
لقرآن: كتاب  وم ا   اإلتقان يف عل
وطي: املؤلف  لسي ا لدين  لكمال جالل ا بن ا لرمحن  ا  عبد 

  مقدمة املؤلف

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
١   
قال الشيخ اإلمام العامل العالمة احلرب البحر الفهامة احملقق املدقق احلجة احلافظ اجملتهد شيخ اإلسالم واملسلمني  -

علوم سيد املرسلني جالل الدين أوحد اجملتهدين أبو الفضل عبد الرمحن ابن سيدنا الشيخ املرحوم كمال  وارث
  الدين عامل املسلمني أبو املناقب أبو بكر السيوطي الشافعي 

احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة ألويل األلباب وأودعه من فنون العلوم واحلكم العجب العجاب 
أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذهبا نظما وأبلغها يف اخلطاب قرآنا عربيا غري ذي عوج وال خملوق ال وجعله 

  شبهة فيه وال ارتياب 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له رب األرباب الذي عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته  - ٢

  الرقاب 
وث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إىل خري أمة بأفضل كتاب وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله املبع

  األجناب صالة وسالما دائمني إىل يوم املآب 
وبعد فإن العلم حبر زخار ال يدرك له من قرار وطود شامخ ال يسلك إىل قنته وال يصار من أراد السبيل إىل  - ٣

 جيد إىل ذلك سبيال كيف وقد قال تعاىل خماطبا استقصائه مل يبلغ إىل ذلك وصوال ومن رام الوصول إىل إحصائه مل
خللقه وما أوتيتم من العلم إال قليال وإن كتابنا القرآن هلو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة مشسها ومطلعها أودع فيه 

سبحانه وتعاىل علم كل شيء وأبان فيه كل هدي وغي فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد فالفقيه يستنبط 
  حكام ويستخرج منه األ

حكم احلالل واحلرام والنحوي يبين منه قواعد إعرابه ويرجع إليه يف معرفة خطأ القول من صوابه والبياين يهتدي به 
إىل حسن النظام ويعترب مسالك البالغة يف صوغ الكالم وفيه من القصص واألخبار ما يذكر أويل األبصار ومن 

كر واإلعتبار إىل غري ذلك من علوم ال يقدر قدرها إال من علم حصرها هذا املواعظ واألمثال ما يزدجر به أولو الف
  مع فصاحة لفظ وبالغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب وإعجاز نظم ال يقدر عليه إال عالم الغيوب 

ذلك ولقد كنت يف زمان الطلب أتعجب من املتقدمني إذ مل يدونوا كتابا يف أنواع علوم القرآن كما وضعوا  - ٤
بالنسبة إىل علم احلديث فسمعت شيخنا أستاذ األستاذين وإنسان عني الناظرين خالصة الوجود عالمة الزمان فخر 

العصر وعني األوان أبا عبد اهللا حميي الدين الكافيجي مد اهللا يف أجله وأسبغ عليه ظله يقول قد دونت يف علوم 
ري احلجم جدا وحاصل ما فيه بابان األول يف ذكر معىن التفسري التفسري كتابا مل أسبق إليه فكتبته عنه فإذا هو صغ

والتأويل والقرآن والسورة واآلية والثاين يف شروط القول فيه بالرأي وبعدمها خامتة يف آداب العامل واملتعلم فلم 
  يشف يل ذلك غليال ومل يهدين إىل املقصود سبيال 

قضاة وخالصة األنام حامل لواء املذهب املطليب علم الدين مث أوقفين شيخنا شيخ مشايخ اإلسالم قاضي ال - ٥



البلقيين رمحه اهللا تعاىل على كتاب يف ذلك ألخيه قاضي القضاة جالل الدين مساه مواقع العلوم من مواقع النجوم 
  فرأيته تأليفا لطيفا وجمموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وحتبري قال يف خطبته 

الشافعي رضي اهللا عنه خماطبة لبعض خلفاء بين العباس فيها ذكر بعض أنواع القرآن حيصل قد اشتهرت عن اإلمام 
  منها ملقصدنا االقتباس وقد صنف يف علوم احلديث مجاعة يف القدمي واحلديث وتلك األنواع يف سنده دون متنه ويف 

لتصنيف ما وصل إىل علمي مما مسنديه وأهل فنه وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة فأردت أن أذكر يف هذا ا
  حواه القرآن الشريف من أنواع علمه املنيف وينحصر يف أمور 

األمر األول مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ويف ذلك اثنا عشر نوعا املكي املدين السفري احلضري الليلي النهاري 
  الصيفي الشتائي الفراشي النومي أسباب النزول أول ما نزل آخر ما نزل 

  مر الثاين السند وهو ستة أنواع املتواتر اآلحاد الشاذ قراءات النيب الرواة احلفاظ األ
  األمر الثالث األداء وهو ستة أنواع الوقف االبتداء اإلمالة املد ختفيف اهلمزة اإلدغام 

   األمر الرابع األلفاظ وهو سبعة أنواع الغريب املعرب اجملاز املشترك املترادف اإلستعارة التشبيه
األمر اخلامس املعاين املتعلقة باألحكام وهو أربعة عشر نوعا العام الباقي على عمومه العام املخصوص العام الذي 

أريد به اخلصوص ما خص فيه الكتاب السنة ما خصصت فيه السنة الكتاب اجململ املبني املؤول املفهوم املطلق املقيد 
  ما عمل به من األحكام مدة معينة والعامل به واحد من املكلفني  الناسخ واملنسوخ نوع من الناسخ واملنسوخ وهو

  األمر السادس املعاين املتعلقة باأللفاظ وهو مخسة أنواع الفصل الوصل اإلجياز اإلطناب القصر 
وبذلك تكملت األنواع مخسني ومن األنواع ما ال يدخل حتت احلصر األمساء الكىن األلقاب املبهمات فهذا هناية ما 

  ر من األنواع حص
هذا آخر ما ذكره القاضي جالل الدين يف اخلطبة مث تكلم يف كل نوع منها بكالم خمتصر حيتاج إىل حترير  - ٦

وتتمات وزوائد مهمات فصنفت يف ذلك كتابا مسيته التحبري يف علوم التفسري ضمنته ما ذكر البلقيين من األنواع 
  حية بنقلها وقلت يف خطبته مع زيادة مثلها وأضفت إليه فوائد مسحت القر

  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 
ينه حىت حتلى يف آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسري يتطرق إليه من املتقدمني األسباب وإن مما أمهل املتقدمون تدو

الذي هو كمصطلح احلديث فلم يدونه أحد ال يف القدمي وال يف احلديث حىت جاء شيخ اإلسالم وعمدة األنام 
عالمة العصر قاضي القضاة جالل الدين البلقيين رمحه اهللا تعاىل فعمل فيه كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم 

وهذبه وقسم أنواعه ورتبه ومل يسبق إىل هذه املرتبة فإنه جعله نيفا ومخسني نوعا منقسمة إىل ستة أقسام فنقحه 
وتكلم يف كل نوع منها باملتني من الكالم فكان كما قال اإلمام أبو السعادات ابن األثري يف مقدمة هنايته كل مبتدئ 

  ه يكون قليال مث يكثر وصغريا مث يكرب لشيء مل يسبق إليه ومبتدع أمرا مل يتقدم فيه عليه فإن
فظهر يل استخراج أنواع مل يسبق إليها وزيادة مهمات مل يستوف الكالم عليها فجردت اهلمة إىل وضع كتاب  - ٧

يف هذا العلم وأمجع به إن شاء اهللا تعاىل شوارده وأضم إليه فوائده وأنظم يف سلكه فرائده ألكون يف إجياد هذا العلم 
 وواحدا يف مجع الشتيت منه كألف أو كألفني ومصريا فين التفسري واحلديث يف استكمال التقاسيم إلفني ثاين اثنني

وإذ برز نور كمامه وفاح وطلع بدر كماله والح وأذن فجره بالصباح ونادى داعيه بالفالح مسيته التحبري يف علوم 



  التفسري وهذه فهرست األنواع بعد املقدمة 
   املكي واملدين النوع األول والثاين

  الثالث 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 عرفت وقت نزوله 

  ما أنزل فيه ومل ينزل على أحد من األنبياء اخلامس عشر 

  السادس عشر ما أنزل منه على األنبياء 
  السابع عشر ما تكرر نزوله 

  الثامن عشر ما نزل مفرقا 
  التاسع عشر ما نزل مجعا 

  العشرون كيفية إنزاله وهذه كلها متعلقة بالنزول 
  احلادي والعشرون املتواتر 

  الثاين والعشرون اآلحاد 
  ث والعشرون الشاذ الثال

  الرابع والعشرون قراءات النيب 
  اخلامس والسادس والعشرون الرواة واحلفاظ 

  السابع والعشرون كيفية التحمل 
  الثامن والعشرون العايل والنازل 

  التاسع والعشرون املسلسل وهذه متعلقة بالسند 
  الثالثون االبتداء 

  احلادي والثالثون الوقف 
  مالة الثاين والثالثون اإل

  الثالث والثالثون املد 
  الرابع والثالثون ختفيف اهلمزة 

  اخلامس والثالثون اإلدغام 
  السادس والثالثون اإلخفاء 
  السابع والثالثون اإلقالب 

  الثامن والثالثون خمارج احلروف وهذه متعلقة باألداء 



  التاسع والثالثون الغريب 
  األربعون املعرب 

  احلادي واألربعون اجملاز 
  الثاين واألربعون املشترك 

  الثالث واألربعون املترادف 

  الرابع واخلامس واألربعون احملكم واملتشابه 
  السادس واألربعون املشكل 

  السابع والثامن واألربعون اجململ واملبني 
  التاسع واألربعون االستعارة 

  اخلمسون التشبيه 
  احلادي والثاين واخلمسون الكناية والتعريض 

  واخلمسون العام الباقي على عمومه  الثالث
  الرابع واخلمسون العام املخصوص 

  اخلامس واخلمسون العام الذي أريد به اخلصوص 
  السادس واخلمسون ما خص فيه الكتاب السنة 
  السابع واخلمسون ما خصت فيه السنة الكتاب 

  الثامن واخلمسون املؤول 
  التاسع واخلمسون املفهوم 

  ستون املطلق واملقيد الستون واحلادي وال
  الثاين والثالث والستون الناسخ واملنسوخ 
  الرابع والستون ما عمل به واحد مث نسخ 

  اخلامس والستون ما كان واجبا على واحد 
  السادس والسابع والثامن والستون اإلجياز واإلطناب واملساواة 

  التاسع والستون األشباه 
  ل السبعون واحلادي والسبعون الفصل والوص

  الثاين والسبعون القصر 
  الثالث والسبعون االحتباك 

  الرابع والسبعون القول باملوجب 
  اخلامس والسادس والسابع والسبعون املطابقة واملناسبة واجملانسة 

  الثامن والتاسع والسبعون التورية واالستخدام 
  الثمانون اللف والنشر 

  احلادي والثمانون االلتفات 



  لفواصل والغايات الثاين والثمانون ا
  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 
  ون غرائب التفسري الثاين والتسع

  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 

  رآن األول بعد املائة أمساء من نزل فيهم الق
  الثاين بعد املائة التاريخ 

وهذا آخر ما ذكرته يف خطبة التحبري وقد مت هذا الكتاب وهللا احلمد من سنة اثنتني وسبعني وكتبه من هو يف  - ٨
طبقة أشياخي من أويل التحقيق مث خطر يل بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا وجمموعا مضبوطا أسلك فيه طريق 

اج االستقصاء هذا كله وأنا أظن أين متفرد بذلك غري مسبوق باخلوض يف هذه اإلحصاء وأمشي فيه على منه
املسالك فبينا أنا أجيل يف ذلك فكرا أقدم رجال وأؤخر أخرى إذ بلغين أن الشيخ اإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا 

م القرآن فتطلبته حىت الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيني ألف كتابا يف ذلك حافال يسمى الربهان يف علو
  وقفت عليه فوجدته قال يف خطبته 

ملا كانت علوم القرآن ال حتصى ومعانيه ال تستقصى وجبت العناية بالقدر املمكن ومما فات املتقدمني وضع كتاب 
يشتمل على أنواع علومه كما وضع الناس ذلك بالنسبة إىل علم احلديث فاستخرت اهللا تعاىل وله احلمد يف وضع 

ب يف ذلك جامع ملا تكلم الناس يف فنونه وخاضوا يف نكته وعيونه وضمنته من املعاين األنيقة واحلكم الرشيقة ما كتا
هبر القلوب عجبا ليكون مفتاحا ألبوابه عنوانا على كتابه معينا للمفسر على حقائقه مطلعا على بعض أسراره 

  عه ودقائقه ومسيته الربهان يف علوم القرآن وهذه فهرست أنوا
  النوع األول معرفة سبب النزول 

  الثاين معرفة املناسبة بني اآليات 
  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 
  أول ما نزل  العاشر يف معرفة

  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 أو التركيب أحسن وأفصح 

  الثاين والعشرون معرفة اختالف األلفاظ بزيادة أو نقص 
  الثالث والعشرون معرفة توجيه القرآن 

  الرابع والعشرون معرفة الوقف 
  لعشرون علم مرسوم اخلط اخلامس وا

  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 آيات القرآن 
  رفة األمثال الكامنة فيه احلادي والثالثون مع

  الثاين والثالثون معرفة أحكامه 
  الثالث والثالثون معرفة جدله 

  الرابع والثالثون معرفة ناسخه ومنسوخه 
  اخلامس والثالثون معرفة موهم املختلف 

  السادس والثالثون معرفة احملكم من املتشابه 
  الصفات السابع والثالثون يف حكم اآليات املتشاهبات الواردة يف 

  الثامن والثالثون معرفة إعجازه 
  التاسع والثالثون معرفة وجوب متواتره 



  األربعون يف بيان معاضدة السنة الكتاب 
  احلادي واألربعون معرفة تفسريه 

  الثاين واألربعون معرفة وجوه املخاطبات 
  الثالث واألربعون بيان حقيقته وجمازه 
  يض الرابع واألربعون يف الكنايات والتعر

  اخلامس واألربعون يف أقسام معىن الكالم 
  السادس واألربعون يف ذكر ما تيسر من أساليب القرآن 

  السابع واألربعون يف معرفة األدوات 
  واعلم أنه ما من نوع من هذه األنواع إال ولو أراد اإلنسان استقصاءه الستفرغ 

والرمز إىل بعض فصوله فإن الصناعة طويلة والعمر عمره مث مل حيكم أمره ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله 
  قصري وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصري 

  هذا آخر كالم الزركشي يف خطبته 
وملا وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا ومحدت اهللا كثريا وقوي العزم على إبراز ما أضمرته وشددت  - ٩

الكتاب العلي الشان اجللي الربهان الكثري الفوائد واإلتقان احلزم يف إنشاء التصنيف الذي قصدته فوضعت هذا 
ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب الربهان وأدجمت بعض األنواع يف بعض وفصلت ما حقه أن يبان وزدته على 

كل  ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف اآلذان ومسيته ب اإلتقان يف علوم القرآن وسترى يف
نوع منه إن شاء اهللا تعاىل ما يصلح أن يكون بالتصنيف مفردا وستروى من مناهله العذبة ريا ال ظمأ بعده أبدا وقد 

جعلته مقدمة للتفسري الكبري الذي شرعت فيه ومسيته ب جممع البحرين ومطلع البدرين اجلامع لتحرير الرواية 
واملعونة والرعاية إنه قريب جميب وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وتقرير الدراية ومن اهللا استمد التوفيق واهلداية 

  وإليه أنيب وهذه فهرست أنواعه 
  النوع األول معرفة املكي واملدين 
  الثاين معرفة احلضري والسفري 

  الثالث النهاري والليلي 
  الرابع الصيفي والشتائي 

  اخلامس الفراشي والنومي 
  السادس األرضي والسمائي 

  بع أول ما نزل السا
  الثامن آخر ما نزل 

  التاسع أسباب النزول 
  العاشر ما نزل على لسان بعض الصحابة 

  احلادي عشر ما تكرر نزوله 
  الثاين عشر ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه 



  الثالث عشر معرفة ما نزل مفرقا وما نزل مجعا 
  الرابع عشر ما نزل مشيعا وما نزل مفردا 

  اخلامس عشر ما أنزل منه على بعض األنبياء وما مل ينزل منه على أحد قبل النيب 
  السادس عشر يف كيفية إنزاله 

  السابع عشر يف معرفة أمسائه وأمساء سوره 
  الثامن عشر يف مجعه وترتيبه 

  التاسع عشر يف عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 
  العشرون يف حفاظه ورواته 

  ون يف العايل والنازل احلادي والعشر
  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 
  ل لفظا املفصول معىن التاسع والعشرون يف بيان املوصو

  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 

  والثالثون يف معرفة غريبه السادس 
  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 
  اين واألربعون يف قواعد مهمة حيتاج املفسر إىل معرفتها الث

  الثالث واألربعون يف احملكم واملتشابه 
  الرابع واألربعون يف مقدمه ومؤخره 
  اخلامس واألربعون يف خاصه وعامه 



  السادس واألربعون يف جممله ومبينه 
  السابع واألربعون يف ناسخه ومنسوخه 

  هم االختالف والتناقض الثامن واألربعون يف مشكله ومو
  التاسع واألربعون يف مطلقه ومقيده 

  اخلمسون يف منطوقه ومفهومه 
  احلادي واخلمسون يف وجوه خماطباته 

  الثاين واخلمسون يف حقيقته وجمازه 
  الثالث واخلمسون يف تشبيهه واستعارته 

  الرابع واخلمسون يف كناياته وتعريضه 
  اص اخلامس واخلمسون يف احلصر واالختص

  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 اآليات والسور 
  ات املشتبهات الثالث والستون يف اآلي

  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 
  من نزل فيهم القرآن احلادي والسبعون يف أمساء 

  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 
  يه السابع والسبعون يف معرفة تأويله وتفسريه وبيان شرفه واحلاجة إل

  الثامن والسبعون يف شروط املفسر وآدابه 



  التاسع والسبعون يف غرائب التفسري 
  الثمانون يف طبقات املفسرين 

فهذه مثانون نوعا على سبيل اإلدماج ولو نوعت باعتبار 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 قريبا منه وإمنا هي طائفة يسرية ونبذة قصرية  - ١٠
فنون األفنان يف علوم القرآن البن اجلوزي ومجال القراء للشيخ علم الدين السخاوي واملرشد الوجيز يف علوم 

أليب املعايل عزيزي بن عبد امللك املعروف بشيذلة تتعلق بالقرآن العزيز أليب شامة والربهان يف مشكالت القرآن 
  وكلها بالنسبة إىل نوع من هذا الكتاب كحبة رمل يف جنب رمل عاجل ونقطة قطر يف حيال حبر زاخر 

  وهذه أمساء الكتب اليت نظرهتا على هذا الكتاب وخلصته منها  - ١١
  فمن الكتب النقلية 

  ه وأيب الشيخ وابن حيان تفسري ابن جرير وابن أيب حامت وابن مردوي

والفريايب وعبد الرزاق وابن املنذر وسعيد بن منصور وهو جزء من سننه واحلاكم وهو جزء من مستدركه وتفسري 
احلافظ عماد الدين بن كثري وفضائل القرآن أليب عبيد وفضائل القرآن البن الضريس وفضائل القرآن البن أيب شيبة 

البن اشته الرد على من خالف مصحف عثمان أليب بكر بن األنباري أخالق محلة  املصاحف البن أيب داود املصاحف
  القرآن لآلجري التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي شرح البخاري البن حجر 

  ومن جوامع احلديث واملسانيد ماال حيصى 
  ومن كتب القراءات وتعلقات األداء  - ١٢

ن اجلزري الكامل للهذيل اإلرشاد يف القراءات العشر للواسطي الشواذ مجال القراء للسخاوي النشر والتقريب الب
البن غلبون الوقف واالبتداء البن األنباري وللسجاوندي وللنحاس وللداين وللعماين والبن النكزاوي قرة العني يف 

  الفتح واإلمالة بني اللفظني البن القاصح 
  ومن كتب اللغات والغريب والعربية واإلعراب  - ١٣

مفردات القرآن للراغب غريب القرآن البن قتيبة وللعزيزي الوجوه والنظائر للنيسابوري والبن عبد الصمد 
الواحد واجلمع يف القرآن أليب احلسن األخفش األوسط الزاهر البن األنباري شرح التسهيل واالرتشاف أليب حيان 

إعراب القرآن أليب البقاء وللسمني وللسفاقسي  املغين البن هشام اجلىن الداين يف حروف املعاين البن أم قاسم
وملنتجب الدين احملتسب يف توجيه الشواذ البن جين اخلصائص له اخلاطريات له ذا القد له أمايل ابن احلاجب املعرب 

للجواليقي مشكل القرآن البن قتيبة اللغات اليت نزل هبا القرآن للقاسم بن سالم الغرائب والعجائب للكرماين 
  يف التفسري البن تيمية  قواعد
  ومن كتب األحكام وتعلقاهتا  - ١٤

أحكام القرآن إلمساعيل القاضي ولبكر بن العالء واليب بكر الرازي وللكيا اهلراسي والبن العريب والبن الغرس 
اود والبن خويز منداد الناسخ واملنسوخ ملكي والبن احلصار وللسعيدي وأليب جعفر النحاس والبن العريب وأليب د

  السجستاين 



وأليب عبيد القاسم بن سالم وأليب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي اإلمام يف أدلة األحكام للشيخ عز الدين بن 
  عبد السالم 

  ومن الكتب املتعلقة باإلعجاز وفنون البالغة  - ١٥
لقاهر اجلرجاين ولإلمام فخر الدين إعجاز القرآن للخطايب وللرماين والبن سراقة وللقاضي أيب بكر الباقالين ولعبد ا

والبن أيب اإلصبع وامسه الربهان وللزملكاين وامسه الربهان أيضا وخمتصره له وامسه اجمليد جماز القرآن البن عبد 
كام السالم اإلجياز يف اجملاز البن القيم هناية التأميل يف أسرار التنزيل للزملكاين التبيان يف البيان له املنهج املفيد يف أح

التوكيد له بدائع القرآن البن أيب اإلصبع التحبري له اخلواطر السوانح يف أسرار الفواتح له أسرار التنزيل للشرف 
البارزي األقصى القريب للتنوخي منهاج البلغاء حلازم العمدة البن رشيق الصناعتني للعسكري املصباح لبدر الدين 

اإلغريض يف الفرق بني الكناية والتعريض للشيخ تقي الدين السبكي بن مالك التبيان للطييب الكنايات للجرجاين 
االقتناص يف الفرق بني احلصر واالختصاص له عروس األفراح لولده هباء الدين روض األفهام يف أقسام االستفهام 

قدمة له إحكام للشيخ مشس الدين بن الصائغ نشر العبري يف إقامة الظاهر مقام الضمري له املقدمة يف سر األلفاظ امل
الراي يف أحكام اآلي له مناسبات ترتيب السور أليب جعفر بن الزبري فواصل اآليات للطويف 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  - ١٦
ن يف متشابه القرآن للكرماين درة التنزيل وغرة التأويل يف املتشابه أليب عبد اهللا الرازي كشف املعاين عن الربها

متشابه املثاين للقاضي بدر الدين بن مجاعة أمثال القرآن للماوردي أقسام القرآن البن القيم جواهر القرآن للغزايل 
واألعالم للسهيلي الذيل عليه البن عساكر التبيان يف مبهمات التعريف واإلعالم فيما وقع يف القرآن من األمساء 

القرآن للقاضي بدر الدين بن مجاعة أمساء من نزل فيهم القرآن إلمساعيل الضرير ذات الرشد يف عدد اآلي 
  وشرحها للموصلي شرح آيات 

  الصفات البن اللبان الدر النظيم يف منافع القرآن العظيم لليافعي 
  رسم ومن كتب ال - ١٧

  املقنع للداين شرح الرائية للسخاوي شرحها البن جبارة 
  ومن الكتب اجلامعة  - ١٨

بدائع الفوائد البن القيم كنز الفوائد للشيخ عز الدين بن عبد السالم الغرر والدرر للشريف املرتضى تذكرة البدر 
  يب الليث السمرقندي بن الصاحب جامع الفنون البن شبيب احلنبلي النفيس البن اجلوزي البستان أل

  ومن تفاسري غري احملدثني  - ١٩
الكشاف وحاشيته للطييب تفسري اإلمام فخر الدين تفسري اإلصبهاين واحلويف وأيب حيان وابن عطية والقشريي 

واملرسي وابن اجلوزي وابن عقيل وابن رزين والواحدي والكواشي واملاوردي وسليم الرازي وإمام احلرمني وابن 
  بن بزيزة وابن املنري أمايل الرافعي على الفاحتة مقدمة تفسري ابن النقيب برجان وا

  وهذا أوان الشروع يف املقصود بعون امللك املعبود 

  النوع األول



  يف معرفة املكي واملدين

أفرده بالتصنيف مجاعة منهم مكي والعز الديريين ومن فوائد معرفة ذلك العلم باملتأخر فيكون ناسخا أو  - ٢٠
  صصا على رأي من يرى تأخري املخصص خم

قال أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب النيسابوري يف كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن من أشرف  - ٢١
علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل مبكة واملدينة وما نزل مبكة وحكمه مدين وما نزل باملدينة وحكمه 

ل املدينة وما نزل باملدينة يف أهل مكة وما يشبه نزول املكي يف املدين وما يشبه نزول املدين مكي وما نزل مبكة يف أه
يف املكي وما نزل باجلحفة وما نزل ببيت املقدس وما نزل بالطائف وما نزل باحلديبية وما نزل ليال وما نزل هنارا 

واآليات املكيات يف السور املدنية وما محل من وما نزل مشيعا وما نزل مفردا واآليات املدنيات يف السور املكية 
مكة إىل املدينة وما محل من املدينة إىل مكة وما محل من املدينة إىل أرض احلبشة وما نزل جممال وما نزل مفسرا وما 

اختلفوا فيه فقال بعضهم مدين وبعضهم مكي فهذه مخسة وعشرون وجها من مل يعرفها ومييز بينها مل حيل له أن 
  م يف كتاب اهللا تعاىل انتهى يتكل
قلت وقد أشبعت الكالم على هذه األوجه فمنها ما أفردته بنوع ومنها ما تكلمت عليه يف ضمن بعض  - ٢٢

  األنواع 

وقال ابن العريب يف كتابه الناسخ واملنسوخ الذي علمناه على اجلملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا وسفريا  - ٢٣
  ومسائيا وأرضيا وما نزل بني السماء واألرض وما نزل حتت األرض يف الغار  وحضريا وليليا وهناريا

وقال ابن النقيب يف مقدمة تفسريه املنزل من القرآن على أربعة أقسام مكي ومدين وما بعضه مكي وبعضه  - ٢٤
  مدين وما ليس مبكي وال مدين 

  اعلم أن للناس يف املكي واملدين اصطالحات ثالثة  - ٢٥
أن املكي ما نزل قبل اهلجرة واملدين ما نزل بعدها سواء نزل مبكة أم باملدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أشهرها 

أم بسفر من األسفار أخرج عثمان ابن سعد الرازي بسنده إىل حيىي بن سالم قال ما نزل مبكة وما نزل يف طريق 
على النيب يف أسفاره بعد ما قدم املدينة فهو من املدين وهذا  املدينة قبل أن يبلغ النيب املدينة فهو من املكي وما نزل

  أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل يف سفر اهلجرة مكي اصطالحا 
الثاين أن املكي ما نزل مبكة ولو بعد اهلجرة واملدين ما نزل باملدينة وعلى هذا تثبت الواسطة فما نزل باألسفار ال 

  يطلق عليه مكي وال مدين 
الطرباين يف الكبري من طريق الوليد بن مسلم عن عفري بن معدان عن ابن عامر عن أيب أمامة قال قال وقد أخرج 

  رسول اهللا أنزل القرآن يف ثالثة أمكنة مكة واملدينة والشام قال الوليد يعين بيت املقدس 
  وقال الشيخ عماد الدين بن كثري بل تفسريه بتبوك أحسن 

  ملنزل مبىن وعرفات واحلديبية ويف املدينة ضواحيها كاملنزل ببدر وأحد وسلع قلت ويدخل يف مكة ضواحيها كا
  الثالث أن املكي ما وقع خطابا ألهل مكة واملدين ما وقع خطابا ألهل املدينة ومحل على هذا قول ابن مسعود اآليت 

لصحابة والتابعني ومل يرد عن قال القاضي أبو بكر يف االنتصار إمنا يرجع يف معرفة املكي واملدين إىل حفظ ا - ٢٦
النيب يف ذلك قول ألنه مل يؤمر به ومل جيعل اهللا علم ذلك من فرائض األمة وإن وجب يف بعضه على أهل العلم 

  معرفة تاريخ الناسخ واملنسوخ فقد يعرف ذلك بغري نص الرسول انتهى 



زلت آية من كتاب اهللا تعاىل إال وأنا وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال والذي ال إله غريه ما ن - ٢٧
  أعلم فيمن نزلت وأين نزلت 

وقال أيوب سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال نزلت يف سفح ذلك اجلبل وأشار إىل سلع أخرجه  - ٢٨
  أبو نعيم يف احللية 

به بتحرير ما اختلف وقد ورد عن ابن عباس وغريه عد املكي واملدين وأنا أسوق ما وقع يل من ذلك مث أعق - ٢٩
  فيه 
قال ابن سعد يف الطبقات أنبأنا الواقدي حدثين قدامة بن موسى عن أيب سلمة احلضرمي مسعت ابن عباس  - ٣٠

  قال سألت أيب بن كعب عما نزل من القرآن باملدينة فقال نزل هبا سبع وعشرون سورة وسائرها مبكة 
نسوخ حدثين ميوت بن املزرع حدثنا أبو حامت سهل بن حممد وقال أبو جعفر النحاس يف كتابه الناسخ وامل - ٣١

السجستاين أنبأنا أبو عبيدة معمر بن املثىن حدثين يونس بن حبيب مسعت أبا عمرو بن العالء يقول سألت جماهدا 
عن تلخيص آي القرآن املدين من املكي فقال سألت ابن عباس عن ذلك فقال سورة األنعام نزلت مبكة مجلة واحدة 

فهي مكية إال ثالث آيات منها نزلن باملدينة قل تعالوا أتل إىل متام اآليات الثالث وما تقدم من السور مدنيات 
ونزلت مبكة سورة األعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم واحلجر والنحل سوى ثالث آيات من آخرها 

ائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء واحلج سوى فإهنن نزلن بني مكة واملدينة يف منصرفه من أحد وسورة بين إسر
ثالث آيات هذان خصمان إىل متام اآليات الثالث فإهنن نزلن باملدينة وسورة املؤمنني والفرقان وسورة الشعراء 

سوى مخس آيات من أخراها نزلن باملدينة والشعراء يتبعهم الغاوون إىل آخرها وسورة النمل والقصص والعنكبوت 
ن سوى ثالث آيات منها نزلن باملدينة ولو أمنا يف األرض من شجرة أقالم إىل متام اآليات وسورة والروم ولقما

  السجدة سوى ثالث آيات أفمن كان 

مؤمنا كمن كان فاسقا إىل متام اآليات الثالث وسورة سبأ وفاطر ويس والصافات وص والزمر سوى ثالث آيات 
ادي الذين أسرفوا إىل متام الثالث آيات واحلواميم السبع وق والذاريات نزلن باملدينة يف وحشي قاتل محزة قل يا عب

والطور والنجم والقمر والرمحن والواقعة والصف والتغابن إال آيات من آخرها نزلن باملدينة وامللك ون واحلاقة 
إذا زلزلت و إذا  وسأل وسورة نوح واجلن واملزمل إال آيتني إن ربك يعلم أنك تقوم واملدثر إىل آخر القرآن إال

جاء نصر اهللا و قل هو اهللا أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس فإهنن مدنيات ونزل باملدينة سورة 
  األنفال وبراءة والنور واألحزاب وسورة حممد والفتح واحلجرات واحلديد وما بعدها إىل التحرمي 

  علماء العربية املشهورين هكذا أخرجه بطوله وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات من 
وقال البيهقي يف دالئل النبوة أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو حممد بن زياد العدل حدثنا حممد بن  - ٣٢

إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أمحد بن نصر بن مالك اخلزاعي حدثنا علي بن احلسني بن واقد 
ن عكرمة واحلسن بن أيب احلسن قاال أنزل اهللا من القرآن مبكة اقرأ باسم ربك ون عن أبيه حدثين يزيد النحوي ع

واملزمل واملدثر و تبت يدا أيب هلب و إذا الشمس كورت و سبح اسم ربك األعلى و الليل إذا يغشى والفجر 
فرون وأصحاب الفيل والضحى و أمل نشرح والعصر والعاديات والكوثر و أهلاكم التكاثر و أرأيت و قل يا أيها الكا

والفلق و قل أعوذ برب الناس و قل هو اهللا أحد والنجم وعبس و إنا أنزلناه و الشمس وضحاها و السماء ذات 
الربوج و والتني والزيتون و إليالف قريش والقارعة و ال أقسم بيوم القيامة واهلمزة واملرسالت وق و ال أقسم هبذا 



لساعة وص واجلن ويس والفرقان واملالئكة وطه والواقعة وطسم وطس وطسم البلد و السماء والطارق و اقتربت ا
  وبين إسرائيل والتاسعة وهود ويوسف وأصحاب احلجر واألنعام والصافات 

ولقمان وسبأ والزمر وحم املؤمن وحم الدخان وحم السجدة ومحعسق وحم الزخرف واجلاثية واألحقاف 
ونوح وإبراهيم واألنبياء واملؤمنون وآمل السجدة والطور وتبارك  والذاريات والغاشية وأصحاب الكهف والنحل

  واحلاقة وسأل و عم يتساءلون والنازعات و إذا السماء انشقت و إذا السماء انفطرت والروم والعنكبوت 
زلت وما نزل باملدينة ويل للمطففني والبقرة وآل عمران واألنفال واألحزاب واملائدة واملمتحنة والنساء و إذا زل

واحلديد وحممد والرعد والرمحن و هل أتى على اإلنسان والطالق و مل يكن واحلشر و إذا جاء نصر اهللا والنور 
  واحلج واملنافقون واجملادلة واحلجرات و يا أيها النيب مل حترم والصف واجلمعة والتغابن والفتح وبراءة 

هذه الرواية الفاحتة واألعراف وكهيعص فيما نزل  قال البيهقي والتاسعة يريد هبا سورة يونس قال وقد سقط من
  مبكة 
قال وقد أخربنا علي بن أمحد بن عبدان أخربنا أمحد بن عبيد الصفار حدثنا حممد بن الفضل حدثنا إمساعيل  - ٣٣

بن عبد اهللا بن زرارة الرقي حدثنا عبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي حدثنا خصيف عن جماهد عن ابن عباس أنه 
ال إن أول ما أنزل اهللا على نبيه من القرآن اقرأ باسم ربك فذكر معىن هذا احلديث وذكر السور اليت سقطت من ق

  الرواية األوىل يف ذكر ما نزل مبكة وقال وللحديث شاهد يف تفسري مقاتل وغريه مع املرسل الصحيح الذي تقدم 
اهللا بن أيب جعفر الرازي أنبأنا عمرو بن هارون  وقال ابن الضريس يف فضائل القرآن حدثنا حممد بن عبد - ٣٤

حدثنا عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه عن ابن عباس قال كانت إذا أنزلت فاحتة سورة مبكة كتبت مبكة مث يزيد 
دا أيب اهللا فيها ما شاء وكان أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك مث ن مث يا أيها املزمل مث يا أيها املدثر مث تبت ي

هلب مث إذا الشمس كورت مث سبح اسم ربك األعلى مث والليل إذا يغشى مث والفجر مث والضحى مث أمل نشرح مث 
  والعصر مث والعاديات مث إنا أعطيناك مث أهلاكم التكاثر مث أرأيت الذي يكذب مث قل يا أيها الكافرون مث 

رب الناس مث قل هو اهللا أحد مث والنجم مث عبس مث إنا أمل تر كيف فعل ربك مث قل أعوذ برب الفلق مث قل أعوذ ب
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 اقتربت

الساعة مث ص مث األعراف مث قل أوحي 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 

لزخرف مث الدخان مث اجلاثية مث األحقاف مث الذاريات مث الغاشية مث مث حم املؤمن مث حم السجدة مث محعسق مث حم ا
الكهف مث النحل مث إنا أرسلنا نوحا مث سورة إبراهيم مث األنبياء مث املؤمنني مث تنزيل السجدة مث الطور مث تبارك امللك 

انشقت مث الروم مث العنكبوت مث  مث احلاقة مث سأل مث عم يتساءلون مث النازعات مث إذا السماء انفطرت مث إذا السماء
  ويل للمطففني فهذا ما أنزل اهللا مبكة 

وأما ما أنزل باملدينة سورة البقرة مث األنفال مث آل عمران مث األحزاب مث املمتحنة مث النساء مث إذا زلزلت مث احلديد 
جاء نصر اهللا مث النور مث احلج مث  مث القتال مث الرعد مث الرمحن مث اإلنسان مث الطالق مث مل يكن مث احلشر مث إذا

  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 اهللا بن صاحل ومعاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة قال نزلت  - ٣٥



قرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنفال والتوبة واحلج والنور واألحزاب والذين كفروا والفتح باملدينة سورة الب
واحلديد واجملادلة واحلشر واملمتحنة واحلواريني يريد الصف والتغابن و يا أيها النيب إذا طلقتم النساء و يا أيها النيب 

  مل يكن و إذا زلزلت و إذا جاء نصر اهللا وسائر ذلك مبكة مل حترم والفجر والليل و إنا أنزلناه يف ليلة القدر و 
وقال أبو بكر بن األنباري حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج ابن منهال نبأنا هشام عن قتادة  - ٣٦

حزاب قال نزل يف املدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء واملائدة وبراءة والرعد والنحل واحلج والنور واأل
  وحممد 

والفتح واحلجرات واحلديد والرمحن واجملادلة واحلشر واملمتحنة والصف واجلمعة واملنافقون والتغابن والطالق و يا 
  أيها النيب مل حترم إىل رأس العشر و إذا زلزلت و إذا جاء نصر اهللا وسائر القرآن نزل مبكة 

سوخ املدين باتفاق عشرون سورة واملختلف فيه اثنتا عشرة وقال أبو احلسن بن احلصار يف كتابه الناسخ واملن - ٣٧
  سورة وما عدا ذلك مكي باتفاق مث نظم يف ذلك أبياتا فقال 

  وعن ترتب ما يتلى من السور ... يا سائلي عن كتاب اهللا جمتهدا 
  صلى اإلله على املختار من مضر ... وكيف جاء هبا املختار من مضر 

  وما تأخر يف بدو ويف حضر . ..وما تقدم منها قبل هجرته 
  يؤيد احلكم بالتاريخ والنظر ... ليعلم النسخ والتخصيص جمتهد 
  تؤولت احلجر تنبيها ملعترب ... تعارض النقل يف أم الكتاب وقد 

  ما كان للخمس قبل احلمد من أثر ... أم القرآن ويف أم القرى نزلت 
  قرآن يف عشر عشرون من سور ال... وبعد هجرة خري الناس قد نزلت 

  وخامس اخلمس يف األنفال ذي العرب ... فأربع من طوال السبع أوهلا 
  وسورة النور واألحزاب ذي الذكر ... وتوبة اهللا إن عدت فسادسة 

  والفتح واحلجرات الغر يف غرر ... وسورة لنيب اهللا حمكمة 
  واحلشر مث امتحان اهللا للبشر ... مث احلديد ويتلوها جمادلة 

  وسورة اجلمع تذكار ملدكر ... ضح اهللا النفاق هبا وسورة ف
  والنصر والفتح تنبيها على العمر ... وللطالق وللتحرمي حكمهما 

  وقد تعارضت األخبار يف أخر ... هذا الذي اتفقت فيه الرواة له 
  وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر ... فالرعد خمتلف فيها مىت نزلت 
  مما تضمن قول اجلن يف اخلرب ...  ومثلها سورة الرمحن شاهدها
  مث التغابن والتطفيف ذو النذر ... وسورة للحواريني قد علمت 
  ومل يكن بعدها الزلزال فاعترب ... وليلة القدر قد خصت مبلتنا 

  وعوذتان ترد البأس بالقدر ... وقل هو اهللا من أوصاف خالقنا 
  آي من السور  ورمبا استثنيت... وذا الذي اختلفت فيه الرواة له 

  فال تكن من خالف الناس يف حصر ... وما سوى ذاك مكي تنزله 

  إال خالف له حظ من النظر ... فليس كل خالف جاء معتربا 



  فصل يف حترير السور املختلف فيها

 سورة الفاحتة األكثرون على أهنا مكية بل ورد أهنا أول ما نزل كما سيأيت يف النوع الثامن واستدل لذلك - ٣٨
بقوله تعاىل ولقد آتيناك سبعا من املثاين وقد فسرها بالفاحتة كما يف الصحيح وسورة احلجر مكية باتفاق وقد امنت 

على رسوله فيها هبا فدل على تقدم نزول الفاحتة عليها إذ يبعد أن مينت عليه مبا مل ينزل بعد وبأنه ال خالف أن فرض 
  الم صالة بغري الفاحتة ذكره ابن عطية وغريه الصالة كان مبكة ومل حيفظ أنه كان يف اإلس

وقد روى الواحدي والثعليب من طريق العالء بن املسيب عن الفضل بن عمرو عن علي بن أيب طالب قال  - ٣٩
  نزلت فاحتة الكتاب مبكة من كنز حتت العرش 

الفضائل بسند صحيح عنه قال واشتهر عن جماهد القول بأهنا مدنية أخرجه الفريايب يف تفسريه وأبو عبيد يف  - ٤٠
احلسني بن الفضل هذه هفوة من جماهد ألن العلماء على خالف قوله وقد نقل ابن عطية القول بذلك عن الزهري 

  وعطاء وسوادة بن زياد وعبد اهللا بن عبيد بن عمري 
بو بكر بن أيب شيبة نبأنا وورد عن أيب هريرة بإسناد جيد قال الطرباين يف األوسط حدثنا عبيد ابن غنام نبأنا أ - ٤١

أبو األحوص عن منصور عن جماهد عن أيب هريرة أن إبليس رن حني أنزلت فاحتة الكتاب وأنزلت باملدينة وحيتمل 
  أن اجلملة األخرية مدرجة من قول جماهد 

هنا نزلت وذهب بعضهم إىل أهنا نزلت مرتني مرة مبكة ومرة باملدينة مبالغة يف تشريفها وفيها قول رابع أ - ٤٢
  نصفني نصفها مبكة ونصفها باملدينة حكاه أبو الليث السمرقندي 

سورة النساء زعم النحاس أهنا مكية مستندا إىل أن قوله إن اهللا يأمركم اآلية نزلت مبكة اتفاقا يف شأن مفتاح  - ٤٣
باملدينة أن تكون مكية الكعبة وذلك مستند واه ألنه ال يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها 

  خصوصا أن األرجح أن ما نزل بعد اهلجرة مدين ومن راجع أسباب نزول آياهتا 

عرف الرد عليه ومما يرد عليه أيضا ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت ما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا 
  عنده ودخوهلا عليه كان بعد اهلجرة اتفاقا وقيل نزلت عند اهلجرة 

سورة يونس املشهور أهنا مكية وعن ابن عباس روايتان فتقدم يف اآلثار السابقة عنها أهنا مكية وأخرجه ابن  - ٤٤
  مردويه من طريق العويف عنه ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه ومن طريق خصيف عن جماهد عن ابن الزبري 

دنية ويؤيد املشهور ما أخرجه ابن أيب حامت وأخرج من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أهنا م - ٤٥
من طريق الضحاك عن ابن عباس قال ملا بعث اهللا حممدا رسوال أنكرت العرب ذلك أو من أنكر ذلك منهم فقالوا 

  اهللا أعظم من أن يكون رسوله بشرا فأنزل اهللا تعاىل أكان للناس عجبا اآلية 
  اس وعن علي بن أيب طلحة أهنا مكية ويف بقية اآلثار أهنا مدنية سورة الرعد تقدم من طريق جماهد عن ابن عب - ٤٦

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  - ٤٧
وقال سعيد بن منصور يف سننه حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر قال سألت سعيد بن جبري عن قوله تعاىل ومن  - ٤٨

عنده علم الكتاب أهو عبد اهللا بن سالم فقال كيف وهذه السورة مكية ويؤيد القول بأهنا مدنية ما أخرجه الطرباين 
 قوله وهو شديد احملال نزل يف قصة أربد بن قيس وعامر وغريه عن أنس أن قوله تعاىل اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى إىل



  بن الطفيل حني قدما املدينة على رسول اهللا والذي جيمع به بني االختالف أهنا مكية إال آيات منها 
سورة احلج تقدم من طريق جماهد عن ابن عباس أهنا مكية إال اآليات اليت استثناها ويف اآلثار الباقية أهنا  - ٤٩

  مدنية 
وأخرج ابن مردويه من طريق العويف عن ابن عباس ومن طريق ابن جريج وعثمان عن عطاء عن ابن عباس  - ٥٠

  ومن طريق جماهد عن ابن الزبري أهنا 

مدنية قال ابن الغرس يف أحكام القرآن وقيل إهنا مكية إال هذان خصمان اآليات وقيل إال عشر آيات وقيل مدنية 
من قبلك من رسول إىل عقيم قاله قتادة وغريه وقيل كلها مدنية قاله الضحاك وغريه  إال أربع آيات وما أرسلنا

  وقيل هي خمتلطة فيها مدين ومكي وهو قول اجلمهور انتهى 
  ويؤيد ما نسبه إىل اجلمهور أنه ورد يف آيات كثرية منها أنه نزل باملدينة كما حررناه يف أسباب النزول 

  غرس اجلمهور على أهنا مكية وقال الضحاك مدنية سورة الفرقان قال ابن ال - ٥١
  سورة يس حكى أبو سليمان الدمشقي له قوال إهنا مدنية قال وليس باملشهور  - ٥٢
  سورة ص حكى اجلعربي قوال إهنا مدنية خالف حكاية مجاعة اإلمجاع على أهنا مكية  - ٥٣
  سورة حممد حكى النسفي قوال غريبا إهنا مكية  - ٥٤
  احلجرات حكى قول شاذ إهنا مكية  سورة - ٥٥
سورة الرمحن اجلمهور على أهنا مكية وهو الصواب ويدل له ما رواه الترمذي واحلاكم عن جابر قال ملا قرأ  - ٥٦

رسول اهللا على أصحابه سورة الرمحن حىت فرغ قال مايل أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت 
ا تكذبان إال قالوا وال بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد قال احلاكم صحيح عليهم من مرة فبأي آالء ربكم

  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 اهللا  - ٥٧

ن يسمعون فبأي آالء ربكما تكذبان ويف هذا دليل على وهو يصلي حنو الركن قبل أن يصدع مبا يؤمر واملشركو
  تقدم نزوهلا على سورة احلجر 

  سورة احلديد قال ابن الغرس اجلمهور على أهنا مدنية وقال قوم  - ٥٨

  إهنا مكية وال خالف أن فيها قرآنا مدنيا لكن يشبه صدرها أن يكون مكيا 
عمر أنه دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها  قلت األمر كما قال ففي مسند البزار وغريه عن - ٥٩

  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 اهللا هبا  - ٦٠

  األمد اآلية إال أربع سنني وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم 
سورة الصف املختار أهنا مدنية ونسبه ابن الغرس إىل اجلمهور ورجحه ويدل له ما أخرجه احلاكم وغريه عن  - ٦١

عبد اهللا بن سالم قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول اهللا فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي األعمال أحب إىل اهللا لعملناه 
اوات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال فأنزل اهللا سبحانه سبح هللا ما يف السم

  تفعلون حىت ختمها قال عبد اهللا فقرأها علينا رسول اهللا حىت ختمها 
سورة اجلمعة الصحيح أهنا مدنية ملا روى البخاري عن أيب هريرة قال كنا جلوسا عند النيب فأنزل عليه  - ٦٢



م ملا يلحقوا هبم قلت من هم يا رسول اهللا احلديث ومعلوم أن إسالم أيب هريرة بعد سورة اجلمعة وآخرين منه
اهلجرة مبدة وقوله قل يا أيها الذين هادوا خطاب لليهود وكانوا باملدينة وآخر السورة نزل يف انفضاضهم حال 

  اخلطبة ملا قدمت العري كما يف األحاديث الصحيحة فثبت أهنا مدنية كلها 
  التغابن قيل مدنية وقيل مكية إال آخرها سورة  - ٦٣
  سورة امللك فيها قول غريب إهنا مدنية  - ٦٤
  سورة اإلنسان قيل مدنية وقيل مكية إال آية واحدة وال تطع منهم آمثا أو كفورا  - ٦٥
  سورة املطففني قال ابن الغرس قيل إهنا مكية لذكر االساطري فيها  - ٦٦

انوا أشد الناس فسادا يف الكيل وقيل نزلت مبكة إال قصة التطفيف وقال قوم نزلت وقيل مدنية ألن أهل املدينة ك
  بني مكة واملدينة انتهى 

قلت أخرج النسائي وغريه بسند صحيح عن ابن عباس قال ملا قدم النيب املدينة كانوا من أخبث الناس كيال  - ٦٧
  فأنزل اهللا ويل للمطففني فأحسنوا الكيل 

  اجلمهور على أهنا مكية قال ابن الغرس وقيل إهنا مدنية لذكر صالة العيد وزكاة الفطر فيها سورة األعلى  - ٦٨
قلت ويرده ما أخرجه البخاري عن الرباء بن عازب قال أول من قدم علينا من أصحاب النيب مصعب بن  - ٦٩

اخلطاب يف عشرين مث جاء  عمري وابن أم مكتوم فجعال يقرآننا القرآن مث جاء عمار وبالل وسعد مث جاء عمر بن
  النيب فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم به فما جاء حىت قرأت سبح اسم ربك األعلى يف سور مثلها 

  سورة الفجر فيها قوالن حكامها ابن الغرس قال أبو حيان واجلمهور على أهنا مكية  - ٧٠
  ذا البلد يرد القول بأهنا مدنية سورة البلد حكى ابن الغرس فيها أيضا قولني وقوله هب - ٧١
سورة الليل األشهر أهنا مكية وقيل مدنية ملا ورد يف سبب نزوهلا من قصة النخلة كما أخرجناه يف أسباب  - ٧٢

  النزول وقيل فيها مكي ومدين 
حلسن بن سورة القدر فيها قوالن واألكثر أهنا مكية ويستدل لكوهنا مدنية مبا أخرجه الترمذي واحلاكم عن ا - ٧٣

علي أن النيب رأى بين أمية على منربه فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر ونزلت إنا أنزلناه يف ليلة القدر 
  احلديث قال املزي وهو حديث منكر 

  سورة مل يكن قال ابن الغرس األشهر أهنا مكية  - ٧٤
لت مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إىل قلت ويدل ملقابله ما أخرجه أمحد عن أيب حبة البدري قال ملا نز - ٧٥

  آخرها قال جربيل يا رسول اهللا إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا احلديث وقد جزم ابن كثري بأهنا مدنية واستدل به 

سورة الزلزلة فيها قوالن ويستدل لكوهنا مدنية مبا أخرجه ابن أيب حامت عن أيب سعيد اخلدري قال ملا نزلت  - ٧٦
مثقال ذرة خريا يره اآلية قلت يا رسول اهللا إين لراء عملي احلديث وأبو سعيد مل يكن إال باملدينة ومل يبلغ  فمن يعمل

  إال بعد أحد 
  سورة العاديات فيها قوالن  - ٧٧

ويستدل لكوهنا مدنية مبا أخرجه احلاكم وغريه عن ابن عباس قال بعث رسول اهللا خيال فلبثت شهرا ال يأتيه منها 
  زلت والعاديات احلديث خرب فن
سورة أهلاكم األشهر أهنا مكية ويدل لكوهنا مدنية وهو املختار ما أخرجه ابن أيب حامت عن ابن بريدة أهنا  - ٧٨



  نزلت يف قبيلتني من قبائل األنصار تفاخروا احلديث 
  وأخرج عن قتادة أهنا نزلت يف اليهود  - ٧٩
نرى هذا من القرآن يعين لو كان البن آدم واد من ذهب حىت  وأخرج البخاري عن أيب بن كعب قال كنا - ٨٠

  نزلت أهلاكم التكاثر 
وأخرج الترمذي عن علي قال ما زلنا نشك يف عذاب القرب حىت نزلت وعذاب القرب مل يذكر إال باملدينة  - ٨١

  كما يف الصحيح يف قصة اليهودية 
  سورة أرأيت فيها قوالن حكامها ابن الغرس  - ٨٢
ورة الكوثر الصواب أهنا مدنية ورجحه النووي يف شرح مسلم ملا أخرجه مسلم عن أنس قال بينا رسول س - ٨٣

اهللا بني أظهرنا إذ أغفى إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم إنا 
  أعطيناك الكوثر حىت ختمها احلديث 

حلديثني يف سبب نزوهلا متعارضني ومجع بعضهم بينهما بتكرر نزوهلا مث ظهر يل  سورة اإلخالص فيها قوالن - ٨٤
  بعد ترجيح أهنا مدنية كما بينته يف أسباب النزول 

  املعوذتان املختار أهنما مدنيتان ألهنما نزلتا يف قصة سحر لبيد بن األعصم كما أخرجه البيهقي يف الدالئل  - ٨٥
٢ -   

  فصل

الدالئل يف بعض السور اليت نزلت مبكة آيات نزلت باملدينة فأحلقت هبا وكذا قال ابن قال البيهقي يف  - ٨٦
احلصار وكل نوع من املكي واملدين منه آيات مستثناة قال إال أن من الناس من اعتمد يف االستثناء على االجتهاد 

  دون النقل 
٣ -   

  فصل يف ذكر ما استثين من املكي واملدين

 شرح البخاري قد اعتىن بعض األئمة ببيان ما نزل من اآليات باملدينة يف السور املكية قال وقال ابن حجر يف - ٨٧
  وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة مبكة تأخر نزول تلك السورة إىل املدينة فلم أره إال نادرا 

لى االصطالح األول قلت وها أنا أذكر ما وقفت على استثنائه من النوعني مستوعبا ما رأيته من ذلك ع - ٨٨
دون الثاين وأشري إىل أدلة االستثناء ألجل قول ابن احلصار السابق وال أذكر األدلة بلفظها اختصارا وإحالة على 

  كتابنا أسباب النزول 
  الفاحتة تقدم قول أن نصفها نزل باملدينة والظاهر أنه النصف الثاين وال دليل هلذا القول  - ٨٩
  ا آيتان فاعفوا واصفحوا و ليس عليك هداهم البقرة استثين منه - ٩٠
  األنعام قال ابن احلصار استثين منها تسع آيات وال يصح به نقل خصوصا قد ورد أهنا نزلت مجلة  - ٩١
قلت قد صح النقل عن ابن عباس استثناء قل تعالوا اآليات الثالث كما تقدم والبواقي وما قدروا اهللا حق  - ٩٢



 حامت أهنا نزلت يف مالك بن الصيف وقوله ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا اآليتني نزلتا قدره ملا أخرجه ابن أيب
  يف مسيلمة وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وقوله والذين 

  آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحلق 
ني نزلتا باملدينة يف رجل من اليهود وهو وأخرج أبو الشيخ عن الكليب قال نزلت األنعام كلها مبكة إال آيت - ٩٣

  الذي قال ما أنزل اهللا على بشر من شيء 
  وقال الفريايب حدثنا سفيان عن ليث عن بشر قال األنعام مكية إال قل تعالوا أتل واآلية اليت بعدها  - ٩٤
القرية وقال غريه من  األعراف أخرج أبو الشيخ بن حيان عن قتادة قال األعراف مكية إال آية واسأهلم عن - ٩٥

  هنا إىل وإذ أخذ ربك من بين آدم مدين 
  األنفال استثين منها وإذ ميكر بك الذين كفروا اآلية قال مقاتل نزلت مبكة  - ٩٦
قلت يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه اآلية بعينها نزلت باملدينة كما أخرجناه يف أسباب النزول واستثىن  - ٩٧

  لنيب حسبك اهللا اآلية وصححه ابن العريب وغريه بعضهم قوله يا أيها ا
  قلت يؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس أهنا نزلت ملا أسلم عمر  - ٩٨
  براءة قال ابن الغرس مدنية إال آيتني لقد جاءكم رسول إىل آخرها  - ٩٩
ا ورد أهنا نزلت يف قوله قلت غريب كيف وقد ورد أهنا آخر ما نزل واستثىن بعضهم ما كان للنيب اآلية مل - ١٠٠

  عليه الصالة و السالم أليب طالب ألستغفرن لك مامل أنه عنك 
يونس استثين منها فإن كنت يف شك اآليتني وقوله ومنهم من يؤمن به اآلية قيل نزلت يف اليهود وقيل من  - ١٠١

  أوهلا إىل رأس 

  قراء أربعني مكي والباقي مدين حكاه ابن الغرس والسخاوي يف مجال ال
  هود استثين منها ثالث آيات فلعلك تارك أفمن كان على بينة من ربه وأقم الصالة طريف النهار  - ١٠٢
  قلت دليل الثالثة ما صح من عدة طرق أهنا نزلت باملدينة يف حق أيب اليسر  - ١٠٣
   يوسف استثين منها ثالث آيات من أوهلا حكاه أبو حيان وهو واه جدا ال يلتفت إليه - ١٠٤
الرعد أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال سورة الرعد مدنية إال آية قوله وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا  - ١٠٥

صنعوا قارعة وعلى القول بأهنا مكية يستثىن قوله اهللا يعلم إىل قوله شديد احملال كما تقدم واآلية آخرها فقد أخرج 
حىت أخذ بعضاديت باب املسجد قال أنشدكم باهللا أي قوم ابن مردويه عن جندب قال جاء عبد اهللا بن سالم 

  أتعلمون 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  - ١٠٦

  اهللا كفرا إىل وبئس القرار 
  جر استثىن بعضهم منها ولقد آتيناك سبعا اآلية احل - ١٠٧
قلت وينبغي استثناء قوله ولقد علمنا املستقدمني اآلية ملا أخرجه الترمذي وغريه يف سبب نزوهلا وأهنا يف  - ١٠٨

  صفوف الصالة 
لشعيب النحل تقدم عن ابن عباس أنه استثىن آخرها وسيأيت يف السفري ما يؤيده وأخرج أبو الشيخ عن ا - ١٠٩

  قال نزلت النحل كلها مبكة إال هؤالء اآليات وإن عاقبتم إىل آخرها 



وأخرج عن قتادة قال سورة النحل من قوله والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا إىل آخرها مدين وما  - ١١٠
ربعون وباقيها باملدينة قبلها إىل آخر السورة مكي وسيأيت يف أول ما نزل عن جابر بن زيد أن النحل نزل منها مبكة أ

  ويرد ذلك ما أخرجه أمحد عن عثمان بن أيب العاص يف نزول إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وسيأيت يف نوع الترتيب 
اإلسراء استثين منها ويسألونك عن الروح اآلية ملا أخرج البخاري عن ابن مسعود أهنا نزلت باملدينة يف  - ١١١

واستثين منها أيضا وإن كادوا ليفتنونك إىل قوله إن الباطل كان زهوقا وقوله قل جواب سؤال اليهود عن الروح 
لئن اجتمعت اإلنس واجلن اآلية وقوله وما جعلنا الرؤيا اآلية و إن الذين أوتوا العلم من قبله ملا أخرجناه يف أسباب 

  النزول 
  ن الذين آمنوا إىل آخر السورة الكهف استثين من أوهلا إىل جرزا وقوله واصرب نفسك اآلية و إ - ١١٢
  مرمي استثين منها آية السجدة وقوله وإن منكم إال واردها  - ١١٣
  طه استثين منها فاصرب على ما يقولون اآلية  - ١١٤
قلت ينبغي أن يستثىن آية أخرى فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أيب رافع قال أضاف النيب ضيفا فأرسلين  - ١١٥

د أن أسلفين دقيقا إىل هالل رجب فقال ال إال برهن فأتيت النيب فأخربته فقال أما واهللا إين ألمني إىل رجل من اليهو
  يف السماء أمني يف األرض فلم أخرج من عنده حىت نزلت هذه اآلية وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم 

  األنبياء استثين منها أفال يرون أنا نأيت األرض اآلية  - ١١٦

  احلج تقدم ما يستثىن منها  - ١١٧
  املؤمنني استثين منها حىت إذا أخذنا مترفيهم إىل قوله مبلسون  - ١١٨
  الفرقان استثين منها والذين ال يدعون إىل رحيما  - ١١٩
الشعراء استثىن ابن عباس منها والشعراء إىل آخرها كما تقدم زاد غريه قوله أو مل يكن هلم آية أن يعلمه  - ١٢٠

  لماء بين إسرائيل حكاه ابن الغرس ع
القصص استثين منها الذين آتيناهم الكتاب إىل قوله اجلاهلني فقد أخرج الطرباين عن ابن عباس أهنا نزلت  - ١٢١

هي وآخر احلديد يف أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا وقعة أحد وقوله إن الذي فرض عليك القرآن اآلية ملا 
  سيأيت 
  ت استثين من أوهلا إىل وليعلمن املنافقني ملا أخرجه ابن جرير يف سبب نزوهلا العنكبو - ١٢٢
  قلت ويضم إليه وكأين من دابة اآلية ملا أخرجه ابن أيب حامت يف سبب نزوهلا  - ١٢٣
  لقمان استثىن منها ابن عباس ولو أمنا يف األرض اآليات الثالث كما تقدم  - ١٢٤
عباس أفمن كان مؤمنا اآليات الثالث كما تقدم وزاد غريه تتجاىف جنوهبم ويدل السجدة استثىن منها ابن  - ١٢٥

  له ما أخرجه البزار عن بالل قال كنا جنلس يف املسجد وناس من الصحابة يصلون بعد املغرب إىل العشاء فنزلت 

رادي قال أتيت النيب سبأ استثين منها ويرى الذين أوتوا العلم اآلية وروى الترمذي عن فروة بن نسيك امل - ١٢٦
احلديث وفيه وأنزل يف سبأ ما أنزل فقال رجل يا رسول اهللا . . . فقلت يا رسول اهللا أال أقاتل من أدبر من قومي 

  احلديث . . . وما سبأ 
  قال ابن احلصار هذا يدل على أن هذه القصة مدنية ألن مهاجرة فروة بعد إسالم ثقيف سنة تسع  - ١٢٧
  أن يكون قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرته قال وحيتمل  - ١٢٨



يس استثين منها إنا حنن حنيي املوتى اآلية ملا أخرجه الترمذي واحلاكم عن أيب سعيد قال كانت بنو سلمة  - ١٢٩
ستثىن يف ناحية املدينة فأرادوا النقلة إىل قرب املسجد فنزلت هذه اآلية قال النيب إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا وا

  بعضهم وإذا قيل هلم أنفقوا اآلية قيل نزلت يف املنافقني 
  الزمر استثين منها قل يا عبادي اآليات الثالث كما تقدم عن ابن عباس  - ١٣٠
وأخرج الطرباين من وجه آخر عنه أهنا نزلت يف وحشي قاتل محزة وزاد بعضهم قل يا عباد الذين آمنوا  - ١٣١

  خاوي يف مجال القراء وزاد غريه اهللا نزل أحسن احلديث اآلية وحكاه ابن اجلزري اتقوا ربكم اآلية ذكره الس
غافر استثين منها إن الذين جيادلون إىل قوله ال يعلمون فقد أخرج ابن أيب حامت عن أيب العالية وغريه أهنا  - ١٣٢

  نزلت يف اليهود ملا ذكروا الدجال وأوضحته يف أسباب النزول 
  منها أم يقولون افترى إىل قوله بصري  شورى استثين - ١٣٣

قلت بداللة ما أخرجه الطرباين واحلاكم يف سبب نزوهلا فإهنا نزلت يف األنصار وقوله ولو بسط اآلية نزلت  - ١٣٤
  يف أصحاب الصفة واستثىن بعضهم والذين إذا أصاهبم البغي إىل قوله من سبيل حكاه ابن الغرس 

  ل من أرسلنا اآلية قيل نزلت باملدينة وقيل يف السماء الزخرف استثين منها واسأ - ١٣٥
  اجلاثية استثين منها قل للذين آمنوا اآلية حكاه يف مجال القراء عن قتادة  - ١٣٦
األحقاف استثين منها قل أرأيتم إن كان من عند اهللا اآلية فقد أخرج الطرباين بسند صحيح عن عوف بن  - ١٣٧

ينة يف قصة إسالم عبد اهللا بن سالم وله طرق أخرى لكن أخرج ابن أيب حامت عن مالك األشجعي أهنا نزلت باملد
  مسروق قال أنزلت هذه اآلية مبكة إمنا كان إسالم ابن سالم باملدينة وإمنا كانت خصومة خاصم هبا حممدا 

نسان اآليات وأخرج عن الشعيب قال ليس بعبد اهللا بن سالم وهذه اآلية مكية واستثىن بعضهم ووصينا اإل - ١٣٨
  األربع وقوله فاصرب كما صرب أولوا العزم اآلية حكاه يف مجال القراء 

  ق استثين منها ولقد خلقنا السماوات إىل لغوب فقد أخرج احلاكم وغريه أهنا نزلت يف اليهود  - ١٣٩
  النجم استثين منها الذين جيتنبون إىل اتقى وقيل أفرأيت الذي توىل اآليات التسع  - ١٤٠
  القمر استثين منها سيهزم اجلمع اآلية هو مردود ملا سيأيت يف النوع الثاين عشر وقيل إن املتقني اآليتني  - ١٤١

  الرمحن استثين منها يسأله حكاه يف مجال القراء  - ١٤٢
أخرجه  الواقعة استثين منها ثلة من األولني وثلة من اآلخرين وقوله فال أقسم مبواقع النجوم إىل تكذبون ملا - ١٤٣

  مسلم يف سبب نزوهلا 
  احلديد يستثىن منها على القول بأهنا مكية آخرها  - ١٤٤
  اجملادلة استثين منها ما يكون من جنوى ثالثة اآلية حكاه ابن الغرس وغريه  - ١٤٥
  التغابن يستثىن منها على أهنا مكية آخرها ملا أخرجه الترمذي واحلاكم يف سبب نزوهلا  - ١٤٦
   تقدم عن قتادة أن املدين منها إىل رأس العشر والباقي مكي التحرمي - ١٤٧
تبارك أخرج جويرب يف تفسريه عن الضحاك عن ابن عباس قال أنزلت تبارك امللك يف أهل مكة إال ثالث  - ١٤٨
  آيات 
  ل القراء ن استثين منها إنا بلوناهم إىل يعلمون ومن فاصرب إىل الصاحلني فإنه مدين حكاه السخاوي يف مجا - ١٤٩
املزمل استثين منها واصرب على ما يقولون اآليتني حكاه األصبهاين وقوله إن ربك يعلم إىل آخر السورة  - ١٥٠



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 استثين منها فاصرب حلكم ربك  - ١٥١
  املرسالت استثين منها وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون حكاه ابن الغرس وغريه  - ١٥٢

  املطففني قيل مكية إال ست آيات من أوهلا  - ١٥٣
  البلد قيل مدنية إال أربع آيات من أوهلا  - ١٥٤
  الليل قيل مكية إال أوهلا  - ١٥٥
  ثالث آيات من أوهلا مبكة والباقي باملدينة  أرأيت نزل - ١٥٦

  ضوابط يف املكي واملدين

أخرج احلاكم يف مستدركه والبيهقي يف الدالئل والبزار يف مسنده من طريق األعمش عن إبراهيم عن  - ١٥٧
  علقمة عن عبد اهللا قال ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل باملدينة وما كان يا أيها الناس فبمكة 

  وأخرجه أبو عبيد يف الفضائل عن علقمة مرسال  - ١٥٨
وأخرج عن ميمون بن مهران قال ما كان يف القرآن يا أيها الناس أو يا بين آدم فإنه مكي وما كان يا أيها  - ١٥٩

  الذين آمنوا فإنه مدين 
  لناس فقد يأيت يف املدين قال ابن عطية وابن الغرس وغريمها هو يف يا أيها الذين آمنوا صحيح وأما يا أيها ا - ١٦٠
وقال ابن احلصار قد اعتىن املتشاغلون بالنسخ هبذا احلديث واعتمدوه على ضعفه وقد اتفق الناس على أن  - ١٦١

  النساء مدنية وأوهلا يا أيها الناس وعلى أن احلج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
إطالقه فيه نظر فإن سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا  وقال غريه هذا القول إن أخذ على - ١٦٢

  ربكم يا أيها الناس كلوا مما يف األرض وسورة النساء مدنية وأوهلا يا أيها الناس 
  وقال مكي هذا إمنا هو يف األكثر وليس بعام ويف كثري من السور املكية يا أيها الذين آمنوا  - ١٦٣
  رب محله على أنه خطاب املقصود به أو جل املقصود به أهل مكة أو املدينة وقال غريه األق - ١٦٤

وقال القاضي إن كان الرجوع يف هذا إىل النقل فمسلم وإن كان السبب فيه حصول املؤمنني باملدينة على  - ١٦٥
عبادة كما يؤمر الكثرة دون مكة فضعيف إذ جيوز خطاب املؤمنني بصفتهم وبامسهم وجنسهم ويؤمر غري املؤمنني بال

  املؤمنون باالستمرار عليها واالزدياد 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  - ١٦٦

  ا نزل باملدينة القرآن فيه ذكر األمم والقرون فإمنا نزل مبكة وما كان من الفرائض والسنن فإمن
  وقال اجلعربي ملعرفة املكي واملدين طريقان مساعي وقياسي فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدمها  - ١٦٧

والقياسي كل سورة فيها يا أيها الناس فقط أو كال أو أوهلا حرف هتج سوى الزهراوين والرعد أو فيها قصة آدم 
قصص األنبياء واألمم اخلالية مكية وكل سورة فيها فريضة أو حد وإبليس سوى البقرة فهي مكية وكل سورة فيها 

  فهي مدنية انتهى 
  وقال مكي كل سورة فيها ذكر املنافقني فمدنية زاد غريه سوى العنكبوت  - ١٦٨



  ويف كامل اهلذيل كل سورة فيها سجدة فهي مكية  - ١٦٩
  وقال الديريين رمحه اهللا  - ١٧٠

  ومل تأت يف القرآن يف نصفه األعلى .. .وما نزلت كال بيثرب فاعلمن 
وحكمة ذلك أن نصفه األخري نزل أكثره مبكة وأكثرها جبابرة فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف  - ١٧١

هلم واإلنكار عليهم خبالف النصف األول وما نزل منه يف اليهود مل حيتج إىل إيرادها فيه لذلتهم وضعفهم ذكره 
  العماين 

  فائدة

  أخرج الطرباين عن ابن مسعود نزل املفصل مبكة فمكثنا حججا نقرؤه ال ينزل غريه  - ١٧٢

  تنبيه

قد تبني مبا ذكرناه من األوجه اليت ذكرها ابن حبيب املكي واملدين وما اختلف فيه وترتيب نزول ذلك  - ١٧٣
تتعلق هبذا النوع ذكر هو أمثلتها  واآليات املدنيات يف السور املكية واآليات املكيات يف السور املدنية وبقي أوجه

  فنذكرها وأمثلتها 
مثال ما نزل مبكة وحكمه مدين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى اآلية نزل مبكة يوم الفتح وهي  - ١٧٤

  مدنية ألهنا نزلت بعد اهلجرة وقوله اليوم أكملت لكم دينكم كذلك 
  وا األمانات إىل أهلها يف آيات أخر قلت وكذا قوله إن اهللا يأمركم أن تؤد - ١٧٥
ومثال ما نزل باملدينة وحكمه مكي سورة املمتحنة فإهنا نزلت باملدينة خماطبة ألهل مكة وقوله يف النحل  - ١٧٦

  والذين هاجروا إىل آخرها نزل باملدينة خماطبا به أهل مكة وصدر براءة نزل باملدينة خطابا ملشركي أهل مكة 
به تنزيل املدين يف السور املكية قوله يف النجم الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم ومثال ما يش - ١٧٧

فإن الفواحش كل ذنب فيه حد والكبائر كل ذنب عاقبته النار واللمم ما بني احلدين من الذنوب ومل يكن مبكة حد 
  وال حنوه 
العاديات ضبحا وقوله يف األنفال وإذا قالوا اللهم إن ومثال ما يشبه تنزيل مكة يف السور املدنية قوله و - ١٧٨

  كان هذا هو احلق اآلية 
  ومثال ما محل من مكة إىل املدينة سورة يوسف واإلخالص  - ١٧٩
  قلت وسبح كما تقدم يف حديث البخاري  - ١٨٠
صدر براءة وقوله إن ومثال ما محل من املدينة إىل مكة يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه وآية الربا و - ١٨١

  الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم اآليات 

  ومثال ما محل إىل احلبشة قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء اآليات  - ١٨٢
  قلت صح محلها إىل الروم  - ١٨٣
النجاشي وينبغي أن ميثل ملا محل إىل احلبشة بسورة مرمي فقد صح أن جعفر بن أيب طالب قرأها على  - ١٨٤

  وأخرجه أمحد يف مسنده 



وأما ما نزل باجلحفة والطائف وبيت املقدس واحلديبية فسيأيت يف النوع الذي يلي هذا ويضم إليه ما نزل  - ١٨٥
  مبىن وعرفات وعسفان وتبوك وبدر وأحد وحراء ومحراء األسد 

  النوع الثاين

  يف معرفة احلضري والسفري

سفري فله أمثلة تتبعتها منها واختذوا من مقام إبراهيم مصلى نزلت مبكة عام أمثلة احلضري كثرية وأما ال - ١٨٦
حجة الوداع فأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه عن جابر قال ملا طاف النيب قال له عمر هذا مقام أبينا إبراهيم قال 

  قال نعم قال أفال نتخذه مصلى فنزلت 
عن عمر بن اخلطاب أنه مر مبقام إبراهيم فقال يا رسول  وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون - ١٨٧

  اهللا أليس نقوم مقام خليل ربنا قال بلى قال أفال نتخذه مصلى فلم يلبث إال يسريا حىت نزلت 
  وقال ابن احلصار نزلت إما يف عمرة القضاء أو يف غزوة الفتح أو يف حجة الوداع  - ١٨٨
وت من ظهورها اآلية روى ابن جرير عن الزهري أهنا نزلت يف عمرة ومنها وليس الرب بأن تأتوا البي - ١٨٩

  احلديبية وعن السدي أهنا نزلت يف حجة الوداع 
ومنها وأمتوا احلج والعمرة هللا فأخرج ابن أيب حامت عن صفوان ابن أمية قال جاء رجل إىل النيب متضمخ  - ١٩٠

. . قال أين السائل عن العمرة ألق عنك ثيابك مث اغتسل بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرين يف عمريت فنزلت ف
  احلديث . 

ومنها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه اآلية نزلت باحلديبية كما أخرجه أمحد عن كعب بن  - ١٩١
  عجرة الذي نزلت فيه والواحدي عن ابن عباس 

  له على دليل ومنها آمن الرسول اآلية قيل نزلت يوم فتح مكة ومل أقف  - ١٩٢
  ومنها واتقوا يوما ترجعون فيه اآلية نزلت مبىن عام حجة الوداع فيما أخرجه البيهقي يف الدالئل  - ١٩٣
ومنها الذين استجابوا هللا والرسول اآلية أخرج الطرباين بسند صحيح عن ابن عباس أهنا نزلت حبمراء  - ١٩٤
  األسد 
  مردويه عن األسلع بن شريك أهنا نزلت يف بعض أسفار النيب  ومنها آية التيمم يف النساء أخرج ابن - ١٩٥
ومنها إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها نزلت يوم الفتح يف جوف الكعبة كما أخرجه سنيد يف  - ١٩٦

  تفسريه عن ابن جريج وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 
نزلت بعسفان بني الظهر والعصر كما أخرجه أمحد عن أيب  ومنها وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة اآلية - ١٩٧

  عياش الزرقي 
  ومنها يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة أخرج البزار وغريه عن حذيفة أهنا نزلت على النيب يف مسري له  - ١٩٨
وأخرج يف الدالئل ومنها أول املائدة أخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن أمساء بنت يزيد أهنا نزلت مبىن  - ١٩٩

  عن أم عمرو عن عمها أهنا نزلت يف مسري له 
  وأخرج أبو عبيد عن حممد بن كعب قال نزلت سورة املائدة يف حجة الوداع فيما بني مكة واملدينة  - ٢٠٠
ومنها اليوم أكملت لكم دينكم يف الصحيح عن عمر أهنا نزلت عشية عرفة يوم اجلمعة عام حجة الوداع  - ٢٠١



  ق كثرية لكن أخرج ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري أهنا نزلت يوم غدير خم وله طر
  وأخرج مثله من حديث أيب هريرة وفيه إنه اليوم الثامن عشر من ذي  - ٢٠٢

  احلجة مرجعه من حجة الوداع وكالمها ال يصح 
املدينة ويف لفظ بالبيداء أو  ومنها آية التيمم فيها يف الصحيح عن عائشة أهنا نزلت بالبيداء وهم داخلون - ٢٠٣

  بذات اجليش 
قال ابن عبد الرب يف التمهيد يقال إنه كان يف غزوة بين املصطلق وجزم به يف االستذكار وسبقه إىل ذلك  - ٢٠٤

ابن سعد وابن حبان وغزوة بين املصطلق هي غزوة املريسيع واستبعد ذلك بعض املتأخرين قال ألن املريسيع من 
قديد والساحل وهذه القصة من ناحية خيرب لقول عائشة إهنا نزلت بالبيداء أو بذات اجليش ومها بني ناحية مكة بني 

  املدينة وخيرب كما جزم به النووي لكن جزم ابن التني بأن البيداء هي ذو احلليفة 
يش من وقال أبو عبيد البكري البيداء هو الشرف الذي قدام ذي احلليفة من طريق مكة قال وذات اجل - ٢٠٥

  املدينة على بريد 
  ومنها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم اآلية  - ٢٠٦

أخرج ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أهنا نزلت على رسول اهللا وهو ببطن خنل يف الغزوة السابقة حني أراد بنو 
  ثعلبة وبنو حمارب أن يفتكوا به فأطلعه اهللا على ذلك 

ومنها واهللا يعصمك من الناس يف صحيح ابن حبان عن أيب هريرة أهنا نزلت يف السفر وأخرج ابن أيب حامت  - ٢٠٧
  وابن مردويه عن جابر أهنا نزلت يف ذات الرقاع بأعلى خنل يف غزوة بين أمنار 

  ومنها أول األنفال نزلت ببدر عقب الوقعة كما أخرجه أمحد عن سعد بن أيب وقاص  - ٢٠٨
  منها إذ تستغيثون ربكم اآلية نزلت ببدر أيضا كما أخرجه الترمذي عن عمر و - ٢٠٩
  ومنها والذين يكنزون الذهب اآلية نزلت يف بعض أسفاره كما أخرجه أمحد عن ثوبان  - ٢١٠

  ومنها قوله لو كان عرضا قريبا اآليات نزلت يف غزوة تبوك كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس  - ٢١١
لئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب نزلت يف غزوة تبوك كما أخرجه ابن أيب حامت عن ابن ومنها و - ٢١٢
  عمر 
ومنها ما كان للنيب والذين آمنوا اآلية أخرج الطرباين وابن مردويه عن ابن عباس أهنا نزلت ملا خرج النيب  - ٢١٣

  هلا  معتمرا وهبط من ثنية عسفان فزار قرب أمه واستأذن يف االستغفار
ومنها خامتة النحل أخرج البيهقي يف الدالئل والبزار عن أيب هريرة أهنا نزلت بأحد والنيب واقف على محزة  - ٢١٤

  حني استشهد وأخرج الترمذي واحلاكم عن أيب بن كعب أهنا نزلت يوم فتح مكة 
قي يف الدالئل من طريق ومنها وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها أخرج أبو الشيخ والبيه - ٢١٥

  شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم أهنا نزلت يف تبوك 
ومنها أول احلج أخرج الترمذي واحلاكم عن عمران بن حصني قال ملا نزلت على النيب يا أيها الناس اتقوا  - ٢١٦

احلديث . . . سفر ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إىل قوله ولكن عذاب اهللا شديد نزلت عليه هذه وهو يف 
  وعند ابن مردويه من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أهنا نزلت يف مسريه يف غزوة بين املصطلق 

ومنها هذان خصمان اآليات قال القاضي جالل الدين البلقيين الظاهر أهنا نزلت يوم بدر وقت املبارزة ملا  - ٢١٧



  فيه من اإلشارة ب هذان 
ذين يقاتلون اآلية أخرج الترمذي عن ابن عباس قال ملا أخرج النيب من مكة قال أبو بكر ومنها أذن لل - ٢١٨

  أخرجوا نبيهم ليهلكن 

  فنزلت قال ابن احلصار استنبط بعضهم من هذا احلديث أهنا نزلت يف سفر اهلجرة 
  على مستند  ومنها أمل تر إىل ربك كيف مد الظل اآلية قال ابن حبيب نزلت بالطائف ومل أقف له - ٢١٩
  ومنها إن الذي فرض عليك القرآن نزلت باجلحفة يف سفر اهلجرة كما أخرجه ابن أيب حامت عن الضحاك  - ٢٢٠
ومنها أول الروم روى الترمذي عن أيب سعيد قال ملا كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك  - ٢٢١

  ل الترمذي غلبت الروم يعين بالفتح املؤمنني فنزلت آمل غلبت الروم إىل قوله بنصر اهللا قا
  ومنها واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اآلية قال ابن حبيب نزلت يف بيت املقدس ليلة اإلسراء  - ٢٢٢
ومنها وكأين من قرية هي أشد قوة اآلية قال السخاوي يف مجال القراء قيل إن النيب ملا توجه مهاجرا إىل  - ٢٢٣

  كة وبكى فنزلت املدينة وقف ونظر إىل م
ومنها سورة الفتح أخرج احلاكم عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم قاال نزلت سورة الفتح بني مكة  - ٢٢٤

واملدينة يف شأن احلديبية من أوهلا إىل آخرها ويف املستدرك أيضا من حديث جممع بن جارية أن أوهلا نزل بكراع 
  الغميم 
لقناكم من ذكر وأنثى اآلية أخرج الواحدي عن ابن أيب مليكة أهنا نزلت مبكة ومنها يا أيها الناس إنا خ - ٢٢٥

  يوم الفتح ملا رقي 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  - ٢٢٦

  يف النوع الثاين عشر مث رأيت عن ابن عباس ما يؤيده ابن الغرس وهو مردود ملا سيأيت 
ومنها قال النسفي قوله ثلة من األولني وقوله أفبهذا احلديث أنتم مدهنون نزلتا يف سفره إىل املدينة ومل  - ٢٢٧

  أقف له على مستند 
حزرة قال نزلت ومنها وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون أخرج ابن أيب حامت من طريق يعقوب بن جماهد أيب  - ٢٢٨

يف رجل من األنصار يف غزوة تبوك ملا نزلوا احلجر فأمرهم رسول اهللا أال حيملوا من مائها شيئا مث ارحتل مث نزل 
منزال آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك فدعا فأرسل اهللا سحابة فأمطرت عليهم حىت استقوا منها فقال رجل من 

  املنافقني إمنا مطرنا بنوء كذا فنزلت 
ومنها آية االمتحان يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اآلية أخرج ابن جرير  - ٢٢٩

  عن الزهري أهنا نزلت بأسفل احلديبية 
ومنها سورة املنافقني أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم أهنا نزلت ليال يف غزوة تبوك وأخرج سفيان أهنا يف  - ٢٣٠

  به جزم ابن إسحاق وغريه غزوة بين املصطلق و
ومنها سورة املرسالت أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال بينما حنن مع النيب يف غار مبىن إذ نزلت عليه  - ٢٣١

  واملرسالت احلديث 
  ومنها سورة املطففني أو بعضها حكى النسفي وغريه أهنا نزلت يف سفر اهلجرة قبل دخوله املدينة  - ٢٣٢
  ة اقرأ نزل بغار حراء كما يف الصحيحني ومنها أول سور - ٢٣٣



  ومنها سورة الكوثر أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبري أهنا نزلت يوم احلديبية وفيه نظر  - ٢٣٤
ومنها النصر أخرج البزار والبيهقي يف الدالئل عن ابن عمر قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر اهللا  - ٢٣٥

لتشريق فعرف أنه الوداع فأمر بناقته القصواء فرحلت مث قام فخطب الناس والفتح على رسول اهللا أوسط أيام ا
  فذكر خطبته املشهورة 

  النوع الثالث

  معرفة النهاري والليلي

  أمثلة النهاري كثرية قال ابن حبيب نزل أكثر القرآن هنارا وأما الليل فتتبعت له أمثلة  - ٢٣٦
بن عمر بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذا أتاهم آت فقال إن منها آية حتويل القبلة ففي الصحيحني من حديث ا

  النيب قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة 
وروى مسلم عن أنس أن النيب كان يصلي ببيت املقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك يف السماء اآلية  - ٢٣٧

صلوا ركعة فنادى أال إن القبلة قد حولت فمالوا كلهم فمر رجل من بين سلمة وهم ركوع يف صالة الفجر وقد 
حنو القبلة لكن يف الصحيحني عن الرباء أن النيب صلى قبل بيت املقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه 

أن تكون قبلته قبل البيت وأنه أول صالة صالها العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل 
راكعون فقال أشهد باهللا لقد صليت مع رسول اهللا قبل الكعبة فداروا كما هم قبل البيت فهذا يقتضي مسجد وهم 

  أهنا نزلت هنارا بني الظهر والعصر 
قال القاضي جالل الدين واألرجح مبقتضى االستدالل نزوهلا بالليل ألن قضية أهل قباء كانت يف الصبح  - ٢٣٨

  يكون رسول اهللا أخر البيان هلم من العصر إىل الصبح وقباء قريبة من املدينة فيبعد أن 
وقال ابن حجر األقوى أن نزوهلا كان هنارا واجلواب عن حديث ابن عمر أن اخلرب وصل وقت العصر إىل  - ٢٣٩

  من هو داخل املدينة وهم بنو حارثة 

أنزل عليه الليلة جماز من  ووصل وقت الصبح إىل من هو خارج املدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وقوله قد
  إطالق الليلة على بعض اليوم املاضي والذي يليه 

قلت ويؤيد هذا ما أخرجه النسائي عن أيب سعيد بن املعلى قال مررنا يوما ورسول اهللا قاعد على املنرب  - ٢٤٠
منها مث نزل فقلت لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول اهللا هذه اآلية قد نرى تقلب وجهك يف السماء حىت فرغ 

  فصلى الظهر 
ومنها أواخر آل عمران أخرج ابن حبان يف صحيحه وابن املنذر وابن مردويه وابن أيب الدنيا يف كتاب  - ٢٤١

التفكر عن عائشة أن بالال أتى النيب يؤذنه لصالة الصبح فوجده يبكي فقال يا رسول اهللا ما يبكيك قال وما مينعين 
يلة إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب مث أن أبكي وقد أنزل علي هذه الل

  قال ويل ملن قرأها ومل يتفكر 
ومنها واهللا يعصمك من الناس أخرج الترمذي واحلاكم عن عائشة قالت كان النيب حيرس حىت نزلت  - ٢٤٢

  فأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمين اهللا 
  وأخرج الطرباين عن عصمة بن مالك اخلطمي قال كنا حنرس رسول اهللا بالليل حىت نزلت فترك احلرس  - ٢٤٣



ومنها سورة األنعام أخرج الطرباين وأبو عبيد يف فضائله عن ابن عباس قال نزلت سورة األنعام مبكة ليال  - ٢٤٤
  مجلة حوهلا سبعون ألف ملك جيأرون بالتسبيح 

الثالثة الذين خلفوا ففي الصحيحني من حديث كعب فأنزل اهللا توبتنا حني بقي الثلث األخري ومنها آية  - ٢٤٥
  من الليل 
ومنها سورة مرمي روى الطرباين وأبو عبيد يف فضائله عن ابن عباس قال أتيت رسول اهللا فقلت ولدت يل  - ٢٤٦

  الليلة جارية فقال والليلة أنزلت علي سورة مرمي مسها مرمي 

ومنها أول احلج ذكره ابن حبيب وحممد بن بركات السعيدي يف كتابه الناسخ واملنسوخ وجزم به  - ٢٤٧
السخاوي يف مجال القراء وقد يستدل له مبا أخرجه ابن مردويه عن عمران بن حصني أهنا نزلت والنيب يف سفر وقد 

  احلديث . . . نعس بعض القوم وتفرق بعضهم فرفع هبا صوته 
اإلذن يف خروج النسوة يف األحزاب قال القاضي جالل الدين والظاهر أهنا يا أيها النيب قل  ومنها آية - ٢٤٨

ألزواجك وبناتك اآلية ففي البخاري عن عائشة خرجت سودة بعدما ضرب احلجاب حلاجتها وكانت امرأة 
كيف خترجني قالت  جسيمة ال ختفى على من يعرفها فرآها عمر فقال يا سودة أما واهللا ما ختفني علينا فانظري

فانكفأت راجعة إىل رسول اهللا وإنه ليتعشى ويف يده عرق فقلت يا رسول اهللا خرجت لبعض حاجيت فقال يل عمر 
  كذ فأوحى اهللا إليه وإن العرق يف يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن خترجن حلاجتكن 

ن إمنا كن خيرجن للحاجة ليال كما يف الصحيح قال القاضي جالل الدين وإمنا قلنا إن ذلك كان ليال ألهن - ٢٤٩
  عن عائشة يف حديث اإلفك 

  ومنها واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على قول ابن حبيب إهنا نزلت ليلة اإلسراء  - ٢٥٠
ومنها أول الفتح ففي البخاري من حديث لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إيل مما طلعت عليه  - ٢٥١

  إنا فتحنا لك فتحا مبينا احلديث الشمس فقرأ 
  ومنها سورة املرسالت قال السخاوي يف مجال القراء روي عن ابن مسعود أهنا نزلت ليلة اجلن حبراء  - ٢٥٢
قلت هذا أثر ال يعرف مث رأيت يف صحيح اإلمساعيلي وهو مستخرجه على البخاري أهنا نزلت ليلة عرفة  - ٢٥٣

قوله ليلة عرفة واملراد هبا ليلة التاسع من ذي احلجة فإهنا اليت كان النيب يبيتها بغار مىن وهو يف الصحيحني بدون 
  مبىن 
  ومنها املعوذتان فقد قال ابن أشته يف املصاحف نبأنا حممد بن  - ٢٥٤

يعقوب نبأنا أبو داود نبأنا عثمان بن أيب شيبة نبأنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال 
  اهللا أنزلت علي الليلة آيات مل ير مثلهن قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس  رسول

  فرع

  ومنه ما نزل بني الليل والنهار يف وقت الصبح وذلك آيات 
منها آية التيمم يف املائدة ففي الصحيح عن عائشة وحضرت الصبح فالتمس املاء فلم يوجد فنزلت يا أيها  - ٢٥٥

  تم إىل الصالة إىل قوله لعلكم تشكرون الذين آمنوا إذا قم



ومنها ليس لك من األمر شيء ففي الصحيح أهنا نزلت وهو يف الركعة األخرية من صالة الصبح حني أراد  - ٢٥٦
  أن يقنت يدعو على أيب سفيان ومن ذكر معه 

  تنبيه

خصين بالوحي هنارا أخرجه فإن قلت فما تصنع حبديث جابر مرفوعا أصدق الرؤيا ما كان هنارا ألن اهللا  - ٢٥٧
  احلاكم يف تارخيه قلت هذا احلديث منكر ال حيتج به 

  النوع الرابع

  الصيفي والشتائي

قال الواحدي أنزل اهللا يف الكاللة آيتني إحدامها يف الشتاء وهي اليت يف أول النساء واألخرى يف الصيف  - ٢٥٨
  وهي اليت يف آخرها 

جعت رسول اهللا يف شيء ما راجعته يف الكاللة وما أغلظ يف شيء ما ويف صحيح مسلم عن عمر ما را - ٢٥٩
  أغلظ يل فيه حىت طعن بإصبعه يف صدري وقال يا عمر أال تكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة النساء 

ويف املستدرك عن أيب هريرة أن رجال قال يا رسول اهللا ما الكاللة قال أما مسعت اآلية اليت نزلت يف  - ٢٦٠
يف يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة وقد تقدم أن ذلك يف سفر حجة الوداع فيعد من الصيفي ما نزل فيها الص

  كأول املائدة وقوله اليوم أكملت لكم دينكم واتقوا يوما ترجعون وآية الدين وسورة النصر 
يف الدالئل من طريق ابن  ومنه اآليات النازلة يف غزوة تبوك فقد كانت يف شدة احلر أخرجه البيهقي - ٢٦١

إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم أن رسول اهللا ما كان خيرج يف وجه من مغازيه 
إال أظهر أنه يريد غريه غري أنه يف غزوة تبوك قال يا أيها الناس إين أريد الروم فأعلمهم وذلك يف زمان البأس وشدة 

رسول اهللا ذات يوم يف جهازه إذ قال للجد بن قيس هل لك يف بنات بين األصفر قال يا  احلر وجدب البالد فبينما
رسول اهللا لقد علم قومي أنه ليس أحد أشد عجبا بالنساء مين وإين أخاف إن رأيت نساء بين األصفر أن يفتنين 

  فائذن يل فأنزل اهللا ومنهم من يقول ائذن يل اآلية 

  روا يف احلر فأنزل اهللا قل نار جهنم أشد حرا وقال رجل من املنافقني ال تنف
ومن أمثلة الشتائي قوله إن الذين جاؤوا باإلفك إىل قوله ورزق كرمي ففي الصحيح عن عائشة أهنا نزلت  - ٢٦٢

  يف يوم شات 
واآليات اليت يف غزوة اخلندق من سورة األحزاب فقد كانت يف الربد ففي حديث حذيفة تفرق الناس عن  - ٢٦٣
ل اهللا ليلة األحزاب إال اثين عشر رجال فأتاين رسول اهللا فقال قم فانطلق إىل عسكر األحزاب قلت يا رسول رسو

احلديث وفيه فأنزل اهللا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة . . . اهللا والذي بعثك باحلق ما قمت لك إال حياء من الربد 
  هقي يف الدالئل اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود إىل آخرها أخرجه البي

  النوع اخلامس



  الفراشي والنومي

من أمثلة الفراشي قوله واهللا يعصمك من الناس كما تقدم وآية الثالثة الذين خلفوا ففي الصحيح أهنا  - ٢٦٤
  نزلت وقد بقي من الليل ثلثه وهو عند أم سلمة 

اش امرأة غريها قال القاضي واستشكل اجلمع بني هذا وقوله يف حق عائشة ما نزل علي الوحي يف فر - ٢٦٥
  جالل الدين ولعل هذا كان قبل القصة اليت نزل الوحي فيها يف فراش أم سلمة 

قلت ظفرت مبا يؤخذ منه اجلواب الذي أحسن من هذا فروى أبو يعلى يف مسنده عن عائشة قالت  - ٢٦٦
رفون عنه وإن كان لينزل عليه وأنا احلديث وفيه وإن كان الوحي لينزل عليه وهو يف أهله فينص. . . أعطيت تسعا 

  معه يف حلافه وعلى هذا ال معارضة بني احلديثني كما ال خيفى 
وأما النومي فمن أمثلته سورة الكوثر ملا روى مسلم عن أنس قال بينا رسول اهللا بني أظهرنا إذ أغفى  - ٢٦٧

ي آنفا سورة فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم إغفاءة مث رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول اهللا فقال أنزل عل
  إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واحنر إن شانئك هو األبتر 

وقال اإلمام الرافعي يف أماليه فهم فامهون من احلديث أن السورة نزلت يف تلك اإلغفاءة وقالوا من الوحي  - ٢٦٨
لكن األشبه أن يقال إن القرآن كله نزل يف اليقظة ما كان يأتيه يف النوم ألن رؤيا األنبياء وحي قال وهذا صحيح 

  وكأنه خطر له يف النوم سورة الكوثر املنزلة يف اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذي وردت 

فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها هلم مث قال وورد يف بعض الروايات أنه أغمي عليه وقد حيمل ذلك على احلالة 
  الوحي ويقال هلا برحاء الوحي انتهى اليت كانت تعتريه عند نزول 

قلت الذي قاله الرافعي يف غاية االجتاه وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه والتأويل األخري أصح  - ٢٦٩
من األول ألن قوله أنزل علي آنفا يدفع كوهنا نزلت قبل ذلك بل نقول نزلت يف تلك احلالة وليس اإلغفاء إغفاء 

  يت كانت تعتريه عند الوحي فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا نوم بل احلالة ال

  النوع السادس

  األرضي والسمائي

تقدم قول ابن العريب إن من القرآن مسائيا وأرضيا وما نزل بني السماء واألرض وما نزل حتت األرض يف  - ٢٧٠
اهللا املفسر قال نزل القرآن بني مكة واملدينة إال ست  الغار قال وأخربنا أبو بكر الفهري قال أنبأنا التميمي أنبأنا هبة

آيات نزلت ال يف األرض وال يف السماء ثالث يف سورة الصافات وما منا إال له مقام معلوم اآليات الثالث وواحدة 
  يف الزخرف واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا اآلية واآليتان من آخر سورة البقرة نزلت ليلة املعراج 

ال ابن العريب ولعله أراد يف الفضاء بني السماء واألرض قال وأما ما نزل حتت األرض فسورة املرسالت ق - ٢٧١
  كما يف الصحيح عن ابن مسعود 

قلت أما اآليات املتقدمة فلم أقف على مستند ملا ذكره فيها إال آخر البقرة فيمكن أن يستدل مبا أخرجه  - ٢٧٢
اهللا انتهى إىل سدرة املنتهى احلديث وفيه فأعطي رسول اهللا منها ثالثا أعطي  مسلم عن ابن مسعود ملا أسري برسول



  الصلوات اخلمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر ملن ال يشرك من أمته باهللا شيئا املقحمات 
  ويف الكامل للهذيل نزلت آمن الرسول إىل آخرها بقاب قوسني  - ٢٧٣

  النوع السابع

  معرفة أول ما نزل

  يف أول ما نزل من القرآن على أقوال اختلف 
  أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك 

روى الشيخان وغريمها عن عائشة قالت أول ما بدئ به رسول اهللا من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم  - ٢٧٤
ذوات العدد  فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان يأيت حراء فيتحنث فيه الليايل

ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية رضي اهللا عنها فتزوده ملثلها حىت فجأه احلق وهو يف غار حراء فجاءه امللك فيه 
فقال اقرأ قال رسول اهللا فقلت ما أنا بقارئ فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أنا 

هد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد مث بقارئ فغطين الثانية حىت بلغ مين اجل
  احلديث . . . أرسلين فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حىت بلغ ما مل يعلم فرجع هبا رسول اهللا ترجف بوادره 

نزلت من القرآن وأخرج احلاكم يف املستدرك والبيهقي يف الدالئل وصححاه عن عائشة قالت أول سورة  - ٢٧٥
  اقرأ باسم ربك 

وأخرج الطرباين يف الكبري بسند على شرط الصحيح عن أيب رجاء العطاردي قال كان أبو موسى يقرئنا  - ٢٧٦
فيجلسنا حلقا عليه ثوبان أبيضان فإذا تال هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق قال هذه أول سورة أنزلت على 

  حممد 

ر يف سننه حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمري قال جاء جربيل إىل وقال سعيد بن منصو - ٢٧٧
  النيب فقال له اقرأ قال وما اقرأ فواهللا ما أنا بقارئ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق فكان يقول هو أول ما أنزل 

اهد قال إن أول ما أنزل وقال أبو عبيد يف فضائله حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن ابن أيب جنيح عن جم - ٢٧٨
  من القرآن اقرأ باسم ربك و ن والقلم 

وأخرج ابن أشتة يف كتاب املصاحف عن عبيد بن عمري قال جاء جربيل إىل النيب بنمط فقال اقرأ قال ما  - ٢٧٩
  أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك فريون أهنا أول سورة أنزلت من السماء 

ن حبراء إذ أتى ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب اقرأ باسم ربك الذي وأخرج عن الزهري أن النيب كا - ٢٨٠
  خلق إىل ما مل يعلم 

  القول الثاين يا أيها املدثر 
روى الشيخان عن سلمة بن عبد الرمحن قال سألت جابر بن عبد اهللا أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها  - ٢٨١

به رسول اهللا قال رسول اهللا إين جاورت حبراء فلما قضيت املدثر قلت أو اقرأ باسم ربك قال أحدثكم ما حدثنا 
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 اهللا يا أيها املدثر قم فأنذر 
  حلديث بأجوبة وأجاب األول عن هذا ا - ٢٨٢



أحدها أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة فبني أن سورة املدثر نزلت بكماهلا قبل نزول متام سورة اقرأ فإهنا 
أول ما نزل منها صدرها ويؤيد هذا ما يف الصحيحني أيضا عن أيب سلمة عن جابر مسعت رسول اهللا وهو حيدث عن 

عت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا امللك الذي جاءين حبراء على فترة الوحي فقال يف حديثه بينا أنا أمشي مس
كرسي بني السماء واألرض فرجعت فقلت زملوين زملوين فدثروين فأنزل اهللا يا أيها املدثر فقوله امللك الذي جاءين 

  حبراء يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء اليت نزل فيها اقرأ باسم ربك 

  جابر باألولية خمصوصة مبا بعد فترة الوحي ال أولية مطلقة ثانيها أن مراد 
ثالثها أن املراد أولية خمصوصة باألمر باإلنذار وعرب بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزل للنبوة اقرأ باسم ربك وأول 

  ما نزل للرسالة يا أيها املدثر 
ناشئ عن الرعب وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغري رابعها أن املراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر ال

  سبب متقدم ذكره ابن حجر 
  خامسها أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته فيقدم عليه ما روته عائشة قاله الكرماين 

  وأحسن هذه األجوبة األول واألخري 
  القول الثالث سورة الفاحتة 

اهد إىل أن أول سورة نزلت اقرأ وأكثر املفسرين إىل أن أول سورة قال يف الكشاف ذهب ابن عباس وجم - ٢٨٣
  نزلت فاحتة الكتاب 

قال ابن حجر والذي ذهب إليه أكثر األئمة هو األول وأما الذي نسبه إىل األكثر فلم يقل به إال عدد أقل  - ٢٨٤
واحدي من طريق يونس بن بكري عن من القليل بالنسبة إىل من قال باألول وحجته ما أخرجه البيهقي يف الدالئل وال

يونس بن عمرو عن أبيه عن أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول اهللا قال خلدجية إين إذا خلوت وحدي مسعت 
نداء فقد واهللا خشيت أن يكون هذا أمرا فقالت معاذ اهللا ما كان اهللا ليفعل بك فواهللا إنك لتؤدي األمانة وتصل 

ل أبو بكر ذكرت خدجية حديثه له وقالت اذهب مع حممد إىل ورقة فانطلقا فقصا الرحم وتصدق احلديث فلما دخ
عليه فقال إذا خلوت وحدي مسعت نداء خلفي يا حممد يا حممد فأنطلق هاربا يف األفق فقال ال تفعل إذا أتاك فأثبت 

يم احلمد هللا رب العاملني حىت حىت تسمع ما يقول مث ائتين فأخربين فلما خال ناداه يا حممد قل بسم اهللا الرمحن الرح
  احلديث هذا مرسل رجاله ثقات . . . بلغ وال الضالني 

  وقال البيهقي إن كان حمفوظا حيتمل أن يكون خربا عن نزوهلا بعدما نزلت عليه اقرأ و املدثر  - ٢٨٥
  القول الرابع بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  ا حكاه ابن النقيب يف مقدمة تفسريه قوال زائد - ٢٨٦

وأخرج الواحدي بإسناده عن عكرمة واحلسن قاال أول ما نزل من القرآن بسم اهللا الرمحن الرحيم وأول  - ٢٨٧
  سورة اقرأ باسم ربك 

وأخرج ابن جرير وغريه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال أول ما نزل جربيل على النيب قال يا حممد  - ٢٨٨
  استعذ مث قل بسم اهللا الرمحن الرحيم 

وعندي أن هذا ال يعد قوال برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها فهي أول آية نزلت  - ٢٨٩
  على اإلطالق 



وورد يف أول ما نزل حديث آخر روى الشيخان عن عائشة قالت إن أول ما نزل سورة من املفصل فيها  - ٢٩٠
  الل واحلرام ذكر اجلنة والنار حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احل

وقد استشكل هذا بأن أول ما نزل اقرأ وليس فيها ذكر اجلنة والنار وأجيب بأن من مقدره أي من أول ما  - ٢٩١
نزل واملراد سورة املدثر فإهنا أول ما نزل بعد فترة الوحي ويف آخرها ذكر اجلنة والنار فلعل آخرها نزل قبل نزول 

  بقية اقرأ 
١ -   

  فرع

حدي من طريق احلسني بن واقد قال مسعت علي بن احلسني يقول أول سورة نزلت مبكة اقرأ أخرج الوا - ٢٩٢
باسم ربك وآخر سورة نزلت هبا املؤمنون ويقال العنكبوت وأول سورة نزلت باملدينة ويل للمطففني وآخر سورة 

  نزلت هبا براءة وأول سورة أعلنها رسول اهللا مبكة النجم 
بن حجر اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة أنزلت باملدينة ويف دعوى االتفاق ويف شرح البخاري ال - ٢٩٣

  نظر لقول علي بن احلسني املذكور 
  ويف تفسري النسفي عن الواقدي إن أول سورة نزلت باملدينة سورة القدر  - ٢٩٤
د اهللا بن حممد بن أعني وقال أبو بكر حممد بن احلارث بن أبيض يف جزئه املشهور حدثنا أبو العباس عبي - ٢٩٥

البغدادي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماين حدثنا أمية األزدي عن جابر بن زيد قال أول ما أنزل اهللا من القرآن 
  مبكة اقرأ باسم ربك مث ن والقلم مث يا أيها املزمل مث يا أيها املدثر مث الفاحتة مث 

ك األعلى مث والليل إذا يغشى مث والفجر مث والضحى مث أمل تبت يدا أيب هلب مث إذا الشمس كورت مث سبح اسم رب
نشرح مث والعصر مث والعاديات مث الكوثر مث أهلاكم مث أرأيت الذي يكذب مث الكافرون مث أمل تر كيف مث قل أعوذ 

مث  برب الفلق مث قل أعوذ برب الناس مث قل هو اهللا أحد مث والنجم مث عبس مث إنا أنزلناه مث والشمس وضحاها
الربوج مث والتني مث إليالف مث القارعة مث القيامة مث ويل لكل مهزة مث واملرسالت مث ق مث البلد مث الطارق مث اقتربت 

الساعة مث ص مث األعراف مث اجلن مث يس مث الفرقان مث املالئكة مث كهيعص مث طه مث الواقعة مث الشعراء مث طس 
التاسعة يعين يونس مث هود مث يوسف مث احلجر مث األنعام مث الصافات مث  سليمان مث طسم القصص مث بين إسرائيل مث

لقمان مث سبأ مث الزمر مث حم املؤمن مث حم السجدة مث حم الزخرف مث حم الدخان مث حم اجلاثية مث حم األحقاف مث 
وبقيتها باملدينة مث إنا أرسلنا الذاريات مث الغاشية مث الكهف مث حم عسق مث تنزيل السجدة مث األنبياء مث النحل أربعني 

نوحا 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 

ل مث األحزاب مث املائدة مث املمتحنة مث إذا جاء نصر اهللا مث النور مث وأنزل باملدينة سورة البقرة مث آل عمران مث األنفا
احلج مث املنافقون مث اجملادلة مث احلجرات مث التحرمي مث اجلمعة مث التغابن مث سبح احلواريني مث الفتح مث التوبة وخامتة 

  القرآن 
ء التابعني بالقرآن وقد اعتمد الربهان قلت هذا سياق غريب ويف هذا الترتيب نظر وجابر بن زيد من علما - ٢٩٦

  اجلعربي على هذا األثر يف قصيدته اليت مساها تقريب املأمول يف ترتيب النزول فقال 



  نظمت على وفق النزول ملن تال ... مكيها ست مثانون اعتلت 
  واحلمد تبت كورت األعلى عال ... أقرأ ونون مزمل مدثر 

  ديات وكوثر اهلاكم تال العا... ليل وفجر والضحى شرح وعصر 
  ناس وقل هو جنمها عبس جال ... أرأيت قل بالفيل مع فلق كذا 

  اليالف قارعة قيامة أقبال ... قدر ومشس والربوج وتينها 
  بلد وطارقها مع اقتربت كال ... ويل لكل املرسالت وقاف مع 
  وفرقان وفاطر اعتلى ... صاد وأعراف وجن مث ياسني 

  قص االسرا يونس هود وال ... ومنل  كاف وطه ثلة الشعرا
  مث لقمان سبأ زمر جال ... قل يوسف حجر وأنعام وذبح 

  ودخان جاثية وأحقاف تال ... مع غافر مع فصلت مع زخرف 
  واخلليل واألنبيا حنل حال ... ذرو وغاشية وكهف مث شورى 
  امللك واعية وسال وعم ال ... ومضاجع نوح وطور والفالح 

  العنكبوت وطففت فتكمال ... وكدح مث روم  غرق مع انفطرت
  وعمران وأنفال جال ... وبطيبة عشرون مث مثان الطوىل 
  مع زلزلت مث احلديد تأمال ... الحزاب مائدة امتحان والنسا 

  الطالق ومل يكن حشر مال ... وحممد والرعد والرمحن اإلنسان 
  مع جمادلة وحجرات وال ... نصر ونور مث حج واملنافق 

  صف وفتح توبة ختمت أوىل ... رميها مع مجعة وتغابن حت
  عريف أكملت لكم قد كمال ... أما الذي قد جاءنا سفريه 
  وأسأل من أرسلنا الشآمي أقبال ... لكن إذا قمتم فجيشي بدا 

  وهو الذي كف احلدييب اجنلى ... إن الذي فرض انتمى جحفيها 
٢ -   

  فرع يف أوائل خمصوصة

يف القتال روى احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس قال أول آية نزلت يف القتال أذن للذين  أول ما نزل - ٢٩٧
  يقاتلون بأهنم ظلموا 

وأخرج ابن جرير عن أيب العالية قال أول آية نزلت يف القتال باملدينة وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم  - ٢٩٨
  إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم ويف اإلكليل للحاكم إن أول ما نزل يف القتال 

  أول ما نزل يف شأن القتل آية اإلسراء ومن قتل مظلوما اآلية أخرجه ابن جرير عن الضحاك  - ٢٩٩

أول ما نزل يف اخلمر روى الطيالسي يف مسنده عن ابن عمر قال نزل يف اخلمر ثالث آيات فأول شيء  - ٣٠٠
ة فقيل حرمت اخلمر فقالوا يا رسول اهللا دعنا ننتفع هبا كما قال اهللا فسكت عنهم يسألونك عن اخلمر وامليسر اآلي

مث نزلت هذه اآلية ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى فقيل حرمت اخلمر فقالوا يا رسول اهللا ال نشرهبا قرب الصالة 



  اخلمر  فسكت عنهم مث نزلت يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر فقال رسول اهللا حرمت
أول آية نزلت يف األطعمة مبكة آية األنعام قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما مث آية النحل فكلوا مما رزقكم  - ٣٠١

اهللا حالال طيبا إىل آخرها وباملدينة آية البقرة إمنا حرم عليكم امليتة اآلية مث آية املائدة حرمت عليكم امليتة اآلية قاله 
  ابن احلصار 

  البخاري عن ابن مسعود قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم وروى  - ٣٠٢
وقال الفريايب حدثنا ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية قال هي  - ٣٠٣

  أول ما أنزل اهللا من سورة براءة 
ل أول ما نزل من براءة انفروا خفافا وقال أيضا حدثنا إسرائيل نبأنا سعيد عن مسروق عن أيب الضحى قا - ٣٠٤

  وثقاال مث نزل أوهلا مث نزل آخرها 
وأخرج ابن أشته يف كتاب املصاحف عن أيب مالك قال كان أول براءة انفروا خفافا وثقاال سنوات مث  - ٣٠٥

  أنزلت براءة أول السورة فألفت هبا أربعون آية 
  انفروا خفافا وثقاال وأخرج أيضا من طريق داود عن عامر يف قوله  - ٣٠٥

  قال هي أول آية نزلت يف براءة يف غزوة تبوك فلما رجع من تبوك نزلت براءة إال مثان وثالثني آية من أوهلا 
وأخرج من طريق سفيان وغريه عن حبيب بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري قال أول ما نزل من آل  - ٣٠٦

  نزلت بقيتها يوم أحد عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني مث أ

  النوع الثامن

  معرفة آخر ما نزل

  فيه اختالف 
فروى الشيخان عن الرباء بن عازب قال آخر آية نزلت يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة وآخر سورة  - ٣٠٧

  نزلت براءة 
  وأخرج البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت آية الربا  - ٣٠٨
عمر مثله واملراد هبا قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا وروى البيهقي عن  - ٣٠٩

  وعند أمحد وابن ماجه عن عمر من آخر ما نزل آية الربا 
  وعند ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري قال خطبنا عمر فقال إن من آخر القرآن نزوال آية الربا  - ٣١٠
يق عكرمة عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه وأخرج النسائي من طر - ٣١١
  اآلية 
  وأخرج ابن مردويه حنوه من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس بلفظ آخر آية نزلت  - ٣١٢
  وأخرجه ابن جرير من طريق العويف والضحاك عن ابن عباس  - ٣١٣
عن الكليب عن ابن صاحل عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا  وقال الفريايب يف تفسريه حدثنا سفيان - ٣١٤

  يوما ترجعون فيه إىل اهللا اآلية وكان بني نزوهلا وبني موت النيب أحد ومثانون يوما 



وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا  - ٣١٥
   بعد نزول هذه اآلية تسع ليال مث مات ليلة االثنني لليلتني خلتا من ربيع األول اآلية وعاش النيب

  وأخرج ابن جرير مثله عن ابن جريج  - ٣١٦
  وأخرج من طريق عطية عن أيب سعيد قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون اآلية  - ٣١٧
  عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين وأخرج أبو عبيد يف الفضائل عن ابن شهاب قال آخر القرآن  - ٣١٨
وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية  - ٣١٩

  الدين مرسل صحيح اإلسناد 
فعة قلت وال منافاة عندي بني هذه الروايات يف آية الربا واتقوا يوما وآية الدين ألن الظاهر أهنا نزلت د - ٣٢٠

واحدة كترتيبها يف املصحف وألهنا يف قصة واحدة فأخرب كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح وقول الرباء 
  آخر ما نزل يستفتونك أي يف شأن الفرائض 

وقال ابن حجر يف شرح البخاري طريق اجلمع بني القولني يف آية الربا واتقوا يوما أن هذه اآلية هي ختام  - ٣٢١
زلة يف الربا إذ هي معطوفة عليهن وجيمع بني ذلك وبني قول الرباء بأن اآليتني نزلتا مجيعا فيصدق أن كال اآليات املن

منهما آخر بالنسبة ملا عدامها وحيتمل أن تكون اآلخرية يف آية النساء مقيدة مبا يتعلق باملواريث خبالف آية البقرة 
  شارة إىل معىن الوفاء املستلزمة خلامتة النزول انتهى وحيتمل عكسه واألول أرجح ملا يف آية البقرة من اإل

  ويف املستدرك عن أيب بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إىل آخر السورة  - ٣٢٢
وروى عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند وابن مردويه عن أيب أهنم مجعوا القرآن يف خالفة أيب بكر وكان  - ٣٢٣

  ن فلما انتهوا إىل هذه اآلية من رجال يكتبو

سورة براءة مث انصرفوا صرف اهللا قلوهبم بأهنم قوم ال يفقهون ظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن فقال هلم أيب بن 
كعب إن رسول اهللا أقرأين بعدها آيتني لقد جاءكم رسول من أنفسكم إىل قوله وهو رب العرش العظيم وقال هذا 

آن قال فختم مبا فتح به باهللا الذي ال إله إال هو وهو قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إال آخر ما نزل من القر
  نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون 

وأخرج ابن مردويه عن أيب أيضا قال آخر القرآن عهدا باهللا هاتان اآليتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم  - ٣٢٤
  القرآن بالسماء عهدا وأخرجه ابن األنباري بلفظ أقرب 

وأخرج أبو الشيخ يف تفسريه من طريق علي بن زيد عن يوسف املكي عن ابن عباس قال آخر آية نزلت  - ٣٢٥
  لقد جاءكم رسول من أنفسكم 

  وأخرج مسلم عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر اهللا والفتح  - ٣٢٦
. خر سورة نزلت املائدة فما وجدمت فيها من حالل فاستحلوه وأخرج الترمذي واحلاكم عن عائشة قالت آ - ٣٢٧

  احلديث . . 
  وأخرجا أيضا عن عبد اهللا بن عمرو قال آخر سورة نزلت سورة املائدة والفتح  - ٣٢٨

  قلت يعين إذا جاء نصر اهللا 
  ويف حديث عثمان املشهور براءة من آخر القرآن نزوال  - ٣٢٩
  ه االختالفات إن صحت بأن كل واحد أجاب مبا عنده قال البيهقي جيمع بني هذ - ٣٣٠
وقال القاضي أبو بكر يف االنتصار هذه األقوال ليس فيها شيء مرفوع إىل النيب وكل قاله بضرب من  - ٣٣١



االجتهاد وغلبة الظن وحيتمل أن كال منهم أخرب عن آخر ما مسعه من النيب يف اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه 
  بقليل 

ه مسع منه بعد ذلك وإن مل يسمعه هو وحيتمل أيضا أن تنزل هذه اآلية اليت هي آخر آية تالها الرسول مع وغري
  آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه آخر ما نزل يف الترتيب انتهى 

ه تال هذه اآلية فمن كان ومن غريب ما ورد يف ذلك ما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أيب سفيان أن - ٣٣٢
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 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه قلت ومثله ما أخرجه البخاري وغريه عن ابن عباس قال نزلت هذه اآلية ومن يقتل  - ٣٣٣

  جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء 
  وعند أمحد والنسائي عنه لقد نزلت يف آخر ما نزل ما نسخها شيء  - ٣٣٤
وأخرج ابن مردويه من طريق جماهد عن أم سلمة قالت آخر آية نزلت هذه اآلية فاستجاب هلم رهبم أين ال  - ٣٣٥

  أضيع عمل عامل إىل آخرها 
ذلك أهنا قالت يا رسول اهللا أرى اهللا يذكر الرجال وال يذكر النساء فنزلت وال تتمنوا ما فضل اهللا قلت و - ٣٣٦

به بعضكم على بعض ونزلت إن املسلمني واملسلمات ونزلت هذه اآلية فهي آخر الثالثة نزوال أو آخر ما نزل 
  بعدما كان ينزل يف الرجال خاصة 

رسول اهللا من فارق الدنيا على اإلخالص هللا وحده وعبادته ال شريك  وأخرج ابن جرير عن أنس قال قال - ٣٣٧
له وأقام الصالة وآتى الزكاة فارقها واهللا عنه راض قال أنس وتصديق ذلك يف كتاب اهللا يف آخر ما نزل فإن تابوا 

  وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة اآلية 
  قلت يعين يف آخر سورة نزلت 

  رمني إن قوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما اآلية من آخر ما نزل ويف الربهان إلمام احل - ٣٣٨

وتعقبه ابن احلصار بأن السورة مكية باتفاق ومل يرد نقل بتأخر هذه اآلية عن نزول السورة بل هي يف  - ٣٣٩
  حماجة املشركني وخماصمتهم وهم مبكة انتهى 

  تنبيه

اليوم أكملت لكم دينكم فإهنا نزلت بعرفة عام حجة الوداع وظاهرها من املشكل على ما تقدم قوله تعاىل  - ٣٤٠
إكمال مجيع الفرائض واألحكام قبلها وقد صرح بذلك مجاعة منهم السدي فقال مل ينزل بعدها حالل وال حرام مع 

يتأول على  أنه وارد يف آية الربا والدين والكاللة أهنا نزلت بعد ذلك وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال األوىل أن
أنه أكمل هلم دينهم بإفرادهم بالبلد احلرام وإجالء املشركني عنه حىت حجه املسلمون ال خيالطهم املشركون مث أيده 

مبا أخرجه من طريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس وحج املسلمون ال يشاركهم يف البيت احلرام أحد من املشركني 
  ميت فكان ذلك من متام النعمة وأمتمت عليكم نع

  النوع التاسع



  معرفة سبب النزول

أفرده بالتصنيف مجاعة أقدمهم علي بن املديين شيخ البخاري ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من  - ٣٤١
إعواز وقد اختصره اجلعربي فحذف أسانيده ومل يزد عليه شيئا وألف فيه شيخ اإلسالم أبو الفضل بن حجر كتابا 

عليه كامال وقد ألفت فيه كتابا حافال موجزا حمررا مل يؤلف مثله يف هذا النوع مسيته مات عنه مسودة فلم نقف 
  لباب النقول يف أسباب النزول 

قال اجلعربي نزول القرآن على قسمني قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال ويف هذا النوع  - ٣٤٢
  مسائل 

  املسألة األوىل 
  الفن جلريانه جمرى التاريخ وأخطأ يف ذلك بل له فوائد  زعم زاعم أنه ال طائل حتت هذا

  منها معرفة وجه احلكمة الباعثة على تشريع احلكم 
  ومنها ختصيص احلكم به عند من يرى أن العربة خبصوص السبب 

ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على ختصصه فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته 
ول صورة السبب قطعي وإخراجها باالجتهاد ممنوع كما حكى اإلمجاع عليه القاضي أبو بكر يف التقريب فإن دخ

  وال التفات إىل من شذ فجوز ذلك 
  ومنها الوقوف على املعىن وإزالة اإلشكال 

  قال الواحدي ال ميكن تفسري اآلية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوهلا  - ٣٤٣

  لعيد بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين القرآن وقال ابن دقيق ا - ٣٤٤
  وقال ابن تيمية معرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب  - ٣٤٥
وقد أشكل على مروان بن احلكم معىن قوله تعاىل ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا اآلية وقال لئن كان كل  - ٣٤٦

مبا أويت وأحب أن حيمد مبا مل يفعل معذبا لنعذبن أمجعون حىت بني له ابن عباس أن اآلية نزلت يف أهل  امرئ فرح
الكتاب حني سأهلم النيب عن شيء فكتموه إياه وأخربوه بغريه وأروه أهنم أخربوه مبا سأهلم عنه واستحمدوا بذلك 

  إليه أخرجه الشيخان 
معدي كرب أهنما كانا يقوالن اخلمر مباحة وحيتجان بقوله تعاىل  وحكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن - ٣٤٧

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا اآلية ولو علما سبب نزوهلا مل يقوال ذلك وهو أن ناسا 
ه أمحد قالوا ملا حرمت اخلمر كيف مبن قتلوا يف سبيل اهللا وماتوا وكانوا يشربون اخلمر وهي رجس فنزلت أخرج

  والنسائي وغريمها 
ومن ذلك قوله تعاىل والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر فقد أشكل معىن  - ٣٤٨

هذا الشرط على بعض األئمة حىت قال الظاهرية بأن اآليسة ال عدة عليها إذا مل ترتب وقد بني ذلك سبب النزول 
سورة البقرة يف عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء مل يذكرن الصغار  وهو أنه ملا نزلت اآلية اليت يف

والكبار فنزلت أخرجه احلاكم عن أيب فعلم بذلك أن اآلية خطاب ملن مل يعلم ما حكمهن يف العدة وارتاب هل 
حكمهن وجهلتم  عليهن عدة أو ال وهل عدهتن كالاليت يف سورة البقرة أو ال فمعىن إن ارتبتم إن أشكل عليكم

  كيف يعتدون فهذا حكمهن 



ومن ذلك قوله تعاىل فأينما تولوا فثم وجه اهللا فإنا لو تركنا ومدلول اللفظ القتضى أن املصلي ال جيب  - ٣٤٩
  عليه استقبال القبلة سفرا وال حضرا وهو 

وبان له اخلطأ على اختالف  خالف اإلمجاع فلما عرف سبب نزوهلا علم أهنا يف نافلة السفر أو فيمن صلى باالجتهاد
  الروايات يف ذلك 

ومن ذلك قوله إن الصفا واملروة من شعائر اهللا اآلية فإن ظاهر لفظها ال يقتضي أن السعي فرض وقد  - ٣٥٠
ذهب بعضهم إىل عدم فرضيته متسكا بذلك وقد ردت عائشة على عروة يف فهمه ذلك بسبب نزوهلا وهو أن 

  نهما ألنه من عمل اجلاهلية فنزلت الصحابة تأمثوا من السعي بي
ومنها دفع توهم احلصر قال الشافعي ما معناه يف قوله تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما اآلية إن  - ٣٥١

الكفار ملا حرموا ما أحل اهللا وأحلوا ما حرم اهللا وكانوا على املضادة واحملاداة فجاءت اآلية مناقضة لغرضهم فكأنه 
ال ما حرمتموه وال حرام إال ما أحللتموه نازال نزلة من يقول ال تأكل اليوم حالوة فتقول ال آكل قال ال حالل إ

اليوم إال احلالوة والغرض املضادة ال النفي واإلثبات على احلقيقة فكأنه تعاىل قال ال حرام إال ما أحللتموه من امليتة 
ما وراءه إذ القصد إثبات التحرمي ال إثبات احلل قال إمام والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به ومل يقصد حل 

احلرمني وهذا يف غاية احلسن ولوال سبق الشافعي إىل ذلك ملا كنا نستجيز خمالفة مالك يف حصر احملرمات فيما 
  ذكرته اآلية 

بن أيب بكر إنه الذي ومنها معرفة اسم النازل فيه اآلية وتعيني املبهم فيها ولقد قال مروان يف عبد الرمحن  - ٣٥٢
  أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما حىت ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزوهلا 

  املسألة الثانية

اختلف أهل األصول هل العربة بعموم اللفظ أو خبصوص السبب واألصح عندنا األول وقد نزلت آيات  - ٣٥٣
ية الظهار يف سلمة بن صخر وآية اللعان يف شأن هالل بن يف أسباب واتفقوا على تعديتها إىل غري أسباهبا كنزول آ

أمية وحد القذف يف رماة عائشة مث تعدى إىل غريهم ومن مل يعترب عموم اللفظ قال خرجت هذه اآليات وحنوها 
  لدليل آخر كما قصرت آيات على أسباهبا اتفاقا لدليل 

بب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك قام على ذلك قال الزخمشري يف سورة اهلمزة جيوز أن يكون الس
  القبيح وليكون ذلك جاريا جمرى التعريض 

قلت ومن األدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغريهم يف وقائع بعموم آيات نزلت على  - ٣٥٤
معشر جنيح مسعت سعيد أسباب خاصة شائعا ذائعا بينهم قال ابن جرير حدثين حممد بن أيب معشر أخربنا أيب أبو 

املقربي يذاكر حممد بن كعب القرظي فقال سعيد إن يف بعض كتب اهللا إن هللا عبادا ألسنتهم أحلى من العسل 
وقلوهبم أمر من الصرب لبسوا لباس مسوك الضأن من اللني جيترون الدنيا بالدين فقال حممد بن كعب هذا يف كتاب 

ة الدنيا اآلية فقال سعيد قد عرفت فيمن أنزلت فقال حممد بن كعب إن اهللا ومن الناس من يعجبك قوله يف احليا
  اآلية تنزل يف الرجل مث تكون عامة بعد 

فإن قلت فهذا ابن عباس مل يعترب عموم ال حتسنب الذين يفرحون اآلية بل قصرها على ما أنزلت فيه من  - ٣٥٥
  قصة أهل الكتاب 



لفظ أعم من السبب لكنه بني أن املراد باللفظ خاص ونظريه تفسري قلت أجيب عن ذلك بأنه ال خيفى عليه أن ال
النيب الظلم يف قوله تعاىل ومل يلبسوا إمياهنم بظلم بالشرك من قوله إن الشرك لظلم عظيم مع فهم الصحابة العموم يف 

زلت يف امرأة كل ظلم وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم فإنه قال به يف آية السرقة مع أهنا ن
سرقت قال ابن أيب حامت حدثنا علي بن احلسني حدثنا حممد بن أيب محاد حدثنا أبو متيلة بن عبد املؤمن عن جندة 

  احلنفي قال سألت ابن عباس عن قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام قال بل عام 
هلم هذه اآلية نزلت يف كذا ال سيما إن كان املذكور وقال ابن تيمية قد جييء كثريا من هذا الباب قو - ٣٥٦

شخصا كقوهلم إن آية الظهار نزلت يف امرأة ثابت بن قيس وإن آية الكاللة نزلت يف جابر بن عبد اهللا وإن قوله 
  وأن احكم 

من اليهود  بينهم نزلت يف بين قريظة والنضري ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل يف قوم من املشركني مبكة أو يف قوم
والنصارى أو يف قوم من املؤمنني فالذين قالوا ذلك مل يقصدوا أن حكم اآلية خيتص بأولئك األعيان دون غريهم فإن 
هذا ال يقوله مسلم وال عاقل على اإلطالق والناس وإن تنازعوا يف اللفظ العام الوارد على سبب هل خيتص بسببه 

تص بالشخص املعني وإمنا غاية ما يقال إهنا ختتص بنوع ذلك الشخص فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة خت
فتعم ما يشبهه وال يكون العموم فيها حبسب اللفظ واآلية اليت هلا سبب معني إن كانت أمرا وهنيا فهي متناولة لذلك 

  الشخص وملن كان مبنزلته انتهى 

  تنبيه

إما آية نزلت يف معني وال عموم للفظها فإهنا تقصر قد علمت مما ذكر أن فرض املسألة يف لفظ له عموم  - ٣٥٧
عليه قطعا كقوله تعاىل وسيجنبها األتقى الذي يؤيت ماله يتزكى فإهنا نزلت يف أيب بكر الصديق باإلمجاع وقد استدل 

  هبا اإلمام فخر الدين الرازي مع قوله إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم على أنه أفضل الناس بعد رسول اهللا 
من ظن أن اآلية عامة يف كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة وهذا غلط فإن هذه اآلية ليس فيها صيغة ووهم 

عموم إذ األلف والالم إمنا تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة يف مجع زاد قوم أو مفرد بشرط أال يكون هناك 
تفضيل إمجاعا واألتقى ليس مجعا بل هو مفرد والعهد عهد والالم يف األتقى ليست موصولة ألهنا ال توصل بأفعل ال

موجود خصوصا مع ما يفيده صيغة أفعل من التمييز وقطع املشاركة فبطل القول بالعموم وتعني القطع باخلصوص 
  والقصر على من نزلت فيه رضي اهللا عنه 

  املسألة الثالثة

آليات على األسباب اخلاصة وتوضع ما يناسبها تقدم أن صورة السبب قطعية الدخول يف العام وقد تنزل ا - ٣٥٨
من اآلي العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق فيكون ذلك اخلاص قريبا من صورة السبب يف كونه قطعي 

  الدخول يف 

 العام كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق اجملرد مثاله قوله تعاىل أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من
الكتاب يؤمنون باجلبت 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 فسألوهم من أهدى سبيال حممد 
يب املنطبق عليه وأخذ املواثيق عليهم أال يكتموه وأصحابه أم حنن فقالوا أنتم مع علمهم مبا يف كتاهبم من نعت الن

فكان ذلك أمانة الزمة هلم ومل يؤدوها حيث قالوا للكفار أنتم أهدى سبيال حسدا للنيب فقد تضمنت هذه اآلية مع 
صوف يف هذا القول التوعد عليه املفيد لألمر مبقابله املشتمل على أداء األمانة اليت هي بيان صفة النيب بإفادة أنه املو

كتاهبم وذلك مناسب لقوله إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها فهذا عام يف كل أمانة وذلك خاص بأمانة 
هي صفة النيب بالطريق السابق والعام تال للخاص يف الرسم متراخ عنه يف النزول واملناسبة تقتضي دخول ما دل 

فسريه وجه النظم أنه أخرب عن كتمان أهل الكتاب صفة حممد وقوهلم عليه اخلاص يف العام ولذا قال ابن العريب يف ت
  إن املشركني أهدى سبيال فكان ذلك خيانة منهم فاجنر الكالم إىل ذكر مجيع األمانات انتهى 

قال بعضهم وال يرد تأخر نزول آية األمانات عن اليت قبلها بنحو ست سنني ألن الزمان إمنا يشترط يف  - ٣٥٩
ال يف املناسبة ألن املقصود منها وضع آية يف موضع يناسبها واآليات كانت تنزل على أسباهبا ويأمر سبب النزول 

  النيب بوضعها يف املواضع اليت علم من اهللا أهنا مواضعها 

  املسألة الرابعة

وقفوا قال الواحدي ال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل و - ٣٦٠
على األسباب وحبثوا عن علمها وقد قال حممد بن سريين سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال اتق اهللا وقل سدادا 

  ذهب الذين يعلمون فيم أنزل اهللا القرآن 
وقال غريه معرفة سبب النزول أمر حيصل للصحابة بقرائن حتتف بالقضايا ورمبا مل جيزم بعضهم فقال  - ٣٦١

  ة نزلت يف كذا كما أخرج أحسب هذه اآلي

األئمة الستة عن عبد اهللا بن الزبري قال خاصم الزبري رجال من األنصار يف شراج احلرة فقال النيب اسق يا زبري مث 
احلديث قال الزبري فما . . . أرسل املاء إىل جارك فقال األنصاري يا رسول اهللا أن كان ابن عمتك فتلون وجهه 

  ت يف ذلك فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم أحسب هذه اآليات إال نزل
قال احلاكم يف علوم احلديث إذا أخرب الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أهنا نزلت  - ٣٦٢

يف كذا فإنه حديث مسند ومشى على هذا ابن الصالح وغريه ومثلوه مبا أخرجه مسلم عن جابر قال كانت اليهود 
  ل من أتى امرأته من دبرها يف قبلها جاء الولد أحول فأنزل اهللا نساؤكم حرث لكم تقو

وقال ابن تيمية قوهلم نزلت هذه اآلية يف كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل يف  - ٣٦٣
صحايب نزلت هذه اآلية يف كذا اآلية وإن مل يكن السبب كما تقول عين هبذه اآلية كذا وقد تنازع العلماء يف قول ال

هل جيري جمرى املسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت ألجله أو جيري جمرى التفسري منه الذي ليس مبسند 
فالبخاري يدخله يف املسند وغريه ال يدخله فيه وأكثر املسانيد على هذا االصطالح كمسند أمحد وغريه خبالف ما 

  م يدخلون مثل هذا يف املسند انتهى إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإهنم كله
وقال الزركشي يف الربهان قد عرف من عادة الصحابة والتابعني أن أحدهم إذا قال نزلت هذه اآلية يف  - ٣٦٤

كذا فإنه يريد بذلك أهنا تتضمن هذا احلكم ال أن هذا كان السبب يف نزوهلا فهو من جنس االستدالل على احلكم 
  ملا وقع باآلية ال من جنس النقل 



قلت والذي يتحرر يف سبب النزول أنه ما نزلت اآلية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي يف سورة  - ٣٦٥
الفيل من أن سببها قصة قدوم احلبشة به فإن ذلك ليس من أسباب النزول يف شيء بل هو من باب اإلخبار عن 

وحنو ذلك وكذلك ذكره يف قوله واختذ اهللا إبراهيم الوقائع املاضية كذكر قصة قوم نوح وعاد ومثود وبناء البيت 
  خليال سبب اختاذه خليال ليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما ال خيفى 

  تنبيه

ما تقدم أنه من قبيل املسند من الصحايب إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل فقد يقبل إذا  - ٣٦٦
ذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبري أو اعتضد مبرسل صح السند إليه وكان من أئمة التفسري اآلخ

  آخر وحنو ذلك 

  املسألة اخلامسة

كثريا ما يذكر املفسرون لنزول اآلية أسبابا متعددة وطريق االعتماد يف ذلك أن ينظر إىل العبارة الواقعة  - ٣٦٧
ر فقد تقدم أن هذا يراد به التفسري ال ذكر فإن عرب أحدهم بقوله نزلت يف كذا واآلخر نزلت يف كذا وذكر أمرا آخ

سبب النزول فال منافاة بني قوهلما إذا كان اللفظ يتناوهلما كما سيأيت حتقيقه يف النوع الثامن والسبعني وإن عرب 
واحد بقوله نزلت يف كذا وصرح اآلخر بذكر سبب خالفه فهو املعتمد وذاك استنباط مثاله ما أخرجه البخاري عن 

قال أنزلت نساؤكم حرث لكم يف إتيان النساء يف أدبارهن وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خالفه ابن عمر 
فاملعتمد حديث جابر ألنه نقل وقول ابن عمر استنباط منه وقد ومهه فيه ابن عباس وذكر مثل حديث جابر كما 

  أخرجه أبو داود واحلاكم 
ن إسناد أحدمها صحيحا دون اآلخر فالصحيح املعتمد مثاله وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا غريه فإن كا - ٣٦٨

ما أخرجه الشيخان وغريمها عن جندب اشتكى النيب فلم يقم ليلة أو ليلتني فأتته امرأة فقالت يا حممد ما أرى 
  شيطانك إال قد تركك فأنزل اهللا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 

شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول اهللا أن جروا  وأخرج الطرباين وابن أيب - ٣٦٩
دخل بيت النيب فدخل حتت السرير فمات فمكث النيب أربعة أيام ال ينزل عليه الوحي فقال يا خولة ما حدث يف 

فأخرجت بيت رسول اهللا جربيل ال يأتيين فقلت يف نفسي لو هيأت البيت وكنسته فأهويت باملكنسة حتت السرير 
  اجلرو فجاء النيب ترعد حليته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فأنزل اهللا والضحى إىل قوله فترضى 

وقال ابن حجر يف شرح البخاري قصة إبطاء جربيل بسبب اجلرو مشهورة لكن كوهنا سبب نزول اآلية  - ٣٧٠
  غريب ويف إسناده من ال يعرف فاملعتمد ما يف الصحيح 

من أمثلته أيضا ما أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أن رسول و - ٣٧١
اهللا ملا هاجر إىل املدينة أمره اهللا أن يستقبل بيت املقدس ففرحت اليهود فاستقبله بضعة عشر شهرا وكان حيب قبلة 

جوهكم شطره فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما والهم إبراهيم فكان يدعو اهللا وينظر إىل السماء فأنزل اهللا فولوا و
  عن قبلتهم اليت كانوا عليها فأنزل اهللا قل هللا املشرق واملغرب وقال فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه اهللا 

وأخرج احلاكم وغريه عن ابن عمر قال نزلت فأينما تولوا فثم وجه اهللا أن تصلي حيثما توجهت بك  - ٣٧٢



  ع راحلتك يف التطو
وأخرج الترمذي وضعفه من حديث عامر بن ربيعة قال كنا يف سفر يف ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة  - ٣٧٣

  فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول اهللا فنزلت 
  وأخرج الدارقطين حنوه من حديث جابر بسند ضعيف أيضا  - ٣٧٤
  ا نزلت ادعوين أستجب لكم قالوا إىل أين فنزلت مرسل وأخرج ابن جرير عن جماهد قال مل - ٣٧٥
  وأخرج عن قتادة أن النيب قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه  - ٣٧٦

  فقالوا إنه كان ال يصلي إىل القبلة فنزلت معضل غريب جدا 
والثاين صحيح لكنه  فهذه مخسة أسباب خمتلفة وأضعفها األخري إلعضاله مث ما قبله إلرساله مث ما قبله لضعف رواته

  قال قد أنزلت يف كذا ومل يصرح بالسبب واألول صحيح اإلسناد وصرح فيه بذكر السبب فهو املعتمد 
ومن أمثلته أيضا ما أخرجه ابن مردويه وابن أيب حامت من طريق ابن إسحاق عن حممد بن أيب حممد عن  - ٣٧٧

جهل بن هشام ورجال من قريش فأتوا رسول اهللا عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال خرج أمية بن خلف وأبو 
فقالوا يا حممد تعال فتمسح بآهلتنا وندخل معك يف دينك وكان حيب إسالم قومه فرق هلم فأنزل اهللا وإن كادوا 

  ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك اآليات 
سنة حىت يهدى آلهلتنا فإذا  وأخرج ابن مردويه من طريق العويف عن ابن عباس أن ثقيفا قالوا للنيب أجلنا - ٣٧٨

قبضنا الذي يهدى هلا أحرزناه مث أسلمنا فهم أن يؤجلهم فنزلت هذا يقتضي نزوهلا باملدينة وإسناده ضعيف واألول 
يقتضي نزوهلا مبكة وإسناده حسن وله شاهد عند أيب الشيخ عن سعيد بن جبري يرتقي إىل درجة الصحيح فهو 

  املعتمد 
يستوي اإلسنادان يف الصحة فريجح أحدمها بكون راويه حاضر القصة أو حنو ذلك من  احلال الرابع أن - ٣٧٩

وجوه الترجيحات مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النيب باملدينة وهو يتوكأ على 
سه فعرفت أنه عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأ

  يوحى إليه حىت صعد الوحي مث قال قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال 
وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود اعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا  - ٣٨٠

أهنا نزلت مبكة واألول خالفه وقد  اسألوه عن الروح فسألوه فأنزل اهللا ويسألونك عن الروح اآلية فهذا يقتضي
  رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غريه وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة 

  احلال اخلامس أن ميكن نزوهلا عقيب السببني واألسباب املذكورة  - ٣٨١

يق عكرمة عن بأال تكون معلومة التباعد كما يف اآليات السابقة فيحمل على ذلك ومثاله ما أخرجه البخاري من طر
ابن عباس أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب بشريك بن سحماء فقال النيب البينة أو حد يف ظهرك فقال يا 

رسول اهللا إذا رأى أحدنا مع امرأته رجال ينطلق يلتمس البينة فأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حىت بلغ إن كان 
  من الصادقني 

ل بن سعد قال جاء عومير إىل عاصم بن عدي فقال اسأل رسول اهللا أرأيت وأخرج الشيخان عن سه - ٣٨٢
رجال وجد مع امرأته رجال فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول اهللا فعاب السائل فأخرب عاصم عوميرا 

يث مجع بينهما بأن احلد. . . فقال واهللا آلتني رسول اهللا فألسألنه فأتاه فقال إنه قد أنزل فيك ويف صاحبتك قرآنا 



أول ما وقع له ذلك هالل وصادف جميء عومير أيضا فنزلت يف شأهنما معا وإىل هذا جنح النووي وسبقه اخلطيب 
  فقال لعلهما اتفق هلما ذلك يف وقت واحد 

وأخرج البزار عن حذيفة قال قال رسول اهللا أليب بكر لو رأيت مع أم رومان رجال ما كنت فاعال به قال  - ٣٨٣
  را قال فأنت يا عمر قال كنت أقول لعن اهللا األعجز فإنه خلبيث فنزلت ش

  قال ابن حجر ال مانع من تعدد األسباب  - ٣٨٤
احلال السادس أال ميكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره مثاله ما أخرجه الشيخان عن املسيب قال  - ٣٨٥

أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية فقال أي عم قل ال إله إال اهللا ملا حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول اهللا وعنده 
أحاج لك هبا عند اهللا فقال أبو جهل وعبد اهللا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد املطلب فلم يزاال يكلمانه حىت قال 

  هو على ملة عبد املطلب فقال النيب 

  نزلت ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني اآلية ألستغفرن لك ما مل أنه عنه ف
وأخرج الترمذي وحسنه عن علي قال مسعت رجال يستغفر ألبويه ومها مشركان فقلت تستغفر ألبويك  - ٣٨٦

  ومها مشركان فقال استغفر إبراهيم ألبيه وهو مشرك فذكرت ذلك لرسول اهللا فنزلت 
ن مسعود قال خرج النيب يوما إىل املقابر فجلس إىل قرب منها فناجاه طويال مث وأخرج احلاكم وغريه عن اب - ٣٨٧

بكى فقال إن القرب الذي جلست عنده قرب أمي وإين استأذنت ريب يف الدعاء هلا فلم يأذن يل فأنزل علي ما كان 
  للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني فنجمع بني هذه األحاديث بتعدد النزول 

ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البيهقي والبزار عن أيب هريرة أن النيب وقف على محزة حني استشهد وقد مثل  - ٣٨٨
به فقال ألمثلن بسبعني منهم مكانك فنزل جربيل والنيب واقف خبواتيم سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما 

  عوقبتم به إىل آخر السورة 
يب بن كعب قال ملا كان يوم أحد أصيب من األنصار أربعة وستون ومن وأخرج الترمذي واحلاكم عن أ - ٣٨٩

املهاجرين ستة منهم محزة فمثلوا هبم فقالت األنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربني عليهم فلما كان يوم فتح 
  ا بأحد مكة أنزل اهللا وإن عاقبتم اآلية فظاهره تأخري نزوهلا إىل الفتح ويف احلديث الذي قبله نزوهل

قال ابن احلصار وجيمع بأهنا نزلت أوال مبكة قبل اهلجرة مع السورة ألهنا مكية مث ثانيا بأحد مث ثالثا يوم  - ٣٩٠
  الفتح تذكريا من اهللا لعباده وجعل ابن كثري من هذا القسم آية الروح 

١ -   

  تنبيه

ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن قد يكون يف إحدى القصتني فتال فيهم الراوي فيقول فنزل مثاله  - ٣٩١
  عباس قال مر يهودي بالنيب فقال 

كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع اهللا السموات على ذه واألرضني على ذه واملاء على ذه واجلبال على ذه وسائر 
و الصواب اخللق على ذه فأنزل اهللا وما قدروا اهللا حق قدره اآلية واحلديث يف الصحيح بلفظ فتال رسول اهللا وه

  فإن اآلية مكية 
ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البخاري عن أنس قال مسع عبد اهللا بن سالم مبقدم رسول اهللا فأتاه فقال إين  - ٣٩٢



سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل اجلنة وما ينزع الولد إىل أبيه أو إىل 
ل آنفا قال جربيل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من املالئكة فقرأ هذه اآلية من كان عدوا أمه قال أخربين هبن جربي

جلربيل فإنه نزله على قلبك قال ابن حجر يف شرح البخاري ظاهر السياق أن النيب قرأ اآلية ردا على قول اليهود 
  ية قصة غري قصة ابن سالم وال يستلزم ذلك نزوهلا حينئذ قال وهذا هو املعتمد فقد صح يف سبب نزول اآل

  تنبيه  - ٢
عكس ما تقدم أن يذكر سبب واحد يف نزول آيات متفرقة وال إشكال يف ذلك فقد ينزل يف الواقعة  - ٣٩٣

الواحدة آيات عديدة يف سور شىت مثاله ما أخرجه الترمذي واحلاكم عن أم سلمة أهنا قالت يا رسول اهللا ال أمسع 
  بشيء فأنزل اهللا فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع إىل آخر اآلية  اهللا ذكر النساء يف اهلجرة

وأخرج احلاكم عنها أيضا قالت قلت يا رسول اهللا تذكر الرجال وال تذكر النساء فأنزلت إن املسلمني  - ٣٩٤
  واملسلمات وأنزلت أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 

لرجال وال تغزو النساء وإمنا لنا نصف املرياث فأنزل اهللا وال تتمنوا ما وأخرج أيضا عنها أهنا قالت يغزو ا - ٣٩٥
  فضل اهللا به بعضكم على بعض وأنزل إن املسلمني واملسلمات 

ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت أن رسول اهللا أملى عليه ال يستوي  - ٣٩٦
سبيل اهللا فجاء ابن أم مكتوم وقال يا رسول اهللا لو أستطيع اجلهاد واجملاهدون يف . . . القاعدون من املؤمنني 

  جلاهدت وكان أعمى فأنزل اهللا غري أويل الضرر 
وأخرج ابن أيب حامت عن زيد بن ثابت أيضا قال كنت أكتب لرسول اهللا فإين لواضع القلم على أذين إذ  - ٣٩٧

أعمى فقال كيف يل يا رسول اهللا وأنا أعمى فأنزلت ليس  أمر بالقتال فجعل رسول اهللا ينظر ما ينزل عليه إذ جاء
  على الضعفاء 

ومن أمثلته ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال كان رسول اهللا جالسا يف ظل حجرة فقال إنه سيأتيكم  - ٣٩٨
جل إنسان ينظر بعيين شيطان فطلع رجل أزرق فدعاه رسول اهللا فقال عالم تشتمين أنت وأصحابك فانطلق الر

فجاء بأصحابه فحلفوا باهللا ما قالوا حىت جتاوز عنهم فأنزل اهللا حيلفون باهللا ما قالوا اآلية وأخرجه احلاكم وأمحد هبذا 
  اللفظ وآخره فأنزل اهللا يوم يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما حيلفون لكم اآلية 

٣ -   

  تنبيه

ك فإين حررته واستخرجته بفكري من استقراء صنيع تأمل ما ذكرته لك يف هذه املسألة واشدد به يدي - ٣٩٩
  األئمة ومتفرقات كالمهم ومل أسبق إليه 

  النوع العاشر

  فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة



  هو يف احلقيقة نوع من أسباب النزول واألصل فيه موافقات عمر وقد أفردها بالتصنيف مجاعة  - ٤٠٠
ر أن رسول اهللا قال إن اهللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه قال ابن عمر وأخرج الترمذي عن ابن عم - ٤٠١

  وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال إال نزل القرآن على حنو ما قال عمر 
  وأخرج ابن مردويه عن جماهد قال كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن  - ٤٠٢
ت ريب يف ثالث قلت يا رسول اهللا لو اختذنا من مقام وأخرج البخاري وغريه عن أنس قال قال عمر وافق - ٤٠٣

إبراهيم مصلى فنزلت واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول اهللا إن نساءك يدخل عليهن الرب والفاجر فلو 
أمرهتن أن حيتجنب فنزلت آية احلجاب واجتمع على رسول اهللا نساؤه يف الغرية فقلت هلن عسى ربه إن طلقكن أن 

  ه أزواجا خريا منكن فنزلت كذلك يبدل
وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال وافقت ريب يف ثالث يف احلجاب ويف أسارى بدر ويف مقام  - ٤٠٤

  إبراهيم 
وأخرج ابن أيب حامت عن أنس قال قال عمر وافقت ريب أو وافقين ريب يف أربع نزلت هذه اآلية ولقد  - ٤٠٥

  خلقنا اإلنسان من ساللة من 

  اآلية فلما نزلت قلت أنا فتبارك اهللا أحسن اخلالقني فنزلت فتبارك اهللا أحسن اخلالقني  طني
وأخرج عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن يهوديا لقي عمر بن اخلطاب فقال إن جربيل الذي يذكر صاحبكم  - ٤٠٦

للكافرين قال فنزلت على عدو لنا فقال عمر من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإن اهللا عدو 
  لسان عمر 

وأخرج سنيد يف تفسريه عن سعيد بن جبري أن سعد بن معاذ ملا مسع ما قيل يف أمر عائشة قال سبحانك  - ٤٠٧
  هذا هبتان عظيم فنزلت كذلك 

وأخرج ابن أخي ميمي يف فوائده عن سعيد بن املسيب قال كان رجالن من أصحاب النيب إذا مسعا شيئا  - ٤٠٨
  ذلك قاال سبحانك هذا هبتان عظيم زيد بن حارثة وأبو أيوب فنزلت كذلك من 

وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة قال ملا أبطأ على النساء اخلرب يف أحد خرجن يستخربن فإذا رجالن  - ٤٠٩
نزل القرآن مقبالن على بعري فقالت امرأة ما فعل رسول اهللا قال حي قالت فال أبايل يتخذ اهللا من عباده الشهداء ف

  على ما قالت ويتخذ منكم شهداء 
وقال ابن سعد يف الطبقات أخربنا الواقدي حدثين إبراهيم بن حممد ابن شرحبيل العبدري عن أبيه قال  - ٤١٠

محل مصعب بن عمري اللواء يوم أحد فقطعت يده اليمىن فأخذ اللواء بيده اليسرى وهو يقول وما حممد إال رسول 
رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم مث قطعت يده اليسرى فحنا على اللواء وضمه قد خلت من قبله ال

بعضديه إىل صدره وهو يقول وما حممد إال رسول اآلية مث قتل فسقط اللواء قال حممد بن شرحبيل وما نزلت هذه 
  اآلية وما حممد إال رسول يومئذ حىت نزلت بعد ذلك 

  تذنيب

  رد يف القرآن على لسان غري اهللا كالنيب يقرب من هذا ما و - ٤١١



وجربيل واملالئكة غري مصرح فإضافته إليهم وال حمكي بالقول كقوله قد جاءكم بصائر من ربكم اآلية فإن هذا ورد 
  على لسانه لقوله آخرها وما أنا عليكم حبفيظ 

  وقوله أفغري اهللا أبتغي حكما اآلية فإنه أوردها أيضا على لسانه  - ٤١٢
  وقوله وما نتنزل إال بأمر ربك اآلية وارد على لسان جربيل  - ٤١٣
  وقوله وما منا إال له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن املسبحون وارد على لسان املالئكة  - ٤١٤
اآليتان  وكذا إياك نعبد وإياك نستعني وارد على ألسنة العباد إال أنه ميكن هنا تقدير القول أي قولوا وكذا - ٤١٥

  األوليان يصح أن يقدر فيهما قل خبالف الثالثة والرابعة 

  النوع احلادي عشر

  ما تكرر نزوله

صرح مجاعة من املتقدمني واملتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله قال ابن احلصار قد يتكرر نزول اآلية  - ٤١٦
   تذكريا وموعظة وذكر من ذلك خواتيم سورة النحل وأول سورة الروم

وذكر ابن كثري منه آية الروح وذكر قوم منه الفاحتة وذكر بعضهم منه قوله ما كان للنيب والذين آمنوا  - ٤١٧
  اآلية 
وقال الزركشي يف الربهان قد ينزل الشيء مرتني تعظيما لشأنه وتذكريا عند حدوث سببه خوف نسيانه  - ٤١٨

  اآلية  مث ذكر منه آية الروح وقوله وأقم الصالة طريف النهار
قال فإن سورة اإلسراء وهود مكيتان وسبب نزوهلما يدل على أهنما نزلتا باملدينة وهلذا أشكل ذلك على  - ٤١٩

  بعضهم 
وال إشكال ألهنا نزلت مرة بعد مرة قال وكذلك ما ورد يف سورة اإلخالص من أهنا جواب للمشركني مبكة 

يب والذين آمنوا اآلية قال واحلكمة يف هذا كله أنه قد حيدث وجواب ألهل الكتاب باملدينة وكذلك قوله ما كان للن
سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحى إىل النيب تلك اآلية بعينها تذكريا 

  هلم هبا وبأهنا تتضمن هذه 

١ -   

  تنبيه

له ما أخرجه مسلم من حديث أيب أن ريب قد جيعل من ذلك األحرف اليت تقرأ على وجهني فأكثر ويدل  - ٤٢٠
أرسل إيل أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أميت فأرسل إيل أن اقرأه على حرفني فرددت إليه 
أن هون على أميت فأرسل إيل أن أقرأه على سبعة أحرف فهذا احلديث يدل على أن القرآن مل ينزل من أول وهلة 

  بل مرة بعد أخرى 
ويف مجال القراء للسخاوي بعد أن حكى القول بنزول الفاحتة مرتني إن قيل فما فائدة نزوهلا مرة ثانية قلت  - ٤٢١

جيوز أن يكون نزلت أول مرة على حرف واحد ونزلت يف الثانية ببقية وجوهها حنو ملك ومالك والسراط 



  والصراط وحنو ذلك انتهى 
  تنبيه  - ٢

قرآن يتكرر نزوله كذا رأيته يف كتاب الكفيل مبعاين التنزيل وعلله بأن أنكر بعضهم كون شيء من ال - ٤٢٢
حتصيل ما هو حاصل ال فائدة فيه وهو مردود مبا تقدم من فوائده وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل مبكة نزل 

نزال إال أن جربيل باملدينة مرة أخرى فإن جربيل كان يعارضه القرآن كل سنة ورد مبنع املالزمة وبأنه ال معىن لإل
كان ينزل على رسول اهللا بقرآن مل يكن نزل به من قبل فيقرئه إياه ورد مبنع اشتراط قوله مل يكن نزل به من قبل مث 

قال ولعلهم يعنون بنزوهلا مرتني أن جربيل نزل حني حولت القبلة فأخرب الرسول أن الفاحتة ركن يف الصالة كما 
  رة أخرى أو أقرأه فيها قراءة أخرى مل يقرئها له مبكة فظن ذلك إنزاال انتهى كانت مبكة فظن ذلك نزوال هلا م

  النوع الثاين عشر

  ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه

قال الزركشي يف الربهان قد يكون النزول سابقا على احلكم كقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه  - ٤٢٣
  عن ابن عمر أهنا نزلت يف زكاة الفطر وأخرج البزار حنوه مرفوعا  فصلى فقد روى البيهقي وغريه

وقال بعضهم ال أدري ما وجه هذا التأويل ألن السورة مكية ومل يكن مبكة عيد وال زكاة وال صوم  - ٤٢٤
وأجاب البغوي بأنه جيوز أن يكون النزول سابقا على احلكم كما قال ال أقسم هبذا البلد وأنت حل هبذا البلد 

فالسورة مكية وقد ظهر أثر احلل يوم فتح مكة حىت قال أحلت يل ساعة من هنار وكذلك نزل مبكة سيهزم اجلمع 
ويولون الدبر قال عمر بن اخلطاب فقلت أي مجع فلما كان يوم بدر واهنزمت قريش نظرت إىل رسول اهللا يف 

  در أخرجه الطرباين يف األوسط آثارهم مصلتا بالسيف ويقول سيهزم اجلمع ويولون الدبر فكانت ليوم ب
وكذلك قوله جند ما هنالك مهزوم من األحزاب قال قتادة وعده اهللا وهو يومئذ مبكة أنه سيهزم جندا من  - ٤٢٥

  املشركني فجاء تأويلها يوم بدر أخرجه ابن أيب حامت 
  ومثله أيضا قوله تعاىل قل جاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد  - ٤٢٦
ابن أيب حامت عن ابن مسعود يف قوله قل جاء احلق قال السيف واآلية مكية متقدمة على فرض أخرج  - ٤٢٧

  القتال ويؤيد تفسري ابن مسعود ما أخرجه 

الشيخان من حديثه أيضا قال دخل النيب مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثالمثائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود كان 
  طل إن الباطل كان زهوقا جاء احلق وما يبدي الباطل وما يعيد يف يده ويقول جاء احلق وزهق البا

وقال ابن احلصار ذكر اهللا الزكاة يف السور املكيات كثريا تصرحيا وتعريضا بأن اهللا سينجز وعده لرسوله  - ٤٢٨
أورد من ويقيم دينه ويظهره حىت تفرض الصالة والزكاة وسائر الشرائع ومل تؤخذ الزكاة إال باملدينة بال خالف و

ذلك قوله تعاىل وآتوا حقه يوم حصاده وقوله يف سورة املزمل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ومن ذلك قوله فيها 
  وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا 

ومن ذلك قوله تعاىل ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا فقد قالت عائشة وابن عمر وعكرمة  - ٤٢٩
  املؤذنني واآلية مكية ومل يشرع األذان إال باملدينة  ومجاعة إهنا نزلت يف

ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه آية الوضوء ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت سقطت قالدة يل  - ٤٣٠



بالبيداء وحنن داخلون املدينة فأناخ رسول اهللا ونزل فثىن رأسه يف حجري راقدا وأقبل أبو بكر فلكزين لكزة شديدة 
حبست الناس يف قالدة مث إن النيب استيقظ وحضرت الصبح فالتمس املاء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين  وقال

  آمنوا إذا قمتم إىل الصالة إىل قوله لعلكم تشكرون فاآلية مدنية إمجاعا وفرض الوضوء كان مبكة مع فرض الصالة 
صل منذ فرضت عليه الصالة إال بوضوء وال يدفع قال ابن عبد الرب معلوم عند مجيع أهل املغازي أنه مل ي - ٤٣١

  ذلك إال جاهل أو معاند قال واحلكمة يف نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل 
وقال غريه حيتمل أن يكون أول اآلية نزل مقدما مع فرض الوضوء مث نزل بقيتها وهو ذكر التيمم يف هذه  - ٤٣٢

  القصة 
  يرده اإلمجاع على أن اآلية مدنية  قلت - ٤٣٣

ومن أمثلته أيضا آية اجلمعة فإهنا مدنية واجلمعة فرضت مبكة وقول ابن الغرس إن إقامة اجلمعة مل تكن  - ٤٣٤
مبكة قط يرده ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أيب حني ذهب بصره فكنت 

ع األذان يستغفر أليب أمامة أسعد بن زرارة فقلت يا أبتاه أرأيت صالتك على أسعد إذا خرجت به إىل اجلمعة فسم
  بن زرارة كلما مسعت النداء باجلمعة مل هذا قال أي بين كان أول من صلى بنا اجلمعة قبل مقدم رسول اهللا من مكة 

قد فرضت الزكاة قبلها يف أوائل ومن أمثلته قوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء اآلية فإهنا نزلت سنة تسع و - ٤٣٥
  اهلجرة 
قال ابن احلصار فقد يكون مصرفها قبل ذلك معلوما ومل يكن فيه قرآن متلو كما كان الوضوء معلوما قبل  - ٤٣٦

  نزول اآلية مث نزلت تالوة القرآن تأكيدا به 

  النوع الثالث عشر

  ما نزل مفرقا وما نزل مجعا

ته يف السور القصار اقرأ أول ما نزل منها إىل قوله ما مل يعلم والضحى أول األول غالب القرآن ومن أمثل - ٤٣٧
  ما نزل منها إىل قوله فترضى كما يف حديث الطرباين 

  ومن أمثلة الثاين سورة الفاحتة واإلخالص والكوثر وتبت ومل يكن والنصر واملعوذتان نزلتا معا  - ٤٣٨
ملستدرك عن ابن مسعود قال كنا مع النيب يف غار فنزلت عليه ومنه يف السور الطوال املرسالت ففي ا - ٤٣٩

واملرسالت عرفا فأخذهتا من فيه وإن فاه رطب هبا فال أدري بأيها ختم فبأي حديث بعده يؤمنون أو إذا قيل هلم 
  اركعوا ال يركعون 

  ومنه سورة الصف حلديثها السابق يف النوع األول  - ٤٤٠
أخرج أبو عبيد والطرباين عن ابن عباس قال نزلت سورة األنعام مبكة ليال مجلة ومنه سورة األنعام فقد  - ٤٤١

  حوهلا سبعون ألف ملك 
وأخرج الطرباين من طريق يوسف بن عطية الصفار وهو متروك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال  - ٤٤٢

  قال رسول اهللا نزلت علي سورة األنعام مجلة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك 
وأخرج البيهقي يف الشعب بسند فيه من ال يعرف عن علي قال أنزل القرآن مخسا مخسا إال سورة األنعام  - ٤٤٣

  فإهنا نزلت مجلة يف ألف يشيعها من كل مساء سبعون ملكا حىت أدوها إىل النيب 



سبعون ألف وأخرج أبو الشيخ عن أيب بن كعب مرفوعا أنزلت علي سورة األنعام مجلة واحدة يشيعها  - ٤٤٤
  ملك 
  وأخرج عن جماهد قال نزلت األنعام كلها مجلة واحدة معها مخسمائة ملك  - ٤٤٥
  وأخرج عن عطاء قال أنزلت األنعام مجيعا ومعها سبعون ألف ملك  - ٤٤٦

  فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا 
يق أيب بن كعب ويف إسناده وقال ابن الصالح يف فتاويه احلديث الوارد يف أهنا نزلت مجلة رويناه من طر - ٤٤٧

ضعف ومل نر له إسنادا صحيحا وقد روي ما خيالفه فروي أهنا مل تنزل مجلة واحدة بل نزلت آيات منها باملدينة 
  اختلفوا يف عددها فقيل ثالث وقيل ست وقيل غري ذلك انتهى واهللا أعلم 

  النوع الرابع عشر

  ما نزل مشيعا وما نزل مفردا

تبعه ابن النقيب من القرآن ما نزل مشيعا وهو سورة األنعام شيعها سبعون ألف ملك قال ابن حبيب و - ٤٤٨
وفاحتة الكتاب نزلت ومعها مثانون ألف ملك وآية الكرسي نزلت ومعها ثالثون ألف ملك وسورة يس نزلت ومعها 

رآن نزل به ثالثون ألف ملك واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا نزلت ومعها عشرون ألف ملك وسائر الق
  جربيل مفردا بال تشييع 

قلت أما سورة األنعام فقد تقدم حديثها بطرقه ومن طرقه أيضا ما أخرجه البيهقي يف الشعب والطرباين  - ٤٤٩
بسند ضعيف عن أنس مرفوعا نزلت سورة األنعام ومعها موكب من املالئكة يسد ما بني اخلافقني هلم زجل 

  بالتقديس والتسبيح واألرض ترتج 
وأخرج احلاكم والبيهقي من حديث جابر قال ملا نزلت سورة األنعام سبح رسول اهللا مث قال شيع هذه  - ٤٥٠

  السورة من املالئكة ما سد األفق قال احلاكم صحيح على شرط مسلم لكن قال الذهيب فيه انقطاع وأظنه موضوعا 
  ديث فيها بذلك وال أثر وأما الفاحتة وسورة يس و واسأل من أرسلنا فلم أقف على ح - ٤٥١
وأما آية الكرسي فقد ورد فيها ويف مجيع آيات البقرة حديث أخرج أمحد يف مسنده عن معقل بن يسار أن  - ٤٥٢

رسول اهللا قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها مثانون ملكا واستخرجت اهللا ال إله إال هو احلي 
  القيوم من حتت العرش فوصلت هبا 

  وأخرج سعيد بن منصور يف سننه عن الضحاك بن مزاحم قال  - ٤٥٣

  خواتيم سورة البقرة جاء هبا جربيل ومعه من املالئكة ما شاء اهللا 
وبقي سور أخرى منها سورة الكهف قال ابن الضريس يف فضائله أخربنا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي  - ٤٥٤

فع قال بلغنا أن رسول اهللا قال أال أخربكم بسورة ملء عظمتها ما بني حدثنا إمساعيل بن عياش عن إمساعيل بن را
  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  - ٤٥٥
  املالئكة حفظة  جربيل بالقرآن إىل النيب إال ومعه أربعة من

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال كان النيب إذا بعث إليه امللك بعث مالئكة حيرسونه من بني يديه ومن  - ٤٥٦
  خلفه خمافة أن يتشبه الشيطان على صورة امللك 

  فائدة

القاسم عن قال ابن الضريس أخربنا حممود بن غيالن عن يزيد بن هارون أخربين الوليد يعين ابن مجيل عن  - ٤٥٧
أيب أمامة قال أربع آيات نزلت من كنز العرش مل ينزل منه شيء غريهن أم الكتاب وآية الكرسي وخامتة سورة 

  البقرة والكوثر 
قلت أما الفاحتة فأخرج البيهقي يف الشعب من حديث أنس مرفوعا إن اهللا أعطاين فيما من به علي إين  - ٤٥٨

  شي أعطيتك فاحتة الكتاب وهي من كنوز عر
  وأخرج احلاكم عن معقل بن يسار مرفوعا أعطيت فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من حتت العرش  - ٤٥٩
وأخرج ابن راهويه يف مسنده عن علي أنه سئل عن فاحتة الكتاب فقال حدثنا نيب اهللا أهنا نزلت من كنز  - ٤٦٠

  حتت العرش 
ن أيفع الكالعي قال قال رجل يا رسول اهللا أي آية حتب أن وأما آخر البقرة فأخرج الدارمي يف مسنده ع - ٤٦١

  تصيبك وأمتك قال آخر سورة البقرة فإهنا من كنز الرمحة من حتت عرش اهللا 

وأخرج أمحد وغريه من حديث عقبة بن عامر مرفوعا اقرؤوا هاتني اآليتني فإن ريب أعطانيهما من حتت  - ٤٦٢
  العرش 
  يت خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش مل يعطهن نيب قبلي وأخرج من حديث حذيفة أعط - ٤٦٣
  وأخرج من حديث أيب ذر أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش مل يعطهن نيب قبلي  - ٤٦٤

  وله طرق كثرية عن عمر وعلي وابن مسعود وغريهم 
  وأما آية الكرسي فتقدمت يف حديث معقل بن يسار السابق  - ٤٦٥
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال كان رسول اهللا إذا قرأ آية الكرسي ضحك وقال إهنا من كنز و - ٤٦٦

  الرمحن حتت العرش 
  وأخرج أبو عبيد عن علي قال آية الكرسي أعطيها نبيكم من كنز حتت العرش ومل يعطها أحد قبل نبيكم  - ٤٦٧
أمامة يف ذلك جيري جمرى املرفوع وقد أخرجه وأما سورة الكوثر فلم أقف فيها على حديث وقول أيب  - ٤٦٨

أبو الشيخ بن حيان والديلمي وغريمها من طريق حممد بن عبد امللك الدقيقي عن يزيد بن هارون بإسناده السابق 
  عن أيب أمامة مرفوعا 

  النوع اخلامس عشر

  ما أنزل منه على بعض األنبياء وما مل ينزل منه على أحد قبل النيب



  ين الفاحتة وآية الكرسي وخامتة البقرة كما تقدم يف األحاديث قريبا من الثا - ٤٦٩
وروى مسلم عن ابن عباس أتى النيب ملك فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك فاحتة الكتاب  - ٤٧٠

  وخواتيم سورة البقرة 
ورة البقرة آمن الرسول إىل خامتتها وأخرج الطرباين عن عقبة بن عامر قال ترددوا يف اآليتني من آخر س - ٤٧١

  فإن اهللا اصطفى هبا حممدا 
وأخرج أبو عبيد يف فضائله عن كعب قال إن حممدا أعطي أربع آيات مل يعطهن موسى وإن موسى أعطي  - ٤٧٢

ث آية مل يعطها حممد قال واآليات اليت أعطيهن حممد هللا ما يف السماوات وما يف األرض حىت ختم البقرة فتلك ثال
آيات وآية الكرسي واآلية اليت أعطيها موسى اللهم ال توجل الشيطان يف قلوبنا وخلصنا منه من أجل أن لك 

  امللكوت واأليد والسلطان وامللك واحلمد واألرض والسماء الدهر الداهر أبدا أبدا آمني آمني 
إال النيب وأعطي موسى منها  وأخرج البيهقي يف الشعب عن ابن عباس قال السبع الطوال مل يعطهن أحد - ٤٧٣
  اثنتني 
وأخرج الطرباين عن ابن عباس مرفوعا أعطيت أميت شيئا مل يعطه أحد من األمم عند املصيبة إنا هللا وإنا إليه  - ٤٧٤

  راجعون 
ومن أمثلة األول ما أخرجه احلاكم عن ابن عباس قال ملا نزلت سبح اسم ربك األعلى قال كلها يف  - ٤٧٥

  وموسى فلما نزلت صحف إبراهيم 

  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 بن عبد اهللا عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال هذه  - ٤٧٦

  السورة يف صحف إبراهيم وموسى 
  ه ابن أيب حامت بلفظ نسخ من صحف إبراهيم وموسى وأخرج - ٤٧٧
  وأخرج عن السدي قال إن هذه السورة يف صحف إبراهيم وموسى مثل ما نزلت على النيب  - ٤٧٨
  وقال الفريايب نبأنا سفيان عن أبيه عن عكرمة إن هذا لفي الصحف األوىل قال هؤالء اآليات  - ٤٧٩
أيب أمامة قال أنزل اهللا على إبراهيم مما أنزل على حممد التائبون  وأخرج احلاكم من طريق القاسم عن - ٤٨٠

العابدون إىل قوله وبشر املؤمنني و قد أفلح املؤمنون إىل قوله فيها خالدون و إن املسلمني واملسلمات اآلية واليت يف 
  مد سأل الذين هم على صالهتم دائمون إىل قوله قائمون فلم يف هبذه السهام إال إبراهيم وحم

وأخرج البخاري عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال إنه يعين النيب ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف  - ٤٨١
  القرآن يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني احلديث 

اوات واألرض وأخرج ابن الضريس وغريه عن كعب قال فتحت التوراة ب احلمد هللا الذي خلق السم - ٤٨٢
وجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا برهبم يعدلون وختمت ب احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا إىل قوله وكربه 

  تكبريا 
وأخرج أيضا عنه قال فاحتة التوراة فاحتة األنعام احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات  - ٤٨٣

  ده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون والنور وخامتة التوراة خامتة هود فاعب



وأخرج من وجه أخر عنه قال أول ما أنزل يف التوراة عشر آيات من سورة األنعام قل تعالوا أتل ما حرم  - ٤٨٤
  ربكم عليكم إىل آخرها 

محن الرحيم وأخرج أبو عبيد عنه قال أول ما أنزل اهللا يف التوراة عشر آيات من سورة األنعام بسم اهللا الر - ٤٨٥
قل تعالوا أتل اآليات قال بعضهم يعين أن هذه اآليات اشتملت على اآليات العشر اليت كتبها اهللا ملوسى يف التوراة 
أول ما كتب وهي توحيد اهللا والنهي عن الشرك واليمني الكاذبة والعقوق والقتل والزنا والسرقة والزور ومد العني 

  السبت إىل ما يف يد الغري واألمر بتعظيم 
وأخرج الدارقطين من حديث بريدة أن النيب قال ألعلمنك آية مل تنزل على نيب بعد سليمان غريي بسم  - ٤٨٦

  اهللا الرمحن الرحيم 
وروى البيهقي عن ابن عباس قال أغفل الناس آية من كتاب اهللا مل تنزل على أحد قبل النيب إال أن يكون  - ٤٨٧

  الرحيم سليمان بن داود بسم اهللا الرمحن 
وأخرج احلاكم عن ميسرة أن هذه اآلية مكتوبة يف التوراة بسبعمائة آية يسبح هللا ما يف السماوات وما يف  - ٤٨٨

  األرض امللك القدوس العزيز احلكيم أول سورة اجلمعة 

  فائدة

يوسف يدخل يف هذا النوع ما أخرجه ابن أيب حامت عن حممد بن كعب القرظي قال الربهان الذي أري  - ٤٨٩
ثالث آيات من كتاب اهللا وإن عليكم حلافظني كراما 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 
ن رأى برهان ربه قال رأى آية من كتاب اهللا هنته وأخرج ابن أيب حامت أيضا عن ابن عباس يف قوله لوال أ - ٤٩٠

  مثلت له يف جدار احلائط 

  النوع السادس عشر

  يف كيفية إنزاله

  فيه مسائل 
  املسألة األوىل 

  قال تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا أنزلناه يف ليلة القدر 
  ة أقوال اختلف يف كيفية إنزاله من اللوح احملفوظ على ثالث - ٤٩١

أحدها وهو األصح األشهر أنه نزل إىل مساء الدنيا ليلة القدر مجلة واحدة مث نزل بعد ذلك منجما يف عشرين سنة أو 
  ثالث وعشرين أو مخس وعشرين على حسب اخلالف يف مدة إقامته مبكة بعد البعثة 

ابن عباس قال أنزل القرآن يف وأخرج احلاكم والبيهقي وغريمها من طريق منصور عن سعيد بن جبري عن  - ٤٩٢
  ليلة القدر مجلة واحدة إىل مساء الدنيا وكان مبواقع النجوم وكان اهللا ينزله على رسول اهللا بعضه يف أثر بعض 

وأخرج احلاكم والبيهقي أيضا والنسائي من طريق داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس قال أنزل  - ٤٩٣
ماء الدنيا ليلة القدر مث أنزل بعد ذلك بعشرين سنة مث قرأ وال يأتونك مبثل إال جئناك القرآن يف ليلة واحدة إىل الس



  باحلق وأحسن تفسريا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال 
  وأخرجه ابن أيب حامت من هذا الوجه ويف آخره فكان املشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث اهللا هلم جوابا  - ٤٩٤

وأخرج احلاكم وابن أيب شيبة من طريق حسان بن حريث عن سعيد ابن جبري عن ابن عباس قال فصل  - ٤٩٥
  القرآن من الذكر فوضع يف بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جربيل ينزل به على النيب أسانيدها كلها صحيحة 

لة القدر يف شهر رمضان إىل مساء وأخرج الطرباين من وجه آخر عن ابن عباس قال أنزل القرآن يف لي - ٤٩٦
  الدنيا مجلة واحدة مث أنزل جنوما إسناده ال بأس به 

وأخرج الطرباين والبزار من وجه آخر عنه قال أنزل القرآن مجلة واحدة حىت وضع يف بيت العزة يف  - ٤٩٧
  السماء الدنيا ونزله جربيل على حممد جبواب كالم العباد وأعماهلم 

يب شيبة يف فضائل القرآن من وجه آخر عنه دفع إىل جربيل يف ليلة القدر مجلة واحدة فوضعه وأخرج ابن أ - ٤٩٨
  يف بيت العزة مث جعل ينزله تنزيال 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي يف األمساء والصفات من طريق السدي عن حممد عن ابن أيب اجملالد عن  - ٤٩٩
ل أوقع يف قليب الشك قوله تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه مقسم عن ابن عباس أنه سأل عطية بن األسود فقا

القرآن وقوله إنا أنزلناه يف ليلة القدر وهذا نزل يف شوال ويف ذي القعدة ويف ذي احلجة ويف احملرم وصفر وشهر 
  ر واأليام ربيع فقال ابن عباس إنه أنزل يف رمضان ليلة القدر مجلة واحدة مث أنزل على مواقع النجوم رسال يف الشهو

قال أبو شامة قوله رسال أي رفقا وعلى مواقع النجوم أي على مثل مساقطها يريد أنزل يف رمضان يف ليلة  - ٥٠٠
  القدر مجلة واحدة مث أنزل على ما وقع مفرقا يتلو بعضه بعضا على تؤدة ورفق 

عشرين أو مخس وعشرين يف كل القول الثاين أنه نزل إىل السماء الدنيا يف عشرين ليلة قدر أو ثالث و - ٥٠١
ليلة ما يقدر اهللا إنزاله يف كل السنة مث نزل بعد ذلك منجما يف مجيع السنة وهذا القول ذكره اإلمام فخر الدين 
الرازي حبثا فقال حيتمل أنه كان ينزل يف كل ليلة قدر ما حيتاج الناس إىل إنزاله إىل مثلها من اللوح إىل السماء 

  هذا أوىل أو األول الدنيا مث توقف هل 
قال ابن كثري وهذا الذي جعله احتماال نقله القرطيب عن مقاتل بن حيان وحكى اإلمجاع على أنه نزل مجلة  - ٥٠٢

  واحدة من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة يف السماء الدنيا 

عهدا بالعرش آية قلت وممن قال بقول مقاتل احلليمي واملاوردي ويوافقه قول ابن شهاب آخر القرآن  - ٥٠٣
  الدين 
القول الثالث أنه ابتدئ إنزاله يف ليلة القدر مث نزل بعد ذلك منجما يف أوقات خمتلفة من سائر األوقات  - ٥٠٤

  وبه قال الشعيب 
قال ابن حجر يف شرح البخاري واألول هو الصحيح املعتمد قال وقد حكى املاوردي قوال رابعا إنه نزل  - ٥٠٥

مجلة واحدة وأن احلفظة جنمته على جربيل يف عشرين ليلة وأن جربيل جنمه على النيب يف عشرين  من اللوح احملفوظ
  سنة وهذا أيضا غريب واملعتمد أن جربيل كان يعارضه يف رمضان مبا ينزل به عليه يف طول السنة 

  وقال أبو شامة كأن صاحب هذا القول أراد اجلمع بني القولني األول والثاين  - ٥٠٦
قلت هذا الذي حكاه املاوردي أخرجه ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال نزل القرآن  - ٥٠٧



مجلة واحدة من عند اهللا من اللوح احملفوظ إىل السفرة الكرام الكاتبني يف السماء الدنيا فنجمته السفرة على جربيل 
  عشرين ليلة وجنمه جربيل على النيب عشرين سنة 

  تنبيهات

األول قيل السر يف إنزاله مجلة إىل السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه وذلك بإعالم سكان السموات  - ٥٠٨
السبع أن هذا آخر الكتب املنزلة على خامت الرسل ألشرف األمم قد قربناه إليهم لننزله عليهم ولوال أن احلكمة 

رض مجلة كسائر الكتب املنزلة قبله ولكن اهللا باين اإلهلية اقتضت وصوله إليهم منجما حبسب الوقائع هلبط به إىل األ
  بينه وبينها فجعل له األمرين إنزاله مجلة مث إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليه ذكر ذلك أبو شامة يف املرشد الوجيز 

من احلظ  وقال احلكيم الترمذي أنزل القرآن مجلة واحدة إىل مساء الدنيا تسليما منه لألمة ما كان أبرز هلم - ٥٠٩
مببعث حممد وذلك أن بعثته كانت رمحة فلما خرجت الرمحة بفتح الباب جاءت مبحمد وبالقرآن فوضع القرآن 

  ببيت العزة يف السماء الدنيا ليدخل يف حد الدنيا ووضعت النبوة يف قلب حممد وجاء 

  ه األمة من اهللا إىل األمة جربيل بالرسالة مث الوحي كأنه أراد تعاىل أن يسلم هذه الرمحة اليت كانت حظ هذ
وقال السخاوي يف مجال القراء يف نزوله إىل السماء مجلة تكرمي بين آدم وتعظيم شأهنم عند املالئكة  - ٥١٠

وتعريفهم عناية اهللا هبم ورمحته هلم وهلذا املعىن أمر سبعني ألفا من املالئكة أن تشيع سورة األنعام وزاد سبحانه يف 
جربيل بإمالئه على السفرة الكرام وإنساخهم إياه وتالوهتم له قال وفيه أيضا التسوية بني نبينا هذا املعىن بأن أمر 

  وبني موسى عليه السالم يف إنزاله كتابه مجلة والتفضيل حملمد يف إنزاله عليه منجما ليحفظه 
الذي نزل مجلة أم ال فإن مل  قال أبو شامة فإن قلت فقوله تعاىل إنا أنزلناه يف ليلة القدر من مجلة القرآن - ٥١١

  يكن منه فما نزل مجلة وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة 
قلت له وجهان أحدمها أن يكون معىن الكالم إنا حكمنا بإنزاله يف ليلة القدر وقضيناه وقدرناه يف األزل  - ٥١٢

  لقدر انتهى والثاين أن لفظه لفظ املاضي ومعناه االستقبال أي ينزله مجلة يف ليلة ا
  الثاين قال أبو شامة أيضا الظاهر أن نزوله مجلة إىل السماء الدنيا قبل ظهور نبوته قال وحيتمل أن يكون بعدها 

  قلت الظاهر هو الثاين وسياق اآلثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه 
ن األسقع أن النيب قال وقال ابن حجر يف شرح البخاري قد أخرج أمحد والبيهقي يف الشعب عن واثلة ب - ٥١٣

أنزلت التوراة لست مضني من رمضان واإلجنيل لثالث عشرة 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 

 ليلة القدر فيحتمل أن يكون ليلة القدر يف تلك السنة كانت الليلة فأنزل الذي أنزل فيه القرآن ولقوله إنا أنزلناه يف
  فيها مجلة إىل مساء الدنيا مث أنزل يف اليوم الرابع والعشرين إىل األرض أول اقرأ بسم ربك 

قلت لكن يشكل على هذا ما اشتهر من أنه بعث يف شهر ربيع وجياب عن هذا مبا ذكروه أنه نبئ أوال  - ٥١٤
  ؤيا يف شهر مولده مث كانت مدهتا ستة بالر

  أشهر مث أوحي 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  - ٥١٥

  كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان 



  ما السر يف نزوله منجما وهال نزل كسائر الكتب مجلة الثالث قال أبو شامة أيضا فإن قيل  - ٥١٦
قلنا هذا سؤال قد توىل اهللا جوابه فقال تعاىل وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة يعنون كما أنزل 

ك فإن على من قبله من الرسل فأجاهبم تعاىل بقوله كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك أي لنقوي به قلب
الوحي إذا كان يتجدد يف كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد عناية باملرسل 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 
  ه جربيل العبارة وهلذا كان أجود ما يكون يف رمضان لكثرة لقائ

وقيل معىن لنثبت به فؤادك أي لنحفظه فإنه عليه السالم كان أميا ال يقرأ وال يكتب ففرق عليه ليثبت عنده حفظه 
  خبالف غريه من األنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ اجلميع 

ى وأنزل اهللا القرآن وقال ابن فورك قيل أنزلت التوراة مجلة ألهنا نزلت على نيب يكتب ويقرأ وهو موس - ٥١٧
  مفرقا ألنه أنزل غري مكتوب على نيب أمي 

وقال غريه إمنا مل ينزل مجلة واحدة ألن منه الناسخ واملنسوخ وال يتأتى ذلك إال فيما أنزل مفرقا ومنه ما  - ٥١٨
جبواب هو جواب لسؤال وما هو إنكار على قول قيل أو فعل فعل وقد تقدم ذلك يف قول ابن عباس ونزله جربيل 

  كالم العباد وأعماهلم وفسر به قوله وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق أخرجه عنه ابن أيب حامت 
  فاحلاصل أن اآلية تضمنت حكمتني إلنزاله مفرقا 

  تذنيب

  ما تقدم يف كالم هؤالء من أن سائر الكتب أنزلت مجلة هو مشهور  - ٥١٩

مجاعا وقد رأيت بعض فضالء العصر أنكر ذلك وقال إنه ال دليل يف كالم العلماء وعلى ألسنتهم حىت كاد يكون إ
  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 يا أبا القاسم لوال أنزل هذا - ٥٢٠

القرآن مجلة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى فنزلت وأخرجه من وجه آخر عنه بلفظ قال املشركون وأخرج 
  حنوه عن قتادة والسدي 

  فإن قلت ليس يف القرآن التصريح بذلك وإمنا هو على تقدير ثبوته قول الكفار  - ٥٢١
دليل على صحته ولو كانت الكتب كلها نزلت  قلت سكوته تعاىل عن الرد عليهم يف ذلك وعدوله إىل بيان حكمته

مفرقة لكان يكفي يف الرد عليهم أن يقول إن ذلك سنة اهللا يف الكتب اليت أنزهلا على الرسل السابقة كما أجاب 
مبثل ذلك قوهلم وقالوا ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق فقال وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إهنم 

ن الطعام وميشون يف األسواق وقوهلم أبعث اهللا بشرا رسوال فقال وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم ليأكلو
وقوهلم كيف يكون رسوال وال هم له إال النساء فقال ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجا وذرية إىل غري 

  ذلك 
التوراة على موسى يوم الصعقة فخذ ما آتيتك وكن من  ومن األدلة على ذلك أيضا قوله تعاىل يف إنزال - ٥٢٢

الشاكرين وكتبنا له يف األلواح من كل شيء موعظة وتفصيال 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 
  م بقوة فهذه اآليات كلها دالة على إتيانه التوراة مجلة آتيناك
  وأخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال  - ٥٢٣

أعطي موسى التوراة يف سبعة ألواح من زبرجد فيها تبيان لكل شيء وموعظة فلما جاء هبا فرأى بين إسرائيل عكوفا 
  فتحطمت فرفع اهللا منها ستة أسباع وبقي منها سبع على عبادة العجل رمى بالتوراة من يده 

وأخرج من طريق جعفر بن حممد عن أبيه عن جده رفعه قال األلواح اليت أنزلت على موسى كانت من  - ٥٢٤
  سدر اجلنة كان طول اللوح اثين عشر ذراعا 

دما سكت عنه الغضب وأخرج النسائي وغريه عن ابن عباس يف حديث الفتون قال أخذ موسى األلواح بع - ٥٢٥
فأمرهم بالذي أمر اهللا أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا هبا حىت نتق اهللا عليهم اجلبل كأنه ظلة 

  ودنا منهم حىت خافوا أن يقع عليهم فأقروا هبا 
أبوا أن يأخذوها وأخرج ابن أيب حامت عن ثابت بن احلجاج قال جاءهتم التوراة مجلة واحدة فكرب عليهم ف - ٥٢٦

  حىت ظلل اهللا عليهم اجلبل فأخذوها عند ذلك 
فهذه آثار صحيحة صرحية يف إنزال التوراة مجلة ويؤخذ من األثر األخري منها حكمة أخرى إلنزال القرآن  - ٥٢٧

ثري من مفرقا فإنه أدعى إىل قبوله إذا نزل على التدريج خبالف ما لو نزل مجلة واحدة فإنه كان ينفر من قبوله ك
  الناس لكثرة ما فيه من الفرائض واملناهي 

ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت إمنا نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل فيها ذكر  - ٥٢٨
اجلنة والنار حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا ال ندع 

  أبدا ولو نزل ال تزنوا لقالوا ال ندع الزنا أبدا مث رأيت هذه احلكمة مصرحا هبا يف الناسخ واملنسوخ ملكي اخلمر 

  فرع

الذي استقرئ من األحاديث الصحيحة وغريها أن القرآن كان ينزل حبسب احلاجة مخس آيات وعشرا  - ٥٢٩
عشر آيات من أول املؤمنون مجلة وصح  وأكثر وأقل وقد صح نزول العشر آيات يف قصة اإلفك مجلة وصح نزول

  نزول غري 

أويل الضرر وحدها وهي بعض آية وكذا قوله وإن خفتم عيلة إىل آخر اآلية نزلت بعد نزول أول اآلية كما حررناه 
  يف أسباب النزول وذلك بعض آية 

 القرآن جنوما ثالث وأخرج ابن أشته يف كتاب املصاحف عن عكرمة يف قوله مبواقع النجوم قال أنزل اهللا - ٥٣٠
  آيات وأربع آيات ومخس آيات 

  وقال النكزاوي يف كتاب الوقف كان القرآن ينزل مفرقا اآلية واآليتني والثالث واألربع وأكثر من ذلك  - ٥٣١
وأخرجه ابن عساكر من طريق أيب نضرة قال كان أبو سعيد اخلدري يعلمنا القرآن مخس آيات بالغداة  - ٥٣٢

  لعشي وخيرب أن جربيل نزل بالقرآن مخس آيات مخس آيات ومخس آيات با
وأما ما أخرجه البيهقي يف الشعب من طريق أيب خلدة عن عمر قال تعلموا القرآن مخس آيات مخس آيات  - ٥٣٣

فإن جربيل كان ينزل بالقرآن على النيب مخسا مخسا ومن طريق ضعيف عن علي قال أنزل القرآن مخسا مخسا إال 



  ام ومن حفظ مخسا مخسا مل ينسه سورة األنع
فاجلواب أن معناه إن صح إلقاؤه إىل النيب هبذا القدر حىت حيفظه مث يلقى إليه الباقي ال إنزاله هبذا القدر خاصة 

ويوضح ذلك ما أخرجه البيهقي أيضا عن خالد بن دينار قال قال لنا أبو العالية تعلموا القرآن مخس آيات مخس 
  يأخذه من جربيل مخسا مخسا آيات فإن النيب كان 

  املسألة الثانية يف كيفية اإلنزال والوحي 
قال األصفهاين يف أوائل تفسريه اتفق أهل السنة واجلماعة على أن كالم اهللا منزل واختلفوا يف معىن  - ٥٣٤

اء وهو عال من اإلنزال فمنهم من قال إظهار القراءة ومنهم من قال إن اهللا تعاىل أهلم كالمه جربيل وهو يف السم
املكان وعلمه قراءته مث جربيل أداه يف األرض وهو يهبط يف املكان ويف التنزيل طريقان أحدمها أن النيب اخنلع من 

صورة البشرية إىل صورة امللكية وأخذه من جربيل والثاين أن امللك اخنلع إىل البشرية حىت يأخذه الرسول منه 
  واألول أصعب احلالني انتهى 

ال الطييب لعل نزول القرآن على النيب أن يتلقفه امللك من اهللا تعاىل تلقفا روحانيا أو حيفظه من اللوح وق - ٥٣٥
  احملفوظ فينزل به إىل الرسول ويلقيه عليه 

وقال القطب الرازي يف حواشي الكشاف اإلنزال لغة مبعىن اإليواء ومبعىن حتريك الشيء من علو إىل أسفل  - ٥٣٦
ان يف الكالم فهو مستعمل فيه يف معىن جمازي فمن قال القرآن معىن قائم بذات اهللا تعاىل فإنزاله وكالمها ال يتحقق

أن يوجد الكلمات واحلروف الدالة على ذلك املعىن ويثبتها يف اللوح احملفوظ ومن قال القرآن هو األلفاظ فإنزاله 
عن املعنيني اللغويني وميكن أن يكون املراد بإنزاله جمرد إثباته يف اللوح احملفوظ وهذا املعىن مناسب لكونه منقوال 

إثباته يف السماء الدنيا بعد اإلثبات يف اللوح احملفوظ وهذا مناسب للمعىن الثاين واملراد بإنزال الكتب على الرسل 
  أن يتلقفها امللك من اهللا تلقفا روحيا أو حيفظها من اللوح احملفوظ وينزل هبا فيلقيها عليهم انتهى 

  وقال غريه يف املنزل على النيب ثالثة أقوال  - ٥٣٧
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 معان ال حييط هبا إال اهللا 
ل باملعاين خاصة وأنه علم تلك املعاين وعرب عنها بلغة العرب ومتسك قائل هذا بظاهر قوله والثاين أن جربيل إمنا نز

  تعاىل نزل به الروح األمني على قلبك 
والثالث أن جربيل ألقى إليه املعىن وأنه عرب هبذه األلفاظ بلغة العرب وأن أهل السماء يقرؤونه بالعربية مث إنه نزل به 

  كذلك بعد ذلك 
ل البيهقي يف معىن قوله تعاىل إنا أنزلناه يف ليلة القدر يريد واهللا أعلم إنا أمسعنا امللك وأفهمناه إياه وقا - ٥٣٨

  وأنزلناه مبا مسع فيكون امللك منتقال به من علو إىل أسفل 
  قال أبو شامة هذا املعىن مطرد يف مجيع ألفاظ اإلنزال املضافة إىل  - ٥٣٩

  إليه أهل السنة املعتقدون قدم القرآن وأنه صفة قائمة بذات اهللا تعاىل القرآن أو إىل شيء منه حيتاج 
قلت ويؤيد أن جربيل تلقفه مساعا من اهللا تعاىل ما أخرجه الطرباين من حديث النواس بن مسعان مرفوعا إذا  - ٥٤٠

خروا سجدا تكلم اهللا بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف اهللا فإذا مسع بذلك أهل السماء صعقوا و
فيكون أوهلم يرفع رأسه جربيل فيكلمه اهللا من وحيه مبا أراد فينتهي به على املالئكة فكلما مر بسماء سأله أهلها 



  ماذا قال ربنا قال احلق فينتهي به حيث أمر 
وأخرج ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه إذا تكلم اهللا بالوحي مسع أهل السموات صلصلة  - ٥٤١

  سلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة وأصل احلديث يف الصحيح كصلصلة ال
ويف تفسري علي بن سهل النيسابوري قال مجاعة من العلماء نزل القرآن مجلة يف ليلة القدر من اللوح  - ٥٤٢

فمر هبم جربيل احملفوظ إىل بيت يقال له بيت العزة فحفظه جربيل وغشي على أهل السموات من هيبة كالم اهللا 
وقد أفاقوا فقالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق يعين القرآن وهو معىن قوله حىت إذا فزع عن قلوهبم فأتى به جربيل إىل 

  بيت العزة فأماله على السفرة الكتبة يعين املالئكة وهو معىن قوله تعاىل بأيدي سفرة كرام بررة 
قسم قال اهللا جلربيل قل للنيب الذي أنت مرسل إليه إن اهللا يقول وقال اجلويين كالم اهللا املنزل قسمان  - ٥٤٣

افعل كذا وكذا وأمر بكذا وكذا ففهم جربيل ما قاله ربه مث نزل على ذلك النيب وقال له ما قاله ربه ومل تكن 
ك للقتال فإن العبارة تلك العبارة كما يقول امللك ملن يثق به قل لفالن يقول لك امللك اجتهد يف اخلدمة وامجع جند

قال الرسول يقول امللك ال تتهاون يف خدميت وال تترك اجلند تتفرق وحثهم على املقاتلة ال ينسب إىل كذب وال 
تقصري يف أداء الرسالة وقسم آخر قال اهللا جلربيل اقرأ على النيب هذا الكتاب فنزل جربيل بكلمة من اهللا من غري 

  أمني ويقول اقرأه على فالن فهو ال يغري منه كلمة وال حرفا انتهى  تغيري كما يكتب امللك كتابا ويسلمه إىل
  قلت القرآن هو القسم الثاين والقسم األول هو السنة كما ورد أن  - ٥٤٤

جربيل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن ومن هنا جاز رواية السنة باملعىن ألن جربيل أداه باملعىن ومل جتز القراءة 
يل أداه باللفظ ومل يبح له إحياءه باملعىن والسر يف ذلك أن املقصود منه التعبد بلفظه واإلعجاز به فال باملعىن ألن جرب

يقدر أحد أن يأيت بلفظ يقوم مقامه وإن حتت كل حرف منه معاين ال حياط هبا كثرة فال يقدر أحد أن يأيت بدله مبا 
ى قسمني قسم يروونه بلفظه املوحى به وقسم يروونه يشتمل عليه والتخفيف على األمة حيث جعل املنزل إليهم عل

  باملعىن ولو جعل كله مما يروى باللفظ لشق أو باملعىن مل يؤمن التبديل والتحريف فتأمل 
  وقد رأيت عن السلف ما يعضد كالم اجلويين 

 إىل نيب من وأخرج ابن أيب حامت من طريق عقيل عن الزهري أنه سئل عن الوحي فقال الوحي ما يوحي اهللا - ٥٤٥
األنبياء فيثبته يف قلبه فيتكلم به ويكتبه وهو كالم اهللا ومنه ما ال يتكلم به وال يكتبه ألحد وال يأمر بكتابته ولكنه 

  حيدث به الناس حديثا ويبني هلم أن اهللا أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه 

  فصل

  وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات  - ٥٤٦
مللك يف مثل صلصلة اجلرس كما يف الصحيح ويف مسند أمحد عن عبد اهللا بن عمر سألت النيب هل إحداها أن يأتيه ا

حتس بالوحي فقال أمسع صالصل مث أسكت عند ذلك فما من مرة يوحي إيل إال ظننت أن نفسي تقبض قال اخلطايب 
و صوت خفق أجنحة امللك واملراد أنه صوت متدارك يسمعه وال يبني له أول ما يسمعه حىت يفهمه بعد وقيل ه

واحلكمة يف تقدمه أن يفرغ مسعه للوحي فال يبقي فيه مكانا لغريه ويف الصحيح أن هذه احلالة أشد حاالت الوحي 
  عليه وقيل إنه إمنا كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد وهتديد 

ه احلاكم وهذا قد يرجع إىل الثانية أن ينفث يف روعه الكالم نفثا كما قال إن روح القدس نفث يف روعي أخرج



  احلالة األوىل أو اليت بعدها بأن يأتيه يف إحدى الكيفيتني وينفث يف روعه 
الثالثة أن يأتيه يف صورة الرجل فيكلمه كما يف الصحيح وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي ما يقول زاد 

  أبو عوانة يف صحيحه وهو أهونه علي 

  لك يف النوم وعد من هذا قوم سورة الكوثر وقد تقدم ما فيه الرابعة أن يأتيه امل
اخلامسة أن يكلمه اهللا إما يف اليقظة كما يف ليلة اإلسراء أو يف النوم كما يف حديث معاذ أتاين ريب فقال فيم خيتصم 

ر سورة البقرة احلديث وليس يف القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم نعم ميكن أن يعد منه آخ. . . املأل األعلى 
ملا تقدم وبعض سورة الضحى وأمل نشرح فقد أخرج ابن أيب حامت من حديث عدي بن ثابت قال قال رسول اهللا 

سألت ريب مسألة وددت أين مل أكن سألته قلت أي رب اختذت إبراهيم خليال وكلمت موسى تكليما فقال يا حممد 
رحت لك صدرك وحططت عنك وزرك ورفعت لك أمل أجدك يتيما فآويت وضاال فهديت وعائال فأغنيت وش

  ذكرك فال أذكر إال ذكرت معي 
١ -   

  فائدة

أخرج اإلمام أمحد يف تارخيه من طريق داود بن أيب هند عن الشعيب قال أنزل على النيب النبوة وهو ابن  - ٥٤٧
القرآن على لسانه فلما أربعني سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثالث سنني فكان يعلمه الكلمة والشيء ومل ينزل عليه 

  مضت ثالث سنني قرن بنبوته جربيل فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة 
قال ابن عساكر واحلكمة يف توكيل إسرافيل أنه املوكل بالصور الذي فيه هالك اخللق وقيام الساعة ونبوته  - ٥٤٨

ي يطوي األرض وخبالد بن سنان مالك مؤذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحي كما وكل بذي القرنني ريافيل الذ
  خازن النار 

وأخرج ابن أيب حامت عن ابن سابط قال يف أم الكتاب كل شيء هو كائن إىل يوم القيامة فوكل ثالثة  - ٥٤٩
حبفظه إىل يوم القيامة من املالئكة فوكل جربيل بالكتب والوحي إىل األنبياء وبالنصر عند احلروب وباملهلكات إذا 

أن يهلك قوما ووكل ميكائيل بالقطر والنبات ووكل ملك املوت بقبض األنفس فإذا كان يوم القيامة  أراد اهللا
  عارضوا بني حفظهم وبني ما كان يف أم الكتاب فيجدونه سواء 

  وأخرج أيضا عن عطاء بن السائب قال أول ما حياسب جربيل ألنه كان أمني اهللا على رسله  - ٥٥٠

٢ -   

  فائدة ثانية

أخرج احلاكم والبيهقي عن زيد بن ثابت أن النيب قال أنزل القرآن بالتفخيم كهيئته عذرا أو نذرا و  - ٥٥١
الصدفني و أال له اخللق واألمر وأشباه هذا قلت أخرجه ابن األنباري يف كتاب الوقف واالبتداء فبني أن املرفوع منه 

  عبد امللك أحد رواة احلديث  أنزل القرآن بالتفخيم فقط وأن الباقي مدرج من كالم عمار بن
٣ -   



  فائدة أخرى

  أخرج ابن أيب حامت عن سفيان الثوري قال مل ينزل وحي إال بالعربية مث ترجم كل نيب لقومه  - ٥٥٢
  فائدة أخرى  - ٤

أخرج ابن سعد عن عائشة قالت كان رسول اهللا إذا نزل عليه الوحي يغط يف رأسه ويتربد وجهه أي يتغري  - ٥٥٣
  اجلريدة وجيد بردا يف ثناياه ويعرق حىت يتحدر منه مثل اجلمان لونه ب

  املسألة الثالثة يف األحرف السبعة اليت نزل القرآن عليها 
قلت ورد حديث نزل القرآن على سبعة أحرف من رواية مجع من الصحابة أيب بن كعب وأنس وحذيفة  - ٥٥٤

رد وابن عباس وابن مسعود وعبد الرمحن بن عوف بن اليمان وزيد بن أرقم ومسرة بن جندب وسليمان بن ص
وعثمان بن عفان وعمر بن اخلطاب وعمرو بن أيب سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأيب 

بكرة وأيب جهم وأيب سعيد اخلدري وأيب طلحة األنصاري وأيب هريرة وأيب أيوب فهؤالء أحد وعشرون صحابيا 
  اتره وقد نص أبو عبيد على تو

وأخرج أبو يعلى يف مسنده أن عثمان قال على املنرب أذكر اهللا رجال مسع النيب قال إن القرآن أنزل على  - ٥٥٥
  سبعة أحرف كلها شاف كاف ملا قام فقاموا حىت مل حيصوا فشهدوا بذلك فقال وأنا أشهد معهم 

  اختالف األقوال يف نزول القرآن على سبعة أحرف

  م ما حيتاج إليه فأقول اختلف يف معىن هذا احلديث على حنو أربعني قوال وسأسوق من رواهت - ٥٥٦
أحدها أنه من املشكل الذي ال يدرى معناه ألن احلرف يصدق لغة على حرف اهلجاء وعلى الكلمة وعلى املعىن 

  وعلى اجلهة قاله ابن سعدان النحوي 
د التيسري والتسهيل والسعة ولفظ السبعة يطلق على الثاين أنه ليس املراد بالسبعة حقيقة العدد بل املرا - ٥٥٧

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 اهللا قال أقرأين جربيل على حرف فراجعته 

أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف ويف حديث أيب عند مسلم إن ريب أرسل إيل أن أقرأ القرآن فلم 
على حرف فرددت إليه أن هون على أميت فأرسل إيل أن أقرأ على حرفني فرددت إليه أن هون على أميت فأرسل إيل 

  أن اقرأه على سبعة أحرف 
يل وميكائيل أتياين فقعد جربيل عن مييين وميكائيل عن يساري فقال ويف لفظ عنه عند النسائي إن جرب - ٥٥٨

  حىت بلغ سبعة أحرف . . . جربيل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده 
ويف حديث أيب بكرة عنده اقرأه فنظرت إىل ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة فهذا يدل على  - ٥٥٩

   إرادة حقيقة العدد واحنصاره
الثالث أن املراد هبا سبع قراءات وتعقب بأنه ال يوجد يف القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إىل القليل  - ٥٦٠

  مثل وعبد الطاغوت و فال تقل هلما أف 



الرابع وأجيب بأن املراد أن كل كلمة تقرأ بوجه أو وجهني أو ثالثة أو أكثر إىل سبعة ويشكل على هذا  - ٥٦١
  قرئ على أكثر وهذا يصلح أن يكون قوال رابعا  أن يف الكلمات ما

اخلامس أن املراد هبا األوجه اليت يقع فيها التغاير ذكره ابن قتيبة قال فأوهلا ما يتغري حركته وال يزول معناه  - ٥٦٢
الثها وصورته مثل وال يضار كاتب بالفتح والرفع وثانيها ما يتغري بالفعل مثل باعد و باعد بلفظ املاضي والطلب وث

ما يتغري بالنقط مثل ننشزها و ننشرها ورابعها ما يتغري بإبدال حرف قريب املخرج مثل طلح منضود وطلع 
وخامسها ما يتغري بالتقدمي والتأخري مثل وجاءت سكرة املوت باحلق وسكرة احلق باملوت وسادسها ما يتغري بزيادة 

سابعها ما يتغري بإبدال كلمة بأخرى مثل كالعهن املنفوش أو نقصان مثل وما خلق الذكر واألنثى والذكر واألنثى و
وكالصوف املنفوش وتعقب هذا قاسم بن ثابت بأن الرخصة وقعت وأكثرهم يومئذ ال يكتب وال يعرف الرسم وإمنا 
كانوا يعرفون احلروف وخمارجها وأجيب بأنه ال يلزم من ذلك توهني ما قاله ابن قتيبة الحتمال أن يكون االحنصار 

  ملذكور يف ذلك وقع اتفاقا وإمنا اطلع عليه باالستقراء ا
السادس وقال أبو الفضل الرازي يف اللوامح الكالم ال خيرج عن سبعة أوجه يف االختالف األول اختالف  - ٥٦٣

األمساء من إفراد وتثنية ومجع وتذكري وتأنيث الثاين اختالف تصريف األفعال من ماض ومضارع وأمر الثالث وجوه 
عراب الرابع النقص والزيادة اخلامس التقدمي والتأخري السادس اإلبدال السابع اختالف اللغات كالفتح واإلمالة اإل

  والترقيق والتفخيم واإلدغام واإلظهار وحنو ذلك وهذا هو القول السادس 

وإمالة وإشباع ومد  السابع وقال بعضهم املراد هبا كيفية النطق بالتالوة من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق - ٥٦٤
  وقصر وتشديد وختفيف وتليني وحتقيق وهذا هو القول السابع 

الثامن وقال ابن اجلزري قد تتبعت صحيح القراءة وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي يرجع اختالفها إىل  - ٥٦٥
أربعة وحيسب بوجهني أو سبعة أوجه ال خيرج عنها وذلك إما يف احلركات بال تغري يف املعىن والصورة حنو بالبخل ب

متغري يف املعىن فقط حنو فتلقى آدم من ربه كلمات وإما يف احلروف بتغري املعىن ال الصورة حنو تبلو و تتلو أو عكس 
ذلك حنو الصراط و السراط أو بتغريمها حنو وامضوا واسعوا وإما يف التقدمي والتأخري حنو فيقتلون ويقتلون أو يف 

وصى و أوصى فهذه سبعة ال خيرج االختالف عنها قال وأما حنو اختالف اإلظهار واإلدغام الزيادة والنقصان حنو 
والروم واإلمشام والتحقيق والتسهيل والنقل واإلبدال فهذا ليس من االختالف الذي يتنوع فيه اللفظ أو املعىن ألن 

هو القول الثامن ومن أمثلة التقدمي  هذه الصفات املتنوعة يف أدائه ال خترجه عن أن يكون لفظا واحدا انتهى وهذا
  والتأخري قراءة اجلمهور كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار وقرأ ابن مسعود على قلب كل متكرب 

التاسع أن املراد سبعة أوجه من املعاين املتفقة بألفاظ خمتلفة حنو أقبل وتعال وهلم وعجل وأسرع وإىل هذا  - ٥٦٦
ن جرير وابن وهب وخالئق ونسبه ابن عبد الرب ألكثر العلماء ويدل له ما أخرجه أمحد ذهب سفيان بن عيينة واب

حىت بلغ . . . والطرباين من حديث أيب بكرة أن جربيل قال يا حممد اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده 
  سبعة أحرف قال كل شاف كاف ما مل ختتم آية 

ال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل هذا اللفظ رواية أمحد وإسناده عذاب برمحة أو رمحة بعذاب حنو قولك تع
جيد وأخرج أمحد والطرباين أيضا عن ابن مسعود حنوه وعند أيب داود عن أيب قلت مسيعا عليما عزيزا حكيما ما مل 

  ختلط آية عذاب برمحة أو آية رمحة بعذاب 
آحرف عليما حكيما غفورا رحيما وعنده أيضا  وعند أمحد من حديث أيب هريرة أنزل القرآن على سبعة - ٥٦٧



  من حديث عمر أن القرآن كله صواب ما مل جتعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة أسانيدها جياد 
قال ابن عبد الرب إمنا أراد هبذا ضرب املثل للحروف اليت نزل القرآن عليها إهنا معان متفق مفهومها خمتلف  - ٥٦٨

ها معىن وضده وال وجه خيالف معىن وجه خالفا ينفيه ويضاده كالرمحة اليت هي مسموعها ال يكون يف شيء من
خالف العذاب وضده مث أسند عن أيب بن كعب أنه كان يقرأ كلما أضاء هلم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه وكان 

  ابن مسعود يقرأ للذين آمنوا انظرونا أمهلونا أخرونا 
ملا كان يتعسر على كثري منهم التالوة بلفظ واحد لعدم علمهم  قال الطحاوي وإمنا كان ذلك رخصة - ٥٦٩

بالكتابة والضبط وإتقان احلفظ مث نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة واحلفظ وكذا قال ابن عبد الرب والباقالين 
  وآخرون 
عام األثيم ويف فضائل أيب عبيد من طريق عون بن عبد اهللا أن ابن مسعود أقرأ رجال إن شجرة الزقوم ط - ٥٧٠

  فقال الرجل طعام اليتيم فردها فلم يستقم هبا لسانه فقال أتسطيع أن تقول طعام الفاجر قال نعم قال فافعل 
القول العاشر إن املراد سبع لغات وإىل هذا ذهب أبو عبيد وثعلب واألزهري وآخرون واختاره ابن عطية  - ٥٧١

ثر من سبعة وأجيب بأن املراد أفصحها فجاء عن أيب صاحل وصححه البيهقي يف الشعب وتعقب بأن لغات العرب أك
عن ابن عباس قال نزل القرآن على سبع لغات منها مخس بلغة العجز من هوازن 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 
  ب عليا هوازن وسفلى متيم يعين بين دارم أفصح العر

وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس قال نزل القرآن بلغة الكعبيني كعب قريش وكعب خزاعة  - ٥٧٢
  قيل وكيف ذاك قال ألن الدار واحدة يعين أن خزاعة كانوا جريان قريش فسهلت عليهم لغتهم 

يش وهذيل ومتيم واألزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر واستنكر وقال أبو حامت السجستاين نزل بلغة قر - ٥٧٣
ذلك ابن قتيبة وقال مل ينزل القرآن إال بلغة قريش واحتج بقوله تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه فعلى 

  هذا تكون اللغات السبع يف بطون قريش وبذلك جزم أبو علي األهوازي 
ن كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبع مفرقة فيه فبعضه بلغة وقال أبو عبيد ليس املراد أ - ٥٧٤

قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وغريهم قال وبعض اللغات أسعد هبا من بعض 
  وأكثر نصيبا 

بد الرب السبع وقيل نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر نزل القرآن بلغة مضر وعني بعضهم فيما حكاه ابن ع - ٥٧٥
من مضر أهنم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزمية وقريش فهذه قبائل مضر تستوعب سبع 

  لغات 
ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال أنزل القرآن أوال بلسان قريش ومن جاورهم من العرب  - ٧٥٦

م باستعماهلا على اختالفهم يف األلفاظ واإلعراب ومل الفصحاء مث أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاهتم اليت جرت عادهت
  يكلف أحد منهم االنتقال عن لغته إىل لغة أخرى للمشقة وملا كان فيهم من احلمية ولطلب تسهيل فهم املراد 

وزاد غريه أن اإلباحة املذكورة مل تقع بالتشهي بأن يغري كل أحد الكلمة مبرادفها يف لغته بل املرعي يف  - ٥٧٧
  السماع من النيب  ذلك
  واستشكل بعضهم هذا بأنه يلزم عليه أن جربيل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات  - ٥٧٨



وأجيب بأنه إمنا يلزم هذا لو اجتمعت األحرف السبعة يف لفظ واحد وحنن قلنا كان جربيل يأيت يف كل عرضة حبرف 
  إىل أن متت سبعة وبعد هذا كله رد 

خلطاب وهشام بن حكيم كالمها قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قراءهتما هذا القول بأن عمر بن ا
  وحمال أن ينكر عليه عمر لغته فدل على أن املراد باألحرف السبعة غري اللغات 

القول احلادي عشر أن املراد سبعة أصناف واألحاديث السابقة ترده والقائلون به اختلفوا يف تعيني السبعة  - ٥٧٩
قيل أمر وهني وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال واحتجوا مبا أخرجه احلاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن ف

النيب قال كان الكتاب األول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
  احلديث . . . أحرف زاجر وآمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال 

وقد أجاب عنه قوم بأنه ليس املراد باألحرف السبعة اليت تقدم ذكرها يف األحاديث األخرى ألن سياق  - ٥٨٠
تلك األحاديث يأىب محلها على هذا بل هي ظاهرة يف أن املراد أن الكلمة تقرأ على وجهني وثالثة إىل سبعة تيسريا 

  وهتوينا والشيء الواحد ال يكون حالال وحراما يف آية واحدة 
قال البيهقي املراد بالسبعة األحرف هنا األنواع اليت نزل عليها واملراد هبا يف تلك األحاديث اللغات اليت  - ٥٨١

يقرأ هبا وقال غريه من أول األحرف السبعة هبذا فهو فاسد ألنه حمال أن يكون احلرف منها حراما ال ما سواه أو 
  رأ على أنه حالل كله أو حرام كله أو أمثال كله حالال ال ما سواه وألنه ال جيوز أن يكون القرآن يق

وقال ابن عطية هذا القول ضعيف ألن اإلمجاع على أن التوسعة مل تقع يف حترمي حالل وال حتليل حرام وال  - ٥٨٢
  يف تغيري شيء من املعاين املذكورة 

حلروف وإبدال حرف حبرف وقال املاوردي هذا القول خطأ ألنه أشار إىل جواز القراءة بكل واحد من ا - ٥٨٣
  وقد أمجع املسلمون على حترمي إبدال آية أمثال بآية أحكام 

وقال أبو علي األهوازي وأبو العالء اهلمذاين قوله يف احلديث زاجر وآمر اخل استئناف كالم آخر أي هو  - ٥٨٤
 العدد ويؤيده أن يف بعض زاجر أي القرآن ومل يرد به تفسري األحرف السبعة وإمنا توهم ذلك من جهة االتفاق يف

  طرقه زجرا وأمرا بالنصب 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  - ٥٨٥
  ريه من الكتب الكالم وأقسامه أي أنزله اهللا على هذه األصناف مل يقتصر منها على صنف واحد كغ

الثاين عشر وقيل املراد هبا املطلق واملقيد والعام واخلاص والنص واملؤول والناسخ واملنسوخ واجململ  - ٥٨٦
  واملفسر واالستثناء وأقسامه حكاه شيذلة عن الفقهاء وهذا هو القول الثاين عشر 

الستعارة والتكرار والكناية واحلقيقة الثالث عشر وقيل املراد هبا احلذف والصلة والتقدمي والتأخري وا - ٥٨٧
  واجملاز واجململ واملفسر والظاهر والغريب حكاه عن أهل اللغة وهذا هو القول الثالث عشر 

الرابع عشر وقيل املراد هبا التذكري والتأنيث والشرط واجلزاء والتصريف واإلعراب واألقسام وجواهبا  - ٥٨٨
  ختالف األدوات حكاه عن النحاة وهذا هو الرابع عشر واجلمع واإلفراد والتصغري والتعظيم وا

اخلامس عشر وقيل املراد هبا سبعة أنواع من املعامالت الزهد والقناعة مع اليقني واجلزم واخلدمة مع احلياء  - ٥٨٩
رب مع والكرم والفتوة مع الفقر واجملاهدة واملراقبة مع اخلوف والرجاء والتضرع واالستغفار مع الرضا والشكر والص

  احملاسبة واحملبة والشوق مع املشاهدة حكاه عن الصوفية وهذا هو اخلامس عشر 



القول السادس عشر إن املراد هبا سبعة علوم علم اإلنشاء واإلجياد وعلم التوحيد والتنزيه وعلم صفات  - ٥٩٠
  الذات وعلم صفات الفعل وعلم العفو والعذاب وعلم احلشر واحلساب وعلم النبوات 

وقال ابن حجر ذكر القرطيب عن ابن حبان أنه بلغ االختالف يف األحرف السبعة إىل مخسة وثالثني قوال  - ٥٩١
  ومل يذكر القرطيب منها سوى مخسة ومل أقف على كالم ابن حبان يف هذا بعد تتبعي مظانه 

قال ابن حبان اختلف  قلت قد حكاه ابن النقيب يف مقدمة تفسريه عنه بواسطة الشرف املزين املرسي فقال - ٥٩٢
  أهل العلم يف معىن األحرف السبعة على مخسة وثالثني قوال 

  فمنهم من قال هي زجر وأمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال 
  الثاين حالل وحرام وأمر وهني وزجر وخرب ما هو كائن بعد وأمثال 

  الثالث وعد ووعيد وحالل وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج 
  ر وهني وبشارة ونذارة وأخبار وأمثال الرابع أم

  اخلامس حمكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص 
  السادس أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل 

  السابع أمر وهني وحد وعلم وسر وظهر وبطن 
  الثامن ناسخ ومنسوخ ووعد ووعيد ورغم وتأديب وإنذار 

  وفضائل وعقوبات التاسع حالل وحرام وافتتاح وأخبار 
  العاشر أوامر وزواجر وأمثال وأنباء وعتب ووعظ وقصص 

  احلادي عشر حالل وحرام وأمثال ومنصوص وقصص وإباحات 
  الثاين عشر ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال 

  الثالث عشر أمر وهني ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار 
  مواعظ ومتشابه وأمثال الرابع عشر مقدم ومؤخر وفرائض وحدود و

  اخلامس عشر مفسر وجممل ومقضي وندب وحتم وأمثال 
  السادس عشر أمر حتم وأمر ندب وهني حتم وهني ندب وأخبار وإباحات 

  السابع عشر أمر فرض وهني حتم وأمر ندب وهني مرشد ووعد ووعيد وقصص 
فظ عام أريد به العام ولفظ عام أريد به الثامن عشر سبع جهات ال يتعداها الكالم لفظ خاص أريد به اخلاص ول

اخلاص ولفظ خاص أريد به العام ولفظ ييستغىن بتنزيله عن تأويله ولفظ ال يعلم فقهه إال العلماء ولفظ ال يعلم 
  معناه إال الراسخون 

يف الثواب  التاسع عشر إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظيم األلوهية والتعبد هللا وجمانبة اإلشراك والترغيب
  والترهيب من العقاب 

  العشرون سبع لغات منها مخس من 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 
  والعشرون سبع لغات لغة قريش ولغة لليمن ولغة جلرهم ولغة هلوازن ولغة لقضاعة ولغة لتميم ولغة لطيء  الثالث



  الرابع والعشرون لغة الكعبيني كعب بن عمرو كعب بن لؤي وهلما سبع لغات 
  اخلامس والعشرون اللغات املختلفة ألحياء العرب يف معىن واحد مثل هلم وهات وتعال وأقبل 

العشرون سبع قراءات لسبعة من الصحابة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأيب السادس و
  بن كعب رضي اهللا تعاىل عنهم 

  السابع والعشرون مهز وإمالة وفتح وكسر وتفخيم ومد وقصر 
  الثامن والعشرون تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات خمتلفة كلها يف شيء واحد 

  عشرون كلمة واحدة تعرب بسبعة أوجه حىت يكون املعىن واحدا وإن اختلف اللفظ فيه التاسع وال
  الثالثون أمهات اهلجاء األلف والباء واجليم والدال والراء والسني والعني ألن عليها تدور جوامع كالم العرب 

  كيم احلادي والثالثون أهنا يف أمساء الرب مثل الغفور الرحيم السميع البصري العليم احل
الثاين والثالثون هي آية يف صفات الذات آية 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 

ت صفاته وآية يف إثبات رسله وآية الثالث والثالثون آية يف وصف الصانع وآية يف إثبات الوحدانية له وآية يف إثبا
  يف إثبات كتبه وآية يف إثبات اإلسالم وآية يف نفي الكفر 

  الرابع والثالثون سبع جهات من صفات الذات هللا اليت ال يقع عليها التكييف 
رمي ما حرم اخلامس والثالثون اإلميان باهللا ومباينة الشرك وإثبات األوامر وجمانبة الزواجر والثبات على اإلميان وحت

  اهللا وطاعة رسوله 
قال ابن حبان فهذه مخسة وثالثون قوال ألهل العلم واللغة يف معىن إنزال القرآن على سبعة أحرف وهي  - ٥٩٣

  أقاويل يشبه بعضها بعضا وكلها حمتملة وحتتمل غريها 
أدري مل خص كل  وقال املرسي هذه الوجوه أكثرها متداخلة وال أدري مستندها وال عمن نقلت وال - ٥٩٤

واحد منهم هذه األحرف السبعة مبا ذكر مع أن كلها موجودة يف القرآن فال أدري معىن التخصيص وفيها أشياء ال 
أفهم معناها على احلقيقة وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي يف الصحيح فإهنما مل خيتلفا يف 

وفه وقد ظن كثري من العوام أن املراد هبا القراءات السبعة وهو جهل تفسريه وال أحكامه إمنا اختلفا يف قراءة حر
  قبيح 

  تنبيه

اختلف هل املصاحف العثمانية مشتملة على مجيع األحرف السبعة فذهب مجاعات من الفقهاء والقراء  - ٥٩٥
ابة على نقل املصاحف واملتكلمني إىل ذلك وبنوا عليه أنه ال جيوز على األمة أن هتمل نقل شيء منها وقد أمجع الصح

  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 حيتمل رمسها من  - ٥٩٦

  ا مل تترك حرفا منها األحرف السبعة فقط جامعة للعرضة األخرية اليت عرضها النيب على جربيل متضمنة هل
  قال ابن اجلزري وهذا هو الذي يظهر صوابه  - ٥٩٧



وجياب عن األول مبا ذكره ابن جرير أن القراءة على األحرف السبعة مل تكن واجبة على األمة وإمنا كان  - ٥٩٨
  جائزا هلم ومرخصا هلم فيه فلما رأى 

واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا شائعا وهم معصومون الصحابة أن األمة تفترق وختتلف إذا مل جيتمعوا على حرف 
من الضاللة ومل يكن يف ذلك ترك واجب وال فعل حرام وال شك أن القرآن نسخ منه يف العرضة األخرية وغري 

  فاتفق الصحابة على أن كتبوا ما حتققوا أنه قرآن مستقر يف العرضة األخرية وتركوا ما سوى ذلك 
ملصاحف وابن أيب شيبة يف فضائله من طريق ابن سريين عن عبيدة السلماين قال أخرج ابن أشته يف ا - ٥٩٩

  القراءة اليت عرضت على النيب يف العام الذي قبض فيه هي القراءة اليت يقرؤها الناس اليوم 
وأخرج ابن أشته عن ابن سريين قال كان جربيل يعارض النيب كل سنة يف شهر رمضان مرة فلما كان  - ٦٠٠
  الذي قبض فيه عارضه مرتني فريون أن تكون قراءتنا هذه على العرضة األخرية العام 
وقال البغوي يف شرح السنة يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة األخرية اليت بني فيها ما نسخ وما بقي  - ٦٠١

مجعه وواله  وكتبها لرسول اهللا وقرأها عليه وكان يقرئ الناس هبا حىت مات ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر يف
  عثمان كتب املصاحف 

  النوع السابع عشر

  يف معرفة أمسائه وأمساء سوره

قال اجلاحظ مسى اهللا كتابه امسا خمالفا ملا مسى العرب كالمهم على اجلملة والتفصيل مسى مجلته قرآنا كما  - ٦٠٢
  مسوا ديوانا وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آية كالبيت وآخرها فاصلة كقافية 

وقال أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك املعروف بشيذلة يف كتاب الربهان اعلم أن اهللا مسى القرآن خبمسة  - ٦٠٣
  ومخسني امسا 

  مساه كتابا ومبينا يف قوله حم والكتاب املبني 
  وقرآنا وكرميا إنه لقرآن كرمي 
  وكالما حىت يسمع كالم اهللا 

  ونورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا 
  دى ورمحة للمؤمنني وهدى ورمحة ه

  وفرقانا نزل الفرقان على عبده 
  وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء 

  وموعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور 
  وذكرا ومباركا وهذا ذكر مبارك أنزلناه 

  وعليا وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي 

  وحكمة حكمة بالغة 
   وحكيما تلك آيات الكتاب احلكيم



  ومهيمنا مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
  وحبال واعتصموا حببل اهللا 

  وصراطا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما 
  وقيما قيما لينذر بأسا شديدا 
  وقوال وفصال إنه لقول فصل 

  ونبأ عظيما عم يتساءلون عن النبأ العظيم 
  حلديث كتابا متشاهبا مثاين وأحسن احلديث ومتشاهبا ومثاين اهللا نزل أحسن ا

  وتنزيال وإنه لتنزيل رب العاملني 
  وروحا أوحينا إليك روحا من أمرنا 

  ووحيا إمنا أنذركم بالوحي 
  وعربيا قرآنا عربيا 
  وبصائر هذا بصائر 

  وبيانا هذا بيان للناس 
  وعلما من بعد ما جاءك من العلم 

  وحقا إن هذا هلو القصص احلق 
  آن يهدي وهديا إن هذا القر

  وعجبا قرآنا عجبا 
  وتذكرة وإنه لتذكرة 

  والعروة الوثقى استمسك بالعروة الوثقى 
  وصدقا والذي جاء بالصدق 

  وعدال ومتت كلمة ربك صدقا وعدال 
  وأمرا ذلك أمر اهللا أنزله إليكم 

  ومناديا مسعنا مناديا ينادي لإلميان 
  وبشرى هدى وبشرى 

  وجميدا بل هو قرآن جميد 
  ولقد كتبنا يف الزبور  وزبورا

  وبشريا ونذيرا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشريا ونذيرا 
  وعزيزا وإنه لكتاب عزيز 

  وبالغا هذا بالغ للناس 
  وقصصا أحسن القصص 

  ومساه أربعة أمساء يف آية واحدة يف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة انتهى 
  العلوم والقصص واألخبار على أبلغ وجه والكتاب لغة اجلمع  فأما تسميته كتابا فلجمعه أنواع - ٦٠٤
  واملبني ألنه أبان أي أظهر احلق من الباطل  - ٦٠٥



وأما القرآن فاختلف فيه فقال مجاعة هو اسم علم غري مشتق خاص بكالم اهللا فهو غري مهموز وبه قرأ ابن  - ٦٠٦
ا عنه أنه كان يهمز قرأت وال يهمز القرآن ويقول كثري وهو مروي عن الشافعي أخرج البيهقي واخلطيب وغريمه

  القرآن اسم وليس مبهموز ومل يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب اهللا مثل التوراة واإلجنيل 
وقال قوم منهم األشعري هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدمها إىل اآلخر ومسي به  - ٦٠٧

  لقران السور واآليات واحلروف فيه 
وقال الفراء هو مشتق من القرائن ألن اآليات منه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا وهي قرائن  - ٦٠٨

  وعلى القولني هو بال مهز أيضا ونونه أصلية 
وقال الزجاج هذا القول سهو والصحيح أن ترك اهلمزة فيه من باب التخفيف ونقل حركة اهلمزة إىل  - ٦٠٩

  الساكن قبلها 
القائلون بأنه مهموز فقال قوم منهم اللحياين هو مصدر لقرأت كالرجحان والغفران مسي به  واختلف - ٦١٠

  الكتاب املقروء من باب تسمية املفعول باملصدر 
وقال آخرون منهم الزجاج هو وصف على فعالن مشتق من القرء مبعىن اجلمع ومنه قرات املاء يف احلوض  - ٦١١

  أي مجعته 
  مسي بذلك ألنه مجع السور بعضها إىل بعض قال أبو عبيدة و - ٦١٢
وقال الراغب ال يقال لكل مجع قرآن وال جلمع كل كالم قرآن قال وإمنا مسي قرآنا لكونه مجع مثرات  - ٦١٣

  الكتب السالفة املنزلة وقيل ألنه مجع أنواع العلوم كلها 
ن فيه أخذا من قول العرب ما قرأت وحكى قطرب قوال إنه إمنا مسي قرآنا ألن القارئ يظهره ويبينه م - ٦١٤

الناقة سال قط أي ما رمت بولد أي ما أسقطت ولدا أي ما محلت قط والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسمي 
  قرآنا 
  قلت واملختار عندي يف هذه املسألة ما نص عليه الشافعي  - ٦١٥

   ذهن السامع فائدة مل تكن عنده وأما الكالم فمشتق من الكلم مبعىن التأثري ألنه يؤثر يف - ٦١٦
  وأما النور فألنه يدرك به غوامض احلالل واحلرام  - ٦١٧
  وأما اهلدى فألن فيه الداللة على احلق وهو من باب إطالق املصدر على الفاعل مبالغة  - ٦١٨
  وأما الفرقان فألنه فرق بني احلق والباطل وجهه بذلك جماهد كما أخرجه ابن أيب حامت  - ٦١٩
  وأما الشفاء فألنه يشفي من األمراض القلبية كالكفر واجلهل والغل والبدنية أيضا  - ٦٢٠
وأما الذكر فلما فيه من املواعظ وأخبار األمم املاضية والذكر أيضا الشرف قال تعاىل وإنه لذكر لك  - ٦٢١

  ولقومك أي شرف ألنه بلغتهم 
   من وضع كل شيء يف حمله أو ألنه مشتمل على احلكمة وأما احلكمة فألنه نزل على القانون املعترب - ٦٢٢
وأما احلكيم فألنه أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع املعاين وأحكمت عن تطرق التبديل والتحريف  - ٦٢٣

  واالختالف والتباين 
  وأما املهيمن فألنه شاهد على مجيع الكتب واألمم السالفة  - ٦٢٤
  به وصل إىل اجلنة أو اهلدى واحلبل السبب وأما احلبل فألنه من متسك  - ٦٢٥
  وأما الصراط املستقيم فألنه طريق إىل اجلنة قومي ال عوج فيه  - ٦٢٦



وأما املثاين فألن فيه بيان قصص األمم املاضية فهو ثان ملا تقدمه وقيل لتكرر القصص واملواعظ فيه وقيل  - ٦٢٧
  إن هذا لفي الصحف األوىل حكاه الكرماين يف عجائبه ألنه نزل مرة باملعىن ومرة باللفظ واملعىن كقوله 

  وأما املتشابه فألنه يشبه بعضه بعضا يف احلسن والصدق  - ٦٢٨
  وأما الروح فألنه حتيا به القلوب واألنفس  - ٦٢٩

  وأما اجمليد فلشرفه  - ٦٣٠
  وأما العزيز فألنه يعز على من يروم معارضته  - ٦٣١
  غ به الناس ما أمروا به وهنوا عنه أو ألن فيه بالغة وكفاية عن غريه وأما البالغ فألنه أبل - ٦٣٢
قال السلفي يف بعض أجزائه مسعت أبا الكرم النحوي يقول مسعت أبا القاسم التنوخي يقول مسعت أبا  - ٦٣٣

  احلسن الرماين وسئل كل كتاب له ترمجة فما ترمجة كتاب اهللا فقال هذا بالغ للناس ولينذروا به 
  وذكر أبو شامة وغريه يف قوله تعاىل ورزق ربك خري وأبقى أنه القرآن  - ٦٣٤
١ -   

  فائدة

حكى املظفري يف تارخيه قال ملا مجع أبو بكر القرآن قال مسوه فقال بعضهم مسوه إجنيال فكرهوه وقال  - ٦٣٥
  سموه به بعضهم مسوه سفرا فكرهوه من يهود فقال ابن مسعود رأيت باحلبشة كتابا يدعونه املصحف ف

قلت أخرج ابن أشته يف كتاب املصاحف من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال ملا مجعوا القرآن  - ٦٣٦
فكتبوه يف الورق قال أبو بكر إلتمسوا له إمسا فقال بعضهم السفر وقال بعضهم املصحف فإن احلبشة يسمونه 

أورده من طريق آخر عن ابن بريدة وسيأيت يف  املصحف وكان أبو بكر أول من مجع كتاب اهللا ومساه املصحف مث
  النوع الذي يلي هذا 

٢ -   

  فائدة ثانية

  أخرج ابن الضريس وغريه عن كعب قال يف التوراة يا حممد  - ٦٣٧

  إين منزل عليك توراة حديثة تفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا 
أللواح قال يا رب إين أجد يف األلواح أمة أناجيلهم يف وأخرج ابن أيب حامت عن قتادة قال ملا أخذ موسى ا - ٦٣٨

  قلوهبم فاجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد 
ففي هذين األثرين تسمية القرآن توراة وإجنيال ومع هذا ال جيوز اآلن أن يطلق عليه ذلك وهذا كما مسيت  - ٦٣٩

  ر قرآنا يف قوله خفف على داود القرآن التوراة فرقانا يف قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ومسى الزبو
١ -   

  فصل يف أمساء السور



قال العتيب السورة هتمز وال هتمز فمن مهزها جعلها من أسأرت أي أفضلت من السؤر وهو ما بقي من  - ٦٤٠
  الشراب يف اإلناء كأهنا قطعة من القرآن ومن مل يهمزها جعلها من املعىن املتقدم وسهل مهزها 

  من يشبهها بسور البناء أي القطعة منه أي منزلة بعد منزلة ومنهم  - ٦٤١
  وقيل من سور املدينة إلحاطتها بآياهتا واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور ومنه السوار إلحاطته بالساعد  - ٦٤٢
  وقيل الرتفاعها ألهنا كالم اهللا والسورة املنزلة الرفيعة قال النابغة  - ٦٤٣

  ترى كل ملك حوهلا يتذبذب ... ورة أمل تر أن اهللا أعطاك س
  وقيل لتركيب بعضها على بعض من التسور مبعىن التصاعد والتركب ومنه إذ تسوروا احملراب  - ٦٤٤
  وقال اجلعربي حد السورة قرآن يشتمل على آي ذي فاحتة وخامتة وأقلها ثالث آيات  - ٦٤٥

  ماة باسم خاص بتوقيف من النيب وقال غريه السورة الطائفة املترمجة توقيفا أي املس - ٦٤٦
وقد ثبت مجيع أمساء السور بالتوقيف من األحاديث واآلثار ولوال خشية اإلطالة لبينت ذلك ومما يدل  - ٦٤٧

لذلك ما أخرجه ابن أيب حامت عن عكرمة قال كان املشركون يقولون سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون هبا 
  فنزل إنا كفيناك املستهزئني 

وقد كره بعضهم أن يقال سورة كذا ملا رواه الطرباين والبيهقي عن أنس مرفوعا ال تقولوا سورة البقرة  - ٦٤٨
وال سورة آل عمران وال سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة اليت تذكر فيها البقرة واليت يذكر 

  اجلوزي أنه موضوع فيها آل عمران وكذا القرآن كله وإسناده ضعيف بل ادعى ابن 
وقال البيهقي إمنا يعرف موقوفا على ابن عمر مث أخرجه عنه بسند صحيح وقد صح إطالق سورة البقرة وغريها 

  عنه 
  ويف الصحيح عن ابن مسعود أنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ومن مث مل يكرهه اجلمهور  - ٦٤٩

  فصل

  و كثري وقد يكون هلا امسان فأكثر من ذلك قد يكون للسورة إسم واحد وه - ٦٥٠
  الفاحتة وقد وقفت هلا على نيف وعشرين امسا وذلك يدل على شرفها فإن كثرة األمساء دالة على شرف املسمى 

أحدها فاحتة الكتاب أخرج ابن جرير من طريق ابن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال  - ٦٥١
احتة الكتاب وهي السبع املثاين ومسيت بذلك ألنه يفتتح هبا يف املصاحف ويف التعليم ويف هي أم القرآن وهي ف

القراءة يف الصالة وقيل ألهنا أول سورة نزلت وقيل ألهنا أول سورة كتبت يف اللوح احملفوظ حكاه املرسي وقال إنه 
  حكاه املرسي ورده بأن  حيتاج إىل نقل وقيل ألن احلمد فاحتة كل كالم وقيل ألهنا فاحتة كل كتاب

الذي افتتح به كل كتاب هو احلمد فقط ال مجيع السورة وبأن الظاهر أن املراد بالكتاب القرآن ال جنس الكتاب 
  قال ألنه قد روي من أمسائها فاحتة القرآن فيكون املراد بالكتاب والقرآن واحدا 

  ثانيها فاحتة القرآن كما أشار إليه املرسي  - ٦٥٢
الثها ورابعها أم الكتاب وأم القرآن وقد كره ابن سريين أن تسمى أم الكتاب وكره احلسن أن تسمى وث - ٦٥٣

أم القرآن ووافقهما بقي بن خملد ألن أم الكتاب هو اللوح احملفوظ قال تعاىل وعنده أم الكتاب وإنه يف أم الكتاب 
املرسي وقد روي حديث ال يصح ال يقولن وآيات احلالل واحلرام قال تعاىل آيات حمكمات هن أم الكتاب قال 



  أحدكم أم الكتاب وليقل فاحتة الكتاب 
قلت هذا ال أصل له يف شيء من كتب احلديث وإمنا أخرجه أبن الضريس هبذا اللفظ عن ابن سريين فالتبس على 

مرفوعا  املرسي وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة تسميتها بذلك فأخرج الدارقطين وصححه من حديث أيب هريرة
  إذا قرأمت احلمد فاقرؤوا بسم اهللا الرمحن الرحيم إهنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين 

واختلف مل مسيت بذلك فقيل ألهنا يبدأ بكتابتها يف املصاحف وبقراءهتا يف الصالة قبل السورة قاله أبو  - ٦٥٤
ناسب تسميتها فاحتة الكتاب ال أم الكتاب عبيدة يف جمازه وجزم به البخاري يف صحيحه واستشكل بأن ذلك ي

وأجيب بأن ذلك بالنظر إىل أن األم مبتدأ الولد قال املاوردي مسيت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا هلا ألهنا أمته 
أم  أي تقدمته وهلذا يقال لراية احلرب أم لتقدمها وإتباع اجليش هلا ويقال ملا مضى من سين اإلنسان أم لتقدمها وملكة
القرى لتقدمها على سائر القرى وقيل أم الشيء أصله وهي أصل القرآن النطوائها على مجيع أغراض القرآن وما 

فيه من العلوم واحلكم كما سيأيت تقريره يف النوع الثالث والسبعني وقيل مسيت بذلك ألهنا أفضل السور كما يقال 
كله وقيل ألن مفزع أهل اإلميان إليها كما يقال للراية أم  لرئيس القوم أم القوم وقيل ألن حرمتها كحرمة القرآن

  ألن مفزع العسكر إليها وقيل ألهنا حمكمة واحملكمات أم الكتاب 

خامسها القرآن العظيم روى أمحد عن أيب هريرة أن النيب قال ألم القرآن هي أم القرآن وهي السبع املثاين  - ٦٥٥
  ا على املعاين اليت يف القرآن وهي القرآن العظيم ومسيت بذلك الشتماهل

سادسها السبع املثاين ورد تسميتها بذلك يف احلديث املذكور وأحاديث كثرية أما تسميتها سبعا فألهنا سبع  - ٦٥٦
آيات أخرج الدارقطين ذلك عن علي وقيل فيها سبعة آداب يف كل آية أدب وفيه بعد وقيل ألهنا خلت من سبعة 

والزاي والشني والظاء والفاء قال املرسي وهذا أضعف مما قبله ألن الشيء إمنا يسمى  أحرف الثاء واجليم واخلاء
بشيء وجد فيه ال بشيء فقد منه وأما املثاين فيحتمل أن يكون مشتقا من الثناء ملا فيها من الثناء على اهللا تعاىل 

ن التثنية قيل ألهنا تثىن يف كل ركعة وحيتمل أن يكون من الثنيا ألن اهللا استثناها هلذه األمة وحيتمل أن يكون م
ويقويه ما أخرجه ابن جرير بسند حسن عن عمر قال السبع املثاين فاحتة الكتاب تثىن يف كل ركعة وقيل ألهنا تثىن 
بسورة أخرى وقيل ألهنا نزلت مرتني وقيل ألهنا على قسمني ثناء ودعاء وقيل ألهنا كلما قرأ العبد منها آية ثناه اهللا 

  ار عن فعله كما يف احلديث وقيل ألهنا اجتمع فيها فصاحة املباين وبالغة املعاين وقيل غري ذلك باإلخب
سابعها الوافية كان سفيان بن عيينة يسميها به ألهنا وافية مبا يف القرآن من املعاين قاله يف الكشاف وقال  - ٦٥٧

نصفها يف كل ركعة والنصف الثاين يف أخرى جلاز الثعليب ألهنا ال تقبل التصنيف فإن كل سورة من القرآن لو قرئ 
  خبالفها وقال املرسي ألهنا مجعت بني ما هللا وبني ما للعبد 

ثامنها الكنز ملا تقدم يف أم القرآن قاله يف الكشاف وورد تسميتها بذلك يف حديث أنس السابق يف النوع  - ٦٥٨
  الرابع عشر 

  عن غريها وال يكفي عنها غريها  تاسعها الكافية ألهنا تكفي يف الصالة - ٦٥٩
  عاشرها األساس ألهنا أصل القرآن وأول سورة فيه  - ٦٦٠
  حادي عشرها النور  - ٦٦١
  ثاين عشرها وثالث عشرها سورة احلمد وسورة الشكر  - ٦٦٢



  رابع عشرها وخامس عشرها سورة احلمد األوىل وسورة احلمد القصرى  - ٦٦٣
  وثامن عشرها الرقية والشفاء والشافية لألحاديث اآلتية يف نوع اخلواص سادس عشرها وسابع عشرها  - ٦٦٤
  تاسع عشرها سورة الصالة لتوقف الصالة عليها  - ٦٦٥
  العشرون وقيل إن من أمسائها الصالة أيضا حلديث قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني أي السورة  - ٦٦٦
  تسمية الشيء باسم الزمه وهذا االسم العشرون قال املرسي ألهنا من لوازمها فهو من باب  - ٦٦٧
  احلادي والعشرون سورة الدعاء الشتماهلا عليه يف قوله اهدنا  - ٦٦٨
  الثاين والعشرون سورة السؤال لذلك ذكره اإلمام فخر الدين  - ٦٦٩
  ثناء قبله الثالث والعشرون سورة تعليم املسألة قال املرسي ألن فيها آداب السؤال ألهنا بدئت بال - ٦٧٠
  الرابع والعشرون سورة املناجاة ألن العبد يناجي فيها ربه بقوله إياك نعبد وإياك نستعني  - ٦٧١
  اخلامس والعشرون سورة التفويض الشتماهلا عليه يف قوله إياك نعبد وإياك نستعني  - ٦٧٢

  فهذا ما وقفت عليه من أمسائها ومل جتتمع يف كتاب قبل هذا 
رة البقرة كان خالد بن معدان يسميها فسطاط القرآن وورد يف حديث مرفوع يف مسند ومن ذلك سو - ٦٧٣

الفردوس وذلك لعظمها وملا مجع فيها من األحكام اليت مل تذكر يف غريها ويف حديث املستدرك تسميتها سنام 
  القرآن وسنام كل شيء أعاله 

ل إسم آل عمران يف التوراة طيبة ويف وآل عمران روى سعيد بن منصور يف سننه عن أيب عطاف قا - ٦٧٤
  صحيح مسلم تسميتها والبقرة الزهراوين 

  واملائدة تسمى أيضا العقود واملنقذة قال ابن الغرس ألهنا تنقذ صاحبها من مالئكة العذاب  - ٦٧٥
   واألنفال أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبري قال قلت البن عباس سورة األنفال قال تلك سورة بدر - ٦٧٦
وبراءة تسمى أيضا التوبة لقوله فيها لقد تاب اهللا على النيب اآلية والفاضحة أخرج البخاري عن سعيد بن  - ٦٧٧

حىت ظننا أال . . . جبري قال قلت البن عباس سورة التوبة قال التوبة بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم 
  يبقى أحد منا إال ذكر فيها 

خ عن عكرمة قال قال عمر ما فرغ من تنزيل براءة حىت ظننا أنه ال يبق منا أحد إال وأخرج أبو الشي - ٦٧٨
  سينزل فيه 

وكانت تسمى الفاضحة وسورة العذاب أخرج احلاكم يف املستدرك عن حذيفة قال اليت تسموهنا سورة  - ٦٧٩
  التوبة وهي سورة العذاب 

ن اخلطاب إذا ذكر له سورة براءة فقيل سورة التوبة وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبري قال كان عمر ب - ٦٨٠
  قال هي إىل العذاب أقرب ما كادت تقلع عن الناس حىت ما كادت تبقي منهم أحدا 

واملقشقشة أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أن رجال قال البن عمر سورة التوبة فقال وأيتهن سورة  - ٦٨١
  ألفاعيل إال هي ما كنا ندعوها إال املقشقشة أي املربئة من النفاق التوبة فقال براءة فقال وهل فعل بالناس ا

  واملنقرة أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمري قال كانت تسمى براءة املنقرة نقرت عما يف قلوب املشركني  - ٦٨٢
لينا والبحوث بفتح الباء أخرج احلاكم عن املقداد أنه قيل له لو قعدت العام عن الغزو قال أتت ع - ٦٨٣

  احلديث . . . البحوث يعين براءة 



  واحلافرة ذكره ابن الغرس ألهنا حفرت عن قلوب املنافقني  - ٦٨٤
  واملثرية أخرج ابن أيب حامت عن قتادة قال كانت هذه السورة  - ٦٨٥

  تسمى الفاضحة فاضحة املنافقني وكان يقال هلا املثرية أنبأت مبثالبهم وعوراهتم 
من أمسائها املبعثرة وأظنه تصحيف املنقرة فإن صح كملت األمساء عشرة مث رأيته  وحكى ابن الغرس - ٦٨٦

  كذلك أعين املبعثرة خبط السخاوي يف مجال القراء وقال ألهنا بعثرت عن أسرار املنافقني 
  وذكر فيه أيضا من أمسائها املخزية واملنكلة واملشردة واملدمدمة  - ٦٨٧
  ة النعم أخرجه ابن أيب حامت النحل قال قتادة تسمى سور - ٦٨٨
  قال ابن الغرس ملا عدد اهللا فيها من النعم على عباده  - ٦٨٩
  اإلسراء تسمى أيضا سورة سبحان وسورة بين إسرائيل  - ٦٩٠
  الكهف ويقال هلا سورة أصحاب الكهف كذا يف حديث أخرجه ابن مردويه  - ٦٩١
تدعى يف التوراة احلائلة حتول بني قارئها وبني النار وقال  وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا أهنا - ٦٩٢

  إنه منكر 
  طه تسمى أيضا سورة التكليم ذكره السخاوي يف مجال القراء  - ٦٩٣
  الشعراء وقع يف تفسري اإلمام مالك تسميتها بسورة اجلامعة  - ٦٩٤
  النمل تسمى أيضا سورة سليمان  - ٦٩٥
  السجدة تسمى أيضا املضاجع  - ٦٩٦
  فاطر تسمى سورة املالئكة  - ٦٩٧
  يس مساها قلب القرآن أخرجه الترمذي من حديث أنس  - ٦٩٨
وأخرج البيهقي من حديث أيب بكر مرفوعا سورة يس تدعى يف التوراة املعمة نعم خبريي الدنيا واآلخرة  - ٦٩٩

  ديث منكر وتدعى الدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة وقال إنه ح
  الزمر تسمى سورة الغرف  - ٧٠٠
  غافر تسمى سورة الطول واملؤمن لقوله تعاىل فيها وقال رجل مؤمن  - ٧٠١

  فصلت تسمى السجدة وسورة املصابيح  - ٧٠٢
  اجلاثية تسمى الشريعة وسورة الدهر حكاه الكرماين يف العجائب  - ٧٠٣
  سورة حممد تسمى القتال  - ٧٠٤
  الباسقات  ق تسمى سورة - ٧٠٥
  إقتربت تسمى القمر  - ٧٠٦
وأخرج البيهقي عن ابن عباس أهنا تدعى يف التوراة املبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه وقال  - ٧٠٧

  إنه منكر 
  الرمحن مسيت يف حديث عروس القرآن أخرجه البيهقي عن علي مرفوعا  - ٧٠٨
  اجملادلة مسيت يف مصحف أيب الظهار  - ٧٠٩
احلشر أخرج البخاري عن سعيد بن جبري قال قلت البن عباس سورة احلشر قال قل سورة بين النضري  - ٧١٠



  قال ابن حجر كأنه كره تسميتها باحلشر لئال يظن أن املراد يوم القيامة وإمنا املراد به هنا إخراج بين النضري 
اء وقد تكسر فعلى األول هو صفة املرأة اليت املمتحنة قال ابن حجر املشهور يف هذه التسمية أهنا بفتح احل - ٧١١

نزلت السورة بسببها وعلى الثاين هي صفة السورة كما قيل لرباءة الفاضحة ويف مجال القراء تسمى أيضا سورة 
  اإلمتحان وسورة املودة 

  الصف تسمى أيضا سورة احلواريني  - ٧١٢
د أخرجه البخاري وغريه وقد أنكره الداودي الطالق تسمى سورة النساء القصرى كذا مساها ابن مسعو - ٧١٣

فقال ال أرى قوله القصرى حمفوظا وال يقال يف سورة من القرآن قصرى وال صغرى قال ابن حجر وهو رد لألخبار 
الثابتة بال مستند والقصر والطول أمر نسيب وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال طوىل الطوليني وأراد 

  ف بذلك سورة األعرا
  التحرمي يقال هلا سورة املتحرم وسورة مل حترم  - ٧١٤

  تبارك تسمى سورة امللك  - ٧١٥
  وأخرج احلاكم وغريه عن ابن مسعود قال هي يف التوراة سورة امللك وهي املانعة متنع من عذاب القرب  - ٧١٦
  عذاب القرب  وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا هي املانعة هي املنجية تنجيه من - ٧١٧
  ويف مسند عبيد من حديث إهنا املنجية واجملادلة جتادل يوم القيامة عند رهبا لقارئها  - ٧١٨
  ويف تاريخ ابن عساكر من حديث أنس أن رسول اهللا مساها املنجية  - ٧١٩
  وأخرج الطرباين عن ابن مسعود قال كنا نسميها يف عهد رسول اهللا املانعة  - ٧٢٠
  القراء تسمى أيضا الواقية واملناعة ويف مجال  - ٧٢١
  سأل تسمى املعارج والواقع  - ٧٢٢
  عم يقال هلا النبأ والتساؤل واملعصرات  - ٧٢٣
مل يكن تسمى سورة أهل الكتاب وكذلك مسيت يف مصحف أيب وسورة البينة وسورة القيامة وسورة  - ٧٢٤

  الربية وسورة االنفكاك ذكر ذلك يف مجال القراء 
  يت تسمى سورة الدين وسورة املاعون أرأ - ٧٢٥
  الكافرون تسمى املقشقشة أخرجه ابن أيب حامت عن زرارة بن أوىف  - ٧٢٦
  قال يف مجال القراء وتسمى أيضا سورة العبادة  - ٧٢٧
  قال وسورة النصر تسمى سورة التوديع ملا فيها من اإلمياء إىل وفاته  - ٧٢٨
   قال وسورة تبت تسمى سورة املسد - ٧٢٩
  وسورة اإلخالص تسمى األساس الشتماهلا على توحيد اهللا وهو أساس الدين  - ٧٣٠

  قال والفلق والناس يقال هلما املعوذتان بكسر الواو واملشقشقتان من قوهلم خطيب مشقشق  - ٧٣١

  تنبيه

ملناسبات فإن قال الزركشي يف الربهان ينبغي البحث عن تعداد األسامي هل هو توقيفي أو مبا يظهر من ا - ٧٣٢
  كان الثاين فلم يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاين كثرية تقتضي اشتقاق أمساء هلا وهو بعيد 



قال وينبغي النظر يف اختصاص كل سورة مبا مسيت به وال شك أن العرب تراعي يف كثري من املسميات  - ٧٣٣
ة ختصه أو يكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق أخد أمسائها من نادر أو مستغرب يكون يف الشيء من خلق أو صف

إلدراك الرائي للمسمى ويسمون اجلملة من الكالم أو القصيدة الطويلة مبا هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت أمساء 
سور القرآن كتسمية سورة البقرة هبذا االسم لقرينة قصة البقرة املذكورة فيها وعجيب احلكمة فيها ومسيت سورة 

سم ملا تردد فيها شيء كثري من أحكام النساء وتسمية سورة األنعام ملا ورد فيها من تفصيل أحواهلا النساء هبذا اال
وإن كان قد ورد لفظ األنعام يف غريها إال أن التفصيل الوارد يف قوله تعاىل ومن األنعام محولة وفرشا إىل قوله أم 

 أن ما تكرر وبسط من أحكامهن مل يرد يف غري سورة كنتم شهداء مل يرد يف غريها كما ورد ذكر النساء يف سور إال
  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 باسم  - ٧٣٤
هذه القصص يف سورة األعراف وسورة هود  هود وحده مع أن قصة نوح فيها أوعب وأطول قيل تكررت

والشعراء بأوعب مما وردت يف غريها ومل يتكرر يف واحدة من هذه السور الثالث اسم هود كتكرره يف سورته فإنه 
  تكرر فيها يف أربعة مواضع والتكرار من أقوى األسباب اليت ذكرنا 

ملا أفردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة  قال فإن قيل فقد تكرر اسم نوح فيها يف ستة مواضع قيل - ٧٣٥
  برأسها فلم يقع فيها غري ذلك كانت أوىل 

  بأن تسمى بامسه من سورة تضمنت قصته وقصة غريه انتهى 
قلت ولك أن تسأل فتقول قد مسيت سور جرت فيها قصص أنبياء بأمسائهم كسورة نوح وسورة هود  - ٧٣٦

ن وسورة طس سليمان وسورة يوسف وسورة حممد وسورة مرمي وسورة إبراهيم وسورة يونس وسورة آل عمرا
وسورة لقمان وسورة املؤمن وقصة أقوام كذلك كسورة 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 
ره يف القرآن حىت قال بعضهم كاد القرآن أن يكون كله موسى وكان أوىل سورة أن تسمى به به مع كثرة ذك

سورة طه أو القصص أو األعراف لبسط قصته يف الثالثة ما مل يبسط يف غريها وكذلك قصة آدم ذكرت يف عدة 
 تسم به سورة سور ومل تسم به سورة كأنه اكتفاء بسورة اإلنسان وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص ومل

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 

  وذلك حيتاج إىل مستند من األثر  ورأيت يف كالم اجلعربي أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح

  فصل

وكما مسيت السورة الواحدة بأمساء مسيت سور باسم واحد كالسور املسماة ب أمل أو الر على القول بأن  - ٧٣٧
  فواتح السور أمساء هلا 

  فائدة يف إعراب أمساء السور



  قال أبو حيان يف شرح التسهيل  - ٧٣٨
أتى أمر اهللا أو بفعل ال ضمري فيه أعرب إعراب ما ال ينصرف إال ما يف  ما مسي منها جبملة حتكى حنو قل أوحى و

أوله مهزة وصل فتقطع ألفه وتقلب تاؤه هاء يف الوقف ويكتب هباء على صورة الوقف فتقول قرأت إقتربة ويف 
فألهنا ال تكون  الوقف إقتربه أما اإلعراب فألهنا صارت أمساء واألمساء معربة إال ملوجب بناء وأما قطع مهزة الوصل

  يف األمساء إال يف ألفاظ حمفوظة ال يقاس عليها 

  وأما قلب تائها هاء فألن ذلك حكم تاء التأنيث اليت يف األمساء وأما كتبها هاء فألن اخلط تابع للوقف غالبا 
أنه وما مسي منها باسم فإن كان من حروف اهلجاء وهو حرف واحد وأضفت إليه سورة فعند ابن عصفور  - ٧٣٩

موقوف ال إعراب فيه وعند الشلوبني جيوز فيه وجهان الوقف واإلعراب أما األول ويعرب عنه باحلكاية فألهنا 
حروف مقطعة حتكى كما هي وأما الثاين فعلى جعله امسا حلروف اهلجاء وعلى هذا جيوز صرفه بناء على تذكري 

وال تقديرا فلك الوقف واإلعراب مصروفا وممنوعا  احلرف ومنعه بناء على تأنيثه وإن مل تضف إليه سورة ال لفظا
وإن كان أكثر من حرف فإن وزان األمساء األعجمية كطاسني وحاميم وأضيفت إليه سورة أم ال فلك احلكاية 

واإلعراب ممنوعا ملوازنة قابيل وهابيل وإن مل يوازن فإن أمكن فيه التركيب كطاسني ميم وأضيفت إليه سورة فلك 
عراب إما مركبا مفتوح النون كحضرموت أو معرب النون مضافا ملا بعده مصروفا وممنوعا على إعتقاد احلكاية واإل

التذكري والتأنيث وإن مل تضف إليه سورة فالوقف على احلكاية والبناء كخمسة عشر واإلعراب ممنوعا وإن مل ميكن 
ال جيوز إعرابه ألنه ال نظري له يف األمساء التركيب فالوقف ليس إال أضيفت إليه سورة أم ال حنو كهيعص ومحعسق و

  املعربة وال تركيبه مزجا ألنه ال يركب كذلك أمساء كثرية وجوز يونس إعرابه ممنوعا 
وما مسي منها باسم غري حرف اهلجاء فإن كان فيه الالم اجنر حنو األنفال واألعراف واألنعام وإال منع  - ٧٤٠

هود ونوح وقرأت هود ونوح وإن أضفت بقي على ما كان عليه قبل فإن الصرف إن مل يضف إليه سورة حنو هذه 
  كان فيه ما يوجب املنع منع حنو قرأت سورة يونس وإال صرف حنو سورة نوح وسورة هود انتهى ملخصا 

  خامتة

قسم القرآن إىل أربعة أقسام وجعل لكل قسم منه اسم أخرج أمحد وغريه من حديث واثلة بن األسقع أن  - ٧٤١
ول اهللا قال أعطيت مكان التوراة السبع الطول وأعطيت مكان الزبور املئني وأعطيت مكان اإلجنيل املثاين رس

  وفضلت باملفصل وسيأيت مزيد كالم يف النوع الذي يلي هذا إن شاء اهللا تعاىل 
  ويف مجال القراء قال بعض السلف يف القرآن ميادين وبساتني  - ٧٤٢

ياض فميادينه ما افتتح ب امل وبساتينه ما افتتح ب الر ومقاصريه احلامدات وعرائسه ومقاصري وعرائس وديابيح ور
  املسبحات وديابيجه آل عمران ورياضه املفصل وقالوا الطواسيم والطواسني وآل حم واحلواميم 

ت قلت وأخرج احلاكم عن ابن مسعود قال احلواميم ديباج القرآن قال السخاوي وقوارع القرآن اآليا - ٧٤٣
  اليت يتعوذ هبا ويتحصن مسيت بذلك ألهنا تقرع الشيطان وتدفعه وتقمعه كآية الكرسي واملعوذتني وحنوها 

  قلت ويف مسند أمحد من حديث معاذ بن أنس مرفوعا آية العز احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا اآلية  - ٧٤٤

  النوع الثامن عشر



  يف مجعه وترتيبه

ه حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد عن زيد قال الديرعاقويل يف فوائد - ٧٤٥
  بن ثابت قال قبض النيب ومل يكن القرآن مجع يف شيء 

قال اخلطايب إمنا مل جيمع القرآن يف املصحف ملا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تالوته فلما  - ٧٤٦
اء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه األمة فكان ابتداء انقضى نزوله بوفاته أهلم اهللا اخللف

ذلك على يد الصديق مبشورة عمر وأما ما أخرجه مسلم من حديث أيب سعيد قال قال رسول اهللا ال تكتبوا عين 
كان القرآن  احلديث فال ينايف ذلك ألن الكالم يف كتابة خمصوصة على صفة خمصوصة وقد. . . شيئا غري القرآن 

  كتب كله يف عهد رسول اهللا لكن غري جمموع يف موضع واحد وال مرتب السور 

  القول يف مجع القرآن ثالث مرات

  وقال احلاكم يف املستدرك مجع القرآن ثالث مرات  - ٧٤٧
آن من إحداها حبضرة النيب مث أخرج بسند على شرط الشيخني عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول اهللا نؤلف القر

  احلديث . . . الرقاع 
قال البيهقي يشبه أن يكون أن املراد به تأليف ما نزل من اآليات املتفرقة يف سورها ومجعها فيها بإشارة  - ٧٤٨
  النيب 
الثانية حبضرة أيب بكر روى البخاري يف صحيحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل  - ٧٤٩

  اب عنده فقال أبو اليمامة فإذا عمر بن اخلط

بكر إن عمر أتاين فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف املواطن فيذهب 
كثري من القرآن وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن فقلت لعمر كيف تفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا قال عمر وهو واهللا 

 صدري لذلك ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر إنك خري فلم يزل يراجعين حىت شرح اهللا
شاب عاقل ال نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا فتتبع القرآن فامجعه فواهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال 

اهللا خري فلم يزل ما كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن قلت كيف تفعالن شيئا مل يفعله رسول اهللا قال هو و
أبو بكر يراجعين حىت شرح اهللا صدري للذي شرح به صدر أيب بكر وعمر فتتبعت القرآن أمجعه من العسب 

واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري مل أجدها مع غريه لقد جاءكم رسول 
  اهللا مث عند عمر حياته مث عند حفصة بنت عمر حىت خامتة براءة فكانت الصحف عند أيب بكر حىت توفاه 

وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف بسند حسن عن عبد خري قال مسعت عليا يقول أعظم الناس يف  - ٧٥٠
املصاحف أجرا أبو بكر رمحة اهللا على أيب بكر هو أول من مجع كتاب اهللا لكن أخرج أيضا من طريق ابن سريين قال 

  اهللا آليت أال آخذ علي ردائي إال لصالة مجعة حىت أمجع القرآن فجمعه قال علي ملا مات رسول 
قال ابن حجر هذا األثر ضعيف النقطاعه وبتقدير صحته فمراده جبمعه حفظه يف صدره وما تقدم من رواية عبد 

  خري عنه أصح فهو املعتمد 
وسى حدثنا هوذة بن خليفة قلت ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس يف فضائله حدثنا بشر ابن م - ٧٥١

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 واهللا قال ما أقعدك عين قال رأيت كتاب اهللا يزاد فيه 
إال لصالة حىت أمجعه قال له أبو بكر فإنك نعم ما رأيت قال حممد فقلت لعكرمة فحدثت نفسي أال ألبس ردائي 

  الفوه كما أنزل 

  األول فاألول قال لو اجتمعت اإلنس واجلن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا 
نسوخ وأخرجه ابن أشته يف املصاحف من وجه آخر عن ابن سريين وفيه أنه كتب يف مصحفه الناسخ وامل - ٧٥٢

  وأن ابن سريين قال فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إىل املدينة فلم أقدر عليه 
وأخرج ابن أيب داود من طريق احلسن أن عمر سأل عن آية من كتاب اهللا فقيل كانت مع فالن قتل يوم  - ٧٥٣

راد بقوله فكان أول من اليمامة فقال إنا هللا وأمر جبمع القرآن فكان أول من مجعه يف املصحف إسناده منقطع وامل
  مجعه أي أشار جبمعه 

قلت ومن غريب ما ورد يف أول من مجعه ما أخرجه ابن اشته يف كتاب املصاحف من طريق كهمس عن  - ٧٥٤
ابن بريدة قال أول من مجع القرآن يف مصحف سامل موىل أيب حذيفة أقسم ال يرتدي برداء حىت جيمعه مث ائتمروا ما 

وه السفر قال ذلك اسم تسميه اليهود فكرهوه فقال رأيت مثله باحلبشة يسمى املصحف يسمونه فقال بعضهم مس
  فاجتمع رأيهم على أن يسموه املصحف إسناده منقطع أيضا وهو حممول على أنه كان أحد اجلامعني بأمر أيب بكر 

كان تلقى من  وأخرج ابن أيب داود من طريق حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال قدم عمر فقال من - ٧٥٥
رسول اهللا شيئا من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك يف الصحف واأللواح والعسب وكان ال يقبل من أحد 

شيئا حىت يشهد شهيدان وهذا يدل على أن زيدا كان ال يكتفي جملرد وجدانه مكتوبا حىت يشهد به من تلقاه مساعا 
  االحتياط مع كون زيد كان حيفظ فكان يفعل ذلك مبالغة يف 

وأخرج ابن أيب داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد اقعدا على باب  - ٧٥٦
  املسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب اهللا فاكتباه رجاله ثقات مع انقطاعه 

  قال ابن حجر وكأن املراد بالشاهدين احلفظ والكتاب  - ٧٥٧
  خاوي يف مجال القراء املراد أهنما يشهدان على أن ذلك وقال الس - ٧٥٨

  املكتوب كتب بني يدي رسول اهللا أو املراد أهنما يشهدان على أن ذلك من الوجوه اليت نزل هبا القرآن 
قال أبو شامة وكان غرضهم أال يكتب إال من عني ما كتب بني يدي النيب ال من جمرد احلفظ قال ولذلك  - ٧٥٩

  سورة التوبة مل أجدها مع غريه أي مل أجدها مكتوبة مع غريه ألنه كان ال يكتفي باحلفظ دون الكتابة قال يف آخر 
قلت أو املراد أهنما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النيب عام وفاته كما يؤخذ مما تقدم آخر النوع  - ٧٦٠

  السادس عشر 
قال أول من مجع القرآن أبو بكر وكتبه زيد وكان  وقد أخرج ابن اشته يف املصاحف عن الليث بن سعد - ٧٦١

الناس يأتون زيد بن ثابت فكان ال يكتب آية إال بشاهدي عدل وأن آخر سورة براءة مل توجد إال مع خزمية بن 
ثابت فقال أكتبوها فإن رسول اهللا جعل شهادته بشهادة رجلني فكتب وإن عمر أيت بآية الرجم فلم يكتبها ألنه كان 

  وحده 
وقال احلارث احملاسيب يف كتاب فهم السنن كتابة القرآن ليست مبحدثة فإنه كان يأمر بكتابته ولكنه كان  - ٧٦٢

مفرقا يف الرقاع واألكتاف والعسب فإمنا أمر الصديق بنسخها من مكان إىل مكان جمتمعا وكان ذلك مبنزلة أوراق 



  ربطها خبيط حىت ال يضيع منها شيء وجدت يف بيت رسول اهللا فيها القرآن منتشر فجمعها جامع و
قال فإن قيل كيف وقعت الثقة بأصحاب القاع وصدور الرجال قيل ألهنم كانوا يبدون عن تأليف معجز  - ٧٦٣

ونظم معروف قد شاهدوا تالوته من النيب عشرين سنة فكان تزوير ما ليس منه مأمونا وإمنا كان اخلوف من ذهاب 
  شيء من صحفه 

  يف حديث زيد أنه مجع القرآن من العسب واللخاف ويف وقد تقدم  - ٧٦٤

رواية والرقاع ويف أخرى وقطع األدمي ويف أخرى واألكتاف ويف أخرى واألضالع ويف أخرى واألقتاب فالعسب 
مجع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون اخلوص ويكتبون يف الطرف العريض واللخاف بكسر الالم وخباء 

ء مجع خلفة بفتح الالم وسكون اخلاء وهي احلجارة الدقاق وقال اخلطايب صفائح احلجارة معجمة خفيفة آخره فا
والرقاع مجع رقعة وقد تكون من جلد أو رق أو كاغد واألكتاف مجع كتف وهو العظم الذي للبعري أو الشاة كانوا 

  عليه إذا جف كتبوا عليه واألقتاب مجع قتب هو اخلشب الذي يوضع على ظهر البعري لريكب 
ويف موطأ ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا ابن عمر قال مجع أبو بكر القرآن يف  - ٧٦٥

  قراطيس وكان سأل زيد بن ثابت يف ذلك فأىب حىت استعان بعمر ففعل 
 ويف مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال ملا أصيب املسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن - ٧٦٦

يذهب من القرآن طائفة فأقبل الناس مبا كان معهم وعندهم حىت مجع على عهد أيب بكر يف الورق فكان أبو بكر 
  أول من مجع القرآن يف الصحف 

قال ابن حجر ووقع يف رواية عمارة بن غزية أن زيد بن ثابت قال فأمرين أبو بكر فكتبته يف قطع األدمي  - ٧٦٧
  ن عمر كتبت ذلك يف صحيفة واحدة فكانت عنده والعسب فلما هلك أبو بكر وكا

قال واألول أصح إمنا كان يف األدمي والعسب أوال قيل أن جيمع يف عهد أيب بكر مث مجع يف الصحف يف عهد أيب بكر 
  كما دلت عليه األخبار الصحيحة املترادفة 

عن أنس أن حذيفة بن اليمان  قال احلاكم واجلمع الثالث هو ترتيب السور يف زمن عثمان روى البخاري - ٧٦٨
قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام يف فتح إرمينية 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 
  إليك فأرسلت هبا حفصة  الصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها

إىل عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف 
املصاحف وقال عثمان للرهط القرشيني الثالثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 

ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان الصحف إىل حفصة وأرسل إىل قريش فإنه إمنا نزل بلساهنم 
كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة ومصحف أن حيرق قال زيد فقدت آية من 

ت األنصاري األحزاب حني نسخنا املصحف قد كنت أمسع رسول اهللا يقرأ هبا فالتمسناها فوجدناها مع خزمية بن ثاب
  من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا 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  - ٧٦٩
  سنة ثالثني ومل يذكر له مستندا انتهى 

بة قال حدثين رجل من بين عامر يقال له أنس بن مالك قال وأخرج ابن أشته من طريق أيوب عن أيب قال - ٧٧٠



اختلفوا يف القراءة على عهد عثمان حىت اقتتل الغلمان واملعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال عندي تكذبون به 
ا وتلحنون فيه فمن نأى عين كان أشد تكذيبا وأكثر حلنا يا أصحاب حممد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما فاجتمعو

فكتبوا فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا يف آية قالوا هذه أقرأها رسول اهللا فالنا فريسل إليه وهو على رأس ثالث من 
  املدينة فقال له كيف أقرأك رسول اهللا آية كذا وكذا فيقول كذا وكذا فيكتبوهنا وقد تركوا لذلك مكانا 

ري بن أفلح قال ملا أراد عثمان أن يكتب املصاحف وأخرج ابن أيب داود من طريق حممد بن سريين عن كث - ٧٧١
مجع له اثين عشر رجال من قريش واألنصار فبعثوا إىل الربعة اليت يف بيت عمر فجيء هبا وكان عثمان يتعاهدهم 
فكانوا إذا تدارؤوا يف شيء أخروه قال حممد فظننت أمنا كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة األخرية 

  ه على قوله فيكتبون
  وأخرج ابن أيب داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال قال  - ٧٧٢

علي ال تقولوا يف عثمان إال خريا فواهللا ما فعل الذي فعل يف املصاحف إال عن مأل منا قال ما تقولون يف هذه القراءة 
ما ترى قال أرى أن جيمع الناس فقد بلغين أن بعضهم يقول إن قراءيت خري من قراءتك وهذا يكاد يكون كفرا قلنا ف

  على مصحف واحد فال تكون فرقة وال اختالف قلنا نعم ما رأيت 
قال ابن التني وغريه الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثمان أن مجع أيب بكر كان خلشية أن يذهب من القرآن  - ٧٧٣

آليات سوره على ما وقفهم عليه  شيء بذهاب مجلته ألنه مل يكن جمموعا يف موضع واحد فجمعه يف صحائف مرتبا
النيب ومجع عثمان كان ملا كثر االختالف يف وجوه القراءة حىت قرؤوه بلغاهتم على اتساع اللغات فأدى ذلك 

بعضهم إىل ختطئة بعض فخشي من تفاقم األمر يف ذلك فنسخ تلك الصحف يف مصحف واحد مرتبا لسوره واقتصر 
بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع قراءته بلغة غريهم رفعا للحرج واملشقة من سائر اللغات على لغة قريش حمتجا 

  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  - ٧٧٤

ات الثابتة املعروفة عن النيب وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم مبصحف ال تقدمي فيه وال تأخري وال مجعهم على القراء
تأويل أثبت مع تنزيل وال منسوخ تالوته كتب مع مثبت رمسه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد 

  والشبهة على من يأيت بعد 
القرآن عثمان وليس كذلك إمنا محل عثمان الناس  وقال احلارث احملاسيب املشهور عند الناس إن جامع - ٧٧٥

على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبني من شهده من املهاجرين واألنصار ملا خشي الفتنة عند اختالف 
أهل العراق والشام يف حروف القراءات فأما قبل ذلك فقد كانت املصاحف بوجوه من القراءات املطلقات على 

ة اليت نزل هبا القرآن فأما السابق إىل اجلمع من احلملة فهو الصديق وقد قال علي لو وليت لعملت احلروف السبع
  باملصاحف عمل عثمان هبا 

  انتهى 

  فائدة

  اختلف يف عدة املصاحف اليت أرسل هبا عثمان إىل اآلفاق فاملشهور أهنا مخسة  - ٧٧٦
  رسل عثمان أربعة مصاحف وأخرج ابن أيب داود من طريق محزة الزيات قال أ - ٧٧٧



قال ابن أيب داود ومسعت أبا حامت السجستاين يقول كتب سبعة مصاحف فأرسل إىل مكة وإىل الشام وإىل  - ٧٧٨
  اليمن وإىل البحرين وإىل البصرة وإىل الكوفة وحبس باملدينة واحدا 

١ -   

  فصل

شبهة يف ذلك وأما اإلمجاع فنقله غري واحد اإلمجاع والنصوص املترادفة على أن ترتيب اآليات توقيفي ال  - ٧٧٩
منهم الزركشي يف الربهان وأبو جعفر بن الزبري يف مناسباته وعبارته ترتيب اآليات يف سورها واقع بتوقيفه وأمره 

  من غري خالف يف هذا بني املسلمني انتهى 
  وسيأيت من نصوص العلماء ما يدل عليه 

  ابق كنا عند النيب نؤلف القرآن من الرقاع وأما النصوص فمنها حديث زيد الس - ٧٨٠
ومنها ما أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم عن ابن عباس قال قلت لعثمان  - ٧٨١

ما محلكم على أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي من املئني فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما سطر 
 الرمحن الرحيم ووضعتموها يف السبع الطول فقال عثمان كان رسول اهللا تنزل عليه السور ذوات العدد بسم اهللا

فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤالء اآليات يف السورة اليت يذكر فيها كذا 
القرآن نزوال وكانت قصتها شبيهة بقصتها وكذا وكانت األنفال من أوائل ما نزل يف املدينة وكانت براءة من آخر 

فظننت أهنا منها فقبض رسول اهللا ومل يبني لنا أهنا منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ومل أكتب بينهما سطر بسم اهللا 
  الرمحن الرحيم ووضعتها يف السبع الطول 

عند رسول اهللا إذ شخص ومنها ما أخرجه أمحد بإسناد حسن عن عثمان بن أيب العاص قال كنت جالسا  - ٧٨٢
ببصره مث صوبه مث قال أتاين جربيل فأمرين أن أضع هذه اآلية هذا املوضع من هذه السورة إن اهللا يأمر بالعدل 

  واإلحسان وإيتاء ذي القرىب إىل آخرها 
ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبري قال قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد  - ٧٨٣
  ختها اآلية األخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يابن أخي ال أغري شيئا منه من مكانه نس

ومنها ما رواه مسلم عن عمر قال ما سألت النيب عن شيء أكثر مما سألته عن الكاللة حىت طعن بإصبعه  - ٧٨٤
  يف صدري وقال تكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة النساء 

  اتيم سورة البقرة ومنها األحاديث يف خو - ٧٨٥
ومنها ما رواه مسلم عن أيب الدرداء مرفوعا من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من  - ٧٨٦

  الدجال ويف لفظ عنده من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف 
ساء ومن النصوص الدالة على ذلك إمجاال ما ثبت من قراءته لسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران والن - ٧٨٧

  يف حديث حذيفة واألعراف يف صحيح البخاري أنه قرأها يف املغرب 
  و قد أفلح روى النسائي أنه قرأها يف الصبح حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع  - ٧٨٨
  والروم روى الطرباين أنه قرأها يف الصبح  - ٧٨٩
  كان يقرؤمها يف صبح اجلمعة  و أمل تنزيل و هل أتى على اإلنسان روى الشيخان أنه - ٧٩٠



  و ق يف صحيح مسلم أنه كان يقرؤها يف اخلطبة  - ٧٩١
  و الرمحن يف املستدرك وغريه أنه قرأها على اجلن  - ٧٩٢

  و النجم يف الصحيح قرأها مبكة على الكفار وسجد يف آخرها  - ٧٩٣
  و اقتربت عند مسلم أنه كان يقرؤها مع ق يف العيد  - ٧٩٤
  عة واملنافقون يف مسلم أنه كان يقرأ هبما يف صالة اجلمعة واجلم - ٧٩٥
والصف يف املستدرك عن عبد اهللا بن سالم أنه قرأها عليهم حني أنزلت حىت ختمها يف سور شىت من  - ٧٩٦

قرأ املفصل تدل قراءته هلا مبشهد من الصحابة أن ترتيب آياهتا توقيفي وما كان الصحابة لريتبوا ترتيبا مسعوا النيب ي
  على خالفه فبلغ ذلك مبلغ التواتر ابن خزمية 

نعم يشكل على ذلك ما أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف من طريق حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد  - ٧٩٧
بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال أتى احلارث ابن خزمية هباتني اآليتني من آخر سورة براءة فقال أشهد أين مسعتهما 

ول اهللا ووعيتهما فقال عمر وأنا أشهد لقد مسعتهما مث قال لو كانت ثالث آيات جلعلتها سورة على حدة من رس
  فانظروا آخر سورة من القرآن فأحلقوها يف آخرها 

قال ابن حجر ظاهر هذا أهنم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم وسائر األخبار تدل على أهنم مل يفعلوا  - ٧٩٨
  ال بتوقيف شيئا من ذلك إ

قلت يعارضه ما أخرجه ابن أيب داود أيضا من طريق أيب العالية عن أيب بن كعب أهنم مجعوا القرآن فلما  - ٧٩٩
انتهوا إىل اآلية اليت يف سورة براءة مث انصرفوا صرف اهللا قلوهبم بأهنم قوم ال يفقهون ظنوا أن هذا آخر ما أنزل 

  آيتني لقد جاءكم رسول إىل آخر السورة فقال أيب إن رسول اهللا أقرأين بعد هذا 
  وقال مكي وغريه ترتيب اآليات يف السور بأمر من النيب وملا مل يأمر بذلك يف أول براءة تركت بال بسملة  - ٨٠٠
وقال القاضي أبو بكر يف االنتصار ترتيب اآليات أمر واجب وحكم الزم فقد كان جربيل يقول ضعوا آية  - ٨٠١

  كذا يف موضع كذا 
وقال أيضا الذي نذهب إليه أن مجيع القرآن الذي أنزله اهللا وأمر بإثبات رمسه ومل ينسخه وال رفع تالوته  - ٨٠٢

  بعد نزوله هو هذا الذي بني الدفتني الذي 

حواه مصحف عثمان وأنه مل ينقص منه شيء وال زيد فيه وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه اهللا تعاىل ورتبه عليه 
ن آي السور مل يقدم من ذلك مؤخر وال أخر منه مقدم وإن األمة ضبطت عن النيب ترتيب آي كل سورة رسوله م

ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التالوة وإنه ميكن أن يكون الرسول قد رتب 
   أقرب سوره وأن يكون قد وكل ذلك إىل األمة بعده ومل يتول ذلك بنفسه قال وهذا الثاين

  عن ابن وهب قال مسعت مالكا يقول إمنا ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من النيب . . . وأخرج  - ٨٠٣
وقال البغوي يف شرح السنة الصحابة رضي اهللا عنهم مجعوا بني الدفتني القرآن الذي أنزله اهللا على رسوله  - ٨٠٤

ذهاب حفظته فكتبوه كما مسعوا من رسول اهللا من غري من غري أن زادوا أو نقصوا منه شيئا خوف ذهاب بعضه ب
أن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا مل يأخذوه من رسول اهللا وكان رسول اهللا يلقن أصحابه ويعلمهم ما 

نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو اآلن يف مصاحفنا بتوقيف جربيل إياه على ذلك وإعالمه عند نزول كل 
أن هذه اآلية تكتب عقب آية كذا يف سورة كذا فثبت أن سعي الصحابة كان يف مجعه يف موضع واحد ال يف آية 



ترتيبه فإن القرآن مكتوب يف اللوح احملفوظ على هذا الترتيب أنزله اهللا مجلة إىل السماء الدنيا مث كان ينزله مفرقا 
  عند احلاجة وترتيب النزول غري ترتيب التالوة 

ل ابن احلصار ترتيب السور ووضع اآليات مواضعها إمنا كان بالوحي كان رسول اهللا يقول ضعوا آية وقا - ٨٠٥
كذا يف موضع كذا وقد حصل اليقني من النقل املتواتر هبذا الترتيب من تالوة رسول اهللا ومما أمجع الصحابة على 

  وضعه هكذا يف املصحف 
  فصل  - ٢

في أيضا أو هو باجتهاد من الصحابة خالف فجمهور العلماء على الثاين وأما ترتيب السور فهل هو توقي - ٨٠٦
  منهم مالك والقاضي أبو بكر يف قوليه 

قال ابن فارس مجع القرآن على ضربني أحدمها تأليف السور كتقدمي السبع الطوال وتعقيبها باملئني فهذا  - ٨٠٧
 السور فهو توقيفي تواله النيب كما أخرب به جربيل هو الذي تولته الصحابة وأما اجلمع اآلخر وهو مجع اآليات يف

عن أمر ربه ومما استدل به لذلك اختالف مصاحف السلف يف ترتيب السور فمنهم من رتبها على النزول وهو 
مصحف علي كان أوله اقرأ مث املدثر مث ن مث املزمل مث تبت مث التكوير وهكذا إىل آخر املكي واملدين وكان أول 

  سعود البقرة مث النساء مث آل عمران على اختالف شديد وكذا مصحف أيب وغريه مصحف ابن م
وأخرج ابن أشته يف املصاحف من طريق إمساعيل بن عياش عن حبان ابن حيىي عن أيب حممد القرشي قال  - ٨٠٨

سم اهللا الرمحن أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال فجعلت سورة األنفال وسورة التوبة يف السبع ومل يفصل بينهما بب
  الرحيم 

  وذهب إىل األول مجاعة منهم القاضي يف أحد قوليه 
قال أبو بكر األنباري أنزل اهللا القرآن كله إىل مساء الدنيا مث فرقه يف بضع وعشرين فكانت السورة تنزل  - ٨٠٩

ور كاتساق اآليات ألمر حيدث واآلية جوابا ملستخرب ويوقف جربيل النيب على موضع اآلية والسورة فاتساق الس
  واحلروف كله عن النيب فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن 

وقال الكرماين يف الربهان ترتيب السور هكذا هو عند اهللا يف اللوح احملفوظ على هذا الترتيب وعليه كان  - ٨١٠
 فيها مرتني وكان آخر اآليات يعرض على جربيل كل سنة ما كان جيتمع عنده منه وعرضه عليه يف السنة اليت تويف
  نزوال واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا فأمره جربيل أن يضعها بني آييت الربا والدين 

وقال الطييب أنزل القرآن أوال مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا مث نزل مفرقا على حسب  - ٨١١
  ظم املثبت يف اللوح احملفوظ املصاحل مث أثبت يف املصاحف على التأليف والن

قال الزركشي يف الربهان واخلالف بني الفريقني لفظي ألن القائل بالثاين يقول إنه رمز إليهم بذلك  - ٨١٢
ليعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته وهلذا قال مالك إمنا ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النيب مع قوله 

  منهم فآل اخلالف إىل أنه هل هو بتوقيف قويل أو مبجرد استناد فعلي بأن ترتيب السور باجتهاد 

  حبيث بقي هلم فيه جمال للنظر وسبقه إىل ذلك أبو جعفر بن الزبري 
وقال البيهقي يف املدخل كان القرآن على عهد النيب مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إال األنفال  - ٨١٣

  وبراءة حلديث عثمان السابق 
ومال ابن عطية إىل أن كثريا من السور كان قد علم ترتيبها يف حياته كالسبع الطوال واحلواميم واملفصل  - ٨١٤



  وإن ما سوى ذلك ميكن أن يكون قد فوض األمر فيه إىل األمة بعده 
ي فيه وقال أبو جعفر بن الزبري اآلثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل ميكن أن جير - ٨١٥

اخلالف كقوله اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران رواه مسلم وكحديث سعيد بن خالد قرأ بالسبع الطوال يف 
  ركعة رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه وفيه أنه كان جيمع املفصل يف ركعة 

من العتاق  وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال يف بين إسرائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء إهنن - ٨١٦
  األول وهن من تالدي فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها 

  ويف البخاري أنه كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ قل هو اهللا أحد واملعوذتني  - ٨١٧
ة أعطيت وقال أبو جعفر النحاس املختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول اهللا حلديث واثل - ٨١٨

  احلديث . . . مكان التوراة السبع الطوال 
قال فهذا احلديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النيب وأنه من ذلك الوقت وإمنا مجع يف املصحف على 

  شيء واحد ألنه قد جاء هذا احلديث بلفظ رسول اهللا على تأليف القرآن 
  مواضعها إمنا كان بالوحي وقال ابن احلصار ترتيب السور ووضع اآليات  - ٨١٩
وقال ابن حجر ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها ال ميتنع أن يكون توقيفيا قال ومما يدل على أن  - ٨٢٠

  ترتيبها توقيفي ما أخرجه أمحد وأبو داود عن أوس بن أيب أوس حذيفة الثقفي قال كنت يف الوفد الذين أسلموا من 

لنا رسول اهللا طرأ علي حزيب من القرآن فأردت أال أخرج حىت أقضيه فسألنا  احلديث وفيه فقال. . . ثقيف 
أصحاب رسول اهللا قلنا كيف حتزبون القرآن قالوا حنزبه 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 هو يف املصحف

  اآلن كان على عهد رسول اهللا قال وحيتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب املفصل خاصة خبالف ما عداه 
قلت ومما يدل على أنه توقيفي كون احلواميم رتبت والء وكذا الطواسني ومل ترتب املسبحات والء بل  - ٨٢١

هما ولو كان الترتيب اجتهاديا فصل بني سورها وفصل بني طسم الشعراء وطسم القصص بطس مع أهنا أقصر من
لذكرت املسبحات والء وأخرت طس عن القصص والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو أن مجيع 

السور ترتيبها توقيفي إال براءة واألنفال وال ينبغي أن يستدل بقراءته سورا والء على أن ترتيبها كذلك وحينئذ فال 
  ل عمران ألن ترتيب السور يف القراءة ليس بواجب فلعله فعل ذلك لبيان اجلواز يرد حديث قراءته النساء قبل آ

وأخرج ابن أشته يف كتاب املصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان ابن بالل قال مسعت ربيعة يسأل مل  - ٨٢٢
متا وألف القرآن قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع ومثانون سورة مبكة وإمنا أنزلتا باملدينة فقال قد

  على علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه واجتماعهم على علمهم بذلك فهذا مما ينتهي إليه وال يسأل عنه 

  خامتة

السبع الطوال أوهلا البقرة وآخرها براءة كذا قال مجاعة لكن أخرج احلاكم والنسائي وغريمها عن ابن  - ٨٢٣
النساء واملائدة واألنعام واألعراف قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها عباس قال السبع الطوال البقرة وآل عمران و

ويف رواية صحيحة عن ابن أيب حامت وغريه عن سعيد بن جبري أهنا يونس وتقدم عن ابن عباس مثله يف النوع األول 
  ويف رواية عند احلاكم أهنا الكهف 



  على مائة آية أو تقارهبا واملئون ما وليها مسيت بذلك ألن كل سورة منها تزيد  - ٨٢٤
  واملثاين ما ويل املئني ألهنا ثنتها أي كانت بعدها فهي هلا ثوان  - ٨٢٥

واملئون هلا أوائل وقال الفراء هي السورة اليت آيها أقل من مائة ألهنا تثىن أكثر مما يثىن الطوال واملئون وقيل لتثنية 
  األمثال فيها بالعرب واخلرب حكاه النكزاوي 

وقال يف مجال القراء هي السور اليت ثنيت فيها القصص وقد تطلق على القرآن كله وعلى الفاحتة كما  - ٨٢٦
  تقدم 
واملفصل ما ويل املثاين من قصار السور مسي بذلك لكثرة الفصول اليت بني السور بالبسملة وقيل لقلة  - ٨٢٧

بن جبري قال إن الذي تدعونه املفصل هو املنسوخ منه وهلذا يسمى باحملكم أيضا كما روى البخاري عن سعيد 
  احملكم وآخره سورة الناس بال نزاع 

  واختلف يف أوله على اثين عشر قوال  - ٨٢٨
  أحدها ق حلديث أوس السابق قريبا 

  الثاين احلجرات وصححه النووي 
  الثالث القتال عزاه املاوردي لألكثرين 

  الرابع اجلاثية حكاه القاضي عياض 
  ات واخلامس الصاف

  السادس الصف 
  السابع تبارك حكى الثالثة ابن أيب الصيف اليمين يف نكته على التنبيه 

  الثامن الفتح حكاه الكمال الذماري يف شرح التنبيه 
  التاسع الرمحن حكاه ابن السيد يف أمياله على املوطأ 

  العاشر اإلنسان 
  احلادي عشر سبح حكاه ابن الفركاح يف تعليقه عن املرزوقي 

لثاين عشر الضحى حكاه اخلطايب ووجهه بأن القارئ يفصل بني هذه السور بالتكبري وعبارة الراغب يف مفرداته ا
  املفصل من القرآن السبع األخري 

  فائدة

للمفصل طوال وأوساط وقصار قال ابن معن فطواله إىل عم وأوساطه منها إىل الضحى ومنها إىل آخر  - ٨٢٩
  يل فيه القرآن قصاره هذا أقرب ما ق
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لقرآن: كتاب  وم ا   اإلتقان يف عل
وطي: املؤلف  لسي ا لدين  لكمال جالل ا بن ا لرمحن  ا  عبد 

  تنبيه

أخرج ابن أيب داود يف كتاب املصاحف عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر عنده املفصل فقال وآي القرآن  - ٨٣٠
سورة قصرية أو صغرية  ليست مبفصل ولكن قولوا قصار السور وصغار السور وقد استدل هبذا على جواز أن يقال

  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 سنلقي عليك قوال ثقيال  - ٨٣١

  ولكن سورة يسرية 

  فائدة يف ترتيب مصحفي أيب وابن مسعود

أشتة يف كتاب املصاحف أنبأنا حممد بن يعقوب حدثنا أبو داود حدثنا أبو جعفر الكويف قال هذا قال ابن  - ٨٣٢
تأليف مصحف أيب احلمد مث البقرة مث النساء مث آل عمران مث األنعام مث األعراف مث املائدة مث يونس مث األنفال مث 

لنحل مث األحزاب مث بين إسرائيل مث الزمر أوهلا حم براءة مث هود مث مرمي مث الشعراء مث احلج مث يوسف مث الكهف مث ا
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 إنا أرسلنا  مث يس مث احلجر مث محعسق مث الروم مث احلديد مث الفتح مث القتال مث الظهار مث تبارك امللك مث السجدة
نوحا مث األحقاف مث ق مث الرمحن مث الواقعة مث اجلن مث النجم مث سأل سائل مث املزمل مث املدثر مث اقتربت مث حم 

الدخان مث لقمان مث حم اجلاثية مث الطور مث الذاريات مث ن مث احلاقة مث احلشر مث املمتحنة مث املرسالت مث عم 
امة مث إذا الشمس كورت مث يا أيها النيب إذا طلقتم النساء مث النازعات مث التغابن مث يتساءلون مث ال أقسم بيوم القي

عبس مث املطففني مث إذا السماء انشقت مث والتني والزيتون مث اقرأ باسم ربك مث احلجرات مث املنافقون مث اجلمعة مث مل 
  فطرت مث والشمس حترم مث الفجر مث ال أقسم هبذا البلد مث والليل مث إذا السماء ان

وضحاها مث والسماء والطارق مث سبح اسم ربك مث الغاشية مث الصف مث سورة أهل الكتاب وهي مل يكن مث الضحى 
مث أمل نشرح مث القارعة مث التكاثر مث العصر مث سورة اخللع مث سورة احلفد مث ويل لكل مهزة مث إذا زلزلت مث 

 إنا أعطيناك مث القدر مث الكافرون مث إذا جاء نصر اهللا مث تبت مث الصمد مث العاديات مث الفيل مث إليالف مث أرأيت مث
  الفلق مث الناس 

قال ابن أشته أيضا وأخربنا أبو احلسن بن نافع أن أبا جعفر حممد بن عمرو بن موسى حدثهم قال حدثنا  - ٨٣٣
احلميد قال تأليف مصحف عبد اهللا بن  حممد بن إمساعيل بن سامل حدثنا علي بن مهران الطائي حدثنا جرير بن عبد

  مسعود 
  الطوال البقرة والنساء وآل عمران واألعراف واألنعام واملائدة ويونس 

  واملئني براءة والنحل وهود ويوسف والكهف وبين إسرائيل واألنبياء وطه واملؤمنون والشعراء والصافات 
ال ومرمي والعنكبوت والروم ويس والفرقان واحلجر واملثاين األحزاب واحلج والقصص وطس النمل والنور واألنف



والرعد وسبأ واملالئكة وإبراهيم وص و الذين كفروا ولقمان والزمر واحلواميم حم املؤمن والزخرف والسجدة 
ومحعسق واألحقاف واجلاثية والدخان و إنا فتحنا لك واحلشر وتنزيل السجدة والطالق ون والقلم واحلجرات 

و إذا جاءك املنافقون واجلمعة والصف و قل أوحي و إنا أرسلنا واجملادلة واملمتحنة و يا أيها النيب مل وتبارك والتغابن 
  حترم 

واملفصل الرمحن والنجم والطور والذاريات و اقتربت الساعة والواقعة والنازعات و سأل سائل واملدثر واملزمل 
ءلون و إذا الشمس كورت و إذا السماء انفطرت واملطففني وعبس و هل أتى واملرسالت والقيامة و عم يتسا

والغاشية و سبح والليل والفجر والربوج و إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك والبلد والضحى والطارق 
والعاديات و أرأيت والقارعة و مل يكن و والشمس وضحاها والتني و ويل لكل مهزة و أمل تر كيف و إليالف 

ناه و إذا زلزلت والعصر و إذا جاء نصر اهللا والكوثر و قل يا أيها الكافرون و تبت و قل قريش و أهلاكم و إنا أنزل
  هو اهللا أحد و أمل نشرح وليس فيه احلمد وال املعوذتان 

  النوع التاسع عشر

  يف عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه

ة جبعل األنفال وبراءة سورة أما سوره فمائة وأربع عشرة سورة بإمجاع من يعتد به وقيل وثالث عشر - ٨٣٤
  واحدة 
  أخرج أبو الشيخ عن أيب روق قال األنفال وبراءة سورة واحدة  - ٨٣٥
  وأخرج عن أيب رجاء قال سألت احلسن عن األنفال وبراءة سورتان أم سورة قال سورتان  - ٨٣٦
  ونقل مثل قول أيب روق عن جماهد وأخرجه ابن أيب حامت عن سفيان  - ٨٣٧
رج ابن أشته عن ابن هليعة قال يقولون إن براءة من يسألونك وإمنا مل تكتب براءة بسم اهللا الرمحن وأخ - ٨٣٨

  الرحيم ألهنا من يسألونك وشبهتهم اشتباه الطرفني وعدم البسملة ويرده تسمية النيب كال منهما 
  ؤخذ هبذا ونقل صاحب اإلقناع أن البسملة ثابتة لرباءة يف مصحف ابن مسعود قال وال ي - ٨٣٩
  قال القشريي الصحيح أن التسمية مل تكن فيها ألن جربيل عليه السالم مل ينزل هبا فيها  - ٨٤٠
ويف املستدرك عن ابن عباس قال سألت علي بن أيب طالب مل مل تكتب يف براءة بسم اهللا الرمحن الرحيم  - ٨٤١

  قال ألهنا أمان وبراءة نزلت بالسيف 
  ملا سقط سقط معه البسملة فقد ثبت أهنا كانت تعدل البقرة لطوهلا وعن مالك أن أوهلا  - ٨٤٢

ويف مصحف ابن مسعود مائة وإثنتا عشرة سورة ألنه مل يكتب املعوذتني ويف مصحف أيب ست عشرة ألنه  - ٨٤٣
  كتب يف آخره سوريت احلفد واخللع 

الكتاب واملعوذتني واللهم إنا  أخرج أبو عبيد عن ابن سريين قال كتب أيب بن كعب يف مصحفه فاحتة - ٨٤٤
  نستعينك واللهم إياك نعبد وتركهن ابن مسعود وكتب عثمان منهن فاحتة الكتاب واملعوذتني 

وأخرج الطرباين يف الدعاء من طريق عباد بن يعقوب األسدي عن حيىي بن يعلى األسلمي عن ابن هليعة  - ٨٤٥
ال يل عبد امللك بن مروان لقد علمت ما محلك على حب أيب عن ابن هبرية عن عبد اهللا بن زرير الغافقي قال ق

تراب إال أنك أعرايب جاف فقلت واهللا لقد مجعت القرآن من قبل أن جيتمع أبواك ولقد علمين منه علي بن أيب 



طالب سورتني علمهما إياه رسول اهللا ما علمتهما أنت وال أبوك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال 
ك وخنلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى نكفر

  عذابك إن عذابك بالكفار ملحق 
وأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري أن عمر بن اخلطاب  - ٨٤٦

لهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونترك قنت بعد الركوع فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم ال
من يفجرك بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى 

  نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق 
  قال ابن جريج حكمة البسملة أهنما سورتان يف مصحف بعض الصحابة  - ٨٤٧
وأخرج حممد بن نصر املروزي يف كتاب الصالة عن أيب بن كعب أنه كان يقنت بالسورتني فذكرمها وأنه  - ٨٤٨

  كان يكتبهما يف مصحفه 
وقال ابن الضريس أنبأنا أمحد بن مجيل املروزي عن عبد اهللا بن املبارك أنبأنا األجلح عن عبد اهللا بن عبد  - ٨٤٩

قراءة أيب وأيب موسى بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إنا نستعينك  الرمحن عن أبيه قال يف مصحف ابن عباس
  ونستغفرك ونثين عليك اخلري وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك وفيه اللهم 

  إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد خنشى عذابك ونرجو رمحتك إن عذابك بالكفار ملحق 
إسحاق قال أمنا أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد خبراسان فقرأ  وأخرج الطرباين بسند صحيح عن أيب - ٨٥٠

  هباتني السورتني إنا نستعينك ونستغفرك 
وأخرج البيهقي وأبو داود يف املراسيل عن خالد بن أيب عمران أن جربيل نزل بذلك على النيب وهو يف  - ٨٥١

  مضر الصالة مع قوله ليس لك من األمر شيء اآلية ملا قنت يدعو على 

  تنبيه

كذا نقل مجاعة عن مصحف أيب أنه ست عشرة سورة والصواب أنه مخس عشرة فإن سورة الفيل وسورة  - ٨٥٢
  إليالف قريش فيه سورة واحدة ونقل ذلك عن السخاوي يف مجال القراء عن جعفر الصادق وأيب هنيك أيضا 

. . . رسول اهللا قال فضل اهللا قريشا بسبع قلت ويرده ما أخرجه احلاكم والطرباين من حديث أم هاين أن  - ٨٥٣
  احلديث وفيه وإن اهللا أنزل فيهم سورة من القرآن مل يذكر فيها معهم غريهم إليالف قريش 

ويف كامل اهلذيل عن بعضهم أنه قال الضحى وأمل نشرح سورة واحدة نقله اإلمام الرازي يف تفسريه عن  - ٨٥٤
  فسرين طاوس وعمر بن عبد العزيز وغريه من امل

  فائدة

قيل احلكمة يف تسوير القرآن سورا حتقيق كون السورة مبجردها معجزة وآية من آيات اهللا واإلشارة إىل  - ٨٥٥
أن كل سورة منط مستقل فسورة يوسف تترجم عن قصته وسورة براءة تترجم عن أحوال املنافقني وأسرارهم إىل 

ا على أن الطول ليس من شرط اإلعجاز فهذه سورة الكوثر غري ذلك وسورت السور طواال وأوساطا وقصارا تنبيه



ثالث آيات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة مث ظهرت لذلك حكمة يف التعليم وتدريج األطفال من السور القصار 
  إىل ما فوقها تيسريا من اهللا على عباده حلفظ كتابه 

لفة كذلك قلت لوجهني أحدمها أهنا مل تكن قال الزركشي يف الربهان فإن قلت فهال كانت الكتب السا - ٨٥٦
  معجزات من جهة النظم والترتيب واآلخر أهنا مل تيسر للحفظ لكن ذكر الزخمشري ما خيالفه فقال يف الكشاف 
الفائدة يف تفصيل القرآن وتقطيعه سورا كثرية وكذلك أنزل اهللا التوراة واإلجنيل والزبور وما أوحاه إىل أنبيائه 

صنفون يف كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم منها أن اجلنس إذا انطوت حتته أنواع وأصناف مسورة وبوب امل
كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب مث أخذ يف آخر كان 

فر إذا قطع ميال أو فرسخا وإنتهى إىل أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله ومثله املسا
رأس برية نفس ذلك منه ونشط للسري ومن مث جزيء القرآن أجزاء وأمخاسا ومنها أن احلافظ إذا حذق السورة 
إعتقد أنه أخذ من كتاب اهللا طائفة مستقلة بنفسها فيعظم عنده ما حفظه ومنه حديث أنس كان الرجل إذا قرأ 

من مث كانت القراءة يف الصالة بسورة أفضل ومنها التفصيل بسبب تالحق األشكال البقرة وآل عمران جد فينا و
  والنظائر ومالئمة بعضها لبعض وبذلك تتالحظ املعاين والنظم إىل غري ذلك من الفوائد انتهى 

وما ذكره الزخمشري من تسوير سائر الكتب هو الصحيح أو الصواب فقد أخرج ابن أيب حامت عن قتادة  - ٨٥٧
ل كنا نتحدث أن الزبور مائة ومخسون سورة كلها مواعظ وثناء ليس فيه حالل وال حرام وال فرائض وال حدود قا

  وذكروا أن يف اإلجنيل سورة تسمى سورة األمثال 

  فصل يف عد اآلي

أفرده مجاعة من القراء بالتصنيف قال اجلعربي حد اآلية قرآن مركب من مجل ولو تقديرا ذو مبدإ أو  - ٨٥٨
  طع مندرج يف سورة وأصلها العالمة ومنه إن آية ملكه ألهنا عالمة للفضل والصدق أو اجلماعة ألهنا مجاعة كلمة مق

  وقال غريه اآلية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها  - ٨٥٩

عجز  وقيل هي الواحدة من املعدودات يف السور مسيت به ألهنا عالمة على صدق من أتى هبا وعلى - ٨٦٠
  املتحدى هبا 

  وقيل ألهنا عالمة على عالمة إنقطاع ما قبلها من الكالم وانقطاعه مما بعدها  - ٨٦١
قال الواحدي وبعض أصحابنا جيوز على هذا القول تسمية أقل من اآلية آية لوال أن التوقيف ورد مبا هي  - ٨٦٢

  عليه اآلن 
  آية إال قوله مدهامتان  وقال أبو عمرو الداين ال أعلم كلمة هي وحدها - ٨٦٣
  وقال غريه بل فيه غريها مثل والنجم والضحى والعصر وكذا فواتح السور عند من عدها  - ٨٦٤
قال بعضهم الصحيح أن اآلية إمنا تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة قال فاآلية طائفة من حروف  - ٨٦٥

عدها يف أول القرآن وعن الكالم الذي قبلها يف آخر القرآن القرآن علم بالتوقيف إنقطاعها يعين عن الكالم الذي ب
  وعما قبلها وما بعدها يف غريمها غري مشتمل على مثل ذلك قال وهبذا القيد خرجت السورة 

وقال الزخمشري اآليات علم توقيفي ال جمال للقياس فيه ولذلك عدوا أمل آية حيث وقعت و املص ومل  - ٨٦٦
  حم آية يف سورها و طه و يس ومل يعدوا طس يعدوا املر و الر وعدوا 



قلت ومما يدل على أنه توقيفي ما أخرجه أمحد يف مسنده من طريق عاصم بن أيب النجود عن زر عن ابن  - ٨٦٧
مسعود قال أقرأين رسول اهللا سورة من الثالثني من آل حم قال يعين األحقاف قال وكانت السورة إذا كانت أكثر 

  احلديث . . . الثالثني  من ثالثني آية مسيت
وقال ابن العريب ذكر النيب أن الفاحتة سبع آيات وسورة امللك ثالثون آية وصح أنه قرأ العشر اآليات  - ٨٦٨

  اخلواتيم من سورة آل عمران قال وتعديد 

  ه اآلي من معضالت القرآن ومن آياته طويل وقصري ومنه ما ينتهي إىل متام الكالم ومنه ما يكون يف أثنائ
وقال غريه سبب اختالف السلف يف عدد اآلي أن النيب كان يقف على رؤوس اآلي للتوقيف فإذا علم  - ٨٦٩

  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  - ٨٧٠

عشرة آية ومجيع حروف القرآن ثالمثائة ألف حرف وثالثة وعشرون ألف حرف وستمائة  آالف وستمائة وست
  حرف وواحد وسبعون حرفا 

قال الداين أمجعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آالف آية مث اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من مل  - ٨٧١
ل وتسع عشرة وقيل ومخس وعشرون وقيل يزد ومنهم من قال ومائتا آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة وقي

  وست وثالثون 
قلت أخرج الديلمي يف مسند الفردوس من طريق الفيض بن وثيق عن فرات بن سلمان عن ميمون بن  - ٨٧٢

مهران عن ابن عباس مرفوعا درج اجلنة على قدر آي القرآن بكل آية درجة فتلك ستة آالف آية ومائتا آية وست 
  ني مقدار ما بني السماء واألرض الفيض قال فيه ابن معني كذاب خبيث عشرة آية بني كل درجت

ويف الشعب للبيهقي من حديث عائشة مرفوعا عدد درج اجلنة عدد آي القرآن فمن دخل اجلنة من أهل  - ٨٧٣
 القرآن فليس فوقه درجة قال احلاكم إسناده صحيح لكنه شاذ وأخرجه اآلجري يف محلة القرآن من وجه آخر عنها

  موقوفا 
قال أبو عبد اهللا املوصلي يف شرح قصيدته ذات الرشد يف العدد إختلف يف عد اآلي أهل املدينة ومكة  - ٨٧٤

والشام والبصرة والكوفة وألهل املدينة عددان عدد أول وهو عدد أيب جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح 
ري وأما عدد أهل مكة فهو مروي عن عبد اهللا بن كثري وعدد آخر وهو عدد إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصا

عن جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب وأما عدد أهل الشام فرواه هارون بن موسى األخفش وغريه عن عبد اهللا 
بن ذكوان وأمحد بن يزيد احللواين وغريه عن هشام بن عمار ورواه ابن ذكوان وهشام عن أيوب بن متيم القارئ 

  ن احلارث الذماري قال هذا العدد الذي نعده عدد أهل الشام عن حيىي ب

مما رواه املشيخة لنا عن الصحابة ورواه عبد اهللا بن عامر اليحصيب لنا وغريه عن أيب الدرداء وأما عدد أهل البصرة 
 فمداره على عاصم بن العجاج اجلحدري وأما عدد أهل الكوفة فهو املضاف إىل محزة بن حبيب الزيات وأيب

احلسن الكسائي وخلف بن هشام قال محزة أخربنا 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 إمجال وال يف تفصيل وقسم اختلف  - ٨٧٥
  وتفصيال  فيه تفصيال ال إمجاال وقسم اختلف فيه مجاال



فاألول أربعون سورة يوسف مائة وإحدى عشرة احلجر تسع وتسعون النحل مائة ومثانية وعشرون الفرقان سبع 
وسبعون األحزاب ثالثة وسبعون الفتح تسع وعشرون احلجرات والتغابن مثان عشرة ق مخس وأربعون الذاريات 

رة الصف أربع عشرة اجلمعة واملنافقون ستون القمر مخس ومخسون احلشر أربع وعشرون املمتحنة ثالث عش
والضحى والعاديات إحدى عشرة التحرمي اثنتا عشرة ن اثنتان ومخسون اإلنسان إحدى وثالثون املرسالت مخسون 

التكوير تسع وعشرون االنفطار وسبح تسع عشرة التطفيف ست وثالثون الربوج اثنتان وعشرون الغاشية ست 
وعشرون أمل نشرح والتني وأهلاكم مثان اهلمزة تسع الفيل والفلق وتبت مخس  وعشرون البلد عشرون الليل إحدى
  الكافرون ست الكوثر والنصر ثالث 

  والقسم الثاين أربع سور القصص مثان ومثانون عد أهل الكوفة طسم والباقون بدهلا أمة من الناس يسقون  - ٨٧٦
  هلا خملصني له الدين والشام وتقطعون السبيل العنكبوت تسع وستون عد أهل الكوفة امل والبصرة بد - ٨٧٧
  اجلن مثان وعشرون عد املكي لن جيريين من اهللا أحد والباقون بدهلا ولن أجد من دونه ملتحدا  - ٨٧٨

  العصر ثالث عد املدين األخري وتواصوا باحلق دون والعصر وعكس الباقون  - ٨٧٩
  والقسم الثالث سبعون سورة  - ٨٨٠

سبع فعد الكويف واملكي البسملة دون أنعمت عليهم وعكس الباقون وقال احلسن مثان فعدمها  الفاحتة اجلمهور
  وبعضهم ست فلم يعدمها وآخر تسع فعدمها و إياك نعبد 

ويقوي األول ما أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي وابن خزمية واحلاكم والدارقطين وغريهم عن أم سلمة  - ٨٨١
 الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أن النيب كان يقرأ بسم اهللا

نستعني اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني فقطعها آية آية وعدها 
  عد األعراب وعد بسم اهللا الرمحن الرحيم آية ومل يعد عليهم 

الدارقطين بسند صحيح عن عبد خري قال سئل علي عن السبع املثاين فقال احلمد هللا رب العاملني وأخرج  - ٨٨٢
  فقيل له إمنا هي ست آيات فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم آية 

  البقرة مائتان ومثانون ومخس وقيل ست وقيل سبع  - ٨٨٣
  آل عمران مائتان وقيل إال آية  - ٨٨٤
  ومخس وقيل ست وقيل سبع النساء مائة وسبعون  - ٨٨٥
  املائدة مائة وعشرون وقيل واثنتان وقيل وثالث  - ٨٨٦
  األنعام مائة وسبعون ومخس وقيل ست وقيل سبع  - ٨٨٧
  األعراف مائتان ومخس وقيل ست  - ٨٨٨
  األنفال سبعون ومخس وقيل ست وقيل سبع  - ٨٨٩
  براءة مائة وثالثون وقيل إال آية  - ٨٩٠
  شرة وقيل إال آية يونس مائة وع ٨٩١

  هود مائة وإحدى وعشرون وقيل اثنتان وقيل ثالث  - ٨٩٢
  الرعد أربعون وثالث وقيل أربع وقيل سبع  - ٨٩٣
  إبراهيم إحدى ومخسون وقيل اثنتان وقيل أربع وقيل مخس  - ٨٩٤



  اإلسراء مائة وعشر وقيل وإحدى عشرة  - ٨٩٥
  يل إحدى عشرة الكهف مائة ومخس وقيل وست وقيل وعشر وق - ٨٩٦
  مرمي تسعون وتسع وقيل مثان  - ٨٩٧
  طه مائة وثالثون واثنتان وقيل أربع وقيل مخس وقيل وأربعون  - ٨٩٨
  األنبياء مائة وإحدى عشرة وقيل واثنتا عشرة  - ٨٩٩
  احلج سبعون وأربع وقيل مخس وقيل ست وقيل مثان  - ٩٠٠
  قد أفلح مائة ومثان عشرة وقيل تسع عشرة  - ٩٠١
  النور ستون واثنتان وقيل أربع  - ٩٠٢
  الشعراء مائتان وعشرون وست وقيل سبع  - ٩٠٣
  النمل تسعون واثنتان وقيل أربع وقيل مخس  - ٩٠٤
  الروم ستون وقيل إال آية  - ٩٠٥
  لقمان ثالثون وثالث وقيل أربع  - ٩٠٦
  السجدة ثالثون وقيل إال آية  - ٩٠٧
  سبأ مخسون وأربع وقيل مخس  - ٩٠٨
  فاطر أربعون وست وقيل مخس  - ٩٠٩
  يس مثانون وثالث وقيل اثنتان  - ٩١٠
  الصافات مائة ومثانون وآية وقيل آيتان  - ٩١١
  ص مثانون ومخس وقيل ست وقيل مثان  ٩١٢

  الزمر سبعون وآيتان وقيل ثالث وقيل مخس  - ٩١٣
  غافر مثانون وآيتان وقيل أربع وقيل مخس وقيل ست  - ٩١٤
  مخسون واثنتان وقيل ثالث وقيل أربع  فصلت - ٩١٥
  الشورى مخسون وقيل ثالث  - ٩١٦
  الزخرف مثانون وتسع وقيل مثان  - ٩١٧
  الدخان مخسون وست وقيل سبع وقيل تسع  - ٩١٨
  اجلاثية ثالثون وست وقيل سبع  - ٩١٩
  األحقاف ثالثون وأربع وقيل مخس  - ٩٢٠
   آيتني القتال أربعون وقيل إال آية وقيل إال - ٩٢١
  الطور أربعون وسبع وقيل مثان وقيل تسع  - ٩٢٢
  النجم إحدى وستون وقيل اثنتان  - ٩٢٣
  الرمحن سبعون وسبع وقيل ست وقيل مثان  - ٩٢٤
  الواقعة تسعون وتسع وقيل سبع قيل ست  - ٩٢٥
  احلديد ثالثون ومثان وقيل تسع  - ٩٢٦
  قد مسع اثنتان وقيل إحدى وعشرون  - ٩٢٧



  طالق إحدى وقيل إثنتا عشرة ال - ٩٢٨
  تبارك ثالثون وقيل إحدى وثالثون بعد قالوا بلى قد جاءنا نذير  - ٩٢٩
  قال املوصلي والصحيح األول  - ٩٣٠
  قال ابن شنبوذ وال يسوغ ألحد خالفة لألخبار الواردة يف ذلك  - ٩٣١
 قال إن سورة يف القرآن ثالثني أخرج أمحد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن أيب هريرة أن رسول اهللا - ٩٣٢

  آية شفعت لصاحبها حىت غفر له تبارك الذي بيده امللك 

وأخرج الطرباين بسند صحيح عن أنس قال قال رسول اهللا سورة يف القرآن ما هي إال ثالثون آية  - ٩٣٣
  خاصمت عن صاحبها حىت أدخلته اجلنة وهي سورة تبارك 

  سون احلاقة إحدى وقيل اثنتان ومخ - ٩٣٤
  املعارج أربعون وأربع وقيل ثالث  - ٩٣٥
  نوح ثالثون وقيل إال آية وقيل إال آيتني  - ٩٣٦
  املزمل عشرون وقيل إال آية وقيل إال آيتني  - ٩٣٧
  املدثر مخسون ومخس وقيل ست  - ٩٣٨
  القيامة أربعون وقيل إال آية  - ٩٣٩
  عم أربعون وقيل وآية  - ٩٤٠
  مخس وقيل ست النازعات أربعون و - ٩٤١
  عبس أربعون وقيل وآية وقيل وآيتان  - ٩٤٢
  اإلنشقاق عشرون وثالث وقيل أربع وقيل مخس  - ٩٤٣
  الطارق سبع عشرة وقيل ست عشرة  - ٩٤٤
  الفجر ثالثون وقيل إال آية وقيل اثنتان وثالثون  - ٩٤٥
  الشمس مخس عشرة وقيل ست عشرة  - ٩٤٦
  اقرأ عشرون وقيل إال آية  - ٩٤٧
  القدر مخس وقيل ست  - ٩٤٨
  مل يكن مثان وقيل تسع  - ٩٤٩
  الزلزلة تسع وقيل مثان  - ٩٥٠
  القارعة مثان وقيل عشر وقيل إحدى عشرة  - ٩٥١
  قريش أربع وقيل مخس  - ٩٥٢
  أرأيت سبع وقيل ست  ٩٥٣
  اإلخالص أربع وقيل مخس  ٩٥٤

  الناس سبع وقيل ست  - ٩٥٥

  ضوابط



سورة يف بعض األحرف السبعة من قرأ حبرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغري ذلك مل البسملة نزلت مع ال - ٩٥٦
  يعدها 
وعد أهل الكوفة أمل حيث وقع آية وكذا املص وطه وكهيعص وطسم ويس وحم وعدوا محعسق آيتني  - ٩٥٧

  ومن عداهم مل يعد شيئا من ذلك 
أملر وطس وص وق ون مث منهم من علل باألثر وأمجع أهل العدد على أنه ال يعد ألر حيث وقع آية وكذا  - ٩٥٨

وإتباع املنقول وأنه أمر ال قياس فيه ومنهم من قال مل 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 ياء فأشبهت اجلمع إذ 

وله ياء ومل يعدوا ألر خبالف أمل ألهنا أشبه بالفواصل من ألر وكذلك أمجعوا على عد يا أيها املدثر آية ليس لنا مفرد أ
  ملشاكلته الفواصل بعده واختلفوا يف يا أيها املزمل 

  قال املوصلي وعدوا قوله مث نظر آية وليس يف القرآن أقصر منها أما مثلها فعم والفجر والضحى  - ٩٥٩

  تذنيب

م علي بن حممد الغايل أرجوزة يف القرائن واألخوات ضمنها السور اليت اتفقت يف عدة اآلي كالفاحتة نظ - ٩٦٠
  واملاعون وكالرمحن واألنفال وكيوسف والكهف واألنبياء وذلك معروف مما تقدم 

١ -   

  فائدة

  يترتب على معرفة اآلي وعدها وفواصلها أحكام فقهية  - ٩٦١
  احتة فإنه جيب عليه بدهلا سبع آيات منها اعتبارها فيمن جهل الف

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 وهو أن ما إختلف يف كونه آخر آية هل تكفي القراءة به يف اخلطبة حمل نظر ومل أر من 

  ذكره 

ا اعتبارها يف السورة اليت تقرأ يف الصالة أو ما يقوم مقامها ففي الصحيح أنه كان يقرأ يف الصبح بالستني إىل ومنه
  املائة 

ومنها اعتبارها يف قراءة قيام الليل ففي أحاديث من قرأ بعشر آيات مل يكتب من الغافلني ومن قرأ خبمسني آية يف 
كتب من القانتني ومن قرأ مبائيت آية كتب من الفائزين ومن قرأ بثالمثائة ليلة كتب من احلافظني ومن قرأ مبائة آية 

  أخرجها الدارمي يف مسنده مفرقة . . . آية كتب له قنطار من األجر ومن قرأ خبمسمائة وسبعمائة وألف آية 
  ومنها اعتبارها يف الوقف عليها كما سيأيت 

عدد وما فيه من الفوائد حىت قال الزعفراين العدد ليس بعلم وقال اهلذيل يف كامله أعلم أن قوما جهلوا ال - ٩٦٢
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 بآية وآخرون بثالثة آيات وآخرون ال بد من سبع 



  جاز ال يقع بدون آية فللعدد فائدة عظيمة يف ذلك انتهى واإلع
٢ -   

  فائدة ثانية

ذكر اآليات يف األحاديث واآلثار أكثر من أن حيصى كاألحاديث يف الفاحتة وأربع آيات من أول البقرة  - ٩٦٣
حد ال إله إال هو وآية الكرسي واآليتني خامتة البقرة وكحديث اسم اهللا األعظم يف هاتني اآليتني وإهلكم إله وا

  الرمحن الرحيم وآمل اهللا 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  - ٩٦٤

  قد خسر الذين قتلوا أوالدهم إىل قوله مهتدين 
ال قلت لعبد الرمحن ابن عوف يا خال أخربنا عن قصتكم يوم ويف مسند أيب يعلى عن املسور بن خمرمة ق - ٩٦٥

  أحد قال اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران جتد قصتنا وإذ غدوت من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال 

١ -   

  فصل

ع وعد قوم كلمات القرآن سبعة وسبعني ألف كلمة وتسعمائة وأربعا وثالثني كلمة وقيل وأربعمائة وسب - ٩٦٦
  وثالثون ومائتان وسبع وسبعون وقيل غري ذلك 

قيل وسبب االختالف يف عد الكلمات أن الكلمة هلا حقيقة وجماز ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائز  - ٩٦٧
  وكل من العلماء اعترب أحد اجلوائز 

  فصل  - ٢
ال طائل حتته وقد استوعبه  وتقدم عن ابن عباس عد حروفه وفيه أقوال أخر واالشتغال باستيعاب ذلك مما - ٩٦٨

ابن اجلوزي يف فنون األفنان وعد األنصاف واألثالث إىل األعشار وأوسع القول يف ذلك فراجعه منه فإن كتابنا 
  موضوع للمهمات ال ملثل هذه البطاالت 

  وقد قال السخاوي ال أعلم لعدد الكلمات واحلروف من  - ٩٦٩

  فائدة

  اب ميكن فيه الزيادة والنقصان والقرآن ال ميكن فيه ذلك ألن ذلك إن أفاد فإمنا يفيد يف كت
ومن األحاديث يف اعتبار احلروف ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب اهللا  - ٩٧٠

  فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول أمل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف 
عمر بن اخلطاب مرفوعا القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن  وأخرج الطرباين عن - ٩٧١

قرأه صابرا حمتسبا كان له بكل حرف زوجة من احلور العني رجاله ثقات إال شيخ الطرباين حممد بن عبيد بن آدم 
د اآلن ال يبلغ أيب إياس تكلم فيه الذهيب هلذا احلديث وقد محل ذلك على ما نسخ رمسه من القرآن أيضا إذ املوجو



  هذا العدد 
  فائدة 
قال بعض القراء القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات فنصفه باحلروف النون من نكرا يف الكهف والكاف  - ٩٧٢

  من النصف الثاين 

  ونصفه بالكلمات الدال من قوله واجللود يف احلج وقوله وهلم مقامع من النصف الثاين 
  الشعراء وقوله فألقي السحرة من النصف الثاين ونصفه باآليات يأفكون من سورة 

  ونصفه على عداد السور آخر احلديد واجملادلة من النصف الثاين 
  وهو عشرة باألحزاب وقيل إن النصف باحلروف الكاف من نكرا وقيل الفاء من قوله وليتلطف 

  النوع العشرون

  يف معرفة حفاظه ورواته

رو بن العاص قال مسعت النيب يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد اهللا روى البخاري عن عبد اهللا بن عم - ٩٧٣
بن مسعود وسامل ومعاذ وأيب بن كعب أي تعلموا منهم واألربعة املذكورون اثنان من املهاجرين ومها املبتدأ هبما 

أنه أراد اإلعالم مبا واثنان من األنصار وسامل هو ابن معقل موىل أيب حذيفة ومعاذ هو ابن جبل قال الكرماين حيتمل 
  يكون بعده أي أن هؤالء األربعة يبقون حىت ينفردوا بذلك 

وتعقب بأهنم مل ينفردوا بل الذين مهروا يف جتويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف املذكورين وقد قتل  - ٩٧٤
 خالفة عثمان وقد تأخر سامل موىل أيب حذيفة يف وقعة اليمامة ومات معاذ يف خالفة عمر ومات أيب وابن مسعود يف

زيد بن ثابت وانتهت إليه الرياسة يف القراءة وعاش بعدهم زمنا طويال فالظاهر أنه أمر باألخذ عنهم يف الوقت الذي 
صدر فيه ذلك القول وال يلزم من ذلك أال يكون أحد يف ذلك الوقت شاركهم يف حفظ القرآن بل كان الذي 

من الصحابة ويف الصحيح يف غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا هبا من  حيفظون مثل الذي حفظوه وأزيد مجاعة
  الصحابة كان يقال هلم القراء وكانوا سبعني رجال 

وروى البخاري أيضا عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من مجع القرآن على عهد رسول اهللا فقال أربعة  - ٩٧٥
  ابت وأبو زيد قلت من أبو زيد قال أحد عموميت كلهم من األنصار أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ث

وروى أيضا من طريق ثابت عن أنس قال مات النيب ومل جيمع القرآن غري أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل  - ٩٧٦
  وزيد بن ثابت وأبو زيد وفيه خمالفة حلديث قتادة من وجهني أحدمها التصريح بصيغة احلصر يف األربعة 

  درداء بدل أيب بن كعب وقد استنكر مجاعة من األئمة احلصر يف األربعة واآلخر ذكر أيب ال
وقال املازري ال يلزم من قول أنس مل جيمعه غريهم أن يكون الواقع يف نفس األمر كذلك ألن التقدير أنه  - ٩٧٧

تم إال إن كان ال يعلم أن سواهم مجعه وإال فكيف اإلحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم يف البالد وهذا ال ي
لقي كل واحد منهم على انفراده وأخربه عن نفسه أنه مل يكمل له مجع يف عهد النيب وهذا يف غاية البعد يف العادة 

  وإذا كان املرجع إىل ما يف علمه مل يلزم أن يكون الواقع كذلك 
سلم محله على ظاهره قال وقد متسك بقول أنس هذا مجاعة من املالحدة وال متمسك هلم فيه فإنا ال ن - ٩٧٨



سلمناه ولكن من أين هلم أن الواقع يف نفس األمر كذلك سلمناه لكن ال يلزم من كون كل من اجلم الغفري مل حيفظه 
كله أال يكون حفظ جمموعة اجلم الغفري وليس من شرط التواتر أن حيفظ كل فرد مجيعه بل إذا حفظ الكل ولو على 

  التوزيع كفى 
قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء وقتل يف عهد النيب ببئر معونة مثل هذا العدد قال وإمنا وقال القرطيب  - ٩٧٩

  خص أنس األربعة بالذكر لشدة تعلقه هبم دون غريهم أو لكوهنم كانوا يف ذهنه دون غريهم 
  وقال القاضي أبو بكر الباقالين اجلواب عن حديث أنس من أوجه  - ٩٨٠

  فال يلزم أال يكون غريهم مجعه أحدها أنه ال مفهوم له 
  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 
  الواسطة الرابع أن املراد جبمعه تلقيه من يف رسول اهللا ال بواسطة خبالف غريهم فيحتمل أن يكون تلقي بعضه ب

اخلامس أهنم تصدوا إللقائه وتعليمه فاشتهروا به وخفي حال غريهم عمن عرف حاهلم فحصر ذلك فيهم حبسب 
  علمه وليس األمر يف نفس األمر كذلك 

السادس املراد باجلمع الكتابة فال ينفي أن يكون غريهم مجعه حفظا عن ظهر قلبه وأما هؤالء فجمعوه كتابة 
  وحفظوه عن ظهر قلب 

لسابع املراد أن أحدا مل يفصح بأنه مجعه مبعىن أكمل حفظه يف عهد رسول اهللا إال أولئك خبالف غريهم فلم يفصح ا
بذلك ألن أحدا منهم مل يكمله إال عند وفاة رسول اهللا حني نزلت آخر آية فلعل هذه اآلية األخرية وما أشبهها ما 

  ا وإن كان قد حضرها من مل جيمع غريها اجلمع الكثري حضرها إال أولئك األربعة ممن مجع مجيع القرآن قبله
الثامن أن املراد جبمعه السمع والطاعة له والعمل مبوجبه وقد أخرج أمحد يف الزهد من طريق أيب الزاهرية أن رجال 

  أتى أبا الدرداء فقال إن إبين مجع القرآن فقال اللهم غفرا إمنا مجع القرآن من مسع له وأطاع 
بن حجر ويف غالب هذه االحتماالت تكلف وال سيما األخري قال وقد ظهر يل احتمال آخر وهو أن قال ا - ٩٨١

املراد إثبات ذلك للخزرج دون األوس فقط فال ينفي ذلك عن غري القبيلتني من املهاجرين ألنه قال ذلك يف معرض 
بة عن قتادة عن أنس قال افتخر املفاخرة بني األوس واخلزرج كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن أيب عرو

احليان األوس واخلزرج فقال األوس منا أربعة من اهتز له العرش سعد بن معاذ ومن عدلت شهادته رجلني خزمية بن 
ثابت ومن غسلته املالئكة حنظلة بن أيب عامر ومن محته الدبر عاصم بن أيب ثابت فقال اخلزرج منا أربعة مجعوا 

  ذكرهم القرآن مل جيمعه غريهم ف
قال والذي يظهر من كثري من األحاديث أن أبا بكر كان حيفظ القرآن يف حياة رسول اهللا ففي الصحيح أنه بىن 

مسجدا بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن وهو حممول على ما كان نزل منه إذ ذاك قال وهذا مما ال يرتاب فيه مع 
باله له ومها مبكة وكثرة مالزمة كل منهما لآلخر حىت قالت شدة حرص أيب بكر على تلقي القرآن من النيب وفراغ 

عائشة إنه كان يأتيهم بكرة وعشيا وقد صح حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا وقد قدمه يف مرضه إماما 
  للمهاجرين واألنصار فدل على أنه كان أقرأهم انتهى 

  وسبقه إىل ذلك ابن كثري 
صاحف بسند صحيح عن حممد بن سريين قال مات أبو بكر ومل جيمع قلت لكن أخرج ابن اشته يف امل - ٩٨٢

  القرآن وقتل عمر ومل جيمع القرآن قال ابن 



  أشته قال بعضهم يعين مل يقرأ مجيع القرآن حفظا وقال بعضهم هو مجع املصاحف 
ابن أيب قال ابن حجر وقد ورد عن علي أنه مجع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النيب أخرجه  - ٩٨٣
  داود 
وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبد اهللا بن عمر قال مجعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النيب فقال  - ٩٨٤

  احلديث . . . أقرأه يف شهر 
وأخرج ابن أيب داود بسند حسن عن حممد بن كعب القرظي قال مجع القرآن على عهد رسول اهللا مخسة  - ٩٨٥

  وعبادة بن الصامت وأيب بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب األنصاري من األنصار معاذ بن جبل 
وأخرج البيهقي يف املدخل عن ابن سريين قال مجع القرآن على عهد رسول اهللا أربعة ال خيتلف فيهم معاذ  - ٩٨٦

  يم الداري بن جبل وأيب بن كعب وزيد وأبو زيد واختلفوا يف رجلني من ثالثة أيب الدرداء وعثمان وقيل عثمان ومت
وأخرج هو وأبو داود عن الشعيب قال مجع القرآن يف عهد النيب ستة أيب وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وسعد  - ٩٨٧

  بن عبيد وأبو زيد وجممع بن جارية قد أخذه إال سورتني أو ثالثة 
اء األربعة وطلحة وقد ذكر أبو عبيد يف كتاب القراءات القراء من أصحاب النيب فعد من املهاجرين اخللف - ٩٨٨

وسعدا وابن مسعود وحذيفة وساملا وأبا هريرة وعبد اهللا بن السائب والعبادلة وعائشة وحفصة وأم سلمة ومن 
األنصار عبادة بن الصامت ومعاذا الذي يكىن أبا حليمة وجممع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن خملد وصرح 

لى احلصر املذكور يف حديث أنس وعد ابن أيب داود منهم متيما الداري بأن بعضهم إمنا أكمله بعد النيب فال يرد ع
  وعقبة بن عامر 

  وممن مجعه أيضا أبو موسى األشعري ذكره أبو عمرو الداين 

  تنبيه

أبو زيد املذكوريف حديث أنس اختلف يف امسه فقيل سعد ابن عبيد بن النعمان أحد بين عمرو بن عون  - ٩٨٩
  رجي وقد قال ورد بأنه أوسي وأنس خز

  إنه أحد عمومته وبأن الشعيب عده هو وأبو زيد مجيعا فيمن مجع القرآن كما تقدم فدل على أنه غريه 
وقال أبو أمحد العسكري مل جيمع القرآن من األوس غري سعد بن عبيد وقال ابن حبيب يف احملرب سعد بن  - ٩٩٠

  عبيد أحد من مجع القرآن على عهد النيب 
حجر قد ذكر أيب داود فيمن مجع القرآن قيس بن أيب صعصعة وهو خزرجي يكىن أبا زيد فلعله  وقال ابن - ٩٩١

  هو وذكر أيضا سعد بن املنذر بن أوس ابن زهري وهو خزرجي لكن مل أر التصريح بأنه يكىن أبا زيد 
ىل مثامة عن أنس قال مث وجدت عند ابن أيب داود ما رفع اإلشكال فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إ - ٩٩٢

أن أبا زيد الذي مجع القرآن امسه قيس بن السكن قال وكان رجال منا من بين عدي بن النجار أحد عموميت ومات 
  ومل يدع عقبا وحنن ورثناه 

قال ابن أيب داود حدثنا أنس بن خالد األنصاري قال هو قيس بن السكن بن زعوراء من بين عدي بن  - ٩٩٣
اود مات قريبا من وفاة رسول اهللا فذهب علمه ومل يؤخذ عنه وكان عقبيا بدريا ومن األقوال النجار قال ابن أيب د

  يف امسه ثابت وأوس ومعاذ 



  فائدة

ظفرت بامرأة من الصحابيات مجعت القرآن مل يعدها أحد ممن تكلم يف ذلك فأخرج ابن سعد يف الطبقات  - ٩٩٤
اهللا بن مجيع قال حدثتين جديت عن أم ورقة بنت عبد اهللا بن احلارث  أنبأنا الفضل بن دكني قال حدثنا الوليد بن عبد

وكان رسول اهللا يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد مجعت القرآن أن رسول اهللا حني غزا بدرا قالت له أتأذن يل 
د فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل اهللا يهدي يل شهادة قال إن اهللا مهد لك شهادة وكان ق

أمرها أن تؤم أهل دارها وكان هلا مؤذن فغمها غالم هلا وجارية كانت دبرهتما فقتالها يف إمارة عمر فقال عمر 
  صدق رسول اهللا كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة 

  فصل يف املشتهرين باإلقراء

بن مسعود وأبو الدرداء املشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة عثمان وعلي وأيب وزيد بن ثابت وا - ٩٩٥
وأبو موسى األشعري كذا ذكرهم الذهيب يف طبقات القراء قال وقد قرأ على أيب مجاعة من الصحابة منهم أبو 

  هريرة وابن عباس وعبد اهللا بن السائب وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا وأخذ عنهم خلق من التابعني 
عمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابنا يسار ومعاذ بن فممن كان باملدينة ابن املسيب وعروة وسامل و - ٩٩٦

احلارث املعروف مبعاذ القارئ وعبد الرمحن بن هرمز األعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن 
  أسلم 
  ومبكة عبيد بن عمري وعطاء بن أيب رباح وطاوس وجماهد وعكرمة وابن أيب مليكة  - ٩٩٧
ود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل واحلارث بن قيس والربيع بن خثيم وبالكوفة علقمة واألس - ٩٩٨

  وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرمحن السلمي وزر بن حبيش وعبيد بن نضيلة وسعيد بن جبري والنخعي والشعيب 
  وبالبصرة أبو العالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم وحيىي بن يعمر واحلسن وابن سريين وقتادة  - ٩٩٩
  وبالشام املغرية بن أيب شهاب املخزومي صاحب عثمان وخليفة ابن سعد صاحب أيب الدرداء  - ١٠٠٠
مث جترد قوم واعتنوا بضبط القراءة أمت عناية حىت صاروا أئمة يقتدى هبم ويرحل إليهم فكان باملدينة أبو  - ١٠٠١

  جعفر يزيد بن القعقاع مث شيبة بن نصاح مث نافع بن أيب نعيم 
  ة عبد اهللا بن كثري ومحيد بن قيس األعرج وحممد بن حميصن ومبك - ١٠٠٢
  وبالكوفة حيىي بن وثاب وعاصم بن أيب النجود وسليمان األعمش مث محزة مث الكسائي  - ١٠٠٣

وبالبصرة عبد اهللا بن أيب إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمر بن العالء وعاصم اجلحدري مث يعقوب  - ١٠٠٤
  احلضرمي 
عبد اهللا بن عامر وعطية بن قيس الكاليب وإمساعيل بن عبد اهللا بن املهاجر مث حيىي بن احلارث وبالشام  - ١٠٠٥

  الذماري مث شريح بن يزيد احلضرمي 
  واشتهر من هؤالء يف اآلفاق األئمة السبعة  - ١٠٠٦

  نافع وقد أخذ عن سبعني من التابعني منهم أبو جعفر  - ١
  السائب الصحايب وابن كثري وأخذ عن عبد اهللا بن  - ٢
  وأبو عمرو وأخذ عن التابعني  - ٣



  وابن عامر وأخذ عن أيب الدرداء وأصحاب عثمان  - ٤
  وعاصم وأخذ عن التابعني  - ٥
  ومحزة وأخذ عن عاصم واألعمش والسبيعي ومنصور بن املعتمر وغريه  - ٦
  والكسائي وأخذ عن محزة وأيب بكر بن عياش  - ٧

ات يف األقطار وتفرقوا أمما بعد أمم واشتهر من رواة كل طريق من طرق السبعة مث انتشرت القراء - ١٠٠٧
  راويان 

  فعن نافع قالون وورش عنه 
  وعن ابن كثري قنبل والبزي عن أصحابه عنه 

  وعن أيب عمرو الدوري والسوسي عن اليزيدي عنه 
  وعن ابن عامر هشام وابن ذكوان عن أصحابه عنه 

  ش وحفص عنه وعن عاصم أبو بكر بن عيا
  وعن محزة خلف وخالد عن سليم عنه 

  وعن الكسائي الدوري وأبو احلارث 
مث ملا اتسع اخلرق وكاد الباطل يلتبس باحلق قام جهابذة األمة وبالغوا يف االجتهاد ومجعوا احلروف  - ١٠٠٨

  ان فصلوها والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا الصحيح واملشهور والشاذ باصول أصلوها وأرك
  فأول من صنف يف القراءات أبو عبيد القاسم بن سالم مث أمحد بن  - ١٠٠٩

جبري الكويف مث إمساعيل بن إسحاق املالكي صاحب قالون مث أبو جعفر بن جرير الطربي مث أبو بكر حممد بن أمحد بن 
أنواعها جامعا ومفردا وموجزا عمر الداجواين مث أبو بكر بن جماهد مث قام الناس يف عصره وبعده بالتأليف يف 

  ومسهبا وأئمة القراءات ال حتصى 
  وقد صنف طبقاهتم حافظ اإلسالم أبو عبد اهللا الذهيب مث حافظ القراءات أبو اخلري ابن اجلزري  - ١٠١٠

  النوع احلادي والعشرون

  يف معرفة العايل والنازل من أسانيده

ىل اهللا تعاىل وقد قسمه أهل احلديث إىل مخسة أقسام ورأيتها أعلم أن طلب علو اإلسناد سنة فإنه قرب إ - ١٠١١
  تأيت هنا 

األول القرب من رسول اهللا من حيث العدد بإسناد نظيف غري ضعيف وهو أفضل أنواع العلو وأجلها وأعلى ما 
ابن ذكوان يقع للشيوخ يف هذا الزمان إسناد رجاله أربعة عشر رجال وإمنا يقع ذلك من قراءة ابن عامر من رواية 

  مث مخسة عشر وإمنا يقع ذلك من قراءة عاصم من رواية حفص وقراءة يعقوب من رواية رويس 
الثاين من أقسام العلو عند احملدثني القرب إىل إمام من أئمة احلديث كاألعمش وهشيم وابن جريح  - ١٠١٢

قع اليوم للشيوخ باإلسناد املتصل واألوزاعي ومالك ونظريه هنا القرب إىل إمام من األئمة السبعة فأعلى ما ي
  بالتالوة إىل نافع اثنا عشر وإىل عامر اثنا عشر 

الثالث عند احملدثني العلو بالنسبة إىل رواية أحد الكتب الستة بأن يروي حديثا لو رواه من طريق كتاب  - ١٠١٣



عض الكتب املشهورة يف القراءات من الستة وقع أنزل مما لو رواه من غري طريقها ونظريه هنا العلو بالنسبة إىل ب
  كالتيسري والشاطبية ويقع يف هذا النوع املوافقات واإلبدال واملساواة واملصافحات 

فاملوافقة أن جتتمع طريقة مع أحد أصحاب الكتب يف شيخه وقد يكون مع علو على ما لو رواه من  - ١٠١٤
ة البزي طريق ابن بنان عن أيب ربيعة عنه يرويها ابن طريقه وقد ال يكون مثاله يف هذا الفن قراءة ابن كثري رواي

اجلزري من كتاب املفتاح أليب منصور حممد بن عبد امللك بن خريون ومن كتاب املصباح أليب الكرم الشهرزوري 
  وقرأ هبا كل من املذكورين على عبد السيد بن عتاب فروايته هلا 

  حلديث من أحد الطريقني تسمى موافقة لآلخر باصطالح أهل ا
والبدل أن جيتمع معه يف شيخ شيخه فصاعدا وقد يكون أيضا بعلو وقد ال يكون مثاله هنا قراءة أيب  - ١٠١٥

عمرو رواية الدوري طريق ابن جماهد عن أيب الزعراء عنه رواها ابن اجلزري من كتاب التيسري قرأ هبا الداين على 
القاسم هبا على أيب طاهر عن ابن جماهد ومن املصباح قرأ هبا أبو أيب القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي وقرأ أبو 

الكرم على أيب القاسم حيىي بن أمحد السبيت وقرأ هبا حيىي على أيب احلسن احلمامي وقرأ أبو احلسن على أيب طاهر 
  فروايته هلا من طريق املصباح تسمى بدال للداين يف شيخ شيخه 

اوي والنيب أو الصحايب أو من دونه إىل شيخ أحد أصحاب الكتب كما بني واملساواة أن يكون بني الر - ١٠١٦
  أحد أصحاب الكتب والنيب أو الصحايب أو من دونه على ما ذكر من العدد 

واملصافحة أن يكون أكثر عددا منه بواحد فكأنه لقي صاحب ذلك الكتاب وصافحه وأخذ عنه مثاله  - ١٠١٧
عبد اهللا حممد ابن علي النفري عن أيب عبد اهللا بن غالم الفرس عن سليمان بن قراءة نافع رواها الشاطيب عن أيب 

جناح وغريه عن أيب عمرو الداين عن أيب الفتح فارس بن أمحد عن عبد الباقي بن احلسن عن إبراهيم بن عمر املقرئ 
عن قالون عن نافع  عن أيب احلسني بن بويان عن أيب بكر بن األشعث عن أيب جعفر الربعي املعروف بأيب نشيط

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 اهللا بن أمحد احلريري عن الفرضي عن ابن بويان فهذه مساواة البن اجلزري ألن 

  ذي بني الشاطيب وبينه وهي ملن أخذ عن ابن اجلزري مصافحة للشاطيب بينه وبني ابن بويان سبعة وهو العدد ال
ومما يشبه هذا التقسيم الذي ألهل احلديث تقسيم القراء أحوال اإلسناد إىل قراءة ورواية وطريق ووجه  - ١٠١٨

ءة وإن كان فاخلالف إن كان ألحد األئمة السبعة أو العشرة أو حنوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قرا
  للراوي عنه فرواية أو ملن بعده فنازال فطريق أو ال على هذه الصفة مما هو راجع إىل ختيري القارئ فيه فوجه 

الرابع من أقسام العلو تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه فاآلخذ مثال عن التاج بن  - ١٠١٩
ابن اللبان أعلى من الربهان الشامي وإن اشتركوا يف األخذ  مكتوم أعلى من اآلخذ عن أيب املعايل بن اللبان وعن

  عن أيب حيان لتقدم وفاة األول على الثاين والثاين على الثالث 
اخلامس العلو مبوت الشيخ ال مع التفات ألمر آخر أو شيخ آخر مىت يكون قال بعض احملدثني يوصف  - ١٠٢٠

ن سنة وقال ابن منده ثالثون فعلى هذا األخذ عن أصحاب ابن اإلسناد بالعلو إذا مضى عليه من موت الشيخ مخسو
اجلزري عال من سنة ثالث وستني ومثامنائة ألن ابن اجلزري آخر من كان سنده عاليا ومضى عليه حينئذ من موته 

  ثالثون سنة 
  فهذا ما حررته من قواعد احلديث وخرجت عليه قواعد القراءات ومل أسبق إليه وهللا احلمد واملنة 



وإذا عرفت العلو بأقسامه عرفت النزول فإنه ضده وحيث ذم النزول فهو ما مل ينجرب بكون رجاله أعلم  - ١٠٢١
  وأحفظ وأتقن أو أجل أو أشهر أو أورع أما إذا كان كذلك فليس مبذموم وال مفضول 

  النوع الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع والعشرون

  هور واآلحاد والشاذ واملوضوع واملدرجمعرفة املتواتر واملش

اعلم أن القاضي جالل الدين البلقيين قال القراءة تنقسم إىل متواتر وآحاد وشاذ فاملتواتر القراءات  - ١٠٢٢
السبعة املشهورة واآلحاد قراءات الثالثة اليت هي متام العشر ويلحق هبا قراءة الصحابة والشاذ قراءات التابعني 

  بن وثاب وابن جبري وحنوهم كاألعمش وحيىي 
وهذا الكالم فيه نظر يعرف مما سنذكره وأحسن من تكلم يف هذا النوع إمام القراء يف زمانه شيخ  - ١٠٢٣

شيوخنا أبو اخلري بن اجلزري قال يف أول كتابه النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف 
ي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها بل هي من األحرف العثمانية ولو احتماال وصح سندها فه

السبعة اليت نزل هبا القرآن ووجب على الناس قبوهلا سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غريهم 
طلة سواء كانت عن من األئمة املقبولني ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو با

السبعة أم عمن هو أكرب منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف صرح بذلك الداين ومكي 
  واملهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفه 

لسبعة ويطلق عليها لفظ قال أبو شامة يف املرشد الوجيز ال ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إىل أحد ا - ١٠٢٤
الصحة وأهنا أنزلت هكذا إال إذا دخلت يف ذلك الضابط وحينئذ ال ينفرد بنقلها مصنف عن غريه وال خيتص ذلك 

  بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غريهم من القراء فذلك ال خيرجها عن الصحة فإن االعتماد على 

املنسوبة إىل كل قارئ من السبعة وغريهم منقسمة إىل  استجماع تلك األوصاف ال على من تنسب إليه فإن القراءة
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 
نحو سواء كان أفصح أم مث قال ابن اجلزري فقولنا يف الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه ال - ١٠٢٥

فصيحا جممعا عليه أم خمتلفا فيه اختالفا ال يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه األئمة باإلسناد 
الصحيح إذ هو األصل األعظم والركن األقوم وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثري منهم ومل يعترب 

ض واألرحام ونصب ليجزى قوما والفصل بني املضافني يف قتل أوالدهم إنكارهم كإسكان بارئكم و يأمركم وخف
  شركائهم وغري ذلك 

قال الداين وأئمة القراء ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس يف العربية  - ١٠٢٦
وال فشو لغة ألن القراءة سنة  بل على األثبت يف األثر واألصح يف النقل وإذا ثبتت الرواية مل يردها قياس عربية

  متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها 
قلت أخرج سعيد بن منصور يف سننه عن زيد بن ثابت قال القراءة سنة متبعة قال البيهقي أراد اتباع  - ١٠٢٧

رة وإن من قبلنا يف احلروف سنة متبعة ال جيوز خمالفة املصحف الذي هو إمام وال خمالفة القراءات اليت هي مشهو
  كان غري ذلك سائغا يف اللغة أو أظهر منها 



مث قال ابن اجلزري ونعين مبوافقة أحد املصاحف ما كان ثابتا يف بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر  - ١٠٢٨
  قالوا اختذ اهللا يف البقرة بغري واو و بالزبر وبالكتاب بإثبات الباء فيهما فإن ذلك ثابت يف املصحف الشامي 

ابن كثري جتري من حتتها األهنار يف آخر براءة بزيادة من فإنه ثابت يف املصحف املكي وحنو ذلك فإن مل وكقراءة 
  تكن يف شيء من املصاحف العثمانية فشاذ ملخالفتها الرسم اجملمع عليه 

لف فقراءة وقولنا ولو احتماال نعين به ما وافقه ولو تقديرا ك ملك يوم الدين فإنه كتب يف اجلميع بال أ - ١٠٢٩
  احلذف توافقه حتقيقا وقراءة األلف توافقه تقديرا حلذفها يف اخلط اختصارا كما كتب ملك امللك 

وقد يوافق اختالف القراءات الرسم حتقيقا حنو تعلمون بالتاء والياء ويغفر لكم بالياء والنون وحنو ذلك  - ١٠٣٠
عظيم للصحابة رضي اهللا عنهم يف علم اهلجاء خاصة  مما يدل جترده عن النقط والشكل يف حذفه وإثباته على فضل

وفهم ثاقب يف حتقيق كل علم وانظر كيف كتبوا الصراط بالصاد املبدلة من السني وعدلوا عن السني اليت هي 
األصل لتكون قراءة السني وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على األصل فيعتدالن وتكون قراءة اإلمشام حمتملة 

بالسني على األصل لفات ذلك وعدت قراءة غري السني خمالفة للرسم واألصل ولذلك اختلف يف ولو كتب ذلك 
بصطة األعراف دون بسطة البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسني واألعراف بالصاد على أن خمالف صريح الرسم 

به ووردت مشهورة  يف حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو حمذوف أو حنو ذلك ال يعد خمالفا إذا ثبتت القراءة
مستفاضة ولذا مل يعدوا إثبات ياء الزوائد وحذف ياء فال تسألين يف الكهف وواو وأكون من الصاحلني والظاء من 

بضنني وحنوه من خمالفة الرسم املردودة فإن اخلالف يف ذلك مغتفر إذ هو قريب يرجع إىل معىن واحد ومتشيه صحة 
ف زيادة كلمة ونقصاهنا وتقدميها وتأخريها حىت ولو كانت حرفا واحدا من القراءة وشهرهتا وتلقيها بالقبول خبال

حروف املعاين فإن حكمه يف حكم الكلمة ال تسوغ خمالفة الرسم فيه وهذا هو احلد الفاصل يف حقيقة إتباع الرسم 
  وخمالفته 

ه وهكذا حىت ينتهي قال وقولنا وصح مسندها نعين به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثل - ١٠٣١
  وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غري معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ هبا بعضهم 

قال وقد شرط بعض املتأخرين التواتر يف هذا الركن ومل يكتف بصحة السند وزعم أن القرآن ال يثبت  - ١٠٣٢
  إال بالتواتر وأن ما جاء جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن 

قال وهذا مما ال خيفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت ال حيتاج فيه إىل الركنني األخريين من الرسم وغريه إذ  - ١٠٣٣
ما ثبت من أحرف اخلالف متواترا عن النيب وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم ال وإذا شرطنا 

اخلالف الثابت عن السبعة وقد قال أبو شامة شاع التواتر يف كل حرف من حروف اخلالف انتفى كثري من أحرف 
على ألسنة مجاعة من املقرئني املتأخرين وغريهم من املقلدين أن السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد فيما روي 

  عنهم 
قالوا والقطع بأهنا منزلة من عند اهللا واجب وحنن هبذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق  - ١٠٣٤

  تفقت عليه الفرق من غري نكري له فال أقل من اشتراط ذلك إذا مل يتفق التواتر يف بعضها وا
وقال اجلعربي الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم اآلخران فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن يف  - ١٠٣٥

  العربية وأتقن الرسم احنلت له هذه الشبهة 
  الثة أقسام وقال مكي ما روي يف القرآن على ث - ١٠٣٦



  قسم يقرأ به ويكفر جاحده وهو ما 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 

  ا صنع إذ جحده مل يؤخذ بإمجاع بل خبرب اآلحاد وال يثبت به قرآن وال يكفر جاحده ولبئس م
  وقسم نقله ثقة وال وجه له يف العربية أو نقله غري ثقة فال يقبل وإن وافق اخلط 

وقال ابن اجلزري مثال األول كثري ك مالك وملك وخيدعون وخيادعون ومثال الثاين قراءة ابن مسعود  - ١٠٣٧
احلة وحنو ذلك قال واختلف العلماء وغريه والذكر واألنثى وقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة ص

يف القراءة بذلك واألكثر على املنع ألهنا مل تتواتر وإن ثبتت بالنقل فهي منسوخة بالعرضة األخرية أو بإمجاع 
  الصحابة على املصحف العثماين 

إىل اإلمام  ومثال ما نقله غري ثقة كثري مما يف كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف وكالقراءة املنسوبة - ١٠٣٨
أيب حنيفة اليت مجعها أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي ونقلها عنه أبو القاسم اهلذيل ومنها إمنا خيشى اهللا من عباده 

  العلماء برفع اهللا ونصب العلماء وقد كتب الدارقطين ومجاعة بأن هذا الكتاب موضوع ال أصل له 
ة قليل ال يكاد يوجد وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع ومثال ما نقله ثقة وال وجه له يف العربي - ١٠٣٩

  معائش باهلمزة 
قال وبقي قسم رابع مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ومل ينقل البتة فهذا رده أحق ومنعه أشد  - ١٠٤٠

لس وأمجعوا ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر وقد ذكر جواز ذلك عن أيب بكر بن مقسم وعقد له بسبب ذلك جم
  على منعه ومن مث امتنعت القراءة بالقياس املطلق الذي ال أصل له يرجع إليه وال ركن يعتمد يف األداء عليه 

قال أما ما له أصل كذلك فإنه مما يصار إىل قبول القياس عليه كقياس إدغام قال رجالن على قال رب  - ١٠٤١
  ا مع أنه قليل جدا وحنوه مما ال خيالف نصا وال أصال وال يرد إمجاع

  قلت أتقن اإلمام ابن اجلزري هذا الفصل جدا وقد حترر يل منه أن القراءات أنواع  - ١٠٤٢

  األول املتواتر وهو ما نقله مجع ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إىل منتهاه وغالب القراءات كذلك 
تر ووافق العربية والرسم واشتهر عن القراء فلم الثاين املشهور وهو ما صح سنده ومل يبلغ درجة التوا - ١٠٤٣

يعده من الغلط وال من الشذوذ ويقرأ به على ما ذكر ابن اجلزري ويفهمه كالم أيب شامة السابق ومثاله ما اختلفت 
الطرق يف نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثرية يف فرش احلروف من كتب 

قبله ومن أشهر ما صنف يف ذلك التيسري للداين وقصيدة الشاطيب وأوعية النشر يف القراءات القراءات كالذي 
  العشر وتقريب النشر كالمها البن اجلزري 

الثالث اآلحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو مل يشتهر االشتهار املذكور وال يقرأ به  - ١٠٤٤
 مستدركه لذلك بابا أخرجا فيه شيئا كثريا صحيح اإلسناد من ذلك ما وقد عقد الترمذي يف جامعه واحلاكم يف

  أخرجه احلاكم من طريق عاصم اجلحدري عن أيب بكرة أن النيب قرأ متكئني على رفارف خضر وعباقري حسان 
  وأخرج من حديث أيب هريرة أنه قرأ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرات أعني  - ١٠٤٥
عباس أنه قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وأخرج عن عائشة أنه قرأ وأخرج عن ابن  - ١٠٤٦

  فروح ورحيان يعين بضم الراء 
الرابع الشاذ وهو ما مل يصح سنده وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة ملك يوم الدين بصيغة املاضي  - ١٠٤٧



  ونصب يوم وإياك يعبد ببنائه للمفعول 
  ءات اخلزاعي اخلامس املوضوع كقرا - ١٠٤٨
وظهر يل سادس يشبهه من أنواع احلديث املدرج وهو ما زيد يف القراءات على وجه التفسري كقراءة  - ١٠٤٩

  سعد بن أيب وقاص وله أخ أو أخت من أم أخرجها سعيد بن منصور 

  وقراءة ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج أخرجها البخاري  - ١٠٥٠
وقراءة ابن الزبري ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويستعينون  - ١٠٥١

باهللا على ما أصاهبم قال عمر فما أدري أكانت قراءته أم فسر أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه ابن األنباري وجزم 
  بأنه تفسري 
كم إال واردها الورود الدخول قال ابن األنباري قوله الورود وأخرج عن احلسن أنه كان يقرأ وإن من - ١٠٥٢

  الدخول تفسري من احلسن ملعىن الورود وغلط فيه بعض الرواة فأحلقه بالقرآن 
قال ابن اجلزري يف آخر كالمه ورمبا كانوا يدخلون التفسري يف القراءة إيضاحا وبيانا ألهنم حمققون ملا  - ١٠٥٣

  آمنون من االلتباس ورمبا كان بعضهم يكتبه معه  تلقوه عن النيب قرآنا فهم
وأما من يقول إن بعض الصحابة كان جييز القراءة باملعىن فقد كذب انتهى وسأفرد يف هذا النوع أعين  - ١٠٥٤

  املدرج تأليفا مستقال 

  تنبيهات األول

ما يف حمله ووضعه ال خالف أن كل ما هو من القرآن جيب أن يكون متواترا يف أصله وأجزائه وأ - ١٠٥٥
وترتيبه فكذلك عند حمققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر يف تفاصيل مثله ألن هذا املعجز العظيم الذي 
هو أصل الدين القومي والصراط املستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل مجله وتفاصيله فما نقل آحادا ومل يتواتر يقطع 

ذهب كثري من األصوليني إىل أن التواتر شرط يف ثبوت ما هو من القرآن حبسب أصله بأنه ليس من القرآن قطعا و
وليس بشرط يف حمله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل اآلحاد قيل وهو الذي يقتضيه صنع الشافعي يف إثبات 

  البسملة من كل سورة 
  وألنه ورد هذا املذهب بأن الدليل السابق يقتضي التواتر يف اجلميع  - ١٠٥٦

لو مل يشترط جلاز سقوط كثري من القرآن املكرر وثبوت كثري مما ليس بقرآن أما األول فألنا لو مل نشترط التواتر يف 
احملل جاز أال يتواتر كثري من املتكررات الواقعة يف القرآن مثل فبأي آالء ربكما تكذبان وأما الثاين فألنه إذا مل 

  إثبات ذلك البعض يف املوضع بنقل اآلحاد  يتواتر بعض القرآن حبسب احملل جاز
وقال القاضي أبو بكر يف االنتصار ذهب قوم من الفقهاء واملتكلمني إىل إثبات قرآن حكما ال علما خبرب  - ١٠٥٧

  الواحد دون االستفاضة وكره ذلك أهل احلق وامتنعوا منه 
 إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت وقال قوم من املتكلمني إنه يسوغ إعمال الرأي واالجتهاد يف - ١٠٥٨

  تلك األوجه صوابا يف العربية وإن مل يثبت أن النيب قرأ هبا وأىب ذلك أهل احلق وأنكروه وخطؤوا من قال به انتهى 
وقد بىن املالكية وغريهم ممن قال بإنكار البسملة قوهلم على هذا األصل وقرروه بأهنا مل تتواتر يف أوائل  - ١٠٥٩
  ا مل يتواتر فليس بقرآن السور وم



وأجيب من قبلنا مبنع كوهنا مل تتواتر فرب متواتر عند قوم دون آخرين ويف وقت دون آخر ويكفي يف  - ١٠٦٠
تواترها إثباهتا يف مصاحف الصحابة فمن بعدهم خبط املصحف مع منعهم أن يكتب يف املصحف ما ليس منه كأمساء 

ا ملا استجازوا إثباهتا خبطه من غري متييز ألن ذلك حيمل على اعتقادها السور وآمني واألعشار فلو مل تكن قرآن
  فيكونون مغررين باملسلمني حاملني هلم على إعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا وهذا مما ال جيوز اعتقاده يف الصحابة 

رد الفصل ولو فإن قيل لعلها أثبتت للفصل بني السور أجيب بأن هذا فيه تغرير وال جيوز ارتكابه جمل - ١٠٦١
  كانت له لكتبت بني براءة واألنفال 

ويدل لكوهنا قرآنا منزال ما أخرجه أمحد وأبو داود واحلاكم وغريهم عن أم سلمة أن النيب كان يقرأ  - ١٠٦٢
  احلديث وفيه وعد بسم اهللا الرمحن الرحيم آية ومل يعد عليهم . . . بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني 

وأخرج ابن خزمية والبيهقي يف املعرفة بسند صحيح من طريق سعيد ابن جبري عن ابن عباس قال إسترق  - ١٠٦٣
  الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن بسم اهللا الرمحن الرحيم 

وأخرج البيهقي يف الشعب وابن مردويه بسند حسن من طريق جماهد عن ابن عباس قال أغفل الناس  - ١٠٦٤
  تاب اهللا مل تنزل على أحد سوى النيب إال أن يكون سليمان بن داود بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من ك
وأخرج الدارقطين والطرباين يف األوسط بسند ضعيف عن بريدة قال قال النيب ال أخرج من املسجد  - ١٠٦٥

ذا افتتحت الصالة قلت بسم حىت أخربك بآية مل تنزل على نيب بعد سليمان غريي مث قال بأي شيء تفتتح القرآن إ
  اهللا الرمحن الرحيم قال هي هي 

وأخرج أبو داود واحلاكم والبيهقي والبزار من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كان النيب ال  - ١٠٦٦
يعرف فصل السورة حىت تنزل عليه بسم اهللا الرمحن الرحيم زاد البزار فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت 

  أو ابتدئت سورة أخرى  واستقبلت
وأخرج احلاكم من وجه آخر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كان املسلمون ال يعلمون انقضاء  - ١٠٦٧

  السورة حىت تنزل بسم اهللا الرمحن الرحيم فإذا نزلت علموا أن السورة قد انقضت إسناده على شرط الشيخني 
عن ابن عباس أن النيب كان إذا جاءه جربيل فقرأ بسم اهللا  وأخرج احلاكم أيضا من وجه آخر عن سعيد - ١٠٦٨

  الرمحن الرحيم علم أهنا سورة إسناده صحيح 
وأخرج البيهقي يف الشعب وغريه عن ابن مسعود قال كنا ال نعلم فصال بني السورتني حىت تنزل بسم  - ١٠٦٩

  اهللا الرمحن الرحيم 
ضه على جربيل كان ال يزال يقرأ يف السورة إىل أن يأمره قال أبو شامة حيتمل أن يكون ذلك وقت عر - ١٠٧٠

جربيل بالتسمية فيعلم أن السورة قد انقضت وعرب بلفظ النزول إشعارا بأهنا قرآن يف مجيع أوائل السور وحيتمل أن 
يكون املراد أن مجيع آيات كل سورة كانت تنزل قبل نزول البسملة فإذا كملت آياهتا نزل جربيل بالبسملة 

  ستعرض السورة فيعلم النيب أهنا قد ختمت وال يلحق هبا شيء وا
وأخرج ابن خزمية والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال السبع املثاين فاحتة الكتاب قيل فأين  - ١٠٧١

  السابعة قال بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا رب العاملني فقيل له وأخرج الدارقطين بسند صحيح عن علي أنه سئل عن السبع املثاين فقال  - ١٠٧٢
  إمنا هي ست آيات فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم آية 



وأخرج الدارقطين وأبو نعيم واحلاكم يف تارخيه بسند ضعيف عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا قال  - ١٠٧٣
  كان جربيل إذا جاءين بالوحي أول ما يلقي علي بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  الواحدي من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر قال نزلت بسم اهللا الرمحن الرحيم يف كل سورة وأخرج  - ١٠٧٤
وأخرج البيهقي من وجه ثالث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ يف الصالة بسم اهللا الرمحن الرحيم  - ١٠٧٥

  وإذا ختم السورة قرأها ويقول ما كتبت يف املصحف إال لتقرأ 
طين بسند صحيح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا إذا قرأمت احلمد فاقرؤوا بسم اهللا وأخرج الدارق - ١٠٧٦

  الرمحن الرحيم إهنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين وبسم اهللا الرمحن الرحيم إحدى آياهتا 
رأسه متبسما وأخرج مسلم عن أنس قال بينا رسول اهللا ذات يوم بني أظهرنا إذا أغفى إغفاءة مث رفع  - ١٠٧٧

  احلديث . . . فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر 
  فهذه األحاديث تعطي التواتر املعنوي بكوهنا قرآنا منزال يف أوائل السور  - ١٠٧٨
دمية أن ابن ومن املشكل على هذا األصل ما ذكره اإلمام فخر الدين قال نقل يف بعض الكتب الق - ١٠٧٩

مسعود كان ينكر كون سورة الفاحتة واملعوذتني من القرآن وهو يف غاية الصعوبة ألنا إن قلنا إن النقل املتواتر كان 
حاصال يف عصر الصحابة بكون ذلك من القرآن فإنكاره يوجب الكفر وإن قلنا مل يكن حاصال يف ذلك الزمان 

وإال غلب على الظن أن نقل هذا املذهب عن ابن مسعود نقل باطل فيلزم أن القرآن ليس مبتواتر يف األصل قال 
  وبه حيصل اخلالص عن هذه العقدة وكذا قال القاضي أبو بكر مل يصح عنه أهنا ليست من القرآن وال حفظ عنه إمنا 

صحف إال حكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها ال جحدا لكوهنا قرآنا ألنه كانت السنة عنده أال يكتب يف امل
  ما أمر النيب بإثباته 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  - ١٠٨٠
  شيئا كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح 

ن مسعود وموضوع وإمنا صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وقال ابن حزم يف احمللى هذا كذب على اب - ١٠٨١
  وفيها املعوذتان والفاحتة 

وقال ابن حجر يف شرح البخاري قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك فأخرج أمحد وابن حبان عنه أنه  - ١٠٨٢
  كان ال يكتب املعوذتني يف مصحفه 

وابن مردويه من طريق األعمش عن أيب إسحاق  وأخرج عبد اهللا بن أمحد يف زيادات املسند والطرباين - ١٠٨٣
عن عبد الرمحن بن يزيد النخعي قال كان عبد اهللا بن مسعود حيك املعوذتني من مصاحفه ويقول إهنما ليستا من 

  كتاب اهللا 
وأخرج البزار والطرباين من وجه آخر عنه أنه كان حيك املعوذتني من املصحف ويقول إمنا أمر النيب أن  - ١٠٨٤

  وذ هبما وكان ال يقرأ هبما أسانيده صحيحة يتع
  قال البزار مل يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة وقد صح أنه قرأ هبما يف الصالة 

قال ابن حجر فقول من قال إنه كذب عليه مردود والطعن يف الروايات الصحيحة بغري مستند ال يقبل  - ١٠٨٥
ل وقد أوله القاضي وغريه على إنكار الكتابة كما سبق قال وهو تأويل بل الروايات صحيحة والتأويل حمتمل قا

حسن إال أن الرواية الصرحية اليت ذكرهتا تدفع ذلك حيث جاء فيها ويقول إهنما ليستا من كتاب اهللا قال وميكن 
  عد هذا اجلمع محل لفظ كتاب اهللا على املصحف فيتم التأويل املذكور قال لكن من تأمل سياق الطرق املذكورة استب



قال وقد أجاب ابن الصباغ بأنه مل يستقر عنده القطع بذلك مث حصل االتفاق بعد ذلك وحاصله أهنما كانتا 
  متواترتني يف عصره لكنهما مل يتواترا عنده انتهى 

هبما  وقال ابن قتيبة يف مشكل القرآن ظن ابن مسعود أن املعوذتني ليستا من القرآن ألنه رأى النيب يعوذ - ١٠٨٦
  احلسن واحلسني فأقام على ظنه وال يقول إنه أصاب يف ذلك وأخطأ املهاجرون واألنصار 

قال وأما إسقاطه الفاحتة من مصحفه فليس لظنه أهنا ليست من القرآن معاذ اهللا ولكنه ذهب إىل أن  - ١٠٨٧
ى أن ذلك مأمون يف سورة احلمد القرآن إمنا كتب ومجع بني اللوحني خمافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان ورأ

  لقصرها ووجوب تعلمها على كل واحد 
  قلت وإسقاطه الفاحتة من مصحفه أخرجه أبو عبيد بسند صحيح كما تقدم يف أوائل النوع التاسع عشر  - ١٠٨٨

  التنبيه الثاين

املنزل على حممد قال الزركشي يف الربهان القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحي  - ١٠٨٩
للبيان واإلعجاز والقراءات اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف احلروف أو كيفيتها من ختفيف وتشديد وغريمها 

  والقراءات السبع متواترة عند اجلمهور وقيل بل مشهورة 
ن إسنادهم هبذه قال الزركشي والتحقيق أهنا متواترة عن األئمة السبعة أما تواترها عن النيب ففيه نظر فإ - ١٠٩٠

  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  - ١٠٩١

أصل املد واإلمالة متواتر ولكن احلاجب ما كان من قبيل األداء كاملد واإلمالة وحتقيق اهلمزة وقال غريه احلق أن 
  التقدير غري متواتر لالختالف يف كيفيته كذا قال الزركشي قال وأما أنواع حتقيق اهلمزة فكلها متواترة 

وقال ابن اجلزري ال نعلم أحدا تقدم ابن احلاجب إىل ذلك وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة األصول  - ١٠٩٢
  ألنه  كالقاضي أبو بكر وغريه وهو الصواب

  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 وهو خالف إمجاع  - ١٠٩٣
  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 بإيهامه  - ١٠٩٤
كل من قل نظره أن هذه القراءات هي املذكورة يف اخلرب وليته إذا إقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة 

ع قراءة راو ثالث غريمها أبطلها وقد تكون هي ووقع له أيضا يف اقتصاره عن كل إمام على راويني أنه صار من مس
  أشهر وأصح وأظهر ورمبا بالغ من ال يفهم فخطأ أو كفر 

وقال أبو بكر بن العريب ليست هذه السبعة متعينة للجواز حىت ال جيوز غريها كقراءة أيب جعفر وشيبة  - ١٠٩٥
مكي وأبو العالء اهلمذاين وآخرون من  واألعمش وحنوهم فإن هؤالء مثلهم أو فوقهم وكذا قال غري واحد منهم



  أئمة القراء 
وقال أبو حيان ليس يف كتاب ابن جماهد ومن تبعه من القراءات املشهورة إال النزر اليسري فهذا أبو  - ١٠٩٦

عمرو بن العالء اشتهر عن سبعة عشر راويا مث ساق أمساءهم واقتصر يف كتاب ابن جماهد على اليزيدي واشتهر عن 
عشرة أنفس فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس هلما مزية على غريمها ألن اجلميع يشتركون يف  اليزيدي

  الضبط واإلتقان واالشتراك يف األخذ قال وال أعرف هلذا سببا إال ما قضي من نقص العلم 
يث فقد غلط وقال مكي من ظن أن قراءة هؤالء القراء كنافع وعاصم هي األحرف السبعة اليت يف احلد - ١٠٩٧

غلطا عظيما قال ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤالء السبعة مما ثبت عن األئمة وغريهم ووافق خط 
املصحف أال يكون قرآنا وهذا غلط عظيم فإن الذين صنفوا القراءات من األئمة املتقدمني كأيب عبيد القاسم بن 

القاضي قد ذكروا أضعاف هؤالء وكان الناس على رأس  سالم وأيب حامت السجستاين وأيب جعفر الطربي وإمساعيل
  املائتني بالبصرة على قراءة أيب عمرو 

ويعقوب وبالكوفة على قراءة محزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر ومبكة على قراءة ابن كثري وباملدينة على 
هد اسم الكسائي وحذف يعقوب قال قراءة نافع واستمروا على ذلك فلما كان على رأس الثالمثائة أثبت ابن جما

والسبب يف االقتصار على السبعة مع أن يف أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة 
عن األئمة كانوا كثريا جدا فلما تقاصرت اهلمم اقتصروا مما يوافق خط املصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط 

هر بالثقة واألمانة وطول العمر يف مالزمة القراءة واالتفاق على األخذ عنه فأفردوا من القراءة به فنظروا إىل من اشت
كل مصر إماما واحدا ومل يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه اإلئمة غري هؤالء من القراءات وال القراءة به كقراءة 

كتابا يف القراءات فاقتصر على يعقوب وأيب جعفر وشيبة وغريهم قال وقد صنف ابن جبري املكي قبل ابن جماهد 
مخسة اختار من كل مصر إماما وإمنا اقتصر على ذلك ألن املصاحف اليت أرسلها عثمان كانت مخسة إىل هذه 
األمصار ويقال إنه وجه بسبعة هذه اخلمسة ومصحفا إىل اليمن ومصحفا إىل البحرين لكن ملا مل يسمع هلذين 

مراعاة عدد املصاحف استبدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئني كمل املصحفني خرب وأراد ابن جماهد وغريه 
هبما العدد فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد اخلرب به فوقع ذلك ملن مل يعرف أصل املسألة ومل تكن له فطنة فظن 

الوجه يف العربية أن املراد باألحرف السبعة القراءات السبع واألصل املعتمد عليه صحة السند يف السماع واستقامة 
  وموافقة الرسم وأصح القراءات سندا نافع وعاصم وأفصحها أبو عمرو والكسائي 

وقال القراب يف الشايف التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة وإمنا هو من  - ١٠٩٨
  قل به أحد مجع بعض املتأخرين فانتشر وأوهم أنه ال جتوز الزيادة على ذلك وذلك مل ي

وقال الكواشي كل ما صح سنده واستقام وجهه يف العربية ووافق خط املصحف اإلمام فهو من السبعة  - ١٠٩٩
  املنصوصة ومىت فقد شرط من الثالثة فهو الشاذ 

وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن احنصار القراءات املشهورة يف مثل ما يف التيسري  - ١١٠٠
  ر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين والشاطبية وآخ

السبكي فقال يف شرح املنهاج قال األصحاب جتوز القراءة يف الصالة وغريها بالقراءات السبع وال جتوز بالشاذة 
وظاهر هذا يوهم أن غري السبع املشهورة من الشواذ وقد نقل البغوي االتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأيب 

  وهذا القول هو الصواب جعفر مع السبع املشهورة 



قال واعلم أن اخلارج عن السبع املشهورة على قسمني منه ما خيالف رسم املصحف فهذا ال شك فيه أنه  - ١١٠١
ال جتوز قراءته ال يف الصالة وال يف غريها ومنه ما ال خيالف رسم املصحف ومل تشتهر القراءة به وإمنا ورد من طريق 

املنع من القراءة به أيضا ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قدميا  غريب ال يعول عليها وهذا يظهر
  وحديثا فهذا ال وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغريه 

قال وهكذا التفصيل يف . . . قال والبغوي أوىل من يعتمد عليه يف ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم  - ١١٠٢
  كثريا شاذا انتهى  شواذ السبعة فإن عنهم شيئا

وقال ولده يف منع املوانع إمنا قلنا يف مجع اجلوامع والسبع متواترة مث قلنا يف الشاذ والصحيح إنه ما وراء  - ١١٠٣
العشرة ومل نقل والعشر متواترة ألن السبع مل خيتلف يف تواترها فذكرنا أوال موضع اإلمجاع مث عطفنا عليه موضع 

بأن القراءات الثالث غري متواترة يف غاية السقوط وال يصح القول به عمن يعترب قوله اخلالف قال على أن القول 
يف الدين وهي ال ختالف رسم املصحف قال وقد مسعت أيب يشدد النكري على بعض القضاة وقد بلغه أنه منع من 

  نتهى القراءة هبا واستأذنه بعض أصحابنا مرة يف إقراء السبع فقال أذنت لك أن تقرئ العشر ا
وقال يف جواب سؤال سأله ابن اجلزري القراءات السبع اليت اقتصر عليها الشاطيب والثالث اليت هي  - ١١٠٤

قراءة أيب جعفر ويعقوب وخلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم 
  ء من ذلك إال جاهل من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول اهللا ال يكابر يف شي

  التنبيه الرابع

باختالف القراءات يظهر االختالف يف األحكام وهلذا بىن الفقهاء نقض وضوء امللموس وعدمه على  - ١١٠٥
  اختالف القراءة يف ملستم و المستم 

ية وجواز وطء احلائض عند االنقطاع قبل الغسل وعدمه على االختالف يف يطهرن وقد حكوا خالفا غريبا يف اآل
إذا قرأت بقراءتني فحكى أبو الليث السمرقندي يف كتاب البستان قولني أحدمها أن اهللا قال هبما مجيعا والثاين أن 
اهللا قال بقراءة واحدة إال أنه أذن أن نقرأ بقراءتني مث اختار توسطا وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسري يغاير اآلخر 

نزلة آيتني مثل حىت يطهرن وإن كان تفسريمها واحدا ك البيوت و البيوت فقد قال هبما مجيعا وتصري القراءتان مب
  فإمنا قال بإحدامها وأجاز القراءة هبما لكل قبيلة على ما تعود لساهنم 

  قال فإن قيل إذا قلتم إنه قال بإحدامها فأي القراءتني هي قلنا اليت بلغة قريش انتهى 
  ات وتنوعها فوائد وقال بعض املتأخرين الختالف القراء - ١١٠٦

  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 حيث أهنم يفرغون جهدهم يف حتقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة حىت مقادير املدات وتفاوت 
معاين ذلك واستنباط احلكم واألحكام من داللة كل لفظ وإمعاهنم الكشف عن التوجيه  اإلماالت مث يف تتبع
  والتعليل والترجيح 

  ومنها إظهار سر اهللا يف كتابه وصيانته له عن التبديل واالختالف مع كونه على هذه األوجه الكثرية 
جعلت داللة كل لفظ آية على حدة مل خيف ما  ومنها املبالغة يف إعجازه بإجيازه إذ تنوع القراءات مبنزلة اآليات ولو



كان فيه من التطويل وهلذا كان قوله وأرجلكم منزال لغسل الرجل واملسح على اخلف واللفظ الواحد لكن 
  باختالف إعرابه 

ومنها أن بعض القراءات يبني ما لعله جيهل يف القراءة األخرى فقراءة يطهرن بالتشديد مبينة ملعىن قراءة التخفيف 
  وقراءة فامضوا إىل ذكر اهللا تبني أن املراد بقراءة فاسعوا الذهاب ال املشي السريع 

وقال أبو عبيد يف فضائل القرآن املقصد من القراءة الشاذة تفسري القراءة املشهورة وتبيني معانيها  - ١١٠٧
ما وقراءة جابر فإن اهللا من كقراءة عائشة وحفصة والصالة الوسطى صالة العصر وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أمياهن

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 روي عن كبار الصحابة مث صار يف نفس القراءة فهو أكثر من التفسري 

  روف معرفة صحة التأويل انتهى وأقوى فأدىن ما يستنبط من هذه احل
  وقد اعتنيت يف كتاب أسرار التنزيل ببيان كل قراءة أفادت معىن زائدا على القراءة املشهورة  - ١١٠٨

  التنبيه اخلامس

اختلف يف العمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام احلرمني يف الربهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه ال جيوز  - ١١٠٩
  ريي وجزم به ابن احلاجب ألنه نقله على أنه قرآن ومل يثبت وتبعه أبو نصر القش

وذكر القاضيان أبو الطيب واحلسني والروياين والرافعي العمل هبا تنزيال هلا منزلة خرب اآلحاد وصححه  - ١١١٠
  ابن السبكي يف مجع اجلوامع وشرح املختصر 

ود وعليه أبو حنيفة أيضا واحتج على وقد احتج األصحاب على قطع ميني السارق بقراءة ابن مسع - ١١١١
  وجوب التتابع يف صوم كفارة اليمني بقراءته متتابعات ومل حيتج هبا أصحابنا لثبوت نسخها كما سيأيت 

  التنبيه السادس

من املهم معرفة توجيه القراءات وقد اعتىن به األئمة وأفردوا فيه كتبا منها احلجة أليب علي الفارسي  - ١١١٢
واهلداية للمهدوي واحملتسب يف توجيه الشواذ البن جىن قال الكواشي وفائدته أن يكون دليال على  والكشف ملكي

حسب املدلول عليه أو مرجحا إال أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتني على األخرى 
  ترجيحا يكاد يسقطها وهذا غري مرضي ألن كال منهما متواتر 

ى أبو عمر الزاهد يف كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال إذا اختلف اإلعرابان يف القرآن مل وقد حك - ١١١٣
  أفضل إعرابا على إعراب فإذا خرجت إىل كالم الناس فضلت األقوى 

وقال أبو جعفر النحاس السالمة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أال يقال إحدامها أجود ألهنما  - ١١١٤
  يأمث من قال ذلك وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا مجيعا عن النيب ف

وقال أبو شامة أكثر املصنفون من الترجيح بني قراءة مالك وملك حىت إن بعضهم يبالغ إىل حد يكاد  - ١١١٥
  يسقط وجه القراءة األخرى وليس هذا مبحمود بعد ثبوت القراءتني انتهى 

  وى يف الصناعة من توجيه املشهورة وقال بعضهم توجيه القراءات الشاذة أق - ١١١٦



  خامتة

قال النخعي كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة عبد اهللا وقراءة سامل وقراءة أيب وقراءة زيد بل يقال فالن  - ١١١٧
  كان يقرأ بوجه كذا وفالن يقرأ بوجه كذا 

  قال النووي والصحيح أن ذلك ال يكره  - ١١١٨

  النوع الثامن والعشرون

  وقف واالبتداءيف معرفة ال

أفرده بالتصنيف خالئق منهم أبو جعفر النحاس وابن األنباري والزجاج والداين والعماين والسجاوندي  - ١١١٩
  وغريهم وهو فن جليل به يعرف كيف أداء القراءة 

واألصل فيه ما أخرج النحاس قال حدثنا حممد بن جعفر األنباري حدثنا هالل بن العالء بن أيب وعبد  - ١١٢٠
اهللا بن جعفر قاال حدثنا عبد اهللا بن عمر الزرقي عن زيد بن أيب أنيسة عن القاسم بن عوف البكري قال مسعت عبد 

اهللا ابن عمر يقول لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى اإلميان قبل القرآن وتنزل السورة على حممد فنتعلم 
تتعلمون أنتم القرآن اليوم ولقد رأينا اليوم رجاال يؤتى أحدهم حالهلا وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما 

القرآن قبل اإلميان فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يدري ما آمره وال زاجره وال ما ينبغي أن يوقف عنده منه قال 
  النحاس فهذا احلديث يدل على أهنم كانوا يتعلمون األوقاف كما يتعلمون القرآن 

ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا يدل على أن ذلك إمجاع من الصحابة ثابت أخرج هذا األثر وقول  - ١١٢١
  البيهقي يف سننه 

  وعن علي يف قوله تعاىل ورتل القرآن ترتيال قال الترتيل جتويد احلروف ومعرفة الوقوف  - ١١٢٢
  يه قال ابن األنباري من متام معرفة القرآن معرفة الوقف واالبتداء ف - ١١٢٣
  وقال النكزاوي باب الوقف عظيم القدر جليل اخلطر ألنه ال  - ١١٢٤

  يتأتى ألحد معرفة معاين القرآن وال استنباط األدلة الشرعية منه إال مبعرفة الفواصل 
ويف النشر البن اجلزري ملا مل ميكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة يف نفس واحد ومل جيز التنفس بني  - ١١٢٥
حالة الوصل بل ذلك كالتنفس يف أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس واالستراحة وتعني ارتضاء  كلمتني

ابتداء بعده وحتتم أال يكون ذلك مما حييل املعىن وال خيل بالفهم إذ بذلك يظهر اإلعجاز وحيصل القصد ولذلك حض 
يف كالم ابن عمر برهان على أن تعلمه إمجاع األئمة على تعلمه ومعرفته ويف كالم علي دليل على وجوب ذلك و

من الصحابة وصح بل تواتر عندنا تعلمه واالعتناء به من السلف الصاحل كأيب جعفر يزيد بن القعقاع أحد أعيان 
التابعني وصاحبه اإلمام نافع وأيب عمرو ويعقوب وعاصم وغريهم من األئمة وكالمهم يف ذلك معروف ونصوصهم 

  كتب ومن مث اشترط كثري من اخللف على اجمليز أال حييز أحدا إال بعد معرفته الوقف واالبتداء عليه مشهورة يف ال
وصح عن الشعيب أنه قال إذا قرأت كل من عليها فان فال تسكت حىت تقرأ ويبقى وجه ربك ذو  - ١١٢٦

  اجلالل واإلكرام 
  قلت أخرجه ابن أيب حامت 



  فصل يف أنواع الوقف

على أن ألنواع الوقف واالبتداء أمساء واختلفوا يف ذلك فقال ابن األنباري الوقف على  اصطلح األئمة - ١١٢٧
  ثالثة أوجه تام 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 

الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده كقوله احلمد هللا ألن االبتداء ب رب العاملني ال واحلسن هو الذي حيسن 
  حيسن لكونه صفة ملا قبله 

والقبيح هو الذي ليس بتام وال حسن كالوقف على بسم من قوله بسم اهللا قال وال يتم الوقف على املضاف دون 
رفوعه وعكسه وال الناصب دون منصوبه وعكسه وال املؤكد املضاف إليه وال املنعوت دون نعته وال الرافع دون م

دون توكيده وال املعطوف دون املعطوف عليه وال البدل دون مبدله وال إن أو كان أو ظن وأخواهتا دون امسها وال 
وال امسها دون خربها وال املستثىن منه دون االستثناء وال املوصول دون صلته امسيا أوحرفيا وال الفعل دون مصدره 

  حرف دون متعلقه وال شرط دون جزائه 
  وقال غريه الوقف ينقسم إىل أربعة أقسام تام خمتار وكاف جائز وحسن مفهوم وقبيح متروك  - ١١٢٨

فالتام هو الذي ال يتعلق بشيء مما بعده فيحسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده وأكثر ما يوجد عند رؤوس اآلي 
  حون غالبا كقوله وأولئك هم املفل

وقد يوجد يف أثنائها كقوله وجعلوا أعزة أهلها أذلة هنا التمام ألنه انقضى كالم بلقيس مث قال تعاىل وكذلك 
  يفعلون 

وكذلك لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين هنا التمام ألنه انقضى كالم الظامل أيب بن خلف مث قال تعاىل وكان 
  الشيطان لإلنسان خذوال 
  له مصبحني وبالليل هنا التمام ألنه معطوف على املعىن أي بالصبح وبالليل وقد يوجد بعدها كقو

  ومثله يتكئون وزخرفا رأس اآلية يتكئون وزخرفا هو التمام ألنه معطوف على ما قبله 
  وآخر كل قصة وما قبل أوهلا وآخر كل سورة وقبل ياء النداء وفعل األمر 

جوابه وكان اهللا وما كان وذلك ولوال غالبهن تام ما مل يتقدمهن  والقسم والمه دون القول والشرط ما مل يتقدم
  قسم أو قول أو ما يف معناه 

والكايف منقطع يف اللفظ متعلق يف املعىن فيحسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده أيضا حنو حرمت عليكم أمهاتكم 
عىن لكن وإن الشديدة املكسورة هنا الوقف ويتبدأ مبا بعد ذلك وهكذا كل رأس آية بعدها الم كي وإال مب

  واالستفهام وبل وأال املخففة والسني وسوف للتهديد ونعم وبئس وكيال ما مل يتقدمهن قول أو قسم 
  واحلسن هو الذي حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده حنو احلمد هللا رب العاملني 

الوقف على لقد كفر الذين قالوا ويبتدئ إن اهللا هو املسيح  والقبيح هو الذي ال يفهم منه املراد كاحلمد وأقبح منه
ألن املعىن مستحيل هبذا االبتداء ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر ومثله يف الوقف فبهت الذي كفر فلها النصف 

  وألبويه 



شرا ونذيرا فإن إال مب. . . وأقبح من هذا الوقف على املنفي دون حرف اإلجياب حنو ال إله إال اهللا وما أرسلناك 
  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 لوجه ومرخص ضرورة  - ١١٢٩
بقوله خيادعون اهللا توهم فالالزم ما لو وصل طرفاه غري املراد حنو قوله وما هم مبؤمنني يلزم الوقف هنا إذ لو وصل 

  أن اجلملة صفة لقوله 

مبؤمنني فانتفى اخلداع عنهم وتقرر اإلميان خالصا عن اخلداع كما تقول ما هو مبؤمن خمادع والقصد يف اآلية إثبات 
  اخلداع بعد نفي اإلميان 

  ذلوال مثرية لألرض وكما يف قوله ال ذلول تثري األرض فإن مجلة تثري صفة ل ذلول داخلة حيز النفي أي ليست 
وحنو سبحانه أن يكون له ولد فلو وصلها بقوله له ما يف السموات وما يف األرض ألوهم أنه صفة لولد وأن املنفي 

  ولد موصوف بأن له ما يف السموات واملراد الولد مطلقا 
حنو يعبدونين ال يشركون يب شيئا  واملطلق ما حيسن االبتداء مبا بعده كاالسم املبتدأ به حنو اهللا جيتيب والفعل املستأنف

  و سيقول السفهاء و سيجعل اهللا بعد عسر يسرا 
  ومفعول احملذوف حنو وعد اهللا سنة اهللا 

  والشرط حنو من يشأ اهللا يضلله 
  واالستفهام ولو مقدرا حنو أتريدون أن هتدوا تريدون عرض الدنيا 

  يكن كل ذلك مقوال لقول سابق والنفي ما كان هلم اخلرية إن يريدون إال فرارا حيث مل 
واجلائز ما جيوز فيه الوصل والفصل لتجاذب املوجبني من الطرفني حنو وما أنزل من قبلك فإن واو العطف تقتضي 

  الوصل وتقدمي املفعول على الفعل يقطع النظم فإن التقدير ويوقنون باآلخرة 
ة ألن الفاء يف قوله فال خيفف عنهم تقتضي التسبب واجملوز لوجه حنو أولئك الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخر

  واجلزاء وذلك يوجب الوصل 

  وكون نظم الفعل على االستئناف جيعل للفصل وجها 
واملرخص ضرورة ما ال يستغين ما بعده عما قبله لكنه يرخص النقطاع النفس وطول الكالم وال يلزمه الوصل 

اء بناء ألن قوله وأنزل ال يستغىن عن سياق الكالم فإن فاعله ضمري بالعود ألن ما بعده مجلة مفهومة كقوله والسم
  يعود إىل ما قبله غري أن اجلملة مفهومة 

  وأما ما ال جيوز الوقف عليه فكالشرط دون جزائه واملبتدأ دون خربه وحنو ذلك 
ن وشبيه به وقبيح وقال غريه الوقف يف التنزيل على مثانية أضرب تام وشبيه به وناقص وشبيه به وحس - ١١٣٠

  وشبيه به 
وقال ابن اجلزري أكثر ما ذكر الناس يف أقسام الوقف غري منضبط وال منحصر وأقرب ما قلته يف ضبطه  - ١١٣١

إن الوقف ينقسم إىل اختياري واضطراري ألن الكالم إما أن يتم أو ال فإن مت كان اختياريا وكونه تاما ال خيلوا إما 
ده البتة أي ال من جهة اللفظ وال من جهة املعىن فهو الوقف املسمى بالتام لتمامه املطلق أال يكون له تعلق مبا بع

  يوقف عليه ويبتدأ مبا بعده مث مثله مبا تقدم يف التام 
قال وقد يكون الوقف تاما يف تفسري وإعراب وقراءة غري تام على آخر حنو وما يعلم تأويله إال اهللا تام  - ١١٣٢



ستأنفا غري تام إن كان معطوفا وحنو فواتح السور الوقف عليها تام إن أعربت مبتدأ واخلرب إن كان ما بعده م
حمذوف أو عكسه أي أمل هذه أو هذه أمل أو مفعوال ب قل مقدرا غري تام إن كان ما بعدها هو اخلرب وحنو مثابة 

ىل صراط العزيز احلميد تام على قراءة للناس وأمنا تام على قراءة واختذوا بكسر اخلاء كاف على قراءة الفتح وحنو إ
  من رفع االسم الكرمي بعدها حسن على قراءة من خفض 

وقد يتفاضل التام حنو مالك يوم الدين إيام نعبد وإياك نستعني كالمها تام إال أن األول أمت من الثاين الشتراك الثاين 
  فيما بعده يف معىن اخلطاب خبالف األول 

  م شبيها بالتام وهذا هو الذي مساه بعضه
ومنه ما يتأكد استحسانه لبيان املعىن املقصود به وهو الذي مساه السجاوندي بالالزم وإن كان له تعلق فال خيلو إما 
أن يكون من جهة املعىن فقط وهو املسمى بالكايف لالكتفاء به واستغنائه عما بعده واستغناء ما بعده عنه كقوله ومما 

  أنزل من قبلك وقوله على هدى من رهبم  رزقناهم ينفقون وقوله وما
ويتفاضل يف الكفاية كتفاضل التام حنو يف قلوهبم مرض كاف فزادهم اهللا مرضا أكفى منه مبا كانوا يكذبون أكفى 

  منهما 
وقد يكون الوقف كافيا على تفسري وإعراب وقراءة غري كاف على آخر حنو قوله يعلمون الناس السحر كاف إن 

  افية حسن إن فسرت موصولة جعلت ما بعده ن
وباآلخرة هم يوقنون كاف إن أعرب ما بعده مبتدأ خربه على هدى حسن إن جعل خرب الذين يؤمنون بالغيب أو 

  خرب والذين يؤمنون مبا أنزل 
  وحنن له خملصون كاف على قراءة أم تقولون باخلطاب حسن على قراءة الغيب 

  غفر و يعذب حسن على قراءة من جزم حياسبكم به اهللا كاف على قراءة من رفع في
وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو املسمى باحلسن ألنه يف نفسه حسن مفيد جيوز الوقف عليه دون االبتداء مبا 

بعده للتعلق اللفظي إال أن يكون رأس آية فإنه جيوز يف اختيار أكثر أهل األداء جمليئه عن النيب يف حديث أم سلمة 
  اآليت 

الوقف حسنا على تقدير وكافيا أو تاما على آخر حنو هدى للمتقني حسن إن جعل ما بعده نعتا كاف إن  وقد يكون
  جعل خرب مقدر أو مفعول مقدر 

  على القطع تام إن جعل مبتدأ خربه أولئك 
ن وإن مل يتم الكالم كان الوقف عليه اضطراريا وهو املسمى بالقبيح ال جيوز تعمد الوقف عليه إال لضرورة م

  انقطاع نفس وحنوه لعدم الفائدة أو لفساد املعىن حنو صراط الذين 
  وقد يكون بعضه أقبح من بعض حنو فلها النصف وألبويه إليهامه أهنما مع البنت شركاء يف النصف 

  وأقبح منه حنو إن اهللا ال يستحيي فويل للمصلني ال تقربوا الصالة 
  فهذا حكم الوقف اختياريا واضطراريا 

البتداء فال يكون إال اختياريا ألنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فال جيوز إال مبستقل باملعىن موف باملقصود وأما ا
وهو يف أقسامه كأقسام الوقف األربعة وتتفاوت متاما وكفاية وحسنا وقبحا حبسب التمام وعدمه وفساد املعىن 

بيح وب من تام فلو وقف على من يقول كان االبتداء وإحالته حنو الوقف على ومن الناس فإن االبتداء ب الناس ق



  ب يقول أحسن من االبتداء ب من 
  وكذا الوقف على ختم اهللا قبيح واالبتداء ب اهللا أقبح وب ختم كاف 

  والوقف على عزير ابن اهللا و املسيح ابن اهللا قبيح واالبتداء بابن قبيح وبعزير واملسيح أشد قبحا 
   ضرورة كان االبتداء باجلاللة قبيحا وب وعدنا أقبح منه وب ما أقبح منهما ولو وقف على ما وعدنا اهللا

  وقد يكون الوقف حسنا واالبتداء به قبيحا حنو خيرجون الرسول وإياكم 

  الوقف عليه حسن واالبتداء به قبيح لفساد املعىن إذ يصري حتذيرا من اإلميان باهللا 
من بعثنا من مرقدنا هذا الوقف على هذا قبيح لفصله بني املبتدأ وخربه  وقد يكون الوقف قبيحا واالبتداء جيدا حنو

  وألنه يوهم أن اإلشارة إىل املرقد واالبتداء هبذا كاف أو تام الستئنافه 

  تنبيهات األول

قوهلم ال جيوز الوقف على املضاف دون املضاف إليه وال كذا قال ابن اجلزري إمنا يريدون به اجلواز  - ١١٣٣
ي وهو الذي حيسن يف القراءة ويروق يف التالوة وال يريدون بذلك أنه حرام وال مكروه اللهم إال أن يقصد األدائ

  بذلك حتريف القرآن وخالف املعىن الذي أراده اهللا فإنه يكفر فضال عن أن يأمث 

  الثاين

و يتأوله بعض أهل قال ابن اجلزري أيضا ليس كلما يتعسفه بعض املعربني أو يتكلفه بعض القراء أ - ١١٣٤
األهواء مما يقتضي وقفا أو ابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه بل ينبغي حتري املعىن األمت والوقف األوجه وذلك حنو 

  الوقف على وارمحنا أنت واالبتداء موالنا فانصرنا على معىن النداء 
  وحنو مث جاءوك حيلفون ويبتدئ باهللا إن أردنا 

  بتدئ باهللا إن الشرك على معىن القسم وحنو يا بين ال تشرك وي
  وحنو وما تشاؤون إال أن يشاء ويبتدئ اهللا رب العاملني 

  وحنو فال جناح ويبتدئ عليه أن يطوف هبما 
  فكله تعسف ومتحل وحتريف للكلم عن مواضعه 

  الثالث

  يغتفر يف طول الفواصل والقصص واجلمل املعترضة وحنو ذلك ويف  - ١١٣٥

ت وقراءة التحقيق والتنزيل ما ال يغتفر يف غريها فرمبا أجيز الوقف واالبتداء لبعض ما ذكر ولو حالة مجع القراء
  كان لغري ذلك مل يبح وهذا الذي مساه السجاوندي املرخص ضرورة ومثله بقوله والسماء بناء 

أقام الصالة وآتى قال ابن اجلزري واألحسن متثيله بنحو قبل املشرق واملغرب وبنحو النبيني وبنحو و - ١١٣٦
  إىل آخر القصة . . . الزكاة وبنحو عاهدوا وبنحو كل من فواصل قد أفلح املؤمنون 

وقال صاحب املستوىف النحويون يكرهون الوقف الناقص يف التنزيل مع إمكان التام فإن طال الكالم ومل  - ١١٣٧



دعوا مع اهللا أحدا إن كسرت بعده إن وإن يوجد فيه وقف تام حسن األخذ بالناقص كقوله قل أوحي إىل قوله فال ت
  فتحتها فإىل قوله كادوا يكونون عليه لبدا 

قال وحيسن الوقف الناقص أمور منها أن يكون لضرب من البيان كقوله ومل جيعل له عوجا فإن الوقف  - ١١٣٨
 التحرمي النسيب والسبيب هنا يبني أن قيما منفصل عنه وأنه حال يف نية التقدمي وكقوله وبنات األخت ليفصل به بني

  ومنها أن يكون الكالم مبنيا على الوقف حنو يا 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  - ١١٣٩

بن مرمي البينات لقرب الوقف على بالرسل وعلى القدس  التعلق لفظيا حنو ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى
وكذا يراعى يف الوقف االزدواج فيوصل ما يوقف على نظريه مما يوجد التمام عليه وانقطع تعلقه مبا بعده لفظا 

  وذلك من أجل ازدواجه حنو 

إمث عليه وحنو يوجل الليل  هلا ما كسبت مع ولكم ما كسبتم وحنو فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه مع ومن تأخر فال
  يف النهار مع ويوجل النهار يف الليل وحنو من عمل صاحلا فلنفسه مع ومن أساء فعليها 

  الرابع

قد جييزون الوقف على حرف وجييز آخرون الوقف على آخر ويكون بني الوقفني مراقبة على التضاد  - ١١٤٠
الوقف على ال ريب فإنه ال جييزه على فيه والذي جييزه  فإذا وقف على أحدمها امتنع الوقف على اآلخر كمن أجاز

  على فيه ال جييزه على ال ريب 
وكالوقف على وال يأب كاتب أن يكتب فإن بينه وبني كما علمه اهللا مراقبة والوقف على وما يعلم تأويله إال اهللا 

  فإن بينه وبني والراسخون يف العلم مراقبة 
  نبه على املراقبة يف الوقف أبو الفضل الرازي أخذه من املراقبة يف العروض قال ابن اجلزري وأول من  - ١١٤١

  اخلامس

قال ابن جماهد ال يقوم بالتمام يف الوقف إال حنوي عامل بالقراءات عامل بالتفسري والقصص وختليص بعضها  - ١١٤٢
  من بعض عامل باللغة اليت نزل هبا القرآن 

ذا من مل يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله وال تقبلوا هلم وقال غريه وكذا علم الفقه وهل - ١١٤٣
شهادة أبدا وممن صرح بذلك النكزاوي فقال يف كتاب الوقف ال بد للقارئ من معرفة بعض مذاهب األئمة 

  املشهورين يف 

بعضهم وميتنع الفقه ألن ذلك يعني على معرفة الوقف واالبتداء ألن يف القرآن مواضع ينبغي الوقف على مذهب 
  على مذهب آخرين 

فأما احتياجه إىل علم النحو وتقديراته فألن من جعل ملة أبيكم إبراهيم منصوبا على اإلغراء وقف على ما قبله أما 
  إذا أعمل فيه ما قبله فال 

  وأما احتياجه إىل القراءات فلما تقدم من أن الوقف قد يكون تاما على قراءة غري تام على أخرى 



حتياجه إىل التفسري فألنه إذا وقف على فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة كان املعىن إهنا حمرمة عليهم هذه املدة وأما ا
وإذا وقف على عليهم كان املعىن إهنا حمرمة عليهم أبدا وأن التيه أربعني فرجع يف هذا إىل التفسري وقد تقدم أيضا أن 

  لى تفسري وإعراب آخر الوقف يكون تاما على تفسري وإعراب غري تام ع
وأما احتياجه إىل املعىن فضرورة ألن معرفة مقاطع الكالم إمنا تكون بعد معرفة معناه كقوله وال حيزنك قوهلم إن 
العزة هللا فقوله إن العزة استئناف ال مقوهلم وقوله فال يصلون إليكما بآياتنا ويبتدئ أنتما وقال الشيخ عز الدين 

ألن إضافة الغلبة إىل اآليات أوىل من إضافة عدم الوصول إليها ألن املراد باآليات  األحسن الوقف على إليكما
  العصا وصفاهتا وقد غلبوا هبا السحرة ومل متنع عنهم فرعون 

وكذا الوقف على قوله ولقد مهت به ويبتدئ وهم هبا على أن املعىن لوال أن رأى برهان ربه هلم هبا فقدم جواب 
  ا فعلم بذلك أن معرفة املعىن أصل يف ذلك كبري لوال ويكون مهه منتفي

  السادس

حكى ابن برهان النحوي عن أيب يوسف القاضي صاحب أيب حنيفة أنه ذهب إىل أن تقدير املوقوف عليه  - ١١٤٤
  من القرآن بالتام والناقص واحلسن والقبيح 

وهو كالقطعة الواحدة فكله قرآن وتسميته بذلك بدعة ومتعمد الوقوف على حنوه مبتدع قال ألن القرآن معجز 
  وبعضه قرآن وكله تام حسن وبعضه تام حسن 

  السابع

ألئمة القراء مذاهب يف الوقف واإلبتداء فنافع كان يراعي حماسنهما حبسب املعىن وابن كثري ومحزة  - ١١٤٥
ر فتعمد الوقف عليها حيث ينقطع النفس واستثىن ابن كثري وما يعلم تأويله إال اهللا وما يشعركم إمنا يعلمه بش

وعاصم والكسائي حيث مت الكالم وأبو عمرو يتعمد رؤوس اآلي ويقول هو أحب إيل فقد قال بعضهم إن الوقف 
  عليه سنة 
وقال البيهقي يف الشعب وآخرون األفضل الوقف على رؤوس اآليات وإن تعلقت مبا بعدها إتباعا هلدى  - ١١٤٦

  رسول اهللا وسنته 
ود وغريه عن أم سلمة أن النيب كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول بسم اهللا الرمحن روى أبو دا - ١١٤٧

  الرحيم مث يقف احلمد هللا رب العاملني مث يقف الرمحن الرحيم مث يقف 

  الثامن

  الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها املتقدمون غالبا مرادا هبا الوقف واملتأخرون فرقوا فقالوا  - ١١٤٨
عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كاالنتهاء فالقارئ به كاملعرض عن القراءة واملنتقل إىل حالة أخرى غريها  القطع

وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة املستأنفة وال يكون إال على رأس آية ألن رؤوس اآلي يف نفسها مقاطع أخرج 
أيب اهلذيل أنه قال كانوا يكرهون أن يقرؤوا سعيد بن منصور يف سننه حدثنا أبو األحوص عن أيب سنان عن ابن 



بعض اآلية ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد اهللا بن أيب اهلذيل تابعي كبري وقوله كانوا يدل على أن الصحابة 
  كانوا يكرهون ذلك 

  والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف 

  يكون يف رؤوس اآلي وأوساطها وال يأيت يف وسط الكلمة وال فيما اتصل رمسا القراءة ال بنية اإلعراض و
والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غري تنفس واختالف ألفاظ األئمة يف التأدية 

ين قصرية عنه مما يدل على طوله وقصره فعن محزة يف السكت على الساكن قبل اهلمزة سكتة يسرية وقال االشنا
وعن الكسائي سكتة خمتلسة من غري إشباع وقال ابن غلبون وقفة يسرية وقال مكي وقفة خفيفة وقال ابن شريح 

  وقيفة وعن قتيبة من غري قطع نفس وقال الداين سكتة لطيفة من غري قطع 
  ارات أخر وقال اجلعربي قطع الصوت زمنا قليال أقصر من زمن إخراج النفس ألنه أن طال صار وقفا يف عب

قال ابن اجلزري والصحيح أنه مقيد بالسماع والنقل وال جيوز إال فيما صحت الرواية به ملعىن مقصود  - ١١٤٩
  بذاته وقيل جيوز يف رؤوس اآلي مطلقا حالة الوصل لقصد البيان ومحل بعضهم احلديث الوارد على ذلك 

  ضوابط

وصل مبا قبله نعتا والقطع على أنه خرب إال يف سبعة مواضع كل ما يف القرآن من الذي والذين جيوز فيه ال - ١١٥٠
  فإنه يتعني االبتداء هبا 

  الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يف البقرة 
  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فيها ويف األنعام أيضا 

  الذين يأكلون الربا يف البقرة 
  الذين آمنوا وهاجروا يف براءة 

  الذين حيشرون يف الفرقان 
  الذين حيملون العرش يف غافر 

  ويف الكشاف يف قوله الذي يوسوس جيوز أن يقف القارئ  - ١١٥١

  على املوصوف ويبتدئ ب 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  - ١١٥٢

  يف املدح غري عامل املوصوف  ألن عاملها
  الوقف على املستثىن منه دون املستثىن إن كان منقطعا فيه مذاهب  - ١١٥٣

  اجلواز مطلقا ألنه يف معىن مبتدأ حذف خربه للداللة عليه 
ن ما قبلها واملنع مطلقا الحتياجه إىل ما قبله لفظا ألنه مل يعهد استعمال إال وما يف معناها إال متصلة مبا قبلها ومعىن أل

مشعر بتمام الكالم يف املعىن إذ قولك ما يف الدار أحد هو الذي صحح إال احلمار ولو قلت إال احلمار على انفراده 
  كان خطأ 

والثالث التفصيل فإن صرح باخلرب 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  - ١١٥٤
  وإن كانت األوىل تتعلق به 

  كل ما يف القرآن من القول ال جيوز الوقف عليه ألن ما بعده حكايته قاله اجلويين يف تفسريه  - ١١٥٥
  ثني موضعا منها سبعة للردع إتفاقا فيوقف عليها وذلك كال يف القرآن يف ثالثة وثال - ١١٥٦

  عهدا كال يف مرمي 
  عزا كال يف مرمي 

  أن يقتلون قال كال يف الشعراء 
  إنا ملدركون قال كال يف الشعراء 

  شركاء كال يف سبأ 

  أن أزيد كال يف املدثر 
  أين املفر كال يف القيامة 

  ف عليه ومنها ما احتمل األمرين ففيه الوجهان والباقي منها ما هو مبعىن حقا قطعا فال يوق
وقال مكي هي أربعة أقسام األول ما حيسن الوقف فيه عليها على معىن الردع وهو االختيار وجيوز االبتداء هبا على 

  معىن حقا وذلك أحد عشر موضعا 
منشرة كال ويف املطففني أساطري اثنان يف مرمي ويف قد أفلح وسبأ واثنان يف املعارج واثنان يف املدثر أن أزيد كال 

  األولني كال ويف الفجر أهانن كال ويف اهلمزة أخلده كال 
  الثاين ما حيسن الوقف عليها وال جيوز االبتداء هبا وهو موضعان يف الشعراء أن يقتلون قال كال إنا ملدركون قال كال 

ها ومبا بعدها وهو موضعان يف عم والتكاثر مث كال الثالث ما ال حيسن الوقف عليها وال االبتداء هبا بل توصل مبا قبل
  سيعلمون مث كال سوف تعلمون 

  الرابع ما ال حيسن الوقف عليها ولكن يبتدأ هبا وهو الثمانية عشر الباقية 
  بل يف القرآن يف اثنني وعشرين موضعا وهي ثالثة أقسام  - ١١٥٧

  مبا قبلها وهو سبعة مواضع األول ما ال جيوز الوقف عليها إمجاعا لتعليق ما بعدها 
  يف األنعام بلى وربنا 

  يف النحل بلى وعدا عليه حقا 
  يف سبأ قل بلى وريب لتأتينكم 

  يف الزمر بلى قد جاءتك 
  يف األحقاف بلى وربنا 
  يف التغابن قل بلى وريب 
  يف القيامة بلى قادرين 

  الثاين ما فيه خالف واالختيار املنع وذلك مخسة مواضع 
  رة بلى ولكن ليطمئن قليب يف البق

  يف الزمر بلى ولكن حقت 



  يف الزخرف بلى ورسلنا 
  يف احلديد قالوا بلى 

  يف تبارك قالوا بلى قد جاءنا 
  الثالث ما االختيار جواز الوقف عليها وهو العشرة الباقية 

  نعم يف القرآن يف أربعة مواضع  - ١١٥٨
يها ألن ما بعدها غري متعلق مبا قبلها إذ ليس من قول أهل النار يف األعراف قالوا نعم فأذن واملختار الوقف عل

  والبواقي فيها ويف الشعراء قال نعم وإنكم إذن ملن املقربني 
  ويف الصافات قل نعم وأنتم داخرون واملختار ال يوقف عليها لتعلق ما بعدها مبا قبلها إلتصاله بالقول 

  ضابط

  أجازوا الوقف عليه أجازوا االبتداء مبا بعده  قال ابن اجلزري يف النشر كل ما - ١١٥٩

  فصل يف كيفية الوقف على أواخر الكلم

  للوقف يف كالم العرب أوجه متعددة واملستعمل منها عند أئمة  - ١١٦٠

  القراءة تسعة السكون والروم واإلمشام واإلبدال والنقل واإلدغام واحلذف واإلثبات واإلحلاق 
صل يف الوقف على الكلمة احملركة وصال ألن معىن الوقف الترك والقطع وألنه فأما السكون فهو األ - ١١٦١

  ضد االبتداء فكما ال يبتدأ بساكن ال يوقف على متحرك وهو اختيار كثري من القراء 
وأما الروم فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض احلركة وقال بعضهم تضعيف الصوت باحلركة حىت  - ١١٦٢

ال ابن اجلزري وكال القولني واحد وخيتص باملرفوع واجملزوم واملضموم واملكسور خبالف املفتوح يذهب معظمها ق
  ألن الفتحة خفيفة إذا خرج بعضها خرج سائرها فال تقبل التبعيض 

وأما اإلمشام فهو عبارة عن اإلشارة إىل احلركة من غري تصويت وقيل أن جتعل شفتيك على صورهتا  - ١١٦٣
وخيتص بالضمة سواء كانت حركة إعراب أم بناء إذا كانت الزمة أما العارضة وميم اجلمع عند من وكالمها واحد 

ضم وهاء التأنيث فال روم يف ذلك وال إمشام وقيد ابن اجلزري هاء التأنيث مبا يوقف عليها باهلاء خبالف ما يوقف 
الكوفيني نصا ومل يأت عن الباقني فيه شيء عليها بالتاء للرسم مث إن الوقف بالروم واإلمشام ورد عن أيب عمرو و

واستحبه أهل األداء يف قراءهتم أيضا وفائدته بيان احلركة اليت تثبت يف الوصل للحرف املوقوف عليه ليظهر للسامع 
  أو الناظر كيف تلك احلركة املوقوف عليها 

التنوين ومثله إذن ويف االسم املفرد وأما اإلبدال ففي االسم املنصوب املنون يوقف عليه باأللف بدال من  - ١١٦٤
املؤنث بالتاء يوقف عليها باهلاء بدال منها وفيما آخره مهزة متطرفة بعد حركة أو ألف فإنه يوقف عليه عند محزة 

بإبداهلا حرف مد من جنس ما قبلها مث إن كان ألفا جاز حذفها حنو أقرأ ونبئ ويبدأ و إن امرؤ و من شاطئ و يشاء 
  و من ماء و من السماء 

وأما النقل ففيما آخره مهزة بعد ساكن فإنه يوقف عليه عند محزة بنقل حركتها إليه فتحرك هباء مث  - ١١٦٥
حتذف هي سواء أكان الساكن صحيحا حنو دفء ملء ينظر املرء لكل باب منهم جزء بني املرء وقلبه بني املرء 



 سواء كانتا حرف مد حنو املسيء وجيء ويضيء أن تبوء وزوجه خيرج اخلبء وال ثامن هلا أم ياء أو واوا أصليتني
  لتنوء وما عملت من سوء أم لني حنو شيء قوم سوء مثل السوء 

وأما اإلدغام ففيما آخره مهز بعد ياء أو واو زائدتني فإنه يوقف عليه عند محزة أيضا باإلدغام بعد إبدال  - ١١٦٦
  ء اهلمز من جنس ما قبله حنو النسيء و بريء و قرو

وأما احلذف ففي الياءات الزوائد عند من يثبتها وصال وحيذفها وقفا وياءات الزوائد وهي اليت مل ترسم  - ١١٦٧
مائة وإحدى وعشرون منها مخس وثالثون يف حشو اآلي والباقي يف رؤوس اآلي فنافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي 

وب يثبتان يف احلالني وابن عامر وعاصم وخلف حيذفون وأبو جعفر يثبتوهنا يف الوصل دون الوقف وابن كثري ويعق
  يف احلالني ورمبا خرج بعضهم عن أصله يف بعضها 

  وأما اإلثبات ففي الياءات احملذوفات وصال عند من يثبتها وقفا حنو هاد و وال و واق و باق  - ١١٦٨
 عم و فيم و مب و مل و مم وأما اإلحلاق فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها يف - ١١٦٩

والنون املشددة من مجع اإلناث حنو هن و مثلهن والنون املفتوحة حنو العاملني و الذين و املفلحون واملشدد املبين حنو 
  أال تعلو علي و خلقت بيدي و مصرخي و لدي 

  قاعدة

ا وحذفا ووصال وقطعا إال أنه أمجعوا على لزوم اتباع رسم املصاحف العثمانية يف الوقف إبداال وإثبات - ١١٧٠
ورد عنهم اختالف يف أشياء بأعياهنا كالوقف باهلاء على ما كتب بالتاء وبإحلاق اهلاء فيما تقدم وغريه وبإثبات الياء 

يف مواضع مل ترسم هبا والواو يف ويدع اإلنسان يوم يدع الداع سندع الزبانية و ميح اهللا الباطل واأللف يف أيه 
  لساحر أيه الثقالن املؤمنون أيه ا

وحتذف النون يف كأين حيث وقع فإن أبا عمرو يقف عليه بالياء ويوصل أياما يف اإلسراء و مال يف النساء والكهف 
  والفرقان وسأل وقطع ويكأن ويكأنه و أال يسجدوا 

  ومن القراء من يتبع الرسم يف اجلميع 

  النوع التاسع والعشرون

  عىنيف بيان املوصول لفظا املفصول م

وهو نوع مهم جدير أن يفرد بالتصنيف وهو أصل كبري يف الوقف وهلذا جعلته عقبه وبه حيصل حل  - ١١٧١
إشكاالت وكشف معضالت كثرية من ذلك قوله تعاىل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 

اآلية يف قصة آدم وحواء كما يفهمه  ليسكن إليها إىل قوله جعال له شركاء فيما آتامها فتعاىل اهللا عما يشركون فإن
السياق وصرح به يف حديث أخرجه أمحد والترمذي وحسنه واحلاكم وصححه من طريق احلسن عن مسرة مرفوعا 

وأخرجه ابن أيب حامت وغريه بسند صحيح عن ابن عباس لكن آخر اآلية مشكل حيث نسب اإلشراك إىل آدم 
ن الشرك قبل النبوة وبعدها إمجاعا وقد جر ذلك بعضهم إىل محل اآلية وحواء وآدم نيب مكلم واألنبياء معصومون م

على غري آدم وحواء وأهنا يف رجل وزوجته كانا من أهل امللك وتعدى إىل تعليل احلديث واحلكم بنكارته وما زلت 



دثنا أسباط يف وقفة من ذلك حىت رأيت ابن أيب حامت قال أخربنا أمحد بن عثمان بن حكيم حدثنا أمحد بن مفضل ح
  عن السدي يف قوله فتعاىل اهللا عما يشركون قال هذه فصل من آية آدم خاصة يف آهلة العرب 

وقال عبد الرزاق أخربنا ابن عيينة مسعت صدقة بن عبد اهللا بن كثري املكي حيدث عن السدي قال هذا  - ١١٧٢
  من املوصول املفصول 

حدثنا حممد بن أيب محاد حدثنا مهران عن سفيان عن السدي  وقال ابن أيب حامت حدثنا علي بن احلسني - ١١٧٣
عن أيب مالك قال هذه مفصولة إطاعة يف الولد فتعاىل اهللا عما يشركون هذه لقوم حممد فاحنلت عين هذه العقدة 

  واجنلت يل هذه املعضلة واتضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء فيما 

راكهم األصنام ويوضح ذلك تغيري الضمري إىل اجلمع بعد التثنية ولو آتامها وأن ما بعده ختلص إىل قصة العرب وإش
كانت القصة واحدة لقال عما يشركان كقوله دعوا اهللا رهبما فلما آتامها صاحلا جعال له شركاء فيما آتامها وكذلك 

اد من أساليب الضمائر يف قوله بعده أيشركون ماال خيلق شيئا وما بعده إىل آخر اآليات وحسن التخلص واإلستطر
  القرآن 
ومن ذلك قوله تعاىل وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون اآلية فإنه على تقدير الوصل يكون الراسخون  - ١١٧٤

يعلمون تأويله وعلى تقدير الفصل خبالفه وقد أخرج ابن أيب حامت عن أيب الشعثاء وأيب هنيك قاال إنكم تصلون هذه 
  ون اآلية دلت على ذم متبعي املتشابه ووصفهم بالزيغ اآلية وهي مقطوعة ويؤيد ذلك ك

ومن ذلك قوله تعاىل وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن  - ١١٧٥
يفتنكم الذين كفروا فإن ظاهر اآلية يقتضي أن القصر مشروط باخلوف وأنه ال قصر مع األمن وقد قال به لظاهر 

نهم عائشة لكن بني سبب النزول أن هذا من املوصول املفصول فأخرج ابن جرير من حديث علي قال اآلية مجاعة م
سأل قوم من بين النجار رسول اهللا فقالوا يا رسول اهللا إنا نضرب يف األرض فكيف نصلي فأنزل اهللا وإذا ضربتم يف 

بعد ذلك حبول غزا النيب فصلى  األرض فلسي عليكم جناح أن تقصروا من الصالة مث انقطع الوحي فلما كان
الظهر فقال املشركون لقد أمكنكم حممد وأصحابه من ظهورهم هال شددمت عليهم فقال قائل منهم إن هلم أخرى 
مثلها يف أثرها فأنزل اهللا بني الصالتني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إىل قوله عذابا مهينا فنزلت صالة اخلوف 

له إن خفتم شرط فيما بعده وهو صالة اخلوف ال يف صالة القصر وقد قال ابن جرير هذا فتبني هبذا احلديث أن قو
  تأويل يف اآلية حسن لو مل تكن يف اآلية إذا 

  قال ابن الفرس ويصح مع إذا على جعل الواو زائدة  - ١١٧٦

على قول من قلت يعين ويكون من اعتراض الشرط على الشرط وأحسن منه أن جتعل إذا زائدة بناء  - ١١٧٧
  جييز زيادهتا 
وقال ابن اجلوزي يف كتابه التفسري قد تأيت العرب بكلمة إىل جانب كلمة أخرى كأهنا معها وهي غري  - ١١٧٨

  متصلة هبا ويف القرآن يريد أن خيرجكم من أرضكم هذا قول املأل فقال فرعون فماذا تأمرون 
  انتهى كالمها فقال يوسف ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب  ومثله أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني - ١١٧٩
ومثله إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا منتهى قوهلا فقال تعاىل وكذلك  - ١١٨٠
  يفعلون 
أيب حامت عن ومثله من بعثنا من مرقدنا انتهى قول الكفار فقالت املالئكة هذا ما وعد الرمحن وأخرج ابن  - ١١٨١



قتادة يف هذه اآلية قال آية من كتاب اهللا أوهلا أهل الضاللة وآخرها أهل اهلدى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 
  هذا قول أهل النفاق وقال أهل اهلدى حني بعثوا من قبورهم هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون 

ا جاءت ال يؤمنون قال وما يدريكم أهنم يؤمنون إذا وأخرج عن جماهد يف قوله وما يشعركم أهنا إذ - ١١٨٢
  جاءت مث استقبل خبرب فقال إهنا إذا جاءت ال يؤمنون 

  النوع الثالثون

  يف اإلمالة والفتح وما بينهما

  أفرده بالتصنيف مجاعة من القراء منهم ابن القاصح عمل كتابه قرة العني يف الفتح واإلمالة وبني اللفظني  - ١١٨٣
ال الداين الفتح واإلمالة لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن ق - ١١٨٤

بلغتهم فالفتح لغة أهل احلجاز واإلمالة لغة عامة أهل جند من متيم وأسد وقيس قال واألصل فيها حديث حذيفة 
ق وأهل الكتابني قال فاإلمالة ال شك من مرفوعا إقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا وإياكم وأصوات أهل الفس

  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  - ١١٨٥

  القراءة سواء قال يعين باأللف والياء التفخيم واإلمالة 
قراء من طريق أيب عاصم الضرير الكويف عن حممد بن عبد اهللا عن عاصم عن زر بن وأخرج يف تاريخ ال - ١١٨٦

حبيش قال قرأ رجل على عبد اهللا بن مسعود طه ومل يكسر فقال عبد اهللا طه وكسر الطاء واهلاء فقال الرجل طه 
وكسر مث قال هكذا  ومل يكسر فقال عبد اهللا طه وكسر الطاء واهلاء فقال الرجل طه ومل يكسر فقال عبد اهللا طه

علمين رسول اهللا قال ابن اجلزري هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ورجاله ثقات إال حممد بن عبيد اهللا 
  وهو العزرمي فإنه ضعيف عند أهل احلديث وكان رجال صاحلا لكن ذهبت 

  كتبه فكان حيدث من حفظه فأيت عليه من ذلك 
  يه يف تفسريه وزاد يف آخره وكذا نزل هبا جربيل قلت وحديثه هذا أخرجه ابن مردو

ويف مجال القراء عن صفوان بن عسال أنه مسع رسول اهللا يقرأ يا حيىي فقيل له يا رسول اهللا متيل وليس  - ١١٨٧
  هي لغة قريش فقال هي لغة األخوال بين سعد 

بأهنم وجدوا يف املصحف الياءات يف وأخرج ابن أشته عن ابن أيب حامت قال احتج الكوفيون يف اإلمالة  - ١١٨٨
  موضع األلفات فاتبعوا اخلط وأمالوا ليقربوا من الياءات 

اإلمالة أن ينحو بالفتحة حنو الكسرة وباأللف حنو الياء كثريا وهو احملض ويقال له أيضا اإلضجاع  - ١١٨٩
بني فهي قسمان شديدة ومتوسطة  والبطح والكسر قليال وهو بني اللفظني ويقال له أيضا التقليل والتلطيف وبني

وكالمها جائز يف القراءة والشديدة جيتنب معها القلب اخلالص واإلشباع املبالغ فيه واملتوسطة بني الفتح املتوسط 
  واإلمالة الشديدة 

 قال الداين وعلماؤنا خمتلفون أيهما أوجه وأوىل وأنا أختار اإلمالة الوسطى اليت هي بني بني ألن الغرض - ١١٩٠
من اإلمالة حاصل هبا وهو اإلعالم بأن أصل األلف الياء والتنبيه على انقالهبا إىل الياء يف موضع أو مشاكلتها 

  للكسر اجملاور هلا أو الياء 



وأما الفتح فهو فتح القارئ فاه بلفظ احلرف ويقال له التفخيم وهو شديد ومتوسط فالشديد هو هناية  - ١١٩١
وال جيوز يف القرآن بل هو معدوم يف لغة العرب واملتوسط ما بني الفتح الشديد فتح الشخص فاه بذلك احلرف 

  واإلمالة املتوسطة قال الداين وهذا هو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء 
واختلفوا هل اإلمالة فرع عن الفتح أو كل منهما أصل برأسه ووجه األول أن اإلمالة ال تكون إال  - ١١٩٢

زم الفتح وإن وجد جاز الفتح واإلمالة فما من كلمة متال إال يف العرب من يفتحها فدل اطراد لسبب فإن فقد ل
  الفتح على أصالته وفرعيتها 

  والكالم يف اإلمالة من مخسة أوجه أسباهبا ووجوهها وفائدهتا ومن مييل وما ميال  - ١١٩٣
ع إىل شيئني أحدمها الكسرة والثاين الياء أما أسباهبا فذكرها القراء عشرة قال ابن اجلزري وهي ترج - ١١٩٤

وكل منهما يكون متقدما على حمل اإلمالة من الكلمة أو متأخرا عنه ويكون أيضا مقدرا يف حمل اإلمالة وقد تكون 
الكسرة والياء غري موجودتني يف اللفظ وال مقدرتني يف حمال اإلمالة ولكنهما مما يعرض يف بعض تصاريف الكلمة 

لف أو الفتحة ألجل ألف أخرى أو فتحة أخرى ممالة وتسمى هذه إمالة ألجل إمالة وقد متال األلف وقد متال األ
  تشبيها باأللف املمالة 

قال ابن اجلزري ومتال أيضا بسبب كثرة االستعمال وللفرق بني االسم واحلرف فتبلغ األسباب اثين  - ١١٩٥
أن يكون الفاصل بينها وبني األلف حرفا واحدا حنو كتاب  عشر سببا فأما اإلمالة ألجل الكسرة السابقة فشرطها

وحساب وهذا الفاصل إمنا حصل باعتبار األلف وأما الفتحة املمالة فال فاصل بينها وبني الكسرة أو حرفني أوهلما 
  ساكن حنو إنسان أو مفتوحني والثاين هاء خلفائها 

  واأليامى أو مفصولة حبرفني أحدمها اهلاء كيدها وأما الياء السابقة فأما مالصقة لأللف كاحلياة  - ١١٩٦
وأما الكسرة املتأخرة فسواء كانت الزمة حنو عابد أم عارضة حنو من الناس ويف النار وأما الياء املتأخرة فنحو مبايع 

  وأما الكسرة املقدرة فنحو خاف إذا األصل خوف 
  ف يف كل ذلك منقلبة عن ياء حتركت وانفتح ما قبلها وأما الياء املقدرة فنحو خيشى واهلدى وأىب والثرى فإن األل

وأما الكسرة العارضة يف بعض أحوال الكلمة فنحو طاب وجاء وشاء وزاد ألن الفاء تكسر من ذلك مع ضمري 
  الرفع املتحرك 

  وأما الياء العارضة كذلك حنو تال وغزا فإن ألفهما عن واو وإمنا أميلت النقالهبا ياء يف تلي وغزي 
  وأما اإلمالة ألجل اإلمالة فكإمالة الكسائي األلف بعد النون من إنا  - ١١٩٧

  هللا إلمالة األلف من هللا ومل ميل وإنا إليه لعدم ذلك بعده وجعل من ذلك إمالة الضحى والقرى وضحاها وتالها 
  ا بألف اهلدى وأما اإلمالة ألجل الشبه فإمالة ألف التأنيث يف حنو احلسىن وألف موسى وعيسى لشبهه - ١١٩٨
  وأما اإلمالة لكثرة االستعمال فكإمالة الناس يف األحوال الثالث على ما رواه صاحب املبهج  - ١١٩٩
وأما اإلمالة للفرق بني االسم واحلرف فكإمالة الفواتح كما قال سيبويه إن إمالة باء وتاء يف حروف  - ١٢٠٠

  ريمها من احلروف املعجم ألهنا أمساء ما يلفظ به فليست مثل ما وال وغ
وأما وجوهها فأربعة ترجع إىل األسباب املذكورة أصلها اثنان املناسبة واإلشعار فأما املناسبة فقسم واحد  - ١٢٠١

وهو فيما أميل لسبب موجود يف اللفظ وفيما أميل إلمالة غريه فإهنم أرادوا أن يكون عمل اللسان وجماورة النطق 
  وجه واحد وعلى منط واحد باحلرف املمال لسبب اإلمالة من 



وأما اإلشعار فثالثة أقسام إشعار باألصل وإشعار مبا يعرض يف الكلمة يف بعض املواضع وإشعار بالشبه  - ١٢٠٢
  املشعر باألصل 

وأما فائدهتا فسهولة اللفظ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر باإلمالة واالحندار أخف على اللسان  - ١٢٠٣
  هذا أمال من أمال وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح أمنت أو األصل من االرتفاع فل

  أما من أمال فكل القراء العشرة إال ابن كثري فإنه مل ميل شيئا يف مجيع القرآن  - ١٢٠٤
  وأما ما ميال فموضع استيعابه كتب القراءات والكتب املؤلفة يف اإلمالة  - ١٢٠٥

  ونذكر هنا ما يدخل حتت ضابط 
والكسائي وخلف أمالوا كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت يف القرآن يف اسم أو فعل كاهلدى واهلوى فحمزة 

  والفىت والعمى والزنا وأتى وأىب وسعى وخيشى ويرضى واجتىب واشترى ومثوى ومأوى وأدىن وأزكى 
نثى والدنيا وكل ألف تأنيث على فعلى بضم الفاء أو كسرها أو فتحها كطوىب وبشرى وقصوى والقرىب واأل

  وإحدى وذكرى وسيما وضيزى وموتى ومرضى والسلوى والتقوى وأحلقوا بذلك موسى وعيسى وحيىي 
  وكل ما كان على وزن فعاىل بالضم أو الفتح كسكارى وكساىل وأسارى ويتامى ونصارى واأليامى 

لإلستفهام واستثىن من ذلك  وكل ما رسم يف املصاحف بالياء حنو بلى ومىت ويا أسفى ويا ويلىت ويا حسرتى وأىن
  حىت وإىل وعلى ولدى وما زكى فلم متل حبال 

  وكذلك أمالوا من الواوي ما كسر أوله أو ضم وهو الربا كيف وقع والضحى كيف جاء والقوى والعلى 
وأمالوا رؤوس اآلي من إحدى عشرة سورة جاءت على نسق وهي طه والنجم وسأل والقيامة  - ١٢٠٦

  األعلى والشمس والليل والضحى والعلق ووافق على هذه السور أبو عمرو وورش والنازعات وعبس و
وأمال أبو عمرو كل ما كان فيه راء بعد ألف بأي وزن كان كذكرى وبشرى وأسرى وأراه واشترى  - ١٢٠٧

  ويرى والقرى والنصارى وأسارى وسكارى ووافق على ألفات فعلى كيف أتت 
كل ألف بعدها راء متطرفة جمرورة حنو الدار والنار والقهار والغفار والنهار  وأمال أبو عمرو والكسائي - ١٢٠٨

  والديار والكفار واألبكار وبقنطار وأبصارهم وأوبارها وأشعارها ومحارك سواء كانت األلف أصلية أم زائدة 
  وأمال محزة األلف من عني الفعل املاضي من عشرة أفعال وهي  - ١٢٠٩

  ان وخاف وزاغ وطاب وضاق وحاق حيث وقعت وكيف جاءت زاد وشاء وجاء وخاب ور
وأمال الكسائي هاء التأنيث وما قبلها وقفا مطلقا بعد مخسة عشر حرفا جيمعها قولك فجثت زينب  - ١٢١٠

لذود مشس فالفاء كخليفة ورأفة واجليم كوليجة وجلة والثاء كثالثة وخبيثة والتاء كبغتة وامليتة والزاي كبارزة 
اء كخشية وشية والنون كسنة وجنة والباء كحبة والتوبة والالم كليلة وثلة والذال كلذة واملوقوذة وأعزة والي

  والواو كقسوة واملروة والدال كبلدة وعدة والشني كالفاحشة وعيشة وامليم كرمحة ونعمة والسني كاخلامسة ومخسة 
ضغط واألربعة الباقية وهي ويفتح مطلقا بعد عشرة حرف وهي جاع وحروف االستعالء قظ خص  - ١٢١١

  أكهر إن كان قبل كل منها ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن مييل وإال يفتح 
  وبقي أحرف فيها خلف وتفصيل وال ضابط جيمعها فلتنظر من كتب الفن  - ١٢١٢
ن عامر وأبو بكر وأما فواتح السور فأمال الر يف السور اخلمسة محزة والكسائي وخلف وأبو عمرو واب - ١٢١٣

  وبني بني ورش 



  وأمال اهلاء من فاحتة مرمي وطه وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر  - ١٢١٤
  وأمال محزة وخلف طه دون مرمي  - ١٢١٥
  وأمال الياء من أول مرمي من أمال الر إال أبا عمرو على املشهور عنه  - ١٢١٦

  ومن أول يس الثالثة األولون وأبو بكر وروح 
مال هؤالء األربعة الطاء من طه وطسم وطس واحلاء من حم يف السور السبع ووافقهم يف احلاء ابن وأ - ١٢١٧
  ذكوان 

  خامتة

  كره قوم اإلمالة حلديث نزل القرآن بالتفخيم وأجيب عنه بأوجه  - ١٢١٨
  أحدها أنه نزل بذلك مث رخص يف اإلمالة 

  لصوت فيه ككالم النساء ثانيها أن معناه أنه يقرأ على قراءة الرجال ال خيضع ا
ثالثها أن معناه أنزل بالشدة والغلظة على املشركني قال يف مجال القراء وهو بعيد يف تفسري اخلرب ألنه نزل أيضا 

  بالرمحة والرأفة 
  رابعها أن معناه بالتعظيم والتبجيل أي عظموه وجبلوه فحض بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله 

حتريك أوساط الكلم بالضم والكسر يف املواضع املختلف فيها دون إسكاهنا ألنه أشبع  خامسها أن املراد بالتفخيم
  هلا وأفخم 
قال الداين وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس مث قال حدثنا ابن خاقان حدثنا أمحد بن حممد حدثنا علي بن  - ١٢١٩

ل ابن عباس نزل القرآن بالتثقيل عبد العزيز حدثنا القاسم مسعت الكسائي خيرب عن سلمان عن الزهري قال قا
والتفخيم حنو قوله اجلمعة وأشباه ذلك من التثقيل مث أورد حديث احلاكم عن زيد بن ثابت مرفوعا نزل القرآن 

  بالتفخيم 
وقال حممد بن مقاتل أحد رواته مسعت عمارا يقول عذرا أو نذرا و الصدفني يعين بتحريك األوسط يف  - ١٢٢٠

  ذلك 
ؤيده قول أيب عبيدة أهل احلجاز يفخمون الكالم كله إال حرفا واحدا عشرة فإهنم جيزمونه وأهل قال وي - ١٢٢١

  جند يتركون التفخيم يف الكالم إال هذا احلرف فإهنم يقولون عشرة بالكسر 
  قال الداين فهذا الوجه أوىل يف تفسري اخلرب  - ١٢٢٢

  النوع احلادي والثالثون

  يف اإلدغام واإلظهار واإلخفاء واإلقالب

  أفرد ذلك بالتصنيف مجاعة من القراء  - ١٢٢٣
  اإلدغام هو اللفظ حبرفني حرفا كالثاين مشددا وينقسم إىل كبري وصغري  - ١٢٢٤



  اإلدغام الكبري

بريا لكثرة فالكبري ما كان أول احلرفني فيه متحركا سواء كانا مثلني أم جنسني أم متقاربني ومسي ك - ١٢٢٥
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 اإلئمة العشرة هو أبو عمرو بن العالء وورد عن 
  عمش وابن حميصن وغريهم مجاعة خارج العشرة كاحلسن البصري واأل

ووجهه طلب التخفيف وكثري من املصنفني يف القراءات مل يذكروه البتة كأيب عبيد يف كتابه وابن جماهد  - ١٢٢٦
  يف مسبعته ومكي يف تبصرته 

  والطلمنكي يف روضته وابن سفيان يف هاديه وابن شريح يف كافيه واملهدوي يف هدايته وغريهم 
النشر ونعين باملتماثلني ما اتفقا خمرجا وصفة واملتجانسني ما اتفقا خمرجا واختلفا صفة قال يف تقريب  - ١٢٢٧

وباملتقاربني ما تقاربا خمرجا أو صفة فأما املدغم من املتماثلني فوقع يف سبعة عشر حرفا وهي الباء والتاء والثاء واحلاء 
مليم والنون والواو واهلاء والياء حنو الكتاب باحلق والراء والسني والعني والغني والفاء والقاف والكاف والالم وا

املوت حتبسوهنما حيث ثقفتموهم النكاح حىت شهر رمضان الناس سكارى يشفع عنده يبتغ غري اإلسالم اختلف فيه 
  أفاق قال أنك كنت ال قبل هلم الرحيم مالك حنن نسبح فهو وليهم فيه هدى يأيت يوم 

خطا فال يدغم يف حنو أنا نذير من أجل وجود األلف وأن يكونا من كلمتني فإن وشرطه أن يلتقي املثالن  - ١٢٢٨
التقيا من كلمة فال يدغم إال يف حرفني حنو مناسككم يف البقرة و ما سلككم يف املدثر وأال يكون األول تاء ضمري 

رب مبا وال منونا فال  املتكلم أو خطابا فال يدغم حنو كنت ترابا أفأنت تسمع وال مشددا فال يدغم حنو مس سقر
  يدغم حنو غفور رحيم مسيع عليم 

وأما املدغم من املتجانسني واملتقاربني فهو ستة عشر حرفا جيمعها رض سنشد حجتك بذل قثم وشرطه  - ١٢٢٩
  أال يكون األول مشددا حنو أشد 

  يم يف يعذب من يشاء فقط ذكرا وال منونا حنو يف ظلمات ثالث وال تاء ضمري حنو خلقت طينا فالباء تدغم يف امل
والتاء يف عشرة أحرف الثاء بالبينات مث واجليم الصاحلات جنات والذال السيئات ذلك والزاي اجلنة  - ١٢٣٠

زمرا والسني الصاحلات سندخلهم ومل يدغم ومل يؤت سعة للجزم مع خفة الفتحة والشني بأربعة شهداء والصاد 
  الطاء أقم الصالة طريف النهار والظاء املالئكة ظاملي واملالئكة صفا والضاد والعاديات ضبحا و

والثاء يف مخسة أحرف التاء حيث تؤمرون والذال احلرث ذلك والسني وورث سليمان والشني حيث شئتما والضاد 
  حديث ضيف 

  واجليم يف حرفني الشني أخرج شطأه والتاء ذي املعارج تعرج 
  واحلاء يف العني يف زحزح عن النار فقط 

والدال يف عشرة أحرف التاء املساجد تلك بعد توكيدها والثاء يريد ثواب واجليم داود جالوت والذال  - ١٢٣١
القالئد ذلك والزاي يكاد زيتها والسني األصفاد سرابيلهم والشني وشهد شاهد والصاد نفقد صواع والضاد من 

  ء لقوة التجانس بعد ضراء والظاء يريد ظلما وال تدغم مفتوحة بعد ساكن إال يف التا
  والذال يف السني يف قوله فاختذ سبيله والصاد يف قوله ما اختذ صاحبة  - ١٢٣٢



والراء يف الالم حنو هن أطهر لكم املصري ال يكلف والنهار آليات فإن فتحت وسكن ما قبلها مل تدغم  - ١٢٣٣
  حنو واحلمري لتركبوها 

  ت والشني يف قوله الرأس شيبا والسني يف الزاي يف قوله وإذا النفوس زوج - ١٢٣٤
  والشني يف السني يف ذي العرش سبيال فقط والضاد يف لبعض شأهنم فقط  - ١٢٣٥
والقاف يف الكاف إذا ما حترك ما قبلها حنو ينفق كيف يشاء وكذا إذا كانت معها يف كلمة واحدة  - ١٢٣٦

  وبعدها ميم حنو خلقكم 

  ا حنو نقدس لك قال إال إن سكن حنو وتركوك قائما والكاف يف القاف إذا حترك ما قبله - ١٢٣٧
والالم يف الراء إذا حترك ما قبلها حنو رسل ربك أو سكن وهي مضمومة أو مكسورة حنو لقول رسول  - ١٢٣٨

  إىل سبيل ربك إال إن فتحت حنو فيقول رب إال الم قال فإهنا تدغم حيث وقعت حنو قال رب قال رجالن 
الباء إذا حترك ما قبلها فتخفى بغنة حنو أعلم بالشاكرين حيكم بينهم مرمي هبتانا وهذا  وامليم تسكن عند - ١٢٣٩

نوع من اإلخفاء املذكور يف الترمجة وذكر ابن اجلزري له يف أنواع اإلدغام تبع فيه بعض املتقدمني وقد قال هو يف 
  النشر إنه غري صواب فإن سكن ما قبلها أظهرت حنو إبراهيم بنيه 

والنون تدغم إذا حترك ما قبلها يف الراء ويف الالم حنو تأذن ربك لن نؤمن لك فإن سكن أظهرت عندمها  - ١٢٤٠
حنو خيافون رهبم أن تكون هلم إال نون حنن فإهنا تدغم حنو حنن له وما حنن لك لكثرة دورها وتكرار النون فيها ولزوم 

  حركتها وثقلها 

  تنبيهان

ة ويعقوب يف أحرف خمصوصة استوعبها ابن اجلزري يف كتابيه النشر األول وافق أبو عمرو محز - ١٢٤١
  والتقريب 
الثاين أمجع األئمة العشرة على إدغام مالك ال تأمنا على يوسف واختلفوا يف اللفظ به فقرأ أبو جعفر  - ١٢٤٢

  بإدغامه حمضا بال إشارة وقرأ الباقون باإلشارة روما وإمشاما 

  ضابط

مجيع ما أدغمه أبو عمرو من املثلني واملتقاربني إذا وصل السورة بالسورة ألف حرف  قال ابن اجلزري - ١٢٤٣
وثالمثائة وأربعة أحرف لدخول آخر القدر بلم يكن وإذا بسمل ووصل آخر السورة بالبسملة ألف وثالمثائة ومخسة 

  ل ألف وثالمثائة وثالثة لدخول آخر الرعد بأول إبراهيم وآخر إبراهيم بأول احلجر وإذا فصل بالسكت ومل يبسم

  اإلدغام الصغري

وأما اإلدغام الصغري فهو ما كان احلرف األول فيه ساكنا وهو واجب وممتنع وجائز والذي جرت عادة  - ١٢٤٤
  القراء بذكره يف كتب اخلالف هو اجلائز ألنه الذي اختلف القراء فيه وهو قسمان 

  ات متفرقة وتنحصر يف إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل األول إدغام حرف من كلمة يف حروف متعددة من كلم



فإذ اختلف يف إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف التاء إذ تربأ واجليم إذ جعل والدال إذ دخلت والزاي  - ١٢٤٥
  إذ زاغت والسني إذ مسعتموه والصاد وإذ صرفنا 

لقد ذرأنا والزاي ولقد زينا والسني قد وقد اختلف فيها عند مثانية أحرف اجليم ولقد جاءكم والذال و - ١٢٤٦
  سأهلا والشني قد شغفها والصاد ولقد صرفنا والضاد قد ضلوا والظاء فقد ظلم 

وتاء التأنيث اختلف فيها عند ستة أحرف الثاء بعدت مثود واجليم نضجت جلودهم والزاي خبت  - ١٢٤٧
  ت ظاملة زدناهم والسني أنبتت سبع سنابل والصاد هدمت صوامع والظاء كان

والم هل وبل اختلف فيها عند مثانية أحرف ختتص بل منها خبمسة الزاي بل زين والسني بل سولت  - ١٢٤٨
  والضاد بل ضلوا والطاء بل طبع والظاء بل ظننتم 

  وختتص هل بالثاء هل ثوب ويشتركان يف التاء والنون هل تنقمون بل تأتيهم هل حنن بل نتبع  - ١٢٤٩
  ين إدغام حروف قربت خمارجها وهي سبعة عشر حرفا اختلف فيها القسم الثا - ١٢٥٠

  أحدها الباء عند الفاء يف أو يغلب 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 

  م حنو يغفر لكم واصرب حلكم ربك اخلامس الراء الساكنة عند الال
  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 

  الذال فيها أيضا يف عذت بريب يف غافر والدخان احلادي عشر 
  الثاين عشر الثاء من لبثتم و لبثت كيف جاءا 

  الثالث عشر الثاء يف أورثتموها يف األعراف والزخرف 
  الرابع عشر الدال يف الذال يف كهيعص ذكر 

  اخلامس عشر النون يف الواو من يس والقرآن 
  السادس عشر النون فيها من ن والقلم 

  سابع عشر النون عند امليم من طسم أول الشعراء والقصص ال

  قاعدة

  كل حرفني التقيا أوهلما ساكن وكانا مثلني أو جنسني وجب إدغام األول منهما لغة وقراءة  - ١٢٥١
  فاملثالن حنو اضرب بعصاك رحبت جتارهتم وقد دخلوا اذهب بكتايب وقل هلم وهم من عن نفس يدرككم يوجهه 



قالت طائفة وقد تبني إذ ظلمتم بل ران هل رأيتم قل رب ما مل يكن أول املثلني حرف مد حنو قالوا واجلنسان حنو 
  وهم الذي يوسوس أو أول اجلنسني حرف حلق حنو فاصفح عنهم 

  فائدة

  كره قوم اإلدغام يف القرآن وعن محزة أنه كرهه يف الصالة فتحصلنا على ثالثة أقوال  - ١٢٥٢

  تذنيب

لقسمني السابقني قسم آخر اختلف يف بعضه وهو أحكام النون الساكنة والتنوين وهلما أحكام يلحق با - ١٢٥٣
  أربعة إظهار وإدغام وإقالب وإخفاء 

فاإلظهار جلميع القراء عند ستة أحرف وهي حروف احللق اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء حنو  - ١٢٥٤
نعمت من عمل عذاب عظيم واحنر من حكيم محيد فسينغضون من غل إله ينأون من آمن فاهنار من هاد جرف هار أ

  غريه و املنخنقة من خري قوم خصمون 
  وبعضهم خيفي عند اخلاء والغني 

واإلدغام يف ستة حرفان بال غنة ومها الالم والراء حنو فإن مل تفعلوا هدى للمتقني من رهبم مثرة رزقا  - ١٢٥٥
والياء والواو حنو عن نفس حطة نغفر من مال مثال ما من وال رعد وبرق من يقول وأربعة بغنة وهي النون وامليم 

  وبرق جيعلون وبعضهم يدغم يف الواو والياء بال غنة 
واإلقالب عند حرف واحد وهو الباء حنو أنبئهم من بعدهم صم بكم بقلب النون والتنوين عند الباء  - ١٢٥٦

  ميما خاصة فتخفى بغنة 
عند باقي احلروف وهي مخسة عشر التاء والثاء واجليم والدال والذال والزاي والسني والشني واإلخفاء  - ١٢٥٧

والصاد والضاد والطاء والظاء والفاء والقاف والكاف حنو كنتم من تاب جنات جتري األنثى من مثرة قوال ثقيال 
 ذرية تنزيل من من زوال صعيدا أجنيتنا إن جعل خلقا جديدا أندادا أن دعوا كأسا دهاقا أنذرهتم من ذهب وكيال

زلقا اإلنسان من سوء رجال سلما أنشره إن شاء غفور شكور األنصار أن صدوكم مجاالت صفر منضود من ضل 
وكال ضربنا املقنطرة من طني صعيدا طيبا ينظرون من ظهري ظال ظليال فانفلق من فضله خالدا فيها انقلبوا من قرار 

  ب كرمي مسيع قريب املنكر من كتاب كتا
  واإلخفاء حالة بني اإلدغام واإلظهار وال بد من الغنة معه 

  النوع الثاين والثالثون

  يف املد والقصر

أفرده مجاعة من القراء بالتصنيف واألصل يف املد ما أخرجه سعيد ابن منصور يف سننه حدثنا شهاب بن  - ١٢٥٨
رجال فقرأ الرجل إمنا الصدقات للفقراء خراش حدثين مسعود بن يزيد الكندي قال كان ابن مسعود يقرئ 

واملساكني مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول اهللا فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرمحن فقال أقرأنيها 



إمنا الصدقات للفقراء واملساكني فمد وهذا حديث حسن جليل حجة ونص يف الباب رجال إسناده ثقات أخرجه 
   الطرباين يف الكبري

  املد عبارة عن زيادة مط يف حرف املد على املد الطبيعي وهو الذي ال تقوم ذات حرف املد دونه  - ١٢٥٩
  والقصر ترك تلك الزيادة وإبقاء املد الطبيعي على حاله  - ١٢٦٠
  وحرف املد األلف مطلقا والواو الساكنة املضموم ما قبلها والياء الساكنة املكسور ما قبلها  - ١٢٦١
وسببه لفظي ومعنوي فاللفظي إما مهز أو سكون فاهلمز يكون بعد حرف املد وقبله والثاين حنو آدم  - ١٢٦٢

  ورأى وإميان وخاطئني وأوتوا واملوؤودة 
  واألول إن كان معه يف كلمة واحدة فهو املتصل حنو أولئك شاء اهللا و السوءى و من سوء و يضيء  - ١٢٦٣
واهلمز أول أخرى فهو املنفصل حنو مبا أنزل يأيها قالوا آمنا أمره إىل اهللا  وإن كان حرف املد آخر كلمة - ١٢٦٤

  يف أنفسكم به إال الفاسقني 

  ووجه املد ألجل اهلمز أن حرف املد خفي واهلمز صعب فزيد يف اخلفي ليتمكن من النطق بالصعب  - ١٢٦٥
و دابة و أمل و أحتاجوين أو عارض وهو والسكون إما الزم وهو الذي ال يتغري يف حاليه حنو الضالني  - ١٢٦٦

الذي يعرض للوقف وحنوه حنو العباد و احلساب و نستعني و الرحيم و يوقنون حالة الوقف و فيه هدى و قال هلم و 
  يقول ربنا حالة اإلدغام 

  ووجه املد للسكون التمكن من اجلمع بني الساكنني فكأنه قام مقام حركة  - ١٢٦٧
اء على مد نوعي املتصل وذي الساكن الالزم وإن اختلفوا يف مقداره واختلفوا يف مد وقد أمجع القر - ١٢٦٨

  النوعني اآلخرين ومها املنفصل وذو الساكن العارض ويف قصرمها 
  فأما املتصل فاتفق اجلمهور على مده قدرا واحدا مشبعا من غري إفحاش  - ١٢٦٩
وىل حلمزة وورش ودوهنا لعاصم ودوهنا البن عامر وذهب آخرون إىل تفاضله كتفاضل املنفصل فالط - ١٢٧٠

  والكسائي وخلف ودوهنا أليب عمرو والباقني 
  وذهب بعضهم إىل أنه مرتبتان فقط الطوىل ملن ذكر والوسطي ملن بقي  - ١٢٧١
وأما ذو الساكن ويقال له مد العدل ألنه يعدل حركة فاجلمهور أيضا على مده مشبعا قدرا واحدا من  - ١٢٧٢

  إفراط وذهب بعضهم إىل تفاوته  غري
وأما املنفصل ويقال له مد الفصل ألنه يفصل بني الكلمتني ومد البسط ألنه يبسط بني الكلمتني ومد  - ١٢٧٣

االعتبار العتبار الكلمتني من كلمة ومد حرف حبرف أي مد كلمة بكلمة واملد اجلائز من أجل اخلالف يف مده 
  قدار مده اختالفا ال ميكن ضبطه وقصره فقد اختلفت العبارات يف م

  واحلاصل أن له سبع مراتب  - ١٢٧٤
  األوىل القصر وهو حذف املد العرضي وإبقاء ذات حرف املد على ما فيها 

  من غري زيادة وهي يف املنفصل خاصة أليب جعفر وابن كثري وأليب عمرو عند اجلمهور 
ونصف وهي أليب عمرو يف املتصل واملنفصل عند صاحب الثانية فويق القصر قليال وقدرت بألفني وبعضهم بألف 

  التيسري 
الثالثة فويقها قليال وهي التوسط عند اجلميع وقدرت بثالث ألفات وقيل بألفني ونصف وقيل بألفني على أن ما 



  قبلها بألف ونصف وهي البن عامر والكسائي يف الضربني عند صاحب التيسري 
ألفات وقيل بثالث ونصف وقيل بثالث على اخلالف فيما قبلها وهي لعاصم يف  الرابعة فويقها قليال وقدرت بأربع

  الضربني عند صاحب التيسري 
  اخلامسة فويقها قليال وقدرت خبمس ألفات وبأربع ونصف وبأربع على اخلالف وهي فيها حلمزة وورش عنده 

  كر أهنا حلمزة السادسة فوق ذلك وقدرها اهلذيل خبمس ألفات على تقدير اخلامسة بأربع وذ
السابعة اإلفراط قدرها اهلذيل بست وذكرها لورش قال ابن اجلزري وهذا االختالف يف تقدير املراتب باأللفات ال 
حتقيق وراءه بل هو لفظي ألن املرتبة الدنيا وهي القصر إذا زيد عليها أدىن زيادة صارت ثانية مث كذلك حىت تنتهي 

  إىل القصوى 
يجوز فيه لكل من القراء كل من األوجه الثالثة املد والتوسط والقصر وهي أوجه ختيري وأما العارض ف - ١٢٧٥

وأما السبب املعنوي فهو قصد املبالغة يف النفي وهو سبب قوي مقصود عند العرب وإن كان أضعف من اللفظي 
د ورد عن أصحاب القصر يف عند القراء ومنه مد التعظيم يف حنو ال إله إال هو ال إله إال اهللا ال إله إال أنت وق

املنفصل هلذا املعىن ويسمى مد املبالغة قال ابن مهران يف كتاب املدات إمنا مسي مد املبالغة ألنه طلب للمبالغة يف نفي 
إهلية سوى اهللا تعاىل قال وهذا مذهب معروف عند العرب ألهنا متد عند الدعاء وعند االستغاثة وعند املبالغة يف نفي 

ما ال أصل له هبذه العلة قال ابن اجلزري وقد ورد عن محزة مد املبالغة للنفي يف ال اليت للتربئة حنو ال شيء وميدون 
  ريب 

  فيه ال شية فيها ال مرد له ال جرم وقدره يف ذلك وسط ال يبلغ اإلشباع لضعف سببه نص عليه ابن القصاع 
ال اهللا و ال إكراه يف الدين و ال إمث عليه فيمد حلمزة وقد جيتمع السببان اللفظي واملعنوي يف حنو ال إله إ - ١٢٧٦

  مدا مشبعا على أصله يف املد ألجل اهلمز ويلغى املعنوي إعماال لألقوى وإلغاء لألضعف 
١ -   

  قاعدة

إذا تغري سبب املد جاز املد مراعاة لألصل والقصر نظرا للفظ سواء كان السبب مهزا أو سكونا سواء  - ١٢٧٧
ني بني أو بإبدال أو حذف واملد أوىل فيما بقي لتغري أثره حنو هؤالء إن كنتم يف قراءة قالون والبزي تغري اهلمز بب

  والقصر فيما ذهب أثره حنوها يف قراءة أيب عمرو 
  قاعدة  - ٢

  مىت اجتمع سببان قوي وضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف إمجاعا ويتخرج عليها فروع  - ١٢٧٨
  اجتماع اللفظي واملعنوي منها الفرع السابق يف 

ومنها حنو جاؤوا أباهم و رأى أيديهم إذا قرئ لورش ال جيوز فيه القصر وال التوسط بل اإلشباع عمال بأقوى 
السببني وهو املد ألجل اهلمز بعده فإن وقف على جاؤوا أو رأى جازت األوجه الثالثة بسبب تقدم اهلمز على 

  حرف املد وذهاب سببية اهلمز بعده 

  ئدةفا



  قال أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري مدات القرآن على عشرة أوجه  - ١٢٧٩

مد احلجز يف حنو ءأنذرهتم أأنت قلت للناس أئذا متنا أؤلقي الذكر عليه ألنه أدخل بني اهلمزتني حاجزا خففهما 
  الستثقال العرب مجعهما وقدره ألف تامة باإلمجاع فحصول احلجز بذلك 

العدل يف كل حرف مشدد وقبله حرف مد ولني حنو الضالني ألنه يعدل حركة أي يقوم مقامها يف احلجز بني ومد 
  الساكنني 

ومد التمكني يف حنو أولئك و املالئكة و شعائر وسائر املدات اليت تليها مهزة ألنه جلب ليتمكن به من حتقيقها 
  وإخراجها من خمرجها 

  يف حنو مبا أنزل ألنه يبسط بني كلمتني ويصل به بني كلمتني متصلتني  ومد البسط ويسمى أيضا مد الفصل
ومد الروم يف حنو ها أنتم ألهنم يرومون اهلمزة من أنتم وال حيققوهنا وال يتركوهنا أصال ولكن يلينوهنا ويشريون إليها 

  وهذا على مذهب من ال يهمز ها أنتم وقدره ألف ونصف 
رق به بني االستفهام واخلرب وقدره ألف تامة باإلمجاع فإن كان بني ألف املد حرف ومد الفرق يف حنو اآلن ألنه يف

  مشدد زيد ألف أخرى ليتمكن به من حتقيق اهلمزة حنو الذاكرين اهللا 
  ومد البنية يف حنو ماء و دعاء و نداء و زكرياء ألن االسم بين على املد فرقا بينه وبني املقصور 

  ه إال اهللا ومد املبالغة يف حنو ال إل
  ومد البدل من اهلمزة يف حنو آدم و آخر و آمن وقدره ألف تامة باإلمجاع 

ومد األصل يف األفعال املمدودة حنو جاء و شاء والفرق بينه وبني مد البنية أن تلك األمساء بنيت على املد فرقا بينها 
  وبني املقصور وهذه مدات يف أصول أفعال أحدثت ملعان انتهى 

  الث والثالثونالنوع الث

  يف ختفيف اهلمز

  فيه تصانيف مفردة  - ١٢٨٠
اعلم أن اهلمز ملا كان أثقل احلروف نطقا وأبعدها خمرجا تنوع العرب يف ختفيفه بأنواع التخفيف وكانت قريش 
وأهل احلجاز أكثرهم له ختفيفا ولذلك أكثر ما يرد ختفيفه من طرقهم كابن كثري من رواية ابن فليح وكنافع من 

  واية ورش وكأيب عمرو فإن مادة قراءته عن أهل احلجاز ر
م وقد أخرج ابن عدي من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال ما مهز رسول اهللا وال أبو  - ١٢٨٠

  بكر وال عمر وال اخللفاء وإمنا اهلمز بدعة ابتدعوها من بعدهم 
  لربذي ضعيف عند أئمة احلديث قال أبو شامة هذا حديث ال حيتج به وموسى بن عبيدة ا

قلت وكذا احلديث الذي أخرجه احلاكم يف املستدرك من طريق محران بن أعني عن أيب األسود الدؤيل  - ١٢٨١
عن أيب ذر قال جاء أعرايب إىل رسول اهللا فقال يا نيبء اهللا فقال لست بنيبء اهللا ولكين نيب اهللا قال الذهيب حديث 

  قة منكر ومحران رافضي ليس بث
  وأحكام اهلمز كثرية ال حيصيها أقل من جملد والذي نورده هنا أن حتقيقه أربعة أنواع  - ١٢٨٢



أحدها النقل حلركته إىل الساكن قبله فيسقط حنو قد أفلح بفتح الدال وبه قرأ نافع من طريق ورش وذلك حيث 
  ه إين ظننت فسكنوا اهلاء وحققوا كان الساكن صحيحا آخرا واهلمزة أوال واستثىن أصحاب يعقوب عن ورش كتابي

  اهلمزة وأما الباقون فحققوا وسكنوا يف مجيع القرآن 
وثانيها اإلبدال بأن تبدل اهلمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفا بعد الفتح حنو وامر أهلك 

ء كانت اهلمزة فاء أم عينا أم الما وواوا بعد الضم حنو يومنون وياء بعد الكسر حنو جيت وبه يقرأ أبو عمرو وسوا
إال أن يكون سكوهنا جزما حنو ننسأها أو بناء حنو أرجئه أو يكون ترك اهلمز فيه أثقل وهو تؤوي إليك يف األحزاب 

  أو يوقع يف االلتباس وهو رئيا يف مرمي فإن حتركت فال خالف عنه يف التحقيق حنو يؤوده 
ن اتفق اهلمزتان يف الفتح سهل الثانية احلرميان وأبو عمرو وهشام وأبدهلا ورش ثالثها التسهيل بينها وبني حركتها فإ

ألفا وابن كثري ال يدخل قبلها ألفا وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلوهنا والباقون من السبعة حيققون وإن اختلفا 
الباقون حيققون أو بالفتح بالفتح والكسر سهل احلرميان وأبو عمرو الثانية وأدخل قالون وأبو عمرو قبلها ألفا و

  والضم وذلك يف قل أؤنبئكم أأنزل عليه الذكر أؤلقي فقط فالثالثة يسهلون وقالون يدخل ألفا والباقون حيققون 
  قال الداين وقد أشار الصحابة إىل التسهيل بكتابة الثانية واوا 

كلمتني فإن اتفقا كسرا حنو هؤالء إن كنتم  رابعها اإلسقاط بال نقل وبه قرأ أبو عمرو إذا اتفقا يف احلركة وكانا يف
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 أو ضما وهو 
فقط أسقطها أبو عمرو وجعلها قالون والبزي كواو مضمومة واآلخران جيعالن الثانية كواو ساكنة  أولياء أولئك

  والباقون حيققون 
  مث اختلفوا يف الساقط هل هو األوىل أو الثانية األول عن أيب عمرو والثاين عن اخلليل من النحاة  - ١٢٨٣
  وىل فهو منفصل أو الثانية فهو متصل وتظهر فائدة اخلالف يف املد فإن كان الساقط األ - ١٢٨٤

  النوع الرابع والثالثون

  يف كيفية حتمله

  اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على األمة صرح به اجلرجاين يف الشايف والعبادي وغريمها  - ١٢٨٥
ن قام بذلك م قال اجلويين واملعىن فيه أال ينقطع عدد التواتر فيه فال يتطرق إليه التبديل والتحريف فإ - ١٢٨٥

  قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقني وإال أمث الكل 
  وتعليمه أيضا فرض كفاية وهو من أفضل القرب ففي الصحيح خريكم من تعلم القرآن وعلمه 

وأوجه التحمل عند أهل احلديث السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والسماع عليه بقراءة غريه  - ١٢٨٦
  املكاتبة والوصية واإلعالم والوجادة فأما غري األولني فال يأيت هنا ملا يعلم مما سنذكره واملناولة واإلجازة و

وأما القراءة على الشيخ فهي املستعملة سلفا وخلفا وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به  - ١٢٨٧
أحد من القراء واملنع فيه ظاهر ألن هنا ألن الصحابة رضي اهللا عنهم إمنا أخذوا القرآن من النيب لكن مل يأخذ به 

املقصود هنا كيفية األداء وليس كل من مسع من لفظ الشيخ يقدر على األداء كهيئته خبالف احلديث فإن املقصود 
فيه املعىن أو اللفظ ال باهليئات املعتربة يف أداء القرآن وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي 



  ء كما مسعوه من النيب ألنه نزل بلغتهم قدرهتم على األدا
  ومما يدل للقراءة على الشيخ عرض النيب القرآن على جربيل يف  - ١٢٨٨

رمضان كل عام وحيكى أن الشيخ مشس الدين بن اجلزري ملا قدم القاهرة وازدمحت عليه اخللق مل يتسع وقته لقراءة 
  واحدة فلم يكتف بقراءته  اجلميع فكان يقرأ عليهم اآلية مث يعيدوهنا عليه دفعة

وجتوز القراءة على الشيخ ولو كان غريه يقرأ عليه يف تلك احلالة إذا كان حبيث ال خيفى عليه حاهلم وقد  - ١٢٨٩
كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثالثة يف أماكن خمتلفة ويرد على كل منهم وكذا لو كان الشيخ 

  لعة مشتغال بشغل آخر كنسخ ومطا
  وأما القراءة من احلفظ فالظاهر أهنا ليست بشرط بل يكفي ولو من املصحف 

  فصل

  كيفيات القراءة ثالث  - ١٢٩٠
أحدها التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع املد وحتقيق اهلمزة وإمتام احلركات وإعتماد اإلظهار 

كت والترتيل والتؤدة ومالحظة اجلائز من والتشديدات وبيان احلروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض بالس
الوقوف بال قصر وال اختالس وال إسكان حمرك وال إدغامه وهو يكون لرياضة األلسن وتقومي األلفاظ ويستحب 

األخذ به على املتعلمني من غري أن يتجاوز فيه إىل حد اإلفراط بتوليد احلروف من احلركات وتكرير الراءات 
النونات باملبالغة يف الغنات كما قال محزة لبعض من مسعه يبالغ يف ذلك أما علمت أن ما وحتريك السواكن وتطنني 

  فوق البياض برص وما فوق اجلعودة قطط وما فوق القراءة ليس بقراءة 
وكذا حيترز من الفصل بني حروف الكلمة كمن يقف على التاء من نستعني وقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل وهذا النوع 

مذهب محزة وورش وقد أخرج فيه الداين حديثا يف كتاب التجويد مسلسال إىل أيب بن كعب أنه قرأ  من القراءة
  على رسول اهللا التحقيق وقال إنه غريب مستقيم اإلسناد 

الثانية احلدر بفتح احلاء وسكون الدال املهملتني وهو إدراج القراءة وسرعتها وختفيفها بالقصر والتسكني 
اإلدغام الكبري وختفيف اهلمزة وحنو ذلك مما صحت به الرواية مع مراعاة إقامة اإلعراب واالختالس والبدل و

  وتقومي اللفظ 

ومتكن احلروف بدون بتر حروف املد واختالس أكثر احلركات وذهاب صوت الغنة والتفريط إىل غاية ال تصح هبا 
  ومن قصر املنفصل كأيب عمرو ويعقوب  القراءة وال توصف هبا التالوة وهذا النوع مذهب ابن كثري وأيب جعفر

الثالثة التدوير وهو التوسط بني املقامني من التحقيق واحلدر وهو الذي ورد عن أكثر األئمة ممن مد املنفصل ومل يبلغ 
  فيه اإلشباع وهو مذهب سائر القراء وهو املختار عند أكثر أهل األداء 

  تنبيه



باب الترتيل يف القراءة والفرق بينه وبني التحقيق فيما ذكره بعضهم سيأيت يف النوع الذي يلي هذا استح - ١٢٩١
أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين والترتيل يكون للتدبر والتفكر واالستنباط فكل حتقيق ترتيل وليس 

  كل ترتيل حتقيقا 

  فصل

الداين وغريه أخرج عن ابن  من املهمات جتويد القرآن وقد أفرده مجاعة كثريون بالتصنيف ومنهم - ١٢٩٢
  مسعود أنه قال جودوا القرآن 

قال القراء التجويد حلية القراءة وهو إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها ورد احلرف إىل خمرجه وأصله  - ١٢٩٣
وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غري إسراف وال تعسف وال إفراط وال تكلف وإىل ذلك اشار بقوله من 

رأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعين ابن مسعود وكان رضي اهللا عنه قد أعطي أحب أن يق
حظا عظيما يف جتويد القرآن وال شك أن األمة كما هم متعبدون بفهم معاين القرآن وإقامة حدوده هم متعبدون 

تصلة باحلضرة النبوية وقد عد العلماء القراءة بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة املتلقاة من أئمة القراء امل
بغري جتويد حلنا فقسموا اللحن إىل جلي وخفي فاللحن خلل يطرأ على األلفاظ فيخل إال أن اجللي خيل إخالال ظاهرا 

يشترك يف معرفته علماء القراءة وغريهم وهو اخلطأ يف اإلعراب واخلفي خيل إخالال خيتص مبعرفته علماء القراءة 
  ة األداء الذين تلقوه من أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ أهل األداء وأئم

قال ابن اجلزري وال أعلم لبلوغ النهاية يف التجويد مثل رياضة األلسن والتكرار على اللفظ املتلقى من  - ١٢٩٤
لتفخيم وخمارج فم احملسن وقاعدته ترجع إىل معرفة كيفية الوقف واإلمالة واإلدغام وأحكام اهلمز والترقيق وا

احلروف وقد تقدمت األربعة األول وأما الترقيق فاحلروف املستقلة كلها مرققة ال جيوز تفخيمها إال الالم من اسم 
اهللا بعد فتحة أو ضمة إمجاعا أو بعد حروف اإلطباق يف رواية إال الراء املضمومة أو املفتوحة مطلقا أو الساكنة يف 

  كلها مفخمة ال يستثىن منها شيء يف حال من األحوال  بعض األحوال واحلروف املستعلية
  وأما خمارج احلروف فالصحيح عند القراء ومتقدمي النحاة كاخلليل أهنا سبعة عشر  - ١٢٩٥

وقال كثري من الفريقني ستة عشر فأسقطوا خمرج احلروف اجلوفية وهي حروف املد واللني وجعلوا خمرج األلف من 
  ج املتحركة وكذا الياء أقصى احللق والواو من خمر

  وقال قوم أربعة عشر فأسقطوا خمرج النون والالم والراء وجعلوها من خمرج واحد  - ١٢٩٦
  قال ابن احلاجب وكل ذلك تقريب وإال فلكل حرف خمرج على حدة  - ١٢٩٧
و مشددا وهو قال القراء واختيار خمرج احلرف حمققا أن تلفظ هبمزة الوصل وتأيت باحلرف بعده ساكنا أ - ١٢٩٨

  أبني مالحظا فيه صفات ذلك احلرف 
  املخرج األول اجلوف لأللف والواو والياء الساكنتني بعد حركة جتانسهما 

  الثاين أقصى احللق للهمزة واهلاء 

  الثالث وسطه للعني واحلاء املهملتني 
  الرابع أدناه للفم للغني واخلاء 

  ن احلنك للقاف اخلامس أقصى اللسان مما يلي احللق وما فوقه م



  السادس أقصاه من أسفل خمرج القاف قليال وما يليه من احلنك للكاف 
  السابع وسطه بينه وبني وسط احلنك للجيم والشني والياء 

  الثامن للضاد املعجمة من أول حافة اللسان وما يليه من األضراس من اجلانب األيسر وقيل األمين 
  ها إىل منتهى طرفه وما بينها وبني ما يليها من احلنك األعلى التاسع الالم من حافة اللسان من أدنا

  العاشر للنون من طرفه أسفل الالم قليال 
  احلادي عشر للراء من خمرج النون لكنها أدخل يف ظهر اللسان 

  الثاين عشر للطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إىل جهة احلنك 
  رف الصفري والصاد والسني والزاي من بني طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى الثالث عشر احل

  الرابع عشر للظاء والثاء والذال من بني طرفه وأطراف الثنايا العليا 
  اخلامس عشر للفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا 

  السادس عشر للباء وامليم والواو غري املدية بني الشفتني 
  ابع عشر اخليشوم للغنة يف اإلدغام والنون وامليم الساكنة الس

قال يف النشر فاهلمزة واهلاء اشتركا خمرجا وانفتاحا واستفاال وانفردت اهلمزة باجلهر والشدة والعني  - ١٢٩٩
ء واحلاء اشتركا كذلك وانفردت احلاء باهلمس والرخاوة اخلالصة والغني واخلاء اشتركا خمرجا ورخاوة واستعال

وانفتاحا وانفردت الغني باجلهر واجليم والشني والياء اشتركت خمرجا وانفتاحا واستفاال وانفردت اجليم بالشدة 
واشتركت مع الياء يف اجلهر وانفردت الشني باهلمس والتفشي واشتركت مع الياء يف الرخاوة والضاد والظاء 

وانفردت الضاد باالستطالة والطاء والدال والتاء اشتركا صفة جهرا ورخاوة واستعالء واطباقا وافترقا خمرجا 
اشتركت خمرجا وشدة وانفردت الطاء باالطباق واالستعالء واشتركت مع الدال يف اجلهر وانفردت التاء باهلمس 

واشتركت مع الدال يف االنفتاح واالستفال والظاء والذال والثاء اشتركت خمرجا ورخاوة وانفردت الظاء 
اق واشتركت مع الذال يف اجلهر وانفردت الثاء باهلمس واشتركت مع الذال انفتاحا واستفاال باالستعالء واالطب

والصاد والزاي والسني اشتركت خمرجا ورخاوة وصفريا وانفردت الصاد باإلطباق واالستعالء واشتركت مع 
أحكم القارئ النطق بكل  السني يف اهلمس وانفردت الزاي باجلهر واشتركت مع السني يف االنفتاح واالستفال فإذا

حرف على حدته موىف حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب ألنه ينشأ عن التركيب ما مل يكن حالة اإلفراد 
حبسب ما جياورها من جمانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق فيجذب القوي الضعيف ويغلب املفخم املرقق 

بالرياضة الشديدة فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل ويصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إال 
  حقيقة التجويد 

  ومن قصيدة الشيخ علم الدين يف التجويد ومن خطه نقلت  - ١٣٠٠
  أو مد ما ال مد فيه لوان ... ال حتسب التجويد مدا مفرطا 

  أو أن تلوك احلرف كالسكران ... أو أن تشدد بعد مد مهزة 

  فيفر سامعها من الغثيان ... وعا أو أن تفوه هبمزة مته
  فيه وال تك خمسر امليزان ... للحرف ميزان فال تك طاغيا 



  من غري ما هبر وغري توان ... فإذا مهزت فجيء به متلطفا 
  أو مهزة حسنا أخا إحسان ... وامدد حروف املد عند مسكن 

  فائدة

أصوات الغناء ويقال إن أول ما غين به من القرآن قال يف مجال القراء قد إبتدع الناس يف قراءة القرآن  - ١٣٠١
  قوله تعاىل أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر نقلوا ذلك من تغنيهم بقول الشاعر 

  نعتا يوافق عندي بعض ما فيها ... أما القطاة فإين سوف أنعتها 
  وقد قال يف هؤالء مفتونة قلوهبم وقلوب من يعجبهم شأهنم 

  وه شيء مسوه الترعيد وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد أو أمل ومما إبتدع
  وآخره مسوه الترقيص وهو أن يروم السكون على الساكن مث ينفر مع احلركة كأنه يف عدو أو هرولة 

  وآخر يسمى التطريب وهو أن يترمن بالقرآن ويتنغم به فيمد يف غري مواضع املد ويزيد يف املد على ما ال ينبغي 
  آخر يسمى التحزين وهو أن يأيت على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع و

ومن ذلك نوع أحدثه هؤالء الذين جيتمعون فيقرؤون كلهم بصوت واحد فيقولون يف قوله تعاىل أفال تعقلون أفل 
بغي أن يسمى تعقلون حبذف األلف وقال آمنا حبذف الواو وميدون ما ال ميد ليستقيم هلم الطريق اليت سلكوها وين

  التحريف انتهى 

  فصل يف كيفية األخذ بإفراد القراءات ومجعها

الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية ال جيمعون رواية إىل غريها إال أثناء املائة اخلامسة فظهر  - ١٣٠٢
  مجع القراءات يف اخلتمة الواحدة واستقر عليه 

لقراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ خبتمة على حدة بل إذا كان العمل ومل يكونوا يسمحون به إال ملن أفرد ا
  للشيخ روايات قرؤوا لكل راو خبتمة مث جيمعون له وهكذا 

وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة خبتمة سوى نافع ومحزة فإهنم كانوا يأخذون خبتمة لقالون مث 
مح أحد باجلمع إال بعد ذلك نعم إذا رأوا شخصا أفرد ومجع ختمة لورش مث ختمة خللف مث ختمة خلالد وال يس

على شيخ معترب وأجيز وتأهل وأراد أن جيمع القراءات يف ختمة ال يكلفونه اإلفراد لعلمهم بوصوله إىل حد املعرفة 
  واإلتقان مث هلم يف اجلمع مذهبان 

عادها مبفردها حىت يستويف ما فيها مث يقف أحدمها اجلمع باحلرف بأن يشرع يف القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أ
عليها إن صلحت للوقف وإال وصلها بآخر وجه حىت ينتهي إىل الوقف وإن كان اخللف يتعلق بكلمتني كاملد 

املنفصل وقف على الثانية واستوعب اخلالف وانتقل إىل ما بعدها وهذا مذهب املصريني وهو أوثق يف االستيفاء 
  رج عن رونق القراءة وحسن التالوة وأخف على اآلخذ لكنه خي

الثاين اجلمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من قدمه حىت ينتهي إىل وقف مث يعود إىل القارئ الذي بعده إىل ذلك الوقف 
مث يعود وهكذا حىت يفرغ وهذا مذهب الشاميني وهو أشد استحضارا وأشد استظهارا وأطول زمنا وأجود مكانا 

  على هذا الرسم  وكان بعضهم جيمع باآلية



  وذكر أبو احلسن القيجاطي يف قصيدته وشرحها اجلامع القراءات شروطا سبعة حاصلها مخسة  - ١٣٠٣
  أحدها حسن الوقف 
  ثانيها حسن االبتداء 
  ثالثها حسن األداء 

بل يشري إليه  رابعها عدم التركيب فإذا قرأ لقارئ ال ينتقل إىل قراءة غريه حىت يتم ما فيها فإن فعل مل يدعه الشيخ
  بيده فإن مل يتفطن قال مل تصل فإن مل يتفطن مكث حىت يتذكر فإن عجز ذكر له 

  اخلامس رعاية الترتيب يف القراءة واالبتداء مبا بدأ به املؤلفون يف كتبهم فيبدأ بنافع قبل ابن كثري وبقالون قبل ورش 
الذين أدركناهم من األستاذين ال  قال ابن اجلزري والصواب أن هذا ليس بشرط بل مستحب بل - ١٣٠٤

يعدون املاهر إال من يلتزم تقدمي شخص بعينه وبعضهم كان يراعي يف اجلمع التناسب فيبدأ بالقصر مث بالرتبة اليت 
فوقه وهكذا إىل آخر مراتب املد ويبدأ باملشبع مث مبا دونه إىل القصر وإمنا يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم 

  سلك معه ترتيب واحد االستحضار أما غريه في
قال وعلى اجلامع أن ينظر ما يف األحرف من اخلالف أصوال وفرشا فما أمكن فيه التداخل أكتفي منه  - ١٣٠٥

بوجه وما مل ميكن فيه نظر فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو كلمتني أو بأكثر من غري ختليط وال تركيب 
دائه حىت يستوعب األوجه كلها من غري إمهال وال تركيب وال إعادة إعتمده وإن مل حيسن عطفه رجع إىل موضع ابت

  ما دخل فإن األول ممنوع والثاين مكروه والثالث معيب 
  وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى فسيأيت بسطه يف النوع الذي يلي هذا  - ١٣٠٦
ع منها شيئا أو خيل به فإنه خلل يف وأما القراءات والروايات والطرق واألوجه فليس للقارئ أن يد - ١٣٠٧

  إكمال الرواية إال 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 آيات لكائن من كان وأما من  - ١٣٠٨

  بعدهم فرأوه حبسب قوة اآلخذ 
ابن اجلزري والذي استقر عليه العمل األخذ يف اإلفراد جبزء من أجزاء مائة وعشرين ويف اجلمع قال  - ١٣٠٩

  جبزء من أجزاء مائتني وأربعني ومل حيد له آخرون حدا وهو اختيار السخاوي 

وقد خلصت هذا النوع ورتبت فيه متفرقات كالم أئمة القراءات وهو نوع مهم حيتاج إليه القارئ  - ١٣١٠
  ج احملدث إىل مثله من علم احلديث كإحتيا

١ -   

  فائدة

ادعى ابن خري اإلمجاع على أنه ليس ألحد أن ينقل حديثا عن النيب ما مل يكن له به رواية ولو باإلجازة  - ١٣١١
فهل يكون حكم القرآن كذلك فليس ألحد أن ينقل آية أو يقرأها ما مل يقرأها على شيخ مل أر يف ذلك نقال ولذلك 

حيث أن االحتياط يف أداء ألفاظ القرآن أشد منه يف ألفاظ احلديث ولعدم اشتراطه فيه وجه من حيث أن وجه من 
اشتراط ذلك يف احلديث وإمنا هو خلوف أن يدخل يف احلديث ما ليس منه أو يتقول على النيب ما مل يقله والقرآن 



  حمفوظ متلقى متداول ميسر وهذا هو الظاهر 
٢ -   

  فائدة ثانية

اإلجازة من الشيخ غري شرط جواز التصدي لإلقراء واإلفادة فمن علم من نفسه األهلية جاز له ذلك  - ١٣١٢
وإن مل جيزه أحد وعلى ذلك السلف األولون والصدر الصاحل وكذلك يف كل علم ويف اإلقراء واإلفتاء خالفا ملا 

زة ألن أهلية الشخص ال يعلمها غالبا من يريد يتومهه األغبياء من اعتقاد كوهنا شرطا وإمنا إصطلح الناس على اإلجا
األخذ عنه من املبتدئني وحنوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن األهلية قبل األخذ شرط فجعلت اإلجازة 

  كالشهادة من الشيخ للمجاز باألهلية 
٣ -   

  فائدة ثالثة

بأخذ مال يف مقابلها ال جيوز إمجاعا بل إن ما اعتاده كثري من مشايخ القراء من امتناعهم من اإلجازة إال  - ١٣١٣
علم أهليته وجب عليه اإلجازة أو عدمها حرم عليه وليست اإلجازة مما يقابل باملال فال جيوز أخذه عنها وال األجرة 

  عليها 
ويف فتاوى الصدر موهوب اجلزري من أصحابنا أنه سئل عن شيخ طلب من الطالب شيئا على إجازته  - ١٣١٤
  ب رفعه إىل احلاكم وإجباره على اإلجازة فأجاب ال جتب اإلجازة على الشيخ وال جيوز أخذ األجرة عليها فهل للطال

وسئل أيضا عن رجل أجازه الشيخ باإلقراء مث بان أنه ال دين له وخاف الشيخ من تفريطه فهل له  - ١٣١٥
جرة على التعليم فجائز ففي البخاري إن النزول عن اإلجازة فأجاب ال تبطل اإلجازة بكونه غري دين وأما أخذ األ

أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا وقيل إن تعني عليه مل جيز واختاره احلليمي وقيل ال جيوز مطلقا وعليه أبو حنيفة 
حلديث أيب داود عن عبادة بن الصامت أنه علم رجال من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النيب إن سرك 

  هبا طوقا من نار فاقبلها أن تطوق 
وأجاب من جوزه بأن يف إسناده مقاال وألنه تربع بتعليمه فلم يستحق شيئا مث أهدى إليه على سبيل العوض فلم جيز 

  له األخذ خبالف من يعقد معه إجارة قبل التعليم 
  ويف البستان أليب الليث التعليم على ثالثة أوجه  - ١٣١٦

  ضا أحدها للحسبة وال يأخذ به عو
  والثاين أن يعلم باألجرة 

  والثالث أن يعلم بغري شرط فإذا أهدي إليه قبل 
فاألول مأجور وعليه عمل األنبياء والثاين خمتلف فيه واألرجح اجلواز والثالث جيوز إمجاعا ألن النيب كان معلما 

  للخلق وكان يقبل اهلدية 
٤ -   



  فائدة رابعة

رئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده فإذا أكمل اخلتمة وطلب كان ابن بصحان إذا رد على القا - ١٣١٧
  اإلجازة سأله عن تلك املواضع فإن عرفها أجازه وإال تركه جيمع ختمة أخرى 

٥ -   

  فائدة أخرى

  على مريد حتقيق القراءات وإحكام تالوة احلروف أن حيفظ كتابا  - ١٣١٨

  الواجب من اخلالف اجلائز كامال يستحضر به اختالف القراءة ومتيز اخلالف 
  فائدة أخرى  - ٦

قال ابن الصالح يف فتاويه قراءة القرآن كرامة أكرم اهللا هبا البشر فقد ورد أن املالئكة مل يعطوا ذلك  - ١٣١٩
  وأهنا حريصة لذلك على استماعه من اإلنس 

  النوع اخلامس والثالثون

  يف آداب تالوته وتاليه

منهم النووي يف التبيان وقد ذكر فيه ويف شرح املهذب ويف األذكار مجلة من  أفرده بالتصنيف مجاعة - ١٣٢٠
  اآلداب وأنا أخلصها هنا وأزيد عليها أضعافها وأفصلها 

  مسألة

  مسألة ليسهل تناوهلا 
  مسألة  - ١

 آناء يستحب اإلكثار من قراءة القرآن وتالوته قال تعاىل مثنيا على من كان ذلك دأبه يتلون آيات اهللا - ١٣٢١
  الليل 
ويف الصحيحني من حديث ابن عمر ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل  - ١٣٢٢

  وآناء النهار 
  وروى الترمذي من حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا  - ١٣٢٣
عن النيب يقول الرب سبحانه وتعاىل من شغله القرآن وذكري عن مسأليت وأخرج من حديث أيب سعيد  - ١٣٢٤

  أعطيته أفضل ما أعطي السائلني وفضل كالم اهللا على سائر الكالم كفضل اهللا على سائر خلقه 

  وأخرج مسلم من حديث أيب أمامة اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه  - ١٣٢٥
من حديث عائشة البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى ألهل السماء كما تتراءى  وأخرج البيهقي - ١٣٢٦



  النجوم ألهل األرض 
  وأخرج من حديث أنس نوروا منازلكم بالصالة وقراءة القرآن  - ١٣٢٧
  وأخرج من حديث النعمان بن بشري أفضل عبادة أميت قراءة القرآن  - ١٣٢٨
  مؤدب حيب أن تؤتى مأدبته ومأدبة اهللا القرآن فال هتجروه  وأخرج من حديث مسرة بن جندب كل - ١٣٢٩
وأخرج من حديث عبيدة املكي مرفوعا وموقوفا يا أهل القرآن ال تتوسدوا القرآن وأتلوه حق تالوته  - ١٣٣٠

  آناء الليل والنهار وأفشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون 
ما ورد يف كثرة القراءة من كان خيتم يف اليوم والليلة وقد كان للسلف يف قدر القراءة عادات فأكثر  - ١٣٣١

مثاين ختمات أربعا يف الليل وأربعا يف النهار ويليه من كان خيتم يف اليوم والليلة أربعا ويليه ثالثا ويليه ختمني ويليه 
  ختمة 
 يقرأ أحدهم وقد ذمت عائشة ذلك فأخرج ابن أيب داود عن مسلم بن خمراق قال قلت لعائشة إن رجاال - ١٣٣٢

القرآن يف ليلة مرتني أو ثالثا فقالت قرؤوا ومل يقرؤوا كنت أقوم مع رسول اهللا ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران 
  والنساء فال مير بآية فيها استبشار إال دعا ورغب وال بآية فيها ختويف إال دعا واستعاذ 

  يف كل ثالث وهو حسن  ويلي ذلك من كان خيتم يف ليلتني ويليه من كان خيتم
وكره مجاعات اخلتم يف أقل من ذلك ملا روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث عبد اهللا بن عمر  - ١٣٣٣

  مرفوعا ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث 

  وأخرج ابن داود وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفا قال ال تقرؤوا القرآن يف أقل من ثالث  - ١٣٣٤
  وأخرج أبو عبيد عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث  - ١٣٣٥
وأخرج أمحد وأبو عبيدة عن سعيد بن املنذر وليس له غريه قال قلت يا رسول اهللا أقرأ القرآن يف ثالث  - ١٣٣٦

  قال نعم إن استطعت 
وهذا أوسط األمور وأحسنها وهو فعل األكثرين  ويليه من ختم يف أربع مث يف مخس مث يف ست مث يف سبع - ١٣٣٧

  من الصحابة وغريهم 
أخرج الشيخان عن عبد اهللا بن عمرو قال قال يل رسول اهللا اقرأ القرآن يف شهر قلت إين أجد قوة قال  - ١٣٣٨

  أقرأه يف عشر قلت إين أجد قوة قال اقرأه يف سبع وال تزد على ذلك 
طريق واسع بن حبان عن قيس بن أيب صعصعة وليس له غريه أنه قال يا وأخرج أبو عبيد وغريه من  - ١٣٣٩

  رسول اهللا يف كم أقرأ القرآن قال يف مخسة عشر قلت إين أجدين أقوى من ذلك قال أقرأه يف مجعة 
  ويلي ذلك من ختم يف مثان مث يف عشر مث يف شهر مث يف شهرين  - ١٣٤٠
أقوياء أصحاب رسول اهللا يقرؤون القرآن يف سبع وبعضهم  أخرج ابن أيب داود عن مكحول قال كان - ١٣٤١

  يف شهر وبعضهم يف شهرين وبعضهم يف أكثر من ذلك 
  وقال أبو الليث يف البستان ينبغي للقارئ أن خيتم يف السنة مرتني إن مل يقدر على الزيادة  - ١٣٤٢
 كل سنة مرتني فقد أدى حقه ألن وقد روى احلسن بن زياد عن أيب حنيفة أنه قال من قرأ القرآن يف - ١٣٤٣

  النيب عرض على جربيل يف السنة اليت قبض فيها مرتني 
وقال غريه يكره تأخري ختمه أكثر من أربعني يوما بال عذر نص عليه أمحد ألن عبد اهللا بن عمر سأل  - ١٣٤٤

  النيب يف كم خنتم القرآن قال يف أربعني يوما رواه أبو داود 



يف األذكار املختار أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر وقال النووي  - ١٣٤٥
لطائف ومعارف فليقتصر على قدر حيصل له معه كمال فهم ما يقرأ وكذلك من كان مشغوال بنشر العلم أو فصل 

ل مبا هو مرصد له احلكومات أو غري ذلك من مهمات الدين واملصاحل العامة فليقتصر على قدر ال حيصل بسببه إخال
وال فوات كماله وإن مل يكن من هؤالء املذكورين فليستكثر ما أمكنه من غري خروج إىل حد امللل أو اهلذرمة يف 

  القراءة 
٢ -   

  مسألة

نسيانه كبرية صرح به النووي يف الروضة وغريها حلديث أيب داود وغريه عرضت علي ذنوب أميت فلم  - ١٣٤٦
  من القرآن أو آية أوتيها رجل مث نسيها أر ذنبا أعظم من سورة 

  وروى أيضا حديث من قرأ القرآن مث نسيه لقي اهللا يوم القيامة أجذم  - ١٣٤٧
  ويف الصحيحني تعاهدوا القرآن فوالذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها  - ١٣٤٨

  مسألة  - ٣
ذكار وقد كان يكره أن يذكر اهللا إال على طهر كما ثبت يستحب الوضوء لقراءة القرآن ألنه أفضل األ - ١٣٤٩

  يف احلديث 
  قال إمام احلرمني وال تكره القراءة للمحدث ألنه صح أن النيب كان يقرأ مع احلدث  - ١٣٥٠
قال يف شرح املهذب وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة حىت يستقيم خروجها وأما  - ١٣٥١

  عليهما القراءة نعم  اجلنب واحلائض فتحرم

  جيوز هلما النظر يف املصحف وإمراره على القلب وأما متنجس الفم فتكره له القراءة 
  وقيل حترم كمس املصحف باليد النجسة 

٤ -   

  مسألة

وتسن القراءة يف مكان نظيف وأفضله املسجد وكره قوم القراءة يف احلمام والطريق قال النووي  - ١٣٥٢
  هما قال وكرهها الشعيب يف احلش وبيت الرحا وهي تدور قال وهو مقتضى مذهبنا ومذهبنا ال تكره في

٥ -   

  مسألة

  ويستحب أن جيلس مستقبال متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه  - ١٣٥٣
  مسألة  - ٦

ويسن أن يستاك تعظيما وتطهريا وقد روى ابن ماجة عن علي موقوفا والبزار بسند جيد عنه مرفوعا إن  - ١٣٥٤



  واهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك أف
  قلت ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى استحباب التعوذ إعادة السواك أيضا  - ١٣٥٥

  مسألة  - ٧
  ويسن التعوذ قبل القراءة قال تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم أي أردت قراءته  - ١٣٥٦

  ها لظاهر اآلية وقوم إىل وجوهبا لظاهر األمر وذهب قوم إىل أنه يتعوذ بعد
قال النووي فلو مر على قوم سلم عليهم وعاد إىل القراءة فإن أعاد التعوذ كان حسنا قال وصفته  - ١٣٥٧

  املختارة أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وكان مجاعة من السلف يزيدون السميع العليم انتهى 
  واستعذت واختاره صاحب اهلداية من احلنفية ملطابقة لفظ القرآن وعن محزة أستعيذ ونستعيذ  - ١٣٥٨

  وعن محيد بن قيس أعوذ باهللا القادر من الشيطان الغادر  - ١٣٥٩
  وعن أيب السمال أعوذ باهللا القوي من الشيطان الغوي  - ١٣٦٠
  وعن قوم أعوذ باهللا العظيم من الشيطان الرجيم  - ١٣٦١
  من الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العليم وفيها ألفاظ أخر  وعن آخرين أعوذ باهللا - ١٣٦٢
  قال احللواين يف جامعة ليس لالستعاذة حد ينتهى إليه من شاء زاد ومن شاء نقص  - ١٣٦٣
ويف النشر البن اجلزري املختار عند أئمة القراءة اجلهر هبا وقيل يسر مطلقا وقيل فيما عدا الفاحتة قال  - ١٣٦٤

ا اختيار اجلهر وقيده أبو شامة بقيد ال بد منه وهو أن يكون حبضرة من يسمعه قال ألن اجلهر بالتعوذ وقد أطلقو
إظهار شعار القراءة كاجلهر بالتلبية وتكبريات العيد ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أوهلا ال يفوته منها 

من املقروء شيء وهذا املعىن هو الفارق بني القراءة يف  شيء وإذا أخفى التعوذ مل يعلم السامع هبا إال بعد أن فاته
  الصالة وخارجها 

قال واختلف املتأخرون يف املراد بإخفائها فاجلمهور على أن املراد به اإلسرار فال بد من التلفظ وإمساع  - ١٣٦٥
  نفسه وقيل الكتمان بأن يذكرها بقلبه بال تلفظ 

بكالم أجنيب ولو رد السالم استأنفها أو يتعلق بالقراءة فال قال وهل  قال وإذا قطع القراءة إعراضا أو - ١٣٦٦
هي سنة كفاية أو عني حىت لو قرأ مجاعة مجلة فهل يكفي استعاذة واحد منهم كالتسمية على األكل أو ال مل أر فيه 

ذ واحد كافيا عن نصا والظاهر الثاين ألن املقصود اعتصام القارئ والتجاؤه باهللا من شر الشيطان فال يكون تعو
  آخر انتهى كالم ابن اجلزري 

  مسألة  - ٨
وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غري براءة ألن أكثر العلماء على أهنا آية فإذا أخل هبا كان  - ١٣٦٧

  تاركا لبعض اخلتمة عند األكثرين فإن قرأ من 

دي قال القراء ويتأكد عند قراءة حنو إليه يرد علم أثناء سورة استحبت له أيضا نص عليه الشافعي فيما نقله العبا
  الساعة و وهو الذي أنشأ جنات ملا يف ذكر ذلك بعد االستعاذة من البشاعة وإيهام رجوع الضمري إىل الشيطان 

قال ابن اجلزري االبتداء باآلي وسط براءة قل من تعرض له وقد صرح بالبسملة فيه أبو احلسن  - ١٣٦٨
  اجلعربي  السخاوي ورد عليه

٩ -   



  مسألة

ال حتتاج قراءة القرآن إىل نية كسائر األذكار إال إذا نذرها خارج الصالة فال بد من نية النذر أو الفرض  - ١٣٦٩
  ولو عني الزمان فلو تركها مل جتز نقله القمويل يف اجلواهر 

  مسألة  - ١٠
  يال يسن الترتيل يف قراءة القرآن قال تعاىل ورتل القرآن ترت - ١٣٧٠
  وروى أبو داود وغريه عن أم سلمة أهنا نعتت قراءة النيب قراءة مفسرة حرفا حرفا  - ١٣٧١
ويف البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول اهللا فقال كانت مدا مث قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ميد  - ١٣٧٢

  اهللا وميد الرمحن وميد الرحيم 
جال قال له إين أقرأ املفصل يف ركعة واحدة فقال هذا كهذ الشعر ويف الصحيحني عن ابن مسعود أن ر - ١٣٧٣

  إن قوما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ فيه نفع 
وأخرج اآلجري يف محلة القرآن عن ابن مسعود قال ال تنثروه نثر الدقل وال هتذوه هذا الشعر قفوا عند  - ١٣٧٤

  لوب وال يكون هم أحدكم آخر السورة عجائبه وحركوا به الق

وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق يف الدرجات ورتل كما كنت  - ١٣٧٥
  ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها 

  قال يف شرح املهذب واتفقوا على كراهة اإلفراط يف اإلسراع  - ١٣٧٦
  زء بترتيل أفضل من قراءة جزئني يف قدر ذلك الزمان بال ترتيل قالوا وقراءة ج - ١٣٧٧
قالوا واستحباب الترتيل للتدبر وألنه أقرب إىل اإلجالل والتوقري وأشد تأثريا يف القلب وهلذا يستحب  - ١٣٧٨

  لألعجمي الذي ال يفهم معناه انتهى 
عة مع كثرهتا وأحسن بعض أئمتنا فقال إن ويف النشر اختلف هل األفضل الترتيل وقلة القراءة أو السر - ١٣٧٩

  ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا وثواب الكثرة أكثر عددا ألن بكل حرف عشر حسنات 
ويف الربهان للزركشي كمال الترتيل تفخيم ألفاظه واإلبانة عن حروفه وأال يدغم حرف يف حرف وقيل  - ١٣٨٠

  يدا لفظ به لفظ املتهدد أو تعظيما لفظ به على التعظيم هذا أقله وأكمله أن يقرأه على منازله فإن قرأ هتد
١١ -   

  مسألة

وتسن القراءة بالتدبر والتفهم فهو املقصود األعظم واملطلوب األهم وبه تنشرح الصدور وتستنري  - ١٣٨١
  القلوب قال تعاىل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 

ل قلبه بالتفكري يف معىن ما يلفظ به فيعرف معىن كل آية ويتأمل وقال أفال يتدبرون القرآن وصفة ذلك أن يشغ
األوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر وإذا مر بآية رمحة استبشر 

  وسأل أو عذاب أشفق وتعوذ أو تنزية نزه وعظم أو دعاء تضرع وطلب 
  مع النيب ذات ليلة فافتتح  أخرج مسلم عن حذيفة قال صليت - ١٣٨٢



البقرة فقرأها مث النساء فقرأها مث آل عمران فقرأها يقرأ مترسال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل 
  وإذا مر بتعوذ تعوذ 

وروى أبو داود والنسائي وغريمها عن عوف بن مالك قال قمت مع النيب ليلة فقام فقرأ سورة البقرة ال  - ١٣٨٣
  ر بآية رمحة إال وقف وسأل وال مير بآية عذاب إال وقف وتعوذ مي

وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ والتني والزيتون فانتهى إىل آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك  - ١٣٨٤
لى ومن من الشاهدين ومن قرأ ال أقسم بيوم القيامة فانتهى إىل آخرها أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى فليقل ب

  قرأ واملرسالت فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا باهللا 
وأخرج أمحد وأبو داود عن ابن عباس أن النيب كان إذا قرأ سبح إسم ربك األعلى قال سبحان ريب  - ١٣٨٥
  األعلى 
من  وأخرج الترمذي واحلاكم عن جابر قال خرج رسول اهللا على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرمحن - ١٣٨٦

أوهلا إىل آخرها فسكتوا فقال لقد قرأهتا على اجلن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي 
  آالء ربكما تكذبان قالوا وال بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد 

النيب  وأخرج ابن مردويه والديلمي وابن أيب الدنيا يف الدعاء وغريهم بسند ضعيف جدا عن جابر أن - ١٣٨٧
قرأ وإذا سألك عبادي عين فإين قريب اآلية فقال اللهم أمرت بالدعاء وتكفلت باإلجابة 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 
والنار حق والساعة آتية ال ريب فيها وأنك تبعث من يف كفؤا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق واجلنة حق 

  القبور 
  وأخرج أبو داود وغريه عن وائل بن حجر مسعت النيب قرأ وال الضالني فقال آمني ميد هبا صوته  - ١٣٨٨
  وأخرجه الطرباين بلفظ قال آمني ثالث مرات وأخرجه البيهقي بلفظ قال رب اغفر يل آمني  - ١٣٨٩

  و عبيد عن أيب ميسرة أن جربيل لقن رسول اهللا عند خامتة البقرة آمني وأخرج أب - ١٣٩٠
  وأخرج عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم سورة البقرة قال آمني  - ١٣٩١
قال النووي ومن اآلداب إذا قرأ حنو وقالت اليهود عزيز ابن اهللا وقالت اليهود يد اهللا مغلولة أن خيفض  - ١٣٩٢

  خعي يفعل هبا صوته كذا كان الن
١٢ -   

  مسألة

ال بأس بتكرير اآلية وترديدها روى النسائي وغريه عن أيب ذر أن النيب قام بآية يرددها حىت أصبح إن  - ١٣٩٣
  تعذهبم فإهنم عبادك اآلية 

  مسألة  - ١٣
يستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكي ملن ال يقدر عليه واحلزن واخلشوع قال تعاىل وخيرون  - ١٣٩٤

  لألذقان يبكون 
  ويف الصحيحني حديث قراءة ابن مسعود عن النيب وفيه فإذا عيناه تذرفان  - ١٣٩٥



ويف الشعب للبيهقي عن سعد بن مالك مرفوعا إن هذا القرآن نزل حبزن وكآبة فإذا قرأمتوه فابكوا فإن  - ١٣٩٦
  مل تبكوا فتباكوا 

 قال إين قارئ عليكم سورة فمن بكى فله اجلنة فإن مل وفيه من مرسل عبد امللك بن عمري أن رسول اهللا - ١٣٩٧
  تبكوا فتباكوا 

  ويف مسند أيب يعلى حديث اقرؤوا القرآن باحلزن فإنه نزل باحلزن  - ١٣٩٨
  وعند الطرباين أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن به  - ١٣٩٩
ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد واملواثيق  قال يف شرح املهذب وطريقه يف حتصيل البكاء أن يتأمل - ١٤٠٠

  والعهود مث يفكر يف تقصريه فيها فإن مل 

  حيضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه من املصائب 
١٤ -   

  مسألة

  يسن حتسني الصوت بالقراءة وتزيينها حلديث ابن حبان وغريه زينوا القرآن بأصواتكم  - ١٤٠١
  ند الدارمي حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسنا ويف لفظ ع - ١٤٠٢
  وأخرج البزار وغريه حديث حسن الصوت زينة القرآن  - ١٤٠٣

  ويف أحاديث صحيحة كثرية فإن مل يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع حبيث ال خيرج إىل حد التمطيط 
  ختصر أنه ال بأس هبا وعن رواية الربيع اجليزي أهنا مكروهة وأما القراءة باألحلان فنص الشافعي يف امل - ١٤٠٤
قال الرافعي قال اجلمهور ليست على قولني بل املكروه أن يفرط يف املد ويف إشباع احلركات حىت يتولد  - ١٤٠٥

 من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو يدغم يف غري موضع اإلدغام فإن مل ينته إىل هذا احلد فال
  كراهة 
قال يف زوائد الروضة والصحيح أن اإلفراط على الوجه املذكور حرام يفسق به القارئ ويأمث املستمع  - ١٤٠٦

  ألنه عدل به عن هنجه القومي قال وهذا مراد الشافعي بالكراهة 
سق فإنه قلت وفيه حديث اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا وإياكم وحلون أهل الكتابني وأهل الف - ١٤٠٧

سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية ال جياوز حناجرهم مفتونة قلوهبم وقلوب من يعجبهم شأهنم 
  أخرجه الطرباين والبيهقي 

قال النووي ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت واألصغاء إليها للحديث الصحيح وال بأس  - ١٤٠٨
  إدارهتا وهي أن يقرأ بعض اجلماعة قطعة مث البعض قطعة بعدها باجتماع اجلماعة يف القراءة وال ب

  مسألة  - ١٥
  يستحب قراءته بالتفخيم حلديث احلاكم نزل القرآن بالتفخيم قال  - ١٤٠٩

احلليمي ومعناه أنه يقرؤه على قراءة الرجال وال خيضع الصوت فيه ككالم النساء قال وال يدخل يف هذا كراهة 
يار بعض القراء وقد جيوز أن يكون القرآن نزل بالتفخيم فرخص مع ذلك يف إمالة ما حيسن اإلمالة اليت هي اخت



  إمالته 
١٦ -   

  مسألة

وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة وأحاديث تقتضي اإلسرار وخفض الصوت فمن  - ١٤١٠
  القرآن جيهر به األول حديث الصحيحني ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن ب

ومن الثاين حديث أيب داود والترمذي والنسائي اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة واملسر بالقرآن كاملسر  - ١٤١١
  بالصدقة 
قال النووي واجلمع بينهما أن اإلخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون أو نيام جبهره واجلهر  - ١٤١٢

أكثر وألن فائدته تتعدى إىل السامعني وألنه يوقظ قلب القارئ وجيمع مهه إىل أفضل يف غري ذلك ألن العمل فيه 
الفكر ويصرف مسعه إليه ويطرد النوم ويزيد يف النشاط ويدل هلذا اجلمع حديث أيب داود بسند صحيح عن أيب 

لربه فال سعيد اعتكف رسول اهللا يف املسجد فسمعهم جيهرون بالقراءة فكشف الستر وقال أال إن كلكم مناج 
  يؤذين بعضكم بعضا وال يرفع بعضكم على بعضكم يف القراءة 

وقال بعضهم يستحب اجلهر ببعض القراءة واإلسرار ببعضها ألن املسر قد ميل فيأنس باجلهر واجلاهر قد  - ١٤١٣
  يكل فيستريح باإلسرار 

  مسألة  - ١٧
فيه عبادة مطلوبة قال النووي هكذا قاله القراءة يف املصحف أفضل من القراءة من حفظه ألن النظر  - ١٤١٤

أصحابنا والسلف أيضا ومل أر فيه خالفا قال ولو قيل إنه خيتلف باختالف األشخاص فيختار القراءة فيه ملن استوى 
خشوعه وتدبره يف حاليت القراءة فيه ومن احلفظ وخيتار القراءة من احلفظ ملن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على 

  قرأ من املصحف لكان هذا قوال حسنا خشوعه وتدبره لو 
  قلت ومن أدلة القراءة يف املصحف ما أخرجه الطرباين والبيهقي يف  - ١٤١٥

الشعب من حديث أوس الثقفي مرفوعا قراءة الرجل يف غري املصحف ألف درجة وقراءته يف املصحف تضاعف 
  ألفي درجة 
را على من يقرؤه ظاهرا كفضل الفريضة على وأخرج أبو عبيد بسند ضعيف فضل قراءة القرآن نظ - ١٤١٦
  النافلة 
  وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا من سره أن حيب اهللا ورسوله فليقرأ يف املصحف وقال إنه منكر  - ١٤١٧
  وأخرج بسند حسن موقوفا أدميوا النظر يف املصحف  - ١٤١٨
معه قوال ثالثا إن القراءة من احلفظ أفضل وحكى الزركشي يف الربهان ما حبثه النووي قوال وحكى  - ١٤١٩

  مطلقا وإن ابن عبد السالم اختاره ألن فيه من التدبر ما ال حيصل بالقراءة يف املصحف 
  مسألة  - ١٨

قال يف التبيان إذا أرتج على القارئ فلم يدر ما بعد املوضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غريه فينبغي أن  - ١٤٢٠
ن مسعود والنخعي وبشري بن أيب مسعود قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها مث يتأدب مبا جاء عن اب



  يسكت وال يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه انتهى 
وقال ابن جماهد إذا شك القارئ يف حرف هل بالتاء أو بالياء فليقرأه بالياء فإن القرآن مذكر وإن شك  - ١٤٢١

و غري مهموز فليترك اهلمز وإن شك يف حرف هل يكون موصوال أو مقطوعا فليقرأ يف حرف هل هو مهموز أ
بالوصل وإن شك يف حرف هل هو ممدود أو مقصور فليقرأ بالقصر وإن شك يف حرف هل هو مفتوح أو مكسور 

  فليقرأ بالفتح ألن األول غري حلن يف موضع والثاين حلن يف بعض املواضع 
  عن ابن مسعود قال إذا اختلفتم يف ياء  قلت أخرج عبد الرزاق - ١٤٢٢

وتاء فاجعلوها ياء ذكروا القرآن ففهم منه ثعلب أن ما احتمل تذكريه وتأنيثه كان تذكريه أجود ورد بأنه ميتنع 
إرادة تذكري غري احلقيقي التأنيث لكثرة ما يف القرآن منه بالتأنيث حنو النار وعدها اهللا التفت الساق بالساق قالت 

لهم وإذ امتنع إرادة غري احلقيقي فاحلقيقي أوىل قالوا وال يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكري والتأنيث غلب هلم رس
فيه التذكري كقوله تعاىل والنخل باسقات أعجاز خنل خاوية فأنث مع جواز التذكري قال تعاىل أعجاز خنل منقعر من 

  الشجر األخضر 
ملراد ب ذكروا املوعظة والدعاء كما قال تعاىل فذكر بالقرآن إال أنه قالوا فليس املراد ما فهم بل ا - ١٤٢٣

  حذف اجلار واملقصود ذكروا الناس بالقرآن أي ابعثوهم على حفظه كيال ينسوه 
  قلت أول األثر يأىب هذا احلمل  - ١٤٢٤
أنيث ومل حيتج يف وقال الواحدي األمر ما ذهب إليه ثعلب واملراد أنه إذا احتمل اللفظ التذكري والت - ١٤٢٥

التذكري إىل خمالفة املصحف ذكر حنو وال يقبل منها شفاعة قال ويدل على إرادة هذا أن أصحاب عبد اهللا من قراء 
الكوفة كحمزة والكسائي ذهبوا إىل هذا فقرؤوا ما كل من هذا القبيل بالتذكري حنو يوم يشهد عليهم ألسنتهم 

  وهذا يف غري احلقيقي 
١٩ -   

  مسألة

  يكره قطع القراءة ملكاملة أحد قال احلليمي ألن كالم اهللا ال ينبغي أن يؤثر عليه كالم غريه  - ١٤٢٦
  وأيده البيهقي مبا يف الصحيح كان ابن عمر إذا قرأ القرآن مل يتكلم حىت يفرغ منه 

  ويكره أيضا الضحك والعبث والنظر إىل ما يلهي  - ١٤٢٧

٢٠ -   

  مسألة

قرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم ال يف الصالة أم خارجها وعن أيب حنيفة وال جيوز قراءة ال - ١٤٢٨
أنه جيوز مطلقا وعن أيب يوسف وحممد ملن ال حيسن العربية لكن يف شارح البزدوي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك 

  ووجه املنع أنه يذهب إعجازه املقصود منه 
بالفارسية ال تتصور قيل له فإذن ال يقدر أحد أن يفسر القرآن قال وعن القفال من أصحابنا إن القراءة  - ١٤٢٩



ليس كذلك ألن هناك جيوز أن يأيت ببعض مراد اهللا ويعجز عن البعض أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فال ميكن أن 
  لتفسري يأيت جبميع مراد اهللا تعاىل ألن الترمجة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها وذلك غري ممكن خبالف ا

  مسألة  - ٢١
ال جتوز القراءة بالشاذ نقل ابن عبد الرب اإلمجاع على ذلك لكن ذكر موهوب اجلزري جوازها يف غري  - ١٤٣٠

  الصالة قياسا على رواية احلديث باملعىن 
  مسألة  - ٢٢

 فيما ورد فيه األوىل أن يقرأ على ترتيب املصحف قال يف شرح املهذب ألن ترتيبه حلكمة فال يتركها إال - ١٤٣١
الشرع كصالة صبح يوم اجلمعة بأمل تنزيل وهل أتى ونظائره فلو فرق السور أو عكسها جاز وترك األفضل قال 

  وأما قراءة السورة من آخرها إىل أوهلا فمتفق على منعه ألنه يذهب بعض نوع اإلعجاز ويزيل حكمة الترتيب 
ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا قال قلت وفيه أثر أخرج الطرباين بسند جيد عن  - ١٤٣٢

  ذاك منكوس القلب 
وأما خلط سورة بسورة فعد احلليمي تركه من اآلداب ملا أخرجه أبو عبيد عن سعيد بن املسيب أن  - ١٤٣٣

رسول اهللا مر ببالل وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة فقال يا بالل مررت بك وأنت تقرأ من هذه 
  سورة ومن هذه ال

السورة قال خلطت الطيب بالطيب فقال اقرأ السورة على وجهها أو قال على حنوها مرسل صحيح وهو عند أيب 
  داود موصول عن أيب هريرة بدون آخره 

  وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن عمر موىل غفرة أن النيب قال لبالل إذا قرأت السورة فانفذها  - ١٤٣٤
معاذ عن ابن عون قال سألت ابن سريين عن الرجل يقرأ من السورة آيتني مث يدعها ويأخذ  وقال حدثنا - ١٤٣٥

  يف غريها وقال ليتق أحدكم أن يأمث إمثا كبريا وهو ال يشعر 
وأخرج عن ابن مسعود قال إذا ابتدأت يف سورة فأردت أن تتحول منها إىل غريها فتحول إىل قل هو  - ١٤٣٦

  ها فال تتحول منها حىت ختتمها اهللا أحد فإذا ابتدأت في
  وأخرج عن ابن أيب اهلذيل قال كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض اآلية ويدعوا بعضها  - ١٤٣٧
قال أبو عبيد األمر عندنا على كراهة قراءة اآليات املختلفة كما أنكر رسول اهللا على بالل وكما كرهه  - ١٤٣٨

  ابن سريين 
عندي أن يبتدئ الرجل يف السورة يريد إمتامها مث يبدو له يف أخرى فأما من  وأما حديث عبد اهللا فوجهه - ١٤٣٩

ابتدأ القراءة وهو يريد التنقل من آية إىل آية وترك التأليف آلي القرآن فإمنا يفعله من ال علم له ألن اهللا لو شاء 
  ألنزله على ذلك انتهى 

  اءة آية آية من كل سورة وقد نقل القاضي أبو بكر اإلمجاع على عدم جواز قر - ١٤٤٠
قال البيهقي وأحسن ما حيتج به أن يقال إن هذا التأليف لكتاب اهللا مأخوذ من جهة النيب وأخذه عن  - ١٤٤١

  جربيل فاألوىل للقارئ أن يقرأه على التأليف املنقول وقد قال ابن سريين تأليف اهللا خري من تأليفكم 
٢٣ -   

  مسألة



  فاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على مجيع ما هو قرآن قال احلليمي يسن استي - ١٤٤٢

وقال ابن الصالح والنووي إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي أال يزاد على تلك القراءة ما دام  - ١٤٤٣
ل غريمها الكالم مرتبطا فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى واألوىل دوامه على األوىل يف هذا اجمللس وقا

  باملنع مطلقا 
قال ابن اجلزري والصواب أن يقال إن كانت إحدى القراءتني مرتبة على األخرى منع ذلك منع حترمي  - ١٤٤٤

كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات برفعهما أو نصبهما أخذ رفع آدم من قراءة غري ابن كثري ورفع كلمات من 
واللغة وما مل يكن كذلك فرق فيه بني مقام الرواية وغريها فإن كان على قراءته وحنو ذلك مما ال جيوز يف العربية 

  سبيل الرواية حرم أيضا ألنه كذب يف الرواية وختليط وإن كان على سبيل التالوة جاز 
٢٤ -   

  مسألة

يسن االستماع لقراءة القرآن وترك اللغط واحلديث حبضور القراءة قال تعاىل وإذا قريء القرآن  - ١٤٤٥
  معوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون فاست
  مسألة  - ٢٥

يسن السجود عند قراءة آية السجدة وهي أربع عشرة يف األعراف والرعد والنحل واإلسراء ومرمي  - ١٤٤٦
ويف احلج سجدتان والفرقان والنمل و آمل تنزيل وفصلت والنجم و إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك وأما ص 

  السجود أي متأكداته وزاد بعضهم آخر احلجر نقله ابن الفرس يف أحكامه  فمستحبة وليست من عزائم
  مسألة  - ٢٦

قال النووي األوقات املختارة للقراءة أفضلها ما كان يف الصالة مث الليل مث نصفه األخري وهي بني  - ١٤٤٧
فيه وأما ما رواه ابن أيب داود املغرب والعشاء حمبوبة وأفضل النهار بعد الصبح وال تكره يف شيء من األوقات ملعىن 

  عن معاذ بن رفاعة عن مشاخيه أهنم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هو دراسة يهود فغري مقبول وال أصل له 

وخيتار من األيام يوم عرفة مث اجلمعة مث االثنني واخلميس ومن األعشار العشر األخري من رمضان واألول  - ١٤٤٨
  رمضان من ذي احلجة ومن الشهور 

وخيتار البتدائه ليلة اجلمعة وخلتمه ليلة اخلميس فقد روى ابن أيب داود عن عثمان بن عفان أنه كان  - ١٤٤٩
  يفعل ذلك 
واألفضل اخلتم أول النهار أو أول الليل ملا رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أيب وقاص قال إذا  - ١٤٥٠

كة حىت يصبح وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه املالئكة حىت وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه املالئ
  ميسي 
  قال يف اإلحياء ويكون اخلتم أول النهار يف ركعيت الفجر وأول الليل يف ركعيت سنة املغرب  - ١٤٥١
٢٧ -   

  مسألة



  وعن ابن املبارك يستحب اخلتم يف الشتاء أول الليل ويف الصيف أول النهار  - ١٤٥٢
٢٨ -   

  ةمسأل

يسن صوم يوم اخلتم أخرجه ابن أيب داود عن مجاعة من التابعني وأن حيضر أهله وأصدقاؤه أخرج  - ١٤٥٣
  الطرباين عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن مجع أهله ودعا 

وأخرج ابن أيب داود عن احلكم بن عتيبة قال أرسل إيل جماهد وعنده ابن أيب أمامة وقاال إنا أرسلنا إليك  - ١٤٥٤
  نا أردنا أن خنتم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن أل

  وأخرج عن جماهد قال كانوا جيتمعون عند ختم القرآن ويقول عنده تنزل الرمحة  - ١٤٥٥
  مسألة  - ٢٩

يستحب التكبري من الضحى إىل آخر القرآن وهي قراءة املكيني أخرج البيهقي يف الشعب وابن خزمية  - ١٤٥٦
 بزة مسعت عكرمة بن سليمان قال قرأت على إمساعيل بن عبد اهللا املكي فلما بلغت الضحى قال من طريق ابن أيب

  كرب 

حىت ختتم فإين قرأت على عبد اهللا بن كثري فأمرين بذلك وقال قرأت على جماهد فأمرين بذلك وأخربين جماهد أنه قرأ 
عب فأمره بذلك كذا أخرجناه موقوفا مث أخرجه على ابن عباس فأمره بذلك وأخرب ابن عباس أنه قرأ على أيب بن ك

  البيهقي من وجه آخر عن ابن بزة مرفوعا 
  وأخرجه من هذا الوجه أعين املرفوع احلاكم يف مستدركه وصححه وله طرق كثرية عن البزي  - ١٤٥٧
قدت سنة وعن موسى بن هارون قال قال يل البزي قال يل حممد بن إدريس الشافعي إن تركت التكبري ف - ١٤٥٨

  من سنن نبيك قال احلافظ عماد الدين بن كثري وهذا يقتضي تصحيحه للحديث 
وروى أبو العالء اهلمداين عن البزي أن األصل يف ذلك أن النيب انقطع عنه الوحي فقال املشركون قال  - ١٤٥٩

  بصحة وال ضعف حممدا ربه فنزلت سورة الضحى فكرب النيب قال ابن كثري ومل يرو ذلك بإسناد حيكم عليه 
وقال احلليمي نكتة التكبري التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكرب فكذا هنا يكرب إذا أكمل  - ١٤٦٠

  عدة السورة قال وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة ويقول اهللا أكرب 
يصل آخر السورة  وكذا قال سليم الرازي من أصحابنا يف تفسريه يكرب بني كل سورتني تكبرية وال - ١٤٦١

بالتكبري بل يفصل بينهما بسكتة قال ومن ال يكرب من القراء حجتهم أن يف ذلك ذريعة إىل الزيادة يف القرآن بأن 
  يداوم عليه فتوهم أنه منه 

ويف النشر اختلف القراء يف ابتدائه هل هو من أول الضحى أو من آخرها ويف انتهائه هل هو أول سورة  - ١٤٦٢
رها ويف وصله بأوهلا أو آخرها وقطعه واخلالف يف الكل مبين على أصل وهو أنه هل هو ألول السورة الناس أو آخ

أو آلخرها ويف لفظه فقيل اهللا أكرب وقيل ال إله إال اهللا واهللا أكرب وسواء يف التكبري يف الصالة وخارجها صرح به 
  السخاوي وأبو شامة 

  مسألة  - ٣٠



حلديث الطرباين وغريه عن العرباض بن سارية مرفوعا من ختم القرآن فله  يسن الدعاء عقب اخلتم - ١٤٦٣
  دعوة مستجابة 

ويف الشعب من حديث أنس مرفوعا من قرأ القرآن ومحد الرب وصلى على النيب واستغفر ربه فقد  - ١٤٦٤
  طلب اخلري مكانه 

٣١ -   

  مسألة

حلديث الترمذي وغريه أحب األعمال إىل اهللا يسن إذا فرغ من اخلتمة أن يشرع يف أخرى عقب اخلتم  - ١٤٦٥
  احلال املرحتل الذي يضرب من أول القرآن إىل آخره كلما حل ارحتل 

وأخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن أيب بن كعب أن النيب كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس  - ١٤٦٦
  عا بدعاء اخلتمة مث قام افتتح من احلمد مث قرأ من البقرة إىل أولئك هم املفلحون مث د

٣٢ -   

  مسألة

  عن اإلمام أمحد أنه منع من تكرير سورة اإلخالص عند اخلتم لكن عمل الناس على خالفه  - ١٤٦٧
  م قال بعضهم واحلكمة فيه ما ورد أهنا تعدل ثلث القرآن فيحصل بذلك ختمة  - ١٤٦٧

  فإن قيل فكان ينبغي أن تقرأ أربعا ليحصل له ختمتان 
  قصود أن يكون على يقني من حصول ختمة إما اليت قرأها وإما اليت حصل ثواهبا بتكرير السورة انتهى قلنا امل
قلت وحاصل ذلك يرجع إىل جرب ما لعله حصل يف القراءة من خلل وكما قاس احلليمي التكبري عند  - ١٤٦٨

  ى إتباع رمضان بست من شوال اخلتم على التكبري عند إكمال رمضان فينبغي أن يقاس تكرير سورة اإلخالص عل
  مسألة  - ٣٣

يكره اختاذ القرآن معيشة يتكسب هبا وأخرج اآلجري من حديث عمران بن احلصني مرفوعا من قرأ  - ١٤٦٩
  القرآن فليسأل اهللا به فإنه سيأيت قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به 

  أ القرآن وروى البخاري يف تارخيه الكبري بسند صاحل حديث من قر - ١٤٧٠

  عند ظامل لريفع منه لعن بكل حرف عشر لعنات 
٣٤ -   

  مسألة

  يكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيتها حلديث الصحيحني يف النهي عن ذلك  - ١٤٧١
  مسألة  - ٣٥



األئمة الثالثة على وصول ثواب القراءة للميت ومذهبنا خالفه لقوله تعاىل وأن ليس لإلنسان إال ما  - ١٤٧٢
  سعى 

  فصل يف االقتباس وما جرى جمراه

االقتباس تضمني الشعر أو النثر بعض القرآن ال على أنه منه بأال يقال فيه قال اهللا تعاىل وحنوه فإن ذلك  - ١٤٧٣
حينئذ ال يكون اقتباسا وقد اشتهر عن املالكية حترميه وتشديد النكري على فاعله وأما أهل مذهبنا فلم يتعرض له 

ثر املتأخرين مع شيوع االقتباس يف أعصارهم واستعمال الشعراء له قدميا وحديثا وقد تعرض له املتقدمون وال أك
مجاعة من املتأخرين فسئل عنه الشيخ عز الدين ابن عبد السالم فأجازه واستدل له مبا ورد عنه من قوله يف الصالة 

نا والشمس والقمر حسبانا اقض عين وغريها وجهت وجهي إىل آخره وقوله اللهم فالق اإلصباح وجاعل الليل سك
  الدين واغنين من الفقر 

  ويف سياق كالم أليب بكر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
  ويف آخر حديث البن عمر قد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة انتهى 

داللة فيه على جوازه يف  وهذا كله إمنا يدل على جوازه يف مقام املوعظ والثناء والدعاء ويف النثر ال - ١٤٧٤
  الشعر وبينهما فرق فإن القاضي أبا بكر من املالكية صرح بأن تضمينه يف الشعر مكروه ويف النثر جائز 

  واستعمله أيضا يف النثر القاضي عياض يف مواضع من خطبة الشفا  - ١٤٧٥
  وقال الشرف إمساعيل بن املقرئ اليمين صاحب خمتصر الروضة يف  - ١٤٧٦

  يعيتة ما كان منه يف اخلطب واملواعظ ومدحه ولو يف النظم فهو مقبول وغريه مردود شرح بد
  ويف شرح بديعية ابن حجة االقتباس ثالثة أقسام مقبول ومباح ومردود  - ١٤٧٧

  فاألول ما كان يف اخلطب واملواعظ والعهود 
  والثاين ما كان يف القول والرسائل والقصص 

ا نسبه اهللا إىل نفسه ونعوذ باهللا ممن ينقله إىل نفسه كما قيل عن أحد بين مروان أنه والثالث على ضربني أحدمها م
وقع على مطالعة فيها شكاية عماله إن إلينا إياهبم مث إن علينا حساهبم واآلخر تضمني آية يف معىن هزل ونعوذ باهللا 

  من ذلك كقوله 
  هيهات هيهات ملا توعدون ... أوحى إىل عشاقه طرفه 

  ملثل ذا فليعمل العاملون ... ينطق من خلفه  وردفه
  قلت وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول 

وذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي يف طبقاته يف ترمجة اإلمام أيب منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمي  - ١٤٧٨
  البغدادي من كبار الشافعية وأجالئهم أن من شعره قوله 

  مث انتهى مث ارعوى مث اعترف ... قترف يا من عدا مث اعتدى مث ا
  إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف ... أبشر بقول اهللا يف آياته 

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 



عله من الشعراء الذين هم يف كل واد يهيمون ويثبون على األلفاظ وثبة من ال يبايل وهذا وقيل إن ذلك إمنا يف
  األستاذ أبو منصور من أئمة الدين وقد فعل هذا وأسند عنه هذين البيتني األستاذ أبو القاسم بن عساكر 

  قلت ليس هذان البيتان من االقتباس لتصرحيه بقول اهللا وقد قدمنا أن ذلك خارج عنه 
وأما أخوه الشيخ هباء الدين فقال يف عروس األفراح الورع اجتناب ذلك كله وأن ينزه عن مثله كالم  - ١٤٧٩

  اهللا ورسوله 

قلت رأيت استعمال االقتباس ألئمة أجالء منهم اإلمام أبو القاسم الرافعي وأنشده يف أماليه ورواه عنه  - ١٤٨٠
  أئمة كبار قال 

  له وذلت عنده األرباب .. .امللك هللا الذي عنت الوجوه 
  خسر الذين جتاذبوه وخابوا ... متفرد بامللك والسلطان قد 

  فسيعلمون غدا من الكذاب ... دعهم وزعم امللك يوم غرورهم 
وروى البيهقي يف شعب اإلميان عن شيخه أيب عبد الرمحن السلمي قال أنشدنا أمحد بن حممد بن يزيد  - ١٤٨١
  لنفسه 

  فإن التقى خري ما تكتسب ... اتقه سل اهللا من فضله و
  ويرزقه من حيث ال حيتسب ... ومن يتق اهللا يصنع له 

  ويقرب من االقتباس شيئان  - ١٤٨٢
أحدمها قراءة القرآن يراد هبا الكالم قال النووي يف التبيان ذكر ابن أيب داود يف هذا اختالفا فروى النخعي أنه كان 

  ن أمر الدنيا يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض م
وأخرج عن عمر بن اخلطاب أنه قرأ يف صالة املغرب مبكة والتني والزيتون وطور سينني مث رفع صوته  - ١٤٨٣

  فقال وهذا البلد األمني 
وأخرج عن حكيم بن سعيد أن رجال من احملكمة أتى عليا وهو يف صالة الصبح فقال لئن أشركت  - ١٤٨٤

  صرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون انتهى ليحبطن عملك فأجابه يف الصالة فا
وقال غريه يكره ضرب األمثال يف القرآن صرح به من أصحابنا العماد البيهقي تلميذ البغوي كما نقله  - ١٤٨٥

  الصالح يف فوائد رحلته 
  الثاين التوجيه باأللفاظ القرآنية يف الشعر وغريه وهو جائز بال شك  - ١٤٨٦
  روينا عن الشريف تقي الدين احلسيين أنه ملا نظم قوله و - ١٤٨٧

  وال تعمروا هونوها هتن ... جماز حقيقتها فاعربوا 

  تراه إذا زلزلت مل يكن ... وما حسن بيت له زخرف 
خشي أن يكون ارتكب حراما الستعماله هذه األلفاظ القرآنية يف الشعر فجاء إىل شيخ اإلسالم تقي الدين بن دقيق 

  يسأله عن ذلك فأنشده إيامها فقال له قل وما حسن كهف فقال يا سيدي أفدتين وأفتيتين العيد 

  خامتة



قال الزركشي يف الربهان ال جيوز تعدي أمثلة القرآن ولذلك أنكر على احلريري قوله فأدخلين بيتا  - ١٤٨٨
  أحرج من التابوت وأوهى من بيت العنكبوت 

ستة أوجه حيث قال وإن أوهب البيوت لبيت العنكبوت فأدخل إن وبىن  وأي معىن أبلغ من معىن أكده اهللا من
  أفعل التفضيل وبناه من الوهن وأضافه إىل اجلمع وعرف اجلمع بالالم وأتى يف خرب إن بالالم 

لكن استشكل هذا بقوله تعاىل إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها وقد ضرب النيب  - ١٤٨٩
  ون البعوضة فقال لو كانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضة املثل مبا د

قلت قد قال قوم يف اآلية إن معىن قوله فما فوقها يف اخلسة وعرب بعضهم عن هذا بقوله معناه فما دوهنا فزال 
  اإلشكال 

ب السادس والثالثون مت اجلزء األول من كتاب اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي ويليه اجلزء الثاين وأوله البا
  يف معرفة غريبه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  النوع السادس والثالثون

  يف معرفة غريبه

أفرده بالتصنيف خالئق ال حيصون منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد ومن أشهرها كتاب  - ١٤٩٠
  األنباري العزيزي فقد أقام يف تأليفه مخس عشرة سنة حيرره هو وشيخه أبو بكر بن 

  ومن أحسنها املفردات للراغب وأليب حيان يف ذلك تأليف خمتصر يف كراسني 
قال ابن الصالح وحيث رأيت يف كتاب التفسري قال أهل املعاين فاملراد به مصنفو الكتب يف معاين  - ١٤٩١

  القرآن كالزجاج والفراء واألخفش وابن األنباري إنتهى 
  أخرج البيهقي من حديث أيب هريرة مرفوعا أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه وينبغي اإلعتناء به فقد  - ١٤٩٢
  وأخرج مثله عمر وابن عمر وابن مسعود موقوفا  - ١٤٩٣
وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة ومن قرأه  - ١٤٩٤

  بغري إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات 
ملراد بإعرابه معرفة معاين ألفاظه وليس املراد به اإلعراب املصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن ا - ١٤٩٥

  ألن القراءة مع فقده ليست قراءة وال ثواب فيها 
وعلى اخلائض يف ذلك التثبت والرجوع إىل كتب أهل الفن وعدم اخلوض بالظن فهذه الصحابة وهم  - ١٤٩٦

ب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا يف ألفاظ مل يعرفوا معناها فلم العرب العرباء وأصحا
  يقولوا فيها شيئا 

فأخرج أبو عبيد يف الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي  - ١٤٩٧
  أعلم  مساء تظلين أو أي أرض تقلين إن أنا قلت يف كتاب اهللا ما ال

وأخرج عن أنس أن عمر بن اخلطاب قرأ على املنرب وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما  - ١٤٩٨



  األب مث رجع إىل نفسه فقال إن هذا هلو الكلف يا عمر 
وأخرج من طريق جماهد عن ابن عباس قال كنت ال أدري ما فاطر السموات حىت أتاين أعرابيان  - ١٤٩٩

  ئر فقال أحدمها أنا فطرهتا يقول أنا ابتدأهتا خيتصمان يف ب
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبري أنه سئل عن قوله وحنانا من لدنا فقال سألت عنها ابن عباس فلم  - ١٥٠٠

  جيب فيها شيئا 
  وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال ال واهللا ما أدري ما حنانا  - ١٥٠١
سرائيل حدثنا مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كل القرآن أعلمه وأخرج الفريايب حدثنا إ - ١٥٠٢

  إال أربعا غسلني و حنانا و أواه و الرقيم 
وأخرج ابن أيب حامت عن قتادة قال قال ابن عباس ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق  - ١٥٠٣

  ل أخاصمك حىت مسعت قول بنت ذي يزن تعال أفاحتك تقول تعا
  وأخرج من طريق جماهد عن ابن عباس قال ما أدري ما الغسلني ولكين أظنه الزقوم  - ١٥٠٤

  فصل

معرفة هذا الفن للمفسر ضرورية كما سيأيت يف شروط املفسر قال يف الربهان وحيتاج الكاشف عن ذلك  - ١٥٠٥
حاة على معانيها فيؤخذ ذلك من كتبهم وأما إىل معرفة علم اللغة أمساء وأفعاال وحروفا فاحلروف لقلتها تكلم الن

  األمساء واألفعال فتأخذ من كتب علم اللغة وأكربها كتاب ابن السيد 
ومنها التهذيب لألزهري واحملكم البن سيده واجلامع للقزاز والصحاح للجوهري والبارع للفارايب وجممع البحرين 

  للصاغاين 
  ة وابن طريف والسرقسطي ومن أمجعها كتاب ابن القطاع ومن املوضوعات يف األفعال كتاب ابن القوطي

قلت وأوىل ما يرجع إليه يف ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه اآلخذين عنه فإنه ورد عنهم ما  - ١٥٠٦
  يستوعب تفسري غريب القرآن باألسانيد الثابتة الصحيحة 

حة خاصة فإهنا من أصح الطرق عنه وعليها وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أيب طل
  اعتمد البخاري يف صحيحه مرتبا على السور 

٢ -   

  سورة البقرة

قال ابن أيب حامت حدثنا أيب ح وقال ابن جرير حدثنا املثىن قاال حدثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل حدثين  - ١٥٠٧
  عاىل يؤمنون قال يصدقون معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله ت

  يعمهون يتمادون  - ١٥٠٨
  مطهرة من القذر واألذى  - ١٥٠٩
  اخلاشعني املصدقني مبا أنزل اهللا  - ١٥١٠
  ويف ذلكم بالء نعمة  - ١٥١١



  وفومها احلنطة  - ١٥١٢
  إال أماين أحاديث  - ١٥١٣
  قلوبنا غلف يف غطاء  - ١٥١٤
  ما ننسخ نبدل  - ١٥١٥
  تركها فال نبدهلا أو ننسها ن - ١٥١٦
  مثابة يثوبون إليه مث يرجعون  - ١٥١٧
  حنيفا حاجا  - ١٥١٨
  شطره حنوه  - ١٥١٩
  فال جناح فال حرج  - ١٥٢٠
  خطوات الشيطان عمله  - ١٥٢١
  أهل به لغري اهللا ذبح للطواغيت  - ١٥٢٢
  وابن السبيل الضيف الذي ينزل باملسلمني  - ١٥٢٣
  إن ترك خريا ماال  - ١٥٢٤
  جنفا إمثا  - ١٥٢٥
  حدود اهللا طاعة اهللا  - ١٥٢٦
  ال تكون فتنة شرك  - ١٥٢٧
  فمن فرض أحرم  - ١٥٢٨
  قل العفو ما ال يتبني يف أموالكم  - ١٥٢٩
  ألعنتكم ألحرجكم وضيق عليكم  - ١٥٣٠
  ما مل متسوهن أو تفرضوا املس اجلماع والفريضة الصداق  - ١٥٣١
  فيه سكينة رمحة  ١٥٣٢

  اس سنة نع - ١٥٣٣
  وال يؤوده يثقل عليه  - ١٥٣٤
  كمثل صفوان حجر صلد ليس عليه شيء  - ١٥٣٥

٣ -   

  آل عمران

  متوفيك مميتك  - ١٥٣٦
  ربيون مجوع  - ١٥٣٧

٤ -   

  النساء



  حوبا كبريا إمثا عظيما  - ١٥٣٨
  حنلة مهرا  - ١٥٣٩
  وابتلوا اليتامى اختربوا  - ١٥٤٠
  آنستم عرفتم  - ١٥٤١
  رشدا صالحا  - ١٥٤٢
  كاللة من مل يترك والدا وال ولدا  - ١٥٤٣
  وال تعضلوهن تقهروهن  - ١٥٤٤
  واحملصنات كل ذات زوج  - ١٥٤٥
  طوال سعة  - ١٥٤٦
  حمصنات غري مسافحات عفائف غري زوان يف السر والعالنية  - ١٥٤٧
  وال متخذات أخدان أخالء  - ١٥٤٨
  فإذا أحصن تزوجن  ١٥٤٩
  العنت الزنا  ١٥٥٠

  يل عصبة موا - ١٥٥١
  قوامون أمراء  - ١٥٥٢
  قانتات مطيعات  - ١٥٥٣
  واجلار ذي القرىب الذي بينك وبينه قرابة  - ١٥٥٤
  واجلار اجلنب الذي ليس بينك وبينه قرابة  - ١٥٥٥
  والصاحب باجلنب الرفيق  - ١٥٥٦
  فتيال الذي يف الشق الذي يف بطن النواة  - ١٥٥٧
  اجلبت الشرك  - ١٥٥٨
  لنقطة اليت يف ظهر النواة نقريا ا - ١٥٥٩
  وأويل األمر أهل الفقه والدين  - ١٥٦٠
  ثبات عصبا سربا متفرقني  - ١٥٦١
  مقيتا حفيظا  - ١٥٦٢
  أركسهم أوقعهم  - ١٥٦٣
  حصرت صدورهم ضاقت  - ١٥٦٤
  أويل الضرر العذر  - ١٥٦٥
  مراغما التحول من األرض إىل األرض  - ١٥٦٦
  وسعة الرزق  - ١٥٦٧
  وتا مفروضا موق - ١٥٦٨
  تأملون توجعون  ١٥٦٩
  خلق اهللا دين اهللا  ١٥٧٠



  نشوزا بغضا  - ١٥٧١
  كاملعلقة ال هي أمي وال هي ذات زوج  - ١٥٧٢
  وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها  - ١٥٧٣
  وقوهلم على مرمي هبتانا يعين رموها بالزنا  - ١٥٧٤

٥ -   

  املائدة

  وما حرم وما فرض وما حد يف القرآن كله  أوفوا بالعقود ما أحل - ١٥٧٥
  جيرمنكم حيملنكم  - ١٥٧٦
  شنآن عداوة  - ١٥٧٧
  على الرب والتقوى الرب ما أمرت به والتقوى ما هنيت عنه  - ١٥٧٨
  املنخنقة اليت ختنق فتموت  - ١٥٧٩
  واملوقوذة اليت تضرب باخلشب فتموت  - ١٥٨٠
  واملتردية اليت تتردى من اجلبل  - ١٥٨١
  النطيحة الشاة اليت تنطح الشاة  - ١٥٨٢
  وما أكل السبع ما أخذ  - ١٥٨٣
  إال ما ذكيتم ذحبتم وبه روح  - ١٥٨٤
  باألزالم القداح  - ١٥٨٥
  غري متجانف متعد إلمث  - ١٥٨٦
  من اجلوارح الكالب والفهود والصقور وأشباهها  - ١٥٨٧
  مكلبني ضواري  - ١٥٨٨
  ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب  ١٥٨٩

  فافرق فافصل  - ١٥٩٠
  ومن يرد اهللا فتنته ضاللته  - ١٥٩١
  ومهيمنا عليه أمينا القرآن أمني على كل كتاب قبله  - ١٥٩٢
  شرعة ومنهاجا سبيال وسنة  - ١٥٩٣
  أذلة على املؤمنني رمحاء  - ١٥٩٤
  مغلولة يعنون خبيل أمسك ما عنده تعاىل اهللا عن ذلك  - ١٥٩٥
الناقة إذا أنتجت مخسة أبطن نظروا إىل اخلامس فإن كان ذكرا ذحبوه فأكله الرجال دون حبرية هي  - ١٥٩٦

النساء وإن كانت أنثى جدعوا أذنيها وأما السائبة فكانوا يسيبون من أنعامهم آلهلتهم ال يركبون هلا ظهرا وال 
شاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع حيلبون هلا لبنا وال جيزون هلا وبرا وال حيملون عليها شيئا وأما الوصيلة فال

فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال والنساء وإن كانت أنثى وذكرا يف بطن إستحيوها وقالوا 



وصلته أخته فحرمته علينا وأما احلام فالفحل من اإلبل إذا ولد لولده قالوا محى هذا ظهره فال حيملون عليه شيئا وال 
  وال مينعونه من محى رعي وال من حوض يشرب منه وإن كان احلوض لغري صاحبه جيزون له وبرا 

٦ -   

  األنعام

  مدرارا يتبع بعضها بعضا  - ١٥٩٧
  وينأون يتباعدون  - ١٥٩٨
  فلما نسوا تركوا  - ١٥٩٩
  مبلسون آيسون  - ١٦٠٠
  يصدفون يعدلون  - ١٦٠١
  يدعون يعبدون  ١٦٠٢

  جرحتم كسبتم من اإلمث  - ١٦٠٣
  يفرطون يضيعون  - ١٦٠٤
  شيعا أهواء خمتلفة  - ١٦٠٥
  لكل نبإ مستقر حقيقة  - ١٦٠٦
  أن تبسل تفضح  - ١٦٠٧
  باسطوا أيديهم البسط الضرب  - ١٦٠٨
  فالق اإلصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل  - ١٦٠٩
  حسبانا عدد األيام والشهور والسنني  - ١٦١٠
  الالصقة عروقها باألرض قنوان دانية قصار النخل  - ١٦١١
  وخرقوا له خترصوا  - ١٦١٢
  قبال معاينة  - ١٦١٣
  ميتا فأحييناه ضاال فهديناه  - ١٦١٤
  على مكانتكم ناحيتكم  - ١٦١٥
  وحرث حجر حرام  - ١٦١٦
  محولة اإلبل واخليل والبغال واحلمري وكل شيء حيمل عليه  - ١٦١٧
  وفرشا الغنم  - ١٦١٨
  مسفوحا مهراقا  - ١٦١٩
  ما محلت ظهورمها ما علق هبا من الشحم  - ١٦٢٠
  احلوايا املبعر  ١٦٢١
  من إمالق الفقر  ١٦٢٢



  عن دراستهم تالوهتم  - ١٦٢٣
  وصدف عنها أعرض  - ١٦٢٤

٧ -   

  األعراف

  مذؤوما ملوما  - ١٦٢٥
  وريشا ماال  - ١٦٢٦
  حثيثا سريعا  - ١٦٢٧
  رجس سخط  - ١٦٢٨
  بكل صراط الطريق  - ١٦٢٩
  ربنا افتح اقض  - ١٦٣٠
  آسى أحزن  - ١٦٣١
  حىت عفوا كثروا  - ١٦٣٢
  ويذرك وآهلتك يترك عبادتك  - ١٦٣٣
  الطوفان املطر  - ١٦٣٤
  مترب خسران  - ١٦٣٥
  أسفا األسف احلزين  - ١٦٣٦
  إن هي إال فتنتك إن هو إال عذابك  - ١٦٣٧
  وعزروه محوه ووقروه  - ١٦٣٨
  ذرأنا خلقنا  - ١٦٣٩
  انفجرت  فانبجست - ١٦٤٠
  وإذ نتقنا اجلبل رفعناه  - ١٦٤١
  كأنك حفي عنها لطيف هبا  ١٦٤٢

  مسهم طائف الطائف اللمة  - ١٦٤٣
  لوال اجتبيتها لوال أحدثتها لوال تلقنتها فأنشأهتا  - ١٦٤٤

٨ -   

  األنفال

  كل بنان البنان األطراف  - ١٦٤٥
  جاءكم الفتح الفتح املدد  - ١٦٤٦
  م فرقانا خمرجا  - ١٦٤٦
  ليثبتوك ليوثقوك  - ١٦٤٧



  يوم الفرقان يوم بدر فرق اهللا فيه بني احلق والباطل  - ١٦٤٨
  فشرد هبم من خلفهم نكل هبم من بعدهم  - ١٦٤٩
  من واليتهم مرياثهم  - ١٦٥٠

٩ -   

  سورة التوبة

  يضاهئون يشبهون  - ١٦٥١
  كافة مجيعا  - ١٦٥٢
  ليواطئوا يشبهوا  - ١٦٥٣
  خترجين وال تفتين وال  - ١٦٥٤
  إحدى احلسنيني فتح أو شهادة  - ١٦٥٥
  أو مغارات الغريان يف اجلبل  - ١٦٥٦
  مدخال السرب  - ١٦٥٧
  هو أذن يسمع من كل أحد  - ١٦٥٨
  واغلظ عليهم أذهب الرفق عنهم  - ١٦٥٩
  وصلوات الرسول صلوات الرسول استغفاره  - ١٦٦٠
  سكن هلم رمحة  ١٦٦١

  ريبة يف قلوهبم شك  - ١٦٦٢
  إال أن تقطع قلوهبم يعين املوت  - ١٦٦٣
  ألواة األواه املؤمن التواب  - ١٦٦٤
  منهم طائفة عصبة  - ١٦٦٥
١٠ -   

  يونس

  أن هلم قدم صدق سبق هلم السعادة يف الذكر األول  - ١٦٦٦
  وال أدراكم أعلمكم  - ١٦٦٧
  ترهقهم تغشاهم  - ١٦٦٨
  من عاصم مانع  - ١٦٦٩
  إذ تفيضون تفعلون  - ١٦٧٠
  وما يعزب يغيب  - ١٦٧١
١١ -   



  هود

  يثنون يكنون  - ١٦٧٢
  حني يستغشون ثياهبم يغطون رؤوسهم  - ١٦٧٣
  ال جرم بلى  - ١٦٧٤
  أخبتوا خافوا  - ١٦٧٥
  فار التنور نبع  - ١٦٧٦
  أقلعي اسكين  - ١٦٧٧
  كأن مل يغنوا يغنوا يعيشوا  - ١٦٧٨
  حنيذ نضيج  ١٦٧٩
  سيء هبم ساء ظنا بقومه  ١٦٨٠

  وضاق هبم ذرعا بأضيافه  - ١٦٨١
  عصيب شديد  - ١٦٨٢
  يهرعون إليه يسرعون  - ١٦٨٣
  بقطع سواد  - ١٦٨٤
  مسومة معلمة  - ١٦٨٥
  على مكانتكم ناحيتكم  - ١٦٨٦
  إن أخذه أليم موجع  - ١٦٨٧
  زفري صوت شديد  - ١٦٨٨
  وشهيق صوت ضعيف  - ١٦٨٩
  غري جمذود غري منقطع  - ١٦٩٠
  وا وال تركنوا تذهب - ١٦٩١
١٢ -   

  يوسف

  شغفها غلبها  - ١٦٩٢
  متكأ جملسا  - ١٦٩٣
  أكربنه أعظمنه  - ١٦٩٤
  فاستعصم امتنع  - ١٦٩٥
  بعد أمة حني  - ١٦٩٦
  مما حتصنون ختزنون  - ١٦٩٧
  يعصرون األعناب والدهن  - ١٦٩٨



  حصحص تبني  ١٦٩٩
  زعيم كفيل  ١٧٠٠

  لفي ضاللك القدمي خطئك  - ١٧٠١
١٣ -   

  الرعد

  نوان جمتمع ص - ١٧٠٢
  لكل قوم هاد داع  - ١٧٠٣
  معقبات املالئكة حيفظونه من أمر اهللا بإذنه  - ١٧٠٤
  بقدرها على قدر طاقتها  - ١٧٠٥
  هلم سوء الدار سوء العاقبة  - ١٧٠٦
  طوىب هلم فرح وقرة عني  - ١٧٠٧
  أفلم ييأس يعلم  - ١٧٠٨
١٤ -   

  إبراهيم

  مهطعني ناظرين  - ١٧٠٩
  يف وثاق  يف األصفاد - ١٧١٠
  من قطران النحاس املذاب  - ١٧١١
١٥ -   

  احلجر

  رمبا يود الذين كفروا يتمىن  - ١٧١٢
  مسلمني موحدين  - ١٧١٣
  يف شيع األولني أمم  - ١٧١٤
  من كل شيء موزون معلوم  - ١٧١٥
  من محإ مسنون طني رطب  - ١٧١٦
  أغويتين أضللتين  ١٧١٧

  فاصدع مبا تؤمر فأمضه  - ١٧١٨
١٦ -   



  حلالن

  بالروح بالوحي  - ١٧١٩
  فيها دفء الثياب  - ١٧٢٠
  ومنها جائر األهواء املختلفة  - ١٧٢١
  تسيمون ترعون  - ١٧٢٢
  مواخر جواري  - ١٧٢٣
  تشاقون فيهم ختالفون  - ١٧٢٤
  يتفيأ يتميل  - ١٧٢٥
  حفدة األصهار  - ١٧٢٦
  عن الفحشاء الزنا  - ١٧٢٧
  يعظكم يوصيكم  - ١٧٢٨
  أكثر هي أرىب  - ١٧٢٩
١٧ -   

  اإلسراء

  وقضينا أعلمنا  - ١٧٣٠
  فجاسوا فمشوا  - ١٧٣١
  حصريا سجنا  - ١٧٣٢
  فصلناه بيناه  - ١٧٣٣
  أمرنا مترفيها سلطنا شرارها  - ١٧٣٤
  فدمرناها أهلكناها  ١٧٣٥
  وقضى ربك أمر  ١٧٣٦

  وال تقف وال تقل  - ١٧٣٧
  رفاتا غبارا  - ١٧٣٨
  فسينغضون يهزون  - ١٧٣٩
  مده بأمره حب - ١٧٤٠
  ألحتنكن ألستولني  - ١٧٤١
  يزجى جيرى  - ١٧٤٢
  قاصفا عاصفا  ١م - ١٧٤٢
  تبيعا نظريا  ٢م - ١٧٤٢
  زهوقا ذاهبا  ٣م - ١٧٤٢
  يئوسا قنوطا  ٤م - ١٧٤٢



  شاكلته ناحيته  ٥م - ١٧٤٢
  كسفا قطعا  ٦م - ١٧٤٢
  مثبورا ملعونا  ٧م - ١٧٤٢
  فرقناه فصلناه  - ١٧٤٣
١٨ -   

  الكهف

  عوجا ملتبسا  - ١٧٤٤
  قيما عدال  - ١٧٤٥
  والرقيم الكتاب  - ١٧٤٦
  تزاور متيل  - ١٧٤٧
  تقرضهم تذرهم  - ١٧٤٨
  بالوصيد بالفناء  - ١٧٤٩
  وال تعد عيناك عنهم ال تتعداهم إىل غريهم  - ١٧٥٠
  كاملهل عكر الزيت  ١٧٥١

  الباقيات الصاحلات ذكر اهللا  - ١٧٥٢
  موبقا مهلكا  - ١٧٥٣
  ئال ملجأ مو - ١٧٥٤
  حقبا دهرا  - ١٧٥٥
  من كل شيء سببا علما  - ١٧٥٦
  يف عني محئة حارة  - ١٧٥٧
  زبر احلديد قطع احلديد  - ١٧٥٨
  بني الصدفني اجلبلني  - ١٧٥٩
١٩ -   

  مرمي

  سويا من غري خرس  - ١٧٦٠
  وحنانا من لدنا رمحة من عندنا  - ١٧٦١
  سريا هو عيسى  - ١٧٦٢
  جبارا شقيا عصيا  - ١٧٦٣
  واهجرين اجتنبين  - ١٧٦٤
  يب حفيا لطيفا  - ١٧٦٥



  لسان صدق عليا الثناء احلسن  - ١٧٦٦
  غيا خسرانا  - ١٧٦٧
  لغوا باطال  - ١٧٦٨
  أثاثا ماال  - ١٧٦٩
  ضدا أعوانا  - ١٧٧٠
  تؤزهم أزا تغويهم إغواء  - ١٧٧١
  نعد هلم عدا أنفاسهم اليت يتنفسون يف الدنيا  - ١٧٧٢
  وردا عطاشا  ١٧٧٣
  عهدا شهادة أال إله إال اهللا  ١٧٧٤

  إدا عظيما  - ١٧٧٥
  هدا هدما  - ١٧٧٦
  ركزا صوتا  - ١٧٧٧
٢٠ -   

  طه

  بالواد املقدس املبارك وامسه طوى  - ١٧٧٨
  أكاد أخفيها ال أظهر عليها أحدا غريي  - ١٧٧٩
  سريهتا حالتها  - ١٧٨٠
  وفتناك فتونا اختربناك اختبارا  - ١٧٨١
  ال تبطئا وال تنيا  - ١٧٨٢
  أعطى كل شيء خلقه خلق لكل شيء روحه مث هداه ملنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه  - ١٧٨٣
  ال يضل ال خيطئ  - ١٧٨٤
  تارة مرة  - ١٧٨٥
  فيسحتكم فيهلككم  - ١٧٨٦
  والسلوى طائر شبيه بالسماين  - ١٧٨٧
  وال تطغوا ال تظلموا  - ١٧٨٨
  فقد هوى شقي  - ١٧٨٩
  مبلكنا بأمرنا  - ١٧٩٠
  ظلت عليه أقمت  - ١٧٩١
  لننسفنه يف اليم لنذرينه يف البحر  - ١٧٩٢
  ساء بئس  - ١٧٩٣



  يتخافتون يتساررون  ١٧٩٤
  قاعا مستويا  ١٧٩٥

  صفصفا ال نبات فيه  - ١٧٩٦
  عوجا واديا  - ١٧٩٧
  أمتا رابية  - ١٧٩٨
  وخشعت األصوات سكتت  - ١٧٩٩
  مهسا الصوت اخلفي  - ١٨٠٠
  ذلت  وعنت الوجوه - ١٨٠١
  فال خياف ظلما أن يظلم فيزداد يف سيئاته  - ١٨٠٢
٢١ -   

  األنبياء

  فلك دوران  - ١٨٠٣
  يسبحون جيرون  - ١٨٠٤
  ننقصها من أطرافها تنقص أهلها وبركتها  - ١٨٠٥
  جذاذا حطاما  - ١٨٠٦
  فظن أن لن نقدر عليه أن لن يأخذه العذاب الذي أصابه  - ١٨٠٧
  من كل حدب شرف  - ١٨٠٨
  ينسلون يقبلون  - ١٨٠٩
  حصب جهنم شجر  - ١٨١٠
  كطي السجل للكتاب كطي الصحيفة على الكتاب  - ١٨١١
٢٢ -   

  احلج

  هبيج حسن  - ١٨١٢
  ثاين عطفه مستكربا يف نفسه  ١٨١٣
  وهدوا أهلموا  ١٨١٤

  تفثهم وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص األظفار وحنو ذلك  - ١٨١٥
  منسكا عيدا  - ١٨١٦
  القانع املتعفف  - ١٨١٧
  املعتر السائل  - ١٨١٨



  إذا متىن حدث  - ١٨١٩
  يف أمنيته حديثه  - ١٨٢٠
  يسطون يبطشون  - ١٨٢١
٢٣ -   

  املؤمنون

  خاشعون خائفون ساكنون  - ١٨٢٢
  تنبت بالدهن هو الزيت  - ١٨٢٣
  هيهات هيهات بعيد بعيد  - ١٨٢٤
  تترى يتبع بعضها بعضا  - ١٨٢٥
  م وجلة خائفني وقلوهب - ١٨٢٦
  جيأرون يستغيثون  - ١٨٢٧
  تنكصون تدبرون  - ١٨٢٨
  سامرا هتجرون تسمرون حول البيت وتقولون هجرا  - ١٨٢٩
  عن الصراط لناكبون عن احلق عادلون  - ١٨٣٠
  تسحرون تكذبون  ١٨٣١
  كاحلون عابسون  ١٨٣٢

٢٤ -   

  النور

  يرمون احملصنات احلرائر  - ١٨٣٣
  ما اهتدى ما زكى منكم  - ١٨٣٤
  وال يأتل ال يقسم  - ١٨٣٥
  دينهم حساهبم  - ١٨٣٦
  تستأنسوا تستأذنوا  - ١٨٣٧
  وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ال تبدي خالخيلها ومعضديها وحنرها وشعرها إال لزوجها  - ١٨٣٨
  غري أوىل اإلربة املغفل الذي ال يشتهي النساء  - ١٨٣٩
  م هلم حيلة إن علمتم فيهم خريا إن علمت - ١٨٤٠
  وآتوهم من مال اهللا ضعوا عنهم من مكاتبتهم  - ١٨٤١
  فتياتكم إمائكم  - ١٨٤٢
  البغاء الزنا  - ١٨٤٣
  نور السماوات هادي أهل السماوات  - ١٨٤٤



  مثل نوره هداه يف قلب املؤمن  - ١٨٤٥
  كمشكاة موضع الفتيلة  - ١٨٤٦
  يف بيوت املساجد  - ١٨٤٧
  أن ترفع تكرم  - ١٨٤٨
  ويذكر فيها امسه يتلى فيها كتابه  - ١٨٤٩
  يسبح يصلي  ١٨٥٠
  بالغدو صالة الغداة  ١٨٥١

  واآلصال صالة العصر  - ١٨٥٢
  بقيعة أرض مستوية  - ١٨٥٣
  حتية التحية السالم  - ١٨٥٤
٢٥ -   

  الفرقان

  ثبورا ويال  - ١٨٥٥
  بورا هلكى  - ١٨٥٦
  هباء منثورا املاء املهراق  - ١٨٥٧
  ائما ساكنا د - ١٨٥٨
  قبضا يسريا سريعا  - ١٨٥٩
  جعل الليل والنهار خلفة من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار  - ١٨٦٠
  وعباد الرمحن املؤمنون  - ١٨٦١
  هونا بالطاعة والعفاف والتواضع  - ١٨٦٢
  لوال دعاؤكم إميانكم  - ١٨٦٣
٢٦ -   

  الشعراء

  كالطود كاجلبل  - ١٨٦٤
  وا فكبكبوا مجع - ١٨٦٥
  ريع شرف  - ١٨٦٦
  لعلكم كأنكم  - ١٨٦٧
  خلق األولني دين األولني  ١٨٦٨
  هضيم معشبة  ١٨٦٩



  فارهني حاذقني  - ١٨٧٠
  األيكة الغيضة  - ١٨٧١
  واجلبلة اخللق  - ١٨٧٢
  يف كل واد يهيمون يف كل لغو خيوضون  - ١٨٧٣
٢٧ -   

  النمل

  بورك قدس  - ١٨٧٤
  أوزعين اجعلين  - ١٨٧٥
  ج اخلبء يعلم كل خفية يف السماء واألرض خير - ١٨٧٦
  طائركم مصائبكم  - ١٨٧٧
  ادارك علمهم غاب علمهم  - ١٨٧٨
  ردف قرب  - ١٨٧٩
  يوزعون يدفعون  - ١٨٨٠
  داخرين صاغرين  - ١٨٨١
  جامدة قائمة  - ١٨٨٢
  أتقن أحكم  - ١٨٨٣
٢٨ -   

  القصص

  جذوة شهاب  ١م - ١٨٨٣
  سرمدا دائما  ٢م - ١٨٨٣
  وء تثقل لتن - ١٨٨٤
٢٩ -   

  العنكبوت

  وختلقون تصنعون  ١٨٨٥
  إفكا كذبا  ١٨٨٦

٣٠ -   

  الروم



  أدىن األرض طرف الشام  - ١٨٨٧
  وهو أهون عليه أيسر  - ١٨٨٨
  يصدعون يتفرقون  - ١٨٨٩
٣١ -   

  لقمان

  وال تصعر خدك للناس ال تتكرب فتحقر عباد اهللا وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك  - ١٨٩٠
  الشيطان  الغرور - ١٨٩١
٣٢ -   

  السجدة

  إنا نسيناكم تركناكم  - ١٨٩٢
  من العذاب األدىن مصائب الدنيا وأسقامها وبالئها  - ١٨٩٣
٣٣ -   

  األحزاب

  سلقوكم استقبلوكم  - ١٨٩٤
  ترجي تؤخر  - ١٨٩٥
  لنغرينك هبم لنسلطنك عليهم  - ١٨٩٦
  األمانة الفرائض  - ١٨٩٧
  جهوال غرا بأمر اهللا  - ١٨٩٨
٣٤ -   

  بأس

  إال دابة األرض األرضة  - ١٨٩٩
  منسأته عصاه  ١٩٠٠
  سيل العرم الشديد  ١٩٠١

  مخط األراك  - ١٩٠٢
  حىت إذا فزع جلي  - ١٩٠٣
  الفتاح العليم القاضي  - ١٩٠٤
  فال فوت فال جناة  - ١٩٠٥



  وأىن هلم التناوش فكيف هلم بالرد  - ١٩٠٦
٣٥ -   

  فاطر

  م الكلم الطيب ذكر اهللا  - ١٩٠٦
  والعمل الصاحل أداء الفرائض  - ١٩٠٧
  من قطمري اجللد الذي يكون على ظهر النواة  - ١٩٠٨
  من لغوب إعياء  - ١٩٠٩
٣٦ -   

  يس

  يا حسرة ويل  - ١٩١٠
  كالعرجون القدمي أصل العذق العتيق  - ١٩١١
  املشحون املمتلئ  - ١٩١٢
  من األجداث األجداث القبور  - ١٩١٣
  فاكهون فرحون  - ١٩١٤
٣٧ -   

  الصافات

  فاهدوهم وجهوهم  - ١٩١٥
  ال فيها غول صداع  - ١٩١٦
  بيض مكنون اللؤلؤ املكنون  - ١٩١٧
  سواء اجلحيم وسط اجلحيم  ١٩١٨

  ألفوا آباءهم وجدوا  - ١٩١٩
  وتركنا عليه يف اآلخرين لسان صدق لألنبياء كلهم  - ١٩٢٠
  من شيعته أهل دينه  - ١٩٢١
  بلغ معه السعي العمل  - ١٩٢٢
  تله للجبني صرعه  - ١٩٢٣
  فنبذناه ألقيناه  - ١٩٢٤
  بالعراء بالساحل  - ١٩٢٥



  بفاتنني مضلني  - ١٩٢٦
٣٨ -   

  ص

  والت حني مناص ليس حني فرار  - ١٩٢٧
  اختالق ختريص  - ١٩٢٨
  فلريتقوا يف األسباب السماء  - ١٩٢٩
  من فواق ترداد  - ١٩٣٠
  عجل لنا قطنا العذاب  - ١٩٣١
  ا جعل ميسح فطفق مسح - ١٩٣٢
  جسدا شيطانا  - ١٩٣٣
  رخاء حيث أصاب مطيعة له حيث أراد  - ١٩٣٤
  ضغثا حزمة  - ١٩٣٥
  أويل األيدي القوة  - ١٩٣٦
  واألبصار الفقه يف الدين  - ١٩٣٧
  قاصرات الطرف عن غري أزواجهن  ١٩٣٨

  أتراب مستويات  - ١٩٣٩
  وغساق الزمهرير  - ١٩٤٠
  أزواج ألوان من العذاب  - ١٩٤١
٣٩ -   

  الزمر

  يكور الليل حيمل  - ١٩٤٢
  ملن الساخرين املخرفني  - ١٩٤٣
  من احملسنني املهتدين  - ١٩٤٤
٤٠ -   

  غافر

  ذي الطول السعة والغىن  - ١٩٤٥
  مثل دأب قوم نوح حال  - ١٩٤٦
  يف تباب خسران  - ١٩٤٧



  ادعوين وحدوين  - ١٩٤٨
٤١ -   

  فصلت

  فهديناهم بينا هلم  - ١٩٤٩
٤٢ -   

  رىالشو

  رواكد وقوفا  - ١٩٥٠
  أو يوبقهن يهلكهن  - ١٩٥١
٤٣ -   

  الزخرف

  وما كنا له مقرنني مطيقني  - ١٩٥٢
  ومعارج الدرج  ١٩٥٣

  وزخرفا الذهب  - ١٩٥٤
  وإنه لذكر شرف  - ١٩٥٥
  حتربون تكرمون  - ١٩٥٦
٤٤ -   

  الدخان

  واترك البحر رهوا مستا  - ١٩٥٧
٤٥ -   

  اجلاثية

  علم يف سابق علمه  وأضله اهللا على - ١٩٥٨
٤٦ -   

  األحقاف



  فيما إن مكناكم فيه مل منكنكم فيه  - ١٩٥٩
٤٧ -   

  القتال

  من ماء غري آسن متغري  - ١٩٦٠
٤٨ -   

  احلجرات

  ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله ال تقولوا خالف الكتاب والسنة  - ١٩٦١
  وال جتسسوا هو أن تتبع عورات املؤمن  - ١٩٦٢
٤٩ -   

  ق

  جمليد الكرمي ا - ١٩٦٣
  مريج خمتلف  - ١٩٦٤
  والنخل باسقات طواال  - ١٩٦٥
  يف لبس شك  - ١٩٦٦
  من حبل الوريد الوريد عرق العنق  ١٩٦٧

٥٠ -   

  الذاريات

  قتل اخلراصون يعين املرتابون  - ١٩٦٨
  يف غمرة ساهون يف ضاللتهم يتمادون  - ١٩٦٩
  يفتنون يعذبون  - ١٩٧٠
  ما يهجعون ينامون  - ١٩٧١
  يف صرة صيحة  - ١٩٧٢
  فصكت وجهها لطمت  - ١٩٧٣
  فتوىل بركنه بقوته  - ١٩٧٤
  بنيناها بأيد بقوة  - ١٩٧٥
  ذو القوة املتني الشديد  - ١٩٧٦



  ذنوبا دلوا  - ١٩٧٧
٥١ -   

  الطور

  والبحر املسجور احملبوس وقيل املوقد  - ١٩٧٨
  يوم متور حترك  - ١٩٧٩
  يوم يدعون يدفعون  - ١٩٨٠
  كهني معجبني فا - ١٩٨١
  وما ألتناهم ما نقصناهم  - ١٩٨٢
  وال تأثيم كذب  - ١٩٨٣
  ريب املنون املنون املوت  - ١٩٨٤
  املسيطرون املسلطون اجلبارون  ١٩٨٥

٥٢ -   

  النجم

  ذو مرة منظر حسن  - ١٩٨٦
  أغىن وأقىن أعطى وأرضى  - ١٩٨٧
  اآلزفة من أمساء يوم القيامة  - ١٩٨٨
  سامدون الهون  - ١٩٨٩
٥٣ -   

  الرمحن

  والنجم والشجر النجم ما ينبسط على األرض والشجر ما ينبت على ساق  - ١٩٩٠
  لألنام اخللق  - ١٩٩١
  ذو العصف التنب  - ١٩٩٢
  والرحيان خضرة الزرع  - ١٩٩٣
  فبأي آالء ربكما بأي نعمة اهللا  - ١٩٩٤
  من مارج خالص النار  - ١٩٩٥
  مرج أرسل  - ١٩٩٦
  برزخ حاجز  - ١٩٩٧
  ذو اجلالل ذو العظمة والكربياء  - ١٩٩٨



  سنفرغ لكم هذا وعيد من اهللا لعباده وليس باهللا شغل  - ١٩٩٩
  ال تنفذون ال خترجون من سلطاين  - ٢٠٠٠
  شواظ هلب النار  - ٢٠٠١
  وحناس دخان النار  ٢٠٠٢
  وجىن اجلنتني مثار  ٢٠٠٣

  مل يطمثهن يدن منهن  - ٢٠٠٤
  نضاختان فائضتان  - ٢٠٠٥
  رفرف خضر اجملالس  - ٢٠٠٦
٥٤ -   

  الواقعة

  مترفني منعمني  - ٢٠٠٧
  للمقوين املسافرين  - ٢٠٠٨
  غري مدينني حماسبني  - ٢٠٠٩
  فروح راحة  - ٢٠١٠
٥٥ -   

  احلديد

  أن نربأها خنلقها  - ٢٠١١
٥٦ -   

  املمتحنة

  ال جتعلنا فتنة للذين كفروا ال تسلطهم علينا فيفتنوننا  - ٢٠١٢
  ني ببهتان يفترينه ال يلحقن بأزواجهن غري أوالدهم وال يأت - ٢٠١٣
٥٧ -   

  املنافقون

  قاتلهم اهللا لعنهم وكل شيء يف القرآن قتل فهو لعن  - ٢٠١٤
  وأنفقوا تصدقوا  - ٢٠١٥
٥٨ -   



  الطالق

  ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ينجيه من كل كرب يف الدنيا واآلخرة  - ٢٠١٦
  عتت عصت يعين أهلها  ٢٠١٧

٥٩ -   

  امللك

  متيز تتفرق  - ٢٠١٨
  فسحقا بعدا  - ٢٠١٩
٦٠ -   

  القلم

  لو تدهن فيدهنون لو ترخص هلم فريخصون  - ٢٠٢٠
  زنيم ظلوم  - ٢٠٢١
  قال أوسطهم أعدهلم  - ٢٠٢٢
  يوم يكشف عن ساق هو األمر الشديد املفظع من اهلول يوم القيامة  - ٢٠٢٣
  وهو مكظوم مغموم  - ٢٠٢٤
  مذموم ملوم  - ٢٠٢٥
  ليزلقونك ينفذونك  - ٢٠٢٦
٦١ -   

  احلاقة

  ملا طغى املاء طغى كثر  - ٢٠٢٧
  أذن واعية واعية حافظة  - ٢٠٢٨
  إين ظننت أيقنت  - ٢٠٢٩
  من غسلني صديد  - ٢٠٣٠
  اخلاطئون أهل النار  - ٢٠٣١
٦٢ -   

  املعارج

  ذي املعارج العلو والفواضل  ٢٠٣٢



٦٣ -   

  نوح

  سبال طرقا  - ٢٠٣٣
  خمتلفة  فجاجا - ٢٠٣٤
٦٤ -   

  اجلن

  جد ربنا فعله وأمره وقدرته  - ٢٠٣٥
  فال خياف خبسا نقصا من حسناته  - ٢٠٣٦
  وال رهقا زيادة يف سيئاته  - ٢٠٣٧
٦٥ -   

  املزمل

  كثيبا مهيال الرمل السائل  - ٢٠٣٨
  وبيال شديدا  - ٢٠٣٩
٦٦ -   

  املدثر

  يوم عسري شديد  - ٢٠٤٠
  لواحة للبشر معرضة  - ٢٠٤١
٦٧ -   

  القيامة

  فإذا قرأناه بيناه  - ٢٠٤٢
  فاتبع قرآنه اعمل به  - ٢٠٤٣
  والتفت الساق بالساق آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من آيام اآلخرة فتلتقي الشدة بالشدة  - ٢٠٤٤
  سدى مهال  - ٢٠٤٥
٦٨ -   

  اإلنسان



  أمشاج خمتلفة األلوان  ٢٠٤٦

  مستطريا فاشيا  - ٢٠٤٧
  عبوسا ضيقا  - ٢٠٤٨
  قمطريرا طويال  - ٢٠٤٩
٦٩ -   

  املرسالت

  كفاتا كنا  - ٢٠٥٠
  رواسي جباال  - ٢٠٥١
  شاخمات مشرفات  - ٢٠٥٢
  ماء فراتا عذبا  - ٢٠٥٣
٧٠ -   

  النبأ

  سراجا وهاجا مضيئا  - ٢٠٥٤
  من املعصرات السحاب  - ٢٠٥٥
  ثجاجا منصبا  - ٢٠٥٦
  ألفافا جمتمعة  - ٢٠٥٧
  م جزاء وفاقا وفق أعماهل - ٢٠٥٨
  مفازا متنزها  - ٢٠٥٩
  كواعب نواهد  - ٢٠٦٠
  يقوم الروح ملك من أعظم املالئكة خلقا  - ٢٠٦١
  وقال صوابا ال إله إال اهللا  - ٢٠٦٢
٧١ -   

  النازعات

  الرادفة النفخة الثانية  ٢٠٦٣
  واجفة خائفة  ٢٠٦٤

  يف احلافرة احلياة  - ٢٠٦٥
  مسكها بناءها  - ٢٠٦٦



  وأغطش أظلم  - ٢٠٦٧
٧٢ -   

  عبس

  سفرة كتبة  ١م - ٢٠٦٧
  قضبا القب  ٢م - ٢٠٦٧
  وفاكهة الثمار الرطبة  ٣م - ٢٠٦٧
  وجوه مسفرة مشرقة  - ٢٠٦٨
٧٣ -   

  التكوير

  كورت أظلمت  - ٢٠٦٩
  انكدرت تغريت  - ٢٠٧٠
  إذا عسعس أدبر  - ٢٠٧١
٧٤ -   

  االنفطار

  فجرت بعضها يف بعض  - ٢٠٧٢
  بعثرت حبثت  - ٢٠٧٣
٧٥ -   

  املطففني

  لفي عليني اجلنة  - ٢٠٧٤
٧٦ -   

  االنشقاق

  لن حيور لن يبعث  - ٢٠٧٥
  مبا يوعون يسرون  - ٢٠٧٦
٧٧ -   

  الربوج



  الودود احلبيب  ٢٠٧٧

٧٨ -   

  الطارق

  لقول فصل حق  - ٢٠٧٨
  باهلزل بالباطل  - ٢٠٧٩
٧٩ -   

  األعلى

  غثاء هشيما  - ٢٠٨٠
  أحوى أسود متغريا  - ٢٠٨١
   من تزكى من الشرك - ٢٠٨٢
  وذكر اسم ربه وحد اهللا  - ٢٠٨٣
  فصلى الصلوات اخلمس  - ٢٠٨٤
٨٠ -   

  الغاشية

  الغاشية و الطامة و الصاخة و احلاقة و القارعة من أمساء يوم القيامة  - ٢٠٨٥
  من ضريع شجر ذو شوك  - ٢٠٨٦
  ومنارق املرافق  - ٢٠٨٧
  مبصيطر جببار  - ٢٠٨٨
٨١ -   

  الفجر

   لباملرصاد يسمع ويرى - ٢٠٨٩
  مجا شديدا  - ٢٠٩٠
  وأىن له الذكرى كيف له  - ٢٠٩١
٨٢ -   

  البلد

  النجدين الضاللة واهلدى  ٢٠٩٢



٨٣ -   

  الشمس

  طحاها قسمها  - ٢٠٩٣
  فأهلمها فجورها وتقواها بني اخلري والشر  - ٢٠٩٤
  وال خياف عقباها ال خياف من أحد عاقبة  - ٢٠٩٥
٨٤ -   

  الضحى

  سجى ذهب  - ٢٠٩٦
  ك ربك وما قلى ما تركك وما أبغضك ما ودع - ٢٠٩٧
٨٥ -   

  الشرح

  فانصب يف الدعاء  - ٢٠٩٨
٨٦ -   

  قريش

  إيالفهم لزومهم  - ٢٠٩٩
٨٧ -   

  الكوثر

  شانئك عدوك  - ٢١٠٠
١١٢ -   

  اإلخالص

  الصمد السيد الذي كمل يف سؤدده  - ٢١٠١
١١٣ -   

  الفلق



  الفلق اخللق  - ٢١٠٢
رير وابن أيب حامت يف تفسريمها مفرقا فجمعته وهو وإن مل يستوعب هذا لفظ ابن عباس أخرجه ابن ج - ٢١٠٣

  غريب القرآن فقد أتى على مجلة صاحلة منه 
  وهذه ألفاظ مل تذكر يف هذه الرواية سقتها من نسخة الضحاك عنه  - ٢١٠٤

ثنا بشر بن قال ابن أيب حامت حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن احلارث ح وقال ابن جرير حدثت عن املنجاب حد
  عمارة عن أيب روق عن الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل احلمد هللا قال الشكر هللا 

  رب العاملني قال له اخللق كله  - ٢١٠٥
  للمتقني املؤمنني الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعيت  - ٢١٠٦
  ها ويقيمون الصالة إمتام الركوع والسجود والتالوة واخلشوع واإلقبال علي - ٢١٠٧
  مرض نفاق  - ٢١٠٨
  عذاب أليم نكال موجع  - ٢١٠٩
  يكذبون يبدلون وحيرفون  - ٢١١٠
  السفهاء اجلهال  - ٢١١١
  طغياهنم كفرهم  - ٢١١٢
  كصيب املطر  - ٢١١٣
  أندادا أشباها  - ٢١١٤
  ونقدس لك التقديس التطهري  - ٢١١٥
  رغدا سعة املعيشة  - ٢١١٦
  وال تلبسوا ختلطوا  - ٢١١٧
  أنفسهم يظلمون يضرون  - ٢١١٨
  وقولوا حطة قولوا هذا األمر حق كما قيل لكم  - ٢١١٩
  الطور ما أنبت من اجلبال وما مل ينبت فليس بطور  ٢١٢٠
  خاسئني ذليلني  ٢١٢١
  نكاال عقوبة  ٢١٢٢

  ملا بني يديها من بعدهم  - ٢١٢٣
  وما خلفها الذين بقوا معهم  - ٢١٢٤
  وموعظة تذكرة  - ٢١٢٥
  ا فتح اهللا عليكم مبا أكرمكم به مب - ٢١٢٦
  بروح القدس االسم الذي كان عيسى حييي به املوتى  - ٢١٢٧
  قانتون مطيعون  - ٢١٢٨
  القواعد أساس البيت  - ٢١٢٩
  صبغة اهللا دين اهللا  - ٢١٣٠
  أحتاجوننا أختاصموننا  - ٢١٣١



  ينظرون يؤخرون  - ٢١٣٢
  ألد اخلصام شديد اخلصومة  - ٢١٣٣
  لسلم يف الطاعة يف ا - ٢١٣٤
  كافة مجيعا  - ٢١٣٥
  كدأب كصنع  - ٢١٣٦
  بالقسط بالعدل  - ٢١٣٧
  األكمه الذي يولد وهو أعمى  - ٢١٣٨
  ربانيني علماء فقهاء  - ٢١٣٩
  وال هتنوا وال تضعفوا  - ٢١٤٠
  وامسع غري مسمع يقولون امسع ال مسعت  - ٢١٤١
  ليا بألسنتهم حتريفا بالكذب  - ٢١٤٢
  ثا موتى إال إنا ٢١٤٣

  وعزرمتوهم أعنتموهم  - ٢١٤٤
  لبئس ما قدمت هلم أنفسهم قال أمرهتم  - ٢١٤٥
  مث مل تكن فتنتهم حجتهم  - ٢١٤٦
  مبعجزين مبسابقني  - ٢١٤٧
  قوما عمني كفارا  - ٢١٤٨
  بسطة شدة  - ٢١٤٩
  وال تبخسوا ال تنقصوا  - ٢١٥٠
  والقمل اجلراد الذي ليس له أجنحة  - ٢١٥١
  ون يبنون يعرش - ٢١٥٢
  مترب هالك  - ٢١٥٣
  فخذها بقوة جبد وحزم  - ٢١٥٤
  إصرهم عهدهم ومواثيقهم  - ٢١٥٥
  مرساها منتهاها  - ٢١٥٦
  خذ العفو أنفق الفضل  - ٢١٥٧
  وأمر بالعرف باملعروف  - ٢١٥٨
  وجلت فرقت  - ٢١٥٩
  البكم اخلرس  - ٢١٦٠
  فرقانا نصرا  - ٢١٦١
  ي بالعدوة الدنيا شاطئ الواد - ٢١٦٢
  إال وال ذمة اإلل القرابة والذمة العهد  - ٢١٦٣
  أىن يؤفكون كيف يكذبون  ٢١٦٤



  ذلك الدين القضاء  - ٢١٦٥
  عرضا غنيمة  - ٢١٦٦
  الشقة املسري  - ٢١٦٧
  فثبطهم حبسهم  - ٢١٦٨
  ملجأ احلرز يف اجلبل  - ٢١٦٩
  أو مغارات األسراب يف األرض املخيفة  - ٢١٧٠
   أو مدخال املأوى - ٢١٧١
  والعاملني عليها السعاة  - ٢١٧٢
  نسوا اهللا تركوا طاعة اهللا  - ٢١٧٣
  فنسيهم تركهم من ثوابه وكرامته  - ٢١٧٤
  خبالقهم بدينهم  - ٢١٧٥
  املعذرون أهل العذر  - ٢١٧٦
  خممصة جماعة  - ٢١٧٧
  غلظة شدة  - ٢١٧٨
  يفتنون يبتلون  - ٢١٧٩
  عزيز شديد  - ٢١٨٠
  كم ما عنتم ما شق علي - ٢١٨١
  مث اقضوا إيل اهنضوا إيل  - ٢١٨٢
  وال تنظرون تؤخرون  - ٢١٨٣
  حقت سبقت  - ٢١٧٤
  ويعلم مستقرها يأتيها رزقها حيث كانت  - ٢١٨٥
  منيب املقبل إىل طاعة اهللا  ٢١٨٦

  وال يلتفت يتخلف  - ٢١٨٧
  وال تعثوا تسعوا  - ٢١٨٨
  هيت لك هتيأت لك وكان يقرؤها مهموزة  - ٢١٨٩
  تدت هيأت وأع - ٢١٩٠
  على العرش السرير  - ٢١٩١
  هذه سبيلي دعويت  - ٢١٩٢
  املثالت ما أصاب القرون املاضية من العذاب  - ٢١٩٣
  الغيب والشهادة السر والعالنية  - ٢١٩٤
  شديد احملال شديد املكر والعداوة  - ٢١٩٥
  على ختوف نقص من أعماهلم  - ٢١٩٦
  وأوحى ربك إىل النحل أهلمها  - ٢١٩٧



  وأضل سبيال أبعد حجة  - ٢١٩٨
  قبيال عيانا  - ٢١٩٩
وابتغ بني ذلك سبيال اطلب بني اإلعالن واجلهر وبني التخافت واخلفض طريقا ال جهرا شديدا وال  - ٢٢٠٠

  خفضا ال يسمع أذنيك 
  رطبا جنيا طريا  - ٢٢٠١
  أن يفرط يعجل  - ٢٢٠٢
  يطغى يعتدي  - ٢٢٠٣
  ال تظمأ ال تعطش  - ٢٢٠٤
  تضحى ال يصيبك حر وال  ٢٢٠٥

  إىل ربوة املكان املرتفع  - ٢٢٠٦
  ذات قرار خصب  - ٢٢٠٧
  ومعني ماء طاهر  - ٢٢٠٨
  أمتكم دينكم  - ٢٢٠٩
  تبارك تفاعل من الربكة  - ٢٢١٠
  كرة رجعة  - ٢٢١١
  خاوية سقط أعالها على أسفلها  - ٢٢١٢
  فله خري ثواب  - ٢٢١٣
  يبلس ييأس  - ٢٢١٤
  جدد طرائق  - ٢٢١٥
  إىل صراط اجلحيم طريق النار  - ٢٢١٦
  وقفوهم احبسوهم  - ٢٢١٧
  إهنم مسئولون حماسبون  - ٢٢١٨
  مالكم ال تناصرون متانعون  - ٢٢١٩
  مستسلمون مستنجدون  - ٢٢٢٠
  وهو مليم مسيء مذنب  - ٢٢٢١
  فصلت بينت  - ٢٢٢٢
  والغوا فيه عيبوه  - ٢٢٢٣
  مهطعني مقبلني  - ٢٢٢٤
  بست فتت  - ٢٢٢٥
  وال ينزفون ال يقيئون كما يقيء صاحب مخر الدنيا  ٢٢٢٦

  احلنث العظيم الشرك  - ٢٢٢٧
  املهيمن الشاهد  - ٢٢٢٨



  العزيز املقتدر على ما يشاء  - ٢٢٢٩
  احلكيم احملكم ملا أراد  - ٢٢٣٠
  خشب مسندة خنل قيام  - ٢٢٣١
  من فطور تشقق  - ٢٢٣٢
  وهو حسري كليل ضعيف  - ٢٢٣٣
   وقارا ال ختافون له عظمة ال ترجون هللا - ٢٢٣٤
  جد ربنا عظمته  - ٢٢٣٥
  أتانا اليقني املوت  - ٢٢٣٦
  يتمطى خيتال  - ٢٢٣٧
  أترابا يف سن واحد ثالث وثالثني سنة  - ٢٢٣٨
  مرساها منتهاها  - ٢٢٣٩
  متاعا لكم منفعة  - ٢٢٤٠
  ممنون منقوص  - ٢٢٤١

  فصل

والتابعني كثريا االحتجاج على غريب القرآن ومشكله  قال أبو بكر األنباري قد جاء عن الصحابة - ٢٢٤٢
بالشعر وأنكر مجاعة ال علم هلم على النحويني ذلك وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصال للقرآن وقالوا وكيف 
جيوز أن حيتج بالشعر على القرآن وهو مذموم يف القرآن واحلديث قال وليس األمر كما زعموه من أنا جعلنا الشعر 
أصال للقرآن بل أردنا تبيني احلرف الغريب من القرآن بالشعر ألن اهللا تعاىل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال بلسان 

  عريب مبني 

وقال ابن عباس الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا احلرف من القرآن الذي أنزله اهللا بلغة العرب  - ٢٢٤٣
  نه رجعنا إىل ديواهنا فالتمسنا معرفة ذلك م

مث أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال إذا سألتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر فإن  - ٢٢٤٤
  الشعر ديوان العرب 

وقال أبو عبيد يف فضائله حدثنا هشيم عن حصني بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن  - ٢٢٤٥
  يه الشعر ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد ف

  قال أبو عبيد يعين كان يستشهد به على التفسري 
قلت قد روينا عن ابن عباس كثريا من ذلك وأوعب ما رويناه عنه مسائل نافع بن األزرق وقد أخرج  - ٢٢٤٦

  بعضها ابن األنباري يف كتاب الوقف والطرباين يف معجمه الكبري وقد رأيت أن أسوقها هنا بتمامها لتستفاد 
أبو عبد اهللا حممد بن علي الصاحلي بقراءيت عليه عن أيب إسحاق التنوخي عن القاسم بن عساكر أنبأنا أبو أخربين 

نصر حممد بن عبد اهللا الشريازي أنبأنا أبو املظفر حممد بن أسعد العراقي أنبأنا أبو علي حممد بن سعيد بن نبهان 
لصمد بن علي بن مكرم املعروف بابن الطسي حدثنا أبو الكاتب أنبأنا أبو علي بن شاذان حدثنا أبو احلسني عبد ا



سهل السري اجلنديسابوري حدثنا حيىي بن أيب عبيدة حبر بن فروخ املكي أنبأنا سعيد بن أيب سعيد أنبأنا عيسى بن 
دأب عن محيد األعرج وعبد اهللا بن أيب بكر بن حممد عن أبيه قال بينا عبد اهللا بن عباس جالس بفناء الكعبة قد 
اكتنفه الناس يسألونه عن تفسري القرآن فقال نافع بن األزرق لنجدة بن عومير قم بنا إىل هذا الذي جيترئ على 

تفسري القرآن مبا ال علم له به فقاما إليه فقاال إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اهللا فتفسرها لنا وتأتينا 
  القرآن بلسان عريب مبني فقال ابن مبصادقة من كالم العرب فإن اهللا تعاىل إمنا أنزل 

عباس سالين عما بدا لكما فقال نافع أخربين عن قول اهللا تعاىل عن اليمني وعن الشمال عزين قال العزون احللق 
  الرقاق قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت عبيد بن األبرص وهو يقول 

   يكونوا حول منربه عزينا... فجاؤوا يهرعون إليه حىت 
قال أخربين عن قوله وابتغوا إليه الوسيلة قال الوسيلة احلاجة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٢٤٧

  مسعت عنترة وهو يقول 
  إن يأخذوك تكحلي وختضيب ... إن الرجال هلم إليك وسيلة 

تعرف العرب ذلك  قال أخربين عن قوله شرعة ومنهاجا قال الشرعة الدين واملنهاج الطريق قال وهل - ٢٢٤٨
  قال نعم أما مسعت أبا سفيان ابن احلارث بن عبد املطلب وهو يقول 

  وبني لإلسالم دين ومنهاجا ... لقد نطق املأمون بالصدق واهلدى 
قال أخربين عن قوله إذا أمثر وينعه قال نضجه وبالغه قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٢٤٩

  قول الشاعر 
  كما اهتز غصن ناعم النبت يانع ... ت وسط النساء تأودت إذا ما مش
قال أخربين عن قوله تعاىل وريشا قال الريش املال قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٢٥٠

  الشاعر يقول 
  وخري املوايل من يريش وال يربي ... فرشين خبري طاملا ما قد بريتين 

لقد خلقنا اإلنسان يف كبد قال يف اعتدال واستقامة قال وهل تعرف العرب  قال أخربين عن قوله تعاىل - ٢٢٥١
  ذلك قال نعم أما مسعت لبيد بن بيعة وهو يقول 

  قمنا وقام اخلصوم يف كبد ... يا عني هال بكيت أربد إذ 

م أما قال أخربين عن قوله تعاىل يكاد سنا برقه قال السنا الضوء قال وهل تعرف العرب ذلك قال نع - ٢٢٥٢
  مسعت أبا سفيان بن احلارث يقول 

  جيلو بضوء سناه داجي الظلم ... يدعو إىل احلق ال يبغي به بدال 
قال أخربين عن قوله تعاىل وحفدة قال ولد الولد وهم األعوان قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٢٥٣

  مسعت الشاعر يقول 
  األمجال بأكفهن أزمة ... حفد الوالئد حوهلن وأسلمت 

قال أخربين عن قوله تعاىل وحنانا من لدنا قال رمحة من عندنا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٢٥٤
  مسعت طرفة بن العبد يقول 

  حنانيك بعض الشر أهون من بعض ... أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 



م يعلم بلغة بين مالك قال وهل تعرف العرب قال أخربين عن قوله تعاىل أفلم ييأس الذين آمنوا قال أفل - ٢٢٥٥
  ذلك قال نعم أما مسعت مالك ابن عوف يقول 

  وإن كنت عن أرض العشرية نائبا ... لقد يئس األقوام أين أنا ابنه 
قال أخربين عن قوله تعاىل مبثورا قال ملعونا حمبوسا من اخلري قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٢٥٦

   بن الزبعري يقول مسعت عبد اهللا
  ومن مال ميله مثبورا ... إذ أتاين الشيطان يف سنة النوم 

قال أخربين عن قوله تعاىل فأجاءها املخاض قال أجلأها قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٢٥٧
  حسان بن ثابت يقول 
  فأجأناكم إىل سفح اجلبل ... إذ شددنا شدة صادقة 

  عن قوله تعاىل نديا قال النادي اجمللس قال أخربين  - ٢٢٥٨

  قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت الشاعر يقول 
  ويوم سري إىل األعداء تأويب ... يومان يوم مقامات وأندية 

قال أخربين عن قوله تعاىل أثاثا ورئيا قال األثاث املتاع والرئي من الشراب قال وهل تعرف العرب ذلك  - ٢٢٥٩
  أما مسعت الشاعر يقول  قال نعم

  من الرئي الكرمي من األثاث ... كأن على احلمول غداة ولوا 
قال أخربين عن قوله تعاىل فيذرها قاعا صفصفا قال القاع األملس والصفصف املستوى قال وهل تعرف  - ٢٢٦٠

  العرب ذلك قال نعم أما مسعت الشاعر يقول 
  رضوى إذن صفصفا مشاريخ من ... مبلمومة شهباء لو قذفوا هبا 

قال أخربين عن قوله تعاىل وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى قال ال تعرق فيها من شدة حر الشمس قال  - ٢٢٦١
  وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت الشاعر يقول 

  فيضحى وأما بالعشي فيخصر ... رأت رجال أما إذا الشمس عارضت 
ار قال له صياح قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول قال أخربين عن قوله تعاىل له خو - ٢٢٦٢
  الشاعر 

  إىل اإلسالم صائحة ختور ... كأن بين معاوية بن بكر 
قال أخربين عن قوله تعاىل وال تنيا يف ذكري قال ال تضعفا عن أمري قال وهل تعرف العرب ذلك قال  - ٢٢٦٣

  نعم أما مسعت قول الشاعر 
  أبغي الفكاك له بكل سبيل ... ومل أزل إين وجدك ما ونيت 

قال أخربين عن قوله تعاىل القانع واملعتر قال القانع الذي يقنع مبا أعطي واملعتر الذي يعترض األبواب  - ٢٢٦٤
  قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول الشاعر 

  وعند املقلني السماحة والبذل ... على مكثريهم حق من يعتريهم 
قال أخربين عن قوله تعاىل وقصر مشيد قال مشيد باجلص واآلخر قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم  - ٢٢٦٥

  أما مسعت عدي بن زيد يقول 



  فللطري يف ذراه وكور ... شاده مرمرا وجلله كلسا 
 قال أخربين عن قوله تعاىل شواظ قال الشواظ اللهب الذي ال دخان له قال وهل تعرف العرب ذلك - ٢٢٦٦

  قال نعم أما مسعت قول أمية بن أيب الصلت 
  وينفخ دائبا هلب الشواظ ... يظل يشب كريا بعد كري 

قال أخربين عن قوله تعاىل قد أفلح املؤمنون قال فازوا وسعدوا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٢٦٧
  مسعت قول لبيد بن ربيعة 
  كان عقل ولقد أفلح من ... فاعقلي إن كنت ملا تعقلي 

قال أخربين عن قوله تعاىل يؤيد بنصره من يشاء قال يقوي قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٢٦٨
  مسعت قول حسان بن ثابت 

  أيدوا جربيل نصرا فنزل ... برجال لستمو أمثاهلم 
لعرب ذلك قال قال أخربين عن قوله تعاىل وحناس قال هو الدخان الذي ال هلب فيه قال وهل تعرف ا - ٢٢٦٩

  نعم أما مسعت قول الشاعر 
  مل جيعل اهللا فيه حناسا ... يضيء كضوء سراج السليط 

  قال أخربين عن قوله تعاىل أمشاج قال اختالط ماء  - ٢٢٧٠

  الرجل وماء املرأة إذا وقع يف الرحم قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول أيب ذؤيب 
  خالل النصل خالطه مشيج ... كأن الريش والفوق منه 

قال أخربين عن قوله تعاىل وفومها قال احلنطة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول أيب  - ٢٢٧١
  حمجن الثقفي 

  قدم املدينة عن زراعة فوم ... قد كنت أحسبين كأغىن واحد 
طل قال وهل تعرف العرب ذلك قال قال أخربين عن قوله تعاىل وأنتم سامدون قال السمود اللهو والبا - ٢٢٧٢

  نعم أما مسعت قول هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد 
  ومل يبدوا جحودا ... ليت عادا قبلوا احلق 
  مث دع عنك السمودا ... قيل فقم فانظر إليهم 

عرف قال أخربين عن قوله تعاىل ال فيها غول قال ليس فيها ننت وال كراهية كخمر الدنيا قال وهل ت - ٢٢٧٣
  العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول امرئ القيس 

  وسقيت الندمي منها مزاجا ... رب كأس شربت ال غول فيها 
قال أخربين عن قوله تعاىل والقمر إذا اتسق قال اتساقه اجتماعه قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم  - ٢٢٧٤

  أما مسعت قول طرفة بن العبد 
  قات لو جتدن سائقا مستوس... إن لنا قالئصا نقانقا 

قال أخربين عن قوله تعاىل وهم فيها خالدون قال باقون ال خيرجون منها أبدا قال وهل تعرف العرب  - ٢٢٧٥
  ذلك قال نعم أما مسعت قول عدي بن زيد 

  وهل باملوت يا للناس من عار ... فهل من خالد إما هلكنا 



كاحلياض قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  قال أخربين عن قوله تعاىل وجفان كاجلواب قال - ٢٢٧٦
  مسعت قول طرفة بن العبد 

  لقرى األضياف أو للمحتضر ... كاجلوايب ال تين مترعة 
قال أخربين عن قوله تعاىل فيطمع الذي يف قلبه مرض قال الفجور والزىن قال وهل تعرف العرب ذلك  - ٢٢٧٧

  قال نعم أما مسعت قول األعشى 
  ليس ممن قلبه فيه مرض ... اض بالتقى حافظ للفرج ر

قال أخربين عن قوله تعاىل من طني الزب قال امللتزق قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٢٧٨
  قول النابغة 

  وال حيسبون الشر ضربة الزب ... فال حيسبون اخلري ال شر بعده 
األمثال قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قال أخربين عن قوله تعاىل أندادا قال األشباه و - ٢٢٧٩

  قول لبيد بن ربيعة 
  بيديه اخلري ما شاء فعل ... أمحد اهللا فال ند له 

قال أخربين عن قوله تعاىل لشوبا من محيم قال اخللط احلميم والغساق قال وهل تعرف العرب ذلك قال  - ٢٢٨٠
  نعم أما مسعت قول الشاعر 

  شيبا مباء فعادا بعد أبواال ... ان من لنب تلك املكارم ال قعب
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قال أخربين عن قوله تعاىل عجل لنا قطنا قال القط اجلزاء قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٢٨١
  مسعت قول األعشى 

  بنعمته يعطي القطوط ويطلق ... وال امللك النعمان يوم لقيته 
قال أخربين عن قوله تعاىل من محأ مسنون قال احلمأ السواد واملسنون املصور قال وهل تعرف العرب  - ٢٢٨٢

  ذلك نعم أما مسعت قول محزة بن عبد املطلب 
  جال الغيم عنه ضوءه فتبددا ... أغر كأن البدر سنة وجهه 

شدة احلال قال وهل تعرف العرب  قال فأخربين عن قوله تعاىل البائس الفقري قال الذي ال جيد شيئا من - ٢٢٨٣
  ذلك قال نعم أما مسعت قول طرفة 

  والضيف وجار جماور جنب ... يغشاهم البائس املدقع 
قال أخربين عن قوله تعاىل ماء غدقا قال كثريا جاريا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٢٨٤

  قول الشاعر 
  ادت هبا أهنارها غدقا كالنبت ج... تدىن كراديس ملتفا حدائقها 

قال أخربنا عن قوله تعاىل بشهاب قبس قال شعلة من نار يقتبسون منه قال وهل تعرف العرب ذلك قال  - ٢٢٨٥
  نعم أما مسعت قول طرفة بن العبد 

  دون سهادي كشعلة القبس ... هم عراين فبت أدفعه 
قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  قال أخربين عن قوله تعاىل عذاب أليم قال األليم الوجيع - ٢٢٨٦

  مسعت قول الشاعر 
  وبقيت الليل طوال مل أمن ... نام من كان خليا من أمل 

  قال أخربين عن قوله تعاىل وقفينا على آثارهم قال أتبعنا  - ٢٢٨٧

  على آثار األنبياء أي بعثنا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول عدي بن زيد 
  واحتمال احلي يف الصبح فلق ... ت عريهم من عرينا يوم قف
قال أخربين عن قوله تعاىل إذا تردى قال إذا مات وتردى يف النار قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم  - ٢٢٨٨

  أما مسعت قول عدي بن زيد 
  وهو يف امللك يأمل التعمريا ... خطفته منية فتردى 

جنات وهنر قال النهر السعة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما قال أخربين عن قوله تعاىل يف  - ٢٢٨٩
  مسعت قول لبيد بن ربيعة 

  يرى قائم من دوهنا ما وراءها ... ملكت هبا كفي فأهنرت فتقها 
قال أخربين عن قوله تعاىل ووضعها لألنام قال اخللق قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٢٩٠

  ة قول لبيد بن ربيع



  عصافري من هذي االنام املسحر ... فإن تسألينا مم حنن فإننا 
قال أخربين عن قوله تعاىل أن لن حيور قال أن لن يرجع بلغة احلبشة قال وهل تعرف العرب ذلك قال  - ٢٢٩١

  نعم أما مسعت قول الشاعر 
  حيور رمادا بعد إذ هو ساطع ... وما املرء إال كالشهاب وضوئه 

ين عن قوله تعاىل ذلك أدىن أن ال تعولوا قال أجدى أال متيلوا قال وهل تعرف العرب ذلك قال قال أخرب - ٢٢٩٢
  نعم أما مسعت قول الشاعر 

  قول النيب وعالوا يف املوازين ... إنا تبعنا رسول اهللا واطرحوا 
  قال أخربين عن قوله تعاىل وهو مليم قال املسيء املذنب  - ٢٢٩٣

  قال نعم أما مسعت قول أمية بن أيب الصلت  قال وهل تعرف العرب ذلك
  ولكن املسيء هو املليم ... من اآلفات ليس هلا بأهل 

قال أخربين عن قوله تعاىل إذ حتسوهنم بإذنه قال تقتلوهنم قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٢٩٤
  مسعت قول الشاعر 

  ساكر فحس به األعداء عرض الع... ومنا الذي القى بسيف حممد 
قال أخربين عن قوله تعاىل ما ألفينا قال يعين وجدنا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول  - ٢٢٩٥

  نابغة بين ذبيان 
  تسعا وتسعني مل تنقص ومل تزد ... فحسبوه فألفوه كما زعمت 

العرب ذلك قال نعم أما  قال أخربين عن قوله تعاىل جنفا قال اجلور وامليل يف الوصية قال وهل تعرف - ٢٢٩٦
  مسعت قول عدي بن زيد 
  تأتني ما يأتينه جنفا ... أمك يا نعمان يف أخواهتا 

قال أخربين عن قوله تعاىل بالبأساء والضراء قال البأساء اخلصب والضراء اجلدب قال وهل تعرف  - ٢٢٩٧
  العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول زيد بن عمرو 

  بكفه الضر والبأساء والنعم .. .إن اإلله عزيز واسع حكم 
قال أخربين عن قوله تعاىل إال رمزا قال اإلشارة باليد والوحي بالرأس قال وهل تعرف العرب ذلك قال  - ٢٢٩٨

  نعم أما مسعت قول الشاعر 
  إال إليه وما يف األرض من وزر ... ما يف السماء من الرمحن مرمتز 

ز قال سعد وجنا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول قال أخربين عن قوله تعاىل فقد فا - ٢٢٩٩
  عبد اهللا بن رواحة 

  حجة أتقي هبا الفتانا ... وعسى أن أفوز مثت ألقى 
قال أخربين عن قوله تعاىل سواء بيننا وبينكم قال عدل قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٣٠٠

  قول الشاعر 
  ولكن جر عن حال حبال ...  تالقينا فقاضينا سواء

قال أخربين عن قوله تعاىل الفلك املشحون قال السفينة املوقرة املمتلئة قال وهل تعرف العرب ذلك قال  - ٢٣٠١



  نعم أما مسعت قول عبيد بن األبرص 
  تركناهم أذل من الصراط ... شحنا أرضهم باخليل حىت 

لزىن قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول قال أخربين عن قوله تعاىل زنيم قال ولد ا - ٢٣٠٢
  الشاعر 

  كما زيد يف عرض األدمي األكارع ... زنيم تداعته الرجال زيادة 
قال أخربين عن قوله تعاىل طرائق قددا قال املنقطعة يف كل وجه قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم  - ٢٣٠٣

  أما مسعت قول الشاعر 
  يوم ولت خيل زيد قددا . ..ولقد قلت وزيد حاسر 

قال أخربين عن قوله تعاىل برب الفلق قال الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل قال وهل تعرف العرب ذلك  - ٢٣٠٤
  قال نعم أما مسعت قول زهري بن أيب سلمى 

  كما يفرج غم الظلمة الفلق ... الفارج اهلم مسدوال عساكره 
ق قال نصيب قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول قال أخربين عن قوله تعاىل من خال - ٢٣٠٥

  أمية بن أيب الصلت 

  إال سرابيل من قطر وأغالل ... يدعون بالويل فيها ال خالق هلم 
قال أخربين عن قوله تعاىل كل له قانتون قال مقرون قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٣٠٦

  قول عدي بن زيد 
  يوم ال يكفر عبد ما ادخر ... رجو عفوه قانتا هللا ي
قال أخربين عن قوله تعاىل جد ربنا قال عظمة ربنا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول  - ٢٣٠٧

  أمية بن أيب الصلت 
  فال شيء أعلى منك جدا وأجمد ... لك احلمد والنعماء وامللك ربنا 

قال اآلن الذي انتهى طبخه وحره قال وهل تعرف العرب ذلك قال  قال أخربين عن قوله تعاىل محيم آن - ٢٣٠٨
  نعم أما مسعت قول نابغة بين ذبيان 

  بأمحى من جنيع اخلوف آن ... وخيضب حلية غدرت وحانت 
قال أخربين عن قوله تعاىل سلقوكم بألسنة حداد قال الطعن باللسان قال وهل تعرف العرب ذلك قال  - ٢٣٠٩

  فيهم واخلاطب املسالق ... ألعشى فيهم اخلصب والسماحة والنجدة نعم أما مسعت قول ا
قال أخربين عن قوله تعاىل وأكدى قال كدره مبنه قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول  - ٢٣١٠
  الشاعر 

  ومن ينشر املعروف يف الناس حيمد ... وأعطى قليال مث أكدى مبنه 
ال وزر قال الوزر امللجأ قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول  قال أخربين عن قوله تعاىل - ٢٣١١

  عمرو بن كلثوم 
  لعمرك ما إن له من وزر ... لعمرك ما إن له صخرة 

  قال أخربين عن قوله تعاىل قضى حنبه قال أجله الذي قدر  - ٢٣١٢



  له قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول لبيد بن ربيعة 
  أحنب فيقضى أم ضالل وباطل ... تسأالن املرء ماذا حياول  أال

قال أخربين عن قوله تعاىل ذو مرة قال ذو شدة يف أمر اهللا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٣١٣
  مسعت قول نابغة بين ذبيان 
  ... وهنا قرى ذي مرة حازم 

يعصر بعضها بعضا فيخرج املاء بني السحابتني قال قال أخربين عن قوله تعاىل املعصرات قال السحاب  - ٢٣١٤
  وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول النابغة 

  وبني صباها املعصرات الدوامس ... جتر هبا األرواح من بني مشأل 
قال أخربين عن قوله تعاىل سنشد عضدك قال العضد املعني الناصر قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم  - ٢٣١٥

  مسعت قول النابغة  أما
  للخائفني ومن ليست له عضد ... يف ذمة من أيب قابوس منقذة 

قال أخربين عن قوله تعاىل يف الغابرين قال يف الباقني قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٣١٦
  قول عبيد بن األبرص 

  فكأنين يف الغابرين غريب ... ذهبوا وخلفين املخلف فيهم 
ال أخربين عن قوله تعاىل فال تأس قال ال حتزن قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول ق - ٢٣١٧

  امرئ القيس 
  يقولون ال هتلك أسى وجتمل ... وقوفا هبا صحيب علي مطيهم 

قال أخربين عن قوله تعاىل يصدفون قال يعرضون عن احلق قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما  - ٢٣١٨
  أيب سفيان  مسعت قول

  له صدفنا عن كل حق منزل ... عجبت حللم اهللا عنا وقد بدا 

قال أخربين عن قوله تعاىل أن تبسل قال حتبس قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت قول  - ٢٣١٩
  زهري 

  يوم الوداع فقليب مبسل غلقا ... وفارقتك برهن ال فكاك له 
ما أفلت قال زالت الشمس عن كبد السماء قال وهل تعرف العرب ذلك قال أخربين عن قوله تعاىل فل - ٢٣٢٠

  قال نعم أما مسعت قول كعب بن مالك 
  والشمس قد كسفت وكادت تأفل ... فتغري القمر املنري لفقده 

  قال أخربين عن قوله تعاىل كالصرمي قال الذاهب أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٢١
  يه بالصرمي عواذله قعودا لد... غدوت عليه غدوة فوجدته 

  قال أخربين عن قوله تعاىل تفتؤ قال ال تزال أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٢٢
  وقد غاله ما غال تبع من قبل ... لعمرك ما تفتأ تذكر خالدا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل خشية إمالق قال خمافة الفقر أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٢٣
  أعد ألضيايف الشواء املضهبا .. .وإين على اإلمالق يا قوم ماجد 

  قال أخربين عن قوله تعاىل حدائق قال البساتني أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٢٤



  فقضب ودر مغدق وحدائق ... بالد سقاها اهللا أما سهوهلا 
  قال أخربين عن قوله تعاىل مقيتا قال قادرا مقتدرا أما مسعت قول أحيحة األنصاري  - ٢٣٢٥

  وكنت على مساءته مقيتا ... فس عنه وذي ضغن كففت الن
  قال أخربين عن قوله تعاىل وال يؤوده قال ال يثقله أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٢٦

  حمض الضرائب ماجد األخالق ... يعطي املئني وال يؤوده محلها 
  قال أخربين عن قوله تعاىل سريا قال النهر الصغري أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٢٧

  مثل السري متده األهنار ... اجد ذو نائل سهل اخلليفة م
  قال أخربين عن قوله تعاىل كأسا دهاقا قال مألى أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٢٨

  فأترعنا له كأسا دهاقا ... أتانا عامر يرجو قرانا 
أما قال أخربين عن قوله تعاىل لكنود قال كفور للنعم وهو الذي يأكل وحده ومينع رفده وجييع عبده  - ٢٣٢٩

  مسعت قول الشاعر 
  ومل أك للمعروف مث كنودا ... شكرت له يوم العكاظ نواله 

قال أخربين عن قوله تعاىل فسينغضون إليك رؤوسهم قال حيركون رؤوسهم استهزاء أما مسعت قول  - ٢٣٣٠
  الشاعر 

  خيوال عليها كاألسود ضواريا ... أتنغض يل يوم الفخار وقد ترى 
  قوله تعاىل يهرعون قال يقبلون إليه بالغضب أما مسعت قول الشاعر قال أخربين عن  - ٢٣٣١

  نسوقهم على رغم األنوف ... أتونا يهرعون وهم أسارى 
  قال أخربين عن قوله تعاىل بئس الرفد املرفود قال بئس اللعنة بعد اللعنة أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٣٢

  بالرفد وإن تأثفك األعداء ... ال تقذفن بركن ال كفاء له 
  قال أخربين عن قوله تعاىل غري تتبيب قال ختسري أما مسعت قول بشر بن أيب حازم  - ٢٣٣٣

  وهم تركوا بين سعد تبابا ... هم جدعوا األنوف فأوعبوها 
قال أخربين عن قوله تعاىل فأسر بأهلك بقطع من الليل ما يقطع قال آخر الليل سحرا قال مالك بن  - ٢٣٣٤

  كنانة 
  على رجل أصابته شعوب ... وم بقطع ليل ونائحة تق
  أي داهية 
  قال أخربين عن قوله تعاىل هيت لك قال هتيأت لك أما مسعت قول أحيحة األنصاري  - ٢٣٣٥

  إذا ما قيل لألبطال هيتا ... به أمحي املضاف إذا دعاين 
  قال أخربين عن قوله تعاىل يوم عصيب قال شديد أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٣٦

  جبنب الرده يف يوم عصيب ... ضربوا قوانس خيل حجر هم 
  قال أخربين عن قوله تعاىل مؤصدة قال مطبقة أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٣٧

  ومن دوننا أبواب صنعاء مؤصدة ... حتن إىل أجبال مكة ناقيت 
  اعر قال أخربين عن قوله تعاىل ال يسأمون قال ال يفترون وال ميلون أما مسعت قول الش - ٢٣٣٨



  وال هو من طول التعبد جيهد ... من اخلوف ال ذو سأمة من عبادة 
  قال أخربين عن قوله تعاىل طريا أبابيل قال ذاهبة وجائية  - ٢٣٣٩

  تنقل احلجارة مبناقريها وأرجلها فتبلبل عليهم فوق رؤوسهم أما مسعت قول الشاعر 
  بيل أحالس خيل على جرد أبا... وبالفوارس من ورقاء قد علموا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل ثقفتموهم قال وجدمتوهم أما مسعت قول حسان  - ٢٣٤٠
  جذمية إن قتلهم دواء ... فإمنا تثقفن بين لؤي 

  قال أخربين عن قوله تعاىل فأثرن به نقعا قال النقع ما يسطع من حوافر اخليل أما مسعت قول حسان  - ٢٣٤١
  نقع موعدها كداء تثري ال... عدمنا خيلنا إن مل تروها 

  قال أخربين عن قوله تعاىل يف سواء اجلحيم قال وسط اجلحيم أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٤٢
  وكان قبوال للهوى ذي الطوارق ... رماها بسهم فاستوى يف سوائها 

  قال أخربين عن قوله تعاىل سدر خمضود قال الذي ليس له شوك أما مسعت قول أمية بن أيب الصلت  - ٢٣٤٣
  فيها الكواعب سدرها خمضود ... ن احلدائق يف اجلنان ظليلة إ

  قال أخربين عن قوله تعاىل طلعها هضيم قال منهضم بعضه إىل بعض أما مسعت قول امرئ القيس  - ٢٣٤٤
  مهضومة الكشحني ريا املعصم ... دار لبيضاء العوارض طفلة 

  ال حقا أما مسعت قول محزة قال أخربين عن قوله تعاىل قوال سديدا قال قوال عد - ٢٣٤٥
  فإن قال قوال كان فيه مسددا ... أمني على ما استودع اهللا قلبه 

  قال أخربين عن قوله تعاىل إال وال ذمة قال اإلل القرابة والذمة العهد أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٤٦
  جزاء ظلوم ال يؤخر عاجال ... جزى اهللا إال كان بيين وبينهم 

   عن قوله تعاىل خامدين قال ميتني أما مسعت قول لبيد قال أخربين - ٢٣٤٧
  فهم بأفنية البيوت مخود ... حلوا ثياهبم على عوراهتم 

  قال أخربين عن قوله تعاىل زبر احلديد قال قطع احلديد أما مسعت قول كعب بن مالك  - ٢٣٤٨
  بزبر احلديد واحلجارة ساجر ... تلظى عليهم حني أن شد محيها 

  أخربين عن قوله تعاىل فسحقا قال بعدا أما مسعت قول حسان  قال - ٢٣٤٩
  فقد ألقيت يف سحق السعري ... أال من مبلغ عين أبيا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل إال يف غرور قال يف باطل أما مسعت قول حسان  - ٢٣٥٠
  وقول الكفر يرجع يف غرور ... متنتك األماين من بعيد 

  ه تعاىل وحصورا قال الذي ال يأيت النساء أما مسعت قول الشاعر قال أخربين عن قول - ٢٣٥١
  بفعل اخلريات والتشمري ... وحصور عن اخلنا يأمر الناس 

قال أخربين عن قوله تعاىل عبوسا قمطريرا قال الذي ينقبض وجهه من شدة الوجع أما مسعت قول  - ٢٣٥٢
  الشاعر 

  ئد قمطريرا عبوسا يف الشدا... وال يوم احلساب وكان يوما 



  قال أخربين عن قوله تعاىل يوم يكشف عن ساق قال عن شدة اآلخرة أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٥٣
  ... قد قامت بنا احلرب على ساق 

  قال أخربين عن قوله تعاىل إياهبم قال اإلياب املرجع أما مسعت قول عبيد بن األبرص  - ٢٣٥٤
   وغائب املوت ال يؤوب... وكل ذي غيبة يؤوب 

قال أخربين عن قوله تعاىل حوبا قال إمثا بلغة احلبشة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما مسعت  - ٢٣٥٥
  قول األعشى 

  ليعلم من أمسى أعق وأحوبا ... فإين وما كلفتموين من أمركم 
  قال أخربين عن قوله تعاىل العنت قال اإلمث أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٥٦

  مع الساعي علي بغري ذحل ... تسعى رأيتك تبتغي عنيت و
  قال أخربين عن قوله تعاىل فتيال قال اليت تكون يف شق النواة أما مسعت قول النابغة  - ٢٣٥٧

  مث ال يرزأ األعادي فتيال ... جيمع اجليش ذا األلوف ويغزو 
مسعت قول أمية بن أيب  قال أخربين عن قوله تعاىل من قطمري قال اجللدة البيضاء اليت على النواة أما - ٢٣٥٨
  الصلت 

  وال فوفة وال قطمريا ... مل أنل منهم فسيطا وال زبدا 
  قال أخربين عن قوله تعاىل أركسهم قال حبسهم أما مسعت قول أمية  - ٢٣٥٩

  عتاة تقول كذبا وزورا ... أركسوا يف جهنم إهنم كانوا 
  أما مسعت قول لبيد  قال أخربين عن قوله تعاىل أمرنا مترفيها قال سلطنا - ٢٣٦٠

  يوما يصريوا للهلك والفقد ... إن يغبطوا ييسروا وإن أمروا 
قال أخربين عن قوله تعاىل أن يفتنكم الذين كفروا قال يضلكم بالعذاب واجلهد بلغة هوازن أما مسعت  - ٢٣٦١

  قول الشاعر 
  ببطن مكة مقهور ومفتون ... كل امرئ من عباد اهللا مضطهد 

  ين عن قوله تعاىل كأن مل يغنوا قال كأن مل يكونوا أما مسعت قول لبيد قال أخرب - ٢٣٦٢
  لو كان للنفس اللجوج خلود ... وغنيت سبتا قبل جمرى داحس 

  قال أخربين عن قوله تعاىل عذاب اهلون قال اهلوان أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٦٣
   تنجي من الذل واملخزاة واهلون... إنا وجدنا بالد اهللا واسعة 

قال أخربين عن قوله تعاىل وال يظلمون نقريا قال النقري ما يف شق النواة ومنه تنبت النخلة أما مسعت قول  - ٢٣٦٤
  الشاعر 

  وليسوا غري أصداء وهام ... وليس الناس بعدك يف نقري 
  قال أخربين عن قوله تعاىل ال فارض قال اهلرمة أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٦٥

  يساق إليه ما يقوم على رجل ... يفك فارضا لعمري لقد أعطيت ض

قال أخربين عن قوله تعاىل اخليط األبيض من اخليط األسود قال بياض النهار من سواد الليل وهو الصبح  - ٢٣٦٦
  إذا انفلق أما مسعت قول أمية 



  واخليط األسود لون الليل مكموم ... اخليط األبيض ضوء الصبح منفلق 
قوله تعاىل بئسما اشتروا به أنفسهم قال باعوا نصيبهم من اآلخرة بطمع يسري من الدنيا قال أخربين عن  - ٢٣٦٧

  أما مسعت قول الشاعر 
  ويقول صاحبها أال تشري ... يعطى هبا مثنا فيمنعها 

  قال أخربين عن قوله تعاىل حسبانا من السماء قال نار من السماء أما مسعت قول حسان  - ٢٣٦٨
  شآبيب من احلسبان شهب ...  بقية معشر صبت عليهم

  قال أخربين عن قوله تعاىل وعنت الوجوه قال استسلمت وخضعت أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٦٩
  وآل قصي من مقل وذي وفر ... ليبك عليك كل عان بكربة 

  قال أخربين عن قوله تعاىل معيشة ضنكا قال الضنك الضيق الشديد أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٧٠
  ضنك نواحيه شديد املقدم ... د حلقت هبا يف مأزق واخليل ق
  قال أخربين عن قوله تعاىل من كل فج قال طريق أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٧١

  بأجساد عاد هلا آيدان ... وحازوا العيال وسدوا الفجاج 
 بن أيب قال أخربين عن قوله تعاىل ذات احلبك قال ذات طرائق واخللق احلسن أما مسعت قول زهري - ٢٣٧٢
  سلمى 

  ال ينكصون إذا ما استرمحوا رمحوا ... هم يضربون حبيك البيض إذ حلقوا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل حرضا قال املدنف اهلالك من شدة الوجع أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٧٣
  كأنك جم لألطباء حمرض ... أمن ذكر ليلى أن نأت غربة هبا 

   يدع اليتيم قال يدفعه عن حقه أما مسعت قول أيب طالب قال أخربين عن قوله تعاىل - ٢٣٧٤
  يدع لدى أيسارهن األصاغرا ... يقسم حقا لليتيم ومل يكن 

  قال أخربين عن قوله تعاىل السماء منفطر به قال منصدع من خوف يوم القيامة أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٧٥
  رها أفاطري ومسي رواء جذو... ظباهن حىت أعرض الليل دوهنا 

قال أخربين عن قوله تعاىل فهم يوزعون قال حيبس أوهلم على آخرهم حىت تنام الطري أما مسعت قول  - ٢٣٧٦
  الشاعر 

  إذا ما القوم شدوا بعد مخس ... وزعت رعيلها بأقب هند 
   قال أخربين عن قوله تعاىل كلما خبت قال اخلبو الذي يطفأ مرة ويسعر أخرى أما مسعت قول الشاعر - ٢٣٧٧

  وأضرمها إذا ابتردوا سعريا ... وختبو النار عن آذان قومي 
  قال أخربين عن قوله تعاىل كاملهل قال كدردي الزيت أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٧٨

  تبطنت األقراب من عرق مهال ... تباري هبا العيس السموم كأهنا 
  جأ أما مسعت قول الشاعر قال أخربين عن قوله تعاىل أخذا وبيال قال شديدا ليس له مل - ٢٣٧٩

  وكال أراه طعاما وبيال ... وخزي احلياة وخزي املمات 

  قال أخربين عن قوله تعاىل فنقبوا يف البالد قال هربوا بلغة اليمن أما مسعت قول عدي بن زيد  - ٢٣٨٠
  وجالوا يف األرض أي جمال ... نقبوا يف البالد من حذر املوت 



  اىل إال مهسا قال الوطء اخلفي والكالم اخلفي أما مسعت قول الشاعر قال أخربين عن قوله تع - ٢٣٨١
  بصري بالدجا هاد مهوس ... فباتوا يدجلون وبات يسري 

  قال أخربين عن قوله تعاىل مقمحون قال املقمح الشامخ بأنفه املنكس رأسه أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٨٢
  ماح نغض الطرف كاإلبل الق... وحنن على جوانبها قعود 

  قال أخربين عن قوله تعاىل يف أمر مريج قال املريج الباطل أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٨٣
  فخر كأنه خوط مريج ... فراعت فابتدرت هبا حشاها 

  قال أخربين عن قوله تعاىل حتما مقضيا قال احلتم الواجب أما مسعت قول أمية  - ٢٣٨٤
  توم بكفيك املنايا واحل... عبادك خيطئون وأنت رب 

  قال أخربين عن قوله تعاىل وأكواب قال القالل اليت ال عرى هلا أما مسعت قول اهلذيل  - ٢٣٨٥
  كؤوب الدنان له فاستدارا ... فلم ينطق الديك حىت مالت 

  قال أخربين عن قوله تعاىل وال هم عنها ينزفون قال ال يسكرون أما مسعت قول عبد اهللا بن رواحة  - ٢٣٨٦

  يذهب اهلم عنهم والغليل ... عنها ولكن مث ال ينزفون 
قال أخربين عن قوله تعاىل كان غراما قال مالزما شديدا كلزوم الغرمي الغرمي أما مسعت قول بشر بن أيب  - ٢٣٨٧

  حازم 
  ركانا عذابا وكانا غراما ... ويوم النسار ويوم اجلفا 

  دة من املرأة أما مسعت قول الشاعر قال أخربين عن قوله تعاىل والترائب قال هو موضع القال - ٢٣٨٨
  شرقا به اللبات والنحر ... والزعفران على ترائبها 

  قال أخربين عن قوله تعاىل وكنتم قوما بورا قال هلكى بلغة عمان وهم من اليمن أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٨٩
  وكافوا به فالكفر بور لصانعه ... فال تكفروا ما قد صنعنا إليكمو 

  ال أخربين عن قوله تعاىل نفشت قال النفش الرعي بالليل أما مسعت قول لبيد ق - ٢٣٩٠
  وبعد طول اجلرة الصريفا ... بدلن بعد النفش الوجيفا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل ألد اخلصام قال اجلدل املخاصم يف الباطل أما مسعت قول مهلهل  - ٢٣٩١
  معالق  وخصيما ألد ذا... إن حتت األحجار حزما وجودا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل بعجل حنيذ قال النضيج مما يشوى باحلجارة أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٩٢
  وشاويهم إذا شاؤوا حنيذا ... هلم راح وفار املسك فيهم 

  قال أخربين عن قوله تعاىل من األجداث قال القبور أما مسعت قول ابن رواحة  - ٢٣٩٣

  أرشده يا رب من عان وقد رشدا ... دثي حينا يقولون إذ مروا على ج
  قال أخربين عن قوله تعاىل هلوعا قال ضجرا جزوعا أما مسعت قول بشر بن أيب حازم  - ٢٣٩٤

  وال مكبا خللقه هلعا ... ال مانعا لليتيم حنلته 
  قال أخربين عن قوله تعاىل والت حني مناص قال ليس حبني فرار أما مسعت قول األعشى  - ٢٣٩٥
  وقد بنت منها واملناص بعيد ... ت ليلى حني الت تذكر تذكر

  قال أخربين عن قوله تعاىل ودسر قال الدسر الذي خترز به السفينة أما مسعت قول الشاعر  - ٢٣٩٦



  مثخنة األلواح منسوجة الدسر ... سفينة نويت قد احكم صنعها 
  لشاعر قال أخربين عن قوله تعاىل ركزا قال حسا أما مسعت قول ا - ٢٣٩٧

  بنبأة الصوت ما يف مسعه كذب ... وقد توجس ركزا مقفر ندس 
  قال أخربين عن قوله تعاىل باسرة قال كاحلة أما مسعت قول عبيد بن األبرص  - ٢٣٩٨

  شهباء ملمومة باسره ... صبحنا متيما غداة النسار 
  س قال أخربين عن قوله تعاىل ضيزى قال جائرة أما مسعت قول امرئ القي - ٢٣٩٩

  إذ يعدلون الرأس بالذنب ... ضازت بنو أسد حبكمهم 
  قال أخربين عن قوله تعاىل مل يتسنه قال تغريه السنون أما مسعت قول الشاعر  - ٢٤٠٠

  لن ترا متغريا من آسن ... طاب منه الطعم والريح معا 
  الشاعر قال أخربين عن قوله تعاىل ختار قال الغدار الظلوم الغشوم أما مسعت قول  - ٢٤٠١

  بأال ختاف الدهر صرمي وال ختري ... لقد علمت واستيقنت ذات نفسها 
  قال أخربين عن قوله تعاىل عني القطر قال الصفر أما مسعت قول الشاعر  - ٢٤٠٢

  قدور القطر ليس من الرباة ... فألقى يف مراجل من حديد 
  قول الشاعر  قال أخربين عن قوله تعاىل أكل مخط قال األراك أما مسعت - ٢٤٠٣

  أغن غضيض الطرف من خلل اخلمط ... وما مغزل فرد تراعي بعينها 
  قال أخربين عن قوله تعاىل امشأزت قال نفرت أما مسعت قول عمرو بن كلثوم  - ٢٤٠٤

  وولته عشو زنة زبونا ... إذا عض الثقاف هبا امشأزت 
  الشاعر  قال أخربين عن قوله تعاىل جدد قال طرائق أما مسعت قول - ٢٤٠٥

  كأهنا طرق الحت على أكم ... قد غادر النسع يف صفحاهتا جددا 
قال أخربين عن قوله تعاىل أغىن وأقىن قال أغىن من الفقر وأقىن من الغىن فقنع به أما مسعت قول عنترة  - ٢٤٠٦
  العبسي 

  أين امرؤ سأموت إن مل أقتل ... فأقىن حياءك ال أبالك واعلمي 
  ن قوله تعاىل ال يلتكم قال ال ينقصكم قال أخربين ع - ٢٤٠٧

  بلغة بين عبس أما مسعت قول احلطيئة العبسي 
  جهد الرسالة ال ألتا وال كذبا ... أبلغ سراة بين سعد مغلغلة 

  قال أخربين عن قوله تعاىل وأبا قال األب ما تعتلف منه الدواب أما مسعت قول الشاعر  - ٢٤٠٨
  على الشريعة جيري حتتها الغرب  ...ترى به األب واليقطني خمتلطا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل ال تواعدوهن سرا قال السر اجلماع أما مسعت قول امرئ القيس  - ٢٤٠٩
  كربت وأال حيسن السر أمثايل ... أال زعمت بسباسة اليوم أنين 

  قال أخربين عن قوله تعاىل فيه تسيمون قال ترعون أما مسعت قول األعشى  - ٢٤١٠
  وأعيا املسيم أين املساق ... ى القوم بالعماد إيل الرزحاء ومش

  قال أخربين عن قوله تعاىل ال ترجون هللا وقارا قال ال ختشون هللا عظمة أما مسعت قول أيب ذؤيب  - ٢٤١١



  وخالفها يف بيت نوب عواسل ... إذا لسعته النحل مل يرج لسعها 
  ذا حاجة وجهد أما مسعت قول الشاعر  قال أخربين عن قوله تعاىل ذا متربة قال - ٢٤١٢

  وترفعت عنك السماء سجاهلا ... تربت يداك مث قل نواهلا 
  قال أخربين عن قوله تعاىل مهطعني قال مذعنني خاضعني أما مسعت قول تبع  - ٢٤١٣

  ومنر بن سعد يل مدين ومهطع ... تعبدين منر بن سعد وقد درى 

  علم له مسيا قال ولدا أما مسعت قول الشاعر قال أخربين عن قوله تعاىل هل ت - ٢٤١٤
  واملال فيه تغتدي وتروح ... أما السمي فأنت منه مكثر 

  قال أخربين عن قوله تعاىل يصهر قال يذاب أما مسعت قول الشاعر  - ٢٤١٥
  يف سيطل كفيت به يتردد ... سخنت صهارته فظل عثانه 

  قال لتثقل أما مسعت قول امرئ القيس قال أخربين عن قوله تعاىل لتنوء بالعصبة  - ٢٤١٦
  مشي الضعيف ينوء بالوسق ... متشي فتثقلها عجيزهتا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل كل بنان قال أطراف األصابع أما مسعت قول عنترة  - ٢٤١٧
  إذا علقوا األسنة بالبنان ... فنعم فوارس اهليجاء قومي 

  ل الريح الشديدة أما مسعت قول الشاعر قال أخربين عن قوله تعاىل إعصار قا - ٢٤١٨
  وحفيف كأنه إعصار ... فله يف آثارهن خوار 

  قال أخربين عن قوله تعاىل مراغما قال منفسحا بلغة هذيل أما مسعت قول الشاعر  - ٢٤١٩
  رجاء يف املراغم والتعادي ... وأترك أرض هجرة إن عندي 

  س أما مسعت قول أيب طالب قال أخربين عن قوله تعاىل صلدا قال أمل - ٢٤٢٠
  آلباء صدق جمدهم معقل صلد ... وإين لقرم وابن قرم هلاشم 

  قال أخربين عن قوله تعاىل ألجرا غري ممنون قال غري منقوص أما مسعت قول زهري  - ٢٤٢١
  يعطي بذلك ممنونا وال نزقا ... فضل اجلواد على اخليل البطاء فال 

  جابوا الصخر قال نقبوا احلجارة يف اجلبال فاختذوها بيوتا أما مسعت قول أمية قال أخربين عن قوله تعاىل  - ٢٤٢٢
  وجاب للسمع أصماخا وآذانا ... وشق أبصارنا كيما نعيش هبا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل حبا مجا قال كثريا أما مسعت قول أمية  - ٢٤٢٣
  وأي عبد لك ال أملا ... إن تغفر اللهم تغفر مجا 

  أخربين عن قوله تعاىل غاسق قال الظلمة أما مسعت قول زهري  قال - ٢٤٢٤
  حىت إذا جنح اإلظالم والغسق ... ظلت جتوب يداها وهي الهية 

  قال أخربين عن قوله تعاىل يف قلوهبم مرض قال النفاق أما مسعت قول الشاعر  - ٢٤٢٥
  صدورهم تغلي على مراضها ... أجامل أقواما حياء وقد أرى 

  أخربين عن قوله تعاىل يعمهون قال يلعبون ويترددون أما مسعت قول األعشى  قال - ٢٤٢٦
  وهذا اللعب شني بالكبري ... أراين قد عمهت وشاب رأسي 



  قال أخربين عن قوله تعاىل إىل بارئكم قال خالقكم أما مسعت قول تبع  - ٢٤٢٧
  رسول من اهللا باري النسم ... شهدت على أمحد أنه 

  ين عن قوله تعاىل ال ريب فيه قال ال شك فيه أما مسعت قول ابن الزبعري قال أخرب - ٢٤٢٨
  إمنا الريب ما يقول الكذوب ... ليس يف احلق يا أمامة ريب 

  قال أخربين عن قوله تعاىل ختم اهللا على قلوهبم قال طبع عليها أما مسعت قول األعشى  - ٢٤٢٩
  فأبرزها وعليها ختم ... وصهباء طاف يهود هبا 

  قال أخربين عن قوله تعاىل صفوان قال احلجر األملس أما مسعت قول أوس بن حجر  - ٢٤٣٠
  عللن بدهن يزلق املتنزال ... على ظهر صفوان كأن متونه 

  قال أخربين عن قوله تعاىل فيها صر قال برد أما مسعت قول نابغة  - ٢٤٣١
  ألدم صر الشتاء من اإلحمال كا... ال يربمون إذا ما األرض جللها 

  قال أخربين عن قوله تعاىل تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال قال توطن املؤمنني أما مسعت قول األعشى  - ٢٤٣٢
  بأجياد غريب الصفا واحملرم ... وما بوأ الرمحن بيتك منزال 

  قال أخربين عن قوله تعاىل ربيون قال مجوع كثرية أما مسعت قول حسان  - ٢٤٣٣
  محلنا عليهم ربيا ... د وإذ معشر جتافوا عن القص

  قال أخربين عن قوله تعاىل خممصة قال جماعة أما مسعت قول األعشى  - ٢٤٣٤
  وجاراتكم غرثى يبنت مخائصا ... تبيتون يف املشىت مالء بطونكم 

  قال أخربين عن قوله تعاىل وليقترفوا ما هم مقترفون قال ليكتسبوا ما هم مكتسبون أما مسعت قول لبيد  - ٢٤٣٥
  ملا اقترفت نفسي علي لراهب ... إين آلت ما أتيت وإنين و

هذا آخر مسائل نافع بن األزرق وقد حذفت منها يسريا حنو بضعة عشر سؤاال وهي أسئلة مشهورة  - ٢٤٣٦
  وأخرج األئمة أفرادا منها بأسانيد خمتلفة إىل ابن عباس 

منها قطعة وهي املعلم عليها باحلمرة صورة ك وأخرج أبو بكر بن األنباري يف كتاب الوقف واالبتداء  - ٢٤٣٧
قال حدثنا بشر بن أنس أنبأنا حممد بن علي ابن احلسن بن شقيق أنبأنا أبو صاحل هدبة بن جماهد أنبأنا جماهد بن 

  شجاع أنبأنا حممد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران قال دخل نافع بن األزرق املسجد فذكره 
يف معجمه الكبري منها قطعة وهي املعلم عليها صورة ط من طريق جويرب عن الضحاك وأخرج الطرباين  - ٢٤٣٨

  فذكره . . . بن مزاحم قال خرج نافع بن األزرق 

  النوع السابع والثالثون

  فيما وقع فيه بغري لغة احلجاز 
  ا مفردا تقدم اخلالف يف ذلك يف النوع السادس عشر ونورد هنا أمثلة ذلك وقد رأيت فيه تأليف - ٢٤٣٩
  أخرج أبو عبيد من طريق عكرمة عن ابن عباس يف قوله وأنتم سامدون قال الغناء وهي ميانية  - ٢٤٤٠
  وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة هي باحلمريية  - ٢٤٤١
وأخرج أبو عبيد عن احلسن قال كنا ال ندري ما األرائك حىت لقينا رجل من أهل اليمن فأخربنا أن  - ٢٤٤٢



  هم احلجلة فيها السرير األريكة عند
  وأخرج عن الضحاك يف قوله تعاىل ولو ألقى معاذيره قال ستوره بلغة أهل اليمن  - ٢٤٤٣
  وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك يف قوله تعاىل ال وزر قال ال حيل وهي بلغة أهل اليمن  - ٢٤٤٤
ية وذلك أن أهل اليمن يقولون زوجنا وأخرج عن عكرمة يف قوله تعاىل وزوجناهم حبور قال هي لغة ميان - ٢٤٤٥

  فالنا بفالنة 
قال الراغب يف مفرداته ومل جييء يف القرآن زوجناهم حورا كما يقال زوجته امرأة تنبيها أن ذلك ال  - ٢٤٤٦

  يكون على حسب املتعارف فيما بيننا باملناكحة 

  هو بلسان اليمن املرأة وأخرج عن احلسن يف قوله تعاىل لو أردنا أن نتخذ هلوا قال الل - ٢٤٤٧
  وأخرج عن حممد بن علي يف قوله تعاىل ونادى نوح ابنه قال هي بلغة طيء ابن امرأته  - ٢٤٤٨
  قلت وقد قرئ ونادى نوح ابنها  - ٢٤٤٩
  وأخرج عن الضحاك يف قوله تعاىل أعصر مخرا قال عنبا بلغة أهل عمان يسمون العنب مخرا  - ٢٤٥٠
  قوله تعاىل أتدعون بعال قال ربا بلغة أهل اليمن  وأخرج ابن عباس يف - ٢٤٥١
  وأخرج عن قتادة قال بعال ربا بلغة أزدشنودة  - ٢٤٥٢
  وأخرج أبو بكر بن األنباري يف كتاب الوقف عن ابن عباس قال الوزر ولد الولد بلغة هذيل  - ٢٤٥٣
  وأخرج فيه عن ابن الكليب قال املرجان صغار اللؤلؤ بلغة اليمن  - ٢٤٥٤
  وأخرج يف كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان عن جماهد قال الصواع الطرجهالة بلغة محري  - ٢٤٥٥
  وأخرج فيه عن أيب صاحل يف قوله تعاىل أمل ييأس الذين آمنوا قالوا أفلم يعلموا بلغة هوازن  - ٢٤٥٦
  وقال الفراء قال الكليب بلغة النخع  - ٢٤٥٧
  البن عباس يفتنكم يضلكم بلغة هوازن  ويف مسائل نافع بن األزرق - ٢٤٥٨
  وفيها بورا هلكى بلغة عمان  - ٢٤٥٩
  وفيها فنقبوا هربوا بلغة اليمن  - ٢٤٦٠
  وفيها ال يلتكم ال ينقصكم بلغة بين عبس  - ٢٤٦١

  وفيها مراغما منفسحا بلغة هذيل  - ٢٤٦٢
  ىل سيل العرم املسناة بلغة أهل اليمن وأخرج سعيد بن منصور يف سننه عن عمرو بن شرحبيل يف قوله تعا - ٢٤٦٣
وأخرج جويرب يف تفسريه عن ابن عباس يف قوله تعاىل يف الكتاب مسطورا قال مكتوبا وهي لغة محريية  - ٢٤٦٤

  يسمون الكتاب أسطورا 
  وقال أبو القاسم يف الكتاب الذي ألفه يف هذا النوع يف القرآن  - ٢٤٦٥

١ -   

  بلغة كنانة

  هال السفهاء اجل - ٢٤٦٦
  خاسئني صاغرين  - ٢٤٦٧



  شطره تلقاءه  - ٢٤٦٨
  ال خالق ال نصيب  - ٢٤٦٩
  وجعلكم ملوكا أحرارا  - ٢٤٧٠
  قبيال عيانا  - ٢٤٧١
  مبعجزين سابقني  - ٢٤٧٢
  يعزب يغيب  - ٢٤٧٣
  وال تركنوا وال متيلوا  - ٢٤٧٤
  يف فجوة ناحية  - ٢٤٧٥
  موئال ملجأ  ٢٤٧٦
  مبلسون آيسون  ٢٤٧٧

  دحورا طردا  - ٢٤٧٨
  اخلراصون الكذابون  - ٢٤٧٩
  أسفارا كتبا  - ٢٤٨٠
  أقتت مجعت  - ٢٤٨١
  كنود كفور للنعم  - ٢٤٨٢

٢ -   

  بلغة هذيل

  والرجز العذاب  - ٢٤٨٣
  شروا باعوا  - ٢٤٨٤
  عزموا الطالق حققوا  - ٢٤٨٥
  صلدا نقيا  - ٢٤٨٦
  آناء الليل ساعاته  - ٢٤٨٧
  من فورهم وجههم  - ٢٤٨٨
  مدرارا متتابعا  - ٢٤٨٩
  فرقانا خمرجا  - ٢٤٩٠
  حرض حض  - ٢٤٩١
  عيلة فاقة  - ٢٤٩٢
  وليجة بطانة  - ٢٤٩٣
  انفروا اغزوا  ٢٤٩٤
  السائحون الصائمون  ٢٤٩٥



  العنت اإلمث  - ٢٤٩٦
  ببدنك بدرعك  - ٢٤٩٧
  غمة شبهة  - ٢٤٩٨
  لدلوك الشمس زواهلا  - ٢٤٩٩
  شاكلته ناحيته  - ٢٥٠٠
  رمجا ظنا  - ٢٥٠١
  ملتحدا ملجأ  - ٢٥٠٢
  يرجو خياف  - ٢٥٠٣
  هضما نقصا  - ٢٥٠٤
  هامدة مغربة  - ٢٥٠٥
  واقصد يف مشيك أسرع  - ٢٥٠٦
  األجداث القبور  - ٢٥٠٧
  ثاقب مضيء  - ٢٥٠٨
  باهلم حاهلم  - ٢٥٠٩
  يهجعون ينامون  - ٢٥١٠
  ذنوبا عذابا  - ٢٥١١
  دسر املسامري  ٢٥١٢
  من تفاوت عيب  ٢٥١٣

  ئها نواحيها أرجا - ٢٥١٤
  أطوارا ألوانا  - ٢٥١٥
  بردا نوما  - ٢٥١٦
  واجفة خائفة  - ٢٥١٧
  مسغبة جماعة  - ٢٥١٨
  املبذرين املسرفني  - ٢٥١٩

٣ -   

  وبلغة محري

  أن تفشال أن جتبنا  - ٢٥٢٠
  عثر اطلع  - ٢٥٢١
  يف سفاهة جنون  - ٢٥٢٢
  فزيلنا فميزنا  - ٢٥٢٣
  مرجوا حقريا  - ٢٥٢٤



  اإلناء  السقاية - ٢٥٢٥
  مسنون مننت  - ٢٥٢٦
  إمام كتاب  - ٢٥٢٧
  فسينغضون حيركون  - ٢٥٢٨
  حسبانا بردا  - ٢٥٢٩
  من الكرب عتيا حنوال  ٢٥٣٠

  مآرب حاجات  - ٢٥٣١
  خرجا جعال  - ٢٥٣٢
  غراما بالء  - ٢٥٣٣
  الصرح البيت  - ٢٥٣٤
  أنكر األصوات أقبحها  - ٢٥٣٥
  يتركم ينقصكم  - ٢٥٣٦
  اسبني مدينني حم - ٢٥٣٧
  رابية شديدة  - ٢٥٣٨
  وبيال شديدا  - ٢٥٣٩

٤ -   

  بلغة جرهم

  جببار مبسلط  ١م - ٢٥٣٩
  مرض زنا  ٢م - ٢٥٣٩
  القطر النحاس  ٣م - ٢٥٣٩
  حمشورة جمموعة  ٤م - ٢٥٣٩
  معكوفا حمبوسا  ٥م - ٢٥٣٩
  فباؤوا استوجبوا  - ٢٥٤٠
  شقاق ضالل  - ٢٥٤١
  خريا ماال  - ٢٥٤٢
  ه كدأب كأشبا - ٢٥٤٣
  تعولوا متيلوا  - ٢٥٤٤
  مل يغنوا مل يتمتعوا  - ٢٥٤٥
  فشرد نكل  ٢٥٤٦
  أراذلنا سفلتنا  ٢٥٤٧



  عصيب شديد  - ٢٥٤٨
  لفيفا مجيعا  - ٢٥٤٩
  حمسورا منقطعا  - ٢٥٥٠
  حدب جانب  - ٢٥٥١
  من خالله السحاب  - ٢٥٥٢
  الودق املطر  - ٢٥٥٣
  لشرذمة عصابة  - ٢٥٥٤
  ريع طريق  - ٢٥٥٥
  نسلون خيرجون ي - ٢٥٥٦
  لشوبا مزجا  - ٢٥٥٧
  احلبك الطرائق  - ٢٥٥٨
  بسور احلائط  - ٢٥٥٩

٥ -   

  وبلغة أزدشنوءة

  ال شية ال وضح  - ٢٥٦٠
  العضل احلبس  - ٢٥٦١
  أمة سنني  - ٢٥٦٢
  الرس البئر  ٢٥٦٣
  كاظمني مكروبني  ٢٥٦٤

  غسلني احلار الذي تناهى حره  - ٢٥٦٥
  لواحة حراقه  - ٢٥٦٦

٦ -   

  ة مذحجوبلغ

  رفث مجاع  - ٢٥٦٧
  مقيتا مقتدرا  - ٢٥٦٨
  بظاهر من القول بكذب  - ٢٥٦٩
  بالوصيد الفناء  - ٢٥٧٠
  حقبا دهرا  - ٢٥٧١
  اخلرطوم األنف  - ٢٥٧٢

٧ -   



  وبلغة خثعم

  تسيمون ترعون  - ٢٥٧٣
  مريج منتشر  - ٢٥٧٤
  صغت مالت  - ٢٥٧٥
  هلوعا ضجورا  - ٢٥٧٦
  شططا كذبا  - ٢٥٧٧

٨ -   

  ة قيس عيالنوبلغ

  حنلة فريضة  - ٢٥٧٨
  حرجا ضيقا  ٢٥٧٩
  خلاسرون مضيعون  ٢٥٨٠

  تفندون تستهزئون  - ٢٥٨١
  صياصيهم حصوهنم  - ٢٥٨٢
  حتربون تنعمون  - ٢٥٨٣
  رجيم ملعون  - ٢٥٨٤
  يلتكم ينقصكم  - ٢٥٨٥

٩ -   

  وبلغة سعد العشرية

  حفدة أختان  - ٢٥٨٦
  كل عيال  - ٢٥٨٧
١٠ -   

  وبلغة كندة

  فجاجا طرقا  - ٢٥٨٨
  وبست فتتت  - ٢٥٨٩
  تبتئس حتزن  - ٢٥٩٠
١١ -   

  وبلغة عذرة



  اخسؤوا اخزوا  - ٢٥٩١
١٢ -   

  وبلغة حضرموت

  ربيون رجال  - ٢٥٩٢
  دمرنا أهلكنا  - ٢٥٩٣
  لغوب إعياء  ٢٥٩٤
  منسأته عصاه  ٢٥٩٥

١٣ -   

  وبلغة غسان

  طفقا عمدا  - ٢٥٩٦
  بئيس شديد  - ٢٥٩٧
  م سيء هبم كرهه - ٢٥٩٨
١٤ -   

  وبلغة مزينة

  ال تغلوا ال تزيدوا  - ٢٥٩٩
١٥ -   

  وبلغة خلم

  إمالق جوع  - ٢٦٠٠
  ولتعلن ولتقهرن  - ٢٦٠١
١٦ -   

  وبلغة جذام

  فجاشوا خالل الديار ختللوا األزقة  - ٢٦٠٢
١٧ -   

  وبلغة بين حنيفة



  بالعقود العهود  - ٢٦٠٣
  جناح اليد  - ٢٦٠٤
  الرهب الفزع  - ٢٦٠٥
١٨ -   

  ة اليمامةوبلغ

  حصرت ضاقت  - ٢٦٠٦
١٩ -   

  وبلغة سبأ

  متيلوا ميال عظيما ختطئوا خطأ بينا  ٢٦٠٧

  تربنا أهلكنا  - ٢٦٠٨
٢٠ -   

  وبلغة سليم

  نكص رجع  - ٢٦٠٩
٢١ -   

  وبلغة عمارة

  الصاعقة املوت  - ٢٦١٠
  وبلغة طيء  -م ٢١

  ينعق يصيح  ١م - ٢٦١٠
  رغدا خصبا  ٢م - ٢٦١٠
  خسرها سفه نفسه  ٣م - ٢٦١٠
  يس يا إنسان  ٤م - ٢٦١٠
٢٢ -   

  وبلغة خزاعة

  أفيضوا انفروا واإلفضاء اجلماع  - ٢٦١١
٢٣ -   



  وبلغة عمان

  خباال غيا  - ٢٦١٢
  نفقا سربا  - ٢٦١٣
  حيث أصاب أراد  - ٢٦١٤
٢٤ -   

  وبلغة متيم

  أمة نسيان  - ٢٦١٥
  بغيا حسدا  - ٢٦١٦
٢٥ -   

  وبلغة أمنار

  طائره عمله  - ٢٦١٧
  أغطش أظلم  - ٢٦١٨
٢٦ -   

  وبلغة األشعريني

  ألحتنكن ألستأصلن  ٢٦١٩

  تارة مرة  - ٢٦٢٠
  امشأزت مالت ونفرت  - ٢٦٢١
٢٧ -   

  وبلغة األوس

  لينة النخل  - ٢٦٢٢
٢٨ -   

  وبلغة اخلزرج

  ينفضوا يذهبوا  - ٢٦٢٣
٢٩ -   



  وبلغة مدين

  فافرق فاقض  - ٢٦٢٤
  انتهى ما ذكره أبو القاسم ملخصا 

ال أبو بكر الواسطي يف كتابه اإلرشاد يف القراءات العشر يف القرآن من اللغات مخسون لغة لغة وق - ٢٦٢٥
قريش وهذيل وكنانة وخثعم واخلزرج وأشعر ومنري وقيس وعيالن وجرهم واليمن وأزدشنوءة وكندة ومتيم ومحري 

عة وغطفان وسبأ وعمان ومدين وخلم وسعد العشرية وحضرموت وسدوس والعمالقة وأمنار وغسان ومذحج وخزا
  وبنو حنيفة وثعلبة وطيئ وعامر بن صعصعة وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلي وعذرة وهوازن والنمر واليمامة 

  ومن غري العربية الفرس والروم والنبط واحلبشة والرببر والسريانية والعربانية والقبط 
  اد مث ذكر يف أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن أيب القاسم وز - ٢٦٢٦

  الرجز العذاب بلغة بلي 
  طائف من الشيطان خنسة بلغة ثقيف  - ٢٦٢٧
  باألحقاف الرمال بلغة ثعلبة  - ٢٦٢٨

  وقال ابن اجلوزي يف فنون األفنان يف القرآن  - ٢٦٢٩
١ -   

  بلغة مهذان

  ورحيان الرزق 
  عني بيض  - ٢٦٣٠
  وعبقري الطنافس  - ٢٦٣١

٢ -   

  وبلغة نصر بن معاوية

  الغدار  ختار - ٢٦٣٢
٣ -   

  وبلغة عامر بن صعصعة

  وحفدة اخلدم  - ٢٦٣٣
٤ -   

  وبلغة ثقيف



  تعولوا العول امليل  - ٢٦٣٤
٥ -   

  وبلغة عك

  الصور القرن  - ٢٦٣٥
وقال ابن عبد الرب يف التمهيد قول من قال نزل بلغة قريش معناه عندي األغلب ألن غري لغة قريش  - ٢٦٣٦

  قيق اهلمزة وحنوها وقريش ال هتمز موجودة يف مجيع القراءات من حت
وقال الشيخ مجال الدين بن مالك أنزل اهللا القرآن بلغة احلجازيني إال قليال فإنه نزل بلغة التميميني  - ٢٦٣٧

كاإلدغام يف ومن يشاق اهللا ويف ومن يرتد منكم عن دينه فإن إدغام اجملزوم لغة متيم وهلذا قل والفك لغة احلجاز 
  ليملل حيببكم اهللا ميددكم اشدد به أزري ومن حيلل عليه غضيب وهلذا كثر حنو و

قال وقد أمجع القراء على نصب إال اتباع الظن ألن لغة احلجاز بني التزام النصب يف املنقطع كما أمجعوا  - ٢٦٣٨
  على نصب ما هذا بشرا ألن لغتهم إعمال ما 

واألرض الغيب إال اهللا أنه استثناء منقطع جاء  وزعم الزخمشري يف قوله قل ال يعلم من يف السماوات - ٢٦٣٩
  على لغة بين متيم 

  فائدة

قال الواسطي ليس يف القرآن حرف غريب من لغة قريش غري ثالثة أحرف ألن كالم قريش سهل لني  - ٢٦٤٠
واضح وكالم العرب وحشي غريب فليس يف القرآن إال ثالثة أحرف غريبة فسينغضون وهو حتريك الرأس مقيتا 

  تدرا فشرد هبم مسع مق

  النوع الثامن والثالثون

  فيما وقع فيه بغري لغة العرب

قد أفردت يف هذا النوع كتابا مسيته املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب وها أنا أخلص هنا فوائده  - ٢٦٤١
وأبو عبيدة والقاضي فأقول اختلف األئمة يف وقوع املعرب يف القرآن فاألكثرون ومنهم اإلمام الشافعي وابن جرير 

أبو بكرو بن فارس على عدم وقوعه فيه لقوله تعاىل قرآنا عربيا وقوله تعاىل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال 
  فصلت آياته أأعجمي وعريب وقد شدد الشافعي النكري على القائل بذلك 

فيه غري العربية فقد أعظم القول ومن وقال أبو عبيدة إمنا أنزل القرآن بلسان عريب مبني فمن زعم أن  - ٢٦٤٢
  زعم أن كذابا بالنبطية فقد أكرب القول 

وقال ابن فارس لو كان فيه من لغة غري العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إمنا عجزت عن اإلتيان  - ٢٦٤٣
  مبثله ألنه أتى بلغات ال يعرفوهنا 

ألفاظ من القرآن إهنا بالفارسية أو احلبشية أو  وقال ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغريه من تفسري - ٢٦٤٤



  النبطية أو حنو ذلك إمنا اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت هبا العرب والفرس واحلبشة بلفظ واحد 
وقال غريه بل كان للعرب العاربة اليت نزل القرآن بلغتهم بعض خمالطة لسائر األلسنة يف أسفارهم  - ٢٦٤٥

غريت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها يف أشعارها وحماوراهتا حىت جرت جمرى فعلقت من لغاهتم ألفاظا 
  العريب الفصيح ووقع هبا البيان وعلى هذا احلد نزل هبا القرآن 

  وقال آخرون كل هذه األلفاظ عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة  - ٢٦٤٦

  باس معىن فاطر وفاتح جدا وال يبعد أن ختفى على األكابر اجللة وقد خفي على ابن ع
  قال الشافعي يف الرسالة ال حييط باللغة إال نيب  - ٢٦٤٧
وقال أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك إمنا وجدت هذه األلفاظ يف لغة العرب ألهنا أوسع اللغات وأكثرها  - ٢٦٤٨

  ألفاظا وجيوز أن يكونوا سبقوا إىل هذه االلفاظ 
وأجابوا عن قوله تعاىل قرآنا عربيا بأن الكلمات اليسرية بغري العربية ال  وذهب آخرون إىل وقوعه فيه - ٢٦٤٩

خترجه عن كونه عربيا والقصيدة الفارسية ال خترج عنها بلفظة فيها عربية وعن قوله تعاىل أأعجمي وعريب بأن املعىن 
راهيم للعلمية والعجمة من السياق أكالم أعجمي وخماطب عريب واستدلوا بإتفاق النحاة على أن منع صرف حنو إب

ورد هذا االستدالل بأن األعالم ليست حمل خالف فالكالم يف غريها موجه بأنه إذا اتفق على وقوع األعالم فال 
مانع من وقوع األجناس وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أيب ميسرة 

  ان التابعي اجلليل قال يف القرآن من كل لس
  وروى مثله عن سعيد بن جبري ووهب بن منبه  - ٢٦٥٠
فهذه إشارة إىل أن حكمة وقوع هذه األلفاظ يف القرآن أنه حوى علوم األولني واآلخرين ونبأ كل شيء  - ٢٦٥١

فال بد أن تقع فيه اإلشارة إىل أنواع اللغات واأللسن ليتم إحاطته بكل شيء فاختري له من كل لغة أعذهبا وأخفها 
أكثرها استعماال للعرب مث رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال من خصائص القرآن على سائر كتب اهللا تعاىل و

املنزلة أهنا نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم ومل ينزل فيها شيء بلغة غريهم والقرآن احتوى على مجيع لغات 
  ثري انتهى العرب وأنزل فيه بلغات غريهم من الروم والفرس واحلبشة شيء ك

وأيضا النيب مرسل إىل كل أمة وقد قال تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه فال بد وأن يكون  - ٢٦٥٢
  يف الكتاب املبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو 

ليس بعريب وغري وقد رأيت اخلويي ذكر لوقوع املعرب يف القرآن فائدة أخرى فقال إن قيل أن إستربق  - ٢٦٥٣
العريب من األلفاظ دون العريب يف الفصاحة والبالغة فنقول لو اجتمع فصحاء العامل وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة 

ويأتوا بلفظ يقوم مقامها يف الفصاحة لعجزوا عن ذلك وذلك ألن اهللا تعاىل إذا حث عباده على الطاعة فإن مل 
ب الوبيل ال يكون حثه على وجه احلكمة فالوعد والوعيد نظرا إىل الفصاحة يرغبهم بالوعد اجلميل وخيوفهم بالعذا

واجب مث إن الوعد مبا يرغب فيه العقالء وذلك منحصر يف أمور األماكن الطيبة مث املآكل الشهية مث املشارب اهلنية 
ماكن الطيبة والوعد به الزم عند مث املالبس الرفيعة مث املناكح اللذيذة مث ما بعده مما خيتلف فيه الطباع فإذن ذكر األ

الفصيح ولو تركه لقال من أمر بالعبادة ووعد عليها باألكل والشرب إن األكل والشرب ال ألتذ به إذا كنت يف 
حبس أو موضع كريه فإذن ذكر اهللا اجلنة ومساكن طيبة فيها وكان ينبغي أن يذكر من املالبس ما هو أرفعها وأرفع 

رير وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب مث إن الثوب الذي من غري احلرير ال يعترب فيه الوزن املالبس يف الدنيا احل



والثقل ورمبا يكون الصفيق اخلفيف أرفع من الثقيف الوزن وأما احلرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع فحينئذ 
 احلث والدعاء مث هذا الواجب وجب على الفصيح أن يذكر األثقل واألثخن وال يتركه يف الوعد لئال يقصر يف

الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح أو ال يذكر مبثل هذا وال شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح 
أوىل ألنه أوجز وأظهر يف اإلفادة وذلك إستربق فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأيت بلفظ آخر مل ميكنه ألن 

واحد أو ألفاظ متعددة وال جيد العريب لفظا واحدا يدل عليه ألن الثياب من احلرير عرفها ما يقوم مقامه إما لفظ 
العرب من الفرس ومل يكن هلم هبا عهد وال وضع يف اللغة العربية للديباج الثخني اسم وإمنا عربوا ما مسعوا من 

ره بلفظني فأكثر فإنه يكون قد العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم به وأما إن ذك
أخل بالبالغة ألن ذكر لفظني ملعىن ميكن ذكره بلفظ تطويل فعلم هبذا أن لفظ إستربق جيب على كل فصيح أن 

  يتكلم به يف موضعه وال جيد ما يقوم مقامه وأي فصاحة أبلغ من أن ال يوجد غريه مثله انتهى 
كى القول بالوقوع عن الفقهاء واملنع عن العربية والصواب وقال أبو عبيد القاسم بن سالم بعد أن ح - ٢٦٥٤

  عندي مذهب فيه تصديق القولني مجيعا وذلك أن 

هذه األحرف أصوهلا أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إىل 
كالم العرب فمن قال إهنا عربية فهو صادق ومن ألفاظها فصارت عربية مث نزل القرآن وقد اختلطت هذه احلروف ب

  قال أعجمية فصادق ومال إىل هذا القول اجلواليقي وابن اجلوزي وآخرون 
  وهذا سرد األلفاظ الواردة يف القرآن من ذلك مرتبة على حروف املعجم  - ٢٦٥٥
فارسي معرب ومعناه طريق املاء أو أباريق حكى الثعاليب يف فقه اللغة أهنا فارسية وقال اجلواليقي اإلبريق  - ٢٦٥٦

  صب املاء على هينة 
  أب قال بعضهم هو احلشيش بلغة أهل الغرب حكاه شيذلة  - ٢٦٥٧
  أبلعي أخرج ابن أيب حامت عن وهب بن منبه يف قوله تعاىل أبلعي ماءك قال باحلبشية أزدرديه  - ٢٦٥٨
  اشريب بلغة اهلند  وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن حممد عن أبيه قال - ٢٦٥٩
  أخلد قال الواسطي يف اإلرشاد أخلد إىل األرض ركن بالعربية  - ٢٦٦٠
  األرائك حكى ابن اجلوزي يف فنون األفنان أهنا السرر باحلبشية  - ٢٦٦١
  آزر عد يف املعرب على قول من قال إنه ليس بعلم أليب إبراهيم وال للصنم  - ٢٦٦٢
ن معتمر بن سليمان قال مسعت أيب يقرأ وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر يعين بالرفع وقال ابن أيب حامت ذكر ع - ٢٦٦٣

  قال بلغين أهنا أعوج وأهنا أشد كلمة قاهلا إبراهيم ألبيه وقال بعضهم هي بلغتهم يا خمطئ 
  أسباط حكى أبو الليث يف تفسريه أهنا بلغتهم كالقبائل بلغة العرب  - ٢٦٦٤

  حامت عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم إستربق أخرج ابن أيب  - ٢٦٦٥
  أسفار قال الواسطي يف اإلرشاد هي الكتب بالسريانية  - ٢٦٦٦
  وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك قال هي الكتب بالنبطية  - ٢٦٦٧
  إصري قال أبو القاسم يف لغات القرآن معناه عهدي بالنبطية  - ٢٦٦٨
  ا األكواز بالنبطية أكواب حكى ابن اجلوزي أهن - ٢٦٦٩
  وأخرج ابن جرير عن الضحاك أهنا بالنبطية جرار ليست هلا عرى  - ٢٦٧٠



  إل قال ابن جىن ذكروا أنه اسم اهللا تعاىل بالنبطية  - ٢٦٧١
  أليم حكى ابن اجلوزي أنه املوجع بالزجنية وقال شيذلة بالعربانية  - ٢٦٧٢
وقال أبو القاسم بلغة الرببر وقال يف قوله تعاىل محيم آن هو  إناه نضجه بلسان أهل املغرب ذكره شيذلة - ٢٦٧٣

  الذي انتهى حره هبا ويف قوله تعاىل من عني آنية أي حارة هبا 
  أواه أخرج أبو الشيخ بن حبان من طريق عكرمة عن ابن عباس قال األواه املوقن بلسان احلبشة  - ٢٦٧٤
  ة وأخرج ابن أيب حامت مثله عن جماهد وعكرم - ٢٦٧٥
  وأخرج عن عمرو بن شرحبيل قال الرحيم بلسان احلبشة  - ٢٦٧٦
  وقال الواسطي األواه الدعاء بالعربية  - ٢٦٧٧
  أواب أخرج ابن أيب حامت عن عمرو بن شرحبيل قال األواب املسبح بلسان احلبشة  - ٢٦٧٨
  وأخرج ابن جرير عنه يف قوله تعاىل أويب معه قال سبحي بلسان احلبشة  - ٢٦٧٩
  امللة اآلخرة قال شيذلة اجلاهلية األوىل أي اآلخرة يف امللة  - ٢٦٨٠

  اآلخرة أي األوىل بالقبطية والقبط يسمون اآلخرة األوىل واألوىل اآلخرة وحكاه الزركشي يف الربهان 
  بطائنها قال شيذلة يف قوله تعاىل بطائنها من إستربق أي ظواهرها بالقبطية وحكاه الزركشي  - ٢٦٨١
  بعري أخرج الفريايب عن جماهد يف قوله تعاىل كيل بعري أي كيل محار  - ٢٦٨٢
  وعن مقاتل إن البعري كل ما حيمل عليه بالعربانية  - ٢٦٨٣
  بيع قال اجلواليقي يف كتاب املعرب البيعة والكنيسة جعلهما بعض العلماء فارسيني معربني  - ٢٦٨٤
  رسي معرب تنور ذكروا اجلواليقي والثعاليب أنه فا - ٢٦٨٥
  تتبريا أخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل وليتربوا ما علوا تتبريا قال تربه بالنبطية  - ٢٦٨٦
  حتت قال أبو القاسم يف لغات القرآن يف قوله تعاىل فناداها من حتتها أي بطنها بالنبطية  - ٢٦٨٧
  ونقل الكرماين يف العجائب مثله عن مؤرخ  - ٢٦٨٨
  اجلبت أخر ابن أيب حامت عن ابن عباس قال اجلبت اسم الشيطان باحلبشية  - ٢٦٨٩
وأخرج عبد بن محيد عن عكرمة قال اجلبت بلسان احلبشة الشيطان وأخرج ابن جرير عن سعيد بن  - ٢٦٩٠

  جبري قال اجلبت الساحر بلسان احلبشة 
  جهنم قيل أعجمية وقيل فارسية وعربانية أصلها كهنام  - ٢٦٩١

  حرم أخرج ابن أيب حامت عن عكرمة قال وحرم وجب باحلبشية  - ٢٦٩٢
  حصب أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس يف قوله تعاىل حصب جهنم قال حطب جهنم بالزجنية  - ٢٦٩٣
  حطة قيل معناه قولوا صوابا بلغتهم  - ٢٦٩٤
  نبطية وأصله هواري حواريون أخرج ابن أيب حامت عن الضحاك قال احلواريون الغسالون بال - ٢٦٩٥
  حوب تقدم يف مسائل نافع بن األزرق عن ابن عباس أنه قال حوبا إمثا بلغة احلبشة  - ٢٦٩٦
  دارست معناه قارأت بلغة اليهود  - ٢٦٩٧
  دري معناه املضيء باحلبشية حكاه شيذلة وأبو القاسم  - ٢٦٩٨
  دينار ذكر اجلواليقي وغريه أنه فارسي  - ٢٦٩٩



  رج أبو نعيم يف دالئل النبوة عن ابن عباس قال راعنا سب بلسان اليهود راعنا أخ - ٢٧٠٠
ربانيون قال اجلواليقي قال أبو عبيدة العرب ال تعرف الربانيني وإمنا عرفها الفقهاء وأهل العلم قال  - ٢٧٠١

  وأحسب الكلمة ليست بعربية وإمنا هي عربانية أو سريانية وجزم القاسم بأهنا سريانية 
  ربيون ذكر أبو حامت أمحد بن محدان اللغوي يف كتاب الزينة أهنا سريانية  - ٢٧٠٢
  الرمحن ذهب املربد وثعلب إىل أنه عرباين وأصله باخلاء املعجمة  - ٢٧٠٣
  الرس يف العجائب للكرماين إنه عجمي ومعناه البئر  - ٢٧٠٤
  الرقيم قيل إنه اللوح بالرومية حكاه شيذلة  - ٢٧٠٥
  لقاسم هو الكتاب هبا وقال أبو ا ٢٧٠٦

  وقال الواسطي هو الدواة هبا  - ٢٧٠٧
  رمزا عده ابن اجلوزي يف فنون األفنان من املعرب  - ٢٧٠٨
  وقال الواسطي هو حتريك الشفتني بالعربية  - ٢٧٠٩
  رهوا قال أبو القاسم يف قوله تعاىل واترك البحر رهوا أي سهال دمثا بلغة النبط  - ٢٧١٠
  سطي أي ساكنا بالسريانية وقال الوا - ٢٧١١
  الروم قال اجلواليقي هو أعجمي اسم هلذا اجليل من الناس  - ٢٧١٢
  زجنبيل ذكر اجلواليقي والثعاليب أنه فارسي  - ٢٧١٣
  السجل أخرج ابن مردويه من طريق أيب اجلوزاء عن ابن عباس قال السجل بلغة احلبشة الرجل  - ٢٧١٤
  جل الكتاب قال قوم هو فارسي معرب ويف احملتسب البن جين الس - ٢٧١٥
  سجيل أخرج الفريايب عن جماهد قال سجيل بالفارسية أوهلا حجارة وآخرها طني  - ٢٧١٦
  سجني ذكر أبو حامت يف كتاب الزينة أنه غري عريب  - ٢٧١٧
  سرادق قال اجلواليقي فارسي معرب وأصله سرادر وهو الدهليز  - ٢٧١٨
  بالفارسية سرابرده أي ستر الدار وقال غريه الصواب أنه  - ٢٧١٩
  سري أخرج ابن أيب حامت عن جماهد يف قوله تعاىل سريا قال هنرا بالسريانية  - ٢٧٢٠
  وعن سعيد بن جبري بالنبطية  ٢٧٢١

  وحكى شيذلة أنه باليونانية  - ٢٧٢٢
فرة قال بالنبطية سفرة أخرج ابن أيب حامت من طريق ابن جريج عن ابن عباس يف قوله تعاىل بأيدي س - ٢٧٢٣
  القراء 
  سقر ذكر اجلواليقي أهنا أعجمية  - ٢٧٢٤
  سجدا قال الواسطي يف قوله تعاىل وادخلوا الباب سجدا أي مقنعي الرؤوس بالسريانية  - ٢٧٢٥
  سكر أخرج ابن مردويه من طريق العويف عن ابن عباس قال السكر بلسان احلبشة اخلل  - ٢٧٢٦
  قي أنه عجمي سلسبيل حكى اجلوالي - ٢٧٢٧
  سنا عده احلافظ ابن حجر يف نظمه ومل أقف عليه لغريه  - ٢٧٢٨
  سندس قال اجلواليقي هو رقيق الديباج بالفارسية  - ٢٧٢٩



  وقال الليث مل خيتلف أهل اللغة واملفسرون يف أنه معرب  - ٢٧٣٠
  وقال شيذلة هو باهلندية  - ٢٧٣١
  لفينا سيدها لدى الباب أي زوجها بلسان القبط سيدها قال الواسطي يف قوله تعاىل وأ - ٢٧٣٢
  قال أبو عمرو ال أعرفها يف لغة العرب  - ٢٧٣٣
  سينني أخرج ابن أيب حامت وابن جرير عن عكرمة قال سينني احلسن بلسان احلبشة  - ٢٧٣٤
  سيناء أخرج ابن أيب حامت عن الضحاك قال سيناء بالنبطية احلسن  - ٢٧٣٥
  يب حامت عن رفيع يف قوله تعاىل شطر املسجد قال تلقاء بلسان احلبش شطر أخرج ابن أ - ٢٧٣٦

  شهر قال اجلواليقي ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية  - ٢٧٣٧
  الصراط حكى النقاش وابن اجلوزي أنه الطريق بلغة الروم مث رأيته يف كتاب الزينة أليب حامت  - ٢٧٣٨
   قوله تعاىل فصرهن قال هي نبطية فشققهن صرهن أخرج ابن جرير عن ابن عباس يف - ٢٧٣٩
  وأخرج مثله عن الضحاك  - ٢٧٤٠
وأخرج ابن املنذر عن وهب بن منبه قال مامن اللغة شيء إال منها يف القرآن شيء قيل وما فيه من  - ٢٧٤١

  الرومية قال فصرهن يقول قطعهن 
  صلوتا صلوات قال اجلواليقي هي بالعربانية كنائس اليهود وأصلها  - ٢٧٤٢
  وأخرج ابن أيب حامت حنوه عن الضحاك  - ٢٧٤٣
طه أخرج احلاكم يف املستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل طه قال هو كقولك يا  - ٢٧٤٤

  حممد بلسان احلبش 
  وأخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال طه بالنبطية  - ١٧٤٥
  بن جبري قال طه يا رجل بالنبطية  وأخرج عن سعيد - ٢٧٤٦
  وأخرج عن عكرمة قال طه يا رجل بلسان احلبشة  - ٢٧٤٧
  الطاغوت هو الكاهن باحلبشية  - ٢٧٤٨
  طفقا قال بعضهم معناه قصدا بالرومية وحكاه شيذلة  - ٢٧٤٩
  طوىب اسم اجلنة باحلبشية وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبري قال باهلندية  - ٢٧٥٠
  طور أخرج الفريايب عن جماهد قال الطور اجلبل بالسريانية  - ٢٧٥١
  وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك أنه بالنبطية  - ٢٧٥٢

  م طوى يف العجائب للكرماين قيل هو معرب معناه ليال وقيل هو رجل بالعربانية  - ٢٧٥٢
  لغة النبط عبدت قال أبو القاسم يف قوله تعاىل عبدت بين إسرائيل معناه قتلت ب - ٢٧٥٣
عدن أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن قوله تعاىل جنات عدن قال جنات كروم وأعناب  - ٢٧٥٤

  بالسريانية 
  ومن تفسري جويرب أنه بالرومية  - ٢٧٥٥
  العرم أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال العرم باحلبشية وهي املسناة اليت جيمع فيها املاء مث ينبثق  - ٢٧٥٦
  غساق قال اجلواليقي والواسطي هو البارد املننت بلسان الترك  - ٢٧٥٧



  وأخرج ابن جرير عن عبد اهللا بن بريدة قال الغساق املننت وهو بالطخارية  - ٢٧٥٨
  غيض قال أبو القاسم غيض نقص بلغة احلبشة  - ٢٧٥٩
  فردوس أخرج ابن أيب حامت عن جماهد وقال الفردوس بستان بالرومية  - ٢٧٦٠
  وأخرج عن السدي قال الكرم بالنبطية وأصله فرداسا  - ٢٧٦١
  فوم قال الواسطي هو احلنطة بالعربية  - ٢٧٦٢
  قراطيس قال اجلواليقي يقال إن القرطاس أصله غري عريب  - ٢٧٦٣
  قسط أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال القسط العدل بالرومية  - ٢٧٦٤
  د قال القسطاس العدل بالرومية قسطاس أخرج الفريايب عن جماه - ٢٧٦٥
  وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال القسطاس بلغة الروم امليزان  - ٢٧٦٦

  قسورة أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال األسد يقال له باحلبشية قسورة  - ٢٧٦٧
  قطنا قال أبو القاسم معناه كتابنا بالنبطية  - ٢٧٦٨
  عضهم أنه فارسي معرب قفل حكى اجلواليقي عن ب - ٢٧٦٩
  قمل قال الواسطي الدبا بلسان العربية والسريانية  - ٢٧٧٠
  قال أبو عمرو ال أعرفه يف لغة أحد من العرب  - ٢٧٧١
  قنطار ذكر الثعاليب يف فقه اللغة أنه بالرومية اثنا عشر ألف أوقية  - ٢٧٧٢
  و فضة وقال اخلليل زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور ذهبا أ - ٢٧٧٣
  وقال بعضهم إنه بلغة بربر ألف مثقال  - ٢٧٧٤
  وقال ابن قتيبة قيل إنه مثانية آالف مثقال بلسان أهل إفريقية  - ٢٧٧٥
  القيوم قال الواسطي هو الذي ال ينام بالسريانية  - ٢٧٧٦
  كافور ذكر اجلواليقي وغريه أنه فارسي معرب  - ٢٧٧٧
  ناه امح عنا بالنبطية كفر قال ابن اجلوزي كفر عنا مع - ٢٧٧٨
  وأخرج ابن أيب حامت عن أيب عمران اجلوين يف قوله تعاىل كفر عنهم سيئاهتم قال بالعربانية حما عنهم  - ٢٧٧٩
  كفلني أخرج ابن أيب حامت عن أيب موسى األشعري قال كفلني ضعفني باحلبشية  - ٢٧٨٠
  كنز ذكر اجلواليقي أنه فارسي معرب  - ٢٧٨١
  رج ابن جرير عن سعيد بن جبري كورت غورت وهي بالفارسية كورت أخ - ٢٧٨٢
  لينة يف اإلرشاد للواسطي هي النخلة  - ٢٧٨٣
  وقال الكليب ال أعلمها إال بلسان يهود يثرب  ٢٧٨٤

  متكأ أخرج ابن أيب حامت عن سلمة بن متام الشقري قال متكأ بلسان احلبش يسمون الترنج متكأ  - ٢٧٨٥
  اليقي أنه أعجمي جموس ذكر اجلو - ٢٧٨٦
  مرجان حكى اجلواليقي عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي  - ٢٧٨٧
  م مسك ذكر الثعاليب أنه فارسي  - ٢٧٨٧
  مشكاة أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال املشكاة الكوة بلغة احلبشة  - ٢٧٨٨



  مقاليد أخرج الفريايب عن جماهد قال مقاليد مفاتيح بالفارسية  - ٢٧٨٩
  ل ابن دريد واجلواليقي اإلقليد واملقليد املفتاح فارسي معرب وقا - ٢٧٩٠
  مرقوم قال الواسطي يف قوله تعاىل كتاب مرقوم أي مكتوب بلسان العربية  - ٢٧٩١
  مزجاة قال الواسطي مزجاة قليلة بلسان العجم وقيل بلسان القبط  - ٢٧٩٢
  كوت قال هو امللك ولكنه بكالم النبطية ملكوتا ملكوت أخرج ابن أيب حامت عن عكرمة يف قوله تعاىل مل - ٢٧٩٣
  وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس وقال الواسطي يف اإلرشاد هو امللك بلسان النبط  - ٢٧٩٤
  مناص قال أبو القاسم معناه فرار بالنبطية  - ٢٧٩٥
  منسأة أخرج ابن جرير عن السدي قال املنسأة العصا بلسان احلبشة  - ٢٧٩٦
  أخرج ابن جرير عن ابن عباس يف قوله تعاىل السماء منفطر به قال ممتلئة به بلسان احلبشة منفطر  - ٢٧٩٧

  مهل قيل هو عكر الزيت بلسان أهل املغرب حكاه شيذلة  - ٢٧٩٨
  وقال أبو القاسم بلغة الرببر  - ٢٧٩٩
  بشية ناشئة أخرج احلاكم يف مستدركه عن ابن مسعود قال ناشئة الليل قيام الليل باحل - ٢٨٠٠
  وأخرج البيهقي عن ابن عباس مثله  - ٢٨٠١
  ن حكى الكرماين يف العجائب عن الضحاك أنه فارسي أصله النون ومعناه أصنع ما شئت  - ٢٨٠٢
  هدنا قيل معناه تبنا بالعربانية حكاه شيذلة وغريه  - ٢٨٠٣
  هود قال اجلواليقي اهلود اليهود أعجمي  - ٢٨٠٤
امت عن ميمون بن مهران يف قوله تعاىل ميشون على األرض هونا قال حكماء هون أخرج ابن أيب ح - ٢٨٠٥

  بالسريانية 
  وأخرج عن الضحاك مثله  - ٢٨٠٦
  وأخرج عن أيب عمران اجلوين أنه بالعربانية  - ٢٨٠٧
  هيت لك أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال هيت لك هلم لك بالقبطية  - ٢٨٠٨
  انية كذلك أخرجه ابن جرير وقال احلسن هي بالسري - ٢٨٠٩
  وقال عكرمة هي باحلورانية كذلك أخرجه أبو الشيخ  - ٢٨١٠
  وقال أبو زيد األنصاري هي بالعربانية وأصله هيتلج أي تعاله  - ٢٨١١
  وراء قيل معناه أمام بالنبطية وحكاه شيذلة وأبو القاسم  - ٢٨١٢
  وذكر اجلواليقي أهنا غري عربية  - ٢٨١٣
  ذكر اجلواليقي أهنا غري عربية وردة  - ٢٨١٤
  وزر قال أبو القاسم هو احلبل وامللجأ بالنبطية  - ٢٨١٥

  ياقوت ذكر اجلواليقي والثعاليب وآخرون أنه فارسي  - ٢٨١٦
  حيور أخرج ابن أيب حامت عن داود بن هند يف قوله تعاىل إنه ظن أن لن حيور قال بلغة احلبشة يرجع  - ٢٨١٧
  ن عكرمة وأخرج مثله ع - ٢٨١٨
  وتقدم يف أسئلة نافع بن األزرق عن ابن عباس  - ٢٨١٩



  يس أخرج ابن مردويه عن ابن عباس يف قوله تعاىل يس قال يا إنسان باحلبشية  - ٢٨٢٠
  وأخرج ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال يس يا رجل بلغة احلبشة  - ٢٨٢١
  يصدون قال ابن اجلوزي معناه يضجون باحلبشية  - ٢٨٢٢
  يصهر قيل معناه ينضج بلسان أهل املغرب حكاه شيذلة  - ٢٨٢٣
  اليم قال ابن قتيبة اليم البحر بالسريانية  - ٢٨٢٤
  وقال ابن اجلوزي بالعربانية  - ٢٨٢٥
  وقال شيذلة بالقبطية  - ٢٨٢٦
  اليهود قال اجلواليقي أعجمي معرب منسوبون إىل يهوذا بن يعقوب فعرب بإمهال الدال  - ٢٨٢٧
فهذا ما وقفت عليه من األلفاظ املعربة يف القرآن بعد الفحص الشديد سنني ومل جتتمع قبل يف كتاب قبل  - ٢٨٢٨

  هذا 
وقد نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها سبعة وعشرين لفظا يف أبيات وذيل عليها احلافظ أبو  - ٢٨٢٩

لباقي وهو بضع وستون فتمت أكثر من مائة لفظة الفضل بن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظا وذيلت عليها با
  فقال ابن السبكي 

  روم وطوىب وسجيل وكافور ... السلسبيل وطه كورت بيع 
  إستربق صلوات سندس طور ... والزجنبيل ومشكاة سرادق مع 
  ودينار والقسطاس مشهور ... كذا قراطيس ربانيهم وغساق 

  ور ومسطور ويؤت كفلني مذك... كذاك قسورة واليم ناشئة 
  فيما حكى ابن دريد منه تنور ... له مقاليد فردوس يعد كذا 

  وقال ابن حجر  - ٢٨٣٠
  السري واألب مث اجلبت مذكور ... وزدت حرم ومهل والسجل كذا 

  دارست يصهر منه فهو مصهور ... وقطنا وإناه مث متكئا 
  وأويب معه والطاغوت مسطور ... وهيت والسكر األواه مع حصب 

  مث الرقيم مناص والسنا النور ... إصري وغيض املاء مع وزر  صرهن
  وقلت أيضا  - ٢٨٣١

  مث سينني شطر البيت مشهور ... وزدت يس والرمحن مع ملكوت 
  ومي مع القنطار مذكور ... مث الصراط ودري حيور ومرجان 
  واألرائك واألكواب مأثور ... وراعنا طفقا هدنا ابلعي ووراء 

  هون يصدون واملنساة مسطور ... زه سقر هود وقسط كفر رم
  كنز وسجني وتتبري ... شهر جموس وإقفال يهود حواريون 

  إل ومن حتتها عبدت والصور ... بعري آزر حوب وردة عرم 
  وسيدها القيوم موقور ... ولينة فومها رهو وأخلد مزجاة 

  وسجدا مث ربيون تكثري ... وقمل مث أسفار عىن كتبا 
  عدن ومنفطر األسباط مذكور ... س نون كذا وحطة وطوى والر



  ما فات من عدد األلفاظ حمصور ... مسك أباريق ياقوت رووا فهنا 
  واآلخره ملعاين الضد مقصور ... وبعضهم عد األوىل مع بطائنها 

  النوع التاسع والثالثون

  يف معرفة الوجوه والنظائر

ين ابن اجلوزي وابن الدامغاين وأبو احلسني حممد بن عبد صنف فيها قدميا مقاتل بن سليمان ومن املتأخر - ٢٨٣٢
  الصمد املصري وابن فارس وآخرون 

فالوجوه للفظ املشترك الذي يستعمل يف عدة معان كلفظ األمة وقد أفردت يف هذا الفن كتابا مسيته  - ٢٨٣٣
  معترك األقران يف مشترك القرآن 

ائر يف اللفظ والوجوه يف املعاين وضعف ألنه لو أريد هذا لكان والنظائر كاأللفاظ املتواطئة وقيل النظ - ٢٨٣٤
اجلمع يف األلفاظ املشتركة وهم يذكرون يف تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد يف مواضع كثرية فيجعلون 

  الوجوه نوعا ألقسام والنظائر نوعا آخر 
تنصرف إىل عشرين وجها وأكثر  وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة

  وأقل وال يوجد ذلك يف كالم البشر 
وذكر مقاتل يف صدر كتابه حديثا مرفوعا ال يكون الرجل فقيها كل الفقه حىت يرى للقرآن وجوها  - ٢٨٣٥
  كثرية 
 قلت هذا أخرجه ابن سعد وغريه عن أيب الدرداء موقوفا ولفظه ال يفقه الرجل كل الفقه وقد فسره - ٢٨٣٦

بعضهم بأن املراد أن يرى اللفظ الواحد حيتمل معاين متعددة 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  - ٢٨٣٧

ق محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب الدرداء قال وقد أخرجه ابن عساكر يف تارخيه من طري - ٢٨٣٨
  إنك لن تفقه كل الفقه حىت ترى للقرآن وجوها 

قال محاد فقلت أليوب أرأيت قوله حىت ترى للقرآن وجوها أهو أن يرى له وجوها فيهاب اإلقدام عليه قال نعم 
  هو هذا 
ي بن أيب طالب أرسله إىل اخلوارج فقال اذهب وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن عل - ٢٨٣٩

  إليهم فخاصمهم وال حتاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة 
وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له يا أمري املؤمنني فأنا أعلم بكتاب اهللا منهم يف بيوتنا نزل قال  - ٢٨٤٠

لكن خاصمهم بالسنن فإهنم لن جيدوا عنها حميصا فخرج صدقت ولكن القرآن محال ذو وجوه تقول ويقولون و
  إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة 

  وهذه عيون من أمثلة هذا النوع من ذلك اهلدى يأيت على سبعة عشر وجها  - ٢٨٤١
  مبعىن الثبات اهدنا الصراط املستقيم  - ١
  والبيان أولئك على هدى من رهبم  - ٢



  دى هدى اهللا والدين إن اهل - ٣
  واإلميان ويزيد اهللا الذين اهتدوا هدى  - ٤
  والدعاء ولكل قوم هاد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا  - ٥
  ومبعىن الرسل والكتب فإما يأتينكن مين هدى  - ٦
  واملعرفة وبالنجم هم يهتدون  - ٧
  ومبعىن النيب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى  - ٨

  ىن القرآن ولقد جاءهم من رهبم اهلدى ومبع - ٩
  والتوراة ولقد آتينا موسى اهلدى  - ١٠
  واالسترجاع وأولئك هم املهتدون  - ١١
  واحلجة ال يهدي القوم الظاملني بعد قوله تعاىل أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أي ال يهديهم حجة  - ١٢
  والتوحيد إن نتبع اهلدى معك  - ١٣
  فبهداهم اقتده وإنا على آثارهم مهتدون  والسنة - ١٤
  واإلصالح وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني  - ١٥
  واإلهلام أعطى كل شيء خلقه مث هدى أي أهلمهم املعاش  - ١٦
  والتوبة إنا هدنا إليك  - ١٧
  واإلرشاد أن يهديين سواء السبيل  - ١٨

  ومن ذلك السوء يأيت على أوجه  - ٢٨٤٢
  نكم سوء العذاب الشدة يسومو - ١
  والعقر وال متسوها بسوء  - ٢
  والزىن ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ما كان أبوك امرأ سوء  - ٣
  والربص بيضاء من غري سوء  - ٤
  والعذاب إن اخلزي اليوم والسوء  - ٥
  والشرك ما كنا نعمل من سوء  ٦

  والشتم ال حيب اهللا اجلهر بالسوء وألسنتهم بالسوء  - ٧
  لذنب يعملون السوء جبهالة وا - ٨
  ومبعىن بئس وهلم سوء الدار  - ٩
  والضر ويكشف السوء وما مسين السوء  - ١٠
  والقتل واهلزمية مل ميسسهم سوء  - ١١

  ومن ذلك الصالة تأيت على أوجه  - ٢٨٤٣
  الصلوات اخلمس ويقيمون الصالة  - ١
  وصالة العصر حتبسوهنما من بعد الصالة  - ٢
  معة إذا نودي للصالة وصالة اجل - ٣



  واجلنازة وال تصل على أحد منهم  - ٤
  والدعاء وصل عليهم  - ٥
  والدين أصالتك تأمرك  - ٦
  والقراءة وال جتهر بصالتك  - ٧
  والرمحة واالستغفار إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب  - ٨
  ومواضع الصالة وصلوات ومساجد ال تقربوا الصالة  - ٩

  الرمحة وردت على وجه  ومن ذلك - ٢٨٤٤
  اإلسالم خيتص برمحته من يشاء  - ١
  واإلميان وآتاين رمحة من عنده  ٢

  واجلنة ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون  - ٣
  واملطر بشرا بني يدي رمحته  - ٤
  والنعمة ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته  - ٥
  والنبوة أم عندهم خزائن رمحة ربك أهم يقسمون رمحة ربك  - ٦
  م والقرآن قل بفضل اهللا وبرمحته  - ٦
  والرزق خزائن رمحة ريب  - ٧
  والنصر والفتح إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رمحة  - ٨
  والعافية أو أرادين برمحة  - ٩
  واملودة رأفة ورمحة رمحاء بينهم  - ١٠
  والسعة ختفيف من ربكم ورمحة  - ١١
  واملغفرة كتب على نفسه الرمحة  - ١٢
  والعصمة ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم  - ١٣

  ومن ذلك الفتنة وردت على أوجه  - ٢٨٤٥
  الشرك والفتنة أشد من القتل حىت ال تكون فتنة  - ١
  واإلضالل ابتغاء الفتنة  - ٢
  والقتل أن يفتنكم الذين كفروا  - ٣
  والصد واحذرهم أن يفتنوك  - ٤
  والضاللة ومن يرد اهللا فتنته  - ٥
  واملعذرة مث مل تكن فتنتهم  ٦

  والقضاء إن هي إال فتنتك  - ٧
  واإلمث أال يف الفتنة سقطوا  - ٨
  واملرض يفتنون يف كل عام  - ٩
  والعربة ال جتعلنا فتنة  - ١٠



  والعقوبة أن تصيبهم فتنة  - ١١
  واالختبار ولقد فتنا الذين من قبلهم  - ١٢
   والعذاب جعل فتنة الناس كعذاب اهللا - ١٣
  واإلحراق يوم هم على النار يفتنون  - ١٤
  واجلنون بأيكم الفتون  - ١٥

  ومن ذلك الروح ورد على أوجه  - ٢٨٤٦
  األمر وروح منه  - ١
  والوحي ينزل املالئكة بالروح  - ٢
  والقرآن أوحينا إليك روحا من أمرنا  - ٣
  والرمحة وأيدهم بروح منه  - ٤
  واحلياة فروح ورحيان  - ٥
  جربيل فأرسلنا إليها روحنا نزل به الروح األمني و - ٦
  وملك عظيم يوم يقوم الروح  - ٧
  وجيش من املالئكة تنزل املالئكة والروح فيها  - ٨
  وروح البدن ويسألونك عن الروح  - ٩

  ومن ذلك القضاء ورد على أوجه  - ٢٨٤٧
  الفراغ فإذا قضيتم مناسككم  ١

  واألمر إذا قضى أمرا  - ٢
  جل فمنهم من قضى حنبه واأل - ٣
  والفصل لقضي األمر بيين وبينكم  - ٤
  واملضي ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال  - ٥
  واهلالك لقضي إليهم أجلهم  - ٦
  والوجوب قضي األمر  - ٧
  واإلبرام يف نفس يعقوب قضاها  - ٨
  واإلعالم وقضينا إىل بين إسرائيل  - ٩
  إياه  والوصية وقضى ربك أال تعبدوا إال - ١٠
  واملوت فقضى عليه  - ١١
  والنزول فلما قضينا عليه املوت  - ١٢
  واخللق فقضاهن سبع مسوات  - ١٣
  والفعل كال ملا يقض ما أمره يعين حقا مل يفعل  - ١٤
  والعهد إذ قضينا إىل موسى األمر  - ١٥

  ومن ذلك الذكر ورد على أوجه  - ٢٨٤٨
  ءكم ذكر اللسان فاذكروا اهللا كذكركم آبا - ١



  وذكر القلب ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم  - ٢
  واحلفظ واذكروا ما فيه  - ٣
  والطاعة واجلزاء فاذكروين أذكركم  - ٤
  والصلوات اخلمس فإذا أمنتم فاذكروا اهللا  - ٥
  والعظة فلما نسوا ما ذكروا به وذكر فإن الذكرى  ٦

  والبيان أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم  - ٧
  ديث اذكرين عند ربك أي حدثه حبايل واحل - ٨
  والقرآن ومن أعرض عن ذكري ما يأتيهم من ذكر  - ٩
  والتوراة فاسألوا أهل الذكر  - ١٠
  واخلرب سأتلوا عليكم منه ذكرا  - ١١
  والشرف وإنه لذكر لك  - ١٢
  والعيب أهذا الذي يذكر آهلتكم  - ١٣
  واللوح احملفوظ من بعد الذكر  - ١٤
  ء وذكر اهللا كثريا والثنا - ١٥
  والوحي فالتاليات ذكرا  - ١٦
  م والرسول ذكرا رسوال  - ١٦
  والصالة ولذكر اهللا أكرب  - ١٧
  وصالة اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا  - ١٨
  وصالة العصر عن ذكر ريب  - ١٩

  ومن ذلك الدعاء ورد على أوجه  - ٢٨٤٩
  يضرك العبادة وال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال  - ١
  واالستعانة وادعوا شهداءكم  - ٢
  والسؤال ادعوين أستجب لكم  - ٣
  القول دعواهم فيها سبحانك اللهم  - ٤
  والنداء يوم يدعوكم  - ٥
  والتسمية ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا  ٦

  ومن ذلك اإلحصان ورد على أوجه  - ٢٨٥٠
  العفة والذين يرمون احملصنات  - ١
  والتزوج فإذا أحصن  - ٢
  واحلرية نصف ما على احملصنات من العذاب  - ٣

  فصل



قال ابن فارس يف كتاب األفراد كل ما يف القرآن من ذكر األسف فمعناه احلزن إال فلما آسفونا فمعناه  - ٢٨٥١
  أغضبونا 
  صور الطوال احلصينة وكل ما فيه من ذكر الربوج فهي الكواكب إال ولو كنتم يف بروج مشيدة فهي الق - ٢٨٥٢
وكل ما فيه من ذكر الرب والبحر فاملراد بالبحر املاء وبالرب التراب اليابس إال ظهر الفساد يف الرب والبحر  - ٢٨٥٣

  فاملراد به الربية والعمران 
  وكل ما فيه من خبس فهو النقص إال بثمن خبس أي حرام  - ٢٨٥٤
  تدعون بعال فهو الصنم وكل ما فيه من البعل فهو الزوج إال أ - ٢٨٥٥
وكل ما فيه من البكم فاخلرس عن الكالم باإلميان إال عميا وبكما وصما يف اإلسراء و أحدمها أبكم يف  - ٢٨٥٦

  النحل فاملراد به عدم القدرة على الكالم مطلقا 
  وكل ما فيه جثيا فمعناه مجيعا إال وترى كل أمة جاثية فمعناه جتثو على ركبها  - ٢٨٥٧
  وكل ما فيه من حسبان فهو العدد إال حسبانا من السماء يف الكهف فهو العذاب  - ٢٨٥٨

  وكل ما فيه حسرة فالندامة إال ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوهبم فمعناه احلزن  - ٢٨٥٩
  وكل ما فيه من الدحض فالباطل إال فكان من املدحضني فمعناه من املقروعني  - ٢٨٦٠
  العذاب إال والرجز فاهجر فاملراد به الصنم وكل ما فيه من رجز ف - ٢٨٦١
  وكل ما فيه من ريب فالشك إال ريب املنون يعين حوادث الدهر  - ٢٨٦٢
  وكل ما فيه من الرجم فهو القتل إال ألرمجنك فمعناه ألشتمنك و رمجا بالغيب أي ظنا  - ٢٨٦٣
  ورا فإنه كذب غري الشرك وكل ما فيه من الزور فالكذب مع الشرك إال منكرا من القول وز - ٢٨٦٤
  وكل ما فيه من زكاة فهو املال إال وحنانا من لدنا وزكاة أي طهرة  - ٢٨٦٥
  وكل ما فيه من الزيغ فامليل إال وإذ زاغت األبصار أي شخصت  - ٢٨٦٦
  وكل ما فيه من سخر فاالستهزاء إال سخريا يف الزخرف فهو من التسخري واالستخدام  - ٢٨٦٧
  ة فيه طمأنينة إال اليت يف قصة طالوت فهو شيء كرأس اهلرة له جناحان وكل سكين - ٢٨٦٨

  وكل سعري فيه فهو النار والوقود إال يف ضالل وسعر فهو العناء  - ٢٨٦٩
  وكل شيطان فيه فإبليس وجنوده إال وإذا خلوا إىل شياطينهم  - ٢٨٧٠
  دعوا شهداءكم فهو شركاؤكم وكل شهيد فيه غري القتلى فمن يشهد يف أمور الناس إال وا - ٢٨٧١
  وكل ما فيه من أصحاب النار فأهلها إال وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة فاملراد خزنتها  - ٢٨٧٢
  وكل صالة فيه عبادة ورمحة إال وصلوات ومساجد فهي األماكن  - ٢٨٧٣
  وكل صمم فيه ففي مساع اإلميان والقرآن خاصة إال الذي يف اإلسراء  - ٢٨٧٤
  وكل عذاب فيه فالتعذيب إال وليشهد عذاهبما فهو الضرب  - ٢٨٧٥
  وكل قنوت فيه طاعة إال كل له قانتون فمعناه مقرون  - ٢٨٧٦
  وكل كنز فيه مال إال الذي يف الكهف فهو صحيفة علم  - ٢٨٧٧
  وكل مصباح فيه كوكب إال الذي يف النور فالسراج  - ٢٨٧٨



  بلغوا النكاح فهو احللم  وكل نكاح فيه تزوج إال حىت إذا - ٢٨٧٩
  وكل نبأ فيه خرب إال فعميت عليهم األنباء فهي احلجج  - ٢٨٨٠

  وكل ورود فيه دخول إال وملا ورد ماء مدين يعين هجم عليه ومل يدخله  - ٢٨٨١
  ة وكل ما فيه من ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها فاملراد من العمل إال اليت يف الطالق فاملراد من النفق - ٢٨٨٢
  وكل يأس فيه قنوط إال اليت يف الرعد فمن العلم  - ٢٨٨٣
  وكل صرب فيه حممود إال لوال أن صربنا عليها واصربوا على آهلتكم  - ٢٨٨٤

  هذا آخر ما ذكره ابن فارس 
  وقال غريه كل صوم فيه فمن العبادة إال نذرت للرمحن صوما أي صمتا  - ٢٨٨٥
فاملراد الكفر واإلميان إال اليت يف أول األنعام فاملراد ظلمة الليل ونور  وكل ما فيه من الظلمات والنور - ٢٨٨٦
  النهار 
  وكل إنفاق فيه فهو الصدقة إال فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاملراد به املهر  - ٢٨٨٧
بالظاء من االحتظار وقال الداين كل ما فيه من احلضور بالضاد فهو من املشاهدة إال موضعا واحدا فإنه  - ٢٨٨٨

  وهو املنع وهو قوله تعاىل كهشيم احملتظر 
  وقال ابن خالويه ليس يف القرآن بعد مبعىن قبل إال حرف واحد ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر  - ٢٨٨٩
  قال مغلطاي يف كتاب امليسر قد وجدنا حرفا آخر وهو قوله تعاىل واألرض بعد ذلك دحاها  - ٢٨٩٠

أبو موسى يف كتاب املغيث معناه هنا قبل ألنه تعاىل خلق األرض يف يومني مث استوى إىل السماء  قال - ٢٨٩١
  فعلى هذا خلق األرض قبل خلق السماء انتهى 

قلت قد تعرض النيب والصحابة والتابعون بشيء من هذا النوع فأخرج اإلمام أمحد يف مسنده وابن أيب  - ٢٨٩٢
أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا قال كل حرف يف القرآن يذكر  حامت وغريمها من طريق دراج عن

  فيه القنوت فهو الطاعة هذا إسناده جيد وابن حبان يصححه 
  وأخرج ابن أيب حامت من طريق عكرمة عن ابن عباس قال كل شيء يف القرآن أليم فهو املوجع  - ٢٨٩٣
  ن عباس قال كل شيء يف القرآن قتل فهو لعن وأخرج من طريق علي بن أيب طلحة عن اب - ٢٨٩٤
  وأخرج من طريق الضحاك عن ابن عباس قال كل شيء يف كتاب اهللا من الرجز يعين به العذاب  - ٢٨٩٥
وقال الفريايب حدثنا قيس عن عمار الدهين عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كل تسبيح يف القرآن  - ٢٨٩٦

  صالة وكل سلطان يف القرآن حجة 
  وأخرج ابن أيب حامت من طريق عكرمة عن ابن عباس قال كل شيء يف القرآن الدين فهو احلساب  - ٢٨٩٧
وأخرج ابن األنباري يف كتاب الوقف واالبتداء من طريق السدي عن أيب مالك عن ابن عباس قال كل  - ٢٨٩٨

  ريب شك إال مكانا واحدا يف الطور ريب املنون يعين حوادث األمور 
وأخرج ابن أيب حامت وغريه عن أيب بن كعب قال كل شيء يف القرآن من الرياح فهي رمحة وكل شيء  - ٢٨٩٩

  فيه من الريح فهو عذاب 
  وأخرج عن الضحاك قال كل كأس ذكره اهللا يف القرآن إمنا عىن به اخلمر  - ٢٩٠٠
  وأخرج عنه قال كل شيء يف القرآن فاطر فهو خالق  - ٢٩٠١



  بن جبري قال كل شيء يف القرآن إفك فهو كذب  وأخرج عن سعيد - ٢٩٠٢
م وأخرج عن أيب العالية قال كل آية يف القرآن يف األمر باملعروف فهو اإلسالم والنهي عن املنكر فهو  - ٢٩٠٢

  عبادة األوثان 
قل  وأخرج عن أيب العالية قال كل آية يف القرآن يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزىن إال قوله تعاىل - ٢٩٠٣

  للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم فاملراد أال يراها أحد 
  وأخرج عن جماهد قال كل شيء يف القرآن إن اإلنسان كفور إمنا يعين به الكفار  - ٢٩٠٤
  وأخرج عن عمر بن عبد العزيز قال كل شيء يف القرآن خلود فإنه ال توبة له  - ٢٩٠٥
  يد بن أسلم قال كل شيء يف القرآن يقدر فمعناه يقل وأخرج عن عبد الرمحن بن ز - ٢٩٠٦
  وأخرج عنه قال التزكي يف القرآن كله إسالم  - ٢٩٠٧
وأخرج عن أيب مالك قال وراء يف القرآن أمام كله غري حرفني فمن ابتغى وراء ذلك يعين سوى ذلك  - ٢٩٠٨

  وأحل لكم ما وراء ذلكم يعين سوى ذلكم 
  عياش قال ما كان كسفا فهو عذاب وما كان كسفا فهو قطع السحاب  وأخرج عن أيب بكر بن - ٢٩٠٩
  وأخرج عن عكرمة قال ما صنع اهللا فهو السد ما صنع الناس فهو السد  - ٢٩١٠
  وأخرج ابن جرير عن أيب روق قال كل شيء يف القرآن جعل فهو خلق  - ٢٩١١
  وأخرج عن جماهد قال املباشرة يف كل كتاب اهللا اجلماع  - ٢٩١٢

  وأخرج عن ابن زيد قال كل شيء يف القرآن فاسق فهو كاذب إال قليال  - ٢٩١٣
وأخرج ابن املنذر عن السدي قال ما كان يف القرآن حنيفا مسلما وما كان يف القرآن حنفاء مسلمني  - ٢٩١٤
  حجاجا 
ب وحنو يف القصد يف وأخرج عن سعيد بن جبري قال العفو يف القرآن على ثالثة أحناء حنو جتاوز عن الذن - ٢٩١٥

النفقة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وحنو يف اإلحسان فيما بني الناس إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة 
  النكاح 
  ويف صحيح البخاري قال سفيان بن عيينة ما مسى اهللا املطر يف القرآن إال عذابا وتسميه العرب الغيث  - ٢٩١٦
  إن كان بكم أذى من مطر فإن املراد به الغيث قطعا  قلت استثين من ذلك - ٢٩١٧
  وقال أبو عبيدة إذا كان يف العذاب فهو أمطرت وإذا كان يف الرمحة فهو مطرت  - ٢٩١٨

  فرع

أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال قال يل ابن عباس احفظ عين كل شيء يف القرآن وما هلم يف األرض  - ٢٩١٩
  فأما املؤمنون فما أكثر أنصارهم وشفعاءهم من ويل وال نصري فهو للمشركني 

  وأخرج سعيد بن منصور عن جماهد قال كل طعام يف القرآن فهو نصف صاع  - ٢٩٢٠
  وأخرج ابن أيب حامت عن وهب بن منبه قال كل شيء يف القرآن قليل وإال قليل فهو دون العشرة  - ٢٩٢١
م حيافظون حافظوا على الصلوات فهو على وأخرج عن مسروق قال ما كان يف القرآن على صالهت - ٢٩٢٢
  مواقيتها 



  وأخرج عن سفيان بن عيينة قال كل شيء يف القرآن وما يدريك فلم خيرب وما أدراك فقد أخرب به  - ٢٩٢٣
  وأخرج عنه قال كل مكر يف القرآن فهو عمل  - ٢٩٢٤
  افر وأخرج عن جماهد قال ما كان يف القرآن قتل لعن فإمنا عين به الك - ٢٩٢٥
وقال الراغب يف مفرداته قيل كل شيء ذكره اهللا بقوله وما أدراك فسره وكل شيء ذكره بقوله وما  - ٢٩٢٦

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 
  لذي يلي هذا إن شاء اهللا تعاىل وبقيت أشياء تأيت يف النوع ا

  النوع األربعون

  يف معرفة معاين األدوات اليت حيتاج إليها املفسر

  وأعين باألدوات احلروف وما شاكلها من األمساء واألفعال والظروف  - ٢٩٢٧
بها كما اعلم أن معرفة ذلك من املهمات املطلوبة الختالف مواقعها وهلذا خيتلف الكالم واالستنباط حبس - ٢٩٢٨

يف قوله تعاىل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني فاستعملت على يف جانب احلق ويف يف جانب الضالل ألن 
صاحب احلق كأنه مستعل يصرف نظره كيف شاء وصاحب البطل كأنه منغمس يف ظالم منخفض ال يدري أين 

  يتوجه 
دينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وقوله تعاىل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل امل - ٢٩٢٩

عطف على اجلمل األول بالفاء واألخرية بالواو ملا انقطع نظام الترتب ألن التلطف غري مرتب على اإلتيان بالطعام 
ا على قطع كما كان اإلتيان به مترتبا على النظر فيه والنظر فيه مترتبا على التوجه يف طلبه والتوجه يف طلبه مترتب

  اجلدال يف املسألة عن مدة اللبث وتسليم العلم له تعاىل 
وقوله تعاىل إمنا الصدقات للفقراء اآلية عدل عن الالم إىل يف يف األربعة األخرية إيذانا إىل أهنم أكثر  - ٢٩٣٠

ء بأن جيعلوا مظنة استحقاقا للمتصدق عليهم مبن سبق ذكره بالالم ألن يف للوعاء فنبه باستعماهلا على أهنم أحقا
  لوضع الصدقات فيهم كما يوضع الشيء يف وعائه مستقرا فيه 

  وقال الفارسي إمنا قال ويف الرقاب ومل يقل وللرقاب ليدل على أن العبد ال ميلك  - ٢٩٣١

  وعن ابن عباس قال احلمد هللا الذي قال عن صالهتم ساهون ومل يقل يف صالهتم  - ٢٩٣٢
  من أشباه ذلك وسيأيت ذكر كثري  - ٢٩٣٣

وهذا سردها مرتبة على حروف املعجم وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خالئق من املتقدمني كاهلروي يف األزهية 
  واملتأخرين كابن أم قاسم يف اجلىن الداين 

١ -   

  اهلمزة



  تأيت على وجهني  - ٢٩٣٤
  ور أحدها االستفهام وحقيقته طلب اإلفهام وهي أصل أدواته ومن مث اختصت بأم

  أحدها جواز حذفها كما سيأيت يف النوع السادس واخلمسني 
  ثانيها أهنا ترد لطلب التصور والتصديق خبالف هل فإهنا للتصديق خاصة وسائر األدوات للتصور خاصة 

  ثالثها إهنا تدخل على اإلثبات حنو أكان للناس عجبا آلذكرين حرم وعلى النفي حنو أمل نشرح وتفيد حينئذ معنيني 
دمها التذكر والتنبيه كاملثال املذكور وكقوله تعاىل أمل تر إىل ربك كيف مد الظل واآلخر التعجب من األمر أح

العظيم كقوله تعاىل أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت ويف كال احلالني هي حتذير حنو أمل 
  هنلك األولني 

صالتها يف التصدير حنو أو كلما عاهدوا عهدا أفأمن أهل القرى أمث إذا ما رابعها تقدميها على العاطف تنبيها على إ
وقع وسائر أخواهتا يتأخر عنه كما هو قياس مجيع أجزاء اجلملة املعطوفة حنو فكيف تتقون فأين تذهبون فأىن تؤفكون 

  فهل يهلك فأي الفريقني فما لكم يف املنافقني 

النفس إثبات ما يستفهم عنه خبالف هل فإنه ملا ال يترجح عنده فيه نفي خامسها أنه ال يستفهم هبا حىت يهجس يف 
  وال إثبات حكاه أبو حيان عن بعضهم 

  سادسها أهنا تدخل على الشرط حنو أفإن مت فهم اخلالدون أفإن مات أو قتل 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 أو القلب وصار مبعىن أخربين وقد تبدل هاء  - ٢٩٣٥
وخرج على ذلك قراءة قنبل ها أنتم هؤالء بالقصر وقد تقع يف القسم ومنه ما قرئ وال نكتم شهادة بالتنوين آهللا 

  باملد 
ادى به القريب وجعل منه الفراء أمن هو قانت آناء الليل على الثاين من وجهي اهلمزة أن تكون حرفا ين - ٢٩٣٦

  قراءة ختفيف امليم أي صاحب هذه الصفات 
قال هشام ويبعده أنه ليس يف التنزيل نداء بغري ياء ويقربه سالمته من دعوى اجملاز إذ ال يكون االستفهام  - ٢٩٣٧

من جعلها لالستفهام أمن هو قانت خري أم هذا  منه تعاىل على حقيقته ومن دعوى كثرة احلذف إذ التقرير عند
  الكافر أي املخاطب بقوله قل متتع بكفرك قليال فحذف شيئان معادل اهلمزة واخلرب 

٢ -   

  أحد

قال أبو حامت يف كتاب الزينة هو اسم أكمل من الواحد أال ترى أنك إذا قلت فالن ال يقوم له واحد  - ٢٩٣٨
  ثر خبالف قولك ال يقوم له أحد جاز يف املعىن أن يقوم اثنا فأك

  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 
  باآلدميني دون غريهم 

عىن الواحد فيستعمل يف اإلثبات ويف النفي حنو قل هو قال ويأيت األحد يف كالم العرب مبعىن األول ومب - ٢٩٣٩
اهللا أحد أي واحد وأول فابعثوا أحدكم بورقكم وخبالفهما فال يستعمل إال يف النفي تقول ما جاءين من أحد ومنه 

  أحيسب أن لن يقدر عليه أحد و أن مل يره أحد فما منكم من أحد وال تصل على أحد 
يستوي فيه املذكر واملؤنث قال تعاىل لسنت كأحد من النساء خبالف الواحد فال  وواحد يستعمل فيها مطلقا وأحد

  يقال كواحد من النساء بل كواحدة 
  وأحد يصلح لألفراد واجلمع 

  قلت وهلذا وصف قوله تعاىل فما منكم من أحد عنه حاجزين خبالف الواحد 
د مجع من لفظه فال يقال واحدون بل اثنان واألحد له مجع من لفظه وهو األحدون واآلحاد وليس للواح - ٢٩٤٠
  وثالثة 
واألحد ممتنع الدخول يف الضرب والعدد والقسمة ويف شيء من احلساب خبالف الواحد انتهى ملخصا  - ٢٩٤١

  وقد حتصل من كالمه بينهما سبعة فروق 
أن األحد يستعمل بعد ويف أسرار التنزيل للبارزي يف سورة اإلخالص فإن قيل املشهور يف كالم العرب  - ٢٩٤٢

  النفي والواحد بعد اإلثبات فكيف جاء أحد هنا بعد اإلثبات 
قلنا قد اختار أبو عبيد أهنما مبعىن واحد وحينئذ فال خيتص أحدمها مبكان دون اآلخر وإن غلب استعمال أحد يف 

  النفي وجيوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعاية للفواصل انتهى 

  غب يف مفردات القرآن أحد يستعمل على ضربني أحدمها يف النفي فقط واآلخر يف اإلثبات وقال الرا - ٢٩٤٣
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 
  العشرات حنو أحد عشر أحد وعشرين األول املستعمل يف العدد مع 

  والثاين املستعمل مضافا إليه مبعىن األول حنو أما أحدكما فيسقي ربه مخرا 
والثالث املستعمل وصفا مطلقا وخيتص بوصف اهللا تعاىل حنو قل هو اهللا أحد وأصله وحد إال أن وحدا يستعمل يف 

  غريه انتهى 
٣ -   

  إذ

  ترد على أوجه  - ٢٩٤٤
ون إمسا للزمن املاضي وهو الغالب مث قال اجلمهور ال تكون إال ظرفا حنو فقد نصره اهللا إذ أخرجه أحدها أن تك

  الذين كفروا أو مضافا إليها الظرف حنو بعد إذ هديتنا يومئذ حتدث وأنتم حينئذ تنظرون 
ها مفعول به بتقدير وقال غريهم تكون مفعوال به حنو وإذكروا إذ كنتم قليال وكذا املذكورة يف أوائل القصص كل

  أذكر 



وبدال منه حنو واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت فإذ بدل إشتمال من مرمي على حد البدل يف يسألونك عن الشهر 
احلرام قتال فيه واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء أي اذكروا النعمة اليت هي اجلعل املذكور فهي بدل 

ا يف األول ظرفا ملفعول حمذوف أي واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم قليال ويف الثاين كل من كل واجلمهور جيعلوهن
ظرفا ملضاف إىل املفعول حمذوف أي واذكر قصة مرمي ويؤيد ذلك التصريح به يف واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم 

  أعداء 

ن اهللا على املؤمنني قال التقدير منه إذ وذكر الزخمشري أهنا تكون مبتدأ وخرج عليه قراءة بعضهم ملن م - ٢٩٤٥
بعث فإذ يف حمل رفع كإذا يف قولك أخطب ما يكون األمري إذا كان قائما أي ملن من اهللا على املؤمنني وقت بعثه 

  انتهى قال ابن هشام وال نعلم بذلك قائال 
اجلمهور أنكروا ذلك وجعلوا وذكر كثري أهنا خترج عن املضي إىل اإلستقبال حنو يومئذ حتدث أخبارها و - ٢٩٤٦

اآلية من باب ونفخ يف الصور أعين من تنزيل املستقبل الواجب الوقوع منزلة املاضي الواقع واحتج املثبتون منهم 
ابن مالك بقوله تعاىل فسوف يعلمون إذ األغالل يف أعناقهم فإن يعلمون مستقبل لفظا ومعىن لدخول حرف 

  أن تكون مبنزلة إذا  التنفيس عليه وقد عمل يف إذ فيلزم
وذكر بعضهم أهنا تأيت يف احلال حنو وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي حني  - ٢٩٤٧

  تفيضون فيه 

  فائدة

أخرج ابن أيب حامت من طريق السدي عن أيب مالك قال ما كان يف القرآن إن بكسر األلف فلم يكن وما  - ٢٩٤٨
  كان إذ فقد كان 

الوجه الثاين أن تكون للتعليل حنو ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون أي ولن  - ٢٩٤٩
ينفعكم اليوم إشراككم يف العذاب ألجل ظلمكم يف الدنيا وهل هي حرف مبنزلة الم العلة أو ظرف مبعىن وقت 

األول وعلى الثاين يف اآلية إشكال ألن إذ  والتعليل مستفاد من قوة الكالم ال من اللفظ قوالن املنسوب إىل سيبويه
ال تبدل من اليوم إلختالف الزمانني وال تكون ظرفا ل ينفع ألنه ال يعمل يف ظرفني وال ل مشتركون ألن معمول 
خرب إن وأخواهتا ال يتقدم عليها وألن معمول الصلة ال يتقدم على املوصول وألن إشتراكهم يف اآلخرة ال يف زمن 

  ظلمهم 
  ومما محل على التعليل وإذ مل يهتدوا به فسيقولون هذا إفك  - ٢٩٥٠

  قدمي وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فأووا إىل الكهف وأنكر اجلمهور هذا القسم وقالوا التقدير بعد 

  إذا

  ظلمتم 
بدال إذ من اليوم وقال ابن جين راجعت أبا علي مرارا يف قوله تعاىل ولن ينفعكم اليوم اآلية مستشكال إ - ٢٩٥١

  وآخر ما حتصل منه أن الدنيا واآلخرة متصلتان وأهنما يف حكم اهللا سواء فكأن اليوم ماض انتهى 



الوجه الثالث التوكيد بأن حتمل على الزيادة قاله أبو عبيدة وتبعه ابن قتيبة ومحال عليه آيات منها وإذ  - ٢٩٥٢
  قال ربك للمالئكة 

محلت عليه اآلية املذكورة وجعل منه السهيلي قوله بعد إذ أنتم مسلمون قال ابن الرابع التحقيق كقد و - ٢٩٥٣
  هشام وليس القوالن بشيء 

  مسألة

تلزم إذ اإلضافة إىل مجلة إما إمسية حنو واذكروا إذ أنتم قليل أو فعلية فعلها ماض لفظا ومعىن حنو وإذ  - ٢٩٥٤
ال لفظا حنو وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وقد اجتمعت الثالثة يف قال ربك للمالئكة وإذ ابتلى إبراهيم ربه أو معىن 

قوله تعاىل إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه وقد حتذف 
منون وأنتم حينئذ اجلملة للعلم هبا ويعوض عنها التنوين وتكسر الذال إللتقاء الساكنني حنو ويومئذ يفرح املؤ

  تنظرون 
وزعم األخفش أن إذ يف ذلك معربة لزوال افتقارها إىل اجلملة وأن الكسرة إعراب ألن اليوم واحلني  - ٢٩٥٥

  مضافان إليها ورد بأن بناءها لوضعها على حرفني وبأن اإلفتقار باق يف املعىن كاملوصول حتذف صلته 
  إذا  - ٤

  على وجهني 
  ن للمفاجأة فتختص باجلمل اإلمسية وال حتتاج أحدمها أن تكو - ٢٩٥٦

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 آياتنا 

لشيء معك يف وصف من أوصافك الفعلية تقول خرجت فإذا قال ابن احلاجب ومعىن املفاجأة حضور ا - ٢٩٥٧
األسد بالباب فمعناه حضور األسد معك يف زمن وصفك باخلروج أو يف مكان خروجك وحضوره معك يف مكان 
خروجك ألصق بك من حضوره يف خروجك ألن ذلك املكان خيصك دون ذلك الزمان وكلما كان ألصق كانت 

ذا هذه فقيل إهنا حرف وعليه األخفش ورجحه ابن مالك وقيل ظرف مكان وعليه املفاجأة فيه أقوى واختلف يف إ
املربد ورجحه ابن عصفور وقيل ظرف زمان وعليه الزجاج ورجحه الزخمشري وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق 

ذلك لغريه من لفظ املفاجأة قال التقدير مث إذا دعاكم فاجأمت اخلروج يف ذلك الوقت مث قال ابن هشام وال يعرف 
  وإمنا يعرف ناصبها عندهم اخلرب املذكور أو املقدر قال ومل يقع اخلرب معها يف التنزير إال مصرحا به 

الثاين أن تكون لغري املفاجأة فالغالب أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معىن الشرط وختتص بالدخول  - ٢٩٥٨
لفجائية والفعل بعدها إما ظاهر حنو إذا جاء نصر اهللا أو على اجلمل الفعلية وحتتاج جلواب وتقع يف االبتداء عكس ا

مقدر حنو إذا السماء انشقت وجواهبا إما فعل حنو فإذا جاء أمر اهللا قضي باحلق أو مجلة امسية مقرونة بالفاء حنو فإذا 
حبمد ربك أو  نقر يف الناقور فذلك يومئذ يوم عسري فإذا نفخ يف الصور فال أنساب أو فعلية طلبية كذلك حنو فسبح

امسية مقرونة بإذا الفجائية حنو إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا 
  هم يستبشرون 

  وقد يكون مقدرا لداللة ما قبله عليه أو لداللة املقام وسيأيت يف أنواع احلذف 



تعاىل حىت إذا جاؤوها إن إذا جر حبىت وقال ابن جين يف وقد خترج إذا عن الظرفية قال األخفش يف قوله  - ٢٩٥٩
قوله تعاىل إذا وقعت الواقعة اآلية فيمن نصب خافضة رافعة إن إذا األوىل مبتدأ والثانية خرب واملنصوبان حاالن 

وكذا مجلة ليس ومعموالها واملعىن وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة آلخرين هو وقت رج األرض واجلمهور 
نكروا خروجها عن الظرفية وقالوا يف اآلية األوىل إن حىت حرف إبتداء داخل على اجلملة بأسرها وال عمل له ويف أ

الثانية إن إذا الثانية بدل من األوىل واألوىل ظرف وجواهبا حمذوف لفهم املعىن وحسنه طول الكالم وتقديره بعد إذا 
  الثانية أي انقسمتم أقساما وكنتم أزواجا ثالثة 

وقد خترج عن اإلستقبال فترد للحال حنو والليل إذا يغشى فإن الغشيان مقارن لليل والنهار إذا جتلى  - ٢٩٦٠
والنجم إذا هوى وللماضي حنو وإذا رأوا جتارة أو هلوا اآلية فإن اآلية نزلت بعد الرؤية واالنفضاض وكذا قوله تعاىل 

ا أمحلكم عليه حىت إذ بلغ مطلع الشمس حىت إذا ساوى بني وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد م
  الصدفني 
وقد خترج عن الشرطية حنو وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون فإذا يف  - ٢٩٦١

على  اآليتني ظرف خلرب املبتدأ بعدها ولو كانت شرطية واجلملة االمسية جواب القترنت بالفاء وقول بعضهم إنه
تقديرها مردود بأهنا ال حتذف إال لضرورة وقول آخر إن الضمري توكيد ال مبتدأ وأن ما بعده اجلواب تعسف وقول 

  آخر جواهبا حمذوف مدلول عليه باجلملة بعدها تكلف من غري ضرورة 

  تنبيهات األول

  شبهه  احملققون على أن ناصب إذا شرطها واألكثرون أنه ما يف جواهبا من فعل أو - ٢٩٦٢

  الثاين

قد تستعمل إذا لالستمرار يف األحوال املاضية واحلاضرة واملستقبلة كما يستعمل الفعل املضارع لذلك  - ٢٩٦٣
ومنه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزءون أي هذا شأهنم أبدا 

  الصالة قاموا كساىل  وكذا قوله تعاىل وإذا قاموا إىل

  الثالث

ذكر ابن هشام يف املغين إذ ما ومل يذكر إذا ما وقد ذكرها الشيخ هباء الدين السبكي يف عروس األفراح  - ٢٩٦٤
يف أدوات الشرط فأما إذ ما فلم تقع يف القرآن ومذهب سيبويه أهنا حرف وقال املربد وغريه إهنا باقية على الظرفية 

 القرآن يف قوله تعاىل وإذا ما غضبوا إذا ما أتوك لتحملهم ومل أر من تعرض لكوهنا باقية على وأما إذا ما فوقعت يف
الظرفية أو حمولة إىل احلرفية وحيتمل أن جيري فيها القوالن يف إذ ما وحيتمل أن جيزم ببقائها على الظرفية ألهنا أبعد 

  عن التركيب خبالف إذ ما 

  الرابع



على املتيقن واملظنون والكثري الوقوع خبالف إن فإهنا تستعمل يف املشكوك واملوهوم ختتص إذا بدخوهلا  - ٢٩٦٥
النادر وهلذا قال تعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا مث قال وإن كنتم جنبا فاطهروا فأتى بإذا يف الوضوء لتكرره 

فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه وإن وكثرة أسبابه وبإن يف اجلنابة لندرة وقوعها بالنسبة إىل احلدث وقال تعاىل 
تصبهم سيئة يطريوا وإذا أذقنا الناس رمحة فرحوا هبا وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أتى يف 

جانب احلسنة بإذا ألن نعم اهللا على العباد كثرية ومقطوع هبا وبأن يف جانب السيئة ألهنا نادرة الوقوع ومشكوك 
  فيها 

  نعم أشكل على هذه القاعدة آيتان األوىل قوله تعاىل ولئن  - ٢٩٦٦

متم أفإن مات فأتى بإن مع أن املوت حمقق الوقوع واألخرى قوله تعاىل وإذا مس الناس ضر دعوا رهبم منيبني إليه 
أن املوت مث إذا أذاقهم منه رمحة إذا فريق منهم برهبم يشركون فأتى بإذا يف الطرفني وأجاب الزخمشري عن األوىل ب

ملا كان جمهول الوقت أجري جمرى غري اجملزوم وأجاب السكاكي عن الثانية بأنه قصد التوبيخ والتقريع فأتى بإذا 
  ليكون ختويفا هلم وإخبارا بأهنم ال بد أن ميسهم شيء من العذاب واستفيد التقليل من لفظ املس وتنكري ضر 

ونأى جبانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض فأجيب عنه بأن وأما قوله تعاىل وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض 
الضمري يف مسه للمعرض املتكرب ال ملطلق اإلنسان ويكون لفظ إذا للتنبيه على أن مثل هذا املعرض يكون ابتالؤه 

  بالشر مقطوعا به 
ط فبالنظر إىل وقال اخلويي الذي أظنه أن إذا جيوز دخوهلا على املتيقن واملشكوك ألهنا ظرف وشر - ٢٩٦٧

  الشرط تدخل على املشكوك وبالنظر إىل الظرف تدخل على املتيقن كسائر الظروف 

  اخلامس

خالفت إذا إن أيضا يف إفادة العموم قال ابن عصفور فإذا قلت إذا قام زيد قام عمرو أفادت أنه كلما  - ٢٩٦٨
ما يقع اجلزاء يف احلال ويف إن ال يقع حىت قام زيد قام عمرو قال هذا هو لصحيح ويف أن املشروط هبا إذا كان عد

يتحقق اليأس من وجوده ويف أن جزاءها مستعقب لشرطها على االتصال ال يتقدم وال يتأخر خبالف إن ويف أن 
  مدخوهلا ال جتزمه ألهنا ال تتمخض شرطا 

  خامتة

  قال اقتربت الساعة  قيل قد تأيت إذا زائدة وخرج عليه إذا السماء انشقت أي انشقت السماء كما - ٢٩٦٩

٥ -   

  إذا

قال سيبويه معناها اجلواب واجلزاء فقال الشلوبني يف كل موضع وقال الفارسي يف األكثر واألكثر أن  - ٢٩٧٠
تكون جوابا ألن أو لو ظاهرتني أو مقدرتني قال الفراء وحيث جاءت بعدها الالم فقبلها لو مقدرة إن مل تكن ظاهرة 

خلق وهي حرف ينصب املضارع بشرط تصديرها واستتقباله واتصاهلا أو انفصاهلا بالقسم  حنو إذا لذهب كل إله مبا



أو بال النافية قال النحاة وإذا وقعت بعد الواو والفاء جاز فيها الوجهان حنو وإذا ال يلبثون خالفك فإذا ال يؤتون 
  الناس وقرئ شاذا بالنصب فيهما 

دمها شرط وجزاء وعطفت فإن قدرت العطف على اجلواب جزمت وقال ابن هشام التحقيق أنه إذا تق - ٢٩٧١
وبطل عمل إذا لوقوعها حشوا أو على اجلملتني مجيعا جاز الرفع والنصب وكذا إذا تقدمها مبتدأ خربه فعل مرفوع 

  إن عطفت على الفعلية رفعت أو اإلمسية فالوجهان 
  وقال غريه إذا نوعان  - ٢٩٧٢

ية والشرط حبيث ال يفهم االرتباط من غريها حنو أزورك غدا فتقول إذا أكرمك األول أن تدل على إنشاء السبب
  وهي يف هذا الوجه عاملة تدخل على اجلمل الفعلية فتنصب املضارع املستقبل املتصل إذا صدرت 

والثاين أن تكون مؤكدة جلواب ارتبط مبقدم أو منبهة على مسبب حصل يف احلال وهي حينئذ غري عاملة ألن 
كدات ال يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه حنو إن تأتين إذا آتيك واهللا إذا ألفعلن أال ترى أهنا لو سقطت لفهم املؤ

االرتباط وتدخل هذه على االمسية فتقول إذا أنا أكرمك وجيوز توسطها وتأخرها ومن هذا قوله تعاىل ولئن اتبعت 
  للجواب مرتبطة مبا تقدم أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا فهي مؤكدة 

  تنبيهان األول

  مسعت شيخنا العالمة الكافيجي يقول يف قوله تعاىل ولئن أطعتم  - ٢٩٧٣

بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون ليست إذا هذه الكلمة املعهودة وإمنا هي إذا الشرطية حذفت مجلتها اليت تضاف 
ا جدا وأظن أن الشيخ ال سلف له يف ذلك مث رأيت إليها وعوض عنها بالتنوين كما يف يومئذ وكنت أستحسن هذ

  الزركشي قال يف الربهان بعد ذكره إلذا املعنيني السابقني 
وذكر هلما بعض املتأخرين معىن ثالثا وهي أن تكون مركبة من إذ اليت هي ظرف زمن ماض ومن مجلة بعدها حتقيقا 

ا يف قوهلم يف حينئذ وليست هذه الناصبة للمضارع ألن أو تقديرا لكن حذفت اجلملة ختفيفا وأبدل منها التنوين كم
تلك ختتص به ولذا عملت فيه وال يعمل أال ما خيتص وهذه ال ختتص بل تدخل على املاضي كقوله تعاىل وإذا 

آلتيناهم إذا ألمسكتم إذا ألذقناك وعلى االسم حنو وإنكم إذا ملن املقربني قال وهذا املعىن مل يذكره النحاة لكنه 
  اس ما قالوه يف إذ قي

ويف التذكرة أليب حيان ذكر يل علم الدين القمين أن القاضي تقي الدين بن رزين كان يذهب إىل أن إذا  - ٢٩٧٤
  عوض من اجلملة احملذوفة وليس هذا قول حنوي 

يتين وقال اخلويي وأنا أظن أنه جيوز أن تقول ملن قال أنا آتيك إذا أكرمك بالفرع على معىن إذا أت - ٢٩٧٥
أكرمك فحذفت أتيتين وعوضت التنوين من اجلملة فسقطت األلف إللتقاء الساكنني قال وال يقدح يف ذلك إتفاق 

النحاة على أن الفعل يف مثل ذلك منصوب بإذا ألهنم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفا ناصبا له وال ينفي ذلك رفع 
تها التنوين كما أن منهم من جيزم ما بعد من إذا جعلها شرطية الفعل بعدها إذا أريد هبا إذا الزمانية معوضا من مجل

  ويرفعه إذا أريد هبا املوصولة انتهى 
فهؤالء قد حاموا حول ما حام عليه الشيخ إال أنه ليس أحد منهم من املشهورين بالنحو وممن يعتمد قوله  - ٢٩٧٦



 إذا أكرمك إذا جئتين أكرمك فحذفت اجلملة فيه نعم ذهب بعض النحاة إىل أن أصل إذا الناصبة اسم والتقدير يف
  وعوض منها 

  التنوين وأضمرت أن وذهب آخرون إهنا حرف مركبة من إذ وإن حكى القولني ابن هشام يف املغين 

  التنبيه الثاين

اجلمهور على أن إذا يوقف عليها باأللف املبدلة من النون وعليه إمجاع القراء وجوز قوم منهم املربد  - ٢٩٧٧
ملازين يف غري القرآن الوقوف عليها بالنون كلن وإن وينبين على اخلالف يف الوقوف عليها كتابتها فعلى األول وا

  تكتب باأللف كما رمست يف املصاحف وعلى الثاين بالنون 
وأقول اإلمجاع يف القرآن على الوقف عليها وكتابتها باأللف دليل على أهنا اسم منون ال حرف آخره  - ٢٩٧٨

خصوصا أهنا مل تقع فيه ناصبة للمضارع فالصواب إثبات هذا املعىن هلا كما جنح إليه الشيخ ومن سبق النقل نون 
  عنه 
٦ -   

  أف

  كلمة تستعمل عند التضجر والتكره وقد حكى أبو البقاء يف قوله تعاىل فال تقل هلما أف قولني  - ٢٩٧٩
  أحدمها أنه اسم لفعل األمر أي كف واترك 

  اسم لفعل ماض أي كرهت وتضجرت والثاين أنه 
  وحكى غريه ثالثا أنه إسم لفعل مضارع أي أتضجر منكما 

وأما قوله تعاىل يف سورة األنبياء أف لكم فأحاله أبو البقاء على ما سبق يف اإلسراء ومقتضاه تساويهما  - ٢٩٨٠
  يف املعىن 
  وقال العزيزي يف غريبه هنا أي بئسا لكم  - ٢٩٨١
  ب الصحاح أف مبعىن قذرا وفسر صاح - ٢٩٨٢
  وقال يف اإلرتشاف أف أتضجر  - ٢٩٨٣

  ويف البسيط معناه التضجر وقيل الضجر وقيل تضجرت مث حكى فيها تسعا وثالثني لغة  - ٢٩٨٤
قلت قرئ منها يف السبع أف بالكسر بال تنوين وأف بالكسر والتنوين وأف بالفتح بال تنوين ويف الشاذ  - ٢٩٨٥

  وغري منون وأف بالتخفيف أف بالضم منونا 
  أخرج ابن أيب حامت عن جماهد يف قوله تعاىل فال تقل هلما أف قال ال تقذرمها  - ٢٩٨٦
  وأخرج عن أيب مالك قال هو الرديء من الكالم  - ٢٩٨٧

٧ -   

  أل



  على ثالثة أوجه  - ٢٩٨٨
لني واملفعولني حنو إن املسلمني أحدها أن تكون امسا موصوال مبعىن الذي وفروعه وهي الداخلة على أمساء الفاع

  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 على ثالثة أقسام  - ٢٩٨٩
لنا إىل فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول فيها فالعهدية إما أن يكون مصحوهبا معهودا ذكريا حنو كما أرس

مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب وضابط هذه أن يسد الضمري مسدها مع مصحوهبا أو معهودا 
ذهنيا حنو إذ مها يف الغار إذ يبايعونك حتت الشجرة أو معهودا حضوريا حنو اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أحل 

  لكم الطيبات 

قال ابن عصفور وكذا كل واقعة بعد اسم اإلشارة أو أي يف النداء وإذا الفجائية أو يف اسم الزمان  - ٢٩٩٠
  احلاضر حنو اآلن 

واجلنسية إما الستغراق األفراد وهي اليت ختلفها كل حقيقة حنو وخلق اإلنسان ضعيفا عامل الغيب  - ٢٩٩١
إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا ووصفه باجلمع حنو أو والشهادة ومن دالئلها صحة االستثناء من مدخوهلا حنو 

الطفل الذين مل يظهروا وإما الستغراق خصائص األفراد وهي اليت ختلفها كل جمازا حنو ذلك الكتاب أي الكتاب 
يت ال الكامل يف اهلداية اجلامع لصفات مجيع الكتب املنزلة وخصائصها وإما لتعريف املاهية واحلقيقة واجلنس وهي ال

ختلفها كل ال حقيقة وال جمازا حنو وجعلنا من املاء كل شيء حي أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة قيل 
والفرق بني املعرف بأل وبني اسم اجلنس النكرة هو الفرق بني املقيد واملطلق ألن املعرف هبا يدل على احلقيقة بقيد 

  على مطلق احلقيقة ال باعتبار قيد  حضورها يف الذهن واسم اجلنس النكرة يدل
الثالث أن تكون زائدة وهي نوعان الزمة كاليت يف املوصوالت على القول بأن تعريفها بالصلة وكاليت يف  - ٢٩٩٢

  األعالم املقارنة لنقلها كالالت والعزى أو لغلبتها كالبيت للكعبة واملدينة لطيبة والنجم للثريا وهذه يف األصل للعهد 
أخرج ابن أيب حامت عن جماهد يف قوله تعاىل والنجم إذا هوى قال الثريا وغري الزمة كالواقعة يف احلال  - ٢٩٩٣

وخرج عليه قراءة بعضهم ليخرجن األعز منها األذل بفتح الياء أي ذليال ألن احلال واجبة التنكري إال أن ذلك غري 
  ه الزخمشري فصيح فاألحسن خترجيها على حذف مضاف أي خروج األذل كما قدر

  مسألة

  إختلف يف أل يف اسم اهللا تعاىل فقال سيبويه هي عوض من اهلمزة  - ٢٩٩٤

احملذوفة بناء على أن أصله إله دخلت أل فنقلت حركة اهلمزة إىل الالم مث أدغمت قال الفارسي ويدل على ذلك 
  قطع مهزها ولزومها 

  صل إله اله وقال قوم هي زائدة الزمة ال للتعريف وقال آخرون هي مزيدة للتعريف تفخيما وتعظيما وأ - ٢٩٩٥
  وقال بعضهم أصله هاء الكتابة زيدت فيه الم امللك فصار له مث زيدت أل تعظيما وفخموه توكيدا  - ٢٩٩٦
  وقال اخلليل وخالئق هي من بنية الكلمة وهو اسم علم ال اشتقاق له وال أصل  - ٢٩٩٧



  خامتة

ريني وكثري من املتأخرين نيابة أل عن الضمري املضاف إليه وخرجوا على أجاز الكوفيون وبعض البص - ٢٩٩٨
  ذلك فإن اجلنة هي املأوى واملانعون يقدرون له 

وأجاز الزخمشري نيابتها عن الظاهر أيضا وخرج عليه وعلم آدم األمساء كلها فإن األصل أمساء  - ٢٩٩٩
  املسميات 

٨ -   

  أال

  قرآن على أوجه بالفتح والتخفيف وردت يف ال - ٣٠٠٠
أحدها للتنبيه 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 يأتيهم ليس مصروفا عنهم قال يف املغين ويقول 

ينون مكاهنا ويهملون معناها وإفادهتا التحقيق من جهة تركيبها من اهلمزة وال ومهزة املعربون فيها حرف استفتاح فيب
  االستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق حنو أليس ذلك بقادر 

الثاين والثالث التحضيض والعرض ومعنامها طلب الشيء لكن األول طلب حبث والثاين طلب بلني وختتض فيهما 
  قاتلون قوما نكثوا قوم فرعون أال يتقون أال تأكلون أال حتبون أن يغفر اهللا لكم بالفعلية حنو أال ت

  أال  - ٩
  بالفتح والتشديد حرف حتضيض ومل يقع يف القرآن هلذا املعىن فيما أعلم  - ٣٠٠١

  إال

كلمتان أن  أنه جيوز عندي أن خيرج عليه قوله أال يسجدوا هللا وأما قوله تعاىل أال تعلوا علي فليست هذه بل هي
  الناصبة وال النافية أو أن املفسرة وال الناهية 

  إال  - ١٠
  بالكسر والتشديد على أوجه  - ٣٠٠٢

أحدها االستثناء متصال حنو فشربوا منه إال قليال ما فعلوه إال قليل أو منقطعا حنو قل ما أسألكم عليه من أجر إال من 
  عمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى شاء أن يتخذ إىل ربه سبيال وما ألحد عنده من ن

الثاين مبعىن غري فيوصف هبا وبتاليها مجع منكر أو شبهه ويعرب اإلسم الواقع بعدها بإعراب غري حنو لو كان فيهما 
آهلة إال اهللا لفسدتا فال جيوز أن تكون هذه اآلية لالستثناء ألن آهلة مجع منكر يف اإلثبات فال عموم له فال يصح 

  اء منه وألنه يصري املعىن حينئذ لو كان فيهما آهلة ليس فيهم اهللا لفسدتا وهو باطل باعتبار مفهومه االستثن
الثالث أن تكون عاطفة مبنزلة الواو يف التشريك ذكره األخفش والفراء وأبو عبيدة وخرجوا عليه لئال يكون للناس 

  ن ظلم مث بدل حسنا بعد سوء أي وال الذين عليكم حجة إال الذين ظلموا منهم ال خياف لدي املرسلون إال م



  ظلموا وال من ظلم وتأوهلما اجلمهور على االستثناء املنقطع 
  الرابع مبعىن بل ذكره بعضهم وخرج عليه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إال تذكرة أي بل تذكرة 

عوضه وبه خيرج عن اإلشكال املذكور  اخلامس مبعىن بدل ذكره ابن الصائغ وخرج عليه آهلة إال اهللا أي بدل اهللا أو
  يف االستثناء ويف الوصف بإال من جهة املفهوم 

وغلط ابن مالك فعد من أقسامها حنو إال تنصروه فقد نصره اهللا وليست منها بل هي كلمتان إن  - ٣٠٠٣
  الشرطية وال النافية 

  فائدة

الشيء دون غريه فإذا قلت جاءين القوم إال زيدا قال الرماين يف تفسريه معىن إال الالزم هلا االختصاص ب - ٣٠٠٤
فقد اختصصت زيدا بأنه مل جييء وإذا قلت ما جاءين إال زيد فقد اختصصته باجمليء وإذا قلت ما جاءين زيد إال 

  راكبا فقد اختصصته هبذه احلالة دون غريها من املشيء والعدو وحنوه 
١١ -   

  اآلن

يف غريه جمازا وقال قوم هي حمل للزمانني أي ظرف للماضي وظرف إسم للزمن احلاضر وقد يستعمل  - ٣٠٠٥
  للمستقبل وقد يتجوز هبا عما قرب من أحدمها 

وقال ابن مالك لوقت حضر مجيعه كوقت فعل اإلنشاء حال النطق به أو بعضه حنو اآلن خفف اهللا عنكم  - ٣٠٠٦
   فمن يستمع اآلن جيد له شهابا رصدا قال وظرفيته غالبة ال الزمة

  واختلف يف أل اليت فيه فقيل للتعريف احلضوري وقيل زائدة الزمة  - ٣٠٠٧

١٢ -   

  إىل

  حرف جر له معان  - ٣٠٠٨
  أشهرها إنتهاء الغاية زمانا حنو مث أمتوا الصيام إىل الليل أو مكانا حنو إىل املسجد األقصى 

  هذا املعىن  أو غريمها حنو واألمر إليك أي منته إليك ومل يذكر هلا األكثرون غري
وزاد ابن مالك وغريه تبعا للكوفيني معاين أخر منها املعية وذلك إذا ضممت شيئا إىل آخر يف احلكم به  - ٣٠٠٩

  أو عليه أو التعلق حنو من أنصاري إىل اهللا وأيديكم إىل املرافق وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم 
  إىل املرافق وإىل أموالكم  قال الرضي والتحقيق أهنا لالنتهاء أي مضافة - ٣٠١٠
وقال غريه ما ورد من ذلك مؤول على تضمني العامل وإبقاء إىل على أصلها واملعىن يف اآلية األوىل من  - ٣٠١١

  يضيف نصرته إىل نصرة اهللا أو من ينصرين حال كوين ذاهبا إىل اهللا 
  ك إىل أن تزكى أي يف أن ومنها الظرفية كفي حنو ليجمعنكم إىل يوم القيامة أي فيه هل ل - ٣٠١٢



  ومنها مرادفة الالم وجعل منه واألمر إليك أي لك وتقدم أنه من االنتهاء  - ٣٠١٣
ومنها التبيني قال ابن مالك وهي املبينة لفاعلية جمرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم  - ٣٠١٤

  تفضيل حنو رب السجن أحب إيل 
الزائدة حنو فاجعل أفئدة من الناس هتوى إليهم يف قراءة بعضهم بفتح الواو أي  ومنها التوكيد وهي - ٣٠١٥

  هتواهم قاله الفراء 

  وقال غريه هو على تضمني هتوى معىن متيل  - ٣٠١٦

  تنبيه

حكى ابن عصفور يف شرح أبيات اإليضاح عن ابن األنباري أن إىل تستعمل امسا فيقال انصرفت من  - ٣٠١٧
ت من عليه وخرج عليه من القرآن قوله تعاىل وهزي إليك جبذع النخلة وبه يندفع إشكال أيب إليك كما يقال غدو

حيان فيه بأن القاعدة املشهورة أن الفعل ال يتعدى إىل ضمري يتصل بنفسه أو باحلرف وقد رفع املتصل ومها ملدلول 
  واحد يف غري باب ظن 

١٣ -   

  اللهم

  ياء النداء وعوض عنها امليم املشددة يف آخره  املشهور أن معناه يا اهللا حذفت - ٣٠١٨
  وقيل أصله يا اهللا أمنا خبري فركب تركيب حيهال 

  وقال أبو رجاء العطادي امليم فيها جتمع سبعني امسا من أمسائه  - ٣٠١٩
ت وقال ابن ظفر قيل إهنا االسم األعظم واستدل لذلك بأن اهللا دال على الذات وامليم دالة على الصفا - ٣٠٢٠

  التسعة والتسعني وهلذا قال احلسن البصري اللهم جتمع الدعاء 
  وقال النضر بن مشيل من قال اللهم فقد دعا اهللا جبميع أمسائه  - ٣٠٢١
١٤ -   

  أم

  حرف عطف وهي نوعان  - ٣٠٢٢
  متصلة وهي قسمان 

ينا أجزعنا أم صربنا سواء عليهم األول أن يتقدم عليها مهزة التسوية حنو سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم سواء عل
  أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم 

  والثاين أن يتقدم عليها مهزة يطلب هبا وبأم التعيني حنو آلذكرين حرة أم األنثيني 
ومسيت يف القسمني متصلة ألن ما قبلها وما بعدها ال يستغين بأحدمها عن اآلخر وتسمى أيضا معادلة  - ٣٠٢٣

   إفادة التسوية يف القسم األول واالستفهام يف الثاين ملعادلتها للهمزة يف



  ويفترق القسمان من أربعة أوجه  - ٣٠٢٤
أحدها وثانيها أن الواقعة بعد مهزة التسوية ال تستحق جوابا ألن املعىن معها ليس على االستفهام وأن الكالم معها 

ا على حقيقته والثالث والرابع أن الواقعة بعد قابل للتصديق والتكذيب ألنه خرب وليست تلك كذلك االستفهام منه
مهزة التسوية ال تقع إال بني مجلتني وال تكون اجلملتان معها إال يف تأويل املفردين وتكون اجلملتان فعليتني وامسيتني 

نتم أشد وخمتلفتني حنو سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون وأم األخرى تقع بني املفردين وهو الغالب فيها حنو أأ
  خلقا أم السماء وبني مجلتني ليسا يف تأويلهما 

  النوع الثاين منقطعة وهي ثالثة أقسام  - ٣٠٢٥
  مسبوقة باخلرب احملض حنو تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني أم يقولون افتراه 
ذ اهلمزة يف ذلك لإلنكار فهي ومسبوقة باهلمزة لغري االستفهام حنو أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا إ

  مبنزلة النفي واملتصلة ال تقع بعده 
  ومسبوقة باستفهام بغري اهلمزة حنو قل هل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي الظلمات والنور 

ومعىن أم املنقطعة الذي ال يفارقها اإلضراب مث تارة تكون له جمردا وتارة تضمن مع ذلك استفهاما  - ٣٠٢٦
   إنكاريا

  فمن األول أم هل تستوي الظلمات والنور ألنه ال يدخل االستفهام على استفهام  - ٣٠٢٧
  ومن  - ٣٠٢٨

  الثاين

  أم له البنات ولكم البنون تقديره بل أله البنات إذ لو قدرت اإلضراب احملض لزم احملال 

  تنبيهان األول

ختذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف اهللا عهده أم قد ترد أم حمتملة لالتصال ولالنقطاع كقوله تعاىل قل أ - ٣٠٢٩
  تقولون على اهللا ماال تعلمون 

قال الزخمشري جيوز يف أم أن تكون معادلة مبعىن أي األمرين كائن على سبيل التقرير حلصول العلم  - ٣٠٣٠
  بكون أحدمها وجيوز أن تكون منقطعة 

  الثاين 
وله تعاىل أفال تبصرون أم أنا خري قال التقدير أفال يبصرون ذكر أبو زيد أن أم تقع زائدة وخرج عليه ق - ٣٠٣١
  أنا خري 
١٥ -   

  أما



  بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيد  - ٣٠٣٢
أما كوهنا حرف شرط فبدليل لزوم الفاء بعدها حنو فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رهبم وأما الذين كفروا 

الذين اسودت وجوههم أكفرمت فعلى تقدير القول أي فيقال هلم أكفرمت فحذف القول فيقولون وأما قوله تعاىل فأما 
  استغناء عنه باملقول فتبعته الفاء يف احلذف وكذا قوله وأما الذين كفروا أفلم تكن آيايت تتلى عليكم 

غالم وأما اجلدار وأما التفصيل فهو غالب أحواهلا كما تقدم وكقوله أما السفينة فكانت ملساكني وأما ال - ٣٠٣٣
  وقد يترك تكرارها استغناء بأحد القسمني عن اآلخر وسيأيت يف أنواع احلذف 

وأما التوكيد فقال الزخمشري فائدة أما يف الكالم أن تعطيه فضل توكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت  - ٣٠٣٤
فذاهب ولذلك قال سيبويه يف  توكيد ذلك وأنه ال حمالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزمية قلت أما زيد

  تفسريه مهما يكن من شيء فزيد ذاهب 
  ويفصل بني أما والفاء  - ٣٠٣٥

  إما

مببتدأ كاآليات السابقة أو خرب حنو أما يف الدار فزيد أو مجلة شرط حنو فأما إن كان من املقربني فروح اآليات أو 
حملذوف يفسره ما بعد الفاء حنو وأما مثود فهديناهم  اسم منصوب باجلواب حنو فأما اليتيم فال تقهر أو اسم معمول

  يف قراءة بعضهم بالنصب 

  تنبيه

  ليس من أقسام أما اليت يف قوله تعاىل أماذا كنتم تعملون بل هي كلمتان أم املنقطعة وما االستفهامية  - ٣٠٣٦
  إما  - ١٦

  بالكسر والتشديد ترد ملعان  - ٣٠٣٧
  اهللا إما يعذهبم وإما يتوب عليهم اإلهبام حنو وآخرون مرجون ألمر 

  والتخيري حنو إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى فإما منا بعد وإما فداء 
  والتفصيل حنو إما شاكرا وإما كفورا 

  تنبيهات األول

لف يف الثانية فاألكثرون على أهنا عاطفة ال خالف أن إما األوىل يف هذه األمثلة وحنوها غري عاطفة واخت - ٣٠٣٨
وأنكره مجاعة منهم ابن مالك ملالزمتها غالبا الواو العاطفة وادعى ابن عصفور اإلمجاع على ذلك قال وإمنا ذكروها 

  يف باب العطف ملصاحبتها حلرفه 

  وذهب بعضهم إىل أهنا عطفت االسم على االسم والواو عطفت إما على إما وهو غريب  - ٣٠٣٩

  الثاين



سيأيت أن هذه املعاين ألو والفرق بينهما وبني إما أن إما يبىن الكالم معها من أول األمر على ما جيء هبا  - ٣٠٤٠
  ألجله ولذلك وجب تكرارها وأو يفتتح الكالم معها على اجلزم مث يطرأ اإلهبام أو غريه وهلذا مل يتكرر 

  الثالث

  إما ترين من البشر أحدا بل هي كلمتان ليس من أقسام إما اليت يف قوله ف - ٣٠٤١

  إن

  الشرطية وما الزائدة 
  إن  - ١٧

  بالكسر والتخفيف على أوجه  - ٣٠٤٢
األول أن تكون شرطية حنو إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت وإذا دخلت على مل فاجلزم بلم 

حنو وإال تغفر يل إال تنصروه والفرق أن مل عامل يلزم معموله  ال هبا لنحو فإن مل تفعلوا أو على ال فاجلزم هبا ال بال
وال يفصل بينهما بشيء وإن جيوز الفصل بينهما وبني معموهلا مبعموله وال ال تعمل اجلزم إذا كانت نافية فأضيف 

  العمل إىل إن 

  الثاين

ور إن أمهاهتم إال الالئي ولدهنم أن تكون نافية وتدخل على االمسية والفعلية حنو إن الكافرون إال يف غر - ٣٠٤٣
إن أردنا إال احلسىن إن يدعون من دونه إال إناثا قيل وال تقع إال وبعدها إال كما تقدم أو ملا املشددة حنو إن كل 

  نفس ملا عليها حافظ يف قراءة التشديد ورد بقوله إن عندكم من سلطان هبذا وإن أدري لعله فتنة لكم 

افية قوله إن كنا فاعلني قل إن كان للرمحن ولد وعلى هذا فالوقف هنا ولقد مكناهم ومما محل على الن - ٣٠٤٤
فيما إن مكناكم فيه أي يف الذي ما مكناكم فيه وقيل هي زائدة ويؤيد األول قوله مكناهم يف األرض مامل منكن لكم 

  وعدل عن ما لئال تتكرر فيثقل اللفظ 
ن عباس كما تقدم يف نوع الغريب من طريق ابن أيب طلحة وقد قلت وكوهنا للنفي هو الوارد عن اب - ٣٠٤٥

اجتمعت الشرطية والنافية يف قوله ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وإذا دخلت النافية على االمسية مل تعمل 
  عند اجلمهور 

ين تدعون من دون وأجاز الكسائي واملربد إعماهلا عمل ليس وخرج عليه قراءة سعيد ابن جبري إن الذ - ٣٠٤٦
  اهللا عبادا أمثالكم 

  فائدة

  أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال كل شيء يف القرآن إن فهو إنكار  - ٣٠٤٧



  الثالث

أن تكون خمففة من الثقيلة فتدخل على اجلملتني مث األكثر إذا دخلت على االمسية إمهاهلا حنو وإن كل  - ٣٠٤٨
  مجيع لدينا حمضرون إن هذان لساحران يف قراءة حفص وابن كثري  ذلك ملا متاع احلياة الدنيا وإن كل ملا

وقد تعمل حنو وإن كال ملا ليوفينهم يف قراءة احلرميني وإذا دخلت على الفعل فاألكثر كونه ماضيا  - ٣٠٤٩
ناسخا حنو وإن كانت لكبرية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني 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 فيما إن مكناكم فيه  - ٣٠٥٠

  اخلامس

 لتدخلن أن تكون للتعليل كإذ قاله الكوفيون وخرجوا عليه قوله تعاىل واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني - ٣٠٥١
  املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني وحنو ذلك مما الفعل فيه حمقق الوقوع 

وأجاب اجلمهور عن آية املشيئة بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخربوا عن املستقيل أو بأن أصل  - ٣٠٥٢
يعا إن شاء اهللا أال ميوت منكم أحد قبل الدخول وعن ذلك الشرط مث صار يذكر للتربك أو أن املعىن لتدخلن مج

  سائر اآليات بأنه شرط جيء به للتهييج واإلهلاب كما تقول البنك إن كنت ابين فأطعين 

  السادس

أن تكون مبعىن قد ذكره قطرب وخرج عليه فذكر إن نفعت الذكرى أي قد نفعت وال يصح معىن  - ٣٠٥٣
  لى كل حال الشرط فيه ألنه مأمور بالتذكري ع

وقال غريه هي للشرط ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكري فيهم وقيل التقدير وإن مل تنفع على حد قوله  - ٣٠٥٤
  سرابيل تقيكم احلر 

  فائدة

  قال بعضهم وقع يف القرآن إن بصيغة الشرط وهو غري مراد يف ست مواضع  - ٣٠٥٥
  وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا 

  اشكروا نعمة اهللا إن كنتم إياه تعبدون و
  وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان 

  إن ارتبتم فعدهتن 
  أن تقصروا من الصالة إن خفتم 

  وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا 



١٨ -   

  أن

  بالفتح والتخفيف على أوجه  - ٣٠٥٦
األول أن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع ويقع يف موضعني يف اإلبتداء فيكون يف حمل رفع حنو وأن تصوموا 
خري لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى وبعد لفظ دال على معىن غري اليقني فيكون يف حمل رفع حنو أمل يأن للذين آمنوا 

  وا شيئا أن ختشع وعسى أن تكره
  ونصب حنو خنشى أن تصيبنا دائرة وما كان هذا القرآن أن يفترى فأردت أن أعيبها 

  وخفض حنو أوذينا من قبل أن تأتينا من قبل أن يأيت أحدكم املوت 
  وأن هذه موصول حريف وتوصل بالفعل املتصرف مضارعا كما مر وماضيا حنو لوال أن من اهللا علينا ولوال أن ثبتناك 

  ع املضارع بعدها إمهاال هلا محال على ما أختها كقراءة ابن حميصن ملن اراد أن يتم الرضاعة وقد يرف

  الثاين

أن تكون خمففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقني أو ما نزل منزلته حنو أفال يرون أال يرجع إليهم قوال علم  - ٣٠٥٧
  أن سيكون وحسبوا أال تكون يف قراءة الرفع 

  الثالث

أن تكون مفسرة مبنزلة أي حنو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ونودوا أن تلكم اجلنة وشرطها أن  - ٣٠٥٨
  تسبق جبملة فلذلك غلط من جعل منها وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني 

  وأن يتأخر عنها مجلة وأن يكون يف اجلملة السابقة معىن القول ومنه 

إذ ليس املراد باالنطالق املشي بل انطالق ألسنتهم هبذا الكالم كما أنه ليس املراد وانطلق املأل منهم أن امشوا 
  املشي املتعارف بل االستمرار على املشي 

وزعم الزخمشري أن اليت يف قوله أن اختذي من اجلبال بيوتا مفسرة بأن قبله وأوحى ربك إىل النحل  - ٣٠٥٩
عىن القول وإمنا هي مصدرية أي باختاذ اجلبال وأال يكون يف اجلملة والوحي هنا إهلام باتفاق وليس يف اإلهلام م

  السابقة أحرف القول 
وقال الزخمشري يف قوله ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا إنه جيوز أن تكون مفسرة للقول على  - ٣٠٦٠

  تأويله باألمر أي ما أمرهتم إال مبا أمرتين به أن اعبدوا اهللا 
  قال ابن هشام وهو حسن وعلى هذا فيقال يف الضابط أن ال تكون فيه حروف إال والقول مؤول بغريه  - ٣٠٦١
قلت وهذا من الغرائب كوهنم يشرطون أن يكون فيها معىن القول فإذا جاء لفظه أولوه مبا يف معناه مع  - ٣٠٦٢

  عناها وأال يدخل عليها حرف جر صرحيه وهو نظري ما تقدم من جعلهم أل يف اآلن زائدة مع قوهلم بتضمنها م

  الرابع



  أن تكون زائدة واألكثر أن تقع بعد ملا التوقيتية حنو وملا أن جاءت رسلنا لوطا  - ٣٠٦٣
وزعم األخفش أهنا تنصب املضارع وهي زائدة وخرج عليه وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا وما لنا أال  - ٣٠٦٤

  ما لنا أال نؤمن باهللا نتوكل على اهللا قال فهي زائدة بدليل و

  اخلامس

أن تكون شرطية كاملكسورة قاله الكوفيون وخرجوا عليه أن تضل إحدامها أن صدوكم عن املسجد  - ٣٠٦٥
  احلرام صفحا إن كنتم قوما 

مسرفني قال ابن هشام ويرجحه عندي تواردمها على حمل واحد واألصل التوافق وقد قرئ بالوجهني يف اآليات 
  ل الفاء بعدها يف قوله فتذكر املذكورة ودخو

  السادس

أن تكون نافية قال بعضهم يف قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي ال يؤتى والصحيح أهنا مصدرية أي  - ٣٠٦٦
  وال تؤمنوا أن يؤتى أي بإيتاء أحد 

  السابع

خيرجون الرسول أن تكون للتعليل كما قاله بعضهم يف قوله تعاىل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم  - ٣٠٦٧
  وإياكم أن تؤمنوا والصواب أهنا مصدرية وقبلها الم العلة مقدرة 

  الثامن

أن تكون مبعىن لئال قاله بعضهم يف قوله يبني اهللا لكم أن تضلوا والصواب أهنا مصدرية والتقدير كراهة  - ٣٠٦٨
  أن تضلوا 

١٩ -   

  إن

  بالكسر والتشديد على أوجه  - ٣٠٦٩
قيق وهو الغالب حنو إن اهللا غفور رحيم إنا إليكم ملرسلون قال عبد القاهر والتأكيد هبا أقوى أحدها التأكيد والتح

  من التأكيد بالالم قال وأكثر مواقعها حبسب االستقراء واجلواب لسؤال ظاهر أو مقدر إذا كان للسائل فيه ظن 
 إن اهللا غفور رحيم وصل عليهم إن صالتك والثاين التعليل أثبته ابن جين وأهل البيان ومثلوه بنحو واستغفروا اهللا

  سكن هلم وما أبري نفسي إن النفس ألمارة بالسوء وهو نوع من التأكيد 



  الثالث معىن نعم أثبته األكثرون وخرج عليه قوم منهم املربد إن هذان لساحران 
٢٠ -   

  أن

  بالفتح والتشديد على وجهني  - ٣٠٧٠
ا فرع املكسورة وأهنا موصول حريف تؤول مع امسها وخربها باملصدر فإن أحدمها أن تكون حرف تأكيد واألصح أهن

كان اخلرب مشتقا باملصدر املؤول به من لفظه حنو لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير أي قدرته وإن كان جامدا قدر 
  بالسكون 

ب بأن التأكيد للمصدر وقد استشكل كوهنا للتأكيد بأنك لو صرحت باملصدر املنسبك منها مل يفد تأكيدا وأجي
  املنحل وهبذا يفرق بينها وبني املكسورة ألن التأكيد يف املكسورة لإلسناد وهذا ألحد الطرفني 

  الثاين أن يكون لغة يف لعل وخرج عليها وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون يف قراءة الفتح أي لعلها 
٢١ -   

  أىن

أما االستفهام فترد فيه مبعىن كيف حنو أىن حييي هذه اهللا بعد موهتا اسم مشترك بني االستفهام والشرط ف - ٣٠٧١
  أىن يؤفكون ومن أين حنو أىن لك هذا أي من أين أتى هذا أي من أين جاءنا 

قال يف عروس األفراح والفرق بني أين ومن أين أن أين سؤال عن املكان الذي حل فيه الشيء ومن أين  - ٣٠٧٢
  منه الشيء وجعل من هذا املعىن ما قرئ شاذا أنا صببنا املاء صبا سؤال عن املكان الذي برز 

  ومبعىن مىت وقد ذكرت املعاين الثالثة يف قوله تعاىل فأتوا حرثكم أىن شئتم  - ٣٠٧٣

وأخرج ابن جرير األول من طريق عن ابن عباس وأخرج الثاين عن الربيع بن أنس واختاره وأخرج  - ٣٠٧٤
قوال رابعا عن ابن عمر وغريه أهنا مبعىن حيث شئتم واختار أبو حيان وغريه أهنا يف الثالث عن الضحاك وأخرج 

اآلية شرطية وحذف جواهبا لداللة ما قبلها عليه ألهنا لو كانت استفهامية الكتفت مبا بعدها كما هو شأن 
  االستفهامية أن تكتفي مبا بعدها أي تكون كالما حيسن السكوت عليه إن كان امسا 

  أو

   فعال
  أو  - ٢٢

  حرف عطف ترد ملعان  - ٣٠٧٥
  الشك من املتكلم حنو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 

  واإلهبام على السامع حنو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني والتخيري بني املعطوفني بأن ميتنع اجلمع بينهما 
  واإلباحة بأال ميتنع اجلمع 



أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم اآلية ومثل األوىل بقوله تعاىل ففدية من  ومثل الثاين بقوله وال على أنفسكم
صيام أو صدقة أو نسك وقوله فكفارة إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير 

  رقبة 
  واستشكل بأن اجلمع يف اآليتني غري ممتنع  - ٣٠٦٧

إىل وقوع كل كفارة أو فدية بل يقع واحد منهن كفارة أو فدية والباقي قربة  وأجاب ابن هشام بأنه ممتنع بالنسبة
  مستقلة خارجة عن ذلك 

قلت وأوضح من هذا التمثيل قوله أن يقتلوا أو يصلبوا اآلية على قول من جعل اخلرية يف ذلك إىل  - ٣٠٧٧
  اجتهاده إليه اإلمام فإنه ميتنع عليه اجلمع بني هذه األمور بل يفعل منها واحدا يؤدي 

  والتفصيل بعد اإلمجال حنو وقالوا كونوا هودا أو نصارى  - ٣٠٧٨

  هتتدوا إال قالوا ساحر أو جمنون أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا 
واإلضراب كبل وخرج عليه وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون فكان قاب قوسني أو أدىن وقراءة  - ٣٠٧٩

  ن الواو بعضهم أو كلما عاهدوا عهدا بسكو
  ومطلق اجلمع كالواو حنو لعله يتذكر أو خيشى لعلهم يتقون أو حيدث هلم ذكرا  - ٣٠٨٠
  والتقريب ذكره احلريري وأبو البقاء وجعل منه وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب  - ٣٠٨١

  ورد بأن التقريب مستفاد من غريها 
تان ينصب املضارع بعدمها بأن مضمرة وخرج عليها ال جناح ومعىن إال يف االستثناء ومعىن إىل وها - ٣٠٨٢

عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة فقيل إنه منصوب ال جمزوم بالعطف على متسوهن لئال 
ذا يصري املعىن ال جناح عليكم فيما يتعلق مبهور النساء إن طلقتموهن يف مدة انتفاء أحد هذين األمرين مع أنه إ

انتفى الفرض دون املسيس لزم مهر املثل وإذا انتفى املسيس دون الفرض لزم نصف املسمى فكيف يصح دفع 
اجلناح عند انتفاء أحد األمرين وألن املطلقات املفروض هلن قد ذكرن ثانيا بقوله وإن طلقتموهن اآلية وترك ذكر 

نت املمسوسات واملفروض هلن مستويات يف الذكر املمسوسات ملا تقدم من املفهوم ولو كانت تفرضوا جمزوما لكا
وإذا قدرت أو مبعىن إال خرجت املفروض هلن عن مشاركة املمسوسات يف الذكر وكذا إذا قدرت مبعىن إىل وتكون 

  غاية لنفي اجلناح ال لنفي املسيس 
هما وذلك بنفيهما مجيعا وأجاب ابن احلاجب عن األول مبنع كون املعىن مدة انتفاء أحدمها بل مدة مل يكن واحد من

  ألنه نكرة يف سياق النفي الصريح 

  وأجاب بعضهم عن الثاين بأن ذكر املفروض هلن إمنا كان لتيقن النصف هلن ال لبيان أن هلن شيئا يف اجلملة 
  ومما خرج على هذا املعىن قراءة أيب تقاتلوهنم أو يسلموا 

  تنبيهات

املعاين بل قالوا هي ألحد الشيئني أو األشياء قال ابن هشام وهو األول مل يذكر املتقدمون ألو هذه  - ٣٠٨٣
  التحقيق واملعاين املذكورة مستفادة من القرائن 

الثاين قال أبو البقاء أو يف النهي نقيضة أو يف اإلباحة فيجب اجتناب األمرين كقوله وال تطع منهم آمثا  - ٣٠٨٤



  كان فعال للمنهي عنه مرتني ألن كل واحد منهما أحدمها أو كفورا فال جيوز فعل أحدمها فلو مجع بينهما 
  وقال غريه أو يف مثل هذا مبعىن الواو تفيد اجلمع 

وقال الطييب األوىل أهنا على باهبا وإمنا جاء التعميم فيما من النهي الذي فيه معىن النفي والنكرة يف سياق  - ٣٠٨٥
را أي واحدا منهما فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتا فاملعىن ال النفي تعم ألن املعىن قبل النهي تطيع آمثا أو كفو

  تطع واحدا منهما فالتعميم فيهما من جهة النهي وهي على باهبا 
الثالث لكون مبناها على عدم التشريك عاد الضمري إىل مفرديها باإلفراد خبالف الواو وأما قوله تعاىل  - ٣٠٨٦

   هبما فقيل إهنا مبعىن الواو وقيل املعىن أن يكون اخلصمان غنيني أو فقريين إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل

  فائدة

أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس كل شيء يف القرآن أو فهو خمري فإذا كان فمن مل جيد فهو األول  - ٣٠٨٧
  فاألول 
  وأخرج البيهقي يف سننه عن ابن جريج قال كل شيء يف القرآن فيه  - ٣٠٨٨

  لتخيري إال قوله أن يقتلوا أو يصلبوا ليس مبخري فيها قال الشافعي وهبذا أقول أو فل
٢٣ -   

  أوىل

يف قوله تعاىل أوىل لك فأوىل ويف قوله تعاىل فأوىل هلم قال يف الصحاح قوهلم أوىل لك كلمة هتديد ووعيد  - ٣٠٨٩
  قال الشاعر 

  ... فأوىل له مث أوىل له 
  ربه ما يهلكه أي نزل به قال األصمعي فمعناه قا - ٣٠٩٠
  قال اجلوهري ومل يقل أحد فيها أحسن مما قال األصمعي  - ٣٠٩١
  وقال قوم هو اسم فعل مبين ومعناه وليك شر بعد شر ولك تبيني  - ٣٠٩٢
وقيل هو علم للوعيد غري مصروف ولذا مل ينون وإن حمله رفع على االبتداء ولك اخلرب ووزنه على هذا  - ٣٠٩٣

  ف لإلحلاق وقيل أفعل فعلى واألل
  وقيل معناه الويل لك وأنه مقلوب منه واألصل أويل فأخر حرف العلة ومنه قول اخلنساء  - ٣٠٩٤

  فأوىل لنفسي أوىل هلا ... مهمت لنفسي بعض اهلموم 
ر وقيل معناه الذم لك أوىل من تركه فحذف املبتدأ لكثرة دورانه يف الكالم وقيل املعىن أنت أوىل وأجد - ٣٠٩٥

  هبذا العذاب 
وقال ثعلب أوىل لك يف كالم العرب معناه مقاربة اهلالك كأنه يقول قد وليت اهلالك أو قد دانيت  - ٣٠٩٦

  اهلالك أصله من الويل وهو القرب ومنه قاتلوا الذين يلونكم أي يقربون منكم 
  لكة وقال النحاس العرب تقول أوىل لك أي كدت هتلك وكأن تقديره أوىل لك اهل - ٣٠٩٧



٢٤ -   

  إي

بالكسر والسكون حرف جواب مبعىن نعم فتكون لتصديق املخرب وإلعالم املستخرب ولوعد الطالب قال  - ٣٠٩٨
  النحاة وال تقع إال قبل القسم 

  قال ابن احلاجب وإال بعد االستفهام حنو ويستنبئونك أحق هو قل إي وريب  - ٣٠٩٩
٢٥ -   

  أي

  بالفتح والتشديد على أوجه  - ٣١٠٠
  األول أن تكون شرطية حنو أميا األجلني قضيت فال عدوان علي أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن 

الثاين استفهامية حنو أيكم زادته هذه إميانا وإمنا يسأل هبا عما مييز أحد املتشاركني يف أمر يعمهما حنو أي الفريقني 
  خري مقاما أي أحنن أم أصحاب حممد 

  عن من كل شيعة أيهم أشد الثالث موصولة حنو لننز
وهي يف األوجه الثالثة معربة وتبىن يف الوجه الثالث على الضم إذا حذف عائدها وأضيفت كاآلية  - ٣١٠١

املذكورة وأعرهبا األخفش يف هذه احلالة أيضا وخرج عليه قراءة بعضهم بالنصب وأول قراءة الضم على احلكاية 
الزخمشري على أهنا خرب مبتدأ حمذوف وتقدير الكالم لنزعن بعض كل شيعة وأوهلا غريه على التعليق للفعل وأوهلا 

  فكأنه قيل من هذا البعض فقيل هو الذي أشد مث حذف املبتدآن املكتنفان ألي 
وزعم ابن الطراوة أهنا يف اآلية مقطوعة عن اإلضافة مبنية وأن هم أشد مبتدأ وخرب ورد برسم الضمري  - ٣١٠٢

  على إعراهبا إذا مل تضف  متصال بأي وباإلمجاع
  الرابع أن تكون وصلة إىل نداء ما فيه أل حنو يا أيها الناس يا أيها النيب 

٢٦ -   

  إيا

  زعم الزجاج أهنا اسم ظاهر واجلمهور ضمري مث اختلفوا فيه على أقوال  - ٣١٠٣
  أحدها أنه كلمة ضمري هو وما اتصل به 

ه يفسر ما يراد به من تكلم وغيبة وخطاب حنو فإياي فارهبون بل والثاين أنه وحده ضمري وما بعده اسم مضاف ل
  إياه تدعون إياك 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 



  مكسورة ومفتوحة هذه مثانية يسقط منها بفتح اهلاء مع التشديد  مع اهلمزة وإبداهلا هاء
٢٧ -   

  أيان

  اسم استفهام وإمنا يستفهم به عن الزمان املستقبل كما جزم به ابن مالك وأبو حيان ومل يذكر فيه خالفا  - ٣١٠٤
  وذكر صاحب املعاين جميئها للماضي 

  يم حنو ايان مرساها أيان يوم الدين وقال السكاكي ال تستعمل إال يف مواضع التفخ - ٣١٠٥
  واملشهور عند النحاة أهنا كمىت تستعمل يف التفخيم وغريه  - ٣١٠٦

وقال باألول من النحاة علي بن عيسى الربعي وتبعه صاحب البسيط فقال إمنا تستعمل يف االستفهام عن الشيء 
  املعظم أمره 

ه ألن معناه أي وقت وأي فعل من آويت إليه ألن ويف الكشاف قيل إهنا مشتقى من أوى فعالن من - ٣١٠٧
  البعض آو إىل الكل ومتساند وهو بعيد 

  وقيل أصله أي آن 

وقيل أي أوان حذفت اهلمزة من أوان والياء الثانية من أي وقلبت الواو ياء وأدغمت الساكنة فيها وقرئ بكسر 
  مهزهتا 
٢٨ -   

  أين

بون وترد شرطا عاما يف األمكنة وأينما أعم منها حنو أينما يوجهه اسم استفهام عن املكان حنو فأين تذه - ٣١٠٨
  ال يأت خبري 

٢٩ -   

  الباء املفردة

  حرف جر له معان أشهرها اإللصاق ومل يذكر هلا سيبويه غريه  - ٣١٠٩
سكم وقيل إنه ال يفارقها قال يف شرح اللب وهو تعلق أحد املعنيني باآلخر مث قد يكون حقيقة حنو وامسحوا برؤو

أي ألصقوا املسح برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقد يكون جمازا حنو وإذا مروا هبم أي مبكان يقربون 
  منه 

  الثاين التعدية كاهلمزة حنو ذهب اهللا بنورهم ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم أي أذهبه كما قال ليذهب عنكم الرجس 
مزة فرقا وأنك إذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحبا له يف الذهاب ورد وزعم املربد والسهيلي أن بني تعدية الباء واهل

  باآلية 
  الثالث االستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل كباء البسملة 



الرابع السببية وهي اليت تدخل على سبب الفعل حنو فكال أخذنا بذنبه ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل ويعرب عنها 
  أيضا بالتعليل 
  حبة كمع حنو اهبط بسالم قد جاءكم الرسول باحلق فسبح حبمد ربك اخلامس املصا

  السادس الظرفية كفى زمانا ومكانا حنو جنيناهم بسحر ولقد نصركم اهللا ببدر 
  السابع االستعالء كعلى حنو من إن تأمنه بقنطار أي عليه بدليل إال كما أمنتكم على أخيه 

عنه بدليل يسألون عن أنبائكم مث قيل ختتص بالسؤال وقيل ال حنو  الثامن اجملاوزة كعن حنو فاسأل به خبريا أي
  نورهم يسعى بني أيديهم وبأمياهنم أي وعن أمياهنم ويوم تشقق السماء بالغمام أي عنه 

  التاسع التبعيض كمن حنو عينا يشرب هبا عباد اهللا أي منها 
  العاشر الغاية كإىل حنو وقد أحسن يب أي إىل 

بلة وهي الداخلة على األعواض حنو ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون وإمنا مل نقدرها باء السببية كما احلادي عشر املقا
  قال املعتزلة ألن املعطي بعوض قد يعطي جمانا وأما املسبب فال يوجد بدون السبب 

يف حنو كفى باهللا  الثاين عشر التوكيد وهي الزائدة فتزاد يف الفاعل وجوبا يف حنو أمسع هبم وأبصر وجوازا غالبا
شهيدا فإن االسم الكرمي فاعل وشهيدا نصب على احلال أو التمييز والباء زائدة ودخلت لتأكيد االتصال ألن 

  االسم يف قوله كفى باهللا متصل بالفعل اتصال الفاعل 
نزلة قال ابن الشجري وفعل ذلك إيذانا بأن الكفاية من اهللا ليست كالكفاية من غريه يف عظم امل - ٣١١٠

  فضوعف لفظها لتضاعف معناها وقال الزجاج دخلت لتضمن كفى معىن اكتفى 
  قال ابن هشام وهو من احلسن مبكان  - ٣١١١

وقيل الفاعل مقدر والتقدير كفى االكتفاء باهللا فحذف املصدر وبقي معموله داال عليه وال تزاد يف فاعل  - ٣١١٢
  املؤمنني القتال كفى مبعىن وقى حنو فسيكفيكهم اهللا وكفى اهللا 

ويف املفعول حنو وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وهزي إليك جبذع النخلة فليمدد بسبب إىل السماء ومن  - ٣١١٣
  يرد فيه بإحلاد 

  ويف املبتدأ حنو بأيكم املفتون أي أيكم وقيل هي ظرفية أي يف أي طائفة منكم  - ٣١١٤
   أن تولوا بنصب الرب ويف اسم ليس يف قراءة بعضهم ليس الرب - ٣١١٥
  ويف اخلرب املنفي حنو وما اهللا بغافل قيل واملوجب وخرج عليه جزاء سيئة مبثلها  - ٣١١٦
  ويف التوكيد وجعل منه يتربصن بأنفسهن  - ٣١١٧

  فائدة

اختلف يف الباء من قوله وامسحوا برؤوسكم فقيل لإللصاق وقيل للتبعيض وقيل زائدة وقيل لالستعانة  - ٣١١٨
  يف الكالم حذفا وقلبا فإن مسح يتعدى إىل املزال عنه بنفسه وإىل املزيل بالباء فاألصل امسحوا رؤوسكم باملاء  وإن
٣٠ -   

  بل



  حرف إضراب إذا تالها مجلة  - ٣١١٩
  مث تارة يكون معىن اإلضراب اإلبطال ملا قبلها حنو وقالوا اختذ الرمحن 

  أم يقولون به جنة بل جاءهم باحلق ولدا سبحانه بل عباد مكرمون أي بل هم عباد 
وتارة يكون معناه االنتقال من غرض إىل آخر حنو ولدينا كتاب ينطق باحلق وهم ال يظلمون بل قلوهبم  - ٣١٢٠

  يف غمرة من هذا فما قبل بل فيه على حاله وكذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون احلياة الدنيا 
يف شرح كفايته أهنا ال تقع يف القرآن إال على هذا الوجه وومهه ابن هشام وسبق ابن وذكر ابن مالك  - ٣١٢١

مالك إىل ذلك صاحب البسيط ووافقه ابن احلاجب فقال يف شرح املفصل إبطال األول وإثباته للثاين إن كان يف 
  انتهى . . . اإلثبات من باب الغلط فال يقع مثله يف القرآن 

  حرف عطف ومل تقع يف القرآن كذلك  أما إذا تالها مفرد فهي
٣١ -   

  بلى

  حرف أصلي األلف وقيل األصل بل واأللف زائدة وقيل هي للتأنيث بدليل إمالتها  - ٣١٢٢
  وهلا موضعان 

أحدمها أن تكون ردا لنفي يقع قبلها حنو ما كنا نعمل من سوء بلى أي عملتم السوء ال يبعث اهللا من ميوت بلى أي 
كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن قالوا ليس علينا يف األميني سبيل مث قال بلى أي عليهم  يبعثهم زعم الذين

سبيل وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى مث قال بلى أي يدخلها غريهم وقالوا لن متسنا النار إال 
  أياما معدودة مث قال بلى أي متسهم وخيلدون فيها 

  جوابا الستفهام دخل على نفي فتفيد إبطاله سواء كان الثاين أن تقع 

االستفهام حقيقيا حنو أليس زيد بقائم فتقول بلى وتوبيخا حنو أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم بلى أحيسب 
اإلنسان أن لن جنمع عظامه بلى أو تقريريا حنو ألست بربكم قالوا بلى قال ابن عباس وغريه لو قالوا نعم كفروا 

ووجهه أن نعم تصديق للمخرب بنفي أو إجياب فكأهنم قالوا لست ربنا خبالف بلى فإهنا إلبطال النفي فالتقدير أنت 
  ربنا 

ونازع يف ذلك السهيلي وغريه بأن االستفهام التقريري خرب موجب ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم  - ٣١٢٣
  اب وإذا ثبت أنه إجياب فنعم بعد اإلجياب تصديق له انتهى متصلة يف قوله افال تبصرون أم أنا خري ألهنا بعد اإلجي

  قال ابن هشام ويشكل عليهم أن بلى ال جياب هبا عن اإلجياب اتفاقا  - ٣١٢٤
٣٢ -   

  بئس

  فعل إلنشاء الذم ال يتصرف  - ٣١٢٥
٣٣ -   



  بني

  زرعا  قال الراغب هي موضوعة للخلل بني الشيئني ووسطهما قال تعاىل وجعلنا بينهما - ٣١٢٦
وتارة تستعمل ظرفا وتارة امسا فمن الظرف ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله فقدموا بني يدي جنواكم صدقة فاحكم 

  بيننا باحلق 
وال تستعمل إال فيما له مسافة حنو بني البلدان أو له عدد ما اثنان فصاعدا حنو وبني الرجلني وبني القوم وال يضاف 

  ال إذا كرر حنو ومن بيننا وبينك حجاب فاجعل بيننا وبينك موعدا إىل ما يقتضي معىن الوحدة إ

  وقرئ قوله تعاىل لقد تقطع بينكم بالنصب على أنه ظرف وبالرفع على أنه اسم مصدر مبعىن الوصل 
  وحيتمل األمرين قوله تعاىل ذات بينكم وقوله فلما بلغا جممع بينهما أي فراقهما 

٣٤ -   

  التاء

القسم خيتص بالتعجب وباسم اهللا تعاىل قال يف الكشاف يف قوله واهللا ألكيدن أصنامكم  حرف جر معناه - ٣١٢٧
الباء أصل حرف القسم والواو بدل منها والتاء بدل من الواو وفيها زيادة معىن التعجب كأنه تعجب من تسهل 

  الكيد على يديه وتأتيه مع عتو منروذ وقهره انتهى 
٣٥ -   

  تبارك

  مل إال بلفظ املاضي وال يستعمل إال اهللا فعل ال يستع - ٣١٢٨
٣٦ -   

  تعال

  فعل ال يتصرف ومن  - ٣١٢٩

  مث

  قيل إنه اسم فعل 
  مث  - ٣٧

  حرف يقتضي ثالثة أمور  - ٣١٣٠
  التشريك يف احلكم والترتيب واملهلة ويف كل خالف 

البتة وخرجوا على ذلك  أما التشريك فزعم الكوفيون واألخفش أنه قد يتخلف بأن تقع زائدة فال تكون عاطفة
  حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه مث تاب عليهم 



  وأجيب بأن اجلواب فيها مقدر 
وأما الترتيب واملهلة فخالف قوم يف اقتضائها إيامها متسكا بقوله خلقكم من نفس واحدة مث جعل منها  - ٣١٣١
  وبدأ خلق اإلنسان من طني مث  زوجها

  جعل نسله من ساللة من ماء مهني 

  مث

سواه وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى واالهتداء سابق على ذلك ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مث 
  آتينا موسى الكتاب 

  وأجيب عن الكل بأن مث لترتيب األخبار ال لترتيب احلكم 
وغري هذا اجلواب أنفع منه ألنه يصحح الترتيب فقط ال املهملة إذ ال تراخي بني قال ابن هشام  - ٣١٣٢

اإلخبارين واجلواب املصحح هلما ما قيل يف األوىل إن العطف على مقدر أي من نفس واحدة أنشأها مث جعل منها 
   دام على اهلداية زوجها ويف الثانية أن سواه عطف على اجلملة األوىل ال الثانية ويف الثالثة أن املراد مث

  فائدة

أجرى الكوفيون مث جمرى الفاء والواو يف جواز نصب املضارع املقرون هبا بعد فعل الشرط وخرج عليه  - ٣١٣٣
  قراءة احلسن ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت بنصب يدركه 

  مث  - ٣٨
و وأزلفنا مث اآلخرين وهو ظرف ال يتصرف فلذلك غلط من بالفتح اسم يشار به إىل املكان البعيد حن - ٣١٣٤

أعربه مفعوال ل رأيت يف قوله وإذا رأيت مث وقرئ فإلينا مرجعهم مث اهللا أي هنالك اهللا شهيد بدليل هنالك الوالية 
  هللا احلق 
  وقال الطربي يف قوله أمث إذا ما وقع آمنتم به معناه هنالك وليست مث العاطفة  - ٣١٣٥

  هم أشبه عليه املضمومة باملفتوحة وهذا و
  ويف التوشيح خلطاب مث ظرف فيه معىن اإلشارة إىل حيث ألنه هو يف املعىن  - ٣١٣٦
٣٩ -   

  جعل

قال الراغب لفظ عام يف األفعال كلها وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواهتا ويتصرف على مخسة  - ٣١٣٧
  أوجه 

  جعل زيد يقول كذا أحدها جيري جمرى صار وطفق وال يتعدى حنو 
  والثاين جمرى أوجد فيتعدى ملفعول واحد حنو وجعل الظلمات والنور 

  والثالث يف إجياد شيء من شيء وتكوينه منه حنو جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من اجلبال أكنانا 



  فيهن نورا  والرابع يف تصيري الشيء على حالة دون حالة حنو الذي جعل لكم األرض فراشا وجعل القمر
اخلامس احلكم بالشيء على الشيء حقا كان حنو وجاعلوه من املرسلني أو باطال حنو وجيعلون هللا البنات الذين 

  جعلوا القرآن عضني 
٤٠ -   

  حاشا

اسم مبعىن التنزيه يف قوله تعاىل حاشا هللا ما علمنا عليه من سوء حاشا هللا ما هذا بشرا ال فعل وال حرف  - ٣١٣٨
ءة بعضهم حاشا هللا بالتنوين كما يقال براءة هللا وقراءة ابن مسعود حاشا اهللا باإلضافة كمعاذ اهللا وسبحان بدليل قرا

  اهللا ودخوهلا على الالم يف قراءة السبعة واجلار ال 

  يدخل على اجلار وإمنا ترك التنوين يف قراءهتم لبنائها لشبهها حباشا احلرفية لفظا 
  أتربأ وتربأت لبنائها  وزعم قوم أهنا اسم فعل معناه
  ورد بإعراهبا يف بعض اللغات 

وزعم املربد وابن جين أهنا فعل وأن املعىن يف اآلية جانب يوسف املعصية ألجل اهللا وهذا التأويل ال يتأتى  - ٣١٣٩
  يف اآلية األخرى 

وتنحى عنه فلم يغشه وقال الفارسي حاشا فعل من احلشا وهو الناحية أي صار يف ناحية أي بعد مما رمي  - ٣١٤٠
  ومل يالبسه ومل يقع يف القرآن حاشا إال استثنائية 

٤١ -   

  حىت

  حرف النتهاء الغاية ك إىل لكن يفترقان يف أمور  - ٣١٤١
  فتنفرد حىت بأهنا ال جتر إال الظاهر وإال اآلخر املسبوق بذي إجزاء أو املالقي له حنو سالم هي حىت مطلع الفجر 

  لفعل قبلها شيئا فشيئا وأهنا إلفادة تقضي ا
  وأهنا ال يقابل هبا ابتداء الغاية 

  وأهنا يقع بعدها املضارع املنصوب بأن املقدرة ويكونان يف تأويل مصدر خمفوض مث هلا حينئذ ثالثة معان 
  مرادفة إىل حنو لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى أي إىل رجوعه 

  ون يقاتلونكم حىت يردوكم و ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا ومرادفة كي التعليلية حنو وال يزال
  وحتتملها حنو فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا 

  ومرادفة إال يف االستثناء وجعل منه ابن مالك وغريه وما يعلمان من أحد حىت يقوال 

  مسألة



حىت يف حكم ما قبلها أو على عدم دخوله فواضح أنه مىت دل دليل على دخول الغاية اليت بعد إىل و - ٣١٤٢
  يعمل به 

  فاألول حنو وأيديكم إىل املرافق وأرجلكم إىل الكعبني دلت السنة على دخول املرافق والكعبني يف الغسل 
إن والثاين حنو مث أمتوا الصيام إىل الليل دل النهي عن الوصال على عدم دخول الليل يف الصيام فنظرة إىل ميسرة ف

  الغاية لو دخلت هنا لوجب اإلنظار حال اليسار أيضا وذلك يؤدي إىل عدم املطالبة وتفويت حق الدائن 
  وإن مل يدل دليل على واحد منهما ففيها أربعة أقوال 

أحدها وهو األصح تدخل مع حىت دون إىل محال على الغالب يف البابني ألن األكثر مع القرينة عدم الدخول مع إىل 
  مع حىت فوجب احلمل عليه عند التردد  والدخول

  والثاين تدخل فيهما عليه 
  والثالث ال فيهما واستدل للقولني يف استوائهما بقوله ومتعناهم إىل حني وقرأ ابن مسعود حىت حني 

  تنبيه

املاضية ترد حىت ابتدائية أي حرفا يبتدأ بعده اجلمل أي تستأنف فتدخل على االمسية والفعلية املضارعية و - ٣١٤٣
  حنو حىت يقول الرسول بالرفع حىت عفوا وقالوا حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر 

  وادعى ابن مالك أهنا يف اآليات جارة إلذا وألن مضمرة يف اآليتني واألكثرون على خالفه  - ٣١٤٤
  وترد عاطفة وال أعلمه يف القرآن ألن العطف هبا قليل جدا ومن مث أنكره الكوفيون البتة 

  فائدة

  إبدال حائها عينا لغة هذيل وهبا قرأ ابن مسعود أخرج  - ٣١٤٥
٤٢ -   

  حيث

ظرف مكان قال األخفش وترد للزمان مبنية على الضم تشبيها بالغايات فإن اإلضافة إىل اجلمل كال  - ٣١٤٦
يعين أهنا غري مضافة إضافة وهلذا قال الزجاج يف قوله من حيث ال تروهنم ما بعد حيث صلة هلا وليست مبضافة إليه 

  للجملة بعدها فصارت كالصلة هلا أي كالزيادة وليست جزءا منها وفهم الفارسي أنه أراد أهنا موصولة فرد عليه 
ومن العرب من يعرهبا ومنهم من يبنيها على الكسر اللتقاء الساكنني وعلى الفتح للتخفيف وحتتملها  - ٣١٤٧

  اهللا أعلم حيث جيعل رسالته بالفتح واملشهور أهنا ال تتصرف  قراءة من قرأ من حيث ال يعلمون بالكسر
وجوز قوم يف اآلية األخرية كوهنا مفعوال به على السعة قالوا وال تكون ظرفا ألنه تعاىل ال يكون يف  - ٣١٤٨

هذا  مكان أعلم منه يف مكان وألن املعىن أنه يعلم نفس املكان املستحق لوضع الرسالة ال شيئا يف املكان وعلى
  فالناصب هلا يعلم حمذوفا مدلوال عليه ب أعلم ال به ألن أفعل التفضيل ال ينصب املفعول به إال إن أولته بعامل 

وقال أبو حيان الظاهر إقرارها على الظرفية اجملازية وتضمني أعلم معىن ما يتعدى إىل الظرف فالتقدير  - ٣١٤٩



  هذا املوضع اهللا أنفذ علما حيث جيعل أي هو نافذ العلم يف 
٤٣ -   

  دون

  ترد ظرفا نقيص فوق فال تتصرف على املشهور  - ٣١٥٠
  وقيل تتصرف وبالوجهني قرئ ومنا دون ذلك بالرفع والنصب 

  وترد امسا مبعىن غري حنو أم اختذوا من دونه آهلة أي غريه 

  وقال الزخمشري معناه أدىن مكان من الشيء  - ٣١٥١
  يد دون عمرو أي يف الشرف والعلم وتستعمل للتفاوت يف احلال حنو ز

واتسع فيه فاستعمل يف جتاوز حد إىل حد حنو ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني أي ال جتاوزوا والية 
  املؤمنني إىل والية الكافرين 

٤٤ -   

  ذو

إىل  اسم مبعىن صاحب وضع للتوصل إىل وصف الذوات بأمساء األجناس كما أن الذي وضعت صلة - ٣١٥٢
وصف املعارف باجلمل وال يستعمل إال مضافا وال يضاف إىل ضمري وال مشتق وجوزه بعضهم وخرج عليه قراءة 

  ابن مسعود وفوق كل ذي علم عليم 
  وأجاب األكثرون عنها بأن العامل هنا مصدر كالباطل أو بأن ذي زائدة 

هبا أشرف فإن ذو يضاف للتابع قال السهيلي والوصف ب ذو أبلغ من الوصف بصاحب واإلضافة  - ٣١٥٣
وصاحب يضاف إىل املتبوع تقول أبو هريرة صاحب النيب وال تقول النيب صاحب أيب هريرة وأما ذو فإنك تقول 
ذو املال وذو الفرس فتجد االسم األول متبوعا غري تابع وبين على هذا الفرق أنه تعاىل قال يف سورة األنبياء وذا 

و احلوت وقال يف سورة ن وال تكن كصاحب احلوت قال واملعىن واحد لكن بني اللفظني النون فأضافه إىل النون وه
تفاوت كثري يف حسن اإلشارة إىل احلالتني فإنه حني ذكره يف معرض الثناء عليه أتى بذي ألن اإلضافة هبا أشرف 

يشرفه لذلك فأتى به وبالنون ألن لفظه أشرف من لفظ احلوت لوجوده يف أوائل السور وليس يف لفظ احلوت ما 
  وبصاحب حني ذكره يف معرض النهي عن اتباعه 

٤٥ -   

  رويدا

  اسم ال يتكلم به إال مصغرا مأمورا به وهو تصغري رود وهو املهل  - ٣١٥٤

٤٦ -   



  رب

  حرف يف معناه مثانية أقوال  - ٣١٥٥
  أحدها أهنا للتقليل دائما وعليه األكثرون 

رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني فإنه يكثر منهم متين ذلك وقال األولون هم  الثاين للتكثري دائما كقوله تعاىل
  مشغولون بغمرات األهوال فال يفيقون حبيث يتمنون ذلك إال قليال 

  الثالث أهنا هلما على السواء 
  الرابع للتقليل غالبا والتكثري نادرا وهو اختياري 

  اخلامس عكسه 
  بل هي حرف إثبات ال تدل على تكثري وال تقليل وإمنا يفهم ذلك من خارج  السادس مل توضع لواحد منهما

  السابع للتكثري يف موضع املباهاة واالفتخار وللتقليل فيما عداه 
الثامن ملبهم العدد تكون تقليال وتكثريا وتدخل عليها ما فتكفها عن عمل اجلر وتدخلها على اجلمل والغالب حينئذ 

اضي فعلها لفظا ومعىن ومن دخوهلا على املستقبل اآلية السابقة قيل إنه على حد ونفخ يف دخوهلا على الفعلية امل
  الصور 
٤٧ -   

  السني

حرف خيتص باملضارع وخيلصه لالستقبال وينزل منه منزلة اجلزء فلذا مل تعمل فيه وذهب البصريون إىل  - ٣١٥٦
رف تنفيس ومعناها حرف توسع ألهنا تقلب املضارع أن مدة االستقبال معه أضيق منها مع سوف وعبارة املعربني ح
  من الزمن الضيق وهو احلال إىل الزمن الواسع وهو االستقبال 

وذكر بعضهم أهنا قد تأيت لالستمرار ال لالستقبال كقوله تعاىل ستجدون آخرين اآلية سيقول السفهاء  - ٣١٥٧
  اآلية ألن ذلك إمنا 

  إعالما باالستمرار ال لالستقبال نزل بعد قوهلم ما والهم فجاءت السني 
قال ابن هشام وهذا ال يعرفه النحويون بل االستمرار مستفاد من املضارع والسني باقية على االستقبال  - ٣١٥٨

  إذ االستمرار إمنا يكون يف املستقبل 
مل أر من فهم قال وزعم الزخمشري أهنا إذا دخلت على فعل حمبوب أو مكروه أفادت أنه واقع ال حمالة و - ٣١٥٩

وجه ذلك ووجه أهنا تفيد الوعد حبصول الفعل فدخوهلا على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه 
وقد أومأ إىل ذلك يف سورة البقرة فقال فسيكفيكهم اهللا معىن السني أن ذلك كائن ال حمالة وإن تأخر إىل حني 

ك سريمحهم اهللا السني مفيدة وجود الرمحة ال حمالة فهي تؤكد الوعد وصرح به يف سورة براءة فقال يف قوله أولئ
  كما تؤكد الوعيد يف قولك سأنتقم منك 

٤٨ -   

  سوف



كالسني وأوسع زمانا منها عند البصريني ألن كثرة احلروف تدل على كثرة املعىن ومرادفة هلا عند  - ٣١٦٠
  عطيك غريهم وتنفرد عن السني بدخول الالم عليها حنو ولسوف ي

  قال أبو حيان وإمنا امتنع إدخال الالم على السني كراهة توايل احلركات يف لسيدحرج مث طرد الباقي  - ٣١٦١
قال ابن بابشاذ والغالب على سوف استعماهلا يف الوعيد والتهديد وعلى السني استعماهلا يف الوعد وقد  - ٣١٦٢

  تستعمل سوف يف الوعد والسني يف الوعيد 
٤٩ -   

  سواء

تكون مبعىن مستو فتقصر مع الكسر حنو مكانا سوى ومتد مع الفتح حنو سواء عليهم أأنذرهتم أم مل  - ٣١٦٣
  تنذرهم ومبعىن الوسط فيمد مع الفتح حنو يف سواء اجلحيم 

  ومبعىن التمام فكذلك حنو يف أربعة أيام سواء أي متاما 
  وجيوز أن يكون منه واهدنا إىل سواء الصراط 

ترد يف القرآن مبعىن غري وقيل وردت وجعل منه يف الربهان فقد ضل سواء السبيل وهو وهم ومل  - ٣١٦٤
وأحسن منه قول الكليب يف قوله تعاىل وال أنت مكانا سوى إهنا استثنائية واملستثىن حمذوف أي مكانا سوى هذا 

  املكان حكاه الكرماين يف عجائبه قال وفيه بعد ألهنا ال تستعمل غري مضافة 
٥٠ -   

  ساء

  فعل للذم ال يتصرف  - ٣١٦٥
٥١ -   

  سبحان

مصدر مبعىن التسبيح الزم النصب واإلضافة إىل مفرد ظاهر حنو وسبحان اهللا سبحان الذي أسرى أو  - ٣١٦٦
  مضمر حنو سبحانه أن يكون له ولد سبحانك ال علم لنا وهو مما أميت فعله 

فصل أنه مصدر سبح إذا رفع صوته بالدعاء والذكر ويف العجائب للكرماين من الغريب ما ذكره امل - ٣١٦٧
  وأنشد 

  سبح احلجيج وكربوا إهالال ... قبح اإلله وجوه تغلب كلما 
  أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس يف قوله سبحان اهللا قال تنزيه اهللا نفسه عن السوء  - ٣١٦٨
٥٢ -   

  ظن



ما حدود اهللا وقد تستعمل مبعىن اليقني كقوله تعاىل أصله لالعتقاد الراجح كقوله تعاىل إن ظنا أن يقي - ٣١٦٩
  الذين يظنون أهنم مالقو رهبم 

أخرج ابن أيب حامت وغريه عن جماهد قال كل ظن يف القرآن يقني وهذا مشكل بكثري من اآليات مل  - ٣١٧٠
  تستعمل فيها مبعىن اليقني كاآلية األوىل 

  يف القرآن ضابطان وقال الزركشي يف الربهان الفرق بينهما  - ٣١٧١

  أحدمها أنه حيث وجد الظن حممودا مثابا عليه فهو اليقني وحيث وجد مذموما متوعدا عليه بالعقاب فهو الشك 
والثاين أن كل ظن يتصل بعده أن اخلفيفة فهو شك حنو بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول وكل ظن يتصل به أن 

بيه وظن أنه الفراق وقرئ وأيقن أنه الفراق واملعىن يف ذلك أن املشددة فهو يقني كقوله إين ظننت أين مالق حسا
  املشددة للتأكيد فدخلت 

  على

اليقني واخلفيفة خبالفها فدخلت يف الشك وهلذا دخلت األوىل يف العلم حنو فاعلم أنه ال إله إال اهللا وعلم أن فيكم 
  ضعفا 

  والثانية يف احلسبان حنو وحسبوا أال تكون فتنة 
  راغب يف تفسريه وأورد على هذا الضابط وظنوا أن ال ملجأ من اهللا ذكر ذلك ال

وأجيب بأهنا هنا اتصلت باالسم وهو ملجأ ويف األمثلة السابقة اتصلت بالفعل ذكره يف الربهان قال فتمسك هبذا 
  الضابط فهو من أسرار القرآن 

ا فإن قامت براهني العلم فكانت أكرب وقال ابن األنباري قال ثعلب العرب جتعل الظن علما وشكا وكذب - ٣١٧٢
من براهني الشك فالظن يقني وإن اعتدلت براهني اليقني وبراهني الشك فالظن شك وإن زادت براهني الشك على 

  براهني اليقني فالظن كذب قال اهللا تعاىل إن هم إال يظنون أراد يكذبون انتهى 
  على  - ٥٣

حسا أو معىن حنو وعليها وعلى الفلك حتملون كل من عليها فان حرف جر له معان أشهرها االستعالء  - ٣١٧٣
  فضلنا بعضهم على بعض وهلم على ذنب 

  ثانيها للمصاحبة كمع حنو وآتى املال على حبه أي مع حبه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 
على أزواجهم أي منهم بدليل ثالثها لإلبتداء كمن حنو إذا اكتالوا على الناس أي من الناس لفروجهم حافظون إال 

  احفظ عورتك إال من زوجتك 
  رابعها التعليل كالالم حنو ولتكربوا اهللا على ما هداكم أي هلدايته إياكم 

خامسها الظرفية كفي حنو ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها أي يف حني واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك 
  سليمان أي يف زمن ملكه 

   الباء حنو حقيق على أن ال أقول أي بأن كما قرأ أيب سادسها معىن

  فائدة



هي يف حنو وتوكل على احلي الذي ال ميوت مبعىن اإلضافة واإلسناد أي أضف توكلك وأسنده إليه كذا  - ٣١٧٤
ق قيل وعندي أهنا فيه مبعىن باء االستعانة ويف حنو كتب على نفسه الرمحة لتأكيد التفضل ال اإلجياب واالستحقا

  وكذا يف حنو مث إن علينا حساهبم لتأكيد اجملازاة 
قال بعضهم وإذا ذكرت النعمة يف الغالب مع احلمد مل تقترن بعلى وإذا أريدت النعمة أتى هبا وهلذا كان  - ٣١٧٥

  إذا رأى ما يعجبه قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا رأى ما يكره قال احلمد هللا على كل حال 

  هتنبي

ترد على امسا فيما ذكره األخفش إذا كان جمرورها وفاعل متعلقها ضمريين ملسمى واحد حنو أمسك  - ٣١٧٦
  عليك زوجك ملا تقدمت اإلشارة إليه يف إىل وترد فعال من العلو ومنه إن فرعون عال يف األرض 

٥٤ -   

  عن

  حرف جر له معان  - ٣١٧٧
  عن أمره أي جياوزونه ويبعدون عنه أشهرها اجملاوزة حنو فليحذر الذين خيالفون 

ثانيها البدل حنو ال جتزي نفس عن نفس شيئا ثالثها التعليل حنو وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة أي 
  ألجل موعدة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك أي لقولك 

  رابعها مبعىن على حنو فإمنا يبخل عن نفسه أي عليها 
  حنو يقبل التوبة عن عباده أي منهم بدليل فتقبل من أحدمها خامسها مبعىن من 

سادسها مبعىن بعد حنو حيرفون الكلم عن مواضعه بدليل أن يف آية أخرى من بعد مواضعه لتركنب طبقا عن طبق أي 
  حالة بعد حالة 

  تنبيه

فهم وعن أمياهنم وعن ترد امسا إذا دخل عليها من وجعل ابن هشام مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خل - ٣١٧٨
  مشائلهم قال فتقدر معطوفة على جمرور من ال على من وجمرورها 

٥٥ -   

  عسى

فعل جامد ال يتصرف ومن مث ادعى قوم أنه حرف ومعناه الترجي يف احملبوب واإلشفاق يف املكروه وقد  - ٣١٧٩
  ئا وهو شر لكم اجتمعتا يف قوله تعاىل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شي

  قال ابن فارس وتأيت للقرب والدنو حنو قل عسى أن يكون ردف لكم  - ٣١٨٠



وقال الكسائي كل ما يف القرآن من عسى على وجه اخلرب فهو موحد كاآلية السابقة ووجه على معىن  - ٣١٨١
ال أبو عبيدة معناه هل عسى األمر أن يكون كذا وما كان على االستفهام فإنه جيمع حنو فهل عسيتم إن توليتم ق

  عرفتم ذلك وهل أخربمتوه 
  وأخرج ابن أيب حامت والبيهقي وغريمها عن ابن عباس قال كل عسى يف القرآن فهي واجبة  - ٣١٨٢
  وقال الشافعي يقال عسى من اهللا واجبة  - ٣١٨٣
  وقال ابن األنباري عسى يف القرآن واجبة إال يف موضعني  - ٣١٨٤

  يرمحكم يعين بين النضري فما رمحهم اهللا بل قاتلهم رسول اهللا وأوقع عليهم العقوبة أحدمها عسى ربكم أن 
  والثاين عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا فلم يقع التبديل 

وأبطل بعضهم االستثناء وعمم القاعدة ألن الرمحة كانت مشروطة بأال يعودوا كما قال وإن عدمت عدنا  - ٣١٨٥
  العذاب والتبديل مشروطا بأن يطلق ومل يطلق فال جيب  وقد عادوا فوجب عليهم

  ويف الكشاف يف سورة التحرمي عسى إطماع من اهللا تعاىل لعباده وفيه وجهان  - ٣١٨٦
  أحدمها أن يكون ما جرت به عادة اجلبابرة من اإلجابة بلعل وعسى ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت 

  د أن يكونوا بني اخلوف والرجاء والثاين أن يكون جيء به تعليما للعبا
ويف الربهان عسى ولعل من اهللا واجبتان وإن كانتا رجاء وطمعا يف كالم املخلوقني ألن اخللق هم الذين  - ٣١٨٧

يعرض هلم الشكوك والظنون والبارئ منزه عن ذلك والوجه يف إستعمال هذه األلفاظ أن األمور املمكنة ملا كان 
  طعون على الكائن منها واهللا يعلم الكائن منها على الصحة صارت هلا اخللق يشكون فيها وال يق

نسبتان نسبة إىل اهللا تسمى نسبة قطع ويقني ونسبة إىل املخلوقني تسمى نسبة شك وظن فصارت هذه األلفاظ 
ارة بلفظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع حبسب ما هي عليه عند اهللا تعاىل حنو فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه وت

الشك حبسب ما هي عليه عند اخللق حنو فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده وحنو فقوال له قوال لينا لعله 
يتذكر أو خيشى وقد علم اهللا حال إرساهلما ما يفضي إليه حال فرعون لكن ورد اللفظ بصورة ما خيتلج يف نفس 

بلغة العرب جاء على مذاهبهم يف ذلك والعرب قد خترج  موسى وهارون من الرجاء والطمع وملا نزل القرآن
  الكالم املتيقن يف صورة املشكوك ألغراض 

  وقال ابن الدهان عسى فعل ماضي اللفظ واملعىن ألنه طمع قد حصل يف شيء مستقبل  - ٣١٨٨
  وقال قوم ماضي اللفظ مستقبل املعىن ألنه إخبار عن طمع يريد أن يقع  - ٣١٨٩

  تنبيه

  ردت يف القرآن على وجهني و - ٣١٩٠
أحدمها رافعة إلسم صريح بعده فعل مضارع مقرون بأن واألشهر يف إعراهبا حينئذ أهنا فعل ماض ناقص عامل عمل 

كان فاملرفوع إمسها وما بعده اخلرب وقيل متعد مبنزلة قارب معىن وعمال أو قاصر مبنزلة قرب من أن يفعل وحذف 
  ملربد وقيل قاصر مبنزلة قرب وأن يفعل بدل اشتمال من فاعلها اجلار توسعا وهو رأي سيبويه وا

الثاين أن يقع بعدها أن والفعل فاملفهوم من كالمهم أهنا حينئذ تامة وقال ابن مالك عندي أهنا ناقصة أبدا وأن 
  وصلتها سدت مسد اجلزأين كما يف أحسب الناس أن يتركوا 



٥٦ -   

  عند

والقرب سواء كانا حسيني حنو فلما رآه مستقرا عنده عند سدرة  ظرف مكان تستعمل يف احلضور - ٣١٩١
املنتهى عندها جنة املأوى أو معنويتني حنو قال الذي عنده علم من الكتاب وإهنم عندنا ملن املصطفني يف مقعد صدق 

  زلة عند مليك أحياء عند رهبم ابن يل عندك بيتا يف اجلنة فاملراد هبذه اآليات قرب التشريف ورفعة املن
  وال تستعمل إال ظرفا أو جمرورة مبن خاصة حنو فمن عندك وملا جاءهم كتاب من عند اهللا  - ٣١٩٢

وتعاقبها لدى ولدن حنو لدى احلناجر لدى الباب وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي وما كنت 
  لديهم إذ خيتصمون 

  وعلمناه من لدنا علما  وقد إجتمعتا يف قوله آتيناه رمحة من عندنا - ٣١٩٣
ولو جيء فيهما بعند أو لدن صح لكن ترك دفعا للتكرار وإمنا حسن تكرار لدى يف وما كنت لديهم لتباعد ما 

  بينهما 
  وتفارق عند ولدى لدن من ستة أوجه  - ٣١٩٤

  فعند ولدى تصلح يف حمل ابتداء غاية وغريها وال تصلح لدن إال يف ابتداء غاية 
  ان فضلة حنو وعندنا كتاب حفيظ ولدينا كتاب ينطق باحلق ولدن ال تكون فضلة وعند ولدى يكون

  وجر لدن مبن أكثر من نصبها حىت أهنا مل جتيء يف القرآن منصوبة وجر عند كثري وجر لدى ممتنع 

  وعند ولدى يعربان ولدن مبنية يف لغة األكثرين 
  ولدن قد ال تضاف وقد تضاف للجملة خبالفهما 

  ل الراغب لدن أخص من عند وأبلغ ألنه يدل على ابتداء هناية الفعل انتهى وقا - ٣١٩٥
وعند أمكن من لدن من وجهني أهنا تكون ظرفا لألعيان واملعاين خبالف لدى وعند تستعمل يف احلاضر والغائب وال 

  تستعمل لدى إال يف احلاضر ذكرمها ابن الشجري وغريه 
٥٧ -   

  غري

واإلهبام فال تتعرف ما مل تقع بني ضدين ومن مث جاز وصف املعرفة هبا يف قوله غري إسم مالزم لإلضافة  - ٣١٩٦
  املغضوب عليهم واألصل أن تكون وصفا للنكرة حنو فنعمل غري الذي كنا نعمل 

وتقع حاال إن صلح موضعها ال واستثناء إن صلح موضعها إال فتعرب بإعراب االسم التايل إال يف ذلك  - ٣١٩٧
  قوله تعاىل ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر بالرفع على أهنا صفة القاعدون  الكالم وقرئ

  أو إستثناء وأبدل على حد ما فعلوه إال قليل وبالنصب على االستثناء وباجلر خارج السبع صفة للمؤمنني 
  ويف املفردات للراغب غري تقال على أوجه  - ٣١٩٨

من غري إثبات معىن به حنو مررت برجل غري قائم أي ال قائم قال تعاىل ومن أضل ممن األول أن تكون للنفي اجملرد 



  اتبع هواه بغري هدى وهو يف اخلصام غري مبني 
  الثاين مبعىن إال فيستثىن هبا وتوصف به النكرة حنو ما لكم من إله غريه هل من خالق غري اهللا 

كان حارا غريه إذا كان باردا ومنه قوله تعاىل كلما نضجت الثالث لنفي الصورة من غري مادهتا حنو املاء إذا 
  جلودهم بدلناهم جلودا غريها 

الرابع أن يكون ذلك متناوال لذات حنو مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق أغري اهللا أبغي ربا أئت بقرآن غري هذا 
  يستبدل قوما غريكم إنتهى 

٥٨ -   

  الفاء

  ترد على أوجه  - ٣١٩٩
  تكون عاطفة فتفيد ثالثة أمور أحدها أن 

أحدها الترتيب معنويا كان حنو فوكزه موسى فقضى عليه أو ذكريا وهو عطف مفصل على جممل حنو فأزهلما 
الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه سألوا موسى أكرب من ذلك فقالوا أرنا اهللا جهرة ونادى نوح ربه فقال رب 

  احتج بقوله أهلكناها فجاءها بأسنا اآلية وأنكره أي الترتيب الفراء و
  وأجيب بأن املعىن أردنا إهالكها 

ثانيها التعقيب وهو يف كل شيء حبسبه وبذلك ينفصل عن التراخي يف حنو أنزل من السماء ماء فتصبح األرض 
  خمضرة خلقنا النقطة علقة فخلقنا العلقة مضغة اآلية 

ه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آلكلون من شجر من زقوم ثالثها السببية غالبا حنو فوكزه موسى فقضى علي
  فمالئون منها البطون فشاربون عليه من احلميم 

وقد جتيء جملرد الترتيب حنو فراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني فقربه إليهم فأقبلت امرأته يف صرة فصكت فالزاجرات 
  زجرا فالتاليات 

لسببية من غري عطف حنو إنا أعطيناك الكوثر فصل إذ ال يعطف اإلنشاء الوجه الثاين أن يكون جملرد ا - ٣٢٠٠
  على اخلرب وعكسه 

الثالث أن تكون رابطة للجواب حيث ال يصلح ألن يكون شرطا بأن كان مجلة إمسية حنو إن تعذهبم  - ٣٢٠١
أقل منك ماال وولدا  فإهنم عبادك وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير أو فعلية فعلها جامد حنو إن ترن أنا

فعسى ريب أن يؤتني ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء إن تبدوا الصدقات فنعما هي ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساء قرينا أو إنشائي حنو قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين فإن شهدوا فال تشهد معهم واجتمعت االمسية واإلنشائية 

فمن يأتيكم مباء معني أو ماض لفظا ومعىن حنو إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل أو يف قوله إن أصبح مآؤكم غورا 
  مقرون حبرف استقبال حنو من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت اهللا بقوم وما يفعلوا من خري فلن يكفروه 
النبيني إىل  وكما تربط اجلواب بشرطه تربط شبه اجلواب بشبه الشرط حنو إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون

  قوله فبشرهم 



الوجه الرابع أن تكون زائدة ومحل عليه الزجاج هذا فليذوقوه ورد بأن اخلرب محيم وما بينهما معترض  - ٣٢٠٢
  وخرج عليه 

  الفارسي بل اهللا فاعبد وغريه وملا جاءهم كتاب من عند اهللا إىل قوله فلما جاءهم ما عرفوا 
  خرج عليه كن فيكون بالرفع اخلامس أن تكون لالستئناف و - ٣٢٠٣
٥٩ -   

  يف

  حرف جر له معان  - ٣٢٠٤
أشهرها الظرفية مكانا أو زمانا حنو غلبت الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني حقيقة 

  كاآلية أو جمازا حنو ولكم يف القصاص حياة لقد كان يف يوسف وإخوته آيات إنا لنراك يف ضالل مبني 
  ها املصاحبة كمع حنو ادخلوا يف أمم أي معهم يف تسع آيات ثاني

  ثالثها التعليل حنو فذالكن الذي ملتنين فيه ملسكم فيما أفضتم فيه أي ألجله 
  رابعها اإلستعالء حنو وألصلبنكم يف جذوع النخل أي عليها 

  خامسها معىن الباء حنو يذرؤكم فيه أي بسببه 
  هم يف أفواههم أي إليها سادسها معىن إىل حنو فردوا أيدي

  سابعها معىن من حنو يوم نبعث يف كل أمة شهيدا أي منهم بدليل اآلية األخرى 
  ثامنها معىن عن حنو فهو يف اآلخرة أعمى أي عنها وعن حماسنها 

  تاسعها 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 أركبوها 

٦٠ -   

  قد

حرف خمتص بالفعل املتصرف اخلربي املثبت اجملرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس ماضيا كان أو  - ٣٢٠٥
  مضارعا وهلا معان 

جملاب هبا القسم مثل إن والالم التحقيق مع املاضي حنو قد أفلح املؤمنون قد أفلح من زكاها وهي يف اجلملة الفعلية ا
يف االمسية اجملاب هبا يف إفادة التوكيد والتقريب مع املاضي أيضا تقربه من احلال تقول قام زيد فيحتمل املاضي 

  القريب واملاضي البعيد فإن قلت قد قام اختص بالقريب قال النحاة وإنبىن على إفادهتا ذلك أحكام 
نعم وبئس ألهنن للحال فال معىن لذكر ما يقرب ما هو حاصل وألهنن ال يفدن منها منع دخوهلا على ليس وعسى و

  الزمان 
ومنها وجوب دخوهلا على املاضي الواقع حاال إما ظاهرة حنو وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا 

كوفيون واألخفش وقالوا أو مقدرة حنو هذه بضاعتنا ردت إلينا أو جاؤوكم حصرت صدورهم وخالف يف ذلك ال



  ال حتتاج لذلك لكثرة وقوعه حاال بدون قد 
وقال السيد اجلرجاين وشيخنا العالمة الكافيجي ما قاله البصريون غلط سببه إشتباه لفظ احلال عليهم  - ٣٢٠٦

  فإن احلال الذي تقربه قد حال الزمان واحلال املبني للهيئة حال الصفات ومها متغايران يف املعىن 
املعىن الثالث التقليل مع املضارع قال يف املغين وهو ضربان تقليل وقوع الفعل حنو قد يصدق الكذوب  - ٣٢٠٧

  وتقليل متعلقه حنو قد يعلم ما 

  أنتم عليه أي أن ما هم عليه هو أقل معلوماته تعاىل قال وزعم بعضهم أهنا يف هذه اآلية وحنوها للتحقيق انتهى 
  ال إهنا أدخلت لتوكيد العلم ويرجع ذلك إىل توكيد الوعيد وممن قال بذلك الزخمشري ق

الرابع التكثري ذكره سيبويه وغريه وخرج عليه الزخمشري قوله قد نرى تقلب وجهك يف السماء قال  - ٣٢٠٨
  أي رمبا نرى ومعناه تكثري الرؤية 

الصالة ألن اجلماعة منتظرون اخلامس التوقع حنو قد يقدم الغائب ملن يتوقع قدومه وينتظره وقد قامت  - ٣٢٠٩
  ذلك ومحل عليه بعضهم قد مسع اهللا قول اليت جتادلك ألهنا كانت تتوقع إجابة اهللا لدعائها 

٦١ -   

  الكاف

  حرف جر له معان  - ٣٢١٠
  أشهرها التشبيه حنو وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم 
ل إرسالنا فيكم رسوال منكم فاذكروين أذكركم والتعليل حنو كما أرسلنا فيكم رسوال قال األخفش أي ألج

واذكروه كما هداكم أي ألجل هدايته إياكم وي كأنه ال يفلح الكافرون أي أعجب لعدم فالحهم اجعل لنا إهلا 
كما هلم آهلة والتوكيد وهي الزائدة ومحل عليه األكثرون ليس كمثله شيء ولو كانت غري زائدة لزم إثبات املثل 

  د هبذا الكالم نفيه وهو حمال والقص
  قال ابن جين وإمنا زيدت لتوكيد نفي املثل ألن زيادة احلرف مبنزلة إعادة اجلملة ثانيا  - ٣٢١١
وقال الراغب إمنا مجع بني الكاف واملثل لتأكيد النفي تنبيها على أنه ال يصح استعمال املثل وال الكاف  - ٣٢١٢

  فنفى بليس األمرين مجيعا 

ورك ليست زائدة واملعىن ليس مثل مثله شيء وإذا نفيت التماثل عن املثل فال مثل هللا يف وقال ابن ف - ٣٢١٣
  احلقيقة 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم مثل تطلق ويراد هبا الذات كقولك مثلك ال يفعل هذا أي أنت ال  - ٣٢١٤

  تفعله كما قال 
  سواك يا فردا بال مشبه ... ومل أقل مثلك أعين به 

قال تعاىل فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أي بالذي آمنتم به إياه ألن إمياهنم ال مثل له فالتقدير يف اآلية  وقد
  ليس كذاته شيء 

وقال الراغب املثل هنا مبعىن الصفة ومعناه ليس كصفته صفة تنبيها على أنه وإن كان وصف بكثري مما  - ٣٢١٥
  ه على حسب ما تستعمل يف البشر وهللا املثل األعلى وصف به البشر فليس تلك الصفات ل



  تنبيه

  ترد الكاف إمسا مبعىن مثل فتكون يف حمل إعراب ويعود عليها الضمري  - ٣٢١٦
قال الزخمشري يف قوله تعاىل كهيئة الطري فأنفخ فيه إن الضمري يف فيه للكاف يف كهيئة أي فأنفخ يف  - ٣٢١٧

  لطيور انتهى ذلك الشيء املماثل فيصري كسائر ا

  مسألة

الكاف يف ذلك أي يف اسم اإلشارة وفروعه وحنوه حرف خطاب ال حمل له من اإلعراب ويف إياك قيل  - ٣٢١٨
  حرف وقيل إسم مضاف إليه ويف أرأيتك قيل حرف وقيل إسم يف حمل رفع وقيل نصب واألول أرجح 

٦٢ -   

  كاد

م مرفوع وخرب مضارع جمرد من أن ومعناها قارب فعل ناقص أتى منه املاضي واملضارع فقط له اس - ٣٢١٩
  فنفيها نفي للمقاربة وإثباهتا إثبات للمقاربة 

واشتهر على ألسنة كثري أن نفيها إثبات وإثباهتا نفي فقولك كاد زيد يفعل معناه مل يفعل بدليل وإن كادوا ليفتنونك 
  وما كاد يفعل معناه فعل بدليل وما كادوا يفعلون 

بن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال كل شيء يف القرآن كاد وأكاد ويكاد فإنه ال أخرج ا - ٣٢٢٠
  يكون أبدا 
وقيل إهنا تفيد الداللة على وقوع الفعل بعسر وقيل نفي املاضي إثبات بدليل وما كادوا يفعلون ونفي  - ٣٢٢١

ل أهنا كغريها نفيها نفي وإثباهتا إثبات فمعىن كاد املضارع نفي بدليل مل يكد يراها مع أنه مل ير شيئا والصحيح األو
  يفعل قارب الفعل ومل يفعل وما كاد يفعل ما قارب الفعل فضال عن أن يفعل فنفي الفعل الزم من نفي املقاربة عقال 

ها وأما آية فذحبوها وما كادوا يفعلون فهو إخبار عن حاهلم يف أول األمر فإهنم كانوا أوال بعداء من ذحب - ٣٢٢٢
  وإثبات الفعل إمنا فهم من دليل آخر وهو قوله فذحبوها 

وأما قوله لقد كدت تركن مع أنه مل يركن ال قليال وال كثريا فإنه مفهوم من جهة أن لوال االمتناعية  - ٣٢٢٣
  تقتضي ذلك 

  فائدة

أن ينقض أي ترد كاد مبعىن أراد ومنه كذلك كدنا ليوسف أكاد أخفيها وعكسه كقوله جدارا يريد  - ٣٢٢٤
  يكاد 
٦٣ -   

  كان



فعل ناقص متصرف يرفع االسم وينصب اخلرب ومعناه يف األصل املضي واالنقطاع حنو كانوا أشد منكم  - ٣٢٢٥
  قوم وأكثر أمواال وأوالدا وتأيت مبعىن الدوام واالستمرار حنو وكان اهللا غفورا رحيما وكنا بكل شيء عاملني 

  تتخرج مجيع الصفات الذاتية املقترنة بكان أي مل يزل كذلك وعلى هذا املعىن 
  قال أبو بكر الرازي كان يف القرآن على مخسة أوجه  - ٣٢٢٦

  مبعىن األزل واألبد كقوله وكان اهللا عليما حكيما 
  مبعىن املضي املنقطع وهو األصل يف معناها حنو وكان يف املدينة تسع رهط 

  ن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا ومبعىن احلال حنو كنتم خري أمة أخرجت للناس إ
  ومبعىن االستقبال حنو خيافون يوما كان شره مستطريا 

  ومبعىن صار حنو وكان من الكافرين انتهى 
قلت أخرج ابن أيب حامت عن السدي قال عمر بن اخلطاب لو شاء اهللا لقال أنتم فكنا كلنا ولكن قال  - ٣٢٢٧

  كنتم يف خاصة أصحاب حممد 
  وترد كان مبعىن ينبغي حنو ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما يكون لنا أن نتكلم هبذا  - ٣٢٢٨
  ومبعىن حضر أو وجد حنو وإن كان ذو عسرة إال أن تكون جتارة وإن تك حسنة  - ٣٢٢٩
  وترد للتأكيد وهي الزائدة وجعل منه وما علمي مبا كانوا يعملون أي مبا يعملون  - ٣٢٣٠
٦٤ -   

  كأن

بالتشديد حرف للتشبيه املؤكد ألن األكثر على أنه مركب من كاف التشبيه وأن املؤكدة واألصل يف  - ٣٢٣١
  كأن زيدا أسد أن زيدا كأسد قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت مهزة أن لدخول اجلار 

به أو غريه  قال حازم وإمنا تستعمل حيث يقوى الشبه حىت يكاد الرائي يشك يف أن املشبه هو املشبه - ٣٢٣٢
  ولذلك قالت بلقيس كأنه هو 

  قيل وترد للظن والشك فيما إذا كان خربها غري جامد  - ٣٢٣٣
  وقد ختفف حنو كأن مل يدعنا إىل ضر مسه  - ٣٢٣٤
٦٥ -   

  كأين

  اسم مركب من كاف التشبيه وأي املنونة للتكثري يف العدد حنو وكأين من نيب قاتل معه ربيون  - ٣٢٣٥
لغات منها كائن بوزن بائع وقرأ هبا ابن كثري حيث وقعت وكأي بوزن كعب وقرئ هبا وكأي من وفيها  - ٣٢٣٦

  نيب قتل وهي مبنية الزمة الصدر مالزمة لإلهبام مفتقرة للتمييز ومتييزها جمرور مبن غالبا وقال ابن عصفور الزما 
٦٦ -   



  كذا

  مل ترد يف القرآن إال لإلشارة حنو أهكذا عرشك  - ٣٢٣٧
٦٧ -   

  كل

  اسم موضوع الستغراق أفراد املنكر املضاف هو إليه حنو كل نفس ذائقة املوت  - ٣٢٣٨
واملعرف اجملموع حنو وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل الطعام كان حال وأجزاء املفرد املعرف حنو يطبع  - ٣٢٣٩

  نوين لعموم أفراد القلوب اهللا على كل قلب متكرب بإضافة قلب إىل متكرب أي على كل أجزائه وقراءة الت
  وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها على ثالثة أوجه  - ٣٢٤٠

أحدها أن تكون نعتا لنكرة أو معرفة فتدل على كماله وجتب إضافتها إىل اسم ظاهر مياثله لفظا ومعىن حنو وال 
  تبسطها كل البسط أي بسطا كل 

  البسط أي تاما فال متيلوا كل امليل 
ون توكيدا ملعرفة ففائدهتا العموم وجتب إضافتها إىل ضمري راجع للمؤكد حنو فسجد املالئكة كلهم ثانيها أن تك

  أمجعون وأجاز الفراء والزخمشري قطعها حينئذ عن اإلضافة لفظا وخرج عليه قراءة بعضهم إنا كال فيها 
كل نفس مبا كسبت رهينة وكال ضربنا ثالثها تكون تابعة بل تالية للعوامل فتقع مضافة إىل الظاهر وغري مضافة حنو 

  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 يأتني 
ناها وقد اجتمعا يف قوله إن كل من يف أو إىل معرف جاز مراعاة لفظها يف اإلفراد والتذكري ومراعاة مع - ٣٢٤١

  السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 
  أو قطعت فكذلك حنو قل كل يعمل على شاكلته فكال أخذنا بذنبه وكل أتوه داخرين وكل كانوا ظاملني  - ٣٢٤٢

  ها أداته أو الفعل املنفي فالنفي موجه إىل الشمول خاصة وحيث وقعت يف حيز النفي بأن تقدمت علي
  ويفيد مبفهومه إثبات الفعل لبعض األفراد وإن وقع النفي يف خربها فهو موجه إىل كل فرد هكذا ذكره البيانيون 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور إذ يقتضي إثبات احلب ملن فيه أحد  - ٣٢٤٣
  لوصفني ا

  وأجيب بأن داللة املفهوم إمنا يعول عليها عند عدم املعارض وهو هنا 

  موجود إذ دل الدليل على حترمي االختيال والفخر مطلقا 

  مسألة



تتصل ما بكل حنو كلما رزقوا منها من مثرة رزقا وهي مصدرية ولكنها نابت بصلتها عن ظرف زمان  - ٣٢٤٤
عىن كل وقت وهلذا تسمى ما هذه املصدرية الظرفية أي النائبة عن الظرف ال أهنا كما ينوب عنه املصدر الصريح وامل

ظرف يف نفسها فكل من كلما منصوب على الظرف إلضافته إىل شيء هو قائم مقامه وناصبه الفعل الذي هو 
  جواب يف املعىن 

  وقد ذكر الفقهاء واألصوليون أن كلما للتكرار  - ٣٢٤٥
  ا ذلك من عموم ما ألن الظرفية مراد هبا العموم وكل أكدته قال أبو حيان وإمن - ٣٢٤٦
٦٨ -   

  كال وكلتا

إمسان مفردان لفظا مثنيان معىن مضافان أبدا لفظا ومعىن إىل كلمة واحدة معرفة دالة على اثنني قال  - ٣٢٤٧
  الراغب ومها يف التثنية ككل يف اجلمع قال تعاىل كلتا اجلنتني آتت أحدمها أو كالمها 

٦٩ -   

  كال

مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه وال الثانية شددت المها لتقوية املعىن ولدفع توهم بقاء معىن  - ٣٢٤٨
  الكلمتني 
وقال غريه بسيطة فقال سيبويه واألكثرون حرف معناه الردع والزجر ال معىن هلا عندهم إال ذلك حىت  - ٣٢٤٩

دها وحىت قال مجاعة منهم مىت مسعت كال يف سورة فاحكم بأهنا مكية إهنم جييزون أبدا الوقف عليها واالبتداء مبا بع
  ألن فيها معىن التهديد والوعيد وأكثر ما نزل ذلك مبكة ألن أكثر العتو كان هبا 

قال ابن هشام وفيه نظر ألنه ال يظهر معىن الزجر يف حنو ما شاء ركبك كال يوم يقوم الناس لرب العاملني  - ٣٢٥٠
  ا بيانه كال مث إن علين

كال وقوهلم إنته عن ترك اإلميان بالتصوير يف أي صورة شاء اهللا وبالبعث وعن العجلة بالقرآن تعسف إذ مل تتقدم يف 
األولني حكاية نفي ذلك عن أحد ولطول الفصل يف الثالثة بني كال وذكر العجلة وأيضا فإن أول ما نزل مخس 

  ن ليطغى فجاءت يف افتتاح الكالم آيات من أول سورة العلق مث نزل كال إن اإلنسا
ورأى آخرون أن معىن الردع والزجر ليس مستمرا فيها فزادوا معىن ثانيا يصح عليه أن يوقف دوهنا  - ٣٢٥١

  ويبتدأ هباء 
  مث اختلفوا يف تعيني ذلك املعىن فقال الكسائي تكون مبعىن حقا وقال أبو حامت مبعىن أال االستفتاحية  - ٣٢٥٢
  بو حيان ومل يسبقه إىل ذلك أحد وتابعه مجاعة منهم الزجاج قال أ - ٣٢٥٣
  وقال النضر بن مشيل حرف جواب مبنزلة أي ونعم ومحلوا عليه كال والقمر  - ٣٢٥٤
  وقال الفراء وابن سعدان مبعىن سوف وحكاه أبو حيان يف تذكرته  - ٣٢٥٥
عبادهتم بالتنوين ووجه بأنه مصدر كل قال مكي وإذا كان مبعىن حقا فهي اسم وقرئ كال سيكفرون ب - ٣٢٥٦

  إذا أعيا أي كلوا يف دعواهم وانقطعوا أو من الكل وهو الثقل أي محلوا كال 



  وجوز الزخمشري كونه حرف ردع نون كما يف سالسال  - ٣٢٥٧
  ورده أبو حيان بأن ذلك إمنا صح يف سالسال ألن اسم أصله التنوين فرجع به إىل أصله للتناسب  - ٣٢٥٨
قال ابن هشام وليس التوجيه منحصرا عند الزخمشري يف ذلك بل جوز كون التنوين بدال من حرف  - ٣٢٥٩

  اإلطالق املزيد يف رأس اآلية مث أنه وصل بنية الوقف 

٧٠ -   

  كم

  إسم مبين الزم الصدر مبهم مفتقر إىل التمييز وترد إستفهامية ومل تقع يف القرآن وخربية مبعىن كثري  - ٣٢٦٠
وإمنا تقع غالبا يف مقام االفتخار واملباهاة حنو وكم من ملك يف السماوات وكم من قرية أهلكناها وكم  - ٣٢٦١

  قصمنا من قرية 
وعن الكسائي أن أصلها كما فحذفت األلف مثل مب ومل وحكاه الزجاج ورده بأنه لو كان كذلك  - ٣٢٦٢

  لكانت مفتوحة امليم 
٧١ -   

  كي

  حرف له معنيان  - ٣٢٦٣
  ا التعليل حنو كي ال يكون دولة بني األغنياء أحدمه

والثاين معىن أن املصدرية حنو لكيال تأسوا لصحة حلول أن حملها وألهنا لو كانت حرف تعليل مل يدخل عليها حرف 
  تعليل 
٧٢ -   

  كيف

  إسم يرد على وجهني  - ٣٢٦٤
 السماء كيف يشاء وجواهبا يف الشرط وخرج عليه ينفق كيف يشاء يصوركم يف األرحام كيف يشاء فيبسطه يف

  ذلك كله حمذوف لداللة ما قبلها 
واالستفهام وهو الغالب ويستفهم هبا عن حال الشيء ال عن ذاته قال الراغب وإمنا يسأل هبا عما يصح أن يقال فيه 

خبار على شبيه وغري شبيه وهلذا ال يصح أن يقال يف اهللا كيف قال وكلما أخرب اهللا بلفظ كيف عن نفسه فهو است
  طريق التنبيه للمخاطب أو التوبيخ حنو كيف تكفرون كيف يهدي اهللا قوما 

٧٣ -   

  الالم



  أربعة أقسام جارة وناصبة وجازمة ومهملة غري عاملة  - ٣٢٦٥
فاجلارة مكسورة مع الظاهر وأما قراءة بعضهم احلمد هللا فالضمة عارضة لإلتباع مفتوحة مع املضمر إال الياء وهلا 

  معان 
  الستحقاق وهي الواقعة بني معىن وذات حنو احلمد هللا هللا األمر ويل للمطففني هلم يف الدنيا خزي ا

  واالختصاص حنو إن له أبا فإن كان له إخوة 
  وامللك حنو له ما يف السماوات وما يف األرض 

ق النبيني ملا آتيتكم من والتعليل حنو وإنه حلب اخلري لشديد أي وإنه من أجل حب املال لبخيل وإذ أخذ اهللا ميثا
كتاب وحكمة اآلية يف قراءة محزة أي ألجل إيتائي إياكم بعض الكتاب واحلكمة مث جمليء حممد مصدق ملا معكم 

لتؤمنن به فما مصدرية والالم تعليلية وقوله إليالف قريش وتعلقها ب يعبدوا وقيل مبا قبلها أي فجعلهم كعصف 
  مصحف أيب سورة واحدة  مأكول إليالف قريش ورجح بأهنما يف

  وموافقة إىل حنو بأن ربك أوحى هلا كل جيري ألجل مسمى  - ٣٢٦٦
وعلى حنو وخيرون لألذقان دعانا جلنبه وتله للجبني وإن أسأمت فلها هلم اللعنة أي عليهم كما قال  - ٣٢٦٧

  الشافعي 
  ويف حنو ونضع املوازين القسط ليوم القيامة ال جيليها  - ٣٢٦٨

   هو يا ليتين قدمت حليايت أي يف حيايت وقيل هي فيها للتعليل أي ألجل حيايت يف اآلخرة لوقتها إال
  وعند كقراءة اجلحدري بل كذبوا باحلق ملا جاءهم  - ٣٢٦٩
  وبعد حنو أقم الصالة لدلوك الشمس  - ٣٢٧٠
ويف حقهم ال أهنم وعن حنو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خريا ما سبقونا إليه أي عنهم  - ٣٢٧١

  خاطبوا به املؤمنني وإال لقيل ما سبقتمونا 
  والتبليغ وهي اجلارة السم السامع لقول أو ما يف معناه كاإلذن 

والصريورة وتسمى الم العاقبة حنو فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا فهذا عاقبة التقاطهم ال  - ٣٢٧٢
هي للتعليل جمازا ألن كونه عدوا ملا كان ناشئا عن االلتقاط وإن مل يكن  علته إذ هي التبين ومنع قوم ذلك وقالوا

  عرضا هلم نزل منزلة الغرض على طريق اجملاز 
وقال أبو حيان الذي عندي أهنا للتعليل حقيقة وأهنم التقطوه ليكون هلم عدوا وذلك على حذف مضاف  - ٣٢٧٣

  وا أي كراهة أن تضلوا انتهى تقديره ملخافة أن يكون كقوله يبني اهللا لكم أن تضل
والتأكيد وهي الزائدة أو املقوية للعامل الضعيف لفرعية أو تأخري حنو ردف لكم يريد اهللا ليبني لكم  - ٣٢٧٤

  وأمرنا لنسلم فعال ملا يريد إن كنتم للرؤيا تعربون وكنا حلكمهم شاهدين 
  ت ملا توعدون هيت لك والتبيني للفاعل أو املفعول حنو فتعسا هلم هيهات هيها - ٣٢٧٥

  والناصبة هي الم التعليل وادعى الكوفيون نصبها وقال غريهم بأن مقدرة يف حمل جر بالالم  - ٣٢٧٦
واجلازمة وهي الم الطلب وحركتها الكسر وسليم تفتحها وإسكاهنا بعد الواو والفاء أكثر من حتريكها  - ٣٢٧٧

حنو مث ليقضوا وسواء كان الطلب أمرا حنو لينفق ذو سعة أو دعاء  حنو فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب وقد تسكن بعد مث
  حنو ليقض علينا ربك 



  وكذا لو خرجت إىل اخلرب حنو فليمدد له الرمحن ولنحمل خطاياكم  - ٣٢٧٨
  أو التهديد حنو ومن شاء فليكفر  - ٣٢٧٩
م فإذا سجدوا فليكونوا من وجزمها فعل الغائب كثري حنو فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته - ٣٢٨٠

ورائكم ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وفعل املخاطب قليل ومنه فبذلك فلتفرحوا يف قراءة التاء وفعل 
  املتكلم أقل ومنه ولنحمل خطاياكم 

عن صدر  وغري العاملة أربع الم االبتداء وفائدهتا أمران توكيد مضمون اجلملة وهلذا زحلقوها يف باب إن - ٣٢٨١
  اجلملة كراهة توايل مؤكدين وختليص املضارع للحال 

  وتدخل يف املبتدأ حنو ألنتم أشد رهبة 
ويف خرب إن حنو إن ريب لسميع الدعاء وإن ربك ليحكم بينهم وإنك لعلى خلق عظيم وامسها املؤخر حنو إن علينا 

  للهدى وإن لنا لآلخرة 
  سعيد بن جبري إال أهنم ليأكلون  والالم الزائدة يف خرب أن املفتوحة كقراءة

  الطعام واملفعول كقوله يدعو ملن ضره أقرب من نفعه 
والم اجلواب للقسم أو لو أو لوال حنو تاهللا لقد آثرك اهللا وتاهللا ألكيدن أصنامكم لو تزيلوا لعذبنا ولوال دفع اهللا 

  الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض 
داخلة على أداة شرط لإليذان بأن اجلواب بعدها مبين على قسم مقدر حنو لئن والالم املوطئة وتسمى املؤذنة وهي ال

  أخرجوا 

  ال

خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينصروهنم ولئن نصروهم ليولن األدبار وخرج عليها قوله تعاىل ملا آتيتكم من كتاب 
  وحكمة 

  ال  - ٧٤
  على أوجه  - ٣٢٨٢

  الوجه األول أن تكون نافية وهي أنواع 
دها أن تعمل عمل إن وذلك إذا أريد هبا نفس اجلنس على سبيل التنصيص وتسمى حينئذ تربئة وإمنا يظهر نصبها أح

إذا كان امسها مضافا أو شبهه وإال فريكب معها حنو ال إله إال هو ال ريب فيه فإن تكررت جاز التركيب والرفع حنو 
  اعة ال لغو فيها وال تأثيم فال رفث وال فسوق وال جدال ال بيع فيه وال خلة وال شف

  ثانيها أن تعمل عمل ليس حنو وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني 
  ثالثها ورابعها أن تكون عاطفة أو جوابية ومل يقعا يف القرآن 

يا خامسها أن تكون على غري ذلك فإن كان ما بعدها مجلة امسية صدرها معرفة أو نكرة ومل تعمل فيها أو فعال ماض
  لفظا أو تقديرا 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 



  أو مضارعا مل جيب حنو ال حيب اهللا اجلهر قل ال أسألكم عليه أجرا 
  اجلازم واجملزوم حنو إال تفعلوه وتعترض ال هذه بني الناصب واملنصوب حنو لئال يكون للناس و

الوجه الثاين أن تكون لطلب الترك فتختص باملضارع وتقتضي جزمه واستقباله سواء كان هنيا حنو ال  - ٣٢٨٣
  تتخذوا عدوي ال يتخذ املؤمنون الكافرين وال تنسوا الفضل بينكم أو دعاء حنو ال تؤاخذنا 

ما منعك أال تسجد ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن لئال يعلم  الوجه الثالث التأكيد وهي الزائدة حنو - ٣٢٨٤
  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  - ٣٢٨٥
م القيامة ال يتركون سدى ومثله فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك ويؤيده قراءة ألقسم وقيل نافية ملا أقسم بيو

تقدم عندهم من إنكار البعث فقيل هلم ليس األمر كذلك مث استؤنف القسم قالوا وإمنا صح ذلك ألن القرآن كله 
الوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون كالسورة الواحدة وهلذا يذكر الشيء يف سورة وجوابه يف سورة حنو وق

  و ما أنت بنعمة ربك مبجنون 
وقيل منفيتها أقسم على أنه إخبار ال إنشاء واختاره الزخمشري قال واملعىن نفي ذلك أنه ال يقسم  - ٣٢٨٦

  بالشيء إال إعظاما له بدليل فال أقسم مبواقع 

  إعظامه باإلقسام به كال إعظام أي أنه يستحق إعظاما فوق ذلك  النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فكأنه قيل إن
واختلف يف قوله تعاىل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا فقيل ال نافية وقيل ناهية وقيل  - ٣٢٨٧

عدم رجوعهم زائدة ويف قوله تعاىل وحرام على قرية أهلكناها أهنم ال يرجعون فقيل زائدة وقيل نافية واملعىن ميتنع 
  إىل اآلخرة 

  تنبيه

ترد ال امسا مبعىن غري فيظهر إعراهبا فيما بعدها حنو غري املغضوب عليهم وال الضالني ال مقطوعة وال  - ٣٢٨٨
  ممنوعة ال فارض وال بكر 

  فائدة

  قد حتذف ألفها وخرج عليه ابن جين واتقوا فتنة لتصينب الذين ظلموا منكم خاصة  - ٣٢٨٩
٧٥ -   

  الت

اختلف فيها فقال قوم فعل ماض مبعىن نقص وقيل أصلها ليس حتركت الياء فقلبت ألفا النفتاح ما قبلها  - ٣٢٩٠
وأبدلت السني تاء وقيل هي كلمتان ال النافية زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة وحركت اللتقاء الساكنني وعليه 

دل له أبو عبيدة بأنه وجدها يف مصحف عثمان خمتلطة اجلمهور وقيل هي ال النافية والتاء زائدة يف أول احلني واست
  حبني يف اخلط 



واختلف يف عملها فقال األخفش ال تعمل شيئا فإن تالها مرفوع فمبتدأ وخرب أو منصوب فبفعل  - ٣٢٩١
  حمذوف فقوله تعاىل والت حني مناص بالرفع أي كائن هلم وبالنصب 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  - ٣٢٩٢

  احلني قيل أو ما رادفه قال الفراء وقد تستعمل حرف جر ألمساء الزمان خاصة وخرج عليها قوله والت حني باجلر 
٧٦ -   

  ال جرم

ها ومل جييء بعدها فعل واختلف فيها فقيل ال نافية ملا وردت يف القرآن يف مخسة مواضع متلوة بأن وامس - ٣٢٩٣
  تقدم وجرم فعل معناه حق وأن 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 معنامها حقا 

  وضع نصب بإسقاط حرف اجلر وقيل معنامها ال بد وما بعدها يف م
٧٧ -   

  لكن

مشددة النون حرف ينصب االسم ويرفع اخلرب ومعناه االستدراك وفسر بأن تنسب ملا بعدها حكما  - ٣٢٩٤
خمالفا حلكم ما قبلها ولذلك ال بد أن يتقدمها كالم خمالف ملا بعدها أو مناقض له حنو وما كفر سليمان ولكن 

  الشياطني كفروا 
رد للتوكيد جمردا عن االستدراك قاله صاحب البسيط وفسر االستدراك برفع ما توهم ثبوته حنو ما وقد ت - ٣٢٩٥

  زيد شجاعا لكنه كرمي ألن الشجاعة والكرم ال يكادان يفترقان فنفي أحدمها يوهم نفي اآلخر 
  ع ومثل التوكيد بنحو لو جاءين أكرمته لكنه مل جييء فأكدت ما أفادته لو من االمتنا - ٣٢٩٦
  واختار ابن عصفور أهنا هلما معا وهو املختار كما أن كأن للتشبيه  - ٣٢٩٧

  املؤكد وهلذا قال بعضهم إهنا مركبة من لكن أن فطرحت اهلمزة للتخفيف ونون لكن للساكنني 
  لكن  - ٧٨

  خمففة ضربان  - ٣٢٩٨
اك وليست عاطفة القتراهنا بالعاطف يف أحدمها خمففة من الثقيلة وهي حرف ابتداء ال يعمل بل جملرد إفادة االستدر

  قوله ولكن كانوا هم الظاملني 
  والثاين عاطفة إذا تالها مفرد وهي أيضا لالستدراك حنو لكن اهللا يشهد لكن الرسول لكن الذين اتقوا رهبم 

٧٩ -   



  لدى ولدن

  تقدمتا يف عند  - ٣٢٩٩
٨٠ -   

  لعل

  حرف ينصب االسم ويرفع اخلرب وله معان  - ٣٣٠٠
  شهرها التوقع وهو الترجي يف احملبوب حنو لعلكم تفلحون أ

  واإلشفاق يف املكروه حنو لعل الساعة قريب وذكر التنوخي أهنا تفيد تأكيد ذلك 
  الثاين التعليل وخرج عليه فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى 

  يدريك لعله يزكى ولذا علق تدري  الثالث االستفهام وخرج عليه ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا وما
  قال يف الربهان وحكى البغوي عن الواقدي أن مجيع ما يف القرآن  - ٣٣٠١

  من لعل فإهنا للتعليل إال قوله لعلكم ختلدون فإهنا للتشبيه قال وكوهنا للتشبيه غريب 

  مل

  يذكره النحاة 
تشبيه وذكر غريه أنه للرجاء احملض وهو ووقع يف صحيح البخاري يف قوله لعلكم ختلدون أن لعل لل - ٣٣٠٢

  بالنسبة إليهم انتهى 
قلت أخرج ابن أيب حامت من طريق السدي عن أيب مالك قال لعلكم يف القرآن مبعىن كي غري آية يف  - ٣٣٠٣

  الشعراء لعلكم ختلدون يعين كأنكم ختلدون 
  م خالدون وأخرج عن قتادة قال كان يف بعض القراءة وتتخذون مصانع كأنك - ٣٣٠٤
  مل  - ٨١

حرف جزم لنفي املضارع وقلبه ماضيا حنو مل يلد ومل يولد والنصب هبا لغة حكاها اللحياين وخرج عليها  - ٣٣٠٥
  قراءة أمل نشرح 

٨٢ -   

  ملا

  على أوجه  - ٣٣٠٦
رن بأداة أحدها أن تكون حرف جزم فتختص باملضارع وتنفيه وتقلبه ماضيا ك مل لكن يفترقان من أوجه أهنا ال تقت

شرط ونفيها مستمر إىل احلال وقريب منه ومتوقع ثبوته قال ابن مالك يف ملا 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 

لنفي قد فعل ومل لنفي فعل وهلذا قال الزخمشري يف الفائق تبعا البن جين إهنا  فيما بعد وأن نفيها آكد من نفي مل فهي



مركبة من مل وما وإهنم ملا زادوا يف اإلثبات قد زادوا يف النفي ما وأن منفي ملا جائزة احلذف اختيارا خبالف مل وهي 
  أحسن ما خيرج عليه وأن كال ملا أي ملا يهملوا أو يتركوا قاله ابن احلاجب 

قال ابن هشام وال أعرف وجها يف اآلية أشبه من هذا وإن كانت النفوس تستبعده ألن مثله مل يقع يف  - ٣٣٠٧
  التنزيل قال واحلق أال يستبعد ولكن األوىل أن يقدر ملا يوفوا أعماهلا أي أهنم إىل اآلن مل يوفوها وسيوفوهنا 

انية عند وجود األوىل حنو فلما جناكم إىل الرب الثاين أن تدخل على املاضي فتقضي مجلتني وجدت الث - ٣٣٠٨
  أعرضتم ويقال فيها حرف وجود لوجود وذهب مجاعة إىل أهنا حينئذ ظرف مبعىن حني 

وقال ابن مالك مبعىن إذ ألهنا خمتصة باملاضي وباإلضافة إىل اجلملة وجبواب هذه يكون ماضيا كما تقدم  - ٣٣٠٩
  حنو فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون  ومجلة امسية بالفاء أو بإذا الفجائية

وجوز ابن عصفور كونه مضارعا حنو فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا وأوله غريه  - ٣٣١٠
  ب جادلنا 
ا عليها حافظ بالتشديد الثالث أن تكون حرف استثناء فتدخل على االمسية واملاضية حنو إن كل نفس مل - ٣٣١١

  أي إال وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا 
٨٣ -   

  لن

حرف نفي ونصب واستقبال والنفي هبا أبلغ من النفي بال فهي لتأكيد النفي كما ذكره الزخمشري وابن  - ٣٣١٢
  اخلباز حىت قال بعضهم وإن منعه مكابرة فهي لنفي إين أفعل وال لنفي أفعل كما يف مل وملا 

  قال بعضهم العرب تنفي املظنون بلن واملشكوك بال ذكره ابن الزملكاين يف التبيان  - ٣٣١٣
  وادعى الزخمشري أيضا أهنا لتأييد النفي كقوله لن خيلقوا ذبابا ولن تفعلوا  - ٣٣١٤

  وقال ابن مالك ومحله على ذلك اعتقاده يف لن تراين أن اهللا ال يرى  - ٣٣١٥
  ورد غريه بأهنا 

  لو

ت للتأبيد مل يقيد منفيها باليوم يف فلن أكلم اليوم إنسيا ومل يصح التوقيت يف لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع كان
إلينا موسى ولكان ذكر األبد يف ولن يتمنوه أبدا تكرارا واألصل عدمه واستفادة التأبيد يف ولن خيلقوا ذبابا وحنوه 

  من خارج 
قال يف قوله لن تراين لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى ال يراه أبدا وال ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية و

  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  - ٣٣١٦

مشاكلة للمعاين وال آخرها األلف واأللف ميكن امتداد الصوت هبا خبالف النون فطابق  قال وسر ذلك أن األلفاظ
كل لفظ معناه قال ولذلك أتى بلن حيث مل يرد به النفي مطلقا بل يف الدنيا حيث قال لن تراين وب ال يف قوله ال 



  تدركه األبصار حيث أريد نفي اإلدراك على اإلطالق وهو مغاير للرؤية انتهى 
  قيل وترد لن للدعاء وخرج عليه رب مبا أنعمت علي فلن أكون اآلية  - ٣٣١٧
  لو  - ٨٤

  حرف شرط يف املضي يصرف املضارع إليه بعكس إن الشرطية  - ٣٣١٨
  واختلف يف إفادهتا االمتناع وكيفية إفادهتا إياه على أقوال 

واب بل هي جملرد ربط اجلواب بالشرط دالة أحدها أهنا ال تفيده بوجه وال تدل على امتناع الشرط وال امتناع اجل
  على التعليق يف املاضي كما دلت إن 

  على التعليق يف املستقبل ومل تدل باإلمجاع على امتناع وال ثبوت 
قال ابن هشام وهذا القول كإنكار الضروريات إذ فهم االمتناع منها كالبديهي فإن كل من مسع لو فعل  - ٣٣١٩

  غري تردد وهلذا جاز استدراكه فتقول لو جاء زيد أكرمته لكنه مل جيئ  فهم عدم وقوع الفعل من
الثاين وهو لسيبويه قال إهنا حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه أي أهنا تقتضي فعال ماضيا كان يتوقع ثبوته  - ٣٣٢٠

   لثبوت غريه واملتوقع غري واقع فكأنه قال حرف يقتضي فعال امتنع المتناع ما كان يثبت لثبوته
الثالث وهو املشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه املعربون أهنا حرف امتناع المتناع أي يدل على  - ٣٣٢١

امتناع اجلواب المتناع الشرط فقولك لو جئت ألكرمتك دال على امتناع اإلكرام المتناع اجمليء واعترض بعدم 
ض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر امتناع اجلواب يف مواضع كثرية كقوله تعاىل ولو أن ما يف األر

  ما نفدت كلمات اهللا ولو أمسعهم لتولوا فإن عدم النفاد عند فقد ما ذكر والتويل عند عدم اإلمساع أوىل 
والرابع وهو البن مالك أهنا حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غري تعرض لنفي التايل قال  - ٣٣٢٢
من قولك لو قام زيد قام عمرو حمكوم بانتفائه وبكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو وهل وقع  فقيام زيد

  لعمرو قيام آخر غري الالزم عن قيام زيد أو ليس له ال تعرض لذلك قال ابن هشام وهذه أجود العبارات 

  فائدة

   القرآن لو فإنه ال يكون أبدا أخرج ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال كل شيء يف - ٣٣٢٣

  فائدة ثانية

  ختتص لو املذكورة بالفعل وأما حنو قل لو أنتم متلكون فعلى تقديره  - ٣٣٢٤

قال الزخمشري وإذا وقعت أن بعدها وجب كون خربها فعال ليكون عوضا عن الفعل احملذوف ورده ابن  - ٣٣٢٥
  ا كان مشتقا ال جامدا ورده ابن مالك بقوله احلاجب بآية ولو أن ما يف األرض وقال إمنا ذاك إذ

  أدركه مالعب الرماح ... لو أن حيا مدرك الفالح 
قال ابن هشام وقد وجدت آية يف التنزيل وقع فيها اخلرب امسا مشتقا ومل يتنبه هلا الزخمشري كما مل يتنبه  - ٣٣٢٦

 ملا استدل بالشعر وهي قوله يودوا لو أهنم آلية لقمان وال ابن احلاجب وإال ملا منع من ذلك وال ابن مالك وإال
  بادون يف األعراب ووجدت آية اخلرب فيها ظرف لو أن عندنا ذكرا من األولني 



ورد ذلك الزركشي يف الربهان وابن الدماميين بأن لو يف اآلية األوىل للتمين والكالم يف االمتناعية  - ٣٣٢٧
السريايف وهذا االستدراك وما استدرك به منقول قدميا يف شرح وأعجب من ذلك أن مقالة الزخمشري سبقه إليها 

اإليضاح البن اخلباز لكن يف غري مظنته فقال يف باب إن وأخواهتا قال السريايف لو أن زيدا أقام ألكرمته ال جيوز لو 
األحزاب أن زيدا حاضرا ألكرمته ألنك مل تلفظ بفعل يسد مسد ذلك الفعل هذا كالمه وقد قال تعاىل وإن يأت 

يودوا لو أهنم بادون يف األعراب فأوقع خربها صفة وهلم أن يفرقوا بأن هذه للتمين فأجريت جمرى ليت كما تقول 
  ليتهم بادون انتهى كالمه 

وجواب لو إما مضارع منفي بلم أو ماض مثبت أو منفي مبا والغالب على املثبت دخول الالم عليه حنو  - ٣٣٢٨
  من جترده لو نشاء جعلناه أجاجا والغالب على املنفي جترده حنو ولو شاء ربك ما فعلوه لو نشاء جلعلناه حطاما و

  فائدة ثانية 
قال الزخمشري الفرق بني قولك لو جاءين زيد لكسوته ولو زيد جاءين لكسوته ولو أن زيدا جاءين  - ٣٣٢٩

  لكسوته أن القصد يف األول جمرد ربط 

ري من غري تعرض ملعىن زائد على التعلق الساذج ويف الثاين انضم إىل التعليق الفعلني وتعليق أحدمها بصاحبه ال غ
أحد معنيني إما نفي الشك والشبهة وأن املذكور مكسو ال حمالة وإما بيان أنه هو املختص بذلك دون غريه وخترج 

عار بأن زيدا كان حقه أن عليه آية لو أنتم متلكون ويف الثالث مع ما يف الثاين زيادة التأكيد الذي تعطيه أن وإش
جييء وأنه بتركه اجمليء قد أغفل حظه وخيرج عليه ولو أهنم صربوا وحنوه فتأمل ذلك وخرج عليه ما وقع يف القرآن 

  من أحد الثالثة 

  تنبيه

  ترد لو شرطية يف املستقبل وهي اليت يصلح موضعها إن حنو ولو كره املشركون ولو أعجبك حسنهن  - ٣٣٣٠
اليت يصلح موضعها أن املفتوحة وأكثر وقوعها بعد ود وحنوه حنو ود كثري من أهل الكتاب لو ومصدرية وهي 

  يردونكم يود أحدهم لو يعمر يود اجملرم لو يفتدى أي الرد والتعمري واالفتداء 
  وللتمين وهي اليت يصلح موضعها ليت حنو فلو أن لنا كرة وهلذا نصب الفعل يف جواهبا 

  ولو على أنفسكم وللتعليل وخرج عليه 
٨٥ -   

  لوال

  على أوجه  - ٣٣٣١
أحدها أن تكون حرف امتناع لوجود فتدخل على اجلملة اإلمسية ويكون جواهبا فعال مقرونا بالالم إن كان مثبتا حنو 

فلوال أنه كان من املسبحني للبث وجمردا منها إن كان منفيا حنو ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكى منكم من 
  أبدا وإن وليها ضمري فحقه أن يكون ضمري رفع حنو لوال أنتم لكنا مؤمنني أحد 



الثاين أن تكون مبعىن هال فهي للتحضيض والعرض يف املضارع أو ما يف تأويله حنو لوال تستغفرون اهللا لوال أخرتين 
نصرهم الذين اختذوا من دون إىل أجل قريب وللتوبيخ والتندمي يف املضارع حنو لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فلوال 

اهللا ولوال إذ مسعتموه قلتم فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلوال إذا بلغت احللقوم فلوال إن كنتم غري مدينني 
  ترجعوهنا إن كنتم صادقني 

  ال الثالث أن تكون لالستفهام ذكر اهلروي وجعل منه لوال أخرتين لوال أنزل إليه ملك والظاهر أهنا فيهما مبعىن ه
الرابع أن تكون للنفي ذكره اهلروي أيضا 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 
  قطع ويؤيده قراءة أيب فهال واالستثناء حينئذ من

  فائدة

نقل عن اخلليل أن مجيع ما يف القرآن من لوال فهي مبعىن هال إال فلوال أنه كان من املسبحني وفيه نظر ملا  - ٣٣٣٢
  تقدم من اآليات 

  وكذا قوله لوال أن رأى برهان ربه لوال فيه امتناعية وجواهبا حمذوف أي هلم هبا أو لواقعها 
  ا وقوله لوال أن ربطنا على قلبها أي ألبدت به يف آيات أخر وقوله لوال أن من اهللا علينا خلسف بن

وقال ابن أيب حامت أنبأنا موسى اخلطمي أنبأنا هارون بن أيب حامت أنبأنا عبد الرمحن بن محاد عن أسباط  - ٣٣٣٣
  عن السدي عن أيب مالك قال كل ما يف القرآن فلوال فهو فهال إال حرفني يف يونس 

  فنفعها إمياهنا يقول فما كانت قرية وقوله فلوال أنه كان من املسبحني  فلوال كانت قرية آمنت
  وهبذا يتضح مراد اخلليل وهو أن مراده لوال املقترنة بالفاء 

٨٦ -   

  لوما

  مبنزلة لوال قال تعاىل لو  - ٣٣٣٤

  ما

  تأتينا باملالئكة وقال املالقي مل ترد إال للتحضيض 
٨٧ -   

  ليت

  يرفع اخلرب ومعناه التمين وقال التنوخي إهنا تفيد تأكيده حرف ينصب االسم و - ٣٣٣٥
٨٨ -   



  ليس

  فعل جامد ومن مث ادعى قوم حرفيته ومعناه نفي مضمون اجلملة يف احلال ونفي غريه بالقرينة  - ٣٣٣٦
في وقيل هي لنفي احلال وغريه وقواه ابن احلاجب بقوله تعاىل أال يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم فإنه ن - ٣٣٣٧

  للمستقبل 
قال ابن مالك وترد للنفي العام املستغرق املراد به اجلنس كال التربئة وهو مما يغفل عنه وخرج عليه ليس  - ٣٣٣٨

  هلم طعام إال من ضريع 
  ما  - ٨٩

  امسية وحرفية  - ٣٣٣٩
املؤنث واملفرد واملثىن فاالمسية ترد موصولة مبعىن الذي حنو ما عندكم ينفذ وما عند اهللا باق ويستوي فيها املذكر و

واجلمع والغالب استعماهلا فيما ال يعلم وقد تستعمل يف العامل حنو والسماء وما بناها وال أنتم عابدون ما أعبد أي 
  اهللا وجيوز يف ضمريها مراعاة اللفظ واملعىن واجتمعا يف قوله 

ئا وال يستطيعون وهذه معرفة خبالف تعاىل ويعبدون من دون اهللا ماال ميلك هلم رزقا من السماوات واألرض شي
  الباقي 
واستفهامية مبعىن أي شيء ويسأل هبا عن أعيان ما ال يعقل وأجناسه وصفاته وأجناس العقالء وأنواعهم  - ٣٣٤٠

  وصفاهتم حنو ما هي ما لوهنا ما والهم وما تلك بيمينك وما الرمحن 
ا قول فرعون وما رب العاملني فإن قاله جهال وهلذا أجابه وال يسأل هبا عن أعيان أوىل العلم خالفا ملن أجازه وأم

  موسى بالصفات 
وجيب حذف ألفها إذا جرت وإبقاء الفتحة دليال عليها فرقا بينها وبني املوصولة حنو عم يتساءلون فيم  - ٣٣٤١

  أنت من ذكراها مل تقولون ما ال تفعلون مب يرجع املرسلون 
أو ننسها نأت وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا فما استقاموا لكم فاستقيموا  وشرطية حنو ما ننسخ من آية - ٣٣٤٢

  هلم وهذه منصوبة بالفعل بعدها 
تعجبية حنو فما أصربهم على النار قتل اإلنسان ما أكفره وال ثالث هلما يف القرآن إال يف قراءة سعيد بن  - ٣٣٤٣

  عدها خرب وهي نكرة تامة جبري ما أغرك بربك الكرمي وحملها رفع باالبتداء وما ب
  ونكرة موصوفة حنو بعوضة فما فوقها نعما يعظكم أي نعم شيئا يعظكم به  - ٣٣٤٤
  وغري موصوفة حنو فنعما هي أي نعم شيئا هي  - ٣٣٤٥

واحلرفية ترد مصدرية إما زمانية حنو فاتقوا اهللا ما استطعتم أي مدة استطاعتكم أو غري زمانية حنو فذوقوا  - ٣٣٤٦
  نسيتم أي بنسيانكم مبا 

ونافية إما عاملة عمل ليس حنو ما هذا بشرا ما هن أمهاهتم فما منكم من أحد عنه حاجزين وال رابع هلا  - ٣٣٤٧
  يف القرآن 
  أو غري عاملة حنو وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا فما رحبت جتارهتم  - ٣٣٤٨
بويه أن فيها معىن التأكيد ألنه جعلها يف النفي جوابا قال ابن احلاجب وهي لنفي احلال ومقتضى كالم سي - ٣٣٤٩



  لقد يف اإلثبات فكما أن قد فيها معىن التأكيد فكذلك ما جعل جوابا هلا 
وزائدة للتأكيد إما كافة حنو إمنا هو إله واحد أمنا إهلكم إله واحد كأمنا أغشيت وجوههم رمبا يود الذين  - ٣٣٥٠
  كفروا 
  فإما ترين أيا ما تدعو أميا األجلني قضيت فبما رمحة مما خطيئاهتم مثال ما بعوضة أو غري كافة حنو  - ٣٣٥١
قال الفارسي مجيع ما يف القرآن من الشرط بعد إما مؤكد بالنون ملشاهبة فعل الشرط بدخول ما للتأكيد  - ٣٣٥٢

  يادة ما مؤذنة بإرادة شدة التأكيد لفعل القسم من جهة أن ما كالالم يف القسم ملا فيها من التأكيد وقال أبو البقاء ز

  فائدة

حيث وقعت ما قبل ليس أو مل أو ال أو بعد إال فهي موصولة حنو ما ليس يل حبق ما مل يعلم ما ال تعلمون  - ٣٣٥٣
  إال ما علمتنا 

  وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مصدرية وحيث وقعت بعد الباء فإهنا حتتملهما حنو مبا كانوا يظلمون 
وقعت بني فعلني سابقهما علم أو دراية أو نظر احتملت املوصولة واالستفهامية حنو وأعلم ما تبدون وما  وحيث

  كنتم تكتمون وما أدري ما يفعل يب وال بكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
  وحيث وقعت يف القرآن قبل إال فهي نافية إال يف ثالثة عشر موضعا  - ٣٣٥٤

  مما آتيتموهن إال أن خيافا 
  فنصف ما فرضتم إال أن يعفون 
  ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني 

  ما نكح آباؤكم 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 السماوات واألرض إال يف موضعي هود 

  يال ما قدمتم هلن إال فما حصدمت فذروه يف سنبله إال قل
  وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا 

  وما بينهما إال باحلق حيث كان 

٩٠ -   

  ماذا

  ترد على أوجه  - ٣٣٥٥
أحدها أن تكون ما استفهاما وذا موصولة وهو أرجح الوجهني يف ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يف قراءة الرفع 

  جتاب االمسية باالمسية والفعلية بالفعلية  أي الذي ينفقونه العفو إذ األصل أن



  الثاين أن يكون ما استفهاما وذا إشارة 
الثالث أن تكون ماذا كلها استفهاما على التركيب وهو أرجح الوجهني يف ماذا ينفقون قل العفو يف قراءة النصب 

  أي ينفقون العفو 
  الذي  الرابع أن يكون ماذا كله اسم جنس مبعىن شيء أو موصوال مبعىن

  اخلامس أن تكون ما زائدة وذا لإلشارة 
  السادس أن تكون ما استفهاما وذا زائدة وجيوز أن خيرج عليه 

٩١ -   

  مىت

  ترد استفهاما عن الزمان حنو مىت نصر اهللا وشرطا  - ٣٣٥٦
٩٢ -   

  مع

االجتماع أو  اسم بدليل جرها مبن يف قراءة بعضهم هذا ذكر من معي وهي مبعىن عند وأصلها ملكان - ٣٣٥٧
  وقته حنو ودخل معه السجن فتيان أرسله معنا لن أرسله معكم 

وقد يراد به جمرد االجتماع واالشتراك من غري مالحظة املكان والزمان حنو وكونوا مع الصادقني  - ٣٣٥٨
  واركعوا مع الراكعني 

سيهدين فاملراد به العلم واحلفظ  وأما حنو إين معكم إن اهللا مع الذين اتقوا وهو معكم أينما كنتم إن معي ريب
  واملعونة جمازا 

  قال الراغب واملضاف إليه لفظ مع هو املقصود كاآليات املذكورة  - ٣٣٥٩
٩٣ -   

  من

  حرف جر له معان أشهرها  - ٣٣٦٠
  ابتداء الغاية مكانا وزمانا وغريمها حنو من املسجد احلرام من أول يوم إنه من سليمان 

  يسد بعض مسدها حنو حىت تنفقوا مما حتبون وقرأ ابن مسعود بعض ما حتبون والتبعيض بأن  - ٣٣٦١
والتبيني وكثريا ما تقع بعد ما ومهما حنو ما يفتح اهللا للناس من رمحة ما ننسخ من آية مهما تأتنا به من  - ٣٣٦٢

  آية ومن وقوعها بعد غريمها فاجتنبوا الرجس من األوثان من أساور من ذهب 
  يل مما خطيئاهتم أغرقوا جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق والتعل - ٣٣٦٣
والفصل باملهملة وهي الداخلة على ثاين املتضادين حنو يعلم املفسد من املصلح حىت مييز اخلبيث من  - ٣٣٦٤
  الطيب 



  بدلكم والبدل حنو أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة أي بدهلا جلعلنا منكم مالئكة يف األرض أي  - ٣٣٦٥
وتنصيص العموم حنو وما من إله إال اهللا قال يف الكشاف هو مبنزلة البناء على الفتح يف ال إله إال اهللا يف  - ٣٣٦٦

  إفادة معىن االستغراق 
  ومعىن الباء حنو ينظرون من طرف خفي أي به  - ٣٣٦٧

  وعلى حنو ونصرناه من القوم أي عليهم  - ٣٣٦٨
ة من يوم اجلمعة أي فيه ويف الشامل عن الشافعي أن من يف قوله تعاىل فإن كان ويف حنو إذا نودي للصال - ٣٣٦٩

  من قوم عدو لكم مبعىن يف بدليل قوله وهو مؤمن 
  وعن حنو قد كنا يف غفلة من هذا أي عنه  - ٣٣٧٠
  وعند حنو لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا أي عند  - ٣٣٧١
يف النفي أو النهي أو االستفهام حنو وما تسقط من ورقة إال يعلمها ما ترى يف  والتأكيد وهي الزائدة - ٣٣٧٢

  خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 
وأجازها قوم يف اإلجياب وخرجوا عليه ولقد جاءك من نبإ املرسلني حيلون فيها من أساور من جبال فيها  - ٣٣٧٣

  من برد يغضوا من أبصارهم 

  فائدة

أخرج ابن أيب حامت من طريق السدي عن ابن عباس قال لو أن إبراهيم حني دعا قال فاجعل أفئدة الناس  - ٣٣٧٤
  هتوي إليهم الزدمحت عليه اليهود والنصارى ولكنه خص حني قال أفئدة من الناس فجعل ذلك للمؤمنني 

م لزامحتكم عليه الروم وفارس وهذا وأخرج عن جماهد قال لو قال إبراهيم فاجعل أفئدة الناس هتوي إليه - ٣٣٧٥
  صريح يف فهم الصحابة والتابعني التبعيض من من 

وقال بعضهم حيث وقعت يغفر لكم يف خطاب املؤمنني مل تذكر معها من كقوله يف األحزاب يا أيها  - ٣٣٧٦
يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويف الصف 

  هل أدلكم على 

  جتارة تنجيكم 

  من

  عذاب أليم إىل قوله يغفر لكم ذنوبكم 
وقال يف خطاب الكفار يف سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم وكذا يف سورة إبراهيم ويف سورة األحقاف  - ٣٣٧٧

  الكشاف وما ذاك إال للتفرقة بني اخلطابني لئال يسوى بني الفريقني يف الوعد ذكره يف 
  من  - ٩٤

  ال تقع إال امسا فترد موصولة حنو وله من يف السماوات واألرض ومن عنده ال يستكربون  - ٣٣٧٨
  وشرطية حنو من يعمل سوءا جيز به  - ٣٣٧٩



  واستفهامية حنو من بعثنا من مرقدنا  - ٣٣٨٠
  ونكرة موصوفة ومن الناس من يقول أي فريق يقول  - ٣٣٨١
استوائها يف املذكر واملفرد وغريمها والغالب استعماهلا يف العامل عكس ما ونكتته ما أكثر وهي ك ما يف  - ٣٣٨٢

  وقوعا يف الكالم منها وما ال يعقل أكثر ممن يعقل فأعطوا ما كثرت مواضعه الكثري وما قلت للقليل للمشاكلة 
الشرطيتني ألن الشرط يستدعي  قال ابن األنباري واختصاص من بالعامل وما بغريه يف املوصولتني دون - ٣٣٨٣

  الفعل وال يدخل على األمساء 
٩٥ -   

  مهما

اسم لعود الضمري عليها يف مهما تأتنا به قال الزخمشري عاد عليها ضمري به وضمري هبا محال على اللفظ  - ٣٣٨٤
  وعلى املعىن وهي شرط ملا ال يعقل غري الزمان كاآلية املذكورة 

  ال قوم إن أصلها ما الشرطية وما الزائدة أبدلت ألف األوىل هاء دفعا للتكرار وفيها تأكيد ومن مث ق - ٣٣٨٥

٩٦ -   

  النون

  على أوجه  - ٣٣٨٦
اسم وهي ضمري النسوة حنو فال رأينه أكربنه وقطعن أيديهن وقلن وحرف وهي نوعان نون التوكيد وهي خفيفة 

  يف القرآن إال يف هذين املوضعني  وثقيلة حنو ليسجنن وليكونا لنسفعا بالناصية ومل تقع اخلفيفة
  قلت وثالث يف قراءة شاذة وهي فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءا وجوهكم  - ٣٣٨٧

  ورابع يف قراءة احلسن ألقيا يف جهنم ذكره ابن جين يف احملتسب 
نت معهم ونون الوقاية وتلحق ياء املتكلم املنصوبة بفعل حنو فاعبدين ليحزنين أو حرف حنو يا ليتين ك - ٣٣٨٨

  إنين أنا اهللا واجملرورة بلدن حنو من لدين عذرا أو من أو عن حنو ما أغىن عين ماليه وألقيت عليك حمبة مين 
٩٧ -   

  التنوين

  نون تثبت لفظا ال خطا وأقسامه كثرية  - ٣٣٨٩
  حا تنوين التمكني وهو الالحق لألمساء املعربة حنو وهدى ورمحة وإىل عاد أخاهم هودا إنا أرسلنا نو

وتنوين التنكري وهو الالحق ألمساء األفعال فرقا بني معرفتها ونكرهتا حنو التنوين الالحق ألف يف قراءة  - ٣٣٩٠
  من نونه وهليهات يف قراءة من نوهنا 

  وتنوين املقابلة وهو الالحق جلمع املؤنث السامل حنو مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات  - ٣٣٩١



ن العوض إما عن حرف آخر مفاعل املعتل حنو والفجر وليال ومن فوقهم غواش أو عن اسم وتنوي - ٣٣٩٢
  مضاف إليه يف كل وبعض وأي حنو كل يف فلك يسبحون فضلنا بعضهم على بعض أيا ما تدعو 

  وعن اجلملة املضاف إليها إذ حنو وأنتم حينئذ تنظرون أي حني إذ بلغت الروح احللقوم  - ٣٣٩٣
  ا على ما تقدم عن شيخنا ومن حنا حنوه حنو وإنكم إذا ملن املقربني أي إذا غلبتم أو إذ - ٣٣٩٤
وتنوين الفواصل الذي يسمى يف غري القرآن الترمن بدال من حرف اإلطالق ويكون يف االسم والفعل  - ٣٣٩٥

  واحلرف وخرج عليه الزخمشري وغريه قواريرا والليل إذا يسر كال سيكفرون بتنوين الثالثة 
٩٨ -   

  نعم

حرف جواب فيكون تصديقا للمخرب ووعدا للطالب وإعالما للمستخرب وإبدال عينها حاء وكسرها  - ٣٣٩٦
  وإتباع النون هلا يف الكسر لغات قرئ هبا 

  نعم  - ٩٩
  فعل إلنشاء املدح ال يتصرف  - ٣٣٩٧
١٠٠ -   

  اهلاء

وهو حياوره وحرف للغيبة وهو الالحق  اسم ضمري غائب يستعمل يف اجلر والنصب حنو فقال له صاحبه - ٣٣٩٨
  إليا وللسكت حنو ماهيه كتابيه حسابيه سلطانيه ماليه مل يتسنه وقرئ هبا يف أواخر آي اجلمع كما تقدم وقفا 

١٠١ -   

  ها

  ترد اسم فعل مبعىن خذ وجيوز مد ألفه فيتصرف حينئذ للمثىن واجلمع حنو هاؤم اقرءوا كتابيه  - ٣٣٩٩
  ث حنو فأهلمها فجورها وتقواها وامسا ضمريا للمؤن

وحرف تنبيه فتدخل على اإلشارة حنو هؤالء هذان خصمان وهاهنا وعلى ضمري الرفع املخرب عنه بإشارة  - ٣٤٠٠
  حنو ها أنتم أوالء وعلى نعت أي يف النداء حنو يا أيها الناس 

  وجيوز يف لغة أسد حذف ألف هذه وضمها اتباعا وعليه قراءة أيه الثقالن 
١٠٢ -   

  هات

  فعل أمر ال يتصرف ومن مث ادعى بعضهم أنه اسم فعل  - ٣٤٠١
١٠٣ -   



  هل

حرف استفهام يطلب به التصديق دون التصور وال يدخل على منفي وال شرط وال أن وال اسم بعده  - ٣٤٠٢
  فعل غالبا وال عاطف 

  ل وجدمت ما وعد ربكم حقا قال ابن سيده وال يكون الفعل معها إال مستقبال ورد بقوله تعاىل فه - ٣٤٠٣
  وترد مبعىن قد وبه فسر هل أتى على اإلنسان  - ٣٤٠٤
  ومبعىن النفي حنو هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ومعان أخر ستأيت يف مبحث االستفهام  - ٣٤٠٥
١٠٤ -   

  هلم

  دعاء إىل الشيء وفيه قوالن  - ٣٤٠٦

  فحذفت األلف وركب  أحدمها أن أصله ها ومل من قولك ملمت الشيء أي أصلحته
وقيل أصله هل أم كأنه قيل هل لك يف كذا أمه أي أقصده فركبا ولغة احلجاز تركه على حاله يف التثنية واجلمع وهبا 

  ورد القرآن ولغة متيم إحلاقه العالمات 
١٠٥ -   

  هنا

  اسم يشار به للمكان القريب حنو إنا هاهنا قاعدون  - ٣٤٠٧
  ون للبعيد حنو هنالك ابتلي املؤمنون وتدخل عليه الالم والكاف فيك

  وقد يشار به للزمان اتساعا وخرج عليه هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك دعا زكريا ربه  - ٣٤٠٨
١٠٦ -   

  هيت

اسم فعل مبعىن أسرع وبادر قال يف احملتسب وفيها لغات قرئ ببعضها هيت بفتح اهلاء والتاء وهيت  - ٣٤٠٩
وهيت بفتح اهلاء وكسر التاء وهيت بفتح اهلاء وضم التاء وقرئ هئت بوزن جئت وهو فعل بكسر اهلاء وفتح التاء 

  مبعىن هتيأت وقرئ هيئت وهو فعل مبعىن أصلحت 
١٠٧ -   

  هيهات

اسم فعل مبعىن بعد قال تعاىل هيهات هيهات ملا توعدون قال الزجاج البعد ملا توعدون قيل وهذا غلط  - ٣٤١٠
  ديره بعد األمر ملا توعدون أي ألجله أوقعه فيه الالم فإن تق



وأحسن منه أن الالم لتبيني الفاعل وفيها لغات قرئ منها بالفتح وبالضم وباخلفض مع التنوين يف الثالثة  - ٣٤١١
  وعدمه 
١٠٨ -   

  الواو

  جاره وناصبة وغري عاملة  - ٣٤١٢

  فاجلارة واو القسم حنو واهللا ربنا ما كنا مشركني 
او مع فتنصب املفعول معه يف رأي قوم حنو فأمجعوا أمركم وشركاءكم وال ثاين له يف القرآن والناصبة و - ٣٤١٣

واملضارع يف جواب النفي أو الطلب عند الكوفيني حنو وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يا ليتنا 
  نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون 

لفعل كان يقتضي إعرابا فصرفته عنه إىل النصب حنو أجتعل فيها من واو الصرف عندهم ومعناها أن ا - ٣٤١٤
  يفسد فيها ويسفك الدماء يف قراءة النصب 

  وغري العاملة أنواع  - ٣٤١٥
  أحدها واو العطف وهي ملطلق اجلمع فتعطف الشيء على مصاحبه حنو فأجنيناه وأصحاب السفينة 

  وعلى سابقه حنو أرسلنا نوحا وإبراهيم 
  و يوحى إليك وإىل الذين من قبلك والحقه حن
  وتفارق سائر حروف العطف يف اقتراهنا بإما حنو إما شاكرا وإما كفورا  - ٣٤١٦

  وب ال بعد نفي حنو وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم 
  وب لكن حنو ولكن رسول اهللا 

يل وميكائيل رب اغفر يل وتعطف العقد على النيف والعام على اخلاص وعكسه حنو ومالئكته ورسله وجرب
  ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني وللمؤمنات 

  والشيء على مرادفه حنو صلوات من رهبم ورمحة إمنا أشكوا بثي وحزين إىل اهللا 

  واجملرور على اجلوار حنو برؤوسكم وأرجلكم 
   اآلية وقيل ترد مبعىن أو ومحل عليه مالك إمنا الصدقات للفقراء واملساكني - ٣٤١٧

  وللتعليل ومحل عليه اخلارزجني الواو الداخلة على األفعال املنصوبة 
ثانيها واو االستئناف حنو مث قضى أجال وأجل مسمى عنده لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل  - ٣٤١٨

اطفة لنصب نقر واجنزم ما مسمى واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا من يضلل اهللا فال هادي له ويذرهم بالرفع إذ لو كانت ع
  بعده ونصب أجل 

ثالثها واو احلال الداخلة على اجلملة االمسية حنو وحنن نسبح حبمدك يغشى طائفة منكم وطائفة قد  - ٣٤١٩
  أمهتهم أنفسهم لئن أكله الذئب وحنن عصبة 

ولصوقها هبا كما وزعم الزخمشري أهنا تدخل على اجلملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة للموصوف  - ٣٤٢٠
  تدخل على احلالية وجعل من ذلك ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 



رابعها واو الثمانية ذكرها مجاعة كاحلريري وابن خالويه والثعليب وزعموا أن العرب إذا عدوا يدخلون  - ٣٤٢١
ن ثالثة رابعهم كلبهم إىل الواو بعد السبعة إيذانا بأهنا عدد تام وأن ما بعده مستأنف وجعلوا من ذلك قوله سيقولو

  قوله سبعة وثامنهم كلبهم 
  وقوله التائبون العابدون إىل قوله والناهون عن املنكر ألنه الوصف الثامن 

  وقوله مسلمات إىل قوله وأبكارا 

  والصواب عدم ثبوهتا وأهنا يف اجلميع للعطف 
  يناه خامسها الزائدة وخرج عليه واحدة من قوله وتله للجبني وناد - ٣٤٢٢
سادسها واو ضمري الذكور يف اسم أو فعل حنو املؤمنون وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه قل لعبادي الذين  - ٣٤٢٣

  آمنوا يقيموا 
سابعها واو عالمة املذكرين يف لغة طيء وخرج عليه وأسروا النجوى الذين ظلموا مث عموا وصموا كثري  - ٣٤٢٤

  منهم 
مهزة االستفهام املضموم ما قبلها كقراءة قنبل وإليه النشور وأمنتم قال فرعون  ثامنها الواو املبدلة من - ٣٤٢٥

  وآمنتم به 
١٠٩ -   

  ويكأن

  قال الكسائي كلمة تندم وتعجب وأصله ويلك والكاف ضمري جمرور  - ٣٤٢٦
وقال األخفش وي اسم فعل مبعىن أعجب والكاف حرف خطاب وأن على إضمار الالم واملعىن أعجب  - ٣٤٢٧

  ن اهللا أل
  وقال اخلليل وي وحدها وكأن كلمة مستقلة للتحقيق ال للتشبيه  - ٣٤٢٨
وقال ابن األنباري حيتمل وي كأنه ثالثة أوجه أن يكون ويك حرفا وأنه حرف واملعىن أمل تر وأن تكون  - ٣٤٢٩

  صل يبنؤم كذلك واملعىن ويلك وأن تكون وي حرفا للتعجب وكأنه حرف ووصال خطا لكثرة االستعمال كما و
١١٠ -   

  ويل

  قال األصمعي ويل تقبيح قال تعاىل ولكم الويل مما تصفون  - ٣٤٣٠

  وقد يوضع موضع التحسر والتفجع حنو  - ٣٤٣١

  يا

  ويلتنا يا ويلىت أعجزت 
أخرج احلريب يف فوائده من طريق إمساعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال يل  - ٣٤٣٢



  وحيك فجزعت منها فقال يل يا محرياء إن وحيك أو ويسك رمحة فال جتزعي منها ولكن اجزعي من الويل  رسول اهللا
  يا  - ١١١
حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما وهي أكثر أحرفه استعماال وهلذا ال يقدر عند احلذف سواها حنو رب  - ٣٤٣٣

  ا اغفر يل يوسف أعرض وال ينادى اسم اهللا وأيها وأيتها إال هب
  قال الزخمشري وتفيد التأكيد املؤذن بأن اخلطاب الذي يتلوه معتىن به جدا  - ٣٤٣٤
  وترد للتنبيه فتدخل على الفعل واحلرف حنو أال يا اسجدوا يا ليت قومي يعلمون  - ٣٤٣٥

  تنبيه

منه ومل  ها قد أتيت على شرح معاين األدوات الواقعة يف القرآن على وجه موجز مفيد حمصل للمقصود - ٣٤٣٦
أبسطه ألن حمل البسط واألطناب إمنا هو تصانيفنا يف فن العربية وكتبنا النحوية واملقصود يف مجيع أنواع هذا 

  الكتاب إمنا هو ذكر القواعد واألصول ال استيعاب الفروع واجلزئيات 

  النوع احلادي واألربعون

  يف معرفة إعرابه

ه يف املشكل خاصة واحلويف وهو أوضحها وأبو البقاء العكربي أفرده بالتصنيف خالئق منهم مكي وكتاب - ٣٤٣٧
وهو اشهرها والسمني وهو أجلها على ما فيه من حشو وتطويل وخلصة السفاقسي فحرره وتفسري أيب حيان 

  مشحون بذلك 
  ومن فوائد هذا النوع معرفة املعىن ألن اإلعراب مييز املعاين ويوقف على أغراض املتكلمني  - ٣٤٣٨
أخرج أبو عبيد يف فضائله عن عمر بن اخلطاب قال تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون  - ٣٤٣٩
  القرآن 
وأخرج عن حيىي بن عتيق قال قلت للحسن يا أبا سعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس هبا حسن املنطق  - ٣٤٤٠

  يعيا بوجهها فيهلك فيها ويقيم هبا قراءته قال حسن يا بن أخي فتعلمها فإن الرجل يقرأ اآلية ف
وعلى الناظر يف كتاب اهللا تعاىل الكاشف عن أسراره النظر يف الكلمة وصيغتها وحملها ككوهنا مبتدأ أو  - ٣٤٤١

  خربا أو فاعال أو مفعوال أو يف مبادئ الكالم أو يف جواب إىل غري ذلك 
  وجيب عليه مراعاة أمور  - ٣٤٤٢

عىن ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل اإلعراب فإنه فرع املعىن وهلذا ال أحدها وهو أول واجب عليه أن يفهم م
  جيوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأهنا من املتشابه الذي استأثر اهللا بعلمه 

  وقالوا يف توجيه نصب كاللة يف قوله تعاىل وإن كان رجل يورث 

هو حال ويورث خرب كان أو صفة وكان تامة أو ناقصة كاللة إنه يتوقف على املراد هبا فإن كان امسا للميت ف
وكاللة خرب أو للورثة فهو على تقدير مضاف أي ذا كاللة وهو أيضا حال أو خرب كما تقدم أو للقرابة فهو مفعول 

  ألجله 



  وقوله سبعا من املثاين إن كان املراد باملثاين القرآن ف من للتبعيض أو الفاحتة فلبيان اجلنس 
أن تتقوا منهم تقاة فإن كان مبعىن األتقاء فهي مصدر أو مبعىن متقى أي أمرا جيب اتقاؤه فمفعول به أو وقوله إال 

  مجعا كرماة فحال 
  وقوله غثاء أحوى إن أريد به األسود من اجلفاف واليبس فهو صفة لغثاء أو من شدة اخلضرة فحال من املرعى 

عربني راعوا يف اإلعراب ظاهر اللفظ ومل ينظروا يف موجب قال ابن هشام وقد زلت أقدام كثري من امل - ٣٤٤٣
املعىن من ذلك قوله أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء فإنه يتبادر إىل الذهن 
ما  عطف أن نفعل على أن نترك وذلك باطل ألنه مل يأمرهم أن يفعلوا يف أمواهلم ما يشاؤون وإمنا هو عطف على

فهو معمول للترك واملعىن أن نترك أن نفعل وموجب الوهم املذكور أن املعرب يرى أن والفعل مرتني وبينهما حرف 
  العطف 
الثاين أن يراعي ما تقتضيه الصناعة فرمبا راعى املعرب وجها صحيحا وال ينظر يف صحته يف الصناعة  - ٣٤٤٤
  فيخطئ 

ودا مفعول مقدم وهذا ممتنع ألن ل ما النافية الصدر فال يعمل ما بعدها من ذلك قول بعضهم ومثودا فما أبقى إن مث
  فيما قبلها بل هو معطوف على عادا أو على تقدير وأهلك مثودا 

وقول بعضهم يف ال عاصم اليوم من أمر اهللا ال تثريب عليكم اليوم إن الظرف متعلق باسم ال وهو باطل  - ٣٤٤٥
  ألن اسم ال حينئذ مطول فيجب 

  ه وتنوينه وإمنا هو متعلق مبحذوف نصب
وقول احلويف إن الباء من قوله فناظرة مب يرجع املرسلون متعلقة ب ناظرة وهو باطل ألن االستفهام له  - ٣٤٤٦

  الصدر بل هو متعلق مبا بعده 
ل هو وكذا قول غريه يف ملعونني أينما ثقفوا إنه حال من معمول ثقفوا أو أخذوا باطل ألن الشرط له الصدر ب

  منصوب على الذم 
الثالث أن يكون مليا بالعربية لئال خيرج عل ما مل يثبت كقول أيب عبيدة يف كما أخرجك ربك إن  - ٣٤٤٧

الكاف قسم حكاه مكي وسكت عليه فشنع ابن الشجري عليه يف سكوته ويبطله أن الكاف مل جتئ مبعىن واو 
  الظاهر وهو فاعل أخرجك وباب ذلك الشعر القسم وإطالق ما املوصولة على اهللا وربط املوصول ب

وأقرب ما قيل يف اآلية إهنا مع جمرورها خرب حمذوف أي هذه احلال من تنفيلك الغزاة على ما رأيت يف كراهتهم هلا 
كحال إخراجك للحرب يف كراهيتهم هلا وكقول ابن مهران يف قراءة إن البقر تشاهبت بتشديد التاء إنه من زيادة 

املاضي وال حقيقة هلذه القاعدة وإمنا أصل القراءة إن البقرة تشاهبت بتاء الوحدة مث أدغمت يف تاء  التاء يف أول
  تشاهبت فهو إدغام من كلمتني 

الرابع أن يتجنب األمور البعيدة واألوجه الضعيفة واللغات الشاذة وخيرج على القريب والقوي  - ٣٤٤٨
فله عذر وإن ذكر اجلميع لقصد اإلغراب والتكثري فصعب شديد أو والفصيح فإن مل يظهر فيه إال الوجه البعيد 

لبيان احملتمل وتدريب الطالب فحسن يف غري ألفاظ القرآن أما التنزيل فال جيوز أن خيرج إال على ما يغلب على 
أو الظن إرادته فإن مل يغلب شيء فليذكر األوجه احملتملة من غري تعسف ومن مث خطئ من قال يف وقيله باجلر 
  النصب إنه عطف على لفظ الساعة أو حملها ملا بينهما من التباعد والصواب أنه قسم أو مصدر قال مقدرا 



  ومن قال يف إن الذين كفروا بالذكر إن خربه أولئك ينادون من مكان بعيد والصواب أنه حمذوف  - ٣٤٤٩
أنه حمذوف أي ما األمر كما ومن قال يف ص والقرآن ذي الذكر إن جوابه إن ذلك حلق والصواب  - ٣٤٥٠

  زعموا أو أنه ملعجز أو إنك ملن املرسلني 
ومن قال يف فال جناح عليه أن يطوف إن الوقف على جناح وعليه إغراء ألن إغراء الغائب ضعيف  - ٣٤٥١

  خبالف القول مبثل ذلك يف عليكم أال تشركوا فإنه حسن ألن إغراء املخاطب فصيح 
نكم الرجس أهل البيت إنه منصوب على االختصاص لضعفه بعد ضمري املخاطب من قال يف ليذهب ع - ٣٤٥٢

  والصواب أنه منادى 
من قال يف متاما على الذي أحسن بالرفع إن أصله أحسنوا فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة ألن باب  - ٣٤٥٣

  ذلك الشعر والصواب تقدير مبتدأ أي هو أحسن 
  تقوا ال يضركم بضم الراء املشددة إنه من باب ومن قال يف وإن تصربوا وت - ٣٤٥٤

  ... إنك إن يصرع أخوك تصرع 
  ألن ذلك خاص بالشعر والصواب أهنا ضمة إتباع وهو جمزوم 

ومن قال يف وأرجلكم إنه جمرور على اجلوار ألن اجلر على اجلوار يف نفسه ضعيف شاذ مل يرد منه إال  - ٣٤٥٥
  برؤوسكم على أن املراد به مسح اخلف أحرف يسرية والصواب أنه معطوف على 

قال ابن هشام وقد يكون املوضع ال يتخرج إال على وجه مرجوح فال حرج على خمرجه كقراءة جني  - ٣٤٥٦
املؤمنني قيل الفعل ماض ويضعفه إسكان آخره وإنابة ضمري املصدر عن الفاعل مع وجود املفعول به وقيل مضارع 

  أصله 

أن النون ال تدغم يف اجليم وقيل أصله ننجي بفتح ثانيه وتشديد ثالثه فحذفت النون  ننجي بسكون ثانيه ويضعفه
  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  - ٣٤٥٧
للمتقني الذين جيوز كون الذين تابعا ومقطوعا إىل النصب  كون األعلى صفة للرب وصفة لالسم ويف حنو هدى

  بإضمار أعين أو أمدح وإىل الرفع بإضمار هم 
السادس أن يراعي الشروط املختلفة حبسب األبواب ومىت مل يتأملها اختلطت عليه األبواب والشرائط  - ٣٤٥٨

بيان والصواب أهنما نعتان الشتراط  ومن مث خطئ الزخمشري يف قوله تعاىل ملك الناس إله الناس إهنما عطف
  االشتقاق يف النعت واجلمود يف عطف البيان 

ويف قوله يف إن ذلك حلق ختاصم أهل النار بنصب ختاصم إنه صفة لإلشارة ألن اسم اإلشارة إمنا ينعت  - ٣٤٥٩
  بذي الالم اجلنسية والصواب كونه بدال 

ا سريهتا إن املنصوب فيهما ظرف ألن ظرف املكان شرطه ويف قوله يف فاستبقوا الصراط ويف سنعيده - ٣٤٦٠
  اإلهبام والصواب أنه على إسقاط اجلار توسعا وهو فيهما إىل 

ويف قوله ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا إن أن مصدرية وهي وصلتها عطف بيان على اهلاء  - ٣٤٦١
  السادس عده ابن هشام يف املغين وحيتمل دخوله يف األمر الثاين المتناع عطف البيان على الضمري كنعته وهذا األمر 

السابع أن يراعي يف كل تركيب ما يشاكله فرمبا خرج كالما على شيء ويشهد استعمال آخر يف نظري  - ٣٤٦٢
  ذلك املوضع خبالفه ومن مث خطئ 



 جيعله معطوفا على خيرج احلي من الزخمشري يف قوله يف وخمرج امليت من احلي إنه عطف على فالق احلب والنوى ومل
امليت ألن عطف االسم على االسم أوىل ولكن جميء قوله خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي بالفعل فيهما 

يدل على خالف ذلك ومن مث خطئ من قال يف ذلك الكتاب ال ريب فيه إن الوقف على ريب وفيه خرب هدى 
  لسجدة تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني ويدل على خالف ذلك قوله يف سورة ا

ومن قال يف وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور إن الرابط اإلشارة وإن الصابر والغافر جعال من  - ٣٤٦٣
عزم األمور مبالغة والصواب أن اإلشارة للصرب والغفران بدليل وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور ومل 

  يقل إنكم 
ومن قال يف حنو وما ربك بغافل إن اجملرور يف موضع رفع والصواب يف موضع نصب ألن اخلرب مل جييء  - ٣٤٦٤

  يف التنزيل جمردا من الباء إال وهو منصوب 
ومن قال يف ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا إن االسم الكرمي مبتدأ والصواب أنه فاعل بدليل ليقولن  - ٣٤٦٥

  حلكيم خلقهن العزيز ا

  تنبيه

وكذا إذا جاءت قراءة أخرى يف ذلك املوضع بعينه تساعد أحد اإلعرابني فينبغي أن يترجح كقوله  - ٣٤٦٦
  ولكن الرب من آمن قيل التقدير ولكن ذا الرب وقيل ولكن الرب بر من آمن ويؤيد األول أنه قرئ ولكن البار 

  تنبيه 
نظر يف أوالها حنو فاجعل بيننا وبينك موعدا ف موعدا حمتمل وقد يوجد ما يرجح كال من احملتمالت في - ٣٤٦٧

  للمصدر ويشهد له ال خنلفه 

حنن وال أنت وللزمان ويشهد له قال موعدكم يوم الزينة وللمكان ويشهد له مكانا سوى وإذا أعرب مكانا بدال 
  منه ال ظرفا لنخلفه تعني ذلك 

يف سلسبيال إهنا مجلة أمرية أي سل طريقا موصلة إليها  الثامن أن يراعي الرسم ومن مث خطئ من قال - ٣٤٦٨
  ألهنا لو كانت كذلك لكتبت مفصولة 

ومن قال يف إن هذان لساحران إهنا إن وامسها أي إن القصة وذان مبتدأ خربه لساحران واجلملة خرب إن  - ٣٤٦٩
  وهو باطل برسم إن منفصلة وهذان متصلة 

وهم كفار إن الالم لالبتداء والذين مبتدأ واجلملة بعده خربه وهو باطل  ومن قال يف وال الذين ميوتون - ٣٤٧٠
  فإن الرسم وال 

  ومن قال يف أيهم أشد إن هم أشد مبتدأ وخرب وأي مقطوعة عن اإلضافة وهو باطل برسم أيهم متصلة  - ٣٤٧١
باطل برسم الواو ومن قال يف وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون إن هم ضمري رفع مؤكد للواو وهو  - ٣٤٧٢

  فيهما بال ألف بعدها والصواب أنه مفعول 
التاسع أن يتأمل عند ورود املشتبهات ومن مث خطئ من قال يف أحصى ملا لبثوا أمدا إنه فعل تفضيل  - ٣٤٧٣

واملنصوب متييز وهو باطل فإن األمد ليس حمصيا بل حمصى وشرط التمييز املنصوب بعد أفعل كونه فاعال يف املعىن 
  الصواب إنه فعل وأمدا مفعول مثل وأحصى كل شيء عددا ف



العاشر أال خيرج على خالف األصل أو خالف الظاهر لغري مقتض ومن مث خطئ مكي يف قوله يف ال  - ٣٤٧٤
تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى كالذي إن الكاف نعت ملصدر أي إبطاال كإبطال الذي والوجه كونه حاال من الواو 

  صدقاتكم مشبهني الذي فهذا ال حذف فيه أي ال تبطلوا 

احلادي عشر أن يبحث عن األصلي والزائد حنو إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإنه قد  - ٣٤٧٥
يتوهم أن الواو يف يعفون ضمري اجلمع فيشكل إثبات النون وليس كذلك بل هي فيه الم الكلمة فهي أصلية والنون 

معها مبين ووزنه يفعلن خبالف أن تعفوا أقرب فالواو فيه ضمري اجلمع وليست من أصل ضمري النسوة والفعل 
  الكلمة 
الثاين عشر أن جيتنب إطالق لفظ الزائد يف كتاب اهللا تعاىل فإن الزائد قد يفهم منه أنه ال معىن له  - ٣٤٧٦

  واملقحم وكتاب اهللا منزه عن ذلك ولذا فر بعضهم إىل التعبري بدله بالتأكيد والصلة 
وقال ابن اخلشاب اختلف يف جواز إطالق لفظ الزائد يف القرآن فاألكثرون على جوازه نظرا إىل أنه  - ٣٤٧٧

نزل بلسان القوم ومتعارفهم وألن الزيادة بإزاء احلذف هذا لالختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة ومنهم من 
  جاءت لفوائد ومعان ختصها فال أقضي عليها بالزيادة أىب ذلك وقال هذه األلفاظ احملمولة على الزيادة 

قال والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معىن ال حاجة إليه فباطل ألنه عبث فتعني أن إلينا به حاجة  - ٣٤٧٨
لكن احلاجة إىل األشياء قد ختتلف حبسب املقاصد فليست احلاجة إىل اللفظ الذي عده هؤالء زيادة كاحلاجة إىل 

  فظ املزيد عليه انتهى الل
وأقول بل احلاجة إليه كاحلاجة إليه سواء بالنظر إىل مقتضى الفصاحة والبالغة وأنه لو ترك كان الكالم  - ٣٤٧٩

دونه مع إفادته أصل املعىن املقصود أبتر خاليا عن الرونق البليغي ال شبهة يف ذلك ومثل هذا يستشهد عليه باإلسناد 
الفصحاء وعرف مواقع استعماهلا وذاق حالوة ألفاظهم وأما النحوي اجلايف فعن ذلك البياين الذي خالط كالم 

  مبنقطع الثرى 

  تنبيهات األول

  قد يتجاذب املعىن واإلعراب الشيء الواحد بأن يوجد يف الكالم  - ٣٤٨٠

اب وذلك كقوله أن املعىن يدعو إىل أمر واإلعراب مينع منه واملتمسك به صحة املعىن ويؤول لصحة املعىن اإلعر
تعاىل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فالظرف الذي هو يوم يقتضي املعىن أنه يتعلق باملصدر وهو رجع أي أنه 

على رجعه يف ذلك اليوم لقادر لكن اإلعراب مينع منه لعدم جواز الفصل بني املصدر ومعموله فيجعل العامل فيه 
 من مقتكم أنفسكم إذ تدعون فاملعىن يقتضي تعلق إذ باملقت واإلعراب مينعه فعال مقدرا دل عليه املصدر وكذا أكرب
  للفصل املذكور فيقدر له فعل يدل عليه 

  الثاين

قد يقع يف كالمهم هذا تفسري معىن وهذا تفسري إعراب والفرق بينهما أن تفسري اإلعراب ال بد فيه من  - ٣٤٨١
  ضره خمالفة ذلك مالحظة الصناعة النحوية وتفسري املعىن ال ت



  الثالث

قال أبو عبيد يف فضائل القرآن حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن حلن  - ٣٤٨٢
القرآن عن قوله تعاىل إن هذان لساحران وعن قوله تعاىل واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة وعن قوله تعاىل إن الذين 

ئون فقالت يا بن أخي هذا عمل الكتاب أخطئوا يف الكتاب هذا إسناد صحيح على آمنوا والذين هادوا والصاب
  شرط الشيخني 

وقال حدثنا حجاج عن هارون بن موسى أخربين الزبري بن اخلريت عن عكرمة قال ملا كتبت املصاحف  - ٣٤٨٣
ال ستعرهبا بألسنتها لو عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن فقال ال تغريوها فإن العرب ستغريها أو ق

كان الكاتب من ثقيف واململي من هذيل مل توجد فيه هذه احلروف أخرجه ابن األنباري يف كتاب الرد على من 
  خالف مصحف عثمان وابن أشته يف كتاب املصاحف 

ق حيىي بن مث أخرج ابن األنباري حنوه من طريق عبد األعلى بن عبد اهللا بن عامر وابن أشته حنوه من طري - ٣٤٨٤
  يعمر 

  وأخرج من طريق أيب بشر عن سعيد بن جبري أنه كان يقرأ واملقيمني الصالة ويقول هو حلن من الكاتب  - ٣٤٨٥
وهذه اآلثار مشكلة جدا وكيف يظن بالصحابة أوال أهنم يلحنون يف الكالم فضال عن القرآن وهم  - ٣٤٨٦

تلقوه من النيب كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقوه مث كيف  الفصحاء اللد مث كيف يظن هبم ثانيا يف القرآن الذي
يظن هبم ثالثا اجتماعهم كلهم على اخلطأ وكتابته مث كيف يظن هبم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه مث كيف يظن 

بعثمان أنه ينهي عن تغيريه مث كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضي ذلك اخلطأ وهو مروي بالتواتر خلفا عن 
  لف هذا مما يستحيل عقال وشرعا وعادة وقد أجاب العلماء عن ذلك بثالثة أجوبة س

أحدها أن ذلك ال يصح عن عثمان فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع وألن عثمان جعل للناس إماما يقتدون به 
ا ذلك وهم اخليار فكيف يرى فيه حلنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها فإذا كان الذين تولوا مجعه وكتابته مل يقيمو

فكيف يقيمه غريهم وأيضا فإنه مل يكتب مصحفا واحدا بل كتب عدة مصاحف فإن قيل إن اللحن وقع يف مجيعها 
فبعيد اتفاقها على ذلك أو يف بعضها فهو اعتراف بصحة البعض ومل يذكر أحد من الناس أن اللحن كان يف 

  هو من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن مصحف دون مصحف ومل تأت املصاحف قط خمتلفة إال فيما 
الوجه الثاين على تقدير صحة الرواية إن ذلك حممول على الرمز واإلشارة ومواضع احلذف حنو الكتب والصابرين 

  وما أشبه ذلك 
الثالث أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رمسها كما كتبوا وال أوضعوا و ال أذحبنه بألف بعد ال و جزاؤا الظاملني 

  و وألف و بأييد بيائن فلو قرئ بظاهر اخلط لكان حلنا وهبذا اجلواب وما قبله جزم ابن أشته يف كتاب املصاحف بوا

وقال ابن األنباري يف كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان يف األحاديث املروية عن عثمان يف  - ٣٤٨٧
ثمان وهو إمام األمة الذي هو إمام الناس يف ذلك ال تقوم هبا حجة ألهنا منقطعة غري متصلة وما يشهد عقل بأن ع

وقته وقدوهتم جيمعهم على املصحف الذي هو اإلمام فيتبني فيه خلال ويشاهد يف خطه زلال فال يصلحه كال واهللا ما 
يتوهم عليه هذا ذو إنصاف ومتييز وال يعتقد أنه أخر اخلطأ يف الكتاب ليصلحه من بعده وسبيل اجلائني من بعده 

لى رمسه والوقوف عند حكمه ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه حلنا أرى يف خطه حلنا إذا أقمناه البناء ع



بألسنتنا كان حلن اخلط غري مفسد وال حمرف من جهة حتريف األلفاظ وإفساد اإلعراب فقد أبطل ومل يصب ألن 
ليؤخر فسادا يف هجاء ألفاظ القرآن من اخلط منبئ عن النطق فمن حلن يف كتبه فهو الحن يف نطقه ومل يكن عثمان 

جهة كتب وال نطق ومعلوم أنه كان مواصال لدرس القرآن متقنا أللفاظه موافقا على ما رسم يف املصاحف املنقذة 
إىل األمصار والنواحي مث أيد ذلك مبا أخرجه أبو عبيد قال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن مبارك 

من أهل اليمن عن هانئ الرببري موىل عثمان قال كنت عند عثمان وهم يعرضون املصاحف  حدثنا أبو وائل شيخ
فأرسلين بكتف شاة إىل أيب بن كعب فيها مل يتسن وفيها ال تبديل للخلق وفيها فأمهل الكافرين قال فدعا بالدواة 

ها اهلاء قال ابن األنباري فمحا أحد الالمني فكتب خللق اهللا وحمى فأمهل وكتب فمهل وكتب مل يتسنه أحلق في
فكيف يدعى عليه أنه رأى فسادا فأمضاه وهو يوقف على ما كتب ويرفع اخلالف إليه الواقع من الناسخني ليحكم 

  باحلق ويلزمهم إثبات الصواب وختليده انتهى 
ربيع بن بدر قلت ويؤيد هذا أيضا ما أخرجه ابن أشته يف املصاحف قال حدثنا احلسن بن عثمان أنبأنا ال - ٣٤٨٨

عن سوار بن شبيب قال سألت ابن الزبري عن املصاحف فقال قام رجل إىل عمر فقال يا أمري املؤمنني إن الناس قد 
اختلفوا يف القرآن فكان عمر قد هم أن جيمع القرآن على قراءة واحدة فطعن طعنته اليت مات هبا فلما كان يف 

ان املصاحف مث بعثين إىل عائشة فجئت بالصحف فعرضناها عليها خالفة عثمان قام ذلك الرجل فذكر له فجمع عثم
  حىت 
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لقرآن: كتاب  وم ا   اإلتقان يف عل
وطي: املؤلف  لسي ا لدين  لكمال جالل ا بن ا لرمحن  ا  عبد 

قومناها مث أمر بسائرها فشققت فهذا يدل على أهنم ضبطوها وأتقنوها ومل يتركوا فيها ما حيتاج إىل إصالح وال 
  تقومي 
ن األشعث أنبأنا أمحد بن مسعدة أنبأنا مث قال ابن اشته أنبأنا حممد بن يعقوب أنبأنا أبو داود سليمان ب - ٣٤٨٩

إمساعيل أخربين احلارث بن عبد الرمحن عن عبد األعلى ابن عبد اهللا بن عامر قال ملا فرغ من املصحف أيت به عثمان 
فنظر فيه فقال أحسنتم وأمجلتم أرى شيئا سنقيمه بألسنتنا فهذا األثر ال إشكال فيه وبه يتضح معىن ما تقدم فكأنه 

ه عقب الفراغ من كتابته فرأى فيه شيئا كتب على غري لسان قريش كما وقع هلم يف التابوة والتابوت عرض علي
فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش مث وىف بذلك عند العرض والتقومي ومل يترك فيه شيئا ولعل من روى تلك اآلثار 

لزم من اإلشكال فهذا أقوى ما جياب عن  السابقة عنه حرفها ومل يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان فلزم منه ما
  ذلك وهللا احلمد 

وبعد فهذه األجوبة ال يصلح منها شيء عن حديث عائشة أما اجلواب بالتضعيف فألن إسناده صحيح  - ٣٤٩٠
كما ترى وأما اجلواب بالرمز وما بعده فألن سؤال عروة عن األحرف املذكور ال يطابقه فقد أجاب عنه ابن أشته 

جبارة يف شرح الرائية بأن معىن قوهلا أخطئوا أي يف اختيار األوىل من األحرف السبعة جلمع الناس عليه ال  وتبعه ابن
أن الذي كتبوا من ذلك خطأ ال جيوز قال والدليل على ذلك ماال جيوز مردود بإمجاع من كل شيء وإن طالت مدة 

ن القراءة واللغة يعين أهنا لغة الذي كتبها وقراءته وقوعه قال وأما قول سعيد بن جبري حلن من الكاتب فيعين باللح
  وفيها قراءة أخرى 

مث أخرج عن إبراهيم النخعي أنه قال إن هذان لساحران وإن هذين لساحران سواء لعلهم كتبوا األلف  - ٣٤٩١
حبرف مثل  مكان الياء والواو يف قوله والصائبون مكان الياء قال ابن أشته يعين أنه من إبدال حرف يف الكتاب

  الصلوة والزكوة واحليوة 
وأقول هذا اجلواب إمنا حيسن لو كانت القراءة بالياء فيها والكتابة خبالفها وأما القراءة على مقتضى  - ٣٤٩٢

  الرسم فال وقد تكلم أهل العربية على هذه األحرف ووجهوها على أحسن توجيه 

  أما قوله إن هذان لساحران ففيه أوجه 
  على لغة من جيري املثىن باأللف يف أحواله الثالثة وهي لغة مشهورة لكنانة وقيل لبين احلارث أحدها أنه جار 

  الثاين أن اسم إن ضمري الشأن حمذوفا واجلملة مبتدأ وخرب خرب إن 
  الثالث كذلك إال أن ساحران خرب مبتدأ حمذوف والتقدير هلما ساحران 

  الرابع أن إن هنا مبعىن نعم 
مري القصة اسم إن وذان لساحران مبتدأ وخرب وتقدم رد هذا الوجه بانفصال إن واتصال ها يف اخلامس أن ها ض

  الرسم 
قلت وظهر يل وجه آخر وهو أن اإلتيان باأللف ملناسبة ساحران يريدان كما نون سالسال ملناسبة  - ٣٤٩٣

  وأغالال و من سبإ ملناسبة بنبإ 



  يضا أوجه وأما قوله واملقيمني الصالة ففيه أ - ٣٤٩٤
  أحدها أنه مقطوع إىل املدح بتقدير أمدح ألنه أبلغ 

الثاين أنه معطوف على اجملرور يف يؤمنون مبا أنزل إليك أي ويؤمنون باملقيمني الصالة وهم األنبياء وقيل املالئكة 
  وقيل التقدير يؤمنون بدين املقيمني فيكون املراد هبم املسلمني وقيل بإجابة املقيمني 

  إنه معطوف على قبل أي ومن قبل املقيمني فحذفت قبل وأقيم املضاف إليه مقامه الثالث 
  الرابع أنه معطوف على الكاف يف قبلك 

  اخلامس أنه معطوف على الكاف يف إليك 
  السادس أنه معطوف على الضمري يف منهم 

  حكى هذه األوجه أبو البقاء 
  وأما قوله والصابئون ففيه أيضا أوجه  - ٣٤٩٥

  ا أنه مبتدأ حذف خربه أي والصابئون كذلك أحده
  الثاين أنه معطوف على حمل إن مع امسها فإن حملهما رفع باالبتداء 

  الثالث أنه معطوف على الفاعل يف هادوا 
  الرابع أن إن مبعىن نعم ف الذين آمنوا وما بعده يف موضع رفع والصابئون عطف عليه 

  املفرد والنون حرف اإلعراب حكى هذه األوجه أبو البقاء اخلامس أنه على إجراء صيغة اجلمع جمرى 
تذنيب يقرب مما تقدم عن عائشة ما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده وابن أشته يف املصاحف من طريق  - ٣٤٩٦

إمساعيل املكي عن أيب خلف موىل بين مجح أنه دخل مع عبيد بن عمري على عائشة فقال جئت أسألك عن آية يف 
عاىل كيف كان رسول اهللا يقرؤها قالت أية آية قال والذين يؤتون ما آتوا أو والذين يأتون ما آتوا كتاب اهللا ت

فقالت أيتهما أحب إليك قلت والذي نفسي بيده ألحدمها أحب إيل من الدنيا مجيعا قالت أيهما قلت والذين يأتون 
  كن اهلجاء حرف ما آتوا فقالت أشهد أن رسول اهللا كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت ول

وما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور يف سننه من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله حىت  - ٣٤٩٧
تستأنسوا وتسلموا قال إمنا هي خطأ من الكاتب حىت تستأذنوا وتسلموا أخرجه ابن أيب حامت بلفظ هو فيما أحسب 

  مما أخطأت به الكتاب 
باري من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ أفلم يتبني الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا وما أخرجه ابن األن - ٣٤٩٨

  هلدى الناس مجيعا فقيل له إهنا يف املصحف أفلم ييأس فقال أظن الكاتب كتبها وهو ناعس 
  وما أخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بن جبري عن ابن  - ٣٤٩٩

  ربك إمنا هي ووصى ربك التزقت الواو بالصاد  عباس أنه كان يقول يف قوله تعاىل وقضى
  وأخرجه ابن أشته بلفظ استمد الكاتب مدادا كثريا فالتزقت الواو بالصاد  - ٣٥٠٠
م وأخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأ ووصى ربك ويقول أمر ربك إهنما واوان  - ٣٥٠٠

  التصقت إحدامها بالصاد 
رى عن الضحاك أنه قال كيف تقرأ هذا احلرف قال وقضى ربك قال ليس كذلك وأخرجه من طريق أخ - ٣٥٠١

نقرؤها حنن وال ابن عباس إمنا هو ووصى ربك وكذلك كانت تقرأ وتكتب فاستمد كاتبكم فاحتمل القلم مدادا 



ولو كانت كثريا فالتصقت الواو بالصاد مث قرأ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا 
  قضى من الرب مل يستطع أحد رد قضاء الرب ولكنه وصية أوصى هبا العباد 

وما أخرجه سعيد بن منصور وغريه من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ  - ٣٥٠٢
اس إن الناس قد ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء ويقول خذوا هذه الواو واجعلوها هنا والذين قال هلم الن

  اآلية . . . مجعوا لكم 
وأخرجه ابن أيب حامت من طريق الزبري بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس قال انزعوا هذه الواو  - ٣٥٠٣

  فاجعلوها يف الذين حيملون العرش ومن حوله 
ره كمشكاة قال وما أخرجه ابن أشته وابن أيب حامت من طريق عطاء عن ابن عباس يف قوله تعاىل مثل نو - ٣٥٠٤

  هي خطأ من الكاتب هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور املشكاة إمنا هي مثل نور املؤمن كمشكاة 
وقد أجاب ابن أشته عن هذه اآلثار كلها بأن املراد أخطئوا يف االختيار وما هو األوىل جلمع الناس عليه  - ٣٥٠٥

  قال فمعىن قول عائشة حرف اهلجاء ألقى إىل الكاتب  من األحرف السبعة ال أن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن

هجاء غري ما كان األوىل أن يلقى إليه من األحرف السبعة قال وكذا معىن قول ابن عباس كتبها وهو ناعس يعين 
  فلم يتدبر الوجه الذي هو أوىل من اآلخر وكذا سائرها 

ارضتها بروايات أخر عن ابن عباس وغريه بثبوت وأما ابن األنباري فإنه جنح إىل تضعيف الروايات ومع - ٣٥٠٦
  هذه األحرف يف القراءة واجلواب األول أوىل وأقعد 

مث قال ابن أشته حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا أبو داود حدثنا ابن األسود حدثنا حيىي بن آدم  - ٣٥٠٧
لزيد يا أبا سعيد أومهت إمنا هي مثانية أزواج من  عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال قالوا

الضأن اثنني اثنني ومن املعز اثنني اثنني ومن اإلبل اثنني اثنني ومن البقر اثنني اثنني فقال ألن اهللا تعاىل يقول فجعل 
  منه الزوجني الذكر واألنثى فهما زوجان كل واحد منهما زوج الذكر زوج واألنثى زوج 

شته فهذا اخلرب يدل على أن القوم يتخريون أمجع احلروف للمعاين وأسلسها على األلسنة قال ابن أ - ٣٥٠٨
وأقرهبا يف املأخذ وأشهرها عند العرب للكتابة يف املصاحف وأن األخرى كانت قراءة معروفة عند كلهم وكذا ما 

  أشبه ذلك انتهى 

  فائدة

  فيما قرئ بثالثة أوجه اإلعراب أو البناء أو حنو ذلك 
قد رأيت تأليفا لطيفا ألمحد بن يوسف بن مالك الرعيين مساه حتفة األقران فيما قرئ بالتثليث من حروف  - ٣٥٠٩
  القرآن 
  احلمد هللا قرئ بالرفع على االبتداء والنصب على املصدر والكسر على إتباع الدال الالم يف حركتها  - ٣٥١٠
على القطع بإضمار مبتدأ وبالنصب عليه بإضمار فعل أو رب العاملني قرئ باجلر على أنه نعت وبالرفع  - ٣٥١١

  على النداء 
  الرمحن الرحيم قرئ بالثالثة  - ٣٥١٢



  اثنتا عشرة عينا قرئ بسكون الشني وهي لغة متيم وكسرها وهي لغة احلجاز وفتحها وهي لغة بلي  - ٣٥١٣
  بني املرء قرئ بتثليث امليم لغات فيه  - ٣٥١٤
  قراءة اجلماعة بالبناء للمفعول وقرئ بالبناء للفاعل بوزن ضرب وعلم وحسن فبهت الذي كفر  - ٣٥١٥
  ذرية بعضها من بعض قرئ بتثليث الذال  - ٣٥١٦
واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام قرئ بالنصب عطفا على لفظ اجلاللة وباجلر عطفا على ضمري به  - ٣٥١٧

  ام مما جيب أن تتقوه وأن حتتاطوا ألنفسكم فيه وبالرفع على االبتداء واخلرب حمذوف أي واألرح
ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر قرئ بالرفع صفة لقاعدون وباجلر صفة ل املؤمنني  - ٣٥١٨

  وبالنصب على االستثناء 
على ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم قرئ بالنصب عطفا على األيدي وباجلر على اجلوار أو غريه وبالرفع  - ٣٥١٩

  االبتداء واخلرب حمذوف دل عليه ما قبله 
فجزاء مثل ما قتل من النعم قرئ جبر مثل بإضافة جزاء إليه وبرفعه وتنوين مثل صفة له وبنصبه مفعول  - ٣٥٢٠

  ب جزاء 
أ واهللا ربنا قرئ جبر ربنا نعتا أو بدال وبنصبه على النداء أو بإضمار أمدح وبرفعه ورفع لفظ اجلاللة مبتد - ٣٥٢١
  وخرب 
  ويذرك وآهلتك قرئ برفع يذرك ونصبه وجزمه للخفة  - ٣٥٢٢
فأمجعوا أمركم وشركاءكم قرئ بنصب شركاءكم مفعوال معه أو معطوفا أو بتقدير وادعوا وبرفعه  - ٣٥٢٣

  عطفا على ضمري فأمجعوا أو مبتدأ خربه حمذوف وجبره عطفا على كم يف أمركم 

األرض ميرون عليها قرئ جبر األرض عطفا على ما قبله وبنصبها من باب وكأين من آية يف السماوات و - ٣٥٢٤
  االشتغال وبرفعها على االبتداء واخلرب ما بعدها 

  موعدك مبلكنا قرئ بتثليث امليم  - ٣٥٢٥
وحرام على قرية قرئ بلفظ املاضي بفتح الراء وكسرها وضمها وبلفظ الوصف بكسر الراء وسكوهنا  - ٣٥٢٦

  بسكوهنا مع كسر احلاء وحرام بالفتح وألف فهذه سبع قراءات مع فتح احلاء و
  كوكب دري قرئ بتثليث الدال  - ٣٥٢٧
ياسني القراءة املشهورة بسكون النون وقرئ شاذا بالفتح للخفة والكسر اللتقاء الساكنني وبالضم على  - ٣٥٢٨
  النداء 
  هو وباجلر محال على األيام سواء للسائلني قرئ بالنصب على احلال وشاذا بالرفع أي  - ٣٥٢٩
  والت حني مناص قرئ بنصب حني ورفعه وجره  - ٣٥٣٠
  وقيله يا رب قرئ بالنصب على املصدر وباجلر وتقدم توجيهه وشاذا بالرفع عطفا على علم الساعة  - ٣٥٣١
  اكنني قاف القراءة املشهورة بالسكون وقرئ شاذا بالفتح والكسر ملا مر أي للخفة واللتقاء الس - ٣٥٣٢
احلبك فيه سبع قراءات ضم احلاء والباء وكسرمها وفتحهما وضم احلاء وسكون الباء وضمها وفتح  - ٣٥٣٣

  الباء وكسرها وسكون الباء وكسرها وضم الباء 
  واحلب ذو العصف والرحيان قرئ برفع الثالثة ونصبها وجرها  - ٣٥٣٤



  صبهما بفعل مضمر أي ويزوجون وحور عني كأمثال اللؤلؤ قرئ برفعهما وجرمها ون - ٣٥٣٥
  فائدة 
  قال بعضهم ليس يف القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه  - ٣٥٣٦
  قلت يف القرآن عدة مواضع أعرب كل منها مفعوال معه  - ٣٥٣٧

  أحدها وهو أشهرها قوله تعاىل فأمجعوا أمركم وشركاءكم أي أمجعوا أنتم مع شركائكم أمركم ذكره مجاعة منهم 
   قوله تعاىل قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الكرماين يف غرائب التفسري هو مفعول معه أي مع أهليكم الثاين

  الثالث قوله تعاىل مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني 
  قال الكرماين حيتمل أن يكون قوله واملشركني مفعوال معه من الذين أو من الواو يف كفروا  - ٣٥٣٨

  اين واألربعونالنوع الث

  يف قواعد مهمة حيتاج املفسر إىل معرفتها

  قاعدة يف الضمائر

ألف ابن األنباري يف بيان الضمائر الواقعة يف القرآن جملدين وأصل وضع الضمري لإلختصار وهلذا قام  - ٣٥٣٩
  قوله أعد اهللا هلم مغفرة وأجرا عظيما مقام مخسة وعشرين كلمة لو أتى هبا مظهرة 

ا قوله تعاىل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن قال مكي ليس يف كتاب اهللا آية إشتملت على وكذ - ٣٥٤٠
ضمائر أكثر منها فإن فيها مخسة وعشرين ضمريا ومن مث ال يعدل إىل املنفصل إال بعد تعذر املتصل بأن يقع يف 

  اإلبتداء حنو إياك نعبد أو بعد إال حنو وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه 

  الضمري مرجع

ال بد له من مرجع يعود إليه ويكون ملفوظا به سابقا مطابقا به حنو ونادى نوح ابنه وعصى آدم ربه إذا  - ٣٥٤١
  أخرج يده مل يكد يراها 

أو متضمنا له حنو اعدلوا هو أقرب فإنه عائد على العدل املتضمن له أعدلوا وإذا حضر القسمة أولوا  - ٣٥٤٢
   فارزقوهم منه أي املقسوم لداللة القسمة عليه القرىب واليتامى واملساكني

  أو داال عليه باإللتزام حنو إنا أنزلناه أي القرآن ألن اإلنزال  - ٣٥٤٣

يدل عليه التزاما فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه ف عفي يستلزم عافيا أعيد عليه اهلاء من 
  إليه 

مطابقا حنو فأوجس يف نفسه خيفة موسى وال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون فيومئذ أو متأخرا لفظا ال رتبة  - ٣٥٤٤
  ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان 

  أو رتبة أيضا يف باب ضمري الشأن والقصة ونعم وبئس والتنازع  - ٣٥٤٥
و النفس أو متأخرا داال باإللتزام حنو فلوال إذا بلغت احللقوم كال إذا بلغت التراقي أضمر الروح أ - ٣٥٤٦



  لداللة احللقوم والتراقي عليها حىت توارت باحلجاب أي الشمس لداللة احلجاب عليها 
وقد يدل عليه السياق فيضمر ثقة بفهم السامع حنو كل من عليها فان ما ترك على ظهرها أي األرض  - ٣٥٤٧

  أو الدنيا وألبويه أي امليت ومل يتقدم له ذكر 
  ر دون معناه حنو وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره أي عمر معمر آخر وقد يعود على لفظ املذكو - ٣٥٤٨
وقد يعود على بعض ما تقدم حنو يوصيكم اهللا يف أوالدكم إىل قوله فإن كن نساء وبعولتهن أحق بردهن  - ٣٥٤٩

  بعد قوله واملطلقات فإنه خاص بالرجعيات والعائد عليه فيهن ويف غريهن 
عىن كقوله يف آية الكاللة فإن كانتا اثنتني ومل يتقدم لفظ مثىن يعود عليه قال األخفش وقد يعود على امل - ٣٥٥٠

ألن الكاللة تقع على الواحد واالثنني واجلمع فثىن الضمري الراجع إليها محال على املعىن كما يعود الضمري مجعا على 
  من محال على معناها 

من ذلك الشيء قال الزخمشري كقوله إن يكن غنيا أو فقريا وقد يعود على لفظ شيء واملراد به اجلنس  - ٣٥٥١
  فاهللا أوىل هبما أي جبنسي الفقري والغين لداللة غنيا أو فقريا على اجلنسني ولو رجع إىل املتكلم به لوحده 

وقد يذكر شيئان ويعاد الضمري إىل أحدمها والغالب كونه الثاين حنو واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا  - ٣٥٥٢
لكبرية فأعيد الضمري للصالة وقيل لإلستعانة املفهومة من استعينوا جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل 

أي القمر ألنه الذي يعلم به الشهور واهللا ورسوله أحق أن يرضوه أراد يرضومها فأفرد ألن الرسول هو داعي العباد 
  واملخاطب هلم شفاها ويلزم من رضاه رضا ربه تعاىل 

  وقد يثىن الضمري ويعود على أحد املذكورين حنو خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان وإمنا خيرج من أحدمها  - ٣٥٥٣
وقد جييء الضمري متصال بشيء وهو لغريه حنو ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني يعين آدم مث قال  - ٣٥٥٤

  مث جعلناه نطفة فهذه لولده ألن آدم مل خيلق من نطفة 
قلت هذا هو باب االستخدام ومنه ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم مث قال قد سأهلا أي أشياء  - ٣٥٥٥

  أخر مفهومة من لفظ أشياء السابقة 
وقد يعود الضمري على مالبس ما هو له حنو إال عشية أو ضحاها أي ضحى يومها ال ضحى العشية  - ٣٥٥٦

  نفسها ألنه ال ضحى هلا 
ى غري مشاهد حمسوس واألصل خالفه حنو وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون فضمري وقد يعود عل - ٣٥٥٧

  له عائد على األمر وهو إذ ذاك غري موجود ألنه ملا كان سابقا يف علم اهللا كونه كان مبنزلة الشاهد املوجود 

  قاعدة

ك جعلنا لكل نيب عدوا األصل عوده على أقرب مذكور ومن مث أخر املفعول األول يف قوله وكذل - ٣٥٥٨
شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض ليعود الضمري عليه لقربه إال أن يكون مضافا ومضافا إليه فاألصل 

  عوده للمضاف ألنه احملدث عنه حنو وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها 
  وقد يعود على املضاف إليه حنو إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا  - ٣٥٥٩
  وإختلف يف أو حلم خنزير فإنه رجس فمنهم من أعاده على املضاف ومنهم من أعاده إىل املضاف إليه  - ٣٥٦٠
  قاعدة 



األصل توافق الضمائر يف املرجع حذرا من التشتيت وهلذا ملا جوز بعضهم يف أن اقذفيه يف التابوت  - ٣٥٦١
ابه الزخمشري وجعله تنافرا خمرجا للقرآن عن فاقذفيه يف اليم أن الضمري يف الثاين للتابوت ويف األول ملوسى ع

إعجازه فقال والضمائر كلها راجعة إىل موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها إىل التابوت فيه هجنة ملا يؤدي إليه من 
  تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن ومراعاته أهم ما جيب على املفسر 

وتوقروه الضمائر هللا تعاىل واملراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله ومن  وقال يف لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه - ٣٥٦٢
  فرق الضمائر فقد أبعد 

وقد خيرج عن هذا األصل كما يف قوله وال تستفت فيهم منهم أحدا فإن ضمري فيهم ألصحاب الكهف  - ٣٥٦٣
  ومنهم لليهود قاله ثعلب واملربد 

اق هبم ذرعا قال ابن عباس ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا ومثله وملا جاءت رسلنا لوطا سيء هبم وض - ٣٥٦٤
  بأضيافه 
  وقوله إال تنصروه اآلية فيها إثنا عشر ضمريا كلها  - ٣٥٦٥

  للنيب إال ضمري عليه فلصاحبه كما نقله السهيلي عن األكثرين ألنه مل تنزل عليه السكينة وضمري جعل له تعاىل 
تنافر حنو منها أربعة حرم الضمري لإلثين عشر مث قال فال تظلموا وقد خيالف بني الضمائر حذرا من ال - ٣٥٦٦

  فيهن أتى بصيغة اجلمع خمالفا لعوده على األربعة 

  ضمري الفصل

ضمري بصيغة املرفوع مطابق ملا قبله تكلما وخطابا وغيبة إفرادا وغريه وإمنا يقع بعد مبتدأ أو ما أصله  - ٣٥٦٧
هم املفلحون وإنا لنحن الصافون كنت أنت الرقيب عليهم جتدوه عند اهللا هو املبتدأ وقبل خرب كذلك حنو وأولئك 

  خريا إن ترن أنا أقل منك ماال هؤالء بنايت هن أطهر لكم 
  وجوز األخفش وقوعه بني احلال وصاحبها وخرج عليه قراءة هن أطهر بالنصب  - ٣٥٦٨
ويعيد وجعل منه أبو البقاء ومكر أولئك هو وجوز اجلرجاين وقوعه قبل مضارع وجعل منه إنه هو يبدئ  - ٣٥٦٩

  يبور 
وال حمل لضمري الفصل من اإلعراب وله ثالثة فوائد اإلعالم بأن ما بعده خرب ال تابع والتأكيد وهلذا مساه  - ٣٥٧٠

ه الكوفيون دعامة ألنه يدعم به الكالم أي يقوى ويؤكد وبين عليه بعضهم أنه ال جيمع بينه وبينه فال يقال زيد نفس
  هو الفاضل واالختصاص 

وذكر الزخمشري الثالثة يف وأولئك هم املفلحون فقال فائدته الداللة على أن ما بعده خرب ال صفة  - ٣٥٧١
  والتوكيد وإجياب أن فائدة املسند ثابتة للمسند إليه دون غريه 

  ضمري الشأن والقصة

  ة أوجه ويسمى ضمري اجملهول قال يف املغين خالف القياس من مخس - ٣٥٧٢
  أحدمها عوده على ما بعده لزوما إذ ال جيوز للجملة املفسرة له ان تتقدم عليه وال شيء منها 

  والثاين أن مفسره ال يكون إال مجلة 



  والثالث أنه ال يتبع بتابع فال يؤكد وال يعطف عليه وال يبدل منه 
  والرابع أنه ال يعمل فيه إال االبتداء أو ناسخه 

  م لإلفراد واخلامس أنه مالز
  ومن أمثلته قل هو اهللا أحد فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإهنا ال تعمى األبصار 

  وفائدته الداللة على تعظيم املخرب عنه وتفخيمه بأن يذكر أوال مبهما مث يفسر 

  تنبيه

ضعف قول قال ابن هشام مىت أمكن احلمل على غري ضمري الشأن فال ينبغي أن حيمل عليه ومن مث  - ٣٥٧٣
الزخمشري يف إنه يراكم إن إسم إن ضمري الشأن واألوىل كونه ضمري الشيطان ويؤيده قراءة وقبيله بالنصب وضمري 

  الشأن ال يعطف عليه 
١ -   

  قاعدة

مجع العالقات ال يعود عليه الضمري غالبا إال بصيغة اجلمع سواء كان للقلة أو للكثرة حنو والوالدات  - ٣٥٧٤
  ت يتربصن وورد اإلفراد يف قوله تعاىل أزواج مطهرة ومل يقل مطهرات يرضعن واملطلقا

وأما غري العاقل فالغالب يف مجع الكثرة اإلفراد ويف القلة اجلمع وقد إجتمعا يف قوله إن عدة الشهور عند  - ٣٥٧٥
لكثرة مث قال فال اهللا إثنا عشر شهرا إىل أن قال منها أربعة حرم فأعاد منها بصيغة اإلفراد على الشهور وهي ل

  تظلموا فيهن فأعاده مجعا على أربعة حرم وهي للقلة 
وذكر الفراء هلذه القاعدة سرا لطيفا وهو أن املميز مع مجع الكثرة هو ما زاد على العشرة ملا كان  - ٣٥٧٦

  واحدا وحد الضمري ومع القلة وهو العشرة فما دوهنا ملا كان مجعا مجع الضمري 
  قاعدة  - ٢

إذا إجتمع يف الضمائر مراعاة اللفظ واملعىن بدئ باللفظ مث باملعىن هذا هو اجلادة يف القرآن قال تعاىل  - ٣٥٧٧
ومن الناس من يقول مث قال وما هم مبؤمنني أفرد أوال باعتبار اللفظ مث مجع باعتبار املعىن وكذا ومنهم من يستمع 

  ين أال يف الفتنة سقطوا إليك وجعلنا على قلوهبم ومنهم من يقول ائذن يل وال تفت
قال الشيخ علم الدين العراقي ومل جييء يف القرآن البداءة باحلمل على املعىن إال يف موضع واحد وهو  - ٣٥٧٨

قوله وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا فأنث خالصا محال على معىن ما مث راعى 
  اللفظ فذكر فقال حمرم إنتهى 

قال ابن احلاجب يف أماليه إذا محل على اللفظ احلمل بعده على املعىن وإذا محل على املعىن ضعف احلمل  - ٣٥٧٩
بعده على اللفظ ألن املعىن أقوى فال يبعد الرجوع إليه بعد إعتبار اللفظ ويضعف بعد إعتبار املعىن القوي الرجوع 

  إىل األضعف 
وز مراجعة اللفظ بعد إنصرافه عنه إىل املعىن وأورد عليه قوله تعاىل ومن وقال ابن جين يف احملتسب ال جي - ٣٥٨٠



يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون مث قال حىت 
  إذا جاءنا فقد ارجع اللفظ بعد اإلنصراف عنه إىل املعىن 

ب العجائب ذهب بعض النحويني إىل أنه ال جيوز احلمل على اللفظ بعد وقال حممود بن محزة يف كتا - ٣٥٨١
  احلمل على املعىن وقد جاء يف القرآن خبالف ذلك وهو قوله خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا 

ع قال ابن خالويه يف كتاب ليس القاعدة يف من وحنوه الرجوع من اللفظ إىل املعىن ومن الواحد إىل اجلم - ٣٥٨٢
ومن املذكر إىل املؤنث حنو ومن يقنت منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلا من أسلم وجهه هللا إىل قوله وال خوف عليهم 

  أمجع على هذا النحويون 
قال وليس يف كالم العرب وال يف شيء من العربية الرجوع من املعىن إىل اللفظ إال يف حرف واحد  - ٣٥٨٣

ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلا يدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين اآلية إستخرجه ابن جماهد وهو قوله تعاىل 
وحد يف يؤمن ويعمل ويدخله مث مجع يف قوله خالدين مث وحد يف قوله أحسن اهللا له رزقا فرجع بعد اجلمع إىل 

  التوحيد 
٣ -   

  قاعدة يف التذكري والتأنيث

حتذف تاء التأنيث من فعله غالبا إال إن وقع فصل وكلما كثر  التأنيث ضربان حقيقي وغريه فاحلقيقي ال - ٣٥٨٤
الفصل حسن احلذف واإلثبات مع احلقيقي أوىل ما مل يكن مجعا وأما غري احلقيقي فاحلذف فيه مع الفصل أحسن حنو 

  فمن جاءه موعظة من ربه قد كان لكم آية فإن كثر الفصل ازداد حسنا حنو وأخذ الذين ظلموا الصيحة 
  واإلثبات أيضا حسن حنو وأخذت الذين ظلموا الصيحة فجمع بينهما يف سورة هود  - ٣٥٨٥
  واشار بعضهم إىل ترجيح احلذف واستدل بأن اهللا قدمه على اإلثبات حيث مجع بينهما  - ٣٥٨٦

  وجيوز احلذف أيضا مع عدم الفصل حيث اإلسناد إىل ظاهره فإن كان إىل ضمريه إمتنع  - ٣٥٨٧
ضمري أو إشارة بني مبتدأ وخرب أحدمها مذكر واآلخر مؤنث جاز يف الضمري واإلشارة  وحيث وقع - ٣٥٨٨

التذكري والتأنيث كقوله تعاىل قال هذا رمحة من ريب فذكر واخلرب مؤنث لتقدم املبتدأ وهو مذكر وقوله تعاىل فذانك 
  برهانان  برهانان من ربك ذكر واملشار إليه اليد والعصا ومها مؤنثان لتذكري اخلرب وهو

وكل امساء األجناس جيوز فيها التذكري محال على اجلنس والتأنيث محال على اجلماعة كقوله أعجاز خنل  - ٣٥٨٩
  خاوية أعجاز خنل منقعر إن البقر تشابه علينا وقرئ تشاهبت السماء منفطر به إذا السماء انفطرت 

  فة وجعل منه بعضهم جاءهتا ريح عاصف ولسليمان الريح عاص - ٣٥٩٠
وقد سئل ما الفرق بني قوله تعاىل فمنهم من هدى اهللا ومنهم من حقت عليه الضاللة وقوله فريقا هدى  - ٣٥٩١

  وفريقا حق عليهم الضاللة 
وأجيب بأن ذلك لوجهني لفظي وهو كثرة حروف الفاصل يف الثاين واحلذف مع كثرة احلواجز أكثر ومعنوي وهو 

جلماعة وهي مؤنثة لفظا بدليل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال مث قال ومنهم من أن من يف قوله من حقت راجعة إىل ا
حقت عليه الضاللة أي من تلك األمم ولو قال ضلت لتعينت التاء والكالمان واحد وإذا كان معنامها واحدا كان 



ذكر ولو قال فريق ضلوا إثبات التاء أحسن من تركها ألهنا ثابتة فيما هو من معناه وأما فريقا هدى اآلية فالفريق ي
  لكان بغري تاء وقوله حق عليهم الضاللة يف معناه فجاء 

بغري تاء وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يدعوا حكم اللفظ الواجب يف قياس لغتهم إذا كان يف مرتبة 
  كلمة ال جيب هلا ذلك احلكم 

٤ -   

  قاعدة يف التعريف والتنكري

  قاما ال يليق باآلخر أما التنكري فله أسباب أعلم أن لكل منهما م - ٣٥٩٢
أحدها إرادة الوحدة حنو وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى أي رجل واحد و ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء 

  متشاكسون ورجال سلما لرجل 
يتعارفه  الثاين إرادة النوع حنو هذا ذكر أي نوع من الذكر وعلى أبصارهم غشاوة أي نوع غريب من الغشاوة ال

الناس حبيث غطى ما ال يغطيه شيء من الغشاوات ولتجدهنم أحرص الناس على حياة أي نوع منها وهو االزدياد يف 
  املستقبل ألن احلرص ال يكون على املاضي وال على احلاضر 

أنواع وحيتمل الوحدة والنوعية معا قوله واهللا خلق كل دابة من ماء أي كل نوع من أنواع الدواب من نوع من 
  املاء وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد النطف 

الثالث التعظيم مبعىن أنه أعظم من أن يعني ويعرف حنو فأذنوا حبرب أي حبرب أي حرب وهلم عذاب أليم وسالم 
  عليه يوم ولد سالم على إبراهيم أن هلم جنات 

  الرابع التكثري حنو أئن لنا ألجرا أي وافرا جزيال 
  التعظيم والتكثري معا حنو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل أي رسل عظام ذوو عدد كثري  وحيتمل

اخلامس التحقري مبعىن إحنطاط شأنه إىل حد ال ميكن أن يعرف حنو إن نظن إال ظنا أي ظنا حقريا ال يعبأ به وإال 
  التبعوه ألن ذلك ديدهنم بدليل 

  ري مهني مث بينه بقوله من نطفة خلقه إن يتبعون إال الظن من أي شيء خلقه أي من شيء حق
  السادس التقليل حنو ورضوان من اهللا أكرب أي رضوان قليل منه أكرب من اجلنات ألنه راس كل سعادة 

  قليلك ال يقال له قليل ... قليل منك يكفيين ولكن 
  وجعل منه الزخمشري سبحان الذي أسرى بعبده ليال أي ليال قليال أي بعض ليل  - ٣٥٩٣

رد عليه أن التقليل رد اجلنس إىل فرد من أفراده ال تنقيص فرد إىل جزء من أجزائه وأجاب يف عروس األفراح وأو
  بأنا ال نسلم أن الليل حقيقة يف مجيع الليلة بل كل جزء من أجزائها يسمى ليال 

وأنك ال وعد السكاكي من األسباب أال يعرف من حقيقته إال ذلك وجعل منه أن تقصد التجاهل  - ٣٥٩٤
تعرف شخصه كقولك هل لك يف حيوان على صورة إنسان يقول كذا وعليه من جتاهل الكفار هل ندلكم على 

  رجل ينبئكم كأهنم ال يعرفونه 
  وعد غريه منها قصد العموم بأن كانت سياق النفي حنو ال ريب فيه فال رفث اآلية 

  أو الشرط حنو وإن أحد من املشركني استجارك 



  حنو وأنزلنا من السماء ماء طهورا أو االمتنان 
وأما التعريف فله أسباب فباإلضمار ألن املقام مقام التكلم أو اخلطاب أو الغيبة وبالعلمية إلحضاره بعينه  - ٣٥٩٥

  يف ذهن السامع إبتداء باسم خمتص به حنو قل هو اهللا أحد حممد رسول اهللا 
  ن التعظيم ذكر أو لتعظيم أو إهانة حيث علمه يقتضي ذلك فم - ٣٥٩٦

يعقوب بلقبه إسرائيل ملا فيه من املدح والتعظيم بكونه صفوة اهللا أو سري اهللا على ما سيأيت يف معناه يف األلقاب 
  ومن اإلهانة قوله تبت يدا أيب هلب وفيه أيضا نكتة أخرى وهي الكناية عن كونه جهنميا 

سامع حسا حنو هذا خلق اهللا فأروين ماذا خلق الذين وباإلشارة لتمييزه أكمل متييز بإحضاره يف ذهن ال - ٣٥٩٧
  من دونه 
وللتعريض بغباوة السامع حىت أنه ال يتميز له الشيء إال بإشارة احلس وهذه اآلية تصلح لذلك ولبيان  - ٣٥٩٨

  حاله يف القرب والبعد فيؤتى يف األول بنحو هذا ويف الثاين بنحو ذلك وأولئك 
كقول الكفار أهذا الذي يذكر آهلتكم أهذا الذي بعث اهللا رسوال ماذا أراد اهللا  ولقصد حتقريه بالقرب - ٣٥٩٩

  هبذا مثال وكقوله تعاىل وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب 
  ولقصد تعظيمه بالبعد حنو ذلك الكتاب ال ريب فيه ذهابا إىل بعد درجته  - ٣٦٠٠
على أنه جدير مبا يرد بعده من أجلها حنو أولئك على هدى وللتنبيه بعد ذكر املشار إليه بأوصاف قبله  - ٣٦٠١

  من رهبم وأولئك هم املفلحون 
وباملوصولية لكراهة ذكره خباص امسه إما سترا عليه أو إهانة له أو لغري ذلك فيؤتى بالذي وحنوها  - ٣٦٠٢

  و يف بيتها موصولة مبا صدر منه من فعل أو قول حنو والذي قال لوالديه أف لكما وراودته اليت ه
وقد يكون إلرادة العموم حنو إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا اآلية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم  - ٣٦٠٣

  سبلنا إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم 
  ولإلختصار حنو ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما  - ٣٦٠٤

  و عدد أمساء القائلني لطال وليس للعموم ألن بين إسرائيل كلهم مل يقولوا يف حقه ذلك قالوا أي قوهلم إنه آدر إذ ل
  وباأللف والالم لإلشارة إىل معهود خارجي أو ذهين أو حضوري  - ٣٦٠٥
  ولإلستغراق حقيقة أو جمازا أو لتعريف املاهية وقد مرت أمثلتها يف نوع األدوات  - ٣٦٠٦
طريق ولتعظيم املضاف حنو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وال يرضى لعباده  وباإلضافة لكوهنا أخصر - ٣٦٠٧

  الكفر أي األصفياء يف اآليتني كما قاله ابن عباس وغريه 
  ولقصد العموم حنو فليحذر الذين خيالفون عن أمره أي كل أمر اهللا تعاىل  - ٣٦٠٨

  فائدة

له تعاىل قل هو اهللا أحد اهللا الصمد وألفت يف سئل عن احلكمة يف تنكري أحد وتعريف الصمد من قو - ٣٦٠٩
  جوابه تأليفا مودعا يف الفتاوى وحاصله أن يف ذلك أجوبة 

  أحدها أنه نكر للتعظيم واإلشارة إىل أن مدلوله وهو الذات املقدسة غري ممكن تعريفها واإلحاطة هبا 
شاذا قل هو اهللا األحد اهللا الصمد حكى الثاين أنه ال جيوز إدخال أل عليه كغري وكل وبعض وهو فاسد فقد قرئ 



  هذه القراءة أبو حامت يف كتاب الزينة عن جعفر بن حممد 
الثالث وهو مما خطر يل أن هو مبتدأ واهللا خرب وكالمها معرفة فاقتضى احلصر فعرف اجلزآن يف اهللا الصمد إلفادة 

  صر دونه فأتى به على أصله من احلصر ليطابق اجلملة األوىل واستغىن عن تعريف أحد فيها إلفادة احل

التنكري على أنه خرب ثان وإن جعل االسم الكرمي مبتدأ وأحد خربه ففيه من ضمري الشأن ما فيه من التفخيم 
  والتعظيم فأتى باجلملة الثانية على حنو األوىل بتعريف اجلزأين للحصر تفخيما وتعظيما 

  قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكري

ذكر اإلسم مرتني فله أربعة أحوال ألنه إما أن يكونا معرفتني أو نكرتني أو األول نكرة والثاين معرفة إذا  - ٣٦١٠
  أو بالعكس 

فإن كانا معرفتني فالثاين هو األول غالبا داللة على املعهود الذي هو يف األصل يف الالم أو اإلضافة حنو  - ٣٦١١
م فاعبد اهللا خملصا له الدين أال هللا الدين اخلالص وجعلوا بينه وبني اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليه

  اجلنة نسبا ولقد علمت اجلنة وقهم السيئات ومن تق السيئات لعلي أبلغ األسباب أسباب السماوات 
ا وإن كانا نكرتني فالثاين غري األول غالبا وإال لكان املناسب هو التعريف بناء على كونه معهودا سابق - ٣٦١٢

حنو اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فإن املراد بالضعف 
  األول النطفة وبالثاين الطفولية وبالثالث الشيخوخة 

وقال ابن احلاجب يف قوله تعاىل غدوها شهر ورواحها شهر الفائدة يف إعادة لفظ الشهر اإلعالم مبقدار  - ٣٦١٣
دو وزمن الرواح واأللفاظ اليت تأيت مبينة للمقادير ال حيسن فيها اإلضمار ولو أضمر فالضمري إمنا يكون ملا زمن الغ

  تقدم باعتبار خصوصيته فإذا مل يكن له وجب العدول عن املضمر إىل الظاهر 
 هو األول وقد إجتمع القسمان يف قوله تعاىل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فالعسر الثاين - ٣٦١٤

  واليسر الثاين غري األول وهلذا قال يف اآلية لن يغلب عسر يسرين 

وإن كان األول نكرة والثاين معرفة فالثاين هو األول محال على العهد حنو أرسلنا إىل فرعون رسوال  - ٣٦١٥
ليهم من سبيل فعصى فرعون الرسول فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة إىل صراط مستقيم صراط اهللا ما ع

  إمنا السبيل 
وإن كان األول معرفة والثاين نكرة فال يطلق القول بل يتوقف على القرائن فتارة تقوم قرينة على التغاير  - ٣٦١٦

حنو ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا ولقد آتينا موسى 
سرائيل الكتاب هدى قال الزخمشري املراد مجيع ما أتاه من الدين واملعجزات والشرائع وهدى اهلدى وأورثنا بين إ

  إرشادا وتارة تقوم قرينة على اإلحتاد حنو ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا 

  تنبيه

ر أن هذه القاعدة غري حمررة فإهنا منتقصة قال الشيخ هباء الدين يف عروس األفراح وغريه إن الظاه - ٣٦١٧
  بآيات كثرية منها يف القسم األول 



هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان فإهنما معرفتان والثاين غري األول فإن األول العمل والثاين الثواب أن النفس 
 من الدهر مث قال إنا خلقنا بالنفس أي القاتلة باملقتولة وكذا سائر اآلية احلر باحلر اآلية هل أتى على اإلنسان حني

  اإلنسان من نطفة أمشاج فإن األول آدم والثاين ولده 
  وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فإن األول القرآن والثاين التوراة واإلجنيل 

  ومنها يف القسم الثاين  - ٣٦١٨
  وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله 

  الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري فإن الثاين فيهما هو األول ومها نكرتان  يسألونك عن
  ومنها يف القسم الثالث  - ٣٦١٩

  أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خري 
  ويؤت كل ذي فضل فضله 

  ويزدكم قوة إىل قوتكم 
  ليزدادوا إميانا مع إمياهنم 

  زدناهم عذابا فوق العذاب 
   ظنا إن الظن فإن الثاين فيها غري األول وما يتبع أكثرهم إال

وأقول ال إنتفاض بشيء من ذلك عند التأمل فإن الالم يف اإلحسان للجنس فيما يظهر وحينئذ يكون يف  - ٣٦٢٠
املعىن كالنكرة وكذا آية النفس واحلر خبالف آية العسر فإن أل فيها إما للعهد أو لإلستغراق كما يفيده احلديث 

ال نسلم فيها أن الثاين فيها غري األول بل هو عينه قطعا إذ ليس كل ظن مذموما كيف وأحكام  وكذا آية الظن
الشريعة ظنية وكذا آية الصلح ال مانع من أن يكون املراد منها الصلح املذكور وهو الذي بني الزوجني وإستحباب 

وز القول بعموم اآلية وأن كل صلح خري الصلح يف سائر األمور مأخوذ من السنة ومن اآلية بطريق القياس بل ال جي
ألن ما أحل حراما من الصلح أو حرم حالال فهو ممنوع وكذا آية القتال ليس الثاين فيها عني األول بال شك ألن 

املراد باألول املسؤول عنه القتال الذي وقع يف سرية ابن احلضرمي سنة اثنتني من اهلجرة ألنه سبب نزول اآلية 
جنس القتال ال ذاك بعينه وأما آية وهو الذي يف السماء إله فقد أجاب عنها الطييب أهنا من باب  واملراد بالثاين

التكرير إلفادة أمر زائد بدليل تكرير ذكر الرب فيما قبله من قوله سبحان رب السماوات واألرض رب العرش 
  د التكرير ووجهه األطناب يف تنزيهه تعاىل عن نسبة الولد إليه وشرط القاعدة أال يقص

وقد ذكر الشيخ هباء الدين يف آخر كالمه إن املراد بذكر االسم مرتني كونه مذكورا يف كالم واحد أو  - ٣٦٢١
كالمني بينهما تواصل بأن يكون أحدمها معطوفا على اآلخر وله به تعلق ظاهر وتناسب واضح وأن يكونا من 

  ها حمكي عن قول السائل والثاين حمكي من كالم النيب متكلم واحد ودفع بذلك إيراد آية القتال ألن األول في

  قاعدة يف اإلفراد واجلمع

من ذلك السماء واألرض حيث وقع يف القرآن ذكر األرض فإهنا مفردة ومل جتمع خبالف السموات لثقل  - ٣٦٢٢
تارة بصيغة مجعها وهو أرضون وهلذا ملا أريد ذكر مجيع األرضني قال ومن األرض مثلهن وأما السماء فذكرت 

اجلمع وتارة بصيغة اإلفراد لنكت تليق بذلك احملل ملا أوضحته يف أسرار التنزيل واحلاصل أنه حيث أريد العدد أيت 



بصيغة اجلمع الدالة على سعة العظمة والكثرة حنو سبح هللا ما يف السماوات أي مجيع سكاهنا على كثرهتم يسبح هللا 
ف عددها قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا إذ املراد ما يف السماوات أي كل واحد على اختال

  نفي علم الغيب عن كل من هو يف واحدة من السموات 
وحيث أريد اجلهة أيت بصيغة اإلفراد حنو ويف السماء رزقكم أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض أي من 

  فوقكم 
دة فحيث ذكرت يف سياق الرمحة مجعت أو يف سياق العذاب ومن ذلك الريح ذكرت جمموعة ومفر - ٣٦٢٣
  أفردت 
أخرج ابن أيب حامت وغريه عن أيب بن كعب قال كل شيء يف القرآن من الرياح فهو رمحة وكل شيء فيه  - ٣٦٢٤

من الريح فهو عذاب وهلذا ورد يف احلديث اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا وذكر يف حكمة ذلك أن رياح 
محة خمتلفة الصفات واملهبات واملنافع وإذا هاجت منها ريح أثري هلا من مقابلها ما يكسر سورهتا فينشأ من بينهما الر

  ريح لطيفة تنفع احليوان والنبات فكانت يف 

الرمحة رياحا وأما يف العذاب فإهنا تأيت من وجه واحد وال معارض هلا وال دافع وقد خرج عن هذه القاعدة قوله 
 سورة يونس وجرين هبم بريح طيبة وذلك لوجهني لفظي وهو املقابلة يف قوله جاءهتا ريح عاصف ورب تعاىل يف

شيء جيوز يف املقابلة وال جيوز إستقالال حنو ومكروا ومكر اهللا ومعنوي وهو أن متام الرمحة هناك إمنا حتصل بوحدة 
ه واحد فإن اختلفت عليها الرياح كان سبب اهلالك الريح ال باختالفها فإن السفينة ال تسري إال بريح واحدة من وج

واملطلوب هنا ريح واحدة وهلذا أكد هذا املعىن بوصفها بالطيب وعلى ذلك أيضا جرى قوله إن يشأ يسكن الريح 
  فيظللن رواكد 

  وقال ابن املنري إنه على القاعدة ألن سكون الريح عذاب وشدة على أصحاب السفن  - ٣٦٢٥
فراد النور ومجع الظلمات وإفراد سبيل احلق ومجع سبل الباطل يف قوله تعاىل وال تتبعوا ومن ذلك إ - ٣٦٢٦

السبل فتفرق بكم عن سبيله ألن طريق احلق واحدة وطريق الباطل متشعبة متعددة والظلمات مبنزلة طرق الباطل 
ر لتعددهم يف قوله تعاىل اهللا ويل الذين والنور مبنزلة طريق احلق بل مها مها وهلذا وحد ويل املؤمنني ومجع أولياء الكفا

  آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفورا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلمات 
ومن ذلك إفراد النار حيث وقعت واجلنة وقعت جمموعة ومفردة ألن اجلنان خمتلفة األنواع فحسن مجعها  - ٣٦٢٧

  اجلنة رمحة والنار عذاب فناسب مجع األوىل وإفراد الثانية على حد الرياح والريح والنار مادة واحدة وألن 
ومن ذلك إفراد السمع ومجع البصر ألن السمع غلب عليه املصدرية فأفرد خبالف البصر فإنه اشتهر يف  - ٣٦٢٨

ي حقائق خمتلفة اجلارحة وألن متعلق السمع األصوات وهي حقيقة واحدة ومتعلق البصر األلوان واألكوان وه
  فأشار يف كل منهما إىل متعلقه 

ومن ذلك إفراد الصديق ومجع الشافعني يف قوله تعاىل فما لنا من شافعني وال صديق محيم وحكمته كثرة  - ٣٦٢٩
  الشفعاء يف العادة وقلة الصديق 

هل بلده لشفاعته قال الزخمشري أال ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظامل هنضت مجاعة وافرة من أ - ٣٦٣٠
  رمحة وإن مل يسبق له بأكثرهم معرفة وأما الصديق فأعز من بيض األنوق 

  ومن ذلك األلباب مل يقع إال جمموعا ألن مفرده ثقيل لفظا  - ٣٦٣١



ومن ذلك جميء املشرق واملغرب باإلفراد والتثنية واجلمع فحيث أفردا فاعتبارا للجهة وحيث ثنيا  - ٣٦٣٢
  لصيف والشتاء ومغرهبما وحيث مجعا فاعتبارا لتعدد املطالع يف كل فصل من فصلي السنة فاعتبارا ملشرق ا

وأما وجه اختصاص كل موضوع مبا وقع فيه ففي سورة الرمحة وقع بالتثنية ألن سياق السورة سياق  - ٣٦٣٣
ي العامل الشمس والقمر مث املزدوجني فإنه سبحانه وتعاىل ذكر أوال نوعي اإلجياد ومها اخللق والتعليم مث ذكر سراج

نوعي النبات ما كان على ساق وما ال ساق له ومها النجم والشجر مث نوعي السماء واألرض مث نوعي العدل 
والظلم مث نوعي اخلارج من األرض ومها احلبوب والرياحني مث نوعي املكلفني ومها اإلنس واجلان مث نوعي املشرق 

ب فلهذا حسن تثنية املشرق واملغرب يف هذه السورة ومجعا يف قوله فال أقسم واملغرب مث نوعي البحر امللح والعذ
  برب املشارق واملغارب إنا لقادرون ويف سورة الصافات للداللة على سعة القدرة والعظمة 

  فائدة

حيث ورد البار جمموعا يف صفة اآلدميني قيل أبرار ويف صفة املالئكة قيل بررة ذكره الراغب ووجهه  - ٣٦٣٤
  بأن الثاين أبلغ ألنه مجع بار وهو أبلغ من بر مفرد األول 

وحيث ورد األخ جمموعا يف النسب قيل إخوة ويف الصداقة قيل إخوان قاله ابن فارس وغريه وأورد  - ٣٦٣٥
  عليه يف الصداقة إمنا املؤمنون إخوة 

  ويف النسب أو إخواهنن أو بين إخواهنن أو بين أخواهتن أو بيوت إخوانكم 
  ئدة فا

ألف أبو احلسن األخفش كتابا يف اإلفراد واجلمع ذكر فيه مجع ما وقع يف القرآن مفردا ومفرد ما وقع  - ٣٦٣٦
  مجعا وأكثره من الواضحات وهذه أمثلة من خفي ذلك 

  املن ال واحد له 
  السلوى مل يسمع له بواحد  - ٣٦٣٧
   النصارى قيل مجع نصراين وقيل مجع نصري كندمي وقبيل - ٣٦٣٨
  العوان مجعه عون  - ٣٦٣٩
  اهلدى ال واحد له  - ٣٦٤٠
  اإلعصار مجعه أعاصري  - ٣٦٤١
  األنصار واحده نصري كشريف وأشراف  - ٣٦٤٢
  األزالم واحدها زمل ويقال زمل بالضم  - ٣٦٤٣
  مدرارا مجعه مدارير  - ٣٦٤٤
  أساطري واحده أسطورة وقيل أسطار مجع سطر  - ٣٦٤٥
  ة وقيل واحد األصوار الصور مجع صور - ٣٦٤٦
  فرادى مجع أفراد مجع فرد  - ٣٦٤٧
قنوان مجع قنو وصنوان مجع صنو وليس يف اللغة مجع ومثىن بصيغة واحدة إال هذان ولفظ ثالث مل يقع  - ٣٦٤٨

  يف القرآن قاله ابن خالويه يف كتاب ليس 



  احلوايا مجع حاوية وقيل حاوياء  - ٣٦٤٩
  نشرا مجع نشور  ٣٦٥٠

  ضني وعزين مجع عضة وعزة ع - ٣٦٥١
  املثاين مجع مثىن  - ٣٦٥٢
  تارة مجعها تارات وتري  - ٣٦٥٣
  أيقاظا مجع يقظ  - ٣٦٥٤
  األرائك مجع أريكة  - ٣٦٥٥
  سرى مجعه سريان كخصي وخصيان  - ٣٦٥٦
  آناء الليل مجع إنا بالقصر كمعى وقيل إىن كقرد وقيل إنوة كفرقة  - ٣٦٥٧
   الصياصي مجع صيصية - ٣٦٥٨
  منسأة مجعها مناسئ  - ٣٦٥٩
  احلرور مجعه حرور بالضم  - ٣٦٦٠
  غرابيب مجع غربيب  - ٣٦٦١
  أتراب مجع ترب  - ٣٦٦٢
  اآلالء مجع إىل كمعى وقيل أىل كقفى وقيل إىل كقرد وقيل ألو  - ٣٦٦٣
  التراقي مجع ترقوة بفتح أوله  - ٣٦٦٤
  األمشاج مجع مشيج  - ٣٦٦٥
  كسر ألفافا مجع لف بال - ٣٦٦٦
  العشار مجع عشر  - ٣٦٦٧
  اخلنس مجع خانسة وكذا الكنس  - ٣٦٦٨
  الزبانية مجه زبينة وقيل زابن وقيل زباين  - ٣٦٦٩
  أشتاتا مجع شت وشتيت  - ٣٦٧٠
  أبابيل ال واحد له وقيل واحده إبول مثل عجول وقيل إبيل مثل إكليل  - ٣٦٧١

  فائدة

إال ألفاظ العدد مثىن وثالث ورباع ومن غريها طوى فيما ذكره  ليس يف القرآن من األلفاظ املعدولة - ٣٦٧٢
  األخفش يف الكتاب املذكور ومن الصفات أخر يف قوله تعاىل وأخر متشاهبات 

قال الراغب وغريه هي معدولة عن تقدير ما فيه األلف والالم وليس له نظري يف كالمهم فإن أفعل إما أن  - ٣٦٧٣
فال يثىن وال جيمع وال يؤنث وحتذف منه من فتدخل عليه األلف والالم ويثىن وجيمع يذكر معه من لفظا أو تقديرا 

  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 وصفا لنكرة ألن  - ٣٦٧٤



   مقدر من وجه ذلك مقدر من وجه غري
١ -   

  قاعدة

مقابلة اجلمع باجلمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله واستغشوا ثياهبم أي  - ٣٦٧٥
  استغشى كل منهم ثوبه 

  حرمت عليكم أمهاتكم أي على كل من املخاطبني أمه  - ٣٦٧٦
  يوصيكم اهللا يف أوالدكم أي كال يف أوالده  - ٣٦٧٧
  الوالدات يرضعن أوالدهن أي كل واحدة ترضع ولدها و - ٣٦٧٨
  وتارة يقتضي ثبوت اجلمع لكل فرد من أفراد احملكوم عليه حنو فاجلدوهم مثانني جلدة  - ٣٦٧٩
  وجعل منه الشيخ عز الدين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات  - ٣٦٨٠

  ا وتارة حيتمل األمرين فيحتاج إىل دليل يعني أحدمه
  وأما مقابل اجلمع باملفرد فالغالب أال يقتضي تعميم املفرد وقد  - ٣٦٨١

يقتضيه كما يف قوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني املعىن على كل واحد لكل يوم طعام مسكني 
  م ذلك والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة ألن على كل واحد منه

٢ -   

  قاعدة يف األلفاظ اليت يظن هبا الترادف وليست منه

من ذلك اخلوف واخلشية ال يكاد اللغوي يفرق بينهما وال شك أن اخلشية أعلى منه وهي أشد اخلوف  - ٣٦٨٢
فإهنا مأخوذة من قوهلم شجرة خشية أي يابسة وهو فوات بالكلية واخلوف من ناقة خوفاء أي هبا داء وهو نقص 

  س بفوات ولذلك خصت اخلشية باهللا يف قوله تعاىل وخيشون رهبم وخيافون سوء احلساب ولي
وفرق بينهما أيضا بأن اخلشية تكون من عظم املختشى وإن كان اخلاشي قويا واخلوف يكون من ضعف اخلائف وإن 

حنو شيخ للسيد الكبري  كان املخوف أمرا يسريا ويدل لذلك أن اخلاء والشني والياء يف تقاليبها تدل على العظمة
وخيش ملا غلظ من اللباس ولذا وردت اخلشية غالبا يف حق اهللا تعاىل حنو من خشية اهللا إمنا خيشى اهللا من عباده 

العلماء وأما خيافون رهبم من فوقهم ففيه نكتة لطيفة فإنه يف وصف املالئكة وملا ذكر قوهتم وشدة خلقهم عرب عنهم 
نوا غالظا شدادا فهم بني يديه تعاىل ضعفاء مث أردفع بالفوقية الدالة على العظمة فجمع باخلوف لبيان أهنم وإن كا

  بني األمرين وملا كان ضعف البشر معلوما مل حيتج إىل التنبيه عليه 
  ومن ذلك الشح والبخل والشح هو أشد البخل قال الراغب الشح خبل مه حرص  - ٣٦٨٣

ن أصله أن يكون بالعواري والبخل باهلبات وهلذا يقال هو ضنني بعلمه وفرق العسكري بني البخل والضن بأن الض
وال يقال خبيل ألن العلم بالعارية أشبه منه باهلبة ألن الواهب إذا وهب شيئا خرج عن ملكه خبالف العارية وهلذا 

  قال 



  تعاىل وما هو على الغيب بضنني ومل يقل ببخيل 
غلب وقوعا يف اخلري وال يكاد اسم الطريق يراد به اخلري إال مقرونا ومن ذلك السبيل والطريق واألول أ - ٣٦٨٤

بوصف أو إضافة ختلصه لذلك كقوله يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم وقال الراغب السبيل الطريق اليت فيها 
  سهولة فهو أخص 

زمان وهلذا ورد جاء يف قوله ومن ذلك جاء وأتى فاألول يقال يف اجلواهر واألعيان والثاين يف املعاين واأل - ٣٦٨٥
  وملن جاء به محل بعري وجاءوا على قميصه بدم كذب وجيء يومئذ جبهنم وآتى يف أتى أمر اهللا أتاها أمرنا 

وأما وجاء ربك أي أمره فإن املراد به أهوال القيامة املشاهدة وكذا فإذا جاء أجلهم ألن األجل كاملشاهدة وهلذا 
أحدكم املوت وهلذا فرق بينهما يف قوله جئناك مبا كانوا فيه ميترون وأتيناك باحلق  عرب عنه باحلضور يف قوله حضر

  ألن األول والعذاب وهو مشاهد مرئي خبالف احلق 
وقال الراغب اإلتيان جميء بسهولة فهو أخص من مطلق اجمليء قال ومنه قيل للسائل املار على وجهه  - ٣٦٨٦

  أتى وأتاوى 
قال الراغب أكثر ما جاء اإلمداد يف احملبوب حنو وأمددناهم بفاكهة واملد يف املكروه ومن ذلك مد وأمد  - ٣٦٨٧

  حنو ومند له من العذاب مدا 
ومن ذلك سقى وأسقى فاألول ملا ال كلفة فيه وهلذا ذكر يف شراب اجلنة حنو وسقاهم رهبم شرابا والثاين  - ٣٦٨٨

  اهم ماء غدقا ملا فيه كلفة وهلذا ذكر يف ماء الدنيا حنو ألسقين
  وقال الراغب اإلسقاء أبلغ من السقي ألن اإلسقاء أن جيعل له ما  - ٣٦٨٩

  يسقي منه ويشرب والسقي أن يعطيه ما يشرب 
ومن ذلك عمل وفعل فاألول ملا كان من امتداد زمان حنو يعملون له ما يشاء مما عملت أيدينا ألن خلق  - ٣٦٩٠

لثاين خبالفه حنو كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيف فعل ربك بعاد كيف فعلنا األنعام والثمار والزروع بامتداد وا
هبم ألهنا إهالكات وقعت من غري بطء ويفعلون ما يؤمرون أي يف طرفة عني وهلذا عرب باألول يف قوله وعملوا 

علوا اخلري حيث كان الصاحلات حيث كان املقصود املثابرة عليها ال اإلتيان هبا مرة أو بسرعة وبالثاين يف قوله واف
مبعىن سارعوا كما قال فاستبقوا اخلريات وقوله والذين هم للزكاة فاعلون حيث كان القصد يأتون هبا على سرعة 

  من غري توان 
ومن ذلك القعود واجللوس فاألول ملا فيه لبث خبالف الثاين وهلذا يقال قواعد البيت وال يقال جوالسه  - ٣٦٩١

ليس امللك وال يقال قعيده ألن جمالس امللوك يستحب فيها التخفيف وهلذا استعمل األول للزومها ولبثها ويقال ج
  يف قوله مقعد صدق لإلشارة إىل أنه ال زوال له خبالف تفسحوا يف اجملالس ألنه جيلس فيه زمانا يسريا 

يت فقيل اإلمتام ومن ذلك التمام والكمال وقد اجتمعا يف قوله أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعم - ٣٦٩٢
إلزالة نقصان األصل واإلكمال إلزالة نقصان العوارض بعد متام األصل وهلذا كان قوله تلك عشرة كاملة أحسن 

من تامة فإن التمام من العدد قد علم وإمنا نفى احتمال نقص يف صفاهتا وقيل مت يشعر حبصول نقص قبله وكمل ال 
  يشعر بذلك 

سم الجتماع أبعاض املوصوف به والتمام اسم للجزء الذي يتم به املوصوف وقال العسكري الكمال ا - ٣٦٩٣
  وهلذا يقال القافية متام البيت وال يقال 



  كماله ويقولون البيت بكماله أي باجتماعه 
ومن ذلك اإلعطاء واإليتاء قال اخلويي ال يكاد اللغويون يفرقون بينهما وظهر يل بينهما فرق ينبئ عن  - ٣٦٩٤
ب اهللا وهو أن اإليتاء أقوى من اإلعطاء يف إثبات مفعوله ألن اإلعطاء له مطاوع تقول أعطاين فعطوت بالغة كتا

وال يقال يف اإليتاء أتاين فأتيت وإمنا يقال آتاين فأخذت والفعل الذي له مطاوع أضعف يف إثبات مفعوله من الفعل 
لفاعل كان موقوفا على قبول يف احملل لواله ما الذي ال مطاوع له ألنك تقول قطعته فانقطع فيدل على أن فعل ا

ثبت املفعول وهلذا يصح قطعته فما انقطع وال يصح فيما ال مطاوع له ذلك فال جيوز ضربته فانضرب أو فما 
انضرب وال قتلته فانقتل وال فما انقتل ألن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت هلا املفعول يف احملل والفاعل 

ل اليت ال مطاوع هلا فاإليتاء أقوى من اإلعطاء قال وقد تفكرت يف مواضع من القرآن فوجدت ذلك مستقل باألفعا
مراعى قال تعاىل تؤيت امللك من تشاء ألن امللك شيء عظيم ال يعطاه إال من له قوة وكذا يؤيت احلكمة من يشاء 

نه مورود يف املوقف مرحتل عنه قريب إىل آتيناك سبعا من املثاين لعظم القرآن وشأنه وقال إنا أعطيناك الكوثر أل
منازل العز يف اجلنة فعرب فيه باإلعطاء ألنه يترك عن قرب وينتقل إىل ما هو أعظم منه وكذا يعطيك ربك فترضى ملا 

فيه من تكرير اإلعطاء والزيادة إىل أن يرضى كل الرضا وهو مفسر أيضا بالشفاعة وهي نظري الكوثر يف االنتقال 
احلاجة منه وكذا أعطى كل شيء خلقه لتكرر حدوث ذلك باعتبار املوجودات حىت يعطوا اجلزية ألهنا بعد قضاء 

  موقوفة على قبول منا وإمنا يعطوهنا عن كره 

  فائدة

قال الراغب خص دفع الصدقة يف القرآن باإليتاء حنو وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأقام الصالة وآتى  - ٣٦٩٥
ع ذكر يف وصف الكتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتوا ألن أوتوا قد يقال إذا الزكاة قال وكل موض

  أويت من مل يكن منه قبول وآتيناهم يقال فيمن كان منه قبول 

ومن ذلك السنة والعام قال الراغب الغالب استعمال السنة يف احلول الذي فيه الشدة واجلدب وهلذا  - ٣٦٩٦
والعام ما فيه الرخاء واخلصب وهبذا تظهر النكتة يف قوله ألف سنة إال مخسني عاما حيث  يعرب عن اجلدب بالسنة

  عرب عن املستثىن بالعام وعن املستثىن منه بالسنة 
٣ -   

  قاعدة يف السؤال واجلواب

األصل يف اجلواب أن يكون مطابقا للسؤال إذا كان السؤال متوجها وقد يعدل يف اجلواب عما يقتضيه  - ٣٦٩٧
  السؤال تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك ويسميه السكاكي األسلوب احلكيم 

  وقد جييء اجلواب أعم من السؤال للحاجة إليه يف السؤال وقد جييء أنقص القتضاء احلال ذلك  - ٣٦٩٨
  مثال ما عدل عنه قوله تعاىل يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج  - ٣٦٩٩

وا عن اهلالل مل يبدو دقيقا مثل اخليط مث يتزايد قليال قليال حىت ميتلئ مث ال يزال ينقص حىت يعود كما بدأ سأل
فأجيبوا ببيان حكمة ذلك تنبيها على أن األهم السؤال عن ذلك ال ما سألوا عنه كذا قال السكاكي ومتابعوه 

  يطلع على دقائق اهليئة بسهولة واسترسل التفتازاين يف الكالم إىل أن قال ألهنم ليسوا ممن 



وأقول ليت شعري من أين هلم أن السؤال وقع عن غري ما حصل اجلواب به وما املانع من أن يكون إمنا  - ٣٧٠٠
وقع عن حكمة ذلك ليعلموها فإن نظم اآلية حمتمل لذلك كما أنه حمتمل ملا قالوه واجلواب ببيان احلكمة دليل على 

ه وقرينة ترشد إىل ذلك إذ األصل يف اجلواب املطابقة للسؤال واخلروج عن األصل ترجيح االحتمال الذي قلنا
حيتاج إىل دليل ومل يرد بإسناد ال صحيح وال غريه أن السؤال وقع على ما ذكروه بل ورد ما يؤيد ما قلناه فأخرج 

اهللا يسألونك عن األهلة فهذا  ابن جرير عن أيب العالية قال بلغنا أهنم قالوا يا رسول اهللا مل خلقت األهلة فأنزل
صريح يف أهنم سألوا عن حكمة ذلك ال عن كيفيته من جهة اهليئة وال يظن ذو دين بالصحابة الذين هم أدق فهما 

  وأغزر علما أهنم ليسوا ممن 

ب يطلع على دقائق اهليئة بسهولة وقد اطلع عليها آحاد العجم الذين أطبق الناس على أهنم أبلد أذهانا من العر
بكثري هذا لو كان للهيئة أصل معترب فكيف وأكثرها فاسد ال دليل عليه وقد صنفت كتابا يف نقض أكثر مسائلها 

باألدلة الثابتة عن رسول اهللا الذي صعد إىل السماء ورآها عيانا وعلم ما حوته من عجائب امللكوت باملشاهدة وأتاه 
ميتنع أن جيابوا عنه بلفظ يصل إىل أفهامهم كما وقع ذلك ملا  الوحي من خالقها ولو كان السؤال وقع عما ذكروه مل

سألوا عن اجملرة وغريها من امللكوتيات نعم املثال الصحيح هلذا القسم جواب موسى لفرعون حيث قال وما رب 
العاملني قل رب السماوات واألرض وما بينهما ألن ما سؤال عن املاهية واجلنس وملا كان هذا السؤال يف حق 

بارئ سبحانه وتعاىل خطأ ألنه ال جنس له فيذكر وال تدرك ذاته عدل إىل اجلواب بالصواب ببيان الوصف املرشد ال
إىل معرفته وهلذا تعجب فرعون من عدم مطابقته للسؤال فقال ملن حوله اال تستمعون أي جوابه الذي مل يطابق 

بطال ما يعتقدونه من ربوبية فرعون نصا وإن السؤال فأجاب موسى بقوله ربكم ورب آبائكم األولني املتضمن إ
كان دخل يف األول ضمنا إغالظا فزاد فرعون يف االستهزاء فلما رآهم موسى مل يتفطنوا أغلظ يف الثالث بقوله إن 

  كنتم تعقلون 
ومثال الزيادة يف اجلواب قوله تعاىل اهللا ينجيكم منها ومن كل كرب يف جواب من ينجيكم من ظلمات  - ٣٧٠١

  رب والبحر ال
وقول موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا على غنمي يف جواب وما تلك بيمينك يا موسى زاد يف  - ٣٧٠٢

  اجلواب استلذاذا خبطاب اهللا تعاىل 
وقول قوم إبراهيم نعبد أصناما فنظل هلا عاكفني يف جواب ما تعبدون زادوا يف اجلواب إظهارا لالبتهاج  - ٣٧٠٣

  واظبتها ليزداد غيظ السائل واالستمرار على م
ومثال النقص منه قوله تعاىل قل ما يكون يل أن أبدله يف جواب ائت بقرآن غري هذا أو بدله أجاب عن  - ٣٧٠٤

  التبديل دون االختراع قال 

  الزخمشري ألن التبديل يف إمكان البشر دون االختراع فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال حمال 
  لتبديل أسهل من االختراع وقد نفي إمكانه فاالختراع أوىل وقال غريه ا - ٣٧٠٥

  تنبيه

قد يعدل عن اجلواب أصال إذا كان السائل قصده التعنت حنو ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر  - ٣٧٠٦
  ريب 



سان قال صاحب اإلفصاح إمنا سأل اليهود تعجيزا وتغليظا إذ كان الروح يقال باالشتراك على روح اإلن - ٣٧٠٧
والقرآن وعيسى وجربيل وملك آخر وصنف من املالئكة فقصد اليهود أن يسألوه فبأي مسمى أجاهبم قالوا ليس 

  هو فجاءهم اجلواب جممال وكان هذا اإلمجال كيدا يرد به كيدهم 
١ -   

  قاعدة

ف ف أنا يف قيل أصل اجلواب أن يعاد فيه نفس السؤال ليكون وفقه حنو ائنك ألنت يوسف قال أنا يوس - ٣٧٠٨
جوابه هو أنت يف سؤاهلم وكذا أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا فهذا أصله مث إهنم أتوا عوض ذلك 

  حبروف اجلواب اختصارا وتركا للتكرار 
وقد حيذف السؤال ثقة بفهم السامع بتقديره حنو قل هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده قل اهللا  - ٣٧٠٩
ق مث يعيده فإنه ال يستقيم أن يكون السؤال واجلواب من واحد فتعني أن يكون قل اهللا جواب سؤال كأهنم يبدأ اخلل

  سألوا ملا مسعوا ذلك فمن يبدأ اخللق مث يعيده 
  قاعدة  - ٢

األصل يف اجلواب أن يكون مشاكال للسؤال فإن كان مجلة امسية فينبغي أن يكون اجلواب كذلك وجييء  - ٣٧١٠
  اجلواب املقدر إال أن ابن مالك كذلك يف 

قال يف قولك زيد يف جواب من قرأ إنه من باب حذف الفعل على جعل اجلواب مجلة فعلية قال وإمنا قدرته كذلك 
ال مبتدأ مع احتماله جريا على عادهتم يف األجوبة إذا قصدوا متامها قال تعاىل من حييي العظام وهي رميم قل حيييها 

ألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم يسألونك ماذا أحل هلم قل الذي أنشأها ولئن س
  أحل لكم الطيبات فلما أتى بالفعلية مع فوات مشاكلة السؤال علم أن تقدير الفعل أوال أوىل انتهى 

ل على تقدير قام وقال ابن الزملكاين يف الربهان أطلق النحويون القول بأن زيدا يف جواب من قام فاع - ٣٧١١
  زيد والذي توجبه صناعة علم البيان أنه مبتدأ لوجهني 

أحدمها أنه يطابق اجلملة املسؤل هبا يف االمسية كما وقع التطابق يف قوله وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خريا 
ألهنم لو طابقوا لكانوا مقرين باإلنزال يف الفعلية وإمنا مل يقع التطابق يف قوله ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني 

  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 

ل التكمالت وأما الفعل فمعلوم عنده وال حاجة به إىل السؤال عنه فحري أن يقع يف األواخر اليت هي حم
  والفضالت 
وأشكل على هذا بل فعله كبريهم يف جواب أأنت فعلت هذا فإن السؤال وقع عن الفاعل ال عن الفعل  - ٣٧١٢

  فإهنم مل يستفهموه عن الكسر بل عن الكاسر ومع ذلك صدر اجلواب بالفعل 
  تقدير ما فعلته بل فعله وأجيب بأن اجلواب مقدر دل عليه السياق إذ بل ال تصلح أن يصدر هبا الكالم وال

قال الشيخ عبد القاهر حيث كان السؤال ملفوظا به فاألكثر ترك الفعل يف اجلواب واالقتصار على  - ٣٧١٣
  االسم وحده وحيث كان مضمرا فاألكثر 



  التصريح به لضعف الداللة عليه ومن غري األكثر يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال يف قراءة البناء للمفعول 
١ -   

  فائدة

أخرج البزار عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممد ما سألوه إال عن اثنيت عشرة  - ٣٧١٤
  مسألة كلها يف القرآن 

  وأورده اإلمام الرازي بلفظ أربعة عشر حرفا وقال منها مثانية يف البقرة 
  وإذا سألك عبادي عين 

  يسألونك عن األهلة 
  قل ما أنفقتم يسألونك ماذا ينفقون 

  يسألونك عن الشهر احلرام 
  يسألونك عن اخلمر وامليسر 

  ويسألونك عن اليتامى 
  ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 

  ويسألونك عن احمليض 
  والتاسع يسألونك ماذا أحل هلم يف املائدة 

  والعاشر يسألونك عن األنفال 
  واحلادي عشر يسألونك عن الساعة أيان مرساها 

  عشر ويسألونك عن اجلبال  والثاين
  والثالث عشر ويسألونك عن الروح 

  والرابع عشر ويسألونك عن ذي القرنني 

قلت السائل عن الروح وعن ذي القرنني مشركو مكة واليهود كما يف أسباب النزول ال الصحابة  - ٣٧١٥
  فاخلالص اثنا عشر كما صحت به الرواية 

  فائدة  - ٢
إذا كان للتعريف تعدى إىل املفعول الثاين تارة بنفسه وتارة ب عن وهو أكثر حنو قال الراغب السؤال  - ٣٧١٦

ويسألونك عن الروح وإذا كان الستدعاء مال فإنه يعدى بنفسه أو مبن وبنفسه أكثر حنو وإذا سألتموهن متاعا 
  فاسألوهن من وراء حجاب واسألوا ما أنفقتم واسألوا اهللا من فضله 

  سم واخلطاب بالفعلقاعدة يف اخلطاب باال

االسم يدل على الثبوت واالستمرار والفعل يدل على التجدد واحلدوث وال حيسن وضع أحدمها موضع  - ٣٧١٧
اآلخر فمن ذلك قوله تعاىل وكلبهم باسط ذراعيه وقيل يبسط مل يؤد الغرض ألنه يؤذن مبزاولة الكلب البسط وأنه 

  ة يتجدد له شيء بعد شيء فباسط أشعر بثبوت الصف



وقوله هل من خالق غري اهللا يرزقكم لو قيل رازقكم لفات ما أفاده الفعل من جتدد الرزق شيئا بعد شيء  - ٣٧١٨
وهلذا جاءت احلال يف صورة املضارع مع أن العامل الذي يفيده ماض حنو وجاءوا أباهم عشاء يبكون إذ املراد أن 

كاء جيددونه شيأ بعد شيء وهو املسمي حكاية احلال يفيد صورة ما هم عليه وقت اجمليء وأهنم آخذون يف الب
املاضية وهذا هو سر اإلعراض عن اسم الفاعل واملفعول وهلذا أيضا عرب ب الذين ينفقون ومل يقل املنفقون كما قيل 

املؤمنون واملتقون ألن النفقة أمر فعلي شأنه االنقطاع والتجدد خبالف اإلميان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم 
مقتصاها وكذلك التقوى واإلسالم والصرب والشكر واهلدى والعمى والضاللة والبصر كلها هلا مسميات حقيقة أو 

  جمازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطع فجاءت باالستعمالني 
  وقال تعاىل يف سورة األنعام خيرج احلي من امليت وخمرج امليت  - ٣٧١٩

عتناء بشأن إخراج احلي من امليت أشد أتى فيه باملضارع ليدل على من احلي قال اإلمام فخر الدين ملا كان اال
  التجدد كما يف قوله اهللا يستهزئ هبم 

  تنبيهات األول

املراد بالتجدد يف املاضي احلصول ويف املضارع أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى صرح بذلك  - ٣٧٢٠
  مجاعة منهم الزخمشري يف قوله اهللا يستهزئ هبم 

قال الشيخ هباء الدين السبكي وهبذا يتضح اجلواب عما يورد من حنو علم اهللا كذا فإن علم اهللا ال  - ٣٧٢١
يتجدد وكذا سائر الصفات الدائمة اليت يستعمل فيها الفعل وجوابه أن معىن علم اهللا كذا وقع علمه يف الزمن 

من املستمر على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده  املاضي وال يلزم أنه مل يكن قبل ذلك فإن العلم يف زمن ماض أعم
وغريه وهلذا قال تعاىل حكاية عن إبراهيم الذي خلقين فهو يهدين اآليات فأتى باملاضي يف اخللق ألنه مفروغ منه 

  وباملضارع يف اهلداية واإلطعام واإلسقاء والشفاء ألهنا متكررة متجددة تقع مرة بعد أخرى 

  الثاين

فيما ذكر كمظهره وهلذا قالوا إن سالم اخلليل أبلغ من سالم املالئكة حيث قالوا سالما  مضمر الفعل - ٣٧٢٢
قال سالم فإن نصب سالما إمنا يكون على إرادة الفعل أي سلمنا سالما وهذه العبارة مؤذنة حبدوث التسليم منهم 

قتضى الثبوت على اإلطالق وهو أوىل إذ الفعل متأخر عن وجود الفاعل خبالف سالم إبراهيم فإنه مرتفع باإلبتداء فا
  مما يعرض له الثبوت فكأنه قصد أن حيييهم بأحسن مما حيوه به 

  الثالث

ما ذكرناه من داللة االسم على الثبوت والفعل على التجدد واحلدوث هو املشهور عند أهل البيان وقد  - ٣٧٢٣
الزملكاين وقال إنه غريب ال مستند له فإن االسم  أنكره أبو املطرف بن عمري يف كتاب التمويهات على التبيان البن

  إمنا 



يدل على معناه فقط أما كونه يثبت املعىن للشيء فال مث أورد قوله تعاىل مث إنكم بعد ذلك مليتون مث إنكم يوم القيامة 
  تبعثون وقوله إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون والذين هم بآيات رهبم يؤمنون 

نري طريقة العربية تلوين الكالم وجميء الفعلية تارة واالمسية أخرى من غري تكلف ملا ذكروه وقال ابن امل - ٣٧٢٤
وقد رأينا اجلملة الفعلية تصدر من األقوياء اخللص إعتمادا على أن املقصود حاصل بدون التأكيد حنو ربنا آمنا وال 

  ا حنن مصلحون شيء بعد آمن الرسول وقد جاء التأكيد يف كالم املنافقني فقالوا إمن
١ -   

  قاعدة يف املصدر

قال ابن عطية سبيل الواجبات اإلتيان باملصدر مرفوعا كقوله تعاىل فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  - ٣٧٢٥
فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان وسبيل املندوبات اإلتيان به منصوبا كقوله تعاىل فضرب الرقاب وهلذا إختلفوا 

  للزوجات واجبة الختالف القراءة يف قوله وصية ألزواجهم بالرفع والنصب هل كانت الوصية 
قال أبو حيان واألصل يف هذه التفرقة يف قوله تعاىل فقالوا سالما قال سالم فإن األول مندوب والثاين  - ٣٧٢٦

  واجب والنكتة يف ذلك أن اجلملة االمسية أثبت وآكد من الفعلية 
٢ -   

  قاعدة يف العطف

  هو ثالثة أقسام  - ٣٧٢٧
  عطف على اللفظ وهو األصل وشرطه إمكان توجه العامل إىل املعطوف 
  وعطف على احملل وله ثالث شروط أحدها إمكان ظهور ذلك احملل يف 

الصحيح فال جيوز مررت بزيد وعمرا ألنه ال جيوز مررت زيدا الثاين أن يكون املوضع حبق اإلصالة فال جيوز هذا 
ألن الوصف املستويف لشروط العمل األصل إعماله ال إضافته الثالث وجود احملرز أي الطالب  الضارب زيدا وأخيه

لذلك احملل فال جيوز إن زيدا وعمرا قاعدان ألن الطالب لرفع عمرو هو االبتداء وهو قد زال بدخول إن وخالف 
ابئون اآلية وأجيب بأن خرب إن فيها يف هذا الشرط الكسائي مستدال بقوله تعاىل إن الذين آمنوا والذين هادوا والص

حمذوف أي مأجورون أو آمنون وال ختتص مراعاة املوضع بأن يكون العامل يف اللفظ زائدا وقد أجاز الفارسي يف 
  قوله وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أن يكون يوم القيامة عطفا على حمل هذه 

 قاعد باخلفض على توهم دخول الباء يف اخلرب وشرط جوازه وعطف التوهم حنو ليس زيد قائما وال - ٣٧٢٨
  صحة دخول ذلك العامل املتوهم وشرط حسنه كثرة دخوله هناك وقد وقع هذا العطف يف اجملرور يف قول زهري 

  وال سابق شيئا إذا كان جائيا ... بدا يل أين لست مدرك ما مضي 
أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن خرجه اخلليل وسيبويه ويف اجملزوم يف قراءة غري أيب عمرو لوال  - ٣٧٢٩

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 

إسحاق يعقوب بفتح الباء ألنه على معىن ووهبنا له ويف املنصوب يف قراءة محزة وابن عامر ومن وراء  - ٣٧٣٠



  إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
وقال بعضهم يف قوله تعاىل وحفظا من كل شيطان إنه عطف على معىن إنا زينا السماء الدنيا وهو إنا  - ٣٧٣١

  خلقنا الكواكب يف السماء الدنيا زينة للسماء 

  فيدهنوا إنه على معىن أن تدهن  وقال بعضهم يف قراءة ودوا لو تدهن - ٣٧٣٢
وقيل يف قراءة حفص لعلي أبلغ األسباب أسباب السماوات فأطلع بالنصب إنه عطف على معىن لعلي  - ٣٧٣٣

  أن أبلغ ألن خرب لعل يقترن بأن كثريا 
  م وقيل يف قوله تعاىل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم إنه على تقدير ليبشركم ويذيقك - ٣٧٣٤

  تنبيه

ظن ابن مالك أن املراد بالتوهم الغلط وليس كذلك كما نبه عليه أبو حيان وابن هشام بل هو مقصد  - ٣٧٣٥
صواب واملراد أنه عطف على املعىن أي جوز العريب يف ذهنه مالحظة ذلك املعىن يف املعطوف عليه فعطف مالحظا 

  ذلك يف القرآن إنه عطف على املعىن  له ال أنه غلط يف ذلك وهلذا كان األدب أن يقال يف مثل
١ -   

  مسألة

إختلف يف جواز عطف اخلرب على اإلنشاء وعكسه فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور ونقله عن  - ٣٧٣٦
األكثرين وأجازه الصفار ومجاعة مستدلني بقوله تعاىل وبشر الذين آمنوا يف سورة البقرة وبشر املؤمنني يف سورة 

  الصف 
الزخمشري يف األوىل ليس املعتمد بالعطف األمر حىت يطلب له مشاكل بل املراد عطف مجلة ثواب املؤمنني وقال 

  على مجلة ثواب الكافرين 
ويف الثانية إن العطف على تؤمنون ألنه مبعىن آمنوا ورد بأن اخلطاب به للمؤمنني وب بشر للنيب وبأن الظاهر يف 

  تؤمنون إنه تفسري للتجارة ال 

  وقال السكاكي األمران معطوفان على قل مقدرة قبل يا أيها وحذف القول كثري  - ٣٧٣٧
٢ -   

  مسألة

اختلف يف جواز عطف االمسية على الفعلية وعكسه فاجلمهور على اجلواز وبعضهم على املنع وقد هلج  - ٣٧٣٨
مية أخذا من قوله تعاىل وال تأكلوا به الرازي يف تفسريه كثريا ورد به على احلنفية القائلني بتحرمي أكل متروك التس

مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق فقال هي حجة للجواز ال للتحرمي وذلك أن الواو ليست عاطفة لتخالف 
اجلملتني باالمسية والفعلية وال لالستئناف ألن أصل الواو أن تربط ما بعدها مبا قبلها فبقي أن تكون للحال فتكون 

للنهي واملعىن ال تأكلوا منه يف حال كونه فسقا ومفهومه جواز األكل إذا مل يكن فسقا والفسق قد مجلة احلال مقيدة 



فسره اهللا تعاىل بقوله أو فسقا أهل لغري اهللا به فاملعىن ال تأكلوا منه إذا مسي عليه غري اهللا ومفهومه فكلوا منه إذا مل 
  يسم عليه غري اهللا تعاىل انتهى 

  ولو أبطل العطف بتخالف اجلملتني باإلنشاء واخلرب لكان صوابا  قال ابن هشام - ٣٧٣٩
  مسألة  - ٣

اختلف يف جواز العطف على معمويل عاملني فاملشهور عن سيبويه املنع وبه قال املربد وابن السراج وابن  - ٣٧٤٠
رض آليات هشام وجوزه األخفش والكسائي والفراء والزجاج وخرج عليه قوله تعاىل إن يف السماوات واأل

للمؤمنني ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من 
  رزق فأحيا به األرض بعد موهتا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون فيمن نصب آيات األخرية 

  مسألة  - ٤
  إعادة اجلار  اختلف يف جواز العطف على الضمري اجملرور من غري - ٣٧٤١

فجمهور البصريني على املنع وبعضهم والكوفيون على اجلواز وخرج عليه قراءة محزة واتقوا اهللا الذي تساءلون به 
  واألرحام 
وقال أبو حيان يف قوله تعاىل وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام إن املسجد معطوف على  - ٣٧٤٢

خنتاره جواز ذلك لوروده يف كالم العرب كثريا نظما ونثرا قال ولسنا  ضمري به وإن مل يعد اجلار قال والذي
  متعبدين باتباع مجهور البصريني بل نتبع الدليل 

  مت اجلزء الثاين ويليه اجلزء الثالث وأوله النوع الثالث واألربعون يف احملكم واملتشابه 

  لألمام جالل الدين السيوطي الشافعي  ٤ - ٣إياد حمرم عبلة سليم حممد شرمي االتقان يف علوم القرآن ج

  النوع الثالث واألربعون

  يف احملكم واملتشابه

قال تعاىل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات وقد حكى  - ٣٧٤٣
  ابن حبيب النيسابوري يف املسألة ثالثة أقوال 
  أحكمت أياته  أحدها أن القرآن كله حمكم لقوله تعاىل كتاب

  الثاين كله متشابه لقوله تعاىل كتابا متشاهبا مثاين 
  الثالث وهو الصحيح إنقسامه إىل حمكم ومتشابه لآلية املصدر هبا 

واجلواب عن اآليتني أن املراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص واالختالف إليه وبتشاهبه كونه يشبه بعضه بعضا 
  يف احلق والصدق واإلعجاز 

وقال بعضهم اآلية ال تدل على احلصر يف الشيئني إذ ليس فيها شيء من طرقه وقد قال تعاىل لتبني للناس  - ٣٧٤٤
  ما نزل إليهم واحملكم ال تتوقف معرفته على البيان واملتشابه ال يرجى بيانه 

  وقد اختلف يف تعيني احملكم واملتشابه على أقوال  - ٣٧٤٥
ه إما بالظهور وإما بالتأويل واملتشابه ما استأثر اهللا بعلمه كقيام الساعة وخروج فقيل احملكم ما عرف املراد من



  الدجال واحلروف املقطعة يف أوائل السور 
  وقيل احملكم ما وضح معناه واملتشابه نقيضه 

  وقيل احملكم ما ال حيتمل من التأويل إال وجها واحدا واملتشابه ما احتمل أوجها 

قول املعىن واملتشابه خبالفه كأعداد الصلوات وإختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله وقيل احملكم ما كان مع
  املاوردي 

  وقيل احملكم ما استقل بنفسه واملتشابه ما ال يستقل بنفسه إال برده إىل غريه 
  وقيل احملكم ما تأويله تنزيله واملتشابه ما ال يدري إال بالتأويل 

  ظه ومقابله املتشابه وقيل احملكم ما مل تتكرر ألفا
  وقيل احملكم الفرائض والوعد والوعيد واملتشابه القصص واألمثال 

أخرج ابن أيب حامت من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال احملكمات ناسخه وحالله وحرامه  - ٣٧٤٦
سامه وما يؤمن به وال وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به واملتشاهبات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأق

  يعمل به 
وأخرج الفريايب عن جماهد قال احملكمات ما فيه احلالل واحلرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه  - ٣٧٤٧

  بعضا 
  وأخرج ابن أيب حامت عن الربيع قال احملكمات هي أوامره الزاجرة  - ٣٧٤٨
ختة تراجعا يف هذه اآلية فقال أبو فاختة فواتح وأخرج عن إسحاق بن سويد أن حيىي بن يعمر وأبا فا - ٣٧٤٩

  السور وقال حيىي الفرائض واألمر والنهي واحلالل 
. . . وأخرج احلاكم وغريه عن ابن عباس قال الثالث آيات من آخر سورة األنعام حمكمات قل تعالوا  - ٣٧٥٠

  واآليتان بعدها . 
يف قوله تعاىل منه آيات حمكمات قال من ها هنا قل وأخرج ابن أيب حامت من وجه آخر عن ابن عباس  - ٣٧٥١

  تعالوا إىل ثالث آيات ومن ها هنا وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه إىل ثالث آيات بعدها 
  وأخرج عبد بن محيد عن الضحاك قال احملكمات ما مل ينسخ منه واملتشاهبات ما قد نسخ  - ٣٧٥٢

  ن قال املتشاهبات فيما بلغنا آمل واملص واملر والر وأخرج ابن أيب حامت عن مقاتل بن حيا - ٣٧٥٣
قال ابن أيب حامت وقد روي عن عكرمة وقتادة وغريمها أن احملكم الذي يعمل به واملتشابه الذي يؤمن به  - ٣٧٥٤

  وال يعمل به 
١ -   

  فصل

منشؤمها االختالف يف اختلف هل املتشابه مما ميكن اإلطالع على علمه أو ال يعلمه إال اهللا على قولني  - ٣٧٥٥
قوله والراسخون يف العلم هل هو معطوف و يقولون حال أو مبتدأ خربه يقولون والواو لالستئناف وعلى األول 
طائفة يسرية منهم جماهد وهو رواية عن ابن عباس فأخرج ابن املنذر من طريق جماهد عن ابن عباس يف قوله وما 

  م قال أنا ممن يعلم تأويله يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العل



  وأخرج عبد بن محيد عن جماهد يف قوله والراسخون يف العلم قال يعلمون تأويله ويقولون آمنا به  - ٣٧٥٦
وأخرج ابن أيب حامت عن الضحاك قال الراسخون يف العلم يعلمون تأويله ولو مل يعلموا تأويله مل يعلموا  - ٣٧٥٧

  رامه وال حمكمه من متشاهبه ناسخه من منسوخه وال حالله من ح
واختار هذا القول النووي فقال يف شرح مسلم إنه األصح ألنه يبعد أن خياطب اهللا عباده مبا ال سبيل  - ٣٧٥٨

  ألحد من اخللق إىل معرفته 
وقال ابن احلاجب إنه الظاهر وأما األكثرون من الصحابة والتابعني وأتباعهم ومن بعدهم خصوصا أهل  - ٣٧٥٩
  فذهبوا إىل الثاين وهو أصح الروايات عن ابن عباس  السنة

قال ابن السمعاين مل يذهب إىل القول األول إال شرذمة قليلة واختاره العتيب قال وقد كان يعتقد مذهب  - ٣٧٦٠
  أهل السنة لكنه سها يف هذه املسألة 

  قال وال غرو فإن لكل جواد كبوة ولكل عامل هفوة 

ب األكثرين ما أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه واحلاكم يف مستدركه عن ابن قلت ويدل لصحة مذه - ٣٧٦١
عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إال اهللا ويقول الراسخون يف العلم آمنا به فهذا يدل على أن الواو لالستئناف 

ترمجان القرآن فيقدم كالمه ألن هذه الرواية وإن مل تثبت هبا القراءة فأقل درجاهتا أن يكون خربا بإسناد صحيح إىل 
  يف ذلك على من دونه 

ويؤيد ذلك أن اآلية دلت على ذم متبعي املتشابه ووصفهم بالزيغ وإبتغاء الفتنة وعلى مدح الذين فوضوا العلم إىل 
  اهللا وسلموا إليه كما مدح اهللا املؤمنني بالغيب 

  وحكى الفراء أن يف قراءة أيب بن كعب أيضا ويقول الراسخون 
وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف من طريق األعمش قال يف قراءة ابن مسعود وإن تأويلة إال عند اهللا  - ٣٧٦٢

  والراسخون يف العلم يقولون آمنا به 
. . . وأخرج الشيخان وغريمها عن عائشة قالت تال رسول اهللا هذه اآلية هو الذي أنزل عليك الكتاب  - ٣٧٦٣

  ت قال رسول اهللا فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذرهم إىل قوله أولوا األلباب قال
وأخرج الطرباين يف الكبري عن أيب مالك األشعري أنه مسع رسول اهللا يقول ال أخاف على أميت إال ثالث  - ٣٧٦٤

ؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا خالل أن يكثر هلم املال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن يفتح هلم الكتاب فيأخذه امل
  احلديث . . . 
وأخرج ابن مردوية من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اهللا قال إن القرآن مل ينزل  - ٣٧٦٥

  ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا به 
ال كان الكتاب األول ينزل من باب واحد على حرف واحد وأخرج احلاكم عن أبن مسعود عن النيب ق - ٣٧٦٦

ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحالل وحرام ومتشابه وأمثال فأحلوا حالله وحرموا 
  حرامه وافعلوا ما أمرمت به وانتهوا عما هنيتم عنه واعتربوا بأمثاله واعملوا 

  به كل من عند ربنا مبحكمه وآمنوا مبتشاهبه وقولوا آمنا 
  وأخرج البيهقي يف الشعب حنوه من حديث أيب هريرة  - ٣٧٦٧
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا أنزل القرآن على أربعة أحرف حالل وحرام ال يعذر أحد  - ٣٧٦٨



اهللا فهو جبهالته وتفسري تفسره العرب وتفسري تفسره العلماء ومتشابه ال يعلمه إال اهللا ومن ادعى علمه سوى 
  كاذب 
  مث أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا بنحوه  - ٣٧٦٩
وأخرج ابن أيب حامت من طريق العويف عن ابن عباس قال نؤمن باحملكم وندين به ونؤمن باملتشابه وال  - ٣٧٧٠

  ندين به وهو من عند اهللا كله 
  مبتشاهبه وال يعلمونه  وأخرج أيضا عن عائشة قالت كان رسوخهم يف العلم أن آمنوا - ٣٧٧١
  وأخرج أيضا عن أيب الشعثاء وأيب هنيك قال إنكم تصلون هذه اآلية وهي مقطوعة  - ٣٧٧٢
وأخرج الدارمي يف مسنده عن سليمان بن يسار أن رجال يقال له صبيغ قدم املدينة فجعل يسأل عن  - ٣٧٧٣

ن أنت قال أنا عبد اهللا بن صبيغ فأخذ عمر متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجني النخل فقال م
عرجونا من تلك العراجني فضربه حىت دمي رأسه ويف رواية عنده فضربه باجلريد حىت ترك ظهره دبرة مث تركه حىت 

  برأ مث عاد له مث تركه حىت برأ فدعا به ليعود فقال إن كنت تريد قتلى فاقتلين قتال مجيال 
  موسى األشعري أال جيالسه أحد من املسلمني  فأذن له إىل أرضه وكتب إىل أيب

وأخرج الدارمي عن عمر بن اخلطاب قال إنه سيأتيكم ناس جيادلونكم مبشتبهات القرآن فخذوهم  - ٣٧٧٤
  بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اهللا 

ه مذموم وسيأيت قريبا فهذه األحاديث واآلثار تدل على أن املتشابه مما ال يعلمه إال اهللا وأن اخلوض في - ٣٧٧٥
  زيادة على ذلك 

قال الطييب املراد باحملكم ما اتضح معناه واملتشابه خبالفه ألن اللفظ الذي يقبل معىن إما أن حيتمل غريه  - ٣٧٧٦
  أو ال والثاين النص واألول إما أن 

ة أو ال واألول هو اجململ تكون داللته على ذلك الغري أرجح أو ال واألول هو الظاهر والثاين إما أن يكون مساوي
  والثاين املؤول فاملشترك بني النص والظاهر هو احملكم واملشترك بني اجململ واملؤول هو املتشابه 

  ويؤيد هذا التقسيم أنه تعاىل أوقع احملكم مقابال للمتشابه قالوا فالواجب أن يفسر احملكم مبا يقابله 
ألنه تعاىل فرق ما مجع يف معىن الكتاب بأن قال منه آيات  ويعضد ذلك أسلوب اآلية وهو اجلمع مع التقسيم

حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات وأراد أن يضيف إىل كل منهما ما شاء فقال أوال فأما الذين يف قلوهبم زيغ 
ن احملكم إىل أن قال والراسخون يف العلم يقولون آمنا به وكان ميكن أن يقال وأما الذين يف قلوهبم إستقامة فيتبعو

لكنه وضع موضع ذلك والراسخون يف العلم إلتيان لفظ الرسوخ ألنه ال حيصل إال بعد التتبع العام واالجتهاد 
البليغ فإذا استقام القلب على طرق اإلرشاد ورسخ القدم يف العلم أفصح صاحبه النطق بالقول احلق وكفى بدعاء 

آخره شاهدا على أن الراسخون يف العلم مقابل لقوله والذين يف إىل . . . الراسخني يف العلم ربنا ال تزغ قلوبنا 
  قلوهبم زيغ 

وفيه أشارة إىل أن الوقف على قوله إال اهللا تام وإىل أن علم بعض املتشابه خمتص باهللا تعاىل وأن من حاول معرفته هو 
  الذي أشار إليه يف احلديث بقوله فاحذروهم 

اد حقية املتشابه كابتالء البدن بأداء العبادة كاحلكيم إذا صنف كتابا وقال بعضهم العقل مبتلى باعتق - ٣٧٧٧
  أمجل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع املتعلم ألستاذه وكامللك يتخذ عالمة جيتاز هبا من يطلعه على سره 
ىل التذلل بعز وقيل لو مل يبتل العقل الذي هو أشرف البدن الستمر العامل يف أهبة العلم على التمرد فبذلك يستأنس إ



  العبودية واملتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسالما واعترافا بقصورها 
ويف ختم اآلية بقوله تعاىل وما يذكر إال أولوا األلباب تعريض بالزائغني ومدح للراسخني يعين من مل يتذكر ويتعظ 

إىل آخر اآلية فخضعوا لبارئهم . . . غ قلوبنا وخيالف هواه فليس من أويل العقول ومن مث قال الراسخون ربنا ال تز
  الستنزال العلم اللدين بعد أن إستعاذوا به من الزيغ النفساين 

  وقال اخلطايب املتشابه على ضربني أحدمها ما إذا رد إىل احملكم  - ٣٧٧٨

فيطلبون تأويله وال  واعترب به عرف معناه واآلخر ما ال سبيل إىل الوقوف على حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ
  يبلغون كنهه فريتابون فيه فيفتتنون 

وقال ابن احلصار قسم اهللا آيات القرآن إىل حمكم ومتشابه وأخرب عن احملكمات أهنا أم الكتاب ألن إليها  - ٣٧٧٩
إمتثال ترد املتشاهبات وهي اليت تعتمد يف فهم مراد اهللا من خلقه يف كل ما تعبدهم به من معرفته وتصديق رسله و

  أوامره واجتناب نواهيه وهبذا اإلعتبار 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 
م احملكمات ويف قلبه شك واسترابة كانت راحته يف تتبع املشكالت املتشاهبات ومراد الشارع منها التقدم إىل فه

  احملكمات وتقدمي األمهات حىت إذا حصل اليقني ورسخ العلم مل تبال مبا أشكل عليك 
ومراد هذا الذي يف قلبه زيغ التقدم إىل املشكالت وفهم املتشابه قبل فهم األمهات وهو عكس املعقول واملعتاد 

يت جاءوا هبا ويظنون أهنم لو واملشروع ومثل هؤالء مثل املشركني الذين يقترحون على رسلهم آيات غري اآليات ال
  جاءهتم آيات أخر آلمنوا عندها جهال منهم وما علموا أن اإلميان بإذن اهللا تعاىل 

  إنتهى 
  وقال الراغب يف مفردات القرآن اآليات عند إعتبار بعضها ببعض ثالثة أضرب  - ٣٧٨٠

  حمكم على اإلطالق ومتشابه على اإلطالق وحمكم من وجه متشابه من وجه 
  ملتشابه باجلملة ثالثة أضرب فا

  متشابه من جهة اللفظ فقط ومن جهة املعىن فقط ومن جهتهما 
  فاألول ضربان أحدمها يرجع إىل األلفاظ املفردة إما من جهة الغرابة حنو األب و يزفون أو االشتراك كاليد واليمني 

  وثانيهما يرجع إىل مجلة الكالم املركب وذلك ثالثة أضرب 
  الكالم حنو وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم  ضرب الختصار

  وضرب لبسطه حنو ليس كمثله شيء ألنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع 
وضرب لنظم الكالم حنو أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا قيما تقديره أنزل على عبده الكتاب قيما ومل 

  جيعل له عوجا 
به من جهة املعىن أوصاف اهللا تعاىل وأوصاف القيامة فإن تلك األوصاف ال تتصور لنا إذ كان ال حيصل يف واملتشا

  نفوسنا صورة ما مل حنسه أو ليس من جنسه 
  واملتشابه من جهتهما مخسة أضرب 

لندب حنو األول من جهة الكمية كالعموم واخلصوص حنو فاقتلوا املشركني والثاين من جهة الكيفية كالوجوب وا
  فانكحوا ما طاب لكم من النساء 



  والثالث من جهة الزمان كالناسخ واملنسوخ حنو اتقوا اهللا حق تقاته 
والرابع من جهة املكان واألمور اليت نزلت فيها حنو وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها إمنا النسيء زيادة يف 

  عليه تفسري هذه اآلية الكفر فإن من ال يعرف عادهتم يف اجلاهلية يتعذر 
  اخلامس من جهة الشروط اليت يصح هبا الفعل أو يفسد كشروط الصالة والنكاح 

  قال وهذه اجلملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره املفسرون يف تفسري املتشابه ال خيرج عن هذه التقاسيم 
  مث مجيع املتشابه على ثالثة أضرب 

  ساعة وخروج الدابة وحنو ذلك ضرب ال سبيل إىل الوقوف عليه كوقت ال
  وضرب لإلنسان سبيل إىل معرفته كاأللفاظ الغريبة واألحكام الغلقة 

وضرب متردد بني األمرين خيتص مبعرفته بعض الراسخني يف العلم وخيفى على من دوهنم وهو املشار إليه بقوله البن 
  عباس اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل 

رفت أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إال اهللا ووصله بقوله والراسخون يف العلم جائز وإذا عرفت هذه اجلهة ع
  وأن لكل واحد منهما وجها حسبما دل عليه التفصيل املتقدم 

  إنتهى 
وقال اإلمام فخر الدين صرف اللفظ عن الراجح إىل املرجوح ال بد فيه من دليل منفصل وهو إما لفظي  - ٣٧٨١

  أو عقلي 
ول ال ميكن إعتباره يف املسائل األصولية ألنه ال يكون قاطعا ألنه موقوف على إنتفاء االحتماالت العشرة واأل

  املعروفة وإنتفاؤها مظنون واملوقوف على املظنون مظنون والظين ال يكتفي به يف األصول 
ىن املراد فال ميكن بالعقل ألن طريق وأما العقلي فإمنا يفيد صرف اللفظ من ظاهره لكونه الظاهر حماال وأما إثبات املع

ذلك ترجيح جماز على جماز وتأويل على تأويل وذلك الترجيح ال ميكن إال بالدليل اللفظي والدليل اللفظي يف 
الترجيح ضعيف ال يفيد إال الظن والظن ال يعول عليه يف املسائل األصولية القطعية فلهذا اختار األئمة احملققون من 

  عد إقامة الدليل القاطع على أن محل اللفظ على ظاهره حمال ترك اخلوض يف تعيني التأويل السلف واخللف ب
  انتهى 

  وحسبك هبذا الكالم من اإلمام 
  فصل  - ٢

من املتشابه آيات الصفات والبن اللبان فيها تصنيف مفرد حنو الرمحن على العرش استوى كل شيء  - ٣٧٨٢
  على عيين يد اهللا فوق أيديهم والسموات مطويات بيمينه  هالك إال وجهه ويبقى وجه ربك ولتصنع

ومجهور أهل السنة منهم السلف وأهل احلديث على اإلميان هبا وتفويض معناها املراد منها إىل اهللا تعاىل  - ٣٧٨٣
  وال نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها 

عن احلسن عن أمه عن أم سلمة يف قوله أخرج أبو القاسم الاللكائي يف السنن عن طريق قرة بن خالد  - ٣٧٨٤
تعاىل الرمحن على العرش استوى قالت الكيف غري معقول واإلستواء غري جمهول واإلقرار به من اإلميان واجلحود به 

  كفر 
وأخرج أيضا عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه سئل عن قوله الرمحن على العرش استوى فقال االستواء  - ٣٧٨٥



  يف غري معقول ومن اهللا الرسالة وعلى الرسول البالغ املبني وعلينا التصديق غري جمهول والك
وأخرج أيضا عن مالك أنه سئل عن اآلية فقال الكيف غري معقول واإلستواء غري جمهول واإلميان به  - ٣٧٨٦

  واجب والسؤال عنه بدعة 
  ف وأخرج البيهقي عنه أنه قال هو كما وصف نفسه وال يقال كيف وكي - ٣٧٨٧
  مرفوع 
وأخرج الاللكائي عن حممد بن احلسن قال إتفق الفقهاء كلهم من املشرق إىل املغرب على اإلميان  - ٣٧٨٨

  بالصفات من غري تفسري وال تشبيه 
وقال الترمذي يف الكالم على حديث الرؤية املذهب يف هذا عند أهل العلم من األئمة مثل سفيان  - ٣٧٨٩

وابن عيينة ووكيع وغريهم أهنم قالوا نروي هذه األحاديث كما جاءت ونؤمن هبا وال  الثوري ومالك وابن املبارك
  يقال كيف وال نفسر وال نتوهم 

  وذهبت طائفة من أهل السنة على أننا نؤوهلا على ما يليق جبالله تعاىل وهذا مذهب اخللف  - ٣٧٩٠
مية الذي نرتضيه دينا وندين اهللا به عقدا إتباع وكان إمام احلرمني يذهب إليه مث رجع عنه فقال يف الرسالة النظا

  سلف األمة فإهنم درجوا على ترك التعرض ملعانيها 
  وقال ابن الصالح على هذه الطريقة مضى صدر األمة وساداهتا  - ٣٧٩١

دق عنها وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداهتا وإليها دعا أئمة احلديث وأعالمه وال أحد من املتكلمني من أصحابنا يص
  ويأباها 
واختار ابن برهان مذهب التأويل قال ومنشأ اخلالف بني الفريقني هل جيوز أن يكون يف القرآن شيء مل  - ٣٧٩٢

  نعلم معناه أو ال بل يعلمه الراسخون يف العلم 
عنه وآمنا  م وتوسط ابن دقيق العيد فقال إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب مل ينكر أو بعيدا توقفنا - ٣٧٩٢

مبعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه قال وما كان معناه من هذه األلفاظ ظاهرا مفهوما من ختاطب العرب قلنا 
  به من غري توقيف كما يف قوله تعاىل يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا فنحمله على حق اهللا وما جيب له 

  على طريقة أهل السنة ذكر ما وقفت عليه من تأويل اآلية املذكورة

  من ذلك صفة االستواء وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة  - ٣٧٩٣
أحدها حكى مقاتل والكليب عن ابن عباس أن استوى مبعىن استقر وهذا إن صح حيتاج إىل تأويل فإن االستقرار 

  يشعر بالتجسيم 
  ثانيها أن استوى مبعىن استوىل ورد بوجهني  - ٣٧٩٤

  عاىل مستول على الكونني واجلنة والنار وأهلهما فأي فائدة يف ختصيص العرش أحدمها أن اهللا ت
  واآلخر أن االستيالء إمنا يكون بعد قهر وغلبة واهللا سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك 

أخرج الاللكائي يف السنة عن ابن األعرايب أنه سئل عن معىن استوى فقال هو على عرشه كما أخرب  - ٣٧٩٥
بد اهللا معناه استوىل قال اسكت ال يقال استوىل على الشيء إال إذا كان له مضاد فإذا غلب أحدمها فقيل يا أبا ع



  قيل استوىل 
  ثالثها أنه مبعىن صعد قاله أبو عبيد ورد بأنه تعاىل منزه عن الصعود أيضا  - ٣٧٩٦

  رابعها أن التقدير الرمحن عال أي إرتفع من العلو والعرش له استوى  - ٣٧٩٧
  إمساعيل الضرير يف تفسريه  حكاه

  ورد بوجهني أحدمها أنه جعل على فعال وهي حرف هنا بإتفاق فلو كانت فعال لكتبت باأللف كقوله عال يف األرض 
  واآلخر أنه رفع العرش ومل يرفعه أحد من القراء 

السموات وما يف  خامسها أن الكالم مت عند قوله الرمحن على العرش مث ابتدأ بقوله استوى له ما يف - ٣٧٩٨
  األرض 

  ورد بأنه يزيل اآلية عن نظمها ومرادها 
  قلت وال يتأتى 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  - ٣٧٩٩
  املعاين أي قصد وعمد إىل خلقها قاله الفراء واألشعري ومجاعة أهل 

  وقال إمساعيل الضرير إنه الصواب 
  قلت يبعده تعديته بعلى ولو كان كما ذكروه لتعدى بإىل كما يف قوله مث استوى إىل السماء 

سابعها قال ابن اللبان االستواء املنسوب إليه تعاىل مبعىن اعتدل أي قام بالعدل كقوله تعاىل قائما بالقسط  - ٣٨٠٠
  معناه إىل أنه أعطى بعزته كل شيء خلقه موزونا حبكمته البالغة  والعدل هو إستواؤه ويرجع

ومن ذلك النفس يف قوله تعاىل تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك ووجه بأنه خرج على سبيل  - ٣٨٠١
  املشاكله مرادا به الغيب ألنه مستتر كالنفس 

  وقوله وحيذركم اهللا نفسه أي عقوبته وقيل إياه  - ٣٨٠٢
وقال السهيلي النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معىن زائد وقد استعمل من لفظة النفاسة والشيء  - ٣٨٠٣

  النفيس فصلحت للتعبري عنه سبحانه وتعاىل 

وقال ابن اللبان أوهلا العلماء بتأويالت منها أن النفس عرب هبا عن الذات قال وهذا وإن كان سائغا يف  - ٣٨٠٤
  ليها بفي املفيدة للظرفية حمال عليه تعاىل اللغة ولكن تعدي الفعل إ

وقد أوهلا بعضهم بالغيب أي وال أعلم ما يف غيبك وسرك قال وهذا حسن لقوله يف آخر اآلية إنك أنت عالم 
  الغيوب 
  ومن ذلك الوجه وهو مؤول بالذات  - ٣٨٠٥

  ربه األعلى املراد إخالص النية  وقال ابن اللبان يف قوله يريدون وجهه إمنا نطعمكم لوجه اهللا إال ابتغاء وجه
  وقال غريه يف قوله فثم وجه اهللا أي اجلهة اليت أمر بالتوجه إليها  - ٣٨٠٦
  ومن ذلك العني وهي مؤولة بالبصر أو اإلدراك  - ٣٨٠٧

  بل قال بعضهم إهنا حقيقة يف ذلك خالفا لتوهم بعض الناس أهنا جماز وإمنا اجملاز يف تسمية العضو هبا 
وقال ابن اللبان نسبة العني إليه تعاىل اسم آلياته املبصرة اليت هبا سبحانه ينظر للمؤمنني وهبا ينظرون إليه  - ٣٨٠٨

قال تعاىل فلما جاءهتم آياتنا مبصرة نسب البصر لآليات على سبيل اجملاز حتقيقا ألهنا املرادة بالعني املنسوبة إليه 



ه ومن عمي فعليها قال فقوله واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا أي وقال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفس
بآياتنا تنظر هبا إلينا وننظر هبا إليك قال ويؤيد أن املراد باألعني هنا اآليات كونه علل هبا الصرب حلكم ربه صرحيا يف 

يننا أي بآياتنا بدليل قوله إنا حنن نزلنا عليك القرآن تنزيال فاصرب حلكم ربك قال وقوله يف سفينة نوح جتري بأع
وقال اركبوا فيها بسم اهللا جمريها ومرساها وقال ولتصنع على عيين أي على حكم آييت اليت أوحيتها إىل أمك أن 

  اآلية . . . أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم 
  إنتهى 

  وقال غريه املراد يف اآليات كالءته تعاىل وحفظه 
ا خلقت بيدي يد اهللا فوق أيديهم مما عملت أيدينا وأن الفضل بيد اهللا وهي ومن ذلك اليد يف قوله مل - ٣٨٠٩

  مؤولة بالقدرة 
م وقال السهيلي اليد يف األصل كالبصر عبارة عن صفة ملوصوف ولذلك مدح سبحانه وتعاىل باأليدي  - ٣٨٠٩

ح إمنا يتعلق بالصفات ال باجلواهر مقرونة مع األبصار يف قوله أويل األيدي واألبصار ومل ميدحهم باجلوارح ألن املد
  قال وهلذا قال األشعري إن اليد صفة ورد هبا الشرع 

والذي يلوح من معىن هذه الصفة أهنا قريبة من معىن القدرة إال أهنا أخص والقدرة أعم كاحملبة مع اإلرادة واملشيئة 
  فإن يف اليد تشريفا الزما 

اهللا التثنية يف اليد دليل على أهنا ليست مبعىن القدرة والقوة والنعمة  وقال البغوي يف قوله بيدي يف حتقيق - ٣٨١٠
  وإمنا مها صفتان من صفات ذاته 

وقال جماهد اليد ها هنا صلة وتأكيد كقوله ويبقى وجه ربك قال البغوي وهذا تأويل غري قوي ألهنا لو  - ٣٨١١
ك يف القدرة والنعمة ال يكون آلدم يف اخللق كانت صلة لكان إلبليس أن يقول إن كنت خلقته فقد خلقتين وكذل

  مرية على إبليس 
وقال ابن اللبان فإن قلت فما حقيقة اليدين يف خلق آدم قلت اهللا أعلم مبا أراد ولكن الذي إستثمرته  - ٣٨١٢

  من تدبر كتابه أن اليدين إستعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله ولنورها القائم بصفة عدله 
  صيص آدم وتكرميه بأن مجع له يف خلقه بني فضله وعدله ونبه على خت

  قال وصاحبة الفضل هي اليمني اليت ذكرها يف قوله والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل 
  ومن ذلك الساق يف قوله يوم يكشف عن ساق ومعناه عن  - ٣٨١٣

  شدة وأمر عظيم كما يقال قامت احلرب على ساق 
املستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله يوم يكشف عن ساق قال أخرج احلاكم يف  - ٣٨١٤

  إذا خفى عليكم شيء من القرآن فابتغوه يف الشعر فإنه ديوان العرب أما مسعتم قول الشاعر 
  قد سن يل قومك ضرب األعناق ... اصرب عناق إنه شر باق 

  ... وقامت احلرب بنا على ساق 
  كرب وشدة  قال ابن عباس هذا يوم

ومن ذلك اجلنب يف قوله تعاىل على ما فرطت يف جنب اهللا أي يف طاعته وحقه ألن التفريط إمنا يقع يف  - ٣٨١٥
  ذلك وال يقع يف اجلنب املعهود 



  ومن ذلك صفة القرب يف قوله فإين قريب وحنن أقرب إليه من حبل الوريد أي بالعلم  - ٣٨١٦
له وهو القاهر فوق عباده خيافون رهبم من فوقهم واملراد هبا العلو من غري ومن ذلك صفة الفوقية يف قو - ٣٨١٧

  جهة وقد قال فرعون وإنا فوقهم قاهرون وال شك أنه مل يرد العلو املكاين 
ومن ذلك صفة اجمليء يف قوله وجاء ربك أو يأيت ربك أي أمره ألن امللك إمنا يأيت بأمره أو بتسليطه كما  - ٣٨١٨

  بأمره يعملون فصار كما لو صرح به  قال تعاىل وهم
  وكذا قوله فاذهب أنت وربك فقاتال أي اذهب بربك أي بتوفيقه وقوته  - ٣٨١٩
  ومن ذلك صفة احلب يف قوله حيبهم وحيبونه فاتبعوين حيببكم اهللا  - ٣٨٢٠

  وصفة الغضب يف قوله وغضب اهللا عليهم  - ٣٨٢١
  وصفة الرضا يف قوله رضي اهللا عنهم  - ٣٨٢٢
  وصفة العجب يف قوله بل عجبت بضم التاء وقوله وإن تعجب فعجب قوهلم  - ٣٨٢٣
  وصفة الرمحة يف آيات كثرية  - ٣٨٢٤
  وقد قال العلماء كل صفة يستحيل حقيقتها على اهللا تعاىل تفسر بالزمها  - ٣٨٢٥
والغضب واحلياء واملكر  قال اإلمام فخر الدين مجيع األعراض النفسانية أعين الرمحة والفرح والسرور - ٣٨٢٦

واالستهزاء هلا أوائل وهلا غايات مثاله الغضب فإن أوله غليان دم القلب وغايته إرادة إيصال الضرر إىل املغضوب 
عليه فلفظ الغضب يف حق اهللا ال حيمل على أوله الذي هو غليان دم القلب بل على غرضه الذي هو إرادة اإلضرار 

سار حيصل يف النفس وله غرض وهو ترك الفعل فلفظ احلياء يف حق اهللا حيمل على وكذلك احلياء له أول وهو إنك
  ترك الفعل ال على إنكسار النفس 

  إنتهى 
  وقال احلسني بن الفضل العجب من اهللا إنكار الشيء وتعظيمه  - ٣٨٢٧
 وافق رسوله وسئل اجلنيد عن قوله وإن تعجب فعجب قوهلم فقال إن اهللا ال يعجب من شيء ولكن اهللا - ٣٨٢٨

  فقال وإن تعجب فعجب قوهلم أي هو كما تقول 
  ومن ذلك لفظه عند يف قوله تعاىل عند ربك و من عنده ومعنامها اإلشارة إىل التمكني والزلفى والرفعة  - ٣٨٢٩
  ومن ذلك قوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه وقوله وهو اهللا يف السموات ويف األرض يعلم سركم  - ٣٨٣٠

قال البيهقي األصح أن معناه أنه املعبود يف السموات ويف األرض مثل قوله وهو الذي يف السماء إله ويف  - ٣٨٣١
  األرض إله 
  وقال األشعري الظرف متعلق ب يعلم أي عامل مبا يف السموات واألرض  - ٣٨٣٢
  ومن ذلك قوله سنفرغ لكم أيها الثقالن أي سنقصد جلزائكم  - ٣٨٣٣

  تنبيه

ل ابن اللبان ليس من املتشابه قوله تعاىل إن بطش ربك لشديد ألنه فسره بعده بقوله إنه هو يبديء قا - ٣٨٣٤
  ويعيد تنبيها على أن بطشه عبارة عن تصرفه يف بدئه وإعادته ومجيع تصرفاته يف خملوقاته 



  فصل

مها إال اهللا تعاىل أخرج ابن ومن املتشابه أوائل السور واملختار فيها أيضا أهنا من األسرار اليت ال يعل - ٣٨٣٥
  املنذر وغريه عن الشعيب أنه سئل عن فواتح السور فقال إن لكل كتاب سرا وإن سر هذا القرآن فواتح السور 

وخاض يف معناها آخرون فأخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق أيب الضحى عن ابن عباس يف قوله امل  - ٣٨٣٦
  أنا اهللا أفصل ويف قوله الر أنا اهللا أرى  قال أنا اهللا أعلم ويف قوله املص قال

  وأخرج من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله امل و حم و ن قال اسم مقطع  - ٣٨٣٧
  وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال الر و حم و ن حروف الرمحن مفرقة  - ٣٨٣٨
  رمحن وأخرج أبو الشيخ عن حممد بن كعب القرظي قال الر من ال - ٣٨٣٩
  وأخرج عنه أيضا قال املص األلف من اهللا وامليم من الرمحن والصاد من الصمد  - ٣٨٤٠

وأخرج أيضا عن الضحاك يف قوله املص قال أنا اهللا الصادق وقيل املص معناه املصور وقيل الر معناه أنا  - ٣٨٤١
  اهللا أعلم وأرفع حكامها الكرماين يف غرائبه 

من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس يف كهيعص قال الكاف من كرمي واهلاء  وأخرج احلاكم وغريه - ٣٨٤٢
  من هاد والياء من حكيم والعني من عليم والصاد من صادق 

وأخرج احلاكم أيضا من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس يف قوله كهيعص قال كاف هاد أمني عزيز  - ٣٨٤٣
  صادق 
دي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن وأخرج ابن أيب حامت من طريق الس - ٣٨٤٤

مسعود وناس من الصحابة يف قوله كهيعص قال هو هجاء مقطع الكاف من امللك واهلاء من اهللا والياء والعني من 
  العزيز والصاد من املصور 

  وأخرج عن حممد بن كعب مثله إال أنه قال والصاد من الصمد  - ٣٨٤٥
عيد بن منصور وابن مردويه من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس يف قوله كهيعص قال كبري وأخرج س - ٣٨٤٦

  هاد أمني عزيز صادق 
وأخرج ابن مردويه من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس يف قوله كهيعص قال الكاف الكايف  - ٣٨٤٧

  واهلاء اهلادي والعني العامل والصاد الصادق 
يوسف بن عطية قال سئل الكليب عن كهيعص فحدث عن أيب صاحل عن أم هاىنء عن  وأخرج من طريق - ٣٨٤٨

  رسول اهللا قال كاف هاد أمني عامل صادق 
  وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة يف قوله كهيعص قال يقول أنا الكبري اهلادي علي أمني صادق  - ٣٨٤٩
طول وأخرج عنه أيضا يف قوله طسم قال وأخرج عن حممد بن كعب يف قوله طه قال الطاء من ذي ال - ٣٨٥٠

  الطاء يف ذي الطول والسني من القدوس وامليم من الرمحن 

  وأخرج عن سعيد بن جبري يف قوله حم قال حاء اشتقت من الرمحن وميم اشتقت من الرحيم  - ٣٨٥١
ليم والسني من وأخرج عن حممد بن كعب يف قوله محعسق قال احلاء وامليم من الرمحن والعني من الع - ٣٨٥٢

  القدوس والقاف من القاهر 



  وأخرج عن جماهد قال فواتح السور كلها هجاء مقطع  - ٣٨٥٣
  وأخرج عن سامل بن عبد اهللا قال امل و حم و ن وحنوها اسم اهللا مقطعة  - ٣٨٥٤
  وأخرج عن السدي قال فواتح السور أمساء من أمساء الرب جل جالله فرقت يف القرآن  - ٣٨٥٥
  وحكى الكرماين يف قوله ق إنه حرف من امسه قادر وقاهر  - ٣٨٥٦
  وحكى غريه يف قوله ن إنه مفتاح امسه تعاىل نور وناصر  - ٣٨٥٧
وهذه األقوال كلها راجعة إىل قول واحد وهو إهنا حروف مقطعة كل حرف منها مأخوذ من اسم من  - ٣٨٥٨

  ال الشاعر أمسائه تعاىل واالكتفاء ببعض الكلمة معهود يف العربية ق
  ... قلت هلا قفي فقالت قاف 

  أي وقفت 
  وقال  - ٣٨٥٩

  وال أريد الشر إال أن تا ... باخلري خريات وإن شرا فا 
  أراد وإن شرا فشر وإال أن تشاء 

  وقال  - ٣٨٦٠
  قالوا مجيعا كلهم أالفا ... ناداهم أال اجلموا أال تا 

  أراد أال تركبون أال فاركبوا 
  اختاره الزجاج وقال العرب تنطق باحلرف الواحد تدل  وهذا القول - ٣٨٦١

  عليه به على الكلمة اليت هو منها 
  وقيل إهنا االسم األعظم إال أنا ال نعرف تأليفه منها 

  كذا نقله ابن عطية 
  وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود قال هو اسم اهللا األعظم  - ٣٨٦٢
  السدي أنه بلغه عن ابن عباس قال امل  وأخرج ابن أيب حامت من طريق - ٣٨٦٣

  اسم من أمساء اهللا األعظم 
وأخرج ابن جرير وغريه من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال امل و طسم و ص وأشباهها  - ٣٨٦٤

ن من قسم أقسم اهللا به وهو من أمساء اهللا وهذا يصلح أن يكون قوال ثالثا أي أهنا برمتها أمساء اهللا ويصلح أن يكو
  القول األول ومن الثاين 

  وعلى األول مشى ابن عطية وغريه 
ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه يف تفسريه من طريق نافع بن أيب نعيم القارئ عن فاطمة بنت علي بن أيب  - ٣٨٦٥

  طالب أهنا مسعت علي بن أيب طالب يقول يا كهيعص اغفر يل 
  نس يف قوله كهيعص قال يا من جيري وال جيار عليه وما أخرجه ابن أيب حامت عن الربيع بن أ - ٣٨٦٦
وأخرج عن أشهب قال سألت مالك بن أنس أينبغي ألحد أن يتسمى ب يس فقال ما أراه ينبغي لقول  - ٣٨٦٧

  اهللا يس والقرآن احلكيم يقول هذا اسم تسميت به 
  وقيل هي أمساء للقرآن كالفرقان والذكر أخرجه عبد الرزاق عن قتادة  - ٣٨٦٨
  وأخرجه ابن أيب حامت بلفظ كل هجاء يف القرآن فهو اسم من أمساء القرآن  - ٣٨٦٩



  وقيل هي أمساء للسور نقله املاوردي وغريه عن زيد بن أسلم ونسبه صاحب الكشاف إىل األكثر  - ٣٨٧٠
  وقيل هي فواتح للسور كما يقولون يف أول القصائد بل و ال بل  - ٣٨٧١
طريق الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال امل و حم و املص و ص وحنوها فواتح أخرج ابن جرير من  - ٣٨٧٢

  افتتح اهللا هبا القرآن 

  وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن جريج قال قال جماهد امل و املر فواتح افتتح اهللا هبا القرآن  - ٣٨٧٣
  قلت أمل يكن يقول هي أمساء قال ال 

  دل على مدة هذه األمة وقيل هذا حساب أيب جاد لت - ٣٨٧٤
وأخرج ابن إسحاق عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس عن جابر بن عبد اهللا بن رياب قال مر أبو  - ٣٨٧٥

ياسر بن أخطب يف رجال من يهود برسول اهللا وهو يتلو فاحتة سورة البقرة امل ذلك الكتاب ال ريب فيه فأتى أخاه 
تعلمون واهللا لقد مسعت حممدا يتلو فيما أنزل عليه امل ذلك الكتاب قال  حيي ابن أخطب يف رجال من اليهود فقال

أنت مسعته قال نعم فمشى حيي يف أولئك النفر إىل رسول اهللا فقالوا أمل تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك امل ذلك 
ل أمته غريك األلف واحدة الكتاب فقال بلى فقالوا لقد بعث اهللا قبلك أنبياء ما نعلمه بني لنيب ما مدة ملكه وما أج

والالم ثالثون وامليم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفندخل يف دين نيب إمنا مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون 
سنة مث قال يا حممد هل مع هذا غريه قال نعم املص قال هذه أثقل وأطول األلف واحدة والالم ثالثون وامليم أربعون 

ثالثون ومائة سنة هل مع هذا غريه قال نعم الر قال هذه أثقل وأطول األلف واحدة والصاد ستون فهذه إحدى و
  والالم ثالثون والراء مائتان هذه إحدى وثالثون ومائتا سنة 

هل مع هذه غريه قال نعم املر قال هذه أثقل وأطول هذه إحدى وسبعون ومائتان مث قال لقد لبس علينا أمرك حىت 
  كثريا مث قال قوموا عنه  ما ندري أقليال أعطيت أم

مث قال أبو ياسر ألخيه ومن معه ما يدريكم لعله قد مجع هذا كله حملمد إحدى وسبعون وإحدى وثالثون ومائة 
  وإحدى وثالثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنني 

الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤالء اآليات نزلت فيهم هو 
  هن أم الكتاب وأخر متشاهبات أخرجه ابن جرير من هذا الطريق وابن املنذر ومن وجه آخر عن ابن جرير معضال 

وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب العالية يف قوله امل قال هذه األحرف الثالثة من األحرف التسعة  - ٣٨٧٦
ا األلسن ليس منها حرف إال وهو مفتاح اسم من أمسائه تعاىل وليس منها حرف إال وهو من والعشرين دارت هب

آالئه وبالئه وليس منها حرف إال وهو يف مدة أقوام وآجاهلم فاأللف مفتاح امسه اهللا والالم مفتاح امسه لطيف وامليم 
  األلف سنة والالم ثالثون وامليم أربعون مفتاح امسه جميد فاأللف آالء اهللا والالم لطف اهللا وامليم جمد اهللا ف

قال اخلويي وقد استخرج بعض األئمة من قوله تعاىل امل غلبت الروم أن البيت املقدس تفتحه املسلمون  - ٣٨٧٧
  يف سنة ثالثة ومثانني ومخسمائة ووقع كما قاله 

  شارة إىل مدة بقاء هذه األمة وقال السهيلي لعل عدد احلروف اليت يف أوائل السور مع حذف املكرر لإل - ٣٨٧٨
قال ابن حجر وهذا باطل ال يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنه الزجر عن عد أيب جاد  - ٣٨٧٩

  واإلشارة إىل أن ذلك من مجلة السحر وليس ذلك ببعيد فإنه ال أصل له يف الشريعة 
  ومن الباطل علم احلروف املقطعة يف أوائل السور وقد قال القاضي أبو بكر بن العريب يف فوائد رحلته  - ٣٨٨٠



  وقد حتصل يل فيها عشرون قوال وأزيد وال أعرف أحدا حيكم عليها بعلم وال يصل منها إىل فهم  - ٣٨٨١
والذي أقوله إنه لوال أن العرب كانوا يعرفون أن هلا مدلوال متداوال بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النيب بل 

حم فصلت و ص وغريمها فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له يف البالغة والفصاحة مع تشوفهم تلى عليهم 
  إىل عثرة وغريها وحرصهم على زلة فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم ال إنكار فيه 

  انتهى 
  أنه مبعناه وقيل وهي تنبيهات كما يف النداء عده ابن عطية مغايرا للقول بأهنا فواتح والظاهر  - ٣٨٨٢
  قال أبو عبيدة امل افتتاح كالم  - ٣٨٨٣

وقال اخلويي القول بأهنا تنبيهات جيد ألن القرآن كالم عزيز وفوائده عزيزة فينبغي أن يرد على مسع  - ٣٨٨٤
 متنبه فكان من اجلائز أن يكون اهللا قد علم يف بعض األوقات كون النيب يف عامل البشر مشغوال فأمر جربيل بأن يقول

  عند نزوله امل و الر و حم ليسمع النيب صوت جربيل فيقبل عليه ويصغي إليه 
قال وإمنا مل تستعمل الكلمات املشهورة يف التنبيه كأال وأما ألهنا من األلفاظ اليت يتعارفها الناس يف كالمهم والقرآن 

  قرع مسعه  كالم ال يشبه الكالم فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه مل تعهد لتكون أبلغ يف
  انتهى 
وقيل إن العرب كانوا إذا مسعوا القرآن لغوا فيه فأنزل اهللا هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم  - ٣٨٨٥

  منه سببا الستماعهم واستماعهم له سببا الستماع ما بعده فترق القلوب وتلني األفئدة 
ذا مناسبة لبعض األقوال ال قوال يف معناه إذ ليس فيه بيان وعد هذا مجاعة قوال مستقال والظاهر خالفه وإمنا يصلح ه

  معىن 
فجاء . . وقيل إن هذه احلروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من احلروف اليت هي أ ب ت ث  - ٣٨٨٦

يفا بعضها مقطعا وجاء متامها مؤلفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه باحلروف اليت يعرفوهنا فيكون ذلك تعر
  هلم وداللة على عجزهم أن يأتوا مبثله بعد أن علموا أنه منزل باحلروف اليت يعرفوهنا ويبنون كالمهم منها 

وقيل املقصود هبا اإلعالم باحلروف اليت يتركب منها الكالم فذكر منها أربعة عشر حرفا وهي نصف مجيع احلروف 
  وذكر من كل جنس نصفه 

  اء فمن حرف احللق احلاء والعني واهل
  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 

املنفتحة اهلمزة وامليم والراء  ومن اجملهورة اهلمزة وامليم والالم والعني والراء والطاء والقاف والياء والنون ومن
  والكاف واهلاء والعني والسني واحلاء والقاف والياء والنون ومن املستعلية القاف والصاد والطاء 

  ومن املنخفضة اهلمزة والالم وامليم والراء والكاف واهلاء والياء والعني والسني واحلاء والنون 
  ومن القلقلة القاف والطاء 



حروفا مفردة وحرفني حرفني وثالثة ثالثة وأربعة ومخسة ألن تراكيب الكالم على هذا النمط وال مث إنه تعاىل ذكر 
  زيادة على اخلمسة 

  وقيل هي أمارة جعلها اهللا ألهل الكتاب إنه سينزل على حممد كتابا يف أول سور منه حروف مقطعة  - ٣٨٨٧
ث اجلملة ويف بعضها أقوال أخر فقيل إن طه هذا ما وقفت عليه من األقوال يف أوائل السور من حي - ٣٨٨٨

  ويس مبعىن يا رجل أو يا حممد أو يا إنسان وقد تقدم يف املعرب 
  وقيل مها امسان من أمساء النيب  - ٣٨٨٩
  قال الكرماين يف غرائبه ويقويه يف يس قراءة يسن بفتح النون وقوله آل ياسني  - ٣٨٩٠

  أمر واهلاء مفعول أو للسكت أو مبدلة من اهلمزة  وقيل طه أي طأ األرض أو اطمئن فيكون فعل
  أخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله طه هو كقولك افعل  - ٣٨٩١

  وقيل طه أي يا بدر ألن الطاء بتسعة واهلاء خبمسة فذلك أربعة عشر إشارة إىل البدر ألنه يتم فيها 
  ذكره الكرماين يف غرائبه 

  وقيل يف قوله يس أي يا سيد املرسلني ويف قوله ص معناه صدق اهللا  - ٣٨٩٢
وقيل أقسم بالصمد الصانع الصادق وقيل معناه صاد يا حممد عملك بالقرآن أي عارضه به فهو أمر من  - ٣٨٩٣
  املصاداة 
  وأخرج عن احلسني قال صاد حادث القرآن يعين انظر فيه  - ٣٨٩٤
  قال كان احلسن يقرؤها صاد والقرآن يقول عارض القرآن  وأخرج عن سفيان بن حسني - ٣٨٩٥
  وقيل ص اسم حبر عليه عرش الرمحن وقيل اسم حبر حييي به املوتى  - ٣٨٩٦
  وقيل معناه صاد حممد قلوب العباد حكاها الكرماين كلها  - ٣٨٩٧
  وحكى يف قوله املص أي معناه أمل نشرح لك صدرك ويف  - ٣٨٩٨

  ما هو كائن ويف محعسق أنه جبل قاف وقيل ق جبل حميط باألرض حم أنه وقيل معناه حم 
  أخرجه عبد الرزاق عن جماهد 

  وقيل أقسم بقوة قلب حممد وقيل هي الكاف من قوله قضي األمر دلت على بقية الكلمة  - ٣٨٩٩
  وقيل معناها قف يا حممد على أداء الرسالة والعمل مبا أمرت حكامها الكرماين  - ٣٩٠٠
  قيل ن هو احلوت و - ٣٩٠١

  أخرج الطرباين عن ابن عباس مرفوعا أول ما خلق اهللا القلم واحلوت 
  قال اكتب قال ما أكتب قال كل شيء كائن إىل يوم القيامة مث قرأ ن والقلم فالنون احلوت والقاف القلم 

  وقيل هو اللوح احملفوظ أخرجه ابن جرير من مرسل ابن قرة مرفوعا  - ٣٩٠٢
  و الدواة أخرجه عن احلسن وقتادة وقيل ه - ٣٩٠٣
  وقيل هو املداد حكاه ابن قرصة يف غريبه  - ٣٩٠٤
  وقيل هو القلم حكاه الكرماين عن اجلاحظ  - ٣٩٠٥
  وقيل هو اسم من أمساء النيب حكاه ابن عساكر يف مبهماته  - ٣٩٠٦
فرقة تكون والقاف كل مجاعة  ويف احملتسب البن جين أن ابن عباس قرأ محسق بال عني ويقول السني كل - ٣٩٠٧
  تكون 



قال ابن جىن ويف هذه القراءة دليل على أن الفواتح فواصل بني السور ولو كانت أمساء اهللا مل جيز  - ٣٩٠٨
  حتريف شيء منها ألهنا ال تكون حينئذ أعالما واألعالم تؤدى بأعياهنا وال حيرف شيء منها 

اىل امل أحسب الناس االستفهام هنا يدل على انقطاع احلروف عما وقال الكرماين يف غرائبه يف قوله تع - ٣٩٠٩
  بعدها يف هذه السورة وغريها 

  خامتة

أورد بعضهم سؤاال وهو أنه هل للمحكم مزية على املتشابه أو ال فإن قلتم بالثاين فهو خالف اإلمجاع  - ٣٩١٠
  أو باألول فقد نقضتم أصلكم يف أن مجيع كالم 

  واء وأنه منزل باحلكمة اهللا سبحانه وتعاىل س
وأجلب أبو عبد اهللا البكراباذي بأن احملكم كاملتشابه من وجه وخيالفه من وجه فيتفقان يف أن االستدالل  - ٣٩١١

هبما ال ميكن إال بعد معرفة حكمة الواضع وأنه ال خيتار القبيح وخيتلفان يف أن احملكم بوضع اللغة ال حيتمل إال الوجه 
يستدل به يف احلال واملتشابه حيتاج إىل فكرة ونظر ليحمله على الوجه املطابق وألن احملكم أصل  فمن مسعه أمكنه أن

  والعلم باألصل أسبق وألن احملكم يعلم مفصال واملتشابه ال يعلم إال جممال 
ن مما ميكن وقال بعضهم إن قيل ما احلكمة يف إنزال املتشابه ممن أراد لعباده به البيان واهلدى قلت إن كا - ٣٩١٢

  علمه فله فوائد 
منها احلث للعلماء على النظر املوجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه فإن استدعاء اهلمم ملعرفة ذلك من أعظم 

  القرب 
ومنها ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات إذ لو كان القرآن كله حمكما ال حيتاج إىل تأويل ونظر الستوت منازل 

  عامل على غريه اخللق ومل يظهر فضل ال
  وإن كان مما ال ميكن علمه فله فوائد  - ٣٩١٣

منها ابتالء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد باالشتغال به من جهة التالوة كاملنسوخ 
ى معناه مع وإن مل جيز العمل مبا فيه وإقامة احلجة عليهم ألنه ملا نزل بلساهنم ولغتهم وعجزوا عن الوقوف عل

  بالغتهم وأفهامهم دل على أنه نزل من عند اهللا وأنه الذي أعجزهم عن الوقوف على معناه 
وقال اإلمام فخر الدين من امللحدة من طعن يف القرآن ألجل اشتماله على املتشاهبات وقال إنكم  - ٣٩١٤

ه حبيث يتمسك به صاحب كل مذهب على تقولون إن تكاليف اخللق مرتبطة هبذا القرآن إىل قيام الساعة مث إنا نرا
مذهبه فاجلربي متمسك بآيات اجلرب كقوله تعاىل وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا والقدري 

يقول هذا مذهب الكفار بدليل أنه تعاىل حكى ذلك عنهم يف معرض الذم يف قوله وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا 
  ر إليه ويف آذاننا وق

  ويف موضع آخر وقالوا قلوبنا غلف 
  ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعاىل ال تدركه األبصار 

ومثبت اجلهة متمسك بقوله تعاىل خيافون رهبم من فوقهم الرمحن على العرش استوى والنايف متمسك بقوله تعاىل 
  ليس كمثله شيء 



الفة له متشاهبة وإمنا آل يف ترجيح بعضها على البعض مث يسمى كل واحد اآليات املوافقة ملذهبه حمكمة واآليات املخ
إىل ترجيحات خفية ووجوه ضعيفة فكيف يليق باحلكيم أن جيعل الكتاب الذي هو املرجوع إليه يف كل الدين إىل 

  يوم القيامة هكذا 
  قال واجلواب أن العلماء ذكروا لوقوع املتشابه فيه فوائد 

  املراد وزيادة املشقة توجب مزيد الثواب  منها أنه يوجب املشقة يف الوصول إىل
ومنها أنه لو كان القرآن كله حمكما ملا كان مطابقا إال ملذهب واحد وكان بصرحيه مبطال لكل ما سوى ذلك 

املذهب وذلك مما ينفر أرباب سائر املذاهب عن قبوله وعن النظر فيه واالنتفاع به فإذا كان مشتمال على احملكم 
حب كل مذهب أن جيد فيه ما يؤيد مذهبه وينصر مقالته فينظر فيه مجيع أرباب املذاهب وجيتهد واملتشابه طمع صا

يف التأمل فيه صاحب كل مذهب وإذا بالغوا يف ذلك صارت احملكمات مفسرة للمتشاهبات وهبذا الطرق يتخلص 
  املبطل من باطله ويتصل إىل احلق 

افتقر إىل العلم بطريق التأويالت وترجيح بعضها على بعض وافتقر ومنها أن القرآن إذا كان مشتمال على املتشابه 
يف تعلم ذلك إىل حتصيل علوم كثرية من علم اللغة والنحو واملعاين والبيان وأصول الفقه ولو مل يكن األمر كذلك مل 

  حيتج إىل حتصيل هذه العلوم الكثرية فكان يف إيراد املتشابه هذه الفوائد الكثرية 
  قرآن مشتمل على دعوة اخلواص والعوام وطبائع العوام تنفر يف ومنها أن ال

أكثر األمر عن درك احلقائق فمن مسع من العوام يف أول األمر إثبات موجود ليس جبسم وال متحيز وال مشار إليه 
يلوه ظن أن هذا عدم ونفي فوقع التعطيل فكان األصلح أن خياطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تومهوه وخت
ويكون ذلك خملوطا مبا يدل على احلق الصريح فالقسم األول وهو الذي خياطبون به يف أول األمر يكون من 

  املتشاهبات والقسم الثاين وهو الذي يكشف هلم يف آخر األمر من احملكمات 

  النوع الرابع واألربعون

  يف مقدمه ومؤخره

  وهو قسمان 
  هر فلما عرف أنه من باب التقدمي والتأخري اتضح األول ما أشكل معناه حبسب الظا - ٣٩١٥

  وهو جدير أن يفرد بالتصنيف وقد تعرض السلف لذلك يف آيات 
فأخرج ابن أيب حامت عن قتادة يف قوله تعاىل وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم إمنا يريد اهللا أن يعذهبم هبا يف  - ٣٩١٦

مواهلم وال أوالدهم يف احلياة الدنيا إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف الدنيا قال هذا من تقادمي الكالم يقول ال تعجبك أ
  اآلخرة 
وأخرج عنه أيضا يف قوله تعاىل ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى قال هذا من  - ٣٩١٧

  مقادمي الكالم يقول لوال كلمة وأجل مسمى لكان لزاما 
على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا قيما قال هذا من التقدمي  وأخرج عن جماهد يف قوله تعاىل أنزل - ٣٩١٨

  والتأخري أنزل على عبده الكتاب قيما ومل جيعل له عوجا 
وأخرج عن قتادة يف قوله تعاىل إين متوفيك ورافعك إيل قال هذا من املقدم واملؤخر أي رافعك إيل  - ٣٩١٩



  ومتوفيك 
  عذاب شديد مبا نسوا يوم  وأخرج عن عكرمة يف قوله تعاىل هلم - ٣٩٢٠

  احلساب قال هذا من التقدمي والتأخري يقول هلم يوم احلساب عذاب شديد مبا نسوا 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد يف قوله تعاىل ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليال  - ٣٩٢١

  منهم ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته مل ينج قليل وال كثري قال هذه اآلية مقدمة ومؤخرة إمنا هي أذاعوا به إال قليال 
وأخرج عن ابن عباس يف قوله تعاىل فقالوا أرنا اهللا جهرة قال إهنم إذا رأوا اهللا فقد رأوه إمنا قالوا جهرة  - ٣٩٢٢

  أرنا اهللا قال هو مقدم ومؤخر 
  قال ابن جرير يعين أن سؤاهلم كان جهرة 

  تلتم نفسا فادارأمت فيها قال البغوي هذه أول القصة وإن كان مؤخرا يف التالوة ومن ذلك قوله وإذ ق - ٣٩٢٣
وقال الواحدي كان االختالف يف القاتل قبل ذبح البقرة وإمنا أخر يف الكالم ألنه تعاىل ملا قال إن اهللا  - ٣٩٢٤
ينه عليهم فلما استقر علم هذا يف اآلية علم املخاطبون أن البقرة ال تذبح إال للداللة على قاتل خفيت ع. . يأمركم 

  نفوسهم أتبع بقوله وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها فسألتم موسى فقال إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة 
ومنه أرأيت من اختذ إهله هواه واألصل هواه إهله ألن من اختذ إهله هواه غري مذموم فقدم املفعول الثاين  - ٣٩٢٥

  للعناية به 
  والذي أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى على تفسري أحوى باألخضر  وقوله - ٣٩٢٦

  وجعله نعتا للمرعى أي أخرجه أحوى وأخر رعاية للفاصلة 
  وقوله وغرابيب سود واألصل سود غرابيب ألن الغربيب الشديد السواد  - ٣٩٢٧
  أي فبشرناها فضحكت . . وقوله فضحكت فبشرناها  - ٣٩٢٨

  وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه أي هلم هبا وعلى هذا فاهلم منفي عنه  وقوله ولقد مهت به - ٣٩٢٩
الثاين ما ليس كذلك وقد ألف فيه العالمة مشس الدين بن الصائغ كتابه املقدمة يف سر األلفاظ املقدمة  - ٣٩٣٠

ي بيانه أهم وهم ببيانه قال فيه احلكمة الشائعة الذائعة يف ذلك االهتمام كما قال سيبويه يف كتابه كأهنم يقدمون الذ
  أعىن 

قال هذه احلكمة إمجالية وأما تفاصيل أسباب التقدمي وأسراره فقد ظهر يل منها يف الكتاب العزيز عشرة  - ٣٩٣١
  أنواع 

األول التربك كتقدمي اسم اهللا تعاىل يف األمور ذات الشأن ومنه قوله تعاىل شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا 
  اآلية . . . م وقوله واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول لعل

  الثاين التعظيم كقوله ومن يطع اهللا والرسول إن اهللا ومالئكته يصلون واهللا ورسوله أحق أن يرضوه  - ٣٩٣٢
يف قوله احلر  اآلية واحلر. . . الثالث التشريف كتقدمي الذكر على األنثى حنو إن املسلمني واملسلمات  - ٣٩٣٣

باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى واحلي يف قوله خيرج احلي من امليت اآلية وما يستوى األحياء وال األموات 
واخليل يف قوله واخليل والبغال واحلمري لتركبوها والسمع يف قوله وعلى مسعهم وعلى أبصارهم وقوله إن السمع 

كم وأبصاركم حكى ابن عطية عن النقاش أنه استدل هبا على تفضيل السمع والبصر والفؤاد وقوله إن أخذ اهللا مسع



  والبصر ولذا وقع يف وصفه تعاىل مسيع بصري بتقدمي السميع 
  ومن ذلك تقدميه على نوح ومن معه يف قوله وإذ أخذنا من  - ٣٩٣٤

مي املهاجرين يف قوله والسابقون النبني ميثاقهم ومنك ومن نوح اآلية وتقدمي الرسول يف قوله من رسول وال نيب وتقد
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 من ولده وأسن وتقدمي 
  بالكالم وقدم هارون عليه يف سورة طه رعاية للفاصلة موسى على هارون الصطفائه 

وتقدمي جربيل على ميكائيل يف آية البقرة ألنه أفضل وتقدمي العاقل على غريه يف قوله متاعا لكم وألنعامكم يسبح له 
  من يف السموات واألرض والطري صافات 

ه تقدم ذكر الزرع فناسب تقدمي األنعام وأما تقدمي األنعام يف قوله تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فألن - ٣٩٣٥
  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 
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فقيل  على القمر حيث وقع إال يف قوله خلق اهللا سبع مسوات طباقا

  ملراعاة الفاصلة وقيل ألن انتفاع أهل السموات العائد عليهن الضمري به أكثر 
وقال ابن األنباري يقال إن القمر وجهه يضيء ألهل السموات وظهره ألهل األرض وهلذا قال تعاىل  - ٣٩٣٦

  فيهن ملا كان أكثر نوره يضيء إىل أهل السماء 
ومنه تقدمي الغيب على الشهادة يف قوله عامل الغيب والشهادة ألن علمه أشرف وأما فإنه يعلم السر  - ٣٩٣٧

  وأخفى فأخر فيه رعاية للفاصلة 
الرابع املناسبة وهي إما مناسبة املتقدم لسياق الكالم كقوله ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون  - ٣٩٣٨

ن ثابتا حاليت السراح واإلراحة إال أهنا حالة إراحتها وهو جميئها من املرعى آخر النهار فإن اجلمال باجلمال وإن كا
  يكون اجلمال هبا أفخر إذ هي فيه بطان وحالة سراحها للمرعى أول النهار 

  يكون اجلمال هبا دون األول إذ هي فيه مخاص 
  سراف ألن الشرف يف اإلنفاق ونظريه قوله والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا قدم نفي اإل

  وقوله يريكم الربق خوفا وطمعا ألن الصواعق تقع مع أول برقة وال حيصل املطر إال بعد توايل الربقات  - ٣٩٣٩
وقوله وجعلناها وابنها آية للعاملني قدمها على االبن ملا كان السياق يف ذكرها يف قوله واليت أحصنت  - ٣٩٤٠

  قوله وجعلنا ابن مرمي وأمه آية وحسنه تقدم موسى يف اآلية قبله فرجها ولذلك قدم االبن يف 
ومنه قوله وكال آتينا حكما وعلما قدم احلكم وإن كان العلم سابقا عليه ألن السياق فيه لقوله يف أول  - ٣٩٤١

  اآلية إذ حيكمان يف احلرث 
قد علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا وإما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخر كقوله األول واآلخر ول - ٣٩٤٢

املستأخرين ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر مبا قدم وأخر ثلة من األولني وثلة من اآلخرين هللا األمر من قبل ومن 
  بعد له احلمد يف األوىل واآلخرة وأما قوله فلله اآلخرة واألوىل فلمراعاة الفاصلة وكذا قوله مجعناكم واألولني 

اخلامس احلث عليه واحلض على القيام به حذرا من التهاون به كتقدمي الوصية على الدين يف قوله من  - ٣٩٤٣
  بعد وصية يوصي هبا أو دين مع أن الدين مقدم عليها شرعا 



السادس السبق وهو إما يف الزمان باعتبار اإلجياد بتقدمي الليل على النهار والظلمات على النور وآدم  - ٣٩٤٤
نوح على إبراهيم وإبراهيم على موسى وهو على عيسى وداود على سليمان واملالئكة على البشر يف على نوح و

  قوله اهللا 

  يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس وعاد على مثود واألزواج على الذرية يف قوله قل ألزواجك وبناتك 
  والسنة على النوم يف قوله ال تأخذه سنة وال نوم  - ٣٩٤٥
باعتبار اإلنزال كقوله صحف إبراهيم وموسى وأنزل التواراة واإلجنيل من قبل هدى للناس وأنزل أو  - ٣٩٤٦
  الفرقان 
أو باعتبار الوجوب والتكليف حنو اركعوا واسجدوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم اآلية إن الصفا واملروة  - ٣٩٤٧

  من شعائر اهللا وهلذا قال نبدأ مبا بدأ اهللا به 
ت حنو مثىن وثالث ورباع ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم أو بالذا - ٣٩٤٨

  وكذا مجيع األعداد كل مرتبة هي متقدمة على ما فوقها بالذات 
  وأما قوله أن تقوموا هللا مثىن وفرادى فللحث على اجلماعة واالجتماع على اخلري 

حلكيم ألنه عز فحكم والعليم عليه ألن اإلحكام واإلتقان ناشئ عن السابع السببية كتقدمي العزيز على ا - ٣٩٤٩
  العلم 

  وأما تقدمي 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  - ٣٩٥٠

توبة سبب الطهارة لكل أفاك أثيم ألن اإلفك سبب اإلمث يغضوا من أبصارهم وحيفظوا وحيب املتطهرين ألن ال
  فروجهم ألن البصر داعية إىل الفرج 

الثامن الكثرة كقوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن ألن الكفار أكثر فمنهم ظامل لنفسه اآلية قدم الظامل  - ٣٩٥١
  لكثرته مث املقتصد مث 

  السابق وهلذا قدم السارق على السارقة ألن السرقة يف الذكور أكثر والزانية على الزاين ألن الزىن فيهن أكثر 
  ومنه تقدمي الرمحة على العذاب حيث وقع يف القرآن غالبا وهلذا ورد إن رمحيت غلبت غضيب  - ٣٩٥٢
حلاجب يف أماليه إمنا قدم األزواج ألن وقوله إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم قال ابن ا - ٣٩٥٣

املقصود اإلخبار أن فيهم أعداء ووقوع 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 ليطغى أن 

  غىن وليست األوالد يف استلزام الفتنة مثلها فكان تقدميها أوىل راه است
التاسع الترقي من األدىن إىل األعلى كقوله أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا اآلية بدأ باألدىن  - ٣٩٥٤

  لغرض الترقي ألن اليد أشرف من الرجل والعني أشرف من اليد والسمع أشرف من البصر 
هذا النوع تأخري األبلغ وقد خرج عليه تقدمي الرمحن على الرحيم والرءوف على الرحيم والرسول  ومن - ٣٩٥٥

  على النيب يف قوله وكان رسوال نبيا وذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة 
لن  العاشر التديل من األعلى إىل األدىن وخرج عليه ال تأخذه سنة وال نوم ال يغادر صغرية وال كبرية - ٣٩٥٦



  يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون 
  هذا ما ذكره ابن الصائغ وذكر غريه أسبابا أخر منها كونه أدل  - ٣٩٥٧

على القدرة وأعجب كقوله فمنهم من ميشي على بطنه اآلية وقوله وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري قال 
سخريها له وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل يف اإلعجاز ألهنا الزخمشري قدم اجلبال على الطري ألن ت

  مجاد والطري حيوان ناطق 
  ومنها رعاية الفواصل وسيأيت لذلك أمثلة كثرية 

  ومنها أفادة احلصر لالختصاص وسيأيت يف النوع اخلامس واخلمسني 

  تنبيه

السياق يف كل موضع يقتضي ما وقع فيه  قد يقدم لفظ يف موضع ويؤخر يف آخر ونكتة ذلك إما لكون - ٣٩٥٨
كما تقدمت اإلشارة إليه وإما لقصد البداءة واخلتم به لالعتناء بشأنه كما يف قوله يوم تبيض وجوه اآليات وإما 

لقصد التفنن يف الفصاحة وإخراج الكالم على عدة أساليب كما يف قوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقوله 
  وا الباب سجدا وقولوا حطة وادخل

  وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
  وقال يف األنعام قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 

  النوع اخلامس واألربعون

  يف عامه وخاصه

العام لفظ يستغرق الصاحل له من غري حصر وصيغته كل مبتدأة حنو كل من عليها فان أو تابعة حنو  - ٣٩٥٩
  سجد املالئكة كلهم أمجعون ف

والذي واليت وتثنيتهما ومجعهما حنو والذي قال لوالديه أف لكما فإن املراد به كل من صدر منه هذا  - ٣٩٦٠
القول بدليل قوله بعد أولئك الذين حق عليهم القول والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة للذين 

اآلية والاليت يأتني الفاحشة من . . وا عند رهبم جنات والالئي يئسن من احمليض أحسنوا احلسىن وزيادة للذين اتق
  اآلية واللذان يأتياهنا منكم فآذومها . . نسائكم فاستشهدوا 

وأي وما ومن شرطا واستفهاما وموصوال حنو أياما تدعو فله األمساء احلسىن إنكم وما تعبدون من دون  - ٣٩٦١
  ءا جيز به اهللا حصب جهنم من يعمل سو

  واجلمع املضاف حنو يوصيكم اهللا يف أوالدكم  - ٣٩٦٢
  واملعرف بأل حنو قد أفلح املؤمنون فاقتتلوا املشركني 

  واسم اجلنس املضاف حنو فليحذر الذين خيالفون عن أمره أي كل أمر اهللا  - ٣٩٦٣



  كل إنسان بدليل إال الذين آمنوا  واملعرف بأل حنو وأحل اهللا البيع أي كل بيع إن اإلنسان لفي خسر أي - ٣٩٦٤
والنكرة يف سياق النفي والنهي حنو فال تقل هلما أف وإن من شيء إال عندنا خزائنه ذلك الكتاب ال  - ٣٩٦٥

  ريب فيه فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج 
  ويف سياق الشرط حنو وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا 

  اإلمتنان حنو وأنزلنا من السماء ماء طهورا ويف سياق 
١ -   

  فصل

  العام على ثالثة أقسام  - ٣٩٦٦
األول الباقي على عمومه قال القاضي جالل الدين البلقيين ومثاله عزيز إذ مامن عام إال ويتخيل فيه التخصيص 

منها حالة االضطرار وميتة  فقوله يأيها الناس اتقوا ربكم قد خيص منه غري املتكلف و حرمت عليكم امليتة خص
  السمك واجلراد وحرم الربا خص منه العرايا 

وذكر الزركشي يف الربهان أنه كثري يف القرآن وأورد منه وأن اهللا بكل شيء عليم إن اهللا ال يظلم الناس  - ٣٩٦٧
  شيئا وال يظلم ربك أحدا واهللا خلقكم من تراب مث من نطفة اهللا الذي جعل لكم األرض قرارا 

قلت هذه اآليات كلها يف غري األحكام الفرعية فالظاهر أن مراد البلقيين أنه عزيز يف األحكام الفرعية  - ٣٩٦٨
  اآلية فإنه ال خصوص فيها . . وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها وهي قوله حرمت عليكم أمهاتكم 

  الثاين العام املراد به اخلصوص  - ٣٩٦٩
  ام املخصوص وللناس بينهما فروق الثالث الع - ٣٩٧٠

أن األول مل يرد مشوله جلميع األفراد ال من جهة تناول اللفظ وال من جهة احلكم بل هو ذو أفراد استعمل يف فرد 
  منها 

  والثاين أريد عمومه ومشوله جلميع األفراد من جهة تناول اللفظ هلا ال من جهة احلكم 
ل اللفظ عن موضوعه األصلي خبالف الثاين فإن فيه مذاهب أصحها أنه ومنها أن األول جماز قطعا لنق - ٣٩٧١

  حقيقة وعليه أكثر الشافعية وكثري من احلنفية ومجيع احلنابلة ونقله إمام احلرمني عن مجيع الفقهاء 
وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه وصححه السبكي ألن تناول اللفظ للبعض الباقي  - ٣٩٧٢
  تخصيص كتناوله له بال ختصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا بعد ال
  ومنها أن قرينة األول عقلية والثاين لفظيه  - ٣٩٧٣
  ومنها أن قرينة األول ال تنفك عنه وقرينة الثاين قد تنفك عنه  - ٣٩٧٤
  ثاين خالف ومنها أن األول يصح أن يراد به واحدا اتفاقا ويف ال - ٣٩٧٥
ومن أمثلة املراد به اخلصوص قوله تعاىل الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم والقائل  - ٣٩٧٦

واحد نعيم بن مسعود األشجعي أو أعرايب من خزاعة كما أخرجه ابن مردويه من حديث أيب رافع لقيامه مقام كثري 
  يف تثبيط املؤمنني عن مالقاة أيب سفيان 

قال الفارسي ومما يقوي أن املراد به واحد قوله إمنا ذلكم الشيطان فوقعت اإلشارة بقوله ذلكم إىل واحد  - ٣٩٧٧



  بعينه ولو كان املعىن مجعا لقال إمنا أولئكم الشيطان فهذه داللة ظاهرة يف اللفظ 
  صال احلميدة ومنها قوله تعاىل أم حيسدون الناس أي رسول اهللا جلمعه ما يف الناس من اخل - ٣٩٧٨
  ومنها قوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس أخرج ابن جرير من  - ٣٩٧٩

  طريق الضحاك عن ابن عباس يف قوله من حيث أفاض الناس قال إبراهيم 
ومن الغريب قراءة سعيد بن جبري من حيث أفاض الناسي قال يف احملتسب يعين آدم لقوله فنسي ومل جند  - ٣٩٨٠
  له عزما 
  ومنها قوله تعاىل فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب أي جربيل كما يف قراءة ابن مسعود  - ٣٩٨١
  وأما املخصوص فأمثلته يف القرآن كثرية جدا وهو أكثر من املنسوخ إذ ما من عام إال وقد خص  - ٣٩٨٢

  مث املخصص له إما متصل وإما منفصل 
  فاملتصل مخسة وقعت يف القرآن 

ستثناء حنو والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أحدها اال
إىل قوله إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات . . أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا والشعراء يتبعهم الغاوون 

ال من تاب واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم كل شيء إىل قوله أ. . اآلية ومن يفعل ذلك يلق أثاما . . 
  هالك إال وجهه 

  الثاين الوصف حنو وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن  - ٣٩٨٣
الثالث الشرط حنو والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا كتب  - ٣٩٨٤

  ر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية عليكم إذا حض
إىل قوله حىت يعطوا اجلزية وال . . الرابع الغاية حنو قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر  - ٣٩٨٥

. . تقربوهن حىت يطهرن وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض 
  اآلية 

  خلامس بدل البعض من الكل حنو وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال وا - ٣٩٨٦
  واملنفصل آية أخرى يف حمل آخر أو حديث أو إمجاع أو قياس 

ومن أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء خص بقوله إذا نكحتم  - ٣٩٨٧
متسوهن فما لكم عليهن من عدة وبقوله وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن  املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن

  محلهن 
وقوله حرمت عليكم امليتة والدم خص من امليتة السمك بقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم  - ٣٩٨٨

  وللسيارة ومن الدم اجلامد بقوله أو دما مسفوحا 
اآلية خص بقوله تعاىل فال جناح عليهما فيما . . ذوا منه شيئا وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخ - ٣٩٨٩

  افتدت به 
وقوله الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خص بقوله فعليهن نصف ما على احملصنات  - ٣٩٩٠

  من العذاب 
   اآلية. . وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء خص بقوله حرمت عليكم أمهاتكم  - ٣٩٩١



ومن أمثلة ما خص باحلديث قوله تعاىل وأحل اهللا البيع خص منه البيوع الفاسدة وهي كثرية بالسنة  - ٣٩٩٢
  وحرم الربا خص منه العرايا بالسنة 

  وآيات املواريث خص منها القاتل واملخالف يف الدين بالسنة  - ٣٩٩٣

  وء خص منها األمة بالسنة وآية حترمي امليتة خص منها اجلراد بالسنة وآية ثالثة قر - ٣٩٩٤
  وقوله ماء طهورا خص منه املتغري بالسنة  - ٣٩٩٥
  وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة  - ٣٩٩٦
  ومن أمثلة ما خص باإلمجاع آية املواريث خص منها الرقيق فال يرث باإلمجاع ذكره مكي  - ٣٩٩٧
القياس آية الزنا فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خص منها العبد بالقياس على ومن أمثلة ما خص ب - ٣٩٩٨

  األمة املنصوصة يف قوله فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب املخصص لعموم اآلية ذكره مكي أيضا 
  فصل  - ٢

ىت يعطوا اجلزية خص من خاص القرآن ما كان خمصصا لعموم السنة وهو عزيز ومن أمثلته قوله تعاىل ح - ٣٩٩٩
  عموم قوله أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا 

وقوله حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى خص عموم هنيه عن الصالة يف األوقات املكروهة  - ٤٠٠٠
  بإخراج الفرائض 

  و ميت اآلية خص عموم قوله ما أبني من حي فه. . وقوله ومن أصوافها وأوبارها  - ٤٠٠١
  وقوله والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم خص عموم قوله ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي  - ٤٠٠٢
  وقوله فقاتلوا اليت تبغي خص عموم قوله إذا التقى املسلمان بالسيف فالقاتل واملقتول يف النار  - ٤٠٠٣

  فروع منثورة تتعلق بالعموم واخلصوص

ام للمدح أو الذم فهل هو باق على عمومه فيه مذاهب أحدها نعم إذ ال صارف عنه األول إذا سيق الع - ٤٠٠٤
  وال تنايف بني العموم وبني املدح أو الذم 

  والثاين ال ألنه مل يسق للتعميم بل للمدح أو للذم 
  نهما ن عارضه ذلك مجعا بي' والثالث وهو األصح التفصيل فيعم إن مل يعارضه عام آخر مل يسق لذلك وال يعم 

  مثاله وال معارض قوله تعاىل إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 
ومع املعارض قوله تعاىل والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإنه سيق للمدح 

معهما مبلك اليمني ومل وظاهره يعم األختني مبلك اليمني مجعا وعارضه يف ذلك وأن جتمعوا بني األختني فإنه شامل جل
  يسق للمدح فحمل األول على غري ذلك بأن مل يرد تناوله له 

اآلية فإنه سيق للذم وظاهره يعم احللي املباح . . ومثاله يف الذم والذين يكنزون الذهب والفضة  - ٤٠٠٥
  وعارضه يف ذلك حديث جابر ليس يف حللي زكاة فحمل األول على غري ذلك 

تلف يف اخلطاب اخلاص به حنو يأيها النيب يأيها الرسول هل يشمل األمة فقيل نعم ألن أمر الثاين اخ - ٤٠٠٦
  القدوة أمر ألتباعه معه عرفا واألصح يف األصول املنع الختصاص الصيغة به 

الثالث اختلف يف اخلطاب ب يأيها الناس هل يشمل الرسول على مذاهب أصحها وعليه األكثرون نعم  - ٤٠٠٧



  يغة له لعموم الص
  أخرج ابن أيب حامت عن الزهري قال إذا قال اهللا يأيها الذين آمنوا افعلوا فالنيب منهم  - ٤٠٠٨
  والثاين ال ألنه ورد على لسانه لتبليغ غريه وملا له من اخلصائص  - ٤٠٠٩

  والثالث إن اقترن ب قل مل يشمله لظهوره يف التبليغ وذلك قرينة عدم مشوله وإال فيشمله  - ٤٠١٠
  الرابع األصح يف األصول أن اخلطاب يأيها الناس يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ  - ٤٠١١

  وقيل ال يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع وال العبد لصرف منافعه إىل سيده شرعا 
يعمل من اخلامس اختلف يف من هل تتناول األنثى فاألصح نعم خالفا للحنفية لنا قوله تعاىل ومن  - ٤٠١٢

  الصاحلات من ذكر أو أنثى فالتفسري هبما دال على تناول من هلما وقوله ومن يقنت منكن هللا 
واختلف يف مجع املذكر السامل هل يتناوهلا فاألصح ال وإمنا يدخلن فيه بقرينة أما املكسر فال خالف يف  - ٤٠١٣

  دخوهلن فيه 
شمل املؤمنني فاألصح ال ألن اللفظ قاصر على من السادس اختلف يف اخلطاب يا أهل الكتاب هل ي - ٤٠١٤

  ذكر 
  وقيل إن شركوهم يف املعىن مشلهم وإال فال 

  واختلف يف اخلطاب يأيها الذين آمنوا هل يشمل أهل الكتاب فقيل ال بناء على أهنم غري خماطبني بالفروع 
  ال ختصيص  وقيل نعم واختاره ابن السمعاين قال وقوله يأيها الذين آمنوا خطاب تشريف

  النوع السادس واألربعون

  يف جممله ومبينه

اجململ مامل تتضح داللته وهو واقع يف القرآن خالفا لداود الظاهري ويف جواز بقائه جممال أقوال أصحها  - ٤٠١٥
  ال يبقى املكلف بالعمل به خبالف غريه 

  ولإلمجال أسباب  - ٤٠١٦
ع ألقبل وأدبر ثالثة قروء فإن القرء موضوع للحيض والطهر أو منها االشتراك حنو والليل إذا عسعس فإنه موضو

  يعفو الذي بيده عقدة النكاح حيتمل الزوج والويل فإن كال منهما بيده عقدة النكاح 
  ومنها احلذف حنو وترغبون أن تنكحوهن حيتمل يف و عن  - ٤٠١٧
الصاحل يرفعه حيتمل عود ضمري  ومنها اختالف مرجع الضمري حنو إليه يصعد الكلم الطيب والعمل - ٤٠١٨

  الفاعل يف يرفعه إىل ما عاد عليه ضمري إليه وهو اهللا 
  وحيتمل عوده إىل العمل واملعىن أن العمل الصاحل هو الذي يرفع الكلم الطيب 

وحيتمل عوده إىل الكلم الطيب أي أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصاحل ألنه ال يصح العمل إال مع 
  ميان اإل

  ومنها احتمال العطف واالستئناف حنو إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون  - ٤٠١٩



  ومنها غرابة اللفظ حنو فال تعضلوهن  - ٤٠٢٠
ومنها عدم كثرة االستعمال اآلن حنو يلقون السمع أي يسمعون ثاين عطفه أي متكربا فأصبح يقلب  - ٤٠٢١

  كفيه أي نادما 
والتأخري حنو ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى أي ولوال كلمة وأجل ومنها التقدمي  - ٤٠٢٢

  مسمى لكان لزاما يسألونك كأنك حفي عنها أي يسألونك عنها كأنك حفي 
  ومنها قلب املنقول حنو وطور سينني أي سيناء على آل ياسني أي على الياس  - ٤٠٢٣
  يف الظاهر حنو للذين استضعفوا ملن آمن منهم ومنها التكرير القاطع لوصل الكالم  - ٤٠٢٤

  فصل

  قد يقع التبيني متصال حنو من الفجر بعد قوله اخليط األبيض من اخليط األسود  - ٤٠٢٥
ومنفصال يف آية أخرى حنو فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه بعد قوله الطالق مرتان  - ٤٠٢٦

  ق الذي ميلك الرجعة بعده ولوالها لكان الكل منحصرا يف الطلقتني فإهنا بينت أن املراد به الطال
وقد أخرج أمحد وأبو داود يف ناسخه وسعيد بن منصور وغريهم عن أيب رزين األسدي قال قال رجل يا  - ٤٠٢٧

  رسول اهللا أرأيت قول اهللا الطالق مرتان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان 
أنس قال قال رجل يا رسول اهللا ذكر اهللا الطالق مرتني فأين الثالثة قال إمساك وأخرج ابن مردويه عن  - ٤٠٢٨

  مبعروف أو تسريح بإحسان 

وقوله وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة دال على جواز الرؤية ومفسر أن املراد بقوله ال تدركه األبصار  - ٤٠٢٩
  ال حتيط به دون ال تراه 

  يق العويف عن ابن عباس يف قوله ال تدركه األبصار ال حتيط به وقد أخرج ابن جرير من طر - ٤٠٣٠
وأخرج عن عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية أليس قد قال ال تدركه األبصار فقال ألست ترى  - ٤٠٣١

  السماء أفكلها ترى 
  يتة اآلية فسره قوله حرمت عليكم امل. . وقوله أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم  - ٤٠٣٢
. . وقوله مالك يوم الدين فسره قوله وما أدراك ما يوم الدين مث ما أدراك ما يوم الدين يوم ال متلك  - ٤٠٣٣

  اآلية 
  اآلية . . وقوله فتلقى آدم من ربه كلمات فسره قوله قاال ربنا ظلمنا أنفسنا  - ٤٠٣٤
  آية النحل باألنثى وقوله وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال فسره قوله يف  - ٤٠٣٥
وقوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم قال العلماء بيان هذا العهد قوله لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة  - ٤٠٣٦

  إىل آخره . . إىل آخره فهذا عهده وعهدهم ألكفرن عنكم سيئاتكم . . وآمنتم برسلي 
  اآلية . . عم اهللا عليهم من النبيني وقوله صراط الذين أنعمت عليهم بينه قوله أولئك الذين أن - ٤٠٣٧
  وقد يقع التبيني بالسنة مثل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وهللا على  - ٤٠٣٨

  الناس حج البيت وقد بينت السنة أفعال الصالة واحلج ومقادير نصب الزكوات يف أنواعها 
١ -   



  تنبيه

  اختلف يف آيات هل هي من قبيل اجململ أو ال  - ٤٠٣٩
منها آية السرقة قيل إهنا جمملة يف اليد ألهنا تطلق على العضو إىل الكوع وإىل املرفق وإىل املنكب ويف  - ٤٠٤٠

  القطع ألنه يطلق على اإلبانة وعلى اجلرح وال ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع تبني أن املراد ذلك 
  وقيل ال إمجال فيها ألن القطع ظاهر يف اإلبانة 

منها وامسحوا برؤوسكم قيل إهنا جمملة لترددها بني مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبني و - ٤٠٤١
  لذلك 

  وقيل ال وإمنا هي ملطلق املسح الصادق بأقل ما يطلق عليه االسم ويفيده 
الفعل فال ومنها حرمت عليكم أمهاتكم قيل جمملة ألن إسناد التحرمي إىل العني ال يصح ألن إمنا يتعلق ب - ٤٠٤٢

  بد من تقديره وهو حمتمل ألمور ال حاجة إىل مجيعها وال مرجح لبعضها 
وقيل ال لوجود املرجح وهو العرف فإنه يقضي بأن املراد حترمي االستمتاع بوطء أو حنوه وجيري ذلك يف كل ما علق 

  فيه التحرمي والتحليل باألعيان 
ا جمملة ألن الربا الزيادة وما من بيع إال وفيه زيادة فافتقر إىل ومنها وأحل اهللا البيع وحرم الربا قيل إهن - ٤٠٤٣

  بيان ما حيل وما حيرم 
  وقيل ال ألن البيع منقول شرعا فحمل على عمومه مامل يقم دليل التخصيص 

  وقال املاوردي للشافعي يف هذه اآلية أربعة أقوال  - ٤٠٤٤
ويقتضي إباحة مجيعها إال ما خصه الدليل وهذا القول أصحها  أحدها أهنا عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع

عند الشافعي وأصحابه ألنه هنى عن بيوع كانوا يعتادوهنا ومل يبني اجلائز فدل على أن اآلية تناولت إباحة مجيع 
  البيوع إال ما خص منها فبني املخصوص 

  قال فعلى هذا يف العموم قوالن 

  وإن دخله التخصيص  أحدمها أنه عموم أريد به العموم
والثاين أنه عموم أريد به اخلصوص قال والفرق بينهما أن البيان يف الثاين متقدم على اللفظ ويف األول متأخر عنه 

  مقترن به 
  قال وعلى القولني جيوز االستدالل باآلية يف املسائل املختلف فيها ما مل يقع دليل ختصيص 

ا صحه بيع من فساده إال ببيان النيب قال مث هل هي جمملة بنفسها أم بعارض ما والقول الثاين أهنا جمملة ال يعقل منه
  هني عنه من البيوع وجهان 

وهل اإلمجال يف املعىن املراد دون لفظها ألن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول لكن ملا قام بإزائه من السنة ما 
ة فصار حمال لذلك دون اللفظ أو يف اللفظ أيضا ألنه ملا مل يكن يعارضه تدافع العمومان ومل يتعني املراد إال ببيان السن

  املراد منه ما وقع عليه االسم وكانت له شرائط غري معقولة يف اللغة كان مشكال أيضا وجهان 
  قال وعلى الوجهني ال جيوز االستدال هبا على صحة بيع وال فساده وإن دلت على صحة البيع من أصله 

  ني العموم واجململ حيث جاز االستدالل بظاهر العموم ومل جيز االستدالل بظاهر اجململ قال وهذا هو الفرق ب
  والقول الثالث أهنا عامة جمملة معا قال واختلف يف وجه ذلك على أوجه 



  أحدها أن العموم يف اللفظ واإلمجال يف املعىن فيكون اللفظ عاما خمصوصا واملعىن جممال حلقه التفسري 
  عموم يف وأحل اهللا البيع واإلمجال يف وحرم الربا والثاين أن ال

والثالث أنه كان جممال فلما بينه صار عاما فيكون داخال يف اجململ قبل البيان ويف العموم بعد البيان فعلى هذا جيوز 
  االستدالل بظاهرها يف البيوع املختلف فيها 

لنيب بيوعا وحرم بيوعا فالالم للعهد فعلى هذا ال جيوز والقول الرابع أهنا تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحل ا
  االستدالل بظاهرها 

  انتهى 
ومنها اآليات اليت فيها األمساء الشرعية حنو وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فمن شهد منكم الشهر  - ٤٠٤٥

  فليصمه وهللا على الناس حج البيت قيل 

إمساك واحلج لكل قصد واملراد هبا ال تدل عليه اللغة فافتقر إىل  إهنا جمملة الحتمال الصالة لكل دعاء والصوم لكل
  البيان 

  وقيل ال بل حيمل على كل ما ذكر إال ما خص بدليل 
  تنبيه  - ٢

  قال ابن احلصار من الناس من جعل اجململ واحملتمل بإزاء شيء واحد  - ٤٠٤٦
واحملتمل اللفظ الواقع بالوضع األول على معنيني  قال والصواب أن اجململ اللفظ املبهم الذي ال يفهم املراد منه

  مفهومني فصاعدا سواء كان حقيقة يف كلها أو بعضها 
قال والفرق بينهما أن احملتمل يدل على أمور معروفة واللفظ مشترك متردد بينهما واملبهم ال يدل على أمر معروف 

  ل مع القطع بأن الشارع مل يفوض ألحد بيان اجململ خبالف احملتم

  النوع السابع واألربعون

  يف ناسخه ومنسوخه 
أفرده بالتصنيف خالئق ال حيصون منهم أبو عبيد القاسم بن سالم وأبو داود السجستاين وأبو جعفر  - ٤٠٤٧

  النحاس وابن األنباري ومكي وابن العريب 
  وآخرون 
  الناسخ واملنسوخ قال األئمة ال جيوز ألحد أن يفسر كتاب اهللا إال بعد أن يعرف منه  - ٤٠٤٨
  وقد قال علي لقاض أتعرف الناسخ من املنسوخ قال ال قال هلكت وأهلكت  - ٤٠٤٩
  ويف هذا النوع مسائل  - ٤٠٥٠

  األوىل يرد النسخ مبعىن اإلزالة ومنه قوله فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان مث حيكم اهللا آياته 
  ومبعىن التبديل ومنه وإذا بدلنا آية مكان آية  - ٤٠٥١
  ومبعىن التحويل كتناسخ املواريث مبعىن حتويل املرياث من واحد إىل واحد  - ٤٠٥٢
  ومبعىن النقل من موضع إىل موضع ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه  - ٤٠٥٣



ناسخ قال مكي وهذا الوجه ال يصح أن يكون يف القرآن وأنكر على النحاس إجازته ذلك حمتجا بأن ال - ٤٠٥٤
  فيه ال يأيت بلفظ املنسوخ وأنه إمنا يأيت بلفظ آخر 

وقال السعيدي يشهد ملا قاله النحاس قوله تعاىل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وقال وإنه يف أم  - ٤٠٥٥
  الكتاب لدينا لعلي حكيم 

قال تعاىل يف كتاب  ومعلوم أن ما نزل من الوحي جنوما مجيعه يف أم الكتاب وهو اللوح احملفوظ كما - ٤٠٥٦
  مكنون ال ميسه إال املطهرون 

الثانية النسخ مما خص اهللا به هذه األمة حلكم منها التيسري وقد أمجع املسلمون على جوازه وأنكره  - ٤٠٥٧
اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي مث يبدو له وهو باطل ألنه بيان مدة احلكم كاإلحياء بعد اإلماتة 

  ملرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغىن وعكسه وذلك ال يكون بداء فكذا األمر والنهي وعكسه وا
واختلف العلماء فقيل ال ينسخ القرآن إال بقرآن لقوله تعاىل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو  - ٤٠٥٨

  مثلها قالوا وال يكون مثل القرآن وخريا منه إال قرآن 
خ القرآن بالسنة ألهنا أيضا من عند اهللا قال تعاىل وما ينطق عن اهلوى وجعل منه آية وقيل بل ينس - ٤٠٥٩

  الوصية اآلتية 
  والثالث إذا كانت السنة بأمر اهللا من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فال  - ٤٠٦٠

  حكاه ابن حبيب النيسابوري يف تفسريه 
ة فمعها قرآن عاضد هلا وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن وقال الشافعي حيث وقع نسخ القرآن بالسن - ٤٠٦١

فمعه سنة عاضدة له ليتبني توافق القرآن والسنة وقد بسطت فروع هذه املسألة يف شرح منظومة مجع اجلوامع يف 
  األصول 
دخله الثالثة ال يقع النسخ إال يف األمر والنهي ولو بلفظ اخلرب أما اخلرب الذي ليس مبعىن الطلب فال ي - ٤٠٦٢

  النسخ ومنه الوعد والوعيد 
  وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل يف كتب النسخ كثريا من آيات اإلخبار والوعد والوعيد 

  الرابعة النسخ أقسام  - ٤٠٦٣

  أحدها نسخ املأمور به قبل امتثاله وهو النسخ على احلقيقة كآية النجوى 
شرع القصاص والديه أو كان أمر به أمرا مجليا كنسخ التوجه إىل بيت الثاين ما نسخ مما كان شرعا ملن قبلنا كآية 

  املقدس بالكعبة وصوم عاشوراء برمضان وإمنا يسمى هذا نسخا جتوزا 
الثالث ما أمر به لسبب مث يزول السبب كاألمر حني الضعف والقلة بالصرب والصفح مث نسخ بإجياب القتال وهذا 

م املنسأ كما قال تعاىل أو ننسأها فاملنسأ هو األمر بالقتال إىل أن يقوى يف احلقيقة ليس نسخا بل هو من قس
املسلمون ويف حال الضعف يكون احلكم وجوب الصرب على األذى وهبذا يضعف ما هلج به كثريون من أن اآلية يف 

ا لعله ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك بل هي من املنسأ مبعىن أن كل أمر ورد جيب امتثاله يف وقت م
يقتضي ذلك احلكم مث ينتقل بانتقال تلك العلة إىل حكم آخر وليس بنسخ أمنا النسخ اإلزالة للحكم حىت ال جيوز 

  امتثاله 
وقال مكي ذكر مجاعة أن ما ورد يف اخلطاب مشعر بالتوقيت والغاية مثل قوله يف البقرة فاعفوا  - ٤٠٦٤



  نه مؤجل بأجل واملؤجل بأجل ال نسخ فيه واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره حمكم غري منسوخ أل
اخلامسة قال بعضهم سور القرآن باعتبار الناسخ واملنسوخ أقسام قسم ليس فيه ناسخ وال منسوخ وهو  - ٤٠٦٥

ثالثة وأربعون سورة الفاحتة ويوسف ويس واحلجرات والرمحن واحلديد والصف واجلمعة والتحرمي وامللك واحلاقة 
وعم والنازعات واالنفطار وثالث بعدها والفجر وما بعدها إىل آخر القرآن إال التني  ونوح واجلن واملرسالت

  والعصر والكافرين 
وقسم فيه الناسخ واملنسوخ وهي مخسة وعشرون البقرة وثالث بعدها واحلج والنور وتالياها واألحزاب وسبأ 

  دثر وكورت والعصر واملؤمن والشورى والذاريات والطور والواقعة واجملادلة واملزمل وامل
  وقسم فيه الناسخ فقط وهو ست الفتح واحلشر واملنافقون والتغابن والطالق واألعلى 

  وقسم فيه املنسوخ فقط وهو األربعون الباقية 
  كذا قال وفيه نظر يعرف مما سيأيت 

  السادسة قال مكي الناسخ أقسام  - ٤٠٦٦
  لزواين باحلد فرض نسخ فرضا وال جيوز العمل باألول كنسخ احلبس ل

  وفرض نسخ فرضا وجيوز العمل باألول كآية املصابرة 
  وفرض نسخ ندبا كالقتال كان ندبا مث صار فرضا 

  وندب نسخ فرضا كقيام الليل نسخ بالقراءة يف قوله فاقرءوا ما تيسر من القرآن 
  السابعة النسخ يف القرآن على ثالثة أضرب  - ٤٠٦٧

قالت عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن خبمس معلومات  أحدها ما نسخ تالوته وحكمه معا
  فتويف رسول اهللا وهن مما يقرأ من القرآن رواه الشيخان 

  وقد تكلموا يف قوهلا وهن مما يقرأ فإن ظاهره بقاء التالوة وليس كذلك 
س إال بعد وفاة رسول اهللا فتويف وأجيب بأن املراد قارب الوفاة أو أن التالوة نسخت أيضا ومل يبلغ ذلك كل النا

  وبعض الناس يقرؤها 
  وقال أبو موسى األشعري نزلت مث رفعت 

  وقال مكي هذا املثال فيه املنسوخ غري متلو والناسخ أيضا غري متلو وال أعلم له نظريا 
  انتهى 
هو على احلقيقة الضرب الثاين ما نسخ حكمه دون تالوته وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب املؤلفة و - ٤٠٦٨

  قليل جدا وإن أكثر الناس من تعداد اآليات فيه فإن احملققني منهم كالقاضي أيب بكر بن العريب بني ذلك وأتقنه 
والذي أقوله أن الذي أورده املكثرون أقسام قسم ليس من النسخ يف شيء وال من التخصيص وال له  - ٤٠٦٩

  ىل ومما رزقناهم ينفقون و أنفقوا مما رزقناكم وحنو ذلك هبما عالقة بوجه من الوجوه وذلك مثل قوله تعا
  قالوا 

إنه منسوخ بآية الزكاة وليس كذلك بل هو باق أما األوىل فإهنا خرب يف معرض الثناء عليهم باإلنفاق وذلك يصلح 
آلية ما يدل على أن يفسر بالزكاة وباإلنفاق على األهل وباإلنفاق يف األمور املندوبة كاإلعانة واإلضافة وليس يف ا

  أهنا نفقة واجبة غري الزكاة واآلية الثانية يصلح محلها على الزكاة وقد فسرت بذلك 



وكذا قوله تعاىل أليس اهللا بأحكم احلاكمني قيل إهنا مما نسخ بآية السيف وليس كذلك ألنه تعاىل أحكم  - ٤٠٧٠
  بالتفويض وترك املعاقبة احلاكمني أبدا ال يقبل هذا الكالم النسخ وإن كان معناه األمر 

  وقوله يف البقرة وقولوا للناس حسنا عده بعضهم من املنسوخ بآية السيف  - ٤٠٧١
  وقد غلطه ابن احلصار بأن اآلية حكاية عما أخذه على بين إسرائيل من امليثاق فهو خرب ال نسخ فيه وقس على ذلك 

تىن ابن العريب بتحريره فأجاد كقوله إن وقسم هو من قسم املخصوص ال من قسم املنسوخ وقد اع - ٤٠٧٢
فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا . . اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا والشعراء يتبعهم الغاوون إال الذين آمنوا 

  بأمره وغري ذلك من اآليات اليت خصت باستثناء أو غاية 
  وقد أخطأ من أدخلها يف املنسوخ 

شركات حىت يؤمن قيل أنه نسخ بقوله واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب وإمنا ومنه قوله وال تنكحوا امل - ٤٠٧٣
  هو خمصوص به 

وقسم رفع ما كان عليه األمر يف اجلاهلية أو يف شرائع من قبلنا أو يف أول اإلسالم ومل ينزل يف القرآن  - ٤٠٧٤
ث وهذا إدخاله يف قسم الناسخ كإبطال نكاح نساء اآلباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطالق يف الثال

قريب ولكن عدم إدخاله أقرب وهو الذي رجحه مكي وغريه ووجهوه بأن ذلك لو عد يف الناسخ لعد مجيع القرآن 
  منه إذ كله أو أكثره رافع ملا كان عليه الكفار وأهل الكتاب 

  قالوا وإمنا حق الناسخ واملنسوخ أن تكون آية نسخت آية 
  انتهى 

  خري منه وهو رافع ما كان يف أول اإلسالم إدخاله أوجه من القسمني قبله نعم النوع األ
إذا عملت ذلك فقد خرج من اآليات اليت أوردها املكثرون اجلم الغفري مع آيات الصفح والعفو إن قلنا  - ٤٠٧٥

نا أورده هنا إن آية السيف مل تنسخها وبقي مما يصلح لذلك عدد يسري وقد أفردته بأدلته يف تأليف لطيف وها أ
  حمررا 

  فمن البقرة 
اآلية منسوخة قيل بأية املواريث وقيل حبديث أال ال . . قوله تعاىل كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت  - ٤٠٧٦

  وصية لوارث وقيل باإلمجاع حكاه ابن العريب 
صمه وقيل حمكمة و قوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية قيل منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر فلي - ٤٠٧٧

  ال مقدرة 
وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث ناسخة لقوله كما كتب على الذين من قبلكم ألن مقتضاها املوافقة  - ٤٠٧٨

  فيما كانوا عليه من حترمي األكل والوطء بعد النوم ذكره ابن العريب 
  وحكى قوال آخر أنه نسخ ملا كان بالسنة 

اآلية أخرجه ابن . . ن الشهر احلرام اآلية منسوخة بقوله وقاتلوا املشركني كافة قوله تعاىل يسألونك ع - ٤٠٧٨
  جرير عن عطاء بن ميسرة 

إىل قوله متاعا إىل احلول منسوخة بآية أربعة أشهر وعشرا والوصية . . قوله تعاىل والذين يتوفون منكم  - ٤٠٧٩
  حبديث وال سكىن  منسوخة باملرياث والسكىن ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين



وقوله تعاىل وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا منسوخة بقوله بعده ال يكلف اهللا نفسا إال  - ٤٠٨٠
  وسعها 

  ومن آل عمران 
  قوله تعاىل اتقوا اهللا حق تقاته قيل إنه منسوخ بقوله فاتقوا اهللا ما استطعتم وقيل ال بل هو حمكم  - ٤٠٨١

  آية يصح فيها دعوى النسخ غري هذه اآلية وليس فيها 
  ومن النساء 

قوله تعاىل والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم منسوخة بقوله وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف  - ٤٠٨٢
  كتاب اهللا 
  اآلية قيل منسوخة وقيل ال ولكن هتاون الناس يف العمل هبا . . قوله تعاىل وإذا حضر القسمة  - ٤٠٨٣
  اآلية منسوخة بآية النور . . قوله تعاىل والاليت يأتني الفاحشة  - ٤٠٨٤

  ومن املائدة 
  قوله تعاىل وال الشهر احلرام منسوخة بإباحة القتال فيه  - ٤٠٨٥
  قوله تعاىل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم منسوخة بقوله وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا  - ٤٠٨٦
  أو آخران من غريكم منسوخ بقوله وأشهدوا ذوى عدل منكم وقوله تعاىل  - ٤٠٨٧

  ومن األنفال 
  اآلية منسوخة باآلية بعدها . . قوله تعاىل إن يكن منكم عشرون صابرون  - ٤٠٨٨

  ومن براءة 
  قوله تعاىل انفروا خفافا وثقاال منسوخة بآيات العذر وهو  - ٤٠٨٩

اآليتني وبقوله وما كان املؤمنون لينفروا . .  ليس على الضعفاء اآلية وقوله تعاىل. . قوله ليس على األعمى حرج 
  كافة 

  ومن النور 
  اآلية منسوخة بقوله وأنكحوا األيامى منكم . . قوله تعاىل الزاين ال ينكح إال زانية  - ٤٠٩٠
ناس يف العمل اآلية قيل منسوخة وقيل ال ولكن هتاون ال. . قوله تعاىل ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم  - ٤٠٩١

  هبا 
  ومن األحزاب 

  اآلية . . اآلية منسوخة بقوله إنا أحللنا لك أزواجك . . قوله تعاىل ال حيل لك النساء  - ٤٠٩٢
  ومن اجملادلة 

  اآلية منسوخة باألية بعدها . . قوله تعاىل إذا ناجيتم الرسول فقدموا  - ٤٠٩٣
  ومن املمتحنة 

ت أزواجهم مثل ما أنفقوا قيل منسوخ بآية السيف وقيل بآية الغنيمة وقيل قوله تعاىل فاتوا الذين ذهب - ٤٠٩٤
  حمكم 

  ومن املزمل 



  قوله قم الليل إال قليال قيل منسوخ بآخر السورة مث نسخ اآلخر بالصلوات اخلمس  - ٤٠٩٥
  فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خالف يف بعضها ال يصح دعوى النسخ يف غريها  - ٤٠٩٦

  يف آية اإلستئذان والقسمة اإلحكام فصارت تسعة واألصح 

عشر ويضم إليها قوله تعاىل فأينما تولوا فثم وجه اهللا على رأي ابن عباس أهنا منسوخة بقوله فول وجهك شطر 
  اآلية فتمت عشرون . . املسجد احلرام 

  وقد نظمتها يف أبيات فقلت  - ٤٠٩٧
  ا فيه آيا ليس تنحصر وأدخلو... قد أكثر الناس يف املنسوخ من عدد 

  عشرين حررها احلذاق والكرب ... وهاك حترير آي ال مزيد هلا 
  يوصي ألهليه عند املوت حمتضر ... آي التوجه حيث املرء كان وأن 

  وفدية ملطيق الصوم مشتهر ... وحرمة األكل بعد النوم من رفث 
  ويف احلرام قتال لأليل كفروا ... وحق تقواه فيما صح من أثر 

  وأن يدان حديث النفس والفكر ... االعتداد حبول مع وصيتها و
  كفروا شهادهتم والصرب والنفر ... واحللف واحلبس للزاين وترك أوىل 

  وما على املصطفى يف العقد حمتظر ... ومنع عقد لزان أو لزانية 
  كذاك قيام الليل مستطر ... ودفع مهر ملن جاءت وآية جنواه 

  وآية القسمة الفضلى ملن حضروا ... ن ملكت وزيد آية االستئذان م
ا احلكمة يف رفع احلكم وبقاء التالوة  - ٤٠٩٨   فإن قلت م

  فاجلواب من وجهني 
أحدمها أن القرآن كما يتلى ليعرف احلكم منه والعمل به فيتلى لكونه كالم اهللا فيثاب عليه فتركت التالوة هلذه 

  احلكمة 
فيف فأبقيت التالوة تذكريا للنعمة ورفع املشقة وأما ما ورد يف القرآن ناسخا ملا والثاين أن النسخ غالبا يكون للتخ

كان عليه اجلاهلية أو كان يف شرع من قبلنا أو يف أول اإلسالم فهو أيضا قليل العدد كنسخ استقبال بيت املقدس 
   بآية القبلة وصوم عاشوراء بصوم رمضان يف أشياء أخر حررهتا يف كتايب املشار إليه

  فوائد منثورة

قال بعضهم ليس يف القرآن ناسخ إال واملنسوخ قبله يف الترتيب إال يف آيتني آية العدة يف البقرة وقوله ال  - ٤٠٩٩
  حيل لك النساء تقدم 

  وزاد بعضهم ثالثة وهي آية احلشر يف الفئ على رأي من قال إهنا منسوخة بآية األنفال واعلموا أمنا غنمتم من شيء 
  رابعة وهي قوله خذ العفو يعين الفضل من أمواهلم على رأي من قال إهنا منسوخة بآية الزكاة  وزاد قوم
وقال ابن العريب كل ما يف القرآن من الصفح عن الكفار والتويل واإلعراض والكف عنهم فهو منسوخ  - ٤١٠٠

ئة وأربعا وعشرين آية مث نسخ اآلية نسخت ما. . بآية السيف وهي فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني 
  آخرها أوهلا 



  انتهى وقد تقدم ما فيه 
اآلية فإن أوهلا وآخرها وهو وأعرض عن . . وقال أيضا من عجيب املنسوخ قوله تعاىل خذ العفو  - ٤١٠١

  اجلاهلني منسوخ ووسطها حمكم 
  وهو وأمر بالعرف 

وال نظري هلا وهي قوله عليكم أنفسكم ال يضركم وقال من عجيبه أيضا آية أوهلا منسوخ وآخرها ناسخ  - ٤١٠٢
  من ضل إذا اهتديتم يعين باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فهذا ناسخ لقوله عليكم أنفسكم 

اآلية مكثت . . وقال السعيدي مل ميكث منسوخ مدة أكثر من قوله تعاىل قل ما كنت بدعا من الرسل  - ٤١٠٣
  ح عام احلديبية ست عشرة سنة حىت نسخها أول الفت

اآلية إن املنسوخ . . وذكر هبة اهللا بن سالمة الضرير أنه قال يف قوله تعاىل ويطعمون الطعام على حبه  - ٤١٠٤
من هذه اجلملة وأسريا واملراد بذلك أسري املشركني فقرئ عليه الكتاب وابنته تسمع فلما انتهى إىل هذا املوضع 

  أمجع املسلمون على أن األسري يطعم وال يقتل جوعا فقال صدقت  قالت له أخطأت يا أبت قال وكيف قالت
  وقال شيذلة يف الربهان جيوز نسخ الناسخ فيصري منسوخا كقوله  - ٤١٠٥

لكم دينكم ويل دين نسخها قوله تعاىل فاقتلوا املشركني مث نسخ هذه بقوله حىت يعطوا اجلزية كذا قال وفيه نظر من 
  وجهني 

  شارة إليه أحدمها ما تقدمت اإل
  واآلخر أن قوله حىت يعطوا اجلزية خمصص لآلية ال ناسخ 

  نعم ميثل له بأخر سورة املزمل فإنه ناسخ ألوهلا منسوخ بفرض الصلوات 
  وقوله انفروا خفافا وثقاال ناسخ آليات الكف منسوخ بآيات العذر  - ٤١٠٦
  دة منسوخ وأخرج أبو عبيد عن احلسن وأيب ميسرة قاال ليس يف املائ - ٤١٠٧

ويشكل مبا يف املستدرك عن ابن عباس أن قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم منسوخ بقوله وأن احكم بينهم مبا 
  أنزل اهللا 
  وأخرج أبو عبيد وغريه عن ابن عباس قال أول ما نسخ من القرآن نسخ القبلة  - ٤١٠٨
  خت من القرآن القبلة مث الصيام األول وأخرج أبو داود يف ناسخه من وجه آخر عنه قال أول آية نس - ٤١٠٩
  قال مكي وعلى هذا فلم يقع يف املكي ناسخ  - ٤١١٠

قال وقد ذكر أنه وقع يف آيات منها قوله تعاىل يف سورة غافر واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون للذين آمنوا 
  فإنه ناسخ لقوله ويستغفرون ملن يف األرض 

قيام الليل يف أول سورة املزمل بآخرها أو بإجياب الصلوات اخلمس وذلك  قلت أحسن من هذه نسخ - ٤١١١
  مبكة اتفاقا 

١ -   

  تنبيه



قال ابن احلصار إمنا يرجع يف النسخ إىل نقل صريح عن رسول اهللا أو عن صحايب يقول آية كذا نسخت  - ٤١١٢
  كذا 

  يخ ليعرف املتقدم واملتأخر قال وقد حيكم به عند وجود التعارض املقطوع به من علم التار - ٤١١٣
قال وال يعتمد يف النسخ قول عوام املفسرين بل وال اجتهاد اجملتهدين من غري نقل صحيح وال معارضة  - ٤١١٤

  بينة ألن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر يف عهده واملعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي واالجتهاد 
طريف نقيض فمن قائل ال يقبل يف النسخ أخبار اآلحاد العدول ومن متساهل  قال والناس يف هذا بني - ٤١١٥

  يكتفي فيه بقول مفسر أو جمتهد 
  والصواب خالف قوهلما 

  انتهى 
الضرب الثالث ما نسخ تالوته دون حكمه وقد أورد بعضهم فيه سؤاال وهو ما احلكمة يف رفع التالوة  - ٤١١٦

  يجتمع العمل حبكمها وثواب تالوهتا مع بقاء احلكم وهال بقيت التالوة ل
وأجاب صاحب الفنون بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه األمة يف املسارعة إىل بذل النفوس بطريق الظن من غري 

استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع اخلليل إىل ذبح ولده مبنام واملنام أدىن طريق 
  كثرية الوحي وأمثلة هذا الضرب 

قال أبو عبيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ال يقولن أحدكم قد  - ٤١١٧
  أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثري ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر 

زبري عن عائشة قالت كانت سورة وقال حدثنا ابن أيب مرمي عن ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن ال - ٤١١٨
  األحزاب تقرأ يف زمن النيب مائيت آية فلما كتب عثمان املصاحف مل يقدر منها إال على ما هو اآلن 

وقال حدثنا إمساعيل بن جعفر عن املبارك بن فضالة عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال قال  - ٤١١٩
ت اثنتني وسبعني آية أو ثالثة وسبعني آية قال إن كانت لتعدل سورة يل أيب بن كعب كأي تعد سورة األحزاب قل

  البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم 
  قلت وما آية الرجم قال إذا زىن الشيخ والشيخة فارمجومها البتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم 

يد بن أيب هالل عن مروان بن عثمان وقال حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن خالد بن يزيد عن سع - ٤١٢٠
عن أيب أمامة بن سهل أن خالته قالت لقد أقرأنا رسول اهللا آية الرجم الشيخ والشيخة فارمجومها البتة مبا قضيا من 

  اللذة 
وقال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخربين ابن أيب محيد عن محيدة بنت أيب يونس قالت قرأ علي أيب وهو  - ٤١٢١

  سنة يف مصحف عائشة إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ابن مثانني 
  وعلى الذين يصلون الصفوف األول قالت قبل أن يغري عثمان املصاحف 

وقال حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب واقد  - ٤١٢٢
  قال كان رسول اهللا إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا مما أوحي إليه الليثي 

قال فجئت ذات يوم فقال إن اهللا يقول إنا أنزلنا املال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة ولو أن البن آدم واديا ألحب أن 
التراب ويتوب اهللا  يكون إليه الثاين ولو كان له الثاين ألحب أن يكون إليهما الثالث وال ميأل جوف ابن آدم إال



  على من تاب 
وأخرج احلاكم يف املستدرك عن أيب بن كعب قال قال يل رسول اهللا إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن  - ٤١٢٣

فقرأ مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني ومن بقيتها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل 
  طيه سأل ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب ثانيا وإن سأل ثانيا فأع

  وإن ذات الدين عند اهللا احلنيفية غري اليهودية وال النصرانية ومن يعمل خريا فلن يكفره 
وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب حرب ابن أيب األسود عن أيب  - ٤١٢٤
شعري قال نزلت سورة حنو براءة مث رفعت وحفظ منها أن اهللا سيؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق هلم ولو موسى األ

  أن البن آدم واديني من مال لتمىن واديا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب 
نشبهها املسبحات فأنسيناها غري أين  وأخرج ابن أيب حامت عن أيب موسى األشعري قال كنا نقرأ سورة - ٤١٢٥

  حفظت منها يأيها الذين آمنوا ال تقولوا ماال 

  تفعلون فتكتب شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة 
وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن سعيد عن احلكم بن عتيبة عن عدي بن عدي قال قال عمر كنا نقرأ ال  - ٤١٢٦

  بكم مث قال لزيد بن ثابت أكذلك قال نعم  ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر
وقال حدثنا ابن أيب مرمي عن نافع بن عمر اجلمحي وحدثين ابن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال قال  - ٤١٢٧

عمر لعبد الرمحن بن عوف أمل جتد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدمت أول مرة فإنا ال جندها قال أسقطت فيما 
  قرآن أسقط من ال

وقال حدثنا ابن أيب مرمي عن ابن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافري عن أيب سفيان الكالعي أن مسلمة بن  - ٤١٢٨
خملد األنصاري قال هلم ذات يوم أخربوين بآيتني يف القرآن مل يكتبا يف املصحف فلم خيربوه وعندهم أبو الكنود سعد 

وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أال أبشروا أنتم املفلحون  بن مالك فقال مسلمة إن الذين آمنوا وهاجروا
والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب اهللا عليهم أولئك ال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة 

  أعني جزاء مبا كانوا يعملون 
مها رسول اهللا فكانا يقرآن هبا فقاما وأخرج الطرباين يف الكبري إن ابن عمر قال قرأ رجالن سورة أقرأ - ٤١٢٩

ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديني على رسول اهللا فذكرا ذلك له فقال إهنا مما نسخ فاهلوا 
  عنها 

ويف الصحيحني عن أنس يف قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت يدعو على قاتليهم قال أنس  - ٤١٣٠
  أناه حىت رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ونزل فيهم قرآن قر

  ويف املستدرك عن حذيفة قال ما تقرءون ربعها يعين براءة  - ٤١٣١
قال احلسني بن املنادي يف كتابه الناسخ واملنسوخ ومما رفع رمسه من القرآن ومل يرفع من القلوب حفظه  - ٤١٣٢

  سوريت اخللع واحلفد سورتا القنوت يف الوتر وتسمى 

  تنبيه  - ٢
حكى القاضي أبو بكر يف االنتصار عن قوم إنكار هذا الضرب ألن األخبار فيه أخبار آحاد وال جيوز  - ٤١٣٣

  القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخار آحاد ال حجة فيها 



ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم وقال أبو بكر الرازي نسخ الرسم والتالوة إمنا يكون بأن ينسيهم اهللا إياه  - ٤١٣٤
باإلعراض عن تالوته وكتبه يف املصحف فيندرس على األيام كسائر كتب اهللا القدمية اليت ذكرها يف كتابه يف قوله 

  إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى وال يعرف اليوم منها شيء 
ن متلوا يف القرآن أو ميوت وهو متلو موجود مث ال خيلو ذلك من أن يكون يف زمان النيب حىت إذا تويف ال يكو

  بالرسم مث ينسيه اهللا الناس ويرفعه من أذهاهنم 
  وغري جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النيب 

  انتهى 
وقال يف الربهان يف قول عمر لوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا لكتبتها يعين آية الرجم ظاهره  - ٤١٣٥

ة وإمنا منعه قول الناس واجلائز يف نفسه قد يقوم من خارج ما مينعه فإذا كانت جائزة لزم أن تكون أن كتابتها جائز
  ثابتة ألن هذا شأن املكتوب 

  وقد يقال لو كانت التالوة باقية لبادر عمر ومل يعرج على مقالة الناس ألن مقالة الناس ال تصلح مانعا 
تقد أنه خرب واحد والقرآن ال يثبت به وإن ثبت احلكم ومن هنا أنكر وباجلملة هذه املالزمة مشكلة ولعله كان يع

  ابن ظفر يف الينبوع عد هذا مما نسخ تالوته قال ألن خرب الواحد ال يثبت القرآن 
  قال وإمنا هذا املنسأ ال النسخ ومها مما يلتبسان والفرق بينهما أن املنسأ لفظه قد يعلم حكمه 

  انتهى 

  ن يعتقد أنه خرب واحد مردود فقد صح أنه تلقاها من النيب وقوله لعله كا - ٤١٣٦
وأخرج احلاكم من طريق كثري بن الصامت قال كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان املصحف  - ٤١٣٧

فمرا على هذه اآلية فقال زيد مسعت رسول اهللا يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة فقال عمر ملا نزلت 
النيب فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك فقال عمر أال ترى أن الشيخ إذا زىن ومل حيصن جلد وأن الشاب إذا زىن  أتيت

  وقد أحصن رجم 
قال ابن حجر يف شرح املنهاج فيستفاد من هذا احلديث السبب يف نسخ تالوهتا لكون العمل على غري  - ٤١٣٨

  الظاهر من عمومها 
حسنة وهو أن سببه التخفيف على األمة بعدم اشتهار تالوهتا وكتابتها يف  قلت وخطر يل يف ذلك نكتة - ٤١٣٩

  املصحف وإن كان حكمها باقيا ألنه أثقل األحكام وأشدها وأغلظ احلدود وفيه اإلشارة إىل ندب الستر 
ابني وأخرج النسائي أن مروان بن احلكم قال لزيد بن ثابت أال تكتبها يف املصحف قال أال ترى أن الش - ٤١٤٠

  الثيبني يرمجان ولقد ذكرنا ذلك فقال عمر أنا أكفيكم فقال يا رسول اهللا اكتب يل آية الرجم قال ال تستطيع 
  قوله اكتب يل أي ائذن يل يف كتابتها أو مكين من ذلك 

وأخرج ابن الضريس يف فضائل القرآن عن يعلى بن حكيم عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال  - ٤١٤١
وا يف الرجم فإنه حق ولقد مهمت أن أكتبه يف املصحف فسألت أيب بن كعب فقال أليس أتيتين وأنا أستقرئها ال تشك

  رسول اهللا فدفعت يف صدري وقلت تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد احلمر 
  قال ابن حجر وفيه إشارة إىل بيان السبب يف رفع تالوهتا وهو االختالف  - ٤١٤٢

٣ -   



  تنبيه

قال ابن احلصار يف هذا النوع إن قيل كيف يقع النسخ إىل غري بدل وقد قال تعاىل ما ننسخ من آية أو  - ٤١٤٣
  ننسها نأت خبري منها أو مثلها وهذا إخبار ال يدخله خلف 

فاجلواب أن نقول كل ما ثبت اآلن يف القرآن ومل ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تالوته وكل ما نسخه اهللا من 
  مما ال نعلمه اآلن فقد أبدله مبا علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه  القرآن

  النوع الثامن واألربعون

  يف مشكله وموهم االختالف والتناقض

أفرده بالتصنيف قطرب واملراد به ما يوهم التعارض بني اآليات وكالمه تعاىل منزه عن ذلك كما قال  - ٤١٤٤
ختالفا كثريا ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختالفا وليس به يف احلقيقة ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه ا

فاحتيج إلزالته كما صنف يف خمتلف احلديث وبيان اجلمع بني األحاديث املتعارضة وقد تكلم يف ذلك ابن عباس 
  وحكى عنه التوقف يف بعضها 

ن عمرو عن سعيد بن جبري قال جاء رجل قال عبد الرزاق يف تفسريه أنبأنا معمر عن رجل عن املنهال ب - ٤١٤٥
إىل ابن عباس فقال رأيت أشياء ختتلف علي من القرآن فقال ابن عباس ما هو أشك قال ليس بشك ولكنه اختالف 
قال هات ما اختلف عليك من ذلك قال أمسع اهللا يقول مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركني وقال 

حديثا فقد كتموا وأمسعه يقول فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون مث قال وأقبل بعضهم على  وال يكتمون اهللا
حىت بلغ طائعني مث قال يف اآلية األخرى أم . . بعض يتساءلون وقال أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني 

  نه يقول وكان اهللا السماء بناها مث قال واألرض بعد ذلك دحاها وأمسعه يقول كان اهللا ما شأ
فقال ابن عباس أما قوله مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركني فإهنم ملا رأوا يوم القيامة وأن اهللا 

  يغفر الذنوب وال يغفر شركا وال 

 على أفواههم يتعاظمه ذنب أن يغفره جحده املشركون رجاء أن يغفر هلم فقالوا واهللا ربنا ما كنا مشركني فختم اهللا
فتكلمت أيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم األرض وال 

  يكتمون اهللا حديثا 
وأما قوله فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون فإنه إذا نفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال 

بينهم يومئذ وال يتساءلون مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأقبل بعضهم على بعض  من شاء اهللا فال أنساب
  يتساءلون 

وأما قوله خلق األرض يف يومني فإن األرض خلقت قبل السماء وكانت السماء دخانا فسواهن سبع مسوات يف 
  يومني بعد خلق األرض 

  وجعل فيها هنرا وجعل فيها شجرا وجعل فيها حبورا  وأما قوله واألرض بعد ذلك دحاها يقول جعل فيها جبال
  وأما قوله كان اهللا فإن اهللا كان ومل يزل كذلك وهو كذلك عزيز حكيم عليم قدير مل يزل كذلك 

فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرت لك وإن اهللا مل ينزل شيئا إال وقد أصاب الذي أراد ولكن أكثر 



  الناس ال يعلمون 
أخرجه بطوله احلاكم يف املستدرك وصححه وأصله يف الصحيح قال ابن حجر يف شرحه حاصل ما فيه  - ٤١٤٦

  السؤال عن أربعة مواضع 
  األول نفي املسألة يوم القيامة وإثباهتا 

  الثاين كتمان املشركني حاهلم وإفشاؤه 
  الثالث خلق األرض أو السماء أيهما تقدم 

  ة على املضي مع أن الصفة الزمة الرابع اإلتيان حبرف كان الدال
  وحاصل جواب ابن عباس عن األول أن نفي املساءلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباهتا فيما بعد ذلك 

  وعن الثاين أهنم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم 
  وعن الثالث أنه بدأ خلق األرض يف يومني غري مدحوة مث خلق السموات 

   مث دحا األرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغريها يف يومني فتلك أربعة أيام لألرض فسواهن يف يومني
  وعن الرابع بأن كان وإن كانت للماضي لكنها ال تستلزم االنقطاع بل املراد أنه مل يزل كذلك 

واز على فأما األول فقد جاء فيه تفسري آخر أن نفي املساءلة عند تشاغلهم بالصعق واحملاسبة واجل - ٤١٤٧
الصراط وإثباهتا فيما عدا ذلك وهذا منقول عن السدي أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن 

  عباس أن نفي املساءلة عند النفخة األوىل وإثباهتا بعد النفخة الثانية 
ابن جرير وقد تأول ابن مسعود نفي املساءلة على معىن آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو فأخرج  - ٤١٤٨

من طريق زاذان قال أتيت ابن مسعود فقال يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى أال إن هذا فالن فمن كان له حق 
قبله فليأت قال فتود املرأة يومئذ أن يثبت هلا حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها فال أنساب بينهم يومئذ وال 

  يتساءلون 
  ل أحد يومئذ بنسب شيئا وال يتساءلون به وال ميت برحم ومن طريق أخرى قال ال يسأ

وأما الثاين فقد ورد بأبسط منه فيما أخرجه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أن نافع بن األزرق أتى  - ٤١٤٩
ابن عباس فقال قول اهللا وال يكتمون اهللا حديثا وقوله واهللا ربنا ما كنا مشركني فقال إين أحسبك قمت من عند 

بك فقلت هلم آيت ابن عباس ألقي عليه متشابه القرآن فأخربهم أن اهللا إذا مجع الناس يوم القيامة قال أصحا
املشركون إن اهللا ال يقبل إال ممن وحده فيسأهلم فيقولون واهللا ربنا ما كنا مشركني قال فيختم على أفواههم 

  وتستنطق جوارحهم 
رة يف أثناء حديث وفيه مث يلقى الثالث فيقول يا رب آمنت ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أيب هري - ٤١٥٠

بك وبكتابك وبرسولك ويثين ما استطاع فيقول اآلن نبعث شاهدا عليك فيذكر يف نفسه من الذي يشهد علي 
  فيختم علي فيه وتنطق جوارحه 

  أما الثالث ففيه أجوبة أخرى منها أن مث مبعىن الواو فال إيراد  - ٤١٥١
  رتيب اخلرب ال املخرب به كقوله مث كان من الذين آمنوا وقيل املراد ت

  وقيل على باهبا وهي لتعارف ما بني اخللقني ال للتراخي يف الزمان 
  وقيل خلق مبعىن قدر 



وأما الرابع وجواب ابن عباس عنه فيحتمل كالمه أنه أراد أنه مسى نفسه غفورا رحيما وهذه التسمية  - ٤١٥٢
  مضت ألن التعلق انقضى 

وأما الصفتان فال تزاالن كذلك ال ينقطعان ألنه تعاىل إذا أراد املغفرة أو الرمحة يف احلال أو االستقبال وقع مراده 
  قاله الشمس الكرماين 

قال وحيتمل أن يكون ابن عباس أجاب جبوابني أحدمها أن التسمية هي اليت كانت وانتهت والصفة ال  - ٤١٥٣
  الدوام فإنه ال يزال كذلك هناية هلا واآلخر أن معىن كان 

  وحيتمل أن حيمل السؤال على مسلكني 
واجلواب على دفعهما كأن يقال هذا اللفظ مشعر بأنه يف الزمان املاضي كان غفورا رحيما مع أنه مل يكن هناك من 

  يغفر له أو يرحم وبأنه ليس يف احلال كذلك ملا يشعر به لفظ كان 
  يف املاضي تسمى به واجلواب عن األول بأن كان  - ٤١٥٤

  وعن الثاين بأن كان تعطى معىن الدوام وقد قال النحاة كان لثبوت خربها ماضيا دائما أو منقطعا 
وقد أخرج ابن أيب حامت من وجه آخر عن ابن عباس أن يهوديا قال له إنكم تزعمون أن اهللا كان عزيزا  - ٤١٥٥

  كيما حكيما فكيف هو اليوم فقال إنه كان يف نفسه عزيزا ح
  موضع آخر توقف فيه ابن عباس  - ٤١٥٦

  قال أبو عبيدة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أيب مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يف يوم كان 

مقداره ألف سنة وقوله يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة فقال ابن عباس مها يومان ذكرمها اهللا تعاىل يف كتابه اهللا 
  ما أعلم هب
وأخرجه ابن أيب حامت من هذا الوجه وزاد ما أدرى ما مها وأكره أن أقول فيهما ما ال أعلم قال ابن أيب  - ٤١٥٧

مليكة فضربت البعري حىت دخلت على سعيد بن املسيب فسئل عن ذلك فلم يدر ما يقول فقلت له أال أخربك مبا 
  ابن عباس قد اتقى أن يقول فيهما وهو أعلم مين  حضرت من ابن عباس فأخربته فقال ابن املسيب للسائل هذا

وروى عن ابن عباس أيضا أن يوم األلف هو مقدار سري األمر وعروجه إليه ويوم األلف يف سورة احلج  - ٤١٥٨
  هو أحد األيام الستة اليت خلق اهللا فيها السموات ويوم اخلمسني ألفا هو يوم القيامة 

عن عكرمة عن ابن عباس أن رجال قال له حدثين ما هؤالء اآليات يف يوم كان فأخرج ابن أيب حامت من طريق مساك 
  مقداره مخسني ألف سنة و يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة 

ن وإن يوما عند ربك كألف سنة فقال يوم القيامة حساب مخسني ألف سنة والسموات يف ستة أيام كل يوم يكو
  ألف سنة و يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة قال ذلك مقدار املسري 

وذهب بعضهم إىل أن املراد هبما يوم القيامة وأنه باعتبار حال املؤمن والكافر بدليل قوله يوم عسري على  - ٤١٥٩
  الكافرين غري يسري 

  فصل



  ربهان لإلختالف أسباب قال الزركشي يف ال - ٤١٦٠
أحدها وقوع املخرب به على أنواع خمتلفة وتطويرات شىت كقوله يف خلق آدم من تراب ومرة من محإ مسنون ومرة 

  من طني الزب 

ومرة من صلصال كالفخار فهذه ألفاظ خمتلفة ومعانيها يف أحوال خمتلفة ألن الصلصال غري احلمإ واحلمأ غريالتراب 
  إىل جوهر وهو التراب ومن التراب تدرجت هذه األحوال  إال أن مرجعها كلها

وكقوله فإذا هي ثعبان ويف موضع هتتز كأهنا جان واجلان الصغري من احليات والثعبان الكبري منها وذلك  - ٤١٦١
  ألن خلقها خلق الثعبان العظيم واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز اجلان وخفته 

ع كقوله وقفوهم إهنم مسئولون وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولتسألن الثاين الختالف املوضو - ٤١٦٢
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 بالنبوات من شرائع الدين وفروعه 
ريه على إختالف األماكن ألن يف القيامة مواقف كثرية ففي موضع يسألون ويف آخر ال يسألون وقيل إن ومحله غ

  السؤال املثبت سؤال تبكيت وتوبيخ واملنفى سؤال املعذرة وبيان احلجة 
األوىل  وكقوله اتقوا اهللا حق تقاته مع قوله فاتقوا اهللا ما استطعتم محل الشيخ أبو احلسن الشاذيل اآلية - ٤١٦٣

  على التوحيد بدليل قوله بعدها وال متوتن إال وأنتم مسلمون والثانية على األعمال 
  وقيل بل الثانية ناسخة لألوىل 

وكقوله فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة مع قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فاألوىل تفهم إمكان 
  العدل والثانية تنفيه 

  وىل يف توفية احلقوق والثانية يف امليل القليب وليس يف قدرة اإلنسان واجلواب أن األ

وكقوله إن اهللا ال يأمر بالفحشاء مع قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فاألوىل يف األمر الشرعي والثانية يف  - ٤١٦٤
  األمر الكوين مبعىن القضاء والتقدير 

ه فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وما رميت إذ رميت أضيف الثالث الختالفهما يف جهيت الفعل كقول - ٤١٦٥
  القتل إليهم والرمي إليه على جهة الكسب واملباشرة ونفاه عنهم وعنه باعتبار التأثري 

الرابع الختالفهما يف احلقيقة واجملاز كقوله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى أي سكارى من  - ٤١٦٦
  قة األهوال جمازا ال من الشراب حقي

اخلامس بوجهني واعتبارين كقوله فبصرك اليوم حديد مع قوله خاشعني من الذل ينظرون من طرف  - ٤١٦٧
  خفي قال قطرب فبصرك أي علمك ومعرفتك هبا قوية من قوهلم بصر بكذا أي علم وليس املراد رؤية العني 

  قال الفارسي ويدل على ذلك قوله فكشفنا عنك غطاءك  - ٤١٦٨
الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا مع قوله إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم  وكقوله - ٤١٦٩

  فقد يظن أن الوجل خالف الطمأنينة 
وجوابه أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر مبعرفة التوحيد والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن اهلدى 

قوله تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر فتوجه القلوب لذلك وقد مجع بينهما يف 
  اهللا 



ومما استشكلوه قوله تعاىل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى ويستغفروا رهبم إال أن تأتيهم سنة  - ٤١٧٠
  لشيئني األولني أو يأتيهم العذاب قبال فإنه يدل على حصر املانع من اإلميان يف أحد هذين ا

  وقال يف آية أخرى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث 

  اهللا بشرا رسوال فهذا حصر آخر يف غريمها 
وأجاب ابن عبد السالم بأن معىن اآلية األوىل وما منع الناس أن يؤمنوا إال إرادة أن تأتيهم سنة األولني من اخلسف 

قبال يف اآلخرة فأخرب أنه أراد أن يصيبهم أحد األمرين وال شك أن إرادة اهللا مانعة من أو غريه أو يأتيهم العذاب 
  وقوع ما ينايف املراد 

  فهذا حصر يف السبب احلقيقي ألن اهللا هو املانع يف احلقيقة 
اإلميان ألنه ال ومعىن اآلية الثانية وما منع الناس أن يؤمنوا إال استغراب بعثه بشرا رسوال ألن قوهلم ليس مانعا من 

يصلح لذلك وهو يدل على اإلستغراب باإللتزام وهو املناسب للمانعية واستغراهبم ليس مانعا حقيقيا بل عاديا جلواز 
  وجود اإلميان معه خبالف إرادة اهللا تعاىل فهذا حصر يف املانع العادي واألول حصر يف املانع احلقيقي فال تناىف أيضا 

قوله تعاىل ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا فمن أظلم ممن كذب على اهللا مع قوله  ومما استشكل أيضا - ٤١٧١
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أىل غري ذلك من 

  اآليات 
ذا كان خربا وأخذت اآليات على ووجهه أن املراد باإلستفهام هنا النفي واملعىن ال أحد أظلم فيكون خربا وإ

  ظواهرها أدى إىل لتناقص 
  وأجيب بأوجه 

منها ختصيص كل موضع مبعىن صلته أي ال أحد من املعاندين أظلم ممن منع مساجد اهللا وال أحد من املفترين أظلم 
  ممن افترى على اهللا كذبا وإذا ختصص بالصالت زال التناقض 

ق ملا مل يسبق أحد إىل مثله حكم عليهم بأهنم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا ومنها أن التخصيص بالنسبة إىل السب
  طريقهم وهذا يئول معناه إىل ما قبله ألن املراد السبق إىل املانعية واإلفترائية 

  ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب أن نفي األظلمية ال يستدعي نفي 

إذا مل يدل على نفي الظاملية مل يلزم التناقض ألن فيها إثبات التسوية الظاملية ألن نفى املقيد ال يدل على نفي املطلق و
يف األظلمية وإذا ثبتت التسوية فيها مل يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على اآلخر ألهنم يتساوون يف األظلمية 

 يدل على أن وصار املعىن ال أحد أظلم ممن إفترى وممن منع وحنوها وال إشكال يف تساوي هؤالء يف األظلمية وال
  أحد هؤالء أظلم من اآلخر كما إذا قلت ال أحد أفقه منهم 

  إنتهى 
  وحاصل اجلواب أن نفي التفضيل ال يلزم منه نفي املساواة 

وقال بعض املتأخرين هذا إستفهام مقصود به التهويل والتفظيع من غري قصد إثبات األظلمية للمذكور حقيقة وال 
  نفيها عن غريه 

اخلطايب مسعت ابن أيب هريرة حيكى عن أيب العباس بن سريج قال سأل رجل بعض العلماء عن قوله وقال  - ٤١٧٢
  ال أقسم هبذا البلد فأخرب أنه ال يقسم به 



مث أقسم به يف قوله وهذا البلد األمني فقال أميا أحب إليك أجيبك مث أقطعك أو أقطعك مث أجيبك فقال أقطعين مث 
القرآن نزل على رسول اهللا حبضرة رجال وبني ظهراين قوم كانوا أحرص اخللق على أن  أجبين فقال له أعلم أن هذا

جيدوا فيه مغمزا وعليه مطعنا فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه ولكن القوم علموا 
  وجهلت ومل ينكروا منه ما أنكرت 

  لغى معناها وأنشد فيه أبياتا مث قال له إن العرب قد تدخل ال يف أثناء كالمها وت

  تنبيه

قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين إذا تعارضت اآلي وتعذر فيها الترتيب واجلمع طلب التاريخ وترك  - ٤١٧٣
املتقدم باملتأخر ويكون ذلك نسخا وإن مل يعلم وكان اإلمجاع على العمل بإحدى اآليتني علم بإمجاعهم أن الناسخ ما 

  أمجعوا 

  عمل هبا على ال
  قال وال يوجد يف القرآن آيتان متعارضتان ختلوان عن هذين الوضعني 

قال غريه وتعارض القراءتني مبنزلة تعارض اآليتني حنو وأرجلكم بالنصب واجلر وهلذا مجع بينهما حبمل  - ٤١٧٤
  النصب على الغسل واجلر على مسح اخلف 

ل كالم صح أن يضاف بعض ما وقع االسم عليه إىل وجه وقال الصرييف مجاع اإلختالف والتناقص أن ك - ٤١٧٥
من الوجوه فليس فيه تناقض وإمنا التناقض يف اللفظ ما ضاده من كل جهة وال يوجد يف الكتاب والسنة شيء من 

  ذلك أبدا وإمنا يوجد فيه النسخ يف وقتني 
العقل فلذلك مل جيعل قوله اهللا خالق وقال القاضي أبو بكر ال جيوز تعارض أي القرآن واآلثار وما يوجبه  - ٤١٧٦

كل شيء معارضا لقوله وختلقون إفكا وإذ ختلق من الطني لقيام الدليل العقلي أنه ال خالق غري اهللا فتعني تأويل ما 
  عارضه فيؤول وختلقون على تكذبون وختلق على تصور 

  فائدة

جدوا فيه اختالفا كثريا اإلختالف على وجهني قال الكرماين عند قوله تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لو - ٤١٧٧
إختالف تناقض وهو ما يدعو فيه أحد الشيئني إىل خالف اآلخر وهذا هو املمتنع على القرآن وإختالف تالزم وهو 
ما يوافق اجلانبني كاختالف مقادير السور واآليات وإختالف األحكام من الناسخ واملنسوخ واألمر والنهي والوعد 

  والوعيد 

  لنوع التاسع واألربعونا

  يف مطلقه ومقيده

املطلق الدال على املاهية بال قيد وهو مع املقيد كالعام مع اخلاص قال العلماء مىت وجد دليل على تقييد  - ٤١٧٨
  املطلق صري إليه وإال فال بل يبقى املطلق على إطالقه واملقيد على تقييده ألن اهللا تعاىل خاطبنا بلغة العرب 



لضابط أن اهللا إذا حكم يف شيء بصفة أو شرط مث ورد حكم آخر مطلقا نظر فإن مل يكن له أصل يرد وا - ٤١٧٩
إليه إال ذلك احلكم املقيد وجب تقييده به وإن كان له أصل غريه مل يكن رده إىل أحدمها بأوىل من اآلخر فاألول 

أشهدوا ذوى عدل منكم وقوله شهادة مثل اشتراط العدالة يف الشهود على الرجعة والفرق والوصية يف قوله و
بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية إثنان ذوا عدل منكم وقد أطلق الشهادة يف البيوع وغريها يف قوله 

  وأشهدوا إذا تبايعتم فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم 
  والعدالة شرط يف اجلميع 

  بعد وصية يوصي هبا أو دين وإطالقه املرياث فيما أطلق فيه ومثل تقييده مرياث الزوجني بقوله من  - ٤١٨٠
  وكذلك ما أطلق من املواريث كلها بعد الوصية والدين  - ٤١٨١
وكذلك ما اشترط يف كفارة القتل من الرقبة املؤمنة وإطالقها يف كفارة الظهار واليمني واملطلق كاملقيد  - ٤١٨٢

  يف وصف الرقبة 

  ي بقوله إىل املرافق يف الوضوء وإطالقه يف التيمم وكذلك تقييد األيد - ٤١٨٣
. . وتقييد إحباط العمل بالردة باملوت على الكفر يف قوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر  - ٤١٨٤

  اآلية وأطلق يف قوله ومن يكفر باإلميان فقد حبط عمله 
  عداها وتقييد حترمي الدم باملسفوح يف األنعام وأطلق فيما  - ٤١٨٥
  فمذهب الشافعي محل املطلق على املقيد يف اجلميع  - ٤١٨٦
ومن العلماء من ال حيمله وجيوز أعتاق الكافر يف كفارة الظهار واليمني ويكتفي يف التيمم باملسح إىل  - ٤١٨٧

  الكوعني ويقول إن الردة حتبط العمل مبجردها 
  لقتل والظهار وتقييده بالتفريق يف صوم التمتع والثاين مثل تقييد الصوم بالتتابع يف كفارة ا - ٤١٨٨

وأطلق كفارة اليمني وقضاء رمضان فيبقى على إطالقه من جوازه مفرقا ومتتابعا ال ميكن محله عليهما لتنايف القيدين 
  ومها التفريق والتتابع وال على أحدمها لعدم املرجح 

  تنبيهات

  هل هو من وضع اللغة أو بالقياس مذهبان األول إذا قلنا حبمل املطلق على املقيد ف - ٤١٨٩
  األول أن العرب من مذهبها إستحباب اإلطالق إكتفاء باملقيد وطلبا لإلجياز واإلختصار 

الثاين ما تقدم حمله إذا كان احلكمان مبعىن واحد وإمنا إختلفا يف اإلطالق والتقييد فأما إذا حكم يف شيء  - ٤١٩٠
ه عن بعضها فال يقتضى اإلحلاق كاألمر بغسل األعضاء األربعة يف الوضوء بأمور مث يف أخر ببعضها وسكت في

وذكر يف التيمم عضوين فال يقال باحلمل ومسح الرأس والرجلني بالتراب فيه أيضا وكذلك ذكر العتق والصوم 
وإبدال الصيام واإلطعام يف كفارة الظهار واقتصر يف كفارة القتل على األولني ومل يذكر اإلطعام فال يقال باحلمل 

  بالطعام 

  النوع اخلمسون

  يف منطوقه ومفهومه



املنطوق ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق فإن أفاد معىن ال حيتمل غريه فالنص حنو فصيام ثالثة أيام يف  - ٤١٩١
ب احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وقد نقل عن قوم من املتكلمني أهنم قالوا بندور النص جدا يف الكتا

  والسنة 
وقد بالغ إمام احلرمني وغريه يف الرد عليهم قال ألن الغرض من النص اإلستقالل بإفادة املعىن على قطع مع إحنسام 
جهات التأويل واإلحتمال وهذا وإن عز حصوله بوضع الصيغ ردا إىل اللغة فما أكثره مع القرائن احلالية واملقالية 

  إنتهى 
جوحا فالظاهر حنو فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن الباغي يطلق على اجلاهل وعلى أو مع إحتمال غريه إحتماال مر

الظامل وهو فيه أظهر وأغلب وحنو وال تقربوهن حىت يطهرن فإنه يقال لإلمقطاع طهر وللوضوء والغسل وهو يف 
  الثاين أظهر 

وله وهو معكم أينما كنتم فإنه فإن محل على املرجوح لدليل فهو تأويل ويسمى املرجوح احملمول عليه مؤوال كق
  يستحيل محل املعية على القرب بالذات فتعني صرفه عن ذلك ومحله على القدرة والعلم أو على احلفظ والرعاية 

وكقوله واخفض هلما جناح الذل من الرمحة فإنه يستحيل محله على الظاهر إلستحالة أن يكون لإلنسان  - ٤١٩٢
  خللق أجنحة فيحمل على اخلضوع وحسن ا

وقد يكون مشتركا بني حقيقتني أو حقيقة وجماز ويصح محله عليهما مجيعا سواء قلنا جبواز إستعمال  - ٤١٩٣
  اللفظ يف معنييه أو ال ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتني مرة أريد هذا ومرة أريد هذا 

رر الكاتب والشهيد صاحب احلق جبور يف ومن أمثلته وال يضار كاتب وال شهيد فإنه حيتمل ال يضا - ٤١٩٤
الكتابة والشهادة و ال يضارر بالفتح أي ال يضرمها صاحب احلق بإلزامهما ماال يلزمهما وإجبارمها على الكتابة 

  والشهادة 
مث أن توقفت صحة داللة اللفظ على إضمار مسيت داللة إقتضاء حنو واسأل القرية أي أهلها وإن مل  - ٤١٩٥

للفظ على ما مل يقصد به مسيت داللة إشارة كداللة قوله تعاىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل تتوقف ودل ا
  نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا إذ إباحة اجلماع إىل طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا يف جزء من النهار 

  وقد حكي هذا اإلستنباط عن حممد بن كعب القرظي 

  فصل

  عليه اللفظ ال يف حمل النطق وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة  واملفهوم ما دل - ٤١٩٦
فاألول ما يوافق حكمه املنطوق فإن كان أوىل مسي فحوى اخلطاب كداللة فال تقل هلما أف على حترمي الضرب ألنه 

حترمي اإلحراق  أشد وإن كان مساويا مسي حلن اخلطاب أي معناه كداللة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما على
  ألنه مساو لألكل يف اإلتالف 

  واختلف هل داللة ذلك قياسية أو لفظية جمازية أو حقيقية على أقوال بيناها يف كتبنا األصولية 
  والثاين ما خيالف حكمه املنطوق وهو أنواع  - ٤١٩٧

هومه أن غري الفاسق ال جيب مفهوم صفة نعتا كان أو حاال أو ظرفا أو عددا حنو إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا مف
  التبني يف خربه فيجب قبول خرب الواحد العدل 



  وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد 
  احلج أشهر معلومات أي فال يصح اإلحرام به يف غريها 

وال فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام أي فالذكر عند غريه ليس حمصال للمطلوب فاجلدوهم مثانني جلدة أي ال أقل 
  أكثر 

  وشرط حنو وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن أي فغري أوالت احلمل ال جيب اإلنفاق عليهن  - ٤١٩٨
  وغاية حنو فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه أي فإذا نكحته حتل لإلول بشرطه  - ٤١٩٩
هو الويل أي فغريه ليس بويل إلىل اهللا وحصر حنو ال إله إال اهللا إمنا إهلكم اهللا أي فغريه ليس بإله فاهللا  - ٤٢٠٠

  حتشرون أي ال إىل غريه إياك نعبد أي ال غريك 
  واختلف يف اإلحتجاج هبذه املفاهيم على أقوال كثرية واألصح يف اجلملة أهنا كلها حجة بشروط  - ٤٢٠١

يت يف حجوركم فإن الغالب منها أال يكون املذكور خرج للغالب ومن مث مل يعترب األكثرون مفهوم قوله وربائبكم الال
  كون الربائب يف حجور األزواج فال مفهوم له ألنه إمنا خص بالذكر لغلبة حضوره يف الذهن 

وأال يكون موافقا للواقع ومن مث ال مفهوم لقوله ومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به وقوله ال يتخذ املؤمنون 
  ال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا الكافرين أولياء من دون املؤمنني وقوله و

  واإلطالع على ذلك من فوائد معرفة أسباب النزول 

  فائدة

  قال بعضهم األلفاظ إما أن تدل مبنطوقها أو بفحواها أو باقتضائها وضرورهتا أو مبعقوهلا املستنبط منها  - ٤٢٠٢
  حكاه ابن احلصار 

  وقال هذا كالم حسن 
  نطوق والثاين داللة املفهوم والثالث داللة االقتضاء والرابع داللة اإلشارة قلت فاألول داللة امل

  النوع احلادي واخلمسون

  يف وجوه خماطباته

  قال ابن اجلوزي يف كتابه النفيس اخلطاب يف القرآن على مخسة عشر وجها  - ٤٢٠٣
  وقال غريه على أكثر من ثالثني وجها 
  كقوله اهللا الذي خلقكم  أحدها خطاب العام واملراد به العموم

  والثاين خطاب اخلاص واملراد به اخلصوص كقوله أكفرمت بعد إميانكم يأيها الرسول بلغ  - ٤٢٠٤
  الثالث خطاب العام واملراد به اخلصوص كقوله يأيها الناس اتقوا ربكم مل يدخل فيه األطفال واجملانني  - ٤٢٠٥
وله يأيها النيب إذا طلقتم النساء افتتح اخلطاب بالنيب واملراد الرابع خطاب اخلاص واملراد العموم كق - ٤٢٠٦

اآلية قال أبو بكر الصرييف كان إبتداء اخلطاب . . سائر من ميلك الطالق وقوله يأيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك 
  له فلما قال يف املوهوبة خالصة لك علم أن ما قبلها له ولغريه 

  له يأيها النيب اخلامس خطاب اجلنس كقو - ٤٢٠٧



  السادس خطاب النوع حنو يا بين إسرائيل  - ٤٢٠٨
  السابع خطاب العني حنو وقلنا يا آدم اسكن يا نوح  - ٤٢٠٩

  اهبط يا إبراهيم قد صدقت يا موسى ال ختف يا عيسى إين متوفيك 
وختصيصا بذلك عما سواه ومل يقع يف القرآن اخلطاب ب يا حممد بل يأيها النيب يأيها الرسول تعظيما له وتشريفا 

  وتعليما للمؤمنني أال ينادوه بامسه 
  الثامن خطاب املدح حنو يأيها الذين آمنوا وهلذا وقع خطابا ألهل املدينة والذين آمنوا وهاجروا  - ٤٢١٠

  أخرج ابن أيب حامت عن خيثمة ما تقرءون يف القرآن يأيها الذين آمنوا فإنه يف التوراة يأيها املساكني 
وأخرج البيهقي وأبو عبيد وغريمها عن ابن مسعود قال إذا مسعت اهللا يقول يأيها الذين آمنوا فأوعها  - ٤٢١١

  مسعك فإنه خري يأمر به أو شر ينهى عنه 
التاسع خطاب الذم حنو يأيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم قل يأيها الكافرون ولتضمنه اإلهانة مل يقع يف  - ٤٢١٢

ذين املوضعني وأكثر اخلطاب ب يأيها الذين آمنوا على املواجهة ويف جانب الكفار جيء بلفظ القرآن يف غري ه
  الغيبة إعراضا عنهم كقوله إن الذين كفروا قل للذين كفروا 

العاشر خطاب الكرامة كقوله يأيها النيب يأيها الرسول قال بعضهم وجند اخلطاب بالنيب يف حمل ال يليق  - ٤٢١٣
عكسه كقوله يف األمر بالتشريع العام يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ويف مقام اخلاص  به الرسول وكذا

يأيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك قال وقد يعرب بالنيب يف مقام التشريع العام لكن مع قرينة إرادة العموم كقوله يأيها 
  النيب إذا طلقتم ومل يقل طلقت 

  اإلهانة حنو فإنك رجيم اخسئوا فيها وال تكلمون احلادي عشر خطاب  - ٤٢١٤

  الثاين عشر خطاب التهكم حنو ذق إنك أنت العزيز الكرمي  - ٤٢١٥
  الثالث عشر خطاب اجلمع بلفظ الواحد حنو يأيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي  - ٤٢١٦
إىل قوله فذرهم يف . . ت الرابع عشر خطاب الواحد بلفظ اجلمع حنو يأيها الرسل كلوا من الطيبا - ٤٢١٧

  غمرهتم فهو خطاب له وحده إذ ال نيب معه وال بعده 
اآلية . . اآلية خطاب له وحده بدليل قوله واصرب وما صربك إال باهللا . . وكذا قوله وإن عاقبتم فعاقبوا  - ٤٢١٨

ارجعون أي ارجعين وقيل  وكذا قوله فإن مل يستجيبوا لكم فاعلموا بدليل قوله قل فأتوا وجعل منه بعضهم قال رب
  رب خطاب له تعاىل و ارجعون للمالئكة 

  وقال السهيلي هو قول من حضرته الشياطني وزبانية العذاب فاختلط فال يدري ما يقول من الشطط  - ٤٢١٩
  وقد إعتاد أمرا يقوله يف احلياة من رد األمر إىل املخلوقني 

و ألقيا يف جهنم واخلطاب ملالك خازن النار وقيل خلزنه اخلامس عشر خطاب الواحد بلفظ اإلثنني حن - ٤٢٢٠
النار والزبانية فيكون من خطاب اجلمع بلفظ اإلثنني وقيل للملكني املوكلني يف قوله وجاءت كل نفس معها سائق 

  وشهيد فيكون على األصل 
  وجعل املهدوي من هذا النوع قال قد أجيبت دعوتكما 

  عي قال اخلطاب ملوسى وحده ألنه الدا
  وقيل هلما ألن هارون أمن على دعائه واملؤمن أحد الداعيني 



  السادس عشر خطاب اإلثنني بلفظ الواحد كقوله فمن ربكما يا موسى أي وياهرون وفيه وجهان  - ٤٢٢١
  أحدمها أنه أفرده بالنداء إلدالله عليه بالتربية 

  ية واآلخر ألنه صاحب الرسالة واآليات وهارون تبع له ذكره ابن عط

  وذكر يف الكشاف آخر وهو أن هارون ملا كان أفصح من موسى نكب فرعون عن خطابه حذرا من لسانه 
  ومثله فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى  - ٤٢٢٢

قال ابن عطية أفرده بالشقاء ألنه املخاطب أوال واملقصود يف الكالم وقيل ألنه اهللا جعل الشقاء يف معيشة الدنيا يف 
  جانب الرجال 

  قيل إغضاء عن ذكر املرأة كما قيل من الكرم ستر احلرم و
  السابع عشر خطاب اإلثنني لفظ اجلمع كقوله أن تبوآ لقومكما مبصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة  - ٤٢٢٣
  م الثامن عشر خطاب اجلمع بلفظ االثنني كما تقدم يف ألقيا  - ٤٢٢٣
وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من التاسع عشر خطاب اجلمع بعد الواحد كقوله  - ٤٢٢٤

  عمل قال ابن األنباري مجع يف الفعل الثالث ليدل على أن األمة داخلون مع النيب ومثله يأيها النيب إذا طلقتم النساء 
  العشرون عكسه حنو وأقيموا الصالة وبشر املؤمنني  - ٤٢٢٥
الواحد حنو أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما احلادي والعشرون خطاب اإلثنني بعد  - ٤٢٢٦

  الكربياء يف األرض 
  الثاين والعشرون عكسه حنو فمن ربكما يا موسى  - ٤٢٢٧
الثالث والعشرون خطاب العني واملراد به الغري حنو يأيها النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين اخلطاب له  - ٤٢٢٨

يا وحاشاه من طاعة الكفار ومنه فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون واملراد أمته ألنه كان تق
  اآلية حاشاه من الشك وإمنا املراد باخلطاب التعريض بالكفار . . الكتاب 
  أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس يف هذه اآلية قال مل يشك ومل يسأل  - ٤٢٢٩

  اآلية فال تكونن من اجلاهلني وأحناء ذلك . . ا ومثله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلن

  الرابع والعشرون خطاب الغري واملراد به العني حنو لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم  - ٤٢٣٠
اخلامس والعشرون اخلطاب العام الذي مل يقصد به خماطب معني حنو أمل تر أن اهللا يسجد له ولو ترى إذ  - ٤٢٣١

ترى إذ اجملرمون ناكسو رءوسهم مل يقصد بذلك خطاب معني بل كل أحد وأخرج يف صورة وقفوا على النار ولو 
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 
فإن مل يستجيبوا لكم خوطب به النيب مث السادس والعشرون خطاب الشخص مث العدول إىل غريه حنو  - ٤٢٣٢

إىل قوله لتؤمنوا فيمن . . قال للكفار فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا بدليل فهل أنتم مسلمون ومنه إنا أرسلناك شاهدا 
  قرأ بالفوقية 

  السابع والعشرون خطاب التلوين وهو اإللتفات  - ٤٢٣٣
  يعقل حنو فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها الثامن والعشرون خطاب اجلمادات خطاب من  - ٤٢٣٤
  التاسع والعشرون خطاب التهييج حنو وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني  - ٤٢٣٥



  الثالثون خطاب التحنن واإلستعطاف حنو يا عبادي الذين أسرفوا  - ٤٢٣٦
  ك يا بن أم ال تأخذ بلحييت احلادي والثالثون خطاب التحبب حنو يا أبت مل تعبد يا بين إهنا إن ت - ٤٢٣٧

  الثاين والثالثون خطاب التعجيز حنو فاتوا بسورة  - ٤٢٣٨
الثالث والثالثون خطاب التشريف وهو كل ما يف القرآن خماطبة ب قل فإنه تشريف منه تعاىل هلذه األمة  - ٤٢٣٩

  بأن خياطبها بغري واسطة لتفوز بشرف املخاطبة 
ملعدوم ويصح ذلك تبعا ملوجود حنو يا بين آدم فإنه خطاب ألهل ذلك الزمان الرابع والثالثون خطاب ا - ٤٢٤٠

  ولكل من بعدهم 
١ -   

  فائدة

  قال بعضهم خطاب القرآن ثالثة أقسام  - ٤٢٤١
  قسم ال يصح إال للنيب 

  وقسم ال يصح إال لغريه 
  وقسم هلما 
احلمد كله أزمة األمور كلها بيده  قال ابن القيم تأمل خطاب القرآن جتد ملكا له امللك كله وله - ٤٢٤٢

ومصدرها منه ومردها إليه مستويا على العرش ال ختفى عليه خافية من أقطار مملكته عاملا مبا يف نفوس عبيده مطلعا 
على أسرارهم وعالنيتهم منفردا بتدبري اململكة يسمع ويرى ويعطي ومينع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهني وخيلق 

قدر ويقضي ويدبر األمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه ال تتحرك ذرة إال ويرزق ومييت وحييي وي
  بإذنه وال تسقط ورقة إال بعلمه 

فتأمل كيف جتده يثىن على نفسه وميجد نفسه وحيمد نفسه وينصح عباده ويدهلم على ما فيه سعادهتم وفالحهم 
بأمسائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآالئه يذكرهم بنعمه  ويرغبهم فيه وحيذرهم مما فيه هالكهم ويتعرف إليهم

عليهم ويأمرهم مبا يستوجبون به متامها وحيذرهم من نقمه ويذكرهم مبا أعد هلم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد هلم 
ائه بصاحل من العقوبة إن عصوه وخيربهم بصنعه يف أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤالء وهؤالء ويثىن على أولي

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 ويدعو إىل دار السالم ويذكر 
بوار ويذكر عذاهبا وقبحها وآالمها ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة أوصافها وحسنها ونعيمها وحيذر من دار ال

حاجتهم إليه من كل وجه وأهنم ال غىن هلم عنه طرفة عني ويذكرهم غناه عنهم وعن مجيع املوجودات وأنه الغين 
ته وال ذرة بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقري إليه وأنه لن ينال أحد ذرة من اخلري فما فوقها إال بفضله ورمح

من الشر فما فوقها إال بعدله وحكمته وتشهد من خطابه عتابه ألحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عثراهتم 
وغافر زالهتم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم واحلامي عنهم والناصر هلم والكفيل مبصاحلهم 

الذي ال ويل هلم سواه فهو موالهم احلق ونصريهم على  واملنجي هلم من كل كرب واملويف هلم بوعده وأنه وليهم



  عدوهم فنعم املوىل ونعم النصري 
وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما جوادا رحيما مجيال هذا شأنه فكيف ال حتبه وتنافس يف القرب منه 

رضا كل من سواه وكيف  وتنفق أنفاسها يف التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من
ال تلهج بذكره وتصري حبه والشوق إليه واألنس به هو غذاؤها وقوهتا ودواؤها حبيث إن فقدت وهلكت مل تنتفع 

  حبياهتا 
  فائدة  - ٢

قال بعض األقدمني أنزل القرآن على ثالثني حنوا كل حنو منه غري صاحبه فمن عرف وجوهها مث تكلم يف  - ٤٢٤٣
من مل يعرفها وتكلم يف الدين كان اخلطأ إليه أقرب وهي املكي واملدين والناسخ واملنسوخ الدين أصاب ووفق و

واحملكم واملتشابه والتقدمي والتأخري واملقطوع واملوصول والسبب واإلضمار واخلاص والعام واألمر والنهي والوعد 
اإلعذار واإلنذار واحلجة واإلحتجاج والوعيد واحلدود واألحكام واخلرب واإلستفهام واألهبة واحلروف املصرفة و

  واملواعظ واألمثال والقسم 
  قال فاملكي مثل واهجرهم هجرا مجيال  - ٤٢٤٤

  واملدين مثل وقاتلوا يف سبيل اهللا  - ٤٢٤٥
  والناسخ واملنسوخ واضح  - ٤٢٤٦
ما وحنوه مما أحكمه اهللا اآلية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل. . واحملكم مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا  - ٤٢٤٧

  وبينه 
اآلية ومل يقل ومن يفعل . . واملتشابه مثل يأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا  - ٤٢٤٨

ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كما قال يف احملكم وقد ناداهم يف هذه اآلية باإلميان وهناهم عن املعصية ومل 
  دا فاشتبه على أهلها ما يفعل اهللا هبم جيعل فيها وعي

والتقدمي والتأخري مثل كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية التقدير كتب عليكم  - ٤٢٤٩
  الوصية إذا حضر أحدكم املوت 

وم القيامة واملقطوع واملوصول مثل ال أقسم بيوم القيامة فال مقطوع من أقسم وإمنا هو يف املعىن أقسم بي - ٤٢٥٠
  وال أقسم بالنفس اللوامة ومل يقسم 

  والسبب واإلضمار مثل واسأل القرية أي أهل القرية  - ٤٢٥١
  واخلاص والعام مثل يأيها النيب فهذا يف املسموع خاص إذا طلقتم النساء فصار يف املعىن عاما  - ٤٢٥٢
  واألمر وما بعده إىل اإلستفهام أمثلتها واضحة  - ٤٢٥٣
  ألهبة مثل إنا أرسلنا حنن قسمنا عرب بالصيغة املوضوعة للجماعة للواحد تعاىل تفخيما وتعظيما وأهبة وا - ٤٢٥٤
  واحلروف املصرفة كالفتنة تطلق على الشرك حنو حىت ال تكون فتنة  - ٤٢٥٥

  وعلى املعذرة حنو مث مل تكن فتنتهم أي معذرهتم  - ٤٢٥٦
  بعدك  وعلى اإلختبار حنو قد فتنا قومك من - ٤٢٥٧
  واإلعتذار حنو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم اعتذر أنه مل يفعل ذلك إال مبعصيتهم  - ٤٢٥٨

  والبواقي أمثلتها واضحة 



  النوع الثاين واخلمسون

  يف حقيقته وجمازه

ال خالف يف وقوع احلقائق يف القرآن وهي كل لفظ بقي على موضوعه وال تقدمي فيه وال تأخري وهذا  - ٤٢٥٩
  كالم أكثر ال
وأما اجملاز فاجلمهور أيضا على وقوعه فيه وأنكره مجاعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن  - ٤٢٦٠

خويز منداد من املالكية وشبهتهم أن اجملاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه وأن املتكلم ال يعدل إليه إال إذا ضاقت 
   به احلقيقة فيستعري وذلك حمال على اهللا تعاىل

وهذه شبهة باطلة ولو سقط اجملاز من القرآن سقط منه شطر احلسن فقد إتفق البلغاء على أن اجملاز أبلغ من احلقيقة 
  ولو وجب خلو القرآن من اجملاز وجب خلوه من احلذف والتوكيد وتثنية القصص وغريها 

ات كثرية يف كتاب مسيته جماز وقد أفرده بالتصنيف اإلمام عز الدين بن عبد السالم وخلصته مع زياد - ٤٢٦١
  الفرسان إىل جماز القرآن وهو قسمان 

األول اجملاز يف التركيب ويسمى جماز اإلسناد واجملاز العقلي وعالقته املالبسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهة إىل ما 
وهي فعل اهللا إىل اآليات  هو له أصالة ملالبسته له كقوله تعاىل وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا نسبت الزيادة

  لكوهنا سببا هلا 
يذبح أبناءهم يا هامان ابن يل نسب الذبح وهو فعل األعوان إىل فرعون والبناء وهو فعل العملة إىل هامان لكوهنما 

  آمرين به 
  وكذا قوله وأحلوا قومهم دار البوار نسب اإلحالل إليهم لتسببهم يف كفرهم بأمرهم إياهم به  - ٤٢٦٢

  ومنه قوله تعاىل يوما جيعل الولدان شيبا نسب الفعل إىل الظرف لوقوعه فيه  - ٤٢٦٣
  عيشة راضية أي مرضية 

  فإذا عزم األمر أي عزم عليه بدليل فإذا عزمت 
  وهذا القسم أربعة أنواع  - ٤٢٦٤

  أحدها ما طرفاه حقيقيان كاآلية املصدر هبا وكقوله وأخرجت األرض أثقاهلا 
  و فما رحبت جتارهتم أي ما رحبوا فيها وإطالق الربح والتجارة هنا جماز ثانيها جمازيان حن

  ثالثها ورابعها ما أحد طرفيه حقيقي دون اآلخر 
أما األول والثاين فكقوله أم أنزلنا عليهم سلطانا أي برهانا كال إهنا لظى نزاعة للشوى تدعو فإن الدعاء  - ٤٢٦٥

  من النار جماز 
زارها تؤيت أكلها كل حني فأمه هاوية وإسم األم اهلاوية جماز أي كما أن األم كافلة وقوله حىت تضع احلرب أو

  لولدها وملجأ له كذلك النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع 
  القسم الثاين اجملاز يف املفرد ويسمى اللغوي وهو إستعمال اللفظ يف غري ما وضع له أوال وأنواعه كثرية  - ٤٢٦٦

   مبسوطا يف نوع اجملاز فهو به أجدر خصوصا إذا قلنا إنه ليس من أنواع اجملاز أحدها احلذف وسيأيت



  الثاين الزيادة وسبق حترير القول فيها يف نوع اإلعراب  - ٤٢٦٧
  الثالث إطالق إسم الكل على اجلزء حنو جيعلون أصابعهم يف  - ٤٢٦٨

دخاهلا على غري املعتاد مبالغة من الفرار فكأهنم جعلوا آذاهنم أي أناملهم ونكتة التعبري عنها باألصابع اإلشارة إىل إ
األصابع وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي وجوههم ألنه مل ير مجلتهم فمن شهد منكم الشهر فليصمه أطلق الشهر 

وهو إسم لثالثني ليلة وأراد جزء منه كذا أجاب به اإلمام فخر الدين عن إستشكال أن اجلزاء إمنا يكون بعد متام 
الشرط والشرط أن يشهد الشهر وهو إسم لكله حقيقة فكأنه أمر بالصوم 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 
  ن نوع احلذف أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت وغريمها وهو أيضا من هذا النوع ويصلح أن يكون م

الرابع عكسه حنو ويبقى وجه ربك أي ذاته فولوا وجوهكم شطره أي ذواتكم إذ االستقبال جيب  - ٤٢٦٩
بالصدر وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عرب بالوجوه عن مجيع األجساد ألن التنعم والنصب 

كسبتم ونسب ذلك إىل األيدي ألن أكثر حاصل بكلها ذلك مبا قدمت يداك مبا كسبت أيديكم أي قدمت و
األعمال تزاول هبا قم الليل وقرآن الفجر واركعوا مع الراكعني ومن الليل فاسجد له أطلق كال من القيام والقراءة 

  والركوع والسجود على الصالة وهو بعضها هديا بالغ الكعبة أي احلرم كله بدليل أنه ال يذبح فيها 

  تنبيه

  النوعني شيئان أحلق هبذين  - ٤٢٧٠
أحدمها وصف البعض بصفة الكل كقوله ناصية كاذبة خاطئة فاخلطأ صفة الكل وصف به الناصية عكسه كقوله إنا 

  منكم وجلون والوجل 

  صفة القلب ومللئت منهم رعبا والرعب إمنا يكون يف القلب 
 لكم بعض الذي ختتلفون فيه أي والثاين إطالق لفظ بعض مرادا به الكل ذكره أبو عبيدة وخرج عليه قوله وألبني

كله وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وتعقب بأنه ال جيب على النيب بيان كل ما اختلف فيه بدليل الساعة 
والروح وحنومها وبأن موسى كان وعدهم بعذاب يف الدنيا ويف اآلخرة فقال يصبكم هذا العذاب يف الدنيا وهو 

  آلخرة ذكره ثعلب بعض الوعيد من غري نفي عذاب ا
قال الزوكشي وحيتمل أيضا أن يقال إن الوعيد مما ال يستنكر ترك مجيعه فكيف بعضه ويؤيد ما قاله  - ٤٢٧١

  ثعلب قوله وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم 
  اخلامس إطالق إسم اخلاص على العام حنو إنا رسول رب العاملني أي رسله  - ٤٢٧٢
  السادس عكسه حنو ويستغفرون ملن يف األرض أي املؤمنني بدليل قوله ويستغفرون للذين آمنوا  - ٤٢٧٣
  السابع إطالق إسم امللزوم على الالزم حنو  - ٤٢٧٤
الثامن عكسه حنو هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أي هل يفعل أطلق اإلستطاعة على  - ٤٢٧٥

  الفعل ألهنا الزمة له 
التاسع إطالق املسبب على السبب حنو وينزل لكم من السماء رزقا قد أنزلنا عليكم لباسا أي مطرا  - ٤٢٧٦



  يتسبب عنه الرزق واللباس ال جيدون نكاحا أي مؤنة من مهر ونفقة وما ال بد للمتزوج منه 
  السمع العاشر عكسه حنو ما كانوا يستطيعون السمع أي القبول والعمل به ألنه مسبب عن  - ٤٢٧٧

  تنبيه 
من ذلك نسبة الفعل إىل سبب السبب كقوله فأخرجهما مما كانا فيه كما أخرج أبويكم من اجلنة فإن  - ٤٢٧٨

  املخرج يف احلقيقة هو اهللا تعاىل وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب األكل وسوسة الشيطان 
اهلم أي الذين كانوا يتامى إذ ال يتم احلادى عشر تسمية الشيء باسم ما كان عليه حنو وآتوا اليتامى أمو - ٤٢٧٩

بعد البلوغ فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي الذين كانوا أزواجهن من يأت ربه جمرما مساه جمرما باعتبار ما 
  كان يف الدنيا من اإلجرام 

وال يلدوا إال الثاين عشر تسميته باسم ما يؤول إليه حنو إين أراين أعصر مخرا أي عنبا يؤول إىل اخلمرية  - ٤٢٨٠
فاجرا كفارا أي صائرا إىل الكفر والفجور حىت تنكح زوجا غريه مساه زوجا ألن العقد يؤول إىل زوجية ألهنا ال 

تنكح إال يف حال كونه زوجا فبشرناه بغالم حليم نبشرك بغالم عليم وصفه يف حال البشارة مبا يؤول إليه من العلم 
  واحللم 
احلال على احملل حنو ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون أي يف اجلنة ألهنا حمل الرمحة  الثالث عشر إطالق إسم - ٤٢٨١

  بل مكر الليل أي يف الليل إذ يريكم اهللا يف منامك أي يف عينك على قول احلسن 
  الرابع عشر عكسه حنو فليدع نادية أي أهل ناديه أي جملسه  - ٤٢٨٢

  لك ومنه التعبري باليد عن القدرة حنو بيده امل
  وبالقلب عن العقل حنو هلم قلوب ال يفقهون هبا أي عقول 

  وباألفواه عن األلسن حنو يقولون بأفواههم 
  وبالقرية عن ساكنيها حنو واسأل القرية 

وقد إجتمع هذا النوع وما قبله يف قوله تعاىل خذوا زينتكم عند كل مسجد فإن أخذ الزينة غري ممكن  - ٤٢٨٣
ها فأطلق عليه إسم احلال وأخذها للمسجد نفسه ال جيب فاملراد الصالة فأطلق إسم احملل على ألهنا مصدر فاملراد حمل

  احلال 
اخلامس عشر تسمية الشيء بإسم آلته حنو واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين أي ثناء حسنا ألن اللسان  - ٤٢٨٤

  آلته وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه أي بلغة قومه 
عشر تسمية الشيء باسم ضده حنو فبشرهم بعذاب أليم والبشارة حقيقة يف اخلرب السار ومنه السادس  - ٤٢٨٥

تسمية الداعي إىل الشيء باسم الصارف عنه ذكره السكاكي وخرج عليه قوله تعاىل ما منعك أال تسجد يعين ما 
  دعاك إىل أال تسجد وسلم بذلك من دعوى زيادة ال 

إىل ما ال يصح منه تشبيها حنو جدارا يريد أن ينقض فأقامه وصفه باإلرادة السابع عشر إضافة الفعل  - ٤٢٨٦
  وهي من صفات احلي تشبيها مليله للوقوع بإرادته 

الثامن عشر إطالق الفعل واملراد مشارفته ومقاربته وإرادته حنو فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أي قاربن  - ٤٢٨٧
 يكون بعده وهو يف قوله فبلغن أجلهن فال تعضلوهن حقيقة فإذا جاء بلوغ األجل أي إنقضاء العدة ألن اإلمساك ال

  أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون أي فإذا قرب جميئه 



وبه يندفع السؤال املشهور فيها أن عند جميء األجل ال يتصور تقدمي وال تأخري وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
فوا ألن اخلطاب لألوصياء وإمنا يتوجه إليهم قبل الترك ألهنم بعده أموات إذا اآلية أي لو قاربوا أن يتركوا خا. . 

  قمتم إىل الصالة فاغسلوا أي أردمت القيام فإذا قرأت القرآن فاستعذ أي أردت القراءة 

  لتكون اإلستعاذة قبلها وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أي أردنا إهالكها وإال مل يصح العطف بالفاء 
وجعل منه بعضهم قوله من يهد اهللا فهو املهتد أي من يرد اهللا هدايته وهو حسن جدا لئال يتحد الشرط  - ٤٢٨٨
  واجلزاء 
التاسع عشر القلب إما قلب إسناد حنو ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة أي لتنوء العصبة هبا لكل أجل كتاب  - ٤٢٨٩

ى املراضع ويوم يعرض الذين كفروا على النار أي تعرض أي لكل كتاب أجل وحرمنا عليه املراضع أي حرمناه عل
  النار عليهم ألن املعروض عليه هو الذي له اإلختيار 

  وإنه حلب اخلري لشديد أي وإن حبه للخري وإن يردك خبري أي يرد بك اخلري 
  فتلقى آدم من ربه كلمات ألن املتلقي حقيقة هو آدم كما قرئ بذلك أيضا 

  ل عنهم فانظر أي فانظر مث تول مث دنا فتدىل أي تدىل فدنا ألنه بالتديل مال إىل الدنو أو قلب عطف حنو مث تو
  أو قلب تشبيه وسيأيت يف نوعه 

  العشرون إقامة صيغة مقام أخرى وحتته أنواع كثرية  - ٤٢٩٠
  منها إطالق املصدر على الفاعل حنو فإهنم عدو يل وهلذا أفرده 

يء من علمه أي من معلومه صنع اهللا أي مصنوعه وجلءوا على قميصه بدم وعلى املفعول حنو وال حييطون بش
  كذب أي مكذوب فيه ألن الكذب من صفات األقوال ال األجسام 

  ومنها إطالق البشرى على املبشر به واهلوى على املهوي والقول على املقول  - ٤٢٩١
  ا ومنها إطالق الفاعل واملفعول على املصدر حنو ليس لوقعته - ٤٢٩٢

  كاذبة أي تكذيب بأيكم املفتون أي الفتنة على أن الباء غري زائدة 
ومنها إطالق فاعل على مفعول حنو ماء دافق أي مدفوق ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم أي ال  - ٤٢٩٣

  معصوم جعلنا حرما آمنا أي مأمونا فيه 
  را أي ساترا وعكسه حنو إنه كان وعده مأتيا أي آتيا حجابا مستو - ٤٢٩٤

  وقيل على بابه أي مستورا على العيون ال حيس به أحد 
  ومنها إطالق فعيل مبعىن مفعول حنو وكان الكافر على ربه ظهريا  - ٤٢٩٥
  ومنها إطالق واحد من املفرد واملثىن واجلمع على آخر منها  - ٤٢٩٦
  ي يرضومها فأفرد لتالزم الرضاءين مثال إطالق املفرد على املثىن واهللا ورسوله أحق أن يرضوه أ - ٤٢٩٧
وعلى اجلمع حنو إن اإلنسان لفي خسر أي األناسي بدليل اإلستثناء منه إن اإلنسان خلق هلوعا بدليل  - ٤٢٩٨

  إال املصلني 
  ومثال إطالق املثىن على املفرد ألقيا يف جهنم أي ألق  - ٤٢٩٩
خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان وإمنا خيرج من  ومنه كل فعل نسب إىل شيئني وهو ألحدمها فقط حنو - ٤٣٠٠



أحدمها وهو امللح دون العذب ونظريه ومن كل تأكلون حلما طريا وتستخرجون حلية تلبسوهنا وإمنا خترج احللية من 
  امللح وجعل القمر فيهن نورا أي يف إحداهن نسيا حوهتما والناسي 

لنسيان إليهما معا لسكوت موسى عنه فمن تعجل يف يوشع بدليل قوله ملوسى فإين نسيت احلوت وإمنا أضيف ا
  يومني والتعجيل يف اليوم الثاين على رجل من القريتني عظيم قال الفارسي أي من إحدى القريتني 

  وليس منه وملن خاف مقام ربه جنتان وأن املعىن جنة واحدة خالفا للفراء 
   وأمي إهلني وإمنا املتخذ إهلا عيسى دون مرمي ويف كتاب ذا القد البن جين أن منه أأنت قلت للناس اختذوين

  ومثال إطالقه على اجلمع مث ارجع البصر كرتني أي كرات ألن البصر ال حيسر إال هبا  - ٤٣٠١
  وجعل منه بعضهم قوله الطالق مرتان 

ع ومثال إطالق اجلمع على املفرد قال رب ارجعون أي أرجعين وجعل منه ابن فارس فناظرة مب يرج - ٤٣٠٢
املرسلون والرسول واحد بدليل ارجع إليهم وفيه نظر ألنه حيتمل أنه خاطب رئيسهم ال سيما وعادة امللوك جارية 

  أال يرسلوا واحدا 
  وجعل منه فنادته املالئكة ينزل املالئكة بالروح أي جربيل وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها والقاتل واحد 

أتينا طائعني قالوا ال ختف خصمان فإن كان له إخوة فألمه السدس أي  ومثال إطالقه على املثىن قالتا - ٤٣٠٤
  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 اهللا أي الساعة بدليل فال تستعجلوه - ٤٣٠٥

  اآلية وبرزوا . . ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات وإذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي أأنت قلت للناس 

  هللا مجيعا ونادى أصحاب األعراف 
وعكسه إلفادة الدوام واإلستمرار فكأنه وقع واستمر حنو أتأمرون الناس بالرب وتنسون واتبعوا ما تتلو  - ٤٣٠٦

  الشياطني على ملك سليمان 
ي تلت ولقد نعلم أي علمنا قد يعلم ما أنتم عليه أي علم فلم تقتلون أنبياء اهللا أي قتلتم ففريقا كذبتم وفريقا أ

  تقتلون ويقول الذين كفروا لست مرسال أي قالوا 
ومن لواحق ذلك التعبري عن املستقبل باسم الفاعل أو املفعول ألنه حقيقة يف احلال ال يف اإلستقبال حنو  - ٤٣٠٧

  ن الدين لواقع وإ
  ذلك يوم جمموع له الناس 

  ومنها إطالق اخلرب على الطلب أمرا أو هنيا أو دعاء مبالغة يف احلث عليه حىت كأنه وقع وأخرب عنه  - ٤٣٠٨
قال الزخمشري ورود اخلرب واملراد األمر أو النهي أبلغ من صريح األمر أو النهي كأنه سورع فيه إىل اإلمتثال وأخرب 

الوالدات يرضعن واملطلقات يتربصن فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج على قراءة الرافع وما عنه حنو و
تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا أي ال تنفقوا إال إبتغاء وجه اهللا ال ميسه إال املطهرون أي ال ميسسه وإذ أخذنا ميثاق بين 

  اس حسنا إسرائيل ال تعبدون إال اهللا أي ال تعبدوا بدليل وقولوا للن
  ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم أي اللهم اغفر هلم 



وعكسه حنو فليمدد له الرمحن مدا أي ميد اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي وحنن حاملون بدليل وإهنم  - ٤٣٠٩
  لكاذبون والكذب إمنا يرد على اخلرب فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا 

األوىل األمر مبعىن اخلرب أبلغ من اخلرب لتضمنه اللزوم حنو إن زرتنا فلنكرمك قال الكواشي يف اآلية  - ٤٣١٠
  يريدون تأكيد إجياب اإلكرام عليهم 

  وقال ابن عبد السالم ألن األمر لإلجياب فشبه اخلرب به يف إجيابه 
  منها وضع النداء موضع التعجب حنو يا حسرة على العباد  - ٤٣١١

رة وقال ابن خالوية هذه من أصعب مسألة يف القرآن ألن احلسرة ال تنادى وإمنا ينادى قال الفراء معناه فياهلا حس
  األشخاص ألن فائدته التنبيه ولكن املعىن على التعجب 

ومنها وضع مجع القلة موضع الكثرة حنو وهم يف الغرفات آمنون وغرف اجلنة ال حتصى هلم درجات  - ٤٣١٢
كثر من العشرة ال حمالة اهللا يتوىف األنفس أياما معدودات ونكتة التقليل يف هذه عند رهبم ورتب الناس يف علم اهللا أ

  اآلية التسهيل على املكلفني 
  وعكسه حنو يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء  - ٤٣١٣
ومنها تذكري املؤنث على تأويله مبذكر حنو فمن جاءه موعظة من ربه أي وعظ وأحيينا به بلدة ميتا على  - ٤٣١٤
  لبلدة باملكان تأويل ا

  فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريب أي الشمس أو الطالع 
  إن رمحة اهللا قريب من احملسنني 

  قال اجلوهري ذكرت على معىن اإلحسان 
وقال الشريف املرتضى يف قوله وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم إن اإلشارة للرمحة  - ٤٣١٥

  تأنيثها غري حقيقي وألنه جيوز أن يكون يف تأويل أن يرحم وإمنا مل يقل ولتلك ألن 
ومنها تأنيث املذكر حنو الذين يرثون الفردوس هم فيها أنث الفردوس وهو مذكر محال على معىن اجلنة  - ٤٣١٦

  من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا 

األمثال إىل مؤنث وهو ضمري  أنت عشرا حيث حذف اهلاء مع إضافتها إىل األمثال وواحدها مذكر فقيل إلضافة
احلسنات فاكتسب منه التأنيث وقيل هو من باب مراعاة املعىن ألن األمثال يف املعىن مؤنثه ألن مثل احلسنة حسنة 

  والتقدير فله عشر حسنات أمثاهلا 
  وقد قدمنا يف القواعد املهمة قاعدة يف التذكري والتأنيث 

  كم غريه ومنها التغليب وهو إعطاء الشيء ح - ٤٣١٧
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 و الغابرات فعدت األنثى من املذكر حبكم التغليب بل أنتم قوم 
أنتم على جانب قوم والقياس أن يؤتى بياء الغيبة ألنه صفة ل قوم وحسن جتهلون أتى بتاء اخلطاب تغليبا جلانب 

العدول عنه وقوع املوصوف خربا عن ضمري املخاطبني قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم غلب يف 
قوبة الضمري املخاطب وإن كان من تبعك يقتضي الغيبة وحسنه أنه ملا كان الغائب تبعا للمخاطب يف املعصية والع

جعل تبعا له يف اللفظ أيضا وهو من حماسن إرتباط اللفظ باملعىن وهللا يسجد ما يف السموات وما يف األرض غلب 



غري العاقل حيث أتى ب ما لكثرته ويف آية أخرى ب من فغلب العاقل لشرفه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
كم التغليب إذ مل يكن يف ملتهم أصال حىت يعود فيها معك من قريتنا أو لتعودن يف ملتنا أدخل شعيب يف لتعودن حب

وكذا قوله إن عدنا يف ملتكم فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس عد منهم باإلستثناء تغليبا لكونه كان بينهم يا 
  ليت بيين وبينك بعد املشرقني أي املشرق واملغرب 

مرج البحرين أي امللح والعذب والبحر خاص  قال ابن الشجري وغلب املشرق ألنه أشهر اجلهتني - ٤٣١٨
  بامللح فغلب لكونه أعظم ولكل درجات أي من املؤمنني والكفار والدرجات للعلو والدركات للسفل 

  فاستعمل الدرجات يف القسمني تغليبا لالشرف 
أال ترى أن القانتني قال يف الربهان وإمنا كان التغليب من باب اجملاز ألن اللفظ مل يستعمل فيما وضع له  - ٤٣١٩

موضوع للذكور املوصوفني هبذا الوصف فإطالقه على الذكور واإلناث إطالق على غري ما وضع له وكذا باقي 
  األمثلة 
  ومنها إستعمال حروف اجلر يف غري معانيها احلقيقية كما تقدم يف النوع األربعني  - ٤٣٢٠
ال تفعل لغري التحرمي وأدوات اإلستفهام لغري طلب ومنها إستعمال صيغة افعل لغري الوجوب وصيغة  - ٤٣٢١

  التصور والتصديق وأداة التمين والترجي والنداء لغريها كما سيأيت كل ذلك يف اإلنشاء 
  ومنها التضمني وهو إعطاء الشيء معىن الشيء ويكون يف احلروف واألفعال واألمساء  - ٤٣٢٢
  أما احلروف فتقدم يف حروف اجلر وغريها  - ٤٣٢٣
وأما األفعال فأن يضمن فعل معىن فعل آخر فيكون فيه معىن الفعلني معا وذلك بأن يأيت الفعل متعديا  - ٤٣٢٤

حبرف ليس من عادته التعدي به فيحتاج إىل تأويله أو تأويل احلرف ليصح التعدي به واألول تضمني الفعل والثاين 
  تضمني احلرف 

  من النحاة التوسع يف احلرف واختلفوا أيهما أوىل فقال أهل اللغة وقوم 
وقال احملققون التوسع يف الفعل ألنه يف األفعال أكثر مثاله عينا يشرب هبا عباد اهللا فيشرب إمنا يتعدى مبن فتعديته 
بالباء إما على تضمينه معىن يروي و يلتذ أو تضمني الباء معىن من حنو أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم 

بإىل إال على تضمن معىن اإلفضاء هل لك إىل أن تزكى واألصل يف أن فضمن معىن أدعوك وهو فالرفث ال يتعدى 
  الذي يقبل التوبة عن عباده عديت بعن لتضمنها معىن العفو والصفح 

  وأما يف األمساء فأن يضمن اسم معىن اسم إلفادة معىن االمسني  - ٤٣٢٥

ن حقيق معىن حريص ليفيد أنه حمقوق بقول احلق وحريص عليه معا حنو حقيق على أال أقول على اهللا إال احلق ضم
  وإمنا كان التضمني جمازا ألن اللفظ مل يوضع للحقيقة واجملاز معا فاجلمع بينهما جماز 

١ -   

  فصل يف أنواع خمتلف يف عدها من اجملاز

  وهي ستة  - ٤٣٢٦
عمال اللفظ يف غري موضوعه واحلذف ليس أحدها احلذف فاملشهور أنه من اجملاز وأنكره بعضهم ألن اجملاز است

  كذلك 



  وقال ابن عطية حذف املضاف هو عني اجملاز ومعظمه وليس كل حذف جمازا  - ٤٣٢٧
  وقال القرايف احلذف أربعة أقسام  - ٤٣٢٨

  قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث اإلسناد حنو واسأل القرية أي أهلها إذ ال يصح إسناد السؤال إليها 
وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر 

  فعدة 
  وقسم يتوقف عليه عادة ال شرعا حنو أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فضربه 

أنه إمنا قبض من وقسم يدل عليه دليل غري شرعي وال هو عادة حنو فقبضت قبضة من أثر الرسول دل الدليل على 
  أثر حافر فرس الرسول 

  وليس يف هذه األقسام جماز إال األول 
  وقال الزجناين يف املعيار إمنا يكون جمازا إذا تغري حكم فأما  - ٤٣٢٩

  إذا مل يتغري كحذف خرباملبتدأ املعطوف على مجلة فليس جمازا إذ مل يتغري حكم ما بقي من الكالم 
إليضاح مىت تغري إعراب الكلمة حبذف أو زيادة فهي جماز حنو واسأل القرية ليس وقال القزويين يف ا - ٤٣٣٠

  كمثله شيء فإن كان احلذف أو الزيادة ال يوجب تغري اإلعراب حنو أو كصيب فبما رمحة فال توصف الكلمة باجملاز 
  الثاين التأكيد زعم قوم أنه جماز ألنه ال يفيد إال ما أفاده األول  - ٤٣٣١

  أنه حقيقة والصحيح 
قال الطرطرشي يف العمدة ومن مساه جمازا قلنا له إذا كان التأكيد بلفظ األول حنو عجل عجل وحنوه فإن  - ٤٣٣٢

جاز أن يكون الثاين جمازا جاز يف األول ألهنما يف لفظ واحد وإذا بطل محل األول على اجملاز بطل محل الثاين عليه 
  ألنه مثل األول 

  ه زعم قوم أنه جماز والصحيح أنه حقيقة الثالث التشبي - ٤٣٣٢
  قال الزجناين يف املعيار ألنه معىن من املعاين وله ألفاظ تدل عليه وضعا فليس يف نقل اللفظ عن موضوعه  - ٤٣٣٣
  وقال الشيخ عز الدين إن كان حبرف فهو حقيقة أو حبذفه فمجاز بناء على أن احلذف من باب اجملاز  - ٤٣٣٤
  كناية وفيها أربعة مذاهب الرابع ال - ٤٣٣٥

  أحدها أهنا حقيقة قال ابن عبد السالم وهو الظاهر 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 فيه 

الرابع وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أهنا تنقسم إىل حقيقة وجماز فإن استعملت اللفظ يف معناه مرادا منه 
  الزم املعىن أيضا فهو حقيقة وإن مل يرد املعىن بل عرب بامللزوم عن الالزم فهو جماز الستعماله يف غري ما وضع له 

اللفظ فيما وضع له ليفيد غري ما وضع له واجملاز منها أن يريد به غري واحلاصل أن احلقيقة منها أن يستعمل 
  موضوعه استعماال وإفادة 

اخلامس التقدمي والتأخري عده قوم من اجملاز ألن تقدمي ما رتبته التأخري كاملفعول وتأخري ما رتبته التقدمي  - ٤٣٣٦
  كالفاعل نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه 



  الربهان والصحيح أنه ليس منه فإن اجملاز نقل ما وضع إىل ما مل يوضع له قال يف  - ٤٣٣٧
السادس االلتفات قال الشيخ هباء الدين السبكي مل أر من ذكر هل هو حقيقة أو جماز قال وهو حقيقة  - ٤٣٣٨

  حيث مل يكن معه جتريد 
٢ -   

  فصل فيما يوصف بأنه حقيقة وجماز باعتبارين

  لشرعية كالصالة والزكاة واحلج فإهنا حقائق بالنظر إىل الشرع جمازات بالنظر إىل اللغة هو املوضوعات ا - ٤٣٣٩
٣ -   

  فصل يف الواسطة بني احلقيقة واجملاز

  قيل هبا يف ثالثة أشياء  - ٤٣٤٠
أحدها اللفظ قبل االستعمال وهذا القسم مفقود يف القرآن وميكن أن يكون منه أوائل السور على القول بأهنا 

  شارة إىل احلروف اليت يتركب منها الكالم لإل
  ثانيها اإلعالم 

  ثالثها اللفظ املستعمل يف املشاكلة حنو ومكروا ومكر اهللا وجزاء سيئة سيئة مثلها 
ذكر بعضهم أنه واسطة بني احلقيقة واجملاز قال ألنه مل يوضع ملا استعمل فيه فليس حقيقة وال عالقة معتربة فليس 

  بديعية ابن جابر لرفيقه جمازا كذا يف شرح 

  قلت والذي يظهر أهنا جماز والعالقة املصاحبة 

  خامتة

هلم جماز اجملاز وهو أن جيعل اجملاز املأخوذ عن احلقيقة مبثابة احلقيقة بالنسبة إىل جماز آخر فيتجوز باجملاز  - ٤٣٤١
از عن جماز فإن الوطء جتوز عنه بالسر األول عن الثاين لعالقة بينهما كقوله تعاىل ولكن ال تواعدوهن سرا فإنه جم

لكونه ال يقع غالبا إال يف السر وجتوز به عن العقد ألنه مسبب عنه فاملصحح للمجاز األول املالزمة والثاين السببية 
  واملعىن ال تواعدوهن عقد نكاح 

تصديق القلب مبدلول هذا وكذا قوله ومن يكفر باإلميان فقد حبط عمله فإن قوله ال إله إال اهللا جماز عن  - ٤٣٤٢
اللفظ والعالقة السببية ألن توحيد اللسان مسبب عن توحيد اجلنان والتعبري ب ال إله إال اهللا عن الوحدانية من جماز 

  التعبري بالقول عن املقول فيه 
املنبت وجعل منه ابن السيد قوله أنزلنا عليكم لباسا فإن املنزل عليهم ليس هو نفس اللباس بل املاء  - ٤٣٤٣

  للزرع املتخذ منه الغزل املنسوج منه اللباس 

  النوع الثالث واخلمسون



  يف تشبيهه واستعاراته

  التشبيه نوع من أشرف أنواع البالغة وأعالها  - ٤٣٤٤
  قال املربد يف الكامل لو قال قائل هو أكثر كالم العرب مل يبعد  - ٤٣٤٥
  لقاسم بن البندار البغدادي يف كتاب مساه اجلمان وقد أفرد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو ا - ٤٣٤٦
  وعرفه مجاعة منهم السكاكي بأنه الداللة على مشاركة أمر ألمر يف معىن  - ٤٣٤٧
  وقال ابن أيب اإلصبع هو أخراج األغمض إىل األظهر  - ٤٣٤٨
  وقال غريه هو إحلاق شيء بذي وصف يف وصفه  - ٤٣٤٩
به حكما من أحكام املشبه به والغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من وقال بعضهم هو أن تثبت للمش - ٤٣٥٠

  خفي إىل جلي وإدنائه البعيد من القريب ليفيد بيانا 
  وقيل الكشف عن املعىن املقصود مع االختصار  - ٤٣٥١
  وأدواته حروف وأمساء وأفعال فاحلروف الكاف حنو كرماد وكأن حنو كأنه رءوس الشياطني  - ٤٣٥٢
  مثل وشبه وحنومها مما يشتق من املماثلة واملشاهبة قال الطييب وال تستعمل مثل إال يف حال أو صفة هلا شأن  واألمساء

وفيها غرابة حنو مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر واألفعال حنو حيسبه الظمآن ماء خييل إليه 
  من سحرهم أهنا تسعى 

عا للسكاكي ورمبا يذكر فعل ينبئ عن التشبيه فيؤتى يف التشبيه القريب بنحو قال يف التخليص أتبا - ٤٣٥٣
  علمت زيدا أسدا الدال على التحقيق ويف البعيد بنحو حسبت زيدا أسدا الدال على الظن وعدم التحقيق 

ن الفعل وخالفه مجاعة منهم الطييب فقالوا يف كون هذه األفعال تنبئ عن التشبيه نوع خفاء واألظهر أ - ٤٣٥٤
  ينبئ عن حال التشبيه يف القرب والبعد وأن األداة حمذوفة مقدرة لعدم استقامة املعىن بدونه 

  ذكر أقسامه

  ينقسم التشبيه باعتبارات  - ٤٣٥٥
  األول باعتبار طرفيه إىل أربعة أقسام ألهنما إما حسيان أو عقليان أو املشبه به حسي واملشبه عقلي أو عكسه 

  ل والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي كأهنم أعجاز خنل منقعر مثال األو - ٤٣٥٦
ومثال الثاين مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوة كذا مثل به يف الربهان وكأنه  - ٤٣٥٧

  ظن أن التشبيه واقع يف القسوة وهو غري ظاهر بل هو واقع بني القلوب واحلجارة فهو من األول 
  ومثال الثالث مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح  - ٤٣٥٨
ومثال الرابع مل يقع يف القرآن بل منعه اإلمام أصال ألن العقل مستفاد من احلس فاحملسوس أصل  - ٤٣٥٩

  للمعقول وتشبيهه به يستلزم جعل األصل فرعا والفرع أصال وهو غري جائز 
  هن لباس لكم وأنتم لباس هلن وقد اختلف يف قوله تعاىل 

الثاين ينقسم باعتبار وجهه إىل مفرد ومركب واملركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور جمموع بعضها إىل  - ٤٣٦٠
بعض كقوله كمثل احلمار حيمل أسفارا فالتشبيه مركب من أحوال احلمار وهو حرمان االنتفاع بأبلغ نافع مع حتمل 



  التعب يف استصحابه 
قوله إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إىل قوله كأن مل تغن باألمس فإن فيه عشر مجل وقع و - ٤٣٦١

التركيب من جمموعها حبيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه إذ املقصود تشبيه حال الدنيا يف سرعة تقضيها 
أنواع العشب وزين بزخرفها وجه األرض وانقراض نعيمها واغترار الناس هبا حبال ماء نزل من السماء وأنبت 

كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حىت إذا طمع أهلها فيها وظنوا أهنا مسلمة من اجلوائح أتاها بأس اهللا فجأة 
  فكأهنا مل تكن باألمس 

  وقال بعضهم وجه تشبيه الدنيا باملاء أمران  - ٤٣٦٢
  ن أخذت قدر احلاجة انتفعت به فكذلك الدنيا أحدمها أن املاء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت وإ

  والثاين أن املاء إذا طبقت عليه كفك لتحفظه مل حيصل فيه شيء فكذلك الدنيا 
اآلية فشبه نوره الذي يلقيه يف قلب املؤمن مبصباح اجتمعت . . وقوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح  - ٤٣٦٣

طاقة اليت ال تنفذ وكوهنا ال تنفذ لتكون أمجع للبصر وقد جعل فيها فيه أسباب اإلضاءة إما بوضعه يف مشكاة وهي ال
مصباح يف داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري يف صفائها ودهن املصباح من أصفى األدهان وأقواها وقودا ألنه من 

زيت شجرة يف وسط السراج ال شرقية وال غربية فال تصيبها الشمس يف أحد طريف النهار بل تصيبها الشمس 
أعدل إصابة وهذا مثل ضربه اهللا للمؤمن مث ضرب للكافر مثلني أحدمها كسراب بقيعة واآلخر كظلمات يف حبر 

  إىل آخره وهو أيضا تشبيه تركيب . . جلي 
  الثالث ينقسم باعتبار آخر إىل أقسام  - ٤٣٦٤

إدراكهما أبلغ من إدراك احلاسة أحدها تشبيه ما تقع عليه احلاسة مبا ال تقع اعتمادا على معرفة النقيض والضد فإن 
كقوله طلعها كأنه رءوس الشياطني شبه مبا ال يشك أنه قبيح ملا حصل يف نفوس الناس من بشاعة صورة الشياطني 

  وإن مل ترها عيانا 
الثاين عكسه وهو تشبيه ما ال تقع عليه احلاسة مبا تقع عليه كقوله والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة  - ٤٣٦٥

  اآلية . . 
  أخرج ما ال حيس وهو اإلميان إىل ما حيس وهو السراب 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 ظلة واجلامع  - ٤٣٦٦
  بينهما االرتفاع يف الصورة 

راج ما ال يعلم بالبديهة إىل ما يعلم هبا كقوله وجنة عرضها كعرض السماء واألرض واجلامع الرابع إخ - ٤٣٦٧
  العظم وفائدته التشويق إىل اجلنة حبسن الصفة وإفراط السعة 

اخلامس إخراج ما ال قوة له يف الصفة إىل ما له قوة فيها كقوله تعاىل وله اجلواز املنشآت يف البحر  - ٤٣٦٨
مع فيهما العظم والفائدة إبانة القدرة على تسخري األجسام العظام يف ألطف ما يكون من املاء وما يف كاألعالم واجلا

ذلك من انتفاع اخللق حبمل األثقال وقطعها األقطار البعيدة يف املسافة القريبة وما يالزم ذلك من تسخري الرياح 
  هذه األوجه اخلمسة جتري تشبيهات القرآن  لإلنسان فتضمن الكالم نبأ عظيما من الفخر وتعداد النعم وعلى

  الرابع ينقسم باعتبار آخر إىل  - ٤٣٦٩
  مؤكد وهو ما حذفت فيه األداة حنو وهي متر مر السحاب أي مثل مر السحاب 



  وأزواجه أمهاتكم وجنة عرضها السموات واألرض 
  ومرسل وهو ما مل حتذف كاآليات السابقة 

  فيه الثاين منزلة األول جتوزا واحملذوف األداة أبلغ ألنه نزل 
١ -   

  قاعدة

األصل دخول أداة التشبيه على املشبه به وقد تدخل على املشبه إما لقصد املبالغة فيقلب التشبيه وجيعل  - ٤٣٧٠
 املشبه هو األصل حنو قالوا أمنا البيع مثل الربا كان األصل أن يقولوا إمنا الربا مثل البيع ألن الكالم يف الربا ال يف

  البيع فعدلوا عن ذلك وجعلوا الربا أصال ملحقا به البيع يف اجلواز ألنه اخلليق باحلل 
ومنه قوله تعاىل أفمن خيلق كمن ال خيلق فإن الظاهر العكس ألن اخلطاب لعبدة األوثان الذين مسوها آهلة تشبيها باهللا 

م بالغوا يف عبادهتم وغلوا حىت صارت عندهم سبحانه وتعاىل فجعلوا غري اخلالق مثل اخلالق فخولف يف خطاهبم ألهن
  أصال يف العبادة فجاء الرد على وفق ذلك 

وإما لوضوح احلال حنو وليس الذكر كاألنثى فإن األصل وليس األنثى كالذكر وإمنا عدل عن األصل  - ٤٣٧١
  إين وضعتها أنثى ألن املعىن وليس الذكر الذي طلبت كاألنثى اليت وهبت وقيل ملراعاة الفواصل ألن قبله 

. . وقد تدخل على غريمها اعتمادا على فهم املخاطب حنو كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى ابن مرمي  - ٤٣٧٢
  اآلية املراد كونوا أنصار اهللا خالصني يف االنقياد كشأن خماطيب عيسى إذ قالوا 

  قاعدة  - ٢
تشبيه األعلى باألدىن ألن الذم مقام األدىن واألعلى القاعدة يف املدح تشبيه األدىن باألعلى ويف الذم  - ٤٣٧٣

  طارئ فيقال يف املدح حصى كالياقوت ويف الذم ياقوت كالزجاج 
  وكذا يف السلب ومنه يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء أي يف النزول ال يف العلو  - ٤٣٧٤

  أم جنعل املتقني كالفجار أي يف سوء احلال أي ال جنعلهم كذلك 

  نعم أورد على ذلك مثل نوره كمشكاة فإنه شبه فيه األعلى باألدىن ال يف مقام السلب  - ٤٣٧٥
  وأجيب بأنه للتقريب إىل أذهان املخاطبني إذ ال أعلى من نوره فيشبه به 

  فائدة

د قال ابن أيب اإلصبع مل يقع يف القرآن نشبيه شيئني بشيئني وال أكثر من ذلك إمنا وقع فيه تشبيه واح - ٤٣٧٦
  بواحد 

  فصل

زوج اجملاز بالتشبيه فتولد بينهما االستعارة فهي جماز عالقته املشاهبة أو يقال يف تعريفها اللفظ املستعمل  - ٤٣٧٧
  فيما شبه مبعناه األصلي 



واألصح أهنا جماز لغوي ألهنا موضوعة للمشبه به ال للمشبه وال ألعم منهما فأسد يف قولك رأيت أسدا يرمى 
ال للشجاع وال ملعىن أعم منهما كاحليوان اجلريء مثال ليكون إطالقه عليهما حقيقة كإطالق موضوع للسبع 
  احليوان عليهما 

وقيل جماز عقلي مبعىن أن التصرف فيها يف أمر عقلي ال لغوي ألهنا ال تطلق على املشبه إال بعد ادعاء  - ٤٣٧٨
ون حقيقة لغوية ليس فيها غري نقل االسم وحده دخوله يف جنس املشبه به فكان استعماهلا فيما وضعت له فيك

  وليس نقل االسم اجملرد استعارة ألنه ال بالغة فيه بدليل األعالم املنقولة فلم يبق إال أن يكون جمازا عقليا 
وقال بعضهم حقيقة االستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف هبا إىل شيء مل يعرف هبا وحكمة  - ٤٣٧٩

  وإيضاح الظاهر الذي ليس جبلي أو حصول املبالغة أو اجملموع  ذلك إظهار اخلفي
مثال إظهار اخلفي وإنه يف أم الكتاب فإن حقيقته وإنه يف أصل الكتاب فاستعري لفظ األم لألصل ألن األوالد تنشأ 

  من األم كما تنشأ الفروع من األصول وحكمة ذلك متثيل ما ليس مبرئي حىت يصري 

  من حد السماع إىل حد العيان وذلك أبلغ يف البيان مرئيا فينتقل السامع 
ومثال إيضاح ما ليس جبلي ليصري جليا واخفض هلما جناح الذل فإن املراد أمر الولد بالذل لوالديه رمحة  - ٤٣٨٠

  فاستعري للذل أوال جانب 
كمة االستعارة يف مث للجانب جناح وتقدير االستعارة القريبة واخفض هلما جانب الذل أي اخفض جانبك ذال وح

هذا جعل ما ليس مبرئي مرئيا ألجل حسن البيان وملا كان املراد خفض جانب الولد للوالدين حبيث ال يبقي الولد 
من الذل هلما واالستكانة ممكنا احتيج يف االستعارة إىل ما هو أبلغ من األوىل فاستعري لفظ اجلناح ملا فيه من املعاين 

ب ألن من مييل جانبه إىل جهة السفل أدىن ميل صدق عليه أنه خفض جانبه واملراد اليت ال حتصل من خفض اجلان
  خفض يلصق اجلانب باألرض وال حيصل ذلك إال بذكر اجلناح كالطائر 

ومثال املبالغة وفجرنا األرض عيونا وحقيقته وفجرنا عيون األرض ولو عرب بذلك مل يكن فيه من املبالغة  - ٤٣٨١
  بأن األرض كلها صارت عيونا  ما يف األول املشعر

  فرع

أركان االستعارة ثالثة مستعار وهو لفظ املشبه به ومستعار منه وهو معىن اللفظ املشبه ومستعار له وهو  - ٤٣٨٢
  املعىن اجلامع 

  وأقسامها كثرية باعتبارات فتنقسم باعتبار األركان الثالثة إىل مخسة أقسام  - ٤٣٨٣
بوجه حمسوس حنو واشتعل الرأس شيبا فاملستعارة منه هو النار واملستعار له الشيب أحدها استعارة حمسوس حملسوس 

والوجه هو االنبساط ومشاهبة ضوء النار لبياض الشيب وكل ذلك حمسوس وهو أبلغ مما لو قيل اشتعل شيب 
  الرأس إلفادة عموم الشيب جلميع الرأس 

ة املاء فاستعمل يف حركتهم على سبيل االستعارة ومثله وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض أصل املوج حرك
  واجلامع سرعة االضطراب وتتابعه يف الكثرة 

  والصبح إذا تنفس 



استعري خروج النفس شيئا فشيئا خلروج النور من املشرق عند انشقاق الفجر قليال قليال جبامع التتابع على طريق 
  التدريج وكل ذلك حمسوس 

  حملسوس بوجه عقلي  الثاين استعارة حمسوس - ٤٣٨٤
قال ابن أيب اإلصبع وهي ألطف من األوىل حنو وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فاملستعار منه السلخ  - ٤٣٨٥

الذي هو كشط اجللد عن الشاة واملستعار له كشف الضوء عن مكان الليل ومها حسيان واجلامع ما يعقل من 
ر اللحم على الكشط وظهور الظلمة على كشف الضوء ترتب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله كترتب ظهو

  عن مكان الليل والترتب أمر عقلي 
  ومثله فحعلناها حصيدا أصل احلصيد النبات واجلامع اهلالك وهو أمر عقلي 

  الثالث استعارة معقول ملعقول بوجه عقلي  - ٤٣٨٦
ستعار منه الرقاد أي النوم واملستعار له املوت قال ابن أيب اإلصبع وهي ألطف االستعارات حنو من بعثنا من مرقدنا امل

  واجلامع عدم ظهور الفعل والكل عقلي 
  ومثله وملا سكت عن موسى الغضب املستعار السكوت واملستعار منه الساكت واملستعار له الغضب 

و حقيقة يف الرابع استعارة حمسوس ملعقول بوجه عقلي أيضا حنو مستهم البأساء والضراء استعري املس وه - ٤٣٨٧
  األجسام وهو حمسوس ملقاساة الشدة واجلماع اللحوق ومها عقليان 

بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فالقذف والدمغ مستعاران ومها حمسوسان واحلق والباطل مستعار هلما ومها 
  معقوالن 

  سوس للعهد وهو معقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل من الناس استعري احلبل احمل
فاصدع مبا تؤمر استعري الصدع وهو كسر الزجاجة وهو حمسوس للتبليغ وهو معقول واجلماع التأثري  - ٤٣٨٨

  وهو أبلغ من بلغ وإن كان مبعناه ألن تأثري الصدع أبلغ من تأثري التبليغ فقد ال يؤثر التبليغ والصدع يؤثر جزما 

لراغب ملا كان الذل على ضربني ضرب يضع اإلنسان وضرب يرفعه واخفض هلما جناح الذل قال ا - ٤٣٨٩
  وقصد يف هذا املكان إىل ما يرفع استعري لفظ اجلناح فكأنه قيل استعمل الذل الذي يرفعك عند اهللا 

وكذا قوله خيوضون يف آياتنا فنبذوه وراء ظهورهم أفمن أسس بنيانه على تقوى ويبغوهنا عوجا ليخرج  - ٤٣٩٠
ا وعملوا الصاحلات من الظلمات إىل النور فجعلناه هباء منثورا يف كل واد يهيمون وال جتعل يدك مغلولة الذين آمنو

  إىل عنقك كلها من استعارة احملسوس للمعقول واجلامع عقلي 
اخلامس استعارة معقول حملسوس واجلماع عقلي أيضا حنو إنا ملا طغى املاء املستعار منه التكرب وهو عقلي  - ٤٣٩١

املستعار له كثرة املاء وهو حسي واجلامع االستعالء وهو عقلي أيضا مثله تكاد متيز من الغيظ وجعلنا آية النهار و
  مبصرة 
  وتنقسم باعتبار اللفظ إىل  - ٤٣٩٢

  أصلية وهي ما كان اللفظ املستعار فيها اسم جنس كآية حببل اهللا من الظلمات إىل النور يف كل واد 
ا كان اللفظ فيها غري اسم جنس كالفعل واملشتقات كسائر اآليات السابقة وكاحلروف وتبعية وهي م - ٤٣٩٣

حنو فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا شبه ترتب العداوة واحلزن على االلتقاط بترتب غلبة الغائية عليه مث استعري 
  يف املشبه الالم املوضوعة للمشبه به 



  جمردة ومطابقة وتنقسم باعتبار آخر إىل مرشحة و - ٤٣٩٤
  فاألوىل وهي أبلغها أن تقترن مبا يالئم املستعار منه حنو أولئك الذين 

  اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارهتم استعري االشتراء لالستبدال واالختيار مث قرن مبا يالئمه من الربح والتجارة 
اجلوع واخلوف استعري اللباس للجوع مث قرن مبا يالئم والثانية أن تقرن مبا يالئم املستعار له حنو فأذاقها اهللا لباس 

املستعار له من اإلذاقة ولو أراد الترشيح لقال فكساها لكن التجريد هنا أبلغ ملا يف لفظ اإلذاقة من املبالغة يف األمل 
  باطنا 

  والثالثة أال تقرن بواحد منهما 
  تصرحيية وتنقسم باعتبار آخر إىل حتقيقية وختييلية ومكنية و - ٤٣٩٥

اآلية أو عقال حنو وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي بيانا واضحا وحجة . . . فاألوىل ما حتقق معناها حسا حنو فأذاقها اهللا 
  المعة اهدنا الصراط املستقيم أي الدين احلق فإن كال منهما يتحقق عقال 

  وى املشبه والثانية أن يضمر التشبيه يف النفس فال يصرح بشيء من أركانه س - ٤٣٩٦
  ويدل على ذلك التشبيه املضمر يف النفس بأن يثبت للمشبه أمر خمتص باملشبه به 

  ويسمى ذلك التشبيه املضمر استعارة بالكناية ومكنيا عنها ألنه مل يصرح به بل دل عليه بذكر خواصه 
ة ختييلية ألنه قد استعري ويقابله التصرحيية ويسمى إثبات ذلك األمر املختص باملشبه به للمشبه استعار - ٤٣٩٧

للمشبه ذلك األمر املختص باملشبه به وبه يكون كمال املشبه به وقوامه يف وجه الشبه لتخيل أن املشبه من جنس 
  املشبه به 

ومن أمثلة ذلك الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه شبه العهد باحلبل وأضمر يف النفس فلم يصرح بشيء من 
لعهد املشبه ودل عليه بإثبات النقض الذي هو من خواص املشبه به وهو احلبل وكذا واشتعل أركان التشبيه سوى ا

  الرأس شيبا طوى ذكر املشبه به وهو النار ودل عليه بالزمه وهو االشتعال فأذاقها اهللا 
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لقرآن: كتاب  وم ا   اإلتقان يف عل
وطي: املؤلف  لسي ا لدين  لكمال جالل ا بن ا لرمحن  ا  عبد 

اآلية شبه ما يدرك من أثر الضرر واألمل مبا يدرك من طعم املر فأوقع عليه اإلذاقة ختم اهللا على قلوهبم شبهها يف أال 
  تقبل احلق بالشيء املوثوق املختوم 
ينقض شبه ميالنه للسقوط باحنراف احلي فأثبت له اإلرادة اليت هي من خواص مث أثبت هلا اخلتم جدارا يريد أن 

  العقالء 
  ومن التصرحيية آية مستهم البأساء من بعثنا من مرقدنا  - ٤٣٩٨
  وتنقسم باعتبار آخر إىل  - ٤٣٩٩

اإلحياء من جعل  وفاقية بأن يكون اجتماعهما يف شيء ممكنا حنو أومن كان ميتا فأحييناه أي ضاال فهديناه استعري
  الشيء حيا للهداية اليت مبعىن الداللة على ما يوصل إىل املطلوب واإلحياء واهلداية مما ميكن اجتماعهما يف شيء 

وعنادية وهي ما ال ميكن اجتماعهما يف شيء كاستعارة اسم املعدوم للموجود لعدم نفعه واجتماع  - ٤٤٠٠
  الوجود والعدم يف شيء ممتنع 

لعنادية التهكمية والتمليحية ومها ما استعمل يف ضد أو نقيض حنو فبشرهم بعذاب أليم أي ومن ا - ٤٤٠١
أنذرهم استعريت البشارة وهي اإلخبار مبا يسر لإلنذار الذي هو ضده بإدخاله يف جنسها على سبيل التهكم 

  ز الكرمي واالستهزاء وحنو إنك ألنت احلليم الرشيد عىن الغوي السفيه هتكما ذق إنك أنت العزي
وتنقسم باعتبار آخر إىل متثيلية وهي أن يكون وجه الشبه فيها منتزعا من متعدد حنو واعتصموا حببل اهللا  - ٤٤٠٢

مجيعا شبه استظهار العبد باهللا ووثوقه حبمايته والنجاة من املكارة باستمساك الواقع يف مهواة حببل وثيق مدىل من 
  مكان مرتفع يأمن انقطاعه 

  تنبيه

قد تكون االستعارة بلفظني حنو قوارير قوارير من فضة يعين تلك األواين ليست من الزجاج وال من  - ٤٤٠٣
  الفضة بل يف صفاء القارورة وبياض الفضة 

  فصب عليهم ربك سوط عذاب فالصب كناية عن الدوام والسوط عن اإليالم فاملعىن عذهبم عذابا دائما مؤملا 
١ -   

  فائدة

ستعارة بناء على إنكارهم اجملاز وقوم إطالقها يف القرآن ألن فيها إيهاما للحاجة وألنه مل يرد أنكر قوم اال - ٤٤٠٤
  يف ذلك إذن من الشرع وعليه القاضي عبد الوهاب املالكي 

وقال الطرطوشي إن أطلق املسلمون االستعارة فيه أطلقناها وإنامتنعوا امتنعنا ويكون هذا من قبيل إن  - ٤٤٠٥
  العلم هو العقل مث ال نصفه به لعدم التوقيف اهللا عامل و



  انتهى 
٢ -   

  فائدة ثانية

تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البالغة وأشرفها واتفق البلغاء على أن اإلستعارة أبلغ منه ألهنا جماز وهو  - ٤٤٠٦
  حقيقة واجملاز أبلغ فإذا االستعارة أعلى مراتب الفصاحة 

ح واالستعارة أبلغ من الكناية كما قال يف عروس األفراح إنه الظاهر ألهنا كاجلامعة وكذا الكناية أبلغ من التصري
  بني كناية واستعارة وألهنا جماز قطعا ويف الكناية خالف 

وأبلغ أنواع االستعارة التمثيلية كما يؤخذ من الكشاف ويليها املكنية صرح به الطييب الشتماهلا على  - ٤٤٠٧
  اجملاز العقلي 

حية أبلغ من اجملردة واملطلقة والتخييلية أبلغ من التحقيقية واملراد باألبلغية إفادة زيادة التأكيد واملبالغة يف والترشي
  كمال التشبيه ال زيادة يف املعىن ال توجد يف غري ذلك 

  خامتة

  من املهم حترير الفرق بني االستعارة والتشبيه احملذوف األداة حنو زيد أسد  - ٤٤٠٨
الزخمشري يف قوله تعاىل صم بكم عمي فإن قلت هل يسمى ما يف اآلية استعارة قلت خمتلف فيه  قال - ٤٤٠٩

واحملققون على تسميته تشبيها بليغا ال استعارة ألن املستعار له مذكور وهم املنافقون وإمنا تطلق االستعارة حيث 
عنه واملنقول له لوال داللة احلال أو فحوى  يطوى ذكر املستعار له وجيعل الكالم خلوا عنه صاحلا ألن يراد املنقول

  الكالم ومن مث ترى املفلقني السحرة يتناسون التشبيه ويضربون عنه صفحا 
وعلله السكاكي بأن من شرط االستعارة إمكان محل الكالم على احلقيقة يف الظاهر وتناسي التشبيه و  - ٤٤١٠

  ارة وتابعه صاحب اإليضاح زيد أسد ال ميكن كونه حقيقة فال جيوز أن يكون استع
قال يف عروس األفراح وما قااله ممنوع وليس من شرط االستعارة صالحية الكالم لصرفه إىل احلقيقة يف  - ٤٤١١
  الظاهر 

قال بل لو عكس ذلك وقيل ال بد من عدم صالحيته لكان أقرب ألن االستعارة جماز ال بد له قرينة فإن مل تكن 
ستعارة وصرفناه إىل حقيقته وإمنا نصرفه إىل االستعارة بقرينة إما لفظية أو معنوية حنو زيد قرينة امتنع صرفه إىل اال

  أسد فاإلخبار به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة حقيقته 
قال والذي خنتاره يف حنو زيد أسد أنه قسمان تارة يقصد به التشبيه فتكون أداة التشبيه مقدرة وتارة يقصد به 

كون مقدرة ويكون األسد مستعمال يف حقيقته وذكر زيد واإلخبار عنه مبا ال يصلح له حقيقة قرينة االستعارة فال ت
صارفة إىل االستعارة دالة عليها فإن قامت قرينة على حذف األداة صرنا إليه وإن مل تقم فنحن بني إضمار واستعارة 

  واالستعارة أوىل فيصار إليها 
  للطيف البغدادي يف قوانني وممن صرح هبذا الفرق عبد ا - ٤٤١٢



  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 كناياته وتعريضه

  البالغة وأساليب الفصاحة وقد تقدم أن الكناية أبلغ من التصريح  مها من أنواع - ٤٤١٣
  وعرفها أهل البيان بأهنا لفظ أريد به الزم معناه 

  وقال الطييب ترك التصريح بالشيء إىل ما يساويه يف اللزوم فينتقل منه إىل امللزوم  - ٤٤١٤
  وقد تقدم اخلالف يف ذلك  وأنكر وقوعها يف القرآن من أنكر اجملاز فيه بناء على أهنا جماز

  وللكناية أسباب  - ٤٤١٥
  أحدها التنبيه على عظم القدرة حنو هو الذي خلقكم من نفس واحدة كناية عن آدم 

ثانيها ترك اللفظ إىل ما هو أمجل حنو إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة فكىن بالنعجة  - ٤٤١٦
ترك التصريح بذكر النساء أمجل منه وهلذا مل تذكر يف القرآن امرأة بامسها إال عن املرأة كعادة العرب يف ذلك ألن 

  مرمي 
قال السهيلي وإمنا ذكرت مرمي بامسها على خالف عادة الفصحاء لنكتة وهو أن امللوك واألشراف ال  - ٤٤١٧

ذلك فإذا ذكروا اإلماء  يذكرون حرائرهم يف مأل وال يبتذلون أمساءهن بل يكنون عن الزوجة بالفرش والعيال وحنو
مل يكنوا عنهن ومل يصونوا أمساءهن عن الذكر فلما قالت النصارى يف مرمي ما قالوا صرح اهللا بامسها ومل يكن تأكيدا 

  للعبودية إال اليت هي صفة هلا وتأكيدا ألن عيسى ال أب له وإال لنسب إليه 

هللا عن اجلماع باملالمسة واملباشرة واإلفضاء والرفث ثالثها أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره ككناية ا - ٤٤١٨
  والدخول والسر يف قوله ولكن ال تواعدوهن سرا 

  والغشيان يف قوله فلما تغشاها 
  أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال املباشرة اجلماع ولكن اهللا يكين  - ٤٤١٩
اجلماع وكىن عن طلبه باملراودة يف قوله وأخرج عنه قال إن اهللا كرمي يكين ما شاء وإن الرفث هو  - ٤٤٢٠

وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه وعنه أو عن املعانقة باللباس يف قوله هن لباس لكم وأنتم لباس هلن وباحلرث يف 
  قوله نساؤكم حرث لكم 

  من األرض وكىن عن البول وحنوه بالغائط يف قوله أو جاء أحد منكم من الغائط وأصله املكان املطمئن  - ٤٤٢١
  وكين عن قضاء احلاجة بأكل الطعام يف قوله يف مرمي وإبنها كانا يأكالن الطعام  - ٤٤٢٢
وكىن عن األستاه باألدبار يف قوله يضربون وجوههم وأدبارهم أخرج ابن أيب حامت عن جماهد يف هذه  - ٤٤٢٣

  اآلية قال يعين أستاههم ولكن اهللا يكين 
  بالفرج يف قوله اليت أحصنت فرجها  وأورد على ذلك التصريح - ٤٤٢٤

وأجيب بأن املراد به فرج القميص والتعبري به من ألطف الكنايات وأحسنها أي مل يعلق ثوهبا بريبة فهي طاهرة 



الثوب كما يقال نقى الثوب وعفيف الذيل كناية عن العفة ومنه وثيابك فطهر وكيف يظن أن نفخ جربيل وقع يف 
  درعها فرجها وإمنا نفخ يف جيب 

  ونظريه أيضا وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن 

  قلت وعلى هذا ففي اآلية كناية عن كناية ونظريه ما تقدم من جماز اجملاز 
رابعها قصد البالغة واملبالغة حنو أو من ينشؤا يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني كىن عن النساء بأهنن  - ٤٤٢٥

لتزين الشاغل عن النظر يف األمور ودقيق املعاين ولو أتى بلفظ النساء مل يشعر بذلك واملراد نفي ينشأن يف الترفه وا
  ذلك عن املالئكة 

  وقوله بل يداه مبسوطتان كناية عن سعة جوده وكرمه جدا  - ٤٤٢٦
مل تفعلوا  خامسها قصد اإلختصار كالكناية عن ألفاظ متعددة بلفظ فعل حنو لبئس ما كانوا يفعلون فإن - ٤٤٢٧

  ولن تفعلوا أي فإن مل تأتوا بسورة من مثله 
سادسها التنبيه على مصريه حنو تبت يدا أيب هلب أي جهنمي مصريه إىل اللهب محالة احلطب يف جيدها  - ٤٤٢٨

  حبل أي منامة مصريها إىل أن تكون حطبا جلهنم يف جيدها غل 
عن التصريح إىل الكناية لنكتة كاإليضاح أو بيان حال  قال بدر الدين بن مالك يف املصباح إمنا يعدل - ٤٤٢٩

املوصوف أو مقدار حاله أو القصد إىل املدح أو الذم أو اإلختصار أو الستر أو الصيانة أو التعمية واإللغاز أو التعبري 
  عن الصعب بالسهل أو عن املعىن القبيح باللفظ احلسن 

با وهو أن تعمد إىل مجلة معناها على خالف الظاهر فتأخذ واستنبط الزخمشري نوعا من الكناية غري - ٤٤٣٠
اخلالصة من غري إعتبار مفرداهتا باحلقيقة واجملاز فتعرب هبا عن املقصود كما تقول يف حنو الرمحن على العرش استوى 

مجيعا  إنه كناية عن امللك فإن اإلستواء على السرير ال حيصل إال مع امللك فجعل كناية عنه وكذا قوله واألرض
  قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 

  بيمينه كناية عن عظمته وجاللته من غري ذهاب بالقبض واليمني إىل جهتني حقيقة وجماز 

  تذنيب

من أنواع البديع اليت تشبه الكناية اإلرداف وهو أن يريد املتكلم معىن وال يعرب عنه بلفظه املوضوع له  - ٤٤٣١
فظ يرادفه كقوله تعاىل وقضي األمر واألصل وهلك من قضى اهللا هالكه وجنا من قضى اهللا وال بداللة اإلشارة بل بل

  جناته 
وعدل عن ذلك إىل لفظ اإلرداف ملا فيه من اإلجياز والتنبيه على أن هالك اهلالك وجناة الناجي كان بأمر آمر مطاع 

مر به وقهره وأن اخلوف من عقابه ورجاء وقضاء من ال يرد قضاؤه واألمر يستلزم آمرا فقضاؤه يدل على قدرة اآل
  ثوابه حيضان على طاعة اآلمر وال حيصل ذلك كله من اللفظ اخلاص 

وكذا قوله واستوت على اجلودي حقيقة ذلك جلست فعدل عن اللفظ اخلاص باملعىن إىل مرادفه ملا يف  - ٤٤٣٢
  ل من لفظ اجللوس اإلستواء من اإلشعار جبلوس متمكن ال زيغ فيه وال ميل وهذا ال حيص

وكذا فيهن قاصرات الطرف األصل عفيفات وعدل عنه للداللة على أهنن مع العفة ال تطمح أعينهن إىل  - ٤٤٣٣
  غري أزواجهن وال يشتهني غريهم 



  وال يؤخذ ذلك من لفظ العفة 
رداف من مذكور قال بعضهم والفرق بني الكناية واإلرداف أن الكناية إنتقال من الزم إىل ملزوم واإل - ٤٤٣٤

  إىل متروك 
ومن أمثلته أيضا ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن عدل يف اجلملة األوىل  - ٤٤٣٥

  عن قوله بالسوءى مع أن فيه مطابقة للجملة الثانية إىل مبا عملوا تأدبا أن يضاف السوء إىل اهللا تعاىل 

  فصل

  ناية والتعريض عبارات متقاربة فقال للناس يف الفرق بني الك - ٤٤٣٦

  الزخمشري الكناية ذكر الشيء بغري لفظه املوضوع له والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء مل تذكره 
وقال ابن األثري الكناية ما دل على معىن جيوز محله على احلقيقة واجملاز بوصف جامع بينهما والتعريض  - ٤٤٣٧

من جهة الوضع احلقيقي أو اجملازي كقول من يتوقع صلة واهللا إين حمتاج فإنه تعريض اللفظ الدال على معىن ال 
  بالطلب مع أنه مل يوضع له حقيقة وال جمازا وإمنا فهم من عرض اللفظ أي جانبه 

وقال السبكي يف كتاب اإلغريض يف الفرق بني الكناية والتعريض الكناية لفظ استعمل يف معناه مرادا  - ٤٤٣٨
  زم املعىن فهي حبسب إستعمال اللفظ يف املعىن حقيقة والتجوز يف إرادة أفادة ما مل يوضع له منه ال

وقد ال يراد منها املعىن بل يعرب بامللزوم عن الالزم وهي حينئذ جماز ومن أمثلته قل نار جهنم أشد حرا فإنه مل يقصد 
  حرها إن مل جياهدوا  أفادة ذلك ألنه معلوم بل إفادة الزمه وهو أهنم يردوهنا وجيدون

وأما التعريض فهو لفظ إستعمل يف معناه للتلويح بغريه حنو بل فعله كبريهم هذا نسب الفعل إىل كبري األصنام 
املتخذة آهلة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلوحيا لعابدها بأهنا ال تصلح أن تكون آهلة ملا يعلمون إذا نظروا 

  لفعل واإلله ال يكون عاجزا فهو حقيقة أبدا بعقوهلم من عجز كبريها عن ذلك ا
وقال السكاكي التعريض ما سيق ألجل موصوف غري مذكور ومنه أن خياطب واحد ويراد غريه ومسي  - ٤٤٣٩

  به ألنه أميل الكالم إىل جانب مشارا به إىل آخر يقال نظر إليه بعرض وجهه أي جانبه 
املوصوف ومنه ورفع بعضهم درجات أي حممدا إعالء لقدره  قال الطييب وذلك يفعل إما لتنويه جانب - ٤٤٤٠

  أي أنه العلم الذي ال يشتبه 
وإما لتلطف به واحتراز عن املخاشنة حنو وما يل ال أعبد الذي فطرين أي ومالكم ال تعبدون بدليل قوله  - ٤٤٤١

  وإليه ترجعون وكذا قوله 

حلق على وجه مينع غضبه إذ مل يصرح بنسبته للباطل أأختذ من دونه آهلة ووجه حسنه إمساع من يقصد خطابه ا
  واإلعانة على قبوله إذ مل يرد له إال ما أراده لنفسه 

وإما إلستدراج اخلصم إىل اإلذعان والتسليم ومنه لئن أشركت ليحبطن عملك خوطب النيب وأريد  - ٤٤٤٢
  غريه إلستحالة الشرك عليه شرعا 

  لوا األلباب فإنه تعريض بذم الكفار وأهنم يف حكم البهائم الذين ال يتذكرون وإما للذم حنو إمنا يتذكر أو - ٤٤٤٣
  وإما لإلهانة والتوبيخ حنو وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت فإن سؤاهلا إلهانة قاتلها وتوبيخه  - ٤٤٤٤
  وقال السبكي التعريض قسمان  - ٤٤٤٥



  ر املقصود كما تقدم قسم يراد به معناه احلقيقي ويشار به إىل املعىن اآلخ
  وقسم ال يراد بل يضرب مثال للمعىن الذي هو مقصود التعريض كقول إبراهيم بل فعله كبريهم هذا 

  النوع اخلامس واخلمسون

  يف احلصر واالختصاص

أما احلصر ويقال له القصر فهو ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص ويقال أيضا إثبات احلكم للمذكور  - ٤٤٤٦
  ه ونفيه عما عدا

  وينقسم إىل قصر املوصوف على الصفة وقصر الصفة على املوصوف وكل منهما إما حقيقي وإما جمازي  - ٤٤٤٧
مثال قصر املوصوف على الصفة حقيقيا حنو ما زيد إال كاتب أي ال صفة له غريها وهو عزيز ال يكاد  - ٤٤٤٨

ا عداها بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن يوجد لتعذر اإلحاطة بصفات الشيء حىت ميكن إثبات شيء منها ونفي م
  تكون للذات صفة واحدة ليس هلا غريها ولذا مل يقع يف التنزيل 

ومثاله جمازيا وما حممد إال رسول أي أنه مقصور على الرسالة ال يتعداها إىل التربي من املوت الذي  - ٤٤٤٩
  استعظموه الذي هو من شأن اإلله 

  املوصوف حقيقيا ال إله إال اهللا  ومثال قصر الصفة على - ٤٤٥٠
اآلية كما قال . . ومثاله جمازيا قل ال أجد فيما أوحى إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة  - ٤٤٥١

الشافعي فيما تقدم نقله عنه يف أسباب النزول إن الكفار ملا كانوا حيلون امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا 
حيرمون كثريا من املباحات وكانت سجيتهم ختالف وضع الشرع ونزلت اآلية مسبوقة بذكر شبههم يف  به وكانوا

البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي وكان الغرض أبانة كذهبم فكأنه قال ال حرام إال ما أحللتموه والغرض الرد 
  عليهم واملضادة ال احلصر احلقيقي وقد تقدم بأبسط من هذا 

  قسم احلصر باعتبار آخر إىل ثالثة أقسام قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيني وين - ٤٤٥٢
فاألول خياطب به من يعتقد الشركة حنو إمنا هو إله واحد خوطب به من يعتقد إشتراك اهللا واألصنام يف  - ٤٤٥٣

  األلوهية 
 الذي حييي ومييت خوطب به والثاين خياطب به من يعتقد إثبات احلكم لغري من أثبته املتكلم له حنو ريب - ٤٤٥٤

منرود الذي اعتقد أنه هو احمليي املميت دون اهللا أال إهنم هم السفهاء خوطب به من اعتقد من املنافقني أن املؤمنني 
  سفهاء دوهنم وأرسلناك للناس رسوال خوطب به من يعتقد من اليهود إختصاص بعثته بالعرب 

مران فلم حيكم بإثبات الصفة لواحد بعينه وال لواحد بإحدى والثالث خياطب به من تساوى عنده األ - ٤٤٥٥
  الصفتني بعينها 

  فصل

  طرق احلصر كثرية  - ٤٤٥٦
أحدها النفي واإلستثناء سواء كان النفي بال أو ما أو غريمها واإلستثناء بإال أو غري حنو ال إله إال اهللا وما من إله إال 



  اهللا ما قلت هلم إال ما أمرتين به 
فادته احلصر أن اإلستثناء املفرغ ال بد أن يتوجه النفي فيه إىل مقدر وهو مستثىن منه ألن اإلستثناء إخراج ووجه إ

فيحتاج إىل خمرج منه واملراد التقدير املعنوي ال الصناعي وال بد أن يكون عاما ألن اإلخراج ال يكون إال من عام 
  إال زيد أي أحد وما أكلت إال مترا أي مأكوال  وال بد أن يكون مناسبا للمستثىن يف جنسه مثل ما قام

وال بد أن يوافقه يف صفته أي إعرابه وحينئذ جيب القصر إذا أوجب منه شيء بإالضرورة ببقاء ما عداه على صفة 
  اإلنتفاء 
وأصل إستعمال هذا الطريق أن يكون املخاطب جاهال باحلكم وقد خيرج عن ذلك فينزل املعلوم منزلة  - ٤٤٥٧

  هول العتبار مناسب حنو وما حممد إال اجمل

رسول فإنه خطاب للصحابة وهم مل يكونوا جيهلون رسالة النيب ألنه نزل إستعظامهم له عن املوت منزلة من جيهل 
  رسالته ألن كل رسول فال بد من موته فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته 

  املنطوق وقيل باملفهوم الثاين إمنا اجلمهور على أهنا للحصر فقيل ب - ٤٤٥٨
  وأنكر قوم أفادهتا إياه منهم أبو حيان 

  واستدل مثبتوه بأمور 
منها قوله تعاىل إمنا حرم عليكم امليتة بالنصب فإن معناه ما حرم عليكم إال امليتة ألنه املطابق يف املعىن لقراءة الرفع 

  فإهنا للقصر فكذا قراءة النصب واألصل إستواء معىن القراءتني 
ومنها أن إن لإلثبات و ما للنفي فال بد أن حيصل القصر للجمع بني النفي واإلثبات لكن تعقب بأن ما  - ٤٤٥٩

  زائدة كافة ال نافية 
  ومنها أن إن للتأكيد و ما كذلك فاجتمع تأكيدان فأفادا احلصر  - ٤٤٦٠

  ن زيدا لقائم قاله السكاكي وتعقب بأنه لو كان إجتماع تأكيدين يفيد احلصر ألفاده حنو إ
  وأجيب بأن مراده ال جيتمع حرفا تأكيد متواليان إال للحصر 

ومنها قوله تعاىل قال إمنا العلم عند اهللا قال إمنا يأتيكم به اهللا قل إمنا علمها عند رب فإنه إمنا حتصل  - ٤٤٦١
ال أعلمها إمنا يعلمها اهللا وكذا قوله مطابقة اجلواب إذا كانت إمنا للحصر ليكون معناها ال آتيكم به إمنا يأيت به اهللا و

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 تأهتم بآية قالوا لوال اجتبيتها قل إمنا أتبع ما يوحى إيل 

  من ريب وإن تولوا فإمنا عليك البالغ 
  وال يستقيم املعىن يف هذه اآليات وحنوها إال باحلصر 

  وأحسن ما تستعمل إمنا يف مواقع التعريض حنو إمنا يتذكر أولوا األلباب  - ٤٤٦٢
ى إيل أمنا الثالث أمنا بالفتح عدها من طرق احلصر الزخمشري والبيضاوي فقاال يف قوله تعاىل قل إمنا يوح - ٤٤٦٣

  إهلكم إله واحد إمنا لقصر احلكم على شيء أو لقصر الشيء على حكم حنو إمنا زيد قائم و إمنا يقوم زيد 
وقد اجتمع األمران يف هذه اآلية ألن إمنا يوحي إيل مع فاعله مبنزلة إمنا يقوم زيد و أمنا اهلكم مبنزلة إمنا زيد قائم 

  ي إىل الرسول مقصور على إستئثار اهللا بالوحدانية وفائدة إجتماعهما الداللة على أن الوح
وصرح التنوخي يف األقصى القريب بكوهنا للحصر فقال كلما أوجب أن إمنا بالكسر للحصر أوجب أن  - ٤٤٦٤



  أمنا بالفتح للحصر ألهنا فرع عنها وما ثبت لألصل ثبت للفرع ما مل يثبت مانع منه واألصل عدمه 
الزخمشري ما زعمه بأنه يلزمه إحنصار الوحي يف الوحدانية وأجيب بأنه حصر جمازي ورد أبو حيان على  - ٤٤٦٥

  باعتبار املقام 
  الرابع العطف بال أو بل ذكره أهل البيان ومل حيكوا فيه خالفا  - ٤٤٦٦
لك ونازع فيه الشيخ هباء الدين يف عروس األفراح فقال أي قصر يف العطف بال إمنا فيه نفي وإثبات فقو - ٤٤٦٧

زيد شاعر ال كاتب ال تعرض فيه لنفي صفة ثالثة والقصر إمنا يكون بنفي مجيع الصفات غري املثبت حقيقة أو جمازا 
  وليس هو خاصا بنفي الصفة اليت يعتقدها املخاطب وأما العطف ببل فأبعد منه ألنه ال يستمر فيها النفي واإلثبات 

  ىل اهللا حتشرون وخالف فيه قوم وسيأيت بسط الكالم فيه قريبا اخلامس تقدمي املعمول حنو إياك نعبد إل - ٤٤٦٧
  السادس ضمري الفصل حنو فاهللا هو الويل أي ال غريه  - ٤٤٦٨

  وأولئك هم املفلحون إن هذا هلو القصص احلق إن شانئك هو األبتر 
  وممن ذكر أنه للحصر البيانيون يف حبث املسند إليه 

كل موضع ادعي فيه نسبة ذلك املعىن إىل غري اهللا ومل يؤت به حيث مل يدع  واستدل له السهيلي بأنه أيت به يف
إىل آخر اآليات فلم يؤت به يف وأنه خلق الزوجني وأن عليه النشأة وأنه . . وذلك يف قوله وأنه هو أضحك وأبكى 

  أهلك عادا األوىل ألن ذلك مل يدع لغري اهللا وأيت به يف الباقي الدعائه لغريه 
ألنه لو . . وس األفراح وقد استنبطت داللته على احلصر من قوله فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم قال يف عر

مل يكن للحصر ملا حسن ألن اهللا مل يزل رقيبا عليهم وإمنا الذي حصل بتوفيته أنه مل يبق هلم رقيب غري اهللا تعاىل ومن 
هم الفائزون فإنه ذكر لتبيني عدم اإلستواء وذلك ال قوله ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة 

  حيسن إال بأن يكون الضمري لإلختصاص 
السابع تقدمي املسند إليه على ما قال الشيخ عبد القاهر قد يقدم املسند إليه ليفيد ختصيصه باخلرب الفعلي  - ٤٤٦٩

  واحلاصل على رأيه أن له أحواال 
ملسند مثبتا فيأيت للتخصيص حنو أنا قمت وأنا سعيت يف حاجتك فإن قصد به أحدها أن يكون املسند إليه معرفة وا

قصر اإلفراد أكد بنحو وحدي أو قصر القلب أكد بنحو ال غريي ومنه بل أنتم هبديتكم تفرحون فإن ما قبله من 
ي فرحه هو باهلدية قوله أمتدونن مبال ولفظ بل املشعر باإلضراب يقضي بأن املراد بل أنتم ال غريكم فإن املقصود نف

  ال إثبات الفرح هلم هبديتهم 
  قاله يف عروس األفراح 

  قال وكذا قوله ال تعلمهم حنن نعلمهم أي ال نعلمهم إال حنن 
  وقد يأيت للتقوية والتأكيد دون التخصيص قال الشيخ هباء الدين وال يتميز ذلك إال مبا يقتضيه احلال وسياق الكالم 

  نفيا حنو أنت ال تكذب فإنه أبلغ يف نفي الكذب من ال تكذب ومن ال تكذب أنت ثانيها أن يكون املسند م
  وقد يفيد التخصيص ومنه فهم ال يتساءلون 

ثالثها أن يكون املسند إليه نكرة مثتبا حنو رجل جاءين فيفيد التخصيص إما باجلنس أي ال امرأة أو الوحدة أي ال 
  رجالن 

في فيفيده حنو ما أنا قلت هذا أي مل أقله مع أن غريي قاله ومنه وما أنت علينا رابعها أن يلي املسند إليه حرف الن



  بعزيز أي العزيز علينا رهطك ال أنت ولذا قال أرهطي أعز عليكم من اهللا 
  هذا حاصل رأي الشيخ عبد القاهر ووافقه السكاكي وزاد شروطا وتفاصيل بسطناها يف شرح ألفية املعاين 

  املسند ذكر ابن األثري وابن النفيس وغريمها أن تقدمي اخلرب على املبتدأ يفيد اإلختصاص  الثامن تقدمي - ٤٤٧٠
ورده صاحب الفلك الدائر بأنه مل يقل به أحد وهو ممنوع فقد صرح السكاكي وغريه بأن تقدمي ما رتبته التأخري 

  يفيده ومثلوه بنحو متيمي أنا 
  أنه قد ذكر ليفيد التخصيص  التاسع ذكر املسند إليه ذكر السكاكي - ٤٤٧١

  وتعقبه صاحب اإليضاح 
وصرح الزخمشري بأنه أفاد اإلختصاص يف قوله اهللا يبسط الرزق يف سورة الرعد ويف قوله اهللا نزل أحسن احلديث 

  ويف قوله واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
  وحيتمل أنه أراد أن تقدميه أفاده فيكون من أمثله الطريق السابع 

العاشر تعريف اجلزءين ذكر اإلمام فخر الدين يف هناية اإلجياز أنه يفيد احلصر حقيقة أو مبالغة حنو  - ٤٤٧٢
املنطلق زيد ومنه يف القرآن فيما ذكر الزملكاين يف أسرار التنزيل احلمد هللا قال إنه يفيد احلصر كما يف إياك نعبد أي 

  احلمد هللا ال لغريه 
  زيد نفسه نقل بعض شراح التلخيص عن بعضهم أنه يفيد احلصر احلادي عشر حنو جاء  - ٤٤٧٣

  الثاين عشر حنو إن زيدا لقائم نقله املذكور ايضا  - ٤٤٧٤
  الثالث عشر حنو قائم يف جواب زيد إما قائم أو قاعد  - ٤٤٧٥

  ذكره الطييب يف شرح التبيان 
نقله يف الكشاف يف قوله والذين اجتنبوا الرابع عشر قلب بعض حروف الكلمة فإنه يفيد احلصر على ما  - ٤٤٧٦

الطاغوت أن يعبدوها قال القلب لإلختصاص بالنسبة إىل لفظ الطاغوت ألن وزنه على قول فعلوت من الطغيان 
كملكوت ورمحوت قلب بتقدمي الالم على العني فوزنه فلعوت ففيه مبالغات التسمية باملصدر والبناء بناء مبالغة 

  إذ ال يطلق على غري الشيطان والقلب وهو لالختصاص 

  تنبيه

كاد أهل البيان يطبقون على أن تقدمي املعمول يفيد احلصر سواء كان مفعوال أو ظرفا أو جمرورا وهلذا  - ٤٤٧٧
قيل يف إياك نعبد وإياك نستعني معناه خنصك بالعبادة واالستعانة ويف إلىل اهللا حنشرون معناه إليه ال إىل غريه ويف 

ء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أخرت الصلة يف الشهادة األوىل وقدمت يف الثانية ألن لتكونوا شهدا
  الغرض يف األول إثبات شهادهتم ويف الثاين إثبات إختصاصهم بشهادة النيب عليهم 

وخالف يف ذلك ابن احلاجب فقال يف شرح املفصل اإلختصاص الذي يتومهه كثري من الناس من تقدمي  - ٤٤٧٨
  املعمول وهم واستدل على ذلك بقوله فاعبد اهللا خملصا له الدين مث قال بل اهللا فاعبد 

ورد هذا اإلستدالل بأن خملصا له الدين أغىن عن إفادة احلصر يف اآلية األوىل ولو مل يكن فما املانع من ذكر احملصور 
بدوا إال إياه بل قوله بل اهللا فاعبد من أقوى يف حمل بغري صيغة احلصر كما قال تعاىل واعبدوا ربكم وقال أمر أال تع



أدلة اإلختصاص فإن قبلها لئن أشركت ليحبطن عملك فلو مل يكن لإلختصاص وكان معناها أعبد اهللا ملا حصل 
  اإلضراب الذي هو معىن بل 

  واعترض أبو حيان على مدعي اإلختصاص بنحو أفغري اهللا تأمروين أعبد  - ٤٤٧٩
  باهللا غريه كأنه مل يعبد اهللا وكان أمرهم بالشرك كأنه أمر بتخصيص غري اهللا بالعبادة وأجيب بأنه ملا أشرك 

  ورد صاحب الفلك الدائر اإلختصاص بقوله كال هدينا ونوحا هدينا من قبل وهو من أقوى ما رد به  - ٤٤٨٠
  وأجيب بأنه ال يدعى فيه اللزوم بل الغلبة وقد خيرج الشيء عن الغالب 

شيخ هباء الدين وقد اجتمع االختصاص وعدمه يف آية واحدة وهي أغري اهللا تدعون إن كنتم قال ال - ٤٤٨١
  صادقني بل إياه تدعون فإن التقدمي يف األول قطعا ليس لإلختصاص ويف إياه قطعا لإلختصاص 

الناس وقال والده الشيخ تقي الدين يف كتاب اإلقتناص يف الفرق بني احلصر واالختصاص اشتهر كالم  - ٤٤٨٢
يف أن تقدمي املعمول يفيد اإلختصاص ومن الناس من ينكر ذلك ويقول إمنا يفيد االهتمام وقد قال سيبويه يف كتابه 

  وهم يقدمون ما هم به أعىن 
والبيانيون على إفادته اإلختصاص ويفهم كثري من الناس من االختصاص احلصر وليس كذلك وإمنا اإلختصاص 

ء مل يذكروا يف ذلك لفظة احلصر وإمنا عربوا باإلختصاص والفرق بينهما أن شيء واحلصر شيء آخر والفضال
احلصر نفي غري املذكور وإثبات املذكور واالختصاص قصد اخلاص من جهة خصوصه وبيان ذلك أن اإلختصاص 
ليه افتعال من اخلصوص واخلصوص مركب من شيئني أحدمها عام مشترك بني شيئني أو أشياء والثاين معىن منضم إ

يفصله عن غريه كضرب زيد فإنه أخص من مطلق الضرب فإذا قلت ضربت زيدا أخربت بضرب عام وقع منك 
  على شخص خاص فصار ذلك الضرب املخرب به خاصا ملا إنضم إليه منك ومن زيد 

ا ثالثتها وهذه املعاين الثالثة أعين مطلق الضرب وكونه واقعا منك وكونه واقعا على زيد قد يكون قصد املتكلم هل
  على السواء 

وقد يترجح قصده لبعضها على بعض ويعرف ذلك مبا إبتدأ به كالمه فإن اإلبتداء بالشيء يدل على اإلهتمام به 
  وأنه هو األرجح يف غرض املتكلم فإذا قلت زيدا ضربت علم أن خصوص الضرب على زيد هو املقصود 

  من جهة عمومه وقد يقصد من جهة وال شك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان فقد يقصد 

خصوصه والثاين هو اإلختصاص وأنه هو األهم عند املتكلم وهو الذي قصد إفادته السامع من غري تعرض وال قصد 
  لغريه بإثبات وال نفي ففي احلصر معىن زائد عليه وهو نفي ما عدا املذكور 

اهللا تعاىل ولذا مل يطرد يف بقية اآليات فإن قوله أفغري دين  وإمنا جاء هذا يف إياك نعبد للعلم بأن قائليه ال يعبدون غري
اهللا يبغون لو جعل يف معىن ما يبغون إال غري دين اهللا ومهزة اإلنكار داخلة عليه لزم أن يكون املنكر احلصر ال جمرد 

  بغيهم غري دين اهللا وليس املراد 
  من غري حصر  وكذلك آهلة غري اهللا تريدون املنكر إرادهتم آهلة دون اهللا

وقد قال الزخمشري يف وباآلخرة هم يوقنون يف تقدمي اآلخرة وبناء يوقنون على هم تعريض بأهل الكتاب وما كانوا 
عليه من إثبات أمر اآلخرة على خالف حقيقته وأن قوهلم ليس بصادر عن إيقان وأن اليقني ما عليه من آمن مبا 

  أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
الذي قاله الزخمشري يف غاية احلسن وقد اعترض عليه بعضهم فقال تقدمي اآلخرة أفاد ان إيقاهنم وهذا  - ٤٤٨٣



مقصور على أنه إيقان باآلخرة ال بغريها وهذا اإلعتراض من قائلة مبين على ما فهمه من أن تقدمي املعمول يفيد 
م فيكون إيقان غريهم باآلخرة إميانا احلصر وليس كذلك مث قال املعترض وتقدمي هم أفاد أن هذا القصر خمتص هب

بغريها حيث قالوا لن متسنا النار وهذا منه أيضا إستمرار على ما يف ذهنه من احلصر أي أن املسلمني ال يوقنون إال 
  باآلخرة وأهل الكتاب يوقنون هبا وبغريها 

  وهذا فهم عجيب أجلأه إليه فهمه احلصر وهو ممنوع 
  لى ثالثة أقسام وعلى تقدير تسليمه فاحلصر ع

أحدها مبا وإال كقولك ما قام إال زيد صريح يف نفي القيام عن غري زيد ويقتضي إثبات القيام لزيد قيل باملنطوق 
وقيل باملفهوم وهو الصحيح لكنه أقوى املفاهيم ألن إال موضوعة لإلستثناء وهو اإلخراج فداللتها على اإلخراج 

من عدم القيام ليس هو عني القيام بل قد يستلزمه فلذلك رجحنا أنه باملفهوم باملنطوق ال باملفهوم ولكن اإلخراج 
  والتبس على بعض الناس لذلك فقال إنه باملنطوق 

والثاين احلصر ب إمنا وهو قريب من األول فيما حنن فيه وإن كان جانب اإلثبات فيه أظهر فكأنه يفيد إثبات قيام 
  فيه عن غريه باملفهوم زيد إذا قلت إمنا قام زيد باملنطوق ون

الثالث احلصر الذي قد يفيده التقدمي وليس هو على تقدير تسليمه مثل احلصرين األولني بل هو يف قوة مجلتني 
إحدامها ما صدر به احلكم نفيا كان أو إثباتا وهو املنطوق واألخرى ما فهم من التقدمي واحلصر يقتضي نفي املنطوق 

م ألن املفهوم ال مفهوم له فإذا قلت أنا ال أكرم إال إياك أفاد التعريض بأن غريك فقط دون ما دل عليه من املفهو
يكرم غريه وال يلزم أنك ال تكرمه وقد قال تعاىل الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة أفاد أن العفيف قد ينكح غري 

نكحها إال زان أو مشرك بيانا ملا سكت الزانية وهو ساكت عن نكاحه الزانية فقال سبحانه وتعاىل بعده والزانية ال ي
  عنه يف األوىل 

  فلو قال باآلخرة يوقنون أفاد مبنطوقه إيقاهنم هبا ومفهومه عند من يزعم أهنم ال يوقنون بغريها 
وليس ذلك مقصودا بالذات واملقصود بالذات قوة إيقاهنم باآلخرة حىت صار غريها عندهم كاملدحوض فهو حصر 

  ا يوقنون باآلخرة ال بغريها فاضبط هذا وإياك أن جتعل تقديره اليوقنون إال باآلخرة جمازي وهو دون قولن
إذا عرفت هذا فتقدمي هم أفاد أن غريهم ليس كذلك فلو جعلنا التقدير ال يوقنون إال باآلخرة كان املقصود املهم 

م املعترض ويطرح أفهام أنه ال يوقن النفي فيتسلط املفهوم عليه فيكون املعىن إفادة أن غريهم يوقن بغريها كما زع
  باآلخرة 

وال شك أن هذا ليس مبراد بل املراد إفهام أن غريهم ال يوقن باآلخرة فلذلك حافظنا على أن الغرض األعظم إثبات 
اإليقان باآلخرة ليتسلط املفهوم عليه وأن املفهوم ال يتسلط على احلصر ألن احلصر مل يدل عليه جبملة واحدة مثل 

إال ومثل إمنا وإمنا دل عليه مبفهوم مستفاد من منطوق وليس أحدمها متقيدا باآلخر حىت نقول إن املفهوم أفاد  ما و
نفي اإليقان احملصور بل أفاد نفي اإليقان مطلقا عن غريهم وهذا كله على تقدير تسليم احلصر وحنن مننع ذلك 

  ونقول إنه اختصاص وأن بينهما فرقا 
  إنتهى كالم السبكي 

  النوع السادس واخلمسون



  يف اإلجياز واإلطناب

اعلم أهنما من أعظم أنواع البالغة حىت نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال البالغة هي  - ٤٤٨٤
  اإلجياز واإلطناب 

قال صاحب الكشاف كما أنه جيب على البليغ يف مظان اإلمجال أن جيمل ويوجز فكذلك الواجب عليه  - ٤٤٨٥
  لتفصيل أن يفصل ويشبع أنشد اجلاحظ يف موارد ا

  وحى املالحظ خيفة الرقباء ... يرمون باخلطب الطوال وتارة 
واختلف هل بني اإلجياز واإلطناب واسطة وهي املساواة أو ال وهي داخلة يف قسم اإلجياز فالسكاكي  - ٤٤٨٦

وها باملتعارف من كالم أوساط الناس ومجاعة على األول لكنهم جعلوا املساواة غري حممودة وال مذمومة ألهنم فسر
الذين ليسوا يف رتبة البالغة وفسروا اإلجياز بأداء املقصود بأقل من عبارة املتعارف واإلطناب أداؤه بأكثر منها 

  لكون املقام خليقا بالبسط 
  أزيد  وابن األثري ومجاعة على الثاين فقالوا اإلجياز التعبري عن املراد بلفظ غري زائد واإلطناب بلفظ

وقال القزويين األقرب أن يقال إن املقبول من طرق التعبري عن املراد تأدية أصله إما بلفظ مساو لألصل  - ٤٤٨٧
  املراد أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة واألول املساواة والثاين اإلجياز والثالث اإلطناب 

   واحترز ب واف عن اإلخالل وبقولنا لفائدة عن احلشو - ٤٤٨٨

  والتطويل فعنده ثبوت املساواة واسطة وأهنا من قسم املقبول 
  فإن قلت عدم ذكرك املساواة يف الترمجة ملاذا هل هو لرجحان نفيها أو عدم قبوهلا أو ألمر غري ذلك  - ٤٤٨٩

ىل وال قلت هلما وألمر ثالث وهو أن املساواة ال تكاد توجد خصوصا يف القرآن وقد مثل هلا يف التلخيص بقوله تعا
  حييق املكر السيء إال بأهله ويف اإليضاح بقوله وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا 

وتعقب بأن يف اآلية الثانية حذف موصوف الذين ويف األوىل إطناب بلفظ السيء ألن املكر ال يكون إال سيئا وإجياز 
وهنا حاثة على كف األذى عن مجيع الناس باحلذف إن كان االستثناء غري مفرغ أي بأحد وبالقصر يف اإلستثناء وبك

حمذرة عن مجيع ما يؤدي إليه وبأن تقديرها يضر بصاحبه مضرة بليغة فأخرج الكالم خمرج االستعارة التبعية الواقعة 
  على سبيل التمثيلية ألن حييق مبعىن حييط فال يستعمل إال يف األجسام 

  تنبيه

  ؤخذ من املفتاح وصرح به الطييب اإلجياز واالختصار مبعىن واحد كما ي - ٤٤٩٠
  وقال بعضهم االختصار خاص حبذف اجلمل فقط خبالف اإلجياز قال الشيخ هباء الدين وليس بشيء  - ٤٤٩١

واإلطناب قيل مبعىن اإلسهاب واحلق أنه أخص منه فإن اإلسهاب التطويل لفائدة أو ال لفائدة كما ذكره التنوخي 
  وغريه 

  فصل

  يف نوعي اإلجياز



  اإلجياز قسمان إجياز قصر وإجياز حذف  - ٤٤٩٢

  إجياز القصر

فاألول هو الوجيز بلفظه قال الشيخ هباء الدين الكالم القليل إن كان بعضا من كالم أطول منه فهو  - ٤٤٩٣
  إجياز حذف وإن كان كالما يعطي معىن أطول منه فهو إجياز قصر 

  ليل اللفظ وقال بعضهم إجياز القصر هو تكثري املعىن بتق - ٤٤٩٤
  وقال آخر هو أن يكون اللفظ بالنسبة إىل املعىن أقل من القدر املعهود عادة  - ٤٤٩٥

  وسبب حسنه أنه يدل على التمكن يف الفصاحة وهلذا قال أوتيت جوامع الكلم 
  وقال الطييب يف التبيان اإلجياز اخلايل من احلذف ثالثة أقسام  - ٤٤٩٦

اللفظ على معناه كقوله إنه من سليمان إىل قوله واتوين مسلمني مجع يف أحرف أحدها إجياز القصر وهو أن يقصر 
  العنوان والكتاب واحلاجة 

  وقيل يف وصف بليغ كانت ألفاظه قوالب معناه 
  قلت وهذا رأي من يدخل املساواة يف اإلجياز 

به مساه بدر الدين بن مالك يف الثاين إجياز التقدير وهو أن يقدر معىن زائد على املنطوق ويسمى بالتضييق أيضا و
املصباح ألنه نقص من الكالم ما صار لفظه أضيق من قدر معناه حنو فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 

  أي خطاياه غفرت فهي له ال عليه هدى للمتقني أي للضالني الصائرين بعد الضالل إىل التقوى 
اآلية فإن العدل . . على معان متعددة حنو إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان الثالث اإلجياز اجلامع وهو أن حيتوي اللفظ 

  هو الصراط املستقيم املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط املومى به إىل مجيع الواجبات يف االعتقاد واألخالق 

  والعبودبة 
 كأنك تراه أي تعبده خملصا يف واإلحسان هو اإلخالص يف واجبات العبودية لتفسريه يف احلديث بقوله أن تعبد اهللا

  إىل ما ال حيصى . . نيتك وواقفا يف اخلضوع آخذا أهبة احلذر 
  وإيتاء ذي القرىب هو الزيادة على الواجب من النوافل هذا يف األوامر 

حمرم وأما النواهي فبالفحشاء اإلشارة إىل القوة الشهوانية وباملنكر إىل اإلفراط احلاصل من آثار الغضبية أو كل 
  شرعا وبالبغي إىل االستعالء الفائض عن الومهية 

  قلت وهلذا قال ابن مسعود ما يف القرآن آية أمجع للخري والشر من هذه اآلية أخرجه يف املستدرك  - ٤٤٩٧
وروى البيهقي يف شعب اإلميان عن احلسن أنه قرأها يوما مث وقف فقال إن اهللا مجع لكم اخلري كله والشر كله يف 

احدة فواهللا ما ترك العدل واإلحسان من طاعة اهللا شيئا إال مجعه وال ترك الفحشاء واملنكر والبغي من معصية آية و
  اهللا شيئا إال مجعه 

وروى أيضا عن ابن أيب شهاب يف معىن حديث الشيخني بعثت جبوامع الكلم قال بلغين أن جوامع الكلم  - ٤٤٩٨
  نت تكتب يف الكتب قبله يف األمر الواحد واألمرين وحنو ذلك أن اهللا جيمع له األمور الكثرية اليت كا

اآلية فإهنا جامعة ملكارم األخالق ألن يف أخذ العفو التساهل . . ومن ذلك قوله تعاىل خذ العفو  - ٤٤٩٩
 والتسامح يف احلقوق واللني والرفق يف الدعاء إىل الدين ويف األمر باملعروف كف األذى وغض البصر وما شاكلهما



  من احملرمات ويف اإلعراض الصرب واحللم والتؤدة 
إىل آخرها فإنه هناية التنزيه وقد تضمنت الرد على حنو . . ومن بديع اإلجياز قوله تعاىل قل هو اهللا أحد  - ٤٥٠٠

  أربعني فرقة كما أفرد ذلك بالتصنيف هباء الدين بن شداد 
كلمتني على مجيع ما أخرجه من األرض قوتا ومتاعا لألنام وقوله أخرج منها ماءها ومرعاها دل هباتني ال - ٤٥٠١

  من العشب 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  - ٤٥٠٢
  د الشراب ونفا

اآلية أمر فيها وهنى وأخرب ونادى ونعت ومسى وأهلك وأبقى وأسعد . . وقوله وقيل يا أرض ابلعي ماءك  - ٤٥٠٣
وأشقى وقص من األنباء ما لو شرح ما اندرج يف هذه اجلملة من بديع اللفظ والبالغة واإلجياز والبيان جلفت 

  األقالم 
  وقد أفردت بالغة هذه اآلية بالتأليف 

ويف العجائب للكرماين أمجع املعاندون على أن طوق البشر قاصر عن اإلتيان مبثل هذه اآلية بعد أن  - ٤٥٠٤
فتشوا مجيع كالم العرب والعجم فلم جيدوا مثلها يف فخامة ألفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها يف تصوير احلال 

  مع اإلجياز من غري إخالل 
اآلية مجع يف هذه اللفظة أحد عشر جنسا من الكالم . . ادخلوا مساكنكم وقوله تعاىل يا أيها النمل  - ٤٥٠٥

نادت وكنت ونبهت ومست وأمرت وقصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت فالنداء يا والكناية أي 
والتنبيه ها والتسمية النمل واألمر ادخلوا والقصص مساكنكم والتحذير ال حيطمنكم والتخصيص سليمان والتعميم 

واإلشارة وهم والعذر ال يشعرون فأدت مخس حقوق حق اهللا وحق رسوله وحقها وحق رعيتها وحق جنود  جنوده
  سليمان 
اآلية مجع فيها أصول الكالم النداء والعموم . . وقوله يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  - ٤٥٠٦

  واخلصوص واألمر واإلباحة والنهي واخلرب 
  احلكمة يف شطر آية وكلوا واشربوا وال تسرفوا  وقال بعضهم مجع اهللا - ٤٥٠٧
  اآلية قال . . وقوله تعاىل وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه  - ٤٥٠٨

  ابن العريب هي من أعظم أي يف القرآن فصاحة إذ فيها أمران وهنيان وخربان وبشارتان 
وحي إليك وبلغ كل ما أمرت ببيانه وقوله فاصدع مبا تؤمر قال ابن أيب األصبع املعىن صرح جبميع ما أ - ٤٥٠٩

وإن شق بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعت واملشاهبة بينهما فيما يؤثره التصريح يف القلوب فيظهر أثر ذلك 
على ظاهر الوجوه من التقبض واالنبساط ويلوح عليها من عالمات اإلنكار واالستبشار كما يظهر على ظاهر 

  هذه االستعارة وعظم إجيازها وما انطوت عليه من املعاين الكثرية  الزجاجة املصدوعة فانظر إىل جليل
  وقد حكي أن بعض األعراب ملا مسع هذه اآلية سجد وقال سجدت لفصاحة هذا الكالم  - ٤٥١٠
وقوله تعاىل وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني قال بعضهم مجع هباتني اللفظني ما لو اجتمع اخللق  - ٤٥١١

  ف ما فيها على التفصيل مل خيرجوا عنه كلهم على وص
وقوله تعاىل ولكم يف القصاص حياة فإن معناه كثري ولفظه قليل ألن معناه أن اإلنسان إذا علم أنه مىت  - ٤٥١٢



قتل قتل كان ذلك داعيا إىل أال يقدم على القتل فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثري من قتل الناس بعضهم 
  قتل حياة هلم لبعض وكان ارتفاع ال

وقد فضلت هذه اجلملة على أوجز ما كان عند العرب يف هذا املعىن وهو قوهلم القتل أنفى للقتل بعشرين وجها أو 
  أكثر 

وقد أشار ابن األثري إىل إنكار هذا التفضيل وقال ال تشبيه بني كالم اخلالق وكالم املخلوق وإمنا العلماء  - ٤٥١٣
  م من ذلك يقدحون أذهاهنم فيما يظهر هل

األول أن ما يناظره من كالمهم وهو قوله القصاص حياة أقل حروفا فإن حروفه عشرة وحروف القتل  - ٤٥١٤
  أنفى للقتل أربعة عشر 

  الثاين أن نفي القتل ال يستلزم احلياة واآلية ناصة على ثبوهتا اليت هي الغرض املطلوب منه  - ٤٥١٥

يما فيدل على أن يف القصاص حياة متطاولة كقوله تعاىل ولتجدهنم الثالث أن تنكري حياة يفيد تعظ - ٤٥١٦
  أحرص الناس على حياة وال كذلك املثل فإن الالم فيه للجنس ولذا فسروا احلياة فيها بالبقاء 

الرابع أن اآلية فيه مطردة خبالف املثل فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل  - ٤٥١٧
  ا ينفيه قتل خاص وهو القصاص ففيه حياة أبدا ظلما وإمن
اخلامس أن اآلية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع يف املثل واخلايل من التكرار أفضل من املشتمل عليه  - ٤٥١٨

  وإن مل يكن خمال بالفصاحة 
أفعل التفضيل وما السادس أن اآلية مستغنية عن تقدير حمذوف خبالف قوهلم فإن فيه حذف من اليت بعد  - ٤٥١٩

  بعدها وحذف قصاصا مع القتل األول وظلما مع القتل الثاين والتقدير القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما من تركه 
  السابع أن يف اآلية طباقا ألن القصاص مشعر بضد احلياة خبالف املثل  - ٤٥٢٠
و الفناء واملوت حمال ومكانا الثامن أن اآلية اشتملت على فن بديع وهو جعل أحد الضدين الذي ه - ٤٥٢١

لضده الذي هو احلياة واستقرار احلياة يف املوت مبالغة عظيمة ذكره يف الكشاف وعرب عنه صاحب اإليضاح بأنه 
  جعل القصاص كاملنبع للحياة واملعدن هلا بإدخال يف عليه 

لك مستكرة فإن اللفظ التاسع أن يف املثل توايل أسباب كثرية حفيفة وهو السكون بعد احلركة وذ - ٤٥٢٢
املنطوق به إذا توالت حركاته متكن اللسان من النطق به وظهرت فصاحته خبالف ما إذا تعقب كل حركة سكون 

  فاحلركات تنقطع بالسكنات 
نظريه إذا حتركت الدابة أدىن حركة فحبست مث حتركت فحبست ال يتبني إطالقها وال تتمكن من حركتها على ما 

  دة ختتاره فهي كاملقي
  العاشر أن املثل كاملتناقض من حيث الظاهر ألن الشيء ال ينفي نفسه  - ٤٥٢٣

  احلادي عشر سالمة اآلية من تكرير قلقلة القاف املوجب للضغط والشدة وبعدها عن غنة النون  - ٤٥٢٤
ف من حروف الثاين عشر اشتماهلا على حروف متالئمة ملا فيها من اخلروج من القاف إىل الصاد إذ القا - ٤٥٢٥

االستعالء والصاد من حروف االستعالء واإلطباق خبالف اخلروج من القاف إىل التاء اليت هي حرف منخفض فهو 
غري مالئم للقاف وكذا اخلروج من الصاد إىل احلاء أحسن من اخلروج من الالم إىل اهلمزة لبعد ما دون طرف 

  اللسان وأقصى احللق 



  صاد واحلاء والتاء حسن الصوت وال كذلك تكرير القاف والتاء الثالث عشر يف النطق بال - ٤٥٢٦
الرابع عشر سالمتها من لفظ القتل املشعر بالوحشة خبالف لفظ احلياة فإن الطباع أقبل له من لفظ  - ٤٥٢٧

  القتل 
  اخلامس عشر أن لفظ القصاص مشعر باملساواة فهو منبئ عن العدل خبالف مطلق القتل  - ٤٥٢٨
  س عشر اآلية مبنية على اإلثبات واملثل على النفي واإلثبات أشرف ألنه أول والنفي ثان عنه الساد - ٤٥٢٩
السابع عشر أن املثل ال يكاد يفهم إال بعد فهم أن القصاص هو احلياة وقوله يف القصاص حياة مفهوم  - ٤٥٣٠

  من أول وهلة 
  د واآلية ساملة منه الثامن عشر أن يف املثل بناء أفعل التفضيل من فعل متع - ٤٥٣١
التاسع عشر أن أفعل يف الغالب يقتضي االشتراك فيكون ترك القصاص نافيا للقتل ولكن القصاص أكثر  - ٤٥٣٢

  نفيا وليس األمر كذلك واآلية ساملة من ذلك 
العشرون أن اآلية رادعة عن القتل واجلرح معا لشمول القصاص هلما واحلياة أيضا يف قصاص األعضاء  - ٤٥٣٣

  ألن قطع العضو ينقص مصلحة احلياة وقد يسرى إىل النفس فيزيلها وال كذلك املثل 

يف أول اآلية ولكم وفيها لطيفة وهي بيان العناية باملؤمنني على اخلصوص وأهنم املراد حياهتم ال غريهم لنخصيصهم 
  باملعىن مع وجوده فيمن سواهم 

  تنبيهات

  األول

اإلشارة وفسرها باإلتيان بكالم قليل ذي معان مجة وهذا هو إجياز القصر  ذكر قدامة من أنواع البديع - ٤٥٣٤
بعينه لكن فرق بينهما ابن أيب األصبع بأن اإلجياز داللته مطابقة وداللة اإلشارة إما تضمن أو التزام فعلم منه أن 

  املراد هبا ما تقدم يف مبحث املنطوق 

  الثاين

قرآن أن من اإلجياز نوعا يسمى التضمني وهو حصول معىن يف لفظ ذكر القاضي أبو بكر يف إعجاز ال - ٤٥٣٥
من غري ذكر له باسم هي عبارة عنه قال وهو نوعان أحدمها ما يفهم من البنية كقوله معلوم فإنه يوجب أنه ال بد 

ه على جهة من عامل والثاين من معىن العبارة كبسم اهللا الرمحن الرحيم فإنه تضمن تعليم االستفتاح يف األمور بامس
  التعظيم هللا تعاىل والتربك بامسه 

  الثالث

ذكر ابن األثري وصاحب عروس األفراح وغريمها أن من أنواع إجياز القصر باب احلصر سواء كان بإال  - ٤٥٣٦
أو بإمنا أو غريمها من أدواته ألن اجلملة فيها نابت مناب مجلتني وباب العطف ألن حرفه وضع لإلغناء عن إعادة 

  ل العام



  وباب النائب عن الفاعل ألنه دل على الفاعل بإعطائه حكمه وعلى املفعول بوضعه 
  وباب الضمري ألنه وضع لالستغناء به عن الظاهر اختصارا ولذا ال يعدل إىل املنفصل مع إمكان املتصل 

  وباب علمت أنك قائم ألنه متحمل السم واحد سد مسد املفعولني من غري حذف 
  التنازع إذا مل نقدر على رأي الفراء  ومنها باب - ٤٥٣٧
  ومنها طرح املفعول اقتصارا على جعل املتعدي كالالزم وسيأيت حتريره  - ٤٥٣٨
  ومنها مجيع أدوات االستفهام والشرط فإن كم مالك يغين عن  - ٤٥٣٩

  قولك أهو عشرون أم ثالثون وهكذا إىل ما ال يتناهى 
  كأحد ومنها األلفاظ الالزمة للعموم  - ٤٥٤٠
  ومنها لفظ التثنية واجلمع فإنه يغين عن تكرير املفرد وأقيم احلرف فيهما مقامه اختصارا  - ٤٥٤١
ومما يصلح أن يعد من أنواعه املسمى باالتساع من أنواع البديع وهو أن يؤتى بكالم يتسع فيه التأويل  - ٤٥٤٢

  اإلصبع  حبسب ما حتتمله ألفاظه من املعاين كفواتح السور ذكره ابن أيب

  إجياز احلذف

  القسم الثاين من قسمي اإلجياز احلذف وفيه فوائد  - ٤٥٤٣
  ذكر أسبابه 

  منها جمرد االختصار واالحتراز عن العبث لظهوره 
ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان باحملذوف وأن االشتغال بذكره يفضي إىل تفويت املهم  - ٤٥٤٤

حذير واإلغراء وقد اجتمعا يف قوله تعاىل ناقة اهللا وسقياها فناقة اهللا حتذير بتقدير ذروا و وهذه هي فائدة باب الت
  سقياها إغراء بتقدير الزموا 

  ومنها التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام  - ٤٥٤٥
فيكون يف قال حازم يف منهاج البلغاء إمنا حيسن احلذف لقوة الداللة عليه أو يقصد به تعديد أشياء  - ٤٥٤٦

تعدادها طول وسآمة فيحذف ويكتفي بداللة احلال وتترك النفس جتول يف األشياء املكتفي باحلال عن ذكرها قال 
وهلذا القصد يؤثر يف املواضع اليت يراد هبا التعجب والتهويل على النفوس ومنه قوله يف وصف أهل اجلنة حىت إذا 

ما جيدونه ويلقونه عند ذلك ال يتناهى فجعل احلذف دليال  جاءوها وفتحت أبواهبا فحذف اجلواب إذ كان وصف
  على ضيق الكالم عن وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شاءته وال تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك 

  وكذا قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار أي لرأيت أمرا فظيعا ال تكاد حتيط به العبارة  - ٤٥٤٧
كثرة دورانه يف الكالم كما يف حذف حرف النداء حنو يوسف أعرض ونون مل يك ومنها التخفيف ل - ٤٥٤٨

  واجلمع السامل ومنه قراءة واملقيمي الصالة وياء والليل إذا يسر 
وسأل املؤرج السدوسي األخفش عن هذه اآلية فقال عادة العرب أهنا إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه 

يسرى فيه نقص منه حرف كما قال تعاىل وما كانت أمك بغيا األصل بغية فلما حول  والليل ملا كان ال يسرى وإمنا
  عن فاعل نقص منه حرف 

  ومنها كونه ال يصلح إال له حنو عامل الغيب والشهادة فعال ملا يريد  - ٤٥٤٩



ا أنطق ومنها شهرته حىت يكون ذكره وعدمه سواء قال الزخمشري وهو نوع من داللة احلال اليت لساهن - ٤٥٥٠
من لسان املقال ومحل عليه قراءة محزة تساءلون به واألرحام ألن هذا مكان شهر بتكرر اجلار فقامت الشهرة مقام 

  الذكر 
اآليات . . ومنها صيانته عن ذكره تشريفا كقوله تعاىل قال فرعون وما رب العاملني قال رب السموات  - ٤٥٥١

الرب أي هو رب اهللا ربكم اهللا رب املشرق ألن موسى استعظم حال  حذف فيها املبتدأ يف ثالثة مواضع قبل ذكر
فرعون وإقدامه على السؤال فأضمر اسم اهللا تعظيما وتفخيما ومثله يف عروس األفراح بقوله تعاىل رب أرين أنظر 

  إليك أي ذاتك 
  ومنها صيانة اللسان عنه حتقريا له حنو صم بكم أي هم أو املنافقون  - ٤٥٥٢

  نها قصد العموم حنو وإياك نستعني أي على العبادة وعلى أمورنا كلها وم - ٤٥٥٣
  واهللا يدعو إىل دار السالم أي كل واحد 

  ومنها رعاية الفاصلة حنو ما ودعك ربك وما قلى أي وما قالك  - ٤٥٥٤
تكم فإنه إذا مسع ومنها قصد البيان بعد اإلهبام كما يف فعل املشيئة حنو ولو شاء هلداكم أي ولو شاء هداي - ٤٥٥٥

السامع ولو شاء تعلقت نفسه مب شاء ابنهم عليه ال يدري ما هو فلما ذكر اجلواب استبان بعد ذلك وأكثر ما يقع 
  ذلك بعد أداة شرط ألن مفعول املشيئة مذكور يف جواهبا 

وقد ذكر أهل  وقد يكون مع غريها استدالال بغري اجلواب حنو وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء - ٤٥٥٦
البيان أن مفعول املشيئة واإلرادة ال يذكر إال إذا كان غريبا أو عظيما حنو ملن شاء منكم أن يستقيم لو أردنا أن 
نتخذ هلوا وإمنا اطرد أو كثر حذف مفعول املشيئة دون سائر األفعال ألنه يلزم من وجود املشيئة وجود املشاء 

ميكن أن تكون إال مشيئة اجلواب ولذلك كانت اإلرادة مثلها يف اطراد حذف  فاملشيئة املستلزمة ملضمون اجلواب ال
مفعوهلا ذكره الزملكاين والتنوخي يف األقصى القريب قالوا وإذا حذف بعد لو فهو املذكور يف جواهبا أبدا وأورد يف 

نزل مالئكة ألن املعىن معني عروس األفراح قالوا لو شاء ربنا ألنزل مالئكة فإن املعىن لو شاء ربنا إرسال الرسل أل
  على ذلك 

  فائدة

قال الشيخ عبد القاهر ما من اسم حذف يف احلالة اليت ينبغي أن حيذف فيها إال وحذفه أحسن من ذكره  - ٤٥٥٧
  ومسى ابن جين احلذف شجاعة العربية ألنه يشجع على الكالم 

  قاعدة يف حذف املفعول اختصارا واقتصارا

  رت عادة النحويني أن يقولوا حبذف املفعول قال ابن هشام ج - ٤٥٥٨

اختصارا واقتصارا ويريدون باالختصار احلذف لدليل ويريدون باالقتصار احلذف لغري دليل وميثلونه بنحو كلوا 
واشربوا أي أوقعوا هذين الفعلني والتحقيق أن يقال يعين كما قال أهل البيان تارة يتعلق الغرض باإلعالم مبجرد 

من غري تعيني من أوقعه ومن أوقع عليه فيجاء مبصدره مسندا إىل فعل كون عام فيقال حصل حريق أو وقوع الفعل 



هنب وتارة يتعلق باإلعالم مبجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما وال يذكر املفعول وال ينوى إذ املنوى كالثابت 
  له  وال يسمى حمذوفا ألن الفعل ينزل هلذا القصد منزلة ما ال مفعول

ومنه ريب الذي حييي ومييت قل 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 بالعلم ومن ينتفي عنه العلم وأوقعوا األكل والشرب وذروا اإلسراف وإذا حصلت منك 
  رؤية 

اآلية أال ترى أنه عليه الصالة و السالم رمحهما إذ كانتا على صفة الذياد . . ومنه وملا ورد ماء مدين  - ٤٥٥٩
  وقومهما على السقي ال لكون مذودمها غنما وسقيهم إبال وكذلك املقصود من ال نسقى السقي ال املسقي 

  ومن مل يتأمل قدر يسقون إبلهم و تذودان غنمهما و ال نسقي غنما 
رة يقصد إسناد الفعل إىل فاعله وتعليقه مبفعوله فيذكران حنو ال تأكلوا الربا وال تقربوا الزنا وهذا النوع الذي وتا

  إذا مل يذكر حمذوفه قيل حمذوف 
وقد يكون يف اللفظ ما يستدعيه فيحصل اجلزم بوجوب تقديره حنو أهذا الذي بعث اهللا رسوال وكال  - ٤٥٦٠

  وعد اهللا احلسىن 
وقد يشتبه احلال يف احلذف وعدمه حنو قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن قد يتوهم أن معناه نادوا فال  - ٤٥٦١

  حذف أو مسوا فاحلذف واقع 

  ذكر شروطه

  هي مثانية  - ٤٥٦٢
أحدها وجود دليل إما حايل حنو قالوا سالما أي سلمنا سالما أو مقايل حنو وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا 

  ا قال سالم قوم منكرون أي سالم عليكم أنتم قوم منكرون خري
  ومن األدلة العقل حيث يستحيل صحة الكالم عقال إال بتقدير حمذوف  - ٤٥٦٣
مث تارة يدل على أصل احلذف من غري داللة على تعيينه بل يستفاد التعيني من دليل آخره حنو حرمت  - ٤٥٦٤

يست احملرمة ألن التحرمي ال يضاف إىل األجرام وإمنا هو واحلل يضافان إىل عليكم امليتة فإن العقل يدل على أهنا ل
  األفعال فعلم بالعقل حذف شيء 

  وأما تعينه وهو التناول فمستفاد من الشرع وهو قوله 
إمنا حرم أكلها ألن العقل ال يدرك حمل احلل وال احلرمة وأما قول صاحب التلخيص إنه من باب داللة العقل أيضا 

  ع فيه السكاكي من غري تأمل أنه مبىن على أصول املعتزلة فتاب
وتارة يدل العقل أيضا على التعيني حنو وجاء ربك أي أمره مبعىن عذابه ألن احلق دل على استحالة جميء  - ٤٥٦٥

  البارئ ألنه من مسات احلادث وعلى أن اجلائي أمره 
تضى عهد اهللا ألن العقد والعهد قوالن قد دخال يف الوجود أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد اهللا أي مبقتضى العقود ومبق

  وانقضيا فال يتصور فيهما وفاء وال نقض وإمنا الوفاء والنقض مبقتضامها وما ترتب عليهما من أحكامهما 
وتارة يدل على التعيني العادة حنو فذلكن الذي ملتنين فيه دل العقل على احلذف ألن يوسف ال يصح  - ٤٥٦٦
  مث حيتمل أن يقدر ملتنين يف حبه لقوله قد شغفها حبا ويف مراودهتا لقوله تراود فتاها والعادة  ظرفا للوم



  دلت على الثاين ألن احلب املفرط ال يالم صاحبه عليه عادة ألنه ليس اختياريا خبالف املراودة للقدرة على دفعها 
هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا أي أمره بدليل  وتارة يدل عليه التصريح به يف موضع آخر وهو أقواها حنو - ٤٥٦٧

   ٢٢أو يأيت أمر ربك وجنة عرضها السموات أي كعرض بدليل التصريح به يف ىية احلديد اآلية 
  رسول من اهللا أي من عند اهللا بدليل وملا جاءهم رسول من عند اهللا 

إجراء اللفظ على ظاهره من غري  ومن األدلة على أصل احلذف العادة بأن يكون العقل غري مانع من - ٤٥٦٨
حذف حنو لو نعلم قتاال التبعناكم أي مكان قتال واملراد مكانا صاحلا للقتال وإمنا كان كذلك ألهنم كانوا أخرب 

الناس بالقتال ويتعريون بأن يتفوهوا بأهنم ال يعرفونه فالعادة متنع أن يريدوا لو نعلم حقيقة القتال فلذلك قدره جماهد 
   مكان قتال

  ويدل عليه أهنم أشاروا على النيب أال خيرج من املدينة 
ومنها الشروع يف الفعل حنو بسم اهللا فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له فإن كانت عند الشروع يف  - ٤٥٦٩

القراءة قدرت أقرأ أو األكل قدرت آكل وعلى هذا أهل البيان قاطبة خالفا لقول النحاة أنه يقدر ابتدأت أو 
  كائن بسم اهللا  ابتدائي

ويدل على صحة األول التصريح به يف قوله وقال اركبوا فيها باسم اهللا جمراها ومرساها ويف حديث بامسك ريب 
  وضعت جنيب 

ومنها الصناعة النحوية كقوهلم يف ال أقسم التقدير ألنا أقسم ألن فعل احلال ال يقسم عليه ويف تاهللا تفتأ  - ٤٥٧٠
  كان اجلواب مثبتا دخلت الالم والنون كقوله وتاهللا ألكيدن  التقدير ال تفتأ ألنه لو

وقد توجب الصناعة التقدير وإن كان املعىن غري متوقف عليه كقوهلم يف ال إله إال اهللا إن اخلرب حمذوف  - ٤٥٧١
  أي موجود وقد أنكره اإلمام 

في احلقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة فخر الدين وقال هذا الكالم ال حيتاج إىل تقدير وتقدير النحاة فاسد ألن ن
فإهنا إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليال على سلب املاهية مع القيد وإذا انتفت مقيدة بقيد خمصوص مل يلزم نفيها مع 

  قيد آخر 
ورد بأن تقديرهم موجود يستلزم نفي كل إله غري اهللا قطعا فإن العدم ال كالم فيه فهو يف احلقيقة نفي للحقيقة 

  لقة ال مقيدة مط
مث ال بد من تقدير خرب الستحالة مبتدأ بال خرب ظاهر أو مقدر وإمنا يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها وإن كان 

  املعىن مفهوما 

  تنبيه

قال ابن هشام إمنا يشترط الدليل فيما إذا كان احملذوف اجلملة بأسرها أو أحد ركنيها أو يفيد معىن فيها  - ٤٥٧٢
  حنو تاهللا تفتأ  هي مبنية عليه

  أما الفضلة فال يشترط حلذفها وجدان دليل بل يشترط أال يكون يف حذفها ضرر معنوي أو صناعي 
قال ويشترط يف الدليل اللفظي أن يكون طبق احملذوف ورد قول الفراء يف أحيسب اإلنسان أن لن جنمع عظامه بلى 

ذكور مبعىن الظن واملقدر مبعىن العلم ألن التردد يف اإلعادة قادرين إن التقدير بلى ليحسبنا قادرين ألن احلسبان امل



  كفر فال يكون مأمورا به 
قال والصواب فيها قول سيبوية إن قادرين حال أي بل جنمعها قادرين ألن فعل اجلمع أقرب من فعل احلسبان وألن 

  بلى إلجياب املنفى وهو فيها فعل اجلمع 
  ف كاجلزء ومن مث مل حيذف الفاعل وال نائبه وال اسم كان وأخواهتا الشرط الثاين أال يكون احملذو - ٤٥٧٣
قال ابن هشام وأما قول ابن عطية يف بئس مثل القوم إن التقدير بئس املثل مثل القوم فإن أراد تفسري  - ٤٥٧٤

  ا فسهل اإلعراب وأن الفاعل لفظ املثل حمذوفا فمردود وإن أراد تفسري املعىن وأن يف بئس ضمري املثل مستتر
  الثالث أال يكون مؤكدا ألن احلذف مناف للتأكيد إذ احلذف مبين  - ٤٥٧٥

على اإلختصار والتأكيد مبىن على الطول ومن مث رد الفارسي على الزجاج يف قوله يف إن هذان لساحران إن 
وتوكيده فال تنايف التقدير إن هذان هلما ساحران فقال احلذف والتوكيد بالالم متنافيان وأما حذف الشيء لدليل 

  بينهما ألن احملذوف لدليل كالثابت 
  الرابع أال يؤدي حذفه إىل اختصار املختصر ومن مث مل حيذف اسم الفعل ألنه اختصار للفعل  - ٤٥٧٦
اخلامس أال يكون عامال ضعيفا فال حيذف اجلار والناصب للفعل واجلازم إال يف مواضع قويت فيها  - ٤٥٧٧

  استعمال تلك العوامل الداللة وكثر فيها 
السادس أال يكون احملذوف عوضا عن شيء ومن مث قال ابن مالك إن حرف النداء ليس عوضا من  - ٤٥٧٨

أدعو إلجازة العرب حذفه ولذا أيضا مل حتذف التاء من إقامة واستقامة وأما وإقام الصالة فال يقاس عليه وال خرب 
  كان ألنه عوض أو كالعوض من مصدرها 

  السابع أال يؤدي حذفه إىل هتيئة العامل القوي ومن مث مل يقس على قراءة وكل وعد اهللا احلسىن  - ٤٥٧٩

  فائدة

اعترب األخفش يف احلذف التدريج حيث أمكن وهلذا قال يف قوله تعاىل واتقوا يوما ال جتزي نفس عن  - ٤٥٨٠
ضمري فصار جتزي وهذه مالطفة يف نفس شيئا إن األصل ال جتزى فيه فحذف حرف اجلر فصار جتزيه مث حذف ال

الصناعة ومذهب سيبويه أهنما حذفا معا قال ابن جين وقول األخفش أوفق يف النفس وآنس من أن حيذف احلرفان 
  معا يف وقت واحد 

١ -   

  قاعدة

  األصل أن يقدر الشيء يف مكانه األصلي لئال خيالف األصل من  - ٤٥٨١

  يقدر املفسر يف حنو زيدا رأيته مقدما عليه وجهني احلذف ووضع الشيء يف غري حمله ف
وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه إلفادة االختصاص كما قاله النحاة وإذا منع منه مانع حنو وأما مثود فهديناهم إذ 

  ال يلي أما فعل 
٢ -   



  قاعدة

والالئي مل حيضن إن  ينبغي تقليل املقدر مهما أمكن لتقل خمالفة األصل ومن مث ضعف قول الفارسي يف - ٤٥٨٢
  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  - ٤٥٨٣
 الكعبة البيت إال ما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكالم كما يفعلون يف ذلك يف امللفوظ به حنو جعل اهللا

احلرام قياما للناس قدر أبو علي جعل اهللا نصب الكعبة وقدر غريه حرمة الكعبة وهو أوىل ألن تقدير احلرمة يف 
  اهلدى والقالئد والشهر احلرام ال شك يف فصاحته وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة 

ألن اهللا وصف كتابه بأنه أحسن احلديث قال ومهما تردد احملذوف بني احلسن واألحسن وجب تقدير األحسن 
  فليكن حمذوفه أحسن احملذوفات كما أن ملفوظه أحسن امللفوظات 

قال ومىت تردد بني أن يكون جممال أو مبينا فتقدير املبني أحسن حنو وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث لك أن 
  مل لتردده بني أنواع تقدر يف أمر احلرث و يف تضمني احلرث وهو أوىل لتعينه واألمر جم

  قاعدة  - ٣
إذا دار األمر بني كون احملذوف فعال والباقي فاعال وكونه مبتدأ والباقي خربا فالثاين أوىل ألن املبتدأ عني  - ٤٥٨٤

  اخلرب وحينئذ فاحملذوف عني الثابت فيكون حذفا كال حذف 
  فأما الفعل فإنه غري الفاعل اللهم إال أن يعتضد األول برواية 

  أخرى يف ذلك املوضع أو مبوضع آخر يشبهه 
فاألول كقراءة يسبح له فيها بفتح الباء كذلك يوحى إليك وإىل الذين من قبلك اهللا بفتح احلاء فإن التقدير يسبحه 

  رجال و يوحيه اهللا وال يقدران مبتدأين حذف خربمها لثبوت فاعلية االمسني يف رواية من بىن الفعل للفاعل 
  ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فتقدير خلقهم اهللا أوىل من اهللا خلقهم جمليء خلقهن العزيز العليم والثاين حنو 

  قاعدة  - ٤
إذا دار األمر بني كون احملذوف أوال أو ثانيا فكونه ثانيا أوىل ومن مث رجح أن احملذوف يف حنو أحتاجوين  - ٤٥٨٥

اء الثانية ال تاء املضارعة ويف واهللا ورسوله أحق أن يرضوه أن احملذوف نون الوقاية ال نون الرفع ويف نارا تلظى الت
  خرب الثاين ال األول ويف حنو احلج أشهر أن احملذوف مضاف للثاين أي حج أشهر ال األول أي أشهر احلج 
رب بالثاين وقد جيب كونه من األول حنو إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يف قراءة من رفع مالئكته الختصاص اخل

لوروده بصيغة اجلمع وقد جيب كونه من الثاين حنو أن اهللا بريء من املشركني ورسوله أي بريء أيضا لتقدم اخلرب 
  على الثاين 

  فصل يف أنواع احلذف

  احلذف على أنواع  - ٤٤٨٦
رآن ورد بأن أحدها ما يسمى باالقتطاع وهو حذف بعض حروف الكلمة وأنكر ابن األثري ورود هذا النوع يف الق

  بعضهم جعل منه فواتح السور على القول بأن كل حرف منها من اسم من أمسائه كما تقدم 



  وادعى بعضهم أن الباء يف وامسحوا برءوسكم أول كلمة بعض مث حذف الباقي 
  ومنه قراءة بعضهم ونادوا يا مال بالترخيم وملا مسعها بعض السلف قال ما أغىن أهل النار عن 

  جاب بعضهم بأهنم لشدة ما هم عجزوا عن إمتام الكلمة الترخيم وأ
ويدخل يف هذا النوع حذف مهزة أنا يف قوله لكنا هو اهللا وريب إذ األصل لكن أنا حذفت مهزة أنا ختفيفا وأدغمت 

  النون يف النون 
  الكرب ومثله ما قرئ وميسك السماء أن تقع علرض مبا أنزليك فمن تعجل يف يومني فلثم عليه إهنا حلدى 

النوع الثاين ما يسمى باالكتفاء وهو أن يقتضي املقام ذكر شيئني بينهما تالزم وارتباط فيكتفي بأحدمها  - ٤٥٨٧
  عن اآلخر لنكتة 

وخيتص غالبا باالرتباط العطفي كقوله سرابيل تقيكم احلر أي والربد وخصص احلر بالذكر ألن اخلطاب للعرب 
حلر أهم ألنه أشد عندهم من الربد وقيل ألن الربد تقدم ذكر االمتنان بوقايته وبالدهم حارة والوقاية عندهم من ا

صرحيا يف قوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ويف قوله وجعل لكم من اجلبال أكنانا ويف قوله تعاىل واالنعام 
  خلقها لكم فيها دفء 

ر ألنه مطلوب العباد ومرغوهبم أو ألنه أكثر ومن أمثلة هذا النوع بيدك اخلري أي والشر وإمنا خص اخلري بالذك
  وجودا يف العامل أو ألن إضافة الشر إىل اهللا ليس من بابا اآلداب كما قال والشر ليس إليك 

ومنها وله ما سكن يف الليل والنهار أي وما حترك وخص السكون بالذكر ألنه أغلب احلالني على  - ٤٥٨٨
  متحرك يصري إىل السكون املخلوق من احليوان واجلماد وألن كل 

ومنها الذين يؤمنون بالغيب أي والشهادة ألن اإلميان بكل منهما واجب وآثر الغيب ألنه أمدح وألنه  - ٤٥٨٩
  يستلزم اإلميان بالشهادة من غري عكس 

  ومنها ورب املشارق أي واملغارب  - ٤٥٩٠
  ده قوله هدى للناس ومنها هدى للمتقني أي وللكافرين قاله ابن األنباري ويؤي - ٤٥٩١

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 باالحتباك وهو من ألطف األنواع وأبدعها وقل من تنبه له أو نبه عليه من أهل  - ٤٥٩٣

عية األعمى لرفيقه األندلسي وذكره الزركشي يف الربهان ومل يسمه هذا السم بل فن البالغة ومل أره يف شرح بدي
  مساه احلذف املقابلي 

وأفرده بالتصنيف من أهل العصر العالمة برهان الدين البقاعي قال األندلسي يف شرح البديعية من أنواع  - ٤٥٩٤
ريه يف الثاين ومن الثاين ما أثبت نظريه يف البديع االحتباك وهو نوع عزيز وهو أن حيذف من األول ما أثبت نظ

اآلية التقدير ومثل األنبياء والكفار كمثل الذي ينعق . . األول كقوله تعاىل ومثل الذين كفروا 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  - ٤٥٩٥
  األول غري بيضاء ومن الثاين وأخرجها 

وقال الزركشي هو أن جيتمع يف الكالم متقابالن فيحذف من كل واحد منهما مقابله لداللة اآلخر عليه  - ٤٥٩٦



ل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما جترمون التقدير إن افتريته فعلي إجرامي كقوله تعاىل أم يقولون افتراه ق
  وأنتم برآء منه وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما جترمون 

وقوله ويعذب املنافقني إن شاء أو يتوب عليهم التقدير ويعذب املنافقني إن شاء فال يتوب عليهم أو  - ٤٥٩٧
  يتوب عليهم فال يعذهبم 

وقوله وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن أي حىت يطهرن من الدم ويتطهرن باملاء فإذا طهرن  - ٤٥٩٨
  وتطهرن فأتوهن 

  وقوله خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا أي عمال صاحلا بسيئ وآخر سيئا صاحل  - ٤٥٩٩
ة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى قلت ومن لطيفه قوله فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة أي فئة مؤمن - ٤٦٠٠

  كافرة تقاتل يف سبيل الطاغوت 
ويف الغرائب للكرماين يف اآلية األوىل التقدير مثل الذين كفروا معك يا حممد كمثل الناعق مع الغنم  - ٤٦٠١

  فحذف من كل طرف ما يدل عليه الطرف اآلخر 
  وله يف القرآن نظائر وهو أبلغ ما يكون من الكالم 

  انتهى 
ومأخذ هذه التسمية من احلبك الذي معناه الشد واألحكام وحتسني أثر الصنعة يف الثوب فحبك الثوب  - ٤٦٠٢

  سد ما بني خيوطه من الفرج وشده وإحكامه حبيث مينع عنه اخللل مع احلسن والرونق 
بصري بصوغه وبيان أخذه منه من أن مواضع احلذف من الكالم شبهت بالفرج بني اخليوط فلما أدركها الناقد ال

املاهر يف نظمه وحوكه فوضع احملذوف مواضعه كان حابكا له مانعا من خلل يطرقه فسد بتقديره ما حيصل به اخللل 
  مع ما أكسبه من احلسن والرونق 

النوع الرابع ما يسمى باالختزال هو ما ليس واحدا مما سبق وهو أقسام ألن احملذوف إما كلمة اسم أو  - ٤٦٠٣
  أكثر  فعل أو حرف أو

  أمثله حذف االسم  - ٤٦٠٤
  حذف املضاف هو كثري يف القرآن جدا حىت قال ابن جين يف القرآن منه زهاء ألف موضع 

وقد سردها الشيخ عز الدين يف كتابه اجملاز على ترتيب السور واآليات ومنه احلج أشهر أي حج أشهر أو أشهر 
  احلج 

  ولكن الرب من آمن أي ذا الرب أو بر من 
  عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم  حرمت

  ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات أي ضعف عذاب 
  ويف الرقاب أي ويف حترير الرقاب 

  حذف املضاف إليه يكثر يف ياء املتكلم حنو رب اغفر يل  - ٣٦٠٥
  ويف الغايات حنو هللا األمر من قبل ومن بعد أي من قبل الغلب ومن بعده  - ٤٦٠٦
  أي وبعض ويف كل و - ٤٦٠٧

  وجاء يف غريهن كقراءة فال خوف عليهم بضم بال تنوين أي فال خوف شيء عليهم 



  حذف املبتدأ يكثر يف جواب االستفهام حنو وما أدراك ما هيه نار أي هي نار  - ٤٦٠٨
 وبعد فاء اجلواب من عمل صاحلا فلنفسه أي فعمله لنفسه ومن أساء فعليها أي فإساءته عليها وبعد القول حنو

  وقالوا أساطري األولني قالوا أضغاث أحالم 
  وبعد ما اخلرب صفة له يف املعىن حنو التائبون العابدون وحنو صم بكم عمي  - ٤٦٠٩
ووقع يف غري ذلك حنو ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد متاع قليل مل يلبثوا إال ساعة من هنار بالغ  - ٤٦١٠
  أي هذا 

  سورة أنزلناها أي هذه 
  ووجب يف النعت املقطوع إىل الرفع حذف اخلرب حنو أكلها دائم وظلها أي دائم  - ٤٦١١
  وحيتمل األمرين فصرب مجيل أي أمجل أو فأمري صرب  - ٤٦١٢

  فتحرير رقبة أي عليه أو فالواجب 
  حذف املوصوف وعندهم قاصرات الطرف أي حور قاصرات  - ٤٦١٣

  أن اعمل سابغات أي دروعا سابغات 
  ؤمنون أي القوم املؤمنون أيها امل

حذف الصفة حنو يأخذ كل سفينة أي صاحلة بدليل أنه قرئ كذلك و أن تعييبها ال خيرجها عن كوهنا  - ٤٦١٤
  سفينة 

  اآلن جئت باحلق أي الواضح وإال لكفروا مبفهوم ذلك 
  فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا أي نافعا 

  لبحر فانفلق أي فضرب فانفلق حذف املعطوف عليه أن اضرب بعصاك ا - ٤٦١٥
  وحيث دخلت واو العطف على الم التعليل ففي خترجيه وجهان 

  أحدمها أن يكون تعليال معلله حمذوف كقوله وليبلي املؤمنني منه بالء حسنا فاملعىن ولإلحسان إىل املؤمنني فعل ذلك 
  يذيق الكافرين بأسه وليبلي والثاين أنه معطوف على علة أخرى مضمرة ليظهر صحة العطف أي فعل ذلك ل

  حذف املعطوف مع العاطف ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي ومن أنفق بعده  - ٤٦١٦
  بيدك اخلري أي والشر 

  حذف املبدل منه خرج عليه وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب أي ملا تصفه والكذب بدل من اهلاء  - ٤٦١٧
  وز إال يف فاعل املصدر حنو ال يسأم اإلنسان من دعاء اخلري أي دعائه اخلري حذف الفاعل ال جي - ٤٦١٨

  وجوزه الكسائي مطلقا لدليل وخرج عليه إذا بلغت التراقي أي الروح حىت توارت باحلجاب أي الشمس 
  حذف املفعول تقدم أنه كثري يف مفعول املشيئة واإلرادة  - ٤٦١٩

  العجل  ويرد يف غريمها حنو إن الذين اختذوا
  أي إهلا 

  كال سوف تعلمون أي عاقبة أمركم 
  حذف احلال يكثر إذا كان قوال حنو واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم أي قائلني  - ٤٦٢٠



  حذف املنادى أال يا اسجدوا أي يا هؤالء  - ٤٦٢١
  يا ليت أي يا قوم 

  حذف العائد يقع يف أربعة أبواب  - ٤٦٢٢
  ي بعث اهللا رسوال أي بعثه الصلة حنو أهذا الذ

  والصفة حنو واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس أي فيه 
  واخلرب حنو وكل وعد اهللا احلسىن أي وعده 

  واحلال 
  حذف خمصوص نعم إنا وجدناه صابرا نعم العبد أي أيوب  - ٤٦٢٣

  فقدرنا فنعم القادرون أي حنن 
  ولنعم دار املتقني أي اجلنة 

حنو آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أي والذي أنزل إليكم ألن الذي أنزل إلينا ليس  حذف املوصول - ٤٦٢٤
  هو الذي أنزل إىل من قبلنا وهلذا أعيدت ما يف قوله آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم 

  أمثلة حذف الفعل  - ٤٦٢٥
  ذا السماء انشقت يطرد إذا كان مفسرا حنو وإن أحد من املشركني استجارك إ

  قل لو أنتم متلكون 
  ويكثر يف جواب االستفهام حنو وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خريا أي أنزل  - ٤٦٢٦
  وأكثر منه حذف القول حنو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا أي يقوالن ربنا  - ٤٦٢٧
ا لكم أي وأتوا والذين تبوءوا الدار واإلميان أي وألفوا اإلميان أو ويأيت يف غري ذلك حنو انتهوا خري - ٤٦٢٨

  اعتقدوا اسكن أنت وزوجك اجلنة 

  أي وليسكن زوجك وامرأته محالة احلطب أي أذم 
  واملقيمني الصالة أي أمدح ولكن رسول اهللا أي كان 
  وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم أي يوفوا أعماهلم 

  رف أمثلة حذف احل - ٤٦٢٩
قال ابن جين يف احملتسب أخربنا أبو علي قال قال أبو بكر حذف احلرف ليس بقياس ألن احلروف إمنا دخلت 

  الكالم الكالم لضرب من االختصار فلو ذهبت حتذفها لكنت خمتصرا هلا هي أيضا واختصار املختصر إجحاف به 
  حذف مهزة االستفهام  - ٤٦٣٠

  وخرج عليه هذا ريب يف املواضع الثالثة  قرأ ابن حميصن سواء عليهم أنذرهتم
  وتلك نعمة متنها أي أو تلك 

  حذف املوصوف احلريف  - ٤٦٣١
  قال ابن مالك ال جيوز إال يف أن حنو ومن آياته يريكم الربق 

وحذف اجلار يطرد مع أن وأن حنو مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم  - ٤٦٣٢
  اكم أطمع أن يغفر يل أيعدكم أنكم أي بأنكم أن هد

  وجاء مع غريمها حنو قدرناه منازل أي قدرنا له ويبغوهنا عوجا أي هلا خيوف أولياءه أي خيوفكم بأوليائه 



  واختار موسى قومه أي من قومه 
  وال تعزموا عقدة النكاح أي على عقدة النكاح 

لذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه حذف العاطف خرج عليه الفارسي وال على ا - ٤٦٣٣
  تولوا أي وقلت وجوه يومئذ ناعمة أي ووجوه عطفا على وجوه يومئذ خاشعة 

  حذف فاء اجلواب وخرج عليه األخفش إن ترك خريا الوصية للوالدين  - ٤٦٣٤
م مين فاطر السموات حذف حرف النداء كثري ها أنتم أوالء يوسف أعرض قال رب إين وهن العظ - ٤٦٣٥

  واألرض 
  ويف العجائب للكرماين كثر حذف يا يف القرآن من الرب تنزيها وتعظيما ألن يف النداء طرفا من األمر  - ٤٦٣٦
  حذف قد يف املاضي إذا وقع حاال حنو أو جاءوكم حصرت صدورهم أنؤمن لك واتبعك األرذلون  - ٤٦٣٧
  م إذا كان املنفي مضارعا حنو تاهللا تفتأ حذف ال النافية يطرد يف جواب القس - ٤٦٣٨

  وورد يف غريه حنو وعلى الذين يطيقونه فدية أي ال يطيقونه 
  وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم أي لئال متيد 

  حذف الم التوطئة وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن وإن أطعتموهم إنكم ملشركون  - ٤٦٣٩
  لعبادي الذين آمنوا يقيموا أي ليقيموا  حذف الم األمر خرج عليه قل - ٤٦٤٠
  حذف الم لقد حيسن مع طول الكالم حنو قد أفلح من زكاها  - ٤٦٤١
  حذف نون التوكيد خرج عليه قراءة أمل نشرح بالنصب  - ٤٦٤٢
  حذف التنوين خرج عليه قل هو اهللا أحد اهللا الصمد وال الليل سابق النهار بالنصب  - ٤٦٤٣

  مع خرج عليه قراءة وما هم بضاري به من أحد حذف نون اجل - ٤٦٤٤
حذف حركة اإلعراب والبناء وخرج عليه قراءة فتوبوا إىل بارئكم و يأمركم وبعولتهن أحق بسكون  - ٤٦٤٥
  الثالثة 

  وكذا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فأواري سوءة أخي ما بقي من الربا 
  أمثلة حذف أكثر من كلمة  - ٤٦٤٦

  إهنا من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب حذف مضافني ف
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 متضايفات  - ٤٦٤٧
  مسافة قربه مثل قاب قوسني فحذف ثالثة من اسم كان وواحد من خربها  فكان قاب قوسني أي فكان مقدار

  حذف مفعويل باب ظن أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعموهنم شركائي  - ٤٦٤٨
  حذف اجلار مع اجملرور خلطوا عمال صاحلا أي بسيء وآخر سيئا أي بصاحل  - ٤٦٤٩
  حذف العاطف مع املعطوف تقدم  - ٤٦٥٠
  حرف الشرط وفعله يطرد بعد الطلب حنو فاتبعوين حيببكم اهللا أي إن اتبعتموين  حذف - ٤٦٥١



  قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة أي إن قلت هلم يقيموا 
  وجعل منه الزخمشري فلن خيلف اهللا عهده أي إن اختذمت عند اهللا عهدا  - ٤٦٥٢

  فلن خيلف اهللا 

  نبياء اهللا من قبل أي إن كنتم آمنتم مبا أنزل إليكم فلم تقتلون وجعل منه أبو حيان فلم تقتلون أ - ٤٦٥٣
  حذف جواب الشرط فإن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو سلما يف السماء أي فافعل  - ٤٦٥٤

  وإذا قيل هلم اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم لعلكم ترمحون أي أعرضوا بدليل ما بعده 
  أئن ذكرمت أي تطريمت 

  مبثله مددا أي لنفذ  ولو جئنا
  ولو ترى إذ اجملرمون ناكسو رءوسهم أي لرأيت أمرا فظيعا 

  ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا رءوف رحيم أي لعذبكم 
  لوال أن ربطنا على قلبها أي ألبدت به 

  ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم أن تطئوهم أي لسلطكم على أهل مكة 
  مجلة القسم ألعذبنه عذابا شديدا أي واهللا حذف جوابه حذف  - ٤٦٥٥

  اآليات أي لتبعثن . . والنازعات غرقا 
  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  - ٤٦٥٦
حنو فأرسلون يوسف أيها الصديق أي فأرسلوين إىل يوسف ألستعربه الرؤيا ففعلوا حذف مجل كثرية  - ٤٦٥٧

  فأتاه فقال له يا يوسف 

  خامتة

تارة ال يقام شيء مقام احملذوف كما تقدم وتارة يقام ما يدل عليه حنو فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت  - ٤٦٥٨
  به إليكم فليس اإلبالغ هو اجلواب لتقدمه 

  وإمنا التقدير فإن تولوا فال لوم علي أو فال عذر لكم ألين أبلغتكم  على توليهم
  وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك أي فال حتزن واصرب 

  وإن يعودوا فقد مضت سنة األولني أي يصيبهم مثل ما أصاهبم 

  فصل يف نوعي اإلطناب

  طناب إىل بسط وزيادة كما انقسم اإلجياز إىل إجياز قصر وإجياز حذف كذلك انقسم اإل - ٤٦٥٩

  اإلطناب بالبسط



  اآلية يف سورة البقرة . . فاألول اإلطناب بتكثري اجلمل كقوله تعاىل إن يف خلق السموات واألرض  - ٤٦٦٠
  أطنب فيها أبلغ اإلطناب لكون اخلطاب مع الثقلني ويف كل عصر وحني للعامل منهم واجلاهل واملوافق منهم واملنافق 

ذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به فقوله ويؤمنون به إطناب ألن وقوله ال - ٤٦٦١
  إميان محلة العرش معلوم وحسنه إظهار شرف اإلميان ترغيبا فيه 

  وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة وليس من املشركني مزك 
  من أوصاف املشركني  والنكتة احلث للمؤمنني على أدائها والتحذير من املنع حيث جعل

  اإلطناب بالزيادة

  والثاين يكون بأنواع  - ٤٦٦٢
  أحدها دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة يف نوع األدوات 

وهي إن وأن والم االبتداء والقسم وأال االستفتاحية وأما وها التنبيه وكأن يف تأكيد التشبيه ولكن يف  - ٤٦٦٣
  يد تأكيد االستدراك وليت يف تأك

التمين ولعل يف تأكيد الترجي وضمري الشأن وضمري الفصل وإما يف تأكيد الشرط وقد والسني وسوف والنونان يف 
  تأكيد الفعلية وال التربئة ولن وملا يف تأكيد النفي 

  وإمنا حيسن تأكيد الكالم هبا إذا كان املخاطب به منكرا أو مترددا 
ار وضعفه كقوله تعاىل حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا يف املرة ويتفاوت التأكيد حبسب قوة اإلنك - ٤٦٦٤

  األوىل إنا إليكم مرسلون فأكد بأن وإمسية اجلملة 
ويف املرة الثانية قالوا ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون فأكد بالقسم وإن والالم وإمسية اجلملة ملبالغة املخاطبني يف اإلنكار 

  ما أنزل الرمحن من شيء إن أنتم إال تكذبون حيث قالوا ما أنتم إال بشر مثلنا و
  وقد يؤكد هبا واملخاطب به غري منكر لعدم جريه على مقتضى إقراره فينزل منزلة املنكر  - ٤٦٦٥

وقد يترك التأكيد وهو معه منكر ألن معه أدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن إنكاره وعلى ذلك خيرج قوله مث إنكم 
م القيامة تبعثون أكد املوت تأكيدين وإن مل ينكر لتنزيل املخاطبني لتماديهم يف الغفلة بعد ذلك مليتون مث إنكم يو

تنزيل من ينكر املوت وأكد إثبات البعث تأكيدا واحدا وإن كان أشد نكريا ألنه ملا كانت أدلته ظاهرة كان جديرا 
  ه الواضحة بأن ال ينكر فنزل املخاطبون منزلة غري املنكر حثا هلم على النظر يف أدلت

ونظريه قوله تعاىل ال ريب فيه نفى عنه الريبة ب ال على سبيل االستغراق مع أنه ارتاب فيه املرتابون لكن نزل منزلة 
  العدم تعويال على ما يزيله من األدلة الباهرة كما نزل اإلنكار منزلة عدمه لذلك 

أن يكون املوت نصب عينيه وال يغفل عن  وقال الزخمشري بولغ يف تأكيد املوت تنبيها لإلنسان على - ٤٦٦٦
ترقبه فإن مآله إليه فكأنه أكدت مجلته ثالث مرات هلذا املعىن ألن اإلنسان يف الدنيا يسعى فيها غاية السعي حىت 

  كأنه خيلد ومل يؤكد مجلة البعث إال بإن ألنه أبرز يف صورة املقطوع به الذي ال ميكن فيه نزاع وال يقبل إنكارا 

وقال التاج بن الفركاح أكد املوت ردا على الدهرية القائلني ببقاء النوع اإلنساين خلفا عن سلف  - ٤٦٦٧
  واستغىن عن تأكيد البعث هنا لتأكيده والرد على منكره يف مواضع كقوله قل بلى وريب لتبعثن 

  ول وقال غريه ملا كان العطف يقتضي االشتراك استغىن عن إعادة الالم لذكرها يف األ - ٤٦٦٨



وقد يؤكد هبا أي الالم للمستشرف الطالب الذي قدم له ما يلوح باخلرب فاستشرفت نفسه إليه حنو وال  - ٤٦٦٩
ختاطبين يف الذين ظلموا أي ال تدعين يا نوح يف شأن قومك فهذا الكالم يلوح باخلرب تلوحيا ويشعر بأنه قد حق 

أهنم هل صاروا حمكوما عليهم بذلك أو ال فقيل إهنم مغرقون عليهم العذاب فصار املقام مقام أن يتردد املخاطب يف 
  بالتأكيد 
وكذا قوله يأيها الناس اتقوا ربكم ملا أمرهم بالتقوى وظهور مثرهتا والعقاب على تركها حمله اآلخرة  - ٤٦٧٠

  تشوقت نفوسهم إىل وصف حال الساعة فقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم بالتأكيد ليقرر عليه الوجوب 
وكذا قوله وما أبرئ نفسي فيه حتيري للمخاطب وتردد يف أنه كيف ال يربيء نفسه وهي برئية زكية  - ٤٦٧١

  ثبتت عصمتها وعدم مواقعتها السوء فأكده 
  بقوله إن النفس ألمارة بالسوء 

باد يف وقد يؤكد لقصد الترغيب حنو فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أكد بأربع تأكيدات ترغيبا للع - ٤٦٧٢
  التوبة 
  وقد سبق الكالم على أدوات التأكيد املذكورة ومعانيها ومواقعها يف النوع األربعني  - ٤٦٧٣

١ -   

  فائدة

  إذا اجتمعت إن والالم كان مبنزلة تكرير اجلملة ثالث مرات  - ٤٦٧٤

  ألن إن أفادت التكرير مرتني فأذا دخلت الالم صارت ثالثا 
  د اخلرب وإن لتوكيد االسم وعن الكسائي أن الالم لتوكي

وفيه جتوز ألن التوكيد للنسبة ال لالسم وال للخرب وكذلك نون التوكيد الشديدة مبنزلة تكرير الفعل ثالثا واخلفيفة 
  مبنزلة تكريره مرتني 

  فقال سيبويه يف حنو يأيها األلف واهلاء حلقتا أيا توكيدا فكأنك كررت يا مرتني وصار االسم تنبيها 
  مه وتابعه الزخمشري هذا كال

  فائدة  - ٢
قوله تعاىل ويقول اإلنسان أئذا مامت لسوف أخرج حيا قال اجلرجاين يف نظم القرآن ليست الالم فيه  - ٤٦٧٥

للتأكيد فإنه منكر فكيف حيقق ما ينكره وإمنا قاله حكاية لكالم النيب الصادر منه بأداة التأكيد فحكاه فنزلت اآلية 
  على ذلك 

  اين دخول األحرف الزائدةالنوع الث

  قال ابن جين كل حرف زيد يف كالم العرب فهو قائم مقام إعادة اجلملة مرة أخرى  - ٤٦٧٦
  وقال الزخمشري يف كشافه القدمي الباء يف خرب ما وليس لتأكيد النفي كما أن الالم لتأكيد اإلجياب  - ٤٦٧٧
قاطه ال خيل باملعىن فقال هذا يعرفه أهل الطباع وسئل بعضهم عن التأكيد باحلرف وما معناه إذ إس - ٤٦٧٨

  جيدون من زيادة احلرف معىن ال جيدونه بإسقاطه 



قال ونظريه العارف بوزن الشعر طبعا إذا تغري عليه البيت بنقص أنكره وقال أجد نفسي على خالف ما أجدها 
  بإقامة الوزن 

  بزيادهتا على معىن خبالف ما جيدها بنقصانه فكذلك هذه احلروف تتغري نفس املطبوع بنقصاهنا وجيد نفسه 
  مث باب الزيادة يف احلروف وزيادة األفعال قليل واألمساء أقل 

أما احلروف فيزداد منها إن وأن وإذ وإذا وإىل وأم والباء والفاء ويف والكاف والالم وال وما ومن  - ٤٦٧٩
  والواو وتقدمت يف نوع األدوات مشروحة 

فزيد منها كان وخرج عليه كيف نكلم من كان يف املهد صبيا وأصبح وخرج عليه  وأما األفعال - ٤٦٨٠
  فأصبحوا خاسرين 

وقال الرماين العادة أن من به علة تزاد بالليل أن يرجو الفرج عندالصباح فاستعمل أصبح ألن اخلسران  - ٤٦٨١
  حصل هلم يف الوقت الذي يرجون فيه الفرج فليست زائدة 

اء فنص أكثر النحويني على أهنا ال تزاد ووقع يف كالم املفسرين احلكم عليها بالزيادة يف وإما األمس - ٤٦٨٢
  مواضع كلفظ مثل يف قوله فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به أي مبا 

  النوع الثالث التأكيد الصناعي

  وهو أربعة أقسام  - ٤٦٨٣
كلهم أمجعون وفائدته رفع توهم اجملاز وعدم أحدها التوكيد املعنوي بكل وامجع وكال وكلتا حنو فسجد املالئكة 

  الشمول 
  وادعى الفراء أن كلهم أفادت ذلك و أمجعون أفادت اجتماعهم على السجود وأهنم مل يسجدوا متفرقني  - ٤٦٨٤
ثانيها التأكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ األول إما مبرادفه حنو ضيقا حرجا بكسر الراء و غرابيب سود  - ٤٦٨٥

  الصفار  وجعل منه
  فيما إن مكناكم فيه على القول بأن كليهما للنفي 

وجعل منه غريه قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فوراء هنا ليس ظرفا ألن لفظ ارجعوا ينبئ عنه بل هو اسم فعل 
  مبعىن ارجعوا فكأنه قال ارجعوا ارجعوا 

  وإما بلفظه ويكون يف االسم والفعل واحلرف واجلملة  - ٤٦٨٦
  سم واجلملة حنو قوارير قوارير دكا دكا فاال

  والفعل فمهل الكافرين أمهلهم  - ٤٦٨٧

  واسم الفعل حنو هيهات هيهات ملا توعدون  - ٤٦٨٨
  واحلرف حنو ففي اجلنة خالدين فيها أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم  - ٤٦٨٩
  سرا واجلملة حنو فإن مع العسر يسرا إن مع العسر ي - ٤٦٩٠
واألحسن اقتران الثانية بثم حنو وما أدراك ما يوم الدين مث ما أدراك ما يوم الدين كال سوف تعلمون مث  - ٤٦٩١

  كال سوف تعلمون 
ومن هذا النوع تأكيد الضمري املتصل باملنفصل حنو اسكن أنت وزوجك اجلنة فاذهب أنت وربك وأما  - ٤٦٩٢



  أن نكون حنن امللقني 
  د املنفصل مبثله وهم باآلخرة هم كافرون ومن تأكي - ٤٦٩٣
ثالثها تأكيد الفعل مبصدره وهو عوض من تكرار الفعل مرتني وفائدته رفع توهم اجملاز يف الفعل خبالف  - ٤٦٩٤

  التوكيد السابق فإن لرفع توهم اجملاز يف املسند إليه 
  كذا فرق به ابن عصفور وغريه 

تزلة يف دعواه نفي التكليم حقيقة بقوله وكلم اهللا موسى تكليما ألن ومن مث رد بعض أهل السنة على بعض املع
  التوكيد رفع اجملاز يف الفعل 

  ومن أمثلته وسلموا تسليما يوم متور السماء مورا وتسري اجلبال سريا جزاؤكم جزاء موفورا 
  وليس منه وتظنون باهللا الظنونا بل هو مجع ظن الختالف أنواعه  - ٤٦٩٥

  شاء ريب شيئا فتحتمل أن يكون منه وأن يكون الشيء مبعىن األمر والشأن وأما إال أن ي
  واألصل يف هذا النوع أن ينعت بالوصف املراد حنو اذكروا اهللا  - ٤٦٩٦

  ذكرا كثريا وسرحوهن سراحا مجيال 
ر حنو وتبتل وقد يضاف وصفه إليه حنو اتقوا اهللا حق تقاته وقد يؤكد مبصدر فعل آخر أو إسم عني نيابه عن املصد

  إليه تبتيال والتبتيل مصدر بتل 
  واهللا أنبتكم من األرض نباتا أي إنباتا إذ النبات إسم عني 

رابعها احلال املؤكدة حنو ويوم أبعث حيا وال تعثوا يف األرض مفسدين وأرسلناك للناس رسوال مث توليتم  - ٤٦٩٧
  بعيد إال قليال منكم وأنتم معرضون وأزلفت اجلنة للمتقني غري 

  وليس منه وىل مدبرا ألن التولية قد ال تكون إدبارا بدليل قوله فول وجهك شطر املسجد احلرام  - ٤٦٩٨
وال فتبسم ضاحكا ألن التبسم قد ال يكون ضحكا وال وهو احلق مصدقا الختالف املعنيني إذ كونه حقا يف نفسه 

  غري كونه مصدقا ملا قبله 

  النوع الرابع التكرير

  أبلغ من التأكيد وهو من حماسن الفصاحة خالفا لبعض من غلط  وهو - ٤٦٩٩
  وله فوائد 

منها التقرير وقد قيل الكالم إذا تكرر تقرر وقد نبه تعاىل على السبب الذي ألجله كرر األقاصيص واإلنذار يف 
  القرآن بقوله وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث هلم ذكرا 

  ومنها التأكيد  - ٤٧٠٠
ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكالم بالقبول ومنه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون  - ٤٧٠١

  أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع فإنه كرر فيه النداء لذلك 

لعهده ومنه مث إن ربك للذين  ومنها إذا طال الكالم وخشي تناسى األول أعيد ثانيا تطرية له وجتديدا - ٤٧٠٢
عملوا السوء جبهالة مث تابوا 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 اهللا إىل قوله فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ال حتسنب 



وا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فال حتسبنهم مبفازة من العذاب إين رأيت أحد عشر كوكبا الذين يفرحون مبا أت
  والشمس والقمر رأيتهم 

  ومنها التعظيم والتهويل حنو احلاقة ما احلاقة القارعة ما القارعة وأصحاب اليمني ما أصحاب اليمني  - ٤٧٠٣
بله فإن منها التأكيد بتكرار اللفظ فال حيسن عده نوعا فإن قلت هذا النوع أحد أقسام النوع الذي ق - ٤٧٠٤
  مستقال 

قلت هو جيامعه ويفارقه ويزيد عليه وينقص عنه فصار أصال برأسه فإنه قد يكون التأكيد تكرارا كما تقدم يف أمثلته 
  ىن وقد ال يكون تكرارا كما تقدم أيضا وقد يكون التكرير غري تأكيد صناعة وإن كان مفيدا للتأكيد مع

ومنه ما وقع فيه الفصل بني املكررين فإن التأكيد ال يفصل بينه وبني مؤكده حنو اتقوا اهللا ولتنظر نفس  - ٤٧٠٥
ما قدمت لغد واتقوا اهللا إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني فاآليتان من باب التكرير ال التأكيد 

  اللفظي الصناعي 
  تكرير للطول ومنه اآليات املتقدمة يف ال

ومنه ما كان لتعدد املتعلق بأن يكون املكرر ثانيا متعلقا بغري ما تعلق به األول وهذا القسم يسمى  - ٤٧٠٦
بالترديد كقوله اهللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا 

  كوكب دري وقع فيها الترديد أربع مرات 

عل منه قوله فبأي آالء ربكما تكذبان فإهنا وإن تكررت نيفا وثالثني مرة فكل واحدة تتعلق مبا قبلها وج - ٤٧٠٧
  ولذلك زادت على ثالثة ولو كان اجلميع عائدا إىل شيء واحد ملا زاد على ثالثة ألن التأكيد ال يزيد عليها 

  قاله ابن عبد السالم وغريه 
  النقمة للتحذير نعمة  وإن كان بعضها ليس بنعمة فذكر - ٤٧٠٨

وقد سئل أي نعمة يف قوله كل من عليها فان فأجيب بأجوبة أحسنها النقل من دار اهلموم إىل دار السرور وإراحة 
  املؤمن والبار من الفاجر 

وكذا قوله ويل يومئذ للمكذبني يف سورة املرسالت ألنه تعاىل ذكر قصصا خمتلفة وأتبع كل قصة هبذا  - ٤٧٠٩
  نه قال عقب كل قصة ويل يومئذ للمكذب هبذه القصة القول فكأ
وكذا قوله يف سورة الشعراء إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني وإن ربك هلو العزيز الرحيم  - ٤٧١٠

كررت مثاين مرات كل مرة عقب كل قصة فاإلشارة يف كل واحدة بذلك إىل قصة النيب املذكور قبلها وما اشتملت 
  والعرب  عليه من اآليات

وبقوله وما كان أكثرهم مؤمنني إىل قومه خاصة وملا كان مفهومه أن األقل من قومه آمنوا أتى بوصف العزيز 
  الرحيم لإلشارة إىل أن العزة على من مل يؤمن منهم والرمحة ملن آمن 

ليجددوا عند وكذا قوله يف سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال الزخمشري كرر  - ٤٧١١
مساع كل نبأ منها إتعاظا وتنبيها وإن كال من تلك األنباء مستحق إلعتبار خيتص به وأن يتنبهوا كيال يغلبهم السرور 

  والغفلة 
  قال يف عروس األفراح فإن قلت إذا كان املراد بكل ما قبله فليس  - ٤٧١٢



  ذلك بإطناب بل هي ألفاظ كل أريد به غري ما أريد باآلخر 
ذا قلنا العربة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد باآلخر ولكن كرر ليكون نصا فيما يليه وظاهرا يف قلت إ
  غريه 

فإن قلت يلزم التأكيد قلت واألمر كذلك وال يرد عليه أن التأكيد ال يزاد به عن ثالثة ألن ذاك يف التأكيد الذي 
  ثالثة فال ميتنع هو تابع أما ذكر الشيء يف مقامات متعددة أكثر من 

  انتهى 
ويقرب من ذلك ما ذكره ابن جرير يف قوله تعاىل وهللا ما يف السموات وما يف األرض ولقد وصينا إىل  - ٤٧١٣

قوله وكان اهللا غنيا محيدا وهللا ما يف السموات وما يف األرض وكفى باهللا وكيال قال فإن قيل ما وجه تكرار قوله وهللا 
رض يف آيتني إحدامها يف أثر األخرى قلنا إلختالف معىن اخلربين عما يف السموات ما يف السموات وما يف األ

  واألرض وذلك أن اخلرب عنه يف إحدى اآليتني ذكر حاجته إىل بارئه وغىن بارئه عنه 
يل ويف األخرى حفظ بارئه إياه وعلمه به وبتدبريه قال فإن قيل أفال قيل وكان اهللا غنيا محيدا وكفى باهللا وكيال ق

  ليس يف اآلية األوىل ما يصلح أن ختتتم بوصفه معه باحلفظ والتدبري 
  إنتهى 
وقال تعاىل وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب قال  - ٤٧١٤

ديهم والكتاب الثاين الراغب الكتاب األول ما كتبوه بأيديهم املذكور يف قوله تعاىل فويل للذين يكتبون الكتاب بأي
  التوراة والثالث اجلنس كتب اهللا كلها أي ما هو من شيء من كتب اهللا وكالمه 

ومن أمثلة ما يظن تكرارا وليس منه قل يأيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون إىل آخرها فإن ال أعبد ما  - ٤٧١٥
ستقبل وال أنا عابد أي يف احلال ما عبدمت يف تعبدون أي يف املستقبل وال أنتم عابدون أي يف احلال ما أعبد يف امل

  املاضي وال أنتم عابدون أي يف املستقبل ما أعبد أي يف احلال 
  فاحلاصل أن القصد نفى عبادته آلهلتهم يف األزمنة الثالثة 

  وكذا فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام واذكروه كما هداكم مث قال  - ٤٧١٦

هللا كذكركم آباءكم مث قال واذكروا اهللا يف أيام معدودات فإن املراد بكل واحد فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا ا
من هذه األذكار غري املراد باآلخر فاألول الذكر يف مزدلفة عند الوقوف بقزح وقوله واذكروه كما هداكم إشارة 

يتم والذكر الثالث إشارة إىل إىل تكرره ثانيا وثالثا وحيتمل أن يراد به طواف اإلفاضة بدليل تعقيبه بقوله فإذا قض
  رمي مجرة العقبة والذكر األخري لرمي أيام التشريق 

ومنه تكرير حرف اإلضراب يف قوله بل قالوا أضغاث أحالم بل افتراه بل هو شاعر وقوله بل ادارك  - ٤٧١٧
  علمهم يف اآلخرة بل هم يف شك منها بل هم منها عمون 

ع قدره وعلى املقتر قدره متاعا باملعروف حقا على احملسنني مث قال ومنه قوله ومتعوهن على املوس - ٤٧١٨
وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني فكرر الثاين ليعم كل مطلقة فإن اآلية األوىل يف املطلقة قبل الفرض 

وإن شئت واملسيس خاصة وقيل ألن األوىل ال تشعر بالوجوب وهلذا ملا نزلت قال بعض الصحابة إن شئت أحسنت 
  فال فنزلت الثانية أخرجه ابن جرير 

ومن ذلك تكرير األمثال كقوله وما يستوي األعمى والبصري وال الظلمات وال النور وال الظل وال  - ٤٧١٩
  احلرور وما يستوي األحياء وال األموات 



  وكذلك ضرب مثل املنافقني أول البقرة باملستوقد نارا مث ضربه بأصحاب الصيب  - ٤٧٢٠
ل الزخمشري والثاين أبلغ من األول ألنه أدل على فرط احلرية وشدة األمر وفظاعته قال ولذلك أخر وهم قا

  يتدرجون يف حنو هذا من األهون إىل األغلظ 
ومن ذلك تكرير القصص كقصة آدم وموسى ونوح وغريهم من األنبياء قال بعضهم ذكر اهللا موسى يف  - ٤٧٢١

  مائة وعشرين موضعا من كتابه 
  وقال ابن العريب يف القواصم ذكر اهللا قصة نوح يف مخس وعشرين آية وقصة موسى يف تسعني آية  - ٤٧٢٢

  وقد ألف البدر بن مجاعة كتابا مساه املقتنص يف فوائد تكرار القصص وذكر يف تكرير القصص فوائد  - ٤٧٢٣
  خرى لنكتة وهذه عادة البلغاء منها أن يف كل موضع زيادة شيء مل يذكر يف الذي قبله أو إبدال كلمة بأ

ومنها أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن مث يعود إىل أهله مث يهاجر بعده آخرون حيكون ما نزل  - ٤٧٢٤
بعد صدور من تقدمهم فلوال تكرار القصص لوقعت قصة موسى إىل قوم وقصة عيسى إىل قوم آخرين وكذا سائر 

  فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد آلخرين القصص فأراد اهللا إشتراك اجلميع فيها 
  ومنها أن يف إبراز الكالم الواحد يف فنون كثرية وأساليب خمتلفة ما ال خيفى من الفصاحة  - ٤٧٢٥
  ومنها أن الدواعي ال تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل األحكام فلهذا كررت القصص دون األحكام  - ٤٧٢٦
ل هذا القرآن وعجز القوم عن اإلتيان مبثله بأي نظم جاءوا مث أوضح األمر يف ومنها أنه تعاىل أنز - ٤٧٢٧

عجزهم بأن كرر ذكر القصة يف مواضع إعالما بأهنم عاجزون عن اإلتيان مبثله أي بأي نظم جاءوا وبأي عبارة 
  عربوا 
واكتفي هبا لقال العريب  ومنها أنه ملا حتداهم قال فأتوا بسورة من مثله فلو ذكرت القصة يف موضع واحد - ٤٧٢٨

  ائتونا أنتم بسورة من مثله فأنزهلا سبحانه وتعاىل يف تعداد السور دفعا حلجتهم من كل وجه 
ومنها أن القصة ملا كررت كان يف ألفاظها يف كل موضع زيادة ونقصان وتقدمي وتأخري وأتت على  - ٤٧٢٨

إخراج املعىن الواحد يف صور متباينة يف النظم  أسلوب غري أسلوب األخرى فأفاد ذلك ظهور األمر العجيب يف
وجذب النفوس إىل مساعها ملا جبلت عليه من حب التنقل يف األشياء املتجددة واستلذاذها هبا وإظهار خاصة القرآن 

  حيث مل حيصل مع تكرير ذلك فيه هجنة يف اللفظ وال ملل عند مساعه فباين ذلك كالم املخلوقني 

كمة يف عدم تكرير قصة يوسف وسوقها مساقا واحدا يف موضع واحد دون غريها من وقد سئل ما احل - ٤٧٢٩
  القصص وأجيب بوجوه 

أحدها أن فيها تشبيب النسوة به وحال إمرأة ونسوة افتنت بأبدع الناس مجاال فناسب عدم تكرارها ملا فيه من 
  اء سورة يوسف اإلغضاء والستر وقد صحح احلاكم يف مستدركه حديث النهي عن تعليم النس

ثانيها أهنا إختصت حبصول الفرج بعد الشدة خبالف غريها من القصص فإن مآهلا إىل الوبال كقصة إبليس وقوم 
  نوح وهود وصاحل وغريهم فلما اختصت بذلك اتفقت الدواعي على نقلها خلروجها عن مست القصص 

ألنبياء وساق قصة يوسف مساقا واحدا إشارة إىل ثالثها قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين إمنا كرر اهللا قصص ا
  عجز العرب كأن النيب قال هلم إن كان من تلقاء نفسي فافعلوا يف قصة يوسف ما فعلت يف سائر القصص 

قلت وظهر يل جواب رابع وهو أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم كما رواه احلاكم يف 
يحصل هلم مقصود القصص من إستيعاب القصة وترويح النفس هبا واإلحاطة مستدركه فنزلت مبسوطة تامة ل



  بطرفيها 
وجواب خامس وهو أقوى ما جياب به أن قصص األنبياء إمنا كررت ألن املقصود هبا إفادة إهالك من كذبوا رسلهم 

لول العذاب كما حل واحلاجة داعية إىل ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول اهللا فكلما كذبوا أنزلت قصة منذرة حب
على املكذبني وهلذا قال تعاىل يف آيات فقد مضت سنة األولني أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن وقصة يوسف 

  مل يقصد منها ذلك 
وهبذا أيضا حيصل اجلواب عن حكمة عدم تكرير قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنني وقصة موسى  - ٤٧٣٠

  مع اخلضر وقصة الذبيح 
  فإن قلت قد تكررت قصة والدة حيىي ووالدة عيسى مرتني وليست من قبيل ما ذكرت  - ٤٧٣١

قلت األوىل يف سورة كهيعص وهي مكية أنزلت خطابا ألهل مكة والثانية يف سورة آل عمران وهي مدنية أنزلت 
  خطابا لليهود ولنصارى جنران حني قدموا وهلذا اتصل هبا ذكر احملاجة واملباهلة 

  مس الصفةالنوع اخلا

  وترد ألسباب  - ٤٧٣٢
  أحدها التخصيص يف النكرة حنو فتحرير رقبة مؤمنة 

  الثاين التوضيح يف املعرفة أي زيادة البيان حنو ورسوله النيب األمي  - ٤٧٣٣
الثالث املدح والثناء ومنه صفات اهللا تعاىل حنو بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني الرمحن  - ٤٧٣٤

  رحيم مالك يوم الدين هو اهللا اخلالق الباريء املصور ال
ومنه حيكم النبيون الذين أسلموا فهذا الوصف للمدح وإظهار شرف اإلسالم والتعريض باليهود وأهنم  - ٤٧٣٥

  بعداء عن ملة اإلسالم الذي هو دين األنبياء كلهم وأهنم مبعزل عنها 
  قاله الزخمشري 

  ذ باهللا من الشيطان الرجيم الرابع الذم حنو فاستع - ٤٧٣٦
اخلامس التأكيد لرفع اإليهام حنو ال تتخذوا إهلني اثنني فإن إالهني للتثنية فاثنني بعده صفة مؤكدة للنهي  - ٤٧٣٧

عن اإلشراك وإلفادة أن النهي عن إالهني إمنا هو حملض كوهنما إثنني فقط ال ملعىن آخر من كوهنما عاجزين أو غري 
  ذلك 

تطلق ويراد هبا النوعية كقوله إمنا حنن وبنو املطلب شيء واحد وتطلق ويراد هبا نفي العدة فالتثنية  وألن الوحدة
باعتبارها فلو قيل ال تتخذوا اهلني فقط لتوهم أنه هنى عن إختاذ جنسني آهلة وإن جاز أن يتخذ من نوع واحد عدد 

  آهلة وهلذا أكد بالوحدة قوله إمنا هو إله واحد 
ه فاسلك فيها من كل زوجني اثنني على قراءة تنوين كل وقوله فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة ومثل - ٤٧٣٨

  فهو تأكيد لرفع توهم تعدد النفخة ألن هذه الصيغة قد تدل على الكثرة بدليل وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها 

  ه بإثنتني مل يفد زيادة عليه ومن ذلك قوله فإن كانتا اثنتني فإن لفظ كانتا تفيد التثنية فتفسري - ٤٧٣٩
وقد أجاب عن ذلك األخفش والفارسي بأنه أفاد العدد احملض جمردا عن الصفة ألنه قد كان جيوز أن  - ٤٧٤٠

يقال فإن كانتا صغريتني أو كبريتني أو صاحلتني أو غري ذلك من الصفات فلما قال اثنتني أفهم أن فرض الثنتني تعلق 



  وهي فائدة ال حتصل من ضمري املثىن مبجرد كوهنما ثنتني فقط 
  وقيل أراد فإن كانتا اثنتني فصاعدا فعرب باألدىن عنه وعما فوقه إكتفاء 

  ونظريه فإن مل يكونا رجلني واألحسن أن الضمري عائد على الشهيدين املطلقني 
بالطائر حقيقته فقد يطلق ومن الصفات املؤكدة قوله وال طائر يطري جبناحيه فقوله يطري لتأكيد أن املراد  - ٤٧٤١

  جمازا على غريه وقوله جبناحيه لتأكيد حقيقة الطريان ألنه يطلق جمازا على شدة العدو واإلسراع يف املشي 
  ونظريه يقولون بألسنتهم ألن القول يطلق جمازا على غري اللسان بدليل ويقولون يف أنفسهم  - ٤٧٤٢
ر ألن القلب قد يطلق جمازا على العني كما أطلقت العني جمازا وكذا ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدو - ٤٧٤٣

  على القلب يف قوله الذين كانت أعينهم يف غطاء عن ذكرى 
١ -   

  قاعدة

الصفة العامة ال تأيت بعد اخلاصة ال يقال رجل فصيح متكلم بل متكلم فصيح وأشكل على هذه قوله  - ٤٧٤٤
  أنه حال ال صفة أي مرسال يف حال نبوته تعاىل يف إمساعيل وكان رسوال نبيا وأجيب 

  وقد تقدم يف نوع التقدمي والتأخري أمثلة من هذه 

  قاعدة  - ٢
إذا وقعت الصفة بعد متضايفني أوهلما عدد جاز إجراؤها على املضاف وعلى املضاف إليه فمن األول  - ٤٧٤٥

  سبع مسوات طباقا ومن الثاين سبع بقرات مسان 
١ -   

  فائدة

تكررت النعوت لواحد فاألحسن إن تباعد معىن الصفات العطف حنو هو األول واآلخر والظاهر  إذا - ٤٧٤٦
  والباطن وإال تركه حنو وال تطع كل حالف مهني مهاز مشاء بنميم مناع للخري معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم 

  فائدة  - ٢
ي إذا ذكرت صفات يف معرض املدح أو قطع النعوت يف مقام املدح والذم أبلغ من إجرائها قال الفارس - ٤٧٤٧

الذم فاألحسن أن خيالف يف إعراهبا ألن املقام يقتضي اإلطناب فإذا خولف يف اإلعراب كان املقصود أكمل ألن 
  املعاين عند اإلختالف تتنوع وتتفنن وعند اإلحتاد تكون نوعا واحدا 

زل من قبلك واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة مثاله يف املدح واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما أن - ٤٧٤٨
  ولكن الرب من آمن باهللا إىل قوله واملوفون بعهدهن إذا عاهدوا والصابرين 

  وقرئ شاذا احلمد هللا رب العاملني برفع رب ونصبه  - ٤٧٤٩
  ومثاله يف الذم وامرأته محالة احلطب  - ٤٧٥٠

  النوع السادس البدل



  عد اإلهبام وفائدته البيان والتأكيد والقصد به اإليضاح ب - ٤٧٥١
  أما األول فواضح أنك إذا قلت رأيت زيدا أخاك بينت أنك تريد بزيد األخ ال غري 
  أما التأكيد فألنه على نية تكرار العامل فكأنه من مجلتني وألنه دل على ما دل عليه 

  زام يف بدل اإلشتمال األول إما باملطابقة يف بدل الكل أو بالتضمن يف بدل البعض أو باإللت
مثال األول اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهللا  - ٤٧٥٢

  لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة 
  ومثال الثاين وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال  - ٤٧٥٣

  ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض 
ومثال الثالث وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري  - ٤٧٥٤

  قتل أصحاب األخدود النار جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم 
وزاد بعضهم بدل الكل من البعض وقد وجدت له مثاال يف القرآن وهو قوله يدخلون اجلنة وال يظلمون  - ٤٧٥٥

  جنات عدن ف جنات عدن بدل من اجلنة اليت هي بعض وفائدته تقرير أهنا جنات كثرية ال جنة واحدة شيئا 
قال ابن السيد وليس كل بدل يقصد به رفع اإلشكال الذي يعرض يف املبدل منه بل من البدل ما يراد به التأكيد 

 أال ترى أنه لو مل يذكر الصراط الثاين وإن كان ما قبله غنيا عنه كقوله وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهللا
  مل يشك أحد يف أن الصراط املستقيم هو صراط اهللا وقد نص سيبويه على أن من البدل ما الغرض منه التأكيد 

  انتهى 
وجعل منه ابن عبد السالم وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر قال وال بيان فيه ألن األب ال يلتبس بغريه ورد  - ٤٧٥٦

  على اجلد فأبدل لبيان إرادة األب حقيقة بأنه يطلق 

  النوع السابع عطف البيان

وهو كالصفة يف اإليضاح لكن يفارقها يف أنه وضع ليدل على اإليضاح باسم خمتص به خبالفها فإهنا  - ٤٧٥٧
  وضعت لتدل على معىن حاصل يف متبوعها 

أنك قررته يف موضع املبدل منه وعطف وفرق ابن كيسان بينه وبني البدل بأن البدل هو املقصود وك - ٤٧٥٨
  البيان وما عطف عليه كل منهما مقصود 

وقال ابن مالك يف شرح الكافية عطف البيان جيري جمرى النعت يف تكميل متبوعه ويفارقه يف أن تكميله  - ٤٧٥٩
  متبوعه بشرح وتبيني ال بداللة على معىن يف املتبوع أو سببية 

ته ويفارقه يف أنه ال يرفع توهم جماز وجمرى البدل يف صالحيته لإلستقالل ويفارقه يف أنه وجمرى التأكيد يف تقوية دالل
  غري منوي اإلطراح 

  ومن أمثلته فيه ايات بينات مقام إبراهيم من شجرة مباركة زيتونة 
ان للمدح ال وقد يأيت جملرد املدح بال إيضاح ومنه جعل اهللا الكعبة البيت احلرام فالبيت احلرام عطف بي - ٤٧٦٠

  لإليضاح 

  النوع الثامن عطف أحد املترادفني على اآلخر



  والقصد منه التأكيد أيضا وجعل منه إمنا أشكو بثي وحزين فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا وما ضعفوا  - ٤٧٦١
واألمت مبعىن فال خياف ظلما وال هضما ال ختاف دركا وال ختشى ال ترى فيها عوجا وال أمتا قال اخلليل العوج 

واحد سرهم وجنواهم شرعة ومنهاجا ال تبقي وال تذر إال دعاء ونداء أطعنا سادتنا وكرباءنا ال ميسنا فيها نصب وال 
  ميسنا فيها لغوب فإن نصب كلغب وزنا ومعىن صلوات من رهبم ورمحة عذرا أو نذرا قال ثعلب مها مبعىن 

  وأول ما سبق على إختالف املعنيني  وأنكر املربد وجود هذا النوع يف القرآن - ٤٧٦٢
وقال بعضهم املخلص يف هذا أن تعتقد أن جمموع املترادفني حيصل معىن ال يوجد عند إنفرادمها فإن  - ٤٧٦٣

  التركيب حيدث معىن زائدا وإذا كانت كثرة احلروف تفيد زيادة املعىن فكذلك كثرة األلفاظ 

  النوع التاسع عطف اخلاص على العام

فائدته التنبيه على فضله حىت كأنه ليس من جنس العام تنزيال للتغاير يف الوصف منزلة التغاير يف و - ٤٧٦٤
  الذات 
وحكى أبو حيان عن شيخه أيب جعفر بن الزبري أنه كان يقول هذا العطف يسمى بالتجريد كأنه جرد  - ٤٧٦٥

  من اجلملة وأفرد بالذكر تفضيال 
وات والصالة الوسطى من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل ومن أمثلته حافظوا على الصل - ٤٧٦٦

وميكيل ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا 
 الصالة فإن إقامتها من مجلة التمسك بالكتاب وخصت بالذكر إظهارا ملرتبتها لكوهنا عماد الدين وخص جربيل

وميكائيل بالذكر ردا على اليهود يف دعوى عداوته وضم إليه ميكائيل ألنه ملك الرزق الذي هو حياة األجساد 
  كما أن جربيل ملك الوحي الذي هو حياة القلوب واألرواح 

خل وقيل إن جربيل وميكائيل ملا كانا أمريي املالئكة مل يدخال يف لفظ املالئكة أوال كما أن األمري ال يد - ٤٧٦٧
  يف مسمى اجلند 

  حكاه الكرماين يف العجائب 
ومن ذلك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح  - ٤٧٦٨

إليه شيء بناء على أنه ال خيتص بالواو كما هو رأي ابن مالك فيه وفيما قبله وخص املعطوف يف الثانية بالذكر 
  زيادة قبحه تنبيها على 

  تنبيه

  املراد باخلاص والعام هنا ما كان فيه األول شامال الثاين ال املصطلح عليه يف األصول  - ٤٧٦٩

  النوع العاشر عطف العام على اخلاص

  وأنكر بعضهم وجوده فأخطأ والفائدة فيه واضحة وهو التعميم وأفرد األول بالذكر إهتماما بشأنه  - ٤٧٧٠
صاليت ونسكي والنسك العبادة فهو أعم اتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم رب اغفر  ومن أمثلته إن - ٤٧٧١



يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات فإن اهللا هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني واملالئكة بعد ذلك 
  ظهري 
  كم وجعل منه الزخمشري ومن يدبر األمر بعد قوله قل من يرزق - ٤٧٧٢

  النوع احلادي عشر اإليضاح بعد اإلهبام

  قال أهل البيان إذا أردت أن تبهم مث توضح فإنك تطنب  - ٤٧٧٣
وفائدته إما رؤية املعىن يف صورتني خمتلفتني اإلهبام واإليضاح أو لتمكن املعىن يف النفس متكنا زائدا لوقوعه بعد 

علم به فإن الشيء إذا علم من وجه ما تشوقت النفس للعلم الطلب فإنه أعز من املنساق بال تعب أو لتكمل لذة ال
به من باقي وجوهه وتأملت 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 و صدري يفيد تفسريه وبيانه  - ٤٧٧٤

  يل أمري واملقام يقتضي التأكيد لإلرسال املؤذن بتلقى الشدائد وكذلك ويسر 
  وكذلك أمل نشرح لك صدرك 

  فإن املقام يقتضي التأكيد ألنه مقام إمتنان وتفخيم 
  وكذا وقضينا إليه ذلك األمر أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني 

شهرا إىل قوله منها أربعة حرم وعكسه  ومنه التفصيل بعد اإلمجال حنو إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر - ٤٧٧٥
كقوله ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة أعيد ذكر العشرة لرفع توهم أن الواو يف وسبعة مبعىن 

أو فتكون الثالثة داخلة فيها كما يف قوله خلق األرض يف يومني مث قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
  واهتا يف أربعة أيام فإن من مجلتها اليومني املذكورين أوال وليست أربعة غريمها وقدر فيها أق

وهذا أحسن األجوبة يف اآلية وهو الذي أشار إليه الزخمشري ورجحه ابن عبد السالم وجزم به الزملكاين يف أسرار 
  التنزيل 
إلحتمال أن تكون تلك العشرة من غري  قال ونظريه وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر فإنه رافع - ٤٧٧٦
  مواعدة 
قال ابن عسكر وفائدة الوعد بثالثني أوال مث بعشر ليتجدد له قرب إنفضاء املواعدة ويكون فيه متأهبا  - ٤٧٧٧

جمتمع الرأي حاضر الذهن ألنه لو وعد باألربعني أوال كانت متساوية فلما فصلت استشعرت النفس قرب التمام 
  مل يتقدم  وجتدد بذلك عزم

وقال الكرماين يف العجائب يف قوله تلك عشرة كاملة مثانية أجوبة جوابان من التفسري وجواب من الفقه  - ٤٧٧٨
  وجواب من النحو وجواب من اللغة وجواب من املعىن وجوابان من احلساب وقد سقتها يف أسرار التنزيل 

  النوع الثاين عشر التفسري

  ن يكون يف الكالم لبس وخفاء فيؤتى مبا يزيله ويفسره قال أهل البيان وهو أ - ٤٧٧٩



  ومن أمثلته إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اخلري منوعا  - ٤٧٨٠
  فقوله إذا مسه اخل تفسري للهلوع كما قال أبو العالية وغريه 

   قوله ال تأخذه سنة تفسري للقيوم القيوم ال تأخذه سنة وال نوم قال البيهقي يف شرح األمساء احلسىن - ٤٧٨١
  اآلية فيذحبون وما بعده تفسري للسوم . . يسومونكم سوء العذاب يذحبون  - ٤٧٨٢
  اآلية ف خلقه وما بعده تفسري للمثل . . إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب  - ٤٧٨٣
  لقون تفسري إلختاذهم أولياء ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة ف ت - ٤٧٨٤
اآلية قال حممد بن كعب القرظي مل يلد إىل آخره تفسري للصمد وهو يف . . الصمد مل يلد ومل يولد  - ٤٧٨٥

  القرآن كثري 
قال ابن جين ومىت كانت اجلملة تفسريا مل حيسن الوقف على ما قبلها دوهنا ألن تفسري الشيء ال حق به  - ٤٧٨٦

  ى بعض أجزائه ومتمم له وجار جمر

  النوع الثالث عشر وضع الظاهر موضع املضمر

  ورأيت فيه تأليفا مفردا البن الصائغ وله فوائد  - ٤٧٨٧
منها زيادة التقرير والتمكني حنو قل هو اهللا أحد اهللا الصمد وباحلق أنزلناه وباحلق نزل إن اهللا لذو فضل على الناس 

كتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اهللا وما هو من عند ولكن أكثر الناس ال يشكرون لتحسبوه من ال
  اهللا 

  ومنها قصد التعظيم حنو واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا واهللا بكل شيء  - ٤٧٨٨

عليم أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ولباس التقوى 
  ذلك خري 
د اإلهانة والتحقري حنو أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون إن ومنها قص - ٤٧٨٩

  الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان 
ومنها إزالة اللبس حيث يوهم الضمري أنه غري األول حنو قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك لو قال تؤتيه  - ٤٧٩٠

  ألوهم أنه األول قاله ابن اخلشاب 
  هللا ظن السوء عليهم دائرة السوء ألنه لو قال عليهم دائرته ألوهم أن الضمري عائد إىل اهللا تعاىل الظانني با

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه مل يقل منه لئال يتوهم عود الضمري إىل األخ فيصري كأنه 
تأباه النفوس األبية فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا  مباشر بطلب خروجها وليس كذلك ملا يف املباشرة من األذى الذي

  ومل يقل من وعائه لئال يتوهم عود الضمري إىل يوسف ألن العائد عليه ضمري استخرجها 
ومنها قصد تربية املهابة وإدخال الروع على ضمري السامع وبذكر اإلسم املقتضى لذلك كما تقول  - ٤٧٩١

  ه إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها إن اهللا يأمر بالعدل اخلليفة أمري املؤمنني يأمرك بكذا ومن
  ومنها قصد تقوية داعية املأمور ومنه فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني  - ٤٧٩٢
 ومنها تعظيم األمر حنو أومل يروا كيف يبديء اهللا اخللق مث يعيده إن ذلك على اهللا يسري قل سريوا يف - ٤٧٩٣



  األرض فانظروا كيف بدأ اخللق هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا اإلنسان 
  ومنها اإلستلذاذ بذكره ومنه وأورثنا األرض نتبوأ من اجلنة مل  - ٤٧٩٤

  يقل منها وهلذا عدل عن ذكر األرض إىل اجلنة 
نه فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا بعد ومنها قصد التوصل من الظاهر إىل الوصف وم - ٤٧٩٥

قوله إين رسول اهللا مل يقل فآمنوا باهللا ويب ليتمكن من إجراء الصفات اليت ذكرها وليعلم أن الذي وجب اإلميان به 
  واإلتباع له هو من وصف هبذه الصفات ولو أتى بالضمري مل ميكن ذلك ألنه ال يوصف 

يه على علية احلكم حنو فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم فأنزلنا على الذين ظلموا ومنها التنب - ٤٧٩٦
  رجزا فإن اهللا عدو للكافرين مل يقل هلم إعالما بأن من عادى هؤالء فهو كافر وإن اهللا إمنا عاداه لكفره 

ين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته إنه ال يفلح اجملرمون والذ
  إنا ال نضيع أجر املصلحني إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال 

  ومنها قصد العموم حنو وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة مل يقل  - ٤٧٩٧
  ذابا إهنا لئال يفهم ختصيص ذلك بنفسه أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين ع

  ومنها قصد اخلصوص حنو وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب مل يقل لك تصرحيا بأنه خاص به  - ٤٧٩٨
ومنها اإلشارة إىل عدم دخول اجلملة يف حكم األوىل حنو فإن يشإ اهللا خيتم على قلبك وميح اهللا الباطل  - ٤٧٩٩

  فإن وميح اهللا إستئناف ال داخل يف حكم الشرط 
  السورة . . مراعاة اجلناس ومنه أعوذ برب الناس  ومنها - ٤٨٠٠

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 باإلنسان األول اجلنس وبالثاين آدم أو من يعلم الكتابة أو إدريس وبالثالث أبو جهل 

ومنها مراعاة الترصيع وتوازن األلفاظ يف التركيب ذكره بعضهم يف قوله أن تضل إحدامها فتذكر  - ٤٨٠١
  إحدامها األخرى 

ومنها أن يتحمل ضمريا ال بد منه ومنه أتيا أهل قرية أهلها لو قال استطعماها مل يصح ألهنما مل يستطعما  - ٤٨٠٢
لقرية النكرة ال ل أهل فال بد أن يكون فيها ضمري يعود  القرية أو استطعماهم فكذلك ألن مجلة استطعما صفة

  عليها وال ميكن إال مع التصريح بالظاهر 
  كذا حرره السبكي يف جواب سؤال سأله الصالح الصفدي يف ذلك حيث قال  - ٤٨٠٣

  بدا وجهه استحيا له القمران ... أسيدنا قاضي القضاة ومن إذا 
  رسه حبران يلتقيان على ط... ومن كفه يوم الندى ويراعه 

  جالها بفكر دائم اللمعان ... ومن إن دجت يف املشكالت مسائل 
  ألفضل من يهدى به الثقالن ... رأيت كتاب اهللا أكرب معجز 

  بإجياز ألفاظ وبسط معان ... ومن مجلة اإلعجاز كون اختصاره 
  هبا الفكر يف طول الزمان عناين ... ولكنين يف الكهف أبصرت آية 

  نرى استطعماهم مثله ببيان ... إال استطعما أهلها فقد  وما هي



  مكان ضمري إن ذاك لشان ... فما احلكمة الغراء يف وضع ظاهر 
  فمايل هبا عند البيان يدان ... فارشد على عادات فضلك حرييت 

  تنبيه

صلحني إنا ال نضيع إعادة الظاهر مبعناه أحسن من إعادته بلفظه كما مر يف آيات إنا ال نضيع أجر امل - ٤٨٠٤
  أجر من أحسن عمال وحنوها 

ومنه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل عليكم من خري من ربكم واهللا خيتص  - ٤٨٠٥
برمحته من يشاء فإن إنزال اخلري مناسب للربوبية وأعاده بلفظ اهللا ألن ختصيص الناس باخلري دون غريهم مناسب 

  لإلهلية 
  دائرة الربوبية أوسع ألن 

  ومنه احلمد هللا الذي خلق السموات واألرض إىل قوله برهبم يعدلون  - ٤٨٠٦
وإعادته يف مجلة أخرى أحسن منه يف اجلملة الواحدة النفصاهلا وبعد الطول أحسن من اإلضمار لئال يبقى الذهن 

اها إبراهيم على قومه بعد قوله وإذ قال متشاغال بسبب ما يعود عليه فيفوته ما شرع فيه كقوله وتلك حجتنا آتين
  إبراهيم ألبيه آزر 

  النوع الرابع عشر اإليغال وهو اإلمعان

  وهو ختم الكالم مبا يفيد نكتة يتم املعىن بدوهنا  - ٤٨٠٧
وزعم بعضهم أنه خاص بالشعر ورد بأنه وقع يف القرآن من ذلك يا قوم اتبعوا املرسلني اتبعوا من ال يسألكم أجرا 

مهتدون فقوله وهم مهتدون إيغال ألنه يتم املعىن بدونه إذ الرسول مهتد ال حمالة لكن فيه زيادة مبالغة يف احلث  وهم
  على اتباع الرسل والترغيب فيه 

وجعل ابن أيب اإلصبع منه وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإن قوله إذا ولوا مدبرين زائد على  - ٤٨٠٨
  دم انتفاعهم املعىن مبالغة يف ع

ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون زائد على املعىن ملدح املؤمنني والتعريض بالذم لليهود وأهنم بعيدون عن 
  اإليقان 

إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون فقوله مثل ما إىل آخره إيغال زائد على املعىن لتحقيق هذا الوعد وأنه واقع معلوم 
  ضرورة ال يرتاب فيه أحد 

  ع اخلامس عشر التذييلالنو

  وهو أن يؤتى جبملة عقب مجلة والثانية تشتمل على املعىن األول  - ٤٨٠٩



لتأكيد منطوقه أو مفهومه ليظهر املعىن ملن مل يفهمه ويتقرر عند من فهمه حنو ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي 
نا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم إال الكفور وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وما جعل

  اخلالدون كل نفس ذائقة املوت ويوم القيامة يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل خبري 

  النوع السادس عشر الطرد والعكس

قال الطييب وهو أن يؤتى بكالمني يقرر األول مبنطوقه مفهوم الثاين وبالعكس كقوله ليستأذنكم الذين  - ٤٨١٠
ين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات إىل قوله ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن فمنطوق ملكت أميانكم والذ

األمر باالستئذان يف تلك األوقات خاصة مقرر ملفهوم رفع اجلناح فيما عداها وبالعكس وكذا قوله ال يعصون اهللا ما 
  أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

  االحتباك قلت وهذا النوع يقابله يف اإلجياز نوع  - ٤٨١١

  النوع السابع عشر التكميل

ويسمى باالحتراس وهو أن يؤتى يف كالم يوهم خالف املقصود مبا يدفع ذلك الوهم حنو أذلة على  - ٤٨١٢
  املؤمنني أعزة على الكافرين فإنه لو اقتصر على أذلة لتوهم أنه لضعفهم فدفعه بقوله أعزة 

  على أشداء لتوهم أنه لغلظهم  ومثله أشداء على الكفار رمحاء بينهم لو اقتصر
  خترج بيضاء من غري سوء ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون احتراس لئال يتوهم نسبة الظلم إىل سليمان 

ومثله فتصيبكم منهم معرة بغري علم وكذا قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم أنك لرسوله واهللا يشهد إن 
  الوسطى احتراس لئال يتوهم أن التكذيب مما يف نفس األمر  املنافقني لكاذبون فاجلملة

  قال يف عروس األفراح فإن قيل كل من ذلك أفاد معىن جديدا فال يكون إطنابا 
  قلنا هو إطناب ملا قبله من حيث رفع توهم غريه وإن كان له معىن يف نفسه 

  النوع الثامن عشر التتميم

ري املراد بفضلة تفيد نكتة كاملبالغة يف قوله ويطعمون الطعام على حبه وهو أن يؤتى يف كالم ال يوهم غ - ٤٨١٣
أي مع حب الطعام أي اشتهائه فإن اإلطعام حينئذ أبلغ وأكثر أجرا ومثله وآتى املال على حبه ومن يعمل من 

  الصاحلات وهو مؤمن فال خياف فقوله وهو مؤمن تتميم يف غاية احلسن 

  النوع التاسع عشر االستقصاء

وهو أن يتناول املتكلم معىن فيستقصيه فيأيت جبميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصى مجيع أوصافه  - ٤٨١٤
اآلية فإنه تعاىل لو . . الذاتية حبيث ال يترك ملن يتناوله بعده فيه مقاال كقوله تعاىل أيود أحكم أن تكون له جنة 

ل يف تفسريها من خنيل وأعناب فإن مصاب صاحبها هبا اقتصر على قوله جنة لكان كافيا فلم يقف عند ذلك حىت قا
أعظم مث زاد جتري من حتتها األهنار متمما لوصفها بذلك مث كمل وصفها بعد التتميمني فقال له فيها من كل 

الثمرات فأتى بكل ما يكون يف اجلنان ليشتد األسف على إفسادها مث قال يف وصف صاحبها وأصابه الكرب مث 



يف ذلك مبا يوجب تعظيم املصاب بقوله بعد وصفه بالكرب وله ذرية ومل يقف عند ذلك حىت وصف استقصى املعىن 
الذرية بالضعفاء مث ذكر استصال اجلنة اليت ليس هلذا املصاب غريها باهلالك يف أسرع وقت حيث قال فأصاهبا 

 يقف عند ذلك حىت أخرب باحتراقها إعصار ومل يقتصر على ذكره للعلم بأنه ال حيصل سرعة اهلالك فقال فيه نار مث مل
الحتمال أن تكون النار ضعيفة ال تفي باحتراقها ملا فيها من األهنار ورطوبة األشجار فاحترس عن هذا االحتمال 

  بقوله فاحترقت فهذا أحسن استقصاء وقع يف كالم وأمته وأكمله 
يل أن التتميم يرد على املعىن الناقص ليتم قال ابن أيب اإلصبع والفرق بني االستقصاء والتتميم والتكم - ٤٨١٥

  والتكميل يرد على املعىن التام فيكمل أوصافه واالستقصاء يرد على املعىن التام الكامل فيستقصى لوازمه وعوارضه 

  وأوصافه وأسبابه حىت يستوعب مجيع ما تقع اخلواطر عليه فال يبقى ألحد فيه مساغ 

  النوع العشرون االعتراض

اه قدامة التفاتا وهو اإلتيان جبملة أو أكثر ال حمل هلا من اإلعراب يف أثناء كالم أو كالمني اتصال ومس - ٤٨١٦
معىن لنكته غري دفع اإليهام كقوله وجيعلون هللا البنات سبحانه وهلم ما يشتهون فقوله سبحانه اعتراض لتنزيه اهللا 

  سبحانه وتعاىل عن البنات والشناعة على جاعليها 
  خلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني فجملة االستثناء اعتراض للتربك وقوله لتد
ومن وقوعه بأكثر من مجلة فاتوهن من حيث أمركم اهللا إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين نساؤكم  - ٤٨١٧

  نب األدبار حرث لكم فقوله نساؤكم متصل بقوله فاتوهن ألنه بيان له وما بينهما اعتراض للحث على الطهارة وجت
وقوله يا أرض ابلعي ماءك إىل قوله وقيل بعدا فيه اعتراض بثالث مجل وهي وغيض املاء وقضي األمر واستوت على 

  اجلودي 
قال يف األقصى القريب ونكتته إفادة أن هذا األمر واقع بني القولني ال حمالة ولو أتى به آخرا لكان الظاهر تأخره 

  فبتوسطه ظهر كونه غري متأخر 
  مث فيه اعتراض يف اعتراض فإن وقضي األمر معترض بني وغيض و واستوت ألن االستواء حيصل عقب الغيض 

  وقوله وملن خاف مقام ربه جنتان إىل قوله متكئني على فرش فيه اعتراض بسبع مجل إذا أعرب حاال منه 
لمون عظيم إنه لقرآن كرمي ومن وقوع اعتراض يف اعتراض فال أقسم مبواقع النجوم وإنه لقسم لو تع - ٤٨١٨

اآلية وبني القسم وصفته بقوله لو تعلمون تعظيما للمقسم به . . اعترض بني القسم وجوابه بقوله وإنه لقسم 
  وحتقيقا إلجالله وإعالما هلم بأن له عظمة ال يعلموهنا 

  قال الطييب يف التبيان ووجه حسن االعتراض حسن اإلفادة مع أن  - ٤٨١٩

  ال يترقب فكون كاحلسنة تأتيك من حيث ال حتتسب  جميئه جميء ما

  النوع احلادي والعشرون التعليل

وفائدته التقرير واألبلغية فإن النفوس أبعث على قبول األحكام املعللة من غريها وغالب التعليل يف  - ٤٨٢٠
  القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته اجلملة األوىل 



  وحروفه الالم وإن وأن وإذ والباء وكي ومن ولعل وقد مضت أمثلتها يف نوع األدوات  - ٤٨٢١
يل لفظ احلكمة كقوله حكمة بالغة وذكر الغاية من اخللق حنو قوله جعل لكم األرض ومما يقتضي التعل - ٤٨٢٢

  فراشا والسماء بناء أمل جنعل األرض مهادا واجلبال أوتادا 

  النوع السابع واخلمسون

  يف اخلرب واإلنشاء

  ليس له قسم ثالث  اعلم أن احلذاق من النحاة وغريهم وأهل البيان قاطبة على احنصار الكالم فيهما وأنه - ٤٨٢٣
وادعى قوم أن أقسام الكالم عشرة نداء ومسألة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك  - ٤٨٢٤

  واستفهام 
  وقيل تسعة بإسقاط االستفهام لدخوله يف املسألة  - ٤٨٢٥
  وقيل مثانية بإسقاط التشفع لدخوله فيها  - ٤٨٢٦
  رب وقيل سبعة بإسقاط الشك ألنه من قسم اخل - ٤٨٢٧
  وقال األخفش هي ستة خرب واستخبار وألمر وهني ونداء ومتن  - ٤٨٢٨
  وقال بعضهم مخسة خرب وأمر وتصريح وطلب ونداء  - ٤٨٢٩
  وقال قوم أربعة خرب واستخبار وطلب ونداء  - ٤٨٣٠
ال األول وقال كثريون ثالثة خرب وطلب وإنشاء قالوا ألن الكالم إما أن حيتمل التصديق والتكذيب أو  - ٤٨٣١

  اخلرب والثاين إن اقترن معناه بلفظه فهو اإلنشاء وإن مل يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب 
واحملققون على دخول الطلب يف اإلنشاء وأن معىن اضرب مثال وهو طلب الضرب مقترن بلفظه وأما الضرب 

  الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق الطلب ال نفسه 
اخلرب فقيل ال حيد لعسره وقيل ألنه ضروري ألن اإلنسان يفرق بني اإلنشاء وقد اختلف الناس يف حد  - ٤٨٣٢

  واخلرب ضرورة ورجحه اإلمام يف احملصول 

واألكثر على حده قال القاضي أبو بكر واملعتزلة اخلرب الكالم الذي يدخله الصدق والكذب فأورد عليه  - ٤٨٣٣
  ي بأنه يصح دخوله لغة خرب اهللا تعاىل فإنه ال يكون إال صادقا فأجاب القاض

  وقيل الذي يدخله التصديق والتكذيب وهو سامل من اإليراد املذكور  - ٤٨٣٤
وقال أبو احلسن البصري كالم يفيد بنفسه نسبة فأورد عليه حنو قم فإنه يدخل يف احلد ألن القيام  - ٤٨٣٥

  منسوب والطلب منسوب 
  مور إىل أمر من األمور نفيا أو إثباتا وقيل الكالم املفيد بنفسه إضافة أمر من األ - ٤٨٣٦
  وقيل القول املقتضي بصرحيه نسبة معلوم إىل معلوم بالنفي واإلثبات  - ٤٨٣٧
  وقال املتأخرين اإلنشاء ما حيصل مدلوله يف اخلارج بالكالم واخلرب خالفه  - ٤٨٣٨
لو إما أن يكون بطلب ذكر املاهية وقال بعض من جعل األقسام ثالثة الكالم إن أفاد بالوضع طلبا فال خي - ٤٨٣٩

  أو حتصيلها أو الكف عنها واألول االستفهام والثاين األمر والثالث النهي 
وإن مل يفد طلبا بالوضع فإن مل حيتمل الصدق والكذب مسى تنبيها وإنشاء ألنك نبهت به على مقصودك وأنشأته أي 



با بالالزم كاملتمين والترجي والنداء والقسم أم ال كأنت ابتكرته من غري أن يكون موجودا يف اخلارج سواء أفاد طل
  طالق 

  وإن احتملهما من حيث هو فهو اخلرب 

  فصل

  القصد باخلرب إفادة املخاطب وقد يرد مبعىن األمر حنو والوالدات يرضعن واملطلقات يتربصن  - ٤٨٤٠
  ومبعىن النهي حنو ال ميسه إال املطهرون  - ٤٨٤١

  حنو وإياك نستعني أي أعنا ومنه تبت يدا أيب هلب وتب فإنه دعاء عليه  ومبعىن الدعاء - ٤٨٤٢
  وكذا قاتلهم اهللا 

  وكذا غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا 
  وجعل منه قوم حصرت صدورهم قالوا هو دعاء عليهم بضيق صدورهم عن قتال أحد  - ٤٨٤٣
النهي قال يف قوله تعاىل فال رفث ليس نفيا لوجود  ونازع ابن العريب يف قوهلم إن اخلرب يرد مبعىن األمر أو - ٤٨٤٤

الرفث بل نفي ملشروعيته فإن الرفث يوجد من بعض الناس وأخبار اهللا تعاىل ال جيوز أن تقع خبالف خمربه وإمنا يرجع 
النفي إىل وجوده مشروعا ال إىل وجوده حمسوسا كقوله واملطلقات يتربصن ومعناه مشروعا ال حمسوسا فإنا جند 

  لقات ال يتربصن فعاد النفي إىل احلكم الشرعي ال إىل الوجود احلسي مط
  وكذا ال ميسه إال املطهرون أي ال ميسه أحد منهم شرعا فإن وجد املس فعلى خالف حكم الشرع 

قال وهذه الدفينة اليت فاتت العلماء فقالوا إن اخلرب يكون مبعىن النهي وما وجد ذلك قط وال يصح أن يوجد فإهنما 
  تلفان حقيقة ويتباينان وضعا خم

  انتهى 

  فرع

  من أقسامه على األصح التعجب  - ٤٨٤٥
  قال ابن فارس وهو تفصيل شيء على أضرابه  - ٤٨٤٦
  وقال ابن الصائغ استعظام صفة خرج هبا املتعجب منه عن نظائره  - ٤٨٤٧
  وقال الزخمشري معىن التعجب تعظيم األمر يف قلوب السامعني  - ٤٨٤٨

  تعجب ال يكون إال من شيء خارج عن نظائره وأشكاله ألن ال
وقال الرماين املطلوب يف التعجب اإلهبام ألن من شأن الناس أن يتعجبوا مما ال يعرف سببه فكلما استبهم  - ٤٨٤٩

  السبب كان التعجب أحسن 
  قال وأصل التعجب إمنا هو للمعىن اخلفي سببه والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبا جمازا 

ال ومن أجل اإلهبام مل تعمل نعم إال يف اجلنس من أجل التفخيم ليقع التفسري على حنو التفخيم باإلضمار قبل ق
  الذكر 



مث قد وضعوا للتعجب صيغا من لفظه وهي ما أفعل و أفعل به وصيغا من غري لفظه حنو كرب كقوله  - ٤٨٥٠
  باهللا كربت كلمة خترج من أفواههم كرب مقتا عند اهللا كيف تكفرون 

  قاعدة

قال احملققون إذا ورد التعجب من اهللا صرف إىل املخاطب كقوله فما أصربهم على النار أي هؤالء جيب  - ٤٨٥١
أن يتعجب منهم وإمنا ال يوصف تعاىل بالتعجب ألنه استعظام يصحبه اجلهل وهو تعاىل منزه عن ذلك وهلذا تعرب 

  خاطبني مجاعة بالتعجيب بدله أي أنه تعجيب من اهللا للم
ونظري هذا جميء الدعاء والترجي منه تعاىل إمنا هو بالنظر إىل ما تفهمه العرب أي هؤالء مما جيب أن يقال هلم عندكم 

هذا ولذلك قال سيبويه يف قوله تعاىل لعله يتذكر أو خيشى املعىن اذهبا على رجائكما وطمعكما ويف قوله ويل 
دعاء ألن الكالم بذلك قبيح ولكن العرب إمنا تكلموا بكالمهم وجاء  للمطففني ويل يومئذ للمكذبني ال نقول هذا

القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون فكأنه قيل هلم ويل للمطففني أي هؤالء مما وجب هذا القول هلم ألن هذا الكالم 
  إمنا يقال لصاحب الشرور واهللكة فقيل هؤالء ممن دخل يف اهللكة 

١ -   

  فرع

  رب الوعد والوعيد حنو سنريهم آياتنا يف اآلفاق من أقسام اخل - ٤٨٥٢

  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ويف كالم ابن قتيبة ما يوهم أنه إنشاء 
  فرع  - ٢

من أقسام اخلرب النفي بل هو شطر الكالم كله والفرق بينه وبني اجلحد أن النايف إن كان صادقا مسي  - ٤٨٥٣
با مسي جحدا ونفيا أيضا فكل جحد نفي وليس كل نفي جحدا ذكره كالمه نفيا وال يسمى جحدا وإن كان كاذ
  أبو جعفر النحاس وابن الشجري وغريمها 

  مثال النفي ما كان حممد أبا أحد من رجالكم  - ٤٨٥٤
ومثال اجلحد نفي فرعون وقومه آيات موسى قال تعاىل فلما جاءهتم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبني  - ٤٨٥٥

  تيقنتها أنفسهم وجحدوا هبا واس
  وأدوات النفي ال والت وليس وما وإن ومل وملا وقد تقدمت معانيها وما افترقت فيه نوع األدوات  - ٤٨٥٦
ونورد هنا فائدة زائدة قال اخلويي أصل أدوات النفي ال وما ألن النفي إما يف املاضي وإما يف املستقبل  - ٤٨٥٧

  ن ما فوضعوا األخف لألكثر واالستقبال أكثر من املاضي أبدا وال أخف م
مث إن النفي يف املاضي إما أن يكون نفيا واحدا مستمرا أو نفيا فيه أحكام متعددة وكذلك النفي يف  - ٤٨٥٨

املستقبل فصار النفي على أربعة أقسام واختاروا له أربع كلمات ما ومل ولن وال وأما إن وملا فليسا بأصلني فما وال 
ابالن ومل كأنه مأخوذ من ال وما ألن مل نفي لالستقبال لفظا واملضي معىن فأخذ الالم من ال يف املاضي واملستقبل متق

اليت هي لنفي املستقبل وامليم من ما اليت هي لنفي املاضي ومجع بينهما إشارة إىل أن يف مل إشارة إىل املستقبل واملاضي 
نفي هبا يف أثناء الكالم فيقال مل يفعل زيد وال عمرو وقدم الالم على امليم إشارة إىل أن ال هي أصل النفي وهلذا ي



  وأما ملا فتركيب بعد تركيب كأنه قال مل وما لتوكيد معىن النفي يف املاضي 
  وتفيد االستقبال أيضا وهلذا تفيد ملا االستمرار 

  تنبيهات

  األول

ء وهو مردود بقوله زعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف املنفي عنه بذلك الشي - ٤٨٥٩
تعاىل وما ربك بغافل عما يعملون وما كان ربك نسيا ال تأخذه سنة وال نوم ونظائره والصواب أن انتفاء الشيء 

  عن الشيء قد يكون لكونه ال ميكن منه عقال وقد يكون لكونه ال يقع منه مع إمكانه 

  الثاين

  ت وقد يكون نفيا للذات أيضا نفي الذات املوصوفة قد يكون نفيا للصفة دون الذا - ٤٨٦٠
من األول وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام أي بل هم جسد يأكلونه ومن الثاين ال يسألون الناس إحلافا أي ال 

  سؤال هلم أصال فال حيصل منهم إحلاف 
عني هلم فتنفعهم ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع أي ال شفيع هلم أصال فما تنفعهم شفاعة الشافعني أي ال شاف

  شفاعتهم بدليل فما لنا من شافعني 
  ويسمى هذا النوع عند أهل البديع نفي الشيء بإجيابه 

وعبارة ابن رشيق يف تفسريه أن يكون الكالم ظاهره إجياب الشيء وباطنه نفيه بأن ينفي ما هو من سببه كوصفه 
  وهو املنفي يف الباطن 

راد نفيه مطلقا مبالغة يف النفي وتأكيدا له ومنه ومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال وعبارة غريه أن ينفى الشيء مقيدا وامل
  برهان له به فإن اإلله مع اهللا ال يكون إال عن غري برهان 
  ويقتلون النبيني بغري حق فإن قتلهم ال يكون إال بغري حق 

  رفع السموات بغري عمد تروهنا فإهنا ال عمد هلا أصال 

  الثالث

نفى الشيء رأسا لعدم كمال وصفه أو انتفاء مثرته كقوله يف صفة أهل النار مث ال ميوت فيها وال حييا قد ي - ٤٨٦١
  فنفى عنه املوت ألنه ليس مبوت 

  صريح ونفى عنه احلياة ألهنا ليست حبياة طيبة وال نافعة 
نظر يف قوله تعاىل إىل رهبا وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون فإن املعتزلة احتجوا هبا على نفي الرؤية فإن ال

  ناظرة ال يستلزم اإلبصار 
  ورد بأن املعىن أهنا تنظر إليه بإقباهلا عليه وليست تبصر شيئا 

ولقد علموا ملن اشتراه ماله يف اآلخرة من خالق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فإنه وصفهم أوال 



  ا عنهم لعدم جريهم على موجب العلم بالعلم على سبيل التوكيد القسمي مث نفاه آخر
  قاله السكاكي 

  الرابع

قالوا اجملاز يصح نفيه خبالف احلقيقة وأشكل على ذلك وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى فإن املنفي  - ٤٨٦٢
  فيه هو احلقيقة 

از ال حقيقة والتقدير وأجيب بأن املراد بالرمي هنا املترتب عليه وهو وصوله إىل الكفار فالوارد عليه النفي هنا جم
  وما رميت خلقا إذ رميت كسبا أو ما رميت انتهاء إذ رميت ابتداء 

  اخلامس

نفي االستطاعة قد يراد به نفي القدرة واإلمكان وقد يراد نفي االمتناع وقد يراد به الوقوع مبشقة  - ٤٨٦٣
  وكلفة 

  يظهروه وما استطاعوا له نقبا  من األول فال يستطيعون توصية فال يستطيعون ردها فما اسطاعوا أن
ومن الثاين هل يستطيع ربك على القراءتني أي هل يفعل أو هل جتيبنا إىل أن تسأل فقد علموا أنه قادر على اإلنزال 

  وأن عيسى قادر على السؤال 
  ومن الثالث إنك لن تستطيع معي صربا 

  قاعدة

  ثبوته وثبوت نفي العام يدل على نفي اخلاص وثبوته ال يدل على  - ٤٨٦٤

اخلاص يدل على ثبوت العام ونفيه ال يدل على نفيه وال شك أن زيادة 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 

ت ألن النور أعم من الضوء إذ يقال على القليل والكثري وإمنا يقال ذهب اهللا بنورهم مل يقل بضوئهم بعد قوله أضاء
الضوء على النور الكثري ولذلك قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ففي الضوء داللة على النور فهو 
أخص منه فعدمه يوجب عدم الضوء خبالف العكس والقصد إزالة النور عنهم أصال ولذا قال عقبه وتركهم يف 

  لمات ظ
ومنه ليس يب ضاللة ومل يقل ضالل كما قالوا إنا لنراك يف ضالل ألهنا أعم منه فكان أبلغ يف نفي  - ٤٨٦٥

  الضالل وعرب عن هذا بأن نفي الواحد يلزم منه نفي اجلنس البتة وبأن نفي األدىن يلزم منه نفي األعلى 
العرض أخص إذ كل ما له عرض فله طول وال  والثاين كقوله وجنة عرضها السموات واألرض ومل يقل طوهلا ألن

  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 نسيا 



  وأجيب عن اآلية األوىل بأجوبة  - ٤٨٦٦
ثرة لكنه جيء به يف مقابلة العبيد الذي هو مجع كثرة ويرشحه أنه تعاىل قال عالم أحدها أن ظالما وإن كان للك

  الغيوب فقابل صيغة فعال باجلمع وقال يف آية أخرى عامل الغيب فقابل صيغة فاعل الدالة على أصل الفعل بالواحد 
فاعه بالظلم فإذا ترك الكثري مع زيادة الثاين أنه نفى الظلم الكثري لينتفي القليل ضرورة ألن الذي يظلم إمنا يظلم النت

  نفعه فألن يترك القليل أوىل 
  الثالث أنه على النسبة أي بذي ظلم حكاه ابن مالك عن احملققني 

  الرابع أنه أتى مبعىن فاعل ال كثرة فيه 
  اخلامس أن أقل القليل لو ورد منه تعاىل لكان كثريا كما يقال زلة العامل كبرية 

  ليس بظامل ليس بظامل تأكيدا للنفي فعرب عن ذلك ب ليس بظالم السادس أنه أراد 
  السابع أنه ورد جوابا ملن قال ظالم والتكرار إذا ورد جوابا لكالم خاص مل يكن له مفهوم 

  الثامن أن صيغة املبالغة وغريها يف صفات اهللا سواء يف اإلثبات فجرى النفي على ذلك 
  ا للعبيد من والة اجلور التاسع أنه قصد التعريض بأن مث ظالم

  وجياب عن الثانية هبذه األجوبة وبعاشر وهو مناسبة رءوس اآلي 

  فائدة

قال صاحب الياقوتة قال ثعلب واملربد العرب إذا جاءت بني الكالمني جبحدين كان الكالم أخبارا حنو  - ٤٨٦٧
لطعام وإذا كان اجلحد يف أول الكالم وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام واملعىن إمنا جعلناهم جسدا يأكلون ا

كان جحدا حقيقيا حنو ما زيد خبارج وإذا كان يف أول الكالم جحدان كان أحدمها زائدا وعليه فيما إن مكناكم فيه 
  يف أحد األقوال 

  فصل

  من أقسام اإلنشاء االستفهام وهو طلب الفهم وهو مبعىن االستخبار  - ٤٨٦٨
  أوال ومل يفهم حق الفهم فإذا سألت عنه ثانيا كان استفهاما  وقيل االستخبار ما سبق - ٤٨٦٩

  حكاه ابن فارس يف فقه اللغة 
  وأدواته اهلمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأىن ومىت وأيان ومرت يف األدوات  - ٤٨٧٠

اخلارج يف  وقال ابن مالك يف املصباح وما عدا اهلمزة نائب عنها ولكونه طلب ارتسام صورة ما يف - ٤٨٧١
الذهن لزم أال يكون حقيقة إال إذا صدر من شاك مصدق بإمكان اإلعالم فإن غري الشاك إذا استفهم يلزم منه 

  حتصيل احلاصل وإذا مل يصدق بإمكان اإلعالم انتفت عنه فائدة االستفهام 
 على معىن أن املخاطب وقال بعض األئمة وما جاء يف القرآن على لفظ االستفهام فإمنا يقع يف خطاب اهللا - ٤٨٧٢

  عنده علم ذلك اإلثبات أو النفي حاصل 
وقد تستعمل صيغة االستفهام يف غريه جمازا وألف يف ذلك العالمة مشس الدين ابن الصائغ كتابا مساه روض األفهام 



اين وال يف أقسام االستفهام قال فيه قد توسعت العرب فأخرجت االستفهام عن حقيقته ملعان أو أشربته تلك املع
  خيتص التجوز يف ذلك باهلمزة خالفا للصفار 

األول اإلنكار واملعىن فيه على النفي وما بعده منفي ولذلك تصحبه إال كقوله فهل يهلك إال القوم  - ٤٨٧٣
  الفاسقون وهل جنازي إال الكفور 

ه أنؤمن لك واتبعك وعطف عليه املنفي يف قوله فمن يهدي من أضل اهللا وما هلم من ناصرين أي ال يهدي ومن
األرذلون أنؤمن لبشرين مثلنا أي ال نؤمن أم له البنات ولكم البنون ألكم الذكر وله األنثى أي ال يكون هذا 

  أشهدوا خلقهم أي ما شهدوا ذلك 
. . وكثريا ما يصحبه التكذيب وهو يف املاضي مبعىن مل يكن ويف املستقبل مبعىن اليكون حنو أفأصفاكم ربكم بالبنني 

  اآلية أي مل يفعل ذلك أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون أي ال يكون هذا اإللزام 
  الثاين التوبيخ وجعله بعضهم من قبيل االنكار إال أن األول إنكار  - ٤٨٧٤

إبطال وهذا إنكار توبيخ واملعىن على أن ما بعده واقع جدير بأن ينفي فالنفي هنا غري قصدي واإلثبات قصدي 
  عكس ما تقدم 

  يعرب عن ذلك بالتقريع أيضا حنو أفعصيت أمري أتعبدون ما تنحتون أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني و
وأكثر ما يقع التوبيخ يف أمر ثابت ووبخ على فعله كما ذكر ويقع على ترك فعل كان ينبغي أن يقع كقوله أومل 

  ها نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا في
الثالث وهو محل املخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر قد استقر عنده قال ابن جين وال يستعمل ذلك  - ٤٨٧٥

هبل كما يستعمل بغريها من أدوات االستفهام وقال الكندي ذهب كثري من العلماء يف قوله هل يسمعونكم إذ 
التوبيخ إال أين رأيت أبا علي أىب ذلك وهو معذور تدعون أو ينفعونكم إىل أن هل تشارك اهلمزة يف معىن التقرير و

  ألن ذلك من قبيل اإلنكار 
ونقل أبو حيان عن سيبويه أن استفهام التقرير ال يكون هبل إمنا يستعمل فيه اهلمزة مث نقل عن بعضهم  - ٤٨٧٦

  أن هل تأيت تقريرا كما يف قوله تعاىل هل يف ذلك قسم لذي حجر 
ر موجب ولذلك يعطف عليه صريح املوجب ويعطف على صريح املوجب فاألول والكالم مع التقري - ٤٨٧٧

كقوله تعاىل أمل نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أمل جيدك يتيما فآوى ووجدك أمل جيعل كيدهم يف تضليل 
واستيقنتها وأرسل والثاين حنو أكذبتم بايايت ومل حتيطوا هبا علما على ما قرره اجلرجاين من جعلها مثل وجحدوا هبا 

  أنفسهم ظلما وعلوا 
وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار واإلنكار نفي وقد دخل على النفي ونفي النفي إثبات ومن أمثلته أليس 

  اهللا بكاف عبده ألست بربكم وجعل منه 

  الزخمشري أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير 
  فرون باهللا ما يل ال أرى اهلدهد الرابع التعجب أو التعجيب حنو كيف تك - ٤٨٧٨

  وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه يف قوله أتأمرون الناس بالرب 
  قال الزخمشري اهلمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجب من حاهلم 

  وحيتمل التعجب واالستفهام احلقيقي ما والهم عن قبلتهم 



وهبم لذكر اهللا قال ابن مسعود ما كان بني اخلامس العتاب كقوله أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قل - ٤٨٧٩
إسالمهم وبني أن عوتبوا هبذه اآلية إال أربع سنني أخرجه احلاكم ومن ألطفه ما عاتب اهللا به خري خلقه بقوله عفا اهللا 

  عنك مل أذنت هلم ومل يتأدب الزخمشري بأدب اهللا يف هذه اآلية على عادته يف سوء األدب 
فيه نوع اختصار كقوله أمل أعهد إليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان أمل أقل لكم إين السادس التذكري و - ٤٨٨٠

  أعلم غيب السموات واألرض هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 
  السابع االفتخار حنو أليس يل ملك مصر  - ٤٨٨١
  الثامن التفخيم حنو مال هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية  - ٤٨٨٢
  لتاسع التهويل والتخويف حنو احلاقة ما احلاقة القارعة ما القارعة ا - ٤٨٨٣
  العاشر عكسه وهو التسهيل والتخفيف حنو وماذا عليهم لو آمنوا  - ٤٨٨٤
  احلادي عشر التهديد والوعيد حنو أمل هنلك األولني  - ٤٨٨٥

  الثاين عشر التكثري حنو وكم من قرية أهلكناها  - ٤٨٨٦
التسوية وهو االستفهام الداخل على مجلة يصح حلول املصدر حملها حنو سواء عليهم الثالث عشر  - ٤٨٨٧

  أأنذرهتم أم مل تنذرهم 
  الرابع عشر األمر حنو أأسلمتم أي أسلموا فهل أنتم منتهون أي انتهوا أتصربون أي اصربوا  - ٤٨٨٨
مد الظل أي انظر أمل تر أن اهللا أنزل  اخلامس عشر التنبيه وهو من أقسام األمر حنو أمل تر إىل ربك كيف - ٤٨٨٩

من السماء ماء فتصبح األرض خمضرة ذكره صاحب الكشاف عن سيبوبه ولذلك رفع الفعل يف جوابه وجعل منه 
  قوله فأين تذهبون للتنبيه على الضالل وكذا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه 

  ض اهللا قرضا حسنا هل أدلكم على جتارة تنجيكم السادس عشر الترغيب حنو من ذا الذي يقر - ٤٨٩٠
السابع عشر النهي حنو أختشوهنم فاهللا أحق أن ختشوه بدليل فال ختشوا الناس واخشون ما غرك بربك  - ٤٨٩١

  الكرمي أي ال تغتر 
  ال هتلكنا الثامن عشر الدعاء وهو كالنهي إال أنه من األدىن إىل األعلى حنو أهتلكنا مبا فعل السفهاء أي  - ٤٨٩٢
  التاسع عشر االسترشاد حنو أجتعل فيها من يفسد فيها  - ٤٨٩٣
  العشرون التمين حنو فهل لنا من شفعاء  - ٤٨٩٤
  احلادي والعشرون االستبطاء حنو مىت نصر اهللا  - ٤٨٩٥
  الثاين والعشرون العرض حنو أال حتبون أن يغفر اهللا لكم  - ٤٨٩٦

  و أال تقاتلون قوما نكثوا أمياهنم الثالث والعشرون التحضيض حن - ٤٨٩٧
  الرابع والعشرون التجاهل حنو أأنزل عليه الذكر من بيننا  - ٤٨٩٨
  اخلامس والعشرون التعظيم حنو من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه  - ٤٨٩٩
ا قبله السادس والعشرون التحقري حنو أهذا الذي يذكر آهلتكم أهذا الذي بعث اهللا رسوال وحيتمله وم - ٤٩٠٠

  قراءة من فرعون 
  السابع والعشرون االكتفاء حنو أليس يف جهنم مثوى للمتكربين  - ٤٩٠١
  الثامن والعشرون االستبعاد حنو وأىن له الذكرى  - ٤٩٠٢



  التاسع والعشرون اإليناس حنو وما تلك بيمينك يا موسى  - ٤٩٠٣
  تأكلون ما لكم ال تنطقون الثالثون التهكم واالستهزاء حنو أصلواتك تأمرك أال  - ٤٩٠٤
احلادي والثالثون التأكيد ملا سبق من معىن أداة االستفهام قبله كقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب  - ٤٩٠٥

أفأنت تنقذ من يف النار قال املوفق عبد اللطيف البغدادي أي من حق عليه كلمة العذاب فإنك ال تنقذه فمن 
  أفأنت دخلت معادة مؤكدة لطول الكالم وهذا نوع من أنواعها  للشرط والفاء جواب الشرط واهلمزة يف

  وقال الزخمشري اهلمزة الثانية هي األوىل كررت لتوكيد معىن اإلنكار واالستبعاد 

  الثاين والثالثون اإلخبار حنو أيف قلوهبم مرض أم ارتابوا هل أتى على اإلنسان  - ٤٩٠٦

  تنبيهات

  األول

تفهام يف هذه األشياء موجود وانضم إليه معىن آخر أو جترد عن االستفهام بالكلية هل يقال إن معىن االس - ٤٩٠٧
  قال يف عروس األفراح حمل نظر قال والذي يظهر األول 

قال ويساعده قول التنوخي يف األقصى القريب إن لعل تكون لالستفهام مع بقاء الترجي قال ومما يرجحه أن 
ن الدعاء وصل إىل حد ال أعلم عدده فأنا أطلب أن أعلم عدده والعادة االستبطاء يف قولك كم أدعوك معناه أ

  تقضي بأن الشخص إمنا يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا كثر فلم يعلمه ويف طلب فهم عدده ما يشعر باالستبطاء 
قول وأما التعجب فاالستفهام معه مستمر فمن تعجب من شيء فهو بلسان احلال سائل عن سببه فكأنه ي - ٤٩٠٨

  أي شيء عرض يل يف حال عدم رؤية اهلدهد وقد صرح يف الكشاف ببقاء االستفهام يف هذه اآلية 
وأما التنبيه على الضالل فاالستفهام فيه حقيقي ألن معىن أين تذهب أخربين إىل أي مكان تذهب فإين ال  - ٤٩٠٩

  أعرف ذلك وغاية الضالل ال يشعر هبا إىل أين تنتهي 
  رير فإن قلنا املراد به احلكم بثبوته فهو خرب بأن املذكور عقيب األداة واقع وأما التق - ٤٩١٠

  أو طلب إقرار املخاطب به من كون السائل يعلم فهو استفهام يقرر املخاطب أي يطلب منه أن يكون مقرا به 
  ويف كالم أهل الفن ما يقتضي االحتمالني والثاين أظهر 

دور االستفهام ممن يعلم املستفهم عنه ألنه طلب الفهم أما طلب فهم ويف اإليضاح تصريح به وال بدع يف ص
  املستفهم أو وقوع فهم ملن مل يفهم كائنا من كان 

وهبذا تنحل إشكاالت كثرية يف مواضع االستفهام ويظهر بالتأمل بقاء معىن االستفهام مع كل أمر من األمور 
  املذكورة 

  انتهى ملخصا 

  الثاين

املنكر جيب أن يلي اهلمزة وأشكل عليها قوله تعاىل أفأصفاكم ربكم بالبنني فإن الذين يليها القاعدة أن  - ٤٩١١
  هنا اإلصفاء بالبنني وليس هو املنكر إمنا املنكر قوهلم إنه اختذ من املالئكة إناثا 



  كالم واحد  وأجيب بأن لفظ اإلصفاء مشعر بزعم أن البنات لغريهم أو بأن املراد جمموع اجلملتني وينحل منهما
  والتقدير أمجع بني اإلصفاء بالبنني واختاذ البنات 

وأشكل منه قوله أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم ووجه اإلشكال أنه ال جائز ان يكون املنكر أمر الناس بالرب 
ر أمر الناس بالرب فقط كما تقتضيه القاعدة املذكورة ألن أمر الرب ليس مما ينكر وال نسيان النفس فقط ألنه يصري ذك

ال مدخل له وال جمموع األمرين ألنه يلزم أن تكون العبادة جزء املنكر وال نسيان النفس بشرط األمر ألن النسيان 
منكر مطلقا وال يكون نسيان النفس حال األمر اشد منه حال عدم األمر ألن املعصية ال تزداد بشاعتها بانضمامها 

لى أن األمر بالرب واجب وإن كان اإلنسان ناسيا لنفسه وأمره لغريه بالرب كيف إىل الطاعة ألن مجهور العلماء ع
  يضاعف مبعصية نسيان وال يأيت اخلري بالشر 

قال يف عروس األفراح وجياب بأن فعل املعصية مع النهي عنها أفحش ألهنا جتعل حال اإلنسان كاملتناقض وجتعل 
العلم أفحش منها مع اجلهل قال ولكن اجلواب على أن الطاعة  القول كاملخالف للفعل ولذلك كانت املعصية مع

  الصرفة كيف تضاعف املعصية املقارنة هلا من جنسها فيه دقة 

  فصل من أقسام اإلنشاء األمر

وهو طلب فعل غري كف وصيغته افعل و ليفعل وهي حقيقة يف اإلجياب حنو أقيموا الصالة فليصلوا  - ٤٩١٢
  معك 

  ر وترد جمازا ملعان أخ
  منها الندب حنو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  - ٤٩١٣

  واإلباحة حنو فكاتبوهم نص الشافعي على أن األمر فيه لإلباحة ومنه وإذا حللتم فاصطادوا  - ٤٩١٤
  والدعاء من الغافل للعايل حنو رب اغفر يل  - ٤٩١٥
  بكل عمل شاءوا والتهديد حنو اعملوا ما شئتم إذ ليس املراد األمر  - ٤٩١٦
  واإلهانة حنو ذق إنك أنت العزيز الكرمي  - ٤٩١٧
والتسخري أي التذليل حنو كونوا قردة عرب به عن نقلهم من حالة إىل حالة إذالال هلم فهو أخص من  - ٤٩١٨
  اإلهانة 
  والتعجيز حنو فأتوا بسورة من مثله إذ ليس املراد طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم  - ٤٩١٩
  واالمتنان حنو كلوا من مثره إذا أمثر  - ٤٩٢٠
  والعجب حنو انظر كيف ضربوا لك األمثال  - ٤٩٢١
  والتسوية حنو فاصربوا أو ال تصربوا  - ٤٩٢٢
  واإلرشاد حنو وأشهدوا إذا تبايعتم  - ٤٩٢٣
  واالحتقار حنو ألقوا ما أنتم ملقون  - ٤٩٢٤
  واإلنذار حنو قل متتعوا  - ٤٩٢٥
  و ادخلوها بسالم واإلكرام حن - ٤٩٢٦



  والتكوين وهو أعم من التسخري حنو كن فيكون  - ٤٩٢٧
  واإلنعام أي تذكري النعمة حنو كلوا مما رزقكم اهللا  - ٤٩٢٨

  والتكذيب حنو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا  - ٤٩٢٩
  واملشورة حنو فانظر ماذا ترى  - ٤٩٣٠
  واالعتبار حنو انظروا إىل مثره إذا أمثر  - ٤٩٣١
  والتعجب حنو امسع هبم وأبصر ذكره السكاكي يف استعمال اإلنشاء مبعىن اخلرب  - ٤٩٣٢

  فصل ومن أقسامه النهي

  وهو طلب الكف عن فعل وصيغته ال تفعل وهي حقيقة يف التحرمي  - ٤٩٣٣
  وترد جمازا ملعان 

  يف األرض مرحا  منها الكراهة وحنو وال متش - ٤٩٣٤
  والدعاء حنو ربنا ال تزغ قلوبنا  - ٤٩٣٥
  واإلرشاد حنو ال تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم  - ٤٩٣٦
  والتسوية حنو أو ال تصربوا  - ٤٩٣٧
  اآلية أي فهو قليل حقري . . واالحتقار والتقليل حنو ال متدن عينيك  - ٤٩٣٨
  ين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء أي عاقبة اجلهاد احلياة ال املوت وبيان العاقبة حنو وال حتسنب الذ - ٤٩٣٩
  واليأس حنو ال تعتذروا  - ٤٩٤٠
  واإلهانة حنو اخسئوا فيها وال تكلمون  - ٤٩٤١

  فصل ومن أقسامه التمين

تسمية  وهو طلب حصول شيء على سبيل احملبة وال يشترط إمكان املتمىن خبالف املترجى لكن نوزع يف - ٤٩٤٢
متين احملال طلبا بأن ما ال يتوقع كيف يطلب قال يف عروس األفراح فاألحسن ما ذكره اإلمام وأتباعه من أن التمين 

  والترجي والنداء والقسم ليس فيها طلب بل هو تنبيه وال بدع يف تسميته إنشاء 
  انتهى 

  ري ممن جزم خبالفه وقد بالغ قوم فجعلوا التمين من قسم اخلرب وأن معناه النفي والزخمش
مث استشكل دخول التكذيب يف جوابه يف قوله يا 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 املتمىن الذي يترجح عند صاحبه وقوعه فهو إذن وارد على 

  قاد الذي هو ظن وهو خرب صحيح ذلك االعت
قال وليس املعىن يف قوله وإهنم لكاذبون أن ما متنوا ليس بواقع ألنه ورد يف معرض الذم هلم وليس يف ذلك املتمىن 

  ذم بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم أهنم ال يكذبون وأهنم يؤمنون 
  ومي يعلمون يا ليتين كنت معهم فأفوز وحرف التمىن املوضوع له ليت حنو يا ليتنا نرد يا ليت ق



وقد يتمىن هبل حيث يعلم فقده حنو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وبلوا حنو فلو أن لنا كرة فنكون ولذا نصب 
  الفصل يف جواهبا 

  وقد يتمىن ب لعل يف البعيد فتعطى حكم ليت يف نصب اجلواب حنو لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع 

  من أقسامه الترجيفصل و

نقل القرايف يف الفروق اإلمجاع على أنه إنشاء وفرق بينه وبني التمين بأنه يف املمكن والتمين فيه ويف  - ٤٩٤٣
املستحيل وبأن الترجي يف القريب والتمين يف البعيد وبأن الترجي يف املتوقع والتمين يف غريه وبأن التمين يف املشقوق 

  للنفس والترجي يف غريه 
  مسعت شيخنا العالمة الكافيجي يقول الفرق بني التمين وبني العرض هو الفرق بينه وبني الترجي و

  وحرف الترجي لعل وعسى وقد ترد جمازا لتوقع حمذور ويسمى اإلشفاق حنو لعل الساعة قريب 

  فصل ومن أقسامه النداء

يف األكثر األمر والنهي والغالب  وهو طلب إقبال املدعو على الداعي حبرف نائب مناب أدعو ويصحب - ٤٩٤٤
تقدمه حنو يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا عباد فاتقون يا أيها املزمل قم الليل ويا قوم استغفروا ربكم يأيها الذين 

  آمنوا ال تقدموا 
  وقد يتأخر حنو وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنون  - ٤٩٤٥
لة األمر حنو يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ويا قوم هذه وقد يصحب اجلملة اخلربية فتعقبها مج - ٤٩٤٦

  ناقة اهللا لكم آية فذروها 
وقد ال تعقبها حنو يا عباد ال خوف عليكم اليوم يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا يا أبت مل تعبد ما ال  - ٤٩٤٧

  يسمع وال يبصر يا أيها 

  النيب مل حترم ويا قوم ما يل أدعوكم 
  وقد ترد صورة النداء لغريه جمازا كاإلغراء والتحذير وقد اجتمعا يف قوله تعاىل ناقة اهللا وسقياها  - ٤٩٤٩
  واالختصاص كقوله رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت  - ٤٩٥٠
  والتنبيه كقوله أال يسجدوا والتعجب كقوله يا حسرة على العباد  - ٤٩٥١
  ت ترابا والتحسر كقوله يا ليتين كن - ٤٩٥٢

  قاعدة

أصل النداء ب يا أن تكون للبعيد حقيقة أو حكما وقد ينادى هبا القريب لنكت منها إظهار احلرص يف  - ٤٩٥٣
  وقوعه على إقبال املدعو حنو يا موسى أقبل 

  ومنها كون اخلطاب املتلو معتىن به حنو يا أيها الناس اعبدوا ربكم  - ٤٩٥٤



  عو حنو يا رب وقد قال تعاىل فإين قريب ومنها قصد تعظيم شأن املد - ٤٩٥٥
  ومنها قصد احنطاطه كقول فرعون وإين ألظنك يا موسى مسحورا  - ٤٩٥٦

  فائدة

قال الزخمشري وغريه كثر يف القرآن النداء ب يا أيها دون غريه ألن فيه أوجها من التأكيد وأسبابا من  - ٤٩٥٧
  املبالغة 

  يف ها من التنبيه وما يف التدرج من  منها ما يف يا من التأكيد والتنبيه وما

اإلهبام يف أي إىل التوضيح واملقام يناسب املبالغة والتأكيد ألن كل ما نادى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته 
وزواجره ووعده ووعيده ومن اقتصاص أخبار األمم املاضية وغري ذلك ومما أنطق اهللا به كتابه أمور عظام وخطوب 

اجب عليهم أن يتيقظوا هلا ومييلوا بقلوهبم وبصائرهم إليها وهم غافلون فاقتضى احلال أن ينادوا جسام ومعان و
  باآلكد األبلغ 

  فصل ومن أقسامه القسم

نقل القرايف اإلمجاع على أنه إنشاء وفائدته تأكيد اجلملة اخلربية وحتقيقها عند السامع وسيأيت بسط  - ٤٩٥٨
  لستني الكالم فيه يف النوع السابع وا

  فصل ومن أقسامه الشرط  - ٤٩٥٩

  النوع الثامن واخلمسون

  يف بدائع القرآن

أفرده بالتصنيف ابن أيب األصبع فأورد فيه حنو مائة نوع وهي اجملاز واالستعارة والتشبيه والكناية  - ٤٩٦٠
لتكميل واالحتراس واإلرداف والتمثيل واإلجياز واإلتساع واإلشارة واملساواة والبسط واإليغال والتتميم وا

واالستقصاء والتذييل والزيادة والترديد والتكرار والتفسري واإليضاح ونفي الشيء بإجيابه واملذهب الكالمي 
والقول باملوجب واملناقضة واألنتقال واألسجال والتسليم والتمكني والتوشيح والتسهيم ورد العجز على الصدر 

 والتسجيع والتسريع واإليهام وهو التورية واالستخدام وااللتفات وتشابه األطراف ولزوم ما ال يلزم والتخيري
واالطراد واالنسجام واإلدماج واالفتنان واالقتدار وائتالف اللفظ مع اللفظ وائتالف اللفظ مع املعىن واالستدراك 

دبيج والتنكيت واالستثناء واالقتصاص واإلبدال وتأكيد املدح مبا يشبه الذم والتفويت والتغاير والتقسيم والت
والتجريد والتعديد والترتيب والترقي والتديل والتضمني واجلناس واجلمع والتفريق واجلمع والتقسيم واجلمع مع 
التفريق والتقسيم ومجع املؤتلف واملختلف وحسن النسق وعتاب املرء نفسه والعكس والعنوان والفرائد والقسم 

ة واملطابقة واملقابلة واملواربة واملراجعة والنزاهة واإلبداع واملقارنة واللف والنشر واملشاكلة واملزاوجة واملبالغ
  وحسن االبتداء وحسن اخلتام وحسن التخلص واالستطراد 



فأما اجملاز وما بعده إىل اإليضاح فقد تقدم بعضها يف أنواع مفردة وبعضها يف نوع اإلجياز واإلطناب مع  - ٤٩٦١
  كتفاء والطرد والعكس أنواع أخر كالتعريض واالحتباك واال

  وأما نفي الشيء بإجيابه فقد تقدم يف النوع الذي قبل هذا  - ٤٩٦٢
  وأما املذهب الكالمي واخلمسة بعده فستأيت يف نوع اجلدل مع أنواع أخر مزيدة 

  وأما التمكني والثمانية بعده فستأيت يف أنواع الفواصل 
ناسبات وأما حسن االبتداء وبراعة اخلتام فسيأتيان يف نوعي وأما حسن التخلص واالستطراد فسيأتيان يف نوع امل

  الفواتح واخلوامت 
  وها أنا أورد الباقي مع زوائد ونفائس ال توجد جمموعة يف غري هذا الكتاب 

١ -   

  اإليهام

واآلخر ويدعى التورية أن يذكر لفظ له معنيان إما باالشتراك أو التواطؤ أو احلقيقة واجملاز أحدمها قريب  - ٤٩٦٣
  بعيد ويقصد البعيد ويورى عنه بالقريب فيتومهه السامع من أول وهلة 

قال الزخمشري ال ترى بابا يف البيان أدق وال ألطف من التورية وال أنفع وال أعون على تعاطي تأويل  - ٤٩٦٤
ى معنيني االستقرار يف املتشاهبات يف كالم اهللا ورسوله قال ومن أمثلتها الرمحن على العرش استوى فإن االستواء عل

املكان وهو املعىن القريب املورى به الذي هو غري مقصود لتنزيهه تعاىل عنه والثاين االستيالء وامللك وهو املعىن 
  البعيد املقصود الذي ورى عنه بالقريب املذكور 

  انتهى 
   املورى عنه وهذه التورية تسمى جمردة ألهنا مل يذكر فيها شيء من لوازم املورى به وال - ٤٩٦٥
ومنها ما تسمى مرشحة وهي اليت ذكر فيها شيء من لوازم هذا أو هذا كقوله تعاىل والسماء بنيناها  - ٤٩٦٦

بأيد فإنه حيتمل اجلارحة وهو املورى به وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح البنيان وحيتمل القوة والقدرة وهو 
  البعيد املقصود 

ع يف كتابه اإلعجاز ومنها قالوا تاهللا إنك لفي ضاللك القدمي فالضالل حيتمل احلب قال ابن أيب األصب - ٤٩٦٧
  وضد اهلدى فاستعمل أوالد يعقوب ضد اهلدى تورية عن احلب 

  فاليوم ننجيك ببدنك على تفسريه بالدرع فإن البدن يطلق عليه وعلى اجلسد واملراد البعيد وهو اجلسد 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى حيث قال ولئن أتيت الذين أوتوا  قال ومن ذلك قوله بعد ذكر - ٤٩٦٨

  الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم 
وملا كان اخلطاب ملوسى من اجلانب الغريب وتوجهت إليه اليهود وتوجهت النصارى إىل املشرق كانت قبلة اإلسالم 

أمة وسطا أي خيارا وظاهر اللفظ يوهم التوسط مع ما يعضده من  وسطا بني القبلتني قال تعاىل وكذلك جعلناكم
  توسط قبلة املسلمني صدق على لفظة وسط ها هنا أن يسمي تعاىل به الحتماهلا املعنيني 

  وملا كان املراد أبعدها وهو اخليار صلحت أن تكون من أمثلة التورية 
ا شهداء على الناس فإنه من لوازم كوهنم خيارا قلت وهي مرشحة بالزم املورى عنه وهو قوله لتكونو - ٤٩٦٩



  أي عدوال واإلتيان قبلها 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 وهو املعىن البعيد له وهو املقصود يف اآلية 
خ اإلسالم ابن حجر أن التورية يف القرآن قوله تعاىل وما أرسلناك إال كافة للناس فإن كافة مبعىن ونقلت من خط شي

مانع أي تكفهم عن الكفر واملعصية واهلاء للمبالغة وهذا معىن بعيد واملعىن القريب املتبادر أن املراد جامعة مبعىن 
كد فكما ال تقول رأيت مجيعا الناس ال تقول رأيت مجيعا لكن منع من محله على ذلك أن التأكيد يتراخى عن املؤ

  كافة الناس 
٢ -   

  االستخدام

  هو والتورية أشرف أنواع البديع ومها سيان بل فضله بعضهم عليها وهلم فيه عبارتان  - ٤٩٧٠
  إحدامها أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه مث يؤتى بضمريه 

  ه طريقة السكاكي وأتباعه مرادا به املعىن اآلخر وهذ
واألخرى أن يؤيت بلفظ مشترك مث بلفظني يفهم من أحدمها أحد املعنيني ومن اآلخر اآلخر وهذه طريقة بدر الدين 

اآلية فلفظ كتاب حيتمل . . بن مجاعة يف املصباح ومشى عليها ابن أيب اإلصبع ومثل له بقوله تعاىل لكل أجل كتاب 
  كتوب فلفظ أجل خيدم املعىن األول و ميحو خيدم الثاين األمد احملتوم والكتاب امل

اآلية فالصالة حتتمل أن يراد هبا فعلها وموضعها وقوله . . ومثل غريه بقوله تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى 
  حىت تعلموا ما تقولون خيدم األول و إال عابري سبيل خيدم الثاين 

  سكاكي قيل ومل يقع يف القرآن على طريقة ال
قلت وقد استخرجت بفكري آيات على طريقته منها قوله تعاىل أتى أمر اهللا فأمر اهللا يراد به قيام الساعة  - ٤٩٧١

والعذاب وبعثة النيب وقد أريد بلفظه األخري كما أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل 
  تستعجلوه مرادا به قيام الساعة والعذاب  أتى أمر اهللا قال حممد وأعيد الضمري عليه يف

ومنها وهي أظهرها قوله تعاىل ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني فإن املراد به آدم مث أعاد عليه  - ٤٩٧٢
  الضمري مرادا به ولده 

  فقال مث جعلناه نطفة يف قرار مكني 
مث قال قد سأهلا قوم من قبلكم أي أشياء أخر  ومنها قوله تعاىل ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم - ٤٩٧٣

  ألن األولني مل يسألوا عن األشياء اليت سأل عنها الصحابة فنهوا عن سؤاهلا 
٣ -   

  االلتفات

  نقل الكالم من أسلوب إىل آخر أعين من التكلم أو اخلطاب أو  - ٤٩٧٤



  الغيبة إىل آخر منها بعد التعبري باألول هذا هو املشهور 
  كاكي إما ذلك أو التعبري بأحدمها فيما حقه التعبري بغريه وقال الس
  وله فوائد 

منها تطرية الكالم وصيانة السمع عن الضجر واملالل ملا جبلت عليه النفوس من حب التنقالت والسآمة من 
  االستمرار على منوال واحد وهذه فائدته العامة 

   وخيتص كل موضع بنكت ولطائف باختالف حمله كما سنبينه
مثاله من التكلم إىل اخلطاب ووجهه حث السامع وبعثه على االستماع حيث أقبل املتكلم عليه وأعطاه  - ٤٩٧٥

فضل عناية ختصيص باملواجهة قوله تعاىل وما يل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون واألصل وإليه أرجع فالتفت من 
صحته لنفسه وهو يريد نصح قومه تلطفا وإعالما أنه يريد التكلم إىل اخلطاب ونكتته أنه أخرج الكالم يف معرض منا

  هلم ما يريد لنفسه 
  مث التفت إليهم لكونه يف مقام ختويفهم ودعوهتم إىل اهللا تعاىل 

كذا جعلوا هذه اآلية من االلتفات وفيه نظر ألنه إمنا يكون منه إذا قصد اإلخبار عن نفسه يف كلتا اجلملتني وهنا 
  يريد بقوله ترجعون املخاطبني ال نفسه ليس كذلك جلواز أن 

وأجيب بأنه لو كان 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 

  فائدة حسنة وهي تنبيههم على أنه مثلهم يف وجوب عبادة من إليه الرجوع ومع ذلك أفاد 
  ومن أمثلته أيضا قوله تعاىل وأمرنا لنسلم لرب العاملني وأن أقيموا الصالة  - ٤٩٧٦
ومثاله من التكلم إىل الغيبة ووجهه أن يفهم السامع أن هذا منط املتكلم وقصده من السامع حضر أو  - ٤٩٧٧

يف كالمه ممن يتلون ويتوجه ويبدى يف الغيبة خالف ما يبديه يف احلضور قوله تعاىل إنا فتحنا لك  غاب وأنه ليس
  فتحا مبينا 

  ليغفر لك اهللا واألصل لنغفر لك 
  إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واألصل لنا 

  قوله فآمنوا باهللا ورسوله أمرا من عندنا إنا كنا مرسلني رمحة من ربك واألصل منا إين رسول اهللا إليكم مجيعا إىل 
  واألصل ويب وعدل عنه لنكتتني إحدامها دفع التهمة عن نفسه بالعصبية هلا 

  واألخرى تنبيههم على استحقاقه االتباع مبا اتصف به من الصفات املذكورة واخلصائص املتلوة 
ض ما أنت قاض مث قال إنا آمنا ومثاله من اخلطاب إىل التكلم مل يقع يف القرآن ومثل له بعضهم بقوله فاق - ٤٩٧٨

  بربنا 
  وهذا املثال ال يصح ألن شرط االلتفات أن يكون املراد به واحدا 

ومثاله من اخلطاب إىل الغيبة حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم واألصل بكم ونكتة العدول عن  - ٤٩٧٩
  على خطاهبم لفاتت تلك الفائدة خطاهبم إىل حكاية حاهلم لغريهم التعجب من كفرهم وفعلهم إذ لو استمر 

وقيل ألن اخلطاب أوال كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل هو الذي يسريكم يف الرب والبحر فلو  - ٤٩٨٠
كان وجرين بكم للزم الذم للجميع فالتفت عن األول لإلشارة إىل اختصاصه هبؤالء الذين شأهنم ما ذكره عنهم يف 

  عام إىل اخلاص آخر اآلية عدوال من اخلطاب ال



قلت ورأيت عن بعض السلف يف توجهه عكس ذلك وهو أن اخلطاب أوله خاص وآخره عام فأخرجه  - ٤٩٨١
ابن أيب حامت عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أنه قال يف قوله حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم قال ذكر احلديث 

  ن جيمعهم وغريهم وجرين هبؤالء وغريهم من اخللق عنهم مث حدث عن غريهم ومل يقل وجرين بكم ألنه قصد أ
هذه عبارته فلله در السلف ما كان أوقفهم على املعاين اللطيفة اليت يدأب املتأخرون فيها زمانا طويال ويفنون فيها 
 أعمارهم مث غايتهم أن حيرموا حول احلمى ومما ذكر يف توجيهه أيضا أهنم وقت الركوب حضروا ألهنم خافوا اهلالك
وغلبة الرياح فخاطبهم خطاب احلاضرين مث ملا جرت الرياح مبا تشتهى السفن وأمنوا اهلالك مل يبق حضورهم كما 

  كان على عادة 

  اإلنسان أنه إذا أمن غالب قلبه عن ربه فلما غابوا ذكرهم اهللا بصيغة الغيبة وهذه إشارة صوفية 
ه اهللا فأولئك هم املضعفون وكره إليكم الكفر ومن أمثلته أيضا وما آتيتم من زكاة تريدون وج - ٤٩٨٢

والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون يطاف عليهم واألصل عليكم مث قال 
  وأنتم فيها خالدون فكرر االلتفات 

حى يف كل مساء أمرها وزينا ومثاله من الغيبة إىل التكلم واهللا الذي أرسل الرياح فتثري سحابا فسقناه وأو - ٤٩٨٣
  سبحان الذي أسرى بعبده إىل قوله باركنا حوله لنريه من آياتنا مث التفت ثانيا إىل الغيبة فقال إنه هو السميع البصري 

وعلى قراءة احلسن لرييه بالغيبة يكون التفاتا ثانيا من باركنا ويف آياتنا التفات ثالث ويف إنه التفات رابع قال 
  ائدته يف هذه اآليات وأمثاهلا التنبيه على التخصيص بالقدرة وأنه ال يدخل حتت قدرة أحد الزخمشري وف

  ومثاله من الغيبة إىل اخلطاب وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد جئتم شيئا إدا  - ٤٩٨٤
ا كان أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض مامل منكن لكم وسقاهم رهبم شرابا طهورا إن هذ

  لكم جزاء إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك 
ومن حماسنه ما وقع يف سورة الفاحتة فإن العبد إذا ذكر اهللا تعاىل وحده مث ذكر صفاته اليت كل صفة منها  - ٤٩٨٥

ال  تبعث على شدة اإلقبال وآخرها مالك يوم الدين املفيد أنه مالك األمر كله يف يوم اجلزاء جيد من نفسه حامال
  يقدر على دفعه على خطاب من هذه صفاته بتخصيصه بغاية اخلضوع واالستعانة يف املهمات 

وقيل إمنا اختري لفظ الغيبة للحمد وللعبادة اخلطاب لإلشارة إىل أن احلمد دون العبادة يف الرتبة ألنك حتمد نظريك 
  سب إىل العظيم حال املخاطبة واملواجهة وال تعبده فاستعمل لفظ احلمد مع الغيبة ولفظ العبادة مع اخلطاب لين

  ما هو أعلى رتبه وذلك على طريقة التأدب 
وعلى حنو من ذلك جاء آخر السورة فقال الذين أنعمت عليهم مصرحا بذكر املنعم وإسناد اإلنعام إليه لفظا ومل 

وجاء باللفظ منحرفا عن يقل صراط املنعم عليهم فلما صار إىل ذكر الغضب روى عنه لفظه فلم ينسبه إليه لفظا 
  ذكر الغاضب فلم يقل غري الذين غضبت عليهم تفاديا عن نسبة الغضب إليه يف اللفظ حال املواجهة 

وقيل ألنه ملا ذكر احلقيق باحلمد وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا للعاملني ورمحانا ورحيما ومالكا ليوم 
بأن يكون معبودا دون غريه مستعانا به فخوطب بذلك لتميزه بالصفات  الدين تعلق العلم مبعلوم عظيم الشأن حقيق

  املذكورة تعظيما لشأنه حىت كأنه قيل إياك يا من هذه صفاته خنص بالعبادة واالستعانة ال غريك 
قيل ومن لطائفه التنبيه على أن مبتدأ اخللق الغيبة منهم عنه سبحانه وتعاىل وقصورهم عن حماضرته  - ٤٩٨٦



ته وقيام حجاب العظمة عليهم فإذا عرفوه مبا هو له وتوسلوا للقرب بالثناء عليه وأقروا باحملامد له وتعبدوا له وخماطب
  مبا يليق هبم تأهلوا ملخاطباته ومناجاته فقالوا إياك نعبد وإياك نستعني 

  تنبيهات

مر إىل املنتقل عنه وإال يلزم عليه األول شرط االلتفات أن يكون الضمري يف املنتقل إليه عائدا يف نفس األ - ٤٩٨٧
  أن يكون يف أنت صديقي التفات 

الثاين شرطه أيضا أن يكون يف مجلتني صرح به صاحب الكشاف وغريه وإال يلزم عليه أن يكون نوعا  - ٤٩٨٨
  غريبا 
ناء الفعل الثالث ذكر التنوخي يف األقصى القريب وابن األثري وغريمها نوعا غريبا من االلتفات وهو ب - ٤٩٨٩

للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه كقوله غري املغضوب عليهم بعد أنعمت فإن املعىن غري الذين غضبت عليهم 
  وتوقف فيه صاحب عروس األفراح 

الرابع قال ابن أيب االصبع جاء يف القرآن من االلتفات قسم غريب جدا مل أظفر يف الشعر مبثاله وهو أن  - ٤٩٩٠
كالمه مذكورين مرتيني مث خيرب عن األول منهما وينصرف عن اإلخبار عنه إىل اإلخبار عن الثاين مث يقدم املتكلم يف 

  يعود إىل اإلخبار عن األول كقوله إن اإلنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد 

إىل اإلخبار عن انصرف عن اإلخبار عن اإلنسان إىل اإلخبار عن ربه تعاىل مث قال منصرفا عن اإلخبار عن ربه تعاىل 
  اإلنسان وإنه حلب اخلري لشديد قال وهذا حيسن أن يسمى التفات الضمائر 

اخلامس يقرب من االلتفات نقل الكالم من خطاب الواحد أو االثنني أو اجلمع خلطاب اآلخر ذكره  - ٤٩٩١
  التنوخي وابن األثري وهو ستة أقسام أيضا 

  أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكربياء يف األرض  مثاله من الواحد إىل االثنني قالوا - ٤٩٩٢
  وإىل اجلمع يأيها النيب إذا طلقتم النساء  - ٤٩٩٣
  ومن االثنني إىل الواحد فمن ربكما يا موسى فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى  - ٤٩٩٤
  بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وإىل اجلمع وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما مبصر  - ٤٩٩٥
  ومن اجلمع إىل الواحد وأقيموا الصالة وبشر املؤمنني  - ٤٩٩٦
  وإىل االثنني يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم إىل قوله فبأي آالء ربكما تكذبان  - ٤٩٩٧
  السادس ويقرب منه أيضا االنتقال من املاضي أو املضارع أو األمر إىل آخر  - ٤٩٩٨
له من املاضي إىل املضارع أرسل الرياح فتثري خر من السماء فتخطفه الطري إن الذين كفروا ويصدون مثا - ٤٩٩٩

  عن سبيل اهللا 
  وإىل األمر قل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى عليكم فاجتنبوا  - ٥٠٠٠

  ويوم نسري اجلبال وترى األرض بارزة وحشرناهم ومن املضارع إىل املاضي ويوم ينفخ يف الصور ففزع  - ٥٠٠١
  وإىل األمر قال إين أشهد اهللا واشهدوا أين برئ  - ٥٠٠٢
  ومن األمر إىل املاضي واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا  - ٥٠٠٣



  وإىل املضارع وأن أقيموا الصالة واتقوه وهو الذي إليه حتشرون  - ٥٠٠٤
٤ -   

  االطراد

  ذكر املتكلم أمساء آباء املمدوح مرتبة على حكم ترتيبها يف الوالدة هو أن ي - ٥٠٠٥
قال ابن أيب األصبع ومنه يف القرآن قوله تعاىل حكاية عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال 

مل يرد هنا جمرد ذكر  وإمنا مل يأت به على الترتيب املألوف فإن العادة االبتداء باألب مث اجلد مث اجلد األعلى ألنه
اآلباء وإمنا ذكرهم ليذكر ملتهم اليت اتبعها فبدأ بصاحب امللة مث مبن أخذها عنه أوال فأوال على الترتيب ومثله قول 

  أوالد يعقوب نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق 
٥ -   

  االنسجام

ر املاء املنسجم ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة هو أن يكون الكالم خللوه من العقادة منحدرا كتحد - ٥٠٠٦
  ألفاظه أن يسيل رقة والقرآن كله كذلك 

قال أهل البديع وإذا قوى االنسجام يف النثر جاءت قراءته موزونة بال قصد لقوة انسجامه ومن ذلك ما وقع يف 
  القرآن موزونا 

  فمنه من حبر الطويل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  - ٥٠٠٧
  ومن املديد واصنع الفلك بأعيننا  - ٥٠٠٨
  ومن البسيط فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم  - ٥٠٠٩

  ومن الوافر وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني  - ٥٠١٠
  ومن الكامل واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  - ٥٠١١
  ومن اهلزج فألقوه على وجه أيب يأت بصريا  - ٥٠١٢
  رجز ودانية عليهم ظالهلا وذللت قطوفها تذليال ومن ال - ٥٠١٣
  ومن الرمل وجفان كاجلواب وقدور راسيات  - ٥٠١٤
  ومن السريع أو كالذي مر على قرية  - ٥٠١٥
  ومن املنسرح إنا خلقنا اإلنسان من نطفة  - ٥٠١٦
  ومن اخلفيف ال يكادون يفقهون حديثا  - ٥٠١٧
  ن مدبرين ومن املضارع يوم التناد يوم تولو - ٥٠١٨
  ومن املقتضب يف قلوهبم مرض  - ٥٠١٩
  ومن اجملتث نيبء عبادي أين أنا الغفور الرحيم  - ٥٠٢٠
  ومن املتقارب واملي هلم إن كيدي متني  - ٥٠٢١

٦ -   



  اإلدماج

قال ابن اإلصبع هو أن يدمج املتكلم غرضا يف غرض أو بديعا يف بديع حبيث ال يظهر يف الكالم إال أحد  - ٥٠٢٢
غرضني أو أحد البديعني كقوله تعاىل له احلمد يف األوىل واآلخرة أدجمت املبالغة يف املطابقة ألن انفراده باحلمد يف ال

اآلخرة وهي الوقت الذي ال حيمد فيه سواه مبالغة يف الوصف باإلنفراد باحلمد وهو وإن خرج خمرج املبالغة يف 
  مد واملنفرد به يف الدارين الظاهر فاألمر فيه حقيقة يف الباطن فإنه رب احل

  انتهى 
  قلت واألوىل أن يقال يف هذه اآلية إهنا من إدماج غرض يف  - ٥٠٢٣

  غرض فإن الغرض منها تفرده تعاىل بوصف احلمد وأدمج فيه اإلشارة إىل البعث واجلزاء 
٧ -   

  االفتان

قوله تعاىل كل من عليها فان ويبقى وجه  هو اإلتيان يف كالم بفنني خمتلفني كاجلمع بني الفخر والتعزية يف - ٥٠٢٤
ربك ذو اجلالل واإلكرام فإنه تعاىل عزى مجيع املخلوقات من اإلنس واجلن واملالئكة وسائر أصناف ما هو قابل 
للحياة ومتدح بالبقاء بعد فناء املوجودات يف عشر لفظات مع وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاء باجلالل واإلكرام 

  سبحانه وتعاىل 
  اآلية مجع فيها بني هناء وعزاء . . ونه مث ننجي الذين اتقوا  - ٥٠٢٥

٨ -   

  االقتدار

هو أن يربز املتكلم املعىن الواحد يف عدة صور اقتدارا منه على نظم الكالم وتركيبه وعلى صياغة  - ٥٠٢٦
ينا يف خمرج اإلجياز ومرة يف قوالب املعاين واألغراض فتارة يأيت به يف لفظ االستعارة وتارة يف صورة اإلرداف وح

قالب احلقيقة قال ابن أيب اإلصبع وعلى هذا أتت مجيع قصص القرآن فإنك ترى القصة الواحدة اليت ال ختتلف 
معانيها تأيت يف صور خمتلفة وقوالب من األلفاظ متعددة حىت ال تكاد تشتبه يف موضعني منه وال بد أن جتد الفرق بني 

  صورها ظاهرا 
٩ -   

  ف اللفظ مع اللفظ وائتالفه مع املعىنائتال

األول أن تكون األلفاظ يالئم بعضها بعضا بأن يقرن الغريب مبثله واملتداول مبثله رعاية حلسن اجلوار  - ٥٠٢٧
  واملناسبة 
والثاين أن تكون ألفاظ الكالم مالئمة للمعىن املراد فإن كان فخما كانت ألفاظه فخمة أو جزال فجزلة  - ٥٠٢٨



  يبا فغريبة أو متداوال فمتداولة أو متوسطا بني الغرابة واالستعمال فكذلك أو غر
  فاألول كقوله تعاىل تاهللا تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضا  - ٥٠٢٩

أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي التاء فإهنا أقل استعماال وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إىل الباء والواو وبأغرب صيغ 
رفع األمساء وتنصب األخبار فإن تزال أقرب إىل األفهام وأكثر استعماال منها وبأغرب ألفاظ اهلالك األفعال اليت ت

وهو احلرض فاقتضى حسن الوضع يف النظم أن جتاوز كل لفظة بلفظة من جنسها يف الغرابة توخيا حلسن اجلوار 
يف النظم وملا أراد غري ذلك قال وأقسموا ورغبة يف ائتالف املعاين باأللفاظ ولتتعادل األلفاظ يف الوضع وتتناسب 

  باهللا جهد أمياهنم فأتى جبميع األلفاظ متداولة ال غرابة فيها 
ومن الثاين قوله تعاىل وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار ملا كان الركون إىل الظامل وهو امليل إليه  - ٥٠٣٠

العقاب عليه دون العقاب على الظلم فأتى بلفظ املس  واالعتماد عليه دون مشاركته يف الظلم وجب أن يكون
  الذي هو دون اإلحراق واالصطالء 

  وقوله هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت أتى بلفظ االكتساب املشعر بالكلفة واملبالغة يف جانب السيئة لثقلها 
  يعا وكذا قوله فكبكبوا فيها فهو أبلغ من كبوا لإلشارة إىل أهنم يكبون كبا عنيفا فظ

  وهم يصطرخون فإنه أبلغ من يصرخون لإلشارة إىل أهنم يصرخون صراخا منكرا خارجا عن احلد املعتاد 
  أخذ عزيز مقتدر فإنه أبلغ من قادر لإلشارة إىل زيادة التمكن يف القدرة وأنه ال راد له وال معقب 

يشعر باللطف والرفق كما أن الرمحن  ومثل ذلك واصطرب فإنه أبلغ من اصرب و الرمحن فإنه أبلغ من الرحيم فإنه
  مشعر بالفخامة والعظمة 

ومنه الفرق بني سقى وأسقى فإن سقى ملا ال كلفة معه يف السقيا وهلذا أورده تعاىل يف شراب اجلنة فقال وسقاهم 
  رهبم شرابا طهورا و أسقى ملا 

اهم ماء غدقا ألن السقيا يف الدنيا ال ختلو فيه كلفة وهلذا أورده يف شراب الدنيا فقال وأسقيناكم ماء فراتا ألسقين
  من الكلفة أبدا 

١٠ -   

  االستدراك واالستثناء

  شرط كوهنما من البديع أن يتضمنا ضربا من احملاسن زائدا على ما يدل عليه املعىن اللغوي  - ٥٠٣١
ى قوله مل تؤمنوا لكان منفرا مثال االستدراك قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإنه لو اقتصر عل

هلم ألهنم ظنوا اإلقرار بالشهادتني من غري اعتقاد إميانا فأوجبت البالغة ذكر االستدراك ليعلم أن اإلميان موافقة 
  القلب اللسان وإن انفرد اللسان بذلك يسمى إسالما وال يسمى إميانا 

ضمن االستدراك إيضاح ما عليه ظاهر الكالم من وزاد ذلك إيضاحا بقوله وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم فلما ت
  اإلشكال عد من احملاسن 

ومثال االستثناء فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فإن اإلخبار عن هذه املدة هبذه الصيغة ميهد عذر  - ٥٠٣٢
يكن فيه من نوح يف دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم إذ لو قيل فلبث فيهم تسعمائة ومخسني عاما مل 

التهويل ما يف األول ألن لفظ األلف يف األول أول ما يطرق السمع فيشتغل هبا عن مساع بقية الكالم وإذا جاء 



  االستثناء مل يبق له بعدما تقدمه وقع يزيل ما حصل عنده من ذكر األلف 
١١ -   

  االقتصاص

يف سورة أخرى أو يف تلك السورة  ذكره ابن فارس وهو أن يكون كل كالم يف سورة مقتصا من كالم - ٥٠٣٣
كقوله تعاىل وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني واآلخرة دار ثواب ال عمل فيها فهذا مقتص من 

  قوله ومن يأته مؤمنا قد عمل الصاحلات فأولئك هلم الدرجات العال 
  أولئك يف العذاب حمضرون ومنه ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين مأخوذ من قوله  - ٥٠٣٤

وقوله ويوم يقوم األشهاد مقتص من أربع آيات ألن األشهاد أربعة املالئكة يف قوله وجاءت كل نفس  - ٥٠٣٥
معها سائق وشهيد واألنبياء يف قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا وأمة حممد يف 

  اآلية . . عضاء يف قوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم قوله لتكونوا شهداء على الناس واأل
وقوله يوم التناد قرئ خمففا ومشددا فاألول مأخوذ من قوله ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار والثاين  - ٥٠٣٦

  من قوله يوم يفر املرء من أخيه 
١٢ -   

  اإلبدال

انفرق وهلذا قال فكان كل فرق هو إقامة بعض احلروف مقام بعض وجعل منه ابن فارس فانفلق أي  - ٥٠٣٧
  فالراء والالم متعاقبتان 

وعن اخلليل يف قوله تعاىل فجاسوا خالل الديار إنه أريد فحاسوا فجاءت اجليم مقام احلاء وقد قرئ باحلاء أيضا 
  وجعل منه الفارسي إين أحببت حب اخلري أي اخليل وجعل منه أبو عبيدة إال مكاء وتصدية أي تصددة 

١٣ -   

  د املدح مبا يشبه الذمتأكي

قال ابن أيب اإلصبع هو يف غاية العزة يف القرآن قال ومل أجد منه إال آية واحدة وهي قوله قل يا أهل  - ٥٠٣٨
فإن االستثناء بعد االستفهام اخلارج خمرج التوبيخ على ما عابوا به . . الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا 

  أن ما يأيت بعده مما يوجب أن ينقم على فاعله مما يذم به فلما أتى املؤمنني من اإلميان يوهم 

  بعد االستثناء ما يوجب مدح فاعله كان الكالم متضمنا تأكيد املدح مبا يشبه الذم 
قلت ونظريها قوله وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله وقوله الذين أخرجوا من ديارهم بغري  - ٥٠٣٩

لوا ربنا اهللا فإن ظاهر االستثناء أن ما بعده حق يقتضي اإلخراج فلما كان صفة مدح يقتضي اإلكرام حق إال أن يقو
  ال اإلخراج كان تأكيدا للمدح مبا يشبه الذم 

وجعل منه التنوخي يف األقصى القريب ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قيال سالما سالما استثىن سالما سالما 



  والتأثيم فكان ذلك مؤكدا النتفاء اللغو والتأثيم  الذي هو ضد اللغو
  انتهى 
١٤ -   

  التفويت

هو إتيان املتكلم مبعان شىت من املدح والوصف وغري ذلك من الفنون كل فن يف مجلة منفصلة عن أختها  - ٥٠٤٠
  مع تساوي اجلمل يف الزنة وتكون يف اجلمل الطويلة واملتوسطة والقصرية 

لذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني والذي مييتين فمن الطويلة ا - ٥٠٤١
  مث حييني 
  ومن املتوسطة توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل وخترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي  - ٥٠٤٢
  قال ابن أيب االصبع ومل يأت املركب من القصرية يف القرآن  - ٥٠٤٣
١٥ -   

  التقسيم

هو استيفاء أقسام الشيء املوجودة ال املمكنة عقال حنو هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا إذ ليس يف  - ٥٠٤٤
  رؤية الربق إال اخلوف من الصواعق والطمع يف األمطار وال ثالث هلذين القسمني 

مل ال خيلو من هذه األقسام الثالثة وقوله فمنهنم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات فإن العا - ٥٠٤٥
  إما عاص ظامل لنفسه وإما سابق مبادر للخريات وإما متوسط بينهما مقتصد فيها 

ونظريها وكنتم أزواجا ثالثة فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة والسابقون 
  السابقون 

  لفنا وما بني ذلك استوىف أقسام الزمان وال رابع هلما وكذا قوله تعاىل له ما بني أيدينا وما خ
وقوله واهللا خلق كل دابة من ماء فمنهم من ميشي على بطنه ومنهم من ميشي على رجلني ومنهم من ميشي على 

  أربع استوىف أقسام اخللق يف املشي 
  وقوله الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم استوىف مجيع هيآت الذاكر 

وقوله يهب ملن يشاء إناثا ويهب ملن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وجيعل من يشاء عقيما استوىف مجيع 
  أحوال املتزوجني وال خامس هلا 

١٦ -   

  التدبيج

هو أن يذكر املتكلم ألوانا يقصد التورية هبا والكناية قال ابن أيب اإلصبع كقوله تعاىل ومن اجلبال جدد  - ٥٠٤٥
محر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود قال املراد بذلك واهللا أعلم الكناية عن املشتبه والواضح من الطرق ألن بيض و



اجلادة البيضاء هي الطريق اليت كثر السلوك عليها جدا وهي أوضح الطرق وأبينها ودوهنا احلمراء ودون احلمراء 
  لوضوح السوداء كأهنا يف اخلفاء وااللتباس ضد البيضاء يف الظهور وا

وملا كانت هذه األلوان الثالثة يف الظهور للعني طرفني وواسطة فالطرف األعلى يف الظهور البياض والطرف األدىن 
يف اخلفاء السواد واألمحر بينهما على وضع األلوان يف التركيب وكانت ألوان اجلبال ال خترج عن هذه األلوان 

  هذه القسمة أتت اآلية الثالثة واهلداية بكل علم نصب للهداية منقسمة 

  الكرمية منقسمة كذلك فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم 
١٧ -   

  التنكيت

هو أن يقصد املتكلم إىل شيء بالذكر دون غريه مما يسد مسده ألجل نكتة يف املذكور ترجح جميئه على  - ٥٠٤٦
وم وهو تعاىل رب كل شيء ألن سواه كقوله تعاىل وأنه هو رب الشعرى خص الشعرى بالذكر دون غريها من النج

العرب كان ظهر فيهم رجل يعرف بابن أيب كبشة عبد الشعرى ودعا خلقا إىل عبادهتا فأنزل اهللا تعاىل وأنه هو رب 
  الشعرى اليت ادعيت فيها الربوبية 

١٨ -   

  التجريد

محيم جرد من الرجل هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة يف كماهلا حنو يل من فالن صديق  - ٥٠٤٧
  الصديق آخر مثله متصف بصفة الصداقة 

وحنو مررت بالرجل الكرمي والنسمة املباركة جردوا من الرجل الكرمي آخر مثله متصفا بصفة الربكة وعطفوه عليه 
  كأنه غريه وهو هو 

 دار خلد بل هي نفسها ومن أمثلته يف القرآن هلم فيها دار اخللد ليس املعىن أن اجلنة فيها دار خلد وغري - ٥٠٤٨
  دار اخللد فكأنه جرد من الدار دارا 

  ذكره يف احملتسب وجعل منه خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي على أن املراد بامليت النطفة 
قال الزخمشري وقرأ عبيد بن عمري فكانت وردة كالدهان بالرفع مبعىن حصلت منها وردة قال وهو من التجريد 

يرثين وارث من آل يعقوب قال ابن جىن هذا هو التجريد وذلك أنه يريد وهب يل من لدنك وليا يرثين  وقرئ أيضا
  منه وارث من آل يعقوب وهو الوارث نفسه فكأنه جرد منه وارثا 

١٩ -   

  التعديد

له إال هو هو إيقاع األلفاظ املفردة على سياق واحد وأكثر ما يوجد يف الصفات كقوله هو اهللا الذي ال إ - ٥٠٤٩
  امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب 



  اآلية . . وقوله التائبون العابدون احلامدون 
  اآلية . . وقوله مسلمات مؤمنات 

٢٠ -   

  الترتيب

هو أن يورد أوصاف املوصوف على ترتيبها يف اخللقة الطبيعية وال يدخل فيها وصفا زائدا ومثله عبد  - ٥٠٥٠
لباقي اليمين بقوله هو الذي خلقكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث خيرجكم طفال مث لتبلغوا أشدكم مث ا

  اآلية . . لتكونوا شيوخا وبقوله فكذبوه فعقروها 
٢١ -   

  الترقي والتديل

  تقدما يف نوع التقدمي والتأخري  - ٥٠٥١
٢٢ -   

  التضمني

  يطلق على أشياء  - ٥٠٥٢
  ظ موقع غريه لتضمنه معناه وهو نوع من اجملاز تقدم الكالم فيه أحدمها إيقاع لف

  الثاين حصول معىن فيه من غري ذكر له باسم هو عبارة عنه وهذا نوع من اإلجياز تقدم أيضا 
  الثالث تعلق ما بعد الفاصلة هبا وهذا مذكور يف نوع الفواصل 

  عىن أو ترتيب النظم وهذا هو النوع البديعي الرابع إدراج كالم الغري يف أثناء الكالم لقصد تأكيد امل
قال ابن أيب اإلصبع ومل أظفر يف القرآن بشيء منه إال يف موضعني تضمنا فصلني من التوراة واألجنيل قوله وكتبنا 

  اآلية . . اآلية وقوله حممد رسول اهللا . . عليهم فيها أن النفس بالنفس 
  خلوقني يف القرآن كقوله تعاىل ومثله ابن النقيب وغريه بإيداع حكايات امل

حكاية عن املالئكة أجتعل فيها من يفسد فيها وعن املنافقني أنؤمن كما آمن السفهاء وقالت اليهود و قالت النصارى 
  قال وكذلك ما أودع فيه من اللغات األعجمية 

٢٣ -   

  اجلناس

إىل اإلصغاء إليه فإن مناسبة األلفاظ حتدث  هو تشابه اللفظني يف اللفظ قال يف كنز الرباعة وفائدته امليل - ٥٠٥٣
  ميال وإصغاء إليها وألن اللفظ املشترك إذا محل على معىن مث جاء واملراد به آخر كان للنفس تشوق إليه 

وأنواع اجلناس كثرية منها التام بأن يتفقا يف أنواع احلروف وأعدادها وهيآهتا كقوله تعاىل ويوم تقوم  - ٥٠٥٤



رمون ما لبثوا غري ساعة وقيل ومل يقع منه يف القرآن سواه واستنبط شيخ اإلسالم ابن حجر موضعا الساعة يقسم اجمل
  آخر وهو يكاد سنا برقه يذهب باألبصار 

  يقلب اهللا الليل والنهار إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار 
   وأنكر بعضهم كون اآلية األوىل من اجلناس وقال الساعة يف املوضعني مبعىن واحد

والتجنيس أن يتفق اللفظ وخيتلف املعىن وال يكون أحدمها حقيقة واآلخر جمازا بل يكونان حقيقتني وزمان القيامة 
وإن طال لكنه عند اهللا يف حكم الساعة الواحدة فإطالق الساعة على القيام جماز وعلى اآلخرة حقيقة وبذلك خيرج 

  ارا تعين بليدا الكالم عن التجنيس كما لو قلت ركبت محارا ولقيت مح
ومنها املصحف ويسمى جناس اخلط بأن ختتلف احلروف يف النقط كقوله والذي هو يطعمين ويسقني  - ٥٠٥٥

  وإذا مرضت فهو يشفني 
ومنها احملرف بأن يقع االختالف يف احلركات كقوله ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كانت عاقبة  - ٥٠٥٦
  املنذرين 

  والتحريف يف قوله وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا وقد اجتمع التصحيف 

ومنها الناقص بأن خيتلف يف عدد احلروف سواء كان احلرف املزيد أوال أو وسطا أو آخرا كقوله  - ٥٠٥٧
  والتفت الساق بالساق إىل ربك يومئذ املساق مث كلي من كل الثمرات 

خر أو األول ومسى بعضهم الثاين باملتوج كقوله ومنها املذيل بأن يزيد أحدمها أكثر من حرف يف اآل - ٥٠٥٨
  وانظر إىل إهلك ولكنا كنا مرسلني من آمن به إن رهبم هبم مذبذبني بني ذلك 

ومنها املضارع وهو أن خيتلفا حبرف مقارب يف املخرج سواء كان يف األول أو الوسط أو اآلخر كقوله  - ٥٠٥٩
  تعاىل وهم ينهون عنه وينأون عنه 

ا الالحق بأن خيتلفا حبرف غري مقارب فيه كذلك كقوله ويل لكل مهزة ملزة وإنه على ذلك لشهيد ومنه - ٥٠٦٠
  وإنه حلب اخلري لشديد ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحون وإذا جاءهم أمر من األمن 

  هنار ومنها املرفق وهو ما تركب من كلمة وبعض أخرى كقوله جرف هار فا - ٥٠٦١
ومنها اللفظي بأن خيتلفا حبرف مناسب لآلخر مناسبة لفظية كالضاد والظاء كقوله وجوه يومئذ ناضرة  - ٥٠٦٢

  إىل رهبا ناظرة 
  ومنها جتنيس القلب بأن خيتلفا يف ترتيب احلروف حنو فرقت بني بين إسرائيل  - ٥٠٦٣
مى املقتضب حنو فروح ورحيان فأقم وجهك ومنها جتنيس اإلشتقاق بأن جيتمعا يف أصل اإلشتقاق ويس - ٥٠٦٤

  للدين القيم وجهت وجهي 

ومنها جتنيس اإلطالق بأن جيتمعا يف املشاهبة فقط كقوله وجىن اجلنتني قال إين لعملكم من القالني لرييه  - ٥٠٦٥
وله فذودعاء كيف يواري وإن يردك خبري فال راد اثاقلتم إىل األرض أرضيتم وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض إىل ق

  عريض 

  تنبيه



لكون اجلناس من احملاسن اللفظية ال املعنوية ترك عند قوة املعىن كقوله تعاىل وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا  - ٥٠٦٦
  صادقني قيل ما احلكمة يف كونه مل يقل وما أنت مبصدق فإنه يؤدي معناه مع رعاية التجنيس 

مصدق ألن معىن قولك فالن مصدق يل قال يل صدقت وأما مؤمن  وأجيب بأن يف مؤمن لنا من املعىن ما ليس يف
  فمعناه مع التصديق إعطاء األمن ومقصودهم التصديق وزيادة وهو طلب األمن فلذلك عرب به 

وقد زل بعض األدباء فقال يف قوله أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني لو قال وتدعون لكان فيه  - ٥٠٦٧
  مراعاة للتجنيس 

  مام فخر الدين بأن فصاحة القرآن ليست لرعاية هذه التكليفات بل ألجل قوة املعاين وجزالة األلفاظ وأجاب اإل
وأجاب غريه بأن مراعاة املعاين أوىل من مراعاة األلفاظ ولو قال أتدعون و تدعون لوقع اإللتباس على القارئ 

  فيجعلها مبعىن واحد تصحيفا 
  وهذا اجلواب غري ناضج 

  زملكاين بأن التجنيس حتسني وإمنا يستعمل يف مقام الوعد واإلحسان ال يف مقام التهويل وأجاب ابن ال
وأجاب اخلويي بأن تدع أخص من تذر ألنه مبعىن ترك الشيء مع إعتنائه بشهادة اإلشتقاق حنو اإليداع فإنه عبارة 

  عن ترك الوديعة مع اإلعتناء حباهلا 
  وهلذا خيتار هلا من هو مؤمتن عليها 

  ومن ذلك الدعة مبعىن الراحة وأما تذر فمعناه الترك مطلقا أو الترك مع اإلعراض والرفض الكلي  - ٥٠٦٨
قال الراغب يقال فالن يذر الشيء أي يقذفه لقلة اإلعتداد به ومنه الوذرة قطعة من اللحم لقلة اإلعتداد به وال 

م يف اإلعراض عن رهبم وأهنم بلغوا الغاية يف شك أن السياق إمنا يناسب هذا دون األول فأريد هنا تبشيع حاهل
  اإلعراض 

  إنتهى 
٢٤ -   

  اجلمع

هو أن جيمع بني شيئني أو أشياء متعددة يف حكم كقوله تعاىل املال والبنون زينة احلياة الدنيا مجع املال  - ٥٠٦٩
  والبنون يف الزينة 

  وكذلك قوله الشمس والقمر حبسبان والنجم والشجر يسجدان 
٢٥ -   

  اجلمع والتفريق

هو أن تدخل شيئني يف معىن وتفرق بني جهيت اإلدخال وجعل منه الطييب قوله اهللا يتوىف األنفس حني  - ٥٠٧٠
اآلية مجع النفسني يف حكم املتويف مث فرق بني جهيت التويف باحلكم باإلمساك واإلرسال أي اهللا يتوىف . . موهتا 

  ألوىل ويرسل األخرى األنفس اليت تقبض واليت مل تقبض فيمسك ا
٢٦ -   



  اجلمع والتقسيم

وهو مع متعدد حتت حكم مث تقسيمه كقوله تعاىل مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل  - ٥٠٧١
  لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات 

٢٧ -   

  اجلمع مع التفريق والتقسيم

  اآليات . . بإذنه  كقوله تعاىل يوم يأت ال تكلم نفس إال - ٥٠٧٢

فاجلمع يف قوله ال تكلم نفس إال بإذنه ألهنا متعددة معىن إذ النكرة يف سياق النفي تعم والتفريق يف قوله فمنهم شقي 
  وسعيد والتقسيم يف قوله فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا 

٢٨ -   

  مجع املؤتلف واملختلف

مبعان مؤتلفة يف مدحهما ويروم بعد ذلك ترجيح أحدمها على  هو أن يريد التسوية بني ممدوحني فيأيت - ٥٠٧٣
اآلخر بزيادة فضل ال ينقص اآلخر فيأيت ألجل ذلك مبعان ختالف معىن التسوية كقوله تعاىل وداود وسليمان إذ 

  اآلية سوى يف احلكم والعلم وزاد فضل سليمان بالفهم . . حيكمان 
٢٩ -   

  حسن النسق

م بكلمات متتاليات معطوفات متالمحات تالمحا سليما مستحسنا حبيث إذا أفردت كل هو أن يأيت املتكل - ٥٠٧٤
اآلية فإن مجله معطوف . . مجلة منه قامت بنفسها واستقل معناها بلفظها ومنه قوله تعاىل وقيل يا أرض ابلعي ماءك 
م الذي هو إحنسار املاء عن بعضها على بعضها بواو النسق على الترتيب الذي تقتضيه البالغة من اإلبتداء باإلس

األرض املتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من اإلطالق من سجنها مث إنقطاع مادة السماء املتوقف عليه متام 
ذلك من دفع أذاه بعد اخلروج ومنه اختالف ما كان باألرض مث اإلخبار بذهاب املاء بعد إنقطاع املادتني الذي هو 

األمر الذي هو هالك من قدر هالكه وجناة من سبق جناته وأخر عما قبله ألن علم ذلك متأخر عنه قطعا مث بقضاء 
  ألهل السفينة بعد خروجهم منها وخروجهم موقوف على ما تقدم 

مث أخرب باستواء السفينة وإستقرارها املفيد ذهاب اخلوف وحصول األمن من اإلضطراب مث ختم بالدعاء على 
  ن عم األرض فلم يشمل إال من إستحق العذاب لظلمه الظاملني إلفادة أن الغرق وإ

٣٠ -   

  عتاب املرء نفسه



  األيات . . منه ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين  - ٥٠٧٥
  اآليات . . وقوله أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت يف جنب اهللا 

٣١ -   

  العكس

يقدم املؤخر ويؤخر املقدم كقوله تعاىل ما عليك من هو أن يؤتى بكالم يقدم فيه جزء ويؤخر آخر مث  - ٥٠٧٦
حساهبم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل ومن خيرج احلي من 

  امليت وخيرج امليت من احلي هن لباس لكم وأنتم لباس هلن ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن 
  هذا اللفظ  وقد سئل عن احلكمة يف عكس

  فأجاب ابن املنري بأن فائدته اإلشارة إىل أن الكفار خماطبون بفروع الشريعة 
وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب احلق أن كل واحد من فعل املؤمنة والكافر منفي عن احلل أما فعل املؤمنة 

تمل على املفسدة فليس الكفار مورد فيحرم ألهنا خماطبة وأما فعل الكافر فنفي عنه احلل باعتبار أن هذا الوطء مش
اخلطاب بل األئمة ومن قام مقامهم خماطبون مبنع ذلك ألن الشرح أمر بإخالء الوجود من املفاسد فاتضح أن املؤمنة 

  نفى عنها احلل باعتبار والكافر نفي عنه احلل باعتبار 
الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن  قال ابن أيب اإلصبع ومن غريب أسلوب هذا النوع قوله تعاىل ومن يعمل من

فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقريا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن فإن نظم اآلية الثانية عكس 
  نظم األوىل لتقدمي العمل يف األوىل على اإلميان وتأخريه يف الثانية عن اإلسالم 

وى وما ال يستحيل باإلنعكاس وهو أن تقرأ الكلمة من آخرها ومنه نوع يسمى القلب واملقلوب املست - ٥٠٧٧
  إىل أوهلا كما تقرأ من أوهلا إىل آخرها كقوله تعاىل كل يف فلك وربك فكرب وال ثالث هلما يف القرآن 

٣٢ -   

  العنوان

ظ تكون قال ابن أيب اإلصبع هو أن يأخذ املتكلم يف غرض فيأيت لقصد تكميله وتأكيده بأسئلة يف ألفا - ٥٠٧٨
  عنوانا ألخبار متقدمة وقصص سالفة ومنه 

  نوع عظيم جدا وهو عنوان العلوم بأن يذكر يف الكالم ألفاظا تكون مفاتيح لعلوم ومداخل هلا 
  اآلية فإنه عنوان قصة بلعام . . فمن األول قوله تعاىل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها  - ٥٠٧٩
اآلية فيها عنوان علم اهلندسة فإن الشكل . . وله تعاىل انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب ومن الثاين ق - ٥٠٨٠

املثلث أول األشكال وإذا نصب يف الشمس على أي ضلع من أضالعه ال يكون له ظل لتحديد رؤوس زواياه فأمر 
  اهللا تعاىل أهل جهنم باإلنطالق إىل ظل هذا الشكل هتكما هبم 

اآليات فيها عنوان علم الكالم وعلم اجلدل وعلم . . م ملكوت السموات واألرض وقوله وكذلك نري إبراهي



  اهليئة 
٣٣ -   

  الفرائد

هو خمتص بالفصاحة دون البالغة ألنه اإلتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد وهي اجلوهرة اليت ال  - ٥٠٨١
نطقة وأصالة عربيته حبيث لو أسقطت من الكالم نظري هلا تدل على عظم فصاحة هذا الكالم وقوة عارضته وجزالة م

  عزت على الفصحاء غرابتها 
  ومنه لفظ حصحص يف قوله اآلن حصحص احلق  - ٥٠٨٢

  والرفث يف قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم 
  ولفظة فزع يف قوله حىت إذا فزع عن قلوهبم  - ٥٠٨٣
  عني وخائنة األعني يف قوله يعلم خائنة األ - ٥٠٨٤
  وألفاظ قوله فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا وقوله فإذا نزل بساحتهم فساء صباح املنذرين  - ٥٠٨٥

٣٤ -   

  القسم

هو أن يريد املتكلم احللف على شيء فيحلف مبا يكون فيه فخر له أو تعظيم لشأنه أو تنويه لقدره أو ذم  - ٥٠٨٦
رج املوعظة والزهد كقوله فورب السماء واألرض إنه حلق مثل ما لغريه أو جاريا جمرى الغزل والترقق أو خارجا خم

  أنكم تنطقون أقسم سبحانه وتعاىل بقسم يوجب الفخر لتضمنه التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمة 
لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون أقسم سبحانه وتعاىل حبياة نبيه تعظيما لشأنه وتنويها بقدرة وسيأيت يف نوع األقسام 

  تعلق بذلك أشياء ت
٣٥ -   

  اللف والنشر

هو أن يذكر شيئان أو أشياء إما تفصيال بالنص على كل واحد أو إمجاال بأن يؤتى بلفظ يشتمل على  - ٥٠٨٧
متعدد مث يذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد يرجع إىل واحد من املتقدم ويفوض إىل عقل السامع رد كل واحد 

  إىل ما يليق به 
اىل وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى أي وقالت اليهود لن يدخل اجلنة إال فاإلمجايل كقوله تع

اليهود وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إال النصارى وإمنا سوغ اإلمجال يف اللف ثبوت العناد بني اليهود والنصارى 
يف أنه يرد كل قول إىل فريقه ألمن اللبس فال ميكن أن يقول أحد الفريقني بدخول الفريق اآلخر اجلنة فوثق بالعقل 

  وقائل ذلك يهود املدينة ونصارى جنران 
قلت وقد يكون اإلمجال يف النشر ال يف اللف بأن يؤتى مبتعدد مث بلفظ يشتمل على متعدد يصلح هلما  - ٥٠٨٨



إن اخليط األسود أريد كقوله تعاىل حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر على قول أيب عبيدة 
  به الفجر الكاذب ال الليل وقد بينته يف أسرار التنزيل 

  والتفصيلي قسمان  - ٥٠٨٩
  أحدمها أن يكون على ترتيب اللف كقوله تعاىل جعل لكم الليل والنهار 

  لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فالسكون راجع إىل الليل واإلبتغاء راجع إىل النهار 
 جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا فاللوم راجع إىل البخل وقوله تعاىل وال

  وحمسورا راجع إىل اإلسراف ألن معناه منقطعا ال شيء عندك 
 اآليات فإن قوله فأما اليتيم فال تقهر راجع إىل قوله أمل جيدك يتيما فآوى و وأما السائل فال. . وقوله أمل جيدك يتيما 

تنهر راجع إىل قوله ووجدك ضاال فإن املراد السائل عن العلم كما فسره جماهد وغريه و وأما بنعمة ربك فحدث 
  راجع إىل قوله ووجدك عائال فأغىن رأيت هذا املثال يف شرح الوسيط للنووي املسمى بالتنقيح 

  فأما الذين اسودت وجوههم والثاين أن يكون على عكس ترتيبه كقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه  - ٥٠٩٠
وجعل منه مجاعة قوله تعاىل حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصر اهللا إال إن نصر اهللا قريب قالوا مىت نصر 

  اهللا قول الذين آمنوا أال إن نصر اهللا قريب قول الرسول 
تغاؤكم من فضله قال هذا من باب وذكر الزخمشري قسما آخر كقوله تعاىل ومن آياته منامكم بالليل والنهار واب

اللف وتقديره ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إال أنه فصل بني منامكم وابتغاؤكم بالليل 
  والنهار ألهنما زمانان والزمان الواقع فيه كشيء واحد مع إقامة اللف على اإلحتاد 

٣٦ -   

  املشاكلة

  وعه يف صحبته حتقيقا أو تقديرا ذكر الشيء بلفظ غريه لوق - ٥٠٩١
فاألول كقوله تعاىل تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك ومكروا ومكر اهللا فإن إطالق النفس واملكر  - ٥٠٩٢

  يف جانب البارئ تعاىل إمنا هو 

  ملشاكلة ما معه 
كم فاعتدوا عليه اليوم وكذا قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ألن اجلزاء حق ال يوصف بأنه سيئة فمن اعتدى علي

  ننساكم كما نسيتم ويسخرون منهم سخر اهللا منهم إمنا حنن مستهزئون اهللا يستهزيء هبم 
ومثال التقديري قوله تعاىل صبغة اهللا أي تطهري اهللا ألن اإلميان يطهر النفوس واألصل فيه أن النصارى  - ٥٠٩٣

يقولون إنه تطهري هلم فعرب عن اإلميان ب صبغة اهللا كانوا يغمسون أوالدهم يف ماء أصفر يسمونه املعمودية و
  للمشاكلة هبذه القرينة 

٣٧ -   

  املزاوجة



  أن يزاوج بني معنيني يف الشرط واجلزاء أو ما جرى جمرامها كقوله  - ٥٠٩٤
  أصاخت إىل الواشي فلج هبا اهلجر ... إذا ما هنى الناهي فلج يب اهلوى 
  لخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ومنه يف القرآن آتيناه آياتنا فانس

٣٨ -   

  املبالغة

  أن يذكر املتكلم وصفا فيزيد فيه حىت يكون أبلغ يف املعىن الذي قصده  - ٥٠٩٥
وهي ضربان مبالغة بالوصف بأن خيرج إىل حد اإلستحالة ومنه يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار وال يدخلون 

ياط ومبالغة بالصيغة وصيغ املبالغة فعالن كالرمحن و فعيل كالرحيم و فعال اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخل
كالتواب والغفار والقهار و فعول كغفور وشكور وودود و فعل كحذر وأشر وفرح و فعال بالتخفيف كعجاب 

  وبالتشديد ككبار و فعل كلبد وكرب و فعلى كالعليا واحلسىن وشورى والسوءى 

  فائدة

  أن فعالن أبلغ من فعيل ومن مث قيل الرمحن األكثر على  - ٥٠٩٦

  أبلغ من الرحيم ونصره السهيلي بأنه ورد على صيغة التثنية والتثنية تضعيف فكأن البناء تضاعفت فيه الصفة 
وذهب ابن األنباري إىل أن الرحيم أبلغ من الرمحن ورجحه ابن عسكر بتقدمي الرمحن عليه وبأنه جاء على صيغة 

  أبلغ من صيغة التثنية  اجلمع كعبيد وهو
  وذهب قطرب إىل أهنما سواء 

  فائدة 
ذكر الربهان الرشيدي أن صفات اهللا اليت على صيغة املبالغة كلها جماز ألهنا موضوعة للمبالغة وال مبالغة  - ٥٠٩٧

  ها فيها ألن املبالغة أن تثبت للشيء أكثر مما له وصفاته تعاىل متناهية يف الكمال ال ميكن املبالغة في
وأيضا فاملبالغة تكون يف صفات تقبل الزيادة والنقصان وصفات اهللا منزهة عن ذلك واستحسنه الشيخ تقي الدين 

  السبكي 
  وقال الزركشي يف الربهان التحقيق أن صيغ املبالغة قسمان  - ٥٠٩٨

  أحدمها ما حتصل املبالغة فيه حبسب زيادة الفعل 
ن تعددها ال يوجب للفعل زيادة إذ الفعل الواحد قد يقع على مجاعة والثاين حبسب تعدد املفعوالت وال شك أ

متعددين وعلى هذا القسم تنزل صفاته تعاىل ويرتفع اإلشكال وهلذا قاله بعضهم يف حكيم معىن املبالغة فيه تكرار 
  حكمه بالنسبة إىل الشرائع 

ب عليه من عبادة أو ألنه بيلغ يف قبول وقال يف الكشاف املبالغة يف التواب للداللة على كثرة من يتو - ٥٠٩٩
  التوبة نزل صاحبها منزلة من مل يذنب قط لسعة كرمه 

وقد أورد بعض الفضالء سؤاال على قوله واهللا على كل شيء قدير وهو أن قديرا من صيغ املبالغة فيستلزم الزيادة 
  ن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد على معىن قادر والزيادة على معىن قادر حمال إذ اإلجياد من واحد ال ميك



وأجيب بأن املبالغة ملا تعذر محلها على كل فرد وجب صرفها إىل جمموع األفراد اليت دل السياق عليها فهي بالنسبة 
  إىل كثرة املتعلق ال الوصف 

٣٩ -   

  املطابقة

ثاين يسمى التكافؤ وكل وتسمى الطباق اجلمع بني متضادين يف اجلملة وهو قسمان حقيقي وجمازي وال - ٥١٠٠
  منهما إما لفظي أو معنوي 
  وإما طباق إجياب أو سلب 

ومن أمثلة ذلك فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا لكي ال  - ٥١٠١
  تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم وحتسبهم أيقاظا وهم رقود 

  أو من كان ميتا فأحييناه أي ضاال فهديناه ومن أمثلة اجملازي  - ٥١٠٢
  ومن أمثلة طباق السلب تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك فال ختشوا الناس واخشون  - ٥١٠٣
  ومن أمثلة املعنوي إن أنتم إال تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون معناه ربنا يعلم إنا لصادقون  - ٥١٠٤

والسماء بناء قال أبو علي الفارسي ملا كان البناء رفعا للمبين قوبل بالفراش الذي هو على جعل لكم األرض فراشا 
  خالف البناء 

ومنه نوع يسمى الطباق اخلفي كقوله مما خطيئاهتم أغرقوا فأدخلوا نارا ألن الغرق من صفات املاء فكأنه  - ٥١٠٥
  قرآن مجع بني املاء والنار قال ابن منقذ وهي أخفى مطابقة يف ال

وقال ابن املعتز من أملح الطباق وأخفاه قوله تعاىل ولكم يف القصاص حياة ألن معىن القصاص القتل  - ٥١٠٦
  فصار القتل سبب احلياة 

ومنه نوع يسمى ترصيع الكالم وهو إقتران الشيء مبا جيتمع معه يف قدر مشترك كقوله إن لك أال جتوع  - ٥١٠٧
ا وال تضحى أتى باجلوع مع العرى وبابه أن يكون مع الظمأ وبالضحى مع الظمأ فيها وال تعرى وأنك ال تظمأ فيه

وبابه أن يكون مع العري لكن اجلوع والعري إشتركا يف اخللو فاجلوع خلو الباطن من الطعام والعري خلو الظاهر 
راق الظاهر من من اللباس والظمأ والضحى إشتركا يف اإلحتراق فالظمأ إحتراق الباطن من العطش والضحى إحت

  حر الشمس 
ومنه نوع يسمى املقابلة وهي أن يذكر لفظان فأكثر مث أضدادها على الترتيب قال ابن أيب اإلصبع  - ٥١٠٨

  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 

  اين أن الطباق ال يكون إال باألضداد واملقابلة باألضداد وبغريها والث
قال السكاكي ومن خواص املقابلة أنه إذا شرط يف األول أمر شرط يف الثاين ضده كقوله تعاىل فأما من  - ٥١١٠

والعسرى وملا اآليتني قابل بني اإلعطاء والبخل واإلتقاء واإلستغناء والتصديق والتكذيب واليسرى . . أعطى واتقى 
  جعل التيسري يف األول مشتركا بني اإلعطاء واإلتقاء والتصديق جعل ضده وهو التعسري مشتركا بني أضدادها 

  وقال بعضهم املقابلة إما لواحد بواحد وذلك قليل جدا كقوله ال تأخذه سنة وال نوم 



  أو إثنني بإثنني كقوله فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا 
كقوله يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث واشكروا يل وال  أو ثالثة بثالثة

  تكفرون 
  اآليتني . . وأربعة بأربعة كقوله تعاىل فأما من أعطى 

اآليات قابل بني بعوضة فما فوقها وبني فأما الذين . . ومخسة خبمسة كقوله إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما 
  آمنوا و وأما الذين كفروا وبني يضل و يهدي وبني ينقضون و ميثاقه وبني يقطعون و أن يوصل 

اآلية قابل اجلنات واألهنار واخللد . . اآلية مث قال قل أؤنبئكم . . أو ستة بستة كقوله زين للناس حب الشهوات 
  يل املسومة واألنعام واحلرث واألزواج والتطهري والرضوان بإزاء النساء والبنني والذهب والفضة واخل

  وقسم آخر املقابلة إىل ثالثة أنواع نظريي ونقيضي وخاليف 
مثال األول مقابلة السنة بالنوم يف اآلية األوىل فإهنما مجيعا من باب الرقاد املقابل باليقظة يف آية وحتسبهم أيقاظا وهم 

  رقود وهذا مثال الثاين فإهنما نقيضان 
الشر بالرشد يف قوله وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشدا فإهنما ومثال الثالث مقابلة 

  خالفان ال نقيضان فإن نقيض الشر اخلري والرشد الغي 
٤٠ -   

  املواربة

براء مهملة وباء موحدة أن يقول املتكلم قوال يتضمن ما ينكر عليه فإذا حصل اإلنكار استحضر حبذقه  - ٥١١٢
  الوجوه يتخلص به إما بتحريف كلمة أو تصحيفها أو زيادة أو نقص وجها من 

قال ابن أيب اإلصبع ومنه قوله تعاىل حكاية عن أكرب أوالد يعقوب ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق 
  ا فإنه قرئ إن ابنك سرق ومل يسرق فأتى بالكالم على الصحة بإبدال ضمة من فتحة وتشديد الراء وكسرهت

٤١ -   

  املراجعة

  قال ابن أيب اإلصبع هي أن حيكي املتكلم مراجعة يف القول جرت  - ٥١١٣

بينه وبني حماور له بأوجز عبارة وأعدل سبك وأعذب ألفاظ ومنه قوله تعاىل قال إين جاعلك للناس إماما قال ومن 
جعات فيها معاين الكالم من اخلرب ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني مجعت هذه القطعة وهي بعض آية ثالث مرا

  واإلستخبار واألمر والنهي والوعد والوعيد باملنطوق واملفهوم 
قلت أحسن من هذا أن يقال مجعت اخلرب والطلب واإلثبات والنفي والتأكيد واحلذف والبشارة والنذارة  - ٥١١٤

  والوعد والوعيد 
٤٢ -   



  النزاهة

حىت يكون كما قال أبو عمرو بن العالء وقد سئل عن أحسن  هي خلوص ألفاظ اهلجاء من الفحش - ٥١١٥
  اهلجاء هو الذي إذا أنشدته العذراء يف خدرها ال يقبح عليها 

ومنه قوله تعاىل وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون مث قال أيف قلوهبم مرض أم ارتابوا 
ل أولئك هم الظاملون فإن ألفاظ ذم هؤالء املخرب عنهم هبذا اخلرب أتت منزهة أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله ب

  عما يقبح يف اهلجاء من الفحش 
  وسائر هجاء القرآن كذلك 

٤٣ -   

  اإلبداع

  بالباء املوحدة أن يشتمل الكالم على عدة ضروب من البديع  - ٥١١٦
أرض ابلعي ماءك فإن فيها عشرين ضربا من البديع وهي قال ابن أيب اإلصبع ومل أر يف الكالم مثل قوله تعاىل ويا 
  سبع عشرة لفظة وذلك املناسبة التامة يف ابلعي وأقلعي 

  واإلستعارة فيهما 
  والطباق بني األرض والسماء 

  واجملاز يف قوله تعاىل يا مساء فإن احلقيقة يا مطر السماء 
املاء ال يغيض حىت يقلع مطر السماء وتبلع األرض ما خيرج واإلشارة يف وغيض املاء فإنه عرب به عن معان كثرية ألن 

  منها من عيون املاء فينقص احلاصل على وجه األرض من املاء 
  واإلرداف يف واستوت 

  والتمثيل يف وقضي األمر 
  والتعليل فإن غيض 

  املاء علة االستواء 
تباس ماء السماء واملاء النابع من األرض وصحة التقسيم فإنه استوعب فيه أقسام املاء حالة نقصه إذ ليس إال إح

  وغيض املاء الذي على ظهرها 
واإلحتراس يف الدعاء لئال يتوهم أن الغرق لعمومه مشل من ال يستحق اهلالك فإن عدله تعاىل مينع أن يدعو على غري 

  مستحق 
  وحسن النسق وائتالف اللفظ مع املعىن 

  ر عبارة واإلجياز فإنه تعاىل قص القصة مستوعبة بأخص
  والتسهيم ألن أول اآلية يدل على آخرها 

والتهذيب ألن مفرداهتا موصوفة بصفات احلسن كل لفظة سهلة خمارج احلروف عليها رونق الفصاحة مع اخللو من 
  البشاعة وعقادة التركيب 

  وحسن البيان من جهة أن السامع ال يتوقف يف فهم معىن الكالم وال يشكل عليه شيء منه 



   ألن الفاصلة مستقرة يف حملها مطمئنة يف مكاهنا غري قلقة وال مستدعاة والتمكني
  واإلنسجام وهو حتدر الكالم بسهوله وعذوبة وسبك مع جزالة لفظ كما ينسجم املاء القليل من اهلواء 

  هذا ما ذكر ابن أيب اإلصبع 
  قلت فيها أيضا االعتراض 

  النوع التاسع واخلمسون

  يف فواصل اآلي

  لفاصلة كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع ا - ٥١١٧
  وقال الداين كلمة آخر اجلملة 

قال اجلعربي وهو خالف املصطلح وال دليل له يف متثيل سيبويه ب يوم يأت و ما كنا نبغ وليسا رأس آي ألن مراده 
  الفواصل اللغوية ال الصناعية 

  قاطع يقع هبا إفهام املعاين وقال القاضي أبو بكر الفواصل حروف متشاكلة يف امل
  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 أي وغريها وكل رأس آية فاصلة 
بويه يف متثيل القوايف يوم يأت و ما كنا نبغ وليس كل فاصلة رأس آية قال وألجل كون معىن الفاصلة هذا ذكر سي

  وليسا رأس آيتني بإمجاع مع إذا يسر وهو رأس آية بإتفاق 
وقال اجلعربي ملعرفة الفواصل طريقان توقيفي وقياسي أما التوقيفي فما ثبت أنه وقف عليه دائما حتققنا أنه فاصلة 

  وما وصله دائما حتققنا أنه ليس 

ة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو بفاصلة وما وقف عليه مر
  لالستراحة 

  والوصل أن يكون غري فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها 
وأما القياسي فهو ما أحلق من احملتمل غري املنصوص باملنصوص ملناسب وال حمذور يف ذلك ألنه ال زيادة وال نقصان 

إنه حمل فصل أو وصل والوقف على كل كلمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج القياس إىل طريق وإمنا غايته 
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 
لفاصلة والقرنية وقافية األرجوزة من نوع إىل آخر خبالف قافية القصيدة ومن مث ترى يرجعون وجاز االنتقال يف ا

  مع عليم وامليعاد مع الثواب والطارق مع الثاقب 
واألصل يف الفاصلة والقرينة املتجردة يف اآلية والسجعة املساواة ومن مث أمجع العادون على ترك عد  - ٥١١٨

املقربون يف النساء وكذب هبا األولون بسبحان و لتبشر به املتقني مبرمي و لعلهم يتقون ويأت بآخرين وال املالئكة 
  بطه و من الظلمات إىل النور وأن اهللا على كل شيء قدير بالطالق حيث مل يشاكل طرفيه 

ة حنو ألوىل وعلى ترك عد أفغري دين اهللا يبغون بآل عمران و أفحكم اجلاهلية يبغون باملائدة وعدوا نظائر للمناسب



  األلباب بآل عمران و على اهللا كذبا بالكهف و السلوى بطه 
  وقال غريه تقع الفاصلة عند االستراحة باخلطاب لتحسني الكالم هبا وهي 

الطريقة اليت يباين القرآن هبا سائر الكالم وتسمى فواصل ألنه ينفصل عنده الكالمان وذلك أن آخر اآلية فصل 
  أخذا من قوله تعاىل كتاب فصلت آياته بينها وبني ما بعدها و

وال جيوز تسميتها قوايف إمجاعا ألن اهللا تعاىل ملا سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضا ألهنا منه وخاصة 
يف االصطالح وكما ميتنع استعمال القافية فيه ميتنع استعمال الفاصلة يف الشعر ألهنا صفة الكتاب اهللا تعاىل فال 

   تتعداه
وهل جيوز استعمال السجع يف القرآن خالف اجلمهور على املنع ألن أصله من سجع 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 

ل الرماين يف إعجاز القرآن ذهب األشعرية إىل امتناع أن يقال يف القرآن سجع وفرقوا بأن السجع هو قا - ٥١١٩
  الذي يقصد يف نفسه مث حيال املعىن عليه والفواصل اليت تتبع املعاين وال تكون مقصودة يف نفسها 

ين ونقله عن نص أيب احلسن ولذلك كانت الفوا صل بالغة والسجع عيبا وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقال
  األشعري وأصحابنا كلهم 

قال وذهب كثري من غري األشاعرة إىل إثبات السجع يف القرآن وزعموا أن ذلك مما يبني به فضل 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 وملكان السجع قيل يف موضع هارون وموسى وملا كانت الفواصل موضع آخر 

بالواو والنون قيل موسى وهارون قالوا وهذا يفارق أمر الشعر ألنه ال جيوز أن يقع يف اخلطاب إال مقصودا إليه وإذا 
ر مما يتفق وجوده من املفحم كما يتفق وجوده وقع غري مقصود إليه كان دون القدر الذي تسميه شعرا وذلك القد

  من الشاعر 
  وأما ما جاء يف القرآن من السجع فهو كثري ال يصح أن يتفق غري مقصود إليه 

  وبنوا األمر يف ذلك على حتديد معىن السجع فقال أهل اللغة هو مواالة الكالم على حد واحد 
  هتا قال القاضي وقال ابن دريد سجعت احلمامة معناه رددت صو - ٥١٢٠

وهذا غري صحيح ولو كان القرآن سجعا لكان غري خارج عن أساليب كالمهم ولو كان داخال فيها مل يقع بذلك 
إعجاز ولو جاز أن يقال هو سجع معجر جلاز أن يقولوا شعر معجز وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من 

عر ألن الكهانة تنايف النبوات خبالف الشعر وقد قال العرب ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الش
  أسجع كسجع الكهان فجعله مذموما 

قال وما تومهوا أنه سجع باطل ألن جميئه على صورته ال يقتضي كونه هو ألن السجع يتبع املعىن فيه اللفظ الذي 
فيه تابعا للمعىن وفرق بني أن يؤدي السجع وليس كذلك ما اتفق مما هو يف معىن السجع من القرآن ألن اللفظ وقع 

ينتظم الكالم يف نفسه بألفاظه اليت تؤدي املعىن املقصود منه وبني أن يكون املعىن منتظما دون اللفظ ومىت ارتبط 
املعىن بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غريه ومىت انتظم املعىن بنفسه دون السجع كان مستجلبا لتحسني الكالم 

  دون تصحيح املعىن 



ال وللسجع منهج حمفوظ وطريق مضبوط من أخل به وقع اخللل يف كالمه ونسب إىل اخلروج عن الفصاحة كما ق
أن الشاعر إذا خرج عن الوزن املعهود كان خمطئا وأنت ترى فواصل القرآن متفاوتة بعضها متداين املقاطع وبعضها 

د كالم كثري وهذا يف السجع غري مرضي وال ميتد حىت يتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة يف ذلك الوزن األول بع
  حممود 

قال وأما ما ذكروه من تقدمي موسى على هارون يف موضع وتأخريه عنه يف موضع ملكان السجع وتساوي مقاطع 
الكالم فليس بصحيح بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ خمتلفة تؤدي معىن واحدا وذلك من األمر 

ه الفصاحة وتتبني فيه البالغة وهلذا أعيدت كثري من القصص على ترتيبات متفاوتة تنبيها الصعب الذي تظهر في
بذلك على عجزهم عن اإلتيان مبثله مبتدأ به ومتكررا ولو أمكنهم املعارضة لقصدوا تلك القصة وعربوا عنها 

بعض وتأخريها إظهار اإلعجاز  بألفاظ هلم تؤدي إىل تلك املعاين وحنوها فعلى هذا القصد بتقدمي بعض الكلمات على
دون السجع إىل أن قال فبان بذلك أن احلروف الواقعة يف الفواصل متناسبة موقع النظائر اليت تقع يف األسجاع ال 
خترجها عن حدها وال تدخلها يف بابا السجع وقد بينا أهنم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال األجزاء فكان بعض 

  كلمات وال يرون ذلك فصاحة بل يرونه عجزا  مصاريعه كلمتني وبعضها أربع

  فلو فهموا اشتمال القرآن على السجع لقالوا حنن نعارضه بسجع معتدل يزيد يف الفصاحة على طريقة القرآن 
  انتهى كالم القاضي يف كتاب اإلعجاز 

  ونقل صاحب عروس األفراح عنه أنه ذهب يف االنتصار إىل جواز تسمية الفواصل سجعا  - ٥١٢١
وقال اخلفاجي يف سر الفصاحة قول الرماين إن السجع عيب والفواصل بالغة غلط فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع 

املعىن وهو غري مقصود فذلك بالغة والفواصل مثله وإن أراد به ما تقع املعاين تابعة له وهو مقصود متكلف فذلك 
  عيب والفواصل مثله 

يف القرآن فواصل ومل يسموا ما متاثلت حروفه سجعا رغبتهم يف تنزيه  قال وأظن الذي دعاهم إىل تسمية كل ما
القرآن عن الوصف الالحق بغريه من الكالم املروي عن الكهنة وغريهم وهذا غرض يف التسمية قريب واحلقيقة ما 

  قلناه 
  قال والتحرير أن األسجاع حروف متماثلة يف مقاطع الفواصل 

لسجع حممود فهال ورد القرآن كله مسجوعا وما الوجه يف ورود بعضه مسجوعا قال فإن قيل إذا كان عندكم أن ا
وبعضه غري مسجوع قلنا إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادهتم وكان الفصيح منهم ال يكون كالمه 

منهم  كله مسجوعا ملا فيه من أمارات التكلف واالستكراه ال سيما مع طول الكالم فلم يرد كله مسجوعا جريا
على عرفهم يف اللطافة الغالبة أو الطبقة 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 خلوه يف بعض اآليات  - ٥١٢٢

  أحسن منه  ألن احلسن قد يقتضي املقام االنتقال إىل
قال حازم من الناس من يكره تقطيع الكالم إىل مقادير متناسبة األطراف غري متقاربة يف الطول والقصر  - ٥١٢٣

  ملا فيه من التكلف إال ما يقع اإلملام به يف النادر من الكالم 



  اطع أكيد جدا ومنهم من يرى أن التناسب الواقع بإفراغ الكالم يف قالب التقفية وحتليتها مبناسبات املق
ومنهم وهو الوسط من يرى أن السجع وإن كان زينة للكالم فقد يدعو إىل التكلف فرئي أال يستعمل يف مجلة 

  الكالم وأال خيلي الكالم منه مجلة وأنه يقبل منه ما اجتلبه اخلاطر عفوا بال تكلف 
من كالم العرب فوردت الفواصل قال وكيف يعاب السجع على اإلطالق وإمنا نزل القرآن على أساليب الفصيح 

فيه بإزاء ورود األسجاع يف كالمهم وإمنا مل جييء على أسلوب واحد ألنه ال حيسن يف الكالم مجيعا أن يكون 
مستمرا على منط واحد ملا فيه من التكلف وملا يف الطبع من امللل وألن االفتنان يف ضروب الفصاحة أعلى من 

  ردت بعض أي القرآن متماثلة املقاطع وبعضها غري متماثل االستمرار على ضرب واحد فلهذا و

  فصل

  ألف الشيخ مشس الدين بن الصائغ كتابا مساه إحكام الراي يف أحكام اآلي قال فيه  - ٥١٢٤
اعلم أن املناسبة أمر مطلوب يف اللغة العربية يرتكب هلا أمور من خمالفة األصول قال وقد تتبعت األحكام اليت 

  آلي مراعاة للمناسبة فعثرت منها على نيف عن األربعني حكما وقعت يف آخر ا
أحدها تقدمي املعمول إما على العامل حنو أهوالء إياكم كانوا يعيدون قيل ومنه وإياك نستعني أو على  - ٥١٢٥

قد جاء معمول آخر أصله التقدمي حنو لنريك من آياتنا الكربى إذا أعربنا الكربى مفعول نري أو على الفاعل حنو ول
  آل فرعون النذر 

  ومنه تقدمي خرب كان على امسها حنو ومل يكن له كفوا أحد 
  الثاين تقدمي ما هو متأخر يف الزمان حنو فلله اآلخرة  - ٥١٢٦

  واألوىل ولوال مراعاة الفواصل لقدمت األوىل كقوله له احلمد يف األوىل واآلخرة 
  ب هارون وموسى وتقدم ما فيه الثالث تقدمي الفاضل على األفضل حنو بر - ٥١٢٧
  الرابع تقدمي الضمري على ما يفسره حنو فأوجس يف نفسه خيفة موسى  - ٥١٢٨
  اخلامس تقدمي الصفة اجلملة على الصفة املفرد حنو وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا  - ٥١٢٩
  اد السادس حذف ياء املنقوص املعرف حنو الكبري املتعال يوم التن - ٥١٣٠
  السابع حذف ياء الفعل غري اجملزوم حنو والليل إذا يسر  - ٥١٣١
  الثامن حذف ياء اإلضافة حنو فكيف كان عذايب ونذر فكيف كان عقاب  - ٥١٣٢
التاسع زيادة حرف املد حنو الظنونا و الرسوال و السبيال ومنه إبقاؤه مع اجلازم حنو ال ختاف دركا وال  - ٥١٣٣

  ى على القول بأنه هنى ختشى سنقرؤك فال تنس
  العاشر صرف ماال ينصرف حنو قواريرا قواريرا  - ٥١٣٤
  احلادي عشر إيثار تذكري اسم اجلنس كقوله أعجاز خنل منقعر  - ٥١٣٥
  الثاين عشر إيثار تأنيثه حنو أعجاز خنل خاوية  - ٥١٣٦
  ونظري 

  ة وال كبرية إال أحصاها هذين قوله يف القمر وكل صغري وكبري مستطر ويف الكهف ال يغادر صغري
الثالث عشر االقتصار على أحد الوجهني اجلائزين اللذين قرئ هبما يف السبع يف غري ذلك كقوله تعاىل  - ٥١٣٧



فأولئك حتروا رشدا ومل جيئ رشدا يف السبع وكذا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ألن الفواصل يف السورتني حمركة الوسط 
رشد وهبذا يبطل ترجيح الفارسي قراءة التحريك باإلمجاع عليه فيما تقدم ونظري ذلك وقد جاء يف وإن يروا سبيل ال

  قراءة تبت يدا أيب هلب وتب بفتح اهلاء وسكوهنا ومل يقرأ سيصلى نارا ذات هلب إال بالفتح ملراعاة الفاصلة 
مسية والفعلية كقوله تعاىل ومن الرابع عشر إيراد اجلملة اليت رد هبا ما قبلها على غري وجه املطابقة يف اإل - ٥١٣٨

الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني مل يطابق بني قوهلم آمنا وبني ما ورد به فيقول و مل يؤمنوا أو 
  ما آمنوا لذلك 

اخلامس عشر إيراد أحد القسمني غري مطابق لآلخر كذلك حنو فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن  - ٥١٣٩
  كاذبني ومل يقل الذين كذبوا ال

السادس عشر إيراد أحد جزأي اجلملتني على غري الوجه الذي أورد نظريها من اجلملة األخرى حنو  - ٥١٤٠
  أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون 

  السابع عشر إيثار أغرب اللفظتني حنو قسمة ضيزى ومل يقل جائرة  - ٥١٤١
أو النار وقال يف املدثر سأصليه سقر ويف سأل إهنا لظى ويف القارعة فأمه هاوية لينبذن يف احلطمة ومل يقل جهنم 

  ملراعاة فواصل كل سورة 
  الثامن عشر اختصاص كل من املشتركني مبوضع حنو وليذكر  - ٥١٤٢

  أولو األلباب ويف سورة طه إن يف ذلك آليات ألوىل النهى 
  ى واتقى ما ودعك ربك وما قلى التاسع عشر حذف املفعول حنو فأما من أعط - ٥١٤٣

  ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل حنو يعلم السر وأخفى خري وأبقى 
  العشرون االستغناء باإلفراد عن التثنية حنو فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى  - ٥١٤٤
ل وجعلناهم احلادي والعشرون االستغناء به عن اجلمع حنو واجعلنا للمتقني إماما ومل يقل أئمة كما قا - ٥١٤٥

  أئمة يهدون 
  إن املتقني يف جنات وهنر أي أهنار 

الثاين والعشرون االستغناء بالتثنية عن اإلفراد حنو وملن خاف مقام ربه جنتان قال الفراء أراد جنة كقوله  - ٥١٤٦
  فإن اجلنة هي املأوى فثىن ألجل الفاصلة 

  ائر الكالم قال والقوايف حتتمل من الزيادة والنقصان ما ال حيتمله س
  ونظري ذلك قول الفراء يف قوله تعاىل إذ انبعث أشقاها فإهنما رجالن قدار وآخر معه ومل يقل 

  أشقياها للفاصلة 
  وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيه  - ٥١٤٧

 وقال إمنا جيوز يف رءوس اآلي زيادة هاء السكت أو األلف أو حذف مهز أو حرف فأما أن يكون اهللا وعد جبنتني
فيجعلهما جنة واحدة ألجل رءوس اآلي معاذ اهللا وكيف هذا وهو يصفها بصفات االثنني قال ذواتا أفنان مث قال 

  فيهما وأما ابن الصائغ فإنه نقل عن الفراء أنه أراد جنات فإطلق االثنني على اجلمع ألجل الفاصلة 
  ة مراعاة للفظ وهذا هو الثالث والعشرون مث قال وهذا غري بعيد قال وإمنا عاد الضمري بعد ذلك بصيغة التثني

  الرابع والعشرون االستغناء باجلمع عن اإلفراد حنو ال بيع فيه وال  - ٥١٤٨



  خالل أي وال خلة كما يف اآلية األخرى ومجع مراعاة للفاصلة 
   اخلامس والعشرون إجراء غري العاقل جمرى العاقل حنو رأيتهم يل ساجدين كل يف فلك يسبحون - ٥١٤٩
  السادس والعشرون إمالة ما ال ميال كآي طه والنجم  - ٥١٥٠
السابع والعشرون اإلتيان بصيغة املبالغة كقدير وعليم مع ترك ذلك يف حنو هو القادر وعامل الغيب ومنه  - ٥١٥١

  وما كان ربك نسيا 
و ثر على عجيب الثامن والعشرون إيثار بعض أوصاف املبالغة على بعض حنو إن هذا لشيء عجاب أ - ٥١٥٢
  لذلك 
التاسع والعشرون الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه حنو ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما  - ٥١٥٣

  وأجل مسمى 
الثالثون إيقاع الظاهر موضع املضمر حنو والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال نضيع أجر  - ٥١٥٤

  املصلحني وكذا آية الكهف 
  ادي والثالثون وقوع مفعول موقع فاعل كقوله حجابا مستورا كان وعده مأتيا أي ساترا وآتيا احل - ٥١٥٥
  الثاين والثالثون وقوع فاعل موقع مفعول حنو يف عيشة راضية من ماء دافق  - ٥١٥٦
الثالث والثالثون الفصل بني املوصوف والصفة حنو أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى إن أعرب أحوى  - ٥١٥٧

  صفة املرعى أي حاال 
  الرابع والثالثون إيقاع حرف مكان غريه حنو بأن ربك أوحى هلا واألصل إليها  - ٥١٥٨
  اخلامس والثالثون تأخري الوصف غري األبلغ عن األبلغ ومنه  - ٥١٥٩

  الرمحن الرحيم رءوف رحيم ألن الرأفة أبلغ من الرمحة 
  ملفعول حنو وما ألحد عنده من نعمة جتزي السادس والثالثون حذف الفاعل ونيابة ا - ٥١٦٠
  السابع والثالثون إثبات هاء السكت حنو ما ليه سلطانيه ماهيه  - ٥١٦١
الثامن والثالثون اجلمع بني اجملرورات حنو مث ال جتد لك به علينا تبيعا فإن األحسن الفصل بينها إال أن  - ٥١٦٢

  مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخري تبيعا 
التاسع والثالثون العدول عن صيغة املضي إىل صيغة االستقبال حنو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون واألصل  - ٥١٦٣

  قتلتم 
  األربعون تغيري بنية الكلمة حنو وطور سينني واألصل سينا  - ٥١٦٤

  تنبيه

مع وجه املناسبة  قال ابن الصائغ ال ميتنع يف توجيه اخلروج عن األصل يف اآليات املذكورة أمور أخرى - ٥١٦٥
  فإن القرآن العظيم كما جاء يف األثر ال تنقضي عجائبه 

  فصل

  قال ابن أيب اإلصبع ال خترج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء  - ٥١٦٦



  التمكني

  والتصدير والتوشيح واإليغال 
  التمكني 
لقافية متهيدا تأيت به القافية أو القرينة فالتمكني ويسمى ائتالف القافية أن ميهد الناثر للقرينة أو الشاعر ل - ٥١٦٧

متمكنة يف مكاهنا مستقرة يف قرارها مطمئنة يف موضعها غري نافرة وال قلقة متعلقا معناها مبعىن الكالم كله تعلقا تاما 
  حبيث لو طرحت الختل املعىن واضطرب الفهم وحبيث لو سكت عنها كمله السامع بطبعه 

اآلية فإنه ملا تقدم يف اآلية ذكر العبادة وتاله . . ب أصلواتك تأمرك أن نترك ومن أمثلة ذلك يا شعي - ٥١٦٨
ذكر التصرف يف األموال اقتضى ذلك ذكر احللم والرشد على الترتيب ألن احللم يناسب العبادات والرشد يناسب 

  األموال 
لك آليات أفال يسمعون أو مل يروا وقوله أو مل يهد هلم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم إن يف ذ

أنا نسوق املاء إىل قوله أفال يبصرون فأتى يف اآلية األوىل يهد هلم وختمها ب يسمعون ألنه املوعظة فيها مسموعة 
  وهي أخبار القرون ويف الثانية ب يروا وختمها ب يبصرون ألهنا مرئية 

بري فإن اللطف يناسب ما ال يدرك بالبصر واخلرب وقوله ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخل
  يناسب ما يدركه 

وقوله ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني إىل قوله فتبارك اهللا أحسن اخلالقني فإن يف هذه الفاصلة التمكني التام 
  املناسب ملا قبلها 

خرها فأخرج ابن أيب حامت من طريق وقد بادر بعض الصحابة حني نزل أول اآلية إىل ختمها هبا قبل أن يسمع آ
الشعيب عن زيد بن ثابت قال أملى علي رسول اهللا هذه اآلية ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني إىل قوله خلقا 
آخر قال معاذ بن جبل فتبارك اهللا أحسن اخلالقني فضحك رسول اهللا فقال له معاذ مم ضحكت يا رسول اهللا قال 

  هبا ختمت 
أن أعرابيا مسع قارئا يقرأ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهللا غفور رحيم ومل  وحكى - ٥١٦٩

يكن يقرأ القرآن فقال إن كان هذا كالم اهللا فال يقول كذا ومر هبما رجل فقال كيف تقرأ هذه اآلية فقال الرجل 
  ران عند الزلل ألنه إغراء عليه فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم فقال هكذا ينبغي احلكيم ال يذكر الغف

  تنبيهات

  األول قد جتتمع فواصل يف موضع واحد وخيالف بينها كأوائل  - ٥١٧٠

النحل فإنه تعاىل بدأ يذكر األفالك قال خلق السموات واألرض باحلق مث ذكر خلق اإلنسان من نطفة مث خلق 
م منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به األنعام مث عجائب النبات فقال هو الذي أنزل من السماء ماء لك

الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون فجعل مقطع هذه اآلية التفكر 
ألنه استدالل حبدوث األنواع املختلفة من النبات على وجود اإلله القادر املختار وملا كان هنا مظنة سؤال وهو أنه 

 جيوز أن يكون املؤثر فيه طبائع الفصول وحركات الشمس والقمر وكان الدليل ال يتم إال باجلواب عن هذا مل ال



  السؤال كان جمال التفكر والنظر والتأمل باقيا 
  فأجاب تعاىل عنه عن وجهني 

حصوهلا  أحدمها أن تغريات العامل السفلى مربوطة بأحوال حركات األفالك فتلك احلركات كيف حصلت فإن كان
بسبب أفالك أخرى لزم التسلسل وإن كان من اخلالق احلكيم فذاك إقرار بوجود اإلله تعاىل وهذا هو املراد بقوله 
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون فجعل مقطع 

لتسلسل باطل فوجب انتهاء احلركات إىل حركة يكون هذه اآلية العقل وكأنه قيل إن كنت عاقال فاعلم أن ا
  موجدها غري متحرك وهو اإلله القادر املختار 

  والثاين أن نسبة الكواكب والطبائع إىل أجزاء الورقة الواحدة واحلبة الواحدة واحدة 
كان املؤثر بالذات مث إنا نرى الورقة الواحدة من الورد أحد وجهيها يف غاية احلمرة واآلخر يف غاية السواد فلو 

موجبا المتنع حصول هذا التفاوت يف اآلثار فعلمنا أن املؤثر قادر خمتار وهذا هو املراد من قوله وما ذرأ لكم يف 
األرض خمتلفا ألوانه إن يف ذلك آلية لقوم يذكرون كأنه قيل اذكر ما ترسخ يف عقلك أن الواجب بالذات والطبع 

هذا االختالف علمت أن املؤثر ليس هو الطبائع بل الفاعل املختار فلهذا جعل ال خيتلف تأثريه فإذا نظرت حصول 
  مقطع اآلية التذكر 

اآليات فإن األوىل ختمت بقوله لعلكم . . ومن ذلك قوله تعاىل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم  - ٥١٧١
  تعقلون والثانية بقوله لعلكم 

وصايا اليت يف اآلية األوىل إمنا حيمل على تركها عدم العقل الغالب على تذكرون والثالثة بقوله لعلكم تتقون ألن ال
  اهلوى ألن اإلشراك باهللا لعدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته 

  وكذلك عقوق الوالدين ال يقتضيه العقل لسبق إحساهنما إىل الولد بكل طريق 
  احلي الكرمي  وكذلك قتل األوالد بالوأد من اإلمالق مع وجود الرازق

  وكذلك إتيان الفواحش ال يقتضيه عقل وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب يف القاتل فحسن بعد ذلك تعقلون 
وأما الثانية فلتعلقها باحلقوق املالية والقولية فإن من علم أن له أيتاما خيلفهم من بعده ال يليق به أن يعامل أيتام غريه 

  إال مبا حيب أن يعامل به أيتامه 
من يكيل أو يزن أو يشهد لغريه لو كان ذلك األمر له مل حيب أن يكون فيه خيانة وال خبس وكذا من وعد لو وعد و

مل حيب أن خيلف ومن أحب ذلك عامل الناس به ليعاملوه مبثله فترك ذلك إمنا يكون لغفلة عن تدبر ذلك وتأمله 
رك اتباع شرائع اهللا الدينية مؤد إىل غضبه وإىل عقابه فلذلك ناسب اخلتم بقوله لعلكم تذكرون وأما الثالثة فألن ت

  فحسن لعلكم تتقون أي عقاب اهللا بسببه 
اآليات فإنه ختم األوىل بقوله لقوم . . ومن ذلك قوله يف األنعام أيضا وهو الذي جعل لكم النجوم  - ٥١٧٢

حساب النجوم واالهتداء هبا خيتص  يعلمون والثانية بقوله لقوم يفقهون والثالثة بقوله لقوم يؤمنون وذلك ألن
بالعلماء بذلك فناسب ختمه ب يعلمون وإنشاء اخلالئق من نفس واحدة ونقلهم من صلب إىل رحم مث إىل الدنيا مث 
إىل حياة وموت والنظر يف ذلك والفكر فيه أدق فناسب ختمه ب يفقهون ألن الفقه فهم األشياء الدقيقة وملا ذكر 

من سعة األرزاق واألقوات والثمار وأنواع ذلك ناسب ختمه باإلميان الداعي إىل شكره تعاىل ما أنعم به على عباده 
  على نعمه 
ومن ذلك قوله تعاىل وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون وال بقول كاهن قليال ما تذكرون حيث ختم  - ٥١٧٣



عر ظاهرة واضحة ال ختفى على أحد فقول األوىل ب تؤمنون والثانية ب تذكرون ووجهه أن خمالفة القرآن لنظم الش
من قال شعر كفر وعناد حمض فناسب ختمه بقوله قليال ما تؤمنون وأما خمالفته لنظم الكهان وألفاظ السجع فتحتاج 

  إل تذكر وتدبر ألن كال منهما نثر فليست 

لفصاحة والبالغة والبدائع خمالفته له يف وضوحها لكل أحد كمخالفته الشعر وإمنا تظهر بتدبر ما يف القرآن من ا
  واملعاين األنيقة فحسن ختمه بقوله قليال ما تذكرون 

ومن بديع هذا النوع اختالف الفاصلتني يف موضعني واحملدث عنه واحد لنكتة لطيفة كقوله تعاىل يف  - ٥١٧٤
ل وإن تعدوا نعمة اهللا ال سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن األنسان لظلوم كفار مث قال يف سورة النح

حتصوها إن اهللا لغفور رحيم قال ابن املنري كأنه يقول إذا حصلت النعم الكثرية فأنت آخذها وأنا معطيها فحصل 
  لك عند أخذها وصفان كونك ظلوما وكونك كفارا يعين لعدم وفائك بشكرها 

رك برمحيت فال أقابل تقصريك إال بالتوقري ويل عند إعطائها وصفان ومها إين غفور رحيم أقابل ظلمك بغفراين وكف
  وال أجازي جفاك إال بالوفاء 

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 اهللا وإثبات أللوهيته 

اجلاثية من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها مث إىل ربكم ترجعون ويف فصلت ختم  ونظريه قوله تعاىل يف سورة
بقوله وما ربك بظالم للعبيد ونكتة ذلك أن قبل اآلية األوىل قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا 

ه وأما الثانية فاخلتام فيها ليجزي قوما مبا كانوا يكسبون فناسب اخلتام بفاصلة البعث ألن قبله وصفهم بإنكار
  مناسب ألنه ال يضيع عمال صاحلا وال يزيد على من عمل سيئا 

وقال يف سورة النساء إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهللا فقد  - ٥١٧٥
نكتة ذلك أن األوىل نزلت يف افترى إمثا عظيما مث أعادها وختم بقوله ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا و

  اليهود وهم الذين افتروا على اهللا ما ليس يف كتابه والثانية نزلت يف املشركني وال كتاب هلم وضالهلم أشد 

ونظريه قوله يف املائدة ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون مث أعادها فقال فأولئك هم الظاملون مث قال يف 
  م الفاسقون ونكتته أن األوىل نزلت يف أحكام املسلمني والثانية يف اليهود والثالثة يف النصارى الثالثة فأولئك ه

  وقيل األوىل فيمن جحد ما أنزل اهللا والثانية فيمن خالفه مع علمه ومل ينكره والثالثة فيمن خالفه جاهال 
اظ خمتلفة لزيادة الفائدة واجتناب صورة وقيل الكافر والظامل والفاسق كلها مبعىن واحد وهو الكفر عرب عنه بألف

  التكرار 
وعكس هذا اتفاق الفاصلتني واحملدث عنه خمتلف كقوله يف سورة النور يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم  - ٥١٧٦

الذين ملكت أميانكم إىل قوله كذلك يبني اهللا لكم اآليات واهللا عليم حكيم مث قال وإذا بلغ األطفال منكم احللم 
  ذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبني اهللا لكم آياته واهللا عليم حكيم فليستأ

  التنبيه الثاين

من مشكالت الفواصل قوله تعاىل إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم فإن  - ٥١٧٧
ف أيب وهبا قرأ ابن شنبوذ وذكر قوله وإن تغفر هلم يقتضي أن تكون الفاصلة الغفور الرحيم وكذا نقلت عن مصح



يف حكمته أنه ال يغفر ملن استحق العذاب إال من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز 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 
حلكيم إحتراس حسن أي وإن تغفر هلم مع استحقاقهم العذاب فال معترض عليك ألحد يف ذلك واحلكمة فيا با

  فعلته 
ونظري ذلك قوله يف سورة التوبة أولئك سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم ويف سورة املمتحنة واغفر لنا  - ٥١٧٨

دن إىل قوله إنك أنت العزيز احلكيم ويف النور ولوال ربنا إنك أنت العزيز احلكيم ويف غافر ربنا وأدخلهم جنات ع
  فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب حكيم فإن بادئ الرأي 

يقتضي تواب رحيم ألن الرمحة مناسبة للتوبة لكن عرب به إشارة إىل فائدة مشروعية اللعان وحكمته وهي الستر عن 
  هذه الفاحشة العظيمة 

وله يف سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء ومن خفي ذلك أيضا ق - ٥١٧٩
فسواهن سبع مسوات وهو بكل شيء عليم ويف آل عمران قل إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا ويعلم 

اخلتم بالقدرة ويف آية  ما يف السموات وما يف األرض واهللا على كل شيء قدير فإن املتبادر إىل الذهن يف آية البقرة
  آل عمران اخلتم بالعلم 

واجلواب أن آية البقرة ملا تضمنت اإلخبار عن خلق األرض وما فيها على حسب حاجات أهلها ومنافعهم 
ومصاحلهم وخلق السموات خلقا مستويا حمكما من غري تفاوت واخلالق على الوصف املذكور جيب أن يكون عاملا 

  مال ومفصال ناسب ختمها بصفة العلم مبا فعله كليا وجزئيا جم
وآية آل عمران ملا كانت يف سياق الوعيد على مواالة الكفار وكان التعبري بالعلم فيها كناية عن اجملازاة بالعقاب 

  والثواب ناسب ختمها بصفة القدرة 
غفورا فاخلتم  ومن ذلك قوله وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما - ٥١٨٠

  باحللم واملغفرة عقب تسابيح األشياء غري ظاهر يف بادى الرأي 
وذكر يف حكمته أنه ملا كانت األشياء كلها تسبح وال عصيان يف حقها وأنتم تعصون ختم به مراعاة للمقدر يف اآلية 

عذاب صبا ولرص وهو العصيان كما جاء يف احلديث لوال هبائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم ال
  رصا 

  وقيل التقدير حليما عن تفريط املسبحني غفورا لذنوهبم 
وقيل حليما عن املخاطبني الذين ال يفقهون التسبيح بأمهاهلم النظر يف اآليات والعرب ليعرفوا حقه بالتأمل فيما أودع 

  يف خملوقاته مما يوجب تنزيهه 

  التنبيه الثالث

يف القرآن كقوله عقب األمر بالغض يف سورة النور إن اهللا خبري مبا يصنعون  يف الفواصل ما ال نظري له - ٥١٨١
  وقوله عقب األمر بالدعاء واالستجابة لعلهم يرشدون 

  وقيل فيه تعريض بليلة القدر حيث ذكر ذلك عقب ذكر رمضان أي لعلهم يرشدون إىل معرفتها 



  التصدير

  نها تقدمت يف أول اآلية وتسمى أيضا رد العجز على الصدر وأما التصدير فهو أن تكون تلك اللفظة بعي - ٥١٨٢
  وقال ابن املعتز هو ثالثة أقسام 

  األول أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة يف الصدر حنو أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى باهللا شهيدا 
  إين لعملكم من القالني والثاين أن يوافق أول كلمة منه حنو وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب قال 

الثالث أن يوافق بعض كلماته حنو ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال قال هلم موسى ويلكم ال تفتروا على اهللا 

  ت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كذبا إىل قوله وقد خاب من افترى فقل

  التوشيح

  وأما التوشيح فهو أن يكون يف أول الكالم ما يستلزم القافية  - ٥١٨٣
اآلية فإن اصطفى . . والفرق بينه وبني التصدير أن هذا داللته معنوية وذاك لفظية كقوله تعاىل إن اهللا اصطفى آدم 

العاملني غري لفظ اصطفى ولكن باملعىن ألنه يعلم أن من لوازم  ال يدل على أن الفاصلة العاملني باللفظ ألن لفظ
  اصطفاء شيء أن يكون خمتارا على جنسه وجنس هؤالء املصطفني العاملون 

اآلية قال ابن أيب اإلصبع فإن من كان حافظا هلذه السورة متفطنا إىل أن مقاطع آيها . . وكقوله وآية هلم الليل 
  آلية النون املردفة ومسع يف صدر ا

انسالخ النهار من الليل علم أن الفاصلة مظلمون ألن من انسلخ النهار عن ليله أظلم أي دخل يف الظلمة ولذلك 
مسى توشيحا ألن الكالم ملا دل أوله على آخره نزل املعىن منزلة الوشاح ونزل أول الكالم وآخره منزلة العاتق 

  والكشح اللذين حيوط عليها الوشاح 

  اإليغال

  وأما اإليغال فتقدم يف نوع اإلطناب  - ٥١٨٤

  فصل

  يف أقسام الفواصل

  قسم البديعيون السجع ومثله الفواصل إىل أقسام مطرف ومتواز ومرصع ومتوازن ومتماثل  - ٥١٨٥
فاملطرف أن ختتلف الفاصلتان يف الوزن وتتفقا يف حروف السجع حنو ما لكم ال ترجون هللا وقارا وقد  - ٥١٨٦

  خلقكم أطورا 
واملتوازي أن يتفقا وزنا وتقفية ومل يكن ما يف األوىل مقابال ملا يف الثانية يف الوزن والتقفيه حنو فيها سرر  - ٥١٨٧

  مرفوعة وأكواب موضوعة 



  واملتوازن أن يتفقا يف الوزن دون التقفية حنو ومنارق مصفوفة وزرايب مبثوثة  - ٥١٨٨
يف األوىل مقابال ملا يف الثانية كذلك حنو إن إلينا إياهبم مث إن  واملرصع أن يتفقا وزنا وتقفية ويكون ما - ٥١٨٩

  علينا حساهبم إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 
واملتماثل أن يتساويا يف الوزن دون التقفية وتكون أفراد األوىل مقابلة ملا يف الثانية فهو بالنسبة إىل  - ٥١٩٠

توازي حنو وآتينامها الكتاب املستبني وهدينامها الصراط املستقيم فالكتاب والصراط املرصع كاملتوازن بالنسبة إىل امل
  يتوازنان وكذا املستبني واملستقيم واختلفا يف احلرف األخري 

  فصل

  بقي نوعان بديعيان متعلقان بالفواصل  - ٥١٩١
زنني من أوزان العروض فإذا أسقط أحدمها التشريع مساه ابن أيب األصبع التوأم وأصله أن يبين الشاعر بيته على و

  منها جزءا أو جزءين صار الباقي بيتا من وزن آخر 
  مث زعم قوم اختصاصه به 

  وقال آخرون بل يكون يف النثر بأن يبىن على سجعتني لو اقتصر على األوىل منهما كان الكالم تاما مفيدا 
  ه مع زيادة معىن ما زاد من اللفظ وإن أحلقت به السجعة الثانية كان يف التمام واإلفادة على حال

قال ابن أيب اإلصبع وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرمحن فإن آياهتا لو اقتصر فيها على أوىل  - ٥١٩٢
  الفاصلتني دون فبأي آالء ربكما تكذبان لكان تاما مفيدا وقد كمل بالثانية فأفاد معىن زائدا من التقرير والتوبيخ 

ل غري مطابق واألوىل أن ميثل باآليات اليت يف إثباهتا ما يصلح أن تكون فاصلة كقوله لتعلموا قلت التمثي - ٥١٩٣
  أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما وأشباه ذلك 

الثاين االلتزام ويسمى لزوم ما ال يلزم وهو أن يلتزم يف الشعر أو النثر حرف أو حرفان فصاعدا قبل  - ٥١٩٤
  روي بشرط عدم الكلفة ال

. . مثال التزام حرف فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر التزم اهلاء قبل الراء ومثله أمل نشرح لك صدرك 
االيات التزم فيها الراء قبل الكاف فال أقسم باخلنس اجلوار الكنس التزم فيها النون املشددة قبل السني والليل وما 

   وسق والقمر إذا اتسق
ومثال التزام حرفني والطور وكتاب مسطور ما أنت بنعمة ربك مبجنون وإن لك ألجرا غري ممنون بلغت  - ٥١٩٥

  التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق 

  ومثال التزام ثالثة أحرف تذكروا فإذا هم مبصرون وإخواهنم ميدوهنم يف الغي مث ال يقصرون  - ٥١٩٦

  تنبيهات

  األول

البديع أحسن السجع وحنوه ما تساوت قرائنه حنو يف سدر خمضود وطلح منضود وظل ممدود قال أهل  - ٥١٩٧
  ويليه ما طالت قرينته الثانية حنو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى 



  اآلية . . أو الثالثة حنو خذوه فغلوه مث اجلحيم صلوه مث يف سلسلة 
  إال فأطول قليال ويف الثالثة أن تكون أطول وقال ابن األثري األحسن يف الثانية املساواة و

  وقال اخلفاجي ال جيوز أن تكون الثانية أقصر من األوىل 
الثاين قالوا أحسن السجع ما كان قصريا لداللته على قوة املنشئ وأقله كلمتان حنو يا أيها املدثر قم  - ٥١٩٨
اآليات والطويل ما . . اآليات والعاديات ضبحا .  .اآليات والذاريات ذروا . . اآليات واملرسالت عرفا . . فأنذر 

  زاد عن العشر كغالب اآليات وما بينهما متوسط كآيات سورة القمر 
الثالث قال الزخمشري يف كشافه القدمي ال حتسن احملافظ على الفواصل جملردها إال مع بقاء املعاين على  - ٥١٩٩

ه فأما أن هتمل املعاين ويهتم بتحسني اللفظ وحده غري منظور سردها على املنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتآم
فيه إىل مؤداه فليس من قبيل البالغة وبين على ذلك أن التقدمي يف وباآلخرة هم يوقنون ليس جملرد الفاصلة بل 

  لرعاية االختصاص 
  الرابع مبىن الفواصل على الوقف وهلذا ساغ مقابلة املرفوع  - ٥٢٠٠

  كقوله إنا خلقناهم من طني الزب مع قوله عذاب واصب وشهاب ثاقب باجملرور وبالعكس 
  وقوله مباء منهمر مع قوله قد قدر ودسر مستمر 

  وقوله وما هلم من دونه من وال مع قوله وينشيء السحاب الثقال 
اخلامس كثر يف القرآن ختم الفواصل حبروف املد واللني وإحلاق النون وحكمته وجود التمكن من  - ٥٢٠١

  التطريب بذلك 
كما قال سيبويه إهنم إذا ترمنوا يلحقون األلف والياء والنون ألهنم أرادوا مد الصوت ويتركون ذلك إذا مل يترمنوا 

  وجاء يف القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع 
  السادس حروف الفواصل إما متماثلة وإما متقاربة  - ٥٢٠٢

  ر والبيت املعمور فاألوىل مثل والطور وكتاب مسطور يف رق منشو
والثاين مثل الرمحن الرحيم مالك يوم الدين ق والقرآن اجمليد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 

  شيء عجيب 
قال اإلمام فخر الدين وغريه وفواصل القرآن ال خترج عن هذين القسمني بل تنحصر يف املتماثلة واملتقاربة قال 

  عي على مذهب أيب حنيفة يف عد الفاحتة سبع آيات مع البسملة وهبذا يترجح مذهب الشاف
وجعل صراط الذين إىل آخرها آية فإن من جعل آخر اآلية السادسة أنعمت عليهم مردود بأنه ال يشابه فواصل 

  سائر آيات السورة ال باملماثلة وال باملقاربة ورعاية التشابه يف الفواصل الزمة 
اصل التضمني واإليطاء ألهنما ليسا بعيبني يف النثر وإن كانا عيبني يف النظم فالتضمني السابع كثر يف الفو - ٥٢٠٣

أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقا هبا كقوله تعاىل وإنكم لتمرون عليهم مصبحني وبالليل واإليطاء تكرر الفاصلة 
  دها بلفظها كقوله تعاىل يف اإلسراء هل كنت إال بشرا رسوال وختم بذلك اآليتني بع
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لقرآن: كتاب  وم ا   اإلتقان يف عل
وطي: املؤلف  لسي ا لدين  لكمال جالل ا بن ا لرمحن  ا  عبد 

  النوع الستون

  يف فواتح السور

أفردها بالتأليف ابن أيب األصبع يف كتاب مساه اخلواطر السوانح يف أسرار الفواتح وأنا أخلص هنا ما  - ٥٢٠٤
  ذكره مع زوائد من غريه 

  سور القرآن بعشرة أنواع من الكالم ال خيرج شيء من السور عنها  اعلم أن اهللا افتتح - ٥٢٠٥
األول الثناء عليه تعاىل والثناء قسمان إثبات لصفات املدح ونفي وتنزيه من صفات النقص فاألول  - ٥٢٠٦

  التحميد يف مخس سور وتبارك يف سورتني والثاين التسبيح يف سبع سور 
يح كلمة استأثر اهللا هبا فبدأ باملصدر يف بين إسرائيل ألنه األصل مث باملاضي يف قال الكرماين يف متشابه القرآن التسب

احلديد واحلشر ألنه أسبق الزمانني مث باملضارع يف اجلمعة والتغابن مث باألمر يف األعلى استيعابا هلذه الكلمة من مجيع 
  جهاهتا 
م عليها مستوعبا يف نوع املتشابه ويأيت الثاين حروف التهجي يف تسع وعشرين سورة وقد مضى الكال - ٥٢٠٧

  اإلملام مبناسباهتا يف نوع املناسبات 
الثالث النداء يف عشر سور مخس بنداء الرسول األحزاب والطالق والتحرمي واملزمل واملدثر ومخس  - ٥٢٠٨

  بنداء األمة النساء واملائدة واحلج واحلجرات واملمتحنة 
يسألونك عن األنفال براءة من اهللا أتى أمر اهللا اقترب للناس حساهبم قد أفلح الرابع اجلمل اخلربية حنو  - ٥٢٠٩

  املؤمنون سورة 

أنزلناها تنزيل الكتاب الذين كفروا إنا فتحنا قتربت الساعة الرمحن علم قد مسع اهللا احلاقة سأل سائل إنا أرسلنا 
  إنا أعطيناك فتلك ثالث وعشرون سورة نوحا ال أقسم يف موضعني عبس إنا أنزلناه مل يكن القارعة أهلاكم 

اخلامس القسم يف مخس عشرة سورة سورة أقسم فيها باملالئكة وهي والصافات وسورتان باألفالك  - ٥٢١٠
الربوج والطارق وست سور بلوازمها فالنجم قسم بالثريا والفجر مببدأ النهار والشمس بآية النهار والليل بشطر 

  العصر بالشطر اآلخر أو جبملة الزمان الزمان والضحى بشطر النهار و
وسورتان باهلواء الذي هو أحد العناصر والذاريات واملرسالت وسورة بالتربة اليت هي منها أيضا وهي الطور 

  وسورة بالنبات وهي والتني وسورة باحليوان الناطق وهي والنازعات وسورة بالبهيم وهي والعاديات 
  لواقعة واملنافقون والتكوير واالنفطار واالنشقاق والزلزلة والنصر السادس الشرط يف سبع سور ا - ٥٢١١
  السابع األمر يف ست سور قل أوحي اقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو اهللا أحد قل أعوذ املعوذتني  - ٥٢١٢
  الثامن االستفهام يف ست سور عم يتساءلون هل أتاك أمل نشرح أمل تر أرأيت  - ٥٢١٣
  اء يف ثالث ويل للمطففني ويل لكل مهزة تبت التاسع الدع - ٥٢١٤
العاشر التعليل يف إليالف قريش هكذا مجع أبو شامة قال وما ذكرناه يف الدعاء جيوز أن يذكر مع اخلرب  - ٥٢١٥



  وكذا الثناء كله خرب إال سبح فإنه يف قسم األمر وسبحان حيتمل األمر الدعاء واخلرب 
  مث نظم ذلك يف بيتني فقال 

  احلمد والسلب ملا استفتح السورا ... لى نفسه سبحانه بثبوت أثىن ع
  حروف التهجي استفهم اخلربا ... واألمر شرط الندا والتعليل والقسم الدعا 

وقال أهل البيان من البالغة حسن االبتداء وهو أن يتأنق يف أول الكالم ألنه أول ما يقرع السمع فإن  - ٥٢١٦
كالم ووعاه وإال أعرض عنه ولو كان الباقي يف هناية احلسن فينبغي أن يؤتى فيه كان حمررا أقبل السامع على ال

  بأعذب اللفظ 

وأجزله وأرقه وأسلسه وأحسنه نظما وسبكا وأصحه معىن وأوضحه وأخاله من التعقيد والتقدمي والتأخري امللبس أو 
  الذي ال يناسب 

ها وأكملها كالتحميدات وحروف اهلجاء والنداء وغري قالوا وقد أتت مجيع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغ
  ذلك 

ومن االبتداء احلسن نوع أخص منه يسمى براعة االستهالل وهو أن يشتمل أول الكالم على ما يناسب  - ٥٢١٧
 احلال املتكلم فيه ويشري إىل ما سيق الكالم ألجله والعلم األسىن يف ذلك سورة الفاحتة اليت هي مطلع القرآن فإهنا
مشتملة على مجيع مقاصده كما قال البيهقي يف شعب اإلميان أخربنا أبو القاسم بن حبيب أنبأنا حممد بن صاحل بن 

هانئ أنبأنا احلسني بن الفضل حدثنا عفان بن مسلم عن الربيع بن صبيح عن احلسن قال أنزل اهللا مائة وأربعة كتب 
والفرقان مث أودع علوم التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان القرآن أودع علومها أربعة منها التوراة واإلجنيل والزبور 

  مث أودع علوم القرآن املفصل مث أودع علوم املفصل فاحتة الكتاب 
  فمن علم تفسريها كان كمن علم تفسري مجيع الكتب املنزلة 

لم األصول ومداره على وقد وجه ذلك بأن العلوم اليت احتوى عليها القرآن قامت هبا األديان أربعة ع - ٥٢١٨
معرفة اهللا وصفاته وإليه اإلشارة ب رب العاملني الرمحن الرحيم ومعرفة النبوات وإليه اإلشارة ب الذين أنعمت 

  عليهم ومعرفة املعاد وإليه اإلشارة ب مالك يوم الدين 
رعية واالنقياد لرب وعلم العبادات وإليه اإلشارة ب إياك نعبد وعلم السلوك وهو محل النفس على اآلداب الش

  الربية وإليه اإلشارة ب إياك نستعني إهدنا الصراط املستقيم 
وعلم القصص وهو االطالع على أخبار األمم السالفة والقرون املاضية ليعلم املطلع على ذلك سعادة من أطاع اهللا 

  وال الضالني وشقاوة من عصاه وإليه اإلشارة بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم 
فنبه يف الفاحتة على مجيع مقاصد القرآن وهذا هو الغاية يف براعة االستهالل مع ما اشتملت عليه من األلفاظ احلسنة 

  واملقاطع املستحسنة وأنواع البالغة 
زل وكذلك أول سورة اقرأ فإهنا مشتملة على نظري ما اشتملت عليه الفاحتة من براعة االستهالل لكوهنا أول ما أن

  من القرآن فإن فيها األمر بالقراءة والبداءة 

فيها باسم اهللا وفيه اإلشارة إىل علم األحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات 
  وصفه فعل 



ا جديرة أن ويف هذه اإلشارة إىل أصول الدين وفيها ما يتعلق باإلخبار من قوله علم اإلنسان ما مل يعلم وهلذا قيل إهن
  تسمى عنوان القرآن ألن عنوان الكتاب جيمع مقاصده بعبارة وجيزة يف أوله 

  النوع احلادى والستون

  فىخوامت السور

هى أيضا مثل الفواتح ىف احلسن ألهنا آخر ما يقرع األمساع فلهذا جاءت متضمنة للمعاين البديعة مع  - ٥٢١٩
للنفوس تشوق إىل ما يذكر بعد ألهنا بني أدعية ووصايا وفرائض وحتميد إيذان السامع بانتهاء الكالم حىت يبقى معه 

وهتليل ومواعظ ووعد ووعيد إىل غري ذلك كتفصيل مجلة املطلوب يف خامتة الفاحتة إذ املطلوب األعلى اإلميان 
املؤمنون احملفوظ من املعاصي املسببة لغضب اهللا والضالل ففصل مجلة ذلك بقوله الذين أنعمت عليهم واملراد 

ولذلك أطلق اإلنعام ومل يقيده ليتناول كل إنعام ألن من أنعم اهللا عليه بنعمة اإلميان فقد أنعم عليه بكل نعمة ألهنا 
مستتبعة جلميع النعم مث وصفهم بقوله غري املغضوب عليهم وال الضالني يعين أهنم مجعوا بني النعم املطلقة وهي نعمة 

  اهللا تعاىل والضالل املسببني عن معاصيه وتعدي حدوده اإلميان وبني السالمة من غضب 
  وكالدعاء الذي اشتملت عليه اآليتان من آخر سورة البقرة 

  وكالوصايا اليت ختمت هبا سورة آل عمران 
والفرائض اليت ختمت هبا سورة النساء وحسن اخلتم هبا ملا فيها من أحكام املوت الذي هو آخر أمر كل حي وألهنا 

  زل من األحكام آخر ما أن
  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 الذي ختم به األنفال 

  وكوصف الرسول ومدحه والتهليل الذي ختمت به براءة 
وتسليته الذي ختمت به يونس ومثلها خامتة هود ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به يوسف والوعيد والرد على 

  من كذب الرسول الذي ختم به الرعد 
اآلية ومثلها خامتة األحقاف وكذا خامتة احلجر بقوله . . ومن أوضح ما آذن باخلتام خامتة إبراهيم هذا بالغ للناس 

  اليقني وهو مفسر باملوت فإهنا يف غاية الرباعة واعبد ربك حىت يأتيك 
وانظر إىل سورة الزلزلة كيف بدئت بأهوال القيامة وختمت بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال 

  ذرة شرا يره 
املستلزمة وانظر براعة آخر آية نزلت وهي قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا وما فيها من اإلشعار باآلخرية 

  للوفاة 
وكذلك آخر سورة نزلت وهي سورة النصر فيها اإلشعار بالوفاة كما أخرج البخاري من طريق سعيد بن جبري عن 

ابن عباس أن عمر سأهلم عن قوله إذا جاء نصر اهللا والفتح فقالوا فتح املدائن والقصور قال ما تقول يا بن عباس 
  قال أجل ضرب حملمد نعيت له نفسه 



أيضا عنه قال كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال مل تدخل هذا معنا ولنا  وأخرج
أبناء مثله فقال عمر إنه من قد علمتم مث دعاهم ذات يوم فقال ما تقولون يف قول اهللا إذا جاء نصر اهللا والفتح فقال 

وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال يل أكذلك تقول يا بعضهم أمرنا أن حنمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا 
بن عباس فقلت ال قال فما تقول قلت هو أجل رسول اهللا أعلمه به قال إذا جاء نصر اهللا والفتح وذلك عالمة 

  أجلك فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر إين ال أعلم منها إال ما تقول 

  النوع الثاين والستون

  اآليات والسوريف مناسبة 

أفرده بالتأليف العالمة أبو جعفر بن الزبري شيخ أيب حيان يف كتاب مساه الربهان يف مناسبة ترتيب سور  - ٥٢٢٠
القرآن ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي يف كتاب مساه نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور وكتايب 

ع ملناسبات السور واآليات مع ما تضمنه من بيان وجوه اإلعجاز الذي صنعته يف أسرار التنزيل كافل بذلك جام
  وأساليب البالغة وقد خلصت منه مناسبات السور خاصة يف جزء لطيف مسيته تناسق الدرر يف تناسب السور 

  وعلم املناسبة علم شريف قل اعتناء املفسرين به لدقته  - ٥٢٢١
   وممن أكثر فيه اإلمام فخر الدين وقال يف تفسريه

  أكثر لطائف القرآن مودعة يف الترتيبات والروابط 
وقال ابن العريب يف سراج املريدين ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حىت تكون كالكلمة الواحدة متسقة  - ٥٢٢٢

د له املعاين منتظمة املباين علم عظيم مل يتعرض له إال عامل واحد عمل فيه سورة البقرة مث فتح اهللا لنا فيه فلما مل جن
  محلة ورأينا اخللق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبني اهللا ورددناه إليه 

وقال غريه أول من أظهر علم املناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم يف الشريعة واألدب  - ٥٢٢٣
حلكمة يف جعل هذه السورة إىل وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه مل جعلت هذه اآلية إىل جنب هذه وما ا

  جنب هذه 

  السورة وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم باملناسبة 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم املناسبة علم حسن لكن يشترط يف حسن ارتباط الكالم أن يقع  - ٥٢٢٤

باط ومن ربط ذلك فهو متكلف مبا ال يف أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على أسباب خمتلفة مل يقع فيه ارت
يقدر عليه إال بربط ركيك يصان عن مثله حسن احلديث فضال عن أحسنه فإن القرآن نزل يف نيف وعشرين سنة 

  يف أحكام خمتلفة شرعت ألسباب خمتلفة وما كان كذلك ال يتأتى ربط بعضه ببعض 
لآلي الكرمية مناسبة ألهنا على حسب الوقائع  وقال الشيخ ويل الدين امللوي قد وهم من قال ال يطلب - ٥٢٢٥
  املفرقة 

وفصل اخلطاب أهنا على حسب الوقائع تنزيال وعلى حسب احلكمة ترتيبا وتأصيال فاملصحف على وفق ما يف اللوح 
احملفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف 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 أو مستقلة مث املستقلة ما وجه مناسبتها 
  ملا قبلها ففي ذلك علم جم وهكذا يف السور يطلب وجه اتصاهلا مبا قبلها وما سيقت له 



  انتهى 
ه السورة ويف بدائع ترتيبها علم أن وقال اإلمام الرازي يف سورة البقرة ومن تأمل يف لطائف نظم هذ - ٥٢٢٦

القرآن كما أنه معجز حبسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا إنه 
معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك إال أين رأيت مجهور املفسرين معرضني عن هذه اللطائف غري منتبهني هلذه األسرار 

  ا الباب إال كما قيل وليس األمر يف هذ
  والذنب للطرف ال للنجم يف الصغر ... والنجم تستصغر األبصار صورته 

  فصل

املناسبة يف اللغة املشاكلة واملقاربة ومرجعها يف اآليات وحنوها إىل معىن رابط بينها عام أو خاص عقلي أو  - ٥٢٢٧
كالسبب واملسبب والعلة واملعلول والنظريين  حسي أو خيايل أو غري ذلك من أنواع العالقات أو التالزم الذهين

  والضدين وحنوه 

وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك االرتباط ويصري التأليف حاله حال البناء احملكم 
م متامه املتالئم األجزاء فنقول ذكر اآلية بعد األخرى إما أن يكون ظاهر االرتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض وعد

  باألوىل فواضح 
  وكذلك إذا كانت الثانية لألوىل على وجه التأكيد أو التفسري أو االعتراض أو البدل وهذا القسم ال كالم فيه 

  وإما إال يظهر االرتباط بل يظهر أن كل مجلة مستقلة عن األخرى وأهنا خالف النوع املبدوء به 
العطف املشتركة يف احلكم أو ال فإن كانت معطوفة فال بد أن  فإما أن تكون معطوفة على األوىل حبرف من حروف

يكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه كقوله تعاىل يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وقوله واهللا يقبض ويبسط وإليه ترجعون للتضاد بني القبض والبسط والولوج واخلروج 

  نزول والعروج وشبه التضاد بني السماء واألرض وال
ومما الكالم فيه التضاد ذكر الرمحة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد الرهبة وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاما 
ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون باعثا على العمل مبا سبق مث يذكر آيات توحيد وتنزيه ليعلم عظم اآلمر والناهي 

  ورة البقرة والنساء واملائدة جتده كذلك وتأمل س
  وإن مل تكن معطوفة فال بد من دعامة تؤذن باتصال الكالم وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط 

  وله أسباب  - ٥٢٢٨
أحدها التنظري فإن إحلاق النظري بالنظري من شأن العقالء كقوله كما أخرجك ربك من بيتك باحلق عقب قوله أولئك 

قا فإنه تعاىل أمر رسوله أن ميضي ألمره يف الغنائم على كره من أصحابه كما مضى ألمره يف خروجه هم املؤمنون ح
من بيته لطلب العري أو للقتال وهم له كارهون والقصد أن كراهتهم ملا فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج 

  وقد تبني يف اخلروج اخلري من الظفر والنصر 

  كذا يكون فيما فعله يف القسمة فليطعيوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم والغنيمة وعز اإلسالم ف
اآلية فإن أول السورة كان حديثا . . الثاين املضادة كقوله يف سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم  - ٥٢٢٩

حبديث الكافرين فبينهما عن القرآن وأن من شأنه اهلداية للقوم املوصوفني باإلميان فلما أكمل وصف املؤمنني عقب 



  جامع ومهي بالتضاد من هذا الوجه وحكمته التشويق والثبوب على األول كما قيل وبضدها تتبني األشياء 
فإن قيل هذا جامع بعيد ألن كونه حديثا عن املؤمنني بالعرض ال بالذات واملقصود بالذات هو مساق الكالم إمنا هو 

  احلديث عن القرآن ألنه مفتتح القول 
قيل ال يشترط يف اجلامع ذلك بل يكفي التعلق على أي وجه كان ويكفي وجه الربط ما ذكرناه ألن القصد تأكيد 
أمر القرآن والعمل به واحلث على اإلميان وهلذا ملا فرغ من ذلك قال وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فرجع 

  إىل األول 
ين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا ولباس التقوى الثالث االستطراد كقوله تعاىل يا ب - ٥٢٣٠

ذلك خري قال الزخمشري هذه اآلية واردة على سبيل االستطراد عقب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليهما 
ظيم إظهارا للمنة فيما خلق من اللباس وملا يف العري وكشف العورة من املهانة والفضيحة وإشعارا بأن الستر باب ع

  من أبواب التقوى 
وقد خرجت على االستطراد قوله تعاىل لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون فإن أول الكالم 

  ذكر للرد على النصارى الزاعمني نبوة املسيح مث استطرد للرد على العرب الزاعمني بنوة املالئكة 
ن حسن التخلص وهو أن ينتقل مما ابتدئ به الكالم إىل املقصود على ويقرب من االستطراد حىت ال يكادان يفترقا

وجه سهل خيتلسه اختالسا دقيق املعىن حبيث ال يشعر السامع باالنتقال من املعىن األول إال وقد وقع عليه الثاين 
  لشدة االلتئام بينهما 

  شيء ملا فيه من التكلف  وقد غلط أبو العالء حممد بن غامن يف قوله مل يقع منه يف القرآن - ٥٢٣١
  وقال إن القرآن إمنا ورد على االقتضاب الذي هو طريقة العرب من االنتقال إىل غري مالئم 

  وليس كما قال ففيه من التخلصات العجيبة ما حيري العقول 
إىل أن  وانظر إىل سورة األعراف كيف ذكر فيها األنبياء والقرون املاضية واألمم السالفة مث ذكر موسى - ٥٢٣٢

قص حكاية السبعني رجال ودعائه 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 

  تبعون الرسول النيب األمي فسأكتبها للذين من صفاهتم كيت وكيت وهم الذين ي
  وأخذ يف صفاته الكرمية وفضائله 

ويف سورة الشعراء حكى قول إبراهيم وال ختزين يوم يبعثون فتخلص منه إىل وصف املعاد بقوله يوم ال  - ٥٢٣٣
  اخل . . ينفع مال وال بنون 

الساعة مث النفخ يف  ويف سورة الكهف حكى قول ذي القرنني يف السد بعد دكه الذي هو من أشراط - ٥٢٣٤
  الصور وذكر احلشر ووصف مآل الكفار واملؤمنني 

وقال بعضهم الفرق بني التخلص واالستطراد أنك يف التخلص تركت ما كنت فيه بالكلية وأقبلت على  - ٥٢٣٥
ىل ما ما ختلصت إليه ويف االستطراد متر بذكر األمر الذي استطردت إليه مرورا كالربق اخلاطف مث تتركه وتعود إ

  كنت فيه كأنك مل تقصده وإمنا عرض عروضا 
قيل وهبذا يظهر أن ما يف سوريت األعراف والشعراء من باب االستطراد ال التخلص لعوده يف األعراف إىل قصة 

  إىل آخره . . موسى بقوله ومن قوم موسى أمة 
  ويف الشعراء إىل ذكر األنبياء واألمم 



ال من حديث إىل آخر تنشيطا للسامع مفصوال هبذا كقوله يف سورة ويقرب من حسن التخلص االنتق - ٥٢٣٦
  ص بعد ذكر األنبياء هذا ذكر وإن للمتقني 

حلسن مآب فإن هذا القرآن نوع من الذكر ملا انتهى ذكر األنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعا آخر 
  مآب فذكر النار وأهلها وهو ذكر اجلنة وأهلها مث ملا فرغ قال هذا وإن للطاغني لشر 

قال ابن األثري هذا يف هذا املقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل وهي عالقة أكيدة بني اخلروج  - ٥٢٣٧
  من كالم إىل آخر 

ويقرب منه أيضا حسن املطلب قال الزجناين والطييب وهو أن خيرج إىل الغرض بعد تقدم الوسيلة كقوله إياك نعبد 
  وإياك نستعني 

قال الطييب ومما اجتمع فيه حسن التخلص واملطلب معا قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم فإهنم عدو يل إال  - ٥٢٣٨
  رب العاملني الذي خلقين فهو يهدين إىل قوله رب هب يل حكما وأحلقين بالصاحلني 

  قاعدة

قرآن هو أنك تنظر إىل الغرض قال بعض املتأخرين األمر الكلي املفيد لعرفان مناسبات اآليات يف مجيع ال - ٥٢٣٩
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 أو 
تقتضي البالغة شفاء الغليل بدفع عناء االستشراف إىل الوقوف عليها فهذا هو األمر الكلي  اللوازم التابعة له اليت

املهيمن على حكم الربط بني مجيع أجزاء القرآن فإذا فعلته تبني لك وجه النظم مفصال بني كل آية وآية يف كل 
  سورة 
  انتهى 

  تنبيه

  قوله تعاىل يف من اآليات ما أشكلت مناسبتها ملا قبلها من ذلك  - ٥٢٤٠

اآليات فإن وجه مناسبتها ألول السورة وآخرها عسر جدا فإن . . سورة القيامة ال حترك به لسانك لتعجل به 
السورة كلها يف أحوال القيامة حىت زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء وحىت ذهب القفال فيما حكاه 

يف قوله ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر قال يعرض عليه كتابه الفخر الرازي أهنا نزلت يف اإلنسان املذكور قبل 
فإذا أخذ يف القراءة تلجلج خوفا فأسرع يف القراءة فيقال له ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا أن جنمع عملك 

  وما يتعلق بعقوبته وأن نقرأ عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه باإلقرار بأنك فعلت مث إن علينا بيان أمر اإلنسان 
  انتهى 

  وهذا خيالف ما ثبت يف الصحيح أهنا نزلت يف حتريك النيب لسانه حالة نزول الوحي عليه 
  وقد ذكر األئمة هلا مناسبات  - ٥٢٤١

منها أنه تعاىل ملا ذكر القيامة وكان من شأن من يقصر عن العمل هلا حب العاجلة وكان من أصل الدين أن املبادرة 



اخلري مطلوبة فنبه على أنه قد يعترض على هذا املطلوب ما هو أجل منه وهو اإلصغاء إىل الوحي وتفهم ما  إىل أفعال
يرد منه والتشاغل باحلفظ قد يصد عن ذلك فأمر بأال يبادر إىل التحفظ ألن حتفيظه مضمون على ربه وليصغ إىل ما 

  يرد عليه إىل أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه 
اجلملة املعترضة رجع الكالم إىل ما يتعلق باإلنسان املبتدأ بذكره ومن هو من جنسه فقال كال وهي مث ملا انقضت 

  كلمة ردع كأنه قال بل أنتم يا بين آدم لكونكم خلقتم من عجل تعجلون يف كل شيء ومن مث حتبون العاجلة 
يعرض يوم القيامة أردفه بذكر ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب املشتمل على عمل العبد حيث  - ٥٢٤٢

الكتاب املشتمل على األحكام الدينية يف الدنيا اليت تنشأ عنها احملاسبة عمال وتركا كما قال يف الكهف ووضع 
  الكتاب فترى 

اجملرمني مشفقني مما فيه إىل أن قال ولقد صرفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل اآلية وقال يف سبحان فمن أويت 
  اآلية . . مينه فأولئك يقرءون كتاهبم إىل أن قال ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن كتابه بي

وقال يف طه يوم ينفخ يف الصور وحنشر اجملرمني يومئذ زرقا إىل أن قال فتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل بالقرآن من 
  قبل أن يقضى إليك وحيه 

قى معاذيره صادف أنه يف تلك احلالة بادر إىل حتفظ الذي نزل ومنها أن أول السورة ملا نزل إىل ولو أل - ٥٢٤٣
وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته فنزل ال حترك به لسانك لتعجل به إىل قوله مث إن علينا بيانه مث عاد إىل 

  الكالم إىل تكملة ما ابتدئ به 
مسألة فتشاغل الطالب بشيء عرض له قال الفخر الرازي وحنوه مالو ألقى املدرس على الطالب مثال  - ٥٢٤٤

فقال له ألق إيل بالك وتفهم ما أقول مث كمل املسألة فمن ال يعرف السبب يقول ليس هذا الكالم مناسبا للمسألة 
  خبالف من عرف ذلك 

ومنها أن النفس ملا تقدم ذكرها يف أول السورة عدل إىل ذكر نفس املصطفى كأنه قيل هذا شأن النفوس  - ٥٢٤٥
  يا حممد نفسك أشرف النفوس فلتأخذ بأكمل األحوال  وأنت
اآلية فقد يقال أي رابط بني أحكام األهلة وبني حكم . . ومن ذلك قوله تعاىل يسألونك عن األهلة  - ٥٢٤٦

  إتيان البيوت 
زوهلا وأجيب بأنه من باب االستطراد ملا ذكر أهنا مواقيت للحج وكان هذا من أفعاهلم يف احلج كما ثبت يف سبب ن

  ذكر معه من باب الزيادة يف اجلواب على ما يف السؤال كما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه احلل ميتته 
اآلية فقد يقال ما وجه اتصاله مبا قبله وهو قوله ومن . . ومن ذلك قوله تعاىل وهللا املشرق واملغرب  - ٥٢٤٧

  اآلية . . أظلم ممن منع مساجد اهللا 

الشيخ أبو حممد اجلويين يف تفسريه مسعت أبا احلسن الدهان بقول وجه اتصاله هو أن أن ذكر  وقال - ٥٢٤٨
  ختريب بيت املقدس قد سبق أي فال جيرمنكم ذلك واستقبلوه فإن هللا املشرق واملغرب 

١ -   

  فصل



املطالع يف تناسب من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخوامتها وقد أفردت فيه جزءا لطيفا مسيته مراصد  - ٥٢٤٩
  املقاطع واملطالع 

وانظر إىل سورة القصص كيف بدئت بأمر موسى ونصرته وقوله فلن أكون ظهريا للمجرمني وخروجه من وطنه 
وختمت بأمر النيب بأال يكون ظهريا للكافرين وتسليته عن إخراجه من مكة ووعده بالعود إليها لقوله يف أول 

  السورة إنا رادوه 
لزخمشري وقد جعل اهللا فاحتة سورة قد أفلح املؤمنون وأورد يف خامتتها إنه ال يفلح الكافرون قال ا - ٥٢٥٠

  فشتان ما بني الفاحتة واخلامتة 
  وذكر الكرماين يف العجائب مثله 

  وقال يف سورة ص بدأها بالذكر وختمها به يف قوله إن هو إال ذكر للعاملني  - ٥٢٥١
  ما أنت بنعمة ربك مبجنون وختمها بقوله إنه جملنون ويف سورة ن بدأها بقوله  - ٥٢٥٢
ومنه مناسبة فاحتة السورة خلامتة ما قبلها حىت أن منها ما يظهر تعلقها به لفظا كما يف فجعلهم كعصف  - ٥٢٥٣

  مأكول إليالف قريش فقد قال األخفش اتصاهلا هبا من باب فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا 
  كواشي يف تفسري املائدة ملا ختم سورة النساء أمرا بالتوحيد وقال ال - ٥٢٥٤

  والعدل بني العباد أكد ذلك بقوله يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
وقال غريه إذا اعتربت افتتاح كل سورة وجدته يف غاية املناسبة ملا ختم به السورة قبلها مث هو خيفي تارة  - ٥٢٥٥

نعام باحلمد فإنه مناسب خلتام املائدة من فصل القضاء كما قال تعاىل وقضي بينهم ويظهر أخرى كافتتاح سورة األ
  باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني 

وكافتتاح سورة فاطر باحلمد هللا فإنه مناسب خلتام ما قبلها من قوله وحيل بينهم وبني ما يشتهون كما فعل 
ذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني وكافتتاح سورة احلديد بأشياعهم من قبل كما قال تعاىل فقطع دابر القوم ال
  بالتسبيح فإنه مناسب خلتام سورة الواقعة باألمر به 

وكافتتاح سورة البقرة بقوله آمل ذلك الكتاب فإنه إشارة إىل الصراط يف قوله اهدنا الصراط املستقيم كأهنم ملا سألوا 
سألتم اهلداية إليه هو الكتاب وهذا معىن حسن يظهر فيه ارتباط  اهلداية إىل الصراط قيل هلم ذلك الصراط الذي

  سورة البقرة بالفاحتة 
ومن لطائف سورة الكوثر أهنا كاملقابلة لليت قبلها ألن السابقة وصف اهللا فيها املنافق بأربعة أمور البخل  - ٥٢٥٦

أعطيناك الكوثر أي اخلري الكثري ويف مقابلة وترك الصالة والرياء فيها ومنع الزكاة فذكر فيها يف مقابلة البخل إنا 
ترك الصالة فصل أي دم عليها ويف مقابلة الرياء لربك أي لرضاه ال للناس ويف مقابلة منع املاعون واحنر وأراد به 

  التصدق بلحم األضاحي 
  وقال بعضهم لترتيب وضع السور يف املصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم  - ٥٢٥٧

  دها حبسب احلروف كما يف احلواميم أح
  الثاين ملوافقة 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 



قرار بالربوبية وااللتجاء إليه يف دين اإلسالم والصيانة عن قال بعض األئمة وسورة الفاحتة تضمنت اإل - ٥٢٥٨
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 بإمتامه بعد الشروع فيه وكان خطاب النصارى 
يف آل عمران أكثر كما أن خطاب اليهود يف البقرة أكثر ألن التوراة أصل واإلجنيل فرع هلا والنيب ملا هاجر إىل 

ى يف آخر األمر كما كان دعاؤه ألهل الشرك قبل أهل الكتاب املدينة دعا اليهود وجاهدهم وكان جهاده للنصار
وهلذا كانت السور املكية فيها الدين الذي اتفق عليه األنبياء فخوطب به مجيع الناس والسور املدنية فيها خطاب من 

  أقر باألنبياء من أهل الكتاب واملؤمنني فخوطبوا بيا أهل الكتاب يا بين إسرائيل يأيها الذين آمنوا 
وأما سورة النساء فتضمنت أحكام األسباب اليت بني الناس وهي نوعان خملوقة هللا ومقدورة هلم كالنسب والصهر 

وهلذا افتتحت بقوله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها مث قال واتقوا اهللا الذي تساءلون 
راعة االستهالل حيث تضمنت اآلية املفتتح هبا ما أكثر به واألرحام فانظر هذه املناسبة العجيبة يف االفتتاح وب

السورة يف أحكامه من نكاح النساء وحمرماته واملواريث املتعلقة باألرحام وأن ابتداء هذا األمر كان خبلق آدم مث 
  خلق زوجه منه مث بث منهما رجاال ونساء يف غاية الكثرة 

ائع ومكمالت الدين والوفاء بعهود الرسل وما أخذ على األمة وأما املائدة فسورة العقود تضمنت بيان متام الشر
وهبا مت الدين فهي سورة التكميل ألن فيها حترمي الصيد على احملرم الذي هو من متام اإلحرام وحترمي اخلمر الذي هو 

موال وإحالل من متام حفظ العقل والدين وعقوبة املعتدين من السراق واحملاربني الذي هو من متام حفظ الدماء واأل
الطيبات الذي هو من متام عبادة اهللا تعاىل وهلذا ذكر فيها ما خيتص بشريعة حممد كالوضوء والتيمم واحلكم بالقرآن 

على كل دين وهلذا كثر فيها من لفظ اإلكمال واإلمتام وذكر فيها أن من ارتد عوض اهللا خري منه وال يزال هذا 
  زل ملا فيها من إشارات اخلتم والتمام الدين كامال وهلذا ورد أهنا آخر ما ن

  وهذا الترتيب بني هذه السور األربع املدنيات من أحسن الترتيب 

وقال أبو جعفر بن الزبري حكى اخلطايب أن الصحابة ملا اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة القدر عقب  - ٥٢٥٩
لناه يف ليلة القدر اإلشارة إىل قوله اقرأ قال القاضي أبو العلق استدلوا بذلك على أن املراد هباء الكناية يف قوله إنا أنز

  بكر ابن العريب وهذا بديع جدا 
  فصل  - ٢

قال يف الربهان ومن ذلك افتتاح السور باحلروف املقطعة واختصاص كل واحدة مبا بدئت به حىت مل  - ٥٢٦٠
  يكن لترد امل يف موضع الر وال حم يف موضع طس 

ئت حبرف منها فإن أكثر كلماهتا وحروفها مماثل له فحق لكل سورة منها أال يناسبها قال وذلك أن كل سورة بد
غري الواردة فيها فلو وضع ق موضع ن لعدم التناسب الواجب مراعاته يف كالم اهللا وسورة ق بدئت به ملا تكرر 

قرب من ابن آدم وتلقي فيها من الكلمات بلفظ القاف من ذكر القرآن واخللق وتكرير القول ومراجعته مرارا وال
امللكني وقول العتيد والرقيب والسائق واإللقاء يف جهنم والتقدم بالوعد وذكر املتقني والقلب والقرون والتنقيب يف 

  البالد وتشقق األرض وحقوق الوعيد وغري ذلك 
  ر وقد تكرر يف سورة يونس من الكلم الواقع فيها الراء مائتا كلمة أو أكثر فلهذا افتتحت ب ال



واشتملت سورة ص على خصومات متعددة فأوهلا خصومة النيب مع الكفار وقوهلم أجعل اآلهلة إهلا واحدا مث 
اختصام اخلصمني عند داود مث ختاصم أهل النار مث اختصام املأل األعلى مث ختاصم إبليس يف شأن آدم مث يف شأن بنيه 

  وإغوائهم 
والشفتني على ترتيبها وذلك إشارة إىل البداية اليت هي بدء اخللق و امل مجعت املخارج الثالثة احللق واللسان 

والنهاية اليت هي بدء امليعاد والوسط الذي هو املعاش من التشريع باألوامر 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 
القرآن كقوله أمل ذلك واعلم أن عادة القرآن العظيم يف ذكر هذه احلروف أن يذكر بعدها ما يتعلق ب - ٥٢٦١

الكتاب امل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب باحلق املص كتاب أنزل إليك الر تلك آيات الكتاب طه 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طسم تلك آيات الكتاب يس والقرآن ص والقرآن حم تنزيل الكتاب ق والقرآن إال 

  ليس فيها ما يتعلق به وقد ذكرت حكمة ذلك يف أسرار التنزيل ثالثت سور العنكبوت والروم ون 
وقال احلزاين يف معىن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف زاجر وآمر وحالل وحرام وحمكم ومتشابه  - ٥٢٦٢

وأمثال اعلم أن القرآن منزل عند انتهاء اخللق وكمال كل األمر بدأ فكان املتحلي به جامعا النتهاء كل خلق 
ل كل أمر فلذلك هو قسيم الكون وهو اجلامع الكامل ولذلك كان خامتا وكتابه كذلك وبدأ املعاد من حني وكما

ظهوره فاستوىف صالح هذه اجلوامع الثالث اليت قد خلت يف األولني بداياهتا ومتت عنده غاياهتا بعثت ألمتم مكارم 
لهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمرى وأصلح يل األخالق وهي صالح الدنيا والدين واملعاد اليت مجعها قوله ال
  دنياي اليت فيها معاشي وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي 

ويف كل صالح إقدام وإحجام فتصري الثالثة اجلوامع ستة هي حروف القرآن الستة مث وهب حرفا جامعا سابعا فردا 
فلها حرفان حرف احلرام الذي ال تصلح النفس  ال زوج له فتمت سبعة فأدىن تلك احلروف هو حرفا صالح الدنيا

والبدن إال بالتطهر منه لبعده عن تقوميها والثاين حرف احلالل الذي تصلح النفس والبدن عليه ملوافقته تقوميها 
  وأصل هذين احلرفني يف التوراة ومتامهما يف القرآن 

  ح ويلي ذلك حرفا صالح املعاد أحدمها حرف الزجر والنهى الذي ال تصل

اآلخرة إال بالتطهر 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 بان للعبد فيه خطاب ربه والثاين حرف املتشابه الذي ال 
  لعبد فيه خطاب ربه من جهة قصور عقله عن إدراكه يتبني ل

فاحلروف اخلمسة لالستعمال وهذا احلرف السادس للوقوف واالعتراف بالعجز وأصل هذين احلرفني يف الكتب 
  املتقدمة كلها ومتامهما يف القرآن وخيتص القرآن باحلرف السابع اجلامع وهو حرف املثل املبني للمثل األعلى 

حلرف هو احلمد افتتح اهللا به أم القرآن ومجع فيها جوامع احلروف السبعة اليت بثها يف القرآن فاألوىل وملا كان هذا ا



تشتمل على حرف احلمد السابع والثانية تشتمل على حريف احلالل واحلرام اللذين أقامت الرمحانية هبما الدنيا 
 األمر والنهي الذين يبدأ أمرمها يف الدين والرابعة والرحيمية اآلخرة والثالثة تشتمل على أمر امللك القيم على حريف

تشتمل على حريف احملكم يف قوله إياك نعبد واملتشابه يف قوله وإياك نستعني وملا افتتح أم القرآن بالسابع اجلامع 
  املوهوب ابتدئت البقرة بالسادس املعجوز عنه وهو املتشابه 

  انتهى كالم احلراين 
وبقيته ينبو عنه السمع وينفر منه القلب وال متيل إليه النفس وأنا أستغفر اهللا من حكايته  واملقصود منه هو األخري

على أين أقول يف مناسبة ابتداء البقرة ب امل أحسن مما قال وهو أنه ملا ابتدئت الفاحتة باحلرف احملكم الظاهر لكل 
  ملتشابه البعيد التأويل أو املستحيله أحد حبيث ال يعذر أحد يف فهمه ابتدئت البقرة مبقابلة وهو احلرف ا

٣ -   

  فصل

  ومن هذا النوع مناسبة أمساء السور ملقاصدها وقد تقدم يف النوع السابع عشر اإلشارة إىل ذلك  - ٥٢٦٣
ويف عجائب الكرماين إمنا مسيت السور السبع حم على االشتراك يف االسم ملا بينهن من التشاكل الذي اختصت به 

ة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب مع تقارب املقادير يف الطول والقصر وتشاكل الكالم وهو أن كل واحد
  يف النظام 

  فوائد منثورة

يف املناسبات يف تذكرة الشيخ تاج الدين السبكي ومن خطه نقلت سأل األمام ما احلكمة يف افتتاح  - ٥٢٦٤
سبيح حيث جاء مقدم على التحميد حنو فسبح حبمد سورة اإلسراء بالتسبيح والكهف بالتحميد وأجاب بأن الت

  ربك سبحان اهللا واحلمد هللا 
وأجاب ابن الزملكاين بأن سورة سبحان ملا اشتملت على اإلسراء الذي كذب املشركون به النيب وتكذيبه تكذيب 

ا أنزلت بعد سؤال هللا سبحانه وتعاىل أتى بسبحان لتنزيه اهللا تعاىل عما نسب إىل نبيه من الكذب وسورة الكهف مل
املشركني عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحي نزلت مبينة أن اهللا مل يقطع نعمته عن نبيه وال عن املؤمنني بل أمت 

  عليهم النعمة بإنزال الكتاب فناسب افتتاحها باحلمد على هذه النعمة 
ف بأنه مالك مجيع املخلوقني ويف يف تفسري اخلويي ابتدئت الفاحتة بقوله احلمد هللا رب العاملني فوص - ٥٢٦٥

األنعام والكهف وسبأ وفاطر مل يوصف بذلك بل بفرد من أفراد صفاته وهو خلق السموات واألرض والظلمات 
والنور يف األنعام وإنزال الكتاب يف الكهف وملك ما يف السموات وما يف األرض يف سبأ وخلقهما يف فاطر ألن 

  اإلتيان فيها بأبلغ الصفات وأعمها وأمشلها الفاحتة أم القرآن ومطلعه فناسب 
يف العجائب للكرماين إن قيل كيف جاء يسألونك أربع مرات بغري واو يسألونك عن األهلة يسألونك  - ٥٢٦٦

ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر احلرام يسألونك عن اخلمر مث جاء ثالث مرات بالواو ويسألونك ماذا ينفقون 
  يسألونك عن احمليض ويسألونك عن اليتامى و

قلنا ألن سؤاهلم عن احلوادث األول وقع متفرقا وعن احلوادث األخر وقع يف وقت واحد فجئ حبرف اجلمع داللة 



  على ذلك 
  فإن قيل كيف جاء ويسألونك عن اجلبال فقل وعادة القرآن جمئ قل 

  يف اجلواب بال فاء أجاب الكرماين بأن التقدير لو سئلت عنها فقل 
كيف جاء وإذا سألك عبادي عين فإين قريب وعادة السؤال جيئ جوابه يف القرآن بقل قلنا حذفت لإلشارة  فإن قيل

  إىل أن العبد يف حالة الدعاء يف أشرف املقامات ال واسطة بينه وبني مواله 
ملبدأ واليت ورد يف القرآن سورتان أوهلما يأيها الناس يف كل نصف سورة فاليت يف النصف األول تشتمل على شرح ا

  يف الثاين على شرح املعاد 

  النوع الثالث والستون

  يف اآليات املشتبهات

أفرده بالتصنيف خلق أوهلم فيما أحسب الكسائي ونظمه السخاوي وألف يف توجيهه الكرماين كتابه  - ٥٢٦٧
حسن من هذا مالك التأويل الربهان يف متشابه القرآن وأحسن منه درة التنزيل وغرة التأويل أليب عبد اهللا الرازي وأ

أليب جعفر بن الزبري ومل أقف عليه وللقاضي بدر الدين بن مجاعة يف ذلك كتاب لطيف مساه كشف املعاين عن 
  متشابه املثاين ويف كتايب أسرار التنزيل املسمى قطف األزهار يف كشف األسرار من ذلك اجلم الغفري 

فواصل خمتلفة بل تأيت يف موضع واحد مقدما ويف آخر مؤخرا والقصد به إيراد القصة الواحدة يف صور شىت و
  كقوله يف البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ويف األعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا 

  ويف البقرة وما أهل به لغري اهللا وسائر القرآن وما أهل لغري اهللا به 
  م أأنذرهتم يف أو يف موضع بزيادة ويف آخر بدوهنا حنو سواء عليه

  البقرة ويف يس وسواء عليهم أأنذرهتم 
  ويف البقرة ويكون الدين هللا ويف األنفال كله هللا 

أو يف موضع معرفا ويف آخر منكرا أو مفردا ويف آخر مجعا أو حبرف ويف آخر حبرف آخر أو مدغما ويف آخر 
  مفكوكا وهذا النوع يتداخل مع نوع املناسبات 

  يهها وهذه أمثلة منه بتوج
ألنه ملا ذكر هنا جمموع اإلميان . . قوله تعاىل يف البقرة هدى للمتقني ويف لقمان هدى ورمحة للمحسنني  - ٥٢٧٨

  ناسب املتقني وملا ذكر مث الرمحة ناسب احملسنني 
قوله تعاىل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال ويف األعراف فكال بالفاء قيل ألن السكىن يف  - ٥٢٦٩

البقرة اإلقامة ويف األعراف اختاذ املسكن فلما نسب القول إليه تعاىل وقلنا يا آدم ناسب زيادة اإلكرام بالواو الدالة 
  على اجلمع بني السكىن واألكل ولذا قال فيه رغدا وقال حيث شئتما ألنه أعم 
باختاذها ألن األكل بعد االختاذ و  ويف األعراف ويا آدم فأتى بالفاء الدالة على ترتيب األكل على السكىن املأمور

  من حيث ال تعطى عموم معىن حيث شئتما 
قوله تعاىل واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل وقال بعد  - ٥٢٧٠



ة تارة وبالنفع أخرى ذلك وال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة ففيه تقدمي العدل وتأخريه والتعبري بقبول الشفاع
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 عل بذل العدل عنها 

  وبني يف 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 يقبل منها 
  فع املشفوع له شفاعة ويف الثانية وال تنفعها شفاعة ألن الشفاعة إمنا تقبل من الشافع وإمنا تن

قوله تعاىل وإذ جنيناكم من آل فرعون يسوونكم سوء العذاب يذحبون ويف إبراهيم ويذحبون بالواو ألن  - ٥٢٧١
  األوىل من كالمه تعاىل هلم فلم يعدد عليهم احملن تكرما يف اخلطاب والثانية من كالم موسى فعددها 

  لتفنن ويف األعراف يقتلون وهو من تنويع األلفاظ املسمى با
اآلية ويف آية األعراف اختالف ألفاظ ونكتته أن آية البقرة يف . . قوله تعاىل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية  - ٥٢٧٢

معرض ذكر النعم عليهم حيث قال يا بين إسرائيل اذكروا نعميت إىل آخره فناسب نسبة القول إليه تعاىل وناسب 
ادخلوا الباب سجدا وناسب خطاياكم ألنه مجع كثرة وناسب الواو يف قوله رغدا ألن املنعم به امت وناسب تقدمي و

  وسنزيد لداللتها على اجلمع بينهما وناسب الفاء يف فكلوا ألن األكل مترتب على الدخول 
وآية األعراف افتتحت مبا فيه توبيخهم وهو قوهلم اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة مث اختاذهم العجل فناسب ذلك وإذ 

  ناسب ترك رغدا قيل هلم و
  والسكىن جتامع األكل فقال وكلوا وناسب تقدمي ذكر مغفرة اخلطايا وترك الواو يف سنزيد 

وملا كان يف األعراف تبعيض اهلادين بقوله ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق ناسب تبعيض الظاملني بقوله الذين 
  ظلموا منهم ومل يتقدم يف البقرة مثله فترك 

إىل سالمة غري الذين ظلموا لتصرحيه باإلنزال على املتصفني بالظلم واإلرسال أشد وقعا من اإلنزال  ويف البقرة إشارة
فناسب سياق ذكر النعمة يف البقرة ذلك وختم آية البقرة ب يفسقون وال يلزم منه الظلم والظلم يلزم منه الفسق 

  فناسب كل لفظة منها سياقه 
  فانبجست ألن االنفجار وكذا يف البقرة فانفجرت ويف األعراف 

  أبلغ يف كثرة املاء فناسب سياق ذكر النعم التعبري به 
قوله تعاىل وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة ويف آل عمران معدودات قال ابن مجاعة ألن قائل ذلك  - ٥٢٧٣

خرى قالت إمنا نعذب أربعني عدة فرقتان من اليهود إحدامها قالت إمنا نعذب بالنار سبعة أيام عدد أيام الدنيا واأل
أيام عبادة آبائهم العجل فآية البقرة حتتمل قصد الفرقة الثانية حيث عرب جبمع الكثرة وآل عمران بالفرقة األوىل 

  حيث أتى جبمع القلة 
دى وقال أبو عبد اهللا الرازي إنه من باب التفنن قوله تعاىل إن هدى اهللا هو اهلدى ويف آل عمران إن اهل - ٥٢٧٤

هدى اهللا ألن اهلدى يف البقرة املراد به حتويل القبلة ويف آل عمران املراد به الدين لتقدم قوله ملن تبع دينكم ومعناه 
  إن دين اهللا اإلسالم 

قوله تعاىل رب اجعل هذا بلدا آمنا ويف إبراهيم هذا البلد آمنا ألن األول دعا به قبل مصريه بلدا عند  - ٥٢٧٥



يل به وهو واد فدعا بأن يصري بلدا والثاين دعا به بعد عوده وسكىن جرهم به ومصريه بلدا فدعا ترك هاجر وإمساع
  بأمنه 

قوله تعاىل قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا ويف آل عمران قل آمنا باهللا وما أنزل علينا ألن األوىل خطاب  - ٥٢٧٦
ة و على ال ينتهى هبا إال من جهة واحدة وهي العلو للمسلمني والثانية خطاب للنيب و إىل ينتهى هبا من كل جه

والقرآن يأيت املسلمني من كل جهة يأيت مبلغه إياهم منها وإمنا أتى النيب من جهة العلو خاصة فناسب قوله علينا 
  وهلذا أكثر ما جاء يف جهة النيب ب على وأكثر ما جاء يف جهة األمة ب إىل 

ال تقربوها وقال بعد ذلك فال تعتدوها ألن األوىل وردت بعد نواه فناسب قوله تعاىل تلك حدود اهللا ف - ٥٢٧٧
  النهى عن قرباهنا والثانية بعد أوامر فناسب النهى عن تعديها وجتاوزها بأن يوقف عندها 

قوله تعاىل نزل عليك الكتاب وقال وأنزل التوراة واألجنيل ألن الكتاب أنزل منجما فناسب اإلتيان ب  - ٥٢٧٨
  دال على التكرير خبالفهما فإهنما أنزال دفعة نزل ال
قوله تعاىل وال تقتلوا أوالدكم من إمالق ويف اإلسراء خشية إمالق ألن األوىل خطاب للفقراء املقلني أي  - ٥٢٧٩

آل تقتلوهم من فقر بكم فحسن حنن نرزقكم ما يزول به إمالقكم مث قال وإياهم أي نرزقكم مجيعا والثانية خطاب 
  ء أي خشية فقر حيصل لكم بسببهم ولذا حسن حنن نرزقهم وإياكم لألغنيا
  قوله تعاىل فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم ويف فصلت فاستعذ باهللا إنه هو السميع العليم  - ٥٢٨٠

قال ابن مجاعة ألن آية األعراف نزلت أوال وآية فصلت نزلت ثانيا فحسن التعريف أي هو السميع العليم الذي 
  أوال عند نزوغ الشيطان تقدم ذكره 

قوله تعاىل املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض وقال يف املؤمنني بعضهم أولياء بعض ويف الكفار والذين  - ٥٢٨١
كفروا بعضهم أولياء بعض ألن املنافقني ليسوا متناصرين على دين معني وشريعة ظاهرة فكان بعضهم يهودا 

شك والنفاق واملؤمنون متناصرون على دين اإلسالم وكذلك الكفار وبعضهم مشركني فقال من بعض أي يف ال
املعلنون بالكفر كلهم أعوان بعضهم وجمتمعون على التناصر خبالف املنافقني كما قال تعاىل حتسبهم مجيعا وقلوهبم 

  شىت 
  واع أخر فهذه أمثلة يستضاء هبا وقد تقدم منها كثري يف نوع التقدمي والتأخري ويف نوع الفواصل ويف أن

  مت اجلزء الثالث من كتاب اإلتقان يف علوم القرآن ويليه اجلزء الرابع وأوله النوع الرابع والستون يف إعجاز القرآن 

  النوع الرابع والستون

  يف إعجاز القرآن

كر أفرده بالتصنيف خالئق منهم اخلطايب والرماين والزملكاين واإلمام الرازي وابن سراقة والقاضي أبو ب - ٥٢٨٢
  الباقالين قال ابن العريب ومل يصنف مثل كتابه 

اعلم أن املعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سامل عن املعارضة وهي إما حسية وإما عقلية وأكثر  - ٥٢٨٣
معجزات بين إسرائيل كانت حسية لبالدهتم وقلة بصريهتم وأكثر معجزات هذه األمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال 

ن هذه الشريعة ملا كانت باقية على صفحات الدهر إىل يوم القيامة خصت باملعجزة العقلية الباقية لرياها أفهامهم وأل
ذوو البصائر كما قال ما من األنبياء نيب إال أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا 



  إيل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
إن معناه أن معجزات األنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إال من حضرها  أخرجه البخاري قيل

ومعجزة القرآن مستمرة إىل يوم القيامة وخرقه العادة يف أسلوبه وبالغته وإخباره باملغيبات فال مير عصر من 
  األعصار إال ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون يدل على صحة دعواه 

أن املعجزات الواضحة املاضية كانت حسية تشاهد باألبصار كناقة صاحل وعصا موسى ومعجزة القرآن  وقيل املعىن
تشاهد بالبصرية فيكون من يتبعه ألجلها أكثر ألن الذي يشاهد بعني الرأس ينقرض بانقراض مشاهده والذي 

  يشاهد بعني العقل باق يشاهده كل من جاء بعد األول مستمرا 
  ح الباري وميكن نظم القولني يف كالم واحد فإن حمصلهما ال ينايف بعضه بعضا قال يف فت - ٥٢٨٤

وال خالف بني العقالء أن كتاب اهللا تعاىل معجز مل يقدر واحد على معارضته بعد حتديهم بذلك قال تعاىل وإن أحد 
  من املشركني 

ه على مساعه وال يكون حجة إال وهو استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا فلوال أن مساعه حجة عليه مل يقف أمر
  معجزة 

وقال تعاىل وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إمنا اآليات عند اهللا وإمنا أنا نذير مبني أو مل يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم فأخرب أن الكتاب آية من آياته كاف يف الداللة قائم مقام معجزات غريه وآيات من 

ن األنبياء وملا جاء به النيب إليهم وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع اخلطباء وحتداهم على أن يأتوا مبثله سواه م
وأمهلهم طول السنني فلم يقدروا كما قال تعاىل فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني مث حتداهم بعشر سور منه يف 

ريات وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني قوله تعاىل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفت
. . فإن مل يستجيبوا لكم فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا مث حتداهم بسورة يف قوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 

جزوا عن معارضته اآلية فلما ع. . اآلية مث كرر يف قوله وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
واإلتيان بسورة تشبهه على كثرة اخلطباء فيهم والبلغاء نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن فقال قل لئن 

اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا هذا وهم 
نوره وإخفاء أمره فلو كان يف مقدرهتم معارضته لعدلوا إليها قطعا الفصحاء اللد وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء 

  للحجة 
ومل ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك وال رامه بل عدلوا إىل العناد تارة وإىل اإلستهزاء أخرى 

 رضوا بتحكيم فتارة قالوا سحر وتارة قالوا شعر وتارة قالوا أساطري األولني كل ذلك من التحري واإلنقطاع مث
السيف يف أعناقهم وسيب ذراويهم وحرمهم وإستباحة أمواهلم وقد كانوا آنف شيء وأشده محية فلو علموا أن 

اإلتيان مبثله يف قدرهتم لبادروا إليه ألنه كان أهون عليهم كيف وقد أخرج احلاكم عن ابن عباس قال جاء الوليد بن 
ه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك املغرية إىل النيب فقرأ عليه القرآن فكأن

  ماال ليعطوكه فإنك أتيت حممدا لتعرض 

ملا قبله قال قد علمت قريش أين من أكثرها ماال قال فقل فيه قوال يبلغ قومك إنك كاره له قال وماذا أقول فواهللا 
صيده وال بأشعار اجلن واهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ما فيكم رجل أعلم بالشعر مين وال برجزه وال بق

وواهللا إن لقوله الذي يقول حالوة وإن عليه لطالوة وإنه ملثمر أعاله مغدق أسفله وأنه ليعلو وال يعلى عليه وأنه 



أثره ليحطم ما حتته قال ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه قال دعين حىت أفكر فلما فكر قال هذا سحر يؤثر ي
  عن غريه 
قال اجلاحظ بعث اهللا حممدا أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيبا وأحكم ما كانت لغة وأشد ما كانت  - ٥٢٨٥

عدة فدعا أقصاها وأدناها إىل توحيد اهللا وتصديق رسالته فدعاهم باحلجة فلما قطع العذر وأزال الشبهة وصار الذي 
واحلرية محلهم على حظهم بالسيف فنصب هلم احلرب ونصبوا له وقتل  مينعهم من اإلقرار اهلوى واحلمية دون اجلهل

من عليتهم وأعالمهم وأعمامهم وبين أعمامهم وهو يف ذلك حيتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحا ومساء إىل أن 
  يعارضوه إن كان كاذبا بسورة واحدة أو بآيات يسرية 

شف من نقصهم ما كان مستورا وظهر منه ما كان خفيا فحني مل فكلما إزداد حتديا هلم هبا وتقريعا لعجزهم عنها تك
  جيدوا حيلة وال حجة قالوا له أنت تعرف من أخبار األمم ما ال نعرف فلذلك ميكنك ما ال ميكننا 

قال فهاتوها مفتريات فلم يرم ذلك خطيب وال طمع فيه شاعر وال طمع فيه لتكلفه ولو تكلفه لظهر ذلك ولو ظهر 
  يده وحيامي عليه ويكايد فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض لوجد من يستج

فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كالمهم وإستحالة لغتهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم وكثرة 
من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه وخطباء أمته ألن سورة واحدة وآيات يسرية كانت أنقض لقوله وأفسد 

  لغ يف تكذيبه وأسرع يف تفريق أتباعه من بذل النفوس واخلروج من األوطان وإنفاق األموال ألمره وأب
وهذا من جليل التدبري الذي ال خيفي على من هو دون قريش والعرب يف الرأي والعقل بطبقات وهلم القصيد 

  دوج واللفظ املنثور العجيب والرجز الفاخر واخلطب الطوال البليغة والقصار املوجزة وهلم األسجاع واملز
مث يتحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم فمحال أكرمك اهللا أن جيتمع هؤالء كلهم على الغلط يف األمر 

  الظاهر واخلطأ املكشوف البني مع التقريع بالنقص 

اجة تبعث والتوقيف على العجز وهم أشد اخللق أنفة وأكثرهم مفاخرة والكالم سيد عملهم وقد احتاجوا إليه واحل
على احليلة يف األمر الغامض فكيف بالظاهر اجلليل املنفعة وكما أنه حمال أن يطبقوا ثالثا وعشرين سنة على الغلط 

  يف األمر اجلليل املنفعة فكذلك حمال أن يتركوه وهم يعرفونه وجيدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه إنتهى 

  فصل

بينا وجب اإلهتمام مبعرفة وجه اإلعجاز وقد خاض الناس يف ذلك كثريا ملا ثبت كون القرآن معجزة ن - ٥٢٨٦
فبني حمسن ومسيء فزعم قوم أن التحدي وقع بالكالم القدمي الذي صفة الذات وأن العرب كلفت يف ذلك ما ال 

هور يطاق وبه وقع عجزها وهو مردود ألن ما ال ميكن الوقوف عليه ال يتصور التحدي به والصواب ما قاله اجلم
  أنه وقع بالدال على القدمي وهو األلفاظ 

مث زعم النظام أن إعجازه بالصرفة أي أن اهللا صرف العرب عن معارضته وسلب عقوهلم وكان مقدورا  - ٥٢٨٧
  هلم لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر املعجزات 

م مع بقاء قدرهتم ولو سلبوا اآلية فإنه يدل على عجزه. . وهذا قول فاسد بدليل قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن 
القدرة مل يبق هلم فائدة إلجتماعهم ملنزلته منزلة إجتماع املوتى وليس عجز املوتى مما حيتفل بذكره هذا مع أن 

اإلمجاع منعقد على إضافة اإلعجاز إىل القرآن فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة إعجاز بل املعجز هو اهللا تعاىل 



  تيان مبثله حيث سلبهم القدرة على اإل
وأيضا فيلزم من القول بالصرفة زوال اإلعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآن من اإلعجاز ويف ذلك خرق 

  إلمجاع األمة أن معجزة الرسول العظمى باقية وال معجزة له باقية سوى القرآن 
ة وإمنا منع منها الصرفة مل يكن قال القاضي أبو بكر ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت املعارضة ممكن - ٥٢٨٨

  الكالم معجزا وإمنا يكون باملنع معجزا فال يتضمن الكالم فضيلة على غريه يف نفسه 
  قال وليس هذا بأعجب من 

قول فريق منهم إن الكل قادرون على اإلتيان مبثله وإمنا تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه 
  قول آخرين إن العجز وقع منهم وأما من بعدهم ففي قدرته اإلتيان مبثله وكل هذا ال يعتد به به وال بأعجب من 

  وقال قوم وجه إعجازه ما فيه من اإلخبار عن الغيوب املستقبلة ومل يكن ذلك من شأن العرب  - ٥٢٨٩
  اهدها وحضرها وقال آخرون ما تضمنه من اإلخبار عن قصص األولني وسائر املتقدمني حكاية من ش - ٥٢٩٠
وقال آخرون ما تضمنه من اإلخبار عن الضمائر من غري أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله إذ  - ٥٢٩١

  مهت طائفتان منكم أن تفشال ويقولون يف أنفسهم لوال يعذبنا اهللا 
يع وجوه وقال القاضي أبو بكر وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والترصيف وأنه خارج عن مج - ٥٢٩٢

  النظم املعتاد يف كالم العرب ومباين ألساليب خطاباهتم 
  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 
وصناعة الرسالة واحلذق يف البالغة وله طريق إستدراكه بالعلم والتدريب والتصنع به كقول الشعر ورصف اخلطب 

  تسلك فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال حيتذي وال إمام يقتدي به وال يصح وقوع مثله إتفاقا 
  قال وحنن نعتقد أن اإلعجاز يف بعض القرآن أظهر ويف بعضه أدق وأغمض 

  واب والسالمة من مجيع العيوب وقال اإلمام فخر الدين وجه اإلعجاز الفصاحة وغرابة األسل - ٥٢٩٣
وقال الزملكاين وجه اإلعجاز راجع إىل التأليف اخلاص به ال مطلق التأليف بأن اعتدلت مفرداته تركيبا  - ٥٢٩٤

  وزنة وعلت مركباته معىن بأن يوضع كل فن يف مرتبته العليا يف اللفظ واملعىن 
  اق يف وجه وقال ابن عطية الصحيح والذي عليه اجلمهور واحلذ - ٥٢٩٥

إعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتوايل فصاحة ألفاظه وذلك أن اهللا أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكالم كله 
علما فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبني املعىن بعد املعىن مث كذلك من 

  أول القرآن إىل آخره 
والنسيان والذهول ومعلوم ضرورة أن أحدا من البشر ال حييط بذلك فبهذا جاء نظم القرآن والبشر يعمهم اجلهل 

  يف الغاية القصوى من الفصاحة 
وهبذا يبطل قول من قال إن العرب كان يف قدرهتا اإلتيان مبثله فصرفوا عن ذلك والصحيح أنه مل يكن يف قدرة أحد 

حوال مث ينظر فيها فيغري فيها وهلم جرا وكتاب اهللا تعاىل لو نزعت  قط وهلذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو اخلطبة
  منه لفظة مث أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها مل يوجد 

وحنن تتبني لنا الرباعة يف أكثره وخيفي علينا وجهها يف مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ يف سالمة الذوق 



  وجودة القرحية 
عامل بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة املعارضة كما قامت احلجة يف معجزة موسى وقامت احلجة على ال

بالسحرة ويف معجزة عيسى باألطباء فإن اهللا إمنا جعل معجزات األنبياء بالوجه الشهري أبرع ما تكون يف زمن النيب 
 زمن عيسى والفصاحة يف زمن الذي أراد إظهاره فكان السحر قد إنتهى يف مدة موسى إىل غايته وكذلك الطب يف

  حممد 
وقال حازم يف منهاج البلغاء وجه اإلعجاز يف القرآن من حيث إستمرت الفصاحة والبالغة فيه من مجيع  - ٥٢٩٦

أحنائها يف مجيعه إستمرارا ال يوجد له فترة وال يقدر عليه أحد من البشر وكالم العرب ومن تكلم بلغتهم ال تستمر 
 مجيع أحنائها يف العايل منه إال يف الشيء اليسري املعدود مث تعرض الفترات اإلنسانية فينقطع الفصاحة والبالغة يف

  طيب الكالم ورونقه فال تستمر لذلك الفصاحة يف مجيعه بل توجد يف تفاريق وأجزاء منه 
وهو كما إختاره  وقال املراكشي يف شرح املصباح اجلهة املعجزة يف القرآن تعرف بالتفكر يف علم البيان - ٥٢٩٧

مجاعة يف تعريفه ما حيترز به عن اخلطأ يف تأديه املعىن وعن تعقيده وتعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه 
  ملقتضى احلال ألن جهة إعجازه ليست مفردات ألفاظه وإال لكانت قبل نزوله معجزة وال 

 لكان كل كالم معرب معجزا وال جمرد أسلوبه وإال لكان جمرد تأليفها وإال لكان كل تأليف معجزا وال إعراهبا وإال
اإلبتداء بأسلوب الشعر معجزا واألسلوب الطريق ولكان هذيان مسيلمة معجزا وألن اإلعجاز يوجد دونه أي 

  األسلوب يف حنو فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا فاصدع مبا تؤمر 
ألن مسيلمة وابن املقفع واملعري وغريهم قد تعاطوها وال بالصرف عن معارضتهم ألن تعجبهم كان من فصاحته و

فلم يأتوا إال مبا متجه األمساع وتنفر منه الطباع ويضحك منه يف أحوال تركيبه وهبا أي بتلك األحوال أعجز البلغاء 
  وأخرس الفصحاء 

قدمته التفكر يف فعلى إعجازه دليل إمجايل وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلساهنا فغريها أحرى ودليل تفصيلي م
  خواص تركيبه ونتيجته العلم بأنه تنزيل من احمليط بكل شيء علما 

وقال األصبهاين يف تفسريه اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهني أحدمها إعجاز يتعلق بنفسه والثاين  - ٥٢٩٨
املتعلق بفصاحته وبالغته فال بصرف الناس عن معارضته فاألول إما أن يتعلق بفصاحته وبالغته أو مبعناه أما اإلعجاز 

يتعلق بعنصره الذي هو اللفظ واملعىن فإن ألفاظه ألفاظهم قال تعاىل قرآنا عربيا بلسان عريب وال مبعانيه فإن كثريا 
منها موجود يف الكتب املتقدمة قال تعاىل وإنه لفي زبر األولني وما هو يف القرآن من املعارف اإلهلية وبيان املبدإ 

إلخبار بالغيب فإعجازه ليس براجع إىل القرآن من حيث هو قرآن بل لكوهنا حاصلة من غري سبق تعليم واملعاد وا
وتعلم ويكون اإلخبار بالغيب إخبارا بالغيب سواء كان هبذا النظم أو بغريه موردا بالعربية أو بلغة أخرى بعبارة أو 

ه وبإختالف الصور خيتلف حكم الشيء وامسه ال بإشارة فإذن النظم املخصوص صورة القرآن واللفظ واملعىن عنصر
بعنصره كاخلامت والقرط والسوار فإنه باختالف صورها إختلفت أمساؤها ال بعنصرها الذي هو الذهب والفضة 

واحلديد فإن اخلامت املتخذ من الذهب ومن الفضة ومن احلديد يسمى خامتا وإن كان العنصر خمتلفا وإن إختذ خامت 
  هب إختلفت أمساؤها بإختالف صورها وإن كان العنصر واحدا وقرط وسوار من ذ

  قال فظهر من هذا أن اإلعجاز املختص بالقرآن يتعلق بالنظم املخصوص 
وبيان كون النظم معجزا يتوقف على بيان نظم الكالم مث بيان أن هذا النظم خمالف لنظم ما عداه فنقول  - ٥٢٩٩



  مراتب تأليف الكالم مخس 
  روف املبسوطة بعضها إىل بعض لتحصل الكلمات الثالث اإلسم والفعل واحلروف األوىل ضم احل

والثانية تأليف هذه الكلمات بعضها إىل بعض لتحصل اجلمل املفيدة وهو النوع الذي يتداوله الناس مجيعا يف 
  خماطباهتم وقضاء حوائجهم ويقال له املنثور من الكالم 

  مباد ومقاطع ومداخل وخمارج ويقال له املنظوم والثالثة ضم بعض ذلك إىل بعض ضما له 
  والرابعة أن يعترب يف أواخر الكالم مع ذلك تسجيع ويقال له املسجع 

واخلامسة أن جيعل له مع ذلك وزن ويقال له الشعر واملنظوم إما حماورة ويقال له اخلطابة وإما مكاتبة ويقال له 
ولكل من ذلك نظم خمصوص والقرآن جامع حملاسن اجلميع على  الرسالة فأنواع الكالم ال خترج عن هذه األقسام

نظم غري نظم شيء منها يدل على ذلك أنه ال يصح أن يقال له رسالة أو خطابة أو شعر أو سجع كما يصح أن 
يقال هو كالم والبليغ إذا قرع مسعه فصل بينه وبني ما عداه من النظم وهلذا قال تعاىل وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه 

لباطل من بني يديه وال من خلفه تنبيها على أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر فيمكن أن يغري بالزيادة ا
  والنقصان كحالة الكتب األخرى 

قال وأما اإلعجاز املتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهر أيضا إذا إعترب وذلك أنه ما من صناعة  - ٥٣٠٠
وبينها وبني قوم مناسبات خفية وإتفاقات مجيلة بدليل أن الواحد يؤثر حرفة من احلرف حممودة كانت أو مذمومة إال 

فينشرح صدره مبالبستها وتطيعه قواه يف مباشرهتا فيقبلها بإنشراح صدر ويزاوهلا باتساع قلب فلما دعا اهللا أهل 
ضة القرآن وعجزهم عن اإلتيان مبثله البالغة واخلطابة الذين يهيمون يف كل واد من املعاين بسالطة لساهنم إىل معار

  ومل يتصدوا 

ملعارضته مل خيف على أوىل األلباب أن صارفا إهليا صرفهم عن ذلك وأي إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء 
  عجزة يف الظاهر عن معارضته مصروفة يف الباطن عنها 

  إنتهى 
رك وال ميكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك وال وقال السكاكي يف املفتاح اعلم أن إعجاز القرآن يد - ٥٣٠١

  ميكن وصفها وكاملالحة 
وكما يدرك طيب النغم العارض هلذا الصوت وال يدرك حتصيله لغري ذوي الفطرة السليمة إال باتقان علمي املعاين 

  والبيان والتمرين فيهما 
القرآن فقال هذه مسألة فيها وقال أبو حيان التوحيدي سئل بندار الفارسي عن موضع اإلعجاز من  - ٥٣٠٢

حيف على املعىن وذلك أنه شبيه بقولك ما موضع اإلنسان من اإلنسان فليس لإلنسان موضع من اإلنسان بل مىت 
أشرت إىل مجلته فقد حققته ودللت على ذاته كذلك القرآن لشرفه ال يشار إىل شيء فيه إال وكان ذلك املعىن آية 

قائله وليس يف طاقة البشر اإلحاطة بأغراض اهللا يف كالمه وأسراره يف كتابه فلذلك يف نفسه ومعجزة حملاوله وهدى ل
  حارت العقول وتاهت البصائر عنده 

وقال اخلطايب ذهب األكثرون من علماء النظر إىل أن وجه اإلعجاز فيه من جهة البالغة لكن صعب  - ٥٣٠٣
  عليهم تفصيلها وصغوا فيه إىل حكم الذوق 

ن أجناس الكالم خمتلفة ومراتبها يف درجات البيان متفاوتة فمنهما البليغ الرصني اجلزل ومنها قال والتحقيق أ
الفصيح الغريب السهل ومنها اجلائز الطلق الرسل وهذه أقسام الكالم الفاضل احملمود فاألول أعالها والثاين 



ألقسام حصة وأخذت من كل نوع أوسطها والثالث أدناها وأقرهبا فحازت بالغات القرآن من كل قسم من هذه ا
شعبة فانتظم هلا بانتظام هذه األوصاف منط من الكالم جيمع صفيت الفخامة والعذوبة ومها على اإلنفراد يف نعوهتما 

كاملتضادين ألن العذوبة نتاج السهولة واجلزالة واملتانة يعاجلان نوعا من الزعورة فكان إجتماع األمرين يف نظمه مع 
  هما عن اآلخر فضيلة خص هبا القرآن ليكون آية بينة لنبيه نبو كل واحد من

وإمنا تعذر على البشر اإلتيان مبثله ألمور منها أن علمهم ال حييط جبميع أمساء اللغة العربية وأوضاعها اليت هي 
يفاء مجيع ظروف املعاين وال تدرك أفهامهم مجيع معاين األشياء احملمولة على تلك األلفاظ وال تكمل معرفتهم باست

وجوه النظوم اليت هبا يكون ائتالفها وإرتباط بعضها ببعض فيتوصلوا باختيار األفضل من األحسن من وجوهها إىل 
  أن يأتوا بكالم مثله وإمنا يقوم الكالم هبذه األشياء الثالثة لفظ حاصل ومعىن به قائم ورباط هلما ناظم 

الشرف والفضيلة حىت ال ترى شيئا من األلفاظ أفصح وال  وإذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية
أجزل وال أعذب من ألفاظه وال ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تالؤما وتشاكال من نظمه وأما معانيه فكل ذي لب 

  يشهد له بالتقدم يف أبوابه والترقي إىل أعلى درجاته 
فأما أن توجد جمموعة يف نوع واحد منه فلم توجد إال  وقد توجد هذه الفضائل الثالث على التفرق يف أنواع الكالم

يف كالم العليم القدير فخرج من هذا أن القرآن إمنا صار معجزا ألنه جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف 
رمي مضمنا أصح املعاين من توحيد هللا تعاىل وتنزيهه له يف صفاته ودعاء إىل طاعته وبيان لطريق عبادته من حتليل وحت
وحظر وإباحة ومن وعظ وتقومي وأمر مبعروف وهني عن منكر وإرشاد إىل حماسن األخالق وزجر عن مساويها 

واضعا كل شيء منها موضعه الذي ال يرى شيء أوىل منه وال يتوهم يف صورة العقل أمر أليق به منه مودعا أخبار 
نبئا عن الكوائن املستقبلة يف األعصار اآلتية من القرون املاضية وما نزل من مثالت اهللا مبن مضى وعاند منهم م

الزمان جامعا يف ذلك بني احلجة واحملتج له والدليل واملدلول عليه ليكون ذلك آكد للزوم ما دعا عليه وإنباء عن 
  وجوب ما أمر به وهني عنه 

نه قوى البشر وال تبلغه ومعلوم أن اإلتيان مبثل هذه األمور واجلمع بني أشتاهتا حىت تنتظم وتتسق أمر تعجز ع
  قدرهتم فانقطع اخللق دونه وعجزوا عن معارضته مبثله أو مناقضته يف شكله 

  مث صار املعاندون له يقولون مرة إنه شعر ملا رأوه منظوما ومرة أنه سحر ملا رأوه معجوزا عنه غري مقدور عليه 
ريهم فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من وقد كانوا جيدون له وقعا يف القلوب وقرعا يف النفوس يرهبهم وحي

  اإلعتراف ولذلك قالوا إن له حلالوة وإن عليه لطالوة 
  وكانوا 

مرة جبهلهم يقولون أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال مع علمهم أن صاحبهم أمي وليس حبضرته 
  واجلهل والعجز  من ميلي أو يكتب يف حنو ذلك من األمور اليت أوجبها العناد

مث قال وقد قلت يف إعجاز القرآن وجها ذهب عنه الناس وهو صنيعه يف القلوب وتأثريه يف النفوس فإنك ال تسمع 
كالما غري القرآن منظوما وال منثورا إذا قرع السمع خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف حال ومن الروعة 

قال تعاىل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللا واملهابة يف حال آخر ما خيلص منه إليه 
  وقال اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم 

  إنتهى 



وقال ابن سراقة إختلف أهل العلم يف وجه إعجاز القرآن فذكروا يف ذلك وجوها كثرية كلها حكمة  - ٥٣٠٤
  ب وما بلغوا يف وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر معشاره فقال قوم هو اإلجياز مع البالغة وصوا

  وقال آخرون هو البيان والفصاحة 
  وقال آخرون هو الرصف والنظم 

وقال آخرون هو كونه خارجا عن جنس كالم العرب من النظم والنثر واخلطب والشعر مع كون حروفه يف 
وألفاظه من جنس كلماهتم وهو بذاته قبيل غري قبيل كالمهم وجنس آخر متميز عن  كالمهم ومعانيه يف خطاهبم

أجناس خطاهبم حىت إن من اقتصر على معانيه وغري حروفه أذهب رونقه ومن إقتصر على حروفه وغري معانيه أبطل 
  فائدته فكان يف ذلك أبلغ داللة على إعجازه 

  ل وإن تكررت عليه تالوته وقال آخرون هو كون قارئه ال يكل وسامعه ال مي
  وقال آخرون هو ما فيه من اإلخبار عن األمور املاضية 

  وقال آخرون هو ما فيه من علم الغيب واحلكم على األمور بالقطع 

  وقال آخرون هو كونه جامعا لعلوم يطول شرحها ويشق حصرها 
  إنتهى 
عجاز وقع جبميع ما سبق من األقوال ال بكل وقال الزركشي يف الربهان أمجع أهل التحقيق على أن اإل - ٥٣٠٥

واحد على إنفراده فإنه مجع ذلك كله فال معىن لنسبته إىل واحد منها مبفرده مع إشتماله على اجلميع بل وغري ذلك 
  مما مل يسبق فمنها الروعة اليت له يف قلوب السامعني وأمساعهم سواء املقر واجلاحد 

  يا يف أمساع السامعني وعلى ألسنة القارئني ومنها أنه مل يزل وال يزال غضا طر
  ومنها مجعه بني صفيت اجلزالة والعذوبة ومها كاملتضادين ال جيتمعان غالبا يف كالم البشر 

ومنها جعله آخر الكتب غنيا عن غريه وجعل غريه من الكتب املتقدمة قد حيتاج إىل بيان يرجع فيه إليه كما قال 
  بين إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون  تعاىل إن هذا القرآن يقص على

وقال الرماين وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك املعارضة مع توفر الدواعي وشدة احلاجة  - ٥٣٠٦
  والتحدي للكافة والصرفة والبالغة واإلخبار عن األمور املستقبلة ونقض العادة وقياسه بكل معجزة 

جارية بضروب من أنواع الكالم معروفة منها الشعر ومنها السجع ومنها قال ونقض العادة هو أن العادة كانت 
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 وتفوق املوزون الذي هو أحسن الكالم 
كل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه اجلهة إذ كان سبيل فلق البحر وقلب العصا حية وما جرى قال وأما قياسه ب

  هذا اجملرى يف ذلك سبيال واحدا يف اإلعجاز إذ خرج عن العادة وقعد اخللق فيه عن املعارضة 
ا من جهة وقال القاضي عياض يف الشفا اعلم أن القرآن منطو على وجوه من اإلعجاز كثرية وحتصيله - ٥٣٠٧

  ضبط أنواعها يف أربعة وجوه 
أوهلا حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إجيازه وبالغته اخلارقة عادة العرب الذين هم فرسان  - ٥٣٠٨

  الكالم وأرباب هذا الشأن 



الثاين صورة نظمه العجيب واألسلوب الغريب املخالف ألساليب كالم العرب ومنهاج نظمها ونثرها  - ٥٣٠٩
  لذي جاء عليه ووقفت عليه مقاطع آياته وإنتهت إليه فواصل كلماته ومل يوجد قبله وال بعده نظري له ا

قال وكل واحد من هذين النوعني اإلجياز والبالغة بذاهتا واألسلوب الغريب بذاته نوع إعجاز على التحقيق مل تقدر 
اين لفصاحتها وكالمها خالفا ملن زعم أن العرب على اإلتيان بواحد منهما إذ كل واحد خارج عن قدرهتا مب

  اإلعجاز يف جمموع البالغة واألسلوب 
  الوجه الثالث ما انطوى عليه من اإلخبار باملغيبات وما مل يكن فوجد كما ورد  - ٥٣١٠
قصة الرابع ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة واألمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان ال يعلم منه ال - ٥٣١١

الواحدة إال الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره يف تعلم ذلك فيورده على وجهه ويأيت به على نصه وهو 
  أمي ال يقرأ وال يكتب 

  قال فهذه الوجوه األربعة من إعجازه بينه ال نزاع فيها 
لوهنا فما فعلوا وال قدروا ومن الوجوه يف إعجازه غري ذلك أي وردت بتعجيز قوم يف قضايا وإعالمهم أهنم ال يفع

على ذلك كقوله لليهود فتمنوا املوت إن كنتم صادقني ولن يتمنوه أبدا فما متناه أحد منهم وهذا الوجه داخل يف 
  الوجه الثالث 

ومنها الروعة اليت تلحق قلوب سامعيه عند مساعهم واهليبة اليت تعتريهم عند تالوته وقد أسلم مجاعة عند مساع 
ا وقع جلبري بن مطعم أنه مسع النيب يقرأ يف املغرب بالطور قال فلما بلغ هذه اآلية أم خلقوا من غري آيات منه كم

  شيء أم هم اخلالقون إىل قوله املسيطرون كاد قليب أن يطري 
  قال وذلك أول ما وقر اإلسالم يف قليب 

  وقد مات مجاعة عند مساع آيات منه أفردوا بالتصنيف 
  ازه كونه آية باقية ال يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل اهللا حبفظه مث قال ومن وجوه إعج

  ومنها أن قارئه ال ميله وسامعه ال ميجه بل اإلكباب على تالوته يزيده 

حالوة وترديده يوجب له حمبة وغريه من الكالم يعادي إذا أعيد وميل مع الترديد وهلذ وصف القرآن بأنه ال خيلق 
  على كثرة الرد 

  ه لعلوم ومعارف مل جيمعها كتاب من الكتب وال أحاط بعلمها أحد يف كلمات قليلة وأحرف معدودة ومنها مجع
  قال وهذا الوجه داخل يف بالغته فال جيب أن يعد فنا مفردا يف إعجازه 

  قال واألوجه اليت قبله تعد يف خواصه وفضائله ال إعجازه 
  وحقيقة اإلعجاز الوجوه األربعة 

  األول

  ها فليعتمد علي
  إنتهى 

  تنبيهات



  األول 
إختلف يف قدر املعجز من القرآن فذهب بعض املعتزلة إىل أنه متعلق جبميع القرآن واآليتان السابقتان  - ٥٣١٢

  ترده 
  وقال القاضي يتعلق اإلعجاز بسورة طويلة كانت أو قصرية تشبثا بظاهر قوله بسورة 

حبيث يتبني فيه تفاضل قوى البالغة قال فإذا كانت آية بقدر  وقال يف موضع آخر يتعلق بسورة أو قدرها من الكالم
  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 بآية بل يشترط اآليات الكثرية 

ه فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني قال القاضي وال داللة يف اآلية وقال آخرون يتعلق بقليل القرآن وكثريه لقول
  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  - ٥٣١٣
  نه معجزا ذلك على النيب يعلم ضرورة وكو

يعلم باإلستدالل قال والذي نقوله إن األعجمي ال ميكنه أن يعلم إعجازه إال إستدالال وكذلك من ليس ببليغ فأما 
البليغ الذي قد أحاط مبذاهب العرب وغرائب الصنعة فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غريه عن اإلتيان 

  مبثله 

  الثالث

مراتب الفصاحة بعد إتفاقهم على أنه يف أعلى مراتب البالغة حبيث ال  اختلف يف تفاوت القرآن يف - ٥٣١٤
يوجد يف التراكيب ما هو أشد تناسبا وال إعتداال يف إفادة ذلك املعىن منه فاختار القاضي املنع وأن كل كلمة فيه 

  موصوفة بالذروة العليا وإن كان بعض الناس أحسن إحساسا له من بعض 
وغريه التفاوت فقال ال ندعي أن كل ما يف القرآن أرفع الدرجات يف الفصاحة وكذا قال  واختار أبو نصر القشريي

  غريه يف القرآن األفصح والفصيح 
وإىل هذا حنا الشيخ عز الدين بن عبد السالم مث أورد سؤاال وهو أنه مل مل يأت القرآن مجيعه باألفصح وأجاب عنه 

القرآن على ذلك لكان على غري النمط املعتاد يف كالم العرب من الصدر موهوب اجلزري مبا حاصله أنه لو جاء 
اجلمع بني األفصح والفصيح فال تتم احلجة يف اإلعجاز فجاء على منط كالمهم املعتاد ليتم ظهور العجز عن 

معارضته وال يقولوا مثال أتيت مبا ال قدرة لنا على جنسه كما ال يصح من البصري أن يقول لألعمى قد غلبتك 
نظري ألنه يقول له إمنا تتم لك الغلبة لو كنت قادرا على النظر وكان نظرك أقوى من نظري فأما إذ فقد أصل ب

  النظر فكيف يصح مين املعارضة 

  الرابع



قيل احلكمة يف تنزيه القرآن عن الشعر املوزون مع أن املوزون من الكالم رتبته فوق رتبة غريه أن  - ٥٣١٥
الصدق وقصارى أمر الشاعر التخييل بتصور الباطل يف صورة احلق واإلفراط يف اإلطراء القرآن منبع احلق وجممع 

واملبالغة يف الذم واأليذاء دون إظهار احلق وإثبات الصدق وهلذا نزه اهللا نبيه عنه وألجل شهرة الشعر بالكذب مسى 
  أصحاب الربهان القياسات املؤدية يف أكثر األمر إىل البطالن والكذب شعرية 

  وقال بعض احلكماء مل ير متدين صادق اللهجة مفلقا يف شعره 

وأما ما وجد يف القرآن مما صورته صورة املوزون فاجلواب عنه أن ذلك ال يسمى شعرا ألن شرط الشعر القصد 
ولو كان شعرا لكان كل من اتفق له يف كالمه شيء موزون شاعرا فكان الناس كلهم شعراء ألنه قل أن خيلو كالم 

عن ذلك وقد ورد ذلك على ألسنة الفصحاء فلو اعتقدوه شعرا لبادروا إىل معارضته والطعن عليه ألهنم كانوا  أحد
  أحرص شيء على ذلك وإمنا يقع ذلك لبلوغ الكالم الغاية القصوى يف اإلنسجام 

يسمى شعرا أصال وقيل البيت الواحد وما كان على وزنه ال يسمى شعرا وأقل الشعر بيتان فصاعدا وقيل الرجز ال 
  وقيل أقل ما يكون من الرجز شعرا أربعة أبيات وليس ذلك يف القرآن حبال 

  اخلامس

قال بعضهم التحدي إمنا وقع لإلنس دون اجلن ألهنم ليسوا من أهل اللسان العريب الذي جاء القرآن  - ٥٣١٦
ازه ألن للهيئة اإلجتماعية من القوة ما على أساليبه وإمنا ذكروا يف قوله قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن تعظيما إلعج

  ليس لألفراد فإذا فرض إجتماع الثقلني فيه وظاهر بعضهم بعضا وعجزوا عن املعارضة كان الفريق الواحد أعجز 
  وقال غريه بل وقع للجن أيضا واملالئكة منويون يف اآلية ألهنم ال يقدرون أيضا على اإلتيان مبثل القرآن 

  ئب التفسري إمنا إقتصر يف اآلية على ذكر اإلنس واجلن ألنه كان مبعوثا إىل الثقلني دون املالئكة قال الكرماين يف غرا

  السادس

  سئل الغزايل عن معىن قوله تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا  - ٥٣١٧
ل نفى اإلختالف عن ذات القرآن فأجاب اإلختالف لفظ مشترك بني معان وليس املراد نفي إختالف الناس فيه ب

يقال هذا كالم خمتلف أي ال يشبه أوله آخره يف الفصاحة أو هو خمتلف الدعوى أي بعضه يدعو إىل الدين وبعضه 
  يدعو إىل الدنيا وهو خمتلف النظم فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف وبعضه 

  على أسلوب خمصوص يف اجلزالة وبعضه على أسلوب خيالفه 
اهللا منزه عن هذه اإلختالفات فإنه على منهاج واحد يف النظم مناسب أوله آخره وعلى درجة واحدة يف  وكالم

غاية الفصاحة فليس يشتمل على الغث والسمني ومسوق ملعىن واحد وهو دعوة اخللق إىل اهللا تعاىل وصرفهم عن 
الشعراء واملترسلني إذا قيس عليه وجد فيه الدنيا إىل الدين وكالم اآلدمني تتطرق إليه هذه اإلختالفات إذ كالم 

اختالف يف منهاج النظم مث اختالف يف درجات الفصاحة بل يف أصل الفصاحة حىت يشتمل على الغث والسمني فال 
تتساوى رسالتان وال قصيدتان بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات سخيفة وكذلك تشتمل القصائد 

ن الشعراء والفصحاء يف كل واد يهيمون فتارة ميدحون الدنيا وتارة يذموهنا وتارة واألشعار على أغراض خمتلفة أل



ميدحون اجلنب ويسمونه حزما وتارة يذمونه ويسمونه ضعفا وتارة ميدحون الشجاعة ويسموهنا صرامة وتارة يذموهنا 
واألحوال واإلنسان  ويسموهنا هتورا وال ينفك كالم آدمي عن هذه اإلختالفات ألن منشأها إختالف األغراض

ختتلف أحواله فتساعده الفصاحة عند إنبساط الطبع وفرحه وتتعذر عليه عند اإلنقباض وكذلك ختتلف أغراضه 
فيميل إىل الشيء مرة ومييل عنه أخرى فيوجب ذلك إختالفا يف كالمه بالضرورة فال يصادف إنسان يتكلم يف 

ى غرض واحد ومنهاج واحد ولقد كان النيب بشرا ختتلف ثالث وعشرين سنة وهي مدة نزول القرآن فيتكلم عل
  أحواله 

  فلو كان هذا كالمه أو كالم غريه من البشر لوجدوا فيه إختالفا كثريا 

  السابع

قال القاضي فإن قيل هل تقولون إن غري القرآن من كالم اهللا معجز كالتوراة واإلجنيل قلنا ليس شيء  - ٥٣١٨
ليف وإن كان معجزا كالقرآن فيما يتضمن من اإلخبار بالغيوب وإمنا مل يكن معجزا من ذلك مبعجز يف النظم والتأ

ألن اهللا تعاىل مل يصفه مبا وصف به القرآن وألنا قد علمنا أنه مل يقع التحدي إليه كما وقع يف القرآن وألن ذلك 
عجاز وقد ذكر ابن جين يف اللسان ال يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إىل حد اإل

  اخلاطريات يف قوله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى أن العدول عن قوله وما أن نلقي 

لغرضني أحدمها لفظي وهو املزاوجة لرؤوس اآلي واآلخر معنوي وهو أنه تعاىل أراد أن خيرب عن قوة أنفس السحرة 
  باللفظ أمت وأوىف منه يف إسنادهم الفعل إليه  وإستطالتهم على موسى فجاء عنهم

مث أورد سؤاال وهو إنا نعلم أن السحرة مل يكونوا أهل لسان فنذهب هبم هذا املذهب من صنعه الكالم وأجاب بأن 
مجيع ما ورد يف القرآن حكاية عن غري أهل اللسان من القرون اخلالية إمنا هو معرب عن معانيهم وليس حبقيقة 

هلذا ال يشك يف أن قوله تعاىل قالوا إن هذين لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويذهبا ألفاظهم و
  بطريقتكم املثلى أن هذه الفصاحة مل جتر على لغة العجم 

  الثامن

 قال البارزي يف أول كتابه أنوار التحصيل يف أسرار التنزيل اعلم أن املعىن الواحد قد خيرب عنه بألفاظ - ٥٣١٩
بعضها أحسن من بعض وكذلك كل واحد من جزأي اجلملة قد يعرب عنه بأفصح ما يالئم اجلزء اآلخر وال بد من 

إستحضار معاين اجلمل أو إستحضار مجيع ما يالئمها من األلفاظ مث إستعمال أنسبها وأفصحها وإستحضار هذا 
ىل فلذلك كان القرآن أحسن احلديث متعذر على البشر يف أكثر األحوال وذلك عتيد حاصل يف علم اهللا تعا

وأفصحه وإن كان مشتمال على الفصيح واألفصح واملليح واألملح ولذلك أمثلة منها قوله تعاىل وجىن اجلنتني دان 
لو قال مكانه ومثر اجلنتني قريب مل يقم مقامه من جهة اجلناس بني اجلىن واجلنتني ومن جهة أن الثمر ال يشعر مبصريه 

  فيها ومن جهة مؤاخاة الفواصل إىل حال جيين 
  ومنها قوله تعاىل وما كنت تتلوا من قبله من كتاب أحسن من التعبري ب تقرأ لثقله باهلمزة 

  ومنها ال ريب فيه أحسن من الشك فيه لثقل اإلدغام وهلذا كثر ذكر الريب 
  ومنها وال هتنوا أحسن من وال تضعفوا خلفته 



  الفتحة أخف من الضمة و وهن العظم مين أحسن من ضعف ألن 
  ومنها آمن أخف من صدق ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق 

  و آثرك 

  اهللا أخف من فضلك 
  و آتى أخف من أعطى 
  و أنذر أخف من خوف 

و خري لكم أخف من أفضل لكم واملصدر يف حنو هذا خلق اهللا يؤمنون بالغيب أخف من خملوق و الغائب و تنكح 
  فعل أخف من تفعل وهلذا كان ذكر النكاح فيه أكثر أخف من تتزوج ألن ت

وألجل التخفيف واالختصار استعمل لفظ الرمحة والغضب والرضا واحلب واملقت يف أوصاف اهللا تعاىل مع أنه ال 
يوصف هبا حقيقة ألنه لو عرب عن ذلك بألفاظ احلقيقة لطال الكالم كأن يقال يعامله معاملة احملب واملاقت فاجملاز يف 

ثل هذا أفضل من احلقيقة خلفته واختصاره وابتنائه على التشبيه البليغ فإن قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم أحسن م
  من فلما عاملونا معاملة املغضب أو فلما أتوا إلينا مبا يأتيه املغضب 

  انتهى 
يل ال جيوز فيها ذلك من قبل التاسع قال الرماين فإن قال قائل فلعل السور القصار ميكن فيها املعارضة ق - ٥٣٢٠

  أن التحدي قد وقع هبا فظهر العجز عنها يف قوله فأتوا 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 

يتا واحدا وال يفصل بطبعه بني مكسور وموزون فلو أن مفحما رام أن له ال من قبل أن املفحم ميكنه أن ينشيء ب
  جيعل بدل قوايف قصيدة رؤبة 

  مشتبه األعالم ملاع اخلفق ... وقامت األعماق خاوي املخترق 
  ... بكل وفد الريح من حيث اخنرق 

له به قول الشعر وال فجعل بدل املخترق املمزق وبدل اخلفق الشفق وبدل اخنرق انطلق ألمكنه ذلك ومل يثبت 
  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 شيء وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء  - ٥٣٢١
  وما املخرج منها قال كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم وقال ستكون فنت قيل  - ٥٣٢٢

  أخرجه الترمذي وغريه 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خرب األولني  - ٥٣٢٣

  واآلخرين قال البيهقي يعين أصول العلم 
قال أنزل اهللا مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة منها التوراة واإلجنيل  وأخرج البيهقي عن احلسن - ٥٣٢٤

  والزبور والفرقان مث أودع علوم الثالثة الفرقان 



  وقال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه مجيع ما تقوله األمة شرح للسنة ومجيع السنة شرح للقرآن  - ٥٣٢٥
  ا فهمه من القرآن وقال أيضا مجيع ما حكم به النيب فهو مم - ٥٣٢٦
قلت ويؤيد هذا قوله إين ال أحل إال ما أحل اهللا وال أحرم إال ما حرم اهللا يف كتابه أخرجه هبذا اللفظ  - ٥٣٢٧

  الشافعي يف األم 
  وقال سعيد بن جبري ما بلغين حديث عن رسول اهللا على وجهه إال وجدت مصداقه يف كتاب اهللا  - ٥٣٢٨

  حدثتكم حبديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب اهللا تعاىل وقال ابن مسعود إذا  - ٥٣٢٩
  أخرجهما ابن أيب حامت 

وقال الشافعي أيضا ليست تنزل بأحد يف الدين نازلة إال يف كتاب اهللا الدليل على سبيل اهلدى فيها فإن  - ٥٣٣٠
ب اهللا أوجب علينا اتباع قيل من األحكام ما ثبت ابتداء بالسنة قلنا ذلك مأخوذ من كتاب اهللا يف احلقيقة ألن كتا

  الرسول وفرض علينا األخذ بقوله 
وقال الشافعي مرة مبكة سلوين عما شئتم أخربكم عنه يف كتاب اهللا فقيل له ما تقول يف احملرم يقتل  - ٥٣٣١

  الزنبور فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا 
بن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النيب أنه وحدثنا سفيان  - ٥٣٣٢

  قال اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر 
وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن اخلطاب أنه أمر  - ٥٣٣٣

  بقتل احملرم الزنبور 
ابن مسعود أنه قال لعن اهللا الوامشات واملتومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن وأخرج البخاري عن  - ٥٣٣٤

املغريات خلق اهللا تعاىل فبلغ ذلك امرأة من بين أسد فقالت له إنه بلغين أنك لعنت كيت كيت فقال ومايل ال ألعن 
دت فيه كما تقول قال لئن من لعن رسول اهللا وهو يف كتاب اهللا تعاىل فقالت لقد قرأت ما بني اللوحني فما وج

  كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد هنى عنه 
وحكى ابن سراقة يف كتاب اإلعجاز عن أيب بكر بن جماهد أنه قال يوما ما شيء يف العامل إال وهو يف  - ٥٣٣٥

  اخلانات فيه كتاب اهللا فقيل له فأين ذكر 

  فقال يف قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع لكم فهي اخلانات 
وقال ابن برجان ما قال النيب من شيء فهو يف القرآن به أو فيه أصله قرب أو بعد فهمه من فهمه وعمه  - ٥٣٣٦

  بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه عنه من عمه وكذا كل ما حكم به أو قضى وإمنا يدرك الطالب من ذلك 
وقال غريه ما من شيء إال ميكن استخراجه من القرآن ملن فهمه اهللا حىت أن بعضهم استنبط عمر النيب  - ٥٣٣٧

ثالثا وستني سنة من قوله يف سورة املنافقني ولن يؤخر اهللا نفسا إذا جاء أجلها فإهنا رأس ثالث وستني سورة وعقبها 
  ر التغابن يف فقده بالتغابن ليظه

وقال ابن الفضل املرسي يف تفسريه مجع القرآن علوم األولني واآلخرين حبيث مل حيط هبا علما حقيقة إال  - ٥٣٣٨
املتكلم هبا مث رسول اهللا خال ما استأثر به سبحانه وتعاىل مث ورث ذلك عنه معظم سادات الصحابة وأعالمهم مثل 

عباس حىت قال لو ضاع يل عقال بعري لوجدته يف كتاب اهللا تعاىل مث ورث عنهم  اخللفاء األربعة وابن مسعود وابن
التابعون بإحسان مث تقاصرت اهلمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن محل ما محله الصحابة والتابعون 



ته وحترير كلماته من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه فاعتىن قوم بضبط لغا
ومعرفة خمارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند 

كل عشر آيات إىل غري ذلك من حصر الكلمات املتشاهبة واآليات املتماثلة من غري تعرض ملعانيه وال تدبر ملا أودع 
  فيه فسموا القراء 

نحاة باملعرب منه واملبين من األمساء واألفعال واحلروف العاملة وغريها وأوسعوا الكالم يف واعتىن ال - ٥٣٣٩
األمساء وتوابعها وضروب األفعال والالزم واملتعدي ورسوم خط الكلمات ومجيع ما يتعلق به حىت إن بعضهم أعرب 

  مشكله وبعضهم أعربه كلمة كلمة 

نه لفظا يدل على معىن واحد ولفظا يدل على معنيني ولفظا يدل على واعتىن املفسرون بألفاظه فوجدوا م - ٥٣٤٠
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 
اهد األصلية والنظرية مثل قوله تعاىل لو كان فيهما واعتىن األصوليون مبا فيه من األدلة العقلية والشو - ٥٣٤١

ءاهلة إال اهللا لفسدتا إىل غري ذلك من اآليات الكثرية فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية اهللا ووجوده وبقائه وقدمه 
  وقدرته وعلمه وتنزيهه عما ال يليق به ومسوا هذا العلم بأصول الدين 

به فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي اخلصوص إىل غري ذلك وتأملت طائفة منهم معاين خطا - ٥٣٤٢
فاستنبطوا منه أحكام اللغة من احلقيقة واجملاز وتكلموا يف التخصيص واإلخبار والنص والظاهر واجململ واحملكم 

ا هذا الفن واملتشابه واألمر والنهي والنسخ إىل غري ذلك من أنواع األقيسة واستصحاب احلال واالستقراء ومسو
  أصول الفقه 

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من احلالل واحلرام وسائر األحكام فأسسوا  - ٥٣٤٣
  اصوله وفرعوا فروعه وبسطوا القول يف ذلك بسطا حسنا ومسوه بعلم الفروع وبالفقه أيضا 

ية ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة واألمم اخلال - ٥٣٤٤
  ووقائعهم حىت ذكروا بدء الدنيا وأول األشياء ومسوا ذلك بالتاريخ والقصص 

وتنبه آخرون ملا فيه من احلكم واألمثال واملواعظ اليت تقلقل قلوب الرجال وتكاد تدكدك اجلبال  - ٥٣٤٥
املوت واملعاد والنشر واحلشر واحلساب والعقاب فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشري وذكر 

  واجلنة والنار فصوال من املواعظ وأصوال من الزواجر فسموا بذلك اخلطباء والوعاظ 
  واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبري مثل ما ورد يف قصة يوسف  - ٥٣٤٦

  وم ساجدة ومسوه تعبري الرؤيا يف البقرات السمان ويف منامي صاحيب السجن ويف رؤياه الشمس والقمر والنج
واستنبطوا تفسري كل رؤيا 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 عاداهتم الذي أشار إليه القرآن بقوله وامر بالعرف 

مما يف آية املواريث من ذكر السهام وأرباهبا وغري ذلك علم الفرائض واستنبطوا منها من ذكر  وأخذ قوم - ٥٣٤٧
  النصف والثلث والربع والسدس والثمن حساب الفرائض ومسائل العول واستخرجوا منه أحكام الوصايا 

والشمس والقمر ومنازله ونظر قوم إىل ما فيه من اآليات الداالت على احلكم الباهرة يف الليل والنهار  - ٥٣٤٨



  والنجوم والربوج وغري ذلك فاستخرجوا منه علم املواقيت 
ونظر الكتاب والشعراء إىل ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق واملبادئ واملقاطع  - ٥٣٤٩

  والبديع واملخالص والتلوين يف اخلطاب واإلطناب واإلجياز وغري ذلك فاستنبطوا منه املعاين والبيان 
ونظر فيه أرباب اإلشارات وأصحاب احلقيقة فالح هلم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا هلا أعالما  - ٥٣٥٠

اصطلحوا عليها مثل الفناء والبقاء واحلضور واخلوف واهليبة واألنس والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلك 
  هذه الفنون اليت أخذهتا امللة اإلسالمية منه 

احتوى على علوم أخرى من علوم األوائل مثل الطب واجلدل واهليئة واهلندسة واجلرب واملقابلة وقد  - ٥٣٥١
والنجامة وغري ذلك أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلك إمنا باعتدال املزاج بتفاعل 

قواما وعرفنا فيه مبا يعيد نظام  الكيفيات املتضادة وقد مجع ذلك يف آية واحدة وهي قوله تعاىل وكان بني ذلك
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 

ما بث يف العامل وأما اهليئة ففي تضاعيف سوره من اآليات اليت ذكر فيها ملكوت السموات واألرض و - ٥٣٥٢
  العلوي والسفلي من املخلوقات 

  اآلية . . وأما اهلندسة ففي قوله انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب  - ٥٣٥٣
وأما اجلدل فقد حوت آياته من الرباهني واملقدمات والنتائج والقول باملوجب واملعارضة وغري ذلك شيئا  - ٥٣٥٤

  صل يف ذلك عظيم كثريا ومناظرة إبراهيم منرود وحماجته قومه أ
وأما اجلرب واملقابلة فقد قيل إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة وإن فيها  - ٥٣٥٥

  تاريخ بقاء هذه األمة وتاريخ مدة أيام الدنيا وما مضى وما بقي مضروب بعضها يف بعض 
  لك ابن عباس وأما النجامة ففي قوله أو أثارة من علم فقد فسره بذ - ٥٣٥٦
  وفيه أصول الصنائع وأمساء اآلالت اليت تدعو الضرورة إليها كاخلياطة يف قوله وطفقا خيصفان  - ٥٣٥٧
  اآلية . . واحلدادة آتوين زبر احلديد وألنا له احلديد  - ٥٣٥٨
  والبناء يف آيات  - ٥٣٥٩
  والنجاة واصنع الفلك بأعيننا  - ٥٣٦٠
  والغزل نقضت غزهلا  - ٥٣٦١
  والنسج كمثل العنكبوت اختذت بيتا  - ٥٣٦٢
  اآليات . . والفالحة أفرأيتم ما حترثون  - ٥٣٦٣
  والصيد يف آيات  - ٥٣٦٤
  والغوص كل بناء وغواص وتستخرجوا منه حلية  - ٥٣٦٥

  والصياغة واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا  - ٥٣٦٦
  يف زجاجة والزجاجة صرح ممرد من قوارير املصباح  - ٥٣٦٧
  والفخارة فأوقد يل يا هامان على الطني  - ٥٣٦٨
  اآلية . . واملالحة أما السفينة  - ٥٣٦٩



  والكتابة علم بالقلم  - ٥٣٧٠
  واخلبز أمحل فوق رأسي خبزا  - ٥٣٧١
  والطبخ بعجل حنيذ  - ٥٣٧٢
  والغسل والقصارة وثيابك فطهر  - ٥٣٧٣

  قال احلواريون وهم القصارون 
  زارة إال ما ذكيتم واجل - ٥٣٧٤
  والبيع والشراء يف آيات  - ٥٣٧٥
  والصبغ صبغة اهللا جدد بيض ومحر  - ٥٣٧٦
  واحلجارة وتنحتون من اجلبال بيوتا  - ٥٣٧٧
  والكيالة والوزن يف آيات  - ٥٣٧٨
  والرمي وما رميت إذ رميت وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة  - ٥٣٧٩
املأكوالت واملشروبات واملنكوحات ومجيع ما وقع ويقع يف الكائنات ما وفيه من أمساء اآلالت وضروب  - ٥٣٨٠

  حيقق معىن قوله ما فرطنا يف الكتاب من شيء انتهى كالم املرسي ملخصا 

وقال ابن سراقة من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر اهللا فيه من أعداد احلساب واجلمع والقسمة  - ٥٣٨١
اسبة والتنصيف واملضاعفة ليعلم بذلك أهل العلم باحلساب أنه صادق يف قوله وأن والضرب واملوافقة والتأليف واملن

  القرآن ليس من عنده إذ مل يكن ممن خالط الفالسفة وال تلقى احلساب وأهل اهلندسة 
وقال الراغب إن اهللا تعاىل كما جعل نبوة النبيني نبينا حممد خمتتمة وشرائعهم بشريعته من وجه منتسخة  - ٥٣٨٢

ن وجه مكملة متممة جعل كتابه املنزل عليه متضمنا لثمرة كتبه اليت أوالدها أولئك كما نبه عليه بقوله يتلو وم
صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة احلجم متضمن للمعىن اجلم حبيث تقصر 

به عليه بقوله ولو أن ما يف األرض من شجرة األلباب البشرية عن إحصائه واآلالت الدنيوية عن استيفائه كما ن
أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا فهو وإن كان ال خيلو للناظر فيه من نور ما يريه ونفع ما 

  يوليه 
  يهدي إىل عينيك نورا ثاقبا ... كالبدر من حيث التفت رأيته 

  د مشارقا ومغاربا يغشى البال... كالشمس يف كبد السماء وضوءها 
وأخرج أبو نعيم وغريه عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم قال قيل ملوسى عليه السالم يا موسى إمنا مثل  - ٥٣٨٣

  كتاب أمحد يف الكتب مبنزلة وعاء فيه لنب كلما خمضته أخرجت زبدته 
ما وأربعمائة علم وسبعة وقال القاضي أبو بكر بن العريب يف قانون التأويل علوم القرآن مخسون عل - ٥٣٨٤

آالف علم وسبعون 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 اهللا 

فيه معرفة املخلوقات ومعرفة اخلالق بأمسائه  قال وأما علوم القرآن فثالثة توحيد وتذكري وأحكام فالتوحيد يدخل
وصفاته وأفعاله والتذكري منه الوعد والوعيد واجلنة والنار وتصفية الظاهر والباطن واألحكام منها التكاليف كلها 

  وتبيني املنافع 



  واملضار واألمر والنهي والندب 
إلخالص ثلثه الشتماهلا على أحد األقسام الثالثة ولذلك كانت الفاحتة أم القرآن ألن فيها األقسام الثالثة وسورة ا

  وهو التوحيد 
وقال ابن جرير القرآن يشتمل على ثالثة أشياء التوحيد واإلخبار والديانات وهلذا كانت سورة  - ٥٣٨٥

  اإلخالص ثلثه ألهنا تشمل التوحيد كله 
يه واألمر والنهي والوعد والوعيد وقال علي بن عيسى القرآن يشتمل على ثالثني شيئا اإلعالم والتشب - ٥٣٨٦

ووصف اجلنة والنار وتعلم اإلقراء بسم اهللا وبصفاته وأفعاله وتعليم االعتراف بأنعامه واالحتجاج على املخالفني 
والرد على امللحدين والبيان عن الرغبة والرهبة واخلري والشر واحلسن والقبيح ونعت احلكمة وفصل املعرفة ومدح 

  ار والتسليم والتحسني والتوكيد والتقريع والبيان عن ذم األخالق وشرف اآلداب األبرار وذم الفج
وقال شيذلة وعلى التحقيق إن تلك الثالثة اليت قاهلا ابن جرير تشمل هذه كلها بل أضعافها فإن القرآن  - ٥٣٨٧

  ال يستدرك وال حتصى عجائبه 
أما أنواع العلوم فليس منها باب وال مسألة هي  وأنا أقول قد اشتمل كتاب اهللا العزيز على كل شيء - ٥٣٨٨

أصل إال ويف القرآن ما يدل عليها وفيه عجائب املخلوقات وملكوت السموات واألرض وما يف األفق األعلى 
وحتت الثرى وبدء اخللق وأمساء مشاهري الرسل واملالئكة وعيون أخبار األمم السالفة كقصة آدم مع إبليس يف 

يف الولد الذي مساه عبد احلارث ورفع إدريس وغرق قوم نوح وقصة عاد األوىل والثانية ومثود إخراجه من اجلنة و
والناقة وقوم يونس وقوم شعيب األولني واآلخرين وقوم لوط وقوم تبع وأصحاب الرس وقصة إبراهيم يف جمادلة 

صة يوسف وما أبسطها وقصة قومه ومناظرته منروذ ووضعه إمساعيل مع أمه مبكة وبنائه البيت وقصة الذبيح وق
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 

تال اجلبارين وقصة القوم الذين ساروا يف سرب من األرض إىل الصني وذبح البقرة وقصته مع اخلضر وقصته يف ق
  وقصة طالوت وداود مع 

جالوت وفتنته وقصة سليمان وخربه مع ملكة سبأ وفتنته وقصة القوم الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماهتم اهللا 
صة أيوب وذي الكفل وإلياس مث أحياهم وقصة ذي القرنني ومسريه إىل مغرب الشمس ومطلعها وبنائه السد وق

  وقصة مرمي ووالدهتا وعيسى وإرساله ورفعه وقصة زكريا 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 
م به وبشارة عيسى وبعثه وهجرته ومن غزواته سرية ابن احلضرمي يف وفيه من شأن النيب دعوة إبراهي - ٥٣٨٩

البقرة وغزوة بدر يف سورة األنفال وأحد يف آل عمران وبدر الصغرى فيها واخلندق يف األحزاب واحلديبية يف 
يته الفتح والنضري يف احلشر وحنني وتبوك يف براءة وحجة الوداع يف املائدة ونكاحه زينب بنت جحش وحترمي سر

  وتظاهر أزواجه عليه وقصة اإلفك وقصة اإلسراء وانشقاق القمر وسحر اليهود إياه 
وفيه بدء خلق اإلنسان إىل موته وكيفية املوت وقبض الروح وما يفعل هبا بعد وصعودها إىل السماء  - ٥٣٩٠

ساعة الكربى وهي نزول وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة وعذاب القرب والسؤال فيه ومقر األرواح وأشراط ال
عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان ورفع القرآن واخلسف وطلوع الشمس من مغرهبا 



  وغلق باب التوبة وأحوال البعث من النفخات الثالث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام 
احلوض والصراط واحلساب لقوم وجناة واحلشر والنشر وأهوال املوقف وشدة حر الشمس وظل العرش وامليزان و

آخرين منه وشهادة األعضاء وإتيان الكتب باألميان والشمائل وخلف الظهر والشفاعة واملقام احملمود واجلنة وأبواهبا 
  وما فيها من األهنار واألشجار والثمار واحللي واألواين والدرجات ورؤيته تعاىل 

  واع العقاب وألوان العذاب والزقوم واحلميم والنار وأبواهبا وما فيها من األودية وأن
  وفيه مجيع أمسائه تعاىل احلسىن كما ورد يف حديث ومن أمسائه مطلقا ألف اسم ومن أمساء النيب مجلة  - ٥٣٩١
  ويف شعب اإلميان البضع والسبعون وشرائع اإلسالم الثالمثائة ومخسة عشر  - ٥٣٩٢

  ائر وفيه أنواع الكبائر وكثري من الصغ - ٥٣٩٣
  وفيه تصديق كل حديث ورد عن النيب إىل غري ذلك مما حيتاج شرحه إىل جملدات 

وقد أفرد الناس كتبا فيما تضمنه القرآن من األحكام كالقاضي إمساعيل وبكر بن العالء وأيب بكر  - ٥٣٩٤
  الرازي والكيا اهلراسي وأيب بكر بن العريب وعبد املنعم بن الفرس وابن خويز منداد 

  آخرون كتبا فيما تضمنه من علم الباطن وأفرد ابن برجان كتابا فيما تضمنه من معاضدة األحاديث  وأفرد
وقد ألفت كتابا مسيته اإلكليل يف استنباط التنزيل ذكرت فيه كل ما استنبط منه من مسألة فقهية أو أصلية أو 

ح ملا أمجلته يف هذا النوع فلرياجعه من أراد اعتقادية وبعضا مما سوى ذلك كثري الفائدة جم العائدة جيري جمرى الشر
  الوقوف عليه 

  فصل

قال الغزايل وغريه آيات األحكام مخسمائة آية وقال بعضهم مائة ومخسون قيل ولعل مرادهم املصرح به  - ٥٣٩٥
  فإن آيات القصص واألمثال وغريها يستنبط منها كثري من األحكام 

م يف كتاب اإلمام يف أدلة األحكام معظم آي القرآن ال خيلوا عن قال الشيخ عز الدين بن عبد السال - ٥٣٩٦
أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخالق مجيلة مث من اآليات ما صرح فيه باألحكام فمنها ما يؤخذ بطريق 

االستنباط إما بال ضم إىل آية أخرى كاستنباط صحة أنكحه الكفار من قوله وامرأته محالة احلطب وصحة صوم 
  اآلية . . من قوله فاآلن باشروهن إىل قوله حىت يتبني لكم اخليط  اجلنب

  وإما به كاستنباط أن أقل احلمل ستة أشهر من قوله ومحله 
وفصاله يف عامني قال ويستدل على األحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر وتارة باإلخبار مثل أحل لكم حرمت عليكم 

يها يف العاجل أو اآلجل من خري أو شر أو نفع أو ضر وقد نوع الشارع امليتة كتب عليكم الصيام وتارة مبا رتب عل
ذلك أنواعا كثرية ترغيبا لعباده وترهيبا وتقريبا إىل أفهامهم فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله ألجله 

  أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن 

و أقسم به أو بفاعله كاإلقسام بالشفع والوتر وخبيل اجملاهدين فاعله أو وصفه باالستقامة أو الربكة أو الطيب أ
وبالنفس اللوامة أو نصبه سببا لذكره لعبده أو حملبته أو لثواب عاجل أو آجل أو لشكره له أو هلدايته إياه أو 

ب أو وصف إلرضاء فاعله أو ملغفرة ذنبه وتكفري سيآته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته أو وصف فاعله بالطي
الفعل بكونه معروفا أو نفي احلزن واخلوف عن فاعله أو وعده باألمن أو نصب سببا لواليته أو أخرب عن دعاء 



الرسول حبصوله أو وصفه بكونه قربة أو بصفة مدح كاحلياة والنور والشفاء فهو دليل على مشروعيته املشتركة بني 
  الوجوب والندب 

أو ذم فاعله أو عتب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى حمبته أو حمبة فاعله  وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه
أو الرضا به أو عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطني أو جعله مانعا من اهلدى أو من القبول أو وصفه بسوء 

عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو أو كراهة أو استعاذ األنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الفالح أو لعذاب 
ضاللة أو معصية أو وصف خببث أو رجس أو جنس أو بكونه فسقا إو إمثا أو سببا إلمث أو رجس أو لعن أو غضب 

أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من احلدود أو قسوة أو خزي أو ارهتان نفس أو لعداوة اهللا وحماربته أو 
سببا لنسيانه فاعله أو وصفه نفسه بالصرب عليه أو باحللم أو بالصفح عنه أو دعا  الستهزائه أو سخريته أو جعله اهللا

إىل التوبة منه أو وصف فاعله خببث أو احتقار أو نسبه إىل عمل الشيطان أو تزيينه أو تويل الشيطان لفاعله أو 
ه أو من فاعله أو شكوا إىل اهللا من وصفه بصفة ذم ككونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إمثا أو مرضا أو تربأ األنبياء من

فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو هنوا عن األسى واحلزن عليه أو نصب سببا خليبة فاعله عاجال أو آجال أو رتب 
عليه حرمان اجلنة وما فيها أو وصف فاعله بأنه عدو هللا أو بأن اهللا عدوه أو أعلم فاعله حبرب من اهللا ورسوله أو 

مث غريه أو قيل فيه ال ينبغي هذا أو ال يكون أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل مضاده أو محل فاعله إ
هبجر فاعله أو تالعن فاعلوه يف اآلخرة أو تربأ بعضهم من بعض أو دعا بعضهم على بعض أو وصف فاعله بالضاللة 

به سببا للفالح أو جعله سببا إليقاع العداوة وأنه ليس من اهللا يف شيء أو ليس من الرسول وأصحابه أو جعل اجتنا
  والبغضاء بني املسلمني أو قيل هل أنت منته أو هنى األنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا أو طردا 

أو لفظة قتل من فعله أو قاتله اهللا أو أخرب أن فاعله ال يكلمه اهللا يوم القيامة وال ينظر إليه وال يزكيه وال يصلح 
مله وال يهدي كيده أو ال يفلح أو قيض له الشيطان أو جعل سببا إلزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آيات اهللا ع

  وسؤاله عن علة الفعل فهو دليل على املنع من الفعل وداللته على التحرمي أظهر من داللته على جمرد الكراهة 
اإلمث واملؤاخذة ومن اإلذن فيه والعفو عنه وتستفاد اإلباحة من لفظ اإلحالل ونفي اجلناح واحلرج و - ٥٣٩٧

ومن االمتنان مبا يف األعيان من املنافع ومن السكوت عن التحرمي ومن اإلنكار على من حرم الشيء من اإلخبار بأنه 
  خلق أو جعل لنا واإلخبار عن فعل من قبلنا من غري ذم هلم عليه 

  تحبابا انتهى كالم الشيخ عز الدين فإن اقترن بإخباره مدح دل على مشروعيته وجوبا أو اس
  وقال غريه قد يستنبط من السكوت  - ٥٣٩٨

وقد استدل مجاعة على أن القرآن غري خملوق بأن اهللا ذكر اإلنسان يف مثانية عشر موضعا وقال إنه خملوق وذكر 
  القرآن خلق اإلنسان  القرآن يف أربعة ومخسني موضعا ومل يقل إنه خملوق وملا مجع بينهما غاير فقال الرمحن علم

  النوع السادس والستون

  يف أمثال القرآن

أفرده بالتصنيف اإلمام أبو احلسن املاوردي من كبار أصحابنا قال تعاىل ولقد ضربنا للناس يف هذا  - ٥٣٩٩
  القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون وقال تعاىل وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون 

وأخرج البيهقي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ان القرآن نزل على مخسة أوجه حالل وحرام وحمكم  - ٥٤٠٠



  ومتشابه وأمثال فاعملوا باحلالل واجتنبوا احلرام واتبعوا احملكم وآمنوا باملتشابه واعتربوا باألمثال 
الشتغاهلم باألمثال وإغفاهلم  قال املاوردي من أعظم علم القرآن علم أمثاله والناس يف غفلة عنه - ٥٤٠١

  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  - ٥٤٠٢

  من األمثال الدوال على طاعته املبينة الجتناب معصيته 
عز الدين إمنا ضرب اهللا األمثال يف القرآن تذكريا ووعظا فما اشتمل منها على تفاوت يف  وقال الشيخ - ٥٤٠٣

  ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو حنوه فإنه يدل على األحكام 
  وقال غريه ضرب األمثال يف القرآن يستفاد منه أمور كثرية التذكري  - ٥٤٠٤

قرير وتقريب املراد للعقل وتصويره بصورة احملسوس فإن األمثال تصور والوعظ واحلث والزجر واالعتبار والت
املعاين بصورة األشخاص ألهنا أثبت يف األذهان ألستعانة الذهن فيها باحلواس ومن مث كان الغرض من املثل تشبيه 

  اخلفي باجللي والغائب بالشاهد 
والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم األمر وتأيت أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت األجر وعلى املدح 

  أو حتقريه وعلى حتقيق أمر أو إبطاله قال تعاىل وضربنا لكم األمثال فامنت علينا بذلك ملا تضمنته من الفوائد 
  وقال الزركشي يف الربهان ومن حكمته تعليم البيان وهو من خصائص هذه الشريعة  - ٥٤٠٥
إمنا يصار إليه لكشف املعاين وإدناء املتوهم من الشاهد فإن كان املتمثل له وقال الزخمشري التمثيل  - ٥٤٠٦

  عظيما كان املتمثل به مثله وإن كان حقريا كان املتمثل به كذلك 
وقال األصبهاين لضرب العرب األمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس باخلفي يف إبراز خفيات  - ٥٤٠٧

قائق تريك املتخيل يف صورة املتحقق واملتوهم يف معرض املتيقن والغائب كأنه مشاهد الدقائق ورفع األستار عن احل
ويف ضرب األمثال تبكيت للخصم الشديد اخلصومة وقمع لسورة اجلامح األيب فإنه يؤثر يف القلوب ما ال يؤثر يف 

ر اإلجنيل سورة تسمى سورة وصف الشيء يف نفسه ولذلك أكثر اهللا تعاىل يف كتابه ويف سائر كتبه األمثال ومن سو
  األمثال وفشت يف كالم النيب وكالم األنبياء واحلكماء 

  فصل

أمثال القرآن قسمان ظاهر مصرح به وكامن ال ذكر للمثل فيه فمن أمثلة األول قوله تعاىل مثلهم كمثل  - ٥٤٠٨
  طر اآليات ضرب فيها للمنافقني مثلني مثال بالنار ومثال بامل. . الذي استوقد نارا 

أخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال هذا مثل ضربه اهللا للمنافقني  - ٥٤٠٩
  كانوا يعتزون باإلسالم فيناكحهم 

املسلمون ويوارثوهنم ويقامسوهنم الفيء فلما ماتوا سلبهم اهللا العز كما سلب صاحب النار ضوءه وتركهم يف 
  ظلمات بقول يف عذاب 

كصيب هو املطر ضرب مثله يف القرآن فيه ظلمات يقول ابتالء ورعد وبرق ختويف يكاد الربق خيطف أبصارهم أو 
يقول يكاد حمكم القرآن يدل على عورات املنافقني كلما أضاء هلم مشوا فيه يقول كلما أصاب املنافقون يف اإلسالم 

  اآلية . . ر كقوله ومن الناس من يعبد اهللا على حرف عزا اطمأنوا فإن أصاب اإلسالم نكبة قاموا لريجعوا إىل الكف



أالية أخرج ابن أيب حامت من طريق علي . . ومنها قوله تعاىل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها  - ٥٤١٠
عن ابن عباس قال هذا مثل ضربه اهللا احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها فأما الزبد فيذهب جفاء وهو 

وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض وهو اليقني كما جيعل احللي يف النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه يف الشك 
  النار كذلك يقبل اهللا اليقني ويترك الشك 

  وأخرج عن عطاء قال هذا مثل ضربه اهللا للمؤمن والكافر  - ٥٤١١
حد يقول كما اضمحل هذا الزبد فصار وأخرج عن قتادة قال هذه ثالثة أمثال ضرهبا اهللا يف مثل وا - ٥٤١٢

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 

  لنار كذلك يضمحل الباطل عن أهله وكما اضمحل خبث هذا الذهب حني أدخل يف ا
اآلية أخرج ابن أيب حامت من طريق علي عن ابن عباس قال هذا مثل . . ومنها قوله تعاىل والبلد الطيب  - ٥٤١٣

ضربه اهللا للمؤمن يقول هو طيب وعمله طيب كما أن البلد الطيب مثرها طيب والذي خبث ضرب مثال للكافر 
  هو اخلبيث وعمله خبيث  كالبلد السبخة املاحلة والكافر

  أالية أخرج . . ومنها قوله تعاىل أيود أحدكم أن تكون له جنة  - ٥٤١٤

البخاري عن ابن عباس قال قال عمر بن اخلطاب يوما ألصحاب النيب فيمن ترون هذه اآلية نزلت أيود أحدكم أن 
أو ال نعلم فقال ابن عباس يف نفسي تكون له جنة من خنيل وأعناب قالوا اهللا أعلم فغضب عمر وقال قولوا نعلم 

منها شيء فقال يا بن أخي قل وال حتقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثال لعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس 
  لرجل غين يعمل بطاعة اهللا مث بعث اهللا له الشيطان فعمل باملعاصي حىت أغرق أعماله 

ق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول مسعت أيب يقول وأما الكامنة فقال املاوردي مسعت أبا إسحا - ٥٤١٥
سألت احلسني بن الفضل فقلت إنك خترج أمثال العرب والعجم من القرآن فهل جتد يف كتاب اهللا خري األمور 
أوساطها قال نعم يف أربعة مواضع قوله تعاىل ال فارض وال بكر عوان بني ذلك وقوله تعاىل والذين إذا أنفقوا مل 

ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما وقوله تعاىل وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط وقوله يسرفوا 
  تعاىل وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال 

تدوا قلت فهل جتد يف يف كتاب اهللا من جهل شيئا عاداه قال نعم يف موضعني بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وإذ مل يه
  به فسيقولون هذا إفك قدمي 

  قلت فهل جتد يف كتاب اهللا احذر شر من أحسنت إليه قال نعم وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله 
  قلت فهل جتد يف كتاب اهللا ليس اخلرب كالعيان قال يف قوله تعاىل قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب 

  الربكات قال يف قوله تعاىل ومن يهاجر يف سبيل اهللا جيد يف األرض مراغما كثريا وسعة قلت فهل جتد يف احلركات 

  قلت فهل جتد كما تدين تدان قال يف قوله تعاىل من يعمل سوءا جيز به 
  قلت فهل جتد فيه قوهلم حني تقلي ندري قال وسوف يعلمون حني يرون العذاب من أضل سبيال 

  من من جحر مرتني قال هل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل قلت فهل جتد فيه ال يلدغ املؤ
  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 إال حية قال قوله تعاىل وال يلدوا إال فاجرا كفارا 



  ل جتد فيه للحيطان آذان قال وفيكم مساعون هلم قلت فه
  قلت فهل جتد فيه اجلاهل مرزوق والعامل حمروم قال من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مدا 

قلت فهل جتد فيه احلالل ال يأتيك إال قوتا واحلرام ال يأتيك إال جزافا قال إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعا ويوم 
  أتيهم ال يسبتون ال ت

  فائدة

عقد جعفر بن مشس اخلالفة يف كتاب اآلداب بابا يف ألفاظ من القرآن جارية جمرى املثل وهذا هو النوع  - ٥٤١٦
  البديعي املسمى بإرسال املثل وأورد من ذلك قوله تعاىل 

  ليس هلا من دون اهللا كاشفة 
  لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون 

  اآلن حصحص احلق 

  مثال ونسي خلقه وضرب لنا 
  ذلك مبا قدمت يداك 

  قضي األمر الذي فيه تستفتيان 
  أليس الصبح بقريب 

  وحيل بينهما وبني ما يشتهون 
  لكل نبإ مستقر 

  وال حييق املكر السيء إال بأهله 
  قل كل يعمل على شاكلته 

  وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم 
  كل نفس مبا كسبت رهينة 

  بالغ ما على الرسول إال ال
  ما على احملسنني من سبيل 

  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان 
  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية 

  اآلن وقد عصيت قبل 
  حتسبهم مجيعا وقلوهبم شىت 

  وال ينبئك مثل خبري 
  كل حزب مبا لديهم فرحون 

  ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم 
  وقليل من عبادي الشكور 

   وسعها ال يكلف اهللا نفسا إال



  قل ال يستوي اخلبيث والطيب 
  ظهر الفساد يف الرب والبحر 

  ضعف الطالب واملطلوب 
  ملثل هذا فليعمل العاملون 

  وقليل ما هم 
  فاعتربوا يا أويل األبصار 

  يف ألفاظ أخر 

  النوع السابع والستون

  يف أقسام القرآن

قصد بالقسم حتقيق اخلرب توكيده حىت جعلوا مثل واهللا أفرده ابن القيم بالتصنيف يف جملد مساه التبيان وال - ٥٤١٧
  يشهد إن املنافقني لكاذبون قسما وإن كان فيه إخبار بشهادة ألنه ملا جاء توكيدا للخرب مسي قسما 

وقد قيل ما معىن القسم منه تعاىل فإنه إن كان ألجل املؤمن فاملؤمن مصدق مبجرد اإلخبار من غري قسم وإن كان 
  فال يفيده ألجل الكافر 

  وأجيب بأن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادهتا القسم إذا أرادات أن تؤكد أمرا 
وأجاب أبو القاسم القشريي بأن اهللا ذكر القسم لكمال احلجة وتأكيدها وذلك أن احلكم يفصل باثنني إما بالشهادة 

د اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو وإما بالقسم فذكر تعاىل يف كتابه النوعني حىت ال يبقى هلم حجة فقال شه
العلم وقال قل إي وريب إنه حلق وعن بعض األعراب أنه ملا مسع قوله تعاىل ويف السماء رزقكم وما توعدون فورب 

  السماء واآلرض إنه حلق صرخ وقال من ذا الذي أغضب اجلليل حىت أجلأه إىل اليمني 
  اهللا تعاىل بنفسه يف القرآن يف سبعة مواضع  وال يكون القسم إال باسم معظم وقد أقسم

  اآلية املذكورة بقوله قل إي وريب 

  قل بلى وريب لتبعثن 
  فوربك لنحشرهنم والشياطني 

  فوربك لنسألنهم أمجعني 
  فال وربك ال يؤمنون 

  فال أقسم برب املشارق واملغارب 
والصافات والشمس والليل والضحى فال أقسم  والباقي كله قسم مبخلوقاته كقوله تعاىل والتني والزيتون - ٥٤١٨
  باخلنس 
  فإن قيل كيف أقسم باخللق وقد ورد النهي عن القسم بغري اهللا  - ٥٤١٩

  قلنا أجيب عنه بأوجه 
  أحدها أنه على حذف مضاف أي ورب التني ورب الشمس وكذا الباقي 
  ما يعرفون  الثاين إن العرب كانت تعظم هذه األشياء وتقسم هبا فنزل القرآن على



الثالث أن األقسام إمنا تكون مبا يعظمه املقسم أو جيله وهو فوقه واهللا تعاىل ليس شيء فوقه فأقسم تارة بنفسه وتارة 
  مبصنوعاته ألهنا تدل على بارئ وصانع 

وقال ابن أيب اإلصبع يف أسرار الفواتح القسم باملصنوعات يستلزم القسم بالصانع ألن ذكر املفعول  - ٥٤٢٠
  يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغري فاعل 

  وأخرج ابن أيب حامت عن احلسن قال إن اهللا يقسم مبا شاء من خلقه وليس ألحد أن يقسم إال باهللا  - ٥٤٢١
  وقال العلماء أقسم اهللا تعاىل بالنيب يف قوله لعمرك لتعرف الناس عظمته عند اهللا ومكانته لديه  - ٥٤٢٢

  دويه عن ابن عباس قال ما أخرج ابن مر

خلق اهللا وال ذرأ وال برأ نفسا أكرم عليه من حممد وما مسعت اهللا أقسم حبياة أحد غريه قال لعمرك إهنم لفي 
  سكرهتم يعمهون 

وقال أبو القاسم القشريي القسم بالشيء ال خيرج عن وجهني إما لفضيلة أو ملنفعة فالفضيلة كقوله  - ٥٤٢٣
  بلد األمني واملنفعة حنو والتني والزيتون وطور سينني وهذا ال

وقال غريه أقسم اهللا تعاىل بثالثة أشياء بذاته كاآليات السابقة وبفعله حنو والسماء وما بناها واألرض  - ٥٤٢٤
  وما طحاها ونفس وما سواها ومبفعوله حنو والنجم إذا هوى والطور وكتاب مسطور 

وإما مضمر وهو قسمان قسم دلت عليه الالم حنو لتبلون يف أموالكم  والقسم إما ظاهر كاآليات السابقة - ٥٤٢٥
  وقسم دل عليه املعىن حنو وإن منكم إال واردها تقديره واهللا 

  وقال أبو علي الفارسي األلفاظ اجلارية جمرى القسم ضربان  - ٥٤٢٦
أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنني أحدمها ما تكون كغريها من األخبار اليت ليست بقسم فال جتاب جبوابه كقوله وقد 

ورفعنا فوقكم الطور خذوا فيحلفون له كما حيلفون لكم وهذا وحنوه جيوز أن يكون قسما وأن يكون حاال خللوه 
  من اجلواب 

والثاين ما يتلقى جبواب القسم كقوله وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وأقسموا باهللا جهد أمياهنم 
  رهتم ليخرجن لئن أم
وقال غريه أكثر األقسام يف القرآن احملذوفة الفعل ال تكون إال بالواو فإذا ذكرت الباء أيت بالفعل كقوله  - ٥٤٢٧

  وأقسموا باهللا حيلفون باهللا وال جتد الباء مع حذف الفعل ومن مث كان خطأ من جعل قسما باهللا إن الشرك 

  لمته لظلم مبا عهد عندك حبق إن كنت قلته فقد ع
وقال ابن القيم اعلم أنه سبحانه وتعاىل يقسم بأمور على أمور وإمنا يقسم بنفسه املقدسة املوصوفة  - ٥٤٢٨

بصفاته أو بآياته املستلزمة لذاته وصفاته وإقسامه ببعض املخلوقات دليل على أهنا من عظيم آياته فالقسم إما على 
ض إنه حلق وإما على مجلة طلبية كقوله فوربك لنسألنهم أمجعني مجلة خربية وهو الغالب كقوله فورب السماء واألر

عما كانوا يعملون مع أن هذا القسم قد يراد به حتقيق املقسم عليه فيكون من باب اخلرب وقد يراد به حتقيق القسم 
فية إذا أقسم فاملقسم عليه يراد بالقسم توكيده وحتقيقه فال بد أن يكون مما حيسن فيه وذلك كاألمور الغائبة واخل

على ثبوهتا فأما األمور املشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء واألرض فهذه يقسم هبا وال 
يقسم عليها وما أقسم عليه الرب فهو من آياته فيجوز أن يكون مقسما به وال ينعكس وهو سبحانه وتعاىل يذكر 

  حيذف جواب لو كثريا للعلم به  جواب القسم تارة وهو الغالب وحيذفه أخرى كما



والقسم ملا كان يكثر يف الكالم اختصر فصار فعل القسم حيذف ويكتفى بالباء مث عوض من الباء الواو يف األمساء 
  الظاهرة والتاء يف اسم اهللا تعاىل كقوله وتاهللا ألكيدن أصنامكم 

على اخللق معرفتها تارة يقسم على  قال مث هو سبحانه وتعاىل يقسم على أصول اإلميان اليت جتب - ٥٤٢٩
التوحيد وتارة يقسم على أن القرآن حق وتارة على أن الرسول حق وتارة على اجلزاء والوعد والوعيد وتارة يقسم 

  على حال اإلنسان 
  فاألول كقوله والصافات صفا إىل قوله إن إهلكم لواحد 
  مون عظيم إنه لقرآن كرمي والثاين كقوله فال أقسم مبواقع النجوم وإنه لقسم لو تعل

  اآليات . . والثالث كقوله يس والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلني والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى 
  والرابع كقوله والذاريات إىل قوله إمنا توعدون لصادق وإن الدين لواقع واملرسالت إىل قوله إمنا توعدون لواقع 

اآليات والعاديات إىل قوله إن اإلنسان لربه لكنود . . إىل قوله إن سعيكم لشىت  واخلامس كقوله والليل إذا يغشى
اآليات ال أقسم هبذا البلد . . والتني إىل قوله لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي . . والعصر إن اإلنسان لفي خسر 

  إىل قوله لقد خلقنا اإلنسان يف كبد 
ان يف نفس املقسم به داللة على املقسم عليه فإن املقصود حيصل قال وأكثر ما حيذف اجلواب إذا ك - ٥٤٣٠

بذكره فيكون حذف املقسم عليه أبلغ وأوجز كقوله ص والقرآن ذي الذكر فإنه يف القسم به من تعظيم القرآن 
ونه ووصفه بأنه ذو الذكر املتضمن لتذكري العباد ما حيتاجون إليه والشرف والقدر ما يدل على املقسم عليه وهو ك

حقا من عند اهللا غري مفترى كما يقول الكافرون وهلذا قال كثريون إن تقدير اجلواب إن القرآن حلق وهذا مطرد 
. . يف كل ما شابه ذلك كقوله ق والقرآن اجمليد وقوله ال أقسم بيوم القيامة فإنه يتضمن إثبات املعاد وقوله والفجر 

ملناسك وشعائر احلج اليت هي عبودية حمضة هللا تعاىل وذل وخضوع اآليات فإهنا أزمان تتضمن أفعاال معظمة من ا
  لعظمته ويف ذلك تعظيم ما جاء به حممد وإبراهيم عليهما الصالة والسالم 

  قال ومن لطائف القسم قوله والضحى والليل إذا سجى  - ٥٤٣١

و قسم على صحة نبوته وعلى اآليات أقسم تعاىل على إنعامه على رسوله وإكرامه له وذلك متضمن لتصديقه له فه
  جزائه يف اآلخرة فهو قسم على النبوة واملعاد وأقسم بآيتني عظيمتني من آياته 

وتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوايف بعد ظالم الليل املقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد 
لنهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد احتباسه عنه حىت قال أعداؤه ودع حممدا ربه فأقسم بضوء ا

  ظلمة احتباسه واحتجابه 

  النوع الثامن والستون

  يف جدل القرآن

أفرده بالتصنيف جنم الدين الطويف قال العلماء قد اشتمل القرآن العظيم على مجيع أنواع الرباهني  - ٥٤٣٢
املعلومات العقلية والسمعية إال وكتاب اهللا قد نطق به  واألدلة وما من برهان وداللة وتقسيم وحتذير يبىن من كليات

  لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق املتكلمني ألمرين 



  أحدمها بسبب ما قاله وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم 
من استطاع أن يفهم باألوضح  والثاين أن املائل إىل طريق احملاجة هو العاجز عن إقامة احلجة باجلليل من الكالم فإن

الذي يفهمه األكثرون مل ينحط إىل األغمض الذي ال يعرفه إال األقلون ومل يكن ملغزا فأخرج تعاىل خماطباته يف 
حماجة خلقه يف أجلى صورة ليفهم العامة من جليلها ما يقنعهم وتلزمهم احلجة وتفهم اخلواص من أثنائها ما يرىب 

  ء على ما أدركه فهم اخلطبا
وقال ابن أيب اإلصبع زعم اجلاحظ أن املذهب الكالمي ال يوجد منه شيء يف القرآن وهو مشحون به  - ٥٤٣٣

  وتعريفه أنه احتجاج املتكلم على ما يريد إثباته حبجة تقطع املعاند له فيه على طريقة أرباب الكالم 
إن اإلسالميني من أهل هذا العلم ذكروا أن ومنه نوع منطقي تستنتج منه النتائج الصحيحة من املقدمات الصادقة ف

من أول سورة احلج إىل قوله وأن اهللا يبعث من يف القبور مخس نتائج تستنتج من عشر مقدمات قوله ذلك بأن اهللا 
  هو احلق ألنه قد ثبت عندنا باخلرب املتواتر أنه 

ه من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته منقول تعاىل أخرب بزلزلة الساعة معظما هلا وذلك مقطوع بصحته ألنه خرب أخرب ب
  إلينا بالتواتر فهو حق وال خيرب باحلق عما سيكون إال احلق فاهللا هو احلق 

وأخرب تعاىل أنه حييي املوتى ألنه أخرب عن أهوال الساعة مبا أخرب وحصول فائدة هذا اخلرب موقوفة على إحياء املوتى 
  أجلهم وقد ثبت أنه قادر على كل شيء ليشاهدوا تلك األهوال اليت يعملها اهللا من 

  ومن األشياء إحياء املوتى فهو حيىي املوتى 
وأخرب أنه على كل شيء قدير ألنه أخرب أنه من يتبع الشياطني ومن جيادل فيه بغري علم يذقه عذاب السعري وال يقدر 

  على ذلك إال من هو على كل شيء قدير فهو على كل شيء قدير 
ية ال ريب فيها ألنه أخرب باخلرب الصادق أنه خلق اإلنسان من تراب إىل قوله لكيال يعلم بعد وأخرب أن الساعة آت

  علم شيئا 
وضرب لذلك مثال باألرض اهلامدة اليت ينزل عليها املاء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج هبيج ومن خلق اإلنسان 

عث وأوجد األرض بعد العدم فأحياها باخللق مث أماهتا على ما أخرب به فأوجده باخللق مث أعدمه باملوت مث يعيده بالب
باحملل مث أحياها باخلصب وصدق خربه يف ذلك كله بداللة الواقع املشاهد على املتوقع الغائب حىت انقلب اخلرب 

  عيانا صدق خربه يف اإلتيان بالساعة 
ا األموات للمجازاة فهي آتية ال ريب فيها وال يأيت بالساعة إال من يبعث من يف القبور ألهنا عبارة عن مدة تقوم فيه

  وهو سبحانه وتعاىل يبعث من يف القبور 
  وقال غريه استدل سبحانه وتعاىل على املعاد اجلسماين بضروب  - ٥٤٣٤

  أحدها قياس اإلعادة على االبتداء كما قال تعاىل كما بدأكم تعودون كما بدأنا أول خلق نعيده أفعيينا باخللق األول 
قياس اإلعادة على خلق السموات واألرض بطريق األوىل قال تعاىل أو ليس الذي خلق السموات واألرض  ثانيها

  اآلية . . بقادر 
  ثالثها قياس اإلعادة على إحياء األرض بعد موهتا باملطر والنبات 

  رابعها قياس اإلعادة على إخراج النار من الشجر األخضر 
  وقد روى احلاكم 



لف جاء بعظم ففته فقال أحيىي اهللا هذا بعد ما بلي ورم فأنزل اهللا قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وغريه أن أيب بن خ
  فاستدل سبحانه وتعاىل برد النشأة األخرى إىل األوىل واجلمع بينهما بعلة احلدوث 
البيان يف رد الشيء إىل نظريه  مث زاد يف احلجاج بقوله الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا وهذه يف غاية

  واجلمع بينهما من حيث تبديل األعراض عليهما 
اآليتني وتقريرمها أن اختالف . . خامسها يف قوله تعاىل وأقسموا باهللا جهد أمياهنم ال يبعث اهللا من ميوت بلى 

حلق يف نفسه واحد فلما ثبت املختلفني يف احلق ال يوجب انقالب احلق يف نفسه وإمنا ختتلف الطرق املوصلة إليه وا
أن ها هنا حقيقة موجودة ال حمالة وكان ال سبيل لنا يف حياتنا إىل الوقوف عليها وقوفا يوجب االئتالف ويرفع عنا 

االختالف إذ كان االختالف مركوزا يف فطرنا وكان ال ميكن ارتفاعه وزواله إال بارتفاع هذه اجلبلة ونقلها إىل 
ن لنا حياة أخرى غري هذه احلياة فيها يرتفع اخلالف والعناد وهذه هي احلالة اليت وعد صورة غريها صح ضرورة أ

اهللا باملصري إليها فقال ونزعنا ما يف صدورهم من غل حقد فقد صار اخلالف املوجود كما ترى أوضح دليل على 
  كون البعث الذي ينكره املنكرون 

  كذا قرره ابن السيد 
على أن صانع العامل واحد بداللة التمانع املشار إليها يف قوله لو كان فيهما آهلة إال ومن ذلك االستدالل  - ٥٤٣٥

اهللا لفسدتا ألنه لو كان للعامل صانعان لكان ال جيري تدبريمها على نظام وال يتسق على أحكام ولكان العجز 
ما أن تنفذ إرادهتما فيتناقض يلحقهما أو أحدمها وذلك ألنه لو أراد أحدمها إحياء جسم وأراد اآلخر إماتته فإ

الستحالة جتزي الفعل إن فرض االتفاق أو المتناع اجتماع الضدين إن فرض االختالف وإما أال تنفذ إرادهتما 
  فيؤدي إىل عجزمها أو ال تنفذ إرادة أحدمها فيؤدي إىل عجزه واإلله ال يكون عاجزا 

  فصل

  سرب والتقسيم ومن من األنواع املصطلح عليها يف علم اجلدل ال - ٥٤٣٦

اآليتني فإن الكفار ملا حرموا ذكور األنعام تارة وإناثها . . أمثلته يف القرآن قوله تعاىل مثانية أزواج من الضأن اثنني 
أخرى رد تعاىل ذلك عليهم بطريق السرب والتقسيم فقال إن اخللق هللا خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى فمم 

ا علته ال خيلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو األنوثة أو اشتمال الرحم الشامل هلما أو جاء حترمي ما ذكرمت أي م
ال يدرى له علة وهو التعبدي بأن أخذ ذلك عن اهللا تعالىواألخذ عن اهللا تعاىل إما بوحي وإرسال رسول أو مساع 

ذا فهذه وجوه التحرمي ال خترج كالمه ومشاهدة تلقى ذلك عنه وهو معىن قوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا هب
  عن واحد منها 

واألول يلزم عليه أن يكون مجيع الذكور حراما والثاين يلزم عليه أن يكون مجيع اإلناث حراما والثالث يلزم عليه 
حترمي الصنفني معا فبطل ما فعلوه من حترمي بعض يف حالة وبعض يف حالة ألن العلة على ما ذكر تقتضي إطالق 

واألخذ عن اهللا بال واسطة باطل ومل يدعوه وبواسطة رسول كذلك ألنه مل يأت إليهم رسول قبل النيب وإذا التحرمي 
  بطل مجيع ذلك ثبت املدعى وهو أن ما قالوه افتراء على اهللا وضالل 

  ومنها القول باملوجب قال ابن أيب األصبع وحقيقته رد كالم اخلصم من فحوى كالمه  - ٥٤٣٧
  ه هو قسمان وقال غري - ٥٤٣٨



أحدمها أن تقع صفة يف كالم الغري كناية عن شيء أثبت له حكم فيثبتها لغري ذلك الشيء كقوله تعاىل يقولون لئن 
اآلية ف األعز وقعت يف كالم املنافقني كناية عن فريقهم . . رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزة 

املنافقون لفريقهم إخراج املؤمنني من املدينة فأثبت اهللا يف الرد عليهم صفة العزة  و األذل عن فريق املؤمنني وأثبت
لغري فريقهم وهو اهللا ورسوله واملؤمنون وكأنه قيل صحيح ذلك ليخرجن األعز منها األذل لكن هم األذل املخرج 

  واهللا ورسوله األعز املخرج 
مما حيتمله بذكر متعلقه ومل أر من أورد له مثاال من القرآن  والثاين محل لفظ وقع يف كالم الغري على خالف مراده

  وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعاىل 

  ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن قل أذن خري لكم 
ومنها التسليم وهو أن يفرض احملال إما منفيا أو مشروطا حبرف االمتناع لكون املذكور ممتنع الوقوع  - ٥٤٣٩
قوع شرطه مث يسلم وقوع ذلك تسليما جدليا ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه كقوله تعاىل المتناع و

  ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض 
ب كل إله من االثنني مبا املعىن ليس مع اهللا من إله ولو سلم أن معه سبحانه وتعاىل إهلا لزم من ذلك التسليم ذها

خلق وعلو بعضهم على بعض فال يتم يف العامل أمر وال ينفذ حكم وال تنتظم أحواله والواقع خالف ذلك ففرض 
  إهلني فصاعدا حمال ملا يلزم منه احملال 

 ومنها اإلسجال وهو اإلتيان بألفاظ تسجل على املخاطب وقوع ما خوطب به حنو ربنا آتنا ما وعدتنا - ٥٤٤٠
على رسلك ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم فإن يف ذلك إسجاال باإليتاء واإلدخال حيث وصفا بالوعد من 

  اهللا الذي ال خيلف وعده 
ومنها االنتقال هو أن ينتقل املستدل إىل إستدالل غري الذي كان آخذا فيه لكون اخلصم مل يفهم وجه  - ٥٤٤١

اخلليل اجلبار ملا قال له ريب الذي حييي ومييت فقال اجلبار أنا أحيي وأميت مث  الداللة من األول كما جاء يف مناظرة
دعا مبن وجب عليه القتل فأعتقه ومن ال جيب عليه فقتله فعلم اخلليل أنه مل يفهم معىن اإلحياء واإلماتة أو علم ذلك 

تخلص به منه فقال إن اهللا يأيت بالشمس وغالط هبذا الفعل فانتقل عليه السالم إىل استدالل ال جيد اجلبار له وجها ي
من املشرق فأت هبا من املغرب فانقطع اجلبار وهبت ومل ميكنه أن يقول أنا اآليت هبا من املشرق ألن من هو أسن منه 

  يكذبه 
ومنها املناقضة وهي تعليق أمر على مستحيل إشارة إىل استحالة وقوعه كقوله تعاىل وال يدخلون اجلنة  - ٥٤٤٢
  لج اجلمل يف سم اخلياط حىت ي

ومنها جماراة اخلصم ليعثر بأن يسلم بعض مقدماته حيث يراد تبكيته وإلزامه كقوله تعاىل قالوا إن أنتم  - ٥٤٤٣
إال بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبني قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثلكم 

اآلية فيه اعتراف الرسل بكوهنم مقصورين على البشرية فكأهنم سلموا . . إال بشر مثلكم اآلية فقوهلم إن حنن . . 
انتفاء الرسالة عنهم وليس مرادا بل هو من جماراة اخلصم ليعثر فكأهنم قالوا ما ادعيتم من كوننا بشرا حق ال ننكره 

  ولكن هذا ال ينايف أن مين اهللا تعاىل علينا بالرسالة 

  لستونالنوع التاسع وا



  فيما وقع يف القرآن من األمساء والكىن واأللقاب

  يف القرآن من أمساء األنبياء واملرسلني مخس وعشرون هم مشاهريهم 

  أمساء األنبياء واملرسلني يف القرآن

  آدم أبو البشر ذكر قوم أنه أفعل وصف مشتق من األدمة ولذا منع الصرف  - ١ - ٤ ٥٤٤٤١
  األنبياء كلها أعجمية إال أربعة آدم وصاحل وشعيب وحممد قال اجلواليقي أمساء  - ٥٤٤٥
  وأخرج ابن أيب حامت من طريق أيب الضحى عن ابن عباس قال إمنا مسى آدم ألنه خلق من أدمي األرض  - ٥٤٤٦
  وقال قوم هو اسم سرياين أصله آدام بوزن خاتام عرب حبذف األلف الثانية  - ٥٤٤٧
  عربانية آدام فسمى آدم به وقال الثعليب التراب بال - ٥٤٤٨
  وقال ابن أيب خيثمة عاش تسعمائة سنة وستني سنة  - ٥٤٤٩
  وقال النووي يف هتذيبه اشتهر يف كتب التواريخ أنه عاش ألف سنة  - ٥٤٥٠
  نوح قال اجلواليقي أعجمي معرب  - ٢ - ١ ٥٤٥١٢

  زاد الكرماين ومعناه بالسريانية الساكن 
  ويف نسخة الشاكر 

  ال احلاكم يف املستدرك إمنا مسى نوحا لكثرة بكائه على نفسه وامسه عبد الغفار وق - ٥٤٥٢
  قال وأكثر الصحابة على أنه قبل إدريس 

وقال غريه هو نوح بن ملك بفتح الالم وسكون امليم بعدها كاف بن متوشلخ بفتح امليم وتشديد املثناة  - ٥٤٥٣
ها معجمة بن أخنوخ بفتح املعجمة وضم النون اخلفيفة بعدها واو املضمومة بعدها وفتح الشني املعجمة والالم بعد

  ساكنة مث معجمة وهو إدريس فيما يقال 
وروى الطرباين عن أيب ذر قال قلت يا رسول اهللا من أول األنبياء قال آدم قلت مث من قال نوح وبينهما  - ٥٤٥٤

  عشرون قرنا 
  ونوح عشرة قرون  ويف املستدرك عن ابن عباس قال كان بني آدم - ٥٤٥٥

وفيه عنه مرفوعا بعث اهللا نوحا ألربعني سنة فلبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما يدعوهم وعاش بعد الطوفان 
  ستني سنة حىت كثر الناس وفشوا 

  وذكر ابن جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم مبائة وستة وعشرين عاما  - ٥٤٥٦
  ل األنبياء عمرا ويف التهذيب للنووي أنه أطو - ٥٤٥٧
  إدريس قيل إنه قبل نوح  - ٣ - ٨ ٥٤٥٨٣
قال ابن إسحاق كان إدريس أول بين آدم أعطي النبوة وهو أخنوخ بن يرد بن مهالئيل بن أنوش بن  - ٥٤٥٩

  قينان بن شيث ابن آدم 
  وقال وهب بن منبه إدريس جد نوح الذي يقال له خنوخ وهو اسم سرياين  - ٥٤٦٠

  من الدراسة لكثرة درسه الصحف وقيل عريب مشتق 
ويف املستدرك بسند واه عن احلسن عن مسرة قال كان نيب اهللا إدريس أبيض طويال ضخم البطن عريض  - ٥٤٦١



  الصدر قليل شعر اجلسد كثري شعر الرأس 
 وكانت إحدى عينيه أعظم من األخرى ويف صدره نكتة بياض من غري برص فلما رأى اهللا من أهل األرض ما رأى

  من جورهم واعتدائهم يف أمر اهللا رفعه 

  إىل السماء السادسة فهو حيث يقول ورفعناه مكانا عليا 
  وذكر ابن قتيبة أنه رفع وهو ابن ثالمثائة ومخسني سنة  - ٥٤٦٢
  ويف صحيح ابن حبان أنه كان نبيا رسوال وأنه أول من خط بالقلم  - ٥٤٦٣
  فيما بني نوح وإدريس ألف سنة ويف املستدرك عن ابن عباس قال كان  - ٥٤٦٤
إبراهيم قال اجلواليقي هو اسم قدمي ليس بعريب وقد تكلمت به العرب على وجوه أشهرها  - ٤ - ٥ ٥٤٦٥٤

  إبراهيم وقالوا إبراهام وقرئ به يف السبع 
اه وإبراهيم حبذف الياء وإبرهم وهو اسم سرياين معناه أب رحيم وقيل مشتق من الربمهة وهي شدة النظر حك

  الكرماين يف عجائبه 
وهو ابن آزر وامسه تارح مبثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة بن ناحور بنون ومهملة مضمومة بن شاروخ 

مبعجمة وراء مضمومة وآخرة خاء معجمة بن راغو بغني معجمة بن فاخل بفاء والم مفتوحة ومعجمة ابن عابر مبهملة 
  سام بن نوح  وموحدة بن شاخل مبعجمتني بن أرفخشد بن

  قال الواقدي ولد إبراهيم على رأس ألفي سنة من خلق آدم  - ٥٤٦٦
  ويف املستدرك من طريق ابن املسيب عن أيب هريرة قال إختنت إبراهيم بعد عشرين ومائة سنة  - ٥٤٦٧

  ومات ابن مائيت سنة 
  وحكى النووي وغريه قوال أنه عاش مائة ومخسة وسبعني  - ٥٤٦٨
  مساعيل قال اجلواليقي ويقال بالنون آخره إ - ٥ - ٩ ٥٤٦٩٥
  قال النووي وغريه هو أكرب ولد إبراهيم  - ٥٤٧٠
  إسحاق ولد بعد إمساعيل بأربع عشرة سنة وعاش مائة ومثانني سنة  - ٦ - ١ ٥٤٧١٦

  وذكر أبو علي بن مسكويه يف كتاب ندمي الفريد أن معىن إسحاق بالعربانية الضحاك 

  ش مائة وسبعا وأربعني سنة يعقوب عا - ٧ - ٥٤٧٢٧٢
يوسف يف صحيح ابن حبان من حديث أيب هريرة مرفوعا إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي  - ٨ - ٣ ٥٤٧٣٨

  ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
انني ويف املستدرك عن احلسن أن يوسف ألقي يف اجلب وهو ابن اثنيت عشرة سنة ولقي أباه بعد الثم - ٥٤٧٤

  وتويف وله مائة وعشرون 
  ويف الصحيح أنه أعطى شطر احلسن  - ٥٤٧٥

  قال بعضهم وهو مرسل لقوله تعاىل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات 
  وقيل ليس هو يوسف بن يعقوب بل يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب 

مهور على أنه يعقوب بن ماثان وأن امرأة ويشبه هذا ما يف العجائب للكرماين يف قوله ويرث من آل يعقوب أن اجل
  زكريا كانت أخت مرمي بنت عمران بن ماثان قال والقول بأنه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم غريب 



  انتهى 
وما ذكر أنه غريب هو املشهور والغريب األول ونظريه يف الغرابة قول نوف البكاكي إن موسى املذكور يف سورة 

هو موسى بين إسرائيل بل موسى بن منشى بن يوسف وقيل ابن إفرائيم بن يوسف  الكهف يف قصة اخلضر ليس
  وقد كذبه ابن عباس يف ذلك 

وأشد من ذلك غرابة ما حكاه النقاش واملاوردي أن يوسف املذكور يف سورة غافر من اجلن بعثه اهللا رسوال إليهم 
  ى ال والد مرمي وما حكاه ابن عسكر أن عمران املذكور يف آل عمران هو والد موس

  ويف يوسف ست لغات بتثليث السني مع الياء واهلمزة وبتركه والصواب أنه أعجمي ال اشتقاق له 
  لوط قال ابن إسحاق هو لوط بن هاران بن آزر  - ٩ - ٦ ٥٤٧٦٩

  ويف املستدرك عن ابن عباس قال لوط ابن أخي إبراهيم 
  ابن مسعود كان رجال جلدا أخرجهما يف املستدرك  هود قال كعب كان أشبه الناس بآدم وقال - ١٠ ٥٤٧٧١٠
  وقال ابن هشام امسه عابر بن أرفخشذ بن سام بن نوح  - ٥٤٧٨

وقال غريه الراجح يف نسبه أنه هود بن عبد اهللا بن رباح بن حاوذ بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن  - ٥٤٧٩
  نوح 

ود بن حاير بن سام بن نوح بعث إىل قومه حني صاحل قال وهب هو ابن عبيد بن حاير بن مث - ١١ ٥٤٨٠١١
  راهق احللم وكان رجال أمحر إىل البياض سبط الشعر فلبث فيهم أربعني عاما 

وقال نوف الشامي صاحل من العرب ملا أهلك اهللا عادا عمرت مثود بعدها فبعث اهللا إليهم صاحلا غالما  - ٥٤٨١
   نوح وإبراهيم نيب إال هود وصاحل أخرجهما يف املستدرك شابا فدعاهم إىل اهللا حىت مشط وكرب ومل يكن بني

  وقال ابن حجر وغريه القرآن يدل على أن مثودا كان بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح  - ٥٤٨٢
وقال الثعليب ونقله عن النووي يف هتذيبه ومن خطه نقلت هو صاحل بن عبيد بن أسيف بن ماشج بن  - ٥٤٨٣

بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بعثه اهللا إىل قومه وهو شاب وكانوا عربا منازهلم عبيد بن حاذر بن مثود 
  بني احلجاز والشام فأقام فيهم عشرين سنة ومات مبكة وهو ابن مثان ومخسني سنة 

  شعيب قال ابن إسحاق هو ابن ميكاييل كذا خبط الذهيب يف اختصار املستدرك  - ١٢ ٥٤٨٤١٢
  ن وقيل ابن ميكيل بن يشجن بن الوى بن يعقوب وقال غريه ابن ملكاي

ورأيت خبط النووي يف هتذيبه ابن ميكيل 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 

  حدة واختار مجاعة أن مدين وأصحاب األيكة أمة وا
  قال ابن كثري ويدل لذلك أن كال منهما وعظ بوفاء املكيال وامليزان فدل على أهنما واحد  - ٥٤٨٥

واحتج األول مبا أخرجه عن السدي وعكرمة قاال ما بعث اهللا نبيا مرتني إال شعيبا مرة إىل مدين فأخذهم اهللا 
  بالصيحة ومرة إىل أصحاب األيكة فأخذهم اهللا بعذاب يوم الظلة 

  وأخرج ابن عساكر يف تارخيه من حديث عبد اهللا بن عمرو  - ٥٤٨٦

  مرفوعا أن قوم مدين وأصحاب األيكة أمتان بعث اهللا إليهما شعيبا 
  قال ابن كثري وهو غريب ويف رفعه نظر قال ومنهم من زعم أنه بعث إىل ثالث أمم والثالثة أصحاب الرس 



بن الوي بن يعقوب عليه السالم الخالف يف نسبه وهو  موسى هو ابن عمران يصهر بن قاهث - ١٣ ٥٤٨٧١٣
  اسم سرياين 

وأخرج أبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال إمنا مسى موسى ألنه ألقي بني شجر وماء فاملاء  - ٥٤٨٨
  بالقبطية مو والشجر سا 

  ويف الصحيح وصفه أنه آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة  - ٥٤٨٩
  ليب عاش مائة وعشرين سنة قال الثع - ٥٤٩٠

  هارون أخوه شقيقه وقيل ألمه فقط وقيل ألبيه فقط حكامها الكرماين يف عجائبه  - ١٤ ٥٤٩١١٤
  كان أطول منه فصيحا جدا مات قبل موسى وكان ولد قبله بسنة 

  ويف بعض أحاديث اإلسراء  - ٥٤٩٢
صفها أسود تكاد حليته تضرب سرته من طوهلا صعدت إىل السماء اخلامسة فإذا أنا هبارون ونصف حليته بيضاء ون

  فقلت يا جربيل من هذا قال احملبب يف قومه هارون بن عمران 
  وذكر ابن مسكويه أن معىن هارون بالعربانية احملبب  - ٥٤٩٣

داود هو ابن إيشى بكسر اهلمزة وسكون التحتية وبالشني املعجمة بن عوبد بوزن جعفر مبهملة  - ١٥ ٥٤٩٤١٥
ن باعر مبوحدة ومهملة مفتوحة بن سلمون بن خيشون بن عمى بن يارب بتحتيه وآخره موحدة بن رام بن وموحدة ب

  حضرون مبهملة مث معجمة بن فارص بفاء وآخره مهملة بن يهوذ بن يعقوب 
يف الترمذي أنه كان أعبد البشر قال كعب كان أمحر الوجه سبط الرأس أبيض اجلسم طويل اللحية فيها  - ٥٤٩٥
  دة حسن الصوت واخللق ومجع له النبوة وامللك جعو

  قال النووي قال أهل التاريخ عاش مائة سنة مدة ملكه منها أربعون سنة وكان له اثنا عشر ابنا  - ٥٤٩٦

سليمان ولده قال كعب كان أبيض جسيما وسيما وضيئا مجيال خاشعا متواضعا وكان أبوه  - ٥٤٩٧١٦١٦
  سنة لوفور عقله وعلمه  يشاوره يف كثري من أموره مع صغر

وأخرج ابن جبري عن ابن عباس قال ملك األرض مؤمنان سليمان وذو القرنني وكافران منروذ وخبت  - ٥٤٩٨
  نصر 

قال أهل التاريخ ملك وهو ابن ثالث عشرة سنة وابتدأ بناء بيت املقدس بعد ملكه بأربع سنني ومات  - ٥٤٩٩
  وله ثالث ومخسون سنة 

قال ابن إسحاق الصحيح أنه كان من بين إسرائيل ومل يصح يف نسبه شيء إال أن اسم أيوب  - ١٧ ٥٥٠٠١٧
  أبيه أبيض 
  وقال ابن جرير هو أيوب بن موص بن روح بن عيص بن إسحاق  - ٥٥٠١
  وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط وأن أباه ممن آمن بإبراهيم وعلى هذا فكان قبل موسى  - ٥٥٠٢
  ن بعد شعيب وقال ابن جرير كا - ٥٥٠٣
وقال ابن أيب خيثمة كان بعد سليمان ابتلي وهو ابن سبعني وكانت مدة بالئه سبع سنني وقيل ثالث  - ٥٥٠٤

  عشرة وقيل ثالث سنني 
  وروى الطرباين أن مدة عمره كانت ثالثا وتسعني سنة  - ٥٥٠٥

  ذو الكفل قيل هو ابن أيوب  - ١٨ ٥٥٠٦١٨



  د أيوب ابنه بشر بن أيوب نبيا يف املستدرك عن وهب أن اهللا بعث بع
  ومساه ذا الكفل وأمره بالدعاء إىل توحيده وكان مقيما بالشام عمره حىت مات وعمره مخس وسبعون سنة 

  ويف العجائب للكرماين قيل هو إلياس وقيل هو يوشع بن نون وقيل هو نيب امسه ذو الكفل  - ٥٥٠٧
  هو زكريا من قوله وكفلها زكريا وقيل كان رجال صاحلا تكفل بأمور فوىف هبا وقيل 

  انتهى 
  وقال ابن عسكر قيل هو نيب تكفل اهللا له يف عمله بضعف عمل غريه من األنبياء  - ٥٥٠٨

وقيل مل يكن نبيا وإن اليسع استخلفه فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل وقيل أن يصلي كل يوم مائة ركعة 
  وقيل هو اليسع وإن له امسني 

يونس هو ابن مىت بفتح امليم وتشديد التاء الفوقية مقصور ووقع يف تفسري عبد الرازق أنه اسم  - ١٩ ٥٥٠٩١٩
  أمه 

  قال ابن حجر وهو مردود مبا يف حديث ابن عباس يف الصحيح ونسبه إىل أبيه  - ٥٥١٠
الطوائف من  قال فهذا أصح قال ومل أقف يف شيء من األخبار على اتصال نسبه وقد قيل إنه كان يف زمن ملوك

  الفرس 
روى ابن أيب حامت عن أيب مالك أنه لبث يف بطن احلوت أربعني يوما وعن جعفر الصادق سبعة أيام وعن قتادة ثالثة 

  وعن الشعيب قال التقمه ضحى ولفظه عشية 
بو ويف يونس ست لغات تثليث النون مع الواو واهلمزة والقراءة املشهورة بضم النون مع الياء قال أ - ٥٥١١

  حيان وقرأ طلحة ابن مصرف بكسر يونس ويوسف أراد أن جيعلهما عربيني مشتقني من أنس و أسف وهو شاذ 
إلياس قال ابن إسحاق يف املبتدأ هو ابن ياسني بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن  - ٢٠ ٥٥١٢٢٠

  عمران 
  وقال ابن عسكر حكى القتيب أنه من سبط يوشع  - ٥٥١٣
  قال وهب إنه عمر كما عمر اخلضر وإنه يبقى إىل آخر الدنيا و - ٥٥١٤
وعن ابن مسعود أن إلياس هو إدريس وسيأيت قريبا وإلياس هبزة قطع اسم عرباين وقد زيد يف آخره ياء  - ٥٥١٥

  ونون يف قوله تعاىل سالم على إلياسني كما قالوا يف إدريس إدراسني ومن قرأ آل يس فقيل املراد آل حممد 
اليسع قال ابن جبري هو ابن أخطوب بن العجوز قال والعامة تقرؤه بالم واحدة خمففة وقرأ  - ٢١ ٥٥١٦٢١

  بعضهم والليسع بالمني وبالتشديد 

  فعلى هذا هو عجمي وكذا على األوىل وقيل عريب منقول من الفعل من وسع يسع 
وكان له يوم بشر بولده اثنتان زكريا كان من ذرية سليمان بن داود وقتل بعد قتل ولده  - ٢٢ ٥٥١٧٢٢

  وتسعون سنة وقيل تسع وتسعون وقيل مائة وعشرون 
وزكريا اسم أعجمي وفيه مخس لغات أشهرها املد والثانية القصر وقرئ هبما يف السبع وزكريا بتشديد الياء 

  وختفيفها وزكر كقلم 
ة أشهر ونبئ صغريا وقتل ظلما حيىي ولده أول من مسي حيىي بنص القرآن ولد قبل عيسى بست - ٢٣ ٥٥١٨٢٣

  وسلط اهللا على قاتليه خبت نصر وجيوشه 



  وحيىي اسم عجمي وقيل عريب 
  قال الواحدي وعلى القولني ال ينصرف 

قال الكرماين وعلى الثاين إمنا مسى به ألنه أحياه اهللا باإلميان وقيل ألنه حي به رحم أمه وقيل ألنه استشهد والشهداء 
  وت كاملفازة للمهلكة والسليم للديغ أحياء وقيل معناه مي

عيس بن مرمي بنت عمران خلقه اهللا بال أب وكانت مدة محله ساعة وقيل ثالث ساعات وقيل  - ٢٤ ٥٥١٩٢٤
ستة أشهر وقيل مثانية أشهر وقيل تسعة وهلا عشر سنني وقيل مخسة عشرة ورفع وله ثالث وثالثون سنة ويف 

وج ويولد له وحيج وميكث يف األرض سبع سنني ويدفن عند النيب ويف أحاديث أنه ينزل ويقتل الدجال ويتز
  الصحيح أنه ربعة أمحر كأمنا خرج من دمياس يعين محاما 

  وعيسى اسم عرباين أو سرياين 
١ -   

  فائدة

  أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال مل يكن من األنبياء من له امسان إال عيسى وحممد  - ٥٥٢٠
  مسى بأمساء كثرية منها حممد وأمحد  حممد - ٢٥ ٥٥٢١٢٥

  فائدة  - ٢
  أخرج ابن أيب حامت عن عمرو بن مرة قال مخسة مسوا قبل أن  - ٥٥٢٢

يكونوا حممد ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد وحيىي إنا نبشرك بغالم امسه حيىي وعيسى مصدقا بكلمة من 
  اق يعقوب اهللا وإسحاق ويعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسح

  قال الراغب وخص لفظ أمحد فيما بشر به عيسى تنبيها على أنه أمحد منه ومن الذين قبله  - ٥٥٢٣

  أمساء املالئكة

  وفيه من أمساء املالئكة 
جربيل وميكائيل وفيهما لغات جربيل بكسر اجليم والراء بال مهز وجربيل بفتح اجليم  - ٢ - ١ - ٤ ٥٥٢٤١

ئيل هبمزة بعد األلف وجرباييل بياءين بال مهز وجربئيل هبمزة وياء بال ألف وجربئل وكسر الراء بال مهز وجربا
  مشددة الالم وقرئ هبا 

قال ابن جين وأصله كوريال فغري بالتعريب وطول االستعمال إىل ما ترى وقرئ ميكاييل بال مهز  - ٥٥٢٥
  وميكئل وميكال 

ال جربيل عبد اهللا وميكاييل عبيد اهللا وكل اسم فيه أخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس ق - ٥٥٢٦
  إيل فهو معبد هللا 

  وأخرج عن عبد اهللا بن احلارث قال إيل اهللا بالعربانية  - ٥٥٢٧
  وأخرج ابن ايب حامت عن عبد العزيز بن عمري قال اسم جربيل يف املالئكة خادم اهللا  - ٥٥٢٨



  فائدة

  ا بالتشديد وفسره ابن مهران بأنه اسم جلربيل حكاه الكرماين يف عجائبه قرأ أبو حيوة فأرسلنا إليها روحن - ٥٥٢٩
وهاروت وماروت أخرج ابن أيب حامت عن علي قال هاروت وماروت ملكان من  - ٤ - ٣ - ٠ ٥٥٣٠٣

  مالئكة السماء وقد أفردت يف قصتهما جزءا 
للنيب أخربنا عن الرعد فقال ملك الرعد ففي الترمذي من حديث ابن عباس أن اليهود قالوا  - ٥ - ١ ٥٥٣١٥

  من املالئكة موكل بالسحاب 

  وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة قال الرعد ملك يسبح  - ٥٥٣٢
وأخرج عن جماهد إنه سئل عن الرعد فقال هو ملك يسمى الرعد أمل تر أن اهللا يقول ويسبح الرعد  - ٥٥٣٣
  حبمده 

عن حممد بن مسلم قال بلغنا أن الربق ملك له أربعة وجوه والربق فقد أخرج ابن أيب حامت  - ٦ - ٤ ٥٥٣٤٦
  وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد فإذا مصع بذنبه فذلك الربق 

  ومالك خازن النار  - ٧ - ٥ ٥٥٣٥٧
والسجل أخرج ابن أيب حامت عن أيب جعفر الباقر قال السجل ملك وكان هاروت وماروت  - ٨ - ٦ ٥٥٣٦٨

  من أعوانه 
  وأخرج عن ابن عمر قال السجل ملك وأخرج عن السدي قال ملك موكل بالصحف  - ٥٥٣٧
  وقعيد فقد ذكر جماهد أنه اسم كاتب السيئات أخرجه أبو نعيم يف احللية  - ٩ - ٨ ٥٥٣٨٩

  فهؤالء تسعة 
 وأخرج ابن أيب حامت من طرق مرفوعة وموقوفة ومقطوعة أن ذا القرنني ملك من املالئكة فإن - ١٠ ٥٥٣٩١٠

  صح أكمل العشرة 
وأخرج ابن أيب حامت من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل يوم يقوم الروح  - ١١ ٥٥٤٠١١

  قال ملك من أعظم املالئكة خلقا فصاروا أحد عشر 
إنه  مث رأيت الراغب قال يف مفرداته يف قوله تعاىل هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني قيل - ١٢ ٥٥٤١١٢

  ملك يسكن قلب املؤمن ويؤمنه كما روى أن السكينة تنطق على لسان عمر 

  أمساء الصحابة

  وفيه من أمساء الصحابة زيد بن حارثة  - ٥٥٤٢

  والسجل يف قول من قال إنه كاتب النيب أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أيب اجلوزاء عن ابن عباس  - ٥٥٤٣

  اء والرسلأمساء املتقدمني من غري األنبي



  وفيه من أمساء املتقدمني غري األنبياء والرسل 
عمران أبو مرمي وقيل أبو موسى أيضا وأخوها هارون وليس بأخي موسى كما يف حديث أخرجه مسلم  - ٥٥٤٤

  وسيأيت آخر الكتاب 
  وعزيز وتبع وكان رجال صاحلا كما أخرج احلاكم وقيل نيب حكاه الكرماين يف عجائبه  - ٥٥٤٥
ولقمان وقد قيل إنه كان نبيا واألكثر على خالفه وأخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق عكرمة عن ابن  - ٥٥٤٦

  عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا جنارا 
  ويوسف الذي يف سورة غافر  - ٥٥٤٧
  ويعقوب يف أول سورة مرمي على ما تقدم  - ٥٥٤٨
  نت تقيا وتقي يف قوله فيها إين أعوذ بالرمحن منك إن ك - ٥٥٤٩

  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 أتاها جربيل يف صورته حكامها الكرماين يف عجائبه 

  أمساء النساء

  ناية ومعىن مرمي بالعربية اخلادم وفيه من أمساء النساء مرمي ال غري لنكتة تقدمت يف نوع الك - ٥٥٥٠
  وقيل املرأة اليت تغازل الفتيان حكامها الكرماين 

  وقيل إن بعال يف قوله أتدعون بعال اسم امرأة كانوا يعبدوهنا حكاه ابن عسكر  - ٥٥٥١

  أمساء الكفار

  وفيه من أمساء الكفار 
  عن ابن عباس  قارون وهو ابن يصهر ابن عم موسى كما أخرجه ابن أيب حامت - ٥٥٥٢

وجالوت وهامان وبشرى الذي ناداه الوارد املذكور يف سورة يوسف بقوله يا بشرى يف قول السدي أخرجه ابن 
  أيب حامت 

وآزر أبو إبراهيم وقيل امسه تارح وآزر لقب أخرج ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال إن أبا 
  ارح إبراهيم مل يكن امسه آزر إمنا كان امسه ت

  وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال معىن آزر الصنم 
  وأخرج عن جماهد قال ليس أزر أبا إبراهيم 

ومنها النسيء أخرج ابن أيب حامت عن أيب وائل قال كان رجل يسمى النسئ من بين كنانة كان جيعل احملرم صفرا 
  يستحل به الغنائم 

  أمساء اجلن

  وفيه من أمساء اجلن 
هم إبليس وكان إمسه أوال عزازيل أخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس أبو - ٥٥٥٣



  قال كان إبليس امسه عزازيل 
  وأخرج ابن جرير عن السدي قال كان اسم إبليس احلارث قال بعضهم هو معىن عزازيل  - ٥٥٥٤
إمنا مسى إبليس ألن اهللا أبلسه من اخلري وأخرج ابن جرير وغريه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال  - ٥٥٥٥

  كله آيسه منه 
  وقال ابن عسكر قيل يف امسه قترة حكاه اخلطايب  - ٥٥٥٦

  وكنيته أبو كردوس وقيل أبو قترة وقيل أبو مرة وقيل أبو لبيىن حكاه السهيلي يف الروض األنف 

  أمساء القبائل

  ود ومدين وقريش والروم وفيه من أمساء القبائل يأجوج ومأجوج وعاد ومث - ٥٥٥٧

  أمساء األقوام باإلضافة

وفيه من األقوام باإلضافة قوم نوح وقوم لوط وقوم تبع وقوم إبراهيم وأصحاب األيكة وقيل هم مدين  - ٥٥٥٨
  وأصحاب الرس وهم بقية من مثود قاله ابن عباس 

  دود واختاره ابن جرير وقال عكرمة هم أصحاب ياسني وقال قتادة هم قوم شعيب وقيل هم أصحاب األخ

  أمساء األصنام

وفيه من أمساء األصنام اليت كانت أمساء ألناس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهي أصنام قوم نوح  - ٥٥٥٩
والآلت والعزى ومناة وهي أصنام قريش وكذا الرجز فيمن قرأه بضم الراء ذكر األخفش يف كتاب الواحد واجلمع 

  أنه اسم صنم 
والطاغوت قال ابن جرير ذهب بعضهم إىل أهنما صنمان كان املشركون يعبدوهنما مث أخرج عن  واجلبت - ٥٥٦٠

  عكرمة قال اجلبت والطاغوت صنمان 
والرشاد يف قوله يف سورة غافر وما أهديكم إال سبيل الرشاد قيل هو اسم صنم من أصنام فرعون حكاه  - ٥٥٦١

  الكرماين يف عجائبه 
  إلياس  وبعل وهو صنم قوم - ٥٥٦٢
  وآزر على أنه اسم صنم  - ٥٥٦٣
روى البخاري عن ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أمساء رجال صاحلني من قوم نوح فلما  - ٥٥٦٤

هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد 
  نسخ العلم عبدت حىت إذا هلك أولئك وت

  وأخرج ابن أيب حامت عن عروة أهنم أوالد آدم لصلبه  - ٥٥٦٥

وأخرج البخاري عن ابن عباس قال كان الالت رجال يلت سويق احلاج وحكاه ابن جىن عنه أنه قرأ  - ٥٥٦٦
  الالت بتشديد التاء وفسره بذلك وكذا أخرجه ابن أيب حامت عن جماهد 



  أمساء البالد واألمكنة

  من أمساء البالد والبقاع واألمكنة واجلبال وفيه 
بكة إسم ملكة فقيل الباء بدل من امليم ومأخذه من متككت العظم أي اجتذبت ما فيه من املخ ومتكك  - ٥٥٦٧

  الفصيل ما يف ضرع الناقة فكأهنا جتتذب إىل نفسها ما يف البالد من األقوات 
  ها وقيل ألهنا متك الذنوب أي تذهبها وقيل لقلة مائ

  وقيل ألهنا يف بطن واد متكك 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 وهو 

وقيل مكة البلد وبكة البيت االزدحام الزدحام الناس فيها يف الطواف وقيل مكة احلرم وبكة املسجد خاصة 
  وموضع الطواف وقيل البيت خاصة 

واملدينة مسيت يف األحزاب بيثرب حكاية عن املنافقني وكان امسها يف اجلاهلية فقيل ألنه إسم أرض يف  - ٥٥٦٨
به ناحيتها وقيل مسيت بيثرب بن وائل من بين إرم بن سام بن نوح ألنه أول من نزهلا وقد صح النهى عن تسميتها 

  ألنه كان يكره االسم اخلبيث وهو يشعر بالثرب وهو الفساد أو التثريب وهو التوبيخ 
وبدر وهي قرية قرب املدينة أخرج ابن جرير عن الشعيب قال كانت بدر لرجل من جهينة يسمى بدرا  - ٥٥٦٩

  فسميت به 
شيء مسيت الصفراء ورابغ هذا  قال الواقدي فذكرت ذلك لعبد اهللا بن جعفر وحممد بن صاحل فأنكراه وقاال ألي

  ليس بشيء إمنا هو اسم املوضع 
  وأخرج عن الضحاك قال بدر ما بني مكة واملدينة 

  وأحد قرئ شاذا إذ تصعدون وال تلوون على أحد  - ٥٥٧٠
  وحنني وهي قرية قرب الطائف  - ٥٥٧١

  ومجع وهي مزدلفة  - ٥٥٧٢
  واملشعر احلرام وهو جبل هبا  - ٥٥٧٣
  قيل هو اسم ملا بني عرفات إىل مزدلفة حكاه الكرماين  ونقع - ٥٥٧٤
  ومصر وبابل وهي بلد بسواد العراق  - ٥٥٧٥
  واأليكة وليكة بفتح الالم بلد قوم شعيب والثاين اسم البلدة واألول اسم الكورة  - ٥٥٧٦
  واحلجر منازل مثود ناحية الشام عند وادي القرى  - ٥٥٧٧
  مل بني عمان وحضرموت وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس أهنا جبل بالشام واألحقاف وهي جبال الر - ٥٥٧٨
  وطور سيناء وهو اجلبل الذي نودي منه موسى  - ٥٥٧٩
  واجلودي وهو جبل باجلزيرة  - ٥٥٨٠
وطوى اسم الوادي كما أخرجه ابن أيب حامت عن ابن عباس وأخرج من وجه آخر عنه أنه مسى طوى  - ٥٥٨١

ال وأخرج عن احلسن قال هو واد بفلسطني قيل له طوى ألنه قدس مرتني وأخرج عن مبشر بن ألن موسى طواه لي
  عبيد قال هو واد بأيلة طوي بالربكة مرتني 

  والكهف وهو البيت املنقور يف اجلبل  - ٥٥٨٢



عطية  والرقيم أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال زعم كعب ان الرقيم القرية اليت خرجوا منها وعن - ٥٥٨٣
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 
  ادي والعرم أخرج ابن أيب حامت عن عطاء قال العرم اسم الو - ٥٥٨٤
  وحرد قال السدي بلغنا أن اسم القرية حرد أخرجه ابن أيب حامت  - ٥٥٨٥
  والصرمي أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبري أهنا أرض باليمن تسمى بذلك  - ٥٥٨٦

  وق وهو جبل حميط باألرض  - ٥٥٨٧
  واجلرز هم اسم أرض  - ٥٥٨٨
  ا الكرماين والطاغية قيل اسم البقعة اليت أهلكت هبا مثود حكامه - ٥٥٨٩

  أمساء األماكن األخروية

  وفيها من أمساء األماكن األخروية 
  الفردوس وهو أعلى مكان يف اجلنة  - ٥٥٩٠
  وعليون قيل أعلى مكان يف اجلنة وقيل اسم ملا دون فيه أعمال صلحاء الثقلني  - ٥٥٩١
  والكوثر هنر يف اجلنة كما يف األحاديث املتواترة  - ٥٥٩٢
  وتسنيم عينان يف اجلنة وسلسبيل  - ٥٥٩٣
  وسجني اسم ملكان أرواح الكفار  - ٥٥٩٤
  وصعود جبل يف جهنم كما أخرجه الترمذي من حديث أيب سعيد مرفوعا  - ٥٥٩٥
وغي وأثام وموبق والسعري وويل وسائل وسحق أودية يف جهنم أخرج ابن أيب حامت عن أنس بن مالك  - ٥٥٩٦

  يف جهنم من قيح  يف قوله وجعلنا بينهم موبقا قال واد
  وأخرج عن عكرمة يف قوله موبقا قال هو هنر يف النار  - ٥٥٩٧

وأخرج احلاكم يف مستدركه عن ابن مسعود يف قوله فسوف يلقون غيا قال واد يف جهنم وأخرج الترمذي وغريه 
  قبل أن يبلغ قعره من حديث أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا قال ويل واد يف جهنم يهوي فيه الكافر أربعني خريفا 

  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 اهللا هبا أهلها غليظ وموبق وأثام وغي 

  وأخرج عن سعيد بن جبري قال السعري واد من قيح يف جهنم وسحق واد يف جهنم  - ٥٥٩٨
  رج عن أيب زيد يف قوله سأل سائل هو واد من أودية جهنم يقال له سائل وأخ - ٥٥٩٩
  والفلق جب يف جهنم يف حديث مرفوع أخرجه ابن جرير  - ٥٦٠٠
  وحيموم دخان أسود أخرجه احلاكم عن ابن عباس  - ٥٦٠١
  وفيه من املنسوب إىل األماكن أألمي قيل نسبة إىل أم القرى مكة  - ٥٦٠٢
  إنه منسوب إىل عبقر موضع للجن ينسب إليه كل نادر  وعبقري قيل - ٥٦٠٣
  والسامري قيل منسوب إىل أرض يقال هلا سامرون وقيل سامرة  - ٥٦٠٤



  والعريب قيل منسوب إىل عربة وهي باحة دار إمساعيل عليه السالم أنشد فيها  - ٥٦٠٥
  من الناس إال اللوذعي احلالحل ... وعربة أرض ما حيل حرامها 

   يعين النيب

  أمساء الكواكب

  وفيه من أمساء الكواكب الشمس والقمر والطارق والشعري  - ٥٦٠٦

  فائدة

  يف أمساء الطري

قال بعضهم مسى اهللا يف القرآن عشرة أجناس من الطري السلوى والبعوض والذباب والنحل والعنكبوت  - ٥٦٠٧
  ليمان علمنا منطق الطري وقد فهم كالمها واجلراد واهلدهد والغراب وأبابيل والنمل فإنه من الطري لقوله يف س

  وأخرج ابن أيب حامت عن الشعيب قال النملة اليت فقه سليمان كالمها كانت ذات جناحني 

  فصل

  يف الكىن واأللقاب يف القرآن

أما الكىن فليس يف القرآن منها غري أيب هلب وامسه عبد العزى ولذلك مل يذكر بامسه ألنه حرام شرعا  - ٥٦٠٨
  لإلشارة إىل أنه جهنمي وقيل 
وأما األلقاب فمنها إسرائيل لقب يعقوب ومعناه عبد اهللا وقيل صفوة اهللا وقيل سرى اهللا ألنه أسرى ملا  - ٥٦٠٩
  هاجر 

  أخرج ابن جرير من طريق عمري عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك عبد اهللا 
كان يعقوب رجال بطيشا فلقى ملكا فعاجله وأخرج عبد الرمحن بن محيد يف تفسريه عن أيب جملز قال  - ٥٦١٠

فصرعه امللك فضرب على فخذيه فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش به فقال ما أنا بتاركك حىت تسميين امسا 
  فسماه إسرائيل قال أبو جملز أال ترى أنه من أمساء املالئكة 

  وفيه لغات أشهرها بياء بعد اهلمزة والم وقرئ إسراييل بال مهز  - ٥٦١١
قال بعضهم ومل خياطب اليهود يف القرآن إال ب يا بين إسرائيل دون يا بين يعقوب لنكتة وهو أهنم خوطبوا بعبادة 
اهللا وذكروا بدين أسالفهم موعظة هلم وتنبيها من غفلتهم فسموا باالسم الذي فيه تذكرة باهللا تعاىل فإن إسرائيل 

براهيم وتبشريه به قال يعقوب وكان أوىل من إسرائيل ألهنا موهبة اسم مضاف إىل اهللا يف التأويل وملا ذكر موهبته إل
  مبعقب آخر فناسب ذكر اسم يشعر بالتعقيب 

ومنها املسيح لقب لعيسى ومعناه قيل الصديق وقيل الذي ليس لرجله أمخص وقيل الذي ال ميسح ذا  - ٥٦١٢
  غري ذلك عاهة إال برئ وقيل اجلميل وقيل الذي ميسح األرض أي يقطعها وقيل 

ومنها إلياس قيل إنه لقب إدريس أخرج ابن إيب حامت بسند حسن عن ابن مسعود قال إلياس هو إدريس  - ٥٦١٣



وإسرائيل هو يعقوب ويف قراءته وإن إدراس ملن املرسلني سالم على إدراسني ويف قراءة أيب وأن إيليسني سالم على 
  إيليسني 

  س وقيل لقب اليسع وقيل لقب يوشع وقيل لقب زكريا ومنها ذو الكفل قيل إنه لقب إليا - ٥٦١٤
ومنها نوح امسه عبد الغفار ولقبه نوح لكثرة نوحه على نفسه يف طاعة ربه كما أخرجه ابن أيب حامت عن  - ٥٦١٥

  يزيد الرقاشي 
وقيل ومنها ذو القرنني وامسه إسكندر وقيل عبد اهللا بن الضحاك بن سعد وقيل املنذر بن ماء السماء  - ٥٦١٦

  الصعب بن قرين بن اهلمال 
  حكامها ابن عسكر 

ولقب ذا القرنني ألنه بلغ قرين األرض املشرق واملغرب وقيل ألنه ملك فارس والروم وقيل كان على رأسه قرنان 
أي ذؤابتان وقيل كان له قرنان من ذهب وقيل كانت صفحتا رأسه من حناس وقيل كان على رأسه قرنان صغريان 

مامة وقيل إنه ضرب على قرنه فمات مث بعثه اهللا فضربوه على قرنه اآلخر وقيل ألنه كان كرمي الطرفني تواريهما الع
وقيل أنه انقرض يف وقته قرنان من الناس وهو حي وقيل ألنه أعطي علم الظاهر وعلم الباطن وقيل ألنه دخل النور 

  والظلمة 
  العباس وقيل أبو الوليد وقيل أبو مرة  ومنها فرعون وامسه الوليد بن مصعب وكنيته أبو - ٥٦١٧

  وقيل إن فرعون لقب لكل من ملك مصر 
  أخرج ابن أيب حامت عن جماهد قال كان فرعون فارسيا من أهل إصطخر 

  ومنها تبع قيل كان امسه أسعد بن ملكي كرب ومسى تبعا لكثرة من تبعه  - ٥٦١٨
  يتبع صاحبه كاخلليفة خيلف غريه وقيل إنه لقب ملوك اليمن مسي كل واحد منهما تبعا أي 

  النوع السبعون

  يف املبهمات

  أفرده بالتأليف السهيلي مث ابن عساكر مث القاضي بدر الدين بن مجاعة  - ٥٦١٩
ويل فيه تأليف لطيف مجع فوائد الكتب املذكورة مع زوائد أخرى على صغر حجمه جدا وكان من السلف من 

  يعتين به كثريا 
  ي خرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث أدركه املوت أربع عشرة سنة قال عكرمة طلبت الذ

  أسباب اإلهبام يف القرآن

  ولإلهبام يف القرآن أسباب  - ٥٦٢٠
أحدمها اإلستغناء ببيانه مع موضع آخر كقوله صراط الذين أنعمت عليهم فإنه مبني يف قوله مع الذين أنعمت عليهم 

  ء والصاحلني من النبيني والصديقني والشهدا
  الثاين أن يتعني إلشتهاره كقوله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة ومل يقل حواء ألنه ليس له غريها  - ٥٦٢١



أمل تر إىل الذين حاج إبراهيم يف ربه واملراد منروذ لشهرة ذلك ألنه املرسل إليه قيل وقد ذكر اهللا فرعون يف القرآن 
   بامسه ومل يسم منروذ ألن فرعون

كان أذكى منه كما يؤخذ من أجوبته ملوسى ومنروذ كان بليدا وهلذا قال أنا أحيي وأميت وفعل ما فعل من قتل 
  شخص والعفو عن آخر وذلك غاية البالدة 

. . الثالث قصد الستر عليه ليكون أبلغ يف إستعطافه حنو ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا  - ٥٦٢٢
  ن شريق وقد أسلم بعد وحسن إسالمه اآلية هو األخنس ب

  الرابع أال يكون يف تعيينه كبري فائدة حنو أو كالذي مر على قرية واسأهلم عن القرية  - ٥٦٢٣
  اخلامس التنبيه على العموم وأنه غري خاص خبالف ما لو عني حنو ومن خيرج من بيته مهاجرا  - ٥٦٢٤
حنو وال يأتل أولو الفضل والذي جاء بالصدق وصدق به  السادس تعظيمه بالوصف الكامل دون اإلسم - ٥٦٢٥

  إذ يقول لصاحبه واملراد الصديق يف الكل 
  السابع حتقريه بالوصف الناقص حنو إن شانئك هو األبتر  - ٥٦٢٦

  تنبيه

قال الزركشي يف الربهان ال يبحث عن مبهم أخرب اهللا باستئثاره بعلمه كقوله وآخرين من دوهنم ال  - ٥٦٢٧
  هنم اهللا يعلمهم قال والعجب ممن جترأ وقال إهنم قريظة أو من اجلن تعلمو

  قلت ليس يف اآلية ما يدل على أن جنسهم ال يعلم وإمنا املنفي علم أعياهنم وال 

ينافيه العلم بكوهنم من قريظة أو من اجلن وهو نظري قوله يف املنافقني وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل 
ا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم فإن املنفي علم أعياهنم مث القول يف أولئك بأهنم بنو قريظة أخرجه املدينة مردو

ابن أيب حامت عن جماهد والقول بأهنم من اجلن أخرجه ابن أيب حامت من حديث عبد اهللا بن غريب عن أبيه مرفوعا 
  عن النيب فال جرأة 

  فصل

  يف ذكر آيات املبهمات

ن علم املبهمات مرجعه النقل احملض ال جمال للرأي فيه وملا كانت الكتب املؤلفة فيه وسائر أعلم أ - ٥٦٢٨
التفاسري يذكر فيها أمساء املبهمات واخلالف فيها دون بيان مستند يرجع إليه أو عزو يعتمد عليه ألفت الكتاب 

م معزوا إىل أصحاب الكتب الذين الذي ألفته مذكورا فيه عزو كل قول إىل قائله من الصحابة والتابعني وغريه
خرجوا ذلك بأسانيدهم مبينا فيه ما صح سنده وما ضعف فجاء لذلك كتابا حافال ال نظري له يف نوعه وقد رتبته 

على ترتيب القرآن وأنا أخلص هنا مبهماته بأوجز عبارة تاركا العزو والتخريج غالبا إختصارا وإحالة على الكتاب 
  ني املذكور وأرتبه على قسم

القسم األول فيما أهبم من رجل أو امرأة أو ملك أو جين أو مثىن أو جمموع عرف أمساء كلهم أو من أو  - ٥٦٢٩



  الذي إذا مل يرد به العموم 
  قوله تعاىل إين جاعل يف األرض خليفة هو آدم وزوجه حواء باملد ألهنا خلقت من حي  - ٥٦٣٠
  وإذ قتلتم نفسا إمسه عاميل  - ٥٦٣١
  وابعث فيهم رسوال منهم هو النيب  - ٥٦٣٢
ووصى هبا إبراهيم بنيه هم إمساعيل وإسحاق ومدين وزمران وسرح ونفش ونفشان وأميم وكيسان  - ٥٦٣٣

  وسورح ولوطان ونافش 

واألسباط أوالد يعقوب إثنا عشر رجال يوسف وروبيل ومشعون والوي ويهوذا ودان ونفتايل بفاء ومثناة  - ٥٦٣٤
  شاجر وريالون وبنيامني وكاد ويأشري وإي

  ومن الناس من يعجبك قوله هو األخنس بن شريق  - ٥٦٣٥
  ومن الناس من يشري نفسه هو صهيب  - ٥٦٣٦
  إذ قالوا لنيب هلم هو مشويل وقيل مشعون وقيل يوشع  - ٥٦٣٧
  ومنهم من كلم اهللا قال جماهد موسى  - ٥٦٣٨

  ورفع بعضهم درجات قال حممد 
  هيم يف ربه منروذ بن كنعان الذي حاج إبرا - ٥٦٣٩
  أو كالذي مر على قرية عزير وقيل أرمياء وقيل حزقيل  - ٥٦٤٠
  امرأة عمران حنة بنت فاقوذ  - ٥٦٤١
  وامرأيت عاقر هي أشياع أو أشيع بنت فاقود  - ٥٦٤٢
  مناديا ينادي لإلميان هو حممد  - ٥٦٤٣
  ه أمحد إىل الطاغوت قال ابن عباس هو كعب بن األشرف أخرج - ٥٦٤٤
  وإن منكم ملن ليبطئن هو عبد اهللا بن أيب  - ٥٦٤٥
وال تقولوا ملن ألقي إليكم السالم لست مؤمنا هو عامر بن األضبط األشجعي وقيل مرداس والقائل  - ٥٦٤٦

  ذلك نفر من املسلمني منهم أبو قتادة 

  وملحم بن جثامة 
  يضا وقيل قتله املقداد بن األسود وقيل أسامة بن زيد وقيل إن الذي باشر القول حملم وقيل إنه الذي باشر قتله أ

ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت هو ضمرة بن جندب وقيل ابن العيص رجل  - ٥٦٤٧
  من خزاعة وقيل أبو ضمرة بن العيص وقيل إمسه سربة وقيل هو خالد بن حزام وهو غريب جدا 

ر نقيبا هم مشوع بن زكور من سبط روبيل وشوقط بن حوري من سبط مشعون وبعثنا منهم اثين عش - ٥٦٤٨
وكالب بن يوفنا من سبط يهوذا وبعورك بن يوسف من سبط إيشاجر ويوشع بن نون من سبط إفراثيم بن يوسف 
وبلطي بن روفوا من سبط بنيامني وكرابيل بن سودي من سبط زبالون وكدي بن شاس من سبط منشأ بن يوسف 

بن كسل من سبط دان وستور بن ميخائيل من سبط أشري ويوحنا بن وقوسى من سبط نفتايل وإل بن  وعماييل
  موخا من سبط كاذلوا 

  قال رجالن مها يوشع وكالب  - ٥٦٤٩



  نبأ ابين آدم مها قابيل وهابيل وهو املقتول  - ٥٦٥٠
  باعر ويقال باعور الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بلعم ويقال بلعام بن آير ويقال  - ٥٦٥١

  وقيل هو أمية بن أيب الصلت وقيل صيفي بن راهب وقيل فرعون وهو أغرهبا 
  وإين جار لكم عىن سراقة بن جعشم  - ٥٦٥٢
  فقاتلوا أئمة الكفر قال قتادة هم أبو سفيان وأبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو وعتبة بن ربيعة  - ٥٦٥٣
  ر الصديق إذ يقول لصاحبه هو أبو بك - ٥٦٥٤

  وفيكم مساعون هلم قال جماهد هم عبد اهللا بن أيب بن سلول ورفاعة بن التابوت وأوس بن قيظي  - ٥٦٥٥
  ومنهم من يقول ائذن يل هو اجلد بن قيس  - ٥٦٥٦
  ومنهم من يلمزك يف الصدقات هو ذو اخلويصرة  - ٥٦٥٧
  إن نعف عن طائفة منكم هو خمشي بن محري  - ٥٦٥٨
  ن عاهد اهللا هو ثعلبة بن حاطب ومنهم م - ٥٦٥٩
وآخرون اعترفوا بذنوهبم قال ابن عباس هم سبعة أبو لبابة وأصحابه وقال قتادة سبعة من األنصار أبو  - ٥٦٦٠

  لبابة وجد بن قيس وخذام وأوس وكردم ومرداس 
  خلفوا  وآخرون مرجون هم هالل بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب ابن مالك وهم الثالثة الذين - ٥٦٦١
والذين اختذوا مسجدا ضرارا قال ابن إسحاق إثنا عشر من األنصار خذام بن خالد وثعلبة بن حاطب  - ٥٦٦٢

وهو من بين أمية بن زيد ومعتب بن قشري وأبو حبيبة بن األزعر وعباد بن حنيف وجارية بن عامر وإبناه جممع وزيد 
  بت ونبتل بن احلارث وحبزج وجباد بن عثمان ووديعة بن ثا

  ملن حارب اهللا ورسوله هو أبو عامر الراهب  - ٥٦٦٣
أفمن كان على بينة من ربه وهو حممد ويتلوه شاهد منه هو جربيل وقيل هو القرآن وقيل أبو بكر وقيل  - ٥٦٦٤

  علي 
  ونادى نوح ابنه إمسه كنعان وقيل يام  - ٥٦٦٥
  وامرأته قائمة إمسها سارة  - ٥٦٦٦
  ا بنات لوط ريثا ورغوث ٥٦٦٧

  ليوسف وأخوه بنيامني شقيقه  - ٥٦٦٨
  قال قائل منهم هو روبيل وقيل يهوذا وقيل مشعون  - ٥٦٦٩
  فأرسلوا واردهم هو مالك بن دعر  - ٥٦٧٠
  وقال الذي اشتراه هو قطيفري أو أطيفري المرأته هي راعيل وقيل زليخا  - ٥٦٧١
  يل راشان ومرطش وقيل شرهم وسرهم ودخل معه السجن فتيان هو جملث وبنوه وهو الساقي وق - ٥٦٧٢
  للذي ظن أنه ناج هو الساقي  - ٥٦٧٣
  عند ربك هو امللك ريان بن الوليد  - ٥٦٧٤
  بأخ لكم هو بنيامني وهو املتكرر يف السورة  - ٥٦٧٥
  فقد سرق أخ له عنوا يوسف  - ٥٦٧٦



  قال كبريهم هو مشعون وقيل روبيل  - ٥٦٧٧
  وخالته ليا وقيل أمه وإمسها راحيل  آوى إليه أبوية مها أبوه - ٥٦٧٨
  ومن عنده علم الكتاب هو عبد اهللا بن سالم وقيل جربيل  - ٥٦٧٩
  أسكنت من ذرييت هو إمساعيل  - ٥٦٨٠
  ولوالدي إسم أبيه تارح وقيل أزر وقيل يازر وإسم أمه مثاين وقيل نوفا وقيل ليوثا  - ٥٦٨١
ري هم مخسة الوليد بن املغرية والعاصي بن وائل وأبو زمعة إنا كفيناك املستهزئني قال سعيد بن جب - ٥٦٨٢

  واحلارث بن قيس واألسود بن عبد يغوث 

  رجلني أحدمها أبكم هو أسيد بن أيب العيص  - ٥٦٨٣
  ومن يأمر بالعدل عثمان بن عفان  - ٥٦٨٤
  كاليت نقضت غزهلا هي ريطة بنت سعيد بن زيد مناة بن متيم  - ٥٦٨٥
بشر عنوا عبد بن احلضرمي وإمسه مقيس وقيل عبدين له يسار وجرب وقيل عنوا قينا مبكة إمسه إمنا يعلمه  - ٥٦٨٦

  بلعام وقيل سلمان الفارسي 
أصحاب الكهف متليخا وهو رئيسهم والقائل فأووا إىل الكهف والقائل ربكم أعلم مبا لبثتم وتكسلمينا  - ٥٦٨٧

  انس وشلططيوس وهو القائل كم لبثتم ومرطوش وبراشق وأيونس وأريسط
  فابعثوا أحدكم بورقكم هو متليخا  - ٥٦٨٨
  من أغفلنا قلبه هو عيينة بن حصن  - ٥٦٨٩
  واضرب هلم مثال رجلني مها متليخا وهو اخلري وفطروس ومها املذكوران يف سورة الصافات  - ٥٦٩٠
  قال موسى لفتاه هو يوشع بن نون وقيل أخوه يثريب  - ٥٦٩١
  خلضر وإمسه بليا فوجدا عبدا هو ا - ٥٦٩٢
  لقيا غالما إمسه جيسور باجليم وقيل باحلاء  - ٥٦٩٣
  وراءهم ملك هو هدد بن بدد  - ٥٦٩٤
  وأما الغالم فكان أبواه إسم األب كازيرا واألم سهوى  - ٥٦٩٥
  لغالمني يتيمني مها أصرم وصرمي  - ٥٦٩٦
  فناداها من حتتها قيل عيسى وقيل جربيل  - ٥٦٩٧

  نسان هو أيب بن خلف وقيل أمية بن خلف وقيل الوليد بن املغرية ويقول اإل - ٥٦٩٨
  أفرأيت الذي كفر هو العاصي بن وائل  - ٥٦٩٩
  وقتلت نفسا هو القبطي وإمسه فاقون  - ٥٧٠٠
  السامري إمسه موسى بن ظفر  - ٥٧٠١
  من أثر الرسول هو جربيل  - ٥٧٠٢
  ومن الناس من جيادل هو النضر بن احلارث  - ٥٧٠٣
هذان خصمان أخرج الشيخان عن أيب ذر قال نزلت هذه اآلية يف محزة وعبيدة بن احلارث وعلي بن أيب  - ٥٧٠٤

  طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة 



  ومن يرد فيه بإحلاد قال ابن عباس نزلت يف عبد اهللا بن أنيس  - ٥٧٠٥
بنت جحش وعبد اهللا بن أيب وهو الذين جاءوا باإلفك هم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة ومحنة  - ٥٧٠٦

  الذي تويل كربه 
  ويوم يعض الظامل هو عقبة بن أيب معيط  - ٥٧٠٧
  مل أختذ فالنا هو أمية بن خلف وقيل أيب بن خلف  - ٥٧٠٨
  وكان الكافر قال الشعيب هو أبو جهل  - ٥٧٠٩
  امرأة متلكهم هي بلقيس بنت شراحيل  - ٥٧١٠
  ئي منذر فلما جاء سليمان إسم اجلا - ٥٧١١
  قال عفريت من اجلن إمسه كوزن  - ٥٧١٢
  الذي عنده علم هو آصف بن برخيا كاتبه وقيل رجل يقال  - ٥٧١٣

  له ذو النور وقيل أسطوم وقيل مليخا وقيل بلخ وقيل هو ضبة أبو القبيلة وقيل جربيل وقيل ملك آخر وقيل اخلضر 
  اب ورأب ومسطع وقدار بن سالف عاقر الناقة تسعة رهط هم رعمى ورعيم وهرمى وهرمي ودأب وصو - ٥٧١٤
  فالتقطه آل فرعون إسم امللتقط طابوث  - ٥٧١٥
  امرأة فرعون آسية بنت مزاحم  - ٥٧١٦
  أم موسى حيانذ بنت يصهر بن الوى وقيل ياء وخا وقيل أباذخت  - ٥٧١٧
  وقالت ألخته إمسها مرمي وقيل كلثوم  - ٥٧١٨
  وهذا من عدوه إمسه فاتون هذا من شيعته هو السامري  - ٥٧١٩
وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى هو مؤمن آل فرعون وإمسه مشعان وقيل مشعون وقيل جرب وقيل  - ٥٧٢٠

  حبيب وقيل حزقيل 
  امرأتني تذودان مها ليا وصفوريا وهي اليت نكحها وأبومها شعيب وقيل يثرون ابن أخي شعيب  - ٥٧٢١
  باران باملوحدة وقيل داران وقيل أنعم وقيل مشكم وإذ قال لقمان البنه إمسه  - ٥٧٢٢

  ملك املوت اشتهر على األلسنة أن امسه عزرائيل ورواه أبو الشيخ بن حبان عن وهب 
  أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا نزلت يف علي بن أيب طالب والوليد بن عقبة  - ٥٧٢٣
   حارثة أبو عرابة بن أوس وأوس بن قيظي ويستأذن فريق منهم النيب قال السدي مها رجالن من بين - ٥٧٢٤
  قل ألزواجك وبناتك قال عكرمة كانت حتته يومئذ تسع  - ٥٧٢٥

  نسوة عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وصفية وميمونة وزينب بنت جحش وجويرية 
  وبناته فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم 

  سني أهل البيت قال هم علي وفاطمة واحلسن واحل - ٥٧٢٦
  للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه هو زيد بن حارثة أمسك عليك زوجك هي زينب بنت جحش  - ٥٧٢٧
  ومحلها اإلنسان قال ابن عباس هو آدم  - ٥٧٢٨
  إذ أرسلنا إليهم اثنني مها مشعون ويوحنا والثالث بولس وقيل هم صادق وصدوق وشلوم  - ٥٧٢٩
  بيب النجار وجاء من أقصى املدينة رجل هو ح - ٥٧٣٠



  أو مل ير اإلنسان هو العاص بن وائل وقيل أيب بن خلف وقيل أمية بن خلف  - ٥٧٣١
  فبشرناه بغالم هو إمساعيل أو إسحاق قوالن شهريان  - ٥٧٣٢
  نبأ اخلصم مها ملكان قيل إهنما جربيل وميكائيل  - ٥٧٣٣
  جسدا هو شيطان يقال له أسيد وقيل صخر وقيل حبقيق  - ٥٧٣٤
  مسين الشيطان قال نوف الشيطان الذي مسه يقال له مسعط  - ٥٧٣٥
  والذي جاء بالصدق حممد وقيل جربيل وصدق به حممد وقيل أبو بكر  - ٥٧٣٦
  اللذين أضالنا إبليس وقابيل  - ٥٧٣٧
رجل من القريتني عنوا الوليد بن املغرية من مكة ومسعود بن عمرو الثقفي وقيل عروة بن مسعود من  - ٥٧٣٨
  ئف الطا

  وملا ضرب ابن مرمي مثال الضارب له عبد اهللا بن الزبعرى  - ٥٧٣٩
  طعام األثيم قال ابن جبري هو أبو جهل  - ٥٧٤٠
  وشهد شاهد من بين إسرائيل هو عبد اهللا بن سالم  - ٥٧٤١
  أولوا العزم من الرسل أصح األقوال أهنم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد  - ٥٧٤٢
  اد هو إسرافيل ينادي املن - ٥٧٤٣
ضيف إبراهيم املكرمني قال عثمان بن حمصن كانوا أربعة من املالئكة جربيل وميكائيل وإسرافيل  - ٥٧٤٤
  ورفائيل 
  وبشروه بغالم قال الكرماين أمجع املفسرون على أنه إسحاق إال جماهدا فإنه قال هو إمساعيل  - ٥٧٤٥
  شديد القوى جربيل  - ٥٧٤٦
  وىل هو العاصي بن وائل وقيل الوليد بن املغرية أفرأيت الذي ت - ٥٧٤٧
  يدع الداع هو إسرافيل  - ٥٧٤٨
  قول اليت جتادلك هي خولة بنت ثعلبة يف زوجها هو أوس بن الصامت  - ٥٧٤٩
ا أحل اهللا لك هي سريته مارية  - ٥٧٥٠   مل حترم م
  أسر النيب إىل بعض أزواجه هي حفصة نبأت به أخربت عائشة  - ٥٧٥١
  إن تتوبا وإن تظاهرا مها عائشة وحفصة وصاحل املؤمنني مها أبو بكر وعمر أخرجه الطرباين يف األوسط  - ٥٧٥٢

  امرأة نوح والعة وامرأة لوط واهلة وقيل واعلة  - ٥٧٥٣
  وال تطع كل حالف نزلت يف األسود بن عبد يغوث وقيل األخنس بن شريق وقيل الوليد بن املغرية  - ٥٧٥٤
  هو النضر بن احلارث  سأل سائل - ٥٧٥٥
  رب اغفر يل ولوالدي إسم أبيه ملك بن متوشلخ وإسم أمه مشخا بنت أنوش  - ٥٧٥٦
  سفيهنا هو إبليس  - ٥٧٥٧
  ذرين ومن خلقت وحيدا هو الوليد بن املغرية  - ٥٧٥٨
  اآليات نزلت يف أيب جهل . . فال صدق وال صلى  - ٥٧٥٩
  هل أتى على اإلنسان هو آدم  - ٥٧٦٠



  ويقول الكافر يا ليتين كنت ترابا قيل هو إبليس  - ٥٧٦١
  أن جاءه األعمى هو عبد اهللا بن أم مكتوم  - ٥٧٦٢
  أما من استغىن هو أمية بن خلف وقيل هو عتبة بن ربيعة  - ٥٧٦٣
  لقول رسول كرمي قيل جربيل وقيل حممد  - ٥٧٦٤
  بن خلف اآليات نزلت يف أمية . . وأما اإلنسان إذا ما ابتاله  - ٥٧٦٥
  ووالد هو آدم  - ٥٧٦٦
  فقال هلم رسول اهللا هو صاحل  - ٥٧٦٧
  األشقى هو أمية بن خلف  - ٥٧٦٨
  األتقى هو أبو بكر الصديق  ٥٧٦٩

  الذي ينهى عبدا هو أبو جهل والعبد هو النيب  - ٥٧٧٠
وقيل كعب بن  إن شانئك هو العاصي بن وائل وقيل أبو جهل وقيل عقبة بن أيب معيط وقيل أبو هلب - ٥٧٧١

  األشرف 
  امرأته امرأة أيب هلب أم مجيل العوراء بنت حرب بن أمية  - ٥٧٧٢

  القسم الثاين يف مبهمات اجلموع الذين عرفت أمساء بعضهم

  وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا مسي منهم رافع بن حرملة  - ٥٧٧٣
عمر وكعب بن األشرف ورافع بن حرملة سيقول السفهاء مسي منهم رفاعة بن قيس وقردم بن  - ٥٧٧٤

  واحلجاج بن عمرو والربيع بن أيب احلقيق 
  اآلية مسي منهم رافع ومالك بن عوف . . وإذا قيل هلم اتبعوا  - ٥٧٧٥
  يسألونك عن األهلة مسي منهم معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم  - ٥٧٧٦
  يسألونك ماذا ينفقون مسي منهم عمرو بن اجلموح  - ٥٧٧٧
  يسألونك عن اخلمر مسي منهم عمر ومعاذ ومحزة  - ٥٧٧٨
  ويسألونك عن اليتامى مسي منهم عبد اهللا بن رواحة  - ٥٧٧٩
  ويسألونك عن احمليض مسي منهم ثابت بن الدحداح وعباد بن بشر وأسيد بن احلضري مصغر  - ٥٧٨٠
  واحلارث بن زيد  أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مسي منهم النعمان بن عمرو - ٥٧٨١
  احلواريون مسي منهم فطرس ويعقوبس وحينس وأندرايس  - ٥٧٨٢

  وفيلس ودرنايوطا وسرجس وهو الذي ألقى عليه شبهة 
هم إثنا عشر من اليهود مسي منهم عبد اهللا بن الصيف وعدي . . وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا  - ٥٧٨٣

  بن زيد واحلارث بن عمرو 
اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم قال عكرمة نزلت يف إثىن عشر رجال منهم أبو عامر الراهب كيف يهدي  - ٥٧٨٤

  واحلارث بن سويد بن الصامت ووحوح ابن األسلت زاد ابن عسكر وطعيمة بن أبريق 
  يقولون هل لنا من األمر من شيء مسي من القائلني عبد اهللا بن أيب  - ٥٧٨٥



  ء ما قتلنا ها هنا مسي من القائلني عبد اهللا بن أيب ومعتب بن قشري يقولون لو كان من األمر شي - ٥٧٨٦
وقيل هلم تعالوا قاتلوا القائل ذلك عبد اهللا والد جابر بن عبد اهللا األنصاري واملقول هلم عبد اهللا بن أيب  - ٥٧٨٧

  وأصحابه 
وسعد وطلحة وابن عوف الذين استجابوا هللا هم سبعون منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبري  - ٥٧٨٨

  وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن اجلراح 
  الذين قال هلم الناس مسي من القائلني نعيم بن مسعود األشجعي  - ٥٧٨٩
  الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء قال ذلك فنحاص وقيل حيي بن أخطب وقيل كعب بن األشرف  - ٥٧٩٠
  ملن يؤمن باهللا نزلت يف النجاشي وقيل يف عبد اهللا بن سالم وأصحابه وإن من أهل الكتاب  - ٥٧٩١
  وبث منهما رجاال كثريا ونساء قال ابن إسحاق أوالد آدم لصلبه  - ٥٧٩٢

أربعون يف عشرين بطنا كل بطن ذكر وأنثى ومسي من بنيه قابيل وهابيل وإياد وشبونة وهند وصرابيس وخمور وسند 
عبد احلارث وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ومن بناته أقليمة وأشوف وجزوزة وبارق وشيث وعبد املغيث و

  وعزورا وأمة املغيث 
أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة قال عكرمة نزلت يف رفاعة بن زيد بن التابوت  - ٥٧٩٣

  بن أخطب وكردم بن زيد وأسامة بن حبيب ورافع بن أيب رافع وحبري بن عمرو وحيي 
  أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا نزلت يف اجلالس بن الصامت ومعتب بن قشري ورافع بن زيد وبشر  - ٥٧٩٤
  أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم مسي منهم عبد الرمحن بن عوف  - ٥٧٩٥
سراقة بن مالك املدجلي ويف إال الذين يصلون إىل قوم قال ابن عباس نزلت يف هالل بن عومير األسلمي و - ٥٧٩٦

  بين خزمية بن عامر بن عبد مناف 
  ستجدون آخرين قال السدي نزلت يف مجاعة منهم نعيم بن مسعود األشجعي  - ٥٧٩٧
إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم مسى عكرمة منهم على بن أمية بن خلف واحلارث بن زمعة وأبا  - ٥٧٩٨

  با العاصي بن منبه بن احلجاج وأبا قيس بن الفاكه قيس بن الوليد بن املغرية وأ
إال املستضعفني مسي منهم ابن عباس وأمه أم الفضل لبانة بنت احلارث وعياش بن أيب ربيعة وسلمة بن  - ٥٧٩٩
  هشام 
  الذين خيتانون أنفسهم بنو أبريق بشر وبشري ومبشر  - ٥٨٠٠
  وأصحابه هلمت طائفة منهم أن يضلوك هم أسيد بن عروة  - ٥٨٠١

  ويستفتونك يف النساء مسي من املستفتني خولة بنت حكيم  - ٥٨٠٢
  يسألك أهل الكتاب مسى منهم ابن عسكر كعب بن األشرف وفنحاصا  - ٥٨٠٣
  لكن الراسخون يف العلم قال ابن عباس هم عبد اهللا بن سالم وأصحابه  - ٥٨٠٤
  ابر بن عبد اهللا يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة مسي منهم ج - ٥٨٠٥
  وال آمني البيت احلرام مسي منهم احلطم بن هند البكري  - ٥٨٠٦
يسألونك ماذا أحل هلم مسي منهم عدي بن حامت وزيد بن املهلهل الطائيان وعاصم بن عدي وسعد بن  - ٥٨٠٧

  خيثمة وعومير بن ساعدة 



   إذ هم قوم أن يبسطوا مسي منهم كعب بن األشرف وحيي بن أخطب - ٥٨٠٨
أاليات نزلت يف الوفد الذين جاءوا من عند النجاشي وهم اثنا عشر وقيل . . ولتجدن أقرهبم مودة  - ٥٨٠٩

  ثالثون وقيل سبعون ومسي منهم إدريس وإبراهيم واألشرف ومتيم ومتام ودريد 
بن خلف وقالوا لوال أنزل عليه ملك مسي منهم زمعة بن األسود والنضر ابن احلارث بن كلدة وأيب  - ٥٨١٠

  والعاصي بن وائل 
وال تطرد الذين يدعون رهبم مسي منهم صهيب وبالل وعمار وخباب وسعد بن أيب وقاص وابن مسعود  - ٥٨١١

  وسلمان الفارسي 
  إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء مسي منهم فنحاص ومالك بن الضيف  - ٥٨١٢
   مسي منهم أبو جهل والوليد بن املغرية قالوا لن نؤمن حىت نؤيت مثل ما أويت رسل اهللا - ٥٨١٣

  يسألونك عن الساعة مسي منهم محل بن قشري ومشويل بن زيد  - ٥٨١٤
  يسألونك عن األنفال مسي منهم سعد بن أيب وقاص  - ٥٨١٥
  وإن فريقا من املؤمنني لكارهون مسي منهم أبو أيوب األنصاري ومن الذين مل يكرهوا املقداد  - ٥٨١٦
  تستفتحوا مسي منهم أبو جهل إن  - ٥٨١٧
وإذ ميكر بك الذين كفروا هم أهل دار الندوة مسي منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان وأبو جهل  - ٥٨١٨

وجبري بن مطعم وطعيمة بن عدي واحلارث بن عامر والنضر بن احلارث وزمعة بن األسود وحكيم بن حزام وأمية 
  بن خلف 
  اآلية مسي منهم أبو جهل والنضر بن احلارث . . ن كان هذا هو احلق وإذ قالوا اللهم إ - ٥٨١٩
إذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض غر هؤالء دينهم مسي منهم عتبة بن ربيعة وقيس بن الوليد  - ٥٨٢٠

  وأبو قيس بن الفاكه واحلارث بن زمعة والعاصي ابن منبه 
  بعني منهم العباس وعقيل ونوفل بن احلارث وسهيل بن بيضاء قل ملن يف أيديكم من األسرى كانوا س - ٥٨٢١
وقالت اليهود عزيز ابن اهللا مسي منهم سالم بن مشكم ونعمان بن أوىف وحممد بن دحية وشأس بن قيس  - ٥٨٢٢

  ومالك بن الصيف 
  الذين يلمزون املطوعني مسي من املطوعني عبد الرمحن بن عوف وعاصم بن عدي  - ٥٨٢٣
  ين ال جيدون إال جهدهم أبو عقيل ورفاعة بن سعد والذ - ٥٨٢٤

وال على الذين إذا ما أتوك مسي منهم العرباض بن سارية وعبد اهللا بن مغفل املزين وعمرو املزين وعبد  - ٥٨٢٥
  اهللا بن األزرق األنصاري وأبو ليلى األنصاري 

  فيه رجال حيبون أن يتطهروا مسي منهم عومي بن ساعدة  - ٥٨٢٦
  إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان نزلت يف مجاعة منهم عمار بن ياسر وعياش بن أيب ربيعة  - ٥٨٢٧
  بعثنا عليكم عبادا لنا هم طالوت وأصحابه  - ٥٨٢٨
  وإن كادوا ليفتنونك قال ابن عباس نزلت يف رجال من قريش منهم أبو جهل وأمية بن خلف  - ٥٨٢٩
  مسى ابن عباس من قائلي ذلك عبد اهللا بن أيب أمية  وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا - ٥٨٣٠

  وذريته مسي من أوالد إبليس شرب واألعور وزلنبور ومسوط واسم 



  وقالوا إن نتبع اهلدى معك مسي منهم احلارث بن عامر بن نوفل  - ٥٨٣١
  أحسب الناس أن يتركوا هم املؤذون على اإلسالم مبكة منهم عمار بن ياسر  - ٥٨٣٢
  ال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا مسي منهم الوليد بن املغرية وق - ٥٨٣٣
  ومن الناس من يشتري هلو احلديث مسي منهم النضر بن احلارث  - ٥٨٣٤
  فمنهم من قضى حنبه مسي منهم أنس بن النضر  - ٥٨٣٥
  قالوا احلق أول من يقول جربيل فيتبعونه  - ٥٨٣٦

قبة بن أيب معيط وأبو جهل والعاصي بن وائل واألسود بن املطلب واألسود بن وانطلق املأل مسي منهم ع - ٥٨٣٧
  يغوث 
  وقالوا ما لنا ال نرى رجاال مسي من القائلني أبو جهل ومن الرجال عمار وبالل  - ٥٨٣٨
  نفرا من اجلن مسى منهم زوبعة وحسي ومسي وشاصر وماصر واألرد وإنيان واألحقم وسرق  - ٥٨٣٩
ن ينادونك من وراء احلجرات مسي منهم األقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعيينة بن حصن إن الذي - ٥٨٤٠

  وعمرو بن األهتم 
  أمل تر إىل الذين تولوا قوما قال السدي نزلت يف عبد اهللا بن نفيل من املنافقني  - ٥٨٤١
  بكر ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم نزلت يف قتيلة أم أمساء بنت أيب  - ٥٨٤٢
  إذا جاءكم املؤمنات مسي منهم أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط وأميمة بنت بشر  - ٥٨٤٣
  يقولون ال تنفقوا يقولون لئن رجعنا مسي منهم عبداهللا بن أيب  - ٥٨٤٤
  اآلية مسي من محلة العرش إسرافيل ولبنان وروفيل . . وحيمل عرش ربك  - ٥٨٤٥
  عة بن أسد احلمريي وأصحابه أصحاب األخدود ذو نواس وزر - ٥٨٤٦
  بأصحاب الفيل هم احلبشة قائدهم أبرهة األشرم ودليلهم أبو رغال  - ٥٨٤٧
  قل يا أيها الكافرون نزلت يف الوليد بن املغرية والعاصي بن  - ٥٨٤٨

  وائل واألسود ابن املطلب وأمية بن خلف 
  النفاثات بنات لبيد بن األعصم  - ٥٨٤٩
قوام واحليوانات واألمكنة واألزمنة وحنو ذلك فقد استوفيت الكالم عليها يف تأليفنا وأما مبهمات األ - ٥٨٥٠

  املشار إليه 

  النوع احلادي والسبعون

  يف أمساء من نزل فيهم القرآن

رأيت فيهم تأليفا مفردا لبعض القدماء لكنه غري حمرر وكتاب أسباب النزول واملبهمات يغنيان عن ذلك  - ٥٨٥١
يب حامت ذكر عن احلسني بن زيد الطحان أنبأنا إسحاق بن منصور أنبأنا قيس عن األعمش عن املنهال وقد قال ابن أ

  عن عباد بن عبد اهللا قال قال علي ما يف قريش أحد إال ونزلت فيه آية قيل له ما نزلت فيك قال ويتلوه شاهد منه 
يب وقاص قال نزلت يف أربع آيات ومن أمثلته ما أخرجه أمحد والبخاري يف األدب عن سعد بن أ - ٥٨٥٢



  يسألونك عن األنفال ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا وآية حترمي اخلمر وآية املرياث 
  وأخرج ابن أيب حامت عن رفاعة القرظي قال نزلت ولقد وصلنا هلم القول يف عشرة أنا أحدهم  - ٥٨٥٣
ن سباع قال فينا نزلت ولوال رجال مؤمنون وأخرج الطرباين عن أيب مجعه جنيد بن سبع وقيل حبيب ب - ٥٨٥٤

  ونساء مؤمنات وكنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتني 

  النوع الثاين والسبعون

  يف فضائل القرآن

أفرده بالتصنيف أبو بكر بن أيب شيبة والنسائي وأبو عبيد القاسم بن سالم وابن الضريس وآخرون وقد  - ٥٨٥٥
بعض السور على التعيني ووضع يف فضائل القرآن أحاديث كثرية ولذلك صح فيه أحاديث باعتبار اجلملة ويف 

  صنفت كتابا مسيته مخائل الزهر يف فضائل السور حررت فيه ما ليس مبوضوع 
  وأنا أورد يف هذا النوع فصلني 

  الفصل األول

  فيما ورد يف فضله على اجلملة

ور عن علي مسعت رسول اهللا يقول ستكون أخرج الترمذي والدارمي وغريمها من طريق احلارث األع - ٥٨٥٦
فنت قلت فما املخرج منها يا رسول اهللا قال كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم هو احلبل املتني وهو الذكر 
احلكيم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس باهلزل من تركه من جبار قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا 

املستقيم وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة وال تشبع منه العلماء وال خيلق على كثرة  وهو الصراط
الرد وال تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إىل صراط 

  مستقيم 
ن أحب إىل اهللا من السموات واألرض ومن وأخرج الدارمي من حديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا القرآ - ٥٨٥٧

  فيهن 
وأخرج أمحد والترمذي من حديث شداد بن أوس ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب اهللا  - ٥٨٥٨

  تعاىل إال وكل اهللا به ملكا حيفظه فال يقربه شيء يؤذيه حىت يهب مىت يهب 

من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بني جنبيه غري أنه  وأخرج احلاكم وغريه من حديث عبد اهللا بن عمرو - ٥٨٥٩
  ال يوحى إليه ال ينبغي لصاحب القرآن أن جيد مع من جيد وال جيهل مع من جيهل ويف جوفه كالم اهللا 

وأخرج البزار من حديث أنس أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خريه والبيت الذي ال يقرأ فيه  - ٥٨٦٠
  القرآن يقل خريه 

وأخرج الطرباين من حديث ابن عمر ثالثة ال يهوهلم الفزع األكرب وال يناهلم احلساب هم على كثيب  - ٥٨٦١
  احلديث . . من مسك حىت يفرغ من حساب اخلالئق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اهللا وأم به قوما وهم به رضوان 



   ال فقر بعده وال غىن دونه وأخرج أبو يعلى والطرباين من حديث أيب هريرة القرآن غىن - ٥٨٦٢
  وأخرج أمحد وغريه من حديث عقبة بن عامر لو كان القرآن يف إهاب ما أكلته النار  - ٥٨٦٣

  قال أبو عبيد أراد باإلهاب قلب املؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن 
  وقال غريه معناه من مجع القرآن مث دخل النار فهو شر من اخلنزير 

ناه أن النار ال تبطله وال تقلعه من األمساع اليت وعته واألفهام اليت حصلته كقوله يف احلديث وقال ابن األنباري مع
اآلخر أنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء أي ال يبطله وال يقلعه من أوعيته الطيبة ومواضعه ألنه وإن غسله املاء يف 

  الظاهر ال يغسله بالقلع من القلوب 
  ديث عصمة بن مالك لو مجع القرآن يف إهاب ما أحرقته النار وعند الطرباين من ح - ٥٨٦٤

  وعنده من حديث سهل بن سعد لو كان القرآن يف إهاب ما مسته النار 
وأخرج الطرباين يف الصغري من حديث أنس من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار حيل حالله وحيرم  - ٥٨٦٥

عله رفيق السفرة الكرام الربرة حىت إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة حرامه حرم اهللا حلمه ودمه على النار وج
  له 

وأخرج أبو عبيد عن أنس مرفوعا القرآن شافع مشفع وماجد مصدق من جعله إمامه قاده إىل اجلنة ومن  - ٥٨٦٦
  جعله خلفه ساقه إىل النار 

  وأخرج الطرباين من حديث أنس  - ٥٨٦٧
  نة محلة القرآن عرفاء أهل اجل

  وأخرج النسائي وابن ماجه واحلاكم من حديث أنس قال أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته  - ٥٨٦٨
وأخرج مسلم وغريه من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا قال أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه  - ٥٨٦٩

  خري له من ثالث خلفات عظام مسان  ثالث خلفات عظام مسان قلنا نعم قال فثالث آيات يقرآ هبن أحدكم يف صالته
  وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا خري احلديث كتاب اهللا  - ٥٨٧٠
وأخرج أمحد من حديث معاذ بن أنس من قرأ القرآن يف سبيل اهللا كتب مع الصديقني والشهداء  - ٥٨٧١

  والصاحلني وحسن أولئك رفيقا 
أيب هريرة ما من رجل يعلم ولده القرآن إال توج يوم القيامة وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث  - ٥٨٧٢

  بتاج يف اجلنة 
وأخرج أبو داود وأمحد واحلاكم من حديث معاذ بن أنس من قرأ القرآن فأكمله وعمل به ألبس والده  - ٥٨٧٣

  ذا تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس يف بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل هب
وأخرج الترمذي وابن ماجه وأمحد من حديث علي من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حالله وحرم حرامه  - ٥٨٧٤

  أدخله اهللا اجلنة وشفعه يف عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت هلم النار 
  يف وجهه  وأخرج الطرباين من حديث أيب أمامة من تعلم آية من كتاب اهللا استقبلته يوم القيامة تضحك - ٥٨٧٥
وأخرج الشيخان وغريمها من حديث عائشة املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام والربرة والذي يقرأ  - ٥٨٧٦

  القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 
وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث جابر من مجع القرآن كانت له عند اهللا دعوة مستجابة إن شاء  - ٥٨٧٧

  ا وإن شاء ادخرها يف اآلخرة عجلها يف الدني



وأخرج الشيخان من حديث أيب موسى مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة طعمها طيب ورحيها  - ٥٨٧٨
طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن 

  كمثل 

  ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا  الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر
وأخرج الشيخان من حديث عثمان خريكم ويف لفظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه زاد البيهقي  - ٥٨٧٩

  يف األمساء وفضل القرآن على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه 
  ابن عباس إن الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب وأخرج الترمذي واحلاكم من حديث  - ٥٨٨٠
  وأخرج ابن ماجه من حديث أيب ذر ألن تغدو فتتعلم آية من كتاب اهللا خري لك من أن تصلي مائة ركعة  - ٥٨٨١
ه وأخرج الطرباين من حديث ابن عباس من تعلم كتاب اهللا مث اتبع ما فيه هداه اهللا به من الضاللة ووقا - ٥٨٨٢

  يوم القيامة سوء احلساب 
وأخرج ابن أيب شيبة من حديث أيب شريح اخلزاعي أن هذا القرآن سبب طرفه بيد اهللا وطرفه بأيديكم  - ٥٨٨٣

  فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن هتلكوا بعده أبدا 
  وأخرج الديلمي من حديث علي محلة القرآن يف ظل اهللا يوم ال ظل إال ظله  - ٥٨٨٤
رج احلاكم من حديث أيب هريرة جييء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس وأخ - ٥٨٨٥

  تاج الكرامة مث يقول يا رب زده يا رب ارض عنه فريضى عنه ويقال له اقره وارقه ويزاد له بكل آية حسنة 
  وأخرج من حديث عبد اهللا بن عمر الصيام والقرآن يشفعان للعبد  - ٥٨٨٦
  وأخرج من حديث أيب ذر إنكم ال ترجعون إىل اهللا بشيء أفضل مما خرج منه يعين القرآن  - ٥٨٨٧

  الفصل الثاين

  فيما ورد يف فضل سور بعينها ما ورد يف الفاحتة

  أخرج الترمذي والنسائي واحلاكم من حديث أيب بن كعب مرفوعا  - ٥٨٨٨

  هي السبع املثاين ما أنزل اهللا يف التوراة وال يف اإلجنيل مثل أم القرآن و
  وأخرج أمحد وغريه من حديث عبد اهللا بن جابر أخري سورة يف القرآن احلمد هللا رب العاملني  - ٥٨٨٩
  وللبيهقي يف الشعب واحلاكم من حديث أنس أفضل القرآن احلمد هللا رب العاملني  - ٥٨٩٠
  مد هللا رب العاملني وللبخاري من حديث أيب سعيد بن املعلى أعظم سورة يف القرآن احل - ٥٨٩١
  وأخرج عبد اهللا يف مسنده من حديث ابن عباس فاحتة الكتاب تعدل ثلثي القرآن  - ٥٨٩٢

  ما ورد يف البقرة وآل عمران

  أخرج أبو عبيد من حديث أنس أن الشيطان خيرج من البيت إذا مسع سورة البقرة تقرأ فيه  - ٥٨٩٣
  عبد اهللا بن مغفل ويف الباب عن ابن مسعود وأيب هريرة و - ٥٨٩٤



وأخرج مسلم والترمذي من حديث النواس بن مسعان يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا  - ٥٨٩٥
  يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران 

وضرب هلما رسول اهللا ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأهنما غمامتان أو غيايتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق 
  أو كأهنما حزقان من طري صواف حتاجان عن صاحبهما 

وأخرج أمحد من حديث بريدة تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة  - ٥٨٩٦
تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإهنما الزهراوان تظالن صاحبهما يوم القيامة كأهنما غمامتان أو غيايتان أو فرقان 

  ري صواف من ط

وأخرج ابن حبان وغريه من حديث سهل بن سعد إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة من  - ٥٨٩٧
  قرأها يف بيته هنارا مل يدخله الشيطان ثالثة أيام 

  ومن قرأها يف بيته ليال مل يدخله الشيطان ثالث ليال 
  رة البقرة توج بتاج يف اجلنة وأخرج البيهقي يف الشعب من طريق الصلصال من قرأ سو - ٥٨٩٨
  وأخرج أبو عبيد عن عمر بن اخلطاب موقوفا من قرأ البقرة وآل عمران يف ليلة كتب من القانتني  - ٥٨٩٩
وأخرج البيهقي من مرسل مكحول من قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران يوم اجلمعة صلت عليه  - ٥٩٠٠

  املالئكة إىل الليل 

  فصل

  يما ورد يف آية الكرس

  أخرج مسلم من حديث أيب بن كعب أعظم آية يف كتاب اهللا آية الكرسي  - ٥٩٠١
وأخرج الترمذي واحلاكم من حديث أيب هريرة إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة وفيها أية  - ٥٩٠٢

  هي سيدة آي القرآن آية الكرسي 
  آن سورة البقرة وأعظم آية فيها آية الكرسي وأخرج احلارث بن أيب أسامة عن احلسن مرسال أفضل القر - ٥٩٠٣
وأخرج ابن حبان والنسائي من حديث أيب أمامة من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من  - ٥٩٠٤

  دخول اجلنة إال أن ميوت 
  وأخرج أمحد من حديث أنس آية الكرسي ربع القرآن  - ٥٩٠٥

  ما ورد يف خواتيم البقرة

  ئمة الستة من حديث أيب مسعود من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه أخرج األ - ٥٩٠٦
  وأخرج احلاكم من حديث النعمان بن بشري إن اهللا كتب كتابا قبل أن  - ٥٩٠٧

خيلق السموات واألرض بألقي عام وأنزل منه آيتني ختم هبما سورة البقرة وال يقرءان يف دار فيقرهبا 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  - ٥٩٠٨

  ما ورد يف األنعام

  أخرج الدارمي وغريه عن عمر بن اخلطاب موقوفا األنعام من نواجب القرآن  - ٥٩٠٩

  ما ورد يف السبع الطوال

  حديث عائشة من أخذ السبع الطوال فهو خري أخرج أمحد واحلاكم من  - ٥٩١٠

  ما ورد يف هود

أخرج الطرباين يف األوسط بسند واه من حديث علي ال حيفظ منافق سورا براءة وهود ويس والدخان  - ٥٩١١
  وعم يتساءلون 

  ما ورد يف آخر اإلسراء

ولدا ومل يكن له شريك يف  أخرج أمحد من حديث معاذ بن أنس آية العز وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ - ٥٩١٢
  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  - ٥٩١٣
  اجلمعتني 
   وأخرج مسلم من حديث أيب الدرداء من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال - ٥٩١٤
  وأخرج أمحد من حديث معاذ بن أنس من قرأ أول سورة الكهف  - ٥٩١٥

  وآخرها كانت له نورا من قدمه إىل رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بني األرض والسماء 
اآلية كان له نور من عدن . . وأخرج البزار من حديث عمر من قرأ يف ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه  - ٥٩١٦
  مكة حشوه املالئكة أبني إىل 

  ما ورد يف آمل السجدة

أخرج أبو عبيد من مرسل املسيب بن رافع جتيء أمل السجدة يوم القيامة هلا جناحان تظل صاحبها فتقول  - ٥٩١٧
  ال سبيل عليك ال سبيل عليك 



من وأخرج عن ابن عمر موقوفا قال يف تنزيل السجدة وتبارك امللك فضل ستني درجة على غريمها  - ٥٩١٨
  سورة القرآن 

  ما ورد يف يس

أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان وغريهم من حديث معقل بن يسار يس قلب القرآن ال يقرؤها  - ٥٩١٩
  رجل يريد اهللا والدار اآلخرة إال غفر له اقرءوها على موتاكم 

قرأ يس كتب اهللا  وأخرج الترمذي والدارمي من حديث أنس إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن - ٥٩٢٠
  له بقراءهتا قراءة القرآن عشر مرات 

  وأخرج الدارمي والطرباين من حديث أيب هريرة من قرأ يس يف ليلة ابتغاء وجه اهللا غفر له  - ٥٩٢١
  وأخرج الطرباين من حديث أنس من دام على قراءة يس كل ليلة مث مات مات شهيدا  - ٥٩٢٢

  ما ورد يف احلواميم

  و عبيد عن ابن عباس موقوفا إن لكل شيء لبابا ولباب القرآن احلواميم أخرج أب - ٥٩٢٣
  وأخرج احلاكم عن ابن مسعود موقوفا احلواميم ديباج القرآن  - ٥٩٢٤

  ما ورد يف الدخان

أخرج الترمذي وغريه من حديث أيب هريرة من قرأ حم الدخان يف ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف  - ٥٩٢٥
  ملك 

  ملفصلما ورد يف ا

  أخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفا إن لكل شيء لبابل ولباب القرآن املفصل  - ٥٩٢٦

  الرمحن

  أخرج البيهقي من حديث علي مرفوعا لكل شيء عروس وعروس القرآن الرمحن  - ٥٩٢٧

  املسبحات

سبحات كل ليلة أخرج أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عرباض بن سارية أن النيب كان يقرأ امل - ٥٩٢٨
  قبل أن يرقد ويقول فيهن آية خري من ألف أية 

  قال ابن كثري يف تفسري اآلية املشار إليها قوله هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
وقد أخرج ابن السين عن أنس أن النيب أوصى رجال إذ أتى مضجعه أن يقرأ سورة احلشر وقال إن مت  - ٥٩٢٩

  ا مت شهيد



وأخرج الترمذي من حديث معقل بن يسار من قرأ حني يصبح ثالث آيات من آخر سورة احلشر وكل  - ٥٩٣٠
اهللا به سبعني ألف ملك يصلون عليه حىت ميسي وإن مات يف ذلك اليوم مات شهيدا ومن قاهلا حني ميسي كان 

  بتلك املنزلة 
احلشر يف ليل أو هنار فمات يف يومه أو ليلته فقد وأخرج البيهقي من حديث أيب أمامة من قرأ خواتيم  - ٥٩٣١

  أوجب اهللا له اجلنة 

  تبارك

أخرج األربعة وابن حبان واحلاكم من حديث أيب هريرة يف القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حىت  - ٥٩٣٢
  غفر له تبارك الذي بيده امللك 

  ية تنجي من عذاب القرب وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس هي املانعة هي املنج - ٥٩٣٣

  وأخرج احلاكم من حديثه وددت أهنا يف قلب كل مؤمن تبارك الذي بيده امللك  - ٥٩٣٤
وأخرج النسائي من حديث ابن مسعود من قرأ تبارك الذي بيده امللك كل ليلة منعه اهللا هبا من عذاب  - ٥٩٣٥

  القرب 

  األعلى

ل اهللا إين نسيت أفضل املسبحات فقال أيب بن كعب لعلها أخرج أبو عبيد عن أيب متيم قال قال رسو - ٥٩٣٦
  سبح اسم ربك األعلى قال نعم 

  القيمة

أخرج أبو نعيم يف الصحابة من حديث إمساعيل بن أيب حكيم املزين الصحايب مرفوعا إن اهللا ليسمع قراءة  - ٥٩٣٧
  ضى مل يكن الذين كفروا فيقول أبشر عبدي فوعزيت ألمكنن لك يف اجلنة حىت تر

  الزلزلة

  أخرج الترمذي من حديث أنس من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن  - ٥٩٣٨

  العاديات

  أخرج أبو عبيد من مرسل احلسن إذا زلزلت تعدل بنصف القرآن والعاديات تعدل بنصف القرآن  - ٥٩٣٩

  أهلاكم



لف آية يف كل يوم قالوا ومن أخرج احلاكم من حديث ابن عمر مرفوعا أال يستطيع أحدكم أن يقرأ أ - ٥٩٤٠
  يستطيع أن يقرأ ألف آية قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ أهلاكم التكاثر 

  الكافرون

  أخرج الترمذي من حديث أنس قل يا أيها الكافرون ربع القرآن  - ٥٩٤١
  وأخرج أبو عبيد من حديث ابن عباس قل يا أيها الكافرون تعدل بربع القرآن  - ٥٩٤٢

ج أمحد واحلاكم من حديث نوفل بن معاوية اقرأ قل يا أيها الكافرون مث من على خامتتها فإهنا براءة وأخر - ٥٩٤٣
  من الشرك 
وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عباس أال أدلكم على كلمة تنجيكم من اإلشراك باهللا تقرءون قل يا  - ٥٩٤٤

  أيها الكافرون عند منامكم 

  النصر

  ث أنس إذا جاء نصر اهللا والفتح ربع القرآن أخرج الترمذي من حدي - ٥٩٤٥

  اإلخالص

أخرج مسلم وغريه من حديث أيب هريرة قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن ويف الباب عن مجاعة من  - ٥٩٤٦
الصحابة وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث عبد اهللا بن الشخري ومن قرأ قل هو اهللا أحد يف مرضه الذي ميوت 

  يف قربه وأمن من ضغطة القرب ومحلته املالئكة يوم القيامة بأكفها حىت جتيزه الصراط إىل اجلنة  فيه مل يفنت
وأخرج الترمذي من حديث أنس من قرأ قل هو اهللا أحد كل يوم مائيت مرة حمي عنه ذنوب مخسني سنة  - ٥٩٤٧

قل هو اهللا أحد مائة مرة فإذا كان يوم إال أن يكون عليه دين ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على ميينه مث قرأ 
  القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل عن ميينك اجلنة 

وأخرج الطرباين من حديث ابن الديلمي من قرأ قل هو اهللا أحد مائة مرة يف الصالة أو غريها كتب اهللا  - ٥٩٤٨
  له براءة من النار 

ل هو اهللا أحد عشر مرات بين له قصر يف اجلنة ومن وأخرج يف األوسط من حديث أيب هريرة من قرأ ق - ٥٩٤٩
  قرأها عشرين مرة بين له قصران ومن قرأها ثالثني مرة بين له ثالثة 

وأخرج يف الصغري من حديثه من قرأ قل هو اهللا أحد بعد صالة الصبح اثنيت عشرة مرة فكأمنا قرأ  - ٥٩٥٠
  ى القرآن أربع مرات وكان أفضل أهل األرض يومئذ إذا اتق

  املعوذتان

أخرج أمحد من حديث عقبة أن النيب قال له أال أعلمك سورا ما أنزل يف التوراة وال يف الزبور وال يف  - ٥٩٥١
  اإلجنيل وال يف الفرقان مثلها قلت بلى قال قل هو اهللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 



له أال أخربك بأفضل ما تعوذ به املتعوذون قال بلى قال  وأخرج أيضا من حديث ابن عباس أن النيب قال - ٥٩٥٢
  قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 

وأخرج أبو داود والترمذي عن عبد اهللا بن خبيب قال قال رسول اهللا اقرأ قل هو اهللا أحد واملعوذتني  - ٥٩٥٣
  حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء 

سين من حديث عائشة من قرأ بعد صالة اجلمعة قل هو اهللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وأخرج ابن ال - ٥٩٥٤
  وقل أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذه اهللا من السوء إىل اجلمعة األخرى 

  وبقيت أحاديث من هذا الفصل أخرهتا إىل نوع اخلواص  - ٥٩٥٥

  تنبيه

إنه موضوع كما أخرج احلاكم يف املدخل بسنده إىل أما احلديث الطويل يف فضائل القرآن سورة سورة ف - ٥٩٥٦
أيب عمار املروزي أنه قيل أليب عصمة اجلامع من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سورة سورة 

وليس عند أصحاب عكرمة هذا فقال أين رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي ابن 
  هذا احلديث حسبة  إسحاق فوضعت

وروى ابن حبان يف مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت مليسرة بن عبد ربه من أين حئت  - ٥٩٥٧
  هبذه األحاديث من قرأ كذا فله كذا قال وضعتها أرغب الناس فيها 

ن سورة سورة وروينا عن املؤمل بن إمساعيل قال حدثين شيخ حبديث أيب بن كعب يف فضائل سور القرآ - ٥٩٥٨
  فقال حدثين رجل باملدائن وهو حي فصرت إليه فقلت له من حدثك قال حدثين شيخ بواسط وهو حي فصرت 

إليه فقلت له من حدثك قال حدثين شيخ بالبصرة فصرت إليه فقلت له من حدثك قال حدثين شيخ بعبادان 
شيخ فقال هذا الشيخ حدثين فقلت يا شيخ  فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلين بيتا فإذا فيه قوم من املتصوفة ومعهم

من حدثك فقال مل حيدثين أحد ولكننا رأينا الناس قد 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  - ٥٩٥٩

  سبعونالنوع الثالث وال

  يف أفضل القرآن وفاضله

اختلف الناس هل يف القرآن شيء أفضل من شيء فذهب اإلمام أبو احلسن األشعري والقاضي أبو بكر  - ٥٩٦٠
  الباقالين وابن حبان إىل املنع ألن اجلميع كالم اهللا ولئال يوهم التفضيل نقص املفضل عليه 

عض القرآن على بعض خطأ ولذلك كره مالك أن تعاد وروي هذا القول عن مالك قال حيىي بن حيىي تفضيل ب
  سورة أو تردد دون غريها 

وقال ابن حبان يف حديث أيب بن كعب ما أنزل اهللا يف التوراة وال يف اإلجنيل مثل أم القرآن إن اهللا ال  - ٥٩٦١
تعاىل بفضله فضل هذه يعطي لقارئ التوراة واإلجنيل من الثواب مثل ما يعطي القارئ أم القرآن إذ اهللا سبحانه و



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 األجر ال أن بعض القرآن أفضل من بعض 

  بو بكر بن العريب والغزايل وذهب آخرون إىل التفضيل لظواهر األحاديث منهم إسحاق بن راهوية وأ - ٥٩٦٢
  وقال القرطيب إنه احلق ونقله عن مجاعة من العلماء واملتكلمني  - ٥٩٦٣
وقال الغزايل يف جواهر القرآن لعلك أن تقول قد أشرت إىل تفضيل بعض آيات القرآن على بعض  - ٥٩٦٤

لم أن نور البصرية إن كان والكالم كالم اهللا فكيف يفارق بعضها بعضا وكيف يكون بعضها أشرف من بعض فاع
ال يرشدك إىل الفرق بني آية الكرسي وآية املداينات وبني سورة اإلخالص وسورة تبت وترتاع على اعتقاد الفرق 
نفسك اخلوارة املستغرقة بالتقليد فقلد صاحب الرسالة فهو الذي أنزل عليه القرآن وقال يس قلب القرآن وفاحتة 

الكرسي سيده آي القرآن وقل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن واألخبار الواردة الكتاب أفضل سور القرآن وآية 
  يف 

  فضائل القرآن وختصيص بعض السور واآليات بالفضل وكثرة الثواب يف تالوهتا ال حتصى 
  انتهى 
  وقال ابن احلصار العجب ممن يذكر االختالف يف ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل  - ٥٩٦٥
شيخ عز الدين بن عبد السالم كالم اهللا يف اهللا أفضل من كالمه يف غريه فقل هو اهللا أحد أفضل وقال ال - ٥٩٦٦

  من تبت يدا أيب هلب 
وقال اخلويي كالم اهللا أبلغ ن كالم املخلوقني وهل جيوز أن يقال بعض كالمه أبلغ من بعض الكالم  - ٥٩٦٧

  جوزه قوم لقصور نظرهم 
قول القائل هذا الكالم أبلغ من هذا أن هذا يف موضعه له حسن ولطف وذاك  وينبغي أن تعلم أن معىن - ٥٩٦٨

  يف موضعه له حسن ولطف وهذا احلسن يف موضعه أكمل من ذاك يف موضعه 
قال فإن من قال إن قل هو اهللا أحد أبلغ من تبت يدا أيب هلب جيعل املقابلة بني ذكر اهللا وذكر أيب هلب وبني التوحيد 

افر وذلك غري صحيح بل ينبغي أن يقال تبت يدا أيب هلب دعاء عليه باخلسران فهل توجد عبارة والدعاء على الك
للدعاء باخلسران أحسن من هذه وكذلك يف قل هو اهللا أحد ال توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها فالعامل إذا 

 أحد يف باب التوحيد ال ميكنه أن يقول نظر إىل تبت يدا أيب هلب يف باب الدعاء باخلسران ونظر إىل قل هو اهللا
  أحدمها أبلغ من اآلخر 

  انتهى 
وقال غريه اختلف القائلون بالتفضيل فقال بعضهم الفضل راجع إىل عظم األجر ومضاعفة الثواب  - ٥٩٦٩

  حبسب انفعاالت النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العال 
اآلية وآية الكرسي وآخر . . وأن ما تضمنه قوله تعاىل وإهلكم إله واحد وقيل بل يرجع لذات اللفظ  - ٥٩٧٠

سورة احلشر وسورة اإلخالص من الدالالت على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثال يف تبت يدا أيب هلب وما 
  كان مثلها فالتفضيل إمنا هو باملعاين العجيبة وكثرهتا 

  ىن التفضيل يرجع إىل أشياء وقال احلليمي ونقله عنه البيهقي مع - ٥٩٧١
  أحدها أن يكون العمل بآية أوىل من العمل بأخرى وأعود على الناس 



وعلى هذا يقال آيات األمر والنهي والوعد والوعيد خرب من آيات القصص ألهنا إمنا أريد هبا تأكيد األمر والنهي 
لقصص فكان ما هو أعود عليهم وأنفع هلم مما واإلنذار والتبشري وال غىن بالناس عن هذه األمور وقد يستغنون عن ا

  جيري جمرى األصول خريا هلم مما جيعل تبعا ملا ال بد منه 
الثاين أن يقال اآليات اليت تشتمل على تعديد أمساء اهللا تعاىل وبيان صفاته والداللة على عظمته أفضل مبعىن أن 

  خمرباهتا أسىن وأجل قدرا 
ة أو آية خري من آية مبعىن أن القارئ يتعجل له بقراءهتا فائدة سوى الثواب الثالث أن يقال سورة خري من سور

اآلجل ويتأدى منه بتالوهتا عبادة كقراءة آية الكرسي واإلخالص واملعوذتني فإن قارئها يتعجل بقراءهتا االحتراز مما 
ىل بالصفات العال على سبيل االعتقاد خيشى واالعتصام باهللا ويتأدى بتالوهتا عبادة اهللا ملا فيها من ذكره سبحانه وتعا

هلا وسكون النفس إىل فضل ذلك بالذكر وبركته فأما آيات احلكم فال يقع بنفس تالوهتا إقامة حكم وإمنا يقع هبا 
  علم 

مث لو قيل يف اجلملة إن القرآن خري من التوراة واإلجنيل والزبور مبعىن أن التعبد بالتالوة والعمل واقع به  - ٥٩٧٢
ا والثواب حبسب قراءته ال بقراءهتا أو أنه من حيث اإلعجاز حجة النيب املبعوث وتلك الكتب مل تكن معجزة دوهن

  وال كانت حجج أولئك األنبياء بل كانت دعوهتم واحلجج غريها لكان ذلك أيضا نظري ما مضى 
وأوجب هبا من الثواب ما مل  وقد يقال إن سورة أفضل من سورة ألن اهللا جعل قراءهتا كقراءة أضعافها مما سواها

يوجب بغريها وإن كان املعىن الذي ألجله بلغ هبا هذا املقدار ال يظهر لنا كما يقال إن يوما أفضل من يوم وشهرا 
أفضل من شهر مبعىن العبادة فيه تفضل على العبادة يف غريه والذنب فيه أعظم منه يف غريه وكما يقال إن احلرم 

  ى فيه من املناسك ما ال يتأدى يف غريه والصالة فيه تكون كصالة مضاعفة مما تقام يف غريه أفضل من احلل ألنه يتأد
  انتهى كالم احلليمي 

  وقال ابن التني يف حديث البخاري ألعلمنك سورة هي أعظم السور معناه أن ثواهبا أعظم من غريها  - ٥٩٧٣
  قاصد القرآن ولذلك مسيت أم القرآن وقال غريه إمنا كانت أعظم السور ألهنا مجعت مجيع م - ٥٩٧٤

وقال احلسن البصري إن اهللا أودع علوم الكتب السابقة يف القرآن مث أودع علوم القرآن الفاحتة فمن  - ٥٩٧٥
  علم تفسريها كان كمن علم تفسري مجيع الكتب املنزلة 

  أخرجه البيهقي 
الثناء على اهللا تعاىل مبا هو أهله وعلى التعبد باألمر  وبيان اشتماهلا على علوم القرآن قرره الزخمشري باشتماهلا على

  والنهي وعلى الوعد والوعيد وآيات القرآن ال ختلو عن أحد هذه األمور 
وقال اإلمام فخر الدين املقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة اإلهليات واملعاد والنبوات وإثبات  - ٥٩٧٦

هللا رب العاملني يدل على اإلهليات وقوله مالك يوم الدين يدل على املعاد وقوله  القضاء والقدر هللا تعاىل فقوله احلمد
يدل على نفي اجلرب وعلى إثبات أن الكل بقضاء اهللا وقدره وقوله اهدنا الصراط . . إياك نعبد وإياك نستعني 

  املستقيم إىل آخر السورة يدل على إثبات قضاء اهللا وعلى النبوات 
  عظم من القرآن هذه املطالب اآلربعة وهذه السورة مشتملة عليها مسيت أم القرآن فلما كان املقصد األ

وقال البيضاوي هي مشتملة على احلكم النظرية واألحكام العملية اليت هي سلوك الطريق املستقيم  - ٥٩٧٧
  واالطالع على مراتب السعداء ومنازل األشقياء 

  واع من العلوم اليت هي مناط الدين وقال الطييب هي مشتملة على أربعة أن - ٥٩٧٨



أحدها علم األصول ومعاقده معرفة اهللا تعاىل وصفاته وإليها اإلشارة بقوله احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم 
  ومعرفة النبوة وهي املرادة بقوله أنعمت عليهم ومعرفة املعاد وهو املومي إليه قوله مالك يوم الدين 

  سه العبادات وهو املراد بقوله إياك نعبد وثانيها علم الفروع وأ
وثالثها علم ما حيصل به الكمال وهو علم األخالق وأجله الوصول إىل احلضرة الصمدانية وااللتجاء إىل جناب 

  الفردانية والسلوك لطريقه واالستقامة فيها وإليه اإلشارة بقوله وإياك نستعني اهدنا الصراط املستقيم 
ألخبار عن األمم السالفة والقرون اخلالية السعداء منهم واألشقياء وما يتصل هبا من وعد ورابعها علم القصص وا

  حمسنهم ووعيد مسيئهم وهو املراد بقوله 

  أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 
 إليه وقال الغزايل مقاصد القرآن سنة ثالثة مهمة وثالثة متمة األوىل تعريف املدعو إليه كما أشري - ٥٩٧٩

بصدرها وتعريف الصراط املستقيم وقد صرح به فيها وتعريف احلال عند الرجوع إليه تعاىل وهو اآلخرة كما أشري 
  إليه مالك يوم الدين 

واألخرى تعريف أحوال املطيعني كما أشري إليه بقوله الذين أنعمت عليهم وحكاية أقوال اجلاحدين وقد أشري إليها 
  الني وتعريف منازل الطريق كما أشري إليه بقوله إياك نعبد وإياك نستعني انتهى ب املغضوب عليهم وال الض

وال ينايف هذا وصفها يف احلديث اآلخر بكوهنا ثلثي القرآن ألن بعضهم وجهه بأن دالالت القرآن الكرمي إما أن 
لتضمن وااللتزام دون املطابقة تكون باملطابقة أو بالتضمن أو بااللتزام وهذه السورة تدل على مجيع مقاصد القرآن با

واالثنان من الثالثة ثلثان ذكره الزركشي يف شرح التنبيه وناصر الدين بن امليلق قال وأيضا احلقوق ثالثة حق اهللا 
على عباده وحق العباد على اهللا وحق بعض العباد على بعض وقد اشتملت الفاحتة صرحيا على احلقني األولني 

  ني فناسب كوهنا بصرحيها ثلث
  وحديث قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني شاهد لذلك 

قلت وال تنايف أيضا بني كون الفاحتة أعظم السور وبني احلديث اآلخر أن البقرة أعظم السور ألن املراد  - ٥٩٨٠
ا به ما عدا الفاحتة من السور اليت فصلت فيها األحكام وضربت األمثال وأقيمت احلجج إذ مل تشتمل سورة على م

  اشتملت عليه ولذلك مسيت فسطاط القرآن 
قال ابن العريب يف أحكامه مسعت بعض أشياخي يقول فيها ألف أمر وألف هني وألف حكم وألف خرب  - ٥٩٨١

  ولعظيم فقهها أقام ابن عمر مثاين سنني على تعليمها 
  أخرجه مالك يف املوطأ 

م اآليات لعظم مقتضاها فإن الشيء إمنا يشرف وقال ابن العريب أيضا إمنا صارت آية الكرسي أعظ - ٥٩٨٢
بشرف ذاته ومقتضاه وتعلقاته وهي يف آي القرآن كسورة اإلخالص يف سورة إال أن سورة اإلخالص تفضلها 

  بوجهني 
  أحدمها أهنا سورة وهذه آية والسورة أعظم ألنه وقع التحدي هبا فهي أفضل من اآلية اليت مل يتحد هبا 

خالص اقتضت التوحيد يف مخسة عشر حرفا وآية الكرسي اقتضت التوحيد يف مخسني حرفا والثاين أن سورة اإل
فظهرت القدرة يف اإلعجاز بوضع معىن معرب عنه خبمسني حرفا مث يعرب عنه خبمسة عشر وذلك بيان لعظيم القدرة 

  واالنفراد بالوحدانية 



ليه آية من أمساء اهللا تعاىل وذلك أهنا مشتملة وقال ابن املنري اشتملت آية الكرسي على ما مل تشمل ع - ٥٩٨٣
على سبعة عشر موضعا فيها اسم اهللا تعاىل ظاهرا يف بعضها ومستكنا يف بعض وهي اهللا هو احلي القيوم ضمري ال 
تأخذه و له وعنده و بإذنه و يعلم و علمه و شاء و كرسيه و يؤده ضمري حفظهما املستتر الذي هو فاعل املصدر 

  العظيم وهو العلي 
وإن عددت الضمائر املتحملة يف احلي القيوم العلي العظيم والضمري املقدر قبل احلي على أحد األعاريب صارت 

  اثنني وعشرين 
وقال الغزايل إمنا كانت آية الكرسي سيدة اآليات ألهنا اشتملت على ذات اهللا وصفاته وأفعاله فقط ليس  - ٥٩٨٤

د األقصى يف العلوم وما عداه تابع له والسيد اسم للمتبوع املقدم فقوله اهللا فيها غري ذلك ومعرفة ذلك هي املقص
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 
تنزيه وتقديس له عما يستحيل عليه من أوصاف احلوادث والتقديس عما يستحيل أحد  ال تأخذه سنة وال نوم

أقسام املعرفة له ما يف السموات وما يف األرض إشارة إىل األفعال كلها وإن مجيعها منه وإليه من ذا الذي يشفع 
ميلكها بتشريفه إياه واإلذن فيها  عنده إال بإذنه إشارة إىل انفراده بامللك واحلكم واألمر وأن من ميلك الشفاعة إمنا

وهذا نفي الشركة عنه يف احلكم واألمر يعلم ما بني أيديهم إىل قوله شاء إشارة إىل صفة العلم وتفضيل بعض 
املعلومات واالنفراد بالعلم حىت ال علم لغريه إال ما أعطاه ووهبه على قدر مشيئته وإرادته وسع كرسية السموات 

ة ملكه وكمال قدرته وال يؤده حفظهما إشارة إىل صفة القدرة وكماهلا وتنزيهها عن واألرض إشارة إىل عظم
  الضعف والنقصان وهو العلي العظيم إشارة إىل أصلني عظيمني يف الصفات 

  فإذا تأملت هذه املعاين مث تلوت مجيع آي القرآن مل جتد مجلتها جمموعة 

رة اإلخالص ليس فيها إال التوحيد والتقديس و قل اللهم مالك يف آية واحدة فإن شهد اهللا فيها إال التوحيد وسو
امللك ليس فيها إال األفعال والفاحتة فيها الثالثة لكن غري مشروحة بل مرموزة والثالثة جمموعة مشروحة يف آية 

  الكرسي 
الكرسي بأحد والذي يقرب منها يف مجعها آخر احلشر وأول احلديد ولكنها آيات ال آية واحدة فإذا قابلت آية 

تلك اآليات وجدهتا أمجع للمقاصد فلذلك استحقت السيادة على اآلي كيف وفيها احلي القيوم وهو االسم األعظم 
  كما ورد به اخلرب انتهى كالم الغزايل 

مث قال إمنا قال يف الفاحتة أفضل ويف آية الكرسي سيدة لسر وهو أن اجلامع بني فنون الفضل وأنواعها الكثرية 
أفضل فإن الفضل هو الزيادة واألفضل هو األزيد وأما السؤدد فهو رسوخ معىن الشرف الذي يقتضي يسمى 

االستتباع ويأىب التبعية والفاحتة تتضمن التنبيه على معان كثرية ومعارف خمتلفة فكانت أفضل وآية الكرسي تشتمل 
  عارف فكان اسم السيد هبا أليق على املعرفة العظمى اليت هي املقصودة املتبوعة اليت يتبعها سائر امل

  انتهى 
مث قال يف حديث قلب القرآن يس إن ذلك ألن اإلميان صحته باالعتراف باحلشر والنشر وهو مقرر يف هذه السورة 

  بأبلغ وجه فجعلت قلب القرآن لذلك واستحسنه اإلمام فخر الدين 
تقرير األصول الثالثة الوحدانية والرسالة وقال النسفي ميكن أن يقال إن هذه السورة ليس فيها إال  - ٥٩٨٥

واحلشر وهو القدر الذي يتعلق بالقلب واجلنان وأما الذي باللسان وباألركان ففي غري هذه السورة فلما كان فيها 



أعمال القلب ال غري مساها قلبا وهلذا أمر بقراءهتا عند احملتضر ألن يف ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة 
قطة لكن القلب قد أقبل على اهللا تعاىل ورجع عما سواه فيقرأ عنده ما يزداد به قوة يف قلبه ويشتد واألعضاء سا

  تصديقه باألصول الثالثة 
  انتهى 
واختلف الناس يف معىن كون سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن فقيل كأنه مسع شخصا يكررها تكرار  - ٥٩٨٦

  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  - ٥٩٨٧

  اإلخالص كلها صفات فكانت ثلثا هبذا االعتبار 
  وقال الغزايل يف اجلواهر معارف القرآن املهمة ثالثة معرفة التوحيد والصراط املستقيم واآلخرة  - ٥٩٨٨

  على األول فكانت ثلثا وهي مشتملة 
وقال أيضا فيما نقله عنه الرازي القرآن مشتمل على الرباهني القاطعة على وجود اهللا تعاىل ووحدانيته وصفاته إما 
صفات احلقيقة وإما صفات الفعل وإما صفات احلكم فهذه ثالثة أمور وهذه السورة تشتمل على صفات احلقيقة 

  فهي ثلث 
الب اليت يف القرآن معظمها األصول الثالثة اليت هبا يصح اإلسالم وحيصل اإلميان وهي وقال اخلويي املط - ٥٩٨٩

معرفة اهللا واالعتراف بصدق رسوله واعتقاد القيام بني يدي اهللا تعاىل فإن من عرف أن اهللا واحد وأن النيب صادق 
  وأن الدين واقع صار مؤمنا حقا ومن أنكر شيئا منها كفر قطعا 

  فيد األصل األول فهي ثلث القرآن من هذا الوجه وهذه السورة ت
وقال غريه القرآن قسمان خرب وإنشاء واخلرب قسمان خرب عن اخلالق وخرب عن املخلوق فهذه ثالثة  - ٥٩٩٠

أثالث وسورة اإلخالص أخلصت اخلرب عن اخلالق فهي هبذا االعتبار ثلث وقيل تعدل يف الثواب وهو الذي يشهد 
حاديث الواردة يف سورة الزلزلة والنصر والكافرين لكن ضعف ابن عقيل ذلك وقال ال جيوز له ظاهر احلديث واأل

  أن يكون املعىن فله أجر ثلث القرآن لقوله من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات 
ر قال ابن عبد الرب السكوت يف هذه املسألة أفضل من الكالم فيها وأسلم مث أسند إىل إسحاق بن منصو - ٥٩٩١

قلت ألمحد بن حنبل قوله قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن ما وجهه فلم يقل يل فيها على أمر وقال يل إسحاق بن 
راهويه معناه أن اهللا ملا فضل كالمه على سائر الكالم جعل لبعضه أيضا فضال يف الثواب ملن قرأه حتريضا على 

  من قرأ القرآن مجيعه هذا ال يستقيم ولو قرأها مائيت مرة تعليمه ال أن من قرأ قل هو اهللا أحد ثالث مرات كان ك
  قال ابن عبد الرب فهذان إمامان بالسنة ما قاما وال قعدا يف هذه املسألة 

وقال ابن امليلق يف حديث إن الزلزلة نصف القرآن ألن أحكام القرآن تنقسم إىل أحكام الدنيا وأحكام  - ٥٩٩٢
  كام اآلخرة وهذه السورة تشتمل على أح

اآلخرة كلها إمجاال وزادت على القارعة بإخراج األثقال وحتديث األخبار وأما تسميتها يف احلديث اآلخر ربعا فألن 
اإلميان بالبعث ربع اإلميان يف احلديث الذي رواه الترمذي ال يؤمن عبد حىت يؤمن بأربع يشهد أن ال إله إال اهللا وأين 

ويؤمن بالبعث بعد املوت ويؤمن بالقدر فاقتضى هذا احلديث أن اإلميان  رسول اهللا بعثين باحلق ويؤمن باملوت



  بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع اإلميان الكامل الذي دعا إليه القرآن 
وقال أيضا يف سر كون أهلاكم تعدل ألف آية إن القرآن ستة آالف آية ومائتا آية وكسر فإذا تركنا  - ٥٩٩٣

رآن وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن فإهنا فيما ذكره الغزايل ستة الكسر كان األلف سدس الق
ثالث مهمة وثالث متمة وتقدمت وأحدها معرفة اآلخرة املشتمل عليه السورة والتعبري عن هذا املعىن بألف آية 

  أفخم وأجل وأضخم من التعبري بالسدس 
ة اإلخالص ثلثا مع أن كال منهما يسمى اإلخالص وقال أيضا يف سر كون سورة الكافرين ربعا وسور - ٥٩٩٤

أن سورة اإلخالص اشتملت من صفات اهللا على ما مل تشتمل عليه الكافرون وأيضا فالتوحيد إثبات إهلية املعبود 
وتقديسه ونفي إهلية ما سواه وقد صرحت اإلخالص باإلثبات والتقديس ولوحت إىل نفي عبادة غريه والكافرون 

  وحت باإلثبات والتقديس فكان بني الرتبتني من التصرحيني والتلوحيني ما بني الثلث والربع صرحت بالنفي ول
  انتهى 

  تذنيب

ذكر كثريون يف أثر أن اهللا مجع علوم األولني واآلخرين يف الكتب اآلربعة وعلومها يف القرآن وعلومه يف  - ٥٩٩٥
   بائها الفاحتة فزادوا علوم الفاحتة يف البسملة وعلوم البسملة يف

ووجه بأن املقصود من كل العلوم وصول العبد إىل الرب وهذه الباء باء اإللصاق فهي تلصق العبد جبناب الرب 
  وذلك كمال املقصود 

  ذكره اإلمام الرازي وابن النقيب يف تفسريمها 

  النوع الرابع والسبعون

  يف مفردات القرآن

الشعيب قال لقي عمر بن اخلطاب ركبا يف سفر فيهم ابن أخرج السلفي يف املختار من الطيوريات عن  - ٥٩٩٦
مسعود فأمر رجال يناديهم من أين القوم قالوا أقبلنا من الفج العميق نريد البيت العتيق فقال عمر إن فيهم لعاملا 

رآن أحكم وأمر رجال أن يناديهم أي القرآن أعظم فأجابه عبد اهللا اهللا ال إله إال هو احلي القيوم قال نادهم أي الق
فقال ابن مسعود إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب قال نادهم أي القرآن أمجع فقال فمن يعمل مثقال 
ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقال نادهم أي القرآن أحزن فقال من يعمل سوءا جيز به فقال نادهم 

  اآلية فقال أفيكم ابن مسعود قالوا نعم . . سرفوا على أنفسهم أي القرآن أرجى فقال قل يا عبادي الذين أ
  أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه بنحوه 

وأخرج عبد الرزاق أيضا عن ابن مسعود قال أعدل آية يف القرآن إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان  - ٥٩٩٧
  وأحكم آية فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره إىل اخرها 

  إن أمجع آية يف القرآن للخري والشر إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان  وأخرج احلاكم عنه قال
وأخرج الطرباين عنه قال ما يف القرآن آية أعظم فرجا من آية يف سورة الغرف قل يا عبادي الذين  - ٥٩٩٨

  اآلية وما يف القرآن آية أكثر . . أسرفوا على أنفسهم 



  أالية . . كل على اهللا فهو حسبه تفويضا من آية يف سورة النساء القصرى ومن يتو
وأخرج أبو ذر اهلروي يف فضائل القرآن من طريق حيىي بن يعمر عن ابن مسعود قال مسعت رسول اهللا  - ٥٩٩٩

وأعدل آية يف القرآن إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان . . يقول إن أعظم آية يف القرآن اهللا ال إله إال هو احلي القيوم 
وف أية يف القرآن فمن يعمل مثال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأرجى آية يف إىل آخرها وأخ. . 

  إىل آخرها . . القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا 
  وقد اختلف يف أرجى آية يف القرآن على بضعة عشر قوال  - ٦٠٠٠

  أحدها آية الزمر 
و مل تؤمن قال بلى أخرجه احلاكم يف املستدرك وأبو عبيد عن صفوان بن سليم قاال التقى ابن والثاين أ - ٦٠٠١

عباس وابن عمر فقال ابن عباس أي آية يف كتاب اهللا أرجى فقال عبد اهللا بن عمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
كيف حتيي املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى أالية فقال ابن عباس لكن قول اهللا وإذ قال إبراهيم رب أرين . . أنفسهم 

  ولكن ليطمئن قليب قال فرضى منه قوله بلى قال فهذا ملا يعترض يف الصدر مما يوسوس به الشيطان 
الثالث ما أخرجه أبو نعيم يف احللية عن علي بن أيب طالب أنه قال إنكم يا معشر أهل العراق تقولون  - ٦٠٠٢

اآلية لكنا أهل البيت نقول أن أرجى آية يف كتاب اهللا ولسوف . . دي الذين أسرفوا أرجى آية يف القرآن قل يا عبا
  يعطيك ربك فترضى وهي الشفاعة 

الرابع ما أخرجه الواحدي عن علي بن احلسني قال أشد آية على أهل النار فذوقوا فلن نزيدكم إال  - ٦٠٠٣
  اآلية . . أن يشرك به  عذابا وأرجى آية يف القرآن ألهل التوحيد إن اهللا ال يغفر

  اآلية . . وأخرج الترمذي وحسنه عن علي قال أحب آية إيل يف القرآن إن اهللا ال يغفر أن يشرك به  - ٦٠٠٤

اخلامس ما أخرجه مسلم يف صحيحه عن ابن املبارك أن أرجى آية يف القرآن قوله تعاىل وال يأتل أولوا  - ٦٠٠٥
  ن أن يغفر اهللا لكم الفضل منكم والسعة إىل قوله أال حتبو

السادس ما أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب التوبة عن أيب عثمان النهدي قال ما يف القرآن آية أرجى  - ٦٠٠٦
  عندي هلذه األمة من قوله وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا 

القوم الفاسقون إن هذه اآلية عندي أرجى  السابع والثامن قال أبو جعفر النحاس يف قوله فهل يهلك إال - ٦٠٠٧
آية يف القرآن إال أن ابن عباس قال أرجى آية يف القرآن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وكذا حكاه عنه 

  مكي ومل يقل على إحساهنم 
قوله  التاسع روى اهلروي يف مناقب الشافعي عن ابن عبد احلكم قال سألت الشافعي أي آية أرجى قال - ٦٠٠٨

يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة قال وسألته عن أرجى حديث للمؤمن قال إذا كان يوم القيامة يدفع إىل كل 
  مسلم رجل من الكفار فداؤه 

  العاشر قل كل يعمل على شاكلته  - ٦٠٠٩
  احلادي عشر وهل جنازي إال الكفور  - ٦٠١٠
  على من كذب وتوىل حكاه الكرماين يف العجائب الثاين عشر إنا قد أوحي إلينا أن العذاب  - ٦٠١١
  الثالث عشر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري  - ٦٠١٢
حكى هذه األقوال األربعة النووي يف رءوس املسائل واألخري ثابت عن علي ففي مسند أمحد عنه قال  - ٦٠١٣



ا رسول اهللا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو أال أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهللا تعاىل حدثنا هب
  عن كثري وسأفسرها لك يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بالء يف الدنيا 

  فبما كسبت أيديكم واهللا أكرم من أن يثين العقوبة وما عفا اهللا عنه يف الدنيا فاهللا أحلم من أن يعود بعد عفوه 
لذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف قال الشبلي إذا كان اهللا أذن للكافر الرابع عشر قل ل - ٦٠١٤

  بدخول الباب إذا أتى بالتوحيد والشهادة أفتراه خيرج الداخل فيها واملقيم عليها 
اخلامس عشر آية الدين ووجهه أن اهللا أرشد عباده إىل مصاحلهم الدنيوية حىت انتهت العناية مبصاحلهم  - ٦٠١٥

  أمرهم بكتابة الدين الكثري واحلقري فمقتضى ذلك ترجى عفوه عنهم لظهور العناية العظيمة هبم  إىل
قلت ويلحق هبذا ما أخرجه ابن املنذر عن ابن مسعود أنه ذكر عنده بنو إسرائيل وما فضلهم اهللا به  - ٦٠١٦

ة بابه وجعلت كفارة ذنوبكم فقال كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح وقد كتبت كفارته على أسكف
قوال تقولونه تستغفرون اهللا فيغفر لكم والذي نفسي بيده لقد أعطانا اهللا آية هلي أحب إيل من الدنيا وما فيها 

  اآلية . . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا 
اين آيات نزلت يف سورة النساء هن خري وما أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب التوبة عن ابن عباس قال مث - ٦٠١٧

هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس وغربت أوهلن يريد اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 
اآلية والرابعة . . والثانية واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات والثالثة يريد اهللا أن خيفف عنكم 

اآلية والسادسة ومن يعمل سوءا أو . . اآلية واخلامسة إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة . . نبوا كبائر ما تنهون عنه إن جتت
اآلية والثامنة والذين آمنوا باهللا ورسله . . اآلية والسابعة إن اهللا ال يغفر أن يشرك به . . يظلم نفسه مث يستغفر اهللا 
  اآلية . . ومل يفرقوا بني أحد منهم 

وما أخرجه ابن حامت عن عكرمة قال سئل ابن عباس أي آية أرجى يف كتاب اهللا قال قوله إن الذين قالوا  - ٦٠١٨
  ربنا اهللا مث استقاموا على شهادة أن ال إله إال اهللا 

أشد آية ما أخرجه ابن راهويه يف مسنده أنبأنا أبو عمرو العقدي أنبأنا عبد اجلليل بن عطية عن حممد بن  - ٦٠١٩
املنتشر قال قال رجل لعمر بن اخلطاب إين ألعرف أشد آية يف كتاب اهللا تعاىل فأهوى عمر فضربه بالدرة وقال 

مالك نقبت عنها حىت علمتها ما هي قال من يعمل سوءا جيز به فما منا أحد يعمل سوءا إال جزي به فقال عمر لبثنا 
لك ورخص ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا حني نزلت ما ينفعنا طعام وال شراب حىت أنزل اهللا بعد ذ

  جيد اهللا غفورا رحيما 
وأخرج ابن أيب حامت عن احلسن قال سألت أبا برزة األسلمي عن أشد آية يف كتاب اهللا تعاىل على أهل  - ٦٠٢٠

  النار فقال فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا 
قرآن آية أشد علي من لستم على شيء حىت تقيموا التوراة ويف صحيح البخاري عن سفيان قال ما يف ال - ٦٠٢١

  واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ما يف القرآن أشد توبيخا من هذه اآلية لوال ينهاهم الربانيون  - ٦٠٢٢

  اآلية . . واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت 
 كتاب الزهد عن الضحاك بن مزاحم قرأ يف قول اهللا لوال ينهاهم الربانيون وأخرج ابن املبارك يف - ٦٠٢٣

  واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت قال واهللا ما يف القرآن آية أخوف عندي منها 



وأخرج ابن أيب حامت عن احلسن قال ما أنزلت على النيب آية كانت أشد عليه من قوله وختفي يف نفسك  - ٦٠٢٤
  اآلية . . مبديه ما اهللا 
وأخرج ابن املنذر عن ابن سريين مل يكن شيء عندهم أخوف من هذه اآلية ومن الناس من يقول آمنا  - ٦٠٢٥

  باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني 
  وعن أيب حنيفة أخوف آية يف القرآن واتقوا النار اليت أعدت للكافرين  - ٦٠٢٦

  قالن وهلذا قال بعضهم لو مسعت هذه الكلمة من خفري احلارة مل أمن وقال غريه سنفرغ لكم أيها الث - ٦٠٢٧
اآلية . . ويف النوادر أليب زيد قال مالك أشد آية على أهل األهواء قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه  - ٦٠٢٨

  فتأوهلا على أهل األهواء 
  انتهى 
هللا ما أشدمها على من جيادل فيه ما جيادل يف وأخرج ابن أيب حامت عن أيب العالية قال آيتان يف كتاب ا - ٦٠٢٩

  آيات اهللا 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  - ٦٠٣٠

واملدين من رأس مخس عشرة إىل رأس الثالثني  وحريب وسلمي وناسخ ومنسوخ فاملكي من رأس الثالثني إىل آخرها
  والليلي مخس آيات من أوهلا والنهاري من رأس تسع آيات إىل رأس اثنيت عشرة واحلضري إىل رأس العشرين 

اآلية نسختها . . اآلية واملنسوخ اهللا حيكم بينكم . . قلت والسفري أوهلا والناسخ أذن للذين يقاتلون  - ٦٠٣١
  نسختها سنقرؤك فال تنسى . . وما أرسلنا من قبلك آية السيف وقوله 

اآلية من أشكل آية يف . . وقال الكرماين ذكر املفسرون أن قوله تعاىل يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم  - ٦٠٣٢
  القرآن حكما ومعىن وإعرابا 

شريعة كلها األمر والنهي اآلية مجعت أصول أحكام ال. . وقال غريه قوله تعاىل يا بين آدم خذوا زينتكم  - ٦٠٣٣
  واإلباحة واخلرب 

وقال الكرماين يف العجائب يف قوله تعاىل حنن نقص عليك أحسن القصص قيل هو قصة يوسف ومساها  - ٦٠٣٤
  أحسن القصص الشتماهلا على ذكر حاسد وحمسود ومالك ومملوك وشاهد ومشهود وعاشق ومعشوق وحبس 

  ا يعجز عن بياهنا طوق اخللق وإطالق وسجن وخالص وخصب وجدب وغريها مم
  وقال ذكر أبو عبيدة عن رؤبة ما يف القرآن أعرب من قوله فاصدع مبا تؤمر  - ٧٠٣٥
وقال ابن خالويه يف كتاب ليس ليس يف كالم العرب لفظ مجع لغات ما النافية إال حرف واحد يف  - ٦٠٣٦

ر بالنصب وقرأ بعضهم بالرفع وقرأ ابن مسعود القرآن مجع اللغات الثالث وهو قوله ما هن أمهاهتم قرأ اجلمهو
  ماهن بأمهاهتم بالباء قال وليس يف القرآن لفظ على افعوعل إال يف قراءة ابن عباس أال إهنم يثنوين صدورهم 

وقال بعضهم أطول سورة يف القرآن البقرة وأقصرها الكوثر وأطول آية فيه آية الدين وأقصر أية فيه  - ٦٠٣٧
  أطول كلمة فيه رمسا فأسقيناكموه والضحى والفجر و

اآلية حممد . . ويف القرآن آيتان مجعت كل منهما حروف املعجم مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة  - ٦٠٣٨
  اآلية . . رسول اهللا 
  وليس فيه حاء بعد حاء بال حاجز إال يف موضعني عقدة النكاح حىت ال أبرح حىت  - ٦٠٣٩



  ناسككم ما سلككم وال كافان كذلك إال م - ٦٠٤٠
  وال غينان كذلك إال ومن يبتغ غري اإلسالم  - ٦٠٤١
  وال آية فيها ثالثة وعشرون كافا إال آية الدين  - ٦٠٤٢
  وال آيتان فيهما ثالثة عشر وقفا إال آيتا املواريث  - ٦٠٤٣
  وال سورة ثالث آيات فيها عشر واوات إال والعصر إىل آخرها  - ٦٠٤٤

  دى ومخسون آية فيها اثنان ومخسون وقفا إال سورة الرمحن وال سورة إح - ٦٠٤٥
  ذكر أكثر ذلك ابن خالويه 

وقال أبو عبد اهللا اخلبازي املقرئ أول ما وردت على السلطان حممود بن ملكشاه سألين عن آية أوهلا  - ٦٠٤٦
  غني فقلت ثالثة غافر الذنب وآيتان خبلف غلبت الروم غري املغضوب عليهم 

  لت من خط شيخ اإلسالم ابن حجر يف القرآن أربع شدات متوالية يف قوله ونق - ٦٠٤٧
  نسيا رب السموات 

  يف حبر جلي يغشاه موج 
  قوال من رب رحيم 

  ولقد زينا السماء 

  النوع اخلامس والسبعون

  يف خواص القرآن

افعي وغالب ما يذكر يف أفرده بالتصنيف مجاعة منهم التميمي وحجة اإلسالم الغزايل ومن املتأخرين الي - ٦٠٤٨
ذلك كان مستنده جتارب الصاحلني وها أنا أبدأ مبا ورد من ذلك يف احلديث مث ألتقط عيونا مما ذكره السلف 

  والصاحلون 
  أخرج ابن ماجه وغريه من حديث ابن مسعود عليكم بالشفاءين العسل والقرآن  - ٦٠٤٩
  وأخرج أيضا من حديث علي خري الدواء القرآن  - ٦٠٥٠
  وأخرج أبو عبيد عن طلحة بن مصرف قال كان يقال إذا قرئ القرآن عند املريض وجد لذلك خفة  - ٦٠٥١
وأخرج البيهقي يف الشعب عن واثلة بن األسقع أن رجال شكا إىل النيب وجع حلقه قال عليك بقراءة  - ٦٠٥٢
فقال إين أشتكي صدري قال اقرأ  وأخرج ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري قال جاء رجل إىل النيب ٦٠٥٣القرآن 

  القرآن لقول اهللا تعاىل وشفاء ملا يف الصدور 
  وأخرج البيهقي وغريه من حديث عبد اهللا بن جابر يف فاحتة الكتاب شفاء من كل داء  - ٦٠٥٤
وأخرج اخللعي يف فوائده من حديث جابر بن عبد اهللا فاحتة الكتاب شفاء من كل شيء إال السام  - ٦٠٥٥
  م املوت والسا
  وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغريمها من حديث أيب سعيد اخلدري فاحتة الكتاب شفاء من السم  - ٦٠٥٦



وأخرج البخاري من حديثه أيضا قال كنا يف مسري لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد احلي سليم  - ٦٠٥٧
  لنيب فقال وما كان يدريه أهنا رقية فهل معكم راق فقام معها رجل فرقاه بأم القرآن فربئ فذكر ل

  وأخرج الطرباين يف األوسط عن السائب بن يزيد قال عوذين رسول اهللا بفاحتة الكتاب تفال  - ٦٠٥٨
وأخرج البزار من حديث أنس إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاحتة الكتاب وقل هو اهللا أحد  - ٦٠٥٩

  فقد أمنت من كل شيء إال املوت 
  خرج مسلم من حديث أيب هريرة إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة ال يدخله الشيطان وأ - ٦٠٦٠
وأخرج عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند بسند حسن عن أيب بن كعب قال كنت عند النيب فجاء أعرايب  - ٦٠٦١

يديه فعوذه النيب بفاحتة فقال يا نيب اهللا إن يل أخا وبه وجع قال وما وجعه قال به ملم قال فاتين به فوضعه بني 
الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتني اآليتني وإهلكم إله واحد وآية الكرسي وثالث آيات من آخر 
سورة البقرة وآية من آل عمران شهد اهللا أنه ال إله إال هو وآية من األعراف إن ربكم اهللا وآخر سورة املؤمنني 

سورة اجلن وأنه تعاىل جد ربنا وعشر آيات من أول الصافات وثالث آيات من آخر  فتعاىل اهللا امللك احلق وآية من
  سورة احلشر وقل هو اهللا أحد واملعوذتني فقام الرجل كأنه مل يشك قط 

وأخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفا من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتني  - ٦٠٦٢
من آخر سورة البقرة مل يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه وال يقرأن على جمنون بعد آية الكرسي وثالثا 

وأخرج البخاري عن أيب هريرة يف قصة الصدقة إن اجلين قال له إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية  ٦٠٦٣إال أفاق 
  أما إنه صدقك وهو كذوب  الكرسي فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح فقال النيب

وأخرج احملاملي يف فوائده عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول اهللا علمين شيئا ينفعين اهللا به قال اقرأ  - ٦٠٦٤
  آية الكرسي فإنه حيفظك وذريتك وحفظ دارك حىت الدويرات حول دارك 

أتاين فقال إن عفريتا من اجلن يكيدك وأخرج الدينوري يف اجملالسة عن احلسن أن النيب قال إن جربيل  - ٦٠٦٥
  فإذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي 

  ويف الفردوس من حديث أيب قتادة من قرأ آية الكرسي عند الكرب أغاثه اهللا  - ٦٠٦٦
وأخرج الدارمي عن املغرية بن سبيع وكان من أصحاب عبد اهللا قال من قرأ عشر آيات من البقرة عند  - ٦٠٦٧
  ينس القرآن أربع من أوهلا وآية الكرسي وآيتان بعدها وثالث من آخرها منامه مل 
وأخرج الديلمي من حديث أيب هريرة مرفوعا آيتان مها قرآن ومها يشفيان ومها مما حيبهما اهللا اآليتان من  - ٦٠٦٨

  آخر سورة البقرة 
لو كان عليك من الدين مثل صرب  وأخرج الطرباين عن معاذ أن النيب قال له أال أعلمك دعاء تدعو به - ٦٠٦٩

أداه اهللا عنك قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء إىل قوله بغري حساب رمحان الدنيا واآلخرة ورحيمهما 
  تعطي من تشاء منهما ومتنع من تشاء ارمحين رمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواك 

عبت دابة أحدكم أو كانت مشوسا فليقرأ هذه اآلية وأخرج البيهقي يف الدعوات عن ابن عباس إذ استص - ٦٠٧٠
  يف أذنيها أفغري دين اهللا يبغون وله أسلم من يف السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 

  وأخرج البيهقي يف الدعوات  - ٦٠٧١
يل إال وأخرج البيهقي يف الشعب بسند فيه من ال يعرف عن علي موقوفا سورة األنعام ما قرئت على عل - ٦٠٧٢

  شفاه اهللا 



وأخرج ابن السين عن فاطمة أن رسول اهللا ملا دنا والدها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا  - ٦٠٧٣
  أالية ويعوذاها باملعوذتني . . فيقرآ عندها آية الكرسي و إن ربكم اهللا 

ركبوا أن يقولوا بسم اهللا وأخرج ابن السين أيضا من حديث احلسني بن علي أمان ألميت من الغرق إذا  - ٦٠٧٤
  اآلية . . جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم وما قدروا اهللا حق قدره 

وأخرج ابن أيب حامت عن ليث قال بلغين أن هؤالء اآليات شفاء من السحر يقرأن يف إناء فيه ماء مث  - ٦٠٧٥
جئتم به السحر إىل قوله اجملرمون  يصب على رأس املسحور اآلية اليت يف سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما

  اآلية . . . وقوله فوقع احلق وبطل ما كانوا يعملون إىل آخر أربع آيات وقوله إمنا صنعوا كيد ساحر 
وأخرج احلاكم وغريه من حديث أبو هريرة ما كربين أمر إال متثل يل جربيل فقال يا حممد قل توكلت  - ٦٠٧٦

د هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل على احلي الذي ال ميوت و وقل احلم
  وكربه تكبريا 

وأخرج الصابوين يف املائتني من حديث ابن عباس مرفوعا هذه اآلية أمان من السرق قل ادعوا اهللا أو  - ٦٠٧٧
  إىل آخر السورة . . ادعوا الرمحن 

ث أنس ما أنعم اهللا على عبد نعمة يف أهل وال مال وال ولد فيقول وأخرج البيهقي يف الدعوات من حدي - ٦٠٧٨
  ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا فريى فيه آفة دون املوت 

وأخرج الدارمي وغريه من طريق عبدة بن أيب لبابة عن زر بن حبيش قال من قرأ آخر سورة الكهف  - ٦٠٧٩
  لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها 

  بناه فوجدناه كذلك قال عبده فجر

وأخرج الترمذي واحلاكم عن سعد بن أيب وقاص دعوة ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت ال إله إال  - ٦٠٨٠
  أنت سبحانك إين كنت من الظاملني مل يدع هبا رجل مسلم يف شيء إال استجاب اهللا له 

ه كلمة أخي يونس فنادى يف الظلمات أن وعن ابن السين إين ألعلم كلمة ال يقوهلا مكروب إال فرج عن - ٦٠٨١
  ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني 

وأخرج البيهقي وابن السين وأبو عبيد عن ابن مسعود أنه قرأ يف أذن مبتلى فأفاق فقال رسول اهللا ما  - ٦٠٨٢
  مؤمنا قرأ هبا على جبل لزال  إىل آخر السورة فقال لو أن رجال. . قرأت يف أذنه قال أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا 

وأخرج الديلمي وأبو الشيخ بن حيان يف فضائله من حديث أيب ذر ما من ميت ميوت فيقرأ عنده يس  - ٦٠٨٣
  إال هون اهللا عليه 

  وأخرج احملاملي يف أماليه من حديث عبد اهللا بن الزبري من جعل يس أمام حاجة قضيت له  - ٦٠٨٤
  وله شاهد مرسل عن الدارمي 

ويف املستدرك عن أيب جعفر حممد بن علي قال من وجد يف قلبه قسوة فليكتب يس يف جام مباء ورد  - ٦٠٨٥
  وزعفران مث يشربه 

  وأخرج ابن الضريس عن أيب سعيد بن جبري أنه قرأ على رجل جمنون سورة يس فربئ  - ٦٠٨٦
يزل يف فرح حىت ميسى ومن قرأها إذا وأخرج ايضا عن حيىي بن أيب كثري قال من قرأ يس إذا أصبح مل  - ٦٠٨٧

  أمسى مل يزل يف فرح حىت يصبح أخربنا من جرب ذلك 
وأخرج الترمذي من حديث أيب هريرة من قرأ الدخان كلها وأول غافر إىل إليه املصري وآية الكرسي  - ٦٠٨٨



  حني ميسى حفظ هبا حىت يصبح ومن قرأها حني يصبح حفظ هبا حىت ميسى 
  ظ مل ير شيئا يكرهه رواه الدارمي بلف

  وأخرج البيهقي واحلارث بن أيب أسامة وأبو عبيد عن ابن مسعود  - ٦٠٨٩

  من قرأ كل ليلة سورة الواقعة مل تصبه فاقة أبدا 
وأخرج البيهقي يف الدعوات عن ابن عباس موقوفا يف املرأة يعسر عليها والدها قال يكتب يف قرطاس مث  - ٦٠٩٠

إله إال هو احلليم الكرمي سبحان اهللا وتعاىل رب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني كأهنم تسقى باسم اهللا الذي ال 
يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار بالغ فهل يهلك إال 

  القوم الفاسقون 
دت يف نفسك شيئا يعين الوسوسة فقل هو األول واآلخر وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال إذا وج - ٦٠٩١

  والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
وأخرج الطرباين عن علي قال لدغت النيب عقرب فدعا مباء وملح وجعل ميسح عليها ويقرأ قل يأيها  - ٦٠٩٢

وابن حبان واحلاكم وأخرج أبو داود والنسائي  ٦٠٩٣الكافرون و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس 
  عن ابن مسعود أن النيب كان يكره الرقى إال باملعوذات 

وأخرج الترمذي والنسائي عن أيب سعيد كان رسول اهللا يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان حىت نزلت  - ٦٠٩٤
  املعوذتان فأخذها وترك ما سواها 

 حد الوضع ومن املوقوفات عن الصحابة فهذا ما وقفت عليه يف اخلواص من األحاديث اليت مل تصل إىل - ٦٠٩٥
  والتابعني 
  وأما مامل يرد به أثر فقد ذكر الناس من ذلك كثريا جدا اهللا أعلم بصحته  - ٦٠٩٦
ومن لطيف ما حكاه ابن اجلوزي عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقول البغدادية قالت  - ٦٠٩٧

كل سورة آية حىت ختمت القرآن وقلت اللهم اكفنا أمره مث منت آذانا جار لنا فصليت ركعتني وقرأت من فاحتة 
  وفتحت عيين وإذا به قد نزل وقت السحر فزلت قدمه فسقط ومات 

  تنبيه

  قال ابن التني الرقي باملعوذات وغريها من أمساء اهللا تعاىل هو  - ٦٠٩٨

   الطب الروحاين إذا كان على لسان األبرار من اخللق حصل الشفاء بإذن اهللا
  فلما عز هذا النوع فزع الناس إىل الطب اجلثماين 

  قلت ويشري إىل هذا قوله لو أن رجال موقنا قرأ هبا على جبل لزال  - ٦٠٩٩
  وقال القرطيب جتوز الرقية بكالم اهللا وأمسائه فإن كان مأثورا استحب  - ٦١٠٠
  اب اهللا وما يعرف من ذكر اهللا وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال ال بأس أن يرقى بكت - ٦١٠١
وقال ابن بطال يف املعوذات سر ليس يف غريها من القرآن ملا اشتملت عليه من جوامع الدعاء اليت تعم  - ٦١٠٢

  أكثر املكروهات من السحر واحلسد وشر الشيطان ووسوسته وغري ذلك فلهذا كان يكتفي هبا 
إذا ثبت أن لبعض الكالم خواص ومنافع فما الظن بكالم رب  وقال ابن القيم يف حديث الرقية بالفاحتة - ٦١٠٣



العاملني مث بالفاحتة اليت مل ينزل يف القرآن وال غريه من الكتب مثلها لتضمنها مجيع ما يف الكتاب فقد اشتملت على 
واهلداية منه ذكر أصول أمساء اهللا وجمامعها وإثبات املعاد وذكر التوحيد واالفتقار إىل الرب يف طلب اإلعانة به 

وذكر أفضل الدعاء وهو طلب 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 باحلق والعمل 

معرفته وضال لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع به ومغضوب عليه لعدوله عن احلق بعد 
  واألمساء واملعاد والتوبة وتزكية النفس وإصالح القلب والرد على مجيع أهل البدع 

  وحقيق بسورة هذا بعض شأهنا أن يستشفى هبا من كل داء انتهى 

  مسألة

مث غسله وسقاه املريض فقال احلسن البصري قال النووي يف شرح املهذب لو كتب القرآن يف إناء  - ٦١٠٤
  وجماهد وأبو قالبة واألوزاعي ال بأس به وكرهه 

النخعي قال ومقتضى مذهبنا أنه ال بأس به فقد قال القاضي حسني والبغوي وغريمها لو كتب على حلوى وطعام 
  فال بأس بأكله 

  انتهى 
عماد النيهي مع تصرحيه بأنه ال جيوز ابتالع ورقة فيها قال الزركشي ممن صرح باجلواز يف مسألة اإلناء ال - ٦١٠٥

  آية لكن أفىت ابن عبد السالم باملنع من الشرب أيضا ألنه تالقيه جناسة الباطن 
  وفيه نظر 
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لقرآن: كتاب  وم ا   اإلتقان يف عل
وطي: املؤلف  لسي ا لدين  لكمال جالل ا بن ا لرمحن  ا  عبد 

  النوع السادس والسبعون

  يف مرسوم اخلط وآداب كتابته

  أفرده بالتصنيف خالئق من املتقدمني واملتأخرين منهم أبو عمرو الداين  - ٦١٠٦
املراكشي كتابا مساه عنوان الدليل يف مرسوم خط  وألف يف توجيه ما خالف قواعد اخلط منه أبو العباس - ٦١٠٧

التنزيل بني فيه أن هذه األحرف إمنا اختلف حاهلا يف اخلط حبسب اختالف أحوال معاين كلماهتا وسأشري هنا إىل 
  مقاصد ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

العريب  أخرج ابن أشته يف كتاب املصاحف بسنده عن كعب األحبار قال أول من وضع الكتاب - ٦١٠٨
والسرياين والكتب كلها آدم قبل موته بثالمثائة سنة كتبها يف الطني مث طبخه فلما أصاب األرض الغرق أصاب كل 

  قوم كتاهبم فكتبوه فكان إمساعيل بن إبراهيم أصاب كتاب العرب 
ب كله مث أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال أول من وضع الكتاب العريب إمساعيل وضع الكتا - ٦١٠٩

  على لفظه ومنطقه مث جعله كتابا واحدا مثل املوصول حىت فرق بينه ولده 
  يعين أنه وصل فيه مجيع الكلمات ليس بني احلروف فرق هكذا بسمللهر محنر حيم بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  مث فرقه من بنيه مهيسع وقيذر 
  ب أنزله اهللا من السماء أبو جاد مث أخرج من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال أول كتا - ٦١١٠

وقال ابن فارس الذي نقوله إن اخلط توقيفي لقوله تعاىل علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم ن والقلم  - ٦١١١
  وما يسطرون وإن هذه احلروف داخلة يف األمساء اليت علم اهللا آدم 

  هذا حملها وقد بسطتها يف تأليف مفرد  وقد ورد يف أمر أيب جاد ومبتدأ الكتابة أخبار كثرية ليس - ٦١١٢

  فصل

القاعدة العربية أن اللفظ يكتب حبروف هجائية مع مراعاة االبتداء والوقوف عليه وقد مهد النحاة له  - ٦١١٣
  أصوال وقواعد وقد خالفها يف بعض احلروف خط املصحف اإلمام 

من اهلجاء فقال ال إال على الكتبة  وقال أشهب سئل مالك هل يكتب املصحف على ما أحدثه الناس - ٦١١٤
  األوىل 

  رواه الداين يف املقنع مث قال وال خمالف له من علماء األمة 
وقال يف موضع آخر سئل مالك عن احلروف يف القرآن الواو واأللف أترى أن يغري من املصحف إذا  - ٦١١٥

  وجد فيه كذلك قال ال 
  زيدتني يف الرسم املعدومتني يف اللفظ حنو الواو يف أولوا قال أبو عمرو يعين الواو واأللف وامل - ٦١١٦

  وقال اإلمام أمحد حيرم خمالفة مصحف اإلمام يف واو أو ياء أو ألف أو غري ذلك 



وقال البيهقي يف شعب اإلميان من كتب مصحفا فينبغي أن حيافظ على اهلجاء الذي كتبوا به هذه  - ٦١١٧
مما كتبوه شيئا فإهنم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا فال املصاحف وال خيالفهم فيه وال يغري 

  ينبغي أن يظن بأنفسنا استدراكا عليهم 
  قلت وسنحصر أمر الرسم يف احلذف والزيادة واهلمز والبدل والفصل وما فيه قراءتان فكتب إحدامها  - ٦١١٨

  القاعدة األوىل

  يف احلذف

ء النداء حنو يأيها الناس يآدم يرب يعبادي وهاء التنبيه حنو هؤالء هأنتم ونا مع ضمري حتذف األلف من يا - ٦١١٩
  أجنينكم آتينه 

ومن ذلك أولئك و لكن و تربك وفروع اآلربعة و اهللا و إله كيف وقع و الرمحن و سبحن كيف وقع إال  - ٦١٢٠
  قل سبحان ريب 

  يلقوا  وبعد الم خلئف خلف رسول اهللا سلم غلم إليلف - ٦١٢١
  وبني المني حنو الكللة الضللة خلل الديار للذي ببكة  - ٦١٢٢
ومن كل علم زائد على ثالثة كإبرهيم وصلح وميكئيل إال جالوت وطالوت وهامان ويأجوج ومأجوج  - ٦١٢٣

  وداود حلذف واوه واسرائل حلذف يائه 
  واختلف يف هاروت وماروت وقارون  - ٦١٢٤
  فعل إن مل يتطرف حنو رجلن يعلمن أضلنا إن هذان إال مبا قدمت يداك  ومن كل مثىن اسم أو - ٦١٢٥
  ومن كل مجع تصحيح ملذكر أو مؤنث حنو اللعنون ملقوا رهبم  - ٦١٢٦

إال طاغون يف الذاريات والطور وكراما كاتبني وإال روضات يف شورى و آيات للسائلني و مكر يف آياتنا و آياتنا 
ا مهزة حنو الصائمني والصائمات أو تشديد حنو الضالني و الصافات فإن كان يف الكلمة بينات يف يونس وإال إن تاله

  ألف ثانية حذفت أيضا إال سبع مسوات يف فصلت 

ومن كل مجع على مفاعل أو شبهه حنو املسجد مسكن واليتمى والنصرى واملسكني واخلبئث وامللئكة  - ٦١٢٧
  والثانية من خطينا كيف وقع 

عدد كثلت وثلت سحر كيف وقع إال يف آخر الذاريات فإن ثين فألفاه والقيامة والشيطن  ومن كل - ٦١٢٨
وسلطن وتعلى واللىت واللئي وخلق وبقدر واألصحب واألهنر والكتب ومنكر الثالثة إال أربعة مواضع لكل أجل 

  كتاب كتاب معلوم كتاب ربك كتاب مبني يف النمل ومن البسملة وبسم اهللا جمراها 
  ول األمر من سأل ومن أ
  ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أو ثالثة حنو ءادم ءاخر ءأشفقتم ءأنذرمت  - ٦١٢٩
  ومن رأى كيف وقع إال ما رأى ولقد رأى يف النجم وإال نأى وءالئن إال فمن يستمع اآلن  - ٦١٣٠
  واأللفان من ليئكة إال يف احلجر وق  - ٦١٣١
  رفعا وجرا حنو باغ وال عاد وحتذف الياء من كل منقوص منون  - ٦١٣٢
  واملضاف هلا إذا نودى إال يعبادي الذين أسرفوا  - ٦١٣٣



  يعبادي الذين آمنوا يف العنكبوت 
  أو مل يناد إال وقل لعبادي أسر بعبادي يف طه وحم فادخلي يف عبدي وادخلي جنيت 

  مكر السيئ وسيئة و السيئة و أفعيينا ومع مثلها حنو وىل واحلوارين و متكئني إال عليني و يهيئ و هيئ و  - ٦١٣٤
  و حيىي مع ضمري ال مفردا 

وحيث وقع أطيعون اتقون خافون ارهبون فأرسلون و اعبدون إال يف يس و اخشون إال يف البقرة و  - ٦١٣٥
  كيدون إال فكيدوين مجيعا 

  و اتبعون إال يف آل عمران وطه و ال تنظرون و ال 

  ون و ال ختزون وال تفضحون و يهدين وسيهدين و كذبون يقتلون تستعجلون و ال تكفرون و ال تقرب
  أن يكذبون ووعيد و اجلوار و بالواد و املهتد إال يف األعراف 

  وحتذف الواو مع أخرى حنو ال يستون فأوا وإذا املوءدة يئوسا  - ٦١٣٦
  وحتذف الالم مدغمة يف مثلها حنو اليل والذي 

  اللهو واللغو واللؤلؤ والالت واللمم واللهب واللطيف واللوامة إال اهللا واللهم واللعنة وفروعه و

  فرع

  يف احلذف الذي مل يدخل حتت القاعدة

  حذف األلف من ملك امللك ذرية ضعفا مرغما خداعهم أكلون للسحت بلغ ليجدلوكم  - ٦١٣٧
جذذا يسرعون أية املؤمنون  وبطل ما كانوا يعملون يف األعراف وهود امليعد يف األنفال تربا يف الرعد والنمل وعم

  أية الساحر أية الثقالن أم موسى فرغا وهل جيزي 
  من هو كذب للقسية يف الزمر أثرة عهد عليه اهللا وال كذبا 

وحذفت الياء من إبرهم يف البقرة و الداع إذا دعان و من اتبعن و سوف يأت اهللا وقد هدان ننج  - ٦١٣٨
   تكلم حىت تؤتون موثقا تفندون املؤمنني فال تسألن ما ليس يوم يأت ال

  املتعال متاب مآب عقاب 
  يف الرعد وغافر وص فيها عذاب أشركتمون من قبل وتقبل دعاء لئن أخرتن أن يهدين 

  إن ترن أن يؤتني أن تعلمن نبغ اخلمسة يف الكهف 
  أال تتبعن يف طه 

  والباد 
  و إن اهللا هلاد أن حيضرون رب ارجعون 

فني حييني واد النمل أمتدونن فما أتان تشهدون هباد العمى كاجلواب إن يردن الرمحن ال و ال تكلمون يسقني يش
ينقذون وامسعون لتردين صال اجلحيم التالق التناد ترمجون فاعتزلون يناد املناد ليعبدون يطعمون تغن يدع الداع 

  مرتني يف القمر يسر أكرمن أهانن وىل دين 



  سان وميح اهللا يف شورى يوم يدع الداع سندع الزبانية وحذفت الواو من ويدع اإلن - ٦١٣٩
قال املراكشي السر يف حذفها من هذه األربعة التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل  - ٦١٤٠

وشدة وقوع املنفعل املتأثر به يف الوجود أما ويدع اإلنسان فيدل على أنه سهل عليه ويسارع فيه كما يسارع يف 
  ل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من اخلري اخلري ب

وأما وميح اهللا الباطل فلإلشارة إىل سرعة ذهابه واضمحالله وأما يدع الداع فلإلشارة إىل سرعة الدعاء وسرعة 
  إجابة املدعوين 

  وأما األخرية فلإلشارة إىل سرعة الفعل وإجابة الزبانية وشدة البطش 

  القاعدة الثانية

  ادةيف الزي

  زيدت ألف بعد الواو آخر اسم جمموع حنو بنوا إسرائيل مالقوا رهبم أولوا األلباب  - ٦١٤١
  خبالف املفرد حنو لذو علم إال الربوا و إن امرؤوا هلك 

وآخر فعل مفرد أو مجع مرفوع أو منصوب إال جاءو و باءو حيث وقعا و عتو عتوا فإن فاؤ والذين تبوؤ الدار 
  عنهم يف النساء سعو يف آياتنا يف سبأ عسى اهللا أن يعفو 

وبعد اهلمزة املرسومة واوا حنو تفتؤا ويف مائة ومائتني والظنونا والرسوال والسبيال وال تقولن لشائ و ال  - ٦١٤٢
  أذحبنه 

  وال أوضعوا و ال إىل اهللا و ال إىل اجلحيم و ال تايئسوا إنه ال يايئس أفلم يايئس 
  يف جاي يف الزمر والفجر وكتبت ابن باهلمزة مطلقا وبني الياء واجليم  - ٦١٤٣
وزيدت ياء يف نبائ املرسلني و مإليه مإليهم و من آنائي اليل يف طه من تلقائي نفسي من ورائي حجاب  - ٦١٤٤

  يف شورى 
  و إيتائي ذي القرىب يف النحل و لقائي اآلخرة يف الروم بأييكم املفتون بنيناها بأييد أفإين مات 

  ت أفإين م
  وزيدت واو يف أولوا وفروعه و سأوريكم  - ٦١٤٥

قال املراكشي وإمنا زيدت هذه األحرف يف هذه الكلمات حنو جايء و نبائ وحنومها للتهويل والتفخيم  - ٦١٤٦
  والتهديد والوعيد كما زيدت يف بأييد تعظيما لقوة اهللا تعاىل اليت بىن هبا السماء اليت ال تشاهبها قوة 

الكرماين يف العجائب كانت صورة الفتحة يف اخلطوط قبل اخلط العريب ألفا وصورة الضمة واوا وقال  - ٦١٤٧
وصورة الكسرة ياء فكتبت ال أوضعوا وحنوه باأللف مكان الفتحة و إيتائي ذي القرىب بالياء مكان الكسرة و 

  أولئك وحنوه بالواو مكان الضمة لقرب عهدهم باخلط األول 

  القاعدة الثالثة

  اهلمزيف 



يكتب الساكن حبرف حركة ما قبله أوال أو وسطا أو آخرا حنو إئذن وأؤمتن والبأساء واقرأ وجئناك  - ٦١٤٨
وهيئ واملؤتون و تسؤهم إال فادارءمت و رءيا و الرءيا و شطئه فحذف فيها وكذا أول األمر بعد فاء حنو فأتوا أو واو 

  حنو وأمتروا 
صل به حرف زائد باأللف مطلقا حنو أيوب إذ أولوا سأصرف فبأي سأنزل واملتحرك إن كان أوال أو ات - ٦١٤٩

  إال مواضع أئنكم لتشهدون 
  أئنكم لتأتون يف النمل والعنكبوت أئنا لتاركوا 

  أئن لنا يف الشعراء 
  واو أئذا متنا أئن ذكرمت أئفكا أئمة لئال لئن يومئذ حينئذ فتكتب فيها بالياء إال قل أؤنبئكم و هؤالء فتكتب بال

وإن كان وسطا فبحرف حركته حنو سأل سئل نقرؤه إال جزاؤه الثالثة يف يوسف و ألملئن و وامتلئت  - ٦١٥٠
  و امشئزت 

  و اطمئنوا فحذف فيها 
  وإال إن فتح وكسر أو ضم ما قبله أو ختم ما قبله أو ختم وكسر ما قبله فبحرفه حنو اخلاطئة فؤادك سنقرئك 

  نا حذف هو حنو يسئل ال جتئروا إال النشأة وموئال يف الكهف وإن كان ما قبله ساك - ٦١٥١
فإن كان ألفا وهو مفتوح فقد سبق أهنا حتذف الجتماعها مع ألف مثلها إذ اهلمزة حينئذ بصورهتا حنو  - ٦١٥٢

  أبناءنا وحذف منها أيضا يف قراءنا يف يوسف والزخرف 

ل أوليؤهم إىل أوليئهم يف األنعام إن أوليؤه يف األنفال فإن ضم أو كسر فال حنو آباؤكم آبائهم إال وقا - ٦١٥٣
  حنن أوليؤكم يف فصلت 

  وإن كان بعد حرف جيانسه فقد سبق أيضا أنه حيذف حنو شنئان خاسئني مستهزءون  - ٦١٥٤
وإن كان آخرا فبحرف حركة ما قبله حنو سبأ شاطئ لؤلؤ إال يف مواضع تفتؤا يتفيؤا أتوكؤا ال تظمؤا ما  - ٦١٥٥

  يعبؤا يبدؤا ينشؤا يذرؤا نبؤا قال امللؤا األول يف قد أفلح والثالثة يف النمل 
  جزاؤ 

ويف مخسة مواضع اثنان يف املائدة ويف الزمر والشورى واحلشر شركؤا يف األنعام وشورى يأهتم نبؤا يف األنعام 
  والشعراء 
  علمؤا بين 

  ا ما نشؤا و ما دعؤا يف غافر شفعؤا يف الروم من عباده العلمؤا الضعفؤا يف إبراهيم وغافر يف أموالن
  إن هذا هلو البلؤا بلؤا مبني يف الدخان برءؤا منكم فكتب يف الكل بالواو 

فإن سكن ما قبله حذف هو حنو ملء األرض دفء شيء اخلبء ماء إال لتنوأ و أن تبؤأ و السوآى كذا  - ٦١٥٦
  استثناه الفراء 

ال تستثىن ألن األلف اليت بعد الواو ليست صورة اهلمزة بل هي املزيدة بعد  قلت وعندي أن هذه الثالثة - ٦١٥٧
  واو الفعل 

  القاعدة الرابعة



  يف البدل

  ويكتب بالواو للتفخيم ألف الصلوة والزكوة واحليوة والربوا غري مضافات  - ٦١٥٨
  والغدوة و مشكوة و النجوة و منوة 

  فيكم يف اسم أو فعل اتصل به ضمري أو ال لقى ساكنا أم ال وبالياء كل ألف منقلبة عنها حنو يتو - ٦١٥٩
  ومنه يا حسريت ياأسفي إال تترا وكلتا وهداين ومن عصاين واألقصا وأقصا املدينة ومن تواله وطغا املاء وسيماهم 

  وإال ما قبلها ياء كالدنيا واحلوايا إال حيىي امسا أو فعال 
  يف ومىت وبلى وحىت إال لدا الباب ويكتب هبا إىل وعلى وأىن مبعىن ك - ٦١٦٠
  ويكتب باأللف الثالثي الواوي امسا أو فعال حنو الصفا وشفا  - ٦١٦١

  وعفا إال ضحى كيف وقع و ما زكى منكم ودحيها وتليها وطحها وسجى 
  ويكتب باأللف نون التوكيد اخلفيفة لنسفعا ويكونا وإذا وبالنون كاين  - ٦١٦٢

  محت يف البقرة واألعراف وهود ومرمي والروم والزخرف وباهلاء هاء التأنيث إال ر
و نعمت يف البقرة وآل عمران واملائدة وإبراهيم والنحل ولقمان وفاطر والطور و سنت يف األنفال وفاطر وثاين 
غافر و امرأت مع زوجها و متت كلمت ربك احلسىن فنجعل لعنت اهللا واخلامسة أن لعنت اهللا و معصيت يف قد 

  مسع 
جرت الزقوم و قرت عني و جنت نعيم بقيت اهللا و يا أبت و الالت و مرضات و هيهات و ذات و ابنت و إن ش

  فطرت 

  القاعدة اخلامسة

  يف الوصل والفصل

  توصل أال بالفتح إال عشرة أن ال أقول أن ال تقولوا يف األعراف  - ٦١٦٣
  أن ال ملجأ يف هود 

يف األحقاف أن ال تشرك يف احلج أن ال تعبدوا يف يس أن ال تعلوا يف أن ال إله أن ال تعبدوا إال اهللا إين أخاف 
  الدخان أن ال يشركن يف املمتحنة أن ال يدخلنها يف ن 

  و مما إال من ما ملكت يف النساء والروم من ما رزقناكم يف املنافقني  - ٦١٦٤
  و ممن مطلقا  - ٦١٦٥
ا هنوا  - ٦١٦٦   و عما إال عن م
  إال وإن ما نرينك يف الرعد  و إما بالكسر - ٦١٦٧
  و إما بالفتح مطلقا  - ٦١٦٨
  و عمن إال يصرفه عن من يف النور عن من توىل يف النجم  - ٦١٦٩
  و أمن إال أم من يكون يف النساء  - ٦١٧٠



  أم من أسس أم من خلقنا يف الصافات أم من يأيت آمنا 
  و إمل بالكسر إال فإن مل يستجيبوا يف القصص  - ٦١٧١

  و فيما إال أحد عشر يف ما فعلن الثاين يف البقرة ليبلوكم يف ما يف املائدة واألنعام  - ٦١٧٢
  قل ال أجد يف ما يف ما اشتهت يف األنبياء يف ما أفضتم 

  يف ما ههنا يف الشعراء يف ما رزقناكم يف الروم 
  الواقعة يف ما هم فيه يف ما كانوا فيه كالمها يف الزمر وننشئكم يف ماال تعلمون يف 

  و أمنا إال إن ما توعدون آلت يف األنعام  - ٦١٧٣
  و أمنا بالفتح إال أن ما يدعون يف احلج ولقمان  - ٦١٧٤
  و كلما إال كل ما ردوا إىل الفتنة من كل ما سألتموه  - ٦١٧٥
  و بئسما إال مع الالم  - ٦١٧٦
  و نعما و مهما و رمبا و كأمنا ويكأن  - ٦١٧٧
  ما و أن مل بالفتح و إن لن إال يف الكهف والقيامة وتقطع حيث  - ٦١٧٨
  و أين ما إال فأينما تولوا أينما يوجهه  - ٦١٧٩
واختلف يف أين ما تكونوا يدرككم أينما كنتم تعبدون يف الشعراء أينما ثقفوا يف األحزاب و لكي ال إال  - ٦١٨٠

  يف آل عمران واحلج واحلديد والثاين يف األحزاب 
  هم و الت حني و ابن أم إال يف طه فكتبت اهلمزة حينئذ واوا  و يوم - ٦١٨١

  وحذفت مهزة ابن فصارت هكذا يبنؤم 

  القاعدة السادسة

  فيما فيه قراءتان فكتب على إحدامها

  ومرادنا غري الشاذ من ذلك ملك يوم الدين خيدعون و واعدنا و الصعقة  - ٦١٨٢
  م وحنوها و الريح و تفدوهم و تظهرون وال تقتلوه - ٦١٨٣
  و لوال دفع فرهن طئرا يف آل عمران واملائدة مضعفة  - ٦١٨٤
  وحنوه عقدت إميانكم األولني ملستم قسية قيما  - ٦١٨٥

  للناس خطيئتكم يف األعراف 
  طئف حش اهللا 
  وسيعلم الكفر 

  تزور زكية فال تصحبين 
  لتخذت مهدا و حرم على قرية 

عظما فكسونا العظم سراجا بل إدراك و ال تصعر ربنا بعد أسورة بال  إن اهللا يدفع سكرى وما هم بسكرى املضغة
  ألف يف الكل وقد قرئت هبا وحبذفها 



  غيبت اجلب و أنزل عليه ءايت يف العنكبوت  - ٦١٨٦
  و مثرت من أكمامها يف فصلت و مجلت فهم على بينت وهم يف الغرفت آمنون بالتاء 

  وقد قرئت باجلمع واإلفراد 
  ة بالياء و ألهب باأللف و تقي - ٦١٨٧

  و يقض احلق بال ياء 
  و ءاتوين زبر احلديد بألف فقط 

  ننج املؤمنني بنون واحدة 
  والصراط كيف وقع و بصطة يف األعراف و املصيطرون و مصيطر بالصاد ال غري  - ٦١٨٨
  مجع تصحيح  وقد تكتب الكلمة صاحلة للقراءتني حنو فكهون وعلى قراءهتا هي حمذوفة رمسا ألنه - ٦١٨٩

١ -   

  فرع

  فيما كتب موافقا لقراءة شاذة

ومن ذلك إن البقر تشبه علينا أو كلما عهدوا وأما ما بقي من الربو فقرئ بضم الباء وسكون الواو  - ٦١٩٠
  فلقتلوكم إمنا طئرهم طئره يف عنقه 

  تسقط مسرا وفصله يف عامني عليهم ثياب سندس ختمه مسك فادخلي يف عبدي 
٢ -   

  فرع

وأما القراءات املختلفة املشهورة بزيادة ال حيتملها الرسم وحنوها حنو أوصى ووصى وجتري حتتها ومن  - ٦١٩١
  حتتها وسيقولون اهللا وهللا 

  وما عملت أيديهم وما عملته فكتابته على حنو قراءته وكل ذلك وجد يف مصاحف اإلمام 

  فائدة

  ال على صورة النطق كتبت فواتح السور على صورة احلروف أنفسها  - ٦١٩٢

  هبا اكتفاء بشهرهتا وقطعت حم عسق دون املص و كهيعص طردا لألوىل بأخواهتا الستة 

  فصل

  يف آداب كتابته



يستحب كتابة املصحف وحتسني كتابته وتبيينها وإيضاحها وحتقيق اخلط دون مشقة وتعليقه فيكره وكذا  - ٦١٩٣
  كتابته يف الشيء الصغري 

د يف فضائله عن عمر أنه وجد مع رجل مصحفا قد كتبه بقلم دقيق فكره ذلك وضربه أخرج أبو عبي - ٦١٩٤
  وقال عظموا كتاب اهللا 

  وكان عمر إذا رأى مصحفا عظيما سر به 
  وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه كان يكره أن تتخذ املصاحف صغارا  - ٦١٩٥
  الصغري وأخرج أبو عبيد عنه أنه كره أن يكتب القرآن يف الشيء  - ٦١٩٦
وأخرج هو والبيهقي يف الشعب عن أيب حكيم العبدي قال مر يب علي وأنا أكتب مصحفا فقال أجل  - ٦١٩٧

  قلمك فقضمت من قلمي قضمة مث جعلت أكتب فقال نعم هكذا نوره كما نوره اهللا 
  وأخرج البيهقي عن علي موقوفا قال تنوق رجل يف بسم اهللا الرمحن الرحيم فغفر له  - ٦١٩٨
وأخرج أبو نعيم يف تاريخ أصبهان وابن أشتة يف املصاحف من طريق أبان عن أنس مرفوعا من كتب  - ٦١٩٩

  بسم اهللا الرمحن الرحيم جمودة غفر اهللا له 
وأخرج ابن أشتة عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل عماله إذا كتب أحدكم بسم اهللا الرمحن الرحيم  - ٦٢٠٠

  فليمد الرمحن 
  ج عن زيد بن ثابت أنه كان يكره أن تكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم ليس هلا سني وأخر - ٦٢٠١
وأخرج عن يزيد بن أيب حبيب أن كاتب عمرو بن العاص كتب إىل عمر فكتب بسم اهللا ومل يكتب هلا  - ٦٢٠٢

  سنا فضربه عمر فقيل له فيم ضربك أمري املؤمنني قال ضربين يف سني 

  أنه كان يكره أن متد الباء إىل امليم حىت تكتب السني  وأخرج عن ابن سريين - ٦٢٠٣
وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف عن ابن سريين أنه كره أن يكتب املصحف مشقا قيل مل قال ألن فيه  - ٦٢٠٤

  نقصا 
  وحترم كتابته بشيء جنس وأما بالذهب فهو حسن كما قاله الغزايل 

  ر وأيب الدرداء أهنم كرهوا ذلك وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس وأيب ذ - ٦٢٠٥
وأخرج عن ابن مسعود أنه مر عليه مصحف زين بالذهب فقال إن أحسن ما زين به املصحف تالوته  - ٦٢٠٦
  باحلق 
  قال أصحابنا وتكره كتابته على احليطان واجلدران وعلى السقوف أشد كراهة  - ٦٢٠٧

  يه كالما ألحد من العلماء وهل جتوز كتابته بقلم غري العريب قال الزركشي مل أر ف
  قال لسان العرب ولقوهلم القلم أحد اللسانني والعرب ال تعرف قلما غري العريب وقد قال تعاىل بلسان عريب مبني 

  انتهى 

  فائدة

  أخرج ابن أيب داود عن إبراهيم التيمي قال قال عبد اهللا ال يكتب املصاحف إال مضري  - ٦٢٠٨
  اللغات  قال ابن أيب داود هذا من أجل



  مسألة

اختلف يف نقط املصحف وشكله وقال أول من فعل ذلك أبو األسود الدؤيل بأمر عبد امللك بن مروان  - ٦٢٠٩
  وقيل احلسن البصري وحيىي بن يعمر وقيل نصر بن عاصم الليثي 

  وأول من وضع اهلمز والتشديد والروم واإلمشام اخلليل  - ٦٢١٠
  مث مخسوا مث عشروا وقال قتادة بدءوا فنقطوا  - ٦٢١١

  وقال غريه أول ما أحدثوا النقط عند آخر اآلى مث الفواتح واخلوامت  - ٦٢١٢
  وقال حيىي بن أيب كثري ما كانوا يعرفون شيئا مما أحدث يف املصاحف إال النقط الثالث على رءوس اآلي  - ٦٢١٣

  أخرجه ابن أيب داود 
  قال جردوا القرآن وال ختلطوه بشيء وقد أخرج أبو عبيد وغريه عن ابن مسعود  - ٦٢١٤
  وأخرج عن النخعي أنه كره نقط املصاحف  - ٦٢١٥
  وعن ابن سريين أنه كره النقط والفواتح واخلوامت  - ٦٢١٦
  وعن ابن مسعود وجماهد أهنما كرها التعشري  - ٦٢١٧
صحف وأن يكتب فيه وأخرج ابن أيب داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغري امل - ٦٢١٨

  سورة كذا وكذا 
وأخرج عنه أنه أيت مبصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية فقال امح هذا فإن ابن مسعود كان  - ٦٢١٩
  يكرهه 
  وأخرج عن أيب العالية أنه كان يكره اجلمل يف املصحف وفاحتة سورة كذا وخامتة سورة كذا  - ٦٢٢٠
  صاحف اليت تتعلم فيها العلماء أما األمهات فال وقال مالك ال بأس بالنقط يف امل - ٦٢٢١
  وقال احلليمي تكره كتابة األعشار واألمخاس وأمساء السور وعدد اآليات فيه لقوله جردوا القرآن  - ٦٢٢٢

وأما النقط فيجوز ألنه ليس له صورة فيتوهم ألجلها ما ليس بقرآن قرآنا وإمنا هي دالالت على هيئة املقروء فال 
  ا ملن حيتاج إليها يضر إثباهت
وقال البيهقي من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مفرجا بأحسن خط فال يصغر وال تقرمط حروفه وال  - ٦٢٢٣

خيلط به ما ليس منه كعدد اآليات والسجدات والعشرات والوقوف واختالف القراءات ومعاين اآليات وقد أخرج 
  بأس بنقط املصاحف  ابن أيب داود عن احلسن وابن سريين أهنما قاال ال

  وأخرج عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه قال ال بأس بشكله  - ٦٢٢٤
  وقال النووي نقط املصحف وشكله مستحب ألنه صيانة له من اللحن والتحريف  - ٦٢٢٥
  وقال ابن جماهد ينبغي أال يشكل إال ما يشكل  - ٦٢٢٦
من التغيري لصورة الرسم وال أستجيز مجع قراءات شىت يف  وقال الداين ال أستجيز النقط بالسواد ملا فيه - ٦٢٢٧

مصحف واحد بألوان خمتلفة ألنه من أعظم التخليط والتغيري للمرسوم وأرى أن تكون احلركات والتنوين والتشديد 
  والسكون واملد باحلمرة واهلمزات بالصفرة 



  ري كلمات القرآن بني أسطره وقال اجلرجاين من أصحابنا يف الشايف من املذموم كتابة تفس - ٦٢٢٨
١ -   

  فائدة

كان الشكل يف الصدر األول نقطا فالفتحة نقطة على أول احلرف والضمة على آخره والكسرة حتت  - ٦٢٢٩
  أوله وعليه مشى الداين 

والذي اشتهر اآلن الضبط باحلركات املأخوذة من احلروف وهو الذي أخرجه اخلليل وهو أكثر وأوضح وعليه 
فتح شكلة مستطيلة فوق احلرف والكسر كذلك حتته والضم واو ضغرى فوقه والتنوين زيادة مثلها فإن العمل فال

كان مظهرا وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقها وإال تابعت بينهما وتكتب األلف احملذوفة واملبدل منها يف حملها 
وين قبل الباء عالمة اإلقالب م محراء محراء واهلمزة احملذوفة تكتب مهزة بال حرف محراء أيضا وعلى النون والتن

وقبل احللق سكون وتقرأ عند اإلدغام واإلخفاء ويسكن كل مسكن ويعرى املدغم ويشدد ما بعده إال الطاء قبل 
  التاء فيكتب عليها السكون حنو فرطت ومطة املمدود ال جتاوزه 

  فائدة  - ٢
  القرآن حيتمل وجهني قال احلريب يف غريب احلديث قول ابن مسعود جردوا  - ٦٢٣٠

  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 اهللا إمنا يؤخذ  - ٦٢٣١

  عن اليهود والنصارى وليسوا مبأمونني عليها 
١ -   

  رعف

  أخرج ابن أيب داود يف كتاب املصاحف عن ابن عباس أنه كره أخذ األجرة على كتابة املصحف  - ٦٢٣٢
  وأخرج مثله عن أيوب السختياين  - ٦٢٣٣
  وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أهنما كرها بيع املصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها  - ٦٢٣٤
  حلسن أهنم قالوا ال بأس بالثالثة وأخرج عن جماهد وابن املسيب وا - ٦٢٣٥
  وأخرج عن سعيد بن جبري أنه سئل عن بيع املصاحف فقال ال بأس إمنا يأخذون أجور أيديهم  - ٦٢٣٦
  وأخرج عن ابن احلنفية أنه سئل عن بيع املصحف قال ال بأس إمنا تبيع الورق  - ٦٢٣٧
  يشددون يف بيع املصاحف  وأخرج عن عبد اهللا بن شقيق قال كان أصحاب رسول اهللا - ٦٢٣٨
  وأخرج عن النخعي قال املصحف ال يباع وال يورث  - ٦٢٣٩
  وأخرج عن ابن املسيب أنه كره بيع املصاحف وقال أعن أخاك بالكتاب أوهب له  - ٦٢٤٠
  وأخرج عن عطاء عن ابن عباس قال اشتر املصاحف وال تبعها  - ٦٢٤١
  احف ورخص يف شرائها وأخرج عن جماهد أنه هنى عن بيع املص - ٦٢٤٢



وقد حصل من ذلك ثالثة أقوال للسلف ثالثها كراهة البيع دون الشراء وهو أصح األوجه عندنا كما  - ٦٢٤٣
  صححه يف شرح املهذب ونقله يف زوائد 

  الروضة عن نص الشافعي قال الرافعي وقد قيل إن الثمن متوجه إىل الدفتني ألن كالم اهللا ال يباع 
  أجرة النسخ  وقيل إنه بدل من

  انتهى 
وقد تقدم إسناد القولني إىل ابن احلنفية وابن جبري وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا أخرج ابن أيب داود  - ٦٢٤٤

  عن الشعيب قال ال بأس ببيع املصاحف إمنا يبيع الورق وعمل يديه 
٢ -   

  فرع

مصحف بدعة مل تعهد يف الصدر األول قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم يف القواعد القيام لل - ٦٢٤٥
  والصواب ما قاله النووي يف التبيان من استحباب ذلك ملا فيه من التعظيم وعدم التهاون به 

٣ -   

  فرع

يستحب تقبيل املصحف ألن عكرمة بن أيب جهل رضي اهللا عنه كان يفعله وبالقياس على تقبيل احلجر  - ٦٢٤٦
   تعاىل فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغري االسود ذكره بعضهم وألنه هديه من اهللا

وعن أمحد ثالث روايات اجلواز واالستحباب والتوقف وإن كان فيه رفعة وإكرام ألنه ال يدخله قياس  - ٦٢٤٧
  وهلذا قال عمر يف احلجر لوال أين رأيت رسول اهللا يقبلك ما قبلتك 

  فرع  - ٤
  كرسي وحيرم توسده ألن فيه إذالال وامتهانا يستحب تطييب املصحف وجعله على  - ٦٢٤٨

  قال الزركشي وكذا مد الرجلني إليه 
  وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف عن سفيان أنه كره أن تعلق املصاحف  - ٦٢٤٩
  وأخرج عن الضحاك قال ال تتخذوا للحديث كراسي ككراسي املصاحف  - ٦٢٥٠

  فرع  - ٥
  ه على الصحيح أخرج البيهقي عن جيوز حتليته بالفضة إكراما ل - ٦٢٥١

الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن تفضيض املصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال حدثين أيب عن جدي أهنم مجعوا 
  القرآن يف عهد عثمان وأهنم فضضوا املصاحف على هذا أو حنوه 

دون غالفه املنفضل عنه وأما بالذهب فاألصح جوازه للمرأة دون الرجل وخص بعضهم اجلواز بنفس املصحف 
  واألظهر التسوية 

٦ -   



  فرع

إذا احتيج إىل تعطيل بعض أوراق املصحف لبلى وحنوه فال جيوز وضعها يف شق أو غريه ألنه قد يسقط  - ٦٢٥٢
  ويوطأ وال جيوز متزيقها ملا فيه من تقطيع احلروف وتفرقة الكلم ويف ذلك إزراء باملكتوب 

  كذا قال احلليمي 
لها باملاء وإن أحرقها بالنار فال بأس أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ومل ينكر قال وله غس

  عليه 
  وذكر غريه أن اإلحراق أوىل من الغسل ألن الغسالة قد تقع على األرض 

  وجزم القاضي حسني يف تعليقه بامتناع اإلحراق ألنه خالف االحترام والنووي بالكراهة 
حلنفية أن املصحف إذا بلي ال حيرق بل حيفر له يف األرض ويدفن وفيه وقفة لتعرضه للوطء ويف بعض كتب ا

  باألقدام 
  فرع  - ٧

روى ابن أيب داود عن ابن املسيب قال ال يقول أحدكم مصيحف وال مسيجد ما كان هللا تعاىل فهو  - ٦٢٥٣
  عظيم 

  فرع  - ٨
حف للمحدث سواء كان أصغر أم أكرب لقوله تعاىل ال مذهبنا ومذهب مجهور العلماء حترمي مس املص - ٦٢٥٤

  ميسه إال املطهرون وحديث الترمذي وغريه ال ميس القرآن إال طاهر 

  خامتة

روى ابن ماجه وغريه عن أنس مرفوعا سبع جيرى للعبد أجرهن بعد موته وهو يف قربه من علم علما أو  - ٦٢٥٥
  دا أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته أو رث مصحفا أجرى هنرا أو حفر بئرا أو غرس خنال أو بىن مسج

  النوع السابع والسبعون

  يف معرفة تفسريه وتأويله وبيان شرفه واحلاجة إليه

التفسري تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف ويقال هو مقلوب السفر تقول أسفر الصبح إذا أضاء  - ٦٢٥٦
  الطبيب املرض وقيل مأخوذ من التفسرة وهي اسم ملا يعرف به 

  والتأويل أصله من األول وهو الرجوع فكأنه صرف اآلية إىل ما حتتمله من املعاين 
  وقيل من اإليالة وهي السياسة كأن املؤول للكالم ساس الكالم ووضع املعىن فيه موضعه 

  واختلف يف التفسري أو التأويل فقال أبو عبيد وطائفة مها مبعىن  - ٦٢٥٧
ىت بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال قد نبغ يف زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بني وقد أنكر ذلك قوم ح

  التفسري والتأويل ما اهتدوا إليه 
وقال الراغب التفسري أعم من التأويل وأكثر استعماله يف األلفاظ ومفرداهتا وأكثر استعمال التأويل يف  - ٦٢٥٨



  إلهلية والتفسري يستعمل فيها ويف غريها املعاين واجلمل وأكثر ما يستعمل يف الكتب ا
وقال غريه التفسري بيان لفظ ال حيتمل إال وجها واحدا والتأويل توجيه لفظ متوجه إىل معان خمتلفة إىل واحد منها مبا 

  ظهر من األدلة 
لفظ هذا فإن وقال املاتريدي التفسري القطع على أن املراد من اللفظ هذا والشهادة على اهللا أنه عىن بال - ٦٢٥٩

قام دليل مقطوع به فصحيح وإال فتفسري بالرأي وهو املنهى عنه والتأويل ترجيح أحد احملتمالت بدون القطع 
  والشهادة على اهللا 

وقال أبو طالب التغليب التفسري بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو جمازا كتفسري الصراط بالطريق والصيب  - ٦٢٦٠
  اللفظ باملطر والتأويل تفسري باطن 

مأخوذ من األول وهو الرجوع 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 أنه من الرصد يقال رصدته 

تهاون بأمر اهللا والغفلة عن األهبة واالستعداد للعرض عليه وقواطع رقبته واملرصاد مفعال منه وتأويله التحذير من ال
  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  - ٦٢٦١
سب املعىن الظاهر وغريه والتأويل أكثره يف اجلمل والتفسري إما أن أن يكون حبسب اللفظ املشكل وغريه وحب

يستعمل يف غريب األلفاظ حنو البحرية والسائبة والوصيلة أو يف وجيز يتبني بشرح حنو أقيموا الصالة وآتوا الزكاة 
وله وليس الرب بأن وإما يف كالم متضمن لقصة ال ميكن تصويره إال مبعرفتها كقوله إمنا النسيء زيادة يف الكفر وق

تأتوا البيوت من ظهورها وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا حنو الكفر املستعمل تارة يف اجلحود املطلق 
وتارة يف جحود البارئ عز و جل خاصة واإلميان املستعمل يف التصديق املطلق تارة ويف تصديق احلق أخرى وإما يف 

  و لفظ وجد املستعمل يف اجلدة والوجد والوجود لفظ مشترك بني معان خمتلفة حن
  وقال غريه التفسري يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية  - ٦٢٦٢
  وقال أبو نصر القشريي التفسري مقصور على االتباع والسماع واالستنباط مما يتعلق بالتأويل  - ٦٢٦٣
حيح السنة مسى تفسريا ألن معناه قد ظهر ووضح وقال قوم ما وقع مبينا يف كتاب اهللا ومعينا يف ص - ٦٢٦٤

وليس ألحد أن يتعرض إليه باجتهاد وال غريه بل حيمله على املعىن الذي ورد ال يتعداه والتأويل ما استنبطه العلماء 
  العاملون ملعاين اخلطاب املاهرون يف اآلت العلوم 

 معىن موافق ملا قبلها وما بعدها حتتمله اآلية وقال قوم منهم البغوي والكواشي التأويل صرف اآلية إىل - ٦٢٦٥
  غري خمالف للكتاب والسنة من طريق االستنباط 

وقال بعضهم التفسري يف االصطالح علم نزول اآليات وشئوهنا وأقاصيصها واألسباب النازلة فيها مث  - ٦٢٦٦
مطلقها ومقيدها وجمملها ترتيب مكيها ومدنيها وحمكمها ومتشاهبها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها و

  ومفسرها وحالهلا وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها وهنيها وعربها وأمثاهلا 
وقال أبو حيان التفسري علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا وأحكامها االفرادية  - ٦٢٦٧

  والتركيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك 
قال فقولنا علم جنس وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هو علم القراءة وقولنا ومدلوالهتا أي 



مدلوالت تلك األلفاظ وهذا منت علم اللغة الذي حيتاج إليه يف هذا العلم وقولنا وأحكامها اإلفرادية والتركيبية هذا 
ا اليت حتمل عليها حالة التركيب يشمل ما داللته باحلقيقة وما يشمل علم التصريف والبيان والبديع وقولنا ومعانيه

  داللته باجملاز فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن احلمل عليه صاد فيحمل على غريه وهو اجملاز 
  وقولنا وتتمات لذلك هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما أهبم يف القرآن وحنو ذلك 

وقال الزركشي التفسري علم يفهم به كتاب اهللا املنزل على نبيه حممد وبيان معانيه واستخراج أحكامه  - ٦٢٦٨
وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغه والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات وحيتاج ملعرفه 

  أسباب النزول والناسخ واملنسوخ 

  فصل

  يف وجه احلاجه إىل التفسري

أما وجه احلاجه إليه فقال بعضهم اعلم أن من املعلوم أن اهللا إمنا خاطب خلقه مبا يفهمونه ولذلك أرسل  - ٦٢٦٩
  كل رسول بلسان قومه أنزل كتابه على 

لغتهم وإمنا احتيج إىل التفسري ملا سيذكر بعد تقرير قاعدة وهي أن كل من وضع من البشر كتابا فإمنا وضعه ليفهم 
  منا احتيج إىل الشروح ألمور ثالثة بذاته من غري شرح وإ

أحدها كمال فضيلة املصنف فإنه لقوته العلمية جيمع املعاين الدقيقة يف اللفظ الوجيز فرمبا عسر فهم مراده فقصد 
  بالشرح ظهور تلك املعاين اخلفية ومن هنا كان شرح بعض األئمة تصنيفه أدل على املراد من شرح غريه له 

مات املسألة أو شروط هلا اعتمادا على وضوحها أو ألهنا من علم آخر فيحتاج الشارع لبيان وثانيها إغفاله بعض تت
  احملذوف ومراتبه 

وثالثها احتمال اللفظ ملعان كما يف اجملاز واالشتراك وداللة االلتزام فيحتاج الشارح إىل بيان غرض املصنف 
والغلط أو تكرار الشيء أو حذف املبهم وغري ذلك وترجيحه وقد يقع يف التصانيف ماال خيلو عنه بشر من السهو 

  فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك 
إذا تقرر هذا فنقول إن القرآن إمنا نزل بلسان عريب يف زمن أفصح العرب وكانوا يعلمون ظواهره  - ٦٢٧٠

كسؤاهلم ملا نزل قوله ومل  وأحكامه أما دقائق باطنه فإمنا كان يظهر هلم بعد البحث والنظر مع سؤاهلم النيب يف األكثر
يلبسوا إمياهنم بظلم فقالوا وأينا مل يظلم نفسه ففسره النيب واستدل عليه بقوله إن الشرك لظلم عظيم وكسؤال 
عائشة عن احلساب اليسري فقال ذلك العرض وكقصة عدي بن حامت يف اخليط األبيض واألسود وغري ذلك مما 

ما كانوا حيتاجون إليه وزيادة على ذلك مما مل حيتاجوا إليه من أحكام الظواهر سألوا عن آحاد منه وحنن حمتاجون إىل 
لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغري تعلم فنحن أشد الناس احتياجا إىل التفسري ومعلوم أن تفسريه بعضه يكون من 

   قبل بسط األلفاظ الوجيزة وكشف معانيها وبعضه من قبل ترجيح بعض االحتماالت على بعض
  انتهى 
وقال اخلويي علم التفسري عسري يسري أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أنه كالم متكلم مل يصل الناس  - ٦٢٧١

  إىل مراده بالسماع منه وال إمكان الوصول 



إليه خبالف األمثال واألشعار وحنوها فإن اإلنسان ميكن علمه منه إذا تكلم بأن يسمع منه أو ممن مسع منه وأما 
ن فتفسريه على وجه القطع ال يعلم إال بأن يسمع من الرسول وذلك متعذر إال يف آيات قالئل فالعلم باملراد القرآ

يستنبط بأمارات ودالئل واحلكمة فيه أن اهللا تعاىل أراد أن يتفكر عباده يف كتابه فلم يأمر نبيه بالتنصيص على املراد 
  يف مجيع آياته 

  فصل

  يف شرف التفسري

  شرفه فال خيفى قال تعاىل يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا وأما  - ٦٢٧٢
أخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله يؤيت احلكمة قال املعرفة  - ٦٢٧٣

  بالقرآن ناسخه ومنسوخه وحمكمه ومتشاهبه ومقدمه ومؤخره وحالله وحرامه وأمثاله 
وأخرج ابن مردويه من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا يؤيت احلكمة قال القرآن قال  - ٦٢٧٤

  ابن عباس يعين تفسريه فإنه قد قرأه الرب والفاجر 
  وأخرج ابن أيب حامت عن أيب الدرداء يؤيت احلكمة قال قراءة القرآن والفكرة فيه  - ٦٢٧٥

  عالية وقتادة وأخرج ابن جرير مثله عن جماهد وأيب ال
  وقال تعاىل وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون 

أخرج ابن أيب حامت عن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية يف كتاب اهللا ال أعرفها إال أحزنتين ألين مسعت  - ٦٢٧٦
  اهللا يقول وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون 

  عبيد عن احلسن قال ما أنزل اهللا آية إال وهو حيب أن تعلم فيم أنزلت وما أراد هبا وأخرج أبو  - ٦٢٧٧
  وأخرج أبو ذر اهلروي يف فضائل القرآن من طريق سعيد بن جبري عن  - ٦٢٧٨

  ابن عباس قال الذي يقرأ القرآن وال حيسن تفسريه كاألعرايب يهذ الشعر هذا 
  هريرة مرفوعا أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه  وأخرج البيهقي وغريه من حديث أيب - ٦٢٧٩
  وأخرج ابن األنباري عن أيب بكر الصديق قال ألن أعرب آية من القرآن أحب إيل من أن أحفظ آية  - ٦٢٨٠

وأخرج أيضا عن عبد اهللا بن بريدة عن رجل من أصحاب النيب قال لو أين أعلم إذا سافرت أربعني ليلة أعربت آية 
  فعلت من كتاب اهللا ل

  وأخرج أيضا من طريق الشعيب قال قال عمر من قرأ القرآن فأعربه كان له عند اهللا أجر شهيد 
قلت معىن هذه اآلثار عندي إرادة البيان والتفسري ألن إطالق اإلعراب على احلكم النحوي اصطالح  - ٦٢٨١

إىل ما ذكرته وقال وجيوز أن يكون  حادث وألنه كان يف سليقتهم ال حيتاجون إىل تعلمه مث رأيت ابن النقيب جنح
  املراد اإلعراب الصناعي وفيه بعد 

وقد يستدل له مبا أخرجه السلفي يف الطيوريات من حديث ابن عمر مرفوعا أعربوا القرآن يدلكم على  - ٦٢٨٢
  تأويله 
  وقد أمجع العلماء أن التفسري من فروض الكفايات وأجل العلوم الثالثة الشرعية  - ٦٢٨٣
قال األصبهاين أشرف صناعة يتعاطاها اإلنسان تفسري القرآن بيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف  - ٦٢٨٤



موضوعها مثل الصياغة فإهنا أشرف من الدباغة ألن موضوع الصياغة الذهب والفضة ومها أشرف من موضوع 
  الدباغة الذي هو جلد امليتة 

صناعة الكناسة ألن غرض الطب إفادة الصحة وغرض وإما بشرف غرضها مثل صناعة الطب فإهنا أشرف من 
  الكناسة تنظيف املستراح 

  وإما لشدة احلاجة إليها كالفقه فإن احلاجة إليه أشد من احلاجة إىل الطب إذ ما من واقعة من الكون يف 

ه حيتاج إليه أحد من اخللق إال وهي مفتقرة إىل الفقه ألن به انتظام صالح أحوال الدنيا والدين خبالف الطب فإن
  بعض الناس يف بعض األوقات 

إذا عرف ذلك فصناعة التفسري قد حازت الشرف من اجلهات الثالث أما من جهة املوضوع فألن  - ٢٦٨٥
موضوعه كالم اهللا تعاىل الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما 

  ال تنقضي عجائبه بينكم ال خيلق على كثرة الرد و
  وأما من جهة الغرض فألن الغرض منه هو االعتصام بالعروة الوثقى والوصول إىل السعادة احلقيقية اليت ال تفىن 
وأما من جهة شدة احلاجة فألن كل كمال ديين أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إىل العلوم الشرعية واملعارف 

   تعاىل الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب اهللا

  النوع الثامن والسبعون

  يف معرفة شروط املفسر وآدابه

قال العلماء من أراد تفسري الكتاب العزيز طلبه أوال من القرآن فما أمجل منه يف مكان فقد فسر يف  - ٦٢٨٦
  موضع آخر وما اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر منه 

 موضع وفسر يف موضع آخر منه وأشرت إىل أمثلة منه يف نوع وقد ألف ابن اجلوزي كتابا فيما أمجل يف القرآن يف
  اجململ 

فإن أعياه ذلك طلبه من السنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له وقد قال الشافعي رضي اهللا عنه كل ما حكم به 
اك اهللا يف آيات رسول اهللا فهو مما فهمه من القرآن قال تعاىل إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أر

  آخر 
  وقال أال إين أوتيت القرآن ومثله معه يعين السنة 

فإن مل جيده يف السنة رجع إىل أقوال الصحابة فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرائن واألحوال عند نزوله وملا 
تفسري الصحايب الذي  اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصاحل وقد قال احلاكم يف املستدرك إن

  شهد الوحي والتنزيل له حكم املرفوع 
وقال اإلمام أبو طالب الطربي يف أوائل تفسريه القول يف أدوات املفسر اعلم أن من شرطه صحة  - ٦٢٨٧

اإلعتقاد أوال ولزوم سنة الدين فإن من كان مغموصا عليه يف دينه ال يؤمتن على الدنيا فكيف على الدين مث ال يؤمتن 
من الدين على اإلخبار عن عامل فكيف يؤمتن يف اإلخبار عن أسرار اهللا تعاىل وألنه ال يؤمن إن كان متهما باإلحلاد أن 

يبغي الفتنة ويغر الناس بليه وخداعه كدأب الباطنية وغالة الرافضة وإن كان متهما هبوى مل يؤمن أن حيمله هواه 



يصنف الكتاب يف التفسري ومقصوده منه اإليضاح الساكن على ما يوافق بدعته كدأب القدرية فإن أحدهم 
  ليصدهم عن إتباع السلف ولزوم طريق اهلدى 

وجيب أن يكون إعتماده على النقل عن النيب وعن أصحابه ومن عاصرهم ويتجنب احملدثات وإذا تعارضت أقواهلم 
ترجع إىل شيء واحد فيأخذ منها ما  وأمكن اجلمع بينهما فعل حنو أن يتكلم على الصراط املستقيم وأقواهلم فيه

يدخل فيه اجلميع فال تنايف بني القرآن وطريق األنبياء فطريق السنة وطريق النيب وطريق أيب بكر وعمر فأي هذه 
  األقوال أفرده كان حمسنا 

ح ما وإن تعارضت رد األمر إىل ما ثبت فيه السمع وإن مل جيد مسعا وكان لإلستدالل طريق إىل تقوية أحدها رج
قوي اإلستدالل فيه كإختالفهم يف معىن حروف اهلجاء يرجح قول من قال إهنا قسم وإن تعارضت األدلة يف املراد 

علم أنه قد اشتبه عليه فيؤمن مبراد اهللا منها وال يتهجم على تعيينه وينزله منزلة اجململ قبل تفصيله واملتشابه قبل 
  تبيينه 

لقى التسديد فقد قال تعاىل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإمنا خيلص له ومن شرطه صحة املقصد فيما يقول لي
القصد إذا زهد يف الدنيا ألنه إذا رغب فيها مل يؤمن أن يتوسل به إىل عرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه 

  صحة عمله 
الكالم فإنه إذا خرج بالبيان عن  ومتام هذه الشرائط أن يكون ممتلئا من عدة اإلعراب ال يلتبس عليه إختالف وجوه

وضع اللسان إما حقيقة أو جمازا فتأويله تعطيله وقد رأيت بعضهم يفسر قوله تعاىل قل اهللا مث ذرهم إنه مالزمة قول 
  اهللا ومل يدر الغيب أن هذه مجلة حذف منها اخلرب والتقدير اهللا أنزله 

  إنتهى كالم أيب طالب 
ألفه يف هذا النوع جيب أن يعلم أن النيب بني ألصحابه معاين القرآن كما بني  وقال ابن تيمية يف كتاب - ٦٢٨٨

هلم ألفاظه فقوله تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرمحن السلمي حدثنا الذين 
تعلموا من النيب عشر آيات مل كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمها أهنم كانوا إذا 

يتجاوزوها حىت يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا وهلذا كانوا يبقون مدة يف 
  حفظ السورة 

  وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد يف أعيننا  - ٦٢٨٩
  رواه أمحد يف مسنده 

  على حفظ البقرة مثان سنني أخرجه يف املوطأ  وأقام ابن عمر - ٦٢٩٠

وذلك أن اهللا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال أفال يتدبرون القرآن وتدبر الكالم بدون فهم معانيه 
  ال ميكن 

الذي هو  وأيضا فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتابا يف فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحونه فكيف بكالم اهللا
عصمتهم وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليل جدا وهو 

  وإن كان بني التابعني أكثر منه بني الصحابة فهو قليل بالنسبة إىل ما بعدهم 
  عض ذلك باإلستنباط واإلستدالل ومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة ورمبا تكلموا يف ب - ٦٢٩١

واخلالف بني السلف يف التفسري قليل وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل إختالف تنوع ال إختالف تضاد 



  وذلك صنفان 
أحدمها أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف املسمى غري املعىن اآلخر مع إحتاد 

فسريهم الصراط املستقيم بعض بالقرآن أي إتباعه وبعض باإلسالم فالقوالن متفقان ألن دين اإلسالم هو املسمى كت
  إتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غري الوصف اآلخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث 

هو طاعة اهللا ورسوله  وكذلك قول من قال هو السنة واجلماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال
  وأمثال ذلك فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاهتا 

الثاين أن يذكر كل منهم من اإلسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه املستمع على النوع ال  - ٦٢٩٢
. قل يف قوله تعاىل مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه مثاله ما ن

اآلية فمعلوم أن الظامل لنفسه يتناول املضيع للواجبات واملنتهك للحرمات واملقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك . 
احملرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب باحلسنات مع الواجبات فاملقتصدون أصحاب اليمني والسابقون 

  قون أولئك املقربون الساب
  مث إن كال منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات كقول القائل  - ٦٢٩٣

  السابق الذي يصلي أول الوقت واملقتصد الذي يصلي يف أثنائه والظامل لنفسه الذي يؤخر العصر إىل اإلصفرار 
  فروضة فقط والظامل مانع الزكاة أو يقول السابق احملسن بالصدقة مع الزكاة واملقتصد الذي يؤدي الزكاة امل

قال وهذان الصنفان اللذان ذكرنامها يف تنوع التفسري تارة لتنوع األمساء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع املسمى 
  هو الغالب يف تفسري سلف األمة الذي يظن أنه خمتلف 

كونه مشتركا يف اللغة كلفظ قسورة ومن التنازع املوجود عنهم ما يكون اللفظ فيه حمتمال لألمرين إما ل - ٦٢٩٤
  الذي يراد به الرامي ويراد به األسد ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره 

اآلية . . وإما لكونه متواطئا يف األصل لكن املراد به أحد النوعني أو أحد الشخصني كالضمائر يف قوله مث دنا فتدىل 
وأشباه ذلك فمثل هذا قد جيوز أن يراد كل املعاين اليت قاهلا السلف وقد وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر 

  ال جيوز ذلك 
فاألول إما لكون اآلية نزلت مرتني فأريد هبا هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ املشترك جيوز أن يراد  - ٦٢٩٥

هذا النوع إذا صح فيه القوالن كان به معنياه وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا مل يكن ملخصصه موجب ف
  من الصنف الثاين 

ومن األقوال املوجودة عنهم وجيعلها بعض الناس إختالفا أن يعربوا عن املعاين بألفاظ متقاربة كما إذا  - ٦٢٩٦
  فسر بعضهم تبسل ب حتبس وبعضهم ب ترهتن ألن كال منهما قريب من اآلخر 

  وعني منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغري ذلك مث قال فصل واإلختالف يف التفسري على ن
واملنقول إما عن املعصوم أو غريه ومنه ما ميكن معرفة الصحيح منه من غريه ومنه ماال ميكن ذلك وهذا القسم الذي 

لب ال ميكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته مما ال فائدة فيه وال حاجة بنا إىل معرفته وذلك كإختالفهم يف لون ك
أصحاب الكهف وإمسه ويف البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ويف قدر سفينة نوح وخشيها ويف إسم الغالم 

  الذي قتله اخلضر وحنو 



  ذلك 
فهذه األمور طريق العلم هبا النقل فما كان منه منقوال نقال صحيحا عن النيب قبل وما ال بأن نقل عن اهل الكتاب 

  وتكذيبه لقوله إذ حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم ككعب ووهب وقف عن تصديقه 
وكذا ما نقل عن بعض التابعني وإن مل يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمىت إختلف التابعون مل يكن يعض أقواهلم 
ال أن حجة على بعض وما نقل يف ذلك عن الصحابة نقال صحيحا فالنفس إليه اسكن مما ينقل عن التابعني ألن إحتم
  يكون مسعه من النيب أو من بعض من مسعه منه أقوى وألن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعني 

ومع جزم الصحايب مبا يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد هنوا عن تصديقهم وأما القسم الذي ميكن 
اإلمام أمحد ثالثة ليس هلا أصل التفسري واملالحم معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثريا وهللا احلمد وإن قال 

  واملغازي وذلك ألن الغالب عليها املراسيل 
وأما ما يعلم باإلستدالل ال بالنقل فهذا أكثر ما فيه اخلطأ من جهتني حدثتا بعد تفسري الصحابة والتابعني  - ٦٢٩٧

 يكاد يوجد فيها شيء من هاتني اجلهتني مثل وتابعيهم بإحسان فإن التفاسري اليت يذكر فيها كالم هؤالء صرفا ال
تفسري عبد الرازق والفريايب ووكيع وعبد وإسحاق وأمثاهلم أحدمها قوم إعتقدوا 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 

  بالقرآن واملنزل عليه واملخاطب به 
  فاألولون راعوا املعىن الذي رأوه من غري نظر إىل ما تستحقه ألفاظ القرآن من الداللة والبيان 

  واآلخرون راعوا جمرد اللفظ وما جيوز أن يريد به العريب من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم وسياق الكالم 
اللفظ لذلك املعىن يف اللغة كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم كما أن األولني  مث هؤالء كثريا ما يغلطون يف إحتمال

كثريا ما يغلطون يف صحة املعىن الذي فسروا به القرآن كما يغلط يف ذلك اآلخرون وإن كان نظر األولني إىل املعىن 
  أسبق ونظر اآلخرين إىل اللفظ أسبق 

ليه وأريد به وتارة حيملونه على ما مل يدل عليه ومل يرد به ويف واألولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل ع
كال األمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من املعىن باطال فيكون خطؤهم يف الدليل واملدلول وقد يكون حقا 

  فيكون خطؤهم يف 

هب باطلة وعمدوا إىل القرآن الدليل ال يف املدلول فالذين أخطئوا فيهما مثل طوائف من أهل البدع إعتقدوا مذا
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 بن كيسان األصم واجلبائي وعبد اجلبار والرماين والزخمشري وأمثاهلم 
عبارة يدس البدع يف كالمه وأكثر الناس ال يعلمون كصاحب الكشاف ومن هؤالء من يكون حسن ال - ٦٢٩٨

  وحنوه حىت إنه يروج على خلق كثري من أهل السنة كثري من تفاسريهم الباطلة 
وتفسري ابن عطية وأمثاله اتبع للسنة وأسلم من البدعة ولو ذكر كالم السلف املأثور عنهم على وجهه لكان أحسن 

فسري ابن جرير الطربي وهو من أجل التفاسري وأعظمها قدرا مث إنه يدع ما ينقله عن فإنه كثريا ما ينقل من ت
السلف ويذكر ما يزعم أنه قول احملققني وإمنا يعين هبم طائفة من أهل الكالم الذين قرروا أصوهلم بطرق من جنس 

يعطى كل ذي حق حقه فإن  ما قررت به املعتزلة أصوهلم وإن كانوا أقرب إىل السنة من املعتزلة لكن ينبغي أن
الصحابة والتابعني واألئمة إذا كان هلم يف اآلية تفسري وجاء قوم فسروا اآلية بقول آخر ألجل مذهب إعتقدوه 



  وذلك املذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعني صار مشاركا للمعتزلة وغريهم من أهل البدع يف مثل هذا 
لتابعني وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئا يف ذلك بل مبتدعا ويف اجلملة من عدل عن مذاهب الصحابة وا

  ألهنم كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه كما أهنم أعلم باحلق الذي بعث اهللا به رسوله 
وأما الذين أخطئوا يف الدليل ال املدلول فمثل كثري من الصوفية والوعاظ والفقهاء يفسرون القرآن مبعان صحيحة 

قرآن ال يدل عليها مثل كثري مما ذكره السلمي يف احلقائق فإن كان فيما ذكروه معان باطلة دخل يف نفسها لكن ال
  يف القسم األول 

  إنتهى كالم ابن تيمية ملخصا وهو نفيس جدا 

  فصل يف أمهات مآخذ التفسري

   وقال الزركشي يف الربهان للناظر يف القرآن لطلب التفسري مآخذ كثرية أمهاهتا أربعة - ٦٢٩٩
األول النقل عن النيب وهذا هو الطراز املعلم لكن جيب احلذر من الضعيف منه واملوضوع فإنه كثري  - ٦٣٠٠

  وهلذا قال أمحد ثالث كتب ال أصل 

  هلا املغازي واملالحم والتفسري 
كتفسري وقال احملققون من أصحابه مراده أن الغالب أنه ليس هلا أسانيد صحاح متصلة وإال فقد صح من ذلك كثري 

  الظلم بالشرك يف آية األنعام واحلساب اليسري بالعرض والقوة بالرمي يف قوله وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة 
قلت الذي صح من ذلك قليل جدا بل أصل املرفوع منه يف غاية القلة وسأسردها كلها آخر الكتاب إن شاء اهللا 

  تعاىل 
  ه عندهم مبنزلة املرفوع إىل النيب كما قاله احلاكم يف مستدركه الثاين األخذ بقول الصحايب فإن تفسري - ٦٣٠١

  وقال أبو اخلطاب من احلنابلة حيتمل أال يرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس حبجة 
  والصواب األول ألنه من باب الرواية ال الرأي 

فيه سبب النزول أو حنوه مما ال  قلت ما قاله احلاكم نازعه فيه ابن الصالح وغريه من املتأخرين بأن ذلك خمصوص مبا
  مدخل للرأي فيه 

مث رأيت احلاكم نفسه صرح به يف علوم احلديث فقال ومن املوقوفات تفسري الصحابة وأما من يقول إن تفسري 
  الصحابة مسند فإمنا يقول فيما فيه سبب النزول فقد خصص هنا وعمم يف املستدرك فاعتمد األول 

  واهللا أعلم 
ي ويف الرجوع إىل قول التابعي روايتان عن أمحد واختار ابن عقيل املنع وحكوه عن شعبة لكن عمل مث قال الزركش

املفسرين على خالفه فقد حكوا يف كتبهم أقواهلم ألن غالبها تلقوها من الصحابة ورمبا حيكى عنهم عبارات خمتلفة 
يس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر األلفاظ فيظن من ال فهم عنده أن ذلك إختالف حمقق فيحكيه أقواال ول

  معىن من اآلية لكونه أظهر عنده أو أليق حبال السائل 
وقد يكون بعضهم خيرب عن الشيء بالزمه ونظريه واآلخر مبقصوده ومثرته والكل يؤول إىل معىن واحد غالبا فإن مل 

  ميكن اجلمع فاملتأخر من القولني عن 



  حة عنه وإال فالصحيح املقدم الشخص الواحد مقدم إن استويا يف الص
الثالث األخذ مبطلق اللغة فإن القرآن نزل بلسان عريب وهذا قد ذكره مجاعة ونص عليه أمحد يف مواضع  - ٦٣٠٢

  لكل نقل الفضل بن زياد عنه أنه سئل عن القرآن ميثل له الرجل ببيت من الشعر فقال ما يعجبين 
  تفسريه القرآن مبقتضى اللغة روايتان عن أمحد  فقيل ظاهره املنع وهلذا قال بعضهم يف جواز

وقيل الكراهة حتمل على صرف اآلية عن ظاهرها إىل معان خارجة حمتملة يدل عليها القليل من كالم العرب وال 
  يوجد غالبا إال يف الشعر وحنوه ويكون املتبادر خالفها 

امل بلغة العرب يفسر كتاب اهللا إال جعلته وروى البيهقي يف الشعب عن مالك قال ال أوتى برجل غري ع - ٦٣٠٣
  نكاال 
الرابع التفسري باملقتضى معىن الكالم واملقتضب من قوة الشرع وهذا هو الذي دعابه النيب البن عباس  - ٦٣٠٤

  حيث قال اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل والذي عناه علي بقوله إال فهما يؤتاه الرجل يف القرآن 
الصحابة يف معىن اآلية فأخذ كل برأيه على منتهى نظره وال جيوز تفسري القرآن مبجرد الرأي ومن هنا إختلف 

واإلجتهاد من غري أصل قال تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم وقال وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون وقال لتبني 
فأصاب فقد أخطأ أخرجه أبو داود للناس ما نزل إليهم فأضاف البيان إليه وقال من تكلم يف القرآن برأيه 

  والترمذي والنسائي وقال من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار أخرجه أبو داود 
قال البيهقي يف احلديث األول هذا إن صح فإمنا أراد واهللا أعلم الرأي الذي يغلب من غري دليل قام عليه  - ٦٣٠٥

  ئز وأما الذي بسنده برهان فالقول به جا
  وقال يف املدخل يف هذا احلديث نظر وإن صح فإمنا أراد به  - ٦٣٠٦

واهللا أعلم فقد أخطأ الطريق فسبيله أن يرجع يف تفسريه ألفاظه إىل أهل اللغة ويف معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب 
ما يكون بيانا لكتاب اهللا  نزوله وما حيتاج فيه إىل بيانه إىل أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله وأدوا إلينا من السنن

تعاىل قال تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فما ورد بيانه عن 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 
ون املراد به من قال فيه برأيه من غري معرفة منه بأصول العلم وفروعه فيكون موافقته للصواب إن قال وقد يك

  وافقه من حيث ال يعرفه غري حممودة 
وقال املاوردي قد محل بعض املتورعة هذا احلديث على ظاهره وامتنع من أن يستنبط معاين القرآن  - ٦٣٠٧

شواهدها نص صريح وهذا عدول عما تعبدنا مبعرفته من النظر يف  بإجتهاده ولو صحبتها الشواهد ومل يعارض
  القرآن واستنباط األحكام كما قال تعاىل لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

  ولو صح ما ذهب إليه مل يعلم شيء إال باإلستنباط وملا فهم األكثرون من كتاب اهللا شيئا 
رأيه ومل يعرج على سوى لفظه وأصاب احلق فقد أخطأ وإن صح احلديث فتأويله أن من تكلم يف القرآن مبجرد 

الطريق وإصابته إتفاق إذا الغرض أنه جمرد رأي ال شاهد له ويف احلديث القرآن ذلول ذو وجوه فامحلوه على 
  أحسن وجوهه أخرجه أبو نعيم وغريه من حديث ابن عباس 

  هم فقوله ذلول حيتمل معنيني أحدمها أنه مطيع حلامليه تنطق به ألسنت
  والثاين أنه موضح ملعانيه حىت ال تقصر عنه أفهام اجملتهدين 



وقوله ذو وجوه حيتمل معنيني أحدمها أن من ألفاظه ما حيتمل وجوها من التأويل والثاين أنه قد مجع وجوها من 
  األوامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحرمي 

ني أحدمها احلمل على أحسن معانيه والثاين أحسن ما فيه من العزائم وقوله فامحلوه على أحسن وجوهه حيتمل معني
  دون الرخص والعفو دون اإلنتقام 

  وفيه داللة ظاهرة على جواز اإلستنباط واإلجتهاد يف كتاب اهللا تعاىل 
قلوهبم زيغ  وقال أبو الليث النهي إمنا انصرف إىل املتشابه منه ال إىل مجيعه كما قال تعاىل فأما الذين يف - ٦٣٠٨

  فيتبعون ما تشابه منه ألن القرآن إمنا نزل حجة على اخللق فلو مل جيز التفسري مل تكن احلجة بالغة 
فإذا كان كذلك جاز ملن عرف لغات العرب وأسباب النزول أن يفسره وأما من مل يعرف وجوه اللغة فال جيوز أن 

   على وجه التفسري يفسره إال مبقدار ما مسع فيكون ذلك على وجه احلكاية ال
ولو أنه يعلم التفسري وأراد أن يستخرج من اآلية حكما أو دليل احلكم فال بأس به ولو قال املراد من اآلية كذا من 

  غري أن يسمع فيه شيئا فال حيل وهو الذي هنى عنه 
وى فمن قال يف وقال ابن األنباري يف احلديث األول محله بعض أهل العلم على أن الرأي معين به اهل - ٦٣٠٩

القرآن قوال يوافق هواه فلم يأخذه عن أئمة السلف وأصاب فقد أخطأ حلكمه على القرآن مبا ال يعرف أصله وال 
  يقف على مذاهب أهل األثر والنقل فيه 

وقال يف احلديث الثاين له معنيان أحدمها من قال يف مشكل القرآن مبا ال يعرف من مذهب األوائل من  - ٦٣١٠
  ة والتابعني فهو متعرض لسخط اهللا تعاىل الصحاب

  واآلخر وهو األصح من قال يف القرآن قوال يعلم أن احلق غريه فليتبوأ مقعده من النار 
وقال البغوي والكواشي وغريمها التأويل صرف اآلية إىل معىن موافق ملا قبلها وبعدها حتتمله اآلية غري  - ٦٣١١

نباط غري حمظور على العلماء بالتفسري كقوله تعاىل انفروا خفافا وثقاال قيل خمالف للكتاب والسنة من طريق اإلست
  شبابا وشيوخا 

  وقيل أغنياء وفقراء 
  وقيل عزابا ومتأهلني 

  وقيل نشاطا وغري نشاط 
  وقيل أصحاء ومرضى وكل ذلك سائغ واآلية حتتمله 

اهلني مثل تأويل الروافض قوله تعاىل مرج وأما التأويل املخالف لآلية والشرع فمحظور ألنه تأويل اجل - ٦٣١٢
  البحرين يلتقيان أهنما علي وفاطمة 

  خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان يعين احلسن واحلسني 

وقال بعضهم إختلف الناس يف تفسري القرآن هل جيوز لكل أحد اخلوض فيه فقال قوم ال جيوز ألحد أن  - ٦٣١٣
  ا أديبا يتعاطى تفسري شيء من القرآن وإن كان عامل

  متسما يف معرفة األدلة والفقه والنحو واألخبار واآلثار وليس له إال أن ينتهي إىل ما روي عن النيب يف ذلك 
  ومنهم من قال جيوز تفسريه ملن كان جامعا للعلوم اليت حيتاج املفسر إليها وهي مخسة عشر علما 

  الهتا حبسب الوضع أحدها اللغة ألن هبا يعرف شرح مفردات األلفاظ ومدلو - ٦٣١٤



  قال جماهد ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عاملا بلغات العرب 
وتقدم قول اإلمام مالك يف ذلك وال يكفي يف حقه معرفة اليسري منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد 

  املعنيني واملراد اآلخر 
و ألن املعىن يتغري وخيتلف بإختالف اإلعراب فال بد من إعتباره أخرج أبو عبيد عن احلسن أنه الثاين النح - ٦٣١٥

سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس هبا حسن املنطق ويقيم هبا قراءته فقال حسن فتعلمها فإن الرجل يقرأ اآلية 
  فيعىي بوجهها فيهلك فيها 

والصيغ قال ابن فارس ومن فاته علمه فاته املعظم ألن وجد مثال  الثالث التصريف ألن به تعرف األبنية - ٦٣١٦
  كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت مبصادرها 

وقال الزخمشري من بدع التفاسري قول من قال إن اإلمام يف قوله تعاىل يوم ندعو كل أناس بإمامهم مجع  - ٦٣١٧
وهذا غلط أوجبه جهل بالتصريف فإن أما ال جتمع على أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاهتم دون آبائهم قال 

  إمام 
الرابع االشتقاق ألن اإلسم إذا كان إشتقاقه من مادتني خمتلفتني إختلف املعىن بإختالفهما كاملسيح هل  - ٦٣١٨

  هو من السياحة أو املسح 
تراكيب الكالم من جهة  اخلامس والسادس والسابع املعاين والبيان والبديع ألنه يعرف باألول خواص - ٦٣١٩

  إفادهتا املعىن وبالثاين خواصها من حيث 

اختالفها حبسب وضوح الداللة وخفائها وبالثالث 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 

قال السكاكي اعلم أن شأن اإلعجاز عجيب يدرك وال ميكن وصفه كإستقامة الوزن تدرك وال ميكن  - ٦٣٢٠
  وصفها وكاملالحة وال طريق إىل حتصيله لغري ذوي الفطر السليمة إال التمرن على علمي املعاين والبيان 

الكالم أمر ال يدرك أال  وقال ابن أيب احلديد اعلم أن معرفة الفصيح واألفصح والرشيق واألرشق من - ٦٣٢١
بالذوق وال ميكن إقامة الداللة عليه وهو مبنزلة جاريتني إحدامها بيضاء مشربة حبمرة دقيقة الشفتني نقية الثغر 

كحالء العينني أسيلة اخلد دقيقة األنف معتدلة القامة واألخرى دوهنا يف هذه الصفات واحملاسن لكنها أحلى يف 
  درى سبب ذلك ولكنه يعرف بالذوق واملشاهدة وال ميكن تعليله وهكذا الكالم العيون والقلوب منها وال ي

نعم يبقى الفرق بني الوصفني أن حسن الوجوه ومالحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عني صحيحة 
ن يصلح وأما الكالم فال يدرك إال بالذوق وليس كل من إشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق ومم

إلنتقاد الكالم وإمنا أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل واخلطب والكتابة والشعر 
  وصارت هلم بذلك دربة وملكه تامة فإىل أولئك ينبغي أن يرجع يف معرفة الكالم وفضل بعضه على بعض 

المه املعجز أن يتعاهد بقاء النظم على حسنه وقال الزخمشري من حق مفسر كتاب اهللا الباهر وك - ٦٣٢٢
  والبالغة على كماهلا وما وقع به التحدي سليما من القادح 

وقال غريه معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسري املطلع على عجائب كالم اهللا تعاىل وهي  - ٦٣٢٣
  قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البالغة 

ن به يعرف كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات يترجح بعض الوجوه احملتملة على الثامن علم القراءات أل - ٦٣٢٤



  بعض 
  التاسع أصول الدين مبا يف القرآن من اآليات الدالة بظاهرها على ما  - ٦٣٢٥

  ال جيوز على اهللا تعاىل فاألصويل يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما جيب وما جيوز 
  به يعرف وجه اإلستدالل على األحكام واإلستنباط  العاشر أصول الفقه إذ - ٦٣٢٦
احلادي عشر أسباب النزول والقصص إذ بسبب النزول يعرف معىن اآلية املنزلة فيه حبسب ما أنزلت  - ٦٣٢٧

  فيه 
  الثاين عشر الناسخ واملنسوخ ليعلم احملكم من غريه  - ٦٣٢٨
  الثالث عشر الفقه  - ٦٣٢٩
  ملبينة لتفسري اجململ واملبهم الرابع عشر األحاديث ا - ٦٣٣٠
اخلامس عشر علم املوهبة وهو علم يورثه اهللا تعاىل ملن عمل مبا علم وإليه اإلشارة حبديث من عمل مبا  - ٦٣٣١

  علم ورثه اهللا علم ما مل يعلم 
  قال ابن أيب الدنيا وعلوم القرآن وما يستنبط منه حبر ال ساحل له  - ٦٣٣٢

كاآلية للمفسر ال يكون مفسرا إال بتحصيلها فمن فسر بدوهنا كان مفسرا بالرأي املنهى قال فهذه العلوم اليت هي 
  عنه وإذا فسر مع حصوهلا مل يكن مفسرا بالرأي املنهى عنه 

  قال والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع ال باإلكتساب واستفادوا العلوم األخرى من النيب 
كل علم املوهبة وتقول هذا شيء ليس يف قدرة اإلنسان وليس كما ظننت من قلت ولعلك تستش - ٦٣٣٣

  اإلشكال والطريق يف حتصيله إرتكاب األسباب املوجبة له من العمل والزهد 
قال يف الربهان اعلم أنه ال حيصل للناظر فهم معاين الوحي وال يظهر له أسراره ويف قلبه بدعه أو كرب أو  - ٦٣٣٤

أو وهو مصر على ذنب أو غري متحقق باإلميان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على قول مفسر  هوى أو حب الدنيا
  ليس عنده علم أو راجع إىل معقوله وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض 

  قلت ويف هذا املعىن قوله تعاىل سأصرف عن آيايت الذين يتكربون  - ٦٣٣٥

  يقول أنزع عنهم فهم القرآن يف األرض بغري احلق قال سفيان بن عيينة 
  أخرجه ابن أيب حامت 

وقد أخرج ابن جرير وغريه من طرق عن ابن عباس قال التفسري أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من  - ٦٣٣٦
  كالمها وتفسري ال يعذر أحد جبهالته وتفسري تعلمه العلماء وتفسري ال يعلمه إال اهللا تعاىل 

أنزل القرآن على أربعة أحرف حالل وحرام ال يعذر أحد جبهالته وتفسري تفسره مث رواه مرفوعا بسند ضعيف بلفظ 
  العرب وتفسري تفسره العلماء ومتشابه ال يعلمه إال اهللا تعاىل ومن ادعى علمه سوى اهللا تعاىل فهو كاذب 

الذي يرجع قال الزركشي يف الربهان يف قول ابن عباس هذا تقسيم صحيح فأما الذي تعرفه العرب فهو  - ٦٣٣٧
  فيه إىل لساهنم وذلك اللغة واإلعراب فأما اللغة فعلى املفسر معرفة معانيها ومسميات أمسائها وال يلزم ذلك القارئ 
مث إن كان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه خرب الواحد واإلثنني واإلستشهاد بالبيت والبيتني 

  ال بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر وإن كان يوجب العلم مل يكف ذلك بل 
وأما اإلعراب فما كان إختالفه حميال للمعىن وجب على املفسر والقارئ تعلمه ليتوصل املفسر إىل معرفة احلكم 



ويسلم القارئ من اللحن وإن مل يكن حميال للمعىن وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن وال جيب على املفسر 
  ه إىل املقصود بدونه لوصول

وأما ما ال يعذر أحد جبهله فهو ما تتبادر األفهام إىل معرفة معناه من النصوص املتضمنة شرائع األحكام ودالئل 
التوحيد وكل لفظ أفاد معىن واحدا جليا يعلم أنه مراد اهللا تعاىل فهذا القسم ال يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك 

  فاعلم أنه ال إله إال اهللا وأنه ال شريك له يف اإلهلية وأن مل معىن التوحيد من قوله تعاىل 

  يعلم أن ال موضوعة يف اللغة للنفي وإال لإلثبات وأن مقتضى هذه الكلمة احلصر 
ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعاىل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وحنوها من األوامر طلب إجياب 

أن صيغة أفعل للوجوب فما كان من هذا القسم ال يعذر أحد يدعي اجلهل مبعاين ألفاظه ألهنا املأمور به وإن مل يعلم 
  معلومة لكل أحد بالضرورة 

وأما ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل فهو ما جيري جمرى الغيوب حنو اآلي املتضمنة قيام الساعة وتفسري الروح واحلروف 
ق فال مساغ لإلجتهاد يف تفسريه وال طريق إىل ذلك إال بالتوقيف بنص املقطعة وكل متشابه يف القرآن عند أهل احل

  من القرآن أو احلديث أو إمجاع األمة على تأويله 
وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إىل اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطالق التأويل وذلك إستنباط األحكام وبيان 

  اجململ وختصيص العموم 
صاعدا فهو الذي ال جيوز لغري العلماء اإلجتهاد فيه وعليهم إعتماد الشواهد والدالئل وكل لفظ إحتمل معنيني ف

  دون جمرد الرأي فإن كان أحد املعنيني أظهر وجب احلمل عليه إال أن يقوم دليل على أن املراد هو اخلفي 
شرعية فاحلمل على الشرعية وإن استويا واإلستعمال فيهما حقيقة لكن يف أحدمها حقيقة لغوية أو عرفية ويف اآلخر 

  أوىل إال أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما يف وصل عليهم إن صالتك سكن هلم 
  ولو كان يف أحدمها عرفية واآلخر لغوية فاحلمل على العرفية أوىل ألن الشرع ألزم 

املراد منهما باألمارات  فإن تناىف إجتماعهما ومل ميكن إرادهتما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر إجتهد يف
الدالة عليه فما ظنه فهو مراد اهللا تعاىل يف حقه وإن مل يظهر له شيء فهل يتخري يف احلمل على أيهما شاء أو يأخذ 

  باألغلظ حكما أو باألخف أقوال 
على إرادة وإن مل يتنافيا وجب احلمل عليهما عند احملققني ويكون ذلك أبلغ يف اإلعجاز والفصاحة إال إن دل دليل 

  أحدمها 
  إذا عرف ذلك فينزل حديث من تكلم يف القرآن برأيه على قسمني من هذه األربعة 

  أحدها تفسري اللفظ إلحتياج املفسر له إىل التبحر يف معرفة لسان العرب 
واللغة ومن  والثاين محل اللفظ احملتمل على أحد معنييه إلحتياج ذلك إىل معرفة أنواع من العلوم والتبحر يف العربية

علم األصول ما يدرك به حدود األشياء وصيغ األمر والنهي واخلرب واجململ واملبني والعموم واخلصوص واملطلق 
  واملقيد واحملكم واملتشابه والظاهر واملؤول واحلقيقة واجملاز والصريح والكناية ومن الفروع ما يدرك به اإلستنباط 

ه ومع ذلك فهو على خطر فعليه أن يقول حيتمل كذا وال جيزم إال يف حكم واإلستدالل على هذا أقل ما حيتاج إلي
  اضطر إىل الفتوى به فأدى إجتهاده إليه فيجزم مع جتويز خالفه 

  إنتهى 



  وقال ابن النقيب مجلة ما حتصل يف معىن حديث التفسري بالرأي مخسة أقوال  - ٦٣٣٨
  التفسري أحدها التفسري من غري حصول العلوم اليت جيوز معها 

  الثاين تفسري املتشابه ال يعلمه إال اهللا 
الثالث التفسري املقرر للمذهب الفاسد بأن جيعل املذهب أصال والتفسري تابعا فريد إليه بأي طريق أمكن وإن كان 

  ضعيفا 
  الرابع التفسري بأن مراد اهللا كذا على القطع من غري دليل 

  اخلامس التفسري باإلستحسان واهلوى 
  مث قال وأعلم أن علوم القرآن ثالثة أقسام  - ٦٣٣٩

األول علم مل يطلع اهللا عليه أحدا من خلقه وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغيوبه اليت 
  ال يعلمها إال هو وهذا ال جيوز ألحد الكالم فيه بوجه من الوجوه إمجاعا 

ار الكتاب واختصه به وهذا ال جيوز الكالم فيه إال له أو ملن أذن له قال وأوائل الثاين ما أطلع اهللا عليه نبيه من أسر
  السور من هذا القسم وقيل من القسم األول 

الثالث علوم علمها اهللا نبيه مما أودع كتابه من املعاين اجللية واخلفية وأمره بتعليمها وهذا ينقسم إىل قسمني منه ما ال 
السمع وهو أسباب النزول والناسخ واملنسوخ والقراءات واللغات وقصص األمم املاضية  جيوز الكالم فيه إال بطريق

  وأخبار ما هو كائن من احلوادث وأمور احلشر واملعاد 
ومنه ما يؤخذ بطريق النظر واإلستدالل واإلستنباط واإلستخراج من األلفاظ وهو قسمان قسم إختلفوا يف جوازه 

يف الصفات وقسم إتفقوا عليه وهو إستنباط األحكام األصلية والفرعية واإلعرابية وهو تأويل اآليات املتشاهبات 
ألن مبناها على األقيسة وكذلك فنون البالغة وضروب املواعظ واحلكم واإلشارات ال ميتنع استنباطها منه 

  واستخراجها ملن له أهلية 
  إنتهى ملخصا 

علم التفسري مضطر إىل النقل يف فهم معاين تركيبه وقال أبو حيان ذهب بعض من عاصرناه إىل أن  - ٦٣٤٠
  باإلسناد إىل جماهد وطاوس وعكرمة وأضراهبم وأن فهم اآليات يتوقف على ذلك 

  قال وليس كذلك 
وقال الزركشي بعد حكاية ذلك احلق أن علم التفسري منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ  - ٦٣٤١

   وتعيني املبهم وتبيني اجململ
  ومنه ماال يتوقف ويكفي يف حتصيله الثقة على الوجه املعترب 

قال وكأن السبب يف إصطالح كثري على التفرقة بني التفسري والتأويل والتمييز بني املنقول واملستنبط ليحمل على 
  اإلعتماد يف املنقول وعلى النظر يف املستنبط 

  قسم مل يرد قال واعلم أن القرآن قسمان قسم ورد تفسريه بالنقل و
  واألول إما أن يرد عن النيب أو الصحابة أو رؤوس التابعني 

فاألول يبحث فيه عن صحة السند والثاين ينظر يف تفسري الصحايب فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فال 
من الصحابة شك يف اعتمادهم أو مبا شاهده من األسباب والقرائن فال شك فيه وحينئذ إن تعارضت أقوال مجاعة 

فإن أمكن اجلمع فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس ألن النيب 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 هنا وإال وجب االجتهاد 
فهو قليل وطريق التوصل إىل فهمه النظر إىل مفردات األلفاظ من لغة العرب ومدلوالهتا  وأما ما مل يرد فيه نقل

واستعماهلا حبسب السياق وهذا يعتين به الراغب كثريا يف كتاب املفردات فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة يف 
  تفسري مدلول اللفظ ألنه اقتضاه السياق 

  انتهى 
دا فيه تفاسري النيب والصحابة فيه بضعة عشر ألف حديث ما بني مرفوع قلت وقد مجعت كتابا مسن - ٦٣٤٢

وموقوف وقد مت وهللا احلمد يف أربع جملدات ومسيته ترمجان القرآن ورأيت وأنا يف أثناء تصنيفه النيب يف املنام يف قصة 
  طويلة حتتوي على بشارة حسنة 

  تنبيه

بة حبسب قراءة خمصوصة وذلك أنه قد يرد عنهم تفسريان من املهم معرفة التفاسري الواردة عن الصحا - ٦٣٤٣
  يف اآلية الواحدة خمتلفان فيظن اختالفا وليس باختالف وإمنا كل تفسري على قراءة 

وقد تعرض السلف لذلك فأخرج ابن جرير يف قوله تعاىل لقالوا إمنا سكرت أبصارنا من طريق عن ابن عباس وغريه 
  ا مبعىن أخذت أن سكرت مبعىن سدت ومن طرق أهن

  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 
ذاب وليسا بقولني وإمنا الثاين تفسري لقراءة من قطرآن بتنوين قطر وأخرج من طرق عنه وعن غريه أنه النحاس امل

  وهو النحاس و آن شديد احلر كما أخرجه ابن أيب حامت هكذا عن سعيد بن جبري 
  وأمثلة هذا النوع كثرية والكافل ببياهنا كتابنا أسرار التنزيل وقد خرجت 

فسري آية أو المستم هل هو اجلماع أو اجلس باليد على هذا قدميا االختالف الوارد عن ابن عباس وغريه يف ت
  فاألول تفسري لقراءة المستم والثاين لقراءة ملستم وال اختالف 

  فائدة

قال الشافعي رضي اهللا عنه يف خمتصر البويطي ال حيل تفسري املتشابه إال بسنة عن رسول اهللا أو خرب عن  - ٦٣٤٤
  أحد من أصحابه أو إمجاع العلماء هذا نصه 

  صل يف تفسري الصوفيةف



وأما كالم الصوفية يف القرآن فليس بتفسري قال ابن الصالح يف فتاويه وجدت عن اإلمام أيب احلسن  - ٦٣٤٥
  الواحدي املفسر أنه قال صنف أبو عبد الرمحن السلمي حقائق التفسري فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسريا فقد كفر 

مبن يوثق به منهم إذا قال شيئا من ذلك أنه مل يذكره تفسريا وال ذهب  قال ابن الصالح وأنا أقول الظن - ٦٣٤٦
به مذهب الشرح للكلمة فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية وإمنا ذلك منهم لنظري ما ورد به 

  لباس القرآن فإن النظري يذكر بالنظري ومع ذلك فياليتهم مل يتساهلوا مبثل ذلك ملا فيه من اإليهام واإل
  وقال النسفي يف عقائده النصوص على ظاهرها والعدول عنها إىل معان يدعيها أهل الباطن إحلاد  - ٦٣٤٧
قال التفتازاين يف شرحه مسيت املالحدة باطنية الدعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل هلا معان  - ٦٣٤٨

  ة باطنية ال يعرفها إال املعلم وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلي

قال وأما ما يذهب إليه بعض احملققني من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إىل دقائق 
  تنكشف على أرباب السلوك ميكن التطبيق بينها وبني الظواهر املرادة فهو من كمال اإلميان وحمض العرفان 

ه تعاىل من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه وسئل شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين عن رجل قال يف قول - ٣٦٤٩
  إن معناه من ذل أي من الذل ذي إشارة إىل النفس يشف من الشفا جواب من 

  ع أمر من الوعي فأفىت بأنه ملحد 
وقد قال تعاىل إن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا قال ابن عباس هو أن يوضع الكالم على غري موضعه 

   أخرجه ابن أيب حامت
فإن قلت فقد قال الفريايب حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن احلسن قال قال رسول اهللا لكل آية ظهر وبطن 

  ولكل حرف حد ولكل حد مطلع 
  وأخرج الديلمي من حديث عبد الرمحن بن عوف مرفوعا القرآن حتت العرش له ظهر وبطن حياج العباد  - ٦٣٥٠
بزار وغريهم عن ابن مسعود موقوفا إن هذا القرآن ليس منه حرف إال له وأخرج الطرباين وأبو يعلى وال - ٦٣٥١

  حد ولكل حد مطلع 
  قلت أما الظهر والبطن ففي معناه أوجه  - ٦٣٥٢

  أحدها أنك إذا حبثت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها 
  بن مسعود فيما أخرجه ابن أيب حامت والثاين أن ما من آية إال عمل هبا قوم وهلا قوم سيعملون هبا كما قال ا

  الثالث أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها 
الرابع قال أبو عبيد وهو أشبهها بالصواب إن القصص اليت قصها اهللا تعاىل عن األمم املاضية وما عاقبهم به ظاهرها 

  اإلخبار هبالك األولني إمنا هو حديث حدث به عن قوم 
  رهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل هبم مثل ما حل هبم وباطنها وعظ اآلخرين وحتذي

وحكى ابن النقيب قوال خامسا إن ظهرها ما ظهر من معانيها ألهل العلم بالظاهر وبطنها ما تضمنته من  - ٦٣٥٣
  األسرار اليت أطلع اهللا عليها أرباب احلقائق 

  ومعىن قوله ولكل حرف حد أي منتهى فيما أراد اهللا من معناه 
  كم مقدار من الثواب والعقاب وقيل لكل ح

ومعىن قوله ولكل حد مطلع لكل غامض من املعاين واألحكام مطلع يتوصل به إىل معرفته ويوقف على املراد به 



  وقيل كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه يف اآلخرة عند اجملازاة 
  احلرام واملطلع اإلشراف على الوعد والوعيد وقال بعضهم الظاهر التالوة والباطن الفهم واحلد أحكام احلالل و

قلت يؤيد هذا ما أخرجه ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال إن القرآن ذو شجون  - ٦٣٥٤
وفنون وظهور وبطون ال تنقضي عجائبه وال تبلغ غايته فمن أوغل فيه برفق جنا ومن أوغل فيه بعنف هوى أخبار 

ومنسوخ وحمكم ومتشابه وظهر وبطن فظهره التالوة وبطنه التأويل فجالسوا به  وأمثال وحالل وحرام وناسخ
  العلماء وجانبوا به السفهاء 

وقال ابن سبع يف شفاء الصدور ورد عن أيب الدرداء أنه قال ال يفقه الرجل كل الفقه حىت جيعل للقرآن  - ٦٣٥٥
  وجوها 
  ن فليثور القرآن وقال ابن مسعود من أراد علم األولني واآلخري - ٦٣٥٦
  قال وهذا الذي قااله ال حيصل مبجرد تفسري الظاهر  - ٦٣٥٧
وقال بعض العلماء لكل آية ستون ألف فهم فهذا يدل على أن يف فهم معاين القرآن جماال رحبا ومتسعا  - ٦٣٥٨

ظاهر التفسري ليتقي به بالغا وأن املنقول من ظاهر التفسري وليس ينتهي اإلدراك فيه بالنقل والسماع ال بد منه يف 
مواضع الغلط مث بعد ذلك يتسع الفهم واالستنباط وال جيوز التهاون يف حفظ الظاهر بل ال بد منه أوال إذ ال يطمع 
يف الوصول إىل الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار القرآن ومل حيكم التفسري الظاهر فهو كمن ادعى 

  جياوز الباب البلوغ إىل صدر البيت قبل أن 
  انتهى 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا يف كتابه لطائف املنن اعلم أن تفسري هذه الطائفة لكالم اهللا وكالم  - ٦٣٥٩
رسوله باملعاين العربية ليس إحالة للظاهر عن ظاهره ولكن ظاهر اآلية مفهوم منه ما جلبت اآلية له ودلت عليه يف 

تفهم عند اآلية واحلديث ملن فتح اهللا قلبه وقد جاء يف احلديث لكل آية ظهر وبطن  عرف اللسان ومث أفهام باطنة
فال يصدنك عن تلقي هذه املعاين منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة وهذا إحالة لكالم اهللا وكالم رسوله فليس 

يقرؤون الظواهر على ظواهرها  ذلك بإحالة وإمنا يكون إحالة لو قالوا ال معىن لآلية إال هذا وهم مل يقولوا ذلك بل
  مرادا هبا موضوعاهتا ويفهمون عن اهللا تعاىل ما أفهمهم 

  فصل فيما جيب على املفسر

قال العلماء جيب على املفسر أن يتحرى يف التفسري مطابقة املفسر وأن يتحرز يف ذلك من نقص عما  - ٦٣٦٠
  كون املفسر فيه زيغ عن املعىن وعدول عن طريقه حيتاج إليه يف إيضاح املعىن أو زيادة ال تليق بالغرض ومن 

  وعليه مبراعاة املعىن احلقيقي واجملازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سبق الكالم وأن يؤاخي بني املفردات 
وجيب عليه البداءة بالعلوم اللفظية وأول ما جيب البداءة به منها حتقيق األلفاظ املفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة 
مث التصريف مث اإلشتقاق مث يتكلم عليها حبسب التركيب فيبدأ باإلعراب مث مبا يتعلق باملعاين مث البيان مث البديع مث 

  يبني املعىن املراد مث االستنباط مث اإلشارات 
وقال الزركشي يف أوائل الربهان قد جرت عادة املفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول ووقع البحث  - ٦٣٦١
  ه أميا أوىل البداءة به بتقدم السبب على املسبب أو باملناسبة ألهنا املصححة لنظم الكالم وهي سابقة على النزول يف أن



قال والتحقيق التفصيل بني أن يكون وجه املناسبة متوقفا على سبب النزول كآية إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات 
  إىل أهلها فهذا ينبغي فيه تقدمي ذكر 

  نه حينئذ من باب تقدمي الوسائل على املقاصد وإن مل يتوقف على ذلك فاألوىل تقدمي وجه املناسبة السبب أل
وقال يف موضع آخر جرت عادة املفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها يف أول كل سورة ملا فيها من 

  الترغيب واحلث على حفظها إال الزخمشري فإنه يذكرها يف أواخرها 
جمد األئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماين سألت الزخمشري عن العلة يف ذلك فقال ألهنا صفات هلا  قال - ٦٣٦٢

  والصفة تستدعي تقدمي املوصوف 
  وكثريا ما يقع يف كتب التفسري حكى اهللا كذا فينبغي جتنبه 

وال يقال حكى اهللا ألن  قال اإلمام أبو نصر القشريي يف املرشد قال معظم أئمتنا ال يقال كالم اهللا حمكي - ٦٣٦٣
كاية مبعىن اإلخبار وكثريا ما يقع يف احلكاية اإلتيان مبثل الشيء وليس لكالمه مثل وتساهل قوم فأطلقوا لفظ احل

  كالمهم إطالق الزائد على بعض احلروف 
  وقد مر يف نوع اإلعراب 

وعلى املفسر أن يتجنب ادعاء التكرار ما أمكنه قال بعضهم مما يدفع توهم التكرار يف عطف املترادفني  - ٦٣٦٤
  حنو ال تبقي وال تذر صلوات من رهبم ورمحة 

أن جمموع املترادفني حيصل معىن ال يوجد عند انفراد أحدمها فإن التركيب حيدث معىن زائدا  وأشباه ذلك أن يعتقد
  وإذا كانت كثرة احلروف تفيد زيادة املعىن فكذلك كثرة األلفاظ 

  انتهى 
وقال الزركشي يف الربهان ليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له وان خالف أصل  - ٦٣٦٥

  وي لثبوت التجوز الوضع اللغ
  وقال يف موضع آخر على املفسر مراعاة جمازي االستعماالت يف األلفاظ 

اليت يظن هبا الترادف والقطع بعدم الترادف ما أمكن فإن للتركيب معىن غري معىن اإلفراد وهلذا منع كثري من 
  يف اإلفراد األصوليني وقوع أحد املترادفني موقع اآلخر يف التركيب وإن اتفقوا على جوازه 

  انتهى 
وقال أبو حيان كثريا ما يشحن املفسرون تفاسريهم عند ذكر اإلعراب بعلل النحو ودالئل مسائل  - ٦٣٦٦

أصول الفقه ودالئل مسائل الفقه ودالئل أصول الدين وكل ذلك مقرر يف تأليف هذه العلوم وإمنا يؤخذ ذلك 
  مسلما يف علم التفسري دون استدالل عليه 

ا ذكروا ما ال يصح من أسباب نزول وأحاديث يف الفضائل وحكايات ال تناسب وتواريخ إسرائيلية وكذلك أيض
  وال ينبغي ذكر هذا يف علم التفسري 

  فائدة

قال ابن أيب مجرة عن علي رضي اهللا عنه أنه قال لو شئت أوقر سبعني بعريا من تفسري أم القرآن لفعلت  - ٦٣٦٧
   رب العاملني وبيان ذلك أنه إذا قال احلمد هللا



حيتاج تبيني معىن احلمد وما يتعلق به االسم اجلليل الذي هو اهللا وما يليق به من 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 
تاج إىل بيان االمسني اجلليلني وما يليق هبما من اجلالل وما معنامها مث حيتاج إىل بيان مجيع فإذا قال الرمحن الرحيم حي

  األمساء والصفات مث حيتاج إىل بيان احلكمة يف اختصاص هذا املوضع هبذين االمسني دون غريمها 
  يفية مستقره فإذا قال مالك يوم الدين حيتاج إىل بيان ذلك اليوم وما فيه من املواطن واألهوال وك

فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني حيتاج إىل بيان املعبود من جاللته والعبادة وكيفيتها وصفتها وأدائها على مجيع 
  أنواعها والعابد يف صفته واالستعانة وأدائها وكيفيتها 

راط املستقيم وأضداده إىل آخر السورة حيتاج إىل بيان اهلداية ما هي والص. . فإذا قال إهدنا الصراط املستقيم 
وتبيني املغضوب عليهم والضالني وصفاهتم وما يتعلق هبذا النوع وتبيني املرضي عنهم وصفاهتم وطريقتهم فعلى هذه 

  الوجوه يكون ما قاله علي من هذا القبيل 

  النوع التاسع والسبعون

  يف غرائب التفسري

مساه العجائب والغرائب ضمنه أقواال ذكرت يف معاين  ألف فيه حممود بن محزة الكرماين كتابا يف جملدين - ٦٣٦٨
  آيات منكرة ال حيل االعتماد عليها وال ذكرها إال للتحذير منها 

من ذلك قول من قال يف محعسق إن احلاء حرب علي ومعاوية وامليم والية املروانية والعني والية العباسية والسني 
  مسلم مث قال أردت بذلك أن يعلم أن فيمن يدعي العلم محقى والية السفيانية والقاف قدوة مهدي حكاه أبو 

ومن ذلك قول من قال يف آمل معىن ألف ألف اهللا حممدا فبعثه نبيا ومعىن الم المه اجلاحدون وأنكروه ومعىن ميم ميم 
  اجلاحدون املنكرون من املوم وهو الربسام 

باب إنه قصص القرآن واستدل بقراءة أيب اجلوزاء ومن ذلك قول من قال يف ولكم يف القصاص حياة يا أويل األل
ولكم يف القصص وهو بعيد 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 

  ق وصفه بأنه قلبه أي ليسكن هذا الصديق إىل هذه املشاهدة إذا رآها عيانا إن إبراهيم كان له صدي
  قال الكرماين وهذا بعيد جدا 

  ومن ذلك قول من قال يف ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به إنه احلب والعشق وقد حكاه الكواشي يف تفسريه 
  تصب ومن ذلك قول من قال يف ومن شر غاسق إذا وقب إنه الذكر إذا ان

ومن ذلك قول أيب معاذ النحوي يف قوله تعاىل الذي جعل لكم من الشجر األخضر يعين إبراهيم نارا أي نورا وهو 
  حممد فإذا أنتم منه توقدون تقتبسون الدين 

  النوع الثمانون



  يف طبقات املفسرين

  تفسري الصحابة

ود وابن عباس وأيب بن كعب وزيد بن اشتهر بالتفسري من الصحابة عشرة اخللفاء األربعة وابن مسع - ٦٣٦٩
  ثابت وأبو موسى األشعري وعبد اهللا بن الزبري 

  أما اخللفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أيب طالب 
والرواية عن الثالثة نزرة جدا وكأن السبب يف ذلك تقدم وفاهتم كما أن ذلك هو السبب يف قلة رواية أيب بكر 

  عن أيب بكر رضي اهللا عنه يف التفسري إال آثارا قليلة جدا ال تكاد جتاوز العشرة  رضي اهللا عنه للحديث وال أحفظ
وأما علي فروى عنه الكثري وقد روى معمر عن وهب بن عبد اهللا عن أيب الطفيل قال شهدت عليا خيطب وهو 

إال وأنا أعلم أبليل  يقول سلوين فواهللا ال تسألوين عن شيء إال أخربتكم وسلوين عن كتاب اهللا فواهللا ما من آية
  نزلت أم بنهار أم يف سهل أم يف جبل 

وأخرج أبو نعيم يف احللية عن ابن مسعود قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إال وله  - ٦٣٧٠
  ظهر وبطن وإن علي بن أيب طالب عنده منه الظاهر والباطن 
يمان األمحسي عن أبيه عن علي قال واهللا ما نزلت آية إال وأخرج أيضا من طريق أيب بكر بن عياش عن نصري بن سل

  وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت إن ريب وهب يل قلبا عقوال ولسانا سئوال 
أما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي عن علي وقد أخرج ابن جرير وغريه عنه أنه قال والذي ال إله  - ٦٣٧١

  وأنا أعلم غريه ما نزلت آية من كتاب اهللا إال 

  فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب اهللا مين تناله املطايا ألتيته 
وأخرج أبو نعيم عن أيب البختري قال قالوا لعلي أخربنا عن ابن مسعود قال علم القرآن والسنة مث  - ٦٣٧٢

  انتهى وكفى بذلك علما 
ا له النيب اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل وقال له أيضا وأما ابن عباس فهو ترمجان القرآن الذي دع - ٦٣٧٣

  اللهم آته احلكمة ويف رواية اللهم علمه احلكمة 
وأخرج أبو نعيم يف احللية عن ابن عمر قال دعا رسول اهللا لعبد اهللا بن عباس فقال اللهم بارك فيه  - ٦٣٧٤

  وانشر منه 
 بن بريدة عن ابن عباس قال انتهيت إىل النيب وعنده جربيل فقال وأخرج من طريق عبد املؤمن بن خالد عن عبد اهللا

  له جربيل إنه كائن حرب هذه األمة فاستوص به خريا 
وأخرج من طريق عبد اهللا بن خراش عن العوام بن حوشب عن جماهد قال قال ابن عباس قال يل رسول اهللا نعم 

  ترمجان القرآن أنت 
  عن ابن مسعود قال نعم ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس  وأخرج البيهقي يف الدالئل - ٦٣٧٥
  وأخرج أبو نعيم عن جماهد قال كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه  - ٦٣٧٦

  وأخرج عن ابن احلنفية قال كان ابن عباس حرب هذه األمة 
ول إن له لسانا سئوال وأخرج عن احلسن قال إن ابن عباس كان من القرآن مبنزل كان عمر يقول ذا كم فىت الكه



  وقلبا عقوال 
وأخرج من طريق عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن رجال أتاه يسأله عن السموات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها 

  فقال اذهب إىل ابن عباس فسله مث تعال أخربين فذهب فسأله فقال كانت السموات رتقا ال متطر وكانت األرض 

  املطر وهذه بالنبات رتقا ال تنبت ففتق هذه ب
فرجع إىل ابن عمر فأخربه فقال قد كنت أقول ما يعجبين جراءة ابن عباس على تفسري القرآن فاآلن قد علمت أنه 

  أوتى علما 
وأخرج البخاري من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر فكأن  - ٦٣٧٧

  ا معنا إن لنا أبناء مثله فقال عمر إنه ممن علمتم بعضهم وجد يف نفسه فقال مل يدخل هذ
ودعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رئيت أنه دعاين فيهم يومئذ إال لرييهم فقال ما تقولون يف قول اهللا تعاىل إذا جاء 

ا فقال نصر اهللا والفتح فقال بعضهم أمرنا أن حنمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئ
يل أكذلك تقول يا بن عباس فقلت ال فقال ما تقول فقلت هو أجل رسول اهللا أعلمه به قال إذا جاء نصر اهللا 

  والفتح فذلك عالمة أجلك فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا 
  فقال عمر ال أعلم منها إال ما تقول 

ر بن اخلطاب يوما ألصحاب النيب فيمن ترون هذه وأخرج أيضا من طريق ابن أيب مليكة عن ابن عباس قال قال عم
اآلية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب قالوا اهللا أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو ال نعلم 

فقال ابن عباس يف نفسي منها شيء فقال يا ابن أخي قل وال حتقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثال لعمل فقال 
  قال ابن عباس لرجل يعمل لطاعة اهللا مث بعث له الشيطان فعمل باملعاصي حىت أغرق أعماله عمر أي عمل 

وأخرج أبو نعيم عن حممد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن عمر بن اخلطاب جلس يف رهط من  - ٦٣٧٨
ال تتكلم تكلم  املهاجرين من الصحابة فذكروا ليلة القدر فتكلم كل مبا عنده فقال عمر مالك يا بن عباس صامت

وال متنعك احلداثة قال ابن عباس فقلت يا أمري املؤمنني إن اهللا وتر حيب الوتر فجعل أيام الدنيا تدور على سبع 
وخلق ارزاقنا من سبع وخلق اإلنسان من سبع وخلق فوقنا مسوات سبعا وخلق حتتنا أرضني سبعا وأعطى من املثاين 

  عن سبع وقسم املرياث يف كتابه على سبع ونقع يف السجود من  سبعا وهنى يف كتابه عن نكاح األقربني

أجسادنا على سبع وطاف رسول اهللا بالكعبة سبعا وبني الصفا واملروة سبعا ورمى اجلمار بسبع فأراها يف السبع 
  األواخر من شهر رمضان 

قال يا هؤالء من يؤديين يف هذا فتعجب عمر وقال وما وافقين فيها أحد إال هذا الغالم الذي مل تستو شؤون رأسه مث 
  كأداء ابن عباس 

وقد ورد عن ابن عباس يف التفسري ما ال حيصى كثرة وفيه روايات وطرق خمتلفة فمن جيدها طريق علي  - ٦٣٧٩
بن أيب طلحة اهلامشي عنه قال أمحد بن حنبل مبصر صحيفة يف التفسري رواها علي بن أيب طلحة لو رحل رجل فيها 

  ا ما كان كثريا إىل مصر قاصد
  أسنده أبو جعفر النحاس يف ناسخه 

قال ابن حجر وهذه النسخة كانت عند أيب صاحل كاتب الليث رواها عن معاوية بن صاحل عن علي بن  - ٦٣٨٠
  أيب طلحة عن ابن عباس 



  وهي عند البخاري عن أيب صاحل وقد اعتمد عليها يف صحيحه كثريا فيما يعلقه عن ابن عباس 
  ا ابن جرير وابن أيب حامت وابن املنذر كثري بوسائط بينهم وبني أيب صاحل وأخرج منه

  وقال قوم مل يسمع ابن أيب طلحة من ابن عباس التفسري وإمنا أخذه عن جماهد أو سعيد بن جبري 
  قال ابن حجر بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فال ضري يف ذلك 

بن صاحل قاضي األندلس عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس  وقال اخلليلي يف اإلرشاد تفسري معاوية - ٦٣٨١
  رواه الكبار عن أيب صاحل كاتب الليث عن معاوية 

  وأمجع احلفاظ على أن ابن أيب طلحة مل يسمعه من ابن عباس  - ٦٣٨٢
حاك عن قال وهذه التفاسري الطوال اليت أسندوها إىل ابن عباس غري مرضية ورواهتا جماهيل كتفسري جويرب عن الض

  ابن عباس 
وعن ابن جريج يف التفسري مجاعة رووا عنه وأطوهلا ما يرويه بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الغين بن  - ٦٣٨٣

  سعيد عن موسى بن حممد عن ابن جريج وفيه نظر 
  وروى حممد بن ثور عن ابن جريج حنو ثالثة أجزاء كبار وذلك صححوه  - ٦٣٨٤

  ن ابن جريج حنو جزء وذلك صحيح متفق عليه وروى احلجاج بن حممد ع - ٦٣٨٥
  وتفسري شبل بن عباد املكي عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس قريب إىل الصحة  - ٦٣٨٦
  وتفسري عطاء بن دينار يكتب وحيتج به  - ٦٣٨٧
  وتفسري أيب روق حنو جزء صححوه  - ٦٣٨٨
  سعود وابن عباس وتفسري إمساعيل السدي يورده بأسانيد إىل ابن م - ٦٣٨٩

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 جريج فإنه مل يقصد الصحة وإمنا روى ما ذكر يف كل آية من الصحيح والسقيم  - ٦٣٩٠
بن سليمان فمقاتل يف نفسه ضعفوه وقد أدرك الكبار من التابعني والشافعي أشار إىل أن وتفسري مقاتل  - ٦٣٩١

  تفسريه صاحل 
  انتهى كالم اإلرشاد 

وتفسري السدي الذي أشار إليه يورد منه ابن جرير كثريا من طريق السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل  - ٦٣٩٢
ابة هكذا ومل يورد منه ابن أيب حامت شيئا ألنه التزم أن عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصح

خيرج أصح ما ورد واحلاكم خيرج منه يف مستدركه أشياء ويصححه لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس فقط 
  دون الطريق األول 

  وقد قال ابن كثري إن هذا إلسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة 
ن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عنه وهذه الطريق ومن جيد الطرق عن اب - ٦٣٩٣

  صحيحة على شرط الشيخني وكثريا ما خيرج منها الفريايب واحلاكم يف مستدركه 
ومن ذلك طريق ابن إسحاق عن حممد بن أيب حممد موىل آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبري  - ٦٣٩٤

  عنه هكذا بالترديد 
  رق جيدة وإسنادها حسن وهي ط



  وقد أخرج منها ابن جرير وابن أيب حامت كثريا ويف معجم الطرباين الكبري منها أشياء 
  وأوهى طرقه طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس فإن 

  انضم إىل ذلك رواية حممد بن مروان السدي الصغري فهي سلسلة الكذب 
ن قال ابن عدي يف الكامل للكليب أحاديث صاحلة وخاصة عن أيب صاحل وكثريا ما خيرج منها الثعليب والواحدي لك

وهو معروف بالتفسري وليس ألحد تفسري أطول منه وال أشبع وبعده مقاتل بن سليمان إال أن الكليب يفضل عليه ملا 
انضم إىل  يف مقاتل من املذاهب الرديئة وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة فإن الضحاك مل يلقه فإن

  ذلك رواية بشر بن عمارة عن أيب روق عنه فضعيفة لضعف بشر 
  وقد أخرج من هذه النسخة كثريا ابن جرير وابن أيب حامت  - ٦٣٩٥

  وإن كان من رواية جويرب عن الضحاك فأشد ضعفا ألن جويربا شديد الضعف متروك 
  أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ بن حبان ومل خيرج ابن جرير وال ابن أيب حامت من هذا الطريق شيئا إمنا 

وطريق العويف عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أيب حامت كثريا والعويف ضعيف لبس بواه ورمبا حسن له 
  الترمذي 
ورأيت عن فضائل اإلمام الشافعي أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن شاكر القطان أنه أخرج بسنده من  - ٦٣٩٦

  احلكم قال مسعت الشافعي يقول مل يثبت عن ابن عباس يف التفسري إال شبيه مبائة حديث طريق ابن عبد 
وأما أيب بن كعب فعنه نسخة كبرية يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عنه  - ٦٣٩٧

  وهذا إسناد صحيح 
  دركه وأمحد يف مسنده وقد أخرج ابن جرير وابن أيب حامت منها كثريا وكذا احلاكم يف مست

وقد ورد عن مجاعة من الصحابة غري هؤالء اليسري من التفسري كأنس وأيب هريرة وابن عمر وجابر وأيب موسى 
  األشعري 

وورد عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أشياء تتعلق بالقصص وأخبار الفنت واآلخرة وما أشبهها بأن يكون مما حتمله 
نه يف قوله تعاىل يف ظلل من الغمام وكتابنا الذي أشرنا إليه جامع جلميع ما ورد عن عن أهل الكتاب كالذي ورد ع

  الصحابة من ذلك 

  طبقة التابعني

  قال ابن تيمية أعلم الناس بالتفسري أهل مكة ألهنم أصحاب ابن  - ٦٣٩٨

لك يف الكوفة عباس كمجاهد وعطاء بن أيب رباح وعكرمة موىل ابن عباس وسعيد بن جبري وطاوس وغريهم وكذ
أصحاب ابن مسعود وعلماء أهل املدينة يف التفسري مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرمحن بن زيد 

  ومالك بن أنس 
  انتهى 
فمن املربزين منهم جماهد قال الفضل بن ميمون مسعت جماهدا يقول عرضت القرآن على ابن عباس  - ٦٣٩٩

  ثالثني مرة 
صحف على ابن عباس ثالث عرضات أقف عند كل آية منه وأسأله عنها فيم نزلت وكيف عنه أيضا قال عرضت امل



  كانت 
  وقال خصيف كان أعلمهم بالتفسري جماهد  - ٦٤٠٠
  وقال الثوري إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به  - ٦٤٠١
  لعلم قال ابن تيمية وهلذا يعتمد على تفسريه الشافعي والبخاري وغريمها من أهل ا - ٦٤٠٢
  قلت وغالب ما أورده الفريايب يف تفسريه عنه وما أورده فيه عن ابن عباس أو غريه قليل جدا  - ٦٤٠٣
ومنهم سعيد بن جبري قال سفيان الثوري خذوا التفسري عن أربعة عن سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة  - ٦٤٠٤

  والضحاك 
أيب رباح أعلمهم باملناسك وكان سعيد بن جبري  وقال قتادة كان أعلم التابعني أربعة كان عطاء بن - ٦٤٠٥

  أعلمهم بالتفسري وكان عكرمة أعلمهم بالسري وكان احلسن أعلمهم باحلالل واحلرام 
ومنهم عكرمة موىل ابن عباس قال الشعيب ما بقي أحد أعلم بكتاب اهللا من عكرمة وقال مساك بن حرب  - ٦٤٠٦

   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 فهو عن ابن عباس 

ومنهم احلسن البصري وعطاء بن أيب رباح وعطاء بن أيب سلمة اخلراساين وحممد بن كعب القرظي وأبو  - ٦٤٠٧
  الضحاك بن مزاحم وعطية العويف وقتادة وزيد بن أسلم ومرة اهلمداين وأبو مالك العالية و

  ويليهم الربيع بن أنس وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف آخرين 
  فهؤالء قدماء املفسرين وغالب أقواهلم تلقوها عن الصحابة 

سري سفيان بن عيينة ووكيع بن مث بعد هذه الطبقة ألفت تفاسري جتمع أقوال الصحابة والتابعني كتف - ٦٤٠٨
اجلراح وشعبة بن احلجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أيب إياس وإسحاق بن راهويه وروح بن عبادة 

  وعبد بن محيد وسعيد وأيب بكر بن أيب شيبة وآخرين 
  وبعدهم ابن جرير الطربي وكتابه أجل التفاسري وأعظمها  - ٦٤٠٩
وابن ماجه واحلاكم وابن مردويه وأبو الشيخ بن حبان وابن املنذر يف آخرين وكلها مث ابن أيب حامت  - ٦٤١٠

مسندة إىل الصحابة والتابعني وأتباعهم وليس فيها غري ذلك إال ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه األقوال وترجيح 
  بعضها على بعض واإلعراب واالستنباط فهو يفوقها بذلك 

ئق فاختصروا األسانيد ونقلوا األقوال بترا فدخل من هنا الدخيل والتبس مث ألف يف التفسري خال - ٦٤١١
الصحيح بالعليل مث صار كل من يسنح له قول يورده ومن خيطر بباله شيء يعتمده مث ينقل ذلك عنه من جييء بعده 

رأيت من حكى  ظانا أن له أصال غري ملتفت إىل حترير ما ورد عن السلف الصاحل ومن يرجع إليهم يف التفسري حىت
  يف تفسري قوله تعاىل غري املغضوب عليهم وال الضالني حنو عشرة أقوال 

وتفسريها باليهود والنصارى هو الوارد عن النيب ومجيع الصحابة والتابعني وأتباعهم حىت قال ابن أيب حامت ال أعلم 
  يف ذلك اختالفا بني املفسرين 

كان كل منهم يقتصر يف تفسريه على الفن الذي يغلب عليه مث صنف بعد ذلك قوم برعوا يف علوم ف - ٦٤١٢
فالنحوي تراه ليس له هم إال اإلعراب وتكثري األوجه احملتملة فيه ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخالفياته 

  كالزجاج والواحدي يف البسيط وأيب حيان يف البحر والنهر 



  خبار عمن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة كالثعليب واألخباري ليس له شغل إال القصص واستيفاءها واإل
والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إىل أمهات األوالد ورمبا استطرد إىل إقامة أدلة الفروع الفقهية اليت ال 

  تعلق هلا باآلية واجلواب عن أدلة املخالفني كالقرطيب 
قد مأل تفسريه بأقوال احلكماء والفالسفة وشبهها وخرج من وصاحب العلوم العقلية خصوصا اإلمام فخر الدين 

شيء إىل شيء حىت يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة املورد لآلية قال أبو حيان 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 اآليات وتسويتها على مذهبه الفاسد حبيث أنه مىت الح له شاردة من بعيد اقتنصها 
  أو وجد موضعا له فيه أدىن جمال سارع إليه 

قال البلقيين استخرجت من الكشاف اعتزاال باملناقيش من قول تعاىل يف تفسري فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة 
  أي فوز أعظم من دخول اجلنة أشار به إىل عدم الرؤية فقد فاز و

وامللحد فال تسأل عن كفره وإحلاده يف آيات اهللا وافترائه على اهللا ما مل يقله كقول بعضهم يف إن هي إال فتنتك ما 
  على العباد أضر من رهبم 

وعلى هذا وأمثاله حيمل ما وكقوله يف سحرة موسى ما قال وقول الرافضة يف يأمركم أن تذحبوا بقرة ما قالوا 
أخرجه أبو يعلى وغريه عن حذيفة أن النيب قال إن يف أميت قوما يقرءون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غري 

  تأويله 
  فإن قلت فأي التفاسري ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه  - ٦٤١٣

  العلماء املعتربون على أنه مل يؤلف يف التفسري مثله  قلت تفسري اإلمام أيب جعفر بن جرير الطربي الذي أمجع

  قال النووي يف هتذيبه كتاب ابن جرير يف التفسري مل يصنف أحد مثله  - ٦٤١٤
وقد شرعت يف تفسري جامع جلميع ما حيتاج إليه من التفاسري املنقولة واألقوال املقولة واالستنباطات  - ٦٤١٥

البالغة وحماسن البدائع وغري ذلك حبيث ال حيتاج معه إىل غريه أصال ومسيته  واإلشارات واألعاريب واللغات ونكت
ب جممع البحرين ومطلع البدرين وهو الذي جعلت هذا الكتاب مقدمة له واهللا أسأل أن يعني على إكماله مبحمد 

  وآله 
تفاسري املصرح برفعها إليه غري وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب فلنختمه مبا ورد عن النيب من ال

  ما ورد من أسباب النزول لتستفاد فإهنا من املهمات 
١ -   

  الفاحتة

أخرج أمحد والترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه عن عدي بن حامت قال قال رسول اهللا إن  - ٦٤١٦
  املغضوب عليهم هم اليهود وإن الضالني النصارى 

  ر سألت النيب عن املغضوب عليهم قال اليهود قلت الضالني قال النصارى وأخرج ابن مردويه عن أيب ذ - ٦٤١٧
٢ -   

  البقرة



أخرج ابن مردويه واحلاكم يف مستدركه وصححه من طريق أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب  - ٦٤١٨
  يف قوله وهلم فيها أزواج مطهرة قال من احليض والغائط والنخامة والبزاق 

تفسريه يف إسناده الربعي قال فيه ابن حبان ال جيوز االحتجاج به قال ففي تصحيح احلاكم له نظر قال ابن كثري يف 
  مث رأيته يف تارخيه قال إنه حديث حسن 

وأخرج ابن جرير بسند رجاله ثقات عن عمرو بن قيس املالئي عن رجل من بين أمية من أهل الشام  - ٦٤١٩
  ما العدل قال العدل الفدية  أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول اهللا

  مرسل جيد عضده إسناد متصل عن ابن عباس موقوفا 

وأخرج الشيخان عن أيب هريرة عن النيب قال قيل لبين إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة  - ٦٤٢٠
  فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة يف شعره فيه تفسري قوله قوال غري الذي قيل هلم 

وأخرج الترمذي وغريه بسند حسن عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا قال ويل واد يف جهنم يهوي  - ٦٤٢١
  فيه الكافر أربعني خريفا قبل أن يبلغ قعره 

وأخرج أمحد هبذا السند عن أيب سعيد عن رسول اهللا قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو  - ٦٤٢٢
  الطاعة 

بسند فيه جماهيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب يف قوله يتلونه حق تالوته وأخرج اخلطيب يف الرواية 
  قال يتبعونه حق اتباعه 

وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن علي بن أيب طالب عن النيب يف قوله ال ينال عهدي الظاملني قال ال  - ٦٤٢٣
  طاعة إال يف املعروف 

  اس موقوفا بلفظ ليس لظامل عليك عهد أن تطيعه يف معصية اهللا له شاهد أخرجه ابن أيب حامت عن ابن عب
وأخرج أمحد والترمذي واحلاكم وصححاه عن أيب سعيد اخلدري عن النيب يف قوله وكذلك جعلناكم  - ٦٤٢٤

  أمة وسطا قال عدال 
له هل بلغت  وأخرج الشيخان وغريمها عن أيب سعيد اخلدري عن النيب قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال - ٦٤٢٥

فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هلم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال لنوح من يشهد لك 
  فيقول حممد وأمته 

  فتدعون فتشهدون له بالبالغ وأشهد عليكم 
  قال فذلك قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال والوسط العدل 

  ع غري مدرج نبه عليه ابن حجر يف شرح البخاري قوله والوسط العدل مرفو
وأخرج أبو الشيخ والديلمي يف مسند الفردوس من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال قال  - ٦٤٢٦

  رسول اهللا يف قوله فاذكروين أذكركم يقول اذكروين يا معشر العباد بطاعيت أذكركم مبغفريت 

قال انقطع قبال النيب فاسترجع فقالوا مصيبة يا رسول اهللا فقال ما أصاب وأخرج الطرباين عن أيب أمامة  - ٦٤٢٧
  املؤمن مما يكره فهو مصيبة له شواهد كثرية 

وأخرج ابن ماجه وابن أيب حامت عن الرباء بن عازب قال كنا يف جنازة مع النيب فقال إن الكافر يضرب  - ٦٤٢٨
عنه كل دابة مسعت صوته فذلك قول اهللا ويلعنهم الالعنون يعين ضربة بني عينيه فيسمعها كل دابة غري الثقلني فتل



  دواب األرض 
وأخرج الطرباين عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا يف احلج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو  - ٦٤٢٩
  احلجة 
ث وال فسوق وال وأخرج الطرباين بسند ال بأس به عن ابن عباس قال قال رسول اهللا يف قوله فال رف - ٦٤٣٠

  جدال يف احلج قال الرفث التعرض للنساء باجلماع والفسوق املعاصي واجلدال جدال الرجل صاحبه 
أخرج أبو داود عن عطاء أنه سئل عن اللغو يف اليمني فقال قالت عائشة إن رسول اهللا قال هو كالم  - ٦٤٣١

  ليها الرجل يف بيته كال واهللا وبلى واهللا أخرجه البخاري موقوفا ع
وأخرج أمحد وغريه عن أيب رزين األسدي قال قال رجل يا رسول اهللا أرأيت قول اهللا الطالق مرتان  - ٦٤٣٢

  فأين الثالثة قال التسريح بإحسان الثالثة 
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال جاء رجل إىل النيب فقال يا رسول اهللا ذكر اهللا الطالق مرتني فأين  - ٦٤٣٣

  اك مبعروف أو تسريح بإحسان الثالثة قال إمس
وأخرج الطرباين بسند ال بأس به من طريق ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب  - ٤٦٣٤

  قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج 
وأخرج الترمذي وابن حبان يف صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول اهللا صالة الوسطى صالة  - ٦٤٣٥
  العصر 

  وأخرج أمحد والترمذي وصححه عن مسرة أن رسول اهللا قال صالة الوسطى صالة العصر  - ٦٤٣٦
  وأخرج ابن جرير عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا الصالة الوسطى صالة العصر  - ٦٤٣٧
  وأخرج أيضا عن أيب مالك األشعري قال قال رسول اهللا الصالة الوسطى صالة العصر  - ٤٦٣٨

   وله طرق أخرى وشواهد
  وأخرج الطرباين عن علي عن رسول اهللا قال السكينة ريح خجوج  - ٦٤٣٩
وأخرج ابن مردويه من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا يف قوله يؤيت احلكمة من يشاء  - ٦٤٤٠

  قال القرآن قال ابن عباس يعين تفسريه فإنه قد قرأه الرب والفاجر 
٣ -   

  آل عمران

غريه عن أيب أمامة عن النيب يف قوله تعاىل فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أخرج أمحد و - ٦٤٤١
  قال هم اخلوارج ويف قوله تعاىل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم اخلوارج 

 وأخرج الطرباين وغريه عن أيب الدرداء أن رسول اهللا سئل عن الراسخني يف العلم فقال من برت ميينه - ٦٤٤٢
  وصدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخني يف العلم 

وأخرج احلاكم وصححه عن أنس قال سئل رسول اهللا عن قول اهللا والقناطري املقنطرة قال القنطار ألف  - ٦٤٤٣
  أوقية 
  ة وأخرج أمحد وابن ماجه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا القنطار اثنا عشر ألف أوقي - ٦٤٤٤



وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عباس عن النيب يف قوله وله أسلم من يف السموات واألرض  - ٦٤٤٥
طوعا وكرها قال أما من يف السموات فاملالئكة وأما من يف األرض فمن ولد على اإلسالم وأما كرها فمن أيت به من 

  ن سبايا األمم يف السالسل واألغالل يقادون إىل اجلنة وهم كارهو
وأخرج احلاكم وصححه عن أنس أن رسول اهللا سئل عن قول اهللا تعاىل من استطاع إليه سبيال ما  - ٦٤٤٦

  السبيل قال الزاد والراحلة 
  وأخرج الترمذي مثله من حديث ابن عمر وحسنه  - ٦٤٤٧
من استطاع إليه وأخرج عبد بن محيد يف تفسريه عن نفيع قال قال رسول اهللا وهللا على الناس حج البيت  - ٦٤٤٨

سبيال ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني فقام رجل من هذيل فقال يا رسول اهللا من تركه فقد كفر قال من تركه ال 
  خياف عقوبته وال يرجو ثوابه 

  نفيع تابعي واإلسناد مرسل وله شاهد موقوف على ابن عباس 
 يف قوله اتقوا اهللا حق تقاته أن يطاع فال وأخرج احلاكم وصححه عن ابن مسعود قال قال رسول اهللا - ٦٤٤٩

  يعصى ويذكر فال ينسى 
وأخرج ابن مردويه عن أيب جعفر الباقر قال قال رسول اهللا ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري قال اخلري  - ٦٤٥٠

  اتباع القرآن وسنيت معضل 
 يف قوله يوم تبيض وجوه وأخرج الديلمي يف مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عمر عن النيب - ٦٤٥١

  وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع 
وأخرج الطرباين وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس قال قال رسول اهللا يف قوله مسومني قال  - ٦٤٥٢

  معلمني وكانت سيما املالئكة يوم بدر عمائم سود ويوم أحد عمائم محر 
  ري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا من آتاه اهللا أخرج البخا - ٦٤٥٣

ماال فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعين شدقيه فيقول أنا مالك أنا 
  اآلية . . كنزك مث تلى هذه اآلية وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله 

٤ -   

  النساء

أخرج ابن أيب حامت وابن حبان يف صحيحه عن عائشة عن النيب يف قوله ذلك أدىن أال تعولوا قال أال  - ٦٤٥٤
  جتوروا 

  وقال ابن أيب حامت قال أيب هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف 
وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عمر قال قرئ عند عمر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا  - ٦٤٥٥
  ا فقال معاذ عندي تفسريها تبدل يف ساعة مائة مرة فقال عمر هكذا مسعت من رسول اهللا غريه

وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن أيب هريرة عن النيب يف قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم  - ٦٤٥٦
  قال إن جازاه 

 يف قوله فيوفيهم أجورهم وأخرج الطرباين وغريه بسند ضعيف عن ابن مسعود قال قال رسول اهللا - ٦٤٥٧



  ويزيدهم من فضله الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم املعروف يف الدنيا 
وأخرج أبو داود يف املراسيل عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال جاء رجل إىل النيب يسأله فسأله عن  - ٦٤٥٨

قل اهللا يفتيكم يف الكاللة فمن ال يترك ولدا وال والد الكاللة فقال أما مسعت اآلية اليت أنزلت يف الصيف يستفتونك 
  فورثته كاللة 

  مرسل 
وأخرج أبو الشيخ يف كتاب الفرائض عن الرباء سألت رسول اهللا عن الكاللة فقال ما عدا الولد  - ٦٤٥٩
  والوالد 

٥ -   

  املائدة

  أخرج ابن أيب حامت عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا قال  - ٦٤٦٠

  و إسرائيل إذا كان ألحدهم خادم ودابة وإمرأة كتب ملكا كانت بن
  له شاهد من مرسل زيد بن أسلم عند ابن جرير 

وأخرج احلاكم وصححه عياض األشعري قال ملا نزلت فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه قال رسول  - ٦٤٦١
  اهللا أليب موسى هم قوم هذا 

  اهللا يف قوله أو كسوهتم قال عباءة لكل مسكني وأخرج الطرباين عن عائشة عن رسول  - ٦٤٦٢
وأخرج الترمذي وصححه عن أيب أمية السفياين قال أتيت أبا ثعلبة اخلشين فقلت له كيف تصنع يف هذه  - ٦٤٦٣

اآلية قال أية آية قلت قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما واهللا 
ت عنها خبريا سألت عنها رسول اهللا قال ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا لقد سأل

  وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خباصة نفسك ودع العوام 
ة فقال ال وأخرج أمحد والطرباين وغريمها عن أيب عامر األشعري قال سالت رسول اهللا عن هذه اآلي - ٦٤٦٤

  يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم 
٦ -   

  األنعام

أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ من طريق هنشل عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول اهللا مع كل  - ٦٤٦٥
  إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسه فإن أذن اهللا يف قبض روحه وقبضه وإال رده إليه فذلك قوله يتوفاكم بالليل 

  ذاب هنشل ك
وأخرج أمحد والشيخان وغريهم عن ابن مسعود قال ملا نزلت هذه اآلية الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم  - ٦٤٦٦

بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول اهللا وأينا ال يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعنون أمل تسمعوا ما قال العبد 
  الصاحل إن الشرك لظلم عظيم إمنا هو الشرك 



وأخرج ابن أيب حامت وغريه بسند ضعيف عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا يف قوله تعاىل ال تدركه  - ٦٤٦٧
  األبصار قال لو أن اجلن واإلنس والشياطني واملالئكة منذ خلقوا إىل أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا باهللا أبدا 

أيب جعفر قال سئل النيب عن هذه اآلية فمن يرد اهللا وأخرج الفريايب وغريه من طريق عمرو بن مرة عن  - ٦٤٦٨
أن يهديه يشرح صدره لإلسالم قالوا كيف يشرح صدره قال نور يقذف به فينشرح له وينفسخ قالوا فهل لذلك 

  من امارة يعرف هبا قال اإلنابة إىل دار اخللود والتجايف عن دار الغرور واالستعداد للموت قبل لقاء املوت 
  هد كثرية متصلة ومرسلة يرتقى هبا إىل درجة الصحة أو احلسن مرسل له شوا

وأخرج ابن مردويه والنحاس يف ناسخه عن أيب سعيد اخلدري عن النيب يف قوله وآتوا حقه يوم حصاده  - ٦٤٦٩
  قال ما سقط من السنبل 

ا الكيل وامليزان وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن املسيب قال قال رسول اهللا وأوفو - ٦٤٧٠
بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها فقال من أرىب على يده يف الكيل وامليزان واهللا يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما مل 

  يؤاخذ وذلك تأويل وسعها 
وأخرج أمحد والترمذي عن أيب سعيد عن النيب يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إمياهنا قال يوم  - ٦٤٧١

  من مغرهبا  طلوع الشمس
  له طرق كثرية يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة وغريه 

  وأخرج الطرباين وغريه بسند جيد عن عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا قال لعائشة  - ٦٤٧٢
  إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب األهواء 

ة عن رسول اهللا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم وأخرج الطرباين بسند صحيح عن أيب هرير - ٦٤٧٣
  أهل البدع واألهواء يف هذه األمة 

٧ -   

  األعراف

  أخرج ابن مردويه وغريه بسند ضعيف عن أنس عن النيب يف قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد  - ٦٤٧٤
  قال صلوا يف نعالكم 

  له شاهد من حديث أيب هريرة عند أيب الشيخ 
وأخرج أمحد وأبو داود واحلاكم وغريهم عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا ذكر العبد الكافر إذا  - ٦٤٧٥

قبضت روحه قال فيصعدون هبا فال ميرون على مأل من املالئكة إال قالوا ما هذا الروح اخلبيث حىت ينتهي هبا إىل 
أبواب السماء فيقول اهللا اكتبوا كتابه يف سجني يف السماء الدنيا فيستفتح فال يفتح له مث قرأ رسول اهللا ال تفتح هلم 

األرض السفلى فتطرح روحه طرحا مث قرأ رسول اهللا ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي 
  به الريح يف مكان سحيق 

اته فقال أولئك وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد اهللا قال سئل رسول اهللا عمن استوت حسناته وسيئ - ٦٤٧٦
  أصحاب األعراف 

  له شواهد 



وأخرج الطرباين والبيهقي وسعيد بن منصور وغريهم عن عبد الرمحن املزين قال سئل رسول اهللا عن  - ٦٤٧٧
أصحاب األعراف فقال هم أناس قتلوا يف سبيل اهللا مبعصية آبائهم فمنعهم من دخول اجلنة معصية آبائهم ومنعهم 

  يف سبيل اهللا من دخول النار قتلهم 
  له شاهد من حديث أيب هريرة عند البيهقي ومن حديث أيب سعيد عند الطرباين 

  وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن أنس مرفوعا اهنم مؤمنو اجلن  - ٦٤٧٨
  وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت قال رسول اهللا الطوفان املوت  - ٦٤٧٩
أنس أن النيب قرأ فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا قال وأخرج أمحد والترمذي واحلاكم وصححاه عن  - ٦٤٨٠

  هكذا وأشار بطرف إهبامه على 

  أمنلة إصبعه اليمىن فساخ اجلبل وخر موسى صعقا 
  وأخرجه أبو الشيخ بلفظ وأشار باخلنصر فمن نورها جعله دكا  - ٦٤٨١
ل األلواح اليت أنزلت على وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن النيب قا - ٦٤٨٢

  موسى كانت من سدر اجلنة كان طول اللوح اثين عشر ذراعا 
وأخرج أمحد والنسائي واحلاكم وصححه عن ابن عباس عن النيب قال إن اهللا أخذ امليثاق من ظهر آدم  - ٦٤٨٣

  بكم قالوا بلى بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرها بني يديه مث كلمهم فقال ألست بر
وأخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عمر قال قال رسول اهللا يف هذه اآلية أخذ من ظهره كما يؤخذ  - ٦٤٨٤

  باملشط من الرأس فقال هلم ألست بربكم قالوا بلى قالت املالئكة شهدنا 
اء طاف هبا وأخرج أمحد والترمذي وحسنه واحلاكم وصححه عن مسرة عن النيب قال ملا ولدت حو - ٦٤٨٥

إبليس وكان ال يعيش هلا ولد فقال مسيه عبد احلارث فإنه يعيش فسمته عبد احلارث فعاش فكان ذلك وحي 
  الشيطان وأمره 

اآلية قال رسول اهللا ما هذا . . وأخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ عن الشعيب قال ملا أنزل اهللا خذ العفو  - ٦٤٨٦
عامل فذهب مث رجع فقال إن اهللا يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك يا جربيل قال ال أدري حىت أسأل ال

  وتصل من قطعك 
  مرسل 

٨ -   

  األنفال

أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس عن رسول اهللا يف قوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض  - ٦٤٨٧
  س ختافون أن يتخطفكم الناس قيل يا رسول اهللا ومن الناس قال أهل فار

  وأخرج الترمذي وضعفه عن أيب موسى قال قال رسول اهللا  - ٦٤٨٨

أنزل اهللا علي أمانني ألميت وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت 
  فيهم االستغفار إىل يوم القيامة 

 يقول وهو على املنرب وأعدوا هلم ما وأخرج مسلم وغريه عن عقبة بن عامر قال مسعت رسول اهللا - ٦٤٨٩



  استطعتم من قوة أال وإن القوة الرمي فمعناه واهللا أعلم أن معظم القوة وأنكاها للعدو الرمي 
وأخرج أبو الشيخ من طريق أيب املهدي عن أبيه عمن حدثه عن النيب يف قوله وآخرين من دوهنم ال  - ٦٤٩٠

  تعلموهنم قال هم اجلن 
  طرباين مثله من حديث يزيد بن عبد اهللا بن غريب عن أبيه عن جده مرفوعا وأخرج ال - ٦٤٩١

٩ -   

  براءة

  أخرج الترمذي عن علي قال سألت رسول اهللا عن يوم احلج األكرب فقال يوم النحر  - ٦٤٩٢
  وله شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير 

  وم عرفة هذا يوم احلج األكرب أخرج ابن أيب حامت عن املسور بن خمرمة أن رسول اهللا قال ي - ٦٤٩٣
وأخرج أمحد والترمذي وابن حبان واحلاكم عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا إذا رأيتم الرجل يعتاد  - ٦٤٩٤

  املسجد فاشهدوا له باإلميان قال اهللا إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر 
لبيهقي يف البعث عن عمران بن احلصني وأيب هريرة قال سئل وأخرج ابن املبارك يف الزهد والطرباين وا - ٦٤٩٥

رسول اهللا عن هذه اآلية ومساكن طيبة يف جنات عدن قال قصر من لؤلؤة يف ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة 
محراء يف كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء يف كل بيت سرير على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على 

وجة من احلور يف كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونا من الطعام يف كل بيت سبعون كل فراش ز
  وصيفا ووصيفة 

  ويعطى املؤمن يف كل غداة من القوة ما يأيت على ذلك كله أمجع 
وأخرج مسلم وغريه عن أيب سعيد قال اختلف رجالن يف املسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدمها  - ٦٤٩٦
  سجد رسول اهللا هو م

  وقال اآلخر هو مسجد قباء فأتيا رسول اهللا فسأاله عن ذلك فقال هو مسجدي 
  وأخرج أمحد مثله من حديث سهل بن سعد وأيب بن كعب  - ٦٤٩٧
وأخرج أمحد وابن ماجه وابن خزمية عن عومي بن ساعدة األنصاري أن النيب أتاهم يف مسجد قباء فقال  - ٦٤٩٨

كم الثناء يف الطهور يف قصة مسجدكم فما هذا الطهور قالوا ما نعلم شيئا إال أنا نستنجي باملاء إن اهللا قد أحسن علي
  قال هو ذاك فعليكموه 

  وأخرج ابن جرير عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا السائحون هم الصائمون  - ٦٤٩٩
١٠ -   

  يونس

احلسىن وزيادة احلسىن اجلنة والزيادة النظر أخرج مسلم عن صهيب أن النيب قال يف قوله للذين أحسنوا  - ٦٥٠٠
  إىل رهبم 
  ويف الباب عن أيب بن كعب وأيب موسى األشعري وكعب بن عجرة وأنس وأيب هريرة  - ٦٥٠١



وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول اهللا للذين أحسنوا قال شهادة أن ال إله إال اهللا احلسىن اجلنة  - ٦٥٠٢
  تعاىل وزيادة النظر إىل اهللا 

وأخرج أبو الشيخ وغريه عن أنس قال قال رسول اهللا يف قوله قل بفضل اهللا قال القرآن وبرمحته أن  - ٦٥٠٣
  جعلكم من أهله 

وأخرج ابن مردوية عن أيب سعيد اخلدري قال جاء رجل إىل رسول اهللا فقال إين أشتكي صدري قال  - ٦٥٠٤
  اقرأ القرآن يقول اهللا تعاىل 

  صدور وشفاء ملا يف ال
  له شاهد من حديث واثلة بن األسقع أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان 

وأخرج أبو داود وغريه عن عمر بن اخلطاب قال رسول اهللا إن من عباد اهللا ناسا يغبطهم األنبياء  - ٦٥٠٥
فزع الناس وال والشهداء قيل من هم يا رسول اهللا قال قوم حتابوا يف اهللا من غري أموال وال أنساب ال يفزعون إذا 

  حيزنون إذا حزنوا مث تال رسول اهللا أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون 
وأخرج ابن مردويه عن أيب هريرة قال سئل النيب عن قول اهللا أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم  - ٦٥٠٦

  حيزنون قال الذين يتحابون يف اهللا تعاىل 
  حديث جابر بن عبد اهللا أخرجه ابن مردويه  وورد مثله من - ٦٥٠٧

وأخرج أمحد والترمذي وسعيد بن منصور وغريهم عن أيب الدرداء أنه سئل عن هذه اآلية هلم البشرى يف احلياة 
الدنيا قال ما سألين عنها أحد منذ سألت النيب فقال ما سألين عنها أحد غريك منذ أنزلت هي الرؤيا الصاحلة يراها 

  ترى له فهي بشراه يف احلياة الدنيا وبشراه يف اآلخرة اجلنة املسلم أو 
  له طرق كثرية 

  وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن النيب يف قوله إال قوم يونس ملا آمنوا قالوا دعوا  - ٦٥٠٨
١١ -   

  هود

عمال  أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر قال تال رسول اهللا هذه اآلية ليبلوكم أيكم أحسن - ٦٥٠٩
فقلت ما معىن ذلك يا رسول اهللا قال أيكم أحسن عقال وأحسنكم عقال أورعكم عن حمارم اهللا تعاىل وأعلمكم 

  بطاعة اهللا تعاىل 
وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عباس عن النيب مل أر شيئا احسن طلبا وال أسرع إدراكا من  - ٦٥١٠

  سيئات حسنة حديثة لسيئة قدمية إن احلسنات يذهنب ال

وأخرج أمحد عن أيب ذر قال قلت يا رسول اهللا أوصين قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة متحها قلت يا  - ٦٥١١
  رسول اهللا أمن احلسنات ال إله إال اهللا قال هي أفضل احلسنات 

ظلم وأخرج الطرباين وأبو الشيخ عن جرير بن عبد اهللا قال ملا نزلت وما كان ربك ليهلك القرى ب - ٦٥١٢
  وأهلها مصلحون قال رسول اهللا وأهلها ينصف بعضهم بعضا 

١٢ -   



  يوسف

أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى واحلاكم وصححه والبيهقي يف الدالئل عن جابر بن عبد اهللا قال جاء  - ٦٥١٣
شيء حىت أتاه يهودي إىل النيب فقال يا حممد أخربين عن النجوم اليت رآها يوسف ساجدة له ما أمساؤها فلم جيبه ب

جربيل فأخربه فأرسل إىل اليهودي فقال هل أنت مؤمن إن اخربتك هبا قال نعم فقال خرثان وطارق والذيال وذو 
  الكيعان وذو الفرع ووثاب وعمودان وقابس والصروح واملصبح والفيلق والضياء والنور 

آها يف أفق السماء ساجدة له فلما قص رؤياه فقال اليهودي أي واهللا أهنا ألمساؤها والشمس والقمر يعين أباه وأمه ر
  على أبيه قال أرى أمرا متشتتا جيمعه اهللا 

وأخرج ابن مردويه عن أنس عن النيب قال ملا قال يوسف ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب قال له جربيل يا  - ٦٥١٤
  يوسف اذكر مهك قال وما أبرئ نفسي 

١٣ -   

  الرعد

احلاكم وصححه عن أيب هريرة عن النيب يف قوله ونفضل بعضها على بعض يف أخرج الترمذي وحسنه و - ٦٥١٥
  األكل قال الدقل والفارسي واحللو واحلامض 

وأخرج أمحد والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس قال أقبلت يهود إىل النيب فقالوا أخربنا عن  - ٦٥١٦
  الرعد ما هو قال ملك من مالئكة 

خمراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره اهللا قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع  اهللا موكل بالسحاب بيده
  قال صوته 
وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن جباد األشعري قال قال رسول اهللا الرعد ملك يزجر السحاب والربق  - ٦٥١٧

  طرف ملك يقال له روفيل 
ول اهللا قال إن ملكا موكل بالسحاب يلم القاصية وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد اهللا أن رس - ٦٥١٨

  ويلحم الرابية يف يده خمراق فإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت 
وأخرج أمحد وابن حبان عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا يقول طوىب شجرة يف اجلنة مسرية مائة  - ٦٥١٩

  عام 
ر مسعت رسول اهللا يقول ميحو اهللا ما يشاء ويثبت إال الشقاوة وأخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عم - ٦٥٢٠

  والسعادة واحلياة واملوت 
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد اهللا بن رئاب عن النيب يف قوله ميحو اهللا ما يشاء ويثبت قال ميحو  - ٦٥٢١

  من الرزق ويزيد فيه وميحو من األجل ويزيد فيه 
ابن عباس أن النيب سئل عن قوله ميحو اهللا ما يشاء ويثبت قال ذلك ليلة القدر  وأخرج ابن مردويه عن - ٦٥٢٢

  يرفع وجيرب ويرزق غري احلياة واملوت والشقاء والسعادة فإن ذلك ال يبدل 
وأخرج ابن مردويه عن علي أنه سأل رسول اهللا عن هذه اآلية فقال ألقرن عينك بتفسريها وألقرن عني  - ٦٥٢٣



  فسريها الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع املعروف حتول الشقاء سعادة وتزيد يف العمر أميت من بعدي بت
١٤ -   

  إبراهيم

أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال قال رسول اهللا من أعطي الشكر مل حيرم الزيادة ألن اهللا تعاىل  - ٦٥٢٤
  يقول لئن شكرمت ألزيدنكم 

  سائي واحلاكم وصححه وغريهم عن وأخرج أمحد والترمذي والن - ٦٥٢٥

أيب أمامه عن النيب يف قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدين منه شوى وجهه ووقع 
فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حىت خيرج من دبره يقول اهللا تعاىل وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم وقال تعاىل 

  مباء كاملهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا 
وأخرج ابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه عن كعب بن مالك رفعه إىل رسول اهللا فيما أحسب يف قوله  - ٦٥٢٦

تعاىل سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميص قال يقول أهل النار هلموا فلنصرب فيصربون مخسمائة عام فلما 
وا فلنجزع فيبكون مخسمائة عام فلما رأوا ذلك ال ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم رأوا ذلك ال ينفعهم قال هلم

  صربنا ما لنا من حميص 
وأخرج الترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان وغريهم عن أنس عن النيب يف قوله مثال كلمة طيبة  - ٦٥٢٧

  احلنظل كشجرة طيبة قال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال هي 
وأخرج أمحد وابن مردويه بسند جيد عن ابن عمر عن النيب يف قوله كشجرة طيبة قال هي اليت ال  - ٦٥٢٨

  ينقص ورقها هي النخلة 
وأخرج األئمة الستة عن الرباء بن عازب أن النيب قال املسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن ال إله إال اهللا  - ٦٥٢٩

  ه يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة وأن حممدا رسول اهللا فذلك قول
وأخرج مسلم عن ثوبان قال جاء حرب من اليهود إىل النيب فقال أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري  - ٦٥٣٠

  األرض فقال رسول اهللا هم يف الظلمة دون اجلسر 
عائشة قالت أنا أول الناس سأل رسول اهللا عن هذه  وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه وغريهم عن - ٦٥٣١

  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 اهللا  - ٦٥٣٢
  أرض بيضاء كأهنا فضة مل يسفك فيها دم حرام ومل يعمل فيها خطيئة يف قول اهللا يوم تبدل األرض غري األرض قال 

١٥ -   

  احلجر

أخرج الطرباين وابن مردويه وابن حبان عن أيب سعيد اخلدري أنه سئل هل مسعت من رسول اهللا يقول  - ٦٥٣٣
املؤمنني من النار بعدما  يف هذه اآلية رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني قال نعم مسعته يقول خيرج اهللا ناسا من



يأخذ نقمته منهم ملا أدخلهم النار مع املشركني قال هلم املشركون تدعون بأنكم أولياء اهللا يف الدنيا فما بالكم معنا 
يف النار فإذا مسع اهللا ذلك منهم أذن يف الشفاعة هلم فتشفع املالئكة والنبيون واملؤمنون حىت خيرجوا بإذن اهللا تعاىل 

املشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم فذلك قول اهللا رمبا يود الذين  فإذا رأى
  كفروا لو كانون مسلمني 

  وله شاهد من حديث أيب موسى األشعري وجابر بن عبد اهللا وعلي 
مقسوم قال جزء وأخرج ابن مردويه عن أنس قال قال رسول اهللا يف قوله تعاىل لكل باب منهم جزء  - ٦٥٣٤

  أشركوا وجزء شكوا يف اهللا تعاىل وجزء غفلوا عن اهللا تعاىل 
وأخرج البخاري والترمذي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا أم القرآن هي السبع املثاين والقرآن  - ٦٥٣٥
  العظيم 
هللا كما أنزلنا وأخرج الطرباين يف األوسط عن ابن عباس قال سأل رجل رسول اهللا قال أرأيت قول ا - ٦٥٣٦

  على املقتسمني قال اليهود والنصارى قال الذين جعلوا القرآن عضني ما عضني قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض 
  وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه عن أنس  - ٦٥٣٧

  اهللا عن النيب يف قوله فوربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعملون قال عن قول ال إله إال 
١٦ -   

  النحل

أخرج ابن مردويه عن الرباء أن النيب سئل عن قول اهللا زدناهم عذابا فوق العذاب قال عقارب أمثال  - ٦٥٣٨
  النخل الطوال ينهشوهنم يف جهنم 

١٧ -   

  اإلسراء

القمر أخرج البيهقي يف الدالئل عن سعيد املقربي أن عبد اهللا بن سالم سأل النيب عن السواد الذي يف  - ٦٥٣٩
  فقال كانا مشسني فقال اهللا وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليل فالسواد الذي رأيت هو احملو 

وأخرج احلاكم يف التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا ولقد كرمنا بين آدم قال  - ٦٥٤٠
  الكرامة األكل باألصابع 

علي قال قال رسول اهللا يف قول اهللا يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى كل وأخرج ابن مردويه عن  - ٦٥٤١
  قوم بإمام هلم وكتاب رهبم 

  وأخرج ابن مردويه عن عمر بن اخلطاب عن النيب أقم الصالة لدلوك الشمس قال لزوال الشمس  - ٦٥٤٢
   دلوك الشمس زواهلا وأخرج البزار وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر قال قال رسول اهللا - ٦٥٤٣
وأخرج الترمذي وصححه والنسائي عن أيب هريرة عن النيب يف قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا قال  - ٦٥٤٤

  تشهد مالئكة الليل ومالئكة النهار 



وأخرج أمحد وغريه عن أيب هريرة عن النيب يف قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا قال هو املقام  - ٦٥٤٥
  ع فيه ألميت ويف لفظ الذي أشف

  هي الشفاعة 
  وله طرق كثرية مطولة وخمتصرة يف الصحاح وغريها 

وأخرج الشيخان وغريمها عن أنس قال قيل يا رسول اهللا كيف حيشر الناس على وجوههم قال الذي  - ٦٥٤٦
  أمشاهم على أرجلهم قادر أن ميشيهم على وجوههم 

١٨ -   

  الكهف

أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا قال السرادق النار أربعو أجدر كثافة كل  أخرج أمحد والترمذي عن - ٦٥٤٧
  جدار مثل مسافة أربعني سنة 

وأخرجا عنه أيضا عن رسول اهللا يف قوله مباء كاملهل قال كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة  - ٦٥٤٨
  وجهه فيه 
صاحلات التكبري والتهليل والتسبيح واحلمد هللا وال وأخرج أمحد عنه أيضا عن رسول اهللا قال الباقيات ال - ٦٥٤٩

  حول وال قوة إال باهللا 
وأخرج أمحد من حديث النعمان بن بشري مرفوعا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب هن  - ٦٥٥٠

  الباقيات الصاحلات 
  وأخرج الطرباين مثله من حديث سعد بن جنادة  - ٦٥٥١
ن جرير عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب من وأخرج اب - ٦٥٥٢

  الباقيات الصاحلات 
وأخرج أمحد عن أيب سعيد عن رسول اهللا قال ينصب الكافر مقدار مخسني ألف سنة كما مل يعمل يف  - ٦٥٥٣

  ة أربعني سنة الدنيا وإن الكافر لريى جهنم ويظن أهنا مواقعته من مسري
وأخرج البزار بسند ضعيف عن أيب ذر رفعه قال إن الكنز الذي ذكر اهللا يف كتابه لوح من ذهب  - ٦٥٥٤

مصمت عجبت ملن أيقن بالقدر ملا نصب وعجبت ملن ذكر النار كيف ضحك وعجبت ملن ذكر املوت مث غفل عن 
  ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا 

  يب هريرة أن النيب قال إذا سألتم اهللا وأخرج الشيخان عن أ - ٦٥٥٥

  فاسألوه الفردوس فإنه أعلى اجلنة وأوسط اجلنة ومنه تفجر أهنار اجلنة 
١٩ -   

  مرمي



أخرج الطرباين بسند ضعيف عن ابن عمر عن رسول اهللا قال إن السري الذي قال اهللا ملرمي قد جعل  - ٦٥٥٦
  ربك حتتك سريا هنر أخرجه اهللا لتشرب منه 

وأخرج مسلم وغريه عن املغرية بن شعبة قال بعثين رسول اهللا إىل جنران فقالوا أرأيت ما تقرءون يا  - ٦٥٥٧
أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فرجعت فذكرت ذلك لرسول اهللا وسلم فقال أال أخربهتم أهنم كانوا 

  يسمون باألنبياء والصاحلني قبلهم 
سعيد قال قال رسول اهللا إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار جياء وأخرج أمحد والشيخان عن أيب  - ٦٥٥٨

باملوت كأنه كبش أملح فيوقف بني اجلنة والنار فيقال يا أهل اجلنة هل تعرفون هذا قال فيشرئبون وينظرون 
  ال موت ويقولون نعم هذا املوت فيؤمر به فيذبح ويقال يا أهل اجلنة خلود وال موت ويا أهل النار خلود و

  مث قرأ رسول اهللا 
  وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وأشار بيده وقال أهل الدنيا يف غفلة 

وأخرج ابن جرير عن أيب أمامة عن رسول اهللا قال غي وأثام بئران يف أسفل جهنم يسيل فيهما صديد  - ٦٥٥٩
  أهل النار 

  قال ابن كثري حديث منكر 
ن أيب مسية قال اختلفنا يف الورود فقال بعضنا ال يدخلها مؤمن وقال بعضهم يدخلوهنا وأخرج أمحد ب - ٦٥٦٠

مجيعا مث ينجى اهللا الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد اهللا فسألته فقال مسعت النيب يقول ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها 
يجا من بردهم مث ينجى اهللا الذين اتقوا فتكون على املؤمن بردا وسالما كما كانت على إبراهيم حىت إن للنار ضج

  ويذر الظاملني فيها جثيا 

وأخرج مسلم والترمذي عن أيب هريرة أن النيب قال إذا أحب اهللا عبدا نادى جربيل إين قد أحببت فالنا  - ٦٥٦١
  فأحبه فينادي يف السماء مث تنزل له احملبة يف األرض فذلك قوله سيجعل هلم الرمحن ودا 

٢٠ -   

  طه

أخرج ابن أيب حامت والترمذي عن جندب بن عبد اهللا البجلي قال قال رسول اهللا إذا وجدمت الساحر  - ٦٥٦٢
  فاقتلوه مث قرأ وال يفلح الساحر حيث أتى قال ال يؤمن حيث وجد 

  وأخرج البزار بسند جيد عن أيب هريرة عن النيب فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القرب  - ٦٥٦٣
٢١ -   

  األنبياء

  أخرج أمحد عن أيب هريرة قال قلت يا رسول اهللا أنبئين عن كل شيء قال كل شيء خلق من املاء  - ٦٥٦٤
٢٢ -   

  احلج



  أخرج ابن أيب حامت عن يعلى بن أمية أن رسول اهللا قال احتكار الطعام مبكة إحلاد  - ٦٥٦٥
  لبيت العتيق ألنه مل يظهر عليه جبار وأخرج الترمذي وحسنه عن ابن الزبري قال قال رسول اهللا إمنا مسي ا - ٦٥٦٦
وأخرج أمحد عن خرمي بن فاتك األسدي عن النيب قال عدلت شهادة الزور باإلشراك باهللا مث تلى  - ٦٥٦٧

  فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور 
  املؤمنون  - ٢٣

  أخرج ابن أيب حامت عن مرة البهزي قال مسعت رسول اهللا  - ٦٥٦٨

  جل إنك متوت بالربوة فمات بالرملة قال ابن كثري غريب جدا يقول لر
وأخرج أمحد عن عائشة أهنا قالت يا رسول اهللا والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة هو الذي يسرق  - ٦٥٦٩

  ويزين ويشرب اخلمر وهو خياف اهللا قال ال يا بنت الصديق ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق وخياف اهللا 
خرج أمحد والترمذي عن أيب سعيد عن النيب قال وهم فيها كاحلون قال تشويه النار فتقلص شفته وأ - ٦٥٧٠

  العليا حىت تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حىت تضرب سرته 
٢٤ -   

  النور

أخرج ابن أيب حامت عن أيب سورة ابن أخي أيوب عن أيب أيوب قال قلت يا رسول اهللا هذا السالم فما  - ٦٥٧١
  االستئناس قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبرية وحتميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت 

٢٥ -   

  الفرقان

أخرج ابن أيب حامت عن حيىي بن أيب أسيد يرفع احلديث إىل رسول اهللا سئل عن قوله وإذا ألقوا منها  - ٦٥٧٢
  تكره الوتد يف احلائط مكانا ضيقا مقرنني قال والذي نفسي بيده إهنم ليستكرهون يف النار كما يس

٢٦ -   

  القصص

أخرج البزار عن أيب ذر أن النيب سئل أي األجلني قضى موسى قال أوفامها وأبرمها قال وإن سئلت أي  - ٦٥٧٣
  املرأتني تزوج فقل الصغرى منهما 

  إسناده ضعيف ولكن له شواهد موصولة ومرسلة 
٢٧ -   

  العنكبوت

  مها عن أم هاينء قالت أخرج أمحد والترمذي وحسنه وغري - ٦٥٧٤



سألت رسول اهللا عن قوله وتأتون يف ناديكم املنكر قال كانوا حيذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهو املنكر 
  الذي كانوا يأتون 

٢٨ -   

  لقمان

أخرج الترمذي وغريه عن أيب أمامة عن رسول اهللا قال ال تبيعوا القينات وال تشتروهن وال تعلموهن  - ٦٥٧٥
. . يف جتارة فيهن ومثنهن حرام يف مثل هذا أنزلت ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا  وال خري

  اآلية 
  إسناده ضعيف 

٢٩ -   

  السجدة

أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس عن النيب يف قوله أحسن كل شيء خلقه قال أما إن است القردة  - ٦٥٧٦
  ليست حبسنة ولكنه أحكم خلقها 

وأخرج ابن جرير عن معاذ بن جبل عن النيب يف قوله تعاىل تتجاىف جنوهبم عن املضاجع قال قيام العبد  - ٦٥٧٧
  من الليل 
وأخرج الطرباين عن ابن عباس عن النيب يف قوله تعاىل وجعلناه هدى لبين إسرائيل قال جعل موسى  - ٦٥٧٨

  هدى لبين إسرائيل 
  ن لقاء موسى ربه ويف قول فال تكن يف مرية من لقائه قال م

٣٠ -   

  األحزاب

  وأخرج الترمذي عن معاوية مسعت رسول اهللا يقول طلحة ممن قضى حنبه  - ٦٥٧٩
وأخرج الترمذي وغريه عن عمرو بن أيب سلمة وابن جرير وغريه عن أم سلمة أن النيب دعا فاطمة  - ٦٥٨٠

  ل البيت ويطهركم تطهريا وعليا وحسنا وحسينا ملا نزلت إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أه
  فظللهم بكساء وقال اللهم هؤالء أهل بييت فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهريا 

٣١ -   

  سبأ

أخرج أمحد وغريه عن ابن عباس أن رجال سأل رسول اهللا عن سبأ أرجل هو أم امرأة أم أرض فقال بل  - ٦٥٨١
  عة هو رجل ولد له عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أرب



م وأخرج البخاري عن أيب هريرة مرفوعا قال إذا قضى اهللا األمر يف السماء ضربت املالئكة بأجنحتها  - ٦٥٨١
  خضعانا لقوله كأهنا سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري 

٣٢ -   

  فاطر

خلدري عن النيب قال يف هذه اآلية مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أخرج أمحد والترمذي عن أيب سعيد ا - ٦٥٨٢
  من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات قال هؤالء كلهم مبنزلة واحدة وكلهم يف اجلنة 

لذين اصطفينا وأخرج أمحد وغريه عن أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا يقول قال اهللا مث أورثنا الكتاب ا - ٦٥٨٢
من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات فأما الذي سبقوا فأولئك يدخلون اجلنة بغري 

حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك حياسبون حسابا يسريا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين حيبسون يف 
  اآلية . . م الذين يقولون احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن طول احملشر مث هم الذين تالفاهم اهللا برمحته فه

وأخرج الطرباين عن ابن عباس أن النيب قال إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستني وهو العمر الذي  - ٦٥٨٣
  قال اهللا أو مل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 

٣٣ -   

  يس

  اهللا عن قوله أخرج الشيخان عن أيب ذر قال سألت رسول  - ٦٥٨٤

  والشمس جتري ملستقر هلا قال مستقرها حتت العرش 
وأخرجا عنه قال كنت مع النيب يف املسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب  - ٦٥٨٥

  الشمس قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإهنا تذهب حىت تسجد حتت العرش فذلك قوله والشمس جتري ملستقر هلا 
٣٤ -   

  اتالصاف

أخرج ابن جرير عن أم سلمة قالت قلت يا رسول اهللا أخربين عن قوله وحور عني قال العني الضخام  - ٦٥٨٦
العيون شفر احلوراء مثل جناح النسر قلت يا رسول اهللا أخربين عن قول اهللا كأهنن بيض مكنون قال رقتهن كرقة 

  اجللدة اليت يف داخل البيضة اليت تلي القشر 
لفاء مضاف إىل احلوراء وهو هدب العني وإمنا ضبطته وإن كان واضحا ألين رأيت بعض املهملني من قوله شفر هو با

  أهل عصرنا صحفه بالقاف 
وقال احلوراء مثل جناح النسر مبتدأ وخرب يعين يف السرعة واخلفة وهذا كذب وجهل حمض وإحلاد يف الدين وجرأة 

  على اهللا ورسوله 
  عن مسرة عن النيب يف قوله وجعلنا ذريته هم الباقني قال حام وسام ويافث وأخرج الترمذي وغريه  - ٦٥٨٧



  وأخرج من وجه آخر قال سام أبو العرب وحام أبو احلبش ويافث أبو الروم  - ٦٥٨٨
وأخرج عن أيب بن كعب قال سألت رسول اهللا عن قول اهللا وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون قال  - ٦٥٨٩

  يزيدون عشرين ألفا 
وأخرج ابن عساكر عن العالء بن سعدان أن رسول اهللا قال يوما جللسائه أطت السماء وحق هلا أن تئط  - ٦٥٩٠

  ليس منها موضع قدم إال عليه ملك راكع أو ساجد مث قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن املسبحون 

٣٥ -   

  الزمر

أل رسول اهللا عن تفسري له مقاليد السموات أخرج أبو يعلى وابن أيب حامت عن عثمان بن عفان أنه س - ٦٥٩١
واألرض فقال تفسريها ال إله إال اهللا واهللا أكرب وسبحان اهللا وحبمده أستغفر اهللا وال حول وال قوة إال باهللا هو األول 

  واآلخر والظاهر الباطن بيده اخلري حييي ومييت 
  احلديث غريب وفيه نكارة شديدة 

يف صفة اجلنة عن أيب هريرة عن النيب أنه سأل جربيل عن هذه اآلية فصعق من يف وأخرج ابن أيب الدنيا  - ٦٥٩٢
  السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا من الذين مل يشأ اهللا أن يصعق قال هم الشهداء 

٣٦ -   

  غافر

دعاء هو أخرج أمحد وأصحاب السنن واحلاكم وابن حبان عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا إن ال - ٦٥٩٣
  العبادة مث قرأ ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين 

٣٧ -   

  فصلت

أخرج النسائي والبزار وأبو يعلى وغريهم عن أنس قال قرأ علينا رسول اهللا هذه اآلية إن الذين قالوا  - ٦٥٩٤
  هم فمن قاهلا حىت ميوت فهو ممن استقام عليها ربنا اهللا مث استقاموا قد قاهلا ناس من الناس مث كفر أكثر

٣٨ -   

  الشورى

أخرج أمحد وغريه عن علي قال أال أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهللا وحدثنا به رسول اهللا قال ما  - ٦٥٩٥
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري وسأفسرها لك يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو 

لدنيا فبما كسبت أيديكم واهللا أحلم من أن يثين عليه العقوبة يف اآلخرة وما عفا اهللا عنه يف الدنيا فاهللا أكرم بالء يف ا
  من أن يعود بعد عفوه 



٣٩ -   

  الزخرف

أخرج أمحد والترمذي وغريمها عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال  - ٦٥٩٦
  ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون  أوتوا اجلدل مث تال

وأخرج ابن أيب حامت عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا كل أهل النار يرى منزله من اجلنة حسرة فيقول  - ٦٥٩٧
لو أن اهللا هداين لكنت من املتقني وكل أهل اجلنة يرى منزله من النار فيقول وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا 

ر قال وقال رسول اهللا ما من أحد إال وله منزل يف اجلنة ومنزل يف النار فالكافر يرث املؤمن منزله من فيكون له شك
  النار واملؤمن يرث الكافر منزله من اجلنة فذلك قوله تعاىل وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون 

٤٠ -   

  الدخان

الك األشعري قال قال رسول اهللا إن ربكم أنذركم أخرج الطرباين وابن جرير بسند جيد عن أيب م - ٦٥٩٨
ثالثا الدخان يأخذ املؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حىت خيرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالثة 

  الدجال 
  له شواهد 
ء بابان وأخرج الترمذي وأبو يعلى وابن أيب حامت عن أنس عن النيب قال ما من عبد إال وله يف السما - ٦٥٩٩

باب خيرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكالمه فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتال هذه اآلية فما بكت عليهم 
السماء واألرض وذكر أهنم مل يكونوا يعملون على وجه األرض عمال صاحلا تبكي عليهم ومل يصعد هلم إىل السماء 

  قدهم فتبكى عليهم من كالمهم وال من عملهم كالم طيب وال عمل صاحل فتف
وأخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد احلضرمي مرسال قال قال رسول اهللا ما مات مؤمن يف غربة غابت  - ٦٦٠٠

  عنه فيها بواكيه إال بكت عليه السماء 

  واألرض مث قرأ رسول اهللا فما بكت عليهم السماء واألرض مث قال إهنما ال يبكيان على كافر 
٤١ -   

  األحقاف

  أخرج أمحد عن ابن عباس عن النيب أو أثارة من علم قال اخلط  - ٦٦٠١
٤٢ -   

  الفتح



أخرج الترمذي وابن جرير عن أيب بن كعب أنه مسع رسول اهللا يقول وألزمهم كلمة التقوى قال ال إله  - ٦٦٠٢
  إال اهللا 
٤٣ -   

  احلجرات

ا الغيبة قال ذكرك أخاك مبا يكره قيل أخرج أبو داود والترمذي عن أيب هريرة قال قيل يا رسول اهللا م - ٦٦٠٣
  أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته 

٤٤ -   

  ق

أخرج البخاري عن أنس عن النيب قال يلقى يف النار وتقول هل من مزيد حىت يضع قدمه فيها فتقول  - ٦٦٠٤
  قط قط 

٤٥ -   

  الذاريات

أخرج البزار عن عمر بن اخلطاب قال الذاريات ذروا هي الرياح فاجلاريات يسرا هي السفن  - ٦٦٠٥
  فاملقسمات أمرا هي املالئكة ولوال أين مسعت رسول اهللا يقوله ما قلته 

٤٦ -   

  الطور

هم يف اجلنة وإن أخرج عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند عن علي قال قال رسول اهللا إن املؤمنني وأوالد - ٦٦٠٦
  اآلية . . املشركني وأوالدهم يف النار مث قرأ رسول اهللا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم 

٤٧ -   

  النجم

أخرج ابن جرير وابن أيب حامت بسند ضعيف عن أيب أمامة قال تال رسول اهللا هذه اآلية وإبراهيم الذي  - ٦٦٠٧
  وىف قلت اهللا ورسوله أعلم قال ويف عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار  وىف مث قال أتدري ما

وأخرجا عن معاذ بن أنس عن رسول اهللا قال أال أخربكم مل مسي اهللا إبراهيم خليله الذي وىف إنه كان  - ٦٦٠٨
  حىت ختم اآلية . . يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون 

البغوي من طريق أيب العالية عن أيب بن كعب عن النيب يف قوله وأن إىل ربك املنتهى قال ال  وأخرج - ٦٦٠٩
  فكرة يف الرب 



  قال البغوي وهو مثل حديث تفكروا يف خملوقات اهللا وال تفكروا يف ذات اهللا 
٤٨ -   

  الرمحن

يف شان قال من شأنه أن يغفر  أخرج ابن أيب حامت عن أيب الدرداء عن النيب يف قوله تعاىل كل يوم هو - ٦٦١٠
  ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين 

  وأخرج ابن جرير مثله من حديث عبد اهللا بن منيب والبزار مثله من حديث ابن عمر  - ٦٦١١
وأخرج الشيخان عن أيب موسى األشعري أن رسول اهللا قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان  - ٦٦١٢

  هما وما فيهما من ذهب آنيت
وأخرج البغوي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول اهللا هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وقال هل تدرون  - ٦٦١٣

  ما قال ربكم 
  قالوا اهللا ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إال اجلنة 

٤٩ -   

  الواقعة

  ل أقبل أعرايب فقال يا أخرج أبو بكر النجاد عن سليم بن عامر قا - ٦٦١٤

رسول اهللا ذكر اهللا يف اجلنة شجرة تؤذي صاحبها قال وما هي قال السدر فإن له شوكا مؤذيا فقال رسول اهللا 
  أليس يقول اهللا يف سدر خمضود خضد اهللا شوكه فجعل مكان كل شوكة مثرة 

  وله شاهد من حديث عتبة بن عبد السلمي أخرجه ابن أيب داود يف البعث 
وأخرج الشيخان عن أيب هريرة عن النيب قال إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال  - ٦٦١٥

  يقطعها اقرءوا إن شئتم وظل ممدود 
وأخرج الترمذي والنسائي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب يف قوله وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بني  - ٦٦١٦

  مخسمائة عام السماء واألرض ومسرية ما بينهما 
  وأخرج الترمذي عن أنس قال قال رسول اهللا إنا أنشأناهن إنشاء عجائز كن يف الدنيا عمشا رمصا  - ٦٦١٧
وأخرج يف الشمائل عن احلسن قال أتت عجوز فقالت يا رسول اهللا ادع اهللا أن يدخلين اجلنة فقال يا أم  - ٦٦١٨

  فالن إن اجلنة ال يدخلها عجوز 
  وها أهنا ال تدخلها وهي عجوز إن اهللا يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فولت تبكي قال أخرب

  وأخرج ابن أيب حامت عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا عربا كالمهن عريب  - ٦٦١٩
تعاىل حور عني قال حور  وأخرج الطرباين عن أم سلمة قالت قلت يا رسول اهللا أخربين عن قول اهللا - ٦٦٢٠

  بيض عني ضخام العيون شفر احلوراء مبنزلة جناح النسر 
قلت أخربين عن قول تعاىل كأمثال اللؤلؤ املكنون قال صفاؤهن كصفاء الدر الذي يف األصداف الذي مل متسه 



  األيدي 
  قلت أخربين عن قوله فيهن خريات حسان قال خريات األخالق حسان الوجوه 

  عن قوله كأهنن بيض مكنون قال رقتهن كرقة اجللد الذي رأيت يف داخل البيضة مما يلي القشر قلت أخربين 
قلت أخربين عن قوله عربا أترابا قال هن اللوايت قبضهن يف دار الدنيا عجائز رمصا مشطا خلقهن اهللا بعد الكرب 

  فجعلهن عذارى 
  عربا متعشقات حمببات 
  أترابا على ميالد واحد 

رج ابن جرير عن ابن عباس يف قوله ثلة من األولني وثلة من اآلخرين قال قال رسول اهللا مها مجيعا وأخ - ٦٦٢١
  من أميت 
وأخرج أمحد والترمذي عن علي قال قال رسول اهللا وجتعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون  - ٦٦٢٢

  يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا 
٥٠ -   

  املمتحنة

ه وابن جرير عن أم سلمة عن رسول اهللا يف قوله وال يعصينك يف معروف قال أخرج الترمذي وحسن - ٦٦٢٣
  النوح 
٥١ -   

  الطالق

أخرج الشيخان عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اهللا فتغيظ فيه مث قال  - ٦٦٢٤
أن ميسها فتلك العدة اليت أمر اهللا  لرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل

  أن يطلق هلا النساء مث قرأ رسول اهللا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن 
٥٢ -   

  ن

أخرج الطرباين عن ابن عباس قال قال رسول اهللا إن أول ما خلق اهللا القلم واحلوت قال اكتب قال ما  - ٦٦٢٥
  والقلم والنون احلوت والقلم القلم  أكتب قال كل شيء كائن إىل يوم القيامة مث قرأ ن

  وأخرج ابن جرير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول اهللا  - ٦٦٢٦

  ن والقلم وما يسطرون لوح من نور وقلم من نور جيري مبا هو كائن إىل يوم القيامة 
  قال ابن كثري مرسل غريب 

ي السماء من عبد أصح اهللا جسمه وأرحب وأخرج أيضا عن زيد بن أسلم قال قال رسول اهللا تبك - ٦٦٢٧



  جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما فكان للناس ظلوما فذلك العتل الزنيم 
  مرسل له شواهد 

وأخرج أبو يعلى وابن جرير بسند فيه مبهم عن أيب موسى عن النيب يوم يكشف عن ساق قال عن نور  - ٦٦٢٨
  عظيم خيرون له سجدا 

٥٣ -   

  سأل

عن أيب سعيد قال قيل لرسول اهللا يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ما أطول هذا اليوم أخرج أمحد  - ٦٦٢٩
  فقال والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن املؤمن حىت يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا 

  املزمل  - ٥٤
  آية  أخرج الطرباين عن ابن عباس عن النيب فاقرءوا ما تيسر منه قال مائة - ٦٦٣٠

  قال ابن كثري غريب جدا 
٥٥ -   

  املدثر

أخرج أمحد والترمذي عن أيب سعيد عن رسول اهللا قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه سبعني خريفا مث  - ٦٦٣١
  يهوى به كذلك 

وأخرج أمحد والترمذي وحسنه والنسائي عن أنس قال قرأ رسول اهللا هو أهل التقوى وأهل املغفرة  - ٦٦٣٢
  ربكم أنا أهل أن أتقى فال جيعل معي إله فمن اتقى أن جيعل معي إهلا كان أهال أن أغفر له  فقال قال

٥٦ -   

  عم

  أخرج البزار عن ابن عمر عن النيب قال واهللا ال خيرج من النار  - ٦٦٣٣

  أحد حىت ميكث فيها أحقابا واحلقب بضع ومثانون سنة كل سنة ثالمثائة وستون يوما مما تعدون 
٥٧ -   

  تكويرال

أخرج ابن أيب حامت عن أيب يزيد بن أيب مرمي عن أبيه أن رسول اهللا قال يف قوله تعاىل إذا الشمس كورت  - ٦٦٣٤
  قال كورت يف جهنم وإذا النجوم انكدرت قال يف جهنم 

وأخرج عن النعمان بن بشري عن النيب وإذا النفوس زوجت قال القرناء كل رجل مع كل قوم كانوا  - ٦٦٣٥



  ن عمله يعملو
٥٨ -   

  انفطرت

أخرج ابن جرير والطرباين بسند ضعيف من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النيب  - ٦٦٣٦
  قال له ما ولد لك 

  قال ما عسى أن يولد يل إما غالم أو جارية قال فمن يشبه 
طفة إذا استقرت يف الرحم أحضرها اهللا قال من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه فقال النيب مه ال تقولن هذا إن الن

  تعاىل كل نسب بينها وبني آدم أما قرأت يف أي صورة ما شاء ركبك قال سلكك 
  وأخرج ابن عساكر يف تارخيه عن ابن عمر عن النيب قال إمنا مساهم األبرار ألهنم بروا اآلباء واألبناء  - ٦٦٣٧
٥٩ -   

  املطففني

حىت يغيب أحدهم يف رشحه  -أن النيب قال يوم يقوم الناس لرب العاملني أخرج الشيخان عن ابن عمر  - ٦٦٣٨
  إىل أنصاف أذنيه 

وأخرج أمحد والترمذي واحلاكم وصححه والنسائي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا إن العبد إذا  - ٦٦٣٩
لبه فذلك الران الذي أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء يف قلبه فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت حىت تعلو ق

  ذكر اهللا يف 

  القرآن كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون 
٦٠ -   

  االنشقاق

أخرج أمحد والشيخان وغريمها عن عائشة قالت قال رسول اهللا من نوقش احلساب عذب ويف لفظ عند  - ٦٦٤٠
ريا قال ليس ذلك باحلساب ابن جرير ليس حياسب أحد إال عذب قلت أليس يقول اهللا فسوف حياسب حسابا يس

  ولكن ذاك العرض 
وأخرج أمحد عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا ما احلساب اليسري قال أن ينظر يف كتابه فيتجاوز له  - ٦٦٤١

  عنه إنه من نوقش احلساب يومئذ هلك 
٦١ -   

  الربوج



د يوم القيامة وشاهد يوم اجلمعة أخرج ابن جرير عن أيب مالك األشعري قال قال رسول اهللا اليوم املوعو - ٦٦٤٢
  ومشهود يوم عرفة 

  له شواهد 
وأخرج الطرباين عن ابن عباس أن رسول اهللا قال إن اهللا خلق لوحا حمفوظا من درة بيضاء صفحاهتا من  - ٦٦٤٣

ويعز ويذل  ياقوتة محراء قلمه نور وكتابه نور هللا تعاىل فيه يف كل يوم ستون وثالمثائة حلظة خيلق ويرزق ومييت وحييي
  ويفعل ما يشاء 

٦٢ -   

  سبح

أخرج البزار عن جابر بن عبد اهللا عن النيب قد أفلح من تزكى من شهد أن ال إله إال اهللا وخلع األنداد  - ٦٦٤٤
  وشهد أين رسول اهللا وذكر اسم ربه فصلى قال هي الصلوات اخلمس واحملافظة عليها واالهتمام هبا 

باس قال ملا نزلت إن هذا لفي الصحف األوىل قال النيب كان هذا أو كل هذا وأخرج البزار عن ابن ع - ٦٦٤٥
  يف صحف إبراهيم وموسى 

٦٣ -   

  الفجر

  أخرج أمحد والنسائي عن جابر عن النيب قال إن العشر عشر  - ٦٦٤٦

  األضحى والوتر يوم عرفه والشفع يوم النحر 
  قال ابن كثري رجاله ال بأس هبم ويف رفعه نكارة 

  وأخرج ابن جرير عن جابر مرفوعا الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث  - ٦٦٤٧
وأخرج أمحد والترمذي عن عمران بن حصني أن رسول اهللا سئل عن الشفع والوتر فقال الصالة بعضها  - ٦٦٤٨

  شفع وبعضها وتر 
٦٤ -   

  البلد

 يدخلين اجلنة قال عتق النسمة وفك أخرج أمحد عن الرباء قال جاء أعرايب إىل النيب فقال علمين عمال - ٦٦٤٩
  الرقبة 

  قال أو ليستا بواحدة قال ال إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف عتقها 
٦٥ -   

  الشمس



أخرج ابن أيب حامت من طريق جويرب عن الضحاك عن ابن عباس مسعت رسول اهللا يقول يف قول اهللا قد  - ٦٦٥٠
  فس زكاها اهللا تعاىل أفلح من زكاها أفلحت ن

٦٦ -   

  أمل نشرح

أخرج أبو يعلى وابن حبان يف صحيحه عن أيب سعيد عن رسول اهللا قال أتاين جربيل فقال إن ربك يقول  - ٦٦٥١
  أتدري كيف رفعت ذكرك قلت اهللا أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي 

٦٧ -   

  الزلزلة

اآلية يومئذ حتدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها  أخرج أمحد عن أيب هريرة قال قرأ رسول اهللا هذه - ٦٦٥٢
قالوا اهللا ورسوله أعلم قال أن تشهد على كل عبد أو أمة مبا عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يف يوم 

  كذا وكذا 

٦٨ -   

  العاديات

نود قال الكنود أخرج ابن أيب حامت بسند ضعيف عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا إن اإلنسان لربه لك - ٦٦٥٣
  الذي يأكل وحده ويضرب عبده ومينع رفده 

٦٩ -   

  أهلاكم

أخرج ابن أيب حامت عن زيد بن أسلم مرسال قال قال رسول اهللا أهلاكم التكاثر عن الطاعة حىت زرمت  - ٦٦٥٤
  املقابر حىت يأتيكم املوت 

عمر رطبا وشربوا ماء فقال رسول وأخرج أمحد عن جابر بن عبد اهللا قال أكل رسول اهللا وأبو بكر و - ٦٦٥٥
  اهللا هذا من النعيم الذي تسألون عنه 

  وأخرج ابن أيب حامت عن ابن مسعود عن النيب مث لتسألن يومئذ عن النعيم قال األمن والصحة  - ٦٦٥٦
٧٠ -   

  اهلمزة

  أخرج ابن مردويه عن أيب هريرة عن النيب إهنا عليهم مؤصدة قال مطبقة  - ٦٦٥٧
٧١ -   



  أرأيت

أخرج ابن جرير وأبو يعلى عن سعد بن أيب وقاص قال سألت رسول اهللا عن الذين هم عن صالهتم  - ٦٦٥٨
  ساهون قال هم الذين يؤخرون الصالة عن وقتها 

٧٢ -   

  الكوثر

  أخرج أمحد ومسلم عن أنس قال قال رسول اهللا الكوثر هنر أعطانيه ريب يف اجلنة له طرق ال حتصى  - ٦٦٥٩
٧٣ -   

  النصر

  أخرج أمحد عن ابن عباس قال ملا نزلت إذا جاء نصر اهللا  - ٦٦٦٠

  والفتح قال رسول اهللا نعيت إىل نفسي 
٧٤ -   

  الصمد

  أخرج ابن جرير عن بريدة ال أعلمه إال رفعه قال الصمد الذي ال جوف له  - ٦٦٦١
٧٥ -   

  الفلق

  مغطى  أخرج ابن جرير عن أيب هريرة عن النيب قال الفلق جب يف جهنم - ٦٦٦٢
  قال ابن كثري غريب ال يصح رفعه 

وأخرج أمحد والترمذي وصححه النسائي عن عائشة قالت أخذ رسول اهللا بيدي فأراين القمر حني طلع  - ٦٦٦٣
  وقال تعوذي باهللا من شر هذا الغاسق إذا وقب 

   وأخرج ابن جرير عن أيب هريرة عن النيب ومن شر غاسق إذا وقب قال النجم الغاسق - ٦٦٦٤
  قال ابن كثري ال يصح رفعه 

٧٦ -   

  الناس

أخرج أبو يعلى عن أنس قال قال رسول اهللا إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فإن ذكر  - ٦٦٦٥
  اهللا خنس أي سكن وإن نسى التقم قلبه فذلك الوسواس اخلناس 



ها ضعيفها ومرسلها ومعضلها ومل فهذا ما حضرين من التفاسري املرفوعة املصرح برفعها صحيحها وحسن - ٦٦٦٦
  أعول على املوضوعات واألباطيل 

  وقد ورد من املرفوع يف التفسري ثالثة أحاديث طوال تركتها  - ٦٦٦٧
  أحدها احلديث يف قصة موسى مع اخلضر وفيه تفسري آيات الكهف وهو يف صحيح البخاري وغريه 

قصة موسى وتفسري آيات كثرية تتعلق به وقد  والثاين حديث الفتون طويل جدا يف نصف كراس يتضمن شرح
أخرجه النسائي وغريه لكن نبه احلفاظ منهم املزي وابن كثري على أنه موقوف من كالم ابن عباس وأن املرفوع منه 

  قليل صرح بعزوه إىل النيب قال ابن كثري وكأن ابن عباس تلقاه من اإلسرائيليات 

فتون يتضمن شرح حال القيامة وتفسري آيات كثرية من سور شىت الثالث حديث الصور وهو أطول من حديث ال
  يف ذلك وقد أخرجه ابن جرير والبيهقي يف البعث وأبو يعلى ومداره على إمساعيل بن رافع قاضي املدينة 

  وقد تكلم فيه بسببه ويف بعض سياقه نكاره 
  وقيل إنه مجعه من طرق أو أماكن متفرقة وساقه سياقا واحدا 

  د صرح ابن تيمية فيما تقدم وغريه بأن النيب بني ألصحابه تفسري مجيع القرآن أو غالبه وق - ٦٦٦٨
ويؤيد هذا ما أخرجه أمحد وابن ماجة عن عمر أنه قال من آخر ما نزل آية الربا وإن كان رسول اهللا قبض قبل أن 

  يفسرها 
هذه اآلية لسرعة موته بعد نزوهلا وإال مل يكن دل فحوى الكالم على أنه كان يفسر هلم كل ما نزل وأنه إمنا مل يفسر 

  للتخصيص هبا وجه 
وأما ما أخرجه البزار عن عائشة قالت ما كان رسول اهللا يفسر شيئا من القرآن إال آيا بعد علمه إياهن  - ٦٦٦٩

أشكلن  من جربيل فهو حديث منكر كما قاله ابن كثري وأوله ابن جرير وغريه على أهنا إشارات إىل آيات مشكالت
  عليه فسأل اهللا علمهن فأنزله إليه على لسان جربيل 

وقد من اهللا تعاىل بإمتام هذا الكتاب البديع املثال املنيع املنال الفائق حبسن نظامه على عقود الآلل اجلامع  - ٦٦٧٠
  لفوائد وحماسن مل جتتمع يف كتاب قبله يف العصور اخلوال 

املنزل وبينت فيه مصاعد يرتقى فيها لإلشراف على مقاصده ويتوصل  أسست فيه قواعد معينة على فهم الكتاب
  وأركزت فيه مراصد تفتح من كنوزه كل باب مقفل 

فيه لباب العقول وعباب املنقول وصواب كل قول مقبول حمضت فيه كتب العلم على تنوعها وأخذت زبدها 
زهرها وغصت حبار فنون القرآن ودرها ومررت على رياض التفاسري على كثرة عددها واقتطفت مثرها و

فاستخرجت جواهرها ودررها وبقرت عن معادن كنوز فخلصت سبائكها وسبكت فقرها فلهذا حتصل فيه من 
البدائع ما تبت عنده األعناق بتا وجتمع يف كل نوع منه ما تفرق يف مؤلفات شىت على أين ال أبيعه بشرط الرباءة من 

والبشر حمل النقص بال ريب هذا وإين يف زمان مأل اهللا قلوب أهليه من  كل عيب وال أدعى أنه مجع سالمة كيف
  احلسد وغلب عليهم اللؤم حىت جرى منهم جمرى الدم من اجلسد 

  طويت أتاح هلا لسان حسود ... وإذا أراد اهللا نشر فضيلة 

  ما كان يعرف طيب عرف العود ... لوال اشتعال النار فيما جاورت 
وطمعهم وأعماهم حب الرياسة وأصمهم قد نكبوا عن علم الشريعة ونسوه وأكبوا على قوم غلب عليهم اجلهل 



علم الفالسفة وتدارسوه يريد اإلنسان منهم أن يتقدم ويأىب اهللا إال أن يزيده تأخريا ويبغي العز وال علم عنده فال 
  جيد له وليا وال نصريا 

  مراء وحنن على أقواهلا أ... أمتسى القوايف حتت غري لوائنا 
ومع ذلك فال ترى إال أنوفا مشمخرة وقلوبا عن احلق مستكربة وأقواال تصدر عنهم مفتراة مزورة كلما هديتهم إىل 
احلق كان أصم وأعمى هلم كأن اهللا مل يوكل هبم حافظني يضبطون أقواهلم وأعماهلم فالعامل بينهم مرجوم يتالعب به 

   كفة النقصان اجلهال والصبيان والكامل عندهم مذموم داخل يف
وأمي اهللا إن هذا هلو الزمان الذي يلزم فيه السكوت واملصري حلسا من أحالس البيوت ورد العلم إىل  - ٦٦٧١

  العمل لو ال ما ورد يف صحيح األخبار من علم علما فكتمه أجلمه اهللا بلجام من نار وهللا در القائل 
  ة واجلسد وأدم هلا تعب القرحي... ادأب على مجع الفضائل جاهدا 
  بلغته ممن جد فيها واجتهد ... واقصد هبا وجه اإلله ونفع من 
  مهال فبعد املوت ينقطع احلسد ... واترك كالم احلاسدين وبغيهم 

وأنا أضرع إىل اهللا جل جالله وعز سلطانه كما من بإمتام هذا الكتاب أن يتم النعمة بقبوله وأن جيعلنا من السابقني 
  وله وأال خييب أملنا فهو اجلواد الذي ال خييب من أمله وال خيذل من انقطع عمن سواه وأم له األولني من أتباع رس

  وصلى اهللا على من ال نيب بعده سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون 
مد وعلى آله وصحبه وسالمه مت الكتاب حبمد اهللا وعونه وحسن توفيقه وصلواته على أشرف خلقه وتاج رسله حم

  واحلمد هللا وحده 
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