعاب 

اسلتعاله عند العرب ألنه مل يكن عندهم وحشليًا وهو عندنا وحي، وقد تضمن 

القلرآن الكريلم منه كلات عدة وهي التي يطلق عليهلا غريب القرآن��2، وكذلك 

��1 ص 56. 
��2 قال اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز ص 115: »وتأمل ما مجعه العلاء يف غريب القرآن فرتى 

الغريلب منله إال يف القليلل، إنا كان غريبًا من أجل اسلتعارة هي فيه كمثل: ﴿ى     
ىائ  ائ﴾ ومثلل: ﴿ٿ  ٿ  ﴾ ومثلل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ دون أن 
تكون اللفظة غريبة يف نفسلها. إنا ترى ذلك يف كلات معدودة كمثل: ﴿خت  مت  ىت  ﴾، 

و﴿ڎ  ڈ  ڈ    ﴾ و﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ﴾«.
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تضمن احلديث النبوي منه شيئًا��1 وهو الذي يطلق عليه غريب احلديث�. 

ثلم يوضلح اللفلظ القبيح واللذي يسلميه أيضا بالوحلي الغليلظ واملتوعر 
فيقول: »فا تظن أن الوحي من األلفاظ ما يكرهه سلمعك ويثقل عليك النطق 
به، وإنا هو الغريب الذي يقل استعاله، فتارة خيف عىل سمعك وال جتد به كراهة 
وتلارة يثقل عىل سلمعك وجتد منه الكراهلة، وذلك يف اللفظ عيبلان، أحدمها أنه 
غريب االسلتعال واآلخر أنه ثقيل عىل السلمع كريه عىل الذوق.وإذا كان اللفظ 
هبلذه الصفة فا مزيد علىل فظاظته وغاظته، وهو الذي يسلمى الوحي الغليظ 

ويسمى أيضًا املتوعر«��2.

فائ�دة )�21(: »قال أبو بكلر األنباري: قد جاء عن الصحابة والتابعني كثريًا 
االحتجلاج علىل غريلب القرآن ومشلكله بالشلعر، وأنكر مجاعة ال عللم هلم عىل 
النحويني ذلك. وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصًا للقرآن. قالوا: وكيف 
جيلوز أن حيتج بالشلعر عىل القلرآن وهو مذموم يف القلرآن واحلديث. قال: وليس 
األمر كا زعموه من أنا جعلنا الشعر أصًا للقرآن، بل أردنا تبيني احلرف الغريب 
ملن القرآن بالشلعر، ألن اهلل تعلاىل قلال: ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ﴾ ]الزخرف:3[ 
وقال: ﴿ڻ  ۀ     ۀ  ﴾ ]الشعراء:195[ وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب، 
فلإذا خفي علينا احلرف ملن القرآن الذي أنزله اهلل بلغة العلرب رجعنا إىل ديواهنا 

فالتمسنا معرفة ذلك منه«��3.

��1 ومنله يف حديث النبي �: »عىل التيعة شلاة. والتيمة لصاحبها، ويف السليوب اخلمس ال 
خلاط وال وراط  وال شلناق وال شلغار، ملن أجبى فقد أربلى« وهذا كتابله إىل األقيال 

العباهلة.انظر كتاب الصاحبي البن فارس ص 13.
��2 انظر املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ص 56.

��3 اإلتقان للسيوطي 55/2.
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فائ�دة )�21(: كان ابلن عبلاس ريض اهلل عنله يرجع يف فهم معلاين األلفاظ 
الغريبة التي وردت يف القرآن إىل الشلعر اجلاهيل، وكان غريه من الصحابة يسللك 
هذا الطريق يف فهم غريب القرآن، وحيض عىل الرجوع إىل الشلعر العريب القديم، 
 لُيسلتعان بله علىل فهم معلاين األلفلاظ القرآنيلة الغريبة، فهلذا عمر بلن اخلطاب 
ريض اهلل عنه يسأل أصحابه عن معنى قوله تعاىل يف اآلية ]47[ من سورة النحل: 
﴿ڈ  ژ   ژ  ڑ  ﴾ ]النحلل:47[ فيقلوم لله شليخ من هذيل فيقلول له: هذه 
ف: التنقص، فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك يف أشلعارها؟  لغتنلا، التخلوُّ

فيقول له: نعم، ويروى قول الشاعر: 

ِفُن��1 َف ُعود النبعِة السَّ حل منها تاِمكًا َقِردًا       كا خَتَوَّ َف الرَّ        خَتَوَّ

فيقلول عمر ريض اهلل عنه ألصحابله: »عليكم بديوانكلم ال تضلُّوا«، قالوا: 
وما ديواننا؟ قال: »شعر اجلاهلية، فإن فيه تفسري كتابكم، ومعاين كامكم«.ويعد 

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بذلك أوَل من سنَّ هذا املنهج.

غلري أن ابن عبلاس، امتاز هبذه الناحية واشلتهر هبا أكثر من غلريه، فكثريًا ما 
كان يسلأل عن القرآن فينشلد فيه الشعر، وقد ُروي عنه اليء الكثري من ذلك��2، 
وأوعلب ملا ُروي عنه مسلائل نافع بلن األزرق وأجوبته عنها، وقلد بلغت مائتي 
مسألة، أخرج بعضها ابن األنباري يف كتاب »الوقف واالبتداء«، وأخرج الطرباين 

لَك السلنام: طلال وارتفع، القلرد: املرتاكم بعض حلمله فوق بعض، النبعة: شلجرة من  ��1 متََ
أشجار اجلبال، يتخذ منها القي، السفن: القرش. انظر تفسري للقرطبي 110/10.

��2 يقول سلعد بن جبري ويوسف بن مهران: »سلمعنا ابن عباس يسأل عن اليء من القرآن 
فيقلول فيله كلذا وكذا، أما سلمعتم الشلاعر يقول كلذا وكلذا«. اجلامع ألحلكام القرآن 

.24/1



14�

بعضهلا اآلخر يف معجمه الكبري، وقد ذكر السليوطي يف »اإلتقان«��1 بسلنده مبدأ 
هذا احلوار الذي كان بني نافع وابن عباس��2، ورسد مسائل ابن األزرق��3 وأجوبة 

ابن عباس عنها.

 فائ�دة )220(: أقلدم ملن عزي إليله كتاب هبلذا العنوان عبلد اهلل بن عباس 
ريض اهلل عنهلا. وقد مجع السليوطي من تفسلري ابلن جرير وابلن أيب حاتم قائمة 
منسلوبة إىل ابن عباس تفرس كلات، مرتبة عىل سلور القرآن وآياهتا. ولكن هذا مل 
يكلن ديلدن ابن عباس يف كل تفسلرياته، ألن حماورته مع نافلع بن األزرق احلنفي 
� ت65 هل� تكشلف عن اهتام شلديد بالشواهد الشلعرية. ويؤيد ذلك قوله: إذا 

سألتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر، فإن الشعر ديوان العرب.

فائدة )221(: نسب العلاء كتبًا يف الغريب إىل أيب احلسن عيل بن محزة الكسائي 
� ت 189 هل� وأيب احلسلن النض بن شلميل �ت203هلل� وأيب عبيدة معمر بن 
املثنلى �ت 209هلل� وأيب سلعيد عبلد امللك بلن قريب األصمعلي �ت216هل� 
وأيب احلسلن سعيد بن مسلعدة األخفش األوسط�ت 215هل� وأيب عبيد القاسم 

.55/1 �1�
��2 وهلي عبلارة عن أسلئلة وجهها نافلع بلن األزرق �ت65هل� وصاحبه نجلدة بن عويمر 
احلروري �ت69هل� ومها من قادة اخلوارج البن عباس ريض اهلل عنها بغرض إحراجه 
وتعجيزه واشلرتطا عليه أن يأيت بشلاهد من أشلعار العرب عىل كل تفسري يذكره. وانظر 

»اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل نافع بن األزرق« لبنت الشاطئ.
��3 نافلع بلن األزرق احلنفي البكري الوائيل �ت65هل� كان رأس اخلوارج يف وقته وتنتسلب 
إليله فرقة األزارقة، الذيلن كانوا يرون تكفري خمالفيهم واسلتحال أمواهلم وختليدهم يف 
النار، وقد أوجبوا عىل املرأة احلائض أن تؤدي مجيع أعاهلا العبادية وال تنقص منها شيئًا. 
اجتلاح القرى يف جنوب رشق العراق وقتل وسلبى الكثري ملن أهلها.حتى قتل يف وقعة 

دوالب عام 65 هل أيام خافة عبد اهلل بن الزبري.
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 ابلن سلام �ت 224هلل � وأيب حمملد عبد اهلل بن مسللم بلن قتيبلة �ت276هل� 
وأيب العباس أمحد بن حييى املعروف بثعلب �ت 291هل �.

فائ�دة )222(: يعد كتاب الراغب املسلمى »املفردات يف غريب القرآن« علًا 
بارزًا يف هذا الفرع من العلوم، بفضل ترتيبه وعاجه االستعال املجازي، وحماولته 
تتبع دوران اللفظ يف القرآن، فكتابه أشبه ما يكون بمعجم كامل لأللفاظ القرآنية.
ومن أتى بعده سار عىل منواله. قال السيوطي: »ومن أحسنها - أي معرفة غريب 

القرآن - املفردات للراغب«��1.

ال�م�ع���ّرب:

فائ�دة )223(: �املعّرب� بضم امليم وفتح العني والراء املشلددة هو نقل لفظ 
ملن غلري العربيلة إليها، مسلتعمًا يف معنلاه مع نوع تغيلري، أي ليكلون أمارة عىل 

التعريب. ومن هنا ُعِلم أن الَعَلم غري معّرب، إذ ال تغيري فيه.

فائ�دة )224(: وقد اختلف العلاء يف �املعلّرب�، هل ورد يف القرآن الكريم 
أم ال؟، والصحيلح أنله ورد فيه لكن بقلة جدا، وهلذا ال يناىف قوله تعاىل: ﴿ ڎ  
ڈ﴾ ]يوسلف:2[ ملع امللراد الغاللب، أو أن األعجملي اللذي فيه صلار عربيا 

باستعال العرب له وتناسى أصله، أو أنه من توافق اللغات��2.

ڑ           ژ    ﴿ تعلاىل:  قولله  ملن  اٌه�  �ّأوَّ ذللك:  مثلال   :)22�( فائ�دة 
وكذللك  احلبشلة��3.  بلغلة  املوقلن  معنلاه  فلإن  ]التوبلة:114[،  ک﴾  ڑ   

��1 اإلتقان 303/1.
��2 انظر اإلتقان للسيوطي 106/2، واملزهر يف علوم اللغة 268/1.

��3 الدر املنثور 306/4.



14�

وقولله  ]النسلاء:85[،   ﴾ ېئ      ۈئ        ۈئ   ۆئ    ﴿ تعلاىل:  قولله  ملن  �الِكْفلُل� 
الِضْعلف  معنلاه  فلإن  ]الحديلد:28[،   ﴾ ڭ   ڭ   ڭ        ڭ    ﴿ تعلاىل: 
بكلرس الضلاد، بلغلة احلبشلة��1. وكذللك �الِقْسلَطاُس� بمعنى العلدل أو امليزان 
احلبشلة��3،  بلغلة  احلسلن  معنلاه:  فلإن  ]التلني:2[   ﴾ ٻ     ﴿ اللروم��2،   بلغلة 
﴿ ژ     ﴾ ]القملر:48[ معناهلا القّراء بالنبطية��4 وغري ذلك. وللسليوطي مؤلف 

مجع فيه كل ذلك هو »املهذب فيا وقع يف القرآن من املعّرب« مطبوع��5.

 فائدة )�22(: قد أنكر اجلمهور هذه الكلات ونحوها مما اسلتعملت يف لغة 
أخرى يف كوهنا معّربة، وقالوا هي من توافق لغة العرب ولغة غريهم.وهو مذهب 
األكثريلن كا يف اإلتقان��6، منهم الشلافعي وابن جريلر��7، وأبو عبيدة، والقايض 
أبلو بكر الباقاين، وابن فلارس، وهو األصح عند األصوليني، وذلك لقوله تعاىل 
﴿ ڎ  ڈ﴾ فإنله يلدل عىل أن كله عريب، فليس فيله عريب وغريه، فلو كان فيه 

معّرب الشلتمل عىل غري عريب، فا يكون كله عربيًا، ولقوله تعاىل:﴿ڭ  ۇ   
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ﴾ ]فصلت:44[ وقد شدد 

الشافعي يف رسالته��8 بوجود املعّرب يف القرآن.

��1 الدر املنثور 87/8.
��2 الدر املنثور 285/5.

��3 تفسري الطربي 240/15.
��4 الدر املنثور 418/8.

��5 ولقد أورد السليوطي األلفلاظ األعجمية مرتبة عىل حروف املعجلم فانظرها من اإلتقان 
.119-108/2
��6 اإلتقان 105/2.

��7 تفسري الطربي 13/1.
��8 الرسلالة لإلمام الشلافعي ص 40 و42.وقال: »ولسلان العرب أوسلع األلسلنة مذهبا، 

وأكثرها ألفاظا، وال نعلمه حييط بجميع علمه إنسان غري نبي«.
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وقلد أجلاب القائلون بوجود املعلّرب يف القرآن كلا يف رشح النقاية بأن هذه 
األلفلاظ القليللة ال خترجله عن كونله عربيلًا، فالقصيلدة العربية التلي فيها كلمة 
فارسية، ال خترج عن كوهنا عربية، وبالعكس، وهذا جواب عن اآلية األوىل، وأما 
اجلواب عن الثانية، فإن املعنى يف السياق هو: أكام أعجمي وخماطب عريب؟��1.

فائدة )�22(: قال اإلمام الشلافعي��2: »وملن مجاع علم كتاب اهلل العلم بأن 
مجيلع كتاب اهلل إنا نزل بلسلان العرب... فالواجب علىل العاملني أن ال يقولوا إال 
من حيث علموا وقد تكلم يف العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان 
اإلمساك أوىل به، وأقرب من السامة له إن شاء اهلل، فقال منهم قائل إن يف القرآن 
عربيا وأعجميا والقرآن يدل عىل أن ليس من كتاب اهلل يشء إال بلسان العرب«.

فائ�دة )�22(: قال السليوطي��3: »وقال غريه: بلل كان للعرب العاربة التي 
نزل القرآن بلغتها بعض خمالطة لسلائر األلسلنة يف أسلفارهم، فعلقت من لغاهتم 
ألفاظ، غري بعضها بالنقص من حروفها واسلتعملتها يف أشعارها وحماوراهتا حتى 
جرت جمرى العريب الفصيح، ووقع هبا البيان، وعىل هذا احلد نزل هبا القرآن«��4.

فائدة )�22(: »قال أبو عبيد القاسم بن سام: والصواب عندي فيه تصديق 
القوللني مجيعلًا، وذلك أن هذه األحلرف أصوهلا أعجمية كا قلال الفقهاء، لكنها 
وقعت للعرب فعربتها بألسلنتها وحولتها عن ألفلاظ العجم إىل ألفاظها فصارت 
عربيلة، ثلم نزل القرآن وقد اختلطت هذه احلروف بلكام العرب، فمن قال: إهنا 

��1 انظر تفسري ابن كثري 111/4.
��2 الرسالة ص 43-40.

��3 اإلتقان 105/2.
��4 وانظلر إىل مبحلث املعربات من كتاب املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسلام فقد أفاد فيه 

مؤلفه وأجاد.
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عربية فهو صادق، ومن قال عجمية فصادق. ومال إىل هذا القول اجلواليقي وابن 
اجلوزي وآخرون« ��1.

احلقيقة واملجاز يف القرآن:
فائ�دة )230(: املجلاز َمْفَعلل، من جلاز اليء جيلوزه إذا تعلداه، وإذا عدل 
باللفلظ عا يوجبه أصل اللغة، وصف بأنه جملاز عىل معنى أهنم جازوا به موضعه 

األصيل، أو جاز هو مكان الذي وضع به أوال��2.

قلال عثان بن جنلي �ت392هل�: »احلقيقلة ما أقر يف االسلتعال عىل أصل 
وضعه يف اللغة، واملجاز: ما كان بضد ذلك«��3.

وقال السكاكي �ت 626هل�: »املجاز هنا هو الكلمة املستعملة يف غري ما هي 
موضوعة له بالتحقيق اسلتعاال يف الغري بالنسلبة إىل نلوع حقيقتها مع قرينة مانعة 

عن إرادة معناه يف ذلك النوع »��4.

فائ�دة )231(: قلال السليوطي��5: »ال خلاف يف وقوع احلقائلق يف القرآن، 
واحلقيقلة��6  كل لفلظ بقلي علىل موضوعه وال تقديلم فيه وال تأخلري، وهذا أكثر 

��1 اإلتقان للسيوطي 108/2، واملزهر يف علوم اللغة 268/1.
��2 أرسار الباغلة لعبلد القاهلر اجلرجاين ص 365.وانظر لسلان العرب البلن منظور مادة 

جاز.
��3 انظر اخلصائص 442/2.

��4 مفتاح العلوم للسكاكي ص 170.
��5 اإلتقان 109/3، وانظر الربهان للزركي 255/2.

��6 وهي يف اللغة مأخوذة من احلق، واحلق هو الثابت الازم، وهو نقيض الباطل، ومنه يقال 
حلق اليء حقه، ويقال حقيقة اليء أي ذاته الثابتة الازمة، ومنه قوله تعاىل: ﴿ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ﴾ الزملر 71، أي وجبلت، وكذللك قولله تعلاىل: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ األعراف 105، أي واجب عيل. 
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اللكام. وأملا املجلاز��1 فاجلمهلور أيضلًا علىل وقوعه فيله، وأنكره مجاعلة منهم 

الظاهريلة وابن القاص من الشلافعية وابن خويز منداد من املالكية، وشلبهتهم أن 

املجلاز أخو الكلذب والقرآن منزه عنله، وأن املتكلم ال يعدل إليله إال إذا ضاقت 

بله احلقيقلة فيسلتعري، وذلك حمال علىل اهلل تعاىل، وهذه شلبهة باطلة، ولو سلقط 

املجاز من القرآن سلقط منه شلطر احلسلن؛ فقد اتفلق البلغاء علىل أن املجاز أبلغ 

ملن احلقيقلة، ولو وجب خلو القرآن من املجاز وجب خلوه من احلذف والتوكيد 

وتثنية القصص وغريها «. 

فائ�دة )232(: قال اإلملام عبد القاهلر اجلرجاين��2: »ومن قلدح يف املجاز، 

وهمَّ أن يصفه بغري الصدق فقد خبط خبطًا عظيًا، وهتدف ملا ال خيفى«.

قال ابن رشليق القريواين �ت 456هل�: »إن العرب كثريا ما تسلتعمل املجاز 

وتعده من مفاخر كامها«��3.

يقلول ابن قتيبة��4: »وأما الطاعنون عىل القرآن باملجاز فإهنم زعموا أنه كذب 

ألن اجلدار ال يريد، والقرية ال تسلأل: وهذا من أشلنع جهاالهتم، وأدهلا عىل سوء 

نظرهلم، وقللة أفهامهلم، ولو كان املجاز كذبلًا وكل فعل ينسلب إىل غري احليوان 

باطًا كان أكثر كامنا فاسًدا«.

��1 وأملا املجلاز فمأخوذ يف اللغة من اجلواز وهو االنتقال من حلال إىل حال، ومنه يقال جاز 
فان من جهة كذا إىل جهة كذا.

��2 أرسار الباغة ص361.
��3 العمدة يف حماسن الشعر: 1 / 265.

��4 يف تأويل مشكل القرآن ص132.
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فائدة )233(: الذين أنكروا املجاز قلة ال تكاد تذكر بجانب تلك الكثرة من 

املجيزيلن، وإنلكار املجاز - بعد التحقيلق - ال يكاد يوجد، ألن ملن قال بإنكاره 

يف القلرآن مل يمنلع وقوعله يف اللغة، وأكثلر منكري املجاز أنكلروه يف القرآن دون 

اللغلة، وثاثة أنكروه مطلقًا وهم أبو إسلحق االسلفرائيني وابلن تيمية وابن قّيم 

اجلوزية��1، وهم وإن أنكروه من جهة فقد أقّروا به من جهات يف حر كامهم.

قال الشوكاين: »وكا أن املجاز واقع يف الكتاب العزيز وقوعا كثريا فهو أيضا 

واقع يف السنة وقوعا كثريا واإلنكار هلذا الوقوع مباهتة ال يستحق املجاوبة »��2.

فائ�دة )234(: الكلذب خيتلف عن املجلاز فالكذب  عبارة  علن  اإلخبار عن  

يش ء خياللف  الواقلع  ملن  دون  نصلب  قرينة  علىل خمالفة  هذا اخلللرب للواقلع ؛ كأن  

 يقلول  شلخص  مثًا: جاء زيلد، ومل  يكن  قد جاء بعلد، أو: مل  يأِت زيلد، وكان  قد 

أتى  فعًا.

    فائ�دة )�23(: واملجاز: عبارة  عن  اسلتعال  لفلظ  يف  خاف  املعنى املفهوم  

واملعهلود عرفًا، مع  نصب  قرينة  عىل  أّن هذا االسلتعال  غري املعهود كان  جلهة  من  

اجلهات ؛ كأن  يقول  شلخص  مثًا: رأيُت أسدًا منهمكًا برمي  السلهام  ، ومقصوده  

من  لفظ  األسلد ليلس  األسلد احليوان املفرتس ، بل  الرجل  الشجاع  الذي  عرّب عنه  

��1 انظر رد الشوكاين عليهم من كتاب إرشاد الفحول 45/1، وفيه قال: »وعىل كل حال فهذا 
ال ينبغي االشلتغال بدفعله وال التطويل يف رده فإن وقوع املجلاز وكثرته يف اللغة العربية 

أشهر من نار عىل علم وأوضح من شمس النهار، قال ابن جني: أكثر اللغة جماز«.
��2 إرشاد الفحول 46/1.
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لشلجاعته  باألسلد، وذكر قرينلة  يف  كامه  هلذا االسلتعال ، وهي  عنلوان  الرمي  ، 

فمعلوم  أّن األسد ال يرمي  السهام ، بل  الرجل  الشجاع  هو الذي  يفعل  ذلك .

 ومثل  هذه  االسلتعاالت  صحيحة  جّدًا، بل  هي  أبلغ  وأفضل  يف  إيصال  مراد 

املتكّلم  بواسلطة  اسلتعال  اللفلظ  يف  معناه  الثانلوي ّ، للعاقة  املوجلودة  بني  املعنى 

املتعلارف  واملعنلى  الفعليل ّ االسلتعايل ّ؛ ويقال  ملثل  هذا االسلتعلال : االسلتعلال  

املجللازي  ّ؛ والعاقلة  ووجله  االرتلبلاط  بلني  املعنيلنِي كثلرية  ومتعلّددة ، كعاقة  

اإلرشاف  ، والتشلبيه  ، واالسلتلزام  ، وسلائر األنلواع  والعاقلات  والروابط  التي  

أوصلوها يف  بعض  كتب  البيان  إىل  مخس  وعرشين  عاقة .

فائ�دة )�23(: تشلرتك احلقيقة واملجاز يف امتناع اتصاف أسلاء األعام هبا 

كزيلد وعملرو وذلك ألن احلقيقلة عىل ما تقدم إنا تكون عند اسلتعال اللفظ فيا 

وضلع لله أوالً، واملجلاز يف غري ملا وضلع لله أوالً، وذلك يستدعي كلون االسم 

احلقيقلي واملجلازي يف وضع اللغلة موضوعًا ليء قبل هذا االسلتعال يف وضع 

اللغة، وأسلاء األعام ليست كذلك فإن مسلتعملها مل يستعملها فيا وضعه أهل 

اللغة له أوالً وال يف غريه ألهنا مل تكن من وضعهم فا تكون حقيقة وال جمازًا��1.

فائ�دة )�23(: ال خيتلّص اسلتعال  اللفلظ  املجلازّي بالعربّيلة  دون  غريهلا، 

لكنّله  أكثر انتشلارًا يف  اللغات  التي  تكلون  دائرة  معاين  مفرداهتا واشلتقاقاهتا أكرب، 

وفصاحتهلا وباغتهلا أقلوى ، كا هو يف  العربّيلة . وال ترقى مجيع  لغلات  الدنيا إىل  

العربّية  يف  اّتسلاع  اللغة  ومصادر االشلتقاق ، ويف  لطف  قرحية  الكام  ، والفصاحة  

��1 وقد فّصل ذلك اإلمام الزركي يف كتابه البحر املحيط 583/1 فانظره.
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التاّملة  والباغلة  الكامللة  ، وقول  الشلعر بداهة ، وبيلان  املعاين  الكثلرية  واملطالب  
املحتشدة  والنكات  الدقيقة  بأوجز عبارة  وأقّل بيان��1 .

فائ�دة )�23(: يتميز املشلرتك علن املجاز بأنه يقصد باملشلرتك تلك األلفاظ 
التي يصلح الواحد منها لعدة معان خمتلفة من غري أن تكون هناك عاقة بينها مثل 
لفظلة النهار التي تطلق علىل مدلوهلا املعروف، وعىل فرخ احلُبلارى، ولفظة الليل 

هلذا اجلزء من الزمان ولولد الكروان��2.

فائدة )�23(: ثم املجاز عندهم ينقسم إىل قسمني:

 األول: جماز يف الرتكيب��3، ويسمى جمازًا يف اإلسناد، وجمازًا عقليًا��4، وعاقته 
املابسة، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إىل غري ما هو له أصالة، ملابسته له، كقوله 

��1 ولقد زاد اسلتعال لفظ املجاز لدرجة أنه قد سلاوى يف اتسلاعه اسلتعال اللفظ احلقيقي 
يف معناه، حتى أن الزخمرشي قد كتب هلذا السلبب كتابًا يف اللغة سلاه �أسلاس الباغة� 
يتكفلل بتمييز وتشلخيص املعلاين احلقيقية علن املجازية، ونظم حسلب ترتيب احلروف 
د حتت عنوان �وملن املجاز� مجيع  اهلجائيلة للكل ملادة، فيذكر املعنى احلقيقي هلا ثلم يعدِّ

املعاين املجازية الواردة يف كام العرب واألمثلة واألشعار والقرآن الكريم.
��2 وانظر أرسار الباغة ص 396.

��3 وهو اللفظ املركب املسلتعمل فيا شلبه بمعناه األصيل بشلبيه التمثيل للمبالغة يف التشبيه، 
 أي: بشلبيه إحدى صورتلني منتزعتني من أمرين أو أمور، ألملر واحد كا يف قوله تعاىل: 

﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ﴾ ]الحجرات:1[.
��4 »وحّده أن كل كلمة أخرجت احلكم املفاد هبا عن موضوعه من العقل لضب من التأويل 

فهو جماز«. أرسار الباغة للجرجاين ص 356.
وهلو اللذي تتوصل إليله بحكم العقلل، ورضورة الفطرة، ومثاله قولله تعاىل: ﴿ ڃ     
ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ﴾ ]الكهف:77[ فليس اجلدار كائنا مريدا، وال هو بقادر 
عىل هذا الفعل، وقد أدركنا بالضورة العقلية، ومن سياق اإلسناد اجلميل، أن املجاز هو 

الذي أشاع روح اإلرادة يف اجلدار، وكأنه يريد.
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تعلاىل: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ﴾ ]األنفلال:2[ أسلندت الزيلادة 
 وهي فعل اهلل، إىل اآليات لكوهنا سببًا هلا أي عادة ال حقيقة، ألن السبب احلقيقي 

هو اهلل تعاىل.

والثلاين: جملاز يف املفرد، ويسلمى املجلاز اللغلوي، واملجاز املرسلل��1، وهو 
استعال اللفظ يف غري ما وضع له أوالً، لعاقة غري مشاهبة��2.

وقد نظم السليد العامة علوي بن عباس املالكي عاقات املجاز املرسلل يف 
بيتني بقوله:

      علِّق بكل سبب أوٍل بلدل       والزٍم عموٍم إطلاٍق حمل

      مقلابل ٍ لذي تعّلٍق حصل       ِجواٍر استعداد آللِة العمل

فائدة )240(: الفرق بني قسلمي املجاز من وجهني: األول: أن املجاز العقيل 
من عوارض اإلسلناد. واملجاز اللغوي من عوارض األلفلاظ، والثاين: أن املجاز 

العقيل من مباحث علم املعاين، واملجاز اللفظي من مباحث علم البيان.

فائ�دة )241(: وللمجلاز أيضًا أنواع كثلرية: منها � اختصلار احلذف � نحو 
قولله تعلاىل: ﴿ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ﴾ 

��1  أي ويسلمى نوع منه جمازًا مرسلًا: »وهو ما كانت العاقة بني ما استعمل فيه، وما وضع 
لله مابسلة غري التشلبيه، كاليلد إذا اسلتعملت يف النعملة، ألن من شلأهنا أن تصدر عن 
اجلارحة، ومنها تصل إىل املقصود هبا، ويشلرتط أن يكون يف الكام إشلارة إىل املويل هلا، 
فلا يقلال: اتسلعت اليد يف البللد، أو اقتنيت يدا، كا يقال: اتسلعت النعملة يف البلد، أو 
اقتنيلت نعمة، وإنا يقال: جّلت يده عندي، وكثلرت أياديه لدي، ونحو ذلك« اإليضاح 

للقزويني ص280.
وأما النوع اآلخر فيسلمى اسلتعارة، والفرق بينها أن العاقة يف االستعارة هي املشاهبة،   

ويف املجاز املرسل غريها.
��2 قيد خرج به االستعارة.
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]البقلرة:184[  أي فأفطلر فعلدة.. الخ، ونحو قوله تعلاىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ       

ٿ  *  ٹ﴾ ]يوسلف:45-46[ أي فأرَسللوه، فجاء فقال: يا يوسلف. ثم 
كون االختصار من أنواع املجاز عىل املشهور، وقد أنكره بعضهم كا يف اإلتقان��1؛ 

ألن املجاز استعال اللفظ يف غري موضعه، واحلذف ليس كذلك.

فائدة )242(: ليس هناك اتفاق عىل عدِّ احلذف من أرضب املجاز. واملشهور 
أنله ملن املجاز��2 وقد ذهلب ابن عطيلة إىل اعتداد احلذف ملن املجاز،حيث قال: 
»وحذف املضاف هو عني املجاز، أو معظمه. وهذا مذهب سيبويه وغريه، وليس 

كل حذف جمازًا«��3.

وقد مثلوا له بقوله تعاىل: ﴿ڱ  ڱ  ﴾ ]يوسف:83[ أي أهل القرية فإن 
حكلم القرية يف األصل هو اجلر، والنصب فيها جماز، باعتبار أن املضاف حمذوف، 

وأعطي للمضاف إليه حكم املضاف، فأصبح منصوبا وحقه اجلر أصا.

وقوله تعلاىل: ﴿ ى  ى  ائ  ائ  ﴾ ]البقرة:93[ والعجل ليس 
موضلع ذلك، بلل املراد حّب العجل، فحذف املضاف وأقلام مقامه املضاف إليه، 

للداللة عىل هذه احلقيقة الثابتة.

وملن أهل العلم من وضع معيلارا عنده يتحدد كون احلذف من املجاز أم ال. 
وهذا ما ذكره عز الدين الزنجاين��4 يف قوله: »احلذف جماز إذا تغري احلكم بسلببه، 

وإال فا. مثًا زيد منطلق وعمرو، ليس جمازًا رغم حذف اخلرب«.

.124/3 �1�
��2 انظر  الكتاب لسيبويه 212/1، ومعاين القرآن للفراء 363/1.

��3 وانظر اإلتقان 124/3.
��4 انظر أرسار الباغة 383، والربهان للزركي 3 /103.
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فائ�دة )243(: قلال عبلد القاهر اجلرجلاين��1: »ومن عادة قلوم ممن يتعاطى 

التفسلري بغري عللم أن يتومهوا أبدًا يف األلفاظ املوضوعة علىل املجاز والتمثيل أهنا 

عىل ظواهرها، فيفسدوا املعنى بذلك، ويبطلوا الغرض، ويمنعوا أنفسهم والسامع 

منهلم العلم بموضع الباغلة وبمكان الرشف. وناهيك هبم إذا هم أخذوا يف ذكر 

الوجلوه، وجعللوا يكثلرون يف غري طائل. هناك ترى ما شلئت ملن باب جهل قد 

فتحوه وزند ضالة قد قدحوا به. ونسأل اهلل تعاىل العصمة والتوفيق«.

فائ�دة )244(: يف قوله تعلاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  

پ  پ   پ  پ  ﴾ ]مريلم:96[  قلال ابلن قتيبة��2: »إنلا أراد أنه جيعل هلم 
يف قللوب العباد حمبة، فأنلت ترى املخلص املجتهد حمببا إىل اللرب والفاجر، مهيبا، 

مذكورا باجلميل، ونحوه قول اهلل سلبحانه وتعاىل يف قصة موسلى عليه السلام: 

﴿ ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ﴾ ]طه:39[، مل يرد يف هذا املوضوع أين أحببتك، وإن 

كان حيبله، وإنلا أراد أنله حببه إىل القللوب، وقّربه من النفوس، فكان ذلك سلببا 

لنجاته من فرعون، حتى استحياه يف السنة التي يقتل فيها الولدان«. 

ويف قولله تعلاىل: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ    ﴾ ]النبلأ:9[ يلرى ابلن قتيبة أن ليس 

السلبات هنا النلوم، فيكون معنلاه فجعلنا نومكلم نوما، ولكن السلبات الراحة، 

أي جعلنلا النلوم راحة ألبدانكلم، ومنه قيل: يوم السلبت، ألن اخللق اجتمع يوم 

اجلمعة، وكان الفراغ منه يوم السبت، فقيل لبني إرسائيل: اسرتحيوا يف هذا اليوم، 

وال تعملوا شليئا، فسلمي يوم السلبت، أي: يوم الراحة. وأصل السلبت التمدد، 

��1 دالئل اإلعجاز ص 89.
��2 تأويل مشكل القرآن ص79.
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 ومن متدد اسلرتاح، ومنه قيل: رجل مسلبوت... ثم قد يسلمى النوم سلباتا، ألنه 

بالتمدد يكون ويف التمدد معنى الراحة��1.

فائ�دة )�24(: »وملن هنلا كان »تلخيلص البيان يف جمازات القلرآن« - أليب 

احلسلن الرشيلف الريض �ت 406هلل� - أول كتاب كامل أللف لغرض واحد، 

وهو متابعة املجازات واالسلتعارات يف كام اهلل كله سلورة سلورة وآية آية، ومن 

هنلا كانت القيملة العلمية هلذا الكتاب الذي مل يؤلف مثله هلذا الغرض. فهو يقوم 

يف الرتاث العريب اإلسامي وحده شاهدا عىل أن الرشيف الريض خطا أول خطوة 

يف التأليف يف جمازات القرآن واسلتعاراته تأليفا مسلتقا بذاته، ومل يأت عرضا يف 

خال كتاب، أو بابا من أبواب مصنّف«��2.

 وقلد أفرد املجاز بالتصنيف من الشلافعية الشليخ عز الدين بن عبد السلام 

�ت660هل� يف كتابه »اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع املجاز«��3.

فائ�دة )�24(: كتلاب »جملاز القلرآن« أليب عبيلدة معّملر بلن املثنلى الليثلي 

�ت210هلل� ليس يف جماز القرآن باملعنى االصطاحي بل هو كتاب لغة وتفسلري 

مفردات، ورشح غريب القرآن، قال فؤاد سلزكني يف مقدمة حتقيقه لكتاب املجاز 

أليب عبيلدة: »ومهلا كان ملن أمر فإن أبا عبيدة يسلتعمل يف تفسلريه لآليات هذه 

الكلات: �جماز كذا� و�تفسري كذا� و�معناه كذا� و�غريبه� و�تقديره� و�تأويله� 

عىل أن معانيها واحدة أو تكاد. ومعنى هذا أن كلمة  املجاز عنده عبارة عن الطريق 

��1 تفسري القرطبي 38/13.
��2 مقدمة تلخيص البيان ص 30. حققه األستاذ حممد عبد الغني حسن.

��3 مطبوع.
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التي يسللكها القلرآن يف تعبرياته، وهذا املعنى أعم بطبيعة احللال من املعنى الذي 
حدده علاء الباغة لكلمة املجاز«��1. فمجاز القرآن يقصد أبو عبيدة به املعرب  إىل 

فهمه، فالتسمية لغوية وليست اصطاحية.

املشرك يف القرآن:

  فائدة )�24(: املشلرتك: هو اللفظ الواحلد الدال عىل معنيني خمتلفني فأكثر 
داللة عىل السلواء عند أهل اللغة. وقد اختلف الناس فيه فاألكثرون عىل أنه واقع 
لنقلل أهل اللغة ذللك يف كثري من األلفاظ بل من الناس ملن أوجب وقوعه قال: 

ألن املعاين غري متناهية واأللفاظ متناهية فإذا وّزع لزم االشرتاك.

واملراد باملشلرتك هنا: املشلرتك اللفظي، إذ هو املنرصف إليه عند اإلطاق ال 
املعنوي.والفرق بينها: أن املشرتك اللفظي: هو ما تعدد فيه الوضع واملعنى، دون 

اللفظ، كا ستأيت أمثلته ��2.

واملشرتك املعنوي: هو ما احتد فيه الوضع واملعنى واللفظ، لكنه يشمل أفرادًا 
أي ملن حيث معنلاه الواحد له أفراد، ال من حيث لفظه، وذلك كلفظ العني املراد 
به البارصة، فإن لفظه واحد، وكذلك الوضع واملعنى لكنه يشمل عني زيد وعمرو 
وبكر وغريهم وكاإلنسان فإن لفظه ووضعه ومعناه واحد، وهو احليوان الناطق، 
ولكنه يشلمل أفرادًا كزيد وبكر وخالد. وأما القدر املشلرتك فيه، فهو القدر الذي 
يشرتك فيه اجلزئيات املختلفة احلقائق كاحليوانية يف القدر الذي يشرتك فيه اإلنسان 

والبقر، وكاجلسمية يف القدر الذي يشرتك فيه اإلنسان واحلجر.

��1 مقدمة سزكني لكتاب املجاز 18/1.
��2 املزهر 1/ 369.
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فائ�دة )�24(: املشلرتك املعنوي يعني أن لفظًا واحلدًا يكون موضوعًا ملعنى 
واحلد ولكنه معنى كيل وعلام، وله مصاديق متعددة. مثالله: لفظ �الكتاب� لفظ 
موضلوع ملعنلى الكتلاب، فاللفظ واحد واملعنلى واحد - كيل وعلام - ألن معنى 
الكتاب، ينطبق عىل الكتاب الصغري والكتاب الكبري، املطبوع واملخطوط، القديم 
واحلديلث، فاالشلرتاك هنا يف املعنى، ولكلن املصاديق خمتلفلة ومتغايرة، ولذلك 

نقول املشرتك هنا معنوي.

فائ�دة )�24(: أمثللة املشلرتك اللفظلي  كثلرية منهلا: � قلرء� فإنله للحيض 
والطهلر. و� ويلل � فإهنلا لكلمة عذاب، وللواد يف جهنم، كلا رواه الرتمذي عن 
أيب سلعيد اخللدري. و� نِلد� بكلرس النون، فإنله للمثل والضلد. و� امللوىل � فإنه 
للسيد والعبد. و� تواب � فإنه للتائب والقابل للتوبة. و� الغّي � فإنه اسم لواد يف 
جهنم، ولضد الرشلد، كا قاله ابن مسلعود يف قوله تعاىل: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ    ﴾ 
]مريم:59[ و� مضارع � فإنه يستعمل للحال واالستقبال. و� ورا � بالقرص: لغة يف 

وراء، فإنله للخلف واألمام كا يف قوله تعاىل: ﴿ ڱ  ں  ں  ﴾ ]الكهف:79[ 
أي أمامهم.

فائ�دة )2�0(: »قلال ابن فلارس يف كتاب األفراد: كل ملا يف القرآن من ذكر 
األسف فمعناه احلزن إال ﴿ہ  ہ   ﴾ ]الزخرف:55[، فمعناه: أغضبونا. 
وكل ملا فيله من ذكر اللربوج فهلي الكواكلب إال ﴿ ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې ﴾ 
]النسلاء:78[، فهلي القصلور الطوال احلصينلة. وكل ما فيه من ذكلر الرب والبحر، 

فامللراد بالبحر املاء، وبالرب الرتاب اليابلس إال ﴿ی  ی        جئ  حئ    مئ﴾ 
 ]اللروم:41[، فامللراد بله الربيلة والعمران. وكل ملا فيه من بخس فهلو النقص إال 

﴿ ہ  ہ    ﴾ ]يوسف:20[، أي حرام. وكل ما فيه من البعل فهو الزوج إال 
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﴿ائ  ائ  ﴾  ]الصافات: 125[، فهو الصنم، وكل ما فيه من البكم فاخلرس عن 
الكام باإليان إال ﴿ ٿ  ٹ   ٹ﴾ ]اإلرساء: 97[، و﴿ ک  گ ﴾ 
يف ]النحل: 76[، فاملراد به عدم القدرة عىل الكام مطلقًا. وكل ما فيه جثيًا فمعناه: 
مجيعلًا إال ﴿ڭ  ڭ           ڭ  ۇ﴾ ]اجلاثيلة: 28[، فمعنلاه: جتثلو عىل ركبها. وكل 
ملا فيه من حسلبان فهلو العلدد إال ﴿ ڻ  ۀ  ۀ  ﴾ يف الكهف:40 فهو 

العذاب.... ��1«��2.

املرادف يف القرآن:

فائ�دة )2�1(: اللرتادف مأخلوذ ملن الرديلف، وهلو: ركلوب اثنلني علىل 
دابلة واحلدة ��3. واللرتادف: التتابلع. وقد فرّس الزجلاج قوله تعلاىل: ﴿ پ   پ  
ڀ  ڀ ﴾ ]األنفلال:9[ معنلاه: يأتلون فرقة بعلد فرقة. وقلال الفراء: 

مردفني متتابعني.

��1 انظر اإلتقان للسيوطي 132/2.
��2 ما ذكره ابن فارس يندرج حتت باب الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم، قال ابن اجلوزي: 
»واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت يف مواضع من القرآن 
عىل لفظ واحد، وحركة واحدة وأريد بكل مكان معنى غري اآلخر، فلفظ كل كلمة ذكرت 
يف موضلع نظري للفظ الكلمة املذكورة يف املوضوع اآلخر. وتفسلري كل كلمة بمعنى غري 
معنلى اآلخر هلو الوجوه«. وقال الزركي يف الربهان: »فالوجوه: اللفظ املشلرتك الذي 
يسلتعمل يف عدة معلان كلفظ »األمة«. والنظائر كاأللفاظ املتواطئة«.وملقاتل بن سلليان 
�ت 150هلل� كتلاب الوجوه والنظائلر يف القرآن الكريلم. وألف فيه ابلن العاد احلنبيل 
�ت  887 هل� كتابا سلاه »كشف الرسائر يف معنى الوجوه واألشباه والنظائر«، وكذلك 

السيوطي يف كتابه »معرتك األقران يف مشرتك القرآن«.
��3 معجلم مقاييلس اللغلة 503/2.ومثالله: الرمحلة، والرقة، والشلفقة، واحلنلو، واحلنان، 
والعطلف، والرأفلة، ومثل رأيت الليء، وأبرصتله، وعاينته، وشلاهدته.ومثل: هفوة، 

وزلة، وسقطة، وعثرة، وكبوة.
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وامللرتادف اصطاحلا: ملا كان معنلاه واحلدًا وأسلاؤه كثلرية��1، وهو ضد 

املشرتك، أخذًا من الرتادف، الذي هو ركوب أحد خلف آخر، كأن املعنى مركوب 

واللفظني راكبان عليه، كالليث واألسد��2.

فائ�دة )2�2(: يقصلد باللرتادف هنلا التقلارب يف املعنى، وليس التسلاوي 

والتطابق، فاملرتادفات كللات تقاربت يف املعنى وإن اختلفت من بعض الوجوه، 

فاللرتادف ال يعني التشلابه التام إنلا أن ُيقام لفظ مقام لفٍظ ملعلاٍن متقاربة جيمُعها 

دع .  معنًى واحد كا يقال  :  أصلَح الفاسلد وملّ الّشلعث ورَتَق الَفْتق وَشلَعَب الصَّ

 وال تكلون املرتادفلات بمعنى واحد، بل تكون الكللات مرتادفة إذا كان هلا نفس 

املعنلى أو معنى آخر مقارب للمعنى األول يف كل االسلتعاالت أو يف بعض هذه 

االسلتعاالت.وهذا التوصيف يسلاعد كثريا عىل التفرقة بني املرتادفات يف القرآن 

الكريلم، إذ إن التنزيل الربلاين حني يذكر الكلمة يف موضع ثم يذكر كلمة مرتادفة 

يف موضع آخر ال يكون معنى الكلمتني واحدًا من كل الوجوه.

 وقد ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىل: ﴿ ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

ې  ﴾ ]النملل:72[ ومعنلى ردف هنلا � اقلرتب � أي أن اللرتادف يعني 

التقارب وال يعني التوافق أو التساوي.

واحلد  ملعنلى  لفظلني  اسلتعال  العربيلة  اللغلة  يف  نجلد   :)2�3( فائ�دة 

ويسلمى�بالرتادف�، كالغيلم والسلحاب، والعقلل والنهلى، والريب والشلك، 

��1 أو تقلول اللرتادف: هو توايل األلفاظ املفردة الدالة عىل مسلمى واحد باعتبار واحد.انظر 
»هناية السول رشح منهاج الوصول« لألسنوي 237/1.

��2 التعريفات للجرجاين  ص 199.



1�2

والبلارئ واخلاللق«، وتبللغ العربية حلّد اإلعجاز وهلي تعرّب عن صلوت اليء 
الواحد بألفاظ خمتلفة تراعي معها التفاوت يف عّلوه وهبوطه وعمقه وسلطحّيته… 
فإن صوت املاء إذا جرى خرير، وإذا كان حتت ورق أو قاش قسليب، وإذا دخل 
 يف مضيلق فقيلق، وإذا تلرّدد يف اجللّرة أو الكلوز بقبقلة، وإذا اسلتخرج رشابا من 

اآلنية قرقرة«��1.

فائ�دة )2�4(: االعتلاد عىل امللرادف اللغوي هو منهج أسلايس من املناهج 
املتبعة يف تفسري مفردات القرآن الغريبة، ومن األمثلة العملية عىل وجود الرتادف، 
وتفسريه باملرادف، هو تفسري � أبق � بلل �هرب�، وتفسري �تفثهم� بلل �وسخهم�، 

وتفسري �أجاج� بلل �شديد امللوحة�، وتفسري �ال ريب فيه� بلل �الشك فيه�. 

وهكلذا فلرست ألفلاظ القلرآن املفلردة ذات الدالللة الغريبلة علىل القلارئ 
والسلامع بمفردة  لغوية أخرى مألوفة املعنى عنده. وهلذا الغرض ألفت تفاسلري: 
تعنلى بمفردات غريب ألفاظ  القرآن لبيلان معانيها ودالالهتا، كمفردات الراغب 
األصفهلاين، وغريلب القرآن  للسجسلتاين، وغريب القلرآن أليب عبيدة، وغريب 

القرآن البن قتيبة وغريها كثري.

فائدة )��2(: ويمكن إمجال آراء العلاء يف الرتادف فيا ييل:

1- فريلق أثبت وجود الرتادف��2 واحتلّج لوجودها بأن مجيع أهل اللغة »إذا 
أرادوا أن يفرسوا اللّب قالوا: هو العقل،أو اجلرح قالوا: هو الكسلب. وهذا يدّل 
علىل أن الللب والعقل عندهم سلواء وكذلك اجلرح والكسلب، وما أشلبه ذلك. 

��1 انظر دراسات يف فقه اللغة لصبحي الصالح ص 293-292.
��2 منهم سيبويه: وهو من أشهر املثبتني هلذه الظاهرة. انظر الكتاب لسيبويه 24/1.
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ويلروي أصحلاب اللرتادف قصصًا وأحاديلث للربهنة عىل رأهيلم. فمن ذلك ما 
رووه من أن النبي � وقعت من يده السلكني فقال أليب هريرة: ناولني الّسلكني، 
فالتفت أبو هريرة يمنة ويرسة، ثم قال بعد أن كّرر الرسلول له القول ثانية وثالثة: 
آملدية تريد؟ فقال له الرسلول �: نعم. وملن املثبتني للرتادف الرماين الذي أّلف 

»كتاب األلفاظ املرتادفة« وكراع الذي أّلف »املنتخب«.   

2- فريلق ينكلر وجلود اللرتادف��1 وملن هؤالء ابلن فلارس �ت 369هل� 
وثعللب �ت 291هلل� وأبو عليل الفلاريس �ت 377هل� وأبو هال العسلكري 

�ت400هل���2. 

يقلول ابن فلارس: »ويّسلمى اليء الواحد باألسلاء املختلفة نحو السليف 
واملهنّلد واحلسلام، واللذي نقولله يف هذا: إن االسلم واحد هو السليف وما بعده 
ملن األلقلاب صفلات، ومذهبنا أن كل صفلة منهلا فمعناها غري معنلى األخرى 
وقلد خالف يف ذلك قلوم فزعموا أهنا وإن اختلفت معانيهلا فإهنا ترجع إىل معنى 
واحد، وذلك قولنا: سليف وعضب وحسلام. وقال آخرون: ليس منها اسلم وال 
صفلة إال ومعناهلا غري معنى اآلخلر. قالوا: وكذلك األفعلال، نحو مىض وذهب 

��1 انظر املزهر للسيوطي 405/1.
��2 كقول احلطيئة:

         أال حلّبلذا هلنلٌد وأرٌض هبا هنُد        وهنٌد أتى من دوهنا النأُي والبعُد
قالوا: فالنأي هو البعد.أما أبو هال العسكري فا يرى يف النأي والبعد لفظني مرتادفني،   
بلل مها عنلده لفظان متباينلان، فيقول: »وذللك أن النأي يكون ملا ذهلب عنك إىل حيث 
بللغ، وأدنى ذلك أن يقال له نأى. والبعُد حتقيق الرتّوح والذهاب إىل املوضع الّسلحيق، 
والتقدير: أتى من دوهنا النأُي الذي يكون أول البعد، والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية.انظر 

الفروق اللغوية أليب هال العسكري  ص11.
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وانطللق وقعلد وجلس ورقد ونام وهجع، قالوا: ففلي قعد معنى ليس يف جلس، 
وكذللك القول فيا سلواه. وهبذا نقول وهلو مذهب شليخنا أيب العباس أمحد بن 

حييى ثعلب«��1.

فائ�دة )��2(: قال عبد امللك بن إسلاعيل الثعالبي �ت 430هل�: »ال يقال 
كأس أالّ إذا كان فيهلا رشاب، وإال فهي زجاجٌة.وال يقال مائدة إال إذا كان عليها 
طعلام، وإال فهي خوان.وال ُيقلال كوز إال إذا كانت له عروة، وإال فهو كوٌب...« 
وقد استطرد يف ذلك عىل هذا املنوال يف فصل »األشياء ختتلف أساؤها وأوصافها 

باختاف أحواهلا«��2. 

فائدة )��2(: من يثبت الرتادف، يرى أن هناك كلات مرتادفة، تؤدي معنًى 
واحلدًا تاملًا، مل تأت يف العربيلة عبثًا، وإنا جاءت ألغلراض ومقاصد، والرتادف 
قائلم ملن منطلق أن اللغة اصطاحية ولعل من أبلرز القائلني به اآلمدي صاحب 
اإلحلكام يف أصلول األحلكام إذ نص عىل ذللك، واهتم أصحاب الرأي السلابق 
ورسد أدللة عقلية عىل وقوعله  ثم ُيدلل اآلمدي عىل إمكانيللة وقوع ذلك بقوله: 
»ثلم الدليل عىل وقوع الرتادف يف اللغة ما نقل عن العرب من قوهلم: الصهللب، 

والشوذب من أساء الطويلل، والبهرت، والبحرت من أساء القصري«.

   فائ�دة )��2(: قلال عز الدين بن مجاعلة: »واحلاصل أن من جعلها مرتادفة 
ينظلر إىل احتلاد داللتها عىل اللذات، ومن يمنع ينظر إىل اختصلاص بعضها بمزيد 

معنى فهي تشبه املرتادفة يف الذات، واملتباينة يف الصفات«��3. 

��1 الصاحبي ص 60-59.
��2 يف  كتابه فقه اللغة وأرسار العربية  ص 59.

��3 املزهر 405/1.



1��

فائدة )��2(: الفرق بني احلاية واحلفظ: أن احلاية تكون ملا ال يمكن إحرازه 

وحلرصه مثل األرض والبلد، تقول: هو حيملي البلد واألرض، واحلفظ يكون ملا 

حُيرز وحُيرص، تقول هو حيفظ درامهه ومتاعه. والفرق بني احلمد واملدح: أن احلمد 

ال يكون إال عىل إحسان، واملدح يكون بالفعل والصفة وذلك مثل أن يمدح الرجل 

بإحسلانه إىل غريه وأن يمدحه بحسلن وجهه وطول قامته وال جيوز أن حيمده عىل 

ذللك وإنا حيمده عىل إحسلان يقع منه فقط. والفرق بلني اخلجل واحلياء: اخلجل 

مملا كان واحليلاء مما يكون. والفرق بني الغضب والسلخط: أن الغضب يكون من 

 الصغلري علىل الكبري وملن الكبري عىل الصغري، والسلخط ال يكلون إال من الكبري 

عىل الصغري.

فائدة )2�0(: أوضح الراغب األصفهاين أن املرتادفات يف اللغة غري متساوية 

يف املعنى متام التسلاوي، وأن هناك فارقا يف املعنلى بني مرادف ومرادف آخر زائدا 

عىل مرادفه. فمثا فرس كلمة �الريب� بقوله: »الريب أن  تتوهم أمرا ما فينكشلف 

عا تتومهه«��1 وفرس كلمة �الشك� بقوله: »الشك: اعتدال  النقيضني عند اإلنسان 

وتساوهيا«��2 وبذا يتضح الفارق بني الشك والريب يف املعنى، يف حني مل يفرق كثري 

من املفرسين بينها��3، كا مل يفرق كثري من أصحاب القواميس بينها. ويف تفسلريه 

�للخشلوع� بالضاعلة، وضح الفلارق يف املعنى بني املرتادفني بقوله: »اخلشلوع: 

��1 غريب القرآن 205/1.

��2 غريب القرآن 265/1.
��3 انظر تفسري القرطبي 159/1.
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الضاعة، وأكثر ما يسلتعمل اخلشلوع فيا يوجد عىل اجلوارح، والضاعة أكثر ما 

تسلتعمل يف ما يوجد يف القلب، ولذلك قيل فيا روي: إذا رضع القلب خشلعت 

اجللوارح«��1، كلا أنه فرس�السلغب� بقوله: »هلو اجلوع مع التعلب، وقد قيل يف 

العطلش ملع التعلب«��2. بينلا فرس السلغب يف قواميلس اللغة باجللوع جمردا من 

حالة التعب. وهكذا فتفسلري السلغب باجلوع جمردا، ال يؤدي الغرض القرآين من 

استعال كلمة السغب، ومل  يستعمل كلمة جوع، ألهنا ال تعرب عن متام املراد، وهو 

وصلف احلالة التي تسليطر عىل الناس يف ذللك اليوم �جوع ونصلب�، أو �جوع 

خيالطه عطش وتعب� أو كل هذه  احلاالت. 

و فرس اإلشلفاق مفرقا بينه وبلني مرادفه، اخلوف، بقوله: »واإلشلفاق عناية 

خمتلطلة  بخوف، ألن املشلفق حيب املشلفق عليله، وخياف ما يلحقله. قال: ﴿ک  

ک   ک    ک  ﴾ ]األنبيلاء:49[ فلإذا عدي بملن فمعنى اخلوف فيه أظهر، 

وإذا علدي  بفلي فمعنلى العناية فيه أظهلر. قلال: ﴿ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ﴾ ]الطور:26[«��3. 

فائدة )2�1(: يف قصة يوسلف عليه السلام اسلتعمل التعبلري القرآين كلمة 

�فأكله الذئب� ومل يسلتعمل افرتسله الذئب، علًا أن الشائع يف االستعال إطاق 

كلملة االفرتاس علىل مثل هذا النوع، وذلك للطيفة دقيقلة وهي أن االفرتاس من 

��1 غريب القرآن 148/1.

��2 غريب القرآن 233/1.

��3 غريب القرآن 263/1.
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فعلل السلبع معناه القتل فحسلب، وأصل الفلرس: دق العنق، والقلوم إنا اّدعوا 

علىل الذئلب أنه أكله أكًا، وأتى عىل مجيع أجزائله وأعضائه فلم يرتك مفصًا وال 

عظلًا. وذللك أهنم خافوا مطالبة أبيهم إّياهم بأثر باٍق منه يشلهد بصحة ما ذكروه 

فاّدعلوا فيه األكل ليزيلوا عن أنفسلهم املطالبة، والفلرس ال يعطي متام هذا املعنى 

فلم يصلح عىل هذا أن يعرّب عنه إال بأكل.

فائ�دة )2�2(: قال أهل األصول: لوقوع األْلفاظ املرتادفة سلببان: أحدمها: 

أن يكلون ملن واِضَعني، وهلو األكثر بأن تضع إحلدى القبيلتني أحَد االسلمني، 

ى الواحد، من غري أن تشلعر إحدامها باألخرى،  واألخرى االسلم اآلخر للُمَسلمَّ

ثم يشلتهر الَوْضَعلان، وخيفى الواضعان، أو يلتبس وضلع أحدمها بوضع اآلخر؛ 

وهلذا مبنيٌّ عىل كلون اللغات اصطاحية��1. والثلاين: أن يكون من واضع واحد 

وهلو األقل؛ وله فوائد: منها: أن تكثر الوسلائل - أي الطرق- إىل اإلْخباِر عا يف 

النفس؛ فإنه ربا ني أحد اللفظني أو عرس عليه النطُق به؛ وقد كان بعُض األذكياء 

يف الزملن السلالف أْلَثلغ، فلم حُيْفظ عنه أنله نَطق بحرف الراء، وللوال امَلرتاِدفات 

تعينُه عىل َقْصده ملا قَدر عىل ذلك«��2.

��1 ومن أسلباب حصول الرتادف أيضا هو التخصيلص والنقل: أي انتقال معنى الكلمة من 
املعنلى العام إىل املعنلى اخلاص، كلفظ �احلج�، ولفظ �السلبت�، قال السليوطي: »فقد 
ذكلر ابلن دريد: »إن احلج أصله قصلدك اليء، وجتريدك له، ثم خلص بقصد البيت... 
ثم رأيت له مثاالً يف غاية احلسلن، وهو لفظ �السلبت� فإنه يف اللغة: الدهر، ثم خص يف 

االستعال لغة بأحد أيام األسبوع، وهو فرد من أفراد الدهر« املزهر 427/1.
��2 املزهر للسيوطي 406/1.



1��

فائ�دة )2�3(: »مملن أّللف يف املرتادف العامة جملد الديلن الفريوزأبادي��1 

صاحب القاموس، أّلف فيه كتابًا سّاُه »الّروض امَلْسُلوف فيا له اسان إىل ألوف«. 

وأفرد خْلٌق من األئمة كتبًا يف أساء أشياء خمصوصة؛ فألف ابُن خالويه كتابًا يف أساء 

األسد، وكتابًا يف أساء احليَّة. قال ابن الشجري يف كتابه��2: »هذا كتاب مجعت فيه 

ملن الكلم العربية ما وجدته مبددا يف الكتب اللغوية مما اتفق لفظا واختلف معنى 

وأضفت له شواهد من الكتاب العزيز وكام الرسول � والشعر القديم«.

االس�ت�ع�ارة:

فائدة )2�4(: االسلتعارة  هي  يف  احلقيقة  جماز��3، والفرق  بينها وبني  التشبيه ، 

وجوب  ذكر أدوات  التشلبيه  يف  التشبيه  ، مثل : زيد كاألسد، وعدم  وجوب  ذكرها 

يف  االستعارة ��4.

قال الزركي��5: »االستعارة هي من أنواع الباغة وهي كثرية يف القرآن ومنهم 

من أنكره بناء عىل إنكار املجاز يف القرآن، واالستعارة جماز وقد سبق تقديره ومنع 

��1 أبلو طاهلر جملد الدين حممد بلن يعقوب بن حمملد بن إبراهيلم بن عمر الشلريازي اإلمام 
اللغوي الشلهري ولد بكازرون وهي بلدة بفارس ل سلنة �729 هل�، تويف يف َزبيد باليمن 
ليلة الثاثاء من شلوال سنة �817 هل�، وقد ناهز التسعني، ومل يزل إىل حني موته متمتًعا 
بسمعه وبرصه، متوقِّد الذهن، حارض العقل. قال السخاوي: وكان يرجو وفاته بمكة فا 

َر له ذلك. وُدفَِن برتبة الشيخ إساعيل اجلربيت. ُقدِّ
��2 واسلمه �ملا اتفق لفظه واختللف معناه� هلبة اهلل بن عيل أبو السلعادات العلوي احلسلني 

البغدادي �ت:542هل� والكتاب مطبوع، حققه وعلق عليه عطية رزق.
��3 انظر كتاب العمدة البن رشيق 268/1.

��4 وانظر يف ذلك املثل السائر البن األثري 70/2، واملعيار للزنجاين 27/2.
��5 الربهان 3/ 432.
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القلايض عبد الوهاب املالكي إطاق لفظ االسلتعارة فيله ألن فيها إهياما للحاجة 
كلا منع بعضهم لفظ القرآن خملوق وهو ال ينكر وقوع املجاز واالسلتعارة فيه إنا 

توقف عىل إذن الرشع«.

فائ�دة )��2(: االسلتعارة : هلي  ذكلر أحلد جانبلي  التشلبيه  بقصلد اجلانب  
 اآلخلر مع  اّدعاء دخول  املشلبَّه  يف  جنس  املشلبَّه  بله  بإثبات  بعض  خمتّصات  املشلّبه  

به  للمشبَّه��1 .

قلال ابلن رشليق: »االسلتعارة أفضل املجلاز، وأول أبلواب البديلع، وليس 
يف حليل الشلعر أعجلب منهلا، وهلي ملن حماسلن اللكام إذا وقعلت موقعهلا، 

ونزلت موضعها«.

قال ابن األثري��2: »إنا سلمي هذا القسلم من الكام اسلتعارة ألن األصل يف 
االستعارة املجازية مأخوذة من العارية احلقيقية التي هي رضب من املعاملة، وهي 
أن يستعري بعض الناس من بعض شيئًا من األشياء،وال يقع ذلك إال من شخصني 
بينهلا سلبب معرفة ما يقتيض اسلتعارة أحدمها من اآلخر شليئًا وإذا مل يكن بينها 
سبب معرفة بوجه من الوجوه فا يستعري أحدمها من اآلخر شيئًا؛إذ ال يعرفه حتى 
يستعري منه، وهذا احلكم جار يف استعارة األلفاظ بعضها من بعض،فاملشاركة بني 
اللفظني يف نقل املعنى من أحدمها إىل اآلخر كاملعرفة بني الشخصني يف نقل اليء 

املستعار من أحدمها إىل اآلخر«.

��1 انظلر أقوال العلاء يف تعريف االسلتعارة من كتاب النكت أليب احلسلن الرماين ص 79، 
وهنايلة اإلجيلاز يف درايلة اإلعجاز لفخر الدين اللرازي ص 231، والعمدة البن رشليق 

271/1، وأرسار الباغة لعبد القاهر البغدادي ص 402، واملعيار للزنجاين 27/2.
��2 انظر املثل السائر 72/2.
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فائ�دة )��2(: قلال بعضهم: حقيقة االسلتعارة أن تسلتعار الكلمة من يشء 
معلروف هبلا إىل يشء مل يعلرف هبا، وحكمة ذللك إظهار اخلفلي وإيضاح الظاهر 

اللذي ليس بجيل، أو حصول املبالغة أو املجملوع. مثال إظهار اخلفي ﴿ڑ  ڑ  
ک  ک  ﴾ ]الزخرف:4[ فإن حقيقته: وأنه يف أصل الكتاب، فاستعري لفظ األم 
لألصلل ألن األوالد تنشلأ ملن األم كإنشلاء الفروع من األصلول، وحكمة ذلك 
متثيلل ملا ليس بمرئي حتلى يصري مرئيلًا، فينتقل السلامع من حد السلاع إىل حد 

العيان، وذلك أبلغ يف البيان. 

فائدة )��2(: ومثال إيضاح ما ليس بجيل ليصري جليًا قوله تعاىل: ﴿ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ  ﴾ ]اإلسراء:24[ فإن املراد أمر الولد بالذل لوالديه رمحة، فاستعري 
لللذل أوالً جانلب ثم للجانب جنلاٌح، وتقديره االسلتعارة القريبة: واخفض هلا 
جانلب اللذل: أي اخفض جانبك ذالً، وحكمة االسلتعارة يف هلذا جعل ما ليس 

بمرئي مرئيًا ألجل حسن البيان��1.

فائدة )��2(: ومثال املبالغة قوله تعاىل:﴿چ  چ   چ  ﴾ ]القمر:12[ 
وحقيقته: وفجرنا عيون األرض، ولو عرب بذلك مل يكن فيه من املبالغة ما يف األول 

املشعر بأن األرض كلها صارت عيونًا��2.

فائ�دة )��2(: قولله تعلاىل:﴿ٺ  ٺ  ٺ  ﴾يف اآلية من باغلة التعبري، 
ودقة املعنى، والتفنن يف التصوير، ما ال نجده يف االستعال احلقيقي، فلو قيل �بلغ 

ملا تؤمر به� لوجدنا فعل �بلغ�، يضيق عن اإلحاطة باملراد من اآلية »ألن الصدع 

��1 انظر الربهان للزركي 433/3.
��2 اإلتقان للسيوطي 135/3.
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باألملر البد له من تأثري كتأثري صدع الزجلاج، والتبليغ قد يصعب حتى ال يكون 

لله تأثلري فيصري بمنزلة ما مل يقع. واملعنى الذي جيمعها اإليصال،  إال أن اإليصال 

الذي له تأثري كصدع الزجاجة أبلغ«��1. 

فاالستعارة يف اآلية هي التي كشفت أصالة ما يريد القرآن التعبري عنه، بحيث 

يصبح لفظ االسلتعارة متميزا ال يسلد مسده لفظ آخر، وال يشاكله تعبري مقارب، 

وبذلك بلغت االستعارة يف القرآن الكريم مرتبة اإلعجاز. 

فائ�دة )2�0(: قال الزركي��2: »وقولله - تعاىل - ﴿ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  ﴾ ]األعراف:154[ املسلتعار السلكوت واملسلتعار له الغضب واملستعار 

منله السلاكت وهذه ألطف االسلتعارات ألهنا اسلتعارة معقول ملعقول ملشلاركته 

يف أملر معقلول،... وقولله - تعلاىل- ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  

ی  ﴾ ]األنعلام:68[ وكل خوض ذكره اهلل يف القرآن فلفظه مسلتعار من اخلوض 
يف املاء«.

ال�ت�ش�ب�ي�ه:

فه ابن  فائ�دة )2�1(: اختلفلت أسلاليب الباغيِّني يف تعريف التشلبيله. فعرَّ

رشيق بأنلَّه: »صفة اليء با قاَربه، وشاكَله من جهة واحدة، أو من جهات كثرية، 

��1 انظلر النكلت يف إعجلاز القلرآن أليب احلسلن الرملاين ص 11، والربهلان للزركلي 
437/3،واإلتقلان للسليوطي  136/3، وقلال يف 166/3: »فانظلر إىل جليلل هلذه 
االسلتعارة وعظلم إجيازها وملا انطوت عليله من املعلاين الكثرية. وقد حكلى أن بعض 

األعراب ملا سمع هذه اآلية سجد وقال: سجدت لفصاحة هذا الكام«.
��2 الربهان 442/3.
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لا القلزوينّي فذكر أنَّه:  اه«��1، أمَّ يلَّة لكان إيَّ ال ملن مجيلع جهاته، ألنلَّه لو ناسلبه ُكلِّ

اللة عىل مشاركة أمر ألمر يف معنى«��2.  »الدِّ

وِكا التعريفللني مل يذكر أداة التشلبيه عىل أمهيَّتها؛ إذ هلي فرق جوهريٌّ بينه 

اللة عىل اليء با  وبني االسلتعارة. فُيمَزج بني التعريفني، فُيقال: التشلبيه: هو الدِّ

قاَربه وشاَكله من جهة واحدة أو أكثر، بأداة ظاهرة أو ُمضَمرة.

فائدة )2�2(: كلمة املتشلابه تطلق ويقصد هبا معان خمتلفة فمنها املتشابه أي 

املشلكل ملن اآليات التي قد تشلتبه عىل فهم القارئ؛ خللوه ملن الداللة الراجحة 

ملعناه، الذي حيتاج للجواب والرد عىل الطاعن��3.

 كلا تطللق ويراد هبا ضلد املحكم، وهو اللذي ال يعلمله إال اهلل، أو ال يعلمه 

إال اهلل والراسخون يف العلم؛ مثل احلروف املقطعة، وصفات اهلل تعاىل.

كلا تطلق ويراد هبا اآليات املتشلاهبة لفظا، وقد تفلرتق بحرف أو كلمة، وقد 

ألف العلاء يف هذا الفن كتبا كثرية؛ منها: »درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآليات 

املتشلاهبات يف كتلاب اهلل العزيلز«، للخطيلب اإلسلكايف املعتلزيل �ت 402هل�، 

وأشهرها كتاب »الربهان يف متشابه القرآن« للكرماين �ت665هل�.

��1 انظر العمدة يف حماسن الشعر وآدابه البن رشيق 286/1.
��2 وانظلر املثلل السلائر البن األثلري 115/2، وأرسار الباغة ص 90، وكتلاب الصناعتني 

ص 245.
��3 انظر  كتاب »كشف املعاين يف املتشابه من املثاين« لبدر الدين بن مجاعة ص 28.
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كلا تطلق ويقصد هبا تشلبيه يشء بيء وهلو معدود يف علم البيان، كتشلبيه 

احللور العلني باللؤلؤ، وقلد ألف يف هذا املعنلى ابن ناقيا البغلدادي �ت 485هل� 

كتابه »اجلان يف تشبيهات القرآن«.

ويطلق املتشلابه ويراد بله أن القرآن متاثل يف النظلم والباغة واهلدف الذي 

يدعو إليه؛ فا جتد يف أسلوبه اختافا، وال يف معانيه مناقضة، وال يف سَوِره تغايرا، 

كلا يف قوله تعاىل:﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  

ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴾ ]الزملر:23[. قال القرطبي: 
»متشلاهبا يشلبه بعضه بعضا يف احلسلن واحلكمة، ويصدق بعضه بعضا، ليس فيه 

تناقض وال اختاف«��1.

فائ�دة )2�3(: فالتشلبيه: هو أن يعمد املتحدث إىل عقد مشلاركة بني أمرين 

يف وصلف ظاهلر واضلح يف أحد األمريلن ويف اآلخلر خفي غلري واضح.كقوله 

�: »لع�ن املؤم�ن كقتله« أراد أن يثبت صفة احلرملة للعن فعمد إىل يشء وْصُف 

 احلرملة فيله واضح وهلو � القتل� الذي تقشلعر منله األبدان ليحقلق أثر ذلك يف 

نفس املستمع.

فائ�دة )2�4(: إن التشلبيه تنحلرص باغتله يف إجيلاد عاقلات جديلدة بلني 

األشلياء، وقد كانت العرب تسلتظرف التشلبيه بقدر عمق وخفاء وجه الشبه بني 

��1 تفسري القرطبي 162/15.
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الطرفني؛ مما يوحي بقدرة املتكلم عىل اكتشلاف العاقات بني األشلياء، وأن العامل 

عبارة عن عاقات بني أشليائه، ومن يرى عاقات أكثر فهو بذلك يعلو ويسلمو 

عىل غريه��1.

قال الزركي: »اتفق األدباء عىل رشفه يف أنواع الباغة وأنه إذا جاء يف أعقاب 

املعاين أفادها كاال وكسلاها حلة ومجاال«��2. وقال املربد �ت285هل�: »والتشبيه 

جار كثريا يف كام العرب، حتى لو قال قائل: هو أكثر كامهم مل يبعد«��3.

يقلول ابلن األثري: »وأما فائدة التشلبيه من الكام فهي أنلك إذا مثلت اليء 

باليء فإنا تقصد به إثبات اخليال يف النفس بصورة املشبه به أو بمعناه. أترى أنك 

إذا شلبهت صورة بصورة هي أحسلن منها كان ذلك مثبتا يف النفس خياال حسلنا 

يدعو إىل الرتغيب فيها.وكذلك إذا شبهتها بصورة يشء قبيح منها كان ذلك مثبتا 

يف النفس خياال قبيحا يدعو إىل التنفري منها«��4.

فائ�دة )��2(: قلال املربد عند ذكلره قول اهلل تعلاىل: ﴿ں  ڻ       ڻ  

ڻ   ﴾ ] النور، 35[: »وقد اعرتض معرتض من اجلهلة امللحدين يف هذه اآلية 

فقال: إنا نمثل الغائب باحلارض، ورؤوس الشلياطني مل نرها، فكيف يقع التمثيل 

هبلا؟ وهؤالء يف هذا القول كا قال عز وجلل:﴿ ې  ې      ې  ې  ى  ى  ائ  

��1 وانظر يف ذلك كتاب الصناعتني أليب هال العسكري  74.
��2 الربهان 414/3.

��3 الكامل يف اللغة واألدب 92/2.
��4 انظر كتاب املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  138.
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ائ  ەئ  ﴾ ] يونس، 39[ وهذه اآلية قد جاء تفسلريها عىل رضبني، أحدمها: أن 

هناك شلجرا يقال له األستن، منكر الصورة، يقال لثمره: رؤوس الشياطني، وهو 

الذي ذكره النابغة يف قوله: �حتيد من أسلتن سلود أسلافله�. وزعم األصمعي أن 

هذا الشجر يسمى الصوم. والقول اآلخر: وهو الذي يسبق إىل القلب أن اهلل جل 

ذكره شلنع صورة الشلياطني يف قلوب العباد، وكان ذلك أبلَغ من املعاينة، ثم َمثََّل 

هذه الشجرة با ينفر منه كل نفس«��1.

فائدة )��2(: وفن التَّشبيه معدوٌد - بعد استقرار تصنيف علوم العربية - يف 

علم البيان، وهيتم به نظرّيًا وتطبيقيًا املشلتغلون بعلوم الباغة، وقد اهتمَّ بالتَّشلبيه 

يف القلرآن الكريلم كل العللاء الذيلن عاجلوا قضيلة الفصاحة والبيلان من قديم، 

ووقلف عنده املفلرّسون واملعتنون بمعاين القلرآن، مثل أيب عبيلدة صاحب �جماز 

 القرآن� واجلاحظ يف �البيان والتبيني� وسواه من كتبه، إىل مجهرة غفرية من العلاء 

واألدباء واملتكلِّمني.

 وكان ابلن أيب علون أول ملن علرف بتخصيصله موضلوع � التشلبيهات � 

بكتاب مستقّل. 

فائدة )��2(: »والفرق بني االسلتعارة والتشبيه حاصله: أن االستعارة البد 

فيها من حذف أحد الطرفني، فإْن حذف املستعار له وُذكر املستعار فهي ترصحيية، 

وإن ُذكلر املسلتعار لله وُحلذف املسلتعار وُرمز له بيء ملن لوازمه فهلي مكنية، 

بخاف التشبيه فإنه ال بد فيه من اجلمع بني الطرفني وبذلك يفرتقان.

��1 الكامل للمربد 92/2 ، 93، وانظر الربهان للزركي 440/3.
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ومثللوه بقولله تعلاىل: ﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ قلال الزخمرشي يف 

هذه  :  »واملحققون عىل تسميته تشبيًها بليًغا ال استعارة ألن املستعار له مذكور وهم 

املنافقون، وإنا تطلق االستعارة حيث يطوى ذكر املستعار له وجيعل الكام خلًوا 

عنه صاحلًا ألن يراد املنقول عنه واملنقول له داللة احلال أو فحوى الكام «��1 .

»وفرق ثان - بني التشلبيه واالسلتعارة - أن التشبيه ال يكون إال بأداة التشبيه 

غالبًا، واالسلتعارة ال حتتاج إىل أداة. وفرق ثالث: أن االستعارة أوجز من التشبيه 

فإنك إذا قلت �زيد أسلد� أوجز من قولك: �زيد يف بسالة األسد� فثبت عىل هذا 

التقدير أن التشبيه أحد غريض االستعارة«��2. 

فائدة )��2(: وجه الشبه: املعنى الذي يشرتك فيه طرفا التشبيه عىل سبيل: 

أ- التحقيق: مثل تشلبيه رجل بأسد، فالشلجاعة هي املعنى املشرتك والصفة 

اجلامعة بني الرجل واألسلد، وهي عىل حقيقتها موجودة يف اإلنسلان، وموجودة 

يف األسد، والفرق بني وجوده يف الرجل واألسد من جهة قوة الشجاعة وضعفها 

وزيادهتا ونقصاهنا.

 ب - أو تلخليليلًا: � ال يمكن وجوده يف املشلبه به إال عىل سلبيل التأويل �، 

كقول ابن بابك:

وأرض كأخاق الرجلال قطعتها       وقد كّحلَل الليُل الِسَملاَك فأبرصا

لعملرَك ملاضلاقت باد بأهلهلا       ولكلّن أخلاَق الرجلاِل تضليلُق

��1 اإلتقان للسيوطي 141/3.
��2 انظر مقدمة تفسري ابن النقيب ص 134.
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 تلخليللل أخاق الكرام يشء له سلعلة وجلعللله أصًا فيها فشلبله األرض 

الواسعة هبا.

فائ�دة )��2(: تأثري التشلبيه: يقول اخلطيب القزوينلي��1: »اعلم أنه مما اتفق 

العقلاء علىل رشف قدره وفخامة أملره فن الباغة، وأن تعقيب املعاين به السليا 

قسم التمثيل منه يضاعف قواها يف حتريك النفوس إىل املقصود هبا مدحًا كانت أو 

ذمًا أو افتخارًا أو غري ذلك، وإذا أردت حتقيق هذا فانظر إىل قول البحرتي:

  داٍن عىل أيلدي العفلاِة وشلاسٌع       عن كل نلدٍّ يف النلدى ورضيب

  كالبدر أفرط يف العللو وضلوؤه       يف العصبة السارين جد قريب«��2

 فائدة )2�0(: وقد يقع التشلبيه بني الضدين واملختلفني كقولك »العسل يف 

حاوتله كالصرب يف مرارته، أو كاخلل يف محوضته« قال أبو احلسلن الرماين: وهذا 

الضب من التشبيه ال يقال إال بتقييد وتفسري، ومن هذا النوع الذي ذكره الرماين 

قول ابن املهدي للمأمون يعتذر:

لئن جحلدتك معلروفًا مننت بله       إين لفي اللؤم أحظى منك بالكرم��3

فائدة )2�1(: ثم إن التشلبيه ينقسلم إىل أقسلام عدة باعتبلارات خمتلفة: فهو 

باعتبلار طرفيله ينقسلم إىل مفلرد ومركلب، وملن حيث تعلدده ينقسلم إىل أربعة 

��1 انظر اإليضاح يف علوم الباغة ص 69.
��2 فهذا املمدوح قريب بعيد؛ فهو قريب للذين يطلبون عطاءه، وبعيد عن كل شبيه ياثله يف 
الكلرم، فكأنله يقول: إن ما تتصورونه غري ممكن فهلو ممكن، فهو قريب يف حال وبعيد يف 

حال، فكذلك البدر بعيد يف علوه، وقريب يف نوره.
��3 العمدة البن رشيق 288/1.
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أقسلام: تشلبيه ملفوف، ومفروق، وتسلوية، ومجع. وباعتبار وجه الشلبه فينقسم 
إىل سلتة أقسلام: متثييل، وغلري متثيليل، ومفصل، وجمملل، وقريب مبتلذل، وبعيد 
غريب. وباعتبار أداته ينقسم إىل ثاثة أقسام: تشبيه رصيح، وضمني، ومعكوس 

�املقلوب�. وبيان هذه األقسام وأمثلتها تطلب من كتب البيان.

فائدة )2�2(: التشلبيه نمطان: جمازي وواقعلي، وُيقصد باملجازي ما ُترصد 
بله العاقلة بني طرفني ال واقع هلا، أي حيتاج إىل اسلتحداث عاقة جمازية بينها يف 

الذهن، كتشلبيه السلفن باجلبلال يف قوله تعلاىل: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ     ﴾ ]الرحملن:24[ حيلث ال عاقة واقعية بينها ولكنها عاقة جمازية.وهذا 

بعكس التشبيه الواقعي كقوله تعاىل: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  
هلّل  تعاىل  ہ  ہ  ﴾ ]البقلرة:200[ حيلث إّن اسلتحضار داللٍة ملا � كذكر ا
وذكلر اآلبلاء� يف الذهن وممارسلة ذلك لفظيلًا، أمٌر واقعي، ومل ُتسلتحَدث عاقة 

جمازية بينها.

فائدة )2�3(: قاعدة األصل دخول أداة التشبيه عىل املشبه به وقد تدخل عىل 
املشبه إما لقصد املبالغة فتقلب التشبيه وجتعل املشبه هو األصل نحو:  ﴿  ٺ  ٿ    
ٿ     ٿ  ٿ ﴾ ]البقلرة:275[  كان األصلل أن يقولوا :  إنا الربا مثل البيع؛ ألن 
الكام يف الربا ال يف البيع، فعدلوا عن ذلك وجعلوا الربا أصًا ملحًقا به البيع يف 

اجلواز وأنه اخلليق باحلل��1.

فائ�دة )2�4(: »القاعلدة يف امللدح تشلبيه األدنلى باألعىل، ويف الذم تشلبيه 
األعلىل باألدنلى؛ ألن الذم مقلام األدنى، واألعىل طلارئ عليه، فيقلال يف املدح: 

��1 اإلتقان للسيوطي 132/3.
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احللىص كالياقوت، ويف اللذم: ياقوت كالزجاج، وكذا يف السللب ومنه: ﴿ٺ  

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ ]األحلزاب:32[ أي يف النلزول ال يف العللو. ﴿ ڤ   
ڦ  ڦ  ڦ      ﴾ ]ص:28[ أي يف سوء احلال :  أي ال نجعلهم كذلك . 

نعلم، أورد علىل ذللك ﴿ ے  ے  ۓ﴾ ]النلور:35[ فإنه شلبه األعىل 

باألدنى ال يف مقام السلب .  وأجيب بأنه للتقريب إىل أذهان املخلاطبني إذ ال أعىل 

من نلوره فيشبله بله«��1 .

فائ�دة )��2(: قال الزركلي��2: »وأما قوله تعلاىل: ﴿    ہ   ہ    ہ  ھ  

ھ   ھ﴾ ]آل عملران:59[ فهلو من تشلبيه الغريب باألغلرب ألن خلق آدم 
أغلرُب من خلق عيسلى ليكلون أقطع للخصم وأوقلع يف النفس وفيله دليل عىل 

جواز القياس، وهو رد فرع إىل أصل لشلبه ما؛ ألن عيسلى رد إىل آدم لشبه بينها، 

واملعنلى أن آدم خللق من تلراب ومل يكن له أب وال أم، فكذلك خلق عيسلى من 

غري أب«.

فائ�دة )��2(: »فمن اآليات التي مل ينسلج عىل منواهلا، وال سلمحت قرحية 

بمثاهللا قوله تعاىل: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴾ إىل قوله ﴿ ېئ     ىئ  ىئ  

ىئ    ﴾ ]هود 40-44[، وهلذا فإن ابن املقفع ملا عارض القرآن ووصل إىل هذه 
اآلية قال: هذا مما ال يسلتطيع البرش أن يأتوا بمثله. وترك املعارضة، ومزق ما كان 

اختلقه«��3.

��1 اإلتقان للسيوطي 133/3.
��2 الربهان 426/3.

��3 مقدمة تفسري ابن النقيب 370.
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فائ�دة )��2(: »قولله تعلاىل: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ﴾ إىل قولله: ﴿   ېئ    ېئ  ېئ    ىئ ﴾ ]يونلس:24[ فإن فيه عرش مجل، 

وقلع الرتكيب من جمموعها بحيث لو سلقط منها يشء اختل التشلبيه، إذ املقصود 

تشلبيه حال الدنيا يف رسعة تقضيها وانقراض نعيمها واغرتار الناس هبا بحال ماء 

نزل من السلاء وأنبت أنواع العشب وزين بزخرفها وجه األرض، كالعروس إذا 

 أخذت الثياب الفاخرة حتى إذا طمع أهلها فيها وظنوا أهنا مسلمة من اجلوائح أتاها 

بأس اهلل فجأة فكأهنا مل تكن باألمس. وقال بعضهم: وجه تشبيه الدنيا باملاء أمران. 

أحدمهلا: أن املاء إذا أخذت منه فلوق حاجتك تضرت، وإن أخذت قدر احلاجة 

انتفعلت به فكذلك الدنيا. والثاين: أن املاء إذا طبقت عليه كفك لتحفظه مل حيصل 

فيه يشء، فكذلك الدنيا«��1.

* * *

��1 اإلتقان للسيوطي 130/3، وأصل هذا الكام يف أرسار الباغة ص 109.
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الفصل اخلامس 
 الفوائد املتعلقة بعلم املعاني

 فائ�دة )288(: علم املعاين علم يعرف به أحوال اللفظ العريب التي هبا يكون 
بليغ�ًا فصيح�ًا��� يف إفراده وتركيبه. وع�رف اخلطيب القز ويني عل�م املعاين بأنه: 

»علم يعرف به أحوال اللفظ العريب التي هبا يطابق مقتىض احلال«. 

وأحوال اللفظ تشمل أحوال اجلملة، كالقرص، والفصل والوصل، واملساواة 
واإلجي�از واإلطن�اب، كام تش�مل أح�وال أجزائها، كأح�وال اإلس��ناد، وأحوال 
املس�ند، وأحوال املس�ند إلي�ه، وأحوال متعلق�ات الفعل، وأح�وال اللفظ، وهذه 

مقيدة بام يطابق مقتىض احلال.

فائ�دة )289(: اإلجي�از: ه�و وضع املع�اين الكثرية يف ألفاظ أق�ل، مع وفائها 
بالغ�رض املقص�ود ورعاية اإلبان�ة واإلفصاح فيها���. ومن�ه قوله تعاىل: ﴿ ٱ  
ٻ   ٻ﴾ ]البقرة:�97[ فقد حذف يف اآلية ليبني سبحانه وتعاىل أن املراد 
االبت�داء وليس املراد اإلخبار أن احلج أش�هر. ويف هذا قال أبو حممد عبد احلق بن 

غال�ب بن عطية األندل�ي يف كتابه املحرر الوجيز: »وقوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ   

��� فالفصاح�ة أن يك�ون ال�كالم خالص�ًا أي س�املًا مم�ا يع�د عيب�ًا يف اللغ�ة؛ ب�أن يس�لم من 
عي�وب تعرض للكلامت التي ترك�ب منها الكالم أو تعرض ملجم�وع الكالم، فالعيوب 
العارض�ة للكلامت ثالثة: الغرابة، وتنافر احل�روف، وخمالفة قياس الترصيف. والعيوب 
العارضة ملجموع الكالم ثالثة: التعقيد، وتنافر الكلامت، وخمالفة قواعد النحو ويس�مى 

ضعف التأليف.
��� بحث�ه يف كت�اب الصناعتني للعس�كري ص �93، والعمدة البن رش�يق �/�43، واملثل 
الس�ائر الب�ن األث�ري �/�65، وهناية اإلجياز للفخ�ر ال�رازي ص 337، ورشح الكافية 

لصفي الدين احليل ص �78.
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ٻ﴾ يف الكالم حذف تقديره أش�هر احلج أش�هر، أو وقت احلج أشهر، أو 
وقت عمل احلج أش�هر، والغرض إنام هو أن يكون اخلرب عن االبتداء هو االبتداء 

نفسه، واحلج ليس باألشهر فاحتيج إىل هذه التقديرات«.

 فائدة )290(: واإلطناب: زيادة اللفظ عىل املعنى لفائدة. وحيصل اإلطناب 
بأمور عدة، أمهها:

1- اإليض�اح بعد اإلهب�ام. وفائدته تقرير املعنى يف النفس، بذكره مرتني؛ مرة 
ع�ىل نحو اإلمجال، وأخرى عىل نحو التفصيل. وذل�ك كقوله تعاىل: ﴿  ىئ  ىئ  

ی  *  ی  ی    جئ  ﴾ ]الشورى:��33-�3[.
2- ذك�ر اخل�اص بع�د العام وعكس�ه. وفائدهت�ام التنبيه عىل فض�ل اخلاص، 

والتنويه بشأنه، حتى كأنه ليس من جنس العام. فاألول كقوله تعاىل:  ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾. والث�اين كقول�ه تع�اىل: ﴿ ڭ ڭ  ڭ  

ڭ﴾ ]األنعام:��6[.
3- التكري�ر بذك�ر ال�يء مرت�ن أو أكثر. ويأيت ألغ�راض، أمّهه�ا: التأكيد 
والتقري�ر، نح�و: ﴿گ    گ     گ  *   ڳ     ڳ       ڳ     ڳ  ﴾ ]التكاثر:3-

4[. وخوف تنايس األول، املوجب لزوال الرتابط من الكالم، بسبب طول الفصل. 

 ﴾ ې   ى    ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   نح�و: ﴿ 
]يوسف:4[. وقصد التعظيم  والتهويل، نحو: ﴿  ے       *     ۓ  ڭ       ﴾.

 فائدة )291(: واملس�اواة: تس�اوي اللفظ واملعنى���، فيام مل يكن داع لإلجياز 
واإلطناب. املس�اواة هي األصل يف تأدية املعنى املراد، فال حتتاج إىل عّلة، والالزم 

��� انظر العمدة البن رشيق �/�43،واملثل السائر البن األثري�/��3،والطراز 3��/3.
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اإلتي�ان هبا حيث ال توجد دواع�ي اإلجياز واإلطناب. من أمثل�ة ذلك يف القران، 

قوله تعاىل: ﴿ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ ]البقرة:67[.

ف�إذا تأمل�ت هذا املثال وجدت األلف�اظ فيه بقدر املعاين، واملع�اين بقدر األلفاظ. 

ولو أردت إسقاط كلمة، الختل املعنى، أو أردت زيادة لفظ، ملا كان يف الزيادة أية 

فائ�دة، بمعنى أن�ه ال يكون له دخل يف تأدية أصل املعنى امل�راد. وكذا قوله تعاىل: 

﴿ ۉ  ې  ې      ې   ې  ى﴾ ]فاطر:43[.

فائدة )292(: واملس�اواة عىل قسمني: املس�اواة مع رعاية االختصار، وذلك 

بتأدي�ة املراد يف ألف�اظ قليلة األحرف كثرية املعنى، نحو قوله تعاىل: ﴿ۋ  ۅ   

ۅ  ۉ  ۉ  ﴾. واملس�اواة من دون اختصار، وذلك بتأدية املعنى املراد 
بال رعاية االختصار، نحو قوله تعاىل: ﴿   گ      گ     ڳ         ڳ   ڳ    ﴾ ]الطور:��[ 

وقوله سبحانه:﴿ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴾]البقرة:��0[.

كام أنه إذا مل تف العبارة بالغرض س�ّمي إخالال، وإذا زاد عىل الغرض بدون 

داع سّمي تطويال.

فائ�دة )293(: أقوال�ه علي�ه الص�الة والس�الم غل�ب عليها منح�ى اإلجياز 

واالقتصار، وذلك ألن فكره كان يغلب عىل لس�انه، فق�ل كالمه ونزه عن احلشو، 

وبرئ من شوائب اإلطالة، وقد كان � خياطب كل قوم بام يناسبهم حاالً ومقامًا 

ولغة وفصاحة.

 يق�ول مصطفى ص�ادق الرافعي: »ألفاظ النب�وة يعمرها قلب متصل بجالل 

خالق�ه، ويثقله�ا لس�ان ن�زل علي�ه الق�رآن بحقائقه، فه�ي إن مل تكن م�ن الوحي 
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ولكنه�ا ج�اءت من س�بيله، وإن مل يك�ن هلا منه دلي�ل، فقد كانت هي م�ن دليله، 

حمكم�ة الفصول حتى ليس فيها عروة مفصول�ة، حمذوفة الفضول حتى ليس فيها 

كلم�ة مفضولة، وكأنام هي يف اختصارها وإفادهتا نبض قلب يتك�لم، وإنام هي يف 

سموها وإجادهتا مظهر من خواطره �«.

 فائ�دة )294(: ق�ال رس�ول اهلل �: »أوتيت جوامع الكل�م«���، »وجوامع 

الكل�م هو م�ا كان كثري املعاين وقليل األلفاظ«، ويف فصاح�ة البيان النبوي يق�ول 

اجلاح�ظ: »ه�و الكالم الذي قل عدد حروفه وكثر ع�دد معانيه وجل عن الصنعة 

والتكلف…«.

وق�د كان يغل�ب ع�ىل كالم�ه � طابع اإلجي�از، حي�ث كان ال حيب�ذ الثرثرة 

واالندف�اع يف الكالم، فقد تكلم رجل عن�ده فأطال، فقال له النبي �: »كم دون 

لس�انك من حجاب؟« فقال: شفتاي وأس�ناين. فقال له: »إن اهلل يكره االنبعاق يف 

الكالم، فنضرَّ اهلل وجه رجل أوجز يف كالمه واقترص عىل حاجته«���.

وهذه كانت سجية يف النبي � بل ويف األنبياء صلوات اهلل عليهم مجيعًا، كام 

ورد يف قوله: »نحن معارش األنبياء فينا َبكٌء«، أي قلة يف الكالم، من بكأت الناقة 

والشاة إذا قل لبنها��3.

��� أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند رقم ��7096 و��93�8.
��� هكذا يورده أهل األدب. انظر: العمدة البن رشيق ص78، وأصل احلديث رواه ابن أيب 

الدنيا يف كتاب الصمت.
��3 انظر: لسان العرب، مادة �بكأ� وأساس البالغة للزخمرشي، مادة �بكت�.
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فائ�دة )295(: م�ن أمثل�ة اإلجياز يف حديثه قول�ه �: »ال يدخل اجلنة من ال 

يأم�ن ج�اره بوائقه«���، فيها م�ن اإلجياز والفصاحة الكثري. م�ن ذلك أنه مل يكتف 

� هن�ا بالنه�ي عن إيذاء اجلار بل تعداه إىل النهي عن جمرد ش�عور اجلار باخلوف 

من جاره، وجعل ذلك س�ببًا يف حرمانه من دخول اجلنة.

فائدة )296(: قوله تعاىل: ﴿ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ﴾ 

]األع�راف:�99[، فهذه اآلية جامعة ملك�ارم األخالق ألن يف أخذ العفو التس�اهل 

والتس�امح يف احلق�وق، واللني والرف�ق يف الدعاء إىل الدي�ن، ويف األمر باملعروف 

ك�ف األذى وغ�ض البرص وما ش��اكلهام م�ن املحرمات، ويف اإلع�راض الصرب 

واحللم والتؤدة.

فائ�دة )297(: قوله تعاىل:﴿ ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ﴾ ]الذاريات:��[، اآلية 

يف أمر عباده أن يعتربوا، وقرب ذلك عليهم، ففي كل يشء من خلق اهلل عز وجل 

لإلنسان عربة إال أن أقرهبا وأقرصها أمر نفسه.

فائ�دة )298(: قوله تعاىل: ﴿ ۉ  ې  ې      ې   ې  ى﴾ ]فاطر:43[، 

أي من يض�مر لغريه ش�رًا يع�ود عليه. ويتناس�ب هذا مع قوهلم: من ح�فر ح�فرة 

ألخ�يه وقع فيها.

فائ�دة )299(: قول�ه تع�اىل: ﴿ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ﴾ ]البق�رة:��8[، وهذا 

كالم يش�مل مجي�ع م�ا جيب للنس�اء ع�ىل الرجال من حس�ن املع�ارشة وصيانتهن 

��� أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه، كتاب األدب، باب إثم م�ن ال يأمن جاره بوائقه، حديث 
رقم ��5557، وأخرجه مس�لم يف الصحيح، كتاب اإليامن، باب بيان حتريم إيذاء اجلار، 

حديث رقم ��66.
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وإزاح�ة علله�ن وكل ما ي�ؤدي إىل مصاحلهن، كام يش��مل ما جي�ب للرجال عىل 
النس�اء م�ن طاعة األزواج، وحس�ن املش��اركة يف الرساء والرضاء، والس�عي إىل 

مرضاهتم، وحفظ غيبتهم وصيانتهم عن خيانتهم.

فائ�دة )300(: يقول أب�و هالل العس��كري يف املس��اواة: »أن تكون املعاين 
بق�در األلفاظ، واأللفاظ بق�در املع�اين، ال يزيد بعضها عىل بعض، وه�و املذهب 

املتوس�ط بني اإلجياز واإلطناب«.

ومثال املس�اواة قوله تعاىل: ﴿ ۉ  ې  ې      ې   ې  ى﴾ ]فاطر:43[، 
واملعن�ى: ال حييق املك�ر الس�يئ بأحد إال بأهله. وقول الرس�ول �: »احلالل بن 

واحلرام بن، وبن ذلك مش�تبهات«.

فائ�دة )301(: اإلطن�اب يف اللغة مأخوذ من: أطنب يف ال�يء إذا بالغ فيه. 
ويف االص�ط�الح: »ه�و زي�ادة اللف�ظ عىل املعنى لفائ�دة«. وهو الذي يمي�زه عن 

التطويل إذ إن التطويل: »هو زيادة اللف�ظ عن املعنى لغري فائ�دة«.

فائ�دة )302(: للتفرق�ة ب�ني اإلطناب وب�ني التطويل واحلش�و: أن التطويل 
تك�ون الزيادة فيها لغري فائدة وغري متعينة، أما احلش�و: فه�و أن تكون الزيادة فيها 
لغري فائدة ومتعينة، وهو نوعان: حشو مفسد للمعنى وحشو غري مفسد للمعنى.

 ق�ال الرم�اين���: »واإلجي�از بالغ�ة والتقص�ري عي، ك�ام أن اإلطن�اب بالغة 
والتطوي�ل عي.واإلجي�از ال إخ�الل في�ه باملعن�ى املدل�ول علي�ه، ولي�س كذل�ك 
التقص�ري، ألنه البد فيه م�ن اإلخالل.فأما اإلطناب فإنام يمك�ن يف تفصيل املعنى 
وم�ا يتعل�ق به يف املواضع التي حيس�ن فيها ذك�ر التفصيل... فأم�ا التطويل فعيب 
وعي، ألنه تكلف الكثري فيام يكفى فيه القليل، فكان كالسالك طريقا بعيدا جهال 

��� يف رسالته النكت يف إعجاز القرآن ص 3. 
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من�ه بالطري�ق القريب. وأما اإلطناب فليس كذلك، ألنه كمن س�لك طريقا بعيدا 
مل�ا فيه من النزهة الكثرية والفوائد العظيم�ة، فيحصل له يف الطريق إىل غرضه من 

الفائدة نحو ما حيصل له بالغرض املطلوب«.

فائدة )303(: ولإلطناب أنواع، منها:

اإليض�اح بعد اإلهبام: وهو أن يذكر املعنى جمماًل مبهاًم، ثم يعاد ذكره مفصاًل 
موضح�ًا، كقوله تع�اىل: ﴿ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ﴾ ]طه:��0[، فالوسوسة مبهمة جمملة، فصلت باجلملة 

بعدها: ﴿ ڱ  ڱ...﴾ توضيحا وبيانا.

   - ذك�ر اخل�اص بع�د الع�ام: وهو للتنبيه ع�ىل فضل اخل�اص، كقوله تعاىل: 
﴿ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ﴾ ]الق�در:4[، فلف�ظ املالئكة ع�ام، والروح خاص، 
فالروح جربيل عليه الس�الم، وقد خص بالذكر بعد أن ذك�ر يف مجلة املالئكة ألنه 

واحد منهم، لش�رفه وعلو منزلته.

- ذكر العام بعد اخلاص: وهو إلفادة العم�وم مع االهتامم بشأن اخلاص كقوله 
تع�اىل: ﴿حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  ﴾ 

]نوح:�8[.

- التكري�ر: وه�و يأيت ألغراض بالغية كثرية، منها: تأكي�د املعنى وتقريره يف 
نفس الس�امع، كقوله تع�اىل: ﴿گ    گ     گ  *   ڳ     ڳ       ڳ     ڳ  ﴾ 
]التكاثر:3-4[. والتكرير يف مقام التهويل نحو: ﴿ ې  ې   ى   ﴾ يف س�ورة 

املرس�الت ونحو: �قربا مربط النعامة مني� يف قصيدة احلارث بن عباد من أبطال 
حرب البسوس فقد تكررت هذه اجلملة يف كل بيت���.

��� والقصيدة مطلعها:          ُكلُّ يشٍء مصريه للزوال       غري ريب وصالَح األعامل
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- زي�ادة الرتغي�ب يف يشء: كالعف�و يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ڑ  ڑ  ک  
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گگ   ک   ک     ک  

ڱ  ڱ  ﴾ ]التغابن:�4[.
- الس�تاملة املخاط�ب يف قبول العظة: كقوله تع�اىل: ﴿ۓ  ۓ       ڭ  
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ        * ۇ    ۇ   ڭ   ڭ     ڭ      

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ﴾ ]غافر:�8-�9[ بتكرير �يا قوم�.

فائ�دة )304(: يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴾ 
]يون�س:�6[، قد أدرج فيه ذك�ر كل حمبوب عليهم، وزوال كل مك�روه عنهم، فال 

يشء أرّض باإلنس��ان من احلزن واخل�وف، ألن احل�زن يتولد من مكروه ماٍض أو 
حارض، واخلوف يتولد من مكروه مستقبل، فإذا اجتمعا عىل امرٍئ مل ينتفع بعيش�ه، 
بل يتضجر ويس�أم بحياته، واحلزن واخلوف أقوى أس�باب مرض النفس، كام أن 
الس��رور واألمن أقوى أس��باب صحتها، فاحلزن واخلوف موضوعان مقابل كل 

حمنة وبلية، والرسور واألمن مقابل كل صحة ونعمة هنية.

ال�َق�ْص��ُر:

ُ يف اللغ�ة معن�اه احلبس. قال تع�اىل:﴿ٿ   ٿ   فائ�دة )305(: الَق�رصرْ
ٹ  ٹ  ﴾ ]الرحمن:�7[ أي حمبوس�ات، وق�ال تعاىل: ﴿ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ﴾ ]ص:�5[ أي حيبسن أنظارهن عىل أزواجهن. 
والقرص يف االصطالح: ختصيص يشء بيء بطريق خمصوص. 

ختصي�ص يشء بيء: معن�اه أن ختتص صفة بموص�وف أو موصوف بصفة 
فعن�د قولن�ا »ما زي�د إال كاتب« قرصنا موصوف�ًا عىل صفة، وقولن�ا »ما كاتب إال 
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زي�د«  قرصن�ا صفة ع�ىل موصوف فكأننا أثبتنا ل�ه الكتابة، ونفين�ا عنه غريها مثل 

كونه شاعرًا، فهي يف قوة مجلتني. 

بطري�ق خمصوص: يدل عىل أن القرص البد أن يك�ون بأدوات وطرائق معينة 

وما عدا ذلك ال يس�مى قرصًا اصطالحيًا، فمثل قولنا: اختص حممد بالكرم فهذا 

ال يسمى قرصًا اصطالحيًا ألنه مل يأت بطريقة من طرائق القرص. 

فائدة )306(: املخصوص بيء يسمى مقصورا، واملخصوص به يشء يسمى 

مقصورا عليه، واملقصور هو الذي ال يتجاوز املقصور عليه لغريه، واملقصور عليه 

هو الذي ال يشاركه غريه يف اليء املقصور. فاالختصاص واحلرص مرتادفان. 

ُ موص�وف عىل صفة بمعنى أن ال يتج�اوز املوصوف تلك  ُ إما َقرصرْ والَق�رصرْ

ُ صفة عىل موصوف. واملراد بالصفة واملوصوف  الصفة إىل صفة أخرى، وإما َقرصرْ

هنا احلكم واملحكوم عليه، ال الصفة املعروفة يف النحو.

فائ�دة )307(: مي�زة أس�لوب القرص: فيه ق�وة اإلثب�ات والتأكي�د والتقرير 

واملبالغة، كام أن فيه إجيازًا، ألنه ينوب عن مجلتني فالقرص يدل عىل النفي واإلثبات 

يف آن واحد. 

فائدة )308(: أقسام القرص: ينقسم القرص إىل قسمني:

�- حقيقي وينقسم إىل حتقيقي وادعائي.

�- إضايف »غري حقيقي« وينقسم إىل إفراد وقلب وتعيني.

 فاحلقيق�ي مجلة القرص فيها إثبات ونف�ي. مثل: �إنام حممد طيب� فالنفي عام 

فهو حقيقي وذلك باعتبار عموم النفي وخصوصه يعني أنك إذا كنت تثبت صفة 
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لواح�د وتنفيها ع�ن كل من عداه كان الق�رص حقيقيًا. واحلقيقي قس�امن: حتقيقي 

وادعائ�ي: وذل�ك باعتب�ار املطابق�ة للواقع وعدمها فال�ذي تنفي�ه أو تثبته إن كان 

مطابق�ًا للواقع عىل احلقيقة كان حتقيقيًا، وإن كان مدعى من املتكلم وليس مطابقًا 

للواق�ع كان ادعائيًا أو جمازيًا أو مبني�ًا عىل املبالغة���. بمعنى أن املتكلم ال يعتد فيه 

بغري املذكور.  

 فائدة )309(: وينقسم باعتبار صيغة املقصور واملقصور عليه إىل قرص صفة 

عىل موصوف أو موصوف عىل صفة.

قال الس�يوطي���: »مثال قرص املوصوف ع�ىل الصفة حقيقيًا نحو: ما زيد إال 

كات�ب: أي ال صفة له غريه�ا، وهو عزيز ال يكاد يوجد لتع�ذر اإلحاطة بصفات 

ال�يء حتى يمكن إثب�ات يشء منها ونفي ما عداها بالكلي�ة، وعىل عدم تعذرها 

يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس هلا غريها، ولذا مل يقع يف التنزيل.

ومثال�ه جمازي�ًا وما حممد إال رس�ول أي أن�ه مقصور عىل الرس�الة ال يتعداها 

إىل التربي من املوت الذي هو من ش�أن اإلل�ه. ومثال قرص الصفة عىل املوصوف 

حقيقيًا: �ال إله إال اهلل�«.

��� لقصد املبالغة نحو قوله تعاىل: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ﴾ ]النساء:��7[ مع أهنم دعوا 
هبل ويغوث ويعوق لكنهم ملا أكثروا دعوة الالت والعزى ومناة ُجعلوا كالذي ال يدعو إال 
إناثا. وقوله يف حق املنافقني: ﴿ ۆئ  ۆئ         ۈئ  ﴾ ]المنافقون:4[ مع أن املتظاهرين بالرشك 
والكفر أعداء لكن ملا كانت مرضة عداوة املنافقني أشد جعلت عداوة غريهم كال عداوة. 
 وكقوهلم:  »أنت زهري إذا رغب، والنابغة إذا رهب، واألعشى إذا طرب، وامرئ القيس 

إذا ركب«.
��� يف اإلتقان �/�84.
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فائ�دة )310(: ق�ال الس�يوطي���: »أه�ل البي�ان يطبق�ون ع�ىل أن تقدي�م 
املعم�ول يفي�د احل�رص س�واء كان مفع�والً أو ظرف�ًا أو جم�رورًا، وهل�ذا قي�ل يف 
بالعب�ادة  نح�رصك  معن�اه:  ]الفاتح�ة:5[  ٿ﴾  ٿ   ٿ   ﴿ ٿ  
ال  إلي�ه  معن�اه:  عم�ران:�58[  ]آل   ﴾ پ  پ   ٻ    ﴿ ويف  واالس�تعانة، 
ڄڄ﴾  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ     ويف  غ�ريه،  إىل 
ألن  الثاني�ة،  يف  وقدم�ت  األوىل  الش�هادة  يف  الصل�ة  أخ�رت  ]البق�رة:�43[ 

بش�هادة  اختصاصه�م  إثب�ات  الث�اين  ويف  ش�هادهتم  إثب�ات  األول  يف   الغ�رض 
النبي �«.

ال�ح���ذف:

فائ�دة )311(: اإلجياز يكون إجياز حذف وإجياز اختصار أو ِقرَص ���، فإجياز 
احلذف كحذف املسند إليه واملسند واملفعول والتحذير واإلغراء، وحذف املفعول 
أكث�ر أن�واع احلذف يف اإلجي�از نحو قد كان من�ك ما يس�وء أي كّل أحد، وحذف 

املضاف نحو ﴿ڱ  ڱ  ﴾ ]يوسف:�8[ وحذف الصفة نحو ﴿گ   گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ﴾ 
]الكه�ف:79[ أي صاحل�ة، وحذف اجلملة أو اجلمل التي يدل عليها الس�ياق نحو 

﴿ ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ﴾ ]الشعراء:63[ أي فرضب فانفلق، وكثري من 
أمثال العرب يشتمل عىل إجياز احلذف.

��� يف اإلتقان �/�88.
��� انظر يف ذلك كتاب الطراز املتضمن ألرسار البالغة لإلمام حييى بن محزة، ص �3�-88. 

ورشح الكافية لصفي الدين احليل ص �76.
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فائدة )312(: ومن اإلجياز إجياز االختصار وهو أداء املعاين بألفاظ أقل منها 

ع�ددًا دون حذف ب�ل بتوخي ما يفيد من األلفاظ عدة مع�ان، نحو قوهلم يف املثل 

�القت�ل أنفى للقتل�، وقول�ه تع�اىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ﴾ ]البقرة:�79[ 

وقول�ه يف احلدي�ث النبوي: »ارف�ع إزارك، فإنه أنق�ى وأبقى«��� وكث�ري من أمثال 

العرب يشتمل عىل إجياز االختصار، وكذلك حكم احلكامء.

فائ�دة )313(: وم�ن اإلجياز ترك املقدم�ات يف اخلطب لضي�ق املقام ونحوه 

كقول أيب العايص الثقفي لثقيف حني مهوا باالرتداد عام الردة: »كنتم آخر العرب 

إس�المًا ف�ال تكونوا أوهلم ارت�دادًا«، وكذلك يكون اإلجي�از يف الغرض لقصد أن 

يع�نّي الس�امع ال�كالم، كام كتب البدي�ع البن أخت�ه: »أنت ابني ما دم�ت والعلم 

ش�انك، واملدرس�ة مكانك، واملحربة حليف�ك، والدفرت أليف�ك، فإن قرصت وال 

إخالك، فغريي خالك«.

ُف  فائدة )314(: احلذف يف اللغة: القطع واإلسقاط؛ جاء يف الصحاح: »َحذرْ

ري ومن َذَن�ِب الداَب�ة، أي أخذت...  ال�يِء: إس�قاُطه. يق�ال: َحَذفرْ�ُت من َش�عرْ

وَحَذفرُْت رأَسه بالسيف، إذا رضبته فقطعَت منه قطعة«���.

فإجي�از احلذف، هو بأن حيذف يشء من ال�كالم، ال خيل بالفهم، مدلول عليه 

بقرينة لفظية أو معنوية.

��� احلديث أصله يف صحيح البخاري، حديث رقم ��34�4 وهذه الرواية أخرجها أمحد يف 
املسند، حديث رقم ����007.

��� الصحاح يف اللغة � / ��0، لسان العرب 9 / 40.
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ق�ال عبد القاهر اجلرجاين���: »هو باب دقيق املس�لك لطيف املأخذ، عجيب 

األمر، ش�بيه بالس�حر؛  فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن 

 اإلف�ادة أزيد لإلف�ادة، وجتدك أنطق ما تك�ون إذا مل تنطق، وأتم ما تك�ون بيانا إذا 

مل تبن«���.

   واملحذوف قد يكون:

- ج�زء مجلة، ك�ام يف قوله تع�اىل: ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ﴾ 

]الكهف:79[، أي: كل س�فينة س�ليمة، بدلي�ل: ﴿ڱ  ڱ  ڱ     ﴾ ]الكهف:79[، 

حيث دل أن امللك كان ال يأخذ املعيبة.

- مجلة، كام يف قوله تعاىل: ﴿ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]البقرة:54[، أي: فامتثلتم فتاب عليكم.

- أكثر من مجلة، كام يف قوله تعاىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  *  ٹ﴾ 

]يوس�ف:45-46[  أي:  فأرس�لوين إىل يوس�ف، ألس�تعربه الرؤيا، فأرسلوه إليه، 

فأتاه وقال له: »يا يوسف«.

فائ�دة )315(: احلذف ع�ىل أنواع، أحدها: ما يس�مى باالقتطاع وهو حذف 

بع�ض ح�روف الكلم�ة، وأنكر ابن األث�ري ورود هذا الن�وع يف الق�رآن، ورد بأن 

��� دالئل اإلعجاز �/���.
��� ومبن�ى كالم الع�رب عىل اإلجياز ما وجدوا إليه س�بياًل ألن األمة العربي�ة أمة ذكية فابتنى 
كالمه�ا عىل مراعاة س�بق إفهامها فقول املربد يف كامله: »م�ن كالم العرب اإلجياز املفهم 
واإلطن�اب املفخ�م« تنوي�ع للكالم ال قصد للتس�اوي بينه�ام، وكلها جتري عىل حس�ب 

مقتىض احلال.
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بعضهم جعل منه فواتح الس�ور عىل القول بأن كل حرف منها من اسم من أسامئه 

ك�ام تقدم، وادعى بعضهم أن الباء يف »وامس�حوا برؤوس�كم« من كلمة »بعض« 

ث�م ُحِذَف الباق�ي، ومنه قراءة بعضه�م »ونادوا يا مال«��� بالرتخيم، وملا س�معها 

بعض الس�لف قال: ما أغنى أهل النار عن الرتخيم. وأجاب بعضهم بأهنم لش�دة 

م�ا ه�م فيه عجزوا عن إمتام الكلمة، ويدخل يف هذا النوع حذف مهزة أنا يف قوله: 

﴿چ  چ   ڇ  ڇ  ﴾ ]الكه�ف:38[ إذ األص�ل لكن أنا، حذف�ت مهزة أنا ختفيفًا 

وأدغمت النون يف النون.

النوع الثاين: ما يسمى باالتفاق، وهو أن يقتيض املقام ذكر شيئني بينهام تالزم 

وارتباط فيكتفي بأحدمها عن اآلخر لنكتة، وخيتص غالبًا باالرتباط العطفي كقوله 

تعاىل: ﴿ ڃ  چ   چ   ﴾ ]النحل:�8[ أي والربد، وخص احلر بالذكر 

ألن اخلطاب للعرب وبالدهم حارة والوقاية عندهم من احلر أهم ألنه أشد عندهم 

م�ن الربد. وقيل ألن الربد تقدم ذكر االمتنان بوقايته رصحيًا يف قوله تعاىل: ﴿ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ﴾ ]النح�ل:80[ ويف قوله تعاىل:﴿ ڄ  ڄ   
ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]النحل:�8[ ويف قوله تعاىل: ﴿ۆ   ۆۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ﴾ ]النحل:5[.

ومن أمثلته هذا النوع قوله تعاىل:﴿ ڱ     ڱ﴾ ]آل عمران:�6[ أي والرش، 

وإن�ام خ�ص اخلري بالذكر ألنه مطل�وب العباد ومرغوهبم، أو ألن�ه أكثر وجودًا يف 

��� يف قوله تعاىل: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ ﴾ ]الزخرف:77[.
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العامل، أو ألن إضافة الرش إىل اهلل تعاىل ليس من باب اآلداب كام قال �: »والرش 

ليس إليك« ومنها ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]األنعام:�3[ أي وله ما حترك، 

وخص السكون بالذكر ألنه أغلب احلالني عىل املخلوق من احليوان واجلامد، وألن 

كل متحرك يصري إىل السكون. ومنها قوله تعاىل: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ﴾ ]البقرة:3[ 

أي والشهادة، ألن اإليامن بكل منهام واجب، وآثر الغيب ألنه أمدح وألنه يستلزم 

اإليامن بالشهادة من غري عكس. ومنها قوله تعاىل: ﴿ ٿ   ٿ  ﴾ ]الصافات:5[ 

أي واملغارب. ومنها قوله تعاىل: ﴿ ڀ   ڀ  ﴾ ]البقرة:�[ أي وللكافرين، قاله 

اب�ن األنب�اري، ويؤيده يف قول�ه: ﴿ ں  ں   ﴾ ومنها قوله تعاىل: ﴿ پ  

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ﴾ ]النس�اء:�76[ أي وال والد، بدليل أنه أوجب لألخت 
النصف، وإنام يكون ذلك مع فقد األب ألنه يسقطها.

فائ�دة )316(: وم�ن بدي�ع اإلجياز قول اهلل تعاىل يف وص�ف مخر اجلنة: ﴿ ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ ]الواقع�ة:�9[. فقد مجع عيوب مخر الدنيا من الصداع، 

وعدم العقل، وذهاب املال، ونفاد الرشاب، ثم نفى ذلك كله ب� � ال �.

فائدة )317(: وقد حرصوا احلذف يف اثني عرش شيئًا:

�- احلرف، قال تعاىل: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ﴾ ]مريم:�0[ أي: ومل أكن.

�- االسم املضاف، قال تعاىل: ﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾ ]الحج:78[ 

أي: يف سبيل اهلل.
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3- االس�م املض�اف إليه، قال تع�اىل: ﴿ ڱ  ڱ ﴾ ]األعراف:��4[ 

أي: بعرش ليال.

4- االسم املوصوف، قال تعاىل: ﴿ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ﴾ ]الفرقان:�7[ 

أي: عماًل صاحلًا.

5- االس�م الصفة، ق�ال تع�اىل: ﴿ چ  چ   ڇ  ڇ  ﴾ ]التوبة: 

��5[ أي: مضافًا إىل رجسهم.

6- ال�رشط، ق�ال تع�اىل: ﴿ ڄ  ڄ   ڄ  ﴾ ]آل عم�ران:�3[ أي: ف�إن 

اتَّبعتموين حيببكم.

7- ج�واب الرشط، قال تع�اىل: ﴿ يث  حج  مج     جح  مح  جخ     ﴾ ]األنعام:�7[ 

أي: لرأيت أمرًا عظياًم.

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   تع�اىل: ﴿  ق�ال  املس�ند،   -8

ۈ  ۈ﴾ ]لقمان:�5[ أي: خلقهّن اهلل.
9- املسند إليه، كقوله تعاىل: ﴿ ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی    ﴾ ]غافر:�6[.

�0- املتعّلق، قال تعاىل: ﴿وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴾ ]األنبياء:�3[ 

أي: عاّم يفعلون.

 ﴾ ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ﴿ تع�اىل:  ق�ال  اجلمل�ة،   -��

]البقرة:��3[ أي: فاختلفوا.
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��- اجلم�ل، ق�ال تع�اىل: ﴿ ٿ   *  ٹ  ٹ  ٹ   ﴾ ]يوس�ف:45-

46[ أي فأرس�لوين إىل يوس�ف ألقّص عليه الرؤيا وأس�تعربه عنه�ا، فأتاه، وقال: 

�يوسف...�.

فائدة )318(: أغراض احلذف هي: 

- التخفيف: كثري من األس�باب الظاهرة للح�ذف غرُضها التخفيف، فكثرة 

االس�تعامل تس�تلزم احلذف؛ رغبًة يف التخفيف؛ كالتقاء الساكنني، لصعوبة النطق 

هبام، وأيًضا نجد التخفيف يف نزع اخلافض، وحذف اهلمزة، وتوايل األمثال���.

-  اإلجي�از واختص�ار الكالم: كث�ري من أنواع احلذف ناجتة ع�ن رغبة املتكلم 

يف االختص�ار واإلجي�از؛ فعن�د بن�اء الفع�ل للمجه�ول حُي�ذف الفاع�ل، ويذك�ر 

البالغي�ون أغراًضا متع�ددة لذلك، منها االختصار واإلجي�از، ومن أمثلة ذلك ما 

يقع يف القصص القرآين من حذف ما تدل عليه القرائن ويدل الس�ياق عليه، ومن 

ذل�ك قوله تعاىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ       ٿ *   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ..﴾ 

]يوسف: 45، 46[. فالتقدير:  فأرسلوه فذهب إليه وقال له.

- االتساع: وهو نوع من احلذف لإلجياز واالختصار، لكنه ينتج عنه نوع من 

املجاز بس�بب نق�ل الكلمة من حكم كان هل�ا إىل حكم ليس بحقيق�ة فيها، ومثال 

ذل�ك حذف املض�اف وإقامة املضاف إليه مقامه ك�ام يف قوله تعاىل: ﴿ ۅ  ۅ     

ۉ  ۉ   ﴾ ]البقرة:�89[ أي: بر من اتقى.ويسميه البعض التوسع، ويرى سيبويه 
أن احلذف للتوسع يف اللغة أكثر من أن حيىص���.

��� انظر الكتاب لسيبويه �/346.
��� انظر الكتاب �/ �59.
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- التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام: مثل قوله تعاىل: ﴿ ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ﴾ ]الزمر: 73[، اجلواب ُحِذف؛ ألن وصف ما جيدونه ال َيَتنَاهى؛ 
فُحِذف تفخياًم وإعظاًما له؛ حيث إن الكالم يضيق عن وصفه.

- صيانة املحذوف عن الذكر يف مقام معني ترشيفا له: ومن ذلك قول الرسول 

�: »َمْن ُاْبُتِلَ ِمْن هذه اْلَقاُذوَرات بيء، َفْلَيْس�َتِ�ْ بَِس�ْ� اهلل«، فالفعل ابتيل أس�ند 

إىل نائ�ب الفاع�ل وحذف فاعل�ه، وهو لفظ اجلالل�ة صيانًة له ع�ن ذكره يف ذلك 

املقام، الذي سمى فيه الذنوب باسم �القاذورات�.

د احلذف حتى  - قصد اإلهبام: ال يتعلق مراد املتكلم بتعيني املحذوف؛ فَيَتَعمَّ
ال ين�رصف ذه�ن املس�تمع له، ألن ذك�ره ال يؤثر يف الكالم أو احلك�م، ومن ذلك 
قول�ه تع�اىل: ﴿ ۇ  ۇ   ﴾، فاملهم حدث اإلحصار نفس�ه وال هيم ذكر فاعله، 
بل إن ذكره قد يش�غل املس�تمع عن احلدث وهو األساس هنا، وربام يظن املستمع 
أن احلك�م خاص ب�ه بالفاعل إذا ذكر، وقول�ه: ﴿ی  جئ  ﴾ ]البقرة:�96[، فال 
هي�م فاعل التحي�ة، املهم حدث التحية نفس�ه، وقول�ه: ﴿ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ﴾ 
]المجادل�ة:��[، ال هي�م م�ن القائل، وذكره يش�غل الق�ارئ وربام يظ�ن أن احلكم 

خاص به.

- العل�م الواض�ح باملح�ذوف: مث�ل قوله تع�اىل ﴿ پ  پ   پ  
 ﴾       ٹ  ٹ      ٹ  و﴿  عم�ران:�33[  ]آل  ڀ﴾  ڀ   ڀ  

� و�ُكتِ�َب� للمجهول للعلم بالفاعل وهو اهلل  ترْ ]البق�رة:�83[؛ ُبني الفعالن�ُأِعدَّ

عز وجل، ﴿ ىئ  ىئ  ﴾ ]التغابن:�8[ املبتدأ حمذوف للعلم به، والتقدير: اهلل 
عامل الغيب.
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- رعاي�ة الفاصلة واملحافظة عىل الس�جع: وهو غ�رض لفظي؛ حيث حيذف 

ح�رف أو أكث�ر ملراع�اة الفاصل�ة؛ مث�ل قول�ه تع�اىل: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ    چ   ﴾ 

]الضح�ى:3[، فمفع�ول الفع�ل ق�ىل وه�و ضمري املخاط�ب �، حم�ذوف لرعاية 

الفاصلة والتوافق الصويت مع أواخر اآليات قبلها وبعدها ���.  

فائ�دة )319(: وم�ن أبل�غ أمثل�ة اإلجي�از قوله تع�اىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ﴾ ]البقرة:�79[ إذ معناه كثري، ولفظه يس�ري، ألن معناه: أن اإلنس�ان إذا علم 
أن�ه مت�ى َقَتَل ُقتَِل، كان ذلك داعيا إىل أن ال يقدم ع�ىل القتل، فارتفع بالقتل الذي 

هو القصاص، كثري من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان ارتفاع القتل حياة هلم���. 

وقد فّضلت هذه اجلملة عىل أوجز ما كان عند العرب يف هذا املعنى، وهو قوهلم: 

� القتل أنفى للقتل � بوجوه أمهها:

�- اّط�راد اآلية، وعدم اّط�راد مقولتهم، إذ القصاص مطلقا س�بب للحياة، 

بخالف القتل، فإنه قد يكون أنفى للقتل، كالذي عىل وجه القصاص، وقد يكون 

أدعى له، كالذي عىل وجه الظلم.

��� وهن�اك ملح�ظ آخر لطي�ف يف هذه اآلية وهو الف�رق الداليل بني اهلج�ر، والبغض الذي 
حتمل�ه لفظ�ة �قىل�، إذ اهلج�ر ال يكون إال للحبيب أما البغض فه�و للخصوم واألعداء، 
فج�اءت اآلي�ة الكريمة مراعية ذل�ك حيث ذكرت ضمريه � يف جان�ب نفي اهلجر �ما 
ودع�ك� ومل تذك�ره يف جانب نفي البغض �وما قىل� إعالًء لش�أنه عليه الس�الم أن يذكر 

ضمريه يف جانب املقت والكره حتى لو كان هذا اجلانب منفيًّا.
��� انظر رشوح التلخيص للتفتازاين �83،�84/3.
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�- الطباع أميل إىل لفظ القصاص، من لفظ القتل، إلش�عار األول باملس�اواة 

والعدالة، دون الثاين.

3- م�ا يفي�ده تنكري كلمة احلي�اة من التعظيم، فيكون املعن�ى: أن لكم يف هذا 

احلك�م، الذي ه�و القصاص، حياة عظيم�ة، وذلك أهنم � قب�ل ترشيع القصاص 

بال�رشوط والقيود املذك�ورة يف حملها - كانوا يقتلون بالواح�د اجلامعة، وباملقتول 

غري قاتله، فتقع فتنة عظيمة، فكان يف القصاص حياة أيُّ حياة.

 الوصل والفصل:

فائ�دة )320(: يعت�رب بحث الفصل والوصل من املباح�ث اهلامة، وقد احتل 

منزل�ة كبرية يف تقدي�ر علامء البالغة إىل درجة أن بعضهم ح�د البالغة بأهنا معرفة 

الفصل والوصل، وما ذلك إال ملا يتميز به من دقة يف املأخذ وصعوبة يف املسلك��� 

بحيث »ال حييط علاًم بكنهه إال من أويت يف فهم كالم العرب طبعًا سلياًم ورزق من 

إدراك أرساره ذوقًا سلياًم«. 

ويعترب اجلرجاين معرفة الفصل والوصل سبياًل إىل معرفة سائر معاين البالغة 

يق�ول: »وإنه ال يكمل إلح�راز الفضيلة فيه أحد إال كمل لس�ائر معاين البالغة«. 

��� مس�ائل الفص�ل والوصل الغرض منها معرفة أس�اليب العرب يف رب�ط مجل الكالم حتى 
جييء املتكلم بكالم ال يوقع فهم الس�امع يف لبس. ولذلك من حق مس�ائل هذا الباب أن 
تكون أعلق بعلم النحو إذ ليس فيها ما يفيد خصوصيات بالغية غري أن الذي دعا علامء 
البالغة إىل ذكرها يف هذا الفن أمور ثالثة: أحدها: أن النحاة تكلموا عىل أحكام العطف 
ومل يتكلم�وا ع�ىل أحكام ترك العط�ف. ثانيها: أهنم تركوا كثريا من مس�ائل املناس�بات. 
ثالثها: أنه ملا كان العطف وتركه قد يالحظ فيهام أمور ادعائية يف الش�عر واخلطابة ناس�ب 

أن يذكر مع خصوصيات علم املعاين.
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وفصح�اء الع�رب وبلغاؤه�م كانوا حريص�ني كل احل�رص عىل مراع�اة مواطن 

الفصل والوصل يف كالمهم وخطبهم���.

فائ�دة )321(: الوص�ل: ه�و عط�ف مجل�ة عىل أخ�رى وكذل�ك املفردات، 

والفصل هو ترك عطف مجلة عىل مجلة، ال ترك العطف مطلقًا.

 والعط�ف س�واء كان بالواو أو بغريها، وس�واء كان بني مجلت�ني أو مفردين، 

لك�ن املصطلح عليه اختص�اص الوصل والفص�ل باجلمل، ويك�ون الوصل بني 

متناسبني ال متحدين وال متباينني. 

فائدة )322(: مثال الوصل يف املفردات قوله تعاىل:﴿ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ﴾ ]احلديد:3[ وذلك لرفع توهم عدم اجتامعهام. 

ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   ﴿ھ   تع�اىل:  قول�ه  نح�و  الفص�ل  ومث�ال 

ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

ۅ﴾ ]احلرش:�3[ وذلك لعدم اجلامع بينها.

��� وح�ق اجلم�ل إذا ذكر بعضها بعد بعض أن تذكر بدون عطف ألن كل مجلة كالم مس�تقل 
بالفائدة إال أن أس�لوب الكالم العريب غلب فيه أن يكون متصال بعضه ببعض بمعمولية 
العوام�ل واألدوات أو باإلتب�اع أو بالعط�ف، ف�ال تذكر مج�ل الكالم وال كلامت�ه تعدادا 
إال يف املواط�ن الت�ي يقصد فيها التع�داد نحو قول�ه: ﴿ڳ  ڳ     ڳ       *    ڱ  ڱ    ڱ     ﴾ 
]الغاش�ية:��-�3[ أو يف حكاية املحاورات نحو ﴿ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ﴾ ]هود:69[ أو 

قصد إظهار انفصال اجلمل واستقالهلا كقوله تعاىل: ﴿ۇ  ۆ          ۆ  ۈۈ   ٴۇ    ۋ   
*   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ﴾ ]الدخان:�6-�5[.
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فائدة )323(: ويقع الوصل يف ثالثة مواضع:

�- إذا احّت�دت اجلملت�ان يف اخلربي�ة واإلنش�ائية، لفظ�ًا ومعن�ًى، أو معن�ى 

قول�ه  نح�و  فاخلربيت�ان  الفص�ل.  مقت�ىض  وع�دم  بينه�ام،  املناس�بة  م�ع  فق�ط، 

]االنفط�ار:�4-�3[.   ﴾ گ   ک    ک         ک       * ڑ     ڑ   ژ      ژ    ﴿ تع�اىل: 

ڱ﴾  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ   س�بحانه:  قول�ه  نح�و  واإلنش�ائيتان 

]النس�اء:36[. واملختلفت�ان نح�و قول�ه تع�اىل: ﴿ ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

لكنه�ا  لفظ�ًا،  إنش�ائية  كان�ت  الثاني�ة وإن  فاجلمل�ة  ]ه�ود:54[.   ٺ   ٺ﴾ 
خربية معنى.

�- دفع توّهم غري املراد فإنه إذا اختلفت اجلملتان خربًا وإنش�اًء، ولكن كان 

الفص�ل مومهًا خالف املراد وجب الوصل، كقول�ك يف جواب من قال �هل جاء 

زيد�: �ال، وأصلحك اهلل�. فإنك لو قلت: �ال أصلحك اهلل� توّهم الدعاء عليه، 

واحلال أنك تريد الدعاء له.

3- إذا كان للجمل�ة األوىل حم�ل م�ن اإلع�راب، وقصد مش�اركة الثانية هلا، 

ق�ال تعاىل: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ﴾ ]الحج:�5[ حيث ُقصد 

اشرتاك �يصّدون� ل� �كفروا� يف جعله صلة.

فائ�دة )324(: عل�ة الفصل: هو أن اجلملة األوىل هل�ا حكم مل يقصد إعطاؤه 

للثاني�ة ملانع هو اختالف القائل فيهام كقوله تعاىل:﴿ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        

ې  ى   ى  ائ  *  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ﴾ ]البقرة: �5-
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�4[ ففص�ل برتك العطف يف قوله تعاىل: ﴿ەئ  ەئ  وئ﴾ عام قبله، ملا بينهام من 

كامل االنقطاع، ألن قوله: � إنام...إىل آخر اآلية � من مقول املنافقني، وقوله:﴿ەئ  

ەئ  وئ﴾ م�ن مقول اهلل ردًا عليهم، فلو عطف ووصل، لتوهم أنه من مقوهلم 

أيضًا. وكذا قوهلم - مات فالن رمحه اهلل - فلو عطف - رمحه اهلل- لظن أن اجلملة 

الدعائية إخبار عن فعل اهلل معه.

فوائد منثورة من علم البديع:

فائ�دة )325(: البدي�ع يف اللغ�ة: ع�ىل وزن فعيل، تأيت بمعنى اس�م الفاعل، 

عًا إذا أنش�أه عىل غري مثال  وبمعنى اس�م املفعول. يقال: بدع فالن اليء يبرَْدُعُه َبدرْ

سبق، فالفاعل لليء بديع، واليء املفعول بديع أيضًا���.

وعلم البديع اصطالحا: هو العلم الذي ُتعَرف به املحس�نات اجلاملية املعنوية 

واللفظية املنثورة، التي مل ُتلَحق بعلم املعاين، وال علم البيان.

ن يف هذا الفن هو عبداهلل بن املعتز العبايس  فائدة )326(: قيل إن أول من دوَّ

�ت�74ه��� يف كت�اب س�امه �البديع�، ثم جاء م�ن بعده من كتب فيه متوس�عًا، 

منهم: قدامة بن جعفر البغدادي �ت3�9ه�� أّلف كتابا سامه �نقد الشعر�، ثم أبو 

هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري �ت395ه��، ثم ابن رشيق القريواين األزدي 

�ت 456ه�� يف كتابه �العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده�،ثم ابن أيب اإلصبع 

الع�دواين املرصي �ت654ه��� يف كتابه �بديع القرآن� ثم صفي الدين احليل عبد 

��� انظر القاموس للفريوزآبادي مادة � بدع �.
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العزيز بن رسايا بن أيب القاس�م الس�نبي الطائي �ت 750ه�� يف رشحه للكافية 

البديعية يف علوم البالغة وحماسن البديع���. 

فائدة )327(: براعة االستهالل: الرباعة لغة: كامل الفضل. واالستهالل لغة: 

االبتداء���. وهو يف األصل أول ظهور اهلالل، ثم استعمل يف مطلق افتتاح اليء. 

واصطالح�ًا: ه�ي أن يذكر املتكلم يف فاحتة كالمه ما ي�دل عىل مقصوده، وتقابلها 

�براع�ة املقطع� وهي ما تؤذن باخلتام��3. وس�موا حس�ن االنتقال م�ن املقدمة إىل 

املوضوع الرئيي يف الكالم �حسن التخّلص�.

ويع�د رضب�ًا م�ن رضوب الصنعة الت�ي يقدمها أم�راء البيان، ونقاد الش�عر، 

 وجهاب�ذة األلف�اظ، ب�أن يب�دأ املتكل�م بمعن�ى م�ا يري�د تكميل�ه، وإن وق�ع يف 

أثناء الكالم.

وتعد �براعة االستهالل� فرعا فرعه املتأخرون مما يسمى �حسن االبتداءات� 

فريى الس�يوطي أن براعة االس�تهالل أخص من حسن االبتداء، ألن الرباعة البد 

��� الكافية البديعية يف مدح خري الربية، هي قصيدة للحيل  يمدح هبا النبي األعظم � معارضًا 
هبا قصيدة الربدة للبوصريي، ضمنها إضافة إىل املدح »علم البديع«، بدايًة بحسن املطلع، 
وانتهاًء برباعة اخلتام، مش�تملة بذلك عىل واحد ومخس�ني ومائة نوٍع بديعي يف �45 بيتا 

من بحر �البسيط�، ومستهلها:
   إن جئت سلعا فسل عن جرية العلم        واق�ر الس�الم عىل ع�رب بذي سلم

��� لسان العرب البن منظور مادة � برع � ومادة � هلل �.
��3 انظ�ر العم�دة البن رش�يق �/4�5، وحترير التحبري البن أيب اإلصب�ع 6�6/4 والطراز 

�83/3، ورشح الكافية ص 333.
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 فيها من اإلش�ارة إىل ما س�يق الكالم ألجله، بخالف حس�ن االبتداء فال يش�رتط 

فيه ذلك���.

و ينبغي للخطيب إذا ارجتل خطبة، والبليغ إذا افتتح رس�الة، أن يكون ابتداء 

كالم�ه دااّلً ع�ىل انتهائ�ه، فاالبت�داء أول م�ا يقرع الس�مع، فإن كان عذبا، حس�ن 

الرتكيب،صحيح املعنى، أقبل الس�امع عىل الكالم فوعاه، وإال أعرض عنه، وإن 

كان الباقي يف غاية احلسن���.

فائدة )328(: االقتباس ويس�مى التضمني��3: هو أن يضمن الكالم قرآنا أو 

حديثا ال عىل أنه منه بل من غري ترصيح بذلك. والفرق بني االقتباس والتضمني، 

أن االقتب�اس هو اس�تعامل كالم الغري ال ع�ىل أنه منه، والتضمني: اس�تعامل كالم 

الغري مع التنبيه عىل أنه منه��4. 

��� معرتك األقران للسيوطي � /75، واإلتقان 3�8/3.
��� ومن أمثلة حسن البدايات قول امرىء القيس يف أول معلقته:

خول فحوَمل        قفا نبك من ذكرى حبيب ومن�زل        بسقط اللوى بني الدَّ
قالوا: إنه يف هذه البداية البارعة وقف واس�توقف، وبكى واس�تبكى، وذكر احلبيب ومنزله يف 

ِمرصاع واحد.
��3 بحثه يف: العمدة البن رش�يق �/84، واملثل الس�ائر البن األثري �00/3، وهناية األرب 
للنوي�ري �8�/7، والتلخي�ص يف عل�وم البالغ�ة للقزوين�ي ص ��4، ورشح الكافية 

للحيل ص 3�6.
��4 وقي�ل االقتباس هو ما كان مأخوذا من  اآلي�ات القرآنية واألحاديث النبوية الرشيفة.بينام 
التضمني ما كان مأخوذا من األبيات الشعرية واحلكم واألمثال العربية.فيقال هذا شاعر 
اقتبس من كتاب اهلل تعاىل أو من حديث املصطفى �، ويقال هذا شاعر ضّمن أبياته بيتًا 

لفالن أو حكمة عن فالن.
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ومن التضمني قول الشاعر:

إن كنِت أزمعِت عىل هجرنا        من غري ما ُج�رٍم فصرٌب مجيلرْ    

�ِت ب�ن�ا غ��رين�ا        فح�سبنا اهلل ونعم الوكي�ل���  وإن ت�ب�دلرْ  

وقول اآلخر:

    فح�ق أله�ل العلم أن يتمثل�وا       ببيت ق�ديم ش�اع يف كل جملس

     لقد هزلت حتى بدا من هزاهلا        كالها وحتى سامها كل مفلس

 فائ�دة )329(: وحك�م االقتب�اس من القرآن املن�ع عند اإلمام مالك، س�دًا 

للذريعة، قال يف عقود اجلامن���:

   قلت وأما حكُم�ُه يف الرشع        فم�الك مش�دد يف ال�م�ن�ع

وأما عند اجلمهور فحكمه اجلواز برشط عدم التغيري الكثري، وبرشط استعامله 

فيام يليق من املعاين، وجيوز إن مل يكن فيه تغيري واغتفر اليسري، كقوله��3: 

     قد كان ما خفت أن يكونا        إن��ا إىل اهلل راج�ع��ون�ا��4

��� البيتان أليب القاسم بن حسن الكاتبي، وقد تم االقتباس يف البيت األول من سورة يوسف 
اآلية �7 أو 83 منها أيضا، ويف الثاين من سورة آل عمران اآلية �73.

��� برشح السيوطي �/�84.
��3 البيت أليب متام قاله عند موت ابنه، أورده حممد بن عيل اجلرجاين يف اإلشارات ص3�6، 

واإليضاح للقزويني ص 353.
��4 زاد األل�ف يف راجع�ون عىل جهة اإلش�باع وأتى بالظاهر م�كان املضمر يف قوله إنا إىل اهلل 
ومراده آية التعزية يف املصيبة وهي قوله تعاىل: ﴿ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ﴾ ]البقرة:�56[.
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وكقول ابن الرومي يذم بخيال مدحه فلم يعطه شيئا:

          لئن أخطأت يف مدح�ك        م�ا أخ�ط��أت يف منعي

           فقد أن�زلت ح�اج��ايت        ب��واد غ���ري ذي زرع���

وحج�ة من قال بجوازه حديث: »اهلل أكرب، خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بس�احة 

قوم فساء صباح املنذرين«. 

وقد رخص بعض أهل العلم يف تضمني بعض آيات القرآن الكريم يف خطبهم 

ومواعظهم���، وأكثر ما اس�تعمل ذلك الش�يخ ابن نُبات�ة��3 وابن اجلوزي��4، وقد 

استعمله كثري من الناس. 

��� فإن الشاعر كنى به عن الرجل الذي ال يرجى نفعه، واملراد به يف اآلية الكريمة أرض مكة 
رشفها اهلل وعظمها.انظر كتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين �03/�3. 

��� فمن ذلك قول احلريري يف مقاماته: »فطوبى ملن سمع ووعى، وحقق ما ادعى، ﴿ وئ  
ۇئ    ۇئ  ۆئ   ﴾ ]النازع�ات:40[، وعل�م أن الفائز من ارعوى، ﴿مئ  ىئ  يئ  جب   

حب  خب   *    ىب  يب  جت   حت  ﴾« ]النجم:40-39[.
��3 ه�و اب�ن نباتة اخلطيب عب�د الرحيم بن حممد بن ُنباتة الفارقي أب�و حييى، صاحب اخلطب 
املنربي�ة الش�هرية الت�ي قيل إنه مل يعم�ل مثلها، ول�د يف ميافارقني بديار بكر ونس�بته إليها 
وس�كن حلب فكان خطيبها، واجتمع باملتنبي يف خدمة س�يف الدول�ة احلمداين، وتويف 

سنة �374ه��.
��4 هو اإلمام عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي القريش البكري أبو الفرج، عاّلمة زمانه، 
صاح�ب املصنفات الكثرية واملفيدة، له نحو من ثالثامئ�ة كتاب يف خمتلف نواحي العلم، 
مول�ده ووفاته ببغداد، وقد عرف بابن اجلوزي لش�جرة جوز كانت يف داره بواس�ط، ومل 
تكن بالبلدة ش�جرة جوز س�واها، وقيل نس�بة إىل »فرضة اجلوز« وهي مرفأ هنر البرصة. 

تويف سنة �597ه��.
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ق�ال الس�يوطي���: »وهذا كل�ه إنام يدل عىل ج�وازه يف مقام املواع�ظ والثناء 
والدعاء، ويف النثر، وال داللة فيه عىل جوازه يف الش�عر وبينهام فرق. فإن القايض 
أبا بكر من املالكية رصح بأن تضمينه يف الشعر مكروه، ويف النثر جائز. واستعمله 

أيضًا يف النثر القايض عياض يف مواضع من خطبة الشفاء«.

فائ�دة )330(: ق�ال ال�رشف إس�امعيل ب�ن املق�ري اليمن�ي صاحب خمترص 
الروض�ة يف رشح بديعّيت�ه: االقتب�اس ثالثة أقس�ام: مقبول، ومب�اح، ومردود���: 
فاألول: ما كان يف اخلطب واملواعظ والعهود. والثاين: ما كان يف الغزل والرسائل 
والقصص. والثالث: عىل رضبني أحدمها، ما نس�به اهلل إىل نفس�ه، ونعوذ باهلل ممن 
ينقله إىل نفس�ه كام قيل عن أحد بني مروان أنه وقع عىل مطالعة فيها ش�كاية عامله 
فكت�ب إليه�م:  ﴿ ۆئ  ۆئ  ۈئ  *     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ﴾ ]الغاش�ية �5 � �6 [. 
واآلخر: تضمني آية يف معنى اهلزل ونعوذ باهلل من ذلك... قال السيوطي: »وهذا 

التقسيم حسن جدًا، وبه أقول«��3.

*  * *

��� اإلتقان �/3�4.
��� ويف املثل الس�ائر �/455: ومن االقتباس�ات التي هي غري مقبولة قول ابن النبيه املرصي 

�ت6�9ه�� يف مدح الفاضل:
قمت لي�ل الص�دود إال قليال        ثم رت�ل�ت ذك�ركم ترتي�ال
ووصلت السهاد أقبح وصل        وهجرت الرقاد هجرا مجيال
مسمعي كل عن سامع عذول        ح�ني ألقى عليه ق�وال ثقيال
وفؤادي قد كان بني ضلوعي        أخذته األحباب أخذا وبيال

��3 اإلتقان �/3�5.



 

الفصل السادس

الفوائد املتعلقة بعلم التفسري
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الفصل السادس 

الفوائد املتعلقة بعلم التفسري

   فائدة )331(: التفسري لغة: اإليضاح والتبيني من الفرس وهو اإلبانة وكشف 

املغطى���.

وقيل: هو مقلوب السفر��� يقال: أسفر الصبح إذا أضاء إضاءة ال شبهة فيه، 

وس�فرت املرأة عن وجهها إذا كش�فت نقاهبا وهلذا س�مي: السفر سفرا ألنه يسفر 

عن أخالق الرجال.

وقي�ل: مأخوذ من التفرسة وهو اس�م ملا يعرف ب�ه الطبيب املرض، وبني عىل 

التفعيل للمبالغة، ذكرمها الكافيجي��3.

والتفس�ري اصطالح�ًا: علم يفهم به كتاب اهلل املن�زل عىل نبيه حممد � وبيان 

معانيه واستخراج أحكامه وحكمه��4. 

   وقي�ل بأن�ه: »علم يبح�ث فيه عن فهم القرآن الكريم م�ن حيث داللته عىل 

مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة البرشية«��5.

��� انظر املفردات للراغب ص380 مادة فرس، والقاموس املحيط �/��0.
��� انظر اإلتقان �67/4.

��3 انظر كتاب العني للخليل بن أمحد 7/ �47.
��4 انظر الربهان للزركي �/�47.

��5 انظر مناهل العرفان للزرقاين  7/�
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أما تعريف علم التفسري الذي بمعنى التبيني والتوضيح أللفاظ القرآن فإنه كام 

يف الصاوي: »علم بأصول يعرف هبا معاين كالم اهلل عىل حس�ب الطاقة البرشية«. 

وهذا القيد لبيان أنه ال يقدح بالعلم بالتفسري وعدم العلم بمراد اهلل يف نفس األمر 

وال عدم العلم بمعاين املتشاهبات.

فائدة )332(: أمهية علم التفس�ري: إن علم التفس�ري من األمهية بمكان، ولذا 

ق�ال إياس ب�ن معاوية: مثل م�ن يقرأ القرآن وم�ن يعلم تفس�ريه أو ال يعلم؛ مثل 

ق�وم جاءهم كتاب من صاحب هلم ليال ولي�س عندهم مصباح فتداخلهم ملجيء 

الكتاب روعة ال يدرون ما فيه، فإذا جاءهم املصباح عرفوا مافيه.

وق�ال الس�يوطي���: وأما رشفه فال خيفى ق�ال تعاىل: ﴿ ې  ې  ې  

ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ﴾ ]البق�رة: �69[ وأخ�رج 

اب�ن أيب حات�م وغ�ريه م�ن طريق اب�ن أيب طلحة ع�ن ابن عب�اس يف قول�ه تعاىل: 

﴿ ې  ې  ې  ې﴾ قال: املعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه، وحمكمه 

ومتش�اهبه، ومقدمه ومؤخره، وحالل�ه وحرامه، وأمثال�ه���. وأخرج ابن مردويه 

م�ن طري�ق جوي�رب، عن الضحاك، ع�ن ابن عب�اس مرفوعا: ي�ؤت احلكمة  قال: 

الق�رآن. قال ابن عباس: »يعني تفس�ريه فإن�ه قد قرأه الرب والفاج�ر« ��3.  وأخرج 

اب�ن أيب حاتم ع�ن أيب الدرداء: يؤت احلكمة ق�ال: قراءة الق�رآن والفكرة فيه��4،  

��� اإلتقان �/��3.
��� تفسري ابن كثري �/�57.
��3 تفسري ابن كثري �/�57.

��4 الدر املنثور �/348.
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وأخرج ابن جرير مثله���، عن جماهد، وأيب العالية، وقتادة، وقال تعاىل: ﴿ڻ   

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ﴾ ]العنكبوت: 43[ وأخرجه 
اب�ن أيب حاتم، ع�ن عمرو بن مرة، قال: ما مررت بآي�ة يف كتاب اهلل ال أعرفها إال 

أحزنتني ألين سمعت اهلل يقول: ﴿ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  

ھ  ھ   ﴾ ]العنكبوت:43[���.

فائ�دة )333(: اعل�م أن الق�راءات مرج�ع مه�م م�ن مراجع تفس�ري القرآن 

بالق�رآن، فق�د روي عن جماهد أنه قال: »لو كنُت قرأُت قراءة ابن مس�عود قبل أن 

أسأل ابن عباس ما احتجُت أن أسأله عن كثري مما سألته عنه«.

فائدة )334(: من الرشوط التي جيب عىل املفرس أن يراعيها يف تفسريه أن يكون 

عاملًا بقواعد الرتجيح بني املعاين التي يدل عليها اللفظ، ومن تلك القواعد: 

- تقديم املعنى احلقيقي عىل املجازي بحيث ال يصار إىل املجاز إال إذا تعذرت 

احلقيق�ة. قال اب�ن جزي��3: »احلقيقة أوىل أن حيمل عليه�ا اللفظ عند األصوليني، 

وق�د يرتج�ح املج�از إذا كثر اس�تعامله حت�ى يكون أغلب اس�تعامالً م�ن احلقيقة، 

ويسمى جمازًا راجحًا واحلقيقة مرجوحة«.

- رعاية قانون الرتجيح عند االحتامل، وهو ما بينه الس�يوطي بقوله ��4: »كل 

لف�ظ احتمل معني�ني فصاعدًا فهو الذي ال جيوز لغري العلامء االجتهاد فيه وعليهم 

��� يف تفسريه 60/3.
��� الدر املنثور للسيوطي 445/5.

��3 انظر تفسريه: التسهيل لعلوم التنزيل �/9.
��4 انظر اإلتقان �/�33.
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اعت�امد الش�واهد والدالئ�ل دون جم�رد الرأي ف�إن كان أحد املعني�ني أظهر وجب 

احلم�ل علي�ه إال أن يق�وم دليل عىل أن املراد هو اخلفي، وإن اس�تويا واالس�تعامل 

فيهام حقيقة، لكن يف أحدمها حقيقة لغوية أو عرفية ويف اآلخر رشعية فاحلمل عىل 

الرشعية أوىل إىل أن يدل دليل عىل إرادته اللغوية كام يف قوله تعاىل: ﴿ ڻ  ڻڻ   

ۀ      ۀ  ہ  ہ﴾ ]التوب�ة:�03[ ول�و كان يف أحدمه�ا عرفية واآلخر لغوية 
فاحلم�ل عىل العرفية أوىل، وإن اتفقا يف ذل�ك أيضا،ً فإن تناىف اجتامعهام ومل يمكن 

إرادهت�ام باللف�ظ الواحد كالقرء للحيض والطهر اجته�د يف املراد منهام باألمارات 

الدالة عليه«.

فائ�دة )335(: ويف التفريق بني التفس�ري والتأويل يق�ول الراغب األصفهاين 

�ت�50ه��: »والتفس�ري أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسري يف األلفاظ، 

والتأوي�ل يف املع�اين، كتأويل الرؤيا، والتأويل يس�تعمل أكث�ره يف الكتب اإلهلية، 

والتفس�ري يستعمل فيها ويف غريها، والتفسري أكثره يستعمل يف مفردات األلفاظ، 

والتأويل أكثره يستعمل يف اجلمل«���.  

فائ�دة )336(: ق�ال اإلم�ام الش�افعي رمح�ه اهلل تع�اىل���: »كل م�ا حك�م به 

رس�ول اهلل � فه�و مما فهمه م�ن القرآن قال تع�اىل: »﴿ې  ې  ى     ى  

ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئ﴾ ]النس�اء: �05[ يف آيات أخرى. وقال 
�: »أال إين أوتيت القرآن ومثله معه«��3 يعني السنة.

��� الربهان للزركي �/�53، واإلتقان �67/4.
��� نقله السيوطي يف معرتك األقران �/�5.

��3 أبو داود يف السنن �0/5.
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فائ�دة )337(: اختل�ف العل�امء يف املق�دار ال�ذي بيَّن�ه النبي � م�ن القرآن 
ألصحابه: فمنهم َمن ذهب إىل القول بأن رس�ول اهلل � بنيَّ ألصحابه كل معاين 

الق�رآن كام بنيَّ هل�م ألفاظه. لقوله تع�اىل: ﴿ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ﴾ ]النح�ل:44[.. والبيان يف اآلية يتناول بيان معاين 
القرآن، كام يتناول بيان ألفاظه، وقد بنيَّ الرسول � ألفاظه كلها، فال بد أن يكون 

ًا يف البيان الذي ُكلَِّف به من اهلل. قد بنيَّ كل معانيه أيضًا، وإال كان مقرصِّ

ثن�ا الذين كان�وا ُيقرئوننا  روي ع�ن أب�ى عبد الرمحن الس�لمي أن�ه قال: »حدَّ
القرآن، كعثامن بن عفان، وعبد اهلل بن مسعود، وغريمها: أهنم كانوا إذا تعلَّموا من 
النبي � عرش آيات مل يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: 
فتعلَّمن�ا الق�رآن والعل�م والعمل مجيعًا«، وهل�ذا كانوا يبقون م�دة طويلة يف حفظ 
الس�ورة، وق�د ذكر اإلمام مال�ك يف املوطأ: أن اب�ن عمر أقام عىل حف�ظ »البقرة« 

ثامين سنوات. 

وم�ا أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال: »من آخر 
ه�ا«، يدل بالفحوى عىل  م�ا نزل آية الربا، وإن رس�ول اهلل � ُقبض قبل أن ُيفرسِّ
أنه كان ُيفرسِّ هلم كل ما نزل، وأنه إنام مل ُيفرسِّ هذه اآلية، لرسعة وفاته بعد نزوهلا، 

وإال مل يكن للتخصيص هبا وجه.

ومنه�م َم�ن ذهب إىل الق�ول بأن رس�ول اهلل � مل ُيبنيِّ ألصحاب�ه من معاين 
ار عن عائشة قالت:  القرآن إال القليل.اس�تدل أصحاب هذا الرأي بام أخرجه البزَّ

»ما كان رسول اهلل � ُيفرسِّ شيئًا من القرآن إال آيًا بعدد، علَّمه إياهنَّ جربيل«.

ال�رأي الثال�ث: إن الرس�ول � ب�نيَّ الكث�ري م�ن مع�اين الق�رآن ألصحابه، 
كام تش�هد بذل�ك كتب الصح�اح، ومل ُيبنيِّ كل مع�اين القرآن، ألن م�ن القرآن ما 
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اس�تأثر اهلل تعاىل بعلم�ه، ومنه ما يعلمه العلامء، ومنه م�ا تعلمه العرب من لغاهتا، 

ومنه ما ال يُعذر أحد يف جهالته كام رّصح بذلك ابن عباس فيام رواه عنه ابن جرير، 

قال: »التفس�ري عىل أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كالمها، وتفس�ري ال ُيعذر 

أحد بجهالته، وتفس�ري تعرفه العلامء، وتفس�ري ال يعلم�ه إال اهلل«. ومل يفرسِّ هلم ما 

استأثر اهلل بعلمه كقيام الساعة، وحقيقة الروح، وغري ذلك من كل ما جيرى جمرى 

الغي�وب الت�ي مل ُيطلع اهلل عليها نبيه، وإنام فرسَّ هلم رس�ول اهلل � بعض املغيبات 

الت�ي أخفاه�ا اهلل عنهم وأطلعه عليها وأم�ره ببياهنا هلم، وفرسَّ هل�م أيضًا كثريًا مما 

ين�درج حتت القس�م الثالث، وهو م�ا يعلمه العلامء ويرج�ع إىل اجتهادهم، كبيان 

املجمل، وختصيص العام، وتوضيح املش�كل، وما إىل ذلك من كل ما خفي معناه 

والتبس املراد به.

هذا وإنَّ مما يؤيد أن النبي عليه الصالة والسالم مل ُيفرسِّ كل معاين القرآن، أن 

الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني، وقع بينهم االختالف يف تأويل بعض اآليات، 

ول�و كان عنده�م فيه نص عن رس�ول اهلل � ما وقع ه�ذا االختالف، أو الرتفع 

بعد الوقوف عىل النص.

وعن طريق الصحابة ريض اهلل عنهم: انترش التفسري وظهرت مدرسة التفسري 

باملأث�ور متمثل�ة أظهر ما تكون يف حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس���، 

ثم غريه من مفرسي الصحابة، مثل: عبد اهلل بن مسعود، وأيب بن كعب، وعيل بن 

أيب طالب، وبقية اخللفاء األربعة، وعبد اهلل بن الزبري، وغريهم.

��� ق�ال تلمي�ذه ابن جماهد يصفه: »كان إذا فرس آية من القرآن رأيت النور عىل وجهه«.إعالم 
املوقعني البن القيم ص ��.
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فائ�دة )338(: وأم�ا التابعون فأبرز من روى التفس�ري منهم س�عيد بن جبري 

�ت95ه���، وجماهد بن ج�رب �ت �03ه�����، وعكرمة الرببري موىل ابن عباس 

�ت�05ه���، وط�اووس بن كيس�ان الي�امين �ت �06ه��،وعطاء ب�ن أيب رباح 

�ت��4ه��، وهؤالء أكثر ما رووه بمكة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.

 ويف املدين�ة املنورة، روى التفس�ري عن أيب ب�ن كعب األنصاري ريض اهلل عنه 

تالميذه وهم حممد بن كعب القرظي، وس�عيد بن املس�يب، وأب�و العالية رفيع بن 

مهران الرياحي، وزيد بن أسلم العدوي �36ه��. 

ويف الع�راق روى التفس�ري ع�ن عبداهلل بن مس�عود ريض اهلل عن�ه علقمة بن 

قيس النخعي �ت63ه��، واألس�ود بن يزي�د النخعي �ت 75ه��، ومرسوق بن 

األجدع �ت 63ه��، واحلسن البرصي �ت��0ه��، وقتادة بن دعامة السدويس 

���7ه��، وِزّر بن ُحَبيش.

 ث�م ج�اءت الطبقة التالي�ة من صغ�ار التابعني وم�ن تابعي التابع�ني فدونوا 

الرواي�ات وميزوه�ا ع�ن علم احلدي�ث، وظه�رت يف طبقتهم ألول م�رة الكتب 

املتعلق�ة بالتفس�ري. ويق�ال: إن عبد املل�ك بن جريج � ت �49ه�� � أول من مجع 

األخبار املتعلقة بالتفسري يف كتاب مستقل.

فائ�دة )339(: وم�ن هؤالء العلامء الذين قاموا هب�ذا اجلهد العظيم يف اجلمع 

�لمي � ت ��7ه������، وش�عبة ب�ن احلج�اج  والتدوي�ن: يزي�د ب�ن ه�ارون السُّ

��� وقد طبع له تفسري يف جملدين.
��� انظر كشف الظنون �/�46، وتاريخ الرتاث العريب �/�9.
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ب�ن عيين�ة  ب�ن اجل�راح � ت �97ه������، وس�فيان  �ت�60ه������، ووكي�ع 
�ت�98ه����3، وعبد الرزاق بن مهام الصنعاين � ت ���ه����4. 

فائ�دة )340(: ويف الق�رن الثالث اس�تطاع العل�امء أن يفصلوا التفس�ري عن 
احلدي�ث، وبذلك أصبح ه�ذا اللون من العلم، علاًم قائاًم بذات�ه يتناول كل آية من 
القرآن، ومرتًبا كذلك عىل سور املصحف، فمن هؤالء: ابن ماجة �ت �73ه����5، 
وابن جرير الطربي��6 �ت3�0ه��، وأبو بكر بن املنذر النيسابوري �ت 3�8ه��، 
وابن أيب حاتم �ت3�7ه����7، واحلاكم النيسابوري �ت405ه����8 وغريهم من 

العلامء يف هذا الشأن. 

ع�ل�م ال�م�وه�ب��ة:
فائ�دة )341(: وق�د رجح الس�يوطي أن يتمتع املفرس نفس�يًا بعل�م املوهبة، 
وه�و ليس من العلوم املكتس�بة، وال من الفنون التعليمي�ة املحصلة، وإنام املراد به 

��� انظر كشف الظنون �/�45، ومعجم املفرسين �/��7.
��� انظر كشف الظنون �/�46 وتاريخ الرتاث العريب �/�80.

��3 مجع هذا التفسري وطبع ونرشه املكتب اإلسالمي ��403ه�� يف جملد واحد.
��4  طبع تفسري عبدالرزاق يف ثالثة جملدات نرشته مكتبة الرشد ��4�0ه��.ويعد عبدالرزاق 
الصنعاين من أوائل من كتب تفس�رًيا واسًعا يعترب من أوائل التفاسري التي كتبت يف عرص 

التدوين. 
��5 انظر كشف الظنون �/439.

��6 ويع�د اإلمام الطربي رائد املنهج اجلامع يف التفس�ري يف كتابه »جام�ع البيان عن تأويل آي 
القرآن«، حيث فرّس القرآن كله س�ورة سورة وآية آية عىل أسس منهجية موضوعية فكان 
أوالً يفرس القرآن باللغة ويورد الش�واهد الش�عرية واملناقش�ات النحوية ثم يورد األقوال 

املأثورة بأسانيده يف تفسري اآلية ثم يذكر استنباطاته واجتهاداته فيها.
��7 وقد طبع منه أجزاء متفرقة، وهناك بعض األجزاء منه مفقودة.

��8 وهو كتاب التفسري من املستدرك �/54�-�0.
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الفيض الرباين والعلم الديني اس�تنادًا إىل قول�ه تعاىل: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ﴾ 

]الكهف:65[ وإليه اإلشارة بحديث: »من عمل بام علم، ورثه اهللّ علم مامل يعلم«��� 

وهو هبذا علم يورثه اهللّ تعاىل ملن عمل بام علم.

ولع�ل امل�راد بعلم املوهبة: اإلحياءات التي تعرتض خاطر اإلنس�ان وحتتش�د 

يف ذهن�ه، فيصيبه�ا يف تفس�ريه دون تلقيها من أحد، أو اكتس�اهبا من جهة، بل هي 

انق�داح بالفكر، وبداهة من الفطرة تش�ق طريقها إىل النفس استئناس�ا بش�فافيتها 

ونقائه�ا، ويكون مصدر ذل�ك حينئذ هو اهلل تعاىل باملوهبة واإلحياء، ال بالكس�ب 

واملعرف�ة، وال يتأت�ى ذلك لكل فرد، وال يفوز به إال الصفوة املختارة يف كل جيل، 

ومالك ذلك هو الصفاء الروحي والتوجه نحو اهلل.

ولصاحب »كتاب املباين« إشارة لطيفة هلذه النقطة، حيث يقول: »والثالثة أن 

يكون عاملا بأبواب الرس من اإلخالص والتوكل والتفويض واألذكار الباطنة التي 

افرتضها اهلل تعاىل، وباإلهلام والوسوسة وما يصلح األعامل وما يفسدها، وبآفات 

الدنيا ومعايب النفس، وسبل التوقي من فسادمها ليتأتى له تفسري اآليات املنتظمة 

هلذه املعاين«.

��� رواه أب�و نعي�م يف حلي�ة األولياء، وق�د ضعف احلدي�ث، انظر »فتح املغيث« للس�خاوي 
�/�67. ويدل عىل معناه قوله تعاىل:﴿ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ﴾ سورة 
حمم�د اآلي�ة �7.قال الع�ارف باهلل أبو س�ليامن ال�داراين: »إذا عقدت النف�وس عىل ترك 
اآلث�ام، جال�ت يف امللكوت، وعادت إىل ذل�ك العبد بطرائف احلكمة م�ن غري أن يؤدي 

إليها عامل علام«.
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فائ�دة )342(: ق�ال ابن تيمي�ة���: »ال ري�ب أن اهلل يفتح عىل قل�وب أوليائه 
املتقني وعباده الصاحلني - بسبب طهارة قلوهبم مما يكرهه، واّتباعهم ما حيبه - ما 
: إال فهام يؤتيه اهلل عب�دا يف كتابه، وىف  ال يفت�ح به ع�ىل غريهم، وهذا كام قال ع�يلٌّ
األث�ر: م�ن عمل بام عل�م وّرثه اهلل عل�م ما مل يعل�م، وقد دل الق�رآن عىل ذلك يف 

غري موضع«. 

وقال اب�ن القيم���: »واملقصود تفاوت الن�اس يف مراتب الفهم يف النصوص 
وأن منهم من يفهم من اآلية حكام أو حكمني، ومنهم من يفهم منها عرشة أحكام 
أو أكث�ر من ذلك، ومنه�م من يقترص يف الفهم عىل جمرد اللفظ دون س�ياقه ودون 

إيامئه وإشارته وتنبيهه واعتباره«.

فائ�دة )343(: ق�ال احلس�ن: واهلل م�ا أن�زل اهلل آي�ة إال أح�ب أن أعرف فيام 
أنزلت وما يعنى هبا. وقال الش�عبي: رحل مرسوق إىل البرصة يف تفس�ري آية فقيل 
له: إن الذي يفرسها رحل إىل الشام، فتجهز ورحل إىل الشام حتى علم تفسريها. 
وق�ال عكرم�ة يف قوله عز وج�ل: ﴿ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ﴾ 
]النس�اء: �00[  طلبت اس�م هذا الرجل »الذي خرج مهاجرًا إىل اهلل ورسوله أربع 

َع�رشَة س�نة حتى وجدت�ه«، وقال ابن عبد ال�رب: هو ضمرة بن حبي�ب. وقال ابن 
عباس: مكثت س�نتني أريد أن أس�أل عمر بن اخلطاب عن املرأتني اللتني تظاهرتا 

عىل رسول اهلل - � - ما يمنعني إال مهابته فسألته فقال: حفصة وعائشة.

فائ�دة )344(: ق�ال إي�اس ب�ن معاوي�ة: مث�ل الذين يق�رؤون الق�رآن وهم 
ال يعلمون تفسريه، كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم لياًل ليس عندهم مصباح، 

��� يف جمموع الفتاوى �45/�3.
��� يف إعالم املوقعني �/354.
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فتداخلتهم روعة وال يدرون ما يف الكتاب، ومثل الذي يعرف تفسريه كمثل رجل 
جاءهم بمصباح فقرؤوا ما يف الكتاب.

 فائ�دة )345(: ق�ال ج�الل الدي�ن الس�يوطي���: »و لعلك تستش�كل علم 
املوهبة، وتقول: هذا يش ليس يف قدرة اإلنس�ان ول�يس كام ظننت من اإلش�كال، 
والطريق يف حتصيله ارتكاب األس�باب املوجبة له م�ن العمل والزهد. قال اإلمام 
ب�در الدين الزركي: »اعلم أنه ال حيص�ل للناظر فهم معاين الوحي، وال يظهر له 
أرساره، وف�ي قلبه بدعة أو كرب أو هوى أو حب الدنيا، أو هو مرص عىل ذنب، أو 
غ�ري متحق�ق باإليامن، أو ض�عيف التحقيق، أو يعتمد ع�ىل قول مفرس ليس عنده 
علم، أو راجع إىل معقوله، وهذه كلها حجب وم�وانع بعضها آكد من البعض«.

ق�ال الس�يوطي: »ويف ه�ذا املعن�ى قول�ه تع�اىل: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ   چ  چ  چ   ڇ  ﴾ ]األع�راف:�46[ قال س�فيان بن عيينة: يقول 

تع�اىل: أن�زع عنهم فهم القرآن. ق�ل�ت: وهكذا قوله تعاىل:  ﴿ ٱ     ٻ  ٻ   *  
ٻ  پ       پ  *  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ﴾ ]الواقعة:79-77[«. 

أن��واع ال�ت�ف��اس��ري:

فائدة )346(: التفسري عىل نوعني باإلمجال، أحدمها: تفسري جاف ال يتجاوز 
حل األلفاظ وإعراب اجلمل وبيان ما حيتويه نظم القرآن الكريم من نكات بالغية 
وإش�ارات فني�ة، وهذا الن�وع أقرب إىل التطبيق�ات العربية منه إىل التفس�ري وبيان 

مراد اهلل من هداياته. 

��� اإلتقان �/444.
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 الن�وع الثاين تفس�ري جي�اوز هذه احلدود وجيع�ل هدفه األعىل جتلي�ة هدايات 
القرآن وتعاليم القرآن وحكمة اهلل فيام رشع للناس يف هذا القرآن عىل وجه جيتذب 
األرواح ويفت�ح القل�وب ويدفع النفوس إىل االهتداء هب�دي اهلل وهذا هو اخلليق 

باسم التفسري.

فائدة )347(: التفسري باملعقول �الرأي�: هو التفسري العقيل الذي يعتمد فيه 
ع�ىل الفهم العمي�ق، واإلدراك املرّكز ملع�اين األلفاظ القرآنية، بع�د إدراك مدلول 
العب�ارات القرآني�ة الت�ي تنظم يف س�لكها تلك األلف�اظ الكريمة وفه�م دالالهتا 

فهاًم دقيقًا.

وهذا القسم من التفسري يقوم عىل االجتهاد يف فهم النصوص القرآنية وإدراك 
مقاصده�ا ومعرف�ة مدلوهلا، عن طريق معرفة املفرس ل�كالم العرب ومناحيهم يف 
القول وأساليبهم يف التعبري، ومعرفة داللة األلفاظ ووجوهها، وآلة هذا النوع من 

التفسري علوم االستنباط وُأصول الترشيع. 

وهو تفس�ري القرآن باجتهاد املفرس معتمدًا عىل أسباب النزول وداللة كلامت 
اآليات والناسخ واملنسوخ وغري ذلك من أدوات التفسري.

وقد اختلف العلامء حوله منذ القدم بني جميٍز لذلك ومانع له، فالذين أجازوه 
اس�تدلوا بقول�ه تع�اىل: ﴿ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ﴾ ]حممد: 

�4[، وقول�ه تع�اىل: ﴿ گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں﴾ ]النساء: 83[، ففي هاتني اآليتني ما يدل عىل أن معاين القرآن ال 
يصل إليها إال أهُل االستنباط واالجتهاد، بام يملكون من مواهب؛ كام أن يف اآلية 
أمًرا بالتدبر واالجتهاد يف استنباط معانيه، كام كان اختالف الصحابة، رضوان اهلل 
عليهم، يف بعض أقواهلم يف تفسري القرآن، يدل عىل أهنم فرسوه باجتهادهم القائم 
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ع�ىل معرفتهم اخلاص�ة، إذ لوال ذلك التفق�ت أقواهلم. كام كان أيًض�ا دعاء النبي 
�  البن عباس ريض اهلل عنهام: »اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل« عىل جواز 

االجتهاد يف فهم القرآن.

فائ�دة )348(: إن االجته�اد يف التفس�ري لي�س قوالً عىل اهلل بغ�ري علم، وإنام 
استعامل للعقل الذي أنعم اهلل به عىل اإلنسان مع رشوط جيب توافرها فيمن يقوم 
هب�ذا االجته�اد. إن املجته�د مأجور، إن أص�اب فله أجران، وإن أخط�أ فله أجر. 
فاالجته�اد البعيد ع�ن اهلوى والضالل�ة واجلهالة أمٌر غري مذم�وم. وقد ورد عن 
أيب بك�ر ريض اهلل عن�ه حني ُس�ئل عن الكاللة فق�ال: »أقول فيها ب�رأي؛ فإن كان 
صواًب�ا فمن اهلل وإن كان غري ذلك فمنِّي ومن الش�يطان«، ثم فرسَّ معنى الكاللة. 
أما امتناع أيب بكر وغريه من الصحابة والتابعني عن تفس�ري القرآن برأهيم فيحمل 

عىل الورع واالحتياط وخشية الوقوع يف الزلل.

فائدة )349(: ي�تلخص القول يف تفسري حديث: »من فرس القرآن برأيه«: أن 
اليء املذموم أو املمنوع رشعا، الذي استهدفه هذا احلديث أمران:

أحدمه�ا: أن يعم�د قوم إىل آية قرآني�ة، فيحاولوا تطبيقها ع�ىل ما قصدوه من 
رأي أو عقيدة، أو مذهب أو مس�لك، تربيرا ملا اختاروه يف هذا الس�بيل، أو متوهيا 

عىل العامة يف حتميل مذاهبهم أو عقائدهم، تعبريا عىل البسطاء.

و ه��ذا قد جعل القرآن وس�يلة إلنجاح مقصوده بالذات، ومل هيدف تفس�ري 
الق�رآن يف يش وهذا هو الذي عنى بقوله �: »فقد خر بوجهه أبعد من الس�امء«، 

أو »فليتبوأ مقعده من النار«���.

��� »من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار« عن ابن عباس مرفوعا، رواه أبو داود 
يف السنن 3�0/3، والرتمذي �99/5 وقال: حديث حسن صحيح.
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و ثانيه�ام: االس�تبداد بالرأي يف تفس�ري القرآن، حمايدا طريق�ة العقالء يف فهم 

مع�اين الكالم، وال س�يام ك�الم��ه تعاىل فإن للوص�ول إىل مراده تع�اىل من كالمه 

وس�ائل وطرقا، منها: مراجعة كالم الس�لف، وال�وق��وف ع�ل�ى اآلثار ال�واردة 

حول اآليات، ومالحظة أسباب النزول، وغري ذلك من رشائط ي�ج�ب ت�واف�ره�ا 

يف مف�رس القرآن الكريم. فإغفال ذلك كل�ه، واالعتامد عىل الفهم اخلاص، خمالف 

ل�طريقة الس�لف واخللف يف هذا الباب ومن اس�تبد برأيه هلك، ومن قال عىل اهلل 

بغ�ري علم فقد ضل س��واء ال�س�بيل، ومن ث�م فإنه قد أخطأ وإن أص�اب الواقع، 

فرضا أو صدفة، ألنه أخطأ الطريق، وسلك غري مسلكه املستقيم.

فائدة )350(: ومما يدل عىل أن التفس�ري بالرأي ليس مذموما عىل إطالقه هو 

ممارس�ة الصحاب�ة له حتى يف زمن النبي � ويف ذل�ك أمثلة كثرية منها حديث ُأيب 

ب�ن كعب، يوم س�أله �: »أتدري أي آية من كتاب اهلل مع�ك أعظم؟، فقال ُأيّب: 

»اهلل ال إل�ه إال ه�و احلي القيوم«، فق�ال عليه الصالة والس�الم: »ليهنك العلم أبا 

املنذر«، فهذا قول أيب يف أمر من عظيم القرآن »برأيه« بني يدي رسول اهلل �، ومل 

ينه�ه ومل يزج�ره، فهو وإن قال برأيه، فلم يقل هب�واه، ومل خيالف ظاهرًا من القرآن 

وال احلديث وال لسان »الكتاب«، فوافق »برأيه« هدي النبي � فشكر له.

فائ�دة )351(: التفس�ري بال�رأي قد ظهر مبكًرا منذ عه�د التابعني، إن مل يكن 

يف عه�د الصحابة أنفس�هم، وقد تطور تصنيف علم التفس�ري بع�د ذلك فحذفت 

األس�انيد من جهة وضم�ت الروايات املتعددة من جهة أخ�رى بعضها إىل بعض 

وبدأ العلامء املفرسون باختاذ منهج النقد للروايات، والتمييز بينها لقبول الصحيح 
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ورد الضعيف ويعترب تفسري اإلمام حممد بن جرير الطربي � ت 3�0 ه�� واملسمى 
»جامع البيان يف تفسري القرآن« أعظم وأقدم تفسري وصل إلينا كاماًل. 

فائدة )352(: أش�هر كتب التفس�ري بالرأي: »مفاتيح الغيب« للفخر الرازي 
�ت 606ه��، »أنوار التنزيل وأرسار التأويل« للبيضاوي �ت �69ه��، »مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل« للنسفي �ت �70ه��، »لباب التأويل يف معاين التنزيل« 
للخ�ازن �ت �74ه���، »البح�ر املحي�ط« أليب حي�ان األندل�ي �ت 745ه��، 
»الرساج املنري« للخطيب الرشبيني �ت 977ه��، »إرش�اد العقل السليم إىل مزايا 
�عود �ت �98ه���، »تفس�ري اجلاللني«: جل�الل الدين  الق�رآن الكري�م« أليب السُّ

املحيلِّ �ت 864ه��، وجالل الدين السيوطي �ت ��9ه��. 

فائ�دة )353(: يع�د تفس�ري الزخم�رشي من التفس�ري اللغ�وي ويف اصطالح 
املعارصي�ن »التحلي�يل«: ال�ذي يتعلق بعل�وم اللغ�ة العربية يف اإلع�راب والنحو 
والبي�ان. وق�د ابت�دأ كتابت�ه بع�د أن ج�اوز الس�تني، فرغ منه بعد س�نتني وتس�عة 
أش�هر، وع�زا الزخم�رشي ذلك إىل برك�ة جماورته للح�رم، ولقد أل�ف احلافظ ابن 
حجر العس�قالين كتابا يف ختريج أحاديث الكشاف سامه »الكايف الشاف يف ختريج 
أحاديث الكش�اف« وقد جاء عب�داهلل بن عمر البيض�اوي �ت685ه�� واخترص 
كتاب الكش�اف يف تفس�ريه املس�مى »أن�وار التنزي�ل وأرسار التأوي�ل« حماولة منه 

لتنقية الكشاف من اعتزاليات الزخمرشي���.

��� وعىل تفسري البيضاوي هذا حواش كثرية، فقد عد حاجي خليفة يف كشف الظنون �/�88 
أكثر من ���4 حاشية عليه، ومن أراد أن يستفيد مما يف كتايب الكشاف والبيضاوي، فعليه 
بكتاب »إرش�اد العقل الس�ليم إىل مزايا الكتاب الكريم« أليب السعود حممد بن مصطفى 

العامدي الرومي �ت�98ه�� فقد مجع فيه فوائد التفسريين السابقني.
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التفس�ري اإلش�اري:

فائدة )354(: التفس�ري اإلش�اري: »هو إهلام رباين يضيف إىل الباحث معنى 

حت�ت ظل النظم أوس�ع م�ن معناه املتداول لك�ن ال هيتدي إليه إال الراس�خون يف 

العلم«.

ويمّثل له علامء احلنفية يف باب داللة اإلشارة من علم أصول الفقه بمن يبحث 

عن درهم سقط من جيبه فوجد جوهرة قد أضلها من زمن بعيد.

ويبقى ظاهر النظم عىل املعنى املتداول مس�تصحبًا مع هذا املعنى اإلش�اري، 

فيكون رصيدًا علميًا زائدًا، فالقرآن وإن انتهى إنزاله ولكن تنزالته باقية أبدًا، قال 

تع�اىل: ﴿ ٺ  ٺ    ٿ     ٿ     ٿ   ﴾ ]النج�م:4[، وقول�ه تع�اىل:﴿ ڦ     ڦ     ڦ   

ڄ   ﴾ ]ص:88[ فهذا يدل عىل أن زمن املكلف جمىل لزيادة معلوماته القرآنية من 
النظم القرآين، وكلام ارتفع قدر اإلنس�ان عند اهلل تعاىل ارتفع قدر فهمه يف القرآن، 

لكن بقدر العبد ال بقدر القرآن وال بقدر منزل القرآن.

ق�ال ابن القي�م���: »وإذا امتأل القلب ب�يء، وارتفعت املباينة الش�ديدة بني 

الظاه�ر والباط�ن أدت األذن إىل القلب من املس�موع ما يناس�به، وإن مل يدل عليه 

ذلك املسموع وال قصده املتكلم، وال خيتص ذلك بالكالم الدال عىل معنى بل قد 

يقع يف األصوات املجردة«.

فائدة )355(: اإلشاري ال يرتكز عىل مقدمات علمية، بل يرتكز عىل رياضة 

روحية يأخذ هبا اإلنس�ان نفس�ه حتى تنكش�ف له فيها من س�جف العبارات هذه 

��� مدارج السالكني �/406.
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اإلشارات القدسية. كام أن التفسري اإلشاري يرى أن هناك معنى آخر حتتمله اآلية 

ويراد منها أوالً وقبل كل يشء وهو املعنى الظاهر.

فالتفس�ري اإلش�اري ينطلق من حتويل املرئي � الليل، القم�ر، الرياح...الخ � 

واملقروء � كاآليات القرآنية مثال � إىل رموز تشري إىل جتارب روحية، فالرياح مثال 

تش�ري إىل الرجاء الذي يس�بق العطاء اإلهلي كام تسبق الرياح املطر. فهو ينطلق من 

إشارة النص، وهي ما يرادف إحياءاته، بحيث يكون النص بالنسبة للمفرس منطلقا 

إىل آفاق رحبة يومىء إليها. ومن ثم فإنه يظل مرتبطا بالنص وله شاهد فيه.

فائ�دة )356(: أهل اإلش�ارات: من املعل�وم أن من الناس م�ن هم من أهل 

اإلش�ارة، س�واء فيام يقول�ون أو فيام يس�معون أو يق�رؤون أو ي�رون أو حتى فيام 

يفكرون، وقد تقدم معنى قول ابن القيم يف مدارج السالكني.

ق�ال ابن القيم���: »اعلم أن يف لس�ان القوم من االس�تعارات، وإطالق العام 

وإرادة اخلاص، وإطالق اللفظ وإرادة إش�ارته دون حقيقة معناه ما ليس يف لسان 

أح�د م�ن الطوائ�ف غريهم وهل�ذا يقولون: »نح�ن أصحاب إش�ارة ال أصحاب 

عبارة، واإلشارة لنا والعبارة لغرينا«. 

فالتفس�ري اإلش�اري: »ه�و تأوي�ل الق�رآن ع�ىل غ�ري ما يظه�ر من�ه بمقتىض 

 إش�ارات خفي�ة ون�كات لطيف�ة تظه�ر أله�ل الس�لوك واألح�وال وللمتدبري�ن 

لكتاب اهلل تعاىل«.

��� مدارج السالكني 330/3.
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فائدة )357(: قال ابن تيمية���: »فإن إشارات املشايخ الصوفية التي يشريون 
هبا تنقسم إىل: 

- إش�ارة حالي�ة: وهى إش�ارهتم بالقلوب وذلك هو الذي امت�ازوا به وليس 
هذا موضعه.

- وتنقس�م إىل اإلش�ارات املتعلق�ة باألق�وال: مثل م�ا يأخذوهنا م�ن القرآن 
ونح�وه، فتل�ك اإلش�ارات ه�ي م�ن ب�اب االعتب�ار والقي�اس وإحلاق م�ا ليس 
بمنصوص باملنصوص مثل االعتبار والقياس الذي يس�تعمله الفقهاء يف األحكام 
لك�ن ه�ذا يس�تعمل يف الرتغيب والرتهي�ب وفضائل األعامل ودرج�ات الرجال 
ونحو ذلك.فإن كانت اإلش�ارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة 
مقبولة، وإن كانت كالقياس الضعيف كان هلا حكمه، وإن كان حتريفا للكالم عن 
مواضعه وتأويال للكالم عىل غري تأويله كانت من جنس كالم القرامطة والباطنية 

واجلهمية. فتدبر هذا فإين قد أوضحت هذا يف قاعدة اإلشارات«.

وق�ال أيض�ًا���: »ومت�ى كان املعن�ى صحيح�ا والدالل�ة ليس�ت م�رادة فقد 
يس�مى ذلك إشارة وقد أودع الش�يخ أبو عبد الرمحن السلمي حقائق التفسري من 

هذا قطعة«.

فائ�دة )358(: ق�ال اب�ن القي�م��3: »اإلش�ارات: ه�ي املعاين التي تش�ري إىل 
احلقيق�ة من بع�د، ومن وراء حجاب، وهي تارة تكون من مس�موع، وتارة تكون 
من مرئي، وتارة تكون من معقول، وقد تكون من احلواس كلها. فاإلشارات: من 

��� جمموع الفتاوى 376/6.
��� جمموع الفتاوى 560/�0.

��3 يف مدارج السالكني �/406.
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جنس األدلة واألعالم، وسببها: صفاء حيصل باجلمعية فيلطف به احلس والذهن 
فيستيقظ إلدراك أمور لطيفة ال يكشف حس غريه وفهمه عن إدراكها«.

وقال��� أيضًا: »يريد باإلش�ارة: ما يش�ري إليه القوم م�ن األحوال واملنازالت 
واألذواق التي ينكرها األجنبي من الس�لوك ويثبتها أهل البصائر، وكثري من هذه 
األم�ور ترد عىل الس�الك، فإن كان له بصرية ثّبتت بصريت�ه ذلك له وحّققته عنده 
وعّرفته تفاصيله، وإن مل يكن له بصرية بل كان جاهال مل يعرف تفصيل ما يرد عليه 

ومل هيتد لتثبيته«. 

وقال��� أيضًا: »قوله: أو إش�ارة تش�فيه، أي تشفي قلبه من علة عارضة، فإذا 
وردت عليه اإلش�ارة إما من صادق مثله، أو من عامل، أو من ش�يخ مسلِّك، أو من 

آية فهمها أو عربة ظفر هبا، اشتفى هبا قلبه، وهذا معلوم عند من له ذوق«.

فائدة )359(:قال احلافظ ابن حجر��3 يف رشحه حلديث ابن عباس املشهور يف 
تفسري قوله تعاىل: ﴿  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]النصر:�[  وأن فيها إشارة 
ألَج�ل النب�ي �. وقصة ابن عباس مع عمر وأهل الش�ورى، قال احلافظ: »وفيه 
جواز تأويل القرآن بام يفهم من اإلشارات، وإنام يتمكن من ذلك من رسخت قدمه 

يف العلم وهلذا قال عيل ريض اهلل تعاىل عنه: أو فهاًم يؤتيه اهلل رجال يف القرآن«.

فائدة )360(: قال ابن عاشور يف تفسريه��4: »أما ما يتكلم به أهل اإلشارات 
م�ن الصوفي�ة يف بع�ض آيات القرآن من مع�ان ال جتري عىل ألف�اظ القرآن ولكن 

��� يف نفس املرجع السابق �/��9.
��� يف نفس املرجع السابق 63/3.

��3 فتح الباري 736/8.
��4 التحرير والتنوير �/�6.
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بتأوي�ل ونحوه فينبغي أن تعلموا أهنم ما كانوا يدعون أن كالمهم يف ذلك تفس�ري 

للق�رآن بل يعن�ون أن اآلية تصلح للتمثل هبا يف الغرض املتكلم فيه وحس�بكم يف 

ذلك أهنم سموها إشارات ومل يسموها معاين...«. 

وق�ال أيض�ا���: »فنس�بة اإلش�ارة إىل لف�ظ القرآن جمازي�ة ألهنا إنام تش�ري ملن 

اس�تعدت عقوهلم وتدبرهم يف حال من األحوال الثالثة وال ينتفع هبا غري أولئك 

فلام كانت آيات القرآن قد أنارت تدبرهم وأثارت اعتبارهم نس�بوا تلك اإلش�ارة 

لآلية. فليست تلك اإلشارة هي حق الداللة اللفظية واالستعاملية حتى تكون من 

لوازم اللفظ وتوابعه كام قد تبني«.

 فائ�دة )361(: الف�رق بني التفس�ري اإلش�اري والتفس�ري الباطني: مما س�بق 

يتبني لنا الفرق بني التفس�ري اإلش�اري والتفس�ري الباطن�ي وخالصته:أن صاحب 

التفس�ري الباطني يبطل الظاهر أو جيعل الظاهر للعام�ة دون اخلاصة، أما صاحب 

التفس�ري اإلشاري فإنه يقر بالظاهر ويعرتف بأنه هو املراد من اآلية لكنه يقول: إن 

يف اآلية إش�ارة ملعنى آخر خيط�ر بباله عند قراءهتا، وعىل العموم فإن التفس�ري عىل 

ثالثة أنواع: 

النوع األول: التفسري الظاهري وهو األصل، والنوع الثاين: التفسري اإلشاري 

وهو تفس�ري بغري الظاهر مع عدم إبطال الظاهر، والنوع الثالث: التفس�ري الباطني 

وهو التفسري بغري الظاهر مع إبطال الظاهر أو جعله للعامة دون اخلاصة إال املعلم 

وقصدهم بذلك نفي الرشيعة بالكلية.

��� التحرير والتنوير �/�7.
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قال الس�يوطي���: »وأما ما يذهب إليه بعض املحققني من أن النصوص عىل 
ظواهره�ا ومع ذلك فيها إش�ارات خفية إىل دقائق تنكش�ف عىل أرباب الس�لوك 

يمكن التطبيق بينها وبني الظواهر املرادة فهو من كامل اإليامن وحمض العرفان«. 

   وقال الزرقاين���: »ومن هنا يعلم الفرق بني تفسري الصوفية املسمى بالتفسري 
اإلش�اري وبني تفس�ري الباطنية املالح�دة، فالصوفية ال يمنع�ون إرادة الظاهر بل 
حيض�ون علي�ه ويقول�ون ال بد منه أوالً إذ م�ن ادعى فهم أرسار الق�رآن ومل حيكم 
الظاه�ر كمن ادعى بلوغ س�طح البيت قب�ل أن جياوز الباب، وأم�ا الباطنية فإهنم 

يقولون إن الظاهر غري مراد أصال وإنام املراد الباطن وقصدهم نفي الرشيعة«.

فائ�دة )362(: ق�ال الغزايل��3: »ولس�ت أقول املراد بلف�ظ البيت هو القلب 
وبالكل�ب هو الغضب والصفات املذمومة ولكني أق�ول هو تنبيه عليه وفرق بني 
تعبري الظواهر إىل البواطن وبني التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر، 
ففارق الباطنية هبذه الدقيقة فإن هذه طريق االعتبار وهو مس�لك العلامء واألبرار 
إذ معن�ى االعتب�ار أن يعرب ما ذكر إىل غريه فال يقترص عليه، كام يرى العاقل مصيبة 
لغريه فيكون فيها له عربة بأن يعرب منها إىل التنبه لكونه أيضا عرضة للمصائب«.

وقال ابن عجيبة ش�ارح احلكم��4: »كثريا ما يستدل الصوفية هبذه اآلية ﴿ چ  
چ چ   چ  ڇ  ﴾ ]األنعام:�9[ عىل االنقطاع إىل اهلل والغيبة عام س�واه وهو تفس�ري 

إشاري ال تفسري معنى اللفظ ألهنا نزلت يف الرد عىل اليهود«.

��� اإلتقان يف علوم القرآن �/485.
��� مناهل العرفان � /56.

��3 يف إحياء علوم الدين �/49
��4 رشح احلكم ص 366.



234

فائ�دة )363(: مث�ال للتفس�ري اإلش�اري: يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ڻ  ڻ   

ڻ  ۀ  ﴾ ]التوبة:60[ اآلية يف مصارف الزكاة، لكن أرباب الس�لوك 

يرون فيها إش�ارة أيضا إىل أن مواهب اهلل ع�ىل القلوب ال تكون إال بتحقيق الفقر 

واملس�كنة هلل تع�اىل. ق�ال ابن عجيب�ة���: »اقطع عن�ك املادة وافتق�ر إىل اهلل تفيض 

علي�ك املواهب م�ن اهلل ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ﴾ إن أردت بس�ط 

املواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك«.  

فائ�دة )364(: ق�ول النب�ي �: »ال تدخل املالئكة بيتا في�ه كلب أو صورة« 

ه�و يف من�ع الكلب والص�ورة املالئكَة م�ن دخول البي�ت، لكن أرباب الس�لوك 

يرون فيه إشارة أيضًا إىل أن معرفة اهلل ال تدخل قلبا امتأل بكالب الشهوة وانطبع 

بصور األكوان، قال ابن القيم���: »وس�معت شيخ اإلسالم ابن تيمية - قدس اهلل 

روح�ه - يق�ول يف قول النبي �: »ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة« إذا 

كان�ت املالئكة املخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج 

معرف�ة اهلل عز وجل، وحمبته وحالوة ذكره، واألن�س بقربه يف قلب ممتلئ بكالب 

الشهوات وصورها«.

فائدة )365(: قال اب�ن كثري��3: »وقوله تعاىل: ﴿ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ﴾ ]الحديد:�7[ فيه إشارة إىل أن اهلل 

��� يف رشح احلكم العطائية ص 48.
��� يف مدارج السالكني �/406

��3 يف تفسريه 397/4. 
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تعاىل يلني القلوب بعد قسوهتا، وهيدي احليارى بعد ضلتها، ويفرج الكروب بعد 

شدهتا، فكام حييي األرض امليتة املجدبة اهلامدة بالغيث اهلّتان الوابل، كذلك هيدي 

القلوب القاس�ية برباهني القرآن والدالئل، ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة 

ال يصل إليها الواصل«.

فائ�دة )366(: س�ئل بع�ض العارف�ني ع�ن قول�ه تع�اىل: ﴿ى   ائ  

ائ  ەئ  ەئ    وئ  ﴾ ]البق�رة :��5[ ق�ال:  اس�تلفتنا تع�اىل هب�ذه اآلي�ة 

الكريم�ة مل�ا خيّلد ذكرنا يف التاري�خ، فكأّنه يقول إن أردت�م أن تذكروا باحرتام فيام 

سيأيت من األمم واألجيال، فاذكروين، أذكركم عىل ألسنتهم، ومن أجل هذا ترى 

الذاكري�ن ل�ن يزالوا مذكورين عىل ألس�نة العموم واخلص�وص، وذلك هو نفس 

ذكر اهلل هلم، جزاء وفاقا، ألّن اجلزاء من جنس العمل.

فائدة )367(: املنهج اإلش�اري يف التفس�ري خيتلف عن املنهج الرمزي حيث 

يمك�ن يف األول اجلمع ب�ني ظاهر النص وبني الباطن ال�ذي ينضوي عليه، أما يف 

املنهج الثاين فإن املفرس يلغي دالالت النص اللغوية، بحيث يصبح التفسري عبارة 

ع�ن متوجات فوق النص، ومعاين متومه�ة ال يربطها بالنص املفرس أدنى رابط، ال 

رشعي، وال لغوي، وال منطقي. 

فائدة )368(: رشوط قبول التفس�ري اإلش�اري: ذكر العلامء رمحهم اهلل تعاىل 

عدة رشوط لقبول التفسري اإلشاري وهي:
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�- »أن يصح عىل مقتىض الظاهر املقرر يف لسان العرب وجيري عىل املقاصد 

العربي�ة، وه�ذا ظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا؛ فإن�ه لو كان له فهم ال يقتضيه 

كالم العرب مل يوصف بكونه عربيا بإطالق؛ وألنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس يف 

ألفاظه وال يف معانيه ما يدل عليه، وما كان كذلك فال يصح أن ينس�ب إليه أصال 

إذ ليس�ت نس�بته إليه عىل أن مدلوله أوىل من نس�بة ضده إليه وال مرجح يدل عىل 

أحدمه�ا فإثب�ات أحدمها حتكم وتقول ع�ىل القرآن ظاهر وعند ذل�ك يدخل قائله 

حتت إثم من قال يف كتاب اهلل بغري علم«���.  

  �- »أن يك�ون ل�ه ش�اهد نص�ا أو ظاه�را يف حم�ل آخ�ر يش�هد لصحته من 

غ�ري مع�ارض؛ ألن�ه إن مل يك�ن له ش�اهد يف حم�ل آخ�ر أو كان له مع�ارض صار 

م�ن مجل�ة الدع�اوى الت�ي تدعى ع�ىل الق�رآن، والدع�وى املج�ردة غ�ري مقبولة 

باتفاق العلامء«���. 

3- أن ال يك�ون تأوياًل س�خيفًا بعيدًا عن معنى اآلية، كتفس�ري بعضهم قوله 

تع�اىل: ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  ﴾ ] العنكب�وت: 69 [ حي�ث ف�رس � ملع � عىل أهنا 

فعٌل ماٍض بمعنى أضاء، وكلمة � املحسنني � مفعوالً له.

4- أن يكون بينه وبني معنى اآلية ارتباط وتالزم. 

5- أن ال يدعى أنه املراد وحده دون الظاهر؛ لكي يتميز عن التفسري الباطني 

امللحد الذي يمنع إرادة املعنى الظاهر، ويتمسك باملعنى الباطن وحده��3. 

��� املوافقات للشاطبي 3 /394.
��� مناهل العرفان  � / 549.
��3 مناهل العرفان � / 549.
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فائدة )369(: وأهم كتب التفس�ري اإلش�اري: »تفس�ري القرآن العظيم« أليب 

حممد س�هل بن عبد اهلل التس�رتي �ت �73 ه��، وتفس�ري »حقائق التفس�ري« أليب 

عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي �ت��4ه��، و»التفسري الكبري« و»لطائف 

اإلش�ارات« للقش�ريي���، وتفس�ري »عرائس البيان يف حقائق الق�رآن« أليب حممد 

روزهبان بن أيب النرص الش�ريازي �ت 666ه��، وتفس�ري »البحر املديد يف تفس�ري 

القرآن املجيد« ألمحد بن عجيبة التطواين �ت ���4ه� �.

فائدة )370(: قال الش�يخ تاج الدين بن عطاء اهللّ السكندري �ت709ه��: 

»اعلم أن تفس�ري هذه الطائفة لكالم اهلل وكالم رسوله باملعاين العربية، ليس إحالة 

للظاه�ر عن ظاهره، ولك�ن ظاهر اآلية مفهوم منه ما جلب�ت اآلية له ودلت عليه 

يف عرف اللس�ان، وهلم أفهام باطنة تفهم عند اآلية واحلديث ملن فتح اهلل قلبه وقد 

جاء يف احلديث: »لكل آية ظهر وبطن« فال يصدنك عن تلقي هذه املعاين منهم أن 

يق�ول لك ذو ج�دل ومعارضة: هذا إحالة لكالم اهلل وكالم رس�وله، فليس ذلك 

بإحال�ة وإن�ام يك�ون إحالة لو قال�وا: ال معنى لآلية إال هذا، وه�م مل يقولوا ذلك، 

��� ه�و القش�ريي األب: الع�ارف ب�اهلل عب�د الكريم بن هوازن ب�ن عبد املل�ك املعروف بأيب 
القاسم القشريي الشافعي، ونسبة القشريي ترجع يف أرجح األقوال إىل قبيلة يمنية تنتهي 
إىل �قش�ري ب�ن ك�ع�ب�، ل�ه »الرس�ال�ة القش�ريي�ة« والت�ي ترمجت إىل خمتل�ف اللغ�ات 
العاملية، تويف يف نيس�ابور س�نة � 465ه�� من مؤلفاته »لطائف اإلش�ارات« وهو تفس�ري 
إشاري للقرآن الكريم، مطبوع، و»التفسري الكبري« أو »التيسري يف علم التفسري« وهو أول 
ما كتبه القش�ريي يف التفس�ري، ما زال خمطوطًا.انظر ترمجته يف س�ري أعالم النبالء للذهبي 
��7/�8، وطبقات الشافعية الكربى �53/5، وطبقات املفرسين للسيوطي �/65. 
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ب�ل يقرون الظواهر ع�ىل ظواهرها مرادًا هبا موضوعاهت�ا، ويفهمون عن اهللّ تعاىل 

ما أفهمهم«.

فائدة )371(: قال الس�يوطي��� يف بيان معنى ظهر اآلية وبطنها وحد احلرف 

ومطلع احلد���: »فإن قلت فقد قال الفريايب حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن 

احلس�ن قال: قال رس�ول اهلل �: »ل�كل آية ظهر وبطن ول�كل حرف حد ولكل 

ح�د مطل�ع«، قلت أما الظه�ر والبطن ففي معن�اه أوجه، أحدها: أن�ك إذا بحثت 

ع�ن باطنها وقس�ته عىل ظاهرها وقفت عىل معناها. الث�اين: أنه ما من آية إال عمل 

هب�ا قوم وهلا قوم س�يعملون هب�ا كام قال ابن مس�عود. الثال�ث: أن ظاهرها لفظها 

وباطنها تأويلها.الرابع: قال أبو عبيدة وهو أشبهها بالصواب: »إن القصص التي 

قصه�ا اهلل تع�اىل عن األمم املاضية وما عاقبهم ب�ه ظاهرها اإلخبار هبالك األولني 

وحدي�ث حدث به عن قوم وباطنها وعظ اآلخرين وحتذيرهم أن يفعلوا كفعلهم 

فيحل هبم مثل ما حل هبم«. وحكى ابن النقيب قوال خامسًا: »أن ظهرها ما ظهر 

م�ن معانيه�ا ألهل العل�م بالظاهر وبطنها م�ا تضمنته م�ن األرسار التي أطلع اهلل 

عليها أرباب احلقائق«.

��� اإلتقان �95/4.
��� إشارة إىل حديث ابن مسعود عن النبي �:  »إن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف، لكل 
آي�ة منه ظهر وبط�ن، ولكل حد ومطلع« أخرجه البغوي يف رشح الس�نة �/�50، وابن 
جرير يف التفسري �/�7، وابن حبان يف صحيحه �/�43 وقال اهليتمي يف جممع الزوائد 

�5�/7: رجاله ثقات.
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ومعنى قوله: »ولكل حرف حد« أي منتهى فيام أراد اهلل من معناه وقيل لكل 

حكم مقدار من الثواب والعقاب.

ومعنى قوله: »ولكل حد مطلع« لكل غاية من املعاين واألحكام مطلع يتوصل 

به إىل معرفته ويوقف عىل املراد به وقيل كل ما يستحق من الثواب والعقاب يطلع 

عليه يف اآلخرة عند املجازاة وقال بعضهم الظاهر التالوة والباطن الفهم.

واحل�د: أحكام احلالل واحلرام واملطلع اإلرشاف عىل الوعد والوعيد. قلت: 

يؤي�د ه�ذا م�ا أخرجه اب�ن أيب حاتم من طري�ق الضحاك عن ابن عب�اس قال: إن 

القرآن ذو ش�جون وفنون وظهور وبطون، ال تنقيض عجائبه وال تبلغ غايته، فمن 

أوغ�ل فيه برف�ق نجا ومن أوغل فيه بعن�ف هوى، أخبار وأمث�ال وحالل وحرام 

وناس�خ ومنس�وخ وحمكم ومتش�ابه وظهر وبطن فظه�ره التالوة وبطن�ه التأويل، 

فجالسوا به العلامء وجانبوا به السفهاء«.

 فائدة )372(: قال اإلمام الغزايل يف معرض ذكره ملوانع فهم وتدبر كتاب اهلل 

تع�اىل: »وحج�ب الفه�م أربعة أوهل�ا :  أن يكون اهل�م منرصف�ًا إىل حتقيق احلروف 

بإخراجها من خمارجها وهذا يتوىل حفظه ش�يطان وكل بالقراء ليرصفهم عن فهم 

معاين كالم اهلل عز وجل فال يزال حيملهم عىل ترديد احلرف خييل إليهم أنه مل خيرج 

من خمرجه .  فهذا يكون تأمله مقصورًا عىل خمارج احلروف فأنى تنكشف له املعاين 

وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعًا ملثل هذا التلبيس  .  

ثانيه�ا: أن يك�ون مقل�دًا ملذهب س�معه بالتقليد ومج�د عليه وثبت يف نفس�ه 

التعصب له بمجرد االتباع للمسموع من غري وصول إليه ببصرية ومشاهدة . فهذا 
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ش�خص قيده معتق�ده عن أن جياوزه ف�ال يمكنه أن خيطر بباله غ�ري معتقده فصار 

نظره موقوفًا عىل مسموعه.

ثالثه�ا  :  أن يكون مرصًا عىل ذن�ب أو متصفًا بكرب أو مبتىل يف اجلملة هبوى يف 

الدني�ا مطاع فإن ذلك س�بب ظلمة القلب وصدئه وهو كاخلب�ث عىل املرآة فيمنع 

جلية احلق من أن يتجىل فيه وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب األكثرون  . 

رابعه�ا  :  أن يك�ون ق�د ق�رأ تفس�ريًا ظاه�رًا واعتق�د أن�ه ال معن�ى لكل�امت 

الق�رآن إال م�ا تناول�ه النقل ع�ن ابن عباس وجماه�د وغريمها ، وأن م�ا وراء ذلك 

تفسري بالرأي«���. 

فائدة )373(: استدراج القارئ إىل التدبر واالهتداء هبدي القرآن عن طريق 

ه�ذا الرتغيب املش�وق وبوس�اطة هذا األس�لوب احلكيم  فإن من يق�رأ القرآن يف 

يوم�ه وه�و غاف�ل عن معانيه يق�رؤه يف غده وه�و ذاكر هلا ومن ق�رأه يف غده وهو 

ذاكر هلا أوش�ك أن يعمل بعد غد هبدهيا وهكذا ينتقل القارئ من درجة إىل درجة 

أرق�ى منها حتى يص�ل إىل الغاية بعد تلك البداية كل من س�ار عىل الدرب وصل 

ويرح�م اهلل اب�ن عطاء اهلل الس�كندري إذ يق�ول يف حكمه: »ال ت�رتك الذكر لعدم 

حضورك مع اهلل فيه ألن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك يف وجود ذكره، 

فعس�ى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفل�ة إىل ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع 

وج�ود يقظة إىل ذك�ر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وج�ود حضور إىل ذكر مع 

وجود غيبة عام سوى املذكور وما ذلك عىل اهلل بعزيز«.

��� من إحياء علوم الدين ببعض اختصار ��5/3- ��7.
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اإلرسائيليات )الدخيل يف التفسري(:

فائدة )374(: اإلرسائيليات هو اصطالح أطلقه املدققون من علامء اإلسالم 

ع�ىل القصص واألخبار اليهودية والنرصانية التي ترسبت إىل املجتمع اإلس�المي 

بعد دخول مجع من اليهود والنصارى إىل اإلسالم أو تظاهرهم بالدخول فيه. 

وهي نسبة إىل »إرسائيل« وهي يف العربية: عبد اهلل، أو صفوة اهلل، وهو نبي اهلل 

يعقوب عليه السالم ﴿ ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    

ڤ  ڦ  .. ﴾ اآلي�ة ]آل عم�ران:93[، وأم�ا بن�و إرسائي�ل يف االصطالح: فهم 

األسباط االثنا عرش أبناء يعقوب عليه الصالة والسالم ومن جاء من نسلهم. 

وكل ما كان عن بني إرسائيل - سواًء من كتبهم أو علامئهم، داخل يف مسمى 

اإلرسائيليات: »حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج«���.

واإلرسائيليات بمفهومه الش�امل هو الدخيل عىل التفس�ري فيشمل بذلك ما 

فيه مبالغة ودس وكذب وحتريف ولو كان مرويًا عن غري اليهود.

فائ�دة )375(: ق�د ُي�راد باإلرسائيلي�ات أعم ممّا ُيذك�ر عن اليه�ود، كأخبار 

النصارى، أو ما يورد عّمن يطعنون يف اإلسالم، أو ما يكون من قبيل املوضوعات 

��� يف البخ�اري م�ع الفتح 6 / 496، كتاب أحاديث األنبياء، ب�اب ما ذكر عن بني إرسائيل 
برق�م ���346، ومس�لم ��76�0، والرتم�ذي كت�اب العل�م  ���669، ومس�ند أمحد 
�/�59، و 3/��، والنس�ائي يف الس�نن الك�ربى 43�/3 ��5848 وه�و مروي عن 

عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وأيب هريرة، وأيب سعيد اخلدري.
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يف التفسري، كقصة زينب بنت جحش ريض اهلل عنها عند قوله تعاىل: ﴿ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  .. ﴾ اآلية ]األحزاب37[، أو قصة الغرانيق، وغريها. 
ومّل�ا كان األصل يف ذلك اليه�ود - بني إرسائيل - وأكثره عنهم، وهلم يٌد فيام 

َم مصطلح »اإلرسائيليات« عىل: كلِّ دخيٍل يف التفسري. عدا ذلك ُعمِّ

فائ�دة )376(: اتف�ق العل�امء ع�ىل أن م�ا جاءن�ا ع�ن بن�ي إرسائي�ل ع�ىل 

ثالثة أقسام: 

�- ما علم صحته بنقله عن النبي � نقال صحيحا، أو كان له شاهد صحيح 

من الرشع يؤيده، فهذا القسم صحيح مقبول. 

�-  ما علم كذبه لكونه يناقض ما عرف من رشيعة حممد �، أو ال يتفق مع 

العقل الصحيح، وهذا القسم ال يصح قبوله وال روايته. 

3-  م�ا ه�و مس�كوت عنه، وليس من الن�وع األول وال الثاين، وهذا القس�م 

يتوقف عنه املسلم فال يصدقه وال يكذبه، وجيوز حكايته؛ لقوله �: »ال تصدقوا 

أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا - اآلية«���، وقوله �: 

»حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج«���. 

فائ�دة )377(: ال بد من التفري�ق بني اإلرسائيليات التي مصدرها أخبار بني 

إرسائي�ل، وب�ني ما ُس�ّمَي بذلك مما لي�س عنهم يف احلكم عىل اخل�رب؛ فالدخيل يف 

��� البخاري مع الفتح 8 / �70، كتاب تفسري القرآن ح �4485، 68�4، �6987، والنَّسائي 
يف السنن الكربى 4�6/6 ح ����387، والبيهقي يف السنن الكربى �63/�0. 

��� انظر: التفسري واملفرسون للذهبي � / �79.
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التفس�ري مما ليس عن بني إرسائيل مردود يف اجلملة – كقصة الغرانيق مثاًل -، وأما 

ما ورد عن بني إرسائيل فيدخل يف النصوص الرشعية الواردة ك� »حدثوا عن بني 

إرسائيل وال حرج« وغريه���. 

فائ�دة )378(: تعام�ل الصحابة ريض اهلل عنهم م�ع اإلرسائيليات يف حدود 

اإلذن الرشعي، ويف إطار  االستش�هاد ال االعتقاد، وهم عند نقلهم هلا يف الغالب 

يس�ألون ويتح�رون ع�اّم يف الت�وراة يقينًا، ال جم�رد ما بتناقل�ه أهل الكت�اب، فعند 

سؤاهلم لكعب األحبار مثاًل جتدهم يقولون: هل جتد يف التوراة؟، أو يقول: قرأت 

يف الت�وراة... ثم قد يك�ون اجلواب حمل نقاش أيضًا. وهذا نوٌع عاٍل من التوثق يف 

نقل اإلرسائيليات، يفيدهم عند وضعها يف موضعها من التفسري.

أم�ا التابعون فقد توس�عوا يف تتبع مرويات أهل الكت�اب، وخاصة مقاتل بن 

سليامن �ت �50ه� ����. 

��� وال تدل تلك النصوص عىل أن النبي � قد حث عىل األخذ عن بني إرسائيل وإنام معناه 
ك�ام جاء يف حتذير اخلواص م�ن أكاذيب القصاص للس�يوطي ص �7: »أن احلديث عن 
بني إرسائيل إذا حدثت به فأديته عىل ما سمعته حقا كان أو غري حق، مل يكن عليك حرج، 
واحلديث عن رسول اهلل � ال ينبغي أن حيدث به إال عن ثقة« ويفهم من كالم السيوطي 

أن التحديث عن بني إرسائيل ال قيمة له وال حرج عىل من صدق أو كذب فيه.
��� مقاتل بن س�ليامن بن بش�ري األزدي، اخلراساين، أبو احلسن البلخي، كبري املفرسين. اهتمه 
املحدثون بالكذب، والقول بالتشبيه، وهو مع هذا عامل واسع املعرفة يف التفسري. قال ابن 
حجر يف هتذيب التهذيب �0 / �49: »وروي عن الشافعي: أن وجوه الناس عيال عىل 
مقاتل يف التفس�ري« وقال القاس�م ب�ن  أمحد الصفار: قلت إلبراهيم احل�ريب ما بال الناس 
يطعن�ون عىل مق�اتل؟ قال: حس�دًا منهم له. ويف مي�زان االعتدال للذهبي 4 / �73:  = 
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   ويف ع�رص تابع�ي التابع�ني اس�تمر الش�غف باإلرسائيلي�ات والعجب هبا، 

فملئت التفاسري هبا.

هذا واملفرسون متفاوتون بني مقل ومكثر يف إيراد اإلرسائيليات، وكلام ابتعد 

املفرس عن اإلرسائيليات كان ذلك أوثق بتفسريه وبيانه.

وكثري ممن نصوا يف تفاسريهم عىل جتنب اإلرسائيليات وعدم روايتها؛ أوَرُدوا 

يف أثناء تفاسريهم عددًا منها فمستقل ومستكثر.

فائ�دة )379(: يعد اإلمام حممد بن عيل الش�وكاين �ت ��50ه�� من أش�د 

الن�اس يف ال�رد ع�ىل اإلرسائيلي�ات، ه�و ن�ادرا م�ا كان يوردها يف تفس�ريه إال يف 

جمال النقد. فقد كان  يرى أن رواية اإلرسائيليات س�بب لالضطراب يف التفس�ري 

والتناق�ض بني املفرسين، حي�ث جتد كل مفرس يقول بقوٍل خمتل�ف. إذ إن املنقول 

عنه�م متناقض ويش�تمل عىل م�ا ال يعق�ل يف الغالب، ومقصود بع�ض من أورد 

هذه املتناقضات هو التش�كيك عىل املس�لمني والتالعب هبم. كام أن تفصيل تلك 

القص�ص ومعرفة فصوهلا من التكلف والفضول، وهلذا هنى اهلل عن س�ؤالنا أهل 

الكتاب عن تلك التفاصيل ﴿ گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ﴾ ]الكهف:��[. 

وكذل�ك يرى أن ما ُنِقَل يف التفس�ري من قصص الس�ابقني الغريب�ة إنام هو مأخوذ 

=  »قال ابن املبارك: ما أحس�ن تفس�ريه لو كان ثقة« وقال يف سري أعالم النبالء �0�/7: 
»أمجعوا عىل تركه«.

وجتريح املحدثني ملقاتل من جهة الرواية مل يمنعهم ذلك من اعتباره أحد أئمة التفس�ري إذ   
إن أقواله يف التفسري تندرج ضمن التفسري بالرأي والدراية فتكون أقواله عندهم خاضعة 

للدرس قابلة للقبول والرد شأنه يف ذلك شأن غريه من املفرسين.
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ع�ن بن�ي إرسائيل وليس منقوالً ع�ن النبي � وال هي م�ن كالم الصحابة. وهو 

ص  ي�رى عدم الرتخص برواية اإلرسائيليات يف التفس�ري. حيث يقول: »فإن ترخَّ

ثوا عن بني إرسائيل وال حرج« فليس  �ص بالرواية عنهم ملثل م�ا روي »حدِّ خِّ ُمرَتَ

ذل�ك في�ام يتعل�ق يف تفس�ري كتاب اهلل س�بحانه بال ش�ك، بل في�ام ُذِك�َر عنهم من 

القصص الواقعة هلم«���.

فائ�دة )380(: أقس�ام اإلرسائيلي�ات: أخب�ار بن�ي إرسائي�ل وأقاويلهم عىل 

ثالثة أقسام:

القس�م األول: ما علمن�ا صحته مما بأيدينا من القرآن والس�نة. وهذا القس�م 

صحيح وجيوز ذكره وروايته واالستشهاد به مثل: ما ذكره يف صاحب موسى عليه 

الس�الم وأنه اخلرض ومثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي � وبرسالته. وىف هذا القسم 

قول�ه �: »بلغ�وا عنى ولو آية، وحدثوا عن بن�ي إرسائيل وال حرج، ومن كذب 

عىل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار«���.

القسم الثاين: ما علمنا كذبه مما عندنا مثل ما ذكروه يف قصص األنبياء وأخبار 

تطعن يف عصمتهم كقصة يوس�ف وداود وس�ليامن ومثل ما ذكروا يف توراهتم من 

أن الذبي�ح إس�حاق ال إس�امعيل. وهذا ما ال جت�وز روايته وذك�ره إال مقرتنًا ببيان 

كذبه وحتريفه ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]املائدة:�4[.

��� انظر فتح القدير للشوكاين 355/5.
��� تقدم خترجيه.
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ولعّل هذا هو املراد من قول ابن عباس ريض اهلل عنهام: »كيف تس�ألون أهل 

الكتاب عن يشء، وكتابكم الذي أن�زل عىل رس�ول اهلل � أحدُث األخبار باهلل، 

تقرؤونه حمضًا مل ُيشب، وقد حدثكم اهلل أن أهل الكتاب بّدلوا كتاب اهلل وغرّيوه، 

وكتبوا بأيدهيم الكتاب وقالوا: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ 

]البقرة: 79[ أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، وال واهلل ما رأينا منهم 

رجاًل قطُّ يسألكم عن الذي أنزل عليكم���«.

القس�م الثال�ث: م�ا هو مس�كوت عنه، ال من ه�ذا وال من ذاك ف�ال تؤمن به 

وال تكذب�ه وجيوز حكايته ولعل هذا القس�م هو املقصود ب�ام رواه أبو هريرة قال: 

كان أه�ل الكت�اب يقرؤون الت�وراة بالعربية ويفرس بالعربية ألهل اإلس�الم فقال 

رس�ول اهلل �: »ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوه�م قولوا آمنا باهلل وما أنزل 

إلينا وما أنزل إليكم«���. فاألوىل عدم ذكره. وقد ش�دد الفاروق عمر بن اخلطاب 

عىل من كان يكتب شيئًا عن اليهود وكان يرضهبم.

فائدة )381(: ال يوجد تفسري واحد يتضمن رشحا باإلرسائيليات لألحكام 

الرشعي�ة الت�ي يبن�ى عليه�ا الدي�ن، يف حني نج�د أن جل م�ا تم تفس�ريه بناء عىل 

اإلرسائيلي�ات إنام يتعلق باألخبار املوقوفة عىل أه�ل الكتاب. يقول ابن خلدون: 

��� أخرجه البخاري  ح ��488، �6969، وعبد الرزاق يف املصنف �� / ��0 ح ���0060، 
والبيهقي يف الس�نن الكربى �49/8  ويف شعب اإليامن 4 / 308 ح ��5�04 واحلاكم 
يف املس�تدرك � � / ��6 - �63 �  وقال: »صحيح عىل رشط الش�يخني، ومل خيرجاه«. 

ووافقه الذهبي. رغم أن احلديث رواه البخاري.  
��� تقدم خترجيه.
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»...فإنام يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من 

اليه�ود وم�ن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بني العرب يومئذ بادية 

مثله�م، وال يعرف�ون من ذل�ك إال ما تعرف�ه العامة من أهل الكت�اب، ومعظمهم 

من محري الذين أخذوا بدين اليهودية. فلام أس�لموا بقوا عىل ما كان عندهم، مما ال 

تعلق له باألحكام الرشعية التي حيتاطون هلا، مثل أخبار بدء اخلليقة وما يرجع إىل 

احلدث�ان واملالحم وأمثال ذلك. وهؤالء مث�ل كعب األحبار��� ووهب بن منبه��� 

وعبد اهلل بن سالم��3 وأمثاهلم. فامتألت التفاسري من املنقوالت عندهم، يف أمثال 

��� وه�و كع�ب ب�ن ماتِع ب�ن عمرو بن قي�س من آل ذي رع�ني، وقيل ذي ال�كالع احلمريي 
اليمني، وقيل غري ذلك يف اس�م جده ونس�به يكنى أبا إس�حاق، عاش يف حياة النبي � 
وكان هيودي�ا عاملا بكتبهم حتى كان يقال له كعب احلرب أو كعب األحبار، وكان إس�المه 
يف عه�د عم�ر، وقيل يف خالفة أيب بك�ر، وهو بذلك يعد من التابعني، وقيل إنه أس�لم يف 
عه�د النب�ي � وتأخرت هجرته، س�كن املدينة وغزا ال�روم يف خالفة عمر، ثم حتول يف 
خالفة عثامن إىل الش�ام فس�كنها إىل أن م�ات بحمص يف خالفة عث�امن �3 ه��، قال ابن 
س�عد ذكروه أليب الدرداء فقال  :  إن عند ابن احلمريية لعلام كثريا . قال عبد اهلل بن الزبري  :  

ما أصبت يف سلطاين شيئا إال قد أخربين به كعب قبل أن يقع.
��� وه�ب بن منبه بن كامل بن س�يج أب�و عبد اهلل الصنعاين الذماري، اإلم�ام احلافظ العابد، 
ق�ايض صنعاء، كان مولده يف زمن عثامن بن عفان س�نة 34ه�، عده أصحاب الس�ري من 
الطبق�ة الثالث�ة من التابعني، وثقه ابن حجر، وقال عن�ه الذهبي صدوق، وله أخبار كثرية 
وقص�ص تتعّل�ق بأخب�ار األولني ومبدأ العامل وقص�ص األنبياء، وكان يق�ول: قرأت من 

كتب اهللّ اثنني وسبعني كتابًا.تويف سنة ��0ه�.
��3 قال السهييل: »وَسالم اسم رجل ال يوجد بالتخفيف إال عبد اهلل بن سالم وأما اسم غريه 

من املسلمني فال يوجد إال بالتثقيل«. انظر املصباح املنري مادة �سلم�.
وعبد اهلل بن س�الم بن احلارث اإلرسائييل األنصاري � أبو يوس�ف �من ُذرّية يوسف بن   
يعقوب عليهام الس�الم، هو إمام َحربرْ من أحبار اليهود، أس�لم عند قدوم الرسول �  =   
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هذه األغراض، أخبارًا موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إىل األحكام فيتحرى يف 

الصحة التي جيب هبا العمل«���.

فائ�دة )382(: مناهج املفرسي�ن يف التعامل م�ع اإلرسائيليات:وقد اختلف 

منه�ج املفرسين يف تلق�ي هذه اإلرسائيلي�ات. فابن جرير الطربي ق�د ذكر الكثري 

منه�ا دون أن يتعقبه�ا ب�ام ينبغي، وفعل كذل�ك عدد من املفرسي�ن كابن أيب حاتم 

ممن مل يكن هلم همٌّ إال اجلمع فحسب دون التنقيح. أما املحققون فأكثرهم انتقدوا 

اإلرسائيليات، لكنهم مل يقدروا عىل التخلص من كلها، خاصة الذي اختلط بكالم 

الصحاب�ة والتابع�ني، وصعب متيي�زه. ومن ه�ؤالء املفرسين ابن كثري الدمش�قي 

�ت774ه�� قال ابن كثري: »ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وهبتان، 

ألن�ه قد دخل�ه حتريف وتبدي�ل وتغيري وتأويل. وم�ا أقل الصدق في�ه، ثم ما أقل 

فائدة كثري منه، لو كان صحيحًا. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار أبو عاصم أخربنا 

س�فيان عن س�ليامن بن عامر عن عامرة بن عمري عن حريث بن ظهري عن عبد اهلل 

- هو ابن مسعود - قال: »ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء، فإهنم لن هيدوكم وقد 

قوا بباط�ل. فإنه ليس أحٌد من أهل الكتاب،  بوا بحق، أو ُتَصدِّ َضّل�وا، إم�ا أن ُتَكذِّ

إال ويف قلبه تاليٌة تدعوه إىل دينه كتالية املال«. 

، فغرّيه النبي � وساّمه عبد اهلل، يعد من فقهاء الصحابة  = إىل املدينة، وكان اسمه احلَُصنيرْ
وُعلامئها بالكتب الس�ابقة،  وفيه نزلت اآلية: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﴾ 
]األحق�اف:�0[،  واآلي�ة ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴾ ]الرع�د:43[ وقد ش�هد له النبي 
� باجلن�ة، أقام باملدينة إىل أن تويف س�نة �43 ه��. انظر أس�د الغاب�ة 3 / �64 – �65، 

واإلصابة يف متييز الصحابة �/3�0-��3، والوايف بالوفيات للصفدي  �7 /�98.
��� تاريخ ابن خلدون �/ 554.
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فائدة )383(: ومن أمثلة اإلرسائيليات يف التفس�ري ما ن�ُس�ب إىل آدم - عليه 

الس�الم - من قول الش�عر يف ما رواه ابن جرير يف تفس�ريه وما ذكره الس�يوطي يف 

الدر: ما ُذكر من أن آدم قال شعرا ملا قتل ابنه أخاه فبكاه وقال:

    تغريت الب�الد ومن عليها        ف�وج�ه األرض مغرب قبيح

    تغري ك�ل ذي ل�ون وطعم       وقل بش�اشة الوج�ه املليح

»وقد طعن اإلمام الذهبي يف كتابه ميزان االعتدال يف نس�بة هذه األش�عار إىل 

نبي اهلل آدم، وما الشعر الذي ذكروه إال منحول خمتلق فاألنبياء ال يقولون الشعر«. 

وقال الزخمرشي: »روى أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة س�نة ال يضحك وأنه رثاه 

بش�عر، وهو كذب بحت، وما الش�عر إال ملحون منحول وإن األنبياء معصومون 

من الشعر وقد قال تعاىل: ﴿ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئ   ﴾ ]يس:69[ فاألنبياء كلهم يف النهي عن الشعر سواء ومتساوون«���.

فائ�دة )384(: ومن أمثلة اإلرسائيليات يف التفس�ري ما جاء يف قصة هاروت 

وم�اروت، فقد نص الش�هاب العراقي عىل أن: »من اعتق�د يف هاروت وماروت 

أهنام ملكان يعذبان عىل خطيئتهام، فهو كافر باهلل العظيم«.

 والتفس�ري الصحيح لقوله تع�اىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

��� انظر كتاب اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري، للشيخ حممد أيب شهبة �ص��83.
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ڳ  ڳ﴾ ]البقرة:��0[ أن الشياطني يف ذلك الزمن السحيق كانوا يسرتقون السمع 

من السامء ثم يضمون إىل ما سمعوا أكاذيب يلفقوهنا ويلقوهنا إىل كهنة اليهود، وقد 

دوهنا هؤالء يف كتب يقرؤوهنا ويعلموهنا الناس، وفش�ا ذلك يف زمن سليامن عليه 

السالم، حتى قالوا هذا علم سليامن، وما تم لسليامن ملكه إال هبذا العلم، وبه يسخر 

 اإلنس واجلن والري�ح، وهذا من افرتاءات اليهود عىل األنبياء فأكذهبم اهلل بقوله: 

ٺ﴾  ٺ    ٺ   ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ    ﴿

]البقرة:��0[ ثم عطف عليه ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ أي علم الس�حر الذي 

ن�زال ليعل�امه الناس حتى حيّذروا منه، فالس�بب يف نزول امللكني ه�و تعليم الناس 

أبوابًا من السحر، حتى يعلم الناس الفرق بني السحر والنبوة، وأن سليامن مل يكن 

س�احرًا وإنام كان نبيًا مرس�اًل، وقد احت�اط امللكان غاية االحتي�اط فام كانا يعلامن 

أحدًا ش�يئًا من الس�حر حتى حيذراه ويقوال له: إنام نحن فتنة أي بالء واختبار، فال 

تكفر بتعلمه والعمل به ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة بل كانوا يفرقون 

ب�ني املرء وزوج�ه وذلك بإذن اهلل ومش�يئته، وقد دلت اآلية عىل أن تعلم الس�حر 

لتحذي�ر الناس من الوق�وع فيه والعمل به مباح وال إثم في�ه وإنام احلرام يف تعلمه 

وتعليمه للعمل به فهو مثل ما قيل:

ع�رفت الرش ال للرش لك�ن ل�ت�وق�ي�ه       ومن ال يعرف الرش من الناس يقع فيه

* * *



الفصل السابع

فوائد متعلقة مبباحث عامة

من علوم القرآن الكريم
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الفصل السابع

فوائد متعلقة مبباحث عامة من علوم القرآن الكريم

 مبهامت القرآن الكريم:

فائدة )385(: املبهم: اسم مفعول مشتق من اإلهبام وهو اخلفاء، والُبَهم:مجع 
ت�ى منه،  هُبرَْمة - بالضم- وهي ُمشكالت األمور. وكالم ُمبرَْهم: ال يعَرف له َوجه ُيؤرْ
ََم عل�ّي  مأخوذ من قوهلم حائط ُمبرَْهم إذا ل�م يكن ف�يه باب. قال ابن السكيت: َأهبرْ

باح. األمَر إذا ل�م جيرَْعل له وجهًا أعرفه. ول�يٌل هَبِيم: ال ضوء ف�يه إل�ى الصَّ

»وكالم مبه�م أي: ال ُيع�رف ل�ه وجه يؤت�ى منه، مأخوذ من حائ�ط ُمبهم إذا 
مل يك�ن في�ه ب�اب«، وس�ميت األمور مبهم�ة؛ ألهنا ُأهبمت ع�ن البي�ان فلم جُيعل 

عليها دليل���. 

تعريف مبهامت القرآن اصطالحًا: هي ما أهبم من أسامء األشخاص واألماكن 
واآلماد واألعداد الواردة يف كتاب اهلل تعاىل ���.

فائدة )386(: عل�م مبهامت القرآن يعتمد عىل الروايات املنقولة املأثورة عن 
رسول اهلل � وعىل اآلثار املنسوبة إىل الصحابة والتابعني.قال السيوطي��3: »علم 

املبهامت مرجعه النقل املحض ال جمال للرأي فيه«.

��� انظر لسان العرب البن منظور � / 57، وخمتار الصحاح للرازي ص �7، والتوقيف عىل 
مهامت التعاريف للمناوي ص�4.

��� انظر أقوال العلامء يف تعريف املبهم من كتاب التعريف واإلعالم للس�هييل ص50، وغرر 
البيان ملبهامت القرآن البن مجاعة ص 38، واإلتقان للسيوطي 79/4.

��3 اإلتقان 8�/4، ومفحامت األقران ص �9.
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فائ�دة )387(: وتع�د معرفة املبهامت يف الق�رآن إحدى اآللي�ات اهلامة التي 
يعتم�د عليه�ا املفرس عند تفس�ريه للق�رآن الكري�م، وكالم ابن جري�ر الطربي يف 
التهوي�ن بعلم املبهامت حني قال: »علم إذا ُعلم مل ينفع العامل به، وإن جهله جاهل 
مل ي�رضه جهله ب�ه«���، فإنه يصح يف نوع من املبهامت ال فائ�دة يف معرفته وال كبري 
أث�ر يف حتصيله، كمعرفة لون واس�م كل�ب أصحاب الكه�ف، ويف البعض الذي 
رُضب به القتيل من البقرة، ويف مقدار س�فينة نوح وما كان خشبها...، لكن هناك 
ن�وع من املبه�امت معرفتها تعني املفرس وقد تكون من وس�ائل الرتجيح بني أقوال 
املفرسي�ن وق�د تكون من التدبر الذي أمر به، وه�ي تبني فضائل ومناقب املبهمني 

أو مثالبهم.  

فائ�دة )388(: كان أكثر الصحابة اهتامما بغريب القرآن ابن عباس ريض اهلل 
عنه�ام حي�ث كان يعد مرجعًا يف معرفة مبهم القرآن يف ع�رصه، ويدل عىل اهتاممه 
ذاك م�ا رواه البخاري ومس�لم يف صحيحيهام���: »ع�ن ابن عباس ريض اهلل عنهام 
قال: مكثت س�نة أريد أن أس�أل عمر ب�ن اخلطاب - ريض اهلل عن�ه- عن املرأتني 
اللتني تظاهرتا عىل رسول اهلل � فام أستطيع أسأله هيبة له. فلام سأله أخربه عمر 
بأهن�ام حفص�ة وعائش�ة«.وروى عكرمة عن ابن عب�اس - أنه قال: »طلبت اس�م 
الرج�ل ال�ذي خرج من بيته مهاجرًا إىل اهلل ورس�وله ثم أدرك�ه املوت أربع عرشة 

سنة حتى وجدته«��3.

��� جامع البيان البن جرير � / �33.
��� أخرجه البخاري �86/4 يف كتاب التفس�ري، باب تبتغي مرضاة أزواجك، ح ��46�9، 

ومسلم �/�08 كتاب الطالق، باب يف اإليالء واعتزال النساء، ح � ��479. 
��3 أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري �� / ��7 ح ����709. قال السهييل: »فهذا أوضح 

دليل عىل اعتنائهم هبذا العلم ونفاسته عندهم«. التعريف واإلعالم ص �5.
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فائدة )389(: وقع اإلهبام يف القرآن لعدة أسباب���: 

�- االس�تغناء ببيان�ه، وذل�ك ل�ورود بيان�ه يف موض�ع آخ�ر، كقول�ه تعاىل: 

﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڦ       ﴾ ]الفاتح�ة:7[ حي�ث ورد بي�ان الرصاط يف موضع 

آخ�ر يف القرآن يف قوله تعاىل: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ﴾ ]النساء:69[.
�- االش�تهار، أي اش�تهار املبهم كقوله تع�اىل: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ﴾ ]البقرة:35[، ومل يذكر اسمها ألنه ال يوجد غريها �حواء�.
3- الس�رت ع�ىل املبه�م، كقول�ه تع�اىل: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ﴾ ]البق�رة:�04[، وه�و األخن�س ب�ن رشي�ق���، حي�ث إنه أس�لم 
وحسن إسالمه.

4- عدم وجود فائدة كبريه يف تعيينه، كقوله تعاىل: ﴿ژ  ژ  ڑ﴾ 

]البقرة:73[، وكذلك قوله تعاىل: ﴿ھ  ھ  ھ  ﴾ ]األعراف:�63[.

5- التنبي�ه عىل العم�وم، وأنه املقصود وليس اخل�اص، كقوله تعاىل: ﴿ ې  

العي�ص، كان م�ن  ﴾، قي�ل: إهن�ا نزل�ت يف ضم�رة ب�ن  ى  ى  ائ  ائ  

��� يع�ّد الزرك�ي أول من بحث يف أس�باب ورود اإلهبام يف القرآن يف كتاب�ه الربهان، فذكر 
لذلك س�بعة أس�باب، مع التمثيل لكل س�بب منها، وتبعه يف ذلك الس�يوطي. انظر تلك 
األس�باب م�ن الربه�ان للزرك�ي � / �56، واإلتقان للس�يوطي  4 / 79، ومفحامت 

األقران ص �0-��.
��� وكان ق�د أظهر اإلس�الم عن�د النبي � وهرب، وم�ّر بزرع لقوم من املس�لمني وبُحُمر، 
فأحرق الزرع، وعقر احلُُمر، ثم أس�لم بعد ذلك وحس�ن إس�المه. جامع البيان للطربي 

.3�6 / �
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املس�تضعفني بمكة، وكان ش�يخًا كبريًا، فلام نزلت آية اهلجرة خرج من مكة فامت 
بالتنعيم���، فإهبام االسم يف هذا املوضع إلفادة عموم األجر لكل من نوى اهلجرة 

فامت دون أن يبلغ ما هاجر إليه.

6- التعظي�م ورشف املكانة، كقوله تعاىل:﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ۆ﴾  ۇ   ۇ    ڭ   ڭ         ﴿ أيض�ا:  وقول�ه  ]الزم�ر:33[،  ٹ﴾ 

]التوبة:40[، واملعني هنا هو أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه.

ک      7- التحق�ري، وذل�ك بالوص�ف الن�اق�ص، نح�و قول�ه تع�اىل: ﴿  
ک  ک  ک    ﴾ ]الكوث�ر:3[ واملقصود هو أب�و جهل، ومنهم من قال إنه 

العاص بن وائل السهمي.

فائدة )390(: اإلهبام يف القرآن الكريم عىل نوعني:

 أ- ما يس�هل الوقوف عىل بيانه: وذل�ك الرتباطه بحادث معروف، فإذا نزل 
الوحي باخلرب أو احلكم دون الترصيح به عرف النبي � ومن حرض من الصحابة 

فيم�ن ن�زل، ومثال�ه: قول�ه تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴾ ]التوبة:��8[، فقد عرفوا أنَّ 
املقص�ود هبذه اآلية هم: هالل بن أمي�ة وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع، وقوله 

تع�اىل: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ﴾ ]آل عمران: 86 [، فقد عرفوا 

أنَّ املقصود هبذه اآلية هو احلارث بن س�ويد وذلك الشتهار قصته بينهم، وغريها 
من اآليات.

��� جامع البيان للطربي 5 / �38.
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ب- ما يصعب بيانه وهو عىل نوعني:

�- م�ا اس�تأثر احلق س�بحانه وتعاىل بعلمه وه�و من علم الغي�ب اختص به 
وال يطل�ع أح�ٌد عليه، من�ه قول�ه تع�اىل: ﴿ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   
مئ   حئ         جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ  
ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  ﴾ ]األنع�ام:59[، ومن�ه قول�ه 

تعاىل: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ﴾ ]األنف�ال:60[ فقول�ه تعاىل �َوآَخِريَن � 

هم الذين اختصهم اهلل بعلمه ومل يعلمه غريه.

�- م�ا مل يش�ع خربه وذلك لس�بق تارخي�ه أو انطامس حقيقته ف�ال يعرف إال 
بتوقيف من النبي � أو عامل أسلم من أهل الكتاب، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿ۀ  
ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ﴾ ]الكه�ف:80[، فقيل 
إنَّ الغالم اس�مه َجيرُْس�ور، وم�ن ذلك ما جاء يف حديث قص�ة أصحاب األخدود 
عن امللك والراهب والغالم، فقد قالوا إنَّ امللك اسمه ُيوُسُف ذو ُنواس، والغالم 

عبد اهلل بن التَّامر وغري ذلك الكثري.

فائدة )391(: ومن الكتب املفردة ملبهامت القرآن: 

�- التعري�ف واإلعالم فيام أهبم يف القرآن من األس�امء واألعالم: لإلمام أيب 
قاسم السهييل��� �ت �58ه��. 

��� ويعزى إليه فضل السبق يف الكتابة يف مبهامت القرآن، وال ُيعرف قبله عامل أفرده بمصنف 
خاص. وقيل إن حممد بن سليامن الزهري � ت 6�7ه� � ألف كتابًا سامه »البيان فيام أهبم 

من األسامء يف القرآن«. ذكره الزركيل يف اإلعالم 5 / 3�0. 
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�- التكميل واإلمتام ملحمد بن عيل بن اخلرض الغساين املعروف بابن عسكر��� 
�ت 636 ه��. 

3- التبي�ان يف مبهامت القرآن لبدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة احلموي 
�ت 733ه��. وهو أصل كتاب غرر البيان ملبهامت القرآن البن مجاعة أيضا���.

4- صل�ة اجلمع وعائ�د التذييل ملوص�ول كتايب اإلع�الم والتكميل��3، أليب 
عبد اهلل حممد بن عيل املغريب البلني �ت �78ه��.

5- مفحامت األقران يف مبهامت القرآن، جلالل الدين السيوطي.

6-  تلخي�ص التعري�ف واإلعالم فيام أهبم يف القرآن من األس�امء واألعالم، 
تألي�ف الش�يخ: حمم�د ب�ن عم�ر بح�رق احلرضم�ي �ت 930ه��� اخت�رص في�ه 

كتاب السهييل.

ك�ام أن الكت�ب الت�ي ألف�ت يف بي�ان أس�باب الن�زول تع�د من مظ�ان معرفة 
املبهامت ومنها كتاب »أس�باب الن�زول« للواحدي � ت 468ه��، وكتاب »لباب 

النقول« للسيوطي.

أمثال القرآن الكريم:

فائدة )392(: تعريف املثل لغًة: املثل وهو بالتحريك مأخوذ من املثول وهو 
االنتص�اب، ومن�ه احلديث »من أحّب أن يتمثل له الن�اس قيامًا فليتبوأ مقعده من 

��� وهذا الكتاب تذييل عىل كتاب السهييل، واستدراك ملا فاته من مبهامت.
��� انظر كشف الظنون حلاجي خليفة  �/�34.

��3 وقد مجع يف كتابه بني كتايب الس�هييل وابن عس�كر، كام ينقل من مبهامت ابن مجاعة وتفسري 
الزخمرشي، وابن عطية، رامزًا لكل من ينقل عنه برموز اصطالحية. والكتاب مطبوع.
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النار«��� ثم أطلق عىل الكالم البليغ الشائع احلسن املشتمل إما عىل تشبيه بال شبيه 

أو اس�تعارة رائعة متثيلية وغريها أو حكمة أو موعظة نافعة أو كناية بديعة أو نظم 

م�ن جوام�ع الكلم املوجز. واملثل ي�دل عىل مناظرة اليء لل�يء، فإذا قيل: هذا 

مثل هذا أي نظريه.

 وهو عبارة عن قول يف يشء يشبه قوالً يف يشء آخر بينهام مشاهبة ليبني أحدمها 

اآلخر ويصوره نحو: »يف الصيف ضيعت اللبن«���، فإن هذا القول يش�به قولك: 

»أمهلَت وقَت اإلمكاِن أمرَك«.

فامَلَثل: مجلة من القول مقتطعة من كالم، أو مرسلة بذاهتا، تنقل مما وردت فيه 

إىل مشاهبه بدون تغيري.

واصطالح�ًا: نظ�م من التنزي�ل يعرض نمط�ا واضحًا معروفًا م�ن الكائنات 

أو احل�وادث الكونية أو التارخيية عرضًا الفتًا لألنظار، ليش�به أو يقارن به س�لوك 

ب�رشي، أو فك�رة جم�ردة، أو أي معنى من املع�اين، بقصد التوضي�ح أو اإلقناع أو 

الربهان أو التأثري، أو ملجرد االقتداء به، أو التنفري منه واالبتعاد عنه، أو بقصد بيان 

الفارق بني أمرين متناقضني لألخذ بأحدمها واالبتعاد عن اآلخر، أو للربهان عىل 

صحة أحدمها، وبطالن اآلخر.

ل، هو من هذا أيضًا، ألّن املعنى فيه إذا ُنكل به: جعل  ��� قال ابن فارس: وقوله: َمثََّل به إذا ُنكِّ
ذل�ك مثاالً لكل م�ن صنع ذلك الصني�ع أو أراد صنعه. واملُثالت أيضًا م�ن هذا القبيل، 
قال اهلل تعاىل: ﴿ ٻ  پ  پ   پ  پ ﴾ ]الرعد: 6[  أي العقوبات التي تزجر 

عن مثل ما وقعت ألجله، وواحدها: ُمُثل. معجم مقاييس اللغة �96/5.
��� املفردات يف غريب القرآن الصفحة  464.



260

 فائدة )393(: رضب اهلل سبحانه وتعاىل لعباده األمثال��� حيث قال يف كتابه: 

﴿ڻ   ۀ  ۀ  ہ﴾ ]الحش�ر:��[ ورضب الرس�ول � ألمته 

املث�ال، ورضب احلك�امء والعلامء واملؤدب�ون األمثال. ويف الق�رآن الكريم وردت 

مادة � م ث ل �  يف القرآن الكريم � �66 � مرة عىل اختالف مشتقاهتا، منها قوله 

 ﴾ ھ    ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ﴿ڻ    تع�اىل:  

]العنكبوت: 43[.

 فائدة )394(: �رضب األمثال�: ويف معنى � الرضب� للمثل أربعة أقوال:

�- الرضب مشتق من قولك � رضب األرض � أي سار فيها ومعنى رضب 

املثل هنا أي جعله ينترش ويذيع ويسري يف البالد. 

�- معنى � رضب املثل � أي نصبه للناس بإش�هاره لتستدل عليه خواطرهم 

ك�ام تس�تدل عيوهنم عىل األش�ياء املنصوبة، واش�تقاقه حينئذ م�ن قوهلم �رضبت 

اخلباء� إذا نصبته.

3- يفه�م من رضب املثل صنعه وإنش�اؤه، فيكون مش�تقًا م�ن رضب اللبن 

ورضب اخلاتم. 

��� »وقد امتازت صيغة املثل القرآين بأهنّا مل تنقل عن حادثة معينة، أو واقعة متخيلة، ُأعيدت 
مك�ررة متثي�اًل، ورضب مورده�ا تنظ�ريًا، وإّن�ام ابتدع املث�ل الق�رآين ابتداع�ًا دون حذو 
احت�ذاه، وب�ال مورد س�بقه فهو تعبري فن�ي جديد ابتك�ره القرآن حتى ع�اد صبغة متفردة 
يف األداء والرتكي�ب واإلش�ارة«. »وعىل هذا فاملثل يف الق�رآن الكريم ليس من قبيل املثل 
االصطالحي، بل هو نوع آخر أس�امه القرآن مثاًل من قبل أن تعرف علوم األدب املثل«. 

الصورة الفنية يف املثل القرآين للدكتور حممد حسني عيل الصغري ص �7.
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4- بمعن�ى إبق�اء يشء ع�ىل يشء ومن�ه رضب الدراهم: إي إيق�اع النموذج 
الذي به الصك عىل الدراهم لتنطبع به، فكأن املثل مطابق للحالة، أي للصفة التي 

جاء إليضاحها.

فائ�دة )395(: موضوع املثل يف القرآن ه�و التمثيل القيايس الذي تعرض له 
علامء البالغة يف علم البيان، وهو عقد مماثلة بني أمرين أو أكثر ُقصد اشرتاكهام يف 
صفٍة أو أكثر، بأداة، لغرض يقصده املتكلم، أو متثيل حال أمر بحال أمر آخر.وهو 
قائم بالتش�بيه واالس�تعارة والكناية واملجاز ���، فهو اللفظ املركب املس�تعمل فيام 

شبه بمعناه األصيل تشبيه التمثيل للمبالغة يف التشبيه ���.

فائدة )396(: هذا وللمثل معاٍن خمتلفة استعملها القرآن الكريم��3 كام ذكرها 
الفقيه الدامغاينُّ يف كتابه حيث يقول للمثل أربعة معاٍن:

��� وقد س�اّمه القزويني - يف »تلخيص املفت�اح« ص ��3 - املجاز املركب وقال: »إّنه اللفظ 
املركب املس�تعمل فيام ُشّبه بمعناه األصيل تش�بيه التمثيل للمبالغة يف التشبيه«، ثّم مّثل بام 
كتب يزيد بن وليد إىل مروان بن حممد حني تلكأ عن بيعته: أّما بعد، فإيّن أراك تقّدم رجاًل 

وتؤّخر ُأخرى، فإذا أتاك كتايب هذا فاعتمد عىل أهّيام شئت، والسالم. 
��� وم�ن خصائ�ص األمث�ال: إهنا بس�يطة املعاين، جزلة األلفاظ، س�هلة األس�لوب والبيان، 
مفهوم�ة العبارات، عادة حتتوي عىل مجل قصار، يس�هل حفظها للس�امع وللمرة األُوىل، 

تصاب هبا األغراض واألهداف فورًا.
��3   وجعل هلا أهدافًا سامية تسري وفق حماور:

أوالً: التذك�ري: حي�ث يق�ول: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ﴾   
]إبراهيم:�5[.

ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ﴿ڻ    يق�ول:  حي�ث  التعّق�ل:  ثاني�ًا:   
ھ﴾ ]العنكبوت:43[.

 ﴾ ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿ يق�ول:  حي�ث  التفّك�ر:  ثالث�ًا:   
]الحشر:��[. 
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نن، كقوله تعاىل يف سورة البقرة: ﴿ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   �- ال�م�ث�ل: السُّ
ٴۇ ﴾ ]البقرة:��8[ يعني سنن اّلذين خلوا.

�- املثل: العربُة، كقوله تعاىل يف سورة الزخرف:﴿ ے   ۓ  ۓ  
ڭ﴾ ]الزخرف:56[ يعني عربًة.

3- املث�ل: الصف�ُة، كقول�ه تعاىل يف س�ورة الفت�ح: ﴿ ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ﴾ ]الفتح:�9[ يعني صفتهم.

ڍ   ڌ   إبراهي�م: ﴿  الع�ذاب، كقول�ه تع�اىل يف س�ورة  املث�ل:   -4
ڌ﴾ ]إبراهيم:45[، يعني: وضعنا لكم العذاب.

ُف، حيث يقول تعاىل يف س�ورة األنعام:  5- ورأى ل�ه معن�ًى آخر وهو الِضعرْ
﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گ ﴾ ]األنعام:�6[.

، يقال فيام يش�ارك  فائ�دة )397(: الفرق بني املثل وما يقاربه من معاٍن: فالندُّ
يف اجلوهر فقط. والُش�برُْه، يقال فيام يش�ارك يف الكيفية فقط. واملس�اوي، يقال فيام 
يش�ارك يف الكمّية فقط. والشكُل، يقال فيام يشارك يف القدر واملسافة فقط. واملثُل 
هلّل  تعاىل نفي التش�بيه من كل وجه خّصه بالذكر  ع�اٌم يف مجي�ع ذلك، وهلذا ملا أراد ا

فقال: ﴿ ٺ   ٿ ٿ ﴾���.

��� ن�رى أّن الق�رآن ينف�ي املثرْ�ل هلل، ويق�ول: ﴿  ٺ   ٿ     ٿ ﴾ ]الش�ورى:��[ ويف 
الوق�ت نفس�ه ُيثبت ل�ه املَث�ل، ويق�ول: ﴿ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  
ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ﴾ ]النحل: 60[ واجلواب: أّنه ال منافاة بني نفي املِثرْل هلل وإثبات 
امَلَثل له؛ أّما األول، فهو عبارة عن وجود فرد لواجب الوجود يشاركه يف املاهية، وخيالفه 
يف اخلصوصيات، فهذا أمر حمال ثبت امتناعه يف حمّله، وأّما امَلَثُل فهو ُنعوت حممودة ُيعرف 
هبا اهلل سبحانه كأسامئه احلسنى وصفاته العليا، وعىل هذا، امَلَثُل يف هذه اآلية وما يشاهبها 

بمعن�ى م�ا يوصف به اليء ويع�ربَّ به عنه، من صفات وح�االت وخصوصيات ﴿ڳ  
ڳ  ڱ﴾ ]النحل:60[ فمعناه أّنه منّزه من أن يوصف بصفات مذمومة.
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فائدة )398(: قال الزخمرشي: »التمثيل إنام يصار إليه لكشف املعاين، وإدناء 

املتوهم من املشاهد، فإن كان املتمثل له عظيام كان املتمثل به مثله، وإن كان حقريا 

كان املتمثل به كذلك فليس العظم واحلقارة يف املرضوب به املثل إال بأمر استدعته 

ح�ال املمثل له أال ترى أن احلق مل�ا كان واضحا جليا متثل له بالضياء والنور، وأن 

الباطل ملا كان بضده متثل له بالظلمة، وكذلك جعل بيت العنكبوت مثال يف الوهن 

والضعف«���. 

وق�ال محزة بن احلس�ن األصبه�اين �ت�35ه���: »لرضب الع�رب األمثال 

واس�تحضار العل�امء النظائر ش�أن لي�س باخلفي يف إب�راز خفي�ات الدقائق ورفع 

األس�تار ع�ن احلقائ�ق، تري�ك املتخيل يف ص�ورة املتحق�ق، واملتوه�م يف معرض 

املتيق�ن، والغائ�ب كأن�ه مش�اهد، ويف رضب األمث�ال تبكي�ت للخصم الش�ديد 

اخلصومة، وقمع لس�ورة اجلامح األيب؛ فإن�ه يؤثر يف القلوب ما ال يؤثر يف وصف 

اليء يف نفس�ه؛ ولذلك أكثر اهلل تعاىل يف كتابه ويف س�ائر كتبه األمثال، وفشت يف 

كالم النبي وكالم األنبياء واحلكامء«���.

فائدة )399(: احلكمة من رضب األمثلة يف القرآن الكريم كام قال  البيضاوي: 

»ي�رضب املثل زي�ادة يف التوضيح والتقرير، فإنه أوق�ع يف القلب، وأقمع للخصم 

األل�د، وألن�ه يريك املتخي�ل حمققا واملعقول حمسوس�ا، وألمر ما أكث�ر اهلل يف كتبه 

األمثال، وفشت يف كالم األنبياء واحلكامء«��3. 

��� الربهان يف علوم القرآن �/ 488، واإلتقان للسيوطي 39/4.
���  اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي  39/4.

��3 تفسري البيضاوي �/ �86.
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قال أبو السعود حممد بن مصطفى العامدي �ت �98ه��: »إن التمثيل ألطف 
ذريعة إىل تسخري الوهم للعقل واستنزاله من مقام االستعصاء عليه، وأقوى وسيلة 
إىل تفهيم اجلاهل الغبي، وقمع س�ورة اجلامح األيّب، كيف ال، وهو رفع احلجاب 
عن وجوه املعقوالت اخلفية، وإبرازها هلا يف معرض املحسوس�ات اجللية، وإبداء 

للمنكر يف صورة املعروف، وإظهار للوحي يف هيئة املألوف«���.

وقد اتفق أصحاب الذوق الس�ليم عىل أن التمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين، 
س�واء كان املعن�ى مدحا أو ذما، حجاجا أو افتخارا، اعتزازا أو وعظا، كس�اه أهبة 
ورفع من شأنه، فتتحرك النفس إليه وهيفو القلب له، وهكذا احلكم إذا استقرأت 

فنون القول وشعوبه���.

فائ�دة )400(: أخ�رج البيهق�ي��3 ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه ق�ال: ق�ال 
رس�ول اهلل �: »إن الق�رآن ن�زل ع�ىل مخس�ة أوجه:ح�الل، وح�رام، وحمك�م، 
ومتش�ابه، وأمثال، فاعمل�وا باحلالل، واجتنب�وا احلرام، واتبع�وا املحكم، وآمنوا 

باملتشابه، واعتربوا باألمثال«.

    وورد ع�ن بع�ض الس�لف الصال�ح أنه ق�ال: إذا س�معت املث�ل يف القرآن 
ۀ   ۀ   ﴿ڻ    ق�ال:  اهللّ  ألن  نف�ي  ع�ىل  بكي�ت  أفهم�ه  فل�م 
ڈ   ڎ   ڎ    ﴿ قت�ادة:  ق�ال   ،﴾ ھ    ھ   ہ   ہ   ہہ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ﴾ ]البق�رة:�6[ أي يعلم�ون أن�ه كالم الرمح�ن 

وأن�ه م�ن عن�د اهلل. وق�ال أب�و العالي�ة: ﴿  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

��� انظر تفسري »إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم« �/�6.
��� انظر أرسار البالغة لعبد القاهر اجلرجانى ص ��5 - ��6.

��3 يف شعب اإليامن �/4�7، ح ����93.
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ژ  ژ  ڑ   ڑ﴾ يعن�ي ه�ذا املث�ل، ﴿ ک  ک  ک  گ  
ڻ   ڻ   ڻ    ﴿ تع�اىل:  ق�ال  ك�ام  ]البق�رة:�6[  ڳ﴾  ڳ   گ    گ   گ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ  
ۅ  ۅ   ۋ       ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ      ڭڭ    ۓ  

 ۉ        ۉ﴾ ]المدثر:�3[.
وقد عّده اإلمام الشافعي مما جيب عىل املجتهد معرفته من علوم القرآن فقال: 
»ثم معرف�ة ما رُضب فيه من األمثال الدوال عىل طاعته،املبينّة الجتناب معصيته، 

وترك الغفلة عن احلفظ، واالزدياد من نوافل الفضل«���.

ق�ال أبو احلس�ن املاوردي �ت450ه��: »من أعظم عل�م القرآن علم أمثاله، 
والنّ�اس يف غفل�ة عنه الش�تغاهلم باألمث�ال، وإغفاهل�م املمثَّالت،واملث�ل بال ممثَّل 

كالفرس بال جلام والناقة بال زمام«���. 

فائ�دة )401(: مس�ألة رضب األمث�ال ببع�ض ألف�اظ الق�رآن الكري�م: فقد 
يس�تخدمها بع�ض الن�اس كأمثلة يف كالم�ه، فتجده مث�ال إذا انتهت مس�ألة قال: 
﴾ ]يوس�ف:�4[، وإذا وج�د إنس�انًا كث�ري  ﴿ ھ  ھ     ے  ے  ۓ  
اجل�دل ق�ال: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ﴾ ]الكه�ف:54[ وإذا وج�د 

إنسانا مستعجال قال:  ﴿ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ﴾ ]األنبياء:37[ وهكذا... .

فالتمثيل بإيراد آيات من القرآن عىل أمور حمسوسة مشاهدة أو وقائع من بعض 
األفراد، موطن خالف بني الفقهاء: منهم من منع ذلك، ألن القرآن قد نزل للتعبد 
به والعمل بام فيه، وليس هذا االستعامل من أغراض إنزال القرآن، والقول اآلخر 

��� الربهان للزركي �/436.
��� اإلتقان للسيوطي 38/4.
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بج�واز مثل ذلك وع�دم املنع منه، وهذا القول أصح ملا ورد يف حديث عيل بن أيب 
طال�ب ريض اهلل عن�ه: »أن النبي � دخل عىل عيل وفاطمة فقال: أال تصليان من 
الليل.فقال عيل ريض اهلل عنه: إن اهلل قد قبض أنفسنا وأرواحنا، فخرج النبي � 

يرضب فخذه ويقول:﴿ ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴾ ]الكهف:54[«.

فائ�دة )402(: ذك�ر الزرك�ي يف كتاب�ه الربه�ان يف علوم الق�رآن���: »يكره 
رضُب األمث�ال بالقرآن، نّص علي�ه من أصحابنا العامد النّيه�ّي صاحب البغوّي، 
ك�ام وجدته يف »رحل�ة ابن الصالح« بخطه. ويف كتاب »فضائل القرآن« أليب عبيد 
عن النََّخعي قال: »كانوا يكرهون أن َيترْلو اآلية عند يشء يعرض من أمور الدنيا«. 
ق�ال أبو عبي�د: »وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو هي�م بحاجته، فيأتيه من غري 
طلب فيقول كاملازح ﴿ ک  گ  گ  گ  ﴾ ] طه:40[ فهذا من االستخفاف 
بالق�رآن، ومنه قول ابن ش�هاب الزهري: »ال تناظر بكتاب اهلل وال بس�نة رس�ول 

�، قال أبو عبيد: يقول: ال جتعل هلام نظريا من القول وال الفعل«.

والباط�ن  الظاه�ر  حي�ث  م�ن  تنقس�م  القرآنّي�ة:  األمث�ال   :)403( فائ�دة 
إىل قسمني���: 

�- مث�ل ظاه�ر مرصح ب�ه: كقوله تع�اىل يف متثي�ل احلكم�ة ﴿ ۆئ  ۆئ     ۈئ   
ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ       ېئ   ېئ   ۈئ  
ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ٱ      * جئ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ     ٺ     * ڀ   ڀ   

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴾ ]إبراهيم:�6[. 

.483/� ���
��� وانظر يف ذلك الربهان للزركي �/486، واإلتقان للسيوطي 39/4.
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�- مثل كامن ال ذكر للمثل فيه: فهي اآلداب البارعة، واحلكم الباهرة، فمن 

ذل�ك قوله تع�اىل يف الص�دق: ﴿ ی  ی    جئ  حئ  مئ ﴾ ]المائدة:��9[، 

وقوله تعاىل: ﴿ ٹ           ٹ          ٹ        ٹ    ﴾ ]مريم:54[ ويف العلم واالسرتشاد ﴿ ہ  

ہ  ھ  ھ﴾ ]العنكبوت:43[، ويف االحتاد والوئام بعد اخلصام ﴿ ٻ  
ڭ   ﴿ ڭ   العف�و  ويف  ]األنف�ال:46[،  پ﴾  پ   پ   ٻ  
ڭ  ﴾ ]الحجر:85[ و﴿ حئ  مئ  ىئ   يئ﴾ ]المائدة:95[، ويف الوفاء ﴿ ۆ    ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ﴾ ]النس�اء:58[، ويف االقتص�اد﴿ پ  
ڄ  ڃ    ڃ    باملع�روف ﴿  ڀ   ڀ    ڀ﴾ ]األع�راف:�3[،  ويف األم�ر 
ڃ  ڃ  چ  چ﴾ ]األع�راف:�99[، ويف ب�ر الوالدين والقريب 

ڦ    ﴿ الش�كر  ويف  ]األنف�ال:75[،  ی﴾  ی   ىئ   ىئ    ﴿ ىئ  

ڦ  ڄ﴾ ]إبراهي�م:7[، ويف التحدث بالنعم�ة ﴿ ڻ  ڻ      ڻ  
ڻ    ﴾ ]الفجر:��[، ويف املوت ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ   ﴾ ]آل عمران:�85[، 
]النح�ل:�8[،   ﴾ ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ﴿ڤ    وفضل�ه  اهلل  نعم�ة  ويف 

ويف احل�ق والباط�ل ﴿ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ﴾ ]يون�س:35[، ويف 

الشورى ﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ﴾ ]آل عمران:�59[.

فائ�دة )404(: ق�ال الزركي يف الربه�ان���: »ال جيوز تع�دي أمثلة القرآن، 

ولذل�ك أنك�ر عىل احلريري قول�ه: »فأدخلني بيتًا أحَرَج م�ن التابوت وأوهى من 

بي�ت العنكب�وت«، وأي معن�ى أبلغ من معنى أكده اهلل من س�تة أوجه حيث قال: 

� وبنى أفعل التفضيل،  ﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک﴾ فأدخل �إنَّ

��� الربهان �/484.



268

وبن�اه م�ن الوهن، وأضاف�ه إىل اجلمع، وعّرف اجلم�ع بالالم، وأت�ى يف خرب�إّن� 

بال�الم. لكن استش�كل هذا بقول�ه تع�اىل: ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ﴾ ]البقرة:�6[ وقد رضب النبي � بام دون البعوضة فقال: 
»ل�و كان�ت الدنيا تزن عند اهلل جن�اح بعوضة...«. قلت���: »قد ق�ال قوم يف اآلية 

إن معن�ى ﴿ ڍ   ڌ﴾ يف اخِلّس�ة، وع�رب بعضه�م ع�ن ه�ذا بقوله: ف�ام دوهنا، 

فزال اإلشكال«.

فائدة )405(: أهم من ألف يف أمثال القرآن:

�- »أمثال القرآن« للجنيد بن حممد القواريري �ت �98ه��.

�- األمث�ال من الكتاب والس�نة تأليف أيب عبد اهلل حممد بن عيل بن احلس�ن 

املعروف باحلكيم الرتمذي �ت3�0 ه� �.

3- »أمث�ال الق�رآن« إلبراهيم بن حممد بن عرفة بن مغ�رية املعروف بنفطويه 

�ت 3�3ه��.

4- »ال�درة الفاخ�رة يف األمث�ال الس�ائرة« حلم�زة ب�ن احلس�ن األصبه�اين 

�ت �35 ه� �.

اإلس�كايف  اجلني�د  ب�ن  أمح�د  ب�ن  حمم�د  ع�يل  أليب  الق�رآن«  »أمث�ال   -5

�ت�38ه��.

6- »أمثال القرآن« للشيخ أيب عبد الرمحن حممد بن حسني السلمي النيسابوري 

�ت��4ه��.

��� أي السيوطي يف اإلتقان �/3�7- 3�8.
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7- أمثال القرآن أليب احلسن عيل بن حممد املعروف باملاوردي الفقيه الشافعي 

�ت450ه��.

7- درر األمثال البن أيب األصبع العدواين �ت654 ه��.

8- أمثال القرآن ملحمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية  �ت754 ه��.

القسم يف القرآن الكريم:

فائ�دة )406(: الَقَس�م – بفتح القاف والس�ني – ومجعه أقس�ام،  مثل: س�بب 

وأس�باب، هو  احللف واليمني���. »والقس�م: العطاء والرأي.. وأن يقع يف قلبك 

اليء فتظنه، ثم يقوى ذلك الظن فيصري حقيقة«���.

فالقس�م رضب من البيان ألفه العرب، ليوثقوا به أنباءهم، وتبني أنه كثريا ما 

جييء لالستشهاد واالستدالل عىل صدق املقال، فهو إذن نوع من الدليل الواقعي 

املحس�وس، الذي يس�تميل املش�اعر والوجدان، ويثري االنتباه والتفكري. وقد بلغ 

من ش�أن القس�م عندهم، أهنم  كان�وا حيرتزون كل االحرتاز م�ن األيامن الكاذبة، 

ويعتقدون أهنا شؤم عىل صاحبها، خترب الديار، وتدعها بالقع، ملا فيها من الغدر 

واخليانة، ومن أجل هذا كانت اليمني عندهم قاطعة يف إثبات احلقوق.

 فائدة )407(: قال ابن يعيش ��3: »الغرض من القسم: توكيد ما يقسم عليه 

من نفي وإثبات«.

��� انظر مادة � قسم � يف لسان العرب البن منظور، والقاموس املحيط للفريوزآبادي.
��� القاموس املحيط 4/ �64.

��3 رشح املفصل 9/  90.
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و »القصد بالقس�م حتقيق اخلرب وتوكيده، حتى جعلوا مثل: ﴿ ڱ  ں  ں     
ڻ  ڻ  ﴾ ]املنافق�ون: �[ َقَس�اًم، وإن كان في�ه إخبار بش�هادة، ألنه مّلا 

جاء توكيدًا للخرب سّمي قساًم«���.

»ولذلك نقل عن بعض األعراب، اّنه ملا سمع قوله تعاىل: ﴿ ہ  ہ  ھ   
ھ  ھ   *    ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ﴾ ]الذاري�ات:��-�3[ رصخ وق�ال: 

من ذا الذي أغضب اجلليل حتى أجلأه إىل اليمني« ���. 

فائدة )408(: أنواع القسم: 

- القسم التقديي: وهو إقسام اإلنسان بمعبوده، بأن يقسم باهلل أو بصفة من 
صفاته، فيقول أحدهم: أقس�م باهلل، أو بعزت�ه،أو بجالله ألفعلن كذا، وهو أقوى 
أنواع القس�م تأكيدا للمقسم عليه، وهو القس�م الرشعي، الذي يأثم اإلنسان عىل 

نقضه بعد تأكيده ويكون له أثره يف باب الدعاوى والتقايض.

- القس�م الترشيفي: حيس اإلنسان يف نفسه عزة ورفعة، فيحمله هذا إذا أراد 
تأكيد كالم أن يقول: ورأيس، أو وحيايت، أو لعمري، ألفعلن كذا، وقد يريد إعزاز 
املخاطب وإكرامه فيقول: ورأس�ك، أو لعمرك، فكل هذه األقس�ام تفيد التأكيد، 

ومع أهنا تشعر بتعظيم املقسم به، إال أهنا ال تصل إىل حد التقديس.

- القس�م االس�تداليل:وإىل هذا أش�ار الفخر الرازي عند تفس�ري قوله تعاىل: 
﴿ ې  ې   *   ې  ى   *   ائ  ائ    *      ەئ  وئ    *   ۇئ  
ۇئ  ۆئ   *    ۈئ  ۈئ  ېئ   ﴾ ]الذاريات:�-6[ إىل أن األيامن الواقعة يف القرآن، 

��� الربهان للزركي 40/3، واإلتقان للسيوطي 46/4.
��� اإلتقان 46/4.
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وإن وردت يف صورة القسم، فاملقصود هبا االستدالل باملقسم به عىل املقسم عليه، 
وه�و هنا ص�دق الوعد، والبع�ث، واجلزاء، كأن�ه قيل: من قدر ع�ىل هذه األمور 

العجيبة املقسم هبا، يقدر عىل إعادة من أنشأه أوال. 

فائدة )409(: القسم بمعنى احللف يؤيت به ألجل حتقيق اخلرب � املقسم عليه� 
وتوطي�ده مل�ن كان ش�اكا ومرتددا يف احلك�م، أو ملن كان منكرا ل�ه حتى حيصل له 
العلم فيذعن به ويؤمن. هذا هو املراد غالبا بالقس�م، وقد يراد به بيان ما للمقس�م 
ب�ه م�ن أمهية وعظمة أو ما به م�ن أرسار اخللقة، كام يظهر ذل�ك جليا بمراجعة ما 

أقسم به تعاىل.

فائدة )410(: »قال أبو القاسم القشريي: القسم باليء ال خيرج عن وجهني: 
إما لفضيل�ة، أو ملنفعة. فالفضيلة كقوله: ﴿ ٻ  ٻ   *    پ  پ   پ ﴾ 

]التين:�-3[، واملنفعة نحو: ﴿ ٱ  ٻ   ﴾ ]التين:�[«���. 

فائدة )411(: فيام أقسم به اهلل تعاىل:

�- القس�م بذاته املقدس�ة وذلك يف مواضيع عديدة من القرآن الكريم كام يف 
قول�ه تع�اىل: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ   ﴾ ]مري�م:68[، ﴿ ڭ   ۇ  ۇ     
ۆ   ﴾ ]التغاب�ن:7[، ﴿پ  پ   پ  ﴾ ]الحجر:�9[، ﴿وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ ﴾ ]الحجر:�9[.

�- القس�م بالق�رآن الكري�م والكتاب املب�ني: ﴿ ڤ  *  ڦ  ڦ﴾ 
]ي�س:�-�[، ﴿ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      ﴾ ]ص:�[، ﴿ ٱٻ  ٻ  ٻ  ﴾ 

]ق:�[، ﴿ٱ  *  ٻ  ٻ﴾ ]الزخرف:�-�[ وغري ذلك. 

��� اإلتقان للسيوطي 49/4، والربهان للزركي 4�/3.
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وقد أقس�م تع�اىل بكتابه لبي�ان عظمته وقدس�يته التي جتلت يف آي�ات عديدة 

كقول�ه تع�اىل: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ ]المائدة:�5[، ﴿ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴾ ]اإلسراء:9[ وغري ذلك من اآليات.
3- احلل�ف ببعض األزمن�ة: كام يف قوله تع�اىل: ﴿  ٱ    *     ٻ  ٻ  

﴾ ]الضح�ى:�-�[،  *     ڄ  ڄ  ڃ   ڄ       ﴾ ]العص�ر:�-�[، ﴿  ٻ  پ  
﴿ ٱ           *      ٻ  ٻ      ﴾ ]الفجر:�-�[ وغري ذلك.

4- احلل�ف ببع�ض األمكنة: كام يف قوله تع�اىل: ﴿ٻ  ٻ    *     پ  پ   

پ    ﴾ ]التين:�-3[، وقوله عز وجل: ﴿ہ   ہ   ﴾ ]الطور:4[.

5- احلل�ف بمالئكت�ه: كام يف قوله تع�اىل: ﴿ ڻ  ڻ        *        ۀ  

ہ       *        ہ  ہ       *        ھ  ھ       *        ے  ے  ﴾ ]النازعات:�-
5[، وكام يف سورة الصافات، والذاريات، واملرسالت.

6- احللف باملخلوقات والظواهر الساموية: كقوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ     

*    ٻ  ٻ  پ    ..﴾ ]الشمس:�-�[ ﴿ ٱ  ٻ      ٻ   ﴾ ]النجم:�[، ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ  ﴾ ]البروج:�[.

7- احلل�ف بمخلوقاته األرضية: ﴿ ٱ  ٻ﴾ ]التين:�[ أقس�م هبام ملا 

فيه�ام من فوائد مج�ة. وإن كان من باب املث�ال ﴿ چ  چ  ڇ   ﴾ ]البلد:3[ واملراد 

هبام إبراهيم اخلليل وإس�امعيل عليهام الس�الم ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ﴾ ]الشمس:7[ 

وغري ذلك. 
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8- القس�م بالنب�ي � وذل�ك يف موردي�ن: يف قول�ه تع�اىل: ﴿پ  پ  
ڀ  ڀ   ڀ  ﴾ ]الحج�ر:�7[ ف�اهلل حيل�ف بحياة النب�ي � أن قوم لوط يف 

س�كرهتم وانغامره�م يف املنك�ر يف ضالل ال هيت�دون.ويف قول�ه تعاىل: ﴿پ  
پ   ﴾ ]الب�روج:3[ ورد يف التفاس�ري أن امل�راد بالش�اهد ه�و النب�ي � بقرينة 

اآليات األخرى. 

9- احلل�ف بالقيام�ة: ك�ام يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ٻ  پ  ﴾ ]الب�روج:�[ 
﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ    ﴾ ]القيام�ة:�[، ﴿پ  پ﴾ واملش�هود ه�و يوم 
القيام�ة بقرين�ة قول�ه تع�اىل: ﴿ ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﴾ 

]هود:�03[.

فائدة )412(: قال السيوطي���: »فإن قيل: كيف أقسم باخللق وقد ورد النهي 
ع�ن القس�م بغري اهلل؟ قلن�ا: أجيب عنه بأوج�ه. أحدها: إنه ع�ىل حذف مضاف؛ 
أي ورب الت�ني ورب الش�مس، وكذا الباقي. الث�اين: أن العرب كانت تعظم هذه 
األش�ياء وتقس�م هبا، فنزل القرآن عىل ما يعرفونه. الثالث: أن األقس�ام إنام تكون 
بام يعظمه املقِسم أو جيله وهو فوقه، واهلل تعاىل ليس يشء فوقه، فأقسم تارة بنفسه 
وت�ارة بمصنوعات�ه ألهنا تدل عىل ب�ارئ وصانع. وقال اب�ن أيب اإلصبع يف أرسار 
الفواتح: القس�م باملصنوعات يس�تلزم القس�م بالصانع، ألن ذكر املفعول يستلزم 

ذكر الفاعل، إذ يستحيل وجود مفعول بغري فاعل«.

فائ�دة )413(: الغال�ب يف املقس�م علي�ه  أن يكون يف ال�كالم، ألنه املقصود 
بالتحقيق، وقد حيذف كام حيذف جواب �لو�، إما: للعلم به، أو لتذهب النفس فيه 
كل مذه�ب. كام يف مثل قوله تع�اىل: ﴿ ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ﴾ ]التكاثر:5[، 

��� اإلتقان 47/4.
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فجواب � لو � حمذوف، تقديره: لو تعلمون علم اليقني عاقبة التفاخر ما اشتغلتم 
ب�ه. وهذه ع�ادة العرب يف كالمه�م إذا رأوا أمورًا  عجيب�ًة، وأرادوا أن خيربوا هبا 

الغائب عنها. 

  وأكثر ما حيذف جواب القس�م: إذا كان يف نفس املقِس�م به داللة عىل املقَسم 
عليه، فإن املقصود حيصل بذكره �أي املقَس�م به�، فيكون حذف املقَسم عليه أبلغ 
وأوج�ز، كام يف قوله تعاىل: ﴿ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      ﴾ ]ص:�[، فإن يف املقس�م 
ب�ه من تعظيم القرآن، ووصفه بأنه ذو الرشف، والقدر، ما يدل عىل املقس�م عليه، 
وه�و كونه حقا من عن�د اهلل غري مفرتى، وتقدير اجل�واب: إن الفرقان حلق.وهذا 

يّطرد يف كل ما شابه ذلك. 

فائ�دة )414(: ورد املقس�م به مس�بوقا بأداة النف�ي �ال� يف ثامنية مواضع من 
القرآن الكريم، ستة منها تقدمتها أداة النفي مقرتنة بالفاء وهي: �سورة النساء آية: 
65، وس�ورة احلاقة اآليتان: 38، 39، وس�ورة املعارج آية:40، وس�ورة الواقعة 
آي�ة: 75، وس�ورة التكوير اآليتان: �5، �6، وس�ورة االنش�قاق آي�ة: ��6. ويف 
موضع�ني ج�اءت أداة النفي غري مقرتنة بالفاء يف �س�ورة القيام�ة اآليتان: �، �، 

وسورة البلد آية:��.

وق�د ذه�ب املفرسون يف بي�ان ذل�ك إىل رأيني اثن�ني: ال�رأي األول أن  �ال� 
لنفي القس�م فكأن اهلل تعاىل يريد أن يقول: ال أقس�م هبذه األش�ياء عىل إثبات هذا 
املطلوب، فإن إثباته أظهر وأجل وأقوى أو أعظم وأجل من أن يقس�م عليه بمثل 

هذا القسم، وبه قال الفخر الرازي���. 

���التفسري الكبري  �9/ ��5.
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والرأي الثاين: أن صيغة �ال أقس�م� عبارة من عبارات القس�م وجاءت � ال� 
هن�ا صل�ة، أي: زائدة،أف�ادت التأكيد واملعنى: أقس�م. قال الزخمرشي يف تفس�ريه 
لآلية 75 من س�ورة الواقعة: »فال أقس�م، معناه: فأقسم، وال مزيدة مؤكدة، مثلها 
يف قوله تعاىل: ﴿ ۉ   ې       ې  ې     ﴾«، وقال يف موضع آخر���: »إدخال 

ال النافية عىل فعل القسم مستفيض يف كالمهم وأشعارهم، قال امرؤ القيس:   

             ال وأبيك ابنة الع�امري        ال يدعي القوم أين أف�ر«

 فائ�دة )415(: قوله تع�اىل:﴿ڄ   *   ڄ  ڄ  ڃ   *     ڃ  ڃ  چ  
چ    چ   ..﴾ ذكر املفرسون يف س�بب نزوهلا أن�ه احتبس الوحي عنه � أليام فقال 
املرشكون إن حممدا »قد ودعه ربه وقاله. وإن كان التأخري أمرا متوقعا يقتضيه نزول 
القرآن تدرجا. أما املقَس�م به فهو الضحى أي صدر النهار وقت ارتفاع الش�مس، 
والليل إذا سجى وسكن. أما املقَسم عليه إن رب حممد مل يرتكه ومل يبغضه، ووجه 
العالق�ة ب�ني األمرين واضح إذ إن نزول الوحي يناس�ب الضحى، ونور الضحى 
ال�ذي ي�وايف بعد ظالم الليل يناس�ب ن�ور الوحي نجوم�ًا وبعد احتب�اس يتالءم 

َوتعاُقَب الليل والنهار.

مث�ال آخ�ر: ﴿ ٱ  ٻ      ٻ  *  ٻ  پ  پ   پ  پ  ﴾، أقس�م تعاىل 
بالنج�م أي الكوكب الطالع الذي ُييضء يف الس�امء ثم يس�قط نح�و الغروب. أما 
املقَس�م ب�ه فهو نفي الضالل�ة والغي عن النبي �، ووجه الصل�ة بينهام أن النجم 
عند اهلوي وامليل هيتدي به الساري كام أن النبي هيتدي به الناس ألنه ال ينطق عن 

اهلوى بل هو وحي يوحى.

��� تفسري الكشاف 4 / 58.
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فائ�دة )416(: قال العلامء: أقس�م اهلل تعاىل بالنب�ي � يف قوله:﴿پ﴾ 

]الحج�ر:�9[ ، لتعرف الناس عظمته عند اهلل ومكانته لديه.أخرج ابن مردويه عن 

اب�ن عب�اس قال: »ما خلق اهلل وما ذرأ وال برأ نفس�ًا أك�رم عليه من حممد�، وما 

سمعت اهلل أقسم بحياة أحد غريه، قال: ﴿پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ﴾«.

اإلعجاز يف القرآن:

فائدة )417(: اإلعجاز: تدور معانيه يف اللغة عىل الضعف واالنقطاع وعدم 

القدرة عىل حتصيل اليء. وفعله رباعي من �أعجز�، تقول: أعجز يعجز إعجاًزا 

واس�م الفاعل معجز���.ويقال عجز عن ال�يء عجزًا وعجزانًا: ضعف ومل يقدر 

عليه، وأعجز اليء فالنًا: فاته ومل يدركه���.

واإلعج�از يف االصطالح: له عدة تعريفات، منه�ا تعريف اجلرجاين��3: »أنرْ 

يؤدي املعنى بطريق، هو أبلغ من مجيع ما عداه من الطرق«. 

فه مصطفى صادق الرافعي��4 بقوله: »وإنام اإلعجاز ش�يئان: ضعف   وقد عرَّ

القدرة اإلنس�انية يف حماولة املعجزة، ومزاولته عىل ش�دة اإلنسان واتصال عنايته. 

ث�م اس�تمرار هذا الضعف عىل تراخ�ي الزمن وتقدمه. فكأنَّ الع�امل كله يف العجز 

إنسان واحد، ليس له غري مدته املحدودة بالغة ما بلغت«.

��� املصباح املنري ص �49.
��� انظر تاج العروس للزبيدي مادة عجز.

��3 التعريفات ص 47.
��4 إعجاز القرآن ص �39.
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واإلعج�از القرآين �من إضافة املصدر إىل القرآن� يعني: أن مجيع من عدا اهلل 
م�ن اإلن�س واجلن قد أعجزهم القرآن عن اإلتيان بمثله، قلَّ ذلك الكالم أو كثر، 
م�ع تك�رار التحدي ب�ه ومطالبة من زع�م أن القرآن لي�س من عند اهلل ب�أن يثبتوا 

صدَق دعواهم باإلتيان بكالم يامثل القرآن يف بالغته وفصاحته وعلو شأنه.

فائدة )418(: املعجزة لغة: ما أعجز به اخلصم عند التحدي���، واملعجزة���، 
يف اصط�الح عل�م ال�كالم: »أم�ر خارق للع�ادة، مق�رون بالتحدي��3، س�امل عن 

املعارضة«��4 يظهر عىل يد مدعي النبوة موافقًا لدعواه.

فائدة )419(: املعجزة يف احلقيقة هي من أفعال اهلل. والقول بأهنا معجزة نبي 
لي�س إال تعب�ريًا جمازيًا. لذا فإنه جيب أن تظهر عىل يد الرس�ول، وأن تكون خارقة 
للعادة، وأن تأيت بمناسبة للتحدي، وأن تأيت بعد إنكار أو تكذيب، وأن تكون من 

النوع الذي يعجز اإلنسان عن اإلتيان بمثله.

واملعجزات التي أعطيت للرس�ل هلا عالقة بالنبوة التي هي من ُأسس اإليامن 
م�ن جه�ة وهلا عالق�ة بالوحي م�ن جهة أخرى. لذل�ك فإنه م�ن الواجب اإليامن 

باملعج�زات ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ﴾ ]العنكبوت:50[.

��� القاموس املحيط، باب الزاي، فصل العني.
��� اسم فاعل من اإلعجاز واهلاء فيها للمبالغة، واجلمع معجزات.

��3 األصح عدم اشرتاط التحدي إذ ليس عليه دليل، وأكثر معجزات النبي � كانت بال حتد، 
ومل يتح�د بغ�ري القرآن، إذ مل ينق�ل عنه أنه حتدى بغريه. انظر املواهب اللدنية للقس�طالين 
�/489. إال إذا قلنا إن التحدي هنا ليس بمعنى طلب اإلتيان باملثل بل هو جمرد دعوى 

الرسالة أو النبوة.انظر اإلرشاد للجويني ص �65 واليواقيت واجلواهر ص �57.
��4 اإلتقان 3/4 واملواهب اللدنية للقسطالين �/495.
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   فائدة )420(: تنقسم املعجزة إىل قسمني:

القس�م األول املعجزات احلس�ية: مثل: معجزة اإلرساء واملعراج، وانش�قاق 
القمر، ونبع املاء من بني أصابع النبي �، وتكثري الطعام القليل…

القس�م الثاين املعجزات العقلية: مثل اإلخبار عن املغيَّبات، والقرآن الكريم. 
وق�د جرت س�نة اهلل تعاىل ك�ام قضت حكمته أن جيعل معجزة كل نبي مش�اكلة ملا 
يتقن قومه ويتفوقون فيه. وملا كان العرب قوم بيان ولسان وبالغة، كانت معجزة 

النبي � الكربى هي: القرآن الكريم.

 قال الس�يوطي���: »وأكثر معجزات بني إرسائيل كانت حسية لبالدهتم وقلة 
بصريهت�م، وأكثر معجزات هذه األم�ة عقلية لفرط ذكائهم وكامل أفهامهم، وألن 
ه�ذه الرشيعة ملا كانت باقية عىل صفح�ات الدهر إىل يوم القيامة خصت باملعجزة 
العقلي�ة الباقية لرياه�ا ذوو البصائر كام قال �: »ما م�ن األنبياء نبي إال أعطي ما 
مثل�ه آمن عليه البرش، وإنام كان الذي أوتيت�ه وحيًا أوحاه اهلل إيّل، فأرجو أن أكون 
أكثره�م تابعًا« أخرجه البخ�اري���. قيل إن معناه: إن معجزات األنبياء انقرضت 
بانق�راض أعصارهم، فلم يش�هدها إال من حرضها ومعجزة القرآن مس�تمرة إىل 
ي�وم القيامة، وخرقه العادة يف أس�لوبه وبالغته وإخب�اره باملغيبات، فال يمر عرص 

من األعصار إال ويظهر فيه يشء مما أخرب به أنه سيكون يدل عىل صحة دعواه«.

فائ�دة )421(: املعج�زة ه�ي إح�دى اخل�وارق الس�تة، أم�ا باق�ي اخل�وارق 
فه�ي: �اإلرهاص� وهو م�ا يأيت من الدالئل قبل ظهور النب�ي. �والكرامة� وهي 

��� اإلتقان 3/4.
��� انظ�ر كتاب فضائ�ل القرآن، باب كيف نزل الوحي 9 / 3، ومس�لم، كتاب اإليامن، باب 

وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد  � إىل مجيع الناس � / �34.
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لألولياء���. �واملعونة� وهي لتخليص العوام من الشدائد. �واالستدراج� للفاجر 

ويكون عىل طبق دعواه كام حيصل للدجال. �واإلهانة� للفاجر أيضا، ولكنها عىل 

خالف دعواه���. أما الس�حر والشعوذة فالصحيح أن هذا ليس خارقا للعادة ألنه 

يعتاد إذا عرفت أسبابه وطرقه��3.

فائ�دة )422(: إعج�از القرآن يف األص�ل إثبات عجز اخللق ع�ن اإلتيان بام 

حتداهم به، ولكن هذا ليس مقصودا لذاته، بل املقصود الزمه، وهو إظهار أن هذا 

القرآن حق وأن الرسول رسول صدق.

ون بأن يأتوا بس�ورة من مثل�ه، أو بعرش س�ور، أو بمثله  وق�د طول�ب املتَح�دَّ

مطلقا - أقل من السورة، أو فوق السور العرش- طولبوا هبذا يف مكة قبل اهلجرة، 

وطولبوا به يف املدينة بعد اهلجرة، فعجزوا متام العجز، مع شدة حاجتهم إىل حتقيق 

ما طلب منهم، فدل ذلك عىل عجزهم التام عن حماكاة القرآن، ملا رأوا فيه من علو 

الشأن، وإحكام األس�لوب، وروعة املعاين. ووصفه الوليد بن املغرية وكان كافرا 

بأن�ه يعل�و وال يعىل عليه. ق�ال ابن عاش�ور��4 »فعجُز مجيع املتحدي�ن عن اإلتيان 

بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه اآليات بينهم وسكوهتم عن املعارضة مع توافر 

دواعيهم عليها«.

��� واس�م املعج�زة يعم كل خارق للع�ادة يف عرف العلامء املتقدم�ني، كاإلمام أمحد بن حنبل 
وغريه، ويسموهنا اآليات والتفريق إنام جاء من املتأخرين فجعلوا املعجزة للنبي والكرامة 

للويل. انظر جمموع فتاوى ابن تيمية ��/��3��-3.
��� كام حصل ملسيلمة الكذاب ملا تفل يف بئر فذهب ماؤها. انظر البداية والنهاية 3�7/4.

��3 انظر حجة اهلل عىل العاملني ��-�3، واليواقيت واجلواهر للشعراين ��6�-�6.
��4 تفسري التحرير والتنوير البن عاشور، �/�03.
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قال الس�يوطي���: »وقد أخرج احلاكم عن ابن عباس أنه قال: جاء الوليد بن 

املغرية إىل النبي � فقرأ عليه القرآن، فكأنه َرقَّ له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: 

ي�ا ع�م، إنَّ قومك يريدون أنرْ جيمعوا لك مااًل ليعطوكه لئال تأيت حممًدا لتعرض ملا 

ِقَبَل�ُه، ق�ال: قد علمت قريش أين من أكثرها مااًل، ق�ال: فقل فيه قواًل يبلغ قومك 

أنك كاره له، قال: وماذا أقول؟ فواهلل ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني وال برجزه 

وال بقصي�ده وال بأش�عار اجلن، واهلل ما يش�به الذي يقول ش�يًئا من ه�ذا، واهلل إنَّ 

لقوله الذي يقول حلالوة، وإنَّ عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعاله، مغدق أسفله، وإنه 

ليعل�و وال ُيعىل عليه، وإنه ليحطم ما حتته، قال: ال يرىض عنك قومك حتى تقول 

ر قال: هذا س�حر يؤثر يأثره عن غريه«. وقد  فيه، قال: فدعني حتى أفكر، فلام فكَّ

قّص اهلل تعاىل علينا خربه يف سورة املدثر �املدثر:��-��6.

فائ�دة )423(: لق�د حت�دى اهلل الع�رب »وكان�وا أفصح الفصح�اء ومصاقع 

اخلطباء، غري أنَّ القوم أنكروا هذا التفوق، وقالوا حني تليت عليهم آياته: ﴿ ہ  

ڭ﴾  ڭ   ڭ       ۓ   ۓ    ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  

]األنف�ال:�3[ وحتداهم ع�ىل أن يأتوا بمثله وأمهلهم طول الس�نني فلم يقدروا«��� 

- وه�م أهل الفصاحة��3-، فقال تعاىل: ﴿ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  *  ٿ  

��� اإلتقان 5/4.
��� اإلتقان للسيوطي 4/4.

��3 »قال اجلاحظ: بعث اهلل حممدًا � أكثر ما كانت العرب ش�اعرًا وخطيبًا وأحكم ما كانت 
لغة وأشد ما كانت عدة...وهلم القصيد العجيب والرجز الفاخر واخلطب الطوال البليغة 
والقصار املوجزة، وهلم األسجاع واملزدوج واللفظ املنثور، ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن 
أظهر عجز أدناهم، فمحال أكرمك اهلل أن جيتمع هؤالء كلهم عىل الغلط يف األمر الظاهر 
واخلطأ املكشوف البني مع التقريع بالنقص والتوقيف عىل العجز وهم أشد اخللق أنفة = 
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ﴾ ]الط�ور: 33-34[ وق�ال تع�اىل: ﴿ڀ   ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ﴾ ]اإلرساء: 88[ فعج�زوا ع�ن اإلتي�ان بمثل�ه. 
ومل�ا كبله�م العجز عن هذا، فل�م يفعلوا ما حتداهم، فجاءه�م بتخفيف التحدي، 

فتحداهم بعرش سور،فقال تعاىل:﴿  ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  
ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ      ٿ     ٿ    *     ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ         ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]هود: �4-�3[. 
ثم أرخى هلم حبل التحدي، ووس�ع هلم غاية التوس�عة فتحداهم أن يأتوا بس�ورة 

واحدة، أي سورة ولو من قصار السور، فقال تعاىل: ﴿ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  
ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ﴾ ]يونس:38[. 

ولك�ن فصحاء العرب أعرضوا عن هذا التحدي املتكرر، فها هو أبو س�فيان 
أحج�م ع�ن جتني�د جيش من ش�عراء اجلزي�رة وأدبائه�ا ملعارضة الق�رآن. بل جدَّ 
يف تألي�ف جي�ش من ع�رشة آالف ملقاتلة النب�ي � وحزبه. فها ه�و الوليد ولبيد 
واألعش�ى وكع�ب ب�ن زهري يذعنون لس�مو مع�اين الق�رآن وبالغته، وق�د كانوا 

معدودين من أساطني البالغة يف زمنهم.

فائ�دة )424(: ق�ال عب�د القاه�ر اجلرجاين ��47ه������: »أعجزهت�م مزايا 
ظه�رت هل�م يف نظمه، وخصائص صادفوها يف س�ياق لفظ�ه، وبدائع راعتهم من 

= وأكثرهم مفاخرة، والكالم س�يد عملهم وقد احتاجوا إليه، واحلاجة تبعث عىل احليلة 
يف األمر الغامض، فكيف بالظاهر اجلليل املنفعة، وكام أنه حمال أن يطبقوا ثالثًا وعرشين 
س�نة عىل الغلط يف األم�ر اجلليل املنفعة، فكذلك حمال أن يرتك�وه وهم يعرفونه وجيدون 

السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه«. اإلتقان للسيوطي 6-5/4.
��� دالئل اإلعجاز ص �9.



282

مبادئ آيه، ومقاطعها وجماري ألفاظها ومواقعها.. ويف مرضب كل مثل، ومساق 

كل خ�رب، وصورة كل عظة، وتنبي�ه وإعالم وتذكري، وترغيب وترهيب، ومع كل 

حجة، وبرهان، وصفة وتبيان، وهبرهم أهنم تأملوه س�ورة س�ورة، وعرشا عرشا، 

وآية آية، فلم جيدوا يف اجلميع كلمة َينرُْبو هبا مكاهنا، ولفظة ينكر شأهنا، أو يرى أن 

رى وأخلق.. بل وجدوا اتس�اقا هبر العقول،  غريه�ا أصلح مكانا أو أش�به، أو أحرْ

وأعج�ز اجلمهور نظاما والتئاما وإتقانا وإحكام�ا، مل يدع يف نفس بليغ منهم، ولو 

حّك بيافوخه الس�امء موضع طمع، حتى خرس�ت األلس�ن عن أن تّدعي وتقول، 

وخلدت القروم فلم متلك أن تصول«.

فائ�دة )425(: مل يك�ن مصطلح اإلعج�از معروفا يف الق�رون الثالثة األوىل 

اهلجري�ة، فكلمتا �اإلعجاز واملعجزة� مل تس�تعمال للداللة ع�ىل إعجاز كتاب اهلل 

تع�اىل يف العص�ور األوىل بل كانوا يس�تخدمون األلفاظ القرآني�ة الدالة عىل معنى 

اإلعجاز واملعجزة مثل � آية، وسلطان، وبرهان، وبصرية، وبينة �.

وإنام عرف واشتهر بعد أن وضع حممد بن يزيد الو اسطي املعتزيل �ت306ه�� 

كتابًا س�امه »إعجاز القرآن«���. وليس معنى ذلك أنه مل يكن موجودا من قبل، فقد 

كان البح�ث واجلدل حول إعجاز القرآن يدور عىل أوس�ع نط�اق يف بيئات العلم 

والعل�امء وبخاصة عند علامء ال�كالم���، حيث ألف اجلاح�ظ �ت �55ه�� كتابًا 

��� انظ�ر الفهرس�ت البن النديم ص 367.وهو مفقود.وق�د رشح اجلرجاين هذا الكتاب يف 
رشحني كبري وصغري وكال الرشحني أيضا مفقود.انظر كشف الظنون �/��0.

��� حيث إن أول من ناقش موضوع اإلعجاز هم املعتزلة وعىل رأسهم إبراهيم بن سيار النّظام 
الذي قال بالرصفة. انظر مقاالت اإلسالميني ص ��5 والفرق بني الفرق ص��4.
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حول اإلعجاز سامه »نظم القرآن«���. ويف القرن الرابع ألف عيل بن عيسى الرماين 

�ت 384ه�� رس�الته »النكت يف إعجاز القرآن«، وهي تتميز بأهنا نقلت مباحث 

اإلعج�از خطوة إىل األم�ام بتلخيص الرماين لكل ما قيل قبله من آراء يف رس�الته 

ه�ذه. وممن كت�ب يف اإلعجاز أيضا مَحرْد بن حممد اخلط�ايب �ت 388ه��، يف كتابه 

»بيان إعجاز القرآن«. 

وابتداء من القرن اخلامس اهلجري، ومع اتساع جماالت علم الكالم، وتفّي 

بعض مظاهر الزندقة واإلحلاد، بدأت البحوث يف اإلعجاز القرآين تتخذ مسارات 

أكثر تطوًرا، وس�اعد عىل هذا التطور االزدهاُر املشهود الذي اتسمت به البحوُث 

اللُّغوي�ة والفنون األدبية، ويعترب كتاب الباق�الين »إعجاز القرآن« من أفضل نتاج 

هذا القرن يف جمال اإلعجاز، إىل جانب إنجازات عبد القاهر اجلرجاين �ت�47ه�� 

يف كتاب�ه »دالئ�ل اإلعجاز« الذي وضع في�ه نظرية النظم وضًع�ا متكاماًل، وإليها 

يرج�ع الفض�ل يف تط�ور علوم البالغ�ة بعد ذلك.ث�م توالت يف الق�رون الالحقة 

مصنف�ات يف قضية اإلعج�از مثل »هناية اإلجياز يف دراس�ة اإلعجاز« لفخر الدين 

ال�رازي �ت 606ه��� وكتاب »الط�راز املتضمن ألرسار البالغ�ة وعلوم حقائق 

��� ع�ىل الرغم من كون اجلاح�ظ معتزلًيا وتلميًذا إلبراهيم النَّظَّ�ام، فقد آمن بفكرة اإلعجاز 
بخالف ش�يخه، ووضع كتاًبا حول اإلعجاز األس�لويب للقرآن أس�امه »نظ�م القرآن«، مل    
يصل إلينا، ولكن اجلاحظ عىل طريقته يف اإلش�ارة إىل بعض كتبه يف بعضها اآلخر، أورد 
بعض الفقرات من هذا الكتاب يف كتابيه: »احليوان« و»البيان والتبيني« املوجودين حالًيا، 
ويتلخص رأي اجلاحظ يف تبنيه للقول بالرصفة إىل جانب إيامنه بأنَّ العرب عجزوا عجًزا 
حقيقًيا -مع حماوالهتم- عن اإلتيان بمثل القرآن، بسبب طريقة نظم القرآن أي أسلوبه، 
ويعترب كتاب اجلاحظ املفقود هذا أول كتاب يف إعجاز القرآن كام يقول الباقالين يف إعجاز 

القرآن ص 6. وانظر جمموع رسائل اجلاحظ لعبد السالم هارون �83/3.
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اإلعجاز« لإلمام حييى بن محزة العلوي الزيدي �ت 745ه��، ثم جاء الس�يوطي 
�ت��9ه��� وتناول قضية اإلعجاز بالعناية والبي�ان ضمن كتبه يف علوم القرآن 

وخصه بكتاب سامه »معرتك األقران يف إعجاز القرآن«.

فائدة )426(: اإلعجاز القرآين عند القدماء يدور حول الوجوه��� اآلتية:

- األخبار والوعود الصادقة.

- اإلخبار عن الغيوب التي وقعت كام أخرب عنها القرآن���.

- فصاحة ألفاظه، وسالمة معانيه ورشفها.

- نظمه املحكم، وتأليفه البديع، وسالمته من الطعون.

ق�ال ابن القيم��3: »فتأمل ه�ذا املوضع من إعجاز الق�رآن تعرف فيه قصور، 
كث�ري م�ن املتكلمني، وتقصريه�م يف بيان إعج�ازه، وأهنم لن يوفوه عرش معش�ار 
حق�ه، حتى َقرَصَ بعُضهم اإلعجاَز ع�ىل رصف الدواعي عن معارضته مع القدرة 
عليها، وبعضهم َق�رَصَ اإلعجاز عىل جمرد فصاحته وبالغته، وبعضهم عىل خمالفة 
أس�لوب نظمه ألس�اليب نظم الكالم، وبعضهم عىل ما اش�تمل عليه من اإلخبار 
بالغي�وب إىل غ�ري ذلك من األقوال الق�ارصة التي ال تش�في وال جتدي وإعجازه 

فوق ذلك ووراء ذلك كله«.

��� وج�ه اإلعجاز: ه�و األمر الكامن يف املعجزة الذي من أجله ال يقدر املتحّدى عىل اإلتيان 
بمثلها ويقرص عنه.

��� وهي من اإلعجاز اجلزئي وليس الكيل، إذ ليس واقعا يف كل آية من كتاب اهلل تعاىل، وقد 
ختل�و بعض الس�ور القصار منه، فص�ار اإلعجاز خاصا باآليات الت�ي وردت فيها أخبار 
الغي�ب فقط، واآليات التي ختلو من أخب�ار الغيب فإن وجه  اإلعجاز فيها قائم من جهة 

البالغة والفصاحة والنظم.
.946/4 �3�
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فائدة )427(: اإلخبار عن الغيوب ينقسم إىل ثالثة أقسام:

�- غي�ب قري�ب موع�ود بتحققه وق�د حتق�ق، كغلبة ال�روم الف�رَس، وفتح 
املسلمني مكة، واإلخبار بموت أيب هلب كافرا.

�- وغيب مل يتحقق بعد، وذلك نحو بعض أرشاط الساعة، كالدابة، والدخان 
والكوارث الكونية يوم القيامة.

والغي�ب احلارض كاحلديث عن األش�ياء التي غيبت ع�ن أبصارنا كالدار   -3
اآلخ�رة وم�ا فيها من جن�ة ون�ار ومالئكة...إل�خ. أو اإلخبار عن ضامئ�ر الناس 
كاليه�ود حيث أخ�رب القرآن عنهم أهن�م ال يتمنون امل�وت: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ﴾ 

]البقرة :95[.

 فائ�دة )428(: ذك�ر اخلط�ايب��� يف خامت�ة رس�الته »بيان إعج�از القرآن« أن 
اإلعج�از التأث�ريي للق�رآن��� يع�د أه�م وجه م�ن وج�وه اإلعجاز، حي�ث قال: 

د بن حممد بن إبراهيم أبو س�ليامن البس�تي اخلطايب، نس�بة إىل  ��� هو العامل األديب اللغوي مَحرْ
�ت من  زيد بن اخلطاب أخي أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، والبس�تي نس�بة إىل مدينة ُبسرْ
ب�الد كاب�ل التي ولد هبا س�نة �3�9 ه��� وأقام فيه�ا يف أخريات حياته إىل أن تويف س�نة 
�388ه���، كان ش�افعي املذهب، صاح�ب مصنفات مفيدة منها: كتاب »معامل الس�نن« 
وه�و رشح لكت�اب س�نن أيب داود، وكتاب »العزل�ة« أو »االعتص�ام«، وكتاب »إصالح 
غل�ط املحدثني«، ورس�الته »بي�ان إعجاز الق�رآن«، وقد طبعت ضمن ثالث رس�ائل يف 

إعجاز القرآن.
��� ويقص�د به العامل النف�ي الوجداين، الذي يصنعه القرآن بالقل�وب وتأثريه يف النفوس، 

واهلل س�بحانه وتعاىل يذكر لنا هذا التأثري يف قوله:﴿ ې  ې   ى  ى  ائ     
ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴾ ]التوب�ة اآلي�ة 6[«، وخ�ري دلي�ل ع�ىل وج�ود 

ه�ذا التأث�ري ق�ول اهلل تع�اىل: ﴿ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
= گ     گ﴾ ]الحشر:��[.       
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»قل�ت: يف إعج�از القرآن وج�ه آخر، ذهب عنه الناس، فال يكاد يعرفه إال الش�اذ 
م�ن آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب، وتأثريه يف النفوس، فإنك ال تس�مع كالمًا 
غ�ري الق�رآن، منظومًا وال منث�ورًا، إذا قرع الس�مع خلص له إىل القل�ب من اللذة 
واحل�الوة يف حال، ومن الروع�ة واملهابة يف أخرى ما خيلص منه إليه، تس�تبرش به 
النف�وس، وتنرشح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه، عادت إليه مرتاعة قد 
عراها الوجيب والقلق، وتغش�اها اخلوف والفرق، تقش�عر من�ه اجللود، وتنزعج 
له القلوب، حيول بني النفس ومضمراهتا وعقائدها الراس�خة فيها، فكم من عدو 
للرسول � من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات 
من القرآن فلم يلبثوا حني وقعت يف مس�امعهم أن يتحولوا عن رأهيم األول، وأن 

يركنوا إىل مساملته، ويدخلوا يف دينه، وصارت عداوهتم مواالة، وكفرهم إيامنًا«.

فائدة )429(: اتفقت أقوال أئمة أهل السنة عىل أن وجه اإلعجاز الصحيح يف 
كت�اب اهلل تعاىل يدور حول اإلعجاز بنظمه، وفصاحة ألفاظه، وبالغة معانيه. ومل 
فة����  رْ يشذ عن هذا الرأي إال بعض املعتزلة وبعض الفالسفة الذين قالوا ب� �الرصَّ

= وكذل�ك الس�نة والس�رية النبوي�ة تذك�ر لنا كث�ريًا من احل�وادث الت�ي تأثر هب�ا الكفار   
واملرشكون عند س�امعهم القرآن الكريم كقصة إسالم عمر بن اخلطاب حني سمع سورة 
طه، وعتبة بن ربيعة حني أرس�له قومه إىل رس�ول اهلل � ليوقفوه عىل أمور أرس�لوه هبا، 
فقرأ عليه رسول اهلل آيات من �حم السجدة� فلام أقبل عتبة وأبرصه املأل من قريش قالوا: 
أقبل أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به. وهذا التأثري مشاهد فكم من غري املسلمني من 

أسلم فقط لسامعه القرآن وما أحدثه ذلك يف نفسه رغم أنه مل يفهم معناه.
��� وأول م�ن ق�ال هبذا الرأي النظام املعت�زيل ويرى أن وجه إعجاز الق�رآن يكمن يف إخباره 
ع�ن الغيوب. فهو مل ينف إعج�از القرآن الكريم بذاته وإنام حرصه يف اإلخبار  بالغيوب.
انظر مقاالت اإلس�الميني واختالف املصلني أليب احلس�ن األشعري �/��7، واإلتقان 
للس�يوطي 7/4. ومل يرتض املعتزلة قول النظام وق�د رد عليه تلميذه اجلاحظ يف كتابه = 
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ومرادهم بالرصفة أن اهلل سبحانه رصف مهم العرب يف زمن الرسالة عن معارضة 
الق�رآن، واإِلتي�ان بمثل�ه. أي أن الق�رآن لي�س معج�زًا لفصاحة ألفاظ�ه وبالغته 
وحس�ن نظمه وإنام لرصف اهلل العرب عن اإِلتيان بمثله. ولوال رصف اهلل العرب 

عن اإِلتيان بمثل القرآن ألتوا بمثله، وهم أهل الفصاحة والبيان.

وهذا الرصف حيتمل أن يكون يف عدة أمور:

م�ع مقدرهت�م وعلمه�م  الق�رآن  اهلم�ة ع�ن معارض�ة  إم�ا يف س�لبهم    -
وكامل عقلهم.

-  أو يف سلبهم القدرة عىل املعارضة مع بقاء اهلمة والرغبة يف املعارضة.

- أو يف س�لبهم العل�وم التي حيتاجون إليها يف املعارض�ة وهذه العلوم إما أن 
تكون حاصلة هلم فأزيلت عنهم أو غري حاصلة هلم���.

= »حجج النبوة«. والنظام هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البرصي  �ت ���ه��،اشتغل 
بنظم اخلرز ولذلك سمي بالنَّظام. أحد شيوخ املعتزلة وإليه كانت تنسب الفرقة النظامية. 
كان أديبًا، ومتكلاًم، وفيلسوفًا ضليعًا، حافظًا للقرآن وتفسريه، والكتب الساموية األخرى، 
وه�و أول م�ن جاهر بالقول بالرصفة، وأعلنه ودعا إليه، مات يف ريعان ش�بابه عن س�تة 
وثالث�ني عاما، وكان أس�تاذًا للجاحظ. والنظام هذا مل يصلن�ا يشء من كتبه، ولكننا نجد 

اآلراء املنسوبة إليه يف كتب أخرى لغريه.
��� انظ�ر مراده�م م�ن الرصفة من كت�اب الطراز لإلم�ام حييى بن مح�زة 39�/3. ومقاالت 
اإلسالميني ص ��5. ومما يرد عىل هذا القول هو وقوع حماولة املعارضة للقرآن الكريم 
س�واء كانت يف العهد النبوي أم بعده، وق�د وردت يف التاريخ أمثلة عىل حماولة أصحاهبا 
مواجه�ة هذا التح�دي، غري أهنم أخفق�وا إخفاقا ذريعا، ومن هؤالء مس�يلمة بن حبيب 
الكذاب، وُطليحة بن خويلد األس�دي، والنرض بن احلارث، وأبو احلس�ني أمحد بن حييى  
املع�روف باب�ن الراوندي، وعبداهلل ب�ن املقفع، وأبو الطيب املتنبي، وأب�و العالء املعري، 

صاحب كتاب »الفصول والغايات يف جماراة السور واآليات«. 
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فائ�دة )430(: وهن�اك مفه�وم آخر للرصف�ة ذهب إليه اجلاح�ظ، والرماين، 
وه�و مفه�وم ال يقدح يف بالغة القرآن، وال ينكر تفوقه، بل هو يقر هبذا اإلعجاز، 
ويع�رتف ب�ه، وأن ما جاء به الق�رآن الكريم خارج عن ط�وق البرش  ومقدورهم، 
فالرصف�ة عن�د اجلاح�ظ »رضب م�ن التدب�ري اإلهل�ي، والعناي�ة الرباني�ة، جاءت 

ملصلحة املسلمني«���.

فائ�دة )431(:  ق�ال الباق�الين���: »ل�و كان األمر ع�ىل ما ذهب�وا إليه، وكان 
اإلعج�از بالرصف�ة حقا، ل�كان األقوى يف احلج�ة، واألبني يف الدالل�ة، أن جييء 
القرآن يف أدنى درجات البالغة، ألن ذلك أبلغ يف األعجوبة، فإن الذي يعجز عن 
كالم هو يف مس�توى كالم الناس أو أدنى منه، يكون ذلك دليال عىل أن هناك قوة 
غالب�ة، حالت بينه وبني املعارضة، ومل يكن هن�اك حاجة ملجيء القرآن الكريم يف 

نظم بديع، ومستوى رفيع عجيب«. 

فائ�دة )432(: »قوله تع�اىل:﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ﴾ ]اإلسراء:88[ 
فه�ذه اآلي�ة تدل عىل بطالن الق�ول بالرصفة ألنه لو كان إعج�از القرآن يكمن يف 

رصف العرب عن اإِلتيان بمثله ملا كان يف اجتامع اإِلنس واجلن فائدة«��3. 

قال السيوطي��4: »فإنه يدل عىل عجزهم مع بقاء قدرهتم، ولو سلبوا القدرة، 
مل تب�ق فائدة الجتامعهم، ملنزلته منزل�ة اجتامع املوتى، وليس عجز املوتى مما حيتفل 

��� انظر كتاب احليوان للجاحظ 4 /89-85.
��� انظر إعجاز القرآن ص �4.

��3 انظر بيان إعجاز القرآن، للخطايب ص �4-�3.
��4 اإلتق�ان، 4/ 7. وانظ�ر روح املع�اين لألل�ويس �/ �7- 33، ومناه�ل العرفان يف علوم 

القرآن للزرقاين �/ 3�5-3�0.
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بذك�ره، هذا م�ع أن اإلمجاع منعق�د عىل إضافة إعج�از إىل الق�رآن، فكيف يكون 
معج�زا ولي�س في�ه صفة إعجاز، ب�ل املعجز ه�و اهلل تعاىل، حيث س�لبهم القدرة 
ع�ىل اإلتي�ان بمثله؟ وأيضا فيل�زم من القول بالرصف�ة: زوال إعجازه بزوال زمن 
التح�دي، وخل�و القرآن من اإلعج�از، ويف ذلك خرق إلمجاع األم�ة: أن معجزة 

الرسول العظمى باقية، وال معجزة له باقية سوى القرآن«. 

ول�و س�لمنا أن العرب املعارصين للبعثة قد رصفوا ك�ام يزعمون، مل يكن من 
قبله�م من أه�ل اجلاهلية مرصوفني ع�ام كان يعدل الق�رآن يف الفصاحة والبالغة 
وحس�ن النظ�م. فل�ام مل يوج�د يف كالم من قبله�م مثله، عل�م أن ما ادع�اه القائل 
بالرصف�ة ظاهر البطالن. فإعجاز  القرآن ذايت، فهو معجز بنظمه، وصحة معانيه، 
وتوايل فصاحة ألفاظه، مما جعل العرب يس�تعظمون بالغة القرآن وفصاحته، ولو 

كانوا مرصوفني عن املعارضة، لكان تعجبهم للرصف، ال للبيان املعجز.

فائ�دة )433(: »ولق�د حاول نفر م�ن قريش معارضته، وعكف�وا عىل لباب 
ال�رب وحلوم الضأن وس�الف اخلمر أربعني يوم�ًا لتصفو أذهاهنم، فل�ام أخذوا فيام 

قصدوه وسمعوا قول اهلل تعاىل:﴿ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ﴾ ]ه�ود:44[، 
ق�ال بعضه�م لبعض هذا ال�كالم ال يش�به كالم املخلوقني؛ فرتكوا م�ا أخذوا فيه 

وتفرقوا«���.

فائدة )434(: اصطالحات »اإلعجاز العلمي« و»التفسري العلمي« و»معجزة 
علمية« من التعابري التي اس�ُتحدثت وشاعت يف العرص احلديث، ومعلوٌم أّن هذه 

��� انظ�ر روح املع�اين لألل�ويس 63/6. وق�د أورد القص�ة أيض�ا اب�ن رش�يق يف العم�دة 
.���/�
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التعاب�ري تفيد تأويل بعض اآلي�ات القرآنية بام يتفق وبع�ض النظريات العلمية أو 
االكتشافات يف العلوم الطبيعية. فهناك ما يقرب من � 750 � آية يف القرآن الكريم 
تشري إىل ظواهر طبيعية، واستخدم القرآن الكريم كلمة العلم ومشتقاهتا ما يقرب 

من � 780 � مرة.

فاإلعج�از العلمّي ه�و: »إخبار القرآن الكريم والس�نة النبوية بحقيقة علمية 
أثبته�ا العل�م التجريبي، وثبت ع�دم إمكاني�ة إدراكها بالوس�ائل البرشية يف زمن 

الرسول الكريم �«.

و يف الع�رص احلديث ظه�ر اإلعجاز العلمي يف كثري م�ن ميادين املعرفة، فقد 
ظهر اإلعجاز يف الدراس�ات الطبية والنفس�ية والنباتية وطبقات األرض وغريها، 
فف�ي كل ه�ذه املجاالت ظهرت حقائق يقينية طابقت إش�ارات الق�رآن إليها منذ 

مخسة عرش قرنًا ���.   

وبع�د: فه�ذا ما وفق اهلل الكريم إىل مجعه من فوائد يف علوم القرآن، راجيًا منه 
تع�اىل أن جيعل منه�ا مفاتيح فتح يف كتاب�ه والفهم عنه س�بحانه، وأن تكون دعوة 
للتع�رض إىل أنوار خطابه بروح خمبتة منيبة مس�لمة لرهبا، والصالة والس�الم عىل 
س�يدنا حممد خاتم النبيني، وعىل كل عبد مصطفى من كل العاملني، وعىل آل حممد 

وصحبه وسلم، واحلمد هلل رب العاملني.

* * *

��� ولكن ينبغي هنا عند الكالم عىل إش�ارات القرآن الس�ابقة لبعض احلقائق العلمية احلديثة 
أن يكون ذلك منضبطا بالضوابط التفس�ريية املعروفة، وجيتنب معها تلك التكلفات غري 

املستساغة يف حتميل اللفظ القرآين ما ال حيتمل.
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مطبعة األوقاف اإلسالمية، النرش دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان.

3- أح�كام الق�رآن: للجصاص، أمحد ب�ن عيل أبو بكر �ت370ه��� دار الكتاب 

العريب، بريوت، مطبعة األوقاف اإلسالمية �335ه�.

4- أح�كام الق�رآن: أليب بك�ر حممد بن عب�داهلل بن العريب �543ه���، حتقيق عيل 

حممد البجاوي، مطبعة عيسى البايب احللبي، القاهرة، مرص.

5- أح�كام الق�رآن: لإلمام عامد الدين بن حممد الط�ربي، املعروف بالكيا اهلرايس 

�ت504ه�� دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط أوىل، �403ه�.

6- أحكام القرآن: لإلمام الشافعي، حممد بن إدريس، حتقيق عبد الغني عبد اخلالق، 

دار الكتب العربية، بريوت، �400ه�.

7- إحي�اء علوم الدين: لإلم�ام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل �ت505ه��، دار 

املعرفة، بريوت، ط �403ه�.

8- أدب الكاتب: البن قتيبة، عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ��76ه�� حتقيق 

حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة التجارية الكربى، مرص �355ه�.

9- األذكار النووي�ة: للن�ووي، حميي الدي�ن أيب زكريا حييى بن رشف الدمش�قي، 

حتقيق عبد القادر األرناؤوط، طبعة رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض.
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�0- أسباب النزول: أليب احلسن عيل بن أمحد الواحدي النيسابوري �ت468ه�� 
حتقيق السيد أمحد صقر، مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، ط أوىل، �379ه�.

��- أس�باب الن�زول: جل�الل الدي�ن الس�يوطي، ط أوىل، �407ه��، دار قتيب�ة 
للطباعة والنرش، دمشق.

��- أسد الغابة يف معرفة الصحابة: البن األثري، عيل بن حممد اجلزري �630ه�� 
حتقيق حممد أمحد عاشور وآخرون، ط دار الشعب، القاهرة، �970م.

�3- أرسار البالغ�ة يف عل�م البي�ان: لعبد القاه�ر اجلرج�اين �ت�47ه�� حتقيق 
وتعليق حممد رشيد رضا، دار املطبوعات العربية.

�4- األش�باه والنظائ�ر يف الق�رآن الكري�م: ملقات�ل بن س�ليامن بن بش�ري البلخي 
�ت�50ه�� حتقيق عبداهلل حممود شحاتة، القاهرة، اهليئة العامة للكتاب، �395ه�.

�5- أصول الرسخي: أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخي �ت490ه�� 
حتقيق أبو الوفاء األفغاين، جلنة إحياء املعارف النعامنية، حيدر آباد، الدكن، اهلند، توزيع 

مكتبة املعارف بالرياض. 

�6- األع�الم: قاموس تراجم خلري الدين ال�زركيل، دار العلم للماليني، بريوت، 
لبنان، ط سادسة، �984م.

�7- إع�الم املوقع�ني ع�ن رب العامل�ني: أليب عب�داهلل حمم�د ب�ن أيب بكر ب�ن قّيم 
اجلوزي�ة �ت�75ه��� حتقيق عبد الرؤوف س�عيد، الن�ارش مكتبة الكلي�ات األزهرية، 

القاهرة، �388ه�.

�8- األغ�اين: أليب الفرج بن احلس�ني األصفهاين �ت356ه�� النارش دار الكتب 
املرصية، القاهرة �9�3م.
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�9- األم: أليب عب�داهلل حمم�د بن إدريس الش�افعي �ت�04ه��� تصحيح حممد 
زهري النجار، الطبعة الثانية �973م، دار املعرفة بريوت، لبنان.

�0- األمايل: أليب عيل إسامعيل بن القاسم القايل، املكتب اإلسالمي.

��- األمثال القرآنية: لعبد الرمحن امليداين، دار القلم بريوت، ط أوىل �400ه�.

��- األنساب: لعبد الكريم السمعاين �ت�56ه�� مصورة عن نسخة طبعة ليدن 
���9م، مكتبة املثنى، بغداد، �970م.

�3- أن�وار التنزي�ل وأرسار التأوي�ل: لنارص الدي�ن عبداهلل البيضاوي، مؤسس�ة 
شعبان للنرش والتوزيع، بريوت.

�4- اإلبانة عن معاين القراءات: أليب حممد مكي بن أيب طالب القيي �ت437ه�� 
حتقيق حميي الدين رمضان، دار املأمون للرتاث، ط أوىل، �399ه�.

�5- إحت�اف فض�الء البرش بالق�راءات األربعة ع�رش: أمحد بن حمم�د البنا، حتقيق 
شعبان حممد إسامعيل، عامل الكتب، بريوت  �407ه�.

�6- اإلتقان يف علوم القرآن: جلالل الدين السيوطي �ت��9ه��، مكتبة املشهد 
احلسيني، القاهرة، طبعة أوىل �387ه�.

�7- اإلحكام يف أصول األحكام: لعيل بن حممد اآلمدي، مكتبة حممد عيل صبيح، 
القاهرة، سنة �387ه�.

�8- إرشاد الساري رشح صحيح البخاري: ألمحد القسطالين، دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت.

�9- إرش�اد العقل الس�ليم إىل مراتب القرآن الكريم: أليب السعود حممد بن حممد 
العامدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
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30- إرش�اد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول: ملحمد بن عيل الش�وكاين، 
دار الفكر، بريوت.

�3- إرش�اد املبت�دي وتذك�رة املنته�ي يف القراءات الع�رش: للقالن�ي، حممد بن 
احلسني الواسطي، حتقيق عمر محدان الكبيي، جامعة أم القرى، املكتبة الفيصلية، مكة 

املكرمة، الطبعة األوىل، �404ه�.

�3- اإلرش�اد والتطري�ز يف فضل ذكر اهلل تع�اىل وتالوة كتابه العزي�ز: عبداهلل بن 
أسعد اليافعي، راجعه وقدم له عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة القاهرة، مرص.

33- اإلرسائيلي�ات واملوضوع�ات يف كت�ب التفس�ري: د. حممد أبو ش�هبة، مكتبة 
السنة، القاهرة، طبعة عام �408ه�.

34- اإلش�ارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع املجاز: لإلمام عز الدين بن عبد الس�الم 
الشافعي، دار املعرفة، بريوت.

35- اإلصابة يف متييز الصحابة: للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، مطبعة 
السعادة، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة �3�8ه�، القاهرة.

36- إعجاز القرآن: أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين، املطبعة السلفية، القاهرة، 
�349ه�.

37- إعجاز القرآن والبالغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي، مطبعة االستقامة، 
القاهرة، طبعة �399ه�.

38- إع�راب القرآن: إلبراهيم بن الرسي الزجاج، حتقي�ق إبراهيم اإلبياري، دار 
الكتاب اللبناين، بريوت ��40ه�.

39- اإلكلي�ل يف اس�تنباط التنزيل: جلالل الدي�ن الس�يوطي، دار الكتب العلمية 
الطبعة األوىل سنة ��40ه�، بريوت.
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40- إيضاح املكنون يف الذيل عىل كش�ف الظنون: إلس�امعيل باشا البغدادي، دار 
الفكر، بريوت، ��40ه�.

�4- اإليضاح يف علوم البالغة: للخطيب القزويني حممد بن عبد الرمحن، املعروف 
بخطيب دمشق، رشح وتعليق د. حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناين، الطبعة 

السادسة، �405ه�.

�4- االس�تذكار ملذاهب فقهاء األمصار: أليب عمر يوس�ف بن عبد الرب النمري، 
حتقيق عيل النجدي ناصف، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة �393ه�.

43- االس�تيعاب يف معرف�ة األصحاب: أليب عمر يوس�ف بن عب�د الرب النمري: 
طبع بذيل اإلصابة، دار الكتاب العريب، بريوت.

44- البح�ر املحيط: أليب حيان، حممد بن يوس�ف األندلي، دار الفكر، بريوت، 
الطبعة الثانية، �403ه�.

45- البداي�ة والنهاية: البن كثري الدمش�قي، دار الريان لل�رتاث، القاهرة، الطبعة 
األوىل �408ه�.

46- بديع القرآن: البن أيب األصبع املرصي، حتقيق: حنفي حممد رشف، دار هنضة 
مرص، القاهرة.

47- بذل املجهود يف حل س�نن أيب داود: للش�يخ خليل أمحد الس�هارنفوري، دار 
اللواء، الرياض.

48- الربه�ان يف أص�ول الفقه: إلمام احلرمني أيب املعايل عب�د امللك بن عبداهلل بن 
يوسف اجلويني، حتقيق عبد العظيم الديب طبعة �399ه�، الدوحة، قطر.

49- الربه�ان يف عل�وم القرآن: لب�در الدين الزركي، دار إحي�اء الكتب العربية، 
مطبعة عيسى احللبي، الطبعة األوىل، ��39ه� 
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50- بستان العارفني: لنرص بن حممد بن إبراهيم السمرقندي.

�5- بصائ�ر ذوي التميي�ز يف لطائف الكتاب العزي�ز: للفريوزآبادي، حتقيق حممد 
عيل النجار، إحياء الرتاث اإلسالمي، سنة �383ه�.

�5- بيان إعجاز القرآن: حلمد اخلطايب، تعليق الس�يد عبداهلل بن الصديق، مطبعة 
دار التأليف، مرص، الطبعة األوىل، سنة ��37ه�.

53- البيان والتبيني: أليب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ، حتقيق عبدالسالم هارون، 
�388ه�.

54- تأوي�ل خمتل�ف احلديث: عبداهلل بن مس�لم ب�ن قتيبة الدين�وري، دار اجليل، 
بريوت، �393ه�.

55- تأويل مشكل القرآن: أليب حممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة، دار إحياء الكتاب 
العريب، عيسى البايب احللبي ورشكاه.

56- ت�اج العروس من جواه�ر القاموس: حممد بن مرت�ىض الزبيدي، دار احلياة، 
بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، سنة �306.

نج�ار،  احللي�م  عب�د  ترمج�ة  بروكل�امن،  كارل  الع�ريب:  األدب  تاري�خ   -57
دار املعارف.

58- تاري�خ األم�م واملل�وك: الب�ن جرير الط�ربي، دار س�ويدان، بريوت، س�نة 
�383ه�.

59- تاري�خ اب�ن خلدون: عب�د الرمحن بن حممد ب�ن خلدون، مؤسس�ة األعلمي 
للمطبوعات، بريوت.

60- تاري�خ ال�رتاث الع�ريب: ف�ؤاد س�زكني، اهليئ�ة املرصي�ة العام�ة، القاه�رة، 
سنة ��97م.
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�6- التبي�ان يف آداب محلة القرآن: حميي الدي�ن أيب زكريا حييى بن رشف النووي، 

الطبعة األوىل �407ه�، مؤسسة التقويم اإلسالمي، بريوت.

�6- التبي�ان يف إع�راب القرآن: أليب البق�اء عبداهلل بن احلس�ني العكربي، النارش 

عيسى البايب احللبي ورشكاه.

63- حتب�ري التيس�ري يف قراءات األئمة الع�رشة: لإلمام حممد بن حممد بن يوس�ف 

اجلزري، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل �404ه�.

64- التحري�ر والتنوير: ملحمد الطاهر بن عاش�ور، الدار التونس�ية للنرش، تونس 

�984م.

65- التصوير الفني يف القرآن: سيد قطب، دار الرشوق، بريوت.

66- التعريفات: للجرجاين، أليب احلسن عيل بن حممد الرشيف، حتقيق غوستاف 

فلوجل، بريوت، مكتبة لبنان، �978.

67- تفس�ري القرآن العظيم: أليب الفداء إس�امعيل بن كثري، طبع دار إحياء الكتب 

العربية، عيسى البايب احللبي ورشكاه.

68- التفسري واملفرسون: للدكتور حممد حسني الذهبي، الطبعة الثانية، �396ه�، 

دار الكتب احلديثة، القاهرة.

69- تقري�ب الن�رش يف الق�راءات الع�رش: البن اجل�زري، مطبعة مصطف�ى البايب 

احللبي، مرص، الطبعة األوىل، ��38ه�.

70- تناسق الدرر يف تناسب السور: جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، �406ه�.
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�7- التيس�ري يف القراءات السبع: أليب عمرو الداين، دار الكتاب العريب، بريوت، 
الطبعة الثانية �404ه�.

�7- ثالث رس�ائل يف إعجاز القرآن: الرم�اين، واخلطايب، اجلرجاين، دار املعارف 
مرص، الطبعة األوىل، �387ه�.

73- جامع بيان العلم وفضله: يوس�ف بن عبد الرب النمري القرطبي، دار الكتب 
احلديثة، القاهرة،�975م.

74- مج�ال القراء وك�امل اإلقراء: للس�خاوي، عيل بن حممد، مكتب�ة الرتاث مكة 
املكرمة، ومطبعة املدين، مرص الطبعة األوىل �407ه�.

75- ح�رز األم�اين ووج�ه الته�اين يف القراءات الس�بع �الش�اطبية�: للش�اطبي، 
القاس�م بن فرية بن خلف الرعيني، دار الكتب النفيس، بريوت وحلب، الطبعة األوىل 

�407ه�.

76- ال�در املنث�ور يف التفس�ري باملأث�ور: ج�الل الدين الس�يوطي، املطبع�ة امليمنية 
بمرص، �3�4ه�.

77- ال�در النظيم يف فضائ�ل القرآن واآليات والذكر احلكي�م: لإلمام عبد اهلل بن 
أسعد اليافعي، مكتبة حممد أفندي حسن.

78- دالئ�ل النب�وة ومعرفة أحوال صاح�ب الرشيعة: أليب بكر أمحد بن احلس�ني 
البيهق�ي، حتقيق، عب�د املعطي قلعجي، الطبع�ة األوىل �405ه��، دار الكتب العلمية، 

بريوت.

79- الرس�الة: لإلمام حممد بن إدريس الش�افعي، حتقيق أمحد حممد شاكر، املكتبة 
العلمية بريوت، لبنان.
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80- روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أليب الفضل السيد حممود 
اآللويس البغدادي، طبعة إدارة الطباعة املنريية، مرص.

�8- الزيادة واإلحس�ان يف علوم القرآن: البن عقيلة، حممد بن أمحد املكي، مركز 
البحوث والدراسات، جامعة الشارقة، الطبعة األوىل سنة �006م.

�8- الس�بعة يف القراءات: أليب بكر أمحد بن موس�ى بن العباس بن جماهد، حتقيق 
د. شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، �400ه�.

83- رس الفصاح�ة: اب�ن س�نان اخلفاج�ي، ب�ريوت: دار ال�رشوق، �395ه�� 
/�975م.

84- الس�نن: أليب داود، س�ليامن بن األشعث السجس�تاين األزدي،، تعليق حممد 
حميي الدين عبد احلميد، دار إحياء السنة النبوية، بريوت.

85- الس�نن: البن ماجه، حممد بن يزيد، حتقيق حممد  فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 
الكتب العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، �373ه�.

86- الس�نن: أليب عيسى حممد بن سورة الرتمذي، حتقيق  حممد  فؤاد عبد الباقي، 
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

87- الس�نن: لل�دار قطني، ع�يل بن عمر، حتقيق عبد اهلل هاش�م ي�امين املدين، دار 
املحاسن، القاهرة. 

88- السنن الكربى: أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، حيدر آباد الدكن، 
اهلند، مطبعة دائرة املعارف العثامنية، الطبعة األوىل، �355ه�.

89- الس�نن: للدارمي، عبداهلل بن عبد الرمحن، حتقيق الس�يد عبد اهلل هاش�م يامين 
املدين، حديث أكاديمي، نشاط آباد، فيصل أباد، باكستان، �404ه�.



300

90- الس�نن: للنس�ائي، أمحد بن ش�عيب، رقمه عبد الفتاح أبو غدة، دار البش�ائر 
اإلسالمية، بريوت الطبعة الثانية، �406ه�.

�9- س�ري أع�الم النب�الء: للذهب�ي، حمم�د ب�ن أمح�د ب�ن عث�امن، حتقيق ش�عيب 
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�عدد الس�ور املدنية والس�ور املكية - فوائد معرفة املكي واملدين - عالمات 
املكي واملدين - مميزات املكي واملدين �.

معرفة احلضي و السفري يف القرآن الكريم ......................................................
معرفة الليل والنهاري و الفرايش يف القرآن الكريم ..........................................
معرفة الصيفي والشتائي يف القرآن الكريم .........................................................
أسباب النزول ........................................................................................................

� تعري�ف الس�بب لغ�ة واصطالح�ا - احلكم�ة م�ن معرفة أس�باب النزول 
- كيفي�ة معرفة أس�باب النزول - تع�دد النزول مع وحدة الس�بب - حكم 

السبب الذي يرويه الصحايب �.
أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم ....................................................................

� أول م�ا ن�زل عىل اإلط�الق - أول ما نزل يف القتال واخلم�ر - أول ما نزل 
يف املدين�ة - آخ�ر ما نزل من القرآن - اخت�الف الروايات يف آخر ما نزل من 

القرآن الكريم �.
الفصل الثالث:

 الفوائد املتعلقة بالسند من علوم القرآن الكريم: )الفوائد 213-188(......
معرفة املتواتر واملشهور واآلحاد والشاذ واملوضوع واملدرج ...........................
القراءات القرآنية ....................................................................................................
� تعري�ف عل�م الق�راءات - تعري�ف الق�راءة والرواي�ة والطريق - أش�هر 
املؤلف�ات يف علم القراءات - رشوط القراءة املقبولة - انتش�ار القراءات يف 

العامل اإلسالمي �.
القراءات العرش املتواترة .......................................................................................

� تراج�م القراء الس�بعة - حكم الق�راءة بغري الق�راءات املتواترة يف الصالة 
وغريها- فوائد تنوع القراءات �.
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القراءات الشاذة .....................................................................................................
� تعريفه�ا -  أن�واع الق�راءات الش�اذة  - أش�هر رواهت�ا - حك�م القراءات 

الشاذة�.
الفصل الرابع: 

الفوائد املتعلقة باأللفاظ من علوم القرآن الكريم: )الفوائد: 287-214(..

الغريب ....................................................................................................................
� لغة واصطالحًا - أنواع الغريب عند ابن األثري - معرفة الغريب عن طريق 

الشعر العريب - أول من كتب يف غريب القرآن �.
املعّرب يف القرآن ....................................................................................................
احلقيقة واملجاز يف القرآن ......................................................................................

� احلقيق�ة يف الق�رآن -  أق�وال العلامء يف جم�از القرآن - الف�رق بني الكذب 
واملجاز - أقسام املجاز - أنواع املجاز - فوائد متنوعة يف املجاز �.

املش�ك يف القرآن ....................................................................................................
� أنواع املشرتك - أمثلة املشرتك �.

امل�ادف يف القران ...................................................................................................
� أق�وال العل�امء يف ترادف الق�رآن - أمهية معرفة املرتادف يف تفس�ري القرآن 

الكريم - فوائد متنوعة يف املرتادف �.
االستعارة .................................................................................................................

� أنواع االستعارة - أقسام االستعارة - فوائد متنوعة يف االستعارة �
التشبيه ......................................................................................................................

� فائدة التشبيه - أول من كتب يف التشبيه - الفرق بني التشبيه واالستعارة - 
أركان التشبيه - تأثري التشبيه - أقسام التشبيه - فوائد متنوعة يف التشبيه �.
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الفصل اخلامس: 
 الفوائد املتعلقة بعلم املعاين من علوم القرآن الكريم: )الفوائد : 330-288(
اإلجياز واملساواة واإلطناب ..................................................................................

� تعريف اإلجياز واملس�اواة واإلطناب - أقواله عليه الصالة والسالم غلب 
عليه�ا منح�ى اإلجي�از واالقتص�ار - التفرق�ة ب�ني اإلطناب وب�ني التطويل 

واحلشو - أنواع اإلطناب �.
الق�ص��ر .................................................................................................................
� تعريف القرص - ميزة أسلوب القرص - أقسام القرص  - فوائد متنوعة �.
احلذف .....................................................................................................................

� أنواع احلذف - مواضع احلذف - أغراض احلذف �.
الوصل والفصل .....................................................................................................

� تعري�ف الفصل والوص�ل - مثال الوصل والفص�ل - مواضع الوصل - 
علة الفصل �.

فوائد منثورة يف علم البديع ...................................................................................
� تعريف علم البديع لغة واصطالحا - أول من دّون يف علم البديع - براعة 

االستهالل - االقتباس والتضمني - حكم االقتباس - أقسام االقتباس �.
الفصل السادس: 

الفوائد املتعلقة بعلم أصول التفسري : )الفوائد 384-331( ........................
التفسري .....................................................................................................................

�تعريف التفسري لغة واصطالحا - علم أصول التفسري -  أمهية علم التفسري 
- فوائد متنوعة - تعريف التأويل - الفرق بني التفسري والتأويل �.

اختالف العلامء يف املقدار الذي بينه النبي � من القرآن ألصحابه ...............
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�أب�رز املفرسي�ن للقرآن من الصحاب�ة - أبرز املفرسين للق�رآن من التابعني 
- عرص تدوين التفسري�.

علم املوهبة وأمهيته يف التفسري .............................................................................
أنواع التفاسري .........................................................................................................

� تفسري بالرواية، ويسمى التفسري باملأثور - تفسري بالدراية، ويسمى التفسري 
بال�رأي - فوائد متنوعة - االجتهاد يف التفس�ري ليس قوالً عىل اهلل بغري علم 

- حديث : »من فرس القرآن برأيه« - أشهر كتب التفسري بالرأي �.
التفسري اإلشاري ....................................................................................................

� كالم نفيس البن تيمية وابن القيم يف التفسري اإلشاري - اإلشارات : »هي 
املعاين التي تش�ري إىل احلقيقة من بعد« - كالم احلافظ ابن حجر العس�قالين 
يف التفس�ري اإلش�اري - كالم ابن عاشور يف التفس�ري اإلشاري - الفرق بني 
التفسري اإلشاري والتفسري الباطني - أمثلة للتفسري اإلشاري - رشوط قبول 
التفس�ري اإلشاري - أشهر التفاسري اإلشارية - كالم الغزايل وابن عجيبة يف 

التفسري اإلشاري - بيان معنى ظهر اآلية وبطنها – فوائد متنوعة �
اإلرسائيليات )الدخيل يف التفسري( .....................................................................

� تعري�ف اإلرسائيلي�ات - ُي�راد باإلرسائيليات أعم ممّا ُيذك�ر عن اليهود - 
حك�م اإلرسائيليات - التفريق بني اإلرسائيلي�ات التي مصدرها أخبار بني 
إرسائي�ل، وبني ما ُس�ّمَي بذلك مما ليس عنهم - تعام�ل الصحابة ريض اهلل 
عنهم مع اإلرسائيليات - الش�وكاين و اإلرسائيليات - أقسام اإلرسائيليات 
- ال يوجد تفس�ري واحد يتضمن رشحا باإلرسائيليات لألحكام الرشعية - 
ترمجة كعب األحبار - مناهج املفرسين يف التعامل مع اإلرسائيليات - أمثلة 

اإلرسائيليات يف التفسري �.
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الفصل السابع: 
 فوائد متعلقة بمباحث عامة من علوم القرآن الكريم : )الفوائد 434-385(
مبهامت القرآن ........................................................................................................

�وقع اإلهبام يف القرآن لعدة أس�باب - اإلهبام يف القرآن الكريم عىل نوعني 
- الكتب املفردة ملبهامت القرآن �.

أمثال القرآن الكريم ...............................................................................................
� تعري�ف املث�ل - رضب األمث�ال - للمثل مع�اٍن خمتلفة اس�تعملها القرآن 
الكري�م - الف�رق ب�ني املثل وما يقاربه م�ن معاٍن – الزخم�رشي : التمثيل إنام 
يص�ار إليه لكش�ف املعاين - احلكمة من رضب األمثل�ة يف القرآن الكريم - 
أمهية املثل يف القران - رضب األمثال ببعض ألفاظ القرآن الكريم يف الكالم 
الع�ادي - األمثال القرآنّية :أقس�امها من حيث الباط�ن والظاهر - أهم من 

أّلف يف أمثال القرآن �.
القسم يف القرآن ......................................................................................................

� القس�م بمعن�ى احللف ي�ؤيت به ألجل حتقيق اخلرب - أركان القس�م - يف ما 
أقس�م ب�ه اهلل تعاىل يف كتاب�ه الكريم - قوله تع�اىل : ﴿والضح�ى والليل إذا 

سجى ما ودعك ربك وما قىل ...﴾�.
اإلعجاز يف القرآن ..................................................................................................

� تعري�ف اإلعجاز لغ�ة واصطالحا - تعريف املعجزة - أقس�ام املعجزة - 
اخلوارق س�تة أن�واع - املقصود من اإلعج�از - كالم اجلرجاين يف اإلعجاز 
- أول من تكلم وكتب يف اإلعجاز - وجوه اإلعجاز القرآين عند القدماء - 
اإلخبار عن الغيوب ينقسم إىل ثالثة أقسام - اإلعجاز التأثريي يف القرآن - 
مذهب الرصفة يف اإلعجاز والقائلني به - مفهوم آخر للرصفة عند اجلاحظ 
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والرم�اين - الرد عىل مذهب القائلني بالرصفة - اإلعجاز العلمي يف القرآن 
واملراد به �.        

اخلامتة .......................................................................................................................

املصادر واملراجع ....................................................................................................

فهرس املوضوعات ...............................................................................................
*   *   *
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