اإلتقان يف علوم القرآن
عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين  ،اخلضريي  ،املعروف بـ جالل الدين السيوطي

مقدمة الكتاب
وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم.

بسم هللا الرمحن الرحيم

قال الشيخ اإلمام العامل العالمة احلرب البحر الفهامة احملقق املدقق احلجة احلافظ اجملتهد شيخ اإلسالم واملسلمني وارث
علوم سيد املرسلني جالل الدين أوحد اجملتهدين أبو الفضل عبد الرمحن ابن سيدان الشيخ املرحوم كمال الدين عامل
املسلمني أبو املناقب أبو بكر السيوطي الشافعي :وجعله أجل الكتب قدراً وأغزرها علماً وأعذهبا نظماً وأبلغها يف

اخلطاب قرآانً عربياً غري ذي عوج وال خملوق وال شبهة فيه وال ارتياب.
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له رب األرابب الذي عنت لقيومته الوجود وخضعت لعظمته الرقاب.
وأشهد أن سيدان حممداً عبده ورسوله املبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إىل خري أمة أبفضل كتاب صلى هللا
وسلم عليه وعلى آله وصحبه األجناب صالة وسالماً دائمني إىل يوم املآب.

وبعد :فإن العلم حبر زخار ال يدرك من قرار وطود شامخ ال يسلك إىل قننه وال يصار من أراه السبيل إىل استقصائه مل
يبلغ إىل ذلك وصوالً ومن رام الوصول إىل إحصائه مل جيد إىل ذلك سبيالً كيف وقد قال تعاىل خماطباً خللقه {وما أوتيتم
من العلم إال قليال} وإن كتابنا القرآن هلو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة مشسها ومطلعها أودع فيه سبحانه وتعاىل علم كل
شيء وأابن مث أوقفين شيخنا شيخ مشايخ اإلسالم قاضي القضاة خالصة األانم حامل لواء املذهب املطليب علم الدين
البلقيين رمحه هللا تعاىل على كتاب يف ذلك ألخيه قاضي القضاة جالل الدين مساه مواقع العلوم من مواقع النجوم فرأيته
أتليفاً لطيفاً وجمموعاً ظريفاً ذا ترتيب وتقرير وتنويع وحتبري.
قال يف خطبته :قد اشتهرت عن اإلمام الشافعي رضي هللا عنه خماطبة لبعض خلفاء بين العباس فيها ذكر بعض أنواع
القرآن حيصل منها ملقصدان االقتباس وقد صنف يف علوم احلديث مجاعة يف القدمي واحلديث وتلك األنواع يف سنده دون
متنه أويف مسنديه وأهل فنه وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة فأردت أن أذكر يف هذا التصنيف ما وصل إىل علمي مما
حواه القرآن الشريف من أنواع علمه املنيف.
وينحصر يف أمور :األول :مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ويف ذلك اثنا عشر نوعاً :املكي املدين السفري احلضري الليلي
النهاري الصيفي الشتائي الراشي أسباب النزول أول ما نزل آخر ما نزل.
األمر الثاين :السند وهو ستة أنواع :املتوتر اآلحاد الشاذ قراءات النيب صلى هللا عليه وسلم الرواة احلفاظ.
األمر الثالث :األداء وهوستة أنواع :الوقف االبتداء اإلمالة املد ختفيف اهلمزة اإلدغام.
األمر الرابع :األلفاظ وهوسبعة أنواع :الغريب املعرب اجملاز املشرتك املرتادف االستعارة األمر اخلامس :املعاين املتعلقة
ابألحكام وهوأربعة عشر نوعاً :العام الباقي على علومه العام املخصوص العام الذي أريد به اخلصوص ما خص فيه

الكتاب السنة ما خصت فيه السنة الكتاب اجململ املبني املؤول املفهوم املطلق املقيد الناسخ املنسوخ نوع من التناسخ
واملنسوخ وهوما عمل به من األحكام مدة معينة والعامل به واحد من املكلفني.
األمر السادس :املعاين املتعلقة ابأللفاظ وهومخسة أنواع :الفصل اإلجياب اإلطناب القصر.
وبذلك تكملت األنواع مخسني ومن األنواع ما ال يدخل حتت احلصر :األمساء الكىن األلقاب املبهمات.
فهذا هناية ما حصر من األنواع.
هذا آخر ما ذكره القاضي جالل الدين يف اخلطبة.
مث تكلم يف كل نوع منها بكالم خمتصر حيتاج إىل حترير وتتمات وزوائد مهمات فصنفت يف ذلك كتاابً مسيته التحبري يف
علوم التفسري ضمنته ما ذكره البلقيين من األنواع مع زايدة مثلها وأضفت إليه فوائد مسحت القرحية بنقلها وقلت يف
خطبته :أما بعد :فإن العلوم وإن كثر عددها وانتشر يف اخلافقني مددها فغايتها حبر قعره ال يدرك وهنايتها طود شامخ ال
يستطاع إىل ذروته أن يسلك وهلذا يفتح لعامل بعد آخر من األبواب ما مل يتطرق إليه من املتقدمني األسباب وإن مما أمهل
املتقدمون يف تدوينه حىت حتلى يف آخر الزمان أبحسن زينة علم التفسري الذي هو كمصطلح احلديث فلم يدونه أحد ال
يف القدمي وال يف احلديث حىت جاء شيخ اإلسالم عمدة األانم عالمة العصر قاضي القضاة جالل الدين البلقيين رمحه هللا
تعاىل فعمل يف كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم فنقحه وهذبه وقسم أنواعه ورتبه ومل يسبق إىل هذه املرتبة فإنه جعله
نيفاً ومخسني نوعاً منقسمة إىل ستة أقسام وتكلم يف كل نوع منها ابملتني من الكالم لكن كما قال اإلمام أبو السعادات
ابن األثري يف مقدمة هنايته :كل مبتدئ بشيء مل يسبق إليه ومبتدع أمر مل يتقدم فيه عليه فإنه يكون قليالً مث يكثر وصغرياً
مث يكرب فظهر يل استخراج أنواع مل يسبق إليها وزايدات مهمات مل يستوف الكالم عليها فجردت اهلمة إىل وضع كتاب
يف هذا العلم اثين اثنني واحداً يف مجع الشتيت منه كألف أوكألفني ومصرياً فين التفسري واحلديث يف استكمال التقاسم
ألفني وإذ برز وزهر كمامه وفاح وطلع بدر كماله والح وآذن فجره ابلصباح واندى داعية ابلفالح مسيته ابلتحبري يف علوم
التفسري.
وهذه فهرست األنواع بعد املقدمة.
النوع األول والثاين :املكي واملدين.
والثالث والرابع :احلضري والسفري.
اخلامس والسادس :النهاري والليلي.
السابع والثامن :الصيفي والشتائي.
التاسع والعاشر :الفراشي والنومي.
احلادي عشر :أسباب النزول.
الثاين عشر :أول ما نزل.
الثالث عشر :آخر ما نزل.
الرابع عشر :ما عرف وقت نزوله.

اخلامس عشر :ما أنزل فيه ومل ينزل على أحد من األنبياء.
السادس عشر :ما أنزل منه على األنبياء.
السابع عشر :ما تكرر نزوله.
الثامن عشر :ما نزل مفرقاً.
التاسع عشر :ما نزل مجعاً.
العشرون :كيفية إنزاله وهذه كلها متعلقة ابلنزول.
احلادي والعشرون :املتواتر.
الثاين والعشرون :اآلحاد.
الثالث والعشرون :الشاذ.
الرابع والعشرون :قراءات النيب صلى هللا عليه وسلم.
اخلامس والسادس والعشرون :الرواة واحلفاظ.
السابع والعشرون :كيفية التحمل.
الثامن والعشرون :العايل والنازل.
التاسع والعشرون :املسلسل وهذه متعلقة ابلسند.
الثالثون :االبتداء.
احلادي والثالثون :الوقف.
الثاين والثالثون :اإلمالة.
الثالث والثالثون :املد.
الرابع والثالثون :ختفيف اهلمزة.
اخلامس والثالثون :اإلدغام.
السادس والثالثون :اإلخفاء.
السابع والثالثون :اإلقالب.
الثامن والثالثون :خمارج احلروف وهذه متعلقة ابألداء.
التاسع والثالثون :الغريب.
األربعون :املعرب.
احلادي واألربعون :اجملاز.
الثاين واألربعون :املشرتك.
الثالث واألربعون :املرتادف.
الرابع واخلامس واألربعون :احملكم واملتشابه.

السادس واألربعون :املشكل.
السابع والثامن واألربعون :اجململ واملبني.
التاسع واألربعون :االستعارة.
اخلمسون :التشبيه.
احلادي والثاين واخلمسون :الكناية والتعريض.
الثالث واخلمسون :العام الباقي على عمومه.
الرابع واخلمسون :العام املخصوص.
اخلامس واخلمسون :العام الذي أريد به اخلصوص.
السادس واخلمسون :ما خص فيه الكتاب والسنة.
السابع واخلمسون :ما خصت فيه السنة الكتاب.
الثامن واخلمسون :املؤول.
التاسع واخلمسون :املفهوم.
الستون واحلادي والستون :املطلق واملقيد.
الثاين والثالث والستون :الناسخ واملنسوخ.
الرابع والستون :ما عمل به واحد مث نسخ.
اخلامس والستون :ما كان واجباً على واحد.

السادس والسابع والثامن والستون :اإلجياز واإلطناب واملساواة.
التاسع والستون :األشباه.
السبعون واحلادي والسبعون :الفصل والوصل.
الثاين والسبعون :القصر.
الثالث والسبعون :االحتباك.
الرابع والسبعون :القول ابملوجب.
اخلامس والسادس والسابع والسبعون :املطابقة واملناسبة واجملانسة.
الثامن والتاسع والسبعون :التورية واالستخدام.
الثمانون :اللف والنشر.
احلادي والثمانون :االلتفات.
الثاين والثمانون :الفواصل والغاايت.
الثالث والرابع واخلامس والثمانون :أفضل القرآن وفاضله ومفضوله.
السادس والثمانون :مفردات القرآن.

السابع والثمانون :األمثال.
الثامن والتاسع والثمانون :آداب القارئ واملقرئ.
التسعون :آداب املفسر.
احلادي والتسعون :من يقبل تفسريه ومن يرد.
الثاين والتسعون :غرائب التفسري.
الثالث والتسعون :معرفة املفسرين.
الرابع والتسعون :كتابة القرآن.
اخلامس والتسعون :تسمية السور.
السادس والتسعون :ترتيب اآلي والسور.
السابع والثامن والتاسع والتسعون :األمساء والكىن واأللقاب.
املائة :املبهمات.
األول بعد املائة :أمساء من نزل فيهم القرآن.
الثاين بعد املائة :التاريخ.
وهذا آخر ما ذكرته يف خطبة التحبري وقد مت هذا الكتاب وهلل احلمد من سنة اثنني وسبعني وكتبه من هو يف طبقة
أشياخي من أويل التحقيق.
مث خطر يل بعد ذلك أن أؤلف كتاابً مبسوطاً وجمموعاً مضبوطاً أسلك فيه طريق اإلحصاء وأمشي فيه على منهاج

االستقصاء هذا كله وأان أظن أين متفرد بذلك غري مسبوق ابخلوض يف هذه املسالك فبينا أان أجيل يف ذلك فكري أقدم
رجالً وأؤخر أخرى إذ بلغين أن الشيخ اإلمام بدر الدين بن عبد هللا الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيني ألف كتاابً
يف ذلك حافالً يسمى الربهان يف علوم القرآن فتطلبته حىت وقفت عليه فوجدته قال يف خطبته :ملا كانت علوم القرآن ال
حتصى ومعانيه ال تستقصى وجبت العناية ابلقدر املمكن ومما فات املتقدمني وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه كما
وضع الناس ذلك ابلنسبة إىل علم احلديث فاستخرت هللا تعاىل وله احلمد يف وضع كتاب يف ذلك جامع وملا تكلم الناس
يف فنونه وخاضوا يف نكته وعيونه وضمنته من املعاين األنيقة واحلكم الرشيقة ما هبر القلوب عجباً ليكون مفتاحاً ألبوابه
عنواانً يف كتابه معيناً للمفسر على حقائقه مطلعاً على بعض أسراره ودقائقه ومسيته الربهان يف علوم القرآن.

وهذه فهرست أنواعه :النوع األول :معرفة سبب النزول.
الثاين :معرفة املناسبات بني اآلايت.
الثالث :معرفة الفواصل.
الرابع :معرفة الوجوه والنظائر.
اخلامس :علم املتشابه.
السادس :علم املبهمات.

السابع :يف أسرار الفواتح.
الثامن :يف خوامت السور.
التاسع :يف معرفة املكي واملدين.
العاشر :يف معرفة أول ما نزل.
احلادي عشر :معرفة على كم لغة نزل.
الثاين عشر :يف كيفية إنزاله.
الثالث عشر :يف بيان مجعه ومن حفظه من الصحابة.
الرابع عشر :معرفة تقسيمه.
اخلامس عشر :معرفة أمسائه.
السادس عشر :معرفة ما وقع فيه من غري لغة احلجاز.
السابع عشر :معرفة ما فيه من غري لغة العرب.
الثامن عشر :معرفة غريبه.
التاسع عشر :معرفة التصريف.
العشرون :معرفة األحكام.
احلادي والعشرون :معرفة كون اللفظ أوالرتكيب أحسن وأفصح.
الثاين والعشرون :معرفة اختالف األلفاظ بزايدة أونقص.
الثالث والعشرون :معرفة توجيه القرآن.
الرابع والعشرون :معرفة الوقف.
اخلامس والعشرون :علم رسوم اخلط.
السادس والعشرون :معرفة فضائله.
السابع والعشرون :معرفة خواصه.
الثامن والعشرون :هل يف القرآن شيء أفضل من شيء.
التاسع والعشرون :يف آداب تالوته.
الثالثون :يف أنه هل جيوز يف التصانيف والرسائل واخلطب استعمال بعض آايت القرآن.
احلادي والثالثون :معرفة األمثال الكامنة فيه.
الثاين والثالثون :معرفة أحكامه.
الثالث والثالثون :معرفة جدله.
الرابع والثالثون :معرفة انسخه ومنسوخه.

اخلامس والثالثون :معرفة موهم املختلف.
السادس والثالثون :معرفة احملكم من املتشابه.
السابع والثالثون :يف حكم اآلايت املتشاهبات الواردة يف الصفات.
الثامن والثالثون :معرفة إعجازه.
التاسع والثالثون :معرفة وجوب متواتره.
األربعون :يف بيان معاضدة السنة والكتاب.
احلادي واألربعون :معرفة تفسريه.
الثاين واألربعون :معرفة وجوه املخاطبات.
الثالث واألربعون :بيان حقيقته وجمازه.
الرابع واألربعون :يف الكناايت والتعريض.
اخلامس واألربعون :يف أقسام معىن الكالم.
السادس واألربعون :يف ذكر ما تيسر من أساليب القرآن.
السابع واألربعون :يف معرفة األدوات.
واعلم انه ما من نوع من هذه األنواع إال ولوأراد اإلنسان استقصاؤه ال ستفرغ عمره مث مل حيكم أمره ولكن اقتصران من كل
نوع على أصوله والرمز إىل بعض فصوله فإن الصناعة طويلة والعمر قصري وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصري.
هذا آخر كالم الزركشي يف خطبته :وملا وقفت على هذا الكتاب ازددت به سروراً ومحدت هللا كثرياً وقوي العزم على إبراز

ما أضمرته وشددت احلزم يف إنشاء التصنيف الذي قصدته فوضعت هذا الكتاب العلي الشأن اجللي الربهان الكثري
الفوائد واإلتقان ورتبت أنواعه ترتيباً أنسب من ترتيب الربهان وأدجمت بعض األنواع يف بعض وفصلت ماحقه أن يبان
وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد وسرتى يف كل نوع منه إن شاء هللا تعاىل ما يصلح أن يكون ابلتصنيف
مفرداً وسرتوى من مناهله العذبة رايً ال ظمأ بعده أبداً وقد جعلته مقدمة للتفسري الكبري الذي شرعت فيه ومسيته مبجمع
البحرين ومطلع البدرين اجلامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية ومن هللا أستمد التوفيق واهلداية واملعونة والرعاية إنه قريب
جميب وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإله أنيب.
وهذه فهرست أنواعه.

النوع األول :معرفة املكي واملدين.
الثاين :معرفة احلضري والسفري.
الثالث :النهاري والليلي.
الرابع :الصيفي والشتائي.
اخلامس :الفراشي والنومي.
السادس :األرضي والسماوي.

السابع :أول ما نزل.
الثامن :آخر ما نزل.
التاسع :أسباب النزول.
العاشر :ما نزل على لسان بعض الصحابة.
احلادي عشر :ما تكرر نزوله.
الثاين عشر :ما أتخر حكمه عن نزوله وما أتخر نزوله عن حكمه.
الثالث عشر :معرفة ما نزل مفرقاً وما نزل مجعاً.
الرابع عشر :ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً.
اخلامس عشر :ما أنزل منه على بعض األنبياء وما مل ينزل منه على أحد قبل النيب صلى هللا عليه وسلم.
السادس عشر :يف كيفية إنزاله.
السابع عشر :يف معرفة أمسائه وأمساء سوره.
الثامن عشر :يف مجعه وترتيبه.
التاسع عشر :يف عدد سوره وآايته وكلماته وحروفه.
العشرون :يف حفاظه ورواته.
احلادي والعشرون :يف العايل والنازل.
الثاين والعشرون :معرفة املتواتر.
الثالث والعشرون :يف املشهور.
الرابع والعشرون :يف اآلحاد.
اخلامس والعشرون :يف الشاذ.
السادس والعشرون :املوضوع.
السابع والعشرون :املدرج.
الثامن والعشرون :يف معرفة الوقف واالبتداء.
التاسع والعشرون :يف بيان املوصول لفظاً املفصول معىن.

الثالثون :يف اإلمالة والفتح وما بينهما.
احلادي والثالثون :يف اإلدغام واإلظهار واإلخفاء واإلقالب.
الثاين والثالثون :يف املد والقصر.
الثالث والثالثون :يف ختفيف اهلمزة.
الرابع والثالثون :يف كيفية حتمله.
اخلامس والثالثون :يف آداب تالوته.

السادس والثالثون :يف معرفة غريبه.
السابع والثالثون :فيما وقع فيه بغري لغة احلجاز.
الثامن والثالثون :فيما وقع فيه بغري لغة العرب.
التاسع والثالثون :يف معرفة الوجوه والنظائر.
األربعون :يف معرفة معاين األدوات اليت حيتاج إليها املفسر.
احلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
الثاين واألربعون :يف قواعد مهمة حيتاج املفسر إىل معرفتها.
الثالث واألربعون :يف احملكم واملتشابه.
الرابع واألربعون :يف مقدمه ومؤخره.
اخلامس واألربعون :يف خاصه وعامه.
السادس واألربعون :يف جممله ومبينه.
السابع واألربعون :يف انسخه ومنسوخه.
الثامن واألربعون :يف مشكله وموهم االختالف والتناقض.
التاسع واألربعون :يف مطلقه ومقيده.
اخلمسون :يف منطوقه ومفهومه.
احلادي واخلمسون :يف وجوه خماطباته.
الثاين واخلمسون :يف حقيقته وجمازه.
الثالث واخلمسون :يف تشبيهه واستعاراته.
الرابع واخلمسون :يف كناايته وتعريضه.
اخلامس واخلمسون :يف احلصر واالختصاص.
السادس واخلمسون :يف اإلجياز واإلطناب.
السابع واخلمسون :يف اخلرب واإلنشاء.
الثامن واخلمسون :يف بدائع القرآن.
التاسع واخلمسون :يف فواصل اآلي.
الستون :يف فواتح السور.
احلادي والستون :يف خوامت السور.
الثاين والستون :يف مناسبة اآلايت والسور.
الثالث والستون :يف اآلايت املتشبهات.

الرابع والستون :يف إعجاز القرآن.
اخلامس والستون :يف العلوم املستنبطة من القرآن.
السادس والستون :يف أمثاله.
السابع والستون.
يف أقسامه.
الثامن والستون :يف جدله.
التاسع والستون :يف األمساء والكىن واأللقاب.
السبعون :يف مبهماته.
احلادي والسبعون :يف أمساء من نزل فيهم القرآن.
الثاين والسبعون :يف فضائل القرآن.
الثالث والسبعون :يف أفضل القرآن وفاضله.
الرابع والسبعون :يف مفردات القرآن.
اخلامس والسبعون :يف خواصه.
السادس والسبعون :يف رسوم اخلط وآداب كتابته.
السابع والسبعون :يف معرفة أتويله وتفسريه وبيان شرفه واحلاجة إليه.
الثامن والسبعون :يف شروط املفسر وآدابه.
التاسع والسبعون :يف غرائب التفسري.
الثمانون :يف طبقات املفسرين.
فهذه مثانون نوعاً على سبيل اإلدماج ولونوعت ابعتبار ما أدجمته يف ضمنها لزادت على الثالمثائة وغالب هذه األنواع
فيها تصانيف مفردة وقفت على كثري منها.
ومن املصنفات يف مثل هذا النمط وليس يف احلقيقة مثله وال قريباً منه وإمنا هي طائفة يسرية ونبذة قصرية :فنون األفنان
يف علوم القرآن البن اجلوزي ومجال القراء للشيخ علم الدين السخاوي.
واملرشد الوجيز يف علوم تتعلق ابلقرآن العزيز أليب شامة.
والربهان يف مشكالت القرآن أليب املعايل عزيزي بن عبد امللك املعروف بشيدلة.
وكلها ابلنسبة إىل نوع من هذا الكتاب كحبة رمل يف جنب عاجل ونقطة قطر يف حيال حبر زاخر.
وهذه أمساء الكتب اليت نظرهتا على هذا الكتاب وخلصته منها.
فمن الكتب النقلية :تفسري ابن جرير وابن أيب حامت وابن مردوية وأيب الشيخ وابن حبان والفرايين وعبد الرزاق وابن املنذر
وسعيد ابن منصور وهوجزء من سننه واحلاكم وهوجزء من مستدركه وتفسري احلافظ عماد الدين بن كثري وفضائل القرآن
أليب عبيد وفضائل القرآن البن الضريس وفضائل القرآن البن أيب شيبة املصاحف البن أيب داود املصاحف البن أشتة

الرد على من خلف مصحف عثمان البن أيب بكر األنباري أخالق محلة القرآن لآلجري التبيان يف آداب محلة القرآن
للنووي شرح البخاري البن حجر.
ومن جوامع احلديث واملسانيد ما ال حيصى.
ومن كتب القراءات وتعلقات األداء مجال القراء للسخاوي النشر والتقريب ألبن اجلزري والكامل للهذيل اإلرشاد يف
القراءات العشر للواسطي الشواذ البن غلبون الوقف واالبتداء ألبن األنباري وللسجاوندي وللنحاس وللداين وللعماين
والبن النكراوي قرة العني الفتح واإلمالة وبني اللفظني البن القاصح.
ومن كتب اللغات والغريب والعربية واإلعراب :مفردات القرآن للراغب غريب القرآن البن قتيبة وللعزيزي الوجوه والنظائر
للنيسابوري والبن عبد الصمد الواحد واجلمع يف القرآن وأليب حسن األخفش األوسط الزاهر البن األنباري شرح
التسهيل واالرتشاف أليب حيان املغىن البن هشام اجلين الداين يف حروف املعاين البن أم قاسم إعراب القرآن أليب البقاء
وللسمني وللسفاقسي وملنتخب الدين احملتسب يف توجيه الشواذ البن جين اخلصائص له اخلاطرايت له ذا القد له أمايل
ابن احلاجب املعرب للجواليقي مشكل القرآن البن قتيبة اللغات اليت نزل هبا القرآن أليب القاسم حممد بن عبد هللا ومن
كتب األحكام وتعلقاهتا :أحكام القرآن إلمساعيل القاضي ولبكر بن العالء وأليب بكر الرازي وللكيا اهلراسي والبن
العريب والبن الغرس والبن خويز منداد.
الناسخ واملنسوخ ملكى والبن احلصار وللسعيدي وأليب جعفر النحاس والبن العريب وأليب داود السجستاين وأليب عبيد
القاسم بن رسالن وأليب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي.
اإلمام يف أدلة األحكام للشيخ عز الدين بن عبد السالم.
ومن الكتب املتعلقة ابإلعجاز وفنون البالغة :إعجاز القرآن للخطايب وللرماين والبن سراقة والقاضي أيب بكر الباقالين
ولعبد القاهر اجلرجاين ولإلمام فخر الدين والبن أيب األصبع وامسه الربهان وللزملكاين وامسه الربهان أيضاً وخمتصره له
وامسه اجمليد.
جماز القرآن البن عبد السالم.
اإلجياز يف اجملاز البن القيم هناية التأميل يف أسرار التنزيل للزملكاين.
التبيان يف البيان له املنهج املفيد يف أحكام التوكيد له.
بدائع القرآن البن أيب األصبع التحبري له اخلواطر السواحنفي أسرار الفواتح له أسرار التنزيل للشرف البارزي األقصى
القريب للتنوحي.
منهاج البلغاء حلازم.
العمدة البن رشيق.
الصناعتني للعسكري.
املصباح لبدر الدين بن مالك.
التبيان للطيي.

الكناايت للجرجاين.
اإلغريض يف الفرق بني الكناية والتعريض للشيخ تقي الدين السبكي له.
االقتناص يف الفرقبني احلصر واالختصاص.
عروس األفراح لولده هباء الدين.
روض األفهام يف أقسام االستفهام للشيخ مشس الدين بن الصائغ.
نشر العبري يف إقامة الظاهر مقام للضمري له املقدمة يف سر األلفاظ له.
أحكام الرأي يف أحكام اآلي له.
مناسبات ترتيب السور أليب جعفر بن الزبري فواصل اآلايت للطوقي.
املثل السائر البن األثري.
الفلك الدائر على املثل السائر.
كنز الرباعة البن األثري.
شرح بديع قدامة للموفق عبد اللطيف.
ومن الكتب فيما سوى ذلك من األنواع :الربهان يف متشابه القرآن للكرماين.
درة التنزيل وغرة التأويل يف املتشابه أليب عبد هللا الرازي.
كشف املعاين يف املتشابه.
املثاين للقاضي بدر الدين بن مجاعة.
أمثال القرآن للماوردي.
أقسام القرآن البن القيم.
جواهر القرآن للغزايل.
التعريف واإلعالم فيما وقع يف القرآن من أاألمساء واألعالم للسهيلي.
الذيل عليه البن عساكر.
التبيان يف مبهمات القرآن للقاضي بدر الدين بن مجاعة.
أمساء من نزل فيهم القرآن إلمساعيل الضرير.
ذات الرشد يف عدد اآلي وشرحها للموصلي.
شرح آايت الصفات البن اللبان.
الدر النظيم يف منافع القرآن العظيم لليافعي.
ومن كتب الرسم :املقنع للداين شرح الرائية للسخاوي.
شرحها البن جبارة.
ومن الكتب اجلامعة :بدائع الفوائد البن القيم.

كنز الفوائد للشيخ عز الدين بن عبد السالم.
الغرر والدرر للشريف املرتضى.
تذكرة البدر بن الصاحب.
جامع الفنون البن شبيب احلنبلي.
النفيس البن اجلوزي.
البستان أليب الليث السمرقندي.
ومن تفاسري غري احملدثني :الكشاف وحاشيته للطييب.
تفسري اإلمام فخر الدين.
تفسري األصبهاين واحلويف وأيب حيان وابن عطية والقشريي واملرسي وابن اجلوزي وابن عقيل وابن رزين والواحدي
والكواشي واملاوردي وسليم الرازي وإمام احلرمني وابن برجان وابن بريزة وابن املنري.
أمايل الرافعي على الفاحتة.
مقدمة تفسري ابن النقيب.
الغرائب والعجائب للكرماين.
قواعد يف التفسري البن تيمية.
وهذا أوان الشروع يف املقصود بعون امللك املعبود.
*******************
النوع األول أفرده ابلتصنيف مجاعة منهم مكي والعز الديريين
ومن فوائد معرفة ذلك العلم ابملتأخر فيكون انسخاً أوخمصصاً على رأي من يرى أتخري املخصص.
قال أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب النيسابوري يف كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن :من أشرف علوم القرآن
علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل مبكة واملدينة وما نزل مبكة وحكمه مدين وما نزل ابملدينة وحكمه مكي وما نزل مبكة
يف أهل املدينة وما نزل ابملدينة يف أهل مكة وما يشبه نزول املكي يف املدين وما يشبه نزول املدين يف املكي وما نزل
ابجلحفة وما نزل ببيت أهل املقدس وما نزل ابلطائف وما نزل ابحلديبية وما نزل ليالً وما نزل هناراً وما نزل مشيعاً وما
نزل مفرداً واآلايت املدنيات يف السور املكية واآلايت املكيات يف السور املدنية وما محل من مكة إىل املدينة وما محل من

املدينة إىل مكة وما محل من املدينة إىل أرض احلبشة وما نزل جممالً وما نزل مفسراً وما اختلفوا فيه فقال بعضهم مدين
وبعضهم مكي.
فهذه مخسة وعشرون وجهاً من مل يعرفها ومييز بينها مل حيل له أن يتكلم يف كتاب هللا تعاىل انتهى.
قلت :وقد أشبعت الكالم على هذه األوجه.
فمنها ما أفردته بنوع ومنها ما تكلمت عليه يف ضمن بعض األنواع.

وقال ابن العريب يف كتابه الناسخ واملنسوخ :الذي علمناه على اجلملة من القرآن أن منه مكياً ومدنياً وسفرايً وحضرايً
وليلياً وهنارايً ومسائياً وأرضياً وما نزل بني السماء واألرض وما نزل حتت األرض يف الغار.
وقال ابن النقيب يف مقدمة تفسريه :املنزل من القرآن على أربعة أقسام :مكي ومدين وما بعضه مكي وبعضه مدين وما
ليس مبكي وال مدين.
اعلم أن للناس يف املكي واملدين اصطالحات ثالثة :أشهرها أن املكي ما نزل قبل اهلجرة واملدين ما نزل بعدها سواء نزل
مبكة أم ابملدينة عام الفتح أوعام حجة الوداع أم بسفر من األسفار.
أخرج عثمان بن سعيد الرازي بسنده إىل حيىي بن سالم قال :ما نزل مبكة وما نزل يف طريق املدينة قبل أن يبلغ النيب
صلى هللا عليه وسلم املدينة فهومن املكي.
وما نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم يف أسفاره بعد ما قدم املدينة فهومن املدين.
وهذا أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل يف سفر اهلجرة مكي اصطالحاً.
الثاين :أن املكي ما نزل مبكة ولوبعد اهلجرة واملدين ما نزل ابملدينة وعلى هذا نثبت الواسطة فما نزل ابألسفار ال يطلق
عليه مكي وال مدين.
وقد أخرج الطرباين يف الكبري من طريق الوليد بن مسلم عن عفري بن معدان عن سليم بن عامر عن أيب أمامة قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنزل القرآن يف ثالثة أمكنة :مكة واملدينة والشام قال الوليد :يعين بيت املقدس.
وقال الشيخ عماد الدين بن كثري :بل تفسريه بتبوك أحسن.
قلت :ويدخل يف مكة ضواحيها كاملنزل مبىن وعرفات واحلديبية ويف املدينة ضواحيها كاملنزل ببدر وأحد وسلع.
الثالث :أن املكي ما وقع خطاابً ألهل مكة واملدين ما وقع خطاابً ألهل املدينة ومحل على هذا قول ابن مسعود اآلين.
قال القاضي أبو بكر يف االنتصار :إمنا يرجع يف معرفة املكي واملدين حلفظ الصحابة والتابعني ومل يرد عن النيب صلى هللا
عليه وسلم يف ذلك قول ألنه مل يؤمر به ومل جيعل هللا علم ذلك من فرائض األمة وإن وجب يف بعضه على أهل العلم
معرفة اتريخ الناسخ واملنسوخ فقد يعرف ذلك بغري نص الرسول انتهى.
وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال :والذي ال إله غريه ما نزلت آية من كتاب هللا تعاىل إال وأان أعلم فيمن نزلت
وأين نزلت.
وقال أيوب :سأل رجل عكرمة عن آية يف القرآن فقال :نزلت يف سفح ذلك اجلبل وأشار إىل سلع.
أخرجه أبو نعيم يف احللية وقد ورد عن ابن عباس وغريه عدا املكي واملدين وأان أسوق ما وقع يل من ذلك مث أعقبه بتحرير
ما اختلف فيه.
قال ابن سعد يف الطبقات :أنبأان الواقدي حدثين قدامة بن موسى عن أيب سلمة احلضرمي مسعت ابن عباس قال :سألت
أيب بن كعب عما نزل يف القرآن ابملدينة فقال :نزل هبا سبع وعشرون سورة وسائرها مبكة.
ّ
وقال أبو جعفر النحاس يف كتابه الناسخ واملنسوخ :حدثين ميوت بن املزرع حدثنا أبو حامت سهل بن حممد السجستاين
أنبأان أبو عبيدة معمر بن املثىن ثنا يونس بن حبيب مسعت أاب عمرو بن العالء يقول :سألت جماهداً عن تلخيص آي

القرآن املدين من املكي فقال :سألت ابن عباس عن ذلك فقال :سورة األنعام نزلت مبكة مجلة واحدة فهي مكية إال
ثالث آايت منها نزلن ابملدينة {قل تعالوا أتل} إىل متام اآلايت الثالث وما تقدم من السور مدنيات.
ونزلت مبكة سورة األعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم واحلجر والنحل سوى ثالث آايت من آخرها فإهنن
نزلن بيم مكة واملدينة يف منصرفه من أحد.
وسورة بين إسرائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء واحلج سوى ثالث آايت {هذان خصمان} إىل متام آلايت الثالث
فإهنن نزلن ابملدينة.
وسورة املؤمنني والفرقان وسورة الشعراء سوى مخس آايت من آخرها نزلن ابملدينة.
والشعراء يتبعهم الغاوون إىل آخرها وسورة النمل والقصص والعنكبوت والروم ونقمان سوى ثالث آايت منها نزلن
ابملدينة {ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم} إىل متام اآلايت.
وسورة السجدة سوى ثالث آايت {أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً} إىل متام اآلايت الثالث.
وسورة سبأ وفاطر ويس والصافات وص والزمر سوى ثالث آايت نزلن ابملدينة يف وحشي قاتل محزة {اي عبادي الذين
أسرفوا} إىل متام اآلايت الثالث.
واحلواميم السبع وق والذارايت والطور والنجم والقمر والرمحن والواقعة والصف والتغابن إال آايت من آخرها نزلن ابملدينة
وامللك ون واحلاقة وسأل وسورة نوح واجلن واملزمل إال آيتني {إن ربك يعلم أنك تقوم} واملدثر إىل آخر القرآن إال إذا
زلزلت وإذا جاء نصر هللا وقل هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإهنن مدنيات.
ونزل ابملدينة سورة األنفال وبراءة والنور واألحزاب وسورة حممد والفتح واحلجرات واحلديد وما بعدها إىل التحرمي.
هكذا أخرجه بطوله وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات من علماء العربية املشهورين.
وقال البيهقي يف دالئل النبوة :أخربان أبو عبد هللا احلافظ أخربان أبو حممد بن زايد العدل.
حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أمحد بن نصر بن مالك اخلزاعي حدثنا علي بن
احلسني بن واقد عن أبيه حدثين يزيد النحوي عن عكرمة واحلسني بن أيب احلسن قاال :أنزل هللا من القرآن مبكة :اقرأ
ابسم ربك ون واملدثر وتبت يدا أيب هلب وإذا الشمس كورت وسبح اسم ربك األعلى والليل إذا يغشى والفجر والضحى
وأمل نشرح والعصر والعادايت والكوثر وأهلاكم التكاثر وأرأيت وقل اي أيها الكافرون وأصحاب الفيل والفلق وقل أعوذ
برب الناس وقل هو هللا أحد والنجم وعبس وإان نزلناه والشمس وضحاها والسماء ذات الربوج والتني والزيتون وإليالف
قريش والقارعة وال أقسم بيوم القيامة واهلمزة واملرسالت وق وال أقسم هبذا البلد والسماء والطارق واقرتبت الساعة وص
واجلن ويس والفرقان واملالئكة وطه والواقعة وطسم وطس وطسم وبين إسرائيل والتاسعة وهود ويوسف وأصحاب احلجر
واألنعام والصافات ولقمان وسبأ والزمر وحم املؤمن وحم الدخان وحم السجدة ومحعسق وحم الزخرف واجلاثية
واألحقاف والذارايت والغاشية وأصحاب الكهف والنحل ونوح وإبراهيم واألنبياء واملؤمنون وأمل السجدة والطور وتبارك
واحلاقة وسأل وعم يتساءلون والنازعات وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت والروم والعنكبوت.

وما نزل ابملدينة :ويل للمطففني والبقرة وآل عمران واألنفال واألحزاب واملائدة واملمتحنة والنساء وإذا زلزلت واحلديد
وحممد والرعد والرمحن وهل أتى على اإلنسان والطالق ومل يكن واحلشر وإذا جاء نصر هللا والنور واحلج واملنافقون
واجملادلة واحلجرات واي أيها النيب مل حترم والصف واجلمعة والغابن والفتح وبراءة.
قال البيهقي :والتاسعة يريد هبا سورة ابن أمحد بن سبدان أخربان أمحد بن عبيد الصفار وحدثنا حممد بن الفضل حدثنا
إمساعيل بن عبد هللا بن زرارة الرقي حدثنا عبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي حدثنا خصيف عن جماهد عن ابن عباس
أنه قال :إن أول ما أنزل هللا على نبيه من القرآن اقرأ ابسم ربك.
فذكر معىن هذا احلديث وذكر السور اليت سقطت من الرواية األوىل يف ذكر ما نزل مبكة وقال :واحلديث شاهد يف
تفسري مقاتل وغريه مع املرسل الصحيح الذي تقدم وقال ابن الضريس يف فضائل القرآن :حدثنا حممد بن عبد هللا بن أيب
جعفر الرازي أنبأان عمر بن هارون حدثنا عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه ابن عباس قال :كانت إذا نزلت فاحتة سورة
مبكة كتبت مبكة مث يزيد هللا فيها ما شاء.
وكان أول ما أنزل من القرآن اقرأ ابسم ربك مث ن مث اي أيها املزمل مث اي أيها املدثر مث تبت يدا أيب هلب مث إذا الشمس
كورت مث سبح اسم ربك األعلى مث والليل إذا يغشى مث والفجر مث والضحى مث أمل نشرح مث والعصر مث والعادايت مث إان
أعطيناك مث أهلاكم التكاثر مث أرأيت الذي يكذب مث قل اي أيها الكافرون مث أمل تر كيف فعل ربك مث قل أعوذ برب الفلق
مث قل أعوذ برب الناس مث قل هو هللا أحد مث والنجم مث عبس مث إان أنزلناه يف ليلة القدر مث والشمس وضحاها مث والسماء
ذات الربوج مث والتني مث إليالف قريش مث القارعة مث ال أقسم بيوم القيامة مث ويل لكل مهزة مث واملرسالت مث ق مث ال أقسم
هبذا البلد مث والسماء والطارق مث اقرتبت الساعة مث ص مث األعراف مث قل أوحى مث يس مث الفرقان مث املالئكة مث كهيعص
مث طه مث الواقعة مث طسم الشعراء مث طس مث القصص مث بين إسرائيل مث يونس مث هود مث يوسف مث احلجر مث األنعام مث
الصافات مث لقمان مث سبأ مث الزمر مث حم املؤمن مث حم السجدة مث محعسق مث حم الزخرف مث الدخان مث اجلاثية مث
األحقاف مث الذارايت مث الغاشية مث الكهف مث النحل مث إان أرسلنا نوحاً مث سورة األنبياء مث املؤمنني مث تنزيل السجدة مث
الطور مث تبارك امللك مث احلاقة مث عم يتساءلون مث النازعات مث إذا السماء انفطرت مث إذا السماء انشقت مث الروم مث
العنكبوت مث ويل للمطففني فهذا ما أنزل هللا مبكة.
مث أنزل ابملدينة سورة البقرة مث األنفال مث آل عمران مث األحزاب مث املمتحنة مث النساء مث إذا زلزلت مث احلديد مث القتال مث
الرعد مث الرمحن مث اإلنسان مث الطالق مث مل يكن مث احلشر مث إذا جاء نصر هللا مث النور مث احلج مث املنافقون مث اجملادلة مث
احلجرات مث التحرمي مث اجلمعة مث التغابن مث الصف مث الفتح مث املائدة مث براءة.
وقال أبو عبيد يف فضائل القرآن :حدثنا عبد هللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة قال :نزلت
ابملدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنفال والتوبة واحلج والنور واألحزاب والذين كفروا والفتح واحلديد
واجملادلة واحلشر واملمتحنة واحلواريني يريد الصف والتغابن واي أيها النيب إذا طلقتم النساء واي أيها النيب مل حترم والفجر
والليل وإان أنزلناه يف ليلة القدر ومل يكن وإذا زلزلت وإذا جاء نصر هللا وسائر ذلك مبكة.

وقال أبو بكر األنباري :حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي نبأان حجاج بن منهال نبأان مهام عن قتادة قال :نزل يف
املدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء واملائدة وبراءة والرعد والنحل واحلج والنور واألحزاب وحممد والفتح واحلجات
واحلديد والرمحن واجملادلة واحلشر واملمتحنة والصف واجلمعة واملنافقون والتغابن والطالق واي أيها النيب مل حترم إىل رأس
العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر هللا وسائر القرآن نزل مبكة.
قال أبو احلسن بن احلصار يف كتابه الناسخ واملنسوخ :املدين ابتفاق عشرون سورة واملختلف فيها اثنتا عشر سورة وما
عدا ذلك مكي ابتفاق.
مث اي سائلي عن كتاب هللا جمتهداً وعن ترتيب ما يتلى من السور وكيف جاء هبا املختار من مضر صلى اإلله على
املختار من مضر وما تقدم منها قبل هجرته وما أتخر يف بدوويف حضر ليعلم النسخ والتخصيص جمتهد يؤيد احلكم
ابلتاريخ والنظر تعارض النقل يف أم الكتاب وقد تؤولت احلجر تنبيها ملعترب أم القرآن ويف أم القرى نزلت ما كان للخمس
قبل احلمد من أثر وبعد هجرة خري الناس قد نزلت عشرون من سور القرآن يف عشر فأربع من طوال السبع أوهلا وخامس
اخلمس يف األنفال ذي العرب وتوبة هللا إن عدت فسادسة وسورة النور واألحزاب الغر يف غرر مث احلديد ويتلوها جمادلة
واحلشر مث امتحان هللا للبشر وسورة فضح هللا النفاق هبا وسورة اجلمع تذكاراً ملدكر وللطالق وللتحرمي حكمهما والنصر
والفتح تنبيها على العمر وسورة للحواريني قد علمت مث التغابن والتطفيف ذوالنذر وليلة القدر قد خصت مبلتنا ومل يكن
بعدها الزلزال فاعترب وقل هو هللا من أوصاف خالقنا وعوذاتن ترد الباس ابلقدر وذا الذي اختلفت فيه الرواة له ورمبا
استثنيت آي من السور وما سوى ذاك مكي تنزله فال تكن من خالف الناس يف صر فليس كل خالف جاء معترباً إال
خالف له حظ من النظر فصل يف حترير السور املختلف فيها سورة الفاحتة األكثرون على أهنا مكية بل ورد أهنا أول ما
نزل كما سيأيت يف النوع الثاين.
وسورة احلجر مكية ابتفاق وقد امنت على رسوله فيها هبا فدل على تقدم نزول الفاحتة عليها إذ يبعد أن مينت عليهما مل
ينزل بعد وأبنه ال خالف أن فرض الصالة كان مبكة ومل حيفظ أنه كان يف اإلسالم صالة بغري الفاحتة ذكره ابن عطية
وغريه.
وقد روى الواحدي والثعليب من طريق العالء بن املسيب عن الفضل بن عمروعن علي ابن أيب طالب قال :نزلت فاحتة
الكتاب مبكة من كنز حتت العرش.
واشتهر عن جماهد القول أبهنا مدنية أخرجه الفرايين يف تفسريه وأبو عبيد يف الفضائل بسند صحيح عنه.
قال احلسني بن الفضل :هذه هفوة من جماهد ألن العلماء على خالف قوله.
وقد نقل ابن عطية القول بذلك عن الزهري وعطاء وسوادة بن زايد وعبد هللا بن عبيد بن عمري وورد عن أيب هريرة
إبسناد جيد.
قال الطرباين يف األوسط :حدثنا عبيد بن غنام أنبأان أبو بكر بن أيب شيبة أنبأان أبو األحوص عن منصور عن جماهد عن
أيب هريرة :أن إبليس رن حني أنزلت فاحتة الكتاب وأنزلت ابملدينة وحيتمل أن اجلملة األخرية مدرجة من قول جماهد
وذهب بعضهم إىل أهنا أنزلت مرتني مرة مبكة ومرة ابملدينة مبالغة يف تشريفها.

وفيها قول رابع أهنا نزلت نصفني نصفها مبكة ونصفها ابملدينة حكاه أبو ليث السمرقندي.
سورة النساء زعم النحاس أهنا مكية مستنداً إىل أن قوله{ :إن هللا أيمركم} اآلية نزلت مبكة اتفاقاً يف شأن مفتاح الكعبة

وذلك مستند واه ألنه ال يلزم من نزول آية أو آايت من سورة طويلة نزل معظمها ابملدينة أن تكون مكية خصوصاً أن
األرجح أن ما نزل بعد اهلجرة مدين ومن راجع أسباب نزول آايهتا عرف الرد عليه.
ومما يرد عليه أيضاً ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت :ما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأان عنده ودخوهلا عليه كان
بعد اهلجرة اتفاقاً.
وقيل نزلت عند اهلجرة.
سورة يونس املشهور أهنا مكية.

وعن ابن عباس روايتان :فتقدم يف اآلاثر السابقة عنها أهنا مكية.
وأخرجه ابن مردويه من طريق العويف عنه ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه ومن طريق خصيف عن جماهد عن ابن
الزبري.
وأخرج من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أهنا مدنية ويؤيد املشهور ما أخرجه ابن أيب حامت من طريق
الضحاك عن ابن عباس قال :ملا بعث هللا حممداً رسوالً أنكرت العرب ذلك أومن أنكر ذلك منهم فقالوا :هللا أعظم من

أن يكون رسوله بشراً فأنزل هللا تعاىل{ :أكان للناس عجباً} اآلية.
سورة الرعد تقدم من طريق جماهد عن ابن عباس وعن علي بن أيب طلحة أهنا مكية ويف بقية اآلاثر أهنا مدنية.
وأخرج ابن مردويه الثاين من طريق العويف عن ابن عباس ومن طريق ابن جريج عن عثمان بن عطاء عن ابن عباس ومن

طريق جماهد عن ابن الزبري.
وأخرج أبو الشيخ مثله عن قتادة.
وأخرج األول عن سعيد بن جبري.
وقال سعيد بن منصور يف سننه :حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر قال :سألت سعيد ابن جبري عن قوله تعاىل{ :ومن عنده
علم الكتاب} أهوعبد هللا بن سالم فقال :كيف وهذه السورة مكية ويؤيد القول أبهنا مدنية ما أخرجه الطرباين وغريه عن
أنس أن قوله{ :هللا يعلم ما حتمل كل أنثى} إىل قوله{ :وهو شديد احملال} نزل يف قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل
حني قدما املدينة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي جيمع به بني االختالف أهنا مكية إال آايت منها.
سورة احلج تقدم من طريق جماهد عن ابن عباس أهنا مكية إال آايت اليت استثناها ويف اآلاثر الباقية أهنا مدنية.
وأخرج ابن مردويه من طريق العويف عن ابن عباس ومن طريق ابن جريج عن عطاء إن ابن عباس ومن طريق جماهد عن
ابن الزبري أهنا مدنية.
قال ابن الغرس يف أحكام القرآن :وقيل إهنا مكية إال {هذان خصمان} اآلايت وقيل إال عشر آايت.

وقيل مدنية إال أربع آايت {وما أرسلنا من قبلك من رسول} إىل }عقيم} قال قتادة وغريه :وقيل كلها مدنية قاله
الضحاك وغريه وقيل هي خمتلطة فيها مدين ومكي وهوقول اجلمهور انتهى.
ويؤيد ما نسبه إىل اجلمهور أنه ورد يف آايت كثرية منها أنه نزل ابملدينة كما حررانه يف أسباب النزول.
سورة الفرقان قال ابن الغرس :اجلمهور على أهنا مكية.
وقال الضحاك :مدنية.
سورة يس حكى أبو سليمان الدمشقي قوالً أهنا مدنية.

قال :وليس ابملشهور.
سورة ص حكى اجلعربي قوالً أهنا مدنية خالف حكاية مجاعة اإلمجاع على أهنا مكية.
سورة حممد حكى النسفي قوالً غريباً أهنا مكية.

سورة احلجرات حكى قول شاذ أهنا مكية.
سورة الرمحن اجلمهور على أهنا مكية وهوالصواب ويدل ما رواه الرتمذي واحلاكم عن جابر قال ملا قرأ رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم على أصحابه سورة الرمحن حىت فرغ قال :ما يل أراكم سكواتً للجن كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم
من مرة فبأي آالء ربكما تكذابن إال قالوا :وال بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد قال احلاكم :صحيح على

شرط الشيخني وقصة اجلن كانت مبكة وأصرح منه يف الداللة ما أخرجه أمحد يف مسنده بسند جيد عن أمساء بنت أيب
بكر قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهويصلي حنوالركن قبل أن يصدع مبا يؤمر واملشركون يسمعون فبأي
آالء ربكما تكذابن.
ويف هذا دليل على تقدم نزوهلا على سورة احلجر.
سورة احلديد قال ابن الغرس :اجلمهور على أهنا مدنية.
وقال قوم إهنا مكية.
وال خالف أن فيها قرآانً مدنياً لكن يشبه صدرها أن يكون مكياً.

قلت :األمر كما قال ففي مسند البزار وغريه عن عمر أنه دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة
احلديد فقرأها وكان سبب إسالمه.
وأخرج احلاكم وغريه عن ابن مسعود قال :مل يكن شيء بني إسالمه وبني أن نزلت هذه اآلية يعاتبهم هللا هبا إال أربع
سنني {وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد} اآلية.
سورة الصف املختار أهنا مدنية ونسبه ابن الغرس إىل اجلمهور ورجحه ويدل له ما أخرجه احلاكم وغريه عن عبد هللا بن
سالم قال :قعدان نفراً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتذاكران فقلنا :لونعلم أي األعمال أحب إىل هللا
لعملناه فأنزل هللا سبحانه { :سبح هلل ما يف السموات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم اي أيها الذين آمنوا مل تقولون ما
ال تفعلون} حىت ختمها قال عبد هللا :فقرأها علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت ختمها.

سورة اجلمعة الصحيح أهنا مدنية ملا روى البخاري عن أيب هريرة قال كنا جلوساً عند النيب صلى هللا عليه وسلم فأنزل
عليه يف سورة اجلمعة{ :وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم} قلت :من هم اي رسول هللا احلديث.
ومعلوم أن إسالم أيب هريرة بعد اهلجرة مبدة.
وقوله{ :قل اي أيها الذين هادوا} خطاب لليهود وكانوا ابملدينة وآخر السورة نزل فيمن انقض منهم حال اخلطبة ملا
قدمت العري كما يف األحاديث الصحيحة فثبت أهنا مدنية كلها.
سورة التغابن قيل مدنية وقيل مكية إال آخرها.
سورة امللك فيها قول غريب أهنا مدنية.
سورة اإلنسان قيل مدنية وقيل مكية إال آية واحدة{ :وال تطع منهم آمثاً أو كفوراً}.
سورة املطففني قال ابن الغرس :قيل إهنا مكية لذكر األساطري فيها.
وقيل مدنية الن أهل املدينة كانوا أشد الناس فساداً يف الكيل.
وقيل نزلت مبكة إال قصة التطفيف.
وقال قوم :نزلت بني مكة واملدينة انتهى.
قلت :أخرج النسائي وغريه بسند صحيح عن ابن عباس قال :ملا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة كانوا من أخبث
الناس كيالً فأنزل هللا{ :ويل للمطففني} فأحسنوا الكيل سورة األعلى اجلمهور على أهنا مكية.
قال ابن الغرس :وقيل إهنا مدنية لذكر صالة العيد وزكاة الفطر فيها.
قلت :ويرده ما أخرجه البخاري عن الرباء بن عازب قال :أول من قدم علينا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم
مصعب ابن عمري وابن أم مكتوم فجعال يقرائننا القرآن.
مث جاء عمار وبالل وسعد مث جاء عمر بن اخلطاب يف عشرين مث جاء النيب صلى هللا عليه وسلم فما رأيت أهل املدينة
فرحوا بشيء فرحهم به فما جاء حىت قرأت سبح اسم ربك األعلى يف سورة مثلها.
سورة الفجر فيها قوالن حكامها ابن الغرس.
قال ابن الغرس :قال أبو حيان :واجلمهور أهنا مكية.
سورة البلد حكى ابن الغرس فيها أيضاً قولني.
وقوله هبذا البلد يرد القول أبهنا مدنية.
سورة الليل األشهر أهنا مكية.
وقيل مدنية ملا ورد يف سبب نزوهلا من قصة النخلة كما أخرجناه يف سبب النزول.
وقيل فيها مكي ومدين.
سورة القدر فيها قوالن واألكثر أهنا مكية.

ويستدل لكوهنا مدنية مبا أخرجه الرتمذي واحلاكم عن احلسن بن علي أن النيب صلى هللا عليه وسلم أرى بين أمية على
منربه فساءه ذلك فنزلت{ :إان أعطيناك الكوثر} ونزلت {إان أنزلناه يف ليلة القدر} احلديث قال املزي :وهوحديث
منكر.
سورة مل يكن قال ابن الغرس :األشهر أهنا مكية.
قلت :ويدل ملقابله ما أخرجه أمحد عن أيب حية البدري قال ملا نزلت{ :مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب} إىل
آخرها قال يل جربيل :اي رسول هللا إن ربك أيمرك أن تقرئها أبياً احلديث.

وقد جزم ابن كثري أهنا مدنية واستدل به.
سورة الزلزلة فيها قوالن.
ويستدل لكوهنا مدنية مبا أخرجه ابن أيب حامت عن أيب سعيد اخلدري قال :ملا نزلت {فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره}

اآلية.
قلت :اي رسول هللا إين لراء عملي احلديث وأبو سعيد مل يكن إال ابملدينة ومل يبلغ إال بعد أحد.
سورة والعادايت فيها قوالن.
ويستدل لكوهنا مدنية مبا أخرجه احلاكم وغريه عن ابن عباس قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيالً فلبثت شهراً
ال أيتيه منها خري فنزلت والعادايت احلديث.
سورة أهلاكم األشهر أهنا مكية.
ويدل لكوهنا مدنية وهواملختار ما أخرجه ابن أيب حامت عن ابن بريدة أهنا نزلت يف قبيلتني من قبائل األنصار تفاخروا.

احلديث.
وأخرج عن قتادة أهنا نزلت يف اليهود.
أيب بن كعب قال :كنا نرى هذا من القرآن :يعين لوكان البن آدم واد من ذهب حىت نزلت أهلاكم
وأخرج البخاري عن ّ
التكاثر.
وأخرج الرتمذي عن علي قال :ما زلنا نشك يف عذاب القرب حىت نزلت وعذاب القرب مل يذكر إال ابملدينة كما يف
الصحيح يف قصة اليهودية.
سورة أرأيت فيها قوالن حكامها ابن الغرس.
سورة الكوثر الصواب أهنا مدنية ورجحه النووي يف شرح مسلم ملا أخرجه مسلم عن أنس قال :بينا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم بني أظهران إذ أغفى إغفاءة فرفع رأسه مبتسماً فقال :أنزلت على آنفا سورة فقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم إان
أعطيناك الكوثر حىت ختمها احلديث.
سورة اإلخالص فيها قوالن حلديثني يف سبب نزوهلما متعارضني ومجع بعضهم بينهما بتكرر نزوهلا مث ظهر إىل ترجيح أهنا
مدنية كما بينته يف أسباب النزول.
املعوذاتن املختار أهنما مدنيتان ألهنما نزلتا يف قصة سحر لبيد بن األعصم كما أخرجه البيهقي يف الدالئل.

فصل يف السور اليت نزلت مبكة وهبا آايت مدنية
قال البيهقي يف الدالئل يف بعض السور اليت نزلت مبكة آايت نزلت ابملدينة فأحلقت هبا وكذا قال ابن احلصار :كل نوع
من املكي واملدين منه آايت مستثناة.
قال :إال أن من الناس من اعتمد يف االستثناء على االجتهاد دون النقل.
وقال ابن حجر يف شرح البخاري :قد اعتىن بعض األئمة ببيان ما نزل من اآلايت ابملدينة يف السور املكية.
قال :وأما عكس ذلك فهونزول شيء من سورة مبكة أتخر نزول تلك السورة إىل املدينة فلم أره إال اندراً.

قلت :وها أان ذا أذكر ما وقفت على استثنائه من النوعني مستوعباً ما رأيته من ذلك على االصطالح األول دون الثاين
وأشري إىل أدلة االستثناء ألجل قول ابن احلصار السابق وال أذكر األدلة بلفظها اختصاراً وإحالة على كتابنا أسباب
النزول.
الفاحتة تقدم قول أن نصفها نزل ابملدينة والظاهر أهنا لنصف الثاين وال دليل هلذا القول.
البقرة استثىن منها آيتان {فاعفوا واصفحوا} {ليس عليك هداهم}.
األنعام قال ابن احلصار :استثىن منها تسع آايت وال يصح به نقل خصوصاً مع ما قد ورد أهنا نزلت مجلة.
قلت :قد صح النقل عن ابن عباس ابستثناء {قل تعالوا} اآلايت الثالث كما تقدم والبواقي {وما قدروا هللا حق قدره}
ملا أخرجه ابن أيب حامت أهنا نزلت يف مالك بن الصيف.
قوله{ :ومن أظلم ممن افرتى على هللا كذابً} اآليتني نزلتا يف مسيلمة.
وقوله {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه} وقوله{ :والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك ابحلق} وأخرج أبو
الشيخ عن الكليب قال :نزلت األنعام كلها مبكة.
إال آيتني نزلتا ابملدينة يف رجل من اليهود وهوالذي قال :ما أنزل هللا على بشر من شيء.
وقال الفرايين :حدثنا سفيان عن ليث بن بشر قال :األنعام مكية إال {قل تعالوا أتل} واآلية اليت بعدها.
األعراف أخرج أبو الشيخ ابن حبان عن قتادة قال :األعراف مكية إال آية {واسأهلم عن القرية} وقال غريه :من املدين
{وإذ أخذ ربك من بين آدم} مدين األنفال استثىن منها {وإذ ميكر بك الذين كفروا} اآلية.
قال مقاتل :نزلت مبكة.
قلت :يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه اآلية بعينها نزلت ابملدينة كما أخرجناه يف أسباب النزول واستثىن بعضهم
قوله{ :اي أيها النيب حسبك هللا} اآلية وصححه ابن العريب وغريه.
قلت :يؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس أهنا نزلت ملا أسلم عمر.
براءة قال ابن الغرس :مدنية إال آيتني {لقد جاءكم رسول} إىل آخرها.
قلت :غريب كيف وقد ورد أهنا آخر ما نزل.
واستثىن بعضهم {ما كان للنيب} اآلية ملا ورد أهنا نزلت يف قوله عليه الصالة والسالم أليب طالب ألستغفرن لك ما مل أنه
عنك.

يونس استثىن منها {فإن كنت يف شك} اآليتني.
وقوله{ :ومنهم من يؤمن به} اآلية قيل نزلت يف اليهود وقيل من أوهلا إىل رأس أربعني مكي والباقي مدين حكاها ابن
الغرس والسخاوي يف مجال القراء.
هود استثىن منها ثالث آايت {فلعلك اترك} {أفمن كان على بينة من ربه} {وأقم الصالة طريف النهار} قلت :دليل
الثالثة ما صح عن عدة طرق أهنا نزلت ابملدينة يف حق أيب اليسر.
يوسف استثىن منها ثالث آايت من أوهلا حكاه أبو حيان وهو واه جداً ال يلتفت إليه.

الرعد أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال :سورة الرعد مدنية إال آية قوله{ :وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوا قارعة}
وعلى القول أبهنا مكية يستثىن قوله{ :هللا يعلم} إىل قوله{ :شديد احملال}.
كما تقدم واآلية آخرها.
فقد أخرج أبن مردويه عن جندب قال :جاء عبد هللا بن سالم حىت أخذ بعضاديت ابب املسجد قال :أنشدكم ابهلل أي
قوم تعلمون أين الذي أنزلت فيه {ومن عنده علم الكتاب} قالوا :اللهم نعم.
إبراهيم أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال :سورة إبراهيم مكية غري آيتني مدنيتني {أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة هللا كفراً} إىل
{فبئس القرار}.
احلجر استثىن بعضهم منها {ولقد آتيناك سبعاً} اآلية.
قلت :وينبغي استثناء قوله{ :ولقد علمنا املستقدمني} اآلية ملا أخرجه الرتمذي وغريه يف سبب نزوهلا وأهنا يف صفوف
الصالة.
النحل تقدم عن ابن عباس أنه استثىن آخرها وسيأيت يف السفر ما يؤيده.
وأخرج أبو الشيخ عن الشعيب قال :نزلت النحل كلها مبكة إال هؤالء اآلايت {وإن عاقبتم} إىل آخرها.
وأخرج عن قتادة قال :سورة النحل من قوله {والذين هاجروا يف هللا من بعد ما ظلموا} إىل آخرها مدين وما قبلها إىل
آخر السورة مكي.
وسيأيت يف أوله ما نزل عن جابر بن زيد أن النحل نزل منها مبكة أربعون وابقيها ابملدينة ويرد ذلك ما أخرجه أمحد عن
عثمان بن أيب العاص يف نزول {إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان} وسيأيت يف نوع الرتتيب.
اإلسراء استثىن منها {ويسألونك عن الروح} اآلية ملا أخرج البخاري عن ابن مسعود أهنا نزلت ابملدينة يف جواب سؤال
اليهود عن الروح.
واستثىن منها أيضاً {وإن كادوا ليفتنونك} إىل قوله{ :إن الباطل كان زهوقاً} وقوله{ :قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن}
اآلية وقوله{ :وما جعلنا الرؤاي} اآلية وقوله{ :إن الذين أوتوا العلم من قبله} ملا أخرجناه يف أسباب النزول.
الكهف استثىن من أوهلا إىل {جزراً} وقوله{ :واصرب نفسك} اآلية {وإن الذين آمنوا} إىل آخر السورة.

مرمي استثىن منها آية السجدة وقوله{ :وإن منكم إال واردها} طه استثىن منها {فاصرب على ما يقولون} اآلية.
قلت :ينبغي أن يستثين آية أخرى.

فقد أخرج البزار وأبو يعلي عن أيب رافع قال أضاف النيب صلى هللا عليه وسلم ضيف فأرسلين إىل رجل من اليهود أن
أسلفين دقيقاً إىل هالل رجب فقال :ال إال برهن فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربته.

فقال :أما وهللا إين ألمني يف السماء أمني يف األرض فلم أخرج من عنده حىت نزلت هذه اآلية {ال متدن عينيك إىل ما
متعنا به أزواجاً منهم} األنبياء استثىن منها {أفال يرون أان أنيت األرض} اآلية.
احلج تقدم ما يستثىن منها.
املؤمنون استثىن منها {حىت إذا أخذان مرتفيهم} إىل قوله {مبلسون}.
الفرقان استثىن منها {والذين ال يدعون} إىل {رحيماً}.
الشعراء استثىن ابن عباس منها {والشعراء} إىل آخرها كما تقدم.
زاد غريه.
وقوله{ :أو مل يكن هلم آية أن يعلمه علماء بين إسرائيل} حكاه ابن الغرس.
القصص استثىن منها {الذين آتيناهم الكتاب} إىل قوله{ :اجلاهلني} فقد أخرج الطرباين عن ابن عباس أهنا نزلت هي
وآخر احلديد يف أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا وقعة أحد.
وقوله{ :إن الذي فرض عليك القرآن} اآلية ملا سيأيت.

العنكبوت استثىن من أوهلا إىل {وليعلمن املنافقني} ملا أخرجه ابن جرير يف سبب نزوهلا.
قلت :ويضم إليه {وكأين من دابة} اآلية ملا أخرجه ابن أيب حامت يف سبب نزوهلا.
لقمان استثىن منها ابن عباس {ولو أمنا يف األرض} اآلايت الثالث كما تقدم.
السجدة استثىن منها ابن عباس {أفمن كان مؤمناً} اآلايت الثالث كما تقدم وزاد غريه {تتجاىف جنوهبم} ويدل له ما
أخرجه البزار عن بالل قال :كنا جنلس يف املسجد وانس من الصحابة يصلون بعد املغرب إىل العشاء فنزلت.
سبأ استثىن منها {ويرى الذين أوتوا العلم} اآلية.
وروى الرتمذي عن فروة بن نسيك املرادي قال أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت :اي رسول هللا أال أقاتل من أدبر
من قومي احلديث وفيه ز أنزل يف سبأ ما أنزل فقال رجل :اي رسول هللا وما سبأ احلديث.
قال ابن احلصار :هذا يدل على أن هذه القصة مدنية ألن مهاجرة فروة بعد إسالم ثقيف سنة تسع.
قال :وحيتمل أن يكون قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرته.
يس استثىن منها {إان حنيي املوتى} اآلية ملا أخرجه الرتمذي واحلاكم عن أيب سعيد قال :كانت بنوسلمة يف انحية املدينة
فأرادوا النقلة إىل قريب املسجد فنزلت هذه اآلية.
قال النيب صلى هللا عليه وسلم إن آاثركم تكتب فلم ينتقلوا واستثىن بعضهم {وإذا قيل هلم أنفقوا} اآلية قيل نزلت يف
املنافقني.
الزمر استثىن منها {قل اي عبادي} اآلايت الثالث كما تقدم عن ابن عباس.
وأخرج الطرباين من وجه آخر عنه أهنا نزلت يف وحشي قاتل محزة.

وزاد بعضهم {قل اي عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم} اآلية وذكره السخاوي يف مجال القراء.
وزاد غريه {هللا نزل أحسن احلديث} اآلية وحكاه ابن اجلزري.
غافر استثىن منها {إن الذين جيادلون} إىل قوله {ال يعلمون}.
فقد أخرج ابن أيب حامت عن أيب العالية وغريه أهنا نزلت يف اليهود ملا ذكروا الدجال وأوضحته يف أسباب النزول.
شورى استثىن منها {أم يقولون افرتى} إىل قوله {بصري} قلت :بداللة ما أخرجه الطرباين واحلاكم يف سبب نزوهلا فإهنا
نزلت يف األنصار.
وقوله {ولو بسط} اآلية نزلت يف أصحاب الصفة واستثىن بعضهم {والذين إذا أصاهبم البغي} إىل قوله {من سبيل}
حكاه ابن الغرس.
الزخرف استثىن منها {واسأل من أرسلنا} اآلية.
قيل نزلت ابملدينة وقيل يف السماء.
اجلاثية استثىن منها {قل للذين آمنوا}.
اآلية حكاه يف مجال القراء عن قتادة.
األحقاف استثىن منها {قل أرايتم إن كان من عند هللا} اآلية فقد أخرج الطرباين بسند صحيح عن عوف بن مالك
األشجعي أهنا نزلت ابملدينة يف قصة إسالم عبد هللا بن سالم وله طرق أخر لكن أخرج ابن أيب حامت عن مسروق قال:
أنزلت هذه اآلية مبكة وإمنا كان إسالم ابن سالم ابملدينة وإمنا كانت خصومة خاصم هبا حممداً صلى هللا عليه وسلم.
وأخرج عن الشعيب قال :ليس بعبد هللا بن سالم وهذه اآلية مكية.
واستثىن بعضهم {ووصينا اإلنسان} اآلايت األربع.
وقوله {فاصرب كما صرب أولوالعزم} اآلية.
حكاه يف مجال القراء.
ق استثىن منها {ولقد خلقنا السموات} إىل {لغوب} فقد أخرج احلاكم وغريه أهنا نزلت يف اليهود.
النجم استثىن منها {الذين جيتنبون} إىل أبقى وقيل {أفرأيت الذي توىل} اآلايت التسع.
القمر استثىن منها {سيهزم اجلمع} اآلية وهومردود ملا سيأيت يف النوع الثاين عشر.
وقيل {إن املتقني} اآليتني.
الرمحن استثىن منها {يسأله} اآلية حكاه يف مجال القراء.
الواقعة استثىن منها {ثلة من األولني وثلة من اآلخرين} وقوله {فال أقسم بواقع النجوم} إىل {يكذبون} ملا أخرجه
مسلم يف سبب نزوهلا.
احلديد يستثىن منها على القول أبهنا مكية آخرها.
اجملادلة استثىن منها {ما يكون من جنوى ثالثة} اآلية حكاه ابن الغرس وغريه.
التغابن يستثىن منها على أهنا مكية آخرها ملا أخرجه الرتمذي واحلاكم يف سبب نزوهلا.

التحرمي تقدم عن قتادة أن املدين منها إىل رأس العشر والباقي مكي.
تبارك أخرج جبرية يف تفسريه عن الضحاك عن ابن عباس قال{ :فاصرب} إىل {الصاحلني} فإنه مدين حكاه السخاوي
يف مجال القراء.
املزمل استثىن منها {واصرب على ما يقولون} اآليتني حكاه األصبهاين وقوله {إن ربك يعلم} إىل آخر السورة حكاه ابن
الغرس.
ويرده ما أخرجه احلاكم عن عائشة أنه نزل بعد نزول صدر السورة بسنة وذلك حني فرض قيام الليل يف أول اإلسالم قبل
فرض الصلوات اخلمس.
اإلنسان استثىن منها {فاصرب حلكم ربك}.
املرسالت استثىن منها {وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون} حكاه ابن الغرس.
املطففني قيل مكية إال ست آايت من أوهلا البلد قيل مدنية إال أربع آايت من أوهلا.
الليل قيل مكية إال أوهلا.
أرأيت قيل نزل ثالث آايت من أوهلا مبكة والباقي ابملدينة.
ضوابط أخرج احلاكم يف مستدركه والبيهقي يف الدالئل والبزار يف مسنده من طريق األعمش عن إبراهيم بن علقمة بن
عبد هللا قال :ما كان اي أيها الذين آمنوا أنزل ابملدينة وما كان اي أيها الناس فبمكة وأخرجه أبو عبيد يف الفضائل عن
علقمة مرسالً.
وأخرج عن ميمون بن مهران قال :ما كان يف القرآن اي أيها الناس أواي بين آدم فإنه مكي وما كان اي أيها الذين آمنوا فإنه
مدين.
قال ابن عطية وابن الغرس وغريمها :هويف اي أيها الذين آمنوا صحيح وأما اي أيها الناس فقد أييت يف املدين.
وقال ابن احلصار :وقد اعتىن املتشاغلون ابلنسخ هبذا احلديث واعتمدوه على ضعفه وقد اتفق الناس على أن النساء
مدنية وأوهلا اي أيها الناس وعلى أن احلج مكية وفيها {اي أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} وقال غريه :هذا القول إن
أخذ على إطالقه فيه نظر فإن سورة البقرة مدنية وفيها اي أيها الناس اعبدوا ربكم {اي أيها الناس كلوا مما يف األرض}
وسورة النساء مدنية وأوهلا :اي أيها الناس.
وقال مكي :هذا إمنا هويف األكثر وليس بعام ويف كثري من السور املكية اي أيها الذين آمنوا.
وقال غريه :األقرب محله على أنه خطاب املقصود به أومجل املقصود به أهل مكة أواملدينة.
وقال القاضي :إن كان الرجوع يف هذا إىل النقل فمسلم وإن كان السبب فيه حصول املؤمنني ابملدينة على الكثرة دون
مكة فضعيف إذ جيوز خطاب املؤمنني بصفتهم وابمسهم وجنسهم ويؤمر غري املؤمنني ابلعبادة كما يؤمر املؤمنني
ابالستمرار عليها واالزدايد منها نقله اإلمام فخر الدين يف تفسريه.
وأخرج البيهقي يف الدالئل من طريق يونس بن بكري عن هشام بن عروة عن أبيه قال :كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر
األمم والقرون فإمنا نزل مبكة وما كان من الفرائض والسين فإمنا نزل ابملدينة.

وقال اجلعربي :ملعرفة املكي واملدين طريقان :مساعي وقياسي.
فالسماعي ما وصل إلينا نزوله أبحدمها والقياسي كل سورة فيها اي أيها الناس فقط أوكال أوأوهلا حرف هتج سوى
الزهراوين والرعد وفيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي مكية وكل سورة فيها قصص األنبياء واألمم اخلالية مكية وكل
سورة فيها فريضة أوحد فهي مدنية اه.
وقال مكي :كل سورة فيها ذكر املنافقني فمدنية.
وزاد غريه :سوى العنكبوت.
ويف كامل اهلذيل :كل سورة فيها سجدة فهي مكية.
وقال الديريين رمحه هللا :وما نزلت كال بيثرب فاعلمن ومل أتت يف القرآن يف نصفه األعلى وحكمة ذلك أن نصفه األخري
نزل أكثره مبكة وأكثرها جبابرة فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف هلم واإلنكار عليهم خبالف النصف األول وما
نزل منه يف اليهود مل حيتج إىل إيرادها فيه لذاهتم وضعفهم ذكره العماين.
فائدة أخرج الطرباين عن ابن مسعود قال :نزل املفصل مبكة فمكثنا حججاً نقرؤه وال ينزل غريه.
تنبيه قد تبني مبا ذكرانه من األوجه اليت ذكرها ابن حبيب املكي واملدين وما اختلف فيه وترتيب نزول ذلك واآلايت
املدنيات يف السور املكية واآلايت املكيات يف السور املدنية.
وبقي أوجه تتعلق هبذا النوع فنذكرها وأمثلتها.
مثال ما نزل مبكة وحكمه مدين {اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى} اآلية نزلت مبكة يوم الفتح وهي مدنية ألهنا
نزلت بعد اهلجرة.
وقوله {اليوم أكملت لكم دينكم} كذلك.
قلت :وكذا قوله {إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها} يف آايت أخر.
ومثال ما نزل ابملدينة وحكمه مكي :سورة املمتحنة فإهنا نزلت ابملدينة خماطبة ألهل مكة.
وقوله يف النحل {والذين هاجروا} إىل آخرها نزل ابملدينة خماطباً به أهل مكة.

وصدر براءة نزل ابملدينة خطاابً ملشركي أهل مكة.
ومثال ما يشبه تنزيل املدين يف السور املكية قوله يف النجم {الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم} فإن
الفواحش كل ذنب فيه حد والكبائر كل ذنب عاقبته النار واللمم ما بني احلد من الذنوب ومل يكن مبكة حد وال حنوه.

ومثال ما يشبه تنزيل مكة يف السور املدنية قوله {والعادايت ضبحاً} وقوله يف األنفال {وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو
احلق} اآلية.
ومثال ما محل من مكة إىل املدينة سورة يوسف واإلخالص.
قلت :وسبح ملا تقدم يف حديث البخاري.
ومثال ما محل من املدينة إىل مكة {يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه} وآية الراب وصدر براءة وقوله تعاىل {إن الذين
توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم} اآلايت.

ومثال ما محل إىل احلبشة {قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء} اآلايت.
قلت :صح محلها إىل الروم وينبغي أن ميثل ملا محل إىل احلبشة بسورة مرمي فقد صح أن جعفر بن أيب طالب قرأها على
النجاشي.
وأخرجه أمحد يف مسنده.
وأما ما أنزل ابجلحفة والطائف وبيت املقدس واحلديبية فسيأيت يف النوع الذي يلي هذا ويضم إليه ما نزل مبىن وعرفات
وعسفان وتبوك وبدر وأحد وحراء ومحراء األسد
*******************
النوع الثاين معرفة احلضري والسفري
أمثلة احلضري كثرية.
وأما السفري فله أمثلة تتبعها.
منها {واختذوا من مقام إبراهيم مصلى} نزلت مبكة عام حجة الوداع.
فأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه عن جابر قال :ملا طاف النيب صلى هللا عليه وسلم قال له عمر :هذا مقام أبينا إبراهيم
اخلليل قال :نعم قال :أفال نتخذه مصلى فنزلت :وأخرج ابن مردويه من طريق عمروبن ميمون عن عمر بن اخلطاب أنه
مر مبقام إبراهيم فقال :اي رسول هللا أليس نقوم مقام خليل ربنا قال :بلى قال :أفال نتخذه مصلى فلم يلبث إال يسرياً
حىت نزلت.
وقال ابن احلصار :نزلت إما يف عمرة القضاء أويف غزوة الفتح أويف حجة الوداع.
ومنها {وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها} اآلية روى ابن جرير عن الزهري أهنا نزلت يف عمرة احلديبية.
وعن السدي أهنا نزلت يف حجة الوداع.
ومنها {وأمتوا احلج والعمرة هلل} فأخرج ابن أيب حامت عن صفوان بن أمية قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
مضمخ ابلزعفران عليه جبة فقال :كيف أتمرين يف عمريت فنزلت فقال :أين السائل عن العمرة ألق عنك ثيابك مث اغتسل
احلديث.
ومنها {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه} اآلية نزلت ابحلديبية كما أخرجه أمحد بن كعب بن عجرة الذي
نزلت فيه والواحدي عن ابن عباس.
ومنها {آمن الرسول} اآلية قيل نزلت يوم فتح مكة ومل أقف له على دليل.
ومنها {واتقوا يوماً ترجعون فيه} اآلية نزلت مبىن عام حجة الوداع فيما أخرجه البيهقي يف الدالئل.
ومنها {الذين استجابوا هلل والرسول} اآلية.
أخرج الطرباين بسند صحيح عن ابن عباس أهنا نزلت حبمراء األسد.
ومنها :آية التيمم يف النساء.
أخرج ابن مردويه عن األسلع بن شريك أهنا نزلت يف بعض أسفار النيب صلى هللا عليه وسلم.

ومنها {إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها} نزلت يوم الفتح يف جوف الكعبة كما أخرجه سنيد يف تفسريه عن
ابن جريج وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس.
ومنها {وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة} اآلية نزلت بعسفان بني الظهر والعصر كما أخرجه أمحد عن أيب عياش
الزرقي.
ومنها {يستفتونك قل هللا يفتيكم يف الكاللة} أخرج البزار وغريه عن حذيفة أهنا نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم
يف مسري له ومنها :أول املائدة أخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن أمساء بنت يزيد أهنا نزلت مبىن.
وأخرج يف الدالئل عن أن عمروعن عمها أهنا نزلت يف مسري له.
وأخرج أبو عبيدة عن حممد بن كعب قال :نزلت سورة املائدة يف حجة الوداع فيما بني مكة واملدينة.
ومنها {اليوم أكملت لكم دينكم} يف الصحيح عن عمر أهنا نزلت عشية عرفة يوم اجلمعة عام حجة الوداع.
وله طرق كثرية لكن أخرج ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري أهنا نزلت يوم غدير خم.
وأخرج مثله من حديث أيب هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي احلجة مرجعه من حجة الوداع وكالمها ال يصح.
ومنها :آية التيمم فيها يف الصحيح عن عائشة أهنا نزلت ابلبيداء وهم داخلون املدينة.
ويف لفظ :البيداء أوبذات اجليش.
قال ابن عبد الربيف التمهيد :يقال إنه كان يف غزوة بين املصطلق.
وجزم به يف االستذكار وسبقه إىل ذلك ابن سعد وابن حبان.
وغزوة بين املصطلق هي غزوة املريسيع.
واستبعد ذلك بعض املتأخرين قال :ألن املريسيع من انحية مكة بني قديد والساحل وهذه القصة من انحية خيرب لقول
عائشة ابلبيداء أوبذات اجليش ومها بني املدينة وخيرب كما جزم به النووي لكن جزم ابن التني أبن البيداء هي ذواحلليفة.
وقال أبو عبيد البكري :البيداء هو الشرف الذي قدام ذي احلليفة من طريق مكة.
قال :وذات اجليش من املدينة على بريد.
ومنها {اي أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم إذ هم قوم} اآلية.
أخرج ابن جرير عن قتادة قال :ذكر لنا أهنا نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهوببطن خنل يف الغزوة السابعة
حني أراد بنوثعلبة وبنوحمارب أن يفتكوا به فأطلعه هللا على ذلك.
ومنها {وهللا يعصمك من الناس} يف صحيح ابن حبان عن أيب هريرة أهنا نزلت يف السفر.
وأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه عن جابر أهنا نزلت يف ذات الرقاع أبعلى خنل يف غزوة بين أمنار.
ومنها :أول األنفال نزلت ببدر عقب الواقعة كما أخرجه أمحد عن سعد بن أيب وقاص.
ومنها {إذ تستغيثون ربكم} اآلية نزلت ببدر أيضاً كما أخرجه الرتمذي عن عمر.

ومنها {الذين يكنزون الذهب} اآلية نزلت يف بعض أسفاره كما أخرجه أمحد بن ثوابن.
ومنها قوله {ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب} نزلت يف غزوة تبوك كما أخرجه ابن أيب حامت عن ابن عمر.

ومنها {ما كان للنيب والذين آمنوا} اآلية.
أخرج الطرباين وابن مردويه عن ابن عباس أهنا نزلت ملا خرج النيب صلى هللا عليه وسلم معتمراً وهبط من سنية عسفان

فزار قرب أمه واستأذن يف االستفغار هلا.
ومنها :خامتة النحل.
أخرج البيهقي يف الدالئل والبزار عن أيب هريرة أهنا نزلت أبحد والنيب صلى هللا عليه وسلم واقف على محزة حني استشهد
أيب بن كعب أهنا نزلت يوم فتح مكة.
وأخرج الرتمذي واحلاكم عن ّ

ومنها{ :وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها} أخرج أبو الشيخ والبيهقي يف الدالئل من طريق شهر بن
حوشب عن عبد الرمحن بن غتم نزلت يف تبوك.
ومنها :أول احلج.

أخرج الرتمذي واحلاكم عن عمران بن حصني قال :ملا نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم {اي أيها الناس اتقوا ربكم إن
زلزلة الساعة شيء عظيم} إىل قوله {ولكن عذاب هللا شديد} أنزلت عليه هذه وهويف سفر احلديث.
وعند ابن مردويه من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أهنا نزلت يف مسريه يف غزوة بين املصطلق.
ومنها {هذان خصمان} اآلايت قال القاضي جالل الدين البلقيين :الظاهر أهنا نزلت يوم بدر وقت املبارزة ملا فيه من
اإلشارة هبذان.
ومنها {أذن للذين يقاتلون} اآلية.
أخرج الرتمذي عن ابن عباس قال :ملا أخرج النيب صلى هللا عليه وسلم من مكة قال أبو بكر :أخرجوا نبيهم ليهلكن
فنزلت.
قال ابن احلصار :واستنبط بعضهم من هذا احلديث أهنا أنزلت يف سفر اهلجرة.
ومنها {أمل تر إىل ربك كيف مد الظل} اآلية قال ابن حبيب :نزلت ابلطائف ومل أقف له على مستند.
ومنها {إن الذي فرض عليك القرآن} نزلت ابجلحفة يف سفر اهلجرة كما أخرجه ابن أيب حامت عن الضحاك.
ومنها :أول الروم روى الرتمذي عن أيب سعيد قال :ملا كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك املؤمنني
فنزلت {أمل غلبت الروم} إىل قوله {بنصر هللا} قال الرتمذي :غلبت يعين الفتح.
ومنها {واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا} اآلية قال ابن حبيب :نزلت ببيت املقدس ليلة اإلسراء.
ومنها {وكأين من قرية هي أشد قوة} اآلية.
قال السخاوي يف مجال القراء :قيل إن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا توجه مهاجراً إىل املدينة وقف فنظر إىل مكة وبكى
فنزلت.
ومنها :سورة الفتح.
أخرج احلاكم وغريه عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم قاال :نزلت سورة الفتح بني مكة واملدينة يف شأن احلديبية من
أوهلا إىل آخرها.

ويف املستدرك أيضاً من حديث جممع بن جارية أن أوهلا نزل بكراع الغميم.
ومنها {اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى} اآلية.
أخرج الواحدي عن ابن أيب ملكية أهنا نزلت مبكة يوم الفتح ملا رقى بالل على ظهر الكعبة وأذن فقال بعض الناس:
أهذا العبد األسود يؤذن على ظهر الكعبة.
ومنها {سيهزم اجلمع} اآلية قيل إهنا نزلت يوم بدر حكاه ابن الغرس وهومردود ملا سيأيت يف النوع الثاين عشر مث رأيت
عن ابن عباس ما يؤيده.
ومنها :قال النسفي :قوله {ثلة من األولني} وقوله {أفبهذا احلديث أنتم مدهنون} نزلتا يف سفره صلى هللا عليه وسلم
إىل املدينة ومل أقف له على مستند.
ومنها {وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون} أخرج ابن أيب حامت من طريق يعقوب عن جماهد عن أيب حرزة قال :نزلت يف
رجل من األنصار يف غزوة تبوك ملا نزلوا احلجر فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال حيملوا من مائها شيئاً مث
ارحتل مث نزل منزالً آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك فدعا فأرسل هللا سحابة فأمطرت عليهم حىت استقوا منها فقال
رجل من املنافقني :إمنا مطران بنوء كذا فنزلت :ومنها آية االمتحان {اي أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات
فامتحنوهن} اآلية.
أخرج ابن جرير عن الزهري أهنا نزلت أبسفل احلديبية ومنها :سورة املنافقني.
أخرج الرتمذي عن زيد ابن أرقم نزلت ليالً يف غزوة تبوك.
وأخرج عن سفيان أهنا يف غزوة بين املصطلق وبه جزم ابن إسحاق وغريه.
ومنها :سورة املرسالت :أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال بينما حنن مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غار مبىن إذ
نزلت عليه املرسالت احلديث.
ومنها :سورة املطففني أوبعضها حكى النسفي وغريه أهنا نزلت يف سفر اهلجرة قبل دخوله صلى هللا عليه وسلم املدينة.
ومنها :أول سورة اقرأ نزل بغار حراء كما يف الصحيحني ومنها :سورة الكوثر.
أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبري أهنا نزلت يوم احلديبية وفيه نظر.
ومنها :سورة النصر.
أخرج البزار والبيهقي يف الدالئل عن ابن عمر قال :أنزلت هذه السورة {إذا جاء نصر هللا والفتح} على رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أوسط أايم التشريق فعرف أنه الوداع فأمر بناقته القصواء فرحلت مث قام فخطب الناس فذكر خطبته
املشهورة.
*******************
النوع الثالث معرفة النهاري والليلي
أمثلة النهاري كثرية قال ابن حبيب :نزل أكثر القرآن هناراً.
وأما الليلي فتتبعت له أمثلة.

منها :آية حتويل القبلة ففي الصحيحني من حديث ابن عمر بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ أاتهم آت فقال :إن
النيب صلى هللا عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة.
وروى مسلم عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي حنوبيت املقدس فنزلت {قد نرى تقلب وجهك يف
السماء} اآلية فمر رجل من بين سلمة وهم ركوع يف صالة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى :أال إن القبلة قد حولت فمالوا
كلهم حنوالقبلة لكن الصحيحني عن الرباء أن النيب صلى هللا عليه وسلم قبل بيت املقدس ستة عشر أوسبعة عشر شهراً
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ز إن أول صالة صالها العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر
على أهل مسجد وهم راكعون فقال :أشهد ابهلل لقد صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الكعبة فداروا كما
هم قبل البيت.
فهذا يقضي أهنا نزلت هناراً بني الظهر والعصر.

قال القاضي جالل الدين :واألرجح مبقتضى االستدالل نزوهلا ابلليل ألن قضية أهل وقال ابن حجر :األقوى أن نزوهلا
كان هناراً.
واجلواب عن حديث ابن عمر أن اخلرب وصل وقت العصر إىل من هوداخل املدينة وهم بنوحارثة ووصل وقت الصبح إىل
من هوخارج املدينة وهم بنوعمروبن عوف أهل قباء وقوله قد أنزل عليه الليلة جماز من إطالق الليلة على بعض اليوم
املاضي والذي يليه.
قلت :ويؤيد هذا ما أخرجه النسائي عن أيب سعيد بن املعلي قال :مرران يوماً ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد على
املنرب فقلت لقد حدث أمر فلست فقرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية {قد نرى تقلب وجهك يف السماء}
حىت فرغ منها مث نزل فصلى الظهر.
ومنها :أواخر آل عمران.
أخرج ابن حبان يف صحيحه وابن املنذر وابن مردويه وابن أيب الدنيا يف كتاب التفكر عن عائشة أن بالالً أتى النيب صلى
علي
هللا عليه وسلم يؤذنه لصالة الصبح فوجده يبكي فقال :اي رسول هللا ما يبكيك قال :وما مينعين أن أبكي وقد أنزل ّ

هذه الليلة {إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آلايت ألويل األلباب} مث قال :ويل ملن قرأها ومل
يتفكر.
ومنها {وهللا يعصمك من الناس} أخرج الرتمذي واحلاكم عن عائشة قالت كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيرس حىت
نزلت فأخرج رأسه من القبة فقال :أيها الناس انصرفوا فقد عصمين هللا وأخرج الطرباين عن عصمة بن مالك اخلطمي
قال :كنا حنرس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلليل حىت نزلت فرتك احلراس.
ومنها :سورة األنعام.
أخرج الطرباين وأبو عبيد يف فضائله عن ابن عباس قال :نزلت سورة األنعام مبكة ليالً مجلة حوهلا سبعون ألف ملك

جيأرون ابلتسبيح.
ومنها :آية الثالثة الذين خلفوا ففي الصحيحني من حديث كعب فأنزل اله توبتنا حىت بقي الثلث األخري من الليل.

ومنها :سورة مرمي.
روى الطرباين عن أيب مرمي الغساين قال :أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت :ولدت يل الليلة جارية فقال :والليلة
علي سورة مرمي مسها مرمي.
نزلت ّ
ومنها :أول احلج ذكره بن حبيب وحممد بن بركات السعدي يف كتابه الناسخ واملنسوخ وجزم به السخاوي يف مجال القراء
وقد يستدل له مبا أخرجه ابن مردويه عن عمران بن حصني أهنا نزلت والنيب صلى هللا عليه وسلم وقد نعس بعض القوم
وتفرق بعضهم فرفع هبا صوته احلديث.
ومنها :آية اإلذن يف خروج النسوة يف األحزاب.
قال القاضي جالل الدين :والظاهر أهنا {اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك} اآلية ففي البخاري عن عائشة خرجت
سودة بعد ما ضرب احلجاب حلاجتها وكانت امرأة جسيمة ال ختفى على من يعرفها فرآها عمر فقال :اي سودة أما وهللا
ما ختفني علينا فانظري كيف خترجني قالت :فانكفأت راجعة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإنه ليتعشى ويف يده
عرق فقلت :اي رسول هللا خرجت لبعض حاجيت فقال يل عمر كذا وكذا فأوحى هللا إليه وإن العرق يف يده ما وضعه
فقال :إنه قد أذن لكن أن خترجي حلاجتكن قال القاضي جالل الدين :وإمنا قلنا إن ذلك كان ليالً ألهنن إمنا كن خيرجن
للحاجة ليالً كما يف الصحيح عن عائشة يف حديث اإلفك.
علي الليلة سورة هي أحب إىل مما طلعت عليه الشمس فقرأ
ومنها :أول الفتح ففي البخاري من حديث عمر لقد نزلت ّ
{إان فتحنا لك فتحاً مبيناً} احلديث.
ومنها :سورة املنافقني كما أخرجه الرتمذي عن زيد بن أرقم.

ومنها :سورة واملرسالت.
قال السخاوي يف مجال القراء :روى عن ابن مسعود أهنا نزلت ليلة اجلن حبراء.
قلت :هذا أثر ال يعرف.
مث رأيت يف صحيح اإلمساعيلي وهومستخرجه على البخاري أهنا نزلت ليلة عرفة بغار مىن وهويف الصحيحني بدون قوله
ليلة عرفة واملراد هبا :ليلة التاسع من ذي احلجة فإهنا اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يبيتها مبىن.
ومنها :املعوذاتن فقد قال ابن أشتة يف املصاحف :أنبأان حممد بن يعقوب نبأان أبو داود نبأان عثمان بن أيب شيبة نبأان
علي الليلة آايت مل ير مثلهن:
جرير عن قيس عن عقبة بن عامر اجلهين قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنزلت ّ

قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس
فرع ومنه ما نزل بني الليل والنهار يف وقت الصبح وذلك آايت.
منها :آية التيمم يف املائدة ففي الصحيح عن عائشة :وحضرت الصبح فالتمس املاء فلم يوجد فنزلت {اي أيها الذين
آمنوا إذا قمتم إىل الصالة} إىل قوله {لعلكم تشكرون} ومنها {ليس لك من األمر شيء} ففي الصحيح أهنا نزلت
وهويف الركعة األخرية من صالة الصبح حني أراد أن يقنت يدعوعلى أيب سفيان ومن ذكر معه.

تنبيه فإن قلت :فما تصنع حبديث جابر مرفوعاً أصدق الرؤاي ما كان هناراً ألن هللا خصين ابلوحي هناراً أخرجه احلاكم يف
اترخيه.
قلت :هذا احلديث منكر ال حيتج به.
*******************
النوع الرابع الصيفي والشتائي
قال الواحدي :أنزل هللا يف الكاللة آيتني :إحدامها يف الشتاء وهي اليت يف أول النساء واألخرى يف الصيف وهي اليت يف
آخرها.
ويف صحيح مسلم عن عمر ما راجعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شيء ما راجعته يف الكاللة وما أغلظ يف شيء
ما أغلظ يل فيه حىت طعن أبصبعه يف صدري وقال :اي عمر أال تكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة النساء ويف
املستدرك عن أيب هريرة أن رجالً قال :اي رسول هللا ما الكاللة قال :أما مسعت اآلية اليت نزلت يف الصيف {يستفتونك
قل هللا يفتيكم يف الكاللة} وقد تقدم أن ذلك يف سفر حجة الوداع فيعد من الصيفي ما نزل فيها كأول املائدة.
وقوله {اليوم أكملت لكم دينكم} {واتقوا يوماً ترجعون} وآية الدين وسورة النصر.
ومنه :اآلايت النازلة يف غزوة تبوك فقد كانت يف شدة احلر أخرجه البيهقي يف الدالئل من طريق إسحاق عن عاصم بن
عمر بن قتادة وعبد هللا بن أيب بكر بنم حزم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان خيرج يف وجه من مغازيه إال أظهر
أنه يريد غريه غري أنه يف غزوة تبوك قال :اي أيها الناس إين أريد الروم فأعلمهم وذلك يف زمان البأس وشدة احلر وجدب
البالد فبينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم يف جهازه إذ قال للجد بن قيس :هل لك يف بنات بين األصفر
قال :اي رسول هللا لقد علم قومي أنه ليس أحداً أشد عجباً ابلنساء مين وإين أخاف إن رأيت نساء بين األصفر أن يفتنين
فأذن يل فأنزل هللا {ومنهم من يقول ائذن يل} اآلية
وقال رجل من املنافقني :ال تنفروا يف احلر فأنزل هللا {قل انر جهنم أشد حراً}
ومن أمثلة الشتائي :قوله {إن الذين جاءوا ابإلفك} إىل قوله {ورزق كرمي} ففي الصحيح عن عائشة أهنا نزلت يف يوم
شات واآلايت اليت يف غزوة اخلندق من سورة األحزاب فقد كانت يف الربد ففي حديث حذيفة تفرق الناس عن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة األحزاب إال اثين عشر رجالً فأاتين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :قم فانطلق إىل
عسكر األحزاب قلت :اي رسول هللا والذي بعثك ابحلق ما قمت لك إال حياء من الربد احلديث وفيه :فأنزل هللا {اي
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جاءتكم جنود} إىل آخرها أخرجه البيهقي يف الدالئل.
*******************
النوع اخلامس الفراشي والنومي
ومن أمثلة الفراشي :قوله {وهللا يعصمك من الناس} كما تقدم وآية الثالثة الذين خلفوا ففي الصحيح أهنا نزلت وقد
بقي من الليل ثلثه وهوصلى هللا عليه وسلم عند أم سلمة واستشكل اجلمع بني هذا.

علي الوحي يف فراش امرأة غريها قال القاضي جالل الدين :ولعل هذا
وقوله صلى هللا عليه وسلم يف حق عائشة ما نزل ّ
كان فقبل القصة اليت نزل الوحي فيها يف فراش أم سلمة.
قلت :ظفرت مبا يؤخذ منه جواب أحسن من هذا فروى أبو يعلى يف مسنده عن عائشة قالت أعطيت تسعاً احلديث
وفيه وإن كان الوحي لينزل عليه وهويف أهله فينصرفون عنه وإن كان لينزل عليه وأان معه يف حلافه وعلى هذا ال معارضة
بني احلديثني كماال خيفى.
وأما النومي :ففي أمثلته سورة الكوثر ملا روى مسلم عن أنس قال :بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أظهران إذ غفا
إغفاءة مث رفع رأسه متبسماً فقلنا :ما أضحك رسول هللا فقال :أنزل علي آنفاً سورة فقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم {إان
فصل لربك واحنر
أعطيناك الكوثر ّ
إن شانئك هو األبرت} وقال اإلمام الرافعي يف أماليه :فهم فامهون من احلديث أن السورة نزلت يف تلك اإلغفاءة.
وقالوا :من الوحي ما كان أيتيه يف النوم ألن رؤاي األنبياء وحي.
قال :وهذا صحيح لكن األشبه أن يقال :إن القرآن كله نزل يف اليقظة وكأنه خطر له يف النوم سورة الكوثر املنزلة يف
اليقظة أوعرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها هلم.
قال :وورد يف بعض الرواايت أنه أغمي عليه وقد حيمل ذلك على احلالة اليت كانت تعرتيه عند نزول الوحي ويقال هلا
برجاء الوحي اه.
قلت :الذي قاله الرافعي يف غاية االجتاه وهوالذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه.
والتأويل األخري أصح من األول ألن قوله أنزل على آنفاً يدفع كوهنا نزلت قبل ذلك بل نقول نزلت تلك احلالة ليس
اإلغفاء إغفاء نوم بل احلالة اليت كانت تعرتيه عند الوحي فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا.

*******************
النوع السادس األرضي والسمائي
تقدم قول ابن العريب :إن من القرآن مسائياً وأرضياً وما نزل بني السماء واألرض وما نزل حتت األرض يف الغار.

قال :وأخربان أبو بكر الفهري قال :أنبأان التميمي أنبأان هبة هللا املفسر قال :نزل القرآن بني مكة واملدينة إال ست آايت
نزلت ال يف األرض وال يف السماء :ثالث يف سور الصافات {وما منا إال له مقام معلوم} اآلايت الثالث.
وواحدة يف الزخرف {واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا} اآلية.
واآليتان من آخر سورة البقرة نزلتا ليلة املعراج.
قال ابن العريب :ولعله أراد يف الفضاء بني السماء واألرض.
قال :وأما ما نزل حتت األرض يف الغار فسورة املرسالت كما يف الصحيح عن ابن مسعود.

قلت :أما اآلايت املتقدمة فلم أقف على مستند ملا ذكره فيها إال آخر البقرة فيمكن أن يستدل مبا أخرجه مسلم عن ابن
مسعود ملا أسرى برسول هللا صلى هللا عليه وسلك انتهى إىل سدرة املنتهى احلديث وفيه فأعطى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم منها ثالاثً :أعطى الصلوات اخلمس وأعطى خواتيم سورة البقرة وغفر ملن ال يشرك من أمته ابهلل شيئاً املقحمات.
ويف الكامل للهذيل :نزلت {آمن الرسول} إىل آخرها بقاب
*******************
النوع السابع معرفة أول ما نزل
اختلف يف أول ما نزل من القرآن على أقوال :أحدها وهوالصحيح {اقرأ ابسم ربك} روى الشيخان وغريمها عن عائشة
قالت أوما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤاي الصادقة يف النوم فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل
فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان أييت حراء فيتحنث فيه الليايل ذوات العدد ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية رضي
هللا عنها فتزوده ملثلها حىت فجأه احلق وهويف غار حراء فجاءه امللك فيه فقال :اقرأ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
فقلت :ما أان بقارئ فأخذين فغطين حىت بلغ من ي اجلهد مث أرسلين فقال :اقرأ فقلت :ما أان بقارئ فغطين الثانية حىت
بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال :اقرأ فقلت :ما أان بقارئ فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال :اقرأ ابسم
ربك الذي خلق حىت بلغ ما مل يعلم فرجع هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترجف بوادره احلديث.
وأخرج احلاكم يف املستدرك والبيهقي يف الدالئل وصححاه عن عائشة قالت :أول سورة نزلت من القرآن {اقرأ ابسم
ربك} وأخرج الطرباين يف الكبري بسند على شرط الصحيح عن أيب رجاء العطاردي قال :كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا
حلقاً عليه ثوابن أبيضان فإذا تال هذه السورة {اقرأ ابسم ربك الذي خلق} قال :هذه أول سورة أنزلت على حممد صلى
هللا عليه وسلم
وقال سعيد بن منصور يف سننه :حدثنا سفيان عن عمروبن دينار عن عبيد بن عمري قال جاء جربيل إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم فقال له اقرأ قال :وما أقرأ فوهللا ما أان بقارئ فقال :اقرأ ابسم ربك الذي خلق فكان يقول :هو اول ما انزل
وقال أبو عبيد يف فضائله :حدثنا عبد الرمحن بن سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال :إن أول ما نزل من القرآن:

اقرأ ابسم ربك ونون والقلم.
واخرج ابن أشتة يف كتاب املصاحف عن عبيد بن عمري قال جاء جربيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بنمط فقال اقرأ
قال :ما أان بقارئ قال :اقرأ ابسم ربك فريون أهنا أول سورة أنزلت من السماء.
وأخرج عن الزهري أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان حبراء إذ أتى ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب اقرأ ابسم ربك
الذي خلق إىل ما مل يعلم.
القول الثاين :اي أيها املدثر.
أي القرآن أنزل قبل قال :اي أيها املدثر
روى الشيخان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال :سألت جابر بن عبد هللاّ :

قلت :أواقرأ ابسم ربك قال :أحدثكم ما حدثنا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين
جاورت حبراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين ومشايل مث نظرت إىل السماء

فإذا هو :يعين جربيل فأخذتين رجفة فأتيت خدجية فأمرهتم فدثروين فأنزل هللا {اي أيها املدثر قم فأنذر} وأجاب األول
عن هذا احلديث أبجوبة.
أحدها :أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة فبني أن سورة املدثر نزلت بكماهلا قبل نزول متام السورة اقرأ فإهنا أول ما
نزل منها صدرها ويؤيد هذا ما يف الصحيحني أيضاً عن أيب سلمة عن جابر :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وهوحيدث عن فرتة الوحي فقال يف حديثه بينما أان أمشي مسعت صواتً من السماء فرفعت رأسي فإذا امللك الذي جاءين
حبراء جالس على كرسي بني السماء واألرض فرجعت فقلت زملوين زملوين فدثروين فأنزل هللا {اي أيها املدثر} فقوله
امللك الذي جاءين حبراء يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء اليت نزل فيها اقرأ ابسم ربك.
اثنيها :أن مراد جابر ابألولية أولية خمصوصة مبا بعد فرتة الوحي ال أولية مطلقة.
اثلثها :أن املراد أولية خمصوصة ابألمر ابإلنذار وعرب بعضهم عن هذا بقوله :أول ما نزل للنبوة اقرأ ابسم ربك وأول ما نزل
للرسالة اي أيها املدثر.
رابعها :إن املراد أول ما نزل بسبب متقدم وهوما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب وأما اقرأ ابتداء فنزلت بغري سبب
متقدم ذكره ابن حجر.
خامسها :أن جابر استخرج ذلك ابجتهاده وليس هومن روايته فيتقدم عليه ما روته القول الثالث :سورة الفاحتة.
قال يف الكشاف :ذهب ابن عباس وجماهد إىل أن أول سورة نزلت اقرأ وأكثر املفسرين إىل أن أول سورة نزلت فاحتة
الكتاب.
وقال ابن حجر والذي ذهب إليه أكثر األئمة هو األول.
وأما الذي نسبه إىل األكثر فلم يقل به إال عدد أقل من القليل ابلنسبة إىل من قال ابألول وحجته ما أخرجه البيهقي يف
الدالئل والواحدي من طريق يونس بن بكري عن يونس بن عمروعن أبيه عن أيب ميسرة عمروبن شرحبيل أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال خلدجية :إين إذا خاوت وحدي مسعت نداء فقد وهللا خشيت أن يكون هذا أمراً فقالت :معاذ
هللا ما كان هللا ليفعل بك فوهللا إنك لتؤدي األمانة وتصل الرحم وتصدق احلديث فلما دخل أبو بكر ذكرت خدجية
حديثه له وقالت :اذهب مع حممد إىل ورقة فانطلقا فقصا عليه فقال :إذا خلوت وحدي مسعت نداء خلفي اي حممد اي
حممد فأنطلق هارابً يف األفق فقال :ال تفعل إذا أاتك فاثبت حىت تسمع ما يقول مث ائتين فأخربين فلما خال انداه اي حممد
قل بسم هللا الرمحن الرحيم.
{احلمد هلل رب العاملني} حىت بلغ {وال الضالني} احلديث.
هذا مرسل رجاله ثقات.
وقال البيهقي :إن كان حمفوظاً فيحتمل أن يكون خرباً عن نزوهلا بعد ما نزلت عليه اقرأ واملدثر.
القول الرابع :بسم هللا الرمحن الرحيم.
حكاه ابن النقيب يف مقدمة تفسريه قوالً زائداً.

وأخرج الواحدي إبسناده عن عكرمة واحلسن قاال :أول ما نزل من القرآن بسم هللا الرمحن الرحيم وأول سورة اقرأ ابسم
ربك.
وأخرج ابن جرير وغريه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال :أول ما نزل جربيل على النيب صلى هللا عليه وسلم قال :اي
حممد استعذ مث قل بسم هللا الرمحن الرحيم.
وعندي أن هذا ال يعد قوالً برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها فهي أول آية نزلت على اإلطالق.
وورد يف أول ما نزل حديث آخر روى الشيخان عن عائشة قالت :إن أول ما نزل سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار
حىت إذا اثب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام.
وقد استشكل هذا أبن أول ما نزل اقرأ وليس فيها ذكر اجلنة والنار.
وأجيب أبن من مقدرة :أي أول ما نزل واملراد سورة املدثر فإنه أول ما نزل بعد فرتة الوحي ويف آخرها ذكر اجلنة والنار
فلعل آخرها قبل نزول بقية اقرأ.
فرع أخرج الواحدي من طريق احلسني بن واقد قال :مسعت علي بن احلسني يقول :أول سورة نزلت مبكة اقرأ ابسم ربك
وآخر سورة نزلت هبا املؤمنون ويقال العنكبوت.
وأول سورة نزلت ابملدينة ويل للمطففني وآخر سورة نزلت هبا براءة وأول سورة أعلنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مبكة النجم.
ويف شرح البخاري البن حجر :اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة نزلت ابملدينة ويف دعوى االتفاق نظر لقول علي بن
احلسني املذكور.
ويف تفسري النسفي عن الواقدي أن أول سورة نزلت ابملدينة سورة القدر.
وقال أبو بكر حممد بن احلارث بن أبيض يف جزئه املشهور :حدثنا أبو العباس عبيد هللا بن حممد بن أعني البغدادي
حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماين حدثنا أمية األزدي عن جابر بن زيد قال :أول ما أنزل هللا م القرآن مبكة اقرأ ابسم
ربك مث ن والقلم مث اي أيها املزمل مث اي أيها املدثر مث الفاحتة مث تبت يدا أيب هلب مث إذا الشمس كورت مث سبح اسم ربك
األعلى مث والليل إذا يغشى مث والفجر مث والضحى مث أمل نشرح مث والعصر مث والعادايت مث الكوثر مث أهلاكم مث أرأيت
الذي يكذب مث الكافرون مث أمل تر كيف مث قل أعوذ برب الفلق مث قل أعوذ برب الناس مث قل هو هللا أحد مث والنجم مث
عبس مث إان أنزلناه مث والشمس وضحاها مث الربوج مث والتني مث لئيالف مث القارعة مث القيامة مث ويل لكل مهزة مث
واملرسالت مث ق مث البلد مث الطارق مث اقرتبت الساعة مث ص مث األعراف مث اجلن مث يس مث الفرقان مث املالئكة مث كهيعص
مث طه ثك الواقعة مث الشعراء مث طس سليمان مث طسم القصص مث بين إسرائيل مث التاسعة يعين يونس مث هود مث يوسف مث
احلجر مث األنعام مث الصافات مث لقمان مث سبأ مث الزمر مث الغاشية مث الكهف مث محعسق مث تنزيل السجدة مث األنبياء مث
النحل أربعني وبقيتها ابملدينة مث إان أرسلنا نوحاً مث الطور مث املؤمنون مث تبارك مث احلاقة مث سأل مث عم يتساءلون مث
والنازعات مث إذا السماء انفطرت مث إذا السماء انشقت مث الروم مث العنكبوت مث ويل للمطففني فذاك ما أنزل مبكة.

وأنزل ابملدينة سورة البقرة مث آل عمران مث األنفال مث األحزاب مث املائدة مث املمتحنة مث إذا جاء نصر هللا مث النور مث احلج
مث املنافقون مث اجملادلة مث احلجرات مث التحرمي مث اجلمعة مث التغابن مث سبح احلواريني مث الفتح مث التوبة مث خامتة القرآن.
قلت :هذا سياق غريب ويف هذا الرتتيب نظر.
وجابر بن زيد من علماء التابعني ابلقرآن.
وقد اعتمد الربهان اجلعربي على هذا األثر يف قصيدته اليت مساها :تقريب املأمول يف ترتيب النزول فقال :مكيها ست
مثانون اعتلت نظمت على رفق النزول ملن تال اقرأ ونون مزمل مدثر واحلمد تبت كورت األعلى عال ليل وفجر والضحى
شرع وعص ر العادايت وكوثر أهلاكم تال أرأيت قل ابلفيل مع فلق كذا انس وقل هوجنمها عبس جال قدر ومشس والربوج
وتينها لئيالف قارعة قيامة أقبال ويل لكل املرسالت وق مع بلد وطارقها مع اقرتبت كال ص وأعراف وجن مث يس وفرقان
وفاطر اعتال كاف وطه ثلة الشعر ومن ل قص األسر يونس هود وال مع غافر فصلت مع زخرف ودخان جاثية وأحقاف
تال ذرووغاشية وكهف مث شو رى واخلليل واألنبياء حنل حال ومضاجع نور وطور والفال ح امللك واعية وسال وعم ال
غرق مع وانفطرت وكدح مث رو م العنكبوت وطففت فتكمال وبطيبة عشرون مث مثان ال طوىل وعمران وأنفال جال
األحزاب مائدة امتحان والنسا مع زلزلت مث احلديد أتمال وحممد والرعد والرمحن اإلنس ان الطالق ومل يكن حشر مال
نصر ونوح مث حج واملنا فق مع جمادلة وحجرات وال حترميها مع مجعة وتغابن صف وفتح توبة ختمت أوالً أما الذي قد

جاءان سفريه عريف أكملت لكم قد كمال لكن إذا قمتم فحبشي بدا واسأل من أرسلنا الشامي قبال إن الذي فرض انتمى
جحيفيها وهوالذي كف احلدييب اجنال نزلت يف القتال ابملدينة {وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم} ويف اإلكليل
للحاكم :إن أول ما نزل يف القتال {إن هللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم} أول ما نزل يف شأن القتل آية اإلسراء
{ومن قتل مظلوماً} اآلية أخرجه ابن جرير عن الضحاك.
أول ما نزل يف اخلمر :روى الطيالسي يف مسنده عن ابن عمر قال نزل يف اخلمر ثالث آايت فأول شيء {يسألونك عن
اخلمر وامليسر} اآلية فقيل حرمت اخلمر فقالوا :اي رسول هللا دعنا ننتفع هبا كما قال هللا فسكت عنهم مث نزلت هذه
اآلية {ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى} فقيل حرمت اخلمر فقالوا :اي رسول هللا ال نشرهبا قرب الصالة فسكت عنهم مث
نزلت {اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر} فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :حرمت اخلمر.
أول آية نزلت يف األطعمة مبكة آية األنعام {قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرماً} مث آية النحل {فكلوا مما رزقكم هللا
حالالً طيباً} إىل آخرها.

وابملدينة آية البقرة {إمنا حرم عليكم امليتة} اآلية مث املائدة {حرمت عليكم امليتة} اآلية قاله ابن احلصار.
وروى البخاري عن ابن مسعود قال :أول سورة نزلت فيها سورة سجدة النجم.
وقال الفرايين :حدثنا ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله {لقد نصركم هللا يف مواطن كثرية} قال :هي أول ما أنزل
هللا من سورة براءة.
وقال أيضاً :حدثنا إسرائيل أنبأان سعيد عن مسروق عن أيب الضحى قال :أول ما نزل من براءة {انفروا خفافاً وثقاالً} مث
نزل أوهلا مث نزل آخرها.

وأخرج ابن أشتة يف كتاب املصاحف عن أيب مالك قال :كان أول براءة {انفروا خفافاً وثقاالً} سنوات مث أنزلت براءة
أول السورة فألفت هبا أربعون آية.
وأخرج أيضاً من طريق داود عن عامر يف قوله {انفروا خفافاً وثقاالً} قال :هي أول آية نزلت يف براءة يف غزوة تبوك فلما
رجع من تبوك نزلت براءة إال مثاانً وثالثني آية من أوهلا.
وأخرج من طريق سفيان وغريه عن حبيب بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري قال :أول ما نزل من آل عمران {هذا بيان
للناس وهدى وموعظة للمتقني} مث أنزلت بقيتها يوم أحد
*******************
النوع الثامن معرفة آخر ما نزل
فيه اختالف فروى الشيخان عن الرباء بن عازب قال :آخر آية نزلت {يستفتونك قل هللا يفتيكم يف الكاللة} وآخر
سورة نزلت براءة.
وأخرج البخاري عن ابن عباس قال :آخر آية نزلت آية الراب.
وروى البيهقي عن عمر مثله واملراد هبا قوله تعاىل {اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب} وعند أمحد وابن
ماجة عن عمر :من آخر ما نزل آية الراب.
وعند ابن مردويه عن ابن سعيد اخلدري قال :خطبنا عمر فقال :إن من آخر القرآن نزوالً آية الراب.
وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال :آخر شيء نزل من القرآن {واتقوا يوماً ترجعون فيه} اآلية.
وأخرج ابن مردويه حنوه من طريق سعيد ابن جبري عن ابن عباس بلفظ :آخر آية نزلت.
وأخرجه ابن جرير من طريق العويف والضحاك عن ابن عباس.
وقال :الفرايين يف تفسريه :حدثنا سفيان عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال :آخر آية نزلت {واتقوا يوماً
ترجعون فيه إىل هللا} اآلية وكان بني نزوهلا وبني موت النيب صلى هللا عليه وسلم أحد ومثانون يوماً.
وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال :آخر ما نزل من القرآن كله {واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل هللا} اآلية وعاش
النيب صلى هللا عليه وسلم بعد نزول هذه اآلية تسع ليايل مث مات ليلة االثنني لليلتني خلتا من ربيع األول.
وأخرج ابن جرير مثله عن ابن جريج.
وأخرج من طريق عطية عن أيب سعيد قال :آخر آية نزلت {واتقوا يوماً ترجعون} اآلية.

وأخرج أبو عبيد يف الفضائل عن ابن شهاب قال :آخر القرآن عهداً ابلعرش آية الراب وآية الدين.
وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهداً ابلعرش آية الدين.
مرسل صحيح اإلسناد.
قلت :وال منافاة عندي بني هذه الرواايت يف آية الراب {واتقوا يوماً} وآية الدين ألن الظاهر أهنا نزلت دفعة واحدة
كرتتيبها يف املصحف وألهنا يف قصة واحدة فأخرب كل عن بعض ما نزل أبنه آخر ذلك وذلك صحيح.
وقول الرباء :آخر ما نزل { يستفتونك} أي يف شأن الفرائض.

وقال ابن حجر يف شرح البخاري طريق ال مجع بني القولني يف آية الراب {واتقوا يوماً} أن هذه اآلية هي ختام اآلايت
املنزلة يف الراب إذ هي معطوفة عليهن وجيمع بني ذلك وبني قول الرباء أبن اآليتني نزلتا مجيعاً فيصدق أن كالً منهما آخر

ابلنسبة ملا عدامها وحيتمل أن تكون اآلخرية يف آية النساء مقيدة مبا يتعلق ابملواريث خبالف آية البقرة وحيتمل عكسه.
األول أرجح ملا يف آية البقرة من اإلشارة إىل معىن الوفاة املستلزمة خلامتة النزول.
أيب بن كعب قال :آخر آية نزلت {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} إىل آخر السورة.
ويف املستدرك عن ّ
أيب أهنم مجعوا القرآن يف خالفة أيب بكر وكان رجال يكتبون فلما
وروى عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند وابن مردويه عن ّ

انتهوا إىل هذه اآلية من سورة براءة {مث انصرفوا صرف هللا قلوهبم أبهنم قوم ال يفقهون} ظنوا أن هذا آخر ما نزل من
أيب بن كعب :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقرأين بعدها آيتني {لقد جاءكم رسول من أنفسكم}
القرآن فقال هلم ّ
إىل قوله {وهو رب العرش العظيم} وقال :هذا آخر ما نزل من القرآن قال :فختم مبا فتح به ابهلل الذي ال إله إال هو
أيب أيضاً
وهو قوله {وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أان فاعبدون} وأخرج ابن مردويه عن ّ
قال :آخر القرآن عهداً ابهلل هااتن اآليتان {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} وأخرجه ابن األنباري بلفظ :أقرب القرآن
ابلسماء عهداً.
علي بن زيد عن يوسف املكي عن ابن عباس قال :آخر آية نزلت لقد جاءكم
وأخرج أبو الشيخ يف تفسريه من طريق ّ
رسول من أنفسكم.
وأخرج مسلم عن ابن عباس قال :آخر سورة نزلت إذا جاء نصر هللا والفتح.
وأخرج الرتمذي واحلاكم عن عائشة قالت :آخر سورة نزلت ابملائدة فما وجدمت فيها من حالل فاستحلوه احلديث.

وأخرجا أيضاً عن عبد هللا بن عمروقال :آخر سورة نزلت سورة املائدة والفتح.
قلت :يعين إذا جاء نصر هللا.
ويف حديث عثمان املشهور :براءة من آخر القرآن نزوالً.
قال البيهقي :جيمع بني هذه االختالفات إن صحت أبن كل واحد أجاب مبا عنده.
وقال القاضي أبو بكر يف االنتصار :هذه األقوال ليس فيها شيء مرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وكل قاله بضرب
من االجتهاد وغلبة الظن.
وحيتمل أن كالً منهم أخرب عن آخر ما مسعه من النيب صلى هللا عليه وسلم يف اليوم الذي مات فيه أوقبل مرضه بقليل

وغريه مسع منه بعد ذلك وإن مل يسمعه هو وحيتمل أيضاً أن تنزل هذه اآلية اليت هي آخر آية تالها الرسول صلى هللا
عليه وسلم مع آايت نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم فيظن أنه آخر ما نزل يف الرتتيب اه.
ومن غريب ما ورد يف ذلك :ما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أيب سفيان أنه تال هذا اآلية {فمن كان يرجو لقاء ربه}
اآلية وقال :إهنا آخر آية نزلت من القرآن.
قال ابن كثري :هذا أثر مشكل ولعله أراد أنه مل ينزل بعدها آية تنسخها وال تغري حكمها بل هي مثبتة حمكمة.

قلت :ومثله ما أخرجه البخاري وغريه عن ابن عباس قال :نزلت هذا اآلية ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم هي
آخر ما ا نزل وما نسخها شيء.
وعند أمحد والنسائي عنه :لقد نزلت يف آخر ما نزل ما نسخها شيء.
وأخرج ابن مردويه من طريق جماهد عن أم سلمة قالت :آخر آية نزلت هذه اآلية فاستجاب هلم رهبم إين ال أضيع عمل
عامل إىل آخرها.
قلت :وذلك أهنا قالت :اي رسول هللا أرى هللا يذكر الرجال وال يذكر النساء فنزلت وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم
على بعض ونزلت إن املسلمني واملسلمات ونزلت هذه اآلية فهي آخر الثالثة نزوالً أوآخر ما نزل بعد ما كان ينزل يف
الرجال خاصة.
وأخرج ابن جرير عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فارق الدنيا على اإلخالص هلل وحده وعبادته ال
شريك له وأقام الصالة وآتى الزكاة فارقها وهللا عنه راض قال أنس :وتصديق ذلك يف كتاب هللا يف آخر ما نزل {فإن
اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة} اآلية
قلت :يعين يف آخر سورة نزلت.
ويف الربهان إلمام احلرمني :إن قوله تعاىل {قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرماً} اآلية من آخر ما نزل وتعقبه ابن احلصار
أبن السورة مكية ابتفاق ومل يرد بتأخري هذه اآلية عن نزول السورة بل هي يف حماجة املشركني وخماصمتهم وهم مبكة اه.
تنبيه من املشكل على ما تقدم قوله تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم فإهنا نزلت بعرفة عام حجة الوداع وظاهرها إكمال
الفرائض واألحكام قبلها وقد صرح بذلك مجاعة منهم السدى فقال :مل ينزل بعدها حالل وال حرام مع أنه ورد يف آية

الراب والدين والكاللة أهنا نزلت بعد ذلك.
وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال :األوىل أن يتأول على أنه أكمل هلم دينهم إبقرارهم ابلبلد احلرام وإجالء املشركني عنه
حىت حجة املسلمون ال خيالطهم املشركون مث أيده مبا أخرجه من طريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس قال :كان املشركون
واملسلمون حيجون مجيعاً فلما نزلت براءة لفى املشركون عن البيت وحج املسلمون ال يشاركهم يف البيت احلرام أحد من

املشركني
*******************
النوع التاسع معرفة سبب النزول

علي بن املديين شيخ البخارى ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من إعواز وقد
أفرده ابلتصنيف مجاعة أقدمهم ّ
اختصره اجلعربي فحذف أسانيده ومل يزد عليه شيئاً وألف فيه شيخ اإلسالم أبو الفضل ابن حجر متاابً مات عنه مسودة
فلم نقف عليه كامالً وقد ألفت فيه كتاابً حافالً موجزاً حمرراً مل يؤلف مثله يف هذا النوع مسيته لباب النقول يف أسباب
النزول قال اجلعربي :نزول القرآن على قسمني :قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أوسؤال.
ويف هذا النوع مسائل :األوىل :زعم زاعم أنه ال طائل حتت هذا الفن جلراينه جمرى التاريخ وأخطأ يف ذلك بل له فوائد.
منها :معرفة وجه احلكمة الباعثة على تشريع احلكم.

ومنها :ختصيص احلكم به عند من يرى أن العربة خبصوص السبب.
ومنها :أن اللفظ قد يكون عاماً ويقوم الدليل على ختصيصه فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ماعدا صورته فإن

دخول صورة السبب قطعي وأخرجها ابالجتهاد ممنوع كما حكى اإلمجاع عليه القاضي أبو بكر يف التقريب وااللتفات
إىل قال الواحدي :ال ميكن معرفة تفسري اآلية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوهلا.
وقال ابن دقيق العيد :بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين القرآن.
وقال ابن تيمية :معرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية فإن العلم ابلسبب يورث العلم ابملسبب.

وقد أشكل على مروان بن احلكم معىن قوله تعاىل {ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا} اآلية وقال :لئن كان كل امرئ فرح
مبا أويت وأحب أن حيمد مبا مل يفعل معذابً لنعذبن أمجعون حىت بني له ابن عباس أن اآلية نزلت يف أهل الكتاب حني
سأهلم النيب صلى هللا عليه وسلم عن شيء فكتموه إايه وأخربوه بغريه وأروه أهنم أخربوه مبا سأهلم عنه واستحمدوا بذلك
إليه.
أخرجه الشيخان.
وحكى عن عثمان بن مظعون وعمروبن معدي كرب أهنما كاان يقوالن اخلمر مباحة وحيتجان بقوله تعاىل {ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح يف ما طعموا} اآلية ولوعلما سبب نزوهلا مل يقوال ذلك وهوأن انساً قالوا ملا حرمت
اخلمر :كيف مبن قتلوا يف سبيل هللا وماتوا وكانوا يشربون اخلمر وهي رجس فنزلت.
أخره أمحد والنسائي وغريمها.
ومن ذلك قوله تعاىل والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر فقد أشكل معىن هذا الشرط

على بعض األئمة حىت قال الظاهرية أبن اآليسة ال عدة عليها إذا مل ترتب وقد بني ذلك سبب النزول وهوأنه ملا نزلت
اآلية اليت يف سورة البقرة يف عدد النساء قالوا :قد بقي عدد من عدد النساء مل يذكرن الصغار والكبار فنزلت.
أيب فعلم بذلك أن اآلية خطاب ملن مل يعلم ما حكمهن يف العدة واراتب هل عليهن عدة أوال وهل
أخرجه احلاكم عن ّ
عدهتن كالاليت يف سورة البقرة أوال فمعىن إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتدون فهذا حكمهن.
ومن ذلك قوله تعاىل فأينما تولوا فثم وجه هللا فإان لوتركنا ومدلول اللفظ القتضى أن املصلي ال جيب عليه استقبال القبلة
سفراً وال حضراً وهوخالف اإلمجاع فلما عرف سبب نزوهلا على أهنا يف انفلة السفر أوفيمن صلى ابالجتهاد وابن له
اخلطأ على اختالف الرواايت يف ذلك.
ومن ذلك قوله {إن الصفا واملروة من شعائر هللا} اآلية فإن ظاهر لفظها ال يقتضي أن السعي فرض وقد ذهب بعضهم
إىل عدم فرضيته متسكاً بذلك وقد ردت عائشة على عروة يف فهمه ذلك بسبب نزوهلا وهوأن الصحابة أتمثوا من السعي
بينهما ألنه من عمل اجلاهلية فنزلت.
ومنها :دفع توهم احلصر.
إيل حمرماً} اآلية أن الكفار ملا حرموا ما أحل هللا وأحلوا
قال الشافعي ما معناه يف قوله تعاىل {قل ال أجد يف ما أوحي ّ
ما حرم هللا وكانوا على املضادة واحملادة فجاءت اآلية مناقضة لغرضهم فكأنه قال :ال حالل إال ما حرمتموه وال حرام إال

ما أحللتموه انزالً منزلة من يقول :ال أتكل اليوم حالوة فتقول ال آكل اليوم إال حالوة والغرض املضادة ال النفي
أهل لغري هللا به ومل
واإلثبات على احلقيقة فكأنه تعاىل قال :ال حرام إال ما أحللتموه من امليتة والدم وحلم اخلنزير وما ّ

احلل.
حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحرمي ال إثبات ّ
يقصد ّ
قال إمام احلرمني :وهذا يف غاية احلسن ولوال سبق الشافعي إىل ذلك ملا كنا نستجيز خمالفة مالك يف حصر احملرمات فيما
ذكرته اآلي.
ومنها :معرفة اسم النازل فيه اآلية وتعيني املبهم فيها ولقد قال مروان يف عبد الرمحن بن أيب بكر :إنه الذي أنزل فيه
أف لكما حىت ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزوهلا.
والذي قال لوالديه ّ
املسئلة الثانية :اختلف أهل األصول هل العربة بعموم اللفظ أوخبصوص السبب واألصح عندان األول وقد نزلت آايت يف
أسباب واتفقوا على تعدينها إىل غري أسباهبا كنزول آية الظهار يف سلمة بن صخر وآية اللعان يف شأن هالل بن أمية

وحد القذف يف رماة عائشة مث تعدى إىل غريهم.
ومن مل يعترب عموم اللفظ قال :خرجت هذه اآلية وحنوها لدليل آخر كما قصرت آايت على أسباهبا اتفاقاً لدليل قام
على ذلك.
قال الزخمشري يف سورة اهلمزة :جيوز أن يكون السبب خاصاً والوعيد عماً ليتناول كل من ابشر ذلك القبيح وليكون

ذلك جارايً جمرى التعريض.
قلت :ومن األدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغريهم يف وقائع بعموم آايت نزلت على أسباب خاصة
شائعاً ذائعاً بينهم.

قال ابنه جرير :حدثين حممد بن أيب معشر أخربان أبو معشر جنيح مسعت سعيد املقربي يذكر حممد بن كعب القرظي
فقال سعيد :إن يف بعض كتب هللا :إن هلل عباداً ألسنتهم أحلى من العسل وقلوهبم أمر من الصرب لبسول لباس منسوك
الضأن من اللنب جيرتون الدنيا ابلدين فقال حممد بن كعب :هذا يف كتاب هللا {ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة
الدنيا} اآلية فقال سعيد :قد عرفت فيمن أنزلت فقال حممد بن كعب :إن اآلية تنزل يف الرجل مث تكون عامة بعد.

فإن قلت :فهذا ابن عباس مل يعترب عموم قوله {ال حتسنب الذين يفرحون} اآلية بل قصرها على ما أنزلت فيه من قصة
أهل الكتاب.
قلت :أجيب على ذلك أبنه ال خيفى عليه أن اللفظ أعلم من السبب لكنه بني أن املراد ابللفظ خاص ونظريه تفسري
النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل ومل يلبسوا أمياهنم بظلم ابلشرك من قوله {إن الشرك لظلم عظيم} مع فهم
الصحابة العموم يف كل ظلم.
وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم فإنه قال به يف آية السرقة مع أهنا نزلت يف امرأة سرقت.
علي بن احلسني نبأان حممد بن أيب محاد حدثنا أبو مثيلة بن عبد املؤمن عن جندة احلنفي قال:
قال ابن أيب حامت حدثنا ّ
سألت ابن عباس عن قوله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} خاص أوعام قال :بل عام.

وقال ابن تيمية :قد جييء كثرياً من هذا الباب قوهلم هذه اآلية نزلت يف كذا ال سيما إن كان املذكور شخصاً كقوهلم :إن
آية الظهار نزلت يف امرأة اثبت بن قيس وإن آية الكاللة نزلت يف جابر بن عبد هللا وإن قوله {وأن احكم بينهم} نزلت
يف بين قريظة والنضري ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل يف قوم من املشركني مبكة أويف قوم من اليهود والنصارى أويف قوم
من املؤمنني فالذين قالوا ذلك مل يقصدوا أن حكم اآلية خيتص أبولئك األعيان دون غريهم فإن هذا ال يقوله مسلم وال
عاقل على اإلطالق والناس وإن تنازعوا يف اللفظ العام الوارد على سبب هل خيتص بسببه فلم يقل أحد إن عمومات
الكتاب والسنة ختتص ابلشخص املعني وإمنا غاية ما يقال أهنا ختتص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه وال يكون
العموم فيها حبسب اللفظ واآلية اليت هلا سبب معني إن كانت أمراً أوهنياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغريه ممن كان
مبنزلته وإن كانت خرباً مبدح أوذم فهي متناولة لذلك الشخص وملن كان مبنزلته اه.
تنبيه قد علمت مما ذكر أن فرض املسئلة يف لفظ له عموم أما آية نزلت يف معني وال عموم للفظها فإهنا تقصر عليه قطعاً

كقوله تعاىل {وسيجنبها األتقى الذي يؤيت ماله يتزكى} فإهنا نزلت يف أيب بكر الصديق ابإلمجاع وقد استدل هبا اإلمام
فخر الدين الرازي مع قوله {إن أكرمكم عند هللا أتقاكم} على أنه أفضل الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ووهم من ظن أن اآلية عامة يف كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة وهذا غلط فإن هذه اآلية ليس فيها صيغة
عموم إذ األلف والالم إمنا تفيد العموم إذا كانت موصولة أومعرفة يف مجع زاد قوم :أومفرد بشرط أن ال يكون هناك عهد
والالم يف األتقى ليست موصولة ألهنا ال توصل أبفعل التفضيل إمجاعاً فبطل القول ابلعموم وتعني القطع ابخلصوص
والقصر على من نزلت فيه رضي هللا عنه.
املسئلة الثالثة :تقدم أن صورة السبب قطعية الدخول يف العام وقد تنزل اآلايت على األسباب اخلاصة وتوضع مع ما
يناسبها من اآلي العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق فيكون ذلك اخلاص قريباً من صورة السبب يف كونه قطعي
الدخول يف العام كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق التجرد.
مثاله :قوله تعاىل {أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون ابجلبت والطاغوت} إىل آخره فإهنا إشارة إىل كعب
بن األشرف وحنوه من علماء اليهود ملا قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا املشركني على األخذ بثأرهم وحماربة النيب
صلى هللا عليه وسلم فسألوهم من أهدى سبيالً حممد وأصحابه أم حنن فقالوا :أنتم مع علمهم مبا يف كتاهبم من نعت
النيب صلى هللا عليه وسلم املنطبق عليه وأخذ املواثيق عليهم أن ال يكتموه فكان ذلك أمانة الزمة هلم ومل يؤدوها حيث
قالوا للكفار أنتم أهدى سبيالً حسداً للنيب صلى هللا عليه وسلم فقد تضمنت هذه اآلية مع هذا القول املتوعد عليه

املفيد لألمر مبقابلة املشتمل على أداء األمانة اليت هي ببيان صفة النيب صلى هللا عليه وسلم إبفادة أنه املوصوف يف كتاهبم
وذلك مناسب لقوله {إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها} فهذا عام يف كل أمانة وذاك خاص أبمانة هي صفة
النيب صلى هللا عليه وسلم ابلطريق السابق والعام اتل للخاص يف الرسم مرتاخ عنه يف النزول واملناسبة تقتضي دخول ما
دل عليه اخلاص والعام ولذا قال ابن العريب يف تفسريه وجه النظم أنه أخرب عن كتمان أهل الكتاب صفة حممد صلى هللا
عليه وسلم وقوهلم إن املشركني أهدى سبيالً فكان ذلك خيانة منهم فاجنر الكالم إىل ذكر مجيع األماانت انتهى.

قال بعضهم :وال يرد أتخر نزول آية األماانت عن اليت قبلها بنحوست سنني ألن الزمان إمنا يشرتط يف سبب النزول ال
يف املناسبة ألن املقصود منها وضع آية يف موضع يناسبها واآلايت كانت تنزل على أسباهبا وأيمر النيب صلى هللا عليه
وسلم بوضعها يف املواضع اليت علم من هللا أهنا مواضعها.
املسئلة الرابعة :قال الواحدي :ال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال ابلرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على
األسباب وحبثوا عن علمها.
وقد قال حممد ابن سريين :سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال :اتق هللا وقل سداداً ذهب الذين يعلمون فيما أنزل هللا

من القرآن.
وقال غريه :معرفة سبب النزول أمر حيصل للصحابة بقرائن حنتق ابلقضااي ورمبا مل جيزم بعضهم فقال :أحسب هذه اآلية
نزلت يف كذا كما أخرجه األئمة الستة عن عبد هللا بن الزبري قال خاصم الزبري رجالً من األنصار يف شراج احلرة فقال

النيب صلى هللا عليه وسلم :اسق ايزبري مث أرسل املاء إىل جارك فقال األنصاري :اي رسول هللا أن كان ابن عمتك فتلون
وجهه احلديث.
قال الزبري :فما أحسب هذه اآلايت إال نزلت يف ذلك {فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم} وقال
احلاكم يف علوم احلديث :إذا أخرب الصحايب الذي شهد الوحي والتنزبل عن آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا فإنه حديث
مسند ومشى على هذا ابن الصالح وغريه ومثلوه مبا أخرجه مسلم عن جابر قال :كانت اليهود تقول :من أتى امرأة من
دبرها يف قبلها جاء الولد أحول فأنزل هللا {نساؤكم حرث لكم} وقال ابن تيمية :قوهلم نزلت هذه اآلية يف كذا يراد به
اترة سبب النزول ويراد به اترة أن ذلك داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب كما تقول عين هبذا اآلية كذا وقد تنازع
العلماء يف قول الصحايب نزلت هذه اآلية يف كذا هل جيري جمرى املسند كما لوذكر السبب الذي أنزلت ألجله أوجيري
جمرى التفسري منه الذي ليس مبسند فالبخاري يدخله يف املسند وغريه ال يدخله فيه وأكثر املسانيد على هذا االصطالح
كمسند أمحد وغريه خبالف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإهنم كلهم يدخلون مثل هذا يف املسند اه.
وقال الزركشي يف الربهان :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 فهومن جنس االستدالل على احلكم ابآلية ال من جنس
النقل ملا وقع.
تلت :والذي يتحرر يف سبب النزول أنه ما نزلت اآلية أايم وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي يف تفسريه يف سورة الفيل من
أن سببها قصة قدوم احلبشة به فإن ذلك ليس من أسباب النزول يف شيء بل هومن ابب اإلخبار عن الوقائع املاضية
كذكر قصة قوم نوح وعاد ومثود وبناء البيت وحنوذلك وكذلك ذكره يف قوله {واختذ هللا إبراهيم خليالً } سبب اختاذه
خليالً فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما ال خيفى.
تنبيه ما تقدم أنه من قبيل املسند من الصحايب إذا وقع من اتبعي فهومرفوع أيضاً لكنه مرسل فقد يقبل إذا صح املسند
إليه وكان من أئمة التفسري اآلخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة ز سعيد بن جبري أواعتضد مبرسل آخر وحنوذلك.
املسئلة اخلامسة :كثرياً ما يذكر املفسرون لنزول اآلية أسباابً متعددة.

وطريق االعتماد يف ذلك أن ينظر إىل العبارة الواقعة فإن عرب أحدهم بقوله نزلت يف كذا واآلخر نزلت يف كذا وذكر أمراً
آخر فقد تقدم أن هذا يراد به التفسري ال ذكر سبب النزول فال منافاة بني قوهلما إذا كان اللفظ يتناوهلما كما سيأيت
حتقيقه يف النوع الثامن والسبعني.
وإن عرب واحد بقوله نزلت يف كذاوصرح اآلخر بذكر سبب خالفه فهواملعتمد وذاك استنباط.
مثاله :ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال :أنزلت {نساؤكم حرث لكم} يف إتيان النساء يف أدابرهن وتقدم عن جابر
التصريح بذكر سبب خالفه فاملعتمد حديث جابر ألنه نقل وقول ابن عمر استنباط منه وقد ومهه فيه ابن عباس وذكر
مثل حديث جار كما أخرجه أبو داود واحلاكم
وإن ذكر واحد سبباً وآخر سبباً غريه فإن كان إسناد أحدمها صحيحاً دون اآلخر فالصحيح املعتمد.
مثاله :ما أخرجه الشيخان وغريمها عن جندب اشتكى النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يقم ليلة أوليلتني فأتته امرأة فقالت:
اي حممد ما أرى شيطانك إال قد تركك فأنزل هللا {والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى}.
وأخرج الطرباين وابن أيب شيبة عن حفص عن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول هللا صلى اله عليه وسلم أن
جروا دخل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم فدخل حتت السرير فمات فمكث النيب صلى هللا عليه وسلم أربعة أايم ال
ينزل عليه الوحي فقال :اي خولة ما حدث يف بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل ال أيتيين فقلت يف نفسي:
لوهيأت البيت وكنسته فأهويت ابملكنسة حتت السرير فأخرجت جرواً فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم ترعد حليته وكان
إذا نزل عليه أخذته الرعدة فأنزل هللا والضحى إىل قوله {فرتضى} وقال ابن حجر يف شرح البخاري :قصة إبطاء جربيل
بسبب اجلرومشهورة لكن كوهنا سبب نزول اآلية غريب ويف إسناده من ال يعرف فاملعتمد ما يف الصحيح.
علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا
ومن أمثلته أيضاً :ما أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت من طريق ّ
عليه وسلم ملا هاجر إىل املدينة أمره هللا أن يستقبل بيت املقدس ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهراً وكان حيب
قبلة إبراهيم فكان يدعوهللا وينظر إىل السماء فأنزل هللا فولوا وجوهكم شطره فاراتب من ذلك اليهود وقالوا ما والهم عن
قبلتهم اليت كانوا عليها فأنزل هللا وهلل املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا.
التطوع.
وأخرج احلاكم وغريه عن ابن عمر قال :نزلت فأينما تولوا فثم وجه هللا أن يصلي حيثما توجهت بك راحلتك يف ّ
وأخرج الرتمذي وضعفه من حديث عامر بن ربيعة قال :كنا يف سفر يف ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل
منا على حياله فلما أصبحنا ذكران ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنزلت.
وأخرج الدار قطين حنوه من حديث جابر بسند ضعيف أيضاً.
وأخرج ابن جرير عن جماهد قال :ملا نزلت ادعوين أستجيب لكم قالوا :إىل أين فنزلت.
مرسل.
وأخرج عن قتادة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن أخاً لكم قد مات فصلوا عليه فقالوا :إنه كان ال يصلي إىل القبلة
فنزلت معضل غريب جداً.
فهذه مخسة أسباب خمتلفة وأضعفها األخري إلعضاله مث قبله إلرساله مث ما قبله لضعف رواته.

والثاين صحيح لكنه قال :قد أنزلت يف كذا ومل يصرح ابلسبب.
واألول صحيح اإلسناد وصرح فيه بذكر السبب فهواملعتمد.
ومن أمثلته أيضاً :ما أخرجه ابن مردويه وابن أيب حامت من طريق إسحاق عن حممد ابن أيب حممد عن عكرمة أوسعيد عن
ابن عباس قال :خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من قريش فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا:
اي حممد تعال فتمسح آبهلتنا وندخل معك يف دينك وكان حيب إسالم قومه فرق هلم فأنزل هللا وإن كادوا ليفتنوك عن
الذي أوحينا إليك اآلايت.
وأخرج ابن مردويه من طريق العويف عن ابن عباس أن ثقيفاً قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم أجلنا سنة حىت يهدي آهلتنا
فهم أن يؤجلهم فنزلت هذا يقتضي نزوهلا ابملدينة وإسناده ضعيف.
فإذا قبضنا الذي يهدي هلا أحرزانه مث أسلمنا ّ
واألول يقتضي نزوهلا مبكة وإسناده حسن وله شاهد عند أيب الشيخ عن سعيد بن جبري يرتقي به إىل درجة الصحيح
فهواملعتمد.
احلال الرابع :أن يستوي اإلسنادان يف الصحة فريجع أحدمها بكون راويه حاضر القصة أوحنوذلك من وجوه الرتجيحات.
مثاله :ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال :كنت أمشي مع النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة وهو يتوكأ على
فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم :لوسألتموه فقالوا :حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى
عسيب ّ

إليه حىت صعد الوحي مث قال قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال وأخرج الرتمذي وصححه عن ابن عباس
قال :قالت قريش لليهود :أعطوان شيئاً نسأل هذا الرجل فقالوا :اسألوا عن الروح فسألوه فأنزل هللا {ويسألونك عن
الروح} اآلية فهذا يقتضي أهنا نزلت مبكة واألول خالفه وقد رجح أبن ما رواه البخاري أصح من غريه وأبن ابن مسعود

كان حاضر القصة.
احلال اخلامس :أن ميكن نزوهلا عقيب السببني أواألسباب املذكورة أبن ال تكون معلومة التباعد كما يف اآلايت السابقة
فيحمل على ذلك.
ومثاله :ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هالل ابن أمية قذف امرأته عند النيب صلى هللا عليه وسلم
بشريك بن مسحاء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :البينة أوحد يف ظهرك فقال :اي رسول هللا إذا رأى أحدان مع امرأته
رجالً ينطلق يلتمس البينة فأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حىت بلغ إن كان من الصادقني .
وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال جاء عومير إىل عاصم بن عدي فقال :اسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
أرأيت رجالً وجد مع امرأته رجالً يقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعاب
السائل فأخرب عاصم عوميراً فقال :وهللا آلتني رسول اله صلى هللا عليه وسلم فألسألنه فأاته فقال :أنه قد أنزل فيك ويف
صاحبتك قرآن احلديث مجع بينهما أبن أول من وقع له ذلك هالل وصادف جميء عومير أيضاً فنزلت يف شأهنما معاً
وإىل هذا جنح النووي وسبقه اخلطيب فقال :لعلهما اتفق هلما ذلك يف وقت واحد.

وأخرج البزار عن حذيفة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب بكر لورأيت مع أم رومان رجالً ما كنت فاعالً به
قال :شراً قال :فأنت اي عمر قال :كنت أقول :لعن هللا األعجز وإنه خلبيث فنزلت قال ابن حجر :ال مانع من تعدد

األسباب.
احلال السادس :أن ال ميكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره.
مثاله :ما أخرجه الشيخان عن املسيب قال ملا حضر أاب طالب الوفاة دخل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده
أبو جهل وعبد هللا بن أمية فقال :أي عم قل ال إله إال هللا أحاج لك هبا عند هللا فقال أبو جهل وعبد هللا :اي أاب طالب
أترغب عن ملة عبد املطلب فلم يزاال يكلمانه حىت قال :هوعلى ملة عبد املطلب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
ألستغفرن لك ما مل أنه عنه فنزلت {ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني} اآلية.
وأخرج الرتمذي وحسنه عن علي قال :مسعت رجالً يستغفر ألبويه ومها مشركان فقلت :تستغفر ألبويك ومها مشركان

فقال :استغفر إبراهيم ألبيه وهومشرك فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنزلت.
وأخرج احلاكم وغريه عن ابن مسعود قال :خرج النيب صلى هللا عليه وسلم يوماً إىل املقابر فجلس إىل قرب منها فناجاه
طويالً مث بكى فقال :إن القرب الذي جلست عنده قرب أمي وإين استأذنت ريب يف الدعاء هلا فلم أيذن يل فأنزل علي {ما
كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني} فجمع بني هذه األحاديث بتعدد النزول.
ومن أمثلته أيضاً :ما أخرجه البيهقي والبزار عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقف على مزة حني استشهد وقد
مثل به فقال :ألمثلن بسبعني منهم مكانك فنزل جربيل والنيب صلى هللا عليه وسلم واقف خبواتيم سورة النحل وإن عاقبتم
أيب بن كعب قال :ملا كان يوم أحد أصيب من
فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به إىل آخر السورة وأخرج الرتمذي واحلاكم عن ّ
األنصار أربعة وستون ومن املهاجرين ستة منهم محزة فمثلوا هبم فقالت األنصار :لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربني
عليهم فلما كان يوم فتح مكة أنزل هللا {وإن عاقبتم} اآلية.
فظاهره أتخري نزوهلا إىل الفتح ويف احلديث الذي قبله نزوهلا أبحد.
قال ابن احلصار :وجيمع أهنا نزلت أوالً مبكة قبل اهلجرة مع السورة ألهنا مكية مث اثنياً أبحد مث اثلثاً يوم الفتح تذكرياً من

هللا لعباده.
وجعل ابن كثري من هذا القسم آية الروح.
تنبيه قد يكون يف إحدى القصتني :فتالفيهم الراوي فيقول فنزل.

مثاله :ما أخرجه الرتمذي وصححه عن ابن عباس قال مر يهودي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فقال :كيف تقول اي أاب
القاسم إذا وضع هللا السموات على ذه واألرضني على ذه واملاء على ذه واجلبال على ذه وسائر اخللق على ذه فأنزل هللا
{وما قدروا هللا حق قدره} اآلية.
واحلديث يف الصحيح بلفظ فتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهوالصواب فإن اآلية مكية.
ومن أمثلته أيضاً :ما أخرجه البخاري عن أنس قال مسع عبد هللا بن سالم مبقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأاته
فقال :إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب :ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل اجلنة وما ينزع الولد إىل أبيه

أوإىل أمه قال :أخربين هبن جربيل آنفاً قال :جربيل قال :نعم قال :ذاك عدواليهود من املالئكة فقرأ هذه اآلية من كان
عدواً جلربيل فإنه نزله على قلبك قال ابن حجر يف شرح البخاري :ظاهر السياق أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ اآلية

رداً على اليهود وال يستلزم ذلك نزوهلا حينئذ.
قال :وهذا هو املعتمد فقد صح يف سبب نزول اآلية قصة غري قصة ابن سالم.
تنبيه عكس ما تقدم أن يذكر سبب واحد يف نزول اآلايت املتفرقة وال إشكال يف ذلك فقد ينزل يف الوقعة الواحدة آايت
عديدة يف سور شىت.
مثاله :ما أخرجه الرتمذي واحلاكم عن أم سلمة أهنا قالت اي رسول هللا ال أمسع هللا ذكر النساء يف اهلجرة بشيء فأنزل هللا
فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع إىل آخر اآلية.
وأخرج احلاكم عنها أيضاً قالت قلت اي رسول هللا تذكر الرجال وال تذكر النساء فأنزلت إن املسلمني واملسلمات وأنزلت
إين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأنثى.
وأخرج أيضاً عنها أهنا قالت تغزوالرجال وال تغزوالنساء وإمنا لنا نصف املرياث فأنزل هللا وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم
على بعض وأنزل إن املسلمني واملسلمات .
ومن أمثلته أيضاً :ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن اثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أملى عليه هل يستوي

القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل هللا فجاء ابن أم مكتوم وقال :اي رسول هللا لوأستطيع اجلهاد جلاهدت وكان
أعمى فأنزل هللا غري أويل الضرر.
وأخرج ابن أيب حامت عن زيد بن اثبت أيضاً قال كنت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإين لواضع القلم على أذين إذا

أمر ابلقتال فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذا جاء أعمى فقال :كيف يل اي رسول هللا وأان
أعمى فأنزلت ليس على الضعفاء.
ومن أمثلته :ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالساً يف ظل حجرة فقال :إنه
سيأتيكم إنسان ينظر بعيين شيطان فطلع رجل أزرق فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :عالم تشتمين أنت
وأصحابك فانطلق الرجل فجاء أصحابه فحلفوا ابهلل ما قالوا حىت جتاوز عنهم فأنزل هللا {حيلفون ابهلل ما قالوا} اآلية.
وأخرجه احلاكم وأمحد هبذا اللفظ وأقره فأنزل هللا {يوم يبعثهم هللا مجيعاً فيحلفون له كما حيلفون لكم} اآلية.
تنبيه أتمل ما ذكرته لك يف هذه املسئلة واشدد به يديك فإين حررته واستخرجته بفكري من استقراء صنيع األئمة
ومتفرقات كالمهم ومل أسبق إليه.
*******************
النوع العاشر فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة
هو يف احلقيقة نوع من أسباب النزول واألصل يف موافقات عمر وقد أفردها ابلتصنيف مجاعة وأخرج الرتمذي عن ابن
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه قال ابن عمر :وما نزل ابلناس أمر
قط فقالوا وقال إال نزل القرآن على حنوما قال عمر.

وأخرج ابن مردويه عن جماهد قال :كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن.
وأخرج البخاري وغريه عن انس قال :قال عمر :وافقت ريب يف ثالث :قلت اي رسول هللا لواختذان من مقام إبراهيم مصلى
فنزلت واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت اي رسول هللا إن نساءك يدخل عليهن الرب والفاجر فلوأمرهتن أن حيتجنب
فنزلت آية احلجاب واجتمع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساؤه يف الغرية فقلت هلن عسى ربه إن طلقكن أن
يبدله أزواجاً خرياً منكن فنزلت كذلك.
وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال :وافقت ريب يف ثالث :يف احلجاب ويف أسرى بدر ويف مقام إبراهيم.
وأخرج ابن أيب حامت عن أنس قال :قال عمر :وافقت ريب أووافقين ريب يف أربع :نزلت هذه اآلية {ولقد خلقنا اإلنسان
من ساللة من طني} اآلية فلما نزلت قلت أان :فتبارك هللا أحسن اخلالقني فنزلت فتبارك هللا أحسن اخلالقني.
وأخرج عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن يهودايً لفي عمر بن اخلطاب فقال :إن جربيل الذي يذكر صاحبكم عدولنا فقال
عمر :من كان عدوهللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكائيل فإن هللا عدوللكافرين قال :فنزلت على لسان عمر.
وأخرج سنيد يف تفسريه عن سعيد بن جبري أن سعد بن معاذ ملا مسع ما قيل يف أمر عائشة قال :سبحانك هذا هبتان
عظيم فنزلت كذلك.
وأخرج ابن أخي ميمي يف فوائده عن سعيد بن املسيب قال :كان رجالن من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إذا

مسعا شيئاً من ذلك قاال :سبحانك هذا هبتان عظيم :زيد بن حارثة وأبو أيوب فنزلت كذلك.
وأخرج أيب حامت عن عكرمة قال :ملا أبطأ على النساء اخلري يف أحد خرجن يستخربن فإذا رجالن مقبالن على بعري
حي قالت :فال أابيل يتخذ هللا من عباده الشهداء فنزل القرآن
فقالت امرأة :ما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالّ :
على ما قالت ويتخذ منكم شهداء وقال ابن سعد يف الطبقات :أخربان الواقدي حدثين إبراهيم بن حممد بن شرحبيل
العبدري عن أبيه قال :محل مصعب بن عمري اللواء يوم أحد فقطعت يده اليمىن فأخذ اللواء بيده اليسرى وهويقول وما
حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم مث قطعت يده اليسرى فحىن على اللواء
وضمه بعضديه إىل صدره وهويقول {وما حممد إال رسول} اآلية مث قتل فسقط اللواء.

قال حممد لن شرحبيل :وما نزلت هذه اآلية وما حممد إال رسول يومئذ حىت نزلت بعد ذلك.
تذنيب :يقرب من هذا ما ورد يف القرآن على لسان غري هللا كالنيب عليه الصالة والسالم وجربيل واملالئكة غري مصرح
إبضافته إليهم وال حمكي ابلقول كقوله {قد جاءكم بصائر من ربكم}اآلية فإن هذا وارد على لسانه صلى هللا عليه وسلم
لقوله آخرها وما أان عليكم حبفيظ وقوله {فغري اله أبتغي حكماً} اآلية فإنه وارد أيضاً على لسانه.
وقوله {ما نتنزل إال أبمر ربك}اآلية وارد على لسان جربيل.
وقوله {ما منا إال له مقام معلوم وإان لنحن الصافون وإان لنحن املسبحون} وارد على لسان املالئكة وكذا إايك نعبد
وإايك نستعني وارد على ألسنة العباد إال أنه ميكن هنا تقدير القول :أي قولوا وكذا اآليتان األولتان يصح أن يقدر فيهما
قل خبالف الثالثة والرابعة.
*******************

النوع احلادي عشر ما تكرر نزوله
صرح مجاعة من املتقدمني واملتأخرين أبن من القرآن ما تكرر نزوله.
وقال ابن احلصار :قد يتكرر نزول اآلية تذكرياً وموعظة وذكر من ذلك خواتيم سورة النحر وأول سورة الروم.
وذكر ابن كثري منه آية الروح.
وذكر قوم منه الفاحتة.
وذكر بعضهم منه قوله {ما كان للنيب والذين آمنوا} اآلية وقال الزركشي يف الربهان :قد ينزل الشيء مرتني تعظيماً لشأنه

وتذكرياً عند حدوث سببه وخوف نسيانه.
مث ذكر منه آية الروح.
وقوله {أقم الصالة طريف النهار} اآلية قال :فإن سورة اإلسراء وهود مكيتان وسبب نزوهلما يدل على أهنما نزلتا ابملدينة
وهلذا أشكل ذلك على بعضهم وال إشكال ألهنا نزلت مرة بعد مرة.
قال :وكذلك ما ورد يف سورة اإلخالص من أهنا جواب للمشركني مبكة وجواب ألهل الكتاب ابملدينة.
وكذلك قوله تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم تلك اآلية بعينها
تذكرياً هلم.

أيب إن ريب أرسل إيل
تنبيه قد جيعل من ذلك األحرف اليت تقرأ على وجهني فأكثر ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث ّ
هون على أميت
إيل أن أقرأه على حرفني فرددت إليه أن ّ
أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن ّ
هون على أميت فأرسل ّ
إيل أقرأه على سبعة أحرف فهذا احلديث يدل على أن القرآن مل ينزل من أول وهلة بل مرة بعد أخرى.
فأرسل ّ
ويف مجال القراء للسخاوي بعد أن حكى القول بنزول الفاحتة مرتني :فإن قيل ما فائدة نزوهلا مرة اثنية قلت :جيوز أن
تكون نزلت أول مرة على حرف واحد ونزلت الثانية ببقية وجوهها حنو :ملك ومالك والسراط والصراط وحنوذلك اه.
تنبيه أنكر بعضهم كون شيء من القرآن تكرر نزوله كذا رأيته يف كتاب الكفيل مبعاين التنزيل.
وعلله أبن حتصيل ما هوحاصل ال فائدة فيه وهومردود مما تقدم من فوائده وأبنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل مبكة نزل

ابملدينة مرة أخرى فإن جربيل كان يعارضه القرآن كل سنة.
ورد مبنع املالزمة أبنه ال معىن لإلنزال إال أن جربيل كان ينزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقرآن مل يكن نزل به
من قبل فيقرئه إايه.
ورد مبنع اشرتاط قوله مل يكن نزل به من قبل مث قال :ولعلهم يعنون بنزوهلا مرتني أن جربيل نزل حني حولت القبلة فأخرب
الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الفاحتة ركن يف الصالة كما كانت مبكة فظن ذلك نزوالً هلا مرة أخرى أوأقرأه فيها قراءة
أخرى مل يقرئها له مبكة فظن ذلك إنزاالً اه.
*******************
النوع الثاين عشر ما أتخر حكمه عن نزوله

وما أتخر نزوله عن حكمه قال الزركشي يف الربهان :قد يكون النزول سابقاً على احلكم كقوله{ :قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى} فقد روى البيهقي وغريه عن ابن عمر أهنا نزلت يف زكاة الفطر.
وأخرج البزار حنوه مرفوعاً.
وقال بعضهم :ال ادري ما وجه التأويل ألن السورة مكية ومل يكن مبكة عيد وال زكاة وال صوم
وأجاب البغوي أبنه جيوز أن يكون النزول سابقاً على احلكم كما قال ال أقسم هبذا البلد وأنت حل هبذا البلد فالسورة
مكية وقد ظهر أثر احلل يوم فتح مكة حىت قال عليه الصالة والسالم أحلت يل ساعة من هنار وكذلك نزلت مبكة
سيهزم اجلمع ويولون الدبر قال عمر بن اخلطاب :فقلت أي مجع فلما كان يوم بدر واهنزمت قريش نظرت إىل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يف آاثرهم مصلتاً ابلسيف يقول سيهزم اجلمع ويولون الدبر فكانت ليوم بدر.
أخرجه الطرباين يف األوسط.
وكذلك قوله {جند ما هنالك مهزوم من األحزاب} قال قتادة :وعده هللا وهويومئذ مبكة أنه سيهزم جنداً من املشركني
فجاء أتويلها يوم بدر.
أخرجه ابن أيب حامت.
ومثله أيضاً قوله تعاىل قل جاء احلق وما يبدىء الباطل وما يعيد أخرج ابن أيب حامت عن ابن مسعود ما أخرجه الشيخان

من حديثه أيضاً قال دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثالمثائة وستون نصباً فجعل يطعنها
بعود كان يف يده ويقول :جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً وما يبدىء الباطل وما يعيد وقال ابن احلصار :قد
ذكر هللا الزكاة يف السور املكيات كثرياً تصرحياً وتعريضاً أبن هللا سينجز وعده لرسوله ويقيم دينه ويظهر حىت يفرض

الصالة والزكاة وسائر الشرائع ومل تؤخذ الزكاة إال ابملدينة بال خالف وأورد من ذلك قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده
وقوله يف سورة املزمل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ومن ذلك قوله فيها وآخرون يقاتلون يف سبيل هللا ومن ذلك قوله تعاىل
ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً فقد قالت عائشة وابن عمر وعكرمة ومجاعة إهنا نزلت يف املؤذنني واآلية
مكية ومل يشرع األذان إال ابملدينة.

ومن أمثلة ما أتخر نزوله عن حكمه :آية الوضوء ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت سقطت قالدة يل ابلبيداء وحنن
داخلون املدينة فأانخ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزل فثىن رأسه يف حجري راقداً وأقبل أبو بكر فلكزين لكزة شديدة
وقال :حبست الناس يف قالدة مث إن النيب صلى هللا عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس املاء فلم يوجد فنزلت
{اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة} إىل قوله {لعلكم تشكرون} فاآلية مدنية إمجاعاً وفرض الوضوء كان مبكة مع
فرض الصالة.
يصل منذ فرضت عليه الصالة إال بوضوء وال
قال ابن عبد الرب :معلوم عند مجيع أهل املغازي أنه صلى هللا عليه وسلم مل ّ
يدفع ذلك إال جاهل أومعاند.
قال :واحلكمة يف نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلواً ابلتنزيل.
وقال غريه :حيتمل أن يكون أول اآلية نزل مقدماً مع فرض الوضوء مث نزل بقيتها وهوذكر التيمم يف هذا القصة.

قلت :يرده اإلمجاع على أن اآلية مدنية.
ومن أمثلته أيضاً :آية اجلمعة فإهنا مدنية واجلمعة فرضت مبكة.

وقول ابن الغرس :إن إقامة اجلمعة مل تكن مبكة قط يرده ما أخرجه بن ماجة عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال:
كنت قائد أيب حني ذهب ب صره فكنت إذا خرجت به إىل اجلمعة فسمع ألذان يستغفر أليب أمامة أسعد بن زرارة
بين كان أول من صلى بنا
فقلت :اي أبتاه ارأيت صالتك على أسعد بن زرارة كلما مسعت النداء ابجلمعة مل هذا قال :أي ّ
اجلمعة قبل مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة.

ومن أمثلته قوله تعاىل {إمنا الصدقات للفقراء} اآلية فإهنا نزلت سنة تسع وقد فرضت الزكاة قبلها يف اوائل اهلجرة.
قال ابن احلصار :فقد يكون مصرفها قبل ذلك معلوماً ومل يكن فيه قرآن متلو كما كان الوضوء معلوماً قبل نزول اآلية مث
نزلت تالوة القرآن أتكيداً به.

*******************
النوع الثالث عشر ما نزل مفرقاً وما نزل مجعاً
األول غالب القرآن.
ومن أمثلته يف السور القصار :اقرأ أول ما نزل منها إىل قوله {ما مل يعلم} والضحى أول ما نزل منها إىل قوله {فرتضى}
كما يف حديث الطرباين.
ومن أمثلة الثاين :سورة الفاحتة واإلخالص والكوثر وتبتومل يكن والنصر واملعوذاتن نزلتا معاً ومنه يف السور الطوال
املرسالت.
ففي املستدرك عن ابن مسعود قال :كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غار فنزلت عليه املرسالت عرفاً فأخذهتا من فيه
وإن فاه رطب هبا فال أدري أبيها ختم فبأي حديث بعده يؤمنون أو {وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون} ومنه سورة الصف
حلديثها السابق يف النوع األول.
ومنه سورة األنعام فقد أخرج أبو عبيد والطرباين عن ابن عباس قال :نزلت سورة األنعام مبكة ليالً مجلة حوهلا سبعون

ألف ملك.
وأخرج الطرباين من طريق يوسف بن عطية الصفار وهومرتوك عن ابن عوف عن انفع عن ابن عمر قال :قال رسول هللا
علي سورة األنعام مجلة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك.
صلى هللا عليه وسلم نزلت ّ
وأخرج عن جماهد قال :نزلت األنعام كلها مجلة واحدة معها مخسمائة ملك.
وأخرج عن عطاء قال :أنزلت األنعام مجيعاً ومعها سبعون ألف ملك.
فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً.
أيب بن كعب ويف إسناده ضعف ومل نر له
وقال ابن الصالح يف فتاويه :احلديث الوارد أهنا نزلت مجلة رويناه من طريق ّ

إسناداً صحيحاً وقد روى ما خيالفه فروى أهنا مل تنزل مجلة واحدة بل نزلت آايت منها ابملدينة اختلفوا يف عددها فقيل
ثالث وقيل ست وقيل غري ذلك وهللا أعلم.

*******************
النوع الرابع عشر ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً

قال ابن حبيب وأنبعه ابن النقيب :من القرآن ما نزل مشيعاً وهوسورة األنعام شيعها سبعون ألف ملك وفاحتة الكتاب
نزلت ومعها مثانون ألف ملك وآية الكرسي نزلت ومعها ثالثون ألف ملك وسورة يونس نزلت ومعها ثالثون ألف ملك
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا نزلت ومعها عشرون ألف ملك وسائر القرآن نزل به جربيل مفرداً بال تشييع.
قلت :أما سورة األنعام فقد تقدم حديثها بطرقه.
ومن طرقه أيضاً ما أخرجه البيهقي يف الشعب والطرباين بسند ضعيف عن أنس مرفوعاً نزلت سورة األنعام ومعها موكب
من املالئكة يسد ما بني اخلافقني هلم زجل ابلتقديس والتسبيح واألرض ترتج.
وأخرج احلاكم والبيهقي من حديث جابر قال ملا نزلت سورة األنعام سبح رسول اله صلى هللا عليه وسلم مث قال :لقد
شيع هذه السورة من املالئكة ما سد األفق قال احلاكم :صحيح على شرط مسلم لكن قال الذهيب :فيه انقطاع وأظنه
موضوعاً.
وأما الفاحتة وسورة يس واسأل من أرسلنا فلم أقف على حدث فيها بذلك وال أثر.
وأما آية الكرسي فقد ورد فيها ويف مجيع آايت البقرة حديث.
أخرج محد يف مسنده عن معقل بن يسار أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل
آية منها مثانون ملكاً واستخرجت هللا ال إله إال هو احلي القيوم من حتت العرش فوصلت هبا.
وأخرج سعيد بن منصور يف سننه عن الضحاك بن مزاحم قال :خواتيم سورة البقرة جاء هبا جربيل ومعه من املالئكة ما
شاء هللا.
وبقي سور أخرى :منها سورة الكهف.
قال ابن الضريس يف فضائله :أخربان يزيد بن عبد العزيز الطيالسي حدثنا إمساعيل بن عياش عن إمساعيل بن رافع قال:
بلغنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أال أخربكم بسورة ملء عظمتها ما بني السماء واألرض شيعها سبعون ألف
ملك سورة الكهف.
تنبيه لينظر يف التوفيق بني ما مضى وبني ما أخرجه ابن أيب حامت بسند صحيح عن سعيد بن جبري قال :ما جاء جربيل
ابلقرآن إىل النيب صلى هللا عليه وسلم إال ومعه أربعة من املالئكة حفظة.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا بعث إليه امللك بعث مالئكة حيرسونه من بني
يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان على صورة امللك.
فائدة قال ابن الضريس :أخربان حممود بن غيالن عن يزيد بن هارون أخربين الوليد :يعين ابن مجيل عن القاسم عن أيب
أمامة قال :أربع آايت نزلت من كنز العرش مل ينزل منه شيء غريهن :آمل ذلك الكتاب وآية الكرسي وخامتة سورة البقرة
والكوثر.

علي :إين أعطيتك
قلت :أما الفاحتة فقد أخرج البيهقي يف الشعب من حديث أنس مرفوعاً إن هللا أعطاين فيما من به ّ
فاحتة الكتاب وهي من كنوز عرشي.
وأخرج احلاكم عن معقل بن يسار مرفوعاً أعطيت فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من حتت العرش.
علي أنه سئل عن فاحتة الكتاب فقال :حدثنا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أهنا نزلت
وأخرج ابن راهويه يف مسنده عن ّ
من كنز العرش.
وأما آخر البقرة فأخرج الدرامي يف مسنده عن أيفع الكالعي قال :قال رجل اي رسول هللا أي آية حتب أن تصيبك
وأمتك قال :آخر سورة البقرة فإهنا من كنز الرمحة من حتت عرش هللا.
وأخرج أمحد وغريه من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً اقرءوا هاتني اآليتني فإن ريب أعطانيهما من حتت العرش.
قبلي.
وأخرج من حديث حذيفة أعطيت هذه اآلايت من آخر سورة البقرة من كنز حتت العرش مل يعطها نيب ّ

وأخرج من حديث أيب ذر أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش مل يعطهن نيب قبلي.
وعلي وابن مسعود وغريهم.
وله طرق كثرية عن عمر ّ
وأما آية الكرسي فتقدمت يف حديث معقل ابن يسار السابق.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قرأ آية الكرسي ضحك وقال :إهنا من كنز
الرمحن حتت العرش.
علي قال :آية الكرسي أعطيها نبيكم من كنز حتت العرش ومل يعطها أحد قبل نبيكم.
وأخرج أبو عبيدة عن ّ
وأما سورة الكوثر فلم أقف فيها على حديث وقول أيب أمامة يف ذلك جيري جمرى املرفوع.
وقد أخرجه أبو الشيخ ابن حبان والديلمي وغريمها من طريق حممد بن عبد امللك بن الدقيقي عن يزيد بن هارون إبسناده
السابق عن أيب أمامة مرفوعاً
*******************
النوع اخلامس عشر ما أنزل منه على بعض األنبياء
وما مل ينزل منه على أحد قبل النيب من الثاين :الفاحتة وآية الكرسي وخامتة البقرة كما تقدم يف األحاديث قريباً.
وروى مسلم عن ابن عباس أتى النيب صلى هللا عليه وسلم ملك فقال :أبشر بنورين قد أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك :فاحتة
الكتاب وخواتيم سورة البقرة.

وأخرج الطرباين عن عقبة بن عامر قال :ترددوا يف اآليتني من آخر سورة البقرة آمن الرسول إىل خامتتها فإن هللا اصطفى
هبا حممداً.
وأخرج أبو عبيد يف فضائله عن كعب قال :إن حممداً صلى هللا عليه وسلم أعطى أربع آايت مل يعطهن موسى وإن موسى
أعطى آية مل يعطها حممد.
قال :واآلايت اليت أعطيهن حممد هلل ما يف السموات وما يف األرض حىت ختم البقرة فتلك ثالث آايت وآية الكرسي.

واآلية اليت أعطيها موسى :اللهم ال توجل الشيطان يف قلوبنا وخلصنا منه من أجل أن لك امللكوت واألبد والسلطان
وامللك واحلمد واألرض والسماء والدهر الداهر أبداً أبداً آمني آمني.

وأخرج البيهقي يف الشعب عن ابن عباس قال :السبع الطوال مل يعطهن أحد إال النيب صلى هللا عليه وسلم وأعطى موسى
منها اثنتني.
وأخرج الطرباين عن ابن عباس مرفوعاً أعطيت أميت شيئاً مل يعطه أحد من األمم ومن أمثلة األول :ما أخرجه احلاكم عن
ابن عباس قال :ملا نزلت سبح اسم ربك األعلى قال صلى هللا عليه وسلم :كلها يف صحف إبراهيم وموسى فلما نزلت
والنجم إذا هوى فبلغ وإبراهيم الذي وىف قال :وىف {أال تزر وازرة وزر أخرى} إىل قوله {هذا نذير من النذر األوىل}
وقال سعيد بن منصور :حدثنا خالد ابن عبد هللا بن عطاء بن السائب عن عكرمة قال ابن عباس :قال هذه السورة يف
صحف إبراهيم وموسى.
وأخرجه ابن أيب حامت بلفظ نسخ من صحف إبراهيم وموسى.
وأخرج عن السدى قال :إن هذه السورة يف صحف إبراهيم وموسى مثل ما نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم.
وقال الفرايين :أنبأان سفيان عن أبيه عن عكرمة إن هذا لفي الصحف األوىل قال :هؤالء اآلايت.
وأخرج احلاكم من طريق القاسم عن أيب أمامة قال :أنزل هللا على إبراهيم مما أنزل على حممد {التائبون العابدون} إىل
قوله {وبشر املؤمنني} و {قد أفلح املؤمنون} إىل قوله {فيها خالدون} {وإن املسلمني واملسلمات} اآلية.
واليت يف سأل {الذين هم على صالهتم دائمون} إىل قوله {قائمون} فلم يف هبذا السهام إال إبراهيم وحممد صلى هللا
عليه وسلم.
وأخرج البخاري (عن عبد هللا بن عمروبن العاص قال :إنه يعين النيب صلى هللا عليه وسلم ملوصوف يف التوراة ببعض
صفته يف القرآن اي أيها النيب إان أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً لألمني احلديث).
وأخرج ابن الضريس وغريه عن كعب قال :فتحت التوراة ب {احلمد هلل الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات
والنور مث الذين كفروا برهبم يعدلون} وختم ب {احلمد هلل الذي مل يتخذ ولداً} إىل قوله {وكربه تكبرياً} وأخرج أيضاً عنه

قال :فاحتة هود {فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون}.
وأخرج من وجه آخر عنه قال :أول ما أنزل يف التوراة عشر آايت من سورة األنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إىل
آخرها.
وأخرج أبو عبيد عنه قال :أول ما أنزل هللا يف التوراة عشر آايت من سورة األنعام بسم هللا الرمحن الرحيم.
قل تعالوا أتل اآلايت.
قال بعضهم :يعين أن هذه اآلايت اشتملت على اآلايت العشر اليت كتبها هللا ملوسى يف التوراة أول ما كتب وهي توحيد
هللا والنهي عن الشرك واليمني الكاذبة والعقوق والقتل والزىن والسرقة والزور ومد العني إىل ما يف يد الغري واألمر بتعظيم
السبت.

وأخرج الدار قطين من حديث بريدة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألعلمنك آية مل تنزل على نيب بعد سليمان غريي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
وروى البيهقي عن ابن عباس قال :أغفل الناس آية من كتاب هللا مل تنزل على أحد قبل النيب صلى هللا عليه وسلم إال أن
يكون سليمان بن داود :بسم هللا الرمحن الرحيم وأخرج احلاكم عن أيب ميسرة أن هذه اآلية مكتوبة يف التوراة بسبعمائة
آية يسبح له ما يف السموات وما يف األرض امللك القدوس العزيز احلكيم أول سورة اجلمعة.
فائدة يدخل يف هذا النوع ما أخرجه ابن أيب حامت عن حممد بن كعب القرظي قال :الربهان الذي أرى يوسف ثالث
آايت من كتاب هللا وإن عليكم حلافظني كراماً كاتبني يعلمون ما تفعلون وقوله {وما تكون يف شأن وما تتلو منه من
قرآن} اآلية وقوله {أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت} زاد غريه آية أخرى وال تقربوا الزىن.
وأخرج ابن أيب حامت أيضاً عن ابن عباس يف قوله {لوال أن رأى برهان ربه} قال :رأى آية من كتاب هللا هنته مثلت له يف

جدار احلائط.

*******************
النوع السادس عشر يف كيفية إنزاله
فيه مسائل.
األوىل :قال هللا تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إان أنزلناه يف ليلة القدر اختلف يف كيفية إنزاله من اللوح
احملفوظ على ثالثة أقوال :أحدها وهواألصح األشهر :أنه نزل إىل مساء الدنيا ليلة القدر مجلة واحدة مث نزل بعد ذلك
منجماً يف عشرين سنة أوثالثة وعشرين أومخسة وعشرين على حسب اخلالف يف مدة إقامته صلى هللا عليه وسلم مبكة

بعد البعثة.
أخرج احلاكم والبيهقي وغريمها من طريق منصور عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :أنزل القرآن يف ليلة القدر مجلة
واحدة إىل مساء الدنيا وكان مبواقع النجوم وكان هللا ينزله على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعضه يف أثر بعض.
وأخرج احلاكم والبيهقي أيضاً والنسائي أيضاً من طريق داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس قال :أنزل القرآن مجلة
واحدة إىل مساء الدنيا ليلة القدر مث أنزل بعد ذلك بعشرين سنة مث قرأ {وال أيتونك مبثل إال جئناك ابحلق وأحسن
تفسرياً}{ .وقرآانً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال}.
وأخرجه ابن أيب حامت من هذا الوجه ويف آخره :فكان املشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث هللا هلم جواابً.

وأخرج احلاكم وابن أيب شيبة من طريق حسان بن حريث عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :فصل القرآن من الذكر
فوضع يف بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جربيل ينزل به على النيب صلى هللا عليه وسلم أسانيدها كلها صحيحة.
وأخرج الطرباين من وجه آخر عن ابن عباس قال :أنزل القرآن يف ليلة القدر يف شهر رمضان إىل مساء الدنيا ليلة واحدة
مث أنزل جنوماً.
إسناده ال أبس به.

وأخرج الطرباين والبزار من وجه آخر عنه قال :أنزل القرآن مجلة واحدة حىت وضع يف بيت العزة يف السماء الدنيا ونزله
جربيل على حممد صلى هللا عليه وسلم جبواب كالم العباد وأعماهلم.
وأخرج ابن أيب شيبة يف فضائل القرآن من وجه آخر عنه :دفع إىل جربيل يف ليلة القدر مجلة واحدة فوضعه يف بيت العزة
مث جعل ينزله تنزيالً وأخرج ابن مردويه والبيهقي يف األمساء والصفات من طريق السدي عن حممد عن ابن أيب اجملالد عن
مقسم عن ابن عباس :أنه سأل عطية بن األسود فقال :أوقع يف قليب الشك قوله تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن وقوله {إان أنزلناه يف ليلة القدر} وهذا أنزل يف شوال ويف ذي العقدة وذي احلجة ويف احملرم وصفر وشهر ربيع
فقال ابن عباس :إنه أنزل يف رمضان يف ليلة القدر مجلة واحدة مث أنزل على مواقع النجوم رسالً يف الشهور واألايم.
قال أبو شامة :قوله رسالً :أي رفقاً وعلى مواقع النجوم :أي على مثل مساقطها.
يريد أنزل يف رمضان يف ليلة القدر مجلة واحدة مث أنزل القول الثاين :أنه نزل إىل مساء الدنيا يف عشرين ليلة قدر وثالث
وعشرين أومخس وعشرين يف كل ليلة ما يقدر هللا إنزاله يف كل السنة مث أنزل بعد ذلك منجماً يف مجيع السنة.
وهذا القول ذكره اإلمام فخر الدين الرازي حبثاً فقال :حيتمل أنه كان ينزل يف كل ليلة قدر ما حيتاج الناس إىل إنزاله إىل
مثلها من اللوح إىل السماء الدنيا مث توقف هل هذا أوىل أواألول.
قال ابن كثري :وهذا الذي جعله احتماالً نقله القرطيب عن مقاتل ابن حيان وحكى اإلمجاع على أنه نزل مجلة واحدة من

اللوح احملفوظ إىل بيت العزة يف السماء الدنيا.
قلت :وممن قال بقول مقاتل احلليمي واملاوردي ويوافقه قول ابن شهاب آخر القرآن عهداً ابلعرش آية الدين.
القول الثالث :أنه ابتدأ إنزاله يف ليلة القدر مث نزل بعد ذلك منجماً يف أوقات خمتلفة من سائر األوقات وبه قال الشعيب.
قال ابن حجر يف شرح البخاري :واألول هو الصحيح املعتمد.
قال :وقد حكى املاوردي قوالً رابعاً أنه نزل من اللوح احملفوظ مجلة واحدة وأن احلفظة جنمته على جربيل يف عشرين ليلة
وأن جربيل جنمه على النيب صلى هللا عليه وسلم يف عشرين سنة وهذا أيضاً غريب.
واملعتمد أن جربيل كان يعارضه يف رمضان مبا ينزل به يف طول السنة.

وقال أبو شامة :كأن صاحب هذا القول أراد اجلمع بني القولني األول والثاين.
قلت :هذا الذي حكاه املاوردي أخرجه ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال :نزل القرآن مجلة واحدة من
عند هللا من اللوح احملفوظ إىل السفرة الكرام الكاتبني يف السماء الدنيا فنجمته السفرة على جربيل عشرين ليلة وجنمه
جربيل على النيب صلى هللا عليه وسلم عشرين سنة.
تنبيهات :األول قيل السر يف إنزاله مجلة إىل السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه وذلك إبعالم سكان السموات السبع
أن هذا آخر الكتب املنزلة على خامت الرسل ألشرف األمم قد قريناه إليهم لننزله عليهم ولوال أن احلكمة اإلهلية اقتضت
وصوله إليهم منجماً حبسب الوقائع هلبط به إىل األرض مجلة كسائر الكتب املنزلة قبله ولكن هللا ابين بينه وبينها فجعل

له األمرين إنزاله مجلة مث إنزاله تشريفاً للمنزل عليه.
ذكر ذلك أبو شامة يف املرشد الوجيز.

وقال احلكيم الرتمذي :أنزل القرآن مجلة واحدة إىل مساء الدنيا تسليماً منه لألمة ما كان أبرز هلم من احلظ مببعث حممد
صلى هللا عليه وسلم وذلك أن بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم كانت رمحة فلما خرجت الرمحة بفتح الباب جاءت
مبحمد صلى هللا عليه وسلم وابلقرآن فوضع القرآن ببيت العزة يف السماء الدنيا ليدخل يف حد الدنيا ووضعت النبوة يف
قبل حممد وجاء جربيل ابلرسالة مث الوحي كأنه أراد تعاىل أن يسلم هذه الرمحة اليت كانت حظ هذه األمة من هللا إىل
األمة.
وقال السخاوي يف مجال القراء :يف نزوله إىل السماء مجلة تكرمي بين آدم وتعظيم شأهنم عند املالئكة وتعريفهم عناية هللا
هبم ورمحته هلم وهلذا املعىن أمر سبعني ألفاً من املالئكة أن تشيع سورة األنعام وزاد سبحانه يف هذا املعىن أبن أمر جربيل
إبمالئه على السفرة الكرام وإنساخهم إايه وتالوهتم له.
قال :وفيه أيضاً التسوية بني نبينا صلى هللا عليه وسلم وبني موسى عليه السالم يف إنزاله كتابه مجلة والتفضيل حملمد يف

إنزاله عليه منجماً ليحفظه.
وقال أبو شامة :فإن قلت :فقوله تعاىل {إان أنزلناه يف ليلة القدر} من مجلة القرآن الذي نزل مجلة أم ال فإن مل يكن منه
فما نزل مجلة وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة قلت :وجهان.
أحدمها :أن يكون معىن الكالم أان حكمنا إبنزاله يف ليلة القدر وقضيناه وقدرانه يف األزل.
والثاين أن لفظه لفظ املاضي ومعناه االستقبال :أي ننزله مجلة يف ليلة القدر انتهى.
الثاين :قال أبو شامة أيضاً :الظاهر أن نزوله مجلة إىل مساء الدنيا قبل ظهور نبوته صلى هللا عليه وسلم.
قال :وحيتمل أن يكون بعدها.
قلت :الظاهر هو الثاين وسياق اآلاثر السابقة عن ابن عباس صريح فيه.
وقال ابن حجر يف شرح البخاري :قد خرج أمحد والبيهقي يف الشعب عن واثلة بن األسقع أن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال أنزلت التوراة لست مضني من رمضان واإلجنيل لثالث عشر خلت منه والزبور لثمان عشرة خلت منه والقرآن ألربع
وعشرين خلت منه ويف رواية وصحف إبراهيم ألول ليلة قال :وهذا احلديث مطابق لقوله تعاىل شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن ولقوله {إان أنزلناه يف ليلة القدر} فيحتمل أن يكون ليلة القدر يف تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها
مجلة إىل مساء الدنيا مث أنزل يف اليوم الرابع والعشرين إىل األرض أول اقرأ ابسم ربك قلت :لكن يشكل على هذا ما
اشتهر من أنه صلى هللا عليه وسلم بعث يف شهر ربيع.
وجياب عن هذا مبا ذكروه أنه نيب أوالً ابلرؤاي يف شهر مولده مث كانت مدهتا ستة أشهر مث أوحى إليه يف اليقظة.
ذكره البيهقي وغريه :نعم يشكل على احلديث السابق ما أخرجه ابن أيب شيبة يف فضائل القرآن عن أيب قالبة قال:
أنزلت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان.
الثالث :قال أبو شامة أيضاً :فإن قيل ما السر يف نزوله منجماً وهال أنزل كسائر الكتب مجلة قلنا :هذا سؤال قد توىل
هللا جوابه فقال تعاىل وقال الذين كفروا لوال أنزل هللا عليه القرآن مجلة واحدة يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل
فأجاهبم تعاىل بقوله {كذلك} أي أنزلناه كذلك مفرقاً {لنثبت به فؤادك} أي لنقوي به قلبك فإن الوحي إذا كان

يتجدد يف كل حادثة كان أقوى ابلقلب وأشد عناية ابملرسل إليه ويستلزم ذلك كثرة نزول امللك إليه وجتدد العهد به ومبا
معه من الرسالة الواردة من ذلك اجلناب العزيز فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة وهلذا كان أجود ما يكون يف
رمضان لكثرة لقياه جربيل.
وقيل معىن لنثبت به فؤادك :أي لتحفظه فإنه عليه الصالة والسالم كان أمياً ال يقرأ وال يكتب ففرق عليه ليثبت عنده
حفظه خبالف غريه من األنبياء فإنه كان كاتباً قارائً فيمكنه حفظ اجلميع
وقال ابن فورك :قيل أنزلت التوراة مجلة ألهنا نزلت على نيب يكتب ويقرأ وهوموسى وأنزل هللا القرآن مفرقاً ألنه أنزل غري

أمي.
مكتوب على نيب ّ
وقال غريه :إمنا مل ينزل مجلة واحدة ألن منه الناسخ واملنسوخ وال يتأتى ذلك إال فيما أنزل مفرقاً.
ومنه ما هوجواب لسؤال ومنه ما هوإنكار على قول قيل أوفعل فعل وقد تقدم ذلك يف قول ابن عباس :ونزله جربيل

جبواب كالم العباد وأعماهلم وفسر به قوله {وال أيتونك مبثل إال جئناك ابحلق} أخرجه عنه ابن أيب حامت.
فاحلاصل أن اآلية تضمنت حكمتني إلنزاله مفرقاً.
تذنيب :ما تقدم يف كالم هؤالء من أن سائر الكتب أنزلت مجلة هومشهور يف كالم العلماء على ألسنتهم حىت كاد أن
يكون إمجاعاً.
وقد رأيت بعض فضالء العصر أنكر ذلك وقال :إنه ال دليل عليه بل الصواب أهنا نزلت مفرقة كالقرآن.
وأقول :الصواب األول.
ومن األدلة على ذلك آية الفرقان السابقة.

أخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :قالت اليهود :اي أاب القاسم لوال أنزل هذا القرآن مجلة
واحدة كما أنزلت التوراة على موسى فنزلت.
وأخرجه من وجه آخر عنه بلفظ :قال املشركون.
وأخرج حنوه عن قتادة والسدى.
فإن قلت :ليس يف القرآن التصريح بذلك وإمنا هوعلى تقدير ثبوته قول الكفار.
قلت :سكوته تعاىل عن الرد عليهم يف ذلك وعدوله إىل بيان حكمته دليل على صحته ولوكانت الكتب كلها نزلت
مفرقة لكان يكفي يف الرد عليهم أن يقول :إن ذلك سنة هللا يف الكتب اليت أنزهلا على الرسل السابقة كما أجاب مبثل
ذلك قوهلم {وقالوا ما هلذا الرسول أيكل الطعام وميشي يف األسواق} فقال {وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إهنم
ليأكلون الطعام وميشون يف األسواق} وقوهلم {أبعث هللا بشراً رسوالً} فقال {وما أرسلنا قبلك إال رجاالً نوحي إليهم}
وقوهلم كيف يكون رسوالً وال هم له إال النساء فقال {ولقد أرسلنا رسالً من قبلك وجعلنا هلم أزواجاً وذرية} إىل غري
ذلك.
ومن األدلة على ذلك أيضاً قوله تعاىل يف إنزاله التوراة على موسى يوم الصعقة {وكتبنا له يف األلواح من كل شيء
موعظة وتفصيالً لكل شيء فخذها بقوة} {وألقى األلواح} {وملا سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح ويف نسختها

هدى ورمحة} {وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هبم خذوا ما آتيناكم بقوة} فهذه اآلايت كلها دالة على
إتيانه يف التوراة مجلة.
وأخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :أعطى موسى التوراة يف سبعة ألواح من زبرجد فيها
تبيان لكل شيء وموعظة فلما جاء هبا فرأى بين إسرائيل عكوفاً على عبادة العجل رمى ابلتوراة من يده فتحطمت فرفع
هللا منها ستة أسباع وأبقى منها سبعاً.
وأخرج من طريق جعفر بن حممد عن أبيه عن جده رفعه قال :األلواح اليت أنزلت على موسى كانت من سدر اجلنة كان
طول اللوح اثين عشر ذراعاً.
وأخرج النسائي وغريه عن ابن عباس يف حديث النتوق قال :أخذ موسى األلواح بعد ما سكن عنه الغضب فأمرهم
ابلذي أمر هللا أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا هبا حىت نتق هللا عليهم اجلبل كأنه ظلة ودان منهم حىت
خافوا أن يقع عليهم فأقروا هبا.
وأخرج ابن أيب حامت عن اثبت بن احلجاج قال :جاءهتم التوراة مجلة واحدة فكرب عليهم فأبوا أن أيخذوه حىت ظلل هللا
عليهم اجلبل فأخذوه عند ذلك.
فهذه آاثر صحيحة صرحية يف إنزال التوراة مجلة.
ويؤخذ من األثر األخري منها حكمة أخرى إلنزال القرآن مفرقاً فإنه ادعى إىل قبوله إذا نزل على التدريج خبالف ما لونزل
مجلة واحدة فإنه كان ينفر من قبوله كثري من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض واملناهي.
ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت :إمنا نزل أول ما نزل سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار حىت إذا
اثب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام ولونزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا ال ندع اخلمر أبداً ولونزل ال تزنوا
لقالوا ال ندع الزىن أبداً مث رأيت هذه احلكمة مصرحاً هبا يف الناسخ واملنسوخ ملكي.
فرع الذي استقرئ من األحاديث الصحيحة وغريها أن القرآن كان ينزل حبسب احلاجة مخس آايت وعشر آايت وأكثر
وأقل وقد صح نزول العشر آايت يف قصة اإلفك مجلة وصح نزول عشر آايت من أول املؤمنني مجلة وصح نزول {غري
أويل الضرر} وحدها وهي بعض آية.
وكذا قوله {وإن خفتم عيلة} إىل آخر اآلية نزلت بعد نزول أول اآلية كما حررانه يف أسباب النزول وذلك بعض آية.
وأخرج ابن أشتة يف كتاب املصاحف عن عكرمة يف قوله {مبواقع النجوم} قال :أنزل هللا القرآن جنوماً ثالث آايت وأربع
آايت ومخس آايت.
وقال النكزاوي يف كتاب الوقف :كان القرآن ينزل مفرقاً اآلية واآليتني والثالث واألربع وأكثر من ذلك.
وما أخرجه ابن عساكر من طريق أيب نضرة قال :كان أبوسعيد اخلدري يعلمنا القرآن مخس آايت ابلغداة ومخس آايت
ابلعشي وخيرب أن جربيل نزل ابلقرآن مخس آايت مخس آايت.

وما أخرجه البيهقي يف الشعب من طريق أيب خلدة عن عمر قال :تعلموا القرآن مخس آايت مخس آايت فإن جربيل كان
ينزل ابلقرآن على النيب صلى هللا عليه وسلم مخساً مخساً.

ومن طريق ضعيف عن علي قال :أنزل القرآن مخساً مخساً إال سورة األنعام ومن حفظ مخساً مخساً مل ينسه.
فاجلواب أن معناه إن صح إلقاؤه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم هذا القدر حىت حيفظه مث يلقي إليه الباقي ال إنزاله هبذا
القدر خاصة.
ويوضح ذلك ما أخرجه البيهقي أيضاً عن خالد بن دينار قال :قال لنا أبو العالية :تعلموا القرآن مخس آايت مخس
آايت فإن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أيخذه من جربيل مخساً مخساً.
املسئلة الثانية :يف كيفية اإلنزال والوحي.
قال األصفهاين أوائل تفسريه :اتفق أهل السنة واجلماعة على أن كالم هللا منزل واختلفوا يف معىن اإلنزال.
فمنهم من قال :إظهار القراءة.
ومنهم من قال :إن هللا تعاىل أهلم كالمه جربيل وهو يف السماء وهو عال من املكان وعلمه قراءته مث جربيل أداه يف
األرض وهويهبط يف املكان.
ويف التنزيل طريقان.
أحدمها :أن النيب صلى هللا عليه وسلم اخنلع من صورة البشرية إىل صورة امللكية وأخذه من جربيل.
والثاين :أن امللك اخنلع إىل البشرية حىت أيخذه الرسول منه واألول اصعب احلالني انتهى.
وقال الطييب :لعل نزول القرآن على النيب صلى هللا عليه وسلم أن يتلقفه امللك من هللا تعاىل تلقفاً روحانياً أوحيفظه من
اللوح احملفوظ فينزل به إىل الرسول فيلقيه عليه.
وقال القطب الرازي يف حواشي الكشاف :واإلنزال لغة مبعىن اإليواء ومبعىن حتريك الشيء من العلوإىل أسفل وكالمها
يتحققان يف الكالم فهومستعمل فيه يف معىن جمازي فمن قال :القرآن معىن قائم بذات هللا تعاىل فإنزاله أن يوجد
الكلمات واحلروف الدالة على ذلك املعىن ويثبتها يف اللوح احملفوظ.
ومن قال :القرآن هو األلفاظ فإنزاله جمرد إثباته يف اللوح احملفوظ وهذا املعىن مناسب لكونه منقوالً عن املعنيني اللغويني.
وميكن أن يكون املراد إبنزاله إثباته يف السماء الدنيا بعد اإلثبات يف اللوح احملفوظ وهذا مناسب للمعىن الثاين.
واملراد إبنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها امللك من هللا تلقفاً روحانياً أوحيفظها من اللوح احملفوظ وينزل هبا فيلقيها
عليهم اه.
وقال غريه :يف املنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثة أقوال.
أحدها :أنه اللفظ واملعىن وأن جربيل حفظ القرآن من اللوح احملفوظ ونزل به.
وذكر بعضهم أن أحرف القرآن يف اللوح احملفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف وأن حتت كل حرف منها معاين ال
حييط هبا إال هللا.
والثاين :أن جربيل إمنا نزل ابملعاين خاصة وأنه صلى هللا عليه وسلم علم تلك املعاين وعرب عنها بلغة العرب ومتسك قائل
هذا بظاهر قوله تعاىل نزل به الروح األمني على قلبك.

والثالث :أن جربيل ألقى غليه املعىن وأنه عرب هبذه األلفاظ بلغة العرب وأن أهل السماء يقرءونه ابلعربية مث إنه نزل به
كذلك بعد ذلك.
وقال البيهقي يف معىن يف قوله تعاىل {إان أنزلناه يف ليلة القدر} يريد وهللا أعلم :إان أمسعنا امللك وأفهمناه إايه وأنزلناه مبا
مسع فيكون امللك منتقالً من علوإىل أسفل.
قال أبو شامة :هذا املعىن مطرد يف مجيع ألفاظ اإلنزال املضافة إىل القرآن أوإىل شيء منه حيتاج إليه أهل أسنة املقتعدون
قدم القرآن وأنه صفة قائمة بذات هللا تعاىل.
قلت :ويؤيد ا جربيل تلقفه مساعاً من هللا تعاىل ما أخرجه الطرباين من حديث النواس بن مسعان مرفوعاً إذا تكلم هللا
ابلوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف هللا فإذا مسع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجداً فيكون أوهلم يرفع
رأسه جربيل فينتهي به حيث أمر.
وأخرج ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه إذا تكلم هللا ابلوحي مسع أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على
الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر السرعة وأصل احلديث يف الصحيح.
علي بن سهل النيسابوري :قال مجاعة من العلماء :نزل القرآن مجلة يف ليلة القدر من اللوح احلفوظ إىل بيت
ويف تفسري ّ
يقال له بيت العزة فحفظه جربيل وغشى على أهل السموات من هيبة كالم هللا فمر هبم جربيل وقد أفاقوا وقالوا :ماذا
قال ربكم قالوا :احلق :يعين القرآن وهومعىن وله حىت إذا ّفزع عن قلوهبم فأتى به جربيل إىل بيت العزة على السفرة الكتبة
يعين املالئكة وهومعىن قوله تعاىل {أبيدي سفرة كرام بررة} وقال اجلويين :كالم هللا املنزل قسمان :قسم قال هللا جلربيل:
قل للنيب الذي أنت مرسل إليه إن هللا يقول افعل كذا وكذا وأمر بكذا ففهم جربيل ما قاله ربه مث نزل على ذلك النيب
وقال له ما قاله ربه ومل تلك العبارة تلك العبارة كما يقول امللك ملن يثق به قل لفالن يقول لك امللك اجتهد يف اخلدمة
وامجع جندك للقتال فإن قال الرسول يقول امللك ال تتهاون يف خدميت وال ترتك اجلند تتفرق وحثهم على املقاتلة ال
ينسب إىل كذب وال تقصري يف أداء الرسالة.
وقسم آخر قال هللا جلربيل :اقرأ على النيب هذا الكتاب فنزل جربيل بكلمة من هللا من غري تغيري كما يكتب امللك كتاابً

ويسلمه إىل أمني ويقول اقرأه على فالن فهوال يغري منه كلمة والحرفاً انتهى.
قلت :القرآن هو القسم الثاين والقسم األول هو السنة كما ورد أن جربيل كان ينزل ابلسنة كما ينزل ابلقرآن ومن هنا
جاز رواية السنة ابملعىن ألن جربيل أداه ابملعىن ومل جتز القراءة ابملعىن ألن جربيل أداه ابللفظ ومل يبح له إحياءه ابملعىن.

والسر يف ذلك أن املقصود منه التعبد بلفظه واإلعجاز به فال يقدر أحد أن أييت بلفظ يقوم مقامه وإن حتت كل حرف
منه معاين ال حياط هبا كثرة فال يقدر أحد أن أييت بدله مبا يشتمل عليه والتخفيف على األمة حيث جعل املنزل إليهم
على قسمني :قسم يروونه بلفظه املوحى به وقسم يروونه ابملعىن.
ولوجعل كله مما يروى ابللفظ لشق أوابملعىن مل يؤمن التبديل والتحريف فتأمل.
وقد رأيت عن السلف ما يعضد كالم اجلويين.

وأخرج ابن أيب حامت من طريق عقيل عن الزهري سئل عن الوحي فقال :الوحي ما يوحى إىل نيب من األنبياء فيثبته فيقلبه
فيتكلم به ويكتبه وهوكالم هللا.
ومنه ما ال يتكلم به وال يكتبه ألحد وال أيمر بكتابته ولكنه حيدث به الناس حديثاً ويبني هلم أن هللا أمره أن يبينه للناس
ويبلغهم إايه.
فصل وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات.
إحداها :أن أيتيه امللك يف مثل صلصلة اجلرس كما يف الصحيح.
ويف مسند أمحد عن عبد هللا بن عمر سألت النيب صلى هللا عليه وسلم هل حتس ابلوحي فقال :أمسع صالصل مث
إىل إال ظننت أن نفسي تقبض.
أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى ّ
قال اخلطايب :واملراد أنه صوت متدارك يسمعه وال يثبته أول ما يسمعه حىت يفهمه بعد.
وقيل هو صوت خفق أجنحة امللك.
واحلكمة يف تقدمه أن يفرغ مسعه للوحي فال يبقى فيه مكاانً لغريه.
وقيل هو صوت خفق أجنحة امللك.
واحلكمة يف تقدمه أن يفرغ مسعه للوحي فال يبقى فيه مكاانً لغريه.

ويف الصحيح أن هذه احلالة أشد حاالت الوحي عليه.
وقيل إنه إمنا كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أوهتديد.
الثانية :أن ينفث يف روعه الكالم نفثاً كما قال صلى هللا عليه وسلم إن روح القدس نفث يف روعي أخرجه احلاكم.

وهذا قد يرجع إىل احلالة األوىل واليت بعدها أبن أيتيه يف إحدى الكيفيتني وينفث يف روعه.
والثالثة :أن أيتيه يف صورة الرجل فيكلمه كما يف الصحيح وأحياانً يتمثل يل امللك رجالً فيكلمين فأعي ما يقول.
علي.
زاد أبو عوانه يف صحيحه وهوأهونه ّ
الرابعة :أن أيتيه امللك يف النوم وع ّد قوم من هذا سورة الكوثر وقد تقدم ما فيه.

اخلامسة :أن يكلمه هللا إما يف اليقظة كما يف ليلة اإلسراء أويف النوم كما يف حديث معاذ أاتين ريب فقال :فيم خيتصم املأل
األعلى احلديث وليس يف القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم.
نعم ميكن أن يعد منه آخر سورة البقرة ملا تقدم وبعض سورة الضحى وأمل نشرح فقد أخرج ابن أيب حامت من حديث
عدي بن اثبت قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألت ريب مسئلة وددت أين مل اكن سألته قلت :أي رب
اختذت إبراهيم خليالً وكلمت موسى تكليماً فقال :اي حممد أمل أجدك يتيماً فآويت وضاالً فهديت وعائالً فأغنيت
وشرحت لك صدرك وحططت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فال اذكر إال ذكرت معي.
فائدة أخرج اإلمام أمحد يف اترخيه من طريق داود بن أيب هند عن الشعيب قال :أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم النبوة
وهوابن أربعني سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثالث سنني فكان يعلمه الكلمة والشيء ومل ينزل عليه القرآن على لسانه فلما
مضت ثالث سنني قرن بنبوته جربيل فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة.

قال ابن عساكر :واحلكمة يف توكيل إسرافيل به أنه املوكل ابلصور الذي فيه هالك اخللق وقيام الساعة ونبوته صلى هللا
عليه وسلم مؤذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحي كما وكل بذي القرنني رايفيل الذي يطوي األرض وخبالد بن سنان مالك
خازن النار.
وأخرج ابن أيب حامت عن ابن سابط قال :يف أم الكتاب كل شيء هوكائن إىل يوم القيامة فوكل ثالثة حبفظه إىل يوم
القيامة من املالئكة فوكل جربيل ابلكتب والوحي إىل األنبياء وابلنصر عند احلروب وابهللكات إذا أراد هللا أن يهلك قوماً
ووكل ميكائيل ابلقطر والنبات ووكل ملك املوت بقبض األنفس فإذا كان يوم القيامة عارضوا بني حفظهم وبني ما كان
يف أم الكتاب فيجدونه سواء.
وأخرج أيضاً عن عطاء بن السائب قال :أول ما حياسب جربيل ألنه كان أمني هللا على رسله.
فائدة اثنية أخرج احلاكم والبيهقي عن زيد بن اثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أنزل القرآن ابلتفخيم كهيئته عذراً

نذراً و الصدفني و {أال له اخللق واألمر} وأشباه هذا.
قلت :أخرجه ابن األنباري يف كتاب الوقف واالبتداء فبني أن املرفوع منه أنزل القرآن ابلتفخيم فقط وأن الباقي مدرج من
كالم عمار بن عبد امللك أحد رواة احلديث.
فائدة أخرى أخرج ابن سعد عن عائشة قالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يغط يف رأسه
ويتربد وجهه :أي يتغري لونه ابجلريذة وجيد برداً يف ثناايه ويعرق حىت يتحدر منه مثل اجلمان.
املسئلة الثالثة :يف األحرف السبعة اليت نزل القرآن عليها.
أيب بن كعب وأنس وحذيفة بن اليمان وزيد
قلت :ورد حديث نزل القرآن على سبة أحرف من رواية مجع من الصحابةّ :
بن أرقم ومسرة بن جندب وسلمان ابن صرد وابن عباس وابن مسعود وعبد الرمحن بن عوف وعثمان بن عفان وعمر بن
اخلطاب وعمروبن أيب سلمة وعمروبن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأيب بكرة وأيب جهم وأيب سعيد اخلدري
وأيب طلحة األنصاري وأيب هريرة وأيب أيوب فهؤالء أحد وعشرون صحابياً وقد نص أبو عبيد على تواتره.
وأخرج أبويعلى يف مسنده أن عثمان قال على املنرب :أذكر هللا رجالً مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن القرآن أنزل

على سبعة أحرف كلها شاف كاف ملا قام فقاموا حىت مل حيصدوا فشهدوا بذلك فقال :وأان أشهد معهم وسأسوق من
رواهتم ما حيتاج إليه.
فأقول :اختلف يف معىن هذا احلديث على حنو أربعني قوالً.

أحدها :أنه من املشكل الذي ال يدري معناه ألن احلرف يصدق لغة على حرف اهلجاء وعلى الكلمة وعلى املعىن وعلى
اجلهة قال ابن سعدان النحوي.
الثاين :أنه ليس املراد ابلسبعة حقيقة العدد بل املراد التيسري والتسهيل والسعة ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة يف
اآلحاد كما يطلق السبعون يف العشرات والسبعمائة يف املئني وال يراد العدد املعني وإىل هذا جنح عياض ومن تبعه.
ويرده ما يف حديث ابن عباس يف الصحيحني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أقرأين جربيل على حرف فراجعته
إيل أن أقرأ القرآن على
أيب عند مسلم إن ريب أرسل ّ
فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف ويف حديث ّ

حرف فرددت إليه أن هون على أميت فأرسل إيل أن أقرأه على حرفني فرددت إليه أن هون على أميت فأرسل إيل أن أقرأه
على سبعة أحرف.
ويف لفظ عنه عند النسائي إن جربيل وميكائيل أتياين فقعد جربيل عن مييين وميكائيل عن يساري فقال جربيل :اقرأ
القرآن على حرف فقال ميكائيل :استزده حىت بلغ سبعة أحرف.
ويف حديث أيب بكرة اقرأه فنظرت إىل ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة فهذا يدل على إرادة حقيقية.
العدد واحنصاره.
الثالث :أن النمراد هبا سبع قراءات وتعقب أبنه ال يوجد يف القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إال القليل مثل{ :عبد
الطاغوت} و{ال تقل هلما أف} وأجيب أبن املراد أن كل كلمة تقرأ بوجه أووجهني أوثالثة أوأكثر إىل سبعة.
ويشكل على هذا أن يف الكلمات ما قرئ على أكثر وهذا يصلح أن يكون قوالً رابعاً.

اخلامس :أن املراد هبا األوجه اليت يقع هبا التغاير ذكره ابن قتيبة قال :فأوهلا ما يتغري حركته وال يزول معناه وال صورته
مثل :وال يضار كاتب ابلفتح والرفع واثنيهما :ما يتغري ابلفعل مثل بعد وابعد بلفظ الطلب واملاضي واثلثها :ما يتغري
ابللفظ مثل ننشرها ورابعها :ما يتغري إببدال حرف قريب املخرج مثل طلح منضود وطلع وخامسها :ما يتغري ابلتقدمي
والتأخري مثل وجاءت سكرة املوت ابحلق وسكرة احلق ابملوت وسادسها :ما يتغري بزايدة أونقصان مثل الذكر واألنثى
{وما خلق الذكر واألنثى} وسابعها :ما يتغري إببدال كلمة أبخرى مثل كالعهن املنقوش وكالصوف املنفوش.
وتعقب هذا قاسم بن اثبت أبن الرخصة وقعت وأكثرهم يومئذ ال يكتب وال يعرف الرسم وإمنا كانوا يعرفون احلروف
وخمارجها.
وأجيب أبنه ال يلزم من ذلك توهني ما قاله ابن قتيبة الحتمال أن يكون االحنصار املذكور يف ذلك وقع اتفاقاً وإمنا اطلع
عليه ابالستقراء.
وقال أبو الفضل الرازي يف اللوائح :الكالم ال خيرج عن سبعة أوجه يف االختالف.
األول :اختالف األمساء من إفراد وتثنية ومجع وتذكري وأتنيث.
والثاين :اختالف تصريف األفعال من ماض ومضارع وأمر.
الثالث :وجوه اإلعراب.
الرابع :النقص والزايدة.
اخلامس :التقدمي والتأخري.
السادس :اإلبدال.
السابع :اختالف اللغات كالفتح واإلمالة والرتقيق والتفخيم واإلدغام واإلظهار وحنوذلك وهذا هو القول السادس.
وقال بعضهم :املراد هبا كيفية النطق ابلتالوة من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وختفيف
وتليني وحتقيق وهذا هو القول السابع.

وقال ابن اجلزري :قد تتبع تصحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي يرجع اختالفها إىل سبعة أوجه ال خيرج
عنها وذلك إما يف احلركات بال تغري يف املعىن والصورة حنوالبخل أبربعة وحيسب بوجهني أومتغري يف املعىن فقط حنو فتلقى
آدم من ربه كلمات وإما يف احلروف بتغري املعىن ال الصورة حنوتبلووتتلو وعكس ذلك حنوالصراط والسراط أوبتغريمها
حنوفامضوا فاسعوا وإما يف التقدمي والتأخري حنوفيقتلون ويقتلون أويف الزايدة والنقصان حنوأوصى ووصى فهذه سبعة ال خيرج
االختالف عنها.
قال :وأما حنواختالف اإلظهار واإلدغام والروم واإلمشال والتخفيف والتسهيل والنقل واإلبدال فهذا ليس من االختالف
الذي يتنوع يف اللفظ واملعىن ألن هذه الصفات املتنوعة يف أدائه ال خترجه عن أن يكون لفظاً واحداً انتهى.
وهذا هو القول الثامن.
قلت :ومن أمثلة التقدمي والتأخري قراءة اجلمهور و {كذلك يطبع هللا على كل قلب متكرب جبار} وقرأ ابن مسعود على
قلب كل متكرب.
التاسع :أن املراد سبعة أوجه من املعاين املتفقة أبلفاظ خمتلفة حنوأقبل وتعاىل وعلم وعجل وأسرع وإىل هذا ذهب سفيان
بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخالئق ونسبه ابن عبد الرب ألكثر العلماء ويدل له ما أخرجه أمحد والطرباين من حديث
أيب بكرة أن جربيل قال :اي حممد اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل :استزده حىت بلغ سبعة أحرف قال :كل شاف
كاف ما مل ختلط آية عذاب برمحة أورمحة بعذاب حنوقولك تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل هذا اللفظ رواية أمحد
وإسناده جيد.
وأخرج أمحد والطرباين أيضاً عن ابن مسعود حنوه.

أيب قلت :مسيعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما مل ختلط آية عذاب برمحة أورمحة بعذاب.
وعند أيب داود عن ّ
وعند أمحد من حديث أيب هريرة أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً حكيماً غفوراً رحيماً وعنده أيضاً من حديث عمر
أبن القرآن كله صواب ما مل جتعل مغفرة عذاابً وعذاابً مغفرة أسانيدها جياد.
قال ابن عبد الرب :إمنا أراد هبذا ضرب املثل للحروف اليت نزل القرآن عليها أهنا معان متفق مفهومها خمتلف مسموعها ال
يكون يف شيء منها معىن وضده وال وجه خيالف معىن وجه خالفاً ينفيه ويضاده كالرمحة اليت هي خالف العذاب
وضده.
أيب بن كعب أنه كان يقرأ :كلما أضاءوا هلم مشوا فيه مروا فيه مسعوا فيه.
مث أسند عن ّ

وكان ابن مسعود يقرأ :للذين آمنوا انظروان أمهلوان أخروان.
قال الطحاوي :وإمنا كان ذلك رخصة ملا كان يتعسر على كثري منهم التالوة بلفظ واحد لعدم علمهم ابلكتابة والضبط
وإتقان احلفظ مث نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة واحلفظ وكذا قال ابن عبد الرب والباقالين وآخرون.
ويف فضائل أيب عبيد من طريق عون بن عبد هللا أن ابن مسعود اقرأ رجالً :إن شجرة الزقوم طعام األثيم فقال الرجل:
طعام اليتيم فردها عليه فلم يستقم هبا لسانه فقال :أتستطيع أن تقول طعام الفاجر قال نعم قال :ما فعل.

القول العاشر :أن املراد سبع لغات وإىل هذا ذهب أبو عبيد وثعلب والزهري وآخرون واختاره ابن عطية وصححه
البيهقي يف الشعب.
وتعقب أبن لغات العرب أكثر من سبعة.
وأجيب أبن املراد أفصحها فجاء عن أيب صاحل عن ابن عباس قال :نزل القرآن على سبع لغات منها مخس بلغة العجز
من اهلوازن.
قال :والعجز سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف وهؤالء كلهم من هوازن ويقال هلم عليا هوازن.
وهلذا قال أبو عمرو بن العالء :أفصح العرب علياً هوازن وسفلي متيم :يعين بين دارم.
وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس قال :نزل القرآن بلغة الكعبني :كعب قريش وكعب خزاعة قيل :وكيف ذاك
قال :ألن الدار واحدة :يعين أن خزاعة كانوا جريان قريش فسهلت عليهم لغتهم.
وقال أبوحامت السجستاين :نزل بلغة قريش وهزيل ومتيم واألزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر
واستنكر ذلك ابن قتيبة وقال :مل ينزل القرآن إال بلغة قريش ورده بقوله تعاىل {وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه}
فعلى هذا تكون اللغات السبع يف بطون قريش وبذلك جزم أبو علي األهوازي.
وقال أبو عبيد :ليس املراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبع مفرقة فيه فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة
هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وغريهم.
قال :وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيباً.
وقيل :نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر :نزل القرآن بلغة مضر.
وعني بعضهم فيما حكاه ابن عبد الرب السبع من مضر أهنم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرابب وأسد بن خزمية وقريش
فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات.
ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال :أنزل القرآن أوالً بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء مث أبيح
للعرب أن يقرءوه بلغاهتم اليت جرت عادهتم ابستعماهلا عن اختالفهم يف األلفاظ واإلعراب ومل يكلف أحداً منهم االنتقال
عن لغته إىل لغة أخرى للمشقة وملا كان فيهم من احلمية ولطلب تسهيل فهم املراد.
وزاد غريه أن اإلابحة املذكورة مل تقع ابلتشهي أبن يغري كل أحد الكلمة مبرادفها يف لغته بل املرعي يف ذلك السماع من
النيب صلى هللا عليه وسلم.

واستشكل بعضهم هذا أبنه يلزم عليه أن جربيل كان يلفظ ابللفظ الواحد سبع مرات.
وأجيب أبنه يلزم هذا لواجتمعت األحرف السبعة يف لفظ واحد وحنن قلنا :كان جربيل أييت يف كل عرضة حبرف إىل أن
متت سبعة وبعد هذا كله رد القول أبن عمر بن اخلطاب وهشام ابن حكيم كالمها قرشي من لغة واحدة وقد اختلفت
قراءهتما وحمال أن ينكر عليه عمر لغته فدل على أن املراد ابألحرف السبعة غري اللغات.
القول احلادي عشر :أن املراد سبعة أصناف واألحاديث السابقة ترده والقائلون به اختلفوا يف تعيني السبعة فقيل أمر
وهني وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال.

واحتجوا مبا أخرجه احلاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال كان الكتاب األول ينزل من ابب
وواحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب عن سبعة أحرف :زجر وأمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه
وأمثال احلديث.
وقد أجاب عنه قوم أبنه ليس املراد ابألحرف السبعة اليت تقدم ذكرها يف األحاديث األخرى ألن سياق تلك األحاديث
أيىب محلها على هذا بل يف ظاهره يف أن املراد أن الكلمة تقرأ على وجهني وثالثة إىل سبعة تيسرياً وهتويناً والشيء الواحد
ال يكون حالالً حراماً يف آية واحدة.
قال البيهقي :املراد ابلسبعة األحرف هنا :األنواع اليت نزل عليها واملراد هبا يف تلك األحاديث
اللغات اليت يقرأ هبا.
وقال غريه :من أول السبعة األحرف هبذا فهو فاسد ألنه حمال أن يكون احلرف منها حراماً ال ما سواه وحالالً ما سواه

وألنه ال جيوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حالل كله أوحرام كله أو أمثال كله.
وقال ابن عطية :هذا القول ضعيف ألن اإلمجاع على أن التوسعة مل تقع يف حترمي حالل وال حتليل حرام وال يف تغيري
شيء من املعاين املذكورة.
وقال املاوردي :هذا القول خطأ ألنه صلى هللا عليه وسلم أشار إىل جواز القراءة بكل واحد من احلروف وإبدال حرف

حبرف وقد أمجع املسلمون على حترمي إبدال آية أمثال آبية أحكام.
وقال أبو علي األهوازي أبو العالء واهلمذاين :قوله يف احلديث زاجر وأمر إىل اخل استئناف كالم آخر :أي هو زاجر :أي
القرآن ومل يرد به تفسري األحرف السبعة وإمنا توهم ذلك من جهة االتفاق يف العدد.
ويؤيده أن يف بعض طرقه زجراً وأمراً ابلنصب :أي نزل على هذه الصفة يف األبواب السبعة
وقال أبو شامة :حيتمل أن يكون التفسري املذكور لألبواب ال لألحرف :أي هي سبعة أبواب من أبواب الكالم وأقسامه:
أي أنزله هللا على هذه األصناف مل يقتصر منها على صنف واحد كغريه من الكتب.
وقيل املراد هبا املطلق واملقيد والعام واخلاص والنص واملؤول والناسخ واملنسوخ واجململ واملفسر واالستثناء وأقسامه حكاه
شيدلة عن الفقهاء.
وهذا هو القول الثاين عشر.
وقيل املراد هبا احلذف والصلة والتقدمي والتأخري واالستعارة والتكرار والكناية واحلقيقة واجملاز واجململ واملفسر والظاهر
والغريب حكاه عن أهل اللغة.
وهذا هو القول الثالث عشر.
وقيل املراد هبا التذكري والتأنيث والشرط واجلزاء والتصريف واإلعراب واألقسام وجواهبا واجلمع واإلفراد والتصغري والتعظيم
واختالف األدوات حكاه عن النحاة.
وهذا هو الرابع عشر.

وقيل املراد هبا سبعة أنواع من املعامالت :الزهد والقناعة مع اليقني واجلزم واخلدمة مع احلياء والكرم والفتوة مع الفقر
واجملاهدة واملراقبة مع اخلوف والرجاء والتضرع واالستغفار مع الرضا والشكر والصرب مع احملاسبة واحملبة والشوق مع
املشاهدة حكاه عن الصوفية.
وهذا هو اخلامس عشر.
القول السادس عشر :أن املراد هبا سبعة علوم :علم اإلنشاء واإلجياد وعلم التوحيد والتنزيه وعلم صفات الذات وعلم
صفات الفعل وعلم مجيع القرآن قبلها وإن كان قد حضرها من مل جيمع غريها اجلمع الكثري.
الثامن :أن املراد جبمعه السمع والطاعة له والعمل مبوجبه.
وقد أخرج أمحد يف الزهد من طريق أيب الزاهرية أن رجالً أتى أاب الدرداء فقال :إن ابين مجع القرآن فقال :اهلم غفراً إمنا
مجع القرآن من مسع له وأطاع.
قال ابن حجر :ويف غالب هذه االحتماالت تكلف وال سيما األخري.
قال :وقد ظهر يل احتمال آخر وهوأن املراد إبثبات ذلك للخزرج دون األوس فقط فال ينفي ذلك عن غري القبيلتني من
املهاجرين ألنه قال ذلك يف معرض املفاخرة بني األوس واخلزرج كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن أيب عروبة عن
قتادة عن أنس قال :افتخر احليان األوس واخلزرج فقال األوس :منا أربعة :من اهتز له العرش سعد بن معاذ ومن عدلت
شهادته شهادة رجلني خزمية بن أيب اثبت ومن غسلته املالئكة حنظلة بن أيب عامر ومن محته الدبر عاصم بن أيب اثبت:
أي ابن أيب األفلح فقال اخلزرج :منا أربعة مجعوا القرآن مل جيمعه غريهم فذكرهم.
قال :والذي يظهر من كثري من األحاديث أن أاب بكر كان حيفظ القرآن يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففي
الصحيح أنه بىن مسجداً بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن.
وهوحممول على ما كان نزل منه إذ ذاك.
قال :وهذا مما ال يراتب فيه مع شدة حرص أيب بكر على تلقي القرآن من النيب صلى هللا عليه وسلم وفراغ ابله له ومها
مبكة وكثرة مالزمة كل منهما لآلخر حىت قالت عائشة :إنه صلى هللا عليه وسلم كان أيتيهم بكرة وعشياً.

وقد صح حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا وقد قدمه صلى هللا عليه وسلم يف مرضه إماماً للمهاجرين واألنصار فدل
على أنه كان أقرأهم اه.
وسبقه إىل حنوذلك ابن كثري.

قلت :لكن أخرج ابن أشتة يف املصاحف بسند صحيح عن حممد بن سريين قال :مات أبو بكر ومل جيمع القرآن وقتل
عمر ومل جيمع القرآن.
قال ابن أشتة :قال بعضهم :يعين مل يقرأ مجيع القرآن حفظاً.
وقال بعضهم :هومجع املصاحف.
علي أنه مجع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النيب صلى هللا عليه وسلم.
قال ابن حجر :وقد ورد عن ّ
أخرجه ابن أيب داود.

وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبد هللا بن عمر وقال مجعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النيب صلى هللا عليه وسلم
فقال :اقرأه يف شهر احلديث.
وأخرج ابن أيب داود بسند حسن بن حممد بن كعب القرظي قال :مجع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أيب بن كعب وأبوالدرداء وأبوأيوب األنصاري.
مخسة من األنصار :معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت و ّ
وأخرج البيهقي يف املدخل عن ابن سريين قال :مجع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعة ال خيتلف
أيب بن كعب وأبوزيد واختلفوا يف رجلني من ثالثة :أيب الدرداء وعثمان وقيل عثمان ومتيم الداري.
فيهم :معاذ بن جبل و ّ
أيب ومعاذ وأبوالدرداء
وأخرج هووابن أيب داود عن الشعيب قال :مجع القرآن يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ستةّ :
وسعيد بن عبيد وأبوزيد وجممع بن جارية وقد أخذه إال سورتني أوثالثة.
وقد ذكر أبو عبيد يف كتاب القراءات :القراء من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فعد من املهاجرين اخللفاء األربعة

وطلحة وسعد تعرب بسبعة أوجه حىت يكون املعىن واحداً وإن اختلف اللفظ فيها.
الثالثون أمهات اهلجاء األلف والباء واجليم والدال والراء والسني والعني ألن عليها تدور جوامع كالم العرب.
احلادي والثالثون :أهنا يف أمساء الرب مثل الغفور الرحيم السميع البصري العليم احلكيم.
الثاين والثالثون :هي آية يف صفات الذات وآية تفسريها يف آية أخرى وآية بياهنا يف السنة الصحيحة وآية يف قصة
األنبياء والرسل وآية يف خلق األشياء وآية يف وصف اجلنة وآية يف وصف النار.
الثالث والثالثون :يف وصف الصانع وآية يف إثبات الوحدانية له وآية يف إثبات صفاته :وآية يف إثبات رسله وآية يف
إثبات كتبه وآية يف إثبات اإلسالم وآية يف نفي الكفر.
الرابع والثالثون :سبع جهات من صفات الذات هلل اليت ال يقع عليها التكييف.
اخلامس والثالثون :اإلميان ابهلل وجمانبة الشرك وإثبات األوامر وجمانبة الزواجر والثبات على اإلميان وحترمي ما حرم هللا
وطاعة رسوله.
قال ابن حبان :فهذه مخسة وثالثون قوالً ألهل العلم واللغة يف معىن إنزال القرآن على سبعة أحرف وهي أقاويل يشبه

بعضها بعضاً وكلها حمتملة وحيتمل غريها.
وقال املرسي :هذه الوجوه أكثرها متداخلة وال أدري مستندها وال عمن نقلت وال أدري مل خص كل واحد منهم هذه
األحرف السبعة مبا ذكر مع أن كلها موجودة يف القرآن فال أدري معىن التخصص.

ومنها األشياء ال أفهم معناها على احلقيقة وأكثرها معارضة حديث عمر وهشام بن حكيم الذي يف الصحيح فإهنما مل
خيتلفا يف تفسريه وال أحكامه وإمنا اختلفا يف قراءة حروفه وقد ظن كثري من العوام أن املراد هبا القراءات السبعة وهوجهل
قبيح.
تنبيه اختلف هل املصاحف العثمانية مشتملة على مجيع األحرف السبعة فذهب مجاعة من الفقهاء والقراء واملتكلمني إىل
غري ذلك وبنوا عليه أنه ال جيوز على األمة أن هتمل نقل شيء منها وقد أمجع الصحابة على نقل املصاحف العثمانية من
الصحف اليت كتبها أبو بكر وأمجعوا على ترك ما سوى ذلك.

وذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف وأئمة املسلمني إىل أهنا مشتملة على ما حيتمله رمسها من األحرف السبعة
فقط جامعة للعرضة األخرية اليت عرضها النيب صلى هللا عليه وسلم على جربيل متضمنة هلا مل ترتك حرفاً منها.

قال ابن اجلزري :وهذا هو الذي يظهر صوابه.
وجياب عن األول مبا ذكره ابن جرير أن القراءة على األحرف السبعة مل تكن واجبة على األمة وإمنا كان جائزاً هلم
ومرخصاً هلم فيه فلما رأى الصحابة أن األمة تفرتق وختتلف إذا مل جيمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك إمجاعاً
شائعاً وهم معصومون من الضاللة ومل يكن يف ذلك ترك واجب وال فعل حرام والشك أن القرآن نسخ منه العرضة

األخرية ابلفعل املبين للمجهول فاتفق رأي الصحابة على أن كتبوا ما حتققوا أنه قرآن مستقر يف العرضة األخرية وتركوا ما
سوى ذلك.
وأخرج ابن أشتة يف املصاحف وابن أيب شيبة يف فضائله من طريق ابن سريين عن عبيدة السلماين قال :القراءة اليت
عرضت على النيب صلى هللا عليه وسلم يف العام الذي قبض فيه هي القراءة اليت يقرؤها الناس اليوم.
وأخرج ابن أشتة عن ابن سريين قال :كان جربيل يعارض النيب صلى هللا عليه وسلم كل سنة يف شهر رمضان مرة فلما
كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتني قيكون أن تكون قراءتنا هذه على العرضة األخرية.
وقال البغوي يف شرح السنة :يقال إن زيد ابن اثبت شهد العرضة األخرية اليت بني فيها ما نسخ وما بقي وكتبها الرسول

صلى هللا عليه وسلم وقرأها عليه وكان يقرئ الناس هبا حىت مات ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر ومجعه وواله عثمان كتب
املصاحف
*******************
النوع السابع عشر يف معرفة أمسائه وأمساء سوره
قال اجلاحظ :مسى هللا كتابه امساً خمالفاً ملا مسى العرب كالمهم على اجلمل والتفصيل مسى مجلته قرآانً كما مسوا ديواانً
وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آية كالبيت وآخرها فاصلة كقافية
وقال أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك املعروف بشيدلة بضم عني عزيزي يف كتاب الربهان اعلم أن هللا مسى القرآن خبمسة
ومخسني امساً مساه كتاابً ومبيناً يف قوله{ :حم والكتاب املبني}
وقرآانً وكرمياً يف قوله{ :إنه لقرآن كرمي}.
وكالماً{ :حىت يسمع كالم هللا}.

ونوراً{ :وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً}.
وهدى ورمحة{ :هدى ورمحة للمؤمنني}.
وفرقاانً{ :نزل الفرقان على عبده}.
وشفاء{ :وننزل من القرآن ما هو شفاء}.

وموعظة{ :قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور}.
وذكراً ومباركاً{ :وهذا ذكر مبارك أنزلناه}.

وعلياً{ :وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم}.
وحكمة{ :حكمة ابلغة}.
وحكيم{ :تلك آايت الكتاب احلكيم}.
ومهيمناً{ :مصدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً عليه}.
وحبالً{ :واعتصموا حببل هللا}.
وصراطاً مستقيماً{ :وأن هذا صراطي مستقيماً}.
وقيماً{ :قيما لينذر أبسا}.
وقوالً وفصالً{ :إنه لقول فصل}.
ونبأ عظيماً{ :عم يتساءلون عن النبأ العظيم}.

وأحسن احلديث ومثاين ومتشاهباً{ :هللا نزل أحسن احلديث كتاابً متشاهباً مثاين}.
وتنزيالً{ :وإنه لتنزيل رب العاملني}.
وروحاً{ :أوحينا إليك روحاً من أمران}.
ووحياً{ :إمنا أنذركم ابلوحي}.
وعربياً{ :قرآانً عربياً}.
وبصائر{ :هذا بصائر}.
وبياانً{ :هذا بيان للناس}.

وعلماً{ :من بعد ما جاءك من العلم}.
وحقاً{ :إن هذا هلو القصص احلق}.
وهادايً{ :إن هذا القرآن يهدي}.
وعجباً{ :قرآانً عجباً}.

وتذكرة{ :وإنه لتذكرة}.
والعروة الوثقى{ :استمسك ابلعروة الوثقى}.
وصدقاً{ :والذي جاء ابلصدق}.

وعدالً{ :ومتت كلمة ربك صدقاً وعدالً}.
وأمراً{ :ذلك أمر هللا أنزله إليكم}
ومنادايً{ :ينادي لإلميان}.
وبشرى{ :هدى وبشرى}.
وجميداً{ :بل هو قرآن جميد}.
وزبوراً{ :ولقد كتبنا يف الزبور}.

وبشرياً ونذيراً{ :كتاب فصلت آايته قرآانً عربياً لقوم يعلمون بشرياً ونذيراً}.
وعزيزاً{ :وإنه لكتاب عزيز}.

وابلغاً{ :هذا بالغ للناس}.
وقصصاً{ :أحسن القصص}.
ومساه أربعة أمساء يف آية واحدة{ :يف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة} انتهى.
فأما تسميته كتاابً :فلجمعه أنواع العلوم والقصص واألخبار على أبلغ وجه والكتاب لغة :اجلمع

واملبني :ألنه أابن :أي اظهر احلق من الباطل.
وأما القرآن فاختلف فيه فقال مجاعة :هواسم علم غري مشتق خاص بكالم هللا فهوغري مهموز وبه قرأ ابن كثري وهومروى
عن الشافعي.
أخرج البيهقي واخلطيب وغريمها عنه أنه كان يهمز قراءة وال يهمز القرآن ويقول :القرآن اسم وليس مبهموز ومل يؤخذ من
قراءة ولكنه اسم لكتاب هللا مثل التوراة واإلجنيل.
وقال قوم منه األشعري :هومشتق من قرنت الشيء ابلشيء :إذا ضممت أحدمها إىل اآلخر ومسى به القرآن السور
واآلايت واحلروف فيه.
وقال الفراء :هومشتق من القرائن ألن اآلايت منه يصدق بعضها بعضاً ويشابه بعضها بعضاً وهي قرائن وعلى القولني بال
مهز أيضاً ونونه أصلية.
وقال الزجاج :هذا القول سهو والصحيح أن ترك اهلمز فيه من ابب التخفيف ونقل حركة اهلمز إىل الساكن قبلها.
واختلف القائلون أبنه مهموز فقال قول منهم اللحياين :هومصدر لقرأت كالرجحان والغفران مسى به الكتاب املقروء من
ابب تسمية املفعول ابملصدر.
وقال آخرون منهم الزجاج :هووصف على فعالن مشتق من القرء مبعىن اجلمع ومنه قرأت املاء يف احلوض :أي مجعته.
قال أبو عبيدة :ومسى بذلك ألنه مجع السور بعضها إىل بعض.
وقال الراغب :ال يقال لكل مجع قرآن وال جلمع كل كالم قرآن.
قال :وإمنا مسي قرآانً لكونه مجع مثرات الكتب السالفة املنزلة.
وقيل ألنه مجع أنواع العلوم كلها.
وحكى قطرب قوالً :إنه مسى قرآانً ألن القارئ يظهره ويبينه من فيه أخذاً من قول العرب ما قرأت الناقة سالقط :أي ما
رمت بولد :أي ما أسقطت ولداً :أي ما محلت قط والقرآن يلقطه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرآانً.
قلت :واملختار عندي يف هذه املسئلة ما نص عليه الشافعي.
وأما الكالم فمشتق من الكلم مبعىن التأثري ألنه يؤثر يف ذهن السامع فائدة مل تكن عنده.
وأما النور فألنه يدرك به غوامض احلالل واحلرام.

وأما اهلدى فألن فيه الداللة على احلق وهومن ابب إطالق املصدر على الفاعل مبالغة.
وأما الفرقان فألنه فرق بني احلق والباطل وجهه بذلك جماهد كما أخرجه ابن أيب حامت.
وأما الشفاء فألنه يشفي من األمراض القلبية كالكفر واجلهل والغل والبدنية أيضاً.
وأما الذكر فلما فيه من املواعظ وأخبار األمم املاضية والذكر أيضاً الشرف قال تعاىل {وإنه لذكر لك ولقومك} أي
شرف ألنه بلغتهم.
وأما احلكمة فألنه نزل على القانون املعترب من وضع كل شيء يف حمله أوألنه مشتمل على احلكمة.
وأما احلكيم فألنه أحكمت آايته بعجيب النظم وبديع املعاين وأحكمت عن تطرق التبديل والتحريف واالختالف
والتباين.
وأما املهيمن فألنه شاهد على مجيع الكتب واألمم السالفة.
وأما احلبل فألنه من متسك به وصل إىل اجلنة أواهلدى واحلبل السبب.
وأما الصراط املستقيم فألنه طريق إىل اجلنة قومي ال عوج فيه.
وأما املثاين فألن فيه بيان قصص األمم املاضية فهواثن ملا تقدمه وقيل لتكرار القصص واملواعظ فيه وقيل ألنه نزل مرة
ابملعىن ومرة ابللفظ واملعىن لقوله {إن هذا لفي الصحف األوىل} حكاه الكرماين يف عجائبه.
وأما املتشابه فألنه يشبه بعضه بعضاً يف احلسن والصدق.
وأما الروح فألنه حتيا به القلوب واألنفس.
وأما اجمليد فلشرفه.
وأما العزيز فألنه يعز على من يروم معارضته.
وأما البالغ فألنه أبلغ به الناس ما أمروا به وهنوا عنه أوألن فيه بالغة وكفاية عن غريه.
قال السلفي يف بعض أجزائه :مسعت أاب الكرم النحوي يقول :مسعت أاب القاسم التنوخي يقول :مسعت أاب احلسن الرماين
يقول :وسئل كل كتاب له ترمجة فما ترمجة كتاب هللا فقال هذا ابلغ للناس ولينذروا به.
وذكر أبو شامة وغريه يف قوله تعاىل ورزق ربك خرياً وأبقى إنه القرآن.
فائدة حكى املظفري يف اترخيه قال :ملا مجع أبو بكر القرآن قال مسوه :فقال بعضهم :مسوه إجنيالً فكرهوه وقال بعضهم:
مسوه السفر فكرهوه من يهود فقال ابن مسعود :رأيت ابحلبشة كتاابً يدعونه املصحف فسموه به.

قلت :أخرج ابن أشتة يف كتاب املصاحف من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال :ملا مجعوا القرآن فكتبوه يف
الورق قال أبو بكر :التمسوا له امساً فقال بعضهم :السفر وقال بعضهم :املصحف فإن احلبشة يسمونه املصحف وكان
أبو بكر أول من مجع كتاب هللا ومساه املصحف مث أورده من طريق آخر عن ابن بريدة وسيأيت يف النوع الذي يلي هذا.
فائدة اثنية أخرج ابن الضريس وغريه عن كعب قال يف التوراة :اي حممد إين منزل عليك توراة حديثة تفتح أعيناً عمياً
وآذاانً صماً وقلوابً غلفاً.

وأخرج ابن أيب حامت عن قتادة قال :ملا أخذ موسى األلواح قال :اي رب إين أجد يف األلواح أمة أانجيلهم يف قلوهبم
فاجعلهم أميت قال :تلك أمة أمحد ففي هذين األثرين تسمية القرآن توراة وإجنيالً ومع هذا ال جيوز اآلن أن يطلق عليه

ذلك وهذا كما مسيت التوراة فرقاانً يف قوله {وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان} ومسى صلى هللا عليه وسلم قرآانً يف قوله
خفف على داود القرآن
فصل :يف أمساء السور
قال العتيب :السورة هتمز وال هتمز فمن مهزها جعلها من أسأت :أي أفضلت من السؤر وهوما بقي من الشراب يف اإلانء
كأهنا قطعة من القرآن.
ومن مل يهمزها جعلها من املعىن املتقدم وسهل مهزها.
ومنهم من يشبهها بسورة البناء :أي القطعة منه :أي منزلة بعد منزلة.
وقيل من سور املدينة إلحاطتها آبايهتا واجتماعها كاجتماع البيوت ابلسور ومنه السوار إلحاطته ابلساعد.
وقيل الرتفاعها ألهنا كالم هللا والسورة املنزلة الرفيعة.
قال النابغة:
أمل تر أن هللا أعطاك سورة ** ترى كل ملك حوهلا بتذبذب
وقيل لرتكيب بعضها على بعض من التسور مبعىن التصاعد والرتكيب ومنه إذ تسوروا احملراب وقال اجلعربي :حد السورة
قرآن يشتمل على آي ذي فاحتة وخامتة وأقلها ثالث آايت.
وقال غريه :السورة الطائفة املرتمجة توفيقاً :أي املسماة ابسم خاص بتوقيف النيب صلى هللا عليه وسلم وقد ثبت مجيع

أمساء السور ابلتوقيف من األحاديث واآلاثر ولوال خشية اإلطالة لبينت ذلك.
ومما يدل لذلك ما أخرجه ابن أيب حامت عن عكرمة قال :كان املشركون يقولون سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون
هبا فنزل {إان كفيناك املستهزئني}.
وقد كره بعضهم أن يقال سورة كذا ملا رواه الطرباين والبيهقي عن أنس مرفوعاً ال تقولوا سورة البقرة وال سورة آل عمران
وال سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة اليت تذكر فيها البقرة واليت يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله
وإسناده ضعيف به ادعى ابن اجلوزي أنه موضوع.
وقال البيهقي :إمنا يعرف موقوفاً على ابن عمر مث أخرجه عنه بسند صحيح وقد صح إطالق سورة البقرة وغريها عنه
صلى هللا عليه وسلم.
ويف الصحيح عن ابن مسعود أنه قال :هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ومن مث مل يكرهه اجلمهور.
فصل قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثري وقد يكون هلما امسان فأكثر
سورة الفاحتة

من ذلك الفاحتة :وقد وقفت هلا على نيف وعشرين امساً وذلك يدل على شرفها فإن كثرة األمساء دالة على شرف
املسمى أحدها :فاحتة الكتاب.
أخرج ابن جرير من طريق ابن أيب ذئب املقربي عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هي أن القرآن وهي
فاحتة الكتاب وهي السبع املثاين ومسيت بذلك ألنه يفتتح هبا يف املصاحف ويف التعليم ويف القراءة يف الصالة وقيل ألهنا
أول سورة أنزلت وقيل أبهنا أول سورة كتبت يف اللوح احملفوظ حكاه املرسي وقال :إنه حيتاج إىل نقل.
وقيل ألن احلمد فاحتة كل كالم وقيل ألهنا فاحتة كل كتاب حكاه املرسي.
ورده أبن الذي افتتح به كل كتاب هو احلمد فقط ال مجيع السورة وأبن الظاهر أن املراد ابلكتاب القرآن ال جنس
الكتاب.
قال :ألنه قد روى من أمسائها فاحتة القرآن فيكون املراد ابلكتاب والقرآن واحداً.

اثنيها :فاحتة القرآن كما أشار إليه املرسي.
واثلثها ورابعها :أم الكتاب وأم القرآن وقد كره ابن سريين أن تسمى أم الكتاب وكره احلسن أن تسمى أم القرآن
ووافقهما تقي الدين بن خملد ألن أم الكتاب هو اللوح احملفوظ قال تعاىل وعنده أم الكتاب وإنه يف أم الكتاب وآايت
احلالل واحلرام قال تعاىل آايت حمكمات هن أم الكتاب قال املرسي :وقد روى حديث ال يصح ال يقولن أحدكم أم

الكتاب وليقل فاحتة الكتاب.
قلت :هذا ال أصل له يف شيء من كتب احلديث وإمنا أخرجه ابن الضريس هبذا اللفظ عن ابن سريين فالتبس على
املرسي وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة تسميتها بذلك.
فأخرج الدارقطين وصححه من حديث أيب هريرة مرفوعاً إذا قرأمت احلمد فاقرءوا بسم هللا الرمحن الرحيم إهنا أم القرآن وأم
الكتاب والسبع املثاين.
واختلف ملا مسيت بذلك فقيل ألهنا يبدأ بكتابتها يف املصاحف وبقراءهتا يف الصالة قبل السورة.
قال أبو عبيدة يف إعجازه :وجزم به البخاري يف صحيحه واستشكل أبن ذلك يناسب تسميتها فاحتة الكتاب ال أم
الكتاب.
وأجيب أبن ذلك ابلنظر أبن األم مبدأ الولد.
قال املاوردي :مسيت بذلك لتقدمها وأتخر ما سواها تبعاً هلا ألهنا أمته :أي تقدمته وهلذا يقال لراية احلرب أم لتقدمها

وأتباع اجليش هلا ويقال ملا مضى من سين إنسان أم لتقدمها وملكة أم القرى على سائر القرى.
وقيل أم الشيء اصله وهي أصل القرآن النطوائها على مجيع أغراض القرآن وما فيه من العلوم واحلكم كما سيأيت تقريره
يف النوع الثالث والسبعني.
وقيل مسيت بذلك ألهنا افضل السور كما يقال لرئيس القوم أم القوم.
وقيل ألن حرمتها كحرمة القرآن كله.
وقيل ألن مفزع أهل اإلميان إليها كما يقال للراية أم ألن مفزع العسكر إليها.

وقيل ألهنا حمكمة واحملكمات أم الكتاب.
خامسها :القرآن العظيم روى أمحد عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألم القرآن هي أم القرآن وهي السبع
املثاين وهي القرآن العظيم ومسيت بذلك الشتماهلا على املعاين اليت يف القرآن.
سادسها :السبع املثاين ورد تسميتها بذلك يف احلديث املذكور وأحاديث كثرية أما تسميتها سبعاً فألهنا سبع آايت.
علي.
أخرج الدارقطين ذلك عن ّ
وقيل فيها سبعة آداب يف كل آية أدب وفيه بعد.
وقيل ألهنا خلت من سبعة أحرف الثاء واجليم واخلاء والزاي والشني والفاء.
قال املرسي :وهذا أضعف مما قبله ألن الشيء إمنا يسمى بشيء وجد فيه ال بشيء فقد منه.
وأما املثاين :فيحتمل أن يكون مشتقاً من الثناء لنا فيها من الثناء على هللا تعاىل وحيتمل أن يكون من الثنيا ألن هللا

استثناها هلذه األمة وحيتمل أن يكون من التثنية قيل ألهنا تثين يف كل ركعة ويقويه ما أخرجه ابن جرير بسند حسن عن
عمر قال :السبع املثاين فاحتة الكتاب تثىن يف كل ركعة.
وقيل ألهنا تثىن بصورة أخرى.
وقيل ألهنا نزلت مرتني.
وقيل ألهنا نزلت على قسمني ثناء ودعاء.
وقيل ألهنا كلما قرأ العبد منها آية هللا ابإلخبار عن فعله كما يف احلديث وقيل ألهنا اجتمع فيها فصاحة املباين وابلغة
املعاين.
وقيل غري ذلك.
سابعها :الوافية كان سفيان بن عينية يسميها به ألهنا وافية مبا يف القرآن من املعاين قاله يف الكشاف.
وقال الثعليب :ألهنا ال تقبل التصنيف فإن كل سورة من القرآن لوقرئ نصفها يف ركعة والنصف الثاين يف أخرى جلاز
خبالفهما.
قال املرسي :ألهنا يف حديث أنس السابق يف النوع الرابع عشر.
اتسعها :الكافية ألهنا تكفي يف الصالة عن غريها وال يكفي غريها عنها.
عاشرها :األساس ألهنا أصل القرآن وأول سورة فيه.
حادي عشرها :النور.
اثين عشرها :واثلث عشرها :سورة احلمد وسورة الشكر.
رابع عشرها :وخامس عشرها :سورة احلمد األوىل وسورة احلمد القصرى.
سادس عشرها وسابع عشرها واثمن عشرها :الراقية والشفاء والشافية لألحاديث اآلتية يف نوع اخلواص.
اتسع عشرها :سورة الصالة لتوقف الصالة عليها.
وقيل إن من أمسائها الصالة أيضاً حلديث قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني أي السورة.

قال املرسي :ألهنا من لوازمها فهومن ابب تسمية الشيء ابسم الزمه وهذا االسم العشرون.
احلادي والعشرون :سورة الدعاء الشتماهلا عليه يف قوله اهدان.
الثين والعشرون :سورة السؤال لذلك ذكره اإلمام فخر الدين.
الثالث والعشرون :سورة تعليم املسئلة.
قال املرسي :ألن فيها آداب السؤال ألهنا بدئت ابلثناء قبله.
الرابع والعشرون :سورة املناجاة ألن العبد يناجي فيها ربه بقوله )إايك نعبد وإايك نستعني.
اخلامس والعشرون :سورة التفويض الشتماهلا عليه يف قوله )وإايك نستعني فهذا ما وقفت عليه من أمسائها ومل جتتمع يف
كتاب قبل هذا.
ومن ذلك سورة البقرة كان خالد بن معدان يسميها فسطاط القرآن.
وورديف حديث مرفوع يف مسند الفردوس :وذلك لعظمها وملا مجع فيها من األحكام اليت مل تذكر يف غريها.
ويف حديث املستدرك تسميتها سنام القرآن وسنام كل شيء أعاله.
وآل عمران روى سعيد بن منصور يف سننه عن أيب عطاف قال :اسم آل عمران يف التوراة طيبة ويف صحيح مسلم
تسميتها والبقرة والزهراوين.
واملائدة تسمى أيضاً العقود واملنقذة.
قال ابن الغرس :ألهنا تنقذ صاحبها من مالئكة العذاب.
واألنفال أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبري قال :قلت البن عباس :سورة األنفال قال :تلك سورة بدر.
وبراءة تسمى أيضاً التوبة لقوله فيها {لقد اتب هللا على النيب} اآلية.
والفاضحة أخرج البخاري عن سعيد بن جبري قال :قلت البن عباس :سورة التوبة قال :التوبة بل هي الفاضحة ما زالت
تنزل ومنهم ومنهم حىت ظننا أن ال يبقى أحد منا إال ذكر فيها.
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال :قال عمر :ما فرغ من تنزيل براءة حىت ظننا أنه مل يبق منا أحد إال سينزل فيه وكانت
تسمى الفاضحة وسورة العذاب.
أخرج احلاكم يف املستدرك عن حذيفة قال :اليت تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب.
أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبري قال :كان عمر بن اخلطاب إذا ذكر له سورة براءة فقيل سورة التوبة قال :هي إىل
العذاب أقرب ما كادت تقلع عن الناس حىت ما كادت تبقي منهم أحداً
واملقشقشة أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أن رجالً قال البن عمر :سورة التوبة فقال :وأيتهن سورة التوبة فقال :براءة
فقال :وهل فعل ابلناس األفاعيل إال هي ما كنا ندعوها إال املقشقشة :أي املربئة من النفاق واملنقرة.
أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمري قال :كانت تسمى براءة املنقرة نقرت عما يف قلوب املشركني والبحوث بفتح الباء.
أخرج احلاكم عن املقداد أنه قيل له :لوقعدت العام عن الغزو قال :أتت علينا البحوث :يعين براءة احلديث.
واحلافرة ذكره ابن الغرس ألهنا حفرت على املنافقني وكان يقال هلا املثرية أنبأت مبثالبهم وعوراهتم.

حكى ابن الغرس :من أمسائها املبعثرة وأظنه تصحيف املنقرة فإن صح كملت األمساء العشرة مث رأيته كذلك املبعثرة خبط
السخاوي يف مجال القراء وقال :ألهنا بعثرت عن أسرار املنافقني
وذكر فيه أيضاً من أمسائها املخزية واملتكلة واملشردة واملدمدمة.
النحل قال قتادة :تسمى سورة النعم أخرجه ابن أيب حامت.
قال ابن الغرس :ملا عدد هللا فيها من النعم على عباده.
اإلسراء تسمى أيضاً سورة سبحان وسورة بين إسرائيل الكهف ويقال هلا سورة أصحاب الكهف كذا يف حديث أخرجه

ابن مردويه.
وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً أهنا تدعى يف التوراة املاثلة حتول بني قارئها وبني النار.
وقال :إنه منكر.
طه تسمى أيضاً سورة الكليم.
ذكره السخاوي يف مجال القراء.
الشعراء وقع يف تفسري اإلمام مالك تسميتها بسورة اجلامعة.
النمل تسمى أيضاً سورة سليمان.

السجدة تسمى أيضاً املضاجع.
فاطر تسمى سورة املالئكة.
يس مساها صلى هللا عليه وسلم قلب القرآن أخرجه الرتمذي من حديث أنس.

وأخرج البيهقي من حديث أيب بكر مرفوعاً :سورة يس تدعى يف التوراة املعمة تعم صاحبها خبريي الدنيا واآلخرة.
وتدعى املدافعة والقاضية :تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة.
وقال إنه حديث منكر الزمر تسمى سورة الغرف.
غافر تسمى سورة الطول واملؤمن لقوله تعاىل فيها وقال رجل مؤمن.
فصلت تسمى السجدة وسورة املصابيح.
اجلاثية تسمى الشريعة وسورة الدهر حكاه الكرماين يف العجائب.
سورة حممد صلى هللا عليه وسلم تسمى القتال.
ق تسمى سورة الباسقات.
اقرتبت تسمى القمر.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس أهنا تدعى يف التوراة املبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه.
وقال :إنه منكر.
علي مرفوعاً.
الرمحن مسيت يف حديث عروس القرآن أخرجه البيهقي عن ّ
اجملادلة مسيت يف مصحف أيب الظهار.

احلشر أخرج البخاري عن سعيد بن جبري قال :قلت البن عباس :سورة احلشر قال :قل سورة بين النضري.
قال ابن حجر.
كأنه كره تسميتها ابحلشر لئال يظن أن املراد يوم القيامة وإمنا املراد به ها هنا إخراج بين النضري.
املمتحنة قال ابن حجر :املشهور يف هذه التسمية أهنا بفتح اهلاء وقد تكسر فعلى األول هي صفة املرأة اليت نزلت السورة
بسببها وعلى الثاين هي صفة السورة كما قيل لرباءة الفاضحة.
ويف مجال القراء :تسمى أيضاً سورة االمتحان وسورة املرأة.

الصف تسمى أيضاً سورة احلواريني.
الطالق تسمى سورة النساء القصرى وكذا مساها ابن مسعود أخرجه البخاري وغريه وقد أنكره الداودي فقال :ال أرى
قوله القصرى حمفوظاً وال يقال يف سورة من القرآن قصرى وال صغرى.
قال ابن حجر :وهورد لألخبار الثابتة ابل مستند والقصر والطول أمر نسيب.
وقد أخرج البخاري عن زيد بن اثبت أنه قال :طويل الطوليني وأراد بذلك سورة األعراف.
التحرمي يقال هلا سورة املتحرم وسورة مل حترم.
تبارك تسمى سورة امللك.

وأخرج احلاكم وغريه عن ابن مسعود قال :هي يف التوراة سورة امللك وهي املانعة متنع من عذاب القرب.
وأخرج الرتمذي من حديث ابن عباس مرفوعاً :هي املانعة هي املنجية تنجيه من عذاب القرب
ويف مسند عبيد من حديث أهنا املنجية واجملادلة جتادل يوم القيامة عند رهبا لقارئها.
ويف اتريخ ابن عساكر من حديث أنسأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مساها املنجية.
وأخرج الطرباين عن ابن مسعود قال :كنا نسميها يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املانعة.
ويف مجال القراء :تسمى أيضاً الواقية واملانعة.
سأل تسمى املعارج والواقع.
عم يقال هلا النبأ والتساؤل واملعصرات.
أيب وسورة البينة وسورة القيامة وسورة الربية وسورة
مل يكن تسمى سورة أهل الكتاب وكذلك مسيت يف مصحف ّ
االنفكاك ذكر ذلك يف مجال القراء أرأيت تسمى سورة الدين وسورة املاعون الكافرون تسمى املقشقشة أخرجه ابن أيب
حامت عن زرارة بن أوىف.
قال يف مجال القراء :وتسمى أيضاً سورة العباد.
قال :وسورة النصر تسمى سورة التوديع ملا فيها من اإلمياء إىل وفاته صلى هللا عليه وسلم.
قال :وسورة تبت تسمى سورة املسد وسورة اإلخالص تسمى األساس الشتماهلا على توحيد هللا وهوأساس الدين قال:
والفلق والناس يقال هلما املعوذاتن بكسر الواو املشقشقتان من قوهلم خطيب مشقشق.

تنبيه قال الزركشي يف الربهان :ينبغي البحث عن تعداد األسامي هل هوتوفيقي أومبا يظهر من املناسبات فإن كان الثاين
فلم يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاين كثرية تقتضي اشتقاق أمساء هلا وهوبعيد.
قال :وينبغي النظر يف اختصاص كل سورة مبا مسيت به وال شكط أن العرب تراعي يف كثري من املسميات أخذ أمسائها
من اندر أومستغرب يكون يف الشيء من خلق أوصفة ختصه أوتكون معه أحكم أوأكثر أوأسبق إلدراك الرائي للمسمى
ويسمون اجلملة من الكالم والقصيدة الطويلة مبا هوأشهر فيها وعلى ذلك جرت أمساء سور القرآن كتسمية سورة البقرة
هبذا االسم لقرينة قصة البقرة املذكورة فيها وعجيب احلكمة فيها وس ميت سورة النساء هبذا االسم ملا تردد فيها شيء
كثري من أحكام النساء وتسمية سورة األنعام ملا ورد فيها من تفصيل أحواهلا وإن كان ورد لفظ األنعام يف غريها إال أن
التفصيل الوارد يف قوله تعاىل ومن األنعام محولة وفرشاً أم كنتم شهداء مل يرد يف غريها كما ورد ذكر النساء يف سور إال أن
ما تكرر وبسط من أحكامهن مل يرد يف غري سورة النساء.
وكذا سورة املائدة مل يرد ذكر املائدة يف غريها فسميت مبا خيصها.
قال :فإن قيل قد ورد يف سورة هود ذكر نوح وصاحل وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى فلم خصت ابسم هود وحده مع أن
قصة نوح فيها أوعب وأطول قيل تكررت هذه القصص يف سورة األعراف وسورة هود والشعراء أبوعب مما وردت يف
غريها ومل يتكرر يف واحدة من هذه السور الثالث اسم هود كتكرره يف سورته فإنه تكرر فيها أربعة مواضع والتكرار من
أقوى األسباب اليت ذكران.
قال :فإن قيل :فقد تكرر اسم نوح فيها يف ستة مواضع قيل :ملا أفردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع
فيها غري ذلك كانت أوىل أبن تسمى ابمسه من سورة تضمنت قصته وقصة غريه أه.
قلت :ولك أن تسأل فتقول قد مسيت سور جرت فيها قصص أنبياء أبمسائهم كسورة نوح وسورة هود وسورة إبراهيم
وسورة يونس وسورة آل عمران وسورة طس سليمان وسورة يوسف وسورة حممد صلى هللا عليه وسلم وسورة مرمي وسورة
لقمان وسورة املؤمن وقصة أقوام كذلك سورة بين إسرائيل وسورة أصحاب الكهف وسورة احلجر وسورة سبأ وسورة
املالئكة وسورة اجلن وسورة املنافقني وسورة املطففني ومع هذا كله مل يفرد ملوسى سورة تسمى به مع كثرة ذكره يف القرآن
حىت قال بعضهم :كاد القرآن أن يكون كله ملوسى وكان أوىل سورة أن تسمى به سورة طه أوسورة القصص أواألعراف
لبسط قصته يف الثالثة ما مل يبسط يف غريها وكذلك قصة آدم ذكرت يف عدة سور ومل تسم به سورة كأنه اكتفاء بسورة
اإلنسان وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص ومل تسم به سورة الصافات وقصة داود ذكرت يف ص ومل تسم به فانظر
يف حكمة ذلك على أين رأيت بعد ذلك يف مجال القراء للسخاوي أن سورة طه تسمى سورة الكليم ومساها اهلذيل يف
كامله سورة موسى وأن سورة ص تسمى سورة داود ورأيت يف كالم اجلعربي أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح
وذلك حيتاج إىل مستند من فصل وكما مسيت السورة الواحدة أبمساء مسيت سور ابسم واحد كالسور املسماة آبلوواآلي
على القول أبن فواتح السور أمساء هلا.

فائدة يف إعراب أمساء السور قال أبوحيان يف شرح التسهيل :ما مسي منها جبملة حتكى حنو {قل أوحي} و{أتى أمر
هللا} أوبفعل ال ضمري فيه أعرب إعراب ما ال ينصرف إال ما يف أوله مهزة وصل فتقطع ألفه وتقلب اتؤه هاء يف الوقف
وتكتب هاء على سورة الوقف فتقول قرأت اقرتبة ويف الوقف اقرتبه.
أما األعراب فألهنا صارت امساً واألمساء معربة إال ملوجب بناء.
وأما قطع مهزة الوصل فألهنا ال تكون يف األمساء إال يف ألفاظ حمفوظة ال يقاس عليها.
وأما قلب اتئها هاء فألن ذك حكم اتء التأنيث اليت يف األمساء.
وأما كتبها هاء فألن اخلط اتبع للوقف غالباً.
وما مسي منها ابسم فإن كان من حروف اهلجاء وهوحرف واحد وأضفت إليه سورة فعند ابن عصفور أنه موقوف ال
إعراب فيه وعند الشلوبني جيوز فيه وجهان :الوقف واإلعراب.
وأما األول ويعرب عنه ابحلكاية فألهنا حروف مقطعة حتكى كما هي.
وأما الثاين فعلى جعله أمساء حلروف اهلجاء وعلى هذا جيوز صرفه بناء على تذكري احلرف ومنعه بناء على أتنيثه فإن مل
تضف إليه سورة ال لفظاً وال تقديراً فلك الوقف واإلعراب مصروفاً وممنوعاً وإن كان أكثر من حرف فإن وازن األمساء
األعجمية كطس وحم وأضيفت إليه سورة أم ال فلك احلكاية واإلعراب ممنوعاً ملوازنة قابيل وهابيل وإن يوازن فإن أمكن

فيه الرتكيب كطسم وأضيفت غليه سورة فلك احلكاية واإلعراب إما مركباً مفتوح النون كحضرموت أومعرب النون مضافاً
ملا بعده ومصروفاً وممنزعاً على اعتقاد التذكري والتأنيث وإن مل تضف إليه سورة فالوقف على احلكاية والبناء كخمسة عشر
واإلعراب ممنوعاً وإن مل يكن الرتكيب فالوقف ليس إال أضفت إليه سورة أم ال حنو كهيعص وحم عسق وال جيوز إعرابه

ألنه ال نظري له يف األمساء املعربة وال تركيبه مزجاً ألنه ال يركب كذلك أمساء كثرية.
وجوز يونس إعرابه ممنوعاً وما مسي منها ابسم غري حرف هجاء فإن كان فيه الالم اجنر حنواألنفال واألعراب واألنعام وإال
منع الصرف إن مل تضف إليه سورة حنوهذه هود ونوح وقرأت هوداً ونوحاً وإن أضيفت بقي على ما كان عليه قبل فإن
كان فيه ما يوجب املنع منع حنوقرأت سورة يونس وإال صرف حنوسورة نوح وسورة هود انتهى ملخصاً.

خامتة قسم القرآن إىل أربعة أقسام وجعل لكل قسم منه اسم.
أخرج أمحد وغريه من حديث واثلة بن األسقع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال
وأعطيت مكان الزبور املئني وأعطيت مكان اإلجنيل املثاين وفضلت ابملفصل وسيأيت مزيد كالم يف النوع الذي يلي هذا

إن شاء هللا تعاىل.
ويف مجال القراء :قال بعض السلف :يف القرآن ميادين وبساتني ومقاصري وعرائس ودايبيج ورايض فميادينه ما افتتح ابمل
وبساتينه ما افتتح ابملر ومقاصريه احلامدات وعرائسه املسبحات ودايبيجه آل عمران ورايضة املفصل وقالوا الطواسم
والطواسني وآل حم واحلواميم.
قلت :وأخرج احلاكم عن ابن مسعود قال :احلواميم ديباج القرآن.

قال السخاوي :وقوارع القرآن اآلايت اليت يتعوذ هبا ويتحصن مسيت بذلك ألهنا تفزع الشيطان وتدفعه وتقمعه كآية
الكرسي واملعوذتني وحنوها.
قلت :ويف مسند أمحد من حديث معاذ بن أنس مرفوعاً آية العز {احلمد هلل الذي مل يتخذ ولداً}اآلية.
*******************
النوع الثامن عشر يف مجعه وترتيبه
قال الدير عاقويل يف فوائده :حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد عن زيد بن اثبت قال:
قبض النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يكن القرآن مجع يف شيء.
قال اخلطايب :إمنا مل جيمع صلى هللا عليه وسلم القرآن يف املصحف ملا كان يرتقبه من ورود انسخ لبعض أحكامه أوتالوته
فلما انقضى نزوله بوفاته أهلم هللا اخللفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه األمة فكان ابتداء
ذلك على يد الصديق مبشورة عمر.
وأما ما أخرجه مسلم من حديث أيب سعيد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تكتبوا عين شيئاً غري القرآن
احلديث فال ينايف ذلك ألن الكالم يف كتابه خمصوصة على صفة خمصوصة وقد كان القرآن كتب كله يف عهد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم لكن غري جمموع يف موضع واحد وال مرتب السور.
قال احلاكم يف املستدرك :مجع القرآن ثالث مرات.
إحداها :حبضرة النيب صلى هللا عليه وسلم.
مث أخرج بسند على شرط الشيخني عن زيد بن اثبت قال كنا عند رسول هللا صلى اله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع
احلديث.
وقال البيهقي :شبه أن يكون املراد به أتليف ما نزل من اآلايت املفرقة يف سورها ومجعها فيها إبشارة النيب صلى هللا عليه
وسلم.
الثانية :حبضرة أيب بكر روى البخاري يف صحيحه عن زيد بن اثبت قال :أرسل إىل أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر
بن اخلطاب عنده فقال أبو بكر :إن عمر أاتين فقال :إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراءة القرآن وإين أخشى أن
أستحر القتل ابلقراء يف املواطن فيذهب كثري من القرآن وإين أرى أن أتمر جبمع القرآن فقلت لعمر :كيف نفعل شيئاً مل
يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عمر :هو وهللا خري فلم يزل يراجعين حىت شرح هللا صدري لذلك ورأيت يف
ذلك الذي رأى عمر.
قال زيد :قال أبو بكر :إنك شاب عاقل ال تنهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتتبع
القرآن وامجعه فوهللا لوكلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن.
قلت :كيف تفعالن شيئاً مل يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :هووهللا خري فلم يزل أبو بكر يراجعين حىت شرح

هللا صدري للذي شرح هللا له صدر أيب بكر وعمر فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ووجدت

آخر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري مل أجدها يف غريه لقد جاءكم رسول حىت خامتة براءة فكانت الصحف عند أيب
بكر حىت توفاه هللا مث عند عمر حياته مث عند حفصة بنت عمر.
وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف بسند حسن عن عبد خري قال :مسعت علياً يقول :أعظم الناس يف املصاحف أجراً أبو
بكر رمحة هللا على أبو بكر هوأول من مجع كتاب هللا.
لكن أخرج أيضاً من طريق ابن سريين قال :قال علي :ملا مات رسول هللا صلى اله عليه وسلم آليت أن آلخذ على
ردائي إال لصالة مجعة حىت أمجع القرآن فجمعته.
قال ابن حجر :هذا األثر ضعيف النقطاعه وبتقدير صحته فمراده جبمعه حفظه يف صدره وما تقدم من رواية عبد خري
عنه صح فهواملعتمد.
قلت :قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس يف فضائله :حدثنا بشر بن موسى حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عون
عن حممد بن سريين عن عكرمة قال :ملا كان بعد بيعة أيب بكر قعد علي بن أيب طالب يف بيته فقيل أليب بكر :قد كره
بيعتك فأرسل إليه فقال :أكرهت بيعيت
قال :ال وهللا قال :ما أقعدك عين قال :رأيت كتاب هللا يزاد فيه فحدثت نفسي أن ال ألبس ردائي إال لصالة حىت أمجعه
قال له أبو بكر :فغنك نعم ما رأيت قال حممد :فقلت لعكرمة :ألفوه كما أنزل األول فاألول.
قال :لواجتمعت األنس واجلن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا.
وأخرجه ا بن أشتة يف املصاحف من زجه آخر عن ابن سريين وفيه أنه كتب يف مصحفه الناسخ واملنسوخ وأن ابن سريين
قال :تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إىل املدينة فلم أقدر عليه
وأخرج ابن أيب داود من طريق احلسن أن عمر سأل عن آية من كتاب هللا فقيل :كانت مع فالن قتل يوم اليمامة.
فقال :إان هلل وأمر جبمع القرآن فكان أول من مجعه يف املصحف.
إسناده منقطع واملراد بقوله فكان أول من مجعه أي أشار جبمعه.
قلت :ومن غريب ما ورد يف أول من مجعه ما أخرجه ابن أشتة يف كتاب املصاحف من طرق كهمس عن ابن بريدة قال:
أول من مجع القرآن يف مصحف سامل موىل أيب حذيفة أقسم ال يرتدي برداء حىت مجعه فجمعه مث ائتمروا ما يسمونه
فقال بعضهم :مسوه السفر قال :ذلك تسمية اليهود فكرهوه فقال :رأيت مثله ابحلبشة يسمى املصحف فاجتمع رأيهم
على أن يسموه املصحف.
إسناده منقطع أيضاً وهوحممول على أنه كان أحد اجلامعني أبمر أيب بكر.
وأخرج ابن أيب داود من طريق حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال :قدم عمر فقال :من كان تلقى من رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم شيئاً من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك يف الصحف واأللواح والعسب وكان ال يقبل من أحد شيئاً
حىت يشهد شهيدان وهذا يدل على أن زيداًكان ال يكتفي مبجرد وجدانه مكتوابً حىت يشهد به من تلقاه مساعاً مع كون
زيد كان حيفظ فكان يفعل ذلك مبالغة يف االحتياط.

وأخرج ابن أيب داود أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أاب بكر قال لعمر ولزيد :اقعدا على ابب املسجد فمن
جاءكما بشاهدين على شيء من متاب هللا فاكتباه.
رجاله ثقات مع انقطاعه.
قال ابن حجر :وكأن املراد ابلشاهدين احلفظ والكتاب وقال السخاوي يف مجال القراء :املراد اهنما يشهدان على أن
ذلك املكتوب كتب على يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أواملراد أهنما يشهدان على أن ذلك من الوجوه اليت نزل
هبا القرآن.
قال أبو شامة :وكان غرضهم أن ال يكتب إال من عني ما كتب بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم ال من جمرد احلفظ.
قال :ولذلك قال يف آخر سورة التوبة :مل أجدها مع غريه :أي مل أجدها مكتوبة مع غريه ألنه كان ال يكتفي ابحلفظ
دون الكتابة.
قلت :أواملراد أهنما يشهدان على ذلك مما عرض على النيب صلى هللا عليه وسلم عام وقاته كما يؤخذ مما تقدم آخر النوع
السادس عشر.
وقد أخرج ابن أشتة يف املصاحف عن الليث بن سعد قال :أول من مجع القرآن أبو بكر وكتبه زيد وكان الناس أيتون زيد
بن اثبت فكان ال يكتب آية بشاهدي عدل وإن آخر سورة براءة مل توجد إال مع أيب خزمية بن اثبت فقال :اكتبوها فإن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلني فكتب وإن عمر آتى آبية الرجم فلم يكتبها ألنه كان
وحده.
وقال احلارث احملاسب يفي كتاب فهم السنن :كتابة القرآن ليست مبحدثة فإنه صلى هللا عليه وسلم كان أيمر بكتابته
ولكنه كان مفرقاً يف الرقاع واألكتاف والعسب فإمنا أمر الصديق بنسخها من مكان إىل مكان جمتمعاً وكان ذلك مبنزلة
أوراق وجدت فيبيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها قرآن منتشراً فجمعها جامع وربطها خبيط حىت ال يضيع منها
شيء.
قال :فإن قيل :كيف وقعت الثقة أبصحاب الرقاع وصدور الرجال قيل ألهنم كانوا يبدون عن أتليف معجوز ونظم
معروف قد شاهدوا تالوته من النيب صلى هللا عليه وسلم عشرين سنة فكان تزوير ما ليس منه مأموان وإمنا كان اخلوف
من ذهاب شيء من صحفه.
وقد تقدم يف حديث زيد أنه مجع القرآن من العسب واللخاف.
يف رواية :والرقاع.
ويف أخرى :وقطع األدمي.
ويف أخرى :واالكتاف.
ويف أخرى :واألضالع.
ويف أخرى :واألقتاب.
والعسب مجع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون احلوص ويكتبون يف الطرف العريض.

واللختاف بكسر الالم وخباء معجمة خفيفة آخره فاء مجع خلفة بفتح الالم وسكون اخلاء وهي احلجارة الدقاق.
وقال اخلطايب :صفائح احلجارة والرقاع مجع رقعة وقد تكون من جلد أوورق أوكاغد.
واألكتاف مجع كتف وهوالعظم الذي للبعري أوالشاة كانوا إذا جف كتبوا عليه.
واألقتاب مجع قتب وهواخلشب الذي يوضع على ظهر البعري لريكب عليه.
ويف موطأ ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سامل عن ابن عبد هللا بن عمر قال :مجع أبو بكر القرآن يف قراطيس
وكان سأل زيد بن اثبت يف ذلك فأىب حىت استعان عليه بعمر ففعل.
ويف مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال :ملا أصيب املسلمون ابليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يذهب من القرآن
طائفة فأقبل الناس مبا كانوا معهم عندهم حىت مجع على عهد أيب بكر يف الورق فكان أبو بكر أول من مجع القرآن يف
املصحف.
قال ابن حجر :ووقع يف رواية عمارة بن غزية أن زيد بن اثبت قال :فأمرين أبو بكر فكتبته يف قطع األدمي والعسب فلما
تويف أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك يف صحيفة واحدة فكانت عنده
قال :واألول أصح إمنا كان يف األدمي والعسب أوالً قبل أن جيمع يف عهد أيب بكر مث مجع يف الصحف يف عهد أيب بكر
كما دلت عليه األخبار الصحيحة املرتادفة.
قال احلاكم :واجلمع الثالث هوترتيب السور يف زوم عثمان.
روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل
العراق فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة فقال لعثمان :أدرك األمة قبل أن خيتلفوا اختالف اليهود والنصارى فأرسل إىل
حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك فأرسلت هبا إىل حفصة فأمر زيد ابن اثبت عبد
هللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف وقال عثمان للرهط القرشيني
الثالثة :إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثبت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إمنا نزل بلساهنم ففعلوا حىت إذا
نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان الصحف إىل حفصة وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سواه من
القرآن يف كل صحيفة أومصحف أن حيرق قال زيد ففقدت آية من األحزاب حني نسخنا املصحف قد كنت أمسع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ هبا فالتمسناها فوجدانها مع خزمية بن اثبت األنصاري من املؤمنني رجال صدقوا ما
عاهدوا هللا عليه فأحلقناها يف سورهتا يف املصحف.
قال ابن حجر :وكان ذلك يف سنة مخس وعشرين.
قال :وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان يف حدود سنة ثالثني ومل يذكر له مستنداً انتهى.
وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أيب قالبة قال :حدثين رجل من بين عامر يقال له أنس بن مالك قال :اختلفوا يف
القرآن على عهد عثمان حىت اقتتل الغلمان واملعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال :عندي تكذبون به وتلحنون فيه
فمن أنى عين كان أشد تكذيباً وأكثر حلناً اي أصحاب حممد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً فاجتمعوا فكتبوا فكانوا إذا
اختلفوا وتدارءوا يف أي آية قالوا هذه أقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فالانً فريسل إليه وهوعلى رأس ثالث من

املدينة فيقال له كيف أقرأك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آية كذا وكذا فيقول كذا وكذا فيكتبوهنا وقد تركوا لذلك
مكاانً.

وأخرج ابن أيب داود من طريق حممد بن سريين عن كثري بن أفلح قال :ملا أراد عثمان أن يكتب املصاحف مجع له اثين
عشر رجالً من قريش واألنصار فبعثوا إىل الربعة اليت يف بيت عمر فجيء هبا وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا اندرءوا يف
شيء أخروه.
قال حممد :فظننت أمنا كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهداً ابلعرضة األخرية فيكتبونه على قوله.
علي ال تقولوا يف عثمان إال خرياً فوهللا ما فعل الذي
وأخرج ابن أيب داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال :قال ّ
فعل يف املصاحف إال عن مألمنا قال ما تقولون يف هذه القراءة فقد بلغين أن بعضهم يول إن قراءيت خري من قراءتك
وهذه يكاد يكون كفراً قلنا :فما ترى قال :أرى أن جيمع الناس على مصحف واحد فال تكون فرقة وال اختالف قلنا:

فنعم ما رأيت.
قال ابن التني وغريه :الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثمان أن مجع أيب بكر كان خلشية أن يذهب من القرآن شيء
بذهاب محلته ألنه مل يكن جمموعاً يف موضع واحد فجمعه يف صحائف مرتباً آلايت سوره على ما وقفهم عليه النيب صلى
هللا عليه وسلم ومجع عثمان كان ملا كثر االختالف يف وجوه القراءة حىت قروه بلغاهتم على اتساع اللغات فأدى ذلك
بعضهم إىل ختطئه بعض فخشى من تفاقم األمر يف ذلك فنسخ تلك الصحف يف مصحف واحد مرتباً لسوره واقتصر
من سائر اللغات على لغة قريش حمتجاً أبنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع يف قراءته بلغة غريهم رفعاً للحرج واملشقة يف
ابتداء األمر فرأى أن احلاجة إىل ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة.
وقال القاضي أبو بكر يف االنتصار :مل يقصد عثمان قصد أيب بكر يف مجع نفس القرآن بني لوحني وإمنا قصد مجعهم
على القراءات الثابتة املعروفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم مبصحف ال تقدمي فيه وال
أتخري وال أتويل أثبت مع تنزيل وال منسوخ تالوته كتب مع مثبت رمسه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد
والشبهة على من أييت بعد.
وقال احلارث احملاسي :املشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك إمنا محل عثمان الناس على القراءة بوجه
واحد على اختيار وقع بينه وبني من شهده من املهاجرين واألنصار ملا خشى الفتنة عند اختالف أهل العراق والشام يف
حروف القراءات فأما قبل ذلك فقد كانت املصاحف بوجوه من القراءات املطلقات على احلروف السبعة اليت أنزل هبا
علي :لووليت لعملت ابملصاحف اليت عمل هبا عثمان.
القرآن فأما السابق إىل مجع اجلملة فهو الصديق وقد قال ّ
انتهى.
فائدة اختلف يف عدة املصاحف اليت أرسل هبا عثمان إىل اآلفاق املشهور أهنا مخسة.
وأخرج ابن أيب داود من طريق محزة الزايت قال :أرسل عثمان أربعة مصاحف.
قال ابن أيب داود :ز مسعت أاب حامت السجستاين يقول :كتب سبعة مصاحف فأرسل إىل مكة والشام وإىل اليمن وإىل
البحرين وإىل البصرة وإىل الكوفة وحبس ابملدينة واحداً.

فصل اإلمجاع والنصوص املرتادفة على أن ترتيب اآلايت توفيقي ال شبهة يف ذلك.
أما اإلمجاع فنقله غري واحد منهم الزركشي يف الربهان وأبوجعفر بن الزبري يف مناسباته وعبارته :ترتيب اآلايت يف سورها
واقع بتوفيقه صلى هللا عليه وسلم أمره من غري خالف يف هذا بني املسلمني انتهى.
وسيأيت من نصوص العلماء ما يدل عليه وأما النصوص فمنها حديث زيد السابق كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم
نؤلف القرآن من الرقاع.
ومنها ما أخرجه أمحد وأبوداود الرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم عن ابن عباس قال :نلت لعثمان :ما محلكم على
أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي من املئني فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما سطر بسم هللا الرمحن
الرحيم ووضعتموها يف السبع الطوال فقال عثمان :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول :ضعوا هؤالء اآلايت يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا
وكانت األنفال من أوائل ما نزل ابملدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزوالً وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أهنا
منها فقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يبني هلا أهنا منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ومل أكتب بينهما سطر
بسم هللا الرمحن الرحيم ووضعتها يف السبع الطوال.
ومنها :ما أخرجه امحد إبسناد حسن بن عثمان بن أيب العاص قال :كنت جالساً عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ

شخص ببصره مث صوبه مث قال :أاتين جربيل فأمرين أن أضع هذه اآلية هذا املوضع من هذه السورة إن هللا أيمر ابلعدل
واإلحسان وإيتاء ذي القرىب إىل آخرها
ومنها :ما أخرجه البخاري عن ابن الزبري قال :قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً قد نسخها اآلية األخرى
فلم تكتبها أوتدعها قال :اي ابن أخي ال أغري شيئاً منه من مكانه
ومنها :ما رواه مسلم عن عمر قال ما سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكاللة حىت طعن
أبصبعه يف صدري وقال :تكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة النساء.
ومنها :األحاديث يف خواتيم سورة البقرة.
ومنها :ما رواه مسلم عن أيب الدرداء مرفوعاً من حفظ عشر آايت من أول سورة الكهف عصم من اجلال.
ويف لفظ عنده من قرأ العشر ألواخر من سورة الكهف.
ومن النصوص الدالة على ذلك إمجاالً ما ثبت من قراءته صلى هللا عليه وسلم لسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران

والنساء يف حديث حذيفة واألعراف يف صحيح البخاري أنه قرأها يف املغرب.
وقد أفلح روى النسائي أنه قرأها يف الصبح حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع.
والروم :روى الطرباين أنه قرأها يف الصبح.
وأمل تنزيل وهل أتى على اإلنسان روى الشيخان أنه كان يقرؤمها يف صبح اجلمعة.
وق يف صحيح مسلم أنه كان يقرؤها يف اخلطبة.
والرمحن :يف املستدرك وغريه :أنه قرأها على اجلن.

والنجم :يف الصحيح أنه قرأها مبكة على الكفار وسجد يف آخرها.
واقرتبت :عند مسلم أنه كان يقرؤها مع ق يف العيد.
واجلمعة واملنافقون :يف مسلم أنه كان يقرأ هبما يف صالة اجلمعة.
والصف :يف املستدرك عن عبد هللا بن سالم أنه صلى هللا عليه وسلم قرأها عليهم حني أنزلت حىت ختمها يف سور شىت
من املفصل تدل قراءته صلى هللا عليه وسلم هلا مبشهد من الصحابة أن ترتيب آايهتا توقيفي وكان الصحابة لريتبوا ترتيباً
مسعوا النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ على خالفه فبلغ ذلك مبلغ التواتر.
نعم يشكل على ذلك ما أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف من طريق حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد هللا بن
الزبري عن أبيه قال :أتى احلارث بن خزمية هباتني اآليتني من آخر سورة براءة فقال :أشهد أين مسعتهما من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ووعيتهما فقال عمر :وأان أشهد لقد مسعتهما مث قال :لو كانت ثالث آايت جلعلتها سورة على
حدة فانظروا آخر سورة من القرآن فأحلقوها يف آخرها.
قال ابن حجر :ظاهر هذا أهنم كانوا يؤلفون آايت السور ابجتهادهم وسائر األخبار تدل على أهنم مل يفعلوا شيئاً من
ذلك إال بتوقيف.
قلت :يعارضه ما أخرجه ابن أيب داود من طريق أيب العالية عن أيب بن كعب أهنم مجعوا القرآن فلما انتهوا إىل اآلية اليت
أيب إن رسول هللا صلى
يف سورة براءة مث انصرفوا صرف هللا قلوهبم أبهنم قوم ال يفقهون ظنوا أن هذا آخر ما أنزل فقال ّ
هللا عليه وسلم أقرأين بعد هذا آيتني لقد جاءكم رسول إىل آخر السورة.
وقال مكي وغريه :ترتيب اآلايت يف السور أبمر من النيب صلى هللا عليه وسلم ومل أيمر بذلك يف أول براءة تركت بال
بسملة.
وقال القاضي أبو بكر يف االنتصار :ترتيب اآلايت أمر واجب وحكم الزم فقد كان جربيل يقول :ضعوا آية كذا يف
موضع كذا.
وقال أيضاً :الذي نذهب إليه أن مجيع القرآن الذي أنزله هللا وأمر إبثبات رمسه ومل ينسخه وال رفع تالوته بعد نزوله هوهذا

الذي بني الدفتني الذي حواه مصحف عثمان وأنه مل ينقص منه شيء وال زيد فيه ز أن ترتيبه ونظمه اثبت على ما نظمه
هللا تعاىل ورتبه عليه رسوله من آي السور مل يقدم من ذلك مؤخر وال منه مقدم وإن األمة ضبطت عن النيب صلى هللا
عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التالوة وأنه ميكن أن

يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم قد رتب سوره وأن يكون قد وكل ذلك إىل األمة بعده ومل يتول ذلك بنفسه.
قال :وهذا الثاين أقرب.
وأخرج عن ابن وهب قال :مسعت مالكاً يقول :إمنا ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من النيب صلى هللا عليه وسلم.
وقال البغوي يف شرح السنة :الصحابة رضي هللا عنهم مجعوا بني الدفتني القرآن الذي أنزله هللا على رسوله من غري أن
زادوا أوأنقصوا منه شيئاً خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فكتبوه كما مسعوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من
غري أ قدموا شيئاً وأخروا أووضعوا له ترتيباً مل أيخذوه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الرتتيب الذي هو اآلن يف مصاحفنا بتوقيف جربيل إايه على
ذلك وإعالمه عند نزول كل آية أن هذه اآلية تكتب عقب آية كذا يف سورة كذا فثبت أن سعى الصحابة كان يف مجعه
يف موضع واحد ال يف ترتيبه فإن القرآن مكتوب يف اللوح احملفوظ يف اللوح على هذا الرتتيب أنزله هللا مجلة إىل السماء
الدنيا مث كان ينزله مفرقاً عند احلاجة
وترتيب النزول غري ترتيب التالوة
وقال ابن احلصار :ترتيب السور ووضع اآلايت مواضعها إمنا كان ابلوحي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
ضعوا آية كذا يف موضع كذا وقد حصل اليقني من النقل املتواتر هبذا الرتتيب من تالوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ومما أمجع الصحابة على وضعه يف املصحف.
فصل يف ترتيب السور هل هو توقيفي أو اجتهادي
وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضاً أوهو ابجتهاد من الصحابة أيضاً خالف فجمهور العلماء على الثاين منهم
مالك والقاضي أبو بكر يف أحد قوليه.
قال ابن فارس :مجع القرآن على ضربني :أحدمها أتليف السور كتقدمي السبع الطوال وتعقيبها ابملئني فهذا هو الذي تولته
الصحابة.
وأما اجلمع اآلخر وهومجع اآلايت يف السور فهو توفيقي تواله النيب صلى هللا عليه وسلم كما أخرب به جربيل عن أمر ربه
علي كان
مما استدل به ولذلك اختالف مصاحف السلف يف ترتيب السور فمنهم من رتبها على النزول وهومصحف ّ
أوله اقرأ مث املدثر مث نون مث املزمل مث تبت مث التكوير وهكذا إىل آخر املكي واملدين وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة
أيب وغريه.
مث النساء مث آل عمران على اختالف شديد وكذا مصحف ّ
وأخرج ابن أشتة يف املصاحف من طريق إمساعيل بن عباس بن حبان بن حيىي عن أيب حممد القرشي قال :أمرهم عثمان
وذهب إىل األول مجاعة :منهم القاضي يف أحد قوليه.
قال أبو بكر بن األنباري :أنزل هللا القرآن كله إىل مساء الدنيا مث فرقه يف بضع وعشرين فكانت السورة تنزل ألمر حيدث
واآلية جواابً ملستخرب ويوقف جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم على موضع اآلية والسورة فاتساق السور كاتساق اآلايت
واحلروف كلها عن النيب صلى هللا عليه وسلم فمن قدم سورة أوأخرها فقد أفسد نظم القرآن وقال الكرماين يف الربهان:
ترتيب السور هكذا هوعند هللا يف الكتاب احملفوظ على هذا الرتتيب وعليه كان صلى هللا عليه وسلم يعرض على جربيل
كل سنة ما كان جيتمع عنده منه وعرضه عليه يف السنة اليت تويف فيها مرتني وكان آخر اآلايت نزوالً واتقوا يوماً ترجعون
فيه إىل هللا فأمره جربيل أن يضعها بني آييت الراب والدين.
وقال الطييب :أنزل القرآن أوالً مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا مث نزل مفرقاً على حسب املصاحل مث أثبت
يف املصاحف على التأليف والنظم املثبت يف اللوح احملفوظ.
قال الزركشي يف الربهان :واخلالف بني الفريقني لفظي ألن القائل ابلثاين يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم أبسباب نزوله
ومواقع كلماته وهلذا قال مالك :إمنا ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النيب صلى هللا عليه وسلم مع قوله أبن ترتيب

السور ابجتهاد منهم فآل اخلالف إىل أنه هوبتوقيف قويل أومبجرد إسناد فعلي حبيث هلم فيه جمال للنظر وسبقه إىل ذلك
أبوجعفر بن الزبري.
وقال البيهقي يف املدخل :كان القرآن على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مرتباً سوره وآايته على هذا الرتتيب إال األنفال
وبراءة حلديث عثمان السابق.
ومال ابن عطية إىل أن كثرياً من السور كان قد علم ترتيبها يف حياته صلى هللا عليه وسلم كالسبع الطوال واحلواميم
واملفصل وأن ما سوى ذلك ميكن أن يكون قد فوض األمر فيه إىل األمة بعده.
وقال أبوجعفر بن الزبري :اآلاثر تشهد أبكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل ينمكن أن جيري فيه اخلالف كقوله
اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران رواه مسلم.
كحديث سعيد بن خالد قرأ صلى هللا عليه وسلم ابلسبع الطوال يف ركعة رواه ابن أيب اشتة يف مصنفه وفيه أنه عليه
الصالة والسالم كان جيمع املفصل يف ركعة.
وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال فيبين إسرائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء :إهنن من العتاق األول وهن من
تالدي فذكرها نسقاً كما استقر ترتيبها.
ويف البخاري أنه صلى هللا عيه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ قل هو هللا أحد
واملعوذتني.
وقال أبوجعفر النحاس :املختار أن أتليف السور على هذا الرتتيب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلديث واثلة
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال قال :فهذا احلديث يدل على أن أتليف القرآن مأخوذ عن النيب صلى هللا عليه وسلم
وأنه يف ذلك الوقت وإمنا مجع يف املصحف على شيء واحد ألنه جاء هذا احلديث بلفظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
على أتليف القرآن.
وقال ابن احلصار :ترتيب السور ووضع اآلايت موضعها إمنا كان ابلوحي.
وقال ابن حجر :ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها ال ميتنع أن يكون توفيقياً.

قال :ومما يدل على أن ترتيبها توفيقي ما أخرجه أمحد وأبوداود عن أوس بن أيب أوس عن حذيفة الثقفي قال كنت يف
الوفد الذين أسلموا من ثقيف احلديث وفيه فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :طرأ على حزب من القرآن فأردت
أن ال أخرج حىت أقضيه فسألنا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنا :كيف ختربون القرآن قالوا :خنربه ثالث سور

ومخس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب املفصل من ق حىت خنتم.
قال :فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هويف املصحف اآلن كان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
وحيتمل أن الذي كان مرتباً حينئذ حزب املفصل خاصة خبالف ما عداه.
قلت :وما يدل على أنه توفيقي كون احلواميم رتبت والء وكذا الطواسني ومل ترتب املسبحات والء بل فصل بني سورها
وفصل بني طسم الشعراء وطسم القصص بطس مع أهنا أقصر منهما ولوكان الرتتيب اجتهادايً لذكرت املسبحات والء

وأخرت طس عن القصص والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهوأن مجيع السور ترتيبها توفيقي إال براءة
واألنفال وال ينبغي أن يستدل بقراءته صلى هللا عليه وسلم سوراً والء على أن ترتيبها كذلك.

وحينئذ فال يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران ألن ترتيب السور يف القراء ليس بواجب ولعله فعل ذلك لبيان
اجلواز.
وأخرج ابن أشتة يف كتاب املصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بالل قال :مسعت ربيعة يسأل :مل قدمت البقرة
وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع ومثانون سورة مبكة وإمنا أنزلتا ابملدينة فقال :قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به
ومن كان معه فيه واجتماعهم على علمهم فهذا مما ينتهي إليه وال يسأل عنه.
خامتة السبع الطوال أوهلا البقرة وآخرها براءة كذا قال مجاعة لكن أخرج احلاكم والنسائي وغريمها عن ابن عباس قال:
السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف.
قال الراوي :وذكر السابعة فنسيتها.
ويف رواية صحيحة عن ابن أيب حامت وغريه عن جماهد وسعيد بن جبري أهنا يونس وتقدم عن ابن عباس مثله يف النوع
األول.
ويف رواية عند احلاكم أهنا الكهف.
واملئون :ما وليها مسيت بذلك ألن كل سورة منها تزيد على مائة آية أوتقارهبا.
واملثاين :ما وىل املئتني ألهنا ثنتها :أي كانت بعدها فهي هلا ثوان واملئون هلا أوائل.
وقال الفراء :هي السورة اليت آيها أقل من مائة آية ألهنا تثىن أكثر مما يثىن الطوال واملئون.
وقيل لتثنية األمثال منها ابلعرب واخلرب حكاه النكزاوي.
وقال يف مجال القراء :هي السور اليت تثنيت فيها القصص وقد تطلق على القرآن كله وعلى الفاحتة كما تقدم.
واملفصل :ما وىل املثاين من قصار السور مسي بذلك لكثرة الفصول اليت بني السور ابلبسملة
وقيل لقلة املنسوخ منه وهلذا يسمى ابحملكم أيضاً كما روى البخاري عن سعيد بن جبري قال :إن الذي تدعونه املفصل
هو احملكم وآخره سورة الناس بال نزاع.
واختلف يف أوله على اثين عشر قوالً :أحدها :ق حلديث أوس السابق قريباً.
الثاين :احلجرات وصححه النروي.

الثالث :القتال عزاه املاوردي لالكثرين.
الرابع :اجلاثية.
حكاه القاضي عياض.
اخلامس :الصافات.
السادس :الصف.

السابع :تبارك حكى الثالثة ابن أيب الصيف اليمىن يف نكته عن التنبيه.
الثامن :الفتح حكاه الكمال الذماري يف شرح التبيه.
التاسع :الرمحن حكاه ابن السيد يف أماليه على املوطأ.
العاشر :اإلنسان.
احلادي عشر :سبح :حكاه ابن الفركاح يف تعليقه على املرزوقي.
الثاين عشر :الضحى حكاه اخلطايب.
ووجهه أبن القارئ يفصل بني السور ابلتكبري.
وعبارة الراغب يف مفرداته :املفصل من القرآن السبع األخري.
فائدة للمفصل طوال وأوساط وقصار قال ابن معن :فطواله إىل عم وأوساطه منها إىل الضحى ومنها إىل آخر القرآن
قصاره هذا أقرب ما قيل فيه.
تنبيه أخرج ابن أيب داود يف كتاب املصاحف عن انفع عن ابن عمر أنه ذكر عنده املفصل فقال :وآي القرآن ليس
مبفصل ولكن قولوا قصار السور وصغار السور.
وقد استدل هبذا على جواز أن يقال سورة قصرية وصغرية وقد كره ذلك مجاعة منهم أبو العالية ورخص فيه آخرون ذكره
ابن أيب داود.
وأخرج عن ابن سريين وأيب العالية قاال :ال تقل سورة خفيفة فإنه تعاىل يقول {إان سنلقي عليك قوالً ثقيالً} ولكن سورة
يسرية.
فائدة قال ابن أشتة يف كتاب املصاحف :أنبأان حممد بن يعقوب حدثنا أبوداود حدثنا أبوجعفر الكويف قال :هذا أتليف
أيب :احلمد مث البقرة مث النساء مث آل عمران مث األنعام مث األعراف مث املائدة مث يونس مث األنفال مث براءة مث هود
مصحف ّ
مث مرمي مث الشعراء مث احلج مث يوسف مث الكهف مث النحل مث أحزاب مث بين إسرائيل مث الزمر أوهلا حم مث طه مث األنبياء مث
النور مث املؤمنون مث سبأ مث العنكبوت مث املؤمن مث الرعد مث القصص مث النمل مث الصافات مث ص مث يس مث احلجر مث
محعسق مث الروم مث احلديد مث الفتح مث القتال مث الظهار مث تبارك امللك مث السجدة مث إان أرسلنا نوحاً مث األحقاف مث ق
مث الرمحن مث الواقعة مث اجل ن مث النجم مث سأل سائل مث املزمل مث املدثر مث اقرتبت مث حم الدخان ثن لقمان مث اجلاثية مث
الطور مث الذارايت مث ن مث احلاقة مث احلشر مث املمتحنة مث املرسالت مث عم يتساءلون مث ال أقسم بيوم القيامة مث إذا
الشمس كورت مث اي أيها النيب إذا طلقتم النساء مث النازعات مث التغابن مث عبس مث املطففني مث إذا السماء انشقت مث
والتني والزيتون مث اقرأ ابسم ربك مث احلجرات مث املنافقون مث اجلمعة مث مل حترم مث الفجر مث ال أقسم هبذا البلد مث والليل مث
إذا السماء انفطرت مث والشمس وضحاها مث والسماء والطارق مث سبح اسم ربك مث الغاشية مث الصف مث التغابن مث سورة
أهل الكتاب وهي مل يكن مث الضحى مث أمل نشرح مث القارعة مث التكاثر مث العصر مث سورة اخللع مث سورة احلقد مث ويل
لكل مهزة إذا زلزلت مث العادايت مث الفيل مث لئيالف قريش مث أرأيت مث إان أعطيناك مث القدر مث الكارون مث إذا جاء نصر
هللا مث تبت مث الصمد مث الفلق مث الناس.

قال ابن أشتة أيضاً :وأخربان أبو احلسن بن انفع أن أاب جعفر حممد بن عبد احلميد قال :أتليف مصحف عبد هللا بن
مسعود.
الطوال :البقرة والنساء وآل عمران واألعراف واألنعام واملائدة ويونس.
واملئني :براءة والنحل وهود ويوسف والكهف وبين إسرائيل واألنبياء وطه واملؤمنون والشعراء والصافات.
واملثاين :األحزاب واحلج والقصص وطس النمل والنور واألنفال ومرمي والعنكبوت والروم ويس والفرقان واحلجر والرعد
وسبأ واملالئة وإبراهيم وص والذين كفروا ولقمان والزمر واحلواميم :حم والزخرف والسجدة ومحعسق واألحقاف واجلاثية
والدخان واملمتحنات إان فتحنا لك واحلشر وتنزيل السجدة والطالق ون والقلم واحلجرات وتبارك والتغابن وإذا جاءك
املنافقون واجلمعة والصف وقل أوحى وإان أرسلنا واجملادلة واملمتحنة واي أيها النيب مل حترم
واملفصل :الرمحن والنجم والطور والذارايت واقرتبت الساعة والواقعة والنازعات وسأل سائل واملدثر واملزمل واملطففني
وعبس وهل أين واملرسالت والقيامة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت والغاشية وسبح والليل
والفجر والربوج وإذا السماء انشقت واقرأ ابسم ربك والبلد والضحى والطارق والعادايت وأرأيت والقارعة ومل يكن
والشمس وضحاها والتني وويل لكل مهزة وأمل تر كيف ولئيالف قريش وأهاكم وإان أنزلناه وإذا زلزلت والعصر وإذا جاء
نصر هللا والكوثر وقل اي أيها الكافرون وتبت وقل هو هللا أحد وأمل نشرح وليس فيه احلمد وال املعوذاتن
*******************
النوع التاسع عشر يف عدد سوره وآايته وكلماته وحروفه
أما سوره فمائة وأربع عشرة سورة إبمجاع من يعتد به وقيل وثالث عشرة جبعل األنفال وبراءة سورة واحدة.
أخرج أبو الشيخ عن أيب زروق قال :األنفال وبراءة سورة واحدة.
وأخرج عن أيب رجاء قال :سألت احلسن عن األنفال وبراءة سوراتن أم سورة قال :سوراتن.
ونقل مثل قول أيب زروق عن جماهد.
وأخرجه ابن أيب حامت عن سفيان.
وأخرج ابن اشتة عن ابن هليعة قال :يقولون إن براءة من يسئلونك وإمنا مل تكتب يف براءة بسم هللا الرمحن الرحيم ألهنا من
يسئلونك وشبهتهم اشتباه الطرفني وعدم البسملة.
ويرده تسمية النيب صلى هللا عليه وسلم كالً منهما.
ونقل صاحب اإلقناع أن البسملة اثبتة مل تكن فيها ألن جربيل عليه السالم مل ينزل فيها.
ويف املستدرك عن ابن عباس قال :ألهنا أمان وبراءة نزلت ابلسيف.
وعن مالك أن أوهلا ملا سقط سقط معه البسملة فقد ثبت أهنا كانت تعدل البقرة لطوهلا.
أيب بن كعب يف مصحفه فاحتة
ويف مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة ألنه مل يكتب املعوذتني ويف مصحف ّ

الكتاب واملعوذتني واللهم إان نستعينك واللهم إايك نعبد وتركهن ابن مسعود.
وكتب عثمان منهم فاحتة الكتاب واملعوذتني.

وأخرج الطرباين يف الدعاء من طريق ابن عباد ابن يعقوب األسدي عن حيىي بن يعلي األسلمي عن ابن هليعة عن أيب
هريرة عن عبد هللا بن زرير الغافقي قال :قال يل عبد امللك بن مروان :لقد علمت ما محلك على حب أيب تراب إال أنك
أعرايب جاف فقلت :وهللا لقد جعلت القرآن من قبل أن جيتمع أبواك ولقد عمين منه علي بن أيب طالب سورتني علمهما
إايه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما علمهما أنت وال أبوك.
اللهم إان نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونرتك من يفجرك اللهم إايك نعبد ولك نصلي ونسجد
وإليك نسعى وحنفد نرجورمحتك وخنشى عذابك إن عذابك ابلكفار ملحق.
وأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمري بن عمر بن اخلطاب قنت بعد الركوع
فقال :بسم هللا الرمحن الرحيم اللهم إان نستدعيك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونرتك من يفجرك اللهم إايك
نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجورمحتك وخنشى نقمتك إن عذابك ابلكافرين ملحق.
قال ابن جريج :حكمة البسملة أهنما سوراتن يف مصحف بعض الصحابة.
وأخرج حممد بن نصر الروزي يف كتاب الصالة عن أيب بن كعب أنه كان يقنت ابلسورتني فذكرمها وأنه كان يكتبهما يف
مصحفه.
وقال ابن الضريس :أنبأان أمحد بن مجيل املروزي عن عبد هللا بن املبارك أنبأان األجلح عن عبد هللا بن عبد الرمحن عن أبيه
قال :يف مصحف ابن عباس قراءة أيب وأيب موسى :بسم هللا الرمحن الرحيم.
اللهم إان نستعينك ونستغفرك ونثين عليك اخلري وال نكفرك وخنلع ونرتك من يفجرك وفيه :اللهم إايك نعبد ولك نصلي
ونسجد وإليك نسعى وحنفد خنشى عذابك ونرجورمحتك إن عذابك ابلكفار ملحق.
وأخرج الطرباين بسند صحيح عن أيب إسحاق قال :أمنا أمية بن عبد هللا بن خالد بن أسيد خبراسان فقرأ هباتني
السورتني :إان نستعينك ونستغفرك.
وأخرج البيهقي وأبوداود يف املراسيل عن خالد بن أيب عمران أن جربيل نزل بذلك على النيب صلى هللا عليه وسلم وهويف
الصالة مع قوله {ليس لك من األمر شيء} اآلية ملا قنت يدعوإىل مضر.
أيب أنه ست عشرة سورة والصواب أنه مخس عشرة فإن سورة الفيل وسورة لئيالف
تنبيه كذا نقل مجاعة عن مصحف ّ
أيب هنيك أيضاً.
قريش فيه سورة واحدة ونقل ذلك السخاوي يف مجال القراء عن جعفر الصادق و ّ
قلت :ويرده ما أخرجه احلاكم والطرباين من حديث أم هانئ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فضل هللا قريشاً بسبع

احلديث وفيه وإن هللا أنزل فيهم سورة من القرآن مل يذكر فيها معهم غريهم لئيالف قريش ويف كامل اهلذيل عن بعضهم أنه
قال :الضحى وأمل نشرح سورة واحدة نقله اإلمام الرازي يف تفسريه عن طاوس وغريه من املفسرين.
فائدة قيل احلكمة يف تسوير القرآن سوراً حتقيق كون السورة مبجردها معجزة وآية من آايت هللا واإلشارة إىل أن كل سورة
منط مستقل فسورة يوسف ترتجم عن قصته وسورة إبراهيم براءة ترتجم عن أحوال املنافقني وأسرارهم إىل غري ذلك والسور
سوراً طواالً وأوساطاً وقصاراً تنبيها على أن الطول ليس من شرط اإلعجاز فهذه سورة الكوثر ثالث آايت وهي معجزة

إعجاز سورة البقرة مث ظهرت لذلك حكمة يف التعليم وتدريج األطفال من السور القصار إىل ما فوقها تيسرياً من هللا
على عباده حلفظ كتابه.
قال الزركشي يف الربهان :فإن قلت :فهال كانت الكتب السالفة كذلك قلت :لوجهني :أحدمها :أهنا مل تكن معجزات
من جهة النظم والرتتيب واآلخر أهنا مل تيسر للحفظ لكن ذكر الزخمشري ما خيالفه فقال يف الكشاف :الفائدة يف تفصيل
القرآن وتقطيعه سوراًكثرية وكذلك أنزل هللا التوراة واإلجنيل والزبور وما أوحاه إىل أنيائه مسورة وبوب املصنفون يف كتبهم
أبواابً موشحة الصدور ابلرتاجم.

منها :اجلنس إذا انطوت حتته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون ابابً واحداً.
ومنها :أن القارئ إذا ختم سورة أوابابً من الكتاب مث أخذ يف آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لواستقر
على الكتاب بطوله ومثله املسافر إذا قطع ميالً أوفرسخاً نفس ذلك منه ونشط للسري ومن مث جزئ القرآن أجزاء

وأمخاساً.
ومنها :أن احلافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب هللا طائفة مستقلة بنفسها فيعظم عنده ما حفظه.
ومنه حديث أنس :كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ومن مث كانت القراءة يف الصالة بسورة أفضل.
ومنها :أن التفصيل بسبب تالحق األشكال والنظائر ومالءمة بعضها لبعض وبذلك تتالحظ املعاين والنظم إىل غري ذلك

من الفوائد انتهى.
وما ذكره الزخمشري من تسوير سائر الكتب هو الصحيح أوالصواب فقد أخرج ابن أيب حامت عن قتادة قال :كنا نتحدث
أن الزبور مائة ومخسون سورة كلها مواعظ وثناء ليس فيه حالل وال حرام وال فرائض وال حدود.
وذكروا أن اإلجنيل سورة تسمى سورة األمثال.
فصل يف عدد اآلي أفرده مجاعة من القراء ابلتصنيف.
قال اجلعربي :حد اآلية قرآن مركب من مجل ولوتقديراً ذومبدأ ومقطع مندرج يف سورة وأصلها العالمة.
ومنه :إن آية ملكه ألهنا عالمة للفضل والصدق واجلماعة ألهنا مجاعة كلمة.
وقال غريه :اآلية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها.
وقيل هي الواحدة من املعدودات يف السور مسيت به ألهنا عالمة على صدق من أتى هبا وعلى املتحدى هبا.
وقيل ألهنا عالمة على انقطاع ما قبلها من الكالم وانقطاعه مما بعدها.
قال الواحدي وبعض أصحابنا قال :جيوز على هذا القول تسمية أقل من اآلية آية لوال أن التوقيف ورد مبا هي عليه
اآلن.
وقال أبو عمروالداين :ال أعلم كلمة هي وحدها آية إال قوله مدهاهتان وقال غريه :بل فيه غريها مثل والنجم والضحى
والعصر وكذا فواتح السور عند من عدها.

قال بعضهم :الصحيح أن اآلية إمنا تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة قال :فاآلية طائفة من حروف القرآن علم
ابلتوقيف انقطاعها معىن عن الكالم الذي بعدها يف أول القرآن وعن الكالم الذي قبلها يف آخر القرآن وعما قبلها وما
بعدها يف غريمها غري مشتمل على مثل ذلك.
قال :وهبذا القيد خرجت السورة.
وقال الزخمشري :اآلايت علم توفيقي ال جمال للقياس فيه ولذلك عدوا أمل آية حيث وقعت واملص ومل يعدوا املر والر
وعدوا حم آية يف سورها وطه ويس مل يعدوا طس.
قلت :ومما يدل على أنه توفيقي ما أخرجه أمحد يف مسنده من طريق عاصم بن أيب النجود عن زر عن ابن مسعود قال:
أقرأين سول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة من الثالثني من آل حم.
قال :يعين األحقاف.
وقال :كانت السورة إذا كانت اكثر من ثالثني آية مسيت الثالثني احلديث.
وقال ابن العريب :ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم أن الفاحتة سبع آايت وسورة امللك ثالثون آية وصح أنه قرأ العشر آايت
اخلوامت من سورة آل عمران قال :وتعديد اآلي من معضالت القرآن ويف آايته طويل وقصري ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهي
إىل متام الكالم ومنه ما يكون يف أثنائه.
وقال غريه :سبب اختالف السبب يف عدد اآلي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقف على رؤوس اآلي للتوقيف فغذا
علم حملها وصل للتمام فيحسب السامع حينئذ أهنا ليست فاصلة.
وقد أخرج ابن الضريس من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال :مجيع آي القرآن ستة آالف آية وستمائة
آية وست عشرة آية ومجيع حروف القرآن ثالمثائة ألف حرف وثالثة وعشرون ألف حرف وستمائة حرف وأحد وسبعون
حرفاً.
قال الداين :أمجعوا على أن عدد آايت القرآن ستة آالف آية مث اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من مل يزد ومنهم من
قال ومائتا آية وأربع آايت وقيل وأربع عشرة وقيل وتسع عشرة وقيل ومخس وعشرون وقيل وست وثالثون.
قات :أخرج الديلمي يف مسند الفردوس من طريق الفيض بن وثيق عن فرات بن سلمان عن ميمون بن مهران عن ابن
عباس مرفوعاً درج اجلنة على قدر آي القرآن بكل آية درجة فتلك ستة آالف آية ومائتا آية وست عشرة آية بني كل
درجتني مقدار ما بني السماء واألرض.
الفيض قال فيه :ابن معني كذاب خبيث.
ويف الشعب للبيهقي من حديث عائشة مرفوعاً عدد درج اجلنة عدد درج القرآن فمن دخل اجلنة من أهل القرآن فليس
فوقه درجة قال احلاكم :إسناده صحيح لكنه شاذ.
وأخرجه اآلجري يف مجلة القرآن من وجه آخر عنها موقوفاً.

قال أبو عبد هللا املوصلي يف شرح قصيدته ذات الرشد يف العدد :اختلف يف عدد اآلي أهل املدينة ومكة والشام والبصرة
والكوفة.

وألهل املدينة عددان :عدد أول وهوعدد أيب جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح وعدد آخر وهوعدد إمساعيل بن
جعفر بن أيب كثري األنصاري.
وأما عدد أهل مكة فهومروي عن عبد هللا بن كثري عن جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب.
وأما عدد أهل الشام فرواه هارون بن موسى األخفش وغريه عن عبد هللا بن ذكوان وأمحد بن يزيد احللواين وغريه عن
هشام بن عمار.
ورواه ابن ذكوان وهشام عن أيوب بن متيم الزماري عن حيىي بن احلارث الزماري قال :هذا العدد الذي نعده عدد أهل
الشام مما رواه املشيخة لنا عن الصحابة.
ورواه عبد هللا بن عامر اليحصيب لنا وغريه عن أيب الدرداء.
وأما عدد أهل البصرة فمداره على عاصم بن العجاج اجلحدري.
وأما عدد أهل الكوفة فهواملضاف إىل محزة بن حبيب الزايت وأيب احلسن الكسائي وخلف بن هشام.
قال محزة :أخربان هبذا العدد ابن أيب ليلى عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب.
قال املوصلي :مث سور القرآن على ثالثة أقسام :قسم مل خيتلف فيه ال يف إمجايل وال يف تفصيلي وقسم اختلف فيه تفصيالً
إلمجاالً وقسم اختلف فيه إمجاالً وتفصيالً.
فاألول :أربعون سورة يوسف مائة وإحدى عشرة احلجر تسع وتسعون احلجرات والتغابن مثان عشرة ق مخس وأربعون
الذارايت ستون القمر مخس ومخسون احلشر أربع وعشرون املمتحنة ثالث عشرة الصف أربع عشرة اجلمعة واملنافقون
والضحى والعادايت إحدى عشرة إحدى عشرة التحرمي ثنتا عشرة ن اثنتان ومخسون اإلنسان إحدى وثالثون الربوج

اثنتان وعشرون الغاشية ست وعشرون البلد عشرون الليل إحدى وعشرون أمل نشرح والتني وأهلاكم مثان اهلمزة تسع الفيل
والفلق وتبت مخس الكافرون ست الكوثر والنصر اثلث.
والقسم الثاين :أربع سور :القصص :مثان ومثانون عد أهل الكوفة طسم والباقون بدهلا أمة من الناس يسقون.
العنكبوت :تسع وستون عد أهل الكوفة أمل والبصرة بدهلا خملصني.
الدين والشام وتقطعون السبيل.
اجلن مثان وعشرون عد املكي لن جيربين من هللا أحد والباقون بدهلا ولن أجد من دونه ملتحداً.
والعصر ثالث عد املدين األخري وتواصلوا ابحلق دون والعصر وعكس الباقون.
والقسم الثالث سبعون :سورة الفاحتة اجلمهور سبع فعد الكويف واملكي البسملة دون أنعمت عليهم وعكس الباقون.
وقال احلسن :مثان فعدمها وبعضهم ست فلم يعدمها وآخر تسع فعدمها وإايك نعبد.
ويقوي األول ما أخرجه أمحد وأبوداود والرتمذي وابن خزمية واحلاكم والدارقطين وغريهم عن أم سلمة أن النيب صلى هللا
عليه وسلم كان يقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم.
{احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين إايك نعبد وإايك نستعني إهدان الصراط املستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني}.

فقطعها آية آية وعدها عد األعراب وعد بسم هللا الرمحن الرحيم آية ومل يعد عليهم وأخرج الدارقطين بسند صحيح عن
علي عن السبع املثاين فقال :احلمد هلل رب العاملني فقيل له إمنا هي ست آايت فقال :بسم هللا
عبد خري قال :سئل ّ

الرمحن الرحيم آية.
البقرة :مائتان ومثانون ومخس وقيل ست وقيل سبع.
آل عمران :مائتان وقيل إال آية.
النساء :مائة وسبعون ومخس وقيل ست وقيل سبع.
األعراف :مائتان ومخس وقيل ست.
األنفال :سبعون ومخس وقيل ست وقيل سبع.
براءة :مائة وثالثون وقيل إال آية.

يونس :مائة وعشرة وقيل إال آية.
هود :مائة وإحدى وعشرون وقيل اثنتان وقيل ثالث.
الرعد :أربعون وثالث وقيل أربع وقيل سبع.
إبراهيم :إحدى ومخسون وقيل اثنتان وقيل أربع وقيل مخس.
اإلسراء :مائة وعشر وقيل وإحدى عشرة.
الكهف :مائة ومخس وقيل وست وقيل وعشر وقيل وإحدى عشرة.
مرمي :تسعون وتسع وقيل مثان.
طه :مائة وثالثون واثنتان وقيل أربع وقيل مخس وقيل وأربعون.
األنبياء :مائة وإحدى عشرة وقيل واثنتا عشرة.
احلج :سبعون وأربع وقيل ومخس وقيل وست وقيل ومثان.
قد أفلح :مائة ومثان عشرة وقيل تسع عشرة.
النور :ستون واثنتان وقيل أربع.
الشعراء :مائتان وعشرون وست وقيل سبع.
النمل :تسعون واثنتان وقيل أربع وقيل مخس.
الروم :ستون وقيل إال آية.
لقمان :ثالثون وثالث وقيل أربع.
السجدة ثالثون وقيل إال آية :سبا :مخسون وأربع وقيل مخس.
فاطر :أربعون وست وقيل مخس.
يس :مثانون وثالث وقيل اثنتان.
الصافات :مائة ومثانون وآية وقيل آيتان.

ص :مثانون ومخس وقيل ست وقيل مثان.
الزمر :سبعون وآيتان وقيل ثالث وقيل مخس.
غافر :مثانون وآيتان وقيل أربع وقيل مخس وقيل ست.
فصلت :مخسون واثنتان وقيل ثالث وقيل أربع.
الشورى :مخسون وقيل ثالث.
الزخرف :مثانون وتسع وقيل مثان.
الدخان :مخسون وست وقيل سبع وقيل تسع.
اجلاثية :ثالثون وست وقيل سبع.
األحقاف :ثالثون وأربع وقيل مخس.
القتال :أربعون وقيل إال آية وقيل إال آيتني.
الطور :أربعون وسبع وقيل مثان وقيل تسع.
النجم :إحدى وستون وقيل اثنتان.
الرمحن :سبعون وسبع وقيل ست وقيل مثان.
الواقعة :تسعون وتسع وقيل سبع وقيل ست.
احلديد :ثالثون ومثان وقيل تسع.
قد مسع اثنتان وقيل إحدى وعشرون.
الطالق :إحدى عشرة وقيل ثنتا عشرة.
تبارك :ثالثون وقيل إحدى وثالثون بعد قالوا بلى قد جاءان نذير.
قال املوصلي :والصحيح األول.
قال ابن شنبوذ :وال يسوغ ألحد خالفه لألخبار الواردة يف ذلك.
أخرج أمخد وأصحاب السنن وحسنه الرتمذي عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن سورة يف القرآن
ثالثني آية شفعت لصاحبها حىت غفر له تبارك الذي بيده امللك.
وأخرج الطرباين بسند صحيح عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة يف القرآن ما هي إال ثالثون آية
خاصمت عن صاحبها حىت أدخلته اجلنة وهي سورة تبارك.
احلاقة :إحدى وقيل اثنتان ومخسون.
املعارج :أربعون وأربع وقيل ثالث.
نوح :ثالثون وقيل إال آية وقيل إال آيتني.
املزمل :عشرون وقيل إال آية وقيل إال آيتني.
املدثر :مخسون ومخس وقيل ست.

القيامة :أربعون وقيل إال آية.
عم :أربعون وقيل وآية.
ّ

النازعات :أربعون ومخس وقيل ست.
عبس :أربعون وقيل وآية وقيل وآيتني.
الشقاق :عشرون وثالثة وقيل أربع وقيل مخس.
الطارق :سبع عشرة وقيل ست عشرة.
الفجر :ثالثون وقيل إال آية وقيل اثنتان وثالثون.
الشمس :مخس عشرة وقيل ست عشرة.
اقرأ :عشرون وقيل إال آية.

القدر :مخس :وقيل ست.
مل يكن :مثان وقيل تسع.
الزلزلة :تسع وقيل مثان.
القارعة :مثان وقيل عشر وقيل إحدى عشرة.
قريش :أربع وقيل مخس.
أرأيت :سبع وقيل ست.
اإلخالص :أربع وقيل مخس.
الناس :سبع وقيل ست.
ضوابط :البسملة نزلت مع السورة يف بعض األحرف السبعة من قرأ حبرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغري ذلك مل يعدها.
وعد أهل الكوفة آمل حيث وقع آية وكذا املص وطه وكهيعص وطسم ويس وحم وعدواً محعسق آيتني ومن عداهم مل يعد
شيئاً من ذلك.

وأمجع أهل العدد على أنه ال يعد الر حيث وقع آية وكذا املر وطس وص وق ون.
مث منهم من علل ابألثر وأتباع املنقول وأنه أمر ال قياس فيه.

ومنهم من قال :يعدوا ص ون وق ألهنا على حرف واحد وال طس ألهنا خالفت أخويها حبذف امليم وألهنا تشبه املفرد
كقابيل ويس وإن كانت هبذا الوزن لكن أوهلا ايء فاشتبهت اجلمع إذ ليس لنا مفرد أوله ايء ومل يعدوا الر خبالف آمل ألهنا
أشبه ابلفواصل من الر ولذلك امجعوا على عد اي أيها املدثر آية ملشاكلته الفواصل بعده.
واختلفوا يف اي أيها املزمل.
قال املوصلي :وعدوا قوله مث نظر آية وليس يف القرآن أقصر منها أما مثلها فعم والفجر والضحى.

تذنيب نظم علي بن حممد بن الغايل أرجوزة يف القرائن واألخوات ضمنها السور اليت اتفقت يف عدة اآلي كالفاحتة
واملاعون وكالرمحن واألنفال وكيوسف والكهف واألنبياء وذلك معروف مما تقدم.
فائدة يرتتب على معرفة اآلي وعدها وفواصلها أحكام فقهية.
منها :اعتبارها فيمن جهل الفاحتة فإنه جيب عليه بدهلا سبع آايت.
ومنها :اعتبارها يف اخلطبة فإنه جيب فيها قراءة آية كاملة وال يكفي شطرها إن مل تكن طويلة وكذا الطويلة على ما أطلقه
اجلمهور.
وها هنا حبث وهوأن ما اختلف يف كونه آخر آايً هل تكفي القراءة به يف اخلطبة حمل نظر ومل أر من ذكره.
ومنها :اعتبارها يف السورة اليت تقرأ يف الصالة أوما يقوم مقامها ففي الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف
الصبح ابلستني إىل املائة.
ومنها :اعتبارها يف قراءة قيام الليل.
ففي أحاديث من قرأ بعشر آايت مل يكتب من الغافلني ومن قرأ خبمسني آية يف ليلة كتب من احلافظني ومن قرأ مبائة آية
كتب من القانتني ومن قرأ مبائيت آية كتب من الفائزين ومن قرأ بثالمثائة آية كتب له قنطار من األجر ومن قرأ خبمسمائة
وبسبعمائة وألف آية أخرجها الدرامي يف مسنده مفرقة.
ومنها :اعتبارها يف الوقف عليها كما سيأيت.
وقال اهلذيل يف كامله :اعلم أن قوماً جهلوا العدد وما فيه من الفوائد حىت قال الزعفراين :العدد ليس بعلم وإمنا اشتغل به
بعضهم لريوج به سوقه.
قال :وليس كذلك ففيه من الفوائد معرفة الوقف وألن اإلمجاع انعقد على أن الصالة ال تصح بنصف آية.
وقال مجع من العلماء :جتزئ آبية وآخرون بثالث آايت وآخرون ال بد من سبع واإلعجاز ال يقع بدون آية فللعدد فائدة
عظيمة يف ذلك أه.
فائدة اثنية ذكر اآلايت يف األحاديث واآلاثر أكثر من أن حيصى كاألحاديث يف الفاحتة أربع آايت من أول البقرة وآية
الكرسي واآليتني خامتة البقرة وكحديث اسم هللا األعظم يف هاتني اآليتني وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم و
أمل هللا ال إله إال هو احلي القيوم ويف البخاري عن ابن عباس :إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة
من سورة األنعام قد خسر الذين قتلوا أوالدهم إىل قوله )مهتدين ويف مسند أيب يعلي عن املسور بن خمرمة قال :قلت
لعبد الرمحن بن عوف :اي خال أخربان عن قصتكم يوم أحد قال اقرأ بعد العشرين ومائة آل عمران جتد قصتنا وإذ غدوت
من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد القتال.
فصل وعد قوم كلمات القرآن سبعة وسبعني ألف كلمة وتسعمائة وأربعاً وثالثني كلمة وقيل وأربعمائة وسبعاً وثالثني
وقيل ومائتان وسبع وسبعون وقيل غري ذلك.
وقيل وسبب االختالف يف عد الكلمات أن الكلمة هلا حقيقة وجماز ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائز وكل من العلماء
اعترب أحد اجلوائز.

فصل وتقدم عن ابن عباس عدد حروفه وفيه أقوال أخر واالشتغال ابستيعاب ذلك مما ال طائل حتته وقد استوعبه ابن
اجلوزي يف فنون األفنان وعد األصناف واألثالث إىل األعشار وأوسع القول يف ذلك فراجعه منه فإن كتابنا موضوع
للمهمات ال ملثل هذه البطاالت.
وقد قال السخاوي :ال أعلم لعدد الكلمات والرحوف من فائدة ألن ذلك إن أفاد فإمنا يفيد يف كتاب ميكن فيه الزايدة
والنقصان والقرآن ال ميكن فيه ذلك.
ومن األحاديث يف اعتبار احلروف ما أخرجه الرتمذي عن ابن مسعود مرفوعاً من قرأ حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة

واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول أمل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف.
وأخرج الطرباين عن عمر بن اخلطاب مرفوعاً القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابراً حمتسباً
كان له بكل حرف زوجة من احلور العني رجاله ثقات إال شيخ الطرياين حممد ابن عبيد بن آدم بن أىب إايس تكلم فيه
املذهيب هلذا احلديث وقد محل ذلك على ما نسخ رمسه من القرآن أيضاً إذا املوجود اآلن ال يبلغ هذا العدد.
فائدة قال بعض القراء :القرآن العظيم له أنصاف ابعتبارات فنصفه ابحلروف النون من نكرا يف الكهف والكاف من
النصف الثاين ونصف ابآلايت ايء أيفكون من سورة الشعراء وقوله فألقى السحرة من النصف الثاين ونصفه على عدد
السور آخر احلديد واجملادلة من النصف الثاين وهوعشرة ابألحزاب.
وقيل إن النصف ابحلروف الكاف من نكرا وقيل الفاء من قوله وليتلطف.
*******************
النوع العشرون يف معرفة حفاظه ورواته
روى البخاري عن عبد هللا بن عمروبن العاص قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من
أيب بن كعب أي تعلموا منهم.
عبد هللا بن مسعود وسامل ومعاذ و ّ
واألربعة املذكورون إثنان من املهاجرين ومها املبدوء هبما واثنان من األنصار وسامل هوابن معقل موىل أيب حذيفة ومعاذ
هوابن جبل.
قال الكرماين :حيتمل أنه صلى هللا عليه وسلم أراد اإلعالم مبا يكون بعده :أي أن هؤالء األربعة يبقون حىت ينفردوا
بذلك.
وتعقب أبهنم مل ينفردوا بل الذين مهروا يف جتويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف املذكورين وقد قتل سامل موىل أيب
أيب وابن مسعود يف خالفة عثمان وقد أتخر زيد بن اثبت
حذيفة يف وقعة اليمامة ومات معاذ يف خالفة عمر ومات ّ
وانتهت إليه الرايسة يف القراءة وعاش بعدهم زمناً طويالً.
فالظاهر أنه أمر ابألخذ عنهم يف الوقت الذي صدر فيه ذلك القول وال يلزم من ذلك أن ال يكون أحد يف ذلك الوقت
شاركهم يف حفظ القرآن بل كان الذين حيفظون مثل الذين حفظوه وأزيد مجاعة من الصحابة.
ويف الصحيح يف غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا هبا من الصحابة كان يقال هلم القراء وكانوا سبعني رجالً.

روى البخاري أيضاً عن قتادة قال :سألت أنس بن مالك :من مجع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن اثبت وأبوزيد.
فقال أربعة كلهم من األنصارّ :

قلت :من أبوزيد قال :أحد عموميت.
وروى أيضاً من طريق اثبت عن أنس قال :مات النيب صلى هللا عليه وسلم ومل جيمع القرآن غري أربعة أبو الدرداء ومعاذ
بن جبل وزيد بن اثبت وأبوزيد.
أيب ين
وفيه خمالفة حلديث قتادة من وجهني :أحدمها التصريح بصيغة احلصر يف األربعة واآلخر ذكر أيب الدرداء بدل ّ

كعب.
وقد استنكر مجاعة من األئمة احلصر يف األربعة.
وقال املازري :ال يلزم من قول أنس مل جيمعه غريهم أن يكون الواقع يف نفس األمر كذلك ألن التقدير أنه ال يعلم أن

سواهم مجعه وإال فكيف اإلحاطة بذلك ككثرة الصحابة وتفرقهم يف البالد وهذا ال يتم إال إن كان لقي كل واحد منهم
على انفراده وأخربه عن نفسه أنه مل يكمل له مجع يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم هذا يف غاية البعد يف العادة.
وإذا كان املرجع إىل ما يف علمه مل يلزم أن يكون الواقع كذلك.
قال :وقد متسك بقول أنس هذا مجاعة من املالحدة وال متمسك هلم فيه فإان ال نسلم محله على ظاهره.
سلمناه وملن من أين هلم أن الواقع يف نفس األمر كذلك سلمناه لكن ال يلزم من كون كل فرد مجيعه بل إذا حفظ الكل
الكل ولوعلى التوزيع كفى.
وقال القرطيب :قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء وقتل يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد.
قال :وإمنا خص أنس األربعة ابلذكر لشدة تعلقه هبم دون غريهم أولكوهنم كانوا يف ذهنه دون غريهم.
وقال القاضي أبو بكر الباقالين :اجلواب عن حديث أنس من أوجه.
أحدها :أنه ال مفهوم له فال يلون أن ال يكون غريهم مجعه.
الثاين :املراد مل جيمعه على مجيع الوجوه والقراءات اليت نزل هبا إال أولئك.
الثالث :مل جيمع ما نسخ منه بعد تالوته وما مل ينسخ إال أولئك.
الرابع :أن املراد جبمعه تلقيه من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال بواسطة خبالف غريهم فيحتمل أن يكون تلقى
بعضه ابلواسطة.
اخلامس :أهنم تصدوا إىل القائه وتعليمه فاشتهروا به وخفي حال غريهم عمن عرف حاهلم فحصر ذلك فيهم حبسب
علمه وليس األمر يف نفس األمر كذلك.
السادس :املراد ابجلمع الكتابة فال ينفي أن يكون غريهم مجعه حفظاً عن ظهر قلبه وأما هؤالء فجمعوه كتابة وحفظوه
عن ظهر قلب.

السابع :املراد أن أحداً مل يفصح أبنه مجعه مبعىن أكمل حفظه يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني نزلت آخر
آية فلعل هذه اآلية األخرية وما أشبهها ما حضرها إال أولئك األربعة ممن مجع صفات العفووالعذاب وعلم احلشر
واحلساب وعلم النبوات.
وقال ابن حجر :ذكر القرطيب عن ابن حبان أنه بلغ االختالف يف معىن األحرف السبعة إىل مخسة وثالثني قوالً ومل يذكر
القرطيب منها سوى مخسة ومل أقف على كالم ابن حبان يف هذا بعد تتبعي مظانه.
قلت :قد حكاه ابن النقيب يف مقدمة تفسريه عنه بواسطة الشرف املزين املرسي فقال :قال ابن حبان :اختلف أهل العلم
يف معىن األحرف السبعة على مخسة وثالثني قوالً.
فمنهم من قال :هي زجر وأمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال.
الثاين :حالل وحرام وأمر وهني وزجر وخرب ما هوكائن بعد وأمثال.
الثالث :وعد ووعيد وحالل وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج.
الرابع :أمر وهني وبشارة ونذارة وأخبار وأمثال.
اخلامس :حمكم ومتشابه وانسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص.
السادس :أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل.
السابع :أمر وهني وجد وعلم وسر وظهر وبطن.
الثامن :انسخ ومنسوخ ووعد ووعيد ورغم وأتديب وإنذار.
التاسع :حالل وحرام وافتتاح وأخبار وفضائل وعقوابت.
العاشر :أوامر وزواجر وأمثال وأنباء وعتب ووعظ وقصص.
احلادي عشر :حالل وحرام وأمثال ومنصوص وقصص وإابحات.
الثاين عشر :ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال.
الثالث عشر :أمر وهني ووعد ووعيد وإابحة وإرشاد واعتبار.
الرابع عشر :مقدم ومؤخر وفرائض وحدود ومواعظ ومتشابه وأمثال.
ومقضي وندب وحتم وأمثال.
اخلامس عشر :مقيس وجممل
ّ
السادس عشر :أمر حتم وأمر ندب وهني وحتم وهني ندب وأخبار وإابحات.
السابع عشر :أمر فرض وهني حتم وأمر ندب وهني مرشد ووعد ووعيد وقصص.
الثامن عشر :سبع جهات ال يتعداها الكالم :لفظ خاص أريد به اخلاص ولفظ عام أريد به العام ولفظ عام أريد به
اخلاص ولفظ خاص أريد به العام ولفظ يستغىن بتنزيله عن أتويله ولفظ ال يعلم فقهه إال العلماء ولفظ ال يعلم معناه إال
الراسخون.
التاسع عشر :إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظيم األلوهية والتعبد هلل وجمانبة اإلشراك والرتغيب يف الثواب والرتهيب
من العقاب.

العشرون :سبع لغات منها مخس يف هوازن واثنتان لسائر العرب.
احلادي والعشرون :سبع لغات متفرقة جلميع العرب كل حرف منها لقبيلة مشهورة.
الثاين والعشرون :سبع لغات :أربع لعجز هوازن سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثالث لقريش.
الثالث :والعشرون :سبع لغات لغة قريش ولغة جلرهم ولغة هوازن ولغة لقضاعة ولغة لتميم ولغة لطي.
الرابع والعشرون :لغة الكعبني كعب بن عمر وكعب بن لؤي وهلما سبع لغات.
اخلامس والعشرون :اللغات املختلفة ألحياء العرب يف معىن واحد مثل هلم وهات وتعال وأقبل.
السادس والعشرون :تعاىل عنهم.
السابع والعشرون :مهز إمالة وفتح وكسر وتفخيم ومد وقصر.
الثامن والعشرون :تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات خمتلفة كلها يف شيء واحد.
التاسع والعشرون :كلمة واحدة وابن مسعود وحذيفة وساملاً وأاب هريرة وعبد هللا بن السائب والعبادلة وعائشة وحفصة وأم
سلمة.
ومن األنصار عبادة بن الصامت ومعاذ الذي يكىن أاب حليمة وجممع بن جارية وفضالع بن عبيد ومسلمة بن خملد وصرح
أبن بعضهم إمنا كمله النيب صلى هللا عليه وسلم فال يرد على احلصر املذكور يف حديث أنس وع ّد ابن أيب داود منهم متيماً

الداري وعقبة بن عامر.
وممن مجعه أيضاً أبوموسى األشعري ذكره أبو عمروالداين.
تنبيه أبوزيد املذكور يف حديث أنس اختلف يف امسه فقيل سعد بن عبيد بن النعمان أحد بين عمروابن عوف.

ورد أبنه أوسي وأنس خزرجي وقد قال :إنه أحد عمومته وأبن الشعيب عده هووأبوزيد مجيعاً فيمن مجع القرآن كما تقدم
فدل على أنه غريه.
وقال أبوأمحد العسكري :مل جيمع القرآن من األوس غري سعد بن عبيد.
وقال حممد بن حبيب يف احملرب :سعد بن عبيد أحد من مجع القرآن على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم.
وقال ابن حجر :قد ذكر ابن داود فيمن مجع القرآن قيس بن أيب صعصعة وهوخزرجي يكىن أاب زيد فلعله هو.
وذكر أيضاً سعيد بن املنذر بن أوس زهري وهوخزرجي أيضاً لكن مل أر التصريح أبنه يكىن أاب زيد.
قال :مث وجدت عند ابن أيب داود ما رفع األشكال فإنه روى إبسناد على شرط البخاري إىل مثامة عن أنس أن أاب زيد
الذي مجع القرآن امسه قيس بن السكن.
قال :وكان رجالً منا من بين عدي بن النجار أحد عموميت ومات ومل يدع عقباً وحنن ورثناه.
قال ابن أيب داود :حدثنا أنس بن خالد األنصاري قال :هوقيس بن السكن بن زعوراء من بين عدي بن النجار قال ابن
أيب داود :مات قريباً من وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذهب علمه ومل يؤخذ عنه وكان عقبياً بدرايً.
ومن األقوال يف امسه اثبت وأوس ومعاذ.

فائدة ظفرت ابمرأة من الصحابيات مجعت القرآن مل يعدها أحد ممن تكلم يف ذلك فأخرج ابن سعد يف الطبقات :أنبأان
الفضل بن دكني حدثنا الوليد بن عبد هللا بن مجيع قال :حدثتين جديت عن أم ورقة بنت عبد هللا بن احلارث وكان رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد مجعت القرآن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني غزا
بدراً قالت له :أأتذن يل فأخرج معك وأداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل هللا يهدي يل شهادة قال :إن هللا مهد لك
شهادة وكان صلى هللا عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان هلا مؤذن فغمها غالم وجارية كانت قد بردهتما
فقتالها يف إمارة عمر فقال عمر :صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة.
أيب وزيد بن اثبت وابن مسعود وأبوالدرداء وأبوموسى
وعلي و ّ
فصل املشتهرون إبقراء القرآن من الصحابة سبعة :عثمان ّ
األشعري كذا ذكرهم الذهيب يف طبقات القراء قال :وقد قرأ على أيب مجاعة من الصحابة منهم أبوهريرة وابن عباس وعبد
هللا بن املسيب وعروة وسامل وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابنا يسار ومعاذ بن احلارث املعروف مبعاذ القاري ة
عبد الرمحن بن هرمز األعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم.
ومبكة :عبيد بن عمري وعطاء بن أيب رابح وطاوس وجماهد وعكرمة وابن أيب مليكة.
وابلكوفة علقمة واألسود ومسروق وعبيدة وعمروبن شرحبيل واحلارث بن قيس والربيع بن خيثم وعمروبن ميمون وأبو
عبد الرمحن السلمي وزر بن حبش وعبيد بن نضيلة وسعيد بن جبري والنخعي والشعيب.
وابلبصرة :أبو عالية وأبورجاء ونصر بن عاصم وحيىي بن يعمر واحلسن ابن سريين وقتادة.
وابلشام :املغرية بن أيب شهاب املخزومي صاحب عثمان وخليفة بن سعد صاحب أيب الدرداء مث جترد قوم واعتنوا بضبط
القراءة أمت عناية حىت صاروا أئمة يقتدى هبم ويرحل إليهم.
فكان ابملدينة :أبوجعفر يزيد بن القعقاع مث شيبة بن نصاع مث انفع بن نعيم.
ومبكة :عبد هللا بن كثري ومحيد بن قيس األعرج وحممد بن أيب حميسن.
وابلكوفة :حيىي بن واثب وعاصم بن أيب النجود وسليمان األعمش مث محزة مث الكسائي.
وابلبصرة :عبد هللا بن أيب إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمروبن العالء وعاصم اجلحدري مث يعقوب احلضرمي.
وابلشام :عبد هللا بن عامر وعطية بن قيس الكاليب وإمساعيل بن عبد هللا بن املهاجر مث حيىي بن احلارث الذماري مث
شريح بن يزيد احلضرمي.
واشتهر من هؤالء يف اآلفاق األئمة السبعة.
انفع :وقد أخذ من التابعني منهم أبوجعفر وابن كثري وأخذ عن عبد هللا بن السائب الصحايب.
وأبو عمرو :وأخذ عن التابعني.
وابن عامر :وأخذ عن أيب الدرداء وأصحاب عثمان.
وعاصم :وأخذ عن التابعني.
ومحزة :أخذ عن عاصم واألعمش والسبيعي ومنصور بن املعتمر وغريه.
الكسائي :وأخذ عن مخزة وأيب بكر بن عياش مث انتشرت القراءات يف األقطار وتفرقوا أمماً بعد أمم.

واشتهر من رواة كل طريق من طرق السبعة راواين.
فعن انع :قالون وورش عنه.
وعن ابن كثري :قنبل والبزي عن أصحابه عنه.
وعن أيب عمروالدوري والسوسي عن اليزيد عنه.
وعن ابن عامر :هشام وابن ذكوان عن أصحابه عنه.
وعن الكسائي :الدوري وابن احلارث.
مث لواتسع اخلرق وكاد الباطل يلتبس ابحلق قام جهابذة األمة وابلغوا يف االجتهاد ومجعوا احلروف والقراءات وعزوا الوجوه
والرواايت وميزوا الصحيح واملشهور والشاذ أبصول أصوهلا وأركان فصلوها.
فأول من صنف يف القراءات أبو عبيد القاسم بن سالم مث أمحد بن جبري الكويف مث إمساعي بن إسحاق املالكي صاحب
قالون مث أبوجعفر بن جرير الطربي مث أبو بكر حممد بن أمحد بن عمر الدجوين مث أبو بكر جماهد مث قام الناس يف عصره
وبعده ابلتأليف يف أنواعها جامعاً ومفرداً وموجزاً ومسهباً.
وأئمة القراءات ال حتصى وقد صنف طبقاهتم حافظ اإلسالم أبو عبد هللا الذهيب مث حافظ القراء أبو اخلري بن اجلزري.
*******************
النوع احلادي والعشرون يف معرفة العايل والنازل من أسانيده
اعلم أن طلب علواإلسناد سنة فإنه قرب إىل هللا تعاىل وقد قسمه أهل احلديث إىل مخسة أقسام ورأيتها أتيت هنا.
األول :القرب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حيث العدد إبسناد نظيف غري ضعيف وهوأفضل أنواع العلووأجلها
وأعلى ما يقع للشيوخ يف هذا الزمان إسناد رجاله أربعة عشر رجالً وإمنا يقع ذلك من قراءة ابن عامر من رواية ابن
ذكوان مث مخسة عشر وإمنا يقع ذلك من قراءة عاصم من رواية حفص وقراءة يعقوب من رواية رويس.
الثاين من أقسام العلوعند احملدثني :القرب إىل إمام من أئمة احلديث كاألعمش وهشيم وابن جريج واألوزاعي ومالك
ونظريه هنا القرب إىل إمام من أئمة السبعة فأعلى ما يقع اليوم للشيوخ ابإلسناد املتصل ابلتالوة إىل انفع اثنا عشر وإىل
عامر اثنا عشر.
الثالث عند احملدثني :العلوابلنسبة إىل رواية أحد الكتب الستة أبن يروي حديثاً لورواه من طريق كتاب من الستة وقع
أنزل مما لوروا من غري طريقها ونظريه هنا العلوابلنسبة إىل بعض الكتب املشهورة يف القراءة كالتيسري والشاطبية ويقع يف
هذا النوع املوافقات واإلبدال واملساواة واملصافحات فاملوافقة أن جتتمع طريقة مع أحد أصحاب الكتب يف شيخه وقد ال
يكون مع علوعلى ما لورواه من طريقه وقد ال يكون مثاله يف هذا الفن قراءة ابن كثري رواية البزي طريق ابن بنان عن أيب
ربيعة عنه يرويها ابن اجلزري من كتاب املفتاح أليب منصور بن حممد بن عبد املالك بن خريون ومن كتاب املصباح أليب
الكرم الشهرزوري وقرأ هبا كل من املذكورين على عبد السيد بن عتاب فروايته هلا من أحد الطريقني تسمى موافقة لآلخر
بعلو وقد ال يكون مثاله هنا قراءة
ابصطالح أهل احلديث والبدل أن جيتمع معه شيخ شيخه فصاعداً وقد ال يكون أيضاً ّ

أيب عمر ورواية الدوري طريق ابن جماهد عن أيب الزعرء عنه رواها ابن اجلزري من كتاب التيسري قرأ هبا الداين على أيب
القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي وقرأ هبا على أيب طاهر عن ابن جماهد.
ومن املصباح قرأ هبا أبو الكرم على أيب القاسم حيىي بن أمحد السبيت وقرأ هبا على أيب احلسن احلمامي وقرأ على أيب طاهر
فروايته هلا من طريق املصباح تسمى بدالً للداين يف شيخ شيخه.
واملساواة أن يكون بني الراوي والنيب صلى هللا عليه وسلم أوالصحايب أومن دونه أحد أصحاب الكتب كما بني الشيخ
إىل أحد الكتب والنيب صلى هللا عليه وسلم أوأصحايب أومن دوزنه على من ذكر من العدد.
واملصافحة أن يكون أكثر عدداً منه بواحد فكأنه لقي صاحب ذلك الكتاب وصافحه وأخذ عنه مثاله قراءة انفع رواها
الشاطيب عن أيب عبد هللا حممد بن علي النفزي عن أيب عبد هللا بن غالم الفرس عن سليمان بن جناح وغريه عن أيب
عمروالداين عن أيب الفتح فارس بن أمحد عن عبد الباقي عن أيب احلسني بن بواين بن احلسن عن إبراهيم بن عمر املقرى
عن أيب احليض بوبواين عن أيب بكر ابن األشعث عن أيب جعفر الريعي املعروف أبيب نشيط عن قالون عن انفع.
ورواها ابن اجلزري عن أيب بكر اخلياط عن أيب حممد البغدادي وغريه عن الصائغ عن الكمال بن فارس عن أيب اليمن
الكندي عن أيب القاسم هبة هللا بن أمحد احلريري عن أيب بكر اخلياط عن الغرضي عن ابن بواين فهذه مساواة البن
اجلزري مصافحة للشاطيب.
ومما يشبه هذا التقسيم الذي ألهل احلديث تقسيم القراء أحوال اإلسناد إىل قراءة ورواية وطريق ووجه فاخلالف إن كان
ألحد األئمة السبعة والعشرة أوحنوهم واتفقت عليه الرواايت والطرق عنه فهوقراءة وإن كان للراوي عنه فرواية أوملن بعده
فنازالً أوال على هذه الصفة مما هوراجع إىل ختري القارئ فيه فوجه الرابع من أقسام العلو :تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي

أخذ عن شيخه فاألخذ مثالً عن التاج بن مكتوم أعلى من األخذ عن أيب املعايل بن اللبان وعن ابن اللبان أعلى من
الربهان الشامي وإن اشرتكوا يف األخذ عن ابن حيان لتقدم وفاة األول عن الثاين والثاين عن الثالث.
واخلامس :العلومبوت الشيخ ال مع التفات ألمر آخر أوشيخ آخر مىت يكون قال بعض احملدثني :يوصف اإلسناد
ابلعلوإذا مضى عليه من موت الشيخ مخسون سنة وقال ابن منده :ثالثون فعلى هذا األخذ عن أصحاب ابن اجلزري

عال من سنة ثالث وستني ومثامنائة ألن ابن اجلزري آخر من كان سنده عالياً ومضى عليه حينئذ من موته ثالثون سنة
فهذا ما حررته من قواعد احلديث وخرجت عليه قواعد القراءات ومل أسبق إليه وهلل احلمد واملنة.
وإذا عرفت العلوأبقسامه عرفت النزول فإنه ضده وحيث ذم النزول فهوما مل ينجرب بكون رجاله أعلم أوأحفظ أوأتقن
أوأجل أوأشهر أوأروع أما إذا كان كذلك فليس مبذموم وال مفضول
*******************
األنواع من الثاين والعشرين إىل السابع والعشرين
النوع الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع والعشرون معرفة املتواتر واملشهور واآلحاد والشاذ واملوضوع واملدرج
اعلم أن القاضي جالل الدين البلقيين قال :القراءة تنقسم إىل متواتر وآحاد وشاذ.

فاملتواتر القراءات السبعة املشهورة واآلحاد قراءات الثالثة اليت هي متام العشر ويلحق هبا قراءة الصحابة.
والشاذ قراءة التابعني كاألعمش وحيىي بن واثب وابن جبري وحنوهم وهذا الكالم فيه نظر يعرف مما سنذكره.
وأحسن من تكلم يف هذا النوع إمام القراء يف زمانه شيخ شيوخنا أبو اخلري بن اجلزري قال يف أول كتابه النشر :كل قراءة
وافقت العربية ولوبوجه ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولواحتماالً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز
ردها وال حيل إنكارها بل هي من األحرف السبعة اليت نزل هبا القرن ووجب على الناس قبوهلا سواء كانت عن األئمة
السبعة أم عن العشرة أم عن غريهم من األئمة املقبولني ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة
أوشاذة أوابطلة سواء كنت عن السبعة أم عمن هوأكرب منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف
صرح بذلك الداين ومكي واملهدوي وأبو شامة وهومذهب السلف الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفة.
قال أبو شامة يف املرشد الوجيز :ال ينبغي أن يغرت بكل قراءة تعزى إىل أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأهنا أنزلت
هكذا إال إذا دخلت يف ذلك الضابط وحينئذ ال ينفرد بنقلها عن غريه وال خيتص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن
غريهم من القراء فذلك ال حيرجها عن الصحة فإن االعتماد على استجماع تلك األوصاف ال على من تنسب إليه فإن
القراءة املنسوبة إىل كل قارئ من السبعة وغريهم منقسمة إىل اجملمع عليه والشاذ غري أن هؤالء السبعة لشهرهتم وكثرة
الصحيح اجملمع عليه يف قراءهتم تركن النفس إىل ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غريهم.
مث قال ابن اجلزري :فقولنا يف الضابط ولوبوجه نريد به وجهاً من وجوه النحوسواء كان أفصح أم فصيحاً جممعاً عليه أم
خمتلفاً فيه اختالفاً ال يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه األئمة ابإلسناد الصحيح إذ هو األصل األعظم
والركن األقوم وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحوأوكثري منهم ومل يعترب إنكارهم كإسكان ابرئكم وأيمركم وخفض
واألرحام ونصب ليجزي قوماً والفصل بني املضافني يف قتل أوالدهم شركائهم وغري ذلك.
قال الداين :وأئمة القراء :ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على اإلفشاء يف اللغة واألقيس يف العربية بل على األثبت
يف األثر واألصح يف النقل وإذا ثبتت الرواية مل يردها قياس عربية وال فشولغة ألن القراءة سنة متبعة يلزم قبوهلا واملصري
إليها.
قلت :أخرج سعيد بن منصور يف سننه عن زيد بن اثبت قال :القراءة سنة متبعة.
قال البيهقي :أراد أن أتباع من قبلنا يف احلروف سنة متبعة ال جيوز خمالفة املصحف الذي هوإمام وال خمالفة القراءات اليت
هي مشهورة وإن كان غري ذلك سائغاً يف اللغة أوأظهر منها.

مث قال ابن اجلزري :ونعين مبوافقة أحد املصاحف ما كان اثبتاً يف بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر فقالوا :اختذ هللا ولداً
يف البقرة بغري واو وابلزبر وابلكتاب إبثبات الباء فيهما فإن ذلك اثبت يف املصحف الشامي.
وكقراءة ابن كثري جتري من حتتها األهنار يف آخر براءة بزايدة من فإنه اثبت يف املصحف املكي وحنوذلك فإن مل يكن يف
شيء من املصاحف العثمانية فشاذ ملخالفتها الرسم اجملمع عليه.
وقولنا ولواحتماالً نعين به ما وافقه ولوتقديراًكملك يوم الدين فإنه كتب يف اجلميع بال ألف فقراءة احلذف توافقه حتقيقاً
وقراءة األلف توافقه تقديراً حلذفها يف اخلط اختصاراًكما كتب ملك امللك وقد يوافق اختالف القراءات الرسم حتقيقاً

حنوتعلمون ابلتاء والياء ويغفر لكم ابلياء والنون وحنوذلك مما يدل جترده عن النقط وأشكل يف حذفه وإثباته على فضل
عظيم للصحابة رضي هللا عنهم يف علم اهلجاء خاصة وفهم اثقب يف حتقيق كل علم.
وانظر كيف كتبوا الصراط ابلصاد املبدلة من السني وعدلوا عن السني اليت هي األصل لتكون قراءة السني وإن خالفت
الرسم من وجه قد أتت على األصل فيعتدالن وتكون قراءة اإلمام حمتملة ولوكتب ذلك ابلسني على األصل لفات ذلك
وعدت قراءة غري السني خمالفة للرسم واألصل ولذلك اختلف يف بسطه األعراف دون بسطه البقرة لكون حرف البقرة
كتب ابلسني واألعراف ابلصاد على أن خمالف صريح الرسم يف حرف مدغم أومبدل أواثبت أوحمذوف أوحنوذلك ال يعد
خمالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة ولذا مل يعدوا إثبات ايء الزوائد وحذف ايء تسئلين يف الكهف
وواووأكون من الصاحلني والظاء من يظنني وحنوه من خمالفة الرسم املردودة فإن اخلالف يف ذلك مغتفر إذ هوقريب يرجع
إىل معىن واحد ومتشية صحة القراءة وشهرهتا وتلقيها ابلقبول خبالف زايدة كلمة ونقصاهنا وتقدميها وأتخريها حىت
ولوكانت حرفاً واحداً من حروف املعاين فإن حكمه يف حكم الكلمة ال يسوغ خمالفة الرسم فيه وهذا هو احلد الفاصل يف
حقيقة أتباع الرسم وخمالفته.
قال :وقولنا وصح إسنادها نعين به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حىت ينتهي وتكون مع ذلك
مشهورة عند أئمة هذا الشأن غري معدودة عندهم من الغلط أومما شذ بعضهم.
قال :وقد شرط بعض املتأخرين التواتر يف هذا الركن ومل يكتف بصحة السند وزعم أن القرآن ال يثبت إال ابلتواتر وأن ما
جاء جميء اآلحاد ال يثبت يف قرآن.
قال :وهذا مما ال خيفى فيه فإن التواتر إذا ثبت ال حيتاج فيه إىل الركنني األخريين من الرسم وغريه إذ ما ثبت من أحرف
اخلالف متواتراً عن النيب صلى هللا عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآانً سواء وافق الرسم أم ال وإذا شرطنا التواتر يف
كل حرف من حروف اخلالف انتفى كثري من أحرف اخلالف الثابت عن السبعة.
وقد قال أبو شامة :شاع على ألسنة مجاعة من املقرئني املتأخرين وغريهم من املقلدين أن السبع كلها متواترة :أي كل فرد
فيما روى عنهم.
قالوا :والقطع أبهنا منزلة من عند هللا واجب وحنن هبذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه
الفرق من غري نكري له فال أقل من اشرتاط ذلك إذا مل يتفق التواتر يف بعضها.
وقال اجلعربي :الشرط واحد وهوصحة النقل ويلزم اآلخران فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن يف العربية وأتقن الرسم
اجنلت له هذه الشبهة.
وقال مكي :مما روى يف القرآن على ثالثة أقسام :قسم يقرأ به ويكفر جاحده وهوما نقله الثقات ووافق العربية وخط
املصحف.
وقسم صح نقله عن اآلحاد وصح يف العربية وخالف لفظه اخلط فيقبل وال يقرأ به ألمرين :خمالفته ملا أمجع عليه وأنه مل
يؤخذ إبمجاع بل خبرب اآلحاد وال يثبت به قرآن وال يكفر جاحده ولبئس ما صنع إذا جحده.
وقسم نقله ثقة وال حجة له يف العربية أونقله غري ثقة فال يقبل وإن وافق اخلط.

وقال ابن اجلزري :مثال األول كثري كمالك وملك وخيدعون وخيادعون ومثال الثاين :قراءة ابن مسعود وغريه والذكر
واألنثى وقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك أبخذ كل سفينة صاحلة وحنوذلك.
قال :واختلف العلماء يف القراءة بذلك واألكثر على املنع ألهنا مل تتواتر وإن ثبتت ابلنقل فهي منسوخة ابلعرضة األخرية
أوإبمجاع الصحابة على املصحف العثماين.
ومثال ما نقله غري ثقة كثري مما يف كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف وكالقراءة املنسوبة إىل اإلمام أيب حنيفة اليت
مجعها أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي ونقلها عنه أبو القاسم اهلذيل ومنها :إمنا خيشى هللا من عباده العلماء برفع هللا
ونصب العلماء.
وقد كتب الدارقطين ومجاعة أبن هذا الكتاب موضوع ال أصل له.
ومثال ما نقله ثقة وال وجه له يف العربية قليل ال يكاد يوجد وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن انفع معائش ابهلمز.
قال :وبقي قسم رابع مردود أيضاً وهوما وافق العربية والرسم ومل ينقل ألبتة فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب
لعظيم من الكبائر.
وقد ذكر جواز ذلك عن أيب بكر بن مقسم وعقد له بسبب ذلك جملس وأمجعوا على منعه ومن مث امتنعت القراءة
القياس املطلق الذي ألصل يرجع إليه وال ركن يعتمد يف األداء عليه.
قال :أما ما له أصل كذلك فإنه مما يصار إىل قبول القياس عليه كقياس إدغام قال رجال على قال رب وحنوه مما ال
خيالف نصاً وال يرد إمجاعاً مع أنه قليل جداً.
قلت :أتقن اإلمام ابن اجلزري هذا الفصل جداً وقد حترر يل منه أن القراءات أنواع.

األول :املتواتر وهوما نقله مجع ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إىل منتهاه وغالب القراءات كذلك.
الثاين :املشهور وهوما صح سنده ومل يبلغ درجة املتواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط وال
من الشذوذ ويقرأ به على ما ذكره ابن اجلزري ويفهمه كالم أيب شامة السابق ومثاله :ما اختلف الطرق يف نقله عن
السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثرية يف فرش احلروف من كتب القراءات كالذي قبله.
ومن أشهر ما صنف يف ذلك التيسري لداين وقصيدة الشاطيب وأوعية النشر يف القراءات العشر وتقريب النشر كالمها البن
اجلزري.
الثالث :اآلحاد وهوما صح سنده وخالف الرسم أوالعربية أومل يشتهر االشتهار املذكور وال يقرأ به وقد عقد الرتمذي يف
جامعه واحلاكم يف مستدركه لذلك ابابً أخرجه فيه شيئاً كثرياً صحيح اإلسناد.
ومن ذلك ما أخرجه احلاكم مكن طريق عاصم اجلحدري عن أيب بكرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ :متكئني على
وعباقري حسان.
رفارف خضر
ّ
وأخرج من حديث أيب هريرة أنه صلى هللا عليه وسلم قرأ :أفال تعلم نفس ما أخفى هلم من قرات أعني.
وأخرج عن ابن عباس أنه صلى اله عليه وسلم قرأ :لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء.
وأخرج عن عائشة أنه صلى هللا عليه وسلم قرأ :فروح ورحيان :يعين بضم الراء.

الرابع :الشاذ وهوما مل يصح سنده وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة ملك يوم الدين بصيغة املاضي ونصب يوم إايك يعبد
بنائه للمفعول.
اخلامس :املوضوع كقراءات اخلزاعي.
وظهر يل سادس يشبه من أنواع احلديث املدرج وهوما زيد يف القراءات على وجه التفسري كقراءة سعيد بن أيب وقاص وله
أخ أوأخت من أم أخرجها سعيد بن منصور وقراءة ابن عباس :ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم يف مواسم
احلج أخرجها البخاري.
وقراءة ابن الزبري :ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويستعينون ابهلل على ما
أصاهبم.
قال عمرو :فما أدري أكانت قراءته أم فسر أخرجه سعيد بن منصور.
وأخرجه األنباري وجزم أبنه تفسري.
وأخرج عن احلسن أنه كان يقرأ :وإن منكم إال واردها.
الورود :الدخول.
قال األنباري :قوله الورود الدخول تفسري من احلسن ملعىن الورود وغلط فيه بعض الرواة فأدخله يف القرآن.
قال :ابن اجلزري يف آخر كالمه :ورمبا كانوا يدخلون التفسري يف القراءات إيضاحاً وبياانً ألهنم حمققون ملا تلقوه عن النيب
صلى هللا عليه وسلم قرآانً فهم آمنون من االلتباس ورمبا بعضهم يكتبه معه.
وأما من يقول إن بعض الصحابة كان جييز القراءة ابملعىن فقد كذب وسأفرد يف هذا النوع :أعين املدرج أتليفاً مستقالً.

تنبيهات :األول ال خالف أن كل ما هومن القرآن جيب أن يكون متواتراً يف أصله وأجزائه وأما يف حمله وضعه وترتيبه
فكذلك عند حمققي أهل السنة لقطع أبن العادة تقضي ابلتواتر يف تفاصيل مثله ال هذا املعجز العظيم الذي هوأصل
الدين القومي والصراط املستقيم مما تتوفر الدواعي علة نقل مجله وتفاصيله فما نقل آحاداً ومل يتواتر يقطع ليس من القرآن
قطعاً.
وذهب كثري من األصوليني إىل أن التواتر شرط يف ثبوت ما هومن القرآن حبسب أصله وليس بشرط يف حمله ووضعه
وترتيبه بل يكثر فيها نقل اآلحاد.
قيل وهوالذي يقتضيه صنع الشايف يف إثبات البسملة من كل سورة.

ورد هذا املذهب أبن الدليل السابق يقتضي التواتر يف اجلميع وألنه لومل يشرتط جلاز سقوط كثري من القرآن املكرر وثبوت
كثري مما ليس بقران.
أما األول :فألان لومل نشرتط التوتر يف احملل جاز أن ال يتواتر كثري من املكررات الواقعة يف القرآن مثل فبأي آالء ربكما
تكذابن وأما الثاين :فألنه إذا مل يتواتر بعض القرآن حبسب احملل جاز إثبات ذلك البعض يف املوضع بنقل اآلحاد.
وقال :القاضي أبو بكر يف االنتصار :ذهب قوم من الفقهاء واملتكلمني إىل إثبات قرآن حكماً ال علماً خبرب الواحد دون
االستفاضة وكره ذلك أهل احلق وامتنعوا منه.

وقال قوم من املتكلمني :إنه يسوغ إعمال الرأي واالجتهاد يف إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك األوجه صواابً
يف العربية وإن مل يثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ هبا وأىب ذلك أهل احلق وأنكروه وخطئوا من قال به انتهى.
وقد بىن املالكية وغريهم ممن قال إبنكار البسملة قوهلم على هذا األصل وقرروه أبهنا مل تتواتر يف أوائل السور وما مل يتواتر
فليس بقرآن.
وأجيب من قبلنا مبنع كوهنا مل تتواتر فرب متواتر عند قوم دون آخرين ويف وقت دون آخر.
ويكفي يف تواترها إثباهتا يف مصاحف الصحابة فمن بعدهم خبط املصحف مع منعهم أن يكتب يف املصحف ما ليس
منه كأمساء السور وآمني واألعشار فلومل تكن قرآانً ملا استجازوا إثباهتا خبطه من غري متييز ألن ذلك حيمل على اعتقادها
قرآانً فيكونون مغررين ابملسلمني حاملني هلم على اعتقاده ما ليس بقرآن قرآانً وهذا مما ال جيوز اعتقاده يف الصحابة.
فإن قيل :لعلها أثبتت لفصل بني السور أجيب أبن هذا فيه تغرير وال جيوز ارتكابه جملرد الفصل ولوكانت له لكتبت بني
براءة واألنفال.
ويدل لكوهنا قرآانً منزالً ما أخرجه أمحد وأبوداود واحلاكم وغريهم عن أم سلمة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني احلديث.
وفيه وعد بسم هللا الرمحن الرحيم آية ومل يعد عليهم.
وأخرج ابن خزمية والبيهقي يف املعرفة بسند صحيح من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :اسرتق الشيطان من
الناس أعظم آية من القرآن :بسم هللا الرمحن الرحيم.
وأخرج البيهقي يف الشعب وابن مردويه بسند حسن من طريق جماهد عن ابن عباس قال :أغفل الناس آية من كتاب هللا
مل تنزل على أحد سوى النيب صلى هللا عليه وسلم إال أن يكون سليمان بن داود :بسم هللا الرمحن الرحيم.
وأخرج الدارقطين والطرباين يف األوسط بسند ضعيف عن بريدة قال :قال النيب صلى اله عليه وسلم ال أخرج من املسجد
نيب بعد سليمان غريي مث قال :أبي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصالة قلت :بسم هللا
حىت أخربك آبية مل تنزل على ّ
الرمحن الرحيم قال :هي هي.
وأخرج أبوداود واحلاكم والبيهقي والبزار من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال
يعرف فصل السورة حىت تنزل ليه بسم هللا الرمحن الرحيم.
زاد البزار :فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت أوابتدأت سورة أخرى.
وأخرج احلاكم من وجه آخر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :كان املسلمون ال يعلمون انقضاء السورة حىت تنزل
بسم هللا الرمحن الرحيم فإذا نزلت علموا أن السورة قد انقضت إسناده على شرط الشني.
وأخرج احلاكم أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم إذا جاءه جربيل فقرأ بسم هللا الرمحن
الرحيم علم أهنا سورة.
إسناده صحيح وأخرج البيهقي يف الشعب وغريه وعن ابن مسعود قال :كنا ال نعلم فصالً بني السورتني حىت تنزل بسم
هللا الرمحن الرحيم.

قال أبو شامة :حيتمل أن يكون ذلك وقت عرضه صلى هللا عليه وسلم على جربيل كان ال يزال يقرأ يف السورة إىل أن
أيمره جربيل ابلتسمية فيعلم.
أن السورة قد انقضت وعرب صلى هللا عليه وسلم بلفظ النزول إشعاراً أبهنا قرآن يف مجيع أوائل السور وحيتمل أن يكون
املراد أن مجيع آايت كل سورة كانت تنزل قبل نزول البسملة فإذا كملت آايهتا نزل جربيل ابلبسملة واستعرض السورة
فيعلم النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا قد ختمت وال يلحق هبا شيئاً.
وأخرج ابن خزمية والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال :السبع املثاين فاحتة الكتاب قيل فأين السابعة قال :بسم هللا
الرمحن الرحيم.
علي أنه سئل عن السبع املثاين فقال :احلمد هلل رب العاملني فقيل له :إمنا هي ست
وأخرج الدارقطين بسند صحيح عن ّ
آايت فقال :بسم هللا الرمحن الرحيم آية وأخرج الدارقطين وأبونعيم واحلاكم يف اترخيه بسند ضعيف عن انفع عن ابن عمر
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كان جربيل إذا جاءين ابلوحي أول ما يلقى على بسم هللا الرمحن الرحيم.
وأخرج الواحدي من وجه آخر عن انفع عن ابن عمر قال :نزلت بسم هللا الرمحن الرحيم يف كل سورة.
وأخرج البيهقي من وجه اثبت عن انفع عن ابن عمر أنه كان يقرأ يف الصالة بسم هللا الرمحن الرحيم وإذا ختم السورة
قرأها ويقول :ما كتبت يف املصحف إال لتقرأ.
وأخرج الدارقطين بسند صحيح عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى اله عليه وسلم :إذا قرأمت احلمد فاقرءوا بسم هللا
الرمحن الرحيم فإهنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين وبسم هللا الرمحن الرحيم إحدى آايهتا وأخرج مسلم عن أنس قال
بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم بني أظهران إذا أغفى إغفاءة مث رفع رأسه متبسماً فقال :أنزلت يل آنفاً سورة

فقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم.
إان أعطيناك الكوثر احلديث.
فهذه األحاديث تعطي التواتر املعنوي بكوهنا قرآانً منزالً يف أوائل السور ومن املشكل على هذا األصل ما ذكره اإلمام
فخر الدين الرازي قال :نقل يف بعض الكتب القدمية أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاحتة واملعوذتني من القرآن

وهويف غاية الصعوبة ألان إن قلنا :إن النقل املتواتر كان حاصالً يف عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن فإنكاره يوجب
الكفر.
وإن قلنا :مل يكن حاصالً يف ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس مبتواتر يف األصل.

قال :واألغلب على الظن أن نقل هذا املذهب عن ابن سعود نقل ابطل وبه حيصل اخلالص عن هذه العقدة.
وكذا قال القاضي أبو بكر :مل يصح عنه أهنا ليست من القرآن وال حفظ عنه إمنا حكها وأسقطها من مصحفه إنكاراً
من مصحفه إنكاراً لكتابتها ال جحداً لكوهنا قرآانً ألنه كانت السنة عنده أن ال يكتب يف املصحف إال ما أمر النيب
صلى هللا عليه وسلم إبثباته فيه ومل جيده كتب ذلك وال مسعه أمر به.
وقال النووي يف شرح املهذب :أمجع املسلمون على أن املعوذتني والفاحتة من القرآن وأن من جحد منها شيئاً كفر وما
نقل عن ابن مسعود ابطل ليس بصحيح.

وقال ابن حزم يف كتاب القدح املعلى تتميم احمللى.
هذا كذب على ابن مسعود وموضوع وإمنا صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها املعوذاتن والفاحتة.
وقال ابن حجر يف شرح البخاري :قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك فأخرج أمحد وابن حبان عنه أنه كان ال يكتب
املعوذتني يف مصحفه.
وأخرج عبد هللا بن أمحد يف زايدات املسند والطرباين وابن مردويه من طريق األعمش عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن
يزيد النخعي قال :كان عبد هللا بن مسعود حيك املعوذتني من مصاحفه ويقول :إهنما ليستا من كتاب هللا.
وأخرج البزار والطرباين من وجه آخر عنه أنه كان حيك املعوذتني من املصحف ويقول :إمنا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم
أن يتعوذ هبما وكان عبد هللا ال يقرأ هبما أسانيدها صحيحة.
قال البزار :ومل يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة وقد صح أنه صلى هللا عليه وسلم قرأمها يف الصالة.
قال ابن حجر :فقول من قال إنه كذب عليه مردود والطعن يف الرواايت الصحيحة بغري مستند ال يقبل بل الرواايت
صحيحة والتأويل حمتمل.
قال :وقد أوله القاضي وغريه على إنكار الكتابة كما سبق.
قال :وهوأتويل حسن إال أن الرواية الصرحية اليت ذكرهتا تدفع ذلك حيث جاء فيها :ويقول إهنما ليستا من كتاب هللا.
قال :وميكن محل لفظ كتاب هللا على املصحف فيتم التأويل املذكور لكن قال :من أتمل سياق الطرق املذكورة استبعد
هذا اجلمع.
قال :وقد أجاب ابن الصباغ أبنه مل يستقر عنده القطع بذلك مث حصل االتفاق بعد ذلك وحاصله أهنما كانتا متواترتني
يف عصره لكنهما مل يتواترا عنده انتهى.
وقال ابن قتيبة يف مشكل القرآن :ظن ابن مسعود أن املعوذتني ليستا من القرآن ألنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يعوذ
هبما احلسن واحلسني فأقام على ظنه.
وال نقول أنه أصاب يف ذلك وأخطأ املهاجرون واألنصار.
قال :وأما إسقاطه الفاحتة من مصحفه فليس لظنه أهنا ليست من القرآن معاذ هللا ولكنه ذهب إىل أن القرآن إمنا كتب
ومجع بني اللوحني خمافة الشك والنسيان والزايدة والنقصان ورأى أن ذلك مأمون يف سورة احلمد لقصرها ووجوب تعلمها
على كل أحد.
قلت :وإسقاطه الفاحتة من مصحفه أخرجه أاب عبيد بسند صحيح كما تقدم يف أوائل النوع التاسع عشر.
التنبيه الثاين قال الزركشي يف الربهان :القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن فالقرآن هو الوحي املنزل على حممد صلى هللا
عليه وسلم للبيان واإلعجاز والقراءات اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف احلروف وكيفيتها من ختفيف وتشديد وغريمها
والقراءات السبع متواترة عند اجلمهور وقيل بل هي مشهورة.
قال الزركشي :والتحقيق أهنا متواترة عن األئمة السبعة أما تواترها عن النيب صلى هللا عليه وسلم ففيه نظر فإن إسنادهم
هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد.

قلت :يف ذلك نظر ملا سيأيت.
واستثىن أبو شامة كما تقدم األلفاظ املختلف فيها عن القراء واستثىن ابن احلاجب ما كان من قبيل األداء كاملد واإلمالة
وحتقيق اهلمزة.
وقال غريه :احلق أن أصل املد واإلمالة متواتر ولكن التقدير غري متواتر الختالف يف كيفيته كذا قال الزركشي.
قال :وأما أنواع حتقيق اهلمزة فكلها متواترة.
وقال ابن اجلزري :ال نعلم أحداً تقدم ابن احلاجب إىل ذلك وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة األصول كالقاضي أيب

بكر وغريه وهوالصواب ألنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه ألن اللفظ ال يقوم إال به وال يصح إال بوجوده.
التنبيه الثالث قال أبو شامة :ظن قوم أن القراءات السبع املوجودة اآلن هي اليت أريدت يف احلديث وهوخالف إمجاع
أهل العلم قاطبة وإمنا يظن ذلك بعض أهل اجلهل.

وقال أبو العباس بن عمار :لقد نقل مسبع هذه السبعة ما ال ينبغي له وأشكل األمر على العامة إبهبامه كل من قل نظره
أن هذه القراءات هي املذكورة يف اخلرب وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أوزاد ليزيل الشبهة.
ووقع له أيضاً يف اقتصاره على كل إمام على راويني أنه صار من مسع قراءة راواثلث غريمها أبطلها وقد تكون هي أشهر
وأصح وأظهر ورمبا ابلغ من ال يفهم فخطأ أوكفر.
وقال أبو بكر بن العريب :ليست هذه السبعة متعينة للجواز حىت ال جيوز غريها كقراءة أيب جعفر وشيبة واألعمش وحنوهم
فإن هؤالء مثلهم أوفوقهم وكذا قال غري واحد منهم مكي ومنهم أبو العالء اهلمذاين وآخرون من أئمة القراء.
وقال أبوحيان :ليس يف كتاب ابن جماهد ومن تبعه من القراءات املشهورة إال النزر اليسري فهذا أبو عمروبن العالء اشتهر
عنه سبعة عشر راوايً مث ساق أمساءهم واقتصر يف كتاب ابن جماهد على اليزيد واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس فكيف
يقتصر على السوسي والدوري وليس هلما مزية على غريمها ألن اجلميع مشرتكون يف الضبط واإلتقان واالشرتاك يف األخذ
قال :وال أعرف هلذا سبباً إال ما قضى من نقص العلم.
وقال مكي :من ظن أن قراءة هؤالء القراء كنافع وعاصم هي األحرف السبعة اليت يف احلديث فقد غلط غلطاً عظيماً.

قال :ويلزم من هذا أيضاً أن ما خرج عن قراءة هؤالء السبعة مما ثبت عن األئمة غريهم ووافق خط الصحف أن ال يكون
قرآانً وهذا غلط عظيم فإن الذين صنفوا القراءات من األئمة املتقدمني كأيب عبيد القاسم بن سالم وأيب حامت السجستاين
وأيب جعفر الطربي وإمساعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤالء وكان الناس على رأس املائتني ابلبصرة على قراءة أيب عمرو
ويعقوب وابلكوفة على قراءة محزة وعاصم وابلشام على قراءة ابن عامر ومبكة على قراءة ابن كثري وابملدينة على قراءة
انفع واستمروا على ذلك فلما كان على رأس الثالمثائة أثبت ابن جماهد اسم الكسائي وحذف يعقوب.
أجل منهم قدراً أومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة
قال :والسبب يف االقتصار على السبعة مع أن يف أئمة القراء من هو ّ
عن األئمة كانوا كثرياً جداً فلما تقاصرت اهلمم اقتصروا مما يوافق خط املصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به
فنظروا إىل من اشتهر ابلثقة واألمانة وطول العمر يف مالزمة القراءة به واالتفاق على األخذ عنه فأفردوا من كل مصر

إماماً واحداً ومل يرتكوا مع ذلك نقل ما كان عليه األئمة غري هؤالء من القراءات وال القراءة به كقراءة يعقوب وأيب جعفر
وشيبة وغريهم.
قال :وقد صنف ابن جرب املكي مثل ابن جماهد كتاابً يف القراءات فاقتصر على مخسة اختار من كل مصر إماماً وإمنا
اقتصر على ذلك ألن املصاحف اليت أرسلها عثمان كانت مخسة إىل هذه األمصار.
ويقال إنه وجه بسبعة :هذه اخلمسة ومصحفاً إىل اليمن ومصحفاً إىل البحرين لكن ملا مل يسمع هلذين املصحفني خرباً
وأراد ابن جماهد وغريه مراعاة عدد املصاحف استبدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئني كمل هلما العدد فصادف
ذلك موافقة العدد الذي ورد اخلرب به فوقع ذلك ملن مل يعرف أصل املسئلة ومل تكن له فطنة فظن أن املراد ابألحرف
السبعة القراءات السبع واألصل املعتمد عليه سحة السند يف السماع واستقامة الوجه يف العربية وموافقة الرسم وأصح
القراءات سندا انفع وعاصم وأفصحها أبو عمر والكسائي انتهى.
وقال القراب يف الشايف :التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة وإمنا هومن مجع بعض
املتأخرين فانتشر وأوهم أنه ال جتوز الزايدة على ذلك وذلك مل يقل به أحد.
وقال الكواشي :كل ما صح سنده واستقام وجهه يف العربية ووافق خط املصحف اإلمام فهومن السبعة املنصوصة ومىت
فقد شرط من الثالثة فهومن الشاذ.
وقد اشتد إنكار األئمة هذا الشأن على من ظن احنصار القراءات املشهورة يف مثل ما يف التيسري والشاطبية وآخر من
صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي فقال يف شرح املنهاج :قال األصحاب :جتوز القراءة يف الصالة وغريها ابلقراءات
السبع وال جتوز ابلشاذ وظاهر هذا يوهم أن غري السبع املشهورة من الشواذ.
وقد نقل البغوي االتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأيب جعفر مع السبع املشهورة وهذا القول هو الصواب قال :واعلم
أن اخلارج عن السبع املشهورة على قسمني :منه ما خيالف رسم املصحف فهذا الشك يف أنه ال جتوز قراءته ال يف
الصالة وال يف غريها.
ومنه ما ال خيالف رسم املصحف ومل تشتهر القراءة به وإمنا ورد من طريق غريب ال يعول عليها وهذا يظهر املنع من
القراءة به أيضاً.
ومنه ما اشتهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قدمياً وحديثاً فهذا ال وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغريه.
قال :والبغوي أوىل من يعتمد عليه يف ذلك فإنه مقرئ ففيه جامع للعلوم.
قال :وهكذا التفصيل يف شواذ السبعة فإن عنهم شيئاً كثرياً شاذاً انتهى.
وقال ولده يف منع املوانع :إمنا قلنا يف مجع اجلوامع والسبع متواترة مث قلنا يف الشاذ والصحيح إنه ما وراء العشرة ومل نقل
والعشر متواترة ألن السبع مل خيتلف يف تواترها فذكران أوالً موضع اإلمجاع مث عطفنا عليه موضع اخلالف.
قال :على أن القول أبن القراءات الثالث غري متواترة يف غاية السقوط وال يصح القول به عمن يعترب قوله يف الدين وهي
ال ختالف رسم املصحف.
أيب يشدد النكري على بعض القضاة وقد بلغه أنه منع من القراءة هبا.
قال :وقد مسعت ّ

واستأذنه بعض أصحابنا مرة يف إقراء السبع فقال :أذنت لك أن تقرأ العشر انتهى.
وقال يف جواب سؤال سأله ابن اجلزري :القراءات السبع اليت اقتصر عليها الشاطئ والثالث اليت هي قراءة أيب جعفر
ويعقوب وخلف متواترة معلومة من الدين ابلضرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين ابلضرورة أنه
منزل على التنبيه الرابع ابختالف القراءات يظهر االختالف يف األحكام وهلذا بىن الفقهاء نقض وضوء امللموس وعدمه
على اختالف القراءة يف ملستم وال مستم وجواز وطء احلائض عند االنقطاع قبل الغسل وعدمه على االختالف يف
يطهرن وقد حكوا خالفاً غريباً يف اآلية إذا قرئت بقرائتني فحكى أبو الليث السمرقندي يف كتاب البستان قولني :أحدمها

أن هللا قال هبما مجيعاً.
والثاين أن هللا قال بقراءة واحدة إال أنه أذن أن تقرأ بقراءتني مث اختار توسطاً وهوأنه إن كان لكل قراءة تفسري يغاير
اآلخر فقد قال هبما مجيعاً وتصري القراءاتن مبنزلة آيتني مثل حىت يطهرن وإن كان تفسريمها واحداً كالبيوت والبيوت فإمنا
قال أبحدمها وأجاز القراءة هبما لكل قبيلة على ما تعود لساهنم.
فإن ما قيل :إذا قلتم إنه قال أبحدمها فأي القراءتني هي.
قلنا :اليت بلغه قريش انتهى.
وقال بعض املتأخرين :الختالف القراءات وتنوعها فوائد :منها التهوين والتسهيل والتخفيف على األمة.

ومنها إظهار فضلها وشرفها على سائر األمم إذ مل ينزل كتاب غريهم إال على وجه واحد.
ومنها إعظام أجرها من بث أهنم يفرغون جهدهم يف حتقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة حىت مقادير املدات وتفاوت
اإلماالت مث يف تتبع معاين ذلك واستنباط احلكم واألحكام من داللة كل لفظ وإمعاهنم الكشف عن التوجيه والتعليل
والرتجيح.
ومنها إظهار سر هللا يف كتابه وصيانته له عن التبديل واالختالف مع كونه على هذه األوجه الكثرية.
ومنها املبالغة يف إعجازه إبجيازه إذ تنوع القراءات مبنزلة اآلايت ولوجعلت داللة كل لفظ آية على حدة مل خيف ما كان
فيه من التطويل وهلذا كان قوله وأرجلكم منزالً لغسل الرجل واملسح على اخلف واللفظ واحد لكن ابختالف إعرابه.

ومنها أن بعض القراءات يبني ما لعله جممل يف القراءات األخرى فقراءة يطهرن ابلتشديد مبينة ملعىن قراءة التخفيف
وقراءة فامضوا إىل ذكر هللا تبني أن املراد بقراءة اسعوا الذهاب ال املشي السريع.
وقال أبو عبيد يف فضائل القرآن :املقصد من القراءة الشاذة تفسري القراءة املشهورة وتبيني معانيها كقراءة عائشة وحفصة:

والصالة الوسطى صالة العصر وقراءة ابن مسعود :فاقطعوا أمياهنما وقراءة جابر :فإن هللا من بعد إكراههن هلن غفور
رحيم.
قال :فهذه احلروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن التابعني يف التفسري فيستحسن
فكيف إذا روى عن كبار الصحابة مث صار يف نفس القراءة فهوأكثر من التفسري وأقوى فأدان ما يستنبط من هذه احلروف
معرفة صحة التأويل انتهى.
وقد اعتنيت يف كتايب أسرار التنزيل ببيان كل قراءة أفادت معىن زائداً على القراءة املشهورة.

التنبيه اخلامس اختلف يف العمل ابلقراءة الشاذة فنقل إمام احلرمني يف الربهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه ال جيوز
وتبعه أبونصر القشريي وجزم به ابن احلاجب ألنه نقله على أنه قرآن ومل يثبت.
وذكر القاضيان أبو الطيب واحلسني والروايين والرافعي العمل هبا تنزيالً هلا منزلة خرب اآلحاد وصححه ابن السبكي يف
مجع اجلوامع وشرح املختصر وقد احتج األصحاب على قطع ميني السارق بقراءة ابن مسعود وعليه أبوحنيفة أيضاً واحتج
على وجوب التتابع يف صوم كفارة اليمني بقراءته متتابعات ومل ينجح هبا أصحابنا لثبوت نسخها كما سيأيت.
علي الفارسي
التنبيه السادس من املهم معرفة توجيه القراءات وقد اعتىن به األئمة وأفردوا فيه كتباً منها احلجة أليب ّ
والكشف ملكي واهلداية للمهدوي واحملتسب يف توجيه الشواذ البن جين.
قال الكواشي :وفائدته أن يكون دليالً على حسب املدلول عليه أومرجحاً إال أنه ينبغي التنبيه على شيء وهوأنه قد
ترجح إحدى القراءتني على األخرى ترجيحاً يكاد يسقطها وهذا غري مرضي ألن كالً منهما متواتر.

وقد حكى أبو عمر الزاهد يف كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال :إذا اختلف اإلعراابن يف القراءات مل أفضل إعراابً على
إعراب فإذا خرجت إىل كالم الناس فضلت األقوى وقال أبوجعفر النحاس :السالمة عند أهل الدين إذا صحت القراءاتن
أن ال يقال إحدامها أجود ألهنما مجيعاً صلى اله عليه وسلم فيأمث من قال ذلك.
وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا.
وقال أبو شامة :أكثر املصنفون من الرتجيح بني قراءة مالك وملك حىت أن بعضهم ابلغ إىل حد يكاد يسقط وجه
القراءة األخرى وليس هذا مبحمود بعد ثبوت القراءتني خامتة قال النخعي :كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة عبد هللا وقراءة
سامل أيب وقراءة زيد بل يقال فالن كان يقرأ بوجه كذا وفالن كان يقرأ بوجه كذا.
قال النووي :والصحيح أن ذلك ال يكره
*******************
النوع الثامن والعشرون يف معرفة الوقف واالبتداء
أفرده ابلتصنيف خالئق منهم أبوجعفر النحاس وابن األنباري والزجاجي والداين والعماين والسجاوندي وغريهم وهوفن
جليل به يعرف كيف أداء القراءة.
أيب وعبد هللا بن
واألصل فيه ما أخرجه النحاس قال :حدثنا حممد بن جعفر االنباري حدثنا هالل بن العالء حدثنا ّ
جعفر قاال :حدثنا عبد هللا ابن عمروالزرقي عن زيد بن أيب أنيسة عن القاسم بن عوف البكري قال :مسعت عبد هللا بن
عمر يقول :لقد عشنا برهة من دهران وإن أحدان ليؤتى اإلميان قبل القرآن وتنزل السورة على حممد صلى هللا عليه وسلم
فنتعلم حالهلا وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم ولقد رأينا اليوم رجاالً يؤتى أحدهم
القرآن قبل اإلميان فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يدري ما أمره وال زجره وال ما ينبغي أن يوقف عنده منه.
قال النحاس :فهذا احلديث يدل على أهنم كانوا يتلعمون األوقاف كما يتعلمون القرآن.
وقول ابن عمر :لقد عشنا برهة من دهران يدل على أن ذلك إمجاع من الصحابة اثبت.
قلت :أخرج هذا األثر البيهقي يف سننه.

علي قوله تعاىل ورتل القرآن ترتيال قال :الرتتيل :جتويد احلروف ومعرفة الوقف.
وعن ّ
قال ابن األنباري :من متام معرفة القرآن معرفة الوقف واالبتداء.
وقال النكزاوي :ابب الوقف عظيم القدر جليل اخلطر ألنه ال يتأتى ألحد معرفة معاين القرآن وال استنباط األدلة الشرعية
منه إال مبعرفة الفواصل.
ويف النشر البن اجلوزي :ملا مل ميكن القارئ أن يقرأ السورة أوالقصة يف نفس واحد ومل جيز التنفس بني كلمتني حالة
الوصل بل ذلك كالتنفس يف أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس واالسرتاحة وتعني ارتضاء ابتداء بعده ويتحتم
أن ال يكون ذلك مما حييل املعىن وال خيل ابلفهم إذ بذلك يظهر اإلعجاز وحيصل القصد ولذلك حض األئمة على تعلمه
ومعرفته ويف كالمه دليل على وجوب ذلك.
ويف كالم ابن عمر برهان على أن تعلمه إمجاع من الصحابة وصح بل تواتر عندان واالعتناء به من السلف الصاحل كأيب
جعفر يزيد بن القعقاع أحد أعيان التابعني وصاحبه اإلمام انفع وأيب عمرو ويعقوب وعاصم وغريهم من األئمة وكالمهم
يف ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة يف الكتب ومن مث اشرتط كثري من اخللف على اجمليز أن ال جييز أحداً إال
مبعرفته الوقف واالبتداء وصح عن الشعيب أنه قال :إذا قرأت كل من عليها فان فال تسكت حىت تقرأ ويبقى وجه ربك
ذواجلالل فصل اصطلح األئمة على أن ألنواع الوقف واالبتداء أمساء واختلفوا يف ذلك فقال ابن األنباري :الوقف على
ثالثة أوجه :اتم وحسن وقبيح.
فالتام :الذي حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده وال يكون بعده ما يتعلق به كقوله )وأولئك هم املفلحون وقوله )أم مل
تنذرهم ال يؤمنون.
واحلسن :هو الذي حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده كقوله احلمد هلل ألن االبتداء برب العاملني ال حيسن
لكونه صفة ملا قبله.
والقبيح :هو الذي ليس بتام وال حسن كالوقف على بسم من قوله بسم هللا.
قال :وال يتم الوقف على املضاف دون املضاف إليه وال املنعوت دون نعته وال الرافع دون مرفوعه وعكسه وال الناصب
دون منصوبه وعكسه وال املؤكد دون توكيده وال املعطوف دون املعطوف عليه وال البدل دون مبدله وال إن أوكان أوظن
وأخواهتا دون امسها وال امسها دون خربها وال املستثىن منه دون االستثناء وال املوصول دون صلته امسياً أوحرفياً وال الفعل
دون مصدره وال احلرف دون متعلقه وال شرط دون جزائه.
وقال غريه :الوقف ينقسم إىل أربعة أقسام :اتم خمتار وكاف جائز وحسن مفهوم وقبيح مرتوك.
فالتام :هو الذي ال يتعلق بشيء مما بعده فيحسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده وأكثر ما يوجد عند رؤوس اآلي غالباً
كقوله )وأولئك املفلحون وقد يوجد يف أثنائها كقوله )وجعلوا أعزة أهلها أذلة هنا التمام ألنه انقضى كالم بلقيس مث قال
أيب بن خلف مث
تعاىل وكذلك يفعلون وكذلك لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين هنا التمام ألنه انقضى كالم الظامل ّ
قال تعاىل وكان الشيطان لإلنسان خذوال وقد يوجد بعدها كقوله مصبحني وابلليل هنا التمام ألنه معطوف على املعىن:

أي ابلصبح وابلليل ومثله يتكئون وزخرفاً رأس اآلية يتكئون وزخرفاً هو التمام ألنه معطوف على ما قبله وآخر كل قصة
وما قبل أوهلا وآخر كل سورة وقيل ايء النداء وفعل األمر والقسم والمه دون القول.
والشرط :ما مل يتقدم جوابه وكان هللا وما كان وذلك ولوال غالبهن اتم ما مل يتقدمهن قسم أوقول أوما يف معناه.
والكايف :منقطع يف اللفظ متعلق يف املعىن فيحسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده أيضاً حنو حرمت عليكم أمهاتكم هنا
الوقف ويبتدئ مبا بعد ذلك وهكذا كل رأس آية بعدها الم كي وإال مبعىن لكن وإن الشديدة املكسورة واالستفهام وبل
وأال املخففة والسني وسوف ونعم وبئس وكيال ما مل يتقدمهن قول أوقسم.
واحلسن :هو الذي حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده كاحلمد له.
والقبيح :هو الذي ال يفهم منه املراد كاحلمد وأقبح منه الوقف على لقد كفر الذين قالوا ويبتدأ إن هللا هو املسيح ألن
املعىن مستحيل هبذا االبتداء ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر ومثله يف الوقف فبهت الذي كفر وهللا فلها النصف
وألبويه وأقبح من هذا الوقف على املنفي دون حرف اإلجياب من حنوال إله إال هللا وما أرسلناك إال مبشراً ونذيراً فإن
اضطر ألجل التنفس جاز مث يرجع إىل ما قبله حىت يصله مبا بعده وال حرج انتهى.
وقال السجاوندي :الوقف على مخس مراتب :الزم ومطلق وجائز وجموز بوجه ومرخص ضرورة.
فالالزم :ما لووصل طرفاه غري املراد حنوقوله )وما هم مبؤمنني يلزم الوقت هنا إذ لووصل بقوله )خيادعون هللا توهم أن
اجلملة صفة لقوله مبؤمنني فانتفى اخلداع عنهم وتقرر اإلميان خالصاً عن اخلداع كما تقول ما هومبؤمن خمادع وكما يف قوله
)ال ذلول تثري األرض فإن مجلت تثري صفة لذلول داخله يف حيز النفي :أي ليست ذلوالً مثرية والقصد يف اآلية إثبات
اخلداع بعد نفي اإلميان وحنو سبحانه أن يكون له ولد فلووصلها بقول له ما يف السموات وما يف األرض ألوهم أنه سفة
لولد وأن املنفي ولد موصوف ألن له ما يف السموات واملراد نفي الولد مطلقاً.
واملطلق :ما حيسن االبتداء مبا بعده كاالسم املبتدإ به حنو هللا جيتيب والفعل املستأنف حنو يعبدونين ال يشركون يب شيئاً
سيقول السفهاء سيجعل هللا بعد عسر يسراً ومفعول احملذوف حنو وعد هللا سنة هللا والشرط حنو من يشأ هللا يضلله
واالستفهام ولومقدراً حنو أتريدون أن هتدوا تريدون عرض الدنيا والنفي ما كان هلم اخلرية إن يريدون إال فراراً حيث مل يكن

كل ذلك مقوالً لقول سابق.
واجلائز :ما جيوز فيه الوصل والفصل لتجاذب املوجبني من الطرفني حنو وما أنزل من قبلك فإن واوالعطف تقتضي الوصل
وتقدمي املفعول على الفعل يقطع النظم فإن التقدير :ويوقنون ابآلخرة.
واجملوز لوجه :حنوأولئك الذين اشرتوا احلياة الدنيا ابآلخرة ألن الفاء يف قوله )فال خيف عنهم تقتضي التسبب واجلزاء
وذلك يوجب الوصل وكون لفظ الفعل على االستئناف جيعل للفصل وجهاً.
واملرض ضرورة :ما ال يستغىن ما بعده عما قبله لكنه يرخص النقطاع النفس وطول الكالم وال يلزمه الوصل ابلعود ألن
ما بعده مجلة مفهومة كقوله )والسماء بناء ألن قوله )وأنزل ال يستغىن عن سياق الكالم فإن فاعله ضمري يعود إىل ما
قبله غري أن اجلملة مفهومة.
وأما ما ال جيوز الوقف عليه :فكالشرط دون جزائه.

واملبتدأ دون خربه وحنوذلك.
وقال غريه :الوقف يف التنزيل على مثانية أضرب :اتم وشبيه به وانقص وشبيه به وحسن وشبيه به وقبيح وشبيه به.
وقال ابن اجلزري :أكثر ما ذكر الناس يف أقسام الوقف غري منضبط وال منحسر وأقرب ما قلته يف ضبطه أن الوقف
ينقسم إىل اختياري واضطراري ألن الكالم إما أن يتم أوالً فإن مت كان اختيارايً وكونه اتماً ال خيلوإما أن ال يكون له تعلق
مبا بعده ألبتة :أي ال من جهة اللفظ وال من جهة املعىن.
فالوقف املسمى ابلتام لتمامه املطلق يوقف عليه ويبدأ مبا بعده مث مثله مبا تقدم يف التام.
قال :وقد يكون الوقف اتماً يف تفسري وإعراب وقراءة غري اتم على آخر حنو وما يعلم أتويله إال هللا اتم إن كان ما بعده
مستأنفاً غري اتم إن كان عطوفاً وحنوفواتح السور الوقف عليها اتم إن أعربت مبتدأ واخلرب حمذوف أوعكسه :أي أمل هذه
أوهذه أومفعوالً بقل مقدراً غري اتم إن كان ما بعده هو اخلرب وحنو مثابة للناس وأمناً اتم على قراءة واختذوا بكسر اخلاء

كاف على قراءة الفتح وحنو إىل صراط العزيز احلميد اتم على قراءة من رفع االسم الكرمي بعدها حسن على قراءة من
خفض.
وقد يتفاصل التام حنو مالك يوم الدين.
إايك نعبد وإايك نستعني كالمها اتم إال أن األول أمت من الثاين الشرتاك الثاين فيما بعده يف معىن اخلطاب خبالف األول

وهذا هو الذي مساه بعضهم شبيهاً ابلتام ومنه ما يتأكد استحبابه لبيان املعىن املقصود وهوالذي مساه السجاوندي ابلالزم
وإن كان له تعلق فال خيلوإما أن يكون من جهة املعىن فقط وهواملسمى ابلكايف لالكتفاء به واستغنائه عما بعده واستغناء
ما بعده عنه كقوله )ومما رزقناهم ينفقون وقوله وما أنزل من قبلك وقوله )على هدى من رهبم ويتفاضل يف الكفاية
كتفاضل التام حنو يف قلوهبم مرض كاف فزادهم هللا مرضاً أكفى منه مبا كانوا يكذبون أكفى منهما وقد يكون الوقف
كافياً على تفسري وإعراب وقراءة غري كاف على آخر حنوقوله )يعلمون الناس السحر كاف إن جعلت ما بعده انفية
حسن إن فسرت موصولة وابآلخرة هم يوقنون كاف إن أعرب ما بعده مبتدأ خربه على هدى حسن إن جعل خرب الذين
يؤمنون ابلغيب أوخرب والذين يؤمنون مبا أنزل وحنن له خملصون كاف على قراءة أم تقولون ابخلطاب حسن على قراءة
الغيب حياسبكم به هللا كاف على قراءة من رفع فيغفر ويعذب حسن على قراءة من جزم وإن كان التعلق من جهة اللفظ
فهواملسمى ابحلسن ألنه يف نفسه حسن مفيد جيوز الوقف عليه دون االبتداء مما بعده للتعلق اللفظي إال أن يكون رأس
آية فإنه جيوز يف اختيار أكثر أهل األداء جمليئه عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث أم سلمة اآليت وقد يكون الوقف
حسناً على تقدير وكافياً أواتماً على آخر حنو هدى للمتقني حسن إن جعل ما بعده نعتاً كاف إن جعل خرباً مقدماً
ومفعول مقدر على القطع اتم إن جعل مبتدأ خربه أولئك.
وإن مل يتم الكالم كان الوقف عليه اضطرارايً وهواملسمى ابلقبيح ال جيوز تعمد الوقف عليه إال لضرورة من انقطاع نفس
وحنوه لعدم الفائدة أولفساد املعىن حنو صراط الذين وقد ميون بعضه أقبح ن بعض حنو فلها النصف وألبويه أهنما مع
البنت شركاء يف النصف وأقبح منه حنو إن هللا ال يستحيي فويل للمصلني ال تقربوا الصالة فهذا حكم الوقت اختيارايً
واضطرارايً.

موف ابملصود وهويف
وأما االبتداء فال يكون إال اختيارايً ألنه ليس كالوقف تدعوإليه ضرورة فال جيوز إال مبستقبل ابملعىن ّ
أقسامه كأقسام الوقف األربعة ويتفاوت متاماً وكفاية وحسناً وقبحاً حبسب التمام وعدمه وفساد املعىن وإحالته حنوالوقف

على ومن الناس فإن االبتداء ابلناس قبيح ويؤمن اتم فلووقف على من يقول كان االبتداء بيقول أحسن من ابتدائه مبن
وكذلك الوقف على ختم هللا قبيح واالبتداء ابهلل أقبح وخيتم كاف.
والوقف على عزير ابن هللا واملسيح ابن عبد هللا قبيح واالبتداء اببن أقبح وبعزير واملسيح أشد قبحاً.
ولووقف على ما وعدان هللا ضرورة كان االبتداء ابجلاللة قبيحاً وبوعدان أقبح منه ومبا أقبح منهما.

وقد يكون الوقف حسناً واالبتداء به قبيحاً حنو خيرجون الرسول وإايكم الوقف عليه حسن واالبتداء به قبيح لفساد املعىن
إذ يصري حتذيراً من اإلميان ابهلل.
وقد يكون الوقف قبيحاً واالبتداء جيداً حنومن بعثنا من مرقدان هذا الوقف على هذا قبيح لفصله بني املبتدإ وخربه وألنه
يوهم أن اإلشارة إىل املرقد واالبتداء هبذا كاف أوانم الستئنافه.
تنبيهات األول قوهلم ال جيوز الوقف على املضاف دون املضاف ليه وال كذا قال ابن اجلزري :إمنا يريدون به اجلواز
األدائي وهوالذي حيسن يف القراءة ويروق يف التالوة وال يريدون بذلك أنه حرام وال مكروه اللهم إال أن يقصد بذلك
حتريف القرآن وخالف املعىن الذي أراده هللا فإنه يكفر فضالً عن أن أيمث.

الثاين قال ابن اجلزري أيضاً :ليس كل ما يتعسفه بعض املعربني أويتكلفه بعض القراء أويتأوله بعض أهل األهواء مما
يقتضي وقفاً وابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه بل ينبغي حتري املعىن األمت والوقف األوجه وذلك حنوالوقف على وارمحنا
أنت واالبتداء موالان فانصران على معىن النداء وحنو مث جاؤوك حيلفون ويبتدئ ابهلل إن أردان وحنو اي بينّ ال تشرك ويبتدئ
ابهلل إن الشرك على معىن القسم وحنو وما تشاؤون إال أن يشاء ويبتدئ هللا رب العاملني وحنو فال جناح ويبتدئ عليه أن
يطوف هبما فكله تعسف ومتحل وحتريف للكلم عن مواضعه.
الثالث يغتفر يف طول الفواصل والقصص واجلمل املعرتضة وحنوذلك ويف حالة مجع القراءات وقراءة التحقيق والتنزيل ما ال
يغتفر يف غريها فرمبا أجيز الوقف واالبتداء لبعض ما ذكر ولوكان لغري ذلك مل يبح وهذا الذي مساه السجاوندي املرخص
ضرورة ومثله بقوله )والسماء بناء قال ابن اجلزري :واألحسن متثيله بنحو قبل املشرق واملغرب وبنحو والنبيني وبنحو وأقام
الصالة وآيت الزكاة وبنحو عاهدوا وبنحوكل من فواصل قد أفلح املؤمنون إىل آخر القصة.
وقال صاحب املستوفيي :النحويون يكرهون الوقف الناقص يف التنزيل مع إمكان التام فإن طال الكالم ومل يوجد فيه
وقف اتم حسن األخذ ابلناقص كقوله )قل أوحى إىل قوله )فال تدعومع هللا أحداً إن كسرت بعده إن وإن فتحتها فإىل
قوله )كادوا يكونون عليه لبداً قال :وحيسن الوقف الناقص أمور.
منها :أن يكون لضرب من البيان كقوله )ومل جيعل له عوجاً فإن الوقف هنا يبني أن قيماً منفصل عنه وأنه حال يف نية
التقدمي وكقوله )وبنات األخت ليفصل به بني التحرمي النسيب والسبيب.

ومنها :أن يكون الكالم مبنياً على الوقف حنو اي ليتين مل أوت كتابيه ومل أدر ما حسابيه قال ابن اجلزري :وكما اغتفر
الوقف ملا ذكر قد ال يغتفر وال حيسن فيما قصر من اجلمل وإن مل يكن التعلق لفظياً حنو ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا
عيسى بن مرمي البينات لقرب الوقف على ابلرسل وعلى القدس.
وكذا يراعى يف الوقف االزدواج فيوصل ما يوقف على نظريه مما يوجد التمام عليه ويقطع تعلقه مبا بعده لفظاً وذلك من
أجل ازدواجه حنو هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وحنو فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه مع ومن أتخر فال إمث عليه وحنو
يوجل الليل يف النهار مع ويوجل النهار يف الليل وحنو من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها.

الرابع قد جييزون الوقف على حرف وعلى آخر ويكون بني الوقفني مراقبة على التضاد فإذا وقف على أحدمها امتنع
الوقف على اآلخر كمن أجاز الوقف على ال ريب فإنه ال جييزه على فيه والذي جييزه على فيه ال جييزه على ال ريب
وكالوقف على وال أيب كاتب أن يكتب فإن بينه وبني كما علمه هللا مراقبة والوقف على وما يعلم أتويله إال هللا فإن بينه

وبني والراسخون يف العلم مراقبة.
قال ابن اجلزري :وأول من نبه على املراقبة يف الوقف أبو الفضل االزي أخذه من املراقبة يف العروض.
اخلامس قال ابن جماهد :ال يقوم ابلتمام يف الوقف إال حنوي عامل ابلقراءات عامل ابلتفسري والقصص وختليص بعضها من
بعض عامل ابللغة اليت زل هبا القرآن قال غريه :وكذا علم الفقه وهلذا من مل يقبل شهادة القاذف وإن اتب يقف عند قوله
)وال تقبلوا هلم شهادة أبداً وممن صرح بذلك النكزاوي فقال يف كتاب الوقف :ال بد للقارئ من معرفة بعض مذاهب
األئمة املشهورين يف الفقه ألن ذلك يعني على معرفة الوقف واالبتداء ألن يف القرآن مواضع ينبغي الوقف على مذهب
بعضهم وميتنع على مذهب آخرين فأما احتياجه إىل علم النحووتقديراته فألن من جعل ملة أبيكم إبراهيم منصوابً على

اإلغراء وقف على ما قبله أما إذا عمل فيه ما قبله فال وأما احتياجه إىل القراءات فلما تقدم من أن الوقف قد يكون اتماً
على قراءة غري اتم على أخرى وأما احتياجه إىل التفسري فألنه إذا وقف على عليهم كان املعىن أهنا حمرمة عليهم أربعني
سنة كان املعىن أهنا حمرمة عليهم هذه املدة وإذا وقف على عليهم كان املعىن أهنا حمرمة عليهم أبداً وأن التيه أربعني فرجع
هذا إىل التفسري وقد تقدم أيضاً أن الوقف يكون اتماً على تفسري وإعراب غري اتم على تفسري وإعراب آخر.

وأما احتياجه إىل املعىن فضرورة ألن معرفة مقاطع الكالم إمنا تكون بعد معرفة معناه وكقوله )وال حيزنك قوهلم إن العزة هلل
فقوله )إن العزة هلل استئناف ال مقوهلم وقوله )فال يصلون إليكما آبايتنا ويبتدئ أنتما.
وقال الشيخ عز الدين :األحسن الوقف على إليكما ألن إضافة الغلبة إىل اآلايت أوىل من إضافة عدم الوصول إليها ألن
املراد ابآلايت العصا وصفاهتا وقد غلبوا هبا السحرة ومل مينع عنهم فرعون وكذا الوقف على قوله )ولقد مهت به ويبتدئ
وهم هبا على أن املعىن لوال أن رأى برهان ربه هلم هبا فقدم جواب لوال ويكون مهه منتفياً فعلم بذلك أن معرفة املعىن أصل
يف ذلك كبري.
السادس حكى ابن برهان النحوي عن أيب يوسف القاضي صاحب أيب حنيفة أنه ذهب إىل أن تقدير املوقوف عليه من
القرآن ابلتام والناقص واحلسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة ومعتمد الوقف على حنوه مبتدع ألن القرآن معجز
وهوكاللفظة الواحدة فكله قرآن وبعضه قرآن وكله اتم حسن وبعضه اتم حسن.

السابع األئمة القراء مذاهب يف الوقف واالبتداء.
فنافع كان يراعي جتانسهما حبسب املعىن وابن كثري ومحزة حيث ينقطع النفس واستثىن ابن كثري وما يعلم أتويله إال هللا وما
يشعركم إمنا يعلمه بشر فتعمد الوقف عليها وعاصم والكسائي حيث مت الكالم وأبو عمرويتعمد رؤوس اآلي ويقول:
إيل فقد قال بعضهم :إن الوقف عليه سنة.
هوأحب ّ
وقال البيهقي يف الشعب آخرون :األفضل الوقف على رؤوس اآلايت وإن تعلقت مبا بعدها اتباعاً هلدى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وسنته.
روى أبوداود وغريه عن أم سلمة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول :بسم هللا الرمحن
الرحيم مث يقف احلمد هلل رب العاملني مث يقف الرمحن الرحيم مث يقف.
الثامن الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها املتقدمون غالباً مراداً هبا الوقف واملتأخرون فرقوا فقالوا :القطع عبارة عن
قطع القراءة رأساً فهوكاالنتهاء فالقارئ به كاملعرض عن القراءة واملنتقل إىل حالة أخرى غريها.
وهوالذي يستعاذ بعده للقراءة املستأنفة وال يكون إال على رأس آية ألن رؤوس اآلي يف نفسها مقاطع.
وأخرج سعيد بن منصور يف سننه :حدثنا أبو األحوص عن أيب سنان عن ابن أيب اهلذيل أنه قال :كانوا يكرهون أن
يقرءوا بعض اآلايت ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد هللا بن أيب اهلذيل اتبعي كبري.

وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك.
والوقف :عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه بنية استئناف القراءة ال بنية اإلعراض ويكون يف رؤوس
اآلي وأوسطها وال أييت يف وسط الكلمة وال فيما اتصل رمساً.

والسكت :عبارة عن قطع الصوت زمناً هودون زمن الوقف عادة من غري تنفس واختالف ألفاظ األئمة يف التأدية عنه مما
يدل على طوله وقصره فعن محزة يف السكت على الساكن قبل اهلمزة سكتة يسرية.
وقال االشناين :قصرية.
وعن الكسائي :سكتة خمتلسة من غري إشباع.
وقال ابن غلبون :وقفة يسرية.
وقال مكي :وقفة خفيفة.
وقال ابن شريح :وقفة.
وعن قتيبة من غري قطع نفس.
وقال الداين :سكتة لطيفة من غري قطع.
وقال احلعربي :قطع الصوت زمناً أقصر من زمن إخراج النفس ألنه إن طال صار وقفاً يف عبارات أخر.
قال ابن الزري :والصحيح أنه مقيد ابلسماع والنقل وال جيوز إال فيما صحت الرواية به ملعىن مقصود بذاته.
وقيل جيوز يف رؤوس اآلي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان ومحل بعضهم احلديث الوارد على ذلك.

ضوابط :كل ما يف القرآن من الذي والذين جيوز فيه الوصل مبا قبله نعتاً والقطع على أنه خرب إال يف سبعة مواضع فإنه
يتعني االبتداء هبا :الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يف البقرة.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فيها أيضاً ويف البقرة.
الذين أيكلون الراب الذين آمنوا وهاجروا يف براءة.
الذين حيشرون يف الفرقان.
الذين حيملون العرش يف غافر.
ويف الكشاف يف قوله الذي يوسوس جيوز ا يقف القارئ على املوصوف ويبتدىء الذي إن محلته على القطع خبالف ما
إذا جعلته صفة.
وقال الرماين :الصفة إن كانت لالختصاص امتنع الوقف على موصوفها دوهنا وإن كانت للمدح جاز ال عاملها يف املدح
غري عامل املوصوف.
الوقف على املستثىن منه دون املستثىن إن كان منقطعاً فيه مذاهب :اجلواز مطلقاً ألنه يف معىن مبتدع حذف خربه للداللة
عليه.
واملنع مطلقاً الحتياجه إىل ما قبله لفظاً ألنه مل يعهد استعمال إال وما يف معناها إال متصلة مبا قبلها ومعىن ألن ما قبلها

مشعر بتمام الكالم يف املعىن إذ قولك ما يف الدار أحد هو الذي صح إال احلمار فلوقلت إال احلمار على انفراده كان
خطأ.
والثالث :التفصيل فإن صرح ابخلرب جاز الستقالل اجلملة واستغنائها عما قبلها وإن مل يصرح به فال الفتقارها قاله ابن

احلاجب يف أماليه :الوقف على اجلملة الندائية جائز كما نقله ابن احلاجب عن احملققني ألهنا مستقلة وما بعدها مجلة
أخرى وإن كانت األوىل تتعلق هبا.
كل ما يف القرآن من القول ال جيوز الوقف عليه ألن ما بعده حكايته قال اجلويين يف تفسريه.
كال يف القرآن يف ثالثة وثالثني موضعاً منها سبع للردع اتفاقاً فيوقف عليها وذلك عهداً كال عزا كال يف مرمي أن يقتلون
قال كال إان ملدركون قال كال يف الشعراء شركاء كال أن أزيد كال أين املفر كال.
والباقي منها ما هومبعىن حقاً قطعاً فال يوقف عليه.
ومنها :ما احتمل األمرين ففيه الوجهان.

وقال مكي :هي أربعة أقسام األول :ما حيسن الوقف فيه عليها على معىن الردع وهواالختبار وجيوز االبتداء هبا على معىن
حقاً وذلك أحد عشر موضعاً :اثنان يف مرمي وقد أفلح ويف سبأ.
واثنان يف املعارج.
واثنان يف املدثر :أن أزيد كال منشرة كال.
ويف املطففني :أساطري األولني كال ويف الفجر أهانين كال ويف احلطمة أخلده كال.

الثاين :ما حيسن الوقف عليها وال جيوز االبتداء هبا بل توصل مبا قبلها ومبا بعدها ومها موضعان يف الشعراء :أن يقتلون
قال كال إان ملدركون قال كال.
الثالث :ما ال حيسن الوقف عليها وال االبتداء هبا بل توصل مبا قبلها ومبا بعدها ومها موضعان يف عم والتكاثر :مث كال
سيعلمون مث كال سوف تعلمون.
الرابع :ما ال حيسن الوقف عليها ولكن يبتدأ هبا وهي الثمانية عشر الباقية.
بلى يف القرآن يف اثنني وعشرين موضعاً وهي ثالثة أقسام.

األول :ما ال جيوز الوقف عليها إمجاعاً لتعلق ما بعدها مبا قبلها وهي سبعة مواضع.
يف األنعام :بلى وربنا.
يف النحل :بلى وعداً عليه حقاً.

يف سبأ :قل بلى وريب لتأتينكم.
يف الزمر :بلى قد جاءتك.
يف األحقاف :بل وربنا يف التغابن :قل بلى وريب.
يف القيامة :بلى قادرين.

الثاين :ما فيه خالف واالختيار املنع وذلك مخسة مواضع يف البقرة :بلى ولكن ليطمئن قليب.
يف الزمر :بلى ولكن حقت.
يف الزخرف :بلى ورسلنا.
يف احلديد :قالوا بلى.
يف تبارك :قالوا بلى قد جاءان.
الثالث :ما االختيار جواز الوقف عليها وهوالعشرة الباقية.
نعم يف القرآن يف أربعة مواضع.
يف األعراف :قالوا نعم فأذن واملختار الوقف عليها ألن ما بعدها غري متعلق مبا قبلها إذ ليس من قول أهل النار والبواقي
فيها.
ويف الشعراء :قال نعم إنكم إذن ملن املقربني.
ويف الصافات :قل نعم وأنتم داخرون واملختار ال يوقف عليها لتعلق ما بعدها مبا قبلها التصاله ابلقول.
ضابط :قال ابن اجلزري يف النشر :كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا االبتداء مبا بعده.
فصل يف كيفية الوقف على أواخر الكلم للوقف يف كالم العرب أوجه متعددة واملستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة:
السكون والروم واإلمشام واإلبدال والنقل واإلدغام واحلذف واإلثبات واإلحلاق.
فأما السكون :فهواألصل يف الوقف على الكلمة احملركة وصالً ألن معىن الوقف :الرتك والقطع وألنه ضد االبتداء فكما ال
بيتدأ بساكن ال يوقف على متحرك وهواختيار كثري من القراء.

وأما الروم :فهوعند القراء عبارة عن النطق ببعض احلركة.
وقال بعضهم :تضعيف الصوت ابحلركة حىت يذهب معظمها.
قال ابن اجلزري :وكال القولني واحد وخيتص ابملرفوع واجملزوم واملضموم واملكسور خبالف املفتوح ألن الفتحة خفيفة إذا
خرج بعضها خرج سائرها فال تقبل التبعيض.
وأما اإلمشام :فهوعبارة عن اإلشارة إىل احلركة من غري تصويت.
وقيل أن جتعل شفتيك على صورهتا وكالمها واحد.
وختتص ابلضمة سواء كانت حركة إعراب أم بناء إذا كانت الزمة.
أما العارضة وميم اجلمع عند من ضم وهاء التأنيث فال روم يف ذلك وال إمشام.
وقيد ابن اجلزري هاء التأنيث مبا يوقف عليها ابهلاء خبالف ما يوقف عليها ابلتاء للرسم.
مث إن الوقف ابلروم واإلمشام ورد عن أيب عمر والكوفيني نصاً ومل أيت عن الباقني فيه شيء واستحبه أهل األداء يف
قرائنهم أيضاً.
وفائدته بيان احلركة اليت تثبت يف الوصل حلرف املوقوف عليه ليظهر للسامع أوالناظر كيف تلك احلركة املوقوف عليها.
وأما اإلبدال :ففي االسم املنصوب املنون يوقف عليه ابأللف بدالً من التنوين ومثله إذن.

ويف االسم املفرد املؤنث ابلتاء يوقف عليه ابهلاء بدالً منها وفيما آخره مهزة متطرفة بعد حركة أوألف فإنه يوقف عليه عند
محزة إببداهلا حرف مد من جنس ما قبلها مث إن كان ألفاً جاز حذفها حنواقرأ ونبئ وبدأ وإن أمره ومن شاطئ ويشاء ومن
السماء ومن ماء.

وأما النقل :ففيما آخره مهزة بعد ساكن فإنه يوقف عليه عند محزة ينقل حركتها إليه فيحرك هبا مث حتذف هي سواء كان
الساكن صحيحاً حنو :دفئ ملء ينظر املرء لكل ابب منهم جزء بني املرء وقلبه وبني املرء وزوجه خيرج احلب وال اثمن هلا
أم ايء أوواوأصليتني وسواء كانتا حرف مد حنواملسيء وجيء ويضيء أن تبوء لتنوء وما عملت من سوء أم لني حنو :سيء
قوم سوء مثل السوء.
وأما اإلدغام :ففيما آخره مهز بعد ايء أوواوزائدتني فإنه يوقف عليه عند محزة أيضاً ابإلدغام بعد إبدال اهلمز من جنس
ما قبله حنو :النسىء وبرئ وقروء.
وأما احلذف :ففي الياءات الزوائد عند من يثبتها وصالً وحيذفها وقفاً وايءات الزوائد هي اليت مل ترسم مائة وإحدى
وعشرون منها مخس وثالثون يف حشواآلي والباقي يف رؤوس اآلي.
فنافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي وأبوجعفر فيثبتوهنا يف الوصل دون الوقف وابن كثري ويعقوب يثبتان يف احلاليتني وابن
عامر وعاصم وخلف حيذفون يف احلالني ورمبا خرج بعضهم عن أصله يف بعضها.
وأما اإلثبات :ففي الياءات احملذوفات وصالً عند من يثبتها وقفاً حنوهادووال وواق وابق.

وأما اإلحلاق :فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها يف عم وفيم ومب ومل ومم والنون املشددة من
بيدي
علي وخلقت ّ
مجيه اإلانث حنوهن ومثلهن والنون املفتوحة حنوالعاملني والذين واملفلحون واملشدد املبين حنو :أال تعلوا ّ

لدي.
ومصرخي و ّ
ّ
قاعدة أمجعوا على لزوم أتباع رسم املصاحف العثمانية يف الوقف إبداالً وإثبااتً وحذفاً ووصالً وقطعاً.
إال أنه ورد عنهم اختالف يف أشياء أبعياهنا كالوقف ابهلاء على ما كتب ابلتاء وإبحلاق اهلاء فيما تقدم وغريه وإبثبات
الياء يف مواضع مل يرسم هبا والواويف :ويدع اإلنسان يوم يدع الداع سندع الزابنية وميح هللا الباطل.
واأللف يف آية املؤمنون أيها الساحر آيه الثقالن.
وحتذف النون يف :وكأين يث وقع فإن أاب عمرويقف عليه ابلياء ويوصل أايماً يف اإلسراء
ومال يف النساء والكهف والفرقان وسأل وقطع ويكأن ويكأنه وأال يسجدوا ومن القراء

*******************
النوع التاسع والعشرون يف بيان املوصول لفظاً املفصول معىن
هو نوع مهم جدير أن يفرد ابلتصنيف وهوأصل كبري يف الوقف وهلذا جعلته عقبه وبه حيصل حل إشكاالت وكشف
معضالت كثرية من ذلك قوله تعاىل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها إىل قوله {جعال
له شركاء فيما آاتمها فتعاىل هللا عما يشركون} فإن اآلية يف قصة آدم وحواء كما يفهمه السياق وصرح به يف حديث
أخرجه أمحد والرتمذي وحسنه واحلاكم وصححه من طريق احلسن عن مسرة مرفوعاً وأخرجه ابن أيب حامت وغريه بسند
نيب متكلم واألنبياء معصومون
صحيح عن ابن عباس لكن آخر اآلية مشكل حيث نسب اإلشراك إىل آدم وحواء وآدم ّ

من الشرك قبل النبوة وبعدها إمجاعاً وقد جر ذلك بعضهم إىل محل اآلية على غري آدم وحواء وأهنا يف رجل وزوجته كاان
من أهل امللك وتعدى إىل تعليل احلديث واحلكم بنكارته وما زلت يف وقفة من ذلك حىت رأيت ابن أيب حامت قال:
أخربان أمحد بن عثمان بن حكيم حدثنا أمحد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدى يف قوله {فتعاىل هللا عما يشركون}
قال :هذه فصل من آية آدم خاصة يف آهلة العرب.
وقال عبد الرزاق :حدثنا ابن عيينة مسعت صدقة بن عبد هللا ابن كثري املكي حيدث عن السدي قال :هذا هو املوصول
املفصول.
علي بن احلسني حدثنا حممد بن أيب محاد حدثنا مهران عن سفيان عن السدي عن أيب مالك
وقال ابن أيب حامت :حدثنا ّ

قال :هذه مفصولة إطاعة يف الولد فتعاىل هللا عما يشركون هذه لقوم حممد فاحنلت عين هذه العقدة واجنلت يل هذه
املعضلة واتضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء فيما آاتمها وأن ما بعده ختلص إىل قصة العرب وإشراكهم األصنام
ويوضح ذلك تغيري الضمري إىل اجلمع بعد التثنية ولوكانت القصة واحدة لقال عما يشركان كقوله )دعوا هللا رهبما فلما
آاتمها صاحلاً جعال له شركاء فيما آاتمها وكذلك الضمائر يف قوله )أيشركون ما ال خيلق شيئاً وما بعده إىل آخر اآلايت

وحسن التخلص واالستطراد من أساليب القرآن من ذلك قوله تعاىل وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون( اآلية فإنه على

تقدير الوصل يكون الراسخون يعلمون أتويله وعلى تقدير الفصل خبالفه وقد أخرج ابن أيب حامت عن أيب الشعثاء وأيب
هنيك قاال :إنكم تصلون هذه اآلية وهي مقطوعة ويؤيد ذلك كون اآلية دلت على ذم متبعي املتشابه ووصفهم ابلزيغ
ومن ذلك قوله تعاىل وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
فإن ظاهر اآلية يقتضي أن القصر مشروط ابخلوف وأنه ال قصر مع األمن وقد قال به لظاهر اآلية مجاعة منهم عائشة
علي قال سأل قوم من بين النجار
لكن بني سبب النزول أن هذا من املوصول واملفصول فأخرج ابن جرير من حديث ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا اي رسول هللا إان نضرب يف األرض فكيف نصلي فأنزل هللا وإذا ضربتم يف األرض
فليس عليكم أن تقصروا من الصالة مث انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك حبول عزا النيب صلى هللا عليه وسلم فصلى
الظهر فقال املشركون :لقد أمكنكم حممد وأصحابه من ظهورهم هال شددمت عليهم.
فقال قائل منهم :إن هلم أخرى مثلها يف أثرها فأنزل هللا بني الصالتني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إىل قوله )عذاابً

مهيناً فنزلت صالة اخلوف فتبني هبذا احلديث أن قوله )إن خفتم شرط فيما بعده وهوصالة اخلوف ال صالة القصر.
وقد قال ابن جرير :هذا أتويل يف اآلية حسن لومل يكن يف اآلية إذا.
قال ابن الغرس :ويصح مع إذا على جعل الواوزائدة.
قلت :يعين ويكون من اعرتاض الشرط على الشرط وأحسن منه أن جتعل إذا زائدة بناء على قول من جييز زايدهتا.

وقال ابن اجلوزي يف كتابه النفيس :قد أتيت العرب بكلمة إله جانب أخرى كأهنا معها وهي غري متصلة هبا.
ويف القرآن :يريد أن خيرجكم هذا قول املالً فقال فرعون :فإذا أتمرون ومثله أان راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني انتهى
أعزة أهلها أذلة هذا
كالمها فقال يوسف ذلك ليعلم أين مل أخنه ابلغيب ومثله إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا ّ

منتهى قوهلا فقال تعاىل وكذلك يفعلون ومثله من بعثنا من مرقدان انتهى قول الكفار فقالت املالئكة هذا ما وعد الرمحن.
وأخرج ابن أيب حامت عن قتادة يف هذه اآلية قال :آية من كتاب هلل أوهلا أهل الضاللة وآخرها أهل اهلدى قالوا اي ويلنا
من بعثنا من مرقدان هذا قول أهل النفاق وقال أهل اهلدى حني بعثوا من قبورهم هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون
وأخرج عن جماهد قوله )وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون قال :وما يدريكم اهنم مؤمنون إذا جاءت مث استقبل خيرب

أهنا إذا جاءت ال يؤمنون.
*******************
النوع الثالثون يف اإلمالة والفتح وما بينهما
أفرده ابلتصنيف مجاعة من القراء منهم ابن القاصح عمل كتابه قرة العني يف الفتح واإلمالة بني اللفظني قال الداين :الفتح
واإلمالة لغتان مشهوراتن على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم فالفتح لغة أهل احلجاز واإلمالة لغة
عامة أهل جند من متيم وأسد وقيس.
قال :واألصل فيها حديث حذيفة مرفوعاً اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا وإايكم وأصوات أهل الفسق وأهل
الكتابني قال :فاإلمالة ال شك من األحرف السبعة ومن حلون العرب وأصواهتا.
وقال أبو بكر بن أيب شيبة :حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن إبراهيم قال :كانوا يرون أن األلف والياء يف القراءة سواء.

قال :يعين ابأللف والياء التفخيم واإلمالة.
وأخرج يف اتريخ القراء من طريق ابن عاصم الضرير الكويف عن حممد بن عبيد عن عاصم عن زر بن حبيش قال :قرأ رجل
على عبد هللا بن مسعود طه ومل يكسر فقال عبد هللا :طه وكسر الطاء واهلاء فقال الرجل :طه ومل يكسر فقال عبد هللا:
طه وكسر مث قال :وهللا هكذا علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
قال ابن اجلزري :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ورجاله ثقات إال حممد بن عبد هللا وهوالعزرمي فإنه
ضعيف عند أهل احلديث وكان رجالً صاحلاً لكن ذهبت كتبه فكان حيدث من حفظ فأتى عليه من ذلك.
قلت :وحديثه هذا أخرجه ابن مردويه يف تفسريه وزاد يف آخره :وكذا نزل هبا جربيل.
ويف مجال القراء عن صفوان بن عسال أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ اي حيىي فقيل له :اي رسول هللا متيل
وليس هي لغة قريش فقال :هي لغة األخوال بين سعد.

ووأخرج ابن أشتة عن أيب حامت قال :احتج الكوفيون يف اإلمالة أبهنم وجدوا يف املصحف الياءات يف موضع األلفات
فاتبعوا اخلط وأمالوا ليقربوا الياءات.
اإلمالة :أن ينحوابلفتحة حنوالكسرة وابأللف حنوالياء كثرياً وهواحملض ويقال له أيضاً اإلضطجاع والبطح والكسر وهوبني
اللفظني ويقال له أيضاً التقليل والتلطيف وبني بني فهي قسمان :شديدة ومتوسطة وكالمها جائز يف القراءة.
والشديدة جيتنب معها القلب اخلالص واإلشباع املبالغ فيه.
واملتوسطة بني الفتح املتوسط واإلمالة الشديدة.
قال الداين :وعلماؤان خمتلفون أيهما أوجه وأوىل وأان أختار اإلمالة الوسطى اليت هي بني بني ألن الغرض من اإلمالة

حاصل هبا وهواإلعالم أبن أصل األلف الياء والتنبيه على انقالهبا إىل الياء يف موضع أومشاكلتها للكسر اجملاور هلا
أوالياء.
وأما الفتح فهوفتح القارئ فاه بلفظ احلرف ويقال له التفخيم وهوشديد ومتوسط.
فالشديد :هوهناية فتح الشخص فاه بذلك احلرف وال جيوز يف القرآن بل هومعدوم يف لغة العرب.
واملتوسط :ما بني الفتح الشديد واإلمالة املتوسطة.
قال الداين :وهذا هو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء واختلفوا أهل اإلمالة فرع عن الفتح أوكل منهما أصل
برأسه.
ووجه األول أن اإلمالة ال تكون إال لسبب فإن فقد لزم الفتح وإن وجد جاز الفتح واإلمالة فما من كلمة متال إال ويف
العرب من يفتحها فدل اطراد الفتح على أصالته وفرعيتها.
والكالم يف اإلمالة من مخسة أوجه :أسباهبا ووجوهها وفائدهتا ومن مييل وما ميال أما أسباهبا فذكرها القراء عشرة.
قال ابن اجلزري :وهي ترجع إىل شيئني :أحدمها الكسرة والثاين الياء وكل منهما يكون متقدماً على حمل اإلمالة من

الكلمة ومتأخراً عنه ويكون أيضاً مقدراً يف حمل اإلمالة وقد تكون الكسرة والياء غري موجودتني يف اللفظ وال مقدرتني يف
حمل اإلمالة ولكنهما مما يعرض يف بعض تصاريف الكلمة.

وقد متال األلف أوالفتحة ألجل ألف أخرى أوفتحة أخرى ممالة وتسمى هذه إمالة ألجل إمالة وقد متال األلف تشبيهاً
ابأللف املمالة.
قال ابن اجلزري :ومتال أيضاً بسبب كثرة االستعمال وللفرق بني االسم واحلرف فتبلغ اثنا عشر سبباً.
فأما اإلمالة ألجل الكسرة السابقة فشرطها أن يكون الفاصل بينها وبني األلف حرفاً واحداً حنوكتاب وحساب وهذا
الفاصل إمنا حصل ابعتبار األلف.
وأما الفتحة املمالة فال فاصل بينها وبني الكسرة أوحرفني أوهلما ساكن حنوإنسان أومفتوحتني والثاين هاء خلفائها.
وأما الياء السابقة فإما مالصقة كاحلياة واألايمي أومفصولة حبرفني أحدمها اهلاء كيدها.
وأما الكسرة املتأخرة فسواء كانت الزمة حنوعابد أم عارضة حنومن الناس ويف النار.
وأما الياء املتأخرة فنحوابئع.
وأما الكسرة املقدرة فنحوخاف إذ األصل خوف.
وأما الياء املقدرة فنحوخيشى واهلدى وأتى والثرى فإن األلف يف كل ذلك منقلبة عن ايء حتركت وانفتح ما قبلها.
وأما الكسرة العارضة يف بعض أحوال الكلمة فنحوطاب وجاء وشاء وزاد ألن الفاء تكسر من ذلك مع ضمري الرفع
املتحرك.
وأما الياء العارضة كذلك حنوتال وغزا فإن ألفهما عن واو وإمنا أميلت النقالهبا ايء يف تال وغزا.
وأما اإلمالة ألجل اإلمالة فكإمالة الكسائي األلف بعد النون من إان هللا إلمالة األلف من هللا ومل ميل وإان إليه لعدم ذلك
بعده وجعل من ذلك إمالة الضحى والقرى وضحاها وتالها.
وأما اإلمالة ألجل الشبه فإمالة ألف التأنيث يف حنواحلسىن وألف موسى وعيسى لشببها أبلف اهلدى.
وأما اإلمالة لكثرة االستعمال فكإمالة الناس يف األحوال الثالث على ما رواه صاحب املنهج.
وأما اإلمالة للفرق بني االسم واحلرف فكإمالة الفواتح كما قال سيبويه أن إمالة انواي يف حروف املعجم ألهنا أمساء
فليست مثل ما وال غريمها من احلروف.
وأما وجوهها فأربعة ترجع إىل األسباب املذكورة أصلها اثنان :املنسبة واإلشعار فأما املناسبة فقسم واحد وهوفيما أميل
لسبب موجود يف اللفظ وفيما أميل إلمالة غريه فإهنم أرادوا أن يكون عمل اللسان وجماورة النطق ابحلرف املمال بسبب
اإلمالة من وجه واحد وعلى منط واحد.
وأما اإلشعار فثالثة أقسام :إشعار ابألصل وإشعار مبا يعرض يف الكلمة يف بعض املواضع وإشعار ابلشبه املشعر
ابألصل.
وأما فائدهتا فسهولة اللفظ وذلك أن اللسان يرتفع ابلفتح وينحدر ابإلمالة واالحندار أخف على اللسان من االرتفاع
فلهذا أمال من أمال وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح أمنت أواألصل.
وأما من أمال فكل القراء العشرة إال ابن كثري فإنه مل ميل شيئاً يف مجيع القرآن.
وأما ما ميال فموضع استيعابه كتب القراءات والكتب املؤلفة يف اإلمالة ونذكر هنا ما يدخل حتت ضابط.

فحمزة والكسائي وخلف أمالوا كل ألف منقلبة عن ايء حيث وقعت يف القرآن يف اسم أوفعل كاهلدى واهلوى والفىت
والعمى والزىن وأتى وأىب وسعى وخيشى واجتىب واشرتى ومثوى ومأوى وأدىن وأزكى وكل ألف أتنيث على فعلي بضم الفاء
وكسرها وفتحها كطوىب وبشرى وقصوى والقرىب واألنثى والدنيا وإحدى وذكرى وسيما وضيزى وموتى ومرضى والسلوى
والتقوى وأحلقوا بذلك موسى وعيسى وحيىي وكل ما كان على وزن فعاىل ابلضم أوالفتح كسكارى وكساىل وأسارى
ويتامى ونصارى واألايمي وكل ما رسم يف املصاحف ابلباء حنوبلى ومىت واي أسفي واي ويليت واي حسريت وأين لالستفهام.
واستثىن من ذلك حىت وإىل وعلى ولدى وما زكى فلم متل حبال.
وكذلك أمالوا من الواوي ما كسر أوله أوضم وهوالراب كيف وقع الضحى كيف جاء والقوي والعلي.
وأمالوا رؤوس اآلي من إحدى عشرة سورة جاءت على نسق وهي :طه والنجم وسال والقيامة والنازعات وعبس واألعلى
والشمس والليل والضحى والعلق ووافق على هذه السور أبو عمرو وورش.
وأمال أبو عمروكل ما كان فيه راء بعد ألف أبي وزن كان كذكرى وبشرى وأسرى وأراه واشرتى وترى والقرى والنصارى
وأسارى وسكارى ووافق على ألفات فعلى كيف أتت.
وأمال أبو عمرو والكسائي كل ألف بعدها راء متطرفة جمرورة حنوالدار والنار والقهار والغفار والنهار والدير والكفار
واإلبكار وبقنطار وأبصارهم وأوابرها وأشعارها ومحار وسواء كانت األلف أصلية أم زائدة.
وأمال محزة األلف من عني الفعل املاضي من عشرة أفعال وهي زاد وشاء وجاء وخاب وران وخاف وزاغ وطاب وضاق
وحاق حيث وقعت وكيف جاءت.
وأمال الكسائي هاء التأنيث وما قبلها وقفاً مطلقاً بعد مخسة عشر حرفاً جيمعها قولك فجئت زينب لذود مشس فألفاه

كخليفة ورأفة واجليم كوليجة وجلة والثاء كثالثة وخبيثة والتاء كبغتة وامليتة والزاي كبارزة وأعزة والياء كخشية وشيبة والنون
كسنة وجنة والباء كحبة والتوبة والالم كليلة وثلة والذال كلذة واملوقوذة والواوكقسوة واملروة والدال كبلدة وعدة والشني
كالفاحشة وعيشة وامليم كرمحة ونعمة والسني كاخلامسة ومخسة.
وتفتح مطلقاً بعد عشرة أحرف وهي جاع وحروف االستالء قظ خص ضغط واألربعة الباقية وهي اهلر إن كان قبل كل
منها ايء ساكنة أوكسرة متصلة أومنفصلة بساكن مميل وإال تفتح.
وبقي أحرف فيها خلف وتفصيل وال ضابط جيمعها فلتنظر من كتب الفن.
وأما فواتح السور فأمال الر يف السور اخلمسة محزة والكسائي وخلف وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر وبني بني ورش

وأمال اهلاء من فاحتة ميم وطه أبو عمرو والكسائي وأبو بكر.
وأمال محزة وخلف وطه دون مرمي وأمال الياء من أزل مرمي من أمال الراء إال أاب عمروعلى املشهور عنه ومن أول يس
الثالثة األولون وأبوبكر وأمال هؤالء األربعة من طه وطسم وطس واحلاء من حم يف السور السبع ووافقهم يف احلاء ابن
خامتة كره قوم اإلمالة حلديث نزل القرآن ابلتفخيم وأجيب عنه أبوجه.
أحدها :أنه نزل بذلك مث رخص يف اإلمالة.

اثنيها :أن معناه أنه يقرأ على قراءة الرجال ال خيضع الصوت فيه ككالم النساء.
اثلثها :أن معناه أنزل ابلشدة والغلظة على املشركني.
قال يف مجال القراء :وهوبعيد يف تفسري اخلرب ألنه نزل أيضاً ابلرمحة والرأفة.
رابعها :أن معناه ابلتعظيم والتجليل :أي عظموه وجبلوه فحض بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله.
خامسها :أن املراد ابلتفخيم حتريك أوساط الكلم ابلضم والكسر يف املواضع املختلف فيها دون إسكاهنا ألنه أشبع هلا
وأفخم.
قال الداين :وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس مث قال :حدثنا ابن خاقان حدثنا أمحد بن حممد حدثنا علي بن عبد العزيز
حدثنا القاسم مسعت الكسائي خيرب عن سلمان عن الزهري قال :قال ابن عباس :نزل القرآن ابلتثقيل والتفخيم حنوقوله
اجلمعة وأشباه ذلك من الثقيل.
مث أورد حديث احلاكم عن زيد بن اثبت مرفوعاً نزل القرآن ابلتفخيم قال حممد بن مقاتل أحد رواته :مسعت عماراً يقول:
عذراً نذراً.
والصدفني :يعين بتحريك األوسط يف ذلك.
قال :ويؤيده قول أىب عبيدة :أهل احلجاز يفخمون الكالم كله إال حرفاً واحداً عشرة فإهنم جيزمزنه وأل جند يرتكون
التفخيم يف الكالم إال هذا احلرف فإهنم يقولون عشرة ابلكسر.
قال الداين :فهذا الوجه أوىل يف تفسري اخلرب
*******************

النوع احلادي والثالثون يف اإلدغام واإلظهار واإلخفاء واإلقالب
أفرد ذلك ابلتصنيف مجاعة من القراء.
اإلدغام :هو اللفظ حبرفني حرفاً كالثاين مشدداً.
وينقسم إىل كبري وصغري :فالكبري ما كان أول احلرفني متحركاً فيه سواء كاان مثلني أم جنسني أم متقاربني ومسى كبرياً لكثرة
وقوعه إذ احلركة أكثر من السكون.
وقيل لتأثريه يف إسكان املتحرك قبل إدغامه وقيل ملا فيه من الصعوبة وقيل لشموله نوعي املثلني واجلنسني واملتقاربني
واملشهور بنسبته إليه من األئمة العشرة هو أبو عمرو بن العالء وورد عن مجاعة خارج العشرة كاحلسن البصري واألعمش

وابن حميصن وغريهم.
ووجهه طلب التخفيف.
وكثري ن املصنفني يف القراءات مل يذكروه البتة كأيب عبيد يف كتابه وابن جماهد يف مسبعته ومكي يف تبصرته والطلمنكي يف
روضته وابن شفيان يف هاديه وابن شريح يف كافيه واملهدوي يف هدايته وغريهم.

قال يف تقريب النشر :ونعين ابملتماثلني ما اتفقا خمرجاً وصفة واملتجانسني ما اتفقا خمرجاً واختلفا صفة واملتقاربني ما
تقاراب خمرجاً أو صفة فأما املدغم من املتماثلني فوقع يف سبعة عشر حرفاً وهي الباء والتاء والثاء واحلاء والراء والسني

والعني والغني والفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون والواوواهلاء والياء حنو :الكتاب ابحلق.
املوت حتبسوهنما.
حيث ثقفتموهم.
النكاح حىت.
شهر رمضان.
الناس سكارى.
يشفع عنده.
يبتغ غري اإلسالم.
اختلف فيه.
أفاق قال.
إنك كنت.
ال قبل هلم.
الرحيم ملك.
حنن نسبح.

فهووليهم.
فيه هدى.
أييت يوم.
وشرطه :أن يلتقي املثالن خطاً فال يدغم يف حنو :أان نذير من أجل وجود األلف خطاً وأن يكون من كلمتني فإن التقيا
من كلمة ال يدغم إال يف حرفني :مناسككم يف البقرة وما سلككم يف املدثر.
وأن ال يكون األول اتء ضمري املتكلم أوخطاابً فال يدغم :كنت تراابً.
فأنت تسمع.

وال مشدداً فال يدغم حنو :مس سقر.
رب مبا.
وال منوانً فال يدغم حنو :غفور رحيم مسيع عليم.
وأما املدغم من املتجانسني واملتقاربني فهوستة عشر حرفاً جيمعها رض سنشد حجتك بذل فنم وشرطه :أن ال يكون
األول مشدداً حنو :أشد ذكراً.
وال منوانً حنو :يف ظلمات ثالث.

وال اتء ضمري حنو :خلقت طيناً.
فالباء تدغم يف امليم يف :يعذب من يشاء.
فقط.
والتاء يف عشرة أحرف :التاء :ابلبينات مث.
واجليم :الصاحلات جنات.
والذال :السيئات ذلك.
الزاي :اجلنة زمراً.
والسني :الصاحلات سندخلهم.
ومل يدغم :ومل يؤت سعة.
للجزم مع خفة الفتحة.
والشني :أبربعة شهداء.
والصاد :واملالئكة صفا.
والضاد :حديث ضيف.
واجليم :يف حرفني.
الشني :أخرج شطاه.
والتاء :ذي املعارج تعرج.
واحلاء يف العني :زحزح عن النار فقط.
والدال يف عشرة أحرف :التاء :املساجد تلك.
بعد توكيدها.
والثاء :يريد ثواب.
واجليم :داود جالوت.
والذال :القالئد ذلك.
والزاي :يكاد زيتها.
والسني :واألصفاد سرابيلهم.
والشني :وشهد شاهد.
والصاد :نفقد صواع.
والضاد :من بعد ضراء.
والظاء :يريد ظلماً.
وال تدغم مفتوحة بعد ساكن إال يف التاء لقوة التجانس.

والذال يف السني يف قوله :فاختذ سبيله.
والصاد يف قوله :ما اختذ صاحبة.
والراء يف الالم حنو :هن أطهر لكم.
املصري ال يكلف.
والنهار آلايت.
فإن فتحت وسكن ما قبلها مل تدغم حنو :واحلمري لرتكبوها.
والسني يف الزاي يف قوله :وإذا النفوس زوجت.
والشني يف قوله :الرأس شيباً.
والشني يف السني :يف ذي العرش سبيالً فقط.

والضاد يف :لبعض شأهنم فقط.
والقاف يف الكاف إذا ما حترك ما قبلها حنو :ينفق كيف يشاء وكذا إذا كانت معها كلمة واحدة وبعدها ميم حنو:
خلقكم.
والكاف يف القاف إذا حترك ما قبلها حنو :رسل ربك.
قال :ونقدس لك :قال :ال إن سكن قال :ال إن سكن حنو :وتركوك قائماً.
والالم يف الراء إذا حترك ما قبلها حنو :رسل ربك.
أوسكن وهي مضمومة أومكسورة حنو :لقول رسول.
إىل سبيل ربك.
ال إن فتحت حنو :فيقول رب إال الم قال :فإهنا تدعم حيث وقعت حنو :قال رب.
قال رجالن.
وامليم تسكن عند الباء إذا حترك ما قبلها فتخفى بغنة حنو :أعلم ابلشاكرين.
حيكم بينهم.
مرمي هبتاانً.
وهذا نوع من اإلخفاء املذكور يف الرتمجة.
وذكر ابن اجلزري له يف أنواع اإلدغام وتبع فيه بعض املتقدمني وقد قال هويف النشر إنه غري صواب فإن سكن ما قبلها
أظهرت حنو :إبراهيم بنيه.
والنون تدغم إذا حترك ما قبلها يف الراء ويف الالم حنو :أتذن ربك.
لن نؤمن لك.
إن سكت أظهرت عندمها حنو :خيافون رهبم.
أن تكون هلم.

غال نون حنن فإهنا تدغم حنو :حنن له.
وما حنن لك لكثرة دورها وتكرار النون فيها ولزوم حركتها وثقلها.
تنبيهان :األول وافق أبو عمرو ومحزة ويعقوب يف أحرف خمصوصة استوعبها ابن اجلزري يف كتابيه النشر والتقريب.
الثاين أمجع األئمة العشرة على إدغام :مالك ال أتمنا على يوسف.
واختلفوا يف اللفظ به فقرأ أبوجعفر إبدغامه حمضاً بال إشارة وقرأ الباقون ابإلشارة روماً وإمشاماً.
ضابط :قال ابن اجلزري :مجيع ما أدغمه أبو عمر من املثلني واملتقاربني إذا وصل السورة ابلسورة ألف حرف وثالمثائة
وأربعة أحرف لدخول آخر القدر بلم يكن وإذا بسمل ووصل آخر السورة ابلبسملة ألف وثالمثائة ومخسة لدخول آخر
الرعد إبراهيم وآخر إبراهيم أبول احلجر وإذا فصل ابلسكت ومل يبسمل ألف وثالمثائة وثالثة.
وأما اإلدغام الصغري :فهوما كان احلرف األول فيه ساكناً وهو واجب وممتنع وجائز والذي جرت عادة القراء بذكره يف

كتب اخلالف هو اجلائز ألنه الذي اختلف القراء فيه وهوقسمان :األول :إدغام حرف من كلمة يف حروف متعددة من
كلمات متفرقة ووتنحصر يف إذ وقد واتء التأنيث وهل وبل فإذا اختلف يف إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف :التاء:
إذا تربا.
واجليم :إذ جعل.
والدال :إذ دخلت.
والزاي :إذ زاغت.
والسني :إذ مسعتموه.
والصاد :وإذ صرفنا.
وقد اختلف فيها عند مثانية أحرف :اجليم :ولقد جاءكم.
والذال :ولقد ذرأان.
والزاي :ولقد زينا.
والسني :قد سأهلا.
والشني :قد شغفها.
والصاد :ولقد صرفنا.
والضاد :فقد ضلوا.
والظاء :فقد ظلم.
واتء التأنيث اختلف فيها عند ستة أحرف :التاء :بعدت مثود.
واجليم :نضجت جلودهم.
والزاي :خبت زدانهم.
والسني :أنبتت سبع سنابل.

والصاد :هلدمت صوامع.
والظاء :كانت ظاملة.
الم :هل وبل اختلف فيها عند مثانية أحرف ختتص بل منها خبمسة.
الزاي :بل زين.
والسني :بل سولت.
والضاد :بل ضلوا.
والطاء :بل كبع.
والظاء :بل ظننتم.
وختتص هل ابلثاء :هل ثوب.
ويشرتكان يف التاء والنون :هل تنقمون بل أتتيهم هل حنن بل نتبع.
القسم الثاين :إدغام حروف قربت خمارجها وهي سبعة عشر حرفاً اختلف فيها.
أحدها :الباء عند الفاء يف :أويغلب فسوف.
وإن تعجب فعجب اذهب فمن فاذهب.
فإن.
ومن مل يتب فأولئك.
الثاين :يعذب من يشاء يف البقرة.
الثالث :اركب معنا يف هود.
الرابع :خنسف هبم يف سبأ.
اخلامس :الراء الساكنة عند الالم حنو :يغفر لكم.
واصرب حلكم ربك.
السادس :الالم الساكنة يف الذال :من يفعل ذلك حيث وقع.
السابع :الثاء يف الذال يف :يلهث ذلك.
الثامن :الدال يف الثاء :من يرد ثواب حيث وقع.
التاسع :الذال يف التاء من :اختذمت وما جاء من لفظه.
العاشر :الذال فيها من :فنبذهتا يف طه احلادي عشر :الدال فيها أيضاً يف :غافر والدخان.
الثاين عشر :الثاء من لبثتم.
ولبثت كيف جاء.
الثالث عشر :التاء يف فيها يف :أورثتموها يف األعراف والزخرف.
الرابع عشر :الدال يف الذال يف :كهيعص ذكر.

اخلامس عشر :النون يف الواومن :يس والقرآن.
السادس عشر :النون فيها من :ن والقلم.
السابع عشر :النون عند امليم من طسم أول الشعراء أوالقصص.
قاعدة كل حرفني التقيا أوهلما ساكن وكاان مثلني أوجنسني وجب إدغام األول منهما لغة وقراءة.
فاملثالن حنو :اضرب بعصاك.
رحبت جتارهتم.
وقد دخلوا.
اذهب.
وقل هلم.
وهم من.
عن نفس.
يدرككم يوجهه.
واجلنسان :حنو :قالت طائفة.
وقد تبني.
إذ ظلمتم.
بل ران.
هل رأيتم.
قل رب ما مل يكن أول املثلني حرف مد :قالوا وهم.
الذي يوسوس.
أوأول اجلنسني فائدة كره قوم اإلدغام يف القرآن.
وعن محزة أنه كرهه يف الصالة فتحصلنا على ثالثة أقوال.
تذنيب يلحق ابلقسمني السابق ينقسم آخر اختلف يف بعضه وهوأحكام النون الساكنة والتنوين :وهلما أحكام أربعة:
إظهار وإدغام وإقالب وإخفاء.
فاإلظهار جلميع القراء عند ستة أحرف وهي حروف احللق :اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء حنو :ينأون.
من آمن.
فإهنار.
من هاد.
جرف هار.

أنعمت.
من عمل.
عذاب عظيم.
واجنر.
من حكيم محيد.
فسينغصون.
من غل.
إله غريه.
واملنخنقة.
من خري :فإن مل تفعلوا.
هدى للمتقني.
من رهبم.
مثرة رزقاً.

وأربعة بغنة وهي النون وامليم والياء والواوحنو :عن نفس.
حطة نغفر.
من مال.

مثال ما.
من وال.
ورعد وبرق جيعلون.
واإلقالب :عند حرف واحد وهوالباء حنو :أنبئهم.
من بعدهم.
صم بكم بقلب النون والتنوين عند الباء ميماً خاصة فتخفى بغنة.
واإلخفاء عند ابقي احلروف وهي مخسة عشرة :التاء والثاء واجليم والدال والذال والزاي والسني والشني والصاد والضاد
والطاء والظاء والفاء والقاف والكاف حنو :كنتم من ابب.
جنات جتري.
واألنثى.
من مثرة.
قوالً ثقيالً.
أجنيتنا.

أن جعل.
خلقاً جديداً.

أنداداً أن دعوا.
كأساً دهاقاً.
أأنذرهتم.
من ذهب.
وكيال ذرية.
تنزيل.
من زوال.
صعيداً زلقاً.
اإلنسان.
من سوء.
ورجالً سلماً.

أنشره.
إن شاء.
غفور شكور.

األنصار.
أن صدوكم.
مجاالت صفر.
منضود.
من ضل.
وكال ضربنا.
املقنطرة.
من طني.
صعيداً طيباً.
ينظرون.
من ظهري.
ظالً ظليالً.
فانفلق.

من فضله.
خالداً فيها.

انقلبوا.
من قرار.
مسيع قريب.
املنكر من.
كتاب كرمي.
واإلخفاء حالة بني اإلدغام واإلظهار وال بد من الغنة معه.
*******************
النوع الثاين والثالثون يف املد والقصر
أفرده مجاعة من القراء ابلتصنيف واألصل ما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه :حدثنا شهاب بن حراش حدثين مسعود
بن يزيد الكندي قال :كان ابن مسعود يقرئ رجالً فقرأ الرجل :إمنا الصدقات للفقراء واملساكني مرسلة فقال ابن مسعود:
ما هكذا أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :كيف أقرأكما اي أاب عبد الرمحن فقال :أقرأنيها :إمنا الصدقات
للفقراء واملساكني فمدوها.
وهذا حديث حسن جليل حجة ونص يف الباب رجال إسناده ثقات أخرجه الطرباين يف الكبري.
املد :عبارة عن زايدة مط يف حرف املد على املد الطبيعي وهوالذي ال تقوم ذات حرف املد دونه.
والقصر :ترك تلك الزايدة وإبقاء املد الطبيعي على حاله.
وحرف املد األلف مطلقاً والواوالساكنة املضموم ما قبلها والياء الساكنة املكسور ما قبلها.
وسببه لفظي ومعنوي :فاللفظي إما مهزة أوسكون فاهلمز يكون بعد حرف املد وقبله.
والثاين حنو :آدم.
ورآى.
وإميان.
وخاطئني.
وأوتوا.
واملوؤدة.
واألول إن كان معه يف كلمة واحدة فهواملتصل حنو :أولئك.
شاء هللا.
والسوآي.
ومن سوء.

ويضيء.
وإن كان حرف املد آخر كلمة واهلمز أول أخرى فهواملنفصل حنو :مبا أنزل.
اي أيها.
قالوا آمنا.
أمره إىل هللا.
يف أنفسكم.
به إال الفاسقني.
خفي واهلمز صعب فزيد يف اخلفي ليتمكن من النطق ابلصعب.
ووجه املد ألجل اهلمز أن حرف املد ّ
والسكون :إما الزم وهوالذي ال يتغري يف حاليه حنو :الضالني.
ودابة وآمل.
وأحتاجوين.
أوعارض وهوالذي يعرض للوقف وحنوه حنو :العباد.
واحلساب.
ونستعني.
والرحيم.
ويوقنون حالة الوقف.
وفيه هدى.
وقال هلم.
ويقول ربنا حالة اإلدغام.
ووجه املد وللسكون التمكن من اجلمع بني الساكنني فكأنه قام مقام حركة.
وقد أمجع القراء على مد نوعي املتصل وذي الساكن الالزم وإن اختلفوا يف مقداره واختلفوا يف مد النوعني اآلخرين ومها
املنفصل وهوالساكن العارض ويف فصلهما.
فأما املتصل فاتفق اجلمهور على مده قدراً واحداً مشبعاً من غري إفحاش وذهب آخرون إىل تفاضله كتفاضل املنفصل

فالطويل حلمزة وورش ودوهنا لعاصم ودوهنا البن عامر والكسائي وخلف ودوهنا أليب عمرو والباقني.
وذهب بعضهم إىل أنه مرتبتان فقط :الطويل ملن ذكر والوسطى ملن بقى.
وأما ذوالساكن ويقال له العدل ألنه يعدل حركة فاجلمهور أيضاً على مده مشيعاً قدراً واحداً من غري إفراط.
وذهب بعضهم إىل تفاوته.

وأما املنفصل ويقال له مد الفصل ألنه يفصل بني الكلمتني ومد البسط ألنه يبسط بني الكلمتني ومد االعتبار العتبار
الكلمتني من كلمة ومد حرف حبرف :أي مد كلمة بكلمة.

واملد جائز من أجل اخلالف يف مده وقصره فقد اختلفت العبارات يف مقدار مده اختالفاً ال ميكن ضبطه واحلاصل أن له
سبع مراتب.
األوىل :القصر وهوحذف املد العرضي وإبقاء ذات حرف املد على ما فيها من غري زايدة وهي يف املنفصل خاصة أليب
جعفر وابن كثري وأليب عمروعند اجلمهور.
الثانية :فويق القصر قليالً وقدرت أبلفني.
وبعضهم أبلف ونصف وهي أليب عمرو.
ويف املتصل واملنفصل عند صاحب التيسري.
الثالثة :فويقها قليالً وهي التوسط عند اجلميع وقدرت بثالث ألفات وقيل أبلفني ونصف وقيل أبلفني على أن ما قبلها
أبلف ونصف وهي البن عامر والكسائي يف الضربني عند صاحب التيسري.
الرابعة :فويقها قليالً وقدرت أبربع ألفات وقيل بثالث ونصف وقيل بثالث على اخلالف فيما قبلها وهي لعاصم يف
الضربني عند صاحب التيسري.
اخلامسة :فويقها قليالً وقدرت خبمس ألفات وأبربع ونصف وأبربع على اخلالف.
وهي فيها حلمزة وورش عنده.
السادسة :فوق ذلك وقدرها اهلذيل خبمس ألفات على تقديره اخلامسة أبربع وذكر أهنا حلمزة.
السابعة :اإلفراط قدرها اهلذيل بست وذكرها لورش.
قال ابن اجلزري :وهذا االختالف يف تقدير املراتب ابأللفات ال حتقيق وراءه بل هولفظي ألن املرتبة الدنيا وهي القصر إذا
زيد عليها أدىن زايدة صارت اثنية مث كذلك حىت تنتهي إىل القصوى.
وأما العارض فيجوز فيه لكل من القراء كل من األوجه الثالثة :املد والتوسط والقصر.
وهي أوجه ختيري.
وأما السبب املعنوي فهوقصد املبالغة يف النفي وهوسبب قوي مقصود عند العرب وإن كان أضعف من اللفظي عند القراء
ومنه مد التعظيم يف حنو :ال إله إال هو.
ال إله إال هللا.
ال إله إال أنت.
وقد ورد عن أصحاب القصر يف املنفصل هلذا املعىن ويسمى مد املبالغة.
قال ابن مهران يف كتاب املدات :إمنا مسى مد املبالغة ألنه طلب للمبالغة يف نفي إهلية سوى هللا تعاىل.
قال :وهذا مذهب معروف عند العرب ألهنا متد عند الدعاء وعند االستعانة وعند املبالغة يف نفي شيء وميدون ما ال
اصل له هبذه العلة.
قال ابن اجلزري :وقد ورد عن حكزة مد املبالغة للنفي يف ال اليت للتربئة حنو :ال ريب فيه.
ال شية فيها.

ال مرد له.
ال جرم.
وقدره يف ذلك وسط ال يبلغ اإلشباع لضعف سببه نص عليه ابن القصاع.
وقد جيتمع السببان اللفظي واملعنوي يف حنو :ال إله إال هللا.
وال إكراه يف الدين.
وال إمث عليه فيمد حلمزة مداً مشبعاً على أصله يف املد ألجل اهلمز ويلغي املعنوي إعماالً لألقوى وإلغاء لألضعف.

قاعدة إذا تغري سبب املد جاز املد مراعاة األصل والقصر نظراً للفظ سواء كان السبب مهزاً أوسكوانً سواء تغري اهلمز بني
بني أوإببدال أوحذف واملد أوىل فيما بقي لتغري أثره حنو :هؤالء إن كنتم يف قراءة قالون والبزي والقصر فيما ذهب أثره
حنوها يف قراءة أيب عمرو.
قاعدة مىت اجتمع سببان قوي وضعيف عمل ابلقوي وألغى الضعيف إمجاعاً ويتخرج عليها فروع منها :الفرع السابق يف
اجتماع اللفظي واملعنوي ومنها :حنو :جاءوا أابهم.
ورأى أيديهم إذا قرئ لورش ال جيوز فيه القصر وال التوسط ابإلشباع عمالً أبقوى السببني وهواملد ألجل اهلمز فإن وقف
جاءوا ورأى جازت األوجه الثالثة بسبب تقدم اهلمز على حرف املد وذهاب سببية اهلمز بعده.
فائدة قال أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري :مدات القرآن على عشرة أوجه :مد احلجز يف وحنو :أأنذرهتم.
أأنت قلت للناس.
أئذا متنا.
ألقى الذكر عليه ألنه أدخل بني اهلمزتني حاجزاً خففهما الستثقال العرب مجعهما وقدره ألف اتمة يف اإلمجاع فحصول
احلجز بذلك ومد العدل يف كل حرف مشدد وقبله حرف مد ولني وحنو :الضالني ألنه يعدل حركة :أي يقوم مقامها يف
احلجز بني الساكنني ومد التمكني يف حنو :أولئك واملالئكة وسائر املدات اليت تليها مهزة ألنه جاب ليتمكن به من
حتقيقها وإخراجها من خمرجها.
ومد البسط ويسمى أيضاً مد الفصل يف حنو :مبا أنزل ألنه يبسط بني كلمتني ويفصل به بني كلمتني متصلتني.
ومد الروم يف حنو :ها أنتم ألهنم يرومون اهلمزة من أنتم وال خيفوهنا وال يرتكوهنا أصالً ولكن يلينوهنا ويشريون إليها وهذا
على مذهب من ال يهمز ها أنتم وقدره ألف ونصف.
ومد الفرق يف حنو :اآلن ألنه يفرق به بني االستفهام واخلرب وقدره ألف اتمة ابإلمجاع فإن كان بني ألف املد حرف
مشدد زيد ألف أخرى ليتمكن به من حتقيق اهلمزة حنو :الذاكرين هللا.
ومد البنية يف حنو :ساء ودعاء ونداء وزكرايء ألن االسم بين على املد فرقاً بينه وبني املقصور.
ومد املبالغة يف حنو :ال إله إال هللا.
ومد البدل من اهلمزة يف حنو :آدم وآخر وآمن وقدره ألف اتمة ابإلمجاع.

ومد األصل يف األفعال املدودة حنو :جاء وشاء والفرق بينه وبني مد البنية أن تلك األمساء بنيت على املد فرقاً بينها وبني
املقصور وهذه مدات يف أصول أفعال أحدثت ملعان انتهى.
*******************
النوع الثالث والثالثون يف ختفيف اهلمز
فيه تصانيف مفردة.
اعلم أن اهلمز ملا كان أثقل احلروف نطقاً وأبعدها خمرجاً تنوع العرب يف حتقيقه أبنواع التخفيف وكانت قريش وأهل

احلجاز أكثرهم ختفيفاً ولذلك أكثر ما يرد ختفيفه من طرقهم كابن كثري من رواية ابن فليح وكنافع من رواية ورش وكأيب
عمرو فإن مادة قراءته عن أهل احلجاز.
وقد أخرج ابن عدي من طريق موسى بن عبيدة عن انفع عن ابن عمر قال :ما مهز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال
أبو بكر وال عمر وال اخللفاء وإمنا اهلمز بدعة ابتدعوها من بعدهم.
قال أبو شامة :هذا حديث ال حيتج به وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف عند أئمة احلديث.
ذر قال
قلت :وكذا احلديث الذي أخرجه احلاكم يف املستدرك من طريق محران بن أعني عن أيب األسود الدؤيل عن أيب ّ
جاء أعرايب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي نيب هللا فقال :لست بنىبء هللا ولكين نيب هللا قال الذهيب:
حديث منكر ومحران رافضي ليس بثقة.
وأحكام اهلمز كثرية ال حيصيها أقل من جملد والذي نورده هنا أن حتقيقه أربعة أنواع.
أحدها :النقل حلركته إىل الساكن قهله فيسقط قد أفلح بفتح الدال وبه قرأ انفع من طريق ورش وذلك حيث كان الساك
صحيحاً آخراً واهلمزة أوالً.
واستثىن أصحاب يعقوب عن ورش :كتابيه.
إين ظننت فسكنوا اهلاء وحققوا اهلمزة.
وأما الباقون فحققوا وسكنوا يف مجيع القرآن اثنيها :اإلبدا أن تبدل اهلمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها
فتبدل ألفاً بعد الفتح حنو :وأمر أهلك وواواً بعد الضم حنو :يؤمنون وايء بعد الكسر حنو :جيت وبه يقرأ أبو عمرو
وسواء كانت اهلمزة فاءاً أم عيناً أم الماً إال أن يكون سكوهنا جزماً حنو :ننساها وحنو :أرجئه.
أويكون ترك اهلمز فيه أثقل وهو :تؤوى إليك يف األحزاب أويوقع يف االلتباس وهو :رئياً يف مرمي فإن حتركت فال خالف

عنه يف التحقيق حنو :يئوده.
اثلثها :التسهيل بينها وبني حركتها فإن اتفق اهلمزاتن يف الفتح سهل الثانية احلرميان وأبو عمرو وهشام وأبدهلا ورش ألفاً
وابن كثري ال يدخل قبلها ألفاً وقالون وهشام وأبو عمرويدخلوهنا والباقون من السبعة حيققون.
وإن اختلفا ابلفتح والكسر سهل احلرميان وأبو عمروالثانية وأدخل قالون وأبو عمروقبلها ألفاً والباقون حيققون أوابلفتح
والضم وذلك يف :قل أؤنبئكم.
وأأنزل عليه الذكر وأألقى فقط فالثالثة يسهلون وقالون يدخل ألفاً والباقون حيققون.

قال الداين :وقد أشار الصحابة إىل التسهيل بكتابة الثانية واواً.
رابعها :اإلسقاط بال نقل وبه قرأ أبو عمروإذا اتفقا يف احلركة وكاان فثي كلمتني فإن اتفقا كسرا حنو :هؤالء إن كنتم جعل
ورش وقنبل الثانية كياء ساكنة وقالون والبزي األوىل كياء مكسورة وأسقطها أبو عمرو والباقون حيققون.
وإن اتفقا فتحا حنو :جاء أجلهم جعل ورش وقنبل الثانية كمدة وأسقط الثالثة األوىل والباقون حيققون.
أوضماً وهو :أولياء أولئك فقط أسقكها أبو عمرو وجعلها قالون والبزي كواومضمومة واآلخران جيعالن الثانية كواوساكنة
والباقون خيفقون.
مث اختلف يف الساقط هل هو األوىل أوالثانية واألول عن أيب عمرو.
والثاين عن اخلليل من النحاة وتظهر فائدة اخلالف يف املد فإن كان الساقط األوىل فهومنفصل أوالثانية فهومتصل.
*******************
النوع الرابع والثالثون يف كيفية حتمله
اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على األمة صرح به اجلرجاين يف الشايف والعبادي وغريمها قال اجلويين :واملعىن فيه أن ال
ينقطع عدد التواتر فيه فال يتطرق إليه التبديل والتحريف فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط من الباقني وإال أمث
الكل.
وتعليمه أيضاً فرض كفاية وهوأفضل القرب ففي الصحيح خريكم من تعلم القرآن وعلمه.
وأوجه التحمل عند أهل احلديث السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والسماع عليه بقراءة غريه واملناولة واإلجازة
واملكاتبة والعرضية واإلعالم والوجادة.
فأما غري األولني فال أييت هنا ملا يعلم مما سنذكره.
وأما القراءة على الشيخ فهي املستعملة سلفاً وخلفاً.
وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا ألن الصحابة رضي هللا عنهم إمنا أخذوا القرآن من النيب صلى هللا
عليه وسلم لكن مل أيخذ به أحد من القراء.
واملنع ظاهر ألن املقصود هنا كيفية األداء وليس كل من مسع لفظ الشيخ يقدر على األداء كهيئته خبالف احلديث فإن
املقصود فيه املعىن أواللفظ ال ابهليئات املعتربة يف أداء القرآن وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي
قدرهتم على األداء كما مسعوه من النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه نزل بلغتهم.
ومما يدل للقراءة على الشيخ عرض النيب صلى هللا عليه وسلم القرآن على جربيل يف رمضان كل عام.
وحيكى أن الشيخ مشس الدين بن اجلزري ملا قدم القاهرة وازدمحت عليه اخللق مل يتسع وقته لقراءة اجلميع فكان يقرأ
عليهم اآلية مث يعيدوهنا عليه دفعة واحدة فلم يكتف بقراءته.
وجتوز القراءة على الشيخ ولوكان غريه يقرأ عليه يف تلك احلالة إذا كان حبيث ال خيفى عليهم حاهلم.
وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثالثة يف أماكن خمتلفة ويرد على كل منهم.
وكذا لوكان الشيخ مشتغالً بشغل آخر كنسخ ومطالعة.

وأما القراءة من احلفظ فالظاهر أهنا ليست بشرط بل يكتفى ولومن املصحف.
فصل كيفيات القراءة ثالث.
إحداها :التحقيق وهوإعطاء كل حرف حقه من إشباع املد وحتقيق اهلمزة وإمتام احلركات واعتماد اإلظهار والتشديدات
وبيان احلروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض ابلسكت والتنزيل والتؤدة ومالحظة اجلائز من الوقوف بال قصر وال
اختالس وال إسكان حمرك وال إدغامه وهويكون لرايضة األلسن وتقومي األلفاظ.
ويستحب األخذ به على املتعلمني من غري أن يتجاوز فيه إىل حد اإلفراط بتوليد احلروف من احلركات وتكرير الراءات
وحتريك السواكن وتطنني النوانت ابملبالغة يف الغنات كما قال محزة لبعض من مسعه يبالغ يف ذلك :أما علمت أن ما فوق
البياض برص وما فوق اجلعودة قطط وما ليس فوق القراءة ليس بقراءة.
وكذا حيرتز من الفصل بني حروف الكلمة كمن يقف على التاء من نستعني وقفة لطيفة مدعياً أنه يرتل وهذا النوع من

أيب بن كعب أنه قرأ على رسول هللا
القراءة مذهب محزة وورش وقد أخرج فيه الداين حديثاً يف كتاب التجويد مسلسالً يل ّ
صلى هللا عليه وسلم التحقيق وقال :إنه غريب مستقيم اإلسناد.
الثانية :احلدر بفتح احلاء وسكون الدال املهملتني وهوإدراج القراءة وسرعتها وختفيفها ابلقصر والتسكني واالختالس
والبدل واإلدغام الكبري وختفيف اهلمزة وحنوذلك مما صحت به الرواية مع مراعاة إقامة اإلعراب وتقومي اللفظ ومتكني
احلروف بدون برت حروف املد واختالس أكثر احلركات وذهاب صوت الغنة والتفريط إىل غاية ال تصح هبا القراءة وال
توصف هبا التالوة.
وهذا النوع مذهب ابن كثري وأيب جعفر ومن قصر املنفصل كأيب عمرو ويعقوب.
الثالثة :التدوير وهوالتوسط بني املقامني بني التحقيق واحلدر وهوالذي ورد عن أكثر األئمة ممن مد املنفصل ومل يبلغ فيه
اإلشباع وهومذهب سائر القراء وهواملختار عند أكثر أهل األداء.
تنبيه سيأيت يف النوع الذي يلي هذا استحباب الرتتيل يف القراءة والفرق بينه وبني التحقيق فيما ذكره بعضهم أن التحقيق
يكون للرايضة والتعليم والتمرين والرتتيل يكون للتدبري والتفكر فصل من املهمات جتويد القرآن وقد أفرده مجاعة كثريون
ابلتصنيف منهم الداين وغريه.
أخرج عن ابن مسعود أنه قال :جودوا القرآن.
قال القراء :التجويد حلية القراءة وهوإعطاء احلروف حقوقها وترتيبها ورد احلرف إىل خمرجه وأصله وتلطيف النطق به على
كمال هيئته من غري إسراف وال تعسف وال إفراط وال تكلف وإىل ذلك أشار صلى هللا عليه وسلم بقوله من أحب أن
يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعين ابن مسعود.
وكان رضي هللا عنه قد أعطى حظاً عظيماً يف جتويد القرآن.
وال شك أن األمة كما هم متعبدون بفهم معاين القرآن وإقامة حدوده هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على
الصفة املتلقاة من أئمة القراء املتصلة ابحلضرة النبوية وقد عد العلماء القراءة بغري جتويد حلناً فقسموا اللحن إىل جلي
وخفي.

فاللحن خلل يطرأ على األلفاظ فيخل إال أن اجللي خيل إخالالً خيتص مبعرفته علماء القراءة وأئمة األداء الذين تلقوه من
أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ أهل األداء.
قال ابن اجلزري :وال أعلم لبلوغ النهاية يف التجويد مثل رايضة األلسن والتكرار على اللفظ املتلقى من فم احملسن وقاعدته
ترجع إىل كيفية الوقف واإلمالة واإلدغام وأحكام اهلمز والرتقيق والتفخيم وخمارج احلروف وقد تقدمت األربعة األول.
وأما الرتقيق فاحلروف املستقلة كلها مرققة ال جيوز تفخيمها إال الالم من اسم هللا بعد فتحة أوضمة إمجاعاً أوبعد حروف
اإلطباق يف رواية إال الراء املضمومة أواملفتوحة مطلقاً أوالساكنة يف بعض األحوال واحلروف املستعلية كلها مفخمة ال
يستثىن منها شيء يف حال من األحوال.
وأما خمارج احلروف :فالصحيح عند القراء ومتقدمي النحاة كاخلليل أهنا سبعة عشرة وقال كثري من الفريقني :ستة عشر
فأسقطوا خمرج احلروف احلرفية وهي حروف املد واللني وجعلوا خمرج األلف من أقصى احللق والواومن خمرج املتحركة وكذا

الياء.
وقال قوم :أربعة عشر فأسقطوا خمرج النون والالم والراء وجعلوها من خمرج واحد.
قال ابن احلاجب :وكل ذلك تقريب وإال فلكل حرف خمرج على حدة.
قال القراء :واختار خمرج احلرف حمققاً أن تلفظ هبمز الوصل وأتيت ابحلرف بعده ساكناً أومشدداً وهوأبني مالحظاً فيه

صفات ذلك احلرف املخرج األول :اجلوف لأللف والواووالياء الساكنني بعد حركة جتانسهما.
الثاين :أقصى احللق للهمزة واهلاء.
الثالث :وسطه للعني واحلاء املهملتني.
الرابع :أدانه للفم الغني واخلاء.
اخلامس :أقصى اللسان مما يلي احللق وما فوقه من احلنك للقاف.
السادس :أقصاه من أسفل خمرج القاف قليالً وما يليه من احلنك للكاف.
السابع :وسطه بينه وبني وسط احلنك للجيم والسني والياء.

الثامن :للضاد املعجمة من أول حافة اللسان وما يليه من األضراس من اجلانب األيسر وقيل األمين.
التاسع :الالم من حافة اللسان من أدانها إىل منتهى طرفه وما بينها وبني ما يليها من احلنك األعلى.
العاشر :للنون من طرفه أسفل الالم قليالً.
احلادي عشر :للراء من خمرج النون لكنها أدخل يف ظهر اللسان.
الثاين عشر للطاء والدال والتاء من طرفه وأصول الثنااي العليا مصعداً إىل جهة احلنك.
الثالث عشر :حلرف الصفري الصاد والسني والزاي من بني طرف اللسان وفويق الثنااي السفلى.
الرابع عشر :للظاء والثاء والذال من بني طرفه وأطراف الثنااي العليا.
اخلامس عشر :للفاء من ابطن الشفة السفلي وأطراف الثنااي العليا.

السادس عشر :للباء وامليم والواوغري املدية بني الشفتني.
السابع عشر :اخليشوم للغنة يف اإلدغام والنون وامليم الساكنة.
قال يف النشر :فاهلمزة واهلاء اشرتاكاً خمرجاً وانفتاحاً واستقاالً وانفردت اهلمزة ابجلهر والشدة والعني واحلاء اشرتكا كذلك
وانفردت احلاء ابهلمس والرخاوة اخلالصة والغني واخلاء اشرتكا خمرجاً ورخاوة واستعالء وانفتاحاً وانفردت الغني ابجلهر
واجليم والشني والياء اشرتكت خمرجاً وانفتاحاً واستفاالً وانفردت اجليم ابلشدة واشرتكت مع الياء يف اجلهر وانفردت الشني
ابهلمس والتفشي واشرتكت مع الياء يف الرخاوة والضاد والظاء اشرتكا صفة وجهراً ورخاوة واستعالء وإطباقاً وافرتقا خمرجاً
وانفردت الضاد ابالستطالة والطاء والدال والتاء اشرتكت خمرجاً وشدة وانفردت الطاء ابإلطباق واالستعالء واشرتكت مع
الدال يف اجلهر وانفردت التاء ابهلمس واشرتكت مع الدال يف االنفتاح واالستفال والظاء والذال والثاء اشرتكت خمراجاً
ورخاوة وانفردت الطاء ابالستعالء واإلطباق واشرتكت مع الدال يف اجلهر وانفردت الثاء ابهلمس واشرتكت مع الذال

انفتاحاً واستفاالً والصاد والزاي والسني اشرتكت خمرجاً ورخاوة وصفرياً وانفردت الزاي ابجلهر واشرتكت مع السني يف
االنفتاح واالستفال فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه فليعمل نفسه أبحكامه حالة الرتكيب
وقوي وضعيف ومفخم ومرقق
ألنه ينشأ عن الرتكيب ما مل يكن حالة اإلفراد حبسب ما جياورها من جمانس ومقارب ّ
فيجذب القوي الضعيف ويغلب املفخم املرقق ويصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إال ابلرايضة الشديدة فمن
أحكم صحة التلفظ حالة الرتكيب حصل حقيقة التجويد.
ومن قصيدة الشيخ علم الدين يف التجويد ومن خطه نقلت :ال حتسب التجويد م ّداً مفرطاً وم ّد ما ال م ّد فيه لوان أوأن
فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان تك
تشدد بعد م ّد مهزة أوأن تلوك احلرف كالسكران أوأن تفوه هبمزة متهوعاً ّ

طاغياً فيه وال تك خمسر امليزان فإذا مهزت فجيء به متلطفاً من غري ما هبر وغري توان وامدد حروف امل ّد عد مسكن
أومهزة حسناً أخ إحسان فائدة قال يف مجال القراء :قد ابتدع الناس يف قراءة القرآن أصوات الغناء فقال :إن أول ما غىن
به من القرآن قوله تعاىل أما السفينة فكاان ملساكني يعملون يف البحر نقلوا ذلك من تغنيهم ابلشاعر :أما القطاة فإين
سوف أنعتها نعتاً يوافق عندي بعض ما فيها وقد قال صلى هللا عليه وسلم يف هؤالء مفتونة قلوهبم ومن يعجبهم شأهنم
ومما ابتدعوا شيء مسوه الرتعيد وهوأن يرعد صوته كأنه يرعد من برد وأمل.
وآخر مسوه الرتقيص وهوأن يروم السكوت على الساكن مث ينفر مع احلركة كأنه يف عدوأوهرولة.
وآخر يسمى التطريب وهوأن يرتمن ابلقرآن ويتنغم به فيمد يف غري مواضع املد ويزيد يف املد على ما ال ينبغي.

وآخر يسمى لتحزين وهوأن أييت على وجه حزين يكاد يبكي من خشوع وخضوع ومن ذلك نوع أحدثه هؤالء الذين
جيتمعون فيقرءون كلهم بصوت واحد فيقولون يف قوله تعاىل أفال تعقلون أفل تعقلون حبذف األلف قال :آمنا حبذف
الواوميدون ما ال ميد ليستقيم له الطريق اليت سلكوها وينبغي أن يسمى التحريف انتهى.
فصل يف كيفية األخذ إبفراد القراءات ومجعها الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية ال جيمعون رواية إىل غريها
أثناء املائة اخلامسة فظهر مجع القراءات يف اخلتمة الواحدة واستقر عليه العمل ومل يكونوا يسمحون به إال ملن أفرد

القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ خبتمة على حدة بل إذا كان للشيخ راواين قرءوا لكل راوخبتمة مث جيمعون له
وهكذا.
وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة خبتمة سوى انفع ومحزة فإهنم كانوا أيخذون ختمة لقالون مث ختمة
لورش مث ختمة خللف مث ختمة خلالد وال يسمح أحد ابجلمع إال بعد ذلك.
نعم إذا رأوا شخصاً أفرد ومجع على شيخ معترب وأجيز وأتهل وأراد أن جيمع القراءات يف ختمة ال يكلفونه اإلفراد لعلمهم
بوصوله إىل حد املعرفة واإلتقان.
مث هلم يف اجلمع مذهبان.
أحدمها :اجلمع ابحلرف أبن يشرع يف القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أعادها مبفردها حىت يستويف ما فيها مث يقف
عليها إن صلحت للوقف وإال وصلها آبخر وجه حىت ينتهي إىل الوقف.
وإن كان اخللف يتعلق بكلمتني كاملد املنفصل وقف على الثانية واستوعب اخلالف وانتقل إىل ما بعدها.
وهذا مذهب املصريني وهوأوثق يف االستيفاء وأخف على األخذ لكنه خيرج عن رونق القراءة وحسن التالوة.
الثاين :اجلمع ابلوقف أبن يشرع بقراءة من قدمه حىت ينتهي إىل وقف مث يعود إىل القارئ الذي بعده إىل ذلك الوقف مث
يعود وهكذا أتى يفرغ.
وهذا مذهب الشاميني وهوأشد استحضاراً وأشد استظهاراً وأطول زمناً وأجود مكاانً.
وكان بعضهم جيمع ابآلية على هذا الرسم.
وذكر أبو احلسن القبحاطي يف قصيدته وشرحها جلامع القراءات شروطاً سبعة حاصلها مخسة.

أحدها :حسن الوقف.
اثنيها :حسن االبتداء.
اثلثها :حسن األداء.
رابعها :عدم الرتكيب فإذا قرأ القارئ ال ينتقل إىل قراءة غريه حىت يتم ما فيها فإن فعل مل يدعه الشيخ بل يشري إليه بيده
فإن مل يتفطن قال مل تصل فإن مل يتفطن مكث حىت يتذكر فإن عجز ذكر له.
اخلامس :رعاية الرتتيب يف القراء واالبتداء مبا بدأ به املؤلفون يف كتبهم فيبدأ بنافع قبل ابن كثري.
وبقالون قبل ورش.
قال ابن اجلزري :والصواب أن هذا ليس بشرط بل مستحب بل الذين أدركناهم من األستاذين ال يعدون منهما إال من
يلتزم تقدمي شخص بعينه وبعضهم كان يراع يف اجلمع التناسب فيبدأ ابلقصر مث ابلرتبة اليت فوقه وهكذا إىل آخر مراتب
املد أويبدأ ابملشبع مث مبا دونه إىل القصر وإمنا يسلك ذلك مع شيخ ابرع عظيم االستحضار أما غريه فيسلك معه ترتيب
واحد.
قال :وعلى اجلامع أن ينظر ما يف األحرف من اخلالف أصوالً وفرشاً فما أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه وما ال
ميكن فيه نظر فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أوبكلمتني أوأبكثر من غري ختليط وال تركيب اعتمده وإن مل حيسن

عطفه رجع إىل موضع ابتدائه حىت يستوعب األوجه كلها من غري إمهال وال تركيب وال إعادة ما دخل فإن األول ممنوع
والثاين مكروه والثالث معيب.
وأما القراءة ابلتلفيق وخلط قراءة أبخرى فسيأيت بسطه يف النوع الذي يلي هذا.
وأما القراءات والرواايت والطرق واألوجه فليس للقارئ أن يدع منها شيئاً أوخيل به فإنه خلل يف إكمال الرواية األوجه
فإهنا على سبيل التخيري فأي وجه أتى به أجزأه يف تلك الرواية.
وأما قدر ما يقرأ حال األخذ فقد كان الصدر األول ال يزيدون على عشر آايت لكائن من كان.
وأما من بعدهم فرواه حبسب قوة األخذ فقد كان الصدر األول ال يزيدون على عشر آايت لكائن من كان.
وأما من بعدهم فرواه حبسب قوة األخذ.
قال ابن اجلزري :والذي استقر عليه العمل األخذ يف اإلفراد جبزء من أجزائه مائة وعشرين ويف اجلمع جبزء من أجزاء
مائتني وأربعني ومل حيد له آخرون حداً وهواختيار السخاوي وقد خلصت هذا النوع ورتبت فيه متفرقات كالم أئمة
القراءات وهونوع مهم حيتاج القارئ كاحتياج احملدث إىل مثله من علم احلديث.
فائدة ادعى ابن خري اإلمجاع على أنه ليس ألحد أن ينقل حديثاً عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما مل يكن له به رواية
ولوابإلجازة فهل يكون حكم القرآن كذلك فليس ألحد أن ينقل آية أويقرأها ما مل يقرأها على شيخ مل أر ذلك نقالً

ولذلك وجه من حيث أن االحتياط يف أداء ألفاظ القرآن أشد منه يف ألفاظ احلديث ولعدم اشرتاطه فيه وجه من حيث
أن اشرتاطه ذلك يف احلديث إمنا هوخلوف أن يدخل يف احلديث ما ليس منه أويتقول على النيب صلى هللا عليه وسلم ما
مل يقله والقرآن حمفوظ متلقى متداول ميسر وهذا هو الظاهر.

فائدة اثنية اإلجازة من الشيخ غري شرط يف جواز التصدي فإقراء واإلفادة فمن علم من نفسه األهلية جاز له ذلك وإن مل
جيزه أحد وعلى ذلك السلف األولون والصدر الصاحل وكذلك يف كل علم ويف اإلقراء واإلفتاء خالفاً ملا يتومهه األغبياء
من اعتقاد كوهنا شرطاً وإمنا اصطلح الناس على اإلجازة ألن أهلية الشخص ال يعلمها غالباً من يريد األخذ عنه من
املبتدئني وحنوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن األهلية قبل األخذ شرط فجعلت اإلجازة كالشهادة من الشيخ
للمجاز ابألهلية.
فائدة اثلثة ما اعتاده كثري من مشايخ القراء من امتناعهم من اإلجازة إال أبخذ مال يف مقابلها ال جيوز إمجاعاً بل إن علم
أهلينه وجب عليه اإلجازة أوعدمها حرم عليه وليست اإلجازة مما يقابل ابملال فال جيوز أخذه عنها وال األجرة عليها.
ويف فتاوى الصدر موهوب اجلزري من أصحابنا أنه سئل عن شيخ طلب من الطالب شيئاً على إجازته فهل للطالب رفعه
إىل احلاكم وإجباره على اإلجازة.
فأجاب :ال جتب اإلجازة إىل الشيخ وال جيوز أخذ األجرة عليها.
وسئل أيضاً عن رجل أجازه الشيخ ابإلقراء مث ابن أنه ال دين له وخاف الشيخ ممن تفريطه فهل له النزول عن اإلجازة
فأجاب :ال تبطل اإلجازة بكونه غري دين.

وأما أخذ األجرة على التعليم فجائز ففي البخاري إن أحق ما أخذمت عليه أجراًكتاب هللا وقيل إن تعني عليه مل جيز
واختاره احلليمي.
وقيل ال جيوز مطلقاً وعليه أبوحنيفة حلديث أيب داود عن عبادة بن الصامت أنه علم رجالً من هل الصفة القرآن فأهدى
له قوساً فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :إن سرك أن تطوق هبا طوقاً من انر فاقبلها.
وأجاب من جوزه أبن يف إسناده مقاالً وأنه تربع بتعليمه فلم يستحق شيئاً مث أهدى إليه على سبيل العوض فلم جيز له
األخذ خبالف من يعقد معه إجازة قبل التعليم.
ويف البستان أليب الليث :التعليم على ثالثة أوجه.
أحدها للحسبة وال أيخذ به عوضاً.
والثاين :أن يعلم ابألجرة.
والثالث :أن يعلم بغري شرط فإذا أهدى إليه قبل فاألول مأجور وعليه عمل األنبياء والثاين خمتلف فيه واألرجح اجلواز
والثالث جيوز إمجاعاً ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان معلماً للخلق وكان يقبل اهلدية.
رد على القارئ شيئاً فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده فإذا أكمل احلتمة وطلب اإلجازة
فائدة رابعة كان ابن بطحان إذا ّ
سأله عن تلك املواضع فإن عرفها أجازه وإال تركه جيمع ختمة أخرى.
فائدة أرى على مريد حتقيق القراءات وأحكام تالوة احلروف أن حيفظ كتاابً كامالً يستحضر به اختالف القراء ومتييز
اخلالف الواجب من اخلالف اجلائز.
فائدة أخرى قال ابن الصالح يف فتاويه :قراءة القرآن كرامة أكرم هللا هبا البشر فقد ورد أن
*******************
النوع اخلامس والثالثون يف آداب تالوته وأتليفه
أفرده ابلتصنيف مجاعة منهم النووي يف التبيان وقد ذكر فيه ويف شرح املهذب يف األذكار مجلة من اآلداب وإين أخلصها
هنا وأزيد عليها أضعافها وأفصلها مسئلة مسئلة ليسهل تناوهلا.
مسئلة يستحب اإلكثار من قراءة القرآن وتالوته قال تعاىل مثنياً على من كان ذلك دأبه {يتلون آايت هللا آانء الليل}
ويف الصحيحني من حديث ابن عمر ال حسد إال يف اثنتني :رجل آاته هللا القرآن فهويقوم به آانء الليل وآانء النهار.
وروى الرتمذي من حديث ابن مسعود من قرأ حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا.

وأخرج من حديث أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم يقول الرب سبحانه وتعاىل :من شغله القرآن وذكرى عن
مسأليت أعطيته أفضل ما أعطى السائلني وفضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل هللا على سائر خلقه.
وأخرج مسلم من حديث أيب امامة اقرءوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه.
واخرج البيهقي من حديث عائشة البيت الذي يقرأ فيه القرآن يرتاءى ألهل السماء كما ترتاءى النجوم ألهل األرض.
وأخرج من حديث أنس نوروا منازلكم ابلصالة وقراءة القرآن.
وأخرج من حديث النعمان بن بشري أفضل عبادة أميت قراءة القرآن.

وأخرج من حديث مسرة بن جندب كل مؤدب حيب أن ترتى مأدبته ومأدبة هللا القرآن فال هتجروه.
وأخرج من حديث عبيدة املكي مرفوعاً وموقوفاً اي أهل القرآن ال توسدوا القرآن واتلوه حق تالوته آانء الليل والنهار

وأفشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون.
وقد كان للسلف يف قدر القراءة عادات فأكثر ما ورد يف كثرة القراءة من كان خيتم يف اليوم والليلة مثان ختمات أربعاً يف
الليل وأربعاً يف النهار ويليه من كان خيتم يف اليوم والليلة أربعاً ويليه ثالاثً ويليه ختمتني ويليه ختمة.
وقد ذمت عائشة ذلك فأخرج ابن أيب داود عن مسلم بن خمراق قال قلت لعائشة :إن رجاالً يقرأ أحدهم القرآن يف ليلة

مرتني أوثالاثً فقالت :قرءوا أومل يقرءوا كنت أقوم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة التمام فيقرأ ابلبقرة وآل عمران
والنساء فال مير آبية فيها استبشار إال دعا ورغب وال آبية فيها جتويف إال دعا وأستاذ.
ويلي ذلك من كان خيتم يف ليلتني ويليه من كان خيتم يف كل ثالث وهوحسن.
وكره مجاعات اخلتم يف أقل من ذلك.
ملا روى أبوداود والرتمذي وصححه من حديث عبد هللا بن عمر مرفوعاً ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث.
وأخرج ابن أيب داود وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفاً قال ال تقرءوا القرآن يف أقل من ثالث.
وأخرج أبو عبيد عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث.
وأخرج أمحد وأبو عبيد عن سعيد بن املنذر وليس له غريه قال قلت اي رسول هللا اقرأ القرآن يف ثالث قال :نعم إن
استطعت.
ويليه من ختم يف أربع مث يف مخس مث يف ست مث يف سبع وهذا أوسط األمور وأحسنها وهوفعل الكثريين من الصحابة

وغريهم.
أخرج الشيخان عن عبد هللا بن عمروقال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقرأ القرآن يف شهر قلت :إين أجد قوة
قال :اقرأه يف عشر قلت :إين أجد قوة قال :اقرأه يف سبع وال تزد على ذلك.
وأخرج أبو عبيد وغريه من طريق واسع بن حبان عن قيس بن أيب صعصعة وليس له غريه أنه قال اي رسول هللا يف كم أقرأ
القرآن قال :يف مخسة عشر قلت :إين أجد أقوى من ذلك قال :اقرأه يف مجعة ويلي ذلك من ختم يف مثان مث يف عشر مث
يف شهر مث يف شهرين.
أخرج ابن أيب داود عن مكحول قال :كان أقوايء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرءون القرآن يف سبع
وبعضهم يف شهر وبعضهم يف شهرين وبعضهم يف أكثر من ذلك.
وقال الليث يف البستان :ينبغي للقارئ أن خيتم يف السنة مرتني إن مل يقدر على الزايدة.
وقد روى احلسن بن زايد عن أيب حنيفة أنه قال :من قرأ القرآن يف كل سنة مرتني فقد أدى حقه ألن النيب صلى هللا عليه
وسلم عرض على جربيل يف السنة اليت قبض فيها مرتني.
وقال غريه :يكره التأخري عن ختمه أكثر من أربعني يوماً بال عذر نص عليه أمحد ألن عبد هللا بن عمر سأل النيب صلى
هللا عليه وسلم :يف كم ختتم القرآن قال :يف أربعني يوماً رواه أبوداود.

وقال النووي يف األذكار :املختار أن ذلك خيتلف ابختالف األشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف
فليقتصر على قدر حيصل له معه كمال فهم ما يقرأ وكذلك من كان مشغوالً بنشر العلم أوفصل احلكومات أوغري ذلك

من مهمات الدين واملصاحل العامة فليقتصر على قدر ال حيصل بسببه إخالل مبا هومرصد له وال فوات كماله وإن مل يكن
من هؤالء املذكورين فليكثر ما أمكنه من غري خروج إىل حد امللل أواهلذرمة يف القراءة.
علي ذنوب أميت فلم أر ذنباً أعظم
مسئلة نسيانه كبرية صرح به النووي يف الروضة وغريها حلديث أيب داود وغريه عرضت ّ
من سورة من القرآن أوآية أوتيها رجل مث نسيها.
وروى أيضاً حديث من قرأ القرآن مث نسيه لقى هللا يوم القيامة اجذم ويف الصحيحني تعاهدوا القرآن فوالذين نفس حممد
بيده هلوأشد تفلتاً من اإلبل يف عقلها.
مسئلة يستحب الوضوء لقراءة القرآن ألنه أفضل اإلذكار وقد كان صلى هللا عليه وسلم يكره أن يذكر هللا إال على طهر
كما ثبت يف احلديث.
قال إمام احلرمني :وال تكره القراءة للمحدث ألنه صح أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ مع احلدث.
قال يف شرح املهذب :إذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة حىت يستتم خروجها.
وأما اجلنب واحلائض فتحرم عليهما القراءة نعم جيوز هلما النظر يف املصحف وإمراره إىل القلب وأما متنجس الفم فتكره
له القراءة وقيل حترم كمس املصحف ابليد النجسة.
مسئلة تسن القراءة يف مكان نظيف وأفضله املسجد.
وكره قوم القراءة يف احلمام والطريق قال النووي :ومذهبنا ال تكره فيهما.
قال :وكرهها الشعيب يف احلش وبيت الرحا وهي تدور.
قال :وهومقتضى مذهبنا.
مسئلة يستحب أن جيلس مستقبالً متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه.
مسئلة يسن أن يستاك تعظيماً وتطهرياً وقد روى ابن ماجه عن علي موقوفاً والبزار بسند جيد عنه مرفوعاً إن أفواهكم

طرق للقرآن فطيبوها ابلسواك.
قلت :ولوقطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى استحباب التعوذ إعادة السواك أيضاً.
مسئلة يسن التعوذ قبل القراءة قال تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم أي أردت قراءته.
وذهب قوم إىل أنه يتعوذ بعدها لظاهر اآلية.
وقوم إىل وجوهبا لظاهر األمر.
فلومر على قوم سلم عليهم وعاد إىل القراءة فإن أعاد التعوذ كان حسناً.
قال النوويّ :
قال :وصفته املختارة :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.
وكان مجاعة من السلف يزيدون السميع العليم انتهى.
وعن محزة :أستعيذ ونستعيذ واستعذت واختاره صاحب اهلداية من احلنيفة ملطابقته لفظ القرآن.

وعن محيد بن قيس :أعوذ ابهلل القادر من الشيطان الغادر.
وعن أيب السمان :أعوذ ابهلل القوي من الشيطان الغوي.
وعن قوم :أعوذ ابهلل العظيم من الشيطان الرجيم.
وعن آخرين :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم.
وفيها ألفاظ أخر.
قال احللواين يف جامعه :ليس لالستعاذة حد ينتهي إليه من شار زاد ومن شاء نقص.
ويف النشر البن اجلزري :املختار عند أئمة القراءة اجلهر هبا وقيل يسر مطلقاً وقيل فيما عدا الفاحتة.
قال :وقد أطلقوا اختيار اجلهر هبا وقيده أبو شامة بقيد ال بد منه وهوأن يكون حبضرة من يسمعه.
قال :ألن اجلهر ابلتعوذ إظهار شعار القراءة كاجلهر ابلتلبية وتكبريات العيد.
ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أوهلا ال يفوت منها شيء وإذا أخفى التعوذ مل يعلم السامع هبا إال بعد أن فاته
من املقروء شيء وهذا املعىن هو الفارق بني القراءة يف الصالة وخارجها.
قال :واختلف املتأخرون يف املراد إبخفائها فاجلمهور على أن املراد به اإلسرار فال بد من التلفظ وإمساع نفسه.
وقيل الكتمان أبن يذكرها بقلبه بال تلفظ.
قال :وإذا قطع القراءة إعراضاً أوبكالم أجنيب ولورد السالم استأنفها أويتعلق ابلقراءة فال.
قال :وهل هي سنة كفاية أوعني حىت لوقرأ مجاعة مجلة فهل يكفي استعاذة واحد منهم كالتسمية على األكل أوال مل أر
فيه نصاً.

والظاهر الثاين ألن املقصود اعتصام القارئ والتجاؤه ابهلل من شر الشيطان فال يكون تعوذ واحد كافياً عن مسئلة
وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غري براءة ألن أكثر العلماء على أهنا آية فإذا أخل هبا كان اتركاً لبعض اخلتمة
عند األكثرين فإن قرأ من أثناء سورة استحب له أيضاً نص عليه الشافعي فيما نقله العبادي.
قال القراء :ويتأكد عند قراءة حنو {إليه يرد علم الساعة} {وهوالذي أنشأ جنات} ملا يف ذكر ذلك بعد االستعاذة من

البشاعة وإيهام رجوع الضمري إىل الشيطان.
قل من تعرض له وقد صرح ابلبسملة فيه أبو احلسن السخاوي ورد عليه
قال ابن اجلزري :واالبتداء ابآلي وسط براءة ّ
اجلعربي.
مسئلة ال حتتاج قراءة القرآن إىل نية كسائر األذكار إال إذا أنذرها خارج الصالة فال بد من نية النذر أوالفرض ولوعني
الزمان.
فلوتركها مل جتز نقله القموىل يف اجلواهر.
مسئلة يسن الرتتيل يف قراءة القرآن قال تعاىل {ورتل القرآن ترتيال} وروى أبوداود وغريه عن أم سلمة أهنا نعتت قراءة
النيب صلى هللا عليه وسلم قراءة مفسرة حرفاً حرفاً.

ويف البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :كانت مداّ مث قرأ بسم هللا الرمحن الرحيم
ميد هللا وميد الرمحن وميد الرحيم ويف الصحيحني عن ابن مسعود أن رجالً قال له :إين أقرا املفصل يف ركعة واحدة فقال:

هذا كهذا الشعر إن قوماً يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ فيه نفع.
وأخرج اآلجري يف مجلة القرآن عن ابن مسعود قال :ال تنثروه نثر الدقل وال هتذوه هذا الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به
هم أحدكم آخر السورة.
القلوب وال يكون ّ
وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً يقال لصاحب القرآن :اقرأ وارق يف الدرجات ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن

منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها قال يف شرح املهذب :واتفقوا على كراهة اإلفراط يف اإلسراع.
قالوا :وقراءة جزء برتتيل أفضل من قراءة جزءين يف قدر ذلك الزمان بال ترتيل.
قالوا :واستحباب الرتتيل لتدبر ألنه أقرب إىل اإلجالل والتوقري وأشد أتثرياً يف القلب وهلذا يستحب لألعجمي الذي ال

يفهم معناه انتهى.
ويف النشر :اختلف هل األفضل الرتتيل وقلة القراءة أوالسرعة مع كثرهتا وأحسن بعض أئمتنا فقال :إن ثواب قراءة التنزيل
أجل قدراً وثواب الكثرة أكثر عدداً ألن بكل حرف عشر حسنات.
ّ
ويف الربهان للزركشي :كمال الرتتيل تفخيم ألفاظه واإلابنة عن حروفه وأن ال يدغم حرف يف حرف.
وقيل هذا أقله وأكمله أن يقرأه على من أزله فغن قرأ هتديداً لفظ به لفظ التهديد أوتعظيماً لفظ به على التعظيم.
مسئلة وتسن القراءة ابلتدبر والتفهم فهواملقصود األعظم واملطلوب األهم وبه تنشرح الصدر ووتستنري القلوب قال تعاىل
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته.
وقال أفال يتدبرون القرآن وصفة ذلك أن يشغل قلبه ابلتفكر يف معىن ما يلفظ به فيعرف معىن كل آية ويتأمل األوامر
مر آبية رمحة استبشر وسأل أوعذاب
والنواهي ويعتقد قبول ذلك فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر وإذا ّ
أشفق وتعوذّ أوتنزيه ّنزه وعظم أودعاء تضرع وطلب.
أخرج مسلم عن حذيفة قال :صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها مث النساء فقرأها مث آل
مر بتعوذ تعوذ.
مر بسؤال سأل وإذا ّ
مر آبية فيها تسبيح سبح وإذا ّ
عمران فقرأها يقرا مرتسالً إذا ّ
وروى أبوداود والنسائي وغريمها عن عوف بن مالك قال قمت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فقام فقرأ سورة البقرة ال مير
آبية رمحة إال وقف وسأل وال مير آبية عذاب إال وقف وتعوذ.
وأخرج أبوداود والرتمذي حديث من قرأ والتني والزيتون فانتهى إىل آخرها فليقل بلى وأان على ذلك من الشاهدين ومن
قرأ ال أقسم بيوم القيامة فانتهى إىل آخرها أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى فليقل بلى ومن قرأ واملرسالت فبلغ
فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا ابهلل.
وأخرج أمحد وأبوداود عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك األعلى قال :سبحان ريب
األعلى.

وأخرج الرتمذي واحلاكم عن جابر قال خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الصحابة فقرأ عليهم سورة الرمحن من
أوهلا إىل آخرها فسكتوا فقال :لقد قرأهتا على اجلن فكانوا أحسن مردوداً منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آالء

ربكما تكذابن قالوا :وال بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد.
وأخرج ابن مردويه والديلمي وابن أيب الدنيا يف الدعاء وغريهم بسند ضعيف جداً عن جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم
قرأ {وإذا سألك عبادي عين فإين قريب} اآلية فقال :اللهم أمرت ابلدعاء وتكفلت ابإلجابة لبيك اللهم لبيك لبيك ال
شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد مل تلد ومل تولد ومل يكن لك كفواً
حد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق واجلنة حق والنار حق والساعة آتية ال ريب فيها وأنك تبعث من يف القبور.
وأخرج أبوداود وغريه عن وائل ابن حجر مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ وال الضالني فقال :آمني ميد هبا صوته
وأخرجه الطرباين بلفظ قال آمني ثالث مرات.

وأخرجه البيهقي بلفظ قال :رب اغفر يل آمني.
وأخرج أبو عبيد عن أيب ميسرة أن جربيل لقن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند خامتة البقرة آمني.
وأخرج عن معاذ بن جبل أنه إذا كان ختم سورة البقرة قال آمني.
قال النووي :ومن اآلداب إذا قرأ حنو وقالت اليهود عزير ابن هللا.
وقالت اليهود يد هللا مغلولة أن خيفض هبا صوته كذا كان النخعي يفعل.
ذر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قام آبية يرددها حىت
مسئلة ال أبس بتكرير اآلية وترديدها روى النسائي وغريه عن أيب ّ
أصبح {إن تعذهبم فإهنم عبادك} اآلية.
مسئلة يستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكي ملن ال يقدر عليه واحلزن واخلشوع قال تعاىل وخيرون لألذقان يبكون ويف
الصحيحني حديث قراءة ابن مسعود على النيب صلى هللا عليه وسلم وفيه فإذا عيناه تذرفان.
ويف الشعب للبيهقي عن سعد بن مالك مرفوعاً إن هذا القرآن نزل حبزن وكآبة فإذا قرأمتوه فابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا.
وفيه من مرسل عبد امللك بن عمري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إين قارئ عليكم سورة فمن بكى فله اجلنة
فإن مل تبكوا فتباكوا.
ويف مسند أيب يعلي حديث اقرءوا القرآن ابحلزن فإنه نزل ابحلزن.
وعند الطرباين أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن قال يف شرح املهذب :وطريق يف حتصيل البكاء أن يتأمل ما
يقرأ من التهديد والوعيد الشديد واملواثيق والعهود مث يفكر يف تقصريه فيها فإن مل حيضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك
على فقد ذلك فإنه من املصائب.
مسئلة يسن حتسني الصوت ابلقراءة وتزيينها حلديث ابن حبان وغريه زينوا القرآن أبصواتكم.
ويف لفظ عند الدرامي حسنوا القرآن أبصواتكم فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسناً.
وأخرج البزار وغريه حديث حسن الصوت زينة القرآن وفيه أحاديث صحيحة كثرية.
فإن مل يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع حبيث ال خيرج إىل حد التمطيط.

وأما القراءة ابألحلان فنص الشافعي يف املختصر أنه ال أبس هبا.
وعن رواية الربيع اجليزي أهنا مكروهة.
قال الرافعي :فقال اجلمهور :ليست على قولني بل املكروه أن يفرط يف امل ّذ ويف إشباع احلركات حىت يتولد من الفتحة
ألف ومن الضمة واوومن الكسرة ايء أويدغم يف غري وضع اإلدغام فإن مل ينته إىل هذا احلد فال كراهة.
قال :ويف زوائد الروضة :والصحيح أن اإلفراط على الوجه املذكور حرام يفسق به القارئ وأيمث املستمع ألنه عدل به عن
هنجه القومي.
قال :وهذا مراد الشافعي ابلكراهة.
قلت :وفيه حديث اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا وإايكم وحلون أهل الكتابني وأهل الفسق فإنه سيجيء أقوام
يرجعون ابلقرآن ترجيع الغناء والرهبانية ال جياوز حناجرهم مفتونة قلوهبم وقلوب من يعجبهم شأهنم أخرجه الطرباين
والبيهقي.
قال النووي :ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت واإلصغاء إليها للحديث الصحيح وال أبس ابجتماع اجلماعة يف
القراءة وال إبدارهتا وهي أن يقرأ بعض اجلماعة قطعة مث البعض قطعة بعدها.
مسئلة يستحب قراءته ابلتفخيم حلديث احلاكم نزل القرآن ابلتفخيم قال احلليمي :ومعناه أنه يقرؤه على قراءة الرجال وال
خيضع الصوت فيه ككالم النساء.
قال :وال يدخل يف هذا كراهة اإلمالة اليت هي اختيار بعض القراء وقد جيوز أن يكون القرآن نزل ابلتفخيم فرخص مع
ذلك يف اإلمالة ما حيسن إمالته.
مسئلة وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت ابلقراءة وأحاديث تقتضي اإلسرار وخفض الصوت.
فمن األول حديث الصحيحني ما أذن هللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن ابلقرآن جيهر به ومن الثاين حديث
أيب داود والرتمذي والنسائي اجلاهر ابلقرآن كاجلاهر ابلصدقة واملسر ابلقرآن كاملسر ابلصدقة.
قال النووي :واجلمع بينهما أن اإلخفاء أفضل حيث خاف الرايء أوأتذى مصلون أونيام جبهره.
واجلهر أفضل يف غري ذلك ألن العمل فيه أكثر وألن فائدته تتعدى إىل السامعني وألنه يوقظ قلب القارئ وجيمع مهه إىل
الفكر ويصرف مسعه ويطرد النوم ويزيد يف النشاط ويدل هلذا اجلمع حديث أيب داود بسند صحيح عن أيب سعيد
اعتكف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد فسمعهم جيهرون ابلقراءة فكشف السرت وقال :أال إن كلكم مناج لربه
فال يؤذين بعضكم بعضاً وال يرفع بعضكم على بعض يف القراءة.
وقال بعضهم :يستحب اجلهر ببعض القراءة واإلسرار ببعضها ألن املسر قد ميل فيأنس ابجلهر واجلاهر قد يك فيسرتيح
ابإلسرار.
مسئلة القراءة يف املصحف أفضل من القراءة من حفظه ألن النظر فيه عبادة مطلوبة.
وقال النووي :هكذا قال أصحابنا والسلف أيضاً ومل أر فيه خالفاً.

قال :ولوقيل إنه خيتلف ابختالف األشخاص فيختار القراءة فيه ملن استوى خشوعه وتدبره يف حالة القراءة فيه ومن
احلفظ وخيتار القراءة من احلفظ ملن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لوقرأ من املصحف لكان هذا قوالً

حسناً.
قلت :ومن أدلة القراءة يف املصحف ما أخرجه الطرباين والبيهقي يف الشعب من حديث أوس الثقفي مرفوعاً قراءة الرجل
يف غري املصحف ألف درجة وقراءته يف املصحف تضاعف ألفي درجة.
وأخرج أبو عبيد بسند صحيح فضل قراءة القرآن نظراً على ما يقرؤه ظاهراً كفضل الفريضة على النافلة.
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعاً من سره أن حيب هللا ورسوله فليقرأ يف املصحف وقال :إنه منكر.
وأخرج بسند حسن عنه موقوفاً أدميوا النظر يف املصحف.
وحكى الزركشي يف الربهان ما حبثه النووي قوالً وحكى معه قوالً اثلثاً :أن القراءة من احلفظ أفضل مطلقاً.

وأن ابن عبد السالم اختاره ألن فيه من التدبر ما ال حيصل ابلقراءة يف املصحف.
مسئلة قال يف التبيان :إذا أرتج على القارئ فلم يدر ما بعد املوضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غريه فينبغي له أن يتأدب
مبا جاء عن ابن مسعود والنخعي وبشري بن أيب مسعود قالوا :إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها مث يسكت
وال يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه انتهى.
وقال ابن جماهد :إذا شك القارئ يف حرف هل هوابلتاء أوابلياء فليقرأه ابلياء فإن القرآن مذكر وإن شك يف حرف هل
هومهموز أوغري مهموز فليرتك اهلمز وإن شك يف حرف هل يكون موصوالً أومقطوعاً فليقرأ ابلوصل وإن شك يف حرف
هل هوممدود أومقصور فليقرأ ابلقصر وإن شك يف حرف هل هومفتوح أومكسور فليقرأ ابلفتح ألن األول غري حلن يف
موضع والثاين حلن يف بعض املواضع.
قلت :أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال :إذا اختلفتم يف ايء واتء فاجعلوها ايء ذكروا القرآن.
فهم منه ثعلب أن ما احتمل تذكريه وأتنيثه مكان تذكريه أجود.
ورد أبنه ميتنع إرادة تذكري غري احلقيقي التأنيث لكثرة ما يف القرآن منه ابلتأنيث حنو{ :النار وعدها هللا}.
ّ
{والتفت الساق ابلساق}.
{قالت هلم رسلهم}.
وإذا امتنع إرادة غري احلقيقي فاحلقيقي أوىل.

قالوا :وال يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكري والتأنيث غلب فيه التذكري كقوله تعاىل {والنخل ابسقات} {أعجاز خنل
خاوية} فأنث مع جواز التذكري قال تعاىل {أعجاز خنل منقعر} {من الشجر األخضر} قالوا :فليس املراد ما فهم بل
املراد يذكروا املوعظة والدعاء كما قال تعاىل {فذكر ابلقرآن} إال أنه حذف اجلار واملقصود :ذكروا الناس ابلقرآن :أي
ابعثوهم على حفظه كيال ينسوه.
قلت :أول األثر أيىب هذا احلمل.

وقال الواحدي :األمر ما ذهب إليه ثعلب واملراد أنه إذا احتمل اللفظ التذكري والتأنيث ومل حيتج يف التذكري إىل خمالفة
املصحف ذكر حنو وال تقبل منها شفاعة قال :ويدل على إرادة هذا أن أصحاب عبد هللا من قراء الكوفة كحمزة
والكسائي ذهبوا إىل هذا فقرءوا من هذا القبيل ابلتذكري حنو يوم شهد عليهم ألسنتهم وهذا يف غري احلقيقي.
مسئلة يكره قطع القراءة ملكاملة أحد.
قال احلليمي :ألن كالم هللا ال ينبغي أن يؤثر عليه كالم غريه وأيده البيهقي مبا يف الصحيح :كان ابن عمر إذا قرأ القرآن
مل يتكلم حىت يفرغ منه.
ويكره أيضاً الضحك والعبث والنظر إىل ما يلهي.
مسئلة ال جيوز قراءة القرآن ابلعجمية مطلقاً سواء أحسن العربية أم ال يف الصالة أم خارجها.
وعن أيب حنيفة أنه جيوز مطلقاً.

وعن أيب يوسف وحممد :ملن ال حيسن العريب لكن يف شارح البزدوي أن أاب حنيفة رجع عن ذلك.
ووجه املنع أنه يذهب إعجازه املقصود منه.
وعن القفال من أصحابنا :إن القراءة ابلفارسية ال تتصور قيل له :فإذا ال يقدر أحد أن يفسر القرآن قال :ليس كذلك
ألن هناك جيوز أن أييت ببعض مراد هللا ويعجز عن البعض.

أما إذا أراد أن يقرأه ابلفارسية فال ميكن أن أييت جبميع مراد هللا تعاىل ألن الرتمجة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها وذلك
غري ممكن خبالف التفسري.
مسئلة ال جتوز القراءة ابلشاذ نقل ابن عبد الرب اإلمجاع على ذلك لكن ذكر موهوب اجلزري جوازها يف غري الصالة قياساً
على رواية احلديث ابملعىن.
مسئلة األوىل أن يقرأ على ترتيب املصحف.
قال يف شرح املهذب :ألن ترتيبه حلكمة فال يرتكها إال فيما ورد فيه الشرع كصالة صبح يوم اجلمعة آبمل تنزيل وهل أتى
ونظائره فلوفرق السور أوعكسها جاز وترك األفضل.

قال :وأما قراءة السورة من آخرها إىل أوهلا فمتفق على منعه ألن يذهب بعض نوع اإلعجاز ويزيل حكمة الرتتيب.
قلت :وفيه أثر.
أخرج الطرباين بسند جيد عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوساً قال :ذاك منكوس القلب.

وأما خلط سورة بسورة فعد احلليمي تركه من اآلداب ملا أخرجه أبو عبيد عن سعيد بن املسيب أن رسول هللا صلى هللا
مر ببالل وهويقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة فقال :اي بالل مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن
عليه وسلم ّ
هذه السورة قال :اخلط الطيب ابلطيب فقال :إقرأ السورة على وجهها أوقال على حنوها مرسل صحيح وهوعند أيب داود
موصول عن أيب هريرة بدون آخره.
وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن عمر موىل عفرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لبالل :إذا قرأت السورة فانفذها
وقال :حدثنا معاذ عن ابن عوف قال :سالت تنب سريين عن الرجل يقرأ من السورة آيتني مث يدعها وأيخذ يف غريها.

قال :ليتق أحدكم أن أيمث إمثاً مبرياً وهوال يشعر.
وأخرج عن ابن مسعود قال :إذا ابتدأت يف سورة فأردت أن تتحول منها إىل غريها فتحول إىل قل هو هللا أحد فإذا
ابتدأت فيها فال تتحول حىت ختتمها.
وأخرج عن ابن أيب اهلذيل قال :كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض اآلية ويدعوا بعضها.
قال أبو عبيد :األمر عندان على كراهة قراءة اآلايت املختلفة كما أنكر رسول هللا صلى هلل عليه وسلم على بالل وكما
أنكره ابن سريين.
وأما حديث عبد هللا فوجهه عندي أن يبتدئ الرجل يف السورة يريد إمتامها مث يبدوله يف أخرى.
فأما من ابتدأ القراءة وهويريد التنقل من آية إىل آية وترك التأليف آلي القرآن فإمنا يفعله من ال علم له ألن هللا لوشاء
ألنزله على ذلك انتهى.
وقد نقل القاضي أبو بكر اإلمجاع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة.
قال البيهقي :وأحسن ما حيتج به أن يقال إن هذا لتأليف لكتاب هللا مأخوذ من جهة النيب صلى هللا عليه وسلم وأخذه
عن جربيل فاألوىل للقارئ أن يقرأه على التأليف املنقول.
وقد قال ابن سريين :أتليف هللا خري من أتليفكم.
مسئلة قال احلليمي :يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على مجيع ما هوقرآن.
وقال ابن الصالح والنووي :إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي أن ال يزال على تلك القراءة ما دام الكالم مرتبطاً فغذا
انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى واألوىل دوامة على األوىل يف هذا اجمللس.
وقال غريمها ابملنع مطلقاً.
قال ابن اجلزري :والصواب أن يقال :إن كانت إحدى الطريقتني مرتبطة على األخرى منع ذلك منع حترمي كمن يقرأ
فتلقى آدم من ربه كلمات برفعهما أونصبهما أخذ رفع آدم من قراءة غري ابن كثري ورفع كلمات من قراءته وحنوذلك مما ال
جيوز يف العربية واللغة وما مل يكن كذلك فرق فيه بني مقام الرواية وغريمها فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضاً ألنه
كذب يف الرواية وختليط وإن كان على سبيل التالوة جاز.
مسئلة يسن االستماع لقراءة القرآن وترك اللغط واحلديث حبضور القراءة قال تعاىل وإذا قرئ مسئلة يسن السجود عند
قراءة آية السجدة وهي أربع عشرة يف األعراف والرعد والنحل واإلسراء ومرمي ويف احلج سجداتن والفرقان والنمل وآمل

تنزيل وفصلت والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ ابسم ربك وأما ص فمستحبة وليست من عزائم السجود :أي متأكداته.
وزاد بعضهم آخر احلجر نقله ابن الغرس يف أحكامه.
مسئلة قال النووي :األوقات املختارة للقراءة أفضلها ما كان يف الصالة مث الليل مث نصفه األخري وهي بني املغرب والعشاء
حمبوبة وأفضل النهار بعد الصبح وال تكره يف شيء من األوقات ملعىن فيه.

وأما ما رواه ابن أيب داود عن معاذ بن رفاعة عن مشاخيه أهنم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هودراسة يهود فغري مقبول
وال أصل له وخنتار من األايم عرفة يوم اجلمعة مث اإلثنني مث اخلميس ومن األعشار العشر األخري من رمضان واألول من
ذي احلجة ومن الشهور رمضان وخنتار البتدائه ليلة اجلمعة وخنتمه ليلة اخلميس فقد روى ابن أيب داود عن عثمان بن
عفان أنه كان يفعل ذلك واألفضل اخلتم أول النهار أوأول الليل ملا رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أيب وقاص
قال :إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه املالئكة حىت يصبح وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه املالئكة
حىت ميس قال يف اإلحياء :ويكون اخلتم أول النهار يف ركعيت الفجر وأول الليل يف ركعيت سنة املغرب.
وعن ابن املبارك :يستحب اخلتم يف الشتاء أول مسئلة يسن صوم يوم اخلتم.
أخرجه ابن أيب داود عن مجاعة من التابعني وأن حيضر أهله وأصدقاءه.
أخرج الطرباين عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن مجع أهله ودعا.
وأخرج ابن أيب داود عن احلكم ابن عتيبة قال :أرسل إىل جماهد وعنده ابن أيب أمامة وقاال :إان أرسلناك إليك ألان أردان
أن خنتم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن.
وأخرج عن جماهد قال :كانوا جيتمعون عند ختم القرآن ويقول عنده تنزل الرمحة.
مسئلة يستحب التكبري من الضحى إىل آخر القرآن وهي قراءة الكيني.
أخرج البيهقي يف الشعب وابن خزمية من طريق ابن أيب بزة :مسعت عكرمة بن سليمان قال :قرأت على إمساعيل بن عبد
هللا املكي فلما بلغت الضحى قال :كرب حىت ختتم فإين قرأت على عبد هللا بن كثري فأمرين بذلك وقال :قرأت على حممد
فأمرين بذلك.
وأخرب جماهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك.
أيب بن كعب فأمره بذلك كذا أخرجناه موقوفاً.
وأخرب ابن عباس أنه قرأ على ّ
مث أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن أيب بزة مرفوعاً.
وأخرجه من هذا الوجه :أعين املرفوع احلاكم يف مستدركه وصححه وله طرق كثرية عن البزي.
وعن موسى بن هارون قال :قال يل البزي :قال يل حممد بن إدريس الشافعي :إن تركت التكبري فقدت سنة من سنن
نبيك.
قال احلافظ عماد الدين بن كثري :وهذا يقتضي تصحيحه للحديث.
وروى أبو العالء اهلمذاين عن البزي أن األصل يف ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم انقطع عنه الوحي فقال املشركون:
قال حممداً ربه فنزلت سورة الضحى فكرب النيب صلى هللا عليه وسلم.
قال ابن كثري :ومل يرد ذلك إبسناد حيكم عليه بصحة وال ضعف.
وقال احلليمي :نكتة التكبري التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكرب فكذا هنا يكرب إذا أكمل عدة السورة.
قال :وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة ويقول هللا أكرب.

وكذا قال سليم الرازي من أصحابنا يف تفسريه :يكرب بني كل سورتني تكبرية وال يصل آخر السورة ابلتكبري بل يفصل
بينهما بسكتة.
قال :ومن ال يكرب ن القراء حجتهم أن يف ذلك ذريعة إىل الزايدة يف القرآن أبن يداوم عليه فيتوهم أنه منه.
ويف النشر اختلف القراء يف ابتدائه هل هومن أول الضحى أومن آخرها ويف انتهائه هل هوأول سورة الناس أوآخرها ويف
وصله أبوهلا أوآخرها وقطعه واخلالف يف الكل مبين على أصل وهوانه هل هوألول السورة أوآلخرها ويف لفظه فقيل هللا
أكرب وقيل ال إله إال هللا وهللا اكرب وسواء يف التكبري يف الصالة وخارجها صرح به السخاوي وأبو شامة.
مسئلة يسن الدعاء عقب اخلتم حلديث الطرباين وغريه عن العرابض بن سارية مرفوعاً من ختم القرآن فله دعوة مستجابة
ويف الشعب من حديث أنس مرفوعاً من قرأ القرآن ومحد الرب وصلى على النيب صلى هللا عليه وسلم واستغفر ربه فقد
طلب اخلري مكانه.
مسئلة يسن إذا فرغ من اخلتمة أن يشرع يف أخرى عقب اخلتم حلديث الرتمذي وغريه أحب األعمال إىل هللا احلال املرحتل
الذي يضرب من أول القرآن إىل آخره كلما أحل ارحتل.
أيب بن كعب أ النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس
وأخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن ّ
افتتح من احلمد مث قرأ من البقرة إىل وأولئك هم املفلحون مث دعا بدعاء اخلتمة مث قام.
مسئلة عن اإلمام أمحد أنه منع من تكرير سورة اإلخالص عند اخلتم لكن عمل الناس على خالفه قال بعضهم واحلكمة
فيه ما ورد أهنا تعدل ثلث القرآن فيحصل بذلك ختمة.
فإن قيل :فكان ينبغي أن تقرأ أربعاً ليحصل له ختمتان.

قلنا :املقصود أن يكون على يقني من حصول ختمة إما اليت قرأها وإما اليت حصل ثواهبا بتكرير السورة انتهى.
قلت :وحاصل ذلك يرجع إىل جرب ما لعله حصل يف القراءة من خلل وكما قاس احلليمي التكبري عند اخلتم على التكبري
عند إكمال رمضان أن يقاس تكرير سورة اإلخالص على أتباع رمضان بست من شوال.
مسئلة يكره اختاذ القرآن معيشة يتكسب هبا.
وأخرج اآلجري من حديث عمران بن احلصني مرفوعاً من قرأ القرآن فليسأل هللا به فإنه سيأيت قوم يقرءون القرآن يسألون
الناس به.
وروى البخاري يف اترخيه الكبري بسند صاحل حديث من قرأ القرآن عند ظامل لريفع منه لعن بكل
مسئلة يكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيتها حلديث الصحيحني يف النهي عن ذلك.
مسئلة األئمة الثالثة على وصول ثواب القراءة للميت ومذهبنا خالفه لقوله تعاىل وأن ليس لإلنسان إال ما سعى.
فصل :يف االقتباس وما جرى جمراه االقتباس تضمني الشعر أوالنثر بعض القرآن ال على أنه منه أبن ال يقال فيه قال اله
تعاىل وحنوه فإن ذلك حينئذ ال يكون اقتباساً وقد اشتهر عن املالكية حترميه وتشديد النكري على فاعله.

وأما أهل مذهبنا فلم يتعرض له املتقدمون وال أكثر املتأخرين مع شيوع االقتباس يف أعصارهم واستعمال الشعراء له قدمياً
وحديثاً وقد تعرض له مجاعة من املتأخرين فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السالم فأجازه واستدل له مبا ورد عنه

صلى هللا عليه وسلم من قوله يف الصالة وغريها وجهت وجهي إخل وقوله اللهم فالق إال صباح وجاعل الليل سكناً
والشمس والقمر حسباانً أقض عين الدين وأغنين من الفقر.

ويف سياق كالم أليب بكر :وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ويف آخر حديث البن عمر قد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة انتهى.
وهذا كله إمنا يدل على جوازه يف مقام املواعظ والثناء والدعاء ويف النثر وال داللة فيه على جوازه يف الشعر وبينهما فرق.
فإن القاضي أاب بكر من املالكية صرح أبن تضمينه يف الشعر مكروه ويف النثر جائز.
واستعمله أيضاً يف النثر القاضي عياض يف مواضع من خطبة الشفاء.
وقال اشرف إمساعيل بن املقري اليمين صاحب خمتصر الروضة يف شرح بديعته :ما كان منه يف اخلطب واملواعظ ومدحه
صلى هللا عليه وسلم وآله وصحبه ولويف النظم فهومقبول وغريه مردود.
ويف شرح بديعته من حجة االقتباس :ثالثة أقسام :مقبول ومباح ومردود.
فاألول ما كان يف اخلطب واملواعظ والعهود والثاين ما كان يف الغزل والرسائل والقصص والثالث على ضربني :أحدمها ما
نسبه هللا إىل نفسه ونعوذ ابهلل ممن ينقله إىل نفسه كما قيل عن أحد بين مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله
إن إلينا إايهبم مث إن علينا حساهبم واآلخر تضمني آية يف معىن هزل ونعوذ ابهلل من ذلك كقوله :أرخى إىل عشاقه طرفه
هيهات هيهات ملا توعدون وردفه ينطق من خلفه ملثل هذا فليعمل العاملون انتهى.
قلت :وهذا التقسيم حسن جداً وبه أقول.
وذكر الشيخ اتج الدين ابن السبكي يف طبقاته يف ترمجة اإلمام أيب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي من
كبار الشافعية وأجالئهم أن من شعره قوله :اي من عدى مث اعتدى مث اقرتف مث انتهى مث ارعوى مث اعرتف أبشر بقول هللا
يف آايته إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وقال استعمال مثل األستاذ أيب منصور مثل هذا االقتباس يف شعره له فائدة فإنه
جليل القدر والناس ينهون عن هذا ورمبا أدى حبث بعضهم إىل أنه ال جيوز.
وقيل إن ذلك إمنا يفعله من الشعراء الذين هم يف كل واد يهيمون ويثبون على األلفاظ وثبة من ال يبايل.
وهذا األستاذ أبومنصور من أئمة الدين وقد فعل هذا وأسند عنه هذين البيتني األستاذ أبو القاسم بن عساكر.
قلت :ليس هذان البيتان من االقتباس لتصرحيه بقول هللا وقد قدمنا أن ذلك خارج عنه.
وأما أخوه الشيخ هباء الدين فقال يف عروس األفراح :الورع اجتناب ذلك كله وأن ينزه عن مثله كالم هللا ورسوله.
قلت :رأيت استعمال االقتباس ألئمة أجالء منهم اإلمام أبو القاسم الرافعي وأنشده يف أماليه ورواه عنه أئمة كبار :امللك
هلل الذي عنت الوجو ه له وذلت عنده األرابب متفرد ابمللك والسلطان قد خسر الذين جتاذبوه وخابوا دعهم وزعم
امللك يوم غرورهم فسيعلمون غداً من الكذاب وروى البيهقي يف شعب اإلميان عن شيخه أيب عبد الرمحن السلمى قال:
أنشدان أمحد بن حممد بن يزيد لنفسه :سل هللا من فضله واتقه فإن التقي خري ما تكتسب ويقرب من االقتباس شيئان
أحدمها :قراءة القرآن يراد هبا الكالم.

قال النووي يف التبيان :ذكر ابن أيب داود يف هذا اختالفاً فروى عن النخعي أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض
من أمر الدنيا.
وأخرج عن عمر بن اخلطاب أنه قرأ يف صالة املغرب مبكة والتني والزيتون وطور سنني مث رفع صوته فقال :وهذا البلد
األمني.
وأخرج عن حكيم بن سعد :أن رجالً من احملكمة أتى علياً وهويف صالة الصبح فقال :لئن أشركت ليحبطن عملك
فأجابه يف الصالة فاصرب إن وعد هللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون انتهى.
وقال غريه :يكره ضرب األمثال من القرآن صرح به من أصحابنا العماد البيهقي تلميذ البغوي كما نقله ابن الصالح يف
فوائد رحلته.
الثاين :التوجيه ابأللفاظ القرآنية يف الشعر وغريه وهوجائز بال شك.
وروينا عن الشريف تقي الدين احلسيين أنه ملا نظم قوله :جماز حقيقتها فاعربوا وال تعمروا هونوهاهتن وما حسن بيت له
زخرف تراه إذا زلزلت مل يكن خشي أن يكون ارتكب حراماً الستعماله هذه األلفاظ القرآنية يف الشعر فجاء إىل شيخ
اإلسالم تقي الدين ابن دقيق العيد يسأله عن ذلك فأنشده إايمها فقال له :قل وما حسن كهف فقال :اي سيدي أفدتين
وأفتيتين خامتة قال الزركشي يف الربهان :ال جيوز تعدي أمثلة القرآن ولذلك أنكر على احلريري قوله فأدخلين بيناً أخرج من

التابوت وأوهي من بيت العنكبوت وأي معىن أبلغ من معىن أكده هللا من ستة أوجه حيث قال وإن أوهن البيوت لبيت
العنكبوت فأدخل إن وبىن أفعل التفضيل وبناه من الوهن وأضافه إىل اجلمع وعرف اجلمع ابلالم وأتى يف خرب إن ابلالم
لكن استشكل هذا بقوله تعاىل إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثالً ما بعوضة فما فوقها وقد ضرب النيب صلى هللا عليه

وسلم مبا دون البعوضة فقال لوكانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة.
قلت :قد قال قوم يف اآلية إن معىن فما فوقها يف اخلسة وعرب بعضهم عن هذا بقوله :فما دوهنا فزال اإلشكال
*******************
النوع السادس والثالثون يف معرفة غريبه

أفرده ابلتصنيف خالئق ال حيصون :منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد ومن أشهرها كتاب العزيزي فقد أقام يف
أتليفه مخس عشرة سنة حيرره هووشيخه أبو بكر بن األنباري ومن أحسنها املفردات للراغب وأليب حيان يف ذلك أتليف
خمتصر يف كراسني.
قال ابن الصالح :وحيث رأيت يف كتب التفسري قال أهل املعاين :فاملراد به مصنفوالكتب يف معىن القرآن كالزجاج والفراء
واألخفش وابن األنباري انتهى.
وينبغي االعتناء به.
فقد أخرج البيهقي من حديث أيب هريرة مرفوعاً أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه.
وأخرج مثله عن عمر بن عمروبن مسعود موقوفاً.

وأخرج من حديث عمر مرفوعاً من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة ومن قرأه بغري إعراب كان له
بكل حرف عشر حسنات املراد إبعرابه معرفة معاين ألفاظه وليس املراد به اإلعراب املصطلح عليه عند النحاة وهوما
يقابل اللحن ألن القراءة مع فقده ليست قراءة وال ثواب فيها وعلى اخلائص يف ذلك التثبيت والرجوع إىل كتب أهل
الفن وعدم اخلوض ابلظن فهذه الصحابة وهم العرب العرابء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم
توقفوا يف ألفاظ مل يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئاً.
فاخرج أبو عبيد يف الفضائل عن إبراهيم التميمي أن أاب بكر الصديق سئل عن قوله )وفاكهة وأاب فقال :أي مساء تظلين
وأي أرض تقلين إن أان قلت يف كتاب هللا ما ال أعلم.
وأخرج عن أنس أن عمر بن اخلطاب قرأ على املنرب وفاكهة وأاب فقال :هذه الفاكهة قد عرفناها فما األب مث رجع إىل
نفسه فقال :إن هذا هلوالكلف اي عمر.
وأخرج من طريق جماهد عن ابن عباس قال :كنت ال أدري ما فاطر السموات حىت أاتين أعرابيان خيتصمان يف بئر فقال:
أحدمها :أان فطرهتا يقول :أان ابتدأهتا.
وأخرج ابن جريج عن سعيد بن جبري أنه سئل عن قوله )وحناان من لدان فقال :سألت عنها ابن عباس فلم جيب فيها
شيئاً.
وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال :ال وهللا ما أدري ما حناان وأخرج الفرايين :حدثنا إسرائيل حدثنا مساك بن
حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال :كل القرآن أعلمه إال أربعاً :غسلني وحناان وأواه والرقيم.
وأخرج ابن أيب حامت عنت قتادة قال :قال ابن عباس :ما كنت ادري ما قوله )ربنا افتح بيننا وبني قومنا ابحلق حىت مسعت
قول بنت ذي يزن :تعال أفاحتك تريد :أخاصمك.
وأخرج من طريق جماهد عن ابن عباس قال :ما أدري ما الغسلني ولكين أظنه الزقوم.
فصل معرفة هذا الفن للمفسر ضرورية كما سيأيت يف شروط املفسر.
قال يف الربهان حيتاج :الكاشف عن ذلك إىل معرفة علم اللغة أمساء وأفعاالً وحروفاً.

فاحلروف نقلتها تكلم النحاة على معانيها فيؤخذ ذلك من كتبهم.
وأما األمساء واألفعال فتؤخذ من كتب علواللغة وأكربها كتاب ابن السيد ومنها :التهذيب لألزهري واحملكم البن سيده
واجلامع للقزاز والصحاح للجوهري والبارع للفارايب وجممع البحرين للصاغاين.

ومن املوضوعات يف األفعال كتاب أبن القوطية وابن الظريف والسرقسطي ومن أمجعها كتاب ابن القطاع.
قلت :وأوىل ما يرجع إليه يف ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه اآلخذين عنه فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسري
غريب القرآن ابألسانيد الثابتة الصحيحة وها أان أسوق ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أيب طلحة خاصة
فإهنا من أصح الطرق عنه وعليها اعتمد البخاري يف صحيحه مرتباً على السور.

قال ابن أيب حامت :حدثنا أيب ح وقال ابن جرير :حدثنا املثىن قاال :حدثنا أبوصاحل عبد هللا بن صاحل حدثين معاوية بن
صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل :يؤمنون قال :يصدقون.

يعهمون :يتمادون.
مطهرة :منه القذر واألذى.
اخلاشعني :املصدقني مبا أنزل هللا.
ويف ذلكم بالء :نعمة.
وفومها :احلنطة.
إال أماين :أحاديث.
قلوبنا غلف :يف غطاء.
ما ننسخ :نبدل.
أوننسها :نرتكها فال نبدهلا.
مثابة :يثوبون إليه.
مث يرجعون.
حنيفاً :حاجاً.
شطره :حنوه.
فال جناح :فال حرج.
خطوات الشيطان :عمله.
أهل به لغري هللا :ذبح للطواغيت.
ابن السبيل :الضيف الذي ينزل ابملسلمني.
إن ترك خرياً :ماالً.
جنفا :إمثاً.
حدود هللا :طاعة هللا.
ال تكون فتنة :شرك.
فرض :أحرم.
قل العفو :ما ال يتبني يف أموالكم.
ألعنتكم :ألخرجكم وضيق عليكم.
ما مل متسوهن أوتفرضوا.
املس :اجلماع.
والفريضة :الصداق.
فيه سكينة :رمحة.
سنة :نعاس.

وال يئوده :يثقل عليه.
صفوان :حجر.
صلد :ليس عليه شيء.
متوفيك :مميتك.
ربيون :مجوع.
حوابًكبرياً :إمثاً عظيماً.

حنلة :مهراً.
وابتلوا :اختربوا.
آنستم :عرفتم.

رشداً :صالحاً.
كاللة :من مل يرتك والداً وال ولداً.
وال تعضلوهن :تقهروهن.
واحملصنات :كل ذات زرج.
طوالً :سعة.
حمصنات غري مسافحات :عفائف غري زوان فثي السر والعالنية.
وال متخذات أخذان :أخالء.
فإذا أحصن :تزوجن.
العنت :الزان.
موايل :عصبة.
قوامون :أمراء.
قاتنات :مطيعات.
واجلار ذي القرىب :الذي بينك وبينه قرابة.
واجلار اجلنب :الذي ليس بينك وبينه قرابة.
والصاحب ابجلنب :الرفيق.
فتيالً :الذي يف الشق الذي يف بطن النواة اجلبت :الشرك.
نقري :النقطة يف ظهر النواة.
وأوىل األمر :أهل الفقه والدين.
ثبات :عصباً.

سرايً :متفرقني.
مقيتاً :حفيظاً.

أركسهم :أوقعهم.
حصرت :ضاقت.
أوىل الضرر :العذر.
مراغماً :التحول من األرض إىل األرض وسعة الرزق.
موقواتً :مفروضاً.
أتملون :توجعون.
خلق هللا :دين هللا.

نشوزاً :بغضاً كاملعلقة ال هي أمي واهلي ذات زوج.
وإن تلوو.
ألسنتكم.
ابلشهادة.
أوتعرضوا عنها.
وقوهلم على مرمي هبتاانً :يعين رموها ابلزان.
أوفوالعقود :ما أحل هلل وما حرم وما فرض وما ح ّد يف القرآن كله.

جيرمنكم :حيملنكم.
شنآن :عداوة.
الرب :ما أمرت به والتقوى :ما هنيت عنه.
املنخنقة :اليت ختنق فتموت واملوقوذة :اليت تضرب ابخلشب فتموت واملرتدية :اليت ترتدى من اجلبل والنطيحة :الشاة اليت
تنطح الشاة وما أكل السبع :ما أخذ.
إال ما ذكيتم :ذحبتم وبه روح.
األزالم :القداح.
غري متجانف :متعد إلمث.
اجلوارح :الكالب والفهود والصقور وأشباهها.
مكلبني :ضواري.
وطعام الذين أوتوا الكتاب :ذابئحهم.
فافرق :افصل.
ومن يرد هللا فتنته :ضاللته.

ومهيمناً :أميناً :القرآن أمني على كل كتاب قبله.
شرعة ومنهاجاً :سبيالً وسنة.

أذلة على املؤمنني :رمحاء.
مغلولة :يعنون خبيل أمسك ما عنده تعاىل هللا عن ذلك.
حبرية :هي الناقة إذا أنتجت مخسة أبطن نظروا إىل اخلامس.
فإن كان ذكراً ذحبوه فأكله الرجال دون النساء وإن كان أنثى جذعوا أذنيها.

وأما السائبة فكانوا يسيبون أنعامهم آلهلتهم ال يركبون هلا ظهراً وال حيلبون هلا لبناً وال جيزون هلا وبراً وال حيملون عليها
شيئاً.
وأما الوصيلة فالشاة إذا أنتجت سبعة أبطن نظروا للسبع فإن كان ذكراً أوأنثى وهوميت اشرتك فيه الرجال والنساء وإن

كان أنثى وذكراً يف بطن استحيوها وقالوا :وصلته أخته فحرمته علينا.
وأما احلام فالفحل من اإلبل إذا ولد لولده قالوا محى هذا ظهره فال حيملون عليه شيئاً وال جيرون له وبراً وال مينعونه من
محى رعى وال من حوض يشرب منه وإن كان احلوض لغري صاحبه.
مدراراً :بعضها يتبع بعض.
وينأون عنه :يتباعدون.
فلما نسوا تركوا :مبلسون.
آيسون :يصدفون :يعدلون :يدعون :يعبدون.

جرحتم :كسبتم من اإلمث.
يفرطون :يضيعون :شيعاً :أهواء خمتلفة.
لكل نبأ مستقر :حقيقة.
تبسل :تفضح.
ابسطوا أيديهم :البسط الضرب.
فالق اإلصباح :ضوء الشمس ابلنهار وضوء القمر ابلليل.
حسباانً :عدد األايم والشهور والسنون.

قنوان دانية :قصار :النخل الالصقة عروقها ابألرض.
وخرقوا :خترصوا.
قبالً :معاينة.
ميتاً فأحييناه :ضاالً فهديناه.

مكانتكم :انحيتكم.
حجراً :حرام محولة اإلبل واخليل والبغال واحلمري وكل شيء حيمل عليه.

وفرشاً :الغنم.
مسفوحاً :مهراقاً.

محلت ظهورمها :ما علق هبا من الشحم.
احلوااي :املبعر.
إمالق :الفقر.
دراستهم :تالوهتم.
صدف :أعرض.
مذؤوماً :ملوماً.
ريشاً :ماالً.

حثيثاً :سريعاً.
رجس :سخط.
صراط :الطريق افتح :اقض.
آسى :احزن.
عفوا :كثروا.
ويذرك وآهلتك :يرتك عبادتك.
الطوفان :املطر.
مترب :خسران.
آسفاً :احلزين.
إن هي إال فتنتك :إن هوإال عذابك.
عزروه :محوه ووقروه.

ذرأان :خلقنا.
فانبجست :انفجرت :نتقنا اجلبل :رفعناه.
حفي عنها :لطيف هبا.
كأنك ّ
الطائف :اللمة.
لوال اجتبيتها :لوال أحدثتها.
لوال تلقنتها فأنشأهتا.
بنان األطراف.

جاءكم الفتح :املدد فرقاانً :املخرج.
ليثبتوك :ليوثقوك.

يوم الفرقان :يوم بدر فرق هللا فيه بني احلق والباطل.
فشرد هبم من خلفهم :نكل هبم من بعدهم من ال يتهم مرياثهم.
يضاهئون :يشبهون.
كافة :مجيعاً.
ليواطئوا :يشبهوا.
وال تفتين :وال خترجين.
إحدى احلسنيني :فتح أوشهادة.
مغارات :الغريان يف اجلبل.
مدخالً :السرب.

أذن :يسمع من كل أحد.
وأغلظ عليهم :أذهب الرفق عنهم.
وصلوات الرسول :استغفاره.
سكن هلم :رمحة.
ريبة الشك.
إال أن تقطع قلوهبم :يعين املوت.
األواه :املؤمن التواب.

طائفة :عصبة.
قدم صدق :هلم السعادة يف الذكر األول.
وال أدراكم :أعلمكم.
ترهقهم :تغشاهم.
عاصم :مانع.
تفيضون :تفعلون.
يعزب :يغيب.
يثنون :يكنون.
يستغشون ثياهبم :يغطون رؤوسهم.
ال جرم :بلى.
أخبتوا :خافوا.
فار التنور :نبع.
أقلعي :أسكين.

كأن مل يغنوا :يعيشوا.
حنيذ :نضيج.
سيء هبم :ساء ظناً بقومه وضاق ذرعاً أبضيافه.
عصيب :شديد.
يهرعون :يسرعون.
يقطع سواد.
مسومة :معلمة.
مكانتكم :انحيتكم.
أليم :موجع.
زفري :صوت شديد.
وشهيق :صوت ضعيف.
غري جمذوذ :غري منقطع.
وال تركنوا :تذهبوا.
شغفها :غلبها.
متكأ :جملساً.
أكربنه :أعظمنه.
فاستعصم :امتنع.
بعد أمة.
حني.
حتصنون :ختزنون.
يعصرون :األعناب والدهن.
حصحص :تبني.
زعيم :كفيل.
ضاللك القدمي :خطأك.
صنوان :جمتمع.
هاد :داع.
معقبات :املالئكة حيفظونه من أمر هللا إبذنه.
بقدرها :على قدر طاقتها.
سوء الدار :سوء العاقبة.

طوىب :فرح وقرة عني.
ييأس :يعلم.
مهطعني :انظرين.
يف األصفاد :يف واثق.
قطران :النحاس املذاب.
يود :يتمىن.
مسلمني :موحدين.
شيع :أمم.
موزون :معلوم.
محأ مسنون :طني رطب.
أغويتين :أضللتين.
فاصدع مبا تؤمر :فامضه.
ابلروح :ابلوحي.
دفء :الثياب ومنها جائر :األهواء املختلفة.
تسيمون :ترعون.
مواخر :جواري.
تشاقون :ختالفون.
تتفيأ :تتميل.
حفدة :األصهار.
الفحشاء :الزان.
يعظكم :يوصيكم.
أرىب :أكثر.
وقضينا :أعلمنا.
فجاسوا :فمشوا.
حصرياً :سجناً.
فصلناه.
بيناه.
أمران مرتفيها :سلطنا شرارها.

دمران :أهلكنا.
وقضى :أمر.
وال تقف :ال تقل.
رفااتً :غباراً.
فسينغصون :يهزون.
حبمده :أبمره.
ألحتنكن :ألستولني.
يزجي :جيري.
قاصفاً :عاصفاً.
تبيعاً :نصرياً.
زهوقاً :ذاهباً.
يؤوساً :قنوطاً.
شاكلته :انحيته.

كسفاً :قطعاً.
مثبوراً :ملعوانً.
فرقناه :فصلناه.
عوجاً :ملتبساً.
قيماً :عدالً.
الرقيم :الكتاب.
تزاور :متيل.
تفرضهم :تذرهم.
ابلوصيد :ابلفناء.
وال تعد عيناك عنهم :ال تتعداهم إىل غريهم.
كاملهل :عكر الزيت.
الباقيات :الصاحلات.
ذكر هللا.
موبقاً :مهلكاً.
موئالً :ملجاً.
حقباً :دهراً.

من كل شيء سبباً :علماً.
عني محئة :حارة.
زبر احلديد :قطع احلديد.
الصدفني :اجلبلني.
سوايً :من غري خرس.
حناان من لدان :رمحة من عندان.
سرايً :هوعيسى.
جباراً :شقياً عصياً.
واهجرين :اجتنبين.
حفياً :لطيفاً.
لسان صدق علياً :الثناء احلسن.
غياً :خسراانً.
لغواً :ابطالً.

أاثاثً :ماالً.
ضداً :أعواانً.
تؤزهم أزاً :تغويهم إغواء.

نعد هلم عداً :أنفاسهم اليت يتنفسون يف الدنيا هتيجهم.
ورداً :عطاشاً.
عهداً :شهادة ا ال إله إال هللا.
إذا :عظيماً.

هداً :هدماً.
ركزا :صوات.
ابلواد املقدس :املبارك وامسه طوى.

أكاد أخفيها :ال أظهر عليها أحداً غريي.
سريهتا :حالتها.
وفتناك فتوانً :اختربانك اختباراً.
وال تنيا :تبطئا.
أعطى كل شيء خلقه :خلق لكل شيء زوجة.
مث هدى :ملنكه ومطعمه ومشربه ومسكنه.

ال يضل :ال خيطئ.
اترة :حاجة.
فيستحكم :فيهلككم.
السلوى :طائر شبيه ابلسماين.
وال تطغوا :ال تظلموا.
فقد هوى :شقى.
مبلكنا :أبمران.
طلت :أقمت لننسفنه يف اليم :لنذرينه يف البحر.
ساء :بئس.
يتخافتون :يتساررون.
قاعاً :مستوايً.
صفصفاً :ال نبات فيه.
عوجاً :وادايً.

أمتاً :رابية.
وخشعت األصوات :سكنت.
مهساً :الصوت اخلفي.

وعنت الوجوه :ذلت.
فال خياف ظلماً :أن يظلم فيزداد يف سيئاته.
فلك :دوران.
يسبحون :جيرون.

ننقصها من أطرافها :ننقص أهلها وبركتها.
جذاذاً :حطاماً.
فظن أن لن نقدر عليه :أن لن أيخذه العذاب الذي أصابه.
حدب :شرف.
ينسلون :يقبلون.
حصب :شجر.
كطي الصحيفة على الكتاب.
كطي السجل الكتابّ :
ّ
هبيج :حسن.
اثين عطفه :مستكرباً يف نفسه.

وهدوا :أهلموا.
تفثهم :وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص األضفار وحنوذلك.
منسكاً :عيداً.
القانع :املتعفف.
املعرت :السائل.
إذا متىن :حدث.
يف أمنيته :حديثه.
يسطون :يبطشون.
خاشعون :خائفون ساكنون.
تنبت ابلدهن :هو الزيت.
هيهات هيهات :بعيد بعيد.
ترتى :يتبع بعضها بعضاً.
وقلوهبم وجلة :خائفني.
جيأرون :يستغيثون.
تنكصون :تدبرون.
سامرا هتجرون :تسمرون حول البيت وتولون هجراً.
عن الصراط لناكبون :عن احلق عادلون.
تسحرون :تكذبون.
كاحلون :عابسون.
يرمون احملصنات :احلرائر.
ما زكى :ما اهتدى.
وال أيتل :ال يقسم.
دينهم :حساهبم.
تستأنسوا :تستأذنوا.
وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن :ال تبدى خالخيلها ومعضديها وحنرها وشعرها إال لزوجها.
غري أويل اإلربة :املغفل الذي ال يشتهي النساء.
إن علمتم فيهم خرياً :إن علمتم هلم حيلة.
وآتوهم من مال هللا :ضعوا عنهم من مكاتبتهم.
فتياتكم :إمائكم.

البغاء :الزىن.
نور السموات :هادي السموات.
مثل نوره :هداه يف قلب املؤمن.
كمشكاة :موضع الفتيلة يف بيوت املساجد.
ترفع :تكرم.
ويذكر فيها امسه :يتلى فيها كتابه.
يسبح :يصلي ابلغدوصالة الغداة.
واآلصال :صالة العصر.
بقيعة :أرض مستوية.
حتية :السالم.
ثبوراً :وابالً.
بوراً :هلكى.
هباء منثوراً :املاء املهراق.

ساكناً :دائماً.
قبضاً يسرياً :سريعاً.
جعل الليل والنهار خلفه :من فاته من الليل أن يعمله أدركه ابلنهار أومن النهار أدركه الليل.

عباد الرمحن :املؤمنون.
هوانً :ابلطاعة والعفاف والتواضع.
لوال دعاؤكم :إميانكم.
كالطود :كاجلبل.
فكبكبوا :مجعوا.
ريع :شرف.
لعلكم ختلدون :كأنكم.
خلق األولني :دين األولني.
هضيم :معشبة.
فرهني :حاذقني.
األيكة :الغيضة.
اجلبلة :اخللق.
يف كل واد يهيمون :يف كل لغوخيوضون.

بورك :قدس.
أوزعين :اجعلين.
خيرج اخلبء :يعلم كل خفية يف السماء واألرض.
طائركم :مصائبكم.
ادارك علمهم :غاب علمهم.
ردف :قرب.
يوزعون :يدفعون.
داخرين :صاغرين.
جامدة :قائمة.
أتقن :أحكم.
جذوة :شهاب.
سرمداً :دائماً.
لتنوء :تثقل.
وختلقون :تصنعون.
إفكاً :كذابً.
أدىن األرض :طرف الشام.
أهون :أيسر.
يصدعون :يتفرقون.
وال تصعر خدك للناس :ال تتكرب فتحتقر عباد هللا وتعرضص عنهم بوجهك إال كلموك.
الغرور :الشيطان.
نسيناكم :تركناكم.
العذاب األدىن :مصائب الدنيا وأسقامها وابلؤها.
سلقوكم :استقبلوكم.
ترجى :تؤخر.
لنغرينك هبم :لنسلطنك عليهم.
األمانة :الفرائض.
جهوالً :غراً أبمر هللا.
دابة األرض :األرضة.
منسأته :عصاه.

سيل العرم :الشديد.
مخط :األراك.
فزع :جلى.
الفتاح :القاضي.
فال فوت :فال جناة.
وأىن هم التناوش :فكيف هلم ابلرد.
الكلم الطيب :ذكر هللا.
والعمل الصاحل :أداء الفرائض.
قطمري :اجللد الذي يكون على ظهر النواة.
لغوب :إعياء.
حسرة :ويل.
كالعرجون القدمي :أصل العذق العتيق.
املشحون :املمتلئ.
األجداث :القبور.
فاكهون :فرحون.
فاهدوهم :وجهوهم.
غول :صداع.
بيض مكنون :اللؤلؤ املكنون.
سواء اجلحيم :وسط اجلحيم.
ألفوا :وجدوا.
وتركنا عليه يف اآلخرين :لسان صدق لألنبياء كلهم.
شيعته :أهل دينه.
بلغ معه السعي :العمل.
تله :صرعه.
فنبذانه :ألقيناه ابلعراء :ابلساحل.
بفاتنني :مضلني.
والت حني مناص :ليس حني فرار.
اختالق :ختريص.
فلريتقوا يف األسباب :السماء.

فواق :ترداد.
قطناً :العذاب.

فطفق مسحاً :جعل ميسح جسداً شيطاانً.
رخاء حيث أصاب :مطيعة له حيث أراد.
ضغثاً :حزمة.
أوىل األيدي :القوة.
واألبصار :الفقه يف الدين.
قاصرات الطرف :عن غري أزواجهن.
أتراب :مستوايت.
غساق :الزمهرير.
أزواج :ألوان من العذاب.
يكور :حيمل.
الساخرين املخرفني.
احملسنني :املهتدين.
ذي الطول :السعة والغىن.
دأب :حال.
تباب :خسران.
ادعوين :وحدوين.
فهديناهم :بينا هلم.
رواكد :وقوفاً.

يوبقهن :يهلكهن.
مقرنني :مطيعني.
معارج :الدرج.
وزخرفاً :الذهب.
وإنه لذكر :شرف.
حتربون :تكرمون.

رهوا :مستاً.
أضله هللا على علم :يف سابق علمه.

فيما إن مكناكم :مل منكنكم فيه.
آسن :متغري.
ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله :ال تقولوا خالف الكتاب والسنة.
وال جتسسوا :هوأن تتبع عورات املؤمن.
اجمليد :جيعل له خمرجاً :ينجيه من كل كرب يف الدنيا واآلخرة.
عنت :عصت يعين أهلها.
متيز :تتفرق.
فسحقاً :بعداً.
لوتدهن فيدهنون :لوترخص هلم فريخصون.
زنيم :ظلوم.
أوسطهم :أعدهلم.
يوم يكشف عن ساق :هو األمر الشديد املفظع من اهلول يوم القيامة.
مكظوم :مغموم.
مذموم :ملوم.
ليزلقونك :ينفذونك.
طغى املاء :كثر.
واعية :حافظة.
إين ظننت :أيقنت.
غسلني :صديد أهل النار.
ذي املعاج :العلووالفواضل.
سبالً :طرقاً.
فجاجاً :خمتلفة.
جد ربنا :فعله وأمره وقدرته.
فال خياف خبساً :نقصاً من حسناته.
وال رهقاً :زايدة يف سيئاته.
كثيباً مهيالً :الرمل السائل.
وبيالً شديداً.
يوم عسري :شديد.
لواحة :معرضة.

فإذا قرأانه :بيناه.
فاتبع قرآنه :اعمل به.
والتقت الساق ابلساق :آخر يوم من أايم الدنيا وأول يوم من أايم اآلخرة فتتلقى الشدة ابلشدة.
سدى :مهالً.
أمشاج :خمتلفة األلوان.
مستطرياً :فاشياً.

عبوساً :ضيقاً.
قمطريراً :طويالً.
كفااتً :كنا.

رواسي :جباالً.
شاخمات :مشرفات.
فرااتً :عذابً.
سراجاً وهاجاً :مضيئاً.

املعصرات :السحاب.
ثجاجاً :منصباً.
ألفافاً :جمتمعة.

جزاء وفاقاً :وفق أعماهلم.
مفازاً :متنزهاً.
كواعب :نواهد.
الروح :ملك من أعظم املالئكة خلقاً.
وقال صواابً :ال غله إال هللا.
الرادفة :النفخة الثانية.
واجفة :خائفة.

احلافرة :احلياة.
مسكها :يناها.
وأغطش :أظلم.
سفرة :كتبة.
قضباً :ألقت.
وفاكهة :الثمار الرطبة.

مسفرة :مشرقة.
كورت :أظلمت :انكدرت :تغريت.
عسعس :أدبر.
فجرت بعضها يف بعض.
بعثرت :حبثت.
عليني :اجلنة حيور :يبعث.
يوعون :يسرون.
الدود :احلبيب.
لقول فصل :حق.
ابهلزل :الباطل.
غثاء :هشيماً.
أحوى :متغرياً.
من تزكى :من الشرك.
وذكر اسم ربه :وحد هللا.
فصلى :الصلوات اخلمس.
الغاشية والطامة والصاحلة واحلاقة والقارعة :من أمساء يوم القيامة.
ضريع :شجر من انر.
ومنارق :املرافق.
مبسيطر :جببار.
لباملرصاد :يسمع ويرى.
مجاً :شديداً :وأىن :كيف له.
النجدين :الضاللة واهلدى.
طحاها :قسمها.
فأهلمها فجورها وتقواها :بني اخلري والشر.
وال خياف عقباها :ال خياف من أحد اتبعة.
سجى :ذهب.
ما ودعك ربك وما قلى :ما تركك وما أبغضك.
فانصب :يف الدعاء إيالفهم :لزومهم.

شائنك :عدوك.
الصمد :السيد الذي كمل يف سودده.
الفلق :اخللق.
هذا لفظ ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت يف تفسريمها مفرقاً فجمعته وهووإن مل يستوعب غريب القرآن فقد
أتى على مجلة صاحلة منه وهذه األلفاظ مل تذكر يف هذه الرواية سقتها من نسخة الضحاك عنه.
قال ابن أيب حامت :حدثنا أبوزرعة حدثنا منجاب بن احلارث ح وقال ابن جرير :حدثت عن املنجاب حدثنا بشر بن
عمارة عن أيب روق عن الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل احلمد هلل قال :الشكر هلل رب العاملني.
قال :له اخللق كله.
للمتقني :املؤمنني الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعيت.
ويقيمون الصالة :إمتام الركوع والسجود والتالوة واخلشوع واإلقبال عليها فيها.
مرض :نفاق.
عذاب أليم :نكال :موجع.
يكذبون :يبدلون وحيرفون.
السفهاء :اجلهال.
طغياهنم :كفرهم.
كصيب :املطر.
أنداداً :أشباهاً.
التقديس :التطهري.
رغداً :سعة املعيشة.
تلبسوا :ختلطوا.
أنفسهم يظلمون :يضرون.
وقولوا حطة :قولوا هذا األمر حق كما قيل لكم.
الطور :ما أنبت من اجلبال وما مل ينبت فليس بطور.
خاسئني :ذليلني.
نكاالً :عقوبة.
ملا بني يديها :من بعدهم.
وما خلها :الذين بقوا معهم.
وموعظة :تذكرة.
مبا فتح هللا عليكم :مبا أكرمكم به.

بروح القدس :االسم الذي كان عيسى حييي به املوتى.
قانتون :مطيعون.
القواعد :أساس البيت.
صبغة :دين.
أحتاجوننا :أختاصموننا.
ينظرون :يؤخرون.
ألد اخلصام :شديد اخلصومة.
السلم :الطاعة.
كافة :مجيعاً.

كدأب :كصنع.
ابلقسط :ابلعدل.
األكمه :الذي يولد وهوأعمى.
رابنيني :علماء فقهاء.
والهتنوا :ال تضعفوا.
وامسع غري مسمع :يقولون امسع ال مسعت.
ليا أبلسنتهم :حتريفاً ابلكذب.

إال أاناثً :موتى.
وعزرمتوهم :أعنتموهم.
لبئس ما قدمت هلم أنفسهم قال :مرهتم.
مث مل تكن فتنتهم :حجتهم.
مبعجزين :بسابقني.
قوماً عمني :كفاراً.
بسطة شدة.

ال تبخسوا :ال تنقصوا :القمل :اجلراد الذي ليس له أجنحة.
يعرشون :يبنون.
مترب :هالك.
فخذها بقوة :جبد وحزم.
إصرهم :عهدهم ومواثيقهم.
مرساها :منهاها.

خذ العفو :أنفق الفضل.
وأمر ابلعرف :ابملعروف.
وجلت :فرقت.
البكم :اخلرس.
فرقاانً :نصراً.
ابلعدوة الدنيا :شاطئ الوادي.
إال وال ذمة :اإلل القراية والذمة العهد.
أىن يؤفكون :كيف يكذبون.
ذلك الدين :القضاء.
عرضاً :غنيمة.
الشقة :املسري.
فثبطهم :حبسهم.
ملجأ :احلرز يف اجلبل :أومغارات :األسراب.
يف األرض املخيفة أومدخالً :املأوى.
والعاملني عليها :السعاة.
نسوا هللا :تركوا طاعة هللا.
فنسيهم :تركهم من ثوابه وكرامته.
خبالفهم :بدينهم.
املعذرون :أهل العذر.
خممصة :جماعة.
غلظة :شدة.
يفتنون :يبتلون.
عزير :شديد.
ماعنتم :ما شق عليكم.
اقضوا إيل :اهنضوا إيل.
وال تنظرون :تؤخرون.
حقت :سبقت ويعلم مستقرها :أيتيها رزقها :حيث كانت.
منيب :املقبل إىل طاعة هللا.
وال يلتفت :يتخلف.

تعثوا :تسعوا.
هيت لك :هتيأت لك وكان يقرؤها مهموزة.
وأعتدت :هيأت.
على العرش :السرير.
هذه سبيلي :دعويت.
املثالت :ما أصاب القرون املاضية من العذاب.
الغيب والشهادة :اسر والعالنية.
شديد احملال :شديد املكر والعداوة.
على ختوف :نقص من أعماهلم.
وأوحى ربك إىل النحل :أهلمها.
وأضل سبيالً :أبعد حجة.
قبيالً :عياانً.
وابتغبني ذلك سبيالً :اطلب بني اإلعالن واجلهر وبني التخافت واخلفض طريقاً ال جهراً شديداً وال خفضاً ال يسمع

ذنيك.
رطباً جنياً :طرابً.
يفرط :يعجل.

يطغى :يعتدي.
ال تظمأ :ال تعطش.
وال تضحي :ال يصيبك حر.
ربوة :املكان املرتفع.
ذات قرار :خصب.
ومعني :ماء طاهر.
أمتكم :دينكم.
تبارك :تفاعل من الربكة.
كرة :رجعة.
خاوية :سقط أعالها إىل أسفلها.
فله خري :ثواب.
يبلس :ييأس.
جدد :طرائق.

صراط اجلحيم :طريق النار.
وقفوهم :احبسوهم.
إهنم مسئولون :حماسبون.
مالكم ال تناصرون :متانعون.
مستسلمون :مستنجدون.
وهومليم :مسيء مذنب.
وألغوا فيه :عيبوه.
فصلت :بينت.
مهطعني :مقبلني.
بست :فتنت.
وال ينزفون :ال يقيئون كما يقيء صاحب مخر الدنيا.
احلنث العظيم :الشرك.
املهيمن :الشاهد.
العزيز :املقتار على ما يشاء.
احلكيم :احملكم ملا أرد.
خشب مسندة :خنل قيام.
من فطور :تشقق.
حسري :كليل ضعيف.
ال ترجون هلل وقاراً :ال ختافون له عظمة.
جد ربنا :عظمته.
أاتان اليقني :املوت.
يتمطى :خيتال.
أتراابً :يف سن واحد ثالث وثالثني سنة.

متاعاً لكم :منفعة.
مرساها :منتهاها.
ممنون :منقوص.
فصل قال أبو بكر األنباري :قد جاء عن الصحابة والتابعني كثرياً االحتجاج على غريب القرآن ومشكله ابلشعر وأنكر
مجاعة ال علم هلم على النحويني ذلك.
وقالوا :إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصالً للقرآن.

قالوا :وكيف جيوز أن حيتج ابلشعر على القرآن وهومذموم يف القرآن واحلديث.
قال :وليس األمر كما زعموه من أان جعلنا الشعر أصالً للقرآن بل أردان تبيني احلرف الغريب من القرآن ابلشعر ألن هللا

تعاىل قال إان جعلناه قرآانً عربياً وقال بلسان عريب مبني وقال ابن عباس :الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا احلرف من
القرآن الذي أنزله هللا بلغة العرب رجعنا إىل ديواهنا فلتمسنا معرفة ذلك منه.
مث أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال :إذا سألتموين عن غريب القرآن فاملسوه يف الشعر فإن الشعر ديوان العرب
وقال أبو عبيد يف فضائله :حدثنا هشيم عن حصني بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن عتبة عن ابن عباس
أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر.
قال أبو عبيد :يعين كان يستشهد به على التفسري قلت :قد روينا عن ابن عباس كثرياً من ذلك وأوعب ما رويناه عن
مسائل انفع بن األزرق وقد أخرج بعضها ابن األنباري يف كتاب الوقف والطرباين يف معجمه الكبري وقد رأيت أن اسوقا

هنا بتمامها لتستفاد.
أخربين أبو عبد هللا حممد بن علي الصاحلي بقراءيت عليه عن أيب إسحاق التنوخي عن القاسم بن عساكر أنبأان أبونصر
حممد بن عبد هللا الشريازي أنبأان أبو املظفر حممد بن أسعد العراقي أنباان أبو علي حممد بن سعيد بن نبهان الكاتب أنبأان
أبو علي بن شاذان حدثنا أبو احلسني عبد الصمد بن علي بن حممد بن مكرم املعروف اببن الطسيت حدثنا أبوسهل
السري بن سهل اجلند يسابوري حدثنا حيىي بن أيب عبيدة حبر بن فروخ املكي املكي أنبأان سعيد بن أيب سعيد أنبأان
عيسى بن دأب عن محيد األعرج وعبد هللا بن أيب بكر بن حممد عن أبيه قال :بينا عبد هللا بن عباس جالس بفناء
الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسري القرآن فقال انفع ابن األزرق لنجدة بن عومير :قم بنا إىل هذا الذي جيرتئ
على تفسري القرآن مبا ال علم له به فقاما إليه فقاال :إان نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب هللا فتفسرها لنا وأتتينا
مبصادقة من كالم العرب فإن هللا تعاىل إمنا أنزل القرآن بلسان عريب متني فقال ابن عباس :سالين عما بدا لكما فقال
انفع :أخربين عن قول هللا تعاىل عن اليمني وعن الشمال عزين قال :العزون :حلق الرفاق.
قال :وهل تعرف العرب ذلك قال نعم :أما مسعت عبيد بن األبرص وهويقول :فجاءوا يهرعون إليه حىت يكونوا حول
منريه عزينا قال :أخربين عن قوله )وابتغوا إليه الوسيلة قال :الوسيلة :احلاجة قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما
مسعت عنرتة وهويقول :إن الرجال هلم إليك وسيلة إن أيخذوك تكحلي وختضيب قال :اخربين عن قوله )شرعة ومنهاجاً
قال :الشرعة :الدين واملنهاج :الطريق قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت أاب سفيان بن احلارث بن عبد
املطلب وهويقول :لقد نطق املأمون ابلصدق واهلدى وبني لإلسالم ديناً ومنهجاً قال :أخربين عن قوله تعاىل إذا أمثر وينعه
قال :نضجه وابلغه قال :وهل تعرف العرب ذلك إذا ما مشت وسط النساء أتودت كما اهتز غصن انعم النبت اينع
قال :أخربين عن قوله تعاىل وريشاً قال :الريش املال قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت الشاعر يقول:
فرشين خبري طال ما قد بريتين وخري املوايل من ال يريش وال يربي قال :أخربين عن قوله تعاىل لقد خلقنات اإلنسان يف
كبد قال :يف اعتدال واستقامة قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت لبيد بن ربيعة وهويقول :اي عني هال
بكيت أربد إذ قمنا وقام اخلصوم يف كبد قال :أخربين عن قوله تعاىل سكاد سنا برقه قال :السنا الضوء قال :وهل تعرف

العرب ذلك قال :نعم أما مسعت أاب سفيان بن احلارث يقول :يدعوإىل احلق ال يبغي به بدالً جيلوبضوء سناه داجي الظلم
قال :أخربين عن قوله تعاىل وحفدة قال :وهم األعوان.
قال :وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت الشاعر يقول :حفد الوالئد حوهلن وأسلمت أبكفهن أزمة األمحال
قال :أخربين عن قوله تعاىل وحناان من لدان قال :رمحة من عندان قال :وهل ترعف العرب أاب منذر أفنيت فاستبق بعضنا
حنانيك بعض الشر أهون من بعض قال :أخربين عن قوله تعاىل أفلم ييأس الذين آمنوا قال :أفلم يعلم بلغة بين مالك
قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت مالك بن عوف يقول :لقد يئس األقوام أين أان ابنه وإن كنت عن
أرض العشرية انئياً قال :أخربين عن قوله تعاىل مثبوراً قال ملعوانً حمبوساً من اخلري قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم
أما مسعت عبد العزيز بن الزبعري يقول :إذا أاتين الشيطان يف سنة النو م ومن مال ميله مثبوراً قال :أخربين عن قوله
تعاىل فأجاءها املخاض قال :أجلأها قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت حسان بن اثبت يقول :إذا
شددان شدة صادقة فأجأانكم إىل سفح اجلبل قال :أخربين عن قوله تعاىل ندايً قال :النادي :اجمللس قال :وهل تعرف
العرب ذلك قال :نعم أما مسعت الشاعر يقول :يومان يوم مقامات وأندية ويوم سري على األعداء أتويب قال :أخبين عن
قوله تعاىل أاثاثً ورئياً قال :األاثث :املتاع والرئى :من الشراب قال :وهل مبلمومة شهباء لوقذفوا هبا مشاريخ من رضوى
إذن عاد صفصفاً قال :أخربين عن قوله تعاىل وأنك ال تظمأ فيها وال تضحي قال :ال تعرق فيها من شدة حر الشمس
قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت الشاعر يقول :رأت رجالً أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما
ابلعشي فيخصر قال :أخربين عن قوله تعاىل له خوار قال :له صياح قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت
قول الشاعر :كأن بين معاوية بن بكر ىل اإلسالم صاحبة ختور قال :أخربين عن قوله تعاىل وال تنياً يف ذكرى قال :ال

تضعفا عن أمري قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول الشاعر :إين وجدك ما ونيت ومل أزل أبغي
الفكاك له بكل سبيل قال :أخربين عن قوله تعاىل القانع واملعرت قال :القانع :الذي يقنع مبا أعطى واملعرت :الذي يعرتض
األبواب.
قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول الشاعر :على مكثريهم حق معرت ابهبم وعند املقلني السماحة
البذل قال :أخربين عن قوله تعاىل وقصر مشيد قال :مشيد الجص واآلجر قال :وهل تعرف شاده مرمراً وجلله كل سا
فللطري يف ذراه وكور قال :أخربين عن قوله تعاىل شواظ قال :الشواظ :اللهب الذي ال دخان له قال :وهل تعرف العرب
ذلك قال :نعم أما مسعت قول أمية بن الصلت :يظل يش كرياً بعد كري وينفخ دائباً هلب اشواظ قال :أخربين عن قوله

تعاىل قد أفلح املؤمنون قال :فازوا وسعدوا قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول لبيد بن ربيعة :فاعقلي
إن كنت ملا تعقلي ولقد أفلح من كان عقل قال :أخربين عن قوله تعاىل يؤيد بنصره من يشاء قال :يقوي قال :وهل
تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت حسان بن اثبت :برجال لستموأمثاهلم أيدوا جربيل نصراً فنزل قال :أخربين عن
قوله تعاىل وحناس قال :هو الدخان الذي ال هلب فيه قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول الشاعر:

يضيء كضوء سراج السليط مل جيعل هللا فيه حناساً قال :أخربين عن قوله تعاىل أمشاج قال :اختالط ماء الرجل وماء املرأة
إذا وقع يف الرحم كان الريش والفرق منه خالل النصل خالطه مشيج قال :أخربين عن قوله تعاىل وفومها قال :احلنطة.

قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول أيب حمجن الثقفي :قد كنت أحسبين كأغىن واحد قدم املدينة عن
زراعة فوم قال :أخربين عن قوله تعاىل وأنتم سامدون قال :السمود :اللهووالباطل قال :وهل تعرف العرب ذلك قال نعم
أما مسعت قول هذيلة بنت بكر وهت تبكي قوم عاد :ليت عاد قبلوا احلقق ومل يبدوا جحوداً قيل قم فانظر إليهم مث دع
عنك السمودا قال :أخربين عن قوله تعاىل ال فيها غول قال :ليس فيها ننت وال كراهية كخمر الدنيا قال :وهل تعرف
العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول امرئ القيس :رب كأس شربت ال غول فيها وسقيت الندمي منها مزاجاً قال:
أخربين عن قوله تعاىل )والقمر إذا اتسق( قال :اتساقه :اجتماعه قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول
طرفة بن العبد :إن لنا قالئصاً نقانقاً مستوسقات مل جيدن سائقاً قال :أخربين عن قوله تعاىل )وهم فيها خالدون( قال:
كاحلياض الواسعة قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول طرفة بن العبد :كاجلوايب ال تىن مرتعة بقرى
األضياف أوللمتحضر قال :أخربين عن قوله تعاىل )فيطمع الذي يف قلبه مرض( قال :الفجور والزىن قال :وهل تعرف
العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول األعشى :حافظ لفرج راض ابلتقى ليس ممن قلبه فيه مرض قال :أخربين عن قوله
تعاىل )من طني الزب( قال :امللتزق قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول النابغة :فال حتبسون اخلري ال
شر بعده وال حتبسون الشر ضربة الزب قال :أخربين عن قوله تعاىل )أنداداً( قال :األشباه واألمثال قال :ووهل تعرف
العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول لبيد بن ربيعة :أمحد هللا فال ند له بيديه اخلري ما شاء فعل قال :أخربين عن قوله
تعاىل )لشوابً من محيم( قال :اخللط مباء احلميم والغساق.
قال :وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول الشاعر :قال :أخربين عن قوله تعاىل عجل لنا قطناً قال :القط:
اجلزاء قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول األعشى :وال امللك النعماتن يوم لقيته بنعمته يعطي
القطوط ويطلق قال :أخربين عن قوله تعاىل من محأ مسنون قال :احلمأ السواد واملسنون :املصور قال :وهل تعرف العرب
ذلك قال :نعم أما مسعت قول محزة بن عبد املطلب :أغر كأن البدر شقة وجهه جال الغيم عنه ضوؤه فتبددا قال :أخربين
عن قوله تعاىل البائس الفقري قال :البائس :الذي ال جيد شيئاً من شدة احلال قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما
مسعت قول طرفة :يغشاهم البائس املدقع والضي ف وجار جماور جنب قال :أخربين عن قوله تعاىل ماء غدقاً قال :كثرياً

جارايً قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول الشاعر :تدين كراديس ملتفاً حدائقها كالنبت جادت هبا
أهنارها غدقاً اثل :أخربين عن قوله تعاىل بشهاب قبس قال :شعلة من انر يقتبسون منه قال :وهل تعرف العرب ذلك
قال :نعم أما مسعت قول طرفة بن العبد :قال :أخربين عن قوله تعاىل عذاب أليم قال :األليم :الوجيع قال :وهل تعرف

العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول الشاعر :انم من كان خلياً من أمل وبقيت الليل طوالً مل أمن قال :أخربين عن قوله
تعاىل وقفينا على آاثرهم قال :أتبعنا على آاثر األنبياء.
أي بعثنا قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول عدي بن زيد :يوم قفت عريهم من عريان واحتمال احلي
يف الصبح فلق قال :أخربين عن قوله تعاىل إذا تردى قال إذا مات وتردى يف النار قال :وهل تعرف العرب ذلك قال:
نعم أما مسعت قول عدي بن زيد :خطفته منية فرتدى وهويف امللك أيمل التعمريا قال :أخربين عن قوله تعاىل يف جنات
وهنر قال :النهر :السعة قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول لبيد بن ربيعة :ملكت هبا كفى فأهنرت

فنقها يرى قائم من دوهنا وما ورائها قال :أخربين عن قوله تعاىل وضعها لألانم قال :اخللق قال :وهل تعرف العرب ذلك
قال :نعم أما مسعت لبيد بن ربيعة :قال :فأخربين عن قوله تعاىل أن لن حيور قال :أن لن يرجع بلغة احلبشة قال :وهل
تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول الشاعر :وال املرء إال كالشهاب وضوئه حيور رماداً بعد إذ هوساطع قال:
أخربين عن قوله تعاىل ذلك أدىن أن ال تعدلوا قال :أجدر أن ال متيلوا قال :وهل تعرف العرب غري ذلك قال :نعم أما
مسعت قول الشاعر :إان تبعنا رسول هللا واطرحوا قول النيب وعالوا يف املوازين قال :أخربين عن قوله تعاىل وهومليم قال:
املسيء املذنب قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول أمية بن الصلت :بريء من اآلفات ليس هلا أبهل
ولكن املسيء هو املليم قال :أخربين عن قوله تعاىل إذ حتسوهنم إبذنه قال :تقتلوهنم قال :وهل تعرف العرب ذلك قال:
نعم أما مسعت قول الشاعر :ومننا الذي القى بسيف حممد فحس به األعداء عرض العساكر قال :أخربين عن قوله تعاىل
ما ألفينا قال :يعين وجدان قال :وهل تعرف العرب غري ذلك قال :نعم أما مسعت قول انبغة بين ذبيان :قال :أخربين عن
قوله تعاىل جنفاً قال :اجلور وامليل يف الوصية قال :وهل تعرف العرب غري ذلك قال :نعم أما مسعت قول عدي بن زيد:
وأمك اي نعمان يف أخوزاهتا أتتني ما أيتينه جنفاً قال :أخربين عن قوله تعاىل ابلبأساء والضراء قال :البأساء :اخلصب
والضراء :اجلدب قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول زيد بن عمرو :إن اإلله واسع حكم بكفه الضر
والبأساء والنعم قال :أخربين عن قوله تعاىل إال رمزاً قال :اإلشارة ابليد واإلمياء ابلرأس قال :وهل تعرف العرب ذلك قال:
نعم أما مسعت قول الشاعر :ما يف السماء من الرمحن مرمتز إال إليه وما يف األرض من وزر قال :أخربين عن قوله تعاىل
فقد فاز قال :سعد وجنا قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول عبد هللا بن رواحة :وعسى أن أفوز مثت
ألقى حجة أتقي هبا الفتاان قال :أخربين عن قوله تعاىل سزاء بيننا وبينكم قال :عدل قال :وهل تعرف العرب ذلك قال:

نعم أما مسعت قول الشاعر :قال :أخربين عن قوله تعاىل الفلك املشحون قال :السفينة املوقرة قال :وهل تعرف العرب
غري ذلك قال :نعم أما مسعت قول لبيد بن األبرص :شحناً أرضهم ابخليل حىت تركناهم أذل من الصراط قال :أخربين عن
قوله تعاىل زنيم قال :ولد الزىن قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول الشاعر :ولقد قلت وزيد حاسر
يوم ولت خيل زيد قدداً قال :أخربين عن قوله تعاىل برب الفلق قال :الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل قال :وهل تعرف
العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول زهري بن أيب سلمى :الفارج اهلم مسدوالً عساكره كما يفرج غم الظلمة الفلق قال:
أخربين عن قوله تعاىل خالق قال :نصيب قال :وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول أمية بن الصلت:
يدعون ابلويل فيها ال خالق هلم إال سرابيل من قطر وأغالل قال :أخربين عن قوله تعاىل كل له قانتون قال :مقرون قال:

وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول عدي بن زيد :قال :أخربين عن قوله تعاىل جدر بنا قال :عظمة ربنا
قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول أمية بن الصلت :لك احلمد والنعماء وامللك ربنا فال شيء أعلى
منك جداً وأجمد قال :أخربين عن قوله تعاىل محيم آن قال :اآلين الذي انتهى طبخه وحره قال :وهل تعرف العرب ذلك
قال :نعم أما مسعت قول انبغة بن ذبيان :وخيضب حلية غدرت وخانت أبمحخر من جنيع اخلوف آن قال :أخربين عن
قوله تعاىل وأكدي قال :كدره مبنه.

قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول الشاعر :أعطى قليالً مث أكدي مبنه ومن ينشر املعروف يف الناس
حيمد قال :أخربين عن قوله تعاىل ال وزر قال :الوزر :امللجأ قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول
عمروبن كلثوم :لعمرك ما إن له صخرة لعمرك ما إن له من وزر قال :أخربين عن قوله تعاىل قضى حنبه قال :أجله الذي
قدر له قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول لبيد بن ربيعة :قال :أخربين عن قوله تعاىل املعصرات
قال :السحاب يعصر بعضها فيخرج املاء من بني السحابتني قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول
انبغة :حترهبا األرواح من بني مشائل وبني صباها املعصرات الدوامس قال :أخربين عن قوله تعاىل :سنشد عضدك قال:
العضد :املعني الناصر قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول النابغة الذبياين :يف ذمة من أيب قابوس
منقذه للخائفني ومن ليست له عضد قال :أخربين عن قوله تعاىل يف الغابرين قال :يف الباقني قال :وهل تعرف العرب
ذلك قال :نعم أما مسعت قول عبيد بن األبرص :ذهبوا وخلفين املخلف فيهم فكأنين يف الغابرين غريب قال :أخربين عن
قوله تعاىل فال أتس قال :ال حتزن قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول امرئ القيس :وقوفاً هبا صحىب
على مطيهم يقولون ال هتلك أسى وحتمل قال :أخربين عن قوله تعاىل يصدفون قال :يعرضون عن احلق قال :وهل تعرف
العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول أيب سفيان :قال :أخربين عن قوله تعاىل أن تبسل قال :وهل تعرف العرب ذلك
قال :نعم أما مسعت قول زهري :وفارقتك برهن ال فكاك له يوم الوداع فقليب مبسل غلقاً قال :أخربين عن قوله )فلما

أفلت قال :زالت الشمس عن كبد السماء أما مسعت قول كعب بن مالك :فتغري القمر املنري لفقده والشمس قد كسفت
وكادت أتفل قال :أخربين عن قوله تعاىل كالصرمي قال :الذاهب أما مسعت قول الشاعر :غدوت عليه غدوة فوجدته
قعوداً لديه ابلصرمي عواذل قال :أخربين عن قوله تعاىل تفتؤ قال :ال تزال أما مسعت قول الشاعر :لعمرك ما تفتأ تذكر

خالداً وقد غاله ما غال من قبل تبع قال :أخربين عن قوله تعاىل خشية إمالق قال :خمافة الفقر أما مسعت قول الشاعر:
وإين على اإلمالق اي قوم ماجد أعد ألضيايف الشواء املضهبا قال :أخربين عن قوله تعاىل حدائق قال :البساتني أما
مسعت قول الشاعر :بالد سقاها هللا أما سهوهلا فقضب ودر مغدق وحدائق وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على
مساءته مقيتاً قال :أخربين عن قوله تعاىل وال يئوده قال :ال يثقله أما مسعت قول الشاعر :يعطي املئني واليئوده محلها

حمض الضرائب ماجد األخالق قال :أخربين عن قوله تعاىل سرايً قال :النهر الصغري أما مسعت قول الشاعر سهل اخلليقة
السري متده األهنار قال :أخربين عن قوله تعاىل كأساً دهاقاً قال :مألى أما مسعت قول الشاعر :أاتان
ماجد ذوانئل مثل
ّ
عامر يرجوقراانً فأترعنا له كأساً دهاقاً قال :أخربين عن قوله تعاىل لكنود قال :كفور للنعم وهوالذي أيكل وحده ومينع

رفده وجييع عبده أما مسعت قول الشاعر :شكرت له يوم العكاظ نواله ومل أك للمعروف مث كنود قال :أخربين عن قوله
تعاىل فسينغضون إليك رؤوسهم قال :حيركون رؤوسهم استهزاء ابلناس أما مسعت قول الشاعر :أتنغض يل يوم الفخار وقد
ترى خيوالً عليها كاألسود ضوارايً قال :أخربين عن قوله تعاىل يهرعون قال :يقبلون إليه ابلغضب أما مسعت قول الشاعر:
قال :أخربين عن قوله تعاىل بئس الرفد املرفود قال :بئس اللعنة بعد اللعنة أما مسعت قول الشاعر :ال تقذفين بركن ال
كفاء له وإن اتسفك األعداء ابلرفد قل :أخربين عن قوله تعاىل غري تتبيب قال :ختسري.

أما مسعت قول بشر بن أيب حازم :هم جدعوا األنوف فأوعبوها وهم تركوا بين سعد تباابً قال :أخربين عن قوله تعاىل
فأسر أبهلك بقطع من الليل ما القطع قال :آخر الليل سحراً قال مالك ابن كنانة :وانئحة تقوم بقطع ليل على رجل

أصابته شعوب أي داهية قال :أخربين عن قوله تعاىل هيت لك قال :هتيأت لك أما مسعت قول أحيحة اجلالح
األنصاري :به أمحي املضاف إذا دعاين إذا ما قيل لألبطال هيتاً قال :أخربين عن قوله تعاىل يوم عصيب قال :شديد أما
مسعت قول الشاعر :هم ضربوا قوانس خيل حجر جبنب الرده يف يوم عصيب من اخلوف ال ذومسة من عبادة وال زهومن
طول التعبد جيهد قال :أخربين عن قوله تعاىل طرياً أاببيل قال :ذاهبة وجائية تنقل احلجارة مبناقريها وأرجلها فتبلبل عليهم

فوق رؤوسهم أما مسعت قول الشاعر :وابلفوارس من ورقاء قد علموا أحالس خيل على جرد أاببيل قال :أخربين عن قوله
تعاىل ثقفتموهم قال :وجدمتوهم أما مسعت قول حسان :فإما تثقفن بين لؤي جذمية إن قتلهم دواء قال :أخربين عن قوله
تعاىل فأثرن به نقعاً قال :النقع :ما يسطع من حوافر اخليل أما مسعت قول حسان :عدمنا خيلنا إن مل تروها تثري النقع

موعدها كداء قال :أخربين عن قوله تعاىل يف سواء اجلحيم قال :يف وسط اجلحيم أما مسعت قول الشاعر :رماهم بسهم
فاستوى يف سوائها وكان قبوالً للهوى ذي الطوارق قال :أخربين عن قوله تعاىل يف سدر خمضود قال :الذي ليس له شوك
أما مسعت قول أمية بن أيب الصلت :إن احلدائق يف اجلنان ظليلة فيها الكواعب سدرها خمضود قال :أخربين عن قوله
تعاىل طلعها هضيم قال :منضم بعضه إىل بعض أما مسعت قول امرئ القيس :دار لبيضاء العوارض طفلة مهضومة

الكشحني راي املعصم قال :أخربين عن قوله تعاىل قوالً سديداً قال :عدالً حقاً أما مسعت قول محزة :أمني على ما استودع
هللا قلبه فإن قال قوالً كان فيه مسدداً قال :أخربين عن قوله تعاىل إال وال ذمة قال :اإلل :القرابة والذمة :العهد أما مسعت
قول الشاعر :جزى هللا إال كان بيين وبينهم جزاء ظلوم ال يؤخر عاجالً قال :أخربين عن قوله تعاىل خامدين قال :ميتني

أما مسعت قول لبيد :حلوا ثياهبم على عوراهتم فهم أبفنية البيوت مخود قال :أخربين عن قوله تعاىل زبر احلديد قال :قطع
احلديد أما مسعت قول كعب بن مالك :تلظى عليهم حني أ شد محيها يزير احلديد واحلجارة ساجر قال :أخربين عن قوله
تعاىل فسحقاً قال :بعداً أما مسعت قول حسان :أال من مبلغ عين أبياً فقد ألقيت يف سحق السعري متنتك األماين من
بعيد وقول الكفر يرجع يف غرور قال :أخربين عن قوله تعاىل وحصوراً قال :الذي ال أيين النساء أما مسعت قول الشاعر:
وحصور عن احلنا أيمر النا س بفعل اخلريات والتشمري قال :أخربين عن قوله تعاىل عبوساً قمطرايً قال :الذي ينقبض
وجهه من شدة الوجع أما مسعت قول الشاعر :وال يوم احلساب وكان يوماً عبوساً يف الشدائد قمطريراً قال :أخربين عن
قوله تعاىل يوم يكشف عن ساق قال :عن شدة اآلخرة أما مسعت قول الشاعر :قد قامت احلرب ينا على ساق قال:

أخربين عن قوله تعاىل إايهبم قال :اإلايب :املرجع أما مسعت قول عبيد بن األبرص :وكل ذي غيبة يؤب وغائب املوت ال
يؤب قال :أخربين عن قوله تعاىل حوابً قال :إمثاً بلغة احلبشة قال :وهل تعرف العرب ذلك قال :نعم أما مسعت قول
األعشى :فإين وما كلفتموين من أمركم ليعلم من أمسى أعق وأحواب رأيتك تبتغي عنيت وتسعى مع الساعي على بغري
دخل قال :أخربين عن قوله تعاىل فتيالً قال :اليت تكون يف شق النواة أما مسعت قول انبغة :جيمع اجليش ذا األلوف

ويغزو مث ال يرزأ األعادي فتيال قال :أخربين عن قوله تعاىل من قكمري قال :اجللدة البيضاء اليت على النواة أما مسعت قول
أمية بن أيب الصلت :مل أنل منهم فسيطاً وال زبداً وال فوفف وال قطمريا قال :أخربين عن قوله تعاىل أركسهم قال :حبسهم

أما مسعت قول أمية :أركسوا يف جهنم إهنم كا نوا عتااتً يقولون كذابً وزوراً قال :أخربين عن قوله تعاىل أمران نرتفيها قال:
سلطنا أما مسعت قول لبيد :إن يغبطوا ييسروا وإن أمروا يوماً يصريوا للهلك والفقد قال :أخربين عن قوله تعاىل إن يفتنكم
الذين كفروا قال :يضلكم ابلعذاب واجلهد بلغة هوازن أما مسعت قول الشاعر :كل امرئ من عباد هللا مضطهد ببطن
مكة مقهور ومفتون قال :أخربين عن قوله تعاىل كأن مل يغنوا قال :كأن مل يسكنوا أما مسعت قول لبيد :قال :أخربين عن
قوله تعاىل عذاب اهلون قال :اهلوان أما مسعت قول الشاعر :إان وجدان بالد هللا واسعة تنجى من الذل واملخزاة واهلون
قال :أخربين عن قوله تعاىل وال يظلمون نقرياً قال :النقري ما يف شق النواة ومنه تنبت النخل أما مسعت قول الشاعر:

وليس الناس بعدك يف نقري وليسوا غري أصداء وهام قال :أخربين عن قوله تعاىل ال فارض قال :اهلرمة أما مسعت قول
الشاعر :لعمري لقد أعطيت ضيفط فارضاً يساق إليه ما يقوم على رجل قال :أخربين عن قوله تعاىل اخليط األبيض من
اخليط األسود قال :بياض النهار من سواد الليل وهوالصبح إذا انفلق أما مسعت قول أمية :اخليط األبيض ضوء الصبح

منفلق واخليط األسود لون الليل مكموم قال :أخربين عن قوله تعاىل بئسما شروا به أنفسهم قال :ابعوا نصيبهم من
اآلخرة بطمع يسري من الدنيا أما مسعت قول الشاعر :يعطي هبا مثناً فيمنعها ويقول صاحبها أال تشرى قال :أخربين عن
قوله تعاىل حسباانً من السماء قال :انر من السماء أما مسعت قول بقية معشر صبت عليهم شآبيب من احلسبان شهب
قال :أخربين عن قوله تعاىل وعنت الوجوه قال :استسلمت وخضعت أما مسعت قول الشاعر :لبيك عليك كل عان
بكربة وآل قصي من مقل وذي وفر قال :أخربين عن قوله تعاىل معيشة ضنكاً قال :الضنك :الضيق الشديد أما مسعت
قول الشاعر :واخليل لقد حلقت هبا يف مأزق ضنك نواحيه شديد املقدم قال :أخربين عن قوله تعاىل من كل فج قال:
طريق أما مسعت قول الشاعر :حازوا العيال وسدوا الفجاج أبجساد عاد هلا آيدان قال :أخربين عن قوله تعاىل ذات
احلبك قال :ذات الطرائق واخللق احلسن أما مسعت قول زهري بن أيب سلمى :هم يصربون حبيك البيض إذ حلقوا ال
ينكصون إذ ما استلحموا ومحوا قال :أخربين عن قوله تعاىل حرضاً قال :الدنف اهلالك من شدة الوجع أما مسعت قول
الشاعر :قال :أخربين عن قوله تعاىل يدع اليتيم قال :يدفعه عن حقه أما مسعت قول أيب طالب :يقسم حقاً لليتيم ومل
يكن يدع لذا أيسارهن األصاغرا قال :أخربين عن قوله تعاىل السماء منفطر به قال :منصدع من خوف يوم القيامة أما
مسعت
قول الشاعر:
ظباهن حىت أعرض الليل دوهنا ** أفاطري ومسى رواء جدورها
قال :أخربين عن قوله تعاىل فهم يوزعون قال :حيبس أوهلم على آخرهم حىت تنام الطري أما مسعت قول الشاعر :وزعت
رعيلها أبقب هند إذا ما القوم شدوا بعد مخس قال :أخربين عن قوله تعاىل كلما خبت قال :اخلبء :الذي يطفأ مرة
ويسعر أخرى أما مسعت قول الشاعر :والنار ختبوعن آذاهنم وأضرمها إذا ابتدروا سعرياً قال :أخربين عن قوله تعاىل كاملهل
قال :كدردري الزيت أما مسعت قول الشاعر :تبارى هبا العيسى السموم كأهنا تبطنت األقراب من عرق مهال قال:
أخربين عن قوله تعاىل أخذاً وبيالً قال :شديداً ليس له ملجأ أما مسعت قول الشاعر :قال :أخربين عن قوله تعاىل فنقبوا
يف البالد قال :هربوا بلغة اليمن أما مسعت قول عدي بن زيد :فنقبوا يف البالد من حذر املو ت وجالوا يف األرض أي

جمال قال :أخربين عن قوله تعاىل إال مهساً قال :الوطء اخلفي والكالم اخلفي أما مسعت قول الشاعر :فباتوا يدجلون
وابت يسرى بصري ابلدجا هاد مهوس قال :أخربين عن قوله تعاىل مقمحون قال :املقمح :الشامخ أبنفه املنكس رأسه أما
مسعت قول الشاعر :وحنن على جوانبها قعود نغض الطرف كاإلبل ألقما قال :أخربين عن قوله تعاىل يف أمر مريج قال:
املريج :الباطل أما مسعت قول الشاعر :فراعت فانتقدت به حشاها فخر كأنه خوط مريج قال :أخربين عن قوله تعاىل
حتماً مقضياً قال :احلتم :الواجب أما مسعت قول أمية :عبادك خيطئون وأنت رب بكفيك املنااي واحلتوم قال :أخربين عن
قوله تعاىل وأكواب قال :القالل اليت ال عرى هلا أما مسعت قول اهلذيل :قال :أخربين عن قوله تعاىل وال هم عنها ينزفون
قال :ال يسكرون أما مسعت قول عبد هللا بن رواحة :مث ال ينزفون عنها ولكن يذهب اهلم عنهم والغليل قال :أخربين عن
قوله تعاىل كان غراماً قال :مالزماً شديداً كلزوم الغرمي الغرمي أما مسعت قول بشر بن أيب حازم :ويوم النسار ويوم احلفار
وكان عذاابً وكان غراماً قال :أخربين عن قوله تعاىل والرتائب قال :هوموضع القالدة من املرأة أما مسعت قول الشاعر:

والزعفران على ترائبها شرقاً هبا اللبات والنحر قال :أخربين عن قوله تعاىل وكنتم قوماً بوراً قال :هلكى بلغة عمان وهم من
اليمن أما مسعت قول الشاعر :فال تكفروا ما قد صنعنا اليكموا وكافوا به فالكفر بور لصانعه قال :أخربين عن قوله تعاىل
نفشت قال :النفش :الرعي ابلليل أما مسعت قول لبيد :بدلن بعد النفش الوجيفا وبعد طول اجلرة الصريفا قال :أخربين
عن قوله تعاىل ألد اخلصام قال :اجلدل املخاصم يف الباطل أما مسعت قول مهلهل :إن حتت األشجار حزماً وجوداً
وخصيماً ألد ذا مغالق قال :أخربين عن قوله تعاىل بعجل حنيذ قال :النضيج مما يشوى ابحلجارة أما مسعت قول
الشاعر :هلم راح وانر املسك فيهم وشاويهم إذا شاءوا حنيذا قال :أخربين عن قوله تعاىل من األجداث قال :القبور أما
مسعت قول ابن رواحة :حينا يقولون إذا مروا على جدثي أرشده اي رب من عان وقد رشدا قال :أخربين عن قوله تعاىل

هلوعاً قال :ضجراً جزوعاً أما مسعت قول بشر بن أيب حازم :ال مانعاً لليتيم حنلته وال مكباً خللقه هلعاً قال :أخربين عن
قوله تعاىل والت حني مناص قال :ليس حبني فرار أما مسعت قول األعشى :تذكرت ليلى حني الت تذكر وقد بنت منها
واملناص بعيد قال :اخربين عن قوله تعاىل ودسر قال :الدسر :الذي خترز به السفينة أما مسعت قول الشاعر :قال :أخربين
عن قوله تعاىل ركزاً قال :حساً أما مسعت قول الشاعر :وقد ترجس ركزاً مفقر ندس بنبأة الصوت ما يف مسعه كذب قال:
أخربين عن قوله تعاىل ابسرة قال :كاحلة أما مسعت قول عبيد بن األبرص :صبحنا متيماً غداة النسا ر شهباء ملمومة
ابسرة قال :أخربين عن قوله تعاىل ضيزي قال :جائزة أما مسعت قول امرئ القيس :ضازت بنوأسد حبكمهم إذ يعدلون
الرأس ابلذنب قال :أخربين عن قوله تعاىل مل يتسنه قال :مل تغريه السنون أما مسعت قول الشاعر :طاب منه الطعم والريح

معاً لن أتراه متغرياً من سن قال :أخربين عن قوله تعاىل ختار قال :الغدار الظلوم الغشوم أما مسعت قول الشاعر :لقد
علمت واستيقنت ذات نفسها أبن ال ختاف الدهر صرمى وال خرتى قال :أخربين عن قوله تعاىل عني القطر قال :الصفر
أما مسعت قول الشاعر :فألقى يف مراجل من حديد قدور القطر ليس من الرباة قال :أخربين عن قوله تعاىل أكل مخط
قال :األراك أما مسعت قول الشاعر :ما مغزل فرد تراعي بعينها أغن غضيض الطرف من خلل اخلمط إذا عض الثقات
هبا امشأزت وولته عشوزنة زبوانً قال :أخربين عن قوله تعاىل جدد قال :طرائق أما مسعت قول الشاعر :قد غادر النسع يف
صفحاهتا جدداًكأهنا طرق الحت على أكم قال :أخربين عن قوله تعاىل أغىن وأقىن قال :أغىن من الفقر وأقىن من الغىن

أما مسعت قول عنرتة العبسي :فأقىن حياءك ال أابلك واعلمي أين امرؤ سأموت إن مل أقتل قال :أخربين عن قوله تعاىل ال
يلتكم قال :ال ينقصكم بلغة بين عبس أما مسعت قول احلطيئة العبسي :أبلغ سراة بين سعد مغلغلة جهد الرسالة ال ألتا
وال كذاب قال :أخربين عن قوله تعاىل )وأابً( قال :األب :ما يعتلف منه الدواب أما مسعت قول الشاعر :ترى به األب
واليقطني خمتلطاً على الشريعة جيري حتتها الغرب قال :أخربين عن قوله تعاىل )ال تواعدوهن سراً( قال :السر :اجلماع أما
مسعت قول امرئ القيس :أال زعمت بسباسة اليوم أنين كربت وأن ال حيسن السر أمثايل ومشى القوم ابلعماد إىل الدر
حاء أعيي املسيم أين املساق قال :أخربين عن قوله تعاىل )ال ترجون هلل وقاراً( قال :ال ختشون هلل عظمة أما مسعت قول

أيب ذؤيب :إذا لسعته النحل مل يرج لسعها وحالفها يف بيت نوب عوامل قال :أخربين عن قوله تعاىل )ذا مرتبة( قال :ذا
حاجة وجهد أما مسعت قول الشاعر :تربت يد لك مث قل نواهلا وترفعت عنك السماء سجاهلا قال :أخربين عن قوله
تعاىل )مهطعني( قال :مذعنني خاضعني أما مسعت قول تبع :تعبدين منر بن سعد وقد درى ومنر بن سعد مدين ومهطع

قال :أخربين عن قوله تعاىل هل تعلم له مسياً قال :ولداً أما مسعت قول الشاعر :أما السمي فأنت منه مكثر واملال فيه
تغتذي وتروح قال :أخربين عن قوله تعاىل يصهر قال :يذاب أما مسعت قول الشاعر :سخنت صهارته فظل عثاله يف
سيطل كفيت به يرتدد قال :أخربين عن قوله تعاىل لتنوء ابلعصبة قال :لتثقل أما مسعت قول امرئ القيس :متشى فتثقلها
عجيزهتا مشي الضعيف ينوء ابلوسق فنعم فوارس اهليجاء قومي إذا علق األعنة ابلبنان قال :أخربين عن قوله تعاىل إعصار
قال :الريح الشديدة أما مسعت قول الشاعر :فله يف آاثرهن خوان وحفيف كأنه إعصار قال :أخربين عن قوله تعاىل
مراغماً قال :منفسحاً بلغة هذيل أما مسعت قول الشاعر :واترك أرض جهرة إن عندي رجاء يف املراغم والتعادي قال:
أخربين عن قوله تعاىل صلداً قال :أملس أما مسعت قول أيب طالب وإين لقرم وابن قرم هلاشم آلابء صدق جمدهم معقل

صلد قال :أخربين عن قوله )ألجراً غري ممنون قال :غري منقوص أما مسعت قول زهري :فضل اجلواد على اخليل البطاء فال
يعطي بذلك ممنوانً وال ترقا قال :أخربين عن قوله تعاىل جابوا الصخر قال :نقبوا احلجارة يف اجلبال فاختذوها بيواتً أما
مسعت قول أمية :وشق أبصاران كيما نعيش هبا وجاب للسمع أصماخاً وآذاان قال :أخربين عن قوله تعاىل حباً مجاً قال:
كثرياً أما مسعت قول أمية :إن تغفر اللهم تغفر مجاً وأي عبد لك ال أملا ظلت جتوب يداها وهي الهية حىت إذا جنح إال

ظالم والغسق قال :أخربين عن قوله تعاىل يف قلوهبم مرض قال :النفاق أما مسعت قول الشاعر :أجامل أقواماً حياء وقد
أرى صدورهم تغلي على مراضها قال :أخربين عن قوله تعاىل يعمهون قال :يلعبون ويرتددون أما مسعت قول األعشى:
أراين قد عمهت وشاب رأسي وهذا اللعب شني ابلكبري قال :أخربين عن قوله تعاىل إىل ابرئكم قال :خالقكم أما مسعت
قول تبع :شهدت على أمحد أنه رسول من هللا ابرىء النسم قال :أخربين عن قوله تعاىل ال ريب فيه قال :ال شك فيه أما
مسعت قول ابن الزبعري :ليس يف احلق اي أمامة ريب إمنا الريب ما يقول الكذوب قال :أخربين عن قوله تعاىل ختم هللا
على قلوهبم قال :طبع عليها أما مسعت قول األعشى :وصهباء طاف يهود هبا فأبرزها وعليها ختم قال :أخربين عن قوله
تعاىل صفوان قال :احلجر األملس أما مسعت قول أوس بن حجر :على ظهر صفوان كأن متونه عللن بدهن يزلق املتنزال
قال :أخربين عن قوله تعاىل فيها صر قال :برد أما مسعت قول انبغة :قال :أخربين عن قوله تعاىل تبوئ املؤمنني قال:
توطن املؤمنني أما مسعت قول األعشى :وما بوأ الرمحن بيتك منزالً أبجياد غزي الغىن واحملرم قال :أخربين عن قوله تعاىل

ربيون قال :مجوع كثرية أما مسعت قول حسان :وإذا معشر جتافوا عن ال قصد محلنا عليهم ربينا قال :أخربين عن قوله
تعاىل خممصة قال :جماعة أما مسعت قول األعشى :تبيتون يف املشتا مألى بطونكم وجاراتكم سغب يبني مخائصا قال:
أخربين عن قوله تعاىل) :وليقرتفوا ما هم مقرتفون( قال :ليكتسبوا ما هم مكتسبون أما مسعت قول لبيد :وإين آلت ما
أتيت وإنين ملا اقرتفت نفسي على لراهب هذا آخر مسائل انفع بن األزرق وقد حذفت منها يسرياً حنوبضعة عشر سؤاالً
وهي أسئلة مشهورة أخرج األئمة أفراداً منها أبسانيد خمتلفة إىل ابن عباس.
وأخرج أبو بكر بن األنباري يف كتاب الوقف واالبتداء منها قطعة وهي املعلم عليها ابحلمرة صورة ك قال :حدثنا بشر بن
أنس.
أنبأان حممد بن علي بن احلسن بن شقيق.
أنبأان أبوصاحل هدبة بن جماهد.
أنبأان جماهد بن شجاع.
أنبأان حممد بن زايد اليشكري عن ميمون بن مهران قال :دخل انفع بن األزرق املسجد فذكره.
وأخرج الطرباين يف معجمه الكبري منها قطعة وهي املعلم عليها صورة ط من طريق جويرب بن الضحاك بن مزاحم قال:
خرج انفع بن األزرق فذكره
*******************
النوع السابع والثالثون فيما وقع فيه بغري لغة احلجاز
تقدم اخلالف يف ذلك يف النوع السادس عشر ونورد هنا أمثلة ذلك وقد رأيت فيه أتليفاً مفرداً.

أخرج أبو عبيد من طريق عكرمة عن ابن عباس يف قوله {وأنتم سامدون} قال :الغناء وهي ميانية.
وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة ابحلمريية.
وأخرج أبو عبيد عن احلسن قال :كنا ال ندري ما األرائك حىت لقينا رجل من أهل اليمن فأخربان أن األريكة عندهم
احلجلة فيها السرير.
وأخرج عن الضحاك يف قوله تعاىل {ولو ألقى معاذيره} قال :ستوره بلغة أهل اليمن.
وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك يف قوله تعاىل ال وزر قال :ال حيل وهي بلغة أهل اليمن.
وأخرج عن عكرمة يف قوله تعاىل {وزوجناهم حبور} قال هي لغة ميانية وذلك أن أهل اليمن يقولون زوجنا فالانً بفالنة.

قال الراغب يف مفرداته :ومل جييء يف القرآن زوجناهم حوراً كم يقال زوجته امرأة تنبيهاً أن ذلك ال يكون على حسب
املتعارف فيما بيننا ابملناكحة.
وأخرج عن احلسن يف قوله تعاىل {لو أردان أن نتخذ هلو ًا} قال :اللهوبلسان اليمن املرأة.
وأخرج عن حممد بن علي يف قوله تعاىل واندى تعاىل لوأردان أن نتخذ هلواً قال :اللهوبلسان اليمن املرأة.
وأخرج عن حممد بن علي يف قوله تعاىل {واندى نوح ابنه} قال :هي بلغة طيء ابن امرأته.

قلت :وقد قرئ واندى نوح ابنها وأخرج عن الضحاك يف قوله تعاىل أعصر مخراً قال :عنباً بلغة أهل عمان يسمون العنب
مخراً.
وأخرج ابن عباس يف قوله تعاىل {أتدعون بعالً} قال :رابً بلغة أهل اليمن.
وأخرج عن قتادة قال :بعالً :رابً بلغة أزد شنؤدة.
وأخرج أبو بكر بن األنباري يف كتاب الوقف عن ابن عباس قال :الوزر :ولد الولد بلغة هذيل.
وأخرج فيه عن الكليب قال :املرجان :صغار اللؤلؤ بلغة اليمن.

وأخرج يف كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان عن جماهد قال :الصراع :الطرجهالة بلغة محري.
وأخرج فيه عن أيب صاحل يف قوله تعاىل {أفلم يياس الذين آمنوا} قال :أفلم يعلموا بلغة هوازن.
وقال الفراء :قال الكليب :بلغة النخع.
ويف مسائل انفع بن األزرق البن عباس يفتنكم يضلكم بلغة هوازن وفيها بوراً.
هلكى بلغة عمان.
فنقبوا :هربوا بلغة اليمن.
وفيها :ال يلتكم :ال ينقصكم بلغة بين عبس.
وفيها مراغماً :منفسحاً :بلغة هذيل.
وأخرج سعيد بن منصور يف سننه عن عمروبن شرحبيل يف قوله تعاىل سيل العرم املسناة بلغة اليمن.
وأخرج جويرب يف تفسريه عن ابن عباس يف قوله تعاىل يف الكتاب مسطوراً قال :مكتوابً وهي لغة محريية يسمون الكتاب

أسطوراً.
وقال أبو القاسم يف الكتاب الذي ألفه يف هذا النوع يف القرآن بلغة كنانة :السفهاء :اجلهال.
خاسئني :صاغرين.
شطجره.
تلقاءه.
ال خالق.
ال نصيب.
وجعلكم ملوكاً.
أحراراً.
قبيالً.
عياانً.

معجزين.

سابقني.
يعزب.
يغيب.
تركنوا.
متيلوا.
فجوة :انحية.
موئالً :ملجأ.
مبلسون :آيسون.
دحوراً :طرداً.

اخلراصون :الكذابون.
أسفاراً :كتباً.
أقتت :مجعت.
كنود :كفور للنعم.
وبلغة هذيل :الرجز :العذاب.
شروا :ابعوا.
عزموا الطالق :حققوا.

صلداً :نقياً.
آانء الليل :ساعاته.
فورهم :وجههم.
مدراراً :متتابعاً.
فرقاانً :خمرجتاً.
حرض :حض.
عيلة :فاقة.

وليجة :بطانة.
انفروا :اغزوا.
السائحون :الصائمون.
العنت :اإلمث.
ببدنك :بدرعك.
غمة :شبهة.

دلوك الشمس :زواهلا.
شاكلته :انحيته.
رمجاً :ظناً ملتحداً :ملجأ.
يرجو :خياف.
هضماً نقصاً.
هامدة :مغربة.
واقصد يف مشيك :أسرع.
األجداث :القبور.
اثقب :مضيء.
ابهلم :حاهلم.
يهجعون :ينامون.
ذنوابً :عذاابً.
دسر :املسامري.
تفاوت :عيب.
أرجائها :نواحيها.
أطواراً :ألواانً.

برداً :نوماً.
واجفة.
خائفة.
مسغبة :جماعة.

املبذر :املسرف.
وبلغة محري :تفشال :جتنباً.
عثر :اطلع.
سفاهة :جنون.
زيلنا :ميزان.
مرجواً :حقرياً.
السقاية :اإلانء.
مسنون :مننت.
إمام :كتاب.

ينغصون :حيركون.
حسباانً :برداً من الكرب.

عتياً :حنوال مآرب :حاجات.
خرجاً :جعال.
غراماً :بالء.
الصرح :البيت.
أنكر األصوات :أقبحها.
يرتكم :ينقضكم.
مدينني :حماسبني.
رابية :شديدة.
وبيالً :شديداً.
بلغة جرهم :جببار.
مبسلط.
مرض :زان.
القطر :النحاس.
حمشورة :جمموعة.
معكوفاً :حمبوساً.
وبلغة جرهم :فباءوا :استوجبوا.
شقاق :ضالل.
خرياً :ماالً.
كدأب :كأشباه.
تعولوا :متيلوا.
يغنوا :يتمتعوا.

شرد :نكل.
أرذلنا :سفلتنا.
عصيب :شديد.
لفيفاً :مجيعاً.

حمسوراً :منقطعاً.
حدب :جانب.

اخلالل :السحاب.
الودق :املطر.
شرذمة :عصابة.
ريع :طريق.
ينسلون :خيرجون.
شوابً :مزجاً.

احلبك :الطرائق.
سور :احلائط وبلغة أزد شنوءة :الشية :ال وضح.
العضل :احلبس.

أمة :سنني.
الرس :البئر.
كاظمني :مكروبني.
غسلني :احلار الذي تناهى حره.
لواحة :حراقة.
وبلغة مذحج :رفث :مجاع.
مقيتاً :مقتدراً.
بظاهر من القول :بكذب.
الوصيد :الفناء.
حقباً :دهراً.
واخلرطوم :األنف.

وبلغة خثعم :تسيمون :ترعون.
مريج :منتشر.
صفت :مالت.
هلوعاً :ضجوراً.
شططاً :كذابً وبلغة قيس عيالن.
حنلة :فريضة.
حرج :ضيق.
خلاسرون :مضيعون.
تفتدون :تستهزءون.

صياصيهم :حصوهنم.
حتربون :تنعمون.
رجيم :ملعون يلتكم :ينقصكم وبلغة سعد العشرية.
حفدة :أختان.
كل :عيال.
وبلغة كندة :فجاجاً :طرقاً.
بست :فتتت.
تبتئس :حتزن.
وبلغة عذرة :اخسئوا :اخزوا.

وبلغة حضرموت :ربيون :رجال.
دمران :أهلكنا.
لغوب :إعياء.
منسأته :عصاه.
وبلغة غسان :طفقاً :عمداً.
بئيس :شديد.
سيء هبم :كرههم.
وبلغة مزينة :ال تغلوا :ال تزيدوا.
وبلغة خلم :إمالق :جوع.
ولتعلن :تقهرن.
وبلغة جذام :جاسوا خالل الداير :ختللوا األزقة.
وبلغة بين حنيفة :العقود :العهود.
اجلناح :اليد.
والرهب :الفزع.
وبلغة اليمامة :حصرت :ضاقت.
وبلغة سبأ :متيلوا ميالً عظيماً :ختطئون خطأ بينا.
تربان :أهلكنا.
وبلغة سليم :نكص :رجع.
وبلغة عمارة :الصاعقة :بلغة طي.
ينعق :يصيح.

رغداً :خصباً.
سفه نفسه :خسرها.
يس :اي إنسان.
وبلغة خزاعة :أفيضوا :انفروا.
واإلفضاء :اجلماع.
وبلغة عمان :خباالً :غياً.

نفقاً :سرابً.
حيث أصاب :أراد.
وبلغة متيم :أمد :نسيان.

بغياً :حسداً.
وبلغة أمنار :طائرة :عمله.
أغطش :أظلم.
وبلغة األشعريني.
ألحتنكن :ألستأصلن.
اترة :مرة.
امشأزت :مالت ونفرت.
وبلغة األوس :لينة :النخل.
وبلغة اخلزرج :ينغصون :يذهبون.
وبلغة مدين :فافرق :فاقض.
أه ما ذكره أبو القاسم ملخصاً.

وقال أبو بكر الواسطي يف كتابعه اإلرشاد يف القراءات العشر :يف القرآن من اللغات مخسون لغة :لغة قريش وهذيل
وكنانة وخثعم واخلزرج وأشعر ومنري وقيس وجرهم واليمن وأزدشنوءة وكندة ومتيم ومحري ومدين وخلم وسعد العشرية
وحصرموت وسدوس والعمالقة وأمنار وغسان ومذحج وخزاعة وعطفان وسبأ وعمان وبنوحنيفة وثعلب وطي وعامر بن

صعصعة وأوس ومزينة وثيقف وجذام وبلى وعذرة وهوازن والنمر واليمامة.
ومن غري العربية :الفرس والروم والنبط واحلبشة والرببر والسراينية والعربانية والقبط مث ذكر يف أمثلة ذلك غالب ما تقدم
عن أيب القاسم وزاد الرجز :العذاب بلغة بلى.
طائف من الشيطان :خنسة بلغة ثقيف.
األحقاف :الرمال بلغة ثعلب.
وقال ابن اجلوزي يف فنون األفنان يف القرآن بلغة مهذان :الرحيان :الرزق.

والعيناء :البيضاء.
والعبقري :الطنافس.:
وبلغة نصر بن معاوية :اخلتار :الغدار.
وبلغة عامر بن صعصعة :احلفد و :اخلدم.
وبلغة ثقيف.
العول :امليل.
وبلغة عك.
الصور :القرن.
وقال ابن عبد الرب يف التمهيد :قول من قال نزل بلغة قريش معناه عندي األغلب ألن غري لغة قريش موجودة يف مجيع
القراءات من حتقيق اهلمزة وحنوها وقريش ال هتمز.
وقال الشيخ مجال الدين بن مالك :أنزل هللا القرآن بلغة احلجازيني إال قليال فإنه نزل بلغة التميميني كاإلدغام يف :من
يشاق هللا ويف من يرتد منكم عن دينه فإن إدغام اجملزوم لغة متيم وهلذا قل والفك بلغة احلجاز وهلذا كثر حنو :وليملل.
حيببكم هللا.
ميددكم.
واشدد به أزري.
ومن حيلل عليه غضيب.
قال :وقد أمجع القراء على نصب :إال أتباع الظن ألن لغة احلجازيني التزام النصب يف املنقطع كما أمجعوا على نصب ما
هذا بشراً ألن لغتهم إعمال ما.
وزعم الزخمشري يف قوله تعاىل قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال هللا أنه استثناء منقطع جاء على لغة بين
متيم.
فائدة قال الواسطي :ليس يف القرآن حرف غريب من لغة قريش غري ثالثة أحرف ألن كالم قريش سهل لني واضح وكالم
العرب وحشي غريب فليس يف القرآن إال ثالثة أحرف غريبة :فسينغصون وهوحتريك الرأس.
مقيتاً :مقتدراً.
فشرد هبم :مسع.
*******************
النوع الثامن والثالثون فيما وقع فيه بغري لغة العرب
قد أفردت يف هذا النوع كتاابً مسيته املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب وأان أخلص هنا فوائده فأقول :اختلف األئمة
يف وقوع املعرب يف القرآن فاألكثرون ومنهم اإلمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على

عدم وقوعه فيه لقوله تعاىل قرآانً عربياً وقوله تعاىل ولوجعلناه قرآانً أعجمياً لقالوا لوال فصلت آايته أأعجمي وعريب وقد
شدد الشافعي النكري على القائل بذلك.
وقال أبو عبيدة :إمنا أنزل القرآن بلسان عريب متني.
فمن زعم أن فيه غري العربية فقد أعظم القول ومن زعم أن كذاابً ابلنبطية فقد أكرب القول.
وقال ابن أوس :لوكان فيه من لغة غري العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إمنا عجزت عن اإلتيان مبثله ألنه أتى بلغات
ال يعرفوهنا.
وقال ابن جرير :ما ورد عن ابن عباس وغريه من تفسري ألفاظ من القرآن إهنا ابلفارسية واحلبشية والنبطية أوحنوذلك إمنا
اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت هبا العرب والفرس واحلبشة بلفظ واحد.
وقال غريه :بل كان للعرب العاربة اليت نزل القرآن لغتهم بعد خمالطة لسائر األلسن يف أسفارهم فعلقت من لغاهتم ألفاظاً
غريت بعضها ابلنقص من حروفها واستعملتها يف أشعارها وحماوراهتا حىت جرت جمرى العريب الفصيح ووقع هبا البيان
وعلى هذا احلد نزل هبا القرآن.
وقال آخرون :كل هذه األلفاظ عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة جداً وال يبعد أن ختفى على األكابر اجللة.
وقد خفي على ابن عباس معىن فاطر وفاتح قال الشافعي يف الرسالة :ال حييط ابللغة إال نيب.
وقال أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك :إمنا وجدت هذه األلفاظ يف لغة العرب ألهنا أوسع اللغات وأكثرها ألفاظاً.
وجيوز أن يكونوا سبقوا إىل هذه األلفاظ.
وذهب آخرون إىل وقوعه فيه.
وأجابوا عن قوله تعاىل {قرآانً عربياً} أبن الكلمات اليسرية بغري العربية ال خترجه عن كونه عربياً والقصيدة الفارسية ال
خترج عنها بلفظة فيها عربية.
وعن قوله تعاىل {أأعجمي وعريب}.
أبن املعىن من السياق أكالم أعجمي وخماطب عريب.
واستدلوا ابتفاق النحاة على أن يف غريها موجه أبنه إذا اتفق على وقوع األعالم فال مانع من وقوع األجناس.
وأقوى ما رأيته للوقوع وهواختياري ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أيب ميسرة التابعي اجلليل قال :يف القرآن من
كل لسان.
وروى مثله عن سعيد بن جبري ووهب بن منبه.
فهذه إشارة إىل أن حكمة وقوع هذه األلفاظ يف القرآن أنه حوى علوم األولني واآلخرين ونبأ كل شيء فال بد أن تقع
فيه اإلشارة إىل أنواع اللغات واأللسن ليتم إحاكته بكل شيء فاختري له من كل لغة أعذهبا وأخفها وأكثرها استعماالً
للعرب.

مث رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال :من خصائص القرآن على سائر كتب هللا تعاىل املنزلة أهنا نزلت بلغة القوم الذين
أنزلت عليهم مل ينزل فيها شيء بلغة غريهم والقرآن احتوى على مجيع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غريهم من الروم
والفرس واحلبشة شيء كثري انتهى.
وأيضاً فالنيب صلى هللا عليه وسلم مرسل إىل كل أمة وقد قال تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه فال بد وأن
يكون يف الكتاب املبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو.
وقد رأيت اجلويين ذكر لوقوع املعرب يف القرآن فائدة أخرى فقال :إن قيل إن استربق ليس بعريب وغري العريب من األلفاظ
دون الفصاحة والبالغة فنقول :لواجتمع فصحاء العامل وأرادوا أن يرتكوا هذه اللفظة وأيتوا بلفظ يقوم مقامها يف الفصاحة
لعجزوا عن ذلك وذلك ألن هللا تعاىل إذا حث عباده على الطاعة فإن مل يرغبهم ابلوعد اجلميل وخيوفهم ابلعذاب الوبيل
ال يكون حثه على وجه احلكمة فالوعد والوعيد نظراً إىل الفصاحة واجب.
مث إن الوعد مبا يرغب فيه العقالء وذلك منحصر يف أمور األماكن الطيبة مث املآكل الشهية مث املشارب اهلنية مث املالبس
الرفيعة مث املناكح اللذيذة مث ما بعده مما خيتلف فيه الطباع فإذا ذكر األماكن الطيبة والوعد به الزم عند الفصيح ولوتركه
لقال من أمر ابلعبادة ووعد عليها وابألكل والشرب إن األكل والشرب ال ألتذ به إذا كنت يف حبس أوموضع كريه فلذا
ذكر هللا اجلنة ومساكن طيبة فيها وكان ينبغي أن يذكر من املالبس ما هوأرفعها وأرفع املالبس يف الدنيا احلرير.

وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب مث إن الثوب من غري احلرير ال يعترب فيه الوزن والثقل ورمبا يكون الصفيق اخلفيف
أرفع من الثقيل الوزن.
وأما احلرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر األثقل األثخن وال يرتكه يف الوعد لئال
يقصر يف احلث والدعاء.
مث إن هذا الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح أوال يذكر مبثل هذا وال شك أن الذكر ابللفظ
الواحد الصريح أوىل ألنه أوجز وأظهر يف اإلفادة وذلك إستربق فإن أراد الفصيح أن يرتك هذا اللفظ وأييت بلفظ آخر مل
ميكنه ألن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أوألفاظ متعددة وال جيد العريب لفظاً واحداً يدل عليه ألن الثياب من احلرير

عرفها العرب من الفرس ومل يكن هلم هبا عهد وال وضع يف اللغة العربية للديباج الثخني اسم وإمنا عربوا ما مسعوا من العجم
واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم به.
وأما إن ذكره بلفظني فأكثر فإنه يكون قد أخل ابلبالغة ألن ذكر لفظني مبعىن ميكن ذكره بلفظ تطويل فعلم هبذا أن

لفظ إستربق جيب على كل فصيح أن يتكلم به يف موضعه وال جيد ما يقوم مقامه وأي فصحاحة أبلغ من أن ال يوجد
غريه مثله انتهى.
وقال أبو عبيد القاسم بن سالم بعد أن حكى القول ابلوقوع عن الفقهاء واملنع عن أهل العربية :والصواب عندي فيه
تصديق القولني مجيعاً وذلك أن هذه األحرف أصوهلا أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها أبلسنتها

وحولتها عن ألفاظ العجم إىل ألفاظها فصارت عربية مث نزل القرآن وقد اختلطت هذه احلروف بكالم العرب فمن قال:
إهنا عربية فهوصادق ومن قال عجمية فصادق.

ومال إىل هذا القول اجلواليقي وابن اجلوزي وآخرون.
وهذا سرد األلفاظ الواردة يف القرآن من ذلك مرتبة على حروف املعجم :أابريق حكى الثعاليب يف فقه اللغة أهنا فارسية.
وقال اجلواليقي :اإلبريق فارسي معرب ومعناه طريق املاء أوصب املاء على هينة أب قال بعضهم :هو احلشيش بلغة
العرب حكاه شيدلة ابلعي أخرج ابن أيب حامت عن وهب بن منبه يف قوله تعاىل ابلعي ماءك قال ابحلبشية :ازدرديه.
وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن حممد عن أبيه قال :اشريب بلغة اهلند أخلد قال الواسطي يف اإلرشاد :أخلد إىل
األرض :ركن ابلعربية األرائك حكى ابن اجلوزي يف فنون األفنان أهنا السرر ابحلبشية آزر عد يف املعرب على قول من
قال :إنه ليس بعلم أليب إبراهيم وال للصنم.
وقال ابن أيب حامت :ذكر عن معتمر بن سليمان قال :مسعت أيب يقرأ وإذ قال إبراهيم آزر يعين ابلرفع قال :بلغين أهنا
أعوج وأهنا أشد كلمة قاهلا إبراهيم ألبيه.
وقال بعضهم :هي بلغتهم اي خمطئ أسباط حكى أبو الليث يف تفسريه أهنا بلغتهم كالقبائل بلغة العرب إستربق أخرج ابن
أيب حامت عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم أسفار قال الواسطي يف اإلرشاد :هي الكتب ابلسراينية.
وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك قال :هي الكتب ابلنبطية إصري قال أبو القاسم يف لغات القرآن :معناه عهدي
ابلنبطية أكواب حكى ابن اجلوزي أهنا األكواز ابلنبطية وأخرج ابن جرير عن الضحاك أهنا ابلنبطية وأهنا جرار ليست هلا
عرى إل قال ابن جين :ذكروا أنه اسم هللا تعاىل ابلنبطية أليم حكى ابن اجلوزي أنه املوجع ابلزجنية وقال شيدلة :ابلعربانية
إانه نضجه بلسان أهل املغرب ذكره شيدلة.
وقال أبو القاسم :بلغة الرببر.
وقال يف قوله تعاىل محيم آن هو الذي انتهى حره هبا ويف قوله تعاىل {من عني آنية} أي حارة هبا أواه أخرج أبو الشيخ
ابن حبان من طريق عكرمة عن ابن عباس قال :األواه :املوقن بلسان احلبشة.
وأخرج ابن أيب حامت مثله عن جماهد وعكرمة.
وأخرج عن عمروبن شرحبيل قال :الرحيم بلسان احلبشة.
وقال الواسطي :األواه :الدعاء ابلعربية أواب أخرج ابن أيب حامت عن عمروبن شرحبيل قال :األواب :املسبح بلسان
احلبشة.
وأخرج ابن جرير عنه يف قوله تعاىل {أويب معه} قال :سبحي بلسان احلبشة األوىل واآلخرة قال شيدلة :اجلاهلية األوىل:
أي اآلخرة يف امللة اآلخرة :أي األوىل ابلقبطية والقبط يسمون اآلخرة األوىل واألوىل اآلخرة وحكاه الزركشي يف الربهان
بطائنها قال شيدلة يف قوله تعاىل بطائنها من إستربق أي ظواهرها ابلقبطية وحكاه الزركشي بعري أخرج الفرايين عن جماهد
يف قوله تعاىل كيل بعري أي كيل محار.
وعن مقاتل أن البعري كل ما حيمل عليه ابلعربانية بيع قال اجلواليقي يف كتاب املعرب :البيعة والكنيسة جعلهما بعض
العلماء فارسيني معربني تنور ذكر اجلواليقي والثعاليب أنه فارسي معرب تتبرياً أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري يف
قوله تعاىل {وليتربوا ما علوا تتبرياً} قال :تربه ابلنبطية حتت قال أبو القاسم يف لغات القرآن يف قوله تعاىل فناداها من

حتتها أي بطنها ابلنبطية ونقل الكرماين يف العجائب مثله عن مؤرخ اجلبت أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال:
اجلبت :اسم الشيطان ابحلبشية.
وأخرج عبد بن محيد عن عكرمة قال :اجلبت بلسان احلبشة :الشيطان.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبري قال :اجلبت :الساحر بلسان احلبشة جهنم قيل عجمية وقيل فارسية وقيل عربانية
أصلها كهنام حرم أخرج ابن أيب حامت عن عكرمة قال :وحرم :وجب ابحلبشية حصب أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس
يف قوله تعاىل حصب جهنم قال :حطب جهنم ابلزجنية حطة قيل معناه :قولوا صواابً بلغتهم.

حواريون أخرج ابن أيب حامت عن الصحاك قال :احلواريون :العسالون ابلنبطية وأصله هواري.
حوب تقدم يف مسائل انفع بن األزرق عن ابن عباس أنه قال :حوابً :إمنا بلغة احلبشة دارست معناه :قارأت بلغة اليهود
دري معناه :املضيء ابحلبشية حكاه شيدلة وأبوالقاسم دينار ذكر اجلواليقي وغريه أنه فارسي راعناً أخرج أبونعيم يف دالئل

النبوة عن ابن عباس قال :راعنا :سب بلسان اليهود رابنيون قال اجلواليقي :قال أبو عبيدة :العرب ال تعرف الرابنيني وإمنا
عرفها الفقهاء وأهل العلم.
قال :وأحسب الكلمة ليست بعربية وإمنا هي عربانية أوسراينية وجزم القاسم أبهنا سراينية ربيون ذكر أبوحامت أمحد بن
محدان اللغوي يف كتاب الزينة أهنا سراينية الرمحن ذهب املربد وثعلب إىل أنه عرباين وأصله اخلاء املعجمة الرس يف
العجائب لكرماين أنه عجمي ومعناه البئر.
الرقيم قيل إنه اللوح ابلرومية حكاه شيدلة.
وقال أبو القاسم :هو الكتاب هبا.
وقال الواسطي :هو الدواة هبا رمزاً عده ابن اجلوزي يف فنون األفنان من املعرب.
وقال الواسطي :هوحتريك الشفتني ابلعربية رهوا قال أبو القاسم يف قوله تعاىل واترك البحر رهوا أي سهالً دمثاً بلغة النبط.
وقال الواسطي :أي ساكناً ابلسراينية الروم قال اجلواليقي :هوأعجمي اسم هلذا اجليل من الناس زجنبيل ذكر اجلواليقي
والثعاليب أنه فارسي السجل أخرج ابن مردويه من طريق أيب اجلوزاء عن ابن عباس قال :السجل بلغة احلبشة :الرجل.
ويف احملتسب البن جين :السجل :الكتاب.
قال قوم :هوفارس معرب سجيل أخرج الفرايين عن جماهد قال :سجيل ابلفارسية أوهلا حجارة وآخرها طني سجني ذكر
أبوحامت يف كتاب الزينة أنه غري عريب سرادق قال اجلواليقي :فارسي معرب وأصله سرداد وهوالدهليز.

وقال غريه :الصواب أنه ابلفارسية :سراً برده :أي سرت الدار سري أخرج ابن أيب حامت عن جماهد يف قوله تعاىل سرايً قال:
هنراً ابلسراينية.
وعن سعيد بن جبري ابلنبطية وحكى شيدلة أنه ابليواننية سفرة أخرج ابن أيب حامت من طريق ابن جريج عن ابن عباس يف
قوله تعاىل {أبيدي سفرة} قال ابلنبطية :القراء سقر ذكر اجلواليقي أهنا عجمية سجداً قال الواسطي يف قوله تعاىل
{وادخلوا الباب سجداً} أي مقنعي الرءوس ابلسراينية سكراً أخرج ابن مردويه من طريق العويف عن ابن عباس قال:

السكر بلسان احلبشة :اخلل سلسبيل حكى اجلواليقي أنه عجمي سنا عده احلافظ بن حجر يف نظمه ومل أقف عليه لغريه
سندس قال اجلواليقي :هورقيق الديباج ابلفارسية.
وقال الليث :مل خيتلف أهل اللغة واملفسرون يف أنه معرب.
وقال شيدلة :هوابهلندية سيدها قال الواسطي يف قوله تعاىل وألفيا سيدها لدى الباب أي زوجها بلسان القبط.
قال أبو عمرو :ال أعرفها يف لغة العرب سينني أخرج ابن أيب حامت وابن جرير عن عكرمة قال :سنني :احلسن بلسان
احلبشة سيناء أخرج ابن أيب حامت عن الضحاك قال :سيناء ابلنبطية :احلسن شطراً أخرج ابن أيب حامت عن رفيع يف قوله

تعاىل شطر املسجد قال :تلقاءه بلسان احلبش شهر قال اجلواليقي :ذكر بعض أهل اللغة أنه ابلسراينية الصراط حكى
النقاش وابن اجلوزي أنه الطريق بلغة الروم مث رأيته يف كتاب الزينة أليب حامت صرهن أخرج ابن جرير عن ابن عباس يف قوله
تعاىل فصرهن قال :هي نبطية فشققهن.

وأخرج مثله عن الضحاك.
وأخرج ابن املنذر عن وهب بن منبه قال :ما من اللغة شيء إال منها يف القرآن شيء قيل وما فيه من الرومية.
قال فصرهن يقول :قطعهن صلوات قال اجلواليقي :هي ابلعربانية كنائس اليهود وأصلها صلواتً.
وأخرج ابن أيب حامت حنوه عن الضحاك طه أخرج احلاكم يف املستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل طه
قال :هوكقولك اي حممد بلسان احلبش.
وأخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :اي رجل بلسان احلبشة الطاغوت هو الكاهن ابحلبشية
طفقاً قال بعضهم :معناه قصداً ابلرومية حكاه شيدلة طوىب أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال :طوىب اسم اجلنة
ابحلبشية.
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبري قال ابهلندية طور أخرج الفرايين عن جماهد قال :الطور :اجلبل ابلسراينية.
وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك أنه ابلنبطية طوى يف العجائب للكرماين قيل هومعرب معناه ليالً وقيل هورجل
ابلعربانية عبدت قال أبو القاسم يف قوله تعاىل عبدت بين إسرائيل معناه :قتلت بلغة النبط عدن أخرج ابن جرير عن ابن

عباس أنه سأل كعباً عن قوله تعاىل جنات عدن قال :جنات الكروم وأعناب ابلسراينية ومن تفسري جويرب أنه ابلرومية
العرم أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال :العرم ابحلبشية هي املسناة اليت جتمع فيها املاء مث ينبثق غساق قال اجلواليقي
والواسطي :هو البارد املننت بلسان الرتك.
وأخرج ابن جرير عن عبد هللا بن بريدة قال :الغساق :املننت وهوابلطحارية غيض قال أبو القاسم :غيض :نقص بلغة
احلبشة فردوس أخرج بن أيب حامت عن جماهد قال :الفردوس :بستان ابلرومية.
وأخرج عن السدي قال :الكرم ابلنبطية وأصله فرداساً فوم قال الواسطي :هو احلنطة ابلعربية قراطيس قال اجلواليقي :يقال
إن القرطاس أصله غري عريب قسط أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال :القسط :العدل ابلرومية قسطاس أخرج الفرايين
عن جماهد قال :القسطاس :العدل ابلرومية.

وأخرج بن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال :القسطاس بلغة الروم امليزان قسورة أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال:
األسد يقال له ابحلبشية قسورة قطنا قال أبو القاسم معناه كتابنا ابلنبطية قفل حكى اجلواليقي عن بعضهم أنه فارسي
معرب قمل قال الواسطي :هو الداب بلسان العربية والسراينية.
قال أبو عمرو :ال أعرفه يف لغة أحد من العرب إنه فارسي معرب قنطار ذكر الثعاليب يف فقه اللغة أنه ابلرومية اثنتا عشر
ألف أوقية.
وقال اخلليل :زعموا أنه ابلسراينية ملء جلد ثور ذهبا أوفضة.
وقال بعضهم :إنه بلغة بربر ألف ميقال.
وقال ابن قتيبة :قيل إنه مثانية آالف مثقال بلسان أهل إفريقية القيوم قال الواسطي :هو الذي ال ينام ابلسراينية كافور
ذكر اجلواليقي وغريه أنه فارسي معرب كقر قال ابن اجلوزي :كفر عنا معناه امح عنا ابلنبطية.
وأخرج ابن أيب حامت عن أيب عمران اجلوين يف قوله تعاىل {كفر عنهم سيئاهتم} قال ابلعربانية :حما عنهم كفلني أخرج ابن
أيب حامت عن أيب موسى األشعري قال :كفلني :ضعفني ابحلبشية كنز ذكر اجلواليقي أنه فارسي معرب كورت أخرج ابن
جرير عن سعيد بن جبري قال :كورت :غورت وهي ابلفارسية لينة يف اإلرشاد للواسطي :هي النخلة.
قال الكليب :ال أعلمها إال بلسان يهود يثرب متكأ أخرج ابن أيب حامت عن سلمة بن متام الشقر يقال :متكأ بلسان
احلبش يسمون الرتنح متكأ جموس ذكر اجلواليقي أنه أعجمي مرجان حكى اجلواليقي عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي
مسك ذكر الثعاليب أنه فارسي مشكاة أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال :املشكاة :الكوة بلغة احلبشة مقاليد أخرج
الفرايين عن جماهد قال :مقاليد :مفاتيح ابلفارسية.
وقال ابن دريد واجلواليقي :اإلقليد واملقليد :املفتاح فارسي معرب مرقوم قال الواسطي يف قوله تعاىل كتاب مرقوم أي
مكتوب بلسان العربية مزجاة قال الواسطي :مزجاة :قليلة بلسان العجم وقيل بلسان القبط ملكوت أخرج ابن أيب حامت
عن عكرمة يف قوله تعاىل ملكوت قال :هو امللك ولكنه بكالم النبطية ملكواتً.
وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس.
وقال الواسطي يف اإلرشاد :هو امللك بلسان النبط مناص قال أبو القاسم :معناه فرار ابلنبطية منسأة أخرج ابن جرير عن
السدي قال :املنسأة :العصا بلسان احلبشة منفطر أخرج ابن جرير عن ابن عباس يف قوله تعاىل السماء منفطر به قال:
ممتلئة به بلسان احلبشة مهل قيل هوعكر الزيت بلسان أهل املغرب حكاه شيدلة وقال أبو القاسم :بلغة الرببر انشئة
أخرج احلاكم يف مستدركه عن ابن مسعود قال :انشئة الليل :قيام الليل ابحلبشية.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس مثله ن حكى الكرماين يف العجائب عن الضحاك أنه فارسي أصله أنون ومعناه :اصنع ما
شئت هدان قيل معناه تبنا ابلعربانية حكاه شيدلة وغريه هود قال اجلواليقي :اهلود :اليهود أعجمي هون أخرج ابن أيب
حامت عن ميمون بن مهران يف قوله تعاىل ميشون يف األرض هوانً قال :حكماء ابلسراينية.
وأخرج عن الضحاك مثله.

وأخرج عن أيب عمران اجلوين أنه ابلعربانية هيت لك أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال :هيت لك :هلم لك
ابلقبطية.
وقال احلسن :هي ابلسراينية كذلك أخرجه ابن جرير.
وقال عكرمة :هي ابحلورانية كذلك أخرجه أبو الشيخ.
وقال أبوزيد األنصاري :هي ابلعربانية وأصله هينلج :أي تعاله وراء قيل معناه أمام ابلنبطية حكاه شيدلة وأبوالقاسم.
وذكر اجلواليقي أهنا غري عربية وردة ذكر اجلواليقي إهنا غري عربية وزر قال أبو القاسم :هو اجلبل وامللجأ ابلنبطية ايقوت
ذكر اجلواليقي والثعاليب وآخرون أنه فارسي حيور أخرج ابن أيب حامت عن داود بن هند يف قوله تعاىل إنه ظن أن لن حيور
قال بلغة احلبشة :يرجع وأخرج مثله عن عكرمة وتقدم يف أسئلة انفع بن األزرق عن ابن عباس يس أخرج ابن مردويه عن
ابن عباس يف قوله تعاىل يس قال :اي إنسان ابحلبشية.
وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال :يس :اي رجل بلغة احلبشة يصدون قال ابن اجلوزي معناه يضجون ابحلبشية
يصهر قيل معناه ينضج بلسان أهل املغرب حكاه شيدلة ابلقبطية اليم قال ابن قتيبة :اليم :البحر ابلسر اينية.
وقال ابن اجلوزي ابلعربانية.
وقال شيدلة ابلقبطية اليهود قال اجلواليقي :أعجمي معرب منسوبون إىل يهود بن يعقوب فعرب إبمهال الدال فهذا ما
وقفت عليه من األلفاظ املعربة يف القرآن بعد الفحص الشديد سنني ومل جيتمع قبل يف كتاب قبل هذا.
وقد نظم القاضي اتج الدين بن السبكي منها سبعة وعشرين لفظاً يف أبيات وذيل عليها احلافظ أبو الفضل بن حجر
أببيات فيها أربعة وعشرون لفظاً وذيلت عليهما ابلباقي وهوبضع وستون فتمت من مائة لفظة فقال ابن السبكي:

السلسبيل وطه كورت بيع روم وطوىب وسجيل وكافور والزجنبيل ومشكاة سرادق مع إستربق صلوات سندس طور كذا
قراطيس رابنيهم وغسا ق مث دينار القسطاس مشهور كذاك قسورة واليم انشئة ويؤت كفلني مذكور ومسطور له مقاليد
فردوس يعد كذا فيما حكى ابن دريد منه تنور وقال ابن حجر :وزدت حرم ومهل والسجل كذا السرى واألب مث اجلبت
مذكور وقطنا وإانه مث متكئاً دارست يصهر منه فهومصهور صرهن إصرى وغيض املاء مع وزر مث الرقيم مناص والسنا

النور وقلت أيضاً :وزدت يس والرمحن مع ملكو ت مث سينني شطر البيت مشهور مث الصراط ودرىء حيور ومر جان اليم
مع القنطار مذكور وراعنا طفقاً هدان ابلعي ووراء واألرائك واألكواب مأثور هود وقسط وكفر زمرة سقر هون يصدون
واملنساة مسطور شهر جموس وأقفال يهود حوا ريون كنز وسجني وتتبري بعري آزر حوب وردة عرم إل ومن حتتها عبدت
والصور ولينة فومها رهوواخلد مز جاة وسيدها القيوم موفور وقمل مث أسفار عين كتباً وسجداً مث ربيون تكثري وحطة
وطوى والرس نون كذا عدن ومنفطر األسباط مذكور مسك أابريق ايقوت رووا فهنا ما فات من عدد األلفاظ حمصور
*******************
النوع التاسع والثالثون يف معرفة الوجوه والنظائر

صنف فيه قدمياً مقاتل بن سليمان ومن املتأخرين ابن اجلوزي وابن الدامغاين وأبواحلسني حممد بن عبد الصمد املصري
وابن فارس وآخرون فالوجوه :اللفظ املشرتك الذي يستعمل يف عدة معان كلفظ األمة وقد أفردت يف هذا الفن كتاابً

مسيته معرتك األقران يف مشرتك القرآن والنظائر :كألفاظ املتواطئة.
وقيل النظائر يف اللفظ والوجوه يف املعاين.
وضعف ألنه لوأريد هذا لكان اجلمع يف األلفاظ املشرتكة وهم يذكرون يف تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد يف
مواضع كثرية فيجعلون الوجوه نوعاً ألقسام والنظائر نواً آلخر.

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إىل عشرين وجهاً وأكثر وأقل وال
يوجد ذلك يف كالم البشر.
وذكر مقاتل يف صدر كتابه حديثاً مرفوعاً :ال يكون الرجل فقيهاً كل الفقه حىت يرى للقرآن وجوهاً كثرية.

قلت :هذا أخرجه ابن سعد وغريه عن أيب الدرداء موقوفاً ولفظه ال يفقه الرجل كل الفقه وقد فسره بعضهم أبن املراد أن
يرى اللفظ الواحد حيتمل معاين متعدد فيحمله عليها إذا كانت غري متضادة وال يقتصر به على معىن واحد.
وأشار آخرون إىل أن املراد به استعمال اإلشارات الباطنة وعدم االقتصار على التفسري الظاهر.
وفقد أخرجه ابن عساكر يف اتريخ من طريق محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب الدرداء قال :إنك لن تفقه كل
الفقه حىت ترى للقرآن وجوهاً.
قال محاد :فقلت أليوب :أرأيت قوله :حىت ترى للقرآن وجوهاً أهوأن ترى له وجوهاً فتهاب اإلقدام عليه قال :نعم
هوهذا.

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أيب طالب أرسله إىل اخلوارج فقال :اذهب إليهم فخاصمهم
وال حتاجهم ابلقرآن فإنه ذووجوه ولكن خاصمهم ابلسنة.
وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له :اي أمري املؤمنني فأان أعلم بكتاب هللا منهم يف بيوتنا نزل قال :صدقت ولكن
القرآن محال ذووجوه تقول ويقولون ولكن خاصمهم ابلسنن فإهنم مل جيدوا عنها حميصاً فخرج إليهم فخاصمهم ابلسنن

فلم تبق أبيديهم حجة.
وهذه عيون من أمثلة هذا النوع.
ومن ذلك :اهلدى أييت على سبعة عشر وجهاً.

مبعىن الثبات{ :اهدان الصراط املستقيم}.
والبيان{ :أولئك على هدى من رهبم}.
والدين{ :إن اهلدى هدى هللا}.
واإلميان{ :ويزيد هللا الذين اهتدوا هدى}.

والدعاء{ :ولكل قوم هاد}.
{هل لك إىل أن تزكى} {وجعلناهم أئمة يهدون أبمران}.

ومبعىن الرسل والكتب{ :فإما أيتينكم مين هدى}.
واملعرفة{ :وابلنجم هم يهتدون}.
ومبعىن النيب صلى هللا عليه وسلم{ :إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى}.
ومبعىن القرآن{ :ولقد جاءهم من رهبم اهلدى} والتوراة {ولقد آتينا موسى اهلدى}.
واالسرتجاع.
{وأولئك هم املهتدون}.
واحلجة :ال يهدي القوم الظاملني بعد قوله تعاىل {أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه} أي ال يهديهم حجة.
والتوحيد{ :إن نتبع اهلدى معك}.
والسنة{ :فبهداهم اقتده}.
{وإان على آاثرهم مهتدون}.
واإلصالح{ :إن هللا ال يهدي كيد اخلائنني}.
واإلهلام{ :أعطى كل شيء خلقه مث هدى} :أي أهلم املعاش.
والتوبة{ :إان هدان إليك}.
واإلرشاد{ :أن يهديين سواء السبيل}.
ومن ذلك :السوء أييت على أوجه الشدة{ :يسومونكم سوء العذاب}.
والعقر{ :وال متسوها بسوء}.
سوءا}.
ً
والوىن{ :ما جزاء من أراد أبهلك
{ما كان أبوك أمرا سوء}.
والربص{ :بيضاء من غري سوء}.
والعذاب{ :إن اخلزي اليوم والسوء}.
والشرك{ :ما كنا نعمل من سوء}.
والشتم{ :ال حيب هللا اجلهر ابلسوء}.
وألسنتهم ابلسوء.
والذنب{ :يعملون السوء جبهالة}.
ومبعىن بئس{ :وهلم سوء الدار}.
والضر{ :ويكشف السوء}.
{وما مسىن السوء}.
والقتل واهلزمية{ :مل ميسسهم سوء}.
ومن ذلك :الصالة أتيت على أوجه :الصلوات اخلمس.

يقيمون الصالة.
وصالة العصر.
حيبسوهنما من بعد الصالة.
وصالة اجلمعة{ :إذا نودي للصالة}.
واجلنازة {:والتصل على أحد منهم}.
والعاء{ :وصل عليهم}.
والدين :أصلواتك أتمرك.
والقراءة{ :وال جتهر بصالتك}.
والرمحة واالستغفار{ :إن هللا ومالئكته يصلون على النيب}.
ومواضع الصالة{ :وصلوات ومساج ْد}.
ال تقربوا الصالة.
ومن ذلك :الرمحة وردت على أوجه :اإلسالم{ :خيتص برمحته من يشاء}.
واإلميان{ :وآاتين رمحة من عنده}.
واجلنة{ :ففي رمحة هللا هم فيها خالدون}.
واملطر{ :بشراً بني يدي رمحته}.
والنعمة{ :ولوال فضل هللا عليكم ورمحته}.
والنبوة{ :أم عندهم خزائن رمحة ربك}.
{أهم يقسمون رمحة ربك}.
والقرآن{ :قل بفضل هللا وبرمحته}.
والرزق{ :خزائن رمحة ريب}.
والنصر والفتح{ :إن أراد بكم سوءاً أوأراد بكم رمحة}.
والعافية{ :أو أرادين برمحة}.
واملودة{ :رأفة ورمحة}.
رمحاء بينهم.
والسعة{ :ختفيف من ربكم ورمحة}.
واملغفرة{ :كتب على نفسه الرمحة}.
والعصمة{ :ال عاصم اليوم من أمر هللا إال من رحم}.
ومن ذلك :الفتنة :وردت على أوجه الشرك{ :والفتنة أشد من القتل}.

حىت ال تكون فتنة.
واإلضالل :وابتغاء الفتنة والقتل{ :أن يفتنكم الذي كفروا}.
والصد{ :واحذروهم أن يفتنوك}.
والضاللة{ :ومن يرد هللا فتنته}.
واملعذرة{ :مث مل تكن فتنتهم} والقضاء :إن هي غال فتنتك.
واإلمث{ :أال يف الفتنة سقطوا}.
واملرض{ :يفتنون يف كل عام}.
والعربة{ :ال جتعلنا فتنة}.
والعقوبة{ :أن تصيبهم فتنة}.
واالختبار{ :ولقد فتنا الذين من قبلهم}.
والعذاب{ :جعل فتنة الناس كعذاب هللا}.
واإلحراق{ :يوم هم على النار يفتنون}.
واجلنون{ :أبيكم املفتون}.
ومن ذلك :الروح :ورد على أوجه األمر :وروح منه والوحي{ :ينزل املالئكة ابلروح}.
والقرآن{ :أوحينا إليك روحاً من أمران}.
والرمحة{ :وأيدهم بروح منه}.
واحلياة{ :فروح ورحيان}.
وجربيل{ :فأرسلنا إليها روحنا}.
{نزل به الروح األمني}.
وملك عظيم :يوم يقوم الروح.
وجيش من املالئكة{ :تنزل املالئكة والروح فيها}.
وروح البدن{ :ويسألونك عن الروح}.
ومن ذلك :القضاء ورد على أوجه :الفراغ{ :فإذا قضيتم مناسككم}.
واألمر{ :إذا قضى أمراً}.
واألجل{ :فمنهم من قضى حنبه}.
والفصل{ :لقضي األمر بيين وبينكم}.
واملضي{ :ليقضي هللا أمراً كان مفعوالً}.

واهلالك{ :لقضي إليهم أجلهم}.
والوجوب :قضي األمر واإلبرام :يف نفس يعقوب قضاها.

واإلعالم{ :وقضينا إىل بين إسرائيل}.
والوصية{ :وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه}.
واملوت :فقضى عليه.
والنزول{ :فلما قضينا عليه املوت}.
واخللق{ :فقضاهن سبع مسوات}.
والفعل{ :كال ملا يقض ما أمره} :يعين حقاً مل يفعل.

والعهد{ :إذ قضينا إىل موسى األمر}.
ومن ذلك :الذكر ورد على أوجه :ذكر اللسان{ :فاذكروا هللا كذكركم آابءكم}.
وذكر القلب :ذكروا هللا {فإذا أمنتم فاذكروا هللا}.

والظة{ :فلما نسوا ما ذكروا به} وذكر فإن الذكرى.
والبيان{ :أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم}.
واحلديث{ :اذكرين عند ربك} :أي حدثه حبايل.
والقرآن{ :ومن أعرض عن ذكري} {ما أيتيهم من ذكر}.
والتوراة{ :فاسألوا أهل الذكر}.
واخلرب{ :سأتلو عليكم منه ذكراً}.
والشرف{ :وإنه لذكر لك}.
والعيب{ :أهذا الذي يذكر آهلتكم}.
واللوح احملفوظ{ :من بعد الذكر}.
والثناء{ :وذكروا هللا كثرياً}.
والوحي{ :فالتاليات ذكراً}.

والرسول :ذكراً رسوالً.
والصالة{ :ولذكر هللا أكرب}.
وصالة اجلمعة{ :فاسعوا إىل ذكر هللا}.

وصالة العصر{ :عن ذكر ريب}.
ومن ذلك :الدعاء :ورد على أوجه :العبادة{ :وال تدع من دون هللا ما ال ينفعك وال يضرك}.
واالستعانة{ :وادعوا شهداءكم}.
والسؤال{ :ادعوين أستجب لكم}.
والقول{ :دعواهم فيها سبحانك اللهم}.
والنداء{ :يوم يدعوكم}.

والتسمية :ال {ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً}.
ومن ذلك :اإلحصان :ورد على أوجه :العفة{ :والذين يرمون احملصنات}.
والتزوج :فإذا أحصن.
واحلرية{ :نصف ما على احملصنات من العذاب}.
فصل قال ابن فارس يف كتاب األفراد :كل ما يف القرآن من ذكر األسف فمعناه احلزن إال فلما آسفوان فمعناه :أغضبوان.
وكل ما فيه من ذكر الربوج فهي الكواكب إال {ولو كنتم يف بروج مشيدة} فهي القصور الطوال احلصينة.
وكل ما فيه من ذكر الرب والبحر فاملراد ابلبحر املاء وابلرب الرتاب اليابس إال ظهر الفساد يف الرب والبحر فاملراد به الربية
والعمران.
وكل ما فيه من خبس فهوالنقص إال {بثمن خبس} أي حرام.
وكل ما فيه من البعل فهوالزوج إال أتدعون بعال فهوالصنم وكل ما فيه من البكم فاخلرس عن الكالم ابإلميان إال عمياً
وبكماً وصماً يف اإلسراء وأحدمها أبكم يف النحل فاملراد به عدم القدرة على الكالم مطلقاً.
وكل ما فيه جثياً فمعناه :مجيعاً إال {وترى كل أمة جاثية} فمعناه :جتثوعلى ركبها.
وكل ما فيه من حسباانً فهوالعدد إال حسباانً من السماء يف الكهف فهوالعذاب.
وكل ما فيه حسرة فالندامة إال {ليجعل هللا ذلك حسرة يف قلوهبم} فمعناه :احلزن.
وكل ما فيه من الدحض فالباطل إال فكان من املدحضني فمعناه :من املقروعني.
وكل ما فيه من رجز فالعذاب إال {والرجز فاهجر} فاملراد به الصنم.

وكل ما فيه من ريب فالشك إال {ريب املنون} يعين حوادث الدهر.
وكل ما فيه من الرجم فهوالقتل إال ألرمجنك فمعناه :ألشتمنك ورمجاً ابلغيب أي ظناً.
وكل ما فيه من الزور فالكذب مع الشرك إال {منكراً من القول وزوراً} فإنه كذب غري الشرك.
وكل ما فيه من زكاة املال فهوإال {وحناان من لدان وزكاة} أي طهرة.
وكل ما فيه من الزيغ فامليل إال {وإذ زاغت األبصار} أي شخصت.
وكل ما فيه من سخر فاالستهزاء إال سخرايً يف الزخرف فهومن التسخري واالستخدام.
وكل سكينة فيه.
طمأنينة إال اليت يف قصة طالوت فهوشيء كرأس اهلرة له جناحان.
وكل سعري فيه فهوالنار والوقود إال يف ضالل وسعر فهوالعناء.
وكل شيطان فيه فإبليس وجنوده إال {وإذا خلوا إىل شياطينهم} وكل شهيد فيه غري القتلى فمن يشهد يف أمور الناس إال
وادعوا شهداؤكم فهوشركاؤكم وكل ما فيه من أصحاب النار فأهلها إال وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة فاملراد
خزنتها وكل صالة فيه عبادة ورمحة غال وصلوات ومساجد :فهي األماكن.
وكل صمم فيه ففي مساع اإلميان والقرآن خاصة إال الذي يف اإلسراء.

وكل عذاب فيه فالتعذيب إال {وليشهد عذاهبما} فهوالضرب.
وكل قنوت فيه طاعة إال {كل له قانتون} فمعناه :مقرون.
وكل كنز فيه مال إال الذي يف الكهف فهوصحيفة علم.
وكل مصباح فيه كوكب إال الذي يف النور فالسراج.
وكل نكاح فيه تزوج إال حىت إذ بلغوا النكاح فهواحللم.
كل نبأ فيه خرب إال فعميت عليهم األنباء فهي احلجج.
وكل ورود فيه دخول إال وملا ورد ماء مدين يعين هجم عليه ومل يدخله.
وكل ما فيه من اليكلف نفساً إال وسعها فاملراد منه العمل إال اليت يف الطالق فاملراد النفقة.
وكل أيس فيه قنوط إال اليت يف الرعد فمن العلم.
وكل صرب فيه حممود إال {لوال أن صربان عليها}.
{واصربوا على آهلتكم} هذا آخر ما ذكره ابن فارس.
وقال غريه :كل صوم فيه فمن العبادة إال نذرت للرمحن صوماً أي صمتاً.
وكل ما فيه من الظلمات والنور فاملراد الكفر واإلميان إال اليت يف أول األنعام فاملراد ظلمة الليل ونور النهار.
وكل إنفاق فيه فهوالصدقة إال {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} فاملراد به املهر.
وقال الداين :كل ما فيه من احلضور فهوابلضاد من املشاهدة إال موضعاً واحداً فإنه ابلظاء من االحتظار وهواملنع وهوقوله
تعاىل {كهشيم احملتظر}.
وقال ابن خالويه :ليس يف القرآن بعد مبعىن قبل إال حرف واحد ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكرا قال مغلطاي يف
كتاب امليسر :قد وجدان حرفاً آخر وهوقوله تعاىل {واألرض بعد ذلك دحاها} قال أبوموسى يف كتاب املغيث :معناه
هنا قبل ألنه تعاىل خلق األرض يف يومني مث استوى إىل السماء فعلى هذا خلق األرض قبل السماء انتهى.
قلت :قد تعرض النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعون لشيء من هذا النوع.
فأخرج اإلمام أمحد يف مسنده وابن أيب حامت وغريمها من طريق دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال كل حرف يف القرآن يذكر فيه القنوت فهوالطاعة هنا إسناده جيد وابن حبان يصححه.
وأخرج ابن أيب حامت من طريق عكرمة عن ابن عباس قال :كل شيء يف القرآن أليم فهواملوجع.
وأخرج من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال :كل شيء يف القرآن قتل فهولعن.
وأخرج من طريق الضحاك عن ابن عباس قال :كل شيء يف كتاب هللا من الرجز :يعين به العذاب.
وقال الفرايين :حدثنا قيس عن عمار الذهيب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :كل تسبيح يف القرآن صالة وكل
سلطان يف القرآن حجة.
وأخرج ابن أيب حامت من طريق عكرمة عن ابن عباس قال :كل شيء يف القرآن الدين فهواحلساب.

وأخرج ابن األنباري يف كتاب الوقف واالبتداء من طريق السدى عن أيب مالك عن ابن عباس قال :كل ريب شك إال
مكاانً واحداً يف والطور :ريب املنون يعين حوادث األمور.
أيب بن كعب قال :كل شيء يف القرآن من الرايح فهي رمحة وكل شيء فيه من الريح
وأخرج ابن أيب حامت وغريه عن ّ
فهوعذاب.
وأخرج عن الضحاك قال :كل كأس ذكره هللا يف القرآن إمنا عىن به اخلمر.
وأخرج عنه قال :كل شيء يف القرآن فاطر فهوخالق.

وأخرج عن سعيد بن جبري قال :كل شيء يف القرآن إفك فهوكذب.
وأخرج عن أيب العالبة قال :كل آية يف القرآن يف األمر ابملعروف فهواإلسالم والنهي عن املنكر فهوعبادة األواثن.
وأخرج عن أيب العالية قال :كل آية يف القرآن يذكر فيها حفظ الفرج فهومن الزىن إال قوله تعاىل {قل للمؤمنني يغضوا من
أبصارهم وحيفظوا فروجهم} فاملراد أن ال يراها أحد.
وأخرج عن جماهد قال :كل شيء يف القرآن إن إلنسان كفوراً إمنا يعين به الكفار.
وأخرج عن عمر بن عبد العزيز قال :كل شيء يف القرآن خلود فإنه ال توبة له.
وأخرج عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال :كل شيء يف القرآن يقدر فمعناه يقل.
وأخرج عنه قال :التزكي يف القرآن كله اإلسالم.
وأخرج عن أيب مالك قال :وراء يف القرآن :أمام كله غري حرفني فمن ابتغى وراء ذلك يعين سوى ذلك {وأحل لكم ما
وراء ذلكم} يعين سوى ذلكم.
وأخرج عن أيب بكر بن عياش قال :ما كان كسفاً فهوعذاب وما كان كسفاً فهوقطع السحاب.
وأخرج عن عكرمة قال :ما صنع هللا فهوالسد وما صنع الناس فهوالسد.
وأخرج ابن جرير عن أيب روق قال :كل شيء يف القرآن جعل فهوخلق.
وأخرج عن جماهد قال :املباشرة يف كل كتاب هللا :اجلماع.
وأخرج عن أيب زيد قال :كل شيء يف القرآن فاسق فهوكاذب إال قليالً.
وأخرج ابن املنذر عن السدي قال :ما كان يف القرآن حنيفاً :مسلماً وما كان يف القرآن حنفاء :مسلمني حجاجاً.
وأخرج عن سعيد بن جبري قال :العفويف القرآن على ثالثة أحناء :حنو :جتاوز عن الذنب وحنويف القصد يف النفقة
{ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} وحنويف اإلحسان فيما بني الناس إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ويف
صحيح البخاري قال سفيان ابن عيينة :ما مسى هللا املطر يف القرآن إال عذاابً وتسمية العرب الغيث.
قلت استثىن من ذلك {إن كان بكم أذى من مطر} فإلن املراد به الغيث قطعاً.
وقال أبو عبيدة :إذا كان يف العذاب فهوأمطرت وإذا كان يف الرمحة فهوأمطرت.
فرع أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال :قال يل ابن عباس :احفظ عين كل شيء يف القرآن وما هلم يف األرض من ويل
وال نصري فهوللمشركني فأما املؤمنون فما أكثر أنصارهم وشفعاءهم.

وأخرج سعيد بن منصور عن جماهد قال :كل طعام يف القرآن فهونصف صاع.
وأخرج ابن أيب حامت عن وهب بن منبه قال :كل شيء يف القرآن قليل فهودون العشرة.
وأخرج عن مسروق قال :ما كان يف القرآن على صالهتم حيافظون حافظوا على الصلوات فهوعلى مواقيتها.
وأخرج عن سفيان بن عيينة قال :كل شيء يف القرآن وما يدريك فلم خيرب به وما أدراك فقد أخرب به.
وأخرج عنه قال :كل مكر يف القرآن فهوعمل.
وأخرج عن جماهد قال :ما كان يف القرآن قتل لعن فإمنا عىن به الكافر.
وقال الراغب يف مفرداته :قيل كل شيء ذكره هللا بقوله :وما أدراك فسره وكل شيء ذكره بقوله وما يدريك تركه.
وقد ذكر {وما أدراك ما سجني}.
وما أدراك ما عليون مث فسر الكتاب ال السجني وال العليون ويف ذلك نكتة لطيفة انتهى ومل يذكرها وبقيت أشياء أتيت يف
النوعه الذي يلي هذا إن شاء هللا تعاىل.
*******************
النوع األربعون يف معرفة األدوات اليت حيتاج إليها املفسر
وأعين ابألدوات احلروف وما شاكلها من األمساء واألفعال والظروف.
اعلم أن معرفة ذلك من املهمات املطلوبة الختالف مواقعها وهلذا خيتلف الكالم واالستنباط حبسبها كما يف قوله تعاىل
{وإان أو إايكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني} فاستعملت على يف جانب احلق ويف جانب الضالل ألن صاحب احلق
مستعمل يصرف نظره كيف شاء وصاحب الباطل كأنه منغمس يف ظالم منخفض ال يدري أين يتوجه.
وقوله تعاىل {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف} عطف على
اجلمل األول ابلفاء واألخرية ابلواووملا انقطع نظام الرتتيب ألن التلطف غري مرتب على اإلتيان ابلطعام كما كان اإلتيان
به مرتتباً على النظر فيه مرتتباً على التوجه يف طلبه والتوجه يف طلبه مرتتباً على قطع اجلدال يف املسئلة عن مدة اللبث
وتسليم العلم له تعاىل.
وقوله تعاىل {إمنا الصدقات للفقراء} اآلية عدل عن الالم إىل يف األربعة األخرية إيذاانً إىل أهنم أكثر استحقاقاً للمتصدق
عليهم مبن سبق ذكره ابلالم ألن يف الوعاء فنبه ابستعماهلا على أهنم أحقاء أبن جيعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم كما
يوضع الشيء يف وعاء مستقر فيه.
وقال الفارسي :إمنا قال يف الرقاب ومل يقل للرقاب ليدل على أن العبد ال ميلك.
وعن ابن عباس قال :احلمد هلل الذي قال عن صالهتم ساهون ومل يقل يف صالهتم وسيأيت ذكر كثري من أشباه ذلك وهذا
مردها مرتب على حروف املعجم وقد أفرد هذا النوع ابلتصنيف خالئق من املتقدمني كاهلروي يف األزهية واملتأخرين كابن
أم قاسم يف اجلين الداين.
اهلمزة أتيت على وجهني.

أحدمها :االستفهام وحقيقته طلب اإلفهام وهي أصل أدواته ومن مث اختصت أبمور.
أحدها :جواز حذفها كما سيأيت يف النوع السادس واخلمسني.
اثنيها :أهنا ترد لطلب التصور والتصديق خبالف هل فإهنا لتصديق خاصة وسائر األدوات للتصور خاصة.
اثلثها :أهنا تدخل على اإلثبات حنو أكان للناس عجباً.
آلكرين حرم وعلى النفي حنو أمل نشرح وتفيد حينئذ معنيني :أحدمها التذكري والتنبيه كاملثال املذكور وكقوله تعاىل أمل تر إىل
ربك كيف مد الظل واآلخر التعجب من األمر العظيم كقوله تعاىل {أمل تر إىل الذين خرجوا من دايرهم وهم ألوف حذر
املوت} ويف كال احلالني هي حتذير حنو {أمل هنلك األولني} رابعها :تقدميها على العاطف تنبيهاً على أصالتها يف
التصدير حنو أوكلما عاهدوا عهداً.
أفأمن أهل القرى أمث إذا ما وقع وسائر أخواهتا يتأخر عنه كما هوقياس مجيع أجزاء اجلملة املعطوفة حنو {فكيف
تتقون}.
فأين تذهبون.
{فأىن تؤفكون}.
فهل يهلك.
فأي الفريقني.
فمالكم يف املنافقني.
خامسها :أنه ال يستفهم هبا حىت يهجس يف النفس إثبات ما يستفهم عنه خبالف هل فإنه ملا يرتجح عنده فيه نفي وال
إثبات حكاه أبوحيان عن بعضهم.
سادسها :أهنا تدخل على الشرط حنو إفإن مت فهم اخلالدون أفإن مات أوقتل انقلبتم خبالف غريها.
وخترج عن االستفهام احلقيقي فتأيت ملعان تذكر يف النوع السابع واخلمسني.
فائدة إذا دخلت على رأيت امتنع أن تكون من رؤية البصر أوالقلب وصار مبعىن أخربين قنبل وقد تبدل هاء وخرج على
ذلك قراءة قنبل ها انتم هؤالء ابلقصر وقد تقع يف القسم.
ومنه مما قرئ وال نكنم شهادة ابلتنوين هللا ابملد الثاين من وجهي اهلمزة أن تكون حرفاً ينادي به القريب وجعل منه القراءة
قوله تعاىل أمن هوقانت آانء الليل على قراءة ختفيف امليم :أي اي صاحب هذه الصفات.
قال ابن هشام :ويبعده أنه ليس يف التنزيل نداء بغري اي ويقربه سالمته من دعوى اجملاز إذ ال يكون االستفهام منه تعاىل
على حقيقته ومن دعوى كثرة اخلوف إذا التقدير عند من جعلها لالستفهام :أمن هوقانت خري أم هذا الكافر :أي
املخاطب بقوله {قل متتع بكفرك قليالً} فحذف شيئان :معادل اهلمزة واخلرب.
أحد قال أبوحامت يف كتاب الزينة :هواسم أكمل من الواحد أال ترى أنك إذا قلت فالن ال يقوم له واحد جاز يف املعىن
أن يقوم اثنان فأكثر خلالف قولك ال يقوم له أحد.

ويف األحد خصوصية ليست يف الواحد تقول ليس يف الدار واحد فيجوز أن يكون من الدواب والطري والوحش واإلنس
فيعم الناس وغريهم خبالف ليس يف الدار أحد فإنه خمصوص ابآلدميني دون غريهم.
قال :وأييت األحد يف كالم العرب مبعىن األول ومبعىن الواحد فيستعمل يف اإلثبات ويف النفي حنو قل هو هللا أحد أي
واحد وأول فابعثوا أحدكم بورقكم وخبالفهما فال يستعمل إال يف النفي وتقول :ما جاءين من أحد ومنه أحيسب أن لن
يقدر عليه أحد.
أن مل يره أحد.
فما منكم من أحد.
وال تصل على أحد وواحد يستعمل فيهما مطلقاً وأحد يستوي فيه املذكر واملؤنث قال تعاىل لسنت كأحد من النساء
خبالف الواحد فال يقال كواحد من النساء بل كواحدة.
وأحد يصلح يف اإلفراد واجلمع.
قلت :وهلذا وصف به يف قوله تعاىل {فما منكم من أحد عنه حاجزين} خبالف الواحد واألحد له مجع من لفظه
وهواألحدون واآلحاد وليس للواحد مجع من لفظه فال يقال واحدون بل اثنان وثالثة.
واألحد ممتنع الدخول يف الضرب والعدد والقسمة ويف شيء من احلساب خبالف الواحد انتهى ملخصاً.
وقد حتصل من كالمه بينهما سبعة فروق.
ويف أسرار التنزيل للبارزي يف سورة اإلخالص.
فإن قيل :املشهور يف كالم العرب أن األحد يستعمل بعد النفي والواحد بعد اإلثبات.

قلنا :قد اختار أبو عبيد أهنما مبعىن واحد وحينئذ فال خيتص أحدمها مبكان دون اآلخر وإن غاب استعمال أحد يف
النفي.
وجيوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعاية للفواصل انتهى.
وقال الراغب يف مفردات القرآن :أحد يستعمل على ضربني :أحدمها يف النفي فقط.
واآلخر يف اإلابت.
فاألول الستغراق جنس الناطقني ويتناول الكثري والقليل ولذلك صح أن يقال ما من أحد فاضلني كقوله تعاىل {فما
منكم من أحد عنه حاجزين} والثاين على ثالثة أوجه :األول املستعمل يف العدد مع العشرات حنوأحد عشر وأحد
وعشرون.
والثاين املستعمل مضافاً إليه مبعىن األول حنو {أما أحدكما فيسقي ربه مخراً} والثالث املستعمل وصفاً مطلقاً وخيتص
بوصف هللا حنو {قل هو هللا أحد} وأصله وحد إال أن وحداً يستعمل يف غريه أه.
إذ ترد على أوجه.
أحدها :أن تكون امساً للزمن املاضي وهوالغالب مث قال اجلمهور :ال تكون إال ظرفاً حنو {فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين
كفروا} أومضافاً إليها الظرف حنو بعد إذ هديتنا.

يومئذ حتدث.
وأنتم حينئذ تنظرون وقال غريهم :تكون مفعوالً به حنو {واذكروا إذ كنتم قليالً} وكذا املذكورة يف أوائل القصص كلها

مفعول به بتقدير اذكروا بدالً منه حنو {واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت} فإذ بدل اشتمال من مرمي على حد البدل يف
يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه.
اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء أي اذكروا النعمة اليت هي اجلعل املذكور فهي بدل كل من كل واجلمهور
جيعلوهنا يف األول ظرفاً ملفعول حمذوف :أي واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم قليالً.
ويف الثاين ظرف ملضاف إىل مفعول حمذوف :أي واذكر قصة مرمي ويؤيد ذلك التصريح له يف {واذكروا نعمة هللا عليكم
إذ كنتم أعداء}.
وذكر الزخمشري أهنا تكون مبتدأ وخرج عليه قراءة بعضهم ملن من هللا على املؤمنني قال :التقدير منه إذ بعث فإذ يف حمل
رفع كإذا يف قولك أخطب ما يكون األمري إذا كان قائماً :أي ملن من هللا على املؤمنني وقت بعثه انتهى.
قال ابن هشام :وال نعلم بذلك قائالً.
وذكر كثري أهنا خترج عن املضي إىل االستقبال حنو يومئذ حتدث أخبارها واجلمهور أنكروا ذلك وجعلوا اآلية من ابب
ونفخ يف الصور :أعين من تنزيل املستقبل الواقع منزلة املاضي الواقع.
واحتج املثبتون منهم ابن مالك بقوله تعاىل فسوف يعلمون إذ األغالل يف أعناقهم فإن يعلمون مستقبل لفظاً ومعىن
لدخول حرف التنفيس عليه وقد عمل يف إذ فيلزم أن تكون مبنزلة إذا وذكر بعضهم أهنا أتيت للحال حنو {وال تعملون من
عمل إال كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه} أي حني تفيضون فيه.
فائدة أخرج ابن أيب حامت من طريق السدي عن أيب مالك قال :ما كان يف القرآن إن بكسر األلف فلم يكن وما كان إذ
فقد كان.
الوجه الثاين :أن تكون للتعليل حنو {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشرتكون} أي ولن ينفعكم اليوم
إشراككم يف العذاب ألجل ظلمكم يف الدنيا.
وهل هي حرف مبنزلة الم العلة أوظرف مبعىن وقت والتعليل مستفاد من قوة الكالم ال من اللفظ قوالن املنسوب إىل
سيبويه األول وعلى الثاين يف اآلية إشكال ألن إذ ال تبدل من اليوم الختالف الزمانني وال تكون ظرفاً لينفع ألنه ال
يعمل يف ظرفني وال املشرتكون ألن معمول خرب إن وأخواهتا ال يقدم عليها وألن معمول الصلة ال يتقدم على املوصول
وألن إشراكهم يف اآلخرة ألن يف ظلمهم ومما محل على التعليل وإذ مل يهدوا به فسيقولون هذا إفك قدمي وإذ اعتزلتموهم
وما يعبدون إال هللا فأووا إىل الكهف وأنكر اجلمهور هذا القسم وقالوا :التقدير بعد إذ ظلمتم.
وقال ابن جين :راجعت أاب علي مراراً يف قوله تعاىل {ولن ينفعكم اليوم}اآلية مستشكالً إبدال إذ من اليوم فآخر ما
حتصل منه أن الدنيا واآلخرة متصلتان وأهنما يف حكم هللا سواء فكان اليوم ماض انتهى.
الوجه الثالث :التوكيد أبن حتمل على الزايدة قاله أبو عبيد وتبعه ابن قتيبة ومحال عليه آايت منها وإذ قال ربك للمالئكة.

الرابع :التحقيق كقد ومحلت عليه اآلية املذكورة وجعل منه السهيلي قوله {بعد إذ أنتم مسلمون} قال ابن هشام :وليس
القوالن بشيء.
مسئلة تلزم إذ اإلضافة إىل مجلة :إما تسمية حنواذكروا إذ أنتم قليل أوفعلية فعلها ماض لفظاً ومعىن حنو وإذ قال ربك
للمالئكة.
{وإذ ابتلى إبراهيم ربه} أومعىن لفظاً حنو {وإذ تقول للذي أنعم هللا عليه} وقد اجتمعت الثالثة يف قوله تعاىل {إال
تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا اثين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه} وقد حتذف اجلملة للعلم هبا
ويعوض عنها التنوين وتكسر الذال اللتقاء الساكنني حنو ويومئذ يفرح املؤمنون.
{وأنتم حينئذ تنظرون} وزعم األخفش أن يف ذلك معربة لزوال افتقارها إىل اجلملة وأن الكسرة إعراب ألن اليوم واحلني
مضاف إليها.
ورد أبن بناءها لوضعها على حرفني وأبن االفتقار ابق يف املعىن كاملوصول حتذف صلته.
إذا على وجهني.
أحدمها :أن تكون للمفاجأة فتختص ابجلمل االمسية وال حتتاج جلواب وال تقع يف االبتداء ومعناها احلال ال االستقبال
حنو فألقاها فإذا هي حية تسعى.
فلما أجناهم إذا هم يبغون.
وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضراء مستهم إذا هلم مكر يف آايتنا قال ابن احلاجب :ومعىن املفاجأة حضور الشيء معك
يف وصف من أوصافك الفعلية تقول :خرجت فإذ األسد ابلباب فمعناه :حضور األسد معك يف زمن وصفك ابخلروج
أومكان خروجك وحضوره معك يف مكان خروجك ألصق بك من حضوره يف خروجك ألن ذلك املكان خيصك دون
ذلك الزمان وكل ما كان ألصق كانت املفاجأة فيه أقوى.
واختلف يف إذا هذه فقيل أهنا حرف وعليه األخفش ورجحه ابن مالك.
وقيل ظرف مكان وعليه املربد ورجحه ابن عصفور.
وقيل ظرف زمان وعليه الزجاج ورجحه الزخمشري وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ املفاجأة.
قال :التقدير مث إذا دعاكم فاجأمت اخلروج يف ذلك الوقت.
قال ابن هشام :وال يعرف ذلك لغريه وإمنا يعرف انصبها عندهم اخلرب املذكور أواملقدر.
قال :ومل يقع اخلرب معها يف التنزيل إال مصرحاً به.
الثاين :أن تكون لغري املفاجأة فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمنة معىن الشرط وختتص ابلدخول على اجلمل
الفعلية وحتتاج جلواب وتقع يف االبتداء عكس الفجائية والفعل بعدها إما ظاهر حنو إذا جاء نصر هللا أومقدر حنو {إذا
السماء انشقت} وجواهبا إما فعل حنو فإذا جاء أمر هللا قضى ابحلق ومجلة امسية مقرونة ابلفاء حنو فإذا نقر يف الناقور
فذلك يومئذ يوم عسري.

{فإذا نفخ يف الصور فال أنساب} أوفعلية طلبية كذلك حنو فسبح حبمد ربك أوامسية مقرونة فإذا الفجائية حنو إذا
دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون.
{فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون} وقد يكون مقدر الداللة ما قبله عليه أولداللة املقام وسيأيت يف
أنواع احلذف.
وقد خترج إذا عن الظرفية.
قال األخفش يف قوله تعاىل حىت إذا جاءوها أن إذا جر حبيت.
وقال ابن جين يف قوله تعاىل {إذا وقعت الواقعة}اآلية فيمن نصب خافضة رافعة أن إذا األوىل مبتدأ والثانية خرب
واملنصوابن حاالن.
وكذا مجلة ليس ومعموالها واملعىن :وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة آلخرين هووقت رج األرض.
واجلمهور أنكروا خروجها عن الظرفية وقالوا يف اآلية األوىل :إن حىت حرف ابتداء داخل على اجلملة أبسرها وال عمل له
ويف الثانية أن إذا الثانية بدل من األوىل واألوىل ظرف وجواهبا حمذوف لفهم املعىن وحسنه طول الكالم وتقديره بعد إذا
الثانية :أي انقسمتم أقساماً وكنتم أزواجاً ثالثة.
وقد خترج عن االستقبال فرتد للحال حنو والليل إذا يغشى فإن الغشيان مقارن الليل والنهار إذا جتلى.
والنجم إذا هوى وللماضي حنو {وإذا رأوا جتارة أو هلوا}اآلية فإن اآلية نزلت بعد الرؤية واالنفضاض وكذا قوله تعاىل {وال
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه}.
{حىت إذا بلغ مطلع الشمس}.
{حىت إذا ساوى بني الصدفني} وقد خترج عن الشرطية حنو وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
{والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون}فإذا يف اآلية ظرف خلرب املبتدإ بعدها.
ولوكانت شرطية واجلملة االمسية جواابً القرتنت ابلفاء.
وقال بعضهم :إنه على تقديرها مردود أبهنا ال حتذف إال لضرورة وقول آخر :إن الضمري توكيد ال مبتدأ أوأمنا بعده
اجلواب تعسف.
وقول آخر :جواهبا حمذوف مدلول عليه ابجلملة بعدها تكلف من غري ضرورة.
تنبيهات :األول احملققون على أن انصب إذا شرطها واألكثرون أنه ما يف جواهبا من فعل الثاين :قد تستعمل إذا
لالستمرار يف األحوال املاضية واحلاضرة واملستقبلة كما يستعمل الفعل املضارع لذلك ومنه {وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إان معكم إمنا حنن مستهزءون} أي إن هذا شأهنم أبداً وكذا قوله تعاىل {وإذا قاموا إىل
الصالة قاموا كساىل}.
الثالث :ذكر ابن هشام يف املغين إذ ومل يذكر إذا ما وقد ذكرها الشيخ هباء الدين السبكي يف عروس األفراح يف أدوات
الشرط فأما إذ ما فلم يقع يف القرآن ومذهب سيبويه أهنا حرف.
وقال املربد وغريه :إهنا ابقية على الظرفية وأما إذا ما فوقعت يف القرآن يف قوله تعاىل وإذا ما غضبوا.

إذا ما أتوك لتحملهم ومل أر من تعرض لكوهنا ابقية على الظرفية أوحمولة إىل احلرفية وحيتمل أن جيري فيها القوالن يف إذما
وحيتمل أن جيزم ببقائها على الظرفية ألهنا أبعد عن الرتكيب خبالف إذما.
الرابع :ختتص إذا بدخوهلا على املتيقن واملظنون والكثري الوقوع خبالف إن فإهنا تستعمل يف املشكوك واملوهوب والنادر
وهلذا قال تعاىل {إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا} مث قال :وإن كنتم جنباً فاطهروا فأتى إبذا يف الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه
وأبن يف اجلنابة لندرة وقوعها ابلنسبة إىل احلدث وقال تعاىل {فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة
يطريوا}.
{وإذا أذقنا الناس رمحة فرحوا هبا وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون} أتى يف جانب احلسنة إبذا ألن
نعم هللا على العباد كثرية ومقطوع هبا وإن فيجانب السيئة ألهنا اندرة الوقوع ومشكوك فيها.
نعم أشكل على هذه القاعدة آيتان.
األوىل :يف قوله تعاىل ولئن.
أمتم فإن مات فأتى إبن مع أن املوت حمقق الوقوع واألخرى قوله تعاىل {وإذا مس الناس ضر دعوا رهبم منيبني إليه مث إذا
أذاقهم منه رمحة} فرحوا هبا فأتى إبذا يف الطرفني.
وأجاب الزخمشري عن األوىل ابن املوت ملا كان جمهول الوقت أجرى جمرى غري اجملزوم.
وأجاب السكاكي عن الثانية أبنه قصد التوبيخ والتقريع فأتى إبذا ليكون ختويفاً هلم وإخباراً هلم وإخباراً أبهنم ال بد أن
ميسهم شيء من العذاب واستفيد التقليل من لفظ املس وتنكري ضر.
وأما قوله تعاىل {وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض وأنى جبانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض} فأجيب عنه أبن
الضمري يف مسه للمعرض املتكرب ال ملطلق اإلنسان ويكون لفظ إذا للتنبه على أن مثل هذا املعرض يكون ابتالؤه ابلشر
مقطوعاً به.
وقال اخلوييب :الذيب أظنه أن إذا جيوز دخوهلا على املتيقن واملشكوك ألهنا ظرف وشرط فبالنظر إىل اشرط تدخل إىل
املشكوك وابلنظر إىل الظرف تدخل على املتيقن كسائر الظروف.
اخلامس :خالفت إذا إن أيضاً يف إفادة العموم.
قال ابن عصفور :فإذا قلت إذا قام زيد قام عمروأفادت أن كلما قام زيد قام عمرو.
وقال :هذا هو الصحيح ويف أن املشروط هبا إذا كان عد ما يقع اجلزاء يف احلال ويف أن ال يقع حىت يتحقق اليأس من
وجوده ويف جزاءها مستعقب لشرطها على االتصال ال يتقدم وال يتأخر خبالف إن ويف إن مدخوهلا ال جتزمه ألهنا ال
تتمخض شرطاً.
خامتة قيل قد أتيت إذا زائدة وخرج عليه {إذا السماء انشقت} أي انشقت السماء كما قال اقرتبت الساعة.
إذن قال سيبويه :معناها اجلواب واجلزاء.
قال الشلوبني :يف كل موضع.
وقال الفارسي :يف األكثر واألكثر أن تكون جواابً إلن أولوظاهرتني أومقدرتني.

قال الفراء :وحيث جاءت بعدها الالم فقبلها لومقدرة إن مل تكن ظاهرة حنو إذ لذهب كل إله مبا خلق وهي حرف
ينصب املضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصاله أوانفصاهلا ابلقسم أوبال النافية.
قال النحاة :وإذا وقعت بعد الواووالفاء جاز فيها الوجهان حنو وإذا ال يلبثون خلفك.
فإذا اليؤتون الناس وقرئ شاذاً ابلنصب فيهما.
وقال ابن هشام :التحقيق أنه إذا تقدمها شرط وجزاء وعطفت فإن قدرت العطف على اجلواب جزمت وبطل عمل إذا
لوقوعها حشواً أوعلى اجلملتني مجيعاً جاز الرفع والنصب وكذا إذا تقدمها مبتدأ خربه فعل مرفوع إن عطفت على الفعلية

رفعت أواألمسية فالوجهان.
وقال غريه :إذا نوعان.
األول :أن تدل على إاء السببية والشرط حبيث ال يفهم االرتباط من غريها حنوأزورك فتقول إذن أكرمك وهي يف هذا

الوجه عاملة تدخل على اجلمل الفعلية فتنصب املضارع املستقبل املتصل إذا صدرت.
والثاين :أن تكون مؤكدة جلواب ارتبط مبقدم أومنبهة على مسبب حصل يف احلال وهي حينئذ غري عاملة ألن املؤكدات
ال يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه حنو :إن أتتين إذن آتيك ووهللا إذن ألفعلن.
أال ترى أهنا لوسقطت لفهم االرتباط وتدخل هذه على االمسية فتقول إذن أان أكرمك وجيوز توسطها وأتخرها ومن هذا
قوله تعاىل {ولئن اتبعت أهواءكم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا} فهي مؤكدة للجواب مرتبطة مبا تقدم.
تنبيهان :األول مسعت شيخنا العالمة الكافيجي يقول يف قوله تعاىل {ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً خلاسرون}
ليست إذا هذه الكلمة املعهودة وإمنا هي إذا الشرطية حذفت مجلتها اليت تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما يف يومئذ
وكنت أستحسن هذا جداً وأظن أن الشيخ ال سلف له يف ذلك.
مث رأيت الزركشي قال يف الربهان بعد ذكره إلذن املعنيني السابقني وذكر هلا بعض املتأخرين معىن اثلثاً وهي أن تكون
مركبة من إذا اليت هي ظرف زمن ماض ومن مجلة بعدها حتقيقاً أوتقديراً لكن حذفت اجلملة ختفيفاً وأبدل منها التنوين
كما يف قوهلم حينئذ وليست هذه الناصبة للمضارع ألن تلك ختتص به ولذا عملت فيه وال يعمل غال ما خيتص وهذه ال
ختتص بل تدخل على املاضي كقوله تعاىل {وإذا آلتيناهم}.
أذا ألمسكتم.
إذا ألذقناك وعلى االسم حنو {وإنكم إذا ملن املقربني} قال :وهذا املعىن مل يذكره النحاة لكنه قياس ما قالوه يف إذن.
ويف التذكرة أليب حيان :ذكر يل علم الدين القمين أن القاضي تقي الدين بن رزين كان يذهب إىل أن إذن عوض من
اجلملة احملذوفة وليس هذا قول حنوي.
وقال اخلوييب :وأان أظن أنه جيوز أن تقول ملن قال أان آتيك إذن أكرمك ابلرفع على معىن إذا أتيتين وعوضت التنوين من
اجلملة فسقطت األلف اللتقاء الساكنني.

قال :وال يقدح يف ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل يف مثل منصوب إبذن ألهنم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفاً انصباً
له وال ينفي ذلك رفع الفعل بعدها إذا أريد هبا إذا الزمانية معوضاً من مجلتها التنوين كما ا منهم من جيزم ما بعد إذا
جعلها شرطية ويرفعه إذا أريد هبا املوصولة انتهى.
فهؤالء قد حاموا حول ما حام عليه الشيخ إال أنه ليس أحد منهم من املشهورين ابلنحووممن يعتمد قوله فيه.
نعم ذهب بعض النحاة إىل أن أصل إذن الناصبة اسم والتقدير يف إذن أكرمك إذا جئتين أكرمك فحذفت اجلملة
وعوض منها التنوين وأضمرت إن.

وذهب آخرون إىل أهنا حرف مركبة من إذا وإن حكى القولني ابن هشام يف املغىن.
التنبيه الثاين اجلمهور أن إذن يوقف عليها ابأللف املبدلة من النون وعليه إمجاع القراء وجوز قوم منهم املربد واملازين يف
غري القرآن الوقوف عليها ابلنون كلن وإن وينبين على اخلالف يف الوقف عليها كتابتها فعلى األول تكتب ابأللف كما
رمست يف املصاحف وعلى الثاين ابلنون.
وأقول :اإلمجاع يف القرآن على الوقف عليها وكتابتها ابأللف دليل على أهنا اسم منون ال حرف آخره نون خصوصاً أهنا
مل تقع فيه انصب للمضارع فالصواب إثبات هذا املعىن هلا كما جنح إليه الشيخ ومن سبق النقل عنه.
أف كلمة تستعمل عند التضجر والتكره.
وقد حكى أبو البقاء يف قوله تعاىل {فال تقل هلما أف} قولني :أحدمها :أنه اسم لفعل األمر :أي كفا واتركا.
والثاين :أنه اسم لفعل ماض :أي كرهت وتضجرت.
وحكى غريه اثلثاً :أنه اسم لفعل مضارع :أي لتضجر منكما.

وأما قوله تعاىل يف سورة األنبياء أف لكم فأحاله أبو البقاء على ما سبق يف اإلسراء ومقتضاه تساويهما يف املعىن.
وقال العزيزي يف غريبه هنا أي بئساً لكم.
وفسر صاحب الصحاح أف مبعىن قذراً.
وقال يف االرتشاف :أف :أتضجر.

ويف البسيط معناه :التضجر وقيل الضجر وقيل تضجرت.
مث حكى فيها تسعاً وثالثني لغة.
قلت :قرئ منها يف السبع أف ابلكسر بال تنوين وأف ابلكسر والتنوين وأف ابلفتح بال تنوين.
ويف الشاذ أف ابلضم منوانً وغري منون وأف ابلتخفيف.
أخرج ابن أيب حامت عن جماهد يف قوله تعاىل {فال تقل هلما أف} قال :ال تقذرمها.
وأخرج عن أيب أل على ثالثة أوجه.
أحدها :أن تكون امساً موصوالً مبعىن الذي وفروعه وهي الداخلة على أمساء الفاعلني واملفعولني حنو {إن املسلمني
واملسلمات} إىل آخر اآلية {التائبون العابدون} اآلية.
وقيل هي حينئذ حرف تعريف.

وقيل موصول حريف.
الثاين أن تكون حرف تعريف وهي نوعان :عهدية وجنسية وكل منهما ثالثة أقسام.
فالعهدية :إما أن يكون مصحوهبا معهوداً ذكرايً حنوكما أرسلنا إىل فرعون رسوالً فعصى فرعون الرسول فيها مصباح
املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب وضابط هذه أن يسد الضمري مسدها مع مصحوهبا أومعهوداً حنو إذ مها يف
الغار.
إذ يبايعونك حتت الشجرة أومعهزداً حضورايً حنو اليوم أكملت لكم دينكم.

اليوم أحل لكم الطيبات قال ابن عصفور :وكذا كل واقعة بعد اسم اإلشارة أوأي يف النداء وإذ الفجائية أويف اسم الزمان
احلاضر حنواآلن واجلنسية.
إما الستغراق اإلفراد وهي اليت خيلفها كل حقيقة حنو وخلق اإلنسان ضعيفاً.

عامل الغيب والشهادة ومن دالئلها صحة االستثناء من مدخوهلا حنو {إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا} ووصفه
ابجلمع حنو {أو الطفل الذين مل يظهروا} وإما الستغراق خصائص األفراد وهي اليت خيلفها كل جماز حنو ذلك الكتاب
أي الكتاب الكامل يف اهلداية اجلامع لصفات مجيع الكتب املنزلة وخصائصها.
وإما لتعريف املاهية واحلقيقة واجلنس وهي اليت ال خيلفها كل ال حقيقة وال جمازاً حنو وجعلنا من املاء كل شيء حي.

{أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة} قيل والفرق بني املعرف أبل هذه وبني اسم اجلنس النكرة يدل على
مطلق احلقيقة ال ابعتبار قيد.
الثالث :أن تكون زائدة وهي نوعان :الزمة كاليت يف املوصوالت على القول أبن تعريفها ابلصلة وكاليت يف األعالم املقارنة
لنقلها كالالت والعزي أولغلبتها كالبيت للكعبة واملدينة لطيبة والنجم للثراي وهذه يف األصل للعهد.
أخرج ابن أيب حامت عن جماهد يف قوله تعاىل {والنجم إذا هوى} قال :الثراي وغري الزمة كالواقعة يف احلال.
وخرج عليه قراءة بعضهم {ليخرجن األعز منها األذل} بفتح الياء :أي ذليالً ألن احلال واجبة التنكري ال أن ذلك غري
فصيح واألحسن خترجيه على حذف مضاف :أي خروج األذل كما قدره الزخمشري.
مسئلة اختلف يف أل يف اسم هللا تعاىل فقال سيبويه :هي عوض من اهلمزة احملذوفة بناء على أن أصله إله أل فنقلت
حركة اهلمزة إىل الالم مث أدغمت قاله الفارسي.
ويدل على ذلك قطع مهزها ولزومها.
وقال آخرون :هي مزيدة للتعريف تفخيماً وتعظيماً وأصل إله أواله.
وقال قوم :هي زائدة الزمة ال للتعريف.
وقال بعضهم :أصله هاء الكناية زيدت فيه الم امللك فصار له مث زيدت أل تعظيماً وفخموه توكيداً.
وقال اخلليل :وخالئق هي من بنية الكلمة وهواسم علم ال اشتقاق له وال أصل.
خامتة أجاز الكوفيني وبعض البصريني وكثري من املتأخرين نيابة أل عن الضمري املضاف إليه وخرجوا على ذلك {فإن
اجلنة هي املأوى} واملانعون يقدرون له.

وأجاز الزخمشري نيابتها عن املظاهر أيضاً وخرج عليه {وعلم آدم األمساء كلها} فإن األصل أمساء املسميات.
أال ابلفتح والتخفيف وردت يف القرآن على أوجه.
أحدها :التنبيه فتدل على حتقيق ما بعدها.
قال الزخمشري :ولذلك قل وقوع اجلمل بعدها إال مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم وتدخل على االمسية والفعلية حنو
{أال إهنم هم السفهاء}{ أال يوم أيتيهم ليس مصروفاً} عنهم قال يف املغين :واملعربون يقولون فيها حرف استفتاح
فيبينون مكاهنا ويهملون معناها وإفادهتا التحقيق من جهة تركيبها من اهلمزة وال.
ومهزة االستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق حنو أوليس ذلك بقادر الثاين والثالث :التحضيض والعرض
ومعنامها طلب الشيء لكن األول طلب حبث والثاين طلب بلني وختتص فيها ابلفعلية حنو {أال تقاتلون قوماً نكثوا}.
{قوم فرعون أال يتقون}.
أال أتكلون.
{أال حتبون أن يغفر هللا لكم}.
أال ابلفتح والتشديد حرف حتضيض مل يقع يف القرآن هلذا املعىن فيما أعلم إال أنه جيوز عندي أن خيرج عليه {أال
يسجدوا هلل} وأما قوله تعاىل أن ال تعلوا علي فليست هذه بل هي كلمتان :إال ابلكسر والتشديد على أوجه.
أحدها :االستثناء متصالً حنو {فشربوا منه إال قليال}.
ما فعلوه إال قليل أومنقطعاً حنو {قل ما أسألكم عليه من أجر إال من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيل}ا وما ألحد عنده من
نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى الثاين :أن تكون مبعىن غري فيوصف هبا وبتاليها مجع منكر أوشبهه ويعرف االسم
الواقع بعدها إبعراب غري حنو {لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات} فال جيوز أن تكون هذه اآلية لالستثناء ألن آهلة مجع
منكر يف اإلثبات فال عموم له فال يصح االستثناء منه وألنه يصري املعىن حينئذ :لوكان فيهما آهلة ليس فيهم هللا لفسدات
وهوابطل ابعتبار مفهومه.
الثالث :أن تكون عاطفة مبنزلة الواويف الرتسيل ذكره األخفش والفراء وأبو عبيدة وخرجوا عليه {لئال يكون للناس عليكم
حجة} {إال الذين ظلموا منهم}.
{ال خياف لدى املرسلون}{إال من ظلم مث بدل حسناً بعد سوء} أي وال الذين ظلموا وال من ظلم وأتوهلا اجلمهور على
االستثناء املنقطع.
الرابع :مبعىن بل ذكره بعضهم وخرج عليه {ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إال تذكرة} أي بل تذكرة.
اخلامس :مبعىن بدل ذكره ابن الصائغ وخرج عليه آهلة إال هللا أي بدل هللا أوعوضه وبه خيرج عن اإلشكال املذكور يف
االستثناء ويف الوصف إبال من جهة املفهوم.
وغلط ابن مالك فعد من أقسامها حنو {إال تنصروه فقد نصره هللا} وليست منها بل هي كلمتان إن الشرطية وال النافية.

فائدة قال الرماين يف تفسريه :معىن إال الالزم له االختصاص ابلشيء دون غريه فإذا قلت جاءين النوم إال زيداً فقد
اختصصت زيداً مل جييء وإذا قلت ما جاءين إال زيد فقد اختصصته ابمليء وإذا قلت ما جاءين زيد إال راكباً فقد

اختصصته هبذه احلالة دون غريها من املشي والعدوحنوه.
اآلن اسم لزمن احلاضر وقد يستعمل يف غريه جمازاً.
وقال قوم :هي حمل للزمانني :أي ظرف للماضي وظرف للمستقبل وقد يتجوز هبا عما قرب من أحدمها.
وقال ابن مالك :لوقت حضر مجيعه كوقت فعل اإلنشاء حال النطق به أوبعضه حنو اآلن خف هللا عنكم.
فمن يستمع اآلن جيد له شهاابً رصداً قال :وظرفيته غالبة ال الزمة.
واختلف يف أل اليت فيه فقيل للتعريف احلضوري وقيل زائدة الزمة.
إىل حرف جر له معان.

أشهرها :انتهاء الغاية زماانً حنو {أمتوا الصيام إىل الليل} أومكاانً حنو إىل املسجد األقصى أوغريمها حنو واألمر إليك أي
منته إليك.
ومل يذكر هلا األكثرون غري هذا املعىن.
وزاد ابن مالك وغريه تبعاً للكوفيني معاين أخر.

منها :املعية وذلك إذا ضممت شيئاً إىل آخر يف احلكم به أوعليه أوالتعليق حنو من أنصاري إىل هللا.
وأيديكم إىل املرافق.
وال أتكلوا أمواهلم إىل أموالكم قال الرضي :والتحقيق أهنا لالنتهاء :أي مضافة إىل املرافق وإىل أموالكم.
وقال غريه :ما ورد يف ذلك مؤول على تضمني العامل وإبقائها على أصلها.
واملعىن يف اآلية األوىل :من يضيف نصرته إىل نصرة هللا أومن ينصرين حال كوين ذاهباً إىل هللا.
ومنها :الظرفية كفى حنو ليجمعنكم إىل يوم القيامة أي فيه {هل لك إىل أن تزكى} أي يف أن.
ومنها مرادفة الالم وجعل منه واألمر إليك أي لك وتقدم أنه من االنتهاء.

ومنها :التبيني.
قال ابن مالك :وهي املبينة لفاعلية جمرورها بعد ما يفيد حباً أوبغضاً أواسم تفضيل حمو رب السجن أحب إىل ومنها:
التوكيد وهي الزائدة حنو {أفئدة من الناس هتوي إليهم} يف قراءة بعضهم بفتح الواو :أي هتواهم قاله الفراء.
وقال غريه :هوعلى تضمني هتوى معىن متيل.
تنبيه حكى ابن عصفور يف شرح أبيات اإليضاح عن ابن األنباري أن إىل تستعمل امساً فيقال :انصرفت من إليك كما
يقال غدوت من عليه وخرج عليه من القرآن قوله تعاىل وهزي إليك جبذع النخلة وبه يندفع إشكال أيب حيان فيه أبن
القاعدة املشهورة أن الفعل ال يتعدى إىل ضمري يتصل بنفسه أوابحلرف وقد رفع املتصل ومها ملدلول واحد يف غري ابب
ظن.
اللهم املشهور أن معناه اي هللا حذفت ايء النداء وعوض منها امليم املشددة يف آخره.

وقيل أصله اي هللا أمنا خبري فركب تركيب حيهال مزج.
وقال أبورجاء العطاردي :امليم فيها جتمع سبعني امساً من أمسائه.

وقال ابن ظفر :قيل إهنا االسم األعظم واستدل لذلك أبن هللا دال على الذات وامليم دالة على الصفات التسعة
والتسعني.
وهلذا قال أبو احلسن البصري :اللهم جتمع.
وقال النضر بن مشيل :من قال اللهم فقد دعا هللا جبميع أمسائه.
أم حرف عطف وهي نوعان :متصلة وهي قسمان :األول أن يتقدم عليها مهزة التسوية سواء عليهم أأنذرهتم أم مل
تنذرهم.
سواء علينا أجزعنا أم صربان.
سواء عليهم استغفرت هلم أم مل تستغفر هلم والثاين :أن يتقدم عليها مهزة يطلب هبا وأبم التعيني حنو الذكرين حرم أم
االنثيني ومسيت يف القسمني متصلة ألن ما قبلها وما بعدها ال يستغىن أبحدمها عن اآلخر.
وتسمى أيضاً معادلة مادهتا للهمزة يف إفادة التسوية يف القسم األول واالستفهام يف الثاين.
ويفرتق القسمان من أربعة أوجه أحدها واثنيها :أن الواقعة بعد مهزة التسوية ال تستحق جواابً ألن املعىن معها ليس على

االستفهام وأن الكالم معها قابل التصديق والتكذيب ألنه خرب وليست تلك كذلك ألن االستفهام معها على حقيقته.
والثالث والرابع :أن الواقعة بعد مهزة التسوية ال تقع إال بني مجلتني وال تكون اجلملتان معها إال يف أتويل املفردين وتكون
اجلملتان فعليتني وامسيتني وخمتلفتني حنو سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون وأم األخرى تقع بني املفردين وهوالغالب

فيها حنو أأنتم أشد خلقاً أم السماء وبني مجلتني ليسا يف أتويلها.
النوع الثاين :منقطعة وهي ثالثة أقسام مسبوقة ابخلرب احملض حنو تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني.
أم يقولون أفرتاه ومسبوقة ابهلمزة لغري االستفهام حنو {أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا} إذ اهلمزة يف ذلك
لإلنكار فهي مبنزلة النفي.
واملتصلة ال تقع بعده ومسبوقة ابستفهام بغري اهلمزة حنو {هل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي الظلمات والنور}
ومعىن أم املنقطعة :الذي ال يفارقها اإلضراب مث اترة تكون له جمرداً واترة تضمن مع ذلك استفهاماً إنكارايً.
فمن البنون تقديره :بل أله البنات إذ لوقدرت لإلضراب احملض لزم احملال.
تنبيهان :األول قد ترد أم حمتملة لالتصال ولالنقطاع كقوله تعاىل {قل أختذمت عند هللا عهداً فلن خيلف هللا عهده أم
تقولون على هللا ما ال تعلمون} قال الوخمشري :جيوز يف أم أن تكون معادلة مبعىن أي األمرين كائن على سبيل التقرير
حلصول العلم بكون أحدمها وجيوز أن تكون منقطعة.
الثاين ذكر أبوزيد أن أم تقع زائدة وخرج عليه قوله تعاىل {أفال تبصرون أم أان خري} قال :التقدير أفال تبصرون أان خري.
أما ابلفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيد.

أما كوهنا حرف شرط فبدليل لزوم الفاء بعدها حنو {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رهبم وأما الذين كفروا
فيقولون} وأما قوله تعاىل {فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت} فعلى تقدير القول :أي فيقال هلم كفرمت فحذف القول
استغناء عنه ابلقول فتبعته الفاء يف احلذف وكذا قوله {وأما الذين كفروا أفلم تكن آاييت} وأما التفصيل فهوغالب أحواهلا
كما تقدم وكقوله {أما السفينة فكانت} ملساكني وأما الغالم وأما اجلدار وقد يرتك تكرارها استغناء أبحد القسمني عن
اآلخر وسيأيت يف أنواع احلذف.
وأما التوكيد فقال الزخمشري :فائدة أما يف الكالم.
إما أن تعطيه فضل توكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه ال حمالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه
عزمية قلت :أما زيد ذاهب ولذلك قال سيبويه يف تفسريه :مهما يكن من شيء فزيد ذاهب.
ويفصل بني أما والفاء مببتدإ كاآلايت السابقة أوخرب حنو :أما يف الدار فزيد.
أومجلة شرط حنو فأما إن كان من املقربني فروح اآلايت.
أواسم منصوب ابجلواب حنو {فأما اليتيم فال تقهر} واسم معمول حملذوف يفسر ما بعد الفاء حنو وأما مثود فهديناهم يف
قراءة بعضهم ابلنصب.
تنبيه ليس من أقسام أما اليت يف قوله تعاىل {أماذا كنتم تعملون} بل هي كلمتان :أم املنقطعة وما االستفهامية.
إما ابلكسر والتشديد ترد ملعان اإلهبام حنو وآخرون مرجون ألمر هللا إما يعذهبم وإما يتوب عليهم والتخيري حنو إما أن
تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً إما أن تلقى وإما أن تكون أول من ألقى فإما منا بعد وإما فداء والتفصيل حنو {إما
شاكراً وإما كفوراً}.

تنبيهات.
األول ال خالف أن إما األوىل يف هذه األمثلة وحنوها غري عاطفة.
واختلف يف الثانية فاألكثرون على أهنا عاطفة وأنكره مجاعة منهم ابن مالك ملالزمتها غالباً الواوالعاطفة وادعى ابن
عصفور اإلمجاع على ذلك قال :وإمنا ذكروها يف ابب العطف ملصاحبتها حلروفه وذهب بعضهم إىل أهنا عطفت االسم
على االسم والواوعطفت إما على إما وهوغريب.
الثاين سيأيت أن هذه املعاين تكون أوالً أيضاً والفرق بينها وبني غما أن إما يبين الكالم معها من أول األمر على ما جيء
هبا ألجله ولذلك وجب تكرارها وأويفتح الكالم معها على اجلزم مث يطرأ اإلهبام أوغريه وهلذا مل يتكرر.
الثالث ليس من أقسام إما اليت يف قوله {فإما ترين من البشر أحداً} بل هي كلمتان :إن الشرطية وما الزائدة.
إن ابلكسر والتخفيف على أوجه.
األول :أن تكون شرطية حنو {إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت} وإذا دخلت على مل فاجلزم بلم ال
هبا حنو{ فإن مل تفعلوا }أوعلى ال فاجلزم هبا ال حنو وإال تغفر يل إال تنصروه والفرق أن مل عامل يلزم معموالً وال يفصل
بينهما بشيء.
وأن جيوز الفصل بينها وبني معموهلا مبعموله وال ال تعمل اجلزم إذا كانت انفية فأضيف العمل إىل إن.

الثاين :أن تكون انفية وتدخل على االمسية والفعلية حنو {إن الكافرون إال يف غرور}.
إن أمهاهتم إال الالئي ولدهنم إن أردان غال احلسىن إن يدعون من دونه إال أاناثً قيل وال تقع إال وبعدها إال كما تقدم أوملا
املشددة حنو {إن كل نفس ملا عليها حافظ} يف قراءة التشديد ورد بقوله {إن عندكم من سلطان هبذا}.
وإن أدرى لعله فتنة لكم ومما محل على النافية قوله {إن كنا فاعلني}.
{قل إن كان للرمحن ولد} وعلى هذا فالوقف هنا {ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه} أي يف الذي ما مكناكم فيه.
وقيل هي زائدة ويؤيد األول قوله {مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم} وعدل عن ما لئال يتكرر فيثقل اللفظ.

قلت :وكوهنا للنفي هو الوارد عن ابن عباس كما تقدم يف نوع الغريب من طريق ابن أيب طلحة وقد اجتمعت الشرطية
والنافية يف قوله ولئن زالتا.
إن أمسكهما من أحد من بعده وإذا دخلت النافية على االمسية مل تعمل عند اجلمهور.
وأجاز الكسائي واملربد إعماهلا عمل ليس وخرج عليه قراءة سعيد بن جبري {إن الذين تدعون من دون هللا عباد
أمثالكم}.
فائدة أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال :كل شيء يف القرآن إن فهوإنكار.
الثالث أن تكون خمففة من الثقيلة فتدخل على اجلملتني مث األكثر إذا دخلت على االمسية إمهاهلا حنو وإن كل ذلك ملا
متاع احلياة الدنيا.
إن كل ملا مجيع لدينا حمضرون.
إن هذان لساحران يف قراءة حفص وابن كثري.
وقد تعمل حنو {وإن كالً ملا ليوفينهم} يف قراءة احلرميني.
وإذا دخلت على الفعل فاألكثر كونه ماضياً انسخاً حنو {وإن كانت لكبرية} وإن كادوا ليفننونك عن الذي أوحينا إليك
وإن وجدان أكثرهم لفاسقني ودونه أن يكون مضارعاً انسخاً حنو وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك.
وإن نظنك ملن الكاذبني وحيث وجدت إن وبعدها الالم املفتوحة فهي املخففة من الثقيلة.
الرابع :أن تكون زائدة وخرج عليه يف ما إن مكناكم فيه.
اخلامس :أن تكون للتعليل كذا قاله الكوفيون وخرجوا عليه قوله تعاىل {واتقوا هللا إن كنتم مؤمنني} لتدخلن السجد
احلرام إن شاء هللا آمنني وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني وحنوذلك مما الفعل فيه حمقق الوقوع.
وأجاب اجلمهور عن آية املشيئة أبنه تعاليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخربوا عن املستقبل وأبن اصل ذلك الشرك صار
يذكر للتربك وأن املعىن لتدخلن مجيعاً إن شاء هللا أن ال ميوت منكم أحد قبل الدخول.
وعن سائر اآلايت أبنه شرط جيء به للتهييج واإلهلاب كما تقول البنك :إن كنت ابين فاطعين.
السادس :أن تكون مبعىن قد ذكره قطرب وخرج عليه {فذكر إن نفعت الذكرى} أي قد نفعت وال يصح معىن الشرط
فيه ألنه مأمور ابلتذكري على كل حال.
وقال غريه :هي للشرط ومعناه :ذمهم واستبعاد لنفع التذكري فيهم.

وقيل التقدير :وإن مل تنفع على حد قوله سرابيل فائدة قال بعضهم :وقع يف القرآن إن بصيغة الشرط وهوغري مراد يف ستة
مواضع {وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصناً} {واشكروا نعمت هللا إن كنتم إايه تعبدون} {وإن كنتم على

سفر ومل جتدوا كاتباً فرهان} {إن ارتبتم فعدهتن} أن تقصروا من الصالة إن خفتم وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن
أرادوا إصالحاً أن ابلفتح والتخفيف على أوجه.
األول :أن تكون حرفاً مصدرايً انصباً ملضارع ويقع يف موضعني يف االبتداء فيكون يف حمل رفع حنو وأن تصوموا خري لكم
وأن تعفوأقرب للتقوى وبعد لفظ دال على معىن غري اليقني يف حمل رفع حنو {أمل أين للذين آمنوا أن ختشع} {وعسى أن
تكرهوا شيئاً} ونصب حنو خنشى أن تصيبنا دائرة وما كان هذا القرآن أن يفرتي فأردت أن أعيبها وخفض حنو أوذينا من
قبل أن أتتنينا من قبل أن أييت أحدكم املوت وأن هذه موصول حريف وتوصل ابلفعل املتصرف مضارعاً كما مر.
وماضياً حنو لوال أن من هللا علينا ولوال أن ثبتناك وقد يرفع املضارع بعدها إمهاالً هلا محالً على ما أختها كقراءة ابن

حميصن ملن أراد أن يتم الرضاعة الثاين :أن تكون خمففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقني أوما نزل منزلته حنو {أفال يرون
أال يرجع إليهم قول}اً علم أن سيكون وحسبوا أن ال تكون يف قراءة الرفع.
الثالث :أن تكون مفسرة مبنزلة أي حنو {فأوحينا إليه أن اصنع الفلك أبعيننا} ونودوا أن تلكم اجلنة وشرطها أن تسبق
جبملة فلذلك غلط من جعل منها وآخر دعواهن أن احلمد هلل رب العاملني وأن يتأخر عنها مجلة وأن يكون يف اجلملة

السابقة معىن القول ومنه وانطلق املأل منهم أن امشوا إذ ليس املراد ابالنطالق املشي بل انطالق ألسنتهم هبذا الكالم كما
أنه ليس املراد املشي املتعارف ابل االستمرار على املشي.
وزعم الزخمشري أن اليت يف قوله {اختذي من اجلبال بيواتً} مفسرة أبن قبله {وأوحى ربك إىل النحل} والوحي هنا إهلام

ابتفاق وليس يف اإلهلام معىن القول وإمنا هي مصدرية :أي ابختاذ اجلبال وال يكون يف اجلملة السابقة أحرف القول وذكر
الزخمشري يف قوله {ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا هللا} أنه جيوز أن تكون مفسرة للقول على أتويله ابألمر :أي
ما أمرهتم إال مبا أمرتين به أن اعبدوا هللا.
قال ابن هشام :وهوحسن وعلى هذا فيقال يف الضابط أن ال تكون فيه حروف القول إال والقول مؤول بغريه.

قلت :وهذا من الغرائب كوهنم يشرطون أن يكون فيها معىن القول فإذا جاء لفظه أولوه مبا فيه معناه مع صرحيه وهونظري
ما تقدم من جعلهم أل يف اآلن زائدة مع قوهلم بتضمنها وأن ال يدخل عليها حرف جر.
الرابع :أن تكون زائدة واألكثر أن يقع بعد التوقيتة حنو {وملا أن جاءت رسلنا لوطاً} وزعم األخفش أهنا تنصب املضارع

وهي زائدة وخرج عليه ومالنا أن ال نقاتل يف سبيل هللا ومالنا أن ال نتوكل على هللا قال :فهي زائدة بدليل ومالنا ال نؤمن
ابهلل.
اخلامس :أن تكون شرطية كاملكسورة قال الكوفيون وخرجوا عليه {أن تضل إحدامها} أن صدوركم عن املسجد احلرام
صفحاً إن كنتم قوماً مسرفني قال ابن هشام :ويرجحه عندي تواردمها على حمل واحد واألصل التوافق وقد قرئ ابلوجهني
يف اآلايت املذكورة ودخول الفاء بعدها يف قوله فتذكر.
السادس :أن تكون انفية.

قال بعضهم يف قوله {أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم} أي ال يؤتى والصحيح أهنا مصدرية :أي وال تؤمنوا أن يؤتى أي
أحد.
السابع :أن تكون للتعليل كما قاله بعضهم يف قوله تعاىل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم خيرجون الرسول وإايكم أن
تؤمنوا والصواب أهنا مصدرية وقبلها الم العلة مقدرة.
الثامن :أن تكون مبعىن لئال قاله بعضهم يف قوله {يبني هللا لكم أن تضلوا} والصواب أهنا مصدرية والتقدير :كراهة أن
تضلوا.
إن ابلكسر والتشديد على أوجه.
أحدها :التأكيد والتحقيق وهوالغالب حنو {إن هللا غفور رحيم} إان عليكم ملرسلون قال عبد القاهر :والتأكيد هبا أقوى
من التأكيد ابلالم.
قال :وأكثر مواقعها حبسب االستقراء اجلواب لسؤال ظاهر أومقدر إذا كان للسائل فيه ظن.
الثاين :التعليل أثبته ابن جين وأهل البيان ومثلوه بنحو واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم وصل عليهم إن صالتك سكن
هلم.
{وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة ابلسوء}وهونوع من التأكيد.
الثالث :معىن نعم أثبته األكثرون وخرج عليه قوم منهم املربد {إن هذان لساحران}.
أن ابلفتح والتشديد على وجهني.
أحدمها :أن تكون حرف أتكيد واألصح أهنا فرع املكسورة وأهنا موصول حريف فتؤول مع امسها وخربها ابملصدر فإن كان
اخلرب مشتقاً فاملصدر املؤول به من لفظه حنو لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير أي قدرته.
وإن كان جامداً قدر ابلكون وقد استشكل كوهنا للتأكيد أبنك لوصرحت ابملصدر النسبك منها مل يفد أتكيداً.
وأجيب أبن التأكيد للمصدر املنحل وهبذا يفرق بينها وبني املكسورة ألن التأكيد يف املكسورة لإلسناد وهذه ألحد
الطرفني.
الثاين :أن يكون لغة يف لعل وخرج عليها {وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون} يف قراءة الفتح :أي لعلها.
أين اسم مشرتك بني االستفهام والشرط فأما االستفهام فرتد فيه مبعىن كيف حنو أين حييي هذه هللا بعد موهتا.
فأىن يؤفكون ومن أين حنو أىن لك هذا أي من أين قلتم أىن هذا أي من أين جاءان.
قال يف عروس األفراح :والفرق بني أين ومن أين أن أين سؤال عن املكان الذي حل فيه الشيء ومن أين سؤال عن
املكان الذي برز منه الشيء.
وجعل من هذا املعىن ما قرئ شاذاً يف صببنا املاء صباً ومبعىن مىت وقد ذكرت املعاين الثالثة يف قوله تعاىل {فائتوا حرثكم
أىن شئتم} وأخرج ابن جرير األول من طرق عن ابن عباس وأخرج الثاين عن الربيع بن أنس واختاره وأخرج الثالث عن
الضحاك وأخرج قوالً رابعاً عن ابن عمر وغريه أهنا مبعىن حيث شئتم.

واختار أبوح يان وغريه أهنا يف اآلية شرطية وحذف جواهبا لداللة ما قبلها عليه ألهنا لوكانت استفهامية الكتفت مبا بعدها
كما كان هوشأن االستفهامية أن تكتفي مبا بعدها :أي تكون كالماً حيسن السكوت عليه إن كان امساً أوفعالً.

أوحرف عطف ترد ملعان الشك من املتكلم حنو قالوا لبثنا يوماً أوبعض يوم وعلى اإلهبام على السامع حنو وإان أوإايكم
لعلى هدى أويف ضالل مبني والتخيري بني املعطوفني أبن ميتنع اجلمع بينهما واإلابحة أبن ال ميتنع اجلمع ومثل الثاين بقوله
وعلى أنفسكم أن أتكلوا من بيوتكم أو بيوت آابئكم اآلية ومثل األول بقوله تعاىل ففدية من صيام أوصدقة أونسك
وقوله فكفارته إطعام عشرة مساكني أوكسوهتم أوحترير رقبة واستشكل أبن اجلمع يف اآليتني غري ممتنع.
وأجاب ابن هشام أبنه ممتنع ابلنسبة إىل وقوع كل كفارة أوفدية بل يقع واحد منهن كفارة أوفدية والباقي قربة مستقلة
خارجة عن ذلك.
قلت :وأوضح من هذا التمثيل قوله {أن يقتلوا أو يصلبوا} اآلية على قول من جعل اخلرية يف ذلك إىل اإلمام فإنه ميتنع
عليه اجلمع بني هذه األمور بل يفعل منها واحداً يؤدي اجتهاده إليه.
والتفصيل بعد اإلمجال حنو وقالوا كونوا هوداً أونصارى هتتدوا قالوا ساحر أوجمنون أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا
واإلضراب ببل وخرج عليه وأرسلناه إىل مائة ألف أويزيدون فكان قاب قوسني أوأدىن وقراءة بعضهم أوكلما عاهدوا عهداً
بسكون الواو.
ومطلق اجلمع كالواوحنو لعله يتذكر أوخيشى {لعلهم يتقون أو حيدث هلم ذكراً} والتقريب ذكره احلريري وأبوإبقاء وجعل
منه {وما أمر الساعة إال كلمح البصر} أون هوأقرب ورد أبن التقريب مستفاد من غريها ومعىن إال يف االستثناء ومعىن
إىل وهااتن ينصب املضارع بعدمها أبن مضمرة وخرج عليها ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أوتفرضوا هلن
فريضة فقيل إنه منصوب ال جمزوم ابلعطف على متسوهن لئال يصري املعىن :ال جناح عليكم فيما يتعلق مبهور النساء إن
طلقتموهن يف مدة انتفاء أحد هذين األمرين مع أنه إذا انتفى الفرض دون املس لزم مهر املثل وإذا انتفى املس دون
الفرض لزم نصف املسمى فكيف يصح رفع اجلناح عند انتقاء أحد األمرين وألن املطلقات املفروض هلن قد ذكرن اثنياً
بقوله {وإن طلقتموهن} اآلية وترك ذكر املمسوسات فكانت املمسوسات واملفروض هلن مستويني يف الذكر وإذا قدرت
أومبعىن إال خرجت املفروض هلن عن مشاركة املمسوسات يف الذكر وكذا إذا قدرت مبعىن إىل ويكون غاية لنفي اجلناح ال
لنفي املس.
وأجاب ابن احلاجب عن األول مبنع كون املعىن مدة انتفاء أحدمها بل مدة مل يكن واحد منهما وذلك ينفيهما مجيعاً ألنه
نكرة يف سياق النفي الصريح.
وأجاب بعضهم عن الثاين أبن ذكر املفروض هلن إمنا كان لتعيني النصف هلن ال لبيان أن هلن شيئاً يف اجلملة.
ومما خرج على هذا املعىن قراءة أيب تقاتلوهنم أويسلمون تنبيهات :األول مل يذكر املتقدمون ألن هذه املعاين بل قالوا :هي
ألحد الشيئني أواألشياء.
قال ابن هشام :وهوالتحقيق.
واملعاين املذكورة مستفادة من القرائن.

الثاين قال أبو البقاء :أويف النهي نقيضه أويف اإلابحة فيجب اجتناب األمرين كقوله {وال تطع منهم آمثاً أوكفوراً} فال
جيوز فعل أحدمها فلومجع بينهما كان فعالً ملنهي عنه مرتني ألن كل واحد منهما أحدمها.
وقا ل غريه :أويف مثل هذا مبعىن الواوتفيد اجلمع.
وقال الطييب :األوىل أهنا على ابهبا وإمنا جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معىن النفي والنكرة يف سياق النفي تعم ألن
املعىن قبل النهي :تطيع آمثاً أوكفوراً :أي واحد منهما فإذا جاء النهي ورد على ما كان اثبتاً فاملعىن :ال تطع واحداً منهما
ابلتعميم فيهما من جهة النهي وهي على ابهبا.
الثالث يكون مبناها على عدم التشريك عاد الضمري إىل مفردها ابإلفراد وخبالف الواو.
وأما قوله تعاىل {إن يكن غنياً أو فقرياً فاهلل أوىل هبما} فقيل إهنا مبعىن الواو.
وقيل املعىن :إن يكن اخلصمان غنيني أوفقريين.
فائدة أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال :كل شيء يف القرآن أوفهوخمري فإذا كان فمن مل جيد فهواألول فاألول.
وأخرج البيهقي يف سننه عن ابن جريج :قال كل شيء يف القرآن فيه أوللتخيري إال قوله يقتلوا أويصلبوا ليس مبخري فيها.
قال الشافعي :وهبذا أقول.
أوىل يف قوله تعاىل {أوىل لك فأوىل} ويف قوله {فأوىل هلم}.
قال يف الصحاح :قوهلم أوىل لك كلمة هتديد ووعيد.
قال الشاعر فأوىل له مث أوىل له قال األصمعي :معناه قاربه ما يهلكه :أي نزل به.
قال اجلوهري :ومل يقل أحد فيها أحسن مما قال األصمعي.
وقال قوم :هواسم فعل مبين ومعناه :وليك شر بعد شر ولك تبيني.
وقيل هوعلم للوعيد غري مصروف ولذا مل ينون وأن حمله رفع على االبتداء ولك اخلرب ووزنه على هذا فعلي واأللف
لإلحلاق وقيل افعل وقيل معناه الويل لك وأنه مقلوب منه واألصل أويل فأخر حرف العلة ومنه قول اخلنساء :مهمت
بنفسي بعض اهلموم فاوىل لنفسي أوىل هلا وقيل معناه الذم لك أوىل من تركه فحذف املبتدأ لكثرة دورانه يف الكالم.
وقيل املعىن :أنت أوىل وأجدر هلذا العذاب.
وقال ثعلب :أوىل يف كالم العرب معناه :مقارنة اهلالك كأنه يقول :قد وليت اهلالك أوقد دانيت اهلالك وأصله من الويل
وهوالقرب ومنه قاتلوا الذين يلونكم أي يقربون منكم.
وقال النحاس :العرب تقول :أوىل لك :أي كدت هتلك وكان تقديره :أوىل لك اهللكة.
إي ابلكسر والسكون حرف جواب مبعىن نعم فتكون لتصديق اخلرب وإلعالم املستخرب ولوعد الطالب.
قال النحاة :وال تقع إال قبل القسم.
قال ابن احلاجب :وإال بعد االستفهام حنو ويستنبؤنك أحق هوقل إي وريب.
أي ابلفتح والتشديد على أوجه.

األول :أن تكون شرطية حنو {أميا األجلني قضيت فال عدوان علي} {أايما تدعوا فله األمساء احلسىن} الثاين:
استفهامية حنو {أيكم زادته هذه إمياانً} وإمنا يسأل هبا عما مييز أحد املتشاركني يف أمر يعمهما حنو {أي الفريقني خري

مقاماً} :أي أحنن أم أصحاب حممد.
الثالث :موصولة حنو {لننزعن من كل شيعة أيهم أشد} وهي يف األوجه الثالثة معربة وتبىن يف الوجه الثالث على الضم
إذا حذف عائدها وأضيف كاآلية املذكورة وأعرهبا األخفش وهذه احلالة أيضاً وخرج عليه قراءة بعضهم ابلنصب وأول
قراءة الضم على احلكاية وأوهلا غريه على التعليق للفعل وأوهلا الزخمشري على أهنا خرب مبتدأ حمذوف وتقدير الكالم:
لننزعن بعض كل شيعة فكأنه قيل من هذا البعض فقيل هو الذي أشد مث حذف املبتدآن املكتنفان ألي.
وزعم ابن الطراوة أهنا يف اآلية مقطوعة عن اإلضافة مبنية وإن هم أشذ مبتدأ وخرب ورد برسم الضمري متصالً أبي
وابإلمجاع على إعراهبا إذا مل تضف.
الرابع :أن يكون وصلة إىل نداء ما فيه أل حنو اي أيها الناس اي أيها النيب.
إاي زعم الزجاج أنه اسم ظاهر واجلمهور ضمري مث اختلفوا فيه على أقوال.
أحدها :أنه كله ضمري هووما اتصل به.
والثاين :أنه وحده ضمري وما بعده اسم مضاف له يفسر ما يراد به من تكلم وغيباً وخطاب حنو {فإايي فارهبون} {بل
إايه تدعون} {إايك نعبد} والثالث :أنه وحده ضمري وما بعده حروف تفسر املراد.
والرابع :أنه عماد وما بعده هو الضمري وقد غلط من زعم أنه مشتق وفيه سبع لغات قرئ هبا بتشديد الياء وختفيفها مع
اهلمزة وإبداهلا هاء مكسورة ومفتوحة هذه مثانية يسقط منها بفتح اهلاء مع التشديد.
أاين اسم استفهام وإمنا يستفهم به عن الزمان املستقبل كما جزم به ابن مالك وأبوحيان ومل يذكر فيه خالفاً.
وذكر صاحب إيضاح املعاين جميئها للماضي.
وقال السكاكي :ال تستعمل إال يف مواضع التفخيم حنو {أاين مرساها}.
أاين يوم الدين واملشهور عند النحاة أهنا كمىت تستعمل يف التفخيم وغريه.
وقال ابألول من النحاة علي بن عيسى الربعي وتبعه صاحب البسيط فقال :إمنا تستعمل يف االستفهام عن الشيء
املعظم أمره.
ويف الكشاف :قيل إهنا مشتقة من أاين فعالن منه ألن معناه :أي وقت وأي فعل من أويت إليه ألن البض أوى إىل
الكل ومتساند بدله وهوبعيد.
وقيل أي أوإن حذفت اهلمزة من أوان والياء الثانية من أي وقلبت الواوايء وأدغمت الساكنة فيها وقرئ بكسر مهزهتا.
أين اسم استفهام عن املكان حنو {فأين تذهبون} ويرد شرطاً عاماً يف األمكنة وأينما أعم منها الباء املفردة حرف جر له
معان أشهرها اإللصاق ومل يذكر هلا سيبويه غريه.
وقيل إنه ال يفارقها.

قال يف شرح اللب :وهوتعلق أحد املعنيني ابآلخر مث قد يكون حقيقة حنو {وامسحوا برؤوسكم} أي ألصقوا املسح
برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقد يكون جمازاً حنو وإذا مروا هبم أي املكان يقربون منه.

الثاين :التعدية كاهلمزة حنو ذهب هللا بنوركم ولوشاء هللا لذهب بسمعهم أي أذهبه كما قال ليذهب عنكم الرجس وزعم
املربد والسهيلي أن بني تعدية الباء واهلمزة فرقاً وأنك إذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحباً له يف الذهاب ورد ابآلية.
الثالث :االستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل كباء البسملة.
الرابع :السببية وهي اليت تدخل على سبب الفعل حنو {فكال أخذان بذنبه} {ظلمتم أنفسكم ابختاذكم العجل} ويعرب
عنها أيضاً ابلتعليل.
اخلامس :املصاحبة كمع حنو {اهبط بسالم}{جاءكم الرسول ابحلق}{فسبح حبمد ربك} السادس :الظرفية كفى زماانً
ومكاانً حنو جنيناهم بسحر نصركم هللا ببدر.
السابع :االستعالء كعلى حنو من أن أتمنه بقنطار أي عليه بدليل إال كما أمنتكم على أخيه.
الثامن :اجملاوزة كعن حنو فاسئل به خبرياً أي عنه بدليل يسئلون عن أنبائكم مث قيل خيتص ابلسؤال وقيل ال حنو يسعى
نورهم بني أبيديهم وأبمياهنم أي وعن أمياهنم ويوم تشقق السماء ابلغمام أي عنه.
التاسع :التبعيض كمن حنو {عينا يشرب هبا عباد هللا} أي منها.

العاشر :الغاية كإىل حنو وقد أحسن يب إي إيل.
احلادي عشر :املقابلة وهي الداخلة على اإلعواض حنو {ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون} وإمنا مل تقدرها ابلسببية كما قال
املعتزلة ألن املعطي بعوض قد يعطي جماانً وأما املسبب فال يوجد بدون السبب.

الثاين عشر :التوكيد وهي الزائدة فتزاد يف الفاعل وجوابً يف حنو امسع هبم وأبصر وجوازاً غالباً يف حنو كفى ابهلل شهيداً فإن
االسم الكرمي فاعل وشهيداً نصب على احلال أوالتمييز والباء زائدة ودخلت لتأكيد االتصال ألن االسم يف قوله كفى
ابهلل متصل ابلفعل اتصال الفاعل.
قال ابن الشجري :وفعل ذلك إيذاانً أبن الكفاية من هللا ليس كالكفاية من غريه يف معظم املنزلة فضوعف لفظها

لتضاعف معناها.
وقال الزجاج :دخلت لتضمن كفى معىن اكتفى.
قال ابن هشام :وهومن احلسن مبكان.

وقيل الفاعل مقدر والتقدير :كفى االكتفاء ابهلل فحذف املصدر وبقي معموله داالً عليه وال تزاد يف فاعل كفى مبعىن ويف
حنو فسيكفيكم هللا {وكفى هللا املؤمنني القتال} ويف املفعول حنو وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة {وهزي إليك جبذع
النخلة} {فليمدد بسبب إىل السماء} {ومن يرد فيه إبحلاد} ويف املبتدأ حنو {أيكم املفتون} أي أيكم.
وقيل هي ظرفية :أي يف أي طائفة منكم ويف اسم ليس يف قراءة بعضهم {ليس الرب أن تولوا} بنصب الرب ويف اخلرب
املنفي حنو{ وما هللا بغافل} قيل :واملوجب وخرج عليه وجزاء سيئة مبثلها ويف التوكيد :وجعل منه يرتبصن أبنفسهن.
فائدة اختلف يف الباء من قوله {وامسحوا برؤوسكم} فقيل لإللصاق.

وقيل للتبعيض وقيل زائدة وقيل لالستعانة وإن يف الكالم حذفاً وقلباً فإن مسح يتعدى إىل املزال عنه بنفسه وإىل املزيل
ابلباء فاألصل :امسحوا رؤوسكم ابملاء.
بل حرف إضراب إذا تالها مجلة مث اترة يكون معىن اإلضراب اإلبطال ملا قبلها حنو وقالوا اختذ الرمحن ولداً سبحانه بل
عباد مكرمون أي بل هم عباد أم يقولون به جنة بل جاءهم احلق واترة يكون معناه االنتقال من غرض إىل آخر حنو
{ولدينا كتاب ينطق ابحلق وهم ال يظلمون بل قلوهبم يف غمرة من هذا} فما قبل بل فيه على حاله وكذا قد أفلح من
تزكى.
وذكر اسم ربه فصلى.
بل تؤثرون احلياة الدنيا وذكر ابن مالك يف شرح كافيته أهنا ال تقع يف القرآن إال على هذا الوجه وومهه ابن هشام.
وسبق ابن مالك إىل ذلك صاحب البسيط ووافقه ابن احلاجب فقال يف شرح املفصل :إبطال األول وإثباته للثاين إن كان
يف اإلثبات من ابب الغلط فال يقع مثله يف القرآن انتهى.
أما إذا تالها مفرد فهي حرف عطف ومل يقع يف القرآن كذلك.
بلى حرف أصلي األلف وقيل األصل بل واأللف زائدة وقيل هي للتأنيث بدليل إمالتها وهلا موضعان :أحدمها :أن تكون
رداً لنفي يقع قبلها حنو :ما كنا نعمل من سوء بلى أي عملتم ابلسوء ال يبعث هللا من ميوت بلى :أي يبعثهم {زعم

الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن} وقالوا :ليس علينا يف األميني سبيل.
مث قال :بلى عليهم سبيل.
وقالوا{ :لن يدخل اجلنة إال من كان هوداً أونصارى}.
مث قال :بلى يدخلها غريهم.

وقالوا{ :لن متسنا النار إال أايماً معدودة}.
مث قال :بلى متسهم وخيلدون فيها.
الثاين :أن تقع جواابً الستفهام دخل على نفي فتفيد إبطاله سواء كان االستفهام حقيقياً حنو أليس زيد بقائم فيقول بلى.

أوتوبيخاً حنو ألست بربكم قالوا لست ربنا خبالف بلى فإهنا إلبطال النفي فالتقدير :أنت ربنا.
وانزع يف ذلك السهيلي وغريه أبن االستفهام التقريري خرب موجب ولذلك منع سيبويه من جعل أم متصلة من قوله {أفال
تبصرون أم أان خري} ألهنا ال تقع بعد اإلجياب وإذا ثبت أنه إجياب فنعم بعد اإلجياب تصديق له.
انتهى قال ابن هشام :ويشكل عليهم أن بلى اإلجيا اتفاقاً.
بئس فعل إلنشاء الذم ال يتصرف.
بني قال الراغب :هي موضوعة للخلل بني الشيئني ووسطهما.
قال تعاىل وجعلنا بينهما رزعاً واترة تستعمل ظرفاً واترة امساً فمن الظرف ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله فقدموا بني يدي

جنواكم صدقة فاحكم بيننا ابحلق وال تستعمل إال فيما له مسافة حنوالبلدين أوله عدد ما اثنان فصاعداً حنو بني الرجلني

وبني القوم وال يضاف إىل ما يقتضي معىن الوحدة إال إذا كرر حنو ومن بيننا وبينك حجاب فاجعل بيننا وبينك موعداً
وقرئ قوله تعاىل لقد تقطع بينكم ابلنصب على أنه ظرف وابلرفع على أنه اسم مصدر مبعىن الوصل وحيتمل األمرين قوله
تعاىل ذات بينكم وقوله {فلما بلغا جممع بينهما} أي فراقهما.
التاء حرف جر معناه القسم خيتص ابلتعجب وابسم هللا تعاىل.
قال يف الكشاف يف قوله {واتهلل ألكيدن أصنامكم} الباء أصل أحرف القسم والواوبدل منها والتاء بدل من الواو وفيها
زايدة معىن التعجب كأنه تعجب من تسهل الكيد على يديه وأتتيه مع عتومنروذ وقهره انتهى.
تبارك فعل ال يستعمل إال بلفظ املاضي وال يستعمل إال هللا تعاىل فعل ال يتصرف ومن مث قيل إنه اسم فعل.
مث حرف يقتضي ثالثة أمور :التشريك يف احلكم والرتتيب واملهلة.
ويف كل خالف.
أما التشريك فزعم الكوفيون واألخفش أنه قد يتخلف أبن تقع زائدة فال تكون عاطفة ألبتة وخرجوا على ذلك حىت إذا
ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من هللا إال إليه مث اتب عليهم وأجيب أبن
اجلواب فيها مقدر.
وأما الرتتيب واملهلة فخالف قوم يف اقتضائها إايه ورمبا متسك بقوله {خلقكم من نفس واحدة مث جعل منها} زوجاً {بدأ
خلق اإلنسان من طني مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني مث سواه} {وإين لغفار ملن اتب وآمن وعمل صاحلاً مث
اهتدى} واالهتداء سابق على ذلك ذلكم وصاكم به لعلكم هتتدون مث آتينا موسى الكتاب وأجيب عن الكل أبن مث
فيها للرتتيب اإلخباري ال لرتتيب احلكم.

قال ابن هشام :وغري هذا اجلواب أنفع منه ألنه يصح الرتتيب فقط ال املهلة إذ ال تراخي بني اإلخبارين.
واجلواب املصحح هلما ما قيل يف األوىل :إن العطف على مقدر :أي من نفس واحدة أنشأها مث جعل منها زوجها.
ويف الثانية أن سواه عطف على اجلملة األوىل ال الثانية.
ويف الثالثة أن املراد مث دام على اهلداية.
ويف الرابعة فائدة :أجرى الكوفيون مث جمرى الفاء والواويف جواز نصب املضارع املقرون هبا بعد فعل الشرط وخرج عليه
قراءة احلسن ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل هللا ورسوله مث يدركه املوت بنصب يدركه.
مث ابلفتح تسم يشار به إىل املكان البعيد حنو وأزلفنا مث اآلخرين وهوظرف ال يتصرف فلذلك غلظ من أعربه مفعوالً

لرأيت يف قوله وإذا رأيت مث وقرئ فإلينا مرجعهم مث هللا أي هنالك هللا شهيد بدليل هنالك الوالية هلل احلق وقال الطرباين
يف قوله {أمث إذا ما وقع آمنتم به} معناه هنالك وليست مث العاطفة وهذا وهم اشتبه عليه املضمومة ابملفتوحة.
ويف التوشيح خلطاب :مث ظرف فيه معىن اإلشارة إىل حيث ألنه هويف املعىن.
جعل قال الراغب :لفظ عام يف األفعال كلها وهوأعم من فعل وصنع سائر وأخواهتا ويتصرف على مخسة أوجه.
أحدها :جيري جمرى صار وطفق وال يتعدى حنو :جعل زيد يقول كذا.
والثاين :جمرى أوجد فتتعدى ملعمول واحد حنو {وجعل الظلمات والنور}.

والثالث :يف إجياد شيء من شيء وتكوينه منه حنو {جعل لكم من أنفسكم أزواجاً}.
وجعل لكم من اجلبال أكناانً .

والرابع يف تصيري الشيء على حالة دون حالة حنو {الذي جعل لكم األرض فراشاً}.
وجعل القمر فيهن نوراً واخلامس :احلكم ابلشيء على الشيء حقاً كان حنو وجاعلوه من املرسلني أوابطالً حنو وجيعلون
هللا البنات الذين جعلوا القرآن عضني.
حاشى اسم مبعىن التنزيه يف قوله تعاىل {حاشى هلل ما علمنا عليه من سوء} {حاشى هلل ما هذا بشر} إال فعل وال
حرف بدليل قراءة بعضهم حاشى هللا ابلتنوين كما يقال براءة هللا.
وقراءة ابن مسعود :حاشى هللا ابإلضافة كمعاذ هللا وسبحان هللا ودخوهلا على الالم يف قراءة السبعة واجلار ال يدخل على
اجلار إمنا ترك التنوين يف قراءهتم لبنائها لشبهها حباشى احلرفية لفظاً.

وزعم قوم أهنا اسم فعل معناها أترب وتربأت لبنائها.
ورد إبعراهبا يف بعض اللغات.
وزعم املربد وبن جين أهنا فعل وأن املعىن يف اآلية جانب يوسف املعصية ألجل هللا وهذا التأويل ال يتأتى يف اآلية
األخرى.

وقال الفارسي :حاشى :فعل من احلشاء وهوالناحية :أي صار يف انحية :أي بعد مما رمى به وتنحى عنه فلم يغشه ومل
يالبسه ومل يقع يف القرآن حاشى إال استثنائية.
حىت حرف النتهاء الغاية كإىل لكن يفرتقان يف أمور :فتنفرد حىت أبهنا ال جتر إال الظاهر وإال اآلخر املسبوق بذي أجزاء
واملالقي له حنو {سالم هي حىت مطلع الفجر} وإهنا إلفادة تقتضي الفعل قبلها شيئاً فشيئاً وإهنا ال يقابل هبا ابتداء
الغاية وإهنا يقع بعدها املضارع املنصوب أبن املقدرة ويكوانن يف أتويل مصدر خمفوض.
مث هلا حينئذ ثالثة معان :مرادفة إىل حنو {لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى} أي إىل رجوعه.
ومرادفة كي التعليلية حنو {وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم} {ال تنفقوا على من عند رسول هللا حىت ينفضوا}
وحتتملهما فقاتلوا اليت تبغي حىت تفي إىل أمر هللا.
ومرادفة إال يف االستثناء وجعل منه ابن مالك وغريه وما يعلمان من أحد حىت يقوال.
مسئلة مىت دل دليل على دخول الغاية اليت بعد إىل وحىت يف حكم ما قبلها أوعدم دخوهلا فواضح أن يعمل به.
فاألول حنو {وأيديكم إىل املرافق} {وأرجلكم إىل الكعبني} دلت السنة على دخول املرافق والكعبني يف الغسل.
والثاين حنو {مث أمتوا الصيام إىل الليل} دل النهي عن الوصال على عدم دخول الليل يف الصيام فنظر إىل ميسرة فإن
الغاية لودخلت هنا ولوجب اإلنظار حال اليسار أيضاً وذلك يؤدي إىل عدم املطالبة وتفويت حق الدائم.
وإن مل يدل دليل على واحد منهما ففيها أربعة أقوال.
أحدها وهواألصح :تدخل مع حىت دون إىل محال على الغالب يف البابني ألن األكثر مع القرينة عدم الدخول مع إىل
والدخول مع حىت فوجب احلمل عليه عند الرتدد.

والثاين :يدخل فيهما عليه.
والثالث :ال فيهما.
واستدل للقولني يف استواءمها بقوله فمتعناهم إىل حني وقرأ ابن مسعود حىت حني.
تنبيه ترد حىت ابتدائية :أي حرفاً يبتدأ بعده اجلمل فيدخل على االمسية والفعلية املضارعية واملاضوية حنو حىت يقول
الرسول ابلرفع حىت عفوا وقالوا {حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر} وادعى ابن مالك أهنا يف اآلايت جارة إلذا وألن
مضمرة يف اآليتني واألكثرون على خالفه وترد عاطفة وال أعلمه يف القرآن ألن العطف هبا قليل جداً ومن مث أنكره

الكوفيني البتة.
فائدة إبدال حاثها عينا لغة هذيل وهبا قرأ ابن مسعود.
حيث ظرف مكان.

قال األخفش :وترد للزمان مبنية على الضم تشبيها ابلغاايت فإن اإلضافة إىل اجلمل كال إضافة وهلذا قال الزجاج يف قوله
{من حيث ال تروهنم} ما بعد حيث صلة وليست مبضافة إليه :يعين أهنا غري مضافة للجملة بعدها فصارت كالصلة هلا:
أي كالزايدة وليست جزءاً منها.
وفهم الفارسي أنه أراد أهنا موصولة فرد عليه.
ومن العرب من يعرهبا ومنهم من يبنيها على الكسر ابلتقاء الساكنني وعلى الفتح للتخفيف وحيتملهما قراءة من قرأ {من
حيث ال يعلمون} ابلكسر وهللا أعلم حيث جيعل رساالته ابلفتح واملشهور أهنا ال تتصرف وجوز قوم يف اآلية األخرية
كوهنا مفعوالً به على السعة.
قال :وال يكون ظرفاً ألنه تعاىل ال يكون يف مكان أعلم منه يف مكان وألن املعىن :هللا يعلم نفس املكان املستحق لوضع
الرسالة ال شيئاً يف املكان وعلى هذا فالناصب هلا يعلم حمذوفاً مدلوالً عليه أبعلم ال به ألن أفعل التفضيل ال ينصب
املفعول به إال أولته بعامل.
وقال أبوحيان :الظاهر إقرارها على الظرفية اجملازية وتضمني أعلم معىن ما يتعدى إىل الظرف فالتقدير :هللا أنفذ علماً

حيث جيعل :أي هوانفذ العلم يف هذا املوضع.
دون ترد ظرفاً نقيض فوق فال تتصرف على املشهور وقيل تتصرف.
وابلوجهني قرئ ومنادون ذلك ابلرفع والنصب.

وترد امساً مبعىن غري حنو {اختذوا من دونه آهلة} أي غريه.
وقال الزخمشري :معناه أدىن مكان من الشيء.
وتستعمل للتفاوت يف احلال حنو :زيد دون عمر.
أي يف الشرف والعلم واتسع فيه فاستعمل يف جتاوز حد حنو {أولياء من دون املؤمنني} أي ال جتاوزوا والية املؤمنني إىل
والية الكافرين.

ذواسم مبعىن صاحب وضع للتوصل إىل وصف الذوات أبمساء األجناس كما أن الذي وضع صلة إىل وصف املعارف
ابجلمل وال يستعمل إال مضافاً وال يضاف إىل ضمري وال مشتق.

وجوزه بعضهم وخرج عليه قراءة ابن مسعود وفوق كل ذي عامل عليم وأجاب األكثرون عنها أبن العامل هنا مصدر
كالباطن أوأبن ذي زائدة.
قال السهيلي :والوصف بذوأبلغ من الوصف بصاحب واإلضافة هبا أشرف فإن ذومضاف للتابع وصاحب مضاف إىل
املتبوع تقول :أبوهريرة صاحب النيب وال تقول :النيب صاحب أيب هريرة.
وأما ذوفإنك تقول :ذواملال وذوالعرش فتجد االسم األول متبوعاً غري اتبع وبىن على هذا الفرق أنه تعاىل قال يف سورة
األنبياء وذا النون فأضافه إىل النون وهواحلوت.
وقال يف سورة ن وال تكن كصاحب احلوت قال :واملعىن واحد لكن بني اللفظني تفاوت كثري يف حسن اإلشارة إىل
احلالتني فإنه حني ذكره يف معرض الثناء عليه أتى بذا ألن اإلضافة هبا شرف وابلنون ألن لفظه أشرف من لفظ احلوت
لوجوده يف أوائل السور وليس يف لفظ احلوت ما يشرفه بذلك فأتى به وصاحب حني ذكره يف معرض النهي عن أتباعه.
رويد اسم ال يتكلم به إال مصغراً مأموراً به وهوتصغري رود وهواملهل.
رب حرف يف معناه مثانية أقوال :أحدها :إهنا للتقليل دائماً وعليه األكثرون.
الثاين :للتكثري دائماً كقوله تعاىل رمبا يود اللذين كفروا لوكانوا مسلمني فإنه يكثر منهم متين ذلك.
وقال األولون :هم مشغولون بغمرات األهوال فال يفيقون حبيث يتمنون ذلك إال قليالً.
الثالث :أهنا هلما على السواء.

الرابع :التقليل غالباً والتكثري اندراً وهواختياري.
اخلامس عكسه.
السادس :مل توضع لواحد منهما بل هي حرف إثبات ال يدل على تكثري وال تقليل وإمنا يفهم ذلك من خارج.
السابع :للتكثري يف موضع املباهاة واالفتخار وللتقليل فيما عداه.
الثامن :ملبهم العدد تكون تقليالً وتكثرياً وتدخل عليها ما فتكفها عن عمل اجلر وتدخلها على اجلمل والغالب حينئذ
دخوهلا على الفعلية املاضي فعلها لفظاً ومعىن ومن دخوهلا على املستقبل اآلية السابقة.
وقيل إنه حد ونفخ يف الصور.
السني حرف خيتص ابملضارع وخيلصه لالستقبال ويتنزل منه منزلة اجلزء فلذا مل تعمل فيه.
وذهب البصريون إىل أن مدة االستقبال معه أضيق منها مع سوف.
وعبارة املعربني حرف تنفيس ومعناها حرف توسع ألهنا نقلت املضارع من الزمن الضيق وهواحلال إىل الزمن الواسع
وهواالستقبال.
وذكر بعضهم أهنا قد أتتى لالستمرار لالستقبال كقوله تعاىل {ستجدون آخرين} اآلية {سيقول السفهاء} اآلية ألن
ذلك إمنا نزل بعد قوهلم ما والهم فجاءت السني إعالماً ابالستمرار ال ابالستقبال.

قال ابن هشام :وهذا ال يعرفه النحويون بل االستمرار مستفاد من املضارع والسني ابقية على االستقبال إذ االستمرار إمنا
يكون يف املستقبل.
قال :وزعم الزخمشري أهنا إذا دخلت على فعل حمبوب أومكروه أفادت أنه واقع ال حمالة ومل أر من فهم وجه ذلك.
ووجه أهنا تفيد الوعد حبصول الفعل فدخوهلا على ما يفيد الوعد أوالوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه وقد أومأ إىل
ذلك يف سورة البقرة فقال فسيكفيكم هللا معىن السني أن ذلك كائن ال حمالة وإن أتخر إىل حني وصرح به يف سورة براءة
فقال يف قوله {أولئك سريمحهم هللا} السني مفيدة وجود الرمحة ال حمالة فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد يف قوله:
سأنتقم منك.
سف كالسني وأوسع زماانً منها عند البصريني ألن كثرة احلروف تدل على كثرة املعىن ومرادفة هلا عند غريهم.
وتنفرد عن السني بدخول الالم عليها حنو ولسوف يعطيك قال أبوحيان :وإمنا امتنع إدخال الالم على السني كراهة توايل
احلركات كسيتدحرج مث طرد الباقي.
قال ابن اببشاذ :والغالب على سوف استعماهلا يف الوعيد والتهديد وعلى السني استعماهلا يف الوعد وقد تستعمل يف
الوعد والسني يف الوعيد.
سواء تكون مبعىن مستوي فتقصر مع الكسر حنو {مكاانً سوى} ومتد مع الفتح حنو سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم

ومبعىن الوصل فيمد مع الفتح يف حنو يف سواء اجلحيم ومبعىن التمام فكذلك حنو {يف أربعة أايم سواء} أي متاماً وجيوز أن
يكون منه واهدان إىل سواء الصراط ومل ترد يف القرآن مبعىن غري وقيل ورداً وجعل منه يف الربهان فقد ضل سواء السبيل
وهووهم وأحسن منه قول الكليب يف قوله تعاىل {وال أنت مكاانً سوى} أهنا استثنائية واملستثىن حمذوف :أي مكاانً سوى

هذا املكان حكاه الكرماين يف عجائبه وقال :فيه بعد ألهنا ال تستعمل غري مضافة.
ساء فعل للذم ال تتصرف.
سبحان :مصدر مبعىن التسبيح الزم النصب واإلضافة إىل مفرد ظاهر حنو :سبحان هللا سبحان الذي أسرى أومضمر حنو
سبحانه أن يكون له ولد {سبحانك ال علم لنا} وهومما أميت فعله.
ويف العجائب للكرماين :من الغريب ما ذكره املفصل أنه مصدر سبح إذا رفع صوته ابلدعاء والذكر وأنشد :قبح اإلله
وجوه تغلب كلما سبح احلجيج وكربوا إهالالً أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس يف قوله سبحان هللا قال :تنزيه هللا نفسه
عن السوء.
ظن أصله لالعتقاد الراجح كقوله تعاىل إن ظنا أن يقيما حدود هللا وقد تستعمل مبعىن اليقني كقوله تعاىل الذين يظنون
اهنم مالقوا رهبم.
أخرج ابن أيب حامت وغريه عن جماهد قال :كل ظن يف القرآن يقني وهذا مشكل بكثري من اآلايت مل تستعمل فيها مبعىن
اليقني كاآلية األوىل.
وقال الزركشي يف الربهان :للفرق بينهما يف القرآن ضابطان.
أحدمها :أنه حيث وجد الظن حمموداً مثاابً عليه فهواليقني وحيث وجد مذموماً متوعداً عليه ابلعقاب فهوالشك.

والثاين :أن كل ظن يتصل بعده أن اخلفيفة فهوشك حنو بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول وكل ظن يتصل به أن املشددة
فهو يقني كقوله {إين ظننت أين مالق حسابيه} وظن أنه الفراق وقرئ :وأيقن أنه الفراق.
واملعىن من ذلك أن املشددة للتأكيد فدخلت على اليقني واخلفيفة خبالفها فدخلت يف الشك وهلذا دخلت األوىل يف
العلم حنو فاعلم أنه ال إله إال هللا وعلم أن فيكم ضعفاً والثانية يف احلسبان حنو وحسبوا أن ال تكون فتنة ذكر ذلك
الراغب يف تفسريه وأورد على هذا الضابط وظنوا أن ال ملجأ من هللا.
وأجيب أبهنا هنا اتصلت ابالسم وهوملجأ ويف األمثلة السابقة اتصلت ابلفعل ذكره يف الربهان.
قال :فتمسك هبذا الضابط فهومن أسرار القرآن.
وقال ابن األنباري :قال ثعلب :العرب جتعل الظن علماً وشكا وكذابً فإن قامت براهني العلم فكانت اكرب من براهني
الشك فالظن يقني وإن اعتدلت براهني اليقني وبراهني الشك فالظن شك وإن زادت براهني الشك على براهني اليقني
فالظن كذب قال هللا تعاىل إن هم إال يظنون أراد :يكذبون انتهى.
على حرف جر له معان :أشهرها االستعالء حساً ومعىن حنو وعليها وعلى الفلك حتملون كل من عليها فإن فضلنا
بعضهم على بعض وهلم على ذنب اثنيهم :للمصاحبة كمع حنو وآيت املال على حبه أي مع حبه وإن ربك لذومغفرة
للناس على ظلمهم اثلثها :االبتداء كمن حنو إذا اكتالوا على الناس أي من الناس لفروجهم حافظون إال عند أزواجهم أي
منهم بدليل احفظ عورتك إال من زوجتك.
رابعها :التعليل كالالم حنو {ولتكربوا هللا على ما هداكم} أي هلدايته إايكم.
خامسها :الظرفية كفى حنو {دخل املدينة على حني غفلة من أهلها} أي يف حني واتبعوا ما تتلوالشياطني على ملك
سليمان أي يف زمن ملكه.
أيب.
سادسها :معىن الباء حنو :حقيق على أن ال أقول :أي أبن كما قرأ ّ
فائدة هي يف حنو وتوكل على احلي الذي ال ميوت مبعىن اإلضافة واإلسناد :أي أضف توكلك وأسنده إليه كذا قيل.
وعندي أهنا فيه مبعىن ابء االستعانة ويف حنو {كتب على نفسه الرمحة} لتأكيد التفضل ال اإلجياب واالستحقاق وكذا يف
حنو مث إن علينا حساهبم لتأكيد اجملازاة.
قال بعضهم :وإذا ذكرت النعمة يف الغالب مع احلمد مل تقرتن بعلى وإذا أريدت النعمة أتى هبا وهلذا كان صلى هللا عليه
وسلم إذا رأى ما يعجبه قال احلمد هلل بنعمته تتم الصاحلات وإذا رأى ما يكره قال :احلمد هلل على كل حال.
تنبيه ترد على امساً فيما ذكره األخفش إذا كان جمرورها وفاعل متعلقها ضمريين ملسمى واحد حنو {أمسك عليك
زوجك} ملا تقدمت اإلشارة إليه يف إىل وترد فعالً من العلوومنه إن فرعون عن حرف جر له معان.
أشهرها اجملاوزة حنو فليحذر الذين خيالفون أمره عن أمره أي جياوزونه ويبعدون عنه.
اثنيها :البدل حنو ال جتزي نفس عن نفس شيئاً.

اثلثها :التعليل حنو {وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة}
{ ما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك} أي لقولك.

رابعها :مبعىن على حنو فإمنا يبخل عن نفسه أي عليها.
خامسها :مبعىن من حنو {يقبل التوبة عن عباده} أي منهم بدليل فتقبل من أحدمها سادسها :مبعىن بعد حنو {حيرفون
الكلم عن مواضعه} بدليل أن يف آية أخرى من بعد مواضعه لرتكنب طبقاً عن طبق أي حالة بعد حالة.
تنبيه ترد امساً إذا دخل عليها من وجعل منه ابن هشام مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم
قال :فتقدر معطوفة على جمرور من ال على من وجمرورها.
عسى فعل جامد ال يتصرف ومن مث ادعى قوم أنه حرف ومعناه الرتجي يف احملبوب واإلشفاق يف املكروه وقد اجتمعا يف
قوله تعاىل {وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم} قال ابن فارس :وأتيت للقرب
والدنوحنو قل عسى أن يكون ردف لكم وقال الكسائي :كل ما يف القرآن من عسى على وجه اخلرب فهوموحد كاآلية
السابقة ووجه على معىن عسى األمر أن يكون كذا وما كان على االستفهام فإنه جيمع حنو فهل عسيتم إن توليتم قال أبو
عبيدة :معناه هل عرفتم ذلك وهل أخربمتوه.
وأخرج ابن أيب حامت والبيهقي وغريمها عن ابن عباس قال :كل عسى يف القرآن فهي واجبة.
وقال الشافعي :يقال عسى من هللا واجبة.
وقال ابن األنباري :عسى يف القرآن واجبة إال يف موضعني.
أحدمها عسى ربكم أن يرمحكم يعين بين النضري فما رمحهم هللا بل قاتلهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأوقع عليهم
العقوبة.
والثاين {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً} فلم يقع التبديل.
وأبطل بعضهم االستثناء وعمم القاعدة ألن الرمحة كانت مشروطة أبن ال يعودوا كما قال وإن عدمت عدان وقد عادوا
فوجب عليهم العذاب.
والتبديل مشروطاً أبن يطلق ومل يطلق فال جيب.
ويف الكشاف يف سورة التحرمي :عسى إطماع من هللا تعاىل لعباده.

وفيه وجهان.
أحدمها :أن يكون على ما جرت به عادة اجلبابرة من اإلجابة بلعل وعسى ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت.
والثاين :أن يكون جيء به تعليماً للعباد أن يكونوا بني اخلوف والرجاء.

ويف الربهان :عسى ولعل من هللا واجبتان وإن كانتا رجاء وطمعاً يف كالم املخلوقني ألن اخللق هم الذين يعرض هلم
الشكوك والظنون والباري منزه عن ذلك.
والوجه يف استعمال هذه األلفاظ أن األمور املمكنة ملا كان اخللق يشكون فيها وال يقطعون على الكائن منها وهللا يعلم
الكائن منها على الصحة صارت هلا نسبتان :نسبة إىل هللا تسمى نسبة قطع ويقني ونسبة إىل املخلوقني تسمى نسبة
شك وظن فصارت هذه األلفاظ لذلك ترد اترة بلفظ القطع حبسب ما هي عليه عند هللا تعاىل حنو فسوف أييت بقوم
حيبهم وحيبونه واترة بلفظ الشك حبسب ما هي عليه عند اخللق حنو فعسى هللا أن أييت ابلفتح أوأمر من عنده فقوال له

قوالً ليناً يتذكر أوخيشى وقد علم هللا حال إرساهلما ما يفضي إليه حال فرعون لكن ورد اللفظ بصورة ما خيتلج يف نفس
موسى وهارون من الرجاء والطمع وملا نزل القرآن بلغة العرب جاء على مذاهبهم يف ذلك والعرب قد خترج الكالم املتيقن
يف صورة املشكوك ألغراض.
وقال ابن الدهان :عسى فعل ماضي اللفظ واملعىن ألنه طمع قد حصل يف شيء مستقبل.
وقال قوم :ماضي اللفظ مستقبل املعىن ألنه إخبار عن طمع يريد أن يقع.
تنبيه وردت يف القرآن على وجهني.
أحدمها :رافعة السم صريح بعده فعل مضارع مقرون أبن واألشهر يف إعراهبا حينئذ أهنا فعل ماض انقص عامل عمل
كان فاملرفوع امسها وما بعده اخلرب.
وقيل معتد مبنزلة قارب معىن وعمالً أوقاصراً مبنزلة قرب من أن يفعل وحذف اجلار توسعاً وهورأي سيبويه واملربد.
وقيل قاصر مبنزلة قرب وأن يفعل بدل اشتمال من فاعلها.
الثاين أن يقع بعدها أن والفعل.
فاملفهوم من كالمهم أهنا حينئذ اتمة.
وقال ابن مالك :عندي أهنا انقصة أبداً وإن وصلتها سدت مسد اجلزأين كما يف أحسب الناس أن يرتكوا.

عند ظرف مكان تستعمل يف احلضور والقرب سواء كاان حسيني حنو فلما رآه مستقراً عنده عند سدرة املنتهى عندها
جنة املأوى أومعنويني حنو قال الذي عنده علم من الكتاب وإهنم عندان ملن املصطفني يف مقعد صدق مليك أحياء عند
رهبم ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة فاملراد يف هذه اآلايت قرب التشريف ورفعة املنزلة وال تستعمل إال ظرفاً أوجمرورة مبن

خاصة حنو فمن عندك وملا جاءهم رسول من عند هللا وتعاقبها لدى ولدن حنو لدى احلناجر لدى الباب وما كنت لديهم
إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون وقد اجتمعتا يف قوله {آتيناه رمحة من عندان وعلمناه من
لدان علماً} ولوجيء فيهما بعند ولدن صح لكن ترك دفعاً للتكرار وإمنا حني تكرار لدى يف وما كنت لديهم لتباعد ما
بينهما.
وتفارق عند ولدى لدن من ستة أوجه :فعند ولدى تصلح يف حمل ابتداء غاية وغريها وال تصلح لدن إال يف ابتداء غاية.
وعند ولدي يكوانن فضلة حنو {وعندان كتاب حفيظ} {ولدينا كتاب ينطق ابحلق} ولدن ال يكون فضلة وجر لدن مبن
أكثر من نصبها حىت أهنا مل جتيء يف القرآن منصوبة وجر عند كثري وجر لدي ممتنع.

وعنه ولدى يعرابن ولدن مبنية يف لغة األكثرين ولدن قد ال تضاف وقد تضاف للجملة خبالفهما.
وقال الراغب :لدن أخص من عند وأبلغ ألنه يدل على ابتداء هناية الفعل انتهى.
وعند أمكن من لدن من وجهني :أهنا تكون ظرفاً لألعيان واملعاين خبالف لدى وعند تستعمل يف احلاضر والغائب وال
تستعمل لدى إال يف احلاضر ذكرمها ابن غري اسم مالزم لإلضافة واإلهبام فال تتعرف ما مل تقع بني ضدين ومن مث جاز
وصف املعرفة هبا يف قوله {غري املغضوب عليهم} واألصل أن تكون وصفاً للنكرة حنو نعمل صاحلاً غري لذي كنا نعمل
وتقع حاالً إن صلح موضعها ال واستثناء إن صلح موضعها إال فتعرب إبعراب االسم التايل إال يف ذلك الكالم.

وقرئ قوله تعاىل {ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر} ابلرفع على أهنا صفة للقاعدون أواستثناء وأبدل
على حد ما فعلوه إال قليل وابلنصب على االستثناء وابجلر خارج السبعة صفة للمؤمنني.
ويف املفردات للراغب :غري تقال على أوجه.
األول :أن تكون للنفي اجملرد من غري إثبات معىن به حنو مررت برجل غري قائم :أي ال قائم قال تعاىل ومن أضل ممن اتبع
هواه بغري هدى.
وهويف اخلصام غري مبني الثاين :مبعىن إال فيستثىن هبا وتوصف به النكرة حنو ما لكم من إله غريه.
هل من خالق غري هللا.
الثالث :لنفي الصورة من غري مادهتا حنو :املاء حار غريه إذا كان ابرداً ومنه قوله تعاىل كلما نضجت جلودهم بدلناهم
جلوداً غريها.

الرابع :أن يكون ذلك متناوالً لذات حنو {تقولون على هللا غري احلق}.
أغري هللا أبغي رابً ائت بقرآن غري هذا {ويستبدل قوماً غريكم} انتهى.
الفاء ترد على أوجه.
أحدها :أن تكون عاطفة فتفيد ثالثة أمور.

أحدها :الرتتيب معنوايًكان حنو فوكزه موسى فقضى عليه أوذكراي وهوعطف مفصل على جممل حنو {فأزهلما الشيطان
عنها فأخرجهما مما كاان فيه} سألوا موسى اكثر من ذلك فقالوا أران هللا جهرة {واندى نوح ربه فقال رب} اآلية وأنكره:
أي الرتتيب الفراء واحتج بقوله {أهلكناها فجاءها أبسنا}.
وأجيب أبن املعىن :أردان إهالكها.
اثنيها :التعقيب وهويف كل شيء حبسبه وبذلك تنفصل عن الرتاخي يف حنو أنزل من السماء ماء فتصبح األرض خمضرة
{خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة} اآلية.
اثلثها :السببية غالباً حنو فوكزه موسى فقضى عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آلكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون.
فشاربون عليه من احلميم وقد جتيء جملرد الرتتيب حنو {فراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني} فقربه إليهم فأقبلت امرأته يف
صرة فصكت فالزاجرات زجراً فالتاليات.

الوجه الثاين :أن تكون جملرد السببية من غري عطف حنو {إان أعطيناك الكوثر فصل} إذ ال يعطف اإلنشاء على اخلرب
وعكسه.
الثالث :أن تكون رابطة للجواب حيث ال يصلح ألن ال يكون شرطاً أبن كان مجلة امسية حنو إن تعذهبم فإهنم عبادك
{وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير} أوفعلية فعلها جامد حنو {إن ترن أان أقل منك ماالً وولداً} {فعسى ريب

أن يؤتني} {ومن يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء}{إن تبدوالصدقات فنعماً هي}{ومن يكن الشيطان له قريناً فساء
ينا} أوإنشائي حنو إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين فإن شهدوا فال تشهد معهم واجتمعت االمسية واإلنشائية يف قوله {إن
قر ً

أصبح ماؤكم غوراً فمن أيتيكم مباء معني} أوماض لفظاً ومعىن حنو {إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل} أومقرون
حبرف استقبال حنويرتدد منكم عن دينه فسوف أييت هللا بقوم وما تفعلوا من خري فلن تكفروه وكما تربط اجلواب بشرطه
تربط شبه اجلواب بشبه الشرط حنو {إن الذين يكفرون آبايت هللا ويقتلون النبيني} إىل قوله فبشرهم.
الوجه الرابع :أن تكون زائدة ومحل عليه الزجاج هذا فليذوقوه ورد أبن اخلرب محيم وما بينهما معرتض وخرج عليه الفارسي
بل هللا فاعبد وغريه {وملا جاءهم كتاب من عند هللا} إىل قوله{ فلما جاءهم ما عرفوا}.
اخلامس :أن تكون لالستئناف وخرج عليه كن فيكون ابلرفع.
يف حرف جر له معان :أشهرها الظرفية مكاانً أوزماانً حنو {غلبت الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون}.
يف بضع سنني حقيقة كاآلية أوجمازاً حنو ولكم يف القصاص حياة لقد كان يف يوسف وإخوته آايت{إان لنراك يف ضالل
مبني} اثنيها :املصاحبة كمع حنو ادخلوا يف أمم أي معهم يف تسع آايت.
اثلثها :التعليل حنو فذلكن الذي ملتنين فيه ملسكم فيما أفضتم فيه أي ألجله.
رابعها :االستعالء حنو {ألصلبنكم يف جذوع النخل} أي عليها.
خامسها :معىن الباء حنو يذرؤكم فيه أي بسببه.
سادسها :معىن إىل حنو {فردوا أيديهم يف أفواههم} أي إليها.
سابعها :معىن من {ويوم نبعث يف كل أمة شهيداً} أي منهم بدليل اآلية األخرى.
اثمنها :معىن عن حنو {فهو يف اآلخرة أعمى} أي عنها وعن حماسنها.
اتسعها :املقايسة وهي الداخلة بني مفضول سابق وفاضل الحق حنو {فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل}.
عاشرها :التوكيد وهي الزائدة حنو {وقال اركبوا فيها} أي اركبوها بسم هللا جمراها ومرساها.
وقد حرف خيتص ابلفعل املتصرف اخلربي املثبت اجملرد من انصب وجازم وحرف تنفيس ماضياً كان أومضارعاً.
وهلا معان :التحقيق مع املاضي حنو {قد أفلح املؤمنون} {قد أفلح من زكاها} وهي يف اجلملة الفعلية اجملاب هبا القسم
مثل إن والالم يف االمسية اجملاب هبا يف إفادة التوكيد والتقريب مع املاضي أيضاً تقربه من احلال تقول :قام زيد فيحتمل
املاضي القريب واملاضي البعيد.
فإن قلت :قد قام اختص ابلقريب.
قال النحاة :وانبىن على إفادهتا ذلك أحكام.

منهما :منع دخوهلا على ليس وعسى ونعم وبئس ألهنن للحال فال معىن لذكر ما يقرب ما هوحاصل وألهنن ال يفدن
الزمان.
ومنها :وجوب دخوهلا على املاضي الواقع حاالً :إما ظاهرة حنو وما لنا أن ال نقاتل يف سبيل هللا وقد أخرجنا من دايران
أومقدرة حنو هذه بضاعتنا ردت إلينا.
أوجاءوكم حصرت صدورهم وخالف يف ذلك الكوفيون واألخفش وقالوا :ال حيتاج لذلك لكثرة وقوعه حاالً بدون قد.

وقال السيد اجلرجاين وشيخنا العالمة الكافيجي :ما قاله البصريون غلط سبب اشتباه لفظ احلال عليهم فإن احلال الذي
تقربه قد :حال الزمان واحلال املبني للهيئة حال الصفات ومها متغايرا املعىن.
الثالث :التقليل من املضارع.
قال يف املغىن :وهوضرابن :تقليل وقوع الفعل حنو قد يصدق لكذوب وتقليل متعلقة حنو قد يعلم ما أنتم عليه أي أن ما
هم عليه هوأقل معلوماته تعاىل.
قال :وزعم بعضهم أهنا يف هذه اآلية وحنوها للتحقيق انتهى.
وممن قال بذلك الزخمشري وقال :إهنا دخلت لتوكيد العلم ويرجع ذلك إىل توكيد الوعيد.
الرابع :التكثري ذكره سيبويه وغريه وخرج عليه الزخمشري قوله تعاىل قد نرى تقلب وجهك يف السماء قال :أي رمبا نرى
ومعناه تكثري الرؤية.
اخلامس :التوقع حنو :قد يقدم الغائب ملن يتوقع قدومه وينتظره وقد قامت الصالة ألن اجلماعة ينتظرون ذلك ومحل عليه
بعضهم قد مسع هللا قول اليت جتادلك ألهنا كانت تتوقع إجابة هللا لدعائها.
الكاف حرف جر له معان :أشهرها التشبيه حنو وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم والتعليل حنو كما أرسلنا فيكم
قال األخفش :أي ألجل إرسالنا فيكم رسوالً منكم فاذكروين واذكروه كما هداكم أي ألجل هدايته إايكم وي كأنه ال

يفلح الكافرون أي أعجب لعدم فالحهم اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة والتوكيد وهي الزائدة ومحل عليه األكثرون ليس
كمثله شيء أي ليس مثله شيء ولوكانت غري زائدة لزم إثبات املثل وهوحمال والقصد هبذا الكالم نفيه.
قال ابن جين :وإمنا زيدت لتوكيد نفي املثل ألن زايدة احلرف مبنزلة إعادة اجلملة اثنياً.

وقال الراغب :إمنا مجع بني الكاف واملثل لتأكيد النفي تنبيها على أنه ال يصح استعمال املثل وال الكاف فنفي بليس
األمرين مجيعاً.
وقال ابن فورك :ليست زائدة واملعىن ليس مثل مثله شيء وإذا نفت التماثل عن املثل فال مثل هلل يف احلقيقة.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم :مثل يطلق ويراد هبا الذات كقولك :مثلك ال يفعل هذا :أي أنت ال تفعله كما
قال :ومل أقل مثلك أعين به سواك اي فرداً بال مشبه وقد قال تعاىل {فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا} أي ابلذي
آمنتم به إايه ألن إمياهنم ال مثل له فالتقدير يف اآلية :ليس كذاته شيء.
وقال الراغب :املثل هنا مبعىن الصفة ومعناه ليس كصفته صفة تنبيهاً على أنه وإن كان وصف بكثري مما وصف به البشر
فليس تلك الصفات له على حسب ما تستعمل يف البشر وهلل املثل األعلى.
تنبيه ترد الكاف امساً مبعىن مثل فتكون يف حمل إعراب ويعود عليها الضمري.
قال الزخمشري يف قوله تعاىل {كهيئة الطري فأنفخ فيه} إن الضمري يف فيه للكاف يف كهيئة :أي فأنفخ يف ذلك الشيء
املماثل فيصري كسائر الطيور انتهى.

مسئلة الكاف يف ذلك :أي يف اسم اإلشارة وفروعه وحنوه خطاب ال حمل له من اإلعراب ويف إايك قيل حرف وقيل اسم
مضاف إليه ويف أرأيتك قيل حرف وقيل اسم يف حمل رفع وقيل كاد فعل انقص أتى منه املاضي واملضارع فقط له اسم

مرفوع وخرب مضارع جمرد من إن ومعناها :قارب فنفيها نفي للمقاربة وإثباهتا إثبات للمقاربة واشتهر على ألسنة كثري أن
نفيها إثبات وإثباهتا نفي فقولك كاد زيد يفعل معناه يفعل بدليل وإن كادوا ليفتنونك وما كاد يفعل معناه فعل بدليل وما
كادوا يفعلون.
أخرج ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال :كل شيء يف القرآن كاد وأكاد ويكاد فإنه ال يكون أبداً.
وقيل إهنا تفيد الداللة على وقوع الفعل بعسر وقيل نفي املاضي إثبات بدليل {وما كادوا يفعلون} ونفي املضارع نفي
بدليل مل يكد يراها مع أنه مل ير شيئاً والصحيح األول أهنا كغريها :نفيها نفي وإثباهتا إثبات.

فمعىن كاد يفعل :قارب الفعل ومل يفعل وما كاد يفعل :ما قارب الفعل فضالً عن أن يفعل فنفي الفعل الزم من نفي
املقاربة عقالً وأما آية فذحبوها وما كادوا يفعلون فهوإخبار عن حاهلم يف أول األمر فإهنم كانوا أوالً بعداء من ذحبها
وإثبات الفعل إمنا فهم من دليل آخر وهوقوله فذحبوها وأما قوله {لقد كدت تركن} مع أنه صلى هللا عليه وسلم مل يركن

ال قليالً وال كثرياً فإنه مفهوم من جهة أن لوال االمتناعية تقتضي ذلك.
فائدة ترد كاد مبعىن أراد ومنه كذلك كدان ليوسف.
أكاد أخفيها وعكسه كقوله {جداراً يريد أن ينقض} أي يكاد.
كان فعل انقص متصرف يرفع االسم وينصب اخلرب معناه يف األصل املضي واالنقطاع حنو {كانوا أشد منكم قوة وأكثر
أمواالً وأوالداً} وأتيت مبعىن الدوام واالستمرار حنو وكان هللا غفوراً رحيماً وكنا بكل شيء عاملني أي مل نزل كذلك وعلى
هذا املعىن تتخرج مجيع الصفات الذاتية املقرتنة بكان.
قال أبو بكر الرازي :كان يف القرآن على مخسة أوجه :مبعىن األزل واألبد كقوله{وكان هللا عليماً حكيماً} ومبعىن املضي

املنقطع وهواألصل يف معناها حنو وكان يف املدينة تسعة رهط ومبعىن احلال حنو كنتم خري أمة إن الصالة كانت على
املؤمنني كتاابً موقواتً ومبعىن االستقبال حنو خيافون يوماً كان شره مستطرياً ومبعىن صار حنو وكان من الكافرين انتهى.
قلت :أخرج ابن أيب حامت عن السدي :قال عمر بن اخلطاب :لوشاء هللا لقال أنتم فكنا كلنا ولكن قال :كنتم يف خاصة
أصحاب حممد.
وترد كان مبعىن ينبغي حنو ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما يكون لنا أن نتكلم هبذا ومبعىن حضر أووجد حنو وإن كان
ذوعسرة إال أن تكون جتارة وإن تك حسنة وترد لتأكيد وهي الزائدة وجعل منه وما علمي مبا كانوا يعملون أي مبا
يعملون.
كأن ابلتشديد حرف للتشبيه املؤكد ألن األكثر أنه مركب من كاف التشبيه وأن املؤكدة واألصل يف كأن زيداً أسد أن
زيداًكأسد قدم حرف التشبيه اهتماماً به ففتحت مهزة أن لدخول اجلار.
قال حازم :وإمنا تستعمل حيث يقوى الشبه حىت يكاد الرائي يشك يف أن املشبه هو املشبه به أوغريه ولذلك قالت
بلقيس :كأنه هو قيل وترد للظن والشك فيما إذا كان خربها غري جامد وقد ختفف حنو كأن مل يدعنا إىل ضر مسه.
كأين اسم مركب من كاف التشبيه ون أي املنونة للتكثري يف العدد حنو وكأين من نيب قتل معه ربيون.
وفيها لغات.

منها :كائن بوزن اتبع وقرأ هبا ابن كثري حيث وقعت وكأي بوزن كعب وقرئ هبا وكأي من نيب قتل وهي مبنية الزمة
الصدر مالزمة اإلهبام مفتقرة للتمييز ومتييزها جمرور مبن غالباً.

وقال ابن عصفور :الزماً.
كذا مل ترد يف القرآن إال لإلشارة حنو هكذا عرشك.
كل اسم موضوع الستغراق أفراد املذكر املضاف هوإليه حنو كل نفس ذائقة املوت واملعرف اجملموع حنو وكلهم آتية يوم
القيامة فرداًكل الطعام كان حالً وأجزاء املفرد املعرف حنو يطبع هللا على كل قلب متكرب إبضافة قلب إىل متكرب :أي

على كل أجزائه وقراءة التنوين لعموم أفراد القلوب.
وترد ابعتبار ما قبلها وما بعدها على ثالثة أوجه.
أحدها :أن تكون نعتاً لنكرة أومعرفة فتدل على كماله وجتب إضافتها إىل اسم ظاهر مياثله لفظاً ومعىن حنو وال تبسطها

كل البسط أي بسطاً كل البسط أي اتماً فال متيلوا كل امليل.
اثنيها :أن تكون توكيد ابملعرفة ففائدهتا العموم وجتب إضافتها إىل ضمري راجع للمؤكد حنو فسجد املالئكة كلهم أمجعون
وأجاز الفراء والزخمشري قطعها حينئذ عن اإلضافة لفظاً وخرج عليه قراءة بعضهم إان كال فيها.
اثلثها :أن ال تكون اتبعة بل اتلية لعوامل فتقع مضافة إىل الظاهر وغري مضافة حنو كل نفس مبا كسبت رهينة وكال ضربنا
له األمثال وحيث أضيفت إىل منكر وجب يف ضمريها مراعاة معناها.
حنو وكل شيء فعلوه وكل إنسان ألزمناه كل نفس ذائقة املوت كل نفس مبا كسبت رهينة وعلى كل ضامر أيتني أوإىل
معرف جاز مراعاة لفظها يف اإلفراد والتذكري ومراعاة معناها وقد اجتمعا يف قوله {إن كل من يف السموات واألرض إال
آيت الرمحن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً} أوقطعت فكذلك حنو كل يعمل على شاكلته
فكال أخذان بذنبه وكل أتوه داخرين وكل كانوا ظاملني وحيث وقعت يف حيز النفي أبن تقدمت عليها أداته أوالفعل املنفي
فالنفي يوجه إىل الشمول خاصة ويفيد مبفهومه إثبات الفعل لبعض األفراد وإن وقع النفي يف حيزها فهوموجه إىل كل فرد
هكذا ذكره البيانيون وقد أشكل على هذه القاعدة قوله {وهللا ال حيب كل خمتال فخور} إذ يقتضي إثبات احلب ملن فيه

أحد الوصفني.
وأجيب أن داللة املفهوم إمنا يعول عليها عند عدم املعارض وهوهنا موجود إذ مسألة تتصل ما بكل حنوكلما رزقوا منها
من مثرة رزقاً وهي مصدرية لكنها انبت بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه املصدر الصريح واملعىن كل وقت وهلذا

تسمى ما هذه املصدرية الظرفية :أي النائبة عن الظرف ال أهنا ظرف يف نفسها فكل من كلما منصوب على الظرف
إلضافته إىل شيء هوقائم مقامه وانصبه الفعل الذي هوجواب يف املعىن وقد ذكر الفقهاء واألصوليون إن كلما للتكرار.
قال أبوحيان :وإمنا ذلك من عموم ما ال الظرفية مراد هبا العموم وكل أكدته.
كال وكلتا امسان مفردان لفظاً مثنيان معىن مضافان أبداً لفظاً ومعىن إىل كلمة واحدة معرفة دالة على اثنني.

قال الراغب :ومها يف التثنية ككل يف اجلمع قال تعاىل {كلتا اجلنتني آتت} أحدمها أوكالمها.
كال مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه وال النافية شددت المها لتقوية املعىن ولدفع توهم بقاء معىن الكلمتني.

وقال غريه :بسيطة فقال سيبويه واألكثرون :حرف معناه الردع والذم ال معىن له عندهم إال ذلك حىت اهنم جييزون أبداً
الوقف عليها واالبتداء مبا بعدها.
وحىت قال مجاعة منهم :مىت مسعت كال يف سورة فاحكم أبهنا مكية ألن فيها معىن التهديد والوعيد وأكثر ما نزل ذلك
مبكة ألن أكثر العتوكان هبا.
قال ابن هشام :وفيه نظر ألنه ال يظهر معىن الزجر يف حنو ما شاء ركبك كال يوم يقوم الناس لرب العاملني كال مث إن
علينا بيانه كال وقوهلم انته عن ترك اإلميان ابلتصوير يف أي صورة شاء هللا وابلبعث وعن العجلة ابلقرآن تعسف إذ مل
تتقدم يف األولني حكاية نفي ذلك عن أحد ولطول الفصل يف الثالثة بني كال وذكر العجل وأيضاً فإن أول ما نزل مخس
آايت من أول سورة العلق مث نزل كال إن اإلنسان ليطغى فجاءت يف افتتاح الكالم ورأى آخرون أن معىن الردع والزجر
ليس مستمراً فيها فزادوا معىن اثنياً يصح عليه أن يوقف دوهنا ويبتدأ هبا.
مث اختلفوا يف تعيني ذلك املعىن فقال الكسائي :تكون مبعىن حقاً.
وقال أبوحامت :مبعىن أال االستفتاحية.
قال أبوحيان :ومل يسبقه إىل ذلك أحد واتبعه مجاعة منهم الزجاج.
وقال النضر بن مشيل :حرف جواب مبنزلة إي ونعم ومحلوا عليه كال والقمر وقال الفراء وابن سعدان مبعىن سوف حكاه

أبوحيان يف تذكرته.
قال مكي :وإذا كان مبعىن حقاً فهي اسم وقرئ كال سيكفرون بعبادهتم ابلتنوين ووجه أبنه مصدر الكل إذا أعيا :أي كلوا
يف دعواهم وانقطعوا أومن الكل وهوالثقل :أي محلوا كالً وجوز الزخمشري كون حرف الردع منوانًكما يف سالسالً.
ورده أبوحيان أبن ذلك إمنا صح يف سالسال ألنه اسم أصله التنوين فرجع به إىل أصله للتناسب.
قال ابن هشام :وليس التوجيه منحصراً عند الزخمشري يف ذلك بل جوز كون التنوين بدالً من حرف اإلطالق املزيد يف
رأس اآلية :مث إنه وصل بنية الوقف.
كم اسم مبين الزم الصدر مبهم مفتقر إىل التمييز وترد استفهامية ومل تقع يف القرآن وخربية مبعىن كثري وإمنا تقع غالباً يف
مقام االفتخار واملباهاة حنو وكم من ملك يف السموات وكم من قرية أهلكناها.
وكم فصمنا من قرية وعن الكسائي أن أصلها كما فحذفت األلف مثل مب ومل حكاه الزجاج ورده أبن لوكان كذلك
لكانت مفتوحة امليم.

كي حرف له معنيان :أحدمها التعليل حنو {كي ال يكون دولة بني األغنياء} والثاين معىن أن املصدرية حنو لكيال أتسوا
لصحة حلول أن حملها وألهنا لوكانت حرف تعليل مل يدخل عليها حرف تعليل.
كيف اسم يرد على وجهني الشرط وخرج عليه ينفق كيف يشاء يصوركم يف األرحام كيف يشاء فيبسطه يف السماء كيف
يشاء وجواهبا يف ذلك كله حمذوف لداللة ما قبلها واالستفهام وهوالغالب ويستفهم هبا عن حال الشيء ال عن ذاته.
قال الراغب :وإمنا يسئل هبا عما يصح أن يقال فيه شبيه وغري شبيه وهلذا ال يصح أن يقال يف هللا كيف قال وكلما أخرب
هللا بلفظ كيف عن نفسه فهواستخبار على طريق التنبيه للمخاطب أوالتوبيخ خنو كيف تكفرون كيف يهدي هللا قوماً.

الالم أربعة أقسام :جارة وانصبة وجازمة ومهملة غري عاملة.
فاجلارة مكسورة مع الظاهر وأما قراءة بعضهم احلمد هلل فالضمة عارضة لألتباع مفتوحة مع الضمري إال الياء وهلا معان
االستحقاق :وهي الواقعة بني معىن وذات حنو احلمد هلل امللك هلل هلل األمر ويل للمطففني هلم يف الدنيا خزي وللكافرين
النار أي عذاهبا.
واالختصاص حنو إن له أابً فإن كان له أخوة وامللك حنو له ما يف السموات وما يف األرض والعليل حنو وإنه حلب اخلري
لشديد أي وإنه من أجل حب املال لبخيل {وإذ أخذ هللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة} اآلية يف قراءة
محزة :أي ألجل إيتائي إايكم بعض الكتاب والرمحة مث جمليء حممد صلى هللا عليه وسلم مصدقاً ملا معكم لتؤمنن به فما
مصدرية واللم تعليلية.
وقوله :لئيالف قريش وتعلقها بيعبدوا وقيل مبا قبله :أي فجعلهم كعصف مأكول لئيالف قريش.
أيب سورة واحدة وموافقة إىل حنو الن ربك أوحى هلا كل جيري ألجل مسمى وعلى حنو وخيرون
ورجح أبهنما يف مصحف ّ
لألذقان دعاان جلنبه وتله للجبني وإن أسأمت فلها ومل اللعنة أي عليهم كما قال الشافعي ويف حنو ونضع املوازين القسط
ليوم القيامة ال جيليها لوقتها إال هو اي ليتين قدمت حليايت أي يف حيايت.
وقيل هي فيها للتعليل :أي ألجل حيايت يف اآلخرة وعند كقراءة اجلحدري بل كذبوا ابحلق ملا جاءهم وبعد حنو أقم
الصالة لدلوك الشمس وعن حنو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان خرياً ما سبقوان إليه أي عنهم وقي حقهم ال أهنم
خاطبوا به املؤمنني وإال لقيل ما سبقتموان.
والتبليغ وهي اجلارة السم السامع لقول أوما يف معناه كاإلذن والصريورة وتسمى مل العاقبة حنو فالتقطه آل فرعون ليكون
هلم عدواً وحزانً فهذا عاقبة التقاطهم ال علته إذ هي التبين ومنع قوم ذلك وقالوا :هي للتعليل جمازاً ألن كونه عدواً ملا كان
انشئاً عن االلتقاط وإن مل يكن غرضاً هلم نزل منزلة الغرض على طريق اجملاز.
وقال أبوحيان :الذي عندي أهنا للتعليل حقيقة وأهنم التقطوه ليكون هلم عدواً وذلك على ف مضاف تقديره :ملخافة أن
يكون كقوله {يبني هللا لكم أن تضلوا} انتهى.
والتأكيد وهي الزائدة أواملقوية للعامل الضعيف لفرعيه أوأتخري حنو ردف لكم يريد هللا ليبني لكم وأمران لنسلم فعال ملا
يريد {إن كنتم للرؤاي تعربون} وكنا حلكمهم شاهدين والتبيني للفاعل أواملفعول حنو فتعساً هلم هيهات هيهات ملا توعدون
هيت لك والناصبة هي الم التعليل ادعى الكوفيون النصب هبا.
وقال غريهم :أبن مقدرة يف حمل جر ابلالم واجلازمة هي الم الطلب وحركتها الكسر وسليم تفتحها وإسكاهنا بعد
الواووالفاء كثر من حتريكها حنو فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب وقد تسكن بعد مث حنو مث ليقضوا وسواء كان الطلب أمراً حنو
لينفق ذوسعة أودعاء حنو ليقض علينا ربك وكذا لوخرجت إىل اخلرب حنو فليمدد له الرمحن ولنحمل خطاايكم أوالتهديد
حنو ومن شاء فليكفر وجزمها فعل الغائب كثري حنو فلتقم طائفة وليأخذوا أسلحتهم فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة
أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وفعل املخاطب قليل ومنه فبذلك فلتفرحوا يف قراءة التاء وفعل املتكلم أقل ومنه ولنحمل

خطاايكم وغري العاملة أربع :الم االبتداء وفائدهتا أمران :توكيد مضمون اجلملة وهلذا زحلقوها يف اابب إن عن صدر
اجلملة كراهة توايل مؤكدين وختليص املضارع للحال وتدخل يف املبتدأ حنو ألنتم اشد رهبة.
ويف خرب إن حنو إن ريب لسميع الدعاء إن ربك ليحكم لبنهم وإنك لعلى خلق عظيم وامسها املؤخر حنو إن علينا للهدى
وإن علينا للهدى وإن لنا لآلخرة والالم الزائدة يف خرب إن املفتوحة كقراءة سعيد بن جبري إال أهنم ليأكلون الطعام
واملفعول كقوله {يدعو ملن ضره اقرب من نفعه}.
والم اجلواب للقسم أولوأولوال حنو {اتهلل لقد آثرك هللا} {اتهلل ألكيدن أصنامكم} لوتزيلوا لعذبنا.
{ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض}.
واللم املوطئة وتسمى املؤذنة وهي الداخلة على أداة شرط لإليذان أبن اجلواب بعدها معها مبين على قسم مقدر حنو لئن
أخرجوا ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينصروهنن ولئن نصروهم ليولن األدابر.
وخرج عليها قوله تعاىل ملا آتيتكم من كتاب وحكمة.
ال على أوجه.
أحدها :أن تكون انفية وهي أنواع.
أحدها :أن تعمل عمل إن وذلك إذا أريد هبا نفي اجلنس على سبيل التنصيص وتسمى حينئذ تربئة وإمنا يظهر نصبها إذا
كان امسها مضافاً أوشبهه وإال فريكب معها حنو ال إله إال هللا ال ريب فيه فإن تكررت جاز الرتكيب ولرفع حنو فال رفث
وال فسوق وال جدال ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة ال لغوفيها وال أتثيم.
اثنيها :أن تعمل عمل ليس حنو وال أصغر وال أكرب يف كتاب مبني.
اثلثها ورابعها :أن تكون عاطفة أوجوابية ومل يقعا.
يف القرآن.
خامسها :أن تكون على غري ذلك فإن كان ما بعدها مجلة امسية صدرها معرفة أونكرة ومل تعمل فيها أوفعالً ماضياً لفظاً
أوتقديراً وجب تكرارها حنو ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار {ال فيها غول وال هم عنها
ينزفون} {فال صدق وال صلى} أومضارعاً مل جيب حنو ال حيب هللا اجلهر قل ال أسألكم عليه أجراً وتعرتض ال هذه بني
الناصب واملنصوب حنو لئال يكون للناس واجلازم واجملزوم حنو إال تفعلوا.
عدوي}
الوجه الثاين :أن تكون لطلب الرتك فتختص ابملضارع وتقتضي جزمه واستقباله سواء كان هنياً حنو {ال تتخذوا
ّ

{ال يتخذ املؤمنون والكافرون} {وال تنسوا الفضل بينكم} أودعاء حنو ال تؤاخذان.
الثالث :التأكيد وهي الزائدة حنو ما منعك أال تسجد ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن ال تتبعن لئال يعلم أهل الكتاب أي
ليعلموا قال ابن جين :ال هنا مؤكدة قائمة مقام إعادة اجلملة مرة أخرى.
واختلف يف قوله {ال أقسم بيوم القيامة} فقيل زائدة وفائدهتا مع التوكيد التمهيد لنفي اجلواب والتقدير :ال أقسم بيوم
القيامة ال يرتكون سدى ومثله فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك ويؤيده قراءة ألقسم.
وقيل انفية ملا تقدم عندهم من إنكار البعث فقيل هلم ليس األمر كذلك مث استؤنف القسم.

قالوا :وإمنا صح ذلك القرآن كله كالسورة الواحدة وهلذا يذكر الشيء يف سورة وجوابه يف سورة حنو {وقالوا اي أيها الذي
نزل عليه الذكر إنك جملنون} {ما أنت بنعمة ربك مبجنون} وقيل منفيها أقسم على أنه إخبار ال إنشاء واختار
الزخمشري.
قال :واملعىن يف ذلك أنه ال يقسم ابلشيء إال إعظاماً له بدليل فال أقسم مبواقع النجوم وإنه لقسم لوتعملون عظيم فكأنه
قيل إن إعظامه ابإلقسام به كال إعظام :أي إنه يستحق إعظاماً فوق ذلك.
واختلف يف قوله تعاىل {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن ال تشركوا} فقيل ال انفية وقيل انهية وقيل زائدة.
ويف قوله تعاىل وحرام على قرية أهلكناها أهنم ال يرجعون فقيل زائدة وقيل انفية واملعىن ميتنع عدم رجوعهم إىل اآلخرة.
تنبيه ترد ال امساً مبعىن غري فيظهر إعراهبا فيما بعدها حنو {غري املغضوب عليهم وال الضالني} {ال مقطوعة وال ممنوعة}
{ال فارض وال بكر}.
فائدة قد حتذف ألفها وخرج عليه ابن جين {واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة} .
الت اختلف فيا فقال قوم فعل ماض مبعىن نقص وقبل أصلها ليس حتركت الياء فقلبت ألفاً النفتاح ما قبلها وأبدلت
السني اتء وقيل هي كلمتان :ال النافية زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة وحركت اللتقاء الساكنني وعليه اجلمهور.
وقيل هي ال النافية والتاء زائدة يف أول احلني.
واستدل به أبو عبيدة أبنه وجدها يف مصحف عثمان خمتلطة حبني يف اخلط.
واختلف يف عملها فقال األخفش :ال تعمل شيئاً فإن تالها مرفوع فمبتدأ وخرب أومنصوب فبفعل حمذوف فقوله تعاىل
والت حني مناص ابلرفع :أي كائن هلم وابلنصب :أي ال أرى حني مناص.
وقيل تعمل عمل إن.
وقال اجلمهور :تعمل عمل ليس وعلى كل قول ال يذكر بعدها إال أحد املعمولني وال تعمل إال يف لفظ احلني.
قيل أوما رادفه.
قال الفراء :وقد تستعمل حرف جر ألمساء الزمان خاصة وخرج عليها قوله والت حني ابجلر.
ال جرم وردت يف القرآن يف مخسة مواض متلوة أبن وامسها ومل جييء بعدها فعل فاختلف فيها فقيل ال انفية ملا تقدم وجرم
فعل معناه حقاً وإن مع ما يف حيزه يف موضع رفع.
وقيل زائدة.
وجرم معناه كسب :أي كسب هلم عملهم الندامة وما يف حيزها يف موضع نصب.
وقيل مها كلمتان ركبتا وصار معناها حقاً.
وقيل معناها ال بد وما بعدها يف موضع نصب إبسقاط حرف اجلر.
لكن مشددة النون حرف ينصب االسم ويرفع اخلرب ومعناه االستدراك وفسر أبن تنسب ملا بعدها حكماً خمالفاً حلكم ما
قبلها ولذلك ال بد أن يتقدمها كالم خمالف ملا بعدها أومناقض له حنو وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا وقد ترد

للتوكيد جمرداً عن االستدراك قاله صاحب البسيط وفسر االستدراك برفع ما توهم ثبوته حنوما زيد شجاعاً لكنه كرم ألن
الشجاعة والكرم ال يكادان يفرتقان فنفى أحدمها يوهم نفي اآلخر.
ومثل التوكيد بنحو :لوجاءين أكرمته لكنه مل جييء فأكدت ما أفادته لومن االمتناع.
واختار ابن عصفور أهنا هلما معاً وهواملختار كما أن كأن للتشبيه املؤكد وهلذا قال بعضهم :إهنا مركبة من لكن أن
فطرحت اهلمزة للتخفيف ونون لكن للساكنني.
لكن خمففة ضرابن.
أحدمها :خمففة من الثقيلة وهي حرف ابتداء ال يعمل بل جملرد إفادة االستدراك وليست عاطفة القرتاهنا ابلعاطف يف قوله
{ولكن كانوا هم الظاملني}.
والثاين عاطفة إذا تالها مفرد وهي أيضاً لالستدراك حنو لكن هللا يشهد لكن الرسول لكن الذين اتقوا رهبم.
لدى ولدن تقدمتا يف عند.
لعل حرف ينصب االسم ويرفع اخلرب وله معان أشهرها التوقع وهوالرتجي يف احملبوب حنو لعلكم تفلحون واإلشفاق يف
املكروه حنو {لعل الساعة قريب} وذكر التنوخي أهنا تفيد أتكيد ذلك.
الثاين :التعليل وخرج عليه فقوالً ليناً لعله يتذكر أوخيشى.

الثالث :االستفهام وخرج عليه {ال تدري لعل هللا حيدث بعد ذلك أمراً} وما يدريك لعله يزكي ولذا علق يدري.
قال يف الربهان :وحكى البغوي عن الواقدي أن مجيع ما يف القرآن من لعل فإهنا للتعليل إال قوله لعلكم ختلدون فإهنا
للتشبيه.

قال :وكوهنا للتشبيه غريب مل يذكره النحاة.
ووقع يف صحيح البخاري يف قوله {لعلكم ختلدون} أن لعل للتشبيه وذكر غريه أنه للرجاء احملض وهوابلنسبة إليهم
انتهى.
قلت :أخرج ابن أيب حامت من طريق السدي عن أيب مالك قال :لعلكم يف القرآن مبعىن كي غري آية يف الشعراء لعلكم
ختلدون يعين كأنكم ختلدون.
واخرج عن قتادة قال :كان يف بعض القراءة :وتتخذون مصانع كأنكم خالدون.
مل حرف جزم لنفي املضارع وقلبه ماضياً حنو {مل يلد ومل يولد} والنصب هبا لغة حكاها اللحياين وخرج عليها قراءة أمل
نشرح.
ملا على أوجه أحدها :أن تكون حرف جزم فتختص ابملضارع وتنفيه وتقلبه ماضياً كلم لكن يفرتقان من أوجه :أهنا ال
تقرتن أبداة شرط ونفيها مستمر إىل احلال وقريب منه ويتوقع ثبوته.
قال ابن مالك :يف {بل ما يذوقوا عذاب} املعىن :مل يذوقوه وذوقه هلم متوقع.

وقال الزخمشري يف {وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم} ما يف ملا من معىن التوقع دال على أن هؤالء قد آمنوا فيما بعد وأن
نفيها آكد من نفي مل فهي لنفي قد فعل وهلذا قال الزخمشري يف الفائق تبعاً البن جين :إهنا مركبة من مل وما وإهنم ملا

زادوا يف اإلثبات قد زادوا يف النفي ما وأن منفي ملا جائز احلذف اختياراً خبالف مل وهي أحسن ما خيرج عليه.
وإن كال ملا أي ملا يهملوا أويرتكوا قاله ابن احلاجب.
قال ابن هشام :وال أعرف وجهاً يف اآلية أشبه من هذا أوإن كانت النفوس تستبعده ألن مثله مل يقع يف التنزيل.
قال :واحلق أن ال يستبعد لكن األوىل أن يقدر ملا يوفوا أعماهلم :أي أهنم إىل اآلن مل يوفوها وسيوفوهنا.

الثاين :أن تدخل على املاضي فيقتضي مجلتني وجدت الثانية عند وجود األوىل حنو فلما جناكم إىل الرب أعرضتم ويقال
فيها حرف وجود لوجود وذهب مجاعة إىل أهنا حينئذ ظرف مبعىن حني.
وقال ابن مالك :مبعىن إذ ألهنا خمتصة ابملاضي وابإلضافة إىل اجلملة وجواب هذه يكون ماضياً كما تقدم ومجلة امسية

ابلفاء.
وإبذا الفجائية حنو فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون وجوز ابن عصفور كونه مضارعاً
حنو فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا وأوله غريه جيادلنا.
الثالث :أن تكون حرف استثناء فتدخل على اإلمسية واملاضوية حنو {إن كل نفس ملا عليها} حافظ ابلتشديد :أي إال
وإن كل ذلك متاع احلياة الدنيا.
لن حرف نفي ونصب واستقبال والنفي هبا أبلغ من النفي بال فهولتأكيد النفي كما ذكره الزخمشري وابن اخلباز حىت قال
بعضهم :وإن منعه مكابرة فهي لنفي أين أفعل وال نفي أفعل كما يف مل وملا قال بعضهم العرب :تنفي املظنون بلن
واملشكوك بال ذكره ابن الزملكاين يف التبيان وادعى الزخمشري أيضاً أهنا لتأييد النفي كقوله {لن خيلقوا ذابابً} ولن تفعلوا.
قل ابن مالك :ومحله على ذلك اعتقاده يف لن تراين أن هللا ال يرى.
ورده غريه أبهنا لوكانت للتأبيد مل يقيد منفيها ابليوم يف {فلن أكلم اليوم أنسياً} ومل يصح التوقيت يف {لن نربح عليه
عاكفني حىت يرجع إلينا موسى} ولكان ذكر األبد يف لن يتمنوه أبداً تكرار واألصل عدمه واستفادة التأبيد يف لن خيلقوا

ذابابً وحنوه من خارج ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية.
وقال يف قوله لن تراين لوبقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى ال يراه أبداً وال يف اآلخرة لكن ثبت يف احلديث املتواتر
أن أهل اجلنة يرونه.

وعكس ابن الزملكاين مقالة الزخمشري فقال :إن لن لنفي ما قرب وعدم امتداد النفي وال ميتد معها النفي.
قال :وسر ذلك أن األلفاظ مشاكلة للمعاين وال آخرها األلف واأللف ميكن امتداد الصوت هبا خبالف النون فطابق كل
لفظ معناه.
قال :ولذلك أتى بلن حيث مل يرد به النفي مطلقاً بل يف الدنيا حيث قال لن تراين وبال يف قوله {ال تدركه األبصار}
حيث أريد نفي اإلدراك على اإلطالق وهومغاير للرؤية انتهى.
قيل وترد لن للدعاء وخرج عليه {رب مبا أنعمت علي فلن أكون} اآلية.

لوحرف شرط يف املضي يصرف املضارع إليه بعكس إن الشرطية.
واختلف يف إفادهتا االمتناع وكيفية إفادهتا إايه على أقوال.
أحدها :أهنا ال تفيده بوجه وال تدل على امتناع الشرط وال امتناع اجلواب بل هي جملرد ربط اجلواب ابلشرط دالة على
التعليق يف املاضي كما دلت أن على التعليق يف املستقبل ومل تدل ابإلمجاع على امتناع وال ثبوت.
قال ابن هشام :وهذا القول كإنكار الضرورايت إذ فهم االمتناع منها كالبديهي فإن كل من مسع لوفعل عدم وقوع الفعل
من غري تردد وهلذا جاز استدراكه فتقول :لوجاء زيد أكرمته لكنه مل جييء.
الثاين وهولسيبويه قال :إهنا حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه :أي أهنا تقتضي فعالً ماضياً كان يتوقع ثبوته لثبوت غريه
واملتوقع غري واقع فكأنه قال :حرف يقتضي فعالً امتنع المتناع ما كان يثبت لثبوته.
الثالث :وهواملشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه املعربون أهنا حرف امتناع المتناع :أي يدل على امتناع اجلواب
المتناع الشرط فقولك :لوجئت ألكرمتك دال على امتناع اإلكرام المتناع اجمليء.
واعرتض بعدم امتناع اجلواب يف مواضع كثرية كقوله تعاىل ولوأن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده
سبعة أحبر ما نفدت كلمات هللا.
ولوأمسعهم لتولوا فإن عدم النفاذ عند فقد ما ذكر والتويل عند عدم اإلمساع أوىل.
والرابع :وهولنب مالك أهنا حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غري تعرض لنفي التايل.
قال :فقيام زيد من قولك لوقام زيد قام عمروحمكوم ابنتفائه وبكونه مستلزماً ثبوته لثبوت قيام من عمرو وهل وقع
لعمروقيام آخر غري الالزم عن قيام زيد أوليس له ال تعرض لذلك قال ابن هشام :وهذه أجود العبارات.
فائدة اخرج ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال :كل شيء يف القرآن لوفإنه ال يكون أبداً.
فائدة اثنية ختتص لواملذكورة ابلفعل وأما حنو قل لوأنتم متلكون فعلى تقديره.
قال الزخمشري :وإذ أوقعت أن بعدها وجب كون خربها فعالً ليكون عوضاً عن الفعل احملذوف ورده ابن احلاجب آبية
ولوأن ما يف األرض وقال :إمنا ذاك إذا كان مشتقاً ال جامداً ورده ابن مالك بقوله :لوأن حياً مدرك الفالح أدركه مالعب

الرماح قال ابن هشام :وقد وجدت آية يف التنزيل وقع فيها اخلرب امساً مشتقاً ومل يتنبه هلا الزخمشري كما مل يتنبه آلية لقمان
وال ابن احلاجب وإال ملا منع من ذلك وال ابن مالك وإال ملا استدل ابلشعر وهي قوله {يودوا لو أهنم ابدون يف
اإلعراب} وجدت آية اخلرب فيها ظرف وهي لوأن عندان ذكراً من األولني ورد ذلك الزخمشري يف الربهان وابن الدماميين

أبن لويف اآلية األوىل للتمين والكالم يف االمتناعية وأعجب من ذلك أن مقالة الزخمشري سبقه إليها السريايف وهذا
االستدراك وما استدرك به منقول قدمياً يف شرح اإليضاح البن اخلباز لكن يف غري مظنته فقال يف ابب إن وأخواهتا قال
السريايف :تقول لوأن زيداً قام ألكرمته وال جيوز لوأن زيداً حاضر ألكرمته ألنك مل تلفظ بفعل يسد مسد ذلك الفعل هذا
كالمه.
وقد قال تعاىل وإن أيت األحزاب يودوا لوأهنم ابدون يف اإلعراب فأوقع خربها صفة وهلم أن يفرقوا أبن هذه للتمين
فأجريت جمرى ليت كما تقول :ليتهم ابدون انتهى كالمه.

وجواب لوإما مضارع منفي بلم أوماض مثبت أومنفي مبا والغالب على املثبت دخول الالم عليه حنو لونشاء جلعلناه
حطاماً ومن جترده لونشاء جعلناه أجاجاً والغالب على املنفي جترده حنو ولوشاء ربك ما فعلوه.

فائدة اثلثة قال الزخمشري :الفرق بني قولك لوجاءين لكسوته ولوزيد جاءين لكسوته ولوأن زيداً جاءين لكسوته أن
املقصد يف األول جمرد ربط الفعلني وتعليق أحدمها بصاحبه ال غري من غري تعرض ملعىن زائد على التعليق الساذج.
ويف الثاين انضم إىل التعليق أحد معنيني :إما نفي الشك والشبهة وأن املذكور مكسوالً ال حمالة.
وإما بيان أنه هو املختص بذلك دون غريه وخيرج عليه آية لوأنتم متلكون ويف الثالث مع مايف الثاين زايدة التأكيد الذي
تعطيه أن وإشعار أبن زيداًكان حقه أن جييء وأنه برتكه اجمليء قد اغفل حظه وخيرج عليه ولوأهنم صربوا وحنوه تنبيه ترد
لوشرطية يف املستقبل وهي اليت يصلح موضعها إن حنو ولوكره املشركون.
ولوأعجبك حسنهن ومصدرية وهي اليت يصلح موضعها أن املفتوحة وأكثر وقوعها بعد ود وحنوه حنو ود كثري من أهل

الكتاب لويردونكم يود أحدهم لويعمر يود اجملرم لويفتدي أي الرد والتعمري واالفتداء وللتمين وهي اليت يصلح موضعها
ليت حنو فلوأن لنا كرة فنكون وهلذا نصب الفعل يف جواهبا وللتقليل ورجح عليه ولوعلى أنفسكم.
لوال على أوجه.
أحدها :أن تكون حرف امتناع لوجود فتدخل على اجلملة االمسية ويكون جواهبا فعالً مقروانً ابلالم وإن كان مثبتاً حنو

فلوال أنه كان من املسبحني.
للبث وجمرداً منها إن كان منفياً حنو ولوال فضل هللا عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبداً وإن وليها ضمري فحقه أن
يكون ضمري رفع حنو لوال أنتم لكنا مؤمنني.
الثاين :أن تكون مبعىن هال فهي للتخصيص والعرض يف املضارع أوما يف أتويله حنو لوال تستغفرون هللا.
لوال أخرتين إىل أجل قريب وللتوبيخ والتندمي يف املضارع حنو لوال جاءوا عليه أبربعة شهداء فلوال نصرهم الذين اختذوا من
دون هللا ولوال إذا مسعتموه قلتم فلوال إذ جاءهم أبسنا تضرعوا فلوال إذا بلغت احللقوم فلوال إن كنتم مدينني.
ترجعوهنا الثالث :أن تكون لالستفهام ذكره اهلروي وجعل منه لوال أخرتين لوال أنزل إليه ملك والظاهر أهنا فيهما مبعىن

هال.
الرابع :أن تكون للنفي ذكره اهلروي أيضاً وجعل منه {فلوال كانت قرية آمنت} أي فما آمنت قرية :أي أهلها عند جميء
العذاب {فنفعها إمياهنا} واجلمهور مل يثبتوا ذلك وقالوا :املراد يف اآلية التوبيخ على ترك اإلميان قبل جميء العذاب ويؤيده
أيب فهال واالستثناء حينئذ منقطع.
قراءة ّ
فائدة نقل عن اخلليل أن مجيع ما يف القرآن من لوال فهي مبعىن هال إال فلوال أنه كان من املسبحني وفيه نظر ملا تقدم من
من
اآلايت وكذا قوله {لوال أن رأى برهان ربه} لوال فيه امتناعية وجواهبا حمذوف :أي هلم هبا أولواقعها وقوله {لوال أن ّ
هللا علينا خلسف بنا} وقوله لوال أن ربطنا على قلبها ألبدت به يف آايت أخر وقال ابن أيب حامت :أنبأان موسى اخلطمي
أنبأان هارون بن أيب حامت أنبأان عبد الرمحن بن محاد عن أسباط عن السدي عن أيب مالك قال :كل ما يف القرآن فلوال

فهوفهالّ إال حرفني يف يونس فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياهنا يقول :فما كانت قرية وقوله {فلوال أنه كان من
املسبحني} وهبذا يتضح مراد اخلليل وهوأ مراده لوال املقرتنة ابلفاء.
لوما مبنزلة لوال قال تعاىل لوما أتتينا ابملالئكة وقال املالقي :مل ترد إال للتحضيض.
ليت حرف ينصب االسم ويرفع اخلرب ومعناه التمين.
وقال التنوخي :إهنا تفيد أتكيده.
ليس فعل جامد ومن مث ادعى قوم حرفيته ومعناه نفي املضمون اجلملة يف احلال ونفي غريه ابلقرينة.
وقيل هي لنفي احلال وغريه وقواه ابن احلاجب بقوله تعاىل أال يوم أيتيهم ليس مصروفاً عنهم فإنه نفي للمستقبل.
قال ابن مالك وترد للنفي العام املستغرق املراد به اجلنس كال التربئة وهومما يفعل عنه وخرج عليه ليس هلم طعام إال من
ضريع.
ما امسية وحرفية فاالمسية ترد موصولة مبعىن الذي حنو ما عندكم ينفذ وما عند هللا ابق ويستوي فيها املذكر واملؤنث واملفرد
واملثىن واجلمع والغالب استعماهلا فيما ال يعلم وقد تستعمل يف العامل حنو والسماء وما بناها وال أنتم عابدون ما أعبد أي
هللا وجيوز يف ضمريها مراعاة اللفظ واملعىن واجتمعتا يف قوله تعاىل ويعبدون من دون هللا ما ال ميلك هلم رزقاً من السموات
واألرض شيئاً وال يستطيعون وهذه معرفة خبالف الباقي.

واستفهامية مبعىن أي شيء ويسئل هبا عن أعيان ما ال يعقل وأجناسه وصفاته وأجناس العقالء وأنواعهم وصفاهتم حنو ما
لوهنا ما والهم ما تلك بيمينك وما الرمحن وال يسئل هبا عن أعيان أوىل العلم خالفاً ملن أجازه.
وأما قول فرعون وما رب العاملني فإنه قاله جهالً وهلذا أجابه موسى ابلصفات.

وجيب حذف ألفها إذا جرت وإبقاء الفتحة دليالً عليها فرقاً بينها وبني املوصولة حنو عم يتساءلون فيم أنت من ذكراها مل
تقولون ما ال تفعلون مب يرجع املرسلون وشرطية حنو ما ننسخ من آية أوننسها أنت وما تفعلوا من خري يعلمه هللا.
فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم وهذه منصوبة ابلفعل بعدها.
وتعجبية حنو فما أصربهم على النار قتل اإلنسان ما أكفره وال اثلث هلما يف القرآن إال يف قراءة سعيد بن جبري ما أغرك

بربك الكرمي وحملها رفع االبتداء وما بعدها خرب وهي نكرة اتمة.
ونكرة موصوفة حنو بعوضة فما فوقها.
نعماً يعظكم أي نعم شيئاً يعظكم به.

وغري موصوفة حنو فنعماً هي أي نعم شيئاً هي.
واحلرفية ترد مصدرية :إما زمانية حنو فاتقوا هللا ما استطعتم أي مدة استطاعتكم.
أوغري زمانية حنو فذوقوا مبا نسيتم أي بنسيانكم.
وانفية :إما عاملة عمل ليس حنو ما هذا بشر.
ما هن أمهاهتم.
فما منكم من أحد حاجزين وال رابع هلا يف القرآن.

أوغري عاملة حنو {وما تنفقون إال ابتغاء وجه هللا} {فما رحبت جتارهتم} قال ابن احلاجب :وهي لنفي احلال ومقتضى
كالم سيبويه أن فيها معىن التأكيد ألنه جعلها يف النفي جواابً لقد يف اإلثبات فكما أن قد فيها معىن التأكيد فكذلك

ما جعل جواابً هلا وزائدة للتأكيد.
إما كافة حنو إمنا هللا إله واحد إمنا إهلكم إله واحد كأمنا أغشيت وجوههم.
رمبا يود الذين كفروا أوغري كافة حنو فإما ترين.
أايماً تدعوا.

أميا االجلني قضيت.
فبما رمحة مما خطاايكم مثالً ما بعوضة قال الفارسي :مجيع ما يف القرآن من الشرط بعد إما مؤكد ابلنون ملشاهبة فعل
الشرط بدخول ما للتأكيد لفعل القسم من جهة أن ما كالالم يف القسم ملا فيها من التأكيد.
وقال أبو البقاء :زايدة ما مؤذنة إبرادة شدة التأكيد.
فائدة حيث وقعت ما قبل ليس أومل أوال أوبعد إال فهي موصولة حنو ما ليس يل حبق ما مل يعلم.
ما ال يعلمون إال ما علمتنا وحيث وقعت بعد كاف التشيب فهي مصدرية وحيث وقعت بعد الباء فإهنا حتتملهما حنو مبا
كانوا يظلمون وحيث وقعت بني فعلني سابقهما علم أودراية أونظر احتملت املوصولة واالستفهامية حنو وأعلم ما تبدون
وما كنتم تكتمون ما أدري ما يفعل يب وال بكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد وحيث وقعت يف القرآن قبل إال فهي انفية
إال يف ثالثة عشر موضعاً مما آتيتموهن إال أن خيافا فنصف ما فرضتم إال أن يعفون ببعض ما آتيتموهن إال أن أيتني ما
نكح آابؤكم من النساء إال ما قد سلف وما أكل السبع إال ما ذكيتم وال أخاف ما تشركون به إال وقد فصل لكم ما

حرم عليكم إال ما دامت السموات واألرض إال يف موضعي هود فما حصدمت فذروه يف سنبله إال ما قدمتم هلن إال وإذا
اعتزلتموهم وما يعبدون إال هللا وما بينهما إال ابحلق.
ماذا ترد على أوجه.
أحدها :أن تكون ما استفهاماً وذا موصولة وهوأرجح الوجهني يف ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يف قراءة الرفع :أي
الذي ينفقونه العفو إذا األصل أن جتاب االمسية ابالمسية والفعلية ابلفعلية.
الثاين :أن تكون ما استفهاماً وذا إشارة.
الثالث :أن تكون ماذا كله استفهاماً على الرتكيب وهوأرجح الوجهني يف ماذا ينفقون قل العفو يف قراءة النصب :أي
ينفقون.
الرابع :ا يكون ماذا كله اسم جنس مبعىن شيء أوموصوالً مبعىن الذي.
اخلمس :ا تكون ما زائدة وذا لإلشارة.
السادس :أن تكون ما استفهاماً وذا زائدة وجيوز أن خترج عليه.

مىت ترد استفهاماً عن الزمان حنو مىت نصر هللا وشرطاً.

مع اسم بدليل جرها مبن يف قراءة بعضهم هذا ذكر من معي وهي فيها مبعىن عند وأصلها ملكان االجتماع أووقته حنو
ودخل معه السجن فتيان أرسله معنا غداً لن نرسله معكم وقد يراد به جمرد االجتماع واالشرتاك من غري مالحظة املكان

والزمان حنو وكونوا مع الصادقني واركعوا مع الراكعني وأما حنو إين معكم إن هللا مع الذين اتقوا وهومعكم أينما كنتم إن
معي ريب سيهدين فاملراد به العلم واحلفظ واملعونة جمازاً.
قال الراغب :واملضاف إليه لفظ مع هو املنصور كاآلايت املذكورة.
من حرف جر له معان :أشهرها ابتداء الغاية مكاانً وزماانً وغريمها حنو من املسجد احلرام من أول يوم إنه من سليمان

والتبعيض أبن يسد بعض مسدها حنو حىت تنفقوا مما حتبون وقرأ بن مسعود :بعض ما حتبون.
والتبيني وكثرياً ما تقع بعد ما ومهما حنو {ما يفتح هللا للناس من رمحة} {ما ننسخ من آية} مهما أتتنا به من آية ومن
وقوعها بعد غريمها فاجتنبوا الرجس من األواثن أساور من ذهب والتعليل مما خطاايهم أغرقوا جيعلون أصابعهم يف آذاهنم
من الصواعق والفصل ابملهملة وهي الداخلة على اثين املتضادين حنو يعلم املفسد من املصلح ليميز هللا اخلبيث من
الطيب والبدل حنو أرضيتم ابحلياة الدنيا من اآلخرة أي بدهلا جلعلنا منكم مالئكة يف األرض أي بدلكم.
وتنصيص العموم حنو وما من إله إال هللا قال يف الكشاف :هومبنزلة البناء يف ال إله إال هللا يف إفادة معىن االستغراق.
ومعىن الباء حنو ينظرون من طرف خفي أي به.

وعلى حنو ونصرانه من القوم أي عليهم.
ويف حنو إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة أي فيه.
ويف الشامل عن الشافعي أن من يف قوله تعاىل وإن كان من قوم عدولكم مبعىن يف دليل قوله وهومؤمن وعن حنو قد كنا
يف غفلة من هذا أي عنه.
وعند حنو لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من هللا أي عنده.
والتأكيد وهي الزائدة يف النفي أوالنهي أواالستفهام حنو وما تسقط من ورقة إال يعلمها ما ترى يف خلق الرمحن من
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وأجازها قوم يف اإلجياب وخرجوا عليه ولقد جاءك من نبأ املرسلني حيلون فيها
من أساور من جبال فيها من برد يغضوا من أبصارهم.
فائدة اخرج ابن أيب حامت من طريق السدي عن ابن عباس قال :لوأن إبراهيم حني دعا قال :اجعل أفئدة الناس هتوى
إليهم الزدمحت عليه اليهود والنصارى ولكنه خص حني قال أفئدة من الناس فجعل ذلك للمؤمنني.
وأخرج عن جماهد قال :لوقال إبراهيم :فاجعل أفئدة الناس هتوى إليهم لزامحتكم عليه الروم وفارس.
وهذا صريح يف فهم الصحابة والتابعني التبعيض من.
وقال بعضهم :حيث وقعت يغفر لكم يف خطاب املؤمنني مل تذكر معها من كقوله يف األحزاب اي أيها الذين آمنوا اتقوا
هللا وقولوا قوالً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويف الصف اي أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة

تنجيكم من عذاب اليم إىل قوله )يغفر لكم ذنوبكم وقال يف خطاب الكفار يف سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم وكذا يف
سورة إبراهيم ويف سورة األحقاف وما ذاك إال للتفرقة بني اخلطأ بني لئال يسوي بني الفريقني يف الوعد ذكره يف الكشاف.

من ال تقع إال امساً فرتد موصولة حنو وله من يف السموات واألرض ومن عنده ال يستكربون وشرطية حنو من يعمل سوءاً
جيزيه واستفهامية حنو من بعثنا من مرقدان ونكرة موصوفة ومن الناس من يقول أي فريق يقول وهي كما يف استوائها يف
املذكر واملفرد وغريمها والغالب استعماهلا يف العامل عكس ما ونكتته أن ما أكثر وقوعاً يف الكالم منها وما ال يعقل أكثر
ممن يعقل فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثري وما قلت للقليل للمشاكلة.
قال ابن األنباري واختصاص من ابلعامل وما بغريه يف املوصولتني دون الشرطيتني ألن الشرط يستدعي الفعل وال يدخل
على األمساء.
مهما اسم لعود الضمري عليها يف مهما أتتنا به قال الزخمشري :عاد عليها ضمري به وضمري هبا محالً على اللفظ وعلى
املعىن وهي شرط ملا ال يعقل غري الزمان كاآلية املذكورة وفيها أتكيد ومن مث قال قوم :إن أصلها ما الشرطية وما الزائدة
أبدلت ألف األوىل هاء دفعاً للتكرار.

النون على أوجه :اسم وهي ضمري النسوة حنو فلما رأينه أكربنه وقطعن أيديهن وقلن وحرف وهي نوعان :نون التوكيد
وهي خفيفة وثقيلة حنو ليسجنن وليكوان لنسفعا ابلناصية ومل تقع اخلفيفة يف القرآن إال يف هذين املوضعني.
قلت :واثلث يف قراءة شاذة وهي {فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم} ورابع يف قراءة احلسن ألقيا يف جهنم ذكره
ابن جين يف احملتسب.
ونون الوقاية وتلحق ايء املتكلم املنصوبة بفعل حنو فاعبدين ليحزنين أوحرف حنو اي ليتين كنت معهم إنين أان هللا واجملرورة
بلدن حنو من لدين عذراً أومن أوعن حنو ما أغىن عين ماليه وألقيت عليك حمبة مين.
التنوين نون تثبت لفظاً ال خطا وأقسامه كثرية.

تنوين التمكني وهوالالحق لألمساء املعربة حنو هدى ورمحة وإىل عاد أخاهم هوداً أرسلنا نوحاً.
وتنوين التنكري وهوالالحق ألمساء األفعال فرقاً بني معرفتها ونكرهتا حنوالتنوين الالحق ألف يف قراءة من نونه وهيهات يف
قراءة من نوهنا.
وتنوين املقابلة وهوالالحق جلمع املؤنث السامل حنو مسلمات مؤمنات قانتات اتئبات عابدات سائحات.
وتنوين العوض إما عن حرف آخر مفاعل املعتل حنو والفجر وليال.
ومن فوقهم غواش أوعن اسم مضاف إليه يف كل وبعض وأي حنو كل يف فلك يسبحون فضلنا بعضهم على بعض أايماً
تدعوا أوعن اجلملة املضاف إليها حنو {وأنتم حينئذ تنظرون} أي حني إذا بلغت الروح احللقوم أوإذا على ما تقدم عن
شيخنا ومن حنا حنوه حنو وإنكم إذا ملن املقربني أي إذا غلبتم.
وتنوين الفواصل الذي يسمى يف غري القرآن الرتمن بدالً من حرف اإلطالق ويكون يف االسم والفعل واحلرف وخرج عليه
الزخمشري وغريه قواريراً والليل إذا يسر كال سيكفرون بتنوين الثالثة.
نعم حرف جواب فيكون تصديقاً للمخرب ووعداً للطالب وإعالماً للمستخرب وإبدال عينها حاء وكسرها وإتباع النون هلا

يف الكسر لغات قرئ هبا.
نعم فعل إلنشاء املدح ال يتصرف.

اهلاء اسم ضمري غائب يستعمل يف اجلر والنصب حنو قال له صاحبه وهوحياوره وحرف للغيبة وهوالالحق إلاي وللسكت
حنو ماهيه كتابيه حسابيه سلطانيه ماليه مل يتسنه وقرئ ها ترد اسم فعل مبعىن خذ وجيوز مد ألفه فيتصرف حينئذ للمثىن
واجلمع حنو هاؤم اقرءوا كتابيه.
وامساً ضمرياً للمؤنث حنو فأهلمهما فجورها وتقواها وحرف تنبيه فتدخل على اإلشارة حنو هؤالء هذان خصمان ها هنا
وعلى ضمري الرفع املخرب عنه إبشارة حنو ها أنتم أوالء وعلى نعت :أي يف النداء حنو اي أيها الناس وجيوز يف لغة أسد
حذف ألف هذه وضمها إتباعاً وعليه قراءة أيه الثقالن.

هات فعل أمر ال يتصرف ومن مث ادعى بعضهم أنه اسم فعل.
هل حرف استفهام يطلب به التصديق دون التصور وال يدخل على منفي وال شرط وال إن وال اسم بعده فعل غالباً وال
عاطف.
قال ابن سيده :وال يكون الفعل معها إال مستقبالً.
ورد بقوله تعاىل فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاً وترد مبعىن قد وبه فسر هل أتى على اإلنسان ومبعىن النفي هل جزاء
اإلحسان إال اإلحسان ومعان أخر ستأيت يف مبحث االستفهام.
هلم دعاء إىل الشيء وفيه قوالن :أحدمها إن أصله ها ومل من قولك المت الشيء :أي أصلحته فحذف األلف وركب.
وقيل أصله هل أم كأنه قيل هل لك يف كذا أمه :أي قصده فركبا ولغة احلجاز تركه على حاله يف التثنية واجلمع وهبا ورد
القرآن ولغة متيم إحلاقه العالمات.
هنا اسم يشار به للمكان القريب حنو إان ههنا قاعدون وتدخل عليه الالم والكاف فيكون للبعيد حنو هنالك ابتلى
املؤمنون وقد يشار به للزمان اتساعاً وخرج عليه هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت هنالك دعا زكراي ربه.
هيت اسم فعل مبعىن أسرع وابدر.
قال يف احملتسب :وفيها لغات قرئ ببعضها هيت بفتح اهلاء والتاء وهيت بكسر اهلاء وفتح التاء وهيت بفتح اهلاء وكسر
التاء وهيت بفتح اهلاء وضم التاء وقرئ هئت بوزن جئت وهوفعل مبعىن هتيأت وقرئ هيئت وهوفعل مبعىن أصلحت.
هيهات اسم فعل مبعىن بعد قال تعاىل هيهات هيهات ملا توعدون قال الزجاج :البعد ملا توعدون قيل وهذا غلط أوقعه يف
الكالم فإن تقديره بعد األمر ملا توعدون :أي ألجله وأحسن منه أن الالم لتبني الفاعل وفيه لغات قرئ هبا ابلفتح
وابلضم وابخلفض مع التنوين يف الثالثة وعدمه.
الواوجارة انصبة وغري عاملة فاجلارة واوالقسم حنو وهللا ربنا ما كنا مشركني والناصبة واومع فتنصب املفعول معه يف رأي
قوم حنو فأمجعوا أمركم وشركاءكم وال اثين له يف القرآن واملضارع يف جواب النفي أوالطلب عند الكوفيون حنو وملا يعلم اله
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اي ليتنا نرد وال نكذب آبايت ربنا ونكون وواوالصرف عندهم ومعناها أن الفعل كان
يقتضي إعراابً فصرفته عنه إىل النصب حنو أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يف قراءة النصب.
وغري العاملة أنواع.

أحدها :واوالعطف وهي ملطلق اجلمع فتعطف الشيء على مصاحبه حنو فأجنيناه وأصحاب السفينة وعلى سابقه حنو
أرسلنا نوحاً وإبراهيم والحقه حنو يوحي إليك وإىل الذين من قبلك وتفارق سائر حروف العطف يف اقرتاهنا إبما حنو {إما

شاكراً وإما كفوراً} وبال بعد نفي حنو وما أموالكم وال أوالدكم ابليت تقربكم وبلكن حنو ولكن رسول هللا وتعطف العقد
على النيف والعام على اخلاص وعكسه حنو ومالئكته ورسله وجربيل وميكال رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمناً
وللمؤمنني واملؤمنات والشيء على مرادفه حنو صلوات من رهبم ورمحة إمنا أشكوبثي وحزين واجملرور على اجلوار حنو
رؤوسكم وأرجلكم قيل وترد مبعىن أو ومحل عليه مالك {إمنا الصدقات للفقراء واملساكني}اآلية وللتعليل ومحل عليه

اخلارزجني الواوالداخلة على األفعال املنصوبة.
اثنيها :واواالستئناف حنو مث قضى أجالً وأجل مسمى عنده لنبني لكم ونقر يف األرحام واتقوا هللا ويعلمكم هللا من يضلل
هللا فال هادي له ويذرهم ابلرفع إذ لوكانت عاطفة لنصب نقر واجنزم ما بعده ونصب أجل.
اثلثها :واواحلال الداخلة على اجلملة االمسية حنو وحنن نسبح حبمدك يغشى طائفة منكم وطائفة قد مهتهم أنفسهم لئن
أكله الذئب وحنن عصبة وزعم الزخمشري أهنا تدخل على اجلملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة للموصوف ولصوقها به
وكما تدخل على احلالية وجعل من ذلك ويقولون سبعة واثمنهم كلبهم رابعها :واوالثمانية ذكرها مجاعة كاحلريري وابن
خالويه والثعليب وزعموا أن العرب إذا عدوا يدخلون الواوبعد السبعة إيذاانً أبهنا عدد اتم وأن ما بعده مستأنف وجعلوا من
ذلك قوله {سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم} إىل قوله{ سبعة واثمنهم كلبهم} وقوله {التائبون العابدون} إىل قوله
{والناهون عن املنكر} ألنه الوصف الثامن.
وقوله مسلمات إىل قوله وأبكاراً والصواب عدم ثبوهتا وأهنا يف اجلميع للعطف.

خامسها :الزائدة وخرج عليه وأخذه من قوله {وتله للجبني} وانديناه سادسها :وضمري الذكور يف اسم أوفعل حنو
املؤمنون وإذا مسعوا اللغوأعرضوا عنه قل للذين آمنوا يقيموا.
سابعها :واوعالمة املذكورين يف لغة طيء وخرج عليه وأسروا النجوى الذين ظلموا مث عموا وصموا كثري منهم.
اثمنها :الواواملبدلة من مهزة االستفهام املضموم ما قبلها كقراءة قنبل وإليه النشور و أمنتم قال فرعون وآمنتم به.
وي كأن قال الكسائي :كلمة تندم وتعجب وأصله ويلك والكاف ضمري جمرور.
وقال األخفش :وي اسم فعل مبعىن أعجب والكاف حرف خطاب وأن على إضمار الالم واملعىن :أعجب ألن هللا.
وقال اخلليل :وي وحدها وكأن كلمة مستقلة للحقيق ال للتشبيه.
وقال ابن األنباري :حيتمل وي كأنه ثالثة أوجه :أ يكون ويك حرفاً وأنه حرف واملعىن :أمل تروا.
وأن يكون كذلك واملعىن :ويلك.
وأن تكون وي حرفاً للتعجب وكأنه حرف ووصال خطاً لكثرة االستعمال كما وصل يبنؤم.
ويل قال األصمعي :ويل تقبيح قال تعاىل {ولكم الويل مما تصفون} وقد يوضع موضع التحسر والتفجع حنو اي ويلتنا يل
ويلتا أعجزت أخرج احلريب يف فوائده من طريق إمساعيل عن ابن عباس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال

يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحيك فجزعت منها فقال يل :اي محرياء إن وحيك أوويسك رمحة فال جتزعي منها
ولكنم اجزعي من الويل.
اب حرف لنداء البعيد حقيقة أوحكماً وهي أكثر أحرفه استعماالً وهلذا ال يقدر عند احلذف سواها.
حنو رب اغفر يل يوسف أعرض وال ينادي اسم هللا وأيتها إال هبا.
قال الزخمشري :ويفيد التأكيد املؤذن أبن اخلطاب الذي يتلوه يعتين به جداً.
وترد للتنبيه فتدخل على الفعل واحلرف حنو أال يسجدوا {اي ليت قومي يعلمون}.
تنبيه ها قد أتيت على شرح معاين األدوات الواقعة يف القرآن على وجه موجز مفيد حمصل للمقصود منه ومل أبسطه ألن
حمل البسط واإلطناب إمنا هوتصانيفنا يف فن العربية وكتبنا النحوية واملقصود يف مجيع أنواع هذا الكتاب إمنا هوذكر
القواعد واألصول ال استيعاب الفروع واجلزئيات
*******************
النوع احلادي واألربعون يف معرفة إعرابه
أفرده ابلتصنيف خالئق منهم مكي وكتابه يف املشكل خاصة واحلويف وهوأوضحها وأبوالبقاء العكربي وهوأشهرها والسمني
وهوأجلها على ما فيه من حشووتطويل وخلصه السفاقسي فحرره وتفسري أيب حيان مشحون بذلك.
ومن فوائد هذا النوع معرفة املعىن ألن اإلعراب مييز املعاين ويوقف على أغراض املتكلمني.
أخرج أبو عبيد يف فضائله عن عمر بن اخلطاب قال :تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن.
وأخرج عن حيىي ن عتيق قال :قلت للحسن :اي أاب سعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس هبا حسن املنطق ويقيم هبا قراءته
قال :حسن اي ابن أخي فتعلمها فإن الرجل يقرأ اآلية فيعيي بوجهها فيهلك فيها.وعلى الناظر يف كتاب هللا تعاىل
أومفعوال أويف مبادئ الكالم أويف
أوفاعال
أوخربا
ً
ً
الكاشف عن أسراره النظر يف الكلمة وصيغتها وحملها ككوهنا ً
مبتدا ً
جواب إىل غري ذلك.
وجيب عليه مراعاة أمور.
مفردا أومركبًا قبل اإلعراب فإنه فرع املعىن وهلذا ال جيوز
أحدها :وهوأول واجب عليه أن يفهم معىن ما يريد أن يعربه ً
إعراب فواتح السور إذا قلنا أبهنا املتشابه الذي استأثر هللا بعلمه.
وقالوا يف توجيه نصب كاللة قوله تعاىل وإن كان رجل يورث كاللة أنه يتوقف على املراد هبا فإن كان امسًا للميت

أيضا
فهوحال ويورث خرب كان أوصفة وكان اتمة أوانقصة وكاللة خرب أوللورثة فهوعلى تقدير مضاف :أي ذا كاللة وهو ً
حال أوخرب كما تقدم أوللقرابة فهومفعول ألجله.
سبعا من املثاين} إن كان املراد ابملثاين القرآن فمن لتبعيض أوالفاحتة فلبيان اجلنس.
وقوله { ً
أومجعا
وقوله {إال أن تتقوا منهم تقاة} إن كان مبعىن االتقاء فهي مصدر أومبعىن متقي :أي أمر جيب اقاؤه فمفعول به ً
كرماة فحال.
وقوله {غثاء أحوى} إن أريد به األسود من اجلفاف واليبس فهوصفة لغثاء أومن شدة اخلضرة فحال من املرعى.

قال ابن هشام :وقد زلت أقدام كثري من املعربني راعوا يف اإلرعاب ظاهر اللفظ ومل ينظروا يف موجب املعىن من ذلك قوله
{أصالتك أتمرك أن نرتك ما يعبد آابؤان أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء} فإنه يتبادر إىل الذهن عطف أن نفعل على أن
نرتك وذلك ابطل ألنه مل أيمرهم أن يفعلوا يف أمواهلم ما يشاءون وإمنا هوعطف على ما فهومعمول للرتك واملعىن :إن نرتك
أن نفعل وموجب الوهم املذكور أ املعرب يرى أن والفعل مرتني وبينهما حرف العطف الثاين :أن يراعي ما تقتضيه
مثودا فما أبقى
وجها
صحيحا وال نظر يف صحته يف الصناعة فيخطئ من ذلك قول بعضهم و ً
الصناعة فرمبا راعى املعرب ً
ً
مثودا مفعول مقدم وهذا ممتنع ألن النافية الصدر فال يعمل ما بعدها فيما قبلها بل هومعطوف على عادا أوعلى
أن ً

مثودا.
تقدير :وأهلك ً
وقول بعضهم يف ال عاصم اليوم من أمر هللا ال تثريب عليكم اليوم أ الظرف متعلق ابسم ال وهوابطل ألن اسم ال حينئذ
مطول فيجب نصبه وتنوينه وإمنا هومتعلق مبحذوف.

وقول احلويف :إن الباء يف قوله {فناظرة مب يرجع املرسلون} متعلقة بناظرة وهوابطل ألن االستفهام له الصدر بل هويتعلق
مبا بعده وكذا قول غريه يف معلونني {أين ما ثقفوا} أنه حال من معمول ثقفوا وأخذوا ابطل ألن الشرط له الصدر بل
هومنصوب على الذم.
الثالث :أن يكون مليًا ابلعربية لئال خيرج على مامل يثبت كقول أيب عبيدة يف كما أخرجك ربك أن الكاف قسم حكاه

مكي وسكت عليه فشنع ابن الشجري عليه يف سكوته ويبطله أن الكاف مل جتئ مبعىن واوالقسم وإطالق ما املوصولة
على هللا وربط املوصول ابلظاهر وهوفاعل أخرجك وابب ذلك الشعر وأقرب ما قيل يف اآلية أهنا مع جمرورها خرب
حمذوف :أي هذه احلال من تنفيلك للغزاة على ما رأيت من كراهتهم هلا كحال إخراجك للحرب يف كراهيتهم له وكقول
ابن مهران يف قراءة إن البقر تشاهبت بتشديد التاء أنه من زايدة التاء يف أول املاضي وال حقيقة هلذه القاعدة وإمنا أصل
القراءة أن البقرة تشاهبت بتاء الوحدة مث أدغمت يف اتء تشاهبت فهوإدغام من كلمتني.الرابع :أن يتجنب األمور البعيدة
واألوجه الضعيفة واللغات الشاذة وخيرج على القريب والقوي الفصيح فإن مل يظهر فيه إال الوجه البعيد فله عذر وإن ذكر
اجلميع لقصد اإلعراب والتكثري فصعب شديد ولبيان احملتمل وتدريب الطالب فحسن يف غري ألفاظ القرآن.
أما التنزيل فال جيوز أن خيرج إال على ما يغلب عليه الظن إرادته فإن مل يغلب شيء فليذكر األوجه احملتملة من غري
تعسف ومن مث خطئ من قال يف وقيله ابجلر أوالنصب أنه عطف على لفظ الساعة وحملها ملا بينهما من التباعد
مقدرا.
والصواب أنه قسم أومصدر قال ً

ومن قال يف إن الذين كفروا ابلذكر أن خربه {أولئك ينادون من مكان بعيد} والصواب أنه حمذوف.ومن قال يف {ص
والقرآن ذي الذكر} أن جوابه إن ذلك حلق والصواب أنه حمذوف :أي ما األمر كما زعموا أوإنه ملعجز أوإنك ملن
املرسلني.
ومن قال يف {فال جناح عليه أن يطوف} أن الوقف على جناح وعليه إغراء ألن إغراء الغائب ضعيف خبالف القول
مبثل ذلك يف عليكم أن ال تشركوا فإنه حسن ألن إغراء املخاطب فصيح.

ومن قال يف {ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} إنه منصوب على االختصاص لضعفه بعد ضمري املخاطب والصواب
أنه منادى.
متاما على الذي أحسن} ابلرفع أن أصله أحسنوا فحذفت الواواجتزاء عنها ابلضمة ألن ابب ذلك الشعر
ومن قال يف { ً
والصواب تقدير مبتدأ :أي هوأحسن ومن قال يف {وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم} بضم الراء املشددة إنه من ابب :إنك
إن تصرع أخوك يصرع ألن ذلك خاص ابلشعر والصواب أهنا ضمة إتباع وهوجمزوم.
ومن قال يف وأرجلكم أنه جمرور على اجلوار ألن اجلر على اجلوار يف نفسه ضعيف شاذ مل يرد منه إال أحرف يسرية
والصواب إنه معطوف على برؤوسكم على أن املراد به مسح اخلف.
قال ابن هشام :وقد يكون الوضع ال خيرج إال على وجه مرجوح فال حرج على خمرجه كقراءة جنى املؤمنني قيل الفعل
ماض ويضعفه إسكان آخره وإانبة ضمري املصدر عن الفاعل مع وجود املفعول به.
وقيل مضارع أصله ننجي بسكون اثنيه ويضعفه أن النون ال تدغم يف اجليم.
وقيل أصله ننجي بفتح اثنيه وتشديد اثلثه فحذفت النون الثانية ويضعفه أن ذلك ال جيوز إال يف التاء.
اخلامس :أن يستويف مجيع ما حيتمله اللفظ من األوجه الظاهرة فتقول يف حنو سبح اسم ربك األعلى جيوز كون األعلى
ومقطوعا إىل النصب إبضمار أعين
اتبعا
ً
صفة للرب وصفة لالسم ويف حنو {هدى للمتقني الذين} جيوز كون الذين ً

أومدح وإىل الرفع إبضمار هو.
السادس :أن يراعي الشروط املختلفة حبسب األبواب ومىت مل يتأملها اختلطت عليه األبواب والشرائك ومن مث خطئ
الزخمشري يف قوله تعاىل إله الناس أهنما عطفا بيان والصواب أهنما نعتان الشرتاط االشتقاق يف النعت واجلمود يف عطف
البيان.
ويف قوله يف {إن ذلك حلق ختاصم أهل النار} بنصب ختاصم أنه صفة لإلشارة ألن اسم اإلشارة إمنا ينعت بذي الالم
بدال.
اجلنسية والصواب كونه ً
ويف قوله يف {فاستبقوا الصراط} ويف سنعيدها سريهتا أن املنصوب فيهما ظرف ألن ظرف املكان شرط اإلهبام والصواب
توسعا وهوفيهما إىل.ويف قوله {ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا هللا} أن أن مصدرية وهي
أنه على إسقاط اجلار ً
وصلتها عطف بيان على اهلاء المتناع عطف البيان على الضمري كنعته وهذا األمر السادس عده ابن هشام يف املغين
وحيتمل دخوله يف األمر الثاين.
كالما على شيء ويشهد استعمال آخر يف نظري ذلك املوضع
السابع :أن يراعي يف كل ترتيب ما يشاكله فرمبا خرج ً
خبالفه ومن مث خطئ الزخمشري يف قوله{ :وخمرج امليت من احلي} أنه عطف على {فالق احلب والنوى} ومل جيعله
معطوفًا على خيرج احلي من امليت ألن عطف االسم على االسم أوىل ولكن جميء قوله {خيرج احلي من امليت وخمرج
امليت من احلي} ابلفعل فيهما يدل على خالف ذلك ومن مث خطئ من قال يف {ذلك الكتاب ال ريب فيه} أن
الوقف على ريب وفيه خرب هدى ويدل على خالف ذلك قوله يف سورة السجدة {تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب

العاملني} ومن قال يف {وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور} أن الرابط اإلشارة وأن الصابر والغافر جعال من عزم
األمور مبالغة والصواب أن اإلشارة للصرب والغفران بدليل {وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور} ومل يقل إنكم.
جمردا
ومن قال يف حنو {وما ربك بغافل} أن املرور يف موضع رفع والصواب يف موضع نصب ألن اخلرب مل جيئ يف التنزيل ً
من الباء إال وهومنصوب.
ومن قال يف {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللا} إن االسم الكرمي مبتدأ والصواب انه فاعل بدليل {ليقولن خلقهن
العزيز العليم}.
تنبيه وكذا إذا جاءت قراءة أخرى يف ذلك املوضع بعينه تساعد أحد اإلعرابني فينبغي أن يرتجح كقول ولكن الرب من
آمن قيل التقدير :ولكن ذا الرب.
الرب ّبر من آمن ويؤيد األول أنه قرئ ولكن البار.
وقيل ولكن ّ

وعدا حمتمل للمصدر
موعدا فم ً
تنبيه قد يوجد ما يرجح كال من احملتمالت فينظر يف أوالها حنو فاجعل بيننا وبينك ً
مكاان سوى وإذا أعرب
ويشهد له ال خيلقه حنو وال أنت وللزمان ويشهد له قال موعدكم يوم الزينة وللمكان ويشهد له ً
بدال منه ال طرفًا لتخلفه تعني ذلك.
مكاان ً
ً
سلسبيال أهنما مجلة أمرية :أي سل طري ًقا موصلة إليها ألهنا لكانت
الثامن :أنه يراعي الرسم ومن مث خطئ من قال يف
ً

كذلك لكتبت مفصولة.
ومن قال يف إن هذان لساحران إهنا إن وامسها :أي أن القصة وذان مبتدأ خربه لساحران واجلملة خرب إن وهوابطل برسم
ال منفصلة وهذان متصلة.
ومن قال يف {وال الذين ميوتون وهم كفار} إن الالم لالبتداء والذين مبتدأ واجلملة بعده خربه وهوابطل فإن الرسم وال.
ومن قال يف أيهم أشد إن أشد مبتدأ وخرب وأي مقطوعة عن اإلضافة وهوابطل برسم أيهم متصلة.
ومن قال يف {وإذا كالوهم أووزنوهم خيسرون} إن هم فيها ضمري رفع مؤكد للواو وهوابطل برسم الواوفيهما بال ألف
بعدها فالصواب أنه مفعول.
أمدا إنه أفعل تفضيل واملنصوب متييز
التاسع :أن يتأمل عند ورود املشتبهات ومن مث خطئ من قال من أحصى ملا لبثوا ً
فاعال يف املعىن فالصواب أنه فعل وأمد
وهوابطل فإن األمد ليس حمصيًا بل حيصى وشرط التمييز املنصوب بعد أفعل كونه ً
عددا العاشر :أن ال خيرج على خالف األصل أوخالف الظاهر بغري نقتض ومن مث خطئ
مفعول مثل وأحصى كل شيء ً

إبطاال كإبطال الذي والوجه كونه
مكي يف قوله يف ال تبطلوا صدقاتكم ابملن واألذى كالذي إن الكاف نعت ملصدر :أي ً
حاال من الواو :أي ألبطلوا صدقاتكم مشبهني الذي فهذا ال حذف فيه.
ً
احلادي عشر :أن يبحث عن األصلي والزائد حنو ال {أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فإنه قد يتوهم ا
الواويف يعفون ضمري اجلمع فيشكل إثبات النون وليس كذلك بل هي فيه الم الكلمة فهي أصلية والنون ضمري النسوة ز
الفعل فيها مبين ووزنه يفعلن خبالف {وأن تعفوا أقرب} فالواوفيه ضمري اجلمع وليست من أصل الكلمة.

الثاين عشر :أن جيتنب إطالق لفظ الزائدة يف كتاب هللا تعاىل فإن الزائد قد يفهم منه أنه ال معىن له وكتاب هللا منزه عن
ذلك وهلذا فر بعضهم إىل التعبري بدله ابلتأكيد والصلة واملقحم.وقال ابن اخلشاب :اختلف يف جواز إطالق لفظ الزائد
نظرا إىل أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم وألن الزايدة إبزاء احلذف هذا لالختصار
يف القرآن فاألكثرون على جوازه ً
والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة.
ومنهم من أىب ذلك وقال :هذه األلفاظ احملمولة على الزايدة جاءت لفوائد ومعان ختصها فال أقضي عليها ابلزايدة.
قال :والتحقيق أنه إن أريد ابلزايدة إثبات معىن ال حاجة إليه فباطل ألنه عبث فتعني أن إلينا به حاجة لكن احلاجة إىل
األشياء قد ختتلف حبسب املقاصد فليست احلاجة إىل الفظ الذي عد هؤالء زايدة كاحلاجة إىل اللفظ املزيد عليه أه.
وأقول :بل احلاجة إليه كاحلاجة إليه سواء ابلنظر إىل مقتضى الفصاحة والبالغة وأنه لوترك كان الكالم دونه مع إفادته
أصل املعىن املقصود أبرت خاليًا عن الرونق البليغي ال شبهه يف ذلك ومثل هذا يستشهد عليه ابإلسناد البياين الذي خالط
كالم الفصحاء وعرف مواقع استعماهلم وذاق حالوة ألفاظهم.
وأما النحوي اجلايف فعن ذلك مبنقطع الثرى.
تنبيهات
األول قد يتجاذب املعىن واإلعراب الشيء الواحد أبن يوجد يف الكالم أن املعىن يدعوإىل أمر واإلعراب مينع منه

واملتمسك به صحة املعىن ويؤول لصحة املعىن اإلعراب وذلك كقوله تعاىل إنه على رجعه لقادر.
يوم تبلى السرائر فالظرف هويوم يقتضي املعىن أنه يتعلق ابملصدر وهورجع أي أنه على رجعة يف ذلك اليوم لقادر ولكن
مقدرا دل عليه املصدر وكذا أكرب من
اإلعراب مينع منه لعدم جواز الفصل بني املصدر ومعموله فيجعل العامل فيه ً
فعال ً

مقتكم أنفسكم إذ تدعون فاملعىن يقتضي تعلق إذ ابملقت واإلعراب مينعه للفصل املذكور فيقدر له فعل يدل عليه.
الثاين قد يع يف كالمهم هذا تفسري معىن وهذا تفسري إعراب والفرق بينهما أن تفسري اإلعراب ال بد فيه من مالحظة
الصناعة النحوية وتفسري املعىن ال تضره خمالفة ذلك.
الثالث قال أبو عبيد يف فضائل القرآن :حدثنا أبومعاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال :سألت عائشة عن حلن القرآن
عن قوله تعاىل إن هذان لساحران وعن قوله تعاىل {واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة} وعن قوله تعاىل {إن الذين آمنوا
والذين هادوا والصابئون} فقالت :اي ابن أخيت هذا عمل الكتاب أخطئوا يف الكتاب.
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني.
وقال :حدثنا حجاج عن هارون بن موسى أخربين الزبري بن احلريث عن عكرمة قال :ملا كتبت املصاحف عرضت على
عثمان فوجدت فيها حروفًا من اللحن فقال :ال تغريوها فإن العرب ستغريها :أوقال :ستعرهبا أبلسنتها لوكان الكاتب من
ثقيف واململي من هذيل مل توجد ه احلروف.
أخرجه ابن األنباري كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان وابن أشتة يف كتاب املصاحف.
مث أخرج ابن األنباري حنوه من طريق عبد األعلى بن عبد هللا بن عامر وابن أشتة حنوه من طريق حيىي بن يعمر.

وأخرج من طريق أيب بشر عن سعيد بن جبري أنه كان يقرأ واملقيمني الصالة ويقول هوحلن من الكتاب وهذه اآلاثرات
فضال عن القرآن وهم الفصحاء اللد مث كيف يظن هبم
جدا وكيف يظن ابلصحابة ً
أوال أهنم يلحنون يف الكالم ً
مشكلة ً

اثنيًا يف القرآن الذي تلقوه من النيب صلى هللا عليه وسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه مث كيف يظن هبم اثلثًا
ابعا عدم تنبيههم ورجوعهم عنه مث كيف يظن بعثمان أنه ينهي عن
اجتماعهم كلهم عن اخلطأ وكتابته مث كيف يظن هبم ر ً
تغيريه مث كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك اخلطأ وهومروي ابلتواتر خل ًفا عن سلف هذا مما يستحيل
وشرعا وعادة.
ً
عقال ً

وقد أجاب العلماء عن ذلك بثالثة أجوبة.
إماما يقتدون به
أحدها :أن ذلك ال يصح عن عثمان فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع وألن عثمان جعل للناس ً
فكيف يرى فيه حلنًا ويرتكه لتقييمه العرب أبلسنتها فإذا كان الذين تولوا مجعه وكتابته مل يقيموا ذلك وهم اخليار فكيف

احدا بل كتب عدة مصاحف.
أيضا فإنه مل يكتب مصح ًفا و ً
يقيمه غريهم و ً
فإن قيل إن اللحن وقع يف مجيعها فبعيد اتفاقهم على ذلك أويف بعضها فهواعرتاف بصحة البعض ومل يذكر أحد من
الناس أن اللحن كان يف مصحف دون مصحف ومل أتت املصاحف قط خمتلفة إال فيما هومن وجوه القراءة وليس ذلك
بلحن.

حمموال على الرمز واإلشارة ومواضع احلذف حنو :الكتاب والصابرين وما
الوجه الثاين على تقدير صحة الرواية :أن ذلك ً
أشبه ذلك.
الثالث :أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رمسها كما كتبوا :ألوضعوا ألذحبنه أبلف بعد ال وجزاؤا الظاملني بواووألف
وأبييد بياءين.
فلوقرئ ذلك بظاهر اخلط لكان حلنًا وهبذا اجلواب وما قبله جزم ابن أشتة يف كتاب املصاحف.
وقال ابن األنباري يف كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان :يف األحاديث املروية عن عثمان يف ذلك ال تقزم هبا
حجة ألهنا منقطعة غري متصلة وما يشهد عقل أبن عثمان وهوإمام األمة الذي هوإمام الناس يف زمنه جيمعهم على
خلال ويشاهد يف خطه ز ًلال فال يصلحه كال وهللا ما يتوهم عليه هذا ذوإنصاف
املصحف الذي هو اإلمام فيتبني فيه ً
ومتييز وال يعتقد أنه أخر اخلطأ يف الكتاب ليصلحه من بعده وسبيل اجلائني من بعده البناء على رمسه والوقوف عند
حكمه.ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه حلنًا :أرى يف خطه حلنًا إذا أقمناه أبلسنتنا كان حلن اخلط غري مفسد وال

حمرف من جهة حتريف األلفاظ وإفساد اإلعراب فقد أبطل ومل يصب ألن اخلط منبئ عن النطق فمن حلن يف كتبه
اصال
فسادا يف هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب وال نطق ومعلوم أنه كان مو ً
فهوالحن يف نطقه ومل يكن عثمان ليؤخر ً
لدرس القرآن متقنًا أللفاظه مواف ًقا على ما رسم يف املصاحف املنفذة إىل األمصار والنواحي مث أيد ذلك مبا أخرجه أبو
عبيد قال :حدثنا عبد هللا بن هانئ الرببري موىل عثمان قال :كنت عند عثمان وهم يعرضون املصاحف فأرسلين بكتف
شاة إىل ابن كعب فيها :مل يتسن وفيها :ال تبديل للخلق وفيها :فأمهل الكافرين.
قال :فدعا ابلدواة فمحا أحد الالمني فكتب :خللق هللا وحمى فأمهل وكتب فمهل وكتب مل يتسنه أحلق هبا اهلاء.

فسادا فأمضاه وهويوقف على ما كتب ويرفع اخلالف إليه الواقع من
قال ابن األنباري :فكيف يدعي عليه أنه رأى ً
الناسخني ليحكم ابحلق ويلزمهم إثبات الصواب وختليده انتهى.
أيضا ما أخرجه ابن أشتة يف املصاحف قال :حدثنا احلسن بن عثمان أنبأان الربيع بن بدر عن سوار
قلت :ويؤيد هذا ً
ابن سبئة قال :سألت ابن الزبري عن املصاحف فقال :قام رجل إىل عمر فقال :اي أمري املؤمنني إن الناس قد اختلفوا يف
القرآن فكان عمر قد هم أن جيمع القرآن على قراءة واحدة فطعن طعنته اليت مات فيها فلما كان يف خالفة عثمان قام
ذلك الرجل فذكر له فجمع عثمان املصاحف مث بعثين إىل عائشة فجئت ابملصحف فعرضناها عليها حىت قاومناها مث
أمر بسائرها فشققت.
فهذا يدل على أهنم ضبطوها وأتقنوها ومل يرتكوا فيها ما حيتاج إىل إصالح وال تقومي.مث قال ابن أشتة :أنبأان حممد بن
يعقوب أنبأان أبوداود سليمان بن األشعث أنبأان أمحد بن مسعدة أنبأان إمساعيل أخربين احلارث بن عبد الرمحن عن عبد
األعلى بن عبد هللا بن عامر قال :ملا فرغ من املصحف أتى به عثمان فنظر فيه فقال :أحسنتم وأمجلتم أرى شيئًا سنقيمه
أبلسنتنا فهذا األثر ال إشكال فيه وبه يتضح معىن ما تقدم فكأنه عرض عليه عقب الفراغ من كتابته فرأى فيها شيئًا
كتب على غري لسان قريش كما وقع هلم يف التابوه والتابوت فوعد أبن سيقيمه على لسان قريش مث وىف بذلك عند
العرض والتقومي ومل يرتك فيه شيئًا ولعل من روى تلك اآلاثر السابقة عند حرفها ومل يتقن اللفظ الذي صدر من عثمان
فلزم منه ما لزم من اإلشكال فهذا أقوى ما جياب به عن ذلك وهلل احلمد.
وبعد فهذه األجوبة ال يصلح منها شيء عن حديث عائشة.
أما اجلواب ابلتضعيف فألن إسناده صحيح كما ترى.

وأما اجلواب ابلرمز وما بعده فألن سؤال عروة عن األحرف املذكورة ال يطابقه فقد أجاب عنه ابن أشتة وتبعه ابن جبارة
يف شرح الرائية أبن معىن قوهلا أخطئوا :أي يف اختيار األوىل من األحرف السبعة جلمع الناس عليه ال أن الذي كتبوا من
ذلك خطأ ال جيوز.
قال :والدليل على ذلك أن ما ال جيوز مردود إبمجاع من كل شيء وإن طالت مدة وقوعه.
قال :وأما قول سعيد بن جبري :حلن من الكاتب فيعين ابللحن القراءة واللغة :يعين أهنا لغة الذي كتبها وقراءته وفيها قراءة
أخرى.
مث أخرج عن إبراهيم النخعي أنه قال :إن هذان لساحران وإن هذين لساحرين سواء لعلهم كتبوا األلف مكان الياء
والواو.
ويف قوله والصابئون والراسخون مكان الياء.قال ابن أشتة :يعين أنه من إبدال حرف يف الكتابة حبرف مثل الصلوة والزكوة
واحليوة وأقول :هذا اجلواب إمنا حيسن لوكانت القراءة ابلياء فيها والكتابة خبالفها وأما القراءة على مقتضى الرسم فال وقد
تكلم أهل العربية على هذه األحرف ووجههوها على أحسن توجيه.
أما قوله {إن هذان لساحران} ففيه أوجه.
أحدها :أنه جاز على لغة من جيري املثىن ابأللف يف أحواله الثالث وهي لغة مشهورة لكنانة وقيل لبين احلارث.

الثاين :أن اسم ضمري الشأن حمذوفًا واجلملة مبتدأ وخرب خرب إن.
الثالث :كذلك إال أن ساحران خرب مبتدأ حمذوف والتقدير :هلما ساحران.
الرابع :أن إن هنا مبعىن نعم.
اخلامس :أن ها ضمري القصة اسم إن وذان لساحران مبتدأ وخرب وتقدم رد هذا الوجه ابنفصال إن واتصال ها يف الرسم.
أغالال ومن سبأ ملناسبة
قلت :وظهر يل وجه آخر وهوأن اإلتيان ابأللف ملناسبة يريدان كما نون
سالسال ملناسبة ً
ً
أيضا أوجه :أحدها :أنه مقطوع إىل املدح بتقدير أمدح ألنه أبلغ.
بنبأ.وأما قوله {واملقيمني الصالة} ففيه ً
الثاين :أنه معطوف على اجملرور يف يؤمنون مبا أنزل إليك أي ويؤمنون ابملقيمني الصالة وهم األنبياء وقيل املالئكة وقيل
التقدير :يؤمنون بدين املقيمني فيكون املراد هبم املسلمني وقيل إبجابة املقيمني.
الثالث :أنه معطوف على قبل :أي ومن قبل املقيمني فحذفت قبل وأقيم املضاف إليه مقامه.
الرابع :أنه معطوف على الكاف يف قبلك.
اخلامس :أنه معطوف على الكاف يف إليك.
أيضا أوجه.
السادس :أنه معطوف على الضمري يف منهم حكى هذه األوجه أبو البقاء.وأما قوله والصابئون ففيه ً
أحدها أنه مبتدأ حذف خربه :أي والصابئون كذلك.
الثاين :أنه معطوف على حمل إن مع إمسها فإن حملها رفع االبتداء.
الثالث :أنه معطوف على الفاعل يف هادوا.
الرابع :أن إن مبعىن نعم فالذين آمنوا وما بعده يف موضع رفع والصابئون عطف عليه.
اخلامس :أنه على إجراء صيغة اجلمع جمرى املفرد والنون حرف اإلعراب حكى هذه األوجه أبو البقاء.
تذنيب يقرب مما تقدم عن عائشة ما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده وابن أشتة يف املصاحف من طريق إمساعيل املكي عن
أيب خلف موىل بين مجح :أنه دخل مع عبيد بن عمري على عائشة فقال :جئت أسألك عن آية يف كتاب هللا تعاىل كيف
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرؤها قالت :أية آية قال :الذين أيتون ما أتوا أوالذين أيتون ما آتوا قالت :أيتهما
مجيعا قالت :أيهما قلت الذين أيتون ما أتوا فقالت:
أحب إليك قلت :والذي نفسي بيده ألحدمها أحب إىل من الدنيا ً
أشهد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذاك كان يقرؤها وكذلك أنزلت ولكن اهلجاء حرف.وما أخرجه ابن جرير
وسعيد بن منصور يف سننه من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله {حىت تستأنسوا وتسلموا} قال :إمنا هي
خطأ من الكاتب حىت تستأذنوا وتسلموا أخرجه ابن أيب حامت بلفظ :هوفيما أحسب مما أخطأت به الكتاب.
مجيعا
وما أخرجه ابن األنباري من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ أفلم يتبني الذين آمنوا أن لويشاء هللا هلدى الناس ً
فقيل له إهنا يف املصحف :أفلم ييأس فقال :أظن الكاتب كتبها وهوانعس.
وما أخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه كان يقول يف قوله تعاىل وقضى ربك إمنا هي
ووصى ربك التزقت الواوابلصاد.
كثريا فالتزقت الواوابلصاد.
وأخرجه ابن أشتة بلفظ :استمد الكاتب ً
مدادا ً

وأخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأ ووصى ربك ويقول :أمر ربك أهنما واوان التصقت إحدامها
ابلصاد.
وأخرجه من طريق أخرى عن الضحاك أنه قال :كيف تقرأ هذا احلرف قال :وقضى ربك قال :ليس كذلك نقرؤها حنن
كثريا فالتزقت
وال ابن عباس إمنا هي ووصى ربك وكذلك كانت تقرأ وتكتب فاستمد كاتبكم فاحتمل القلم ً
مدادا ً
الواوابلصاد مث قرا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإايكم أن اتقوا هللا ولوكانت قضى من الرب مل يستطع أحد
رد قضاء الرب ولكنه وصية أوصى هبا العباد.
وما أخرجه سعيد بن منصور وغريه من طريق عمروابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ولقد آتينا موسى
وهارون الفرقان ضياء ويقول :خذوا هذه الواوواجعلوها ها هنا {الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم} اآلية.
وأخرجه ابن أيب حامت من طريق الزبري بن حريث عن عكرمة عن ابن عباس قال :انزعوا هذه الواوفاجعلوها يف الذين
حيملون العرش ومن حوله وما أخرجه ابن أشتة وابن أيب حامت من طريق عطاء عن ابن عباس يف قوله تعاىل مثل نوره
كمشكاة قال :هي خطأ من الكاتب هوأعظم من أن يكون نوره مثل نور املشكاة إمنا هي مثل نور املؤمن كمشكاة.
وقد أجاب ابن أشتة عن هذه اآلاثر كلها أبن املراد أخطئوا يف االختيار وما هو األوىل جلمع الناس عليه من األحرف
السبعة ال أن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن.
قال :فمعىن قول عائشة حرف اهلجاء ألقى إىل الكاتب هجاء غري ما كان األوىل أن يلقى إليه من األحرف السبعة.
قال :وكذا معىن قول ابن عباس :كتبها وهوانعس :يعين فلم يتدبر الوجه الذي هوأوىل من اآلخر وكذا سائرها.
وأما ابن األنباري فإن جنح إىل تضعيف الرواايت ومعارضتها برواايت أخرى عن ابن عباس وغريه بثبوت هذه األحرف
يف القراءة واجلواب األول أوىل وأقعد.
مث قال ابن أشتة :حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأان أبوداود أنبأان ابن األسود أنبأان حيىي بن آدم عن عبد الرمحن
بن أيب الزاند عن أبيه عن خارجة بن زيد قال :قالوا لزيد :اي أاب سعيد أومهت إمنا هي مثانية أزواج من الضأن اثنني اثنني
ومن اإلبل اثنني اثنني ومن البقر اثنني اثنني فقال :ألن هللا تعاىل يقول فجعل منه زوجني الذكر واألنثى فهما زوجان كل
واحد منهما زوج الذكر زوج واألنثى زوج.
قال ابن أشتة :فهذا اخلرب يدل على أن القوم كانوا يتخريون أمجع احلروف للمعاين وأسلسها على األلسنة وأقرهبا يف
املأخذ وأشهرها عند العرب للكتابة يف املصاحف وإن األخرى كانت قراءة معروفة عند فائدة فيما قرئ بثالثة أوجه:
اإلعراب أوالبناء أوحنوذلك قد رأيت أتلي ًفا لطي ًفا ألمحد بن يوسف ابن مالك الرعيين مساه حتفة األقران فيما قرئ ابلتثليث
من حروف القرآن احلمد هلل ابلرفع على االبتداء والنصب على املصدر والكسر على أتباع الدال الالم يف حركتها.
رب العاملني قرئ ابجلر على أنه نعت ابلرفع على القطع إبضمار مبتدأ والنصب عليه إبضمار فعل أوعلى النداء.
الرمحن الرحيم قرائ ابلثالثة.
إثنتا عشرة عينًا قرئ بسكون الشني وهي لغة متيم وكسرها وهي لغة احلجاز وفتحها وهي لغة بلى.

املرء قرئ بتثليث امليم لغات فيه فبهت الذي كفر قراءة اجلماعة ابلبناء املفعول وقرئ ابلبناء للفاعل بوزن ضرب وعلم
وحسن ذرية بعضها من بعض قرئ بتثليث الذال {واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام} قرئ ابلنصب عط ًفا على

اجلاللة وابجلر عطف على ضمري به وابلرفع على االبتداء واخلرب حمذوف :أي واألرحام مما جيب أن تتقوه وأن حتتاطوا
ألنفسكم فيه ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر قرئ ابلرفع صفة للقاعدون وابجلر صفة للمؤمنني
وابلنصب على االستثناء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قرئ ابلنصب عط ًفا على األيدي وابجلر على اجلوار أوغريه وابلرفع
على االبتداء واخلرب حمذوف دل عليه ما قبله.
فجزاء مثل ما قتل من النعم قرئ جبر مثل إبضافة جزاء إليه وبرفعه وتنوين مثل صفة له وبنصبه مفعول جبزاء وهللا ربنا قرئ
أوبدال وبنصبه على النداء أوإبضمار أمدح وبرفعه ورفع اجلاللة مبتدأ وخرب ويذر وآهلتك قرئ برفع يذرك
جبر ربنا نعتًا ً
ونصبه وجزمه للخفة.
مفعوال معه أومعطوفًا أوبتقدير :وادعوا وبرفعه عط ًفا على ضمري فأمجعوا
فأمجعوا أمركم وشركاءكم قرئ بنصب شركاءكم ً
أومبتدأ خربه حمذوف وجبره عط ًفا على كم يف أمركم وكأين من آية يف السموات واألرض ميرون عليها قرئ جبر األرض
عط ًفا على ما قبله وبنصبها من ابب االشتغال وبرفعها على االبتداء واخلرب ما بعدها.
موعدك مبلكنا قرئ بتثليث امليم وحرام على قرية قرئ بلفظ املاضي بفتح الراء وكسرها وضمها وبلفظ الوصف بكسر الراء
وسكوهنا مع فتح احلاء وبسكوهنا مع كسر احلاء وحرام ابلفتح وألف فهذه سبع قراءات كوكب دري قرئ بتثليث الدال.
يس القراءة املشهورة بسكون النون وقرئ شا ًذا ابلفتح للخفة والكسر اللتقاء الساكنني وابلضم على النداء سواء للسائلني
قرئ ابلنصب على احلال وشا ًذا ابلرفع :أي هو وابجلر محال على األايم والت حني مناص قرئ بنصب حني ورفعه وجره

وقيله اي رب قرئ ابلنصب على املصدر وابجلر وتقدم توجيهه وشا ًذا ابلرفع عط ًفا على علم الساعة ق القراءة املشهورة
ابلسكون وقرئ شا ًذا ابلفتح والكسر ملا مر احلبك فيه سبع قراءات :ضم احلاء والباء وكسرمها وفتحهما وضم احلاء
وسكون الباء وضمها وفتح الباء وكسرها وسكون الباء وكسرها وضم الباء واحلب ذوالعصف والرحيان قرئ برفع الثالثة
ونصبها وجرها.
وحور عني كأمثال اللؤلؤ قرئ برفعهما وجرمها ونصبهما بفعل مضمر :أي ويزوجوك.
فائدة قال بعضهم :ليس يف القرآن على كثرة منصوابته مفعول معه.
مفعوال معه.
قلت :يف القرآن عدة مواضع أعرب كل منها ً

أحدها :وهوأشهرها قوله تعاىل فأمجعوا أمركم وشركاءكم أي امجعوا أنتم مع شركائكم أمركم ذكره مجاعة منهم.
انرا قال الكرماين يف غرائب التفسري :هومفعول معه :أي مع أهليكم.
الثاين قوله تعاىل قوأنفسكم وأهليكم ً
الثالث قوله تعاىل{ :مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني} قال الكرماين :حيتمل أن يكون قوله واملشركني
مفعوال معه من الذين أومن الواويف كفروا.
ً
*******************
النوع الثاين واألربعون يف قواعد مهمة حيتاج املفسر إىل معرفتها

قاعدة يف الضمائر ألف ابن األنباري يف بيان الضمائر الواقعة يف القرآن جملدين وأصل وضع الضمري لالختصار وهلذا قام
عظيما} مقام مخسة وعشرين كلمة لوأتى هبا مظهرة.
أجرا ً
قوله{ :أعد هللا هلم مغفرة و ً

وكذا قوله تعاىل{ :وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} قال مكي :ليس يف كتاب هللا آية اشتملت على ضمائر أكثر
ضمريا ومن مث ال يعدل إىل املنفصل إال بعد تعذر املتصل أبن يقع يف االبتداء حنو {إايك
منها فإن فيها مخسة وعشرين ً
نعبد} أو بعد إال حنو {أمر أال تعبدوا إال إايه} مرجع الضمري ال بد له من مرجع يعود إليه ويكون ملفوظًا به ساب ًقا
مطاب ًقا حنو {واندى نوح ابنه} {وعصى آدم ربه} {إذا أخرج يده مل يكد يراها} أومتضمنًا له حنو {اعدلوا هو أقرب}
فإنه عائد على العدل املتضمن له اعدلوا {وإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه} أي املقسوم
أوداال عليه ابالتزان حنو {إان أنزلناه} أي القرآن ألن اإلنزال يدل عليه التز ًاما يف عفى له من أخيه
لداللة القسمة عليه ً
أومتأخرا لفظًا ال رتبة مطاب ًقا حنو فأوجس يف
شيء فإتباع ابملعروف وأداء إليه فعفى يستلزم عافيًا أعيد عليه اهلاء من إليه
ً

أيضا يف ضمري الشأن
نفسه خيفة موسى وال يسئل عن ذنوهبم اجملرمون فيومئذ ال يسئل عن ذنبه إنس وال جان أورتبة ً
داال اباللتزام حنو فلوال إذا بلغت احللقوم كال إذا بلغت الرتاقي أضمر الروح أوالنفس
والقصة ونعم وبئس والتنازع
أومتأخرا ً
ً
لداللة احللقوم والرتاقي عليها حىت تواترت ابحلجاب أي الشمس لداللة احلجاب عليها وقد يدل عليه السياق فيضمر
ثقة بفهم السامع حنو كل من عليها فان ما ترك على ظهرها :أي األرض والدنيا وألبويه :أي امليت ومل يتقدم له ذكر وقد

يعود على لفظ املذكور دون معناه حنو وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره أي عمر معمر آخر وقد يعود على بعض
ما تقدم حنو يوصيكم هللا يف أوالدكم إىل قوله {فإن كن نساء} {وبعولتهن أحق بردهن} بعد قوله واملطلقات فإنه
خاص ابلرجعيات والعائد عليه عام فيهن ويف غريهن وقد يعود على املعىن وكقوله يف آية الكاللة {فإن كانتا اثنتني} ومل
يتقدم لفظ مثىن يعود عليه.
محال على املعىن كما يعود الضمري
قال األخفش :ألن الكاللة تقع على الواحد واالثنني واجلمع فثىن الضمري الراجع إليها ً
مجعا على من محال على معناها وقد يعود على لفظ شيء واملراد به اجلنس من ذلك الشيء.
ً
أوفقريا على اجلنسني
فقريا فاهلل أوىل هبما} أي جبنسي الفقري والغين لداللة غنيًا ً
قال الزخمشري :كقوله {إن يكن غنيًا أو ً
ولورجع إىل املتكلم به لوحده وقد يذكر شيئان ويعاد الضمري إىل أحدمها والغالب كونه الثاين حنو واستعينوا ابلصرب
نورا وقدره
والصالة وإهنا لكبرية فأعيد الضمري للصالة وقيل لالستعانة املفهومة من استعينوا جعل الشمس ضياء والقمر ً
منازل أي القمر ألنه الذي يعلم به الشهور وهللا ورسوله أحق أن يرضوه أراد يرضومها فأفرد ألن الرسول هوداعي العباد

شفاها ويلزم من رضاه رضى ربه تعاىل وقد يثين الضمري ويعود على أحد املذكورين حنو خيرج منهما اللؤلؤ
واملخاطب هلم ً
متصال بشيء وهولغريه حنو ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني
واملرجان وإمنا خيرج من أحدمها وقد جييء الضمري ً
يعين آدم :مث قال :مث جعلناه نطفة فهذه لولده ألن آدم مل خيلق من نطفة.
قلت :هذا هوابب االستخدام ومنه ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم مث قال قد سأهلا أي أشياء أخر مفهومة من
أمرا فإمنا يقول له
لفظ أشياء السابقة وقد يعود الضمري على مالبس ما هوله حنو إال عشية أوضحاها أي ضحى يومها ً

كن فيكون فضمري له عائد على األمر وهوإذ ذاك غري موجود ألنه ملا كان ساب ًقا يف علم هللا كونه كان مبنزلة املشاهد
املوجود.
عدوا شياطني اإلنس
قاعدة األصل عوده على أقرب مذكور ومن مث أخر املفعول األول يف قوله {وكذلك جعلنا لكل نيب ً
واجلن يوحي بعضهم إىل بعض} ليعود الضمري عليه بقربه إال أن يكون مضاف ومضاف إليه فاألصل عوده للمضاف
كاذاب
ألنه احملدث عنه حنو وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها وقد يعود على املضاف إليه حنو إىل إله موسى وإيل ألظنه ً
واختلف يف وحلم خنزير فإنه رجس فمنهم من أعاده إىل املضاف ومنهم من أعاده إىل املضاف إليه.
حذرا من التشتيت وهلذا ملا جوز بعضهم يف أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم
قاعدة األصل توافق الضمائر يف املرجع ً
جمرجا للقرآن عن إعجازه فقال :والضمائر
تنافرا ً
أن الضمري يف الثاين للتابوت ويف األول ملوسى عابه الزخمشري وجعله ً
كلها راجعة إىل موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها إىل التابوت فيه هجنة ملا يؤدي إليه من تنافر النظم الذي هوأم
إعجاز القرآن.
ومراءاته أهم ما جيب على املفسر.
وقال يف ليؤمنوا ابهلل ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه الضمائر هلل تعاىل واملراد بتعزيره :تعزير دينه ورسوله.
ومن فرق الضمائر فقد أبعد وقد خيرج عن هذا األصل كما يف قوله {وال تستفت فيهم منهم} أحد فإن ضمري فيهم
ذرعا قال ابن
ألصحاب الكهف ومنهم اليهود قاله ثعلب واملربد ومثله وملا جاءت رسلنا لوطا سيء هبم وضاق هبم ً
ذرعا أبضيافه.
عباس :ساء ظنه بقومه وضاق ً
ضمريا كلها للنيب صلى هللا عليه وسلم إال ضمري عليه فلصاحبه كما نقله السهيلي
وقوله إال تنصروه اآلية فيها اثنا عشر ً

حذرا من
عن األكثرين ألنه صلى هللا عليه وسلم مل تزل عليه السكينة وضمري جعل له تعاىل وقد خيالف بني الضمائر ً
التنافر حنو ومنها أربعة حرم الضمري الثين عشر.
مث قال فال تظلموا فيهن أتى بصيغة اجلمع خمال ًفا لعوده على األربعة.
وخطااب وغيبة إقر ًادا وغري هوإمنا يقع بعد مبتدأ أوما أصله املبتدأ
تكلما
ً
ضمري الفصل ضمري بصيغة املرفوع مطابق ملا قبله ً
وقبل خرب كذلك امسًا حنو وأولئك هم املفلحون وإان لنحن الصافون كنت أنت الرقيب عليهم جتدوه عند هللا هوخري إن
ماال هؤالء بنايت هن أطهر لكم وجوز األخفش وقوعه بني احلال وصاحبها وخرج عليه قراءة هن أطهر
ترن أان أقل منك ً
ابلنصب وجوز اجلرجاين وقوعه قبل مضارع وجعل منه إنه هويبدي ويعيد وجعل منه أبو البقاء ومكر أولئك هويبور وال

حمل لضمري الفصل من اإلعراب.
وله ثالثة فوائد :اإلعالم أبن ما بعده خرب ال اتبع.
والتأكيد وهلذا مساه الكوفيون دعامة ألنه يدعم به الكالم :أي يقوي ويؤكد وبىن عليه بعضهم أنه ال جيمع بينه وبينه فال
يقال زيد نفسه هو الفاضل.
واالختصاص.
وذكر الزخمشري الثالثة يف وأولئك هم املفلحون فقال :فائدته الداللة على أن ما بعده خرب ال صفة.

والتوكيد وإجياب أن فائدة املسند اثبتة للمسند إليه دون غريه.
ضمري الشأن والقصة ويسمى ضمري اجملهول.
قال يف املغين :خالف القياس من مخسة أوجه.
لزوما إذ ال جيوز للجملة املفسرة أن تتقدم عليه وال شيء منها.
أحدها :عوده على ما بعده ً
والثاين :أن مفسرة ال يكون إال مجلة.
والثالث :أنه ال يتبع بتابع فال يؤكد وال يعطف عليه وال يبدل منه.
والرابع :أنه ال يعمل فيه إال االبتداء أوانسخه.
واخلامس :أنه مالزم لإلفراد ومن أمثلته قل هو هللا أحد.
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإهنا ال تعمي األبصار وفائدة الداللة على تعظيم املخرب عنه وتفخيمه أبن يذكر
مبهما مث يفسر.
ً
أوال ً
تنبيه قال ابن هشام :مىت أمكن احلمل على غري ضمري الشأن فال ينبغي أن حيمل عليه ومن مث ضعف قول الزخمشري يف
إنه يراكم إن اسم إن ضمري الشأن واألوىل كونه ضمري الشيطان ويؤيده قراءة وقبيله ابلنصب وضمري الشأن ال يعطف
عليه.
قاعدة مجع العالقات ال يعود عليه الضمري غالبًا إال بصيغة اجلمع سواء كان للقلة أولكثرة حنو والوالدات يرضعن
واملطلقات يرتبصن وورد اإلفراد يف قوله تعاىل وأزواج مطهرة ومل يقل مطهرات.
وأما غري العاقل فالغالب يف مجع الكثرة اإلفراد ويف القلة اجلمع وقد اجتمعا يف قوله {إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر
شهرا} إىل أن قال :منها أربعة حرم فأعاد منها بصيغة اإلفراد على الشهور وهي للكثرة.
ً
مجعا على أربعة حرم وهي القلة.
مث قال فال تظلموا فيهن فأعاده ً
احدا وحد
سرا لطي ًفا وهوأن املميز مع مجع الكثرة وهوما زاد على عشرة فما دوهنا ملا كان و ً
وذكر الفراء هبذه القاعدة ً
مجعا مجع الضمري.
الضمري ومع القلة وهوالعشرة فما دوهنا ملا كان ً

قاعدة إذا اجتمع يف الضمائر مراعاة اللفظ واملعىن بدئ ابللفظ مث ابملعىن هذا هو اجلادة يف القرآن قال تعاىل ومن الناس
أوال ابعتبار اللفظ مث مجع ابعتبار املعىن وكذا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على
من يقول مث قال وما هم مبؤمنني أفراد ً
قلوهبم ومنهم من يقول إئذ يل وال تفتين أال يف الفتنة سقط قال الشيخ علم الدين العراقي :ومل يبح يف القرآن البداءة
ابحلمل على املعىن إال يف موضع واحد وهوقوله {وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكوران وحمرم على أزواجنا}
محال على معىن ما مث راعى اللفظ فذكر فقال وحمرم انتهى.
فأتت خالصة ً
قال ابن احلاجب يف أماليه :إذا محل على اللفظ جاز احلمل بعده على املعىن وإذا محل على املعىن ضعف احلمل بعده
على اللفظ ألن املعىن أقوى فال يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ ويضعف بعد اعتبار املعىن القوي الرجوع إىل

األضعف.

وقال ابن جين يف احملتسب :ال جيوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إىل املعىن وأورد عليه قوله تعاىل ومن يغش عن ذكر
شيطاان فهوله قرين وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون مث قال حىت إذا جاءان فقد رجع
الرمحن نقيض له
ً

اللفظ بعد االنصراف عنه إىل املعىن.
وقال حممود بن محزة يف كتاب العجائب :ذهب بعض النحويني إىل أنه ال جيوز احلمل على اللفظ بعد احلمل على املعىن
أبدا قد أحسن هللا له رزقًا} قال ابن خالويه يف كتابه :ليس
وقد جاء يف القرآن خبالف ذلك وهوقوله {خالدين فيها ً
للقاعدة يف من حنوه رجوع من اللفظ إىل املعىن ومن الواحد إىل اجلمع ومن املذكر إىل املؤنث حنو ومن يقنت منكن هلل
ورسوله وتعمل صاحلًا من أسلم وجهه هلل إىل قوله {وال خوف عليه} أمجع على هذا النحويون.
قال :وليس يف كالم العرب وال شيء من العربية الرجوع من املعىن إىل اللفظ إال يف حرف واحد استخرجه ابن جماهد
وهوقوله تعاىل {ومن يؤمن ابهلل ويعمل صاحلًا يدخله جنات} اآلية وحد يف يؤمن ويعمل ويدخله مث مجع يف قوله

خالدين مث وحد يف قوله {أحسن هللا له رزقًا} فرجع بعد اجلمع إىل التوحيد.
قاعدة يف التذكري والتأنيث التأنيث ضرابن :حقيقي وغريه.
فاحلقيقي ال حتذف اتء التأنيث من فعله غالبًا إال إن وقع فصل وكلما كثر الفصل حسن احلذف واإلثبات مع احلقيقي
مجعا .وأما غري احلقيقي فاحلذف فيه مع الفصل أحسن حنو فمن جاءه موعظة من ربه قد كان لكم آية
أوىل ما مل يكن ً

أيضا حسن النحو وأخذت الذين ظلموا الصيحة
فإن كثر الفصل ازداد حسنًا حنو وأخذ اللذين ظلموا الصيحة واإلثبات ً
فجمع بينهما يف سورة هود وأشار بعضهم إىل ترجيح احلذف واستدل عليه أبن هللا قدمه على اإلثبات حيث مجع بينهما
ضمريا وإشارة بيم
وجيوز احلذف ً
أيضا مع عدم الفصل حيث اإلسناد إىل ظاهره فإن كان إىل ضمريه امتنع وحيث وقع ً

مبتدأ وخرب أحدمها مذكر واآلخر مؤنث جاز يف الضمري واإلشارة التذكري والتأنيث كقوله تعاىل قال هذا رمحة من ريب
فذكر واخلرب مؤنث لتقدم املبتدأ وهومذكر وقوله تعاىل فذانك برهاانن من ربك ذكر واملشار إليه اليد والعصا ومها مؤنثان
لتذكري اخلرب وهوبرهاانن.
محال على اجلماعة كقوله {أعجاز خنل خاوية}
محال على اجلنس والتأنيث ً
وكل أمساء األجناس جيوز فيها التذكري ً

{أعجاز خنل منقعر} {إن البقر تشابه علينا} وقرئ تشاهبت السماء منفطر به إذا السماء انفطرت وجعل منه بعضهم
جاءهتا ريح عاصف ولسليمان الريح عاصفة وقد سأل ما الفرق بني قوله تعاىل منهم من هدى هللا ومنهم من حقت عليه
الضاللة وقوله {فري ًقا هدى وفري ًقا حق عليهم الضاللة} وأجيب أبن ذلك لوجهني :لفظي وهوكثرة حروف الفاصل يف
الثاين واحلذف مع كثرة احلواجز أكثر.
رسوال مث قال
ومعنوي وهوأن من يف قوله من حقت راجعة إىل اجلماعة وهي مؤنثة لفظًا بدليل ولقد بعثنا يف كل أمة ً
ومنهم من حقت عليهم الضاللة أي من تلك األمم ولوقال ضلت لتعينت التاء والكالمان واحد.
احدا كان إثبات التاء أحسن من تركها ألهنا اثبتة فيما هومن معناه.
وإذا كان معنامها و ً

وأما {فري ًقا هدى} اآلية فالفريق يذكر ولوقال فريق ضلوا لكان بغري اتء وقوله {حق عليهم الضاللة} يف معناه فجاء
بغري اتء وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يدعوا حكم اللفظ الواجب يف قياس لغتهم إذا كان يف مرتبة كلمة ال
مقاما ال يليق ابآلخر.
جيب هلا قاعدة يف التعريف والتنكري اعلم أن لكل منهما ً
أما التنكري فله أسباب.
رجال فيه شركاء
مثال ً
أحدها :إرادة الوحدة حنو {وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى} أي رجل واحد {ضرب هللا ً
سلما لرجل} الثاين :إرادة النوع حنو هذا ذكر أي نوع من الذكر {وعلى أبصارهم غشاوة} أي نوع
متشاكسون ً
ورجال ً

غريب من الغشاوة وال يتعارفه الناس حبيث غطى ما ال يغطيه شيء من الغشاوات ولتجدهنم أحرص الناس على حياة أي
معا قوله
نوع منها وهواالزدايد يف املستقبل ألن احلرص ال يكون على املاضي وال على احلاضر وحيتمل الواحدة والنوعية ً
{وهللا خلق كل دابة من ماء} أي كل نوع من أنواع الدواب من أنواع املاء وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد

النطف.
الثالث :التعظيم مبعىن أنه أعظم من أن يعني ويعرف حنو فائذنوا حبرب أي حبرب :أي حرب وهلم عذاب أليم {وسالم
افرا وحيتمل التعظيم والتكثري
ألجرا أي و ً
عليه يوم ولد} {سالم على إبراهيم} إن هلم جنات الرابع :التكثري حنو أئن لنا ً
معا {وإن يكذبوك فقد كذبت رسل} أي رسل عظام ذوعدد كثري.
ً

حقريا ال يعبأ به وإال ال تبعوه
اخلامس :التحقري مبعىن احنطاط شأنه إىل حد ال ميكن أن يعرف حنو إن نظن إال ظنًا أي ً
ألن ذلك ديدهنم بدليل {إن يتبعون إال الظن} من أي شيء خقه أي من أي شيء حقري مهني مث بينه {من نطفة
خلقه}.
السادس :التقليل حنوم قليل منك يكفيين ولكن قليلك ال يقال له قليل وجعل منه الزخمشري سبحان الذي أسرى بعبده
قليال :أي بعض ليل وأورد عليه أن التقليل رد اجلنس إىل فرد من أفراده ال تنقيص فرد إىل جزء من أجزائه.
ليال ً
ليال أي ً
ً
ليال وعد السكاكي
وأجاب يف عروس األفراح أبان ال نسلم أن الليل حقيقة يف مجيع الليلة بل كل جزء من أجزائها يسمى ً
من األسباب أن ال يعرف من حقيقته إال ذلك وجعل منه أن تقصد التجاهل وأنك ال تعرف شخصه كقولك :هل لكم
يف حيوان على صورة إنسان يقول كذا وعليه من جتاهل الكفار هل ندلكم على رجل ينبئكم كأهنم ال يعرفونه وعد غريه
منها قصد العموم أبن كانت يف سياق النفي حنو ال ريب فيه فال رفث اآلية أوالشرط حنو {وإن أحد من املشركني
طهورا}.
استجارك} أواالمتنان حنو {وأنزلنا من السماء ماء ً

وأما التعريف فله أسباب :فبا إلضمار ألن املقام مقام املتكلم أواخلطاب أوالغيبة وابلعلمية إلحضاره بعينه ويف ذهن
السامع ابتداء ابسم خيتص به حنو {قل هو هللا أحد} حممد رسول هللا أولتعظيم أوإهانة حيث علمه يقتضي ذلك.
فمن التعظيم ذكر يعقوب بلقبه إسرائيل ملا فيه من املدح والتعظيم بكونه صفوة هللا أوسري هللا على ما سيأيت يف معناه يف
األلقاب.
أيضا نكتة أخرى وهي الكناية به عن كونه جهنميًا وابإلشارة لتمييزه أكمل
ومن اإلهانة قوله {تبت يدا أيب هلب} وفيه ً
حسا حنو {هذا خلق هللا فأروين ماذا خلق الذين من دونه} والتعريض بغباوة السامع حىت
متيز إبحضاره يف ذهن السامع ً

أنه ال يتميز له الشيء إال إبشارة احلس وهذه اآلية تصلح لذلك ولبيان حاله يف القرب والبعد فيؤيت يف األول بنحوهذا
ويف الثاين بنحوذلك وأولئك.
مثال
ولقصد حتقريه ابلقرب كقول الكفاء {أهذا الذي يذكر آهلتكم} {أهذا الذي بعث هللا ً
رسوال} ماذا أراد هللا هبذا ً
ذهااب إىل بعد
وكقوله تعاىل وما هذه احلياة الدنيا إال هلوولعب ولقصد تعظيمه ابلبعد حنو {ذلك الكتاب ال ريب فيه} ً
درجته وللتنبيه بعد ذكر املشار إليه أبوصاف قبله على أنه جدير مبا يرد بعده من اجلها حنو {أولئك على هدى من رهبم
سرتا عليه أوإهانة له أولغري ذلك فيؤيت ابلذي وحنوها
وأولئك هم املفلحون} وابملوصولية لكراهة ذكره خبالص امسه إما ً

موصولة مبا صدر منه من فعل أوقول حنو {والذي قال لوالديه أف لكما} {وراودته اليت هو يف بيتها} وقد يكون إلرادة
العموم حنو {إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا} اآلية {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} {إن الذين يستكربون عن
عباديت سيدخلون جهنم} واالختصار حنو {ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه هللا مما قالوا} أي قوهلم إنه آدر إذ لوعد
أمساء القائلني لطال وليس للعموم ألن بين إسرائيل كلهم مل يقولوا يف حقه ذلك.
وابأللف والالم لإلشارة إىل معهود خارجي أوذهين أوحضوري.
أوجمازا أولتعريف املاهية وقد مرت أمثلتها يف نوع األدوات.
ولالستغراق حقيقة ً
وابإلضافة لكوهنا أخصر طريق.
ولتعظيم املضاف حنو {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} {وال يرضى لعباده الكفر} أي األصفياء يف اآليتني كما
قاله ابن عباس وغريه.
ولقصد العموم حنو {فليحذر الذين خيالفون عن أمره} أي كل أمر هللا تعاىل.
فائدة سئل عن احلكمة يف تنكري أحد وتعريف الصمت من قوله تعاىل قل هو هللا أحد هللا الصمد وألفت يف جوابه أتلي ًفا
مودعا يف الفتاوة وحاصله أن يف ذلك أجوبة.
أحدها أنه نكر للتعظيم واإلشارة إىل أنه مدلوله وهوالذات املقدسة غري ممكن تعريفها واإلحاطة هبا.
الثاين :أنه ال جيوز إدخال أل عليه كغري وكل وبعض وهوفاسد فقد قرئ شا ًذا قل هو هللا أحد هللا الصمد حكى هذه

القراءة أبوحامت يف كتاب الزينة عن جعفر بن حممد.
الثالث :وهومما خطر يل أن هومبتدأ وهللا اخلرب وكالمها معرفة فاقتضى احلصر فعرف اجلزآن يف هللا الصمد إلفادة احلصر
ليطابق اجلملة األوىل واستغىن عن تعريف أحد فيها إلفادة احلصر بدونه فأتى به على أصله من التنكري على أنه خرب اثن.
وإن جعل االسم الكرمي مبتدأ وأحد خربه ففيه من ضمري الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم فأي ابجلملة الثانية على
وتعظيما.
تفخيما
حنواألوىل بتعريف اجلزءين للحصر
ً
ً
قاعدة أخرى تتعلق ابلتعريف والتنكري إذا ذكر االسم مرتني فله أربعة أحوال ألنه إما أن يكوان معرفتني أونكرتني أواألول
نكرة والثاين معرفة أوابلعكس.
فإن كاان معرفتني فالثاين هو األول غالبًا داللة على املعهود الذي هو األصل يف الالم أواإلضافة حنو {إهدان الصراط
خملصا له الدين} {أال هلل الدين اخلالص} {وجعلوا بينه وبني اجلنة
املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم} {فاعبد هللا ً

نسبًا ولقد علمت اجلنة} {وقهم السيئات ومن تق السيئات} {لعلي أبلغ األسباب أسباب السماوات} وإن كاان
معهودا ساب ًقا حنو {هللا الذي خلقكم من
نكرتني فالثاين غري األول غالبًا وإال لكان املناسب هو التعريف بناء على كونه
ً

ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعف وشيبه} فإن املراد ابلضعف األول النطفة وابلثاين
الطفولية وابلثالث الشيخوخة.
قال ابن احلاجب يف قوله تعاىل {غدوها شهر ورواحها شهر} الفائدة يف إعادة لفظ الشهر اإلعالن مبقدار زمن
الغدووزمن الرواح واأللفاظ اليت أتيت مبينة للمقادير ال حيصل فيها اإلضمار ولوأضمر يف الضمري إمنا يكون ملا تقدم

ابعتبار خصوصيته فإذا مل يكن له وجب العدول عن الضمري إىل الظاهر وقد اجتمع القسمان يف قوله تعاىل فإن مع
يسرا فالعسر الثاين هو األول واليسر الثاين غري األول وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم يف اآلية مل
يسرا إن مع العسر ً
العسر ً
رسوال
محال على العهد حنو أرسلنا إىل فرعون ً
يغلب عسر يسرين وإن كان األول نكرة والثاين معرفة فالثاين هو األول ً

فعصى فرعون الرسول فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة إىل صراط مستقيم صراط هللا {ما عليهم من سبيل إمنا
السبيل} وإن كان األول معرفة والثاين نكرة فال يطلق القول بل يتوقف على القرائن فتارة تقوم قرينة على التغاير حنو
كتااب} {ولقد آتينا موسى
{ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة} {يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم ً
اهلدى وأورثنا بين إسرائيل الكتاب هدى} قال الزخمشري :املراد مجيع ما آاته من الدين واملعجزات والشرائع وهدى
اإلرشاد.
قرآان عربيًا} تنبيه قال
واترة تقوم قرينة على االحتاد حنو {ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ً
الشيخ هباء الدين يف عروس األفراح وغريه :إن الظاهر أن هذه القاعدة غري حمررة فإهنا منتقضة آبايت كثرية :منها يف
القسم األول {هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان} فإهنما معرفتان.
والثاين غري األول فإن األول العمل والثاين الثواب {إن النفس ابلنفس} أي القاتلة ابملقتولة وكذا سائر اآلية {احلر
ابحلر} اآلية {هل أتى على اإلنسان حني من الدهر} مث قال {إان خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه} فإن األول
آدم والثاين ولده {وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به} فإن األول القرآن والثاين التوراة
واإلجنيل.
ومنها يف القسم الثاين {وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله} {يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه
كبري} فإن الثاين فيهما هو األول ومها نكراتن

صلحا والصلح خري} {ويؤت كل ذي فضل فضله} {ويزدكم قوة إىل
ومنها يف القسم الثالث {أن يصلحا بينهما ً
عذااب فوق العذاب} {وما يتبع أكثرهم إال ظنًا إن الظن} فإن الثاين فيها
قوتكم} {ليزدادوا إمياان مع إمياهنم} {زدانهم ً
غري األول.
وأقول :ال انتقاض بشيء من ذلك عند القائل فإن الالم يف اإلحسان للجنس فيما يظهر وحينئذ يكون يف املعىن كالنكرة
وكذا آية النفس واحلر خبالف آية العسر فإن أل فيها إما للعهد أولالستغراق كما يفيده احلديث وكذا آية الظن ال نسلم
مذموما كيف وأحكام الشريعة ظنية وكذا آية الصلح ال مانع
قطعا إذ ليس كل ظن
أن الثاين فيها غري األول بل هوعينه ً
ً

من أن يكون املراد منها الصلح املذكور وهوالذي بني الزوجني واستحباب الصلح يف سائر األمور مأخو ًذا من السنة ومن
حالال
اآلية بطريق القياس بل هوال جيوز القول بعموم اآلية وأن كل صلح خري ألن ما أحل حر ًاما من الصلح أوحرم ً

فهوممنوع.
وكذا آية القتال ليس الثاين فيها عني األول بال شك ألن املراد ابألول املسؤول عنه القتال الذي وقع يف سرية ابن
احلضرمي سنة اثنني من اهلجرة ألن سبب نزول اآلية.
واملراد ابلثاين جنس القتال ال ذاك بعينه.

وأما آية {وهو الذي يف السماء إله} فقد أجاب عنها الطييب أبهنا من ابب التكرير إلفادة أمر زائد بدليل تكرير ذكر
الرب يف ما قبله من قوله {سبحان رب السموات واألرض رب العرش} ووجهه اإلطناب يف تنزيهه تعاىل من نسبة الولد
إليه وشرط القاعدة أن ال يقصد التكرير.وقد ذكر الشيخ هباء الدين يف آخر كالمه أن املراد بذكر االسم مرتني كونه
مذكورا يف كالم واحد أوكالمني بينهما تواصل أبن يكون أحدمها معطوفًا على اآلخر وله به تعلق ظاهر وتناسب واضح
ً
وأن يكون من متكلم واحد ودفع بذلك إيراد آية القتال ألن األول فيها حمكي عن قول السائل والثاين حمكي من كالم
النيب صلى هللا عليه وسلم.قاعدة يف اإلفراد واجلمع من ذلك السماء واألرض حيث وقع يف القرآن ذكر األرض فإهنا
مفردة ومل جتمع خبالف السموات لثقل مجعها وهوأرضون وهلذا ملا أريد ذكر مجيع األرضني قال ومن األرض مثلهن وأما
السماء فذكرت اترة بصيغة اجلمع واترة بصيغة اإلفراد لنكت تليق بذلك احملل كما أوضحته يف أسرار التنزيل.
واحلاصل أنه حيث أريد العدد أتى بصيغة اجلمع الدالة على سعة العظمة والكثرة حنو {سبح هلل ما يف السموات} أي
مجيع سكاهنا على كثرهتم تسبح له السموات :أي كل واحدة على اختالف عددها قل ال يعلم من يف السموات واألرض
الغيب إال هللا إذ املراد نفي علم الغيب عن كل من هويف واحدة من السموات وحيث أريد اجلهة أتى بصيغة اإلفراد حنو
{ويف السماء رزقكم} {أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض} أي من فوقكم.
ومن ذلك الريح ذكرت جمموعة ومفردة فحيث ذكرت يف سياق الرمحة مجعت أويف سياق العذاب أفردت.
أخرج ابن أيب حامت وغريه عن أيب بن كعب قال :كل شيء يف القرآن من الرايح فهي رمحة وكل شيء فيه من الريح
ايحا وال جتعلها رحيًا.
فهوعذاب وهلذا ورد يف احلديث اللهم اجعلها ر ً
وذكر يف حكمة ذلك أن رايح الرمحة خمتلفة الصفات واهليئات واملنافع وإذا هاجت منها ريح أثري هلا من مقابلها ما
ايحا.
يكسر سورهتا فينشأ ريح من بينهما ريح لطيفة تنفع احليوان والنبات فكانت يف الرمحة ر ً

وأما يف العذاب فإهنا أتيت من وجه واحد وال معارض هلا وال دافع وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعاىل يف سورة يونس
وجرين هبم بريح طيبة وذلك لوجهني :لفظي وهواملقابلة يف قوله {جاءهتا ريح عاصف} ورب شيء جيوز يف املقابلة وال
استقالال حنو {ومكروا ومكر هللا}.
جيوز
ً
ومعنوي وهوأن إمتام الرمحة هناك إمنا حتصل بوحدة الريح ال ابختالفها فإن السفينة ال تسري بريح واحدة من وجه واحد
فإن اختلفت عليها الرايح كان سبب اهلالك واملطلوب هنا ريح واحدة وهلذا أكد هذا املعىن بوصفها ابلطيب وعلى ذلك
أيضا جرى قوله {إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد} وقال ابن املنري :إنه على القاعدة ألن سكون الريح عذاب وشدة
ً

على أصحاب السفن.ومن ذلك إفراد النور ومجع الظلمات وإفراد سبيل احلق ومجع سبل الباطل يف قوله تعاىل {وال تتبعوا
السبل فتفرق بكم عن سبيله} ألن طريق احلق واحد وطريق الباطل متشعبة متعددة والظلمات مبنزلة طرق الباطل والنور
مبنزلة طريق احلق بل مها مها وهلذا وحد ويل املؤمنني ومجع أولياء الكفار لتعددهم يف قوله تعاىل هللا ويل الذين آمنوا
خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلمات ومن ذلك إفراد النار
حيث وقعت واجلنة وقعت جمموعة ومفردة ألن اجلنان خمتلفة األنواع فحسن مجعها والنار مادة واحدة وألن اجلنة رمحة
والنار عذاب فناسب مجع األوىل وإفراد الثانية على حد الرايح والريح.
ومن ذلك إفراد السمع ومجع البصر ألن السمع غلب عليه املصدرية فأفرد خبالف البصر فإنه اشتهر يف اجلارحة وألن
متعلق السمع األصوات وهي حقيقة واحدة ومتعلق البصر األلوان واألكوان وهي حقائق خمتلفة فأشار يف كل منهما إىل
متعلقه.
ومن ذلك إفراد الصديق ومجع الشافعني يف قوله تعاىل {فما لنا من شافعني وال صديق محيم} وحكمته كثرة الشفعاء يف
العادة وقلة الصديق.
قال الزخمشري :أال ترى أن الرجل إذا امتحن إبرهاق ظامل هنضت مجاعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رمحة وإن مل يسبق له
أبكثرهم معرفة وأما الصديق فأعز من بيض األنوق.
جمموعا ألن مفرده ثقيل لفظًا.
ومن ذلك األلباب مل يقع إال
ً
فاعتبارا ملشرق الصيف
فاعتبارا للجهة وحيث ثنيا
ومن ذلك جميء املشرق واملغرب ابإلفراد والتثنية واجلمع فحيث أفردا
ً
ً
فاعتبارا لتعدد املطالع يف كل فصل من فصلي السنة.
والشتاء ومغرهبما وحيث مجعا
ً

وأما وجه اختصاص كل موضع مبا وقع فيه ففي سورة الرمحن وقع ابلتثنية ألن سياق السورة سياق املزدوجني فإنه سبحانه
أوال نوعي اإلجياد ومها اخللق والتعليم مث ذكر سراجي الشمس والقمر مث نوعي النبات ما كان على ساق وما
وتعاىل ذكر ً
ال ساق له ومها النجم والشجر مث نوعي السماء واألرض مث نوعي العدل والظلم مث نوعي اخلارج من األرض ومها احلبوب
والرايحني مث نوعي املكلفني ومها اإلنس واجلان مث نوعي املشرق واملغرب مث نوعي البحر امللح والعذب فلهذا سن تثنية
ومجعا يف قوله {فال أقسم برب املشارق واملغارب إان لقادرون} يف سورة الصافات للداللة
املشرق واملغرب يف هذه السورة ً
على سعة القدرة والعظمة.
جمموعا يف صفة اآلدميني قيل أبرار ويف صفة املالئكة قيل بررة ذكره الراغب.
فائدة حيث ورد البار
ً
جمموعا يف النسب قيل إخوة ويف
ووجهه أبن الثاين أبلغ ألنه مجع ابر وهوأبلغ من بر مفرد األول وحيث ورد األخ
ً
الصداقة قيل إخوان قاله ابن فارس وغريه.
وأورد عليه يف الصداقة {إمنا املؤمنون أخوة} ويف النسب {أو إخواهنن أو بين إخواهنن} {أو بيوت إخوانكم}.
مجعا وأكثره
كتااب يف اإلفراد واجلمع ذكر فيه مجيع ما وقع يف القرآن ً
مفردا ومفرد ما وقع ً
فائدة ألف أبو احلسن األخفش ً

املن ال واحد له.
من الواضحات وهذه أمثلة من خفي ذلكّ :
السلوى مل يسمع له بواحد.

النصارى قيل مجع نصراين وقيل مجع نصري كندمي.
وقيل العوان مجعه عون.
اهلدى ال واحد له.
األعصار مجعه أعاصري.
األنصار واحده نصري كشريف وأشراف.
األزالم أحدها زمل ويقال زمل ابلضم.
مدر ًارا مجعه مدارير.
أساطري واحده أسطورة وقيل أسطار مجع سطر.
الصور مجع صورة وقيل واحد األصوار.
فرادى مجع فرد.
قنوان مجع قنو وصنوان مجع صنو.
وليس يف اللغة مجع ومثىن بصيغة واحدة إال هذان ولفظ اثلث مل يقع يف القرآن قاله ابن خالويه يف كتاب ليس احلوااي
حاواي.
مجع حاوية وقيل ً
نشرا مجع نشور.
ً
عضني وعزين مجع عض وعز.املثاين مجع مثىن.
وتريا.
اترة مجعها اترات ً

يقاظا مجع يقظ.
األرائك مجع أريكة سرى مجعه سراين كخصى وخصيان.
كمعا وقيل أين كقرد وقيل أنوة كفرقة.
أانء الليل مجع أان ابلقصر ً
الصياصي مجع صيصية.
منسأة مجع مناسي.
احلرور مجعه حرور ابلضم.
غرابيب مجع غربيب.
كمعا وقيل إىل كقفى وقيل إيل كقرد وقيل ألو.
أتراب مجع ترب.األىل مجع إىل ً
الرتاقي مجع ترقوة بفتح أوله.
األمشاج مجع مشيج.
ألفاف مجع لف ابلكسر.
العشار مجع عشر.
اخلنس مجع خانسة وكذا الكنس.

الزابنية مجع زبنية وقيل زابن وقيل زابن.
أشتاات مجع شت وشتيت.
ً

أاببيل ال واحد له وقيل واحده أبول مثل عجول وقيل أبيل مثل أكليل.
فائدة ليس يف القرآن من األلفاظ املعدولة إال ألفاظ العدد مثىن وثالث ورابع ومن غريها طوى فيما ذكره األخفش يف
الكتاب املذكور.
ومن الصفات آخر يف قوله تعاىل وآخر متشاهبات قال الراغب وغريه :وهي معدولة عن تقدير ما فيه األلف والالم ولس

أوتقديرا فال يثىن وال جيمع وال يؤنث وحتذف منه من فتدخل عليه
له نظري يف كالمه فإن أفعل إما أن يذكر معه من لفظًا
ً
األلف والالم ويثىن وجيمع وهذه اللفظة من بني أخواهتا جوز فيها ذلك من غري األلف والالم.
وقال الكرماين يف اآلية املذكورة :ال ميتنع كوهنا معدولة عن األلف والالم مع كوهنا وص ًفا لنكرة ألن ذلك مقدر من وجه

غري مقدر من وجه.قاعدة مقابلة اجلمع ابجلمع اترة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله {واستغشوا
ثياهبم} أي استغشى كل منهم ثوبه {حرمت عليكم أمهاتكم} أي على كل من املخاطبني أمه {يوصيكم هللا يف
أوالدكم} أي كال يف أوالده {والوالدات يرضعن أوالدهن} أي كل واحدة ترضع ولدها واترة يقتضي ثبوت اجلمع لكل
فرد من أفراد احملكوم عليه حنو {فاجلدوهم مثانني جلدة} وجعل منه الشيخ عز الدين {وبشر الذين آمنوا وعملوا
الصاحلات أن هلم جنات} واترة حيتمل األمرين فيحتاج إىل دليل يعني أحدمها وأما مقابلة اجلمع ابملفرد فالغالب أ ال
يقتضي تعميم املفرد وقد يقتضيه كما يف قوله تعاىل {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني} املعىن :على كل واحد
لكل يوم طعام مسكني {والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة} ألن على كل واحد

منهم ذلك :قاعدة يف األلفاظ اليت يظن هبا الرتادف وليست منه من ذلك واخلشية ال يكاد اللغوي يفرق بينهما وال شك
أن اخلشية أعلى منه وهي أشد اخلوف فإهنا مأخوذة من قوهلم شجرة خشية :أي ايبسة وهوفوات ابلكلية واخلوف من
انقة خوفًا :أي داء وهونقص وليس بفوات ولذلك خصت اخلشية ابهلل يف قوله تعاىل خيشون رهبم وخيافون سوء احلساب
قواي واخلوف يكون من ضعف اخلائف وإن
وفرق بينهما ً
أيضا أبن اخلشية تكون من عظم املختشي وإن كان اخلاشي ً

يسريا ويدل لذلك أن اخلاء والشني والباء يف تقاليبها تدل على العظمة حنوشيخ للسيد الكبري وخيش
أمرا ً
كان املخوف ً
ملا غلظ من اللباس ولذا وردت اخلشية غالبًا يف حق هللا تعاىل حنو {من خشية هللا} {إمنا خيشى هللا من عباده العلماء}
وأما {خيافون رهبم من فوقهم} ففيه لطيفة فإنه يف وصف املالئكة وملا ذكرهتم وشدة خلقهم عرب عنهم ابخلوف لبيان أهنم
شدادا فهم بني يديه تعاىل ضعفاء مث أردعه ابلفوقية الدالة على العظمة فجمع بني األمرين وملا كان
وإن كانوا غالظًا ً
معلوما مل حيتج إىل التنبيه عليه.
ضعف البشر ً
ومن ذلك الشح والبخل والشح هوأشد البخل.
قال الراغب :الشح خبل مع حرص.

وفرق العسكري بني البخل والضن أبن الضن أصله أن يكون ابلعواري والبخل ابهلبات وهلذا يقال هوضنني بعلمه ز ال
يقال خبيل ألن العلم ابلعارية أشبه منه ابهلبة ألن الواهب إذا وهب شيئًا خرج عن ملكه خبالف العارية وهلذا قال تعاىل

وما هوعلى الغيب بضنني ومل يقل ببخيل.
مقرتان بوصف أوإضافة
وقوعا يف اخلري وال يكاد اسم الطريق يراد به اخلري إال ً
ومن ذلك السبيل والطريق واألول أغلب ً
ختلصه لذلك كقوله {يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم}.
وقال الراغب :السبيل :الطريق اليت فيها سهولة فهوأخص.

ومن ذلك جاء وأتى.
فاألول يقال يف اجلواهر واألعيان والثاين يف املعاين واألزمان وهلذا ورد جاء يف قوله {وملن جاء به محل بعري} {وجاءوا
على قميصه بدم كذب} وجيء يومئذ جبهنم وأتى يف أتى أمر هللا أاتها أمران وأما وجاء ربك أي أمره فإن املراد به أهوال
القيامة املشاهدة وكذا جاء أجلهم ألن األجل كاملشاهد وهلذا عرب عنه ابحلضور يف قوهلم حضرة املوت وهلذا فرق بينهما
يف قوله {جئناك مبا كانوا فيه ميرتون وأتيناك ابحلق} ألن األول العذاب وهومشاهد مرئي خبالف احلق.وقال الراغب:
اإلتيان جميء بسهولة فهوأخص من مطلق اجمليء.
قال :ومنه قيل للسائل املار على وجهه أتى وأاتوي.ومن ذلك مد وأمد.
مدا ومن
قال الراغب :أكثر ما جاء اإلمداد يف احملبوب حنو وأمددانهم بفاكهة واملد يف املكروه حنو ومند له من العذاب ً
ذلك سقى وأسقي فاألول ملا ال كلفة فيه وهلذا ذكر يف شراب اجلنة حنو وسقاهم رهبم شر ًااب والثاين ملا فيه كلفة وهلذا ذكر
يف ماء الدنيا حنو ألسقيناهم ماء غدقًا.

وقال الراغب :اإلسقاء أبلغ من السقي ألن اإلسقاء أ جتعل له ما يسقي منه ويشرب والسقي أن تعطيه ما يشرب.
ومن ذلك عمل وفعل فاألول ملا كان مع امتداد زمان حنو يعملون له ما يشاء مما عملت أيدينا ألن خلق األنعام والثمار
والزروع ابمتداد.
والثاين خبالفه حنو كيف فعل ربك أبصحاب الفيل كيف فعل ربك بعاد كيف فعلنا هبم ألهنا إهالكات وقعت ن غري
بطء ويفعلون ما يؤمرون أي يف طرفة عني وهلذا عرب ابألول يف قوله {وعملوا الصاحلات} حيث كان املقصود املثابرة
عليها ال اإلتيان هبا مرة أوبسرعة.وابلثاين يف قوله {وافعلوا اخلري} حيث كان مبعىن سارعوا كما قال فاستبقوا اخلريات
وقوله {والذين هم للزكاة فاعلون} حيث كان القصد أيتون هبا على شرعة من غري توان.
ومن ذلك القعود واجللوس فاألول ملا فيه لبث خبالف الثاين وهلذا يقال قواعد البيت وال يقال جوالسه للزومها ولبثها.
ويقال جليس امللك وال يقال قعيده ألن جمالس امللوك يستحب فيها التخفيف وهلذا استعمل األول يف قوله {مقعد
يسريا.
صدق} لإلشارة إىل أنه ال زوال له خبالف تفسحوا يف اجمللس ألنه جيلس فيه ً
زماان ً
ومن ذلك التمام والكمال وقد اجتمعا يف قوله {أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت} فقيل اإلمتام إلزالة نقصان

األصل واإلكمال إلزالة نقصان العوارض بعد متام األصل وهلذا كان قوله {تلك عشرة كاملة} أحسن من اتمة فإن التمام
من العدد قد علم وإمنا نفي احتمال نقص يف صفاهتا.

وقيل مت حبصول نقص قبله وكمل ال يشعر بذلك.
وقال العسكري :الكمال اسم الجتماع أبعاض املوصوف به والتمام اسم للجزء الذي يتم به املوصوف وهلذا يقال :القافية
متام البيت وال يقال كماله ويقولون البيت بكماله :أي ابجتماعه.
ومن ذلك اإلعطاء واإليتاء.
قال اجلويين :ال يكاد اللغويون يفرقون بينهما فظهر يل بينهما فرق ينبئ عن بالغة كتاب هللا تعاىل وهوأن اإليتاء أقوى
من اإلعطاء يف إثبات مفعوله ألن اإلعطاء له مطاوع تقول أعطاين فعطوت وال يقال يف اإليتاء أاتين فأتيت وإمنا يقال
فأخذت فالفعل الذي له مطاوع أضعف يف إثبات مفعوله من الفعل الذي ال مطاوع له ألنك تقول قطعته فانقطع فيدل
على أن فعل الفاعل كان موقوفًا على قبول يف احملل لواله ما ثبت املفعول وهلذا يصح قطعته فما انقطع وال يصح فيما ال
مطاوع له ذلك فال جيوز ضربته فانضرب أوفما انضرب وال قتلته فانقتل وال فما انقتل ألن هذه أفعال إذا صدرت من
الفاعل ثبت هلا املفعول يف احملل والفاعل مستقل ابألفعال اليت ال مطاوع هلا فاإليتاء أقوى من اإلعطاء.
قال :وقد تفكرت يف مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعي قال تعاىل تؤتى امللك من تشاء الن امللك شيء عظيم ال
سبعا من املثاين لعظم القرآن وشأنه.
يعطاه إال من له قوة وكذا يؤيت احلكمة من يشاء آتيناك ً
وقال إان أعطيناك الكوثر ألنه مورود يف املوقف مرحتل عنه قريب إىل منازل العز يف اجلنة فعرب فيه ابإلعطاء ألنه يرتك عن
قرب وينتقل إىل ما هوأعظم منه وكذا يعطيك ربك فرتضى ملا فيه من تكرير اإلعطاء والزايدة إىل أن يرضى كل الرضا
أيضا ابلشفاعة وهي نظري الكوثر يف االنتقال بعد قضاء احلاجة منه وكذا أعطى كل شيء خلقه لتكرر حدوث
وهومفسر ً
ذلك ابعتبار املوجودات حىت يعطوا اجلزية ألهنا موقوفة على قبول منا وإمنا يعطوهنا عن كره.
فائدة قال الراغب :خص دفع الصدقة يف القرآن ابإليتاء حنو أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأقام الصالة وآتى الزكاة قال :وكل
موضع ذكر يف وصف الكتاب أتينا فهوأبلغ من كل موضع ذكر فيه أتوا ألن أتوا قد يقال إذا أويت من مل يكن منه قبول
وأتيناهم يقال فيمن كان منه قبول.
ومن ذلك السنة والعام قال الراغب :الغالب استعمال السنة يف احلول الذي فيه الشدة واجلدب وهلذا يعرب عن اجلدب
عاما} حيث عرب عن املستثىن
ابلستة والعام ما فيه الرخاء واخلصب وهبذا تظهر النكتة يف قوله {ألف سنة إال مخسني ً
ابلعام وعن املستثىن منه ابلسنة.قاعدة يف السؤال واجلواب األصل يف اجلواب أن يكون مطاب ًقا لسؤال إذا كان السؤال
تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك يسميه السكاكي
وجها وقد يعدل يف اجلواب عما يقتضيه السؤال ً
مت ً
األسلوب احلكيم.
وقد جييء اجلواب أعم من السؤال للحاجة إليه يف السؤال وقد جييء أنقص القتضاء احلال ذلك.
مثال ما عدل عنه قوله تعاىل يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج سألوا عن اهلالل مل يبدودقيقا مثل اخليط
تنبها على أن األهم
قليال ً
مث يتزايد ً
قليال حىت ميتلئ مث ال يزال ينقص حىت يعود كما بدا فأجيبوا ببيان حكمة ذلك ً
السؤال عن ذلك ال ما سألوا عنه كذا قال السكاكي ومتابعوه.
واسرتسل التفتازاين يف الكالم إىل أن قال :ألهنم ليسوا من يطلع على دقائق اهليئة بسهولة.

وأقول :ليت شعري من أين هلم أ السؤال وقع عن غري ما حصل اجلواب به وما املانع من أن يكون إمنا وقع عن حكمة
ذلك ليعلموها فإن نظم اآلية حمتمل لذلك كما أنه حيتمل ملا قالوه.
واجلواب ببيان احلكمة دليل على ترجيح االحتمال الذي قلناه وقرينة ترشد إىل ذلك إذ األصل يف اجلواب املطابقة
للسؤال واخلروج عن األصل حيتاج إىل دليل ومل يرد إبسناد ال صحيح وال غريه أن السؤال وقع على ما ذكروه بل ورد ما
يؤيد ما قلناه.
فأخرج ابن جرير عن أيب العالية قال بلغنا اهنم قالوا :اي رسول هللا مل خلقت األهلة فأنزل هللا يسألونك عن األهلة.
فهما
فهذا صريح يف أهنم سألوا عن حكمة ذلك ال عن كيفيته من جهة اهليئة وال يظن ذودين ابلصحابة الذين هم أدق ً
علما أهنم ليسوا ممن يطلع على دقائق اهليئة بسهولة وقد اطلع عليها آحاد العجم الذين أطبق الناس على أهنم
وأغزر ً
كتااب يف نقض أكثر
ً
أذهاان من العرب بكثري هذا لوكان للهيئة أصل يعترب فكيف وأكثرها فاسد ال دليل علي وقد صنفت ً

عياان وعلم ما حوته من عجائب
مسائلها ابألدلة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي صعد إىل السماء ورآها ً
امللكوت ابملشاهدة وأاته الوحي من خالقها ولوكان السؤال وقع عما ذكروه مل ميتنع أن جيابوا عنه بلفظ يصل إىل إفهامهم
كما وقع ذلك ملا سألوا عن اجملرة وغريها من امللكوتيات.
نعم املثال الصحيح هلذا القسم جواب موسى لفرعون حيث قال وما رب العاملني قال رب السموات واألرض وما بينهما
ألن ما سؤال عن املاهية واجلنس وملا كان هذا السؤال يف حق الباري سبحانه وتعاىل خطأ ألنه ال جنس له فيذكر وال
تدرك ذاته عدل إىل اجلواب ابلصواب ببيان الوصف املرشد إىل معرفته وهلذا تعجب فرعون من عدم مطابقته للسؤال
فقال ملن حوله أال تستمعون أي جوابه الذي مل يطابق السؤال فأجاب موسى بقوله {ربكم ورب آابئكم األولني}
نصا وإن كان دخل يف األول ضمنًا إغالظًا فزاد فرعون يف االستهزاء فلما
املتضمن إبطال ما يعتقدونه من ربوبية فرعون ً
رآهم موسى مل يتفطنوا أغلظ يف الثالث بقوله {إن كنتم تعلقون}.
ومثال الزايدة يف اجلواب قوله تعاىل هللا ينجيكم منها ومن كل كرب يف جواب من ينجيكم من زملات الرب والبحر وقول
موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا على غنمي يف جواب وما تلك بيمينك اي موسى زاد يف اجلواب استلذا ًذا

إظهارا لالبتهاج
خبطاب هللا تعاىل وقول قوم إبراهيم نعبد ً
أصناما فنظل هلا عاكفني يف جواب ما يعبدون زادوا يف اجلواب ً
بعبادهتا واالستمرار على مواظبتها ليزداد غيظ السائل.
ومثال النقص منه قوله تعاىل قل ما يكون يل أن أبدله يف جواب أئت بقرآن غري هذا أوبدله.
أجاب عن التبديل دون االخرتاع.
قال الزخمشري :ألن التبديل يف إمكان البشر دون االخرتاع فطوى ذكره للتنبيه علة أنه سؤال حمال.
وقال غريه :التبديل أسهل من االخرتاع وقد نفى إمكانه فاالخرتاع أوىل.
أصال إذا كان السائل قصده التعنت حنو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب قال
تنبيه قد يعدل عن اجلواب ً

تعجيزا وتغليظًا إذ كان الروح يقال ابالشرتاك على روح اإلنسان والقرآن وعيسى
صاحب اإلفصاح :إمنا سأل اليهود ً

جممال
وجربيل وملك آخر وصنف من املالئكة فقصد اليهود أن يسألوه فأي مسمى أجاهبم قالوا هو فجاءهم اجلواب ً
كيدا به كيدهم.
وكان هذا اإلمجال ً

قاعدة قيل أصل اجلواب أن يعاد فيه نفس السؤال ليكون وفقه حنو أئنك ألنت يوسف قال أان يوسف فأان يف جوابه
هوأنت يف سؤاهلم وكذا أأقرمت وأخذمت على ذلكم إصرى قالوا أقرران فهذا أصله مث إهنم أتوا عوض ذلك حبروف اجلواب
اختصارا وتركا للتكرار وقد حيذف السؤال يقة بفهم السامع بتقدير حنو هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده قل هللا
ً
يبدؤ اخللق مث يعيده فإنه ال يستقيم أن يكون السؤال واجلواب من واحد فتعني أن يكون قل هللا جواب قاعدة األصل يف

مشاكال للسؤال فإن كل مجلة امسية فينبغي أن يكون اجلواب كذلك وجييء كذلك يف اجلواب املقدر إال
اجلواب أن يكون
ً
أن ابن مالك قال يف قولك زيد يف جواب من قرأ أنه من ابب حذف الفعل على جعل اجلواب مجلة فعلية :قال :وإمنا
قدرته كذلك ال مبتدأ مع احتماله جرًاي على عادهتم يف األجوبة إذا قصدوا متامها قال تعاىل من حيي العظام وهي رميم
قل حيييها الذي أنشأها ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن خلقهن العزيز ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات
أوال أوىل أه.
فلما أتى ابلفعلية مع فوات مشاكلة السؤال علم أن تقدير الفعل ً
وقال ابن الزملكاين يف الربهان :أطلق النحويون القول أبن زيد يف جواب من قام فاعل على تقدير قام زيد والذي توجبه
صناعة علم البيان أنه مبتدأ لوجهني.

خريا} يف
أحدمها أنه يطابق اجلملة املسئول هبا يف االمسية كما وقع التطابق يف قوله {وإذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا ً
الفعلية وإمنا مل يقع التطابق يف قوله {ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني} ألهنم لوطابقوا لكانوا مقربني ابإلنزال وهم من
اإلذعان به على مفاوز.
الثاين :أن اللبس مل يقع عند السائل إال فيمن فعل الفعل فوجب أن يتقدم الفاعل يف املعىن ألنه متعلق غرض السائل.
وأما الفعل فمعلوم عنده وال حاجة به إىل السؤال عنه فجرى أن يقع يف األواخر اليت هي حمل التكمالت والفضالت.
وأشكل على هذا بل فعله كبريهم يف جواب أأنت فعلت هذا فإن السؤال وقع عن الفاعل ال عن الفعل فإهنم ال
يستفهموه عن الكسر بل عن الكاسر ومع ذلك صدر اجلواب ابلفعل.
وأجيب أبن اجلواب مقدر دل عليه السياق إذ بل ال تصلح أن يصدر هبا الكالم والتقدير :ما فعلته بل فعله.
قال الشيخ عبد القاهر :حيث كان السؤال ملفوظًا به فاألكثر ترك الفعل يف اجلواب واالقتصار على االسم وحده وحيث
مضمرا فاألكثر التصريح به لضعف الداللة عليه ومن غري األكثر يسبح له فيها ابلغدوواآلصال رجال يف قراءة البناء
كان
ً

للمفعول.
خريا من أصحاب حممد ما سألوه إال عن اثنيت عشرة مسئلة كلها يف
ائدة أخرج البزار عن ابن عباس قال :ما رأيت ً
قوما ً
القرآن.
وأورده الغمام الرازي بلفظ أربعة عشر حرفًا وقال :منها مثانية يف البقرة وإذا سالك عبادي عين فإين قريب يسألونك عن

األهلة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم يسألونك عن الشهر احلرام يسألونك عن اخلمر وامليسر ويسألونك عن اليتامى
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن احمليض قال :والتاسع يسألونك ماذا أحل هلم يف املائدة.

والعاشر يسالونك عن األنفال واحلادي عشر يسألونك عن الساعة والثاين عشر ويسألونك عن اجلبال والثالث عشر
ويسألونك عن الروح والرابع عشر ويسألونك عن ذي القرنني قلت :السائل عن الروح وعن ذي القرنني مشركومكة
واليهود كما يف أسباب النزول ال الصحابة فاخلالص اثنا عشر كما صحت به الرواية.
فائدة قال الراغب :السؤال إذا كان للتعريف تعدي إىل املفعول الثاين اترة بنفسه واترة بعن وهوأكثر حنو ويسألونك عن
متاعا فاسألوهن من وراء
الروح وإذا كان االستدعاء مال فإنه يعدي بنفسه أومبن وبنفسه أكثر حنو وإذا سألتموهم ً
احلجاب واسألوا ما أنفقتم واسألوا هللا من فضله.
قاعدة يف اخلطاب ابالسم واخلطاب ابلفعل االسم يدل على الثبوت واالستمرار والفعل يدل على التجدد واحلدوث وال
حيسن وضع أحدمها موضع اآلخر فمن ذلك قوله تعاىل وكلبهم ابسط ذراعيه لوقيل يبسط مل يفد الغرض ألنه يؤذن
مبزاولة الكلب ابلبسط وأنه يتجدد له شيئًا بعد شيء فباسط أشعر بثبوت الصفة.

وقوله {هل من خالق غري هللا يرزقكم} لوقيل رازقكم لفات ما أفاده الفعل من جتدد الرزق شيئًا بعد شيء وهلذا جاءت
احلال يف صورة املضارع مع أن العامل الذي يفيده ماض حنو {وجاءوا أابهم عشاء يبكون} إذ املراد أن يفيد الصورة ما
هم عليه وقت اجمليء وأهنم آخذون يف البكاء جيددونه شيئًا بعد شيء وهواملسمى حكاية احلال املاضية وهذا هوسر
أيضا عرب ابلذين ينفقون ومل يقل املنفقون كما قيل املؤمنون واملتقون ألن النفقة
اإلعراض عن اسم الفاعل واملفعول وهلذا ً

أمر فعلي شأنه االنقطاع والتجدد خبالف اإلميان فإن له حقيقة تقوم ابلقلب يدوم مقتضاها وكذلك التقوي واإلسالم
والصرب والشكر واهلدى والعمى والضاللة والبصر كلها هلا مسميات حقيقية وجمازية تستمر وآاثر تتجدد وتنقطع فجاءت
ابالستعمالني.

وقال تعاىل يف سورة األنعام {خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي} قال اإلمام فخر الدين :ملا كان االعتناء بشأن
إخراج احلي من امليت أشد أتى فيه ابملضارع ليدل على التجدد كما يف قوله {هللا يستهزئ هبم}.
تنبيهات :األول املراد ابلتجدد يف املاضي احلصول ويف املضارع أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى وصرح بذلك
مجاعة منهم الزخمشري يف قوله {هللا يستهزئ هبم} قال الشيخ هباء الدين السبكي :وهبذا يتضح اجلواب عما أورد من حنو
علم هللا كذا فإن علم هللا ال يتجدد وكذا سائر الصفات الدائمة اليت يستعمل فيها الفعل وجوابه أن معىن علم هللا كذا
وقد علمه يف الزمن املاضي وال يلزم أنه مل يكن قبل ذلك فإن العلم يف زمن ماض أعم من املستمر على الدوام قبل ذلك
الزمن وبعده وغريه وهلذا قال تعاىل حكاية عن إبراهيم الذي خلقين فهويهدين اآلايت فأتى يف ابملاضي يف اخللق ألنه
مفروغ منه وابملضارع يف اهلداية واإلطعام واإلسقاء والشفاء ألهنا متكررة متجددة تقع مرة بعد أخرى.
سالما قال سالم
الثاين مضمر الفعل فيما ذكر كمظهره وهلذا قالوا إن سالم اخلليل أبلغ من سالم املالئكة حيث قالوا ً
سالما وهذه العبارة مؤذنة حبدوث التسليم منهم إذ الفعل
سالما إمنا يكون على إرادة الفعل :أي سلمنا ً
فإن نصب ً
متأخرة عن وجود الفاعل خبالف سالم إبراهيم فإنه مرتفع ابالبتداء فاقتضى الثبوت على اإلطالق وهوأوىل مما يعرض له
الثبوت فكأنه قصد أن حيييهم أبحسن ما حيوه به.

الثالث ما ذكرانه من داللة االسم على الثبوت والفعل على التجدد واحلدوث هو املشهور عن أهل البيان وقد أنكره أبو
املطرف بن عمرية يف كتاب التمويهات على التبيان البن الزملكاين وقال :إنه غريب ال مستند له فإن االسم إمنا يدل
على معناه فقط وأما كونه يثبت املعىن للشيء فال مث أورد قوله تعاىل مث إنكم بعد ذلك مليتون مث إنكم يوم القيامة تبعثون
وقوهلم إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون والذين هم آبايت رهبم يؤمنون وقال ابن املنري :طريق العربية تلوين الكالم
اعتمادا
وجميء الفعلية اترة واالمسية أخرى من غري تكلف ملا ذكره وقد رأينا اجلملة الفعلية تصدر من األقوايء اخللص
ً
على أن املقصود حاصل بدون التأكيد حنو ربنا آمنا وال شيء بعد آمن الرسول وقد جاء التأكيد يف كالم املنافقني فقالوا
إمنا حنن مصلحون.
مرفوعا كقوله تعاىل فإمساك مبعروف أوتسريح إبحسان
قاعدة يف املصدر قال ابن عطية :سبيل الواجبات اإلتيان ابملصدر ً
منصواب كقوله تعاىل فضرب الرقاب وهلذا اختلفوا هل
فإتباع ابملعروف وأداء إليه إبحسان وسبيل املندرابت اإلتيان به
ً
كانت الوصية للزوجات واجبة الختالف القراءة يف قوله {وصية ألزواجهم} ابلرفع والنصب.
سالما قال سالم فإن األول مندوب والثاين واجب.
قال أبوحيان :واألصل يف هذه التفرقة قوله تعاىل قالوا ً
والنكتة يف ذلك أن اجلملة االمسية أثبت وآكد من الفعلية.
قاعدة يف العطف هوثالثة أقسام :عطف على اللفظ وهواألصل وشرطه إمكان توجه العامل إىل املعطوف.

وعطف على احملل وله ثالثة شروط :أحدها إمكان ظهور ذلك احملل يف الصحيح فال جيوز مررت بزيد وعمرو إال أنه ال
يدا وأخيه الن الوصف املستويف لشروط
يدا الثاين أن يكون املوضع حبق األصالة فال جيوز هذا الضارب ز ً
جيوز مررت ز ً
يدا وعمروقاعدان ألن الطالب
العمل األصل إعماله ال إضافته الثالث وجود احملرز :أي الطالب لذلك احملل فال جيوز أن ز ً

مستدال بقوله {إن الذين آمنوا والذين هادوا
لرفع عمروهواالبتداء وهوقد زال بدخول إن وخالف يف هذا الشرط الكسائي
ً
والصابئون} اآلية.
ائدا وقد
وأجيب أبن خرب فيها حمذوف :أي مأجورون أوآمنون وال خيتص مراعاة املوضع أبن يكون العامل يف اللفظ ز ً
أجاز الفارسي يف قوله {وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة} إن يوم القيامة عطف على حمل هذه.
قائما وال قاعد ابخلفض على توهم دخول الباء يف اخلرب وشرط جوازه حصة دخول
وعطف على التوهم حنو :ليس زيد ً
ذلك العامل املتوهم وشرط حسنه كثرة دخوله هناك وقد وقع هذا العطف يف اجملرور يف قول زهري :بدا يل أين لست
مدرك ما مضى وال سابق شيئًا إذا كان جائيًا ويف اجملزوم يف قراءة غري أيب عمرو لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق

وأكن خرجه اخلليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم ألن معىن لوال أخرتين فأصدق ومعىن أخرين أصدق واحد.
وقراءة قنبل إنه من يتقي ويصرب خرجه الفارسي عليه ألن من املوصولة فيها معىن الشرط.
ويف املنصوب يف قراءة محزة وابن عامر ومن وراء إسحق يعقوب بفتح الباء ألنه على معىن ووهبنا له إسحق ومن وراء
إسحق يعقوب.

ظ من كل شيطان أنه عطف على معىن إان زينا السماء الدنيا وهو :إان خلقنا الكواكب
وقال بعضهم يف قوله تعاىل وحف ً
يف السماء الدنيا زينة للسماء.

وقال بعضهم يف قراءة ودوا لوتدهن فيدهنون أنه على معىن أن تدهن.
وقيل يف قراءة حفص {لعلي أبلغ األسباب أسباب السماوات فأطلع} ابلنصب أنه عطف على معىن لعلى أن ابلغ ألن
كثريا.
خرب لعل يقرتن أبن ً
وقيل يف قوله تعاىل ومن آايته أن يرسك الرايح مبشرات وليذيقكم أنه على تقدير ليبشركم ويذيقكم.
تنبيه ظن ابن مالك أن املراد ابلتوهم الغلط وليس كذلك كما نبه عليه أبوحيان وابن هشام بل هومقصد صواب.
واملراد أنه عطف على املعىن :أي جوز العريب يف ذهنه مالحظة ذلك املعىن يف املعطوف عليه فعطف مالحظًا له ال أنه
غلط يف ذلك وهلذا كان األدب أن يقال يف مثل ذلك يف القرآن أنه عطف على املعىن.
مسئلة اختلف يف جواز عطف اخلرب على اإلنشاء وعكسه فمنعه البيانيون وابن عصفور ونقله عن األكثرين وأجازه
الصفار ومجاعة مستدلني بقوله تعاىل وبشر الذين آمنوا يف سورة البقرة وبشر املؤمنني يف سورة الصف.

وقال الزخمشري :يف األوىل ليس املعتمد ابلعطف األمر حىت يطلب له مشاكل بل املراد عطف مجلة ثواب املؤمنني على
مجلة ثواب الكافرين.
ويف الثانية أن العطف على تؤمنون ألنه مبعىن آمنوا ورد أبن اخلطاب به للمؤمنني ويبشر للنيب صلى هللا عليه وسلم وأبن
الظاهر يف تؤمنون أنه تفسري للتجارة ال طلب.
وقال السكاكي :األمران معطوفان على قل مقدرة قبل اي أيها وحذف القول كثري.
مسئلة اختلف يف جواز عطف االمسية على الفعلية وعكسه فاجلمهور على اجلواز وبعضهم على املنع وقد هلج به الرازي
كثريا ورد به على احلنفية قائلني بتحرمي أكل مرتوك التسمية آخ ًذا من قوله تعاىل وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا
يف تفسريه ً

عليه وإنه لفسق فقال هي حجة للجواز ال للتحرمي وذلك أن الواوليست عاطفة لتخالف اجلملتني ابالمسية والفعلية وال
لالستئناف ألن أصل الواوأن تربط ما بعدها مبا قبلها فبقي أن تكون للحال فتكون مجلة احلال مفيدة للنهي واملعىن :ال
أتكلوا منه يف حال كونه فس ًقا ومفهومه جواز األكل إذا مل يكن فس ًقا.
والفسق قد فسره هللا تعاىل بقوله تعاىل أوفس ًقا أهل غري هللا به فاملعىن :ال أتكلوا منه إذا مسي عليه غري هللا ومفهومه:

فكلوا منه إذا يسم عليه غري هللا تعاىل أه.
قال ابن هشام :ولوبطل العطف ختالف اجلملتني ابإلنشاء واخلرب لكان صو ًااب.
مسئلة اختلف يف جواز العطف على معمويل عاملني فاملشهور عن سيبويه املنع وبه قال املربد وابن السراج وهشام وجوزه
األخفش والكسائي والفراء والزجاج وخرج عليه قوله تعاىل إن يف السموات واألرض آلايت للمؤمنني ويف خلقكم وما
يبث من دابة آايت لقوم يوقنون واختالف الليل والنهار وما أنزل هللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موهتا
وتصريف الرايح آايت لقوم يعقلون فيمن نصب اآلايت األخرية.
مسئلة اختلف يف جواز العطف على الضمري اجملرور من غري إعادة اجلار فجمهور البصريني على املنع وبعضهم والكوفيون
على اجلواز وخرج عليه قراءة محزة واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام وقال أبوحيان يف قوله تعاىل وصد عن سبيل هللا
وكفر به واملسجد احلرام أن املسجد معطوف على ضمري به وإن مل يعد اجلار.

قال :والذي خنتاره جواز ذلك لوروده يف بسم هللا الرمحن الرحيم
*******************
النوع الثالث واألربعون يف احملكم واملتشابه
قال تعاىل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات وقد حكى ابن حبيب
النيسابوري يف املسئلة ثالثة أقوال.
أحدها :أن القرآن كله حمكم لقوله تعاىل كتاب أحكمت آايته.
كتااب متشاهبًا مثاين.
الثاين :كله متشابه لقوله تعاىل ً
الثالث وهوالصحيح :انقسامه إىل حمكم ومتشابه لآلية املصدر هبا.
بعضا يف
واجلواب عن اآليتني أن املراد إبحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص واالختالف إليه وبتشاهبه كونه يشبه بعضه ً

احلق والصدق واإلعجاز.
وقال بعضهم :اآلية ال تدل على احلصر يف شيئني إذ ليس فيها شيء من طرقه وقد قال تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم
واحملكم ال تتوقف معرفته على البيان واملتشابه ال يرجى بيانه.
وقد اختلف يف تعيني احملكم واملتشابه على أقوال.
فقيل :احملكم ما عرف املراد منه إما ابلظهور وإما ابلتأويل.
واملتشابه ما استأثر هللا بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال واحلروف املقطعة يف أوائل السور.
وقيل :احملكم ما وضح معناه واملتشابه نقيضه.
أوجها.
وجها و ً
احدا واملتشابه ما احتمل ً
وقيل :احملكم ما ال حيتمل من التأويل إال ً
وقيل :احملكم ما كان معقول املعىن واملتشابه خبالفه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله
املاوردي.
وقيل :احملكم ما استقل بنفسه واملتشابه ما ال يستقل بنفسه إال برده إىل غريه.
وقيل :احملكم ما أتويله تنزيله واملتشابه ما ال يدرك إال ابلتأويل.
وقيل :احملكم ما مل تكرر ألفاظه ومقابلة املتشابه.
وقيل :احملكم الفرائض والوعد والوعيد واملتشابه القصص واألمثال.
أخرج ابن أيب حامت من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال :احملكمات انسخة وحالله وحرامه وحدوده وفرائضه
وما يؤمن به ويعمل به واملتشاهبات منسوخه ومقدمه ومؤخرة وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به وال يعمل به.
بعضا.
وأخرج الفراييب عن جماهد قال :احملكمات ما فيه احلالل واحلرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه ً
واخرج ابن أيب حامت عن الربيع قال :احملكمات هي أوامره الزاجرة.
وأخرج عن إسحاق بن سويد أن حييي ابن يعمر وأاب فاختة تراجعا يف هذه اآلية فقال أبوفاختة :فواتح السور وقال حيىي:
الفرائض واألمر النهي واحلالل.

وأخرج احلاكم وغريه عن ابن عباس قال :الثالث آايت من آخر سورة األنعام حمكمات قل تعالوا واآليتان بعدها.
وأخرج ابن أيب حامت من وجه آخر عن ابن عباس يف قوله تعاىل فيه آايت حمكمات قال :من ها هنا قل تعالوا إىل ثالث
آايت ومن ها هنا وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه إىل ثالث آايت بعدها.
وأخرج عبد بن محيد عن الضحاك قال :احملكمات ما مل ينسخ منه واملتشاهبات ما قد نسخ.
وأخرج ابن أيب حامت عن مقاتل بن حيان قال :املتشاهبات فيما بلغن أمل واملص واملر والر.
قال ابن أيب حامت :وقد روى عن عكرمة وقتادة وغريمها أن احملكم الذي يعمل به واملتشابه الذي يؤمن به وال يعمل به.
فصل اختلف :هل املتشابه مما ميكن االطالع على علمه أوال يعلمه إال هللا على قولني منشؤمها االختالف يف قوله
{والراسخون يف العلم} هل هومعطوف ويقولون حال أومبتدأ خربه يقولون والواو لالستئناف.
وعلى األول طائفة يسرية منه جماهد وهورواية عن ابن عباس.
فأخرج ابن املنذر من طريق جماهد عن ابن عباس يف قوله {وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم} قال :إان مما يعلم
أتويله.
وأخرج عبد بن محيد عن جماهد يف قوله {والراسخون يف العلم} قال :يعلمون أتويله ويقولون آمنا به.
وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك قال الراسخون يف العلم يعلمون أتويله لومل يعلموا أتويله مل يعلموا انسخه من منسوخه
وال حالله من حرامه وال حمكمه من متشاهبه.
واختار هذا القول النووي فقال يف شرح مسلم إنه األصح ألنه يبعد أن خياطب هللا عباده مبا ال سبيل ألحد من اخللق إىل
معرفته.
وقال ابن احلاجب :إنه الظاهر.
خصوصا أهل السنة فذهبوا إىل الثاين وهواصح الرواايت عن
وأما األكثرون من الصحابة والتابعني وأتباعهم ومن بعدهم
ً
ابن عباس.
قال ابن السمعاين :مل يذهب إىل القول األول إال شرذمة قليلة واختاره العتيب قال :وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة
لكنه سهى يف هذه املسئلة.
قال :وال غروفإن لكل جواد كبوة ولكل عامل هفوة.
قلت :ويدل لصحة مذهب األكثرين ما أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه واحلاكم يف مستتدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ
وما يعلم أتويله إال هللا ويقول والراسخون يف العلم آمنا به فهذا يدل على أن الواو لالستئناف ألن هذه الرواية وإن مل
خربا إبسناد صحيح إىل ترمجان القرآن فيقدم كالمه يف ذلك على من دونه ويؤيد
تثبت هبا القراءة فأقل درجتها ا تكون ً
ذلك أن اآلية دلت على ذم منبعي املتشابه ووصفهم ابلزيغ وابتغاء الفتنة وعلى مدح الذين فوضوا العلم إىل هللا وسلموا
إليه كما مدح هللا املؤمنني ابلغيب.
أيضا :ويثول الراسخون.
أيب بن كعب ً
وحكى الفراء أن يف قراءة ّ

وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف من طريق األعمش قال يف قراءة ابن مسعود :وإن أتويله إال عند هللا والراسخون يف
العلم يقولون آمنا به.
وأخرج الشيخان وغريمها على عائشة قالت :تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية {هو الذي أنزل عليك
الكتاب} إىل قوله {أولوا األلباب} قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه
فأولئك الذين مسى هللا فأحذرهم.
وأخرج الطرباين يف الكبري عن أيب مالك األشعري أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال أخاف على أمي إال
ثالث خالل :أن يكثر هلم املال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن يفتح هلم الكتاب فيأخذه املؤمن يبتغي أتويله وما يعلم أتويله إال
هللا احلديث.
أخرج ابن مردويه من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن القرآن مل ينزل
بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به.
ليكذب بعضه ً
واخرج احلاكم عن ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :كان الكتاب األول ينزل من ابب واحد على حرف
واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف :زاجر وأمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حالله
وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرمت به وانتهوا عما هنيتم عنه واعتربوا أبمثاله واعملوا مبحكمه وآمنوا مبتشاهبه وقولوا آمنا به كل
من عند ربنا.
وأخرج البيهقي يف الشعب حنوه من حديث أيب هريرة.
مرفوعا :أنزل القرآن على أربعة أحرف :حالل وحرام ال يعذر أحد جبهالته وتفسري تفسره
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ً

العرب وتفسري تفسره العلماء ومتشابه ال يعلمه إال هللا ومن ادعى علمه سوى هللا فهوكاذب.
مث أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس موقوفًا بنحوه.
وأخرج ابن أيب حامت من طريق العويف عن ابن عباس قال :نؤمن ابحملكم وندين به ونؤمن ابملتشابه وال ندين به وهومن
عند هللا كله.
أيضا عن عائشة قالت :كان رسوخهم يف العلم أن آمنوا مبتشاهبه وال يعلمونه.
وأخرج ً
أيضا عن أيب الشعثاء وأيب هنيك قاال :إنكم تصلون هذه اآلية وهي مقطوعة.
واخرج ً
رجال يقال له صبيغ قدم املدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن
وأخرج الدارمي يف مسنده عن سليما بن يسار أن ً

عرجوان من تلك
فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجني النخل فقال :من أنت قال :أان عبد هللا بن صبيغ فأخذ عمر
ً
العراجني فضربه حىت دمى رأسه.
ويف رواية عنده :فضربه ابجلريد حىت ترك ظهره دبرة مث تركه حىت برأ مث عاد مث تركه حىت برأ فدعا به ليعود فقال :إن كنت
مجيال فأذن له إىل أرضه وكتب إىل أيب موسى األشعري :ال جيالسه أحد من املسلمني.
قتال ً
تريد قتلي فاقتلين ً
وأخرج الدارمي عن عمر بن اخلطاب قال :إنه سيآتيكم انس جيادلونكم مبشتبهات القرآن فخذوهم ابلسنن فإن أصحب
السن أعلم بكتاب هللا.

فهذه األحاديث واآلاثر تدل على أن املتشابه مما ال يعلمه إال هللا وأن اخلوض فيه مذموم وسيأيت قريبًا زايدة على ذلك.
أوال والثاين
قال الطييب :املراد ابحملكم ما اتضح معناه واملتشابه خبالفه ألن اللفظ الذي يقبل معىن إما أن حيتمل غريه أو ً
النص.
واألول إما أن تكون داللته على ذلك الغري أرجح أوال واألول هو الظاهر.
أوال واألول هو اجململ والثاين املؤول فاملشرتك بني النص والظاهر هو احملكم واملشرتك بني
والثاين إما أن يكون مساويه ً
مقابال للمتشابه.
اجململ واملؤول هو املتشابه ويؤيد هذا التقسيم أنه أعايل أوقع احملكم ً

قالوا :فالواجب أن يفسر احملكم مبا يقابله ويعضد ذلك أسلوب اآلية وهواجلمع مع التقسيم ألنه تعاىل فرق ما مجع يف
أوال فأما الذين
معىن الكتاب أبن قال منه آايت حمكمات وأخر متشاهبات وأرد أن يضيف إىل كل منهما ما شاء فقال ً
يف قلوهبم زيغ إىل أن قال والراسخون يف العلم يقولون آمنا به وكان ميكن أن يقال :وأما الذين يف قلوهبم استقامة فيتبعون
احملكم لكنه وضع موضع ذلك والراسخون يف العلم إلتيان لفظ الرسوخ ألنه ال حيصل إال بعد التثبت العام واالجتهاد
البليغ فإذا استقام القلب على طرق اإلرشاد ورسخ القدم يف العلم أفصح صاحبه النطق ابلقول احلق وكفى بدعاء
شاهدا على أن الراسخون يف العلم مقابل لقوله {الذين يف قلوهبم
الراسخني يف العلم ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اخل ً
زيغ} وفيه إشارة إىل أن الوقف على قوله إال هللا اتم وإىل أن علم بعض املتشابه خمتص ابهلل تعاىل وأن من حاول معرفته
هو الذي أشار إليه يف احلديث بقوله فاحذرهم وقال بعضهم :العقل مبتلي ابعتقاد حقيقة املتشابه كابتالء البدن أبداء
أحياان ليكون موضع خضوع املتعلم ألستاذه وكامللك يتخذ عالمة ميتاز هبا من
كتااب أمجل فيه ً
العبادة كاحلكيم إذا صنف ً
يطلعه على سره.
وقيل :لومل يبتل العقل الذي هوأشرف البدن الستمر العامل يف أهبة العلم على التمرد فبذلك يستأنس إىل التذلل بعز
استسالما واعرتافًا بقصورها.
العبودية واملتشابه هوموضع خضوع العقول لبارئها
ً
ويف ختم اآلية بقوله تعاىل وما يذكر إال أولوا األلباب تعريض للزائغني ومدح للراسخني :يعين من مل يتذكر ويتعظ وخيالف
هواه فليس من أويل العقول ومن مث ثقال الراسخون ربنا ال تزغ قلوبنا إىل آخر اآلية فخضعوا لباريهم الستنزال العلم
اللدين بعد أن استعاذوا به من الزيغ النفساين.
وقال اخلطايب :املتشابه على ضربني :أحدمها ما إذا رد إىل احملكم واعترب به عرف معناه.
واآلخر ما ال سبيل إىل الوقوف على حقيقته وهوالذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون أتويله وال يبلغون كنهه فرياتبون فيه
فيتفتتون.
وقال ابن احلصار :قسم هللا آايت القرآن إىل حمكم ومتشابه وأخرب عن احملكمات أهنا أم الكتاب ألن إليها ترد املتشاهبات
وهي اليت تعتمد يف فهم مراد هللا من خلقه يف كل ما تعبدوهم به من معرفته وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه
وهبذا االعتبار كانت أمهات.
مث أخرب عن الذين يف قلوهبم زيغ أهنم هم الذين يتبعون ما تشابه منه ومعىن ذلك أن من مل يكن على يقني من احملكمات
ويف قلبه شك واسرتابة كانت راحته يف تتبع املشكالت املتشاهبات.

ومراد الشارع منها التقدم إىل فهم احملكمات وتقدمي األمهات حىت إذا حصل اليقني ورسل العلم مل تبل مبا أشكل عليك.
ومراد هذا الذي يف قلبه زيغ التقدم إىل املشكالت وفهم املتشابه قبل فهم األمهات وهوعكس املعقول واملعتاد واملشروع
ومثل هؤالء مثل املشركني الذين يقرتحون على رسلهم آايت غري اآلايت اليت جاؤوا هبا ويظنون أهنم لوجاءهتم آايت أخر
جهال منهم وما علموا أن اإلميان إبذن هللا تعاىل.
آلمنوا عندها ً
وقال الراغب يف مفردات القرآن :اآلايت عند اعتبار بعضها ببعض ثالثة أضرب :حمكم على اإلطالق ومتشابه على
اإلطالق وحمكم من وجه متشابه من وجه.
فال متشابه ابجلملة ثالثة أضرب :متشابه من جهة اللفظ فقط ومن جهة املعىن فقط ومن جهتهما.
فاألول ضرابن :أحدمها يرجع إىل األلفاظ املفردة إما من جهة الغرابة حنو األب و يزفون أواالشرتاك كاليد واليمني.
واثنيهما يرجع إىل مجلة الكالم املركب وذلك ثالثة أضرب :ضرب الختصار الكالم حنو وإن خفتم أن ال تقسطوا يف
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وضرب لبسطه حنو ليس كمثله شيء ألنه لوقيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع.
قيما ومل جيعل
وضرب لنظم الكالم حنوه أنزل على عبده الكالم ومل جيعل له ً
قيما تقديره :أنزل على عبده الكتاب ً
عوجا ً
عوجا.
له ً
واملتشابه من جهة املعىن أوصاف هللا تعاىل وأوصاف القيامة فإن تلك األوصاف ال تتصور لنا إذا كان ال حيصل يف
نفوسنا صورة ما مل حتسه أوليس من جنسه.
واملتشابه من جهتهما مخسة أضرب :األول من جهة الكمية كالعموم واخلصوص حنو اقتلوا املشركني والثاين من جهة
الكيفية كالوجوب والندب حنو فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
والثالث من جهة الزمان كالناسخ واملنسوخ حنو اتقوا هللا حق تقاته والرابع من جهة املكان واألمور اليت نزلت فيها حنو
وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها إن من نسأ زايدة يف الكفر فإن مل يعرف عادهتم يف اجلاهلية يتعذر عليه تفسري
هذه اآلية.
اخلامس من جهة الشروط اليت يصح هبا الفعل ويفسد كشروط الصالة والنكاح قال :وهذه اجلملة إذا تصورت علم أن
كل ما ذكره املفسرون يف تفسري املتشابه ال خيرج عن هذه التقاسيم.
مث مجع املتشابه على ثالثة أضرب :ضرب ال سبيل إىل الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة وحنوذلك وضرب
لإلنسان سبيل إىل معرفته كاأللفاظ الغريبة واألحكام القلقة وضرب مرتدد بني األمرين خيتص مبعرفته بعض الراسخني يف
العلم وخيفي على من دوهنم وهواملشار بقوله صلى هللا عليه وسلم البن عباس اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل وإذا
عرفت هذه اجلهة عرفت أن الوقوف على قوله {وما يعلم أتويله إال هللا} ووصله بقوله {والراسخون يف العلم} جائزان
جسيما دل عليه التفصيل املتقدم.
وجها
وإن لكل واحد منهما ً
ً
وقال اإلمام فخر الدين :صرف اللفظ عن الراجح إىل املرجوح ال بد فيه من دليل منفصل وهوإما لفظي أوعقلي.
قاطعا ألنه موقوف على انتفاء االحتماالت العشرة املعروفة
فاألول ال ميكن اعتباره يف املسائل األصولية ألنه ال يكون ً
وانتفاؤها مظنون واملوقوف على املظنون مظنون والظين ال يكتفي به يف األصول.

حماال.
وأما العقلي فإمنا يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر ً
وأما إثبات املعىن املراد فال ميكن ابلعقل ألن طريق ذلك ترجيح جماز على جماز وأتويل على أتويل وذلك الرتجيح ال ميكن
إال ابلدليل اللفظي والدليل اللفظي يف الرتجيح ضعيف ال يفيد الظن والظن ال يعول عليه يف املسائل األصولية القطعية
فلهذا اختار األئمة احملققون من السلف واخللف بعد إقامة الدليل القاطع على أن محل اللفظ على ظاهره حمال ترك
اخلوض يف تعيني التأويل.
وحسبك هبذا الكالم من اإلمام.
فصل من املتشابه آايت الصفات والبن اللبان فيها تصنيف مفرد حنو الرمحن على العرش استوى كل شيء هالك إال
وجهه ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيين يد هللا فوق أيديهم والسموات مطوايت بيمينه ومجهور أهل السنة منهم
السلف وأهل احلديث على اإلميان هبا وتفويض معناها املراد منها إىل هللا تعاىل وال نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها:
أخرج أبو القاسم الاللكائي يف السنة من طريق قرة بن خالد عن احلسن عن أمه عن أم سلمة يف قوله تعاىل الرمحن على
العرش استوى قال :الكيف غري املعقول واالستواء غري جمهول واإلقرار به من اإلميان واجلحود به كفر.
أيضا عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه سئل عن قوله {الرمحن على العرش استوى} فقال :اإلميان غري جمهول
وأخرج ً
والكيف غري معقول ومن هللا الرسالة وعلى الرسول البالغ املبني وعلينا التصديق.
أيضا عن مالك أنه سئل عن اآلية فقال :الكيف غري معقول واالستواء غري جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه
واخرج ً
بدعة.
وأخرج البيهقي عنه أنه قال :هوكما وصف نفسه وال يقال كيف وكيف عنه مرفوع.
وأخرج الال لكائي عن حممد بن احلسن قال :اتفق الفقهاء كلهم من املشرق إىل املغرب على اإلميان ابلصفات من غري
تقسيم وال تشبيه.
وقال الرتمذي يف الكالم على حديث الرؤية املذهب يف هذا عند أهل العلم من األئمة مثل سفيان الثوري ومالك وابن
املبارك وابن عيينة ووكيع وغريهم أهنم قالوا :نروي هذه األحاديث كما جاءت ونؤمن هبا وال يقال كيف وال نفسر وال
نتوهم.
وذهبت طائفة من أهل السنة إىل أننا نؤوهلا على ما يليق حبالله تعاىل وهذا مذهب اخللف.
عقدا أتباع سلف
وكان إمام احلرمني يذهب إليه مث رجع عنه فقال يف الرسالة النظامية :الذي نرتضيه دينًا وندين هللا به ً

األمة فإهنم درجوا على ترك التعرض ملعانيها.
وقال ابن الصالح :على هذه الطريقة مضى صدر األمة وساداهتا وإايها اختار أئمة الفقهاء وقاداهتا وإليها دعا أئمة
احلديث وأعالمه وال أحد من املتكلمني من أصحابنا يصدف عنها وأيابها.
أوال بل
واختار ابن برهان مذهب التأويل قال :ومنشأ اخلالف بني الفريقني هل جيوز أن يكون يف القرآن شيء مل نعلم ً

أوبعيدا توقفنا عنه
يعلمه الراسخون يف العلم وتوسط ابن دقيق العيد فقال :إذا كان التأويل قريبًا من لسان العرب مل ينكر ً
وآمنا مبعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه.

مفهوما من ختاطب العرب قلنا به من غري توقيف كما يف قوله تعاىل اي
ظاهرا
ً
قال :وما كان معناه من هذه األلفاظ ً
حسريت على ما فرطت يف جنب هللا فنحمله على حق هللا وما جيب له.
ذكر ما وقفت عليه من أتويل اآلية املذكورة على طريقة أهل السنة من ذلك صفة االستواء وحاصل ما رأيت فيها سبعة
أجوبة.
أحدها :حكى مقاتل والكليب عن ابن عباس أن استوى مبعىن استقر وهذا إن صح حيتاج إىل أتويل فإن االستقرار يشعر
ابلتجسيم.
اثنيها :أن استوى مبعىن استوىل ورد بوجهني :أحدمها أن هللا تعاىل مستول على الكونني واجلنة والنار وأهلهما فأي فائدة
يف ختصيص العرش.
واآلخر أن االستيالء إمنا يكون بعد قهر وغلبة وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك.
وأخرج الاللكائي يف السنة عن ابن األعرايب أنه سئل عن معىن استوى فقال :هوعلى عرشه كما أخرب فقيل اي أاب عبد هللا
معناه استوىل قال :اسكت ال يقال استوىل على الشيء إال إذا كان له مضاد فإذا غلب أحدمها قيل استوىل.
اثلثها :أنه مبعىن صعد قاله أبوعبيد.
أيضا.
ورد أبنه تعاىل منزه عن الصعود ً

رابعها :أن التقدير الرمحن عال :أي ارتفع من العلووالعرش له استوى حكاه إمساعيل الضرير يف تفسريه.
فعال لكتبت ابأللف كقوله {عال يف األرض}
فعال وهي حرف هنا ابتفاق فلوكانت ً
ورد بوجهني :أحدمها أنه جعل على ً
واآلخر أنه رفع العرش ومل يرفعه أحد من القراء.
خامسها :أن الكالم مت عند قوله {الرمحن على العرش} مث ابتدأ بقوله {استوى له ما يف السموات وما يف األرض} ورد
أبنه يزيل اآلية عن نظمها ومرادها.
قلت :وال يتأىن له يف قوله {مث استوى على العرش} سادسها :أن معىن استوى :أقبل على خلق العرش وعمد إىل خلقه
كقوله {مث استوى إىل السماء وهي دخان} أي قصد وعمد إىل خلقها قاله الفراء واألشعري ومجاعة أهل املعاين وقال
إمساعيل الضرير :إنه الصواب.
قلت :يبعده تعديته بعلى ولوكان كما ذكروه لتعدى إبىل كما يف قوله {مث استوى إىل السماء} سابعها :قال ابن اللبان:
ئما ابلقسط والعدل هواستواؤه ويرجع معناه إىل
االستواء املنسوب إليه تعاىل مبعىن اعتدل :أي قام ابلعدل كقوله تعاىل قا ً

موزوان حبكمته البالغة.
أنه أعطى بعزته كل شيء خلقه ً
ومن ذلك النفس يف قوله تعاىل تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك ووجه أبنه خروج على سبيل املشاكلة مر ًادا به
الغيب ألنه مسترت كالنفس وقوله {وحيذركم هللا نفسه} أي عقوبته وقيل إايه.
وقال السهيلي :النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معىن زائد وقد استعمل من لفظه النفاسة والشيء النفيس فصلحت
للتعبري عنه سبحانه وتعاىل.
وقال ابن اللبان :أوهلا العلماء بتأويالت :منها أن النفس عرب هبا عن الذات.

قال :وهذا وإن كان سائغًا يف اللغة ولكن تعدى الفعل إليها بفي املفيدة للظرفية حمال عليه تعاىل وقد أوهلا بعضهم
ابلغيب :أي وال أعلم ما يف غيبك وسرك.
قال :وهذا حسن لقوله يف آخر اآلية إنك أنت عالم الغيوب ومن ذلك الوجه وهومؤول ابلذات.
وقال ابن اللبان يف قوله {يريدون وجهه} {إمنا نطعمكم لوجه هللا} {إال ابتغاء وجه ربه األعلى} املراد إخالص النية.
وقال غريه يف قوله {فثم وجه هللا} أي اجلهة اليت أمر ابلتوجه إليها ومن ذلك العني وهي مؤولة ابلبصر أواإلدراك.
بل قال بعضهم :إهنا حقيقة يف ذلك خالفًا لتوهم بعض الناس أهنا جماز وإمنا اجملاز يف تسمية العضوهبا.
وقال ابن اللبان :نسبة العني إليه تعاىل اسم آلايته املبصرة اليت هبا سبحانه ينظر للمؤمنني وهبا ينظرون إليه.
قال تعاىل فلما جاءهتم آايتنا مبصرة نسب البصر لآلايت على سبيل اجملاز حتقي ًقا ألهنا املرادة ابلعني املنسوبة إليه وقال
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها قال :فقوله {واصرب حلكم ربك فإنك أبعيننا} أي

آبايتنا تنظر هبا إلينا وننظر هبا إليك ويؤيده أن املراد ابألعني هنا اآلايت كونه علل هبا الصرب حلكم ربه صرحيًا يف قوله
{إان حنن نزلنا عليك القرآن تنز ًيال فاصرب حلكم ربك} قال :وقوله يف سفينة نوح {جتري أبعيننا} أي آبايتنا بدليل
{وقال اركبوا فيها بسم هللا جمراها ومرساها} وقال {ولتصنع على عيين} أي على حكم آييت اليت أوحيتها إىل أمك {أن
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم} اآلية أه.
وقال غريه :املراد يف اآلايت كالءته تعاىل :ومن ذلك اليد يف قوله تعاىل ملا خلقت بيدي يد هللا فوق أيديهم مما عملت
أيدينا وإن الفضل بيد هللا وهي مؤولة ابلقدرة.
وقال السهيلي :اليد يف األصل كالبصر عبارة عن صفة املوصوف ولذلك مدح سبحانه وتعاىل ابأليدي مقرونة مع
األبصار يف قوله {أولو األيدي واألبصار} فلم ميدحهم ابجلوارح ألن املدح إمنا يتعلق ابلصفات ال ابجلواهر.
قال :وهلذا قال األشعري :إن اليد صفة ورد هبا الشرع والذي يلوح من معىن هذه الصفة أهنا قريبة من معىن القدرة إال أهنا
الزما.
أخص والقدرة أعم كاحملبة مع اإلرادة واملشيئة فإن يف اليد تشري ًفا ً
وقال البغوي يف قوله بيدي يف حتقيق هللا التثنية يف اليد دليل على أهنا ليست مبعىن القدرة والقوة والنعمة وإمنا مها صفتان
من صفات ذاته.
وقال جماهد :اليد هنا موصولة وأتكيد كقوله {ويبقى وجه ربك} قال البغوي :وهذا أتويل غري قوى ألهنا لوكانت صلة
لكان إلبليس أن يقول إن كنت خلقته فقد خلقتين وكذلك يف القدرة والنعمة ال يكون آلدم يف اخللق مزية على إبليس.
وقال ابن اللبان :فإن قلت :فما حقيقة اليدين يف خلق آدم قلت :هللا أعلم مبا أراد ولكن الذي استثمرته من تدبر كتابه
أن اليدين استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله ولنورها القائم بصفة عدله ونبه على ختصيص آدم وتكرميه أبن مجع له يف
خلقه بني فضله وعدله.
قال :وصاحبة الفضل هي اليمني اليت ذكرها يف قوله {والسموات مطوايت بيمينه سبحانه وتعاىل}.
ومن ذلك الساق يف قوله {يوم يكشف عن ساق} ومعناه :عن شدة وأمر عظيم كما يقال قامت احلرب على ساق.

أخرج احلاكم يف املستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله {يوم يكشف عن ساق} قال :إذا خفي
عيكم شيء من القرآن فابتغوه يف الشعر فإنه ديوان العرب أما مسعتم قول الشاعر :ابر عناق إنه شر ابق قد سنا يل
قومك ضرب األعناق وقامت احلرب بنا على ساق قال ابن عباس :هذا يوم كرب وشدة.
ومن ذلك اجلنب يف قوله تعاىل ما فرطت يف جنب هللا أي يف طاعته وحقه ألن التفريط إمنا يع يف ذلك وال يقع يف
اجلنب املعهود.
ومن ذلك صفة القرب يف قوله {فإين قريب} {وحنن أقرب إليه من حبل الوريد} أي ابلعلم.
ومن ذلك صفة الفوقية يف قوله {وهو القاهر فوق عباده} {خيافون رهبم من فوقهم} واملراد هبا العلومن غري جهة.
وقد قال فرعون {وإان فوقهم قاهرون} وال شك أنه مل يرد العلواملكاين.
ومن ذلك صفة اجمليء يف قوله {وجاء ربك} واو أييت ربك أي أمره ال امللك إمنا أييت أبمره أوبتسليطه كما قال تعاىل
وهم أبمره يعملون فصار كما لوصرح به وكذا قوله {اذهب أنت وربك فقاتال} أي اذهب بربك :أي بتوقيفه وقوته.
ومن ذلك صفة احلب يف قوله {حيبهم وحيبونه}
{فاتبعوين حيببكم هللا} وصفة الغضب يف قوله {غضب هللا عليها} وصفة الرضا يف قوله {رضي هللا عنهم} وصفة
العجب يف قوله {بل عجبت} بضم التاء وقوله {وإن تعجب فعجب قوهلم} صفة الرمحة يف آايت كثرية.
وقد قال العلماء كل صفة يستحيل حقيقتها على هللا تعاىل تفسر بالزمها.
قال اإلمام فخر الدين :مجيع األعراض النفسانية :أعين الرمحة والفرح والسرور والغضب واحلياء واملكر واالستهزاء هلا أوائل
وهلا غاايت.
مثاله الغضب فإن أوله غليان دم القلب وغايته إرادة إيصال الضرر إىل املغضوب عليه فلفظ الغضب يف حق هللا ال حيمل
على أوله الذي هوغليان دم القلب بل غرضه الذي هوإرادة اإلضرار.
وكذلك احلياء له أول وهوانكسار حيصل يف النفس وله غرض وهوترك الفعل فلفظ احلياء يف حق هللا حيمل على ترك
الفعل ال على انكسار النفس.
وقال احلسني بن الفضل :العجب من هللا إنكار الشيء وتعظيمه.
وسئل اجلنيد عن قوله {وإن تعجب فعجب قوهلم} فقال :إن هللا ال يعجب من شيء ولكن هللا وافق رسوله فقال :وإن
تعجب فعجب قوهلم :أي هوكما تقول.
ومن ذلك لفظة عند يف قوله تعاىل عند ربك ومن عنده ومعنامها اإلشارة إىل التمكني والزلفى والرفعة.
ومن ذلك قوله {وهو معكم أينما كنتم} أي بعلمه وقوله {وهو هللا يف السموات ويف األرض يعلم} قال البيهقي:
األصح أن معناه أنه املعبود يف السموات ويف األرض مثل قوله {وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله}.
وقال األشعري :الظرف متعلق بيعلم :أي عامل مبا يف السموات واألرض.
ومن ذلك قوله {سنفرغ لكم أيها الثقالن} أي سنقصد جلزائكم.

تنبيه قال ابن اللبان :ليس من املتشابه قوله تعاىل {إن بطش ربك لشديد} ألنه فسره بعده بقوله {إنه هو يبدئ ويعيد}
تنبيها على أن بطشه عبارة عن تصرفه يف بدئه وإعادته ومجيع تصرفاته يف خملوقاته.
ً
أيضا أهنا من األسرار اليت ال يعلمها إال هللا تعاىل.
فصل ومن املتشابه أوائل السور واملختار فيها ً
سرا وإن سر هذا القرآن فواتح السور.
أخرج ابن املنذر وغريه عن الشعيب أنه سئل عن فواتح السور فقال :إن لكل كتاب ً
وخاض يف معناها آخرون فأخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق أيب الضحى عن ابن عباس يف قوله امل قال :أان هللا أعلم.
ويف قوله املص قال :أان هللا أفضل.

ويف قوله الر قال :أان هللا أرى.
وأخرج من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله امل وحم ون قال اسم مقطع.
وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال الر وحم ون حروف الرمحن مفرقة
وأخرج أبو الشيخ عن حممد بن كعب القرظي قال الر من الرمحن.
أيضا عن الضحاك يف قوله املص قال
أيضا املص األلف من هللا وامليم من الرمحن والصاد من الصمد.وأخرج ً
وأخرج عنه ً
أان هللا الصادق.
وقيل املص :معناه املصور.
وقيل الر معناه أان أعلم وأرفع حكاها الكرماين يف غرائبه.
وأخرج احلاكم وغريه من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس يف كهيعص قال :الكاف من كرمي واهلاء من هاد والياء من
حكيم والعني من عليم والصاد من صادق.
وأخرج ابن أيب حامت من طريق السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة ابن مسعود وانس من
الصحابة يف قوله كهيعص قال :هوهجاء مقطع الكاف من امللك واهلاء من هللا والعني من العزيز والصاد من املصور.
وأخرج عن حممد بن كعب مثله إال أنه قال :والصاد من الصمد.
وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه من طريق آخر عن سعيد عن ابن عباس يف قوله كهيعص قال :كبري هاد أمني عزيز
صادق.
وأخرج ابن مردويه من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس يف قوله كهيعص قال :الكاف الكاىفء واهلاء اهلادي
والعني العامل والصاد الصادق.
وأخرج من طريق يوسف بن عطية قال :سئل الكليب فحدث عن كهيعص عن أيب صاحل عن أم هاين عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال :كاف هاد أمني عامل صادق.
وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة يف قوله كهيعص قال :يقول أان الكبري أان اهلادي على أمني صادق.
وأخرج عن حممد بن كعب يف قوله طه قال :الطاء من ذي الطول.
أيضا يف قوله طسم قال :الطاء من ذي الطول والسني من القدوس وامليم من الرمحن.
وأخرج عنه ً
وأخرج عن سعيد بن جبري يف قوله حم قال :حاء اشتقت من الرمحن وميم اشتقت من الرحيم.

وأخرج عن حممد بن كعب يف قوله محعسق قال :واحلاء وامليم من الرمحن والعني من العليم والسني من القدوس والقاف
من القاهر.
وأخرج عن جماهد قال :فواتح السور كلها هجاء مقطوع.
وأخرج عن سامل بن عبد هللا قال امل وحم ون وحنوها اسم هللا مقطعة.
وأخرج عن السدي قال :فواتح السور أمساء من أمساء الرب جل جالله فرقت يف القرآن.
وحكى الكرماين يف قوله ق أنه حرف من امسه قادر وقاهر.
وحكى غريه يف قوله ن أنه مفتاح امسه تعاىل نور وانصر.وهذه األقوال كلها راجعة إىل قول واحد وهوأهنا حروف مقطعة
كل حرف منها مأخوذ من اسم من أمسائه تعاىل واالكتفاء ببعض الكلمة معهود يف العربية.
قال الشاعر :قلت هلا قفي فقالت ق أي وقفت.
شرا فشر وإال أن تشاء.
وقال ابخلري خريان وإن شرافًا وال أريد الشر إال أن ات أراد :وإن ً
وقال :انداهم أال احلموا أالات قالوا مجيعاص كلهم أالفا أراد :أال تركبون أال اركبوا وهذا القول اختاره الزجاج.وقال العرب:
تنطق ابحلرف الواحد تدل على الكلمة اليت هومنها.
وقيل إهنا االسم األعظم إال أان ال نعرف أتليفه منا كذا نقله ابن عطية.
وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود قال :هواسم هللا األعظم.
وأخرج ابن أيب حامت من طريق السدي أنه بلغه عن ابن عباس قال امل وطسم وص وأشباهها قسم أقسم هللا به وهومن
قوال اثلثًا :أي أهنا برمتها أمساء هللا ويصلح أن يكون من القول األول ومن الثاين.
أمساء هللا وهذا يصلح أن يكون ً

وعلى األول مشى ابن عطية وغريه ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه يف تفسريه من طريق انفع عن أيب نعيم القاري عن فاطمة
بنت علي بن أيب طالب أهنا مسعت علي بن أيب طالب يقول :اي كهيعص اغفر يل.
وما أخرجه ابن أيب حامت عن الربيع بن أنس يف قوله كهيعص قال :اي من جيري وال جيار عليه.
وأخرج عن أشهب قال :سألت مالك بن أنس أينبغي ألحد أن يتسمى بيس قال :ما أراه ينبغي لقول هللا يس والقرآن
احلكيم يقول هذا اسم تسميت به.
وقيل هي أمساء للقرآن كالفرقان والذكر أخرجه عبد الرزاق عن قتادة.
وأخرجه ابن أيب حامت بلفظ :كل هجاء يف القرآن فهواسم من أمساء القرآن.

وقيل هي أمساء للسور نقله املاوردي وغريه عن زيد بن أسلم ونسبه صاحب الكشاف إىل األكثر.
وقيل هي فواتح السور كما يقولون يف أول القصائد بل وال.
أخرج ثور بن جرير من طريق الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال امل وحم واملص وص وحنوها فواتح يفتتح هللا هبا
القرآن.
وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن جرير قال :قال جماهد امل الر املر فواتح افتتح هللا هبا القرآن.

قلت :أمل يكن يقول هذه هي أمساء قال ال.
وقيل هذا حساب أيب جاد لتدل على مدة هذه األمة.
وأخرج ابن أيب إسحاق عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس عن جابر بن عبد هللا بن رابب قال :مر أبوايسر بن
أخطب يف رجال من يهود برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهويتلوفاحتة سورة البقرة امل ذلك الكتاب ال ريب فيه فأتى
حممدا يتلوفيما أنزل عليه امل ذلك الكتاب
أخاه حيي بن أخطب يف رجال من اليهود فقال :تعلمون وهللا لقد مسعت ً
فقال :أنت مسعته قال :نعم.
فمشى حيي يف أولئك النفر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :أمل تذكر أنك تتلوفيما أنزل عليك امل ذلك
الكتاب فقال بلى فقالوا :لقد بعث هللا قبلك أنبياء ما نعلمه بني لنيب منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غريك األلف
بواحد والالم بثالثني وامليم أبربعني فهذه إحدى وسبعون سنة أفندخل يف دين نيب إمنا مدة ملكه وأجل أمته إحدى
وسبعوسنة مث قال :اي حممد هل مع هذا غريه قال :نعم املص قال :هذه أثقل وأطول :األلف بواحد والالم بثالثني وامليم
أبربعني والصاد بتسعني فهذه إحدى وستون ومائة سنة هل مع هذا غريه قال :نعم املر قال :هذه أثقل وأطول :األلف
بواحد والالم بثالثني وامليم أبربعني والراء مبائتني هذه إحدى وسبعون ومائتا سنة مث قال :لقد لبس علينا أمرك حىت ما
كثريا مث قال :قوموا عنه مث قال أبوايسر ألخيه ومن معه :ما يدريكم لعله قد مجع هذا كله حملمد
ندري ً
أقليال أعطيت أم ً

إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة وإحدى وثالثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع وثالثون
سنة فقالوا :لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤالء اآلايت نزلت فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت
حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات.
معضال.
أخرجه ابن جرير من هذا الطريق وابن املنذر من وجه آخر عن ابن جريج
ً
وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب العالية يف قوله امل قال :هذه األحرف الثالثة من األحرف التسعة والعشرين دارت
هبا األلسن ليس منها حرف إال وهومفتاح اسم من أمسائه تعاىل وليس منها حرف إال وهومن آالئه وبالئه وليس منها
حرف إال وهويف مدة أقوام وآجاهلم فاأللف مفتاح اسم هللا والالم مفتاح امسه لطيف وامليم مفتاح امسه جميد فاأللف آالء
هللا والالم لطف هللا وامليم جمد هللا فاأللف سنة والالم ثالثون وامليم أربعون.
قال اخلوييب :وقد استخرج بعض األئمة من قوله تعاىل امل غلبت الروم أن البيت املقدس يفتحه املسلمون يف سنة ثالث
ومثانني ومخسمائة ووقع كما قاله.وقال السهيلي :لعل عدد احلروف اليت يف أوائل السور مع حذف املكرر لإلشارة إىل
مدة بقاء هذه األمة.
قال ابن حجر :وهذا ابطل ال يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس رضي هللا عنه الزجر عن عد أيب جاد واإلشارة إىل أن
ذلك من مجلة السحر وليس ذلك ببعيد فإنه ال أصل له يف الشريعة.
وقد قال القاضي أبو بكر بن العريب يف فوائد رحلته :ومن الباطل علم احلروف املقطعة يف أوائل السور وقد حتصل يل فيها
أحدا حيكم عليها بعلم وال يصل منها إىل فهم والذي أقوله أنه لوال أن العرب كانوا يعرفون
عشرون ً
قوال وأزيد وال أعرف ً
متداوال عنهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النيب صلى هللا عليه وسلم بل تال عليهم حم فصلت ص
مدلوال
ً
أن هلا ً

وغريها فلم ينكروا ذلك بل صرحوا ابلتسليم له يف البالغة والفصاحة مع تشوقهم إىل عثره وحرصهم على زلة فدل على
أمرا معروفًا بينهم ال إنكار أه.
أنه كان ً
مغايرا للقول أبهنا فواتح والظاهر أنه مبعناه.
وقيل هي تنبيهات كما يف النداء عده ابن عطية ً
قال أبوعبيدة :امل افتتاح كالم.
وقال اخلوييب :القول أبهنا تنبيهات جيد ألن القرآن كالم عزيز وفوائده عزيزة فينبغي أن يرد على مسع متنبه فكان من
مشغوال فأمر جربيل أبن
اجلائز أن يكون هللا قد علم يف بعض األوقات كون النيب صلى هللا عليه وسلم يف عامل البشر
ً

يقول عند نزوهلم امل والر وحم ليسمع النب يصوت جربيل فيقبل عليه ويصغي إليه قال :وإمنا مل يستعمل الكلمات
املشهورة يف التنبيه كإال وإما ألهنا من األلفاظ اليت يتعارفها الناس يف كالمهم والقرآن كالم ال يشبه الكامل فناسب أن
يؤتى فيه أبلفاظ تنبيه مل تعهد لتكون أبلغ يف قرع مسعه أه.

وقيل إن العرب كانوا إذا مسعوا القرآن لغوا فيه فأنزل هللا هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سببًا
مستقال والظاهر خالفه
قوال
الستماعهم ومساعهم له سببًا الستماع ما بعده فرتق القلوب وتلني األفئدة عد هذا مجاعة ً
ً
قوال يف معناها إذ ليس فيه بيان معىن.
وإمنا يصلح هذا مناسبة لبعض األقوال ال ً
مقطعا وجاء
وقيل إن هذه احلروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من احلروف اليت هي أ ب ت ث فجاء بعضها ً

متامها مؤل ًفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه ابحلروف اليت يعرفوهنا فيكون ذلك تقر ًيعا هلم وداللة على عجزهم أن
أيتوا مبثله بعد أن يعلموا أنه منزل ابحلروف اليت يعلموهنا ويبنون كالمهم منها.وقيل املقصود هبا اإلعالم ابحلروف اليت
يرتكب منها الكالم.
فذكر منها أربعة عشر حرفًا وهي نصف مجيع احلروف وذكر من كل جنس نصفه.
فمن حروف احللق احلاء والعني واهلاء ومن اليت فوقها القاف والكاف ومن احلرفني الشفهيني امليم ومن املهموسة السني
واحلاء والكاف والصاد واهلاء ومن الشديدة اهلمزة والطاء والقاف والكاف ومن املطبقة الطاء والصاد ومن اجملهورة اهلمزة
وامليم والالم والعني والراء والطاء والقاف والساء والنون ومن املستعلية القاف والصاد والطاء ومن املنخفضة اهلمزة والالم
وامليم والراء والكاف واهلاء والياء والعني والسني واحلاء والنون.
ومن القلقلة القاف والطاء مث إنه تعاىل ذكر حروفًا مفردة وحرفني حرفني وثالثة ثالثة وأربعة أربعة ومخسة ألن تراكيب
الكالم على هذا النمط وال زايدة على اخلمسة.

كتااب يف أول سور منه حروف مقطعة.
وقيل هي أمارة جعلها هللا ألهل الكتاب أنه سينزل على حممد ً
هذا ما وقفت عليه من األقوال يف أوائل السور من حيث اجلملة.
ويف بعضها أقوال أخر فقيل :إن طه ويس مبعىن اي رجل أواي حممد أواي إنسان وقد تقدم يف املعرب.
وقيل هي امسان من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم.
قال الكرماين يف غرائبه :ويقويه يف يس قراءة يس بفتح النون وقوله آل ايسني.
وقيل طه أي طأ األرض أواطمئن فيكون فعل أمر واهلاء مفعول أوللسكت أومبدلة من اهلمزة.

أخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد يب جبري عن ابن عباس يف قول كه قال :هوكقولك افعل.
وقيل طه أي اي بدر ألن الطاء بتسعة واهلاء خبمسة فذلك أربعة عشر إشارة إىل البدر ألنه يتم فيها ذكره الكرماين يف
غرائبه.
وقال يف قوله يس أي اي سيد املرسلني.
ويف قوله ص معناه :صدق هللا.وقيل :أقسم ابلصمد الصانع الصادق.
وقيل معناه :صاد اي حممد علمك ابلقرآن :أي عارضه به فهوأمر من املصادة.
وأخرج عن احلسني قال :صاد حادث القرآن :يعين انظر فيه.
وأخرج عن سفيان بن حسني قال :كان احلسن يقرؤها صاد القرآن يقول :عارض القرآن.
وقيل ص اسم حبر عليه عرش الرمحن.
وقيل اسم حبر حييي به املوتى.
وقيل معناه :صاد حممد قلوب العباد حكاها الكرماين كلها.
وحكى يف قوله املص أن معناه :أمل نشرح لك صدرك.
ويف حم أنه صلى هللا عليه وسلم.
وقيل معناه حم ما هوكائن.
ويف محعسق أنه جبل ق.
وقيل ق جبل حميط ابألرض.
أخرجه عبد الرزاق عن جماهد وقيل أقسم بقوة قلب حممد صلى هللا عليه وسلم.
وقيل هي القاف من قوله {قضي األمر} دلت على بقية الكلمة.
وقيل معناها :قف اي حممد على أداء الرسالة والعمل مبا أمرت حكامها الكرماين.
وقيل ن هو احلوت.
مرفوعا :أول ما خلق هللا القلم واحلوت قال :اكتب قال :ما أكتب قال كل شيء كائن إىل
أخرج الطرباين عن ابن عباس ً
يوم القيامة.
مث قرأ ن والقلم فالنون :احلوت والقلم :القلم.وقيل هو اللوح احملفوظ.
مرفوعا.
أخرجه ابن جرير من مرسل ابن قرة ً
وقيل هو الدواة.
أخرجه عن احلسن وقتادة.
وقيل هو املداد حكاه ابن قتيبة يف غريبه.
وقيل هو القلم حكاه الكرماين عن اجلاحظ.
وقيل هواسم من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم حكاه ابن عساكر يف مبهماته.

ويف احملتسب البن جين أن ابن عباس قرأ حم سق بال عني ويقول :السني كل فرقة تكون والقاف :كل مجاعة تكون.
قال ابن جين :ويف هذه القراءة دليل على أن الفواتح فواصل بني السور ولوكانت أمساء هللا مل جيز حتريف شيء منها ألهنا
أعالما واألعالم تؤدي أبعياهنا وال حيرف شيء منها.
ال تكون ح ً
وقال الكرماين يف غرائبه يف قوله تعاىل امل.
أحسب الناس االستفهام هنا يدل على انقطاع احلروف عما بعدها يف هذه السورة وغريها.
أوال فإن قلتم ابلثاين فهوخالف اإلمجاع أوابألول فقد
خامتة أورد بعضهم سؤ ًاال وهوأنه هل للمحكم مزية على املتشابه ً

نقضتم أصلكم يف أن مجيع كالمه سبحانه وتعاىل سواء وأنه منزل ابحلكمة.
وأجاب أبوعبد هللا النكرابذي أبن احملكم كاملتشابه من وجه وخيالفه من وجه فيتفقان يف أن االستدالل هبما ال ميكن إال
بعد معرفة حكمة الواضع وأنه ال خيتار القبيح.

وخيتلفان يف أن احملكم بوضع اللغة ال حيتمل إال الوجه الواحد فمن مسعه أمكنه أن يستدل به يف احلال.
واملتشابه حيتاج إىل فكرة ونظر ليحمله على الوجه املطابق.
جممال.
وألن احملكم أصل والعلم ابألصل أسبق والن احملكم يعلم
مفصال واملتشابه ال يعلم إال ً
ً
وقال بعضهم :إن قيل ما احلكمة يف إنزال املتشابه ممن أراد لعباده البيان واهلدى قلنا :إن كان مما ميكن علمه فله فوائد.
منها :احلث للعلماء على النظر املوجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه فإن استدعاء اهلمم ملعرفة ذلك من أعظم
القرب.
حمكما ال حيتاج إىل أتويل ونظر الستوت منازل اخللق ومل
ومنها :ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات إذ لوكان القرآن كله ً

يظهر فضل العامل على غريه وإن كان مما ال ميكن علمه فله فوائد.
منها :ابتالء العباد ابلوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد ابالشتغال به من جهة التالوة كاملنسوخ وإن مل
جيز العمل مبا فيه وإقامة احلجة عليهم ألنه ملا نزل بلساهنم ولغتهم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بالغتهم وإفهامهم
دل على أنه منزل من عند هللا وأنه الذي أعجزهم عن الوقوف.
وقال اإلمام فخر الدين :من امللحدة من طعن يف القرآن ألجل اشتماله على املتشاهبات.
وقال :إنكم تقولون أن تكاليف اخللق مرتبطة هبذا القرآن إىل قيام الساعة مث إان نراه حبيث يتمسك به صاحب كل
وقرا}.
مذهب على مذهبه فاجلربي متمسك آبايت اجلرب كقوله تعاىل {وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم ً

والقدري يقول :هذا مذهب الكفار بدليل أنه تعاىل حكى ذلك عنهم يف معرض الذم يف قوله {وقالوا قلوبنا يف أكنة مما
تدعوان إليه ويف آذاننا وقر} ويف موضع آخر وقالوا قلوبنا غلف.
ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعاىل ال تدركه األبصار.
ومثبت اجلهة ممتسك بقوله تعاىل {خيافون رهبم} من فوقهم الرمحن على العرش استوى.

والنايف متمسك بقوله تعاىل {ليس كمثله شيء} مث يسمى كل واحد اآلايت املوافقة ملذهبه حمكمة واآلايت املخالفة له
متشاهبة وإمنا آل يف ترجيح بعضها على البعض إىل ترجيحات خفية ووجوه ضعيفة فكيف يليق ابحلكيم أن جيعل
الكتاب الذي هو املرجوع إليه يف كل الدين إىل يوم القيامة هكذا قال.
واجلواب أن العلماء ذكروا لوقوع املتشابه فيه فوائد.
منها :أنه يوجب مزيد املشق يف الوصول إىل املراد وزايدة املشقة توجب مزيد الثواب.
مبطال لكل ما سوى ذلك املذهب
حمكما ملا كان مطاب ًقا إال ملذهب واحد وكان بصرحيه ً
ومنها :أنه لوكان القرآن كله ً

مشتمال على احملكم واملتشابه طمع
وذلك مما ينفر أرابب سائر املذاهب عن قبوله وعن النظر فيه واالنتفاع به فإذا كان
ً
صاحب كل مذهب أن جيد فيه ما يؤيد مذهبه وينصر مقالته فينظر فيه مجيع أرابب املذاهب وجيتهد يف التأمل فيه
صاحب كل مذهب وإذا ابلغوا يف ذلك صارت احملكمات مفسرة للمتشاهبات وهبذا الطريق يتخلص املبطل من ابطله

ويتصل إىل احلق.
مشتمال على املتشابه افتقر إىل العلم بطريق التأويالت وترجيح بعضها إىل بعض وافتقر يف تعلم
ومنها :أن القرآن إذا كان
ً
ذلك إىل حتصيل علوم كثرية من علم اللغة والنحوواملعاين والبيان وأصول الفقه ولومل يكن األمر كذلك مل حيتج إىل حتصيل
هذه العوم الكثرية وكان يف إيراد املتشابه هذه الفوائد الكثرية.
ومنها :أن القرآن مشتمل على دعوة اخلواص والعوام وطبائع العوام تنفر يف أكثر األمر عن درك احلقائق.
فمن مسع من العوام يف أول األمر إثبات موجود ليس حبسم وال متحيز وال مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي وقع يف
التعطيل فكان األصلح أن خياطبوا أبلفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تومهوه وختيلوه ويكون ذلك خملوطًا على احلق

الصريح.
فالقسم األول وهوالذي خياطبون به يف أول األمر يكون من املتشاهبات.
والقسم الثاين وهوالذي يكشف هلم يف آخر األمر من احملكمات.
*******************
النوع الرابع واألربعون يف مقدمه ومؤخره
هوقسمان
األول :ما أشكل معناه حبسب الظاهر

فلما عرف أنه ابب التقدمي والتأخري اتضح وهوجدير أن يفرد ابلتصنيف وقد تعرض السلف لذلك يف آايت.
فأخرج ابن أيب حامت عن قتادة يف قوله تعاىل فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد هللا ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا قال:
هذا من تقادمي الكالم يقول :ال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف احلياة الدنيا إمنا يريد هللا ليعذهبم يف اآلخرة.واخرج عنه
أيضا يف قوله تعاىل ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لز ًاما وأجل مسمى قال :هذا من تقادمي الكالم يقول :لوال كلمة
ً
وأجل مسمى لكان لز ًاما.

قيما قال :هذا من التقدمي والتأخري أنزل على
وأخرج عن جماهد يف قوله تعاىل أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له ً
عوجا ً
عوجا.
قيما ومل جيعل له ً
عبد الكتاب ً
وأخرج عن قتادة يف قوله تعاىل {إين متوفيك ورافعك} قال :هذا من املقدم واملؤخر :أي رافعك إيل ومتوفيك.
وأخرج عن عكرمة يف قوله تعاىل {هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب} قال :هذا من التقدمي والتأخري.
يقول :هلم يوم احلساب عذاب شديد مبا نسوا.
قليال} قال :هذه اآلية
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد يف قوله تعاىل {ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال ً
قليال منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته مل ينج قليل وال كثري.
مقدمة ومؤخرة إمنا هي أذاعوا به إال ً
وأخرج عن ابن عباس يف قوله تعاىل فقالوا أران هللا جهرة قال :إهنم إذ رأوا هللا فقد رأوه وإمنا قالوا جهرة أران هللا قال:
هومقدم ومؤخر.

قال ابن جرير :يعين أن سؤاهلم كان جهره.
مؤخرا يف التالوة.وقال الواحدي:
نفسا ّ
فادارأمت فيها} قال البغوي :هذه أول القصة وإن كان ً
ومن ذلك قوله {وإذ قتلتم ً
كان االختالف يف القاتل قبل ذبح البقرة وإمنا أخر يف الكالم ألنه تعاىل ملا قال {إن هللا أيمركم} اآلية علم املخاطبون
نفسا
أن البقرة ال تذبح إال للداللة على قاتل خفيت عينه عليهم فلما استقر علم هذا يف نفوسهم اتبع بقوله {وإذ قتلتم ً
فادارأمت فيها فسألتم موسى فقال إن هللا أيمركم أن تذحبوا بقرة ومنه {افرأيت من اختذ إهله هواه} األصل هوإهله ألن من
ّ
اختذ إهله هواه غري مذموم فقدم املفعول الثاين للعناية به.
وقوله {أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى} على تفسري أحوى :ابألخضر وجعله نعتًا للمرعى :أي أخرجه أحوى فجعله
غثاء وأخر رعاية للفاصلة.
وقوله {غرابيب سود} واألصل سود غرابيب ألن الغربيب :الشديد السواد.
وقوله {فضحكت فبشرانها} أي فبشرانها فضحكت.
وقوله {ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه} أي هلم هبا وعلى هذا فاهلم منفي عنه الثاين ما ليس كذلك.

وقد ألف فيه العالمة مشس الدين بن الصائغ كتابه املقدمة يف سر األلفاظ املقدمة قال فيه :احلكمة الشائعة الذائعة يف
ذلك االهتمام كما قال سيبويه يف كتابه :كأهنم يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعىن.
قال :هذه احلكمة إمجالية.
وأما تفاصيل أسباب التقدمي وأسراره فقد ظهر يل منها يف الكتاب العزيز عشرة أنواع.
األول :التربك كتقدمي اسم هللا تعاىل يف األمور ذات الشأن ومنه قوله تعاىل {شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا
العلم} وقوله {واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول} اآلية.
الثاين :التعظيم
كقوله {ومن يطع هللا والرسول} {إن هللا ومالئكته يصلون} {وهللا ورسوله أحق أن يرضوه}

الثالث :التشريف كتقدمي الذكر على األنثى حنو {إن املسلمني واملسلمات} اآلية واحلر يف قوله {واحلر ابحلر والعبد
ابلعبد واألنثى ابألنث} واحلي يف قوله {خيرج احلي من امليت} اآلية وما يستوي األحياء وال األموات واخليل يف قوله
{واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها} والسمع يف قوله وعلى مسعهم وعلى أبصارهم وقوله {إن السمع والبصر والفؤاد}
وقوله {إن أخذ هللا مسعكم وأبصاركم} حكى ابن عطية عن النقاش أنه استدل هبا على تفضيل السمع على البصر ولذا
وقع يف وصفه تعاىل مسيع بصري بتقدمي السمع.
ومن ذلك تقدميه صلى هللا عليه وسلم على نوح ومن معه يف قوله {وإذ أخذان من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح} اآلية
وتقدمي الرسول يف قوله {من رسول وال نيب} وتقدمي املهاجرين يف قوله تعاىل {والسابقون األولون من املهاجرين
واألنصار} وتقدمي اإلنس على اجلن حيث ذكرا يف القرآن وتقدمي النبيني مث الصديقني مث الشهداء مث الصاحلني يف آية
النساء وتقدمي إمساعيل على إسحاق ألنه أشرف بكون النيب صلى هللا عليه وسلم من ولده وأسن وتقدمي موسى على
هارون الصطفائه ابلكالم وقدم هارون عليه يف سورة طه رعاية للفاصلة وتقدمي جربيل على ميكائيل يف آية البقرة ألنه
متاعا لكم وألنعامكم} {يسبح له من يف السموات واألرض والطري صافات}.
أفضل وتقدمي العاقل على غريه يف قوله { ً
وأما تقدمي األنعام يف قوله {أتكل منه أنعامهم وأنفسهم} فألنه تقدم ذكر الزرع فناسب تقدمي األنعام خبالف آية عبس
فإنه تقدم فيها {فلينظر اإلنسان إىل طعامه} فناسب تقدمي لكم وتقدمي املؤمنني على الكفار يف كل موضع وأصحاب
اليمني على أصحاب الشمال والسماء على األرض والشمس على القمر حيث وقع إال يف قوله {خلق سبع مسوات
اجا} فقيل ملراعاة الفاصلة وقيل ألن انتفاع أهل السموات العائد عليهن
نورا وجعل الشمس سر ً
طباقًا وجعل القمر فيهن ً
الضمري به أكثر.
وقال ابن األنباري :يقال أن القمر وجهه يضيء ألهل السموات وظهره ألهل األرض وهلذا قال تعاىل فيهن ملا كان أكثر
نوره يضيء إىل أهل السماء.
ومنه تقدمي الغيب على الشهادة يف قوله {عامل الغيب والشهادة} ألن علمه أشرف وأما يعلم السر وأخفى فأخر فيه
رعاية للفاصلة.
الرابع :املناسبة وهي إما مناسبة املتقدم لسياق الكالم كقوله {ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون} فإن اجلمال
ابجلمال وإن كان اثبتًا حاليت السراح واإلراحة إال أهنا حالة إراحتها وهوجميئها من الرعي آخر النهار يكون اجلمال هبا
أفخر إذ هي فيه بطان وحالة سراحها للرعي أول النهار يكون اجلمال هبا دون األول إذ هي فيه مخاص ونظريه قوله تعاىل
{والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا} قدم نفي اإلسراف ألن الصرف يف اإلنفاق.
وطعما} ألن الصواعق تقع مع أول برقة وال حيصل املطر إال بعد توايل الربقات.
وقوله {يريكم الربق خوفًا ً
وقوله {وجعلناها وابنها آية للعاملني} قدمها على االبن ملا كان السياق يف ذكرها يف قوله {واليت أحصنت فرجها}
ولذلك قدم االبن يف قوله {وجعلنا ابن مرمي وأمه آية} وحسنه تقدم موسى يف اآلية قبله.
وعلما} قدم احلكم وإن كان العلم ساب ًقا عليه ألن السياق فيه لقوله يف أول اآلية إذ
حكما ً
ومنه قوله {وكال آتينا ً
حيكمان يف احلرث وأما مناسبة لفظ هومن التقدم أوالتأخر كقوله {األول واآلخر}.

ولقد علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين {ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر} {مبا قدم وأخر} {ثلة من
األولني وثلة من اآلخرين} {هلل األمر من قبل ومن بعد} {وله احلمد يف األوىل واآلخرة} وأما قوله {فلله اآلخرة
واألوىل} فلمراعاة الفاصلة وكذا قوله {مجعناكم واألولني}.
حذرا من التهاون به كتقدمي الوصية على الدين يف قوله {من بعد وصية
اخلامس :احلث عليه واحلض على القيام به ً
شرعا.
يوصي به أو دين} مع أن الدين مقدم عليها ً
السادس :السبق وهوإما يف الزمان ابعتبار اإلجياد كتقدمي الليل على النهار والظلمات على النور وآدم على نوح ونوح
على إبراهيم على موسى وهوعلى عيسى وداود على سليمان واملالئكة على البشر يف قوله {هللا يصطفي من املالئكة
رسال ومن الناس} وعاد على مثود واألزواج على الذرية يف قوله {قل ألزواجك وبناتك} والسنة على النوم يف قوله {ال
ً
أتخذه سنة وال نوم} أوابعتبار اإلنزال كقوله {صحف إبراهيم وموسى} وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل هدى للناس وأنزل
الفرقان أوابعتبار الوجوب والتكليف حنو اركعوا واسجدوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} اآلية إن الصفا واملروة من شعائر
هللا وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم نبدأ مبا بدأ هللا به أوابلذات حنو {مثىن وثالث ورابع} {ما يكون من جنوى ثالثة إال
هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم} وكذا مجيع األعداد كل مرتبة هي مقدمة على ما فوقها ابلذات.
وأما قوله {أن تقوموا هلل مثىن وفرادى} فللحث على اجلماعة واالجتماع على احلري.
السابع :السببية كتقدمي العزيز على احلكيم ألنه عز فحكم والعيم عليه أبن األحكام واإلتقان انشئ عن العلم.
وأما تقدم احلكيم عليه يف سورة األنعام فألنه مقام تشريع األحكام ومنه تقدمي العبادة على االستعانة يف سورة الفاحتة
ألهنا سبب حصول اإلعانة وكذا قوله حيب التوابني وحيب املتطهرين ألن التوبة سبب الطهارة {لكل آفاك أثيم} ألن
اإلفك سبب االسم يغض من أبصارهم وحيفظ فروجهم ألن البصر داعية إىل الفرج.
الثامن :الكثرة كقوله {فمنكم كافر ومنكم مؤمن} ألن الكفار أكثر {فمنهم ظامل لنفسه} اآلية قدم الظامل لكثرته مث
املقتصد مث السابق وهلذا قدم السارق على السارقة ألن السرقة يف الذكور أكثر والزاين على الزاين ألن الزىن فيهن أكثر
ومنه تقدمي الرمحة على العذاب حيث وقع يف القرآن غالبًا وهلذا ورد إن رمحيت غلبت غضيب وقوله {إن من أزواجكم

عدوا لكم فاحذروهم} قال ابن احلاجب يف أماليه :إمنا قدم األزواج ألن املقصود اإلخبار أن فيهم أعداء ووقوع
وأوالدكم ً
ذلك يف األزواج أكثر منه يف األوالد وكان أقعد يف املعىن املراد فقدم ولذلك قدمت األموال يف قوله {إمنا أموالكم
وأوالدكم فتنة} ألن األموال ال تكاد تفارقها الفتنة إن اإلنسان ليطغي أن رآه استغىن وليست األوالد يف استلزام الفتنة
مثلها فكان تقدميها أوىل.
التاسع :الرتقي من األدىن إىل األعلى كقوله {أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا} اآلية بدأ ابألدىن لغرض
الرتقي ألن اليد أشرف من الرجل والعني أشرف من اليد والسمع وأشرف من البصر ومن هذا النوع أتخري األبلغ وقد
رسوال نبيًا} وذكر لذلك
خرج عليه تقدمي الرمحن على الرحيم والرءوف على الرحيم والرسول على النيب يف قوله {وكان ً
نكت أشهرها مراعاة الفاصلة.
العاشر :التديل من األعلى إىل األدىن.

عبدا هلل وال املالئكة
وخرج عليه {ال أتخذه سنة وال نوم} ال يغادر صغرية وال كبرية {لن يستنكف املسيح أن يكون ً
املقربون} هذا ما ذكره ابن الصائغ.
أسبااب أخر منها :كونه أدل على القدرة وأعجب كقوله {ومنهم من ميشي على بطنه} اآلية وقوله {وسخران
وزاد غريه ً
مع داود اجلبال يسبحن والطري} قال الزخمشري :قدم اجلبال على الطري ألن تسخريها له وتسبيحها أعجب وأدل على
القدرة وأدخل يف اإلعجاز ألهنا مجاد والطري حيوان انطق.
ومنها :رعاية الفواصل وسيأيت ذلك أمثلة كثرية ومنها إفادة احلصر لالختصاص وسيأيت يف النوع اخلامس واخلمسني.تنبيه
قد يقدم لفظ يف موضع ويؤخر يف آخر ونكتة ذلك إما لكون السياق يف كل موضع يقتضي ما وقع فيه كما تقدمت
اإلشارة إليه وإما لقصد البداءة واخلتم به لالعتناء بشأنه كما يف قوله {يوم تبيض وجوه} اآلايت وإما لقصد التفنن يف
الفصاحة وإخراج الكالم على عدة أساليب كما يف قوله {وادخلوا الباب وقولوا حطه} وقوله {وقولوا حطة وادخلوا
نورا
الباب ً
سجدا} وقوله {إان أنزلنا التوراة فيها هدى ونور} وقال يف األنعام {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ً
وهدى للناس}.
*******************
النوع اخلامس واألربعون يف عامه وخاصه العام
لفظ يستغرق الصاحل له من غري حصر وصيغة كل مبتدأة حنو كل من عليها فان أواتبعة حنو {فسجد املالئكة كلهم
أمجعون} والذي واليت وتثنيتهما ومجعهما حنو والذي قال لوالديه أف لكما فإن املراد به كل من صدر منه هذا القول
بدليل قوله بعد أولئك الذين حق عليهم القول والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة للذين أحسنوا
احلسىن وزايدة للذين اتقوا عند رهبم جنات {والالئي يئسن من احمليض} اآلية {والاليت أيتني الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا} اآلية واللذان أيتياهنا منكم فادومها.
وموصوال حنو {أايما تدعوا فله األمساء احلسىن} {إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب
استفهاما
وأي ومن شرطًا و
ً
ً
جهنم} {من يعمل سوءًا جيز به} واجلمع املضاف حنو {يوصيكم هللا يف أوالدكم} واملعرف أبل حنو {قد أفلح

املؤمنون} واقتلوا املشركني واسم اجلنس املضاف حنو {فليحذر الذين خيالفون عن أمره} أي كل أمر هللا.
واملعرف أبل حنو {وأحل هللا البيع} أي كل بيع {إن اإلنسان لفي خسر} أي كل إنسان بدليل إال الذين آمنوا أوالنكرة
يف سياق النفي والنهي حنو {فال تقل هلما أف} {وإن من شيء إال عندان خزائنه} {ذلك الكتاب ال ريب فيه} {فال
رفث وال فسوق وال جدال يف احلج} ويف سياق الشرط حنو {وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم
طهورا}.
هللا} ويف سياق االمتنان حنو {وأنزلنا من السماء ماء ً
فصل العام على ثالثة أقسام.
األول :الباقي على عمومه.

قال القاضي جالل الدين البلقيين ومثاله عزيز إذ ما من عام إال ويتخيل فيه التخصيص فقوله {اي أيها الناس اتقوا
ربكم} قد خيص منه غري املكلف {حرمت عليكم امليتة} خص منه حالة االضطرار ومنه السمك واجلراد وحرم الراب
خص منه العرااي.
وذكر الزركشي يف الربهان أنه كثري يف القرآن وأورد منه وهللا بكل شيء عليم إن هللا ال يظلم الناس شيئًا وال يظلم ربك
أحدا هللا الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم مث حييكم الذي خلقكم من تراب مث من نطفة هللا الذي جعل لكم األرض
ً
قر ًارا قل :هذه اآلايت كلها يف غري األحكام الفرعية فالظاهر أن مراد البلقيين أنه عزيز يف األحكام الفرعية وقد
استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها وهي قوله {حرمت عليكم أمهاتكم} اآلية فإنه ال خصوص فيها.
الثاين :العام املراد به اخلصوص.
والثالث :العام املخصوص وللناس بينهما فروق :أن األول مل يرد مشوله جلميع األفراد ال من جهة تناول اللفظ وال من

جهة احلكم بل هوذوأفراد استعمل يف فرد منها.
والثاين أريد عمومه ومشوله جلميع األفراد من جهة تناول اللفظ هلا ال من جهة احلكم.
قطعا لنقل اللفظ عن موضعه األصلي خبالف الثاين فإن فيه مذاهب :أصحها أنه حقيقة وعليه
ومنها :أن األول جماز ً
أكثر الشافعية وكثري من احلنفية ومجيع احلنابلة ونقله إمام احلرمني عن مجيع الفقهاء.
وقال الشيخ أبوحامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه وصححه السبكي ألن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص
أيضا ومنها أن قرينة األول عقلية والثاين
كتناوله له بال ختصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقًا فليكن هذا التناول حقيقيًا ً
لفظية.
ومنها :أن قرينة األول ال تنفك عنه وقرينة الثاين قد تنفك عنه.
ومنها :أن األول يصح أن يراد به واحد اتفاقًا ويف الثاين خالف.
ومن أمثلة املراد به اخلصوص قوله تعاىل الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم والقائل واحد :نعيم بن
مسعود االشجعي أوأعرايب من خزاعة كما أخرجه ابن مردويه من حديث أيب رافع لقيامه مقام كثري يف تثبيطه املؤمنني عن
مالقاة أيب سفيان.
قال الفارسي ومما يقوى أن املراد به واحد قوله {إمنا ذلكم الشيطان} فوقعت اإلشارة بقوله ذلكم إىل واحد بعينه ولوكان
مجعا لقال :إمنا أولئكم الشيطان فهذه داللة ظاهرة يف اللفظ.
املعىن به ً

ومنها قوله تعاىل {أم حيسدون الناس} أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلمعه ما يف الناس من اخلصال احلميدة.
ومنها :قوله {مث أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
قال :إبراهيم :ومن الغريب قراءة سعيد بن جبري {من حيث أفاض الناس} قال يف احملتسب :يعين آدم لقوله {فنسي ومل
عزما} ومنها قوله تعاىل {فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب} أي جربيل كما يف قراءة ابن مسعود.
جند له ً
جدا وهي أكثر من املنسوخ إذ ما من عام إال وقد خص مث املخصص له إما
وأما املخصوص فأمثلته يف القرآن كثرية ً
متصل وإما منفصل.

فاملتصل مخسة وقعت يف القرآن :أحدها االستثناء حنو {والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم
أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين اتبوا} {والشعراء يتبعهم الغاوون إال الذين آمنوا
مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة ً

آاثما} إىل قوله {إال من اتب} {واحملصنات من النساء إال ما ملكت
وعملوا الصاحلات} اآلية {ومن يفعل ذلك يلق ً
أميانكم} {كل شيء هالك إال وجهه}.
الثاين :الوصف حنو {ورابئبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن}
الثالث :الشرط حنو {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خ ًريا} {كتب عليكم إذا

خريا الوصية}.الرابع :الغاية حنو {قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر} إىل قوله
حضر أحدكم املوت أن ترك ً
{حىت يعطوا اجلزية} {وال تقربوهن حىت يطهرن} {وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله} {وكلوا واشربوا حىت يتبني
لكم اخليط األبيض} اآلية.
اخلامس :بدل البعض من الكل حنو {وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال} واملنفصل آية أخرى يف حمل
آخر أوحديث أوإمجاع أوقياس.
فمن أمثلة ما خص ابلقرآن قوله تعاىل {واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء} خص بقوله {إذا نكحتم املؤمنات مث
طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة} وبقوله {وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن}
متاعا لكم وللسيارة} ومن
و{حرمت عليكم امليتة والدم} خص من امليتة السمك بقوله {أحل لكم صيد البحر وطعامه ً
قنطارا فال أتخذوا منه شيئًا} اآلية خص بقوله تعاىل {فال
دما
ً
الدم اجلامد بقوله {أو ً
مسفوحا} وقوله {وآتيتم إحداهن ً
جناح عليهما فيما افتدت به} وقوله {الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} خص بقوله {فعليهن نصف
ما على احملصنات من العذاب} وقوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} خص بقوله {حرمت عليكم أمهاتكم}
اآلية.
ومن أمثلة ما خص ابحلديث قوله تعاىل {وأحل هللا البيع} خص منه البيوع الفاسدة وهي كثرية ابلسنة {وحرم الراب}
خص منه العرااي ابلسنة وآايت املواريث خص منها القائل واملخالف يف الدين ابلسنة وآايت حترمي امليتة خص منها اجلراد
طهورا خص منه املتغري ابلسنة وقوله {والسارق والسارقة
ابلسنة وآية ثالثة قروء خص منها األمة ابلسنة وقوله ماءً ً
فاقطعوا} خص منه من سرق دون ربع دينار ابلسنة.
ومن أمثلة ما خص ابإلمجاع آية املواريث خص منها الرقيق فال يرث ابإلمجاع ذكره مكي.
ومن أمثلة ما خص ابلقياس آية الزان {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} خص منها العبد ابلقياس على األمة
أيضا.
املنصوصة يف قوله {فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب} املخصص لعموم اآلية ذكره مكي ً
خمصصا لعموم السنة وهوعزيز.
فصل من خاص القرآن ما كان
ً
ومن أمثلته قوله تعاىل حىت يعطوا اجلزية خص عموم قوله صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال
هللا.

وقوله {حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى} خص عموم هنيه صلى هللا عليه وسلم عن الصالة يف األوقات
املكروهة إبخراج الفرائض.
وقوله {ومن أصوافها وأوابرها} اآلية خص عموم قوله صلى هللا عليه وسلم ما أبني من حي فهوميت.
وقوله {والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم} خص عموم قوله عليه الصالة والسالم ال حتل الصدقة لغىن وال لذا مر سوى.
وقوله {فقاتلوا اليت تبغي} خص عموم قوله عليه الصالة والسالم إذا التقى املسلمان بسيفيهما واملقتول يف النار.
فروع منثور تتعلق ابلعموم واخلصوص.
األول :إذا سيق العام للمدح أوالذم فهل هوابق على عمومه فيه مذاهب.
أحدها :نعم إذا ال صارف عنه وال تنايف بني العموم وبني املدح أوالذم.
مجعا بينهما مثاله وال
والثالث وهواألصح :التفصيل فيعم إن مل يعارضه عام آخر مل يسق لذلك وال يعم إن عارضه ذلك ً

معارض قوله تعاىل {إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} ومع املعارض قوله تعاىل {والذين هم لفروجهم
مجعا وعارضه يف
حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت إمياهنم} فإنه سيق للمدح وظاهره يعم األختني مبلك اليمني ً
ذلك {وأن جتمعوا بني األختني} فإنه شامل جلمعهما مبلك اليمني ومل يسق للمدح فحمل األول على غري ذلك أبن مل
يرد تناوله له ومثاله يف الذم {والذين يكنزون الذهب والفضة} اآلية فإنه سيق للذم وظاهره يعم احللى املباح وعارضه يف
ذلك حديث جابر ليس يف احللى زكاة ومحل األول على غري ذلك.
والثاين :اختلف يف اخلطاب اخلاص به صلى هللا عليه وسلم حنو :اي أيها النيب اي أيها الرسول هويشمل األمة فقيل نعم
ألن أمر القدوة أمر ألتباعه معه عرفًا واألصح يف األصول املنع الختصاص الصيغة.

الثالث :اختلف يف اخلطاب بيا أيها الناس هل يشمل الرسول صلى هللا عليه وسلم على مذاهب أصحها وعليه األكثرون
نعم لعموم الصيغة له.
أخرج ابن أيب حامت عن الزهري قال :إذا قال هللا اي أيها اللذين آمنوا افعلوا فالنيب صلى هللا عليه وسلم منهم.
والثاين :ال ألنه ورد يف لسانه لتبليغ غريه وملا له من اخلصائص.
الرابع :األصح يف األصول أن اخلطاب بيا أيها الناس يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ.
وقيل ال يعم الكافر بناء على عدم تكليفه ابلفروع.
شرعا.
وال العبد لصرف منافعه إىل سيده ً

اخلامس :اختلف يف من هل يتناول األنثى فاألصح نعم خالفًا للحنفية لنا قوله تعاىل {ومن يعمل من الصاحلات من
ذكر أو أنثى} فالتفسري هبما دال على تناول من هلما وقوله {ومن يقنت منكن هلل} واختلف يف مجع املذكر السامل هي
يتناوهلا ال أصح ال وإمنا يدخلن بقرينة أما املكسر فال خالف يف دخوهلن فيه.
السادس :اختلف يف اخلطاب بيا أهل الكتاب هل يشمل املؤمنني فاألصح ال ألن اللفظ قاصر على من ذكر.
وقيل إن شاركوهم يف املعىن مشلهم وإال فال.

واختلف يف اخلطاب بيا أيها الذين آمنوا هل يشمل أهل الكتاب فقيل ال بناء على أهنم غري خماطبني ابلفروع وقيل نعم
واختاره ابن السمعاين قال :وقوله اي أيها الذين آمنوا خطاب تشريف ال ختصيص
*******************
النوع السادس واألربعون يف جممله ومبينه
اجململ ما مل تتضح داللته وهوواقع يف القرآن خالفًا لداود الظاهري.
جممال أقوال.
ويف جواز بقائه ً

أصحها :ال يبقى املكلف ابلعمل به خبالف غريه.
ولإلمجال أسباب :منها االشرتاك حنو {والليل إذا عسعس} فإنه موضوع ألقبل وأدبر {ثالثة قروء} فإن القرء موضوع
كال منهما بيده عقدة النكاح.
للحيض والطهر {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} حيمل الزوج والويل فإن ً

ومنها احلذف حنو {وترغبون أن تنكحوهن} حيمل يف وعن ومنها :اختالف مرجع الضمري حنو {إليه يصعد الكلم
الطيب} والعمل الصاحل يرفعه حيتمل عود ضمري الفاعل يف يرفعه إىل ما عاد عليه ضمري إليه وهوهللا وحيتمل عودة إىل
العمل واملعىن :أن العمل الصاحل هو الذي يرفعه الكلم الطيب وحيتمل عوده إىل الكلم :أي أن الكلم الطيب وهوالتوحيد
يرفع العمل الصاحل ألنه ال يصح العمل إال مع اإلميان.
ومنها :احتمال العطف واالستئناف حنو {إال هللا والراسخون يف العلم} يقولون ومنها غرابة اللفظ حنو فال تعضلوهن
اندما.
ومنها عدم كثرة االستعمال حنو يلقون السمع أي يسمعون اثين عطفه أي متكرب فأصبح يقلب كفيه أي ً
ومنها التقدمي والتأخري حنو {ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لز ًاما وأجل مسمى} أي ولوال كلمة وأجل مسمى لكان

لز ًاما {يسألونك كأنك حفي عنها} أي يسألونك عنها كأنك خفي.
ومنها :قلب املنقول حنو {طور سينني} أي سينًا على آل ايسني أي على إلياس.
ومنها :التكرمي القاطع لووصل الكالم يف الظاهر حنو للذين استضعفوا ملن آمن منهم.
ومنفصال يف آية أخرى حنو فإن
متصال حنو من الفجر بعد قوله {اخليط األبيض من اخليط األسود}
ً
فصل قد يقع التبيني ً
زوجا غريها بعد قوله {الطالق مراتن} بينت أن املراد به الطالق الذي متلك
طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح ً
منحصرا يف الطلقتني.
الرجعة بعده ولوالها لكان الكل
ً
وقد أخرج أمحد وأبوداود يف انسخه وسعيد بن منصور وغريهم عن أيب رزين األسدي قال قال رجل :اي رسول هللا أرأيت

قول هللا الطالق مراتن فأين الثالثة قال أوتسريح إبحسان.
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال قال رجل :اي رسول هللا ذكر هللا الطالق مرتني فأين الثالثة قال إمساك مبعروف أوتسريح
إبحسان وقوله {وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة} دال على جواز الرؤية ويفسره ا املراد بقوله {ال تدركه األبصار}
قال :ال حتيط به.

وأخرج عن عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية :أليس قد قال ال تدركه األبصار فقال :ألست ترى السماء أفكلها ترى
وقوله {أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم} فسره قوله {حرمت عليكم امليتة} اآلية.
وقوله {مالك يوم الدين} فسره قوله {وما أدراك ما يوم الدين مث ما أدراك ما يوم الدين} اآلية.
وقوله {فتلقى آدم من ربه كلمات} فسره قوله {قاال ربنا ظلمنا أنفسنا} اآلية.
مثال} فسره قوله يف آية النحل ابألنثى وقوله {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم}
وقوله {وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن ً
قال العلماء :بيان هذا العهد قوله {لئن اقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي} اخل فهذا عهده وعهدهه ألكفرن
عنكم سيئاتكم اخل.
وقوله {صراط الذين أنعمت عليهم} بينه قوله {فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني} اآلية وقد يقع التبيني
ابلسنة مثل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وهلل على الناس حج البيت وقد بينت السنة أفعال الصالة واحلج ومقادير نصب
الزكوات يف أنواعها.
تنبيه اختلف يف آايت هل هي من قبيل اجململ أوال آية السرقة قيل إهنا جمملة يف اليد ألهنا تطلق على العضوإىل الكوع
وإىل املرفق وإىل املنكب.
ويف القطع ألنه يطلق على اإلابنة وعلى اجلرح وال ظهور لواحد من ذلك وإابنة الشارع من الكوع تبيني أن املراد ذلك.
وقيل ال إمجال فيها ألن القطع ظاهر يف اإلابنة ومنها وامسحوا بؤوسكم قيل إهنا جمملة لرتددها بني مسح الكل والبعض
ومسح الشارع الناصية مبني لذلك وقيل ال وإمنا هي ملطلق املسح الصادق أبقل ما ينطلق عليه االسم وبغريه ومنها
حرمت عليكم أمهاتكم قيل جمملة ألن إسناد التحرمي إىل العني ال يصح ألنه إمنا يتعلق ابلفعل فال بد من تقديره
وهوحمتمل ألمور ال حاجة إىل مجيعها واملرجح لبعضها.
وقيل ال لوجود املرجح وهوالعرف فإنه يقضي أبن املراد حترمي االستمتاع بوطء أوحنوه وجيري ذلك يف كل ما علق فيه
التحرمي والتحليل ابألعيان.
ومنها وأحل هللا البيع وحرم الراب قيل إهنا جمملة ألن الراب الزايدة وما من بيع إال وفيه زايدة فافتقر إىل بيان ما حيل وما
حيرم.
شرعا فحمل على عمومه ما مل يقل دليل التخصيص.
وقيل ألن البيع منقول ً
وقال املاوردي :للشافعي يف هذه اآلية أربعة أقوال.
أحدها :أهنا عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إابحة مجيعها إال ما خصه الدليل وهذا القول أصحها
عند الشافعي وأصحابه ألنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيوع كانوا يعتادوهنا ومل يبني اجلائز فدل على أن اآلية تناولت
إابحة مجيع البيوع إال ما خص منها فبني صلى هللا عليه وسلم اخلصوص قال :فعلى هذا يف العموم قوالن.
أحدمها :أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص.
والثاين :أنه عموم أريد به اخلصوص.

قال :والفرق بينهما أن البيان يف الثاين متقدم على اللفظ ويف األول متأخر عنه مقرتن به.
قال :وعلى القولني جيوز االستدالل ابآلية يف املسائل املختلف فيها ما مل يقل دليل ختصيص.
والقول الثاين :أهنا جمملة ال يعقل منها صحة بيع من فساده إال ببيان النيب صلى هللا عليه وسلم.
مث قال :هل هي جمملة بنفسها أم بعارض ما هنى عنه من البيوع وجهان.
وهل اإلمجال يف املعىن املراد دون لفظها ألن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول لكن ملا قام إبزائه من السنة ما يعارضه
أيضا ألنه ملا يكن املراد منه ما
تدافع معمومان ومل يتعني املراد إال ببيان السنة فصار ً
جممال لذلك دون اللفظ ويف اللفظ ً
أيضا وجهان.
وقع عليه االسم وكانت له شرائط غري معقولة يف اللغة كان
ً
مشكال ً
قال :وعلى الوجهني ال جيوز االستدالل هبا على صحة بيع وال فساده وإن دلت على صحة البيع من أصله.
قال :وهذا هو الفرق بني العام واجململ حيث جاز االستدالل بظاهر العموم ومل جيز االستدالل بظاهر اجململ.

والقول الثالث :أهنا عامة جمملة م ًعا.
قال :واختلف يف وجه ذلك على أوجه.
جممال حلقه التفسري.
عاما
خمصوصا واملعىن ً
ً
أحدها :أن العموم يف اللفظ واإلمجال يف املعىن فيكون اللفظ ً
والثاين :أن العموم يف وأحل هللا البيع واإلمجال يف وحرم الراب والثالث :أنه كان جممال فلما بينه النيب صلى هللا عليه وسلم
داخال يف اجململ قبل البيان ويف العموم بعد البيان فعلى هذا جيوز االستدالل بظاهرها يف البيوع
عاما فيكون ً
صار ً
املختلف فيها.
بيوعا فلالم للعهد فعلى
بيعا
ً
بيوعا وحرم ً
معهودا ونزلت بعد أن أحل النيب صلى هللا عليه وسلم ً
والقول الرابع :أهنا تناولت ً
هذا ال جيوز االستدالل بظاهرها أه.
ومنها :اآلايت اليت فيها األمساء الشرعية حنو {وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة} فمن شهد منكم الشهر فليصمه {وهلل على
الناس حج البيت} قيل إهنا جمملة الحتمال الصالة لكل دعاء والصيام لكل إمساك واحلج لكل قصد واملراد هبا ال تدل
عليه اللغة وافتقر إىل البيان.

وقيل ال بل حيمل على كل ما ذكر إال ما خص بدليل.
تنبيه قال ابن احلصار :من الناس من جعل اجململ واحملتمل إبزاء شيء واحد.
قال :والصواب أبن اجململ اللفظ املبهم الذي ال يفهم املراد منه واحملتمل اللفظ الواقع ابلوضع األول على معنيني مفهومني
فصاعدا سواء كان حقيقة يف كلها أوبعضها.
ً
قال :بينهما أن احملتمل يدل على أمور معروفة واللفظ مشرتك مرتدد بينهما واملبهم ال يدل على أمر معروف مع القطع
أبن الشارع لويفوض ألحد بيان اجململ خبالف احملتمل.
*******************
النوع السابع واألربعون يف انسخه ومنسوخه

أفرده ابلتصنيف خالئق ال خيصون منهم أبوعبيد القاسم بن سالم وأبوداود السجستاين وأبوجعفر النحاس وابن األنباري
ومكي وابن العريب وآخرون.
قال األئمة :ال جيوز ألحد أن يفسر كتاب هللا إال بعد أن يعرف منه الناسخ واملنسوخ.
وقد قال علي لقاض :أتعرف الناسخ من املنسوخ قال :ال قال :هلكت وأهلكت.
ويف هذا النوع مسائل.
األوىل :يرد الناسخ مبعىن اإلزالة ومنه قوله {فينسخ هللا ما يلقي الشيطان مث حيكم هللا آايته} ومبعىن التبديل ومنه {وإذا
بدلنا آية مكان آية} ومبعىن التحويل كتناسخ املواريث مبعىن حتويل املرياث من واحد إىل واحد ومبعىن النقل من موضع إىل
موضع.
ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيًا للفظه وخطه.
حمتجا أبن الناسخ فيه ال أييت بلفظ املنسوخ
قال :وهذا الوجه ال جيوز أ يصح يف القرآن وأنكر على النحاس أجازته ذلك ً
وأنه إمنا أييت بلفظ آخر.
وقال السعيدي.
يشهد ملا قاله النحاس قوله تعاىل {إان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} وقال {وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم}

ومعلوم أن ما نزل من الوحي حنو ما مجيعه يف أم الكتاب وهواللوح احملفوظ كما قال تعاىل {يف كتاب مكنون ال ميسه إال
املطهرون} الثانية :النسخ مما خص هللا به هذه األمة حلكم منها التيسري وقد أمجع املسلمون على جوازه وأنكره اليهود ظنًا
منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي مث يبدوله وهوابطل ألنه بيان مدة احلكم كاإلحياء بعد اإلماتة وعكسه واملرض بعد
الصحة وعكسه والفقر بعد الغىن وعكسه وذلك ال يكون بداء فكذا األمر والنهي.
واختلف العلماء فقيل :ال ينسخ القرآن إال بقرآن كقوله تعاىل {ما ننسخ من آية أو ننسها أنت خبري منها أو مثلها}
وخريا منه إال قرآن
قالوا :وال يكون مثل القرآن ً
ايضا من عند هللا قال تعاىل {وما ينطق عن اهلوى} وجعل منه آية الوصية اآلتية.
وقيل بل ينسخ القرآن ابلسنة ألهنا ً

والثالث :إذا كانت السنة أبمر هللا من طريق الوحي نسخت وإن كانت ابجتهاد فال حكاه ابن حبيب النيسابوري يف
تفسريه.
وقال الشافعي :حيث وقع نسخ القرآن ابلسنة فمعها قرآن عاضد هلا وحيث وقع نسخ السنة ابلقرآن معه سنة عاضدة له
ليتبني توافق القرآن والسنة.
وقد بسطت فروع هذه املسئلة يف شرح منظومة مجع اجلوامع يف األصول.
الثالثة :ال يقع النسخ إال يف األمر والنهي ولوبلفظ اخلرب أما اخلرب الذي ليس مبعىن الطلب فال يدخله النسخ ومنه الوعد
كثريا من آايت اإلخبار والوعد والوعيد الرابعة:
والوعيد وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل يف كتب النسخ ً

النسخ أقسام.
أحدها :نسخ املأمور قبل امتثاله وهوالنسخ على احلقيقة كآية النجوى.

أمرا إمجاليًا كنسخ التوجه إىل بيت املقدس
الثين :نسخ مما كان ً
شرعا ملن قبلنا كآية شرع القصاص والدية أوكان أمر به ً
جتوزا.
نسخا ً
ابلكعبة وصوم عاشوراء برمضان وإمنا يسمى هذا ً

الثالث :ما أمر به لسبب مث يزول السبب كاألمر حني الضعف والقلة ابلصرب والصفح مث نسخ إبجياب القتال وهذا يف
نسخا بل هومن قسم املنسأ كما قال تعاىل أوننسأها فاملنسأ هو األمر ابلقتال إىل أن يقوى املسلمون ويف
احلقيقة ليس ً
حال الضعف يكون احلكم وجوب الصرب على األذى وهبذا يضعف ما هلج به كثريون من أن اآلية يف ذلك منسوخة آبية
السيف وليس كذلك بل هي من املنسأ مبعىن أن كل أمر ورد جيب امتثاله يف وقت ما لعلة تقتضي ذلك احلكم بل ينتقل
ابنتقال تلك العة إىل حكم آخر وليس بنسخ إمنا النسخ اإلزالة للحكم حىت ال جيوز امتثاله.
وقال مكي :ذكر مجاعة أن ما ورد من اخلطاب مشعر ابلتوقيت والغاية مثل قوله يف البقرة فاعفوا واصفحوا حىت أييت هللا
أبمره حمكم غري منسوخ ألنه مؤجل أبجل واملؤجل أبجل ال نسخ فيه اخلامسة.
قال بعضهم :سور القرآن ابعتبار الناسخ واملنسوخ أقسام :قسم ليس فيه انسخ وال منسوخ وهوثالثة وأربعون :سورة
الفاحتة ويس واحلجرات والرمحن واحلديد والصف واجلمعة والتحرمي وامللك واحلاقة ونوح واجلن واملرسالت وعم والنازعات
واالنفطار وثالث بعدها والفجر وما بعدها إىل آخر القرآن إال التني والعصر والكافرين.
وقسم فيه الناسخ واملنسوخ وهومخس وعشرون :البقرة وثالث بعدها واحلج والنور واتليها واألحزاب وسبأ واملؤمن والشورى
والذارايت والطور والواقعة واجملادلة واملزمل واملدثر وكورت والعصر.
وقسم فيه الناسخ فقط وهوستة :الفتح واحلشر واملنافقون والتغابن والطالق واألعلى.
وقسم فيه املنسوخ فقط وهواألرعون الباقية.
فرضا ال جيوز العمل ابألول كنسخ احلبس
وفيه نظر يعرف مما سيأيت.السادسة :قال مكي :الناسخ أقسام :فرض نسخ ً
للزواين ابحلد.
فرضا وجيوز العمل ابألول كآية املصاهرة.
وفرض نسخ ً
فرضا.
نداب مث صار ً
نداب كالقتال كان ً
وفرض نسخ ً

فرضا كقيام الليل نسخ ابلقراءة يف قوله {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}.
وندب نسخ ً
السابعة :النسخ يف القرآن على ثالثة أضرب.
معا.
أحدها :ما نسخ تالوته وحكمه ً

قالت عائشة :كان فيما أنزل عشر مرضعات معلومات فنسخن خبمس معلومات.
فتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهن مما يقرأ يف القرآن.
رواه الشيخان وقد تكلموا يف قوهلا :وهن مما يقرأ من القرآن فإن ظاهره بقاء التالوة وليس كذلك.
أيضا ومل يبلغ ذلك كل الناس إال بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه
وأجيب أبن املراد قارب الوفاة أوأن التالوة نسخت ً
وسلم فتويف وبعض الناس يقرؤها.
وقال أبوموسى األشعري :نزلت مث رفعت.

نظريا أه.
وقال مكي :هذا املثال فيه املنسوخ غري متلو والناسخ ً
أيضا غري متلو وال أعلم له ً
جدا وإن
الضرب الثاين :ما نسخ حكمه دون تالوته وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب املؤلفة وهوعلى احلقيقة قليل ً

أكثر الناس من تعديد اآلايت فيه فإن احملققني منهم كالقاضي أيب بكر بن العريب بني ذلك وأتقنه.
والذي أقوله :إن الذي أورده املكثرون أقسام :قسم ليس من النسخ يف شيء وال من التخصيص وال له عالقة مها بوجه
من الوجوه وذلك مثل قوله تعاىل ومما رزقناهم ينفقون وأنفقوا مما رزقناكم وحنوذلك قالوا :إنه منسوخ آبية الزكاة وليس
كذلك هوابق أما األوىل فإهنا خرب يف معرض الثناء عليهم ابإلنفاق وذلك يصلح أن يفسر ابلزكاة على األهل وابإلنفاق
يف األمور املندوبة كاإلعانة واإلضافة وليس يف اآلية ما يدل على أهنا نفقة واجبة غري الزكاة واآلية الثانية يصلح محلها
على الزكاة وقد فسرت بذلك وكذا قوله تعاىل أليس هللا أبحكم احلاكمني قيل إهنا مما نسخ آبية السيف وليس كذلك ألنه
أبدا ال يقبل هذا الكالم النسخ وإن كان معناه األمر ابلتفويض وترك املعاقبة.
تعاىل احكم احلاكمني ً

وقوله يف البقرة وقولوا للناس حسنًا عده بعضه من املنسوخ آبية السيف وقد غلطه ابن احلصار أبن اآلية حكاية عما
أخذه على بين إسرائيل من امليثاق فهوخرب فال نسخ فيه وقس على ذلك وقسم هون قسم املخصوص ال من قسم
املنسوخ.
وقد اعتىن ابن العريب بتحريره فأجاد كقوله {إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا} {والشعراء يتبعهم الغاوون إال الذين
آمنوا} {فاعفوا واصفحوا حىت أييت هللا أبمره} وغري ذلك من اآلايت اليت خصت ابستثناء أوغاية.
وقد أخطأ من أدخلها يف املنسوخ ومنه قوله {وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن} قيل إنه نسخ بقوله {واحملصنات من
الذين أوتوا الكتاب} وإمنا هوخمصوص به.

وقسم رفع ما كان عليه األمر يف اجلاهلية أويف شرائع من قبلنا أويف أول اإلسالم ومل ينزل يف القرآن كإبطال نكاح نساء
اآلابء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطالق يف الثالث وهذا إدخاله يف قسم الناسخ قريب ولكن عدم إدخاله أقرب
وهوالذي رجحه مكي وغريه ووجهوه ب ذلك لوعد يف الناسخ لعد مجيع القرآن منه إذ كله أوأكثره رافع ملا كان عليه
الكفار وأهل الكتاب.
قالوا :وإمنا حق الناسخ واملنسوخ أن تكون آية نسخت آية أه.
نعم النوع اآلخر منه وهورافع ما كان يف أول اإلسالم إدخاله أوجه من القسمني قبله إذا علمت ذلك فقد خرج من
اآلايت اليت أوردها املكثرون اجلم الغفري مع آايت الصفح والعفوإن قلنا إن آية السيف مل تنسخها وبقي مما يصلح لذلك
حمررا.
عدد يسري وقد أفردته أبدلته يف أتليف لطيف وها أان أورده هنا ً
فمن البقرة قوله تعاىل {كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت} اآلية منسوخة قيل آبية املواريث وقيل حبديث أال ال
وصية لوارث وقيل ابإلمجاع حكاه ابن العريب.
قوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية قيل منسوخه بقوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وقيل حمكمة وال مقدرة.

قوله {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} انسخة لقوله {كما كتب على الذين من قبلكم} ألن مقتضاها املوافقة فيما كان
قوال آخر أنه نسخ ملا كان ابلسنة قوله تعاىل {يسألونك
عليهم من حترمي األكل والوطء بعد النوم ذكره ابن العريب.وحكى ً

عن الشهر احلرام} اآلية منسوخة بقوله {وقاتلوا املشركني كافة} اآلية أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة.
وعشرا والوصية منسوخه ابملرياث
قوله تعاىل والذين يتوفون منكم إىل قوله { ً
متاعا إىل احلول} منسوخة آبية أربعة أشهر ً
والسكىن اثبتة عند قوم منسوخة عند آخرين حبديث وال سكىن قوله تعاىل {وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم
نفسا إال وسعها.
به هللا} منسوخة بقوله بعده ال يكلف هللا ً

ومن آل عمران قوله تعاىل اتقوا هللا حق تقاته قيل إنه منسوخ بقوله {فاتقوا هللا ما استطعتم} وقيل ال بل هوحمكم وليس
فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غري هذه اآلية.
ومن النساء قوله تعاىل {والذين عقدت إميانكم فآتوهم نصيبهم} منسوخة بقوله {وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف

كتاب هللا} قوله تعاىل {وإذا حضر القسمة} اآلية قيل منسوخة وقيل ال ولكن هتاون الناس ابلعمل هبا.
قوله تعاىل {والاليت أيتني الفاحشة} اآلية منسوخة آبية النور من املائدة.
قوله تعاىل {وال الشهر احلرام} منسوخة إبابحة القتال فيه.
قوله تعاىل {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} منسوخة بقوله {وأن احكم بينهم مبا أنزل هللا} قوله تعاىل {أو
آخران من غريكم} منسوخ بقوله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ومن األنفال قوله تعاىل { إن يكن منكم عشرون
صابرون} اآلية منسوخة ابآلية بعدها.
وثقاال} منسوخة آبية العذر وهو قوله {ليس على األعمى حرج} اآلية.وقوله {ليس
ومن براءة قوله تعاىل {انفروا خفافًا ً
على الضعفاء} اآليتني وبقوله {وما كان املؤمنون لينفروا كافة}.
ومن النور قوله تعاىل {الزاين ال ينكح إال زانية} اآلية منسوخة بقوله {وانكحوا األايمى منكم} قوله تعاىل {ليستأذنكم
الذين ملكت أميانكم} اآلية قيل منسوخة وقيل ال ولكن هتاون الناس يف العمل هبا.
ومن األحزاب قوله تعاىل {ال حيل لك النساء} اآلية منسوخة بقوله {إان أحللنا لك أزواجك} اآلية.

ومن اجملادلة قوله تعاىل {إذا انجيتم الرسول فقدموا} اآلية منسوخة ابآلية بعدها.
ومن املمتحنة قوله تعاىل {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} قل منسوخ آبية السيف وقيل آبية الغنيمة وقيل
حمكم.
ومن املزمل قوله {قم الليل إال قليال} منسوخ آبخر السورة مث نسخ اآلخر ابلصلوات اخلمس.
فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خالف يف بعضها ال يصح دعوى النسخ يف غريها واألصح يف آية االستئذان
والقسمة األحكام فصارت تسعة عشر.
ويضم إليها قوله تعاىل {فأينما تولوا فثم وجه هللا} على رأي ابن عباس أهنا منسوخة وقد أكثر الناس يف املنسوخ من
عدد وأدخلوا فيه آاي ليس تنحصر وهاك حترير أي ال مزيد هلا عشرين حررها احلذاق والكرب آي التوجه حيث املرء كان
وإن يوصي ألهليه عند املوت حمتضر وحرمة الكل بعد النوم مع رفث وفدية ملطيق الصوم مشتهر وحق تقواه فيما صح يف

أثر ويف احلرام قتال لألىل كفروا واالعتداد حبول مع وصيتها وإن يدان حديث النفس والفكر واحللف واحلبس للزاين وترك
أوىل كفروا شهادهم والصرب والنفر ومنع عقد لزان أولزانية وما على املصطفى يف العقد حمتظر ودفع مهر ملن جاءت وآية
نج واه كذاك قيام الليل مستطر وزيد آية االستئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى ملن حضروا فإن قلت :ما احلكمة
يف رفع احلكم وبقاء التالوة فاجلواب من وجهني :أحدمها :أن القرآن كما يتلى ليعرف احلكم منه والعمل به فيتلى لكونه
كالم هللا فيثاب عليه فرتكت التالوة هلذه احلكمة.
تذكريا للنعمة ورفع املشقة.
والثاين :أن النسخ غالبًا يكون للتخفيف فأبقيت التالوة ً
وأما ما قليل العدد كنسخ استقبال بيت املقدس آبية القبلة وصوم عاشوراء بصوم رمضان يف أشياء أخر حررهتا يف كتايب
املشار إليه.
فوائد منثورة قال بعضهم :ليس يف القرآن انسخ إال واملنسوخ قبله يف الرتتيب إال يف آيتني :آية العدة يف البقرة وقوله {ال

حيل لك النساء} كما تقدم.
وزاد بعضهم اثلثة وهي آية احلشر يف الفيء على رأي من قال إهنا منسوخة آبية األنفال {واعلموا أمنا غنمتم من شيء}
وزاد قوم رابعة وهي قوله {خذ العفو} يعين الفضل من أمواهلم على رأي من قال أهنا نسوخة آبية الزكاة.
وقال ابن العريب :كل ما يف القرآن من الصفح على الكفار والتويل واإلعراض والكف عنهم منسوخ آبية السيف وهي
{فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني} اآلية نسخ مائة وأربعة وعشرين آية مث نسخ آخرها أوهلا أه.
وقد تقدم ما فيه.
أيضا :من عجيب املنسوخ قوله تعاىل خذ العفو اآلية فإن أوهلا وآخرها وهو وأعرض عن اجلاهلني منسوخ ووسطها
وقال ً

أيضا آية أوهلا منسوخ وآخرها انسخ وال نظري هلا وهي قوله {عليكم أنفسكم
حمكم وهو وأمر ابلعرف وقال :من عجيبه ً
ال يضركم من ضل إذا اهتديتم} يعين ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فهذا انسخ لقوله {عليكم أنفسكم} وقال
بدعا من الرسل} اآلية مكثت ستة عشر سنة حىت
السعيدي :مل ميكث منسوخ مدة أكثر من قوله تعاىل {قل ما كنت ً
نسخها أول الفتح عام احلديبية.

وذكر هبة هللا بن سالمة الضرير أنه قال يف قوله تعاىل {ويطعمون الطعام على حبه} اآلية :أن املنسوخ من هذه اجلملة
أسريا واملراد بذلك أسري املشركني فقرئ عليه الكتاب وابنته تسمع فلما انتهى إىل هذا املوضع قالت له :أخطأت اي أبت
و ً
جوعا فقال :صدقت.
قال :وكيف قالت :أمجع املسلمون على أن األسري يطعم وال يقتل ً

منسوخا كقوله {لكم دينكم ويل دين} نسخها قوله تعاىل {اقتلوا
وقال شيدلة يف الربهان :جيوز نسخ الناسخ فيصري
ً
املشركني} مث نسخ هذه بقوله {حىت يعطوا اجلزية} كذا قال وفيه نظر من وجهني :أحدمها :ما تقدمت اإلشارة إليه.
واآلخر أن قوله {حىت يعطوا اجلزية} خمصص لآلية ال انسخ.نعم ميثل له آبخر سورة املزمل فإنه انسخ ألوهلا منسوخ
بفرض الصلوات.
وثقاال} انسخ آلايت الكف منسوخ آبايت العذر.
وقوله {انفروا خفافًا ً

وأخرج أبوعبيد عن احلسن وأيب ميسرة قاال :ليس يف املائدة منسوخ ويشكل مبا يف املستدرك عن ابن عباس أن قوله
{فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} منسوخ بقوله {وأن احكم بينهم مبا أنزل هللا} وأخرج أبوعبيد وغريه عن ابن عباس
قال :أول ما نسخ من القرآن نسخ القبلة.
وأخرج أبوداود يف انسخه من وجه أخذ عنه قال :أول آية نسخت من القرآن القبلة مث الصيام األول.
قال مكي :وعلى هذا فلم يقع يف املكي انسخ.
قال :وقد ذكر أنه وقع فيه يف آايت منها قوله تعاىل يف سورة غافر {واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون
للذين آمنوا} فإنه انسخ لقوله {ويستغفرون ملن يف األرض} قلت :أحسن من هذه نسخ قيام الليل يف أول سورة املزمل
آبخرها وإبجياب الصلوات اخلمس وذلك مبكة اتفاقًا.
تنبيه قال ابن احلصار :إمنا يرجع يف النسخ إىل نقل صريح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوعن صحايب يقول آية
كذا نسخت كذا.
قال :وقد حيكم به عند وجود التعارض املقطوع به مع علم التاريخ ليعرف املتقدم واملتأخر.
قال :وال يعتمد يف النسخ قول عوام املفسرين بل وال اجتهاد اجملتهدين من غري نقل صحيح وال معارضة بينة ال النسخ
يتضمن رفع حكم إثبات حكم تقرر يف عهده صلى هللا عليه وسلم واملعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي واالجتهاد.
قال :والناس يف هذا بني طري نقيض فمن قائل ال يقبل يف النسخ أخبار اآلحاد العدول ومن متساهل يكتفي فيه بقول
مفسر أوجمتهد والصواب خالف قوهلما أه.
الضرب الثالث :ما نسخ تالوته دون حكمه.
وقد أورد بعضهم فيه سؤ ًاال وهو :ما احلكمة يف رفع التالوة مع بقاء احلكم وهال أبقيت التالوة ليجتمع العمل حبكمها
وثواب تالوهتا وأجاب صاحب الفنون أبن الذي ليظهر به مقدار طاعة هذه األمة يف املسارعة إىل بذل النفوس بطريق
الظن من غري استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون أبيسر شيء كما سارع اخلليل إىل ذبح ولده مبنام واملنام أدىن
طريق الوحي.
وأمثلة هذا الضرب كثرية.
قال أبوعبيد :حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن انفع عن ابن عمر قال :ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما
يدريه ما كله قد ذهب قرآن كثري ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر.
قال :حدثنا ابن أيب مرمي عن أيب هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري بن عائشة قالت :كانت سورة األحزاب تقرأ يف
زمن النيب صلى هللا عليه وسلم مائيت آية فلما كتب عثمان املصاحف مل نقدر منها إال ما هو اآلن.
أيب بن
وقال :حدثنا إمساعيل بن جعفر عن املبارك بنفضالة عن عاصم بن أيب النجود عن ذر بن حبسش :قال يل ّ
كعب :كأين تعد سورة األحزاب قلت :اثنتني وسبعني آية أوثالثة وسبعني آية قال :إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا
لنقرأ فيها آية الرجم.
نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم.
قلت :وما آية الرجم قال :إذا زان الشيخ والشيخة فارمجومها ألبتة ً

وقال :حدثنا عبد هللا بن صاحل عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن مروان بن عثمان عن أيب أمامة
بن سهل أن خالته قالت :لقد أقرأان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آية الرجم :الشيخ والشيخة فارمجومها ألبتة مبا قضيا
من اللذة.
وقال :حدثنا حجاج عن ابن جريج أخربين ابن أيب محيد عن محيدة بنت أيب يونس قالت :قرأ على أيب وهوابن مثانني
سنة يف مصحف عائشة :إن هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين
يصلون الصفوف األول.
قالت :قبل أن يغري عثمان املصاحف.
وقال :حدثنا عبد هللا ابن صاحل عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب واقد الليثي قال كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا مما أوحى إليه.
قال :فجئت ذات يوم فقال :إن هللا يقول :إان أنزلنا املال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة ولوأن البن آدم ألحب أن يكون إليه
الثاين ولوكان غليه الثاين ألحب أن يكون إليهما الثالث وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب ويتوب هللا على من
أيب بن كعب قال :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا أمرين أن أقرأ
اتب.وأخرج احلاكم يف املستدرك عن ّ
عليك القرآن فقرأ {مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني} ومن بقيتها :لوأن ابن آدم سأل واداي من مال
فأعطيه سأل اثنيًا وإن سأل اثنيًا فأعطيه سأل اثلثًا وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب ويتوب هللا على من اتب وإن ذات
خريا فلن يكفره وقال أبوعبيد :حدثنا حجاج عن محاد بن
الدين عند هللا احلنيفية غري اليهودية وال النصرنية ومن يعمل ً
علي بن زيد عن أيب حرب بن أيب األسود عن أيب موسى األشعري قال :نزلت سورة حنوبراءة مث رفعت وحفظ
سلمة عن ّ

منها :إن هللا سيؤيد هذا الدين أبقوام ال خالق هلم ولوأن البن آدم واديني من مال لتمىن واداي اثلثًا وال ميأل جوف ابن
آدم إال الرتاب ويتوب هللا على من اتب وأخرج ابن أىب حامت عن أيب موسى األشعري قال :كنا نقرأ سورة نشبهها
إبحدى املسبحات ما نسناها غري أين حفظت منها :اي أيها الذين آمنوا ال تقولوا ما ال تفعلون :فتكتب شهادة يف
عدي
عدي ابن ّ
أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة وقال أبوعبيد :حدثنا حجاج عن سعيد عن احلكم بت عتيبة عن ّ

قال :قال عمر :كنا نقرأ :ال ترغبوا عن آابئكم فإنه كفر بكم.
مث قال لزيد بن اثبت :أكذلك قال :نعم.
وقال :حدثنا ابن أىب مرمي عن انفع بن عمر اجلمحي حدثين ابن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال :قال عمر لعبد

الرمحن بن عوف :أمل جتد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدمت أول مرة فإان ال جندها.
قال :أسقطت فيما أسقط من القرآن.وقال حدثنا ابن أيب مرمي عن ابن هليعة عن يزيد بن عمرواملعافري عن أيب سفيان
الكالعي أن مسلمة بن خملد األنصاري قال هلم ذات يوم :أخربوين آبيتني يف القرآن مل يكتبا يف املصحف فلم خيربوه
وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلمة :إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا أبمواهلم وأنفسهم أال
أبشروا أنتم املفلحون.

والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب هللا عليهم أولئك ال تعلم نفس ما أخفى هلم من قرة أعني جزاء
مبا كانوا يعملون.
وأخرج الطرباين يف الكبري عن ابن عمر قال :قرأ رجالن سورة أقرأمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكاان يقرآن هبا فقاما
ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديني على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال:
إهنا مما نسخ فأهلوا عنها.
قرآان
ويف الصحيحني عن أنس يف قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت يدعوعلى قاتليهم قال أنس :ونزل فيهم ً
قرأانه حىت رفع :أن بلغوا عنا قومنا أان لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاان.
ويف املستدرك عن حذيفة قال :ما تقرءون ربعها :يعين براءة.
قال احلسني بن املناري يف كتابه الناسخ واملنسوخ :ومما رفع رمسه من القرآن ومل يرفع من القلوب حفظه سورات القنوت يف

الوتر وتسمى سوريت اخللع واحلفد.تنبيه حكى القاضي أبو بكر يف االنتصار عن قوم إنكار هذا الضرب ألن األخبار فيه
أخبار آحاد وال جيوز القطع على إنزال قرآن ونسخه أبخبار آحاد ال حجة فيها
وقال أبو بكر الرازي :نسخ الرسم والتالوة وإمنا يكون أبن ينسيهم هللا إايه ويرفعه من أوهامهم وأيمرهم ابإلعراض عن
تالوته وكتبه يف املصحف فيندرس على األايم كسائر كتب هللا القدمية اليت ذكرانها يف كتابه يف قوله {إن هذا لفي
الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى} وال يعرف اليوم منها شيء مث ال خيلوذلك من أن يكون يف زمان النيب صلى هللا
متلوا من القرآن أوميوت وهومتلوموجود ابلرسم ثك ينسيه هللا الناس ويرفعه من أذهاهنم
عليه وسلم حىت إذا تويف ال يكون ً
وغري جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم أه.
وقال يف الربهان يف قول عمر :لوال أن تقول الناس زاد عمر يف كتاب هللا لكتبتها :يعين آية الرجم.
ظاهرة أن كتابتها جائزة وإمنا منعه قول الناس.
واجلائز يف نفسه قد يقوم من خارج ما مينعه فإذا كانت جائزة لزم أن تكون اثبتة ألن هذا شأن املكتوب.
مانعا.
وقد يقال لوكانت التالوة ابقية لبادر عمر ومل يعرج على مقالة الناس ألن مقالة الناس ال يصلح ً

وابجلملة هذه املالزمة مشكلة ولعله كان يعتقد أنه خرب واحد والقرآن ال يثبت به وإن ثبت احلكم ومن هنا أنكر ابن
ظفر يف الينبوع عد هذا مما نسخ تالوته.
قال :ألن خرب الواحد ال يثبت القرآن.
قال :وإمنا هذا من املنسأ ال النسخ ومها مما يلتبسان والفرق بينهما أن املنسأ لفظ قد يعلم حكمه أه.
وقوله لعله كان يعتقد أنه أخرب واحد مردود فقد صح أن تلقاها من النيب صلى هللا عليه وسلم.
وأخرج احلاكم من طريق كثري بن الصلت قال :كان زيد بن اثبت وسعيد بن العاص يكتبان املصحف فمرا على هذه
اآلية فقال زيد :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة فقال عمر :ملا نزلت
أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت :أكتبها فكأنه كره ذلك فقال عمر أال ترى أن الشيخ إذا زىن ومل حيصن جلد
وأن الشاب إذا زان وقد أحصن رجم قال ابن حجر يف شرح املنهاج :فيستفاد من هذا احلديث السبب يف نسخ تالوهتا

لكون العمل على غري الظاهر من عمومها قلت :وخطر يل يف ذلك نكتة حسنة وهوأ سببه التخفيف على األمة بعدم
اشتهار تالوهتا وكتابتها يف املصحف وإن كان حكمها ابقيًا ألنه أثقل األحكام وأشدها وأغلظ احلدود وفيه اإلشارة إىل

ندب السرت.
وأخرج النسائي أن مروان بن احلكم قال لزيد بن اثبت :أال تكتبها يف املصحف قال :أال ترى أن الشابني الثيبني يرمجان
ولقد ذكران ذلك فقال عمر :أان أكفيكم فقال :اي رسول هللا اكتب يل آية الرجم قال :ال تستطيع.
قوله اكتب يل :أي ائذن يف كتابتها ومكين من ذلك.
واخرج ابن الضريس يف فضل القرآن عن يعلي بن حكيم عن زيد أن عمر خطب الناس فقال :ال تشكويف الرجم فإنه
أيب بن كعب فقال :أليس أتيتين وأان استقرئها رسول هللا صلى هللا عليه
حق ولقد مهمت ا أكتبه يف املصحف فسألت ّ
وسلم فدفعت يف صدري وقلت :تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد احلمر قال ابن حجر وفيه إشارة إىل بيان
السبب يف رفع تالوهتا وهواالختالف.
تنبيه قال ابن احلصار :يف هذا النوع إن قيل كيف يقع النسخ إىل غري بدل وقد قال تعاىل ما ننسخ من آية أوننسها أنت
خبري منها أومثلها وهذا إخبار ال يدخله خلف فاجلواب أن تقول :كل ما ثبت اآلن يف القرآن ومل ينسخ فهوبدل مما قد
نسخت تالوته فكل ما نسخه هللا من القرآن مما ال نعلمه اآلن فقد أبدله مبا علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه.
*******************
النوع الثامن واألربعون يف مشكله وموهم االختالف والتناقض
أفرده ابلتصنيف قطرب واملراد به ما يوهم التعارض بني اآلايت وكالمه تعاىل منزه عن ذلك كما قال ولو كان من عند غري
كثريا ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختالفًا وليس به يف احلقيقة فاحتيج إلزالته وكما صنف يف
هللا لوجدوا فيه اختالفًا ً
خمتلف احلديث وبيان اجلمع بني األحاديث املتعارضة وقد تكلم يف ذلك ابن عباس وحكى عنه التوقف يف بعضها.
قال عبد الرزاق يف تفسريه :أنبأان معمر عن رجل عن املنهال بن عمروعن سعيد بن جبري قال :جاء رجل إىل ابن عباس
علي من القرآن فقال ابن عباس :ما هو أشك قال :ليس بشك ولكنه اختالف قال :هات ما
فقال :رأيت أشياء ختتلف ّ
اختلف عليك من ذلك قال :أمسع هللا يقول مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا وهللا ربنا ما كنا مشركني وقال وال يكتمون هللا
حديثًا فقد كتموا وأمسعه يقول فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون مث قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقال
أئنكم لتكفرون ابلذي خلق األرض يف يومني حىت بلغ طائعني مث قال يف اآلية األخرى أم السماء بناها مث قال واألرض

بعد ذلك دحاها وأمسعه يقول وكان هللا ما شأنه يقول وكان هللا فقال ابن عباس :أما قوله {مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا
وهللا ربنا ما كنا مشركني} فإهنم ملا رأوا يوم القيامة وهللا يغفر ألهل اإلسالم ويغفر الذنوب وال يغفر شرًكا وال يتعاظمه
ذنب أن يغفره جحده املشركون رجاء أن يغفر هلم فقالوا وهللا ربنا ما كنا مشركني فختم هللا على أفواههم وتكلمت أيديهم
وأرجلهم مبا كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى هبم األرض وال يكتمون هللا حديثًا وأما قوله

{فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون} فإنه إذا نفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء هللا
فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون.مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

دخاان فسواهن سبع مسوات يف
وأما قوله {خلق األرض يف يومني} فإن األرض خلقت قبل السماء وكانت السماء ً
يومني بعد خلق األرض.
حبورا.
وأما قوله {واألرض بعد ذلك دحاها} يقول :جعل فيها ً
شجرا وجعل فيها ً
هنرا ً
جبال وجعل فيها ً
وأما قوله كان هللا فإن هللا كان ومل يزل كذلك وهوكذلك عزيز حكيم عليم قدير مل يزل كذلك فما اختلف عليك من
القرآن فهويشبه ما ذكرت لك وإن هللا مل ينزل إال وقد أصاب به الذي أراد ولكن أكثر الناس ال يعلمون أخرجه بطوله
احلاكم يف املستدرك وصححه وأصله يف الصحيح.قال ابن حجر يف شرحه :حاصل فيه السؤال عن أربعة مواضع.
األول :نفي املسألة يوم القيامة وإثباهتا.
الثاين :كتمان املشركني حاهلم وإفشؤه.
الثالث :خلق األرض أوالسماء أيهما تقدم.
الرابع :اإلتيان حبرف كان الدالة على املضي مع أن الصفة الزمة.
وحاصل جواب ابن عباس عن األول :أن نفى املسألة فيما قبل النفخة الثانية وإثباهتا فيما بعد ذلك.
وعن الثاين :أهنم يكتمون أبلسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم وعن الثالث :أنه بدأ خلق األرض يف يومني غري مدحوة مث
خلق السموات فسواهن يف يومني مث دحا األرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغريها يف يومني فتلك أربعة أايم
لألرض.
وعن الرابع :أبن كان وإن كانت للماضي لكنها ال تستلزم االنقطاع بل املراد أنه مل يزل كذلك فأما األول فقد جاء فيه
تفسري آخر أن نفي املسئلة عند تشاغلهم ابلصعق واحملاسبة واجلواز على الصراط وإثباهتا فيما عدا ذلك وهذا منقول عن
علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أن نفي املسئلة عند النفخة األوىل وإثباهتا بعد
السدي أخرجه ابن جرير من طريق ّ
النفخة الثانية.
وقد أتول ابن مسعود نفي املسألة على معىن آخر وهوطلب بعضهم من بعض العفو فأخرج ابن جرير من طريق زاذان
قال :أتيت ابن مسعود فقال :يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادي :أال إن هذا فالن بن فالن فمن كان له حق قبله
فليأت قال :فتود املرأة يومئذ أن يثبت هلا حق على أبيها أوابنها أوأخيها أوزوجها فال أنساب بينهم يومئ وال يتساءلون
ومن طريق أخرى قال :ال يسئل أحد يومئذ بنسب شيئًا وال يتساءلون به وال ميت برحم.
وأما الثاين فقد ورد أببسط منه فيما أخرجه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أن انفع بن األزرق أتى ابن عباس فقال:
قول هللا وال يكتمون هللا حديثًا وقوله {وهللا ربنا ما كنا مشركني} فقال :إين أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت هلم
آتى ابن عباس ألقى عليه متشابه القرآن فأخربهم أن هللا إذا مجع الناس يوم القيامة قال املشركون :إن هللا ال يقبل إال ممن
وحده قيسأهلم فيقولون :وهللا ربنا ما كنا مشركني قال :فيختم على أفواههم وتستنطق جوارحهم.
ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة يف أثناء حديث وفيه :مث يلقي الثالث فيقول :رب آمنت بك وبكتابك
ورسولك.
علي فيختم على فيه وتنطق جوارحه.
ويثين ما استطاع فيقول :اآلن نبعث ً
شاهدا عليك فيذكر يف نفسه من الذي يشهد ّ

وأما الثالث ففيه أجوبة أخرى :منها أن مث مبعىن الواوفال إيراد.
وقيل املراد ترتيب اخلرب ال املخرب به كقوله {مث كان من الذين آمنوا} وقيل على ابهبا وهي لتفاوت ما بني اخللقني ال
للرتاخي يف الزمان.
وقيل خلق مبعىن قدر.
رحيما وهذه التسمية مضت ألن التعلق
غفورا ً
وأما الرابع وجواب ابن عباس عنه فيحتمل كالمه أنه أراد أنه مسى نفسه ً
انقضى.
وأما الصفتان فال تزاالن كذلك ال ينقطعان ألنه تعاىل إذا أراد املغفرة والرمحة يف ال حال أواالستقبال وقع مراده قاله
الشمس الكرماين.
قال :وحيتمل أن يكون ابن عباس أجاب جبوابني :أحدمها أن التسمية هي اليت كانت وانتهت والصفة ال هناية هلا.واآلخر
أن معىن كان الدوام فإنه ال يزال كذلك.
وحيتمل أن حيمل السؤال على مسلكني واجلواب على دفعهما كأن يقال :هذا اللفظ مشعر أبنه يف الزمان املاضي كان
رحيما مع أنه مل يكن هناك من يغفر له أويرحم وأبنه ليس يف احلال كذلك كما يشعر به لفظ كان.
غفورا ً
ً
واجلواب عن األول أبنه كان يف املاضي يسمى به.
وعن الثاين أبن كان تعطي معىن الدوام.
أومنقطعا.
دائما
ً
وقد قال النحاة :كان لثبوت خربها ماضيًا ً
حكيما فكيف
يهوداي قال له :إنكم تزعمون أن هللا كان عز ًيزا
وقد أخرج ابن أيب حامت من وجه آخر عن ابن عباس أن ً
ً

حكيما.
هو اليوم فقال :إنه كان يف نفسه عز ًيزا
ً
موضع آخر توقف فيه ابن عباس قال أبوعبيد :حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أيب مليكة قال :سأل رجل ابن
عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة وقوله {يوم كان مقداره مخسني ألف سنة} فقال ابن عباس مها يومان ذكرمها هللا
تعاىل يف كتابه هللا أعلم هبما.
وأخرجه ابن أيب حامت من هذا الوجه وزاد :ما أدري ما هي وأكره أن أقول فيهما ما ال أعلم.
قال ابن أيب مليكة :فضربت البعري حىت دخلت على سعيد بن املسيب فسئل عن ذلك فلم يدر ما يقول فقلت له :أال
أخربك مبا حضرت من ابن عباس فأخربته فقال ابن املسيب للسائل :هذا ابن عباس قد اتقى فيها وهوأعلم مين.
أيضا أن يوم األلف هومقدار سري األمر وعروجه إليه ويوم األلف يف سورة احلج هوأحد األايم الستة
وروي عن ابن عباس ً
اليت خلق هللا فيها السموات ويوم اخلمسني ألف هويوم القيامة.
رجال قال له :حدثين ما هؤالء اآلايت يف يوم كان
فأخرج ابن أيب حامت من طريق مساك بن عكرمة عن ابن عباس أن ً
مقداره مخسني ألف سنة و { يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة} قال{ :وإن
يوما عند ربك كألف سنة} فقال :يوم القيامة حساب مخسني ألف سنة والسموات يف ستة أايم كل يوم يكون ألف سنة
ً
ويدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقدراه ألف سنة.

قال :ذلك مقدار السري.
وذهب بعضهم إىل أن املراد هبا يوم القيامة وأنه ابعتبار حال املؤمن والكافر بدليل قوله {يوم عسري على الكافرين غري
يسري}.
فصل قال الزركشي يف الربهان :لالختالف أسباب.
أحدها :وقوع املخرب به على أحوال خمتلفة وتطويرات شىت كقوله يف خلق آدم من تراب ومرة من محأ مسنون ومرة من
طني الزب ومرة من صلصال كالفخار فهذه األلفاظ خمتلفة ومعانيها يف أحوال خمتلفة ألن الصلصال غري احلمأ واحلمأ
غري الرتاب إال أن مرجعها كلها إىل جوهر وهوالرتاب ومن الرتاب درجت هذه األحوال.
وكقوله {فإذا هي ثعبان} ويف موضع هتتز كأهنا جان واجلان :الصغري من احليات والثعبان الكبري منها وذلك ألن خلقها
خلق الثعبان العظيم واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز اجلان وخفته.
الثاين :الختالف املوضع كقوله {وقفوهم إهنم مسئولون} وقوله {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسلني} مع قوله
{فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان} قال احلليمي :فتحمل اآلية األوىل على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل.
والثانية على ما يستلزمه اإلقرار ابلنبوات من شرائع الدين وفروعه ومحله غريه على اختالف األماكن ألن يف القامية مواقف
كثرية.
ففي موضع يسئلون ويف آخر ال يسألون.
وقيل إن السؤال املثبت سؤال تبكيت وتوبيخ واملنفي سؤال املعذرة وبيان احلجة.
وكقوله {اتقوا هللا حق تقاته} مع قوله {فاتقوا هللا ما استطعتم} محل الشيخ أبو احلسن الشاذيل األوىل على التوحيد
بدليل قوله بعدها {وال متوتن إال وأنتم مسلمون} والثانية على األعمال.
وقيل :بل الثانية انسخة لألوىل.
وكقوله {فإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة} مع قوله {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم} فاألوىل تفهم
إمكان العدل والثانية تنفيه.
واجلواب أن األوىل يف توفية احلقوق والثانية يف امليل القليب وليس يف قدرة اإلنسان.
وكقوله {إن هللا ال أيمر ابلفحشاء} مع قوله {أمران مرتفيها ففسقوا فيها} فاألوىل يف األمر الشرعي والثانية يف األمر
الكوين مبعىن القضاء والتقدير.
الثالث :الختالفهما يف جهيت الفعل كقوله {فلم تقتلوهم ولكن هللا قتلهم}.
وما رميت إذ رميت أضيف القتل إليهم والرمي إليه صلى هللا عليه وسلم على جهة الكسب واملباشرة.
ونفاه عنهم وعنه ابعتبار التأثري.
جمازا ال من
الرابع :الختالفهما يف احلقيقة واجملاز {وترى الناس سكارى وما هم بسكارى} أي سكارى من األهوال ً

الشراب حقيقة.

اخلامس :بوجهني واعتبارين كقوله {فبصرك اليوم حديد} مع قوله {خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي} قال
قطرب :فبصرك :أي علمك ومعرفتك هبا قوية من قوهلم بصر بكذا :أي علم وليس املراد رؤية العني.
قال الفارسي :ويدل على ذلك قولك فكشفنا عنك غطاءك وكقوله {الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر هللا} مع قوله
{إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم} فق يظن أن الوجل خالف الطمأنينة.
وجوابه أن الطمأنينة تكون ابنشراح الصدر مبعرفة التوحيد والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن اهلدى فتوجل
القلوب لذلك وقد مجع بينهما يف قوله {تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر هللا} ومما
استشكلوه قوله تعاىل {وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى ويستغفروا رهبم إال أن أتتيهم سنة األولني أو أيتيهم
قبال } فإنه يدل على حصر املانع من اإلميان يف أحد هذين الشيئني.
العذاب ً
سوال} فهذا حصر آخر يف
بشرا ر ً
وقال يف آية أخرى {وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث هللا ً

غريمها.
وأجاب ابن عبد السالم أبن معىن اآلية األوىل {وما منع الناس أن يؤمنوا} إال إرادة {أن أتتيهم سنة األولني} من
قبال } يف اآلخرة فأخرب انه أراد أن يصيبهم أحد األمرين.
اخلسف أوغريه {أو أيتيهم العذاب ً
وال شك أن إرادة هللا ما نعة من وقوع ما ينايف املراد فهذا حصر يف السبب احلقيقي ألن هللا هو املانع يف احلقيقة.

مانعا من اإلميان ألنه ال
بشرا ً
ورسوال ألن قوهلم ليس ً
ومعىن اآلية الثانية {وما منع الناس أن يؤمنوا} إال استغراب بعثه ً
عاداي جلواز وجود
يصلح لذلك وهويدل على االستغراب اباللتزام وهواملناسب للمانعية واستغراهبم ليس ً
مانعا حقيقيًا بل ً
أيضا.
اإلميان معه خبالف إرادة هللا تعاىل فهذا حصر يف املانع العادي واألول حصر يف املانع احلقيقي فال تنايف ً

أيضا قوله تعاىل {فمن افرتى على هللا الكذب} {فمن أظلم ممن كذب على هللا} مع قوله {ومن أظلم
ومما استشكل ً
ممن ذكر آبايت ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه} {ومن أظلم ممن منع مساجد هللا} إىل غري ذلك من اآلايت.
خربا وأخذت اآلايت على ظواهرها
خربا وإذا كان ً
ووجهه أن املراد ابالستفهام هنا النفي واملعىن :ال أحد أظلم فيكون ً
أدى إىل التناقض.

وأجيب أبوجه.
منها :ختصيص كل موضع مبعىن صلته :أي ال أحد من املانعني أظلم ممن منع مساجد هللا وال أحد من املفرتين أظلم ممن
كذاب وإذا ختصص ابلصالة فيها زال التناقض.
افرتى على هللا ً
ومنها :أن التخصيص ابلنسبة إىل السبق ملا مل يسبق أحد إىل مثله حكم عليهم أبهنم أظلم ممن جاء بعدهم سال ًكا
طريقهم وهذا يئول معناه إىل ما قبله ألن املراد السبق إىل املانعية واالفرتائية.
ومنها :وادعى أبوحيان أنه الصواب أن نفي األظلمية ال يستدعي نفي الظاملية ألن نفي املقيد ال يدل على نفي املطلق
وإذا مل يدل على نفي الظاملية مل يلزم التناقض ألن فيها إثبات التسوية يف األظلمية وإذا ثبتت التسوية فيها مل يكن أحد

ممن وصف بذلك يزيد على اآلخر ألهنم يتساوون يف األظلمية وصار املعىن :ال أحد أظلم ممن افرتى ومن منع وحنوها وال
إشكال يف تساوي هؤالء يف األظلمية وال يدل على أن أحد هؤالء أظلم من اآلخر كما إذا قلت :ال أحد أفقه منهم أه.

وحاصل اجلواب أن نفي التفضيل ال يلزم منه نفي املساواة.
وقال بعض املتأخرين :هذا استفهام مقصود به التهويل والتفظيع من غري قصد إثبات األظلمية للمذكور حقيقة وال نفيها
عن غريه.
وقال اخلطايب :مسعت ابن أيب هريرة حيكي عن أيب العباس بن سريج قال :سأل رجل بعض العلماء عن قوله {ال أقسم
هبذا البلد} فأخرب أنه ال يقسم به مث أقسم به يف قوله و هذا البلد األمني فقال :أميا أحب إليك أجيبك مث أفظعك
أوأفظعك مث أجيبك فقال :بل أفظعين مث أجبين فقال له :اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
غمزا وعليه مطعنًا فلوكان هذا عندهم مناقضة
حبضرة رجال وبني ظهراين قوم وكانوا أحرص اخللق على أن جيدوا فيهم ً
لتعلقوا به وأسرعوا ابلرد عليه ولكن القوم علموا وجهلت ومل ينكروا منه ما أنكرت.
أبياات.
مث قال له :إن العرب قد ندخل ال يف كالمها وتلغي معناها وأنشد فيه ً

تنبيه قال األستاذ أبوإسحاق اإلسفرايين :إذا تعارضت اآلي وتعذر فيها الرتتيب واجلمع طلب التاريخ وترك املتقم ابملتأخر
نسخا وإن مل يعلم وكان اإلمجاع على العمل إبحدى اآليتني علم إبمجاعهم أن الناسخ ما أمجعوا على العمل
ويكون ذلك ً
هبا.قال :وال يوجد يف القرآن آيتان متعارضتان ختلوان عن هذين الوصفني.
قال غريه :وتعارض القراءتني مبنزلة تعارض اآليتني حنو وأرجلكم ابلنصب واجلر وهلذا مجع بينهما حبمل النصب على
الغسل واجلر على مسح اخلف.
وقال الصرييف :مجاع االختالف والتناقض أن كالم صح أن يضاف بعض ما وقع االسم عليه إىل وجه من الوجوه فليس
أبدا وإمنا يوجد فيه
فيه تناقض وإمنا التناقض يف اللفظ ما ضاده من كل جهة وال يوجد يف الكتاب والسنة شيء من ذلك ً

النسخ يف وقتني.
وقال القاضي أبو بكر :ال جيوز تعارض أي القرن واآلاثر وما يوجبه العقل فلذلك مل جيعل قوله {هللا خالق كل شيء}
معارضا لقوله {وختلقون إف ًكا} {وإذ ختلق من الطني} لقيام الدليل العقلي أنه ال خالق غري هللا فتعني أتويل ما عارضه
ً
فيؤول وختلقون على تكذبون وختلق على تصور.
كثريا} االختالف على وجهني:
فائدة قال الكرماين عند قوله تعاىل {ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفًا ً
اختالف تناقض وهوما يدعوفيه أحد الشيئني إىل اخلالف اآلخر وهذا هو املمتنع على القرن.
واختالف تالزم وهوما يوافق اجلانبني كاختالف وجوه القراءة واختالف مقادير السور واآلايت واختالف األحكام من
الناسخ واملنسوخ واألمر والنهي والوعد والوعيد
*******************
النوع التاسع واألربعون يف مطلقه ومقيده املطلق
الدال على املاهية بال قيد وهومع القيد كالعام مع اخلاص.قال العلماء :مىت وجد دليل على تقييد املطلق صري إليه وإال
فال بل يبقى املطلق على إطالقه واملقيد على تقييده ألن هللا تعاىل خاطبنا بلغة العرب.

والضابط أن هللا إذا حكم يف شيء بصفة أوشرط مث ورد حكم آخر مطلق النظر :فإن مل يكن له أصل يرد إليه إال ذلك
احلكم املقيد وجب تقييده به وإن كان له أصل يرد غريه مل يكن رده إىل أحدمها أبوىل من اآلخر.
فاألول مثل اشرتاط العدالة يف الشهود على الرجعة والفراق والوصية يف قوله {واشهدوا ذوي عدل منكم} وقوله {شهادة
بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم} وقد أطلق الشهادة يف البيوع وغريها يف قوله
{واشهدوا إذا تبايعتم} {فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فاشهدوا عليهم} والعدالة شرط يف اجلميع.
ومثل تقييده مرياث الزوجني بقوله {من بعد وصية يوصني هبا أو دين} وإطالقه املرياث فيما أطلق فيه وكذلك ما أطلق
من املواريث كلها بعد الوصية والدين وكذلك ما اشرتط يف كفارة القتل من الرقبة املؤمنة وإطالقها يف كفارة الظهار
واليمني واملطلق كاملقيد يف وصف الرقبة وكذلك تقييد األيدي بقوله {إىل املرافق} يف الوضوء وإطالقه التيمم وتقييد
إحباط العمل ابلردة ابملوت على الكفر يف قوله {من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} اآلية وأطلق يف قوله {ومن
يكفر ابإلميان فقد حبط عمله وتقييد حترمي الدم ابملسفوح يف األنعام وأطلق فيما عداها.
فمذهب الشافعي محل املطلق على املقيد يف اجلميع ومن العلماء من ال حيمله وجيوز إعتاق الكافر يف كفارة الظهار
واليمني ويكتفى يف التيمم ابملسح إىل الكوعني ويقول :إن الردة حتبط العمل مبجردها.
والثاين :مثل تقييد الصوم ابلتتابع يف كفارة القتل والظهار وتفييده ابلتفريق يف صوم التمتع وأطلق كفارة اليمني وقضاء
ومتتابعا ال ميكن محله عليهما لتنايف القيدين ومها التفريق والتتابع وعلى
رمضان فيبقى على إطالقه من جوازه مفرقًا
ً
أحدمها لعدم املرجح.
تنبيهان.
األول إذا قلنا :حيمل املطلق على املقيد هل هومن وضع اللغة أوابلقياس مذهبان.
وجه األول أن العرب من مذهبها استحباب اإلطالق اكتفاء ابلقيد وطلبًا لإلجياز واالختصار.
الثاين :ما تقدم حمله إذا كان احلكمان مبعىن واحد.
وإمنا اختلفا يف اإلطالق والتقييد فأما إذا حكم يف شيء أبمور مث يف آخر ببعضها وسكت فيه عن بعضها فال يقتضي
اإلحلاق كاألمر بغسل األعضاء األربعة يف الوضوء وذكر يف التيمم عضوين فال يقال ابحلمل ومسح الرأس والرجلني
أيضا وكذلك ذكر العتق والصوم واإلطعام يف كفارة الظهار واقتصر يف
ابلرتاب فيه ً
*******************
النوع اخلمسون يف منطوقه ومفهومه
املنطوق ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق فإن أفاد معىن ال حيتمل غريه فالنص حنو فصيام ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا
جدا يف الكتاب والسنة وقد ابلغ إمام
رجعتم تلك عشرة كاملة وقد نقل عن قوم من املتكلمني أهنم قالوا بندور النص ً
احلرمني وغريه يف الرد.
قال :ألن الغرض من النص االستقالل إبفادة املعىن على قطع مع احنسام جهات التأويل واالحتمال وهذا وإن عز
مرجوحا فالظاهر حنو
احتماال
ردا إىل اللغة فما أكثره مع القرأئن احلالية واملقالية أومع احتمال غريه
ً
حصوله بوضع الصيغ ً
ً

فمن اضطر غري ابغ وال عاد فإن الباغي يطلق على اجلاهل وعلى الظامل وهوفيه أظهر وأغلب وحنو وال تقربوهن حىت
يطهرن فإنه يقال لالنقطاع طهر وللوضوء والغسل وهويف الثاين أظهر وإن محل على املرجوح لدليل فهوأتويل ويسمى
مؤوال كقوله {وهو معكم أينما كنتم} فإنه يستحيل محل املعية على القرب ابلذات فتعني صرفه عن
املرجوح احملمول عليه ً
ذلك ومحله على القدرة والعلم واحلفظ الرعاية وكقوله {واخفض هلما جناح الذل من الرمحة} فإنه يستحيل محله على
الظاهر الستحالة أن يكون لإلنسان أجنحة فيحمل على اخلضوع وحسن اخللق وقد يكون مشرتًكا بني حقيقتني أوحقيقة
أوال.
مجيعا سواء قلنا جبواز استعمال اللفظ يف معنييه ً
مجيعا فيحمل عليهما ً
وجماز ويصح محله عليهما ً
ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتني مرة أريد هذا ومرة أريد هذا ومن أمثلته وال يضار كاتب وال شهيد
فإنه حيتمل وال يضار الكاتب والشهيد صاحب احلق جبور يف الكتابة والشهادة.
وال يضار ابلفتح :أي ال يضار مها صاحب احلق إبلزامهما ماال يلزمهما وإجبارمها على الكتابة والشهدة.
مث إن توقفت صحة داللة اللفظ على إضمار مسيت داللة اقتضاء حنو واسئل القرية أي أهلها.
وإن مل تتوقف ودل اللفظ على ما مل تقصد به مسيت داللة إشارة كداللة قوله تعاىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل
نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبًا وإذ إابحة اجلماع إىل طلوع الفجر تستلزم كونه جنبًا يف جزء من النهار وقد
حكى هذا االستنباط عن حممد بن كعب القرظي.
فصل واملفهوم ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق وهوقسمان :مفهوم موافق ومفهوم خمالفة.
فاألول :ما يوافق حكمه املنطوق فإن كان أوىل مسي فحوى اخلطاب كداللة فال تقل هلما أف على حترمي الضرب ألنه
ظلما} على حترمي اإلراق
أشد وإن كان
ً
مساواي مسي حلن اخلطاب :أي معناه كداللة {إن الذين أيكلون أموال اليتامى ً

ألنه مساولألكل يف اإلتالف .واختلف هل داللة ذلك قياسية أولفظية جمازية أوحقيقية على أقوال بيناها يف كتبنا
األصولية.
أوعددا حنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
أوحاال أوظرفًا
والثاين :ما خيالف حكمه املنطوق وهوأنواع :مفهوم صفة نعتًا كان ً
ً
مفهومه أن غري الفاسق ال جيب التبيني يف خربه فيجب قبول خرب الواحد العدل وال تباشرهن وأنتم عاكفون يف املساجد.

احلج اشهر معلومات أي فال يصح اإلحرام به يف غريها {فاذكروا هللا عند املشعر احلرام} أي فالذكر عند غريه ليس
حمصال للمطلوب {فاجلدوهم مثانني جلدة} أي ال أقل وال أكثر.
ً
وشرط حنو {وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن} أي فغري أوالت احلمل ال جيب اإلنفاق عليهن.
زوجا غريه} أي فإذا نكحته حتل األول بشرطه.
وغاية حنو فال حتل له من بعد {حىت تنكح ً
وحصر حنو ال إله إال هللا {إمنا إهلكم هللا} أي فغريه ليس إبله فاهلل هو الويل :أي فغريه ليس بويل { أإل ىىل هللا حتشرون}
أي ال إىل غريه إايك نعبد أي ال غريك.
واختلف يف االحتجاج هبذه املفاهيم على أقوال كثرية واألصح يف اجلملة أهنا كلها حجة بشروط.
منها :أن ال يكون املذكور خرج للغالب ومن مث مل يعترب األكثرون مفهوم قوله {ورابئبكم الاليت يف حجوركم} فإن
الغالب كون الرابئب يف حجور األزواج فال مفهوم له ألنه إمنا خص ابلذكر لغلبة حضوره يف الذهن وأن ال يكون مواف ًقا

للواقع ومن مث ال مفهوم لقوله {ومن يدع مع هللا إهلًا آخر ال برهان له به} به وقوله {ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء
من دون املؤمنني} وقوله {وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن} فائدة قال بعضهم :األلفاظ إما أن تدل مبنطوقها
أوبفحواها ومفهومها أوابقتضائها وضرورهتا أومبعقوهلا املستنبط منها حكاه ابن احلصار :وقال :هذا كالم حسن.
قلت :فاألول داللة املنطوق والثاين داللة املفهوم والثالث داللة االقتضاء والرابع داللة اإلشارة
*******************
النوع احلادي واخلمسون يف وجود خماطباته
وجها.
قال ابن اجلوزي يف كتاب النفيس :اخلطاب يف القرآن على مخسة عشر ً
وجها.
وقال غريه :على أكثر من ثالثني ً
أحدها خطاب العام واملراد به العموم كقوله{ :هللا الذي خلقكم}.
والثاين :خطاب اخلاص واملراد به اخلصوص كقوله{ :أكفرمت بعد إميانكم}.
{اي أيها الرسول بلغ}.الثالث :خطاب العام واملراد به اخلصوص كقوله {اي أيها الناس اتقوا ربكم} مل يدخل فيه األطفال
واجملانني.
الرابع :خطاب اخلاص واملراد العموم كقوله {اي أيها النيب إذا طلقتم النساء} افتتح اخلطاب ابلنيب صلى هللا عليه وسلم
واملراد سائر من ميلك الطالق.
وقوله {اي أيها النيب إان أحللنا لك أزواجك} اآلية.قال أبو بكر الصرييف :كان ابتداء اخلطاب له فلما قال يف املوهوبة
خالصة لك علم أن ما قبلها له ولغريه.
اخلامس :خطاب اجلنس كقوله اي أيها النيب السابع :خطاب العني حنو اي آدم أسكن.
اي نوح أهبط.
اي إبراهيم قد صدقت.
اي موسى ال ختف.
وختصيصا
تعظيما له وتشري ًفا
ً
{اي عيسى إين متوفيك} ومل يقع يف القرن اخلطاب بيا حممد بل اي أيها النيب اي أيها لرسول ً
وتعليما للمؤمنني أن ال ينادوه ابمسه.
بذلك عما سواه
ً
الثامن :خطاب املدح حنو اي أيها الذين آمنوا وهلذا وقع اخلطاب أبهل املدينة الذين آمنوا وهاجروا.
أخرج ابن أيب حامت عن خيثمة قال :ما تقرءون يف القرآن اي أيها الذين آمنوا فإنه يف التوراة :اي أيها املساكني.
وأخرج البيهقي وأوعبيد وغريمها عن ابن مسعود قال :إذا مسعت هللا يقول :اي أيها الذين آمنوا فأوعها مسعك فإنه خري
يؤمر به أوشر ينهي عنه.

التاسع :خطاب الذم حنو {اي أيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم} {قل اي أيها الكافرون} ولتضمنه اإلهانة مل يقع يف
القرآن يف غري هذين املوضعني وكثر اخلطاب بيا أيها الذين آمنوا على املواجهة ويف جانب الكفار جيء بلفظ الغيبة
اضا عنهم كقوله {إن الذين كفروا} {قل للذين كفروا}.
إعر ً
العاشر :خطاب الكرامة كقوله {اي أيها النيب} {اي أيها الرسول} قال بعضهم :وجند اخلطاب ابلنيب يف حمل ال يليق به
الرسول وكذا عكسه يف األمر ابلتشريع العام {اي أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك}.
ويف مقام اخلاص {اي أيها النيب مل حترم ما أحل هللا لك} قال :وقد يعرب يف النيب يف مقام التشريع العام لكن مع قرينة
إرادة العموم كقوله {اي أيها النيب إذا طلقتم} ومل يقل طلقت.
الثاين عشر :خطاب التهكم حنو {ذق إنك أنت العزيز الكرمي} الثالث عشر :خطاب اجلمع بلفظ الواحد حنو {اي أيها
اإلنسان ما غرك بربك الكرمي}.
الرابع عشر :خطاب الواحد بفظ اجلمع حنو {اي أيها الرسل كلوا من الطيبات} إىل قوله {فذرهم يف غمرهتم }
فهوخطاب له صلى هللا عليه وسلم وحده إذ نيب معه وال بعده وكذا قوله {وإن عاقبتم فعاقبوا} اآلية خطاب له صلى هللا
عليه وسلم وحده بدليل قوله {وأصرب وما صربك إال ابهلل} اآلية وكذا قوله {فإن مل يستجيبوا لكم فاعلموا} بدليل قوله
{قل فائتوا} وجعل منهم بعضهم {قال رب ارجعون} أي أرجعين.
وقيل رب خطاب له تعاىل وارجعون للمالئكة.
أمرا يقوله
وقال السهيلي :هوقول من حضرته الشياطني وزابنية العذاب فاختلط فال يدري ما يقول من الشطط وقد اعتاد ً
يف احلياة من رد األمر إىل املخلوقني.
اخلامس عشر :خطاب الواحد بلفظ االثنني حنو {ألقيا يف جهنم} واخلطاب ملالك خازن النار وقيل خلزنة النار والزابنية
فيكون من خطاب اجلمع بلفظ االثنني.
وقيل للملكني املوكلني به يف قوله {وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد} فيكون على األصل وجعل املهدوي من من
هذا النوع قال قد أجيبت دعوتكما قال :اخلطاب ملوسى وحده ألنه الداعي وقيل هلما ألن هارون أمن على دعائه
واملؤمن أحد الداعيني.
السادس عشر :خطاب االثنني بلفظ واحد كقوله {فمن ربكما اي موسى} أي واي هارون وفيه وجهان :أحدمها أنه أفرده
ابلنداء إلدالله عليه ابلرتبية.
واآلخر ألنه صاحب الرسالة واآلايت وهارون تبع له ذكره ابن عطية.
حذرا من لسانه ومثله {فال
وذكر يف الكشاف آخر وهوأن هارون ملا كان أفصح من موسى نكب فرعون عن خطابه ً
أوال واملقصود يف الكالم.
خيرجنكما من اجلنة فتشقى} قال ابن عطية :أفرده ابلشقاء ألنه املخاطب ً
وقيل ألن هللا جعل الشقاء يف معيشة الدنيا يف جانب الرجال.
وقيل إغضاء عن ذكر املرأة كما قيل من الكرم سرت احلرم.
بيوات واجعلوا بيوتكم قبلة}.
السابع عشر :خطاب االثنني بلفظ اجلمع كقوله {أن تبوآ لقومكما مبصر ً

الثامن عشر :خطاب اجلمع بلفظ االثنني كما تقدم يف ألقيا.
التاسع عشر :خطاب اجلمع بعد الواحد كقوله {وما تكون يف شأن}.
وما تتلومنه من قرآن وال تعملون من عمل قال ابن األنباري :مجع يف الفعل الثالث ليدل على أن األمة داخلون مع النيب
صلى هللا عليه وسلم ومثله {اي أيها النيب إذا طلقتم النساء}.
العشرون :عكسه حنو {وأقيموا الصالة وبشر املؤمنني}.
احلادي والعشرون :خطاب االثنني بعد الواحد حنو {أجئتنا لتلفتنا عما وجدان عليه آابءان وتكون لكما الكربايء يف
األرض}.
الثاين والعشرون :عكسه حنو من ربكما اي موسى.
الثالث والعشرون :خطاب العني واملراد به الغري حنو {اي أيها النيب اتق هللا وال تطع الكافرين} اخلطاب له واملراد أمته ألنه
صلى هللا عليه وسلم كان تقيًا وحاشاه من طاعة الكفار ومنه {فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون
الكتاب} اآلية حاشاه صلى هللا عليه وسلم من الشك وإمنا املراد ابخلطاب التعريض ابلكفار.
وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس يف هذه اآلية قال :مل يشك صلى هللا عليه وسلم ومل يسأل ومثله {واسأل من أرسلنا
من قبلك من رسلنا} اآلية فال تكونن من اجلاهلني وأحناء ذلك.
كتااب فيه ذكركم} اخلامس والعشرون :اخلطاب العام
الرابع والعشرون :خطاب الغري واملراد به العني حنو {لقد أنزلنا إليكم ً
الذي مل يقصد به خماطب معني حنو ولوترى إذ وقفوا على النار {أمل تر أن هللا يسجد له} {ولو ترى إذ اجملرمون انكسوا
رؤوسهم} ومل يقصد بذلك خطاب معني بل كل أحد.
وأخرج يف صورة اخلطاب لقصد العموم يريد أن حاهلم تناهت يف الظهور حبيث ال خيتص هبا راء دون راء بل كل من
أمكن منه الرؤية داخل يف ذلك اخلطاب.
السادس والعشرون :خطاب الشخص مث العدول إىل غريه حنو {فإن مل يستجيبوا لكم} خوطب به النيب صلى هللا عليه
شاهدا} إىل قوله
وسلم مث قال للكفار فاعلموا أن ما أنزل بعلم هللا بدليل {فهل أنتم مسلمون ومنه} {إان أرسلناك ً

لتؤمنوا يف من قرأ ابلفوقية.
السابع والعشرون :خطاب التكوين وهوا اللتفات.
الثامن والعشرون :خطاب اجلمادات من يعقل حنو فقال هلا ولألرض ائتيا التاسع والعشرون :خطاب التهييج حنو {وعلى
هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني}.الثالثون خطاب التحنن واالستعطاف حنو {قل اي عبادي الذين أسرفوا} اآلية.
احلادي والثالثون :خطاب التحبب حنو اي أبت مل تعبد {اي بين إهنا إن تك} {اي ابن أم ال أتخذ بلحييت}.
الثاين والثالثون :خطاب التعجيز حنو فائتوا بسورة.الثالث والثالثون :خطاب التشريف وهوكل ما يف القرآن خماطبة بقل
فإنه تشريف منه تعاىل هلذه األمة أبن خياطبها بغري واسطة لتفوز بشرف املخاطبة.
تبعا لوجود حنو اي بين آدم فإنه خطاب ألهل ذلك الزمان ولك من بعدهم.
الرابع والثالثون :خطاب املعدوم ويصح ذلك ً

فائدة قال بعضهم :خطاب القرآن ثالثة أقسام :قسم ال يصلح إال للنيب صلى هللا عليه وسلم وقسم ال يصلح إال لغريه
وقسم هلما.
فائدة قال ابن القيم :أتمل خطاب القرآن جتد مل ًكا له امللك كله وله احلمد كله أزمة األمور كلها بيده ومصدرها منه
مطلعا على أسرارهم
وموردها إليه
مستواي على العرش ال ختفى عليه خافية من أقطار مملكته عاملًا مبا يف نفوس عبيده ً
ً
منفردا بتدبري اململكة يسمع ويرى ويعطي ومينع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهني وخيلق ويرزق ومييت وحييي ويقدر
وعالنيتهم ً
ويقضي ويدبر األمور انزلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه ال تتحرك ذرة إال إبذنه وال تسقط ورقة إال بعلمه
فتأمل كيف جتده يثين على نفسه وميجد نفسه وحيمد نفسه وينصح عباده ويدهلم على ما فيه سعادهتم وفالحهم ويرغبهم
فيه وحيذرهم مما فيه هالكهم ويتعرف إليهم أبمسائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآالئه يذكرهم بنعمه عليهم وأيمرهم مبا
متاما وحيذرهم من نقمه ويذكرهم مبا أعد هلم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد هلم من العقوبة إن عصوه
يستوجبون به ً

وخيربهم بصنعه يف أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤالء وهؤالء ويثين على أوليائه مبصاحل أعماهلم وأحسن أوصافهم
ويذم أعداءه بسيء أعماهلم وقبيح صفاهتم ويضرب األمثال وينوع األدلة والرباهني وجييب عن شبه أعدائه أحسن األجوبة
ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول احلق ويهدي السبيل ويدعوإىل دار السالم ويذكر أوصافها ونعيمها وحيذر من
دار البوار ويذكر عذاهبا وقبحها وأالمها ويذكر عباده فقره إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأهنم ال غىن هلم عنه
طرفة عني ويذكرهم غناه عنهم وعن مجيع املوجودات.
وأنه الغين بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقري إليه وأنه ال ينال أحد ذرة من اخلري فما فوقها إال بفضله ورمحته وال
ذرة من الشر فما فوقها إال بعد له وحكمته وتشهد من خطابه عتابه ألحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عثراهتم
وغافر ذالهتم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم واحلامي عنهم والناصر هلم والكفيل مبصاحلهم واملنجي هلم
من كل كرب واملويف هلم بوعده وأنه وليهم الذي ال ويل هلم سواه فهوموالهم احلق وينصرهم على عدوهم فنعم املوىل ونعم
مجيال هذا شأنه فكيف ال حتبه وتنافس يف القرب منه
رحيما ً
عظيما جو ًادا ً
النصري وإذا شهدت القلوب من القرآن مل ًكا ً
وتنفق أنفاسها يف التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل من سواه وكيف ال تلهج
بذكره وتصري حبه والشوق إليه واألنس به هوغذاؤها وقوهتا ودواؤها حبيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ومل تنتفع
حبياهتا.
حنوا كل حنومنه غري صاحبه فمن عرف وجوهها مث تكلم يف الدين
فائدة قال بعض األقدمني :أنزل القرآن على ثالثني ً

أصاب ووفق ومن مل يعرف وتكلم يف الدين كان اخلطأ إليه أقرب وهواملكي واملدين والناسخ واملنسوخ واحملكم واملتشابه
والتقدمي والتأخري واملقطوع واملوصول والسبب واإلضمار واخلاص والعام واألمر والنهي والوعد والوعيد واحلدود واألحكام
واخلرب واالستفهام واألهبة واحلروف املصرفة واإلعذار واإلنذار واحلجة واالحتجاج واملواعظ واألمثال والقسم.
مجيال} واملدين مثل {وقاتلوا يف سبيل هللا} والناسخ واملنسوخ واضح.
هجرا ً
قال :فاملكي مثل {واهجرهم ً
ظلما} وحنوه مما أحكمه هللا وبينه.
واحملكم مثل {ومن يقتل مؤمنًا
ً
متعمدا} اآلية {إن الذين أيكلون أموال اليتامى ً

بيوات غري بيوتكم حىت تستأنسوا} اآلية ومل يقل ومن فعل ذلك عدو ًاان
واملتشابه مثل {اي أيها الذين آمنوا ال تدخلوا ً
وعيدا
انرا كما قال يف احملكم وقد انداهم يف هذه اآلية ابإلميان وهناهم عن املعصية ومل جيعل فيها ً
وظلما فسوف نصليه ً
ً

فاشتبه على أهلها ما يفعل هللا هبم.
خريا الوصية التقدير :كتب عليكم الوصية إذا حضر
والتقدمي والتأخري مثل كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك ً
أحدكم املوت.
واملقطوع واملوصول مثل {ال أقسم بيوم القيامة} وال مقطوع من أقسم وإمنا هويف املعىن :أقسم بيوم القيامة {وال أقسم
ابلنفس اللوامة} ومل يقسم.
والسبب واإلضمار مثل {واسأل القرية} أي أهل القرية.
عاما.
واخلاص والعام مثل اي أيها النيب فهذا يف املسموع خاص إذا طلقتم النساء فصار يف املعىن ً

واألمر وما بعده إىل االستفهام أمثلتها واضحة.
وتعظيما وأهبة.
تفخيما
واألهبة مثل إان أرسلنا حنن قسمنا عرب ابلصيغة املوضوعة للجماعة للواحد تعاىل
ً
ً
واحلروف املصرفة كالفتنة تطلق على الشرك حنو حىت ال تكون فتنة.
وعلى املعذرة حنو مث مل تكن فتنهم أي معذرهتم.

وعلى االختبار حنو {قد فتنا قومك من بعدك} واإلعذار حنو {فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم} اعتذر إنه مل يفعل ذلك
إال مبعصيتهم والبواقي أمثلتها واضحة
*******************
النوع الثاين واخلمسون يف حقيقته وجمازه
ال خالف يف وقوع احلقائق يف القرآن وهي كل لفظ نقي على موضوعه وال تقدمي فيه وال أتخري وهذا أكثر الكالم.
أيضا على وقوعه فيه وأنكره مجاعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد من
وأما اجملاز فاجلمهور ً
املالكية وشبهتهم أن اجملاز أخوالكذب والقرآن منزه عنه وأن املتكلم ال يعدل إليه إال إذا ضاقت به احلقيقة فيستعري وذلك
حمال على هللا تعاىل وهذه شبهة ابطلة ولوسقط اجملاز من القرآن سقط منه شطر احلسن فقد اتفق البلغاء على أن اجملاز
أبلغ من احلقيقة ولووجب خلوالقرآن من اجملاز وجب خلوه من احلذف والتوكيد وتثنيه القصص وغريها.
وقد أفرده ابلتصنيف اإلمام عز الدين ابن عبد السالم وخلصته مع زايدات كثرية يف كتاب مسيته جماز الفرسان إىل جماز
القرآن وهوقسمان.
األول :اجملاز يف الرتكيب ويسمى جماز اإلسناد.
واجملاز العقلي وعالقته املالبسة وذلك أن يسند الفعل أوشبهه إىل غري ما هوله أصالة ملالبسته له كقوله تعاىل {وإذا تليت
إمياان} نسبت الزايدة وهي فعل هللا إىل اآلايت لكوهنا سببًا هلا {يذبح أبناءهم} اي هامان ابن يل
عليهم آايته زادهتم ً

نسب الذبح وهوفعل األعوان إىل فرعون والبناء وهوفعل العملة إىل هامان لكوهنما آمرين به وكذا قوله {وأحلوا قومهم
دار البوار} نسب اإلحالل إليهم لتسببهم يف كفرهم أبمرهم إايهم به.
يوما جيعل الولدان شيبًا} نسب الفعل إىل الظرف لوقوعه فيه عيشة راضية أي مرضية {فإذا عزم
ومنه قوله تعاىل { ً
األمر} أي عزم عليه بدليل فإذا عزمت.
وهذا القسم أربعة أنواع.أحدها :ما طرفاه حقيقيان كاآلية املصدر هبا وكقوله {وأخرجت األرض أثقاهلا} اثنيها :جمازاين
حنو {فما رحبت جتارهتم} أي ما رحبوا فيها وإطالق الربح والتجارة هنا جماز.
اثلثها ورابعها :ما أحد طرفيه حقيقي دون اآلخر أما األول والثاين.
برهاان {كال إهنا لظى نزاعة للشوى} تدعو فإن الدعاء من النار جماز.
كقوله {أم أنزلنا عليهم
سلطاان} أي ً
ً
وقوله {حىت تضع احلرب أوزارها} {تؤيت أكلها كل حني} {فأمه هاوية} فاسم األم اهلاوية جماز :أي كما أن األم كافلة
لولدها وملجأ له كذلك النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع.
أوال وأنواعه كثرية.
القسم الثاين :اجملاز يف املفرد ويسمى اجملاز اللغوي وهواستعمال اللفظ من غري ما وضع له ً
خصوصا إذا قلنا إنه ليس من أنواع اجملاز.
أحدها :احلذف وسيأيت مبسوطًا يف نوع اجملاز فهوبه أجدر
ً
الثاين :الزايدة وسبق حترير القول فيها يف نوع اإلعراب.
الثالث :إطالق اسم الكل على اجلزء حنو جيعلون أصابعهم يف آذاهنم أي أانملهم ونكتة التعبري عنها ابألصابع اإلشارة إىل
إدخاهلا على غري املعتاد مبالغة من الفرار فكأهنم جعلوا األصابع {وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم} أي وجوههم ألنه مل ير
مجلتهم {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أطلق الشهر وهواسم الثالثني ليلة وأراد جزءًا منه كذا أجاب به اإلمام فخر
الدين عن استشكال أن اجلزاء يكون بعد متام الشرط والشرط أن يشهد الشهر وهواسم لكله حقيقة فكأنه أمر ابلصوم
بعد مضي الشهر وليس كذلك.
وقد فسره علي وابن عباس وابن عمر على أن املعىن :من شهد أول الشهر فليصم مجيعه وإن سافر يف أثنائه.
ايضا من هذا النوع ويصلح أن يكون من نوع احلذف.
أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت وغريمها وهو ً

الرابع :عكسه حنو ويبقى وجه ربك أي ذاته فولوا وجوهكم شطره أي ذواتكم إذ االستقبال جيب ابلصرب {وجوه يومئذ
انعمة} ووجوه يومئذ خاشعة.
عاملة انصبة عرب ابلوجوه عن مجيع األجساد ألن التنعم والنصب حاصل لكلها ذلك مبا قدمت يداك مبا كسبت أيديكم
أي قدمت وكسبت ونسب ذلك إىل األيدي ألن أكثر األعمال تزاول هبا قم الليل وقرآن الفجر واركعوا مع الراكعني ومن
كال من القيام والقراءة والركوع والسجود على الصالة وهوبعضها {هداي ابلغ الكعبة} أي احلرم
الليل فاسجد له أطلق ً
كلعه بدليل أنه ال يذبح فيها.
تنبيه أحلق هبذين النوعني شيئان.
أحدمها :وصف البعض بصفة الكل كقوله {انصية كاذبة خاطئة} فاخلطأ صفة الكل وصف به الناصية وعكسه كقوله
{إان منكم وجلون} والوجل صفة القلب {ومللئت منهم رعبًا} والرعب إمنا يكون يف القلب.

والثاين :إطالق لفظ بعض مراد به الكل ذكره أبوعبيدة وخرج عليه قوله {وألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيه} أي كله
{وإن يك صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم} وتعقب أبنه ال جيب على النيب بيان كل ما اختلف فيه بدليل الساعة

والروح حنوها وأبن موسى كان وعدهم بعذاب يف الدنيا ويف اآلخرة فقال :يصبكم هذا العذاب يف الدنيا وهوبعض الوعيد
من غري نفي عذاب اآلخرة ذكره ثعلب.
ايضا أن يقال إن الوعيد مما ال يستنكر ترك مجيعه فكيف بعضه ويؤيد ما قاله ثعلب قوله {فإما
قال الزركشي :وحيتمل ً
نرينك بعض الذي نعدهم أونتوفينك فإلينا يرجعون }
اخلامس :إطالق اسم اخلاص على الصام حنو {إان رسول رب العاملني} أي رسله.
السادس :عكسه حنو {ويستغفرون ملن يف األرض} أي املؤمنني بدليل قوله {ويستغفرون للذين آمنوا} السابع :إطالق
اسم امللزوم على الالزم.الثامن :عكسه حنو {هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة} أي هل يفعل أطلق االستطاعة

على الفعل ألهنا الزمة له.
التاسع :إطالق املسبب على السبب حنو {ينزل لكم من السماء رزقًا}.
نكاحا أي مئونة من مهر ونفقة ومما ال بد
مطرا يتسبب عنه الرزق واللباس ال جيدون ً
{قد أنزلنا عليكم ً
لباسا} أي ً
للمتزوج منه.
العاشر :عكسه حنو {ما كانوا يستطيعون السمع} أي القبول والعمل به ألنه مسبب عن السمع.
تنبيه من ذلك نسبة الفعل إىل سبب السبب كقوله {فأخرجهما مما كاان فيه} كما أخرج أبويكم من اجلنة فإن املخرج يف
احلقيقة هو هللا تعاىل وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب األكل وسوسة الشيطان.
احلادي عشر :تسمية الشيء ابسم ما كان عليه حنو {وآتوا اليتامى أمواهلم} أي الذين كانوا يتامى إذ ال يتم بعد البلوغ
جمرما ابعتبار ما كان يف الدنيا من
جمرما مساه ً
فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي الذين كانوا أزواجهن من أيت ربه ً
اإلجرام.
كفارا}
فاجرا ً
مخرا} أي عنبًا يؤوإىل اخلمرية {وال يلدوا إال ً
الثاين عشر :تسميته ابسم ما يؤول إليه حنو {إين أراين أعصر ً

زوجا ألن العقد يؤول إىل زوجية ألهنا ال تنكح إال يف حال
زوجا غريه} مساه ً
أي صائر إىل الكفر والفجور {حىت تنكح ً
زوجا {فبشرانه بغالم حليم} نبشرك بغالم عليم وصفه يف حال ال بشارة مبا يؤول إليه من العلم واحللم.
كونه ً
الثالث عشر :إطالق اسم احلال على احملل حنو ففي رمحة هللا هم فيها خالدون أي يف اجلنة ألهنا حمل الرمحة {بل مكر

الليل} أي يف الليل {إذ يريكهم هللا يف منامك} أي عيناك على قول احلسن.
الرابع عشر :عكسه حنو {فليدع انديه} أي أهل انديه :أي جملسه ومنه التعبري ابليد عن القدرة حنو بيده امللك وابلقلب
عن العقل حنو {هلم قلوب ال يفقهون هبا} أي عقول وابألفواه عن األلسن حنو ويقولون أبفواههم وابلقرية عن ساكنيها
حنو واسأل القرية وقد اجتمع هذا النوع وما قبله يف قوله تعاىل {خذوا زينتكم عند كل مسجد} فإن أخذ الزينة غري
ممكن ألهنا مصدر فاملراد حملها فأطلق عليه اسم احلال وأخذها للمسجد نفسه ال جيب فاملراد به الصالة فأطلق عليه اسم
احملل على احلال.

اخلامس عشر :تسمية الشيء ابسم آلته حنو {واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين} أي ثناء حسنًا ألن اللسان آلته
{وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه} أي بلغة قومه.
السادس عشر :تسمية الشيء ابسم ضده حنو {فبشرهم بعذاب أليم} والبشارة حقيقة يف اخلرب السار ومنه تسمية
الداعي إىل الشيء ابسم الصارف عنه ذكره السكاكي وخرج عليه قوله تعاىل ما منعك أن ال تسجد يعين :ما دعاك إىل
أن ال تسجد وسلم بذلك من دعوى زايدة ل.
جدارا يريد أن ينقض} وصفه ابإلرادة وهي من صفات احلي
السابع عشر :إضافة الفعل إىل ما سصح منه ً
تشبيها حنو { ً
تشبيها مليله للوقوع إبرادته.
ً
الثامن عشر :إطالق الفعل واملراد مشارفته ومقاربته وإرادته حنو {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن} أي قاربن بلوغ األجل:
أي انقضاء العدة ألن اإلمساك ال يكون بعده وهويف قوله {فبلغن أجلهن فال تعضلوهن} حقيقة {فإذا جاء أجلهم ال

يستأخرون ساعة وال يستقدمون} أي فإذا قرب جميئه وبه يندفع السؤال املشهور فيها أن عند جميء األجل ال يتصور
تقدمي وال أتخري {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم} اآلية :أي لوقاربوا أن يرتكوا خافوا ألن اخلطاب لألوصياء وإمنا
يتوجه عليهم قبل الرتك ألهنم بعده أموات إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا أي أردمت القيام فإذا قرأت القرآن فاستعذ أي
أردت القراءة لتكون االستعاذة قبلها {وكم من قرية أهلكناها فجاءها أبسنا} أي أردان إهالكها وإال مل يصح العطف
جدا لئال يتحد الشرط
ابلفاء وجعل منه بعضهم قوله {من يهد هللا فهو املهتدي} أي من يرد هللا هدايته وهوحسن ً
واجلزاء.
التاسع عشر :القلب إما قلب إسناد حنو ما إن مفاحته لتنوء ابلعصبة أي لتنوء العصبة هبا لكل أجل كتاب أي لكل
كتاب أجل وحرمنا عليه املراضع أي حرمناه على املراضع ويوم يعرض الذين كفروا على النار أي تعرض النار عليه ألن
املعروض عليه هو الذي له االختيار وإنه حلب اخلري لشديد أي وإن حبه للخري وإن يردك خبري أي يرد بك اخلري فتلقى
آدم من ربه كلمات ألن املتلقي حقيقة هوآدم كما قرئ بذلك أيضاى.
أوقبل عطف حنو {مث تول عنهم فانظر} أي فانظر مث تول {مث دان فتدىل} أي تدىل فدان ألنه ابلتديل مال إىل الدنو.
أوقبل تشبيه وسيأيت يف نوعه.العشرون :إقامة صيغة مقام أخرى وحتته أنواع كثرية.منها :إطالق املصدر على الفاعل حنو
{فإهنم عدو يل} وهلذا أفرده وعلى املفعول حنو وال حييطون بشيء من علمه أي من معلومه صنع هللا أي مصنوعه
{وجاءوا على قميصه بدم كذب} أي مكذوب فيه ألن الكذب من صفات األقوال ال األجسام.
ومنها :إطالق البشرى على املبشر به واهلوى على املهوي والقول على املقول.
ومنها :إطالق الفاعل واملفعول على املصدر حنو ليس لوقعتها كاذبة أي تكذيب أبيكم املفتون أي الفتنة على أن الباء
غري زائدة.
ومنها :إطالق فاعل على مفعول حنو {ماء دافق} أي مدفوق {ال عاصم اليوم من أمر هللا إال من رحم} أي ال معصوم
ساترا.
حجااب
حرما آمنا} أي ً
مأموان فيه وعكسه حنو إنه كان وعده مأتيًا أي آتيًا { ً
{جعلنا ً
ً
مستورا} أي ً
مستورا عن العيون ال حيس به أحد.
وقيل هوعلى اببه :أي
ً

ظهريا} ومنها :إطالق واحد من املفرد واملثىن واجلمع على
ومنها :إطالق فعيل مبعىن مفعول حنو {وكان الكافر على ربه ً
آخر.
منها :مثال إطالق املفرد على املثىن {وهللا ورسوله أحق أن يرضوه} أي يرضومها فأفرد لتالزم الرضاءين وعلى اجلمع {إن
هلوعا} بدليل إال املصلني.
اإلنسان لفي خسر} أي األانسي بدليل االستثناء منه {إن اإلنسان خلق ً
ومثال إطالق املثىن على املفرد {ألقيا يف جهنم} أي ألق ومنه كل فعل نسب إىل شيئني وهوألحدمها فقط حنو {خيرج
حلما طرًاي وتستخرجون
منهما اللؤلؤ واملرجان} وإمنا خيرج من أحدمها وهوامللح دون العذب ونظريه {ومن كل أتكلون ً
نورا} أي يف إحداهن نسيا حوهتما والناسي يوشع بدليل
حلية تلبسوهنا} وإمنا خترج احللية من امللح {وجعل القمر فيهن ً
معا لسكوت موسى عنه {فمن تعجل يف يومني}
قوله ملوسى {إين نسيت احلوت} وإمنا أضيف النسيان إليهما ً
والتعجيل يف اليوم الثاين {على رجل من القريتني عظيم}.

قال الفارسي :أي من إحدى القريتني وليس منه {أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني} وإمنا املتخذ إهلًا عيسى دون
مرمي.
ومثال إطالقه على اجلمع مث ارجع البصر كرتني أي كرات ألن البصر ال حيسر إال هبا وجعل منه بعضهم قوله {الطالق
مراتن}.
ومثال إطالق اجلمع على املفرد قال رب ارجعون أي أرجعين.
وجعل منه ابن فارس {فناظرة مب يرجع املرسلون} والرسول واحد بدليل {ارجع إليهم} وفيه نظر ألنه حيتمل أنه خاطب
احدا.وجعل منه فنادته املالئكة {ينزل املالئكة ابلروح} أي جربيل
رئيسهم ال سيما وعادة امللوك حجارية أن ال يرسلوا و ً

فادارأمت فيها} والقاتل واحد.
نفسا ّ
{وإذ قتلتم ً
ومثال إطالقه على املثىن {قالتا أتينا طائعني} {قالوا ال ختف خصمان} {فإن كان له إخوة فألمه السدس} أي أخوان
{فقد صغت قلوبكما} أي قلباكما {وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث} إىل قوله {وكنا حلكمهم شاهدين} ومنها:
إطالق املاضي على املستقبل لتحقق وقوعه حنو {أتى أمر هللا} أي الساعة بدليل فال تستعجلوه {ونفخ يف الصور
مجيعا} {واندى
فصعق من يف السموات} {وإذ قال هللا اي عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس} اآلية {وبرزوا هلل ً
أصحاب األعراف} وعكسه إلفادة الدوام واالستمرار فكأنه وقع واستمر حنو {أأتمرون الناس ابلرب وتنسون}.
{واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان} أي تلت ولقد نعلم أي علمنا {قد يعلم ما أنتم عليه} أي علم {فلم
مرسال} أي قالوا.
تقتلون أنبياء هللا} أي قتلتم وكذا {ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون} {ويقول الذين كفروا لست ً
ومن لواحق ذلك التعبري عن املستقبل ابسم الفاعل أواملفعول ألنه حقيقة يف احلال ال يف االستقبال حنو وإن الدين لواقع
أمرا أوهنيًا أودعاء مبالغة يف احلث عليه حىت كأنه وقع وأخرب
ذلك يوم جمموع له الناس ومنها :إطالق اخلرب على الطلب ً
عنه.
قال الزخمشري :ورود اخلرب واملراد األمر أوالنهي أبلغ من صرحيي األمر والنهي كأنه سورع فيه إىل االمتثال وأخرب عنه حنو
{والوالدات يرضعن} والطلقات يرتبصن {فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج} على قراءة الرفع وما تنفقون إال

ابتغاء وجه هللا أي ال تنفقوا إال ابتغاء وجه هللا ال ميسه إال املطهرون أي ال ميسه وإذ أخذان ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون
إال هللا أي ال تعبدوا بدليل وقولوا للناس حسنًا ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم أي اللهم إغفر هلم.

مدا أي ميد اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاايكم أي وحنن حاملون بدليل {وإهنم لكاذبون}
وعكسه حنو فليمدد له الرمحن ً
كثريا}.
والكذب إمنا يرد على خلرب {فليضحكوا ً
قليال وليبكوا ً
قال الكواشي :يف اآلية األوىل األمر مبعىن اخلرب أبلغ من اخلرب لتضمنه اللزوم حنوإن زرتنا فلنكرمك يريدون أتكيد إجياب
اإلكرام عليهم.
وقال ابن عبد السالم :ألن األمر لإلجياب يشبه اخلربية يف إجيابه.
ومنها :وضع النداء موضع التعجب حنو اي حسرة على العباد.
قال الفراء :معناها فياهلا حسرة.وقال ابن خالويه :هذه من أصعب مسئلة يف القرآن ألن احلسرة ال تنادي وإمنا ينادي

األشخاص ألن فائدته التنبيه ولكن املعىن على التعجب.
ومنها :وضع مجع القلة موضع الكثرة حنو {وهم يف الغرفات آمنون} وغرف اجلنة ال حتصى هم درجات عند رهبم ورتب
أايما معدودات} ونكتة التقليل يف هذه اآلية التسهيل
الناس يف علم هللا أكثر من العشرة ال حمالة {هللا يتوىف األنفس} { ً
على املكلفني.
وعكسه حنو {يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء} ومنها :تذكري املؤنث على أتويله مبذكر حنو {فمن جاءه موعظة من ربه}
أي وعظ {وأحيينا به بلدة ميتًا} على أتويل البلدة ابملكان فلما رأى الشمس ابزغة قال هذا ريب أي الشمس أوالطالع
إن رمحة هللا قريب من احلسنني قال اجلوهري :ذكرت على معىن اإلحسان.
وقال الشريف املرتضى يف قوله {وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم} إن اإلشارة للرمحة وإمنا مل يقل
ولتلك ألن أتنيثها غري حقيقي وألنه جيوز أن يكون يف أتويل أن يرحم.
محال على معىن اجلنة {من جاء
ومنها :أتنيث املذكر حنو {الذين يرثون الفردوس هم فيها} أنث الفردوس وهومذكر ً
عشرا حيث حذف اهلاء مع إضافتها إىل األمثال وأحدها مذكر فقيل إلضافة األمثال إىل
ابحلسنة فله عشر أمثاهلا} أنث ً
مؤنث وهوضمري احلسنات فاكتسب منه التأنيث.
وقيل هومن ابب مراعاة املعىن ألن األمثال يف املعىن مؤنثة ألن مثل احلسنة حسنة والتقدير :فله عشر حسنات أمثاهلا.
وقد قدمنا يف القواعد املهمة قاعدة يف التذكري والتأنيث.

ومنها :التغليب وهوإعطاء الشيء حكم غريه.
وقيل ترجيح أحد املعلومني على اآلخر وإطالق لفظه عليهما إجراء للمختلفني جمرى املتفقني حنو {وكانت من القانتني}
{إال امرأته كانت من الغابرين} واألصل من القانتات والغابرات فعدت األنثى من املذكر حبكم التغليب {بل أنتم قوم
جتهلون} أتى بتاء اخلطاب تغليبًا جلانب أنتم على جانب قوم.
خربا عن ضمري املخاطبني قال {اذهب
والقياس أن يؤتى بياء الغيبة ألنه صفة لقوم وحسن العدول عنه وقوع املوصوف ً
فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم} غلب ففي الضمري املخاطب وإن كان من تبعك يقتضي الغيبة وحسنه أنه ملا كان

أيضا وهومن حماسن أرتباط اللفظ ابملعىن {وهلل يسجد
تبعا له يف اللفظ ً
تبعا للمخاطب يف املعصية والعقوبة جعل ً
الغائب ً
ما يف السموات وما يف األرض} غلب غري العاقل حيث أتى مبا لكثرته.
ويف آية أخرى عرب مبن فغلب العاقل لشرفه {لنخرجنك اي شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف ملتنا}
أصال حىت يعود فيها.
أدخل شعيبًا يف لتعودن حبكم التغليب إذ مل يكن يف ملتهم ً
وكذا قوله {إن عدان يف ملتكم} {فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس} عد منهم ابالستثناء تغليبًا لكونه كان بينهم
اي ليت بيين وبينك بعد املشرقني أي املشرق واملغرب.
قال ابن الشجري :وغلب املشرق ألنه أشهر اجلهتني {مرج البحرين} أي امللح والعذب والبحر خاص ابمللح فغلب
لكونه أعظم ولكل درجات أي من املؤمنني والكفار فالدرجات للعلووالدركات للسفل فاستعمل الدرجات يف القسمني
تغليبًا لألشرف.

قال يف الربهان :وإمنا كان التغليب من ابب اجملاز ألن اللفظ مل يستعمل فيما وضع له أال ترى أن القانتني موضوع للذكور
املوصوفني هبذا الوصف فإطالقه على الذكور واإلانث إطالق على غر ما وضع له وكذا ابقي األمثلة.
ومنها :استعمال حروق اجلر يف غري معانيها احلقيقية كما تقدم يف النوع األربعني
ومنها :استعمال صيغة أفعل لغري الوجوب وصيغة ال تفعل لغري التحرمي وأدوات االستفهام لغري طلب التصور والتصديق

وأداة التمين والرتجي والنداء لغريها كما سيأيت كل ذلك يف اإلنشاء.
ومنها :التضمني وهوإعطاء الشيء معىن الشيء ويكون يف احلروف واألفعال واألمساء أما احلروف فتقدم يف حروف اجلر
متعداي حبرف
وغريها.وأما األفعال فإن تضمن ً
فعال معىن فعل آخر فيكون فيه معىن الفعلني ً
معا وذلك أبن أييت الفعل ً

ليس من عادته التعدي به فيحتاج إىل أتويله أوأتويل احلرف ليصح التعدي به واألول تضمني الفعل والثاين تضمني
احلرف.
واختلفوا أيهما أوىل فقال أهل اللغة وقوم من النحاة :التوسع يف احلرف.
وقال احملققون :التوسع يف الفعل ألنه يف األفعال أكثر مثاله عينًا يشرب هبا عباد هللا فيشرب إمنا يتعدى مبن فتعديته ابلباء
إما على تضمينه معىن يروي أوتضمني الباء معىن من {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم} فالرفث ال يتعدى إبىل
إال على تضمن معىن اإلفضاء {هل لك إىل أن تزكى} واألصل يف أن تضمن معىن أدعوك {يقبل التوبة عن عباده}
عديت بعن لتضمنها معىن العفووالصفح.

معا حنو {حقيق على أن ال أقول على هللا إال احلق}
وأما يف األمساء فأن يضمنم اسم معىن اسم إلفادة معىن االمسني ً
جمازا ألن اللفظ مل يوضع للحقيقة
ضمن حقيق معىن حريص ليفيد أنه حمقوق بقول احلق وحريص عليه وإمنا كان التضمني ً
معا فاجلمع بينهما جماز.
واجملاز ً
فصل :يف أنواع خمتلف يف عدها من اجملاز وهي ستة أحدها :احلذف فاملشهور أنه من اجملاز وأنكره بعضهم ألن اجملاز
استعمال اللفظ يف غري موضوعه واحلذف ليس كذلك.وقال ابن عطية :حذف املضاف هوعني اإلعجاز ومعظمه وليس
جمازا.
كل حذف ً

وقال القرايف :احلذف أربعة أقسام :قم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث اإلسناد حنو {واسأل القرية} أي أهلها
إذ ال يصح إسناد السؤال إليها.
يضا أو على سفر فعدة من أايم أخر} أي فأفطر
شرعا كقوله {فمن كان منكم مر ً
وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه ً
فعدة.
شرعا حنو {اضرب بعصاك البحر فانفلق} أي فضربه
وقسم يتوقف عليه عادة ال ً
وقسم يدل عليه دليل غري شرعي وال هوعادة حنو فقبضت قبضة من أثر الرسول دل الدليل على أنه إمنا قبض من أثر
حافر فرس الرسول وليس يف هذه األقسام جماز إال األول.
جمازا إذ
جمازا إذا تغري حكم فأما مل يتغري كحذف خرب املبتدأ املعطوف على مجلة فليس ً
وقال الزجناين يف املعيار :إمنا يكون ً
مل يتغري حكم ما بقي من الكالم.
وقال القزويين يف اإليضاح :مىت تغري إعراب الكلمة حبذف أوزايدة فهي جماز حنو واسأل القرية.
ليس كمثله شيء وإن كان احلذف أوالزايدة ال يوجب تغري اإلعراب حنو أوكصيب فيما رمحة فال توصف الكلمة ابجملاز.
الثاين :التأكيد زعم قوم أنه جماز ألنه ال يفيد إال ما أفاده األول والصحيح أنه حقيقة.
جمازا قلنا له إذا كان التأكيد بلفظ األول حنوعجل عجل وحنوه فإن جاز أن يكون
قال الطرطوشي يف العمد :ومن مساه ً

جمازا يف األول ألهنما يف لفظ واحد وإذا بطل محل األول على اجملاز بطل محل الثاين عليه ألنه مثل األول.
الثاين ً
الثالث :التشبيه زعم قوم أنه جماز والصحيح أنه حقيقة.
وضعا فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه.
قال الزجناين يف املعيار :ألنه معىن من املعاين وله ألفاظ تدل عليه ً
وقال الشيخ عز الدين :إن كان حبرف فهوحقيقة أوحبذفه فمجاز بناء على أن احلذف من ابب اجملاز.
الرابع :الكناية وفيها أربعة مذاهب.أحدها :أهنا حقيقة.
قال ابن عبد السالم :وهوالظاهر ألهنا استعملت فيما وضعت له وأريد هبا الداللة على غريه.
الثاين :أهنا جماز.

الثالث :أهنا ال حقيقة وال جماز وإليه ذهب صاحب التلخيص ملنعه يف اجملاز أن يراد املعىن احلقيقي مع اجملازي وجتويزه
ذلك فيها.
الرابع :وهواختيار الشيخ تقي الدين السبكي أهنا تقسم إىل حقيقة وجماز فإن استعملت اللفظ يف معناه مر ًادا منه الزم
أيضا فهوحقيقة وإن مل يرد املعىن بل عرب ابمللزوم عن الالزم فهوجماز الستعماله يف غري ما وضع له.
املعىن ً
واحلاصل أن احلقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غري ما وضع له واجملاز منها أن يريد به غري موضوعه
استعماال وإفادة.
ً
اخلامس :التقدمي والتأخري عده قوم من اجملاز ألن تقدمي ما رتبته التأخر كاملفعول وأتخري ما رتبته التقدمي كالفاعل نقل
لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه.

قال يف الربهان :والصحيح أنه ليس منه فإن اجملاز نقل ما وضع إىل ما مل يوضع له.السادس :االلتفات :قال الشيخ هباء
الدين السبكي مل أر من ذكر هل هوحقيقة أوجماز قال وهوحقيقة حيث مل يكن معه جتريد فصل :فيما يوصف أبنه
حقيقة وجماز ابعتبارين هو املوضوعات الشرعية كالصالة والزكاة والصوم واحلج فإهنا حقائق ابلنظر إىل الشرع جمازات
ابلنظر إىل اللغة.فصل :يف الواسطة بني احلقيقة واجملاز قيل هبا يف ثالثة أشياء.
أحدها :اللفظ قبل االستعمال.
وهذا القسم مفقود يف القرآن وميكن أن يكون منه أوائل السور على القول أبهنا لإلشارة إىل احلروف اليت يرتكب منها
الكالم.اثنيًا :األعالم.
اثلثها :اللفظ املستعمل يف املشاكلة حنو {ومكروا ومكر هللا}
{وجزاء سيئة سيئة مثلها} ذكر بعضهم أنه واسطة بني احلقيقة واجملاز.
جمازا كذا يف شرح بديعية ابن جابر لرفيقه.
قال :ألنه مل يوضع ملا استعمل فيه فليس حقيقة وال عالقة معتربة فليس ً
قلت :والذي يظهر أهنا جماز والعالقة املصاحبة.
خامتة هلم جماز اجملاز وهوا جيعل اجملاز املأخوذ عن احلقيقة مبثابة احلقيقة ابلنسبة إىل جماز آخر فيتجوز ابجملاز األول عن
سرا} فإنه جماز عن جماز.
الثاين لعالقة بينهما كقوله تعاىل {ولكن ال تواعدوهن ً

فإن الوطء جتوز عنه ابلسر لكونه ال يقع غالبًا إال يف السر وجتوز به عن العقد ألنه مسبب عنه فاملصحح للمجاز األول
املالزمة والثاين السببية واملعىن :ال تواعدوهن عقد نكاح.
وكذا قوله {ومن يكفر ابإلميان فقد حبط عمله} فإن قوله ال إله إال هللا جماز عن تصديق القلب مبدلول هذا اللفظ

والعالقة السببية ألن توحيد اللسان مسبب عن توحيد اجلنان والتعبري بال إله إال هللا عن الوحدانية من جماز التعبري ابلقول
عن املقول فيه.
لباسا} فإن املنزل عليهم ليس هونفس اللباس بل املاء املنبت للزرع املتخذ منه
وجعل منه ابن السيد قوله {أنزلنا عليكم ً
الغزل املنسوج منه اللباس
*******************
النوع الثالث واخلمسون يف تشبيهه واستعاراته
التشبيه نوع من اشرف أنواع البالغة وأعالها.
قال املربد يف الكامل :لوقال قائل هوأكثر كالم العرب مل يبعد.
وقد أفرد تشبيهات القرآن ابلتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي يف كتاب مساه اجلمان وعرفه مجاعة منهم السكاكي
أبنه الداللة على مشاركة أوامر ألمر يف معىن.
وقال ابن أيب األصبع :هوإخراج األغمض إىل األظهر.
وقال غريه :هوإحلاق شيء بذي وصف يف وصفه.

حكما من أحكام املشبه به والغرض منه أتنيس النفس إبخراجها من خفي إىل جلي
وقال بعضهم :هوأن تثبت للمشبعه ً
بياان.
وإدانئه البعيد من القريب ليفيد ً

وقيل :الكشف عن املعىن املقصود مع االختصار وأدواته حروف وأمساء وأفعال فاحلروف :الكاف حنو كرماد وكأن حنو
كأنه رؤوس الشياطني واألمساء مثل وشبه وحنومها مما يشتق من املماثلة واملشاهبة قاله الطييب.
وال تستعمل مثل إال يف حال أوصفة هلا شأن وفيها غرابة حنو مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر.
واألفعال حنو.

تبعا للسكاكي :ورمبا يذكر فعل ينبئ عن التشبيه
حيسبه الظمآن ماء خييل إليه من سحرهم أهنا تسعى قال يف التخليص ً
أسدا الدال على التحقيق.
يدا ً
فيؤتى يف التشبيه القريب بنحو :علمت ز ً
أسدا الدال على الظن وعدم التحقيق وخالف مجاعة منهم الطييب فقالوا :يف كون هذه
يدا ً
ويف البعيد بنحو :حسبت ز ً
األفعال تنبئ عن التشبيه نوع خفاء واألظهر أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه يف القرب والبعد وأن األداة حمذوفة مقدرة
لعدم استقامة املعىن بدونه.
ذكر أقسامه ينقسم التشبيه ابعتبارات :األول ابعتبار طرفيه إىل أربعة أقسام ألهنما إما حسيان أوعقليان أواملشبه به
حسي واملشبه عقلي أوعكسه.
مثال األول والقمر قدرانه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي.
كأهنم أعجاز خنل منقعر ومثال الثاين {مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوة} كذا مثل يف
الربهان وكأنه ظن أن التشبيه واقع يف القسوة وهوغري ظاهر بل هوواقع بني القلوب واحلجارة فهومن األول.
أصال
ومثال الثالث مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح ومثال الرابع :مل يقع يف القرآن بل منعه اإلمام ً
أصال وهوغري جائز
فرعا والفرع ً
ألن العقل مستفاد من احلس فاحملسوس أصل للمعقول وبشبيهه به يستلزم جعل األصل ً
وقد اختلف يف قوله تعاىل هن لباس لكم وأنتم لباس هلن الثاين :ينقسم ابعتبار وجهه إىل مفرد ومركب واملركب أن ينتزع
أسفارا} فالتشبيه مركب من أحوال احلمار
وجه الشبه من أمور جمموع بعضها إىل بعض كقوله {كمثل احلمار حيمل ً

وهوحرمان االنتفاع أببلغ انفع مع حتمل التعب يف استصحابه وقوله {إمنا مثل احلياة الدنيا كما أنزلناه من السماء إىل قوله
{كأن مل تغن ابألمس} فإن فيه عشر مجل وقع الرتكيب من جمموعها حبيث لوسقط منها شيء اختل التشبيه إذ التشبيه
حال الدنيا يف سرعة تقضيها وانقراض نعيمها واغرتار الناس هبا حبال ماء نزل من السماء وأنبت أنواع العشب وزين
بزخرفها وجه األرض كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حىت إذا طمع أهلها فيها وظنوا أهنا مسلمة من اجلوائح أاتها
أبس هللا فجأة فكأهنا مل تكن ابألمس.وقال بعضهم :وجه تشبيه الدنيا ابملاء أمران.
أحدمها :أن املاء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت وإن أخذت قدر احلاجة انتفعت به فكذلك الدنيا.
والثاين :أن املاء إذا طبقت عليه كفك لتحفظه مل حيصل فيه شيء فكذلك الدنيا.
وقوله {مثل نوره كمشكاة فيها مصباح} اآلية فشبه نوره الذي يلقيه يف قلب املؤمن مبصباح اجتمعت فيه أسباب
اإلضاءة إما بوضعه يف مشكاة وهي الطاقة اليت ال تنفذ وكوهنا ال تنفذ لتكون أمجع للبصر.

وقد جعل فيها مصباح يف داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري يف صفائها ودهن املصباح من أصفى األذهان وأقواها
وقودا ألنه من زيت شجرة يف وسط السراج ال شرقية وال غربية وال تصيبها الشمس يف أحد طريف النهار بل تصيبها
ً

الشمس أعدل إصابة.
وهذا مثل ضربه للمؤمن.
مث ضرب للكافر مثلني :أحدمها كسراب بقيعة واآلخر كظلمات يف حبر جلي اخل.
أيضا تشبيه تركيب.
وهو ً

الثالث ينقسم ابعتبار آخر إىل أقسام.
اعتمادا على معرفة النقيض والضد فإن إدراكهما أبلغ من إدراك احلاسة
أحدها :تشبيه ما تقع عليه احلاسة مبا ال تقع
ً
كقوله {طلعها كأنه رؤوس الشياطني} شبه مبا ال يشك أنه منكر قبيح ملا حصل يف نفوس الناس من بشاعة صور
عياان.الثاين :عكسه وهوتشبيه ما ال تقع عليه احلاسة مبا تقع عليه كقوله {والذين كفروا أعماهلم
الشياطني وإن مل ترها ً
كسراب بقيعة} اآلية.
أخرج ما ال جيس وهواإلميان إىل ما حيس وهوالسراب واملعىن اجلامع بطالن التوهم مع شدة احلاجة وعظم الفاقة.
الثالث :إخراج ما مل جتر العادة به إىل ما جرت كقوله تعاىل {وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظله} واجلامع بينهما االرتفاع
يف الصورة.
الرابع :إخراج ما ال يعلم ابلبديهة إىل ما يعلم هبا كقوله {وجنة عرضها كعرض السماء واألرض} واجلامع العظم وفائدته
التشويق إىل اجلنة حبسن الصفة وإفراط السعة.
اخلامس :إخراج ما ال قوة له يف الصفة إىل ماله قوة فيها كقوله تعاىل {وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم} واجلامع
فيهما العظم والفائدة إابنة القدرة على تسخري األجسام العظام يف ألطف ما يكون من املاء وما يف ذلك من انتفاع اخللق
حبمل األثقال وقطعها األقطار البعيدة يف املسافة القريبة وما يالزم ذلك من تسخري الرايح لإلنسان فتضمن الكالم بناء
عظيما من الفخر وتعداد النعم على هذه األوجه اخلمسة جتري تشبيهات القرآن.
ً
السادس :ينقسم ابعتبار آخر إىل مؤكد وهوما حذفت فيه األداة حنو {وهي متر مر السحاب} أي مثل مر السحاب
{وأزواجه أمهاهتم}.
وجنة عرضها السموات واألرض ومرسل وهوما مل حتذف كاآلايت السابقة واحملذوفة األداة أبلغ ألنه نزل فيه الثاين منزلة

األول جتوزا.
قاعدة األصل دخول أداة التشبيه على املشبه به وقد تدخل على املشبه إما لقصد املبالغة فتقلب التشبيه وجتعل املشبه
هو األصل حنو {قالوا إمنا البيع مثل الراب} كأن األصل أن يقولوا :إمنا الراب مثل البيع ألن الكالم يف الراب ال يف البيع
أصال ملح ًقا به البيع يف اجلواز وأنه اخلليق ابحلل ومنه قوله تعاىل أفمن ال خيلق فإن الظاهر
فعدلوا عن ذلك وجعلوا الراب ً

تشبيها ابهلل سبحانه وتعاىل فجعلوا غري اخلالق مثل اخلالق فخولف
العكس ألن اخلطاب لعبدة األواثن الذين مسوها آهلة ً
أصال يف العبادة فجاء الرد على وفق ذلك.
يف خطاهبم ألهنم ابلغوا يف عبادهتم وغلوحىت صارت عندهم ً

وإما لوضوح احلال حنو وليس الذكر كاألنثى فإن األصل وليس األنثى كالذكر وإمنا عدل عن األصل ألن املعىن :وليس
الذكر الذي طلبت كاألنثى اليت وهبت.وقيل ملراعاة الفواصل ألن قبله إين وضعتها أنثى.
اعتمادا على فهم املخاطب حنو {كونوا أنصار هللا كما قال عيسى ابن مرمي} اآلية املراد كونوا
وقد تدخل على غريمها
ً
أنصار هللا خالصني يف االنقياد كشأن خماطيب عيسى إذ قالوا.
قاعدة القاعدة يف املدح تشبيه األدىن ابألعلى ويف الذم تشبيه األعلى ابألدىن ألن الذم مقام األدىن واألعلى طارئ عليه
فيقال يف املدح احلصى كالياقوت ويف الذم ايقوت كالزجاج وكذا يف السلب ومنه اي نساء النيب لسنت كأحد من النساء
أي يف النزول ال يف العلو أم جنعل املتقني كالفجار أي يف سوء احلال :أي ال جنعلهم كذلك.
نعم أورد على ذلك مثل نوره كمشكاة فإنه شبه يف األعلى ابألدىن ال يف مقام السلب.
وأجيب أبنه للتقريب إىل أذهان املخاطبني إذ ال أعلى من نوره فيشبه به.
فائدة قال ابن أيب األصبع :مل يقع يف القرآن تشبيه شيئني بشيئني وال أكثر من ذلك إمنا وقع فيه تشبيه واحد
بواحد.فصل زوج اجملاز ابلتشبيه فتولد بينهما االستعارة فهي جماز عالقته املشاهبة أويقال يف تعريفها :اللفظ املستعمل
فيما شبه مبعناه األصلي واألصح أهنا جماز لغوي ألهنا موضوعة للمشبه به ال للمشبه وال األعم منهما فأسد يف قولك:
رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع ال للشجاع.
مثال ليكون إطالقه عليهما حقيقة كإطالق احليوان عليهما.
وال ملعىن أعم منهما كاحليوان اجلريء ً
وقيل جماز عقلي مبعىن أن التصرف فيها يف أمر عقلي ال لغوي ألهنا ال تطلق على املشبه إال بعد إدعاء دخوله يف جنس
املشبه به فكان استعماهلا فيما وضعت له فيكون حقيقة لغوية ليس فيها غري نقل االسم وحده وليس نقل االسم اجملرد
جمازا عقليًا.
استعارة ألنه ال بالغة فيه بدليل األعالم املنقولة فلم يبق إال أن يكون ً
وقال بعضهم :حقيقة االستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف هبا إىل شيء مل يعرف هبا وحكمة ذلك إظهار
اخلفي وإيضاح الظاهر الذي ليس جبلي أوحصول املبالغة أواجملموع.
مثال إظهار اخلفي {وإنه يف أم الكتاب} فإن حقيقته :وأنه يف أصل الكتاب فاستعري لفظ األم لألصل ألن األوالد تنشأ
من األم كإنشاء الفروع من األصول وحكمة ذلك متثيل ما ليس مبرئي حىت يصري مرئيًا فينتقل السامع من حد السماع
إىل حد العيان وذلك أبلغ يف البيان.
ومثال إيضاح ما ليس جبلي ليصري جليًا {واخفض هلما جناح الذل} فإن املراد أمر الولد ابلذل لوالديه رمحة فاستعري

ذال
جناحا وتقديره االستعارة القريبة :واخفض هلما جانب الذل :أي اخفض جانبك ً
للذل ً
أوال جانب مث للجانب ً
وحكمة االستعارة يف هذا جعل ما ليس مبرئي مرئيًا ألجل حسن البيان وملا كان املراد خفض جانب الولد للوالدين حبيث
ال يبقي الولد من الذل هلما واالستكانة ممكنًا احتيج يف االستعارة إىل ما هوأبلغ من األوىل فاستعري لفظ اجلناح ملا فيه
من املعاين اليت ال حتصل من خفض اجلانب ألن من مييل جانبه إىل جهة السفل أدىن ميل الصدق عليه أنه خفض جانبه
واملراد خفض بلصق اجلند ابألرض وال حيصل ذلك إال بذكر اجلناح كالطائر.

عيوان} وحقيقته :وفجران عيون األرض ولوعرب بذلك مل يكن فيه من املبالغة ما يف األول
ومثال املبالغة {وفجران األرض ً
عيوان.
املشعر أبن األرض كلها صارت ً
فرع أركان االستعارة ثالثة :مستعار وهولفظ املشبه به.
ومستعار منه وهومعىن لفظ املشبه.
ومستعار له وهوالعين اجلامع.
وأقسامها كثرية ابعتبارات.

فتنقسم ابعتبار األركان الثالثة إىل مخسة أقسام.
أحدها :استعارة حمسوس حملسوس بوجه حمسوس حنو {واشتعل الرأس شيبًا} فاملستعار منه هو النار واملستعار له الشيب
والوجه هو االنبساط ومشاهبة ضوء النار لبياض الشيء وكل ذلك حمسوس وهوأبلغ مما لوز قيل اشتعل شيب الرأس
إلفادته عموم الشيب جلميع الرأس ومثله وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض أصل املوج حركة املاء فاستعمل يف تركتهم
على سبيل االستعارة واجلامع سرعة االضطراب وتتابعه يف الكثرة {والصبح إذا تنفس} استعري خروج النفس شيئًا فشيئًا
قليال جبامع التتابع على طريق التدريج وكل ذلك حمسوس.
قليال ً
خلروج النور من املشرق عند انشقاق الفجر ً
الثاين :استعارة حمسوس حملسوس بوجه عقلي.
قال ابن أيب األصبع :وهي ألطف من األوىل حنو {وآية هلم الليل نسلخ منه النهار} فاملستعار منه السلخ الذي هوكشط
اجللد عن الشاة واملستعار له كشف الضوء عن مكان الليل ومها حسيان واجلامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر
وحصوله عقب حصوله كرتتب ظهور اللحم على الكشط وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل والرتتب أمر
حصيدا أصل احلصيد النبات واجلامع اهلالك وهوأمر عقلي.
عقلي ومثله فجعلناها
ً
الثالث :استعارة معقول ملعقول بوجه عقلي.
وقال ابن أيب األصبع :وهي ألطف االستعارات حنو {من بعثنا من مرقدان} املستعار منه الرقاد :أي النوم واملستعار له
املوت واجلامع عدم ظهور الفعل والكل عقلي ومثله {وملا سكت عن موسى الغضب} املستعار السكوت واملستعار منه
الساكت واملستعار له الغضب.
أيضا حنو {مستهم البأساء والضراء} استعري املس وهوحقيقة يف األجسام
الرابع :استعارة حمسوس بوجه عقلي ً
وهوحمسوس ملقاساة الشدة واجلامع اللحوق ومها عقليان بل نقذف ابحلق على الباطل فيدمغه فالقذف والدمغ مستعاران
ومها حمسوسان واحلق والباطل مستعار هلما ومها معقوالن {ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال حببل من هللا وحبل من
الناس} استعري احلبل احملسوس للعهد وهومعقول {فاصدع مبا تؤمر} استعري الصدع وهوكسر الزجاجة وهوحمسوس للتبليغ
وهومعقول واجلامع التأثري وهوأبلغ من بلغ وإن كان مبعناه ألن أتثري الصدع أبلغ من أتثري التبليغ فقد ال يؤثر التبليغ
جزما واخفض هلما جناح الذل فكأنه قيل :ستعمل الذل الذي يرفعك عند هللا.وكذا قوله {خيوضون يف
والصدع يؤثر ً

عوجا} {لتخرج الناس من الظلمات إىل
آايتنا} {فنبذوه وراء ظهورهم} {أفمن أسس بنيانه على تقوى} {ويبغوهنا ً

النور} {فجعلناه هباء منثورا} {يف كل واد يهيمون} {وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك} كلها من استعارة احملسوس
للمعقول واجلامع عقلي.
أيضا حنو {إان ملا طغى املاء} املستعار منه التكثري وهوعقلي واملستعار
اخلامس :استعارة معقول حملسوس واجلامع عقلي ً
أيضا ومثله تكاد متيز من الغيظ {وجعلنا آية النهار مبصرة} وتنقسم
له كثرة املاء وهوحسي واجلامع االستعالء وهوعقلي ً
ابعتبار اللفظ إىل أصلية وهي ما كان اللفظ املستعار فيها اسم جنس كآية حببل من هللا من الظلمات إىل النور يف كل
واد .
وتبعية وهي ما كان اللفظ فيها غري اسم جنس كالفعل واملشتقات كسائر اآلايت السابقة وكاحلروف حنو {فالتقطه آل
عدوا} شبه ترتب العداوة واحلزن على االلتقاط برتتب علقة الغاية عليه مث استعري يف املشبه الالم
فرعون ليكون هلم ً
املوضوعة للمشبه به.
وتنقسم ابعتبار آخر إىل مرشحة وجمردة ومطلقة.
فاألوىل وهي أبلغها :أن تقرتن مبا يالئم املستعار منه حنو أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى فما رحبت جتارهتم ااستعري
االشرتاء الستبدال واالختبار مث قرن مبا يالئمه من الربح والتجارة.
الثانية :أن تقرن مبا يالئم املستعار له حنو {فأذاقها هللا لباس اجلوع واخلوف} استعري اللباس للجوع مث قرن مبا يالئم
املستعار له من اإلذاقة ولوأراد الرتشيح لقال فكساها لكن التجريد هنا أبلغ ملا يف لفظ اإلذاقة من املبالغة يف األمل ابطنًا.
والثالثة :ال تقرن بواحد منهما وتنقسم ابعتبار آخر إىل حتقيقية وختيلية ومكنية وتصرحيية.
اضحا وحجة
حسا حنو {فأذاقها هللا} اآلية ً
نورا مبينًا} أي ً
بياان و ً
أوعقال حنو {وأنزلنا إليكم ً
فال أوىل :ما حتقق معناها ً

عقال.
كال منها يتحقق ً
المعة {اهدان الصراط املستقيم} أي الدين احلق فإن ً
والثانية :أن يضمر التشبيه يف النفس فال يصرح بشيء من أركانه سوى املشبه ويدل على ذلك التشبيه املضمر يف النفس
ابن يثبت للمشبه أمر خمتص ابملشبه به ويسمى ذلك التشبيه املضمر استارة ابلكناية وكنيها عنها ألنه مل يصرح به بل دل
عليه بذكر خواصه ويقابله التصرحيية ويسمى إثبات ذلك األمر املختص ابملشبه به للمشبه استعارة ختييلية ألنه قد استعري
للمشبه ذلك األمر املختص ابملشبه به وبه يكون كمال املشبه به وقوامه يف وجه الشبه لتخيل أن املشبه من جنس املشبه
به.
ومن أمثلة ذلك الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه شبه امليثاق ابحلبل وأضمر يف النفس فلم يصرح بشيء من أركان
التشبيه سوى العهد املشبه ودل عليه إبثبات النقض الذي هومن خواص املشبه به وهواحلبل وكذا واشتعل الرأس شيبًا
طوى ذكر املشبه به وهوالنار ودل عليه بالزمه وهواالشتعال {فأذاقها هللا} اآلية شبه ما يدرك من أثر الضرر واألمل مبا
يدرك من طعم املر فأوقع عليه اإلذاقة ختم هللا على قلوهبم شبهها يف أن ال تقبل احلق ابلشيء املوثوق يف املختوم مث أثبت
جدارا يريد أن ينقض شبه ميالنه للسقوط ابحنراف احلي فأثب له اإلرادة اليت هي من خواص العقالء.
هلا اخلتم ً

ومن التصرحيية آية مستهم البأساة {من بعثنا من مرقدان} وتنقسم ابعتبار آخر إىل وفاقية أبن يكون اجتماعهما يف شيء
ضاال فهديناه استعري اإلحياء من جعل الشي حيا للهداية اليت مبعىن الداللة
ممكنًا حنو {أو من كان ميتًا فأحييناه} أي ً
على ما يوصل إىل املطلوب واإلحياء واهلداية مما ميكن اجتماعهما يف شيء.
وعنادية وهي ما ال ميكن اجتماعهما كاستعارة اسم املعدوم للموجود لعدم نفعه واجتماع الوجود والعدم يف شيء ممتنع.
ومن العنادية التهكمية والتمليحية ومها ما استعمل يف ضد أونقيض حنو فبشرهم بعذاب أليم أي أنذرهم استعريت البشارة
وهي اإلخبار مبا يسر لإلنذار الذي هوضده إبدخال جنسها على سبيل التهكم واالستهزاء حنو إنك ألنت احلليم الرشيد

هتكما ذق إنك أنت العزيز الكرمي وتنقسم ابعتبار آخر إىل متثيلية وهي أن يكون وجه الشبه فيها
عنوا الغوي السفيه ً
مجيعا شبه استظهار العبد ابهلل ووثوقه حبمايته والنجاة من املكاره ابستمساك
ً
منتزعا من متعدد حنو واعتصموا حببل هللا ً
الواقع يف مهواة حببل وثيق مدىل من مكان مرتفع أيمن انقطاعه.
تنبيه قد تكون االستعارة بلفظني حنوقوارير قوارير من فضة :يعين تلك األواين ليست من الزجاج وال من الفضة بل يف
صفاء القارورة وبياض الفضة فصب عليهم رهبم سوط عذاب فائدة أنكر قوم االستعارة بناء على إنكارهم اجملاز وقوم
إيهاما للحاجة وألن مل يرد يف ذلك إذن من الشرع وعليه القاضي عبد الوهاب املالكي.
إطالقها يف القرآن ألن فيها ً
وقال الطرطوشي :إن أطلق املسلمون االستعارة فيه أطلقناها وإن امتنعوا امتنعنا ويكون هذا من قبيل أن هللا عامل والعلم
هو العقل مث ال نصفه به لعدم التوقيف أه.
فائدة اثنية تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البالغة وأشرفها واتفق البلغاء على أن االستعارة أبلغ منه ألنه جماز وهوحقيقة
واجملاز أبلغ فإذا االستعارة أعلى مراتب الفصاحة وكذا الكناية أبلغ من التصريح واالستعارة أبلغ من الكناية كما قال يف
قطعا
عروس األفراح :إنه الظاهر ألهنا كاجلامعة بني كناية واستعارة وألهنا جماز ً
ويف الكناية خالف.
وأبلغ أنواع االستعارة التمثيلية كما يؤخذ من الكشاف ويليها املكنية صرح به الطييب الشتماهلا على اجملاز العقلي
والرتشيحية أبلغ من اجملردة واملطلقة والتخييلية أبلغ من التحقييقية واملراد ابألبلغية إفادة زايدة التأكيد واملبالغة يف كمال
التشبيه ال زايدة يف املعىن ال توجد يف غري ذلك.
خامتة من املهم حترير الفرق بني االستعارة والتشبيه احملذوف األداة حنوزيد أسد
قال الزخمشري يف قوله تعاىل صم بكم عمي فإن قلت :هل يسمى ما يف اآلية استعارة قلت :خنتلف فيه واحملققون على
تشبيها بليغًا ال استعارة ألن املستعار له مذكور وهم املنافقون وإمنا تطلق االستعارة حيث يطوى ذكر املستعار له
تسميته ً
خلوا عنه صاحلًا ألن يراد املنقول عنه واملنقول له داللة احلال أوفحوى الكالم.
وجيعل الكالم ً
صفحا وعلله السكاكي أبن من شرط االستعارة إمكان محل
ومن مث ترى املفلقني السحرة يتناسون التشبيه ويضربون عنه ً
الكالم على احلقيقة يف الظاهر وتناسي التشبيه وزيد أسد ال ميكن كونه حقيقة فال جيوز أن يكون استعارة واتبعه صاحب
اإليضاح.

قال يف عروس األفراح :وما قااله ممنوع وليس من شرط االستعارة صالحية الكالم لصرفه إىل احلقيقة يف الظاهر.قال :بل
لوعكس ذلك وقيل ال بد من عدم صالحيته لكان أقرب ألن االستعارة جماز ال بد له من قرينة فإن مل تكن قرينة امتنع
صرفه إىل االستعارة وصرفناه إىل حقيقته وإمنا نصرفه إىل االستعارة بقرينة إما لفظية أومعنوية حنوزيد أسد فاإلخبار به عن
زيد قرينة صارفة عن إرادة حقيقته قال :والذي خنتاره يف حنوزيد أسد قسمان :اترة يقصد به التشبيه فتكون أداة مقدرة.
مستعمال يف حقيقته.
واترة يقصد به االستعارة فال تكون مقدرة ويكون األسد
ً
وذكر زيد :واإلخبار عنه مبا ال يصلح له حقيقة قرينة صارفة إىل االستعارة دالة عليها فإن قامت قرينة على حذف األداة
صران إليه وإن مل تقم فنحن بني إضمار واستعارة واالستعارة أوىل فيصار إليها.
وممن صرح هبذا الفرق عبد اللطيف البغدادي يف قوانني البالغة وكذا قال حازم :الفرق بينهما أن االستعارة وإن كان فيها
معىن التشبيه فتقدير حرف التشبيه ال جيوز فيها والتشبيه بغري حرف على خالف ذلك ألن تقدير حرف التشبيه واجب
فيه.
*******************
النوع الرابع واخلمسون يف كناايته وتعريضه
مها من أنواع البالغة وأساليب الفصاحة وقد تقدم أن الكناية أبلغ من التصريح وعرفها أهل البيان أبهنا لفظ أريد به الزم
معناه.
وقال الطييب :ترك التصريح ابلشيء إىل ما يساويه يف اللزوم فينتقل منه إىل امللزوم وأنكر وقوعها يف القرآن من أنكر اجملاز
فيه بناء على أهنا جماز وقد تقدم اخلالف يف ذلك.وللكناية أساليب.
أحدها :التنبيه على عظم القدرة حنو {هو الذي خلقكم من نفس واحدة} كناية عن آدم.
اثنيها :ترك اللفظ إىل ما هوأمجل حنو {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة} فكىن ابلنعجة عن املرأة
كعادة العرب يف ذلك ألن ترك التصريح بذكر النساء أمجل منه وهلذا مل يذكر يف القرآن امرأة ابمسها على خالف عادة
مل وال يبتذلون أمساءهن بل يكنون عن الزوجة ابلفرش
الفصحاء لنكته وهوأن امللوك واألشراف ال يذكرون حرائرهم يف ً

والعيال وحنوذلك فإذا ذكروا اإلماء مل يكنوا عنهن ومل يصونوا أمساءهن عن الذكر فلما قالت النصارى يف مرمي ما قالوا
وأتكيدا ألن عيسى ال أب له وإال لنسب إليه.اثلثها :أ يكون
أتكيدا للعبودية اليت هي صفة هلا
ً
صرح هللا ابمسها ومل يكن ً
التصريح مما يستقبح ذكره ككناية هللا عن اجلماع ابملالمسة واملباشرة واإلفضاء والرفث والدخول والسر يف قوله {ولكن ال

سرا} والغشيان يف قوله {فلما تغشاها} أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال :املباشرة اجلماع ولكن هللا
تواعدوهن ً
يكىن.
وأخرج عنه قال :إن هللا كرمي يكىن ما شاء وإن الرفث هو اجلماع وكىن عن طلبه ابملراودة يف قوله {وراودته اليت هو يف
بيتها عن نفسه} وعنه :أوعن املعانقة ابللباس يف قوله {هن لباس لكم وأنتم لباس هلن} وابحلرث يف قوله {نساؤكم
حرث لكم} وكىن عن البول وحنوه ابلغائط يف قوله {أو جاء أحد منكم من الغائط} وأصله املكان املطمئن من األرض

وكىن عن قضاء احلاجة أبكل الطعام يف قوله يف مرمي وابنها كاان أيكالن الطعام وكىن عن االستاه ابألدابر يف قوله
{يضربون وجوههم وأدابرهم أخرج ابن أيب حامت عن جماهد يف هذه اآلية قال :يعين استاههم ولكن هللا يكىن.
وأورد على ذلك التصريح ابلفرج يف قوله {واليت أحصنت فرجها} وأجيب أبن املراد به فرج القميص والتعبري به ألطف
الكناايت وأحسنها :أي ال يعلق ثوهبا فهي طاهرة الثوب كما يقال نفي الثوب وعفيف الذيل كناية عن العفة ومنه
أيضا {وال أيتني ببهتان
{وثيابك فطهر} وكيف يظن أن نفخ جربيل وقع يف فرجها وإمنا نفخ يف جيب درعها ونظريه ً
يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن} قلت :وعلى هذا ففي اآلية كناية عن كناية ونظريه ما تقدم من جماز اجملاز.
رابعها :قصد البالغة واملبالغة حنو {أو من ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني} كىن عن النساء أبهنن ينشأن يف
الرتفه والتزين الشاغل عن النظر يف األمور ودقيق املعاين ولوأتى بلفظ النساء مل يشعر بذلك واملراد نفي ذلك عن املالئكة.
جدا.
وقوله {بل يداه مبسوطتان} كناية عن سعة جوده وكرمه ً

خامسها :قصد االختصار كالكناية عن ألفاظ متعددة بلفظ فعل حنو {لبئس ما كانوا يفعلون} {فإن مل تفعلوا ولن
تفعلوا} أي فإن مل أتتوا بسورة من مثله.
سادسها :التنبيه على مصريه حنو {تبت يدا أيب هلب} أي جهنمي مصريه إىل اللهب {محالة احلطب يف جيدها حبل}
أي منامة مصريها إىل أن تكون حطبًا جلهنم يف جيدها غل.
قال بدر الدين مب مالك يف املصباح :إمنا يعدل عن الصرائح إىل الكناية بنكتة كاإليضاح أوبيان حال املوصوف أومقدار
حاله أوالقصد إىل املدح أوالذم أواالختصار أوالسرت أوالصيانة أوالتعمية واإللغاز والتعبري عن الصعب ابلسهل وعن املعىن
القبيح ابللفظ احلسن.

نوعا من الكناية غريبًا وهوأن تعمد إىل مجلة معناها على خالف الظاهر فتأخذ اخلالصة من غري
واستنبط الزخمشري ً
اعتبار مفرداهتا حبقيقة واجملاز فتعرب هبا عن املقصود كما تقول يف حنو {الرمحن على العرش استوى} إنه كناية عن امللك
مجيعا قبضته يوم القيامة
فإن االستواء على السرير ال حيصل إال مع امللك فجعل كناية عنه وكذا قوله {واألرض ً
والسموات مطوايت بيمينه} كناية عن عظمته وجاللته من غري ذهاب ابلقبض واليمني إىل جهتني تذنيب من أنواع
البديع اليت تشبه الكناية اإلرداف وهوأ يريد املتكلم معىن وال يعرب عنه بلفظ املوضوع له وال بداللة اإلشارة بل بلفظ
يرادفه كقوله تعاىل {وقضي األمر} واألصل :وهلك من قضى هللا هالكه وجنا من قضى هللا جناته وعدل عن ذلك إىل
لفظ اإلرداف ملا فيه من اإلجياز والتنبيه على أن هالك اهلالك وجناة الناجي كان أبمر آمر مطاع وقضاء من ال يرد قضاؤه
آمرا فقضاؤه يدل على قدرة اآلمر به وقهره وإن اخلوف من عقابه ورجاء ثوابه حيضان على طاعة األمر وال
واألمر يستلزم ً
حيصل ذلك كله يف اللفظ اخلاص.
وكذا قوله {واستوت على اجلودي} حقيقة ذلك جلست فعدل عن اللفظ اخلاص املعىن إىل مرادفه ملا يف االستواء من
اإلشعار جبلوس متمكن ال زيغ فيه وال ميل وهذا ال حيصل من لفظ اجللوس كذ فيهن قاصرات الطرف األصل عفيفات
وعدل عنه للداللة على أهنن مع العفة ال تطمح أعينهن إىل غري أزواجهن وال يشتهني غريهم وال يؤخذ ذلك من لفظ
العفة.

قال بعضهم :والفرق بني الكناية واإلرداف :أن الكناية انتقال من الزم إىل ملزوم واإلرداف من مذكور إىل مرتوك.
أيضا ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا ابحلسىن عدل يف اجلملة األوىل عن قوله ابلسوء:
ومن أمثلته ً
أتداب أن يضاف السوء إىل هللا تعاىل.
أي مع أن فيه مطابقة كاجلملة الثانية إىل مبا عملوا ً
فصل للناس يف الفرق بني الكناية والتعريض عبارات متقاربة.
فقال الزخمشري :الكناية ذكر الشيء بغري لفظه املوضوع له والتعريض أن تذكر شيئًا يدل به على شيء مل تذكره.
وقال ابن األثري :الكناية ما دل على معىن جيوز محله على احلقيقة واجملاز بوصف جامع بينهما والتعريض اللفظ الدال

على معىن ال من جهة الوضع احلقيقي أواجملازي كقول من يتوقع صلة وهللا إين حمتاج فإنه تعريض ابلطلب مع أنه مل
جمازا وإمنا فهم من عرض اللفظ :أي جانبه.وقال السبكي يف كتاب اإلغريض يف الكناية والتعريض
يوضع له حقيقة وال ً
الكناية لفظ استعمل يف معناه مر ًادا منه الزم املعىن فهي حبسب استعمال اللفظ يف املعىن حقيقة والتجوز يف إرادة إفادة

ما مل يوضع له وقد ال يراد هبا املعىن بل يعرب ابمللزوم عن الالزم وهي حينئذ جماز.
حرا فإنه مل يقصد إفادة ذلك ألنه معلوم بل إفادة الزمه وهوأهنم يردوهنا وجيدون حرها إن مل
ومن أمثلته قل انر جهنم أشد ً
جياهدوا.
وأما التعريض فهولفظ استعمل يف معناه للتلويح بغريه حنو {بل فعله كبريهم} هذا نسب الفعل إىل كبري األصنام املتخذة
آهلة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلوحيًا لعابديها ألهنا ال تصلح أن تكون آهلة ملا يعلمون إذا نظروا بعقوهلم من عجز
أبدا.
عاجزا فهوحقيقة ً
كبريها عن ذلك الفعل واإلله ال يكون ً
وقال السكاكي :التعريض ما سيق ألجل موصوف غري مذكور.
مشارا به إىل آخر.
ومنه أن خياطب واحد ويراد غريه ومسى به ألنه أميل الكالم إىل جانب ً
يقال نظر إليه بعرض وجهه :أي جانبه.
حممدا صلى هللا عليه وسلم إعالء
قال الطييب :وذلك يفعل إما لتنويه جانب املوصوف ومنه {ورفع بعضهم درجات} أي ً
لقدره :أي أنه العلم الذي ال يشتبه.
وإما التلطف به واحرتاز عن املخاشنة حنو {وما يل ال أعبد الذي فطرين} أي ومالكم ال تعبدون بدليل قوله {وإليه
ترجعون} وكذا قوله {أأختذ من دونه آهلة} ووجه حسنه إمساع من يقصد خطابه احلق على وجه مينع غضبه إذ مل يصرح
بنسبيته لباطل واإلعانة على قبوله إذ مل يرد له إال ما أراده لنفسه.
وإما الستدراج اخلصم إىل اإلذعان والتسليم ومنه لئن أشركت ليحبطن عملك خوطب النيب صلى هللا عليه وسلم وأريد
شرعا.
غريه الستحالة الشرك عليه ً
وإما للذم حنو {إمنا يتذكر أولوا األلباب} فإنه تعريض لذم الكفار وإهنم يف حكم البهائم الذين ال يتذكرون.
وغما لإلهانة والتوبيخ حنو {وإذا املوؤودة سئلت أبي ذنب قتلت} فإن سؤاهلا إلهانة قاتلها وتوبيخه.
وقال السبكي :التعريض قسمان :قسم يراد به معناه احلقيقي ويشار به إىل املعىن اآلخر املقصود كما تقدم.
مثال للمعىن هومقصود التعريض كقول إبراهيم بل فعله كبريهم هذا.
وقسم ال يراد به بل يضرب ً

*******************
النوع اخلامس واخلمسون يف احلصر واالختصاص
أما احلصر ويقال له القصر فهوختصيص أمر آبخر بطريق خمصوص.
أيضا إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه.
ويقال ً
وينقسم إىل قصر املوصوف على الصفة وقصر الصفة على املوصوف.
وكل منهما إما حقيقي وإما جمازي.
مثال قصر املوصوف على الصفة حقيقيًا حنو :ما زيد إال كاتب :أي ال صفة له غريها وهوعزيز ال يكاد يوجد لتعذر
اإلحاطة بصفات الشيء حىت ميكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها ابلكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات
صفة واحدة ليس هلا غريها ولذا مل يقع يف التنزيل ومثاله جمازًاي {وما حممد إال رسول} أي أنه مقصور على الرسالة ال

يتعداها إىل التربي من املوت الذي هومن شأن اإلله.
حمرما على طاعم
ومثال قصر الصفة على املوصوف حقيقيًا {ال إله إال هللا} ومثاله جمازًاي {قل ال أجد فيما أوحي إيل ً
يطعمه إال أن يكون ميتة} اآلية ملا قال الشافعي فيما تقدم نقله من أسباب النزول أن الكفار ملا كانوا حيلون امليتة والدم
كثرا من املباحات وكانت سجيتهم ختالف وضع الشرع ونزلت اآلية
وحلم اخلنزير {وما أهل لغري هللا } وكانوا حيرمون ً
مسوقة بذكر شبههم يف البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي وكان الغرض إابنة كذهبم فكأن قال :ال حرام إال ما أحللتموه
والغرض الرد عليهم واملضادة ال احلصر احلقيقي وقد تقدم أببسط من هذا.
وينقسم احلصر ابعتبار آخر إىل ثالثة أقسام :قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيني.

فاألول :خياطب به من يعتقد الشركة حنو {إمنا هللا إله واحد} خوطب به منرود الذي اعتقد أنه هو احمليي املميت دون
هللا إال أهنم هم ال يعتقد اشرتاك هللا واألصنام يف األلوهية.
والثاين :خياطب به من يعتقد إثبات احلكم لغري من أثبته املتكلم له حنو ريب الذي حييي ومييت خوطب به منرود الذي
اعتقد أنه هو احمليي املميت دون هللا أال إهنم هم السفهاء خوطب به من اعتقد من املنافقني أن املؤمنني سفهاء دوهنم
رسوال خوطب به من يعتقد من اليهود اختصاص بعثته ابلعرب.
وأرسلناك للناس ً
والثالث :خياطب به من تساوى عنده األمران فلم حيكم إبثبات الصفة لواحد بعينه وال لواحد إبحدى الصفتني بعينها.
فصل طرق احلصر كثرية.
أحدها :النفي واالستثناء سواء كان النفي بال أوما أوغريمها واالستثناء إبال أوغري حنو ال إله إال هللا {وما من إله إال هللا}
ما قلت هلم إال ما أمرتين به ووجه إفادة احلصر أن االستثناء املتفرغ البد أن يتوجه النفي فيه إىل مقدر وهومستثين منه
عاما ألن اإلخراج ال يكون
ألن االستثناء إخراج فيحتاج إىل خمرج منه واملراد التقدير املعنوي ال الصناعي وال بد أن يكون ً
مترا :أي
إال من عام والبد أن يكون مناسبًا للمستثىن منه يف جنسه مثل ما قام إال زيد :أي ال أحد وما أكلت إال ً
مأكوال والبد أن يوافقه يف صفته :أي إعرابه وحينئذ جيب القصر إذا وجب منه شيء إبال ضرورة فيبقى ما عداه على
ً
جاهال ابحلكم وقد خيرج عن ذلك فينزل املعلوم منزلة
صفة االنتفاء وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون املخاطب ً

اجملهول العتبار مناسب حنو وما حممد إال رسول فإنه خطاب للصحابة وهم مل جيهلون رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم
ألنه نزل استعظامهم له عن املوت منزلة من جيهل رسالته ألن كل رسول فال بد من موته فمن استعبد موته فكأنه استعبد
رسالته.
الثاين إمنا اجلمهور على أهنا حلصر فقيل ابملنطوق وقيل ابملفهوم.
وأنكر قوم إفادهتا منهم أبوحيان.
واستدل مثبتوه أبمور منها قوله تعاىل {إمنا حرم عليكم امليتة} ابلنصب فإن معناه :ما حرم عليكم إال امليتة ألنه املطابق
يف املعىن لقراءة الرفع فإهنا للقصر لكذا قراءة النصب واألصل استواء معىن القراءتني.
ومنها ا إن لإلثبات وما للنفي فالبد أن حيصل القصر جلمع بني النفي واإلثبات لكن تعقب أبن ما زائدة كافة ال انفية.
ومنها :إن إن للتأكيد وما كذلك فاجتمع أتكيدان فأفاد احلصر قاله السكاكي.وتعقب أبنه لوكان اجتماع أتكيدين يفيد
يدا لقائم.
احلصر ألفاده حنو :إن ز ً
وأجيب أبن مراده ال جيتمع حرفًا أتكيد متواليان إال للحصر.
ومنها قوله تعاىل قال {إمنا العلم عند هللا} {قال إمنا أيتيكم به هللا} {قل إمنا علمها عند ريب} فإنه إمنا حتصل مطابقة
اجلواب إذا كانت إمنا للحصر ليكون معناها :ال آتيكم به إمنا أييت به هللا وال أعلمها إمنا يعلمها هللا وكذا قوله وملن انتصر
بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ما على احملسنني من سبيل إىل قوله {إمنا
السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء}.
وإذا مل أتهتم آبية قالوا لوال اجتبيتها قل إمنا أتبع ما يوحى إيل من ريب {وإن تولوا فإمنا عليك البالغ} ال يستقيم املعىن يف
هذه اآلايت وحنوها إال ابحلصر وأحسن ما يستعمل إمنا هومن مواقع التعريض حنو إمنا يتذكر أولوا األلباب.الثالث إمنا
ابلفتح عدها من طرق احلصر الزخمشري والبيضاوي فقاال يف قوله تعاىل {قل إمنا يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد} إمنا
القصر احلكم على شيء أولقصر الشيء على حكم حنو :إمنا زيد قائم وإمنا يقوم زيد وقد اجتمع األمران يف هذه اآلية
ألن إمنا يوحي إيل مع فاعله مبنزلة إمنا يقوم زيد وإمنا إهلكم مبنزلة إمنا زيد قائم وفائدة اجتماعهما الداللة على أ الوحي إىل
الرسول صلى هللا عليه وسلم مقصور على استئثار هللا ابلوحدانية وصرح التنوخي يف األقصى القريب بكوهنا للحصر
فقال :كلما أوجب أن إمنا ابلكسر حلصر أوجب أن إمنا ابلفتح للحصر ألهنا فرع عنها وما ثبت لألصل ثبت للفرع ما مل
يثبت مانع منه واألصل عدمه .ورد أبوحيان على الزخمشري ما زعمه أبنه يلزمه احنصار الوحي يف الوحدانية.
وأجيب أبنه حصر جمازي ابعتبار املقام.
الرابع :العطف بال أوبل ذكره أهل البيان ومل حيكوا فيه خالفًا انزع فيه الشيخ هباء الدين يف عروس األفراح فقال :أي
قصر يف العطف بال إمنا فيه نفي وإثبات فقولك زيد شاعر ال كاتب ال تعرض فيه لنفي صفة اثلثة والقصر إمنا يكون
هوخاصا بنفي الصفة اليت يعتقدها املخاطب وأما العطف ببل فأبعد
أوجمازا وليس
بنفي مجيع الصفات غري املثبت حقيقة ً
ً

منه ألنه ال يستمر فيها النفي واإلثبات.
اخلامس :تقدمي املعمول حنو {إايك نعبد} {إلىل هللا حتشرون} وخالف فيه قوم وسيأيت بسط الكالم فيه قريبًا.

السادس :ضمري الفصل حنو {فاهلل هو الويل} أي ال غريه {وأولئك هم املفلحون} إن هذا هلوقصص احلق إن شأنئك
هو األبرت وممن ذكر أنه للحصر البيانيون يف حبث املسند إليه واستدل له السهيلي أبنه أتى به يف كل موضع ادعى فيه
نسبة ذلك املعىن إىل غري هللا ومل يؤت به حيث مل يدع وذلك يف قوله {وأنه هو أضحك وأبكى} إىل آخر اآلايت فلم
يؤت به يف وأنه خلق الزوجني وإن عليه النشأة وأنه أهلك ألن ذلك مل يدع لغري هللا وأتى به يف الباقي الدعائه لغريه.
قال يف عروس األفراح :وقد استنبطت داللته على احلصر من قوله {فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم} ألنه لومل
يكن للحصر ملا حسن ألن هللا مل يزل رقيبًا عليهم وإمنا الذي حصل بتوفيته أنه مل يبق هلم رقيب غري هللا تعاىل ومن قوله

{ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة هم} الفائزون فإنه ذكر لتبيني عدم االستواء وذلك ال حيسن
إال أبن يكون الضمري لالختصاص.
السابع :تقدمي املسند إليه على ما قاله الشيخ عبد القاهر :قد يقدم املسند إليه ليفيد ختصيصه ابخلرب الفعلي واحلاصل
على رأيه أن له أحو ًاال.أحدها :أن يكون املسند إليه معرفة واملسند مثبتًا فيأيت للتخصيص حنو :أان قمت وأان سعيت يف
حاجتك فإن قصد به قصر اإلفراد أكد بنحووحدي أوقصر القلب أكد بنحوال غريي ومنه يف القرآن {بل أنتم هبديتكم
تفرحون} فإن ما قبله من قوله {أمتدونين مبال} ولفظ بل املشعر ابإلضراب يقضي أبن املراد :بل أنتم ال غريكم على أن
املقصود نفي فرحه هوابهلدية ال إثبات الفرح هلم هبديتهم قاله يف عروس األفراح.قال :وكذا قوله {ال تعلمهم حنن
نعلمهم} أي ال يعلمهم إال حنن.
وقد أييت للتقوية والتأكيد دون التخصيص.
قال الشيخ هباء الدين :وال يتميز ذلك إال مبا يقتضيه احلال وسياق الكالم.
اثنيها :أن يكون املسند منفيًا حنو :أنت ال تكذب فإنه أبلغ يف نفي الكذب من ال تكذب ومن ال تكذب أنت.
وقد يفيد التخصيص ومنه فهم ال يتساءلون.
اثلثها :أن يكون املسند إليه نكرة مثبتًا حنو :رجل جاءين فيفيد التخصيص إما ابجلنس :أي ل امرأة أوالوحدة :أي ال
رجالن.
رابعها :أن يلي املسند إليه حرف النفي فيفيده حنو :ما أان قلت هذا :أي مل أقله مع أ غريي قاله ومنه وما أنت علينا
بعزيز :أي العزيز علينا رهطك ال أنت ولذا قال أرهطي أعز عليكم من هللا هذا حاصل رأى الشيخ عبد القاهر ووافقه
السكاكي وزاد شروطًا وتفاصيل بسطناها يف شرح ألفية املعاين.
الثامن :تقدمي املسند ذكر ابن األثري وابن النفيس وغريمها أن تقدمي اخلرب على املبتدأ يفيد االختصاص ورده صاحب
الفلك الدائر أبنه مل يقل به أحد وهوممنوع فقد صرح السكاكي وغريه أبن تقدمي ما رتبته التأخري يفيده ومثلوه بنحو:
متيمي أان
التاسع :ذكر املسند إليه ذكر السكاكي أنه قد يذكر ليفيد التخصيص وتعقبه صاحب اإليضاح وصرح الزخمشري أبنه

أفاد االختصاص يف قوله {هللا يبسط الرزق} يف سورة الرعد ويف قوله {هللا نزل أحسن احلديث} ويف قوله {وهللا يقول
احلق وهو يهدي السبيل} وحيتمل أنه أراد أن تقدميه أفاده فيكون من أمثلة الطريق السابع.

العاشر :تعريف اجلزأين ذكر اإلمام فخر الدين يف هناية اإلجياز أنه يفيد احلصر حقيقة أومبالغة حنو :املنطلق زيد ومنه يف
ال قرآن فيما ذكر الزملكاين يف أسرار التنزيل احلمد هلل قال إنه يفيد احلصر كما يف إايك نعبد أي احلمد هلل ال لغريه.
احلادي عشر :حنو :جاء زيد نفسه نقل بعض شراح التلخيص عن بعضهم أنه يفيد احلصر.
أيضا.
الثاين عشر :حنو :إن ز ً
يدا لقائم نقله املذكور ً
الثالث عشر :حنو :قائم يف جواب زيد إما قائم أوقاعد ذكره الطييب يف شرح البيان.
الرابع عشر :قلب بعض حروف الكلمة فإنه يفيد احلصر على ما نقله يف الكشاف يف قوله {والذين اجتنبوا الطاغوت أن
يعبدوها} قال :القلب لالختصاص ابلنسبة إىل لفظ الطاغوت ألن وزنه على قول فعلوت من الطغيان كملكوت
ورمحوت قلب بتقدمي الالم على العني فوزنه فلعوت ففيه مبالغات التسمية وابملصدر والبناء بناء مبالغة والقلب
وهوالختصاص إذ ال يطلق على غري الشيطان.
أوجمرورا وهلذا قيل يف {إايك
مفعوال أوظرفًا
تنبيه كان أهل البيان يطبقون على أن تقدمي املعمول يفيد احلصر سواء كان ً
ً
نعبد وإايك نستعني} معناه :حنصل ابلعبادة واالستعانة ويف {إلىل هللا حتشرون} معناه :إليه ال إىل غريه ويف لتكونوا
شهيدا أخرت الصلة يف الشهادة األوىل وقدمت يف الثانية ألن الغرض يف األول
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ً
إثبات شهادهتم ويف الثاين إثبات اختصاصهم بشهادة النيب صلى هللا عليه وسلم وخالف يف ذلك ابن احلاجب فقال يف
شرح املفصل :االختصاص الذي يتومهه كثري من الناس من تقدمي املعمول وهم واستدل على ذلك بقوله {فاعبد هللا
خملصا له الدين أغىن عن أداة احلصر يف اآلية األوىل ولومل
خملصا له الدين} مث قال بل هللا فاعبد ورد هذا االستدالل أبن ً
ً
يكن فما املانع من ذكر احملصور يف حمل بغري صيغة احلصر كما قال تعاىل واعبدوا ربكم وقال أمر أن ال تعبدوا إال إايه بل
قوله {بل هللا فاعبد} من أقوى أدلة االختصاص فإن قبلها {لئن أشركت ليحبطن عملك} فلومل يكن الختصاص وكان
معناها أعبد هللا ملا جعل اإلضراب الذي هومعىن بل.
واعرتض أبوحيان على مدعي االختصاص بنحو أفغري هللا أتمروين أعبد وأجيب أبنه ملا كان من أشرك ابهلل غريه كأنه مل
يعبد هللا كان أمرهم ابلشرك كأنه أمر بتخصيص غري هللا ابلعبادة.
ونوحا هدينا من قبل وهوأقوى ما رد به.
ورد صاحب الفلك الدائر واالختصاص بقوله كال هدينا ً
وأجيب أبنه ال يدعي فيه اللزوم بل الغلبة وقد خيرج الشيء عن الغالب.
قال الشيخ هباء الدين :وقد اجتمع االختصاص وعدمه يف آية واحدة وهي {أغري هللا تدعون إن كنتم صادقني} {بل
قطعا لالختصاص.
قطعا ليس لالختصاص ويف إايه ً
إايه تدعون} فإن التقدمي يف األول ً
وقال والده الشيخ تقي الدين يف كتاب االقتناص يف الفرق بني احلصر واالختصاص اشتهر كالم الناس يف أن تقدمي
املعمول يفيد االختصاص ومن الناس من ينكر ذلك ويقول :إمنا يفيد االهتمام وقد قال سيبويه يف كتابه :وهم يقدمون
ما هم به :أعين والبيانيون على إفادته االختصاص ويفهم كثري من الناس من االختصاص احلصر وليس كذلك وإمنا
االختصاص شيء واحلصر شيء آخر والفضالء مل يذكروا يف ذلك لفظة احلصر وإمنا عربوا ابالختصاص.

والفرق بينهما أن احلصر نفي غري املذكور وإثبات املذكور واالختصاص قصد اخلاص من جهة خصوصه وبيان ذلك أن
االختصاص افتعال من اخلصوص واخلصوص مركب من شيئني :أحدمها عام مشرتك بني شيئني أوأشياء.
والثاين معىن منضم إليه يفصله عن غريه كضرب زيد فإنه أخص من مطلق الضرب.
خاصا ملا انضم إليه
فإذا قلت :ضربت ز ً
يدا أخربت بضرب عام وقع منك يل شخص خاص فصار ذلك الضرب اخلرب به ً
اقعا على زيد قد يكون قصد املتكلم هلا
اقعا منك وكونه و ً
منك ومن زيد وهذه املعاين الثالثة :أعين مطلق الضرب وكونه و ً
ثالثتها على السواء وقد يرتجح قصده لبعضها على بعض ويعرف ذلك مبا ابتدأ به كالمه فإن االبتداء ابلشيء يدل على
االهتمام به وأنه هو األرجح يف غرض املتكلم.
يدا ضربت علم أن خصوص الضرب على زيد هو املقصود وال شك يف أن كل مركب من خاص وعام له
فإذا قلت ز ً
جهتان فقد يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه.
والثاين هو االختصاص وأنه هو األهم عند املتكلم وهوالذي قصد إفادته السامع من غري تعرض وال قصد لغريه إبثبات
وال نفي ففي احلصر معىن زائد عليه وهونفي ما عدا املذكور وإمنا جاء يف هذا إايك نعبد للعلم أبن قائليه ال يعبدون غري
هللا تعاىل ولذا مل يطرد يف بقية اآلايت فإن قوله {أفغري دين هللا يبغون} لوجعل يف معىن ما يبغون إال غري دين هللا ومهزة
اإلنكار داخلة عليه لزم أن يكون املنكر احلصر ال جمرد غيهم غري دين هللا وليس املراد وكذلك {آهلة دون هللا تريدون}
املنكر إرادهتم آهلة دون هللا من غري حصر وقد قال الزخمشري يف {وابآلخرة هم يوقنون} يف تقدمي اآلخرة وبناء يوقنون
على هم تعريض أبهل الكتاب وما كانوا عليه من إثبات أمر اآلخرة على خالف حقيقته وإن قوهلم ليس بصادر عن
إيقان وأن اليقني ما عليه من آمن مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهذا الذي قاله الزخمشري يف غاية احلسن.
وقد اعرتض عليه بعضهم فقال :تقدمي اآلخرة أفاد إن إيقاهنم مقصور على أنه إيقان ابآلخرة ال بغريها وهذا االعرتاض
من قائله مبين على ما فهمه من أن تقدمي املعمول يفيد احلصر وليس كذلك.
إمياان بغريها حيث قالوا لن متسنا
مث قال املعرتض :وتقدمي هم أفاد أن هذا القصر خمتص هبم فيكون إيقان غريهم ابآلخرة ً
أيضا استمرار على ما يف ذهنه من احلصر :أي أن املسلمني ال يوقنون إال ابآلخرة وأهل الكتاب يوقنون
النار وهذا منه ً
هبا وبغريها وها فهم عجيب أجلأه إليه فهمه احلقري وهوممنوع وعلى تقدير تسليمه فاحلصر على ثالثة أقسام :أحدها مبا
وإال كقولك :ما قام إال زيد صريح يف نفي القيام عن غري زيد ويقتضي إثبات لزيد قيل ابملنطوق وقيل ابملفهوم
وهوالصحيح لكنه أقوى املفاهيم ألن إال موضوعة لالستثناء وهواإلخراج فداللتها على اإلخراج ابملنطوق ال ابملفهوم

ولكن اإلخراج من عدم القيام ليس هوعني القيام بل قد يستلزمه فلذلك رجحنا أنه ابملفهوم والتبس على بعض الناس
لذلك فقال ابملنطوق.
والثاين احلصر إبمنا وهوقريب من األول فيما حنن فيه وإن كان جانب اإلثبات فيه أظهر فكأنه يفيد إثبات قيام زيد إذا
قلت إان قام زيد ابملنطوق ونفيه عن غريه ابملفهوم.
الثالث :احلصر الذي قد يفيده التقدمي وليس هوعلى تقدير تسليمه مثل احلصرين األولني بل هويف قوة مجلتني :إحدامها
أوإثباات وهواملنطرق واألخرى ما فهم من التقدمي واحلصر يقتضي نفي املنطوق فقط دون ما
ما صدر به احلكم نفيًا كان
ً

دل عليه من املفهوم ألن املفهوم ال مفهوم له فإذا قلت أان ال أكرم إال إايك أفاد التعريض أبن غريك يكرم غريه وال يلزم
أنك ال تكرمه وقد قال تعاىل {الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة} أفاد أن العفيف قد ينكح غري الزانية وهوساكت عن
بياان ملا سكت عنه يف األول فلوقال
نكاح الزانية فقال سبحانه وتعاىل بعده {والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك} ً
مقصودا ابلذات
ابآلخرة يوقنون أفاد مبنطوقه إيقاهنم هبا ومفهومه عند من يزعم أهنم ال يوقنون بغريها وليس ذلك
ً
واملقصود ابلذات قوة إمياهنم ابآلخرة حىت صار غريها عندهم كاملدحوض فهوحصر جمازي وهودون قولنا يوقنون ابآلخرة
ال بغريها فالضبط هذا وإايك أن جتعل تقديره :ال يوقنون إال ابآلخرة.
إذا عرفت هذا فتقدمي هم أفاد أن غريهم ليس كذلك فلوجعلنا التقدير :ال يوقنون إال ابآلخرة كان املقصود املهم النفي
فيتسلط املفهوم عليه فيكون املعىن إفادة أن غريهم يوقن بغريها كما زعم املعرتض ويطرح إفهام أنه ال يوقن ابآلخرة وال
شك أن هذا ليس مبراد بل املراد إفهام أن غريهم ال يوقن ابآلخرة فلذلك حافظنا على أن الغرض األعظم إثبات اإليقان
ابآلخرة ليتسلط املفهوم عليه وأن املفهوم ال يتسلط على احلصر ألن احلصر مل يدل عليه جبملة واحدة مثل ما وإال ومثل
متقيدا ابآلخر حىت تقول إن املفهوم أفاد نفي اإليقان
إمنا وإمنا دل عليه مبفهوم مستفاد من منطوق وليس أحدمها ً
احملصور بل أفاد نفي اإليقان مطل ًقا عن غريهم وهذا كله على تقدير تسليم احلصر وحنن مننع ذلك ونقول :إنه اختصاص
وإن بينهما فرقًا أه كالم السبكي.
*******************
النوع السادس واخلمسون يف اإلجياز واإلطناب
اعلم أهنما من أعظم أنواع البالغة حىت نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال :اللغة هي اإلجياز واإلطناب.

قال صاحب الكشاف :كما أنه جيب على البليغ يف مظان اإلمجال أن جيمل ويوجز فكذلك الواجب عليه يف موارد
التفصيل أن يفصل ويشبع أنشد اجلاحظ :يرمون ابخلطب الطوال واترة وحي املال حظ خيفة الرقباء واختلف هل بني
اإلجياز واإلطناب واسطة وهي املساواة أوال وهي داخلة يف قسم اإلجياز.فالسكاكي ومجاعة على األول لكنهم جعلوا
املساواة غري حممودة وال مذمومة ألهنم فسروها ابملتعارف من كالم أوساط الناس الذين ليسوا يف رتبة البالغة وفسروا
اإلجياز أبداء املقصود أبقل من عبارة املتعارف واإلطناب أداؤه أبكثر منها لكون املقام خلي ًقا ابلبسط.
وابن األثري ومجاعة على الثاين فقالوا :اإلجياز التعبري عن املراد بلفظ غري زائد واإلطناب بلفظ أزيد.
وقال القزويين :األقرب أن يقال :إن املنقول من طرق التعبري عن املراد أتدية أصله إما بلفظ مساولألصل املراد أوانقص
عنه واف أوزائد عليه لفائدة.
واألول املساواة والثاين اإلجياز والثالث اإلطناب.واحرتز بواف عن اإلخالل وبقولنا لفائدة عن احلشووالتطويل فعنده
ثبوت املساواة واسطة وأهنا من قسم املقبول.
فإن قلت :عدم ذكرك املساواة يف الرتمجة ملاذا هل هولرجحان نفيها أوعدم قبوهلا أوألمر غري ذلك قلت :هلما وألمر اثلث
خصوصا يف القرآن وقد مثل هلا يف التلخيص بقوله تعاىل {وال حييق املكر السيء إال أبهله}
وهوا املساواة ال تكاد توجد
ً
ويف اإليضاح بقوله {وإذا رأيت الذين خيوضون يف آايتنا} وتعقب أبن يف اآلية الثانية حذف موصوف الذين ويف األوىل

إطناب بلفظ السيء ألن املكر ال يكون إال سيئًا وإجياز ابحلذف إن كان االستثناء غري مفرغ :أي أبحد وابلقصر يف
االستثناء وبكوهنا حادثة على كف األذى عن مجيع الناس حمذرة عن مجيع ما يؤدي إليه وأبن تقديرها يضر بصاحبه
مضرة بليغة فأخرج الكالم خمرج االستعارة التبعية الواقعة على سبيل التمثيل ألن حييق مبعىن حييط فال يستعمل إال يف
األجسام.
تنبيه اإلجياز واالختصار مبعىن واحد كما يؤخذ من املفتاح وصرح به الطييب.
وقال بعضهم :االختصار خاص حبذف اجلمل فقط خبالف اإلجياز.
قال الشيخ هباء الدين :وليس بشيء.
واإلطناب قيل مبعىن اإلسهاب واحلق أنه أخص منه فإن اإلسهاب التطويل لفائدة أوال لفائدة ذكره التنوخي وغريه.
فصل اإلجياز قسمان :إجياز قصر وإجياز حذف.
فاألول هو الوجيز بلفظه.
كالما يعطي معىن
قال الشيخ هباء الدين :الكالم القليل إن كان ً
بعضا من كالم أطول منه فهوأجاز حذف وإن كان ً
أطول منه فهوإجياز قصر.
وقال بعضهم :إجياز القصر هوتكثري املعىن بتقليل اللفظ.
وقال آخر :هوأن يكون اللفظ ابلنسبة إىل املعىن أقل من القدر املعهود عادة وسبب حسنه أنه يدل على التمكن يف
الفصاحة وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم وقال الطييب يف التبيان :اإلجياز اخلايل من احلذف ثالثة
أقسام أحدها :إجياز القصر وهوأن تقصر اللفظ على معناه كقوله {إنه من سليمان} إىل قوله {وائتوين مسلمني} مجع
يف أحرف العنوان والكتاب واحلاجة.
وقيل يف وصف بليغ :كانت ألفاظه قوالب معناه.
قلت :وهذا رأي من يدخل املساواة يف اإلجياز.
أيضا وبه مساه بدر الدين بن مالك يف
الثاين :إجياز التقدير وهوأن يقدر معىن زائد على املنطوق ويسمى ابلتضييق ً

املصباح ألنه نقص من كالم ما صار لفظه أضيق من قدر معناه حنو فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أي
خطاايه غفرت فهي له ال عليه هدى للمتقني أي الضالني الصائرين بعد الضالل إىل التقوى.
الثالث :اإلجياز اجلامع وهوأن حيتوي اللفظ على معان متعددة حنو {إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان} اآلية فإن العدل هو
الصراط املستقيم املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط املومى به إىل مجيع الواجبات يف االعتقاد واألخالق والعبودية.
خملصا يف نيتك
واإلحسان هو اإلخالص يف واجبات العبودية لتفسريه يف احلديث بقوله أن تعبد هللا كأنك تراه أي تعبده ً
وواق ًفا يف اخلضوع آخذا أهبة احلذر إىل ما ال حيصى {وإيتاء ذي القرىب} هو الزايدة على الواجب من النوافل هذا يف
شرعا
األوامر وأما النواهي فبالفحشاء اإلشارة إىل القوة الشهوانية وابملنكر إىل اإلفراط احلاصل من آاثر الغضبية أوكل حمرم ً

وابلبغي إىل االستعالء الفائض عن الومهية.
قلت :وهلذا قال ابن مسعود :ما يف القرآن آية أمجع للخري والشر من هذه اآلية أخرجه يف املستدرك.

يوما مث وقف فقال :إن هللا مجع لكم اخلري كله والشر كله يف آية
وروى البيهقي يف شعب اإلميان عن احلسن أنه قرأها ً
واحدة فوهللا ما ترك العدل واإلحسان من طاعة هللا شيئًا إال مجعه وال ترك الفحشاء واملنكر والبغي من معصية هللا شيئًا

إال مجعه.
أيضا عن ابن شهاب يف معىن حديث الشيخني بعثت جبوامع الكلم قال :بلغين أن جوامع الكلم أن هللا جيمع له
وروى ً
األمور الكثرية اليت كانت تكتب يف الكتب قبله يف األمر الواحد واألمرين وحنوذلك ومن ذلك قوله تعاىل {خذ العفو}
اآلية فإهنا جامعة ملكارم األخالق ألن يف أخذ العفوالتساهل والتسامح يف احلقوق واللني والرفق يف الدعاء إىل الدين ويف
األمر ابملعروف كف األذى وغض البصر وما شاكلهما من احملرمات ويف اإلعراض ابلصرب واحللم والتؤدة.
ومن بديع اإلجياز قوله تعاىل {قل هو هللا أحد} إىل آخرها فإنه هناية التنزيه وقد تضمنت الرد على حنوأربعني فرقة كما
أفرد ذلك ابلتصنيف هباء الدين بن شداد.
ومتاعا لألانم من العشب
وقوله {أخرج منها ماءها ومرعاها} دل هباتني الكلمتني على مجيع ما أخرجه من األرض ً
قوات ً
والشجر واحلب والثمر والعصف واحلطب واللباس والنار وامللح ألن النار من العيدان وامللح من املاء.
وقوله {ال يصدعون عنها وال ينزفون} مجع فيه مجيع عيوب اخلمر من الصداع وعدم العقل وذهاب املال ونفاذ الشراب.
وقوله {وقيل اي أرض ابلعي ماءك} اآلية أمر فيها وهنى وأخرب واندى ونعت ومسى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى وقص
من األنباء ما لوشرح ما ندرج يف هذه اجلملة من بديع اللفظ والبالغة واإلجياز والبيان جلفت األقالم وقد أفردت بالغة
هذه اآلية ابلتأليف.
ويف العجائب للكرماين :أمجع املعاندون على أن طوق البشر قاصر عن اإلتيان مبثل هذه اآلية بعد أن فتشوا مجيع كالم
العرب والعجم فلم جيدوا مثلها يف فخامة ألفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها يف تصوير احلال مع اإلجياز من غري
إخالل
جنسا من الكالم :اندت وكنت
وقوله تعاىل {اي أيها النمل ادخلوا مساكنكم} اآلية مجع يف هذه اللفظة أحد عشر ً
ونبهت ومسعت وأمرت وقصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت.
أي والتنبيه ها والتسمية النمل واألمر ادخلوا والقصص مساكنكم والتحذير ال حيطمنكم والتخصيص
فالنداء اي والكنايةّ :
سليمان والتعميم جنوده واإلشارة وهم والعذر ال يشعرون فأدت مخس حقوق :حق هللا وحق رسوله وحقها وحق رعيتها
وحق جنود سليمان.
وقوله {اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} اآلية مجع فيها أصول الكالم :النداء والعموم واخلصوص واألمر
واإلابحة والنهي واخلرب.
وقال بعضهم :مجع هللا احلكمة يف شطر آية كلوا واشربوا وال تسرفوا وقوله تعاىل {وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه} اآلية
قال ابن العريب :هي من أعظم آي يف القرآن فصاحة إذ فيها أمران وهنيان وخربان وبشاراتن.
وقوله {فاصدع مبا تؤمر} قال ابن أيب األصبع :املعىن صرح جبميع ما أوحى إليك وبلغ كل ما أمرت ببيانه وإن شق
بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعت واملشابة بينهما فيما يؤثره التصريح يف القلوب فيظهر أثر ذلك على ظاهر

الوجوه من القبض واالنبساط ويلوح عليها من عالمات اإلنكار واالستبشار كما يظهر على ظاهر الزجاجة املصدوعة
فانظر إىل جليل هذه االستعارة وعظم إجيازها وما انطوت عليه من املعاين الكثرية.
وقد حكى أن بعض األعراب ملا مسع هذه اآلية سجد وقال :سجدت لفصاحة هذا الكالم أه.
وقوله تعاىل وفيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعني قال بعضهم :مجع هباتني اللفظتني ما لواجتمع اخللق كلهم على وصف
ما فيها على التفصيل مل خيرجوا عنه
وقوله تعاىل {ولكم يف القصاص حياة} فإن معناه كثري ولفظه قليل ألن معناه أن اإلنسان إذا علم أنه مىت قتل قتل كان
ذلك داعيًا إىل أن ال يقدم على القتل فارتفع ابلقتل الذي هو القصاص كثري من قتل الناس بعضهم لبعض وكان ارتفاع
القتل حياة هلم.
وجها أوأكثر.
وقد فضلت هذه اجلملة على أوجز ما كان عند العرب يف هذا املعىن وهوقوهلم :القتل أنفى للقتل بعشرين ً

وقد أشار ابن األثري إىل إنكار هذا التفضيل وقال :ال تشبيه بني كالم اخلالق وكالم املخلوق وإمنا العلماء يقدحون
أذهاهنم فيما يظهر هلم من ذلك.
األول :أن ما يناظره من كالمهم وهوقوهلم القصاص حياة أقل حروفًا فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنفى للقتل أربعة
عشر.
الثاين :أن نفي القتل ال يستلزم احلياة واآلية انصة على ثبوت اليت هي الغرض املطلوب منه.
تعظيما فيدل على أن يف القصاص حياة متطاولة كقوله تعاىل {ولتجدهنم أحرص الناس
الثالث :أن تنكري حياة يفيد ً
على حياة} وال كذلك املثل فإن الالم فيها للجنس ولذا فسروا احلياة فيها ابلبقاء.

ظلما وإمنا ينفيه قتل
الرابع :أ اآلية فيها مطردة خبالف املثل فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل بل قد يكون أدعى له وهوالقتل ً
أبدا.
خاص وهوالقصاص ففيه حياة ً
خمال
اخلامس :أن اآلية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع يف املثل واخلايل من التكرار أفضل من املشتمل عليه وإن مل يكن ً
ابلفصاحة.
السادس :أن اآلية مستغنية عن تقدير حمذوف خبالف قوهلم فإن فيه حذف من اليت بعد أفعل التفضيل وما بعدها
ظلما من تركه.
وظلما مع القتل الثاين والتقدير :القتل
وحذف
ً
ً
قصاصا أنفى للقتل ً
قصاصا مع القتل األول ً
السابع :أن يف اآلية طباقًا ألن القصاص يشعر بضد احلياة خبالف املثل.

ومكاان لضده الذي هو
حمال
الثامن :أن اآلية اشتملت على فن بديع وهوجعل أحد الضدين الذي هو الفناء واملوت ً
ً
احلياة واستقرار احلياة يف املوت مبالغة عظيمة ذكره يف الكشاف وعرب عنه صاحب اإليضاح أبنه جعل القصاص كاملنبع
للحياة واملعدن هلا إبدخال يف عليه.
التاسع :أن يف املثل توايل أسباب كثرية خفيفة وهوالسكون بعد احلركة وذلك مستكره فإن اللفظ املنطوق به إذا توالت
حركاته متكن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته خبالف ما إذا تعقب كل حركة سكون فاحلركات تنقطع

ابلسكنات نظريه إذا حتركت الدابة أدىن حركة فحبست مث حتركت فحبست ال تطيق إطالقها وال تتمكن من حركتها على
ما ختتاره فهي كاملقيدة.
العاشر :أن املثل كالتناقض من حيث الظاهر ألن الشيء ال ينفي نفسه.
احلادي عشر :سالمة اآلية من تكرير قلقلة القاف املوجب للضغط والشدة وبعدها عن غنة النون.
الثاين عشر :اشتماهلا على حروف متالئمة ملا فيها من اخلروج من القاف إىل الصاد إذا القاف من حروف االستعالء
والصاد من حروف االستعالء واإلطباق خبالف اخلروج من القاف إىل التاء اليت هي حرف منخفض فهوغري مالئم
للقاف وكذا اخلروج من الصاد إىل احلاء أحسن من اخلروج من الالم إىل اهلمزة لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى احللق.
الثالث عشر :يف النطق ابلصاد واحلاء والتاء حسن الصوت وال كذلك تكرير القاف والتاء.
الرابع عشر :سالمتها من لفظ القتل املشعر ابلوحشة خبالف لفظ احلياة فإن الطباع أقبل له من لفظ القتل.اخلامس
عشر :أن لفظ القصاص مشعر ابملساواة فهومنبئ عن العدل خبالف مطلق القتل.
السادس عشر :اآلية مبنية على اإلثبات واملثل على النفي واإلثبات أشرف ألنه أول والنفي اثن عنه.
السابع عشر :أن املثل ال يكاد يفهم إال بعد فهم أن القصاص هو احلياة.
وقوله {يف القصاص حياة} مفهوم من أول وهلة.
الثامن عشر :أن يف املثل بناء أفعل التفضيل من فعل متعد واآلية ساملة منه.
التاسع عشر أن أفعل يف الغالب يقتضي االشرتاك فيكون ترك القصاص انفيًا للقتل ولكن القصاص أكثر نفيًا وليس
األمر كذلك واآلية ساملة من ذلك.
أيضا يف قصاص األعضاء ألن قطع
معا لشمول القصاص هلما واحلياة ً
العشرون :إن اآلية رادعة عن القتل واجلرح ً
العضوينقص أوينغص مصلحة احلياة وقد يسري إىل النفس فيزيلها وال كذلك املثل يف أول اآلية ولكم وفيها لطيفة وهي
بيان العناية ابملؤمنني على اخلصوص وأهنم املراد حياهتم ال غريهم لتخصيصهم ابملعىن مع وجود فيمن سواهم.
تنبيهات.
األول ذكر قدامة من أنواع البديع اإلشارة وفسرها ابإلتيان بكالم قليل ذي معان مجة.
وهذا هوإجياز القصر بعينه لكن فرق بينهما ابن أيب األصبع أبن اإلجياز داللته مطابقة وداللة اإلشارة إما تضمن أوالتزام
فعلم منه أن املراد هبا ما تقدم يف مبحث املنطوق.
نوعا يسمى التضمني وهوحصول معىن يف لفظ من غري
الثاين :ذكر القاضي أبو بكر يف إعجاز القرآن أن من اإلجياز ً
ذكر له ابسم هي عبارة عنه.
قال :وهونوعان.
أحدمها :ما يفهم من البينة كقوله معلوم فإنه يوجب أنه ال بد من عامل.
والثاين :من معىن العبارة كبسم هللا الرمحن الرحيم فإنه تضمن تعليم االستفتاح يف األمور ابمسه هلى جهة التعظيم هلل تعاىل
والتربك ابمسه.

الثالث :ذكر ابن األثري وصاحب عروس األفراح وغريمها من أنواع إجياز القصر ابب احلصر سواء كان إبال أوإبمنا أوغريها
من أدواته ألن امللة فيها انبت مناب مجلتني وابب العطف ألن حرفه وضع لإلعناء عن إعادة العامل وابب النائب عن
الفاعل ألنه دل على الفاعل إبعطائه حكمه وعلى املفعول بوسعه وابب الضمري ألنه وضع االستغناء به عن الظاهر
اختصارا ولذا ال يعدل إىل املنفصل مع إمكان املتصل وابب علمت أنك قائم ألنه حمتمل السم واحد سد مسد ملفعولني
ً
اقتصارا على جعل املتعدي كالالزم
من غري حذف ومنها ابب التنازع إذا مل نقدر على رأي الفراء ومنها طرح املفعول
ً
وسيأيت حتريره ومنها مجع أدوات االستفهام والشرط فإن كم مالك يغين عن قولك أهوعشرون أم ثالثون وهكذا إىل ما ال
يتناهى ومنها األلفاظ الالزمة للعموم كأحد ومنها لفظ التثنية واجلمع فإنه يغين عن تكرير املفرد وأقيم احلرف فيهما مقامه
اختصارا.ومما يصلح أن يعد من أنواعه املسمى ابالتساع من أنواع البديع وهوأن أييت بكالم يتسع فيه التأويل حبسب ما
ً
حيتمله ألفاظه من املعاين كفواتح السور وذكرها بن أيب األصبع.
القسم الثاين من قسمي اإلجياز :إجياز احلذف وفيه فوائد ذكر أسبابه :منها جمرد االختصار واالحرتاز عن العبث لظهوره.
ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان ابحملذوف وأن االشتغال بذكره يفضي إىل تفويت املهم وهذه هي فائدة
ابب التحذير واإلغراء وقد اجتمعتا يف قوله تعاىل انقة هللا وسقياها فناقة هللا حتذير بتقدير ذروا وسقياها إغراء بتقدير
ألزموا.
ومنها التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام.
قال حازم يف منهاج البلغاء :إمنا حيسن احلذف لقوة الداللة عليه أويقصد به تعديد أشياء فيكون يف تعدادها طول وسآمة
فيحذف ويكتفى بداللة احلال وترتك النفس جتول يف األشياء املكتفى ابحلال عن ذكرها.
قال :وهلذا القصد يؤثر يف املواضع اليت يراد هبا التعجب والتهويل على النفوس ومنه قوله يف وصف أهل اجلنة {حىت إذا
دليال
جاءوها وفتحت أبواهبا} فحذف اجلواب إذا كان وصف ما جيدونه ويلقونه عند ذلك ال يتناهى فجعل احلذف ً
على صدق الكالم عن وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شاءته وال تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك وكذا قوله
فظيعا ال تكاد حتيط به العبارة.
أمرا ً
{ولو ترى إذ وقفوا على النار} أي لرأيت ً

ومنها :التخفيف لكثرة دورانه يف الكالم كما يف حذف حرف النداء حنو {يوسف أعرض} ونزن ومل يكن واجلمع السامل
ومنه قراءة {واملقيمي الصالة} وايء {والليل إذا يسر} وسأل املورج السدوسي األخفش عن هذه اآلية فقال :عادة
العرب أهنا إذا عدلت ابلشيء عن معناه نقصت حروفه والليل ملا كان ال يسري وإمنا يسري فيه نقص منه حرف كما قال

تعاىل {وما كانت أمك بغيًا} األصل بغية فلما حول فاعل عن نقص منه حرف.
ومنها :كونه ال يصلح إال له حنو {عامل الغيب والشهادة} {فعال ملا يريد} ومنها :شهرته حىت يكون ذكره وعدمه سواء.
قال الزخمشري :هونوع من داللة احلال اليت لساهنا أنطق من لسان املقال ومحل عليه قراءة محزة تساءلون به واألرحام ألن
هذا مكان شهر بتكرر اجلار فقامت الشهرة مقام الذكر.

ومنها :صيانته عن ذكره تشري ًفا كقوله تعاىل {قال فرعون وما رب العاملني قال رب السموات} اآلايت حذف فيها
املبتدأ يف ثالثة مواضع قبل ذكر الرب :أي هورب وهللا ربكم و هللا رب املشرق ألن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه
وتفخيما ومثله يف عروس األفراح بقوله تعاىل رب أرين أنظر إليك أي ذاتك.
تعظيما
ً
على السؤال فأضمر اسم هللا ً
حتقريا له حنو صم بكم أي هم أواملنافقون.
ومنها :صيانة اللسان عنه ً
ومنها :قصد العموم حنو وإايك نستعني أي على العبادة وعلى أموران كلها وهللا يدعوإىل دار السالم أي كل واحد.
ومنها :رعاية الفاصلة حنو {ما ودعك ربك وما قلى} أي وما قالك.
ومنها :قصد البيان بعد اإلهبام كما يف فعل املشيئة حنو {فلو شاء هلداكم} أي فلوشاء هدايتكم فإنه إذا مسع السامع
فلوشاء تعلقت نفسه مبا شاء أنبهم عليه ال يدري ما هو فلما ذكر اجلواب استبان بعد ذلك وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة
استدالال بغري اجلواب حنو {وال حييطون بشيء من عمله
شرط ألن مفعول املشيئة مذكور يف جواهبا وقد يكون مع غريها
ً

أوعظيما حنو {ملن شاء منكم أن
إال مبا شاء} وقد ذكر أهل البيان أن مفعول املشيئة واإلرادة ال يذكر إال إذا كان غريبًا
ً
هلوا} وإمنا أطرد أوكثر حذف مفعول املشيئة دون سائر األفعال ألنه يلزم من وجود املشيئة
يستقيم} {لو أردان أن نتخذ ً
وجود املشاء فاملشيئة املستلزمة ملضمون اجلواب ال ميكن أن تكون إال مشيئة اجلواب ولذلك كانت اإلرادة مثلها يف أطرد
حذف مفعوهلا ذكره الزملكاين والتنوخي يف األقصى القريب.

أبدا.
قالوا :وإذا حذف بعد لوفهواملذكور يف جواهبا ً
وأورد يف عروس األفراح {وقالوا لو شاء ربنا ألنزل مالئكة} فإن املعىن :لوشاء ربنا إرسال الرسل ألنزل مالئكة ألن املعىن
معني على ذلك.
فائدة قال الشيخ عبد القاهر :ما من اسم حذف يف احلالة اليت ينبغي أن حيذف فيها إال وحذفه أحسن من ذكره ومسي
ابن جين احلذف شجاعة العربية ألنه يشجع على الكالم.
اقتصارا.
قاعدة يف حذف املفعول
اختصارا و ً
ً
اقتصارا.
قال ابن هشام :جرت عادة النحويني أن يقولوا حبذف املفعول
اختصارا و ً
ً
ويريدون ابالختصار احلذف لدليل ويريدون ابالقتصار احلذف لغري دليل وميثلونه بنحو كلوا واشربوا أي أوقعوا هذين
الفعلني والتحقيق ا يقال :يعين كما قال أهل البيان :اترة يتعلق الغرض ابإلعالم مبجرد وقوع الفعل من غري تعيني من
مسندا إىل فعل كون عام فيقال حصل حريق أوهنب واترة يتعلق ابإلعالم مبجرد
أوقعه ومن أوقع عليه فيجاء مبصدره ً

إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما وال يذكر املفعول وال ينوي إذ املنوي كالثابت وال يسمى حمذوفًا ألن الفعل ينزل هلذا
القصد منزلة ماال مفعول له ومنه {ريب الذي حييي ومييت} {هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون} {كلوا
واشربوا وال تسرفوا} {وإذا رأيت مث} إذ املعىن :ريب الذي يفعل اإلحياء واإلماتة وهل يستوي من يتصف ابلعلم ومن
ينتفي عنه العلم وأوقعوا األكل والشرب وذروا اإلسراف ز إذا حصلت منك رؤية ومنه {وملا ورد ماء مدين} اآلية أال
غنما وسقيهم
ترى أن عليه الصالة والسالم رمحهما إذ كانتا على صفة الذاين وقومهما على السقي ال لكون مذودمها ً
غنما
ً
إبال وكذلك املقصود من ال نسقي السقي ال املسقي ومن مل يتأمل قدر يسقون إبلهم وتذودان غنمهما وال نسقي ً

واترة يتصد إسناد الفعل إىل فاعله وتعليقه مبفعوله فيذكران حنو {ال أتكلوا الراب} {وال تقربوا الزان} وهذا النوع الذي إذا
مل يذكر حمذوفه قيل حمذوف وقد يكون اللفظ ما يستدعيه فيحصل اجلزم بوجوب تقديره حنو {أهذا الذي بعث هللا
رسوال} {وكل وعد هللا احلسىن} وقد يشتبه احلال يف احلذف وعدمه حنو {قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن} قد يتوهم أن
ً
معناه اندوا فال حذف أومسوا فاحلذف واقع.
ذكر شروطه :هي مثانية.
سالما أومقايل حنو {وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا
سالما} أي سلمنا ً
أحدها :وجود دليل إما حايل حنو {قالوا ً

خريا قال سالم قوم منكرون أي سالم عليكم أنتم قوم منكرون.
خريا} أي أنزل ً
ً
ومن األدلة العقل حيث يستحيل صحة الكالم عقال إال بتقدير حمذوف مث اترة يدل على أصل احلذف من غري داللة
على تعيينه بل يستفاد التعيني من دليل آخر حنو حرمت عليكم امليتة فإن العقل يدل على أهنا ليست احملرمة ألن التحرمي
ال يضاف إىل اإلجرام وإمنا هوواحلل يضافان إىل األفعال فعلم العقل حذف شيء.
وأما تعيينه وهوالتناول فمستفاد من الشرع وهوقوله صلى هللا عليه وسلم إمنا حرم أكلها ألن العقل ال يدرك حمل احلل وال
احلرمة.
أيضا فتابع به السكاكي من غري أتمل أنه مبين على أصول املعتزلة.
وأما قول صاحب التلخيص أنه من ابب داللة العقل ً

أيضا على التعيني حنو وجاء ربك أي أمره مبعىن عذابه ألن العقل دل على استحالة جميء الباري ألنه
واترة يدل العقل ً
من مسات احلادث وعلى أن اجلاين أمره أوفوا ابلعقود {وأوفوا بعهد هللا} أي مبقتضى العقود ومبقتضى عهد هللا ألن العقد
والعهد قوالن قد دخال يف الوجود وانقضيا فال يتصور فيهما وفاء وال نقض وإمنا الوفاء والنقض مبقتضامها وما ترتب
عليهما من أحكامهما واترة تدل على التعيني العادة حنو {فذلكن الذي ملتنين فيه} دل العقل على احلذف ألن يوسف
ال يصح ظرفًا للوم مث حيتمل أن يقدر ملتنين يف حبه لقوله {قد شغفها حبًا} ويف مراودهتما لقوله {تراود فتاها} والعادة
دلت على الثاين ألن احلب املفرط ال يالم صاحبه عليه عادة ألنه ليس اختيارًاي خبالف املراودة للقدرة على دفعها.
واترة يدل على التصريح به يف موضع آخر وهوأقواها حنو {هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا} أي أمره بدليل {أو أييت أمر
ربك} {وجنة عرضها السموات} أي كعرض بدليل التصريح به يف آية احلديد {رسول من هللا} أي من عند هللا وبدليل
وملا جاءهم رسول من عند هللا مصدق ملا معه ومن األدلة على أصل احلذف العادة أبن يكون العقل غري مانع من إجراء
مكاان صاحلًا للقتال وإمنا كان كذلك
اللفظ على ظاهره من غري حذف حنو نعلم ً
قتاال ال تبعناكم أي مكان قتال واملراد ً
ألهنم كانوا أخري الناس ابلقتال ويتعريون أبن يتفوهوا أبهنم ال يعرفونه فالعادة متنع أن يريدوا لونعلم حقيقة القتال :فلذلك
قدره جماهد مكان قتال ويدل عليه أهنم أشاروا على النيب صلى هللا عليه وسلم أن ال خيرج من املدينة ومنها الشروع يف
الفعل حنوبسم هللا فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له فإن كانت عند الشروع يف القراءة قدرت اقرأ أواألكل قدرت آكل
وعلى هذا أهل البيان قاطبة خالف لقول النحاة :إنه يقدر ابتدأت أوابتدائي كائن بسم هللا ويدل على صحة األول

التصريح به يف قوله {وقال اركبوا فيها بسم هللا جمراها ومرساها} ويف حديث ابمسك ريب وضعت جنيب.ومنها :الصناعة
النحوية كقوهلم يف ال أقسم ألن فعل احلال ال يقسم عليه ويف اتهلل تفتؤ التقدير :ال تفتؤ ألنه لوكان اجلواب مثبتًا دخلت

الالم والنون كقوله {واتهلل ألكيدن} وقد توجب صناعة التقدير وإن كان املعىن غري متوقف عليه كقوهلم يف ال إله إال
هللا :إن اخلرب حمذوف :أي موجود وقد أنكره اإلمام فخر الدين وقال :هذا كالم ال حيتاج إىل تقدير وتقدير النحاة فاسد
دليال على سلب املاهية مع القيد وإذا
ألن نفي احلقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة فإهنا إذا انتفت مطلقة كان ذلك ً
انتفت مقيدة بقيد خمصوص مل يلزم نفيها مع قيد آخر.
قطعا فإن العدم ال كالم فيه فهويف احلقيقة نفي للحقيقة مطلقة ال
ورد أبن تقديرهم موجود ويستلزم نفي كل إله غري هللا ً
مقيدة مث ال بد من تقدير خرب الستحالة مبتدأ بال خرب ظاهر أومقدر وإمنا يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها وإن كان
مفهوما.
املعىن
ً
تنبيه قال ابن هشام :إمنا يشرتط الدليل فيما إذا كان احملذوف اجلملة أبسرها أوأحد ركنيها أويفيا معىن فيها هي مبنية
عليه حنو {اتهلل تفتؤ} أما الفلة فال يشرتط حلذفها وجدان دليل بل يشرتط أن ال يكون يف حذفها ضرر معنوي
أوصناعي.
قال :ويشرتط يف الدليل اللفظي أن يكون طبق احملذوف.
ورد قول القراء يف {أحيسب اإلنسان أن لن جنمع عظامه بلى قادرين} أن التقدير :بل ليحسبنا قادرين ألن احلسبان
مؤمورا به.
املذكور مبعىن الظن والقدر مبعىن العلم ألن الرتدد يف اإلعادة كفر فال يكون ً

قال :والصواب فيها قول سيبويه :إن قادرين حال :أي بل جنمعها قادرين إذ فعل اجلمع أقرب من فعل احلسبان وألن بال
إلجياب املنفى وهوفيها فعل اجلمع.
الشرط الثاين :أن ال يكون احملذوف كجزأ ومن مث مل حيذف الفاعل وال انئبه وال اسم كان وأخواهتا.
قال ابن هشام :وأما قول بن عطية يف بئس مثل القوم :إن تقدير بئس املثل مثل القول فإن أراد تفسري اإلعراب وأن
مسترتا فسهل.
الفاعل لفظ املثل حمذوفًا فمردود وإن أراد تفسري املعىن وأن يف بئس ضمري املثل
ً
كدا ألن احلذف مناف للتأكيد إذا احلذف مبين على االختصار والتأكيد مبين على الطول ومن
الثالث :أن ال يكون مؤ ً
مث رد الفارسي على الزجاج يف قوله يف إن هذان لساحران أن التقدير :إن هذان هلما ساحران فقال :احلذف والتوكيد
ابلالم متنافيان وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فال تنايف بينهما ألن احملذوف لدليل كالثابت.
الرابع :أن ال يؤدي حذفه إىل اختصار املختصر ومن مث مل حيذف اسم الفعل ألنه اختصار للفعل.
عامال ضعي ًفا فال حيذف اجلار والناصب للفعل واجلازم إال يف مواضع قويت فيها الداللة وكثر فيها
اخلامس :أن ال يكون ً

استعمال تلك العوامل.
عوضا عن ادعوا إلجازة
عوضا عن شيء ومن مث قال ابن مالك :إ حرف النداء ليس ً
السادس :أن ال يكون احملذوف ً
أيضا مل حتذف التاء من إقامة واستقامة وأما وأقام الصالة فال يقاس عليه وال خرب كان ألنه عوض
العرب حذفه ولذا ً
أوكالعوض من مصدرها.
السابع :أن ال يؤدي حذفه إىل هتيئة العامل القوي ومن مث مل يقس على قراءة وكال وعد هللا احلسين.

يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئًا
فائدة اعترب األخفش يف احلذف التدريج حيث أمكن وهلذا قال يف قوله تعاىل واتقوا ً
أن األصل ال جتزي فيه فحذف حرف اجلر فصار جتزيه مث حذف الضمري فصار جتزي وهذه مالطفة يف الصناعة ومذهب
معا.
سيبويه أهنما حذفا ً
معا يف وقت واحد.
قال ابن جين :وقول األخفش أوفق يف النفس وآنس من أن حيذف احلرفان ً
قاعدة األصل أن يقدر الشيء يف مكانه األصلي لئال خيالف األصل من وجهني :احلذف ووضع الشيء يف غري حمله
مؤخرا عنه إلفادة االختصاص كما قاله النحاة إذا منع
فيقدر املفسر يف حنو :ز ً
يدا رأيته ً
مقدما عليه وجوز البيانيون تقديره ً
منه مانع حنو وأما مثود فهديناه إذا ال يلي أما فعل.قاعدة ينبغي تقليل املقدر مهما أمكن لتقل خمالفة األصل ومن مث
ضعف قول الفارسي يف والالئي مل حيضن أن التقدير :فعدهتن ثالثة أشهر واألوىل أن يقدر كذلك.
قال الشيخ عز الدين :وال يقدر من احملذوفات إال أشدها موافقة للغرض وأفصحها ألن العرب ال يقدرون إال مالوا لفظوا

قياما للناس}
به لكان أحسن وأنسب لذلك الكالم كما يفعلون ذلك يف امللفوظ به حنو {جعل هللا الكعبة البيت احلرام ً
قدر أبوعلي جعل هللا نصب الكعبة وقدر غريه حرمة الكعبة وهوأوىل ألن تقدير احلرمة يف اهلدى والقالئد والشهر احلرام
ال شك يف فصاحته وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة.
قال :ومهما تردد احملذوف بني احلسن واألحسن وجب تقدير األحسن ألن هللا وصف كتابه أبنه أحسن احلديث فليكن
حمذوفه أحسن احملذوفات كما أن ملفوظه أحسن امللفوظات.
جممال أومبينًا فتقدير املبني أحسن وحنو وداود وسليمان إذا حيكمان يف احلرث لك أن
قال :ومىت تردد بني أن يكون ً
تقدر يف أمر احلرث ويف تضمني احلرث وهوأوىل لتعينه واألمر جممل لرتدده بني أنواع.
خربا فالثاين أوىل ألن املبتدأ عني اخلرب
فعال والباقي ً
قاعدة إذا دار األمر بني كون احملذوف ً
فاعال وكونه مبتدأ والباقي ً
وحينئذ فاحملذوف عني الثابت فيكون حذفًا كال حذف فأما الفعل فإنه غري الفاعل اللهم إال أن يعتضد األول برواية
أخرى يف ذلك املوضع أومبوضع آخر يشبهه فاألول كقراءة يسبح له فيها بفتح الباء كذلك يوحي إليك وإىل الذين من
قبلك هللا بفتح احلاء فإن التقدير :يسبحه رجال ويوحيه هللا وال يقدران مبتدأن حبذف خربمها لثبوت فاعلية االمسني يف
رواية من بين الفعل للفاعل.
والثاين حنو {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللا} فتقدير خلقهم هللا أوىل من هللا خلقهم جمليء {خلقهن العزيز العليم}.
أوال أواثنيًا فكونه اثنيًا أوىل ومن مث رجح أن احملذوف يف حنو أحتاجوين نون الوقاية
قاعدة إذا دار األمر بني كون احملذوف ً

انرا تلظي التاء الثانية ال اتء املضارعة ويف وهللا ورسوله أحق أن يرضوه أن احملذوف خرب الثاين ال األول
ال نون الرفع ويف ً
ويف حنو احلج أشهر أن احملذوف مضاف للثاين :أي حج أشهر ال األول :أي أشهر احلج وقد جيب كونه من األول حنو
إن هللا ومالئكته يصلون على النيب يف قراءة من رفع مالئكته الختصاص اخلرب ابلثاين لوروده بصيغة اجلمع وقد جيب كونه
أيضا لتقدم اخلرب على الثاين.
من الثاين حنو {إن هللا بريء من املشركني ورسوله} أي بريء ً
فصل احلذف على أنواع.

أحدها :ما يسمى ابالقتطاع وهوحذف بعض حروف الكلمة وأنكر ابن األثري ورود هذا النوع يف القرآن ورد أبن بعضهم
جعل منه فواتح السور على القول أبن كل حرف منها من اسم من أمسائه كما تقدم وادعى بعضهم أن الباء يف
{وامسحوا برؤوسكم} أولكلمة بعض مث حذف الباقي ومنه قراءة بعضه واندوا اي مال ابلرتخيم وملا مسعها بعض السلف
قال{ :ما أغىن أهل النار} عن الرتخيم.
وأجاب بعضهم أبهنم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إمتام الكلمة ويدخل يف هذا النوع حذف مهزة إان يف قوله {لكنا هو
هللا ريب} إذا األصل لكن أان حذفت مهزة أان ختفي ًفا وأدغمت النون يف النون ومثله ما قرئ وميسك السماء أن تقع على

األرض مبا أنزل إليك فمن تعجل يف يومني فلثم عليه إنه حلدي الكرب.
النوع الثاين :ما يسمى ابالتفاق وهوأن يقتضي املقام ذكر شيئني بينهما تالزم وارتباط فيكتفي أبحدمها عن اآلخر لنكتة
وخيتص غالبًا ابالرتباط العطفي كقوله {سرابيل تقيكم احلر} أي والربد وخص احلر ابلذكر ألن اخلطاب للعرب وابلدهم

حارة والوقاية عندهم من احلر أهم ألنه أشد عندهم من الربد.
وقيل ألن الربد تقدم ذكر االمتنان بوقايته صرحيًا يف قوله {ومن أصوافها وأوابرها وأشعارها} ويف قوله {وجعل لكم من
أكناان} ويف قوله تعاىل {واألنعام خلقها لكم فيها دفء} ومن أمثلته هذا النوع بيدك اخلري أي والشر وإمنا خص
اجلبال ً
وجودا يف العامل أوألن إضافة الشر إىل هللا تعاىل ليس من ابب
اخلري ابلذكر ألنه مطلوب العباد ومرغوبه أوألنه أكثر ً

اآلداب كما قال صلى هللا عليه وسلم والشر ليس إليك ومنها وله ما سكن يف الليل والنهار أووما حترى وخص السكون
ابلذكر ألنه أغلب احلالني على املخلوق من احليوان واجلماد وألن كل متحرك يصري إىل السكون.
ومنها {والذين يؤمنون ابلغيب} أي والشهادة ألن اإلميان بكل منهما واجب وآثر الغيب ألنه أمدح وألنه يستلزم اإلميان
ابلشهادة من غري عكس.
ومنها ورب املشارق أي واملغارب.
ومنها {هدى للمتقني} أي وللكافرين قاله ابن األنباري ويؤيده يف قوله {هدى للناس}.
ومنها {إن امرؤ هلك ليس له ولد} أي وال والد بدليل أنه أوجب لألخت النصف وإمنا يكون ذلك مع فقد األب ألنه
يسقطها.
النوع الثالث :ما يسمى ابالحتباك وهومن ألطف األنواع وأبدعها وقل من تنبه له أونبه عليه من أهل فن البالغة ومل أره
إال يف شرح بديعية األعمى لرفيقه األندلسي وذكره الزركشي يف الربهان ومل يسمه هذا االسم بل مساه احلذف املقابلي
وأفرده يف التصنيف من أهل العصر العالمة برهان الدين البقاعي.
قال األندلسي يف شرح البديعية :من أنواع البديع االحتباك وهونوع عزيز وهوأ حيذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين
ومن الثاين ما أثبت نظريه يف األول كقوله تعاىل {ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق} اآلية التقدير :ومثل األنبياء
والكفار كمثل الذي ينعق والذي ينعق به فحذف من األول األنبياء لداللة الذي ينعق عليه ومن الثاين الذي ينعق به
لداللة الذين كفروا عليه.وقوله {وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء} التقدير تدخل غري بيضاء وأخرجها خترج بيضاء
فحذف من األول تدخل غري بيضاء ومن الثاين وأخرجها.

وقال الزركشي :وهوأن جيتمع يف الكالم متقابالن فيحذف من كل واحد منهما مقابله لداللة اآلخر عليه كقوله تعاىل أم
يقولون افرتاه قل إن افرتيته فعلى إجرامي وأان بريء مما جترمون التقدير :إن افرتيته فعلى إجرامي وأنتم برآء منه وعليكم
إجرامكم وأان بريء مما جترمون.وقوله {ويعذب املنافقني إن شاء أو يتوب عليهم} فال يعذهبم.
وقوله {فال تقربوهن حىت يطهرن}.
{فإذا تطهرن فأتوهن} أي حىت يطهرن من الدم ويتطهرن ابملاء فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن.
عمال صاحلًا بسيء وآخر سيئًا بصاحل.
عمال صاحلًا وآخر سيئًا} أي ً
وقوله {خلطوا ً

قلت :ومن لطيفه قوله {فئة تقاتل يف سبيل هللا وأخرى كافرة} أي فئة مؤمنة تقاتل يف سبيل هللا وأخرى كافرة تقاتل يف
سبيل الطاغوت.
ويف الغرائب للكرماين :يف اآلية األوىل التقدير :مثل الذين كفروا معك اي حممد كمثل الناعق مع الغنم فحذف من كل
طرف ما يدل عليه الطرف اآلخر وله يف القرآن نظائر وهوأبلغ ما يكون من الكالم انتهى.
ومأخذ هذه التسمية من احلبك الذي معناه الشد واإلحكام وحتسني أثر الصنعة يف الثوب فحبك الثوب :سد ما بني
خيوطه من الفرج وشده وإحكامه حبيث مينع عنه اخللل مع احلسن والرونق.
وبيان أخذه منه أن مواضع احلذف من الكالم شبهت ابلفرج بني اخليوط فلما أدركها الناقد البصري بصوغه املاهر يف
مانعا من خلل يطرقه فسد بتقديره ما حيصل به اخللل مع ما أكسبه
نظمه وحوكه فوضع احملذوف مواضعه كان حائ ًكا له ً
من احلسن والرونق.
احدا مما سبق وهوأقسام ألن احملذوف إما كلمة اسم أوفعل أوحرف
النوع الرابع :ما يسمى ابالختزال وهوما ليس و ً

أوأكثر.
جدا حىت قال ابن جين :يف القرآن منه زهاء ألف موضع وقد
أمثلة حذف االسم :حذف املضاف وهوكثري يف القرآن ً
أشهرا أوأشهر احلج ولكن
سردها الشيخ عز الدين يف كتابه اجملاز على ترتيب السور واآلايت ومنه احلج أشهر أي حج ً
الرب من آمن أي ذا الرب أوبر من {حرمت عليكم أمهاتكم} أي نكاح أمهاتكم {الذقناكم ضعف احلياة وضعف

املمات} أي ضعف عذاب ويف الرقاب أي ويف حترير الرقاب.
وحذف املضاف إليه يكثر من ايء املتكلم حنو {رب اغفر يل} ويف الغاايت حنو هلل األمر من قبل ومن بعد أي من قبل
الغلب ومن بعده.
ويف كل وأي وبعض وجاء يف غريهن كقراءة فال خوف عليهم بضم بال تنوين :أي فال خوف شيء عليهم حذف املبتدأ
يكثر يف جواب االستفهام حنو وما أدراك ماهية انر أي هي انر.وبعد فاء اجلواب حنو {من عمل صاحلًا فلنفسه} أي
فعمله لنفسه {ومن أساء فعليها} أي فإساءته عليها.
وبعد القول حنو {وقالوا أساطري األولني} قالوا أضغاث أحالم وبعدما اخلرب صفة له يف املعىن حنو {التائبون العابدون}
وحنو {صم بكم عمي} ووقع يف غري ذلك حنو {ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد متاع قليل} {مل يلبثوا إال ساعة
من هنار بالغ} أي هذا سورة أنزلناها أي هذه.

ووجب يف النعت املقطوع إىل الرفع حذف اخلرب أكلها دائم وظلها أي دائم وحيتمل األمرين فصرب مجيل أي أمجل
أوفأمري صرب {فتحرير رقبة} أي عليه.
دروعا سابغات
أوقال واجب حذف املوصوف {وعندهم قاصرات الطرف} أي حور قاصرات أن اعمل سابغات أي ً
أيها املؤمنون أي القوم املؤمنون.
حذف الصفة أيخذ كل سفينة أي صاحلة بدليل أنه قرئ كذلك وأن تعييبها ال خيرجها عن كوهنا سفينة اآلن جئت ابحلق
انفعا.
أي الواضح وإال لكفروا مبفهوم ذلك فال نقيم هلم يوم القيامة وزًان أي ً
حذف املعطوف عليه {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} أي فضرب فانفلق.
وحيث دخلت واوالعطف على الم التعليل ففي خترجيه وجهان.
تعليال معلله حمذوف كقوله {وليبلي املؤمنني منه بالءً حسنًا} فاملعىن :ولإلحسان إىل املؤمنني فعل
أحدمها :أن يكون ً
ذلك.والثاين :أنه معطوف على علة أخرى مضمرة لتظهر صحة العطف :أي فعل ذلك ليذيق الكافرين بئسه وليبلي
حذف املعطوف مع العاطف {ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح} وقاتل أي ومن أنفق بعده بيدك اخلري أي
والشر.
حذف املبدل منه خرج عليه {وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب} أي ملا تصفه والكذب بدل من اهلاء حذف

الفاعل ال جيوز إال يف فاعل املصدر حنو ال يسأم اإلنسان من دعاء اخلري أي دعائه اخلري وجوزه الكسائي مطل ًقا لدليل
وخرج عليه إذا بلغت الرتاقي أي الروح حىت توارت ابحلجاب أي الشمس.
حذف املفعول تقدم أنه كثري يف مفعول املشيئة واإلرادة ويرد يف غريمها حنو إن الذين اختذوا العجل أي إهلًا كال سوف

قوال حنو {واملالئكة يدخلون عليهم من كل ابب سالم} أي قائلني.
تعلمون أي عاقبة أمركم.حذف احلال يكثر إذا كان ً
حذف املنادى أال اي اسجدوا أي اي هؤالء ليت أي اي قوم.
رسوال أي بعثه.
حذف العائد يقع على أربعة أبواب الصلة حنو أهذا الذي بعث هللا ً
يوما ال جتزي نفس عن نفس} أي فيه.
والصفة حنو {واتقوا ً

واخلرب حنو {وكال وعد هللا احلسىن} أي وعده.
صابرا نعم العبد أي أيوب فقدران فنعم القادرون أي حنن {ولنعم دار املتقني} أي
واحلال حذف خمصوص نعم إان وجدانه ً
اجلنة.حذف املوصول {آمنًا ابلذي أنزل إلينا وأنزل إليكم} أي والذي أنزل إليكم ألن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي

أنزل إىل من قبلنا وهلذا أعيدت ما يف قوله {قولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم} أمثلة .حذف الفعل
مفسرا حنو {وإن أحد من املشركني استجارك} {إذا السماء انشقت} {قل لو أنتم متلكون} ويكثر يف
يطرد إذا كان ً
خريا} أي أنزل وأكثر منه.
جواب االستفهام حنو {وإذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا ً
حذف القول حنو {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا} أي يقوالن ربنا.قال أبوعلي :حذف القول من

خريا لكم أي وائتوا {والذين تبوءوا الدار واإلميان} أي وألفوا
حديث البحر قل وال حرج وأييت من غري ذلك حنو انتهوا ً

اإلميان أواعتقدوا {اسكن أنت وزوجك اجلنة} أي وليسكن زوجك {وامرأته محالة احلطب} أي أذم {واملقيمني
الصالة} أي امدح ولكن رسول هللا أي كان وأن كل ملا أي يوفوا أعماهلم أمثلة حذف احلرف.
قال ابن جين يف احملتسب :أخربان أبوعلي قال :قال أبو بكر حذف احلرف ليس بقياس ألن احلروف إمنا دخلت الكالم
أيضا واختصار املختصر إجحاف به حذف مهزة
لضرب من االختصار فلوذهبت حتذفها لكنت
خمتصرا هلا هي ً
ً
االستفهام.
قرأ بن حميصن {سواء عليهم أأنذرهتم} وخرج عليه هذا ريب يف املواضع الثالثة وتلك نعمة متنها أي أوتلك.
حذف املوصول احلريف.
قال ابن مالك :ال جيوز إال يف أن حنو {ومن آايته يريكم الربق} حذف اجلار يطرد مع أن وأ ّن حنومينون عليك أن
أسلموا بل هللا مين عليكم أن هداكم أطمع أن يغفر يل أيعدكم أنكم أي أبنكم وجاء مع غريمها حنو قدرانه منازل أي
عوجا أي هلا خيوف أولياءه أ خيوفكم أبولياءه واختار موسى قومه أي من قومه {وال تعزموا عقدة
قدرانه له ويبغوهنا ً
النكاح} أي على عقدة النكاح حذف العاطف خرج عليه الفارسي {وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد
ما أمحلكم عليه تولوا} أي وقلت {وجوه يومئذ انعمة} أي ووجوه عط ًفا على وجوه يومئذ خاشعة حذف فاء اجلواب
خريا الوصية للوالدين حذف حرف النداء كثري {هاأنتم أوالء} يوسف أعرض قال رب إين
خرج عليه األخفش إن ترك ً

وتعظيما ألن
وهن العظم مين فاطر السموات واألرض ويف العجائب للكرماين :كثر حذف اي يف القرآن من الرب تنز ًيها
ً
يف النداء طرفًا من األمر.
حاال حنو أوجاءوكم حصرت صدورهم أنؤمن لك واتبعك األرذلون.حذف ال الانفية يطرد
حذف قد يف املاضي إذ وقع ً
مضارعا حنو ات هلل تفتؤا وورد يف غريه حنو {وعلى الذين يطيقونه فدية} أي ال يطيقونه
يف جواب القسم إذا كان املنفي
ً
وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم أي لئال متيد.
حذف الم التوطئة وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن وإن أطعتموهم إنكم ملشركون حذف الم األمر خرج عليه قل
لعبادي الذين آمنوا يقيموا أي ليقيموا.

حذف الم لقد حيسن مع طول الكالم حنو {قد أفلح من زكاها} حذف نون التوكيد خرج عليه قراءة أمل نشرح ابلنصب.
حذف نون اجلمع خرج عليه قراءة وما هم بضاري به من أحد حذف التنوين خرج عليه قراءة {قل هو هللا أحد هللا
الصمد} {وال الليل سابق النهار} ابلنصب.
حذف حركة اإلعراب والبناء خرج عليه قراءة فتوبوا إىل ابرئكم وأيمركم وبعولتهن أحق بسكون الثالثة وكذا أويعفوالذي
بيده عقدة النكاح فأواري سوءة أخي ما بقي من الراب أمثلة.
حذف أكثر من كلمة حذف مضافني فإهنا من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب فقبضت
قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول {تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من املوت} أي كدوران عني
الذي وجتعلون رزقكم أي بدل شكر رزقكم حذف ثالثة متضايقات فكان قاب قوسني أي فكان مقدار مسافة قربه مثل
قاب.حذف ثالثة  7من اسم كان وواحد من خربها.

حذف مفعويل ابب ظن {أين شركائي الذين كنتم تزعمون} أي تزعموهنم شركائي.
عمال صاحلًا} أي بسيء وآخر سيئًا أي بصاحل.
حذف اجلار مع اجملرور {خلطوا ً

حذف العاطف مع املعطوف تقدم.
حذف حرف الشرط وفعله يطرد بعد الطلب حنو فاتبعوين حيببكم هللا أي إن اتبعتموين {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا
عهدا فلن خيلف
الصالة} أي إن قلت هلم يقيموا وجعل منه الزخمشري {فلن خيلف هللا عهده} أي إن اختذمت عند هللا ً
هللا وجعل منه أبوحيان {فلم تقتلون أنبياء هللا من قبل} أي إن كنتم آمنتم مبا أنزل إليكم فلم تقتلون.
سلما يف السماء} أي فافعل وإذا قيل هلم اتقوا ما بني
حذف جواب الشرط فإن استطعت ا {تبتغي نف ًقا يف األرض أو ً
مددا} أي لنفذ
أيديكم وما خلفكم لعلكم ترمحون أي أعرضوا بدليل ما بعده أئن ذكرمت أي تطريمت {ولو جئنا مبثله ً
فظيعا {ولو ال فضل هللا عليكم ورمحته} {وإن هللا رءوف
أمرا ً
{ولو ترى إذ اجملرمون انكسوا رؤوسهم} أي لرأيت ً

رحيم} أي لعذبكم {لوال أن ربطنا على قلبها} أي ألبدت به {لوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم أن
تطئوهم} أي لسلطكم على أهل مكة.
شديدا} أي وهللا.
عذااب ً
حذف مجلة القسم {ألعذبنه ً
حذف جوابه {والنازعات غرقًا} اآلايت :أي لتبعثن {ص والقرآن ذي الذكر} أي إنه ملعجز {ق والقرآن اجمليد} أي

ما األمر كما زعموا.
حذف مجلة مسببة عن املذكور حنو {ليحق احلق ويبطل الباطل} أي فعل ما فعل
حذف مجل كثرية حنو {فأرسلون يوسف أيها الصديق} أي فأرسلون إىل يوسف ألستعربه الرؤاي ففعلوا فأاته فقال له اي
يوسف.
خامتة اترة ال يقام شيء مقام احملذوف كما تقدم واترة يقام ما يدل عليه حنو {فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به
إليكم} فليس اإلبالغ هو اجلواب لتقدمه على توليهم وإمنا التقدير :فإن تولوا فال لوم علي أوفال عذر لكم ألين أبلغتكم
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك :أي فال حتزن واصرب {وإن يعودوا فقد مضت سنة األولني} :أي يصيبهم مثل
ما أصاهبم.
فصل كما انقسم اإلجياز إىل إجياز قصر وإجياز حذف كذلك انقسم األطناب إىل بسط وزايدة فاألول اإلطناب بتكثري
اجلمل كقوله تعاىل {إن يف خلق السموات واألرض} اآلية يف سورة البقرة أطنب فيها أبلغ إطناب لكون اخلطاب مع
الثقلني ويف كل عصر وحني للعامل منهم واجلاهل واملوافق منهم واملنافق.
وقوله {الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به} فقوله ويؤمنون به إطناب ألن إميان محلة العرش
معلوم وحسنه إظهار شرف اإلميان ترغيبًا فيه {وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة} وليس من املشركني مزك والنكتة
احلث للمؤمنني على أدائها والتحذير من املنع حيث جعل من أوصاف املشركني.
والثاين يكون أبنواع :أحدها دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة يف نوع األدوات وهي أن وأ ّن والم االبتداء
والقسم وأال االستفتاحية وأما وهاء التنبيه وأن وكأن يف أتكيد التشبيه ولكن يف أتكيد االستدراك وليت يف أتكيد التمين

ولعل يف أتكيد الرتجي وضمري الشأن وضمري الفصل وأما يف أتكيد الشرط وقد والسني وسوف والنوانن يف أتكيد الفعلية
أومرتددا ويتفاوت التأكيد
منكرا
ً
وال التربئة ولن وملا يف أتكيد النفي وإمنا حيسن أتكيد الكالم هبا إذا كان املخاطب به ً
حبسب قوة اإلنكار وضعفه كقوله تعاىل حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا يف املرة ألوىل إان إليكم مرسلون فأكد إبن
وإمسية اجلملة ويف املرة الثانية ربنا يعلم إان إليكم ملرسلون فأكد ابلقسم وإن والالم وإمسية اجلملة ملبالغة املخاطبني يف
اإلنكار حيث قالوا ما أنتم إال بشر مثلنا وما أنزل الرمحن من شيء إن أنتم إال تكذبون وقد يؤكد هبا واملخاطب به غري
منكر لعدم جريه على مقتضى إقراره فينزل منزلة املنكر وقد يرتك التأكيد وهومعه منكر ألن معه أدلة ظاهرة لوأتملها

لرجع عن إنكاره ولذلك خيرج قوله {مث إنكم بعد ذلك مليتون مث إنكم يوم القيامة تبعثون} أكد املوت أتكيدين وإن مل
نكريا
أتكيدا و ً
ينكر لتنزيل املخاطبني لتماديهم يف الغفلة تنزيل من ينكر املوت وأكد إثبات البعث ً
احدا وإن كان أشد ً
جديرا أبن ال ينكر فنزل املخاطبون منزلة غري املنكر حثًا هلم على النظر يف أدلته الواضحة
ألنه ملا كانت أدلته ظاهرة كان ً

ونظريه قوله تعاىل ال ريب فيه نفى عنه الريبة بال على سبيل االستغراق مع انه اراتب فيه املراتبون لكن نزل منزلة العدم
تنبيها
ً
تعويال على ما يزيله من األدلة الباهرة كما نزل اإلنكار منزلة عدمه لذلك.وقال الزخمشري :بولغ يف أتكيد املوت ً
لإلنسان على أن يكون املوت نصب عينيه وال يغفل عن ترقبه فإن مآله إليه فإنه أكدت مجلته ثالث مرات هلذا املعىن
ألن اإلنسان يف الدنيا يسعى فيها غاية السعي حىت كأنه خيلد ومل يؤكد مجلة البعث إال أبن ألنه أبرز يف صورة املقطوع به
إنكارا.
الذي ال ميكن فيه نزاع وال يقبل ً
ردا على الدهرية القائلني ببقاء النوع اإلنساين خل ًفا عن سلف واستغىن عن أتكيد
وقال التاج بن الفركاح :أكد املوت ً
البعث هنا لتأكيده والرد على منكره يف مواضع كقوله {قل بلى وريب لتبعثن} وقال غريه :ملا كان العطف يقتضي
االشرتاك استغىن عن إعادة الالم لذكرها يف األول وقد يؤكد هبا :أي ابلالم للمستشرف الطالب الذي قدم له ما يلوح
ابخلرب فاستشرفت نفسه إليه حنو وال ختاطبين يف الذين ظلموا أي ال تدعين اي نوح يف شأن قومك فهذا الكالم يلوح
حمكوما عليهم
ابخلرب تلوحيًا ويشعر أبنه قد حق عليهم العذاب فصار املقام مقام أن يرتدد املخاطب يف أهنم هل صاروا
ً
بذلك أوال فقيل إهنم مغرقون ابلتأكيد وكذا قوله {اي أيها الناس اتقوا ربكم} ملا أمرهم ابلتقوى وظهور مثرهتا والعقاب

على تركها حمله اآلخرة تشوقت نفوسهم إىل وصف حال الساعة فقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم ابلتأكيد ليتقرر عليه
الوجوب وكذا قوله {وما أبرئ نفسي} فيه حتيري للمخاطب وتردد يف أنه كيف ال يربئ نفسه وهي برية زكية ثبتت
عصمتها وعدم مواقعتها السوء فأكده بقوله {إن النفس ألمارة ابلسوء} وقد يؤكد لقصد الرتغيب حنو فتاب عليه إنه هو
التواب الرحيم أكد أبربع أتكيدات ترغيبًا للعباد يف التوبة وقد سبق على أدوات التأكيد املذكورة ومعانيها ومواقعها يف
النوع األربعني.
فائدة إذا اجتمعت إن والالم كان مبنزلة تكرير اجلملة ثالث مرات ألن إن أفادت التكرير مرتني فإذا دخلت الالم صارت
ثال ًاث.
وعن الكسائي أن االم لتوكيد اخلرب وإن لتوكيد االسم وفيه جتوز ألن التوكيد للنسبة ال لالسم وال للخرب وكذلك نون
التوكيد الشديدة مبنزلة تكرير الفعل ثال ًاث واخلفيفة مبنزلة تكريره مرتني.

تنبيها هذا كالمه واتبعه
وقال سيبويه يف حنو اي أيها األلف واهلاء حلقتا أاي تو ً
كيدا فكأنك كررت اي مرتني وصار االسم ً
الزخمشري.
فائدة قوله تعاىل {ويقول اإلنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا} قال اجلرجاين يف نظم القرآن :ليست الالم فيه
للتأكيد فإنه منكر فكيف حيقق ما ينكر وإمنا قاله حكاية لكالم النيب صلى هللا عليه وسلم الصادر منه أبداء التأكيد
فحكاه فنزلت اآلية على ذلك.
النوع الثاين :دخول األحرف الزائدة قال ابن جين :كل حرف زيد يف كالم العرب فهوقائم مقام إعادة اجلملة مرة أخرى.
وقال الزخمشري :يف كشافه القدمي :الباء يف خرب ما وليس لتأكيد النفي كما أن الالم لتأكيد اإلجياب.
وسئل بعضهم عن التأكيد ابحلرف وما معناه إذ إسقاطه ال خيل ابملعىن فقال :هذا يعرفه أهل الطباع جيدون من زايدة
احلرف معىن ال جيدونه إبسقاطه.
طبعا إذا تغري عليه البيت بنقص أنكره.
قال :ونظريه العارف بوزن الشعر ً
وقال :أجد نفسي على خالف ما أجدها إبقامة الوزن فكذلك هذه احلروف تتغري نفس املطبوع بنقصاهنا وجيد نفسه
بزايدهتا على معىن خبالف ما جيدها بنقصانه.
مث ابب الزايدة يف احلروف وزايدة األفعال قليل واألمساء أقل.
أما احلروف فيزاد منها إن وإ ّن وإذ وإذا وإىل وأم والباء والفاء ويف والكاف والالم وال وما ومن والواو وتقدمت يف نوع
األدوات مشروحة.
وأما األفعال فزيد منها كان وخرج عليه كيف نكلم من كان يف املهد صبيًا وأصبح وخرج عليه فأصبحوا خاسرين وقال

الرماين :العادة أن من به علة تزاد ابلليل أن يرجوالفرج عند الصباح فاستعمل أصبح ألن اخلسران حصل هلم يف الوقت
الذي يرجون فيه الفرج فليست زائدة.
وأما األمساء فنص أكثر النحوين على أهنا ال تزاد.
ووقع يف كالم املفسرين احلكم عليها ابلزايدة يف مواضع كلفظ مثل يف قوله {فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به} أي مبا.
النوع الثالث :للتأكيد الصناعي وهوأربعة أقسام :أحدها :التوكيد املعنوي بكل وأمجع وكال وكلتا حنو فسجد املالئكة
كلهم أمجعون وفائدته رفع توهم اجملاوز وعدم الشمول.
وادعى الفراء أن كلهم أفادت ذلك وأمجعون أفادت اجتماعهم على السجود وأهنم مل يسجدوا متفرقني.

حرجا بكسر الراء غرابيب سود وجعل منه الصفار يف
اثنيها :التأكيد اللفظي وهوتكرار اللفظ األول إما مبرادفه حنوضي ًقا ً
نورا ليس وراء ها هنا ظرفًا
ما إن مكناهم فيه على القول أبن كليهما للنفي وجعل منه غريه قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا ً
ألن اللفظ ارجعوا ينبئ عنه بل هوا سم فعل مبعىن ارجعوا فكأنه قال :ارجعوا ارجعوا.
وإما بلفظه ويكون يف االسم والفعل واحلرف واجلملة فاالسم حنو قوارير قوارير دكا دكا والفعل فمهل الكافرين أمهلهم
وعظاما
واسم الفعل حنو هيهات هيهات ملا توعدون واحلرف حنو ففي اجلنة خالدين فيها أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تر ًااب
ً
يسرا} واألحسن اقرتان الثانية بثم حنو {وما أدراك ما يوم الدين مث
يسرا إن مع العسر ً
أنكم واجلملة حنو {إن مع العسر ً

ما أدراك ما يوم الدين} {كال سوف تعلمون مث كال سوف تعلمون} ومن هذا النوع أتكيد الضمري املتصل ابملنفصل
حنو {أسكن أنت وزوجك اجلنة} {اذهب أنت وربك} {وإما أن نكون حنن امللقني} ومنه أتكيد املنفصل مبثله {وهم
ابآلخرة هم كافرون}.
اثلثها :أتكيد الفعل مبصدره وهوعرض من تكرار الفعل مرتني وفائدته رفع توهم اجملاز يف الفعل خبالف التوكيد السابق
فإنه لرفع توه م اجملاز يف السند إليه كذا فرق به ابن عصفور وغريه ومن مث رد بعض أهل السنة على بعض املعتزلة يف دعواه
تسليما}
تكليما} ألن توكيد رفع اجملاز يف العمل ومن أمثلته {ويسلموا ً
نفي التكليم حقيقة بقوله {وكلم هللا موسى ً

موفورا} وليس منه {وتظنون ابهلل الظنوان} بل هومجع ظن
سريا} {جزاؤكم جزاء ً
{متور السماء ً
مورا وتسري اجلبال ً
الختالف أنواعه.
وأما إال أن يشاء ريب شيئًا فيحتمل أن يكون منه وأن يكون الشيء مبعىن األمر والشأن واألصل يف هذا النوع أن ينعت

مجيال} وقد يضاف وصفه إليه حنو {اتقوا هللا حق
احا ً
كثريا} {وسرحوهن سر ً
ذكرا ً
ابلوصف املراد حنو {اذكروا هللا ً
تبتال والتبتيل مصدر بتل
تبتيال} واملصدر ً
تقاته} وقد يؤكد مبصدر فعل آخر واسم عني نيابة عن املصدر حنو {وتبتل إليه ً
إنباات إذ النبات اسم عني.
نباات} أي ً
{أنبتكم من األرض ً
قليال
رابعها :احلال املؤكدة حنو يوم أبعث أبعث حيًا وال تعثوا يف األرض مفسدين وأرسلناك للناس ً
رسوال مث توليتم إال ً
إدابرا بدليل قوله {فول
مدبرا ألن التولية قد ال تكون ً
منكم وأنتم معرضون وأزلفت اجلنة للمتقني غري بعيد وليس منه ويل ً
وجهك شطر املسجد احلرام} وال {فتبسم ضاح ًكا} ألن التبسم قد ال يكون ضح ًكا وال {وهو احلق مصدقًا}
الختالف املعينني إذ كونه ح ًقا يف نفسه غري كونه مصدقًا ملا قبله.
النوع الرابع :التكرير وهوأبلغ من التأكيد وهومن حماسن الفصاحة خالفًا لبعض من غلط.
وله فوائد.

منها :التقرير وقد قيل الكالم إذا تكرر تقرر وقد نبه تعاىل على السبب الذي ألجله كرر األقاصيص واإلنذار يف القرآن
ذكرا}.
بقوله {وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث هلم ً
ومنها :التأكيد.
ومنها :زايدة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكالم ابلقبول ومنه وقال الذي آمن اي قوم اتبعون أهدكم سبيل
الرشاد اي قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع فإنه كرر فيه النداء لذلك.

وجتديدا لعهده ومنه مث إن ربك للذين عملوا السوء
ومنها :إذا طال الكالم وخشي تناسي األول أعيد اثنيها تطرية له
ً
جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها {مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا مث جاهدوا وصربوا
إن ربك من بعدها} {وملا جاءهم كتاب من عند الل}ه إىل قوله {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به} {ال حتسنب الذين
يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فال حتسبنهم مبفازة من العذاب} {إين رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس

والقمر رأيتهم}.ومنها :التعظيم والتهويل حنو {احلاقة ما احلاقة} {القارعة ما القارعة} {وأصحاب اليمني ما أصحاب
اليمني}.
مستقال.
نوعا
ً
فإن قلت :هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبله فإن منها التأكيد بتكرار اللفظ فال حيسن عده ً
أصال برأسه فإنه قد يكون التأكيد تكر ًارا كما تقدم يف أمثلته وقد ال
قلت هوجيامعه ويفارقه ويزيد عليه وينقص عنه فصار ً
مفيدا لتأكيد معىن ومنه ما وقع فيه الفصل
أيضا وقد يكون التكرير غري أتكيد صناعة وإن كان ً
يكون تكر ًارا كما تقدم ً
بني املكررين فإن التأكيد ال يفصل بينه وبني مؤكده حنو اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا وإن هللا اصطفاك
وطهرك واصطفاك على النساء العاملني فإن هذه اآلايت من ابب التكرير ال التأكيد اللفظي الصناعي ومنه اآلايت
املتقدمة يف التكرير للطول ومنه ما كان لتعدد املتعلق أبن يكون املكرر اثنيًا متعل ًقا بغري ما تعلق به األول وهذا القسم
يسمى ابلرتديد كقوله {هللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا
كوكب دري} وقع فيها الرتديد أربع مرات جعل منه قوله {فبأي آالء ربكما تكذابن} فإهنا وإن تكررت ني ًفا وثالثني
عائدا إىل شيء واحد ملا زاد على ثالثة ألن
مرة فكل واحدة تتعلق مبا قبلها ولذلك زادت على ثالثة ولوكان اجلميع ً
التأكيد ال يزيد عليها قاله ابن عبد السالم وغريه وإن كان بعضها ليس بنعمة فمذكر النقمة للتحذير نعمة
وقد سئل :أي نعمة يف قوله {كل من عليها فان} فأجيب أبجوبة أحسنها :النقل من دار اهلموم إىل دار السرور وإراحة
املؤمن والبار من الفاجر.
قصصا خمتلفة وأتبع كل قصة هبذا القول فكأنه
وكذا قوله {ويل يومئذ للمكذبني} يف سورة املرسالت ألنه تعاىل ذكر ً
قال عقب كل قصة :ويل يومئذ للمكذبني هبذه القصة.
وكذا قوله يف سورة الشعراء {إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني وإن ربك هلو العزيز الرحيم} كررت مثان مرات كل
مرة عقب كل قصة فاإلشارة يف كل واحد بذلك إىل قصة النيب املذكور قبلها وما اشتملت عليه من اآلايت والعري.
وقوله {وما كان أكثرهم مؤمنني} إىل قومه خاصة وما كان مفهومه أن األقل من قومه آمنوا أتى بوصف العزيز الرحيم
لإلشارة إىل أن العزة على من مل يؤمن والرمحة ملن آمن.
وكذا قوله يف سورة القمر {ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مذكر} وقال الزخمشري :كرر ليجدوا عند مساع كل نبأ منها
كال من تلك األنباء يستحق العتبار خيتص به وأن يتنبهوا كي ال يغلبهم السرور والغفلة.قال يف عروس
وتنبيها وأن ً
اتعاظًا ً
األفراح :فإن قلت :إذا كان املراد بكل ما قبله فليس ذلك إبطناب بل هي ألفاظ.
كل أريد به غري ما أريد اآلخر.
وظاهرا يف غريه.
نصا فيما يليه
قلت :إذا قلنا العربة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد ابآلخر ولكن كرر ليكون ً
ً
فإن قلت :يلزم التأكيد.
قلت :واألمر كذلك وال يرد عليه أن التأكيد ال يزاد به عن ثالثة ألن ذاك يف التأكيد الذي هواتبع أما ذكر الشيء يف
مقامات متعددة أكثر من ثالثة فال ميتنع أه.ويقرب من ذلك ما ذكره ابن جرير يف قوله تعاىل وهلل ما يف السموات وما يف
كيال} قال:
محيدا وهلل ما يف السموات وما يف األرض وكفى ابهلل و ً
األرض ولقد وصينا الذين إىل قوله {وكان هللا غنيًا ً

فإن قيل ما وجه تكرار قوله {وهلل ما يف السموات وما يف األرض} يف آيتني إحدامها يف أثر األخرى قلنا :الختالف
معىن اخلربين عما يف السموات واألرض وذلك ألن اخلرب عنه يف إحدى اآليتني ذكر حاجته إىل ابرئه وغىن ابرئه عنه ويف
كيال قيل :ليس يف
محيدا وكفى ابهلل و ً
األخرى حفظ ابرئه إايه وعلمه به وبتدبريه قال :فإن قيل :أفال قيل :وكان هللا غنيًا ً
اآلية األوىل ما يصلح أن خيتم بوصفه معه ابحلفظ والتدبري أه.
وقال تعاىل {وإن منهم لفري ًقا يلوون ألسنتهم ابلكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب} قال الراغب :الكتاب
األول ما كتبوه أبيديهم املذكور يف قوله تعاىل {فويل للذين يكتبون الكتاب أبيديهم} والكتاب الثاين يف التوراة والثالث
جلنس كتب هللا كلها :أي ما هومن شيء من كتب هللا وكالمه.
ومن أمثلة ما يظن تكر ًارا وليس منه {قل اي أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون} إىل آخرها فإن {ال أعبد ما تعبدون}
أي يف املستقبل {وال أنتم عابدون} أي يف احلال ما أعبد يف املستقبل وال أان عابد أي يف احلال ما عبدمت يف املاضي وال
أنتم عابدون أي يف املستقبل ما أعبد أي يف احلال.
فاحلاصل أن القصد نفي عبادته آلهلتهم يف األزمنة الثالثة وكذا {فاذكروا هللا عند املشعر احلرام واذكروه كما هداكم} مث
قال {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللا كذكركم آابءكم} مث قال {واذكروا هللا يف أايم معدودات} فإن املراد بكل واحد
من هذه األذكار غري املراد ابآلخر.
فاألول الذكر يف مزدلفة عند الوقوف بقزح وقوله {واذكروه كما هداكم} إشارة إىل تكرره اثنيًا واثلثًا وحيتمل أن يراد به
طواف اإلفاضة بدليل تعقيبه بقوله {فإذا قضيتم} والذكر الثالث إشارة إىل رمي مجرة العقبة والذكر األخري لرمي أايم
التشريق ومنهم تكرير حرف اإلضراب يف قوله {بل قالوا أضغاث أحالم بل افرتاه بل هو شاعر} وقوله {بل أدارك
علمهم يف اآلخرة بل هم يف شك منها بل هم منها عموم} ومنه قوله {ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقرت قدره
متاعا ابملعروف ح ًقا على احملسنني} مث قال {وللمطلقات متاع ابملعروف ح ًقا على املتقني} فكرر الثاين ليعم كل مطلقة
ً
فإن اآلية األوىل يف املطلقة قبل الفرض واملسيس خاصة.
وقيل ألن األوىل ال تشعر ابلوجوب وهلذا ملا نزلت قال بعض الصحابة إن شئت أحسنت وإن شئت فال فنزلت الثانية.
أخرجه ابن جرير ومن ذلك تكرير األمثال كقوله {وما يستوي األعمى والبصري وال الظلمات وال النور وال الظل وال
انرا مث ضربه أبصحاب
احلرور وما يستوي األحياء وال األموات} وكذلك ضرب مثل املنافقني أول البقرة ابملستوقد ً
الصيب.
قال الزخمشري :والثاين أبلغ من األول ألنه أدل على فرط احلرية وشدة األمر وفظاعته.
قال :ولذلك آخرهم يتدرجون يف حنوهذا من األهون إىل األغلظ.
ومن ذلك تكرير القصص كقصة آدم وموسى ونوح وغريهم من األنبياء.قال بعضهم :ذكر هللا موسى يف مائة وعشرين
موضعا من كتابه.
ً
وقال ابن العريب يف القواصم :ذكر هللا قصة نوح يف مخس وعشرين آية وقصة موسى يف تسعني آية.
كتااب مساه املقتنص يف فوائد تكرار القصص وذكر يف تكرير القصص فوائد.
وقد ألف البدر بن مجاعة ً

منها :أن يف كل موضع زايدة شيء مل يذكر يف الذي قبله أوإبدال كلمة أبخرى لنكتة وهذه عادة البلغاء.
ومنها :أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن مث يعود إىل أهله مث يهاجر بعده آخرون حيكون ما نزل بعد صدور من
تقدمهم فلوال تكرار القصص لوقعت قصة موسى إىل قوم وقصة عيسى إىل آخرين وكذا سائر القصص فأراد هللا اشرتاك
اجلميع فيها فيكون فيه إفادة لقوم وزايدة أتكيد آلخرين.
ومنها :أن يف إبراز الكالم الواحد يف فنون كثرية وأساليب خمتلفة ما ال خيفي من الفصاحة.
ومنها :أنه تعاىل أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن اإلتيان مبثله مث أوضح األمر يف عجزهم أبن كرر ذكر القصة يف مواضع
إعالما أبهنم عاجزون عن اإلتيان مبثله أبي نظم جاءوا وأبي عبارة عربوا.ومنها :أنه ملا حتداهم قال {فائتوا بسورة من
ً
مثله} فلوذكرت القصة يف موضع واحد واكتفى هبا لقال العريب ائتون أنتم بسورة من مثله فأنزهلا هللا سبحانه وتعاىل يف
تعداد السور فعاجلتهم من كل وجه.
ومنها :أن القصة الواحدة ملا كررت كان يف ألفاظها يف كل موضع زايدة أونقصان وتقدمي وأتخري وأتت على أسلوب غري
أسلوب األخرى فأفاد ذلك ظهور األمر العجيب يف إخراج املعىن الواحد يف صور متباينة يف النظر وجذب النفوس إىل
مساعها ملا جبلت عليه من حب التنقل يف األشياء املتجددة واستلذاذها هبا وإظهار خاصة القرآن حيث مل يصل مع
تكرير ذلك فيه هجنة يف اللفظ وال ملل عند مساعه فباين ذلك كالم املخلوقني.
احدا يف موضع واحد دون غريها من القصص وأجيب
وقد سئل ما احلكمة يف عدم تكرير قصة يوسف وسوقها مساقًا و ً
بوجه.
مجاال فناسب عدم تكرارها ملا فيه من اإلغضاء
أحدها :أن فيها تشبيب النسوة به وحال امرأة ونسوة افتتنوا أببدع الناس ً
والسرت.
وقد صحح احلاكم يف مستدركه حديث النهي عن تعليم النساء سورة يوسف.
اثنيها :أهنا اختصت حبصول الفرج بعد الشدة خبالف غريها من القصص فإن مآهلا إىل الوابل كقصة إبليس وقوم نوح
وهود وصاحل وغريهم فلما اختصت بذلك اتفقت الدواعي على نقلها خلروجها عن مست القصص.

احدا إشارة إىل عجز
اثلثها :قال األستاذ أبوإسحاق اإلسفرايين :إمنا كرر هللا قصص األنبياء وساق قصة يوسف مساقًا و ً
العرب كأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلم :أن كان من تلقاء نفسي فافعلوا يف قصة يوسف ما فعلت يف سائر
القصص.
قلت :وظهر يل جواب رابع وهوأن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم كما رواه احلاكم يف
مستدركه فنزلت مبسوطة اتمة ليحصل هلم مقصود القصص من استيعاب القصة وترويح النفس هبا واإلحاطة بطرفيها.
وجواب خامس وهوأقوى ما جياب به :إن قصص األنبياء إمنا كررت ألن املقصود هبا إفادة إهالك من كذبوا رسلهم
واحلاجة داعية إىل ذلك لتكرير تكذيب الكفار للرسول صلى هللا عليه وسلم فكلما كذبوا نزلت قصة منذرة حبلول
العذاب كما حل على املكذبني وهلذا قال تعاىل يف آايت {فقد مضت سنة األولني} {أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من

أيضا حيصل اجلواب عن حكمة عدم تكرير قصة أصحاب الكهف وقصة
قرن} وقصة يوسف مل يقصد منها ذلك وهبذا ً
ذي القرننب وقصة موسى مع اخلضر وقصة الذبيح.
فإن قلت :قد تكررت قصة والدة حيىي ووالدة عيسى مرتني وليس من قبيل ما ذكرت.
خطااب
خطااب ألهل مكة والثانية يف سورة آل عمران وهي مدنية أنزلت ً
قلت :األوىل يف سورة كهيعص وهي مكية أنزلت ً
لليهود ولنصارى جنران حني قدموا وهلذا اتصل هبا ذكر احملاجة واملباهلة.
النوع اخلامس :الصفة وترد ألسباب.
أحدها :التخصيص يف النكرة حنو {فتحرير رقبة مؤمنة} الثاين :التوضيح يف املعرفة :أي زايدة البنان حنو {ورسوله النيب
األمي} الثالث :املدح والثناء ومنه صفات هللا تعاىل حنو {بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم
مالك يوم الدين} {اخلالق البارئ املصور} ومنه {حيكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} فهذا الوصف للمدح
وإظهار شرف اإلسالم والتعريض ابليهود وأهنم بعداء من ملة اإلسالم الذي هودين األنبياء كلهم وأهنم مبعزل عنها قال
الزخمشري.
الرابع :الذم حنو {فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم}.
اخلامس :التأكيد لرفع اإلهبام حنو {ال تتخذوا إهلني اثنني} فإن إهلني للتثنية بعده صفة مؤكدة للنهي عن اإلشراك
واإلفادة النهي عن اختاذ إهلني إمنا هوحملض كوهنما اثنني فقط ال ملعىن آخر من كوهنما عاجزين أو غري ذلك وألن الوحدة
تطلق ويراد هبا النوعية كقوله صلى هللا عليه وسلم إمنا حنن وبنواملطلب شيء واحد وتطلق ويراد هبا نفي العدة فالتثنية
ابعتبارها.
فل وقيل ال تتخذوا إهلني فقط لتوهم أنه هني عن اختاذ جنسي آهلة وإن جاز أن يتخذ من نوع واحد عدد آهلة وهلذا أكد
ابلواحدة قوله {إمنا هو إله واحد} ومثله {فاسلك فيها من كل زوجني اثنني} على قراءة تنوين كل وقوله {فإذا نفخ يف
الصور نفخة واحدة} فهوأتكيد لرفع توهم تعدد النفخة ألن هذه الصيغة قد تدل على الكثرة بدليل وإن تعدوا نعمة هللا
ال حتصوها ومن ذلك قوله {فإن كانتا اثنتني} فإن لفظ كانتا يفيد التثنية فتفسريه ابثنتني مل يفد زايدة عليه.
جمردا عن الصفة ألنه قد كان جيوز أن يقال :فإن كانتا
وقد أجاب عن ذلك األخفش والفارسي أبنه أفاد العدد احملض ً
صغريتني أوكبريتني أوصاحلتني أوغري ذلك من الصفات فلما قال اثنتني أفهم أن فرض الثنتني تعلق مبجرد كوهنما اثنتني
فقط وهي فائدة ال حتصل من ضمري املثىن.
فصاعدا فعرب ابألدىن عنه وعما فوقه اكتفاء ونظريه فإن مل يكوان رجلني واألحسن فيه أن
وقيل أراد :فإن كانتا اثنتني
ً
الضمري عائد على الشهيدين املطلقني ومن الصفات املؤكدة قوله {وال طائر يطري جبناحيه} فقوله يطري لتأكيد أن املراد
جمازا على غريه.
ابلطائر حقيقته فقد يطلق ً
جمازا على شدة العدوواإلسراع يف املشي ونظريه يقولون أبلسنتهم ألن
وقوله جبناحيه لتأكيد حقيقة الطريان ألنه يطلق ً

جمازا على غري اللساين بدليل ويقولون يف أنفسهم وكذا ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور ألن القلب قد
القول يطلق ً
جمازا على القلب يف قوله {الذين كانت أعينهم يف غطاء عن ذكرى}.
جمازا على العني كما أطلقت العني ً
يطلق ً

قاعدة الصفة العامة ال أتيت بعد اخلاصة ال يقال رجل فصيح متكلم بل متكلم فصيح وأشكل على هذا قوله تعاىل يف
مرسال يف حال نبوته وقد تقدم يف نوع التقدمي والتأخري أمثلة
إمساعيل {وكان ً
رسوال نبيًا} وأجيب أبنه حال ال صفة :أي ً
عن هذه.
قاعدة إذا وقعت الصفة بعد متضايفني أوهلما عدد جاز إجراؤمها على املضاف وعلى املضاف إليه فمن األول {سبع
مسوات طباق} ومن الثاين {سبع بقرات مسان}.
فائدة إذا تكررت النعوت لواحد فاألحسن أن تباعد معىن الصفات العطف حنو {هو األول واآلخر الظاهر والباطن}

وإال تركه حنو وال تطع كل حالف مهني مهاز مشاء بنميم مناع للخري معتد أثيم عتم بعد ذلك زنيم فائدة قطع النعوت يف
مقام املدح والذم أبلغ من إجرائها.
قال القارسي :إذا ذكرت الصفات يف معرض املدح أوالذم فاألحسن أن خيالف يف إعراهباقش ألن املقام يقتضي اإلطناب
احدا
نوعا و ً
فإذا خولف يف اإلعراب كان املقصود أكمل ألن املعاين عند االختالف تتنوع وتتفنن وعند االحتاد تكون ً
مثاله يف املدح واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وملقيمني الصالة وآتون الزكاة ولكن الرب من آمن ابهلل
إىل قوله {واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين} وقرئ شا ًذا احلمد هلل رب العاملني برفع رب ونصبه ومثاله يف الذم
وامرأته محالة احلطب.
النوع السادس :البدل والقصد به اإليضاح به بعد اإلهبام وفائدته البيان والتأكيد.
يدا أخاك بينت أنك تريد بزيد األخ ال غري وأما التأكيد فألنه على نية تكرار
أما األول فواضح أنك إذا قلت رأيت ز ً
العامل فكأنه من مجلتني وألنه دل على ما دل عليه األول :إما ابملطابقة يف بدل الكل وإما ابلتضمني يف بدل البعض
أواباللتزام يف بدل االشتمال.مثال األزل {أهدان الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم}
{إىل صراط العزيز احلميد هللا} {لنسفعا ابلناصية انصية كاذبة خاطئة} ومثال الثاين {وهلل على الناس حج البيت من
سبيال} {ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض} ومثال الثالث {وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره}
استطاع إليه ً
يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري قتل أصحاب األخدود النار جلعلنا ملن يكفر ابلرمحن لبيوهتم وزاد
مثاال يف القرآن وهوقوله {يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئًا جنات عدن}
بعضهم بدل الكل من البعض وقد وجدت له ً
فجنات عدن بدل من اجلنة اليت هي بعض وفائدته تقرير أهنا جنان كثرية ال جنة واحدة.
قال ابن السيد :وليس كل بذل يقصد به رفع اإلشكال الذي يعرض يف املبدل منه بل من البدل ما يراد به التأكيد وإن
كان ما قبله غنيًا عنه كقوله {وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم صراط هللا} أال ترى أنه لومل يذكر الصراط الثاين مل يشك
أحد يف أن الصراط املستقيم هوصراط هللا وقد نص سيبويه على أن من املبدل ما الغرض منه التأكيد أه.
وجعل منه ابن عبد السالم {وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر} قال :وال بيان فيه ألن األب ال يلتبس بغريه ورد أبنه يطلق على
اجلد فأبدل لبيان إرادة األب حقيقة.
النوع السابع :عطف البيان وهوكالصفة يف اإليضاح لكن ما يفارقها يف أنه وضع البدل على اإليضاح ابسم خيتص به
خبالفها فإهنا وضعت لتدل على معىن حاصل يف متبوعها.

وفرق ابن كيسان بينه وبني البدل أبن البدل هو املقصود وكأنك قررته يف موضع املبدل منه وعطف البيان وما عطف
عليه كل منهما مقصود.
وقال ابن مالك يف شرح الكافية :عطف البيان جيري جمرى النعت يف تكميل متبوعه ويفارقه يف أن تكميل متبوعه بشرح
وتبيني ال بداللة على معىن املتبوع أوسببية وجمرى التأكيد يف تقوية داللته ويفارقه يف أنه ال يرفع توهم جماز وجمرى البدل
يف صالحيته لالستقالل ويفارقه يف أنه غري منوي اإلطراح ومن أمثلته فيه آايت بينات مقام إبراهيم من شجرة مباركة
زيتونة وقد أييت جملرد املدح بال إيضاح ومنه جعل هللا الكعبة البيت احلرام فالبيت احلرام عطف بيان للمدح ال لإليضاح.
يضا وجعل منه إمنا أشكوبثي وحزين فما وهنوا ملا
النوع الثامن :عطف أحد املرتادفني على اآلخر والقصد منه التأكيد أ ً
عوجا وال أمتًا قال
هضما ال ختاف درًكا وال ختشى ال ترى فيها ً
ظلما وال ً
أصاهبم يف سبيل هللا وما ضعفوا فال خيافوا ً
ومنهاجا ال تبقى والتذر إال دعاء ونداء أطعنا سادتنا وكرباءان ال
اخلليل :العوج واألنت مبعىن واحد سرهم وجنواهم شرعة
ً

أونذرا قال ثعلب :مها
عذرا ً
ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها لغوب فإن نصب كلغب وزًان ومعىن صلوات من رهبم ورمحة ً
مبعىن وأنكر املربد وجود هذا النوع يف القرآن وأول ما سبق على اختالف املعنيني.
وقال بعضهم :املخلص يف هذا أن تعتقد أن جمموع املرتادفني حيصل معىن ال يوجد عند انفرادمها فإن الرتكيب حيدث
ائدا وإذا كانت كثرة احلروف تفيد زايدة املعىن فكذلك كثرة األلفاظ.
معىن ز ً
النوع التاسع :عطف اخلاص على العام وفائدته التنبيه على فضله حىت كأنه ليس من جنس العام تنز ًيال للتغاير يف
الوصف منزلة التغاير يف الذات.
وحكى أبوحيان عن شيخه أيب جعفر بن الزبري أنه كان يقول :هذا العطف يسمى ابلتجريد كأنه جرد من اجلملة وأفرد

تفضيال.
ابلذكر
ً
عدوا هلل ومالئكته ورسله وجربيل وميكال} {ولتكن
ومن أمثلته {حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى} {من كان ً
منكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر} {والذين ميسكون ابلكتاب وأقاموا الصالة} فإن
ردا
إقامتها من مجلة التمسك ابلكتاب وخصت ابلذكر إظهار لرتبتها لكوهنا عماد الدين وخص جربيل وميكائيل ابلذكر ً
على اليهود يف دعوى عداوته وضم إليه ميكائيل ألنه ملك الرزق الذي هوحياة األجساد كما أن جربيل ملك الوحي
الذي هوحياة القلوب واألرواح.
أوال كما أن األمري ال يدخل يف مسمى اجلند
وقيل إن جربيل وميكائيل ملا كاان أمريي املالئكة مل يدخال يف لفظ املالئكة ً

حكاه الكرماين يف العجائب.
إيل ومل يوح إليه شيء}
ومن ذلك {ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه} {ومن أظلم ممن افرتى على هللا ً
كذاب أو قال أوحي ّ
بناء على أنه ال خيتص ابلواوكما هورأي ابن مالك فيه وفيما قبله.
تنبيها على زايدة قبحه.
وخص املعطوف يف الثانية ابلذكر ً
شامال للثاين ال املصطلح عليه يف األصول.
تنبيه املراد ابخلاص والعام هنا ما كان فيه األول ً

النوع العاشر :عطف العام على اخلاص وأنكر بعضهم وجوده فأخطأ والفائدة فيه واضحة وهوالتعميم وأفرد األول ابلذكر
اهتماما بشأنه.
ً

سعا من املثاين والقرآن العظيم {رب اغفر يل ولوالدي
ومن أمثلته {إن صاليت ونسكي} والنسك العبادة فهوأعم آتيناك ً
وملن دخل بييت مؤمنًا وللمؤمنني واملؤمنات} {فإن هللا هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني واملالئكة بعد ذلك ظهري} جعل
منه الزخمشري ومن يدبر األمر بعد قوله {قل من يرزقكم}.
النوع احلادي عشر :اإليضاح بعد اإلهبام قال أهل البيان :إذا أردت أن تبهم مث توضح فإنك تطنب.
ائدا لوقوعه بعد الطلب
وفائدته إما رؤية املعىن يف صورتني خمتلفتني :اإلهبام واإليضاح أولتمكن املعىن يف النفس متكنًا ز ً
فإنه أعز من املنساق بال تعب أولتكمل لذة العلم به فإن الشيء إذا علم من وجه ما تشوقت النفس للعلم به من ابقي
وجوهه وأتملت فإذا حصل العلم من بقية الوجوه كانت لذته أشد من علمه من مجيع وجوهه دفعة واحدة.

ومن أمثلته رب اشرح يل صدري فإن اشرح يفيد طلب شرح شيء ما له وصدري يفيد تفسريه وبيانه كذلك {ويسر يل
أمري} واملقام يقتضي التأكيد لإلرسال املؤذن بتلقي الشدائد وكذلك {أمل نشرح لك صدرك} فإن املقام يقتضي التأكيد
ألنه مقام امتنان وتفخيم وكذا {وقضينا إليه ذلك األمر أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني} ومنه التفضيل بعد اإلمجال حنو
شهرا} إىل قوله {منها أربعة حرم} وعكسه كقوله {ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا
{إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر ً
رجعتم تلك عشر كاملة} أعيد ذكر العشرة لرفع توهم أوالواويف وسبعة مبعىن أو فتكون الثالثة داخلة فيها كما يف قوله
{خلق األرض يف يومني} مث قال {وجعل فيها رواسي من فوقها وابرك فيها وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أايم} فإن يف
أوال وليست أربعة غريمها وهذا احسن األجوبة يف اآلية وهوالذي أشار إليه الزخمشري ورجحه ابن
مجلتها اليومني املذكورين ً

عبد السالم وجزم به الزملكاين يف أسرار التنزيل.
قال :ونظريه {وواعدان موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر} فإنه رافع الحتمال أن تكون تلك العشرة من غري مواعدة.
أوال مث بعشر ليتجدد له أقرب انقضاء املواعدة ويكون فيه متأهبًا جمتمع الرأي
قال ابن عسكر :وفائدة الوعد بثالثني ً
أوال كانت متساوية فلما فصلت استشعرت النفس قرب التمام وجتدد بذلك عزم مل
حاضر الذهن ألنه لووعد ابألربعني ً

يتقدم.
وقال الكرماين يف العجائب يف قوله {تلك عشرة كاملة} مثانية أجوبة :جواابن من التفسري وجواب من الفقه وجواب من
النحو وجواب من اللغة وجواب من املعىن وجواابن من احلساب وقد سقتها يف أسرار التنزيل.

النوع الثاين عشر :التفسري قال أهل البيان :وهوأن يكون يف الكالم لبس وخفاء فيؤتى مبا يزيله ويفسره.
ممنوعا} فقوله إذا مسه اخل تفسري هللوع كما
جزوعا وإذا مسه اخلري ً
هلوعا إذا مسه الشر ً
ومن أمثلته {إن اإلنسان خلق ً
قاله أبو العالية وغريه القيوم ال أتخذه سنة وال نوم قال البيهقي يف شرح األمساء احلسىن :قوله ال أتخذه سنة تفسري للقيوم
{يسومونكم سوء العذاب يذحبون} .اآلية فيذحبون وما بعده تفسري للسوم {إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من
تراب} اآلية فخلقه وما بعده تفسري للمثل {ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم ابملودة} فتلقون اخل تفسري
الختاذهم أولياء {الصمد مل يلد ومل يولد} اآلية.قال حممد بن كعب القرظي :مل يلد اخل تفسري للصمد وهويف القرآن كثري.

قال ابن جين :ومىت كانت اجلملة تفسري مل حيسن الوقف على ما قبلها دوهنا ألن تفسري الشيء الحق به ومتمم له وجار
جمرى بعض أجزائه.
مفردا البن الصائغ وله فوائد منها :زايدة التقرير
النوع الثالث عشر :وضع الظاهر موضع الضمر ورأيت فيه أتلي ًفا ً
والتمكني حنو {قل هو هللا أحد هللا الصمد} واألصل هو الصمد {وابحلق أنزلناه وابحلق نزل} {إن هللا لذو فضل على
الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون} {لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند هللا وما هو من
عند هللا}.
ومنها :قصد التعظيم حنو {واتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل شيء عليم} {أولئك حزب هللا أال إن حزب هللا هم
مشهودا} {ولباس التقوى ذلك خري}.
املفلحون} {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان
ً
ومنها :قصد اإلهانة والتحقري حنو {أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون} {إن الشيطان ينزغ
بينهم إن الشيطان} اخل.
ومنها :إزالة اللبس حيث يوهم الضمري أنه غري األول حنو {قل اللهم مالك امللك تؤتى امللك} لوقال تؤتيه ألوهم أنه
األول قاله ابن اخلشاب {يظنون ابهلل ظن السوء} {عليهم دائرة السوء} ألنه قال عليهم دائرته ألوهم أن الضمري عائد
إىل هللا تعاىل {فبدأ أبوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه} مل يقل منه لئال يتوهم عود الضمري إىل األخ
فيصري كأنه مباشر بطلب خروجها وليس كذلك ملا يف املباشرة من األذى الذي أتابه النفوس اآلبية فأعيد لفظ الظاهر
لنفي هذا ومل يقل من وعائه لئال يتوهم عود الضمري إىل يوسف ألنه العائد عليه ضمري استخراجها.
ومنها :قصد تربية املهابة وإدخال الروع على ضمري السامع بذكر االسم املقتضي لذلك كما تقول :اخلليفة أمري املؤمنني
أيمرك بكذا ومنه إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها إن هللا أيمر ابلعدل ومنها :قصد تقوية داعية األمور ومنه
فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب املتوكلني.
ومنها :تعظيم األمر حنو {أو مل يروا كيف يبدأ هللا اخللق مث يعيده إن ذلك على هللا يسري قل سريوا يف األرض فانظروا
مذكورا إان خلقنا اإلنسان} ومنها :االستلذاذ
كيف بدأ اخللق} {هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئًا
ً

بذكره ومنه {وأورثنا األرض نتبوأ من اجلنة} مل يقل منها وهلذا عدل عن ذكر األرض إىل اجلنة.
األمي الذي يؤمن ابهلل} بعد قوله {إين
ومنها :قصد التوسل من الظاهر إىل الوصف ومنه {فآمنوا ابهلل ورسوله النيب ّ
رسول هللا} مل يقل فآمنوا ابهلل ريب ليتمكن من إجراء الصفات اليت ذكرها ليعلم أن الذي وجب اإلميان به واألتباع له

هومن وصف هبذه الصفات ولوأتى ابلضمري مل ميكن ذلك ألنه ال يوصف.
رجزا } {فإن
ومنها :التنبيه على علية احلكم حنو {فبدل الذين ظلموا ً
قوال غري الذي قيل هلم فأنزلنا على الذين ظلموا ً
إعالما أبن من عادى هؤالء فهوكافر وإن هللا إان عاداه لكفره {فمن أظلم ممن افرتى على
هللا عدو للكافرين} مل يقل هلم ً
كذاب أو كذب آبايته إنه ال يفلح اجملرمون} {والذين ميسكون ابلكتاب وأقاموا الصالة إان ال نضيع أجر املصلحني}
هللا ً

عمال} ومنها :قصد العموم حنو {وما أبرئ نفسي إن
{إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إان ال نضيع أجر من أحسن ً

عذااب} ومنها:
النفس ألمارة} مل يقل إهنا لئال يفهم ختصيص ذلك بنفسه {أولئك هم الكافرون ح ًقا وأعتدان للكافرين ً
قصد اخلصوص حنو {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب} مل يقل لك تصرحيًا أبنه خاص به.

ومنها :اإلشارة إىل عدم دخول اجلملة يف حكم األوىل حنو {فإن يشأ هللا خيتم على قلبك وميح هللا الباطل} فإن وميح هللا
استئناف ال داخل يف حكم الشرط.
ومنها :مراعاة اجلناس ومنه {قل أعوذ برب الناس} السورة ذكره الشيخ عز الدين ومثله ابن الصائغ بقوله {خلق اإلنسان
من علق} مث قال {علم اإلنسان ما مل يعلم كال إن اإلنسان ليطغى} فإن املراد ابإلنسان األول اجلنس وابلثاين آدم أومن
يعلم الكتابة أوإدريس وابلثالث أبوجهل.
ومنها :مراعاة الرتصيع وتوازن األلفاظ يف الرتكيب ذكره بعضهم يف قوله {أن تضل إحدامها فتذكر} إحدامها األخرى.
ضمريا ال بد منه ومنه {أتيا أهل قرية استطعما أهلها} لوقال استطعما مل يصح ألهنما مل يستطعما
ومنها :أن يتحمل ً

القرية أواستطعماهم فكذلك ألن مجلة استطعما صفة لقرية النكرة ال ألهل فال بد أن يكون فيها ضمري يعود عليه وال
ميكن إال مع التصريح ابلظاهر وكذا حرره السبكي يف جواب سؤال الصالح الصفدي يف ذلك حيث قال :ومن كفه يوم
الندى ويراعه على طرسه حبران يلتقيان ومن إن دجت يف املشكالمتسائل جالها بفكر دائم اللمعان رأيت كتاب هللا أكرب
معجز ألفضل من يهدي به الثقالن ومن مجلة اإلعجاز كون اختصاره إبجياز ألفاظ وبسط معان ولكنين يف الكهف

أبصرت آية هبا الكفر يف طول الزمان عيان وما هي إال استطعما أهلها فقد نرى استطعماهم مثله ببيان فما احلكمة
الغراء يف وضع ظاهر مكان ضمري إن ذاك لشان فأرشد على عادات فضلك حرييت فمايل هبا عند البيان يدان تنبيه إعادة
عمال وحنوها ومنه
الظاهر مبعناه أحسن من إعادته بلفظه كما مر يف آايت إان ال نضيع أجر املصلحني أجر من أحسن ً

{ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل عليكم من خري من ربكم وهللا خيتص برمحته من يشاء} فإن
إنزال اخلري مناسب للربوبية وأعاده بلفظ هللا ألن ختصيص الناس ابخلري دون غريهم مناسب لإلهلية ألن دائرة الربوبية
أوسع ومنه {احلمد هلل الذي خلق السموات واألرض} إىل قوله {برهبم يعدلون} وإعادته يف مجلة أخرى أحسن منه يف
متشاغال بسبب ما يعود عليه فيفوته ما شرع
اجلملة الواحدة النفصاهلا وبعد الطول أحسن من اإلضمار لئال يبقى الذهن
ً
فيه كقوله {وتلك حجتنا آتيناهم إبراهيم على قومه} بعد قوله {وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر}.
النوع الرابع عشر :اإليغال وهواإلمعان وهوختم الكالم مبا يفيد نكتة يتم املعىن بدوهنا.
أجرا وهم
وزعم بعضهم أنه خاص ابلشعر ورد أبنه وقع يف القرآن من ذلك {اي قوم اتبعوا املرسلني اتبعوا من ال يسئلكم ً

مهتدون} فقوله وهم مهتدون إيغال ألنه يتم املعىن بدونه إذا الرسول مهتد ال حمالة لكن فيه زايدة مبالغة يف احلث على
أتباع الرسل والرتغيب فيه.
وجعل ابن أيب األصبع منه {وال يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين} فإن قوله إذا ولوا مدبرين زائد على املعىن مبالغة يف
حكما لقوم يوقنون} زائد على املعىن ملدح املؤمنني والتعريض ابلذم لليهود وأهنم
عدم انتفاعهم {ومن احسن من هللا ً
بعيدون عن اإليقان {إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون} فقوله مثل ما اخل إيغال زائد على املعىن لتحقيق هذا الوعد وأنه
واقع معلوم ضرورة ال يراتب فيه أحد.

النوع اخلامس عشر :التذييل وهوأن أييت جبملة عقب مجلة والثانية تشتمل على املعىن األول لتأكيد منطوقه أومفهومه
ليظهر املعىن ملن مل يفهمه ويتقرر عند من فهمه حنو {ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي إال الكفور} {وقل جاء احلق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا} {وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم اخلالدون كل نفس ذائقة املوت}
{ويوم القيامة يكفرون بشرككم} النوع السادس عشر :الطرد والعكس قال الطييب :وهوأن يؤتى بكالمني يقرر األول
مبنطوقه مفهوم الثاين وابلعكس كقوله تعاىل {ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات}
إىل قوله {ليس عليكم جناح بعدهن} فمنطوق األمر ابالستئذان يف تلك األوقات خاصة مقرر مفهوم رفع اجلناح فيما
عداها وابلعكس وكذا قوله {ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} قلت :وهذا النوع يقابله يف اإلجياز نوع
االحتباك.
النوع السابع عشر :التكميل ويسمى ابالحرتاس وهوأن يؤتى يف كالم يوهم خالف املقصود مبا يدفع ذلك الوهم حنو
{أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين} فإنه لواقتصر على أذلة أنه لضعفهم فدفعه بقوله أعزه ومثله أشداء على الكفار
رمحاء بينهم غذ لواقتصر على أشداء لتوهم أنه لغلظهم {خترج بيضاء من غري سوء} {ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم
ال يشعرون} احرتاس لئال يتوهم نسبة الظلم إىل سليمان.
ومثله فتصيبكم منهم معرة بغري علم وكذا {قالوا نشهد إنك لرسول هللا وهللا يعلم إنك لرسوله وهللا يشهد إن املنافقني
لكاذبون} فاجلملة الوسطى احرتاس لئال يتوهم أن التكذيب مما يف نفس األمر.
إطنااب.
قال يف عروس األفراح :فإن قيل :كل من ذلك أفاد معىن ً
جديدا فال يكون ً
قلنا :هوإطناب ملا قبله من حيث رفع توهم غريه وإن كان له معىن يف نفسه.
النوع الثامن عشر :التتميم وهوأن يؤتى يف كالم ال يوهم غري املراد بفضله تفيد نكتة كاملبالغة يف قوله {ويطعمون الطعام
أجرا ومثله {وآتى املال على حبه} {ومن
على حبه} أي مع حب الطعام :أي اشتهائه فإن اإلطعام حينئذ أبلغ وأكثر ً
يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف} فقوله {وهو مؤمن} تتميم يف غاية احلسن.
النوع التاسع عشر :االستقصاء وهوأن يتناول املتكلم معىن فيستقصيه فيأيت عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي مجيع
قاال كقوله تعاىل {أيود أحدكم أن تكون له جنة} اآلية فإنه تعاىل
أوصافه الذاتية حبيث ال يرتك ملن يتناوله بعده فيه م ً
لواقتصر على قوله جنة لكان كافيًا فلم يقف عند ذلك حىت قال يف تفسريها من خنيل وأعناب فإن مصاب صاحبها هبا
متمما لوصفها بذلك مث كمل وصفها بعد التتميمني فقال له فيها من كل
أعظم مث زاد {جتري من حتتها األهنار} ً

الثمرات فأتى بكل ما يكون يف اجلنان ليشتد األسف على إفسادها.
مث قال يف وصف صاحبها {وأصابه الكرب} مث استقصى املعىن يف ذلك مبا يوجب تعظيم املصاب بقوله بعد وصفه ابلكرب
وله ذرية ومل يقف عند ذلك حىت وصف الذرية ابلضعفاء.
مث ذكر استئصا ل اجلنة اليت ليس هلذا املصاب غريها ابهلالك يف أسرع وقت حيث قال فأصاهبا إصار ومل يقتصر على
ذكره للعلم أبنه ال حيصل به سرعة اهلالك فقال فيه انر مث مل يقف عند ذلك حىت أخرب ابحرتاقها الحتمال أن تكون النار

ضعيفة ال تفي ابحرتاقها ملا فيه من األهنار ورطوبة األشجار فاحرتس عن هذا االحتمال بقوله فاحرتقت فهذا أحسن
استقصاء وقع فيه كالم وأمته وأكمله.
قال ابن أيب األصبع :والفرق بني االستقصاء والتتميم والتكميل أن التتميم يرد على املعىن الناقص ليتم فيكمل والتكميل
يرد على املعىن التام أوصافه واالستقصاء يرد على املعىن التام الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه حىت
يستوعب مجيع ما تقع اخلواطر عليه فيه فال يبقى ألحد فيه مساغ.
التفاات وهواإلتيان جبملة أوأكثر ال حمل هلا من اإلعراب يف أثناء كالم أوكالمني
النوع العشرون :االعرتاض ومساه قدامة ً
اتصال معىن لنكتة غري دفع اإليهام كقوله {وجيعلون هلل البنات سبحانه وهلم ما يشتهون} فقوله سبحانه اعرتاض بتنزيه
هللا سبحانه وتعاىل عن البنات والشناعة على جاعليها وقوله {لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا آمنني} فجملة
االستثناء اعرتاض للتربك ومن وقوعه أبكثر من مجلة فائتوهن من حيث أمركم هللا إن هللا حيب التوابني وحيب املتطهرين

نساؤكم حرث لكم فقوله نساؤكم متصل بقوله فائتوهن ألنه بيان له وما بينهما اعرتاض للحث على الطهارة وجتنب
بعدا} فيه اعرتاض بثالث مجل وهي {وغيض املاء وقضى األمر
األدابر وقوله {اي أرض ابلعي ماءك} إىل قوله {وقيل ً
آخرا
واستوت على اجلودي} قال يف األقصى القريب :ونكتته إفادة أن هذا األمر واقع بني القولني ال حمالة ولوأتى به ً
لكان الظاهر أتخره فيتوسطه ظهر كونه غري متأخر مث فيه اعرتاض يف اعرتاض فإن {وقضي األمر} معرتض بني وغيض
واستوت ألن االستواء حيصل عقب الغيض.
حاال منه.
وقوله {وملن خاف مقام ربه جنتان} إىل قوله {متكئني على فرش} فيه اعرتاض بسبع مجل إذا أعرب ً
تعظيما للمقسم به
ومن وقوع اعرتاض بني القسم وجوابه بقوله {وإنه لقسم} اآلية بني القسم وصفته بقوله لو تعلمون ً

وإالما هلم أبن له عظمة ال يعلموهنا.
وحتقي ًقا إلجالله ً
قال الطييب يف التبيان :ووجه حسن االعرتاض حسن اإلفادة مع أن جميئه جميء ما ال يرتقب فيكون كاحلسنة أتتيك من
حيث ال حتتسب.
النوع احلادي والعشرون :التعليل وفائدته التقرير واألبلغية فإن النفوس أبعث على قبول األحكام املعللة من غريها وغالب
التعليل يف القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته اجلملة األوىل وحروفه الالم وإن وأن وإذ والباء وكي ومن ولعل وقد
مضت أمثلتها يف نوع األدوات ومما يقتضي التعليل لفظ احلكمة كقوله {حكمة ابلغة وذكر الغاية من اخللق حنوقوله
أواتدا}.
{جعل لكم األرض فر ً
مهادا واجلبال ً
اشا والسماء بناء} {أمل جنعل األرض ً

*******************
النوع السابع واخلمسون يف اخلرب واإلنشاء
اعلم أن احلذاق من النحاة وغريهم وأهل البيان قاطبة على احنصار الكالم فيهما وأنه ليس له قسم اثلث وادعى قوم من
أقسام الكالم عشرة :نداء ومسئلة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام.
وقيل تسعة إبسقاط االستفهام لدخوله يف املسئلة.
وقيل سبعة إبسقاط الشك ألنه من قسم اخلرب.

وقال األخفش :هي ستة :خرب واستخبار وأمر وهني ونداء ومتن.
وقال بعضهم مخسة :خرب وأمر وتصريح وطلب ونداء.وقال قوم :أربعة :خرب واستخبار وطلب ونداء.
وقال كثريون :ثالثة :خرب وطلب وإنشاء.
أوال.
قالوا ألن الكالم إما أن حيتمل التصديق والتكذيب ً
األول اخلرب.
والثاين إن اقرتن معناه بلفظه فهواإلنشاء وإن مل يقرتن بل أتخر عنه فهوالطلب.
مثال وهوطلب الضرب مقرتن بلفظه وأما الضرب الذي يوجد
واحملققون على دخول اطلب يف اإلنشاء وأن معىن اضرب ً
بعد ذلك فهومتعلق الطلب ال نفسه.
وقد اختلف الناس يف حد اخلرب فقيل :ال حيد لعسره وقيل ألنه ضروري ألن اإلنسان يفرق بني اإلنشاء واخلرب ضرورة
ورجحه اإلمام يف احملصول واألكثر على حده فقال القاضي أبو بكر واملعتزلة :اخلرب الكالم الذي يدخله الصدق
والكذب فأورد عليه خرب هللا تعاىل فإنه ال يكون إال صادقًا فأجاب القاضي أبنه يصح دخوله لغة.
وقيل الذي يدخله التصديق والتكذيب وهوسامل من اإليراد املذكور.
وقال أبو احلسن البصري :كالم يفيد بنفسه نسبة فأورد عليه قم فإنه يدخل يف احلد ألن القيام منسوب والطلب
منسوب.
أوإثباات.
وقيل الكالم ليفيد بنفسه إضافة أمر من األمور إىل أمر من األمور نفيًا
ً
وقيل القول ليقتضي بصرحيه نسبة معلوم إىل معلوم ابلنفي أواإلثبات.
وقال بعض املتأخرين :اإلنشاء ما حيصل مدلوله يف اخلارج ابلكالم واخلرب خالفه.
وقال بعض من جعل األقسام ثالثة :الكالم إن أفاد ابلوضع طلبًا فال خيلوإما أن يكون بطلب ذكر املاهية أوحتصيلها
أوالكف عنها واألول االستفهام والثاين األمر والثالث النهي وإن مل يفد طلبًا ابلوضع فإن مل حيتمل الصدق والكذب مسي
موجودا يف اخلارج سواء أفاد طلبًا ابلالزم
تنبيها وإنشاء ألنك نبهت به عن مقصودك وأنشأته :أي ابتكرته من غري ا يكون
ً
ً
كالتمين والرتجي والنداء والقسم أم ال كأنت طالق وإن احتملهما من حيث فهوخرب.
فصل القصد ابخلرب إفادة املخاطب وقد يرد مبعىن األمر حنو والوالدات يرضعن واملطلقات يرتبصن ومبعىن النهي حمو {ال
ميسه إال املطهرون} ومبعىن الدعاء حنو {وإايك نستعني} أي أعنا ومنه تبت يدا أيب هلب وتب فإنه دعاء عليه وكذا

قاتلهم هللا غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا وجعل منه قوم حصرت صدورهم قالوا هودعاء عليهم بضيق صدورهم عن قتال
أحد.
وانزع ابن العريب يف قوهلم إن اخلرب يرد مبعىن األمر أوالنهي.
قال يف قوله تعاىل فال رفث ليس نفيًا لوجود الرفث بل نفي ملشروعيته فإن الرفث يوجد من بعض الناس وأخبار هللا تعاىل
حمسوسا كقوله {واملطلقات يرتبصن}
مشروعا إىل وجوده
ال جيوز أن تقع خبالف خمربه وإمنا يرجع النفي إىل وجوده
ً
ً

حمسوسا فإان جند مطلقات ال يرتبصن فعاد النفي إىل احلكم الشرعي ال إىل الوجود احلسي وكذا ال
مشروعا ال
ومعناه
ً
ً
شرعا فإن وجد املس فعلى خالف حكم الشرع.
ميسه إال املطهرون أي ال ميسه أحد منهم ً

قال :وهذه الدفينة اليت فاتت العلماء فقالوا :إن اخلرب يكون مبعىن النهي وما وجد ذلك قط وال يصح أن يوجد فإهنا
وضعا انتهى.
خمتلفان حقيقة ويتباينان ً
فرع من أقسامه على األصح التعجب.
قال ابن فارس :وهوتفضيل شيء على أضرابه.

وقال من الصائغ :استعظام صفة خرج هبا املتعجب منه عن نظائره.وقال الزخمشري :معىن التعجب تعظيم األمر يف قلوب
السامعني ألن التعجب ال يكون إال من شيء خارج عن نظائره وأشكاله.
وقال الرماين :املطلوب يف التعجب اإلهبام ألن من شأن الناس أن يتعجبوا مما ال يعرف سببه فكل ما استبهم السبب كان
التعجب أحسن.
جمازا.
قال :وأصل التعجب إمنا هوللمعىن اخلفي سببه والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبًا ً
قال :ومن أجل اإلهبام مل تعمل نعم إال يف اجلنس من اجل التفخيم ليقع التفسري على حنوالتفخيم ابإلضمار قبل الذكر مث
قد وضعوا للتعجب صيغًا من لفظه وهي ما أفعل وأفعل به وصيغًا من غري لفظه حنوكرب كقوله {كربت كلمة خترج من

أفواههم} {كرب مقتًا عند هللا} {كيف تكفرون ابهلل}.
قاعدة قال احملققون :إذا ورد التعجب من هللا صرف إىل املخاطب كقوله {فما أصربهم على النار} أي هؤالء جيب أن
يتعجب منهم وإمنا ال يوصف تعاىل ابلتعجب ألنه استعظام يصحبه اجلهل وهوتعاىل منزه عن ذلك وهلذا تعرب مجاعة

ابلتعجب بدله :أي أنه تعجيب من هللا للمخاطبني ونظري هذا جميء الدعاء والرتجي منه تعاىل إمنا هوابلنظر إىل ما
تفهمه العرب :أي هؤالء جيب أن يقال هلم عندكم هذا ولذلك قال سيبويه يف قوله {لعله يتذكر أوخيشى} املعىن :اذهبا
على رجائكما وطمعكما ويف قوله {ويل للمطففني} {ويل يومئذ للمكذبني} ال تقل هذا دعاء ألن الكالم بذلك قبيح
ولكن العرب إمنا تكلموا بكالمهم وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون فكأنه قيل هلم ويل للمطففني أي هؤالء ممن
وجب القول هلم ألن هذا الكالم إمنا يقال لصاحب الشرور اهللكة فقيل هؤالء ممن دخل يف اهللكة.
فرع من أقسام اخلرب الوعد والوعيد حنو {سنريهم آايتنا يف اآلفاق} {وسيعلم الذين ظلموا} ويف كالم ابن قتيبة ما يوهم
أنه إنشاء.
فرع من أقسام اخلرب النفي بل هوشطر الكالم كله والفرق بينه وبني اجلحد أن النايف إن كان صادقًا مسي كالمه نفيًا وال
جحدا ذكره أبوجعفر النحاس وابن
أيضا فكل جحد نفي وليس كل نفي ً
كاذاب مسي ً
يسمى ً
جحدا ونفيًا ً
جحدا وإن كان ً
الشجري وغريمها.
حممدا أاب أحد من رجالكم} ومثال اجلحد نفي فرعون وقومه آايت موسى قال تعاىل {فلما جاءهتم
مثال النفي {ما كان ً
آايتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبني وجحدوا هبا واستيقنها أنفسهم} وأدوات النفي ال وال ت وليس وما وإن ومل وملا وقد
تقدمت معانيها وما افرتقت فيه يف نوع األدوات ونورد هنا فائدة زائدة قال احلويب :أصل أدوات النفي لوما ألن النفي إما

أبدا وال أخف من ما فوضعوا األخف لألكثر مث إن النفي يف
يف املاضي وإما يف املستقبل واالستقبال أكثر من املاضي ً
مستمرا أونفيًا فيه أحكام متعددة وكذلك النفي يف املستقبل فصار النفي على أربعة
احدا
املاضي إما أن يكون نفيًا و ً
ً

أقسام واختاروا له أربع كلمات ما ومل ولن وال وأما إن وملا فليسا أبصلني فما وال يف املاضي واملستقبل متقابالن ومل كأنه
مأخوذ من ال وما ألن مل نفي لالستقبال لفظًا واملضي معىن فأخذ الالم من ال اليت هي لنفي املستقبل وامليم من ما اليت
هي لنفي املاضي ومجع بينهما إشارة إىل أن يف مل إشارة إىل املستقبل واملاضي وقدم الالم على امليم إشارة إىل أن ال هي
أصل النفي وهلذا ينفى هبا يف أثناء الكالم فيقال :مل يفعل زيد وال عمرو.
أيضا وهلذا تفيد ملا االستمرار.
وأما ملا فرتكيب بعد تركيب كأنه قال :مل وما لتوكيد معىن النفي يف املاضي وتفيد االستقبال ً
تنبيهات :األول زعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصال املنفي عنه بذلك الشيء وهومردود بقوله
تعاىل {وما ربك بغافل عما يعملون} {وما كان ربك نسيًا} {ال أتخذه سنة وال نوم} ونظائره والصواب أن انتفاء

عقال وقد يكون لكونه ال يقع منه مع إمكانه
الشيء عن الشيء قد يكون لكونه ال ميكن منه ً
أيضا.
الثاين :نفي الذات املوصوفة قد يكون نفيًا للصفة دون الذات وقد يكون نفيًا للذات ً
جسدا أيكلونه.
جسدا ال أيكلون الطعام} أي بل هم ً
من األول {وما جعلناهم ً
أصال فال حيصل منهم إحلاف ما للظاملني من محيم وال شفيع
ومن الثاين {ال يسألون الناس إحلافًا} أي ال سؤال هلم ً
أصال {فما تنفعهم شفاعة الشافعني} أي ال شافعني هلم تنفعهم شفاعتهم بدليل فما لنا من
يطاع أي ال شفيع هلم ً
شافعني ويسمى هذا النوع عند أهل البديع نفي الشيء إبجيابه.
وعبارة ابن رشيق يف تفسريه :أن يكون الكالم ظاهره إجياب الشيء وابطنه نفيه أبن ينفي ما هومن سببه كوصفه

وهواملنفي يف الباطن.
وأتكيدا له ومنه ومن يدع مع هللا إهلًا آخر ال برهان
مقيدا واملراد نفيه مطل ًقا مبالغة يف النفي
ً
وعبارة غريه :أن ينفي الشيء ً
له به فإن إله مع هللا ال يكون إال عن غري برهان ويقتلون النبيني بغري حق فإن قتلهم ال يكون إال بغري حق رفع السموات
أصال.
بغري عمد تروهنا فإهنا ال عمد هلن ً

أسا لعدم كمال وصفة وانتفاء مثرته كقوله يف صفة أهل النار {ال ميوت فيها
أسا لعدم ر ً
الثالث :قد يرد به نفي الشيء ر ً
وال حييا} فنفي عنه املوت ألنه ليس مبوت صريح ونفى عنه احلياة ألهنا ليست حبياة طيبة وال انفعة {وتراهم ينظرون إليك
وهم ال يبصرون} فإن املعتزلة احتجوا هبا على نفي الرؤية فإن النظر يف قوله تعاىل {إىل رهبا انظرة} ال يستلزم
اإلبصار.ورد أبن املعىن أهنا تنظر إليه إبقباهلا عليه وليست تبصر شيئًا {ولقد علموا ملن اشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق
آخرا عنهم لعدم
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون} فإنه وصفهم ً
أوال ابلعلم على سبيل التوكيد القسمي مث نفاه ً
جريهم على موجب العلم قاله السكاكي.
الرابع :قالوا اجملاز يصح نفيه خبالف احلقيقة وأشكل على ذلك {وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى} فإن املنفي فيه
احلقيقة.

وأجيب أبن املراد ابلرمي هنا املرتتب عليه وهووصوله إىل الكفار فالوارد عليه النفي هنا جماز ال حقيقة والتقدير :وما
رميت خل ًقا إذ رميت كسبًا اخلامس :نفي االستطاعة قد يراد به نفي القدرة واإلمكان وقد يراد نفي االمتناع وقد يراد به

الوقوع مبشقة وكلفة من األول {فال يستطيعون توصية} {فال يستطيعون ردها} {فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا
له نقبًا} ومن الثاين هل يستطيع ربك على ال قراءتني :أي هل يفعل أوهل جتيبنا إىل أن تسأل فقد علموا أنه قادر على
اإلنزال وا عيسى قادر على السؤال.
صربا} قاعدة نفي العام يدل على نفي اخلاص وثبوته ال يدل على ثبوته وثبوت
ومن الثالث {إنك لن تستطيع معي ً
اخلاص يدل على ثبوت العام ونفيه ال يدل على نفيه وال شك أن زايدة املفهوم من اللفظ توجب االلتذاذ به فلذلك كان
نفي العام أحسن من نفي اخلاص وإثبات اخلاص أحسن من إثبات العام فاألول كقوله {فلما أضاءت ما حوله ذهب
هللا بنورهم} مل يقل بضوئهم بعد قوله أضاءت ألن النور أعم من الضوء إذ يقال على القليل والكثري وإمنا يقال الضوء

نورا} ففي الضوء داللة على النور فهوأخص منه
على النور الكثري ولذلك قال {هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ً
أصال ولذا قال عقبه {وتركهم يف ظلمات} ومنه
فعدمه يوجب عدم الضوء خبالف العكس والقصد إزالة النور عنهم ً
ليس يب ضاللة ومل يقل ضالل كما قالوا إان لنراك يف ضالل ألهنا أعم منه فكان أبلغ يف نفي الضالل وعرب عن هذا أبن
نفي الواحد يلزم منه نفي اجلنس ألبتة وأبن نفي األدىن يلزم منه نفي األعلى.
والثاين كقوله {وجنة عرضها السموات واألرض} ومل يقل طوهلن ألن العرض أخص إذ كل ما له عرض فله طول وال
ينعكس ونظري هذه القاعدة أن نفي املبالغة يف الفعل ال يستلزم نفي أصل الفعل وقد أشكل على هذا آيتان :قوله تعاىل
وما ربك بظالم للعبيد وقوله {وما كان ربك نسيًا}.

وأجيب عن اآلية األوىل أبجوبة.
ظالما وإن كان للكثرة لكنه جيء به يف مقابلة العبيد الذي هومجع كثرة ويرشحه أنه تعاىل قال عالم الغيوب
أحدها :إن ً
فقابل صيغة فعال اجلمع وقال يف آية أخرى عامل الغيب فقال :بل صيغة فاعل الدالة على أصل الفعل ابلواحد.
الثاين :أنه نفى الظلم الكثري لينتفي القليل ضرورة ألن الذي يظلم إمنا يظلم النتفاعه ابلظلم فإذا ترك الكثري مع زايدة نفعه
فألن يرتك القليل أوىل.
الثالث :أنه على النسبة :أي بذي ظلم حكاه ابن مالك عن احملققني.
كثريا كما يقال :زلة العامل
الرابع :أنه أتى مبعىن فاعل ال كثرة فيه.اخلامس :أن أقل القليل لوورد منه تعاىل لكان ً

أتكيدا للنفي فعرب عن ذلك بليس بظالم.
كبرية.السادس :أنه أراد ليس بظامل ليس بظامل ليس بظامل ً
السابع :أنه ورد جو ًااب ملن قال ظالم والتكرار إذا ورد جو ًااب لكالم خاص مل يكن له مفهوم.
الثامن :أن صيغة املبالغة وغريها من صفات هللا سواء يف اإلثبات فجرى النفي على ذلك.التاسع :أنه قصد التعريض أبن
ظالما للعبيد من والة اجلور.
مث ً
وجياب عن الثانية هبذه فائدة قال صاحب الياقوتة :قال ثعلب والربد :العرب إذا جاءت بني الكالمني جبحدين كان
جسدا أيكلون الطعام.
جسدا ال أيكلون الطعام} واملعىن :إمنا جعلناهم ً
إخبارا حنو {وما جعلناهم ً
الكالم ً

جحدا حقيقيًا حنو :ما زيد خبارج.
وإذا كان اجلحد يف أول لكالم كان ً
ائدا وعليه يف ما أن مكناكم فيه يف أحد األقوال.
وإذا كان يف أول الكالم جحدان كان أحدمها ز ً

فصل :من أقسام اإلنشاء االستفهام وهوطلب الفهم وهومبعىن االستخبار.
استفهاما حكاه ابن فارس يف فقه اللغة
أوال ومل يفهم حق الفهم فإذا سألت عنه اثنيًا كان
وقيل االستخبار ما سبق ً
ً
وأدواته اهلمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأين ومىت وأاين ومرت يف األدوات.
قال ابن مالك يف املصباح :وما عدا اهلمزة انئب عنها ولكونه طلب ارتسام صورة ما يف اخلارج يف الذهن لزم أن ال يكون
حقيقة إال إذا صدر من شاك مصدق إبمكان اإلعالم فإن غري الشاكي إذا استفهم يلزم منه حتصيل احلاصل وإذا مل
يصدق إبمكان اإلعالم انتفت عنه فائدة االستفهام.
قال بعض األئمة :وما جاء يف القرآن على لفظ االستفهام فإمنا يقع يف خطاب هللا على معىن أن املخاطب عنده علم
ذلك اإلثبات أوالنفي حاصل.
كتااب مساه روض األفهام يف
وقد تستعمل صيغة االستفهام يف غريه ً
جمازا وألف يف ذلك العالمة مشس الدين بن الصائغ ً
أقسام االستفهام قال يف :قد توسعت العرب فأخرجت االستفهام عن حقيقته ملعان أوأشربته تلك املعاين وال خيتص
التجوز يف ذلك ابهلمزة خالفًا للصفار.

األول :اإلنكار واملعىن فيه على النفي وما بعده منفي ولذلك تصحبه إال كقوله {فهل يهلك إال القوم الفاسقون}.
{وهل جيازي إال الكفور} وعطف عليه املنفي يف قوله {فمن يهدي من أضل هللا وما هلم من انصرين} أي ال يهدي
ومنه {أنؤمن لك واتبعك األرذلون} {أنؤمن لبشرين مثلنا} أي ال نؤمن {أم له البنات ولكم البنون} {ألكم الذكر وله
كثريا ما يصحبه التكذيب وهويف املاضي مبعىن مل يكن ويف
األنثى} أي ال يكون هذا اشهدوا خلقهم أي ما شهدوا ذلك و ً
املستقبل مبعىن ال يكون حنو {أفأصفاكم ربكم ابلبنني} اآلية :أي مل يفعل ذلك {أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون} أي ال
يكون هذا اإللزام.
الثاين :التوبيخ وجعله بعضهم من قبيل اإلنكار إال أن األول إنكار إبطال وهذا إنكار توبيخ واملعىن على أن ما بعده واقع
أيضا حنو {أفعصيت
جدير أبن ينفي فالنفي هنا غري قصدي واإلثبات قصدي عكس ما تقدم ويعرب عن ذلك ابلتقريع ً
بعال وتذرون أحسن اخلالقني وأكثر ما يقع التوبيخ يف أمر اثبت ووبخ على فعله
أمري} {أتعبدون ما تنحتون} أتدعون ً
كما ذكر ويقع على ترك فعل كان ينبغي أن يقع كقوله {أو مل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر} {أمل تكن أرض هللا
واسعة فتهاجروا فيها}.
الثالث :التقرير وهومحل املخاطب على اإلقرار واالعرتاف أبمر قد استقر عنده.
قال ابن جين :وال يستعمل ذلك هبل كما يستعمل بغريها من أدوات االستفهام.
وقال الكندي :ذهب كثري من العلماء يف قوله {هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم} إىل أن هل تشارك اهلمزة يف
معىن التقرير أوالتوبيخ إال أين رأيت ًأاب على أيب ذلك وهل معذور فإن ذلك من قبيل اإلنكار.
ونقل أبوحيان عن سيبويه أن استفهام التقرير ال يكون هبل إمنا يستعمل فيه اهلمزة

مث نقل عن بعضهم أن هل أتيت تقر ًيرا كما يف قوله تعاىل هل يف ذلك قسم لذي حجر والكالم مع التقرير موجب ولذلك
يعطف عليه صريح املوجب ويعطف على صريح املوجب.
يتيما فآوى ووجدك أمل جيعل كيدهم يف تضليل
فاألول كقوله تعاىل أمل نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أمل جيدك ً
علما} على ما قرره اجلرجاين من جعلها مثل {وجحدوا هبا واستيقنتها
وأرسك والثاين حنو {أكذبتم آباييت ومل حتيطوا هبا ً
وعلوا} وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار واإلنكار نفي وقد دخل على النفي ونفي النفي إثبات
أنفسهم ً
ظلما ً
ومن أمثلته أليس هللا بكاف عبده.
ألست بربكم وجعل منه الزخمشري أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير الرابع :التعجب أوالتعجيب حنو كيف تكفرون ابهلل
مايل ال أرى اهلدهد وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه يف قوله {أأتمرون الناس ابلرب} قال الزخمشري :اهلمزة للتقرير مع
التوبيخ والتعجب اخلامس :العتاب كقوله {أمل أين للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر هللا} قال ابن مسعود :ما كان بنب
إسالمهم وبني أن عوتبوا هبذه اآلية إال أربع سنني أخرجه احلاكم.
ومن ألطفه ما عاتب هللا به خري خلقه بقوله {عفا هللا عنك مل أذنت هلم} ومل يتأدب الزخمشري أبدب هللا يف هذه اآلية
على عادته يف سوء األدب.
السادس :التذكري وفيه نوع اختصار كقوله {أمل أعهد إليكم اي بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان} {أمل أقل لكم أين أعلم
غيب السموات واألرض} {هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه} السابع :االفتخار حنو {أليس يل ملك مصر} الثامن:
التفخيم حنو مال هذا الكتاب ما يغادر صغرية وال كبرية.
التاسع :التهويل والتخويف حنو {احلاقة ما احلاقة} {القارعة ما القارعة}.
العاشر :عكسه وهوالتسهيل والتخفيف حنو {وماذا عليهم لو آمنوا}.
احلادي عشر :التهديد والوعيد حنو {أمل هنلك األولني}.
الثاين عش :التكثري حنو {وكم من قرية أهلكناها}.الثالث عشر :التسوية وهواالستفهام الداخل على مجلة يصح حلول
املصدر حملها حنو {سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم}.
الرابع عشر :األمر حنو أأسلمنم أي أسلموا {فهل أنتم منتهون} أي انتهوا أتصربون أي اصربوا.
اخلامس عشر :التنبيه وهومن أقسام األمر حنو {أمل تر إىل ربك كيف مد الظل} أي انظر {امل تر أن هللا أنزل من السماء
ماء فتصبح األرض خمضرة} ذكره صاحب الكشاف عن سيبويه ولذلك رفع الفعل يف جوابه وجعل منه قوله {فأين
تذهبون} للتنبيه على الضالل وكذا من يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه.
قرضا حسنًا} {هل أدلكم على جتارة تنجيكم} السابع عشر:
السادس عشر :الرتغيب حنو {من ذا الذي يقرض هللا ً
النهي حنو {أختشوهنم فاهلل أحق أن ختشوه} بدليل فال ختشوا الناس واخشوين {ما غرك بربك الكرمي} أي ال تغرت.
الثامن عشر :الدعاء وهوكالنهي إال أنه من األدىن إىل األعلى حنو {أهتلكنا مبا فعل السفهاء} أي ال هتلكنا.
التاسع عشر :االسرتشاد حنو {أجتعل فيها من يفسد فيها}.

العشرون :التمين حنو {فهل لنا من شفعاء}.
احلادي والعشرون :االستبطاء حنو {مىت نصر هللا} .
الثاين والعشرون :العرض {أال حتبون أن يغفر هللا لكم}.
قوما نكثوا إمياهنم} .الرابع والعشرون :التجاهل حنو {أأنزل عليه الذكر
الثالث والعشرون :التحضيض حنو {أال تقاتلون ً
من بيننا}.
اخلامس والعشرون :التعظيم حنو {من ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه}.
رسوال} وحيتمله وما قبله قراءة من
السادس والعشرون :التحقري حنو أهذا الذي يذكر آهلتكم {أهذا الذي بعث هللا ً
فرعون.
السابع والعشرون :االكتفاء حنو {أليس يف جهنم مثوى للمتكربين}.
الثامن والعشرون :االستبعاد حنو {أىن هلم الذكرى}.
التاسع والعشرون :اإليناس حنو {وما تلك بيمينك اي موسى}.
الثالثون :التهكم واالستهزاء حنو {أصلواتك أتمرك} أال أتكلون {مالكم ال تنطقون}.
احلادي والثالثون :التأكيد ملا سبق من معىن أداة االستفهام قبله كقوله {أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من
يف النار} قال املوفق عبد اللطيف البغدادي :أي من حق عليه كلمة العذاب فإنك ال تنقذه فمن لشرط والفاء جواب
الشرط واهلمزة يف أفأنت دخلت معادة لطول الكالم وهذا نوع من أنواعها.
وقال الزخمشري :اهلمزة الثانية هي األوىل كررت لتوكيد معىن اإلنكار واالستبعاد.
الثاين والثالثون :اإلخبار حنو {أيف قلوهبم مرض أم اراتبوا} {هل أتى على اإلنسان}.
تنبيهان.
األول هل يقال أن معىن االستفهام يف هذه األشياء موجودة وانضم إليه معىن آخر أوجترد عن االستفهام ابلكلية قال يف
عروس األفراح :حمل النظر.
قال :والذي يظهر األول.
قال :ويساعده قول التنوخي يف األقصى القريب أن لعل تكون لالستفهام مع بقاء الرتجي قال :ومما يرجحه أن
االستبطاء يف قوله كم أدعوك معناه :أن الدعاء وصل إىل حد ال أعلم عدده فأان أطلب أن أعلم عدده والعادة تقضي
أبن الشخص إمنا يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا كثر فلم يعمله ويف طلب فهم عدده ما يشعر ابالستبطاء.
وأما التعجب فالستفهام معه مستمر فمن تعجب من شيء فهوبلسان احلال سائل عن سببه فكأنه يقول :أي شيء
عرض يل يف حال عدم رؤية اهلدهد وقد صرح يف الكشاف ببقاء االستفهام يف هذه اآلية.
وأما التنبيه عن الضالل فاالستفهام فيه حقيقي ألن معىن أين تذهب :أخربين إىل أي مكان تذهب فإين ال أعرف ذلك
وغاية الضالل ال يشعر إىل أين تنتهي.

وأما التقرير فإن قلنا املراد به احلكم بثبوته فهوخرب أبن املذكور عقيب األداة واقع أوطلب إقرار املخاطب به مع كون
مقرا به.
السائل يعلم فهواستفهام يقرر املخاطب :أي يطلب منه أن يكون ً

ويف كالم أهل الفن ما يقتضي االحتمالني والثاين اظهر.
ويف اإليضاح تصريح به وال بدع يف صدور االستفهام ممن يعلم املستفهم عنه ألنه طلب الفهم وأما طلب فهم املستفهم
أووقوع فهم ملن مل يفهم كائنًا من كان وهبذا تنحل إشكاالت كثرية يف مواقع االستفهام ويظهر ابلتأمل بقاء معىن
ملخصا.
االستفهام مع كل أمر من األمور املذكورة انتهى
ً
الثاين القاعدة أن املنكر جيب أن يلي اهلمزة وأشكل عليها قوله تعاىل أفأصفاكم ربكم ابلبنني فإن الذي يليها هنا
اإلصفاء ابلبنني وليس هو املنكر إمنا املنكر قوهلم إن اختذ من املالئكة إان ًاث .
وأجيب أبن لفظ اإلصغاء مشعر بزعم أن البنات لغريهم أوأبن املراد جمموع اجلملتني وينحل منهما كالم واحد.

والتقدير :أمجع بني اإلصفاء ابلبنني واختاذ البنات وأشكل منه قوله {أأتمرون الناس ابلرب وتنسون أنفسكم} ووجه
اإلشكال أنه ال جائز أن يكون املنكر أمر الناس ابلرب فقط كما تقتضيه القاعدة املذكورة ألن أمر الرب ليس مما ينكر وال
نسيان النفس فقط ألنه يصري ذكر أمر الناس ابلرب ال مدخل له وال جمموع األمرين ألنه يلزم أن تكون العبادة جزء املنكر
وال نسيان النفس بشرط األمر ألن النسيان منكر مطل ًقا وال يكون نسيان النفس حال األمر أشد منه حال عدم األمر
ألن املعصية ال تزداد بشاعتها ابنضمامها إىل الطاعة ألن مجهور العلماء على أن األمر ابلرب واجب وإن كان اإلنسان
انسيًا لنفسه وأمره لغريه ابلرب كيف يضاعف مبعصية نسيان وال أييت اخلري ابلشر قال يف عروس األفراح :وجياب أبن فعل
املعصية مع النهي عنها أفحش ألهنا جتعل حال اإلنسان كاملتناقض وجيعل القول كاملخالف للفعل ولذلك كانت املعصية

مع العلم أفحش منها مع اجلهل.
قال :ولكن اجلواب على أن الطاعة الصرفة كيف تضاعف املعصية املقارنة هلا من جنسها فيه دقة.
فصل :من أقسام اإلنشاء األمر وهوطلب فعل غري كف وصيغته أفعل ولتفعل وهي حقيقة يف اإلجياب حنو أقيموا الصالة
جمازا ملعان أخر :منها الندب حنو وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا واإلابحة حنو فكاتبوهم نص
فليصلوا معك وترد ً
الشافعي على أن األمر فيه لإلابحة.ومنه وإذا حللتم فاصطادوا والدعاء من السافل للعايل حنو ريب اغفر يل والتهديد حنو
اعملوا ما شئتم إذ ليس املراد األمر بكل عمل شاءوا.
واإلهانة حنو ذق أنك أنت العزيز الكرمي والتسخري :أي التذليل حنو كونوا قردة عري به عن نقلهم من حالة إىل حالة

إذالال هلم فهوأخص من اإلهانة.
ً
والتعجيز حنو فأتوا بسورة من مثله إذ ليس املراد طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم.
واالمتنان حنو كلوا من مثره إذا أمثر والعجب حنو {انظر كيف ضربوا لك األمثال} والتسوية حنو {فاصربوا أوال تصربوا}
واإلرشاد حنو {واشهدوا إذا تبايعتم} واالحتقار حنو {ألقوا ما أنتم ملقون} واإلنذار حنو قل متتعوا واإلكرام حنو
{ادخلوها بسالم} والتكوين وهو أعم من التسخري حنو كن فيكون واإلنعام :أي تذكري النعمة حنو {كلوا مما رزقكم هللا}
والتكذيب حنو {قل فائتوا ابلتوراة فاتلوها} {قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن هللا حرم هذا} واملشورة حنو فانظر

ماذا ترى واالعتبار حنو {انظروا إىل مثره} والتعجب حنو {أمسع هبم وأبصر} ذكره السكاكي يف استعمال اإلنشاء مبعىن
اخلرب.
فصل :ومن أقسامه النهي وهوطلب الكف على فعل وصيغته ال تفعل وهي حقيقة يف التحرمي وترد جماز ملعان منها
مرحا} والدعاء حنو {ربنا ال تزغ قلوبنا} واإلرشاد حنو {ال تسألوا عن أشياء إن تبد
الكراهة حنو {وال متش يف األرض ً
لكم تسؤكم} والتسوية حنو {أو ال تصربوا} واالحتقار والتقليل حنو {ال متدن عينيك} اآلية :أي فهوقليل حقري.
وبيان العاقبة حنو {وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمو ًاات بل أحياء} أي عاقبة اجلهاد احلياة ال املوت.

واليأس حنو ال تعتذروا واإلهانة حنو {اخسئوا فيها وال تكلمون}.
فصل :ومن أقسامه التمين وهوطلب حصول شيء على سبيل احملبة وال يشرتط إمكان املتمين خبالف املرتجي لكن نوزع
يف تسمية متين احلال طلبًا أبن ما ال يتوقع كيف يطلب.
قال يف عروس األفراح :فاألحسن ما ذكره اإلمام وأتباعه من أن التمين والرتجي والنداء والقسم ليس فيه طلب بل تنبيه
وألبدع يف تسميته إنشاء أه.
وقد ابلغ قوم فجعلوا التمين من قسم اخلرب وأن معناه النفي والزخمشري ممن جزم خبالفه.
مث استشكل دخول التكذيب يف جوابه يف قوله {اي ليتنا نرد وال نكذب} إىل قوله {وإهنم لكاذبون} وأجاب بتضمنه

معىن العدة فتعلق به التكذيب.
وقال غريه :التمين ال يصح فيه الكذب وإمنا الكذب يف املتمين الذي يرتجح عند صاحبه وقوعه فهوإذن وارد على ذلك
االعتقاد الذي هوظن وهوخرب صحيح قال :وليس املعىن يف قوله {وإهنم لكاذبون} أن ما متنوا ليس بواقع ألنه ورد يف
معرض الذم هلم وليس يف ذلك املتين ذم بل التكذيب ورد على أخبارهم عن أنفسهم أهنم ال يكذبون وأهنم يؤمنون.
وحرف التمين املوضوع له ليت حنو {اي ليتنا نرد} {اي ليت قومي يعلمون} {اي ليتين كنت معهم فأفوز} وقد يتمىن هبل
حيث يعلم فقده حنو {فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا} وبلوحنو {فلو أن لنا كرة فنكون} ولذا نصب الفعل يف جواهبا.
وقد يتمىن بلعل يف البعيد فتعطي حكم ليت يف نصب اجلواب حنو {لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع}.
فصل :ومن أقسامه الرتجي نقل القرايف يف الفروق اإلمجاع على أنه إنشاء وفرق بينه وبني التمين أبنه يف املمكن والتمين
فيه ويف املستحيل وأبن الرتجي يف القريب والتمين يف البعيد وأبن الرتجي يف املتوقع والتمين يف غريه وأبن التمين يف
املشقوق للنفس والرتجي ي غريه.
ومسعت شيخنا العاملة الكافيجي يقول :الفرق بني التمين وبني العرض هو الفرق بينه وبني الرتجي وحرف الرتجي لعل
جمازا لتوقع حمذور ويسمى اإلشفاق حنو {لعل الساعة قريب}.
وعسى وقد ترد ً
فصل :ومن أقسامه النداء وهوطلب إقبال املدعوعلى الداعي حبرف انئب مناب أدعو ويصحب يف األكثر األمر والنهي
والغالب تقدمه حنو اي أيها الناس اعبدوا ربكم {اي عباد فاتقون} {اي أيها املزمل قم الليل} {اي قوم استغفروا ربكم} {اي
مجيعا أيها املؤمنون} وقد يصحب اجلملة اخلربية فتعقبها مجلة
أيها الذين آمنوا ال تقدموا} وقد يتأخر حنو {وتوبوا إىل هللا ً
األمر حنو {اي أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له} {اي قوم هذه انقة هللا لكم آية فذروها} وقد ال يعقبها حنو {اي عباد

ال خوف عليكم اليوم} {اي أيها الناس أنتم الفقراء إىل هللا} {اي أبت هذا أتويل رؤايي} وقد تصحبه االستفهامية حنو
{اي أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر} {اي أيها النيب مل حترم} {واي قوم ما يل أدعوكم} وقد ترد صورة النداء لغريه
جمازا كاإلغراء والتحذير وقد اجتمعا يف قوله تعاىل {انقة هللا وسقياها} واالختصاص كقوله {رمحة هللا وبركاته عليكم أهل
ً
أوحكما وقد ينادي هبا القريب لنكت.
البيت} والتنبيه كقوله أال قاعدة أصل النداء بيا أن تكون للبعيد حقيقة
ً
منها إظهار احلرص يف وقوعه على إقبال املدعوحنو {اي موسى أقبل} ومنها :كون اخلطاب املتلومعتين بخ حنو {اي أيها
الناس اتقوا ربكم} ومنها :قصد تعظيم شأن املدعوحنو اي رب وقد قال تعاىل {فإين قريب} ومنها :قصد احنطاطه كقول
مسحورا.
فرعون وإين أظنك اي موسى
ً
أسبااب من املبالغة منها ما
فائدة قال الزخمشري وغريه :كثر يف القرآن النداء بيا أيها دون غريه ألن فيه ً
أوجها من التأكيد و ً
يف اي من التأكيد والتنبيه وما يف ها من التنبيه وما يف التدرج من اإلهبام يف أي إىل التوضيح واملقام يناسب املبالغة
والتأكيد ألن كل ما اندى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده ومن اقتصاص أخبار األمم املاضية
وغري ذلك مما أنطق هللا به كتابة أمور عظام وخطوب جسام ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا هلا ومييلوا بقلوهبم وبصائرهم
إليها وهم غافلون فاقتضى احلال أن ينادوا ابآلكد األبلغ.فصل :ومن أقسامه القسم نقل القرايف اإلمجاع على أنه إنشاء
وفائدته أتكيد اجلملة اخلربية وحتقيقها عند السامع وسيأيت بسط الكالم فيه يف النوع السابع والستني.
فصل ومن أقسامه الشرط.
*******************
النوع الثامن واخلمسون يف بدائع القرآن
أفرده ابلتصنيف ابن أيب األصبع فأورد فيه حنومائة نوع وهي اجملاز واالستعارة والكناية واإلرداف والتمثيل والتشبيه واإلجياز
واالتساع واإلشارة واملساواة والبسط واإليغال والتشريع والتتميم واألتضاح ونقي الشيء إبجيابه والتكميل واالحرتاس
واالستقصاء والتذييل والزايدة والرتديد والتكرار والتفسري واملذهب الكالمي والقول ابملوجب واملناقضة واالنتقال واإلسجال
والتسليم والتمكني والتوشيح والتسهيم ورد العجز على الصدر وتشابه األطراف ولزوم ما ال يلزم والتخيري واإلهبام
وهوالتورية واالستخدام وااللتفات واالستطراد واالطراد واالنسجام واإلدماج واالفتنان واالقتدار وائتالف اللفظ مع اللفظ
وائتالف اللفظ مع املعىن واالستدراك واالستثناء واالقتصاص واإلبدال وأتكيد املدح مبا يشبه الذم والتجويف والتغاير
والتقسيم والتدبيج والتنكيت والتجريد والتعديد والرتتيب والرتقي والتديل والتضمني واجلناس واجلمع والتفريق واجلمع
والتقسيم واجلمع مع التفريق والتقسيم ومجع املؤتلف واملختلف وحسن النسق وعتاب املرء نفسه والعكس والعنوان والفرائد
والقسم واللف والنشر واملشاكلة واملزاوجة واملواربة واملراجعة والنزاهة واإلبداع واملقارنة وحسن االبتداء وحسن اخلتام
وحسن التخلص واالستطراد.
فأما اجملاز وما بعده إىل اإليضاح فقد تقدم بعضها مفردة وبعضها يف نوع اإلجياز واإلطناب مع أنواع أخر كالتعريض
واالحتباك واالكتفاء والطرد والعكس وأما نفي الشيء إبجيابه فقد تقدم يف النوع الذي قبل هذا.
وأما املذهب الكالمي واخلمسة بعده فستأيت يف نوع اجلدل مع أنواع أخر مزيده.

وأما التمكني والثمانية بعده فستأيت يف أنواع الفواصل.
وأما حسن التخلص واالستطراد فسيأتيان يف نوع املناسبات.
وأما حسن االبتداء وبراعة اخلتام فسيأتيان يف نوعي الفواتح واخلوامت وها أان أورد الباقي مع زوائده ونفائس ال توجد
جمموعة يف غري هذا الكتاب.
اإليهام ويدعى التورية :أن يذكر لفظ له معنيان إما ابالشرتاك أوالتواطؤ أواحلقيقة واجملاز أحدها قريب واآلخر بعيد
ويقصد ابلبعيد ويوري عنه ابلقريب فيتومهه السامع من أول وهلة.
اباب يف البيان أدق وال ألطف من التورية وال أنفع وال أعون على تعاطي أتويل املتشاهبات يف كالم
قال الزخمشري :ال ترى ً
هللا ورسوله.
قال :ومن أمثلتها الرمحن على العرش استوى فإن االستواء على معنيني :االستقرار يف املكان وهواملعىن القريب املورى به
الذي هوغري مقصود لتنزيهه تعاىل عنه.والثاين االستيالء وامللك وهواملعىن البعيد املقصود الذي ورى به عنه ابلقريب
املذكور انتهى.
وهذه التورية تسمى جمردة ألهنا مل يذكر فيها شيء من لوازم املورى به وال املورى عنه.
ومنها :ما يسمى مرشحة وهي اليت ذكر فيها شيء من لوازم هذا أوهذا كقوله تعاىل والسماء مبيناها أبيد فإنه حيتمل
اجلارحة وهواملورى به وقد ذكر من لوازمه على جهة الرتشيح البنيان وحيتمل القوة والقدرة وهوالبعيد املقصود.
قال ابن أيب األصبع يف كتابه اإلعجاز :ومنها قالوا اتهلل إنك لفي ضاللك القدمي فالضالل حيتمل احلب وضد اهلدى
فاستعمل أوالد يعقوب ضد اهلدى تورية عن احلب فاليوم ننجيك ببدنك على تفسريه ابلدرع فإن البدن يطلق عليه وعلى
اجلسد واملراد البعيد وهواجلسد.
قال :ومن ذلك قوله عد ذكر أل الكتاب من اليهود والنصارى حيث قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما
تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وملا كان اخلطاب ملوسى من اجلانب الغريب وتوجهت إليه اليهود وتوجهت النصارى إىل
خيارا وظاهر اللفظ يوهم
املشرق كانت قبلة اإلسالم وسطًا بني القبلتني قال تعاىل وكذلك جعلناهم أمة وسطًا أي ً

التوسط مع ما يعضده من توسط قبلة املسلمني صدق على لفظه وسط ها هنا أ يسمى تعاىل به الحتماهلا املعنيني وملا
كان املراد أبعدمها وهواخليار صلحت أن تكون من أمثلة التورية.
عدوال
خيارا :أي ً
قلت :وهي مرشحة تالزم املورى عنه وهوقوله {لتكونوا شهداء على الناس} فإنه من لوازم كوهنم ً

واإلتيان قبلهم من قسم اجملردة ومن ذلك قوله {والنجم والشجر يسجدان} فإن النجم يطلق على الكوكب ويرشحه له
ذكر الشمس والقمر وعلى ما ال ساق له من النبات وهواملعىن البعيد له وهواملقصود يف اآلية.ونقلت من خط شيخ
اإلسالم بن حجر أن من التورية يف القرآن قوله تعاىل وما أرسلناك إال كافة للناس فإن كافة مبعىن مانع.
مجيعا لكن منع
أي تكفهم عن الكفر واملعصية واهلاء للمبالغة وهومعىن بعيد واملعىن القريب املتبادر أن املراد جامعة مبعىن ً
مجيعا الناس ال تقول رأيت كافة الناس.
من محله على ذلك أن التأكيد يرتاخى عن املؤكد فكما ال تقول رأيت ً

االستخدام هووالتورية أشرف أنواع البديع ومها سيان بل فضله بعضهم عليها وهلم فيه عباراتن :إحدامها أن يؤتى بلفظ له
معنيان فأكثر مر ًادا به أحد معانيه مث يؤتى بضمريه مر ًادا به املعىن اآلخر وهذه طريقة السكاكي وأتباعه واألخرى أن يؤتى
بلفظ مشرتك مث بلفظني يفهم من أحدمها أحد املعنيني ومن اآلخر اآلخر وهذه طريقة بدر الدين بن مجاعة ف املصباح
ومشى عليها ابن أيب األصبع ومثله بقوله تعاىل {لكل أجل كتاب} اآلية فلفظ كتاب حيتمل األمد احملتوم والكتاب
املكتوب فلفظ أجل خيدم املعىن األول وميحوخيدم الثاين ومثل غريه بقوله تعاىل {ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى} اآلية
فالصالة حيتمل أن يراد هبا فعلها وموضعها وقوله {حىت تعلموا ما تقولون} خيدم األول وإال عابري سبيل خيدم الثاين.

قيل ومل يقع يف القرآن على طريقة السكاكي.
قلت :وقد استخرجت بفكري آايت على طريقته منها قوله تعاىل أتى أمر هللا فأمر هللا يراد به قيام الساعة والعذاب وبعثة
النيب صلى هللا عليه وسلم وقد أريد بلفظه األخري كما أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل
أيت أمر هللا قال حممد :وأعيد الضمري عليه يف تستعجلوه مر ًادا به قيام الساعة ولعذاب ومنها وهي أظهرها قوله تعاىل
ولقد خلقن اإلنسان من ساللة من طني فإن املراد بع آدم مث أعاد عليه الضمري مر ًادا به ولده مث قال مث جعلناه يف قرار
مكني ومنها قوله تعاىل {ال تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم} مث قال {قد سأهلا قوم من قبلكم} أي أشياء أخر
ألن األولني مل يسألوا عن األشياء اليت سأل عنها الصحابة فنهوا عن سؤاهلا.
االلتفات :نقل الكالم من أسلوب إىل آخر :أعين من املتكلم أواخلطاب أوالغيبة إىل آخر منها بعد التعبري ابألول وهذا
هو املشهور.وقال السكاكي :إما ذلك أوالتعبري أبحدمها فيما حقه التعبري بغريه.
وله فوائد :منها تطرية الكالم وصيانة السمع عن الضجر واملالل ملا جبلت عليه النفوس من حب التنقالت والسالمة من
االستمرار على منوال واحد هذه هي فائدته العامة وخيتص كل موضع بنكت ولطائف ابختالف حمله كما سنبنيه مثاله
من التكلم إىل اخلطاب ووجهه حث السامع وبعثه على االستماع حيث أقبل املتكلم عليه وأعطاه فضل عناية ختتص
ابملواجهة قوله تعاىل وما يل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون األصل وإليه أرجع فالتفت من التكلم إىل اخلطاب ونكتته
وإعالما أنه ييد هلم ما يريد لنفسه مث التفت إليهم
أنه أخرج الكالم يف معرض مناصحته لنفسه وهويريد نصح قومه تلط ًفا
ً
لكونه يف مقام ختويفهم ودعوهتم إىل هللا تعاىل كذا جعلوا هذه اآلية من االلتفات وفيه نظر ألنه إمنا يكون منه إذا قصد
اإلخبار عن نفسه يف كال اجلملتني وهنا ليس كذلك جلواز أن يريد بقوله {ترجعون} املخاطبني ال نفسه.
وأجيب أبنه لوكان املراد ذلك ملا صح االستفهام اإلنكاري ألن رجوع العبد إىل مواله ليس مبستلزم أن يعيده غري ذلك

الراجع فاملعىن :كيف ال أعبد من إليه رجوعي وإمنا عدل عن وإليه أرجع إىل وإليه ترجعون ألنه داخل فيهم ومع ذلك
أفاد فائدة حسنة وهي تنبيههم على أنه مثلهم يف وجوب عبادة من إليه الرجوع.
أيضا قوله تعاىل {وأمران لنسلم لرب العاملني وأن أقيموا الصالة} ومثاله من التكلم إىل الغيبة ووجهه أن يفهم
من أمثلته ً
السامع أن هذا غلط املتكلم وقصده من السامع حضر أوغاب وأنه ليس يف كالمه ممن يتلون ويتوجه ويبدي يف الغيبة
فتحا مبينًا ليغفر لك هللا واألصل :لنغفر لك {إان أعطيناك الكوثر
خالف ما نبديه يف احلضور قوله تعاىل إان فتحنا لك ً
مجيعا} إىل قوله
أمرا من عندان إان كنا مرسلني رمحة من ربك واألصل منا {إين رسول هللا إليكم ً
فصل لربك} واألصل لنا ً

{فآمنوا ابهلل ورسوله} واألصل ويب وعدل عنه لنكتتني :إحدامها دفع التهمة عن نفسه ابلعصبية هلا واألخرى تنبيههم
على استحقاقه األتباع مبا تصف به من الصفات املذكورة واخلصائص املتلوة.
ومثاله من اخلطاب إىل التكلم مل يقع يف القرآن ومثل له بعضهم بقوله {فاقض ما أنت قاض} مث قال {إان آمنا بربنا}
احدا.
وهذا املثال ال يصح ألن شرط االلتفات أن يكون املراد به و ً
ومثاله من اخلطاب إىل الغيبة {حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم} واألصل بكم ونكتة العدول عن خطاهبم إىل حكاية
أوال كان مع
حاهلم لغريهم التعجب من كفرهم وفعلهم إذ لواستمر على خطاهبم لفاتت تلك الفائدة وقيل ألن اخلطاب ً
الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل و{هو الذي يسريكم يف الرب والبحر} فلوكان وجرين بكم للزم الذم للجميع فال تفتت عن
عدوال من اخلطاب العام إىل اخلاص.قلت:
األول لإلشارة إىل اختصاصه هبؤالء الذين شأهنم ما ذكره عنهم يف آخر اآلية ً
ورأيت عن بعض السلف يف توجيهه عكس ذلك وهوأن اخلطاب أوله خاص وآخره عام فأخرج ابن أيب حامت عن عبد

الرمحن بن زيد ابن أسلم أنه قال يف قوله {حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم} قال :ذكر احلديث عنهم مث حدث عن
غريهم ومل يقل وجرين بكم ألنه قصد أن جيمعهم وغريهم وجرين هبؤالء وغريهم من اخللق هذه عبارته فلله در السلف ما
طويال ويفنون فيها أعمارهم مث غايتهم أن حيوموا حول
زماان ً
كان أوقفهم على املعاين اللطيفة اليت يدأب املتأخرون فيها ً
احلمى.
أيضا أهنم وقت الركوب حضروا إال أهنم خافوا اهلالك وغلية الرايح فخاطبهم خطاب احلاضرين مث ملا
ومما ذكر يف توجيهه ً
جرت الرايح مبا تشتهي السفن وأمنوا اهلالك مل يبق حضورهم كما كان على عادة اإلنسان أنه إذا أمن غاب قبله عن ربه
فلما غابوا ذكرهم هللا بصيغة الغيبة وهذه إشارة صوفية.
أيضا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه هللا فأولئك هم املضعفون وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك
ومن أمثلته ً
هم الراشدون ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون يطاف عليهم واألصل عليكم.
مث قال وأنتم فيها خالدون فكرر االلتفات.
سحااب فسقناه وأوحى يف كل مساء أمرها وزينًا {سبحان الذي
ومثاله من الغيبة إىل التكلم هللا الذي يرسل الرايح فتثري
ً
أسرى بعبده} إىل قوله {ابركنا حوله لنريه من آايتنا} مث التفت اثنيًا إىل الغيبة فقال {إنه هو السميع البصري} وعلى
التفاات اثنيًا من ابركنا ويف آايتنا التفات اثلث ويف أنه التفات رابع.
قراءة احلسن لرييه ابلغيية يكون ً
قال الزخمشري :وفائدته يف هذه اآلايت وأمثاهلا التنبيه على التخصيص ابلقدرة وأنه ال يدخل حتت قدرة أحد.

ومثاله من الغيبة إىل اخلطاب {وقالوا اختذ الرمحن و ًلدا} {لقد جئتم شيئًا ًإدا} {أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن
طهورا} {إن هذا كان لكم جزاء} أراد النيب أن يستنكحها
مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم} {وسقاهم رهبم شر ًااب ً
خالصة لك ومن حماسنه ما وقع يف سورة الفاحتة فإن العيد إذا ذكر هللا وحده مث ذكر صفاته ألقى كل صفة منها تبعث
حامال ال يقدر على
على شدة اإلقبال وآخرها مالك يوم الدين املفيد أنه مالك األمر كله يف يوم اجلزاء جيد من نفسه ً
دفعه على خطاب من هذه صفاته بتخصيصه بغاية اخلضوع واالستعانة يف املهمات.
وقيل إمنا اختري لفظ الغيبة للحمد وللعبادة.

اخلطاب لإلشارة إىل احلمد دون العبارة يف الرتبة ألنك حتمد نظريه وال تعبده فاستعمل لفظ احلمد مع الغيبة ولفظ العبادة
مع اخلطاب لينسب إىل العظيم حال املخاطبة واملواجهة ما هوأعلى رتبة وذلك على طريقة التأدب وعلى حنومن ذلك
مصرحا بذكر املنعم وإسناد اإلنعام إليه لفظًا ومل يقل صراط املنعم عليهم فلما
جاء آخر السورة فقال الذين أنعمت عليهم
ً
صار إىل ذكر الغضب ذوى عنه لفظه فلم ينسبه إليه لفظًا وجاء ابللفظ منحرفًا عن ذكر الغاضب فلم يقل غري الذين
تفاداي عن نسبة الغضب إليه يف اللفظ حال املواجهة.
غضبت عليه ً
وقيل ألنه ملا ذكر احلقيق ابحلمد وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه رًاب للعاملني ورمحاان ورحيم ومال ًكا ليوم الدين
مستعاان به فخوطب بذلك لتمييزه ابلصفات املذكورة
معبودا دون غريه
ً
تعلق العلم مبعلوم عظيم الشأن حقيق أبن يكون ً
تعظيما لشأنه حىت كأنه قيل :إايك اي من هذه صفاته خنص ابلعبادة واالستعانة ال غريك.
ً
قيل ومن لطائفة التنبيه عن أن مبتدأ اخللق للغيبة منهم عنه سبحانه وتعاىل وقصورهم عن حماضرته وخماطبته وقام حجاب
العظمة عليهم فإذا عرفوه مبا هوهلم وتوسلوا للقرب ابلثناء عليه وأقروا ابحملامد له تعبدوا له مبا يليق هبم وأتهلوا ملخاطبته
عائدا يف نفس األمر إىل املنتقل عنه وال
ومناجاته فقالوا تنبيهات األول شرط االلتفاف أن يكون الضمري يف املنتقل إليه ً
يلزم عليه أن يكون يف أنت صديقي التفات.
نوعا غريبًا.
الثاين :شرطه ً
أيضا أن يكون يف مجلتني صرح به صاحب الكشاف وغريه وإال يلزم عليه أن يكون ً

نوعا غريبًا من االلتفات وهوبناء الفعل للمفعول بعد
الثالث :ذكر التنوخي يف األقصى القريب وابنت األثري وغريمها ً
خطاب فاعله أوتكلمه كقوله {غري املغضوب عليهم} بعد أنعمت فإن املعىن غري الذين غضبت عليهم وتوفق فيه
صاحب عروس األفراح.

جدا مل أظفر يف الشعر مبثاله وهوأن يقدم املتكلم يف
الرابع :قال ابن أيب األصبع :جاء يف القرآن من االلتفات قسم غريب ً
كالمه مذكورين مرتبني مث خيرب عن األول منهما وينصرف عن اإلخبار عنه إىل اإلخبار عن الثاين مث يعود إىل اإلخبار عن
األول كقوله {إن اإلنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد} انصرف عن اإلخبار عن اإلنسان إىل اإلخبار عن ربه
تعاىل مث قال منصرفًا عن اإلخبار عن ربه تعاىل إىل اإلخبار عن اإلنسان وإنه حلب اخلري لشديد قال :وهذا حيسن أن
يسمى التفات الضمائر.اخلامس :يقرب من االلتفات نقل الكالم من خطاب الواحد أواالثنني أواجلمع خلطاب اآلخر
أيضا.
ذكره التنوخي وابن األثري وهوستة أقسام ً
مثاله من الواحد إىل االثنني {قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدان عليه آابءان وتكون لكما الكربايء يف األرض} وإىل اجلمع اي

أيها النيب إذا طلقتم النساء ومن االثنني إىل الواحد {فمن ربكما اي موسى} {فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى} وإىل
بيوات واجعلوا بيوتكم قبلة} ومن اجلمع إىل الواحد وأقيموا
اجلمع {وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما مبصر ً
الصالة وبشر املؤمنني وإىل االثنني اي معشر اجلن واإلنس إن استطعتم إىل قوله {فبأي آالء ربكما تكذابن} السادس:
أيضا االنتقال من املاضي أواملضارع أواألمر إىل آخر مثاله من املاضي إىل املضارع {أرسل الرايح فتثري} {خر
ويقرب منه ً

من السماء فتخطفه الطري} {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل هللا} وإىل األمر {قل أمر ريب ابلقسط} {وأقيموا
وجوهكم} {وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى عليكم فاجتنبوا} ومن املضارع إىل املاضي {ويوم ينفخ يف الصور ففزع}

{ويوم نسري اجلبال وترى األرض ابرزة وحشرانهم} وإىل األمر قال إين أشهد هللا واشهدوا أين بريء ومن األمر إىل
املاضي {واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدان} وإىل املضارع {وأن أقيموا الصالة واتقوه وهو الذي إليه حتشرون}.
اإلطراد :هوأن يذكر املتكلم أمساء آابء املمدوح مرتبة على حكم ترتيبها يف الوالدة.
قال ابن أيب األصبع :ومنه يف القرآن قوله تعاىل حكاية عن يوسف {واتبعت ملة آابئي إبراهيم وإسحاق ويعقوب} قال:
وإمنا مل أيت به على الرتتيب املألوف فإن العادة االبتداء ابألب مث اجلد مث اجلد األعلى ألنه مل يرد هنا جمرد ذكر اآلابء
وإمنا ذكرهم ليذكر ملتهم اليت اتبعها فبدأ بصاحب امللة ومثله قول أوالد يعقوب نعبد إهلك وإله آابئك إبراهيم وإمساعيل
متحدرا كتحدر املاء املنسجم ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة
وإسحاق.االنسجام :هوأن كون الكالم خللوه من العقادة
ً
ألفاظه أن يسهل رقة والقرآن كله كذلك.
قال أهل البديع :وإذا قوي االنسجام يف النثر جاءت قراءته موزونة بال قصد لقوة انسجامه ومن ذلك ما وقع يف القرآن
موزوان فمنه من حبر الطويل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن املديد واصنع الفلك أبعيننا.
ً
ومن البسيط {فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم} ومن الوافر {وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني} ومن
الكامل {وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم}.
بصريا.
ومن اهلزج فالقوة على وجه أيب أيت ً
تذليال}.
ومن الرجز {ودانية عليهم ظالهلا} {وذللت قطوفها ً
ومن الرمل {وجفان كاجلواب وقدور راسيات}.
ومن السريع {أو كالذي مر على قرية} ومن املنشرح {إان خلقنا اإلنسان من نطفة}.

ومن اخلفيف {ال يكادون يفقهون حديثًا}.
ومن املضارع يوم التناد {يوم تولون مدبرين}.
ومن املقتضب يف قلوهبم مرض.
ومن اجملتث {نبأ عبادي أين أان الغفور الرحيم} ومن املتقارب {وأملي هلم أن كيدي متني}.
أوبديعا يف بديع حبيث ال يظهر يف الكالم إال أحد
غرضا يف غرض
االدماج :قال ابن أيب األصبع :هوأن يدمج املتكلم ً
ً
الغرضني أوأحد البديعني كقوله تعاىل وله احلمد يف األوىل واآلخرة أدجمت املبالغة يف املطابقة ألن انفراده تعاىل ابحلمد يف
اآلخرة وهي الوقت الذي ال حيمد فيه سواه مبالغة يف الوقت ابإلنفراد ابحلمد وهووإن خرج خمرج املبالغة يف الظاهر فاألمر
فيه حقيقة يف الباطن فإنه رب احلمد واملنفرد به يف الدارين أه.
قلت :واألوىل يقال يف هذه اآلية أهنا من إدماج غرض يف غرض فإن الغرض منها تفرده تعاىل بوصف احلمد وأدمج فيه
اإلشارة إىل البعث واجلزاء.
االفتنان :هو اإلتيان يف كالم بفنني خمتلفني كاجلمع بني الفخر والتعزية ويف قوله تعاىل كل من عليها فان ويقي وجه ربك
ذواجلالل واإلكرام فإنه تعاىل عز مجيع املخلوقات من اإلنس واجلن واملالئكة وسائر أصناف ما هوقابل للحياة ومتدح

ابلبقاء بعد فناء املوجودات يف عشر لفظات مع وصفة ذاته بعد انفراده ابلبقاء واجلالل واإلكرام سبحانه وتعاىل ومنه {مث
ننجي الذين اتقوا} اآلية مجع فيها بني هناء وعزاء.
اقتدارا منه على نظم الكالم وتركيبه على صياغة قوالب املعاين
االقتدار :هوأن يربز املتكلم املعىن الواحد يف عدة صور ً
واألغراض فتارة أييت به يف لفظ االستعارة واترة يف سورة اإلرداف وحينًا يف خمرج اإلجياز ومرة يف قالب احلقيقة.
قال ابن أيب األصبع :وعلى هذا أتى مجيع قصص القرآن فإنك ترى يف الصفة الواحدة اليت ال ختتلف معانيها أتيت يف
ظاهرا.
صورة خمتلفة وقوالب من األلفاظ متعددة حىت ال تكاد تشتبه يف موضعني منه وال بد أن جتد الفرق بني صورها ً

ائتالف اللفظ مع اللفظ وائتالفه مع املعىن.
بعضا أبن يقرن الغريب مبثله واملتداول مبثله رعاية حلسن اجلوار واملناسبة.
األول :أن تكون األلفاظ يالئم بعضها ً
فخما كانت ألفاظه مفخمة أوجزًال فجزلة أوغريبًا فغريبة
والثاين :أن تكون ألفاظ الكالم مالئمة للمعىن املراد وإن كان ً

أومتداوال فمتداولة أومتوسطًا بني الغرابة واالستعمال فكذلك.
ً
استعماال
حرضا أتى أبغرب ألفاظ القسم وهي التاء فإهنا أقل
ً
فاألول كقوله تعاىل اتهلل تفتؤ تذكر يوسف حىت تكون ً
وأبعد من إفهام العامة ابلنسبة إىل الباء والواو وأبغرب صيغ األفعال اليت ترفع األمساء وتنصب األخبار فإن تزال أقرب
استعماال منها وأبغرب األلفاظ اهلالك وهواحلرض فاقتضى حسن الوضع يف النظم أن جتاوز كل لفظة
إىل اإلفهام وأكثر
ً

بلفظة من جنسها يف الغرابة توخيًا حلسن اجلوار ورعاية يف ائتالف املعاين ابأللفاظ ولتتعادل األلفاظ يف الوضع وتتناسب
يف النظم.
وملا أراد غري ذلك قال {وأقسموا ابهلل جهد إمياهنم} فأتى جبميع األلفاظ متداولة ال غرابة فيها.ومن الثاين قوله تعاىل
{وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار} ملا كان الركون إىل الظامل وهوامليل إليه واالعتماد عليه دون مشاركته يف الظلم
وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظلم فأتى بلفظ املس الذي هودون اإلحراق واإلصطالء.
وقوله {هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت} أتى بلفظ االكتساب املشعر ابلكلفة واملبالغة يف جانب السيئة لثقلها وكذا
فظيعا وهم يصطرخون فإنه أبلغ ممن يصرخون
قوله {فكبكبوا فيها} فإنه أبلغ من كبوا لإلشارة إىل أهنم مكبون كبًا عني ًفا ً
خارجا عن احلد املعتاد وأخذ عزيز مقتدر فإنه أبلغ من قادر لإلشارة إىل زايدة
لإلشارة إىل أهنم يصرخون صر ً
منكرا ً
اخا ً
التمكن يف القدرة وأنه لورد له وال معقب ومثل ذلك واصطرب فإنه أبلغ من أصرب والرمحن فإنه أبلغ من الرحيم فإنه يشعر
ابللطف والرفق كما أن الرمحن يشعر ابلفخامة والعظمة.

ومنه الفرق بني سقى وأسقى فإنه سقى ملا ال كلفة معه يف السقيا وهلذا أورده تعاىل يف شراب اجلنة فقال {وسقاهم رهبم
طهورا} وأسقى ملا فيه كلفة وهلذا أورده يف شراب الدنيا فقال {وأسقيناكم ماء فر ًاات} {ألسقيناهم ماء غدقًا} ألن
شر ًااب ً
أبدا.
السقيا يف الدنيا ال ختلومن الكلفة ً
ائدا على ما يدل عليه املعىن اللغوي.
االستدراك واالستثناء شرط كوهنما من البديع أن يتضمنا ضرًاب من احملاسن ز ً

منفردا هلم
مثال االستدراك {قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} فإنه لواقتصر على قوله مل تؤمنوا لكان ً
إمياان فأوجبت البالغة ذكر االستدراك ليعلم أن اإلميان موافقة القلب اللسان
ألهنم ظنوا اإلقرار ابلشهادتني من غري اعتقاد ً

إيضاحا بقوله {وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم} فلما
إمياان وزاد ذلك
إسالما وال يسمى ً
ً
إن إنفراد اللسان بذلك يسمى ً
تضمن االستدراك إيضاح ما عليه ظاهر الكالم من األشكال عد من احملاسن.
عاما فإن اإلخبار عن هذه املدة هبذه الصيغة ميهد عذر نوح يف دعائه
ومثال االستثناء فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني ً
عاما مل يكن فيه من التهويل ما يف األول
على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم إذا لوقيل فلبث فيهم تسعمائة ومخسني ً
ألن لفظ األلف من األول أول ما يطرق السمع فيشتغل هبا عن مساع بقية الكالم وإذا جاء االستثناء مل يبق له بعدها ما
تقدمه وقع يزيل ما حصل عنده من ذكر األلف.
مقتصا من كالم يف سورة أخرى أويف تلك السورة كقوله تعاىل
االقتصاص :ذكره ابن فارس وهوأن يكون كالم يف سورة ً
{وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني} واآلخرة دار ثواب ال عمل فيها فهذا مقتص من قوله تعاىل {من
أيته مؤمنًا قد عمل الصاحلات فأولئك هلم الدرجات العلى} ومنه {ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين} مأخو ًذا من

قوهلم {فأولئك يف العذاب حمضرون} وقوله {ويوم يقوم األشهاد} مقتص من أربع آايت ألن األشهاد أربعة :املالئكة يف
قوله {وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد} واألنبياء يف قوله {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على
شهيدا} وأمة حممد يف قوله {لتكونوا شهداء على الناس} واألعضاء يف قوله {يوم تشهد عليهم ألسنتهم} اآلية.
هؤالء ً
ومشددا فاألول مأخوذ من قوله {واندى أصحاب اجلنة أصحاب النار} والثاين من قوله
وقوله ويوم التناد قرئ خمف ًفا
ً
{يوم يفر املرء من أخيه}.
اإلبدال :هوإقامة بعض احلروف مقام بعض وجعل منه ابن فارس فانفلق :أي انفرق وهلذا قال فكان كل فرق فالراء
والالم متعاقبان.

أيضا
وعن اخلليل يف قوله تعاىل {فجاسوا خالل الداير} أنه أريد فجاسوا فجاءت اجليم مقام احلاء وقد قرئ ابحلاء ً
وجعل منه الفارسي أي أحببت حب اخلري أي اخليل وجعل منه أبوعبيدة {إال مكاء وتصدية}.
أتكيد املدح مبا يشبه الذم.
قال ابن أيب األصبع :هوغاية العزة يف القرآن.
قال :ومل أجد منه يف القرآن إال آية واحدة وهي قوله {قل اي أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أان آمنا ابهلل} اآلية فإن
االستثناء بعد االستفهام اخلارج خمرج التوبيخ على ما عابوا به املؤمنني من اإلميان يوهم أن ما أييت بعده مما يوجب أن
ينتقم على فاعله مما يذم فلما أتى بعد االستثناء مبا يوجب مدح فاعله كان الكالم متضمنًا أتكيد املدح مبا يشبه الذم.

قلت :ونظريها قوله {وما نقموا إال أن أغناهم هللا ورسوله من فضله} وقوله {الذين أخرجوا من دايرهم بغري حق إال أن
يقولوا ربنا هللا} فإن ظاهر االستثناء أن ما بعده حق يقتضي اإلخراج فلما كان صفة مدح يقتضي اإلكرام ال اإلخراج
سالما
أتثيما إال ً
كان ً
قيال ً
لغوا وال ً
أتكيدا للمدح مبا يشبه الذم وجعل منه التنوخي يف األقصى القريب {ال يسمعون فيها ً
كدا النتفاء اللغووالتأثيم انتهى.التفويت :هوإتيان
سالما الذي هوضد اللغووالتأثيم فكان ذلك مؤ ً
سالما ً
سالما} استثىن ً
ً
املتكلم مبعان شىت من املدح والوصف وغري ذلك من الفنون كل فن يف مجلة منفصلة عن أختها مع تساوي اجلمل يف
الزنة وتكون يف اجلمل الطويلة واملتوسطة والقصرية.

فمن الطويلة {الذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني والذي مييتين مث حييني}
ومن املبسوطة {يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وخيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي} قال ابن أيب
األصبع :ومل أيت املركب من القصرية يف القرآن.
وطمعا} إذ ليس يف رؤية
التقسيم :هواستيفاء أقسام الشيء املوجودة إال املمكنة ً
عقال حنو {هو الذي يريكم الربق خوفًا ً
الربق إال اخلوف من الصواعق والطمع يف األمطار وال اثلث هلذين القسمني.
وقول {فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ابخلريات} فإن العامل ال خيلومن هذه األقسام الثالثة :إما عاص
اجا ثالثة فأصحاب امليمنة ما
ظامل لنفسه وإما سابق مبادر للخريات وإما متوسط بينهما مقتصد فيها ونظريها كنتم أزو ً
أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة والسابقون السابقون وكذا قوله تعاىل وله ما بني أيدينا وما بني خلفنا وبني ذلك
استوىف أقسام الزمان وال رابع هلا.
وقوله {وهللا خلق كل دابة من ماء فمنهم من ميشي على بطنه ومنهم من ميشي على رجلني ومنهم من ميشي على أربع}
استويف أقسام اخللق يف املشي.
وقعودا وعلى جنوهبم} استوىف مجيع هيئات الذاكر
قياما ً
وقوله {الذين يذكرون هللا ً
عقيما} استويف مجيع
وقوله {يهب ملن يشاء إان ًاث ويهب ملن يشاء الذكور} أو يزوجهم ذكر ًاان وإان ًاث وجيعل من يشاء ً

أحوال املتزوجني وال خامس هلا.
التدبيج :هوأن يذكر املتكلم ألو ًاان يقصد التورية هبا والكناية.
قال ابن أيب األصبع :كقوله تعاىل {ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود} قال :املراد بذلك وهللا

جدا وهي أوضح
أعلم الكناية عن املتشبه والواضح من الطرق ألن اجلادة البيضاء هي الطريق اليت كثر السلوك عليها ً
الطرق وأبينها ودوهنا احلمراء ودون احلمراء السوداء كأهنا يف اخلفاء وااللتباس ضد البيضاء يف الظهور والوضوح.
وملا كانت هذه األلوان الثالثة يف الظهور للعني طرفني وواسطة فالطرف األعلى يف الظهور البيضاء والطرف األدىن يف
اخلفاء السواد واألمحر بينهما على وضع األلوان يف الرتكيب وكانت ألوان اجلبال ال خترج عن هذه األلوان الثالثة واهلداية
بكل علم نصب للهداية منقسمة هذه القسمة أتت اآلية الكرمية منقسمة كذلك فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم.
التنكيت :هوأن يقصد املتكلم إىل شيء ابلذكر دون غريه مما يسد مسده ألجل نكتة يف املذكور ترجح جميئه على سواه
كقوله تعاىل {وإنه هو رب الشعرى} خص الشعري ابلذكر دون غريها من النجوم وهوتعاىل رب كل شيء ألن العرب
كان ظهر فيهم رجل يعرف اببن أيب كبشة عبد الشعري ودعا خلقه إىل عبادهتا فأنزل هللا تعاىل وإنه هورب الشعري اليت
ادعيت فيها الربوبية.
التجريد :هوأ ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة يف كماهلا فيه حنو :يل من فالن صديق محيم جرد من الرجل
الصديق آخر مثله متص ًفا بصفة الصداقة حنو :ومررت ابلرجل الكرمي والنسمة املباركة جردوا من الرجل الكرمي.

آخر مثله متص ًفا بصفة الربكة وعطفوه عليه كأنه غريه وهوهو.

ومن أمثلته يف القرآن هلم فيها دار اخللد ليس املعىن أن اجلنة فيها دار اخللد وغري دار خلد بل هي نفسها دار اخللد
دارا ذكره يف احملتسب.
فكأنه جرد من الدار ً

وجعل منه خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي.
على أن املراد ابمليت النطفة.
قال الزخمشري :وقرأ عبيد بن عمري فكانت وردة كاهلان ابلرفع مبعىن حصلت منها وردة.
قال :وهومن التجريد.

أيضا يرثين وارث من آل يعقوب قال ابن جين :هذا هو التجريد وذلك أنه يريد وهب يل من لدنك وليًا يرثين وارث
وقرئ ً
من آل يعقوب وهوالوارث نفسه فكأنه جرد منه وارًاث.التعديد :هوإيقاع األلفاظ املفردة على سياق واحد وأكثر ما يوجد
يف الصفات كقوله {هو هللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب} وقوله
{التائبون العابدون احلامدون} اآلية وقوله {مسلمات مؤمنات} اآلية.
ائدا ومثله عند الباقي اليمين
الرتتيب هوأ يورد أوصاف املوصوف على ترتيبها يف اخللقة الطبيعية وال يدخل فيها وص ًفا ز ً
شيوخا}
بقوله {هو الذي خلقكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث خيرجكم ً
طفال مث لتبلغوا أشدكم مث لتكونوا ً
وبقوله {فكذبوه فعقروها} اآلية.
الرتقي والتديل :تقدما يف نوع التقدمي والتأخري.
التضمني :يطلق على أشياء.
أحدها :إيقاع لفظ موقع غريه لتضمنه معناه وهونوع من اجملاز تقدم فيه.
أيضا.
الثاين :حصول معىن فيه من غري ذكر له ابسم هوعبارة عنه وهذا نوع من اإلجياز تقدم ً
الثالث :تعلق ما بعد الفاصلة هبا وهذا مذكور يف نوع الفواصل.الرابع :إدراج كالم الغري يف أثناء الكالم لقصد أتكيد
املعىن أوترتيب النظم وهذا هو النوع البديعي.
قال بن أيب األصبع :ومل أظفر يف القرآن بشيء منه إال يف موضعني تضمنا فصلني من التوراة واإلجنيل :قوله {وكتبنا
عليهم فيها أن النفس ابلنفس} اآلية وقوله {حممد رسول هللا} اآلية ومثله ابن النقيب وغريه إبيداع حكاايت املخلوقني
يف القرآن كقوله تعاىل حكاية عن املالئكة جتعل فيها من يفسد فيها وعن املنافقني أنؤمن كما آمن السفهاء وقالت
اليهود وقالت النصارى قال :وكذلك ما أودع فيه من اللغات األعجمية.
اجلناس :هوتشابه اللفظني يف اللفظ.
ميال وإصغاء إليها وألن اللفظ املشرتك إذا
قال يف كنز الرباعة :وفائدته امليل إىل اإلصغاء إليه فإن مناسبة األلفاظ حتدث ً
محل على معىن مث جاء واملراد به آخر كان للنفس تشوق إليه.
وأنواع اجلناس كثرية.

منها :التام أبن يتفقا أبنواع احلروف وأعدادها وهيئاهتا كقوله تعاىل ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة
قيل ومل يقع منه يف القرآن سواه.
موضعا آخر وهو يكاد سنا برقه يذهب ابألبصار يقلب هللا الليل النهار إن يف ذلك
واستنبط شيخ اإلسالم ابن حجر ً
لعربة ألويل األبصار وأنكر بعضهم كون اآلية األوىل من اجلناس.
جمازا بل
وقال :الساعة يف املوضعني مبعىن واحد والتجنيس :أن يتفق الفظ وخيتلف املعىن وال يكون أحدمها حقيقة واآلخر ً
يكوان حقيقيتني وزمان القيامة وإن طال لكنه عند هللا يف حكم الساعة الواحدة فإطالق الساعة على القيامة جماز وعلى
محارا.
محارا ولقيت ً
اآلخرة حقيقة وبذلك خيرج الكالم عن التجنيس كما لوقلت ركبت ً
بليدا.
تعين ً
ومنها :املصحف ويسمى جناس اخلط أبن ختتلف احلروف يف النقط كقوله {والذي هو يطعمين ويسقني وإذا مرضت
فهو يشفني}
ومنها :احملرف أبن يقع االختالف يف احلركات كقوله {ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة املنذرين} وقد
صنعا}.
اجتمع التصحيف والتحريف يف قوله {وهم حيسبون أهنم حيسنون ً
أوآخرا كقوله {والتفت الساق ابلساق
ومنها :النقص أبن خيتلف يف عدد احلروف سواء كان احلرف املزيد ً
أوال أووسطًا ً

إىل ربك يومئذ الساق} كلي من كل الثمرات ومنها :املذيل أبن يزيد أحدمها أكثر من حرف يف اآلخر أواألول ومسى
بعضهم الثاين ابملتوج كقوله {وانظر إىل إهلك} {ولكنا كنا مرسلني} {من آمن ابهلل} {إن رهبم هبم} {مذبذبني بني
ذلك} .

ومنها :املضارع وهوأ خيتلفا حبرف مقارب يف املخرج سواء كان يف األوىل أوالوسط أواآلخر كقوله تعاىل {وهم ينهون عنه
وينأون عنه}.
ومنها :الالحق أبن خيتلفا حبرف غري مقارب فيه كذلك كقوله {ويل لكل مهزة ملزة} وإنه على ذلك ليشهد وإنه حلب
اخلري لشديد ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحون وإذا جاءهم أمر من األمن.
ومنها :املرفق وهوما تركب من كلمة وبعض أخرى كقوله {جرف هار فاهنار}.
ومنها :اللفظي أبن خيتلفا حبرف مناسب لآلخر مناسبة لفظية كالضاد والظاء كقوله {وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة}
.
ومنها :جتنيس القلب أبن خيتلفا يف ترتيب احلروف حنو :فرقت بني بين إسرائيل.
ومنها :جتنيس االشتقاق أبن جيتمعا يف أصل االشتقاق ويسمى املقتضب حنو فروح ورحيان فأقم وجهك للدين القيم
وجهت وجهي.
ومنها :جتنيس اإلطالق أبن جيتمعا يف املشاهبة فقط كقوله {وجىن اجلنتني} قال إين لعملكم من القالني {لرييه كيف
يواري} {وإن يردك خبري فال راد} {ااثقلتم إىل األرض أرضيتم} {وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض} إىل قوله {فذو
دعاء عريض}.

تنبيه لكون اجلناس من احملاسن اللفظية ال املعنوية ترك عند قوة املعىن كقوله تعاىل {وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني}
قيل ما احلكمة يف كونه مل يقل وما أنت مبصدق فإنه يؤدي معناه مع رعاية التجنيس وأجيب أبن يف مؤمن لبا من املعىن
ليس يف مصدق ألن معىن قولك فالن مصدق يل قال يل صدقت وأما مؤمن معناه مع رعاية التصديق إعطاء األمن
ومقصودهم التصديق وزايدة وهوطلب األمن فلذلك عرب به.
بعال وتذرون أحسن اخلالقني} لوقال :وتدعون لكان يف مراعاة التجنيس.
وقد زل بعض األدابء فقال يف قوله {أتدعون ً
وأجاب اإلمام فخر الدين أبن فصاحة القرآن ليست لرعاية هذه التكلفات بل ألجل قوة املعاين وجزالة األلفاظ وأجاب
غريه أبن مراعاة املعاين أوىل من مراعاة األلفاظ ولوقال أتدعون وتدعون لوقع االلتباس على القارئ فيجعلهما مبعىن واحد
تصحي ًفا وهذا اجلواب غري انضج.
وأجاب ابن الزملكاين أبن التجنيس حتسني وإمنا يستعمل يف مقام الوعد واإلحسان ال يف مقام التهويل.
وأجاب اخلوييب أبن تدع أخص من تذر مبعىن ترك الشيء مع اعتنائه بشهادة االشتقاق حنواإليداع فإنه عبارة عن ترك
الوديعة مع االعتناء حباهلا وهلذا خيتار هلا من هومؤمتن عليها ومن ذلك الدعة مبعىن الراحة وأما تذر فمعناه الرتك مطل ًقا
أوالرتك مع اإلعراض والرفض الكلي.
قال الراغب :يقال فالن يذر الشيء أي يقذفه لقلة االعتداد به ومنه الوزرة :قطعة من اللحم لقلة االعتداد به وال شك
أن السياق إمنا يناسب هذا دون األول فأريد هنا تبشيع حاهلم يف اإلعراض عن رهبم وأهنم بلغوا الغاية يف اإلعراض انتهى.
اجلمع :هوأن جيمع بني شيئني أوأشياء متعددة يف حكم كقوله تعاىل املال والبنون زينة احلياة الدنيا مجع املال والبنون يف
الزينة وكذا قوله {والشمس والقمر حبسبان والنجم والشجر يسجدان}.
اجلمع والتفريق :هوأن تدخل شيئني يف معىن وتتفرق بني جهيت اإلدخال وجعل منه الطييب قوله {هللا يتوىف األنفس حني
موهتا} اآلية مجع النفسني يف حكم التويف مث فرق بني جهيت التويف ابحلكم ابإلمساك واإلرسال :أي هللا يتوىف األنفس اليت
تقبض واليت مل تقبض فيمسك األوىل ويرسل األخرى.
اجلمع والتقسيم :وهومجع متعدد حتت حكم مث تقسيمه كقوله تعاىل مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادان فمنهم
ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ابخلريات.
اجلمع مع التفريق والتقسيم كقوله تعاىل {يوم أيت ال تكلم نفس إال إبذنه} اآلايت فاجلمع يف قوله {ال تكلم نفس إال
إبذنه} ألهنا متعددة معىن إذ النكرة يف سياق النفي تعم.والتفريق قوله {فمنهم شقي وسعيد} والتقسيم قوله {فأما الذين
شقوا} {وأما الذين سعدوا}.
مجع املؤتلف واملختلف :هوأن تريد التسوية بني الزوجني فتأيت مبعان مؤتلفة يف مدحها وتروم بعد ذلك ترجيح أحدمها
على اآلخر بزايدة فضل ال تنقص اآلخر فتأيت ألجل ذلك مبعان ختالف معىن التسوية كقوله تعاىل {وداود وسليمان إذ
حيكمان} اآلية سوى يف احلكم والعلم وزاد فضل سليمان ابلفهم.
سليما مستحسنًا حبيث إذا أفردت كل
حسن النسق :هوأن أييت املتكلم بكلمات متتاليات معطوفات متالمحات تالمحًا ً
مجلة منه قامت بنفسها واستقل معناها بلفظها ومنه قوله تعاىل {وقيل اي أرض ابلعي ماءك} اآلية فإن مجلة معطوف

بعضها على بعض بواوالنسق على الرتتيب الذي تقتضيه البالغة من االبتداء ابالسم الذي هواحنسار املاء عن األرض
املتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من اإلطالق من سجنها مث انقطاع مادة السماء املتوقف عليه متام ذلك من دفع
أذاه بعد اخلروج
قطعا مث بقضاء األمر
ومنه اختالف ما كان ابألرض مث اإلخبار بذهاب املاء بعد انقطاع املادتني الذي هومتأخر عنه ً
الذي هوهالك من قدر هالكه وجناة من سبق جناته وأخر عما قبله ألن علم ذلك ألهل السفينة بعد خروجهم منها
وخروجهم موقوف على ما تقدم مث أخرب ابستواء السفينة واستقرارها املفيد ذهابه اخلوف وحصول األمن من االضطراب
مث ختم ابلدعاء على الظاملني فإلفادة أن الغرق وإن عم األرض فلم يشمل إال من استحق العذاب لظلمه.
عتاب املرء نفسه منه {ويوم يعض الظامل على يديه يقول اي ليتين} آايت وقوله {أن تقول نفس اي حسرتى على ما
فرطت يف جنب هللا} اآلايت.
العكس :هوأن يؤتى بكالم يقدم فيه جزء ويؤخر آخر مث يقدم املؤخر ويؤخر املقدم كقوله تعاىل {ما عليك من حساهبم
من شيء وما من حسابك عليهم من شيء} {يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وخيرج احلي من امليت وخيرج
امليت من احلي} {هن لباس لكم وأنتم لباس هلن} {ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن} وقد سئل عن احلكمة يف
عكس هذا اللفظ فأجاب ابن املنري أبن فائدته اإلشارة إىل أن الكفار خماطبون بفروع الشريعة.
وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب :احلق أن كل واحد من فعل املؤمنة والكافر منفي عنه احلل أما فعل املؤمنة فيحرم
ألهنا خماطبة وأما فعل الكافر فنفي عنه احلل ابعتبار أن هذا الوطء مشتمل على املفسدة فليس الكفار مورد اخلطاب بل
األئمة ومن قام مقامهم خماطبون مبنع ذلك ألن الشرع أمر إبخالء الوجود من املفاسد فاتضح أن املؤمنة نفى عنها احلل
ابعتبار والكافر نفى عنه احلل ابعتبار.
قال ابن أيب األصبع :ومن غريب أسلوب هذا النوع قوله تعاىل ومن ميل من الصاحلات من ذكر أوأنثى وهومؤمن
نقريا} {ومن احسن دينًا ممن أسلم وجهه هلل وهو حمسن} فإن نظم اآلية الثانية
{فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون ً
عكس نظم األوىل لتقدمي العمل يف األوىل على اإلميان وأتخريه يف الثانية عن اإلسالم.
ومنه نوع يسمي القلب واملقلوب املستوي وما ال يستحيل ابالنعكاس وهوا تقرأ الكلمة من آخرها إىل أوهلا كما تقرأ من
أوهلا إىل آخرها كقوله تعاىل كل يف فلك وربك فكرب وال اثلث هلما يف القرآن.
العنوان :قال ابن أيب األصبع :هوأن أيخذ املتكلم يف عرض فيأيت لقصد تكميله وأتكيده أبمثلة يف ألفاظ تكون عنو ًاان

ألخبار متقدمة وقصص سالفة.
جدا وهوعنوان العلوم أبن يذكر يف الكالم ألفاظًا تكون مفاتيح العلوم ومداخل هلا من األول قوله تعاىل
ومنه نوع عظيم ً
{واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آايتنا فانسلخ منها} اآلية فإنه عنوان قصة بلعام.
ومن الثاين قوله تعاىل {أنطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب} اآلية فيها عنوان علم اهلندسة فإن الشكل املثلث أول
األشكال وإذا نصب يف الشمس على أي ضلع من أضالعه ال يكون له ظل لتحديد رؤوس زواايه فأمر هللا تعاىل أهل
هتكما هبم.
جهنم ابالنطالق إىل ظل هذا الشكل ً

وقوله {وكذلك نرى إبراهيم ملكوت} الفرائد :هوخمتص ابلفصاحة دون البالغة ألنه اإلتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من
العقد وهي اجلوهرة اليت ال نظري هلا تدل على عظم فصاحة هذا الكالم وقوة عارضته وجزالة منطقه وأصالة عربيته حبيث
لوأسقطت من الكالم عزت على الفصحاء.
ومنه لفظ حصحص يف قوله {اآلن حصحص احلق} والرفث يف قوله {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم}
ولفظة فزع يف قوله {حىت إذا فزع عن قلوهبم} وخائنة األعني يف قوله {يعلم خائنة األعني} وألفاظ قوله {فلما استيأسوا
منه خلصوا جنيًا} وقوله {فإذا نزل بساحتهم فساء صباح املنذرين}.
القسم :هوا يريد املتكلم احللف على شيء فيحلف مبا يكون فيه فخر له أوتعظيم لشأنه أوتنويه لقدره أوذم لغريه أوجارًاي
أوخارجا خمرج املوعظة والزهد كقوله {فورب السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون} أقسم
جمرى الغزل الرقيق
ً
سبحانه وتعاىل بقسم فوجب الفخر لتضمنه التمدح أبعظم قدرة وأجل عظمة

وتنويها بقدره.
تعظيما لشأنه ً
{لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون} أقسم سبحانه وتعاىل حبياة نبيه صلى هللا عليه وسلم ً
وسيأيت يف نوع اإلقسام أشياء تتعلق بذلك.
أوإمجاال أبن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد
تفصيال ابلنص على كل واحد
اللف والنشر :هوأن يذكر شيئان أوأشياء إما
ً
ً
مث يذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد يرجع إىل واحد من املتقدم ويفوض إىل عقل السامع رد كل واحد إىل ما يليق
هودا أو نصارى} أي وقالت اليهود لن يدخل اجلنة إال
به فاإلمجايل كقوله تعاىل {وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان ً
اليهود وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إال النصارى وإمنا سوغ اإلمجال يف اللف ثبوت العناد بني اليهود والنصارى فال
ميكن أن يقول أحد الفريقي بدخول الفريق اآلخر اجلنة فوثق ابلعقل يف أنه يرد كل قول إىل فريقه ألمن اللبس وقائل
ذلك يهود املدينة ونصارى جنران.
قلت :وقد يكون اإلمجال يف النشر ال يف امللف أبن يؤتى مبتعدد مث بلفظ يشتمل على متعدد يصلح هلما حنو {حىت
يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر} على قول أيب عبيدة أن اخليط األسود أريد به الفجر الكاذب ال
الليل وقد بينته يف أسرار التنزيل.
والتفصيلي قسمان :أحدمها أن يكون على ترتيب اللف كقوله تعاىل جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من
فضله فالسكون راجع إىل الليل واالبتغاء راجع إىل النهار.
حمسورا} فللوم راجع إىل البخل
ملوما
وقوله تعاىل {وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ً
ً

منقطعا ال شيء عندك.
وحمسورا راجع إىل اإلسراف ألن معناه
ً
ً
يتيما فآوى} {وأما السائل
يتيما} اآلايت فإن قوله {فأما اليتيم فال تقهر} راجع إىل قوله {أمل جيدك ً
وقوله {أمل جيدك ً
ضاال} فإن املراد السائل عن العلم كمات فسره جماهد وغريه وأما بنعمة ربك فحدث
فال تنهر} راجع إىل قوله {ووجدك ً
عائال فأغىن} رأيت هذا املثال يف شرح الوسيط للنووي املسمى ابلتنقيح.
راجع إىل قوله {ووجدك ً
والثاين أن يكون على عكس ترتيبه كقوله تعاىل {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم} اخل وجعل
منه مجاعة قوله تعاىل {حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصر هللا أال إن نصر هللا قريب} قالوا مىت نصر هللا قول

قسما آخر كقوله تعاىل {ومن آايته منامكم ابلليل
الذين آمنوا {أال إن نصر هللا قريب} قول الرسول :وذكر الزخمشري له ً
والنهار وابتغاؤكم من فضله} قال :هذا من ابب اللف وتقديره ومن آايته منامكم وابتغاؤكم من فضله ابلليل والنهار إال
أنه فصل بني منامكم وابتغاؤكم ابلليل والنهار ألهنما زماانن والزمان والواقع فيه كشيء واحد مع إقامة اللف على االحتاد.
أوتقديرا فاألول كقوله تعاىل تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف
املشاكلة :ذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته حتقي ًقا
ً
نفسك {ومكروا ومكر هللا} فإن إطالق النفس واملكر يف جانب الباري تعاىل ملشاكلة ما معه وكذا قوله {وجزاء سيئة
سيئة مثلها} ألن اجلزاء حق ال يوصف أبنه سيئة من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فاليوم ننساكم كما نسيتم ويسخرون
منهم سخر هللا منهم إمنا حنن مستهزئون هللا يستهزئ هبم ومثال التقدير قوله تعاىل صبغة هللا أي تطهري هللا ألن اإلميان
يطهر النفوس واألصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أوالدهم يف ماء أصفر املزاوجة :أن يزاوج بني معنيني يف الشرط
واجلزاء أوما جرى جمرامها كقوله :إذا ما هنى الناهي فلج يب اهلوى أصاخت إيل الواشي فلج هبا اهلجر ومنه يف القرآن آتيناه
آيتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
املبالغة :أن يذكر املتكلم وص ًفا فيزيد فيه حىت يكون أبلغ يف املعىن الذي قصده.
وهي ضرابن :مبالغة يف الوصف أبن خيرج إىل حد االستحالة ومنها يكاد زيتها يضيء ولومل متسه ابر {وال يدخلون اجلنة
حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط}.
ومبالغة ابلصيغة.
وصيغ املبالغة فعالن كالرمحن وفعيل كالرحيم وفعال كالتواب والغفار والقهار وفعول كغفور وشكور وودود وفعل كحذر
وأشر وفرح وفعال ابلتخفيف كعجاب وابلتشديد ككبار وفعل كلبد وكرب وفعلى كالعليا واحلسىن وشورى والسوأى.
فائدة األكثر على أن فعالن أبلغ من فعيل ومن مث قال الرمحن أبلغ من الرحيم.
ونصره السهيلي أبنه ورد على صيغة التثنية والتثنية تضعيف فكأن البناء تصافعت فيه الصفة.
وذهب ابن األنباري إىل أن الرحيم أبلغ من الرمحن ورجحه ابن عسكر بتقدمي الرمحن عليه وأبنه جاء على صيغة اجلمع
كعبيد وهوأبلغ من صيغة التثنية.
وذهب قطرب إىل أهنما سواء.فائدة ذكر الربهان الرشيد وأن صفات هللا اليت على صيغة املبالغة كلها جماز ألهنا موضوعة
للمبالغة وال مبالغة فيها ألن املبالغة إن ثبتت للشيء أكثر مما له وصفاته تعاىل متناهية يف الكمال ال ميكن املبالغة فيها
أيضا فاملبالغة تكون يف صفات تقبل الزايدة أوالنقصان وصفات هللا منزهة عن ذلك.وستحسنه الشيخ تقي الدين
و ً

السبكي.
وقال الزركشي يف الربهان :التحقيق أن صيغ املبالغة قسمان.
أحدها :ما حتصل املبالغة فيه حبسب زايدة الفعل.
والثاين :حبسب تعدد املفعوالت.

وال شك أن تعددها ال يوجب للفعل زايدة إذ الفعل الواحد قد يقع على مجاعة متعددين وعلى هذا القسم تنزل صفاته
تعاىل ويرتفع اإلشكال وهلذا قال بعضهم يف حكيم معىن املبالغة فيه تكرار حكمه ابلنسبة إىل الشرائع.

وقال يف الكشاف :املبالغة يف التواب للداللة على كثرة من يتوب عليه من عباده أوألنه بليغ يف قبول التوبة نزل صاحبها
قديرا من
منزلة من مل يذنب قط لسعة كرمه.وقد أورد بعض الفضالء سؤ ًاال على قوله {وهللا على كل شيء قدير} وهوأن ً

صبغ املبالغة فيستلزم الزايدة على معىن قادر والزايدة على معىن قادر حمال إذا اإلجياد من واحد ال ميكن فيه التفاضل
ابعتبار كل فرد فرد.
وأجيب أبن املبالغة ملا تعذر محلها عن كل فرد وجب صرفها إىل جمموع اإلفراد اليت دل السياق عليها فهي ابلنسبة إىل
كثرة املتعلق ال الوصف.

املطابقة.
وتسمى الطباق :اجلمع بني متضادين يف اجلملة وهوقسمان :حقيقي وجمازي :والثاين يسمى التكافؤ وكل منهما إما
كثريا} {وأنه هو أضحك وأبكى
لفظي أومعنوي وإما طباق إجياب أوسلب فمن أمثلة ذلك {فليضحكوا ً
قليال وليبكوا ً

وأنه هو أمات وأحيا} {لكيال أتسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آاتكم} {وحتسبهم أيقاظًا وهم رقود}.
ضاال فهديناه ومن أمثلة طباق السلب {تعلم ما يف نفسي وال أعلم
ومن أمثلة اجملازي {أو من كان ميتًا فأحييناه} أي ً
ما يف نفسك} {فال ختشوا الناس واخشون}.
ومن أمثلة املعنوي {إن أنتم إال تكذبون} {قالوا ربنا يعلم إان إليكم ملرسلون} معناه :ربنا يعلم إان لصادقون {جعل لكم
رفعا للمبىن قوبل ابلفراش الذي هوعلى خالف
األرض فر ً
اشا والسماء بناء} قال أبوعلي الفارسي :ملا كان البناء ً
انرا} ألن الغرق من صفات املاء فكأنه مجع
البناء.ومنه نوع يسمى الطباق اخلفي كقوله {مما خطيئاهتم أغرقوا فادخلوا ً
بني املاء والنار.
قال ابن منقذ :وهي أخفى مطابقة يف القرآن.
وقال ابن املعتز :من أملح الطباق وأخفاه قوله تعاىل ولكم يف القصاص حياة ألن معىن القصاص القتل فصار القتل
سبب احلياة.
ومنه نوع يسمى ترصيع الكالم وهواقرتان الشيء بنما جيتمع معه يف قدر مشرتك كقوله {إن لك أن ال جتوع فيها وال
تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى} أتى ابجلوع مع العري واببه أن يكون مع الظمأ وابلضحى مع الظمأ وابهبا أن
يكون مع العري لكن اجلوع والعري اشرتكا يف اخللو فاجلوع خلوالباطن من الطعام والعري خلوالظاهر من اللباس والظمأ
والضحى اشرتكا يف االحرتاق فالظمأ احرتاق الباطن من العطش والضحى احرتاق الظاهر من حر الشمس.
ومنه نوع يسمى املقابلة وهي أن يذكر لفظان فأكثر مث أضدادمها على الرتتيب.
قال ابن أيب األصبع :والفرق بني الطباق واملقابلة من وجهني.
أحدمها :أن الطباق ال يكون إال من ضدين فقط واملقابلة ال تكون إال مبا زاد من األربعة إىل العشرة.
والثاين :أي الطباق ال يكون إال أبضداد واملقابلة ابألضداد بغريها.

قال السكاكي :ومن خواص املقابلة أنه إذا شرط يف األول شرط أمر شرط يف الثاين ضده كقوله تعاىل فأما من أعطى
واتقى اآليتني قابل بني اإلعطاء والبخل واالتقاء واالستغناء والتصديق والتكذيب واليسرى والعسرى وملا جعل التيسري يف
األول مشرتًكا بني اإلعطاء واالتقاء والتصديق جعل ضده وهوالتعسري مشرتًكا بني أضدادها.
جدا كقوله {ال أتخذه سنة وال نوم} أواثنني ابثنني كقوله
وقال بعضهم :املقابلة إما لواحد بواحد وذلك قليل ً
كثريا} وثالثة بثالثة كقوله {أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم
{فليضحكوا ً
قليال وليبكوا ً
عليهم اخلبائث} {واشكروا يل وال تكفرون} وأربعة أبربعة كقوله {فأما من أعطى} اآليتني أومخسة خبمسة كقوله {إن
هللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما} اآلايت قابل بني بعوضه فما فوقها وبني فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا وبني
يضل ويهدي وبني ينقضون وميثاقه وبني يقطعون وأن يوصل.
أوستة بستة كقوله {زين للناس حب الشهوات} اآلية مث قال {قل أؤنبئكم} اآلية قابل اجلنات واألهنار واخللد واألزواج
والتطهري والرضوان إبزاء النساء والبنني والذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث.
وقسم آخر املقابل إىل ثالثة أنواع :نظريي ونقيضي وخاليف.
مجيعا من ابب الرقاد املقابل ابليقظة يف آية وحتسبهم أيقاظًا وهم
مثال األول مقابلة السنة ابلنوم يف اآلية األوىل فإهنما ً
رقود وهذا مثال الثاين فإهنما نقيضان.
رشدا فإهنما خالفان ال
ومثال الثالث :مقابلة الشر ابلرشد يف قوله {إان ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم ً
نقيضان فإن نقيض الشر اخلري والرشد ألغي.
وجها
املواربة براء مهملة وابء موحدة :أن يقول املتكلم ً
قوال يتضمن ما ينكر عليه فإذا حصل اإلنكار واستحضر حبذقه ً
من الوجوه يتلخص به إما بتحريف كلمة أوتصحيفها أوزايدة أونقص.
قال ابن أيب األصبع :ومنه قوله تعاىل حكاية عن أكرب أوالد يعقوب {ارجعوا إىل أبيكم فقولوا اي أابان إن ابنك سرق}
فإنه قرئ أن ابنك سرق ومل يسرق فأتى ابلكالم على الصحة إببدال ضمة من فتحة وتشديد الراء وكسرهتا.
املراجعة :قال ابن أيب األصبع :هي أن حيكي املتكلم مراجعة يف القول جرت بينه وبني حماور له أبوجز عبارة وأعدل
إماما قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني}
سبك وأعذب ألفاظ ومنه قوله تعاىل {قال إين جاعلك للناس ً
مجعت هذه القطعة وهي بعض آية ثالث مراجعات فيها معاين الكالم من اخلرب واالستخبار واألمر والنهي والوعد
والوعيد ابملنطوق واملفهوم.
قلت :أحسن من هذا أن يقال :مجعت اخلرب والطلب واإلثبات والنفي والتأكيد واحلذف والبشارة والنذارة والوعد
والوعيد.
النزاهة :هي خلوص ألفاظ اهلاء من الفحش حىت يكون كما قال أبوعمر ابن العالء وقد سئل عن أحسن اهلجاء :هو
الذي إذا أنشدته العذراء يف خدرها ال يقبح عليها ومنه قوله تعاىل وإذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم
معرضون مث قال أيف قلوهبم مرض أم اراتبوا أم خيافون أن حييف هللا عليهم ورسوله بل أولئك الظاملون فإن ألفاظ ذم هؤالء
املخرب عنهم هبذا اخلرب أتت منزهة عما يقبح يف اهلجاء من الفحش وسائر هجاء القرآن كذلك.

اإلبداع :ابلباء املوحدة :أ يشتمل الكالم على عدة ضروب من البديع.قال ابن أيب األصبع :ومل أر يف الكالم مثل قوله
تعاىل اي أرض ابلعي ماءك فإن فيها عشرين ضرًاب من البديع وهي سبع عشرة لفظة وذلك املناسبة التامة يف ابلعي واقلعي

واالستعارة فيهما والطباق بني األرض والسماء.
واجملاز يف قوله اي مساء فإن احلقيقة اي مطر السماء واإلشارة يف وغيض املاء فإنه عرب به عن معان كثرية ألن املاء ال يغيض
حىت يقلع مطر السماء وتبلغ األرض ما خيرج منها من عيون املاء فينقص احلاصل على وجه األرض من املاء.
واإلرداف يف واستوت.
والتمثيل يف وقضى األمر.
والتعليل فإن غيض املاء علة االستواء.
وصحة التقسيم فإنه استوعب فيه أقسام املاء حالة نقصه إذ ليس إال احتباس ماء السماء واملاء النابع من األرض وغيض
املاء الذي على ظهرها.
واالحرتاس يف الدعاء لئال يتوهم أن الغرق لعمومه يشمل من ال يستحق اهلالك فإن عدله تعاىل مينع أن يدعوعلى غري
مستحق.
وحسن النسق وائتالف اللفظ مع املعىن واإلجياز فإنه تعاىل قص القصة مستوعبة أبخصر عبارة.
والتسهيم فإن أول اآلية يدل على آخرها.
والتهذيب ألن مفرداهتا موصوفة ابلصفات احلسن كل لفظة سهلة خمارج احلروف عليها رونق الفصاحة مع اخللومن
البشاعة وعقادة الرتكيب.وحسن البيان من جهة أن السامع ال يتوقف يف فهم معىن الكالم وال يشكل عليه شيء منه.
والتمكني ألن الفاصلة مستقرة يف حملها مطمئنة يف مكاهنا غري قلقة وال مستدعاة.
أيضا االعرتاض
واالنسجام هذا ما ذكره ابن أيب األصبع قلت :وفيها ً
*******************
النوع التاسع واخلمسون يف فواصل اآلي
الفاصلة كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع.
وقال الداين :كلمة آخر اجلملة.
قال اجلعربي وهوخالف املصطلح وال دليل له يف متثيل سيبويه بيوم أييت وما كنا نبغي وليسا رأس اآلية ألن مراده الفواصل
اللغوية ال الصناعية.
وقال القاضي أبو بكر :الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع يقع هبا إفهام املعاين.
وفرق الداين بني الفواصل ورؤوس اآلي فقال :الفاصلة هي الكالم املنفصل عما بعده والكالم املنفصل قد يكون رأس آية
وغري رأس وكذلك الفواصل يكن رؤوس آية وغريها وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية.

قال :وألجل كون معىن الفاصلة هذا ذكر سيبويه يف متثيل القوايف :يوم أيت وما كنا نبغي وليسا رأس آية إبمجاع مع :إذ
يسر وهورأس آية ابتفاق.
وقال اجلعربي :ملعرفة الفواصل طريقان :توقيفي وقياسي.
دائما حتققن أنه ليس بفاصلة
دائما حتققن أنه فاصلة وما وصله ً
أما التوقيفي فما ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم وقف عليه ً
وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أولتعريف الوقف التام أولالسرتاحة
والوصل أن يكون غري فاصلة أوفاصلة وصلها لتقدم تعريفها.
وأما القياسي ما أحلق من احملتمل غري املنصوص ابملنصوص ملناسب وال حمذور يف ذلك ألنه ال زايدة فيه وال نقصان وإمنا
غايته أنه حمل فصل أووصل والوقف على كل كلمة كلمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج القياس إىل طريق تعرفه
فنقول :فاصلة اآلية كقرينة السجعة يف النثر وقافية البيت يف الشعر وما يذكر من عيوب القافية من اختالف احلركة
واإلشباع والتوجيه فليس بعيب يف الفاصلة وجاز االنتقال يف الفاصلة والقرينة قافية األرجوزة من نوع إىل آخر خبالف
قافية القصيدة.
ومن مث ترى ترجعون مع علي وامليعاد مع الثواب والطارق مع الثاقب واألصل يف الفاصلة والقرينة املتجردة يف اآلية
والسجعة املساواة ومن مث أمجع العادون على ترك عد آايت آبخرين وال املالئكة املقربون يف النساء وكذب هبا األولون
بسبحان ولتبشر به املتقني مبرمي ولعلهم يتقون بطه ومن الظلمات إىل النور وإن هللا على كل شيء قدير ابلطالق حيث مل
يشاكل طرفيه وعلى ترك عد أفغري دين هللا يبغون {أفحكم اجلاهلية يبغون} وعدوا نظائرها للمناسبة حنو :اي أويل
األلباب آبل عمران وعلى هللا كذاب ابلكهف والسلوى بطه.
وقال غريه :تقع الفاصلة عند االسرتاحة ابخلطاب لتحسني الكالم هبا وهي الطريقة اليت يباين القرآن هبا سائر الكالم
وتسمى فواصل ألنه ينفصل عنده الكالمان وذلك أن آخر اآلية فصل بينها وبني ما بعدها واخذ من قوله تعاىل كتاب
أيضا ألهنا
إمجاعا ألن هللا تعاىل ملا سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه ً
فصلت آايته وال جيوز تسميتها قوايف ً
منه وخاصة به يف االصطالح وكما مبنع استعمال القافية فيه ميتنع استعمال الفاصلة يف الشعر ألهنا صفة لكتاب هللا
تعاىل فال تتعداه.
وهل جيوز استعمال السجع يف القرآن خالف اجلمهور على املنع ألن أصله من السجع الطري فشرف القرآن أن يستعار
لشيء منه لفظ أصله مهمل وألجل تشريفه عن مشاركة غريه من الكالم احلادث يف وصفه بذلك وألن القرآن من صفاته
تعاىل فال جيوز وصفه بصفة مل يرد اإلذن هبا.
قال الرماين يف إعجاز القرآن :ذهب األشعرية إىل امتناع أن يقال يف القرآن سجع وفرقوا أبن السجع هو الذي يف نفسه
مث حيال املعىن عليه والفواصل اليت تتبع املعاين وال تكون مقصودة يف نفسها.
قال :ولذلك كانت الفواصل بالغة واسجع عيبًا.

وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقالين ونقله عن نص أيب احلسن األشعري وأصحابنا كلهم قال :وذهب كثري من غري
األشاعرة إىل إثبات السجع يف القرآن وزعموا أن ذلك مما يبني به فصل الكالم وأنه من األجناس اليت يقع هبا التفاضل يف
البيان والفصاحة كاجلناس وااللتفات وحنومها.
قال :وأقوى ما استدلوا به االتفاق على أن موسى أفضل من هارون ملكان السجع قيل يف موضع هارون وموسى وملا
كانت الفواصل يف موضع آخر ابلواووالنون قيل موسى وهارون.
مقصودا إليه وإذا وقع غري مقصود إليه كان دون القدر
قالوا :وهذا يفارق أمر الشعر ألنه ال جيوز أن يقع يف اخلطاب إال
ً
شعرا وذلك القدر مما يتفق وجوده من املفحم كما يتفق وجوده من الشاعر.وأما ما جاء يف القرآن من
الذي نسميه ً
السجع فهوكثري ال يصح أن يتفق غري مقصود إليه وبنوا األمر يف ذلك على حتديد معىن السجع فقال أهل اللغة:
هومواالة الكالم على حد واحد.

وقال ابن دريد :سجعت احلمامة معناه :رددت صوهتا.
داخال فيها مل يقع
سجعا لكان غري خارج عن أساليب كالمهم ولوكان ً
قال االضي :وهاذا غري صحيح ولوكان القرآن ً
بذلك إعجاز.
ولوجاز ا يقال هوسجع معجز جلاز أن يقولوا شعر معجز وكيف والسجع مما كان أتلفه الكهان من العرب.
ونفيه من القرآن أجدر أبن يكون حجة من نفي الشعر ألن الكهانة تنايف النبوات خبالف الشعر.
مذموما.
وقد قال صلى هللا عليه وسلم أسجع كسجع الكهان فجعله
ً
وقال :وما تومهوا أنه سجع ابطل ألن جميئه على صورته ال يقتضي كونه هو ألن السجع يتبع املعىن فيه اللفظ الذي يؤدي
اتبعا للمعىن.
السجع وليس كذلك ما اتفق مما هويف معىن السجع من القرآن ألن اللفظ وقع فيه ً
منتظما دون اللفظ ومىت
وفرق بني أن ينتظم الكالم يف نفسه أبلفاظه اليت تؤدي املعىن املقصود منه وبني أن يكون املعىن ً
ارتبط املعىن ابلسجع كان إفادة السجع كإفادة غريه ومىت انتظم يف املعىن بنفسه دون السجع كان مستجلبًا لتحسني
الكالم دون تصحيح املعىن.
أخل به وقع اخللل يف كالمه ونسب إىل اخلروج عن الفصاحة كما أن
قال :وللسجع منهج حمفوظ وطريق مضبوط من ّ
الشاعر إذا خرج عن الوزن املعهود كان خمطئًا وأنت ترى فواصل القرآن متفاوتة بعضها متداين املقاطع وبعضها ميتد حىت
يتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة يف ذلك الوزن األول بعد كالم كثري وهذا يف السجع غري مرضي وال حممود.
قال :وأما ذكر من تقدمي موسى على هارون يف موضع وأتخريه عنه يف موضع ملكان السجع وتساوي مقاطع الكالم
احدا وذلك األمر الصعب تظهر فيه
فليس بصحيح بل القاعدة فيع إعادة القصة الواحدة أبلفاظ خمتلفة تؤدي معىن و ً
تنبيها بذلك على عجزهم عن اإلتيان
الفصاحة وتتبني فيه البالغة وهلذا أعيدت كثري من القصص على ترتيبات متفاوتة ً
ومتكررا ولوأمكنهم املعارضة لقصدوا تلك القصة وعربوا عنها أبلفاظ مل تؤد إىل تلك املعاين وحنوها فعلى
مبثله مبتدأ به
ً

هذا القصد بتقدمي بعض الكلمات على بعض وأتخريها إظهار اإلعجاز دون السجع إىل أن قال :فبان بذلك أن
احلروف الواقعة يف الفواصل متناسبة مع النظائر اليت تقع يف األسجاع ال خترجها عن حدها وال تدخلها يف ابب السجع

وقد بينا اهنم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال األجزاء فكان بعض مصاريعه كلمتني وبعضها أربع كلمات وال يرون
عجزا فلوفهموا اشتمال القرآن على السجع لقالوا حنن نعارضه بسجع معتدل يريد يف الفصاحة
ذلك فصاحة بل يرونه ً

على طريقة القرآن أه كالم القاضي يف كتاب اإلعجاز.
سجعا.
ونقل صاحب عروس األفراح عنه أنه ذهب يف االنتصار إىل جواز تسمية الفواص ً
وقال اخلفاجي يف سر الفصاحة :قول الرماين إن السجع عيب والفواصل غلط فإنه إن أراد ابلسجع ما يتبع املعىن وهوغري
مقصود بتكلف فذلك بالغة والفواصل مثله وإن أراد به ما تقع املعاين اتبعة له وهومقصود بتكلف فذلك عيب

سجعا رغبتهم يف تنزيه
والفواصل مثله وأظن الذي دعاهم إىل تسمية جل ما يف القرآن فواص ومل يسموا ما متاثلت حروفه ً
القرآن عن الوصف الالحق بغريه من الكالم الروى عن الكهنة غريهم وهذا غرض يف التسمية قريب واحلقيقة ما قلناه.
قال :والتحرير أن األسجاع حروف متماثلة يف مقاطع الفواصل.
مسجوعا
مسجوعا وما الوجه يف ورود بعضه
قال :فإن قيل :إذا كان عندكم أن السجع حممود فهال ورد القرآن كله
ً
ً
وبعضه غري مسجوع قلنا :إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعاداهتم وكان الفصيح منهم ال يكون كالمه كله
مسجوعا جرًاي منه على عرقهم يف
مسجوعا ملا فيه من أمارات التكلف واالستكراه السيما مع طول الكالم فلم يرد كله
ً
ً
اللطافة الغالبة أوالطبقة العالية من كالمهم ومل خيل من السجع ألنه حيسن يف بعض الكالم على الصفة السابقة.
وقال ابن النفيس :يكفي يف حسن السجع ورود القرآن به.
قال :وال يقدح يف ذلك خلوة يف بعض اآلايت ألن احلسن قد يقتضي املقام االنتقال إىل أحسن منه.
وقال حازم :من الناس من يكره تقطيع الكالم إىل مقادير متناسبة األطراف غري متقاربة يف الطول والقصر ملا فيه من
التكلف إال ما يقع إملام به يف النادر من الكالم ومنهم من يرى أن التناسب الواقع إبفراغ الكالم يف قالب التفقيه وحتليتها
جدا.
مبناسبة املقاطع أكيد ً
ومنهم وهوالوسط من يرى أن السجع وإن كان زينة للكالم فقد يدعوإىل التكلف فرأى أن ال يستعمل يف مجلة الكالم
عفوا بال تكلف.
وأن ال خيلوالكالم منه مجلة وأنه يقبل منه ما اجتلبه اخلاطر ً

قال :وكيف يعاب السجع على اإلطالق وإمنا نزل القرآن على أساليب الفصيح من كالم العرب فوردت الفواصل فيه
مستمرا على
مجيعا أن يكون
إبزاء ورود األسجاع يف كالمهم وإمنا مل جيئ على أسلوب واحد ألنه ال حيسن يف الكالم ً
ً
منط واحد ملا فيه من التكلف وملا فيه يف الطبع من امللل وألن االفتتان يف ضروب الفصاحة أعلى من االستمرار على

ضرب واحد فلهذا وردت بعض آي القرآن متماثلة املقاطع وبعضها غري متماثلة.
فصل ألف الشيخ مشس الدين بن الصائغ احلنفي كتبًا مساه أحكام الرأي يف أحكام اآلي قال فيه اعلم أن املناسبة أمر
مطلوب يف اللغة العربية يرتكل هلا أمور من خمالفة األصول.
حكما أحدها:
قال :وقد تتبعت األحكام اليت وقعت يف آخر اآلي مراعاة للمناسبة فعثرت منها على نيف عن األربعني ً
تقدمي املعمول إما على العامل حنو أهؤالء إايكم كانوا يعبدون قيل ومنه وإايك نستعني أوعلى معمول آخر أصله التقدمي

حنو {لنريك من آايتنا الكربى} إذا أعربنا الكربى مفعول نرى أوعلى الفاعل حنو لقد جاء آل فرعون النذر ومنه تقدمي
كفوا أحد}.
خرب كان على امسها حنو {ومل يكن له ً

الثاين :تقدمي ما هومتأخر يف الزمان حنو {فلله اآلخرة واألوىل} ولوال مراعاة الفواصل لقدمت األوىل كقوله {له احلمد يف
األوىل واآلخرة}.
الثالث :تقدمي الفاضل على األفضل حنو برب هارون وموسى وتقدم ما فيه.
الرابع :تقدمي الضمري على ما يفسره حنو فأوجس يف نفسه خيفة موسى.
منشورا.
كتااب يلقاه
اخلامس :تقدمي الصفة اجلملة على الصفة املفردة حنو وخنرج له يوم القيامة ً
ً
السادس :حذف ايء املنقوص املعرف حنو {الكبري املتعال} يوم التناد.
السابع :حذف ايء الفعل غري اجملزوم حنو {والليل إذا يسر}.
الثامن :حذف ايء اإلضافة حنو {فكيف كان عذايب ونذر} {فكيف كان عقاب}.
التاسع :زايدة حرف املد حنو :الظنوان والرسوال والسبيال.
ومنه إبقاؤه مع اجلازم حنو {ال ختاف درًكا وال ختشى} {سنقرئك فال تنسى} على القول أبنه هني.
العاشر :صرف مال الينصرف حنو قوارير قوارير.
احلادي عشر :إيثار تذكري اسم اجلنس كقوله {أعجاز خنل منقعر}.
الثاين عشر :إيثار أتنيثه حنو أعجاز خنل خاوية ونظري هذين قوله يف القمر وكل صغري وكبري مستطر ويف الكهف {ال
يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها}.

الثالث عشر :االقتصار على أحد الوجهني اجلائزين اللذين قرئ هبما يف السبع يف غري ذلك كقوله تعاىل فأولئك حتروا
رشدا} ألن الفواصل يف السورتني حبركة الوسط وقد جاء يف وإن
رشدا يف السبع وكذا {وهيئ لنا من أمران ً
رشدا ومل جيئ ً
ً
يروا سبيل الرشد وهبذا يبطل ترجيح الفارسي قراءة التحريك ابإلمجاع عليه فيما تقدم ونظري ذلك قراءة تبت يدا أيب هلب
انرا ذات هلب إال ابلفتح ملراعاة الفاصلة.
بفتح اهلاء وسكوهنا ومل يقرأ سيصلى ً

الرابع عشر :إيراد اجلملة اليت رد هبا ما قبلها على غري وجه املطابقة يف االمسية والفعلية كقوله تعاىل {ومن الناس من يقول
آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني} ومل يطابق بني قوهلم آمنا وبني ما رد به فيقول ومل يؤمنوا أوما آمنوا لذلك.
اخلامس عشر :إيراد أحد القسمني غري مطابق لآلخر كذلك حنو {فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني} ومل يقل

كذبوا.
السادس عشر :إيراد أحد جزأي اجلملتني على غري الوجه الذي أورد نظريها من اجلملة أخرى حنو {أولئك الذين صدقوا
وأولئك هم املتقون}.
السابع عشر :إيثار أغرب اللفظني حنو {قسمة ضيزى} ومل يقل جائزة {لينبذن يف احلطمة} ومل يقل جهنم أوالنار.
وقال يف املدثر {سأصليه سقر} ويف سأل {إهنا لظى} ويف القارعة {فأمه هاوية} ملراعاة فواصل كل سورة.
الثامن عشر :كل من املشركني مبوضع حنو {وليذكر أولوا األلباب} ويف سورة طه {إن يف ذلك آلايت ألويل النهي}.

التاسع عشر :حذف املفعول حنو {فأما من أعطى واتقى} {ما ودعك ربك وما قلى} ومنه حذف متعلق أفعل
التفضيل حنو {يعلم السر وأخفى} {خري وأبقى}.
العشرون :االستغناء ابإلفراد عن التثنية حنو {فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى}.
إماما} ومل يقل أئمة كما قال {وجعلناهم أئمة
احلادي والعشرون :االستغناء به عن اجلمع حنو {واجعلنا للمتقني ً
يهدون} {إن املتقني يف جنات وهنر} أي أهنار الثاين والعشرون :االستغناء ابلتثنية عن اإلفراد حنو {وملن خاف مقام ربه
جنتان} قال الفراء :أراد جنًا كقوله {فإن اجلنة هي املأوى} فثىن ألجل الفاصلة.
أيضا يف قوله تعاىل {إذ
قال :والقوايف حتتمل من الزايدة والنقصان ما ال حيتمل سائر الكالم ونظري ذلك قول الفراء ً
انبعث أشقاها} فإهنا رجالن :قدار وآخر معه ومل يقل أشقياها للفاصلة وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيه وقال :إمنا
جيوز يف رؤوس اآلي زايدة ها السكت أواأللف أوحذف مهز أوحرف فإما أن يكون هللا وعد جبنتني فنجعلهما جنة واحد

ألجل رؤوس اآلي معاذ هللا وكيف هذا وهويصفها بصفات االثنني قال {ذواات أفنان} مث قال فيهما :وأما ابن الصائغ
فإن نقل عن الفراء أنه أراد جنات فأطلق االثنني على اجلمع ألجل الفاصلة مث قال وهذا غري بعيد قال :وإمنا عاد الضمري
بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ وهذا هو الثالث والعشرون.
الرابع والعشرون :االستغناء ابجلمع عن اإلفراد حنو ال بيع فيه وال خالل أي وال خلة كما ففي اآلية األخرى ومجع مراعاة
للفاصلة.
اخلامس والعشرون :إجراء غري العاقل جمرى العاقل حنو {رأيتهم يل ساجدين} {كل يف فلك يسبحون} السادس
والعشرون :إمالة ماال ميال كآي طه والنجم.
السابع العشرون :اإلتيان بصيغة املبالغة كقدير وعليم مع ترك ذلك يف حنوهوالقادر وعامل الغيب ومنه {وما كان ربك
نسيًا}.
الثامن والعشرون :إيثار بعض أوصاف املبالغة على بعض حنو {إن هذا لشيء عجاب} أوثر على عجيب لذلك.
لزما وأجل مسمى}.
التاسع والعشرون :الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه حنو {ولوال كلمة سبقت من ربك لكان ً

الثالثون :إيقاع الظاهر موقع الضمري حنو {والذين ميسكون ابلكتاب وأقاموا الصالة إان ال نضيع أجر املصلحني} وكذا
آبية الكهف.
ساترا وآنيًا.
حجااب
احلادي والثالثون :وقوع مفعول موقع اعل كقوله { ً
ً
مستورا} {كان وعده مأتيًا} أي ً

الثاين والثالثون :وقوع فاعل موقع مفعول حنو {عيشة راضية} {ماء دافق}.
الثالث والثالثون الفصل بني املوصوف والصفة حنو {أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى} إن أعرب أحوى صفة املرعي أي
حاال.
ً
الرابع والثالثون :إيقاع حرف مكان غريه حنو {أبن ربك أوحى هلا} واألصل إليها
اخلامس والثالثون :أتخري الوصف األبلغ عن األبلغ ومنه الرمحن الرحيم رءوف رحيم ألن الرأفة أبلغ من الرمحة.
السادس والثالثون :حذف الفاعل ونيابة املفعول حنو {وما ألحد عنده من نعمة جتزى}.

السابع والثالثون :إثبات هاء السكت حنو :ماليه سلطانيه ماهيه.
الثامن والثالثون :اجلمع بني اجملرورات حنو {مث ال جتد لك به علينا وكيال} فإن األحسن الفصل بينها ال أن مراعاة
تبيعا التاسع والثالثون :العدول عن صيغة املضي إىل صيغة االستقبال حنو {ففري ًقا كذبتم
الفاصلة اقتضت عدمه وأتخري ً
وفري ًقا تقتلون} واألصل قتلتم.
األربعون :تغيري بنية الكلمة حنو {طور سينني} واألصل سينًا.
تنبيه قال ابن الصائغ :ال ميتنع يف توجيه اخلروج عن األصل يف اآلايت املذكورة أمور أخرى مع وجه املناسبة فإن القرآن
العظيم كما جاء يف األثر ال تنقضي عجائبه.
فصل قال ابن أيب األصبع :ال خترج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء :التمكني والتصدير والتوشيح واإليغال.
متهيدا أتيت به القافية أوالقرينة متمكنة يف مكاهنا
فالتمكني ويسمى ائتالف القافية :أن ميهد الناثر للقرينة أوالشاعر للقافية ً

اتما حبيث لوطرحت
مستقرة يف قرارها مطمئنة يف مراضعها غري انفرة وال قلقة متعل ًقا معناها مبعىن الكالم كله تعل ًقا ً
الختل املعىن واضطرب الفهم وحبيث لوسكت عنها كمله السامع بطبعه.
ومن أمثلة ذلك {اي شعيب أصلواتك أتمرك أن نرتك} اآلية فإنه ملا تقدم يف اآلية ذكر العبادة وتاله ذكر التصرف يف
األموال اقتضى ذلك ذكر احللم والرشد على الرتتيب ألن احللم يناسب العبادات والرشد يناسب األموال.

وقوله {أومل يهد هلم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم إن يف ذلك آلايت أفال يسمعون أومل يروا أان
نسوق املاء إىل قوله {أفال تبصرون فأتى يف اآلية األوىل بيهد هلم وختمها بيسمعون ألن املوعظة فيها مسموعة وهي
أخبار القرون.
ويف الثانية بريوا وختمها بيبصرون ألهنا مرئية.
ماال يدرك ابلبصر واخلبري يناسب
وقوله {ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري} فإن الطيف يناسب ً
ما يدركه.
وقوله {ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني} إىل قوله {فتبارك هللا أحسن اخلالقني} فإن يف هذه الفاصلة التمكني
التام املناسب ملا قبلها وقد ابدر بعض الصحابة حني نزل أول اآلية إىل ختمها هبا قبل أن يسمع آخرها فأخرج ابن أيب
علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية {ولقد خلقنا اإلنسان
حامت من طريق الشعيب عن زيد بن اثبت قال أملى ّ
من ساللة من طني} إىل قوله {خل ًقا آخر} قال معاذ بن جبل {فتبارك هللا أحسن اخلالقني} فضحك رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فقال له معاذ :مما ضحكت اب رسول هللا قال :هبا ختمت.
وحكى أن أعرابيًا مسع قارًائ يقرأ{ :فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن هللا غفور رحيم} ومل يكن يقرأ
القرآن فقال :إن كان هذا كالم هللا فال يقول كذا احلكيم ال يذكر الغفران عند الزلل ألنه إغراء عليه.
تنبيهات.

األول قد جتتمع فواصل يف موضع واحد وخيالف بينها كأوائل النحل فإنه تعاىل بدأ بذكر األفالك فقال {خلق السموات
واألرض ابحلق} مث ذكر خلق اإلنسان من نطفة مث خلق األنعام مث عجائب النبات فقال {هو الذي أنزل من السماء

ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات إن يف ذلك
آلية لقوم يتفكرون} فجعل مقطع هذه اآلية التفكر فإنه استدالل حبدث األنواع املختلفة من النبات على وجود اإلله
القادر املختار وملا كان هنا مظنة سؤال وهوأنه ال جيوز أن يكون املؤثر فيه طبائع الفصول وحركات الشمس والقمر وكان
الدليل ال يتم إال ابجلواب عن هذا السؤال كان جمال التفكر والنظر والتأمل ابقيًا فأجاب تعاىل عنه من وجهني.
أحدمها :أن تغريات العامل السفلي مربوطة أبحوال األفالك فتلك احلركات كيف حصلت فإن كان حصوهلا بسبب أفالك
أخرى لزم التسلسل وإن كان من اخلالق احلكيم فذاك إقرار بوجود هللا تعاىل وهذا هو املراد بقوله {وسخر لكم الليل
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره إن يف ذلك آلايت لقوم يعقلون} فجعل مقطع هذه اآلية العقل وكأنه
عاقال فاعلم أن التسلسل ابطل فوجب انتهاء احلركات إىل حركة يكون موجدها غري متحرك وهواإلله القادر
قيل إن كنت ً
املختار.
والثاين :أن نسبة الكواكب والطبائع إىل مجيع أجزاء الورقة الواحدة واحلبة الواحدة واحدة مث إان نرى الورقة الواحدة من
الورد أحد وجهيها يف غاية احلمرة واآلخر يف غاية السواد فلوكان املؤثر موجبًا ابلذات المتنع حصول هذا التفاوت يف
اآلاثر فعلمنا أن املؤثر قادر خمتار وهذا هو املراد من قوله {وما ذرأ لكم يف األرض خمتل ًفا ألوانه إن يف ذلك آلية لقوم
يذكرون} كأنه قيل اذكر ما ترسخ يف عقلك أن الواجب ابلذات والطبع ال خيتلف أتثريه فإذا نظرت حصول هذا
االختالف علمت أ املؤثر ليس هو الطبائع بل الفاعل املختار فلهذا جعل مقطع اآلية التذكر ومن ذلك قوله تعاىل {قل
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} اآلايت فإن األوىل ختمت بقوله {لعلكم تعقلون} والثانية بقوله {لعلكم تذكرون}
والثالثة بقوله {لعلكم تتقون} ألن الوصااي اليت يف اآلية األوىل إمنا حيمل على تركها عدم العقل الغالب على اهلوى ألن
اإلشراك ابهلل لعدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته وكذلك عقوق الوالدين ال يقتضيه العقل لسبق إحساهنما
إىل الولد بكل طريق وكذلك قتل األوالد ابلوأد من اإلمالق مع وجود الرازق احلي الكرمي وكذلك إتيان الفواحش ال
يقتضيه عقل وكذا قتل النفس لغيظ أوغضب يف القاتل فحسن بعد ذلك يعقلون.
أيتاما خيلفهم من بعده ال يليق به أن يعامل أيتام غريه إال
وأما الثانية فتعلقها ابحلقوق املالية والقولية فإن من علم أن له ً

مبا جيب أن يعامل به أيتامه ومن يكيل أويزن أويشهد لغريه لوكان ذلك األمر له مل جيب أن يكون فيه خيانة وال حيسن
وكذا من وعد لووعد مل حيب أن خيلف ومن أحب ذلك عامل الناس ليعاملوه مبثله فرتك ذلك إمنا يكون لغفلة عن تدبر
ذلك وأتمله فذلك انسب اخلتم بقوله لعلكم تذكرون .
وأما الثالثة ألن ترك أتباع شرائع هللا الدينية مؤد إىل غضبه وإىل عقابه فحسن لعلكم تتقون أي عقاب هللا بسببه ومن
أيضا {وهو الذي جعل لكم النجوم} اآلايت فإنه ختم األوىل بقوله {لقوم يعلمون} والثانية بقوله
ذلك قوله يف أنعام ً
{لقوم يفقهون} والثالثة بقوله {لقوم يؤمنون} وذلك ألن حساب النجوم واالهتداء هبا خيتص ابلعلماء بذلك فناسب
ختمه بيعلمون وإنشاء اخلالق من نفس واحدة ونقلهم من صلب إىل رحم مث إىل الدنيا مث إىل حياة وموت والنظر يف
ذلك والفكر فيه أدق فناسب ختمه بيفقهون ألن الفقه فهم األشياء الدقيقة.

وملا ذكره ما أنعم به على عباده من سعة األرزاق واألقوات والثمار وأنواع ذلك انسب ختمه ابإلميان الداعي إىل شكره
قليال ما تذكرون} حيث
قليال ما تؤمنون وال بقول كاهن ً
تعاىل على نعمه ومن ذلك قوله تعاىل {وما هو بقول شاعر ً

ختم األوىل بتؤمنون والثانية بتذكرون.
ووجهه أن خمالفة القرآن لنظم الشعر ظاهرة واضحة ال ختفى على أحد فقول من قال شعر كفر وعناد حمض فناسب
كال منهما نثر
قليال ما تؤمنون} وأما خمالفته لنظم الكهان وألفاظ السجع فيحتاج إىل تذكر وتدبر ألن ً
ختمه بقوله { ً
فليست خمالفته له يف وضوحها لكل أحد كمخالفته الشعر وإمنا تظهر بتدبر ما يف القرآن من الفصاحة والبالغة والبدائع
قليال ما تذكرون}.
واملعاين األنيقة فحسن ختمه بقوله { ً
ومن بديع هذا النوع اختالف الفاصلتني يف موضعني واحملدث عنه واحد لنكتة لطيفة كقوله تعاىل يف سورة إبراهيم {وإن
تعدوا نعمة هللا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار} مث قال يف سورة النحل {وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها إن هللا
لغفور رحيم} قال ابن املنري :كأنه يقول إذا حصلت النعم الكثرية فأنت آخذها وأان معطيها فحصل لك عند أخذها
كفارا :يعين لعدووفائك بشكرها ويل عند إعطائها وصفان ومها أين غفور رحيم أقابل
وصفان :كونك ً
ظلوما وكونك ً
ظلمك بغفراين وكفرك برمحيت فال أقابل تقصريك إال ابلتوقري وال أجازي جفاك إال ابلوفاء.
وقال غريه :إمنا خص سورة إبراهيم بوصف املنعم عليه وسورة النحل بوصف املنعم ألنه يف سورة إبراهيم يف مساق وصف
اإلنسان ويف سورة النحل يف مساق صفات هللا وإثبات ألوهيته ونظريه قوله تعاىل يف سورة اجلاثية {من عمل صاحلًا
فلنفسه ومن أساء فعليها مث إىل ربكم ترجعون} ويف فصلت ختم بقوله {وما ربك بظالم للعبيد} ونكتة ذلك أن قبل
قوما مبا كانوا يكسبون} فناسب اخلتام بفاصلة
اآلية األوىل {قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أايم هللا ليجزي ً

البعث ألن قبله وصفهم إبنكاره.
عمال صاحلًا وال يزيد على من عمل سيئًا.
وأما الثانية فاخلتام مبا فيها مناسب أنه ال يضيع ً
عظيما}
وقال يف سورة النساء {إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون لك ملن يشاء ومن يشرك ابهلل فقد افرتى إمثًا ً
بعيدا} ونكتة ذلك أن األوىل نزلت يف اليهود وهم الذين افرتوا
مث أعادها وختم بقوله {ومن يشرك ابهلل فقد ضل ً
ضالال ً
على هللا ما ليس يف كتابه والثانية نزلت يف املشركني وال كتاب هلم وضالهلم أشد ونظريه قوله يف املائدة {ومن مل حيكم مبا
أنزل هللا فأولئك هم الكافرون} مث أعادها فقال {فأولئك هم الظاملون} قال يف الثالثة {فأولئك هم الفاسقون} ونكتته
أن األوىل نزلت يف أحكام املسلمني والثانية يف اليهود والثالثة يف النصارى.

جاهال.
وقيل األوىل فيمن جحد ما أنزل هللا والثانية فيمن خالف مع علمه ومل ينكره والثالثة فيمن خالفه ً
وقيل الكافر والظامل والفاسق كلها مبعىن واحد وهوالكفر عرب عنه أبلفاظ خمتلفة لزايدة الفائدة واجتناب صورة التكرار
وعكس هذا اتفاق الفاصلتني واحملدث عنه خمتلف كقوله يف سورة النور اي أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت
أميانكم إىل قوله كذلك {يبني هللا لكم اآلايت وهللا عليم حكيم} مث قال إذ بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما
استأذن الذين من قبلهم كذلك {يبني هللا لكم آايته وهللا عليم حكيم}.

التنبيه الثاين من مشكالت الفواصل قوله تعاىل {إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم} فإن
أيب وهبا قرأ ابن شنبوذ وذكر يف
قوله {وإن تغفر هلم} يقتضي أن تكون الفاصلة الغفور الرحيم وكا نقلت عن مصحف ّ

حكمته أنه ال يغفر ملن استحق العذاب إال من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهوالعزيز :أي الغالب واحلكيم هو الذي
يضع الشيء يف حمله وقد خيفي وجه احلكمة على بعض الضعفاء يف بعض األفعال فيتوهم أنه خارج عنها وليس كذلك
فكان يف الوصف ابحلكيم احرتاس حسن :أي وإن تغفر هلم مع استحقاقهم العذاب فال معرتض عليك ألحد يف ذلك
واحلكمة فيما فعلته ونظري ذلك قوله يف سورة التوبة {أولئك سريمحهم هللا إن هللا عزيز حكيم} ويف سورة املمتحنة

{واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز احلكيم} ويف غافر {ربنا وأدخلهم جنات عدن} إىل قوله {إنك أنت العزيز احلكيم}
ويف النور {ولوال فضل هللا عليكم ورمحته وإن هللا تواب حكيم} فإن ابدئ الرأي يقتضي ثواب رحيم ألن الرمحة مناسبة
للتوبة :لكن عرب به إشارة إىل فائدة مشروعية اللعان وحكمته وهي السرت عن هذه الفاحشة العظيمة ومن خفي ذلك
مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات وهو بكل
قوله يف سورة البقرة {هو الذي خلق لكم ما يف األرض ً
شيء عليم} ويف آل عمران {قل إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه هللا ويعلم ما يف السموات وما يف األرض وهللا
على كل شيء قدير} فإن املتبادر إىل الذهن يف آية البقرة اخلتم ابلقدرة ويف آية آل عمران اخلتم ابلعلم.
واجلواب أن آية البقرة ملا تضمنت اإلخبار عن خلق األرض وما فيها على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصاحلهم
حمكما من غري تفاوت واخلالق على الوصف املذكور جيب أن يكون عاملا مبا فعله كليًا
وخلق السموات خل ًقا
ً
مستواي ً
ً
ومفصال يناسب ختمها بصفة العلم وآية آل عمران ملا كانت يف سياق الوعيد على مواالة الكفار وكان
جممال
ً
وجزئيًا ً
التعبري ابلعلم فيها كناية عن اجملازاة ابلعقاب والثواب انسب ختمها بصفة القدرة ومن ذلك قوله {وإن من شيء إال
غفورا} فاخلتم ابحللم واملغفرة عقب تسابيح األشياء غري ظاهر
حليما ً
يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان ً
يف ابدئ الرأي وذكر يف حكمته أنه ملا كانت األشياء كلها تسبح وال عصيان يف حقها وأنتم تعصون ختم به مراعاة
للمقدر يف اآلية وهوالعصيان كما جاء يف احلديث لوال هبائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبًا
حليما عن املخاطبني الذين ال يفقهون التسبيح
ولرص ً
غفورا لذنوهبم وقيل ً
حلما عن تفريط املسبحني ً
رصا وقيل التقدير ً
إبمهاهلم النظر يف اآلايت والعرب ليعرفوا حقه ابلتأمل فيما أودع يف خملوقاته مما يوجب تنزيهه.
التنبيه الثالث يف الفواصل ما ال نظري له يف القرآن كقوله عقب األمر الغض يف سورة النور {إن هللا خبري مبا يصنعون}
وقوله عقب األمر ابلدعاء واالستجابة {لعلهم يرشدون} وقيل فيه تعريض بليلة القدر حيث ذكر ذلك عقب ذكر

رمضان :أي لعلهم يرشدون إىل معرفتها.
أيضا رد العجز على الصدر.
وأما التصدير فهوأن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت يف أول اآلية وتسمى ً
وقال ابن املعتز :هوثالثة أقسام.
شهيدا والثاين :أن يوافق
األول :توافق آخر الفاصلة وآخر كلمة يف الصدر حنو أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى ابهلل ً

أول كلمة منه حنو وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب قال إين لعلمكم من القالني الثالث :أ يوافق بعض كلماته
حنو {ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق ابلذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون} {انظر كيف فضلنا بعضهم على

كذاب} إىل قوله {وقد خاب من
بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب
ً
تفضيال } {قال هلم موسى ويلكم ال تفرتوا على هللا ً
غفارا} وأما التوشيح فهوأن يكون يف أول الكالم ما يستلزم القافية والفرق بينه
افرتى} {فقلت استغفروا ربكم إنه كان ً
وبني التصدير أن هذا داللته معنوية وذاك لفظية كقوله تعاىل {إن هللا اصطفى آدم} اآلية فإن اصطفى ال يدل على أن
الفاصلة العاملني ابللفظ ألن لفظ العاملني غري لفظ اصطفى.
خمتارا على جنسه وجنس هؤالء املصطفني العاملون وكقوله {وآية
ولكن ابملعىن ألنه يعلم أن من لوازم اصطفى أن يكون ً
هلم الليل نسلخ} اآلية.

قال ابن أيب األصبع :فإن من كان حافظًا هلذه السورة متفطنًا إىل أن مقاطع آيها النون املرادفة ومسع يف صدر اآلية
انسالخ النهار من الليل علم أن الفاصلة مظلمون ألن من أسلخ النهار عن ليله أظلم :أي دخل يف الظلمة ولذلك مسي
توشيحا ألن الكالم ملا دل أوله على آخره نزل املعىن منزلة الوشاح ونزل أول الكالم وآخره من زلة ال عاتق والكشح
ً

اللذين حتوط عليهما الوشاح.وأما اإليغال فتقدم يف نوع اإلطناب.
فصل قسم البديعيون السجع ومثله الفواصل إىل أقسام :مطرف ومتوازي ومرصع ومتوازن ومتماثل.
وقارا وقد خلقكم أطو ًارا
فالطرف :أن ختتلف الفاصلتان يف الوزن وتتفقا يف حروف السجع حنو مالكم ال ترجعون هلل ً
مقابال يف الثانية يف الوزن والتقفية حنو فيها سرر مرفوعة وأكواب
واملتوازي :أن يتفقا وزًان وتقفية ومل يكن ما يف األوىل ً

موضوعة.
واملتوازن :أن يتفقا يف الوزن دون التقفية حنو {ومنارق مصفوفة وزرايب مبثوثة}.
مقابال ملا يف الثانية كذلك حنو {إن إلينا إايهبم مث إن علينا حساهبم}
واملرصع :أن يتفقا وزًان وتقفية ويكون ما يف األوىل ً
{إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم}.
واملماثل :أ يتساواي يف الوزن دون التقفية وتكون أفراد األوىل مقابلة ملا يف الثانية فهوابلنسبة إىل املرصع كاملتوازن ابلنسبة
إىل املتوازي حنو {وآتينامها الكتاب املستبني وهدينامها الصراط املستقيم} فالكتاب والصراط يتوازانن.
وكذا املستبني واملستقيم واختلفا يف احلرف األخري.

فصل بقي نوعان متعلقان ابلفواصل.
أحدمها :التشريع ومساه ابن أيب األصبع :التوأم وأصله أن يبين الشاعر بيته على وزنني من أوزان العروض فإذا اسقط منها
جزءًا أوجزأين صابر الباقي بيتًا من وزن آخر.

مث زعم قوم اختصاصه به.
مفيدا وإن
اتما ً
وقال آخرون :بل يكون يف النثر أبن يكون مبنيًا على سجعتني لواقتصر على األوىل منهما كان الكالم ً
أحلقت به السجعة الثانية كان يف التمام واإلفادة على حاله مع زايدة معىن ما زاد من اللفظ.
قال ابن أيب األصبع :وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرمحن فإن آايهتا لواقتصر فيها على أول الفاصلتني دون فبأي
ائدا من التقرير والتوبيخ.
اتما وقد كمل ابلثانية فأفاد معىن ز ً
آالء ربكما تكذابن لكان ً

قلت :التمثيل غري مطابق واألوىل أن ميثل ابآلايت اليت يف إثباهتا ما يصح أن يكون فاصلة كقوله {لتعلموا أن هللا على
علما} وأشباه ذلك.
كل شيء قدير وإن هللا قد أحاط بكل شيء ً

فصاعدا قبل الروي بشرط عدم الكلفة.
الثاين :االستلزام ويسمى لزوم ما ال يلزم وهوأ يلتزم يف الشعر أوالنثر حرفًا أوحرفني
ً
مثال التزام حرف {فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر} التزم اهلاء قبل الراء ومثله أمل نشرح لك صدرك اآلايت
التزم فيها الراء قبل الكاف فال أقسم ابخلنس اجلوار الكنس التزم فيها النون املشددة قبل السني {والليل وما وسق والقمر
إذا اتسق}.
ألجرا غري ممنون} {بلغت الرتاقي
ومثال التزام حرفني {والطور وكتاب مسطور} {ما أنت بنعمة ربك مبجنون وإن لك ً
وقيل من راق وظن أنه الفراق}.
ومثال التزام ثالثة أحرف {تذكروا فإذا هم مبصرون} {وإخواهنم ميدوهنم يف الغي مث ال يقصرون}.

تنبيهات.
األول قال أهل البديع :احسن السجع وحنوه ما تساوت قرائنه حنو {يف سدر خمضود وطلح منضود وظل ممدود} ويليه
ما طالت قرينته الثانية حنو {والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى} أوالثالثة حنو {خذوه فغلوه مث اجلحيم صلوه مث
يف سلسلة} اآلية.
قليال.
وقاال ابن األثري :األحسن يف الثانية املساواة وإال فأطول ً
ويف الثالثة أن تكون أطول.
وقال اخلفاجي :ال جيوز أن تكون الثانية أقصر من أوىل.
قصريا لداللته على قوة املنشئ وأقله كلمتان حنو اي أيها املدثر قم فأنذر اآلايت
الثاين قالوا أحسن السجع ما كان ً
ضبحا} الثالث قال الزخمشري يف كشافه القدمي :ال
ذروا} اآلايت {والعادايت ً
واملرسالت عرفًا اآلايت {والذارايت ً
حتسن احملافظة على الفواصل جملردها إال مع بقاء املعاين على سردها على املنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتآمه فأما
أن يهمل املعاين ويهتم بتحسني األلفاظ وحده غري منظور فيه إىل مؤداه فليس من قبيل البالغة وبىن ذلك أ التقدمي يف
وابآلخرة هم يوقنون ليس جملرد الفاصلة بل لرعاية االختصاص.
الرابع مبىن الفواصل على الوقف وهلذا ساغ مقابلة املرفوع ابجملرور وابلعكس كقوله {إان خلقناهم من طني الزب} مع
قوله {عذاب واصب} و{شهاب اثقب} وقوله {مباء منهمر} مع قوله {قد قدر} و سحر ومستمر وقوله {وما هلم
من دونه من وال} مع قوله {وينشئ السحاب الثقال}.
اخلامس كثر يف القرآن ختم الفواصل حبروف املد واللني وإحلاق النون وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك كما قال
سيبويه أهنم إذا مترنوا يلحقون األلف والياء والنون ألهنم أرادوا مد الصوت ويرتكون ذلك إذا مل يرتمنوا وجاء يف القرآن على
أسهل موقف وأعذب مقطع.
السادس حروف الفواصل إما متماثلووإما متقاربة.
فاألوىل :مثل والطور {وكتاب مسطور يف رق منشور والبيت املعمور}.

والثاين :مثل الرمحن الرحيم مالك يوم الدين {ق والقرآن اجمليد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء
عجيب} قال الغمام فخر الدين وغريه :وفواصل القرآن ال خترج عن هذين القسمني بل تنحصر يف املتماثلة واملتقاربة.
قال :وهبذا يرتجح مذهب الشافعي على مذهب أيب حنيفة يف عد الفاحتة سبع آايت مع البسملة وجعل صراط الذين إىل
آخرها آية فإن من جعل اآلية السادسة أنعمت عليهم مردود أبنه ال يشابه فواصل سائر آايت السورة ال ابملماثلة وال
ابملقاربة ورعاية التشابه يف الفواصل الزمة.
السابع كثر يف الفواصل التضمني واإليطاء ألهنما ليسا بعيبني يف النثر وإن كاان معيبني يف النظم فالتضمني أن يكون ما
بعد الفاصلة متعل ًقا هبا كقوله تعاىل وإنكم لتمرون عليهم مصبحني وابلليل .
رسوال} وختم بذلك اآليتني بعدها.
بشرا ً
واإليطاء تكرر الفاصلة بلفظها كقوله تعاىل يف اإلسراء {هل كنت إال ً
*******************
النوع الستون يف فواتح السور
أفردها ابلتأليف ابن أيب األصبع يف كتاب مساه اخلواطر السوانح يف أسرار الفواتح وأان أخلص هنا ما ذكره مع زوائد من
غريه :اعلم أن هللا تعاىل افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكالم ال خيرج شيء من السور عنها.
األول :الثناء عليه تعاىل والثناء قسمان :إثبات لصفات املدح ونفي وتنزيله من صفات النقص.
فاألول :التحميد يف مخس سور وتبارك يف سورتني.
والثاين :التسبيح يف سبع سور.
قال الكرماين يف متشابه القرآن :التسبيح كلمة استأثر هللا هبا فبدأ ابملصدر يف بين إسرائيل ألنه األصل مث ابملاضي يف
استيعااب هلذه الكلمة يف مجيع
احلديد واحلشر ألنه أسبق الزمانني مث ابملضارع يف اجلمعة والتغابن مث ابألمر يف األعلى
ً
جهاهتا.
الثاين :حروف التهجي يف تسع وعشرين سورة وقد مضى الكالم عليها مستوعبًا يف نوع املتشابه وأييت اإلملام مبناسباهتا
يف نوع املناسبات.
الثالث :النداء يف عشر سور :مخس بنداء الرسول صلى اله عليه وسلم :األحزاب والطالق والتحرمي واملزمل واملدثر ومخس
بنداء األمة :النساء واملائدة واحلج واحلجرات واملمتحنة.
الرابع :اجلمل اخلربية حنو {يسألونك عن األنفال} {براءة من هللا} {أتى أمر هللا} {اقرتب للناس حساهبم} {قد أفلح
املؤمنون} {سورة أنزلناها} {تنزيل الكتاب} الذين كفروا إان فتحنا اقرتبت الساعة الرمحن قد مسع هللا احلاقة سأل سائل
نوحا أقسم من موضعني عبس إان أنزلناه مل يكن القارعة أهلاكم إان أعطيناك فتلك ثالث وعشرون صورة.
إان أرسلنا ً
اخلامس :القسم يف مخس عشرة سورة أقسم فيها ابملالئكة وهي الصافات وسوراتن ابألفالك الربوج والطارق وست سور
بلوازمها :فالنجم قسم ابلثراي والفجر مببدأ النهار والشمس آبية النهار والليل بشطر الزمان والضحى بشطر النهار والعصر
ابلشطر اآلخر أوجبملة الزمان وسوراتن ابهلواء الذي هوأحد العناصر والذارايت واملرسالت وسورة ابلرتبة اليت هي منها
أيضا وهي الطور وسورة ابلنبات وهي والتني وسورة ابحليوان الناطق وهي والنازعات وسورة ابلبهيم وهي والعادايت.
ً

السادس :الشرط يف سبع سور :الواقعة واملنافقون والتكوير واالنفطار واالنشقاق والزلزلة والنصر.
السابع :األمر يف ست سور :قل أوحى اقرأ قل اي أيها الكافرون قل هو هللا أحد قل أعوذ املعوذتني.
الثامن :االستفهام يف ست :هل أتى عم يتساءلون هل أاتك أمل نشرح أمل تر أرأيت.
التاسع :الدعاء يف ثالث :ويل ملطففني ويل لكل مهزة تبت.
العاشر :التعليل يف لئيالف قريش.
هكذا مجع أبوشامة قال :وما ذكرانه يف قسم الدعاء جيوز أن يذكر مع اخلرب وكذا الثناء كله خرب إال سبح فإنه أثىن على
نفسه سبحانه بثبو ت احلمد والسلب ملا استفتح السورة واألمر والشرط والتعليل والقسم والد عا حروف التهجي استفهم
حمررا
اخلرب وقال أهل البيان :من البالغة حسن االبتداء وهوأن يتأنق يف أول الكالم ألنه أول ما يقرع السمع فإن كان ً
أقبل السامع على الكالم ووعاه وإال أعرض عنه لوكان الباقي يف هناية احلسن فينبغي أن يؤتى فيه أبعذب لفظ وأجزله
نظما وسب ًكا وأصحه معىن وأوضحه وأحاله من التعقيد والتقدمي والتأخري امللبس أوالذي ال
وأرقه وأسلسه وأحسنه ً
يناسب.
قالوا :وقد أتت مجيع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها كالتحميدات وحروف اهلجاء والنداء وغري ذلك.
ومن االبتداء احلسن نوع أخص منه يسمى براعة االستهالل وهوأن يشتمل أول الكالم على ما يناسب احلال املتكلم فيه
ويشري إىل ما سبق الكالم ألجله والعلم األنثي يف ذلك سورة الفاحتة اليت هي مطلع القرآن فإهنا مشتملة على مجيع
مقاصده كما قال البيهقي يف شعب اإلميان :أخربان أبو القاسم بن حبيب أنبأان حممد بن صاحل بن هانئ أنبأان احلسني بن
الفضل حدثنا عفان بن مسلم عن الربيع بن صبيح عن احلسن قال :أنزل هللا تعاىل مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة
منها :التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان مث أودع علوم التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان مث أودع علوم القرآن املفصل مث أودع
علوم املفصل فاحتة الكتاب فمن علم تفسريها كان كمن علم تفسري مجيع الكتب املنزلة وقد وجه ذلك أبن العلوم اليت
احتوى عليها القرآن وقامت هبا األداين األربعة :علم األصول ومداره على معرفة هللا تعاىل وصفاته وإليه اإلشارة برب
العاملني الرمحن الرحيم ومعرفة النبوات وإليه اإلشارة ابلذين أنعمت عليهم ومعرفة املعاد وإليه اإلشارة مبلك يوم الدين.
وعلم العبادات وإليه اإلشارة إبايك نعبد.
وعلم السلوك وهومحل النفس على اآلداب الشرعية واالنقياد لرب الربية وإليه اإلشارة إبايك نستعني إهدان الصراط
املستقيم.
وعلم القصص وهواإلطالع على أخبار األمم السالفة والقرون املاضية ليعلم املطلع على ذلك سعادة من أطاع هللا وشقاوة
من عصاه وإليه اإلشارة بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني فنبه يف الفاحتة على مجيع
مقاصد القرآن وهذا هو الغاية يف براعة االستهالل مع ما اشتملت عليه من األلفاظ احلسنة واملقاطع املستحسنة وأنواع
البالغة.
وكذلك أول سورة اقرأ فإهنا مشتملة على نظري ما اشتملت عليه الفاحتة من براعة االستهالل لكوهنا أول ما أنزل فإن فيها
األمر ابلقراءة والبداءة فيها ابسم هللا وفيه اإلشارة على علم األحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الربوإثبات ذاته وصفاته من

صفة ذات وصفة فعل ويف هذه اإلشارة إىل أصول الدين وفيها ما يتعلق ابألخبار من قوله {علم اإلنسان ما مل يعلم}
وهلذا قيل أهنا جديرة أن تسمى عنوان القرآن ألن عنوان الكتاب جيمع مقاصده بعبارة وجيزة يف أوله.
*******************
النوع احلادي والستون يف خوامت السور
أيضا مثل الفواتح يف احلسن ألهنا آخر ما يقرع األمساع فلهذا جاءت متضمنة للمعاين البديعة مع إيذان السامع
هي ً
ابنتهاء الكالم حىت ال يبقى معه للنفوس تشوف إىل ما يذكر بعد ألهنا بني أدعية ووصااي وفرائض وحتميد وهتليل ومواعظ
ووعد ووعيد إىل غري ذلك كتفصيل مجلة املطلوب يف خامتة الفاحتة إذ املطلوب األعلى اإلميان احملفوظ من املعاصي
املسببة لغضب هللا والضالل ففصل مجلة لك بقوله {الذين أنعمت عليهم} واملراد املؤمنون ولذلك أطلق اإلنعام ومل
يقيده ليتناول كل إنعام ألن من أنعم هللا عليه بنعمة اإلميان فقد انعم هللا عليه بكل نعمة ألهنا مستتبعة جلميع النعم.
مث وصفهم بقوله {غري املغضوب عليهم وال الضالني} يعين أهنم مجعوا بني النعم املطلقة وهي نعمة اإلميان والسالمة وبني
السالمة من غضب هللا تعاىل والضالل املسببني عن معاصيه وتعدى حدوده وكالدعاء الذي اشتملت عليه اآليتان من
آخر سورة البقرة وكالوصااي اليت ختمت هبا سورة آل عمران {اي أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا} اآلية والفرائض اليت
ختمت هبا سورة النساء وحسن اخلتم هبا ملا فيها من أحكام املوت الذي هوآخر أمر كل حي وألهنا آخر ما نزل من
األحكام وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به املائدة وكالوعد والوعيد الذي ختمت به األنعام وكالتحريض على العبادة
بوصف حال املالئكة الذي ختمت به األعراف وكاحلض على اجلهاد وصلة األرحام اليت ختم به األنفال وكوصف
الرسول ومدحه والتهليل الذي ختمت به براءة وتسليته عليه الصالة والسالم الذي ختم به يونس ومثلها خامتة هود
ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به يوسف والوعيد والرد على من كذب الرسول الذي به ختم الرعد.
ومن أوضح ما آذن ابخلتام خامتة إبراهيم {هذا بالغ للناس} اآلية.
ومثلها خامتة األحقاف وكذا خامتة احلجر بقوله {واعبد ربك حىت أيتيك اليقني} وهومفسر ابملوت فإهنا يف غاية الرباعة.
خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة
وانظر إىل سورة الزلزلة كيف بدئت أبهوال القيامة وختمت بقوله {فمن يعمل مثقال ذرة ً

يوما ترجعون فيه إىل هللا} وما فيها من اإلشعار ابآلخرية
شرا يره} وانظر إىل براعة آخر آية نزلت وهي قوله {واتقوا ً
ً
املستلزمة للوفاة.
وكذا آخر سورة نزلت وهي سورة النصر فيها اإلشعار ابلوفاة كما أخرج البخاري من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس
أن عمر سأهلم عن قوله {إذا جاء نصر هللا والفتح} فقالوا :فتح املدائن والقصور.
قال :ما تقول اي ابن عباس قال :أجل ضرب حملمد نعيت له نفسه.
أيضا عنه قال :كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال :مل يدخل هذا معنا ولنا أبناء
وأخرج ً
مثله فقال عمر :إنه من قد علمتم مث دعاهم ذات يوم فقال :ما تقولون يف قول هللا {إذا جاء نصر هللا والفتح} فقال
بعضهم :أمران أن حنمد هللا ونستغفره إذا جاء نصران وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا فقال يل :أكذلك تقول اي

ابن عباس فقلت :ال قال :فما تقول قلت :هوأجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر هللا والفتح
وذلك عالمة أجلك فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان تو ًااب فقال عمر :إين ال أعلم منها إال ما تقول.

*******************
النوع الثاين والستون يف مناسبة اآلايت والسور
أفرده ابلتأليف العالمة أبوجعفر بن الزبري شيخ أيب حيان يف كتاب مساه الربهان يف مناسبة ترتيب سور القرآن ومن أهل
العصر الشيخ برهان الدين البقاعي يف كتاب مساه نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور وكتايب الذي صنفته يف أسرار

التنزيل كافل بذلك جامع ملناسبات السور واآلايت مع ما تضمنه من بيان وجوه اإلعجاز وأساليب البالغة وقد خلصت
منه مناسبة السور خاصة يف جزء لطيف مسيته تناسق الدرر يف تناسب السور وعلم املناسبة علم شريف قل اعتناء
املفسرين به لدقته وممن أكثر منه اإلمام فخر الدين فقال يف تفسريه :أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط.
وقال ابن العريب يف سراج املريدين :ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حىت يكون كالكلمة الواحدة متسقة املعاين منتظمة
املباين علم عظيم مل يتعرض له إال عامل واحد عمل فيه سورة البقرة مث فتح هللا لنا فيه فلما مل جند له محلة ورأينا اخللق
أبوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبني هللا ورددانه إليه.
وقال غريه :أومل ن أظهر علم املناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم يف الشريعة واألدب وكان يقول على
الكرسي إذا قرئ عليه :مل جعلت هذه اآلية إىل جنب هذه وما احلكمة يف جعل هذه السورة إىل جنب هذه السورة وكان
يزري على علماء بغداد لعدم علمهم ابملناسبة.وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم :املناسبة علم حسن لكن يشرتط يف
حسن ارتباط الكالم أن يقع يف أمر متحد مرتبط أوله آبخره فإن وقع على أسباب خمتلفة مل يقع فيه ارتباط ومن ربط
فضال عن أحسنه فإن القرآن نزل يف
ذلك فهومتكلف مبا ال يقدر عليه إال بربط ركيك يصان عن مثله حسن احلديث ً
نيف وعشرين سنة يف أحكام خمتلفة شرعت ألسباب خمتلفة وما كان كذلك ال يتأتى ربط بعضه ببعض.
وقال الشيخ ويل الدين امللوي :قد وهم من قال :ال يطلب لآلي الكرمية مناسبة ألهنا على حسب الوقائع املفرقة وفصل
وأتصيال فاملصحف على وفق ما يف اللوح احملفوظ
اخلطاب أهنا على حسب الوقائع تنز ًيال وعلى حسب احلكمة ترتيبًا
ً

مرتبة سوره كلها وآايته ابلتوقيف كما أنزل مجلة إىل بيت العزة ومن املعجز البني أسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغي يف كل
آية أن يبحث أول كل شيء عن كوهنا مكملة ملا قبلها أومستقلة مث املستقلة ما وجه مناسبتها ملا قبلها ففي ذلك علم
جم وهكذا فأي السور يطلب وجه اتصاهلا مبا قبلها وما سيقت له أه.

وقال اإلمام الرازي يف سورة البقرة :ومن أتمل يف لطائف نظم هذه السورة ويف بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز
أيضا بسبب ترتيبه ونظم آايته ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا
حبسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو ً
ذلك إال أين رأيت مجهور املفسرين معرضني على هذه اللطائف غري منتبهني هلذه األسرار وليس األمر يف هذا الباب إال
كما قيل :والنجم تستصغر األبصار صورته والذنب للطرف ال للنجم يف الصغر فصل املناسبة يف اللغة :املشاكلة واملقاربة
ومرجعها يف اآلايت وحنوها إىل معىن رابط بينها عام أوخاص عقلي أوحسي أوخيايل أوغري ذلك من أنواع العالقات
أوالتالزم الذهني كالسبب واملسبب والعلة واملعلوم والنظريين والضدين وحنوهم وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها آخ ًذا

أبعناق بعض فيقوى بذلك االرتباط ويصري التأليف حاله حال البناء احملكم املتالئم األجزاء فنقول ذكر اآلية بعد األخرى
إما أن يكون ظاهر االرتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض وعدم متامه ابألوىل فواضح وكذلك إذا كانت الثانية لألوىل على
وجه التأكيد أوالتفسري أواالعرتاض أوالبدل وهذا القسم ال كالم فيه.
وإما أن ال يظهر االرتباط بل يظهر أن كل مجلة مستقلة عن األخرى وأهنا خالف النوع املبدوء به فإما أن تكون معطوفة
أوال فإن كانت معطوفة فال بد أن يكون بينهما جهة جامعة
على األوىل حبرف من حروف العطف املشركة يف احلكم ً
على ما سبق تقسيمه كقوله تعاىل يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها وما ينزل من السماء وما يعرف فيها وقوله
{وهللا يقبض ويبسط وإليه ترجعون} للتضاد بني القبض والبسط والولوج واخلروج والنزول والعروج وشبه التضاد بني
السماء واألرض.
أحكاما ذكر
ومما الكالم فيه التضاد ذكر الرمحة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد الرهبة وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر
ً

ووعيدا ليكون ابعثًا على العمل مبا سبق مث يذكر آايت توحيد وتنزيه ليعلم عظم اآلمر والناهي.
وعدا ً
بعدها ً
وأتمل سورة البقرة والنساء واملائدة جتده كذلك وإن مل تكن معطوفة فال بد من دعامة تؤذن ابتصال الكالم وهي قرائن
معنوية تؤذن ابلربط وله أسباب.أحدها :التنظري فإن إحلاق النظري ابلنظري من شأن العقالء كقوله {كما أخرجك ربك
من بيتك ابحلق}.
عقب قوله أولئك هم املؤمنون ح ًقا فإنه تعاىل أمر رسوله أن ميضي ألمره يف الغنائم على كره من أصحابه كما مضى ألمره
يف خروجه من بيته لطلب العري أوللقتال وهم له كارهون والقصد أن كراهتهم ملا فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج
وقد تبني يف اخلروج اخلري من الظفر والنصر والغنيمة وعز اإلسالم فكذا يكون فيما فعله يف القسمة فليطيعوا ما أمروا به
ويرتكوا هوى أنفسهم.
الثاين :املضادة كقوله يف سورة البقرة {إن الذين كفروا سواء عليهم} اآلية فإن أول السورة كان حديثًا عن القرآن وأن من
شأنه اهلداية للقوم املوصوفني ابإلميان فلما أكمل وصف املؤمنني عقب حبديث الكافرين فبينهما جامع ومهي ويسمى
ابلتضاد من هذا الوجه وحكمته التشويق والثبوت على األول كما قيل وبضدها تتبني األشياء فإن قيل :هذا جامع بعيد
ألن كونه حديثًا عن املؤمنني ابلعرض ال ابلذات واملقصود ابلذات الذي هومساق الكالم إمنا هو احلديث عن القرآن
ألنه مفتتح القول.
أتكيدا
قيل ال يشرتط يف اجلامع ذلك بل يكفي التعلق على أي وجه كان ويكفي يف وجه الربط ما ذكرانه ألن القصد ً

أمر القرآن والعمل به واحلث على اإلميان وهلذا ملا فرغ من ذلك قال وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فرجع إىل
األول.
يشا ولباس التقوى ذلك خري} قال
لباسا يواري سوآتكم ور ً
الثالث :االستطراد كقوله تعاىل {اي بين آدم قد أنزلنا عليكم ً
إظهارا للمنة يف ما خلق
الزخمشري :هذه اآلية واردة على سبيل االستطراد عقب ذكر بدوالسوات وخصف الورق عليهما ً
وإشعارا أبن السرت ابب عظيم من أبواب التقوى وقد
من اللباس وملا يف العري وكشف العورة من املهانة والفضيحة
ً
خرجت على االستطراد قوله تعاىل لن يستنكف املسيح أن يكون عبد هللا وال املالئكة املقربون فإن أول الكالم ذكر للرد

على النصارى الزاعمني نبوة املسيح مث استطرد للرد على العرب الزاعمني نبوة املالئكة ويقرب من االستطراد حىت ال
اختالسا دقيق
يكادان يفرتقان حسن التخلص وهوأن ينتقل مما ابتدئ به الكالم إىل املقصود على وجه سهل خيتلسه
ً

املعىن حبيث ال يشعر السامع ابالنتقال من املعىن األول إال وقد وقع عليه الثاين لشدة االلتئام بينهما وقد غلط أبو العالء
حممد بن غامن يف قوله مل يقع منه يف القرآن شيء ملا فيه من التكلف وقال :إن القرآن إمنا ورد على االقتضاب الذي
هوطريقة العرب من االنتقال إىل غري مالئم وليس كما قال :ففيه من التخلصات العجيبة ما حيري العقول.وانظر إىل سورة
رجال ودعائه
األعراف كيف ذكر فيها األنبياء والقرون املاضية واألمم السالفة مث ذكر موسى إال أن قص حكاية السبعني ً

هلم ولسائر أمته بقوله {واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة } وجوابه تعاىل عنه مث ختلص مبناقب سيد املرسلني
بعد ختلصه ألمته بقوله {قال عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شيء فسأكتبها للذين} من صفاهتم كيت
وكيت وهم الذين يتبعون الرسول النيب األمي وأخذ يف صفاته الكرمية وفضائله.

ويف سورة الشعراء حكى قول إبراهيم وال حتزين يوم يبعثون فتخلص منه إىل وصف املعاد بقوله {يوم ال ينفع مال وال
بنون} اخل.
ويف سورة الكهف حكى قول ذي القرنني يف السد بعد دكه الذي هومن أشراط الساعة مث النفخ يف السور وذكر احلشر
ووصف ما للكفار واملؤمنني.
وقال بعضهم :الفرق بني التخلص واالستطراد :أنك يف التخلص تركت ما كنت فيه ابلكلية وأقبلت على ما ختلصت إليه
مرورا كالربق اخلاطف مث ترتكه وتعود إىل ما كنت فيه كأنك مل تقصده
ويف االستطراد متر بذكر األمر الذي استطردت إليه ً
عروضا.
وإمنا عرض ً

قيل وهبذا يظهر أن ما يف سوريت األعراف والشعراء من ابب االستطراد ال التخلص لعوده يف األعراف إىل قصة موسى
بقوله {ومن قوم موسى أمة} اخل.
ويف الشعراء إىل ذكر األنبياء واألمم.
مفصوال هبذا كقوله يف سورة ص بعد ذكر
ويقرب من حسن التخلص االنتقال من حديث إىل آخر تنشيطًا للسامع
ً

األنبياء هذا ذكر وإان للمتقني حلسن مآب فإن هذا القرآن نوع الذكر ملا أهنى ذكر األنبياء وهونوع من التنزيل أراد أن
نوعا آخر وهوذكر اجلنة وأهلها.
يذكر ً
مث ملا فرغ قال :هذا وإن للطاغني لشر مآب فذكر النار وأهلها.قال ابن األثري :هذا يف هذا املقام من الفصل الذي

هواحسن من الوصل وهي عالقة أكيدة بني اخلروج من كالم إىل آخر.
أيضا حسن املطلب.
ويقرب منه ً
قال الزجناين والطييب وهوأن خيرج إىل الغرض بعد تقدم الوسيلة كقوله {إايك نعبد وإايك نستعني} قال الطييب :ومما اجتمع
معا قوله حكاية عن إبراهيم فإنه عدويل إال رب العاملني الذي خلقين فهويهدين إىل قوله {رب
حسن التخلص واملطلب ً

حكما وأحلقين ابلصاحلني}.
هب يل ً

قاعدة قال بعض املتأخرين :األمر الكلي املفيد لعرفان مناسبات اآلايت يف مجيع القرآن هوأنك تنظر الغرض الذي
سيقت له السورة وتنظر ما حيتاج إليه ذلك الغرض من املقدمات وتنظر إىل مراتب تلك املقدمات يف القرب والبعد من
املطلوب وتنظر عند اجنرار الكالم يف املقدمات إىل ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إىل األحكام واللوازم التابعة له
اليت تقتضي البالغة شفاء الغليل بدفع عناء االستشراف إىل الوقوف عليها فهذا هو األمر الكلي املهيمن على حكم
مفصال بني كل آية وآية يف كل سورة انتهى.
الربط بني مجيع أجزاء القرآن فإذا عقلته تبني لك وجه النظم
ً
تنبيه من اآلايت ما أشكلت مناسبتها ملا قبلها من ذلك قوله تعاىل يف سورة القيامة ال حترك به لسانك لتعجل به اآلايت
جدا فإن السورة كلها يف أحوال القيامة حىت زعم بعض الرافضة أنه سقط
فإن وجه مناسبتها ألول السورة وآخرها عسر ً
من السورة شيء وحىت ذهب القفال فيما حكاه الفخر الرازي أهنا نزلت يف اإلنسان املذكور قبل يف قوله {ينبأ اإلنسان
يومئذ مبا قدم وأخر} قال :يعرض عليه كتابه فإذا أخذ يف القراءة تلجلج خوفًا فأسرع يف القراءة فيقال له :ال حترك به

لسانك لتعجل به إن علينا أن جنمع عملك وأن نقرأ عليك فإذا قرأانه عليك فاتبع قرآنه ابإلقرار أبنك فعلت مث إن علينا
بيان أمر اإلنسان وما يتعلق بعقوبته أه.
وهذا خيالف ما ثبت يف الصحيح أهنا نزلت يف حتريك النيب صلى هللا عليه وسلم لسانه حالة نزول الوحي عليه وقد ذكر
األئمة هلا مناسبات منها :أنه تعاىل ملا ذكر القيامة وكان من شأن أن يقصر عن العمل هلا حب العاجلة وكان من اصل
الدين أن املبادرة إىل أفعال اخلري مطلوبة فنبه على أنه قد يعرتض على هذا املطلوب ما هوأجل منه وهواإلصغاء إىل
الوحي وتفهم ما يرد منه والتشاغل ابحلفظ قد يصد عن ذلك فأمر أبن ال يبادر إىل التحفظ ألن حتفيظه مضمون على
ربه وليصغ إىل ما يرد عليه إىل أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عيه مث ملا انقضت اجلملة املعرتضة رجع الكالم إىل ما يتعلق
ابإلنسان املبدأ بذكره ومن هومن جنسه فقال كال وهي كلمة ردع كأنه قال :بل أنتم اي بين آدم لكونكم خلقتم من عجل
تعجلون يف كل شيء ومن مث حتبون يل العاجلة.
ومنها :أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب املشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب املشتمل
عمال وترًكا كما قال يف الكهف ووضع الكتاب فرتى اجملرمني
على األحكام الدينية يف الدنيا اليت تنشأ عنها احملاسبة ً

مشفقني مما فيه إال أن قال {ولقد صرفنا يف هذا القرآن من كل مثل} اآلية وقال يف سبحان فمن أويت كتابه بيمينه
فأولئك يقرأون كتاهبم إال أن قال ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن} اآلية.
وقال يف طه {يوم ينفخ يف الصور وحنشر اجملرمني يومئذ زرقًا} إال أن قال {فتعاىل هللا امللك احلق وال تعجل ابلقرآن من
قبل أن يقضى إليك وحيه}.
ومنها :أن أول السورة ملا نزل إىل ولوألقي معاذيره صادف أنه صلى هللا عليه وسلم يف تلك احلالة ابدر إىل حتفظ الذي
نزل وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته فنزل {ال حترك به لسانك لتعجل به} إىل قوله {مث إن علينا بيانه} مث
عاد الكالم إىل تكملة ما ابتدئ به.

مثال مسئلة فتشاغل الطالب بشيء عرض له فقال له :ألق إىل
قال الفخر الرازي :وحنوه ما لو ألقى املدرس على الطالب ً
ابلك وتفهم ما تقول مث كمل املسئلة فمن ال يعرف السبب يقول :ليس هذا الكالم مناسبًا للمسئلة خبالف من عرف

ذلك.
ومنها :أن النفس ملا تقدم ذكرها يف أول السورة عدل إىل ذكر نفس املصطفى كأنه قيل هذا شأن النفوس وأنت اي حممد
نفسه أشرف النفوس فلتأخذ أبكمل األحوال.
ومن ذلك قوله تعاىل {يسئلونك عن األهلة} اآلية فقد يقال :أي رابط بني أحكام األهلة وبني حكم إتيان البيوت
وأجيب أبنه من ابب االستطراد ملا ذكر أهنا مواقيل للحج وكان هذا من أفعاهلم يف احلج كما ثبت يف سبب نزوهلا ذكر
معه من ابب الزايدة يف اجلواب على ما يف السؤال كما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه احلل ميتته.
ومن ذلك قوله تعاىل {وهلل املشرق واملغرب} اآلية فقد يقال ما وجه اتصاله مبا قبله وهوقوله {ومن أظلم ممن منع
مساجد هللا} اآلية وقال الشيخ أبوحممد اجلويين يف تفسريه :مسعت أاب احلسن الدهان يقول :وجه اتصاله هوأن ذكر
ختريب بيت املقدس قد سبق :أي فال جير منكم ذلك واستقبلوه فإن له املشرق واملغرب.
فصل من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخوامتها وقد أفردت فيه جزءًا لطي ًفا مسيته مراصد املطالع يف تناسب املقاطع
ظهريا للمجرمني} وخروجه من
واملطالع وانظر إىل سورة القصص كيف بدئت أبمر موسى ونصرته وقوله {فلن أكون ً

ظهريا للكافرين وتسليته عن إخراجه من مكة وعده ابلعود
وطنه وختمت أبمر النيب صلى هللا عليه وسلم أبن ال يكون ً
إليها لقوله يف أول السورة إان راد قال الزخمشري :وقد جعل هللا فاحتة سورة قد أفلح املؤمنون وأورد يف خامتتها أنه ال يفلح
الكافرون فشتان ما بني الفاحتة واخلامتة.
وذكر الكرماين يف العجائب مثله وقال :يف سورة ص بدأها ابلذكر وختمها به إن هوإال ذكر للعاملني يف سورة بدأها بقوله
{ما أنت بنعمة ربك مبجنون} وختمها بقوله {إنه جملنون} ومنه مناسبة فاحتة السورة خلامتة ما قبلها حىت أن منها ما
يظهر تعلقها به لفظًا كما يف فجعلهم كعصف مأكول لئيالف قريش فقد قال األخفش اتصاهلا هبا من ابب فالتقطه آل
عدوا وحزًان وقال الكواشي يف تفسري املائدة :ملا ختم سورة النساء أمر ابلتوحيد والعدل بني العباد أكد
فرعون ليكون هلم ً

ذلك بقوله {اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود} وقال غريه :إذا اعتربت افتتاح كل سورة وجدته يف غاية املناسبة ملا ختم
به السورة قبلها مث هوخيفي اترة ويظهر أخرى كافتتاح سورة األنعام ابحلمد فإنه مناسب خلتام املائدة من فصل القضاء
كما قال تعاىل وقضى بينهم ابحلق وقيل احلمد هلل رب العاملني وكافتتاح سورة فاطر ابحلمد هلل فإنه مناسب خلتام ما قبلها
من قوله {وحيل بينهم وبني ما يشتهون كما فعل أبشياعهم من قبل} كما قال تعاىل {فقطع دابر القوم الذين ظلموا
واحلمد هلل رب العاملني} وكافتتاح سورة احلديد ابلتسبيح فإنه مناسب خلتام سورة الواقعة ابألمر به وكافتتاح سورة البقرة
بقوله {امل ذلك الكتاب} فإنه إشارة إىل الصراط يف قوله {إهدان الصراط املستقيم} كأهنم ملا سألوا اهلداية إىل الصراط
قيل هلم ذلك الصراط الذي سألتم اهلداية إليه هو الكتاب وهذا معىن حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة ابلفاحتة.
ومن لطائف سورة الكوثر أهنا كاملقابلة لليت قبلها ألن السابقة وصف هللا فيها املنافق أبربعة أمور :البخل وترك الصالة
والرايء فيها ومنع الزكاة.

فذكر فيها يف مقابلة البخل {إان أعطيناك الكوثر} أي اخلري الكثري ويف مقابلة ترك الصالة فصل أي دم عليها وي مقابلة
الرايء لربك أي لرضاه ال للناس ويف مقابلة منع املاعون واحنر وأراد به التصدق بلحم األضاحي.
وقال بعضهم :لرتتيب وضع السور يف املصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم.
أحدها :حبسب احلروف كما يف احلواميم.
الثاين :املوافقة أول السورة آلخر ما قبلها كآخر احلمد يف املعىن وأول البقرة.
الثالث :للتوازن يف اللفظ كآخر تبت وأول اإلخالص.الرابع :ملشاهبة مجلة السورة جلملة األخرى كالضحى وأمل نشرح.
قال بعض األئمة :وسورة الفاحتة تضمنت اإلقرار ابلربوبية وااللتجاء إليه يف دين اإلسالم والصيانة عن دين اليهودية
والنصرانية وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وآل عمران مكملة ملقصودها.
فالبقرة مبنزلة إقامة الدليل على احلكم وآل عمران مبنزلة اجلواب عن شبهات اخلصوم وهلذا ورد فيها ذكر املتشابه ملا متسك
به النصارى وأوجب احلج يف آل عمران وأما يف البقرة فذكر أنه مشروع وأمر إبمتامه بعد الشروع فيه.
وكان خطاب النصارى يف آل عمران أكثر كما أن خطاب اليهود يف البقرة أكثر ألن التوراة اصل واإلجنيل فرع هلا والنيب
صلى هللا عليه وسلم ملا هاجر إىل املدينة دعا اليهود وجاهدهم وكان جهاده للنصارى يف آخر األمر كما كان دعاؤه
ألهل الشرك قبل أهل الكتاب.
وهلذا كانت السور املكية فيها الدين الذي اتفق عليه واألنبياء فخوطب به مجيع الناس.
والسور املدنية فيها خطاب من أقر ابألنبياء من أهل الكتاب واملؤمنني فخوطبوا بيا أهل الكتاب اي بين إسرائيل اي أيها
الذين آمنوا وأما سورة النساء متضمنة أحكام األسباب اليت بني الناس وهي نوعان :خملوقة هلل ومقدورة هلم كالنسب
والصهر وهلذا افتتحت بقوله {اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} مث قال {واتقوا هللا الذي
تساءلون به واألرحام} فانظر هذه املناسبة العجيبة يف االفتتاح وبراعة االستهالل حيث تضمنت اآلية املفتتح هبا ما أكثر
السورة يف أحكامه من نكاح النساء وحمرماته واملواريث املتعلقة ابألرحام فإن ابتداء هذا األمر كان خبلق آدم مث خلق
كثريا ونساء يف غاية الكثرة.وأما املائدة فسور العقود تضمنت بيان متام الشرائع ومكمالت
زوجه منه مث بث منهما ً
رجاال ً

الدين والوفاء بعهود الرسل وما أخذ على األمة وهبا مت الدين فهي سورة التكميل ألن فيها حترمي الصيد على احملرم الذي
هومن متام اإلحرام وحترمي اخلمر الذي هومن متام حفظ العقل والدين وعقوبه املعتدين من السراق واحملاربني الذي هومن
متام حفظ الدماء واألموال وإحالل الطيبات الذي هومن متام عبادة هللا تعاىل وهلذا ذكر فيها ما خيتص شريعة حممد صلى
هللا عليه وسلم كالضوء والتيمم واحلكم ابلقرآن على كل ذي دين وهلذا أكثر فيها من لفظ اإلكمال واإلمتام وذكر فيها أن
كامال وهلا أورد أهنا آخر ما نزل فيها من إشارات اخلتم والتمام وهذا
من ارتد عوض هللا خبري منه وال يزال هذا الدين ً
الرتتيب بني هذه السور األربع املدنيات من أحسن الرتتيب.
وقال أبوجعفر بن الزبري :حكى اخلطايب أن الصحابة ملا اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة القدر عقب العلق استدلوا
بذلك على أن املراد هبا الكناية يف قوله {إان أنزلناه يف ليلة القدر} اإلشارة إىل قوله اقرأ.
جدا.
قال القاضي أبو بكر بن العريب :وهذا بديع ً

فصل قال يف الربهان :ومن ذلك افتتاح السور ابحلروف املقطعة واختصاص كل واحدة مبا بدئت به حىت مل يكن لرتد امل
يف موضع الر وال حم يف موضع طس.
قال :وذلك أن كل سورة بدئت حبرف منها فإن أكثر كلماهتا وحروفها مماثل له فحق لكل سورة منها أن ال يناسبها غري
الواردة فيها فلووضع ق موضع ن لعدم التناسب الواجب مراعاته يف كالم هللا وسورة ق بدئت به ملا تكرر فيها من
الكلمات بلفظ القاف من ذكر القرآن واخللق وتكرير القول ومراجعته مر ًارا والقرب من ابن آدم وتلقى املكيني وقول
العتيد والرقيب والسائق واإللقاء يف جهنم والتقدم ابلوعد وذكر املتقني والقلب والقرون والتنقيب يف البالد وتشقق األرض
وحقوق الوعيد وغري ذلك وقد تكرر يف سورة يونس من الكلم الواقع فيها الر مائتا كلمة أوأكثر فلهذا افتتحت ابلر
واشتملت سورة ص على خصومات متعددة فأوهلا خصومة النيب صلى هللا عليه وسلم مع الكفار وقوهلم أجعل اآلهلة إهلًا
حدا مث اختصام اخلصمني عند داود مث ختاصم أهل النار مث اختصام املأل األعلى مث ختاصم إبليس يف شأن آدم مث يف
وا ً

شأن بنيه وإغوائهم.
وامل مجعت املخارج الثالثة :اخللق واللسان والشفتني على ترتيبها وذلك إشارة إىل البداية اليت هي بدء اخللق والنهاية اليت
هي بدء امليعاد والوسط الذي هو املعاش من التشريع ابألوار والنواهي وكل سورة افتتحت هبا فهي مشتملة على األمور
الثالثة.

وسورة األعراف زيد فيها الصاد على امل ملا فيها من شرح القصص قصة آدم فمن بعده من األنبياء وملا فيها من ذكر فال
يكن يف صدرك حرج وهلذا قال بعضهم :معىن املص :أمل نشرح لك صدرك وزيد يف الرعد راء ألجل قوله رفع السموات
وألجل ذكر الرعد والربق وغريمها.واعلم أن إعادة القرآن العظيم يف ذكر هذه احلروف أن يذكر بعدها ما يتعلق ابلقرآن
كقوله {امل ذلك الكتاب}.
{امل هللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب ابحلق} {املص كتاب أنزل إليك} { الر تلك آايت الكتاب}
{طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} {طسم تلك آايت الكتاب} {يس والقرآن} {ص والقرآن} {حم تنزيل
الكتاب} {ق والقرآن} إال ثالث سور :العنكبوت والروم ون ليس فيها ما يتعلق به وقد ذكرت حكمة ذلك يف أسرار
التنزيل.
وقال احلراين يف معىن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف :زاجر وآمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال.
جامعا النتهاء كل خلق وكمال كل أمر
واعلم أن القرآن منزل عند انتهاء اخللق وكمال كل األمر بدا فكان املتحلي به ً

فلذلك هوصلى هللا عليه وسلم قسيم الكون وهواجلامع الكامل ولذلك كان خامتًا وكتابه كذلك.
وبدء املعاد من حني ظهوره فاستويف يف صالح هذه اجلوامع الثالث اليت قد خلت يف األولني بداايهتا ومتت عنده غاايهتا
بعثت ألمتم مكارم األخالق وهي صالح الدنيا والدين واملعاد اليت مجعها عليه الصالة والسالم اللهم اصلح يل ديين الذي
هوعصمة أمري واصلح يل دنياي اليت فيها معاشي واصلح يل آخريت اليت إليها معادي ويف كل صالح إقدام وإحجام
فرد األزواج له فتمت سبعة :فأدىن
سابعا ّ
جامعا ً
فتصري الثالثة اجلوامع مع ستة هي حروف القرآن الستة مث وهب حرفًا ً

تلك احلروف هوحرف إصالح الدنيا فلها حرفان :أحدمها حرف احلرام الذي ال تصلح النفس والبدن إال ابلتطهري منه
لبعده عن تقوميها.
والثاين حرف احلالل الذي تصلح النفس والبدن عليه ملوافقته تقوميها وأصل هذين احلرفني يف التوراة ومتامهما يف القرآن.
ويلي ذلك حرفا صالح املعاد.
أحدمها حرف الزجر والنهي الذي ال تصلح اآلخرة إال ابلتطهري منه لبعده عن حسناهتا.
والثاين حرف األمر الذي تصلح اآلخرة عليه لتقاضيه حلسناهتا وأصل هذين احلرفني يف اإلجنيل ومتامهما يف القرآن.
ويلي ذلك حرفا صالح الدين :أحدمها حرف احملكم الذي ابن للعبد فيه خطاب ربه.
والثاين حرف املتشابه الذي ال يتبني للعبد فيه خطاب ربه من جهة قصور عقله عن إدراكه فاحلروف اخلمسة لالستعمال
وهذا احلرف السادس للوقوف واالعرتاف ابلعجز وأصل هذين احلرفني يف الكتب املتقدمة كلها ومتامهما يف القرآن
وخيتص القرآن ابحلرف السابع اجلامع وهوحرف املثل املبني للمثل األعلى وملا كان هذا احلرف هو احلمد افتتح هللا به أم
القرآن ومجع فيها جوامع احلروف السبعة اليت بثها يف القرآن.
فاآلية األوىل تشتمل على حرف احلمد السابع.
والثانية تشتمل على حريف احلالل واحلرام اللذين أقامت الرمحانية هبما الدنيا والرحيمية اآلخرة.
والثالثة تشتمل على أمر امللك القيم على حريف األمر والنهي اللذين يبدأ أمرمها يف الدين.
والرابعة تشتمل على حريف احملكم يف قوله {إايك نعبد} واملتشابه يف قوله {وإايك نستعني} وملا افتتح أم القرآن ابلسابع
اجلامع املوهوب ابتدئت البقرة ابلسادس املعجوز عنه وهواملتشابه أه كالم احلراين.
واملقصود منه هو األخري وبقيته ينبوعنه السمع وينفر عنه القلب وال متيل إليه النفوس وأان أستغفر هللا من حكايته على
أين أقول يف مناسبة ابتداء البقرة ابمل أحسن ما قال وهوأنه ملا ابتدئت الفاحتة ابحلرف احملكم الظاهر لكل أحد حيث ال
يعذر أحد يف فهمه ابتدئت البقرة مبقابله وهواحلرف املتشابه البعيد التأويل أواملستحيلة.
فصل ومن هذا النوع مناسبة أمساء السور ملقاصدها وقد تقدم يف النوع السابع عشر اإلشارة إىل ذلك.
ويف عجائب الكرماين :إمنا مسيت السور السبع حم على االشرتاك يف االسم ملا بينهن من املتشاكل الذي اختصت به
وهوأن كل واحدة منها استفتحت ابلكتاب أوصفة الكتاب مع تقارب املقادير يف الطول والقصر وتشاكل الكالم يف
النظام.
فوائد منثورة يف املناسبات يف تذكرة الشيخ اتج الدين السبكي ومن خطه نقلت :سأل اإلمام ما احلكمة يف افتتاح سورة
اإلسراء ابلتسبيح والكهف ابلتحميد وأجاب أبن التسبيح حيث جاء يقدم على التحميد حنو فسبح حبمد ربك سبحان
هللا واحلمد هلل.
وأجاب ابن الزملكاين أبن سورة سبحان ملا اشتملت على اإلسراء الذي كذب املشركون به النيب صلى هللا عليه وسلم
وتكذيبه تكذيب هلل سبحانه وتعاىل أتى بسبحان لتنزيه هللا تعاىل عما نسب إليه نبيه من الكذب.

وسورة الكهف ملا أنزلت بعد سؤال املشركني عن قصة أصحاب الكهف وأتخر الوحي نزلت مبينة أن هللا مل يقطع نعمته
عن نبيه وال عن املؤمنني بل أمت عليهم النعمة إبنزال الكتاب فناسب افتتاحها ابحلمد على هذه النعمة.
يف تفسري اخلوييب :ابتدئت الفاحتة بقوله احلمد هلل رب العاملني بوصف أنه مالك مجيع املخلوقني ويف األنعام والكهف
وسبأ وفاطر مل يوصف بذلك بل بفرد من أفراد صفاته وهوخلق السموات واألرض والظلمات والنور يف األنعام وأنزل
الكتاب يف الكهف وملك ما يف السموات وما يف األرض يف سبأ وخلقهما يف فاطر ألن الفاحتة أم القرآن ومطلعه
فناسب اإلتيان فيها أببلغ الصفات وأعمها وامشلها.
يف العجائب للكرماين :إن قيل كيف جاء يسألونك أربع مرات بغري واو يسألونك عن األهلة يسألونك ماذا ينفقون
يسألونك عن الشهر احلرام يسألونك عن اخلمر مث جاء ثالث مرات ابلواو ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك عن اليتامى
ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن احمليض قلنا :ألن سؤاهلم عن احلوادث األول وقع متفرقًا وعن احلوادث األخر وقع
يف وقت واحد فجئ حبرف اجلمع داللة على ذلك.
فإن قيل :كيف جاء ويسألونك عن اجلبال فقل وعادة القرآن جميء قل يف اجلواب بال فاء.
وأجاب الكرماين أبن التقدير :لوسئلت عنها فقل.
فإن قيل :كيف جاء {وإذا سألك عبادي عين فإين قريب} وعادة السؤال جييء جوابه يف القرآن بقل قلنا :حذفت

لإلشارة إىل أن العبد يف حال الدعاء يف أشرف املقامات ال واسطة بينه وبني مواله.
ورد يف القرآن سوراتن أوهلما اي أيها الناس يف كل نصف سورة فاليت يف النصف األول تشتمل على شرح املبدأ واليت يف
الثاين على شرح املعاد
*******************
النوع الثالث والستون يف اآلايت املشتبهات
أفرده ابلتصنيف خلق :أوهلم فيما أحسب الكسائي ونظمه السخاوي وألف يف توجيهه الكرماين كتابه الربان يف متشابه
القرآن وأحسن منه درة التنزيل وغرة التأويل أليب عبد هللا الرازي واحسن من هذا مالك التأويل أليب جعفر بن الزبري ومل
أقف عليه.
وللقاضي بدر الدين بن مجاعة يف ذلك كتاب لطيف مساه كشف املعاين عن متشابه املثاين ويف كتاب أسرار التنزيل
املسمى قطف األزهار يف كشف األسرار من ذلك اجلم الغفري والقصد به إيراد القصة الواحدة يف صور شىت وفواصل
سجدا وقولوا حطة ويف األعراف
مؤخرا كقوله يف البقرة وادخلوا الباب ً
خمتلفة بل أتيت يف موضع واحد ً
مقدما ويف آخر ً
سجدا ويف البقرة وما أهل به لغري هللا وسائر القرآن وما أهل لغري هللا به أويف موضع بزايدة ويف
وقولوا حطة وادخلوا الباب ً
آخر بدوهنا حنو سواء عليهم أأنذرهتم ويف يس ويف البقرة ويكون الدين هلل ويف األنفال كله هلل أويف موضع معرفًا ويف آخر
أومدغما ويف آخر مفكوًكا وهذا النوع يتداخل مع نوع
مجعا أوحبرف ويف آخر حبرف آخر
منكرا
ً
أومفردا ويف آخر ً
ً
ً

املناسبات وهذه أمثلة منه بتوجيهها قوله تعاىل يف البقرة هدى للمتقني ويف لقمان هدى ورمحة للمحسنني ألنه ملا ذكر
هنا جمموع اإلميان انسب املتقني وملا ذكر مث الرمحة انسب احملسنني قوله تعاىل وقلنا اي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال

ويف األعراف فكال ابلفاء قيل ألن السكىن يف البقرة اإلقامة ويف األعراف اختاذ املسكن فلما نسب القول إليه تعاىل وقلنا
رغدا وقال حيث شئتما ألنه أعم.
اي آدم انسب زايدة اإلكرام ابلواووالدالة على اجلمع بني السكىن واألكل ولذا قال فيه ً

ويف األعراف واي آدم فأتى ابلفاء الدالة على ترتيب األكل على السكىن املأمور ابختاذها ألن األكل بعد االختاذ ومن
يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئًا} اآلية.
حيث ال تعطى عموم معىن شئتما قوله تعاىل {واتقوا ً
وقال بعد ذلك {وال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة} ففيه تقدمي العدل وأتخريه والتعبري بقبول الشفاعة اترة وابلنفع
أخرى.
وذكر يف حكمته أن الضمري يف منها راجع يف األوىل إىل النفس األوىل ويف الثانية إىل النفس الثانية.
فبني يف األوىل أن النفس الشافعة اجلازية عن غريها ال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل وقدمت الشفاعة ألن
الشافع يقدم الشفاعة على بدل العدل عنها.
وبني الثانية أن النفس املطلوبة جبرمها ال يقبل منها عدل عن نفسها وال تنفعها شفاعة شافع منها وقدم العدل ألن
احلاجة إىل الشفاعة إمنا تكون عند رده ولذلك قال يف األوىل ال تقبل منها شفاعة ويف الثانية وال تنفعها شفاعة ألن
الشفاعة إمنا تقبل من الشافع وإمنا تشفع املشفوع له.
قوله تعاىل {وإذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذحبون} ويف إبراهيم ويذحبون ابلواووألن األوىل من
تكرما يف اخلطاب والثانية من كالم موسى فعددها ويف األعراف يقتلون وهومن تنويع
كالمه تعاىل هلم يعدد عليهم احملن ً
األلفاظ املسمى ابلتفنن.
قوله تعاىل {وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية} اآلية ويف آية األعراف اختالف ألفاظ ونكتته أن آية البقرة يف معرض ذكر

رغدا ألن املنعم به
املنعم عليهم حيث قال {اي بين إسرائيل اذكروا نعميت} اخل فناسب نسبة القول إليه تعاىل وانسب قوله ً
سجدا وانسب خطاايكم ألنه مجع كثرة وانسب الواويف وسنزيد لداللتها على اجلمع
أمت وانسب تقدمي وادخلوا الباب ً
بينهما وانسب الفاء يف فكلوا ألن األكل مرتتب على الدخول.
وآية األعراف افتتحت مبا فيه توبيخهم وهوقوهلم {اجعل لنا إهلًا كما هلم آهلة} مث اختاذهم العجل فناسب ذلك وإذ قيل

رغدا والسكىن جتامع األكل فقال وكلوا وانسب تقدمي ذكر مغفرة اخلطااي وترك الواويف سنزيد وملا كان
هلم وانسب ربك ً
يف األعراف تبعيض اهلادين بقوله {ومن قوم موسى أمة يهدون ابحلق} انسب تبعيض الظاملني بقوله {الذين ظلموا
منهم} ومل يتقدم يف البقرة مثله فرتك.

وقعا من اإلنزال
ويف البقرة إشارة إىل سالمة غري الذين ظلموا لتصرحيه ابإلنزال على املتصفني ابلظلم واإلرسال أشد ً
فناسب سياق ذكر النعمة يف البقرة ذلك وختم آية البقرة بيفسقون وال يلزم منه الظلم والظلم يلزم منه الفسق فناسب كل
لفظة منها سياقه.
وكذا يف البقرة فانفجرت ويف األعراف انبجست ألن االنفجار أبلغ يف كثرة املاء فناسب سياق ذكر النعم التعبري به.
أايما معدودة ويف آل عمران معدودات قال ابن مجاعة :ألن قائلي ذلك فرقتان من
قوله تعاىل وقالوا لن متسنا النار إال ً
اليهود.

إحدامها قالت :إمنا نعذب ابلنار سبعة أايم عدد أايم الدنيا واألخرى قالت :إمنا نعذب أربعني عدة أايم عبادة آابئهم
العجل.
فآية البقرة حتتمل قصد الفرقة الثانية حيث عرب جبمع الكثرة وآل عمران ابلفرقة األوىل حيث أتى جبمع القلة.
وقال أبوعبد هللا الرازي :إنه من ابب التفنن.
قوله تعاىل {إن هدى هللا هو اهلدى} ويف آل عمران {إن اهلدى هدى هللا} ألن اهلدى يف البقرة املراد به حتويل القبلة
بلدا آمنًا} ويف
ويف آل عمران املراد به الدين لتقدم قوله {ملن تبع دينكم} ومعناه :أي دين هللا اإلسالم{.رب اجعل هذا ً

بلدا والثاين
بلدا عند ترك هاجر وإمساعيل به وهوفدعا أبن تصريه ً
إبراهيم {هذا البلد آمنًا} ألن األول دعا قبل مصريه ً
بلدا فدعا أبمنه.
دعا به بعد عوده وسكىن جرهم به ومصريه ً
قوله تعاىل قولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا ويف آل عمران قل آمنا ابهلل وما أنزل علينا ألن األوىل خطاب للمسلمني والثانية

خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم وإىل ينتهي هبا من كل جهة وعلى ال ينتهي هبا إال من جهة واحدة وهي العلو والقرآن
أييت املسلمني من كل جهة أييت مبلغه إايهم منها وإمنا أتى النيب صلى هللا عليه وسلم من جهة العلوخاصة فناسب قوله
علينا وهلذا أكثر ما جاء يف جهة النيب صلى هللا عليه وسلم بعلى وأكثر ما جاء يف جهة األمة إبىل.قوله تعاىل {تلك
حدود هللا فال تقربوها} وقال بعد ذلك فال تعتدوها ألن األوىل وردت بعد نواه فناسب النهي عن قرابهنا والثانية بعد
أوامر فناسب النهي عن تعديها وجتاوزها أبن يوقف عندها.
منجما فناسب اإلتيان بنزول الدال على
قوله تعاىل نزل عليك الكتاب وقال وأنزل التوراة واإلجنيل ألن الكتاب أنزل ً
التكرير خبالفهما فإهنما أنزال دفعة.
قوله تعاىل وال تقتلوا أوالدكم من إمالق ويف اإلسراء خشية إمالق ألن األوىل خطاب للفقراء املقلني :أي ال تقتلوهم من
فقر بكم فحسن حنن نرزقكم ما يزول به إمالقكم.
مجيعا.
مث قال وإايهم أي نرزقكم ً
والثانية خطاب لألغنياء :أي خشية فقر حيصل لكم بسببهم ولذا حسن حنن نرزقهم وإايكم قوله تعاىل {فاستعذ ابهلل إنه
أوال وآية فصلت نزلت اثنيًا
مسيع عليم} ويف فصلت إنه هو السميع العليم قال ابن مجاعة :ألن آية األعراف نزلت ً
أوال عند نزوع الشيطان.
فحسن التعريف :أي هو السميع العليم الذي تقدم ذكره ً
قوله تعاىل املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض وقال يف املؤمنني بعضهم أولياء بعض ويف الكفار والذين كفروا بعضهم
يهودا وبعضهم مشركني فقال من
أولياء بعض ألن املنافقني ليسوا متناصرين على دين معني وشريعة ظاهرة فكان بعضهم ً
بعض أي يف الشك والنفاق واملؤمنون متناصرون على دين اإلسالم وكذلك الكفار املعلنون ابلكفر كلهم أعوان بعضهم
مجيعا وقلوهبم شت فهذه أمثلة يستضاء هبا وقد تقدم
وجمتمعون على التناصر خبالف املنافقني كما قال تعاىل حتسبهم ً
منها كثري يف نوع التقدمي والتأخري ويف نوع الفواصل ويف أنواع أخر.
*******************
النوع الرابع والستون يف إعجاز القرآن

أفرده ابلتصنيف خالئق :منهم اخلطايب والرماين والزملكاين واإلمام الرازي وابن سراقة والقاضي أبو بكر الباقالين.
قال ابن العريب :ومل يصنف مثل كتابه.
اعلم أن املعجزة أمر خارق للعادة مقرون ابلتحدي سامل عن املعارضة وهي إما حسية وإما عقلية.
وأكثر معجزات بين إسرائيل كانت حسية لبالدهتم وقلة بصريهتم وأكثر معجزات هذه األمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال
أفهامهم وألن هذه الشريعة ملا كانت ابقية على صفحات الدهر إىل يوم القيامة خصت ابملعجزة العقلية الباقية لرياها ذووا
البصائر كما قال صلى هللا عليه وسلم ما من األنبياء نيب إال أعطى ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيته وحيًا

اتبعا أخرجه البخاري.
إيل فأرجوأن أكون أكثرهم ً
أحاه هللا ّ
قيل إن معناه :إن معجزات األنبياء انقرضت ابنقراض أعصارهم فلم يشهدها إال من حضرها ومعجزة القرآن مستمرة إىل
يوم القيامة وخرقه العادة يف أسلوبه وبالغته وإخباره ابملغيبات فال مير عصر من األعصار إال ويظهر فيه شيء مما أخرب به
أنه سيكون يدل على صحة دعواه.
وقيل :املعىن أن املعجزات الواضحة املاضية كانت حسية تشاهد ابألبصار كناقة صاحل وعصا موسى ومعجزات القرآن
تشاهد ابلبصرية فيكون من يتبعه ألجلها أكثر ألن الذي يشاهد بعني الرأس ينقرض ابنقراض مشاهده والذي يشاهد
مستمرا.
بعني العقل ابق يشاهده كل من جاء بعد األول
ً

بعضا وال خالف بني العقالء أن
قال يف فتح الباري :وميكن لنظم القولني يف كالم واحد فإن حمصلهما ال ينايف بعضه ً
كتاب هللا تعاىل معجز مل يقدر أحد على معارضته بعد حتديهم بذلك قال تعاىل وإن أحد من ملشركني استجارك فأجره
حىت يسمع كالم هللا فلوال أن مساعه حجة عليه مل يقف أمره على مساعه وال يكون حجة إال وهومعجزة.
وقال تعاىل وقالوا لوال أنزل عليه آايت من ربه إمنا اآلايت عند هللا وإمنا أان نذير مبني أومل يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاب
يتلى عليهم فأخرب أن الكتاب آايت من آايته كاف يف الداللة قائم مقام معجزات غريه وآايت من سواه من األنبياء وملا
جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم إليهم وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع اخلطباء وحتداهم على أن أيتوا مبثله وأمهلهم
طول السنني فلم يقدروا كما قال تعاىل فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني مث حتداهم بعشر سور منه يف قوله تعاىل أم

يقولون افرتاه قل فائتوا بعشر سور مثله مفرتايت وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقني فإن مل يستجيبوا لكم
فاعلموا إمنا أنزل بعلم هللا مث حتداهم بسورة يف قوله {أم يقولون افرتاه قل فائتوا بسورة مثله} اآلية مث كرر يف قوله {وإن
كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فائتوا بسورة من مثله} اآلية فلما عجزوا عن معارضته واإلتيان بسورة تشبهه على كثرة
اخلطباء فيهم والبلغاء اندى عليهم إبظهار العجز وإعجاز القرآن قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا
ظهريا فهذا وهم الفصحاء اللد وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره
القرآن ال أيتون مبثله ولوكان بعضهم لبعض ً
قطعا للحجة ومل ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من
وإخفاء أمره فلوكان يف مقدرهتم معارضته لعدلوا إليها ً
ذلك وال رامه بل عدلوا إىل العناد اترة وإىل االستهزاء أخرى فتارة قالوا سحر واترة قالوا شعر واترة قالوا أساطري األولني
كل ذلك من التحري واالنقطاع مث رضوا بتحكيم السيف يف أعناقهم وسيب ذراريهم وحرمهم واستباحة أمواهلم وقد كانوا
آنف شيء وأشده محية فلوعلموا أن اإلتيان مبثله يف قدرهتم لبادروا إليه ألنه أهون عليهم.

كيف وقد أخرج احلاكم عن ابن عباس قال :جاء الوليد بن املغرية إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه
حممدا لتعرض ملا
رق له فبلغ ذلك أاب جهل فأاته فقال :اي عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ً
ماال ليعطوكه لئال أتيت ً

قوال يبلغ قومك أنك كاره له قال :وماذا أقول فوهللا ما
ماال قال :فقل فيه ً
قاله قال :قد علمت قريش أين من أكثرها ً
فيكم رجل أعلم ابلشعر مين وال بزجره وال بقصيده وال أبشعار اجلن وهللا ما يشبه الذي تقول شيئًا من هذا ووهللا إن
لقوله يقول حالوة وغ عليه لطالوة وإنه ملثمر أعاله مغدق أسفله وإنه ليعلووال يعلى عليه وإنه ليحطم ما حتته قال :ال
يرضى عنك قومك حىت تقول فيه قال :فدعين حىت أفكر فلما فكر قال :هذا سحر يؤثر أيثره عن غريه.

شاعرا وخطيبًا وأحكم ما كانت لغة وأشد ما
قال اجلاحظ :بعث هللا ً
حممدا صلى هللا عليه وسلم أكثر ما كانت العرب ً
كانت عدة فدعا أقصاها وأدانها إىل توحيد هللا وتصديق رسالته فدعاهم ابحلجة فلما قطع العذر وأزال الشبهة وصار
الذي مينعهم من اإلقرار اهلوى واحلمية دون اجلهل واحلرية محلهم على حظهم ابلسيف فنصب هلم احلرب ونصبوا له وقيل
صباحا ومساء إىل أن يعارضوه إن كان
من عليتهم وأعالمهم وبين أعمامهم وهويف ذلك حيتج عليهم ابلقرآن ويدعوهم ً
ورا
كاذاب بسورة واحدة أوآبايت يسرية فلكما ازداد ً
ً
حتداي هلم هبا وتقر ًيعا لعجزهم عنها تكشف عن نقصهم ما كان مست ً
وظهر منه ما كان خفيًا فحني مل جيدوا حيلة وال حجة قالوا له :أنت تعرف من أخبار األمم ماال نعرف فلذلك ميكنك
ماال ميكننا قال :فهاتوها مفرتايت فلم يرم ذلك خطيب وال طمع فيه شاعر وال طبع فيه لتكلفه ولوتكلفه لظهر ذلك
ولوظهر لوجد من يستجيده وحيامي عليه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وانقض فدل ذلك العاقل على عجز
القوم مع كثرة كالمهم واستحالة لغتهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه
وخطباء أميت ألن سورة واحدة وآايت يسرية كانت أنقض لقوله وأفسد ألمره وأبلغ يف تكذيبه وأسرع يف تفريق أتباعه من
بذل النفوس واخلروج من األوطان وإنفاق األموال وهذا من جليل التدبري الذي ال خيفى على من هودون قريش والعرب
يف الرأي والعقل بطبقات وهلم القصيد العجيب والرجز الفاخر واخلطب الطوال البليغة والقصار املوجزة وهلم األسجاع
واملزدوج واللفظ املنثور مث يتحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدانهم فمحال أكرمك هللا أن جيتمع هؤالء كلهم على
الغلط يف األمر الظاهر واخلطأ املكشوف البني مع التقريع ابلنقص والتوقيف على العجز وهم أشد اخللق أنفة وأكثرهم
مفاخرة والكالم سيد عملهم وقد احتاجوا إليه واحلاجة تبعث على احليلة يف األمر الغامض فكيف ابلظاهر اجلليل املنفعة
وكما أنه حمال أن يطبقوه ثال ًاث وعشرين سنة على الغلط يف األمر اجلليل املنفعة فكذلك حمال أن يرتكوه وهم يعرفونه
وجيدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه انتهى.
فصل ملا ثبت كون القرآن معجزة نبيًا صل هللا عليه وسلم وجب االهتمام مبعرفة نوع اإلعجاز وقد خاض الناس يف ذلك
كثريا فبني حمسن ومسيء فزعم قوم أن التحدي وقع ابلكامل القدمي الذي هوصفة الذات وأن العرب كلفت يف ذلك ما ال
ً
يطاق وبه وقع عجزها وهومردود ألن ما ال ميكن الوقوف عليه ال يتصور التحدي به.
والصواب ما قاله اجلمهور أنه وقع ابلدال على القدمي وهواأللفاظ مث زعم النظام أن إعجازه ابلصرفة :أي أن هللا صرف
مقدورا هلم لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر املعجزات.
العرب عن معارضته وسلب عقوهلم وكان
ً

وهذا قول فاسد بدليل {قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن} اآلية فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرهتم ولوسلبوا القدرة مل
تبق فائدة الجتماعهم ملنزلته منزلة اجتماع املوتى وليس عجز املوتى مما حيتفل بذكره هذا مع أن اإلمجاع منعقد على
معجزا وليس فيه صفة إعجاز بل املعجز هو هللا تعاىل حيث سلبهم القدرة على
إضافة اإلعجاز إىل القرآن فكيف يكون ً
اإلتيان مبثله.
أيضا فيلزم من القول ابلصرفة زوال اإلعجاز بزوال زمان التحدي وخلوالقرآن من اإلعجاز ويف ذلك خرق إلمجاع األمة
و ً
أن معجزة الرسول العظمى ابقية وال معجزة له سوى القرآن.
معجزا
قال القاضي أبو بكر :ومما يبطل القول ابلصرفة أنه لوكانت املعارضة ممكنة وإمنا منع منها الصرفة مل يكن الكالم ً
معجزا فال يتضمن الكالم فضيلة على غريه فينفسه.
وإمنا يكون ابملنع ً
قال :وليس هذا أبعجب من قول فريق منهم أن الكل قادرون على اإلتيان مبثله وإمنا أتخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب
لوتعلموا لوصلوا إليه به وال أبعجب من قول آخرين أن العجز وقع منهم وأما من بعدهم ففي قدرته اإلتيان مبثله وكل هذا
ال يعتد به.
وقال قوم :وجه إعجازه ما فيه من اإلخبار عن الغيوب املستقبلة ومل يكن ذلك من شأن العرب.
وقال آخرون :ما تضمنه من اإلخبار عن قصص األولني وسائر املتقدمني حكاية من شاهدها وحضرها.
وقال آخرون :ما تضمنه من اإلخبار عن الضمائر من غري أن يظهر ذلك بقول أوفعل كقوله {إذ مهت طائفتان منكم أن
تفشال} ويقولون يف أنفسهم لوال يعذبنا هللا وقال القاضي أبو بكر :وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والرتصيف
وأنه خارج عن مجيع وجوه النظم املعتاد يف كالم العرب ومباين ألساليب خطاابهتم.
قال :وهلذا مل ميكنهم معارضته.
قال :وال سبيل إىل معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع اليت أودعوها يف الشعر ألنه ليس مما خيرق العادة بل ميكن
استدراكه ابلعلم والتدريب والتصنع به كقول الشعر ووصف اخلطب وصناعة الرسالة واحلذق يف البالغة وله طريق تسلك
فأما شأوونظم القرآن فليس له مثال حيتذى وال إمام يقتدى به وال يصح وقوع مثله اتفاقًا.

قال :وحنن نعتقد أن اإلعجاز يف بعض القرآن أظهر ويف بعضه أدق وأغمض.
وقال اإلمام فخر الدين :وجه اإلعجاز الفصاحة وغرابة األسلوب والسالمة من مجيع العيوب.
وقال الزملكاين :وجه اإلعجاز راجع إىل التأليف اخلاص به ال مطلق التأليف أبن اعتدلت مفرداته تركيبًا وزنة وعلة مركباته
معىن أبن يوقع كل فن يف مرتبته العليا يف اللفظ واملعىن.
وقال ابن عطية :الصحيح والذي عليه اجلمهور واحلذاق يف وجه إعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتوايل فصاحة ألفاظه
علما وأحاط ابلكالم كله فإذا ترتيب اللفظة من القرآن علوإبحاطته :أي لفظة تصلح أن
وذلك أن هللا أحاك بكل شيء ً
تلي األوىل وتبني املعىن بعد املعىن مث كذلك من أول القرآن إىل آخره والبشر يعمهم اجلهل والنسيان والذهول.

أحدا من البشر ال حييط بذلك فبهذا جاء نظم القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة وهبذا يبطل قول
ومعلوم ضرورة أن ً
من قال :إن العرب كان يف قدرهتا اإلتيان مبثله فصرفوا عن ذلك.

جرا
والصحيح أنه مل يكن يف قدرة أحد قط وهلذا ترى البليغ ينقح القصيدة أواخلطبة ً
حوال مث ينظر فيها فيغري فيها وهلم ً
وكتاب هللا تعاىل لونزعت منه لفظة مث أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها مل يوجد وحنن يتبني لنا الرباعة يف أكثره
وخيفى علينا وجهها يف مواضع لقصوران عن مرتبة العرب يومئذ يف سالمة الذوق وجودة القرحية وقامت احلجة على العامل
ابلعرب إذا كانوا أرابب الفصاحة ومظنة املعارضة كما قامت احلجة يف معجزة موسى ابلسحرة ويف معجزة عيسى
ابألطباء فإن هللا إمنا جعل معجزات األنبياء ابلوجه الشهري أبدع ما يكون يف زمن النيب الذي أراد إظهاره فكان السحر
قد انتهى يف مدة موسى إىل غايته وكذلك الطب يف زمن عيسى والفصاحة يف زمن حممد صلى هللا عليه وسلم.
وقال حازم يف منهاج البلغاء :وجه اإلعجاز يف القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبالغة فيه من مجيع أحنائها يف
مجيعه استمر ًارا ال يوجد له فرتة وال يقدر عليه أحد من البشر وكالم العرب ومن تكلم بلغتهم ال تستمر الفصاحة والبالغة
يف مجيع أحنائها يف العايل منه إال يف الشيء اليسري املعدود مث تعرض الفرتات اإلنسانية فينقطع طيب الكالم ورونقه فال
تستمر لذلك الفصاحة يف مجيعه بل توجد يف تفاريق وأجزاء منه.
وقال املراكشي يف شرح املصباح :اجلهة املعجزة يف القرآن تعرف ابلتفكري يف علم البيان وهوكما اختاره مجاعة يف تعريفه ما
حيرتز به عن اخلطأ يف أتدية املعىن وعن تعقيده ويعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه ملقتضى احلال ألن جهة
معجزا وال إعراهبا وإال
إعجازه ليس مفردات ألفاظه وإال لكانت قبل نزوله معجزة وال جمرد أتليفها وإال لكان كل أتليف ً

معجزا واألسلوب الطريق ولكان هذاين
معجزا وال جمرد أسلوبه وإال لكان االبتداء أبسلوب الشعر ً
لكان كل كالم معرب ً
معجزا وألن اإلعجاز يوجد دونه :أي األسلوب يف حنو فلما استيأسوا منه خلصوا جنيًا فاصدع مبا تؤمر وال
مسيلمة ً
ابلصرف عن معارضتهم ألن تعجبهم كان من فصاحته وألن مسيلمة وابن املقفع واملعري وغريهم قد تعاطوها فلم أيتوا إال
مبا متجه األمساع وتنفر منه الطباع.
ويضحك منه يف أحوال تركيبه وهبا :أي بتلك األحوال أعجز البلغاء وأخرص الفصحاء فعلى إعجازه دليل إمجايل وهوأن
العرب عجزت عنه وهوبلساهنا فغريها أحرى ودليل تفصيلي مقدمته التفكر يف خواص تركيبه ونتيجته العلم أبنه تنزيل من
علما.
احمليط بكل شيء ً

وقال األصبهاين يف تفسريه :اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهني :أحدمها إعجاز متعلق بنفسه والثاين بصرف الناس
عن معارضته.
فاألول إما أن يتعلق بفصاحته وبالغته أومبعناه.

قرآان عربيًا
أما اإلعجاز املتعلق بفصاحته وبالغته فال يتعلق بنصره الذي هو اللفظ واملعىن فإن ألفاظه ألفاظهم قال تعاىل ً
كثريا منها موجود يف الكتب املتقدمة قال تعاىل وإنه لفي زبر األولني وما هويف القرآن من
بلسان عريب وال مبعانيه فإن ً
املعارف اإلهلية وبيان املبدأ واملعاد واإلخبار ابلغيب فإعجازه ليس براجع إىل القرآن من حيث هوقرآن بل لكوهنا حاصلة
إخبارا ابلغيب سواء كان هبذا النظم أوبغريه مؤدى ابلعربية أوبلغة أخرى
من غري سبق تعليم وتعلم ويكون اإلخبار ابلغيب ً
بعبارة أوإشارة فإن النظم املخصوص صورة القرآن واللفظ واملعىن عنصره وابختالف الصور خيتلف حكم الشيء وامسه ال
بعنصره كاخلامت والقرط والسوار فإنه ابختالف صوها اختلفت أمساؤها ال بعنصرها الذي هو الذهب والفضة واحلديد فإن

اخلامت املتخذ من الفضة ومن الذهب ومن احلديد يسمى خامتًا وإن كان العنصر خمتل ًفا وإن اختذ خامت وقرط وسوار من
احدا.
ذهب اختلفت أمساؤها ابختالف صورها وإن كان العنصر و ً

معجزا يتوقف على بيان نظم
قال :فظهر من هذا أن اإلعجاز املختص ابلقرآن يتعلق ابلنظم املخصوص وبيان كون النظم ً
الكالم مث بيان أن هذا النظم خمالف لنظم ما عداه فنقول :مراتب أتليف الكالم مخس.
األوىل :ضم احلروف املبسوطة بعضها إىل بعض لتحصل الكلمات الثالث االسم والفعل واحلرف.والثانية :أتليف هذت
مجيعا يف خماطباهتم وقضاء حوائجهم
الكلمات بعضها إىل بعض لتحصل اجلمل املفيدة وهوالنوع الذي يتداوله الناس ً
ويقال له املنثور من الكالم.
ضما له مباد ومقاطع ومداخل وخمارج ويقال له املنظوم.
والثالثة :يضم بعض ذلك إىل بعض ً
والرابعة :أن يعترب يف أواخر الكالم مع ذلك تسجيع ويقال له املسجع.واخلامسة :أن جيعل مع ذلك وزن ويقال له الشعر
واملنظوم إما حماورة ويقال له اخلطابة وإما مكاتبة ويقال له الرسالة.
فأنواع الكالم ال خترج عن هذه األقسام ولكل من ذلك نظم خمصوص والقرآن جامع حملاسن اجلميع على نظم غري نظم
شيء منها يدل على ذلك ألنه ال يصح أن يقال له رسالة أوخطابة أوشعراء أوسجع كما يصح أن يقال هوكالم والبليغ
إذا قرع مسعه فصل بينه وبني ما عداه من النظم وهلا قال تعاىل وإنه لكتاب عزيز ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من
تنبيها على أن أتليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر فيمكن أن يغري ابلزايدة والنقصان كحالة الكتب األخر.
خلفه ً
أيضا إذا اعترب وذلك أنه ما من صناعة حممودة كانت
قال :وأما اإلعجاز املتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهر ً
أومذمومة إال وبينها وبني قوم مناسبات خفية واتفاقات مجيلة بدليل أن الواحد يؤثر حرفة من احلرف فينشرح صدره
مبالبستها وتطيعه قواه يف مباشرهتا فيقبلها ابنشراح صدر ويزاوهلا ابتساع قلبه فلما دعا هللا أهل البالغة واخلطابة الذين
يهيمون يف كل واد من املعاين بسالطة لساهنم إىل معارضة القرآن وعجزهم عن اإلتيان مبثله ومل يتصدوا ملعارضته مل خيف
على أويل األلباب أن صارفًا إهليًا صرفهم عن ذلك وأي إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء عجزت يف الظاهر عن
معارضته مصروفة يف الباطن عنها أه.
وقال السكاكي يف املفتاح :اعلم أن إعجاز القرآن يدرك وصفه كاستقامة الوزن تدرك وال ميكن وصفها وكاملالحة كما
يدرك طيب النغم العارض هلذا الصوت وال يدرك حتصيله لغري الفطرة السليمة إال إبتقان علمي املعاين والبيان والتمرين
فيهما.
وقال أبوحيان التوحيدي :سئل بندار الفارسي عن موضع اإلعجاز من القرآن فقال :هذه مسألة فيها حيف على املعىن
وذلك أنه شبيه بقولك ما موضع اإلنسان من اإلنسان فليس إلنسان موضع من اإلنسان بل مىت أشرت إىل مجلته فقد
حققته ودللت على ذاته كذلك القرآن لشرفه ال يشار إىل شيء منه إال وكان ذلك املعىن آية يف نفسه ومعجزة حملاوله
وهدى لقائله وليس يف طاقة البشر اإلحاطة أبغراض هللا يف كالمه وأسراره يف كتابه فلذلك حارت العقول واتهت
البصائر عنده.

وقال اخلطايب :ذهب األكثرون من علماء النظر إىل وجه اإلعجاز فيه من جهة البالغة لكن صعب عليهم تفصيلها
وصغوا فيه إىل حكم الذوق.
قال :والتحقيق أن أجناس الكالم خمتلفة ومراتبها يف درجات البيان متفاوتة فمنها البليغ الرصني اجلزل ومنها الفصيح
القريب السهل ومنها اجلائز املطلق الرسل.
وهذه أقسام الكالم الفاضل احملمود.
فاألول أعالها والثاين أوسطها والثالث أدانها وأقرهبا.
فحازت بالغات القرآن من كل قسم من هذه األقسام حصة وأخذت من كل نوع شعبة فانتظم هلا ابنتظام هذه
األوصاف منط من الكالم جيمع صفيت الفخامة والعذوبة ومها على االنفراد يف نعومتهما كاملتضادين ألن العذوبة نتاج
نوعا من الذعورة فكان اجتماع األمرين يف نظمه مع نبوكل واحد منهما على اآلخر
السهولة واجلزالة واملتانة يعاجلان ً

فضيلة خص هبا القرآن ليكون آية بينة لنبيه صلى هللا عليه وسلم.
وإمنا تعذر على البشر اإلتيان مبثله ألمور.
منها :أن علمهم ال حييط جبميع أمساء اللغة العربية وأوضاعها اليت هي ظروف املعاين وال تدرك أفهامهم مجيع معاين
األشياء احملمولة على تلك األلفاظ وال تكمل معرفتهم ابستيفاء مجيع وجوه املنظوم اليت هبا يكون ائتالفها وارتباط بعضها
ببعض فيتواصلوا ابختيار األفضل من األحسن من وجوهها إىل أن أيتوا بكالم مثله وإمنا يقوم الكالم هبذه األشياء
الثالثة :لفظ حاصل ومعىن قائم ورابط هلما انظم وإذا أتملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف والفضيلة
وتشاكال
نظما أحسن أتلي ًفا وأشد تالوة
ً
حىت ال ترى شيئًا من األلفاظ أفصح وال أجزل والأعذب من ألفاظه وال ترى ً

من نظمه.
وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له ابلتقدم يف أبوابه والرتقي إىل أعلى درجاته وقد توجد هذه الفضائل الثالث على
التفرق يف أنواع الكالم فإما أن توجد جمموعة يف نوع واحد فلم توجد إال يف كالم العليم القدير فخرج من هذا أن القرآن
معجزا ألنه جاء أبفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف مضمنًا أصح املعاين من توحيد هللا تعاىل وتنزيهه يف
إمنا صار ً
صفاته ودعائه إىل طاعته وبيان لطريق عبادته من حتليل وحترمي وحظر وإابحة ومن وعظ وتقومي وأمر مبعروف وهني عن
اضعا كل شيء منها موضعه الذي ال يرى شيء أوىل منه وال
منكر وإرشاد إىل حماسن األخالق وزجر عن مساويها و ً
مودعا أخبار القرون املاضية وما نزل من مثالت هللا مبن مضى وعائد منهم منبئًا
يتوهم يف صورة العقل أمر أليق به منه ً

جامعا يف ذلك بني احلجة واحملتج له والدليل واملدلول عليه ليكون
عن الكوائن املستقبلة يف األعصار اآلتية من الزمان ً
ذلك آكد للزوم ما دعا عليه وأداء عن وجوب ما أمر به وهنى عنه ومعلوم أن اإلتيان مبثل هذه األمور واجلمع بني أشتاهتا
حىت تنتظم وتنسق أمر يعجز عنه قوى البشر وال تبلغه قدرهتم فانقطع اخللق دونه وعجزوا عن معارضته مبثله أومناقضته يف
منظوما ومرة أنه سحر ملا رأوه ومعجوز عنه غري مقدور عليه وقد
شكله مث صار املعاندون له يقولون مرة أنه شعر ملا رأوه
ً

نوعا من االعرتاف ولذلك
وقرعا يف النفوس يرهبهم وحيريهم فلم يتمالكوا أن يعرتفوا به ً
وقعا يف القلوب ً
كانوا جيدون له ً

أصيال مع
قالوا :إن له حلالوة وإن عليه لطالوة وكانوا مرة جبهلهم يقولون أساطري األولني اكتتبها فهي متلي عليه بكرة و ً
علمهم أن صاحبهم أمي وليس حبضرته من ميلي أويكتب يف حنوذلك من األمور اليت أوجبها العناد واجلهل والعجز.
وجها ذهب عنه الناس وهوصنيعه يف القلوب وأتثريه يف النفوس فإنك ال تسمع
مث قال :وقد قلت يف إعجاز القرآن ً
منظوما وال منثوًرا إذا قرع السمع خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف حال ذوي الروعة واملهابة
كالما غري القرآن
ً
ً
متصدعا من خشية هللا وقال هللا
خاشعا
يف حال آخر ما خيلص منه إليه قال تعاىل لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
ً
ً
كتااب متشاهبًا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم وقال ابن سراقة :اختلف أهل العلم يف وجه
نزل أحسن احلديث ً
احدا من عشر معشاره
وجوها كثرية كلها حكمة وصو ًااب وما بلغوا يف وجوه إعجازه جزءًا و ً
إعجاز القرآن فذكروا يف ذلك ً
فقال قوم :هو اإلجياز مع البالغة.
وقال آخرون :هو البيان والفصاحة.

وقال آخرون :هو الوصف والنظم.
خارجا عن جنس كالم العرب من النظم والنثر واخلطب والشعر مع كون حروفه يف كالمهم ومعانيه
وقال آخرون :هوكونه ً
يف خطاهبم وألفاظه من جنس كلماهتم وهوبذاته قبيل غري قبيل كالمهم وجنس آخر متميز عن أجناس خطاهبم حىت أ من
اقتصر على معانيه وغري حروفه أذهب رونقه ومن اقتصر على حروفه وغري معانيه أبطل فائدته فكان يف ذلك أبلغ داللة
على إعجازه.
وقال آخرون :هوكون قار إنه ال يكل وسامعه ال ميل وإن تكررت عليه تالوته.
وقال آخرون :هوما فيه من اإلخبار عن األمور املاضية.
وقال آخرون :هوما فيه من علم الغيب واحلكم على األمور ابلقطع.
جامعا لعلوم يطول شرحها ويشق حصرها أه.
وقال آخرون :هوكونه ً
وقال الزركشي يف الربهان :أهل التحقيق على أن اإلعجاز وقع جبميع ما سبق من األقوال ال بكل واحد على انفراده فإنه
مجع ذلك كله فال معىن لنسبته إىل واحد منها مبفرده مع اشتماله على اجلميع بل وغري ذلك مما مل يسبق فمنها :الروعة
اليت له يف قلوب السامعني وأمساعهم سواء املقر واجلاحد.
غضا طرًاي يف أمساع السامعني وعلى ألسنة القارئني.
ومنها :أنه مل يزل وال يزال ً
ومنها :مجعه بني صفيت اجلزالة والعذوبة ومها كاملتضادين ال جيتمعان غالبًا يف كالم البشر.

ومنها :جعله آخر الكتب غنيًا عن عثره وجعل غريه من الكتب املتقدمة قد حتتاج إىل بيان يرجع فيه إليه كما قال تعاىل
إن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون وقال الرماين :وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات
ترك املعارضة مع توفر الدواعي وشدة احلاجة والتحدي للكافة والصرفة والبالغة واإلخبار عن األمور املستقبلة ونقض
العادة وقياسه بكل معجزة.

قال :ونقض العادة هوا العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكالم معروفة :منها الشعر ومنها السجع ومنها اخلطب
ومنها الرسائل ومنها املنثور الذي يدور بني الناس يف احلديث فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة هلا منزلة يف
احلسن تفوق به كل طريقة ويفوق املوزون الذي هوأحسن الكالم.
قال :وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه اجلهة إذا كان سبيل فلق البحر وقلب العصا حية وما جرى هذا
احدا يف اإلعجاز إذ خرج عن العادة فصد اخللق عن املعارضة.
اجملرى يف ذلك ً
سبيال و ً
وقال القاضي عياض يف الشفا :اعلم أن القرآن منطوعلى وجوه من اإلعجاز كثرية وحتصيلها من جهة ضبط أنواعها يف
أربعة وجوه.
أوهلا :حسن أتليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إجيازه وابلغته اخلارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكالم وأرابب هذا
الشأن.
والثاين :صورة نظمه العجيب واألسلوب الغريب املخالف ألساليب كالم العرب ومنها نظمها ونثرها الذي جاء عليه
ووقفت عليه مقاطع آايته وانتهت إليه فواصل كلماته ومل يوجد قبله وال بعده نظري له.
قال :وكل واحد من هذين النوعني اإلجياز والبالغة بذاهتا واألسلوب الغريب بذاته نوع إعجاز على التحقيق مل تقدر
العرب على اإلتيان بواحد منهما إذ كل واحد خارج عن قدرهتا مباين لفصاحتها وكالمها خالفًا ملن زعم أن اإلعجاز يف

جمموع البالغة واألسلوب.
الوجه الثالث :ما انطوى عليه من اإلخبار ابملغيبات وما مل يكن فوجد كما ورد.
الرابع :ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة واألمم البائدة والشرائع الدائرة مما كان ال يعلم منه القصة الواحدة إال الفذ من

أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره يف تعلم ذلك فيورده صلى هللا عليه وسلم على وجهه وأييت به على نصه وهوأمي ال
يقرأ وال يكتب.
قال :فهذه الوجوه األربعة من إعجاز بينة ال نزاع فيها.
ومن الوجوه يف إعجازه غري ذلك آي وردت بتعجيز قوم يف قضااي وإعالمهم أهنم ال يفعلوهنا فما فعلوا وال قدروا على
أبدا فما متناه أحد منهم وهذا الوجه داخل يف الوجه الثالث.
ذلك كقوله لليهود فتمنوا املوت إن كنتم صادقني ولن يتمنوه ً
ومنها :الروعة اليت تلحق قلوب سامعيه عند مساعهم واهليبة اليت تعرتيهم عند تالوته وقد أسلم مجاعة عند مساع آايت منه
كما وقع جلبري بن مطعم أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب ابلطور قال :فلما بلغ هذه اآلية أم خلقوا من
غري شيء أم هم اخلالقون إىل قوله املسيطرون كاد قليب أن يطري.
قال :وذلك أول ما وقر اإلسالم يف قليب.
وقد مات مجاعة عند مساع آايت منه أفردوا ابلتصنيف.
مث قال :ون وجوه إعجازه كونه آية ابقية ال يعدم ما بقيت الدنيا مع ما تكفل هللا حبفظه.
ومنها :أن قارئه ال ميله وسامعه ال ميجه بل اإلكباب على تالوته يزيده حالوة وترديده يوجب له حمبة وغريه من الكالم
يعادي  7إذا أعيد وميل مع الرتديد وهلذا وصف صلى هللا عليه وسلم القرآن أبنه ال خيلق على كثرة الرد.

ومنها :مجعه لعلوم ومعارف مل جيمعها كتاب من الكتب وال أحاط بعلمها أحد يف كلمات قليلة وأحرف معدودة.قال:
مفردا يف إعجازه.
وهذا الوجه داخل يف بالغته فال جيب أن يعد فنًا ً

قال :واألوجه اليت قبله تعد يف خواصه وفضائله ال إعجازه وحقيقة اإلعجاز الوجوه األربعة األول فليعتمد عليها.
تنبيهات
األول اختلف يف قدر املعجز من القرآن فذهب بعض املعتزلة إىل أنه متعلق جبميع القرآن واآليتان السابقتان ترده.
وقال القاضي :يتعلق اإلعجاز بسورة طويلة أوقصرية تشبثًا بظاهر قوله بسورة.
وقال يف موضع آخر :يتعلق بسورة أوقدرها من الكالم حبيث يتبني فيه تفاضل قوى البالغة.
قال :فإذا كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز.
قال :ومل يقم دليل على عجزهم عن املعارضة يف أقل من هذا القدر.

وقال قوم :ال حيصل اإلعجاز آبية بل يشرتط اآلايت الكثرية.
وقال آخرون :يتعلق بقليل القرآن وكثريه لقوله {فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني} قال القاضي :وال داللة يف اآلية
ألن احلديث التام ال تتحصل حكايته يف أقل من كلمات سورة قصرية.
الثاين اختلف يف أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة قال القاضي " فذهب أبو احلسن األشعري إىل أن ظهور ذلك على
معجزا يعلم االستدالل.
النيب صلى هللا عليه وسلم يعلم ضرورة وكونه ً
استدالال وكذلك من ليس ببليغ.
قال :والذي نقوله أن األعجمي ال ميكنه أن يعلم إعجازه إال
ً
فأما البليغ الذي قد أحاط مبذاهب العرب وغرائب الصنعة فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غريه عن اإلتيان
مبثله.
الثالث اختلف يف تفاوت القرآن يف مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه أعلى مراتب البالغة حبيث ال يوجد يف
اعتداال يف إفادة ذلك املعىن منه فاختار القاضي املنع وأن كل كلمة فيه موصوفة ابلذروة
الرتاكيب ما هوأشد تناسبًا وال
ً
إحساسا له من بعض.
العليا وإن كان بعض الناس أحسن
ً

واختار أبونصر القشريي وغريه التفاوت فقال :ال ندعي أن كل ما يف القرآن على أرفع الدرجات يف الفصاحة وكذا قال
غريه :يف القرآن األفصح والفصيح وإىل هذا حنا الشيخ عز الدين بن عبد السالم مث أورد سؤ ًاال وهوأنه مل مل أيت القرآن
مجيعه ابألفصح وأجاب عنه الصدر موهوب اجلزري مبا حاصله أنه لوجاء القرآن على ذلك لكان على غري النمط املعتاد
يف كالم العرب من اجلمع بني األفصح والفصيح فال تتم احلجة يف اإلعجاز فجاء على منط كالمهم املعتاد ليتم ظهور
مثال :أتيت مبا ال قدرة لنا على جنسه كما ال يصح من البصري أن يقول لألعمى :قد
العجز عن معارضته وال يقولوا ً
قادرا على النظر وكان نظرك أقوى من نظري وأما إذا فقد أصل
غلبتك بنظري ألنه يقول له :إمنا تتم لك الغلبة لوكنت ً
النظر فكيف تصح مين املعارضة.
الرابع قيل احلكمة يف تنزيل القرآن عن الشعر املوزون مع أن املوزون من الكالم رتبته فوق رتبة غريه أن القرآن منبع احلق
وجممع الصدق وقصارى أمر الشاعر التخييل بتصور الباطل يف صورة احلق واإلفراط يف اإلطراء واملبالغة يف الذم واإليذاء

دون إظهار احلق وإثبات الصدق وهلذا نزه هللا نبيه عنه وألجل شهرة الشعر ابلكذب مسى أصحاب الربهان القياسات
املؤدية يف أكثر األمر إىل البطالن والكذب شعرية.
وقال بعض احلكماء :مل ير متدين صادق اللهجة مفلق يف شعره.
شعرا ألن شرط الشعر القصد ولوكان
وأما ما وجد يف القرآن مما صورته صورة املوزون فاجلواب عنه أن ذلك ال يسمى ً
شاعرا فكان الناس كلهم شعراء ألنه قل أن خيلوكالم أحد عن ذلك
شعرا لكان كل من اتفق له يف كالمه شيء موزون ً
ً
شعرا لبادروا إىل معارضته والطعن عليه ألهنم كانوا أحرص شيء عن ذلك وإمنا
وقد ورد ذلك على الفصحاء فلواعتقدوه ً
يقع ذلك لبلوغ الغاية القصوى يف االنسجام.
فصاعدا.
شعرا وأقل الشعر بيتان
ً
وقيل البيت الواحد وما كان على وزنه ال يسمى ً
شعرا أربعة أبيات وليس ذلك يف القرآن حبال.
شعرا ً
أصال وقيل أقل ما يكون من الرجز ً
وقيل الرجز ال يسمى ً

اخلامس قال بعضهم :التحدي إمنا وقع لإلنس دون اجلن ألهنم ليسوا من أهل اللسان العريب الذي جاء القرآن على
تعظيما إلعجازه ألن اهليئة االجتماعية من القوة ما ليس
أساليبه وإمنا ذكروا يف قوله {قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن} ً
بعضا وعجزوا عن املعارضة كان الفريق الواحد أعجز.
لألفراد فإذا فرض اجتماع الثقلني فيه وظاهر بعضهم ً
أيضا على اإلتيان مبثل القرآن.
أيضا واملالئكة منوبون يف اآلية ألهنم ال يقدرون ً
وقال غريه :بل وقع للجن ً
وقال الكرماين يف غرائب التفسري :إمنا اقتصر يف اآلية على ذكر اإلنس واجلن ألنه صلى هللا عليه وسلم كان مبعو ًاث إىل
الثقلني دون املالئكة.
كثريا }فأجاب :االختالف
السادس سئل الغزايل عن معىن قوله تعاىل {ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفًا ً

لفظ مشرتك بني معان وليس املراد نفي اختالف الناس فيه بل نفي االختالف عن ذات القرآن.ويقال هذا كالم خمتلف:
أي ال يشبه أوله آخره يف الفصاحة أوهوخمتلف الدعوة :أي بعضه يدعوإىل الدين وبعضه يدعوإىل الدنيا وهوخمتلف النظم
فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف وبعضه على أسلوب خمصوص يف اجلزالة وبعضه على أسلوب خيالفه وكالم هللا
منزه عن هذه االختالفات فإنه على منهاج واحد يف النظم مناسب أوله آخره وعلى درجة واحدة يف غاية الفصاحة

فليس يشتمل على الغث والسمني ومسوق ملعىن واحد وهودعوة اخللق إىل هللا تعاىل وصرفهم عن الدنيا إىل الدين وكالم
الغث والسمني ومسوق ملعىن واحد وهودعوة اخللق إىل هللا تعاىل وصرفهم عن الدنيا إىل الدين وكالم اآلدميني تتطرق إليه
هذه االختالفات إذ كالم الشعراء واملرتسلني إذا قيس عليه وجد فيه اختالف يف منهاج النظم مث اختالف يف درجات
الفصاحة بل يف أصل الفصاحة حىت يشتمل على الغث والسمني وال يتساوى رسالتان وال قصيداتن بل تشتمل قصيدة
على أبيات فصيحة وأبيات سخيفة وكذلك تشتمل القصائد واألشعار على أغراض خمتلفة ألن الشعراء والفصحاء يف كل
حزما واترة يذمونه ويسمونه ضع ًفا واترة
واد يهيمون فتارة ميدحون الدنيا واترة يذموهنا واترة ميدحون اجلنب ويسمونه ً
هتورا وال ينفك كالم آدمي عن هذه االختالفات ألن منشأها
ميدحون الشجاعة ويسموهنا صرامة واترة يذموهنا ويسموهنا ً

اختالف األغراض ابألحوال واإلنسان ختتلف أحواله فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه وتتعذر عليه عند
االنقباض وكذلك ختتلف أغراضه فيميل إىل الشيء مرة ومييل عنه أخرى فيوجب ذلك اختالفًا يف كالمه ابلضرورة فال

يصادف إنسان يتكلم يف ثالث وعشرين سنة وهي مدة نزول القرآن فيتكلم على غرض واحد ومنهاج واحد ولقد كان
كثريا.
بشرا ختتلف أحواله فلوكان هذا كالمه أوكالم غريه من البشر لوجدوا فيه اختالفًا ً
النيب صلى هللا عليه وسلم ً

معجزا كالتوراة واإلجنيل قلنا :ليس شيء من ذلك
السابع قال القاضي :فإن قيل هل تقولون أن غري القرآن من كالم هللا ً
معجزا ألن هللا تعاىل مل
معجزا كالقرآن فيما يتضمن من األخبار ابلغيوب وإن مل يكن ً
مبعجز يف النظم والتأليف وإن كان ً
يصفه مبا وصف به القرآن وألان قد علمنا أنه مل يقع التحدي إليه كما وقع يف القرآن والن ذلك اللسان ال يتأتى فيه من
وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي إىل حد اإلعجاز.
وقد ذكر ابن جين يف اخلاطرايت يف قوله {قالوا اي موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى} أن العدول عن قوله
{وإما أن نلقى} لغرضني :أحدمها لفظي وهواملزاوجة لرؤوس اآلي.واآلخر معنوي وهوأنه تعاىل أراد أن خيرب عن قوة
أنفس السحرة واستطالتهم على موسى فجاء عنهم ابللفظ أمت وأوىف منه يف إسنادهم الفعل إليه.
مث أورد سؤ ًاال وهو :إان ال نعلم أن السحرة لن يكونوا أهل لسان فيذهب هبم هذا املذهب من صنعة الكالم وأجاب أبن
مجيع ما ورد يف القرآن حكاية عن غري أهل اللسان يف القرون اخلالية إمنا هومعرب عن معانيهم وليس حبقيقة ألفاظهم
وهلذا ال يشك يف أن قوله تعاىل قالوا إن هذان لساخران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى
إن هذه الفصاحة مل جتري على لغة العجم.
الثامن قال البارزي يف أول كتابه أنوار التحصيل يف أسرار التنزيل اعلم أن املعىن الواحد قد خيرب عنه أبلفاظ بعضها أحسن
من بعض وكذلك كل واحد من جزأي اجلملة قد يعرب عنه أبفصح ما يالئم اجلزء اآلخر وال بد من استحضار معاين
اجلمل أواستحضار مجيع ما يالئمها من األلفاظ مث استعمال أنسبها وأفصحها واستحضار هذا متعذر على البشر يف
مستمال على
أكثر األحوال وذلك عتيد حاصل يف علم هللا فلذلك كان القرآن أحسن احلديث وأفصحه وإن كان
ً
الفصيح واألفصح واملليح واألملح ولذلك أمثلة منها قوله تعاىل وجين اجلنتني دان لوقال مكانه ومثر اجلنتني قريب مل يقم
مقامه من جهة اجلناس بني اجلين واجلنتني ومن جهة أن التمر ال يشعر مبصريه إىل حال جيين فيها ومن جهة مؤاخاة
الفواصل.
ومنها قوله تعاىل {وما كنت تتلو من قبله من كتاب} أحسن من التعبري بتقرأ لثقله ابهلمزة.
ومنها ال ريب فيه أحسن من ال شك فيه لثقل اإلدغام وهلذا كثر ذكر الريب.ومنها وال هتنوا أحسن من وال تضعفوا خلفته
ووهن العظم مين احسن من ضعف ألن الفتحة أخف من الضمة.
ومنها آمن أخف من صدق ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق وآثرك هللا أخف من فضلك وأتى أخف من أعطى
وأنذر أخف من خوف وخري لكم أخف من أفضل لكم واملصدر يف حنو هذا خلق هللا يؤمنون ابلغيب أخف من خملوق
والغائب ونكح أخف من تزوج ألن فعل أخف من تفعل وهلذا كان ذكر النكاح فيه أكثر وألجل التخفيف واالختصار
استعمل لفظ الرمحة والغضب والرضا واحلب واملقت يف أوصاف هللا تعاىل مع أنه ال يوصف هبا حقيقة ألنه لوعرب عن
ذلك أبلفاظ احلقيقة لطال الكالم كأنه يقال يعامله معاملة احملب واملاقت فاجملاز يف مثل هذا أفضل من احلقيقة خلفته

واختصاره وابتنائه على التشبيه البليغ فإن قوله {فلما آسفوان انتقمنا منهم} أحسن من فلما عاملوان معاملة الغضب
أوفلما آتوا إلينا مبا أيتيه املغضب أه.
التاسع قال الرماين :فإن قال قائل :فلعل السور القصار ميكن فيها املعارضة قل ال جيوز فيها ذلك من قبل أن التحدي
قد وقع هبا فظهر العجز عنها يف قوله {فائتوا بسورة} فلم خيص بذلك الطوال دون القصار فإن قال :فإنه ميكن يف
القصار أن تغري الفواصل فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها فهل يكون ذلك معارضة قيل له ال من قبل أن املفحم
مفحما رام أن جيعل بدل قوى يف قصيدة رؤبة
ميكنه أن ينشئ بيتًا و ً
احدا وال يفصل بطبعه بني مكسور وموزون فلوأن ً

وقامت األعماق خاوي املخرتق مشتبه األعالم ملاع اخلفق فجعل بدل املخرتق املمزق وبدل اخلفق الشفق وبدل اخنرق
انطلق ألمكنه ذلك ومل يثبت له به قول الشعر وال معارضة رؤبة يف هذه القصيدة عند أحد له أدىن معرفة فكذلك سبيل
من غري الفواصل
*******************
النوع اخلامس والستون يف العلوم املستنبطة من القرآن
قال تعاىل ما فرطنا يف الكتاب من
تبياان لكل شيء وقال صلى هللا عليه وسلم ستكون فنت قيل :وما املخرج منها قال:
شيء وقال نزلنا عليك الكتاب ً

كتاب هللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم أخرجه الرتمذي وغريه.
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال :من أراد العم فعليه ابلقرآن فإن فيه خرب األولني واآلخرين.
قال البيهقي :يعين أصول العم.وأخرج البيهقي عن احلسن قال :أنزل هللا مائة وأربعة كتب وأودع علومها أربعة منها التوراة
واإلجنيل والزبور والفرقان مث أودع علوم الثالثة الفرقان.
وقال اإلمام الشافعي رضي هللا عنه :مجيع ما تقوله األمة شرح للسنة ومجيع السنة شرح للقرآن.
أيضا :مجيع ما حكم به النيب صلى هللا عليه وسلم فهومما فهمه من القرآن.
وقال ً
قلت :ويؤيد هذا قوله صلى هللا عليه وسلم إين ال أحل إال ما أحل هللا وال أحرم إال ما حرم هللا يف كتابه أخرجه هبذا
اللفظ الشافعي يف األم.
وقال سعيد بن جبري :ما بلغين حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على وجهه إال وجدت مصداقة يف كتاب
هللا.وقال ابن مسعود :إذا حدثتكم حبديث أنبؤكم بتصديقه من كتاب هللا تعاىل.
أخرجهما ابن أيب حامت.
أيضا :ليست تنزل أبحد يف الدين انزلة إال يف كتاب هللا الدليل على سبيل اهلدى فيها.
وقال الشافعي ً
فإن قيل :من األحكام ما يثبت ابتداء ابلسنة.قلنا :ذلك مأخوذ من كتاب هللا يف احلقيقة ألن كتاب هللا أوجب علينا
أتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم وفرض علينا األخذ بقوله.
وقال الشافعي مرة مبكة :سلوين عما شئتم أخربكم عنه يف كتاب هللا فقيل له :ما تقول يف احملرم يقتل الزبور فقال بسم هللا
الرمحن الرحيم وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا.

وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النيب صلى هللا عليه
وسلم أنه قال :اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر.
وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن اخلطاب أنه أمر بقتل احملرم
الزنبور.
وأخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال :لعن هللا الوامشات واملتومشات واملمتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق
هللا تعاىل فبلغ ذلك امرأة من بين أسد فقالت له :إنه بلغين أنك لعنت كيت وكيت فقال :ومايل ال ألعن من لعن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وهويف كتاب هللا فقالت :لقد قرأت ما بني اللوحني فما وجدت فيه كما تقول قال :لئن كنت
قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت وما أاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا قالت :بلى قال :فإنه قد هنى عنه.
يوما :ما من شيء يف العامل إال وهويف كتاب هللا
وحكى ابن سراقة يف كتاب اإلعجاز عن أيب بكر بن جماهد أنه قال ً

بيوات غري مسكونة فيها متاع} لكم
فقيل له :فأين ذكر اخلياانت فيه فقال :يف قوله {ليس عليكم جناح أن تدخلوا ً
فهي اخلياانت.
وقال ابن برهان :ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم ما من شيء فهويف القرآن أوفيه أصله قرب أوبعد ففهمه من فهمه
وعمه عنه من عمه وكذا كل ما حكم به أوقضى به وإمنا يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار

فهمه.
وقال غريه :ما من شيء إال ميكن استخراجه من القرآن ملن فهمه هللا حىت أن بعضهم استنبط عمر النيب صلى هللا عليه
نفسا إذا جاء أجلها فإهنا رأس ثالث وستني سورة
وسلم ثال ًاث وستني سنة من قوله يف سورة املنافقني ولن يؤخر هللا ً

وعقبها التغابن ليظهر التغابن يف فقده.
علما حقيقة إال املتكلم هبا
وقال ابن أيب الفضل املرسي يف تفسريه :مجع القرآن علوم األولني واآلخرين حبيث مل حيط هبا ً
مث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خال ما استأثر به سبحانه وتعاىل مث ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعالمهم
مثل اخللفاء األربعة وابن مسعود وابن عباس حىت قال :لوضاع يل عقال بعري لوجدته يف كتاب هللا تعاىل مث ورث عنهم
التابعون إبحسان مث تقاصرت اهلمم وفرتت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن محل ما محله الصحابة والتابعون من
علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه فاعتىن قوم بضبط لغاته وحترير كلماته ومعرفة خمارج
حروفه وعددها وعدد كلماته وآايته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرابعه وعدد سجداته والتعليم عند كل عشر آايت إلالى

غري ذلك من حصر الكلمات املتشاهبة واآلايت املتماثلة من غري تعرض ملعانيه وال تدبر ملا أودع فيه فسموا القراء واعتىن
النحاة ابملعرب منه واملبين من األمساء واألفعال واحلروف العاملة وغريها وأوسعوا الكالم يف األمساء وتوابعها وضروب
األفعال والالزم واملتعدي ورسوم خط الكلمات ومجيع ما يتعلق به حىت أن بعضهم أعرب مشكله وبعضهم أعربه كلمة
كلمة واعتىن املفسرون أبلفاظه فوجدوا منه لفظًا يدل على معىن واحد ولفظًا يدل على معنيني ولفظًا يدل على أكثر
فأجروا األول على حكمه وأوضحوا معىن اخلفي منه وخاضوا يف ترجيح أحد حمتمالت ذي املعنيني واملعاين وأعمل كل
منهم فكره وقال مبا اقتضاه نظره واعتىن األصوليون مبا فيه من األدلة العقلية والشواهد األصلية والنظرية مثل قوله تعاىل

{لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات} إىل غري ذلك من اآلايت الكثرية فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية هللا ووجوده
وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما ال يليق به ومسوا هذا العلم أبصول الدين.
وأتملت طائفة منهم معاين خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي اخلصوص إىل غري ذلك فاستنبطوا منه
أحكام اللغة من احلقيقة واجملاز وتكلموا يف التخصيص واإلخبار والنص والظاهر واجململ واحملكم واملتشابه واألمر والنهي
والنسخ إىل غري ذلك من أنواع األقيسة واستصحاب احلال واالستقراء ومسوا هذا الفن أصول الفقه.
وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق النظر فيما فيه من احلالل واحلرام وسائر األحكام فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه
أيضا.
وبسطوا القول يف ذلك بسطًا حسنًا ومسوه بعلم الفروع وابلفقه ً
وتلمحت طائف ما فيه من قصص القرون السالفة واألمم اخلالية ونقلوا أخربهم ودونوا آاثرهم ووقائعهم حىت ذكروا بدء
الدنيا وأول األشياء ومسعوا ذلك ابلتاريخ والقصص.
وتنبه آخرون ملا فيه من احلكم واألمثال واملواعظ اليت تقلقل قلوب الرجال وتكاد تدكدك اجلبال فاستنبطوا مما فيه من
فصوال من املواعظ
الوعد والوعيد والتحذير والتبشري وذكر املوت واملعاد والنشر واحلشر واحلساب والعقاب واجلنة والنار ً
أصوال من الزواجر فسموا بذلك اخلطباء والوعاظ.
و ً
واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبري مثل ما ورد يف قصة يوسف يف البقرات السمان ويف منامي صاحيب السجن ويف
رؤايه الشمس والقمر والنجوم ساجدة ومسوه تعبري الرؤاي واستنبطوا تفسري كل رؤاي من الكتاب فإن عز عليهم إخراجها
منه فمن السنة اليت هي شارحة للكتاب فإن عسر فمن احلكم واألمثال.
مث نظروا إىل اصطالح العوام يف خماطباهتم وعرف عادهتم الذي أشار إليه القرآن بقوله {وأمر ابملعروف} وأخذ قوم مما يف
آية املواريث من ذكر السهام وأرابهبا وغري ذلك علم الفرائض واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس
والثمن حساب الفرائض ومسائل العول واستخرجوا منه أحكام الوصااي.
ونظر قوم إىل ما فيه من اآلايت الداالت على احلكم الباهرة يف الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والنجوم والربوج
وغري ذلك فاستخرجوا منه علم املواقيت.
ونظر الكتاب والشعراء إىل ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق واملبادي واملقاطع واملخالص والتلوين يف
اخلطاب واإلطناب واإلجياز وغري ذلك واستنبطوا منه املعاين والبيان والبدي.
أعالما اصطلحوا عليها مثل
ونظر فيه أرابب اإلشارات وأصحاب احلقيقة فالح هلم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا هلا ً

الفناء والبقاء واحلضور واخلوف واهليبة واإلنس والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلك هذه الفنون اليت أخذهتا امللة
اإلسالمية منه.
وقد احتوى على علوم أخرى من علوم األوائل مثل الطب واجلدل واهليئة واهلندسة واجلرب واملقابلة والنجامة وغري ذلك.
أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلك إمنا يكون ابعتدال املزاج بتفاعل الكيفيات املتضادة

وقد مجع ذلك فيآية واحدة وهي قوله تعاىل وكان بني ذلك قو ًاما وعرفنا فيه مبا يفيد نظام الصحة بعد اختالله وحدوث

الشفاء للبدن بعد اعتالله يف قوله تعاىل شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس مث زاد على طب األجسام بطب القلوب
وشفاء الصدور.
وأما اهليئة ففي تضاعيف سوره من اآلايت اليت ذكر فيها ملكوت السموات واألرض وما بث يف العامل العلوي والسفلي
من املخلوقات.
وأما اهلندسة ففي قوله {انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب} اآلية.
كثريا ومناظرة
وأما اجلدل فقد حوت آايته من الرباهني واملقدمات والنتائج والقول ابملوجب واملعارضة وغري ذلك شيئًا ً

إبراهيم منروذ وحماجته قومه أصل يف ذلك عظيم.
وأما اجلرب واملقابلة فقد قيل إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأايم لتواريخ أمم سالفة وأن فيها اتريخ بقاء هذه األمة
واتريخ مدة أايم الدنيا وما مضى وما بقى مضروب بعضها يف بعض.

وأما النجامة ففي قوله {أو أاثرة من علم} فقد فسره بذلك ابن عباس وفيه أصول الصنائع وأمساء اآلالت اليت
تدعوالضرورة إليها كاخلياطة يف قوله {وطف ًقا خيصفان} واحلدادة {آتوين زبر احلديد} {وألنا له احلديد} اآلية.
والبناء يف آايت.
والنجارة {واصنع الفلك أبعيننا} والغزل نقضت غزهلا والنسج كمثل العنكبوت اختذت بيتًا والفالحة {أفرأيتم ما

حترثون} اآلايت.
والصيد يف آايت.
جسدا
والغوص كل بناء وغواص {وتستخرجوا منه حلية} والصياغة واختذ قوم موسى من بعده من حليهم ً
عجال ً

والزجاجة صرم ممرد من قوارير املصباح يف زجاجة والفخار فأوقد يل اي هامان على الطني واملالحة {أما السفينة} اآلية.
خبزا والطبخ بعجل حنيد والغسل والقصارة وثيابك فطهر قال احلواريون :وهم
والكتابة علم ابلقلم واخلبز أمحل فوق رأسي ً
القصارون.
بيوات
واجلزارة إال ما ذكيتم والبيع والشراء يف آايت.والصبغ صبغة هللا جدد بيض ومحر واحلجارة وتنحتون من اجلبال ً

والكيالة والوزن يف آايت والرمي وما رميت إذ رميت وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة وفيه من أمساء اآلالت وضروب
املأكوالت واملشروابت واملنكوحات ومجيع ما وقع ويقع يف الكائنات ما حيقق معىن قوله {ما فرطنا يف الكتاب من
ملخصا.
شيء} أه كالم املرسي
ً

وقال ابن سراقة :من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر هللا فيه من أعداد احلساب واجلمع والقسمة والضرب واملوافقة
والتأليف واملناسبة والتنصيف واملضاعفة ليعلم بذلك أهل العلم ابحلساب أنه صلى هللا عليه وسلم صادق يف قوله وأن
القرآن ليس من عنده إذ مل يكن ممن خالط الفالسفة وال تلقى احلساب وأهل اهلندسة.
وقال الراغب :إن هللا تعاىل كما جعل نبوة النبيني بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم خمتتمة وشرائعهم بشريعته من وجه
منتسخة ومن وجه مكملة متممة جعل كتابه املنزل عليه متضمنًا لثمرة كتبه اليت أوالها أولئك كما نبه عليه بقوله {يتلو
صح ًفا مطهرة فيها كتب قيمة} وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة احلجم متضمن للمعىن اجلم حبيث تقصر

األلباب البشرية عن إحصائه واآلالت الدنيوية عن استيفائه كما نبه عليه بقوله {ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم
والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات هللا} فهووإن كان ال خيلوللناظر فيه من نور ما يريه ونفع ما يوليه:
كالشمس يف كبد السماء وضوؤها يغشى البالد مشارقًا ومغاراب وأخرج أبونعيم وغريه عن عبد الرمحن بن زايد بن أنعم
قال :قيل ملوسى عليه السالم :اي موسى إمنا مثل كتاب أمحد يف الكتب مبنزلة وعاء فيه لنب كلما خمضته أخرجت زبدته.
علما وأربعمائة علم وسبعة آالف علم وسبعون
وقال القاضي أبو بكر بن العريب يف قانون التأويل :علوم القرآن مخسون ً
ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة يف أربعة إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع وهذا مطلق دون اعتبار تركيب
وما بينها من روابط وهذا ما ال حيصى وال يعلمه إال هللا.
قال :وأم علوم القرآن ثالثة :توحيد وتذكري وأحكام.
فالتوحيد يدخل فيه معرفة املخلوقات ومعرفة اخلالق أبمسائه وصفاته وأفعاله.
والتذكري منه الوعد والوعيد واجلنة والنار وتصفية الظاهر والباطن.واألحكام منها التكاليف كلها وتبيني املنافع واملضار
واألمر والنهي والندب ولذلك كانت الفاحتة أم القرآن ألن فيها األقسام الثالثة وسورة اإلخالص ثلثه الشتماهلا على أحد
األقسام الثالثة وهوالتوحيد.
وقال ابن جرير :القرآن يشتمل على ثالثة أشياء :التوحيد واألخبار والدايانت وهلذا كانت سورة اإلخالص ثلثه ألهنا
تشمل التوحيد كله.
وقال علي بن عيسى :القرآن يشتمل على ثالثني شيئًا :اإلعالم والتشبيه واألمر والنهي والوعد والوعيد ووصف اجلنة
والنار وتعليم اإلقرار ابسم هللا وبصفاته وأفعاله وتعليم االعرتاف أبنعامه واالحتجاج على املخالفني والرد على امللحدين
والبيان عن الرغبة والرهبة واخلري والشر واحلسن والقبيح ونعت احلكمة وفضل املعرفة ومدح األبرار وذم الفجار والتسليم
والتحسني والتوكيد والتقريع والبيان عن ذم األخالق وشرف اآلداب.
وقال شيدلة :وعلى التحقيق أن تلك الثالثة اليت قاهلا ابن جرير تشمل هذه كلها بل أضعافها فإن القرآن ال يستدرك وال
حتصى عجائبه.
وأان أقول :قد اشتمل كتاب هللا العزيز على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها ابب وال مسئلة هي أصل إال ويف القرآن
ما يدل عليها وفيه عجائب املخلوقات وملكوت السموات واألرض وما يف األفق األعلى وحتت الثرى وبدء اخللق وأمساء
مشاهري ال رسل واملالئكة وعيون أخبار األمم السالفة كقصة آدم مع إبليس يف إخراجه من اجلنة ويف الولد الذي مساه عبد
احلارث ورفع إدريس وإغراق قوم نوح وقصة عاد األوىل والثانية ومثود والناقة وقوم يونس وقوم شعيب واألولني واآلخرين
وقوم لوط وقوم تبع وأصحاب الرس وقصة إبراهيم يف جمادلته قومه ومناظرته منروذ ووضعه ابنه إمساعيل مع أمه مبكة وبنائه
البيت وقصة الذبيح وقصة يوسف وما أبسطها وقصة موسى يف والدته وإلقائه يف اليم وقتل القبطي ومسريه إىل مدين
وتزوجه بنت شعيب وكالمه تعاىل جبانب الطور وجميئه إىل فرعون وخروجه وإغراق عدوه وقصة العجل والقوم الذين خرج
هبم وأخذهتم الصعقة وقصة القتيل وذبح البقرة وقصته مع اخلضر وقصته يف قتال اجلبارين وقصة القوم الذين ساروا يف
سرب من األرض إىل الصني وقصة طالوت وداود مع جالوت وفتنته وقصة سليمان وخربه مع ملكة سبأ وفتنته وقصة

القوم الذين خرجوا فر ًارا من الطاعون فأماهتم هللا مث أحياهم وقصة ذي القرنني ومسريه إىل مغرب الشمس ومطلعها وبنائه
السد وقصة أيوب وذي الكفل وإلياس وقصة مرمي ووالدهتا عيسى وإرساهلا ورفعه وقصة زكراي وابنه حيىي وقصة أصحاب
الكهف وقصة أصحاب الرقيم وقصة خبت نصر وقصة الرجلني اللذين ألحدمها اجلنة وقصة أصحاب اجلنة وقصة مؤمن
آل يس وقصة أصحاب الفيل وفيه من شأن النيب صلى هللا عليه وسلم دعوة إبراهيم به وبشارة عيسى وبثه وهجرته.
ومن غزواته سرية ابن اخلضرمي يف البقرة وغزوة بدر يف سورة األنفال وأحد يف آل عمران وبدر الصغرى فيها واخلندق يف
األحزاب واحلديبية يف الفتح والنضري يف الشحر وحنني وتبوك يف براءة وحجة الوداع يف املائدة ونكاحه زينب بنت
جحش وحترمي سريته وتظاهر أزواجه عليه وقصة اإلفك وقصة اإلسراء وانشقاق القمر وسحر اليهود إايه وفيه بدء خلق
اإلنسان إىل موته وكيفية املوت وقبض الروح وما يفعل هبا بعد وصعودها إىل السماء وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة
وعذاب القرب والسؤال فيه ومقر األرواح وأشراط الساعة الكربى وهي نزول عيسى وخروج الدجال وأيجوج ومأجوج
والدابة والدخان ورفع القرآن واخلسف وطلوع الشمس من مغرهبا وغلق ابب التوبة.
وأحوال البعث من النفخات الثالث :نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام واحلشر والنشر وأهوال املوقف وشدة حر
الشمس وظل العرش وامليزان واحلوض والصراط واحلساب لقوم وجناة آخرين منه وشهادة األعضاء وإيتاء الكتب ابإلميان
والشمائل وخلف الظهر والشفاعة واملقام احملمود واجلنة وأبواهبا وما فيها من األهنار واألشجار والثمار واحللى واألواين
والدرجات ورؤيته تعاىل والنار وأبواهبا وما فيها من األودية وأواع العقاب وألوان العذاب والزقوم واحلميم وفيه مجيع أمسائه
تعاىل احلسىن كما ورد يف حديث ومن أمسائه مطل ًقا ألف اسم ومن أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم مجلة وفيه شعب
اإلميان البضع والسبعون وشرائع اإلسالم الثالمثائة ومخسة عشر وفيه أنواع الكبائر وكثري من الصغائر وفيه تصديق كل
حديث ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم إىل غري ذلك مما حيتاج شرحه إىل جملدات.
وقد أفرد الناس كتبًا فيما تضمنه القرآن من األحكام كالقاضي إمساعيل وأيب بكر بن العالء وأيب بكر الرازي والكياهلراسي
وأيب بكر ابن العريب وعبد املنعم بن الفرس وابن خويز منداد وأفرد آخرون كتبًا فيما تضمنه من علم الباطن وأفرد ابن
كتااب مسيته اإلكليل يف استنباط التنزيل ذكرت فيه كل ما
كتااب فيما تضمنه من معاضدة األحاديث وقد ألفت ً
برجان ً

وبعضا مما سوى ذلك كثري الفائدة جم العائدة
استنبط منه من مسئلة فقهية أوأصلية أواعتقادية ً
فصل
قال الغزال وغريه :آايت األحكام مخسمائة آية.

وقال بعضهم :مائة ومخسون.
قيل ولعل مرادهم املصرح به فإن آايت القصص واألمثل وغريها يستنبط منها كثري من األحكام.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم يف كتاب اإلمام يف أدلة األحكام :معظم آي القرآن ال ختلوعن أحكام مشتملة
على آداب حسنة وأخالق مجيلة مث من اآلايت ما صرح فيه ابألحكام ومنها ما يؤخذ بطريق االستنباط إما بال ضم إىل
آية أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله {وامرأته محالة احلطب} وصحة صوم احلنب من قوله {فاآلن
ابشروهن} إىل قوله {حىت يتبني لكم اخليط} اآلية.

وإما به كاستنباط أن أقل احلمل ستة أشهر من قوله {ومحله وفصاله يف عامني} قال :ويستدل على األحكام اترة
ابلصيغة وهوظاهر واترة ابألخبار مثل أحل لكم حرمت عليكم امليتة كتب عليكم الصيام واترة مبا رتب عليها يف العاجل
اعا كثرية ترغيبًا وترهيبًا وتقريبًا إىل أفهامهم فكل فعل
أواآلجل من خري أوشر أونفع أوضر وقد نوع الشارع يف ذلك أنو ً
عظمه الشرع أومدحه فاعله ألجله أوأحبه أوأحب فاعله أورضي به أورضي عن فاعله أووصفه ابالستقامة أوالربكة
أوالطيب أوأقسم به أوبفاعله كاألقسام ابلشفع والوتر وخبيل اجملاهدين وابلنفس اللوامة أونصبه سببًا لذكره لعبده أوحملبته
أولثواب عاجل أوآجل أولشكره له أوهلدايته إايه أوإلرضاء فاعله أوملغفرة ذنبه وتكفري سيئاته أولقبوله أولنصرة فاعله
أوبشارته أووصف فاعله ابلطيب أووصف الفعل بكونه أونفي احلزن واخلوف عن فاعله أووعده ابألمن أونصب سببًا
لواليته أوأخرب عن دعاء الرسول حبصوله أووصفه بكونه قربة أوبصفة مدح كاحلياة والنور والشفاء فهودليل على مشروعيته
املشرتكة بني الوجوب والندب وكل فعل طلب الشارع تركه أوذمه أوذم فاعله أوعتب عليه أومقت فاعله أولعنه أونفى
مانعا من اهلدى أومن القبول أووصفه
حمبته أوحمبة فاعله أوالرضى به أوعن فاعله أوشبه فاعله ابلبهائم أوابلشياطني أوجعله ً
بسوء أوكراهة أواستعاذ األنبياء منه أوأبغضوه أوجعل سببًا لنفي الفالح أولعذاب عاجل أوآجل أولذم أولوم أوضاللة
أومعصية أووصف أوخببث أورجس أوجنس أوبكونه فس ًقا أوإمثًا أوسببًا إلمث أورجس أوغضب أولعن أوغضب أوزوال نعمة
أوحلول نقمة أوحد من احلدود أوقسوة أوخزي أوارهتان نفس أولعداوة هللا وحماربته أوالستهزائه أوسخريته أوجعله هللا سببًا

لنسيانه فاعله أووصفه نفسه ابلصرب عليه أوابحللم أوابلصفح عنه أودعا إىل التوبة منه أووصف فاعله خببث أواحتقار
أومرضا أوتربأ
ظلما أوبغيًا أوعدو ًاان أوإمثًا
ً
أونسبه إىل عمل الشيطان أوتزيينه أوتوىل الشيطان لفاعله أووصفه ذم ككونه ً
األنبياء منه أومن فاعله أوشكوا إىل هللا من فاعله أوجاهدوا فاعله ابلعداوة أوهنوا عن األسى واحلزن عليه أونصب سببًا

أوآجال أورتب عليه حرمان اجلنة وما فيها أووصف فاعله أبنه عدوهللا أوأبن هللا عدوه أوأعلم فاعله
عاجال ً
خليبة فاعله ً
حبرب من هللا ورسوله أومحل فاعله إمث غريه أوقيل فيه ال ينبغي هذا أوال تكون أوامره ابلتقوى عند السؤال عنه أوأمر بفعل
مضاده أوهبجر فاعله أوتال عن فاعلوه يف اآلخرة أوتربأ بعضهم من بعض أودعا بعضهم على بعض أووصف فاعله
ابلضاللة وأنه ليس من هللا يف شيء أوليس من الرسول وأصحابه أوجعل اجتنابه سببًا لفاحل أوجعله سببًا إليقاع العداوة
أوطردا أولفظة قتل من
إبعادا ً
والبغضاء بني املسلمني أوقيل هل أنت منته أوهنى األنبياء عن الدعاء لفاعله أورتب عليه ً
فعله أوقاتله هللا أوأخرب أن فاعله ال يكلمه هللا يوم القيامة وال ينظر إليه وال يزكيه وال يصلح عمله وال يهدي كيده أوال
يفلح أوقيض له الشيطان أوجعل سببًا إلزاغة قلب فاعله أوصرفه عن آايت هللا وسؤاله عن علة الفعل فهودليل على املنع

من الفعل وداللته على التحرمي أظهر من داللته على جمرد الكراهة وتستفاد اإلابحة من لفظ اإلحالل ونفي اجلناح واحلرج
واإلمث واملؤاخذة ومن اإلذن فيه والعفوعنه ومن االمتنان مبا يف األعيان من املنافع ومن السكوت عن التحرمي ومن اإلنكار
على من حرم الشيء من اإلخبار أبنه خلق أوجعل لنا واإلخبار عن فعل من قبلنا غري ذام هلم عليه فإن اقرتن إبخباره
استحبااب أه كالم الشيخ عز الدين وقال غريه :قد يستنبط من السكوت وقد استدل
وجواب أو
ً
مدح دل على مشروعيته ً
موضعا وقال إنه خملوق وذكر القرآن يف أربعة
مجاعة على أن القرآن غري خملوق أبن اله ذكر اإلنسان يف مثانية عشر ً
موضعا ومل يقل أنه خملوق وملا مجع بينهما غاير فقال الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان.
ومخسني ً

*******************
النوع السادس والستون يف أمثال القرآن
أفرده ابلتصنيف اإلمام احلسن املاوردي من كبار أصحابنا قال تعاىل ولقد ضربنا لناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم
يتذكرون وقال تعاىل {وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون}.
وأخرج البيهقي عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن القرآن نزل على مخسة أوجه :حالل وحرام
وحمكم ومتشابه وأمثال فاعلموا ابحلالل واجتنبوا احلرام واتبعوا احملكم وآمنوا ابملتشابه واعتربوا ابألمثال قال املاوردي :من
أعظم علم القرآن علم أمثاله والناس يف غفلة عنه الشتغاهلم ابألمثال وإغفاهلم املمثالت واملثل بال ممثل كالفرس بال جلام
والناقة بال زمام.
وقال غريه :قد عده الشافعي مما جيب على اجملتهد معرفته من علوم القرآن فقال :مث معرفة ما ضرب فيه من األمثال
الدوال على طاعته املبينة الجتناب انهيه.
تذكريا ووعظًا فما اشتمل منها على تفاوت ثواب أوعلى إحباط
وقال الشيخ عز الدين :إمنا ضرب هللا األمثال يف القرآن ً
عمل أوعلى مدح أوذم أوحنوه فإنه يدل على األحكام.
وقال غريه :ضرب األمثال يف القرآن يستفاد منه أمور كثرية :التذكري والوعظ واحلث والزجر واالعتبار والتقرير وتقريب
املراد للعقل وتصويره بصورة احملسوس فإن األمثال تصور املعاين بصورة األشخاص ألهنا أثبت يف األذهان الستعانة الذهن
فيها ابحلواس ومن مث كان الغرض من املثل تشبيه اخلفي والغائب ابملشاهد وأتيت أمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوت
األجر وعلى املدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم األمر أوحتقريه وعلى حتقيق أمر أوإبطاله قال تعاىل وضربنا
لكم األمثال فامنت علينا بذلك ملا تضمنه من الفوائد.
قال الزركشي يف الربهان :ون حكمته تعليم البيان وهون خصائص هذه الشريعة.
عظيما كان املمثل به
قال الزخمشري :التمثيل إمنا يصار إليه لكشف املعاين وإدانء املتوهم من الشاهد فإن كان املمثل له ً
حقريا كان املمثل به كذلك.وقال األصبهاين :لضرب العرب األمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس
مثله وإن كان ً
ابخلفي يف إبراز خفيات الدقائق ورفع األستار عن احلقائق تريك املتخيل يف صورة املتحقق واملتوهم يف معرض املتيقن
والغائب كأنه مشاهد.
ويف ضرب األمثال تنكيت للخصم الشديد اخلصومة وقمع لضرورة اجلامع األيب فإنه يؤثر يف القلوب ما ال يؤثر وصف
الشيء يف نفسه ولذلك أكثر هللا تعاىل يف كتابه يف سائر كتبه األمثال ومن سور اإلجنيل سور تسمى سورة األمثال
وفشت يف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم وكالم األنبياء واحلكماء.
فصل أمثال القرآن قسمان :ظاهر مصرح به وكامن ال ذكر للمثل فيه.
ومثال
انرا} اآلايت ضرب فيها للمنافقني مثلني :مثال ابلنار ً
فمن أمثلة األول قوله تعاىل {مثلهم كمثل الذي استوقد ً

ابملطر.

أخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال :هذا مثل ضربه هللا للمنافقني كانوا يعتزون
ابإلسالم فيناكحهم املسلمون ويوارثوهنم ويقامسوهنم الفيء فلما ماتوا سلبهم هللا العز كما سلب صاحب النار ضوءه
وتركهم يف ظلمات يقول يف عذاب أوكصيب هو املطر ضرب مثله يف القرآن فيه ظلمات يقول ابتالء ورعد وبرق ختويف
يكاد الربق خيطف أبصارهم يقول :يكاد حمكم القرآن يدل على عورات املنافقني كلما أضاء هلم مشوا فيه يقول كلما
عزا اطمأنوا فإن أصاب اإلسالم نكبة قاموا فأبوا لريجعوا إىل الكفر كقوله {ومن الناس من
أصاب املنافقون يف اإلسالم ً
يعبد هللا على حرف} اآلية.
ومنها قوله تعاىل {أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها} اآلية.
أخرج ابن أيب حامت من طريق على عن ابن عباس قال :هذا مثل ضربه هللا احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها
فأما الزبد فيذهب جفاء.
وهوالشك وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض وهواليقني كما جيعل احللي يف النار فيؤخذ خالصه ويرتك خبثه يف النار
كذلك يقبل هللا اليقني ويرتك الشك.
وأخرج عن عطاء قال :هذا مثل ضربه هللا للمؤمن والكافر.
وأخرج عن قتادة قال :هذه ثالثة أمثال ضرهبا هللا يف مثل واحد يقول :كما اضمحل هذا الزبد فصار جفاء ال ينتفع به
وال ترجى بركته كذلك يضمحل الباطل عن أهله وكما مكث هذا املاء يف األرض فأمرعت وربت بركته وأخرجت نباهتا
وكذلك الذهب والفضة حني أدخل النار فأذهب خبثه كذلك يبقى احلق ألهله وكما اضمحل خبث هذا الذهب
والفضة حني أدخل يف النار كذلك يضمحل الباطل عن أهله ومنها قوله تعاىل {والبلد الطيب} اآلية.
أخرج ابن أيب حامت من طريق علي عن ابن عباس قال :هذا مثل ضربه هللا للمؤمن يقول هوطيب وعمله طيب كما أن
البلد الطيب مثرها طيب.
مثال للكافر كالبلد السبخة املاحلة والكافر هو اخلبيث وعمله خبيث ومنها قوله تعاىل {أيود أحدكم
والذي خبث ضرب ً
أن تكون له جنة} اآلية.
يوما ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :فيمن ترون هذه
وأخرج البخاري عن ابن عباس قال :قال عمر بن اخلطاب ً
اآلية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب قالوا :هللا أعلم فغضب عمر فقال :قولوا نعلم أوال نعلم فقال
مثال لعمل قال عمر:
ابن عباس :يف نفسي منها شيء فقال :اي ابن أخي قل وال حتقر نفسك قال ابن عباس :ضربت ً

أي عمل قال ابن عباس :لرجل غين عمل بطاعة هللا مث بعث هللا له الشيطان فعمل ابملعاصي حىت أغرق أعماله.
وأما الكامنة فقال املاوردي :مسعت أاب إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول :مسعت أيب يقول :سألت احلسن بن
الفصل فقلت :إنك خترج أمثال العرب والعجم من القرآن فهل جتد يف كتاب هللا :خري األمور أوساطها قال :نعم يف أرعة
مواضع قوله تعاىل ال فارض وال بكر عوان بني ذلك وقوله تعاىل {والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا} وكان بني ذلك
قو ًاما وقوله تعاىل {وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط} وقوله تعاىل {وال جتهر بصالتك وال ختافت
سبيال} قلت :فهل جتد يف كتاب هللا من جهل شيئًا عاداه قال :نعم يف موضعني {بل كذبوا مبا مل
هبا وابتغ بني ذلك ً

حييطوا بعلمه} و {وإذ مل يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدمي} قلت :فهل جتديف كتاب هللا :احذر شر من أحسنت إليه
قال :نعم {وما نقموا إال أن أغناهم هللا ورسوله من فضله} قلت :فهل جتد يف كتاب هللا :ليس اخلرب كالعيان قال يف قوله
تعاىل أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قلت فهل جتد :يف احلركات الربكات قال :يف قوله تعاىل ومن يهاجر يف
كبريا وسعة قلت :فهل جتد :كما تدين تدان قال فيقوله تعاىل من يعمل سوءًا جيز به
سبيل هللا جيد يف األرض مر ً
اغما ً
سبيال قلت :فهل جتد فيه:
قلت :فهل جتد فيه قوهلم :حني تقلي تدري قال وسوف يعلمون حني يرون العذاب من أضل ً
ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني قال هل آمنكم عليه إال كما آمنتكم على أخيه من قبل قلت :فهل جتد فيه :من أعان
ظاملا سلط عليه قال كتب عليه أنه من تواله فإنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري قلت :فهل جتد فيه قوهلم :ال تلد احلية
ً
كفارا قلت :فهل جتد فيه :للحيطان آذان قال :وفيكم مساعون هلم قلت:
ا
فاجر
إال
ا
و
يلد
وال
تعاىل
قال
:
قال
حيية
إال
ً ً
مدا} قلت :فهل جتد فيه :احلالل
فهل جتد فيه :اجلاهل مروزق والعامل حمروم قال {من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن ً
شرعا ويوم ال يسبتون ال أتتيهم}.
ال أيتيك إال ً
قوات واحلرام ال أيتيك إال جزافًا قال {إذ أتتيهم حيتاهنم يوم سبتهم ً
اباب يف ألفاظ من القرآن جارية جمرى املثل وهذا هو النوع البديعي
فائدة عقد عفربن مشس اخلالفة يف كتاب اآلداب ً
املسمى إبرسال املثل وأورد من ذلك قوله تعاىل {ليس هلا من دون هللا كاشفة} {لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون}
مثال ونسي خلقه ذلك مبا قدمت يداك قضى األمر الذي فيه تستفتيان {أليس الصبح
اآلن حصحص احلق وضرب لنا ً

بقريب} وحيل بينهم وبني ما يشتهون لكل نبأ مستقر {وال حييق املكر السيء إال أبهله} {قل كل يعمل على
شاكلته} {وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خري لكم} {كل نفس مبا كسبت رهينة} {ما على الرسول إال البالغ} {ما
على احملسنني من سبيل} {هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان} {كم من فئة قليلة غلب فئة كثرية} {اآلن وقد عصيت

خريا
قبل} {حتسبهم ً
مجيعا وقلوهبم شىت} {وال ينبئك مثل خبري} {كل حزب مبا لديهم فرحون} {ولوعلم هللا فيهم ً
نفسا إال وسعها} {ال يستوي اخلبيث والطيب} {ظهر الفساد
ألمسعهم} {وقليل من عبادي الشكور} {ال يكلف هللا ً
يف الرب والبحر} {ضعف الطالب واملطلوب} {ملثل هذا فليعمل العاملون} {وقليل ما هم} {فاعتربوا اي أويل األبصار}
يف ألفاظ أخر.
*******************
النوع السابع والستون يف أقسام القرآن
أفرده ابن القيم ابلتصنيف يف جملد مساه التبيان والقصد ابلقسم حتقيق اخلري وتوكيده حىت جعلوا مثل {وهللا يشهد إن
قسما.
قسما وإن كان فيه إخبار بشهادة ألنه ملا جاء تو ً
كيدا للخرب مسى ً
املنافقني لكاذبون} ً
وقد قيل ما معىن القسم منه تعاىل فإنه إن كان ألجل املؤمن فاملؤمن مصدق مبجرد اإلخبار من غري قسم وإن كان ألجل
الكافر فال يفيده.
أمرا.
وأجيب أبن القرآن نزل بلغة العرب ون عادهتا القسم إذا أرادت أن تؤكد ً

وأجاب أبو القاسم القشريي ابن هللا ذكر القسم لكمال احلجة وأتكيدها وذلك أن احلكم يفصل ابثنني :إما ابلشهادة
وإما ابلقسم فذكر تعاىل يف كتابه النوعني حىت ال يبقى هلم حجة فقال {شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو

العلم} وقال {قل إي وريب إنه حلق} وعن بعض األعراب أنه ملا مسع قوله {ويف السماء رزقكم وما توعدون فورب
السماء واألرض إنه حلق} صرخ وقال :من ذا الذي أغضب اجلليل حىت أجلأه إىل اليمني وال يكون القسم إال ابسم
معظم وقد أقسم هللا تعاىل بنفسه يف القرآن يف سبعة مواضع :اآلية املذكورة بقوله قل أي وريب قل بلى وريب لتبعثن فوربك
لنحشرهم والشياطني فوربك لنسئلنهم أمجعني فال وربك ال يؤمنون فال أقسم برب املشارق واملغارب والباقي كله قسم
مبخلوقاته كقوله تعاىل {والتني والزيتون} والصافات والشمس {والليل والضحى} {فال أقسم ابخلنس} فإن قيل :كيف
أقسم ابخللق وقد ورد النهي عن القسم بغري هللا قلنا :أجيب عنه أبوجه.
أحدها :إنه على حذف مضاف :أي ورب التني ورب الشمس وكذا الباقي.
الثاين :أن العرب كانت تعظم هذه األشياء وتقسم هبا فنزل القرآن على ما يعرفونه الثالث :أن األقسام إمنا تكون مبا
يعظمه مبا يعظمه املقسم أوجيله وهوفوقه وهللا تعاىل ليس شيء فوقه فأقسم اترة بنفسه واترة مبصنوعاته ألهنا تدل على
ابرئ وصانع.
وقال ابن أيب اإلصبع يف أسرار الفواتح :القسم ابملصنوعات يستلزم القسم ابلصانع ألن ذكر املفعول يستلزم ذكر الفاعل
إذ يستحيل وجود مفعول بغري فاعل.
وأخرج ابن أيب حامت عن احلسن قال :إن هللا يقسم مبا شاء من خلقه وليس ألحد أن يقسم إال ابهلل.
وقال العلماء :أقسم هللا تعاىل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله لعمرك لتعرف الناس عظمته عند هللا ومكانته لديه.
نفسا أكرم عليه من حممد صلى هللا عليه وسلم وما
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :ما خلق هللا وما ذرأ وال برأ ً
مسعت هللا أقسم حبياة أحد غريه قال لعمرك إهنم يف سكرهتم يعمهون وقال أبو القاسم القشريي :القسم ابلشيء ال خيرج
عن وجهني :إما لفضيلة أوملنفعة.
فالفضيلة كقوله {وطور سينني وهذا البلد األمني} واملنفعة حنو {والتني والزيتون} وقال غريه :أقسم هللا تعاىل بثالثة
أشياء :بذاته كاآلايت السابقة وبفعله حنو {والسماء وما بناها واألرض وما طحاها ونفس وما سواها} ومبفعوله حنو
{والنجم إذا هوى} {والطور وكتاب مسطور} والقسم إما ظاهر كاآلايت السابقة وإما مضمر وهوقسمان دلت عليه
الالم حنو لتبلون يف أموالكم وقسم دل عليه املعىن حنو {وإن منكم إال واردها} وتقديره :وهللا.
وقال أبوعلي الفارسي :األلفاظ اجلارية جمرى القسم ضرابن أحدمها :وما تكون كغريها من األخبار اليت ليست بقسم فال
جتاب جبوابه كقوله {وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنني} { ورفعنا فوقكم الطور خذوا} فيحلفون له كما حيلفون
حاال خللوه من اجلواب.
قسما وأن يكون ً
لكم فهذا وحنوه جيوز أن يكون ً
والثاين :ما يتلقى جبواب القسم كقوله {وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس} {وأقسموا ابهلل جهد
إمياهنم لئن أمرهتم ليخرجن} وقال غريه :أكثر األقسام يف القرآن احملذوفة الفعل ال تكون إال ابلواو فإذا ذكرت الباء أتى
ابلفعل كقوله {حيلفون ابهلل} وال جتد الباء مع حذف الفعل ومن مث كان خطأ من جعل قسما ابهلل إن الشرك لظلم مبا
عهد عندك حبق {إن كنت قلته فقد علمته} وقال ابن القيم :اعلم أن هللا سبحانه وتعاىل يقسم أبمور على أمور وإمنا
يقسم بنفسه املقدسة املوصوفة بصفاته أوآبايته املستلزمة لذاته وصفاته وأقسامه ببعض املخلوقات دليل على أنه من عظيم

آايته فالقسم إما على مجلة خربية وهوالغالب كقوله {فورب السماء واألرض إنه حلق} وإما على مجلة طلبية كقوله
{فوربك لنسئلنهم أمجعني عما كانوا يعلمون} مع أن هذا القسم قد يراد به حتقيق املقسم عليه فيكون من ابب اخلرب
وقد يراد به حتقيق القسم فاملقسم عليه يراد ابلقسم توكيده وحتقيقه فال بد أن يكون مما حيسن فيه وذلك كاألمور الغائبة
واخلفية إذا أقسم على ثبوهتا فأما األمور املشهورة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء واألرض فهذه يقسم
مقسما به وال ينعكس وهوسبحانه وتعاىل بذكر
هبا وال يقسم عليها وما أقسم عليه الرب فهومن آايته فيجوز أن يكون ً
جواب القسم اترة وهوالغالب وحيذفه أخرى كما حيذف جواب لوكثري للعلم به.
والقسم ملا كان يكثر يف الكالم اختصر فصار فعل القسم حيذف ويكتفي ابلباء مث عوض من الباء الواويف األمساء الظاهرة
والتاء يف أسم هللا تعاىل كقوله {واتهلل ألكيدن أصنامكم} قال :مث هوسبحانه وتعاىل يقسم على أصول اإلميان اليت جتب
على اخللق معرفتها واترة يقسم على التوحيد واترة يقسم على أن القرآن حق واترة على أ الرسول حق واترة على اجلزاء
والوعد والوعيد واترة يقسم على حال اإلنسان فاألوىل كقوله {والصافات صفا} إىل قوله {إن إهلكم لواحد} والثاين
كوله {فال أقسم مبواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كرمي} والثالث :كقوله {يس والقرآن احلكيم إنك
ملن املرسلني} {والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى} اآلايت.
والرابع :كقوله والذارايت إىل قوله {إمنا توعدون لصادق وإن الدين لواقع} واملرسالت إىل قوله {إمنا توعدون لواقع}
واخلامس :كقوله {والليل إذا يغشى} إىل قوله {إن سعيكم لشىت} اآلايت.
والعادايت إىل قوله {إن اإلنسان لربه لكنود} {والعصر إن اإلنسان لفي خسر} إخل.
والتني إىل قوله {لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي} اآلايت {ال أقسم هبذا البلد} إىل قوله {لقد خلقنا اإلنسان يف
كبد} قال :وأكثر ما حيذف اجلواب إذا كان يف نفس املقسم به داللة على املقسم عليه فإن املقصود حيصل بذكره
فيكون حذف املقسم عليه أبلغ وأوجز كقوله {ص والقرآن ذي الذكر} فإن يف املقسم به من تعظيم القرآن ووصفه أبنه
ذوالذكر املتضمن لتذكري العباد وما حيتاجون إليه والشرف والقدر ما يدل على املقسم عليه وهوكونه ح ًقا من عند هللا غري
مفرتي كما يقوله الكافرون وهلذا قال كثريون :إن تقدير اجلواب :إن القرآن حلق وهذا يطرد يف كل ما شابه ذلك كقوله
{ق والقرآن اجمليد} وقوله {ال أقسم بيوم القيامة} فإنه يتضمن إثبات املعاد.
أفعاال معظمة من املناسك وشعائر احلج اليت هي عبودية حمضة هللا تعاىل وذل
وقوله والفجر اآلايت فإهنا أزمان تتضمن ً
وخضوع لعظمته ويف ذلك تعظيم ما جاء به حممد وإبراهيم عليهما الصالة والسالم.
قال :ومن لطائف القسم قوله {والضحى والليل إذا سجى} اآلايت أقسم تعاىل على أنعامه على رسوله وإكرامه له
وذلك متضمن لتصديقه له فهوقسم على صحة نبوته وعلى جزائه يف اآلخرة فهوقسم على النبوة واملعاد وأقسم آبيتني
عظيمتني من آايته وأتمل مطابقة هذا القسم وهونور الضحى الذي يوايف بعد ظالم الليل املقسم عليه وهونور الوحي
الذي وافاه بعد احتباسه عنه حىت قال أعداؤه :ودع حممد ربه فأقسم بضوء النهار بعد الليل على ضوء الوحي ونوره بعد
ظلمة احتباسه واحتجابه.
*******************

النوع الثامن والستون يف جدل القرآن
أفرده ابلتصنيف جنم الدين الطويف.
قال العلماء :قد اشتمل القرآن العظيم على مجيع أنواع الرباهني واألدلة وما من برهان وداللة وتقسيم وحتذير تبىن من
كليات املعلومات العقلية والسمعية وإال وكتاب هللا قد نطق به لكن أورده على عادات العرب دون دقائق طرق املتكلمني
ألمرين.
أحدها :بسبب ما قاله {وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم}.
والثاين :أن املائل إىل دقيق احملاجة هو العاجز عن إقامة احلجة ابجلليل من الكالم فإن من استطاع أن يفهم ابألوضح
ملغزا فأخرج تعاىل خماطباته يف حماجة
الذي يفهمه األكثرون مل ينحط إىل األغمض الذي ال يعرفه إال األقلون ومل يكن ً
خلقه يف أجلى صورة ليفهم العامة من جليهم ما يقنعهم وتلزمهم احلجة وتفهم اخلواص من أنبائها ما يرىب على ما أدركه
فهم اخلطباء.
وقال ابن أيب األصبع :زعم اجلاحظ أن املذهب الكالمي ال يوجد منه شيء يف القرآن وهومشحون به وتعريفه أنه
احتجاج املتكلم على ما يريد إثباته حبجة تقطع املعاند له فيه على طريقة أرابب الكالم.
ومنه نوع منطقي تستنتج منه النتائج الصحيحة من املقدمات الصادقة فإن اإلسالميني من أهل هذا العلم ذكروا أن من
أول سورة احلج إىل قوله {وإن هللا يبعث من يف القبور} مخس نتائج تستنتج من عشر مقدمات قوله {ذلك أبن هللا هو
معظما هلا وذلك مقطوع بصحته ألنه خرب أخرب به
احلق} ألنه قد ثبت عندان ابخلرب املتواتر أنه تعاىل أخرب بزلزلة الساعة ً
من ثبت صدقه عمن تثبت قدرته منقول إلينا ابلتواتر فهوحق وال خيرب ابحلق عما سيكون إال احلق فاهلل هو احلق.
وأخرب تعاىل أنه حييي املوتى ألنه أخرب عن أهوال الساعة مبا أخرب وحصول فائدة هذا اخلرب موقوفة على إحياء املوتى
ليشاهدوا تلك األحوال اليت يقبلها هلل من أجلهم وقد ثبت أنه قادر على كل شيء قدير ألنه أخرب أنه من يتبع الشياطني
ومن جيادل فيه بغري علم يذقه عذاب السعري وال يقدر على ذلك إال من هوعلى كل شيء قدير فهوعلى كل شيء
قدير.
وأخرب أن الساعة آتية ال ريب فيها ألنه أخرب ابخلرب الصادق أنه خلق اإلنسان من تراب إىل قوله {لكيال يعلم من بعد
مثال ابألرض اهلامدة اليت ينزل عليها املاء فتهتز وتربووتنبت من كل زوج هبيج ومن خلق
علم شيئًا} وضرب لذلك ً
اإلنسان على ما خرب به فأوجده ابخللق مث أعدمه ابملوت مث يعيده ابلبعث وأوجد األرض بعد العدم فأحياها ابخللق مث
أماهتا ابحملل مث أحياها ابخلصب وصدق خربه يف ذلك كله بداللة الواقع املشاهد على املتوقع الغائب حىت انقلب اخلرب
عياان صدق خربه يف اإلتيان ابلساعة وال أييت ابلساعة إال من يبعث من يف القبور ألهنا عبارة عن مدة تقوم فيها األموات
ً
للمجازاة فهي آتية ال ريب فيها وهوسبحانه وتعاىل يبعث من يف القبور.
وقال غريه :استدل سبحانه وتعاىل على املعاد اجلسماين بضروب.

أحدها :قياس اإلعادة على االبتداء كما قال تعاىل كما بدأكم تعودون كما بدأان أول خلق نعيده أفعيينا ابخللق
األول.اثنيها :قياس اإلعادة على خلق السموات واألرض بطريق األوىل قال تعاىل {أو ليس الذي خلق السموات
واألرض بقادر} اآلية.
اثلثها :قياس اإلعادة على إحياء األرض بعد موهتا ابملطر والنبات.
رابعها :قياس اإلعادة على إخراج النار من الشجر األخضر.
وقد روى احلاكم وغريه أن أيب ابن خلف جاء بعظم ففته فقال :أحييي هللا هذا بعد ما بلى ورم فأنزل هللا قل حيييها الذي
أنشأها أول مرة فاستدل سبحانه وتعاىل برد النشأة األخرى إىل األوىل واجلمع بينهما بعلة احلدوث.
انرا} وهذه يف غاية البيان يف رد الشيء إىل نظريه واجلمع
مث زاد يف احلجاج بقوله {الذي جعل لكم من الشجر األخضر ً
بينهما من حيث تبديل األعراض عليهما.
خامسها :يف قوله تعاىل وأقسموا ابهلل جهد إمياهنم ال يبعث هللا من ميوت بلى اآليتني.
وتقريرها أ اختالف املختلفني يف احلق ال يوجب انقالب احلق يف نفسه وإمنا ختتلف الطرق املوصلة إليه واحلق يف نفسه
واحد فلما ثبت أن هاهنا حقيقة موجودة ال حمالة وكان ال سبيل لنا يف حياتنا إىل الوقوف عليها وقوفًا يوجب االئتالف
كوزا يف فطران وكان ال ميكن ارتفاعه وزواله إال ابرتفاع هذه احليلة ونقلها إىل
ويرفع عنا االختالف إذ كان االختالف مر ً

صورة غريها صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غري هذه احلياة فيها يرتفع اخلالف والعناد وهذه هي احلالة اليت وعد هللا
ابملصري إليها فقال ونزعنا ما يف صدورهم من غل حقد فقد صار اخلالف الوجود كما ترى أوضح دليل على كون البعث
الذي ينكره املنكرون كذا قرره ابن السيد.
ومن ذلك االستدالل على أن صانع العامل واحد بداللة التمانع املسار إليها يف قوله {وكان فيهما آهلة إال هللا لفسدات}
ألنه لوكان للعامل صانعان لكان ال جيري تدبريمها على نظام وال يتسق على أحكام ولكان العجز يلحقهما أوأحدمها
وذلك ألنه لوأراد أحدمها إحياء جسم وأراد اآلخر إماتته فإما أن تنفذ إرادهتما فيتناقض ال ستحالة جتزي الفعل ن فرض
االتفاق أوالمتناع اجتماع الضدين إن فرض االختالف.
عاجزا.
وأما أن ال تنفذ إرادهتما فيؤدي إىل عجزمها أوال تنفذ إرادة أحدمها فيؤدي إىل عجزه واإلله ال يكون ً
فصل من األنواع املصطلح عليها يف علم اجلدل :السرب والتقسيم.
ومن أمثلته يف القرآن قوله تعاىل مثانية أزواج من الضأن اآليتني فإن الكفار ملا حرموا ذكور األنعام اترة وإانثها أخرى رد

ذكرا وأنثى فمم جاء حترمي ما
تعاىل ذلك عليهم بطريق السرب والتقسيم فقال إن اخللق هلل تعاىل خلق من كل زوج مما ذكر ً
ذكرمت :أي ما علته ال خيلوإما أن يكون من جهة الذكورة أواألنوثة أواشتمال الرحم الشامل هلما أوال يدري له علة
وهوالتعبدي أبن أخذ ذلك عن هللا تعاىل واألخذ عن هللا تعاىل إما بوحي وإرسال رسول أومساع كالمه ومشاهدة تلقي
ذلك عنه وهومعىن قوله {أم كنتم شهداء إذ وصاكم هللا هبذا} فهذه وجوه التحرمي ال خترج عن واحد منها.
واألول يلزم عليه أن يكون مجيع الذكور حر ًاما.
والثاين يلزم عليه أن تكون مجيع اإلانث حر ًاما.

معا فبطل ما فعلوه من حترمي بعض يف حالة وبعض يف حالة ألن العلة على ما ذكر
والثالث يلزم عليه حترمي الصنفني ً
تقتضي إطالق التحرمي واألخذ عن هللا بال واسطة ابطل ومل يدعوه وبواسطة رسول كذلك ألنه مل أيت إليهم رسول قبل
النيب صلى هللا عليه وسلم وإذا بطل مجيع ذلك ثبت املدعي وهوأن ما قالوه افرتاء على هللا وضالل.
ومنها :القول ابملوجب.
قال ابن أيب األصبع :وحقيقته رد كالم اخلصم من فحوى كالمه.وقال غريه :هوقسمان.
أحدمها :أن تقع صفة يف كالم الغري كناية عن شيء أثبت له حكم فثبتها لغري ذلك الشيء كقوله تعاىل {يقولون لئن
رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهلل العزة} اآلية فاألعز وقعت يف كالم املنافقني كناية عن فريقهم واألذل عن
فريق املؤمنني وأثبت املنافقون لفريقهم إخراج املؤمنني من املدينة فأثبت هللا يف الرد عليهم صفة العزة لغري فريقهم وهوهللا
ورسوله واملؤمنون فكأنه قبل صحيح ذلك ليخرجن األعز منها األذل لكن هم األذل املخرج وهللا ورسوله األعز املخرج.
مثاال من القرآن وقد
والثاين :محل لفظ وقع من كالم الغري على خالف مراده مما حيتمله بذكر متعلقه ومل أر من أورد له ً
ظفرت آبية منه وهي قوله تعاىل ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هوأذن قل أذن خري لكم.
ومنها :التسليم وهوأن يفرض احملال إما منفيًا أومشروطًا حبرف االمتناع ليكون املذكور ممتنع الوقوع المتناع وقوع شرطه مث
تسليما جدليًا ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه كقوله تعاىل {ما اختذ هللا من ولد وما كان
يسلم وقوع ذلك ً

معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض} املعىن :ليس مع هللا من إله ولوسلم أن معه سبحانه
وتعاىل إهلًا لزم من ذلك التسليم ذهاب كا إله من االثنني مبا خلق وعلوبعضهم على بعض فال يتم يف العامل أمر وال ينفذ
فصاعدا حمال ملا يلزم منه احملال.
حكم وال ينتظم أحواله والواقع خالف ذلك ففرض إهلني
ً

ومنها :اإلسجال وهواإلتيان أبلفاظ تسجل على املخاطب وقوع ما خوطب به حنو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا
إسجاال ابإليتاء واإلدخال حيث وصفا ابلوعد من هللا الذي ال خيلف
وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم فإن يف ذلك
ً
وعده.
ومنها :االنتقال وهوأن ينتقل املستدل إىل استدالل غري ذلك كان آخ ًذا فيه لكون اخلصم مل يفهم وجه الداللة من األول

كما جاء يف مناظرة اخلليل اجلبار ملا قال له ريب الذي حييي ومييت فقال اجلبار أان أحيي وأميت مث دعا مبوجب عليه
القتل فأعتقه ومن ال جيب عليه فقتله فعلم اخلليل أنه مل يفهم معىن اإلحياء واإلماتة أوعلم ذلك وغالط هبذا الفعل فانتقل
وجها يتخلص به منه فقال إن هللا أييت ابلشمس من املشرق فأت هبا من
عليه السالم إىل استدالل ال جيد اجلبار له ً

املغرب فانقطع اجلبار وهبت ومل ميكنه أن يقول أان اآليت هبا من املشرق ألن من هوأسن منه يكذبه.
ومنها :املناقضة وهي تعليق أمر على مستحيل إشارة إىل استحالة وقوعه كقوله تعاىل وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل
يف سم اخلياط ومنها :جماراة اخلصم ليعثر ابن يسلم بعض مقدماته حيث يراد تبكيته وإلزامه كقوله تعاىل {قالوا إن أنتم
إال بشر مثلنا تريدون أن تصدوان عما كان يعبد آابؤان فأتوان بسلطان مبني قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثلكم}
اآلية فقوهلم إن حنن إال بشر مثلكم فيه اعرتاف الرسل بكوهنم مقصورين على البشرية فكأهنم سلموا انتفاء الرسالة عنهم

بشرا حق ال ننكره ولكن هذا ال ينايف أن مين
وليس مر ًادا بل هومن جماراة اخلصم ليعثر فكأهنم قالوا :ما ادعيتم من كوننا ً
هللا تعاىل علينا ابلرسالة
*******************
النوع التاسع والستون فيما وقع يف القرآن من األمساء والكىن واأللقاب
يف القرآن أن أمساء األنبياء واملرسلني مخس وعشرون هم مشاهريهم.
آدم أبو البشر ذكر قوم أنه أفعل وصف مشتق من األدمة ولذا منع الصرف.
قال اجلواليقي :أمساء األنبياء كلها أعجمية إال أربعة :آدم وصاحل وشعيب وحممد.
وأخرج ابن أيب حامت من طريق أيب الضحى عن ابن عباس قال :إمنا مسي آدم ألنه خلق من أدمي األرض.
وقال قوم :هواسم سرايين أصله آدام بوزن خااتم وعرب حبذف األلف الثانية.
وقال الثعليب :الرتاب ابلعربانية آدام فسمي آدم به.
قال ابن أيب خيثمة :عاش تسعمائة وستني سنة.
وقال النووي يف هتذيبه :اشتهر يف كتب التواريخ أنه عاش ألف سنة.نوح قال اجلواليقي :أعجمي معرب زاد الكرماين
نوحا لكثرة بكائه على نفسه وامسه عبد الغفار.
ومعناه ابلسراينية :الشاكر.وقال احلاكم يف املستدرك :إمنا مسي ً

قال :وأكثر الصحابة على أنه قبل إدريس.
وقال غريه :هونوح بن ملك بفتح امليم بعدها كاف ابن متوشلخ بفتح امليم وتشديد املثناة املضمومة بعدها وفتح الشني
املعجمة والالم بعدها معجمة ابن أخنوخ بفتح املعجمة وضم النون اخلفيفة بعدها واوساكنة مث معجمة وهوإدريس فيما
يقال.
وروى الطرباين عن أيب ذر قال قلت اي رسول هللا من أول األنبياء قال :آدم قلت :مث من قال :نوح وبينهما عشرون قرًان.
ويف املستدرك عن ابن عباس قال :كان بني آدم ونوح عشرة قرون.
عاما يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستني
وفيه عنه ً
نوحا ألربعني سنة فلبث يف قومه ألف سنة إال مخسني ً
مرفوعا بعث هللا ً
سنة حىت كثر الناس وفشوا.
عمرا.
وذكر ابن جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم مبائة وستة وعشرين ً
عاما.ويف التهذيب للنووي انه أطول األنبياء ً
إدريس قيل إنه قبل نوح.

قال ابن إسحاق :كان إدريس أول بين آدم أعطى النبوة وهوأخنوخ ابن يراد بن مهالبيل بن أنوش بن قينان بن شيث بن
آدم.
وقال وهب بن منبه :إدريس جد نوح الذي يقال له خنون وهواسم سرايين وقيل عريب مشتق من الدراسة لكثرة درسه
الصحف.

طويال ضخم البطن عريض الصدر قليل
ويف املستدرك بسند واه عن احلسن عن مسرة قال :كان نيب هللا إدريس أبسض ً
شعر اجلسد كثري شعر الرأس وكانت إحدى عينيه أعظم من األخرى ويف صدره نكتة بياض من غري برص فلما رأى هللا
مكاان عليًا .
من أهل األرض ما رأى من جورهم واعتدائهم يف أمر هللا رفعه إىل السماء السادسة فهوحيث يقول ورفعناه ً
وذكر ابن قتيبة أنه رفع وهوابن ثالمثائة ومخسني سنة.
رسوال وأنه أول من خط ابلقلم.
ويف صحيح ابن حبان أنه كان نبيًا ً
ويف املستدرك عن ابن عباس قال :كان فيما بني نوح وإدريس ألف سنة.
إبراهيم قال اجلواليقي :هواسم قدمي ليس بعريب وقد تكلمت به العرب على وجوه أشهرها إبراهيم وقالوا إبراهام.
وقرئ به يف السبع وإبراهم حبذف الياء وإبراهيم وهواسم سرايين معناه أب رحيم قيل مشتق من الربمهة وهي شدة النظر
حكاه الكرماين يف عجائبه.
وهوابن آزر وامسه اترح مبثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ابن انحور بنون ومهملة ومضمومة ابن شاروخ مبعجمة وراء
وضمومة وآخره خاء معجمة ابن راوبغني معجمة ابن فاخل بفاء والم مفتوحة ومعجمة ابن عامر مبهملة وموحدة ابن شاخل
مبعجمتني ابن أرفخشد بن سام بن نوح.
قال الواقدي :وله إبراهيم على رأس ألفي سنة من خلق آدم.
ويف املستدرك من طريق ابن املسيب عن أيب هريرة قال :اختنت إبراهيم بعد عشرين ومائة سنة ومات ابن مائيت سنة.
قوال أنه عاش مائة ومخسني وسبعني سنة.
وحكى النووي وغريه ً
إمساعيل قال اجلواليقي :ويقال ابلنون آخره.
قال النووي وغريه :وهوأكرب ولد إبراهيم.
إسحاق ولد بعد إمساعيل أبربع عشرة سنة وعاش مائة ومثانني سنة وذكر أبوعلي بن مشكويه يف كتاب ندمي الفريد أن
معىن إسحاق ابلعربانية :الضحاك.
مرفوعا أن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق
يوسف يف صحيح ابن حبان من حديث أيب هريرة ً
بن إبراهيم.
ويف املستدرك عن احلسن أن يوسف ألقى يف اجلب وهوابن ثنيت عشرة سنة ولقي أابه بعد الثمانني وتويف وله مائة
وعشرون.

ويف الصحيح أنه أعطى شطر احلسن.
قال بعضهم :وهومرسل لقوله تعاىل لقد جاءكم يوسف من قبل ابلبينات وقيل ليس هويوسف بن يعقوب بل يوسف بن
إفراثيم بن يوسف بن يعقوب ويشبه هذا ما يف العجائب للكرماين ويرث من آل يعقوب أن اجلمهور على أنه يعقوب بن
مااثن وأن امرأة زكراي كانت أخت مرمي بنت عمران بن مااثن.

قال :والقول أبنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم غريب أه.وما ذكر أنه الغريب هو املشهور والغريب األول ونظريه يف
الغرابة قول نوف البكايل أن موسى املذكور يف سورة الكهف يف قصة اخلضر ليس هوموسى نيب إسرائيل بل موسى بن
ميشا بن يوسف وقيل ابن إفراثيم بن يوسف وقد كذبه ابن عباس يف ذلك.
رسوال إليهم وما
وأشد من ذلك غرابة ما حكاه النقاش واملاوردي أن يوسف املذكور يف سورة غافر من اجلن بعثه هللا ً
حكاه ابن عسكر أن عمران املذكور يف آل عمران هووالد موسى ال والد مرمي.
ويف يوسف ست لغات بتثليث السني مع الواوواهلمزة والصواب انه عجمي ال اشتقاق له.
لوط قال ابن إسحاق :هولوط بن هاران بن آزر.
ويف املستدرك عن ابن عباس قال :لوط بن أخي إبراهيم هود.
قال كعب :كان أشبه الناس آبدم.
جلدا أخرجهما يف املستدرك وقال ابن هشام :امسه عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح.
وقال ابن مسعود :كان ً
رجال ً
وقال غريه :الراجح يف نسبه أنه هود بن عبد هللا بن رابح بن حاوز بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح.
رجال
صاحل قال وهب :هوابن عبيد بن حاير بن مثود بن حاير بن سام بن نوح بعث إىل قومه حني راهق احللم وكان ً
عاما.
أمحر إىل البياض سبط الشعر فلبث فيهم أربعني ً

شااب فدعاهم إىل
قال نوف الشامي :صاحل من العرب ملا أهلك هللا ً
غالما ً
عادا عمرت مثود بعدها فبعث هللا إليهم صاحلًا ً
اله حني مشط وكرب ومل يكن بني نوح وإبراهيم نيب إال هود وصاحل.
أخرجهما يف املستدرك.
مثودا كان بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح.
وقال ابن حجر وغريه :القرآن يدل على أن ً
وقال الثعليب ونقله عن النووي يف هتذيبه ومن خطه نقلت :هوصاحل بن عبيد بن أسيد بن ماشج بن عبيد بن حاذر بن
مثود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بعثه هللا إىل قومه وهوشاب وكانوا عرًاب منازهلم بني احلجاز والشام فأقام
فيهم عشرين سنة ومات مبكة وهوابن مثان ومخسني سنة.
شعيب قال ابن إسحاق :هوابن ميكاييل بن يشجن بن الوي بن يعقوب.
ورأيت خبط النووي يف هتذيبه بن ميكاييل بن يشجن بن مدين بن إبراهيم اخلليل كان يقال له خطيب األنبياء وبعث
رسوال إىل أمتني :مدين وأصحاب األيكة وكان كثري الصالة وعمي يف آخر عمره.
ً

واختار مجاعة أن مدين وأصحاب أليكة واحدة.
كال منهما وعظ بوفاء املكيال وامليزان فدل على أهنما واحد واحتج األول مبا أخرجه عن
قال ابن كثري :ويدل لذلك أن ً
السدي وعكرمة قال :ما بعث هللا نبيًا مرتني إال شعيبًا :مرة إىل مدين فأخذهم هللا ابلصيحة ومرة إىل أصحاب األيكة
فأخذهم هللا بعذاب يوم الظلة.

عمرومرفوعا أن قوم مدين وأصحاب األيكة أمتان بعث هللا إليهما
وأخرج ابن عساكر يف اترخيه من حديث عبد هللا بن
ً
شعيبًا.

قال ابن كثري :وهوغريب ويف رفعه نظر.
قال :ومنهم من زعم أنه بعث إىل ثالث أمم والثالثة أصحاب الرس.
موسى هوابن عمران بن يصهر بن فاهث ابن الوي بن يعقوب عليهما السالم ال خالف يف نسبه وهواسم سرايين.
وأخرج أبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال :إمنا مسي موسى ألنه ألقى بني شجر وماء فاملاء ابلقبطية مو
والشجر سا.
ويف الصحيح وصفه أبنه آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءه.
قال الثعليب :عاش مائة وعشرين سنة.
جدا مات قبل
هارون أخوه شقيقه وقيل ألمه فقط وقيل ألبيه فقط حكامها الكرماين يف عجائبه كان أطول منه
فصيحا ً
ً
موسى وكان ولد قبله بسنة.
ويف بعض أحاديث اإلسراء :صعدت إىل السماء اخلامسة فإذا أان هبارون ونصف حليته بيضاء ونصفها أسود تكاد حليته
تضرب سرته من طوهلا فقلت :اي جربيل من هذا قال :احملبب يف قومه هارون بن عمران.
وذكر ابن مشكوية :أن معىن هارون ابلعربانية :واحملبب.
داود هوابن إيشا بكسر اهلمزة وسكون التحتية وابلشني املعجمة ابن عوبد بوزن جعفر مبهملة وموحدة ابن ابعر مبوحدة
ومهملة مفتوحة ابن سلمون بن خيشون بن عمي بن ايرب بتحتية وآخره موحدة ابن رام بن خضرون مبهملة مث معجمة
بن فارص بفاء وآخره مهملة ابن يهوذا بن يعقوب.
يف الرتمذي أنه كان أعبد البشر.وقال كعب :كان أمحر الوجه سبط الرأس أبيض اجلسم طويل اللحية فيها جعودة حسن
الصوت واخللق ومجع له النبوة وامللك.
قال النووي :قال أهل التاريخ :عاش مائة سنة مدة ملكه منها أربعون سنة وكان له اثنا عشر ابنًا.
اضعا وكان أبوه يشاوره يف كثري من أموره مع
مجيال
سليمان ولده.قال كعب :كان أبيض
وسيما وضيئًا ً
خاشعا متو ً
ً
جسيما ً
ً
صغر سنه لوفور عقله وعلمه.
وأخرج ابن جبري عن ابن عباس قال :ملك األرض مؤمنان :سليمان وذوالقرنني.
وكافران :منروذ وخبت نصر.
قال أهل التاريخ :ملك وهوابن ثالث عشرة سنة وابتدأ بناء بيت املقدس بعد ملكه أبربع سنني ومات وله ثالث أيوب
قال ابن إسحاق :الصحيح أنه كان من بين إسرائيل ومل يصح يف نسبه شيء إال أن اسم أبيه أبيض.
وقال ابن جرير :هوأيوب بن موص بن روح بن عيص بن إسحاق.
وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط وأن أابه ممن آمن إببراهيم وعلى هذا فكان قبل موسى.
وقال ابن جرير :كان بعد شعيب.
وقال ابن أيب خيثمة :كان بعد سليمان ابتلي وهوابن سبعني وكانت مدة بالئه سبع سنني.

وقيل ثالث عشرة وقيل ثالث سنني.
وروى الطرباين أن مدة عمره كانت ثال ًاث وتسعني سنة.

ذوالكفل قيل هوابن أيوب يف املستدرك عن وه :إن هللا بعث بعد أيوب ابنه بشر بن أيوب نبيًا ومساه ذوالكفل وأمره
مقيما ابلشام عمره حىت مات وعمره مخس وسبعون سنة.
ابلدعاء إىل توحيده وكان ً
رجال صاحلًا تكفل
ويف العجائب للكرماين :قيل هوإلياس وقيل هويوشع بن نون وقيل هونيب امسه ذوالكفل وقيل كان ً
أبمور فوىف هبا وقيل هوزكراي يف قوله {وكفلها زكراي} انتهى.

وقال ابن عساكر :قيل هونيب تكفل هللا له يف عمله بضعف عمل غريه ن األنبياء وقيل مل يكن نبيًا وأن اليسع استخلفه
فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل.
وقيل أن يصلي كل يوم مائة ركعة.
وقيل هوإليسع وأن له إمسني.
يونس هوابن مىت بفتح امليم وتشديد التاء الفوقية مقصور ووقع يف تفسري عبد الرزاق أنه اسم أمه.
قال ابن حجر :وهومردود مبا يف حديث ابن عباس يف الصحيح ونسبه إىل أبيه قال :فهذا أصح.
قال :ومل أقف يف شيء من األخبار على اتصال نسبه.
وقد قيل إنه يف زمن ملوك الطوائف من الفرس.
يوما وعن جعفر الصادق سبعة أايم وعن قتادة
روى ابن أيب حامت عن أيب مالك انه لبث يف بطن احلوت أربعني ً
ثالثة.وعن الشعيب قال :التقمة ضحى ولفظه عشية.
ويف يونس ست لغات :تثليث النون مع الواوواهلمزة والقراءة املشهورة بضم النون مع الواو.
قال أبوحيان :وقرأ طلحة بن مصرف بكسر يونس ويوسف أراد أن جيعلهما عربيني مشتقني من أنس وأسف وهوشاذ.
إلياس قال ابن إسحاق يف املبتدأ :هوابن ايسني بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن عمران.
وقال ابن عسكر :حكى القتييب أنه من سبط يوشع.
وقال وهب :إنه عمر كما عمر اخلضر وأنه يبقى إىل آخر الزمان.
وعن ابن مسعود أن إلياس هوإدريس وسيأيت قريبًا.
وإلياس هبمزة قطع اسم عرباين وقد زيد يف آخره ايء ونون يف قوله تعاىل سالم على إلياسني كما قالوا يف إدريس إدراسني.
ومن قرأ آل يسني فقيل املراد آل حممد.
إليسع قال ابن جبري :هوابن أخطوب بن العجوز.
قال :والعامة تقرؤه بالم واحدة خمففة.
وقرأ بعضهم :والليسع بالمني وابلتشديد فعلى هذا هوعجمي وكذا على األوىل.
وقيل عريب منقول زكراي كان من ذرية سليمان بن داود وقتل بعد قتل ولده وكان له يوم بشر بولده اثنتان وتسعون سنة
وقيل تسع وتسعون وقيل مائة وعشرون.

وزكراي اسم أعجمي وفيه مخس لغات :أشهرها املد والثانية القصر وقرئ هبما يف السبع وزكراي بتشديد الراء وختفيفا وزكر
كقلم.
ظلما وسلط هللا على قاتليه خبت
صغريا وقتل ً
حيىي ولده أول من مسى حيىي بنص القرآن ولد قبل عيسى بستة أشهر ونبئ ً
نصر وجيوشه.
وحيىي اسم عجمي وقيل عريب.
قال الواحدي :وعلى القولني ال ينصرف.قال الكرماين :وعلى الثاين إمنا مسي به ألنه أحياه هللا ابإلميان وقيل ألنه حيي به
رحم أمه وقيل ألنه استشهد والشهداء أحياء وقيل معناه ميوت كاملفازة ملهلكة والسليم للديغ.
عيسى ابن مرمي بنت عمران خلقه هللا بال أب وكانت مدة محله ساعة وقيل ثالث ساعات وقيل ستة أشهر وقيل مثانية
أشهر وقيل تسعة أشهر وهلا عشر سنني وقيل مخسة عشرة ورفع وله ثالث وثالثون سنة.
ويف أحاديث أنه ينزل ويقتل الدجال ويتزوج ويولد له ووحيج وميكث يف األرض سبع سنني ويدفن عند النيب صلى هللا
عليه وسلم.
محاما.
ويف الصحيح أنه ربعة أمحر كأمنا خرج من دمياس :يعين ً
وعيسى اسم عرباين أوسرايين.
فائدة أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال :مل يكن من األنبياء من له امسان إال عيسى وحممد صلى هللا عليه وسلم.
حممد صلى هللا عليه وسلم مسي يف القرآن أبمساء كثرية منها حممد وأمحد.
فائدة أخرج ابن أيب حامت عن عمروبن مرة قال :مخسة مسوا قبل أن يكونوا :حممد ومبشًرا برسول أييت من بعدي امسه

أمحد وحيىي إان نبشرك بغالم امسه حيىي وعيسى مصدقًا بكلمة من هللا وإسحاق ويعوب فبشرانها إبسحاق ومن وراء
تنبيها على أنه أمحد منه ومن الذين قبله.
إسحاق يعقوب قال الراغب :وخص لفظ أمحد فيما بشر به عيسى ً
وفيه من أمساء املالئكة جربيل وميكائيل وفيهما لغات :جربيل بكسر اجليم والراء بال مهز وجربيل بفتح اجليم وكسر الراء
بال مهز وجربائيل هبمزة بعد األلف وجرباييل بياءين بال مهز وجربئيل هبمز وايء بال ألف وجربئل مشددة الالم وقرئ هبا.
قال ابن جين :وأصله كورايل فغري ابلتعريب وطول االستعمال إىل ما ترى.
وقرئ ميكاييل بال مهز وميكئل وميكال أخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس قال :جربيل عبد هللا وميكائل
عبيد هللا وكا اسم فيه إيل فهوعد هللا.
وأخرج عن عبد هللا بن احلارث قال :إيل :هللا ابلعربانية.
وأخرج ابن أيب حامت عن عبد العزيز بن عمري قال :اسم جربيل يف املالئكة خادم هللا.
فائدة قرأ أبوحيوة {فأرسلنا إليها روحنا} ابلتشديد وفسره ابن مهران أبنه اسم جلربيل حكاه الكرماين يف عجائبه.
وهاروت وماروت :أخرج ابن أيب حامت عن علي قال :هاروت وماروت ملكان من مالئكة السماء وقد أفردت يف
قصتهما جزءًا.

والرعد ففي الرتمذي من حديث ابن عباس أن اليهود قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم أخربان عن الرعد فقال :ملك من
املالئكة موكل ابلسحاب وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة قال :الرعد ملك يسبح.
وأخرج عن جماهد أنه سئل عن الرعد فقا :هوملك يسمى الرعد أمل تر أن هللا يقول ويسبح الرعد حبمده والربق :فقد
أخرج ابن أيب حامت عن حممد بن مسلم قال :بلغنا أن الربق ملك له أربعة وجوه :وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه
أسد.فإذا نصع بذنبه فذلك الربق.
ومالك :خازن جهنم.
والسجل :أخرج ابن أيب حامت عن أيب جعفر الباقر قال :السجل ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه.
وأخرج عن ابن عمر قال :السجل ملك.
وأخرج عن السدي قال :ملك موكل ابلصف.
وقعيد فقد ذكر جماهد انه اسم كاتب السيئات.
أخرجه أبونعيم يف احللية فهؤالء تسعة.
واخرج ابن أيب حامت من طرق مرفوعة وموقوفة ومقطوعة أن ذا القرنني ملك من املالئكة فإن صح أكمل العشرة.
وأخرج ابن أيب حامت من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل يوم يقوم الروح قال :ملك من اعظم
املالئكة خل ًقا فصاروا أحد عشر.مث رأيت الراغب قال يف مفرداته يف قوله تعاىل {هو الذي أنزل السكينة يف قلوب
املؤمنني} قيل إنه ملك يسكن قلب املؤمن ويؤمنه كما روى أن السكينة تنطق على لسان عمر وفيه من أمساء الصحابة
زيد بن حارثة.
والسجل يف قول من قال إنه كاتب النيب صلى اله عليه وسلم أخرجه أبوداود والنسائي من طريق أيب اجلوزاء عن ابن
عباس.
وفيه من أمساء املتقدمني غري األنبياء والرسل.
أيضا وأخوها هارون وليس أبخي موسى كما يف حديث أخرجه مسلم وسيأيت آخر
عمران أبومرمي وقيل وأبوموسى ً
الكتاب.
رجال صاحلًا كما أخرج احلاكم وقيل نيب حكاه الكرماين يف عجائبه.
وعزير وتبع وكان ً
ولقمان وقد قيل إنه كان نبيًا واألثر على خالفه.

جنارا.
أخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال :كان لقمان ً
عبدا حبشيًا ً
ويوسف الذي يف سورة غافر.
ويعقوب يف أول سورة مرمي على ما تقدم.
وتقي يف قوله فيها إين أعوذ ابلرمحن منك إن كنت تقيًا قيل إنه اسم رجل كان من أمثل الناس :أي إن كنت يف الصالح

مثل تقي حكاه الثعليب.
وقيل اسم رجل كان يتعرض للنساء.

وقيل إنه ابن عمها أاتها جربيل يف صورته حكامها الكرماين يف عجائبه وفيه من أمساء النساء مرمي ال غري لنكتة تقدمت
يف نوع الكتابة ومعىن مرمي ابلعربية اخلادم.
وقيل املرأة اليت تغازل الفتيان حكامها الكرماين.
بعال } اسم امرأة كانوا يعبدوهنا حكاه ابن عسكر.
بعال يف قوله {أتدعون ً
وقيل إن ً
وفيه من أمساء الكفار قارون وهوابن يصهر ابن عم موسى كما أخرجه ابن أيب حامت عن ابن عباس.وجالوت وهامان
وبشرى الذي انداه الوارد املذكور يف سورة يوسف بقوله {اي بشراي} يف قول السدي أخرجه ابن أيب حامت.
وآزر أبوإبراهيم.وقيل امسه اترح وآزر لقب.
أخرج ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال :إن أاب إبراهيم مل يكن امسه آزر إمنا كان امسه اترح.وأخرج من
طريق عكرمة عن ابن عباس قال :معىن آزر :الصنم.
وأخرج عن السدي قال :اسم أبيه اترح واسم الصنم آزر.
وأخرج عن جماهد قال :ليس آزر أاب إبراهيم.
صفرا
ومنها :النسيء أخرج ابن أيب حامت عن أيب وائل قال :كان رجل يسمى النسيء من بين كنانة كان جيعل احملرم ً
أوال عزازيل.
يستحل به الغنائم وفيه من أمساء اجلن أبوهم إبليس وكان امسه ً

وأخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :كان إبليس امسه عزازيل.
وأخرج ابن جرير عن السدي قال :كان اسم إبليس احلارث.
قال بعضهم :هومعىن عزازيل.

وأخرج ابن جرير وغريه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال :إمنا مسي إبليس ألن هللا أبلسه من اخلري كله :آيسه منه.
وقال ابن عسكر :قيل يف امسه فرتة حكاه اخلطايب وكنيته أبوكردوس وقيل أبوقرتة وقيل أبومرة وقيل أبولبيين حكاه السهيلي
يف الروض األنف.
وفيه من أمساء القبائل أيجوج ومأجوج وعاد ومثود ومدين وقريش والروم.
وفيه من األقوام ابإلضافة قوم نوح وقوم لوط وقوم تبع وقوم إبراهيم وأصحاب األيكة.
وقيل هم مدين وأصحاب الرس وهم بقية من مثود قاله ابن عباس.
وقال عكرمة :هم أصحاب ايسني.
وقال قتادة :هم قوم شعيب.
وقيل هم أصحاب األخدود واختاره ابن جرير.
وفيه من أمساء األصنام اليت كانت أمساء ألانس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهي أصنام قوم نوح والالت والعزي
ومنات وهي أصنام قريش.
وكذا الرجز فيمن قرأه بضم الراء ذكره األخفش يف كتاب الواحد واجلمع أنه اسم صنم.
واجلبت والطاغوت قال ابن جرير :ذهب بعضهم إىل أهنما صنمان كان املشركون يعبدوهنما.

مث أخرج عن عكرمة قال :اجلبت والطاغوت صنمان.
والرشاد يف قوله يف سورة غافر وما أهديكم إال سبيل الرشاد قيل هواسم صنم من أصنام فرعون حكاه الكرماين يف
عجائبه.
وبعل وهوصنم قوم إلياس.
وآزر على أنه اسم صنم روى البخاري عن ابن عباس قال :ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أمساء صاحلني من قوم نوح
أنصااب ومسوها أبمسائهم ففعلوا فلم تعبد
فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون ً

حىت إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت.
وأخرج ابن أيب حامت عن عروأهنم أوالد آدم لصلبه.
رجال يلت سويق احلاج.
وأخرج البخاري عن ابن عباس قال :كان الالت ً

وحكاه ابن جين عنه أنه قرأ الالت بتشديد التاء وفسره بذلك وكذا وفيه من أمساء البالد والبقاع واألمكنة واجلبال :بكة
بدال من امليم ومأخذه من متككت العظم :أي اجتذبت ما فيه من املخ ومتكك الفصيل ما يف ضرع
اسم ملكة فقيل الباء ً
الناقة فكأهنا جيتذب إىل نفسها ما يف البالد من األموات.
وقيل ألهنا متلك الذنوب :أي تذهبها.

وقيل لقلة مائها.وقيل ألهنا يف بطن واد ميكك املاء من جباهلا عند نزول املطر وتنجذب إليها السيول.
وقيل الباء أصل ومأخذه من البك ألهنا تبك أعناق اجلبابرة :أي تكسرهم فيذلون هلا وخيضعون.وقيل من التباك
وهواالزدحام الزدحام الناس فيها يف الطواف.
وقيل مكة احلرم وبكة املسجد خاصة.
وقيل مكة البلد وبكة البيت وموضع الطواف.
وقيل البيت خاصة.
واملدينة :مسيت يف األحزان بيثرب حكاية عن املنافقني وكان امسها يف اجلاهلية فقيل ألنه اسم أرض يف انحيتها.وقيل
مسيت بيثرب بن وائل من بين إرم بن سام بن نوح ألنه أول من نزهلا وقد صح النهي عن تسميتها به ألنه صلى هللا عليه
وسلم كان يكره االسم اخلبيث وهويشعر ابلثرب وهوالفساد أوالتثريب وهوالتوبيخ.
بدرا فسميت به قال
وبدر :وهي قرية قرب املدينة أخرج ابن جرير عن الشعيب قال :كانت بدر لرجل من جهينة يسمى ً

الواقدي :فذكرت ذلك لعبدهللا بن جعفر وحممد بن صاحل فأنكراه وقاال :فألي شيء مسيت الصفراء ورابغ هذا ليس
بشيء إمنا هواسم املوضع.
واخرج عن الضحاك قال :بدر ما بني مكة واملدينة.
وأحد :قرئ شاذ إذ تصدعون وال تلوون عن أحد وحنني :وهي قرية قرب الطائف.
ومجع :وهي مزدلفة.
واملشعر احلرام :وهوجبل هبا.

ونقع :قيل هواسم ملا بني عرفات إىل مزدلفة حكاه الكرماين.
ومصر واببل :وهي بلد بسواد العراق.
واأليكة وليكة بفتح الالم :بلد قوم شعيب والثاين اسم البدلة واألول اسم الكورة.
واحلجر :منازل مثود انحية الشام عند وادي القرى.
واألحقاف :وهي جبال الرمل بني عمان وحضرموت.
وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس أهنا جبل ابلشام.
وطور سيناء :وهواجلبل الذي نودي منه موسى.
واجلودي :وهوجبل ابجلزيرة.
وطوى :اسم الوادي كما أخرجه ابن أيب حامت عن ابن عباس.
وأخرج من وجه آخر عنه أنه مسي طوى ألن موسى طواه لي ًال.
وأخرج عن احلسن قال :هوواد بفلسطني قيل له طوى ألنه قدس مرتني.
وأخرج عن بشر بن عبيد قال :هوواد أبيلة طوى ابلربكة مرتني.
والكهف :وهوالبيت املنقور يف اجلبل.
والرقيم :اخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال :زعم كعب أن الرقيم القرية اليت خرجوا منها.
وعن عطية قال :الرقيم واد.
وعن سعيد بن جبري مثله.
وأخرج من طريق العويف عن ابن عباس قال :الرقيم واد بني عقبان وأيلة دون فلسطني.
وعن قتادة قال :الرقيم اسم الوادي الذي فيه الكهف.
وعن أنس بن مالك قال :الرقيم الكلب.
والعرم :أخرج ابن أيب حامت عن عطاء قال :العرم اسم الوادي.
وحرد :قال السدي :بلغنا أن اسم القرية حرد أخرجه ابن أيب حامت.
والصرمي :أخرج ابن سعيد عن سعيد بن جبري أهنا أرض ابليمن تسمى بذلك.
وق :وهوجبل حميط ابألرض.
واجلزر :قيل هواسم ارض.
والطاغية :قيل اسم البقعة اليت أهلكت هبا مثود حكامها الكرماين.
وفيه من أمساء األماكن األخروية :الفردوس وهوأعلى مكان يف اجلنة.
وعليون :قيل أعلى مكان يف اجلنة وقيل اسم ملا دون فيه أعمال صلحاء الثقلني.والكوثر :هنر يف اجلنة كما ف
ابألحاديث املتواترة.
وسلسبيل وتسنيم :عينان يف اجلنة.وسجني :اسم ملكان أرواح الكفار.

مرفوعا.
وصعود :جبل يف جهنم كما أخرجه الرتمذي من حديث أيب سعد ً
وغى وآاثم وموبق والسعر وويل وسائل وسحق :أودية يف جهنم.
أخرج ابن أيب حامت عن أنس بن مالك يف قوله {وجعلنا بينهم موب ًقا} قال :واد يف جهنم من قيح.
وأخرج عن عكرمة يف قوله موب ًقا قال :هوهنر يف النار.
وأخرج احلاكم يف مستدركه عن ابن مسعود يف قوله {فسوف يلقون غيًا} قال :واد يف جهنم.
وأخرج الرتمذي وغريه من حديث أيب سعد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ويل واد يف جهنم يهوي فيه
الكافر أربعني خري ًفا قبل أن يبلغ قعره وأخرج ابن املنذر عن ابن مسعود قال :ويل واد يف جهنم من قيح.
وأخرج ابن أيب حامت عن كعب قال :يف النار أربعة أودية يعذب هللا هبا أهلها :غليظ وموبق وآاثم وغي.
وأخرج عن سعيد بن جبري قال :السعري واد من قيح يف جهنم.
وسحق :واد يف جهنم.
وأخرج عن أيب زيد يف قوله {سأل سائل} هوواد من أودية جهنم يقال له سائل.
والفلق :جب يف جهنم من حديث مرفوع أخرجه ابن جرير.
وحيموم :دخان أسود أخرجه احلاكم عن ابن عباس.
وفيه من املنسوب إىل األماكن :األمي قيل إنه نسبة إىل أم القرى.
وعبقري :قيل إنه منسوب إىل عبقر موضع للجن ينسب إليه كل اندر.
والسامري :قيل منسوب إىل أرض يقال هلا سامرون وقيل سامرة.
والعريب :قيل منسوب إىل عربة وهي ابحة دار إمساعيل عليه السالم أنشد فيها :وعربة أرض ما حيل حرامها من الناس إال
اللوذعي احلالحل يعين النيب صلى هللا عليه وسلم.
وفيه من أمساء الكواكب :الشمس والقمر والطارق والشعري.
فائدة قال بعضهم :مسى هللا يف القرآن عشرة أجناس من الطري :السلوى والبعوض والذابب والنحل والعنكبوت واجلراد
واهلدهد والغراب وأاببيل والنمل فإنه من الطري لقوله يف سليمان علمنا منطق الطري وقد فهم كالمها.
وأخرج ابن أيب حامت عن الشعيب :قال :النملة اليت فقه سليمان كالمها كانت ذات جناحني.
فصل أما الكىن فليس يف القرآن منها غري أيب هلب وامسه عبد العزي ولذلك مل يذكر ابمسه وأما األلقاب فمنها إسرائيل
لقب يعقوب ومعناه عبد هللا وقيل صفوة هللا وقيل سري هللا ألنه أسرى ملا هاجر.
وأخرج ابن جرير من طريق عمري عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك عبد اله.
بطيشا فلقى مل ًكا فعاجله فصرعه امللك فضرب على
وأخرج عبد بن محيد يف تفسريه عن أيب جملز قال :كان يعقوب ً
رجال ً
فخذيه فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش به فقال :ما أان بتاركك حىت تسميين امسًا فسماه إسرائيل.

قال أبوجملز :أال ترى أنه من أمساء املالئكة.
وفيه لغات أشهرها بياء بعد اهلمزة والم وقرأ إسراييل بال مهزة.

قال بعضهم :ومل ختاطب اليهود يف القرآن إال بيا بين إسرائيل دون اي بين يعقوب لنكتة وهي أهنم خوطبوا بعبادة هللا
وتنبيها من غفلتهم فسموا ابالسم الذي فيه تذكرة ابهلل تعاىل فإن إسرائيل اسم مضاف
وذكروا بدين أسالفهم موعظة هلم ً
إىل هللا يف التأويل وملا ذكر موهبته إلبراهيم وتبشريه به قال يعقوب.وكان أويل من إسرائيل ألهنا موهبة مبعقب آخر
فناسب ذكر اسم يشعر ابلتعقيب.
ومنها :املسيح لقب عيسى ومعناه قيل الصديق وقيل الذي ليس لرجله أمخص وقيل الذي ال ميسح ذا عاهة إال بريء
وقيل اجلميل وقيل الذي ميسح األرض :أي يقطعها وقيل غري ذلك.
ومنها :إلياس قيل إنه لقب إدريس.
أخرج ابن أيب حامت بسند حسن عن ابن مسعود قال :إلياس هوإدريس وإسرائيل هويعقوب ويف قراءته وإن إدراس ملن
املرسلني سالم على إدراسني ويف قراءة أيب وإن إبليس سالم على إبليس.
ومنها :ذوالكفل قيل إنه لقب إلياس وقيل لقب اليسع وقيل لقب يوشع وقيل لقب زكراي.
ومنها :نوح امسه عبد الغفار ولقبه نوح لكثرة نوحه على نفسه يف طاعة ربه كما أخرجه ابن أيب حامت عن يزيد الرقاشي.
ومنها :ذوالقرنني وامسه اسكندر وقيل عبد هللا بن الضحاك بن سعد وقيل املنذر بن ماء السماء وقيل الصعب بن قرين
بن اهلمال حكامها ابن عسكر.
ولقب ذا القرنني ألنه بلغ قرنيه األرض واملشرق واملغرب.
وقيل ألنه ملك فارس والروم وقيل كان على رأسه قرانن :أي ذؤابتان.
وقيل كان له قرانن من ذهب.
وقيل كانت صفحتا رأسه من حناس.
وقيل كان على رأسه قرانن صغريان تواريهما العمامة.
وقيل إنه ضرب على قرنه فمات مث بعثه هللا فضربوه على قرنه اآلخر.
وقيل ألنه كان كرمي الطرفني.
وقيل ألنه انقرض يف وقته قرانن من الناس وهوحي.
وقيل ألنه أعطى علم الظاهر وعلم الباطن.
وقيل ألنه دخل النور والظلمة.
ومنها :فرعون وامسه الوليد بن مصعب وكنيته أبو العباس وقيل أبو الوليد وقيل أبومرة.وقيل إن فرعون لقب لكل من ملك
مصر.
أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال :كان فرعون فارسيًا من أهل اصطخر.
ومنها :تبع قيل كان امسه أسعد بن ملكي كرب ومسي تبغًا لكثرة ما تبعه.
تبعا :أي يتبع صاحبه كاخلليفة خيلف غريه.
وقيل إنه لقب ملوك اليمن مسي كل واحد منهما ً
*******************

النوع السبعون يف املبهمات
أفرده ابلتأليف السهيلي مث ابن عساكر مث القاضي بدر الدين ابن مجاعة ويل فيه أتليف لطيف مع فوائد الكتب املذكورة
كثريا.
مع زوائد أخرى على صغر حجمه ً
جدا وكان من السلف من يعتين به ً
مهاجرا إىل هللا ورسوله مث أدركه املوت أربع عشرة سنة.
قال عكرمة :طلبت الذي خرج من بيته
ً
ولإلهبام يف القرآن أسباب.
أحدها :االستغناء ببيانه يف موضع آخر كقوله {صراط الذين أنعمت عليهم} فإنه مبني يف قوله {مع الذين أنعم هللا
عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني}.
الثاين :أن يتعني الشتهاره كقوله {وقلنا اي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة} ومل يقل حواء ألنه ليس له غريها {أمل تر إىل
الذين حاج إبراهيم يف ربه} واملراد منروذ لشهرة ذلك ألنه املرسل إليه.
قيل وقد ذكر هللا فرعون يف القرآن ابمسه ومل يسم منروذ ألن فرعون كان أذكى منه كما يؤخذ من أجوبته ملوسى ومنروذ كان
بليدا وهلذا قال {أان أحيي وأميت} وفعل ما فعل من قتل شخص والعفوعن آخر وذلك غاية البالدة.
ً
الثالث :قصد السرت عليه ليكون أبلغ من استعطافه حنو {ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا} اآلية هو
األخنس بن شريق وقد أسلم بعد وحسن إسالمه.
الرابع :أن ال يكون يف تعيينه كبري فائدة حنو {أو كالذي مر على قرية} {واسأهلم عن القرية}.
مهاجرا}.
اخلامس :التنبيه على العموم وأنه غري خاص خبالف ما لوعني حنو {ومن خيرج من بيته
ً
السادس :تعظيمه ابلوصف الكامل دون االسم حنو {وال أيتل أولوا الفضل} {والذي جاء ابلصدق وصدق به إذ يقول
لصاحبه} واملراد الصديق يف الكل.
السابع :حتقريه ابلوصف الناقص حنو {إن شانئك هو األبرت}.
تنبيه قال الزركشي يف الربهان :ال يبحث عن مبهم أخرب هللا ابستئثاره بعلمه كقوله {وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم هللا
يعلمهم} قال :والعجب ممن جترأ وقال إهنم قريظة أومن اجلن.
قلت :ليس يف اآلية ما يدل على أن جنسهم ال يعلموا وإمنا املنفى علم أعياهنم وال ينافيه العلم بكوهنم من قريظة أومن
اجلن وهو نظري قوله يف املنافقني {وممن حولكم من اإلعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن
نعلمهم} فإن املنفى علم أعياهنم مث القول يف أولئك أهنم قريظة أخرجه ابن أيب حامت عن جماهد والقول أبهنم من اجلن
مرفوعا عن النيب صلى هللا عليه وسلم فال جراءة.
أخرجه ابن أيب حامت من حديث عبد هللا ابن غريب عن أبيه ً
اعلم أن علم املبهمات مرجعة النقل احملض ال جمال للرأي فيه وملا كانت الكتب املؤلفة فيه وسائر التفاسري تذكر فيها
مذكورا فيه عزوكل
أمساء املبهمات واخلالف فيها دون بيان مستند يرجع إليه أوعزوا يعتمد عليه ألفت الكتاب الذي ألفته
ً
معزوا إىل أصحاب الكتب الذين خرجوا ذلك أبسانيدهم مبينًا فيه ما صح
قول إىل قائله من الصحابة والتابعني وغريهم ً
حافال ال نظري له يف نوعه.
كتااب ً
سنده وما ضعف فجاء لذلك ً

اختصارا أوإحالة على الكتاب
وقد رتبته على ترتيب القرآن وأان أخلص هنا مهماته أبوجز عبارة اترًكا العزووالتخريج غالبًا
ً
املذكور.
وأرتبه على قسمني.
األول :فيما أهبم من رجل أوامرأة أوملك أوجين أومثىن أوجمموع عرف أمساء كلهم أومن أوالذي إذا مل يرد به العموم قوله
نفسا} امسه عاميل
تعاىل {إين جاعل يف األرض خليفة} هو آدم وزوجته حواء ابملد ألهنا خلقت من حي {وإذ قتلتم ً
رسوال منهم} هو النيب صلى هللا عليه وسلم {ووصى هبا إبراهيم بنيه} هم إمساعيل وإسحاق ومان وزمران
{وابعث فيهم ً
وسرح ونفش ونفشان وأميم وكيسان وسورح ولوطان وانفش.
رجال :يوسف وروبيل ومشعون والوى ويهوذا وداين وتفتاين بفاء ومثناة وكاد وأيشري
األصباط :أوالد يعقوب اثنا عشر ً
وإيشاجر ورايلون وبنيامني {ومن الناس من يعجبك قوله} هو األخنس بن شريق {ومن الناس من يشري نفسه} هو

صحيب {إذ قالوا لنيب هلم} هو مشويل وقيل مشعون وقيل يوشع منهم من كلم هللا.
قال جماهد :موسى.
{ورفع بعضهم درجات} قال حممد :الذي حاج إبراهيم يف ربه منروذ بن كنعان {أو كالذي مر على قرية} عزيز وقيل
مناداي ينادي
أرمياء وقيل حزقيل {امرأة عمران} حنة بنت فاقوذ {وامرأيت عاقر} هي أشياع أو أشيع بنت فاقوذ { ً

لإلميان} هو حممد صلى هللا عليه وسلم.
الطاغوت قال ابن عباس :هو كعب بن األشرف أخرجه أمحد {وإن منكم ملن ليبطئن} هو عبد هللا بن أيب {وال تقولوا
ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنًا} هو عامر بن األضبط األشجعي وقيل مرداس والقائل ذلك نفر من املسلمني منهم

أيضا وقيل قتله املقداد بن األسود
أبوقتادة وحملم بن جثامة وقيل إن الذي ابشر القول حملم وقيل إنه الذي ابشر قتله ً
مهاجرا إىل هللا ورسوله مث يدركه املوت} هو ضمرة بن جندب وقيل ابن العيص
وقيل أسامة ابن زيد {ومن خيرج من بيته
ً
جدا {وبعثنا منهم اثين
ورجل من خزاعة وقيل أبو ضمرة بن العيص وقيل امسه سربة وقيل هو خالد بن حزام وهو غريب ً
عشر نقيبًا} هو مشوع بن ركوز من سبط روبيل وشوقط بن حورى من سبط مشعون وكالب بن يوقنا من سبط يهوذا

وبعورك بن يوسف من سبط إيشاجره ويوشع بن نون من سبط إفراثيوبن يوسف وبلطي بن روفومن سبط بنيامني وكرابيل
بن سورى من سبط زابلون ولد بن سوساس من سبط منشأ بن يوسف وعماييل بن كسل من سبط دان وستوربن
منحائيل من سبط أشري ويوحىن بن وقوسى من سبط نفتال وأل بن موخا من سبط كاذ {لو قال رجالن} مها يوشع

وكالب {نبأ بين آدم} مها قابيل وهابيل وهو املقتول {الذي آتيناه آايتنا فانسلخ منها} بلغم ويقاال :بلعام بن آبر ويقال
ابعر ويقال ابعور وقيل هو أمية بن أيب الصلت وقيل صيفي بن الراهب وقيل فرعون وهو أغرهبا {وإين جار لكم} عين
سراقة بن جعشم {فقاتلوا آئمة الكفر} قال قتادة :هم أبو سفيان وأبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو وعتبة بن
ربيعة {إذ يقول لصاحبه} هو أبو بكر {وفيكم مساعون هلم} قال جماهد :هم عبد هللا بن أيب بن سلول ورفاعة بن
التابوت وأوس بن قيظي {ومنهم من يقول إئذن يل} هو اجلد بن قيس.

{ومنهم من يلمزك يف الصدقات} هو ذو اخلويصرة {إن نعف عن طائفة منكم} هو خمشى بن محري {ومنهم من عاهد
هللا} هو ثعلبة بن حاطب {وآخرون اعرتفوا بذنوهبم} قال ابن عباس :هم سبعة :أبو لبابة وأصحابه.
وقال قتادة :سبعة من األنصار :أبولبابة وجد ابن قيس وحرام وأوس وكردم ومرداس {وآخرون مرجون} هم هالل بن أمية
مسجدا ضر ًارا} قال ابن إسحاق :اثنا عشر
ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهم الثالثة الذين خلفوا {والذين اختذوا
ً
من األنصار :حزام بن خالد وثعلبة بن حاطب وهزال ابن أمية ومعتب بن قشري وأبو حبيبة بن األزعر وعباد بن حنيف
وجارية بن عامر وابناه جممع وزيد ونبتل بن احلارث وحبرج بن عيمان ووديعة بن اثبت {ملن حارب هللا ورسوله} هو أبو
عامر الراهب {أفمن كان على بينة من ربه} وهو حممد صلى هللا عليه وسلم {ويتلوه شاهد منه} هو جربيل وقيل القرآن
ورغوات
وقيل أبو بكر وقيل علي {واندى نوح ابنه} امسه كنعان وقيل ايم {وامرأته قائمة} امسها سارة بنات لوط ريثًا ً
{ليوسف وأخوه} بنيامني شقيقه {قال قائل منهم} هو روبيل وقيل يهوذا وقيل مشعون {فأرسلوا واردهم} هو مالك بن
داعر {وقال الذي اشرتاه} هو قطفري أو اطيفري المرأته هي راعيل وقيل زليخا {ودخل معه السجن فتيان} مها حملت
وبنوء وهو الساقي وقيل راشان ومرطيش وقيل بسرهم وسرهم {الذي ظن أنه انج} هو الساقي {عند ربك} هو امللك
راين بن الوليد أبخ لكم هو بنيامني وهو املتكرر يف السورة {فقد سرق أخ له} عنوا يوسف {قال كبريهم} هو مشعون
وقيل روبيل {آوى إليه أبويه} مها أبوه وخالته ليا وقيل أمه وامسها راحيل {ومن عنده علم الكتاب} هو عبد هللا بن
سالم وقيل جربيل {أسكنت من ذرييت} هو إمساعيل ولوالدي اسم أبيه اترح وقيل آزر وقيل ايزر واسم أمه اثين وقيل
نوفا وقيل ليواث {إان كفيناك املستهزئني} قال سعيد بن جبري :هم مخسة :الوليد بن املغرية والعاصي بن وائل وأبو زمعة
واحلارث بن قيس واألسود بن عبد يغوث رجلني أحدمها أبكم هوأسيد بن أيب العيص {ومن أيمر ابلعدل} عثمان بن
عفان {كاليت نقضت غزهلا} ريطة بنت سعيد بن زيد مناة بن تيم {إمنا يعلمه بشر} عنوا عبد بن احلضرمي وامسه
مقيس وقيل عبدين له يسار وجرب وقيل عنوا قينا مبكة امسه بلعام وقيل سلمان الفارسي {أصحاب الكهف} متليخا وهو
رئيسهم والقائل {فأووا إىل الكهف} والقائل {ربكم أعلم مبا لبثتم} وتكسليمنا وهو القائل {كم لبثتم} ومرطوش
ويرافش وأيونس واويسطانس وشلططيوس {فابعثوا أحدكم بورقكم} هو متليكا {من أغفلنا قلبه} هوعيينة بن حصن
مثال رجلني} مها متليخا وهو اخلري وفطرس ومها املذكوران يف سورة الصافات {قال موسى لفتاه} هو يوشع
{واضرب هلم ً
غالما} امسه جيسون ابجليم وقيل ابحلاء {وراءهم
بن نون وقيل أخوه يثريب {فوجدا ً
عبدا} هو اخلضر وامسه بليا {لقيا ً
ملك} هو هدد بن بدد {وأما الغالم فكان أبواه} اسم األب كازيرا واألم سهوا {لغالمني يتيمني} مها أصرم وصرمي
أيب بن خلف وقيل أمية بن خلف وقيل الوليد بن
{فناداها من حتتها} قيل عيسى وقيل جربيل {ويقول اإلنسان} هو ّ
نفسا} هو القبطي وامسه قانون السامري امسه موسى بن
املغرية {أفرأيت الذي كفر} هو العاصي بن وائل {وقتلت منهم ً
ظفر {من أثر الرسول} هو جربيل {ومن الناس من جيادل} هو النضر بن احلارث {هذان خصمان} أخرج الشيخان
عن أيب ذر قال :نزلت هذه اآلية يف محر وعبيدة بن احلارث وعلي بن أيب طالب والوليد بن عتبة {ومن يرد فيه إبحلاد}
قال ابن عباس :نزلت يف عبد هللا بن أنيس {الذين جاءوا ابإلفك} هم حسان بن اثبت ومسطح بن أاثثة ومحنة بنت
فالان} هو أمية ابن
أيب وهوالذي توىل كربه {ويوم يعض الظامل} هو عقبة بن أيب معيط {مل أختذ ً
جحش وعبد هللا بن ّ

أيب بن خلف {وكان الكافر} قال الشعيب :هو أبو جهل {امرأة متلكهم} هي بلقيس بنت شراحيل {فلما
خلف وقيل ّ
جاء سليمان} اسم اجلائي منذر {قال عفريت من اجلن} امسه كوزن {الذي عنده علم} هو آصف بن برخيا كاتبه وقيل
رجل يقال له ذو النور وقيل اسطوم وقيل متليخا وقيل بلخ وقيل هو ضبة أبو القبيلة وقيل جربيل وقيل ملك آخر وقيل
اخلضر {تسعة رهط} هو رعمى ورعيم وهرمي وهرة وداءب وصواب ورب ومسطع وقدار بن سالف عاقر الناقة
{فالتقطه آل فرعون} اسم امللتقط طايوس امرأة فرعون آسية بنت مزاحم أم موسى يوحانذ بنت يصهر بن الوي وقيل
يوخا وقيل اابذخت {وقالت ألخته} امسها مرمي وقيل كلثوم {هذا من شيعته} هو السامري {هذا من عدوه} امسه
فاتون {وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى} هو مؤمن آل فرعون وامسه مسعان وقيل مشعون وقيل جرب وقيل حبيب وقيل
حزقيل {امرأتني تذودان} مها ليا وصفوراي وهي اليت نكحها وأبومها شعيب وقيل بئرون ابن أخي شعيب {قال لقمان
البنه} امسه ابران ابملوحدة وقيل داران وقيل أنعم وقيل مشكم ملك املوت اشتهر على األلسن أن امسه عزرائيل ورواه أبو
الشيخ ابن حبان عن وهب {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاس ًقا} نزلت يف علي بن أيب طالب والوليد بن عقبة
{ويستأذن فريق منهم النيب} قال السدي :مها رجالن من بين حارثة أبوعوانة بن أوس بن قيظي قل ألزواجك قال
عكرمة :كان حتته يومئذ تسع نسوة :عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وصفية وميمونة وزينب بنت جحش
علي وفاطمة واحلسن واحلسني
وجويرية وبناته فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم أهل البيت قال صلى هللا عليه وسلم :هم ّ

{للذي أنعم هللا عليه وأنعمت عليه} هو زيد بن حارثة {أمسك عليك زوجك} هي زينب بنت جحش {ومحلها
اإلنسان} قال ابن عباس :هو آدم {أرسلنا إليهم اثنني} مها مشعون ويوحنا.
الثالث :بولس وقيل هم صادق وصدوق وشلوم {وجاء رجل} هو حبيب النجار {أومل ير اإلنسان} هو العاصي بن
أيب بن خلف وقيل أمية بن خلف {فبشرانه بغالم} هو إمساعيل أو إسحاق قوالن شهريان {نبأ اخلصم} مها
وائل وقيل ّ
جسدا هو شيطان يقال له أسيد وقيل صخر وقيل حبقيق {مسين الشيطان} قال
ملكان قيل إهنما جربيل وميكائيل ً
نوف :الشيطان الذي مسه يقال له مسعط {والذي جاء ابلصدق} حممد وقيل جربيل وصدق به حممد صلى هللا عليه
وسلم وقيل أبو بكر {الذين أضالان} إبليس وقابيل {رجل من القريتني} عنوا الوليد بن املغرية من مكة ومسعود بن عمر
مثال} الضارب له عبد هللا بن الزبعرى {طعام األثيم}
الثقفي وقيل عروة بن مسعود من الطائف {وملا ضرب ابن مرمي ً
قال ابن جبري :هو أبو جهل {وشهد شاهد من بين إسرائيل} هو عبد هللا بن سالم {أولوا العزم من الرسل} أصح
األقوال أهنم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلى هللا عليه وسلم {ينادي املنادي} هو إسرافيل {ضيف إبراهيم
املكرمني} قال عثمان بن حمصن :كانوا أربعة من املالئكة :جربيل ومكائيل وإسرافيل ورفاييل {وبشروه بغالم} قال
جماهدا فإنه قال :هو إمساعيل {شديد القوى} جربيل {أفرأيت الذي
الكرماين :أمجع املفسرون على أنه إسحاق إال ً
توىل} هو العاصي بن وائل وقيل الوليد بن املغرية {يدع الداعي} هو إسرافيل {قول اليت جتادلك} هي خولة بنت ثعلبة
{يف زوجها} هو أوس بن الصامت {مل حترم ما أحل هللا لك} هي سريته مارية {أسر النيب إىل بعض أزواجه} هي
حفصة {نبأت به} أخربت عائشة {أن تتواب} وأن {تظاهرا} مها عائشة وحفصة {وصاحل املؤمنني} مها أبو بكر وعمر
أخرجه الطرباين يف األوسط {امرأة نوح} والعة {وامرأة لوط} واهلة وقيل واعلة {وال تطع كل حالف} نزلت يف األسود

بن عبد يغوث وقيل األخنس بن شريق وقيل الوليد بن املغرية {سأل سائل} هو النضر بن احلارث {رب اغفر يل
وحيدا} هو
ولوالدي} اسم أبيه ملك بن متوشلخ واسم أمه مسحا بنت أنوش شفيهنا هو إبليس {ذرين ومن خلقت ً

الوليد بن املغرية {فال صدق وال صلى} اآلايت نزلت يف أيب جهل {هل أتى على اإلنسان} هو آدم {ويقول الكافر اي
ليتين كنت تر ًااب} قيل هو إبليس {أن جاءه األعمى} هو عبد هللا بن أم كلثوم {أما من استغىن} هو أمية بن خلف
وقيل هو عتبة بن ربيعة {لقول رسول كرمي} قيل جربيل وقيل حممد صلى هللا عليه وسلم {فأما اإلنسان إذا ما ابتاله}
اآلايت نزلت يف أمية بن خلف {ووالد} هو آدم {فقال هلم رسول هللا} هو صاحل {األشقى} هو أمية بن خلف
عبدا} هو أبو جهل والعبد هو النيب صلى هللا عليه وسلم {إن شانئك}
{األتقى} هو أبو بكر الصديق {الذي ينهي ً
هو العاصي بن وائل وقيل أبو جهل وقيل عقبة بن أيب معيط وقيل أبو هلب وقيل كعب بن األشرف.
امرأة أيب هلب :أم مجيل العوراء بنت حرب بن أمية.
القسم الثاين :يف مبهمات اجلموع الذين عرف أمساء بعضهم وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا هللا مسى منهم رافع بن
حرملة سيقول السفهاء مسى منهم رفاعة بن قيس وقردوم بن عمرو وكعب بن األشرف ورافع بن حرملة واحلجاج بن
عمرو والربيع بن أيب احلقيق {وإذا قيل هلم اتبعوا} اآلية مسى منهم رافع ومالك بن عوف يسألونك عن األهلة مسى منهم
معاذ بن جبل وثعلبة ابن غنم ويسئلونك ماذا ينفقون مسى منهم عمروبن اجلموح يسألونك عن اخلمر مسى منهم عمر
ومعاذ ومحزة ويسئلونك عن اليتامى مسى منهم عبد هللا بن رواحة ويسئلونك عن احمليض مسى منهم اثبت بن الدحداح
مصغرا أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب مسى منهم النعمان ابن عمرو واحلارث
وعباد بن بشر وأسيد بن احلضري ً
بن زيد احلواريون مسى منهم فطرس ويعقوبس وهنمس وأندرانيس وفيلس ودرانبوطا وسرجس وهوالذي ألقى عليه شبهة
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا هم اثنا عشر من اليهود مسى منهم عبد هللا بن الصيف وعدي بن زيد واحلارث بن
رجال :منهم أبوعامر الراهب واحلارث
عمرو كيف يهدي هللا قوماص كفروا بعد إمياهنم قال عكرمة :نزلت يف اثين عشر ً
بن سويد بن الصامح ووحوح بن األسلت.
أيب يقولون لوكان لنا
زاد بن عسكر :وطعيمة بن أبريق يقولون هل لنا من األمر من شيء مسى من القائلني عبد هللا بن ّ

أيب ومعتب بن قشري وقيل هلم تعالوا قاتلوا القائل ذلك عبد
من األمر شيء ما قتلنا ها هنا مسى من القائلني عبد هللا بن ّ
أيب وأصحابه الذين اجتابوا هلل هم سبعون منهم أبو بكر وعمر
هللا والد جابر بن عبد هللا األنصاري واملقول هلم عبد اله بن ّ
وعثمان وعلي والزبري وسعد وطلحة ابن عوف وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبوعبيدة بن اجلراح الذين قال هلم الناس
مسى من القائلني نعيم بن مسعود األشجعي الذين قالوا إن هللا فقري وحنن أغنياء قال ذلك فنحاص وقيل حيي بن
أحطب وقيل كعب بن األشرف وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن ابهلل نزلت يف النجاشي وقيل يف عبد هللا بن سالم
كثريا ونساء.
وأصحابه وبث منهما ً
رجاال ً
قال ابن إسحاق :أوالد آدم لصلبه أربعون يف عشرين بطنًا كل بطن ذكر ونثى ومسى من بنيه قابيل وهابيل وإايد وشبوأة

وهند وصرابيس وفخور وسند وابرق وشيث وعبد املغيث وعبد احلارث وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ومن بناته إقليما
وأشوف وجزوزة وعزورا وأمة املغيث أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشرتون الضاللة قال عكرمة :نزلت يف رفاعة

بن زيد بن التابوت وكردم بن زيد وأسامة بن حبيب ورافع بن أيب رافع وحبري بن عمرو وحيي بن أخطب أمل تر إىل الذين
يزعمون أهنم آمنوا نزلت يف اجلالس بن الصامت ومعتب بن قشري ورافع بن زيد وبشر أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا
أيديكم مسى منهم عبد الرمحن بن عوف إال الذين يصلون إىل قوم قال ابن عباس :نزلت يف هالل بن عومير األسلمي
وسراقة بن مالك املدجلي يف بين خزمية ابن عامر بن عبد مناف ستجدون آخرين قال السدي :نزلت يف مجاعة منهم نعيم
بن مسعود األشجعي إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم مسى عكرمة منهم على بين أمية بن خلف واحلارث بن
زمعة وأاب قيس بن الوليد بن املغرية وأاب العاصي ابن منبه ابن احلجاج وأاب قيس بن الفاكه إال املستضعفني مسى منهم ابن
عباس وأمه أم الفضل لبانة بنت احلارث وعياس بن أيب ربيعة وسلمة بن هشام الذين خيتانون أنفسهم بين أبريق بشر
وبشري ومبشر هلمت طائفة منهم أن يضلوك هم أسيد بن عروة وأصحابه ويستفتونك يف النساء مسى من املستفتني خولة
وفنحاصا لكن الراسخون يف العلم قال ابن
بنت حكيم يسألك أهل الكتاب مسى منهم ابن عسكر كعب بن األشرف
ً

عباس :هم عبد هللا بن سالم وأصحابه يستفتونك قل هللا يفتيكم يف الكاللة مسى منهم جابر بن عبد هللا {وال آمني
البيت احلرام مسى منهم احلطم بن هند البكري يسألونك ماذا أحل هلم مسى منهم عدي بن حامت وزيد بن املهلهل
الطائيان وعاصي بن عدي وسعد بن خثمة وعومير بن ساعدة إذ هم قوم أن يبسطوا مسى منهم كعب بن األشرف وحي
بن أخطب ولتجدن أقرهبم مودة اآلايت نزلت يف الوفد الذين جاءوا من عند النجاشي وهم اثنا عشر وقيل ثالثون وقيل
سبعون ومسى منهم إدريس وإبراهيم واألشرف ومتيم ومتام ودريد وقالوا لوال أنزل عليك ملك مسي منهم زمعة بن األسود
أيب بن خلف والعاصي ابن وائل وال تطرد الذين يدعون رهبم مسي منهم صهيب وبالل
والنضر بن احلارث بن كلدة و ّ
وعمار وخباب وسعد بن أيب وقاص وابن مسعود وسلمان الفارسي إذ قالوا ما أنزل هللا على بشر من شيء مسي منهم
فنحاص ومالك بن الصيف قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسل هللا مسي منهم أبوجهل والوليد ابن املغرية
يسألونك عن الساعة مسي منهم حسل بن أيب قشري ومشويل بن زيد يسألونك عن األنفال مسي منهم سعد بن أيب وقاص
وإن فري ًقا من املؤمنني لكارهون مسى منهم أبوأيوب األنصاري ومن الذين مل يكرهوا املقداد إن تستفتحوا مسي منهم
أبوجهل وإذ ميكر بك الذين كفروا هم أهل دار الندوة مسي منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبوسفيان وأبوجهل وجبري بن
مطعم وطعيمة بن عدي واحلارث بن عامر والنضر بن احلارث وزمعة بن األسود وحكيم بن حزام وأمية بن خلف وإذ
قالوا اللهم إن كان هذا} اآلية مسي منهم أبوجهل والنضر بن احلارث إذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض غر هؤالء
دينهم مسي منهم عتبة بن ربيعة وقيس بن الوليد وأبوقيس بن الفاكه واحلارث بن زمعة والعاصي بن املنبه قل ملن يف
أيديكم من األسرى كانوا سبعني منهم العباس وعقيل ونوفل بن احلارث وسهل بن بيضاء وقالت اليهود عزيز بن هللا مسي
منهم سالم بن مشكم ونعمان ابن أوىف وحممد بن دحية وشاس بن قيس ومالك بن الصيف الذين يلمزون املطوعني مسي
منهم من الطوعني عبد الرمحن بن عوف وعاصم بن عدي والذين ال جيدون إال جهدهم أبوعقيل ورفاعة بن األسعد وال
على الذين إذ ما أتوك مسي منهم العرابض بن سارية وعبد هللا بن مغفل املزين وعمر املزين وعبد هللا بن األزرق األنصاري
وأبوليلى األنصاري فيه رجال حيبون أن يتطهروا مسي منهم عومي بن ساعدة إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان نزلت يف
مجاعة منهم عمار ابن ايسر وعياش ابن أيب ربيعة بعثنا عليكم عباد لنا هم طالوت وأصحابه وإن كادوا ليفتنونك قال ابن

عباس :نزلت يف رجال من قريش منهم أبوجهل وأمية بن خلف وقالوا لن نؤمن حىت لك تفجر لنا مسي ابن عباس من
قائلي ذلك عبد هللا بن أيب أمية وذريته مسي من أوالد إبليس شرب واألعور وزلنبور ومسوط وداسم وقالوا إن نتبع اهلدى
معك مسي منهم احلارث بن عامر بن نوفل أحسب الناس أن يرتكوا منهم املأذون على اإلسالم مبكة منهم عمار بن ايسر
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا مسي منهم الوليد بن املغرية ومن الناس من يشرتي هلواحلديث مسي منهم النضر
بن احلارث فمنهم من قضى حنبه مسي منهم أنس بن النضر قالوا احلق أول من يقول جربيل فيتبعونه وانطلق املأل مسي
رجاال
منهم عقبة بن أيب معيط وأبوجهل والعاصي بن وائل واألسود بن املطلب واألسود ين يغوث وقالوا ما لنا ال نرى ً

نفرا من اجلن مسي منهم زوبعة وحسى ومسى وشاصر وماصر ومنشئ
مسى من القائلني أبوجهل ومن الرجال عمار وبالل ً
وانشئ واألحقب وعمروبن جابر وسرق ووردان إن الذين ينادونك من وراء احلجرات مسى منهم األقرع بن حابس
قوما قال السدي :نزلت يف عبد هللا بن نفيل
والزبرقان بن بدر وعيينة بن حصن وعمروبن األهتم أمل تر إىل الذين تولوا ً

من املنافقني ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم نزلت يف قتيلة أم أمساء بنت أيب بكر إذ جاءكم املؤمنات مسي منهم أم
أيب {وحيمل
كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط وأميمة بنت بشر يقولون ال تنفقوا يقولون لئن رجعنا مسى منهم عبد هللا بن ّ
عرش ربك} اآلية مسى من محلة العرش إسرافيل ولبنان وروقيل أصحاب األخدود ذونواش وزرعة بن أسد احلمريي
وأصحابه أصحاب الفيل هم احلبشة قائدهم أبرهة األشرم ودليلهم أبورغال قل اي أيها الكافرون نزلت يف الوليد بن املغرية
والعاصي بن وائل واألسود بن املطلب وأمية بن خلف النفااثت بنات لبيد بن األعصم.
وأما مبهمات األقوام واحليواانت واألمكنة واألزمنة وحنوذلك فقد استوفيت الكالم عليها يف اتليفنا املشار إليه
*******************
النوع احلادي والسبعون يف أمساء من نزل فيهم القرآن
مفردا لبعض القدماء لكنه غري حمرر وكتاب أسباب النزول واملبهمات يغنيان عن ذلك.
رأيت فيهم أتلي ًفا ً
وقال ابن أيب حامت :ذكر عن احلسني بن زيد الطحان أنبأان إسحاق بن منصور أنبأان قيس عن األعمش عن املنهال عن
عباد بن عبد هللا قال :قال علي :ما يف قريش أحد إال وقد نزلت فيه آية قيل له :فما نزل فيك قال ويتلوه ما شاهد
منه.ومن أمثلته ما أخرجه أمحد والبخاري يف األدب عن سعد بن أيب وقاص قال :نزلت يف أربع آايت يسألونك عن
األنفال ووصينا اإلنسان بوالديه حسنًا وآية حترمي اخلمر وآية املرياث.وأخرج ابن أيب حامت عن رفاعة القرظي قال :نزلت
ولقد وصلنا هلم القول يف عشرة أان أحدهم.
وأخرج الطرباين عن أيب مجعة جنيد بن سبع وقيل جيب بن سباع قال :فينا نزلت ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات
وكنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتني.
*******************
النوع الثاين والسبعون يف فضائل القرآن

أفرده ابلتصنيف أبو بكر بن أيب شيبة والنسائي وأبوعبيد القاسم بن سالم وابن الضريس وآخرون وقد صح فيه أحاديث
كتااب مسيته محائل
ابعتبار اجلملة ويف بعض السور على التعيني ووضع يف فضائل القرآن أحاديث كثرية ولذلك صنفت ً

الزهر يف فضائل السور حررت فيه ما ليس مبوضوع وأان أورد يف هذا النوع فصلني.
الفصل األول فيما ورد يف فضله عن اجلملة
أخرج الرتمذي والدارمي وغريمها من طريق احلارث األعور عن علي :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ستكون
فنت قلت :فما املخرج منها اي رسول هللا قال :كتاب هللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم وهوالفصل
ليس ابهلزل من تركه من جبار قصمه هللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله هللا وهوحبل هللا املتني وهوالذكر احلكيم
وهوالذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة وال تشبع من العلماء وال خيلق على كثرة الرد وال تنقضي عجائبه من
قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إىل صراط مستقيم.
عمرومرفوعا القرآن أحب إىل هللا من السموات واألرض ومن فيهن.
وأخرج الدارمي من حديث عبد هللا بن
ً
وأخرج أمحد والرتمذي من حديث شداد بن أوس ما من مسلم أيخذ مضجعه فيقرا سورة من كتاب هللا تعاىل إال وكل هللا
به مل ًكا حيفظه فال يقربه شيء يؤذيه حىت يهب مىت هب.
وأخرج احلام وغريه من حديث عبد هللا بن عمرومن قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بني جنبيه غري انه ال يوحي إليه ال
ينبغي لصاحب القرآن أن جيد مع من جيد وال جيهل مع من جيهل ويف جوفه كالم هللا.
وأخرج البزار من حديث أنس أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خريه والبيت الذي ال يقرأ فيه القرآن يقل خريه.
وأخرج الطرباين من حديث ابن عمر ثالثة ال يهوهلم الفزع األكرب وال يناهلم احلساب هم على كثيب من مسك حىت يفرغ
قوما وهوراضون احلديث.
من حساب اخلالئق :رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه هللا وأم به ً
وأخرج أبويعلى والطرباين من حديث أيب هريرة القرآن غين ال فقر بعده وال غىن دونه.
وأخرج أمحد وغريه من حديث عقبة بن عامر لوكان القرآن يف إهاب ما أكلته النار.
وقال أبوعبيد :أراد ابإلهاب قلب املؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن.
وقال غريه :معناه أن من مجع القرآن مث دخل النار فهوشر من اخلنزير.
وقال ابن األنباري :معناه أن النار ال تبطله وال تقله من األمساع اليت وعته واألفهام اليت حصلته كقوله يف احلديث اآلخر
كتااب ال يغسله املاء أي ال يبطله وال يقله من أوعيته الطيبة ومواضعه ألنه وإن غسله املاء يف الظاهر ال
وأنزلت عليك ً
يغسله ابلقلع من القلوب.
وعند الطرباين من حديث عصمة بن مالك لومجع القرآن يف إهاب ما أحرقته النار وعنده من حديث سهل بن سعد
لوكان القرآن يف إهاب ما مسته النار.
وأخرج الطرباين يف الصغري من حديث أنس من قرأ القرآن يقوم به آانء الليل والنهار حيل حالله وحيرم حرامه حرم هللا

حلمه ودمه على النار وجعله مع السفرة الكرام الربرة حىت إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة له.

مرفوعا القرآن شافع مشفع وماجد مصدق من جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلفه
وأخرج أبوعبيدة عن أنس ً
ساقه إىل النار.وأخرج الطرباين من حديث انس محلة القرآن عرفاء أهل اجلنة.
وأخرج النسائي وابن ماجه واحلاكم من حديث أنس قال :أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته.
واخرج مسلم وغريه من حديث أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد
ثالث خلفات عظام مسان قلنا :نعم قال :ثالث آايت يقرأ هبن أحدكم يف صالة خري له من ثالث خلفات مسان.
وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد هللا خري احلديث كتاب هللا.
وأخرج أمحد من حديث معاز بن أنس ما قرئ القرآن من سبيل هللا كتب مع الصديقني والشهداء والصاحلني وحسن
أولئك رفي ًقا.
وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث أيب هريرة ما من رجل يعلم ولده القرآن إال توج يوم القيامة بتاج يف اجلنة.
اتجا يوم القيامة
وأخرج أبوداود وأمحد واحلاكم من حديث معاذ بن أنس من قرأ القرآن فأكمله وعمل به ألبس والده ً
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس يف بيوت الدنيا لوكانت فيكم فما ظنكم ابلذي عمل هبذا.
علي من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حالله وحرم حرامه أدخله هللا اجلنة
وأخرج الرتمذي وابن ماجه وأمحد من حديث ّ
وشفعه يف عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت هلم النار.
وأخرج الطرباين من حديث أيب أمامة من تعلم آية من كتاب هللا استقبلته يوم القيامة تضحك يف وجهه.
واخرج الشيخان وغريمها من حديث عائشة املاهر يف القرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه
وهوعليه شاق له أجزان.
وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث جابر من مجع القرآن كانت له عند هللا دعوة مستجابة إن شاء عجلها يف الدنيا
وإن شاء ادخرها له يف اآلخرة.
وأخرج الشيخان وغريمها من حديث أيب موسى مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة طعمها طيب ورحيها طيب
ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها
طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا.
وأخرج الشيخان من حديث عثمان خريكم ويف لفظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه زاد البيهقي يف األمساء وفضل
القرآن على سائر الكام كفضل هللا على سائر خلفه.
وأخرج الرتمذي واحلاكم من حديث ابن عباس إن الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب.
وأخرج ابن ماجه من حديث أيب ذر ألن تغدوفتتعلم آية من كتاب هللا خري لك من أن تصلي مائة ركعة.
وأخرج الطرباين من حديث ابن عباس من تعلم كتاب هللا مث اتبع ما فيه هداه هللا به من الضاللة ووقاه يوم القيامة سوء
احلساب وأخرج ابن أيب شيبة من حديث أيب شريح اخلزاعي إن هذا القرآن سبب طرفه بيد هللا وطرفه أبيديكم فتمسكوا
أبدا.
به فإنكم لن تضلوا ولن هتلكوا بعده ً
وأخرج الديلمي من حديث علي محلة القرآن يف ظل هللا يوم ال ظل إال ظله.

وأخرج احلاكم من حديث أيب هريرة جييء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن :اي رب حله فيلبس اتج الكرامة مث
يقول :اي رب زده اي رب إرض عنه فريضى عنه ويقال له اقرأ وارق ويزاد له بكل آية حسنة.
وأخرج من حديث عبد هللا بن عمر الصيام والقرآن يشفعان للعبد.
وأخرج من حديث أيب ذر إنكم ال ترجعون إىل هللا بشيء أفضل مما خرج منه يعين القرآن.
الفصل الثاين ما ورد يف الفاحتة
مرفوعا ما أنزل هللا يف التوراة وال يف اإلجنيل مثل أم القرآن وهي
أيب بن كعب ً
أخرج الرتمذي والنسائي واحلاكم من حديث ّ
السبع املثاين.
وأخرج أمحد وغريه من حديث عبد هللا ابن جابر أخري سورة يف القرآن :احلمد هلل رب العاملني.
وللبيهقي يف الشعب واحلاكم من حديث أنس أفضل القرآن :احلمد هلل رب العاملني.

وللبخاري من حديث أيب سعيد ابن املعلي أعظم سورة يف القرآن :احلمد له رب العاملني.
وأخرج عبد هللا يف مسنده من حديث ابن عباس فاحتة الكتاب تدل بثلثي القرآن.
ما ورد يف البقرة وآل عمران أخرج أبوعبيد من حديث أنس إن الشيطان خيرج من البيت إذا مسع سورة البقرة تقرأ فيه ويف
الباب عن ابن مسعود وأيب هريرة وعبد هللا بن مغفل.
وأخرج مسلم والرتمذي من حديث النواس بن مسعان يؤتى ابلقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعلمون به تقدمهم سورة
البقرة وآل عمران وضرب هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد قال :كأهنما غمامتان أوغيابتان
أوظلتان سوداوان بينهما شرف أوكأهنما فرقان من طري صواف حياجان عن صاحبهما.
وأخرج أمحد من حديث بريدة تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال يستطيعها البطلة تعلموا سورة البقرة
وآل عمران فإهنما الزهراوان تظالن صاحبهما يوم القيامة كأهنما غمامتان أوغيابتان أوفرقان من طري صواف.
هنارا
وأخرج ابن حبان وغريه من حديث سهل بن سعد إن لكل شيء ً
سناما وسنام القرآن سورة البقرة من قرأها يف بيته ً
ليال مل يدخله الشيطان ثالث ليال.
مل يدخله الشيطان ثالثة أايم ومن قرأها يف بيته ً
وأخرج البيهقي يف الشعب من طريق الصلصال من قرأ سورة البقرة توج بتاج يف اجلنة.
وأخرج أبوعبيد عن عمر بن اخلطاب موقوفًا من قرأ البقرة وآل عمران يف ليلة كتب من القانتني.
وأخرج البيهقي من مرسل مكحول من قرأ سورة آل عمران يوم اجلمعة صلت عليه املالئكة إىل الليل.

فصل ما ورد يف آية الكرسي أخرج مسلم من حديث أيب بن كعب أعظم آية يف كتاب هللا آية الكرسي.
ناما وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هي سيدة آي
وأخرج الرتمذي واحلاكم من حديث أيب هريرة إن لكل شيء س ً
القرآن آية الكرسي.
مرسال أفضل القرآن سورة البقرة وأعظم آية فيها آية الكرسي.
وأخرج احلارث بن أيب أسامة عن احلسن ً

وأخرج ابن حبان والنسائي من حديث أيب أمامة من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن
ميوت.

وأخرج أمحد من حديث أنس آية الكرسي ربع القرآن.
ما ورد يف خواتيم البقرة أخرج األئمة الستة من حديث أيب مسعود من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه.
كتااب قبل أن خيلق السموات واألرض أبلفي عام وأنزل منه آيتني
وأخرج احلاكم من حديث النعمان بن بشري إن هللا كتب ً
ختم هبما سورة البقرة وال يقرآن يف دار فيقر هبا شيطان ثالث ليال.
ما ورد يف آخر آل عمران أخرج البيهقي من حديث عثمان بن عفان من قرأ آخر آل عمران يف ليلة كتب له قيام ليلة.
ما ورد يف األنعام أخرج الدرامي وغريه عن عمر بن اخلطاب موقوفًا األنعام من نواجب القرآن.
ما ورد يف السبع الطوال أخرج أمحد واحلاكم من حديث عائشة من اخذ السبع الطوال فهوحرب.
سورا :براءة وهود ويس والدخان
ما ورد يف هود أخرج الطرباين يف األوسط بسند واه من حديث على ال حيفظ منافق ً
وعم يتساءلون.

ما ورد يف آخر اإلسراء أخرج أمحد من حديث معاذ بن أنس آية العز وقل احلمد هلل الذي مل ختذ و ًلدا ومل يكن له شريك
يف امللك إىل آخر السورة.
ما ورد يف الكهف أخرج احلاكم من حديث أيب سعيد من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني
اجلمعتني.
وأخرج مسلم من حديث أيب الدرداء من حفظ عشر آايت من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال.
نورا من قدمه إىل رأسه ومن قرأها
وأخرج أمحد من حديث معاذ بن أنس من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له ً
نورا ما بني األرض والسماء.
كلها كانت له ً

وأخرج البزار من حديث عمرومن قرأ يف ليلة {فمن كان يرجو لقاء ربه} اآلية كان له نور من عدن إىل مكة حشوه
املالئكة.
ما ورد يف امل السجدة أخرج أبوعبيد من مرسل املسيب بن رافع جتيء امل السجدة يوم القيامة هلا جناحان تظل صاحبها
تقول :ال سبيل عليك ال سبيل عليك واخرج عن ابن عمر موقوفًا قال :يف تنزيل السجدة وتبارك امللك فضل ستني درجة

على غريمها من سور القرآن.
ما ورد يف يس أخرج أبوداود والنسائي وابن حبان وغريهم من حديث معقل بن يسار يس قلب القرآن ال يقرؤها رجل
يريد هللا والدار اآلخرة إال غفر له اقرءوها على مواتكم.

وأخرج الرتمذي والدارمي من حديث أنس إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب هللا له بقراءهتا القرآن
عشر مرات.
وأخرج الدارمي والطرباين من حديث أيب هريرة من قرأ يس يف ليلة ابتغاء وجه هللا تعاىل غفر له وأخرج الطرباين من
شهيدا.
حديث أنس من دام على قراءة يس كل ليلة مث مات مات ً

لبااب ولباب القرآن احلواميم وأخرج احلاكم عن ابن
ما ورد يف احلواميم أخرج أبوعبيد عن ابن عباس موقوفًا إن لكل شيء ً
مسعود موقوفًا احلواميم ديباج القرآن.

ما ورد يف الدخان أخرج الرتمذي وغريه من حديث أيب هريرة من قرأ حم الدخان يف ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف
ملك.
لبااب وإلباب القرآن املفصل الرمحن أخرج البيهقي
ما ورد يف املفصل أخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفًا إن لكل شيء ً
مرفوعا لكل شيء عروس وعروس القرآن الرمحن.
من حديث علي ً
املسبحات أخرج أمحد وأبوداود والرتمذي والنسائي عن عرابض بن سارية أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ
املسبحات كل ليلة قبل أن يرقد ويقول :فيهن آية خري من ألف آية قال ابن كثري يف تفسريه اآلية املشار إليها قوله {هو
األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} وأخرج ابن السين عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم أوصى
شهيدا.
ً
رجال إذا أتى مضجعه أن يقرأ سورة احلشر وقال :إن مت من ً
كل هللا به سبعني
وأخرج الرتمذي من حديث معقل بن يسار من قرأ حني يصبح ثالث آايت من آخر سورة احلشر و ّ

شهيدا ومن قاهلا حني ميسي كان بتلك املنزلة.وأخرج
ألف ملك يصلون عليه حىت ميسي وإن مات يف ذلك اليوم مات ً
البيهقي من حديث أيب أمامة من قرأ خواتيم احلشر من ليل أوهنار فمات يف يومه أوليلته فقد أوجب هللا له اجلنة.
تبارك أخرج األربعة وابن حبان واحلاكم من حديث أيب هريرة من القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له:
تبارك الذي بيده امللك.

وأخرج الرتمذي من حديث ابن عباس هي املانعة هي املنجية تنجي من عذاب القرب وأخرج احلاكم من حديثه وددت
أهنا يف قلب كل مؤمن :تبارك الذي بيده امللك.
وأخرج النسائي من حديث ابن مسعود من قرأ الذي تبارك الذي بيده امللك كل ليلة منعه هللا هبا من عذاب القرب.
أيب بن
األعلى أخرج أبوعبيد عن أيب متيم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين نسيت أفضل املسبحات فقال ّ
كعب فلعلها :سبح اسم ربك األعلى قال :نعم.
مرفوعا إن هللا ليسمع قراءة مل يكن
القيامة أخرج أبونعيم يف الصحابة من حديث إمساعيل بن أيب حكيم املزين الصحايب ً
الذين كفروا فيقول :أبشر عبدي فوعزيت ألمكنن لك يف اجلنة حىت ترضى.
الزلزلة أخرج الرتمذي من حديث أنس من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن
العادايت أخرج أبوعبيد من مرسل احلسن إذا زلزلت تعدل بنصف القرآن والعادايت تعدل أهلاكم أخرج احلاكم من
مرفوعا ال يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية يف كل يوم قالوا :ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية قال :أما
حديث ابن عمر ً

يستطيع أحدكم أن يقرأ أهلاكم التكاثر.
الكافرون أخرج الرتمذي من حديث أنس قل اي أيها الكافرون ربع القرآن وأخرج أبوعبيد من حديث ابن عباس قل اي
أيها الكافرون تعدل بربع القرآن.
واخرج أمحد واحلاكم من حديث نوفل بن معاوية اقرأ قل اي أيها الكافرون مث من على خامتتها فإهنا براءة من الشرك.وأخرج
أبويعلي من حديث ابن عباس أال أدلكم على كلمة تنجيكم من اإلشراك ابهلل تقرءون قل اي أيها الكافرون عند منامكم.
النصر أخرج الرتمذي من حديث أنس إذا جاء نصر هللا والفتح ربع القرآن.

اإلخالص أخرج مسلم وغريه من حديث أيب هريرة قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن ويف الباب عن مجاعة من
الصحابة.
وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث عبد هللا بن الشخري من قرأ هوهوهللا أحد يف مرضه الذي ميوت فيه مل يفنت يف
قربه وأمن من ضغطة القرب ومحلته املالئكة يوم القيامة أبكفها حىت جتيزه الصراط إىل اجلنة وأخرج الرتمذي من حديث
أنس من قرأ قل هو هللا أحد كل يوم مائيت مرة حمى عنه ذنوب مخسني سنة إال أن يكون عليه دين ومن أراد أن ينام على
فراشه فنام على ميينه مث قرأ قل هو هللا أحد مائة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب :اي عبدي ادخل على ميينك
اجلنة.
وأخرج الطرباين من حديث ابن الديلمي من قرأ قل هو هللا أحد يف الصالة أوغريها كتب هللا له براءة من النار.
وأخرج يف األوسط من حديث أيب هريرة من قرأ قل هو هللا أحد عشر مرات بين له قصر يف اجلنة ومن قرأها عشرين مرة
بين له قصران ومن قرأها ثالثني مرة بين له ثالث.
وأخرج يف الصغري من حديثه من قرأ قل هو هللا أحد بعد صالة الصبح اثنيت عشر مرة فكأمنا قرأ القرآن أربع مرات وكان
أفضل أهل األرض يومئذ إذا اتقى.
سورا ما أنزل يف التوراة وال يف
املعوذاتن أخرج أمحد من حديث عقبة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له :أال أعلمك ً

الزبور وال يف اإلجنيل وال يف الفرقان مثلها قلت :بلى قال :قل هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
أيضا من حديث ابن عامر أ النيب صلى هللا عليه وسلم قال له :أال أخربك أبفضل ما تعوذ به املتعوذون قال :بلى
وأخرج ً
قال :قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.

وأخرج أبوداود والرتمذي عن عبد هللا بن حبيب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقرأ قل هو هللا أحد واملعوذتني
حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء.
وأخرج ابن السين من حديث عائشة من قرأ بعد صالة اجلمعة قل هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب
الناس سبع مرات أعاذه هللا من السوء إىل فصل أما احلديث الطويل يف فضائل القرآن سورة سورة فإنه موضوع كما أخرج
احلاكم يف املدخل بسنده إىل أبوعمار املروزي أنه قيل أليب عصمة اجلامع :من أين لكل عن عكرمة عن ابن عباس يف
فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا فقال :إين رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه
أيب حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا احلديث حسبة.
وورى ابن حبان يف مقدمة اتريخ الضعفاء عن ابن مهدوي قال :قلت مليسرة بن عبد ربه :من أين جئت هبذه األحاديث
أيب بن
من قرأ كذا فله كذا قال :وضعتها أرغب الناس فيها.وروينا عن املؤمل بن إمساعيل قال :حدثين شيخ حبديث ّ
كعب يف فضائل سورة القرآن سورة سورة فقال :حدثين رجل ابملدائن وهوحي فصرت إليه فقلت له :من حدثك قال:
حدثين شيخ بواسط وهوحي فصرت إليه فقلت له :من حدثك قال :حدثين شيخ ابلبصرة فصرت إليه فقلت له :من
حدثك فقال :حدثين شيخ بعبادان فصرت إليه بيدي فأدخلين بيتًا فإذا فيه من املتصوفة وبينهم شيخ فقال :هذا الشيخ

حدثين فقلت :اي شيخ من حدثك فقال :مل حيدثين أحد ولكننا رأينا الناس رغبوا عن القرآن فوضعنا هلم هذا احلديث
ليصرفوا قلوهبم إىل القرآن.
قال ابن الصالح :ولقد أخطأ الواحدي املفسر ومن ذكره من املفسرين يف إيداعه تفاسريهم
*******************
النوع الثالث والسبعون يف أفضل القرآن وفضائله
أختلف الناس :هل يف القرآن شيء أفضل من شيء فذهب اإلمام أبو احلسن األشعري والقاضي أبو بكر الباقالين وابن
حبان إىل املنع ألن اجلميع كالم هللا ولئال يوهم التفضيل نقص املفضل عليه وروى هذا القول عن مالك.
قال حيىي بن حيىي :تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ولذلك كره مالك أن تعاد سورة أوتردد دون غريها.
أيب بن كعب ما أنزل هللا يف التوراة وال يف اإلجنيل مثل أم القرآن إن هللا ال يعطي لقارئ التوراة
وقال ابن حبان يف حديث ّ
واإلجنيل من الثواب مثل ما يعطي لقارئ أم القرآن إذ هللا سبحانه وتعاىل بفضله فضل هذه األمة على غريها من األمم
وأعطاها من الفضل على قراءة كالمه أكثر مما أعطى غريها من الفضل على قراءة كالمه.
قال :وقوله أعظم سورة أراد به يف األجر ال أن بعض القرآن أفضل من بعض.
وذهب آخرون إىل التفضيل لظواهر األحاديث منهم إسحاق بن راهويه وأبوبكر بن العريب والغزايل.

وقال القرطيب :إنه حلق ونقله عن مجاعة من العلماء واملتكلمني.
وقال الغزايل يف جواهر القرآن :لعلك أن تقول قد أشرت إىل تفضيل بعض آايت القرآن على بعض والكالم كالم هللا
بعضا وكيف يكون بعضها أشرف ن بعض فاعلم أن نور البصرية إن كان ال يرشدك إىل الفرق بني
فكيف يتفاوت بعضها ً

آية الكرسي وآية املداينات وبني سورة اإلخالص وسورة تبت وتراتع على اعتقاد نفسك اخلوارة املستغرقة ابلتقليد فقلد
صاحب الرسالة صلى هللا عليه وسلم فهوالذي أنزل عليه القرآن.
وقال يس قلب القرآن وفاحتة الكتاب أفضل سور القرآن وآية الكرسي سيدة آي القرآن وقل هو هللا أحد تعدل ثلث
القرآن.
واألخبار الواردة يف فضائل القرآن وختصيص بعض السور واآلايت ابلفضل وكثرة الثواب يف تالوهتا ال حتصى أه.
وقال ابن احلصار :العجب ممن يذكر االختالف يف ذلك مع النصوص الواردة ابلتفضيل.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم :كالم هللا يف هللا أفضل من كالمه يف غريه فقل هو هللا أحد أفضل من تبت يدا
أيب هلب.
وقال اخلوييب :كالم هللا أبلغ من كالم املخلوقني.وهل جيوز أ يقال بعض كالمه أبلغ من بعض الكالم جوزه قوم لقصور
نظرهم وينبغي أن تعلم أن معىن قول القائل هذا الكالم أبلغ من هذا :أن هذا يف موضعه له حسن ولطف وذاك يف
موضعه له حسن وولطف وهذا احلسن يف موضعه أكمل من ذاك يف موضعه.
فإن من قال :إن قل هو هللا أحد أبلغ من تبت يدا أيب هلب جيعل املقابلة بني ذكر هللا وذكر أيب هلب وبني التوحيد
والدعاء على الكافر وذلك غري صحيح بل ينبغي أن يقال تبت يدا أيب هلب دعاء عليه ابخلسران فهل توجد عبارة

للدعاء ابخلسران أحسن من هذه وكذلك يف قل هو هللا أحد ال توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها فالعامل إذا نظر
إىل تبت يدا أيب هلب يف ابب الدعاء ابخلسران ونظر إىل قل هو هللا أحد يف ابب التوحيد ال ميكنه أن يقول أحدمها أبلغ
من اآلخر أه.
وقال غريه :اختلف القائلون فقال بعضهم :الفضل راجع إىل عظم األجر ومضاعفة الثواب حبسب انتقاالت النفس
وخشيتها وتدبرها وتكفرها عند ورود أوصاف العلي وقيل بل يرجع لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعاىل وإهلكم إله
مثال
واحد} اآلية وآية الكرسي وآخر سورة احلشر وسورة اإلخالص من الدالالت على وحدانيته وصفاته ليس
موجودا ً
ً

يف تبت يدا أيب هلب وما كان مثلها فالتفضيل إمنا هوابملاين العجيبة وكثرهتا.
وقال احلليمي ونقله عنه البيهقي :معىن التفضيل يرجع إىل أشياء.
أحدها :أن يكون العمل آبية أوىل من العمل أبخرى وأعود على الناس وعلى هذا يقال :آية األمر والنهي والوعد والوعيد
خري من آايت القصص ألهنا إمنا أريد هبا أتكيد األمر والنهي واإلنذار والتبشري وال غىن ابلناس عن هذه األمور وقد
تبعا ملا ال بد منه.
خريا هلم مما جيعل هلم ً
يستغنون عن القصص فكان ما هوأعود عليهم وأنفع هلم مما جيري جمرى األصول ً
الثاين :أن يقال :اآلايت اليت تشتمل على تعديد أمساء هللا تعاىل وبيان صفاته والداللة على عظمته أفضل مبعىن أن
قدرا.
خمرباهتا أسىن وأجل ً
الثالث :أن يقال :سورة خري من سورة أوآية خري من آية مبعىن أن القارئ يتعجل له بقراءهتا فائدة سوى الثواب اآلجل
ويتأدى منه بتالوهتا عبادة كقراءة آية الكرسي واإلخالص واملعوذتني فإن قارئها يتعجل بقراءهتا االحرتاز مما خيشى
واالعتصام ابهلل ويتأدى بتالوهتا عبادة هللا ملا فيها من ذكره سبحانه وتعاىل ابلصفات العلي على سبيل العتقاد هلا

وسكون النفس إىل فضل ذلك الذكر وبركته.
فأما آايت احلكم فال يقع بنفس تالوهتا إقامة حكم وإمنا يقع هبا علم.
مث لوقيل يف اجلملة إن القرآن خري من التوراة واإلجنيل والزبور مبعىن أن التعبد ابلتالوة والعمل واقع به دوهنا والثواب حبسب
قراءته ال بقراءهتا أوأنه من حيث اإلعجاز حجة النيب املبعوث وتلك الكتب مل تكن حجة وال كانت حجج أولئك
أيضا نظري ما مضى.
األنبياء بل كانت دعوهتم واحلجج غريها وكان ذلك ً
وقد يقال :إن سورة أفضل من سورة ألن هللا جعل قراءهتا كقراءة أضعافها مما سواها وأوجب هبا من الثواب ما مل يوجب
وشهرا أفضل من شهر
بغريها وإن كان املعىن الذي ألجله بلغ هبا هذا املقدار ال يظهر لنا كما يقال ا ً
يوما أفضل من يوم ً

مبعىن العبادة فيه تفضل على العبادة يف غريه والذنب فيه أعظم من غريه وكما يقال ا احلرم أفضل من احلل ألنه يتأدى فيه
من املناسك ما ال يتأدى يف غريه والصالة فيه تكون كصالة مضاعفة مما تقام يف غريها أه كالم احلليمي.
وقال ابن التني يف حديث البخاري ألعلمنك سورة هي اعظم السور معناه أن ثواهبا أعظم من غريها.
وقال غريه :غنما كانت أعظم السور ألهنا مجعت مجيع مقاصد القرآن ولذلك مسيت أم القرآن.
وقال احلسن البصري :إن هللا أودع علوم الكتب السابقة يف القرآن مث أودع علوم القرآن الفاحتة فمن علم تفسريها كان
كمن علم تفسري مجيع الكتب املنزلة.

أخرجه البيهقي وبيان اشتماهلا على علوم القرآن قرره الزخمشري ابشتماهلا على الثناء على اله تعاىل مبا هوأهله وعلى
التعبد والنهي وعلى الوعد والوعيد وآايت القرآن ال ختلوعن أحد هذه األمور.
وقال اإلمام فخر الدين :املقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة :اإلهليات واملعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر هلل
تعاىل.فقوله {احلمد هلل رب العاملني} يدل على اإلهليات وقوله {مالك يوم الدين} يدل على املعاد وقوله {إايك نعبد
وإايك نستعني} يدل على نفي اخلرب وعلى إثبات أن الكل بقضاء هللا وقدره وقوله {إهدان الصراط املستقيم} إىل آخر
السورة يدل على إثبات قضاء هللا وعلى النبوات.
فلما كان املقصد األعظم من القرآن هذه املطالب األربعة وهذه السورة مشتملة عليها مسيت أم القرآن.
وقال البيضاوي :هي مستملة على احلكم النظرية واألحكام العملية اليت هي سلوك الطريق املستقيم واالطالع على مراتب
السعداء ومنازل األشقياء.
وقال الطييب :هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم اليت هي مناط الدين.
أحدها :علم األصول ومعاقدة هللا تعاىل وصفاته وإليها اإلشارة بقوله {احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم} ومعرفة
النبوة وهي املراد بقوله {أنعمت عليهم} ومعرفة املعاد وهواملومى إليه بقوله {مالك يوم الدين}.
واثنيها :علم الفروع وأسه العبادات وهواملراد بقوله {إايك نعبد}.واثلثها :علم حيصل به الكمال وهوعلم األخالق وأجله
الوصول إىل احلضرة الصمدانية وااللتجاء إىل جناب الفردانية والسلوك لطريقه واالستقامة فيها وإليه اإلشارة بقوله {وإايك
نستعني اهدان الصراط املستقيم}.
ورابعها :علم القصص واإلخبار عن األمم السالفة والقرون اخلالية السعداء منهم واألشقياء وما يتصل هبا من وعد
حمسنهم ووعيد مسيئهم وهواملراد بقوله {أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني وقال الغزايل :مقاصد القرآن
ستة :ثالثة مهمة وثالثة متمة.
األوىل :تعريف املدعوإليه كما أشري إليه بصدرها وتعريف الصراط املستقيم وقد صرح به فيها وتعريف احلال عند الرجوع
إليه تعاىل وهواآلخرة كما أشري إليه مبلك يوم الدين واألخرى تعريف أحوال املطيعني كما أشري إليه بقوله {الذين أنعمت
عليهم وحكاية أقوال اجلاحدين وقد أشري إليها ابملغضوب عليهم وال الضالني وتعريف منازل الطريق كما أشري إليه بقوله
{إايك نعبد وإايك نستعني} أه.
وال ينايف هذا وضفها يف احلديث اآلخر بكوهنا ثلثي القرآن ألنه بعضهم وجهه أبن دالالت القرآن العظيم إما أن تكون
ابملطابقة أوابلتضمن أواباللتزام دون ملطابقة وهذه السورة تدل مجيع مقاصد القرآن ابلتضمن وااللتزام دون املطابقة
واالثنان من الثالثة ثلثان ذكره الزركشي يف شرح التنبيه.
أيضا احلقوق ثالثة :حق هللا على عباده وحق العباد على هللا وحق بعض العباد على بعض
وانصر الدين بن امليلق قال :و ً
وقد اشتملت الفاحتة صرحيًا على احلقني األولني فناسب كوهنا بصرحيها ثلثني.
وحديث قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني شاهد لذلك.

أيضا بني كون الفاحتة أعظم السور وبني احلديث اآلخر أن البقرة أعظم السور ألن املراد به ما عدا الفاحتة
قلت :وال تنايف ً
من السور اليت فصلت فيها األحكام وضربت األمثال وأقيمت احلجج إذ مل تشتمل سورة على ما اشتملت عليه ولذلك
مسيت فسطاط القرآن.
قال ابن العريب يف أحكامه :مسعت بعض أشياخي يقول فيها ألف أمر وألف هني وألف حكم وألف خرب ولعظيم فقهها
أقام ابن عمر مثاين سنني على تعليمها أخرجه مالك يف املوطأ.
قال ابن العريب أيضا وإمنا صارت آية الكرسي أعظم اآلايت لعظم مقتضاها فإن الشيء إانم يشرف بشرف ذاته ومقتضاه
ومتعلقاته وهي يف أي القرآن كسورة اإلخالص يف سوره إال أن سورة اإلخالص تفضلها بوجهني.
أحدمها :أهنا سورة وهذه آية والسورة أعظم ألنه وقع التحدي هبا يف أفضل من اآلية اليت مل يتحد هبا.
والثاين :أن سورة اإلخالص اقتضت التوحيد يف مخسة عشر حرفًا وآية الكرسي اقتضت التوحيد يف مخسني حرفًا فظهرت
القدرة يف اإلعجاز بوضع معىن معرب عنه خبمسني حرفًا مث يعرب عنه خبمسة عشر وذلك بيان لعظيم القدرة واالنفراد
ابلوحدانية.وقال ابن املنري :اشتملت آية الكرسي على ما مل تشتمل عليه آية من أمساء هللا تعاىل وذلك أهنا مشتملة على
ظاهرا يف بعضها ومستكنا يف بعض وهي هللا وهواحلي القيوم ضمري ال أتخذه وله
سبعة عشر ً
موضعا فيها اسم هللا تعاىل ً
وعنده وأبذنه ويعلم وعلمه وشاء وكرسيه ويؤوده ضمري حفظهما املسترت الذي هوفاعل املصدر وهوالعلي العظيم.

وإن عدت الضمائر املتحملة يف احلي القيوم العلي العظيم والضمري املقدر قبل احلي على أحد األعاريب صارت اثنني
وعشرين.
وقال الغزايل :إمنا كانت آية الكرسي سيدة اآلايت ألهنا اشتملت على ذات هللا وصفاته وأفعاله فقط ليس فيها غري ذلك
ومعرفة ذلك هو املقصود األقصى يف العلوم وما عداه اتبع له والسيد اسم للمتبوع املقدم فقوله هللا إشارة إىل الذات ال إله
إال هو إشارة إىل توحيد الذات احلي القيوم إشارة إىل صفة الذات وجالله فإن معىن القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم به
غريه وذلك غاية اجلالل والعظمة ال أتخذه سنة وال نوم تنزيه وتقديس له عما يستحيل عليه من أوصاف احلوادث
والتقديس عما يستحيل أحد أقسام املعرفة له ما يف السموات وما يف األرض إشارة إىل األفعال كلها وأن مجيعها منه
وإليه من ذا الذي يشفع عنده إال أبذنه إشارة إىل انفراده ابمللك واحلكم ابألمر وإن من ميلك الشفاعة إمنا ميلكها بتشريفه
إايه واألذن فيها وهذا نفي الشركة عنه يف احلكم واألمر يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم إىل قوله {شاء} إشارة إىل صفة
العلم وتفضيل بعض العلومات واالنفراد ابلعلم حىت ال علم لغريه إال ما أعطاه ووهبه على قدر مشيئته وإرادته وسع كرسيه
السموات واألرض إشارة إىل عظمة ملكه وكمال قدرته وال يؤوده حفظهما إشارة إىل صفة القدرة وكماهلا وتنزيهها عن
الضعف والنقصان وهوالعلي العظيم إشارة إىل أصلني عظيمني يف الصفات.
فإذا أتملت هذه املعاين مث أتملت هذه املعاين مث تلوت مجيع آي القرآن مل جتد مجلتها جمموعة يف آية واحدة فإن شهد هللا
ليس فيها إال التوحيد والتقديس وقل اللهم مالك امللك ليس فيها إال األفعال والفاحتة فيها الثالثة لكن غري مشروحة يف
آية الكرسي والذي يقرب منها يف مجعها أخر احلشر وأول احلديد ولكنها آايت ال آية واحدة فإذا قابلت آية الكرسي

إبحدى تلك اآلايت وجتها أمجع للمقاصد فلذلك استحقت السيادة على اآلي وكيف وفيها احلي القيوم وهواالسم
األعظم كما ورد به اخلرب اه كالم الغزايل.
مث قال :إمنا قا ل صلى هللا عليه وسلم يف الفاحتة أفضل ويف أية الكرسي سيدة لسر وهوان اجلامع بني فنون الفضل
وأنواعها الكثرية يسمى أفضل فإن الفضل هو الزايدة واألفضل هو األزيد.
وأما السؤود فهورسوخ معىن الشرف الذي يقتضي االستتباع وأيىب التبعية والفاحتة تتضمن التنبيه على معان كثرية ومعارف
خمتلفة فكانت أفضل وآية الكرسي تشتمل على املعرفة العظمى اليت هي املقصودة املتبوعة اليت تتبعها سائر املعارف
فكانت اسم السيد هبا أليق.مث قال يف حديث قلب القرآن يس إن ذلك ألن اإلميان صحته ابالعرتاف ابحلشر والنشر
وهومقرر يف هذه السورة أببلغ وجه فجعلت قلب القرآن لذلك واستحسنه اإلمام فخر الدين.
وقال النسفي :ميكن أن يقال :إن هذه السورة ليس فيها إال تقرير األصول الثالثة :الوحدانية والرسالة واحلشر وهوالقدر
الذي يتعلق ابلقلب واجلنان.
وأما الذي ابللسان واألركان ففي غري هذه السورة فلما كان فيها أعمال القلب ال غري مساها قلبًا وهلذا أمر بقراءهتا عند
احملتضر ألن يف ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة واألعضاء ساقطة لكن القلب قد أقبل على هللا تعاىل ورجع عما
سواه فيقرأ عنده ما يزداد به قوة يف قلبه ويشتد تصديقه ابألصول الثالثة اه.
شخصا يكررها
واختلف الناس يف معىن كون سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن فقيل كأنه صلى هللا عليه وسلم مسع
ً
تكرار من يقرأ ثلث القرآن فخرج اجلواب على هذا وفيه بعد عن ظاهر احلديث وسائر طرق احلديث ترده.
وقيل ألن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات وسورة اإلخالص كلها صفات فكانت ثلثا هبذا االعتبار.
وقال الغزايل يف اجلواهر :معارف القرآن املهمة ثالثة :معرفة التوحيد والصراط املستقيم واآلخرة وهي مشتملة على األول
فكانت ثلثًا.
أيضا فيما نقله عنه الرازي :القرآن يشتمل على الرباهني القاطعة على وجود هللا تعاىل ووحدانيته وصفاته :إما
وقال ً
صفات احلقيقة وإما صفات الفعل وإما صفات احلكم فهذه أمور ثالثة وهذه السورة تشتمل على صفات احلقيقة فهي
ثلث.
وقال اخلوييب :املطالب اليت يف القرآن معظمها األصول الثالثة اليت هبا يصح اإلسالم وحيصل اإلميان وهي معرفة هللا
واالعرتاف بصدق رسوله واعتقاده القيام بني يدي هللا تعاىل فإن من عرف أن هللا واحد وأن النيب صادق وأن الدين واقع
قطعا وهذه السورة تفيد األصل األول فهي ثلث القرآن من هذا الوجه.
صار مؤمنًا ح ًقا ومن أنكر شيئًا منها كفر ً
وقال غريه :القرآن قسمان :خرب وإنشاء.
واخلرب قسمان وخرب عن املخلوق فهي ثالثة أثالف.
وسورة اإلخالص أخلصت اخلرب عن اخلالق فهي هبذا االعتبار ثلث.
وقيل تعدل يف الثواب وهوالذي يشهد له ظاهر احلديث واألحاديث الواردة يف سورة الزلزلة والنصر والكافرون لكن
ضعف ابن عقيل ذلك وقال :ال جيوز أن يكون املعىن فله ثلث القرآن لقوله من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات

وقال ابن عبد الرب :السكوت يف هذه املسئلة :أفضل من الكالم فيها وأسلم مث أسند إىل إسحاق بن منصور قلت ألمحد
بن حنبل قوله صلى هللا عليه وسلم قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن ما وجهه فلم يقم يل فيها على أمر.
فضال يف الثواب ملن قرأه
أيضا ً
وقال يل إسحاق بن راهويه :معناه أن هللا ملا فضل كالمه على سائر الكالم جعل لبعضه ً
يضا على تعليمه ال أن من قرأ قل هو هللا أحد ثالث مرات كان كمن قرأ القرآن مجيعه هذا ال يستقيم ولوقرأها مائيت
حتر ً
مرة.
وقال بن عبد الرب :فهذان إمامان ابلسنة ما قاما وال قعدا يف هذه املسئلة.
وقال ابن امليلق يف حديث :إن الزلزلة نصف القرآن ألن أحكام القرآن تنقسم إىل أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة وهذه
إمجاال وزادت على القارعة إبخراج األثقال وحتديث األخبار.
السورة تشتمل على أحكام اآلخرة كلها ً
وأما تسميتها يف احلديث اآلخر ر ًبعا فألن اإلميان ابلبعث ربع اإلميان يف احلديث الذي رواه الرتمذي ال يؤمن عبد حىت
يؤمن أبربع :يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا بعثين ابحلق ويؤمن ابملوت ويؤمن ابلبعث بعد املوت ويؤمن ابلقدر
فاقتضى هذا احلديث أن اإلميان ابلبعث الذي قررته هذه السورة ربع اإلميان الكامل الذي دعا إليه القرآن.
أيضا يف سر كون أهلاكم تعدل ألف آية :إن القرآن ستة آالف آية ومائتا آية وكسر فإذا تركنا الكسر كان األلف
وقال ً
سدس القرآن وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن فإهنا فيما ذكره الغزايل ستة :ثالث مهمة وثالث متمة

وتقدمت وأحدها معرفة اآلخرة املشتمل عليه السورة والتعبري عن هذا املعىن أبلف آية أفخم وأجل وأضخم من التعبري
ابلسدس.
كال منهما يسمى اإلخالص :إن سورة
أيضا يف سر كون سورة الكافرون ر ًبعا وسورة اإلخالص ثلثًا مع أن ً
وقال ً

أيضا فالتوحيد إثبات إهلية املعبود وتقديسه ونفي
اإلخالص اشتملت من صفات هللا على ما مل تشتمل عليه الكافرون و ً
إهلية ما سواه وقد صرحت اإلخالص ابإلثبات والتقديس ولوحت إىل نفي عبادة غريه :والكافرون صرحت ابلنفي
ولوحت ابإلثبات والتقديس فكان بني الرتبتني من التصرحيني والتلوحني ما بني الثلث والربع أه.
تذنيب ذكر كثريون يف أثر أن اله مجع علوم األولني واآلخرين يف الكتب األربعة وعلومها يف القرآن وعلومه يف الفاحتة

فزادوا :وعلوم الفاحتة يف البسملة وعلوم البسملة يف ابئها ووجه أبن املقصود من كل العلوم وصول العبد إىل الرب وهذه
الباء ابء اإللصاق فهي تلصق العبد جبناب الرب وذلك كمال املقصود ذكره اإلمام الرازي وابن النقيب يف تفسريمها.
*******************
النوع الرابع والسبعون يف مفردات القرآن
رجال
أخرج السلفي يف املختار من الطيورايت عن الشعيب قال :لقي عمر بن اخلطاب ركبًا يف سفر فيهم ابن مسعود أمر ً
رجال أن يناديهم:
يناديهم من أين القوم قالوا :أقبلنا من الفج العميق نريد البيت العتيق فقال عمر :إن فيهم لعاملا وأمر ً
ً
أي القرآن أعظم فأجابه عبد هللا :هللا ال إله إال هو احلي القيوم قال :اندهم أي القرآن أحكم فقال ابن مسعود إن هللا
خريا يره ومن يعمل
أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب قال :اندهم أي القرآن أمجع فقال فمن يعمل مثقال ذرة ً

شرا يره فقال :اندهم أي القرآن أحزن فقال من يعمل سوءًا جيز به فقال :اندهم أي القرآن أرجى فقال {قل
مثقال ذرة ً
اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم} اآلية فقال :أفيكم ابن مسعود قالوا :نعم.
أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه بنحوه.
أيضا عن ابن مسعود قال :أعدل آية يف القرآن إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وأحكم آية فمن يعمل
وأخرج عبد الرزاق ً
مثقال ذرة إىل آخرها.
وأخرج احلاكم عنه قال :إن أمجع آية يف القرآن اخلري والشر إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وأخرج الطرباين عنه قال :ما يف
فرحا من آية يف سورة الغرف {قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم} اآلية وما يف القرآن آية أكثر
القرآن آية أعظم ً
تفويضا من آية يف سورة النساء القصرى {ومن يتوكل على هللا فهو حسبه} اآلية وأخرج أبوذر اهلروي يف فضائل القرآن
ً
من طريق ابن يعمر عن ابن عمر عن ابن مسعود قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن أعظم آية يف
القرآن هللا ال إله إال هو احلي القيوم وأعدل آية يف القرآن إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان إىل آخرها وأخوف آية يف القرآن
شرا يره وأرجى آية يف القرآن قل اي عبادي الذين أسرفوا على
فمن يعمل مثقال ذرة ً
خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة ً
قوال :أحدها :آية الزمر.
أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إىل آخرها وقد اختلف يف أرجى آية يف القرآن على بضعة عشر ً
والثاين أومل تؤمن قال بلى أخرجه احلاكم يف املستدرك وأبوعبيد عن صفوان بن سليم قال :التقى ابن عباس وابن عمر
وقال ابن عباس :أي آية يف كتاب هللا أرجى فقال عبد هللا بن عمر قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم} اآلية فقال
ابن عباس :لكن قول هللا وإذ قال إبراهيم ريب أرين كيف حتيي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قال
فرضي منه بقوله بلى قال :فهذا مل يعرتض يف الصدر مما يوسوس به الشيطان.
علي بن أيب طالب أنه قال :إنكم اي معشر أهل العراق تقولون أرجى آية يف
الثالث :ما أخرجه أبونعيم يف احللية على ّ
القرآن اي عبادي الذين أسرفوا} اآلية لكنا أهل البيت نقول :إن أرجى آية يف كتاب هللا ولسوف يعطيك ربك فرتضى
وهي الشفاعة.
عذااب.
علي بن احلسني قال :أشد آية على أهل النار فذوقوا فلن نزيدكم إال ً
الرابع :ما أخرجه الواحدي عن ّ
وأرجى آية يف القرآن ألهل التوحيد {إن هللا ال يغفر أن يشرك به} اآلية.
علي قال :أحب آية إىل يف القرآن {إن هللا ال يغفر أن يشرك به} اآلية.
وأخرج الرتمذي وحسنه عن ّ
اخلامس :ما أخرجه مسلم يف صحيحه عن ابن املبارك أنه أرجى آية يف القرآن قوله تعاىل وال أيتل أولوا الفضل منكم

والسعة إىل قوله {أال حتبون أن يغفر هللا} لكم السادس :ما أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب التوبة عن أيب عثمان اهلندي
عمال صاحلًا وآخر سيئًا}
قال :ما يف القرآن آية أرجى عندي هلذه األمة من قوله {وآخرون اعرتفوا بذنوهبم خلطوا ً
السابع والثامن :قال أبوجعفر النحاس يف قوله :فهل يهلك إال القوم الفاسقون إن هذه اآلية عندي أرجى آية يف القرآن
إال أن ابن عباس قال :أرجى آية يف القرآن وإن ربك لذوا مغفرة للناس على ظلمهم وكذا حكاه عنه مكي ومل يقل على
إحساهنم.

يتيما ذا
التاسع :روى اهلروي يف مناقب للشافعي عن ابن عبد احلكم قال :سألت الشافعي أي آية أرجى قال :قوله { ً
مقربة أومسكينًا ذا مرتبة} قال :وسألته عن أرجى حديث للمؤمن قال إذا كان يوم القيامة يدفع إىل كل مسلم رجل من
الكفار فدؤه.
العاشر قل كل يعمل على شاكلته.
احلادي عشر هل جيازي إال الكفور.
الثاين عشر إان قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل حكاه الكرماين يف العجائب.

الثالث عشر وما أصابكم من من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفوعن كثري حكى هذه األقوال األربعة النووي يف رؤوس
علي ففي مسند أمحد عنه قال :أال أخربكم أبفضل آية يف كتاب هللا تعاىل حدثنا هبا رسول هللا
املسائل واألخري اثبت عن ّ
صلى هللا عليه وسلم وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفوعن كثري وسأفسرها لك اي علي :ما أصابكم من
مرض أوعقوبة أوبالء يف الدنيا فيما كسبت أيديكم وهللا أكرم من أن يثين العقوبة وما عفا هللا عنه يف الدنيا فاهلل أحكم
من أن يعود بعد عفوه.
الرابع عشر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف قال الشبلي :إذا كان هللا أذن للكافر بدخول الباب إذا أتى
ابلتوحيد والشهادة أفرتاه خيرج الداخل فيها واملقيم عليها.
اخلامس عشر :آية الدين ووجهه أن هللا أرشد عباده إىل مصاحلهم الدنيوية حىت انتهت العناية مبصاحلهم إىل أمرهم بكتابة
الدين الكثري واحلقري فمقتضى ذلك يرجى عفوه عنهم لظهور العناية العظيمة هبم.
قلت :ويلحق هبذا ما أخرجه ابن املنذر عن ابن مسعود أنه ذكر عنده بنوإسرائيل وما فضلهم هللا به فقال :كان
قوال تقولونه
بنوإسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنبًا أصبح وقد كتبت كفارته على أسكفة اببه وجعلت كفارة ذنوبكم ً
تستغفرون هللا فيغفر لكم والذي نفسي بيده لقد أعطاان هللا آية هلي أحب إىل من الدنيا وما فيها {والذين إذا فعلوا
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا} اآلية.
وما أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب التوبة عن ابن عباس قال :مثان آايت نزلت يف سورة النساء هي خري هلذه األمة مما
طلعت عليه الشمس وغربت :أوهلن يريد هللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم.
والثانية وهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات.
والثالثة{ :يريد هللا أن خيفف عنكم} اآلية.
والرابعة {إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه} اآلية.
واخلامسة {إن هللا ال يظلم مثقال ذرة} اآلية.والسادسة {ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه مث يستغفر هللا} اآلية.
والسابعة {إن هللا ال يغفر أن يشرك به} اآلية.
والثامنة {والذين آمنوا ابهلل ورسله ومل يفرقوا بني أحد منهم} اآلية.
وما أخرجه ابن أيب حامت عن عكرمة قال :سئل ابن عباس أي آية أرجى يف كتاب هللا قال :قوله {إن الذين قالوا ربنا هللا
مث استقاموا} على شهادة أن ال إله إال هللا.

أشد آية :أخرج ابن راهويه يف مسنده أنبأان أبو عمروالعقدي أنبأان عبد اجلليل بن عطية عن حممد بن املنتشر قال رجل
لعمر بن اخلطاب :إين ألعرف أشد آية يف كتاب هللا تعاىل فأهوى عمر فضربه ابلدرة وقال :ما لك نقبت عنها حىت
علمتها وما هي قال :من يعمل سوءًا جيز به فما منا أحد يعمل سوءًا إال جزي به فقال عمر :لبثنا حني نزلت ما ينفعنا
رحيما
غفورا ً
طعام وال شراب حىت أنزل هللا بعد ذلك ورخص ومن يعمل سوءًا أويظلم نفسه مث يستغفر هللا جيد هللا ً
وأخرج ابن أيب حامت عن احلسن قال :سألت أاب برزة األسلمي عن أشد آية يف كتاب هللا تعاىل على أهل النار فقال
عذااب.
فذوقوا فلن نزيدكم إال ً
ويف صحيح البخاري عن سفيان قال :ما يف القرآن آية أشد على من لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما
أنزل إليكم من ربكم.
توبيخا من هذه اآلية {لوال ينهاكم الرابنيون واألحبار عن قوهلم
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال :ما يف القرآن أشد ً

اإلمث وأكلهم السحت} اآلية.
وأخرج ابن املبارك يف كتاب الزهد عن الضحاك بن مزاحم قرأ قول هللا لوال ينهاكم الرابنيون واألحبار عن قوهلم اإلمث
وأكلهم السحت قال :وهللا ما يف القرآن آية أخوف عندي منها.
وأخرج ابن أيب حامت عن احلسن قال :وما أنزلت على النيب صلى اله عليه وسلم آية كانت أشد عليه من قوله {وختفي يف
نفسك ما هللا مبديه} اآلية.
وأخرج ابن املنذر عن ابن سريين :مل يكن شيء عندهم أخوف من هذه اآلية ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم
اآلخر وما هم مبؤمنني وعن أيب حنيفة :أخوف آية يف القرآن واتقوا النار اليت أعدت للكافرين وقال غريه سنفرغ لكم آية

الثقالن وهلذا قال بعضهم :لومسعت هذه الكلمة من خفري احلارة لن أمن.
ويف النوادر البن أيب زيد قال مالك :أشد آية على أهل األهواء قوله {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} اآلية فتؤوهلا على
أهل األهواء انتهى.وأخرج ابن أيب حامت عن أيب العالية قال :آيتان يف كتاب هللا ما أشدمها على من جيادل فيه ما جيادل
يف آايت هللا إال الذين كفروا وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد وقال السعيدي :سورة احلج من أعاجيب
القرآن فيها مكي ومدين وحضري وسفري وليلي وهناري وحريب وسلمي وانسخ ومنسوخ.
فاملكي من رأس الثالثني إىل آخرها واملدين من رأس مخس عشرة إىل رأس الثالثني والليلي مخس آايت من أوهلا والنهاري
من رأس تسع آايت إىل رأس اثنيت عشرة واحلضري إىل رأس العشرين.
قلت :والسفري أوهلا.
والناسخ {أذن للذين يقاتلون} اآلية.
واملنسوخ {هللا حيكم بينكم} اآلية نسختها آية السيف.
وقوله {وما أرسلنا من قبلك} اآلية نسختها سنقرئك فال تنسى وقال الكرماين :ذكر املفسرون أن قوله تعاىل {اي أيها
حكما ومعىن وإعر ًااب.
الذين آمنوا شهادة بينكم} اآلية من أشكل آية يف القرآن ً

وقال غريه :قوله تعاىل {اي بين آدم خذوا زينتكم} اآلية مجعت أصول أحكام الشريعة كلها :األمر والنهي واإلابحة
واخلرب.
وقال الكرماين يف العجائب يف قوله تعاىل {حنن نقص عليك أحسن القصص} قيل هوقصة يوسف ومساها احسن
القصص الشتماهلا هلى ذكر حاسد وحمسود ومالك ومملوك وشاهد ومشهود وعاشق ومعشوق وحبس وإطالق وسجن
وخالص وخصب وجدب وغريها مما يعجز عن بياهنا طوق اخللق.
وقال :ذكر أبوعبيدة عن رؤبة :ما يف القرآن أعرب من قوله {فاصدع مبا تؤمر} وقال ابن خالويه يف متاب :ليس يف كالم
العرب لفظ مجع لغات ما النافية إال حرف واحد يف القرآن مجع اللغات الثالث وهوقوله {ما أمهاهتم} قرأ اجلمهور
ابلنصب وقرأ بعضهم ابلرفع وقرأ ابن مسعود ما هن أبمهاهتم ابلباء.
قال :وليس يف القرآن لفظ على افعوعل إال يف قراءة ابن عباس إال أهنم يثنون صدورهم.وقال بعضهم :أطول سورة يف
القرآن البقرة وأقصرها الكوثر وأطول آية الدين وأقصر آية فيه الضحى والفجر وأطول كلمة فيه رمسًا فأسقيناه كموه.
ويف القرآن آيتان مجعت كل منهما حروف املعجم {مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة} اآلية {حممد رسول هللا} اآلية.
وليس فيه حاء بعد حاء بال حاجز إال يف موضعني عقدة النكاح خىت ال أبرح حىت وال كافان كذلك إال مناسككم ما
سلككم وال غينان كذلك إال ومن يبتغ غري اإلسالم وال آية فيها ثالثة وعشرون كافًا إال آية الدين وال آيتان فيهما ثالثة

وعشرون وق ًفا إال آية املواريث وال سورة ثالث آايت فيها عشر واوات إال والعصر إىل آخرها وال سورة إحدى ومخسون
آية إال فيها اثنان ومخسون وق ًفا إال سورة الرمحن ذكر أكثر ذلك ابن خالويه.
وقال أبوعبد هللا اخلبازي املقري :أول ما وردت على السلطان حممود بن ملكشاه سألين عن آية أوهلا غني فقلت ثالثة:
غافر الذنب وآيتان خبلف غلبت الروم غري املغضوب عليهم ونقلت من خط شيخ اإلسالم بن حجر يف القرآن أربع
قوال
شدات متوالية قوله {نسيًا} { رب السموات } {يف حبر جلي يغشاه موج } ى ً
*******************
النوع اخلامس والسبعون يف خواص القرآن

أفرده ابلتأليف مجاعة منهم التميمي وحجة اإلسالم الغزايل ومن املتأخرين اليافعي وغالب ما يذكر يف ذلك كان مستنده
عيوان مما ذكر السلف والصاحلون.
جتارب الصاحلني وها أان أبدأ مبا ورد من ذلك احلديث مث ألتقط ً
وأخرج ابن ماجه وغريه من حديث ابن مسعود عليكم ابلشفاءين :العسل والقرآن.
أيضا من حديث علي خري الدواء القرآن.
وأخرج ً
وأخرج أبوعبيد عن طلحة بن مصرف قال :كان يقال :إذا قئ القرآن عند املريض وجد لذلك خفة.
رجال شكا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وجع خلقه قال :عليك
وأخرج البيهقي يف الشعب عن واثلة ابن األسقع أن ً
بقراءة القرآن.وأخرج ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إين أشتكي
صدري قال :اقرأ القرآن يقول هللا تعاىل وشفاء ملا يف الصدور.
وأخرج البيهقي وغريه من حديث عبد هللا بن جابر يف فاحتة الكتاب شفاء من كل داء.

وأخرج اخللعي يف فوائده من حديث جابر ابن عبد هللا فاحتة الكتاب شفاء من كل شيء إال السام والسام :املوت.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغريمها من حديث أيب سعيد اخلدري فاحتة الكتاب شفاء من السم.
أيضا قال كنا يف مسري لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد احلي سليم فهل معكم راق
وأخرج البخاري من حديثه ً
فقام معها رجل فرقاه أبم القرآن فربئ فذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال :وما كان يدريه أهنا رقية.
تفال.
وأخرج الطرباين يف األوسط عن السائب بن يزيد قال عودين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بفاحتة الكتاب ً
وأخرج البزار من حديث أنس إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاحتة الكتاب وقل هو هللا أحد فقد أمنت من كل
شيء إال املوت.
وأخرج مسلم من حديث أيب هريرة إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة ال يدخله الشيطان.
واخرج عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند بسند حسن عن أيب كعب قال كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء
أخا وبه وجع قال :ما وجعه قال :به ملم قال :فائتين به فوضعه بني يديه فعوذه النيب صلى
أعرايب فقال :اي نيب هللا إن يل ً
هللا عليه وسلم بفاحتة الكتاب وأربع آايت من أول سورة البقرة وهاتني اآليتني وإهلكم إله واحد وآايت الكرسي وثالث
آايت من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران شهد هللا أنه ال إله إال هو وآية من األعراف إن ربكم هللا وآخر سورة
املؤمنني فتعاىل هللا امللك احلق وآية من سورة اجلن وإنه تعاىل جد ربنا وعشر آايت من أول الصافات وثالث آايت من
آخر سورة احلشر وقل هو هللا أحد واملعوذتني فقام الرجل كأنه مل يشك قط.
وأخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفًا :من قرأ أربع آايت من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتني بعد آية الكرسي
وثال ًاث من آخر سورة البقرة مل يقربه وال ألهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه وال يقرأن على جمنون إال أفاق.

وأخرج البخاري عن أيب هريرة من قصة الصدقة إن اجلين قال له :إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال
عليك من هللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح فقال النيب صلى اله عليه وسلم :أما أنه صدقك وهوكذوب.
وأخرج احملاملي يف فوائده عن ابن مسعود قال :قال رجل اي رسول هللا علمين شيئًا ينفعين هللا به قال :اقرأ آية الكرسي
فإنه حيفظك وذريتك وحيفظ دارك حىت الدويرات حول دارك.

وأخرج الدينوري يف اجملالسة عن احلسن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن جربيل أاتين فقال :إن عفريتًا من اجلن
يكيدك فإذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي.
ويف الفردوس من حديث أيب قتادة من قرأ آية الكرسي عند الكرب أغاثه هللا.
وأخرج الدارمي عن املغرية بن سبيع وكان من أصحاب عبد هللا قال :من قرأ عشر آايت من البقرة عند منامه مل ينسى
القرآن أربع من أوهلا وآية الكرسي وآيتان بعدها وثالث من آخرها.
مرفوعا آيتان مها قرآن ومها يشفيان ومها مما حيبهما هللا تعاىل اآليتان من آخر سورة
وأخرج الديلمي من حديث أيب هريرة ً
البقرة.

وأخرج الطرباين عن معاذ أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له :أال أعلمك دعاء تدعوبه لوكان عليك من الدين مثل ثبري
أداه هللا عنك قال اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء إىل قوله بغري حساب رمحان الدنيا واآلخرة ورحيمها تعطي من
تشاء منهما ومتنع من تشاء ارمحين رمحة تغنين هبا عن رمحة من سواك.
وسا فليقرأ هذه اآلية يف أذنيها أفغري
واخرج البيهقي يف الدعوات عن ابن عباس :إذا استصعبت دابة أحدكم أوكان مش ً
كرها وإليه ترجعون.
دين هللا يبغون وله أسلم من يف السموات واألرض ً
طوعا و ً
وأخرج البيهقي يف الشعب بسند فيه من ال يعرف عن علي موقوفًا :سورة األنعام ما قرئت على عليل إال شفاه هللا تعاىل.
وأخرج ابن السين عن فاطمة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا دان والدهتا أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن أيتيا
فيقرأ عندها آية الكرسي وإن ربكم هللا} اآلية ويعوذاها ابملعوذتني.
أيضا من حديث احلسني بن علي أمان ألميت من الغرق غذ ركبوا أن يقرءوا ابسم هللا جمراها ومرساها
وأخرج ابن السين ً

إن ريب لغفور رحيم وما قدروا هللا حق قدره} اآلية.
وأخرج ابن آل حامت عن ليث قال :بلغين أن هؤالء اآلايت شفاء من السحر تقرأ على إانء فيه ماء مث يصب على رأس
املسحور اآلية اليت يف سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إىل قوله اجملرمون وقوله {فوقع احلق وبطل ما
كانوا يعلمون} إخل أربع آايت وقوله {إمنا صنعوا كيد ساحر} اآلية.
وأخرج احلاكم وغريه من حديث أيب هريرة ما كربين أمر إال متثل يل جربيل فقال :اي حممد قل توكلت على احلي الذي ال
تكبريا.
ميوت واحلمد هلل الذي مل يتخذ و ًلدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه ً
مرفوعا :هذه اآلية أمان من السرق قل ادعوا هللا وادعوا الرمحن إىل
وأخرج الصابوين يف املائتني الن حديث ابن عباس ً

آخر السورة.
وأخرج البيهقي يف الدعوات من حديث أنس ما أنعم هللا على عبد نعمة يف أهل وال مال أوولد فيقول ما شاء هللا ال قوة
إال ابهلل فريى فيه آفة دون املوت.
أخرج الدارمي وغريه من طريق عبدة بن أيب لبابة عن زر بن حبيش قال :من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن
يقومها من الليل قامها.
قال عبده :فجربناه فوجدانه كذلك.
وأخرج الرتمذي واحلاكم من حديث سعد بن أيب وقاص :دعوة ذي النون إذا دعا هبا وهويف بطن احلوت ال إله إال أنت
سبحانك إين كنت من الظاملني مل يدع هبا رجل مسلم يف شيء قط إال استجاب هللا له.
وعند ابن السين :إين ال أعلم كلمة ال يقوهلا مكروب إال فرج عنه كلمة أخي يونس فنادى يف الظلمات أن ال إله إال
أنت سبحانك إين كنت من الظاملني وأخرج البيهقي وابن السين وأبوعبيد عن ابن مسعود أنه قرأ يف أذن مبتلي فأفاق
رجال
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما قرأت يف أذنيه قال أفحسبتم إمنا خلقناكم عبثًا إىل آخر السورة فقال :لوأن ً

موقنًا قرأها على جبل لزال.
وأخرج الديلمي وأبوالشيخ أبن حبان يف فضائله من حديث أيب ذر ما من ميت ميوت فيقرأ عنده يس إال هون هللا عليه.

وأخرج احملاملي يف أماليه من حديث عبد هللا بن الزبري من جعل يس أمام حاجة قضيت له وله شاهد مرسل عند
الدارمي.
ويف املستدرك عن أيب جعفر حممد بن علي قال :من وجد يف قلبه قسوة فليكتب يس يف جام مباء ورد وغفران مث يشربه.
وأخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبري أنه قرأ على رجل جمنون سورة يس فربئ.
أيضا عن حيىي بن أيب كثري قال :من قرأ يس إذا أصبح مل يزل يف فرح حىت ميسي ومن قرأها إذا أمسى مل يزل يف
وأخرج ً
فرح حىت يصبح.
أخربان من جرب ذلك.
وأخرج الرتمذي من حديث أيب هريرة من قرأ الدخان كلها وأول غافر إىل إليه املصري وآية الكرسي حني ميسي حفظ هبا
حىت يصبح ومن قرأمها حني يصبح حفظ هبما حىت ميسي ورواه الدارمي بلفظ مل ير شيئًا يكرهه.

أبدا.
مرفوعا من قرأ كل ليلة سورة الواقعة مل تصبه فاقة ً
وأخرج البيهقي واحلارث بن أيب أسامة وأبوعبيد عن أبن مسعود ً
وأخرج البيهقي يف الدعوات عن ابن عباس موقوفًا يف املرأة تعسر عليها والدهتا قال :يكتب يف قرطاس مث تسقي ابسم هللا
الذي ال إله إال هو احلليم الكرمي سبحان هللا وتعاىل رب العرش العظيم احلمد هلل رب العاملني كأهنم يوم يروهنا مل يليثوا إال
عشية أوضحاها كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار بالغ فهل يهلك إال القوم الفاسقون.

وأخرج أبوداود عن ابن عباس قال :إذا وجدت يف نفسك شيئًا :يعين الوسوسة فقل :هو األول واآلخر والظاهر والباطن
وهوبكل شيء عليم وأخرج الطرباين عن علي قال لدغت النيب صلى هللا عليه وسلم عقرب فدعا مباء وملح وجعل ميسح
عليها ويقرأ :قل اي أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
وأخرج أبوداود والنسائي وابن حبان واحلاكم عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يكره الرقي إال ابملعوذات.
وأخرج الرتمذي والنسائي عن أيب سعيد قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان حىت
نزلت املعوذات فأخذ هبا وترك ما سواها.
فهذا ما وقفت عليه يف اخلواص من األحاديث اليت مل تصل إىل حد الوضع ومن املوقوفات على الصحابة والتابعني.
جدا هللا أعلم بصحته.
كثريا ً
وأما ما مل يرد به أثر فقد ذكر الناس من ذلك ً
ومن لطيف ما حكاه ابن اجلوزي عن ابن انصر عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقول البغدادية قالت :آذاان جار لنا
فصليت ركعتني وقرأت من فاحتة كل سورة آية حىت ختمت القرآن وقلت :اللهم أكفنا أمره :مث منت وفتحت عيين وإذا به
قد نزل وقت السحر فنزلت قدمه فسقط ومات.
تنبيه قال ابن التني :الرقي ابملعوذات وغريها من أمساء هللا تعاىل هو الطب الروحاين إذا كان على لسان األبرار من اخللق
حصل الشفاء إبذن هللا تعاىل فلما عز هذا النوع فزع الناس إىل الطب اجلثماين.
رجال موقنًا قرأ هبا على جبل لزال وقال القرطيب جتوز الرقية بكالم
قلت :ويشري إىل هذا قوله صلى هللا عليه وسلم لوأن ً
مأثورا استحب.
هللا تعاىل وأمسائه فإن كان ً
وقال الربيع :سألت الشافعي عن الرقية فقال :ال أبس هبا أن يرقى بكتاب هللا ومبا يعرف من ذكر هللا تعاىل.

وقال ابن بطال :من املعوذات سر ليس يف غريها من القرآن ملا اشتملت عليه من جوامع الدعاء اليت تعم أكثر
املكروهات من السحر واحلسد وشر الشيطان ووسوسته وغري ذلك وهلذا كان صلى هللا عليه وسلم يكتفي هبا.
وقال ابن القيم يف حديث الرقية ابلفاحتة :إذا ثبت أن لبعض الكالم خواص ومنافع فما الظن بكالم رب العاملني مث
ابلفاحتة اليت مل ينزل يف القرآن وال غريه من الكتب مثلها لتضمنها مجيع معاين الكتاب فقد اشتملت على ذكر أصول
أمساء هللا تعاىل وجمامعها وإثبات املعاد وذكر التوحيد واالفتقار إىل الرب يف طلب اإلعانة به واهلداية منه وذكر أفضل
الدعاء وهوطلب اهلداية إىل الصراط املستقيم املتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما هنى
عنه واالستقامة عليه ولتضمنها ذكر أصناف اخلالئق وقسمتهم إىل منعم عليه ملعرفته ابحلق والعمل به ومغضوب عليه
لعدوله عن احلق بعد معرفته وضال بعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع واألمساء واملعاد والتوبة وتزكية
النفس وإصالح القلب والرد على مجيع أهل البدع وحقيق لسورة هذا بعض شأهنا أن يستشفي مسئلة قال النووي يف
شرح املهذب :لوكتب القرآن يف إانء مث غسل وسقاه املريض فقال احلسن البصري وجماهد وأبوقالبة واألوزاعي :ال أبس به
وكرهه النخعي.
قرآان على حلوى وطعام فال أبس
قال :ومقتضي مذهبنا أنه ال أبس به فقد قال القاضي حسني والبغوي وغريمها :لوكتب ً
أبكله اه.
قال الزركشي :وممن صرح ابجلواز يف مسئلة اإلانء العماد النبهي مع تصرحيه أبنه ال جيوز ابتلع ورقة فيها آية لكن أفيت ابن
أيضا ألنه يالقيه جناسة الباطن وفيه نظر.
عبد السالم ابملنع من الشراب ً
*******************
النوع السادس والسبعون يف مرسوم اخلط وآداب كتابته
أفرده ابلتصنيف خالئق من املتقدمني واملتأخرين منهم أبو عمروالداين وألف يف توجيه ما خالف قواعد اخلط منه أبو
كتااب مساه عنوان الدليل يف مرسوم خط التنزيل بني فيه أن هذه األحرف إمنا اختلف حاهلا يف اخلط
العباس املراكشي ً
حبسب اختالف أحوال معاين كلماهتا وسأشري هنا إىل مقاصد ذلك إن شاء هللا تعاىل.
أخرج ابن أشتة يف كتاب املصاحف بسنده عن طعب األحبار قال :أول من وضع الكتاب العريب والسرايين والكتب
كلها آدم عليه السالم قبل موته بثالمثائة كتبها يف الطني مث طبخه فلما أصاب األرض الغرق أصاب كل قوم كتاهبم
فكتبوه فكان إمساعيل بن إبراهيم أصاب كتاب العرب.
مث أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال أول من وضع الكتاب العريب إمساعيل وضع الكتاب على لفظه ومنطقه مث
احدا مثل املوصول حىت فرق بينه ولده :يعين أنه وصل فيه مجيع الكلمات ليس بني احلروف فرق هكذا بسم
كتااب و ً
جعله ً
هللا الرمحن الرحيم مث فرقه من بنيه مهيسع وقيذر.
مث أخرج من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :أول كتاب أنزله هللا من السماء أبوجاد.

وقال ابن فارس :الذي نقوله أن اخلط توقيفي لقوله تعاىل علم ابلقلم علم اإلنسان ما مل يعلم وقال ن والقلم وما يسطرون
وإن هذه احلروف داخلة يف األمساء اليت علم هللا آدم وقد ورد أمر أيب جاد ومبتدأ الكتابة أخبار كثرية ليس هذا حملها وقد
بسطتها يف أتليف مفرد.
أصوال وقواعد
فصل القاعدة العربية أن اللفظ يكتب حبروف هجائية مع مراعاة االبتداء به والوقف عليه وقد مهد النحاة ً
وقد خالفها يف بعض احلروف خط املصحف اإلمام.
وقال أشهب :سئل مالك :هل يكتب املصحف على ما أحدثه الناس من اهلجاء فقال :ال إال على الكتبة األوىل.
رواه الداين يف املقنع مث قال :وال خمالف له من علماء األمة.
وقال يف موضع آخر :سئل مالك عن احلروف يف القرآن مثل الواوواأللف أترى أن يغري يف املصحف إذا وجد فيه كذلك
قال :ال.
قال أبو عمرو :يعين الواوواأللف املزيدتني يف الرسم املعدومتني يف اللفظ حنو أولوا وقال اإلمام أمحد :حيرم خمالفة خط
مصحف عثمان يف واوأوايء أوألف أوغري ذلك.
وقال البيهقي يف شعب اإلميان :من يكتب مصح ًفا فينبغي أن حيافظ على اهلجاء الذي كتبوا به تلك املصاحف وال
لساان وأعظم أمانة منا فال ينبغي أن نظن أبنفسنا
علما وأصدق قلبًا و ً
خيالفهم فيه وال يغري مما كتبوه شيئًا فإهنم كانوا أكثر ً

استدرا ًكا عليهم.
قلت :وينحصر أمر الرسم يف ستة قواعد :احلذف والزايدة واهلمز والبدل والوصل والفصل وما القاعدة األوىل :يف احلذف
حتذف األلف من ايء النداء حنو :اي أيها الناس واي آدم اي رب اي عبادي.
وهاء التنبيه حنو :هؤالء ها أنتم.
وان مع ضمري حنوأجنيناكم آتيناه ومن ذلك وأولئك ولكن وتبارك.
وفروع األربعة :وهللا وإله كيف وقع والرمحن وسبحان كيف وقع إال قل سبحان ريب.
وبعد الم حنو :خالئف خالف رسول هللا سالم غالم إيالف يالقوا.

وبني المني حنو :الكاللة الضاللة خالل الداير للذي ببكة.
ومن كل علم زائد على ثالثة :كإبراهيم وصاحل وميكال إال جالوت وهامان وأيجوج ومأجوج وداود حلذف واوه وإسرائيل
حلذف ايئه.
واختلف يف هاروت وماروت وقارون ومن كل مثىن اسم أوفعل إن مل يتطرف حنو :رجالن يعلمان أضالان إن هذان إال مبا
قدمت يداك.
ومن كل مجع تصحيح ملذكر أومؤنث حنو :الالعنون مالقوا رهبم إال طاغون يف الذارايت والطور وكر ًاما كاتبني وإال
روضات يف شورى وآايت للسائلني ومكر يف آايتنا وأايتنا بينات يف يونس وإال إن تالها مهزة حنو :الصائمني والصائمات
أيضا إال سبع مسوات من فضلت.
أوتشديد حنو :الضالني والصافات فإن كان يف الكلمة ألف اثنية حذفت ً

ومن كل مجع على مفاعل أوشبهة حنو :املساجد ومساكن واليتامى والنصارى واملساكني واخلبائث واملالئكة والثانية من
خطااي كيف وقع ومن كل عدد كثالت وثالث وساحر إال يف آخر الذارايت فإن ثىن فألفاه والقيامة وشيطان وسلطان
وتعاىل والاليت والالئي وخالق وعامل وبقادر واألصحاب واألهنار والكتابة.
ومنكر الثالثة إال أربعة مواضع :لكل أجل كتاب كتاب معلوم كتاب ربك يف الكهف وكتاب مبني يف النمل.
ومن البسملة بسم هللا جمراها ومن أول األمر من سأل.
ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أوثالثة حنو :آدم آخر أأشفقتم أأنذرمت غثاء.ومن وراء كيف وقع إال ما رأى ولقد رأى يف
النجم وإال اني واآلن إال فمن يستمع اآلن واأللفان من األيكة إال يف احلجر وق.
وجرا حنو :ابغ وال عاد.
وحتذف الياء من منقوص منون ً
رفعا ً
واملضاف هلا إذا نودي إال اي عبادي الذين أسرفوا اي عبادي الذين آمنوا يف العنكبوت أومل يناد أال قل لعبادي أسر
لعبادي يف طه وحم فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت.
ومع مثلها حنو :وليي واحلواريني.
ومتكئني.
مفردا.
إال عليني ويهيئ وهيء ومكر السيء وسيئة والسيئة أفعيينا وحيييمع ضمري ال ً

وحيث رقع أطيعون اتقون خافون ارهبون فارسلون واعبدون إال يف يس واخشون إال يف البقر وكيدون.
مجيعا واتبعون إال يف أل عمران وطه وال تنظرون وال تستعجلون وال تكفرون وال تقربون وال حتزون وال
إال فكيدوين ً
تفضحون ويهدين وسيهدين وكذبون يقتلون إن يكذبون ووعيدي واجلوار وابلوادي واملهتدي إال يف األعراف.

يؤوسا.
وحتذف الواومع أخرى حنو :ال يستوون فأووا وإذا املؤودة ً
وحتذف الالم مدغمة يف مثلها حنو :الليل والذي إال هللا واللهم واللعنة وفروعه واللهو واللغو واللؤلؤ والالت واللمم
واللهب واللطيف واللومة.
اغما خادعهم أكالون للسحت ابلغ
فرع يف احلذف مل يدخل حتت القاعدة حذف األلف من مالك امللك ذرية ضعافًا مر ً

ليجادلوكم وابطل ما كانوا يف األعراف وهود امليعاد يف األنفال تر ًااب يف الرعد والنمل وعم جذا ًذا يسارعون آية املؤمنني آية
كذااب.
الساحر آية الثقالن أم موسى فار ًغا وهل جيازى من هوكاذب للقاسية يف الزمر إاثرة عاهد عليه هللا وال ً
وحذف الياء من إبراهيم يف البقرة والداع إذا دعان ومن اتبعن وسوف يؤت هللا وقد هدان ننج املؤمنني فال تسئلن ما يوم
أيت ال تكلم حىت تؤتون موث ًقا تفندون املتعال متاب مآب عقاب يف الرعد وغافر وفيها عذاب أشركتمون من قبل وتقبل
دعاء لئن أخرتن إن يهدين إن ترن إن يؤتني إن تعلمن نبغ اخلمسة يف الكهف إن ال تتبعن يف طه والباد وإن هللا هلاد أن
حيضرون رب ارجعون وال تثلمون يسقني يشفني حييني واد النمل أمتدونن فما آاتن تشهدون هباء العمى كاجلواب إن يردن
الرمحن ال ينقذون وامسعون لرتدين صال اجلحيم التالق التناد ترمجون فاعتزلون يناد املنادى ليعبدون يطمعون تغن الداع

مرتني يف القمر يسر أكرمن ويل الدين وحذفت الواومن :ويدع اإلنسان وميح هللا يف شوري يوم يدع الداعي سندع
الزابنية.قال املراكشي :والسر يف حذفها من هذه األربعة التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول

املنفعل املتأثر به يف الوجود وأما ويدع اإلنسان فيدل على أنه سهل عليه ويسارع فيه كما يسارع يف اخلري بل إثبات الشر
إليه من جهة ذاته أقرب إليه من اخلري.
وأما وميح هللا الباطل فلإلشارة إىل سرعة ذهابه واضمحالله.
وأما يدع الداع فلإلشارة إىل السرعة الدعاء وسرعة إجابة الداعني.وأما األخرية فلإلشارة إىل السرعة الفعل وإجابة الزابنية
وقوة البطش.
القاعدة الثانية :يف الزايدة زيدت ألف بعد الواووآخر اسم جمموع حنو :بنوإسرائيل مالقوا رهبم أولوا األلباب خبالف املفرد
عتوا فإن فاءوا
لذوعلم إال الرباب وإن امرؤ هلك وآخر فعل مفرد أومجع مرفوع أومنصوب إال جاءوا وابءوا حيث وقع وعتوا ً
والذين تبوءوا الدار عسى هللا أن يعفوعنهم يف النساء سعوا يف آايتنا يف سبأ وبعد اهلمزة املرسومة و ًاوا حنو :تفتؤا ويف مائة
ومائتني والظنوان والرسوال والسبيال وال تقولن لشيء وألذحبنه وألوضعوا وال إىل هللا وال إىل اجلحيم وال تيأسوا إنه ال ييأس
أفلم ييأس.
وبني الياء واجليم يف جاي يف الزمر والفجر وكنبأ ابهلمزة مطل ًقا وزيدت ايء يف نبأ املرسلني ومالئه ومالئهم ومن آاني الليل
يف طه من تلقاي نفسي من وراي حجاب يف شورى وإيتاء ذي القرىب يف النحل ولقاي اآلخرة يف الروم أبيكم املفتون
بنيناها ابييدا أفائن مات أفائن مت.وزيدت واويف أولوا وفروعه وسأريكم.
قال املراكشي :وإمنا زيدت هذه األحرف يف هذه الكلمات حنوجاي ويناي وحنومها للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد
كما زيدت يف ابييد تعظيم لقوة هللا تعاىل التب بىن هبا السماء اليت ال تشاهبها قوة.
وقال الكرماين يف العجائب :كانت صورة الفتحة يف اخلطوط قبل اخلط العريب أل ًفا وصورة الضمة و ًاوا وصورة الكسرة ايءً

فكتبت ال أوضعوا وحنوابأللف مكان الفتحة وإيتاي ذي القرىب مكان الكسرة وأولئك وحنوه ابلواوومكان الضمة لقرب
عهدهم ابخلط األول.
أوآخرا حنو :إيذن وأوومتن والباساء واقرأ وجيناك
القاعدة الثالثة :يف اهلمز يكتب الساكن حبرف حركة ما قبله ً
أوال أ وسطًا ً
وهيي واملوتون وتسووهم إال فادارأمت ورءاي والرايء وشطئه فحذف فيها.
وكذا أول األمر بعد فاء حنو :فأتوا أوواوحنو :وأمتروا.
كسرا حنو :أيوب إذا أولوا سأصرف
واملتحرك إن كان ً
أوال أواتصل به حرف زائد ابأللف مطل ًقا :أي سواء كان ً
فتحا أو ً
فبأي سأنزل إال مواضع أئنكم لتكفرون أئنا ملخرجون يف النمل إئنا لتاركوا آهلتنا أئن لنا يف الشعراء أئذا متنا أئن ذكرمت

أئف ًكا أئمة لئال لئن يومئذ ح فيكتب فيها ابلياء قل أؤنبئكم وهؤالء فكتب ابلواو.
وإن كان وسطًا فبحرف حركته حنو :سأل سئل نقرؤه إال جزاؤه الثالثة يف يوسف
وألمألن وامتألت وامشأزت واطمأنوا فحذف فيها.
وإال إن فتح وكسر أوضم ما قبله أوضم وكسر ما قبله فبحرفه حنو :اخلاطئة فؤادك سنقرئك.
وموئال يف الكهف.
وإن كان ما قبله ساكنًا حذف هوحنو :يسئل ال جتئروا إال النشأة ً
فإن كان أل ًفا وهومفتوح فقد سبق أهنا حتذف الجتماعها مع ألف مثلها إذا اهلمز ح بصورهتا حنوأبناءان.

قرآان يف يوسف والزخرف وإن ضم أوكسر فال حنو :آابؤكم آابئهم إال قال أولياؤهم إىل أوليائهم يف
أيضا يف ً
وحذف معها ً
األنعام إن أولياؤه يف األنفال حنن أولياؤكم يف فصلت.
أيضا حيذف حنو :شنآن خاسئني يستهزئون.
وإن كان بعده حرف جيانسه فقد سبق ً
آخرا فبحرف حركة ما قبله حنو :سبأ شاطئ لؤ ًلؤا إال مواضع تفتؤ تتفيؤا اتوكاؤا ال تظمؤا ما يعبؤا ينشؤا يذرؤا
وإن كان ً
نبؤا قال امللؤا األول يف قد أفلح والثالثة يف النمل إال يف مخسة مواضع.
اثنان يف املائدة ويف الزمر وشورى واحلشر شركاؤا يف األنعام وشورى أيتيهم أنبؤا يف األنعام والشعراء علماؤا فيه من عباده
العلماؤا والضعفاؤا يف إبراهيم وغافر يف أموالنا ما نشاؤا وما دعاؤا ف يغافر شفعلؤا يف الروم إن هذا هلوالبالء املبني يف
الدخان برآؤا منكم تكتب يف الكل ابلواو.
فإن سكن ما قبله حذف هوحنو :ملء األرض دفء شيء احلبء ماء إال لتنؤا وإن تبوؤا السوء كذا استثناه القراء.
قلت :وعندي أن هذه الثالثة ال تستثىن ألن األلف اليت بعد الواوليست صورة اهلمزة بل هي املزيدة بعد واوالفعل.
القاعدة الرابعة :يف البدل تكتب ابلواووللتفخيم ألف الصالة والزكاة واحلياة والراب غري مضافات والغداء ومشكاة والنجاة
ومناة.
وابلياء كل ألف منقلبة عنها حنو :ويتوفيكم يف اسم أوفعل اتصل به ضمري أم ال لقي ساكنًا أم ال ومنه :اي حسرات اي

ترتا وكلتا وهداين ومن عصاين واألقصى وأقصا املدينة وطغا املاء وسيماهم.وإال ما قبلها ايء كالدنيا واحلوااي إال
أس ًفا إال ً
وفعال ويكتب هبا إىل وعلى وأىن مبعىن كيف ومىت وبلى وحىت ولدى إال لدا الباب.
حيىي وامسًا ً
أوفعال حنو :الصفا وشفا وعفا األضحى كيف وقع وما زكى منكم ودحاها وتالها
ويكتب ابأللف الثالثي الواوي امسًا ً
وطحاها وسجا.
وتكتب ابأللف نون التوكيد اخلفبفة وإذا وابلنون كائن وابهلاء هاء التأنيث.إال رمحت يف البقرة واألعراف وهود ومرمي
والروم والزخرف.
ونعمت يف البقرة وآل عمران واملائدة وإبراهيم والنح ولقمان وفاطر والطور.

وسنت يف األنفال وفاطر واثين غافر.
وامرأت مع زوجها ومتت كلمة ربك احلسىن فنجعل لعنت هللا واخلامسة أن لعنت هللا.
ومعصيت يف قد مسع إن شجرة الزقوم قرت عني وجنت نعيم بقيت هللا واي أبت والالت ومرضات وهيهات وذات وأنبت
وفطرت.
القاعدة اخلامسة :يف الوصل والفصل توصل إال ابلفتح إال عشرة :أن ال أقول أن ال تقولوا يف األعراف أن ال ملجأ ويف
هود أن ال إله أن ال تعبدوا إال هللا إين أخاف أن ال تشرك يف احلج أن ال تعبدوا يف يس أن ال تعلويف الدخان أن ال
يشركن يف املمتحنة أن ال يدخلنها يف ن.ومما إال من ما ملكت يف النساء والروم ومن ما رزقناكم يف املنافقني.
وممن مطل ًقا وعما إال عن ما هنوا عنه.
وإما ابلكسر إال وإما نرينك يف الرعد وإما ابلفتح مطل ًقا وعمن إال ويصرفه عن ما يشاء يف النور عن من توىل يف النجم.

وأمن إالأم من يكون يف النساء أم من أسس أم من خلقنا يف الصافات أم من أييت آمنا.
وإمل ابلكسر إال فإن مل يستجيبوا لك يف القصص.
وفيما إال أحد عشر يف ما فعلن الثاين يف البقرة ليبلوكم يف ما يف املائدة واألنعام.
قل ال أجد يف ما اشتهت يف األنبياء يف ما أفضتم يف ما ها هنا يف الشعراء يف ما رزقناكم يف الروم يف ما هم فيه يف ما
كانوا فيه كالمها يف الزمر وننشئكم يف ما ال تعلمون.وإمنا إال أن ما توعدون آلت يف األنعام.وأمنا ابلفتح إال أن ما
يوعدون يف احلج ولقمان.
وكلما إال كل ما ردوا إىل الفتنة من كل ما سألتموه.
وبئسما إال مع الالم.
ونعما ومهما ورمبا وكأمنا ويكأن وتقطع حيثما وإن مل ابلفتح وإن لن إال يف الكهف والقيامة.
وأين ما إال فأينما تولوا أينما يوجهه.
واختلف يف أينما تكونوا يدرككم أينما كنتم تعبدون يف الشعراء أينما ثقفوا يف األحزاب.
ولكي ال إال يف عمران واحلج والديد.
والثاين يف األحزاب ويوم هم وحنو :فمال والت حني وابن أم إال يف طه فكتبت اهلمزة حينئذ و ًاوا وحذفت مهزة ابن

فصارت هكذا يبنؤم.القاعدة السادسة :فيما فيه قراءاتن فكتبت على إحدامها ومرادان غري الشاذ من ذلك :مالك يوم
طائرا يف آل عمران
الدين خيادعون وواعدان والصاعقة والرايح وتفادوهم وتظاهرون وال تقاتلوهم وحنوها والوال دفاع فرهان ً
قياما للناس خطئاتكم يف األعراف طائفة حاشا هللا
واملائدة مضاعفة وحنوه :عاقدت أميانكم األوليان المستم قاسية ً

مهادا وحرام على قرية إن هللا يدافع سكارى وما هم بسكارى املضغة
وسيعلم الكافر تزاور زاكية فال تصاحبين الختذت ً
اجا بل أدراك وال تصاعر ربنا ابعد أساورة بال ألف يف الكل وقد قرئت هبا وحبذفها.
عظاما فكسوان العظام سر ً
ً
وغيابت اجلب وأنزل عليه آية يف العنكبوت ومثرت ن أكمامها يف فصلت ومجاالت فهم على بينت وهم يف الغرفات
آمنون ابلتاء وقد قرئت ابجلمع واإلفراد.

وتقية ابلياء وألهب ابأللف ويقض احلق بال ايء وآتوين زبر احلديد أبلف فقط ننجي من نشاء ننج املؤمنني بنون واحدة
والصراط كيف وقع وبصطة يف األعراف واملصيطرون ومصيطر ابلصاد ال غري وقد تكتب صاحلة للقراءتني حنوفكهون بال
ألف وهي قراءة وعلى قراءهتا هي حمذوفة رمسًا ألنه مجع تصحيح.
فرع فيما كتب مواف ًقا لقراءة شاذة من ذلك :إن البقر تشابه علينا أوكلما عاهدوا ما بقي من الربو وقرئ بضم الباء
وسكون الواو وفلقاتلوكم إمنا طائركم طائرة يف عنقه تساقط سامر فرع وأما القراءات املختلفة املشهورة بزايدة ال حيتملها
الرسم وحنوها حنو :أوصى ووصى وجتري حتتها ومن حتتها وسيقولون هللا وهلل وما عملت أيديهم وما عملته فكتابته على
حنوقراءته وكل ذلك وجد يف مصاف اإلمام.
فائدة كتبت فواتح السور على صورة احلروف أنفسها ال على صورة النطق هبا اكتفاء بشهرهتا.
طردا لألوىل أبخواهتا الستة.
وقطعت حم عسق دون املص وكهيعص ً

فصل يف آداب كتابته
يستحب كتابة املصحف وحتسني كتابته وتبيينها وإيضاحها وحتقيق اخلط دون مشقة وتعليقه فيكره وكذا كتابته يف الشيء
الصغري.
مصفحا قد كتبه بقلم دقيق فكره ذلك وضربه وقال :عظموا كتاب
أخرج أبوعبيد يف فضائله عن عمر انه وجد مع رجل
ً
هللا تعاىل.
عظيما سر به.
وكان عمر إذا رأى مصح ًفا ً

صغارا.وأخرج أبوعبيد عنه أنه كره أن يكتب القرآن يف
وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه كان يكره أن تتخذ املصاحف ً
الشيء الصغري.
علي وأان أكتب مصح ًفا فقال :أجل قلمك فقضمت
وأخرج هووالبيهقي يف الشعب عن أيب حكيم العبدي قال :مر يب ّ

من قلمي قضمة مث جعلت أكتب فقال :نعم هكذا نوره كما نوره هللا.
وأخرج البيهقي عن عليذ موقوفًا قال :تنوق رجل يف بسم هللا الرمحن الرحيم فغفر له.
مرفوعا من كتب بسم هللا الرمحن الرحيم
وأخرج أبونعيم يف اتريخ أصبهان وابن أشتة يف املصاحف من طريق أابن عن أنس ً
جمودة غفر هللا له.
وأخرج ابن أشتة عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل عماله :إذا كتب أحدكم بسم هللا الرمحن الرحيم فليمد الرمحن.
وأخرج عن زيد بن اثبت أنه كان يكره أن تكتب بسم هللا الرمحن الرحيم ليس هلا سني.
وأخرج عن يزيد بن أيب حبيب أن كاتب عمروبن العاص كتب إىل عمر فكتب بسم هللا ومل يكتب هلا سينًا فضربه عمر

فقيل له :فيم ضربك أمري املؤمنني قال :ضربين يف سني.
وأخرج عن ابن سريين أنه كان يكره أن متد الباء إىل امليم حىت نكتب السني.
نقصا.
وأخرج ابن أيب داود يف املصاف عن ابن سريين أنه كره أن يكتب املصحف مش ًقا قيل :مل قال :ألن فيه ً
وحترم كتابته بشيء جنس وأما ابلذهب فهوحسن كما قاله الغزايل.
وأخرج أبوعبيد عن ابن عباس وأيب ذر وأيب الدرداء أهنم كرهوا ذلك.
وأخرج عن ابن مسعود أنه مر عليه مبصحف زين ابلذهب فقال :إن أحسن ما زين به املصحف تالوته ابحلق.
قال أصحابنا :وتكره كتابته على احليطان واجلدران وعلى السقوف أشد كراهة ألنه يوطأ.

وأخرج أبوعبيد عن عمر بن عبد العزيز قال :ال تكتبوا القرآن حيث يوطا.
كالما ألحد من العلماء قال :وحيتمل اجلواز ألنه قد حيسنه من
وهل جتوز كتابته بقلم غري العريب قال الزركشي :مل أر فيه ً
قلما غري
يقرؤه ابلعربية واألقرب املنع كما حترم قراءته بغري لسان العرب ولقوهلم :القلم أحد اللسانني والعرب ال تعرف ً
العريب وقد قال هللا تعاىل{ :بلسان عريب مبني}.
فائدة أخرج ابن أيب داود عن إبراهيم التيمي قال :قال عبد هللا :ال يكتب املصاحف إال مضري.
قال ابن أيب داود :هذا من أجل اللغات.

مسئلة اختلف يف نقط املصحف وشكله ويقال أول من فعل ذلك أبو األسود الدؤيل أبمر عبد امللك ابن مروان وقيل
احلسن البصري وحيىي بن يعمر وقيل نصر بن عاصم الليثي.
وأول من وضع اهلمز والتشديد والروم واإلمشام اخلليل.
وقال قتادة :بدءوا فنقطوا مث مخسوا مث عشروا.
وقال غريه :أول ما أحدثوا النقط عند آخر اآلي مث الفواتح واخلوامت.وقال حيىي بن أيب كثري :ما كانوا يعرفون شيئًا مما
أحدث يف املصاحف إال النقط الثالث على رؤوس اآلي.
أخرجه ابن أيب داود.
وقد أخرج أبوعبيد وغريه عن ابن مسعود قال :جردوا القرآن وال ختلطوه بشيء.
وأخرج عن النخعي أنه كره نقط املصاحف.
وعن ابن سريين أنه كره النقط والفواتح واخلوامت.وعن ابن مسعود وجماهد اهنما كرها التعشري.
وأخرج ابن أيب داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغري املصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا.
وأخرج عنه أنه أتى مبصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية فقال :امح هذا فإن ابن مسعود كان يكرهه.
وأخرج عن أيب العالية أنه كان يكره اجلمل يف املصحف وفاحتة سورة كذا وخامتة سورة كذا.وقال مالك :ال أبس ابلنقط
يف املصاحف اليت تتعلم فيها العلماء أما األمهات فال.
وقال احلليمي :تكره كتابة األعشار واألمخاس وأمساء السور وعدد اآلايت فيه لقوله :جردوا القرآن.وأما النقط فيجوز له
قرآان.
ألنه ليس له صورة ما ليس بقرآن ً

وإمنا هي دالالت على هيئة املقروء فال يضر إثباهتا ملن حيتاج إليها.
مفرجا أبحسن خط فال يصغر وال يقرمط حروفه وال خيلط به ما ليس
وقال البيهقي :من آداب القرآن أن يفخم فيكتب ً
منه كعدد اآلايت والسجدات والعشرات والوقوف واختالف القراءات ومعاين اآلايت.
وقد أخرج ابن أيب داود عن احلسن وابن سريين أهنما قاال :ال أبس بنقط املصاحف.
وأخرج عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه قال :ال أبس بشكله.
وقال النووي :نقط املصحف وشكله مستحب ألنه صيانة له من اللحن والتحريف.
وقال ابن جماهد :ينبغي أن ال يشكل إال ما يشكل.وقال الداين :ال أستجيز النقط ابلسواد ملا فيه من التغيري لصورة الرسم
وال أستجيز مجع قراءات شىت يف مصحف واحد أبلوان خمتلفة ألنه من أعظم التخليط والتغيري للمرسوم وأرى أن يكون
احلركات والتنوين والتشديد والسكون واملد ابحلمرة واهلمزات ابلصفرة.
وقال فائدة كان الشكل يف الصدر األول نقطًا فالفتحة نقطة على أول احلرف والضمة على آخره والكسرة حتت أوله
وعليه مشى الداين.
والذي اشتهر اآلن ابلضبط ابحلركات املأخوذة من احلروف وهوالذي أخرجه اخلليل وهواكثر وأوضح وعليه العمل.
فالفتح شكلة مستطيلة فوق احلرف والكسر كذلك حتته والضم واوصغرى فوقه.

مظهرا وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقها وإال جعلت بينهما.
والتنوين زايدة مثلها فإن كان ً
أيضا وعلى النون والتنوين
وتكتب األلف احملذوفة واملبدل منها يف حملها محراء واهلمزة احملذوفة تكتب مهزة بال حرف محراء ً

قبل الباء عالمة اإلقالب محراء وقبل احللق سكون وتعرى عند اإلدغام واإلخفاء ويسكن كل مسكن ويعرى املدغم
ويشدد ما بعده إال الطاء قبل الثاء فيكتب عليه السكون حنوفرطت ومطة املمدود ال جتاوزه.
فائدة قال احلريب يف غريب احلديث :قول ابن مسعود :جردوا القرآن حيتمل وجهني :أحدمها جردوه يف التالوة وال ختلطوا
به غريه.
والثاين جردوه يف اخلط من النقط والتعشري.
وقال البيهقي :األبني أنه أراد :ال ختلطوا به غريه من الكتب ألن ما خال القرآن من كتب هللا إمنا يؤخذ عن اليهود
والنصارى وليسوا مبأمونني عليها.
فرع أخرج ابن أيب داود يف كتاب املصاحف عن ابن عباس انه كره أخذ األجرة على كتابة املصحف وأخرج مثله عن
أيوب السختياين.
واخرج عن عمر وابن مسعود أهنما كرها بيع املصاحف وشراءها.
واخرج عن حممد بن سريين أنه كره بيع املصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها.
واخرج عن جماهد وابن املسيب واحلسن أهنم قالوا :ال أبس ابلثالثة.
وأخرج عن سعيد بن جبري أنه سئل عن بيع املصاحف فقال :ال أبس إمنا أيخذون أجور أيديهم.
وأخرج عن ابن احلنفية أنه سئل عن بيع املصحف قال :ال أبس إمنا تبيع الورق.
وأخرج عن عبد هللا بن شقيق قال :كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشددون يف بيع املصاحف.
وأخرج عن النخعي قال :املصحف ال يباع وال يورث.
وأخرج عن ابن املسيب أنه كره بيع املصاحف.
وقال :أعن أخاك ابلكتاب أوهب له.
وأخرج عن عطاء عن ابن عباس قال :اشرت املصاحف وال تبعها.
وأخرج عن جماهد أنه هنى عن بيع املصاحف ورخص يف شرائها.
وقد حصل من ذلك ثالثة أقوال للسلف.اثلثها كراهة البيع دون الشراء وهوأصح األوجه عندان كما صححه يف شرح
املهذب ونقله يف زوائد الروضة عن نص الشافعي.
قال الرافعي :وقد قيل إن الثمن متوجه إىل الدفتني ألن كالم هللا ال يباع.
وقيل إنه بدل من أجرة النسخ أه.
وقد تقدم إسناد القولني إىل ابن احلنفية وابن جبري.
معا.
وفيه قول اثلث أنه بدل منهما ً
أخرج ابن أيب داود عن الشعيب قال :ال أبس ببيع املصاحف إمنا يبيع الورق وعمل يديه.

فرع قال الشيخ عز الدين ابن عبد السالم يف القواعد :القيام للمصحف بدعة مل تعهد يف الصدر األول.
والصواب ما قاله النووي يف التبيان من استحباب ذلك ملا فيه من التعظيم وعدم التهاون به.
فرع يستحب تقبيل املصحف ألن عكرمة بن أيب جهل رضي هللا عنه كان يفعله وابلقياس على تقبيل احلجر ذكره
بعضهم وألنه هدية من هللا تعاىل فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغري.
وعن امحد ثالث رواايت :اجلواز واالستحباب والتوقف.
وإن كان فيه رفعة وإكرام ألنه ال يدخله قياس وهلذا قال عمر يف احلجر :لوال أين رأيت رسول اله صلى هللا عليه وسلم
يقبلك ما قبلتك.
امتهاان.قال الزركشي :وكذا مد الرجلني
فرع يستحب تطييب املصحف وجعله على كرسي وحيرم توسده ألن فيه ً
إذالال و ً
إليه.وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف عن سفيان أنه كره أن تعلق املصاحف وأخرج عن الضحاك قال :ال تتخذوا
للحديث كراسي ككراسي املصاحف.
فرع جيوز حتليته ابلفضة إكر ًاما له على الصحيح.
أخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم قال :سألت مال ًكا عن تفضيض املصاحف فأخرج إلينا مصح ًفا فقال :حدثين أيب
عن جدي أهنم مجعوا القرآن يف عهد عثمان وأهنم فضضوا املصاحف على هذا وحنوه.
وأما ابلذهب فاألصح جوازه للمرأة دون الرجل وخص بعضهم اجلواز بنفس املصحف دون غالفه املنفصل عنه واألظهر
التسوية.
فرع إذا احتيج إىل تعطيل بعض أوراق املصحف لبالء وحنوه فال جيوز وضعها يف شق أوغريه ألنه قد يسقط ويوطأ وال
جيوز متزيقها ملا فيه من تقطيع احلروف وتفرقة الكلم ويف ذلك إزراء ابملكتوب كذا قاله احلليمي.
قال :وله غسلها ابملاء.
وإن أحرقها ابلنار فال أبس أحرق عثمان مصاحف كان فيها آايت وقراءات منسوخة ومل ينكر عليه.
وذكر غريه أن اإلحراق أوىل من الغسل ألن الغسالة قد تقع على األرض وجزم القاضي حسني يف تعليقه ابمتناع اإلحراق
ألنه خالف االحرتام والنووي ابلكراهة.
ويف بعض كتب احلنيفة أن املصحف إذا بلى ال حيرق بل حيفر له يف األرض ويدفن وفيه وقفة لتعرضه للوطء ابألقدام.
فرع روى ابن أيب داود عن ابن املسيب قال :ال يقول أحدكم مصيحف وال مسيجد ما كان هللا تعاىل فهوعظيم.
فرع مذهبنا ومذهب مجهور العلماء حترمي مس املصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكرب لقوله تعاىل ال ميسه إال
املطهرون وحديث الرتمذي وغريه ال ميس القرآن إال طاهر.
هنرا
خامتة روى ابن ماجه وغريه عن أنس ً
مرفوعا سبع جيري للعبد أجرهن بعد موته وهويف قربه :من علم ً
علما أوأجرى ً
مسجدا أوترك و ًلدا يستغفر له من بعد موته أوورث مصح ًفا.
خنال أوبىن
بئرا أوغرس ً
ً
أوحفر ً
*******************

النوع السابع والسبعون يف معرفة تفسريه وأتويله
وبيان شرفه واحلاجة إليه التفسري تفعيل من الفسر وهوالبيان والكشف.
ويقال هومقلوب السفر.
تقول أسفر الصبح :إذا أضاء.
وقيل مأخوذ من التفسرة وهي اسم ملا يعرف به الطبيب املرض.
والتأويل اصله من األول وهوالرجوع فكأنه صرف اآلية إىل ما حتتمله من املعاين.
وقيل من اإلايلة وهي السياسة كأن املؤول للكالم ساس الكالم ووضع املعىن فيه موضعه.
واختلف يف التفسري والتأويل.
فقال أبوعبيد وطائفة :مها مبعىن وقد أنكر ذلك قوم حىت ابلغ ابن حبيب النيسابوري فقال :قد نبغ يف زماننا مفسرون
لوسئلوا عن الفرق بني التفسري والتأويل ما اهتدوا إليه.
وقال الراغب :التفسري أعم ن التأويل وأكثر استعماله يف األلفاظ ومفرداهتا وأكثر استعمال التأويل يف املعاين واجلمل
وأكثر ما يستعمل يف الكتب اإلهلية والتفسري يستعمل فيها ويف غريها.
احدا والتأويل توجيه لفظ متوجه إىل معان خمتلفة إىل واحد منها مبا
وجها و ً
وقال غريه :التفسري بيان لفظ ال حيتمل إال ً

ظهر من األدلة.
وقال املاتريدي :التفسي :القطع على أن املراد من اللفظ هذا والشهادة على أنه عىن ابللفظ هذا فإن قام دليل مقطوع به
فصحيح وإال فتفسري ابلرأي وهواملنهى عنه.
والتأويل :ترجيح أحد احملتمالت بدون القطع والشهادة على هللا.
أوجمازا كتفسري الصراط ابلطريق والصيب ابملطر.
وقال أبوطالب الثعليب :التفسري :بيان وضع اللفظ إما حقيقة ً
والتأويل :تفسري ابطن اللفظ مأخوذ من األول وهوالرجوع لعاقبة األمر فالتأويل إخبار عن حقيقة املراد والتفسري إخبار
عن دليل املراد ألن اللفظ يكشف عن املراد والكاشف دليل مثاله قوله تعاىل إن ربك لباملرصاد تفسريه :انه من الرصد
يقال رصدته :رقبته واملرصاد مفعال منه.
وأتويله التحذير من التهاون أبمر هللا والغفلة عن األهبة واالستعداد للعرض عليه.
وقواطع األدلة تقتضي بيان املراد منه على خالف وضع اللفظ يف اللغة.
وقال األصبهاين يف تفسريه :اعلم أن التفسري يف عرف العلماء كشف معاين القرآن وبيان املراد أعم من أن يكون حبسب
اللفظ املشكل وغريه وحبسب املعىن الظاهر وغريه والتأويل أكثره يف اجلمل.
والتفسري إما أن يستعمل يف غريب األلفاظ حنوالبحرية والسائبة والوصلية أويف وجيز تبيني لشرح حنو أقيموا الصالة وآتوا
الزكاة وإما يف كالم متضمن لقصة ال ميكن تصويره إال مبعرفتها كقوله {إمنا النسيء زايدة يف الكفر} وقوله {وليس الرب
خاصا حنوالكفر املستعمل اترة يف اجلحود املطلق
عاما ومرة ً
أن أتتوا البيوت من ظهورها}.وأما التأويل فإنه يستعمل مرة ً
واترة يف اجلحود الباري عز وجل خاصة واإلميان املستعمل يف التصديق املطلق اترة ويف تصديق احلق أخرى.

وأما يف لفظ مشرتك بني معان خمتلفة حنولفظ وجد املستعمل يف اجلدة والوجد والوجود.
وقال غريه :التفسري يتعلق ابلرواية والتأويل يتعلق ابلدراية.
وقال أبونصر القشريي :التفسري مقصور على التباع والسماع واالستنباط مما يتعلق ابلتأويل.
تفسريا ألن معناه قد ظهر ووضح وليس ألحد أن
وقال قوم :ما وقع مبينًا يف كتاب هللا ومعينًا يف صحيح السنة مسي ً
يتعرض إليه ابجتهاد وال غريه بل حيمله على املعىن الذي ورد ال يتعداه.
والتأويل :ما استنبطه العلماء العاملون ملعاين اخلطاب املاهرون يف آالت العلوم.
وقال قوم منهم البغوي والكواشي :التأويل :صرف اآلية إىل معىن موافق ملا قبلها وما بعدها حتتمله اآلية غري خمالف
للكتاب والسنة من طريق االستنباط.
وقال بعضهم :التفسري يف االصطالح علم نزول اآلايت وشؤوهنا وأقاصيصها واألسباب النازلة فيها مث ترتيب مكيها
ومدنيها وحمكمها ومتشاهبها وانسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها وجمملها ومفسرها وحالهلا وحرامها
ووعدها ووعيدها وأمرها وهنيها وعربها وأمثاهلا.
وقال أبوحيان :التفسري :علم يبحث فيه عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية ومعانيها
اليت حتمل عليها حالة الرتكيب وتتمات لذلك.
قال :فقولنا علم جنس وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن هوعلم القراءة وقولنا ومدلوالهتا :أي مدلوالت
تلك األلفاظ وهذا منت علم اللغة الذي حيتاج إليه يف هذا العلم وقولنا وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية هذا يشمل علم
التصريف والبيان والبديع وقولنا ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب يشمل ما داللته ابحلقيقة وما داللته ابجملاز فإن
الرتكيب وقد يقتضي بظاهره شيئًا ويصد عن احلمل عليه صاد فيحمل على غريه وهواجملاز وقولنا وتتمات لذلك هومثل
معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما أهبم يف القرآن وحنوذلك.
وقال الزركشي :التفسري :علم يفهم به كتاب هللا املنزل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج
أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحووالتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات وحيتاج ملعرفة أسباب
النزول والناسخ واملنسوخ.
فصل
وأما وجه احلاجة إليه فقال بعضهم :اعلم أن من املعلوم أن هللا إمنا خاطب خلقه مبا يفهمونه ولذلك أرسل كل رسول
بلسان قومه أنزل متابه على لغتهم.
كتااب فإمنا وضعه ليفهم بذاته من
وإمنا احتيج إىل التفسري ملا سيذكر بعد تقرير قاعدة وهي أن كل من وضع من البشر ً
غري شرح وإمنا احتيج إىل الشروح ألمور ثالثة.
أحدها :كمال فضيلة املصنف فإنه لقوته العلمية جيمع املعاين الدقيقة يف اللفظ الوجيز فرمبا عسر فهم مراده فقصد
ابلشرح ظهور تلك املعاين اخلفية ومن هنا كان شرح بعض األئمة تصنيفه أدل على املراد من شرح غريه له.

اعتمادا على وضوحها أوألهنا من علم آخر فيحتاج الشارح لبيان
واثنيها :إغفاله بعض تتمات املسئلة أوشروط هلا
ً
احملذوف ومراتبه.
واثلثها :احتمال اللفظ ملعان كما يف اجملاز واالشرتاك وداللة االتزام فيحتاج الشارح إىل بيان غرض املصنف وترجيحه.
وقد يقع يف التصانيف ما ال خيلوعنه بشر من السهووالغلط أوتكرار الشيء أوحذف املبهم وغري ذلك فيحتاج الشارح
للتنبيه على ذلك.
إذا تقرر هذا فنقول :إن القرآن إمنا نزل بلسان عريب يف زمن أفصح العرب وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه.
أما دقائق ابطنه فإمنا كان يظهر هلم بعد البحث والنظر مع سؤاهلم النيب صلى هللا عليه وسلم يف األكثر كسؤاهلم ملا نزل
قوله {ومل يلبسوا إمياهنم بظلم} فقالوا :وأينا مل يظلم نفسه ففسره النيب صلى هللا عليه وسلم ابلشرك واستدل عليه بقوله
{إن الشرك لظلم عظيم} وكسؤال عائشة عن احلساب اليسري فقال :ذلك العرض.
عدي بن حامت يف اخليط األبيض واألسود وغري ذلك مما سألوا عن آحاد منه وحنن حمتاجون إىل ما كانوا حيتاجون
وكقصة ّ
إليه وزايدة على ذلك مما مل حيتاجوا إليه من أحكام الظواهر لقصوران عن مدارك أحكام اللغة بغري تعلم فنحن اشد الناس
احتياجا إىل التفسري.
ً
ومعلوم أن تفسري بعضه يكون من قبل األلفاظ الوجيزة وكشف معانيها وبعضه من قبل ترجيح بعض االحتماالت على
بعض أه.
وقال اخلوييب :علم التفسري عسر يسري أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أنه كالم متكلم مل تصل الناس إىل مراده
ابلسماع منه وال إمكان الوصول إليه خبالف األمثال واألشعار وحنوها فإن اإلنسان ميكن علمه منه إذا تكلم أبن يسمع
منه أوممن مسع منه.
وأما القرآن فتفسريه على وجه القطع ال يعلم إال أبن يسمع من الرسول صلى هللا عليه وسلم وذلك متعذر إال يف آايت
قالئل فالعلم ابملراد يستنبط أبمارات ودالئل واحلكمة فيه أن هللا تعاىل أراد أن يتفكر عباده يف كتابه فلم أيمر نبيه
ابلتنصيص على املراد يف مجيع آايته.
كثريا.
خريا ً
فصل وأما شرفه فال خيفى قال تعاىل يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت ً
وأخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل يؤيت احلكمة قال :املعرفة ابلقرآن انسخه
ومنسوخه وحمكمه ومتشاهبه ومقدمه ومؤخره وحالله وحرامه وأمثاله.
مرفوعا يؤيت احلكمة قال :القرآن.قال ابن عباس :يعين
وأخرج ابن مردويه من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس ً
تفسريه فإنه قد قرأه الرب الفاجر.
وأخرج ابن أيب حامت عن أيب الدرداء يؤيت احلكمة قال :قراءة القرآن والفكرة فيه.
وأخرج ابن جرير مثله عن جماهد وأيب العالية وقتادة وقال تعاىل وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون.

واخرج ابن أيب حامت عن عمروبن مرة قال :ما مررت آبية يف كتاب اله ال أعرفها إال أحزنتين ألين مسعت هللا يقول وتلك
األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها غال العاملون.واخرج أبوعبيدة عن احلسن قال :ما أنزل هللا آية إال وهوحيب أن تعلم فيما
أنزلت وما أراد هبا.
وأخرج ابو ذر اهلروي يف فضائل القرآن من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :الذي يقرأ القرآن وال حيسن تفسريه
كاألعرايب يهذ الشعر هذا.
مرفوعا أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه.
وأخرج البيهقي وغريه من حديث أيب هريرة ً
وأخرج ابن األنباري عن أيب بكر الصديق قال :ألن أعرب آية من القرآن أحب إيل من أن أحفظ آية.
أيضا عن عبد هللا بن بريدة عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال :لوأن أعلم إذا سافرت أربعني
وأخرج ً
ليلة أعربت آية من كتاب هللا لفعلت.

أيضا من طريق الشعيب قال :قال عمر :من قرأ القرآن فأعربه كان له عند هللا أجر شهيد.
وأخرج ً
قلت :معىن هذه اآلاثر عندي إرادة البيان والتفسري ألن إطالق اإلعراب على احلكم النحوي اصطالح حادث وألنه كان
يف سليقتهم ال حيتاجون إىل تعلمه.
مث رأيت ابن النقيب جنح إىل ما ذكرته وقال :وجيوز أن يكون املراد اإلعراب الصناعي وفيه بعد وقد يستدل له مبا أخرجه
السلفي يف الطيورايت من حديث ابن عمر مرفو ًعا أعربوا القرآن يدلكم على أتويله وقد أمجع العلماء أن التفسري من
أجل العلوم الثالثة الشرعية.وقال األصبهاين :أشرف صناعة يتعاطاها اإلنسان تفسري القرآن.
فروض الكفاايت و ّ
بيان ذلك أن شرف الصناعة :إما بشرف موضوعها مثل الصياغة فإهنا أشرف من الدابغة ألن موضوع الصياغة الذهب
والفضة ومها اشرف من موضوع الدابغة الذي هوجلد امليتة.
وإما بشرف غرضها مثل صناعة الطب فإهنا أشرف من صناعة الكناسة ألن غرض الطب إفادة الصحة وغرض الكناسة
تنظيف املسرتاح.
وإما بشدة احلاجة إليها كالفقه فإن احلاجة إليه أشد من احلاجة إىل الطب إذ ما من واقعة يف الكون يف أحد ن اخللق إال
وهي مفتقرة إىل الفقه ألن به انتظام صالح أحوال الدنيا والدين خبالف الطب فإنه حيتاج إليه بعض الناس يف بعض
األوقات.إذ عرف ذلك فصناعة التفسري قد حازت الشرف من اجلهات الثالث.
أما من جهة املوضوع فألن موضوعه كالم هللا تعاىل الذي هوينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة فيه نبأ ما قبلكم وخرب
ما بعدكم وحكم ما بينكم ال خيلق على كثرة الرد وال تنقضي عجائبه.
وأما من جهة الغرض فألن الغرض منه هو االعتصام ابلعروة الوثقى والوصول إىل السعادة احلقيقية اليت ال تفىن.
وأما من جهة شدة احلاجة فألن كل كمال ديين أودنيوي عاجلي أوآجلي مفتقر إىل العلوم الشرعية واملعارف الدينية وهي
متوقفة على العلم بكتاب هللا تعاىل
*******************
النوع الثامن والسبعون يف معرفة شروط املفسر وآدابه

أوال من القرآن فما أمجل منه يف مكان فقد فسر يف موضع آخر وما
قال العلماء :من أراد تفسري الكتاب العزيز طلبه ً
اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر منه.
كتااب فيما امجل يف القرآن يف موضع وفسر يف موضع آخر منه وأشرت إىل أمثلة منه يف نوع اجململ
وقد ألف ابن اجلوزي ً
فإن أعياه ذلك طلبه من السنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له.
وقد قال الشافعي رضي هللا عنه :كل ما حكم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهومما فهمه من القرآن قال تعاىل إان
أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم بني الناس مبا أراك هللا يف آايت أخر وقال صلى هللا عليه وسلم :أال إين أوتيت القرآن
ومثله معه :عين السنة فإن مل جيده من السنة رجع إىل أقوال الصحابة فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرائن واألحوال
عند نزوله وملا اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصاحل.
وقد روى احلاكم يف املستدرك أن تفسري الصحايب الذي شهد الوحي والتنزل له حكم املرفوع.
وقال اإلمام أبوطالب الطربي يف أوائل تفسريه القول يف آداب املفسر اعلم أن من شرطه صحة االعتقاد أوال لزوم سنة
مغموصا عليه يف دينه ال يؤمتن على الدنيا فكيف على الدين مث ال يؤمتن يف الدين على اإلخبار عن
الدين فإن من كان
ً
متهما ابإلحلاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليه
عامل فكيف يؤمتن يف اإلخبار عن أسرار هللا تعاىل وألنه ال يؤمن إن كان ً
متما هبوى مل يؤمن أن حيمله هواه كلما يوافق بدعته كدأب القدرية فإن
وخداعه كدأب الباطنية وغالة الرافضة وإن كان ً

أحدهم يصنف الكتاب يف تفسريه ومقصوده منه اإليضاح الساكن ليصدهم عن أتباع السلف ولزوم طريق اهلدى وجيب
أن يكون اعتماده على النقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن أصحابه ومن عاصرهم ويتجنب احملداثت وإذا تعارضت
أقواهلم وأمكن اجلمع بينها فعل حنوأن يتكلم على الصراط املستقيم وأقواهلم فيه ترجع إىل شيء واحد فيدخل منها ما

يدخل يف اجلمع فال تنايف بني القرآن وطريق األنبياء فطريق السنة وطريق النيب صلى هللا عليه وسلم وطريق أيب بكر وعمر
فأي هذه األقوال أفرده كان حمسنًا.
ّ
مسعا وكان لالستدالل طريق إىل تقوية أحدمها رجح ما قوي
وإن تعارضت رد األمر إىل ما ثبت فيه السمع فإن مل جيد ً
االستدالل فيه كاختالفهم يف معىن حروف اهلجاء يرجح قول من قال أهنا قسم.وإن تعارضت األدلة يف املراد علم أنه قد
اشتبه عليه فيؤمن مبراد هللا تعاىل وال يتهجم على تعيينه وينزله منزلة اجملل قبل تفصيله واملتشابه قبل تبيينه.
ومن شروط صحة املقصد فيما يقول ليلقي التسديد فقد قال تعاىل والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبنا وإمنا خيلص له
القصد إذا خيلص القصد إذا زهد يف الدنيا ألنه إذا رغب فيها مل يؤمن أن يتوسل به غرض يصده عن صواب قصده
ويفسد عليه صحة عمله.
ومتام هذه الشرائط أن يكون ممتلئًا من عدة اإلعراب ال يلتبس عليه اختالف وجوه الكالم فإنه إذا خرج ابلبيان عن وضع
أوجمازا فتأويله تعطيله وقد رأيت بعضهم يفسر قوله تعاىل قل هللا مث ذرهم أنه مالزمة قول هللا ومل يدر
اللسان إما حقيقة ً
الغيب أن هذه مجلة حذف منها اخلرب والتقدير :هللا أنزله اه كالم أيب طالب.
وقال ابن تيمية يف كتاب ألفه يف هذا النوع :جيب أن يعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم بني ألصحابه معاين القرآن كما
بني هلم ألفاظه فقوله تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا.

وقد قال أبوعبد الرمحن السلمي :حدثنا الذين كانوا يقرءون القرآن كعثمان بن عفان وعبد هللا بن مسعود وغريمها أهنم
كانوا إذا تعلموا من النيب صلى هللا عليه وسلم عشر آايت مل يتجاوزوها حىت يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا:
مجيعا وهلذا كانوا يبقون مدة يف حفظ السورة.
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ً
وقال أنس :كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد يف أعيننا.
رواه أمحد يف مسنده وأقام ابن عمر على حفظ البقرة مثان سنني.
أخرجه يف املوطأ وذلك إن هللا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته وقال أفال يتدبرون القرآن وتدبر الكالم بدون
كتااب يف فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحونه فكيف
فهم معانيه ال ميكن و ً
أيضا فالعادة متنع أن يقرأ قوم ً
بكالم هللا الذي هوعصمتهم وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف تفسري القرآن
جدا وهووإن كان بني التابعني أكثر منه بني الصحابة فهوقليل ابلنسبة إىل ما بعدهم ومن التابعني من تلقى مجيع
ً
قليال ً

التفسري عن الصحابة ورمبا تكلموا يف بعض ذلك ابالستنباط واالستدالل واخلالف بني السلف يف التفسري قليل وغالب
ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان.
أحدمها :أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد
املسمى كتفسريهم الصراط املستقيم :بعض ابلقرآن :أي أتباعه وبعض ابإلسالم فالقوالن متفقان ألن دين اإلسالم
هوأتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غري الوصف اآلخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف اثلث وكذلك قول
من قال هو السنة واجلماعة وقول من قال هوطريق العبودية وقول من قال هوطاعة هللا ورسوله وأمثال ذلك فهؤالء كلهم
أشاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاهتا.
الثاين :أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه املستمع على النوع ال على سبيل احلد
املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه مثاله ما نقل يف قوله تعاىل {مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا} اآلية فمعلوم أن
الظامل لنفسه يتناول املضيع لواجبات واملنهك للحرمات واملقتصد يتناول فاعل الواجبات واترك احملرمات والسابق يدخل
فيه من سبق فتقرب ابحلسنات مع الواجبات.
كال منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع
فاملقتصدون أصحاب اليمني والسابقون السابقون أولئك هم املقربون مث إن ً
الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي يف أول الوقت واملقتصد الذي يصلي يف أثنائه والظامل لنفسه الذي يؤخر
العصر إىل االصفرار.
أويقول السابق احملسن ابلصدقة مع الزكاة واملقتصد الذي يؤدي الزكاة املفروضة فقط والظامل مانع الزكاة.
قال :وهذان الصنفان اللذان ذكرانمها يف تنوع التفسري اترة لتنوع األمساء والصفات واترة لذكر بعض أنواع املسمى هو
حمتمال ألمرين :إما
الغالب يف تفسري سلف األمة الذي يظن أنه خمتلف ومن التنازع املوجود منهم ما يكون اللفظ فيه ً
لكونه مشرتًكا يف اللغة كلفظ القسورة الذي يراد به الرامي ويراد به األسد ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدابره
وإما لكونه متواطئًا يف األصل لكن املراد به أحد النوعني أوأحد الشخصني كالضمائر يف قوله {مث دان فتدىل} اآلية
وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وأشباه ذلك فمثل ذلك جيوز أن يراد به كل املعاين اليت قاهلا السلف وقد ال

جيوز ذلك.فاألول إما لكون اآلية نزلت مرتني فأريد هبا هذا اترة وهذا اترة وإما لكون اللفظ املشرتك جيوز أن يراد به
معنياه.
عاما إذا مل يكن ملخصصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القوالن كان من الصنف
وإما لكون اللفظ متواطئًا فيكون ً
الثاين.
ومن األقوال املوجودة عنهم وجيعلها بعض الناس اختالفًا أن يعربوا عن املعاين أبلفاظ متقاربة كما إذا فسر بعضهم تبسل
كال منهما قريب من اآلخر.
بتحبس وبعضهم برتهتن ألن ً

مث قال :فصل :واالختالف يف التفسري على نوعني :منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغري ذلك.
واملنقول إما عن املعصوم أوغريه.ومنه ما ميكن معرفة الصحيح منه من غريه.
ومنه ما ال ميكن ذلك.

وهذا القسم الذي ال ميكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته مما ال فائدة فيه وال حاجة بنا إىل معرفته وذلك كاختالفهم
يف لون كلب أصحاب الكهف وامسه ويف البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ويف قدر سفينة نوح وخشبها ويف اسم
صحيحا عن النيب صلى هللا
نقال
الغالم الذي قتله اخلضر وحنوذلك فهذه األمور طريق العلم هبا النقل فما كان منه ً
منقوال ً
ً
عليه وسلم قبل وما ال أبن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله صلى هللا عليه وسلم
إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم وكذا ما نقل عن بعض التابعني.
وإن مل يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمىت اختلف التابعون مل يكن بعض أقواهلم حجة على بعض وما نقل يف ذلك
صحيحا فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعني ألن احتمال أن يكون مسعه من النيب صلى هللا عليه
نقال
عن الصحابة ً
ً

وسلم أومن بعضه من مسعه منه أقوى وألن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعني ومع جزم الصحايب مبا
يقوله كيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد هنوا عن تصديقهم.
وأما القسم الذي ميكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثري وهلل احلمد وإن قال اإلمام أمحد :ثالثة ليس هلا أصل:
التفسري واملالحم واملغازي وذلك ألن الغالب عليها املراسيل.

وأما ما يعلم ابالستدالل ال ابلنقل فهذا أكثر ما فيه اخلطأ من جهتني.
حدثنا بعد تفسري الصحابة والتابعني واتبعيهم إبحسان فإن التفاسري اليت يذكر فيها كالم هؤالء صرفًا ال يكاد يوجد فيها
شيء من هاتني اجلهتني مثل تفسري عبد الرزاق والفراييب ووكيع وعبد وإسحاق وأمثاهلم.
أحدها :قوم اعتقدوا معاين مث أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها.
والثاين :قوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقني بلغة العرب من غري نظر إىل املتكلم ابلقرآن
واملنزل عليه واملخاطب به فاألولون راعوا املعىن الذي رأوه من غري نظر إىل ما يستحقه ألفاظ القرآن من الداللة والبيان
واآلخرون راعوا جمرد اللفظ وما جيوز أن يراد به العريب من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم وسياق الكالم مث هؤالء كثري ما
كثريا ما يغلطون يف صحة
يغلطون يف احتمال اللفظ لذلك املعىن يف اللغة كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم كما أن األولني ً

املعىن الذي فسروا به القرآن كما يغلط يف ذلك اآلخرون وإن كان نظر األولني إىل املعىن أسبق ونظر اآلخرين إىل اللفظ
أسبق.
واألولون صنفان :اترة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به واترة حيملونه على ما مل يدل عليه ومل يرد به ويف كال
ابطال فيكون خطؤهم يف الدليل واملدلول وقد يكون ح ًقا فيكون
األمرين قد يكونوا ما قصدوا نفيه أوإثباته من املعىن ً
خطؤهم يف الدليل ال يف املدلول فالذين أخطئوا فيهما مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذاهب ابطلة وعمدوا إىل
القرآن فتأولوه على رأيهم وليس هلم سلف من الصحابة والتابعني ال يف رأيهم وال يف تفسريهم وقد صنفوا تفاسري على
أصول مذهبهم مثل تفسري عبد الرمحن ابن كيسان األصم واجلبائي وعبد اجلبار والرماين والزخمشري وأمثاهلم ومن هؤالء
من يكون حسن العبارة يدس البدع يف كالمه وأكثر الناس ال يعلمون كصاحب الكشاف وحنوه حىت أنه يروج على خلق
كثري من أهل السنة كثري من تفاسريهم الباطلة وتفسري ابن عطية وأمثاله اتبع السنة وأسلم من البدعة ولوذكر كالم
أجل التفاسري
السلف املأثور عنهم على وجه لكان أحسن فإنه ً
كثريا ما ينقل من تفاسري ابن جرير الطربي وهومن ّ
قدرا مث إنه يدع ما ينقله ابن جرير عن السلف ويذكر ما يزعم أنه قول احملققني وإمنا يعىن هبم طائفة من أهل
وأعظمها ً
الكالم الذين قرروا أصوهلم بطرق من جنس ما قررت به املعتزلة أصوهلم وإن كانوا أقرب إىل السنة من املعتزلة لكن ينبغي
أن يعطي كل ذي حق حقه فإن الصحابة والتابعني واألئمة إذا كان هلم يف اآلية تفسري وجاء قوم فسروا اآلية بقول آخر
ألجل مذهب اعتقدوه وذلك املذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعني صار مشارًكا للمعتزلة وغريهم من أهل البدع
يف مثل هذا.
مبتدعا ألهنم
ويف اجلملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئًا يف ذلك بل ً

كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه كما أهنم أعلم ابحلق الذي بعث هللا به الرسول.وأما الذين أخطئوا يف الدليل ال يف املدلول
كمثل كثري من الصوفية والوعاظ والفقهاء يفسرون القرآن مبعان صحيحة يف نفسها لكن القرآن ال يدل عليها مثل كثري
ملخصا وهونفيس
مما ذكره السلمي يف احلقائق فإن كان فيما ذكروه معان ابطلة دخل يف القسم األول أه كالم ابن تيمية
ً
جدا.
ً

وقال الزركشي يف الربهان :للناظر يف القرآن لطلب التفسري مآخذ كثرية :أمهاهتا أربعة.
األول :النقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهذه هو الطراز املعلم لكن جيب احلذر من الضعيف منه واملوضوع فإنه كثري
وهلذا قال أمحد :ثالث كتب ال أصل هلا :املغازي واملالحم والتفسري.
قال احملققون من أصحابه :مراده أن الغالب أنه ليس هلا أسانيد صحاح متصلة وإال فقد صح يف ذلك كثري كتفسري الظلم
ابلشرك يف آية األنعام واحلساب اليسري ابلعرض والقوة ابلرمي يف قوله {وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة} قلت :الذي
جدا بل أصل املرفوع منه يف غاية القلة وسأسردها كلها آخر الكتاب إن شاء هللا تعاىل.
صح يف ذلك قليل ً
الثاين :األخذ بقول الصحايب فإن تفسريه عندهم مبنزلة املرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم كما قاله احلاكم يف

مستدركه.

وقال أبو اخلطاب من احلنابلة :حيتكل أن ال يرجع إليه إذا قلنا أن قوله ليس حبجة والصواب األول ألنه من ابب الرواية
ال الرأي.
قلت :ما قاله احلاكم انزعه فيه ابن الصالح وغريه من املتأخرين ألن ذلك خمصوص مبا فيه سبب النزول أوحنوه مما ال
مدخل للرأي فيه.
مث رأيت احلاكم نفسه صرح به يف علوم احلديث فقال :ومن املوقوفات تفسري الصحابة.
وأما من يقول أن تفسري الصحابة مسند فإمنا يقوله فيما فيه سبب النزول فقد خصص هنا وعمم يف املستدرك فاعتمد
األول وهللا أعلم.
مث قال الزركشي :ويف الرجوع إىل قول التابعي روايتان عن أمحد واختار ابن عقيل املنع وحكوه عن شعبه لكن عمل
املفسرين على خالفه فقد حكوا يف كتبهم أقواهلم ألن غالبها تلقوها من الصحابة ورمبا حيكى عنهم عبارات خمتلفة
األلفاظ فيظن من ال فهم عنده أن ذلك اختالف حمقق فيحكيه أقو ًاال وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معىن
من اآلية لكونه أظهر عنده أوأليق حبال السائل وقد يكون بعضهم خيرب عن الشيء بالزمه ونظريه واآلخر مبقصوده ومثرته
والكل يؤول إىل معىن واحد غالبًا فإن مل يكن اجلمع فاملتأخر من القولني عن الشخص الواحد مقدم إن استواي يف الصحة
عنه وإال فالصحيح املقدم.
الثالث :األخذ مبطلق اللغة فإن القرآن نزل بلسان عريب وهذا قد ذكره مجاعة ونص عليه أمحد يف مواضع لكن نقل
الفضل بن زايد عنه أنه سئل عن القرآن ميثل له الرجل ببيت من الشعر فقال :ما يعجبين فقيل ظاهره املنع.
وهلذا قال بعضهم يف جواز تفسري القرآن مبقتضى اللغة روايتان عن أمحد.
وقيل الكراهة حتمل على من صرف اآلية عن ظاهرها إىل معان خارجة حمتملة يدل عليها القليل من كالم العرب وال
يوجد غالبًا إال يف الشعر وحنوه ويكون املتبادر خالفها.
نكاال.
وروى البيهقي يف الشعب عن مالك قال :ال أويت برجل غري عامل بلغة العرب يفسر كتاب هللا إال جعلته ً
الرابع :التفسري ابملقتضى من معىن الكالم واملقتضب من قوة الشرع وهذا هو الذي دعا به النيب صلى هللا عليه وسلم
فهما يؤاته الرجل يف القرآن.
البن عباس حيث قال :اهلم فقهه يف الدين وعلمه التأويل والذي عناه علي بقوله :إال ً
ومن هنا اختلف الصحابة يف معىن اآلية فأخذ كل برأيه على منتهى نظره.
وال جيوز تفسري القرآن مبجرد الرأي واالجتهاد من غري أصل قال تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم وقال وأن تقولوا على
هللا ما ال تعلمون وقال لتبني للناس ما نزل إليهم أضاف البيان إليه.
وقال صلى هللا عليه وسلم من تكلم يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ أخرجه أبوداود والرتمذي والنسائي وقال من قال
يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار أخرجه أبوداود.
قال البيهقي يف احلديث األول :إن صح أراد وهللا أعلم الرأي الذي يغلب من غري دليل قام عليه وأما الذي يشده برهان
فالقول به جائز.

وقال يف املدخل :يف هذا احلديث نظر وإن صح فإمنا من قال به وهللا أعلم فقد أخطأ الطريق فسبيله أن يرجع يف تفسري
ألفاظه إىل أهل اللغة ويف معرفة انسخه ومنسوخه وسبب نزوله وما حيتاج فيه إىل بيانه إىل أخبار الصحابة الذين شاهدوا
بياان لكتاب هللا تعاىل قال تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم
تنزيله وأدوا إلينا من السنن ما يكون ً
يتفكرون فما ورد بيانه من صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من بعده وما مل يرد عنه بيانه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم
بعده ليستدلوا مبا ورد بيانه على ما مل يرد.
قال :وقد يكون املراد به من قال فيه برأيه ن غري معرفة منه أبصول العلم وفروعه فيكون موافقته للصواب إن وافقه من
حيث ال يعرفه غري حممودة.
وقال املاوردي :قد محل بعض املتورعة هذا احلديث على ظاهره وامتنع أن يستنبط معاين القرآن ابجتهاده ولوصحبها
الشواهد ومل يعارض شواهدها نص صريح وهذا عدول عما تعبدان مبعرفته من النظر يف القرآن واستنباط األحكام كما قال
تعاىل لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوصح ما ذهب إليه مل يعلم شيء ابالستنباط وملا فهم األكثر من كتاب هللا شيئًا وإن
صح احلديث فتأويله أن من تكلم يف القرآن مبجرد رأيه ومل يعرج على سوى لفظه وأصاب احلق فقد أخطأ الطريق
وإصابته اتفاق إذا الغرض أنه جمرد رأى ال شاهد له.
ويف احلديث القرآن ذلول ذووجوه فامحلوه على أحسن وجوهه أخرجه أبونعيم وغريه من حديث ابن عباس فقوله ذلول
حيتمل معنيني :أحدمها أنه مطيع حلامليه تنطق به ألسنتهم.
والثاين أنه موضح ملعانيه حىت ال يقصر عنه أفهام اجملتهدين.
وجوها يف التأويل.
وقوله ذووجوه حيتمل معنيني :أحدمها أن من ألفاظه ما حيتمل ً

وجوها ن األوامر والنواهي والرتغيب والرتهيب والتحرمي.وقوله فامحلوه على احسن وجوهه حيتمل
والثاين أنه قد مجع ً
معنيني :أحدمها احلمل على أحسن معانيه.
والثاين أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص والعفودون االنتقام وفيه داللة ظاهرة على جواز االستنباط واالجتهاد يف
كتاب هللا تعاىل أه.
وقال أبو الليث :النهي إمنا صرف إىل املتشابه منه ال إىل مجيعه كما قال تعاىل فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه
منه ألن القرآن إمنا نزل حجة على اخللق فلومل جيب التفسري مل تكن احلجة ابلغة فإذا كان كذلك جلاز ملن عرف لغات
العرب وأسباب النزول أن يفسره.وأما من مل يعرف وجوه اللغة فال جيوز أن يفسره إال مبقدار ما مسع فيكون ذلك على
حكما أودليل احلكم فال أبس.
وجه احلكاية ال على وجه التفسري ولوأنه يعلم التفسري وأراد أن يستخرج من اآلية ً
ولوقال املراد كذا من غري ا يسمع فيه شيئًا فال حيل هو الذي هنى عنه.
وقال ابن األنباري :يف احلديث األول محله بعض أهل العلم على أن الرأي معين به اهلوى.
قوال يوافق هواه فلم أيخذه عن أئمة السلف وأصاب فقد أخطأ حلكمه على القرآن مبا ال يعرف أصله
فمن قال يف القرآن ً
وال يقف على مذاهب أهل األثر والنقل فيه.

وقال يف احلديث الثاين :له معنيان :أحدمها من قال يف مشكل القرآن مبا ال يعرف من مذاهب األوائل من الصحابة
والتابعني فهومتعرض لسخط هللا تعاىل.
قوال يعلم أن احلق غريه فليتبوأ مقعده من النار.
واآلخر وهواألصح :من قال يف القرآن ً
وقال البغوي والكواشي وغريمها :التأويل صرف اآلية إىل معىن موافق ملا قبلها وبعدها حتتمله اآلية غري خمالف للكتاب
وشيوخا وقيل
شبااب
والسنة من طريق االستنباط غري حمظور على العلماء ابلتفسري كقوله تعاىل انفروا خفافًا ً
ً
وثقاال قيل ً
أغنياء وفقراء وقيل عز ًااب ومتأهلني وقيل نشاطًا وغري نشاط وقيل أصحاء ومرضى وكل ذلك سائغ واآلية حتتمله.

وأما التأويل املخالف لآلية والشرع فمحظور ألنه أتويل اجلاهلني مثل أتويل الروافض قوله تعاىل مرج البحرين يلتقيان
علي وفاطمة خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان يعين احلسن واحلسني.
إهنما ّ
وقال بعضهم :اختلف الناس يف تفسري القرآن هل جيوز لكل أحد اخلوض فيه فقال قوم :ال جيوز ألحد أن يتعاطى

متسعا يف معرفة األدلة والفقه والنحوواألخبار واآلاثر وليس له إال أن ينتهي
تفسري شيء من القرآن وإن كان عاملًا أديبًا ً
إىل ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك.
علما.
ومنهم من قال :جيوز تفسريه ملن كان ً
جامعا للعلوم اليت حيتاج املفسر إليها وهي مخسة عشر ً
أحدها :اللغة ألن هبا يعرف شرح مفردات األلفاظ ومدلوالهتا حبسب الوضع.
قال جماهد :ال حيل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب هللا إذا مل يكن عاملا بلغات العرب.
ً
وتقدم قول اإلمام مالك يف ذلك وال يكفي يف حقه معرفة اليسري منها فقد يكون اللفظ مشرتًكا وهويعلم أحد املعنيني
واملراد اآلخر.الثاين :النحو ألن املعىن يتغري وخيتلف ابختالف اإلعراب فال بد من اعتباره.
أخرج أبوعبيد عن احلسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس هبا حسن النطق ويقيم هبا قراءته فقال :حسن فتعلمها
فإن الرجل يقرأ اآلية فيعيي بوجهها فيهلك فيها.
الثالث :التصريف ألن به تعرف األبنية والصيغ.
مثال كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت مبصادرها.
قال ابن فارس :ومن فاته علمه فاته املعظم ألن وجد ً
وقال الزخمشري :من بدع التفاسري قول من قال :إن اإلمام يف قوله تعاىل يوم ندعوا كل أانس إبمامهم مجع أم وإن الناس
يدعون يوم القيامة أبمهاهتم دون آابئهم قال :وهذا غلط أوجبه جهله ابلتصريف فإن ًأما ال جتمع على إمام.
الرابع :االشتقاق ألن االسم إذا كان اشتقاقه من مادتني خمتلفتني اختلف ابختالفهما كاملسيح هل هومن السياحة

أواملسح.
اخلامس والسادس والسابع :املعاين والبيان والبديع ألنه يعرف ابألول خواص تراكيب الكالم من جهة إفادهتا املعىن
وابلثاين خواصها من حيث اختالفها حبسب وضوح الداللة وخفائها وابلثالث وجوه حتسني الكالم وهذه العلوم الثالثة
هي علوم البالغة وهي من أعظم أركان املفسر ألنه ال بد له من مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز وإمنا يدرك هبذه العلوم.
وقال السكاكي :اعلم أن شأن اإلعجاز عجيب يدرك وال ميكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك وال ميكن وصفها وكاملالحة
وال طريق إىل حتصيله لغري ذوي الفطرة السليمة إال التمرن على علمي املعاين والبيان.

وقال ابن احلديد :اعلم أن معرفة الفصيح واألفصح والرشيق واألرشق من الكالم أمر ال يدرك إال ابلذوق وال ميكن إقامة
الداللة عليه وهومبنزلة جاريتني إحدامها بيضاء مشربة حبمرة دقيقة الشفتني نقية الثغر كحالء العني أسيلة اخلد دقيقة
األنف معتدلة القامة واألخرى دوهنا يف هذه الصفات واحملاسن لكنها أحلى يف العيون والقلوب منها وال يدري سبب
ذلك ولكنه يعرف ابلذوق واملشاهدة وال ميكن تعليله وهكذا الكالم.
نعم يبقى الفرق بني الوصفني أن حسن الوجوه ومالحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عني صحيحة.
واما الكالم فال يدرك إال ابلذوق وليس كل من اشتغل ابلنحوواللغة والفقه يكون من أهل الذوق وممن يصلح النتقاد
الكالم وإمنا أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا أنفسهم ابلرسائل واخلطب والكتابة والشعر وصارت هلم
بذلك دراية وملكة اتمة فإىل أولئك ينبغي أن يرجع يف معرفة الكالم وفضل بعضه على بعض.
وقال الزخمشري :من حق مفسر كتاب اله الباهر وكالمه املعجز أن يتعاهد بلقاء النظم على حسنه والبالغة على كماهلا
سليما من القادح.
وما وقع به التحدي ً
وقال غريه :معرفة هذه الصناعة أبوضاعها هي عمدة التفسري املطلع على عجائب كالم هللا تعاىل وهي قاعدة الفصاحة
وواسطة عقد البالغة.
الثامن :علم القراءات ألنه به يعرف كيفية النطق ابلقرآن وابلقراءات يرتجح بعض الوجوه احملتملة على بعض.
التاسع :أصول الدين مبا يف القرآن من اآلية الدالة بظاهرها على ما ال جيوز على هللا تعاىل فاألصويل يؤول ذلك ويستدل
على ما يستحيل وما جيب وما جيوز العاشر :أصول الفقه إذ به يعرف وجه االستدالل على األحكام واالستنباط.
احلادي عشر :أسباب النزول والقصص إذ بسبب النزول يعرف معىن اآلية املنزلة فيه حبسب ما أنزلت فيه.
الثاين عشر :الناسخ واملنسوخ ليعلم احملكم من غريه الثالث عشر :الفقه.
الرابع عشر :األحاديث املبينة لتفسري اجململ واملبهم.
اخلامس عشر :علم املوهبة وهوعلم يورثه هللا تعاىل ملن عمل مبا علم وإليه اإلشارة حبديث من عمل مبا علم ورثه هللا علم
ما مل يعلم قال ابن أيب الدنيا :وعلوم القرآن وما يستنبطه منه حبر ال ساحل له.
مفسرا ابلرأي املنهي عنه
مفسرا إال بتحصيلها فمن فسر بدوهنا كان ً
قال :فهذه العلوم اليت هي كاآللة للمفسر ال يكون ً
مفسرا ابلرأي املنهي عنه.
وإذا فسر مع حصوهلا مل يكن ً
قال :والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية ابلطبع ال ابالكتساب واستفادوا العلوم األخرى من النيب صلى هللا
عليه وسلم.
قلت :ولعلك تستشكل علم املوهبة وتقول :هذا شيء ليس يف قدرة اإلنسان وليس كما ظننت من اإلشكال والطريق يف
حتصيله ارتكاب األسباب املوجبة له من العمل والزهد.
قال يف الربهان :اعلم أنه ال حيصل للناظر فهم معاين الوحي وال يظهر له أسراره ويف قلبه بدعة أوكرب أوهوى أوحب الدنيا
أووهومصر على ذنب أوغري متحقق ابإلميان أوضعيف التحقيق أويعتمد على قول مفسر ليس عنده علم أوراجع إىل
معقوله وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض.

قلت :ويف هذا املعىن قوله تعاىل سأصرف عن آاييت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق قال سفيان بن عيينة :يقول أنزع
عنهم فهم القرآن.
أخرجه ابن أيب حامت.
وقد أخرج ابن جرير وغريه من طرق ابن عباس قال :التفسري أربعة أوجه :وجه تعرفه العرب من كالمها وتفسري ال يعذر
أحد جبهالته وتفسري تعرفه العلماء وتفسري ال يعلمه إال هللا تعاىل.
مرفوعا بسند ضعيف بلفظ أنزل القرآن على أربعة أحرف :حالل وحرام ال يعذر أحد جبهالته وتفسري تفسره
مث رواه ً

العرب وتفسري تفسره العلماء ومتشابه ال يعلمه إال هللا تعاىل ومن ادعى علمه سوى هللا تعاىل فهوكاذب قال الزركشي يف
الربهان يف قول ابن عباس :هذا تقسيم صحيح فأما الذي تعرفه العرب فهوالذي يرجع فيه إىل لساهنم وذلك اللغة
واإلعراب فأما اللغة فعلى املفسر معرفة معانيها ومسميات أمسائها وال يلزم ذلك القارئ مث إن كان ما يتضمنه ألفاظها
يوجب العمل دون العلم كفى فيه خرب الواحد واالثنني واالستشهاد ابلبيت والبيتني.وإن كان يوجب العلم مل يكف ذلك
بل ال بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر.
حميال للمعىن وجب على املفسر والقارئ تعلمه ليوصل املفسر إىل معرفة احلكم ويسلم
وأما اإلعراب فما كان اختالفه ً
القارئ من اللحن وإن مل يكن حمي ًال للمعىن وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن وال جيب على املفسر لوصوله إىل

املقصود بدونه.وأما ما ال يعذر أحد جبهله فهوما تتبادر األفهام إىل معرفة معناه من النصوص املتضمنة شرائع األحكام
احدا جليًا يعلم أنه مراد هللا تعاىل فهذا القسم ال يلتبس أتويله إذ كل أحد يدرك
ودالئل التوحيد وكل لفظ أفاد معىن و ً
معىن التوحيد من قوله تعاىل فاعلم أنه ال إله إال هللا وأنه ال شريك له يف اإلهلية وإن مل يعلم ال موضوعة يف اللغة للنفي

وإال لإلثبات وأن مقتضى هذه الكلمة احلصر ويعلم كل أحد ابلضرورة أن مقتضى أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وحنوه طلب
إجياب املأمور به وإن مل يعلم أن صيغة أفعل بوجوب فما كان من هذا القسم ال يعذر أحد يدعي اجلهل مبعاين ألفاظه
ألهنا معلومة لكل أحد ابلضرورة.وأما ما ال يعلمه إال هللا تعاىل فهوما جيري جمرى الغيوب حنواآلي املتضمنة لقيام الساعة
وتفسري الروح واحلروف املقطعة وكل متشابه يف القرآن عند أهل احلق فال مساغ الجتهاد يف تفسريه وال طريق إىل ذلك
إال ابلتوقيف بنص من القرآن أواحلديث أوإمجاع األمة على أتويله.وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إىل اجتهادهم فهوالذي
فصاعدا
يغلب عليه إطالق التأويل وذلك استنباط األحكام وبيان اجململ وختصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيني
ً
فهوالذي ال جيوز لغري العلماء االجتهاد فيه وعليهم اعتماد الشواهد والدالئل دون جمرد الرأي فإن كان أحد املعنيني أظهر
وجب احلمل عليه إال أن يقوم دليل على أن املراد هو اخلفي وإن استواي واالستعمال فيهما حقيقة لكن يف أحدمها
وصل عليهم
حقيقة لغوية أوعرفية ويف اآلخر شرعية فاحلمل على الشرعية أوىل إال أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما يف ّ
أيضا فإن تنايف
إن صالتك سكن هلم ولوكان يف أحدمها عرفية واآلخر لغوية فاحلمل على العرفية أوىل وإن اتفقا يف ذلك ً
اجتماعهما ومل ميكن إرادهتما ابللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر اجتهد يف املراد منهما ابألمارات الدالة عليه فما ظنه
حكما أوابألخف
فهومراد هللا تعاىل يف حقه وإن مل يظهر له شيء فهل يتحري يف احلمل على أيهما شاء وأيخذ ابألغلظ ً
أقوال وإن مل يتنافيا وجب احلمل عليهما عند احملققني ويكون ذلك أبلغ يف اإلعجاز والفصاحة إال أن دل دليل على

إرادة أحدمها إذا عرف ذلك فينزل حديث من تكلم ابلقرآن برأيه على قسمني من هذه األربعة :أحدمها تفسري اللفظ
الحتياج املفسر له إىل التبحر يف معرفة لسان العرب.
والثاين محل اللفظ احملتمل على أحد معنييه الحتياج ذلك إىل معرفة أنواع من العلوم التبحر يف العربية واللغة.
ومن األصول ما يدرك به حدود األشياء وصيغ األمر والنهي واخلرب واجململ واملبني والعموم واخلصوص واملطلق واملقيد
واحملكم واملتشابه والظاهر واملؤول واحلقيقة واجملاز والصريح والكناية.
ون الفروع ما يدرك به االستنباط وهذا أقل ما حيتاج إليه ومع ذلك فهوعلى خطر فعليه أن يقول حيتمل كذا وال جيزم إال
يف حكم اضطر إىل الفتوى به فأدى اجتهاده إليه فيجزم مع جتويز خالفه اه.وقال ابن النقيب :مجلة ما حتصل يف معىن
حديث التفسري ابلرأي مخسة أقوال.
أحدمها :التفسري من غري حصول العلوم اليت جيوز معها التفسري.
الثاين :تفسري املتشابه الذي ال يعلمه إال هللا.
اتبعا فريد إليه أبي طريق أمكن وإن كان
والثالث :التفسري املقرر للمذهب الفاسد أبن جيعل املذهب ً
أصال والتفسري ً
ضعي ًفا.
الرابع :التفسري أن مراد هللا كذا على القطع من غري دليل.
اخلامس :التفسري ابالستحسان واهلوى.
مث قال :واعلم أن علوم القرآن ثالثة أقسام.
أحدا من خلقه وهوما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغيوبه اليت ال
األول :علم مل يطلع اله عليه ً

إمجاعا.
يعلمها إال هو وهذا ال جيوز ألحد الكالم فيه بوجه من الوجوه ً
الثاين :ما اطلع هللا عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به وهذا اليجوز الكالم فيه إال له صلى هللا عليه وسلم أوملن أذن
له.
قال :وأوائل السور من هذا القسم وقيل من القسم األول.
الثالث :علوم علمها اله نبيه مما أودع كتابه من املعاين اجللية واخلفية وأمره بتعليمها وهذا ينقسم إىل قسمني :منه ما ال
جيوز الكالم فيه إال بطريق السمع وهوأسباب النزول والناسخ واملنسوخ والقراءات واللغات وقصص األمم املاضية وأخبار
ما هوكائن من احلوادث وأمور احلشر واملعاد.
ومنه ما يؤخذ بطريق النظر واالستدالل واالستنباط واالستخراج من األلفاظ وهوقسمان :قسم اختلفوا يف جوازه وهوأتويل
اآلايت املتشاهبات يف الصفات.
وقسم اتفقوا عليه وهواستنباط األحكام األصلية والفرعية واإلعرابية ألن مبناها على األقيسة وكذلك فنون البالغة وضروب
ملخصا.
املواعظ واحلكم واإلرشادات ال ميتنع استنباطها منه واستخراجها ملن له أهلية انتهى
ً

وقال أبوحيان :ذهب بعض من عاصرانه إىل أن علم التفسري مضطر إىل النقل يف فهم معاين تركيبه ابإلسناد إىل جماهد
وطاوس وعكرمة وأضراهبم وإن فهم اآلايت يتوقف على ذلك.

قال :وليس كذلك.
وقال الزركشي بعد حكاية ذلك :احلق أن علم التفسري منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيني املبهم
وتبيني اجململ ومنه ما ال يتوقف ويكفي يف حتصيله الثقة على الوجه املعترب.
قال :وكان السبب يف اصطالح كثري على التفرقة بني التفسري والتأويل التمييز بني املنقول واملستنبط ليحيل على االعتماد
يف املنقول وعلى النظر يف املستنبط.
قال :واعلم أ القرآن قسمان :قسم ورد تفسريه ابلنقل وقسم مل يرد.
واألول إما أن يرد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أوالصحابة أورؤوس التابعني.
فاألول يبحث فيه عن صحة السند والثاين ينظر يف تفسري الصحايب فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فال شك
يف اعتماده أومبا شاهده من األسباب والقرائن فال شك فيه وحينئذ إن تعارضت أقوال مجاعة من الصحابة :فإن أمكن
اجلمع فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس ألن النيب صلى هللا عليه وسلم بشره بذلك حيث قال :اللهم علمه التأويل.
وقد رجح الشافعي قول زيد يف الفرائض حلديث أفرضكم زيد وأما ما ورد عن التابعني فحيث جاز االعتماد فيما سبق
فكذلك وإال وجب االجتهاد.
وأما ما مل يرد فيه نقل فهوقليل وطريق التوصل إىل فهمه النظر إىل مفردات األلفاظ من لغة العرب ومدلوالهتا واستعماهلا
ائدا على أهل اللغة يف تفسري مدلول اللفظ
قيدا ز ً
كثريا يف كتاب املفردات فيذكر ً
حبسب السياق وهذا يعتين به الراغب ً
ألنه اقتضاه السياق أه.
مسندا فيه تفاسري النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة فيه بضعة عشر ألف حديث ما بني
كتااب ً
قلت :وقد مجعت ً

مرفوع وم وقوف وقد مت وهلل احلمد يف أربع جملدات ومسيته ترمجان القرآن ورأيت وأان يف أثناء تصنيفه النيب صلى هللا عليه
وسلم يف املنام يف قصة طويلة حتتوي على بشارة حسنة.
تنبيه من املهم معرفة التفاسري الواردة عن الصحابة حبسب قراءة خمصوصة وذلك أنه قد يرد عنهم تفسريان يف اآلية
الواحدة خمتلفان فيظن اختالفًا وليس ابختالف وإمنا كل تفسري على قراءة وقد تعرض السلف لذلك.

فأخرج ابن جرير يف قوله تعاىل لقالوا إمنا سكرت أبصاران من طرق عن ابن عباس وغريه ا سكرت مبعىن سدت ومن طرق
أهنا مبعىن أخذت.
مث أخرج عن قتادة قال :من قرأ سكرت مشددة فإمنا يعين سدت ومن قرأ سكرت خمففة فإنه يعين سحرت وهذا اجلمع
من قتادة نفيس بديع ومثله قوله تعاىل سرابيلهم من قطران أخرج ابن جرير عن احلسن أنه الذي هتنأ به اإلبل.
واخرج من طرق عنه وعن غريه أنه النحاس املذاب وليسا بقولني وإمنا الثاين تفسري لقراءة من قطرآن بتنوين قطر
وهوالنحاس وآن شديد احلر كما أخرجه ابن أيب حامت هكذا عن سعيد بن جبري.
وأمثلة هذا النوع كثرية والكافل ببياهنا كتابنا أسرار التنزيل وقد خرجت على هذا قدميًا االختالف الوارد عن ابن عباس

وغريه يف تفسري آية أوال مستم هل هو اجلماع أواجلس ابليد.
فاألول تفسري لقراءة المستم.

والثاين لقراءة ملستم وال اختالف.
فائدة قال الشافعي رضي هللا عنه يف خمتصر البويطي :ال حيل تفسري املتشابه إال بسنة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أوخرب عن أحد من أصحابه أوإمجاع العلماء هذا نصه.
فصل وأما يف كالم الصوفية يف القرآن فليس بتفسري.
قال ابن الصالح يف فتاويه :وجدت عن الغمام أيب احلسن الواحدي املفسر أنه قال :صنف أبو عبد الرمحن السلمي
حقائق التفسري فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسري فقد كفر.
قال ابن الصالح :وأان أقول :الظن مبن يوثق به منهم إذا قال شيئًا من ذلك أنه مل يذكره تفسري أوال ذهب به مذهب
الشرح للكلمة فإنه لوكان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية وإمنا ذلك منهم لنظري ما ورد به القرآن فإن النظري يذكر
ابلنظري ومع ذلك فياليتهم مل يتساهلوا مبثل ذلك ملا فيه من اإليهام واإللباس.
وقال النسفي يف عقائده :النصوص على ظاهرها والعدول عنها إىل معان يدعيها أهل الباطن إحلاد.
قال التفتازاين يف شرحه :مسيت املالحدة ابطنية الدعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل هلا معان ابطنية ال يعرفها
إال املعلم وقصدهم بذلك نفي الشريعة ابلكلية.
قال :وأما ما يذهب إليه بعض احملققني من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إىل دقائق تنكشف
على أرابب السلوك ميكن التطبيق بينها وبني الظواهر املرادة فهومن كمال اإلميان وحمض العرفان.
وسئل شيخ اإلسالم سراج الدين البقيين عن رجل قال يف قوله تعاىل من ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه أن معناه :من
ذل :أي من الذل ذي إشارة إىل النفس يشف من الشفاء جواب من ع أمر من الوعي فأفىت أبنه ملحد وقد قال تعاىل
إن الذين يلحدون يف آايتنا ال خيفون علينا قال ابن عباس :هوا يضع الكالم على غري موضعه.
أخرجه ابن أيب حامت.فإن قلت :فقد قال الفرايين :حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن احلسن قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع.
مرفوعا القرآن حتت العرش له ظهر وبطن حياج العباد.
وأخرج الديلمي من حديث عبد الرمحن بن عوف ً

وأخرج الطرباين وأبويعلي والبزار وغريهم عن ابن مسعود موقوفًا.إن هذا القرآن ليس منه حرف إال له حد ولكل حد
مطلع.
قلت :أما الظهر والبطن ففي معناه أوجه.أحدها :أنك إذا حبثت عن ابطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها.
والثاين :أن ما من آية إال عمل هبا قوم وهلا قوم سيعملون هبا كما قاله ابن مسعود فيما أخرجه ابن أيب حامت.
الثالث :أن ظاهرها لفظها وابطنها أتويلها.
الرابع :قال أبوعبيد :وهوأشبهها ابلصواب أن القصص اليت قصها هللا تعاىل عن األمم املاضية وما عاقبهم به ظاهرها
اإلخبار هبالك األولني إمنا هوحديث حدث به عن قوم وابطنها وعظ اآلخرين وحتذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل هبم مثل
خامسا :أن ظهرها ما ظهر من معانيها ألهل العلم ابلظاهر وبطنها ما تضمنته من
قوال
ما حل هبم.وحكى ابن النقيب ً
ً
األسرار اليت أطلع هللا عليها أرابب احلقائق.

ومعىن قوله ولكل حرف حد أي منتهى فيما أراد هللا من معناه.
وقيل لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب.
ومعىن قوله ولكل حد مطلع لكل غامض من املعاين واألحكام مطلع يتوصل به إال معرفته ويوقف على املراد به.
وقيل كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه يف اآلخرة عند اجملازاة.
وقال بعضهم :الظاهر التالوة والباطن الفهم واحلد أحكام احلالل واحلرام واملطلع اإلشراف على الوعد والوعيد.
قلت :يؤيد هذا ما أخرجه ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال :إن القرآن ذوشجون وفنون وظهور
وبطون ال تنقضي عجائبه وال تبلغ غايته فمن أوغل فيه برفق جنا ومن أوغل فيه بعنف هوى :أخبار وأمثال وحالل وحرام
وانسخ ومنسوخ وحمكم ومتشابه وظهر وبطن فظهره التالوة وبطنه التأويل فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء.
وجوها.
وقال ابن سبع يف شفاء الصدور :ورد عن أيب الدرداء انه قال :ال يفقه الرجل كل الفقه حىت جيعل للقرآن ً

وقال ابن مسعود :من أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن وهذا الذي قااله ال حيصل مبجرد تفسري الظاهر.
ومتسعا ابلغًا وأن املنقول
جماال رحبًا
وقال بعض العلماء :لكل آية ستون ألف فهم فهذا يدل على أن فهم معاين القرآن ً
ً
من ظاهر التفسري ليس ينتهي اإلدراك فيه ابلنقل والسماع ال بد منه يف ظاهر التفسري لينتفي به موضع الغلط مث بعد
أوال إذ ال يطمع يف الوصول إىل
ذلك يتسع الفهم واالستنباط وال جيوز التهاون يف حفظ التفسري الظاهر بل ال بد منه ً

الباطن قبل أحكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار القرآن ومل حيكم التفسري الظاهر فهوكمن ادعى البلوغ إىل صدر اليت
قبل أن جياوز الباب أه.
وقال الشيخ اتج الدين ابن عطاء هللا يف كتابه لطائف املنن :اعلم أن تفسري هذه الطائفة لكالم اله وكالم رسوله ابملعاين

الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره ولكن ظاهر اآلية مفهوم منه ما جلبت اآلية له ودلت عليه يف عرف اللسان ومث
أفهام ابطنة تفهم عند اآلية واحلديث ملن فتح هللا قلبه وقد جاء يف احلديث لكل آية ظهر وبطن فال يصدنك عن تلقي
هذه املعاين منهم وأن يقول لك ذوجدل معارضة هذا إحالة لكالم هللا وكالم رسوله فليس ذلك إبحالة وإمنا يكون إحالة
لوقالوا ال معىن لآلية إال هذا وهم مل يقولوا ذلك بل يقرءون الظواهر على ظواهرها مر ًادا هبا موضوعاهتا ويفهمون عن هللا
تعاىل ما أفهمهم.
فصل قال العلماء :جيب على املفسر أن يتحرى يف التفسري مطابقة املفسر وأن يتحرز يف ذلك من نقص ملا حيتاج غليه
يف إيضاح املعىن أوزايدة ال تليق ابلغرض ومن كون املفسر فيه زيغ عن املعىن وعدول عن طريقه وعليه مبراعاة املعىن

احلقيقي واجملازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكالم وأن يؤاخي بني املفردات وجيب عليه البداءة ابلعلوم
اللفظية وأول ما جيب البداءة به منها حتقيق األلفاظ املفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة مث التصريف مث االشتقاق مث
يتكلم عليها حبسب الرتكيب فيبدأ ابإلعراب مث مبا يتعلق ابملعاين مث البيان مث البديع مث يبني املعىن املراد مث االستنباط مث
اإلشارة.
وقال الزركشي يف أوائل الربهان :قد جردت عادة املفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول ووقع البحث يف أنه أوىل ابلبداءة
به لتقدم السبب على املسبب أوابملناسبة ألهنا املصححة لنظم الكالم وهي سابقة على النزول.

قال :والتحقيق التفصيل بني أن يكون وجه املناسبة متوق ًفا على سبب النزول كآية إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل
أهلها فهذا ينبغي فيه تقدمي ذكر السبب ألنه حينئذ من ابب تقدمي الوسائل على املقاصد وإن مل يتوقف على ذلك
فاألوىل تقدمي وجه املناسبة.
وقا لفي موضع آخر :جرت عادة املفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها يف أول كل سورة ملا فيها من الرتغيب
واحلث على حفظها إال الزخمشري فإنه يذكرها يف أواخرها.
قال جمد األئمة عبد الرحيم بن عمر الكرساين :سألت الزخمشري عن العلة يف ذلك فقال :ألهنا صفات هلا والصفة
كثريا ما يقع يف كتب التفسري :حكى هللا كذا فينبغي جتنبه.
تستدعي تقدمي املوصوف و ً
قال اإلمام أبو النصر القشريي يف املرشد :قال معظم أئمتنا :ال يقال كالم هللا حمكي وال يقال حكى هللا ألن احلكاية
اإلتيان مبثل الشيء وليس كالمه مثل.
كثريا ما يقع يف كالمهم إطالق الزائد على بعض احلروف وقد مر يف
وتساهل قوم فأطلقوا لفظ احلكاية مبعىن اإلخبار و ً
نوع اإلعراب وعلى املفسر أن يتجنب ادعاء التكرار ما أمكنه.
قال بعضهم :مما يدفع توهم التكرار يف عطف املرتادفني حنو ال تبقى وال تذر صلوات من رهبم ورمحة وأشباه ذلك أن
ائدا وإذا كانت كثرة
يعتقد أن جمموع املرتادفني حيصل معىن ال يوجد عند انفراد أحدمها فإن الرتكيب حيدث معىن ز ً
احلروف تفيد زايدة املعىن فكذلك كثرة األلفاظ أه.
وقال الزركشي يف الربهان :ليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له وإن خالف اصل الوضع اللغوي
لثبوت التجوز.

وقال يف موضع آخر :على املفسر مراعاة جمازي االستعماالت يف األلفاظ اليت يظن هبا الرتادف والقطع بعدم الرتادف ما
أمكن فإن للرتكيب معىن غري معىن اإلفراد وهلذا منع كثري من األصوليني وقوع أحد املرتادفني موقع اآلخر يف الرتكيب وإن
اتفقوا على جوازه يف اإلفراد أه.
كثريا ما يشحن املفسرون تفاسريهم عند ذكر اإلعراب بعلل النحوودالئل مسائل أصول الفقه ودالئل
وقال أبوحيانً :
مسلما يف علم التفسري دون
مسائل الفقه ودالئل أصول الدين وكل ذلك مقرر يف أتليف هذه العلوم وإمنا يؤخذ ذلك ً
أيضا ذكروا أنه ال يصح من أسباب النزول وأحاديث يف الفضائل وحكاايت ال تناسب وتواريخ
استدالل عليه وكذلك ً
إسرائيلية وال ينبغي ذكر هذا يف علم التفسري.

بعريا من تفسري أم القرآن لفعلت.
فائدة قال ابن أيب مجرة عن علي رضي هللا عنه أنه قال :لوشئت أوأوقر سبعني ً
وبيان ذلك أنه إذا قال احلمد هلل رب العاملني حيتاج تبيني معىن احلمد وما يتعلق به االسم اجلليل الذي هو هللا وما يليق
به ن التنزيه مث حيتاج إىل بيان العامل وكيفيته على مجيع أنواعه وأعداده وهي ألف عامل :أربعمائة يف الرب وستمائة يف البحر
فيحتاج إىل بيان ذلك كله.فإذا قال الرمحن الرحيم حيتاج إىل بيان االمسني اجلليلني وما يليق هبما من اجلالل وما معنامها مث
حيتاج إىل بيان مجيع األمساء والصفات مث حيتاج إىل بيان احلكمة يف اختصاص هذا املوضع هبذين االمسني دون غريمها.
فإذا قال مالك يوم الدين حيتاج إىل بيان ذلك اليوم وما فيه من املواطن واألهوال وكيفية مستقره.

فإذا قال إايك نعبد وإايك نستعني حيتاج إىل بيان املعبود من جاللته والعبادة وكيفيتها وصفتها وأدائها على مجيع أنواعها
والعابد يف صفته واالستعانة وأدائها وكيفيتها.
فإذا قال اهدان الصراط املستقيم إىل آخر السورة حيتاج إىل بيان ما هي والصراط املستقيم وأضداده وتبيني املغضوب
عليهم والضالني وصفاهتم وما يتعلق هبذا النوع وتبيني املرضى عنهم وصفاهتم وطريقتهم فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله
علي من هذا القبيل.
ّ
*******************
النوع التاسع والسبعون يف غرائب التفسري
كتااب يف جملدين مساه العجائب والغرائب ضمنه أقو ًاال ذكرت يف معاين اآلايت بنكرة ال
ألف فيه حممود بن محزة الكرماين ً
حيل االعتماد عليها وال ذكرها إال للتحذير منها.
علي ومعاوية وامليم والية املروانية والعني والية العباسية والسني والية
من ذلك من قال يف محعسق إن احلاء حرب ّ
السفيائية والقاف قدوة مهدي حكاه أبومسلم.
مث قال :أردت بذلك أن يعلم أن فيمن يدعي العلم محقى.
حممدا فبعثه نبيًا ومعىن الم :المه اجلاحدون وأنكروه ومعىن ميم :ميم
ومن ذلك قول من قال يف آمل معىن ألف :ألف هللا ً
اجلاحدون املنكرون من املوم وهوالرسام ومن ذلك قول من قال يف ولكم يف القصاص حياة اي أويل األلباب أنه قصص
القرآن واستدل بقراءة أيب اجلوزاء :ولكم يف القصاص وهوبعيد بل هذه القراءة أفادت معىن غري معىن القراءة املشهورة
وذلك من وجوه إعجاز القرآن كما بينته يف أسرار التنزيل.

ومن ذلك ما ذكره ابن فورك يف تفسريه يف قوله {ولكن ليطمئن قليب} إن إبراهيم كان له صديق وصفه أبنه قلبه :أي
عياان.
ليسكن هذا الصديق إىل هذه املشاهدة إذا رآها ً
جدا.
قال الكرماين :وهذا بعيد ً
ومن ذلك قول من قال يف ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به أنه احلب والعشق وقد حكاه الكواشي يف تفسريه.
ومن ذلك قول من قال يف ومن شر غاسق إذا وقب إنه الذكر إذا انتصب.
نورا وهوحممد
انرا أي ً
ومن ذلك قول أيب معاذ النحوي يف قوله تعاىل الذي جعل لكم من الشجر األخضر يعين إبراهيم ً
صلى هللا عليه وسلم فإذا أنتم منه توقدون تقتبسون الدين
*******************
النوع الثمانون يف طبقات املفسرين
أيب بن عب وزيد بن اثبت وأبوموسى
اشتهر ابلتفسري من الصحابة عشرة :اخللفاء األربعة وابن مسعود وابن عباس و ّ
األشعري وعبد هللا بن الزبري.

جدا وكان السبب يف ذلك تقدم وفاهتم كما
علي ابن أيب طالب والرواية عن الثالثة نزرة ً
أما اخللفاء فأكثر من روى منهم ّ
آاثرا
ا ذلك هو السبب يف قلة رواية أيب بكر رضي هللا عنه حلديث وال أحفظ عن أيب بكر رضي هللا عنه يف التفسري إال ً
جدا ال تكاد جتاوز العشرة.
قليلة ً
علي فروى عنه الكثري وقد روى معمر عن وهب بن عبد هللا عن أيب الطفيل قال :شهدت عليًا خيطب وهويقول:
وأما ّ
سلوين فوهللا ال تسألون عن شيء إال أخربتكم وسلوين عن كتاب هللا فوهللا ما من آية إال وأان أعلم أبليل نزلت أم بنهار
أم يف سهل أم يف جبل وأخرج أبونعيم يف احللية عن ابن مسعود قال :إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف

أيضا ن طريق أيب بكر بن عياش عن نصري
علي بن أيب طالب عنده من الظاهر والباطن.وأخرج ً
إال وله ظهر وبطن وإن ّ
عقوال
علي قال :واله ما نزلت آية إال وقد علمت فيم أنزلت إن ريب وهب يل قلبًا ً
بن سليمان األمحسي عن أبيه عن ّ
سئوال.
لساان ً
و ً

علي وقد اخرج ابن جرر وغريه عنه أنه قال :والذي ال إله غريه ما نزلت آية
وأما ابن مسعود فروى عنه أكثر مما روى عن ّ
من كتاب هللا إال وأان أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولوأعلم مكان أحد أعلم بكتاب هللا مين تناله املطااي ألتيته.
لعلي :أخربان عن ابن مسعود قال :علم القرآن والسنة مث انتهى وكفى بذلك
وأخرج أبونعيم عن أيب البحرتي قال :قالوا ّ
علما.
ً

أيضا
وأما بن عباس فهوترمجان القرآن الذي دعا له النيب صلى هللا عليه وسلم اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل وقال له ً
اللهم آته احلكمة ويف رواية اللهم علمه احلكمة.
وأخرج أبونعيم يف احللية عن ابن عمر قال :دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن عباس فقال :اللهم ابرك فيه

وانشر نه.
وأخرج من طريق عبد املؤمن بن خالد بن عبد اله بن بريدة عن ابن عباس قال انتهيت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
خريا.
وعنده جربيل :إنه كائن خرب هذه األمة فاستوص به ً
وأخرج من طريق عبد هللا بن حراش عن العوام بن حوشب عن جماهد قال :قال ابن عباس :قال يل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم نعم ترمجان القرآن أنت.وأخرج البيهقي يف الدالئل عن ابن مسعود قال :نعم ترمجان القرآن عبد هللا بن عباس.
وأخرج أبونعيم عن جماهد قال :كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه.
واخرج عن ابن احلنيفة قال :كان ابن عباس حرب هذه األمة.
سئوال وقلبًا
لساان ً
وأخرج عن احلسن قال :إن ابن عباس كان من القرآن مبنزل كان عمر يقول :ذاكم فىت الكهول إن له ً
عقوال.
ً
رجال أاته يسأله عن السموات واألرض كانتا رت ًقا ففتقنامها فقال:
وأخرج من طريق عبد هللا بن دينار عن ابن عمر أن ً
اذهب إىل ابن عباس فاسأله مث تعال فأخربين فذهب فسأله فقال :كانت السموات رت ًقا ال متطر وكانت األرض رت ًقا ال

تنبت ففتق هذه ابملطر وهذه ابلنبات فرجع إىل ابن عمر فأخربه فقال :قد كنت أقول :ما يعجبين جراءة ابن عباس على
علما.
تفسري القرآن فاآلن قد علمت أنه أويت ً

وأخرج البخاري من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد يف
نفسه فقال :مل يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله فقال عمر :إنه ممن علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت
أنه دعاين فيهم يومئذ إال لرييهم فقال :ما تولون يف قول هللا تعاىل إذا جاء نصر هللا والفتح فقال بعضهم :أمران أن حنمد
هللا ونستغفره إذا نصران وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا فقال :أكذلك تقول اي ابن عباس فقلت :ال فقال :ما
تقول فقلت :هواجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلمه له قال :إذا جاء نصر هللا والفتح فذلك عالمة أجلك فسبح
أيضا من طريق ابن أيب ميكة عن ابن
حبمد ربك واستغفره إنه كان تو ًااب فقال عمر :ال أعلم منها إال ما تقول وأخرج ً

يوما ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :فيمن ترون هذه اآلية نزلت أيود أحدكم أن
عباس قال :قال عمر بن اخلطاب ً
تكون له جنة من خنيل وأعناب قالوا :هللا أعلم فغضب عمر فقال :قولوا نعلم أوال نعلم فقال ابن عباس يف نفسي منها
أي عمل قال ابن عباس:
شيء فقال :اي ابن أخي قل وال حتقر نفسك قال ابن عباس :ضربت ً
مثال لعمل فقال عمرّ :

لرجل غين يعمل بطاعة هللا مث بعث له الشيطان فعمل ابملعاصي حىت أغرق أعماله.
وأخرج أبونعيم عن حممد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن عمر بن اخلطاب جلس يف رهط من املهاجرين من الصحابة
فذكروا ليلة القدر فتكلم كل مبا عنده فقال عمر :مالك اي بن عباس صامت ال تتكلم تكلم وال متنعك احلداثة قال ابن
عباس :فقلت اي أمري املؤمنني إن هللا وتر حيب الوتر فجعل أايم الدنيا تدور على سبع وخلق أرزاقنا من سبع وخلق
سبعا وهنى يف كتابه عن نكاح
سبعا وأعطى من املثاين ً
اإلنسان من سبع وخلق فوقنا مسوات سبع وخلق حتتنا أرضني ً
األقربني عن سبع وقسم املرياث يف كتابه على سبع ونقع يف السجود من أجسادان على سبع فطاف رسول هللا صلى هللا
سبعا ورمى اجلمار بسبع فأراها يف السبع األواخر من شهر رمضان فتعجب
سبعا وبني الصفا واملروة ً
عليه وسلم ابلكعبة ً

عمر فقال :ما وافقين فيها أحد إال هذا الغالم الذي مل تستوشؤون رأسه مث قال :اي هؤالء من يؤديين يف هذا كأداء ابن
عباس.
وقد ورد عن ابن عباس يف التفسري ما ال حيصى كثرة وفيه رواايت وطرق خمتلفة فمن جيدها طريق على ابن أيب طلحة
قاصدا ما
اهلامشي عنه قال أمحد بن حنبل :مبصر صحيفة يف تفسري رواها علي بن أيب طلحة لورحل فيها رجل إىل مصر ً

كثريا.
كان ً
أسنده أبوجعفر النحاس يف انسخه.
قال ابن حجر :وهذه النسخة كانت عند أيب صاحل كاتب الليث رواها عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن
كثريا فيما يعلقه عنه ابن عباس.
ابن عباس وهي عند البخاري عن أيب صاحل وقد اعتمد عليها يف صحيحه ً
كثريا بوسائط بينهم وبني أيب صاحل.
وأخرج منها ابن جرير وابن أيب حامت وابن املنذر ً
وقال قوم :مل يسمع ابن أيب طلحة من ابن عباس التفسري وإمنا أخذه عن جماهد أوسعيد بن جبري.
قال ابن حجر :بعد أن عرفت الواسطة وهوثقة فال ضري يف ذلك.

علي بن أيب طلحة عن ابن عباس رواه الكبار عن
وقال اخلليلي يف اإلرشاد :تفسري معاوية بن صاحل قاضي األندلس عن ّ
أيب صاحل كاتب الليث عن معاوية وأمجع احلفاظ على أن ابن أيب طلحة مل يسمعه من ابن عباس.قال :وهذه التفاسري

الطوال اليت أسندوها إىل ابن عباس غري مرضية ورواهتا جماهيل كتفسري جويرب عن الضحاك عن ابن عباس وعن ابن جريج
يف التفسري مجاعة رووا عنه وأطوهلا ما يرويه بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الغين بن سعيد عن موسى بن حممد عن
ابن جريج وفيه نظر.وروى حممد بن ثور عن ابن جريج حنوثالثة أجزاء كبار وذلك صححه.
وروى احلجاج بن حممد عن ابن جريج حنوجزء وذلك صحيح متفق عليه.
وتفسري شبل بن عباد املكي عن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس قريب إىل الصحة.وتفسري عطاء بن دينار يكتب
وحيتج به.
وتفسري أيب روق حنوجزء صححوه.
وتفسري إمساعيل السدي يورده أبسانيد إىل ابن مسعود وابن عباس.
وروى عن السدي األئمة مثل الثوري وشعبة لكن التفسري الذي مجعه رواه أسباط بن نصر وأسباط مل يتفقوا عليه غري أن
أمثل التفاسري تفسري السدي .فأما ابن جرير فإنه مل يقصد الصحة وإمنا روى ما ذكر يف كل آية من الصحيح والسقيم.
وتفسري مقاتل بن سليمان فمقات يف نفسه ضعفوه وقد أدرك الكبار من التابعني والشافعي أشار إىل أن تفسريه
صاحل.انتهى كالم اإلرشاد.
كثريا من طريق السدي عن أيب مالك عن أيب صاحل عن ابن عباس.
وتفسري السدي إليه يورد منه ابن جرير ً
وعن مرة عن ابن مسعود وانس من الصحابة هكذا ومل يورد منه ابن أيب حامت ألنه التزم أن خيرج أصح ما ورد.
واحلاكم خيرج منه يف مستدركه أشياء ويصححه لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وانس فقط دون الطريق األول.
وقد قال ابن كثري :إن هذا اإلسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة.ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن
كثريا ما خيرج منها الفرايين
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عنه وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخني و ً
واحلاكم يف مستدركه.
ومن ذلك طريق ابن إسحاق عن حممد بن أيب حممد موىل آل زيد بن اثبت عن عكرمة أوسعيد بن جبري عنه هكذا
ابلرتديد وهي طريق جيدة وإسنادها حسن.
كثريا.
وقد أخرج منها ابن جرير وابن أيب حامت ً
ويف معجم الطرباين الكبري منها أشياء وأوهى طرقه طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس فإن انضم إىل ذلك رواية
كثريا ما خيرج منها الثعليب والواحدي.
حممد بن مروان السدي الصغري فهي سلسلة الكذب و ً

كن قال ابن عدي يف الكامل :للكليب أحاديث صاحلة وخاصة عن أيب صاحل وهومعروف ابلتفسري وليس ألحد تفسري
أطول منه وال أشبع وبعده مقاتل بن سليمان إال أن الكليب يفضل عليه ملا يف مقاتل من املذاهب الردية.
وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة فإن الضحاك مل يلقه فإن انضم إىل ذلك رواية بشر بن عمارة عن أيب
روق عنه فضعيفة لضعف بشر.

جويربا
كثريا ابن جرير وابن أيب حامت وإن كان من رواية جويرب عن الضحاك فأشد ضع ًفا ألن ً
وقد أخرج من هذه النسخة ً
شديد الضعف مرتوك ومل خيرج ابن جرير وال ابن أيب حامت من هذا الطريق شيئًا إمنا خرجها ابن مردويه وأبوالشيخ ابن
حبان.
كثريا والعويف ضعيف ليس بواه ورمبا حسن له الرتمذي.
وطريق العويف عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أيب حامت ً
ورأيت عن فضائل اإلمام الشافعي أليب عبد هللا بن أمحد بن شاكر القطان أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد احلكم
قال :مسعت الشافعي يقول :لويثبت عن ابن عباس يف التفسري إال شبيه مبائة حديث.وأما أيب بن كعب فعنه نسخة كبرية
برويها أبوجعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عنه وهذا إسناد صحيح وقد اخرج ابن جرير وابن أيب حامت منها
كثريا وكذا احلاكم يف مستدركه وأمحد يف مسنده.
ً
وقد ورد عن مجاعة ن الصحابة غري هؤالء اليسري من التفسري كأنس وأيب هريرة وابن عمر وجابر وأيب موسى األشعري.
وورد عن عبد هللا بن عمر بن العاص أشياء تتعلق ابلقصص وأخبار الفنت واآلخرة وما أشبهها أبن يكون ما حتمله عن
أهل اهلوى الكتاب كالذي ورد عنه يف قوله تعاىل يف ظلل من الغمام وكتابنا الذي أشران إليه جامع جلميع ما ورد عن
الصحابة من ذلك طبقة التابعني.
قال ابن تيمية :أعلم الناس ابلتفسري أهل مكة ألهنم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أيب رابح وعكرمة موىل ابن
عباس وسعيد بن جبري وطاوس وغريهم وكذلك يف الكوفة أصحاب ابن مسعود وعلماء أهل املدينة يف التفسري مثل زيد
بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرمحن بن زيد ومالك بن أنس أه.فمن املربزين منهم جماهد.
جماهدا يقول :عرضت القرآن على ابن عباس ثالثني مرة.
قال الفضل بن ميمون :مسعت ً

أيضا قال :عرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات أقف عند كل آية منه وأسأله عنها فيما نزلت وكيف
وعنه ً
كانت.
وقال خصيف :كان أعلمهم ابلتفسري جماهد.
وقال النووي :إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به.
قال ابن تيمية :وهلذا يعتمد على تفسريه الشافعي والبخاري وغريمها من أهل العلم
جدا
قلت :وغالب ما أورده الفرايين يف تفسريه عنه وما أورده فيه عن ابن عباس أوغريه قليل ً
ومنهم سعيد بن جبري.
قال سفيان الثوري :خذوا التفسري عن أربعة :عن سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة والضحاك.
وقال قتادة :كان اعلم التابعني أربعة :كان عطاء بن أيب رابح أعلمهم ابملناسك وكان سعيد بن جبري أعلمهم ابلتفسري
وكان عكرمة أعلمهم ابلسري وكان احلسن أعلمهم ابحلالل واحلرام.
ومنهم عكرمة موىل ابن عباس.
قال الشعيب :ما بقي أحد أعلم بكتاب هللا من عكرمة.
وقال مساك بن حرب :مسعت عكرمة يقول :لقد فسرت ما بني اللوحني.

وقال عكرمة :كان ابن عباس جيعل يف رجلي الكبل ويعلمين القرآن والسنن.
وأخرج ابن أيب حامت عن مساك قال :قال عكرمة :كل شيء أحدثكم يف القرآن فهوعن ابن عباس.
ومنهم احلسن البصري وعطاء بن أيب رابح وعطاء بن أيب سلمة اخلراساين وحممد بن كعب القرظي وأبوالعالية والضحاك
بن مزاحم وعطية العويف وقتادة وزيد بن أسلم ومرة اهلمداين وأبومالك ويليهم الربيع بن أنس وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم
يف آخرين فهؤالء قدماء املفسرين وغالب أقواهلم تلقوها عن الصحابة مث بعد هذه الطبقة ألفت تفاسري جتمع أقوال
الصحابة والتابعني كتفسري سفيان بن عيينة ووكيع بن اجلراح وشعبة بن احلجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أيب
إايس وإسحاق بن راهويه وروح بن عبادة وعبد بن محيد وسعيد وأيب بكر بن أيب شيبة وآخرين.
وبعدهم ابن جرير الطربي وكتابه أجل التفاسري وأعظمهما مث ابن أيب حامت وابن ماجه واحلاكم وابن مردويه وأبوالشيخ ابن
حبان وابن املنذر يف آخرين وكلها مسندة إىل الصحابة والتابعني وأتباعهم وليس فيها غري ذلك إال ابن جرير فإنه يتعرض
لتوجيه األقوال وترجيح بعضها على بعض واإلعراب واالستنباط فهويفوقها بذلك.
مث ألف يف التفسري خالئق فاختصروا األسانيد ونقولوا األقوال ترتى فدخل ن هنا الدخيل والتبس الصحيح ابلعليل مث
أصال غري
ظاان أن له ً
صار كل من يسنح له قول يورده ومن خيطر بباله شيء يعتمده مث ينقل ذلك عنه من جييء بعده ً
ملتفت إىل حترير ما ورد عن السلف الصاحل ومن يرجع إليهم يف التفسري حىت رأيت من حكى يف تفسري قوله تعاىل غري
املغضوب عليهم وال الضالني حنوعشرة أقوال وتفسريها ابليهود والنصارى هو الوارد عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومجيع
الصحابة والتابعني وأتباعهم حىت قال ابن أيب حامت :ال أعلم يف ذلك اختالفًا بني املفسرين.
مث صنف بعد ذلك قوم برعوا يف علوم فكان كل منهم يقتصر يف تفسريه على الفن الذي يغلب عليه.
هم إال اإلعراب وتكثري األوجه احملتملة فيه ونقل قواعد النحوومسائله وفروعه وخالفياته كالزجاج
فالنحوي تراه ليس له ّ
والواحدي يف البسيط وأيب حيان يف البحر والنهر.
واإلخباري ليس له شغل إال القصص واستيفائها واإلخبار عمن سلف سواء كانت صحيحة أوابطلة كالثعليب.
والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من ابب الطهارة إىل أمهات األوالد ورمبا استطرد إىل إقامة أدلة الفروع الفقهية اليت ال تعلق
هلا ابآلية واجلواب عن أدلة املخالفني كالقرطيب.
خصوصا اإلمام فخر الدين قد مأل تفسريه أبقوال احلكماء والفالسفة وشبهها وخرج من شيء
وصاحب العلوم العقلية
ً
إىل شيء حىت يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة املورد لآلية.
قال أبوحيان يف البحر :مجع اإلمام الرازي يف تفسريه أشياء كثرية طويلة ال حاجة هبا يف علم التفسري ولذلك قال بعض
العلماء :فيه كل شيء إال التفسري.
واملبتدع ليس له قصد إال حتريف اآلايت وتسويتها على مذهبه الفاسد حبيث أنه مىت الح له شاردة من بعيد اقتنصها
موضعا له فيه أدىن جمال سارع إليه.
أووجد ً

قال البلقيين :استخرجت من الكشاف اعتز ًاال ابملناقيش من قوله تعاىل يف تفسري فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد
فاز وأي فوز أعظم من دخول اجلنة أشار به إىل عدم الرؤية.
وامللحد فال تسأل عن كفره وإحلاده يف آايت هللا وافرتائه على هللا ما مل يقله كقول بعضهم يف إن هي إال فتنتك ما على
العباد أضر من رهبم وكقوله يف سحرة موسى ما قال وقول الرافضة :أمركم أن تذحبوا بقرة ما قالوا.
قوما يقرءون
وعلى هذا وأمثاله حيمل ما أخرجه أبويعلي وغريه عن حذيفة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن يف أميت ً
القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غري أتويله.فإن قلت :فأي التفاسري ترشد إليه وأتمر الناظر أن يعول عليه قلت:
تفيسر اإلمام أيب جعفر بن جرير الطربي الذي أمجع العلماء املعتربون على انه مل يؤلف يف التفسري مثله.
قال النووي يف هتذيبه :كتاب ابن جرير يف التفسري مل يصنف أحد مثله وقد شرعت يف تفسري جامع جلميع ما حيتاج إليه
من التفاسري املنقولة واألقوال املقولة واالستنباطات واإلشارات واألعاريب واللغات ونكت البالغة وحماسن البدائع وغري
أصال ومسيته مبجمع البحرين ومطلع البدرين وهوالذي جعلت هذا الكتاب مقدمة له
ذلك حبيث ال حيتاج معه إىل غريه ً
وهللا أسأل أن يعني على إكماله مبحمد وآله.
وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردانه من هذا الكتاب فلنختمه مبا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم من التفاسري املصرح
برفعها إليه غري ما ورد من أسباب النزول لتستفاد فإهنا من املهمات.
الفاحتة أخرج أمحد والرتمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه عن عدي بن حبان قال :قال اي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم إن املغضوب عليهم هم اليهود وإن الضالني النصارى وأخرج ابن مردويه عن أيب ذر سألت النيب صلى هللا عليه
وسلم عن املغضوب عليهم قال :اليهود قلت :الضالني قال النصارى.
البقرة أخرج ابن مردويه يف مستدركه وصححه من طريق أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم
يف قوله {وهلم فيها أزواج مطهرة} قال :من احليض والغائط والنخامة والبزاق.
قال ابن كثري :يف تفسريه يف إسناده الربعي قال فيه ابن حبان :ال جيوز االحتجاج به.قال يف تصحيح احلاكم :له نظر مث
رأيته يف اترخيه قال :إنه حديث حسن.
وأخرج ابن جرير بسند رجاله ثقات عن عمروبن قيس املالشي عن رجل من بين أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء
قال قيل اي رسول هللا ما العدل قال :العدل الفدية مرسل جيد عضده إسناد متصل عن ابن عباس موقوفًا.
سجدا وقولوا حطة
واخرج الشيخان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قيل لبين إسرائيل ادخلوا الباب ً

قوال غري الذي قيل هلم}.
فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة يف شعرة فيه تفسري قوله { ً
وأخرج الرتمذي وغريه بسند حسن عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اله صلى هللا عليه وسلم قال ويل واد يف جهنم
يهوي فيه الكافر أربعني خري ًفا قبل أ يبلغ قعره.
وأخرج امحد هبذا السند عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يكر فيه القنوت
فهوالطاعة.

وأخرج اخلطيب يف الرواية بسند فيه جماهيل عن مالك عن انفع عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله
{يتلونه حق تالوته} قال :يتبعونه حق أتباعه
علي بن أيب طالب عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {ال ينال عهدي
وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن ّ
الظاملني} قال :ال طاعة إال يف املعروف له شاهد أخرجه ابن أيب حامت عن ابن عباس موقوفًا بلفظ ليس لظامل عليك
عهد ا تطيعه يف معصية هللا.
وأخرج أمحد والرتمذي واحلاكم وصححاه عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {وكذلك
عدال.
جعلناكم أمة وسطًا} قالً :
وأخرج الشيخان وغريمها عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يدعي نوح يوم القيامة فيقال له :هل
بلغت فيقول :نعم فيدعي قومه فيقال هلم :هل بلغكم فيقولون :ما أاتان من نذير وما أاتان من أحد فيقال لنوح :من
يشهد لك.فيقول :حممد وأمته قال :فذلك قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطًا قال :والوسط العد فتدعون فتشهدون
له ابلبالغ ويشهد عليكم قوله والوسط العدل مرفوع غري مدرج نبه عليه ابن حجر يف شرح البخاري.
وأخرج أبو الشيخ والديلمي يف مسند الفردوس من طريق جبري عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يف قوله {فاذكروين أذكركم} يقول :اذكروين اي معشر العباد بطاعيت أذكركم مبغفريت.
وأخرج الطرباين عن أيب أمامة قال انقطع إقبال النيب صلى هللا عليه وسلم فاسرتجع فقالوا :مصيبة اي رسول هللا فقال :ما
أصاب املؤمن مما يكرهه فهومصيبة له شواهد كثرية.
وأخرج ابن ماجه وابن أيب حامت عن الرباء بن عازب قال كنا يف جنازة مع النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إن الكافر
يضرب ضربة بني عينيه فيسمعها كل دابة غري الثقلني فتلعنه كل دابة مسعت صوته فذلك قول هللا ويلعنهم الالعنون يعين
دواب األرض.وأخرج الطرباين عن أيب أمامة قال قال صلى هللا عليه وسلم يف احلج أشهر معلومات قال :شوال وذوالقعدة
وذواحلجة.
وأخرج الطبارين بسند ال أبس به عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله {فال رفث وال فسوق
وال جدال يف احلج} قال :ارفث التعرض للنساء ابجلماع والفسوق املعاصي واجلدال جدال الرجل صاحبه وأخرج أبوداود
عن عطاء أنه سئل عن اللغويف اليمني فقال :قالت عائشة إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :هوكالم الرجل يف
بيته :كال وهللا وبلى وهللا أخرجه البخاري موقوفًا عليها.
وأخرج أمحد وغريه عن أيب رزين األسدي قال قال رجل :اي رسول هللا أرأيت قول هللا الطالق مراتن فأين الثالثة قال:
التسريح إبحسان اثلثة.
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا ذكر هللا الطالق مرتني فأين
الثالثة قال فإمساك مبعروف أوتشريح إبحسان.وأخرج الطرباين بسند ال أبس به من طريق أيب هليعة عن عمروبن شعيب
عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

وأخرج الرتمذي وابن حبان يف صحيحه عن ابن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة الوسطى صالة
العصر وأخرج أمحد والرتمذي وصححه عن مسرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال صالة الوسطى صالة العصر.
وأخرج ابن جرير عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة الوسطى صالة العصر.
أيضا عن أيب مالك األشعري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة الوسطى صالة العصر وله طرق
وأخرج ً
أخرى وشواهد.
علي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال السكينة ريح خجول.
وأخرج الطرباين عن ّ

وأخرج ابن مردويه من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا يف قوله {يؤيت احلكمة من يشاء} قال:
القرآن.قال ابن عباس :يعين تفسريه فإنه قد قرأه الرب والفاجر.
آل عمران أخرج أمحد وغريه عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون

ما تشابه منه قال :هم اخلوارج ويف قوله تعاىل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال :هم اخلوارج.
وأخرج الطرباين وغريه عن أيب الدرداء أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الراسخني يف العلم فقال :من برت ميينه
وصدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخني يف العلم.
وأخرج احلاكم وصححه عن أنس قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قول هلل والقناطري املقنطرة قال :القنطار
ألف أوقية.
وأخرج أمحد وابن ماجه عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القنطار اثنا عشر ألف أوقية.
وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {وله أسلم من يف السموات واألرض
كرها} قال :أما يف السموات فاملالئكة وأما من يف األرض فمن ولد على اإلسالم وأما كرها فمن أتى به من سبااي
ً
طوعا و ً
األمم يف السالسل واألغالل يقادون إىل اجلنة وهم كارهون.
وأخرج احلاكم وصححه عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن قول هللا تعاىل من استطاع إليه سبيال ما
السبيل قال :الزاد والراحلة وأخرج الرتمذي مثله من حديث ابن عمر وحسنه.
وأخرج عبد بن محيد يف تفسريه عن نفيع قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهلل على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن العاملني فقام رجل من هذيل فقال :اي رسول هللا من تركه فقد كفر قال :من تركه ال
خياف عقوبته وال يرجوثوابه نفيع اتبعي وإال سنا مرسل وله شاهد موقوف على ابن عباس.
وأخرج احلاكم وصححه عن ابن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله {اتقوا هللا حق تقاته} أن يطاع
فال يعصى ويذكر فال ينسى.
وأخرج ابن مردويه عن أيب جعفر الباقر قال قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري مث قال:
اخلري أتباع القرآن وسنيت معضل وأخرج الديلمي يف مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه
وسلم يف قوله {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} قال :تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع.

وأخرج الطرباين وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله مسومني قال:
محرا.واخرج البخاري عن أيب هريرة قال :قال رسول
معلمني وكانت سيما املالئكة يوم بدر عمائم ً
سودا ويوم أحد عمائم ً

شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه :يعين
ماال فلم يؤد زكاته له
هللا صلى هللا عليه وسلم من أاته هللا ً
ً
شدقيه يقول :أان مالك أان كنزل مث تال هذه اآلية {وال حيسنب الذين يبخلون مبا آاتهم هللا من فضله}اآلية.
النساء أخرج ابن أيب حامت وابن حبان يف صحيحه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {ذلك أدىن أال
تعولوا} قال :أن ال جتوروا قال ابن أيب حامت :قال أيب :هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف.وأخرج الطرباين
جلودا غريها فقال معاذ :عندي تفسريها
بسند ضعيف عن ابن عمر :قال قرئ عند عمر كلما نضجت جلودهم بدلناهم ً
تبدل يف ساعة مائة مرة فقال عمر :هكذا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
متعمدا فجزاؤه
وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {ومن يقتل مؤمنًا
ً

جهنم} قال :إن جازاه وأخرج الطرباين وغريه بسند ضعيف عن ابن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
قوله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم املعروف يف الدنيا.
وأخرج أبوداود يف املراسيل عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يسأله فسأله عن
الدا
الكاللة فقال :أما مسعت اآلية اليت أنزلت يف الصيف يستفتونك قل هللا يفتيكم يف الكاللة فمن ال يرتك و ًلدا وال و ً
فورثته كاللة مرسل.
وأخرج أبو الشيخ يف كتاب الفرائض عن الرباء سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الكاللة فقال :ما خال الولد
والوالد.

املائدة أخرج ابن أيب حامت عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :كانت بنوإسرائيل إذا كان
ألحدهم خادم ودابة وامرأة كتب مل ًكا له شاهد ن مرسل زيد بن أسلم عند ابن جرير.
وأخرج احلاكم وصححه عن عياض األشعري قال ملا نزلت فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أليب موسى :هم قوم هذا وأخرج الطرباين عن عائشة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله أوكسوهتم
قال :عباءة لكل مسكني.
وأخرج الرتمذي وصححه عن أيب أمية السفياين قال :أتيت أاب ثعلبة اخلشين فقلت له :كيف تصنع يف هذه اآلية قال:
أية آية قلت :قوله تعاىل اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما وهللا لقد سألت عنها
مطاعا
شحا ً
خبريا سألت عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بل ائتمروا ابملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت ً
ً
وهوى ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي برأيه فعليك خباصة نفسك ودع العوام.
وأخرج أمحد والطرباين وغريمها عن أيب عامر األشعري قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية فقال :ال
يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم األنعام أخرج ابن مردويه وأبوالشيخ من طريق هنشل عن الضحاك عن ابن عباس
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع كل إنسان ملك إذا انم أيخذ نفسه فإن أذن هللا يف قبض روحه قبضه وإال
رده إليه فذلك قوله {يتوفاكم ابلليل} هنشل كذاب

وأخرج أمحد والشيخان وغريهم عن ابن مسعود قال ملا نزلت هذه اآلية الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم شق ذلك على
الناس فقالوا :اي رسول هللا وأينا ال يظلم لنفسه قال :إنه ليس الذي تعنون أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل إن الشرك لظلم
عظيم إمنا هو الشرك.
واخرج ابن أيب حامت وغريه بسند ضعيف عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل ال
أبدا.
احدا ما أحاطوا ابهلل ً
تدركه األبصار قال :لوأن اجلن واإلنس والشياطني واملالئكة منذ خلقوا إىل أن فنوا صفوا ص ًفا و ً
وأخرج الفرايين وغريه من طريق عمروبن مرة عن أيب جعفر قال سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية فمن يرد هللا
أن يهديه يشرح صدره لإلسالم قالوا :كيف يشرح صدره قال :نور يقذف به فينشرح له وينفسخ قالوا :فهل لذلك من
أمارة يعرف هبا قال :اإلاثبة إىل دار اخللود والتجايف عن دار الغرور واالستعداد للموت قبل لقاء املوت مرسل له شواهد
كثرية متصلة ومرسلة يرتقي هبا إىل درجة الصحة أواحلسن.وأخرج ابن مردويه والنحاس يف انسخه عن أيب سعيد اخلدري
عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {وآتوا حقه يوم حصاده} قال :ما سقط من السنبل.
وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن املسيب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوفوا الكيل
نفسا إال وسعها فقال :من أريب على يده يف الكيل وامليزان وهللا يعلم صحة نيته ابلوفاء فيهما
وامليزان ابلقسط ال نكلف ً
مل يؤاخذ وذلك أتويل وسعها.
نفسا إمياهنا قال:
وأخرج أمحد والرتمذي عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم يوم أييت بعض آايت ربك ال ينفع ً
يوم طلوع الشمس من مغرهبا له طرق كثرية يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة وغريه.
وأخرج الطرباين وغريه بسند جيد عن عمر بن اخلطاب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة :إن الذين فرقوا
شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب األهواء.وأخرج الطرباين بسند صحيح عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى
دينهم وكانوا ً
شيعا هم أهل البدع واألهواء يف هه األمة.
هللا عليه وسلم قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ً
األعراف أخرج ابن مردويه وغريه بسند ضعيف عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {خذوا زينتكم عند كل
مسجد} قال :صلوا يف نعالكم له شاهد من حديث أيب هريرة عند أيب الشيخ.
وأخرج أمحد وأبوداود واحلاكم وغريهم عن الرباء بن عازب أن رسول هللا صلى اله عليه وسلم ذكر العبد الكافر إذا قبضت
روحه قال :فيصعدون هبا فال ميرون على مإل من املالئكة إال قالوا :ما هذا الروح اخلبيث حىت ينتهي هبا إىل السماء الدنيا
فيستفتح فال يفتح له مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تفتح هلم أبواب السماء فيقول هللا اكتبوا كتابه يف سجني
طرحا مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ون يشرك ابهلل فكأمنا خر من السماء
يف األرض السفلي فتطرح روحه ً
فتخطفه الطري أوهتوي به الريح يف مكان سحيق.
وأخرج ابن مردويه عن جابر عن عبد هللا قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته فقال:
أولئك أصحاب األعراف له شواهد.

واخرج الطرباين والبيهقي وسعيد بن منصور وغريهم عن عبد الرمحن املزين قال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن
أصحاب األعراف فقال :هم أانس قتلوا يف سبيل هللا مبعصية آابئهم فمنعهم من دخول اجلنة معصية آابئهم ومنعهم من
دخول النار قتلهم يف سبيل هللا له شاهد من حديث أيب هريرة عند البيهقي ومن حديث أيب سعيد عند الطرباين.
مرفوعا :إهنم مؤمنواجلن.
وأخرج البيقي بسند ضعيف عن أنس ً
وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطوفان املوت.
وأخرج أمحد والرتمذي واحلاكم وصححاه عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ فلما جتلى ربه للجبل جعله د ًكا

هكذا وأشار بطرف إهبامه على أمنلة أصبعه اليمىن فساخ اجلبل وخر موسى صع ًقا.
وأخرجه أبو الشيخ بلفظ وأشار ابخلنصر فمن نوره جعله د ًكا.
وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال األلواح اليت أنزلت على
اعا.وأخرج أمحد والنسائي واحلاكم وصححه عن ابن عباس عن
موسى كانت من سدر اجلنة كان طول اللوح اثين عشر ذر ً
النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا أخذ امليثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها
بني يديه مث كلمهم فقال :ألست بربكم قالوا بلى.
وأخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذه اآلية أخذ من ظهره كما
يؤخذ ابملشط من الرأس فقال هلم :ألست بربكم قالوا :بلى قالت املالئكة شهدان وأخرج أمحد والرتمذي وحسنه احلاكم
وصححه عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملا ولدت حواء طاف هبا إبليس وكان ال يعيش هلا ولد فقال مسيه
عبد احلارث فإنه يعيش فسمته عبد احلارث فعاش فكان ذلك وحي الشيطان وأمره.
وأخرج ابن أيب حامت وأبوالشيخ عن الشعيب قال ملا أنزل هللا خذ العفو اآلية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما هذا
اي جربيل قال :ال أدري حىت أسأل العامل فذهب مث رجع قال :إن هللا أيمرك أن تعفوعمن ظلمك وتعطي من حرمك
وتصل األنفال أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله {واذكروا أذ أنتم قليل
مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس} قيل اي رسول هللا ومن الناس قال :أهل فارس.
وأخرج الرتمذي وضعفه عن أيب موسى قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنزل هللا على أمانني ألميت وما كان هللا
ليعذهبم وأنت فيهم وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم االستغفار إىل يوم القيامة.
واخرج مسلم وغريه عن عقبة بن عامر قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وهوعلى املنرب وأعدوا هلم ما
استطعتم من قوة أال وإن القوة الرمي فمعناه وهللا أعلم أن معظم القوة وأنكاها لعدوالرمي.
وأخرج أبو الشيخ من طريق أيب املهدي عن أبيه عمن حدثه عن النيب صلى اله عليه وسلم يف قوله {وآخرين من دوهنم
ال تعلموهنم} قال :هم اجلن.
مرفوعا.
وأخرج الطرباين مثله من حديث يزيد بن عبد هللا بن غريب عن أبيه عن جده ً
علي قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن يوم احلج األكرب فقال :يوم النحر وله
براءة أخرج الرتمذي عن ّ
شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير.

أخرج ابن أيب حامت عن املسور بن حمرمة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم عرفة :هذا يوم احلج األكرب.وأخرج
أمحد والرتمذي وابن حبان واحلاكم عن أيب سعيد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد
فاشهدوا له ابإلميان قال هللا إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر.
وأخرج ابن املبارك يف الزهد والطرباين والبيهقي يف البعث عن عمران بن احلصني وأيب هريرة قاال سئل رسول هللا صلى هللا
دارا من ايقونة
عليه وسلم عن هذه اآلية ومساكن طيبة يف جنات عدن قال :قصر من لؤلؤة يف ذلك القصر سبعون ً
اشا من كل لون على كل فراش
محراء يف كل دار سبعون بيتًا من زمردة خضراء يف كل بيت سرير على كل سرير سبعون فر ً
لوان من الطعام يف كل بيت سبعون وصي ًفا
زوجة من احلور العني يف كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون ً
ووصيفة ويعطي املؤمن يف كل غداة من القوة ما أييت على ذلك كله أمجع.
وأخرج مسلم وغريه عن أيب سعيد قال اختلف رجالن يف املسجد الذي أسس على التقوى فقال :أحدمها :هومسجد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اآلخر :هومسجد قباء فأتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأاله عن ذلك فقال:
هومسجدي.
وأخرج أمحد مثله من حديث سهل بن سعد وأيب بن كعب.
وأخرج أمحد وابن ماجه وابن خزمية عن عومي بن ساعدة األنصاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم أاتهم يف مسجد قباء
فقال :إن هللا قد أحسن عليكم الثناء يف الظهور يف قصة مسجدكم فما هذا الظهور قالوا :ما نعلم شيئًا إال أان نستنجي
ابملاء قال :هوذاك فعليكموه.
وأخرج ابن جرير عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا أخرج مسلم عن صهيب أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف قوله
تعاىل للذين أحسنوا احلسنة وزايدة احلسىن :اجلنة والزايدة :النظر إىل رهبم ويف الباب عن ابن أيب كعب وأيب موسى
األشعري وكعب بن عجرة وأنس وأنس وأيب هريرة.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للذين أحسنوا قال :شهادة أن ال إله إال هللا احلسىن
اجلنة وزايدة النظر إىل هللا تعاىل.
وأخرج أبو الشيخ وغريه عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله {قل بفضل هللا} قال :القرآن وبرمحته
أن جعلكم من أهله.
وأخرج ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إين أشتكي قال :اقرأ القرآن
يقول هللا تعاىل وشفاء ملا يف الصدور وله شاهد من حديث واثلة بن األسقع أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان.
انسا يغبطهم األنبياء
وأخرج أبوداود وغريه عن عمر بن اخلطاب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن من عباد هللا ً
والشهداء قيل من هم اي رسول هللا قال :قوم حتابوا يف هللا من غري أموال وال أنساب ال يفزعون إذا فزع الناس وال حيزنون
إذا حزنوا مث تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {أال أن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون}.
وأخرج ابن مردويه عن ابن هريرة قال سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن قول هللا {أال أن أولياء هللا ال خوف عليهم وال
هم حيزنون} قال :الذين يتحابون يف هللا تعاىل.

وورد مثله من حديث جابر بن عبد هللا أخرجه ابن مردويه.
وأخرج أمحد وسعيد بن منصور والرتمذي وغريهم عن أيب الدرداء أنه سئل عن هذه اآلية هلم البشري يف احلياة الدنيا قال:
ما سألين عنها أحد منذ سألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :ما سألين عنها أحد غريك منذ أنزلت هي الرؤاي الصاحلة
يراها املسلم أوترى له فهي بشراه يف احلياة الدنيا وبشراه يف اآلخرة اجلنة له طرق كثرية.
وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {إال قوم يونس ملا آمنوا} قال :دعوا.
عمال
هود أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر قال تال رسول هللا صلى هللا عليه هذه اآلية ليبلوكم أيكم أحسن ً

عقال أورعكم عن حمارم هللا تعاىل وأعملكم بطاعة
عقال وأحسنكم ً
فقلت :ما معىن ذلك اي رسول هللا قال :أيكم أحسن ً
هللا تعاىل.
وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أر شيئًا أحسن طلبًا وال أسرع إدرا ًكا من
حسنة حديثة لسيئة قدمية إن احلسنات يذهنب السيئات.
وأخرج أمحد عن أيب ذر قال قلت اي رسول هللا أوصين قال :إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة متحها قلت :اي رسول هللا
أمن احلسنات ال إله إال هللا قال :هي أفضل احلسنات.
وأخرج الطرباين وأبوالشيخ عن جرير بن عبد هللا قال ملا نزلت وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قال

رسول هللا صلى يوسف أخرج سعيد بن منصور وأبويعلي واحلاكم وصححه والبيهقي يف الدالئل عن جابر بن عبد هللا
قال جاء يهودي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي حممد أخربين عن النجوم اليت رآها يوسف ساجدة له ما أمساؤها
فلم جيبه بشيء حىت أاته جربيل فأخربه فأرسل إىل اليهودي فقال :هل أنت مؤمن إن أخربتك هبا قال :نعم فقال :خراثن
وطارق والذايل وذوالكيعان وذوالفرع وواثب وعمودان وقابس والصروح واملصبح والفليق والضياء والنور فقال اليهودي:
أي وهللا إهنا ألمساؤها والشمس والقمر يعين أابه وأمه رآها يف أفق السماء ساجدة له فلما قص رؤايه على أبيه قال :أرى
أمرا متشتتًا جيمعه هللا.
ً
وأخرج ابن مردويه عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملا قال يوسف ذلك ليعلم أين مل أخنه ابلغيب قال له
جربيل :اي يوسف اذكر مهك قال :وما أبرئ نفسي.
الرعد أخرج الرتمذي وحسنه واحلاكم وصححه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {ونفضل بعضها
على بعض يف األكل} قال :الدقل والفارسي واحللوواحلامض.
وأخرج أمحد والرتمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس قال :أقبلت اليهود إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا :أخربان
عن الرعد ما هو قال :ملك من مالئكة هللا موكل ابلسحاب بيد خمراق من انر يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره هللا
قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال :صوته.
وأخرج ابن مردويه عن عمر بن جناد األشعري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرعد ملك يزجر السحاب
والربق طرف ملك يقال له روفيل.

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن مل ًكا موكل ابلسحاب يلم القاصية
ويلحم الرابية يف يده خمراق.
فإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت.
وأخرج أمحد وأيب حيان عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال طويب الشجرة يف اجلنة مسرية مائة
عام.
وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عمر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ميح هللا ما يشاء ويثبت إال
الشقاوة والسعادة واحلياة واملوت.
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد هللا بن رائب عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {ميحو هللا ما يشاء ويثبت}
قال :ميحومن الرزق ويزيد فيه وميحومن األجل ويزيد فيه.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن قوله {ميحو هللا ما يشاء ويثبت} قال :ذلك
كله ليلة القدر يرفع وجيرب ويرزق غري احلياة واملوت والشقاء والسعادة فإن ذلك ال يبدل.
وأخرج ابن مردويه عن علي أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية فقال :ألقرن عينك بتفسريها وألقرن
عني أميت من بعدي بتفسريها :الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع املعروف حتول الشقاء سعادة وتزيد يف العمر
إبراهيم أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أعطى الشكر مل حيرم الزايدة ألن
هللا تعاىل يقول {لئن شكرمت ألزيدنكم}.
وأخرج أمحد والرتمذي والنسائي واحلاكم وصححه وغريهم عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {ويسقى
من ماء صديد يتجرعه} قال :يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدىن منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حىت
محيما فقطع أمعاءهم} وقال تعاىل {وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي
خيرج من دبره يقول هللا تعاىل {وسقوا ماء ً
الوجوه}.
وأخرج ابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه عن كعب بن مالك رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فيما أحسب يف قوله
تعاىل سواء علينا أجزعنا أم صربان ما لنا من حميص قال :يقول أهل النار هلموا فلنصرب فيصربون مخسمائة عام فلما رأوا
ذلك ال ينفعهم قالوا :هلموا فلنجزع فيبكون مخسمائة عام فلما رأوا ذلك ال ينفعهم قالوا{سواء علينا أجزعنا أم صربان ما
لنا من حميص}.
وأخرج الرتمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان وغريهم عن أنس عن رسول اله صلى هللا عليه وسلم يف قوله {مثال كلمة
طيبة كشجرة طيبة} ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال :هي احلنظل.
وأخرج أمحد وابن مردويه بسند جيد عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {كشجرة طيبة} قال :هي اليت
ال ينقص ورقها هي النخلة.وأخرج األئمة الستة عن الرباء بن عازب أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال املسلم إذا سئل يف
حممدا رسول هللا فذلك قوله {يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف
القرب يشهد أ ال إله إال هللا وأن ً
اآلخرة}.

وأخرج مسلم عن ثوابن قال جاء حرب من اليهود النيب صلى اله عليه وسلم فقال :أين تكون الناس يوم تبدل األرض غري
األرض فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هي يف الظلمة دون اجلسر.
وأخرج مسلم والرتمذي وابن ماجه وغريهم عن عائشة قالت أان أول الناس سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذه
اآلية يوم تبدل األرض غري األرض قلت :أين الناس يومئذ قال على الصراط.
وأخرج الطرباين يف األوسط والبزار وابن مردويه والبيهقي يف البعث عن ابن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يف قول هللا يوم تبدل األرض غري األرض قال :أرض بيضاء كأهنا فضة مل يسفك فيها دم حرام ومل يعمل فيها
خطيئة.
احلجر أخرج الطرباين وابن مردويه وابن حبان عن أيب سعيد اخلدري أنه سئل هل مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه
انسا من املؤمنني من النار
وسلم يقول يف هذه اآلية رمبا يود الذين كفروا لوكانوا مسلمني قال :نعم مسعته يقول :خيرج هللا ً

بعد ما أيخذ نقمته منهم ملا أدخلهم النار مع املشركني قال هلم املشركون :تدعون أبنكم أولياء هللا يف الدنيا فما ابلكم
معنا يف النار فإذا مسع هللا ذلك منهم أذن يف الشفاعة هلم فتشفع املالئكة والنبيون واملؤمنون حىت خيرجوا إبذن هللا تعاىل
فإذا رأى املشركون ذلك قالوا :اي ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم فذلك قول هللا رمبا يود الذين كفروا لوكانوا
وعلي.
مسلمني وله شاهد من حديث أيب موسى األشعري وجابر بن عبد اله ّ
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل لكل ابب منهم جزء مقسوم قال:
جزء أشركوا وجزء شكوا يف هللا تعاىل وجزء غفلوا عن هللا تعاىل.
وأخرج البخاري والرتمذي عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم القرآن السبع هي املثاين والقرآن

العظيم.
وأخرج الطرباين يف األوسط عن ابن عباس قال سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :أرأيت قول هللا كما أنزلنا
على املقتسمني قال :اليهود والنصارى قال الذين جعلوا القرآن عضني ما عضني قال :آمنوا ببعض وكفروا ببعض.
وأخرج الرتمذي وابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {فوربك لنسألنهم
أمجعني عما كانوا يعملون} قال :عن قول ال إله إال هللا.
عذااب فوق العذاب قال:
النحل أخرج ابن مردويه عن الرباء أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن قول هللا زدانهم ً
عقارب أمثال النحل الطوال ينهشوهنم يف جهنم.
اإلسراء أخرج البيهقي يف الدالئل عن سعيد املقربي أن عبد هللا بن سالم سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن السواد
الذي يف القمر فقال :كاان مشسني فقال هللا وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحوان آية الليل فالسواد الذي رأيت هو احملو.
وأخرج احلاكم يف التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد هللا قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولقد كرمنا بين آدم
فقال :الكرامة األكل ابألصابع.
علي قال قال رسول اله صلى هللا عليه وسلم يف قول هللا يوم ندعوكل أانس إبمامهم قال :يدعي
أخرج ابن مردويه عن ّ
كل قوم إبمام هلم وكتاب رهبم.

وأخرج ابن مردويه عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى هللا عليه وسلم أقم الصالة لدلوك الشمس قال :لزوال الشمس.
وأخرج البزار وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دلوك الشمس :زواهلا.
مشهودا}
وأخرج الرتمذي وصححه النسائي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {إن قرآن الفجر كان
ً
قال :تشهده مالئكة الليل ومالئكة النهار.
حممودا} قال :هو
مقاما ً
وأخرج أمحد وغريه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {عسى أن يبعثك ربك ً
املقام الذي أشفع فيه ألميت ويف لفظ هي الشفاعة وله طرق كثرية مطولة وخمتصرة يف الصحاح وغريها.
وأخرج الشيخان وغريمها عن أنس قال قيل اي رسول هللا كيف حتشر الناس على وجوههم قال :الذي أمشاهم على
أرجلهم قادر أن ميشيهم على وجوههم.
الكهف أخرج أمحد والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لسرادق النار أربعة جدر
كثافة كل جدار مثل مسافة أربعني سنة.
أيضا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله {مباء كاملهل} قال :كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت
وأخرجا عنه ً
فروة وجهه فيه.
أيضا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الباقيات الصاحلات التكبري والتهليل والتسبيح واحلمد وال
وأخرج أمحد عنه ً

مرفوعا سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب
حول وال قوة إال ابهلل.وأخرج أمحد من حديث النعمان بن بشري ً
هن الباقيات الصاحلات.
وأخرج الطرباين مثله من حديث سعد بن جنادة.

وأخرج ابن جرير عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبحان هللا واحلمد له وال إله إال هللا وهللا أكرب
هن الباقيات الصاحلات.
وأخرج أمحد عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ينصب الكافر مقدار مخسني ألف سنة كما مل يعمل
يف الدنيا وإن الكافر لريى جهنم ويظن أهنا مواقعته من مسرية أربعني سنة.
وأخرج البزار بسند ضعيف عن أيب ذر رفعه قال :إن الكنز الذي ذكر هللا يف كتابه لوح من ذهب مصمت.
عجيب ملن أيقن ابلقدر مل ينصب وعجبت ملن ذكر النار كيف يضحك وعجبت ملن ذكر املوت مث غفل ال إله إال هللا
حممد رسول هللا.
وأخرج الشيخان عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس فإنه أعلى اجلنة وأوسط
اجلنة منه تفجر أهنار اجلنة.
مرمي أخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن السري الذي قال هللا ملرمي قد
جعل ربك حتتك سرًاي هنر أخرجه هللا لتشرب منه.
واخرج مسلم وغريه عن املغرية بن شعبة قال بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل جنران فقالوا :أرأيت ما تقرءون اي
أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فرجعت فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :أال أخربهتم

أهنم كانوا يسمعون األنبياء والصاحلني قبلهم.وأخرج أمحد والشيخان عن أيب سعيد قال :قال رسول اله صلى هللا عليه
وسلم إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار جياء ابملوت كانه كبش أملح فيوقف بني اجلنة والنار فيقال :اي أهل اجلنة
هل تعرفون هذا قال :فيشرفون فينظرون ويقولون :نعم هذا املوت فيؤمر به فيذبح ويقال اي أهل اجلنة خلود وال موت واي
أهل النار خلود وال موت مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضى األمر وهم يف غفلة وأشار
بيده وقال :أهل الدنيا يف غفلة.
وأخرج ابن جرير عن أيب أمامة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال غي وأاتم بئران يف أسفل جهنم يسيل فيهما
صديد أهل النار قال ابن كثري :حديث منكر
مجيعا مث ينجي
وأخرج أمحد بن أيب مسية قال :اختلفا يف الورود فقال بعضنا :ال يدخلها مؤمن وقال بعضهم :يدخلوهنا ً
هللا الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد هللا فسألته فقال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :ال يبقى بر وال فاجر إال
ضجيجا من بردهم مث ينجي هللا الذين اتقوا
وسالما كما كانت على إبراهيم حىت أن النار
بردا
دخلها فتكون على املؤمن ً
ً
ً
ويذر الظاملني فيها جثيًا.
عبدا اندى جربيل :إين قد أحببت
وأخرج مسلم والرتمذي عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا احب هللا ً
ودا}.
ً
فالان فأحبه فينادي يف السماء مث تنزل له احملبة يف األرض فذلك قوله {سيجعل هلم الرمحن ً
طه اخرج ابن أيب حامت والرتمذي عن جندب بن عبد هللا البجلي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا وجدمت
الساحر فاقتلوه مث قرأ {وال يفلح الساحر حيث أتى} قال :ال يؤمن حيث وجد.
وأخرج البزار بسند جيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم فإن له معيشة ضن ًكا قال :عذاب القرب.

األنبياء أخرج أمحد عن أيب هريرة قال قلت اي رسول هللا أنبئين عن كل شيء خلق من املاء.
احلج أخرج ابن أيب حامت عن يعلي بن أمية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اختصار الطعام مبكة إحلاد.
وأخرج الرتمذي وحسنه عن ابن الزبري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا مسى البيت البيت العتيق ألنه مل يظهر
عليه جبار.
وأخرج أمحد عن خرمي بن فاتك األسدي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عدلت شهادة الزور ابإلشراك ابهلل مث تال
فاجتنبوا املؤمنون أخرج ابن أيب حامت عن مرة البهزي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لرجل :إنك متوت
جدا.
ابلربوة فمات ابلربوة قال ابن كثري :غريب ً

وأخرج أمحد عن عائشة أهنا قالت :اي رسول هللا {الذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة} هو الذي يسرق ويشرب اخلمر
وهو خياف هللا قال :اي ابنة الصديق ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق وخياف هللا.
وأخرج أمحد والرتمذي عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وهم فيها كاحلون قال :تشويه النار فتقلص شفته
العليا حىت تبلغ وسط رأسه وتسرتخي شفته السفلى حىت تضرب سرته.
النور أخرج ابن أيب حامت عن أيب سورة ابن أخي أيب أيوب عن أيب أيوب قال قلت اي رسول هللا هداان هللا السالم فما
االستئناس قال :يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبرية وحتميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت.

الفرقان أخرج ابن أيب حامت عن حيىي بن أسيد يرفع احلديث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن قوله تعاىل وإذا
مكاان ضي ًقا مقرنني قال :والذي نفسي بيده إهنم ليستكرهون يف النار كما يستكره الوتد يف احلائط.
ألقوا منها ً

القصص أخرج البزار عن أيب ذر أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل :أي األجلني قضى موسى قال :أوفامها وأبرمها قال:
وإن سئلت أي املرأتني تزوج فقل الصغرى منهما إسناده ضعيف ولكن له شواهد موصولة ومرسلة.
العنكبوت أخرج أمحد والرتمذي وحسنه وغريمها عن أم هانئ قالت سألت رسول اله صلى اله عليه وسلم عن قوله
{وأتتون يف انديكم املنكر} قال :كانوا حيذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهواملنكر الذي كانوا أيتون.
لقمان أخرج الرتمذي وغريه عن أيب أمامة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تبيعوا القينات وال تشرتوهن وال
تعلموهن وال خري يف جتارة فيهن ومثنهن حرام يف مثل هذا أنزلت {ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل
هللا} اآلية إسناده ضعيف.

السجدة أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {أحسن كل شيء خلقه} قال :إما
إن ست القردة ليست حبسنة ولكنه أحكم خلقها.
وأخرج ابن جرير عن معاذ بن جبل عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل تتجاىف جنوهبم عن املضاجع قال :قيام
العبد من الليل.
وأخرج الطرباين عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل وجعلناه هدى لبين إسرائيل قال :جعل موسى
هدى لبين إسرائيل ويف قوله {فال تكن يف مرية من لقائه} قال :من لقائه موسى ربه.
األحزاب أخرج الرتمذي عن معاوية مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى حنبه.
وأخرج الرتمذي وغريه عن عمروبن أيب سلمة وابن جرير وغريه عن أم سلمة أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا فاطمة
تطهريا} فجللهم بكساء وقال:
وعليًا وحسنًا وحسينًا ملا نزلت {إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ً
واله هؤالء أهل بييت فأذهب الرجس وطهركم تطهريا.
رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن سبأ أرجل هوأم امرأة أم أرض
سبأ أخرج أمحد وغريه عن ابن عباس أن ً

فقال :بل هورجل ولد له عشرة فسكن اليمن منهم ستة وابلشام منهم أربعة.
خضعاان لقوله كأنه
مرفوعا قال إذا قضى هللا األمر يف السماء ضربت املالئكة أبجنحتها
ً
وأخرج البخاري عن أيب هريرة ً
سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال احلق وهوالعلي الكبري.

فاطر أخرج أمحد والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف هذه اآلية مث أورثنا الكتاب الذين
اصطفينا من عبادان فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ابخلريات قال :هؤالء كلهم مبنزلة واحدة وكلهم يف
اجلنة.
وأخرج أمحد وغريه عن أيب الدرداء قال :مسعت رسول هللا صلى اله عليه وسلم يقول قال اله مث أورثنا الكتاب الذين
اصطفينا من عبادان فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ابخلريات فأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون اجلنة بغري

يسريا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين حيبسون يف طول
حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك حياسبون
ً
حسااب ً
احملشر مث هم الذين تالفاهم هللا برمحته فهم الذين يقولون {احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن} اآلية.
وأخرج الطرباين وابن جرير عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستني
وهوالعمر الذي قال هللا أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر.
يس أخرج الشيخان عن أيب ذر قال سألت رسول اله صلى هللا عليه وسلم عن قوله {والشمس جتري ملستقر هلا} قال:
مستقرها حتت العرش.
وأخرجا عنه قال كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف املسجد عند غروب الشمس فقال :اي أاب ذر أندري أين تغرب
الشمس قلت :هللا ورسوله أهلم قال :فإهنا تذهب حىت تسجد حتت العرش فذلك قوله {والشمس جتري ملستقر
هلا}.الصافات أخرج ابن جرر عن أم سلمة قالت قلت اي رسول اله أخربين عن قول هللا حور عني قال :العني :الضخام
العيون شفر احلوراء مثل جناح النسر قلت :اي رسول اله أخربين عن قول هللا كأهنن بيض مكنون قال :رقتهن كرقة اجللدة
اليت يف داخل البيضة اليت تلي القشرة.
اضحا ألين رأيت بعض املهملني من أهل
قوله شفر هوابلفاء مضاف إىل احلوراء وهوهدب العني وإمنا ضبطه وإن كان و ً
عصران صحفه ابلقاف وقال :احلوراء مثل جناح النسر مبتدأ وخرب :يعين يف اخلفة والسرعة وهذا كذب وجهل حمض
وإحلاد يف الدين وجراءة على هللا وعلى رسوله.
وأخرج الرتمذي وغره عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {وجعلنا ذريته هم الباقني} قال :حام وسام
وايفت.
وأخرج من وجه آخر قال :سام أبو العرب وحام أبو احلبش وايفث أبو الروم.
وأخرج عن أيب بن كعب قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قول هللا وأرسلناه إىل مائة ألف أويزيدون قال:
يزيدون عشرين أل ًفا.
يوما جللسائه :أطت السماء وحق هلا أن
وأخرج ابن عساكر عن العالء بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ً
تئط ليس منها موضع قدم إال عليه ملك راكع أوساجد مث قرأ وإان لنحن الصافون وإان لنحن املسبحون.
الزمر أخرج أبويعلي وابن أيب حامت عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن تفسري له مقاليد
السماء واألرض فقال :ما سألين عنها أحد قبلك تفسري ال إله إال هللا وهللا أكرب وسبحان هللا وحبمده استغفر هللا وال

حول وال قوة إال ابهلل األول اآلخر الظاهر الباطن بيده اخلري حييي ومييت احلديث غريب وفيه نكارة شديدة.
وأخرج ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سأل جربيل عن هذه اآلية فصعق من
يف السموات ومن يف األرض إال ما شاء هللا من الذين مل يشأ هللا أن يصعقوا قال :هم الشهداء.
غافر أخرج أمحد وأصحاب السنن واحلاكم وابن حبان عن النعمان بن بشري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن
الدعاء هو العبادة مث قرأ ادعوين أستجيب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين.

فصلت أخرج النسائي والرباز وأبويعلي وغريهم عن أنس قال قرأ علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية إن الذين
قالوا ربنا هللا مث استقاموا وقد قاهلا انس من الناس مث كفر أكثرهم فمن قاهلا حىت ميوت فهوممن استقام عليها.
محعسق أخرج امحد وغريه عن علي قال أال أخربكم أبفضل آية يف كتاب هللا وحدثنا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوعن كثري وسأفسرها لك اي علي :ما أصابكم من مرض أوعقوبة
أوبالء يف الدنيا فيما كسبت أيديكم وهللا أحلم من أن يثين عليه العقوبة يف اآلخرة وما عفا هللا عنه يف الدنيا فاهلل أكرم
من أن يعود الزخرف أخرج أمحد والرتمذي وغريمها عن أيب أمامة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ضل قوم
جدال بل هم قوم خصمون
بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل مث تال ما ضربوه لك إال ً
وأخرج ابن أيب حامت عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل أهل النار يرى منزله من اجلنة حسرة
فيقول :لوأن هللا هداين لكنت من املتقني وكل أهل اجلنة يرى منزله من النار فيقول :وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا
فيكون له شكر.
قال :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من أحد إال وله منزل يف اجلنة ومنزل فقي النار فالكافر يرث املؤمن :منزله
من اجلنة فذلك قوله تعاىل :وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعلمون.
الدخان أخرج الطرباين وابن جرير بسند جيد عن أيب مالك األشعري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن ربكم
أنذركم ثال ًاث :الدخان أيخذ املؤمن وأيخذ الكافر فينتفخ حىت خيرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالثة الدجال له
شواهد.
وأخرج أبويعلي وأبن أيب حامت عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ما من عبد إال وله يف السماء ابابن :ابب
خيرج منه رزقه وابب يدخل منه عمله وكالمه فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتال هذه اآلية فما بكت عليهم السماء
عمال صاحلًا تبكي عليهم ومل يصعد هلم إىل السماء من كالمهم
واألرض وذكر أهنم مل يكونوا يعملون على وجه األرض ً
وال من عملهم كالم طيب وال عمل صاحل فتفقدهم فتبكي عليهم.
وأخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد احلضرمي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مات مؤمن يف غربة غابت
عنه فيها بواكيه إال بكت عليه السماء واألرض مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما بكت عليهم السماء واألرض مث
قال :إهنما ال يبكيان على كافر.
األحقاف أخرج أمحد عن أبن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أوأاثرة من علم قال :اخلط.
الفتح أخرج الرتمذي وابن جرير عن أيب بن كعب أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى
قال :ال إله إال هللا.
احلجرات أخرج أبوداود والرتمذي عن أيب هريرة قال قيل اي رسول هللا ما الغيبة قال :ذكرك أخاك مبا يكره قيل :أفرأيت إن
كان يف أخي ما أقول قال :إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته ق أخرج البخاري عن
أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يلقى يف النار وتقول هل من مزيد حىت يضع قدمه فيها فتقول قط قط.

يسرا} هي السفن
الذارايت أخرج البزار عن عمر بن اخلطاب قال {والذارايت ً
ذروا} هي الرايح {فاجلارايت ً
أمرا}هي املالئكة ولوال أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوله ما قلته.
{فاملقسمات ً

الطور أخرج عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند عن علي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن املؤمنني وأوالدهم يف
اجلنة وإن املشركني وأوالدهم يف النار مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {والذين آمنوا وأتبعناهم ذرايهتم إبمياهنم أحلقنا
هبم ذرايهتم} اآلية.
النجم أخرج ابن جرير وابن أيب حامت بسند ضعيف عن أيب أمامة قال تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية
{وإبراهيم الذي وىف} مث قال :أتدرون ما وىف قلت :هللا ورسوله أعلم قال وىف عمل يومه أبربع ركعات من أول النهار
وأخرجا عن معاذ بن أنس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أال أخربكم مل مسى هللا إبراهيم خليله الذي وىف إنه كان
يقول كلما أصبح وأمسى {فسبحان هللا حني متسون وحني تصبحون} حىت ختم اآلية.
وأخرج البغوي من طريق أيب العالية عن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {وأن إىل ربك املنتهى}
قال :ال فكرة يف الرب قال البغوي :وهومثل حديث تفكروا يف خملوقات هللا وال تفكروا يف ذات الرمحن أخرج ابن أيب
حامت عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل {كل يوم هو يف شأن} قال :من شأنه أن يغفر ذنبًا
قوما ويضع آخرين.
ويفرج كرًاب ويرفع ً
وأخرج ابن جرير مثله من حديث عبد هللا بن منيب والبزار مثله من حديث ابن عمر.
وأخرج الشيخان عن أيب موسى األشعري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما.

وأخرج البغوي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وقال :هل
تدرون ما قال ربكم قالوا :هللا ورسوله أعلم قال :يقول هل جزاء من أنعمت عليه ابلتوحيد إال اجلنة.
الواقعة أخرج أبو بكر النجاد عن مسلم بن عامر قال أقبل أعرايب فقال :اي رسول هللا ذكر هللا يف اجلنة شجرة تؤذي
مؤذاي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أليس يقول هللا {يف سدر
صاحبها قال :وما هي قال :السدر فإن له شوًكا ً

خمضود} خضد هللا شوكه فجعل مكان كل شوكة مترة وله شاهد من حديث ابن عبد السلمي أخرجه ابن أيب داود يف
البعث.
وأخرج الشيخان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال
يقطعها اقرءوا إن شئتم {يف ظل ممدود}.
وأخرج الرتمذي والنسائي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله {وفرش مرفوعة} قال :ارتفاعها
كما بني السماء واألرض ومسرية ما بينهما مخسمائة عام.
عمصا
وأخرج الرتمذي عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {إان أنشأانهن إنشاء} عجائز كن يف الدنيا ً

رمصا.
ً

وأخرج يف الشمائل عن احلسن قال أتت عجوز فقال :اي رسول هللا ادع هللا أن يدخلين اجلنة فقال :اي أم فالن إن اجلنة
ال يدخلها عجوز فولت تبكي قال :أخربوها أهنا ال تدخلها وهي عجوز إن هللا يقول {إان أنشأانهن إنشاء فجعلناهن
أبكارا}.
ً
وأخرج ابن أيب حامت عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرًاب كالمهن
عريب.واخرج الطرباين عن أم سلمة قالت قلت اي رسول هللا أخربين عن قول هللا تعاىل {حور عني} قال :حور :بيض
عني :ضخام العيون شفر احلوراء مبنزلة جناح النسر.
قلت :أخربين عن قوله تعاىل {كأمثال اللؤلؤ املكنون} قال :صفاؤهن كصفار الدر الذي يف األصداف الذي مل متسه
األيدي.
قلت :أخربين عن قوله تعاىل {كأهنن بيض مكنون} قال :رقتهن كرقة اجللد الذي رأيت يف داخل البيضة مما يلي القشر.
رمصا مشطًا خلقهن هللا بعد الكرب
قلت :أخربين عن قوله {عرًاب أتر ًااب} قال :هن اللواتب قبضهن يف دار الدنيا عجائز ً
فجعلنه عذارى عرًاب متعشقات حمببات أتر ًااب على ميالد واحد وأخرج ابن جرير عن ابن عباس يف قوله {ثلة من األولني
علي قال قال
وثلة من اآلخرين} قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مها ً
مجيعا من أميت وأخرج أمحد والرتمذي عن ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {وجتعلون رزقكم} يقول شكركم {أنكم تكذبون} يقولون مطران بنوا كذا وكذا.
املمتحنة أخرج الرتمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير عن أم سلمة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله {وال
يعصينك يف معروف} قال :النوح.
الطالق أخرج الشيخان عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتغيظ
طاهرا قبل أ ميسها فتلك العدة اليت
منه مث قال :لرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها ً
أمر هللا أن يطلق هلا النساء مث قرأ رسول هللا صلى اله عليه وسلم {إذا طلقتم النساء فطلقوهن} يف قبل عدهتن ن أخرج
الطرباين عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أول ما خلق هللا القلم واحلوت قال :اكتب قال :ما
أكتب قال :كل شيء كائن إىل يوم القيامة مث قرأ :ن والقلم والنون :احلوت والقلم :القلم.
وأخرج ابن جرير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ن والقلم وما يسطرون لوح من نور
وقلم من نور جيري مبا هوكائن إىل يوم القيامة قال ابن كثري :مرسل غريب.
أيضا عن زيد بن أسلم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبكي السماء من عبد أصح هللا جسمه وأرحب
وأخرج ً

ظلوما قال :فذلك العتل الزنيم مرسل له شواهد.
جوفه وأعطاه من الدنيا مقدما فكان للناس ً
وأخرج أبويعلي وابن جرير بسند فيه مبهم عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم {يوم يكشف عن ساق} قال:
سجدا.
عن نور عظيم خيرون هلل ً
يوما كان مقداره مخسني ألف سنة} ما أطول
سأل أخرج أمحد عن أيب سعيد قال قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم { ً

هذا اليوم فقال :والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن املؤمن حىت يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا.

املزمل أخرج الطرباين عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم {فاقرءوا ما تيسر منه} قال :مائة آية قال ابن كثري:
جدا.املدثر أخرج أمحد والرتمذي عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الصعود :جبل من انر
غريب ً

يتصعد فيه سبعني خري ًفا مث يهوي به كذلك.
وأخرج أمحد والرتمذي وحسنه والنسائي عن أنس قال قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {هو أهل التقوى وأهل املغفرة}
أهال أن أغفر له.
فقال :قال ربكم :أان أهل أن أنقي قال جيعل معي إله فمن اتقى أن جيعل معي إهلًا كان ً
أحقااب
النبأ أخرج البزار عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وهللا ال خيرج من النار أحد حىت ميكث فيها ً

يوما مما تعدون.التكوير أخرج ابن أيب حامت عن ابن بريد بن أيب مرمي
واحلقب بضع ومثانون سنة كل سنة ثالمثائة وستون ً
عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف قوله تعاىل {إذا الشمس كورت} قال :كورت يف جهنم
{وإذا النجوم انكدرت} .قال :يف جهنم.

وأخرج عن النعمان بن بشري عن النيب صلى هللا عليه وسلم {وإذا النفوس زوجت} قال :القرانء كل رجل مع كل قوم
كانوا يعملون عمله.
علي بن رابح عن أبيه عن جده أن النيب صلى اله
االنفطار أخرج ابن جرير والطرباين بسند ضعيف من طريق موسى بن ّ
عليه وسلم قال له :ما ولد لك قال :ما عسى أن يولد يل إما غالم أوجارية قال :فمن يشبه قال :من عسى أن يشبه إما
أابه وإما أمه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :مه ال تقولن هذا إن النطفة إذا استقرت يف الرحم أحضرها هللا تعاىل كل
نسب بينها وبني آدم أما أقرأت {يف أي صورة ما شاء ركبك} قال :سلكك.
وأخرج ابن عساكر يف اترخيه عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إمنا مساهم هللا األبرار ألهنم بروا اآلابء
واألبناء.
املطففني أخرج الشيخان عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال {يوم يقوم الناس لرب العاملني} حىت يغيب
أحدهم يف رجحه إىل أنصاف أذنيه.
وأخرج أمحد والرتمذي واحلاكم وصححه والنسائي عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن العبد إذا
أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء يف قلبه فإن اتب منها صقل قلبه وإن زاد زادت حىت تعلوقلبه فذلك الران الذي ذكر هللا
يف القرآن {كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون}.
االنشقاق أخرج أمحد والشيخان وغريمها عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نوقش احلساب عذب
يسريا} قال :ليس
ويف لفظ عند ابن جرير ليس حياسب أحد إال عذب قلت :أليس يقول هللا {فسوف حياسب
ً
حسااب ً
ذلك ابحلساب ولكن ذاك العرض.
وأخرج أمحد عن عائشة قالت قلت اي رسول هللا ما احلساب اليسري قال :أن ينظر يف كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش
احلساب يومئذ هلك.
الربوج أخرج ابن جرير عن أيب مالك األشعري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليوم املوعود يوم القيامة وشاهد:
يوم اجلمعة ومشهود :يوم عرفة له شواهد.

لوحا حمفوظًا من درة بيضاء صفحاهتا
وأخرج الطرباين عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا خلق ً
من ايقوتة محراء قلمه نور وكتابته نور هلل تعاىل فيه كل يوم ستون وثالمثائة حلظة خيلق ويرزق ومييت وحيي ويعز ويذل
ويفعل ما يشاء.
األعلى أخرج البزار عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم {قد افلح من تزكى}.من شهد أن ال إله إال هللا
وخلع األنداد وشهد أين رسول هللا {وذكر اسم ربه فصلى} قال :هي الصلوات اخلمس واحملافظة عليها واالهتمام هبا.
وأخرج البزار عن ابن عباس قال ملا نزلت {إن هذا لفي الصحف األوىل} قال النيب صلى هللا عليه وسلم :كان هذا أو
كل هذا يف صحف إبراهيم وموسى.
الفجر أخرج أمحد والنسائي عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن العشر :عشر األضحى والوتر يوم عرفة
والشفع يوم النحر قال ابن كثري :رجاله ال أبس هبم ويف رفعه نكارة.
مرفوعا الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث.
وأخرج ابن جرير عن جابر ً
واخرج امحد والرتمذي عن عمران بن حصني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال :الصالة
بعضها شفع وبعضها وتر.
عمال يدخلين اجلنة قال :أعتق
البلد أخرج أمحد عن الرباء قال جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :علمين ً

النسمة وفك الرقبة قال :أوليستا بواحدة قال :إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف عتقها.
والشمس أخرج ابن أيب حامت من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
يف قول هللا {قد أفلح من زكاها} أفلحت نفس زكاها هللا تعاىل.
ألن نشرح أخرج أبويعلي وابن حبان يف صحيحه عن ابن سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أاتين جربيل
فقال :إن ربك يقول :أتدري كيف رفعت ذكرك قلت هللا أعلم قال :الزلزلة أخرج أمحد عن أيب هريرة قال قرأ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية {يومئذ حتدث أخبارها} قال :أتدرون ما أخبارها قالوا :هللا ورسوله أعلم قال :أن تشهد
على كل عبد أوأمة مبا عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا ويف يوم كذا وكذا.
العادايت أخرج ابن أيب حامت بسند ضعيف عن ايب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {إن اإلنسان لربه
لكنود} قال :الكنود الذي أيكل وحده ويضرب عبده ومينع رفده.
مرسال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {أهلاكم التكاثر} عن الطاعة
أهلاكم أخرج ابن أيب حامت عن زيد بن أسلم ً
{حىت زرمت املقابر} حىت أيتيكم املوت.
وأخرج أمحد عن جابر بن عبد هللا قال أكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبوبكر وعمر رطبًا وشربوا ماءً فقال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :هذا من النعيم الذي تسألون عنه.
وأخرج ابن أيب حامت عن ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم {مث لتسألن يومئذ عن النعيم} قال :األمن والصحة.
اهلمزة أخرج ابن مردويه عن ايب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم {إهنا عليهم مؤصدة} قال :مطبقة.

أرأيت أخرج ابن جرير وأبويعلي عن سعد بن أيب وقاص قال سألت رسول اله صلى هللا عليه وسلم عن {الذين هم عن
صالهتم ساهون} قال :هم الذين يؤخرون الصالة عن وقتها.
الكوثر أخرج أمحد ومسلم عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكوثر هنر أعطيناه ريب يف اجلنة له طرق
وال حتصى.
النصر أخرج أمحد عن ابن عباس قال ملا نزلت {إذا جاء نصر هللا والفتح} قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :نعيت
إىل نفسي.
اإلخالص أخرج ابن جرير عن بريدة ال أعلمه إال رفعه قال الصمد :الذي ال جوف له.
الفلق أخرج ابن جرير عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال الفلق :جب يف جهنم مغطى قال ابن كثري:
غريب ال يصح رفعه.
وأخرج أمحد والرتمذي وصححه والنسائي عن عائشة قالت أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي فأراين القمر حني
طلع وقال :تعوذي ابهلل من شر هذا الغاسق إذا وقب.
وأخرج ابن جرير عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم {ومن شر غاسق إذا وقب} قال :النجم الغاسق.
قال ابن كثري :ال يصح رفعه.
الناس أخرج أبو يعلي عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن الشيطان وضع خرطومه على قبل ابن آدم
فإن ذكر هللا خنس :أي سكن وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسوس اخلناس.
فهذا ما حضرين من التفاسري املرفوعة املصرح برفعها صحيحها وحسنها وضعيفها ومرسلها ومعضلها ومل أعول على
املوضوعات واألابطيل.
وقد ورد من املرفوع يف التفسري ثالثة أحاديث طوال تركتها.أحدها :احلديث يف قصة موسى مع اخلضر فيه تفسري آايت
من الكهف وهويف صحيح البخاري وغريه.
جدا يف نصف كراس يتضمن شرح قصة موسى وتفسري آايت كثرية تتعلق به وقد أخرجه
الثاين :حديث الفتون طويل ً

النسئي وغريه لكن نبه احلفاظ منهم املزي وابن كثري على أنه موقوف من كالم ابن عباس وأن املرفوع منه قليل صرح بعزوه
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.
قال ابن كثري :وكان ابن عباس تلقاه من اإلسرائيليات.
الثالث :حديث الصور وهوأطول من حديث الفتون يتضمن شرح حال القيامة وتفسري أايت كثرية من سور شىت يف ذلك
وقد أخرجه ابن جرير والبيهقي يف البعث وأبويعلي ومداره على امساعيل ابن رافع قاضي املدينة.
احدا.
وقد تكلم فيه بسببه ويف بعض سياقه نكارة وقيل إنه مجعه من طرق وأماكن متفرقة وساقه سياقًا و ً
وقد صرح ابن تيمية فيما تقدم وغريه أبن النيب صلى هللا عليه وسلم بني ألصحابه تفسري مجيع القرآن أوغالبه ويؤيد هذا
ما أخرجه أمحد وابن ماجه عن عمر أبنه قال :من آخر ما نزل به آية الراب وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبض قبل
أن يفسرها.

دل فحوى الكالم على أنه كان يفسر هلم كل ما نزل وأنه إمنا مل يفسر هذه اآلية لسرعة موته بعد نزوهلا إال مل يكن
للتخصيص هبا وجه.
آاي بعدد علمه
وأما ما أخرجه البزار عن عائشة قالت :ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفسر شيئًا من القرآن إال ً
إايهن جربيل.
فهوحديث منكر كما قاله ابن كثري وأوله ابن جرير وغريه على أهنا إشارات إىل آايت مشكالت أشكلن عليه فسأل هللا
علمهن فأنزل إليه على لسان جربيل.
وقد من هللا تعاىل إبمتام هذا الكتاب البديع املثال املنيع املنال الفائق حبسن نظامه على عقود اآلل اجلامع لفوئد وحماسن
مل جتتمع يف كتاب قبله يف العصر اخلوال أسست فيه قواعد معينة على فهم الكتاب املنزل وبينت فيه مصاعد يرتقي فيها
لإلشراف على مقاصده ويتوصل وأركزت فيه مراصد تفتح من كنوزه كل ابب مقفل فيه لباب املعقول وعباب املنقول
وصواب كل قول مقبول حمضت فيه كتب العلم على تنوعها وذبدها ودرها ومررت على رايض التفاسري على كثرة عددها
واقتطفت مثرها وزهرها وغصت حبار فنون القرآن فاستخرجت جواهرها ودررها وبقرت عن معادن كنوز فخلصت
سبائكها وسبكت فقرها فلهذا حتصل فيه من البدائع ما تبت عنده األعناق بتًا وجتمع يف كل نوع منه ما تفرق يف
مؤلفات شىت على أين ال أبيعه بشرط الرباءة من كل عيب وال أدعي أنه مجع سالمة كيف والبشر حمل النقص بال ريب.
هذا وإين يف زمان مأل هللا قلوب أهليه من احلسد وغلب عليهم اللؤم حىت جرى منهم جمرى الدم من اجلسد :لوال اشتعال
النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود قوم غلب عليهم اجلهل وطمعهم وأعماهم حب الرايسة وأصمهم قد
نكبوا عن علم الشريعة ونوه وأكبوا على علم الفالسفة وتدارسوه يريد اإلنسان منهم أن يتقدم وأييت هللا إال أن يزيده
نصريا :أمتسي القوافل حتت غري لوائنا وحنن على أقواهلا أمراء ومع
أتخريا ويبغي العز وال علم عنده فلم جيد له وليًا وال ً
ً
وقلواب عن احلق مستكربة وأقو ًاال تصدر عنهم مفرتاة مزورة كلما هديتهم إىل احلق كان
ذلك فال نرى إال أنوفًا مشمخرة ً
أصم وأعمى هلم كأن هللا مل يوكل هبم حافظون يضبون أقواهلم وأعماهلم فالعامل بينهم مرجوم تتالعب به اجلهال والصبيان
والكامل عندهم مذموم داخل يف كفة النقصان.
حلسا من أحالس البيوت ورد العلم إىل العمل لوال ما ورد يف
وأمي هللا إن هذا هلوالزمان الذي يلزم فيه السكوت واملصري ً
جاهدا وأدم هلا
علما فكتمه أجلمه هللا بلجام من انر وهلل در القائل :أدأب على مجيع الفضائل ً
صحيح األخبار من علم ً
مهال فبعد
تعب القرحية واجلسد وأقصد هبا وجه اإلله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد واترك كالم احلاسدين وبغيهم ً

املوت ينقطع احلسد لوال اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود قوم غلب عليهم اجلهل وطمعهم
وأعماهم حب الرايسة وأصمهم قد نكبوا عن علم الشريعة ونوه وأكبوا على علم الفالسفة وتدارسوه يريد اإلنسان منهم
نصريا :أمتسي القوافل حتت غري لوائنا
أتخريا ويبغي العز وال علم عنده فلم جيد له وليًا وال ً
أن يتقدم وأييت هللا إال أن يزيده ً
وقلواب عن احلق مستكربة وأقو ًاال تصدر عنهم مفرتاة مزورة
وحنن على أقواهلا أمراء ومع ذلك فال نرى إال أنوفًا مشمخرة ً
كلما هديتهم إىل احلق كان أصم وأعمى هلم كأن هللا مل يوكل هبم حافظون يضبون أقواهلم وأعماهلم فالعامل بينهم مرجوم
تتالعب به اجلهال والصبيان والكامل عندهم مذموم داخل يف كفة النقصان.وأمي هللا إن هذا هلوالزمان الذي يلزم فيه

علما فكتمه
حلسا من أحالس البيوت ورد العلم إىل العمل لوال ما ورد يف صحيح األخبار من علم ً
السكوت واملصري ً
جاهدا وأدم هلا تعب القرحية واجلسد وأقصد هبا وجه
أجلمه هللا بلجام من انر وهلل در القائل :أدأب على مجيع الفضائل ً

مهال فبعد املوت ينقطع احلسد لوال اشتعال النار
اإلله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد واترك كالم احلاسدين وبغيهم ً
فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود قوم غلب عليهم اجلهل وطمعهم وأعماهم حب الرايسة وأصمهم قد نكبوا
أتخريا
عن علم الشريعة ونوه وأكبوا على علم الفالسفة وتدارسوه يريد اإلنسان منهم أن يتقدم وأييت هللا إال أن يزيده ً
نصريا :أمتسي القوافل حتت غري لوائنا وحنن على أقواهلا أمراء ومع ذلك فال
ويبغي العز وال علم عنده فلم جيد له وليًا وال ً

وقلواب عن احلق مستكربة وأقو ًاال تصدر عنهم مفرتاة مزورة كلما هديتهم إىل احلق كان أصم وأعمى
نرى إال أنوفًا مشمخرة ً
هلم كأن هللا مل يوكل هبم حافظون يضبون أقواهلم وأعماهلم فالعامل بينهم مرجوم تتالعب به اجلهال والصبيان والكامل
عندهم مذموم داخل يف كفة النقصان

حلسا من أحالس البيوت ورد العلم إىل العمل لوال ما ورد يف
وأمي هللا إن هذا هلوالزمان الذي يلزم فيه السكوت واملصري ً
جاهدا وأدم هلا
علما فكتمه أجلمه هللا بلجام من انر وهلل در القائل :أدأب على مجيع الفضائل ً
صحيح األخبار من علم ً
مهال فبعد
تعب القرحية واجلسد وأقصد هبا وجه اإلله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد واترك كالم احلاسدين وبغيهم ً
املوت ينقطع احلسد وأان أضرع إىل هللا جل جالله وعز سلطانه كما من إبمتام هذا الكتاب أن يتم النعمة بقبوله وأن
جيعلنا من السابقني األولني من أتباع رسوله وأن ال خييب أملنا فهواجلواد الذي ال خييب من أمله وال خيذل من انقطع
عمن سواه وأم له وصلى هللا على من ال نيب بعده سيدان حممد وآل وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره
الغافلون

