
لقرآن: كتاب  ا علوم  لربهان يف    ا
لزركشي: املؤلف  ا هبادر  بن  عبد اهللا  بن  لدين حممد  ا    بدر 

  مقدمة املؤلف

...  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة املؤلف
قال الشيخ اإلمام العالمة وحيد الدهر وفريد العصر جامع شتات الفضائل وناصر احلق بالربهان من الدالئل أبو عبد 

  :حممد بن عبد اهللا الزركشي الشافعي بلغه اهللا منه ما يرجوه اهللا بدر الدين
احلمد هللا الذي نور بكتابه القلوب وأنزل يف أوجز لفظه وأعجز أسلوبه فأعيت بالغته البلغاء وأعجزت حكمته 

  .احلكماء وأبكمت فصاحته اخلطباء
اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده  أمحده أن جعل فاحتة أسراره وخامتة تصاريفه وأقداره وأشهد أن ال إله إال

ورسوله املصطفى ونبيه املرتضى الظافر من احملامد باخلصل الظاهر بفضله على ذوي الفضل معلم احلكمة وهادي 
  :األمة أرسله بالنور الساطع والضياء الالمع صلى اهللا عليه وعلى آله األبرار وصحبه األخيار أما بعد

رائح وعلقت به األفكار اللواقح فحص عن أسرار التنزيل والكشف عن حقائق التأويل فإن أول ما أعملت فيه الق
الذي تقوم به املعامل وتثبت الدعائم فهو العصمة الواقية والنعمة الباقية واحلجة البالغة والداللة الدامغة وهو شفاء 

س حبزن سراج ال خيبو ضياؤه الصدور واحلكم العدل عند مشتبهات األمور وهو الكالم اجلزل والفصل الذي لي
  وشهاب ال خيمد نوره وثناؤه وحبر ال يدرك غوره

هبرت بالغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول وتظافر إجيازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته وجمازه وتقارن يف 
ومعناه إىل  احلسن مطالعه ومقاطعه وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه قد أحكم احلكيم صيغته ومعناه وقسم لفظه

ما ينشط السامع ويقرط املسامع من جتنيس أنيس وتطبيق لبيق وتشبيه نبيه وتقسيم وسيم وتفصيل أصيل وتبليغ 
بليغ وتصدير باحلسن جدير وترديد ماله مزيد إىل غري ذلك مما أجرى الصياغة البديعة، والصناعة الرفيعة، فاآلذان 

ية فهو من تناسب ألفاظه وتناسق أغراضه قالدة ذات اتساق، ومن بأقراطه حالية، واألذهان من أمساطه غري خال
تبسم زهره وتنسم نشره، حديقة مبهجة للنفوس واألمساع واألحداق، كل كلمة منه هلا من نفسها طرب، ومن 

ذاهتا عجب، ومن طلعتها غرة، ومن هبجتها درة، الحت عليه هبجة القدرة، ونزل ممن له األمر، فله على كل كالم 
ان وإمرة، هبر متكن فواصله، وحسن ارتباط أواخره وأوائله وبديع إشاراته وعجيب انتقاالته من قصص باهرة سلط

إىل مواعظ زاجرة وأمثال سائرة وحكم زاهرة وأدلة على التوحيد ظاهرة وأمثال بالتنزيه والتحميد سائرة ومواقع 
ية بسط وإن كان ختويفاً قبض وإن كان وعداً تعجب واعتبار ومواطن تنزيل واستغفار إن كان سياق الكالم ترج

أهبج وإن كان وعيداً أزعج وإن كان دعوة حدب وإن كان زجرة أرعب وإن كان موعظة أقلق وإن كان ترغيباً 
  .شوق

  ويف زواياه من خبايا... هذا وكم فيه من مزايا 



  فيكشف اخلرب عن قضايا... ويطمع احلرب يف التقاضي 
  يف القلوب وصرفه بأبدع معىن وأغرب أسلوب،فسبحان من سلكه ينابيع 

ال يستقصي معانيه فهم اخللق وال حييط بوصفه على اإلطالق ذو اللسان الطلق فالسعيد من صرف مهته إليه ووقف 
فكره وعزمه عليه واملوفق من وفقه اهللا لتدبره واصطفاه للتذكري به وتذكره فهو يرتع منه يف رياض ويكرع منه يف 

  حياض
  وألذ يف األجفان من سنة الكرى... ى األكباد من قطر الندى أندى عل

ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن {: ميأل القلوب بشراً ويبعث القرائح عبرياً ونشراً حييي القلوب بأوراده وهلذا مساه اهللا روحاً فقال
ي إىل حياة األبد ولوال الروح ملات فسماه روحاً ألنه يؤد[ ١٥من اآلية: غافر] }أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه

  اجلسد فجعل هذا الروح سببا لالقتدار وعلماً لالعتبار
  كأن العيون الناظرات صياقل... يزيد على طول التأمل هبجة 

وإمنا يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه من قوي نظره واتسع جماله يف الفكر وتدبره وامتد باعه ووقت 
  . فنون األدب وأحتط بلغة العربطباعه وامتد يف

هللا تعاىل مواهب جعلها أصوال للمكاسب فمن : قال احلرايل يف جزء مساه مفتاح الباب املقفل لفهم الكتاب املنزل
  وهبه عقال يسر عليه السبيل ومن ركب فيه خرقاً نقص ضبطه من التحصيل ومن أيده بتقوي االستناد إليه يف مجيع

وأكمل العلماء من وهبه اهللا تعاىل فهماً يف كالمه ووعياً عن كتابه وتبصرة يف الفرقان  :أموره علمه وفهمه قال
وإحاطة مبا شاء من علوم القرآن ففيه متام شهود ماكتب اهللا ملخلوقاته من ذكره احلكيم مبا يزيل بكرمي عنايته من 

  خطأ الالعبني إذ فيه كل العلوم
وله األمة شرح للسنة ومجيع السنة شرح للقرآن ومجيع القرآن شرح أمساء مجيع ما تق: وقال الشافعي رضي اهللا عنه

ومجيع األمساء احلسىن شرح المسه األعظم وكما أنه أفضل من كل كالم سواه : اهللا احلسىن وصفاته العليا زاد غريه
وقال } ْن َربِّكَ الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمىأَفََمْن َيْعلَُم أَنََّما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِم{: فعلومه أفضل من كل علم عداه قال تعاىل

  .}ُيؤِْتي الِْحكَْمةَ َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي خَْيراً كَثِرياً{: تعاىل
: وقال سفيان بن عيينة يف قوله تعاىل. يعين علم القرآن: وقال مقاتل. وقال. الفهم واإلصابة يف القرآن: قال جماهد

  أحرمهم فهم القرآن: قال. }أَصْرُِف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن يََتكَبَُّرونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الْحَقَِّس{
  .ال جيتمع فهم القرآن واالشتغال باحلطام يف قلب مؤمن أبدا: وقال سفيان الثوري

  .اهمثل علم القرآن مثل األسد ال ميكن من غيله سو: وقال عبد العزيز بن حيىي الكناين
  .أىب اهللا عز وجل إال أن حيرم قلوب البطالني مكنون حكمة القرآن: قال ذو النورين املصري

  .}أَفَال يََتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ{: وقال. } َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء{: وقال عز وجل
  .أرشدنا إىل علمه: القرآن، يقول: قال. } ِقيَماْهِدَنا الصِّرَاطَ الُْمْسَت{: وقال عبد اهللا بن مسعود يف قوله تعاىل

  .علم القرآن ذكر ال يعلمه إال الذكور من الرجال: وقال احلسن البصري
  .}فَإِنْ َتَناَزعُْتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اللَِّه وَالرَُّسولِ{وقال اهللا جل ذكره 

  .إىل كتاب اهللا: يقول} كُْمُه إِلَى اللَِّهَوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء فَُح{: وقال تعاىل



  .وكل علم من العلوم منتزع من القرآن وإال فليس له برهان
أراد به : من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم األولني واآلخرين رواه البيهقي يف املدخل وقال: قال ابن مسعود
  .أصول العلم

كل منهم خمصوص بنوع من العلم كعلي رضي اهللا عنه بالقضاء وزيد وقد كانت الصحابة رضي اهللا عنهم علماء 
بالفرائض ومعاذ باحلالل واحلرام وأيب بالقراءة فلم يسم أحد منهم حبراً إال عبد اهللا بن عباس الختصاصه دوهنم 

د اهللا بن وقال فيه عب. كأمنا ينظر إىل الغيب من ستر رقيق: بالتفسري وعلم التأويل وقال فيه علي بن أيب طالب
نعم ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس وقد مات ابن مسعود يف سنة ثنتني وثالثني وعمر بعده ابن عباس ستاً : مسعود

وثالثني سنة فما ظنك مبا كسبه من العلوم بعد ابن مسعود نعم كان لعلي فيه اليد السابقة قبل ابن عباس وهو 
  .حتة لفعلتلو أردت أن أملي وقر بعري على الفا: القائل

فأما صدر املفسرين واملؤيد فيهم فعلي بن أيب طالب ويتلوه ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو جترد : وقال ابن عطية
لألمر وكمله وتتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبري وغريمها وكان جلة من السلف كسعيد بن املسيب 

  .ه تورعاً واحتياطاً ألنفسهم مع إدراكهم وتقدمهموالشعيب وغريمها يعظمون تفسري القرآن ويتوقفون عن

لو أعطي : مث جاء بعدهم طبقة فطبقة فجدوا واجتهدوا وكل ينفق مما رزق اهللا وهلذا كان سهل بن عبد اهللا يقول
العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم مل يبلغ هناية ما أودعه اهللا يف آية من كتابه ألنه كالم اهللا وكالمه صفته وكما 
أنه ليس هللا هناية فكذلك ال هناية لفهم كالمه وإمنا يفهم كل مبقدار ما يفتح اهللا عليه وكالم اهللا غري خملوق وال تبلغ 

  .إىل هناية فهمه فهوم حمدثة خملوقة
وملا كانت علوم القرآن ال تنحصر ومعانيه ال تستقصى وجبت العناية بالقدر املمكن ومما فات املتقدمني وضع كتاب 

على أنواع علومه وكما وضع الناس ذلك بالنسبة إىل علم احلديث فاستخرت اهللا تعاىل ـ وله احلمد ـ يف  يشتمل
وضع كتاب يف ذلك جامع ملا تكلم الناس يف فنونه وخاضوا يف نكته وعيونه وضمنته من املعاين األنيقة واحلكم 

ألبوابه وعنواناً على كتابه معيناً للمفسر على الرشيقة ما يهز القلوب طرباً ويبهر العقول عجباً ليكون مفتاحاً 
حقائقه ومطلعاً على بعض أسراره ودقائقه واهللا املخلص واملعني وعليه أتوكل وبه أستعني ومسيته الربهان يف علوم 

  .القرآن
  :هذه فهرست أنواعه

  معرفة سبب النزول: األول
  معرفة املناسبات بني اآليات: الثاين
  معرفة الفواصل: الثالث
  معرفة الوجوه والنظائر: الرابع
  علم املتشابه: اخلامس

  علم املبهمات: السادس
  يف أسرار الفواتح: السابع
  يف خوامت السور: الثامن
  يف معرفة املكي واملدين: التاسع



  معرفة أول ما نزل: العاشر
  معرفة على كم لغة نزل: احلادي عشر
  يف كيفية إنزاله: الثاين عشر
  ن مجعه ومن حفظه من الصحابةيف بيا: الثالث عشر
  معرفة تقسيمه: الرابع عشر
  معرفة أمسائه: اخلامس عشر
  معرفة ما وقع فيه من غري لغة احلجاز: السادس عشر
  معرفة ما فيه من لغة العرب: السابع عشر
  معرفة غريبه: الثامن عشر
  معرفة التصريف: التاسع عشر
  معرفة األحكام: العشرون

  ة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصحمعرف: احلادي والعشرون
  معرفة اختالف األلفاظ بزيادة أو نقصان: الثاين والعشرون
  معرفة توجيه القراءات: الثالث والعشرون
  معرفة الوقف واالبتداء: الرابع والعشرون
  علم مرسوم اخلط: اخلامس والعشرون
  معرفة فضائله: السادس والعشرون

  معرفة خواصه: السابع والعشرون
  هل يف القرآن شيء أفضل من شيء: الثامن والعشرون
  يف آداب تالوته: التاسع والعشرون

  يف أنه هل جيوز يف التصانيف والرسائل واخلطب استعمال بعض آيات القرآن: الثالثون
  معرفة األمثال الكائنة فيه: احلادي والثالثون
  معرفة أحكامه: الثاين والثالثون
  جدله يف معرفة: الثالث والثالثون
  معرفة ناسخه ومنسوخه: الرابع والثالثون
  معرفة توهم املختلف: اخلامس والثالثون
  يف معرفة احملكم من املتشابه: السادس والثالثون
  يف حكم اآليات املتشاهبات الواردة يف الصفات: السابع والثالثون
  معرفة إعجازه: الثامن والثالثون
  معرفة وجوب تواتره: التاسع والثالثون

  يف بيان معاضدة السنة للكتاب: ألربعونا
  معرفة تفسريه: احلادي واألربعون
  معرفة وجوب املخاطبات: الثاين واألربعون



  بيان حقيقته وجمازه: الثالث واألربعون
  يف الكناية والتعريض: الرابع واألربعون
  يف أقسام معىن الكالم: اخلامس واألربعون

  ن أساليب القرآنيف ذكر ما يتيسر م: السادس واألربعون
  يف معرفة األدوات: السابع واألربعون

واعلم أنه ما من نوع من هذه األنواع إال ولو أراد اإلنسان استقصاءه الستفرغ عمره مث مل حيكم أمره ولكن 
اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إىل بعض فصوله فإن الصناعة طويلة والعمر قصري ماذا عسى أن يبلغ 

  لسان لتقصري
  قالوا خذ العني من كل فقلت هلم يف العني فضل ولكن ناظر العني

  يف علم التفسري: فصل
التفسري علم يعرف به فهم كتاب اهللا املنزل على نبيه حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وبيان معانيه واستخراج أحكامه 

ان وأصول الفقه والقراءات وحيتاج ملعرفة وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البي
  أسباب النزول والناسخ واملنسوخ

وقد أكثر الناس فيه من املوضوعات ما بني خمتصر ومبسوط وكلهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليه فالزجاج 
فخر الدين  والواحدي يف البسيط يغلب عليهما الغريب والثعليب يغلب عليه القصص والزخمشري علم البيان واإلمام

  علم الكالم وما يف معناه من العلوم العقلية

واعلم أن من املعلوم أن اهللا تعاىل إمنا خاطب خلقه مبا يفهمونه ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه وأنزل كتابه 
عه على لغتهم وإمنا احتيج إىل التفسري ملا سنذكر بعد تقرير قاعدة وهى أن كل من وضع من البشر كتابا فإمنا وض

  :ليفهم بذاته من غري شرح وإمنا احتيج إىل الشروح ألمور ثالثة
كمال فضيلة املصنف فإنه لقوته العلمية جيمع املعاين الدقيقة يف اللفظ الوجيز فرمبا عسر فهم مراده فقصد : أحدها

  .ريه لهبالشرح ظهور تلك املعاين اخلفية ومن هنا كان شرح بعض األئمة تصنيفه أدل على املراد من شرح غ
قد يكون حذف بعض مقدمات األقيسة أو أغفل فيها شروطا اعتمادا على وضوحها أو ألهنا من علم آخر : وثانيها

  فيحتاج الشارح لبيان احملذوف ومراتبه
احتمال اللفظ ملعان ثالثة كما يف اجملاز واالشتراك وداللة االلتزام فيحتاج الشارح إىل بيان غرض املصنف : وثالثها
ه وقد يقع يف التصانيف ما ال خيلو منه بشر من السهو والغلط وتكرار الشيء وحذف املهم وغري ذلك وترجيح

  فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك
وإذا علم هذا فنقول إن القرآن إمنا أنزل بلسان عريب مبني يف زمن أفصح العرب وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه 

بعد البحث والنظر من سؤاهلم النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف األكثر كسؤاهلم ملا  أما دقائق باطنه فإمنا كان يظهر هلم
  أينا مل يظلم نفسه ففسره النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بالشرك واستدل: فقالوا} وَلَْم َيلْبِسُوا إَِميانَُهْم بِظُلْمٍ{نزل 

ذلك العرض : "وكسؤال عائشة رضي اهللا عنها عن احلساب اليسري فقال} لَظُلٌْم َعِظيٌمإِنَّ الشِّْركَ {عليه بقوله تعاىل 
وكقصة عدي ابن حامت يف اخليط الذي وضعه حتت رأسه وغري ذلك مما سألوا عن آحاد " ومن نوقش احلساب عذب



  منه
ن إليه وزيادة على ما مل يكونوا ومل ينقل إلينا عنهم تفسري القرآن وتأويله جبملته فنحن حنتاج إىل ما كانوا حيتاجو

  .حمتاجني إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغري تعلم فنحن أشد الناس احتياجا إىل التفسري
ومعلوم أن تفسريه يكون بعضه من قبيل بسط األلفاظ الوجيزة وكشف معانيها وبعضه من قبيل ترجيح بعض 

لطف معانيه وهلذا ال يستغين عن قانون عام يعول يف تفسريه عليه ويرجع يف االحتماالت على بعض لبالغته و
تفسريه إليه من معرفة مفردات ألفاظه ومركباهتا وسياقه وظاهره وباطنه وغري ذلك مما ال يدخل حتت الوهم ويدق 

  عنه الفهم
  بني أقداحهم حديث قصري هو سحر وما سواه كالم

 النظر إليه مسابقة الرهان فمن سابق بفهمه وراشق كبد الرمية بسهمه وآخر وىف هذا تتفاوت األذهان وتتسابق يف
  رمى فأشوى وخبط يف النظر خبط عشوا كما قيل وأين الدقيق من الركيك وأين الزالل من الزعاق

وقال القاضي مشس الدين اخلويي رمحه اهللا علم التفسري عسري يسري أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أنه كالم 
تكلم مل يصل الناس إىل مراده بالسماع منه وال إمكان للوصول إليه خبالف األمثال واألشعار فإن اإلنسان ميكن م

علمه مبراد املتكلم بأن يسمع منه أو يسمع ممن مسع منه أما القرآن فتفسريه على وجه القطع ال يعلم إال بأن يسمع 
ئل فالعلم باملراد يستنبط بأمارات ودالئل واحلكمة فيه أن اهللا من الرسول عليه السالم وذلك متعذر إال يف آيات قال

تعاىل أراد أن يتفكر عباده يف كتابه فلم يأمر نبيه بالتنصيص على املراد وإمنا هو عليه السالم صوب رأي مجاعة من 
  املفسرين فصار ذلك دليال قاطعا على جواز التفسري من غري مساع من اهللا ورسوله

ض الناس يفتخر ويقول كتبت هذا وما طالعت شيئا من الكتب ويظن أنه فخر وال يعلم أن ذلك قال واعلم أن بع
غاية النقص فإنه ال يعلم مزية ما قاله على ما قيل وال مزية ما قيل على ما قاله فبماذا يفتخر ومع هذا ما كتبت شيئا 

فضله بوسيلة مطالعة كالم عباد اهللا الصاحلني وما إال خائفا من اهللا مستعينا به معتمدا عليه فما كان حسنا فمن اهللا و
  كان ضعيفا فمن النفس األمارة بالسوء

  يف علوم القرآن: فصل
  ذكر القاضي أبو بكر بن العريب يف كتاب قانون التأويل إن علوم القرآن

ل بعض مخسون علما وأربعمائة وسبعة آالف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة يف أربعة قا
السلف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومقطع وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبه وما بينها من روابط وهذا ما ال 

  حيصى وال يعلمه إال اهللا عز وجل
قال وأم علوم القرآن ثالثة أقسام توحيد وتذكري وأحكام فالتوحيد تدخل فيه معرفة املخلوقات ومعرفة اخلالق 

ه والتذكري ومنه الوعد والوعيد واجلنة والنار وتصفية الظاهر والباطن واألحكام ومنها بأمسائه وصفاته وأفعال
  التكاليف كلها وتبيني املنافع واملضار واألمر والنهي والندب

  فيه التوحيد كله يف الذات والصفات واألفعال} َوإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد{فاألول 
  }َتْنفَعُ الُْمْؤِمنَِنيَوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى {والثاين 

تعدل ثلث } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: "ولذلك قيل يف معىن قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} َوأَِن اْحكُْم بَْيَنُهْم{والثالث 
  .يعين يف األجر وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء". القرآن



  كرنا وهذه السورة اشتملت على التوحيدوقيل ثلثه يف املعىن ألن القرآن ثالثة أقسام كما ذ
} َيْومِ الدِّينِ{وهلذا املعىن صارت فاحتة الكتاب أم الكتاب ألن فيها األقسام الثالثةفأما التوحيد فمن أوهلا إىل قوله 

رت هبذا أما ألنه يتفرع إىل آخرها فصا} اْهِدنَا{وأما التذكري فمن قوله } إِيَّاَك نَْعُبُد وَإِيَّاكَ َنْسَتعُِني{وأما األحكام فـ 
  عنها كل نبت

وقيل صارت أما ألهنا مقدمة على القرآن بالقبلية واألم قبل البنت وقيل مسيت فاحتة ألهنا تفتح أبواب اجلنة على 
وجوه مذكورة يف مواضعها وقال أبو احلكم بن برجان يف كتاب اإلرشاد ومجلة القرآن تشتمل على ثالثة علوم علم 

 وصفاته مث علم النبوة وبراهينها مث علم التكليف واحملنة قال وهو أعسر إلغرابه وقلة انصراف اهلمم أمساء اهللا تعاىل
  إىل تطلبه من مكانه

  وقال غريه القرآن يشتمل على أربعة أنواع من العلوم أمر وهني وخرب واستخبار وقيل ستة وزاد الوعد والوعيد
: شياء التوحيد واألخبار والديانات وهلذا قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّموقال حممد بن جرير الطربي يشتمل على ثالثة أ

  : .تعدل ثلث القرآن } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{"
  .وهذه السورة تشمل التوحيد كله

ة وقال علي بن عيسى القرآن يشتمل على ثالثني شيئا اإلعالم والتنبيه واألمر والنهي والوعد والوعيد ووصف اجلن
والنار وتعليم اإلقرار باسم اهللا وصفاته وأفعاله وتعليم االعتراف بإنعامه واالحتجاج على املخالفني والرد على 

  امللحدين والبيان عن الرغبة والرهبة اخلري والشر واحلسن والقبيح ونعت احلكمة وفضل املعرفة

  لبيان عن ذم اإلخالف وشرف األداءومدح األبرار وذم الفجار والتسليم والتحسني والتوكيد والتفريع وا
قال القاضي أبو املعايل عزيزي وعلى التحقيق أن تلك الثالثة اليت قاهلا حممد بن جرير تشمل هذه كلها بل أضعافها 

ال غريه وق} َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الْغَْيبِ ال َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو{: فإن القرآن ال يستدرك وال حتصى غرائبه وعجائبه قال تعاىل
  علوم ألفاظ القرآن أربعة

قُلْ َهلْ ِمْن {معىن باطن نظم مبعىن ظاهر وقوله } الالَِّئي لَْم َيِحْضَن{اإلعراب وهو يف اخلرب والنظم وهو القصد حنو 
اخللق مث يعيده فأمر النيب َصلَّى اللَُّه كأنه قيل قالوا ومن يبدأ } ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه قُلِ اللَُّه يَْبدأُ الَْخلَْق

  لفظ ظاهر نظم مبعىن باطن} اللَُّه يَْبدأُ الَْخلَْق{: "َعلَْيِه َوَسلََّم أن يقول
  والتصريف يف الكلمة كأقسط عدل وقسط جار وبعد ضد قرب وبعد هلك

منه ما يعرف بفحوى الكالم ومعىن واالعتبار وهو معيار األحناء الثالثة وبه يكون االستنباط واالستدالل وهو كثري 
ُهَو الَِّذي أَخَْرَج الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن {بعد } فَاْعَتبِرُوا{اعتربت الشيء طلبت بيانه عربت الرؤيا بينتها قال اهللا تعاىل 

  أَْهلِ

دل على أن هلا } َحْشرَِألوَّلِ الْ{دل على أن انتقامه باخلروج من الدار من أعظم الوجوهو } الِْكَتابِ ِمْن دَِيارِِهْم
إال بنبأ وأهنم } َما ظََنْنُتمْ أَنْ َيْخُرجُوا{توابع ألن أول ال يكون إال مع آخر وكان هذا يف بين النضري مث أهل جنران 

دليل على أن  فيه} َولَْوال أَنْ كََتبَ اللَُّه َعلَْيهُِم الَْجالَء{يستقلون عدد من كان مع النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  اإلخراج مثل العذاب يف الشدة إذ جعل بدله

وقد يتعدد االعتبار حنو أتاين غري زيد أي أتياه أو أتاه غري زيد ال هو لو شئت أنت مل أفعل أمرتين أو هنيتين قال اهللا 



َوإِذَا َحلَلُْتمْ } {اللَُّه أَمََرَنا بَِهاَو{رد عليهم بأن اهللا ال يأمر بالفحشاء بدليل قوله } لَْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدنَا{تعاىل 
  فاالعتبار إباحة} فَاْصطَادُوا

فهذه تعترب بآخر الواقعة من } فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِعَِباِدِه َبِصرياً{: ومن االعتبار ما يظهر بآي أخر كقوله
  له واهللا بصري مبنازهلم أن الناس على ثالثة منازل أي أحل كل فريق يف منزلة

إن اليهود قالوا لو جاء به : "مبعىن احلديث} قُلْ َمْن كَانَ َعُدّواً ِلجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ َنزَّلَُه{ومنه ما يظهر باخلرب كقوله تعاىل 
  !وأي خري أجل من القرآن " ميكائيل التبعناك ألنه يأيت باخلري وجربيل مل يأت باخلري قط

إن محل على أن يعترب أن العزة له مل ينتظم به ما بعده وإن } َمْن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَِللَِّه{له تعاىل ومن ضروب النظم قو
  محل على معىن أن يعلم ملن العزة انتظم

  معرفة أسباب النزول:النوع األول 
اري ومن أشهرها تصنيف وقد اعتىن بذلك املفسرون يف كتبهم وأفردوا فيه تصانيف منهم علي بن املديين شيخ البخ

الواحدي يف ذلك وأخطأ من زعم أنه ال طائل حتته جلريانه جمرى التاريخ وليس كذلك بل له فوائد منها وجه 
  احلكمة الباعثة على تشريع احلكم

  ومنها ختصيص احلكم به عند من يرى أن العربة خبصوص السبب
يان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين الكتاب العزيز ومنها الوقوف على املعىن قال الشيخ أبو الفتح القشريي ب

  وهو أمر حتصل للصحابة بقرائن حتتف بالقضايا
  ومنها أنه قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص فإن حمل السبب ال جيوز

ونقل بعضهم إخراجه باالجتهاد واإلمجاع كما حكاه القاضي أبو بكر يف خمتصر التقريب ألن دخول السبب قطعي 
االتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثرا وال التفات إىل ما نقل عن بعضهم من جتويز إخراج حمل 

  السبب بالتخصيص ألمرين
  أحدمها أنه يلزم منه تأخري البيان عن وقت احلاجة وال جيوز

بس على السائل واتفقوا على أنه تعترب والثاين أن فيه عدوال عن حمل السؤال وذلك ال جيوز يف حق الشارع لئال يلت
النصوصية يف السبب من جهة استحالة تأخري البيان عن وقت احلاجة وتؤثر أيضا فيما وراء حمل السبب وهو إبطال 

  الداللة على قول والضعف على قول
} ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماًقُلْ ال أَجُِد {ومن الفوائد أيضا دفع توهم احلصر قال الشافعي ما معناه يف معىن قوله تعاىل 

اآلية إن الكفار ملا حرموا ما أحل اهللا وأحلوا ما حرم اهللا وكانوا على املضادة واحملادة جاءت اآلية مناقضة لغرضهم 
فكأنه قال ال حالل إال ما حرمتموه وال حرام إال ما أحللتموه نازال منزلة من يقول ال تأكل اليوم حالوة فتقول ال 

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

  شافعي إىل ذلك ملا كناوهذا يف غاية احلسن ولوال سبق ال: "قال إمام احلرمني

ومن قال "نستجيز خمالفة مالك يف حصر احملرمات فيما ذكرته اآلية وهذا قد يكون من الشافعي أجراه جمرى التأويل 
  مبراعاة اللفظ دون سببه ال مينع من التأويل



ر وآية اللعان وقد جاءت آيات يف مواضع اتفقوا على تعديتها إىل غري أسباهبا كنزول آية الظهار يف سلمة بن صخ
يف شأن هالل بن أمية ونزول حد القذف يف رماة عائشة رضي اهللا عنها مث تعدى إىل غريهم وإن كان قد قال 

  فجمعها مع غريها إما تعظيما هلا إذ أهنا أم املؤمنني} وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت{سبحانه 

ولكن الرماة هلا كانوا معلومني فتعدى احلكم إىل من سواهم  ومن رمى أم قوم فقد رماهم وإما لإلشارة إىل التعميم
فمن يقول مبراعاة حكم اللفظ كان االتفاق هاهنا هو مقتضى األصل ومن قال بالقصر على األصل خرج عن 

} عُقَِدَوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الْ{األصل يف هذه اآلية بدليل ونظري هذا ختصيص االستعاذة باإلناث يف قوله تعاىل 
  خلروجه على السبب وهو أن بنات لبيد سحرن رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  كذا قال أبو عبيد وفيه نظر فإن الذي سحر النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم هو لبيد ابن األعصم كما جاء يف الصحيح
منها مع ما يناسبها من اآلي رعاية لنظم القرآن وحسن وقد تنزل اآليات على األسباب خاصة وتوضع كل واحدة 

السياق فذلك الذي وضعت معه اآلية نازلة على سبب خاص للمناسبة إذ كان مسوقا ملا نزل يف معىن يدخل حتت 
ذلك اللفظ العام أو كان من مجلة األفراد الداخلة وضعا حتت اللفظ العام فداللة اللفظ عليه هل هي كالسبب فال 

يكون مرادا من اآليات قطعا؟أوال ينتهي يف القوة إىل ذلك؟ألنه قد يراد غريه وتكون املناسبة مشبهة به؟فيه خيرج و
  احتمال

إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَنْ ُتَؤدُّوا {واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم اجملرد ومثاله قوله تعاىل 
أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيباً ِمَن الِْكتَابِ {فإن مناسبتها لآلية اليت قبلها وهى قوله تعاىل } اَألمَاَناتِ إِلَى أَْهِلهَا

أن ذلك إشارة إىل كعب } ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت وَالطَّاغُوِت َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَفَُروا َهُؤالِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسبِيالً
رف كان قدم إىل مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على األخذ بثأرهم وغزو النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن األش

 َوَسلََّم فسألوه من أهدى سبيال النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أو هم فقال أنتم كذبا منه وضاللة لعنه اهللا فتلك اآلية يف
وهم أهل كتاب جيدون عندهم يف كتاهبم بعث النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  حقه وحق من شاركه يف تلك املقالة

وصفته وقد أخذت عليهم املواثيق أال يكتموا ذلك وأن ينصروه وكان ذلك أمانة الزمة هلم فلم يؤدوها وخانوا فيها 
قال ابن العريب يف تفسريه وجه النظم أنه أخرب } لَى أَْهِلَهانَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ تَُؤدُّوا اَألمَاَناِت إِ{وذلك مناسب لقوله 

عن كتمان أهل الكتاب صفة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وقوهلم إن املشركني أهدى سبيال فكان ذلك خيانة منهم 
  فاجنر الكالم إىل ذكر مجيع األمانات انتهى

يف الفتح أو قريبا منها } إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم{عقب بدر ونزول وال يرد على هذا أن قصة كعب بن األشرف كانت 
وبينهما ست سنني ألن الزمان إمنا يشترط يف سبب النزول وال يشترط يف املناسبة ألن املقصود منها وضع آية يف 

بوضعها يف املواضع اليت علم من  موضع يناسبها واآليات كانت تنزل على أسباهبا ويأمر النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  اهللا تعاىل أهنا مواضعها

ومن فوائد هذا العلم إزالة اإلشكال ففي الصحيح عن مروان بن احلكم أنه بعث إىل ابن عباس يسأله لئن كان كل 
لكتاب امرئ فرح مبا أويت وأحب أن حيمد مبا مل يفعل معذبا لنعذبن أمجعون فقال ابن عباس هذه اآلية نزلت يف أهل ا

ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِما {إىل قوله } َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب لَتَُبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوال َتكُْتمُوَنُه{مث تال 
  }أَتَْوا َوُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمدُوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا



يب صلى اهللا وسلم عن شيء فكتموه وأخربوه بغريه فخرجوا وقد أروه أن قد أخربوه مبا قال ابن عباس سأهلم الن
  سأهلم عنه فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا مبا أوتوا من كتماهنم ما سأهلم عنه انتهى

قال بعضهم وما أجاب به ابن عباس عن سؤال مروان ال يكفي ألن اللفظ أعم من السبب ويشهد له قوله صَلَّى 
  املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب: " ُه َعلَْيِه َوَسلََّماللَّ

وإمنا اجلواب أن الوعيد مرتب على أثر األمرين املذكورين ومها الفرح وحب احلمد ال عليهما أنفسهما إذ مها " زور
  من األمور الطبيعية اليت ال يتعلق هبا التكليف أمرا وال هنيا

ه أن اللفظ أعم من السبب لكنه بني أن املراد باللفظ خاص ونظريه تفسري ال خيفى عن ابن عباس رضي اهللا عن: قلت
  .النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظلم بالشرك فيما سبق

اآلية فحكي عن عثمان بن } لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا{ومن ذلك قوله تعاىل 
عون وعمرو بن معد يكرب أهنما كانا يقوالن اخلمر مباحة وحيتجان هبذه اآلية وخفي عليهما سبب نزوهلا فإنه مظ

مينع من ذلك وهو ما قاله احلسن وغريه ملا نزل حترمي اخلمر قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي يف بطوهنم وقد 
  }ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموالَْيَس َعلَى الَّ{أخرب اهللا أهنا رجس فأنزل اهللا تعاىل 

اآلية قد أشكل معىن هذا الشرط على } وَالالَِّئي َيِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نَِساِئكُْم إِِن اْرَتبُْتْم{ومن ذلك قوله تعاىل 
  بعض األئمة وقد بينه سبب النزول روي

عرفنا عدة ذوات األقراء فما عدة الالئي مل حيضن من الصغار والكبار؟ فنزلت فهذا  يا رسول اهللا قد: أن ناسا قالوا
  أي إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن} إِنِ اْرَتبُْتْم{يبني معىن 

فإنا لو تركنا مدلول اللفظ القتضى أن } ِهَوِللَِّه الَْمشْرُِق َوالَْمغْرُِب فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَّ{ومن ذلك قوله تعاىل 
املصلي ال جيب عليه استقبال القبلة سفرا وال حضرا وهو خالف اإلمجاع فال يفهم مراد اآلية حىت يعلم سببها 

وذلك أهنا نزلت ملا صلى النيب صلى عليه وسلم على راحلته وهو مستقبل من مكة إىل املدينة حيث توجهت به 
  ادفعلم أن هذا هو املر

فإن سبب نزوهلا أن قوما أرادوا اخلروج للجهاد فمنعهم } إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْوالدِكُْم َعُدوّاً{ومن ذلك قوله تعاىل 
َوإِنْ َتْعفُوا {أزواجهم وأوالدهم فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية مث أنزل يف بقيتها ما يدل على الرمحة وترك املؤاخذة فقال 

  }ْغِفُروا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌمَوَتصْفَُحوا َوَت
  فيما نزل مكررا: فصل

وقد ينزل الشيء مرتني تعظيما لشأنه وتذكريا به عند حدوث سببه خوف نسيانه وهذا كما قيل يف الفاحتة نزلت 
  مرتني مرة مبكة وأخرى باملدينة وكما ثبت يف

اب من امرأة قبلة فأتى النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصحيحني عن أىب عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجال أص
فقال الرجل إيل } َوأَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفاً ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت{فأخربه فأنزل اهللا تعاىل 

  لرجل قد ذكر الترمذي أو غريه أنه أبو اليسرهذا؟فقال بل جلميع أميت فهذا كان يف املدينة وا
  وسورة هود مكية باالتفاق وهلذا أشكل على بعضهم هذا احلديث مع ما ذكرنا وال إشكال ألهنا نزلت مرة بعد مرة

 أهنا نزلت ملا سأله اليهود عن الروح} وََيْسأَلوَنَك َعنِ الرُّوحِ{ومثله ما يف الصحيحني عن ابن مسعود يف قوله تعاىل 



وهي مكية باالتفاق فإن املشركني ملا سألوه عن ذي القرنني وعن } سُْبَحانَ{وهو يف املدينة ومعلوم أن هذه يف سورة 
  أهل الكهف قيل ذلك مبكة وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك فأنزل اهللا اجلواب كما قد بسط يف موضعه

  ب للمشركني مبكة وأهنا جواب ألهل الكتاب باملدينةأهنا جوا} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{وكذلك ما ورد يف 

رسول اهللا : وكذلك ما ورد يف الصحيحني من حديث املسيب ملا حضرت أبا طالب الوفاة وتلكأ عن الشهادة فقال
آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفرُوا  َما كَانَ ِللنَّبِيِّ وَالَِّذيَن{فأنزل اهللا " واهللا ألستغفرن لك ما مل أنه: "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

وهذه اآلية نزلت يف آخر } إِنَّكَ ال تَْهِدي َمْن أَحَْبْبَت{وأنزل اهللا يف أىب طالب } ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَانُوا أُوِلي قُرَْبى
  األمر باالتفاق وموت أيب طالب كان مبكة فيمكن أهنا نزلت مرة بعد أخرى وجعلت أخريا يف براءة

 هذا كله أنه قد حيدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضى نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها واحلكمة يف
فتؤدى تلك اآلية بعينها إىل النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تذكريا هلم هبا وبأهنا تتضمن هذه والعامل قد حيدث له حوادث 

وإن مل تكن خطرت له تلك احلادثة قبل مع حفظه لذلك فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن احلكم يف تلك الواقعة 
  النص

ومما يذكره املفسرون من أسباب متعددة لنزول اآلية قد يكون من هذا الباب السيما وقد عرف من عادة الصحابة 
  والتابعني أن أحدهم إذا قال نزلت هذه اآلية

كان السبب يف نزوهلا ومجاعة من احملدثني جيعلون يف كذا فإنه يريد بذلك أن هذه اآلية تتضمن هذا احلكم ال أن هذا 
وأما اإلمام أمحد فلم يدخله يف . }نَِساُؤكُمْ َحْرثٌ لَكُْم{هذا من املرفوع املسند كما يف قول ابن عمر يف قوله تعاىل 

باآلية املسند وكذلك مسلم وغريه وجعلوا هذا مما يقال باالستدالل وبالتأويل فهو من جنس االستدالل على احلكم 
  ال من جنس النقل ملا وقع

  خصوص السبب وعموم الصيغة:فصل
وقد يكون السبب خاصا والصيغة عامة لينبه على أن العربة بعموم اللفظ وقال الزخمشري يف نفس سورة اهلمزة 
د جيوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون جاريا جمرى التعريض بالوار

  فيه فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه
  تقدم نزول اآلية على احلكم

فإنه يستدل هبا على زكاة } قَْد أَفْلََح َمْن َتزَكَّى{واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على احلكم وهذا كقوله تعاىل 
  الفطر روى البيهقي بسنده إىل ابن عمر

عضهم ال أدري ما وجه هذا التأويل ألن هذه السورة مكية أهنا نزلت يف زكاة رمضان مث أسند مرفوعا حنوه وقال ب
  ومل يكن مبكة عيد وال زكاة

ال أُقِْسُم بَِهذَا الَْبلَِد َوأَْنتَ ِحلٌّ {وأجاب البغوي يف تفسريه انه جيوز أن يكون النزول سابقا على احلكم كما قال 
" أحلت يل ساعة من هنار: "قال عليه السالم: فالسورة مكية وظهور أثر احلل يوم فتح مكة حىت} بَِهذَا الَْبلَِد

أي اجلمع يهزم فلما كان : كنت ال أدري: قال عمر بن اخلطاب} سَُيْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ الدُّبَُر{وكذلك نزل مبكة 
  }نَ الدُُّبَرَسيُْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّو{: " يوم بدر رأيت رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يقول

  فائدة



روى البخاري يف كتاب األدب املفرد يف بر الوالدين عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال نزلت يف أربع آيات 
من كتاب اهللا عز وجل كانت أمي حلفت أال تأكل وال تشرب حىت أفارق حممدا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فأنزل اهللا 

والثانية أين } اَك َعلَى أَنْ ُتْشرِكَ بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَال ُتِطْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفاًَوإِنْ َجاَهَد{تعاىل 
  كنت أخذت سيفا فأعجبين فقلت يا رسول اهللا هب يل هذا

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقلت يا رسول اهللا والثالثة أين كنت مرضت فأتاين رسول اهللا َص} َيْسأَلوَنَك َعنِ اَألْنفَالِ{فنزلت 
إين أريد أن أقسم مايل أفأوصي بالنصف فقال ال فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعد جائزا والرابعة أين شربت 

ل اهللا عز اخلمر مع قوم من األنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحى مجل فأتيت رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فأنز
  وجل حترمي اخلمر

واعلم أنه جرت عادة املفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول ووقع البحث أميا أوىل البداءة به بتقدم السبب على 
  املسبب أو باملناسبة ألهنا املصححة لنظم الكالم وهي سابقة على النزول؟

إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ ُتَؤدُّوا {زول كاآلية السابقة يف والتحقيق التفصيل بني أن يكون وجه املناسبة متوقفا على سبب الن
فهذا ينبغي فيه تقدمي ذكر السبب ألنه حينئذ من باب تقدمي الوسائل على املقاصد وإن مل } اَألمَاَناتِ إِلَى أَْهِلهَا

  يتوقف على ذلك فاألوىل تقدمي وجه املناسبة

  اتمعرفة املناسبات بني اآلي: النوع الثاين

وقد أفرده بالتصنيف األستاذ أبو جعفر بن الزبري شيخ الشيخ أيب حيان وتفسري اإلمام فخر الدين فيه شيء كثري من 
  ذلك

واعلم أن املناسبة علم شريف حتزر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول واملناسبة يف اللغة املقاربة وفالن 
لنسيب الذي هو القريب املتصل كاألخوين وابن العم وحنوه وإن كانا يناسب فالنا أي يقرب منه ويشاكله ومنه ا

متناسبني مبعىن رابط بينهما وهو القرابة ومنه املناسبة يف العلة يف باب القياس الوصف املقارب للحكم ألنه إذا 
العقول  حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود احلكم وهلذا قيل املناسبة أمر معقول إذا عرض على

  تلقته بالقبول وكذلك املناسبة يف فواتح اآلي وخوامتها ومرجعها
واهللا أعلم إىل معىن ما رابط بينهما عام أو خاص عقلي أو حسي أو خيايل وغري ذلك من أنواع العالقات أو التالزم 

رتب على ترتيب الذهي كالسبب واملسبب والعلة واملعلول والنظريين والضدين وحنوه أو التالزم اخلارجي كامل
  الوجود الواقع يف باب اخلرب

وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك االرتباط ويصري التأليف حاله حال البناء احملكم 
  املتالئم األجزاء

أكثر لطائف وقد قل اعتناء املفسرين هبذا النوع لدقته وممن أكثر منه اإلمام فخر الدين الرازي وقال يف تفسريه 
  .القرآن مودعة يف الترتيبات والروابط وقال بعض األئمة من حماسن الكالم أن يرتبط بعضه ببعض لئال يكون منقطعا
وهذا النوع يهمله بعض املفسرين أو كثري منهم وفوائده غزيرة قال القاضي أبو بكر بن العريب يف سراج املريدين 

الكلمة الواحدة متسقة املعاين منتظمة املباين علم عظيم مل يتعرض له ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حىت تكون ك
إال عامل واحد عمل فيه سورة البقرة مث فتح اهللا عز وجل لنا فيه فلما مل جند له محلة ورأينا اخللق بأوصاف البطلة 



  ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبني اهللا ورددناه إليه
من أظهر ببغداد علم املناسبة ومل نكن مسعناه من غريه هو الشيخ اإلمام أبو  وقال الشيخ أبو احلسن الشهراباين أول

بكر النيسابوري وكان غزير العلم يف الشريعة واألدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه اآلية مل جعلت هذه 
اء بغداد لعدم اآلية إىل جنب هذه؟وما احلكمة يف جعل هذه السورة إىل جنب هذه السورة؟وكان يزري على علم

  علمهم باملناسبة انتهى

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم املناسبة علم حسن ولكن يشترط يف حسن ارتباط الكالم أن يقع يف أمر 
  متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على أسباب خمتلفة مل يشترط فيه ارتباط أحدمها باآلخر

ه إال برباط ركيك يصان عنه حسن احلديث فضال عن أحسنه فإن ومن ربط ذلك فهو متكلف مبا ال يقدر علي: قال
القرآن نزل يف نيف وعشرين سنة يف أحكام خمتلفة وألسباب خمتلفة وما كان كذلك ال يتأتى ربط بعضه ببعض إذ 

ال حيسن أن يرتبط تصرف اإلله يف خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختالف العلل واألسباب كتصرف امللوك 
املفتني وتصرف اإلنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة وليس ألحد أن يطلب ربط بعض تلك واحلكام و

  التصرفات مع بعض مع اختالفها يف نفسها واختالف أوقاهتا انتهى
ال يطلب لآلي الكرمية مناسبة ألهنا على حسب الوقائع املتفرقة وفصل : قد وهم من قال: قال بعض مشاخينا احملققني

اب أهنا على حسب الوقائع تنزيال وعلى حسب احلكمة ترتيبا فاملصحف كالصحف الكرمية على وفق ما يف اخلط
الكتاب املكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف وحافظ القرآن العظيم لو استفيت يف أحكام متعددة أو ناظر فيها 

 يتل كما أفىت وال كما نزل مفرقا بل كما أنزل أو أمالها لذكر آية كل حكم على ما سئل وإذا رجع إىل التالوة مل
كَِتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيمٍ {مجلة إىل بيت العزة ومن املعجز البني أسلوبه ونظمه الباهر فإنه 

  }َخبِريٍ
بلها أو مس: قال تقلة مث املستقلة ما وجه والذي ينبغي يف كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كوهنا مكملة ملا ق

  مناسبتها ملا قبلها؟ففي ذلك علم جم وهكذا يف السور يطلب وجه اتصاهلا مبا قبلها وما سيقت له

قلت وهو مبين على أن ترتيب السور توقيفي وهذا الراجح كما سيأيت وإذا اعتربت افتتاح كل سوره وجدته ىف 
ى تارة ويظهر أخرى كافتتاح سورة األنعام باحلمد فإنه مناسب خلتام غاية املناسبة ملا ختم به السورة قبلها مث هو خيف

  }َوقُِضَي بَْيَنُهمْ بِالَْحقِّ َوِقيلَ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{سورة املائدة من فصل القضاء كما قال سبحانه 
ِحيلَ َبْينَُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهونَ كََما َو{أيضا فإنه مناسب خلتام ما قبلها من قوله } احلمد{وكافتتاح سورة فاطر بـ 

وكافتتاح } فَقُِطَع دَابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{: وكما قال تعاىل} فُِعلَ بِأَْشَياِعهِْم ِمْن قَْبلُ
آمل ذَِلكَ الِْكتَاُب ال {به وكافتتاح البقرة بقوله  سورة احلديد بالتسبيح فإنه مناسب خلتام سورة الواقعة من األمر

كأهنم ملا سألوا اهلداية إىل الصراط املستقيم قيل } اْهدَِنا الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم{يف قوله } الصَِّراطَ{إشارة إىل } َرْيَب ِفيِه
  هلم ذلك الصراط الذي سألتم اهلداية إليه هو الكتاب

  تباط سورة البقرة بالفاحتة وهو يرد سؤال الزخمشري يف ذلكوهذا معىن حسن يظهر فيه ار
فَالَْتقَطَُه آلُ {اتصاهلا هبا من باب قوله : بسورة الفيل حىت قال األخفش} ِإليالِف قَُرْيشٍ{وتأمل ارتباط سورة 

  }ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً



لها ألن السابقة قد وصف اهللا فيها املنافق بأمور أربعة البخل وترك ومن لطائف سورة الكوثر أهنا كاملقابلة لليت قب
أي الكثري وىف مقابلة ترك الصالة } إِنَّا أَْعطَْيَناكَ الْكَْوثََر{الصالة والرياء فيها ومنع الزكاة فذكر هنا يف مقابلة البخل 

وأراد به } وَاْنَحْر{س وىف مقابلة منع املاعون أي لرضاه ال للنا} لَِربَِّك{أي دم عليها وىف مقابلة الرياء } فََصلِّ{
  التصدق بلحم األضاحي فاعترب هذه املناسبة العجيبة

وكذلك مناسبة فاحتة سورة اإلسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالتحميد ألن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد 
  يقال سبحان اهللا واحلمد اهللا

بعض دروسه مناسبة استفتاحها بذلك ما ملخصه إن سورة بين إسرائيل وذكر الشيخ كمال الدين الزملكاين يف 
افتتحت حبديث اإلسراء وهو من اخلوارق الدالة على صدق رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأنه رسول من عند 

وا وقالوا صف لنا بيت اهللا واملشركون كذبوا ذلك وقالوا كيف يسري يف ليلة من مكة إىل بيت املقدس وعادوا وتعنت
املقدس فرفع له حىت وصفه هلم والسبب يف اإلسراء أوال لبيت املقدس ليكون ذلك دليال على صحة قوله بصعود 
السموات فافتتحت بالتسبيح تصديقا لنبيه فيما ادعاه ألن تكذيبهم له تكذيب عناد فنزه نفسه قبل اإلخبار هبذا 

  الذي كذبوه
الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك أنزهلا اهللا ردا عليهم وأنه مل يقطع نعمه عن نبيه صَلَّى  أما الكهف فإنه ملا احتبس

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بل أمت عليه بإنزال الكتاب فناسب افتتاحها باحلمد على هذه النعمة وإذا ثبت هذا بالنسبة إىل 
  أن القرآن كله كالكلمة الواحدة السور فما ظنك باآليات وتعلق بعضها ببعض بل عند التأمل يظهر

  أنواع ارتباط اآلي بعضها ببعض
عدنا إىل ذكر ارتباط اآلي بعضها ببعض فنقول ذكر اآلية بعد األخرى إما أن يظهر االرتباط بينهما لتعلق الكالم 

االعتراض  بعضه ببعض وعدم متامه باألوىل فواضح وكذلك إذا كانت الثانية لألوىل على جهة التأكيد والتفسري أو
  والتشديد وهذا القسم ال كالم فيه

وإما أال يظهر االرتباط بل يظهر أن كل مجلة مستقلة عن األخرى وأهنا خالف النوع املبدوء به فإما أن تكون 
  :معطوفة على ما قبلها حبرف من حروف العطف املشترك يف احلكم أوال

َيْعلَُم َما َيِلجُ {ة جامعة على ما سبق تقسيمه كقوله تعاىل أن تكون معطوفة وال بد أن تكون بينهما جه: القسم األول
} وَاللَُّه َيقْبُِض َوَيْبُسطُ َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ{وقوله } ِفي اَألْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَما َيْنزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها

  وفائدة العطف جعلهما كالنظريين والشريكني
ون العالقة بينهما املضادة وهذا كمناسبة ذكر الرمحة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد الرهبة وعادة القرآن وقد تك

العظيم إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون ذلك باعثا على العمل مبا سبق مث يذكر آيات التوحيد 
  والتنزيه ليعلم عظم اآلمر والناهي
  املائدة وغريها جتده كذلكوتأمل سورة البقرة والنساء و

وقد تأيت اجلملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه االرتباط فتحتاج إىل شرح ونذكر من ذلك صورا يلتحق هبا ما 
  :هو يف معناها

بِأَنْ َتأْتُوا الُْبيُوَت ِمْن َيْسأَلوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ َولَْيَس الْبِرُّ {فمنها قوله تعاىل يسألونك 
  اآلية} ظُُهورِهَا

  فقد يقال أي رابط بني أحكام األهلة وبني حكم إتيان البيوت واجلواب من وجوه



كأنه قيل هلم عند سؤاهلم عن احلكمة يف متام األهلة ونقصاهنا معلوم أن كل ما يفعله اهللا فيه حكمة ظاهرة : أحدها
  نه وانظروا يف واحدة تفعلوهنا أنتم مما ليس من الرب يف شيء وأنتم حتسبوهنا براومصلحة لعباده فدعوا السؤال ع

أنه من باب االستطراد ملا ذكر أهنا مواقيت للحج وكان هذا من أفعاهلم يف احلج ففي احلديث أن ناسا من : الثاين 
فإن كان من أهل املدر نقب نقبا األنصار كانوا إذا أحرموا مل يدخل أحد منهم حائطا وال دارا وال فسطاطا من باب 

يف ظهر بيته منه يدخل وخيرج أو يتخذ سلما يصعد به وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف اخلباء فقيل هلم ليس 
الرب بتحرجكم من دخول الباب لكن الرب بر من اتقى ما حرم اهللا وكان من حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال 

هو : "ة على اجلواب قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ملا سئل عن املتوضئ مباء البحر فقالعن األهلة ونظريه يف الزياد
  "الطهور ماؤه احلل ميتته

أنه من قبيل التمثيل ملا هم عليه من تعكيسهم يف سؤاهلم وأن مثلهم كمثل من يترك بابا ويدخل من ظهر : الثالث
َوأْتُوا {ن تعكيس األسئلة ولكن الرب من اتقى ذلك مث قال اهللا سبحانه البيت فقيل هلم ليس الرب ما أنتم عليه م

أي باشروا األمور من وجوهها اليت جيب أن تباشر عليها وال تعكسوا واملراد أن يصمم القلب } الُْبيُوَت ِمْن أَبَْوابَِها
  فإن يف السؤال اهتاما} ْسأَلُونَال ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُي{على أن مجيع أفعال اهللا حكمة منه وأنه 

  سُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً ِمَن الَْمْسجِِد الَْحَرامِ{ومنها قوله سبحانه وتعاىل 

َوآَتْيَنا ُموَسى {أي رابط بني اإلسراء و: فإنه قد يقال} َوآَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب{إىل أن قال } إِلَى الَْمْسجِِد األَقَْصى
أطلعناه على الغيب عيانا وأخربناه بوقائع من سلف بيانا لتقوم أخباره : ؟ ووجه اتصاهلا مبا قبلها أن التقدير} الِْكَتاَب

على معجزته برهانا أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرا وأخربك مبا جرى ملوسى وقومه يف 
إىل ربه كما أسرى مبوسى من مصر حني خرج منها خائفا  الكرتني لتكون قصتهما آية أخرى أو أنه أسرى مبحمد

ليتذكر بنو إسرائيل نعمة اهللا عليهم قدميا } ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ إِنَُّه كَانَ َعْبداً َشكُوراً{يترقب مث ذكر بعده 
كان عبدا شكورا وهم ذريته حيث جناهم من الغرق إذ لو مل ينج أباهم من أبناء نوح ملا وجدوا وأخربهم أن نوحا 

  والولد سر أبيه فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم ألنه جيب أن يسريوا سريته فيشكروا
وتأمل كيف أثىن عليه وكيف تليق صفته بالفاصلة ويتم النظم هبا مع خروجها خمرج املرور عن الكالم األول إىل 

طوفان مبا محلهم عليه وجناهم منه حني أهلك من ذكره ومدحه بشكره وأن يعتقدوا تعظيم ختليصه إياهم من ال
عداهم وقد عرفهم أنه إمنا يؤاخذهم بذنوهبم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم مث عاد عليهم باإلحسان 

واإلفضال كي يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة اهللا عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذريته فلما صاروا إىل جهالتهم 
  م التعذيبومتردوا عاد عليه

مث ذكر تعاىل يف ثالث آيات بعد ذلك معىن هذه القصة بكلمات قليلة العدد كثرية الفوائد ال ميكن شرحها إال 
إِنْ أَْحَسْنُتمْ {بالتفصيل الكثري والكالم الطويل مع ما اشتمل عليه من التدريج العجيب واملوعظة العظيمة بقوله 

  أُْتْمأَْحَسْنُتمْ لَأَنْفُِسكُْم َوإِنْ أََس

يعىن إن عدمت } َعَسى َربُّكُْم أَنْ َيْرَحَمكُْم َوإِنْ ُعْدُتْم ُعْدَنا{ومل ينقطع بذلك نظام الكالم إىل أن خرج إىل قوله } فَلََها
إىل الطاعة عدنا إىل العفو مث خرج خروجا آخر إىل حكمة القرآن ألنه اآلية الكربى وعلى هذا فقس االنتقال من 

  ينقطع الكالم مقام إىل مقام حىت
وهبذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع املسمى بالتخلص وقد أنكره أبو العالء حممد بن غامن املعروف 



  بالغامني وقال ليس يف القرآن الكرمي منه شيء ملا فيه من التكلف وليس كما قال
اآلية فإن فيها مخس ختلصات وذلك أنه جاء بصفة } اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواَألْرضِ{ومن أحسن أمثلته قوله تعاىل 

النور ومتثيله مث ختلص منه إىل ذكر الزجاجة وصفاهتا مث رجع إىل ذكر النور والزيت يستمد منه مث التخلص منه إىل 
ذكر الشجرة مث ختلص من ذكرها إىل صفة الزيت مث ختلص من صفة الزيت إىل صفة النور وتضاعفه مث ختلص منه 

  اهللا باهلدى على من يشاء إىل نعم
اآلية فإنه سبحانه ذكر أوال عذاب الكفار وأن ال دافع له من اهللا مث } َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ{ومنه قوله تعاىل 
َعلَيْهِْم َنَبأَ إِبَْراِهيمَ وَاْتلُ {منه قوله تعاىل } اللَِّه ِذي الَْمعَارِجِ{بوصف } تَْعُرُج الَْمالِئكَةُ َوالرُّوُح إِلَْيِه{ختلص إىل قوله 

  }إِذْ قَالَ َألبِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُدونَ

فهذا ختلص من قصة إبراهيم وقومه إىل قوله هكذا ومتين الكفار يف } فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني{إىل قوله 
  ذا ختلص عجيبالدار اآلخرة الرجوع إىل الدنيا ليؤمنوا بالرسل وه

َعلُونَ قَالَ أَفََرأَيُْتْم َما قَالَ َهلْ َيْسَمُعوَنكُمْ إِذْ َتْدُعونَ أَْو َيْنفَعُوَنكُْم أَْو َيُضرُّونَ قَالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباءََنا كَذَِلَك َيفْ{وقوله 
وذلك أنه ملا أراد } ي إِالَّ َربَّ الْعَالَِمَني الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِدينِكُْنُتْم َتعُْبُدونَ أَْنُتْم وَآَباُؤكُُم اَألقَْدُمونَ فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِل

  االنتقال من أحوال أصنامهم إىل ذكر صفات اهللا قال إن أولئك يل أعداء إال اهللا فانتقل بطريق االستثناء املنفصل
ْن كُلِّ َشْيٍء َولََها عَْرٌش َعِظيٌم َوَجْدتَُها َوقَْوَمَها َيْسُجدُونَ ِللشَّْمسِ إِنِّي َوَجْدُت امَْرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِم{وقوله تعاىل 

دُوا ِللَِّه الَِّذي ُيخْرُِج الَْخْبءَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعمَالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ فَُهْم ال َيهَْتُدونََ لَّا َيْسُج
  }لسََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ اللَُّه ال إِلَهَ إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعظِيمِِفي ا

وهذا من بديع التخلص فإنه سبحانه خلص من } أَذَِلَك َخْيٌر نُُزالً أَْم َشَجَرةُ الزَّقُّومِ{وقوله تعاىل يف سورة الصافات 
   وما أعد هلم إىل وصف الظاملني وما أعد هلموصف املخلصني

ومنه أنه تعاىل يف سورة األعراف ذكر األمم اخلالية واألنبياء املاضني من آدم عليه السالم إىل أن انتهى إىل قصة 
الَِّذيَن {إىل } تُْهُم الرَّْجفَةُوَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعنيَ َرُجالً ِلِميقَاِتَنا فَلَمَّا أََخذَ{موسى عليه السالم فقال يف آخرها 

  وهو من بديع التخلص} َيتَّبُِعونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ األُمِّيَّ الَِّذي َيجُِدوَنُه َمكُْتوباً ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة واإلجنيل

} ْيَك أَْحَسَن الْقََصصَِنْحُن نَقُصُّ َعلَ{واعلم أنه حيث قصد التخلص فال بد من التوطئة له ومن بديعه قوله تعاىل 
يشري إىل قصة يوسف عليه السالم فوطأ هبذه اجلملة إىل ذكر القصة يشري إليها هبذه النكتة من باب الوحي والرمز 

  اآلية} إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوحاً{وكقوله سبحانه موطئا للتخلص إىل ذكر مبتدأ خلق املسيح عليه السالم 
فإنه قد يقال ما وجه اتصاله مبا قبله وهو قوله } َوِللَِّه الَْمشْرُِق َوالَْمغْرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه{ومنها قوله تعاىل 

  اآلية؟} َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمَساجَِد اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه َوسََعى ِفي خََرابَِها{
اجلويين يف تفسريه مسعت أبا احلسني الدهان يقول وجه اتصاهلا هو أن ذكر ختريب بيت املقدس  قال الشيخ أبو حممد

  .قد سبق أي فال جيرمنكم ذلك واستقبلوها فإن هللا املشرق واملغرب
يقال ما وجه اجلمع بني اإلبل اآلية فإنه } أَفَال يَْنظُُرونَ إِلَى األِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت وَإِلَى السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْت{ومنها قوله 

والسماء واجلبال واألرض يف هذه اآلية واجلواب أنه مجع بينهما على جمرى اإللف والعادة بالنسبة إىل أهل الوبر فإن 
كل انتفاعهم يف معايشهم من اإلبل فتكون عنايتهم مصروفة إليها وال حيصل إال بأن ترعى وتشرب وذلك بنزول 

ههم يف السماء مث ال بد هلم من مأوى يؤويهم وحصن يتحصنون به وال شيء يف ذلك املطر وهو سبب تقلب وجو



كاجلبال مث ال غىن هلم لتعذر طول مكثهم يف منزل عن التنقل من أرض إىل سواها فإذا نظر البدوي يف خياله وجد 
  صورة هذه األشياء حاضرة فيه على الترتيب املذكور

أي ارتباط بينهما؟وجوابه : فيقال} اِئٌم َعلَى كُلِّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَءأَفََمْن ُهَو قَ{ومنها قوله تعاىل 
خربه حمذوف أي أفمن هو قائم على كل نفس تترك عبادته أو معادل اهلمزة تقديره أفمن هو } َمْن{أن املبتدأ وهو 

ين واضح أما األول فاملعىن أتترك عبادة من هو قائم قائم على كل نفس كمن ليس بقائم ووجه العطف على التقدير
على كل نفس ومل يكف الترك حىت جعلوا له شركاء وأما على الثاين فاملعىن إذا انتفت املساواة بينهما فكيف جتعلون 

  !لغري املساوي حكم املساوي
} َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة{إىل قوله } أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبرَاِهيَم{ومنها قوله تعاىل 

  }أَْو كَالَِّذي} {أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك{عطف قصة على قصة مع أن شرط العطف املشاكلة فال حيسن يف نظري اآلية 
} أَلَْم تََر{حاج إبراهيم وإمنا كانت مبنزلتها ألن مبنزلة هل رأيت كالذي } أَلَْم تََر{ووجه ما بينهما من املشاهبة أن 

مركبة من مهزة االستفهام وحرف النفي ولذلك جياب ببلى واالستفهام يعطي النفي إذ حقيقة املستفهم عنه غري ثابتة 
عند املستفهم ومن مث جاء حرف االستفهام مكان حرف النفي ونفي النفي إجياب فصار مبثابة رأيت غري أنه مقصود 

به االستفهام ومل ميكن أن يؤتى حبرفه لوجوده يف اللفظ فلذلك أعطى معىن هل رأيت فإن قلت من أين جاءت إىل 
  ورأيت يتعدى بنفسه؟أجيب لتضمنه معىن تنظر

أال تكون معطوفة فال بد من دعامة تؤذن باتصال الكالم وهى قرائن معنوية مؤذنة بالربط واألول : القسم الثاين
  مزج معنوي تنزل الثانية من األوىل منزلة جزئها الثاين وله أسبابمزج لفظي وهذا 

كََما أَْخَرَجَك رَبَُّك ِمْن َبيِْتَك {التنظري فإن إحلاق النظري بالنظري من دأب العقالء ومن أمثلته قوله تعاىل : أحدها
فإن اهللا سبحانه أمر } ِعْنَد َربِّهِْم َوَمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِميأُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً لَُهْم َدَرجَاٌت {عقب قوله } بِالَْحقِّ 

رسوله أن ميضي ألمره يف الغنائم على كره من أصحابه كما مضى ألمره يف خروجه من بيته لطلب العري وهم 
َسلََّم وجادلوه فكره كثري كارهون وذلك أهنم اختلفوا يف القتال يوم بدر يف األنفال وحاجوا النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

منهم ما كان من فعل رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف النفل فأنزل اهللا هذه اآلية وأنفذ أمره هبا وأمرهم أن يتقوا 
َجكَ كََما أَخَْر{اهللا ويطيعوه وال يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما، بعد أن كانوا مؤمنني ووصف املؤمنني مث قال 

يريد أن كراهتهم ملا فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج } رَبَُّك ِمْن َبْيِتَك بِالَْحقِّ َوإِنَّ فَرِيقاً ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ لَكَارُِهونَ
  معك
ُه فََوَربِّ السََّماِء وَاَألْرضِ إِنَّ{معناه أولئك هم املؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك باحلق كقوله تعاىل : وقيل

  }لََحقٌّ مِثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ
افعل يف األنفال كما فعلت يف اخلروج إىل بدر وإن كره القوم ذلك : الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله: وقيل

لك كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذ: معناه} كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُْم َرسُوالً ِمْنكُْم{ونظريه قوله تعاىل 
أمت نعميت عليكم فشبه كراهتهم ما جرى من أمر األنفال وقسمتها بالكراهة يف خمرجه من بيته وكل ما ال يتم 

  الكالم إال به من صفة وصلة فهو من نفس الكالم
  َوقُلْ إِنِّي أَنَا{بعد قوله } كََما أَنَْزلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسمَِني{وأما قوله تعاىل 



  فإن فيه حمذوفا كأنه قال أنا النذير املبني عقوبة أو عذابا مثل ما أنزلنا على املقتسمني} النَِّذيرُ الُْمبُِني
َبلِ اإلنسان َعلَى َنفِْسهِ َبصَِريةٌ َولَوْ {وقد اكتنفه من جانبيه قوله } ال ُتَحرِّكْ بِِه ِلَساَنَك ِلتَْعَجلَ بِِه{وأما قوله تعاىل 
فهذا من باب قولك للرجل وأنت حتدثه حبديث } َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ َوَتذَُرونَ اآلخَِرةَ كَالَّ{وقوله } أَلْقَى َمَعاِذيَرُه

أقبل علي وامسع ما أقول وافهم عين وحنو هذا الكالم مث تصل حديثك فال : فينتقل عنك ويقبل على شيء آخر
وكان رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  يكون بذلك خارجا عن الكالم األول قاطعا له وإمنا يكون به مشوقا للكالم

أميا ال يقرأ وال يكتب وكان إذا نزل عليه الوحي ومسع القرآن حرك لسانه بذكر اهللا فقيل له تدبر ما يوحى إليك 
  وال تتلقفه بلسانك فإمنا جنمعه لك وحنفظه عليك

فإن الكالم بعد ذلك } الِْأْسالَم ِديناً{إىل قوله } فَُروا ِمْن ِدينِكُْمالَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَن كَ{ونظريه قوله يف سورة املائدة 
ووسط هذه اجلملة بني الكالمني ترغيبا يف قبول هذه األحكام والعمل هبا واحلث } ذَِلكُْم ِفْسٌق{متصل بقوله أوال 

آية األنعام } ِلكُْم ِفْسٌقذَ{على خمالفة الكفار وموت كلمتهم وإكمال الدين ويدل على اتصال فمن اضطر بقوله 
أَْو لَْحَم ِخنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِْجٌس  قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِالَّ أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدماً َمْسفُوحاً{

  }أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ

اآلية فإنه أول السورة كان } إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا سََواٌء َعلَْيهِْم{املضادة ومن أمثلته قوله تعاىل يف سورة البقرة : اينالث
حديثا عن القرآن الكرمي وأن من شأنه كيت وكيت وأنه ال يهدي القوم الذين من صفاهتم كيت وكيت فرجع إىل 

هو حديث عن الكفار فبينهما جامع ومهي بالتضاد من هذا الوجه  احلديث عن املؤمنني فلما أكمله عقب مبا
  :وحكمته التشويق والثبوت على األول كما قيل

  وبضدها تتبني األشياء
هذا جامع بعيد ألن كونه حديثا عن املؤمنني بالعرض ال بالذات واملقصود بالذات الذي هو مساق الكالم : فإن قيل

تتح القول قلنا ال يشترط يف اجلامع ذلك بل يكفي التعلق على أي وجه كان إمنا هو احلديث عن الكتاب ألنه مف
ويكفي يف وجه الربط ما ذكرنا ألن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به واحلث على اإلميان به وهلذا ملا فرغ من 

  ألولاآلية فرجع إىل ا}َوإِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبِدنَا{ذلك قال
َيا بَنِي آَدَم قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُمْ ِلبَاساً يَُوارِي َسْوآِتكُْم َورِيشاً َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك خَْيٌر {االستطراد كقوله تعاىل : الثالث

  }ذَِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ
عقب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها إظهارا  هذه اآلية واردة على سبيل االستطراد: قال الزخمشري

للمنة فيما خلق اهللا من اللباس وملا يف العري وكشف العورة من املهانة والفضيحة وإشعارا بأن الستر باب عظيم من 
  أبواب التقوى

  أَوَلَْم{وجعل القاضي أبو بكر يف كتاب إعجاز القرآن من االستطراد قوله تعاىل 

ْسُجُد َما ِفي َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َيَتفَيَّأُ ِظاللُُه َعنِ الَْيِمنيِ َوالشََّماِئلِ ُسجَّداً ِللَِّه َوُهْم دَاِخُرونَ َوِللَِّه َي َيَرْوا إِلَى َما
  }السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ ِمْن دَابٍَّة وَالَْمالِئكَةُ َوُهمْ ال َيسَْتكْبُِرونَ

بالقول األول إىل اإلخبار عن أن كل شيء يسجد هللا عز وجل وإن كان ابتداء الكالم يف  كأن املراد أن جيري: وقال
  أمر خاص انتهى وفيه نظر

َهذَا ِذكٌْر َوإِنَّ {ومنه االنتقال من حديث إىل آخر تنشيطا للسامع كقوله تعاىل يف سورة ص بعد ذكر األنبياء 



ع من الذكر ملا انتهى ذكر األنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر فإن هذا القرآن نو} ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمآبٍ
فأكد تلك اإلخباريات باسم اإلشارة تقول أشري عليك بكذا مث } َهذَا ِذكٌْر{نوعا آخر وهو ذكر اجلنة وأهلها فقال 

يقول املصنف هذا باب يشرع يف  كما} َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمآبٍ{تقول بعده هذا الذي عندي واألمر إليك وقال 
  }َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ مَآبٍ{باب آخر ولذلك ملا فرغ من ذكر أهل اجلنة قال 

  فصل يف اتصال اللفظ واملعىن على خالف
ولَنَّ كَأَنْ لَْم َتكُْن وَلَِئْن أَصَاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّه لََيقُ{وقد يكون اللفظ متصال باآلخر واملعىن على خالفه كقوله تعاىل 

ألنه موضع } قَالَ قَْد أَنَْعَم اللَُّه َعلَيَّ{منظوم بقوله } كَأَنْ لَْم َتكُْن َبْيَنكُْم َوبَْيَنُه َمَودَّةٌ{فقوله } َبْيَنكُْم َوبَْيَنُه َمَودَّةٌ
  الشماتة
  َوإِنَّ{: متصل بقوله فإنه} كَأَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوِت َوُهمْ َيْنظُُرونَ{وقوله 

َوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوكَ {: وقوله} فَرِيقاً ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ ُيَجاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَد َما َتَبيََّن كَأَنََّما ُيَساقُونَ
} قُلَْت ال أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه{وقوله } ِمَن الدَّمْعِ َتَولَّْوا َوأَْعيُُنُهْم تَِفيُض{: جواب الشرط قوله تعاىل} ِلَتْحِملَُهْم

  داخل يف الشرط
: متصل بقوله} إِالَّ قَِليالً{فقوله }ً إِالَّ قَِليال{: إىل قوله} وَإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اَألْمنِ أَوِ الَْخْوِف أَذَاُعوا بِِه{: وقوله

ولوال فضل اهللا عليكم : على تأويل} َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه{: ومثل بقوله} طُوَنُه ِمنُْهْملََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِ{
  ورمحته إال قليال ممن مل يدخله يف رمحته واتبعوا الشيطان التبعتم الشيطان

حيتمل أن يكون متصال } ُتْرفََع َوُيذْكََر ِفيَها اْسمُُه ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ{: ومما حيتمل االتصال واالنقطاع قوله تعاىل
) يسبح له فيها رجال(و} وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه{: أي املصباح يف بيوت ويكون متامه على قوله} ِفيَها ِمْصَباٌح{: بقوله

  }رَِجالٌ ال ُتلْهِيهِْم{و: صفة للبيوت وحيتمل أن يكون منقطعا خربا لقوله
مستأنف ألنه لو جعل متصال } َوال أَصَْغَر ِمْن ذَِلَك َوال أَكَْبَر إِالَّ ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ{: أن يكون منقطعا قولهومما يتعني 

  بيعزب الختل املعىن إذ يصري على حد قولك ما يعزب عن ذهين إال يف كتاب أي استدراكه
} ال{خرب } ِفيِه{أنه مبتدأ وخرب ومنهم من قضى جبعل منهم من قضى باستئنافه على } ِفيِه ُهدىً ِللُْمتَِّقَني{: وقوله

  نصب على احلال ىف تقدير هاديا} ُهدًى{و

  }أَنَُّهْم أَْصحَاُب النَّارِ{: عن قوله} الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش{: وال خيفى انقطاع
فَأَْصَبَح ِمَن {: وكذلك قوله} ونَ َوَما ُيْعِلُنونَإِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّ{: عن قوله سبحانه} فَال َيحُْزْنَك قَوْلُُهْم{: وكذا

  }ِمْن أَْجلِ ذَِلَك كَتَْبَنا َعلَى َبنِي إِسْرائيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفْساً بَِغْيرِ َنفْسٍ{: عن قوله} النَّاِدِمَني

  معرفة الفواصل ورؤوس اآلي: النوع الثالث

...  
  يمعرفة الفواصل ورءوس اآل: النوع الثالث

  وهى كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع
  كلمة آخر اجلملة: وقال الداين
وليسا رأس أي ألن } َما كُنَّا نَْبغِ{و} َيْوَم َيأِْت{وهو خالف املصطلح وال دليل له يف متثيل سيبويه : قال اجلعربي



  أليب عمرو} َمْن أَعْطَى{مراده الفواصل اللغوية ال الصناعية ويلزم أبا عمرو إمالة 
  الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع يقع هبا إفهام املعاين انتهى: وقال القاضي أبو بكر

وفرق اإلمام أبو عمرو الداين بني الفواصل ورءوس اآلي قال أما الفاصلة فهي الكالم املنفصل مما بعده والكالم 
  املنفصل قد يكون رأس آية وغري رأس وكذلك

غريها وكل رأس أية فاصلة وليس كل فاصلة رأس أية فالفاصلة تعم النوعني وجتمع الفواصل يكن رءوس أي و
ومها غري رأس -} َما كُنَّا َنبْغِ{و} َيْوَم يَأِْت{الضربني وألجل كون معىن الفاصلة هذا ذكر سيبويه يف متثيل القوايف 

  وهو رأس آية باتفاق انتهى} إِذَا َيْسرِ{مع -آيتني بإمجاع 
عند االستراحة يف اخلطاب لتحسني الكالم هبا وهي الطريقة اليت يباين القرآن هبا سائر الكالم وتسمى  وتقع الفاصلة

  فواصل ألنه ينفصل عندها الكالمان وذلك أن آخر اآلية قد فصل بينها وبني ما بعدها ومل يسموها أسجاعا
جتنب أسجاع فألن أصله من سجع الطري فشرف وأما } كَِتاٌب فُصِّلَْت آيَاُتُه{: فأما مناسبة فواصل فلقوله تعاىل

القرآن الكرمي أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل يف صوت الطائر وألجل تشريفه عن مشاركة غريه من الكالم 
احلادث يف اسم السجع الواقع ىف كالم آحاد الناس وألن القرآن من صفات اهللا عز وجل فال جيوز وصفه بصفة مل 

املعىن مث فرقوا بينهما فقالوا السجع هو الذي يقصد يف نفسه مث حييل املعىن عليه والفواصل يرد اإلذن هبا وإن صح 
  اليت تتبع املعاين وال تكون مقصودة فينفسها

قال الرماين يف كتاب إعجاز القرآن وبىن عليه أن الفواصل بالغة والسجع عيب وتبعه القاضي أبو بكر الباقالين يف 
عن األشعرية امتناع كون يف القرآن سجعا قال ونص عليه الشيخ أبو احلسن األشعري كتاب إعجاز القرآن ونقل 

  يف غري موضع من كتبه

وذهب كثري من خمالفيهم إىل إثبات السجع يف القرآن وزعموا أن ذلك مما تبني فيه فضل الكالم وأنه من : قال
تفاف وحنوها قال وأقوى ما استدلوا به االتفاق األجناس اليت يقع هبا التفاضل يف البيان والفصاحة كالتجنيس واالل

وملا كانت } هَاُرونَ َوُموَسى{على أن موسى أفضل من هارون عليهما السالم وملا كان السجع قيل ىف موضع 
  }ُموَسى َوَهاُرونَ{الفواصل يف موضع آخر بالواو والنون قيل 

إال مقصودا إليه وإذا وقع غري مقصود إليه كان دون  وهذا يفارق أمر الشعر ألنه ال جيوز أن يقع يف اخلطاب: قالوا
القدر الذي نسميه شعرا وذلك القدر يتفق وجوده من املفحم كما يتفق وجوده يف الشعر وأما ما جاء يف القرآن 

  من السجع فهو كثري ال يصح أن يتفق كله غري مقصود إليه
  وبنوا األمر يف ذلك على حتديد معىن السجع: قال

  لغة هو مواالة الكالم على وزن واحد قل ابن دريد سجعت احلمامة رددت صوهتاقال أهل ال
وهذا الذي يزعمونه غري صحيح ولو كان القرآن سجعا لكان غري خارج عن أساليب كالمهم ولو : قال القاضي

ف كان داخال فيها مل يقع بذلك إعجاز ولو جاز أن يقال هو سجع معجز جلاز هلم أن يقولوا شعر معجز وكي
  والسجع مما كانت

  كهان العرب تألفه ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر ألن الكهانة ختالف النبوات خبالف الشعر
وما تومهوا أنه سجع باطل ألن جميئه على صورته ال يقتضى كونه هو ألن السجع من الكالم يتبع املعىن فيه اللفظ 



مما هو يف معىن السجع من القرآن ألن اللفظ وقع فيه تابعا للمعىن وفرق  الذي يؤدى السجع وليس كذلك ما أتفق
بني أن ينتظم الكالم يف نفسه بألفاظه اليت تؤدي املعىن املقصود فيه وبني أن يكون املعىن منتظما دون اللفظ ومىت 

كان مستجلبا لتحسني  ارتبط املعىن بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غريه ومىت انتظم املعىن بنفسه دون السجع
  الكالم دون تصحيح املعىن

قال وأما ما ذكروه يف تقدمي موسى على هارون يف موضع وتأخريه عنه يف موضع ألجل السجع ولتساوي مقاطع 
الكالم فمردود بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ خمتلفة تؤدي معىن واحدا وذلك من األمر الصعب الذي 

احة وتقوى البالغة وهلذا أعيدت كثري من القصص يف مواضع كثرية خمتلفة على ترتيبات متفاوتة تظهر فيه الفص
  تنبيها بذلك على عجزهم عن اإلتيان مبثله مبتدأ به ومكررا

ولو أمكنهم املعارضة لقصدوا تلك القصة وعربوا عنها بألفاظ هلم تؤدي إىل تلك املعاين وحنوها وجعلوها بإزاء ما 
فَلْيَأُْتوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه إِنْ {: هلم: صلوا بذلك إىل تكذيبه وإىل مساواته فيما حكى وجاء به وكيف وقد قالجاء به وتو

  }كَاُنوا َصاِدقَِني
  فعلى هذا يكون املقصد بتقدمي بعض الكلمات على بعض وتأخريها إظهار اإلعجاز على الطريقني مجيعا

  دون السجع الذي تومهوه
مبا قلنا أن احلروف الواقعة يف الفواصل مناسبة موقع النظائر اليت تقع يف األسجاع ال خيرجها عن  فبان: إىل أن قال

حدها وال يدخلها يف باب السجع وقد بينا أهنم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال األجزاء فكان بعض مصاريعه 
شتمال القرآن على السجع لقالوا كلمتني وبعضها يبلغ كلمات وال يرون ذلك فصاحة بل يرونه عجزا فلو فهموا ا

حنن نعارضه بسجع معتدل فنزيد يف الفصاحة على طريق القرآن ونتجاوز حده يف الرباعة واحلسن انتهى ما ذكره 
  القاضي والرماين

وأما قول الرماين إن السجع عيب والفواصل على اإلطالق بالغة : رد عليهما اخلفاجي يف كتاب سر الفصاحة فقال
ن أراد بالسجع ما يتبع املعىن وكأنه غري مقصود فذلك بالغة والفواصل مثله وإن أراد به ما تقع املعاين فغلط فإنه إ

  تابعة له وهو مقصود متكلف فذلك عيب والفواصل مثله

قال وأظن أن الذي دعاهم إىل تسمية كل ما يف القرآن فواصل ومل يسموا ما متاثلت حروفه سجعا رغبتهم يف تنزيه 
الوصف الالحق بغريه من الكالم املروي عن الكهنة وغريهم وهذا غرض يف التسمية قريب واحلقيقة ما  القرآن عن

  قلناه
  مث قال والتحرير أن األسجاع حروف متماثلة يف مقاطع الفواصل

فإن قيل إذا كان عندكم أن السجع حممود فهال ورد القرآن كله مسجوعا وما الوجه يف ورود بعضه مسجوعا 
 مسجوع قلنا إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادهتم وكان الفصيح منهم ال يكون كالمه وبعضه غري

كله مسجوعا ملا فيه من أمارات التكلف واالستكراه والتصنع السيما فيما يطول من الكالم فلم يرد كله مسجوعا 
نه حيسن يف بعض الكالم على الصفة جريا منه على عرفهم يف اللطيفة العالية من كالمهم ومل خيل من السجع أل

السابقة وعليها ورد يف فصيح كالمهم فلم جيز أن يكون عاليا يف الفصاحة وقد أدخل فيه بشرط من شروطها فهذا 
  هو السبب يف ورود بعضه كذلك وبعضه خبالفه

 احلقيقة فاصلة وخصت فواصل الشعر باسم القوايف ألن الشاعر يقفوها أي يتبعها يف شعره ال خيرج عنها وهي يف



  ألهنا تفصل آخر الكالم فالقافية أخص يف االصطالح إذ كل قافية فاصلة وال عكس
  وميتنع استعمال القافية يف كالم اهللا تعاىل ألن الشرع ملا سلب عنه اسم الشعر وجب

ال تطلق الفاصلة يف سلب القافية أيضا عنه ألهنا منه وخاصة به يف االصطالح وكما ميتنع استعمال القافية يف القرآن 
  الشعر ألهنا صفة لكتاب اهللا فال تتعداه

كَأَنَُّهْم ال {: قيل وقد يقع يف القرآن اإليطاء وهو ليس بقبيح فيه إمنا يقبح يف الشعر كقوله تعاىل يف سورة البقرة
ن يعلمون فهذا ال يقبح يف ثالث فواصل متوالية يعلمون يعلمو} لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ{: مث قال يف آخرين} َيْعلَُمونَ

  القرآن قوال واحدا
} إلِيالِف قُرَْيشٍ{: قيل ويقع فيه التضمني وليس بقبيح إمنا يقبح يف الشعر ومنه سورتا الفيل وقريش فإن الالم يف

  يف آخر الفيل} فََجَعلَُهْم{قيل إهنا متعلقة 
املنثور من جهة تقطيعه إىل مقادير تتقارب يف وحكى حازم يف منهاج البلغاء خالفا غريبا فقال وللناس يف الكالم 

الكمية وتتناسب مقاطعها على ضرب منها أو بالنقلة من ضرب واقع يف ضربني أو أكثر إىل ضرب آخر مزدوج يف 
  كل ضرب

ضرب منها أو يزيد على االزدواج ومن جهة ما يكون غري مقطع إىل مقادير بقصد تناسب أطرافها وتقارب ما بينها 
  :األلفاظ واحلروف ثالثة مذاهبيف كمية 

منهم من يكره تقطيع الكالم إىل مقادير متناسبة األطراف غري متقاربة يف الطول والقصر ملا فيه من التكلف إال ما 
  .يقع به اإلملام يف النادر من الكالم

  .كيد جداأن التناسب الواقع بإفراغ الكالم يف قوالب التقفية وحتليتها مبناسبات املقاطع أ: والثاين
وهو الوسط أن السجع ملا كان زينة للكالم فقد يدعو إىل التكلف فرئي أال يستعمل يف الكالم وأن ال : والثالث

  خيلى الكالم باجلملة منه أيضا ولكن يقبل من اخلاطر فيه ما اجتلبه عفوا خبالف التكلف وهذا رأي أيب الفرج قدامة
ا نزل القرآن على أساليب الفصيح من كالم العرب فوردت وكيف يعاب السجع على اإلطالق وإمن: قاحلازم

الفواصل فيه بإزاء ورود األسجاع يف كالم العرب وإمنا مل جيئ على أسلوب واحد ألنه ال حيسن يف الكالم مجيعا أن 
ة يكون مستمرا على منط واحد ملا فيه من التكلف وملا يف الطبع من امللل عليه وألن االفتنان يف ضروب الفصاح

  أعلى من االستمرار على ضرب واحد فلهذا وردت بعض أي القرآن متماثلة املقاطع وبعضها غري متماثل
  ]إيقاع املناسبة يف مقاطع الفواصل[

واعلم أن إيقاع املناسبة يف مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا ومؤثر يف اعتدال نسق الكالم وحسن موقعه من 
  : .عن نظم الكالم ألجلها يف مواضعالنفس تأثريا عظيما ولذلك خرج 

ألن مقاطع } َوتَظُنُّونَ بِاللَِّه الظُّنُونَا{يف قوله تعاىل ) الظنون(أحدها زيادة حرف ألجلها وهلذا أحلقت األلف بـ 
فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين يف الوقف فزيد على النون ألف لتساوي املقاطع وتناسب هنايات 

  }وَأَطَْعَنا الرَُّسوال{، }فَأََضلُّوَنا السَّبِيال{: الفواصل ومثله
وَاللَُّه {: وأنكر بعض املغاربة ذلك وقال مل تزد األلف لتناسب رءوس اآلي كما قال قوم ألن يف سورة األحزاب

ة وثبتت األلف بالنسبة إىل وكل واحد منها رأس آي. }فَأََضلُّوَنا السَّبِيال{: وفيها} َيقُولُ الَْحقَّ َوُهَو يَْهِدي السَّبِيلَ



  حالة أخرى غري تلك يف الثاين دون األول فلو كان لتناسب رءوس اآلي لثبت من اجلميع
وإمنا زيدت األلف يف مثل ذلك لبيان القسمني واستواء الظاهر والباطن بالنسبة إىل حالة أخرى غري تلك : قال

لقارعة هذه اهلاء عدلت مقاطع الفواصل يف هذه السورة يف سورة ا} َما ِهيَْه{: وكذلك حلاق هاء السكت يف قوله
  وكان للحاقها يف هذا املوضع تأثري عظيم يف الفصاحة

: ينبغي أن حيمل حلاق النون يف املواضع اليت قد تكلم يف حلاق النون إياها حنو قوله تعاىل-وعلى هذا واهللا أعلم
فإن من مآخذ الفصاحة ومذاهبها أن يكون ورود } وا ِقرََدةً َخاِسِئَنيكُوُن{: وقوله تعاىل} َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ{

هذه النون يف مقاطع هذه األحناء لآلي راجح األصالة يف الفصاحة لتكون فواصل السور الوارد فيها ذلك قد 
  استوثق فيما قبل حروفها املتطرفة وقوع حريف املد واللني

لََعلِّي أَْرجُِع إِلَى {: وقوله تعاىل} َوَشَجَرةً َتْخُرُج ِمْن طُورِ َسْيَناَء{: سيناء لقوله وهو طور} َوطُورِ ِسينَِني{: وقوله تعاىل
كرر لعل مراعاة لفواصل اآلي إذ لو جاء على األصل لقال لعلي أرجع إىل الناس فيعلموا } النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ

  حبذف النون على اجلواب
  }وَاللَّْيلِ إِذَا َيسْرِ{: طرادا كقوله تعاىلحذف مهزة أو حرف ا: الثاين

فإنه قد } ثُمَّ ال َتجُِدوا لَكُْم َعلَْيَنا بِِه َتبِيعاً{: الثالث اجلمع بني اجملرورات وبذلك جياب عن سؤال يف قوله تعاىل
  وكان األحسن الفصل} َعلَْينَا{وعلى يف }بِِه{والباء يف} لَكُْم{: توالت اجملرورات باألحرف الثالثة وهى الالم يف

: وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بني بعض الروابط وكذلك اآليات اليت تتصل بقوله} َتبِيعاً{وجوابه أن تأخر 
لتكون هناية } َتبِيعاً{فإن فواصلها كلها منصوبة منونة فلم يكن بد من تأخري قوله } ثُمَّ ال َتجِدُوا لَكُْم َعلَْيَنا بِِه َتبِيعاً{

  ية مناسبة لنهايات ما قبلها حىت تتناسق على صورة واحدةهذه اآل
ألن أصل الكالم أن يتصل الفعل } فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسِه ِخيفَةً مُوَسى{: تأخري ما أصله أن يقدم كقوله تعاىل: الرابع

  بفاعله ويؤخر املفعول لكن أخر الفاعل وهو موسى ألجل رعاية الفاصلة
  أن النفس تتشوق لفاعل أوجس فإذا جاء بعد أن أخر وقع مبوقعقلت للتأخري حكمة أخرى وهي 

معطوف على } وَأََجلٌ ُمسَّمًى{فإن قوله } َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَكَانَ لَِزاماً وَأََجلٌ ُمَسّمًى{وكقوله تعاىل 
لكان العذاب لزاما لكنه قدم } َوأََجلٌ ُمَسّمًى{يف التأخري } َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك{وهلذا رفع واملعىن } كَِلَمةٌ{

  وأخر لتشتبك رءوس اآلي قاله ابن عطية
أي لكان األجل العاجل وأجل مسمى الزمني له كما كانا الزمني } لَكَانَ{وجوز الزخمشري عطفه على الضمري يف 

فأخر الفاعل } َولَقَْد َجاَء آلَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر{عاىل لعاد ومثود ومل ينفرد األجل املسمى دون األجل العاجل ومنه قوله ت
ُيؤِْمُنونَ {: أخر الفعل عن املفعول فيها وقدمه فيما قبلها يف قوله} َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ{: ألجل الفاصلة وقوله

  ود من قول الزخمشري قدم املفعول لالختصاصلتوافق رءوس اآلي قاله أبو البقاء وهو أج} بِالْغَْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّالةَ
وهى قبل العبادة وإمنا أخرت ألجل } إِيَّاَك َنعُْبُد وَإِيَّاَك َنْسَتعُِني{ومنه تأخري االستعانة عن العبادة يف قوله تعاىل 

  فواصل السورة يف أحد األجوبة
قال الفراء األصل األهنار وإمنا وحد } َجنَّاٍت َوَنهَرٍ إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي{: إفراد ما أصله أن جيمع كقوله تعاىل: اخلامس

  ألنه رأس آية فقابل بالتوحيد رءوس



  اآلي ويقال النهر الضياء والسعة فيخرج من هذا الباب
ابن سيده يف احملكم أي أعضادا وإمنا أفرد ليعدل رءوس اآلي : قال} َوَما كُْنُت مُتَِّخذَ الُْمِضلَِّني َعُضداً{وقوله 
  فراد والعضد املعنيباإل

فإن املراد وال خلة بدليل اآلية األخرى لكن } ال َبْيٌع ِفيِه َوال ِخاللٌ{: مجع ما أصله أن يفرد كقوله تعاىل: السادس
  مجعه ألجل مناسبة رءوس اآلي

  }َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِّهِ َجنََّتاِن{: تثنية ما أصله أن يفرد كقوله تعاىل: السابع
ء هذا باب مذهب العرب يف تثنية البقعة الواحدة ومجعها كقوله ديار هلا بالرقمتني وقوله بطن املكتني الفرا: قال

وأشري بذلك إىل نواحيها أو لإلشعار بأن هلا وجهني وأنك إذا أوصلتها ونظرت إليها ميينا ومشاال رأيت يف كلتا 
  الناحيتني ما ميأل عينك قرة وصدرك مسرة

ل الفاصلة رعاية لليت قبلها واليت بعدها على هذا الوزن والقوايف حتتمل يف الزيادة والنقصان ماال قال وإمنا ثنامها ألج
  حيتمله سائر الكالم

وأنكر ذلك ابن قتيبة عليه وأغلظ وقال إمنا جيوز يف رءوس اآلي زيادة هاء السكت أو األلف أو حذف مهزة أو 
واحدة من أجل رءوس اآلي فمعاذ اهللا وكيف هذا وهو يصفها حرف فأما أن يكون اهللا وعد جنتني فنجعلهما جنة 

ولو أن قائال قال يف خزنة النار إهنم عشرون وإمنا جعلهم } ِفيهِمَا{مث قال فيها } ذََواَتا أَفَْناٍن{: بصفات االثنني قال
  اهللا تسعة عشر لرأس اآلية ما كان هذا القول إال كقول الفراء

َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه وََنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي {: ذلك قوله تعاىلقلت وكأن امللجيء للفراء إىل 
على أن هذا قابل للتأويل فإن األلف والالم } فَال ُيْخرَِجنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتْشقَى{وعكس ذلك قوله تعاىل } الَْمأَْوى

  }ذَوَاَتا أَفَْناٍن{: الفراء قوله للعموم خصوصا أنه يرد على
  وإمنا عدل إليها للفاصلة} كَالَّ إِنَُّه َتذِْكرَةٌ{تأنيث ما أصله أن يذكر كقوله تعاىل : الثامن
  اقَْرأْ بِاْسمِ{: وقال يف العلق} سَبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{: كقوله: التاسع

مراعاة للفواصل يف السورتني وهى يف سبح } َخلََق{: وزاد يف الثانية} لَىاَألْع{فزاد يف األوىل } رَبَِّك الَِّذي َخلََق
  }َخلََق األِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ{: ويف العلق} الَِّذي َخلََق فََسوَّى{

صرف األول ألنه آخر اآلية وآخر الثاين } قََوارِيَرا قَوَارِيرَا{: صرف ما أصله أال ينصرف كقوله تعاىل: العاشر
} َسالِسال{فإن } َسالِسال َوأَغْالالً{جعله منونا ليقلب تنوينه ألفا فيتناسب مع بقية اآلي كقوله تعاىل  باأللف فحسن

صرف ونون للتناسب وبقي قوارير الثاين فإنه وإن مل يكن آخر اآلية جاز صرفه ألنه } َوأَغْالالً َوَسعِرياً{ملا نظم إىل 
الثاين ليتناسبا وألجل هذا مل ينون قواريرا الثاين إال من ينون قواريرا  ملا نون قواريرا األول ناسب أن ينون قواريرا

األول وزعم إمام احلرمني يف الربهان أن من ذلك صرف ما كان مجعا يف القرآن ليناسب رءوس اآلي كقوله تعاىل 
للتناسب واجتماعه مع وهذا مردود ألن سالسال ليس رأس آية وال قواريرا الثاين وإمنا صرف } َسالِسال َوأَغْالالً{

غريه من املنصرفات فريد إىل األصل ليتناسب معهاونظريه يف مراعاة املناسبة أن األفصح أن يقال بدأ ثالثي قال اهللا 
} لَْق ثُمَّ يُِعيدُُهأَوَلَْم َيرَْوا كَْيَف يُْبِدُئ اللَُّه الَْخ{مث قال } كَْيفَ َبَدأَ الَْخلَْق{: وقال تعاىل} كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ{تعاىل 

  }ُيِعيُدُه{: فجاء به رباعيا فصيحا ملا حسنه من التناسب بغريه وهو قوله



ليشاكل التلفظ هبما التلفظ مبا } وَالضَُّحى َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى{إمالة ما أصله أال ميال كإمالة ألف : احلادي عشر
  بعدمها

لي منها هو التناسب وعرب عنه بعضهم بقوله اإلمالة لإلمالة وقد واإلمالة أن تنحو باأللف حنو الياء والغرض األص
فأميلت ألف تالها ليشاكل اللفظ } وَالْقََمرِ إِذَا َتالهَا{ميال لكوهنا آخر جماور ما أميل آخره كألف تال يف قوله تعاىل 

  }غشاها{و} َجالَّهَا{هبا اللفظ الذي بعدها مما ألفه غري ياء حنو 
عن واو وإمنا أميل } ُضَحاهَا{قيل ألن ألف } ُضَحاهَا{ملناسبة ما قبلها أعين } َتالهَا{إمالة  هال جعلت: فإن قيل

  ملناسبة ما بعده
حيث مل يقل } فَفَرِيقاً كَذَّبُْتْم َوفَرِيقاً َتقُْتلُونَ{: العدول عن صيغة املضي إىل االستقبال كقوله تعاىل: الثاين عشر

وذلك ألجل أهنا هنا رأس } فَرِيقاً تَقُْتلُونَ َوَتأْسُِرونَ فَرِيقاً{سورة األحزاب فقال  وفريقا قتلتم كما سوى بينهما يف
  آية

  تفريعات
  ختم مقاطع الفواصل حبروف املد واللني

  مث هنا تفريعات
األول قد كثر يف القرآن الكرمي ختم كلمة املقطع من الفاصلة حبروف املد واللني وإحلاق النون وحكمته وجود 

ن من التطريب بذلكقال سيبويه رمحه اهللا أما إذا ترمنوا فإهنم يلحقون األلف والواو والياء ما ينون وما ال ينون التمك
  ألهنم أرادوا مد الصوت

وإذا أنشدوا ومل يترمنوا فأهل احلجاز يدعون القوايف على حاهلا يف الترمن وناس من بين متيم يبدلون مكان املدة النون 
  انتهى

  على أعذب مقطع وأسهل موقف وجاء القرآن
  مبىن الفواصل على الوقف

إن مبىن الفواصل على الوقف وهلذا شاع مقابلة املرفوع باجملرور وبالعكس وكذا املفتوح واملنصوب غري : الثاين
  إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِمْن ِطنيٍ{املنون ومنه قوله تعاىل 

َوَما لَُهْم ِمْن {وكذا } قَْد قُِدَر{ و} بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ{وكذا } ثَاِقٌبشَِهاٌب {و} َعذَاٌب وَاِصٌب{مع تقدم قوله } الزِبٍ
  }وَُيْنِشئُ السََّحابَ الثِّقَالَ{مع } ُدونِِه ِمْن َوالٍ

وعبارة السكاكي قد تعطي اشتراط كون السجع يشترط فيه املوافقة يف اإلعراب ملا قبله على تقدير عدم الوقوف 
  :لشعر وبه صرح ابن اخلشاب معترضا على قول احلريري يف املقامة التاسعة والعشرينعليه كما يشترط ذلك يف ا

  والزمان له صروف... يا صارفا عين املودة 
  جاوزت تعنيف العسوف... ومعنفي يف فضح من 
  فإنين هبم عروف... ال تلحين فيما أتيت 
  أرهم يراعون الضيوف... ولقد نزلت هبم فلم 



  ا سبكتهمو زيوفمل... وبلوهتم فوجدهتم 
  أال ترى أهنا إذا أطلقت ظهر األول والثالث مرفوعني والرابع واخلامس منصوبني

  والثاين جمرورا وكذا باقي القصيدة
والصواب أن ذلك ليس بشرط ملا سبق وال شك أن كلمة األسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة األعجاز 

ملزاوجة وال يتم ذلك إال بالوقف ولو وصلت مل يكن بد من إجراء موقوفا عليها ألن الغرض اجملانسة بني القرائن وا
  كل القرائن على ما يقتضيه حكم اإلعراب فعطلت عمل الساجع وفوت غرضهم

وإذا رأيتهم خيرجون الكلم عن أوضاعها لغرض االزدواج فيقولون آتيك بالغدايا والعشايا مع أن فيه ارتكابا ملا 
  كخيالف اللغة فما ظنك هبم يف ذل

  احملافظة على الفواصل حلسن النظم والتئامه
ذكر الزخمشري يف كشافه القدمي أنه ال حتسن احملافظة على الفواصل جملردها إال مع بقاء املعاين على سدادها : الثالث

 على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه كما ال حيسن ختري األلفاظ املونقة يف السمع السلسلة على اللسان إال
مع جميئها منقادة للمعاين الصحيحة املنتظمة فأما أن هتمل املعاين ويهتم بتحسني اللفظ وحده غري منظور فيه إىل 

َوِممَّا {وقوله } َوبِاآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ{مؤاده على بال فليس من البالغة يف فتيل أو نقري ومع ذلك يكون قوله 
يه ترك رعاية التناسب يف العطف بني اجلمل الفعلية إيثارا للفاصلة ألن ذلك أمر لفظي ال ال يتأتى ف} َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ

  طائل حتته وإمنا عدل إىل هذا لقصد االختصاص
  تقسيم الفواصل باعتبار املتماثل واملتقارب يف احلروف

ما تقاربت حروفه يف املقاطع أن الفواصل تنقسم إىل ما متاثلت حروفه يف املقاطع وهذا يكون يف السجع وإىل : الرابع
ومل تتماثل وهذا ال يكون سجعا وال خيلو كل واحد من هذين القسمني أعين املتماثل واملتقارب من أن يأيت طوعا 

  سهال تابعا للمعاين أو متكلفا يتبعه املعىن
فلم يرد فيه إال القسم فالقسم األول هو احملمود الدال على الثقافة وحسن البيان والثاين هو املذموم فأما القرآن 

  األول لعلوه يف الفصاحة
  وقد وردت فواصله متماثلة ومتقاربة

  }َوالطُّورِ َوِكَتابٍ َمسْطُورٍ ِفي َرقٍّ َمْنشُورٍ وَالَْبْيتِ الَْمْعُمورِ وَالسَّقْفِ الَْمْرفُوعِ{مثال املتماثلة قوله تعاىل 
نَ لَِتْشقَىِ إالَّ َتذِْكَرةً ِلَمْن َيْخَشى تَْنزِيالً ِممَّْن َخلََق اَألْرَض وَالسََّماَواِت الُْعلَى طه َما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآ{وقوله تعاىل 

  }الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى
  }َسطَْن بِِه َجْمعاًَوالْعَاِديَاِت ضَْبحاً فَالُْمورَِياِت قَْدحاً فَالُْمِغريَاِت ُصْبحاً فَأَثَْرنَ بِِه َنقْعاً فََو{وقوله تعاىل 
طلبا } َيْسرِ{إىل آخره وحذفت الياء من } َوالْفَْجرِ وَلََيالٍ َعْشرٍ َوالشَّفْعِ وَالَْوْترِ َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ{وقوله تعاىل 

  للموافقة يف الفواصل
  دواج،ومجيع هذه السورة على االز} اقْتََرَبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ الْقََمُر{: وقوله تعاىل
  }فَال أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ الَْجوَارِ الْكُنَّسِ َواللَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس َوالصُّْبحِ إِذَا َتنَفََّس{: وقوله تعاىل



فَأَمَّا الَْيِتيمَ {تعاىل  وقوله} فَال أُقِْسُم بِالشَّفَقِ َواللَّْيلِ َوَما َوَسَق وَالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق لََتْركَُبنَّ طَبَقاً َعْن طََبقٍ{وقوله تعاىل 
  }فَال َتقَْهْر َوأَمَّا السَّاِئلَ فَال َتْنهَْر

  }أََمرَْنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُوا ِفيَها{وقوله تعاىل 
  }َما أَْنَت بِنِْعَمِة رَبَِّك بَِمْجُنوٍن َوإِنَّ لََك َألْجراً غَْيَر َمْمُنوٍن{وقوله تعاىل 
  }ِصُرونَ َوإِخَْواُنُهْم يَُمدُّونَُهْم ِفي الَْغيِّ ثُمَّ ال يُقِْصُرونَفَإِذَا ُهْم ُمْب{وقوله تعاىل 
  اآلية} كَالَّ إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي َوِقيلَ َمْن رَاقٍ{وقوله تعاىل 
  }ِملَِّتَنا لَُنْخرَِجنََّك َيا ُشَعْيُب وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَْرَيتَِنا أَْو لََتعُوُدنَّ ِفي{وقوله تعاىل 

  }الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ َماِلِك َيْومِ الدِّينِ{ومثال املتقارب يف احلروف قوله تعاىل 
  ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد َبلْ َعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم مُْنِذٌر مِْنُهْم فَقَالَ{وقوله تعاىل 

  }الْكَاِفُرونَ َهذَا َشْيٌء َعجِيٌب
  لقائلني بإطالق السجع يف القرآن ألن السجع ما متاثلت حروفهوهذا ال يسمى سجعا قطعا عند ا

إذا علمت هذا فاعلم أن فواصل القرآن الكرمي ال خترج عن هذين القسمني بل تنحصر يف املتماثلة واملتقاربة وهبذا 
ت هلا يترجح مذهب الشافعي على مذهب أىب حنيفة يف عد الفاحتة سبع آيات مع البسملة وذلك ألن الشافعي املثب

صَِراطَ {: إخل السورة آية واحدة وأبو حنيفة ملا أسقط البسملة من الفاحتة قال} صَِراطَ الَِّذيَن{: يف القرآن قال
صَِراطَ الَِّذيَن {: ومذهب الشافعي أوىل ألن فاصلة قوله. آية} غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم{آية و} الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيهِْم

ليس من } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{: ال تشابه فاصلة اآليات املتقدمة ورعاية التشابه يف الفواصل الزم وقوله} َعلَْيهِْمأَْنَعْمَت 
  القسمني فامتنع جعله من املقاطع وقد اتفق اجلميع على أن الفاحتة سبع آيات لكن اخلالف يف كيفية العدد

  ]رفتقسيم الفواصل باعتبار املتوازي واملتوازن واملط[
  ]ومتوازن[قسم البديعيون السجع والفواصل أيضا إىل متواز ومطرف : اخلامس

ِفيَها سُُرٌر َمْرفُوَعةٌ َوأَكَْوابٌ {: وأشرفها املتوازي وهو أن تتفق الكلمتان يف الوزن وحروف السجع كقوله تعاىل
  }إِْسرائيلَ وَالتَّْوَراةَ َوالْأِْنجِيلَ َوَرسُوالً إِلَى بَنِي{: وقوله} َمْوُضوَعةٌ

  }َما لَكُمْ ال تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً َوقَْد َخلَقَكُْم أَطْوَاراً{واملطرف أن يتفقا يف حروف السجع ال يف الوزن كقوله تعاىل 
  }َوَنمَارُِق َمْصفُوفَةٌ َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ{: واملتوازن أن يراعى يف مقاطع الكالم الوزن فقط كقوله تعاىل

  }وَآَتْيَناُهَما الِْكتَاَب الُْمْسَتبَِني َوَهَدْيَناُهَما الصَِّراطَ الُْمْسَتِقيَم{: عاىلوقوله ت
  فلفظ الكتاب والصراط متوازنان ولفظ املستبني واملستقيم متوازنان

  }َماُء كَالْمُْهلِ َوَتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِفَاْصبِْر َصْبراً َجِميالً إِنَُّهْم َيرَْوَنُه َبعِيداً وََنَراُه قَرِيباً َيْوَم َتكُونُ السَّ{وقوله 
  }كَالَّ إِنََّها لَظَى نَزَّاَعةً ِللشََّوى َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوَتوَلَّى َوَجَمَع فَأَْوَعى{وقوله تعاىل 

  إىل آخرها} وَاللَّْيلِ إِذَا يَْغَشى َوالنََّهارِ إِذَا َتَجلَّى{وقوله 
  إىل آخرها} . . . . . للَّْيلِ إِذَا َسَجى َما َودََّعكَ رَبَُّك َوَما قَلَى وَالضَُّحى َوا{وقوله 

  َوالَِّذيَن ُيحَاجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد{وقد تكرر يف سورة محعسق يف قوله تعاىل 



ليم وكبري إىل آخر اآليات السبع فجمع يف فواصلها بني شديد وقريب وبعيد وعزيز ونصيب وأ} َما اسُْتجِيبَ لَُه
  على هذا الترتيب وهو يف القرآن كثري وىف املفصل خاصة يف قصاره

ومنهم من يذكر بدله الترصيع وهو أن يكون املتقدم من الفقرتني مؤلفا من كلمات خمتلفة والثاين مؤلفا من مثلها يف 
  العظيم ملا فيه من التكلفوهي الوزن والتقفية وتقابل القرائن قيل ومل جيئ هذا القسم يف القرآن : ثالثة أشياء

وليس كذلك لورود لفظة إن ولفي } إِنَّ اَألبَْراَر لَِفي َنعِيمٍ َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفي َجحِيمٍ{وزعم بعضهم أن منه قوله تعاىل 
  كل واحد من الشطرين وهو خمالف لشرط الترصيع إذ شرطه اختالف الكلمات يف الشطرين مجيعا

  الواقعة من نوع الترصيع وتتبع آخر آيها يدل على أن فيها موازنة بعض املغاربة سورة: وقال
ِفي ِسْدرٍ َمْخضُوٍد {: قالوا وأحسن السجع ما تساوت قرائنه ليكون شبيها بالشعر فإن أبياته متساوية كقوله تعاىل

وىل فإذا زيد عليها ثقل عنه الزائد وعلته أن السمع ألف االنتهاء إىل غاية يف اخلفة باأل} َوطَلْحٍ َمْنُضوٍد وَِظلٍّ َمْمُدوٍد
  ألنه يكون عند وصوهلا إىل مقدار األول كمن توقع الظفر مبقصوده

ُخذُوهُ {: أو الثالثة كقوله تعاىل}َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى َما َضلَّ صَاِحُبكُْم َوَما غََوى{مث ما طالت قرينته الثانية كقوله 
  ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَةفَُغلُّوُه ثُمَّ الَْجِحيمَ َصلُّوُه 

  }ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراعاً فَاْسلُكُوُه
  }َوالْمُْرَسالِت ُعْرفاً فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً{وهو إما قصري كقوله 

ِفي اَألْمرِ َولَِكنَّ اللََّه َسلََّم إِذْ ُيرِيكَُهمُ اللَُّه ِفي َمَناِمَك قَلِيالً َولَْو أََراكَُهْم كَِثرياً لَفَِشلُْتْم َولََتنَاَزْعُتْم {: أو طويل كقوله
ُينِهِْم ِليَقِْضيَ اللَُّه أَمْراً كَانَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ َوإِذْ ُيرِيكُُموُهْم إِِذ الَْتقَيُْتْم ِفي أَْعُينِكُْم قَِليالً َوُيقَلِّلُكُْم ِفي أَْع

  }َمفُْعوالً َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجعُ اُألمُوُر
  }اقْتََرَبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ الْقََمُر َوإِنْ َيَرْوا آَيةً يُعْرُِضوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَتمِرٌّ{متوسط كقوله  أو

  ائتالف الفواصل مع ما يدل عليه الكالم
مبا يشاكله اعلم أن من املواضع اليت يتأكد فيها إيقاع املناسبة مقاطع الكالم وأواخره وإيقاع الشيء فيها : السادس

  .فال بد أن تكون مناسبة للمعىن املذكور أوال وإال خرج بعض الكالم عن بعض
  .وفواصل القرآن العظيم ال خترج عن ذلك لكن منه ما يظهر ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب

  .التمكني والتوشيح واإليغال والتصدير: وهي منحصرة يف أربعة أشياء
  فظها بعينه يف أول اآلية مسي تصديرا وإن كان يفوالفرق بينها أنه إن كان تقدم ل

أثناء الصدر مسي توشيحا وإن أفادت معىن زائدا بعد متام معىن الكالم مسي إيغاال ورمبا اختلط التوشيح بالتصدير 
  .لكون كل منهما صدره يدل على عجزه والفرق بينهما أن داللة التصدير لفظية وداللة التوشيح معنوية

 وهو أن متهد قبلها متهيدا تأيت به الفاصلة ممكنة يف مكاهنا مستقرة يف قرارها مطمئنة يف موضعها غري التمكني: األول
  نافذة وال قلقة متعلقا معناها مبعىن الكالم كله تعلقا تاما حبيث لو طرحت اختل املعىن واضطرب الفهم

  وهذا الباب يطلعك على سر عظيم من أسرار القرآن فاشدد يديك به
ُه قَوِّياً َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَُروا بَِغيِْظهِْم لَْم يََنالُوا َخيْراً َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنَِني الِْقتَالَ َوكَانَ اللَّ{مثلته قوله تعاىل ومن أ
عض الضعفاء موافقة ألوهم ذلك ب} َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنِنيَ الْقَِتالَ{: ، فإن الكالم لو اقتصر فيه على قوله}َعزِيزاً

الكفار يف اعتقادهم أن الريح اليت حدثت كانت سبب رجوعهم ومل يبلغوا ما أرادوا وأن ذلك أمر اتفاقي فأخرب 



سبحانه يف فاصلة اآلية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم املؤمنني ويزيدهم يقينا وإميانا على أنه الغالب املمتنع وأن حزبه 
بت ليست اتفاقا بل هي من إرساله سبحانه على أعدائه كعادته وأنه ينوع النصر كذلك وأن تلك الريح اليت ه

للمؤمنني ليزيدهم إميانا وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر وتارة بالريح كيوم األحزاب وتارة بالرعب كبين النضري 
  وم حننيوطورا ينصر عليهم كيوم أحد تعريفا هلم أن الكثرة ال تغين شيئا وأن النصر من عنده كي

  أَوَلَْم َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي{ومنه قوله تعاىل 

َتأْكُلُ ِمْنهُ  ُنْخرُِج بِهِ َزْرعاًَمَساِكنِهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك آلياٍت أَفَال َيْسَمُعونَ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َنسُوُق الَْماَء إِلَى اَألْرضِ الْجُُرزِ فَ
ومل يقل أومل } أَوَلَْم َيْهدِ لَُهْم{فانظر إىل قوله يف صدر اآلية اليت املوعظة فيها مسعية } أَْنَعامُُهْم وَأَْنفُسُُهْم أَفَال يُْبِصُرونَ
كما ألنه تقدم ذكر الكتاب وهو مسموع أو أخبار القرون وهو } أَفَال َيْسَمُعونَ{: يروا وقال بعد ذكر املوعظة

وقال بعدها أفال يبصرون ألن سوق املاء إىل } أََولَْم َيَروْا{: يسمع وكيف قال يف صدر اآلية اليت موعظتها مرئية
  .األرض اجلرز مرئي

اِلَنا َما َنَشاُء إِنََّك ألَْنَت قَالُوا َيا ُشَعْيبُ أََصالُتَك َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما يَْعُبُد آَباُؤَنا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَمَْو{: ومنه قوله تعاىل
  }الَْحِليُم الرَِّشيُد

فإنه ملا تقدم ذكر العبادة والتصرف يف األموال كان ذلك متهيدا تاما لذكر احللم والرشد ألن احللم الذي يصح به 
  مالءمةالتكليف والرشد حسن التصرف يف األموال فكان آخر اآلية مناسبا ألوهلا مناسبة معنوية ويسميه بعضهم 

  }ال ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر َوُهَو ُيْدرُِك الْأَْبصَاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري{: ومنه قوله تعاىل
خطابا للسامع مبا يفهم إذ العادة } َوُهَو اللَِّطيُف{: فإنه سبحانه ملا قدم نفي إدراك األبصار له عطف على ذلك قوله

ى أن حاسة البصر إمنا تدرك اللون من كل متلون والكون من كل متكون أن كل لطيف ال تدركه األبصار أال تر
عطف عليه قوله اخلبري خمصصا } َوُهَو ُيْدرُِك األَْبصَاَر{فإدراكها إمنا هو للمركبات دون املفردات ولذلك ملا قال 

لشيء قد يدركه لذاته سبحانه بصفة الكمال ألنه ليس كل من أدرك شيئا كان خبريا بذلك الشيء ألن املدرك ل
  ليخربه وملا كان األمر كذلك أخرب سبحانه وتعاىل

أنه يدرك كل شيء مع اخلربة به وإمنا خص اإلبصار بإدراكه ليزيد يف الكالم ضربا من احملاسن يسمى التعطف ولو 
  قبلهما مناسبتني ملا} اللَِّطيفُ الَْخبُِري{كان الكالم ال تبصره األبصار وهو يبصر األبصار مل تكن لفظتا 

ا ِفي أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتصْبُِح اَألْرُض ُمْخَضرَّةً إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري لَُه َم{: ومنه قوله تعاىل
  }السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد

إمنا فصل األوىل بـ لطيف خبري ألن ذلك يف موضع الرمحة خللقه بإنزال الغيث وإخراج } َرِحيٌم لََرُؤوٌف{إىل قوله 
لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي {: النبات من األرض وألنه خبري بنفعهم وإمنا فصل الثانية بـ غين محيد ألنه قال

غىن نافعا غناه إال إذا جاد به وإذا جاد وأنعم محده  أي ال حلاجة بل هو غين عنهما جواد هبما ألنه ليس} اَألْرضِ
املنعم عليه واستحق عليه احلمد فذكر احلمد على أنه الغين النافع بغناه خلقه وإمنا فصل الثالثة بـ رؤوف رحيم 
ك ألنه ملا عدد للناس ما أنعم به عليهم من تسخري ما يف األرض هلم وإجراء الفلك يف البحر هلم وتسيريهم يف ذل

  اهلول العظيم وجعله السماء فوقهم وإمساكه إياها عن الوقوع حسن ختامه بالرأفة والرمحة
  اآليات} َوُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم النُُّجومَ {: ونظري هذه الثالث فواصل مع اختالفها قوله تعاىل يف سورة األنعام

فقال الغين احلميد لينبه على أن ما } َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ{: وقوله تعاىل



له ليس حلاجة بل هو غين عنه جواد به وإذا جاد به محده املنعم عليه إذ محيد كثري احملامد املوجبة تنزيهه عن احلاجة 
  لتقدير غين عنهوالبخل وسائر النقائض فيكون غنيا مفسرا بالغىن املطلق ال حيتاج فيه 

ِتيكُْم بِِضَياٍء أَفَال قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسْرَمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأْ{: ومنه قوله تعاىل
جعل الليل سرمدا إىل يوم القيامة صار  ملا كان سبحانه هو اجلاعل األشياء على احلقيقة وأضاف إىل نفسه} َتْسَمُعونَ

الليل كأنه سرمد هبذا التقدير وظرف الليل ظرف مظلم ال ينفذ فيه البصر السيما وقد أضاف اإلتيان بالضياء الذي 
تنفذ فيه األبصار إىل غريه وغريه ليس بفاعل على احلقيقة فصار النهار كأنه معدوم إذ نسب وجوده إىل غري موجد 

ملناسبة } أَفَال َتْسَمُعونَ{ال موجود سواه إذ جعل سرمدا منسوبا إليه سبحانه فاقتضت البالغة أن يقول والليل كأنه 
  ما بني السماع والظرف الليلي الذي يصلح لالستماع وال يصلح لإلبصار

رَْمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النَّهَاَر َس{: وكذلك قال يف اآلية اليت تليها
ألنه ملا أضاف جعل النهار سرمدا إليه صار النهار كأنه سرمد وهو ظرف } َيأْتِيكُمْ بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ ِفيِه أَفَال ُتْبِصُرونَ

احلقيقة فصار الليل كأنه معدوم إذ  مضيء تنور فيه األبصار وأضاف اإلتيان بالليل إىل غريه وغريه ليس بفاعل على
نسب وجوده إىل غري موجد والنهار كأنه ال موجود سواه إذ جعل وجوده سرمدا منسوبا إليه فاقتضت البالغة أن 

  .إذ الظرف مضيء صاحل لإلبصار وهذا من دقيق املناسبة املعنوية} أَفَال ُتْبِصُرونَ{يقول 
إِنَّ ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ آلياٍت ِللُْمْؤِمنَِني َوِفي َخلِْقكُْم َوَما َيُبثُّ ِمْن دَابٍَّة {: ومنه قوله تعاىل يف أول سورة اجلاثية

ا وََتصْرِيِف هِ الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَهآَياٌت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ َواخِْتالفِ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزقٍ فَأَْحَيا بِ
  فإن البالغة تقتضي أن تكون فاصلة اآلية األوىل للمؤمنني ألنه} الرَِّياحِ آَياتٌ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ

ومعرفة الصانع من اآليات الدالة على أن املخترع له } السََّماَواِت وَاَألْرضِ{سبحانه ذكر العامل جبملته حيث قال 
ع خمتار لداللتها على صفاته مرتبة على داللتها على ذاته فال بد أوال من قادر عليم حكيم وإن دل على وجود صان

  .التصديق بذاته حىت تكون هذه اآليات دالة على صفاته لتقدم املوصوف وجودا واعتقادا على الصفات
األول وتفكره يف  فإن سر اإلنسان وتدبر خلقة احليوان أقرب إليه من} ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ{وكذلك قوله يف اآلية الثانية 

  ذلك مما يزيده يقينا يف معتقده األول
وكذلك معرفة جزئيات العامل من اختالف الليل والنهار وإنزال الرزق من السماء وإحياء األرض بعد موهتا 

وتصريف الرياح يقتضي رجاحة العقل ورصانته لنعلم أن من صنع هذه اجلزئيات هو الذي صنع العامل الكلى اليت 
ه وعوارض عنه وال جيوز أن يكون بعضها صنع بعضا فقد قام الربهان على أن للعامل الكلى صانعا خمتارا هي أجرام

وإن احتيج إىل العقل يف اجلميع إال أن ذكره } لِقَْومٍ َيْعِقلُونَ{فلذلك اقتضت البالغة أن تكون فاصلة اآلية الثالثة 
امل رمبا قال إن بعض هذه اآلثار يصنع بعضا فال بد إذا من هاهنا أنسب باملعىن األول إذ بعض من يعتقد صانع الع

  التدبر بدقيق الفكر وراجح العقل
َيا بَُنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرةٍ أَْو ِفي السََّماوَاِت أَوْ {: ومنه قوله تعاىل حكاية عن لقمان

  }ا اللَُّه إِنَّ اللََّه لَِطيفٌ َخبٌِريِفي اَألْرضِ َيأِْت بَِه
  }أَُتَحدِّثُوَنُهْم بَِما فََتَح اللَُّه َعلَْيكُْم لُِيحَاجُّوكُْم بِِه عِْنَد رَبِّكُمْ أَفَال َتْعِقلُونَ{: ومنه قوله تعاىل

  واملناسبة فيه قوية ألن من دل عدوه على عورة نفسه وأعطاه سالحه



  }أَفَال َتْعِقلُونَ{مقلوب العقل فلهذا ختمها بقوله  ليقتله به فهو جدير بأن يكون
أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ وََتْنَسْونَ {: وهذه الفاصلة ال تقع إال يف سياق إنكار فعل غري مناسب يف العقل حنو قوله تعاىل

  ،}أَْنفَُسكُْم َوأَنُْتْم َتْتلُونَ الِْكَتابَ أَفَال َتْعِقلُونَ
  املناسب ليس بعاقلألن فاعل غري 
ختم بصفة العلم إشارة إىل اإلحاطة } قُلْ َيْجَمُع َبيَْنَنا رَبَُّنا ثُمَّ َيفَْتُح َبيَْنَنا بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعلِيُم{: وقوله تعاىل

لقضاء علينا بأحوالنا وأحوالكم وما حنن عليه من احلق وما أنتم عليه من الباطل وإذا كان عاملا بذلك فنسأله ا
  وعليكم مبا يعلم منا ومنكم

  فصل
  :وقد جتتمع فواصل يف موضع واحد وخيالف بينها وذلك يف مواضع

مث ذكر } َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض بِالْحَقِّ{منها يف أوائل النحل، وذلك أنه سبحانه بدأ فيها بذكر األفالك فقال 
ُهَو الَِّذي {مث عجائب النبات فقال } َواَألْنَعامِ{: إىل عجائب احليوان فقالوأشار . }ِمْن ُنطْفٍَة{: خلق اإلنسان فقال

ُتونَ َوالنَّخِيلَ وَاَألْعَناَب َوِمنْ أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه شََراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ يُْنبُِت لَكُْم بِهِ الزَّْرَع َوالزَّْي
  }اِت إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَكُلِّ الثََّمَر

  فجعل مقطع هذه اآلية التفكر ألنه استدالل حبدوث األنواع املختلفة من النبات على وجود اإلله القادر املختار

وفيه جواب عن سؤال مقدر وهو أنه مل ال جيوز أن يكون املؤثر فيه طبائع الفصول وحركات الشمس والقمر؟وملا 
ان الدليل ال يتم إال باجلواب عن هذا السؤال ال جرم كان جمال التفكر والنظر والتأمل باقيا إنه تعاىل أجاب عن ك

  :هذا السؤال من وجهني
أن تغريات العامل األسفل مربوطة بأحوال حركات األفالك فتلك احلركات حيث حصلت فإن كان : أحدمها 

كان من اخلالق احلكيم فذلك اإلقرار بوجود اإلله تعاىل وهذا هو حصوهلا بسبب أفالك أخرى لزم التسلسل وإن 
ِلقَْومٍ  َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر وَالشَّْمَس َوالْقََمَر وَالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت بِأَْمرِِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت{: املراد بقوله تعاىل

والتقدير كأنه قيل إن كنت عاقال فاعلم أن التسلسل باطل فوجب انتهاء ، فجعل مقطع هذه اآلية العقل }َيْعِقلُونَ
  احلركات إىل حركة يكون موجدها غري متحرك وهو اإلله القادر املختار

أن نسبة الكواكب والطبائع إىل مجيع أجزاء الورقة الواحدة واحلبة الواحدة واحدة مث إنا نرى الورقة : والثاين 
هيها يف غاية احلمرة واآلخر يف غاية السواد فلو كان املؤثر موجبا بالذات المتنع حصول الواحدة من الورد أحد وج

َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي اَألْرضِ ُمْخَتِلفاً أَلَْواُنهُ {: هذا التفاوت يف اآلثار فعلمنا أن املؤثر قادر خمتار وهذا هو املراد من قوله
  }ونَإِنَّ ِفي ذَِلكَ آلَيةً ِلقَْومٍ َيذَّكَُّر

قد ذكرنا ما يرسخ يف عقلك أن املوجب بالذات والطبع ال خيتلف تأثريه فإذا نظرت إىل حصول هذا : كأنه قيل
  االختالف علمت أن املؤثر ليس هو الطبائع بل الفاعل املختار فلهذا جعل مقطع اآلية التذكر

  تنبيه
لنكتة لطيفة وذلك قوله تعاىل يف سورة  من بديع هذا النوع اختالف الفاصلتني يف موضعني واحملدث عنه واحد

  }َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه ال ُتْحُصوَها إِنَّ اِألْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر{: إبراهيم
  }َوإِنْ تَُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر َرِحيٌم{: مث قال يف سورة النحل



ين بن املنري يف تفسريه الكبري كأنه يقول إذا حصلت النعم الكثرية فأنت آخذها وأنا معطيها قال القاضي ناصر الد
فحصل لك عند أخذها وصفان كونك ظلوما وكونك كفارا ويل عند إعطائها وصفان ومها أين غفور رحيم أقابل 

  بالوفاء انتهىظلمك بغفراين وكفرك برمحيت فال أقابل تقصريك إال بالتوفري وال أجازي جفاءك إال 
وهو حسن لكن بقي سؤال آخر وهو ما احلكمة يف ختصيص آية النحل بوصف املنعم وآية إبراهيم بوصف املنعم 

عليه؟واجلواب أن سياق اآلية يف سورة إبراهيم يف وصف اإلنسان وما جبل عليه فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه 
يته وحتقيق صفاته فناسب ذكر وصفه سبحانه فتأمل هذه وأما آية النحل فسيقت يف وصف اهللا تعاىل وإثبات ألوه

  التراكيب ما أرقاها يف درجة البالغة
  َمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيهَا{: ونظريه قوله تعاىل يف سورة اجلاثية

  }ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجُعونَ
  }ِسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها َوَما َربَُّك بِظَالَّمٍ ِللَْعبِيِدَمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفْ{: وىف فصلت

} قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفرُوا ِللَِّذيَن ال يَْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجزَِي قَْوماً بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ{: وحكمة فاصلة األوىل أن قبلها
وصفهم بإنكاره وأما األخرى فاخلتام هبا مناسب أي ألنه ال يضيع عمال صاحلا  فناسب اخلتام بفاصلة البعث ألن قبله

  وال يزيد على من عمل شيئا
: ختم اآلية مرة بقوله} إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء{: ونظريه قوله يف سورة النساء

ألن األول نزل يف اليهود وهم الذين افتروا على اهللا ما ليس } َضالالً بَِعيداً{: ومرة بقوله} ماً َعِظيماًفَقَِد افْتََرى إِثْ{
  يف كتابه والثاين نزل يف الكفار ومل يكن هلم كتاب وكان ضالهم أشد

 بالكافرين والثانية بالظاملني ذكرها ثالث مرات وختم األوىل} َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه{: وقوله يف املائدة
والثالثة بالفاسقني فقيل ألن األوىل نزلت يف أحكام املسلمني والثانية نزلت يف أحكام اليهود والثالثة نزلت يف أحكام 

  النصارى
 ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا إنكارا له فهو كافر ومن مل حيكم باحلق مع اعتقاد احلق وحكم بضده فهو ظامل ومن: وقيل

  مل حيكم باحلق جهال وحكم بضده فهو فاسق
وقيل الكافر والظامل والفاسق كلها مبعىن واحد وهو الكفر عرب عنه بألفاظ خمتلفة لزيادة الفائدة واجتناب صورة 

  التكرار وقيل غري ذلك

  تنبيه
ِذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتأْذِْنكُمُ الَِّذينَ َيا أَيَُّها الَّ{عكس هذا اتفاق الفاصلتني واحملدث عنه خمتلف كقوله تعاىل يف سورة النور 

  }كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ اآلياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم{إىل قوله } َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم
ِلهِْم كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آَياِتِه َواللَّهُ وَإِذَا َبلَغَ اَألطْفَالُ ِمْنكُُم الْحُلَُم فَلَْيْسَتأِْذُنوا كََما اْسَتأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن قَْب{: مث قال

  }َعِليٌم َحكِيٌم
قال ابن عبد السالم يف تفسريه يف األوىل عليم مبصاحل عباده حكيم يف بيان مراده وقال يف الثانية عليم مبصاحل األنام 

  حكيم ببيان األحكام ومل يتعرض للجواب عن حكمة التكرار
  تنبيه

َربََّنا َواْبَعثْ ِفيهِْم َرُسوالً ِمنُْهْم َيْتلُو {: ة يف هذا القسم متكني املعىن املسوق إليه كما بينا ومنه قوله تعاىلحق الفاصل



  }َعلَْيهِْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ وَُيَزكِّيهِْم إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم
رسول تولية والتولية ال تكون إال من عزيز غالب على ما يريد وتعليم الرسول احلكمة ووجه مناسبته أن بعث ال

لقومه إمنا يكون مستندا إىل حكمة مرسله ألن الرسول واسطة بني املرسل واملرسل إليه فال بد وأن يكون حكيما 
  فال جرم كان اقتراهنما مناسبا

  }وْ إِثْماً فَأَصْلََح بَْيَنُهْم فَال إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌمفََمْن َخاَف ِمْن ُموصٍ َجَنفاً أَ{: وقوله تعاىل
وجه املناسبة يف احلكم حممول على قول جماهد إن من حضر املوصي فرأى منه جنفا على الورثة يف وصيته مع فقرهم 

إذا ارتدع بقول من وعظه فرجع فوعظه يف ذلك وأصلح بينه وبينهم حىت رضوا فال إمث عليه وهو غفور للموصي 
عما هم به وغفرانه هلذا برمحته ال خفاء به واإلمث املرفوع عن القائل حيتمل أن يكون إمث التبديل السابق يف اآلية 

يعين من املوصي أي ال يكون هذا املبدل داخال حتت وعيد من بدل } فََمْن َبدَّلَُه بَْعَد َما َسِمَعُه{قبلها يف قوله تعاىل 
: ى العموم ألن تبديل هذا تضمن مصلحة راجحة فال يكون كغريه وقد أشكل على ذلك مواضع منها قوله تعاىلعل
  }إنْ تَُعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم{

الرحيم وكذا نقلت عن مصحف أَُبيّ رضي اهللا عنه وهبا قرأ  يوهم أن الفاصلة الغفور} َوإِنْ َتغِْفْر لَُهْم{: فإن قوله
ابن شنبوذ ولكن إذا أمعن النظر علم أنه جيب أن يكون ما عليه التالوة ألنه ال يغفر ملن يستحق العذاب إال من 

غلبه ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز ألن العزيز يف صفات اهللا هو الغالب من قوهلم عزه يعزه عزا إذا 
ووجب أن يوصف باحلكيم أيضا ألن احلكيم من يضع الشيء يف حمله فاهللا تعاىل كذلك إال أنه قد خيفى وجه احلكمة 
يف بعض أفعاله فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن احلكمة فكان يف الوصف باحلكيم احتراس حسن أي وإن تغفر هلم مع 

  مة فيما فعلتهاستحقاقهم العذاب فال معترض عليك ألحد يف ذلك واحلك
. }إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيشَْرَك بِِه{وقيل ال جيوز الغفور الرحيم ألن اهللا تعاىل قطع هلم بالعذاب يف قوله تعاىل : قيل

  وقيل ألنه

  مقام ترب فلم يذكر الصفة املقتضية استمطار العفو هلم وذكر صفة العدل يف ذلك بأنه العزيز الغالب
  الذي يضع األشياء مواضعها فال يعترض عليه إن عفا عمن يستحق العقوبة} يُمالَْحِك{: وقوله
  ليس هو على مسألة الغفران وإمنا هو على معىن تسليم األمر إىل من هو أملك هلم: وقيل

 ولو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم ألوهم الدعاء باملغفرة وال يسوغ الدعاء باملغفرة ملن مات على شركه ال لنيب وال
وهم عباده عذهبم أو مل يعذهبم فألن املعىن إن تعذهبم تعذب من العادة أن حتكم عليه } فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك{لغريه وأما قوله 

  :وذكر العبودية اليت هي سبب القدرة كقول رؤبة
  فأنت ال تنسى وال متوت... يا رب إن أخطأت أو نسيت 

أصاب فكأنه قال إن أخطأت جتاوزت لضعفي وقوتك ونقصي  واهللا ال يضل وال ينسى وال ميوت أخطأ رؤبة أو
  وكمالك

  }أُولَِئكَ َسيَْرَحُمُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم{: ونظري هذه اآلية قوله تعاىل يف سورة براءة
  واجلواب ما ذكرناه

  }ِذيَن كَفَُروا َواغِْفرْ لََنا َربََّنا إِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيُمرَبََّنا ال َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَّ{: ومثله قوله تعاىل يف سورة املمتحنة
َوَمْن َصلََح ِمْن آبَاِئهِْم َوأَزَْواجِهِْم وَذُرِّيَّاِتهِمْ إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ {: ومثله يف سورة غافر يف قول السادة املالئكة



  }الَْحِكيُم
  أَنَّ غََضَب اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني َولَْوال َوالَْخاِمَسةَ{: ومنه قوله تعاىل

فإن الذي يظهر يف أول النظر أن الفاصلة تواب رحيم ألن الرمحة } فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه تَوَّابٌ َحكِيٌم
وهو أن ينبه على } َحكِيٌم{: عىن دقيق من أجله قالمناسبة للتوبة وخصوصا من هذا الذنب العظيم ولكن هاهنا م

فائدة مشروعية اللعان وهى الستر عن هذه الفاحشة العظيمة وذلك من عظيم احلكم فلهذا كان حكيم بليغا يف هذا 
  املقام دون رحيم

اْستََوى إِلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ  َخلََق لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً ثُمَّ{: ومن خفي هذا الضرب قوله تعاىل يف سورة البقرة
  }َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم

 قُلْ إِنْ ُتْخفُوا َما ِفي ُصدُورِكُمْ أَْو تُْبُدوُه َيْعلَْمُه اللَُّه َوَيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ{: وقوله يف آل عمران
فإن املتبادر إىل الذهن يف آية البقرة اخلتم بالقدرة وىف آية آل عمران اخلتم بالعلم لكن } َشْيٍء قَِديٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ

فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ َربُّكُْم ذُو {: إذا أمعن النظر علم أنه جيب أن يكون ما عليه التالوة يف اآليتني وكذلك قوله تعاىل
اخلطاب ذو عقوبة شديدة وإمنا قال ذلك نفيا لالغترار بسعة رمحة اهللا تعاىل يف االجتراء مع أن ظاهر } َرْحَمٍة وَاِسَعٍة 

على معصيته وذلك أبلغ يف التهديد ومعناه ال تغتروا بسعة رمحة اهللا تعاىل يف االجتراء على معصيته فإنه مع ذلك ال 
  يرد عذابه عنكم

  }ْيَنُهَما الرَّْحَمنِ ال َيْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاباًَربِّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما َب{: وقريب منه

فمناسبة اجلزاء للشرط أنه ملا أقدم املؤمنون وهم } َوَمْن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَإِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم{: وأما قوله تعاىل
} غَرَّ َهُؤالِء ِدينُُهْم{: ىل وقال املنافقونثالمثائة وبضعة عشر على قتال املشركني وهم زهاء ألف متوكلني على اهللا تعا

َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى {: حىت أقدموا على ثالثة أمثاهلم عددا أو أكثرهم قال اهللا تعاىل ردا على املنافقني وتثبيتا للمؤمنني
  يف مجيع أفعاله} اللَِّه فَإِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم

ما : فإن قيل} ٍء إِالَّ ُيَسبِّحُ بِحَْمِدِه وَلَِكْن ال َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم إِنَُّه كَانَ َحِليماً غَفُوراًَوإِنْ ِمْن َشْي{وأما قوله تعاىل 
  :وجه اخلتام باحللم واملغفرة عقيب تسابيح األشياء وتنزيهها أجاب صاحب الفنون بثالثة أوجه

أهنا مسبحات مبعىن مودعات من دالئل العرب ودقائق إن فسرنا التسبيح على ما درج يف األشياء من العرب و: أحدها
اإلنعامات واحلكم ما يوجب تسبيح املعترب املتأمل فكأنه سبحانه يقول إنه كان من كبري إغفالكم النظر يف دالئل 

رُّونَ َعلَْيَها وَُهْم َعْنَها َوكَأَيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َيُم{: العرب مع امتالء األشياء بذلك وموضع العتب قوله
وقد كان ينبغي أن يعرفوا بالتأمل ما يوجب } وَلَِكْن ال َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم{: كذلك موضع املعتبة قوله} ُمْعرُِضونَ

  القربة هللا مما أودع خملوقاته مبا يوجب تنزيهه فهذا موضع حلم وغفران عما جرى يف ذلك من اإلفراط واإلمهال
  إن جعلنا التسبيح حقيقة يف احليوانات بلغاهتا فمعناه األشياء كلها تسبحه:  الثاين

  وحتمده وال عصيان يف حقها وأنتم تعصون فاحللم والغفران للتقدير يف اآلية وهو العصيان
  "لوال هبائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا: " ويف احلديث

} ُتسَبُِّح لَُه السََّماَواتُ السَّْبُع وَالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِالَّ ُيسَبُِّح بَِحْمدِِه{: اأنه سبحانه قال يف أوهل: الثالث
َوالَْمالِئكَةُ {: ، أي أنه كان لتسابيح املسبحني حليما عن تفريطهم غفورا لذنوهبم أال تراه قال يف موضع آخر



وكأهنا اشتملت على ثالثة معان } َوَيْسَتْغِفُرونَ ِلَمْن ِفي الْأَْرضِ أَال إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُمُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم 
إما العفو عن ترك البحث املؤدي إىل الفهم ملا يف األشياء من العرب وأنتم على العصيان أو يريد هبا األشياء كلها 

  .عصياهنم بتسابيحهم تسبحه ومنها ما يعصيه وخيالفه فيغفر
  تنبيه

} إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َيْصَنُعونَ{: قد تكون الفاصلة ال نظري هلا يف القرآن كقوله تعاىل عقب األمر بالغض يف سورة النور
إىل وقيل فيه تعريض بليلة القدر أي لعلهم يرشدون } لََعلَُّهْم يَْرُشُدونَ{: وقوله عقب األمر بطلب الدعاء واإلجابة

  .معرفتها

وإمنا حيتاجون لإلرشاد إىل ما ال يعلمون فإن هذه اآلية الكرمية ذكرت عقب األمر بالصوم وتعظيم رمضان وتعليمهم 
  الدعاء فيه وأن أرحى أوقات اإلجابة فيه ليلة القدر

  }َوقَْد َخاَب َمنِ افَْتَرى ال تَفَْتُروا َعلَى اللَِّه كَِذباً فَُيْسِحَتكُْم بَِعذَابٍ{: التصدير كقوله تعاىل: الثاين
  }فَضَّلَْنا َبْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ َولَلْآخَِرةُ أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر تَفْضِيالً{: وقوله
  }ُخِلَق األِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُرِيكُْم آَياِتي فَال َتْستَْعجِلُوِن{: وقوله
  }ْصلََح فَإِنَّ اللََّه َيُتوُب َعلَْيِهفََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه وَأَ{: وقوله
  }فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلمَُهْم َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ{: وقوله
  }يَما ِفيِه َيْخَتِلفُونََوَما كَانَ النَّاُس إِالَّ أُمَّةً وَاِحَدةً فَاْخَتلَفُوا َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربِّكَ لَقُِضَي َبيَْنُهْم ِف{: وقوله
} أَْوَزارَُهْم{: جلناس} َيزُِرونَ{: فجعل لفاصلة} َوُهمْ َيْحِملُونَ أَْوزَاَرُهْم َعلَى ظُهُورِِهْم أَال َساَء َما يَزُِرونَ{: وقوله

  ومل يقل على رءوسهم ألن الظهر أقوى للحمل فأشار إىل ثقل األوزار} َعلَى ظُهُورِِهْم{: وإمنا قال
  }فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً{: لهوقو

  }وََتْخَشى النَّاَس وَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه{: وقوله
  }أَنَْزلَُه بِِعلِْمِه َوالَْمالِئكَةُ َيْشَهُدونَ َوكَفَى بِاللَِّه شَهِيداً{: وقوله
  }َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَنرِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ َيَتطَهَّرُوا {: وقوله
التوشيح ويسمى به لكون نفس الكالم يدل على آخره نزل املعىن منزلة الوشاح ونزل أول الكالم وآخره : الثالث

  .منزلة العاتق والكشح اللذين جيول عليهما الوشاح وهلذا قيل فيه إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها
ثُمَّ أَْنشَأَْناهُ َخلْقاً آَخَر فََتبَاَرَك اللَُّه أَْحَسنُ {: مع يف عجزه كقوله تعاىلومساه ابن وكيع املطمع ألن صدره مط

  }الَْخاِلقَِني
فإن معىن اصطفاء املذكورين يعلم منه } يَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى الْعَالَِمَنيإِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َونُوحاً َوآلَ إِْبرَاِه{: وقوله

  الفاصلة إذ املذكورون نوع من جنس العاملني
فإنه من كان حافظا هلذه السورة متيقظا إىل أن مقاطع } َوآَيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ َنسْلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ{: وقوله
علم أن الفاصلة مظلمون فإن } وَآَيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ َنْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر{: اصلها النون املردفة ومسع يف صدر هذه اآليةفو

  من انسلخ النهار عن ليلة أظلم ما دامت تلك احلال



} ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيْراً يََرُه َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه َيْومَِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس أَْشَتاتاً ِلُيرَْوا أَْعَمالَُهْم فََمْن َيْعَملْ{وقوله 
  يدل على التقسيم} لُِيَرْوا أَْعمَالَُهْم{: فإن قوله
  }ِطيُف الَْخبُِريأَِسرُّوا قَْولَكُْم أَوِ اْجَهرُوا بِِه إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ أَال َيعْلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَّ{: وقوله
  }َولَوْ َشاَء اللَُّه لَذََهَب بَِسْمِعهِْم وَأَْبَصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر{: وقوله
اإليغال ومسى به ألن املتكلم قد جتاوز املعىن الذي هو آخذ فيه وبلغ إىل زيادة على احلد يقال أوغل يف : الرابع

منتهاها فهكذا املتكلم إذا مت معناه مث تعداه بزيادة فيه فقد أوغل كقوله تعاىل أفحكم األرض الفالنية إذا بلغ 
مث احتاج } َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكْماً{: اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون فإن الكالم مت بقوله

  ئداإىل فاصلة تناسب القرينة األوىل فلما أتى هبا أفاد معىن زا
مث } َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء{: فإن املعىن قد مت بقوله} َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن{: وكقوله تعاىل

  }إِذَا َولَّْوا ُمدْبِرِيَن{: أراد أن يعلم متام الكالم بالفاصلة فقال

فإن التويل قد يكون جبانب دون } َولَّوْا{: قلت ال يغين عنها} َولَّْوا{: هاوقد أغىن عن} ُمْدبِرِيَن{: ما معىن: فإن قيل
وإن كان ذكر اجلانب هنا جمازا وال شك أنه سبحانه ملا أخرب عنهم أهنم } أَْعَرَض َوَنأَى بِجَانِبِِه{: جانب بدليل قوله

لفهم الذي حيصل من اإلشارة فإن صم ال يسمعون أراد تتميم املعىن بذكر توليهم يف حال اخلطاب لينفى عنهم ا
األصم يفهم باإلشارة ما يفهم السميع بالعبارة مث إن التويل قد يكون جبانب مع حلاظه باجلانب اآلخر فيحصل له 

ليعلم أن التويل كان جبميع اجلوانب حبيث صار ما كان مستقبال } ُمْدبِرِيَن{: إدراك بعض اإلشارة فجعل الفاصلة
اطب عن املخاطب، أو صار من ورائه فخفيت عن عينه اإلشارة كما صم أذناه عن العبارة مستدبرا فاحتجب املخ

فحصلت املبالغة من عدم اإلمساع بالكلية وهذا الكالم وإن بولغ فيه بنفي اإلمساع البتة فهو من إيغال االحتياط 
  الذي أدجمت فيه املبالغة يف نفي اإلمساع
: جمموع مجل متفرقة يف ضروب من الكالم شىت حيملها معىن واحد كقوله تعاىل وقد يأيت االحتياط يف غري املقاطع من

  اآلية} قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت األِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأْتُوا بِِمثْلِ َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ بِِمثْلِِه{
  }فَأْتُوا بُِسوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه{: وقوله

مثله كما يقول الرجل ملن جيحد ما يستحق علي درمها وال دانقا وال حبة وال كثريا وال قليال وقوله فأتوا بعشر سور 
  ولو قال ما يستحق علي شيئا ألغىن يف الظاهر لكن التفصيل أدل على االحتياط وعلى شدة االستبعاد يف اإلنكار

  فإن املعىن مت} َتدُونَاتَّبِعُوا َمْن ال َيْسأَلُكُْم أَجْراً َوُهْم ُمْه{: ومنه قوله تعاىل

مث زاد الفاصلة ملناسبة رءوس اآلي فأوغل هبا كما ترى حىت أتى هبا تفيد معىن زائدا على معىن } أَْجراً{: بقوله
  الكالم
  يف ضابط الفواصل: فصل

  ذكره اجلعربي وملعرفتها طريقان توقيفي وقياسي
كان يقطع : ة رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قالتالتوقيفي روى أبو داود عن أم سلمة ملا سئلت عن قراء: األول

تقف على كل آية فمعىن يقطع قراءته آية آية أي } الَِّذيَن{إىل } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{قراءته آية آية وقرأت 
  علم رءوس اآلييقف على كل آية وإمنا كانت قراءته َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كذلك لي

قال ووهم فيه من مساه وقف السنة ألن فعله عليه السالم إن كان تعبدا فهو مشروع لنا وإن كان لغريه فال فما 



وقف عليه السالم عليه دائما حتققنا أنه فاصلة وما وصله دائما حتققنا أنه ليس بفاصلة وما وقف عليه مرة ووصله 
لتعريف الوقف التام أو لالستراحة والوصل أن يكون غري فاصلة أو  أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهما أو

  فاصلة وصلها لتقدم تعريفها
القياسي وهو ما أحلق من احملتمل غري املنصوص باملنصوص ملناسب وال حمذور يف ذلك ألنه ال زيادة فيه وال : الثاين

صل القرآن كله جائز فاحتاج القياسي نقصان وإمنا غايته أنه حمل فصل أو وصل والوقف على كل كلمة جائز وو
  إىل طريق تعرفه فأقول فاصلة اآلية كقرينة السجعة يف النثر وقافية البيت يف النظم وما يذكر من عيوب القافية من

اختالف احلذو واإلشباع والتوجيه فليس بعيب يف الفاصلة وجاز االنتقال يف الفاصلة والقرينة وقافية األرجوزة من 
  .خبالف قافية القصيد نوع إىل آخر
  }الثَّاِقُب{: مع} الطَّارُِق{: و} الثََّوابِ{: مع} الِْميَعاَد{: و} عليم{: مع} َيْرجُِعونَ{: ومن مث ترى

َويَأِْت {: واألصل يف الفاصلة والقرينة املتجردة يف اآلية والسجعة املساواة ومن مث أمجع العادون على ترك عد
لََعلَُّهْم {مبرمي و} لُِتَبشَِّر بِهِ الُْمتَّقَِني{بسبحان و} كَذََّب بَِها األَوَّلُونَ{بالنساء و} ِئكَةُ الُْمقَرَُّبونََوال الَْمال{: و} بِآَخرِيَن
  }َيتَّقُونَ

  .بالطالق مل يشاكل طرفيه} أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{: و} ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ{: بطه و
باملائدة وعدوا نظائرها للمناسبة } أَفَُحكْمَ الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ{بآل عمران و} أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ{: عد وعلى ترك

  .بطه} َوالسَّلَْوى{: بالكهف و} َعلَى اللَِّه كَذِباً{: بآل عمران و} ُألوِلي اَأللَْبابِ{حنو 
منها البسملة وقد نزلت بعض آية يف النمل وبعضها يف أثناء الفاحتة يف وقد يتوجه األمران يف كلمة فيختلف فيها ف

  بعض األحرف السبعة
فمن قرأ حبرف نزلت فيه عدها آية ومل حيتج إىل إثباهتا بالقياس للنص املتقدم خالفا للداين ومن قرأ حبرف مل تنزل معه 

بعد اهدنا لقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن اهللا مل يعدها ولزمه من اإلمجاع على أهنا سبع آيات أن يعد عوضها وهو 
  "قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني: "تعاىل

األوىل } َعلَيْهِْم{حمقق فقسمتا بعدها قسمني فكانت } الُْمْستَِقيَم{أي قراءة الصالة تعد منها وال للعبد إال هاتان و
  وهى مماثلة يف الروي ملا قبلها

فواتح فوجه عدها استقالهلا على الرفع والنصب ومناسبة الروي والردف ووجه عدمه االختالف ومنها حروف ال
  يف الكمية والتعلق على اجلزء

  فوجه عده مناسبة الروي ووجه عدمه تعلقه بتاليه} إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ{و} َعذَاٌب أَِليٌم{ومنها بالبقرة 
  مران محال على ما يف األعراف والشعراء والسجدة والزخرفبآل ع} إِلَى بَنِي إِْسرائيلَ{: ومنها
} الْقَارَِعةُ{و} الَْحاقَّةُ{و} الرَّْحَمنِ{و} َوالطُّورِ{بالزمر لتقدير تاليه مفعوال ومبتدأ ومنها }فََبشِّْر ِعَباِد{ومنها 

  ةللمناسبة لكن تفاوتت يف الكمي} وَالضَُّحى{و} وَالْفَْجرِ{محال على } وَالَْعصْر{و

  يف مجع الوجوه والنظائر: النوع الرابع



وقد صنف فيه قدميا مقاتل بن سليمان ومجع فيه من املتأخرين ابن الزاغوين وأبو الفرج بن اجلوزي والدامغاين 
  الواعظ وأبو احلسني بن فارس ومسى كتابه األفراد

  لفاظ املتواطئةفالوجوه اللفظ املشترك الذي يستعمل يف عدة معان كلفظ األمة والنظائر كاأل
وقيل النظائر يف اللفظ والوجوه يف املعاين وضعف ألنه لو أريد هذا لكان اجلمع يف األلفاظ املشتركة وهم يذكرون 

يف تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد يف مواضع كثرية فيجعلون الوجوه نوعا ألقسام والنظائر نوعا آخر 
  كاألمثال

ت القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إىل عشرين وجها أو أكثر وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزا
  أو أقل وال يوجد ذلك يف كالم البشر

  وذكر مقاتل يف صدر كتابه حديثا مرفوعا ال يكون الرجل فقيها كل الفقه حىت يرى للقرآن وجوها كثرية
  :فمنه اهلدى سبعة عشر حرفا

  }ى ُهدًى ِمْن رَبِّهِْمأُولَِئَك َعلَ{: مبعىن البيان كقوله تعاىل
  }إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه{: ومبعىن الدين
  }َويَزِيدُ اللَُّه الَِّذيَن اْهَتدَْوا ُهدًى{: ومبعىن اإلميان
  }َوَجَعلَْناُهمْ أَِئمَّةً يَْهُدونَ بِأَْمرِنَا} {َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد{: ومبعىن الداعي

  }ِتيَنَّكُْم مِنِّي ُهدًىفَإِمَّا يَأْ{ومبعىن الرسل والكتب 
  }َوبِالنَّْجمِ ُهْم يَْهَتُدونَ{: ومبعىن املعرفة
  }اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم{: ومبعىن الرشاد

  }ِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدىِمْن َبْع}{إنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَْزلَْنا ِمَن الَْبيِّنَاِت َوالُْهَدى{ومبعىن حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  }َولَقَْد َجاءَُهْم ِمْن َربِّهُِم الُْهَدى{: ومبعىن القرآن

  }َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الُْهَدى{: ومبعىن التوراة
: صيبة أهنا من عند اهللاأي يف امل} َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه{: ونظريها يف التغابن} َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمهَْتُدونَ{: ومبعىن االسترجاع

  لالسترجاع} يَْهِد قَلَْبُه{
أي ال يهديهم } أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِبَْراهِيَم ِفي َربِِّه{: بعد قوله} َواللَُّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلمَِني{: ومبعىن احلجة
  .إىل احلجة

  }إِنْ نَتَّبِعِ الُْهَدى َمَعَك{: ومبعىن التوحيد
  }وَإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمهَْتُدونَ{: مبعىن السنةو

  }َوأَنَّ اللََّه ال َيْهِدي كَْيَد الْخَاِئنَِني{: ومبعىن اإلصالح
  هدى كال يف معيشته} أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى{: ومبعىن اإلهلام
  أي تبنا} إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك{: ومبعىن التوبة
  :األنواعوهذا كثري 



  :وقال ابن فارس يف كتاب األفراد
َيا أَسَفَى َعلَى { كل ما يف كتاب اهللا من ذكر األسف فمعناه احلزن كقوله تعاىل يف قصة يعقوب عليه السالم 

} اً غَضَْبانَ أَسِف{فإن معناه أغضبونا وأما قوله يف قصة موسى عليه السالم } فَلَمَّا آَسفُوَنا{: إال قوله تعاىل} ُيوُسَف
  فقال ابن عباس مغتاظا

إال اليت يف سورة النساء } وَالسََّماِء ذَاِت الُْبرُوجِ{وكل ما يف القرآن من ذكر الربوج فإهنا الكواكب كقوله تعاىل 
  .فإهنا القصور الطوال املرتفعة يف السماء احلصينة} َولَْو كُنُْتْم ِفي ُبرُوجٍ ُمشَيَّدٍَة{

ظََهرَ {: البحر فإنه يراد بالبحر املاء وبالرب التراب اليابس غري واحد يف سورة الروموما يف القرآن من ذكر الرب و
أخذ } الَْبْحرِ{فإنه مبعىن الربية والعمران وقال بعض علمائنا يف الرب قتل ابن آدم أخاه وىف } الْفََساُد ِفي الَْبرِّ وَالَْبحْرِ
  امللك كل سفينة غصبا

َوَشَرْوهُ {إال حرفا واحدا يف سورة يوسف } فَال َيَخاُف َبْخساً َوال َرَهقاً{: وله تعاىلوالبخس يف القرآن النقص مثل ق
  .حرام: فإن أهل التفسري قالوا خبس} بِثََمنٍ َبْخسٍ

  َوُبُعولَُتُهنَّ أَحَقُّ{: وما يف القرآن من ذكر البعل فهو الزوج كقوله تعاىل

  فإنه أراد صنما} َتْدُعونَ بَْعالًأَ{: إال حرفا واحدا يف الصافات} بَِردِِّهنَّ
إمنا أراد بكم عن النطق . }ُصمٌّ ُبكٌْم{: وما يف القرآن من ذكر البكم فهو اخلرس عن الكالم باإلميان كقوله
  }ُعْمياً َوُبكْماً َوُصّماً{: والتوحيد مع صحة ألسنتهم إال حرفني أحدمها يف سورة بين إسرائيل

فإهنما يف هذين املوضعني اللذان ال يقدران على الكالم } أََحُدُهَما أَْبكَُم{: ز وجلوالثاين يف سورة النحل قوله ع
فإنه أراد جتثو على } وََتَرى كُلَّ أُمَّةٍ َجاِثَيةً{: فمعنا مجيعا إال اليت يف سورة الشريعة} جثيا{وكل شيء يف القرآن 

  ركبتيها
  فإنه مبعىن العذاب} ُحسَْباناً ِمَن السََّماِء{رة الكهف وكل حرف يف القرآن حسبان فهو من العدد غري حرف يف سو

َيجَْعلَ {إال اليت يف سورة آل عمران } َيا َحْسَرةً َعلَى الْعَِباِد{وكل ما يف القرآن حسرة فهو الندامة كقوله عز وجل 
  فإنه يعين به حزنا} اللَُّه ذَِلَك َحْسَرةً ِفي قُلُوبِهِْم

: إال اليت يف سورة الصافات} ُحجَُّتُهْم َداِحضَةٌ{: لداحض فمعناه الباطل كقولهوكل شيء يف القرآن الدحض وا
  وكل حرف يف القرآن من رجز فهو العذاب كقوله تعاىل يف قصة بين إسرائيل} فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني{

  فاجتنبوا عبادته إال يف سورة املدثر والرجز فاهجر فإنه يعين الصنم} لَِئْن كَشَفَْت َعنَّا الرِّجَْز{
فإنه يعين } َنتََربَّصُ بِِه رَْيَب الَْمُنوِن{وكل شيء يف القرآن من ريب فهو شك غري حرف واحد وهو قوله تعاىل 

  حوادث الدهر
يعين } َألْرُجَمنََّك{وكل شيء يف القرآن يرمجنكم ويرمجوكم فهو القتل غري اليت يف سورة مرمي عليها السالم 

  ألشتمنك
  أي ظنا والرجم أيضا الطرد واللعن ومنه قيل للشيطان رجيم} َرْجماً بِالَْغْيبِ{قلت وقوله 

وكل شيء يف القرآن من زور فهو الكذب ويراد به الشرك غري اليت يف اجملادلة منكرا من القول وزورا فإنه كذب 
  غري شرك

  ا وزكاة فإنه يعىن تعطفاوكل شيء يف القرآن من زكاة فهو املال غري اليت يف سورة مرمي وحنانا من لدن



} َوإِذْ َزاغَِت اَألْبَصاُر{وكل شيء يف القرآن من زاغوا وال تزغ فإنه من مالوا وال متل غري واحد يف سورة األحزاب 
  مبعىن شخصت

ِليَتَِّخذَ َبْعُضُهمْ {وكل شيء يف القرآن من يسخرون وسخرنا فإنه يراد به االستهزاء غري اليت يف سورة الزخرف 
  فإنه أراد أعوانا وخدما} ضاً ُسخْرِيّاًَبْع

  ِفيِه َسِكينَةٌ{وكل سكينة يف القرآن طمأنينة يف القلب غري واحد يف سورة البقرة 

  فإنه يعين شيئا كرأس اهلرة هلا جناحان كانت يف التابوت} ِمْن َربِّكُْم
فإنه } نَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضاللٍ َوسُُعرٍإِ{: وكل شيء يف القرآن من ذكر السعري فهو النار والوقود إال قوله عز وجل

  العناد
وَإِذَا َخلَْوا إِلَى {وكل شيء يف القرآن من ذكر شيطان فإنه إبليس وجنوده وذريته إال قوله تعاىل يف سورة البقرة 

  فإنه يريد كهنتهم مثل كعب بن األشرف وحيي بن أخطب وأيب ياسر أخيه} َشَياطِينِهِْم
آن غري القتلى يف الغزو فهم الذين يشهدون على أمور الناس إال اليت يف سورة البقرة قوله عز وكل شهيد يف القر

  فإنه يريد شركاءكم} وَاْدُعوا شَُهَداءَكُْم{: وجل
 فإنه يريد} وََما َجَعلَْنا أَْصَحابَ النَّارِ إِالَّ َمالِئكَةً{: وكل ما يف القرآن من أصحاب النار فهم أهل النار إال قوله

  خزنتها
  فإنه يريد بيوت عبادهتم} َوَصلَوَاٌت َوَمَساجُِد{: وكل صالة يف القرآن فهي عبادة ورمحة إال قوله تعاىل

} ُعْمياً وَُبكْماً َوُصمّاً{وكل صمم يف القرآن فهو عن االستماع لإلميان غري واحد يف بين إسرائيل قوله عز وجل 
  معناه ال يسمعون شيئا

  فإنه يريد الضرب} وَلَْيشَْهْد َعذَاَبُهمَا{: هو التعذيب إال قوله عز وجلوكل عذاب يف القرآن ف
  }كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ{والقانتون املطيعون لكن قوله عز وجل يف البقرة 

  يةيعىن مقرون بالعبود} َولَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ{معناه مقرون وكذلك يف سورة الروم 
  فإنه أراد صحفا وعلما} َوكَانَ َتْحَتُه كَْنٌز لَُهمَا{وكل كنز يف القرآن فهو املال إال الذي يف سورة الكهف 

  فإنه السراج نفسه} الِْمصَْباُح ِفي ُزجَاَجٍة{وكل مصباح يف القرآن فهو الكوكب إال الذي يف سورة النور 
  فإنه يعىن احللم} ى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاَححَتَّ{: النكاح يف القرآن التزوج إال قوله جل ثناؤه
  فإنه مبعىن احلجج} فََعِمَيْت َعلَيْهُِم اَألْنَباُء{: النبأ واألنباء يف القرآن األخبار إال قوله تعاىل
  يعىن هجم عليه ومل يدخله} َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْديََن{: الورود يف القرآن الدخول إال يف القصص

} الَّ َما آتَاَها{يعين عن العمل إال اليت يف سورة النساء } ال ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً إِالََّ ُوسَْعهَا{لقرآن من وكل شيء يف ا
  يعىن النفقة

أي أمل يعلموا قال ابن فارس } أَفَلَْم َييْأَسِ الَِّذيَن آَمُنوا{: وكل شيء يف القرآن من يأس فهو القنوط إال اليت يف الرعد
  : فارس بن زكرياأنشدين أىب

  أمل تيئسوا أين ابن فارس زهدم... أقول هلم بالشعب إذ ييسرونين 
  البيت لسحيم بن وثيل الريبوعي: قال الصاغاين



} وَاْصبِرُوا َعلَى آِلَهِتكُْم{: و} لَْوال أَنْ َصَبرَْنا َعلَْيَها{وكل شيء يف القرآن من ذكر الصرب حممود إال قوله عز وجل 
  ابن فارس انتهى ما ذكره

فإنه للتشبيه أي } لََعلَّكُمْ َتخْلُُدونَ{: كل شيء يف القرآن لعلكم فهو مبعىن لكي غري واحد يف الشعراء: وزاد غريه
  كأنكم

يعين } َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَاُنوا ِلَجَهنَّمَ َحطَباً{: وكل شيء يف القرآن أقسطوا فهو مبعىن العدل إال واحد يف اجلن
  لذين يعدلون به غريه هذا باعتبار صورة اللفظ وإال فمادة الرباعي ختالف مادة الثالثيالعادلني ا

  يعين السحاب قطعا} وََيْجَعلُُه ِكَسفاً{: وكل كسف يف القرآن يعين جانبا من السماء غري واحد يف سورة الروم
ه املاء الطاهر الذي تناله الدالء وهى وكل ماء معني فاملراد به املاء اجلاري غري الذي يف سورة تبارك فإن املراد ب

  زمزم

  يعين لكي يعلم} لِئَالَّ َيْعلَمَ أَْهلُ الِْكَتابِ{: فهو مبعىن كيال غري واحد يف احلديد" لئال"وكل شيء يف القرآن 
لَُماتِ َوَجَعلَ الظُّ{: وكل شيء يف القرآن من الظلمات إىل النور فهو مبعىن الكفر واإلميان غري واحد يف أول األنعام

  يعين ظلمة الليل ونور النهار} َوالنُّوَر
يعين صمتا وذكر } إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَمنِ َصْوماً{وكل صوم يف القرآن فهو الصيام املعروف إال الذي يف سورة مرمي 

أن املراد باحلضور هنا املشاهدة قال } حْرَِواْسأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت حَاِضَرةَ الَْب{أبو عمرو الداين يف قوله تعاىل 
فَكَاُنوا كََهِشيمِ {وهو بالظاء مبعىن املنع والتحويط قال ومل يأت هبذا املعىن إال يف موضع واحد وهو قوله تعاىل 

  }الُْمْحَتظِرِ
به حكاه البخاري رمحه اهللا  فلم خيربنا} َوَما ُيْدرِيَك{: فقد أخربنا به وما فيه} َوَما أَْدَراَك{قيل وكل شيء يف القرآن 

يف تفسريه واستدرك بعضهم عليه موضعا وهو قوله وما يدريك لعل الساعة قريب وقيل اإلنفاق حيث وقع القرآن 
فإن املراد به املهر وهو صدقة يف األصل } فَآتُوا الَِّذيَن ذََهَبتْ أَزَْواجُُهْم مِثْلَ َما أَْنفَقُوا{: فهو الصدقة إال قوله تعاىل

  صدق اهللا هبا على النساءت

  علم املتشابه: النوع اخلامس

وقد صنف فيه مجاعة ونظمه السخاوي وصنف يف توجيهه الكرماين كتاب الربهان والرازي درة التأويل وأبو جعفر 
  بن الزبري وهو أبسطها يف جملدين

باء وحكمته التصرف يف وهو إيراد القصة الواحدة يف صور شىت وفواصل خمتلفة ويكثر يف إيراد القصص واألن
الكالم وإتيانه على ضروب ليعلمهم عجزهم عن مجيع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا وأكثر أحكامه تثبت من وجهني 

  فلهذا جاء باعتبارين
  وفيه فصول
  املتشابه باعتبار األفراد: الفصل األول

  :باعتبار األفراد وهو على أقسام: األول

ويف آخر على عكسه وهو يشبه رد العجز على الصدر ووقع يف القرآن منه أن يكون يف موضع على نظم : األول
  }َوقُولُوا ِحطَّةٌ وَاْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّداً{ويف األعراف } َواْدُخلُوا الَْبابَ ُسجَّداً َوقُولُوا ِحطَّةٌ{كثري ففي البقرة 



  }ِئَني َوالنَّصَاَرىَوالصَّابِ{: ويف احلج} وَالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني{ويف البقرة 
وََيكُونَ {: يف البقرة} قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه{ويف آل عمران } قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى{يف البقرة واألنعام 

  }َشهِيداً َعلَْيكُْم{ويف احلج } الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيداً
  }ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه{وباقي القرآن } لَِّهَوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ ال{يف البقرة 

  }ِممَّا كََسبُوا َعلَى َشيٍْء{ويف إبراهيم } ال يَقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِممَّا كََسُبوا{يف البقرة 
  }ولتطمئن به قلوبكم{ويف األنفال } َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُمْ بِِه{يف آل عمران 

  }كُوُنوا قَوَّاِمَني ِللَِّه شَُهَداَء بِالِْقْسِط{ويف املائدة } لِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّهكُونُوا قَوَّاِمَني بِا{يف النساء 
  }َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء ال إِلََه إِالَّ هَُو{ويف حم املؤمن } ال إِلََه إِالَّ ُهَو خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء ء{يف األنعام 
  }َنْرُزقُُهْم وَإِيَّاكُْم{يف بين إسرائيل و} َنْحُن َنْرزُقُكُْم وَإِيَّاُهْم{يف األنعام 
  }ِفيِه َموَاخَِر{ويف فاطر } َوَتَرى الْفُلَْك مََواِخَر ِفيهِر{يف النحل 

  }ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاسِ{ويف الكهف } َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن{يف بين إسرائيل 
  }بَْينِي وََبْيَنكُْم شَهِيداً{ويف العنكبوت } اللَِّه َشهِيداً بَْينِي وََبْيَنكُْمقُلْ كَفَى بِ{يف بين إسرائيل 

  }لَقَْد ُوِعْدَنا َهذَا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ{ويف النمل } لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهذَا ِمْن قَْبلُ{يف املؤمنني 
  }َوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َرُجلٌ َيسَْعى{ويف يس } الَْمِديَنِة َيْسَعى َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى{: يف القصص

وَكَاَنتِ اْمرَأَِتي َعاقِراً {ويف كهيعص } قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم َوقَْد َبلَغَنَِي الِْكَبُر َواْمرَأَِتي َعاقٌِر{يف آل عمران 
  }ِتّياًَوقَْد َبلَْغُت ِمَن الْكَِبرِ ِع

  ما يشتبه بالزيادة والنقصان: الثاين
  }َسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم{ففي البقرة 

  بزيادة واو ألن ما يف البقرة مجلة هي خرب عن اسم إن وما يف يس مجلة عطفت بالواو على مجلة} سََواٌء{ويف يس 
ألهنا للتبعيض وملا كانت سورة البقرة سنام القرآن } مِّْن{ويف غريها بإسقاط } ثِْلِهفَأْتُوا بِسُوَرٍة مِّْن ِم{يف البقرة 

فيها ليعلم أن التحدي واقع على مجيع القرآن من أوله إىل آخره خبالف غريها } مِّْن{وأوله بعد الفاحتة حسن دخول 
  ومل يكن ذلك بالسهللكان التحدي واقعا على بعض السور دون بعض }مِّْن{من السور فإنه لو دخلها

  }َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي{ألجل قوله هناك } فََمْن َتبَِع ُهَداَي{: ويف طه} فََمْن َتبَِع ُهدَاَي{: يف البقرة

ويف إبراهيم } ُيقَتِّلُونَ{: ومثله يف األعراف} َيُسومُوَنكُْم{: بغري واو على أنه بدل من} ُيذَبُِّحونَ{: يف البقرة
  بالواو ألنه من كالم موسى عليه السالم يعدد احملن عليهم }وَُيذَبُِّحونَ{

  }َولَِكْن أَْنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ{: ويف آل عمران} وَلَِكْن كَانُوا أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ{: يف البقرة
  }كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً فََمْن{: مث قال} فََمْن َشهَِد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه َوَمْن كَانَ َمرِيضاً{: يف البقرة
َوال ُيكَلُِّمُهمُ {: وسائر ما يف القرآن بإسقاط من وفيها} وَُيكَفُِّر َعْنكُْم ِمْن َسيِّئَاِتكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري{يف البقرة 

  }ُه َوال َيْنظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوال ُيَزكِّيهِْمَوال ُيكَلُِّمُهُم اللَّ{: ويف آل عمران} اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َوال ُيَزكِّيهِْم
َوَيسْأَلوَنَك َعنِ الْجِبَالِ فَقُلْ {: ومجيع ما يف القرآن من السؤال مل يقع عنه اجلواب بالفاء إال قوله تعاىل يف طه: قالوا



لسؤال ويف طه كانت قبل السؤال وكأنه قبل إن سئلت اآلية ألن األجوبة يف اجلميع كانت بعد ا} َيْنِسفَُها رَبِّي َنْسفاً
  بغري واو وليس يف القرآن غريه}لَقَدْ أَْرَسلَْنا نُوحاً{: عن اجلواب فقل يف األعراف

بِأَنََّنا {: ةوىف املائد} اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ{: يف آل عمران} كُلُُّه ِللَِّه{: ويف األنفال} وََيكُونَ الدِّيُن ِللَِّه{: يف البقرة
بباء واحدة إال يف قراءة ابن عامر ويف فاطر } َجاُءوا بِالَْبيَِّناِت وَالزُُّبرِ وَالْكَِتابِ الُْمنِريِ{: يف آل عمران} ُمْسِلُمونَ

وسائر ما } ونَُهْم َوال ُيِحبُّوَنكُْمَها أَنُْتْم أُوالِء ُتحِبُّ{بثالث باءات، يف آل عمران } بِالْبَيَِّناِت وَبِالزُُّبرِ وَبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ{
بغري } ذَِلَك} {َبَراءَةٌ{: بالواو ويف} َخاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم{: بإثبات اهلاء، يف النساء} هَُؤالِء{يف القرآن 

قُلْ ال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي {: يف األنعام} ُهِمْن{: ويف املائدة بزيادة} فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم{: يف النساء. واو
ألنه } َوال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي َملٌَك{: وقال يف هود} لَكُْم{: فكرر} َخزَاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَمُ الْغَْيَب َوال أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك

َك ُهَو أَْعلَُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم إِنَّ َربَّ{: تكرر لكم يف قصته أربع مرات فاكتفى بذلك يف األنعام
  }بِالُْمهَْتِديَن

ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم {بزيادة الباء ولفظ املاضي ويف النجم } بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه{: ويف القلم
: ويف سورة املؤمنني بزيادة منوت وفيها أيضا} الَّ َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثَِنيإِنْ ِهَي إِ{يف األنعام } بَِمنِ اْهَتَدى

ويف } َجعَلَكُْم َخالِئَف اَألْرضِ{ليس فيها غريه وفيها } إِنََّما أَْمرُُهْم إِلَى اللَِّه ثُمَّ يَُنبِّئُُهْم بَِما كَانُوا َيفَْعلُونَ{
: ويف احلجر} أَنْ َتْسُجَد{: ويف ص} َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد{: ، يف األعراف}ِفي{بإثبات } ْرضَِخالِئَف ِفي اَأل{فاطر

بالفاء وكذا حيث وقع إال } وَِلكُلِّ أُمَّةٍ أََجلٌ فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم{: يف األعراف} ال{: فزاد} أَالَّ َتكُونَ َمعَ السَّاجِِديَن{
بالواو يف } َولَقَْد أَْرَسلَْنا{: بغري واو ويف املؤمنني وهود} قَْد أَْرَسلَْنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِهلَ{: يف يونس يف األعراف

يُرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُْم ِمْن {: يف األعراف} كَذَُّبوا بِِه ِمْن قَْبلُ} {بِِه{ويف يونس بزيادة } كَذَّبُوا ِمْن قَْبلُ{: األعراف
  }بِِسْحرِِه{: يادةويف الشعراء بز} أَْرِضكُْم

َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن {: يف يوسف} َوإََِّنا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنا{: ويف إبراهيم} َوإِنََّنا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَا{: يف هود
} ِمْن َبْعِد َمْوتَِها{: ويف العنكبوت} تَِهافَأَْحَيا بِِه اَألْرَض بَْعَد َمْو{: يف النحل} َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك{: ويف األنبياء} قَْبِلَك

كُلََّما {: يف احلج} َمْن َبْعِد ِعلْمٍ شَْيئاً{: ويف احلج} ِلكَْيال َيْعلََم َمْن بَْعِد ِعلْمٍ َشْيئاً{: وكذلك حذف من من قوله
ويف } َوأَلْقِ َعصَاَك{: يف النمل} أُعِيُدوا ِفيهَا ِمْنَها{: ويف السجدة} أََراُدوا أَنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها ِمْن غَمٍّ أُِعيدُوا ِفيهَا

  بغري أن} َولَمَّا َجاَءْت{: ويف هود} َولَمَّا أَنْ َجاَءتْ ُرُسلَُنا لُوطاً{: يف العنكبوت} َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك{: القصص

ويف } إِنَّ السَّاَعةَ آلِتيَةٌ{: يف سورة املؤمن ليس غريه} مِْن{بزيادة } فَأَْحَيا بِِه اَألْرَض ِمْن َبْعِد َمْوتَِها{: يف العنكبوت
ُموَسى وَأََخاُه َهاُرونَ {: يف املؤمنني} ِمْن ُدونِِه{ويف األعراف } وَالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه{: يف النحل} آِتيَةٌ{: طه

} وَُيذَبُِّحونَ{: ويف سورة إبراهيم} ذَبُِّحونَ أَْبَناءَكُْمُي{: ويف املؤمن بإسقاط ذكر األخ يف البقرة} بِآياتَِنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ
إِنَّ ِفي ذَِلَك {: وهي أوقات عقوبات إىل أن قال} َوذَكِّرُْهْم بِأَيَّامِ اللَِّه {: بالواو ووجهه أنه يف سورة إبراهيم تقدم

ق اجلمع عليه لتكثري املنة ولذلك أتى والالئق أن يعدد امتحاهنم تعديدا يؤذن بصد} آلياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ
بالعاطف ليؤذن بأن إسامتهم العذاب مغاير لتذبيح األبناء وسيب النساء وهو ما كانوا عليه من التسخري خبالف 

: تفسري له فلم يعطف عليه وألجل مطابقة السابق جاء يف األعراف} َيُسومُوَنكُْم{: املذكور يف البقرة فإن ما بعد



  }َسنُقَتِّلُ أَْبَناءَُهْم َوَنْسَتْحيِي نَِساَءُهمْ {: ليطابق} أَْبَناءَكُْم ُيقَتِّلُونَ{
  َيْتلُو َعلَْيهِْم{: التقدمي والتأخري وهو قريب من األول ومنه يف البقرة: الثالث

  }َعلُِّمُهمُ الِْكتَاَب َوالِْحكْمَةَُيَزكِّيهِْم َوُي{: مؤخر وما سواه} آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب وَالِْحكَْمةَ َوُيزَكِّيهِْم
  ومنه تقدمي اللعب على اللهو يف موضعني من سورة األنعام وكذلك يف القتال واحلديد

وقدم اللهو على اللعب يف األعراف والعنكبوت وإمنا قدم اللعب يف األكثر ألن اللعب زمان الصبا واللهو زمان 
  الشباب وزمان الصبا متقدم على زمان اللهو

: أي كلهو الشباب} وَلَْهٌو{: أي كلعب الصبيان} اْعلَُموا أَنََّما الْحََياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب{: ما ذكره يف احلدي: تنبيه
كتكاثر السلطان وقريب منه يف تقدمي اللعب على } وََتكَاثٌُر{: كتفاخر اإلخوان} َوَتفَاُخٌر{: كزينة النساء} َوزِينَةً{

  }َنُهَما الِعبَِني لَْو أَرَْدَنا أَنْ نَتَِّخذَ لَهْواً التََّخذْنَاُه ِمْن لَُدنَّا إِنْ كُنَّا فَاِعِلَنيَوَما َبْي{: اللهو قوله
  وقدم اللهو يف األعراف ألن ذلك يوم القيامة فذكر على ترتيب ما انقضى وبدأ مبا به اإلنسان انتهى من احلالني

أي } َوإِنَّ الدَّاَر الْآِخَرةَ لَهَِي الَْحَيَوانُ{: أنه سريع االنقضاء قليل البقاءوأما العنكبوت فاملراد بذكرمها زمان الدنيا و
احلياة اليت ال أبد هلا وال هناية ألبدها فبدأ بذكر اللهو ألنه يف زمان الشباب وهو أكثر من زمان اللعب وهو زمان 

  الصبا

  عبودا خوفا من عقابه أوال مث طمعا يف ثوابهومنه تقدمي لفظ الضرر على النفع يف األكثر ألن العابد يعبد م
وحيث تقدم النفع على الضر فلتقدم ما يتضمن النفع وذلك يف سبعة مواضع ثالثة منها بلفظ االسم وهي يف 

ُعَك َما ال َيْنفَ{: ويف آخر يونس} َما ال َيْنفَُعَنا َوال َيضُرُّنَا{: األعراف والرعد وسبأ وأربعة بلفظ الفعل وهي يف األنعام
أما يف } َما ال َيْنفَعُُهْم َوال َيُضرُُّهْم{: ويف الفرقان} َما ال َيْنفَُعكُْم شَْيئاً َوال َيُضرُّكُْم{: ويف األنبياء} َوال َيُضرَُّك

سَْتكْثَْرُت ال{: فقدم اهلداية على الضالل وبعد ذلك} َمْن يَْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِللْ{: األعراف فلتقدم قوله
فقدم اخلري على السوء وكذا قدم النفع على الضر أما يف الرعد فلتقدم الطوع يف } ِمَن الْخَْيرِ َوَما َمسَّنَِي السُّوُء

ويف يونس قدم الضر } َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر{: أما يف سبأ فلتقدم البسط يف قوله} طَْوعاً أَْو كَرْهاً{: قوله
  َما ال َيُضرُُّهْم َوال{: على األصل وملوافقة ما قبلها فإن فيها

  فتكون اآلية ثالث مرات} وَإِذَا َمسَّ اِألْنَسانَ الضُّرُّ{: وفيها} َيْنفَُعُهْم
  وكذلك ما جاء بلفظ الفعل فلسابقة معىن يتضمن نفعا

قُلْ {: مث وصله بقوله} َشِفيٌع َوإِنْ َتْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ ال ُيْؤَخذْ ِمْنهَالَْيَس لََها ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليٌّ َوال {: أما األنعام ففيها
ثُمَّ نَُنجِّي ُرُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلَك حَقّاً َعلَْيَنا {: ويف يونس تقدم قوله} أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعَنا َوال َيضُرُّنَا

ويف األنبياء تقدم قول الكفار إلبراهيم يف } َوال َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعَك َوال َيُضرَُّك{: مث قال} ُنْنجِ الُْمْؤِمنَِني
ويف الفرقان  }لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء َيْنِطقُونَ قَالَ أَفََتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعكُْم َشيْئاً َوال َيُضرُّكُْم{: اجملادلة
َوَيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعُهْم َوال {: نعما مجة يف اآليات مث قال} أَلَْم َترَ إِلَى رَبَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ{: تقدم

  }َيُضرُُّهْم
وا َيوْماً ال َتْجزِي نَفٌْس َعْن وَاتَّقُ{: فتأمل هذه املواضع املطردة اليت هي أعظم اتساقا من العقود ومن أمثلته قوله تعاىل



وَاتَّقُوا َيوْماً ال َتْجزِي َنفٌْس َعْن {: مث قال سبحانه يف السورة} َنفْسٍ َشْيئاً َوال يُقَْبلُ ِمنَْها َشفَاَعةٌ َوال يُْؤَخذُ ِمنَْها َعْدلٌ
  :اآليةوفيها سؤاالن} َنفْسٍ َشْيئاً

  الشفاعة على أخذ العدل ويف الثاين قدم نفي قبول العدل على الشفاعةأنه سبحانه يف األوىل قدم نفي قبول :أحدمها 
فغاير بني } َوال َتْنفَُعَها َشفَاعَةٌ{: ويف الثانية} َوال ُيقَْبلُ مِْنَها َشفَاعَةٌ{: أنه سبحانه وتعاىل قال يف األوىل: السؤال الثاين

م والتنقل من أسلوب إىل آخر كما جرت عادة اللفظني فهل ذلك ملعىن يترتب عليه أو من باب التوسع يف الكال
  العرب؟
أن القرآن احلكيم وإن اشتمل على النقل من أسلوب إىل آخر لكنه يشتمل مع ذلك على فائدة وحكمة : واجلواب

يم للتنصيص على ومل يقل من رمحن وال رح} ِكَتابٌ أُْحِكَمْت آَياُتهُ ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ َخبِريٍ{: قال اهللا تعاىل
أنه ال بد من احلكمة وهاتان اآليتان كالمها يف حق بين إسرائيل وكانوا يقولون إهنم أبناء األنبياء وأبناء أبنائهم 

  وسيشفع لنا آباؤنا فأعلمهم اهللا أنه ال تنفعهم الشفاعة وال جتزي نفس عن نفس شيئا
خمشري وأجاب عنها أهل السنة بأجوبة كثرية ليس هذا وتعلق هبذه اآلية املعتزلة على نفي الشفاعة كما ذكره الز

  حملها
وذكر اهللا يف اآليتني النفس متكررة مث أتى بضمري حيتمل رجوعه إىل األوىل أو إىل الثانية وإن كانت القاعدة عود 

فالضمري يف } وُه ُبكَْرةً وَأَصِيالًَوتَُعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه وَُتسَبُِّح{ : الضمري إىل األقرب ولكن قد يعود إىل غريه كقوله تعاىل
التعزير والتوقري راجع إىل النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ويف التسبيح عائد إىل اهللا تعاىل وهو متقدم على ذكر النيب 

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فعاد الضمري على غري األقرب
  الضمري راجع إىل} قَْبلُ ِمْنَها َشفَاعَةٌَوال ُي{إذا علمت ذلك فقوله يف األوىل 

  النفس األوىل وهي الشفاعة لغريها
فلما كان املراد يف هذه اآلية ذكر الشفاعة للمشفوع له أخرب أن الشفاعة غري مقبولة للمشفوع احتقارا له وعدم 

ال يقبل شفاعتة فيكون  االحتفاء به وهذا اخلرب يكون باعثا للسامع يف ترك الشفاعة إذا علم أن املشفوع عنده
لو شفعت يعين وهم ال يشفعون } ال َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ شَْيئاً َوال ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ{: التقدير على هذا التفسري

  فيكون ذلك مؤيسا هلم فيما زعموا أن آباءهم األنبياء ينفعوهنم من غري عمل منهم
راجعا إىل الشافع أيضا فقد جرت العادة أن الشافع إذا } ِمنَْها{: إن جعلنا الضمري يف} َوال ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ{: وقوله

أراد أن يدفع إىل املشفوع عنده شيئا ليكون مؤكدا لقبول شفاعته فمن هذا قدم ذكر الشفاعة على دفع العدل وإن 
خربه بأن شفاعته قد قبلت فتقدمي جعلنا الضمري راجعا إىل املشفوع فيه فهو أحرى بالتأخري ليكون الشافع قد أ
  العدل ليكون ذلك مؤسسا حلصول مقصود الشفاعة وهو مثرهتا للمشفوع فيه

راجع إىل النفس الثانية وهي النفس اليت هي صاحبة اجلرمية فال } ِمْنَها َعْدلٌ{فالضمري يف قوله : وأما اآلية الثانية
ة يكون مقدما على الشفاعة فيه ليكون ذلك أبلغ يف يقبل منها عدل ألن العادة بذل العدل من صاحب اجلرمي

  حتصيل مقصوده فناسب ذلك تقدمي العدل الذي هو الفدية من املشفوع له على الشفاعة
ففي هذه اآلية بيان أن النفس املطلوبة جبرمها ال يقبل منها عدل عن نفسها وال تنفعها شفاعة شافع فيها وقد بذل 

َوال {: ويف الثانية} َوال ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاعَةٌ{د من طلب ذلك منه وهلذا قال يف األوىل العدل للحاجة إىل الشفاعة عن
  ألن الشفاعة إمنا تقبل من الشافع وتنفع املشفوع له} َتْنفَُعَها شَفَاَعةٌ



ظيما لآلمر فيهما على سبيل اإلنذار بالواعظ إذا وعظ ألمر فإنه يكرر اللفظ ألجله تع} ال{وقال الراغب إمنا كرر 
قال وأما تغيريه النظم فلما كان قبول وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متالزمة مل يكن بني اتفاق هذه العبارات 

  واختالفها فرق يف املعىن
وقال اإلمام فخر الدين ملا كان الناس متفاوتني فمنهم من خيتار أن يشفع فيه مقدما على العدل الذي خيرجه ومنهم 

مقدما على الشفاعة ذكر سبحانه وتعاىل القسمني فقدم الشفاعة باعتبار طائفة وقدم العدل باعتبار من خيتار العدل 
  أخرى

قال بعض مشاخينا رمحهم اهللا تعاىل الظاهر أنه سبحانه وتعاىل إمنا نفى قبول الشفاعة ال نفعها ونفى أصل العدل الذي 
حتصيل العدل الذي هو الفداء على ما هو املعروف يف دار هو الفداء وبدأ بالشفاعة لتيسريها على الطالب أكثر من 

الدنيا ويف اآلية الثانية أنه ملا تقرر زيادة تأكيدها بدأ فيها باألعظم الذي هو اخلالص بالعدل وثىن بنفع الشفاعة 
وهلا ألن الشفاعة ومل يقل ال تقبل منها شفاعة وإن كان نفي الشفاعة يستلزم نفي قب} َوال َتْنفَُعَها َشفَاَعةٌ{: فقال

تكون نافعة غري مقبولة وتنفع ألغراض من وعد خبري وإبدال املشفوع بغريه فنفي النفع أعم فلم يكن بني نفي القبول 
ونفي النفع بالشفاعة تالزم كما ادعاه الراغب وكان التقدير بالفداء الذي هو نفي قبول العدل ونفي نفع الشفاعة 

  اآلية الثانيةشيئني مؤكدين الستقرار ذلك يف 
ومما يدل على أن نفي الشفاعة أمر زائد نفي قبوهلا أنه سبحانه ملا أخرب عن املشركني أخرب بنفي النفع ال بنفي القبول 

  اآلية} َوال َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه{: وقال} فََما َتْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني{: فقال
  ا رسول اهللا هل نفعت عمكوىف احلديث الصحيح أهنم قالوا ي

مع علمهم أنه ال يشفع فيه فإن قيل فقد قال يف آخر " وجدته فنقلته إىل ضحضاح من النار: "أبا طالب؟ فقال
  فنفى الشفاعة ومل ينف نفعها} ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشفَاَعةٌ{: السورة
تأكيد أيضا فإنه سبحانه ذكر يف هذه اآلية األسباب املنجية يف الدنيا ونفاها هناك وهي إما من باب زيادة ال: قيل

البيع الذي يتوصل به اإلنسان إىل املقاصد أو اخللة اليت هي كمال احملبة وبدأ بنفي احملبة ألنه أعم وقوعا من الصداقة 
ا أيضا وذكر ثالثا نفي الشفاعة أصال وهى أبلغ من واملخالة وثىن بنفي اخللة اليت هي سبب لنيل األغراض يف الدني

  نفي قبوهلا فعاد األمر إىل تكرار اجلمل يف اآليات ليفيد قوة الداللة
وقوله يف } بَِغْيرِ حَقٍّ{: ويف آل عمران} َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرِ الْحَقِّ{: بالتعريف والتنكري كقوله يف البقرة: الرابع
ويكون } بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ{: ألنه لإلشارة إىل قوله} َهذَا َبلَداً آِمناً{ويف سورة إبراهيم } ا َبلَداً آِمناًَهذَ{: البقرة

الثاين وقوله يف آل } آَمنَّا{: مفعول أول و} الَْبلََد{: صفته وىف إبراهيم} آمَنَّا{: هنا هو املفعول الثاين و} َبلَداً{
: وقوله يف حم السجدة} إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم{: وىف األنفال} إِالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ َوَما النَّْصُر{: عمران

  :ويف األعراف} فَاْستَِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم{

فبالغ بالتعريف وليس هذا يف } لَقَّاَها إِالَّ الَِّذيَن صََبُرواَوَما ُي{: ألهنا يف حم مؤكدة بالتكرار بقوله} إِنَُّه َسِميٌع َعِليٌم{
  سورة األعراف فجاء على األصل املخرب عنه معرفة واخلرب نكرة

  }مَْعُدودَاٍت{: وىف آل عمران} لَْن تََمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاماً َمْعُدودَةً{: اخلامس باجلمع واإلفراد كقوله يف سورة البقرة
ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ َوأَكْوَابٌ {: األصل يف اجلمع إذا كان واحده مذكر أن يقتصر يف الوصف على التأنيث حنوألن 

  فجاء يف البقرة على األصل ويف آل عمران على الفرع} َمْوُضوَعةٌ َوَنَمارُِق َمْصفُوفَةٌ َوَزرَابِيُّ َمْبثُوثَةٌ



: بالواو ويف األعراف} اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ وَكُال{:  يف البقرةإبدال حرف حبرف غريه كقوله تعاىل: السادس
يف البقرة من السكون الذي هو اإلقامة فلم يصلح إال بالواو ولو جاءت الفاء } اْسكُْن{: بالفاء وحكمته أن} فَكُال{

اختاذ املوضع سكنا فكانت الفاء  لوجب تأخري األكل إىل الفراغ من اإلقامة والذي يف األعراف من املسكن وهو
خبالف سورة األعراف فإن } َوقُلْنَا{: لقوله} َرغَداً{: أوىل ألن اختاذ املسكن ال يستدعي زمنا متجددا وزاد يف البقرة

  وذهب قوم إىل أن ما يف األعراف خطاب هلما قبل الدخول وما يف البقرة بعد الدخول} قَالَ{: فيها
  بالفاء ويف األعراف بالواو} َوإِذْ قُلَْنا اْدُخلُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ فَكُلُوا{: رةومنه قوله تعاىل يف البق

  }ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك{: مث قال بعد ذلك} وَلَِئنِ اتَّبَْعَت أَْهَواءَُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الْعِلْمِ{: يف البقرة
  }َوال ُهْم ُيْنظَُرونَ{: وىف غريها. }ُب َوال ُهمْ ُيْنَصُرونَفَال ُيَخفَُّف َعنُْهُم الَْعذَا{: يف البقرة
  }َعلَْيَنا{: ، وىف آل عمران} َوَما أُْنزِلَ إِلَْينَا{: يف البقرة
  }قُلْ ِسريُوا ِفي اَألْرضِ فَاْنظُرُوا{: ، وىف غريها}قُلْ ِسريُوا ِفي اَألْرضِ ثُمَّ اْنظُرُوا{: يف األنعام

  .بالواو وىف غريها بالفاء} انَ جََواَب قَْوِمِه َوَما كَ{: يف األعراف
  }آَمنُْتْم لَُه{: ويف الباقي} آَمنُْتْم بِِه{: يف األعراف

  ال ثاين له} إِلَى أََجلٍ ُمسَّمًى{: وىف لقمان} كُلٌّ َيجْرِي َألَجلٍ ُمَسّمًى{: يف سورة الرعد
  }ثُمَّ أَعَْرَض َعْنهَا{: ، وىف السجدة}ِه فَأَعَْرَض َعْنهَاَوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآياِت َربِّ{: يف الكهف

  }أَوَلَْم يَْهِد{: ، بالفاء وىف السجدة}أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم{: يف طه

  بالفاء} فََما أُوِتيُتْم{: ، وىف الشورى}َوَما أُوتِيُتْم ِمْن َشيٍْء{: يف القصص
  ،} وَاْصبِرْ ِلُحكْمِ رَبَِّك{: ، و} َوأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ{: يف الطور

  فَاْصبِْر ِلُحكْمِ{: ، وىف القلم}فَأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ{: بالواو فيهما وىف الصافات
  بالواو} َوُيذَبُِّحونَ{، و}َوبِئَْس الْقََراُر{: ، بالفاء فيهما كما أن}رَبَِّك

  فيهما يف إبراهيم
  }إِلَى َبلٍَد{: ، ويف فاطر}لٍَد َميٍِّتسُقَْناُه ِلَب{: يف األعراف

  :السابع إبدال كلمة بأخرى
  }َوَجْدنَا{: ، ويف لقمان}َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَباءََنا{: يف البقرة
  }فَاْنَبَجَسْت{: ويف األعراف} فَانْفَجََرْت{: يف البقرة
  }َس لَُهَما الشَّْيطَانُفََوسَْو{، ويف األعراف }فَأََزلَُّهَما الشَّيْطَانُ{: يف البقرة

َألَهبَ {، ألنه تقدم ذكره يف }قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم{: ، ويف مرمي} قَالَْت َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي َولٌَد{يف آل عمران 
  }لَِك غُالماً َزِكيّاً

  }ْو ُتْخفُوُهَشْيئاً أَ{ : ، وىف األحزاب} إِنْ ُتْبدُوا َخيْراً أَْو ُتْخفُوُه{: يف النساء
  ، والثاين}ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ{: يف األنعام

  بالفعل} ُيخْرُِج{
  }َولَِئْن ُرجِْعُت{: ، وىف حم}وَلَِئْن ُردِْدُت إِلَى َربِّي{: يف الكهف



  }فَلَمَّا َجاَءَها{: ، ويف النمل} فَلَمَّا أََتاهَا{: يف طه
  }َوجََعلَ لَكُْم ِفيَها ُسُبالً{: ، ويف الزخرف}َوَسلََك لَكُْم ِفيَها سُُبالً{: يف طه

  }ِمَن الرَّْحَمنِ{، ويف الشعراء } َما َيأْتِيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّهِْم {: يف األنبياء
  }فََصِعَق{: ، وىف الزمر} َوَيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع{: يف النمل

  }بَِما َتْعَملُونَ َبِصرياً{: ، وفيها}بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً{:  األحزاب يف أوهلايف
  }َوُجنُوداً لَْم َتَروَْها{: بعد

  ، بعد} َعذَاباً ُمهِيناً{، و} لَِيسْأَلَ الصَّاِدقَِني{ ، بعد }َعذَاباً أَِليماً{
  }ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه{

  }رِْزقاً كَرِمياً{، و} َتِحيَّتُُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسالٌم{ :بعد} أَْجراً كَرِمياً{
  }ُنؤِْتَها أَْجَرَها َمرََّتْينِ{بعد 

: ويف البقرة} ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت{: موضعان يف األحزاب ويف سورة غافر} ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ{
  ، يف موضعني} ِللُْمْسِلِمَني{: ويف النحل} ى ِللُْمْؤِمنَِنيَوُهدًى َوُبشَْر{

  وبالنون يف الكهف} قُلْ َهلْ أُنَبِّئُكُْم{: يف املائدة
  اإلدغام وتركه: الثامن

  .، ويف احلشر باإلدغام}َوَمْن ُيَشاِققِ الرَّسُولَ{: يف النساء واألنفال
  }َيضَّرَُّعونَ{: عرافويف األ} لََعلَُّهمْ َيَتَضرَُّعونَ{: يف األنعام

  ما جاء على حرفني: الفصل الثاين
  .يف القرآن اثنان يف البقرة: }لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ{
أَنَّ اللَّهَ {: ، يف البقرة ويف آل عمران} أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم{، اثنان يف يونس والنمل }وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْشكُُرونَ {

  ، وليس غريه} غَنِيٌّ َحلِيٌم{: فواحدة يف البقرة وكذلك فيها} وَاللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم{: ، وأما} ِليٌمغَفُوٌر َح
  .، حرفان، يف الزخرف ويف الذاريات} الَْحكِيُم الَْعلِيُم{
   قصة، اثنان يف} فَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم{

  .نوح يف هود واملؤمنون يف السورتني بالفاء
  اثنان يف هود والزخرف} َعذَاَب َيْومٍ أَِليمٍ{و
  اثنان يف العنكبوت وسبأ وأما الذي يف القصص فهو} ِمْن ِعَباِدِه َويَقِْدُر لَُه{
  فقط} َويَقِْدُر{: ، وباقي القرآن} ِمْن ِعَباِدِه َويَقِْدُر لَْوال أَنْ{

  }فَلَمَّا أَنْ أََراَد أَنْ َيْبِطَش{ويف القصص } فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشُري{: حرفان يف يوسف} أَنْفَلَمَّا {
  بالفاء} فََمْن أَظْلَُم{: بالواو حرفان يف األنعام ويف يونس} َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى{
  والثاين} َضفَأَعَْر{: حرفان يف الكهف ويف السجدة إال أن األول} أَعَْرَض{
  }ثُمَّ أَعَْرَض{
  :من غري تكرار الطاعة حرفان ومها يف آل عمران، } أَِطيُعوا اللََّه َوالرَّسُولَ{



  }وَأَِطيُعوا اللََّه وَالرَّسُولَ لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ}{قُلْ أَِطيُعوا اللََّه َوالرَّسُولَ فَإِنْ َتَولَّْوا{
  اء التأنيث حرفان ومها يف آل عمرانبغري ت} َوَجاءَُهُم الَْبيِّنَاُت{
  ، حرفان يف آل عمران ويف األنفال}َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء{
  بالفاء، حرفان يف آل عمران ويف األنعام} فَإِنْ كَذَّبُوَك{
  حرفان ومها يف األنعام} قُلْ أَرَأَْيَتكُْم إِنْ{
  ة ويف املنافقني، حرفان يف التوب} ال َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسقَِني{

حرفان يف هود يف قصة صاحل } فَأَْصَبحُوا ِفي ِديَارِِهمْ َجاِثمَِني{: بزيادة الالم حرفان يف احلج} إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز{
} دَارِِهْم{على اجلمع وما كان فيه الرجفة فهو } ِدَيارِِهْم{وشعيب قال بعض املشايخ ما كان فيه الصيحة فهو

  بالتوحيد
  .بتكرير من حرفان مها يف هود} َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء{
  حرفان يف العنكبوت والزمر} أَلَْيَس ِفي َجهَنََّم َمثْوًى ِللْكَاِفرِيَن{
أللف حرفان يف البقرة بإسقاط ا} َتبَِع{: بلفظ التوحيد حرفان يف احلجر والعنكبوت} إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِللُْمْؤِمنَِني{

  وآل عمران
حرفان يف } ِه َخبِرياًَخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض َوَما َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ الرَّْحَمُن فَاْسأَلْ بِ{

  الفرقان ويف آمل السجدة
  .حرفان يف لقمان وحم عسق} إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى{

  قبل اللعب حرفان يف األعراف والعنكبوت اللهو
  بالواو حرفان يف األعراف وآمل السجدة} أََولَْم َيْهِد{
  حرفان يف النحل والعنكبوت} ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمِة{
  حرفان يف آل عمران والنور} ِمْن{بزيادة } إِ الَّ الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوأَصْلَُحوا{
  بغري من حرفان يف البقرة والنساء} ِذيَن َتابُوا وَأَْصلَحُواإِالَّ الَّ{
  .حرفان يف آل عمران ويف احلديد} َوِللَِّه ِمريَاثُ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{
  .يف الزمر وحم عسق} لَُه َمقَاِليُد السََّماَواِت َواَألْرضِ{
  اجلماعة الغيب حرفان يف األعراف وسبأإخبارا عن } َهلْ ُيجَْزْونَ إِالَّ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ{
  }أَمَْواٌت غَْيُر أَْحَياٍء{: ويف النحل} أَمَْواٌت َبلْ أَْحَياٌء{: بالرفع يف البقرة} أَمَْواٌت{
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  .ثالثة يف القرآن يف الروم وفاطر واملؤمن} أََولَْم َيِسريُوا ِفي اَألْرضِ{
  بالفاء يف يونس واألنبياء والشعراء} ُهفََنجَّْيَنا{
  .ثالثة يف األعراف والنمل واحلاقة} قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ{
  .اثنان يف األعراف والثالث يف األنفال} لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ{
  .بتائني متكررتني ثالثة يف األنعام وامل السجدة واملؤمن} تََتذَكَُّرونَ{



  .يف البقرة وآل عمران وإبراهيم} الَّ أُولُو اَأللَْبابَِوَما َيذَّكَُّر إِ{
  .يف النساء والتوبة والصف} ِفي سَبِيلِ اللَِّه بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم{
  بزيادة الباء يف أول البقرة ويف النساء والتوبة ولكن هو فيهما بالنفي} َوبِالَْيْومِ اآلخِرِ{
  يف البقرة ويف املائدة ويف الصف} َيا قَْومَِوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه {
  يف البقرة اثنان والثالث يف التني والزيتون إال أنه بإسقاط اهلاء وامليم} فَلَُهْم أَْجُرُهْم{

  ، يف هود والرعد واملؤمن} وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال ُيؤِْمُنونَ{
  بقرة ويوسف واملؤمن، يف ال} وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْشكُُرونَ{
  ، يف هود ويوسف والسجدة}َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ{
  ، بزيادة من يف األنعام وص وامل} كَْم أَهْلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن{

  }ِمَن الْقُُروِن{السجدة لكن بلفظ 
  بالواو يف احلجر والشعراء وص} أَْجَمُعونَ{
  يف املائدة والنور واحلشر} َما َتْعَملُونَإِنَّ اللََّه َخبٌِري بِ{
  يف آل عمران واملائدة ولقمان} إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ{
  ، يف األعراف والفرقان وامل السجدة} َولَْو ِشئْنَا{
  ، بزيادة من يف إبراهيم واألحقاف ونوح}ِمْن ذُُنوبِكُْم{
  الث يف الطالق، يف النور اثنان والث} ُمَبيَِّناٍت{
  ، يف الرعد اثنان والثالث يف يونس} لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه{
، يف الروم والتوبة والعنكبوت لكن }فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم{، يف الرعد والنحل وفاطر } جَنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنهَا{

  بالواو

  ، يف احلج وسبأ ونون}لََعلِّي{
  ، يف سبأ اثنان ويف آخر فاطر} َوال ِفي اَألْرضِِفي السََّماَواِت {
  ، بواو يف البقرة واحلجر وص} َوإِذْ قَالَ رَبَُّك ِللَْمالِئكَِة{
  ، ثالثة أحرف يف طه والنحل وق والباقي وأنزلنا}َونَزَّلْنَا{
  ، يف املائدة ويونس والتغابن}فَإِنْ َتوَلَّْيُتْم{
ِفي {، وآل عمران }َوكُْنُتْم أَمَْواتاً{، بالنصب يف البقرة } أَمَْواتاً{ل والنمل ويس ، بغري واو يف النح} أَلَْم َيَروْا{

  }أحياء وأمواتا{ ، ويف املرسالت } َسبِيلِ اللَِّه أَمَْواتاً
  ، بالنصب يف األنعام وبين إسرائيل واملؤمن} أََجالً{
  ق، بغري ذكر العظام يف الرعد والنمل و}أَإِذَا كُنَّا تَُراباً{
  ، يف الرعد والروم واملؤمن}َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك{، 
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  يف يونس واحلج والنمل والزمر} مَْن{، بتكرير }َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ{



  ملائدة اثنان يف ص وآخر الزخرف، يف ا} ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما بَْيَنُهمَا{
  ، بإسقاط من يف بين إسرائيل واألنبياء والفرقان وسبأ} أَْرَسلَْنا قَْبلََك{
  ، بألف قبل اهلاء يف املائدة واألنعام واألعراف وسبأ} أَهَُؤالِء{
  ، فموضع واحد يف براءة }َتْجرِي َتْحَتَها اَألْنهَاُر{، يف األنعام واألعراف ويونس والكهف وأما }ِمْن َتْحِتهِْم{
  أَْو إِنْ{، ويف بين إسرائيل }أَْو أَنْ َنفَْعلَ{، هبمزة قبل الواو يف هود } أَْو أَنْ{

  ،}أَْو أَنْ ُيظْهَِر ِفي اَألْرضِ الْفََساَد{، وىف املؤمن } أَْو أَنْ َيطَْغى{، ويف طه }َيَشأْ يَُعذِّْبكُْم

  ، يف النساء اثنان ويف األحزاب واإلنسان}إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً{
  ،}أََولَْو كَانَ آَباؤُُهْم ال َيْعِقلُونَ َشيْئاً{، بالرفع يف البقرة } آَباؤُُهْم{

َما أُْنِذرَ  لُِتْنِذَر قَْوماً{ويف يس } إِالَّ كََما َيعُْبُد آَباُؤُهْم{، ويف هود }أََولَْو كَانَ آَباُؤُهمْ ال َيْعلَُمونَ َشْيئاً{ويف املائدة 
  ،} آَباُؤُهْم

  يف األعراف ويف يونس اثنان منها ويف احلج} قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس{
  يف األنعام ثالثة والرابع يف األعراف} ُنَصرُِّف اآلياِت{
  يف املائدة واألنعام والقصص واألحقاف} إِنَّ اللََّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني{
  لنصب يف آل عمران ومرمي واملؤمنني وقبا} ُمبَاَركاً{
  ، يف األنعام اثنان ويف األنبياء وص} ُمبَاَرٌك{
  حبذف الباء من أوله يف البقرة وآل عمران اثنان ويف إبراهيم} َما كَسََبْت{
  بإثبات اهلمزة قبل الواو يف آل عمران والنساء والنحل وغافر} ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى{
  بغري واو يف األنعام واألعراف والنمل ويس} أَلَْم َيَروْا{

َولَبِئَْس {ويف النور } َولَبِئَْس الَْعشُِري{ويف احلج } وَلَبِئَْس الِْمهَاُد{و} َولَبِئَْس َما َشرَْوا بِِه{يف البقرة اثنان } َولَبِئَْس{
  }الُْمَتكَبِّرِيَنفَلَبِئَْس َمثَْوى {بالفاء فموضع واحد يف النحل } فَلَبِئَْس{وأما } الَْمصُِري

  بالرفع يف النساء والتوبة وهود والكهف} إِالَّ قَِليلٌ{
  يف يوسف ويف احلج ويف املؤمن ويف القتال} أَفَلَْم َيِسُريوا{
  }قُلْ ِسريُوا ِفي اَألْرضِ ثُمَّ اْنظُرُوا{يف األنعام } قُلْ ِسريُوا ِفي اَألْرضِ{

  وكذا يف العنكبوت والروم} ريُوا ِفي اَألْرضِ فَاْنظُرُواقُلْ ِس{وليس يف القرآن مث غريه ويف النمل 
  بالفاء بعد اهلمزة يف مرمي والشعراء واجلاثية والنجم اللعب قبل اللهو يف األنعام اثنان ويف القتال واحلديد} أَفََرأَْيَت{
  بلفظ اجلمع يف البقرة والرعد والروم والنحل} آلياتٍ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ{

  على لفظ اجلمع يف يونس} ي ذَِلَك آلياٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَإِنَّ ِف{
  بالتوحيد يف النحل كذلك وباجلمع يف الروم وامل السجدة} آلَيةً ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ{
  يف مرمي والعنكبوت ويس واألحقاف} قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا{
  ثنان ويف الزخرفيف هود والنحل ا} َوَما ظَلَْمَناُهْم{
  يف البقرة وبين إسرائيل والكهف وطه} َوإِذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة{



  }النَّبِيِّنيَ بَِغْيرِ حَقٍّ{واألنبياء والنبيني بغري حق يف آل عمران 
ويف النساء فأما الذي يف البقرة }  َوقَْتلَُهُم اَألْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ{وفيها أيضا } َويَقُْتلُونَ اَألْنبَِياَء بِغَْيرِ َحقٍّ{وفيها 

  فليس له نظري} َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرِ الَْحقِّ{

  ما جاء على مخسة حروف: الفصل اخلامس
  يف األنعام ثالثة والرابع يف احلجر واخلامس يف النمل} َحِكيٌم َعِليٌم{
  النور وسبأيف األنفال اثنان ويف احلج و} َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي{

  األرض قبل السماء يف آل عمران ويونس وإبراهيم وطه والعنكبوت
  بلفظ اجلمع يف الرعد والروم والزمر واجلاثية وبلفظ التوحيد يف النحل} آلياتٍ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ{
  ال والتغابنبتكرير الطاعة يف النساء واملائدة والنور والقت} أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ{

وكذلك يف املؤمن والباقي بال } َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم{منها حرفان بالواو يف التوبة } َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم{
  واو يف يونس والدخان واحلديد

  ما جاء على ستة أحرف: الفصل السادس
  والنحل والنمل والعنكبوت والروم والزمريف األنعام } ِفي ذَِلَك آلياتٍ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ{
ذَِلَك الْفَْوزُ {ويف املائدة } َخاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم{منها بواو واحد يف النساء } َوذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم{

  ومثله يف التوبة موضعان والصف والتغابن} الَْعظِيُم
  نعام موضعان واألعراف ويونس والكهف والزمربالفاء يف األ} فََمْن أَظْلَُم{
  بالواو ثالث يف البقرة وبين إسرائيل والكهف وطه} وََيْسأَلوَنَك{
  بالفاء يف ص اثنان ويف الزمر وىف غافر والزخرف واجملادلة} فَبِئَْس{

  بغري واو يف البقرة والنساء واألنعام موضعان واحلجر واإلنسان} نَزَّلْنَا{
  يف آل عمران ثالثة ويف املائدة ثالثة} لَ الِْكَتابِقُلْ َيا أَْه{

  ما جاء على سبعة حروف: الفصل السابع
  يف البقرة وإبراهيم والقصص ثالثة مواضع والزمر والدخان} لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ{
  والدخان يف مرمي والشعراء والصافات وص موضعان والزخرف} السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما َبْيَنُهمَا{

  ويف القصص} امَْرأَُت الْعَزِيزِ{املرأة مكتوبة بالتاء يف سبعة مواضع يف آل عمران ويف يوسف موضعان 
  ويف التحرمي ثالثة مواضع} امَْرأَُت ِفْرَعوْنَ{

  ما جاء على مثانية حروف: الفصل الثامن
  والشعراء وسبأالنفع قبل الضر يف األنعام واألعراف ويونس والرعد واألنبياء والفرقان 

  بتاء يف الرعد وطه واملالئكة وص والزمر واملؤمن والنازعات والفجر} يَتذَكَُّر{
  ما جاء على تسعة حروف: الفصل التاسع

بغري تكرار من يف آل عمران والرعد وىف بين إسرائيل ومرمي واألنبياء والنور والنمل } َمْن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ{
  والروم والرمحن



باهلاء وامليم يف األنعام واألعراف واألنفال ويونس والقصص موضعان والزمر والذي يف } وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ{
  الدخان والطور

بالياء من غري نون بعد الكاف يف األنفال والتوبة والنحل ومرمي واملؤمن موضعان وىف املدثر موضعان بالنون } َيُك{
  }أَلَْم َيُك ُنطْفَةً{مة يف أوله وىف القيا
  ما جاء على عشرة أحرف: الفصل العاشر

  ، بالواو يف هود ويوسف وىف غريمها بالفاء يف هود أربعة أحرف ويف يوسف ستة} َولَمَّا{
، تكتب يف املصحف بالنون منفصلة عشرة يف األعراف موضعان والتوبة وىف هود موضعان واحلج ويس }أَنْ ال{

  والقلم والدخان واملمتحنة

  ما جاء على أحد عشر حرفا: الفصل احلادي عشر
  يف التوبة والرعد والنحل والكهف ومرمي وطه واملالئكة وص واملؤمن والصف ومل يكن} َجنَّاِت َعْدٍن{أحد عشر 

يد يف البقرة والنساء واألنعام ويونس والنحل والنور والعنكبوت ولقمان واحلد} َما ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ{
  واحلشر والتغابن

  يف النساء ثالثة مواضع واملائدة والتوبة موضعان واألحزاب والتغابن والطالق واجلن والربية} خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً{
بالواو يف البقرة وآل عمران واألنعام وهود والكهف والشعراء والعنكبوت والزخرف واجملادلة واحلشر } َوِتلَْك{

  والطالق
  كتبت بالتاء يف أحد عشر موضعا يف البقرة} لَِّهنِْعَمَت ال{
ويف آل عمران واملائدة وإبراهيم موضعان والنحل ثالثة مواضع ولقمان وفاطر } اذْكُُروا نِْعَمتَ اللَِّه َعلَْيكُْم{

  والطور

  كتبت منفصلة يف أحد عشر موضعا} يف ما{ 
  }ُروٍفِفي َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْع{: يف البقرة
  }ِلَيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم{: ويف املائدة
  }لَِيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم{: وفيها أيضا} ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ {: ويف األنعام
  }وَُهْم ِفي َما اشَْتَهْت أَْنفُسُُهْم خَاِلُدونَ{: ويف األنبياء
  }لََمسَّكُْم ِفي َما أَفَضُْتْم{: ويف النور
  }ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم{: ويف الروم} أَتُْتَركُونَ ِفي َما َهاُهَنا آِمنَِني{: شعراءويف ال

  }ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ{: ويف الزمر
  }أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَاُنوا{: وفيها أيضا
  }َونُْنِشئَكُْم ِفي َما ال َتْعلَُمونَ{: ويف الواقعة

  ما جاء على مخسة عشر وجها: الفصل الثاين عشر
ليس فيها خالدين يف البقرة موضعان وآل عمران واملائدة والرعد والنحل واحلج } جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها اَألْنهَاُر{

  موضعان والفرقان والزمر والقتال والفتح والصف والتحرمي والربوج



 البقرة واألعراف ويونس واألنبياء موضعان ويف احلج والنمل موضعان والروم وسبأ بالتوحيد يف} السََّماِء وَاَألْرضِ{
  واملالئكة وص والدخان والذاريات واحلديد

  ما جاء على مثانية عشر وجه: الفصل الثالث عشر
  }َسَنةًَوإِنْ َتُك َح{حبروف املضارعة يف أوهلا وبغري نون يف آخرها يف النساء } َتُك{و} َيُك{و} َنُك} {أَُك{

  }لَْم َيُك ُمغَيِّراً{واألنفال 
  }فَإِنْ َيتُوُبوا َيُك خَْيراً لَُهْم{: ويف التوبة

  }فَال َتُك ِفي مِْرَيٍة ِمْنُه إِنَّهُ الَْحقُّ{، } فَال َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا يَْعُبُد َهُؤالِء{ويف هود موضعان 
  }َوال َتُك ِفي َضْيقٍ{، }َولَمْ َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني{: ويف النحل موضعان

  ثالثة مواضع ويف لقمان وغافر أربع مواضع ويف املدثر موضعان ويف القيامة: ويف مرمي
  فيما جاء على عشرين وجها: الفصل الرابع عشر

على التوحيد يف البقرة وآل عمران وهود واحلجر ويف النحل مخسة أحرف بالتوحيد ويف } إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً{
  راء مثانية يف النمل والعنكبوت وسبأالشع

  ما جاء على ثالثة وعشرين حرفا: الفصل اخلامس عشر
  }ْنزِلَ{و} نَزَّلَ{وذلك 

  }ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه نَزَّلَ الِْكتَاَب{يف البقرة 
  }نَزَّلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب{ويف آل عمران 

  }وَقَْد نَزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الْكَِتابِ{، }ى َرُسولِِهَوالِْكتَابِ الَِّذي َنزَّلَ َعلَ{ويف النساء موضعان 
  }َوقَالُوا لَْوال نُزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه{ويف األنعام 

  }إِنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نَزَّلَ الِْكتَاَب} {َما نَزَّلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن{: ويف األعراف موضعان
  }أَيَُّها الَِّذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْرَيا {: ويف احلجر
  }لُِتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَْيهِْم{: ويف النحل

  }َوبِالَْحقِّ نََزلَ{ويف بين إسرائيل 
  }ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ لَْوال} {َونُزِّلَ الَْمالِئكَةُ َتْنزِيالً} {َتبَاَرَك الَِّذي نَزَّلَ الْفُْرقَانَ{ويف الفرقان ثالثة مواضع أوهلا 

  }َنَزلَ بِهِ الرُّوُح اَألِمُني{ويف الشعراء 
ِمْن بَْعِد {وليس يف القرآن } َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َنزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِِه اَألْرَض ِمْن َبْعِد َموِْتهَا{ويف العنكبوت 

  بزياده من غريه} َمْوِتهَا
  }فَإِذَا نََزلَ بَِساحَِتهِْم{ات ويف الصاف
  }اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحدِيِث{ويف الزمر 

  }وَالَِّذي نَزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ}{لَْوال نُزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ{ويف الزخرف موضعان 
  }اللَُّه َسُنِطيُعكُْم َما نَزَّلَ} {َوآَمُنوا بَِما ُنزِّلَ َعلَى ُمحَمٍَّد{وىف القتال موضعان 

  }َما نَزَّلَ اللَُّه ِمْن َشيٍْء{وىف تبارك } َما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ{وىف احلديد 



  علم املبهمات: النوع السادس

وقد صنف فيه أبو القاسم السهيلى كتابه املسمى بالتعريف واإلعالم وتاله تلميذه ابن عساكر يف كتابه املسمى 
  بالتكميل واإلمتام

املبهمات املصنفة يف علوم احلديث وكان يف السلف من يعىن به قال عكرمة طلبت الذي خرج يف بيته مهاجرا وهو 
  إىل اهللا ورسوله مث أدركه املوت أربع عشرة سنة

والعجب ممن } ُهْمَوآخَرِيَن ِمْن ُدونِهِمْ ال َتْعلَُمونَُهُم اللَُّه َيْعلَُم{إال أنه ال يبحث فيما أخرب اهللا باستئثاره بعلمه كقوله 
  جترأ وقال قيل إهنم قريظة وقيل من اجلن

  :وله أسباب

َومَا {بينه بقوله } مَاِلكِ َيْومِ الدِّينِ{أن يكون أهبم يف موضع استغناء ببيانه يف آخر يف سياق اآلية كقوله تعاىل : األول
  اآلية} أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ

  }ِمَن النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوالشَُّهَداِء وَالصَّاِلِحَني{: وبينه بقوله} يْهِْمالَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَ{: وقوله
  واملراد آدم والسياق بينه} وَإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْمالِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً{: وقوله
  واملراد هبم املهاجرون لقوله يف احلشر} كُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَنيَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َو{: وقوله

  }ِللْفُقََراِء الُْمهَاجِرِيَن الَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوأَمَْوالِهِْم{
وقد احتج هبا الصديق على األنصار يوم السقيفة فقال حنن الصادقون وقد أمركم اهللا أن تكونوا معنا أي تبعا لنا 

  إمنا استحقها دوهنم ألنه الصديق األكرب
ومل يقل آيتني ومها آيتان ألهنا قضية واحدة } آيَةً{يعين مرمي وعيسى وقال } َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً{: وقوله تعاىل

  وهي والدهتا له من غري ذكر
  ومل يقل حواء ألنه ليس غريها} َجنَّةَاْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الْ{أن يتعني الشتهاره كقوله : والثاين

و

  واملراد النمروذ ألنه املرسل أليه} أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِبَْراهِيَم ِفي َربِِّه{وكقوله 
  واملراد العزيز} َوقَالَ الَِّذي اْشتََراُه ِمْن ِمْصَر{: وقوله
  ، واملراد قابيل وهابيل} وَاْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ابَْنْي آَدَم بِالَْحقِّ{: وقوله
  }َيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِالَّ أَسَاِطُري اَألوَّلَِني{: وقوله
فقائلها النضر بن احلارث بن كلدة وإمنا كان يقوهلا ألنه دخل بالد } أََساِطريُ األَوَِّلَني{وحيثما جاء يف القرآن : قالوا

: ل أنا أحدثكم أحسن مما حيدثكم حممد وإمنا حيدثكم أساطري األولني وفيه نزلفارس وتعلم األخبار مث جاء وكان يقو
  وقتله النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صربا يوم بدر} َوَمْن قَالَ سَأُْنزِلُ مِثْلَ َما أَْنَزلَ اللَُّه{

ألنه أسس قبل مسجد } ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ{: قولهفإنه ترجح كونه مسجد قباء ب} لََمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى{: وقوله
املدينة وحدس هذا بأن اليوم قد يراد به املدة والوقت وكالمها أسس على هذا من أول يوم أي من أول عام من 

  اهلجرة وجاء يف احلديث تفسريه مبسجد املدينة ومجع بينهما بأن كليهما مراد اآلية
  يف استعطافه، وهلذا كان النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إذاقصد الستر عليه ليكون أبلغ : الثالث



أََوكُلََّما َعاَهدُوا {: وهو غالب ما يف القرآن كقوله تعاىل" ما بال رجال قالوا كذا: "بلغه عن قوم شيء خطب فقال
  قيل هو مالك بن الصيف} َعْهداً نََبذَُه فَرِيٌق ِمنُْهْم

  واملراد هو رافع بن حرميلة ووهب بن زيد} نْ َتْسأَلوا َرسُولَكُْم كََما سُِئلَ ُموَسىأَْم تُرِيُدونَ أَ{وقوله 
  }َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الْحََياِة الدُّْنيَا{: وقوله
  }أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيباً ِمَن الِْكتَابِ{: وقوله
  }ةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابَِوقَالَْت طَاِئفَ{: وقوله

  واملراد هبا بيت املقدس} أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة{: أال يكون يف تعيينه كثري فائدة كقوله تعاىل: الرابع
  واملراد أيلة وقيل طربية} وَاْسأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة{
  واملراد نينوى} فَلَْوال كَاَنْت قَْرَيةٌ{
  قيل برقة} ْريٍَةأََتَيا أَْهلَ قَ{

  }َوإِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َألبِيِه آَزَر{: فإن قيل ما الفائدة يف قوله
آزر اسم صنم ويف الكالم حذف أي دع آزر وقيل كلمة زجر وقيل بل هو اسم أبيه وعلى هذا فالفائدة أن : قيل

  األب يطلق على اجلد فقال آزر لرفع اجملاز
َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بَْيِتِه ُمَهاجِراً إِلَى اللَِّه {: غري خاص خبالف مالو عني كقوله تعاىل التنبيه على التعميم وهو: اخلامس
عكرمة أقمت أربع عشرة سنة أسال عنه حىت عرفته هو ضمرة بن العيص وكان من املستضعفني : ، قال} َوَرسُوِلِه

  مبكة وكان مريضا فلما نزلت آية اهلجرة خرج منها فمات بالتنعيم
قيل نزلت يف علي كان معه أربع دوانق فتصدق بواحد } الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ ِسّراً َوَعالنِيَةً{له وقو

  بالنهار وآخر بالليل وآخر سرا وآخر عالنية

  كان له كالب مخسة قد مساها بأمساء أعالمقيل نزلت يف عدي بن حامت } َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبَِني{: وقوله
  واملراد الصديق} َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم{: تعظيمه بالوصف الكامل دون االسم كقوله: السادس
يعىن أبا بكر ودخل يف اآلية كل مصدق ولذلك قال } َوَصدَّقَ بِِه{يعين حممدا } َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ{: وكذلك

  }لَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَأُو{
  }إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِتنَا{: السابع حتقريه بالوصف الناقص كقوله

  واملراد فيها العاص بن وائل} إِنَّ َشانِئََك ُهَو اَألبَْتُر{: وقوله
  واملراد الوليد بن عقبة بن أيب معيط} إِنْ َجاَءكُْم فَاسٌِق{: وقوله

  فذكره هنالك للتنبيه على أن ما له للنار ذات اللهب} َيَدا أَبِي لََهبٍَتبَّتْ {: وأما قوله
  تنبيهات
َيا َبنِي {قد يكون للشخص امسان فيقتصر على أحدمها دون اآلخر لنكتة فمنه قوله تعاىل يف خماطبة الكتابيني : األول
  ومل يذكروا يف القرآن إال} إِسْرائيلَ

م ملا خوطبوا بعبادة اهللا وذكروا بدين أسالفهم موعظة هلم وتنبيها من غفلتهم هبذا دون يا بين يعقوب وسره أن القو
مسوا باالسم الذي فيه تذكرة باهللا فإن إسرائيل اسم مضاف إىل اهللا سبحانه يف التأويل وهلذا ملا دعا النيب َصلَّى اللَُّه 



 عبد اهللا إن اهللا قد حسن اسم أبيكم حيرضهم بذلك َعلَْيِه َوَسلََّم قوما إىل اإلسالم يقال هلم بنو عبد اهللا قال يا بين
على ما يقتضيه امسه من العبودية وملا ذكر موهبته إلبراهيم وتبشريه به قال يعقوب وكان أوىل من إسرائيل ألهنا 

وإن كان اسم } فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاَق َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب{: موهبة تعقب أخرى وبشرى عقب هبا بشرى فقال
  يعقوب عربانيا لكن لفظه موافق للعريب من العقب والتعقيب فانظر مشاكلة االمسني للمقامني فإنه من العجائب

وكذلك حيث ذكر اهللا نوحا مساه به وامسه عبد الغفار للتنبيه على كثرة نوحه على نفسه يف طاعة ربه ومنه قوله 
ومل يقل حممد ألنه مل يكن حممدا حىت كان } ولٍ يَأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُدَومَُبشِّراً بَِرُس{تعاىل حاكيا عن عيسى 

  أمحد محد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم على حممد فذكره عيسى به
ومنه أن مدين هم أصحاب األيكة إال أنه سبحانه حيث اخرب عن مدين قال أخاهم شعيبا وحيث أخرب عن األيكة مل 

  مة فيهيقل أخوهم واحلك

أنه ملا عرفها بالنسب وهو أخوهم يف ذلك النسب ذكره وملا عرفهم باأليكة اليت أصاهبم فيها العذاب مل يقل أخوهم 
  وأخرجه عنهم

واإلضافة } َوال َتكُْن كَصَاِحبِ الْحُوِت{فأضافه إىل احلوت واملراد يونس وقال يف سورة القلم } وَذَا النُّوِن{: ومنه
نْ {ة بصاحب ولفظ النون أشرف من احلوت ولذلك وجد يف حروف التهجي كقوله بذي أشرف من اإلضاف

  وقد قيل إنه قسم وليس يف اآلخر ما يشرفه بذلك} َوالْقَلَمِ
فعدل عن االسم إىل الكنية إما الشتهاره هبا أو لقبح االسم فقد كان امسه عبد } َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ{ومنه قوله تعاىل 

  العزى
نه مل يسم اهللا قبيلة من مجيع قبائل العرب بامسها إال قريشا مساهم بذلك يف القرآن ليبقى على مر الدهور واعلم أ

  }إلِيالِف قُرَْيشٍ{: ذكرهم فقال تعاىل
زٍ َمشَّاٍء َوال تُِطْع كُلَّ َحالٍَّف َمهِنيٍ َهمَّا{: أنه قد بالغ يف الصفات للتنبيه على أنه يريد إنسانا بعينه كقوله تعاىل: الثاين
  اآلية قيل إنه األخنس بن شريق} بَِنِميمٍ
  قيل إنه أمية بن خلف كان يهمز النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} وَْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزٍة{: وقوله

ا يف حنو ثالثني قيل مل يذكر اهللا تعاىل امرأة يف القرآن ومساها بامسها إال مرمي بنت عمران فإنه ذكر امسه: الثالث
موضعا حلكمة ذكرها بعض األشياخ قال إن امللوك واألشراف ال يذكرون حرائرهم وال يبتذلون أمساءهم يكنون 

عن الزوجة بالعرس والعيال واألهل وحنوه فإذا ذكروا اإلماء مل يكنوا عنهن ومل يصونوا أمساءهن عن الذكر 
نها ما قالت صرح اهللا تعاىل بامسها ومل يكن عنها تأكيدا ألمر والتصريح هبا فلما قالت النصارى يف مرمي وىف أب

العبودية اليت هي صفة هلا وإجراء للكالم على عادة العرب يف ذكر أبنائها ومع هذا فإن عيسى ال أب له واعتقاد 
نزيه هذا واجب فإذا تكرر ذكره منسوبا إىل األم استشعرت القلوب ما جيب عليها اعتقاده من نفى األب عنه وت

  األم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم اهللا
إنه الوليد بن املغرية وقد } ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوِحيداً{: وأما الرجال فذكر منهم كثريا وقد قيل يف قوله تعاىل: الرابع

وأضيف إىل ذلك السجل قيل  مسى اهللا زيدا يف سورة األحزاب للتصريح بأنه ليس بابن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  }كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ{: إنه كان يكتب للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأنه املراد بقوله تعاىل



  يف أسرار الفواتح والسور: النوع السابع

د على املائة وإذا اعلم أن سور القرآن العظيم مائة وأربع عشرة سورة وفيها يلغز فيقال أي شيء إذا عددته زا
  عددت نصفه كان دون العشرين؟

  وقد افتح سبحانه وتعاىل كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكالم ال خيرج شيء من السور عنها
  االستفتاح بالثناء

  استفتاحه بالثناء عليه عز وجل والثناء قسمان إثبات لصفات املدح ونفي وتنزيه من صفات النقص: األول
تََباَركَ {وامللك } َتبَاَرَك الَِّذي نَزَّلَ الْفُْرقَانَ{يف سورتني الفرقان } َتَباَرَك{يف مخس سور و} لْحَْمُد ِللَِّها{واإلثبات حنو 

  }الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك

} ُيسَبُِّح ِللَِّه} {ي السََّماَواِتسَبََّح ِللَِّه َما ِف} {َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى} {سُْبَحانَ الَِّذي أَسَْرى بِعَْبدِِه{والتنزيه حنو 
كالمها يف سبع سور فهذه أربع عشرة سورة استفتحت بالثناء على اهللا لثبوت صفات الكمال ونصفها لسلب 

  النقائص
قلت وهو سر عظيم من أسرار األلوهية قال صاحب العجائب سبح هللا هذه كلمة استأثر اهللا هبا فبدأ باملصدر منها 

نه األصل مث املاضي سبح هللا يف احلديد واحلشر والصف ألنه أسبق الزمانني مث املستقبل يف اجلمعة يف بين إسرائيل أل
والتغابن مث باألمر يف سورة األعلى استيعابا هلذه الكلمة من مجيع جهاهتا وهى أربع املصدر واملاضي واملستقبل واألمر 

  املخاطب فهذه أعجوبة وبرهان
  االستفتاح حبروف التهجي ٢
لثاين استفتاح السور حبروف التهجي حنو امل املص املر كهيعص طه طس طسم حم محعسق ق ن وذلك يف تسع ا

  وعشرين سورة
  قال الزخمشرى وإذا تأملت احلروف اليت افتتح اهللا هبا السور وجدهتا نصف

العني والطاء والسني أسامي حروف املعجم أربعة عشر األلف والالم وامليم والصاد والراء والكاف واهلاء والياء و
واخلاء والقاف والنون يف تسع وعشرين عدد حروف املعجم مث جتدها مشتملة على أصناف أجناس احلروف 

املهموسة واجملهورة والشديدة واملطبقة واملستعلية واملنخفضة وحروف القلقلة مث إذا استقريت الكالم جتد هذه 
والالم ملا كانت أكثر تداورا جاءت يف معظم هذه الفواتح فسبحان احلروف هي أكثر دورا مما بقي ودليله أن األلف 

  الذي دقت يف كل شيء حكمته انتهى
قيل وبقى عليه من األصناف الشديدة واملنفتحة وقد ذكر تعاىل نصفها أما حروف الصفري فهي ثالثة ليس هلا نصف 

ثة ذكر منها اثنني األلف والياء أما املكرر وهو فجاء منها السني والصاد ومل يبق إال الزاي وكذلك احلروف اللينة ثال
  الراء واهلاوي وهو األلف واملنحرف وهو الالم فذكرها

ومل يأت خارجا عن هذا النمط إال ما بني الشديدة والرخوة فإنه ذكر فيه أكثر من النصف وهذا التداخل موجود يف 
  كل قسم قبله ولواله ملا انقسمت هذه األقسام كلها

  شري يف عدد حروف القلقلة إمنا ذكر نصفها فإهنا مخسة ذكر منها حرفان القاف والطاءووهم الزخم



وقال القاضي أبو بكر إمنا جاءت على نصف حروف املعجم كأنه قيل من زعم أن القرآن ليس بآية فليأخذ الشطر 
  الباقي ويركب عليه لفظا معارضة للقرآن وقد علم ذلك بعض أرباب احلقائق

اء املتهجاة يف أول السور مثانية وسبعون حرفا فالكاف والنون كل واحد يف مكان واحد والعني واعلم أن األمس
والياء واهلاء والقاف كل واحد يف مكانني والصاد يف ثالثة والطاء يف أربعة والسني يف مخسة والراء يف ستة واحلاء يف 

  بعضهم ذلك يف بيتني ومهاسبعة واأللف والالم يف ثالثة عشر وامليم يف سبعة عشر وقد مجع 
  د الطاء أربعة والسني مخس عال... كن واحد عيهق اثنان ثالثة صا 

  وميمها سبع عشر مت واكتمال... والراء ست وسبع احلاء آل ودج 
وهى يف القرآن يف تسعة وعشرين سورة ومجلتها من غري تكرار أربعة عشر حرفا جيمعها قولك نص حكيم قاطع له 

  سر
  لي يف قوله امل يسطع نور حق كرهومجعها السهي

  وهذا الضابط يف لفظه ثقل وهو غري عذب يف السمع وال يف اللفظ ولو قال مل يكرها نص حق سطح لكان أعذب
ومنهم من ضبط بقوله طرق مسعك النصيحة وصن سرا يقطعك محله وعلى صراط حق ميسكه وقيل من حرص على 

  بطه كاسر وقيل سر حصني قطع كالمه
ا ثالثة حروف موحدة ص ق ن وعشرة مثىن طه طس يس حم واثنا عشر مثلثة احلروف امل الر طسم واثنان مث بنيته

  حروفها أربعة املص املر واثنان حروفها مخسة كهيعص محعسق
وأكثر هذه السور اليت ابتدئت بذكر احلروف ذكر منها ما هو ثالثة أحرف وما هو أربعة أحرف سورتان وما ابتدئ 

  سورتانخبمسة أحرف 

وأما ما بدئ حبرف واحد فاختلفوا فيه فمنهم من مل جيعل ذلك حرفا وإمنا جعله امسا لشيء خاص ومنهم من جعله 
  حرفا وقال أراد أن يتحقق احلروف مفردها ومنظومتها

فأما ما ابتدئ بثالثة أحرف ففيه سر وذلك أن األلف إذا بدئ هبا أوال كانت مهزة وهي أول املخارج من أقصى 
صدر والالم من وسط خمارج احلروف وهي أشد احلروف اعتمادا على اللسان وامليم آخر احلروف وخمرجها من ال

الفم وهذه الثالثة هي أصل خمارج احلروف أعين احللق واللسان والشفتني وترتبت يف التنزيل من البداية إىل الوسط 
  إىل النهاية

منها ستة عشر خمرجا ليصري منها تسعة وعشرون حرفا عليها مدار فهذه احلروف تعتمد املخارج الثالثة اليت يتفرع 
كالم اخللق أمجعني مع تضمنها سرا عجيبا وهو أن األلف للبداية والالم للتوسط وامليم للنهاية فاشتملت هذه 

  األحرف الثالثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما
دأ اخللق وهنايته وتوسطه مشتملة على خلق العامل وغايته وكل سورة استفتحت هبذه األحرف فهي مشتملة على مب

  وعلى التوسط بني البداية من الشرائع واألوامر فتأمل ذلك يف البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم
  وأيضا فألن األلف والالم كثرت يف الفواتح دون غريها من احلروف لكثرهتا يف الكالم

أن اهلمزة من الرئة فهي أعمق احلروف والالم خمرجها من طرف اللسان ملصقة  وأيضا من أسرار علم احلروف
بصدر الغار األعلى من الفم فصوهتا ميأل ما وراءها من هواء الفم وامليم مطبقة ألن خمرجها من الشفتني إذا أطبقا 

  ويرمز هبن إىل باقي احلروف كما رمز



إىل اإلتيان بالشهادتني وغريمها مما هو " أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا أمرت: "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بقوله
  من لوازمهما

  وتأمل اقتران الطاء بالسني واهلاء يف القرآن فإن الطاء مجعت من صفات احلروف مخس صفات مل جيمعها غريها وهي
ستفل صفري منفتح فال ميكن أن جيمع إىل اجلهر والشدة واالستعالء واإلطباق واإلصمات والسني مهموس رخو م

  الطاء حرف يقابلها كالسني واهلاء فذكر احلرفني اللذين مجعا صفات احلروف
ق {: وتأمل السورة اليت اجتمعت على احلروف املفردة كيف جتد السورة مبنية على كلمة ذلك احلرف فمن ذلك

القافية من ذكر القرآن ومن ذكر اخللق وتكرار القول ومراجعته فإن السورة مبنية على الكلمات } َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد
مرارا والقرب من ابن آدم وتلقي امللكني وقول العتيد وذكر الرقيب وذكر السابق والقرين واإللقاء يف جهنم 
ء والتقدم بالوعد وذكر املتقني وذكر القلب والقرن والتنقيب يف البالد وذكر القتل مرتني وتشقق األرض وإلقا

  الرواسي فيها وبسوق النخل والرزق وذكر القوم وخوف الوعيد وغري ذلك
وسر آخر وهو أن كل معاين السورة مناسب ملا يف حرف القاف من الشدة واجلهر والقلقلة واالنفتاح وإذا أردت 

لَّى اللَّهُ زيادة إيضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة ص من اخلصومات املتعددة فأوهلا خصومة الكفار مع النيب َص
  أَجََعلَ اآلِلهَةَ{: َعلَْيِه َوَسلََّم وقوهلم

إىل آخر كالمهم مث اختصام اخلصمني عند داود مث ختاصم أهل النار مث اختصام املأل األعلى يف العلم } ِإلَهاً َواِحداً
يف شأن بنيه  وهو الدرجات والكفارات مث ختاصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود مث اختصامه ثانيا

  وحلفه ليغوينهم أمجعني إال أهل اإلخالص منهم
  فإن فواصلها كلها على هذا الوزن مع ما تضمنت من األلفاظ النونية} نْ وَالْقَلَمِ{: وكذلك سورة

وشرح فيها قصص آدم فمن بعده من } فَال َيكُْن ِفي َصْدرِكَ َحَرٌج{: وتأمل سورة األعراف زاد فيها ص ألجل قوله
وقيل معناه املصور وقيل أشار بامليم حملمد وبالصاد } أَلَْم َنْشَرحْ لَكَ َصْدَرَك{: بياء وهلذا قال بعضهم معىن املصاألن

  للصديق وفيه إشارة ملصاحبة الصاد امليم وأهنا تابعة هلا كمصاحبة الصديق حملمد ومتابعته له
وألجل ذكر } اللَُّه الَِّذي َرفََع السََّماَواِت{: قوله وجعل السهيلي هذا من أسرار الفواتح وزاد يف الرعد راء ألجل

  الرعد والربق وغريمها
} امل ذَِلَك الِْكَتاُب{: واعلم أن عادة القرآن العظيم يف ذكر هذه احلروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله

  .وقد جاء خبالف ذلك يف العنكبوت والروم فيسأل عن حكمة ذلك
  تنبيهات
  د من التنبيه على أحكام ختتص هبذه الفواتح الشريفةمث ال ب
  أن البصريني مل يعدوا شيئا منها آية وأما الكوفيون فمنها ما عدوه آية ومنها: األول

ما مل يعدوه آية وهو علم توقيفي ال جمال للقياس فيه كمعرفة السور أما امل فآية حيث وقعت من السور املفتتحة هبا 
ة واملر مل تعد آية والر ليست بآية من سورها اخلمس وطسم آية يف سوريتيها وطه ويس وهي ست وكذلك املص آي

آيتان وطس ليست بآية وحم آية يف سورها كلها وحم عسق آيتان وكهيعص آية واحدة وص وق ون مل تعد 
تني على طريق واحدة منها آية وإمنا عد ما هو يف حكم كلمة واحدة آية كما عد الرمحن وحده ومدامهتان وحدها آي

  :التوقيف



وقال الو احدي يف البسيط يف أول سورة يوسف ال يعد شيء منها آية إال يف طه وسره أن مجيعها ال يشاكل ما بعده 
  من رءوس اآلي فلهذا مل يعد آية خبالف طه فإهنا تشاكل ما بعدها

  هذه الفواتح الشريفة على ضربني: الثاين
  كهيعص وامل اماال يتأتى فيه إعراب حنو: أحدمها
ما يتأتى فيه وهو إما أن يكون امسا مفردا كص وق ون أو أمساء عدة جمموعها على زنة مفرد ك حم وطس : والثاين

ويس فإهنا موازنة لقابيل وهابيل وكذلك طسم يتأتى فيها أن تفتح نوهنا فتصري ميم مضمومة إىل طس فيجعال امسا 
   وأما النوع الثاين فسائغ فيه األمران اإلعراب واحلكايةواحدا كدار اجنرد فالنوع األول حمكي ليس إال

أنه يوقف على مجيعها وقف التمام إن محلت على معىن مستقل غري حمتاج إىل ما بعده وذلك إذا مل جتعل : الثالث
أي هذه } امل اللَُّه{: أمساء للسور وينعق هبا كما ينعق باألصوات أو جعلت وحدها أخبار ابتداء حمذوف كقوله تعاىل

  }اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{: السورة آمل مث ابتدأ فقال
أهنا كتبت يف املصاحف الشريفة على صورة احلروف أنفسها ال على صورة أساميها وعلل ذلك بأن الكلمة : الرابع

اكتب كيت وكيت أن يلفظ  ملا كانت مركبة من ذوات احلروف واستمرت العادة مىت هتجيت ومىت قيل للكاتب
باألمساء وتقع يف الكتابة احلروف أنفسها فحمل على ذلك للمشاكلة املألوفة يف كتابة هذه الفواتح وأيضا فإن شهرة 
أمرها وإقامة ألسنة األمحر واألسود هلا وأن الالفظ هبا غري متهجاة ال جييء بطائل فيها وأن بعضها مفرد ال خيطر ببال 

ن مورده أمنت وقوع اللبس فيها وقد اتفقت يف خط املصحف أشياء خارجة عن القياسات اليت غري ما هو عليه م
يبىن عليها علم اخلط واهلجاء مث ما عاد ذلك بنكري وال نقصان الستقامة اللفظ وبقاء احلفظ وكان اتباع خط 

  املصحف سنة ال ختالف أشار إىل هذه األحكام املذكورة صاحب الكشاف
  :س يف احلروف املقطعة أوائل السور على قولنيوقد اختلف النا

أن هذا علم مستور وسر حمجوب استأثر اهللا به وهلذا قال الصديق رضي اهللا عنه يف كل كتاب سر وسره : أحدمها
  .يف القرآن أوائل السور قال الشعيب إهنا من املتشابه نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إىل اهللا عز وجل

وقد أنكر املتكلمون هذا القول وقالوا ال جيوز أن يرد يف كتاب اهللا ما ال يفهمه اخللق ألن اهللا قال اإلمام الرازي 
تعاىل أمر بتدبره واالستنباط منه وذلك ال ميكن إال مع اإلحاطة مبعناه وألنه كما جاز التعبد مبا ال يعقل معناه يف 

نتكلم مبا نقف على معناه وتارة مبا ال نقف على معناه ويكون األفعال فلم ال جيوز يف األقوال بأن يأمرنا اهللا تارة بأن 
  .القصد منه ظهور االنقياد والتسليم

  القول الثاين أن املراد منها معلوم وذكروا فيه ما يزيد على عشرين وجها فمنها البعيد ومنها القريب
مسائه سبحانه فاأللف من اهللا أحدها ويروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أ
  والالم من لطيف وامليم من جميد أو األلف من آالئه والالم من لطفه وامليم من جمده

  قال ابن فارس وهذا وجه جيد وله يف كالم العرب شاهد
  قلنا هلا قفي فقالت ق فعرب عن قوهلا وقفت بق

حممد هو الكتاب املنزل ال شك فيه وذلك يدل على  أن اهللا أقسم هبذه احلروف بأن هذا الكتاب الذي يقرؤه: الثاين
جاللة قدر هذه احلروف إذ كانت مادة البيان وما يف كتب اهللا املنزلة باللغات املختلفة وهي أصول كالم األمم هبا 

  فكذلك شأن هذه احلروف يف القسم هبا} وَالطُّورِ}{الْفَْجرِ{: يتعارفون وقد أقسم اهللا تعاىل ب



لدائرة من احلروف التسعة والعشرين فليس منها حرف إال وهو مفتاح اسم من أمسائه عز وجل أو أهنا ا: الثالث
آالئه أو بالئه أو مدة أقوام أو آجاهلم فاأللف سنة والالم ثالثون سنة وامليم أربعون روي عن الربيع بن أنس قال 

م يدع نظما عجيبا وال علما نافعا إال ابن فارس وهو قول حسن لطيف ألن اهللا تعاىل أنزل على نبيه الفرقان فل
  أودعه إياه علم ذلك من علمه وجهله من جهله

ويروى عن ابن عباس أيضا يف قوله تعاىل امل أنا اهللا أعلم ويف املص أنا اهللا أفصل والر أنا اهللا أرى وحنوه من : الرابع
  داللة احلرف الواحد على االسم العام والصفة التامة

للسور ف امل اسم هلذه وحم اسم لتلك وذلك أن األمساء وضعت للتمييز فهكذا هذه احلروف  اخلامس أهنا أمساء
  وضعت لتمييز هذه السور من غريها ونقله الزخمشري عن األكثرين وأن سيبويه نص عليه يف كتابه

التمييز قلنا قد يقع وقال اإلمام فخر الدين هو قول أكثر املتكلمني فإن قيل فقد وجدنا امل افتتح هبا عدة سور فأين 
الوفاق بني امسني لشخصني مث مييز بعد ذلك بصفة وقعت كما يقال زيد وزيد مث مييزان بأن يقال زيد الفقيه وزيد 

  النحوي فكذلك إذا قرأ القارئ امل ذلك الكتاب فقد ميزها عن امل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم
لسور قال ابن فارس وأظن قائل ذلك أراد أنه من السر الذي ال أن لكل كتاب سرا وسر القرآن فواتح ا: السادس

  يعلمه إال اهللا والراسخون يف العلم واختاره مجاعة منهم أبو حامت بن حبان

فتوح بيت املقدس واستنقاذه من العدو يف } امل غُِلَبِت الرُّوُم{قلت وقد استخرج بعض أئمة املغرب من قوله تعاىل 
  سنة معينة وكان كما قال

فأنزل اهللا } ال َتْسَمُعوا ِلَهذَا الْقُْرآِن َوالْغَْوا ِفيِه{: أن العرب كانوا إذا مسعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم: السابع
هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم سببا الستماعهم واستماعهم له سببا الستماع ما بعده فترق القلوب 

  وتلني األفئدة
احلروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من احلروف اليت هي أ ب ت ث فجاء بعضها مقطعا  أن هذه: الثامن

  وجاء متامها مؤلفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه باحلروف اليت يعقلوهنا ويبنون كالمهم منها
ن اهللا جل وعال افتتح السور واختاره ابن فارس وغريه أن جتعل هذه التأويالت كلها تأويال واحدا فيقال إ: التاسع

هبذه احلروف إرادة منه للداللة بكل حرف منها على معان كثرية ال على معىن واحد فتكون هذه احلروف جامعة 
ألن تكون افتتاحا وأن يكون كل واحد منها مأخوذا من اسم من أمساء اهللا تعاىل وأن يكون اهللا عز وجل قد وضعها 

ف منها يف آجال قوم وأرزاق آخرين وهي مع ذلك مأخوذة من صفات اهللا تعاىل هذا الوضع فسمى هبا وأن كل حر
يف إنعامه وإفضاله وجمده وأن االفتتاح هبا سبب ألن يسمع القرآن من مل يكن مسع وأن فيها إعالما للعرب أن 

إلتيان مبثله مع نزوله باحلروف القرآن الدال على نبوة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم هبذه احلروف وأن عجزهم عن ا
املتعاملة بينهم دليل على كفرهم وعنادهم وجحودهم وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لتلك 

  السورة
  قال وهذا القول اجلامع للتأويالت كلها واهللا أعلم مبا أراد من ذلك

لراقدة من البلغاء لطلب التساجل واألخذ يف أهنا كاملهيجة ملن مسعها من الفصحاء واملوقظة للهمم ا: العاشر
التفاصيل وهي مبنزلة زجمرة الرعد قبل الناظر يف األعالم لتعرف األرض فضل الغمام وحتفظ ما أفيض عليها من 

  اإلنعام وما هذا شأنه خليق بالنظر فيه والوقوف على معانيه بعد حفظ مبانيه



وََما كُْنتَ {: ممن مل ميارس اخلط ومل يعان الطريقة على ما قال تعاىلالتنبيه على أن تعداد هذه احلروف : احلادي عشر
  }َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َوال َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذاً الْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ

على احنصارها يف نصف أمساء حروف املعجم ألهنا أربعة عشر حرفا على ما سبق تفصيله وهذا واضح : الثاين عشر
من عد حروف املعجم مثانية وعشرين حرفا وقال ال مركبة من الالم واأللف والصحيح أهنا تسعة وعشرون حرفا 

والنطق بال يف اهلجاء كالنطق يف ال رجل يف الدار وذلك ألن الواضع جعل كل حرف من حروف املعجم صدر امسه 
لسكون فال يقبل احلركة أصال توصل إليه بالالم ألهنا إال األلف فإنه ملا مل ميكن أن يبتدأ به لكونه مطبوعا على ا

  شاهبته يف االعتداد واالنتصاب ولذلك يكتب على صورة األلف إال إذا اتصل مبا بعده
فقد تقدم اسم األلف يف أول حروف اهلجاء قلت ذلك اسم اهلمزة لوجهني أحدمها أنه صدره والثاين : فإن قلت

لتكون صورته ثالثا وإمنا كانت صدره ألن صورهتا كاملتكررة أربع مرات  أنتها صدر ما تصدر من حروف املعجم
  ألهنا تلبس صورة العني وصورة األلف والواو والياء ملا يعرض من احلركة والسكون ولذلك أخروا ما بعد الطاء

سقوط حرف والظاء والعني ألن صورهتا ليست متكررة وجوابه على هذا املذهب أن احلرف ال ميكن تنصيفه فيتعني 
  .ألنه األليق باإلجياز

جميئها يف تسع وعشرين سورة بعدد احلروف فإن قلت هال روعي صورهتا كما روعي عددها قلت : الثالث عشر
  .عرض لبعضها الثقل لفظا فأمهل

  فصل
مقدم اعلم أنه ملا كانت هذه احلروف ضرورية يف النطق واجبة يف اهلجاء الزمة التقدم يف اخلط والنطق إذ املفرد 

على املركب فقدمت هذه املفردات على مركباهتا يف القرآن فليس يف املفرد ما يف املركب بل يف املركب ما يف املفرد 
وزيادة وملا كان نزول القرآن يف أزمنة متطاولة تزيد على عشرين سنة وكان باقيا إىل آخر الزمان ألنه ناسخ ملا قبله 

كالعالئم مبينة أن هذه السورة هي من قبيل تلك اليت أنزلت من عشر سنني وال كتاب بعده جعل اهللا تعاىل حروفه 
  مثال حىت كأهنا تتمة هلا وإن كان بينهما مدة

وأما نزول ذلك يف مدد وأزمنة أو نزول سور خالية عن احلروف فبحسب تلك الوقائع وأما ترتيب وضعها يف 
  شراملصحف أعىن السور فله أسباب مذكورة يف النوع الثالث ع

وأما زيادة بعض احلروف يف بعض السور وتغيري بعضها فليعلم أن املراد اإلعالم باحلروف فقط وذلك أنه مىت فرض 
السجدة لزمه يف مثلها مثله كألف الم ميم البقرة فلما مل جيد دله ذلك الثاين على } امل{اإلنسان يف بعضها شيئا مثل 

  املكتوب واملنطوق وأما كوهنا اختصت بسورة البقرة فيحتمل أنبطالن األول وحتقق أن هذه احلروف هي عالمات 

ذلك تنبيه على السور وأهنا احتوت على مجلة املنطوق به من جهة الداللة وهلذا حصلت يف تسعة وعشرين سورة 
بعدد مجلة احلروف ولو كان القصد االحتواء على نصف الكتاب جلاءت يف أربع عشرة سورة وهذا االحتواء ليس 

ل وجه بل من وجه يرجع إىل النطق والفصاحة وتركيب ألفاظ اللغة العربية وما يقتضي أن يقع فيه التعجيز من ك
  وحيتمل ألن يكون ملعان أخر جيدها من يفتح اهللا عليه بالتأمل والنظر أو هبة من لدنه سبحانه

ات لفضيلة وجب من أجلها وال ميتنع أن يكون يف بقية السور أيضا كما يف ذوات احلروف بل هذه خصصت بعالم
أن تعلم عليها السور لينبه على فضلها وهذا من باب االحتمال واألوىل أن األحرف إمنا جاءت يف تسعة وعشرين 

سورة لتكون عدة السور دالة لنا على عدة احلروف فتكون السور من جهة العدة مؤدية إىل احلروف من جهة العدة 



  وعشرينفيعلم أن األربعة عشر عوض عن تسعة 
  ـ االستفتاح بالنداء٣

وذلك يف } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر}{َيا أَيَُّها النَّبِيُّ} {َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{النوع الثالث من أنواع استفتاح السور النداء حنو 
  عشر سور

  ـ االستفتاح باجلمل اخلربية٤
قَْد } {اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَابُُهْم}{أََتى أَْمُر اللَِّه} {َبَراَءةٌ ِمَن اللَِّه} {فَالَِيسْأَلوَنَك َعنِ اَألْن{اجلمل اخلربية حنو : الرابع

الرَّْحَمُن َعلََّم } {اقَْترََبِت السَّاَعةُ}{إِنَّا فََتحَْنا}{الَِّذيَن كَفَُروا}{َتنْزِيلُ الِْكتَابِ}{سُوَرةٌ أَنَْزلَْناهَا}{أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ
لَْم }{إِنَّا أَنَْزلَْناُه}{عََبَس{يف موضعني } ال أُقِْسُم}{إِنَّا أُْرِسلْنَا}{سَأَلَ سَاِئلٌ}{الَْحاقَّةُ}{قَْد َسِمَع اللَُّه}{آنَالْقُْر
  فتلك ثالث وعشرون سورة} إِنَّا أَْعطَْيَناَك}{أَلَْهاكُُم}{الْقَارَِعةُ}{َيكُْن
  ـ االستفتاح بالقسم٥

وَالسََّماِء ذَاتِ }{َوالنَّازِعَاِت} {َوالْمُْرَسالِت}{وَالنَّْجمِ}{وَالطُّورِ}{وَالذَّارَِياِت}{افَّاِتَوالصَّ{اخلامس القسم حنو 
فتلك } َوالَْعصْرِ}{َوالْعَاِديَاِت}{وَالتِّنيِ}{َوالضَُّحى}{وَاللَّْيلِ}{َوالشَّْمَس}{َوالْفَجْرِ}{َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ}{الْبُُروجِ

  ةمخس عشرة سور

  ـ االستفتاح بالشرط٦
} إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت}{إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت} {إِذَا َجاَءكَ الُْمَناِفقُونَ} {إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ{الشرط حنو : السادس

  }إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{
  فذلك سبع سور} إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه} {إِذَا ُزلْزِلَِت{
  ستفتاح باألمرـ اال٧

} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد} {قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ} {اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك} {قُلْ أُوِحَي{االسابع االستفتاح باألمر يف ست سور 
  يف سورتني} قُلْ أَُعوذُ{
  ـ االستفتاح باالستفهام٨

  فتلك ست سور} أََرأَْيَت}{أَلَْم تََر}{أَلَمْ َنشَْرْح}{َهلْ أَتَاَك} {نََعمَّ َيَتَساَءلُو}{َهلْ أََتى{الثامن لفظ االستفهام يف 
  ـ االستفتاح بالدعاء٩

  }َتبَّتْ َيَدا أَبِي لََهبٍ} {َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمزٍَة} {َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني{التاسع الدعاء يف ثالث سور 
  ـ االستفتاح بالتعليل ١٠

  }إلِيالِف قُرَْيشٍ{ العاشر التعليل يف موضع واحد حنو
  هكذا مجع الشيخ شهاب الدين أبو شامة املقدسي قال وما ذكرناه يف قسم

فإنه } َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى{: الدعاء جيوز أن يذكر مع اخلرب وكذا الثناء على اهللا سبحانه وتعاىل كله خرب إال
  يدخل أيضا يف
  }َعْبِدِهسُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بِ{: قسم األمر و

  حيتمل األمر واخلرب ونظم ذلك يف بيتني فقال



  ت املدح والسلب ملا استفتح السورا... أثىن على نفسه سبحانه بثبو 
  واألمر شرط الندا التعليل والقسم الدعا حروف التهجي استفهم اخلربا

  يف خوامت السور: النوع الثامن

اع فلهذا جاءت متضمنة للمعاين البديعة مع إيذان السامع وهي مثل الفواتح يف احلسن ألهنا آخر ما يقرع األمس
  بانتهاء الكالم حىت يرتفع معه تشوف النفس إىل ما يذكر بعد

َبالغٌ فََهلْ ُيْهلَُك إِالَّ الْقَْومُ {: وخامتة سورة األحقاف} َهذَا َبالغٌ ِللنَّاسِ{ومن أوضحه خامتة سورة إبراهيم 
ة ووصايا وفرائض ومواعظ وحتميد وهتليل ووعد ووعيد إىل غري ذلك كتفصيل مجلة وألهنا بني أدعي} الْفَاِسقُونَ

املطلوب يف خامتة فاحتة الكتاب إذ املطلوب األعلى اإلميان احملفوظ من املعاصي املسببة لغضب اهللا والضالل ففصل 
نعام ومل يقيده ليتناول كل إنعام ألن من أنعم واملراد املؤمنني ولذلك أطلق اإل} الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{مجلة ذلك بقوله

غَْيرِ {: عليه بنعمة اإلميان فقد أنعم عليه بكل نعمة ألن نعمة اإلميان مستتبعة جلميع النعم مث وصفهم بقوله
من غضب اهللا يعين أهنم مجعوا بني النعمة املطلقة وهي نعمة اإلميان وبني السالمة } الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني

  والضالل املسببني عن معاصيه وتعدي حدوده

  وكالدعاء الذي اشتملت عليه اآليتان من آخر سورة البقرة
وكالوصايا اليت ختمت هبا سورة آل عمران بالصرب على تكاليف الدين واملصابرة ألعداء اهللا يف اجلهاد ومعاقبتهم 

َوِمْن رَِباطِ الْخَْيلِ ُتْرِهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَّهِ {: ض عليها بقولهوالصرب على شدائد احلرب واملرابطة يف الغزو احملضو
َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرجاً {: والتقوى املوعود عليها بالتوفيق يف املضايق وسهولة الرزق يف قوله} َوَعُدوَّكُْم

  من اهللا واجبة} لعلّ{، وبالفالح ألن } َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب
  وكالوصايا والفرائض اليت ختمت هبا سورة النساء وحسن اخلتم هبا ألهنا آخر ما نزل من األحكام عام حجة الوداع

} ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر{وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به املائدة 
  وإلرادة املبالغة يف التعظيم اختريت ما على من إلفادة العموم فيتناول األجناس كلها

  }إِنَّ رَبََّك سَرِيُع الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيٌم{: وكالوعد والوعيد الذي ختمت به سورة األنعام بقوله
  بالكالم املفيد لتحقيق الوقوعولذلك أورد على وجه املبالغة يف وصف العقاب بالسرعة وتوكيد الرمحة 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال املالئكة الذي ختمت به سورة األعراف واحلض على اجلهاد وصلة األرحام 
  الذي ختم به األنفال

  ووصف الرسول ومدحه واالعتداد على األمم به وتسليمه ووصيته والتهليل الذي ختمت به براءة
الذي ختم هبا سورة يونس ومثلها خامتة هود ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به  وتسليته عليه الصالة والسالم

  سورة يوسف
  والرد على من كذب الرسول الذي ختم به الرعد

ومدح القرآن وذكر فائدته والعلة يف أنه إله واحد الذي ختمت به إبراهيم ووصيته الرسول اليت ختم هبا احلجر 
 سبحانه الذي ختمت به النحل والتحميد الذي ختمت به سبحان وحتضيض وتسلية الرسول بطمأنينته ووعد اهللا



الرسول على البالغ واإلقرار بالتنزيه واألمر بالتوحيد الذي ختمت به الكهف وقد أتينا على نصف القرآن ليكون 
  مثاال ملن نظر يف بقيته

  يف مناسبة فواتح السور وخوامتها: فصل
: وامتها وتأمل سورة القصص وبداءهتا بقصة مبدأ أمر موسى ونصرته وقولهومن أسراره مناسبة فواتح السور وخ

وخروجه من وطنه ونصرته وإسعافه باملكاملة وختمها بأمر النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم } فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً ِللُْمْجرِِمَني{
  بأال يكون ظهريا

  }إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمعَاٍد{وده إليها بقوله للكافرين وتسليته خبروجه من مكة والوعد بع
إِنَّهُ ال ُيفِْلحُ {: وأورد يف خامتتها} قَْد أَفْلَحَ الُْمْؤِمُنونَ{: الزخمشري وقد جعل اهللا فاحتة سورة املؤمنني: قال

  فشتان ما بني الفاحتة واخلامتة} الْكَاِفُرونَ
  ناسبة فاحتة السورة خبامتة اليت قبلهايف م: فصل

  ومن أسراره مناسبة فاحتة السورة خبامتة اليت قبلها حىت إن منها ما يظهر تعلقها به لفظا كما قيل يف
  }إلِيالِف قَُرْيشٍ} {فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ{

َيا أَيَُّها {ك بقوله يف أول سورة املائدة ويف الكواشي ملا ختم سورة النساء أمرا بالتوحيد والعدل بني العباد أكد ذل
  }الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُوِد

  معرفة املكي واملدين: النوع التاسع

  وما نزل مبكة واملدينة وترتيب ذلك
  ومن فوائده معرفة الناسخ واملنسوخ واملكي أكثر من املدين

  اعلم أن للناس يف ذلك ثالثة اصطالحات
  ما نزل مبكة واملدين ما نزل باملدينة أن املكي: أحدها
  وهو املشهور أن املكي ما نزل قبل اهلجرة وإن كان باملدينة واملدين ما نزل بعد اهلجرة وإن كان مبكة: والثاين
أن املكي ما وقع خطابا ألهل مكة واملدين ما وقع خطابا ألهل املدينة وعليه حيمل قول ابن مسعود اآليت : والثالث

على أهل مكة الكفر فخوطبوا يأيها الناس وإن كان غريهم داخال فيها وكان الغالب على أهل املدينة  ألن الغالب
  اإلميان فخوطبوا يأيها الذين آمنوا وإن كان غريهم داخال فيهم
فإهنا نزلت يوم } ِهوَاتَّقُوا َيْوماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَّ{: وذكر املاوردي أن البقرة مدنية يف قول اجلميع إال آية وهي

  النحر يف حجة الوداع مبىن انتهى

  ونزوهلا هناك ال خيرجها عن املدين باالصطالح الثاين أن ما نزل بعد اهلجرة مدين سواء كان باملدينة أو بغريها
ى وقال املاوردي يف سورة النساء هي مدنية إال آية واحدة نزلت يف مكة يف عثمان ابن طلحة حني أراد النيب َصلَّ

إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا اَألمَاَناتِ إِلَى {: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة ويسلمها إىل العباس فنزلت
  والكالم فيه كما تقدم} أَْهِلَها

ة ويف احلج اختالف وكل ومن مجلة عالماته أن كل سورة فيها يأيها الناس وليس فيها يأيها الذين آمنوا فهي مكي
سورة فيها كال فهي مكية وكل سورة فيها حروف املعجم فهي مكية إال البقرة وآل عمران ويف الرعد خالف وكل 



  سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة وكل سورة فيها ذكر املنافقني فمدنية سوى العنكبوت
والفرائض فهي مدنية وكل ما كان فيه ذكر القرون املاضية فهي وقال هشام عن أبيه كل سورة ذكرت فيها احلدود 

  مكية
وذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد الدارمي بإسناده إىل حيىي بن سالم قال ما نزل مبكة وما نزل يف طريق املدينة قبل 

  أن يبلغ النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم املدينة فهو من املكي

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف أسفاره بعد ما قدم املدينة فهو من املدين وما كان من القرآن يأيها الذين وما نزل على النيب َص
  آمنوا فهو مدين وما كان يأيها الناس فهو مكي

وذكر أيضا بإسناده إىل عروة بن الزبري قال ما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل باملدينة وما كان من ذكر األمم 
  اب فإنه أنزل مبكةوالعذ

وقال اجلعربي ملعرفة املكي واملدين طريقان مساعي وقياسي فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدمها والقياسي قال 
علقمة عن عبد اهللا كل سورة فيها يأيها الناس فقط أو كال أو أوهلا حروف هتج سوى الزهراوين والرعد يف وجه أو 

هي مكية وكل سورة فيها قصص األنبياء واألمم اخلالية مكية وكل سورة فيها فيها قصة آدم وإبليس سوى الطوىل ف
  فريضة أو حد فهي مدنية انتهي

وذكر ابن أيب شيبة يف مصنفة يف كتاب فضائل القرآن حدثنا وكيع عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كل 
نوا فهو باملدينة وهذا مرسل قد أسند عن عبد شيء نزل فيه يأيها الناس فهو مبكة وكل شيء نزل فيه يأيها الذين آم

  اهللا بن مسعود

ورواه احلاكم يف مستدركه يف آخر كتاب اهلجرة عن حيىي بن معني قال حدثنا وكيع عن أبيه عن األعمش وعن 
  إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود به

 قال وهذا يرويه غري قيس عن علقمة مرسال ورواه البيهقي يف أواخر دالئل النبوة وكذا رواه البزار يف مسنده مث
  وال نعلم أحدا أسنده إال قيس انتهي

ورواه ابن مردويه يف تفسريه يف سورة احلج عن علقمة عن أبيه وذكر يف آخر الكتاب عن عروة بن الزبري حنوه وقد 
  ين ونقله عن ابن عباسنص على هذا القول مجاعة من األئمة منهم أمحد بن حنبل وغريه وبه قال كثري من املفسر

َيا {وفيها } َيا أَيَُّها النَّاُس اعُْبُدوا رَبَّكُُم{: وهذا القول إن أخذ على إطالقه ففيه نظر فإن سورة البقرة مدنية وفيها
إِنْ {: وفيها} تَّقُوا َربَّكُُمَيا أَيَُّها النَّاُس ا{: وسورة النساء مدنية وفيها} أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي اَألْرضِ َحالالً طَيِّباً

فإن أراد املفسرون أن } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْركَعُوا وَاْسُجدُوا{: وسورة احلج مكية وفيها} َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس
  هذا: الغالب ذلك فهو صحيح ولذا قال مكي

  انتهي} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{كية إمنا هو يف األكثر وليس بعام ويف كثري من السور امل
واألقرب تنزيل قول من قال مكي ومدين على أنه خطاب املقصود به أو جل املقصود به أهل مكة يأيها الذين آمنوا 

  كذلك بالنسبة إىل أهل املدينة
ذين آمنوا فباملدينة وأن ويف تفسري الرازي عن علقمة واحلسن أن ما يف القرآن يأيها الناس مكي وما كان يأيها ال

القاضي قال إن كان الرجوع يف هذا إىل النقل فمسلم وإن كان السبب فيه حصول املؤمنني باملدينة على الكثرة 



دون مكة فضعيف إذ جيوز خطاب املؤمنني بصفتهم وامسهم وجنسهم ويؤمر غري املؤمنني بالعبادة كما يؤمر املؤمنون 
  ها انتهيباالستمرار عليها واالزدياد من

  فصل
يف االنتصار إمنا هذا : ويقع السؤال أنه هل نص النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم على بيان ذلك؟ قال القاضي أبو بكر

يرجع حلفظ الصحابة وتابعيهم كما أنه ال بد يف العادة من معرفة معظمي العامل واخلطيب وأهل احلرص على حفظ 
من أن يعرفوا ما صنفه أوال وآخرا وحال القرآن يف ذلك أمثل واحلرص عليه أشد  كالمه ومعرفة كتبه ومصنفاته

غري أنه مل يكن من النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف ذلك قول وال ورد عنه أنه قال اعلموا أن قدر ما نزل مبكة كذا 
له أنه مل يؤمر به ومل جيعل اهللا علم ذلك من وباملدينة كذا وفصله هلم ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر وإمنا مل يفع

فرائض األمة وإن وجب يف بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ واملنسوخ ليعرف احلكم الذي تضمنهما فقد 
  يعرف ذلك بغري نص الرسول بعينه وقوله

 يعتربوا أن من فرائض الدين هذا هو األول املكي وهذا هو اآلخر املدين وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم ملا مل
تفصيل مجيع املكي واملدين مما ال يسوغ اجلهل به مل تتوفر الدواعي على إخبارهم به ومواصلة ذكره على أمساعهم 

وأخذهم مبعرفته وإذا كان كذلك ساغ أن خيتلف يف بعض القرآن هل هو مكي أو مدين وأن يعلموا يف القول بذلك 
ينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر املكي واملدين ومل جيب على من دخل يف اإلسالم بعد ضربا من الرأي واالجتهاد وح

اهلجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسالمه مكية أو مدنية فيجوز أن يقف يف ذلك أو يغلب على ظنه أحد األمرين 
م ووجوب ارتفاع وإذا كان كذلك بطل ما تومهوه من وجوب نقل هذا أو شهرته يف الناس ولزوم العلم به هل

  اخلالف فيه
  فصل

قال أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب النيسابوري يف كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن من أشرف علوم 
القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل مبكة ابتداء ووسطا وانتهاء وترتيب ما نزل باملدينة كذلك مث ما نزل مبكة 

ملدينة وحكمه مكي وما نزل مبكة يف أهل املدينة وما نزل باملدينة يف أهل مكة مث ما يشبه وحكمه مدين وما نزل با
نزول املكي يف املدين وما يشبه نزول املدين يف املكي مث ما نزل باجلحفة وما نزل ببيت املقدس وما نزل بالطائف وما 

ل مفردا مث اآليات املدنيات يف السور املكية نزل باحلديبية مث ما نزل ليال وما نزل هنارا وما نزل مشيعا وما نز
واآليات املكية يف السور املدنية مث ما محل من مكة إىل املدينة وما محل من املدينة إىل مكة وما محل من املدينة إىل 
أرض احلبشة مث ما نزل جممال وما نزل مفسرا وما نزل مرموزا مث ما اختلفوا فيه فقال بعضهم مدين هذه مخسة 

  رون وجها من مل يعرفها ومييز بينها مل حيل له أن يتكلم يف كتاب اهللا تعاىلوعش

  ذكر ما نزل من القرآن مبكة مث ترتيبه
تبَّتْ {مث } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{مث } َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ{مث } نْ وَالْقَلَمِ{مث } اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{: أول ما نزل من القرآن مبكة

مث } َوالْفَجْرِ{مث } وَاللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى{مث } سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى{مث } إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{مث } َيَدا أَبِي لََهبٍ
مث } َهاكُُم التَّكَاثُُرأَلْ{مث } إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر{مث } َوالَْعادَِياِت{مث } وَالَْعْصرِ{مث } أَلَْم َنْشَرْح{مث } وَالضَُّحى{
وَالنَّْجمِ إِذَا {مث } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{مث سورة الفيل مث الْفَلقِ مث النَّاسِ مث } قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{مث } أَرَأَْيَت الَِّذي{

وَالتِّنيِ {مث } وَالسََّماِء ذَاِت الُْبرُوجِ{مث } وَالشَّْمسِ َوُضَحاهَا{مث } إِنَّا أَْنزَلَْناُه{مث } عََبَس َوَتوَلَّى{مث } َهَوى



مث } ق وَالْقُْرآِن{مث اهلمزة مث املرسالت مث } ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{مث } الْقَارَِعةُ{مث } إلِيالِف قُرَْيشٍ{مث } َوالزَّْيُتوِن
مث الفرقان } يس{مث األعراف مث اجلن مث } ص وَالْقُْرآِن{مث } اعَةُاقْتََرَبِت السَّ{مث الطارق مث } ال أُقِْسُم بَِهذَا الَْبلَِد{

مث املالئكة مث مرمي مث طه مث الواقعة مث الشعراء مث النمل مث القصص مث بين إسرائيل مث يونس مث هود مث يوسف مث 
عسق مث حم الزخرف مث  احلجر مث األنعام مث الصافات مث لقمان مث سبأ مث الزمر مث حم املؤمن مث حم السجدة مث حم

حم الدخان مث حم اجلاثية مث حم األحقاف مث والذاريات مث الغاشية مث الكهف مث النحل مث نوح مث إبراهيم مث األنبياء 
مث } نَّازَِعاِتوَال{مث } َعمَّ يََتَساَءلُونَ{مث } َسأَلَ َساِئلٌ{مث } الَْحاقَّةُ{مث امللك مث } َوالطُّورِ{مث } امل تَْنزِيل{مث املؤمنون مث

  مث الروم} إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت{مث } إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت{

وَْيلٌ {واختلفوا يف آخر ما نزل مبكة فقال ابن عباس العنكبوت وقال الضحاك وعطاء املؤمنون وقال جماهد 
  ة من الثقات وهيفهذا ترتيب ما نزل من القرآن مبكة وعليه استقرت الرواي} ِللُْمطَفِِّفَني

  مخس ومثانون سورة
  ذكر ترتيب ما نزل باملدينة
  وهو تسع وعشرون سورة

مث احلديد } إِذَا زُلْزِلَِت{فأول ما نزل فيها سورة البقرة مث األنفال مث آل عمران مث األحزاب مث املمتحنة مث النساء مث 
مث النور مث احلج } إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه{مث احلشر مث } َيكُنِ لَْم{مث الطالق مث } َهلْ أََتى{مث حممد مث الرعد مث الرمحن مث 

مث الصف مث اجلمعة مث التغابن مث الفتح مث التوبة مث } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم{مث املنافقون مث اجملادلة مث احلجرات مث 
  املائدة

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم املائدة يف خطبة حجة الوداع وقال يأيها الناس وقرأ النيب َصلَّ: "ومنهم من يقدم املائدة على التوبة
  "إن آخر القرآن نزوال سورة املائدة فأحلوا حالهلا وحرموا حرامها

فهذا ترتيب ما نزل باملدينة وأما ما اختلفوا فيه ففاحتة الكتاب قال ابن عباس والضحاك ومقاتل وعطاء إهنا مكية 
فقال ابن عباس مدنية وقال عطاء هي آخر ما نزل مبكة فجميع ما } وَْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني{: ية واختلفوا يفوقال جماهد مدن

  نزل مبكة مخس ومثانون سورة ومجيع ما نزل باملدينة تسع وعشرون سورة على اختالف الروايات

  ذكر ما نزل مبكة وحكمه مدين
اآلية وهلا قصة يطول بذكرها } َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ َوأُْنثَى َوَجَعلْنَاكُْم ُشعُوباً َوقََباِئلَ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا{منها قوله تعاىل 

  الكتاب ونزوهلا مبكة يوم فتحها وهي
  مدنية ألهنا نزلت بعد اهلجرة

يوم اجلمعة والناس وقوف بعرفات نزلت } الَْخاِسرِيَن{إىل قوله } الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم{ومنها قوله يف املائدة 
فربكت ناقة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم من هيبة القرآن وهي مدنية لنزوهلا بعد اهلجرة وهي عدة آيات يطول 

  ذكرها
  ذكر ما نزل باملدينة وحكمه مكي

ا وقصتها مشهورة فخاطب منه املمتحنة إىل آخرها وهي قصة حاطب بن أيب بلتعة وسارة والكتاب الذي دفعة إليه
  هبا أهل مكة

إىل آخر السورة مدنيات خياطب هبا } َوالَِّذيَن هَاَجُروا ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا{: ومنها قوله تعاىل يف سورة النحل



  أهل مكة
  ومنها سورة الرعد خياطب أهل مكة وهي مدنية

  خطاب ملشركي مكة وهي مدنية} َنَجٌس إِنََّما الُْمْشرِكُونَ{: ومن أول براءة إىل قوله
  فهذا من مجلة ما نزل مبكة يف أهل املدينة وحكمه مدين وما أنزل يف أهل مكة وحكمه مكي

  ما يشبه تنزيل املدينة يف السور املكية
يعين كل ذنب } فََواِحَشَوالْ{يعين كل ذنب عاقبته النار } الَِّذيَن َيْجتَنُِبونَ كََباِئرَ اِألثْمِ{من ذلك قوله تعاىل يف النجم 

وهو بني احلدين من الذنوب نزلت يف نبهان واملرأة اليت راودها عن نفسها فأبت والقصة } إِالَّ اللََّمَم{فيه حد 
  .مشهورة واستقرت الرواية مبا قلنا والدليل على صحته أنه مل يكن مبكة حد وال غزو

اآلية نزلت يف أيب مقبل احلسني بن عمر بن قيس واملرأة اليت } يِ النَّهَارَِوأَِقمِ الصَّالةَ طَرَفَ{ومنها قوله تعاىل يف هود
  اشترت منه التمر فراودها

  ما يشبه تنزيل مكة يف السور املدنية
السيد  نزلت يف نصارى جنران ومنهم} لَوْ أَرَْدَنا أَنْ َنتَِّخذَ لَهْواً التََّخذَْناُه ِمْن لَدُنَّا{: من ذلك قوله تعاىل يف األنبياء

  والعاقب

َوإِذْ قَالُوا {يف رواية احلسني بن واقد وقصتها مشهورة ومنها قوله تعاىل يف األنفال } َوالْعَاِديَاِت ضَْبحاً{ومنها سورة 
  اآلية} اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ

  ما نزل باجلحفة
نزلت باجلحفة والنيب صَلَّى اللَّهُ } الْقُْرآنَ لََرادُّكَ إِلَى َمَعاٍدإِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك {: قوله عز وجل يف سورة القصص

  َعلَْيِه َوَسلََّم مهاجر
  ما نزل ببيت املقدس
عليه نزلت } وَاْسأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً ُيعَْبُدونَ{: قوله تعاىل يف الزخرف

  ليلة أسري به
  ما نزل بالطائف

  اآلية ولذلك قصة عجيبة} أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ{: قوله تعاىل يف الفرقان
يعين كفار } َعذَابٍ أَلِيمٍَبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيكَذُِّبونَ وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ فََبشِّرُْهْم بِ} {إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: وقوله يف

  مكة
  ما نزل باحلديبية

نزلت باحلديبية حني صاحل النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أهل مكة } وَُهْم َيكْفُرُونَ بِالرَّْحَمنِ{: قوله تعاىل يف الرعد
  اكتب: " فقال رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لعلي

ما نعرف الرمحن الرحيم ولو نعلم أنك رسول اهللا لتابعناك فأنزل : فقال سهيل بن عمرو" لرحيمبسم اهللا الرمحن ا"
  }مََتابِ{إىل قوله } وَُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحمَنِ{: اهللا تعاىل

  ما نزل ليال



نزلت ليال يف غزوة بين } اَعِة َشْيٌء َعِظيٌمَيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّ{يف أول سورة احلج : قوله تعاىل
  املصطلق وهم حي من خزاعة والناس يسريون

نزلت يف بعض غزوات رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وذلك } َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ{: وقوله تعاىل يف املائدة
  ن حيرس كل ليلةأن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كا

قال عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم من حيرسنا الليلة فأتاه حذيفة وسعد يف آخرين 
معهم احلجف والسيوف وكان رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف خيمة من أدم فباتوا على باب اخليمة فلما أن 

يأيها : "هزيع من الليل أنزل اهللا عليه اآلية فأخرج رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رأسه من اخليمة فقال كان بعد
  "الناس انصرفوا فقد عصمين اهللا

ى اآلية قالت عائشة رضي اهللا عنها نزلت هذه اآلية على رسول اهللا َصلَّ} إِنََّك ال تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت{: ومنها قوله
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأنا معه يف اللحاف ونزل عليه أكثر القرآن هنارا

  ما نزل مشيعا
سورة األنعام نزلت مرة واحدة شيعها سبعون ألف ملك طبقوا ما بني السموات واألرض هلم زجل بالتسبيح فقال 

  رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سبحان اهللا وخر ساجدا
ت ذكر أبو عمرو بن الصالح يف فتاويه أن اخلرب املذكور جاء من حديث أيب ابن كعب عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قل

َوَسلََّم ويف إسناده ضعف ومل نر له إسنادا صحيحا وقد روي ما خيالفه فروي أهنا مل ينزل مجلة واحدة بل نزل منها 
هي قوله تعاىل قل تعالوا إخل اآليات وقيل ست وقيل غري ذلك وسائرها  آيات باملدينة اختلفوا يف عددها فقيل ثالث

  نزل مبكة
  وفاحتة الكتاب نزلت ومعها مثانون ألف ملك
  وآية الكرسي نزلت ومعها ثالثون ألف ملك
  وسورة يونس نزلت ومعها ثالثون ألف ملك

  رآن نزل به جربيل بال تشييعواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا نزلت ومعها عشرون ألف ملك وسائر الق
  اآليات املدنيات يف السور املكية

  منها سورة األنعام وهي كلها مكية خال ست آيات واستقرت بذلك الروايات
  نزلت هذه يف مالك بن الصيف إىل آخر اآلية والثانية والثالثة} َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه{

َسأُنْزِلُ {: نزلت يف عبد اهللا بن أيب سرح أخي عثمان من الرضاعة حني قال} َعلَى اللَِّه كَِذباً َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى{
َولَقَدْ َخلَقَْنا {: وذلك أنه كان يكتب لرسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فأنزل اهللا جل ذكره} ِمثْلَ َما أَْنَزلَ اللَُّه

} ثُمَّ أَْنَشأْنَاُه َخلْقاً آخََر{: فأمالها عليه رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فلما بلغ قوله} ِطنيٍ اِألْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن
إخل اآلية فقال إن كنت نبيا فأنا نيب ألنه خطر ببايل ما } فَتََباَركَ اللَُّه{: اكتب: " قال رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  لي فلحق كافراأمليت ع
فإنه نزل يف مسيلمة الكذاب حني زعم أن اهللا سبحانه أوحى } أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء{: وأما قوله

  }َتتَّقُونَ{: إىل قوله} قُلْ َتَعالَوْا{: إليه وثالث آيات من آخرها
  }َوإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ{: إىل قوله} الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت وَاسْأَلُْهْم َعنِ{: سورة األعراف مكية إال ثالث آيات



  إخل اآليتني} أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه كُفْراً{: سورة إبراهيم مكية غري آيتني نزلتا يف قتلى بدر
  والباقي مدين} ْن َبْعِد َما ظُِلُمواوَالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي اللَِّه ِم{: سورة النحل مكية إىل قوله

  يعين ثقيفا وله قصة} َوإِنْ كَاُدوا لََيفِْتنُوَنَك َعنِ الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك{: سورة بين إسرائيل مكية غري قوله
  نزلت يف سلمان الفارسي وله قصة} وَاْصبِْر نَفَْسَك{: سورة الكهف مكية غري قوله
يعين الفرقان نزلت } ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَ{: يعين اإلجنيل} الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب{ :سورة القصص مكية غري آية

  يف أربعني رجال من مؤمين أهل الكتاب

  قدموا من احلبشة مع جعفر بن أيب طالب فأسلموا وهلم قصة
  اآلية} فُوا َعلَى أَنْفُسِهِْمقُلْ َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن أَْسَر{: سورة الزمر مكية غري قوله

قُلْ أَرَأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَرُْتمْ {: احلواميم كلها مكيات غري آية يف األحقاف نزلت يف عبد اهللا بن سالم
  }بِِه

  اآليات املكية يف السور املدنية
اآلية يعين أهل مكة حىت خيرجك من بني أظهرهم } ُهْم وَأَْنَت ِفيهِْمَوَما كَانَ اللَُّه ِليَُعذَِّب{: منها قوله تعاىل يف األنفال

  استقرت به الرواية
  إخل السورة} لَقَْد َجاَءكُْم{: سورة التوبة مدنية غري آيتني
  }َجِميعاً{: إىل قوله} َولَْو أَنَّ قُرْآناً ُسيَِّرْت بِِه الْجِبَالُ{: سورة الرعد مدنية غري قوله

  وََما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك{: ة وفيها أربع آيات مكيات قولهسورة احلج مدني

  وله قصة} َعقِيمٍ{: إىل قوله} ِمْن َرُسولٍ َوال َنبِيٍّ إِالَّ إِذَا َتمَنَّى
  إىل آخرها فإهنا مدنية كذا قال مقاتل بن سليمان} فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني{: مكية إال قوله} أَرَأَْيَت{: سورة

  مكة إىل املدينةما محل من 
أول سورة محلت من مكة إىل املدينة سورة يوسف انطلق هبا عوف بن عفراء يف الثمانية الذين قدموا على رسول اهللا 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مكة فعرض عليهم اإلسالم فأسلموا وهم أول من أسلم من األنصار قرأها على أهل املدينة يف 

ذ بيوت من األنصار روى ذلك يزيد بن رومان عن عطاء عن ابن يسار عن ابن عباس مث محل بين زريق فأسلم يومئ
  إىل آخرها مث محل بعدها اآلية اليت يف األعراف} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: بعدها

  سلم عليها طوائف من أهل املدينة وله قصةفأ} َتهَْتُدونَ{: إىل قوله} قُلْ َيا أَيَُّها النَّاسُ إِنِّي َرسُولُ اللَِّه إِلَْيكُمْ َجِميعاً{
  ما محل من املدينة إىل مكة

اآلية وذلك حني أورد عبد اهللا بن جحش } َيسْأَلوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه{: من ذلك األنفال اليت يف البقرة
شركني عريونا قتل ابن احلضرمي وأخذ األموال كتاب مسلمي مكة على رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بأن امل

  واألسارى يف الشهر
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لقرآن: كتاب  ا علوم  لربهان يف    ا
لزركشي: املؤلف  ا هبادر  بن  عبد اهللا  بن  لدين حممد  ا    بدر 

  احلرام فكتب بذلك عبد اهللا بن جحش إىل مسلمي مكة إن عريوكم فعريوهم مبا صنعوا بكم
 صَلَّى اللَّهُ مث محلت آية الربا من املدينة إىل مكة يف حضور ثقيف وبين املغرية إىل عتاب بن أسيد عامل رسول اهللا

فأقروا بتحرميه } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَرُوا َما َبِقَي ِمَن الرِّبا{: َعلَْيِه َوَسلََّم على مكة فقرأ عتاب عليهم
  وتابوا وأخذوا رءوس األموال

 طالب رضي اهللا عنه يوم النحر على مث محلت مع اآليات من أول سورة براءة من املدينة إىل مكة قرأهن علي بن أيب
  الناس ويف ترتيبها قصة

َعفُّواً {: إىل قوله} إِالَّ الُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْداِن{: مث محلت من املدينة إىل مكة اآلية اليت يف النساء
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم هبا إىل مسلمي مكة قال فال تعاقبهم على ختلفهم عن اهلجرة فلما بعث رسول اهللا} غَفُوراً

جندع بن ضمرة الليثي مث اجلندعي لبنيه وكان شيخا كبريا ألست من املستضعفني وأين ال أهتدي إىل الطريق فحمله 
َسلََّم موته فقالوا لو بنوه على سريره متوجها إىل املدينة فمات بالتنعيم فبلغ أصحاب رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  }غَفُوراً َرِحيماً{إىل قوله } َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه مَُهاجِراً إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه{حلق بنا لكان أكمل ألجره فأنزل اهللا تعاىل 

  ما محل من املدينة إىل احلبشة
قُلْ {: عفر بن أيب طالب يف خصومة الرهبان والقسيسنيهي ست آيات بعث رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إىل ج

فقرأها جعفر بن أيب طالب عليهم عند النجاشي فلما بلغ قوله } َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء بَْيَنَنا وََبْيَنكُْم
قوا ما كانت اليهودية والنصرانية إال من بعده مث قرأ جعفر قال النجاشي صد} َما كَانَ إِْبَراهِيُم َيهُوِدّياً َوال َنْصرَانِيّاً{
صدقوا واملسيح : اللهم إين ويل ألولياء إبراهيم وقال: اآلية قال النجاشي} إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِبَْراهِيَم لَلَِّذيَن اتََّبعُوُه{

  مث أسلم النجاشي وأسلموا

  ر ما نزلمعرفة أول ما نزل من القرآن وآخ: النوع العاشر
اقَْرأْ {: فأما أوله ففي صحيح البخاري يف حديث بدء الوحي ما يقتضي أن أول ما نزل عليه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  مث املدثر} بِاْسمِ رَبَِّك
  وأخرجه احلاكم يف مستدركه من حديث عائشة رضي اهللا عنها صرحيا وقال صحيح اإلسناد

  }َعلََّم األِْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم{: إىل قوله} اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك{: لقرآن ولفظ مسلم أول ما نزل من ا
  وهو خمتصر ويف األول زيادة وهي من الثقة مقبولة} َورَبَُّك األَكَْرُم{: ووقع يف صحيح البخاري إىل قوله

  دثروقد جاء ما يعارض هذا ففي صحيح مسلم عن جابر أول ما نزل من القرآن سورة امل
ومجع بعضهم بينهما بأن جابرا مسع النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يذكر قصة بدء الوحي فسمع آخرها ومل يسمع أوهلا 

وفترة الوحي ملا ثبت يف الصحيحني } اقْرَأْ{: فتوهم أهنا أول ما نزلت وليس كذلك نعم هي أول ما نزل بعد سورة
  أيضا عن جابر



بينما أنا أمشي مسعت : "ل اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كان حيدث عن فترة الوحي قال يف حديثهرضي اهللا عنه أن رسو
صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي بني السماء واألرض فجثثت منه 

فقد أخرب يف هذا احلديث عن } يَُّها الُْمدَّثُِّر قُْم فَأَْنِذرَيا أَ{فأنزل اهللا تبارك وتعاىل " فرقا فرجعت فقلت زملوين زملوين
كان يف غار حراء وهو أول وحي } اقْرَأْ{: امللك الذي جاءه حبراء قبل هذه املرة وأخرب يف حديث عائشة أن نزول

أول ما } اقَْرأْ{: لم بذلك أنفع} َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{مث فتر بعد ذلك وأخرب يف حديث جابر أن الوحي تتابع بعد نزول 
نزل مطلقا وأن سورة املدثر بعده وكذلك قال ابن حبان يف صحيحه ال تضاد بني احلديثني بل أول ما نزل اقرأ باسم 

  ربك الذي خلق
َيا أَيَُّها {بغار حراء فلما رجع إىل خدجية رضي اهللا عنها وصبت عليه املاء البارد أنزل اهللا عليه يف بيت خدجية 

  }َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{رجع فتدثر فأنزل عليه } اقْرَأْ{: فظهر أنه ملا نزل عليه} ُمدَّثُِّرالْ
أول ما نزل سورة الفاحتة روي ذلك من طريق أيب إسحاق عن أيب ميسرة قال كان رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : وقيل

  إىل آخرها} الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{لك عليه وقوله قل َوَسلََّم إذا مسع الصوت انطلق هاربا وذكر نزول امل
َيا أَيَُّها {ويليه يف القوة } اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{يف االنتصار وهذا اخلرب منقطع وأثبت األقاويل : وقال القاضي أبو بكر

َيا {وأول ما نزل من أوامر التبليغ } أْ بِاْسمِ رَبَِّكاقَْر{وطريق اجلمع بني األقاويل أن أول ما نزل من اآليات } الُْمدَّثُِّر
  وأول ما نزل} أَيَُّها الُْمدَّثُِّر

" وأول ما يقضى فيه الدماء" "أول ما حياسب به العبد الصالة"من السور سورة الفاحتة وهذا كما ورد يف احلديث 
اء وأول ما حياسب به العبد من الفرائض البدنية ومجع بينهما بأن أول ما حيكم فيه من املظامل اليت بني العباد الدم

  الصالة
  فإن العلماء قالوا قوله تعاىل} اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك{وللنبوة } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{وقيل أول ما نزل للرسالة 

عبارة عن الوحي إىل الشخص على لسان  دال على نبوة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألن النبوة} اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{
دليل على رسالته َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألهنا عبارة عن } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر قُْم فَأَْنِذر{امللك بتكليف خاص وقوله تعاىل 

  الوحي إىل الشخص على لسان امللك بتكليف عام
  ثالث آيات من أول نوح وثالث آيات من أول املدثر} اقْرَأْ{: سورةوذكر القاضي يف االنتصار رواية مث نزل بعد 
  وعن جماهد قال أول سورة أنزلت اقرأ مث نوح

إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنْفُسَُهْم {وذكر احلاكم يف اإلكليل أن أول آية أنزلت يف اإلذن بالقتال قوله تعاىل 
  اآلية} أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ{وروى يف املستدرك عن ابن عباس أول آية أنزلت فيه } ُم الَْجنَّةََوأَْموَالَُهْم بِأَنَّ لَُه

وعن عائشة سورة املائدة وقيل } إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه{: وأما آخره فاختلفوا فيه فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما
  }لَِّهوَاتَّقُوا َيوْماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى ال{

ويف } فَإِنْ تََولَّْوا فَقُلْ َحسْبَِي اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو َربُّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ{وقال السدي آخر ما نزل 
للَّهُ َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ ا{صحيح البخاري يف تفسري سورة براءة عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما آخر آية نزلت 

  وآخر سورة نزلت براءة} ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَاللَِة
ويف رواية غريه آخر سورة أنزلت كاملة سورة براءة وآخر آية نزلت خامتة النساء وذكر ابن األنباري عن أيب 

  }َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفي الْكَاللَِة{إسحاق عن الرباء قال آخر آية نزلت من القرآن 



} وَاتَّقُوا َيوْماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه{مث قال وأخطأ أبو إسحاق مث ساق سنده من طرق إىل ابن عباس آخر آية أنزلت 
  وكان بني نزوهلا ووفاة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أحد ومثانون يوما وقيل تسع ليال انتهي

بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه ويف مستدرك احلاكم عن شعبة عن علي 
مث قرأها إىل } لَقَدْ َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم{أنه قال آخر آية نزلت على عهد رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ة عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال آخر آية آخر السورة ورواه أمحد يف املسند عن الربيع بن أنس عن أيب العالي

َوُهَو َربُّ الْعَْرشِ {: مث قرأ إىل} لَقَْد َجاءَكُْم َرسُولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم{نزلت على عهد رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  }الَْعظِيمِ

  قال هذا آخر ما نزل من القرآن فختم مبا فتح به بالذي

  }َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ إِلَّا نُوِحي إِلَْيهِ أَنَُّه ال إِلََه إِلَّا أََنا فَاْعُبُدوِن{وهو قول اهللا تبارك وتعاىل ال إله إال هو 
  وقال بعضهم روى البخاري آخر ما نزل آية الربا

  }إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه{وروى مسلم آخر سورة نزلت مجيعا 
و بكر يف االنتصار وهذه األقوال ليس يف شيء منها ما رفع إىل النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وجيوز أن قال القاضي أب

يكون قاله قائله بضرب من االجتهاد وتغليب الظن وليس العلم بذلك من فرائض الدين حىت يلزم ما طعن به 
  الطاعنون من عدم الضبط

ا مسعه من رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف اليوم الذي مات فيه أو قبل وحيتمل أن كال منهم أخرب عن آخر م
  مرضه بقليل وغريه مسع منه بعد ذلك وإن مل يسمعه هو ملفارقته له ونزول الوحي عليه بقرآن بعده

َم مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم وحيتمل أيضا أن تنزل اآلية اليت هي آخر آية تالها الرسول َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ما نزل معها وتالوهتا عليهم بعد رسم ما نزل آخرا وتالوته فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل يف الترتيب

  معرفة على كم لغة نزل: النوع احلادي عشر

رأين جربيل على حرف أق: "ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس أن رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال
زاد مسلم قال ابن شهاب بلغين أن تلك السبعة " إىل سبعة أحرف. فراجعته مث مل أزل أستزيده فيزيدين حىت انتهي

  إمنا هي يف األمر الذي يكون واحدا ال خيتلف يف حالل وال حرام
لفرقان على غري ما مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة ا: وأخرجا أيضا من حديث عمر بن اخلطاب قال

أقرؤها ويف رواية على حروف كثرية مل يقرئنيها رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقلت يا رسول اهللا إين مسعت هذا 
عته يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرأتنيها فقال رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أرسله اقرأ فقرأ القراءة اليت مس

هكذا أنزلت إن هذا : "مث قال يل اقرأ فقرأت فقال" هكذا أنزلت: "يقرأ فقال رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه

ىل أن اقرأ القرآن على وأخرج مسلم حنوه عن أيب بن كعب وفيه فقال النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فإين أرسل إ
  :حرف فرددت إليه أن هون على أميت فرد إيل الثانية

اقرأه على حرفني فرددت إليه أن هون على أميت فرد إيل الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتكها 
  "عليه السالم مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر ألميت وأخرت الثالثة ليوم يرغب إيل اخللق كلهم حىت إبراهيم



إن : "وأخرج قاسم بن أصبغ يف مصنفه من حديث املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال
  "هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا وال حرج ولكن ال ختتموا ذكر رمحة بعذاب وال ذكر عذاب برمحة

ن مسرة يرفعه أنزل القرآن على ثالثة أحرف فقال أبو عبيد تواترت األخبار وأما ما رواه احلاكم يف املستدرك ع
  بالسبعة إال هذا احلديث

قال أبو شامة حيتمل أن يكون معناه إن بعضه أنزل على ثالثة أحرف كحذره والرهب والصدق فيقرأ كل واحد 
مث زيد إىل سبعة ومعىن مجيع ذلك أنه نزل على ثالثة أوجه يف هذه القراءة املشهورة أو أراد أنزل ابتداء على ثالثة 

منه ما يقرأ على حرفني وعلى ثالثة وأكثر إىل سبعة أحرف توسعة على العباد باعتبار اختالف اللغات واأللفاظ 
  املترادفة وما يقارب معناها

  وقال ابن العريب مل يأت يف معىن هذا السبع نص وال أثر واختلف الناس يف تعيينها
بو حامت بن حبان البسيت اختلف الناس فيها على مخسة وثالثني قوال وقال وقفت منها على كثري وقال احلافظ أ

فذهب بعضهم إىل أن املراد التوسعة على القارئ ومل يقصد به احلصر واألكثر على أنه حمصور يف سبعة مث اختلفوا 
  هل هي باقية إىل اآلن نقرؤها؟

  ى قولنيأم كان ذلك أوال مث استقر احلال بعده عل
وقال القرطيب إن القائلني بالثاين وهو أن األمر كان كذلك مث استقر على ما هو اآلن هم أكثر العلماء منهم سفيان 

بن عيينة وابن وهب والطربي والطحاوي مث اختلفوا هل استقر يف حياته َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أم بعد وفاته 
اضي أبو بكر بن الطيب وابن عبد الرب وابن العريب وغريهم ورأوا أن ضرورة واألكثرون على األول واختاره الق

اختالف لغات العرب ومشقة نطقهم بغري لغتهم اقتضت التوسعة عليهم يف أول األمر فأذن لكل منهم أن يقرأ على 
ن االقتصار على حرفه أي على طريقته يف اللغة إىل أن انضبط األمر يف آخر العهد وتدربت األلسن ومتكن الناس م

الطريقة الواحدة فعارض جربيل النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم القرآن مرتني يف السنة اآلخرة واستقر على ما هو عليه 
اآلن فنسخ اهللا سبحانه تلك القراءة املأذون فيها مبا أوجبه من االقتصار على هذه القراءة اليت تلقاها الناس ويشهد 

آليت من مراعاة التخفيف على العجوز والشيخ الكبري ومن التصريح يف بعضها بأن ذلك مثل هلم هلذا احلديث ا
  وتعال

  القول يف القراءات السبع
  :والقائلون بأهنا كانت سبعا اختلفوا على أقوال

كلمة  أنه من املشكل الذي ال يدرى معناه ألن العرب تسمي الكلمة املنظومة حرفا وتسمي القصيدة بأسرها: أحدها
  واحلرف يقع على املقطوع من احلروف املعجمة واحلرف أيضا املعىن واجلهة قاله أبو جعفر حممد بن سعدان النحوي

والثاين وهو أضعفها أن املراد سبع قراءات وحكي عن اخلليل بن أمحد واحلرف هاهنا القراءة وقد بني الطربي يف 
حرف واحد من األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن وهو  كتاب البيان وغريه أن اختالف القراء إمنا هو كله

  احلرف الذي كتب عثمان عليه املصحف
وحكى ابن عبد الرب عن بعض املتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال تدبرت وجوه االختالف يف القرآن فوجدهتا 

  سبعة
َوَيِضيُق } {وَيِضيُق َصْدرِي} {أَطَْهرَ لَكُْم{: و} لَكُْمُهنَّ أَطَْهُر {منها ما تتغري حركته وال يزول معناه وال صورته مثل 



  }َصْدرِي
  }َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارِنَا{و} رَبََّنا َباَعْد َبْيَن أَسْفَارَِنا{ومنها ما يتغري معناه ويزول باإلعراب وال تتغري صورته كقوله 

  }ُنْنِشرها{و} كَْيَف ُنْنِشُزهَا{رته كقوله ومنها ما يتغري معناه باحلروف واختالفها وال تتغري صو

والصوف املنفوش ومنها ما تتغري صورته ومعناه مثل } كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ{ومنها ما تتغري صورته وال يتغري معناه 
  ق باملوتوسكرة احل} َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ{وطلع ومنها بالتقدمي والتأخري ك } طَلْحٍ مَْنُضوٍد{

ِتْسٌع {وصالة العصر وقراءة ابن مسعود } َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت وَالصَّالةِ الُْوْسطَى{ومنها الزيادة والنقصان مثل 
وكان كافرا قال أبو عمرو وجه حسن من وجوه معىن } َوأَمَّا الُْغالُم فَكَانَ أَبََواُه ُمْؤِمَنيْنِ{أنثى } َوِتْسُعونَ نَْعجَةً

ث وقال بعض املتأخرين هذا هو املختار قال واألئمة على أن مصحف عثمان أحد احلروف السبعة واآلخر مثل احلدي
إِنْ تَُعذِّْبُهْم فَإِنَُّهمْ {كما ثبت يف الصحيحني ومثل قراءة ابن مسعود } الذَّكََر وَاُألنْثَى{قراءة ابن مسعود وأيب الدرداء 

والكل حق واملصحف } فامضوا إِلَى ذِكْرِ اللَِّه{وقراءة عمر } إِنََّك أَْنَت الَغفُور الرَّحيُِمِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفرْ لَُهْم فَ
املنقول بالتواتر مصحف عثمان ورسم احلروف واحد إال ما تنوعت فيه املصاحف وهو بضعة عشر حرفا مثل اهللا 

  الغفور وإن اهللا هو الغفور

أجزاء القرآن خبالف غريه من أحنائه فبعضها أمر وهني ووعد ووعيد سبعة أنواع كل نوع منها جزء من : والثالث
  وقصص وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال وغريه

قال ابن عبد الرب ويف ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعا قال كان الكتاب األول نزل من باب واحد على وجه 
وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال فأحلوا  واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر

قال وهو حديث عند أهل } آمَنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا{حالله وحرموا حرامه واعتربوا بأمثاله وآمنوا مبتشاهبه وقولوا 
  العلم ال يثبت وهو جممع على ضعفه

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لألحرف السبعة ولكن ليست هذه وذكره القاضي أبو بكر بن الطيب وقال هذا التفسري منه َصلَّى اللَّ
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيعُْبُد اللَّهَ {: اليت أجاز هلم القراءة هبا على اختالفها وإمنا احلرف يف هذه مبعىن اجلهة والطريقة كقوله

  }َعلَى َحْرٍف
من أوله هبذا فهو فاسد ألنه حمال أن يكون  قد رده من أهل النظر منهم أمحد بن أيب عمران قال: وقال ابن عبد الرب

احلرف منها حراما ال ما سواه أو يكون حالال ال ما سواه ألنه ال جيوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حالل كله أو 
  حرام كله أو أمثال كله حكاه الطحاوي عنه أنه مسعه منه وقال هو كما قاله

  تسمى أحرفا وأيضا فاإلمجاع على هذا القول ضعيف ألن هذه ال: وقال ابن عطية

  أن التوسعة مل تقع يف حترمي حالل وال حتليل حرام وال يف تغيري شيء من املعاين املذكورة
وقال املاوردي هذا القول خطأ ألنه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أشار إىل جواز القراءة بكل واحد من احلروف وإبدال 

  .على حترمي إبدال آية أمثال بآية أحكام حرف حبرف وقد أمجع املسلمون
وقال البيهقي يف املدخل وقد روى هذا عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ابن مسعود عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
ه مث قال هذا مرسل جيد وأبو سلمة مل يدرك ابن مسعود مث ساقه بإسقاط ابن مسعود مث قال فإن صح هذا فمعىن قول

سبعة أحرف أي سبعة أوجه وليس املراد به ما ورد يف احلديث اآلخر من نزول القرآن على سبعة أحرف ولكن 



  املراد به اللغات اليت أبيحت القراءة عليها وهذا املراد به األنواع اليت نزل القرآن عليها
رف الواحد سبعة أوجه هذا ما مل أن املراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب وليس معناه أن يكون يف احل: والرابع

يسمع قط أي نزل على سبع لغات متفرقة يف القرآن فبعضه نزل بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة متيم 
وبعضه بلغة أزد وربيعة وبعضه بلغة هوازن وسعد بن بكر وكذلك سائر اللغات ومعانيها يف هذا كله واحدة وإىل 

الم وأمحد بن حيىي ثعلب وحكاه ابن دريد عن أيب حامت السجستاين وحكاه بعضهم هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن س
  عن القاضي أيب بكر

وقال األزهري يف التهذيب إنه املختار واحتج بقول عثمان حني أمرهم بكتب املصاحف وما اختلفتم أنتم وزيد 
  فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلساهنم

إنه الصحيح أي أن املراد اللغات السبع اليت هي شائعة يف القرآن واحتج بقول ابن : انوقال البيهقي يف شعب اإلمي
مسعود مسعت القراء فوجدهتم متقاربني اقرءوا كما علمتم وإياكم والتنطع فإمنا هو كقول أحدهم هلم وتعال وأقبل 

يف املصحف الذي هو اإلمام  قال وكذلك قال ابن سريين قال لكن إمنا جتوز قراءته على احلروف اليت هي مثبتة
بإمجاع الصحابة ومحلوها عنهم دون غريها من احلروف وإن كانت جائزة يف اللغة وكأنه يشري إىل أن ذلك كان عند 

  إنزاله مث استقر األمر على ما أمجعوا عليه يف اإلمامة
وََما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِالَّ بِِلَسانِ {اىل وأنكر ابن قتيبة وغريه هذا القول وقالوا مل ينزل القرآن إال بلغة قريش لقوله تع

  }قَْوِمِه
َوعََبَد {: وال نعرف يف القرآن حرفا واحدا يقرأ على سبعة أوجه وغلطه ابن األنباري حبروف منها: قال ابن قتيبة
  وغري ذلك} بَِعذَابٍ بَِئيسٍ{: وقوله} أَْسفَارَِنا َباِعْد َبْيَن{: وقوله} أَْرِسلُْه َمَعَنا غَداً يَْرَتْع َوَيلَْعْب{: وقوله} الطَّاغُوَت

قد أنكر أهل العلم أن يكون معىن سبعة أحرف سبع لغات ألنه لو كان كذلك مل ينكر القوم : وقال ابن عبد الرب
بعضهم على بعض يف أول األمر ألن ذلك من لغته اليت طبع عليها وأيضا فإن عمر بن اخلطاب وهشام بن حكيم 

  رشي وقد اختلفت قراءهتما وحمال أن ينكر عليه عمر لغتهكالمها ق
مث اختلف القائلون هبذا يف تعيني السبع فأكثروا وقال بعضهم أصل ذلك وقاعدته قريش مث بنو سعد بن بكر ألن 

وخزاعة وأسدا النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم استرضع فيهم ونشأ وترعرع وهو خمالط يف اللسان كنانة وهذيال وثقيفا 
وضبة وألفافها لقرهبم من مكة وتكرارهم عليها مث من بعد هذه متيما وقيسا ومن انضاف إليهم وسكن جزيرة 

  العرب
إن قلنا من األحرف لقريش ومنها لكنانة وألسد وهذيل ومتيم وضبة وألفافها وقيس لكان قد : قال قاسم بن ثابت

لغات اليت نزل هبا القرآن وهذه اجلملة هي اليت انتهت إليها أتى على قبائل مضر يف قراءات سبع تستوعب ال
الفصاحة وسلمت لغاهتا من الدخل ويسرها اهللا لذلك ليظهر أنه نبيه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه ويثبت 

  .سالمتها أهنا يف وسط جزيرة العرب يف احلجاز وجند وهتامة فلم تفرقها األمم
 مضر واحتجوا بقول عثمان نزل القرآن بلسان مضر قالوا وجائز أن يكون منها هذه اللغات السبع كلها يف: وقيل

  .لقريش ومنها لكنانة ومنها ألسد ومنها هلذيل ومنها لضبة ولطاخبة فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات وتزيد
  أبو عمر بن عبد الرب وأنكر آخرون كون كل لغات مضر يف القرآن ألن: قال



جََعلَ {: ا مثل كشكشة قيس وعنعنة متيم فكشكشة قيس جيعلون كاف املؤنث شينا فيقولون يففيها شواذ ال يقرأ هب
وبعضهم } يَأِْتيَ بِالْفَْتحِ)) عن((فََعَسى اللَُّه {ربش حتتش وعنعنة متيم ويقولون يف أن عن فيقرءون } رَبُِّك َتْحَتِك َسرِيّاً

رغب بالقرآن عنها وما نقل عن عثمان معارض مبا سبق أنه نزل يبدل السني تاء فيقول يف الناس النات وهذه لغات ي
  بلغة قريش وهذا أثبت عنه ألنه من رواية ثقات أهل املدينة

وقد يشكل هذا القول على بعض الناس فيقول هل كان جربيل عليه السالم يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات؟فيقال 
يف حرف واحد وحنن قلنا كان جربيل يأيت يف كل عرضة حبرف  له إمنا يلزم هذا إن قلنا إن السبعة األحرف جتتمع

  إىل أن متر سبعة
  وقال الكليب مخسة منها هلوازن وثنتان لسائر الناس

املراد سبعة أوجه من املعاين املتفقة باأللفاظ املختلفة حنو أقبل وهلم وتعال وعجل وأسرع وأنظر وأخر : واخلامس
  حنو ذلكوأمهل وحنوه وكاللغات اليت يف أف و

قال ابن عبد الرب وعلى هذا القول أكثر أهل العلم وأنكروا على من قال إهنا لغات ألن العرب ال تركب لغة بعضها 
كُلََّما أََضاَء {: بعضا وحمال أن يقرئ النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أحدا بغري لغته وأسند عن أيب بن كعب أنه كان يقرأ

سعوا فيه قال فهذا معىن السبعة األحرف املذكورة يف األحاديث عند مجهور أهل الفقه واحلديث } ِهلَُهْم َمشَْوا ِفي
منهم سفيان بن عيينة وابن وهب وحممد بن جرير الطربي والطحاوي وغريهم ويف مصحف عثمان الذي بأيدي 

  الناس منها حرف واحد

  ف يف حالل وال حراموقال الزهري إمنا هذه األحرف يف األمر الواحد وليست ختتل
قرأ أيب آية وقرأ ابن مسعود آية خالفها وقرأ : واحتج ابن عبد الرب حبديث سلمان بن صرد عن أيب بن كعب قال

أمل تقرأ آية كذا وقال ابن مسعود أمل تقرأ آية كذا : " رجل آخر خالفهما فأتيت النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقلت
يا أيب إين أقرئت القرآن فقلت على حرف أو حرفني فقال يل امللك على حرفني : "وقال" ملكلكم حمسن جم: فقال

فقلت على حرفني أو ثالثة؟فقال على ثالثة هكذا حىت بلغ سبعة أحرف ليس فيها إال شاف قلت غفورا رحيما أو 
  .قلت مسيعا حكيما أو قلت عليما حكيما أو قلت عزيزا حكيما أي ذلك قلت فإنه كذلك

إمنا أراد هبذا ضرب املثل للحروف اليت نزل القرآن عليها أهنا معان متفق مفهومها خمتلف مسموعها : ال أبو عمرق
ال يكون يف شيء منها معىن وضده وال وجه خيالف معىن وجه خالفا ينفيه ويضاده كالرمحة اليت هي خالف العذاب 

  .وضده
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقال اقرأ على حرف فقال ميكائيل جاء جربيل إىل النيب َص: وكذلك حديث أيب بكرة قال

استزده فقال على حرفني فقال ميكائيل استزده حىت بلغ إىل سبعة أحرف فقال اقرأه فكل شاف كاف إال أن ختلط 
  آية رمحة بآية عذاب وآية عذاب بآية رمحة حنو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل

كُلََّما {أمهلونا أخرونا ارقبونا و"} ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنظُرُونَا{عود وأيب بن كعب أنه كان يقرأ وروي ذلك عن ابن مس
  مروا فيه سعوا فيه} أََضاَء لَُهْم َمشَْوا ِفيِه

  إال أن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو فيها حرف واحد وعلى هذا أهل العلم: قال أبو عمر

: أترى أن تقرأ مثل ما قرأ عمر بن اخلطاب: قيل ملالك: كتاب الترغيب من جامعه قالوذكر ابن وهب يف : قال
أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا : "رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: جائز قال: قال } فَامضوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه{



  تالفهم بأسا وقد كان الناس وهلم مصاحفومثل يعلمون وتعلمون قال مالك ال أرى باخ" ما تيسر منه
: قال ابن وهب سألت مالكا عن مصحف عثمان فقال يل ذهب وأخربين مالك قال أقرأ عبد اهللا بن مسعود رجال

، فجعل الرجل يقول طعام اليتيم فقال طعام الفاجر فقلت ملالك أترى أن يقرأ } إِنَّ َشجََرَت الزَّقُّومِ طََعاُم اَألِثيمِ{
  ال نعم أرى أن ذلك واسعابذلك ق
أبو عمر معناه عندي أن يقرأ به يف غري الصالة وإمنا مل جتز القراءة به يف الصالة ألن ما عدا مصحف عثمان ال : قال

  .يقطع عليه وإمنا جيري جمرى خرب اآلحاد لكنه ال يقدم أحد على القطع يف رده
  د وغريه من الصحابة مما خيالف املصحف مل يصل وراءهوقال مالك رمحه اهللا فيمن قرأ يف صالة بقراءة ابن مسعو

قال وعلماء مكيون جممعون على ذلك إال شذوذا ال يعرج عليه منهم إال عثمان وهذا كله يدل على أن السبعة 
  األحرف اليت أشري إليها يف احلديث ليس بأيدي الناس منها إال حرف زيد بن ثابت الذي مجع عثمان عليه املصاحف

فهذا على سبعة أوجه بالنصب واجلر والرفع وكل } أُفٍّ لَكُْم{: أن ذلك راجع إىل بعض اآليات مثل قوله: السادس
  وجه التنوين وغريه

  وحنوه وحيتمل يف القرآن تسعة أوجه وال يوجد ذلك يف عامة اآليات} ُتَساِقطْ َعلَْيِك{: اجلزم ومثل قوله: وسابعها
رآن ال جيوز يف حروفه وكلماته وآياته كلها أن تقرأ على سبعة أحرف وال قال ابن عبد الرب وأمجعوا على أن الق

َوَعَبدَ {شيء منها وال ميكن ذلك فيها بل ال يوجد يف القرآن كلمة حتتمل أن تقرأ على سبعة أوجه إال قليل مثل 
  وحنوه وذلك ليس هذا} بَِعذَابٍ َبِئيسٍ{و} َتَشاَبَه َعلَْينَا{: و} الطَّاغُوَت
شهاب الدين أبو شامة وهذا اجملموع يف املصحف هل هو مجيع األحرف السبعة اليت أقيمت القراءة : شيخوقال ال

عليها أو حرف واحد منها ميل القاضي أيب بكر إىل أنه مجيعها وصرح أبو جعفر الطربي واألكثرون من بعده بأنه 
ىل قول الطربي فيما مجعه عثمان رضي اهللا حرف منها ومال الشيخ الشاطيب إىل قول القاضي فيما مجعه أبو بكر وإ

اختاره القاضي أبو بكر وقال الصحيح أن هذه األحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول اهللا : عنه والسابع
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وضبطها عنه األئمة وأثبتها عثمان والصحابة يف املصحف

يثبت متواترا وأن هذه األحرف ختتلف معانيها تارة وألفاظها أخرى وليست  وأخربوا بصحتها وإمنا حذفوا منها ما مل
  متضادة وال منافية

قول الطحاوي أن ذلك كان يف وقت خاص لضرورة دعت إليه ألن كل ذي لغة كان يشق عليه أن : والثامن
ة وعاد ما يقرأ به إىل يتحول عن لغته مث ملا كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم األحرف السبع

  حرف واحد
إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواتِ {: أن املراد علم القرآن يشتمل على سبعة أشياء علم اإلثبات واإلجياد كقوله تعاىل: والتاسع
  }َواَألْرضِ

  }وَإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد}{قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: وعلم التوحيد، كقوله تعاىل
  }لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{، }أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن ال َيْخلُُق{كقوله وعلم التنزيه 

  }الَْمِلُك الْقُدُّوُس{، }َوِللَِّه الْعِزَّةُ{: وعلم صفات الذات كقوله
  }باال َتأْكُلُوا الرِّ{، }َوأَِقيُموا الصَّالةَ} {وَاتَّقُوا اللََّه{. : }َواْعُبدُوا اللََّه{: وعلم صفات الفعل كقوله



نَبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُورُ الرَّحِيُم َوأَنَّ َعذَابِي ُهوَ } {َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّ اللَُّه{: وعلم العفو والعذاب كقوله
  }الَْعذَاُب الْأَلِيُم

وعلم النبوات } فِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيباًاقَْرأْ ِكتَاَبَك كَفَى بَِن}{إِنَّ السَّاَعةَ آلِتَيةٌ{: وعلم احلشر واحلساب كقوله
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {: واإلمامات كقوله} وََما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه}{ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن{: كقوله

  }َوَمْن ُيَشاِققِ الرَّسُولَ}{رِ مِْنكُْمأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي اَألْم
  }كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة{

أن املراد به سبعة أشياء املطلق واملقيد والعام واخلاص والنص واملؤول والناسخ واملنسوخ واجململ واملفسر : والعاشر
  واالستثناء وأقسامه حكاه أبو املعايل بسند له عن أئمة الفقهاء

ن أهل اللغة أن املراد احلذف والصلة والتقدمي والتأخري والقلب واالستعارة والتكرار حكاه ع: واحلادي عشر
  والكناية واحلقيقة واجملاز واجململ واملفسر والظاهر والغريب

  وحكاه عن النحاة أهنا التذكري والتأنيث والشرط واجلزاء والتصريف: والثاين عشر

التصغري والتعظيم واختالف األدوات مما خيتلف فيها مبعىن وما ال واإلعراب واألقسام وجواهبا واجلمع والتفريق و
  خيتلف يف األداء واللفظ مجيعا

حكاه عن القراء أهنا من طريق التالوة وكيفية النطق هبا من إظهار وإدغام وتفخيم وترقيق وإمالة : والثالث عشر
  وإشباع ومد وقصر وختفيف وتليني وتشديد

ية أنه يشتمل على سبعة أنواع من املبادالت واملعامالت وهي الزهد والقناعة مع والرابع عشر وحكاه عن الصوف
اليقني واحلزم واخلدمة مع احلياء والكرم والفتوة مع الفقر واجملاهدة واملراقبة مع اخلوف والرجاء والتضرع 

  واالستغفار مع الرضا والشكر والصرب مع احملاسبة واحملبة والشوق مع املشاهدة
حبان قيل أقرب األقوال إىل الصحة أن املراد به سبع لغات والسر يف إنزاله على سبع لغات تسهيله على  وقال ابن

فلو كان تعاىل أنزله على حرف واحد النعكس املقصود قال وهذه } َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ{: الناس لقوله
من تلك األحرف السبعة كانت مشهورة وذكر حديث عمر مع السبعة اليت نتداوهلا اليوم غري تلك بل هذه حروف 

هشام بن حكيم لكن ملا خافت الصحابة من اختالف القرآن رأوا مجعه على حرف واحد من تلك احلروف السبعة 
ومل يثبت من وجه صحيح تعني كل حرف من هذه األحرف ومل يكلفنا اهللا ذلك غري أن هذه القراءة اآلن غري 

  السبعةخارجة عن األحرف 
وقال بعض املتأخرين األشبه بظواهر األحاديث أن املراد هبذه األحرف اللغات وهو أن يقرأ كل قوم من العرب 

  بلغتهم وما جرت عليه عادهتم من اإلظهار واإلدغام

واإلمالة والتفخيم واإلمشام واهلمز والتليني واملد وغري ذلك من وجوه اللغات إىل سبعة أوجه منها يف الكلمة 
أي على وجه واحد } َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْعُبدُ اللََّه َعلَى َحْرٍف{: لواحدة فإن احلرف هو الطرف والوجه كما قال تعاىلا

وهو أن يعبده يف السراء دون الضراء وهذه الوجوه هي القراءات السبع اليت قرأها القراء السبعة فإهنا كلها صحت 
َوَسلََّم وهو الذي مجع عليه عثمان املصحف وهذه القراءات السبع اختيارات أولئك  عن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

القراء فإن كل واحد اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءة ما هو األحسن عنده واألوىل ولزم طريقة منها 
منهم حرف اآلخر وال ورواها وقرأ هبا واشتهرت عنه ونسبت إليه فقيل حرف نافع وحرف ابن كثري ومل مينع واحد 



  أنكره بل سوغه وحسنه وكل واحد من هؤالء السبعة روي عنه اختياران وأكثر وكل صحيح
وقد أمجع املسلمون يف هذه األعصار على االعتماد على ما صح عنهم وكان اإلنزال على األحرف السبعة توسعة 

ل عن عادة نشئوا عليها من اإلمالة واهلمز من اهللا ورمحة على األمة إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدو
  والتليني واملد وغريه لشق عليهم

يا جربيل : "ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أيب بن كعب أنه لقي رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جربيل فقال
جل الذي مل يقرأ كتابا قط فقال يا حممد إين بعثت إىل أمة أميني منهم العجوز والشيخ الكبري والغالم واجلارية والر

  وقال حسن صحيح" إن القرآن أنزل على سبعة أحرف

  يف كيفية إنزاله: النوع الثاين عشر

واختلف يف كيفية } إِنَّا أَنَْزلْنَاُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ{: وقال سبحانه} َشْهرُ َرَمَضانَ الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ{: قال تعاىل
  إلنزال على ثالثة أقوالا

أحدها أنه نزل إىل مساء الدنيا ليلة القدر مجلة واحدة مث نزل بعد ذلك منجما يف عشرين سنة أو يف ثالث وعشرين 
  أو مخس وعشرين على حسب االختالف يف مدة إقامته مبكة بعد النبوة

ة وقيل يف ثالث وعشرين ليلة قدر من أنه نزل إىل مساء الدنيا يف عشرين ليلة قدر من عشرين سن: والقول الثاين
ثالث وعشرين سنة وقيل يف مخس وعشرين ليلة قدر من مخس وعشرين سنة يف كل ليلة ما يقدر اهللا سبحانه إنزاله 

  يف كل السنة مث ينزل بعد ذلك منجما يف مجيع السنة على رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  نزاله يف ليلة القدر مث نزل بعد ذلك منجما يف أوقات خمتلفة من سائر األوقاتأنه ابتدئ إ: والقول الثالث

والقول األول أشهر وأصح وإليه ذهب األكثرون ويؤيده ما رواه احلاكم يف مستدركه عن ابن عباس قال أنزل 
صحيح على شرط القرآن مجلة واحدة إىل مساء الدنيا يف ليلة القدر مث نزل بعد ذلك يف عشرين سنة قال احلاكم 

  الشيخني

فصل القرآن من الذكر فوضع : وأخرج النسائي يف التفسري من جهة حسان عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
يف بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جربيل ينزل به على النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وإسناده صحيح وحسان هو 

  ئي وغريهابن أىب األشرس وثقه النسا
  قال مقاتل واإلمام أبو عبد اهللا احلليمي يف املنهاج واملاوردي يف تفسريه: وبالثاين
  قال الشعيب وغريه: وبالثالث

إن اهللا : واعلم أنه اتفق أهل السنة على أن كالم اهللا منزل واختلفوا يف معىن اإلنزال فقيل معناه إظهار القرآن وقيل
  وهو عال من املكان وعلمه قراءته مث جربيل أداه يف األرض وهو يهبط يف املكان أفهم كالمه جربيل وهو يف السماء

أحدمها أن رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اخنلع من صورة البشرية إىل صورة املالئكة وأخذه : والتنزيل له طريقان
  من جربيل
  نه واألول أصعب احلالنيأن امللك اخنلع إىل البشرية حىت يأخذ الرسول م: والثاين

  ونقل بعضهم عن السمرقندي حكاية ثالثة أقوال يف املنزل على النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ما هو
أحدها أنه اللفظ واملعىن وأن جربيل حفظ القرآن من اللوح احملفوظ ونزل به وذكر بعضهم أن أحرف القرآن يف 



بل قاف وأن حتت كل حرف معان ال حييط هبا إال اهللا عز وجل وهذا معىن اللوح احملفوظ كل حرف منها بقدر ج
  قول الغزايل إن هذه األحرف سترة ملعانيه

أنه إمنا نزل جربيل على النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم باملعاين خاصة وأنه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم علم تلك : والثاين
  }َنَزلَ بِهِ الرُّوُح اَألِمُني َعلَى قَلْبَِك{: لغة العرب وإمنا متسكوا بقوله تعاىلاملعاين وعرب عنها ب

أن جربيل َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إمنا ألقى عليه املعىن وأنه عرب هبذه األلفاظ بلغة العرب وأن أهل السماء : والثالث
  يقرءونه بالعربية مث أنه أنزل به كذلك بعد ذلك

ما السر يف إنزاله مجلة إىل السماء قيل فيه تفخيم ألمره وأمر من نزل عليه وذلك بإعالن سكان السموات : يلفإن ق
السبع أن هذا آخر الكتب املنزلة على خامت الرسل ألشرف األمم ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم ولوال أن احلكمة 

  ألرض مجلةاإلهلية اقتضت نزوله منجما بسبب الوقائع ألهبطه إىل ا
يف أي زمان نزل مجلة إىل مساء الدنيا بعد ظهور نبوة حممد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أم قبلها قلت قال الشيخ : فإن قيل

أبو شامة الظاهر أنه قبلها وكالمها حمتمل فإن كان بعدها فوجه التفخيم منه ما ذكرناه وإن كان قبلها ففائدته أظهر 
  وأكثر

من مجلة القرآن الذي نزل مجلة أم ال فإن مل يكن منه فما نزل مجلة؟وإن } إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ{وله فق: فإن قلت
كان منه فما وجه صحة هذه العبارة قلت ذكر فيه وجهني أحدمها أن يكون معىن الكالم ما حكمنا بإنزاله يف القدر 

  وقضائه وقدرناه يف األزل وحنو ذلك
ثاين أن لفظه لفظ املاضي ومعناه االستقبال أي ينزل مجلة يف ليلة مباركة هي ليلة القدر واختري لفظ املاضي إما وال

لتحققه وكونه ال بد منه وإما ألنه حال اتصاله باملنزل عليه يكون املضي يف معناه حمققا ألن نزوله منجما كان بعد 
  نزوله مجلة

رض منجما وهال نزل مجلة كسائر الكتب قلت هذا سؤال قد توىل اهللا سبحانه ما السر يف نزوله إىل األ: فإن قلت
، يعنون كما أنزل على من قبله من }َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْوال نُزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً وَاِحدَةً{: جوابه فقال تعاىل

أي لنقوي به قلبك فإن الوحي إذا } ِلُنثَبِّتَ بِِه فَُؤاَدَك{قا أي أنزلناه كذلك مفر} كَذَِلَك{: الرسل فأجاهبم اهللا بقوله
كان يتجدد يف كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية باملرسل إليه ويستلزم ذلك كثرة نزول امللك إليه وجتديد 

ارة وهلذا كان العهد به ومبا معه من الرسالة الواردة من ذلك اجلانب العزيز فحدث له من السرور ما تقصر عنه العب
  أجود ما يكون يف رمضان لكثرة نزول جربيل عليه السالم

لنحفظه فإنه عليه السالم كان أميا ال يقرأ وال يكتب ففرق عليه لييسر عليه حفظه } ِلُنثَبِّتَ بِِه فَُؤاَدَك{معىن : وقيل
  خبالف غريه من األنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ اجلميع إذا نزل مجلة

  كان يف القدرة إذا نزل مجلة أن حيفظه النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم دفعة: فإن قلت
قلت ليس كل ممكن الزم الوقوع وأيضا يف القرآن أجوبة عن أسئلة فهو سبب من أسباب تفرق النزول وألن بعضه 

  منسوخ وبعضه ناسخ وال يتأتى ذلك إال فيما أنزل مفرقا
ل أنزلت التوراة مجلة ألهنا نزلت على نيب يقرأ ويكتب وهو موسى وأنزل القرآن مفرقا ألنه قي: وقال ابن فورك

أنزل غري مكتوب على نيب أمي وقيل مما مل ينزل ألجله مجلة واحدة أن منه الناسخ واملنسوخ ومنه ما هو جواب ملن 
  يسأل عن أمور ومنه ما هو إنكار ملا كان انتهى



وآخره عشرون أو ثالث وعشرون أو مخس وعشرون سنة وهو مبين على اخلالف يف  وكان بني أول نزول القرآن
مدة إقامته َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مبكة بعد النبوة فقيل عشر وقيل ثالث عشرة وقيل مخس عشرة ومل خيتلف يف مدة 

ويقول يف مفترقات اآليات ضعوا هذه يف إقامته باملدينة أهنا عشر وكان كلما أنزل عليه شيء من القرآن أمر بكتابته 
  سورة كذا وكان يعرضه جربيل يف شهر رمضان كل عام مرة وعام مات مرتني

ويف صحيح البخاري قال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي اهللا عنهما أسر النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إىل أن 
  العام مرتني وال أراه إال حضور أجلي جربيل كان يعارضين بالقرآن كل سنة وأنه عارضين

وأسنده البخاري يف مواضع وقد كرر النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم االعتكاف فاعتكف عشرين بعد أن كان يعتكف 
  عشرا

  يف بيان مجعه ومن حفظه من الصحابة رضي اهللا عنهم: النوع الثاث عشر

...  
  فظه من الصحابة رضي اهللا عنهميف بيان مجعه ومن ح: النوع الثالث عشر

  مجع القرآن على عهد أيب بكر
روى البخاري يف صحيحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن اخلطاب عنده 

فقال أبو بكر إن عمر أتاين فقال إن القتل قد استحر بيوم اليمامة بقراء القرآن وإين أخشى أن يستحر القتل 
ملواطن فيذهب كثري من القرآن وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن قلت لعمر كيف نفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا با

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقال عمر واهللا إن هذا خري فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح اهللا صدري لذلك وقد رأيت يف 
رجل شاب عاقل ال أهتمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا ذلك الذي رأى عمر قال زيد وقال أبو بكر إنك 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فتتبع القرآن وامجعه قال زيد فو اهللا لوكلفين نقل جبل من اجلبال ما كان بأثقل علي مما أمرين 
َسلََّم فقال هو واهللا خري فلم يزل أبو به من مجع القرآن قلت كيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

بكر يراجعين حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف 
  وصدور

مَ مع أيب خزمية األنصاري الذي جعل النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ} لَقَدْ َجاَءكُْم{: الرجال حىت وجدت آخر التوبة
شهادته بشهادة رجلني مل أجدها مع أحد غريه فأحلقتها يف سورهتا فكانت الصحف عند أيب بكر حىت توفاه اهللا مث 

  عند عمر حىت قبض مث عند حفصة بنت عمر
ويف رواية ابن شهاب وأخربين خارجة بن زيد مسع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من األحزاب حني نسخنا املصحف 

ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ {: اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يقرأ هبا مل أجدها مع أحد إال مع خزمية األنصاريقد كنت أمسع رسول 
  فأحلقناها يف سورهتا وخزمبة األنصاري شهادته بشهادتني} رِجَالٌ َصَدقُوا َما َعاَهدُوا اللََّه َعلَْيِه

قرآن خبرب الواحد ألن زيدا كان قد مسعها وعلم موضعها يف وقول زيد مل أجدها إال مع خزمية ليس فيه إثبات ال
سورة األحزاب بتعليم النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وكذلك غريه من الصحابة مث نسيها فلما مسع ذكره وتتبعه 

عهد رسول للرجال كان لالستظهار ال الستحداث العلم وسيأيت أن الذين كانوا حيفظون القرآن من الصحابة على 
اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أربعة واملراد أن هؤالء كانوا اشتهروا به فقد ثبت أن غريهم حفظه وثبت أن القرآن 



  جمموعه حمفوظ كله يف صدور الرجال أيام حياة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مؤلفا على هذا التأليف إال سورة براءة
قلت لعثمان ما محلكم أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي من املئني فقرنتم بينهما  قال ابن عباس

  ومل تكتبوا بينهما سطر بسم اهللا الرمحن الرحيم
يء قال عثمان كان رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مما يأيت عليه الزمان وتنزل عليه السور وكان إذا نزل عليه ش

  دعا بعض من كان يكتبه فقال ضعوا هذه اآليات يف السورة

اليت يذكر فيها كذا وكذا وكانت األنفال من أوائل ما نزل من املدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها 
رنت بينهما ومل أكتب شبيهة بقصتها فقبض رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ومل يبني لنا أهنا منها فمن أجل ذلك ق

مث كتبت فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف واجلمع يف زمن النيب } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{بينهما سطر 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وإمنا ترك مجعه يف مصحف واحد ألن النسخ كان يرد على بعض فلو مجعه مث رفعت تالوة 

 االختالف واختالط الدين فحفظه اهللا يف القلوب إىل انقضاء زمان النسخ مث وفق جلمعه اخللفاء بعض ألدى إىل
  الراشدين

  نسخ القرآن يف املصاحف
واعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو أول من مجع املصاحف وليس كذلك ملا بيناه بل أول من مجعها يف مصحف واحد 

  يف القراءة بتحويله منها إىل املصاحف هكذا نقله البيهقيالصديق مث أمر عثمان حني خاف االختالف 
وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان يف زمن النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وروينا عنه أن اجلمع يف : قال

هلم مبا كان املصحف كان يف زمن أيب بكر والنسخ يف املصاحف يف زمن عثمان وكان ما جيمعون وينسخون معلوما 
  مثبتا يف صدور الرجال وذلك كله مبشورة من حضره من الصحابة وارتضاه علي بن أيب طالب ومحد أثره فيه

وذكر غريه أن الذي استبد به عثمان مجع الناس على قراءة حمصورة واملنع من غري ذلك قال القاضي أبو بكر يف 
آن بني لوحني وإمنا قصد مجعهم على القراءات الثابتة االنتصار مل يقصد عثمان قصد أيب بكر يف مجع نفس القر

املعروفة عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم مبصحف ال تقدمي فيه وال تأخري وال تأويل 
  أثبت

على من  مع تنزيل ومنسوخ تالوته كتب مع مثبت رمسه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد والشبهة
  يأيت بعد انتهى

وقد روى البخاري يف صحيحه عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام يف فتح 
أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراء وقال حذيفة لعثمان أدرك هذه األمة قبل أن 

ارى فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها يف خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنص
املصاحف مث نردها إليك فأرسلت هبا إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد اهللا بن الزبري وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن 

ابت يف بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف قال عثمان للرهط القرشيني الثالثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ث
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان 

الصحف إىل حفصة وأرسل يف كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن 
  حيرق

آن املنزل من غري زيادة وال نقص والذي محلهم على مجعه ويف هذه إثبات ظاهر أن الصحابة مجعوا بني الدفتني القر



ما جاء يف احلديث أنه كان مفرقا يف العسب واللخاف وصدور الرجال فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته وكتبوه 
ى اللَُّه َعلَْيِه كما مسعوه من النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم من غري أن قدموا شيئا أو أخروا وهذا الترتيب كان منه َصلَّ

َوَسلََّم بتوقيف هلم على ذلك وأن هذه اآلية عقب تلك اآلية فثبت أن سعي الصحابة يف مجعه يف موضع واحد ال يف 
ترتيب فإن القرآن مكتوب يف اللوح احملفوظ على هذا الترتيب الذي هو يف مصاحفنا اآلن أنزله اهللا مجلة واحدة إىل 

  مساء الدنيا

مث كان ينزل } إِنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ{: وقال تعاىل} َشْهُر رََمَضانَ الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ{: تعاىلكما قال اهللا 
َعلَى النَّاسِ  َوقُْرآناً فََرقَْناهُ ِلَتقَْرأَُه{: مفرقا على رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مدة حياته عند احلاجة كما قال تعاىل

  }َعلَى ُمكٍْث َوَنزَّلَْناُه َتْنزِيالً
فترتيب النزول غري ترتيب التالوة وكان هذا االتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن يف األمة ورمحة من اهللا على 

وزال بذلك االختالف } ُه لََحاِفظُونَإِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَ{: عباده وتسهيال وحتقيقا لوعده حبفظه كما قال تعاىل
  واتفقت الكلمة

كانت قراءة أيب بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت واملهاجرين واألنصار واحدة كانوا : قال أبو عبد الرمحن السلمي
ني يف العام الذي يقرءون القراءة العامة وهي القراءة اليت قرأها رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم على جربيل مرت

قبض فيه وكان زيد قد شهد العرضة األخرية وكان يقرئ الناس هبا حىت مات ولذلك اعتمده الصديق يف مجعه 
  وواله عثمان كتبة املصحف

مجع القرآن على ضربني أحدمها تأليف السور كتقدمي السبع الطوال : وقال أبو احلسني بن فارس يف املسائل اخلمس
هذا الضرب هو الذي تولته الصحابة وأما اجلمع اآلخر وهو مجع اآليات يف السور فهو توقيفي وتعقيبها باملئني ف

  تواله النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
وقال احلاكم يف املستدرك وقد روى حديث عبد الرمحن بن مشاس عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول اهللا َصلَّى 

نؤلف القرآن من الرقاع احلديث قال وفيه البيان الواضح أن مجع القرآن مل يكن مرة واحدة فقد  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  مجع بعضه حبضرة النيب

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مث مجع حبضرة الصديق واجلمع الثالث وهو ترتيب السور كان يف خالفة عثمان
سيب يف كتاب فهم السنن كتابة القرآن ليست حمدثة فإنه صَلَّى اللَّهُ وقال اإلمام أبو عبد اهللا احلارث بن أسد احملا

َعلَْيِه َوَسلََّم كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا يف الرقاع واألكتاف والعسب وإمنا أمر الصديق بنسخها من مكان 
لََّم فيها القرآن منتشر فجمعها إىل مكان وكان ذلك مبنزلة أوراق وجدت يف بيت رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  جامع وربطها خبيط حىت ال يضيع منها شيء
كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال قيل ألهنم كانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم : فإن قيل

منه مأمونا وإمنا كان  معروف وقد شاهدوا تالوته من النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عشرين سنة فكان تزويد ما ليس
  اخلوف من ذهاب شيء من صحيحه

: كيف مل يفعل رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذلك قيل ألن اهللا تعاىل كان قد أمنه من النسيان بقوله: فإن قيل
ن نسيان اخللق حدث ما مل يكن أن يرفع حكمه بالنسخ فحني وقع اخلوف م} َسنُقْرِئَُك فَال تَْنَسى إِالَّ َما َشاَء اللَُّه{

  فأحدث بضبطه ما مل حيتج إليه قبل ذلك



ويف قول زيد بن ثابت فجمعته من الرقاع واألكتاف وصدور الرجال ما أوهم بعض الناس أن أحدا مل جيمع القرآن 
ليس مبحفوظ وليس األمر  يف عهد رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأن من قال إنه مجع القرآن أيب بن كعب وزيد

  على ما أوهم وإمنا طلب القرآن متفرقا ليعارض باجملتمع عند من بقي ممن مجع القرآن ليشترك اجلميع يف علم ما مجع

فال يغيب عن مجع القرآن أحد عنده منه شيء وال يرتاب أحد فيما يودع املصحف وال يشكو يف أنه مجع عن مأل 
  منهم

  ة مع خزمية بن ثابت ومل أجدها مع غريه يعىن ممن كانوا يف طبقة خزمية مل جيمع القرآنوجدت آخر براء: فأما قوله
وأما أىب بن كعب وعبد اهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل فبغري شك مجعوا القرآن والدالئل عليه متظاهرة قال وهلذا 

دليل على ذلك أن تلك املصاحف املعىن مل جيمعوا السنن يف كتاب إذ مل ميكن ضبطها كما ضبط القرآن قال ومن ال
اليت كتب منها القرآن كانت عنده الصديق لتكون إماما ومل تفارق الصديق يف حياته وال عمر أيامه مث كانت عند 

حفصة ال متكن منها وملا احتيج إىل مجع الناس على قراءة واحدة وقع االختيار عليها يف أيام عثمان فأخذ ذلك 
يت بعث هبا إىل الكوفة وكان الناس متروكني على قراءة ما حيفظون من قراءهتم املختلفة اإلمام ونسخ يف املصاحف ال

حىت خيف الفساد فجمعوا على القراءة اليت حنن عليها قال واملشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان رضي اهللا 
ينه وبني من شهده من املهاجرين عنه وليس كذلك إمنا محل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع ب

واألنصار ملا خشي الفتنة عند اختالف أهل العراق والشام يف حروف القراءات والقرآن وأما قبل ذلك فقد كانت 
املصاحف بوجوه من القراءات املطلقات على احلروف السبعة اليت أنزل هبا القرآن فأما السابق إىل مجع اجلملة فهو 

قال رحم اهللا أبا بكر هو أول من مجع بني اللوحني ومل حيتج الصحابة يف أيام أيب بكر  الصديق روى عن علي أنه
وعمر إىل مجعه على وجه ما مجعه عثمان ألنه مل حيدث يف أيامهما من اخلالف فيه ما حدث يف زمن عثمان ولقد وفق 

  ألمر عظيم ورفع االختالف ومجع الكلمة وأراح األمة

مان أحرق املصاحف فإنه جهل منهم وعمى فإن هذا من فضائله وعلمه فإنه أصلح ومل وأما تعلق الروافض بأن عث
  الشعث وكان ذلك واجبا عليه ولو تركه لعصى ملا فيه من التضييع وحاشاه من ذلك

تاف وأنه يف وقوهلم إنه سبق إىل ذلك ممنوع ملا بيناه أنه كتب يف زمن النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف الرقاع واألك
  زمن الصديق مجعه يف حرف واحد

قال وأما قوهلم إنه أحرق املصاحف فإنه غري ثابت ولو ثبت لوجب محله على أنه أحرق مصاحف قد أودعت ما ال 
  حيل قراءته

 ويف اجلملة إنه إمام عدل غري معاند وال طاعن يف التنزيل ومل حيرق إال ما جيب إحراقه وهلذا مل ينكر عليه أحد ذلك
  بل رضوه وعدوه من مناقبه حىت قال علي لو وليت ما وىل عثمان لعملت باملصاحف ما عمل انتهي ملخصا

  يف عدد مصاحف عثمان: فائدة
قال أبو عمرو والداين يف املقنع أكثر العلماء على أن عثمان ملا كتب املصاحف جعله على أربع نسخ وبعث إىل كل 

ترك واحدا عنده وقد قيل إنه جعله سبع نسخ وزاد إىل مكة وإىل اليمن وإىل ناحية واحدا الكوفة والبصرة والشام و
  البحرين قال واألول أصح وعليه األئمة



  يف بيان من مجع القرآن حفظا من الصحابة على عهد رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فصل
اعة كثرية أقلهم بالغون حد التواتر وجاء يف ذلك حفظه يف حياته مجاعة من الصحابة وكل قطعة منه كان حيفظها مج

أخبار ثابتة يف الترمذي واملستدرك وغريمها من حديث ابن عباس قال كان رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يأيت 
عوا عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ض

هذه اآليات يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا قال الترمذي هذا حديث حسن وقال احلاكم صحيح على شرط 
  الشيخني ومل خيرجاه

ويف البخاري عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من مجع القرآن على عهد رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال 
بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد ابن ثابت وأبو زيد قال احلافظ البيهقي يف كتاب املدخل أربعة كلهم من األنصار أيب 

الرواية األوىل أصح مث أسند عن ابن سريين قال مجع القرآن على عهد رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أربعة ال 
لني من ثالثة أبو الدرداء وعثمان وقيل خيتلف فيهم معاذ بن جبل وأيب بن كعب وزيد وأبو زيد واختلفوا يف رج

  عثمان ومتيم الداري
وعن الشعيب مجعه ستة أيب وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد وجممع بن جارية قد أخذه إال سورتني 

  أو ثالثة قال ومل جيمعه أحد من اخللفاء من أصحاب حممد غري عثمان

أشبع القاضي أبو بكر حممد بن الطيب يف كتاب االنتصار الكالم يف محلة قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة وقد 
القرآن يف حياة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأقام األدلة على أهنم كانوا أضعاف هذه العدة املذكورة وأن العادة حتيل 

وذلك يف أول خالفة أيب بكر وما يف خالف ذلك ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء املقتولني يوم مسيلمة باليمامة 
الصحيحني قتل سبعون من األنصار يوم بئر معونة كانوا يسمون القراء مث أول القاضي األحاديث السابقة بوجوه 
منها اضطراهبا وبني وجه االضطراب يف العدد وإن خرجت يف الصحيحني مع أنه ليس منه شيء مرفوع إىل النيب 

َسلََّم ومنها بتقرير سالمتها فاملعىن مل جيمعه على مجيع األوجه واألحرف والقراءات اليت نزل به إال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
أولئك النفر ومنه أنه مل جيمع ما نسخ منه وأزيل رمسه بعد تالوته مع ما ثبت رمسه وبقي فرض حفظه وتالوته إال 

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأخذه من فيه تلقيا غري تلك تلك اجلماعة ومنها أنه مل جيمع مجيع القرآن عن رسول اهللا َص
  .اجلماعة وغري ذلك

وكيف ميكن اإلحاطة بأنه مل يكمله سوى أربعة والصحابة متفرقون يف البالد وإن مل يكمله سوى : قال املاوردي
  أربعة فقد حفظ مجيع أجزائه مئون ال حيصون

سم بن سالم القراء من الصحابة يف أول كتاب القراءات له فسمى عددا وقد مسى اإلمام أبو عبيد القا: قال الشيخ
  كثريا

قلت وذكر احلافظ مشس الدين الذهيب يف كتاب معرفة القراء ما يبني ذلك وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على 
نا فكثري فقال ذكر الذين عرضوا النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم واتصلت بنا أسانيدهم وأما من مجعه منهم ومل يتصل ب

  على النيب

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم القرآن وهم سبعة عثمان بن عفان وعلي بن أىب طالب وقال الشعيب مل جيمع القرآن أحد من 
ن اخللفاء األربعة إال عثمان مث رد على الشعيب قوله بأن عاصما قرأ على أيب عبد الرمحن السلمي عن علي وأيب ب

كعب وهو أقرأ من أيب بكر وقد قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا وهو مشكل وعبد اهللا بن مسعود وأيب وزيد بن 



  ثابت وأبو موسى األشعري وأبو الدرداء
وقد مجع القرآن غريهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وأيب زيد وسامل موىل أيب حذيفة وعبد اهللا بن عمر وعقبة : قال

 تتصل بنا قراءهتم قال وقرأ على أيب مجاعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد اهللا بن بن عامر ولكن مل
  السائب

  معرفة تقسيمه حبسب سوره وترتيب السور واآليات وعددها: النوع الرابع عشر
  ]تقسيم القرآن حبسب سوره[

ن واملثاين واملفصل وقد جاء ذلك يف حديث قال العلماء رضي اهللا عنهم القرآن العزيز أربعة أقسام الطول واملئو
مرفوع أخرجه أبو عبيد من جهة سعيد بن بشري عن قتادة عن أيب املليح عن واثلة بن األسقع عن النيب َصلَّى اللَُّه 

أعطيت السبع الطول مكان التوراة وأعطيت املئني مكان اإلجنيل وأعطيت املثاين مكان الزبور : "َعلَْيِه َوَسلََّم قال
  "وفضلت باملفصل

  .وهو حديث غريب وسعيد بن بشري فيه لني وأخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده عن عمران عن قتادة به
فالسبع الطول أوهلا البقرة وآخرها براءة ألهنم كانوا يعدون األنفال وبراءة سورة واحدة ولذلك مل يفصلوا بينهما 

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ومسيت طوال لطوهلا وحكي عن سعيد بن جبري أنه عد ألهنما نزلتا مجيعا يف مغازي رسول اهللا َصلَّ
  السبع الطول البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف ويونس

  والطول بضم الطاء مجع طوىل كالكرب مجع كربى قال أبو حيان التوحيدي وكسر الطاء مرذول
  يت بذلك ألن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقارهباما ويل السبع الطول مس: واملئون

  }ِكتَاباً مَُتَشابِهاً َمثَانَِي{ما ويل املئني وقد تسمى سور القرآن كلها مثاين ومنه قوله تعاىل : واملثاين
  }َولَقَْد آَتْينَاَك َسْبعاً ِمَن الْمَثَانِي{: 

  ىن فيه ويقال إن املثاينوإمنا مسي القرآن كله مثاين ألن األنباء والقصص تث
  هي آيات سورة احلمد مساها مثاين ألهنا تثىن يف كل ركعة} َولَقَْد آَتيَْناَك َسْبعاً ِمَن الَْمثَانِي{: يف قوله تعاىل

ما يلي املثاين من قصار السور مسي مفصال لكثرة الفصول اليت بني السور ببسم اهللا الرمحن الرحيم وقيل : واملفصل
  }قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{: فيه وآخره لقلة املنسوخ

  ويف أوله اثنا عشر قوال
  اجلاثية: أحدها
  القتال وعزاه املاوردي لألكثرين: ثانيها
  احلجرات: ثالثها
وهي أوله يف مصحف عثمان رضي اهللا عنه وفيه حديث ذكره اخلطايب يف غريبه يرويه عيسى بن : ق قيل: رابعها

محن يعلى الطائفي قال حدثين عمر بن عبد اهللا بن أوس بن حذيفة عن جده أنه وفد على يونس قال حدثنا عبد الر
رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف وفد ثقيف فسمع من أصحاب النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أنه كان حيزب 

وقال املاوردي يف تفسريه حكاه عيسى بن عمر عن  القرآن قال وحزب املفصل من ق وقيل إن أمحد رواه يف املسند
  كثري من الصحابة للحديث املذكور



  الصافات: اخلامس
  الصف: السادس

  تبارك حكى هذه الثالثة ابن أيب الصيف اليمين يف نكت التنبيه: السابع
  حكاه الدذماري يف شرح التنبيه املسمى رفع التمويه} إِنَّا فََتْحَنا لََك{: الثامن
حكاه ابن السيد يف أماليه على املوطأ وقال إنه كذلك يف مصحف ابن مسعود قلت رواه أمحد } الرَّْحَمُن{: عالتاس

  يف مسنده كذلك
  }َهلْ أََتى َعلَى األِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّهْرِ{: العاشر

  حكاه ابن الفركاح يف تعليقه عن املرزوقي} سَبِّحِ{: احلادي عشر
وعزاه املاوردي، البن عباس حكاه اخلطايب يف غريبه ووجهه بأن القارئ يفصل بني هذه } ىَوالضَُّح{: الثاين عشر

  السور بالتكبري قال وهو مذهب ابن عباس وقراء مكة
والصحيح عند أهل األثر أن أوله ق قال أبو داود يف سننه يف باب حتزيب القرآن حدثنا مسدد حدثنا جرار بن متام 

أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان وهذا لفظه عن عبد اهللا بن عبد  ح وحدثنا عبد اهللا بن سعيد
الرمحن يعلى عن عثمان بن عبد اهللا بن أوس عن جده أوس قال عبد اهللا بن سعيد يف حديث أوس بن حذيفة قال 

على املغرية بن شعبة وأنزل رسول قدمنا على رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف وفد ثقيف قال فنزلت األحالف 
ْيِه اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بين مالك يف قبة له قال مسدد وكان يف الوفد الذين قدموا على رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَ

  َوَسلََّم

ا قال أبو سعيد قائما على راحلته مث من ثقيف قال كان رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كل ليلة بعد العشاء حيدثن
يقول ال سواء كنا مستضعفني مستذلني قال مسدد مبكة فلما خرجنا إىل املدينة كانت سجال احلرب بيننا وبينهم 

ندال عليهم ويدالون علينا فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت لقد أبطأت علينا الليلة قال 
   من القرآن فكرهت أن أجي حىت أمتهإنه طرأ على حزيب

قال أوس فسألت أصحاب رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كيف حتزبون القرآن فقالوا ثالث ومخس وسبع وتسع 
وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب املفصل وحده رواه ابن ماجه عن أيب بكر بن شيبة عن أىب خالد األمحر به 

  عن عبد الرمحن بن مهدي وأبو يعلى الطائفي به ورواه أمحد يف مسنده
وحينئذ فإذا عددت مثانيا وأربعني سورة كانت اليت بعدهن سورة ق بيانه ثالث البقرة وآل عمران والنساء ومخس 

املائدة واألنعام واألعراف واألنفال وبراءة وسبع يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم واحلجر والنحل وتسع 
ومرمي وطه واألنبياء واحلج واملؤمنون والنور والفرقان وإحدى عشرة الشعراء والنمل والقصص سبحان والكهف 

والعنكبوت والروم ولقمان وامل السجدة واألحزاب وسبأ وفاطر ويس وثالث عشرة الصافات وص والزمر وغافر 
  وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان واجلاثية واألحقاف والقتال

مث بعد ذلك حزب املفصل وأوله سورة ق وأما آل حاميم فإنه يقال إن حم اسم من أمساء اهللا  والفتح واحلجرات
  تعاىل أضيفت هذه السورة إليه كما قيل سور اهللا لفضلها وشرفها وكما قيل بيت اهللا قال الكميت

  وجدنا لكم يف آل حم آية



  تأوهلا منا تقي ومعرب
ويصرف ومن قال هذا قال يف اجلمع احلواميم كما يقال طس  وقد جيعل امسا للسورة ويدخل اإلعراب عليها

  والطواسني وكره بعض السلف منهم حممد بن سريين أن يقال احلواميم وإما يقال آل حم
  قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه آل حم ديباج القرآن

  واميموقال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن لكل شيء لبابا ولباب القرآن حم أو قال احل
  وقال مسعر بن كدام كان يقال هلن العرائس ذكر ذلك كله أبو عبيد يف فضائل القرآن

وقال محيد بن زجنويه ثنا عبد اهللا إسرائيل عن أىب إسحاق عن أيب األحوص عن أيب عبد اهللا قال إن مثل القرآن 
هبط على روضات دمثات فقال  كمثل رجل انطلق يرتاد منزال فمر بأثر غيث فبينما هو يسري فيه ويتعجب منه إذ

عجبت من الغيث األول فهذا أعجب وأعجب فقيل له إن مثل الغيث األول مثل عظم القرآن وإن مثل هؤالء 
  الروضات مثل حم يف القرآن أورده البغوي

  يف عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه: فصل
ور القرآن مائة وأربع عشرة سورة وقال بعث احلجاج قال اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران املقرئ عدد س

بن يوسف إىل قراء البصرة فجمعهم واختار منهم احلسن البصري وأبا العالية ونصر بن عاصم وعاصماً اجلحدري 
ومالك بن دينار رمحة اهللا عليهم وقال عدوا حروف القرآن فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعري فأمجعوا على أن 

سبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثالثون كلمة وأمجعوا على أن عدد حروفه ثالمثائة ألف وثالثة كلماته سبع و
  وعشرون ألفا ومخسة عشر حرفا انتهي

وقال غريه أمجعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آالف آية مث اختلفوا فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم من مل 
آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة آية وقيل مائتان وتسع عشرة آية وقيل يزد على ذلك ومنهم من قال ومائتا 

مائتان ومخس وعشرون آية أو ست وعشرون آية وقيل مائتان وست وثالثون حكى ذلك أبو عمرو الداين يف 
  كتاب البيان

  ثون كلمةوأما كلماته فقال الفضيل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وسبع وثال
وأما حروفه فقال عبد اهللا بن جبري عن جماهد ثالمثائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف وقال سالم أبو حممد 

احلماين إن احلجاج مجع القراء واحلفاظ والكتاب فقال أخربوين عن القرآن كله كم من حرف هو قال فحسبناه 
أربعون حرفا قال فأخربوين عن نصفه فإذا هو إىل الفاء من فأمجعوا على أنه ثالمثائة ألف وأربعون ألف وسبعمائة و

  قوله

وثلثه األول عند رأس مائة من براءة والثاين على رأس مائة أو إحدى ومائة من الشعراء } َولَْيَتلَطَّْف{يف الكهف 
  }َصدَّ َعْنُه فَِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن{: والثالث إىل آخره وسبعه األول إىل الدال يف قوله

: والثالث إىل األلف الثانية من قوله يف الرعد} َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم{: والسبع الثاين إىل التاء من قوله يف األعراف
وََما كَانَ {: إىل اهلاء من قوله يف األحزاب: واخلامس} َجَعلَْنا َمْنَسكاً{: والرابع إىل األلف يف احلج من قوله} أُكُلَهَا{
  }الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ السَّوِْء{: والسادس إىل الواو من قوله يف الفتح} ِمنٍ َوال ُمْؤِمَنٍةِلُمْؤ

  إىل آخر القرآن: والسابع
  قال سالم علمنا ذلك يف أربعة أشهر



ف قالوا وكان احلجاج يقرأ يف كل ليلة ربع القرآن فاألول إىل آخر األنعام والثاين إىل وليتلطف من سورة الكه
  والثالث إىل آخر املؤمن والرابع إىل آخر القرآن وحكى الشيخ أبو عمرو الداين يف كتاب البيان خالفا يف هذا كله

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت األجزاء من ثالثني كما يف الربعات باملدارس وغريها وقد أخرج أمحد يف 
أصحاب رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف حياته كيف مسنده وأبو داود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة أنه سأل 

  حتزبون القرآن قالوا ثالث ومخس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب املفصل من ق حىت خيتم
أسند الزبيدي يف كتاب الطبقات عن املربد أول من نقط املصحف أبو األسود الدؤيل وذكر أيضا أن ابن سريين 

  :مصحف نقطه له حيىي بن يعمر وذكر أبو الفرجكان له 

أن زياد بن أىب سفيان أمر أبا األسود أن ينقط املصاحف وذكر اجلاحظ يف كتاب األمصار أن نصر بن عاصم أول 
  من نقط املصاحف وكان يقال له نصر احلروف

  وأما وضع األعشار فقيل إن املأمون العباسي أمر بذلك وقيل إن احلجاج فعل ذلك
لم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل احلل والعقد مائة وأربع عشرة سورة كما هي يف املصحف العثماين واع

أوهلا الفاحتة وآخرها الناس وقال جماهد وثالث عشرة جبعل األنفال والتوبة سورة واحدة الشتباه الطرفني وعدم 
َم كال منهما وكان يف مصحف ابن مسعود اثنا عشر مل يكن فيها البسملة ويرده تسمية النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

املعوذتان لشبهة الرقية وجوابه رجوعه إليهم وما كتب الكل ويف مصحف أيب ست عشرة وكان دعاء االستفتاح 
  والقنوت يف آخره كالسورتني وال دليل فيه ملوافقتهم وهو دعاء كتب بعد اخلتمة

 عنه ستة آالف ومائتان ومثان عشرة وعطاء ستة آالف ومائة وسبع وسبعون وعدد آياته يف قول علي رضي اهللا
  ومحيد ستة آالف ومائتان واثنتا عشرة وراشد ستة آالف ومائتان وأربع

  }َولَْيَتلَطَّْف{: وقيل ثاين ال مي} َتْستَِطيَع{يف الكهف وقيل عني } َمِعيَ َصْبراً{: وقال محيد األعرج نصفه
  ف العلماء يف عد اآلي والكلم واحلروف أن النيب صلى اهللا عليهواعلم أن سبب اختال

  وسلم كان يقف على رءوس اآلي للتوقيف فإذا علم حملها وصل للتمام فيحسب السامع أهنا ليست فاصلة
وأيضا البسملة نزلت مع السورة يف بعض األحرف السبعة فمن قرأ حبرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغري ذلك مل 

  يعدها
االختالف يف الكلمة أن الكلمة هلا حقيقة وجماز ورسم واعتبار كل منها جائز وكل من العلماء اعترب أحد  وسبب
  اجلوائز

  وأطول سورة يف القرآن هي البقرة وأقصرها الكوثر
  وأطول آية فيه آية الدين مائة ومثانية وعشرون كلمة ومخسمائة وأربعون حرفا

ألهنا } ُمْدَهامََّتاِن{: كل كلمة مخسة أحرف تقديرا مث لفظا ستة رمسا ال} الْفَجْرَِو{: مث} َوالضَُّحى{: وأقصر آية فيه
ألهنما كلمتان مخسة أحرف رمسا وكتابة وستة أحرف تقديرا } ثُمَّ َنظََر{: سبعة أحرف لفظا ورمسا ومثانية تقديرا وال

  خالفا لبعضهم
: عشرة وكذا} اقَْتَرفُْتُموهَا{: أحد عشر لفظا مث} كُُموُهفَأَْسقَْيَنا{: وأطول كلمة فيه لفظا وكتابة بال زيادة

  تسعة لفظا وعشرة تقديرا} لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم{مث } َوالُْمْسَتْضَعفَِني}{أَُنلْزُِمكُُموهَا{
  وأقصرها حنو باء اجلر حرف واحد ال أهنا حرفان خالفا للداين فيهما



  فصل
  أنصاف القرآن مثانية
  لقرآن العظيم له مثانية أنصاف باعتبار آيةقال بعض القراء إن ا

  يف سورة الكهف والكاف من نصفه الثاين} ُنكْراً{: فنصفه باحلروف النون من قوله
  من نصفه الثاين} وَلَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد{: يف سورة احلج وقوله تعاىل} وَالُْجلُوُد{: ونصفه بالكلمات الدال من قوله

  من نصفه الثاين} فَأُلِْقَي السََّحرَةُ{: من سورة الشعراء وقوله تعاىل} ِفكُونََيأْ{: ونصفه باآليات
  ونصفه على عدد السور فاألول احلديد والثاين من اجملادلة

  فائدة
فأجاب يف أربعة مواضع من النساء وسبحان واألحزاب : ؟}إِالَّ غُُروراً{: سئل ابن جماهد كم يف القرآن من قوله

  وفاطر
  }شَهَِد اللَُّه} {َشْهرُ َرَمَضانَ{: ائي كم يف القرآن آية أوهلا شني؟ فأجاب أربع آياتوسئل الكس

  َشَرعَ لَكُْم ِمَن}{َشاِكراً َألْنُعِمِه{

  }إلِيالِف قُرَْيشٍ}{كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ{: اثنان: وسئل كم آية آخرها شني؟فأجاب} الدِّينِ
  مخسة ثالثة يف األنعام ويف احلجر واحد ويف النحل واحد :؟ قال} َحِكيٌم َعِليٌم{كم : وسئل آخر

إِنِّي َرأَْيتُ {: أكثر ما اجتمع يف كتاب اهللا من احلروف املتحركة مثانية وذلك يف موضعني من سورة يوسف أحدمها
َيأْذَنَ ِلي أَبِي أَْو حَتَّى {: فبني واو كوكبا وياء رأيت مثانية أحرف كلهن متحركات والثاين قوله} أََحَد َعَشَر كَْوكَباً
  }َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك{: ومثل هذين املوضعني} أَبِي{و} ِلي {على قراءة من حرك الياء يف قوله } َيْحكَُم اللَُّه ِلي

إىل آخر } أَلَْم َنشَْرْح لَكَ َصْدَرَك{: ويف القرآن سور متواليات كل سورة جتمع حروف املعجم وهو من أول 
  القرآن
اآلية وسورة كل آية منها فيها امسه تعاىل }. . . . ُمَحمَّدٌ َرسُولُ اللَِّه{ة واحدة جتمع حروف املعجم قوله تعاىل وآي

  وهي سورة اجملادلة
  ويف احلج ستة آيات متواليات يف آخر كل واحدة منهن امسان من أمساء اهللا تعاىل،

  }لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخالً َيْرضَْوَنُه{: وهي قوله

  }قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُْنُتْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِدينِي{: ثالث} قُلْ َيا أَيَُّها{: ويف القرآن آيات أوهلا
  }قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ}{قُلْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َهادُوا إِنْ َزَعْمُتْم{
آية يف القرآن فيها ستة عشر ميما } َيا أَيَُّها األِْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح{: }لْكَرِميَِيا أَيَُّها األِْنَسانُ َما غَرََّك بِرَبَِّك ا{: ويف
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتَدايَْنُتْم{: آلية وآية فيها ثالث وثالثون ميما} قِيلَ َيا نُوُح اْهبِطْ بَِسالمٍ{: وهي

   نار سورة يوسفسورة تزيد على مائة آية ليس فيها ذكر جنة وال
  }ال َيْستَوِي أَْصَحاُب النَّارِ وَأَْصَحاُب الَْجنَِّة أَْصَحابُ الَْجنَِّة{ : مرتان ال} الَْجنَّةَ{: آية فيها

إِذْ {: ثالث آيات متواليات األوىل رد على املشبهة وواألخرى رد على اجملربة واألخرى رد على املرجئة قوله
  رد على املشبهة} ِمَنيُنسَوِّيكُْم بَِربِّ الْعَالَ

  رد على اجملربة} َوَما أََضلََّنا إِالَّ الُْمْجرُِمونَ{



  رد على املرجئة} فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني{: 
  ليس يف القرآن حاء بعدها حاء ال حاجز بينهما إال يف موضعني يف البقرة

  }ال أَْبَرحُ َحتَّى{: ويف الكهف} ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى{: 

  :، ويف املدثر}َمنَاِسكَكُْم{: ليس فيه كافان يف كلمة واحدة ال حرف بينهما إال يف موضعني يف البقرة
  }َما َسلَكَكُْم ِفي سَقََر{

وأما ما يتعلق بترتيبه فأما اآليات يف كل سورة وضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بال شك وال خالف فيه وهلذا 
  ال جيوز تعكيسها

ترتيب اآليات يف السور هو من النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وملا مل يأمر بذلك يف أول براءة تركت : غريهقال مكي و
  بال بسملة

  ترتيب األيات أمر واجب وحكم الزم فقد كان جربيل يقول ضعوا آية كذا يف موضع كذا: وقال القاضي أبو بكر
ن زيد بن ثابت قال كنا حول رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نؤلف وأسند البيهقي يف كتاب املدخل والدالئل ع

زاد يف الدالئل نؤلف " فقيل له ومل؟قال ألن مالئكة الرمحن باسطة أجنحتها عليه" طوىب للشام: "القرآن إذ قال
  القرآن يف الرقاع

قة يف سورها ومجعها فيها بإشارة النيب َصلَّى اللَّهُ وهذا يشبه أن يكون املراد به تأليف ما نزل من اآليات املتفر: قال
  َعلَْيِه َوَسلََّم

وأخرجه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وقل فيه البيان الواضح أن مجع القرآن مل 
رة أيب بكر الصديق واجلمع الثالث يكن مرة واحدة فقد مجع بعضه حبضرة النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مث مجع حبض

وهو ترتيب السور كان حبضرة عثمان واختلف يف احلرف الذي كتب عثمان عليه املصحف فقيل حرف زيد بن 
ثابت وقيل حرف أيب بن كعب ألنه العرضة األخرية اليت قرأها رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وعلى األول أكثر 

  .زيد أي قراءته وطريقتهالرواة ومعىن حرف 

ويف كتاب فضائل القرآن ألىب عبيد عن أيب وائل قيل البن مسعود إن فالنا يقرأ القرآن منكوسا فقال ذاك منكوس 
  .القلب رواه البيهقي

وأما ترتيب السور على ما هو عليه اآلن فاختلف هل هو توقيف من النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أو من فعل 
  :صحابة أو يفصل يف ذلك ثالثة أقوالال

مذهب مجهور العلماء منهم مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب فيما اعتمده واستقر عليه رأيه من أحد قوليه إىل 
  الثاين وأنه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فوض ذلك إىل أمته بعده

إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب : ل بالثاين يقولوذهبت طائفة إىل األول واخلالف يرجع إىل اللفظ ألن القائ
نزوله ومواقع كلماته وهلذا قال اإلمام مالك إمنا ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

استناد فعلى وحبيث مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم فآل اخلالف إىل أنه هل ذلك بتوقيف قويل أم مبجرد 
بقي هلم فيه جمال للنظر فإن قيل فإذا كانوا قد مسعوه منه كما استقر عليه ترتيبه ففي ماذا أعملوا األفكار وأي جمال 

صليت مع النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : "بقي هلم بعد هذا االعتبار قيل قد روى مسلم يف صحيحه عن حذيفة قال
سورة البقرة فقلت يركع عند املائة مث مضى فقلت يصلى هبا يف ركعة فمضى فقلت يركع هبا مث  ذات ليلة فافتتح



احلديث فلما كان النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رمبا فعل هذا إرادة للتوسعة " افتتح النساء فقرأها مث افتتح آل عمران
ف حىت استقر النظر على رأي ما كان من فعله األكثر فهذا حمل على األمة وتبيانا جلليل تلك النعمة كان حمال للتوق

  .اجتهادهم يف املسألة
مال إليه القاضي أبو حممد بن عطية أن كثريا من السور كان قد علم ترتيبها يف حياته َصلَّى اللَُّه : والقول الثالث

سوى ذلك ميكن أن يكون فوض األمر فيه إىل َعلَْيِه َوَسلََّم كالسبع الطوال واحلواميم واملفصل وأشاروا إىل أن ما 
  األمة بعده

وقال أبو جعفر بن الزبري اآلثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل ميكن أن جيرى فيه اخلالف، 
ْيِه كقوله اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران رواه مسلم وحلديث سعيد بن خالد صلى رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَ

َوَسلََّم بالسبع الطوال يف ركعة رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه وفيه أنه عليه الصالة والسالم كان جيمع املفصل يف 
  ركعة

وروى البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال يف بين إسرائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء إهنن من العتاق 
  قر ترتيبهااألول وهن من تالدي فذكرها نسقا كما است

قُلْ {: ويف صحيح البخاري أنه عليه الصالة والسالم كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ
  ، واملعوذتني}ُهَو اللَُّه أََحٌد

وروى  املختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: وقال أبو جعفر النحاس
ذلك عن علي بن أىب طالب مث ساق بإسناده إىل أىب داود الطيالسي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أىب املليح 

أعطيت مكان التوراة السبع الطول وأعطيت مكان : "اهلذيل عن واثلة بن األسقع أن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال
  "يل املثاين وفضلت باملفصلالزبور املئني وأعطيت مكان اإلجن

قال أبو جعفر وهذا احلديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأنه مؤلف من ذلك 
 الوقت وإمنا مجع يف املصحف على شيء واحد ألنه قد جاء هذا احلديث بلفظ رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم على

  تأليف القرآن وفيه أيضا دليل على أن سورة األنفال سورة على حدة وليست من براءة
قال أبو احلسني أمحد بن فارس يف كتاب املسائل اخلمس مجع القرآن على ضربني أحدمها تأليف السور كتقدمي 

  السبع الطوال وتعقيبها باملئني فهذا الضرب هو

ما اجلمع اآلخر فضم اآلي بعضها إىل بعض وتعقيب القصة بالقصة فذلك الذي تواله الصحابة رضوان اهللا عليهم وأ
شيء تواله رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كما أخرب به جربيل عن أمر ربه عز وجل وكذا قال الكرماين يف 

ض عليه السالم على الربهان ترتيب السور هكذا هو عند اهللا ويف اللوح احملفوظ وهو على هذا الترتيب كان يعر
  جربيل كل سنة ما كان جيتمع عنده منه وعرض عليه يف السنة اليت تويف فيها مرتني

معناه مثل البقرة إىل سور هود وهي العاشرة } فَأُْتوا بَِعْشرِ سَُورٍ{: وذهب مجاعة من املفسرين إىل أن قوله تعاىل
  واملائدة واألنفال والتوبة مدنيات نزلت بعدهاومعلوم أن سورة هود مكية وأن البقرة وآل عمران والنساء 

أي اقرأه على هذا الترتيب من غري تقدمي وال تأخري وجاء النكري على } َوَرتِّلِ الْقُْرآنَ َتْرتِيالً{: وفسر بعضهم قوله
واحدة  من قرأه معكوسا ولو حلف أن يقرأ القرآن على الترتيب مل يلزم إال على هذا الترتيب ولو نزل القرآن مجلة

كما اقترحوا عليه لنزل على هذا الترتيب وإمنا تفرقت سوره وآياته نزوال حلاجة الناس إليها حالة بعد حالة وألن 



َوقُرْآناً فََرقَْناُه ِلتَقَْرأَُه َعلَى {: فيه الناسخ واملنسوخ ومل يكن ليجتمعا نزوال وأبلغ احلكم يف تفرقه ما قال سبحانه
  وهذا أصل بين عليه مسائل كثرية} النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب فإن قيل قد اختلف السلف يف ترتيب القرآن فمنهم من كتب يف املصحف السور 
وهو أول مصحف علي وأما } اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك{: على تاريخ نزوهلا وقدم املكي على املدين ومنهم جعل من أوله

مث البقرة مث النساء على ترتيب خمتلف ويف مصحف أيب كان أوله } مَاِلِك َيْومِ الدِّينِ{: مصحف ابن مسعود فأوله
  احلمد

  مث النساء مث آل عمران مث األنعام مث األعراف مث املائدة على اختالف شديد
عنهم فاجلواب أنه حيتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم على وجه االجتهاد من الصحابة رضي اهللا 

  وذكر ذلك مكي يف سورة براءة وأن وضع البسملة يف األول هو من النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أنزل اهللا القرآن كله إىل مساء الدنيا مث فرق يف بضع وعشرين فكانت السورة تنزل ألمر : وقال أبو بكر بن األنباري

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم على موضع السورة واآلية فاتساق السور حيدث واآلية جوابا ملستخرب ويقف جربيل النيب َصلَّ
  كاتساق اآليات واحلروف كله عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم آليات

الفهم يف موضع نزوهلا ومن نظم السور على املكي واملدين مل يدر أين يضع الفاحتة الخت: قال القاضي أبو بكر
ويضطر إىل تأخري اآلية يف رأس مخس وثالثني ومائتني من البقرة إىل رأس األربعني ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر 

  به
  تنبيه

  ترتيب وضع السور يف املصحف
لترتيب وضع السور يف املصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم أحدها حبسب احلروف كما يف 

ميم وثانيها ملوافقة أول السورة آلخر ما قبلها كآخر احلمد يف املعىن وأول البقرة وثالثها للوزن يف اللفظ كآخر احلوا
  }أَلَمْ َنشَْرْح{: و} َوالضَُّحى{: تبت وأول اإلخالص ورابعها ملشاهبة مجلة السورة جلملة األخرى مثل

وااللتجاء إليه يف دين اإلسالم والصيانة عن دين اليهودية  وسورة الفاحتة تضمنت اإلقرار بالربوبية: قال بعض األئمة
  والنصرانية

وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وآل عمران مكملة ملقصودها فالبقرة مبنزلة إقامة الدليل على احلكم وآل 
نه نزل أوهلا يف عمران مبنزلة اجلواب عن شبهات اخلصوم وهلذا قرن فيها ذكر املتشابه منها بظهور احلجة والبيان فإ

آخر األمر ملا قدم وفد جنران النصارى وآخرها يتعلق بيوم أحد والنصارى متسكوا باملتشابه فأجيبوا عن شبههم 
بالبيان ويوم أحد متسك الكفار بالقتال فقوبلوا بالبيان وبه يعلم اجلواب ملن تتبع املتشابه من القول والفعل وأوجب 

ة فذكر أنه مشروع وأمر بتمامه بعد الشروع فيه وهلذا ذكر البيت والصفا واملروة احلج يف آل عمران وأما يف البقر
وكان خطاب النصارى يف آل عمران أكثر كما أن خطاب اليهود يف البقرة أكثر ألن التوراة أصل واإلجنيل فرع هلا 

م وكان جهاده للنصارى يف آخر األمر كما والنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ملا هاجر إىل املدينة دعا اليهود وجاهده
كان دعاؤه ألهل الشرك قبل أهل الكتاب وهلذا كانت السور املكية فيها الدين الذي اتفق عليه األنبياء فخوطب هبا 

مجيع الناس والسور املدنية فيها خطاب من أقر باألنبياء من أهل الكتاب واملؤمنني فخوطبوا يا أهل الكتاب يا بين 
  إسرائيل



وأما سورة النساء فتتضمن مجيع أحكام األسباب اليت بني الناس وهي نوعان حملوقة هللا تعاىل ومقدورة هلم كالنسب 
وَاتَّقُوا اللََّه {: مث قال} َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجهَا{: والصهر وهلذا افتتحها اهللا بقوله

وبني الذين يتعاهدون ويتعاقدون فيما بينهم وما تعلق بذلك من أحكام األموال } َساَءلُونَ بِِه وَاَألْرَحاَمالَِّذي َت
  والفروج واملواريث ومنها العهود اليت حصلت بالرسالة واليت أخذها اهللا على الرسل

  وأما املائدة فسورة العقود وهبن متام الشرائع قالوا وهبا مت الدين فهي سورة

كميل هبا ذكر الوسائل كما يف األنعام واألعراف ذكر املقاصد كالتحليل والتحرمي كتحرمي الدماء واألموال الت
وعقوبة املعتدين وحترمي اخلمر من متام حفظ العقل والدين وحترمي امليتة والدم واملنخنقة وحترمي الصيد على احملرم من 

وهلذا ذكر فيها ما خيتص بشريعة حممد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ متام اإلحرام وإحالل الطيبات من متام عبادة اهللا 
  }ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاجاً{: كالوضوء واحلكم بالقرآن فقال تعاىل

هلا وذكر أنه من ارتد عوض اهللا خبري منه وال يزال هذا الدين كامال وهلذا قيل إهنا آخر القرآن نزوال فأحلوا حال
  وحرموا حرامها

البقرة وآل عمران والنساء واملائدة من أحسن الترتيب وهو ترتيب : وهذا الترتيب بني هذه السور األربع املدنيات
املصحف العثماين وإن كان مصحف عبد اهللا بن مسعود قدمت فيه سورة النساء على آل عمران وترتيب بعضها 

اجع إىل اجتهادهم واختيارهم وهلذا كان لكل مصحف ترتيب ولكن بعد بعض ليس هو إمرا أوجبه اهللا بل أمر ر
ترتيب املصحف العثماين أكمل وإمنا مل يكتب يف عهد النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مصحف لئال يفضى إىل تغيريه كل 

َم فكتب أبو بكر والصحابة بعده مث وقت فلهذا تأخرت كتابتة إىل أن كمل نزول القرآن مبوته َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  نسخ عثمان املصاحف اليت بعث هبا إىل األمصار

  فائدة
  سبب سقوط البسملة أول براءة

اختلف يف السبب يف سقوط البسملة أول براءة فقيل كان من شأن العرب يف اجلاهلية إذا كان بينهم وبني قوم عهد 
  وأرادوا نقضه كتبوا هلم كتابا ومل يكتبوا فيه

البسملة فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان للكفار قرأها عليهم علي ومل يبسمل على ما جرت به عادهتم 
ولكن يف صحيح احلاكم أن عثمان رضي اهللا عنه قال كانت األنفال من أوائل ما نزل وبراءة من آخره وكانت 

ومل يبني لنا أهنا منها وظننا أهنا منها مث فرقت بينهما ومل أ  قصتها شبيها بقصتها وقضى النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  كتب بينهما البسملة

  وعن مالك أن أوهلا ملا سقط سقطت البسملة
  وقد قيل إهنا كانت تعدل البقرة لطوهلا

سملة وقيل ألنه ملا كتبوا املصاحف يف زمن عثمان اختلفوا هل مها سورتان أو األنفال سورة وبراءة سورة تركت الب
  بينهما

ويف مستدرك احلاكم أيضا عن ابن عباس سألت عليا عن ذلك فقال ألن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس 
  فيها أمان

  قال القشريي والصحيح أن البسملة مل تكن فيها ألن جربيل عليه السالم ما نزل هبا فيها



  فائدة
  يف بيان لفظ السورة لغة واصطالحا

هتمز وال هتمز فمن مهزها جعلها من أسأرت أي أفضلت من السور وهو ما بقي من الشراب يف  قال القتييب السورة
  اإلناء كأهنا قطعة من القرآن ومن مل يهمزها جعلها من املعىن املتقدم وسهل مهزهتا

  ومنهم من شبهها بسور البناء أي القطعة منه أي منزلة بعد منزلة

واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور ومنه السوار إلحاطته بالساعد وعلى  وقيل من سور املدينة إلحاطتها بآياهتا
  هذا فالواو أصلية

وحيتمل أن تكون من السورة مبعىن املرتبة ألن اآليات مرتبة يف كل سورة ترتيبا مناسبا ويف ذلك حجة ملن تتبع 
  اآليات باملناسبات

رتفاع قدرها ألهنا كالم اهللا تعاىل وفيها معرفة احلالل وقال ابن جين يف شرح منهوكة أيب نواس إمنا مسيت سورة ال
واحلرام ومنه رجل سوار أي معربد ألنه يعلو بفعله ويشتط ويقال أصلها من السورة وهي الوثبة تقول سرت إليه 

وثرت إليه ومجع سورة القرآن سور بفتح الواو ومجع سورة البناء سور بسكوهنا وقيل هو مبعىن العلو ومنه قوله 
نزلوا عليه من علو فسميت القراءة به لتركب بعضها على بعض وقيل لعلو شأنه } إِذْ َتَسوَّرُوا الِْمحَْراَب{: اىلتع

وشأن قارئه مث كره بعضهم أن يقال سورة كذا والصحيح جوازه ومنه قول ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه 
  سورة البقرة

رة قرآن يشتمل على آي ذوات فاحتة وخامتة وأقلها ثالث آيات فإن حد السو: وأما يف االصطالح فقال اجلعربي
هي احلكمة يف تقطيع السور آيات معدودات لكل آية حد ومطلع : فما احلكمة يف تقطيع القرآن سورا؟ قلت: قيل

زة حىت تكون كل سورة بل كل آية فنا مستقال وقرآنا معتربا ويف تسوير السورة حتقيق لكون السورة مبجردها معج
وآية من آيات اهللا تعاىل وسورت السور طواال وقصارا وأوساطا تنبيها على أن الطول ليس من شرط اإلعجاز فهذه 
سورة الكوثر ثالث آيات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة مث ظهرت لذلك حكمة يف التعليم وتدريج األطفال من 

  السور القصار إىل

ى عباده حلفظ كتابه فترى الطفل يفرح بإمتام السورة فرح من حصل على ما فوقها يسريا يسريا تيسريا من اهللا عل
حد معترب وكذلك املطيل يف التالوة يرتاح عند ختم كل سورة ارتياح املسافر إىل قطع املراحل املسماة مرحلة بعد 

مرحلة أخرى إىل أن كل سورة منط مستقل فسورة يوسف تترجم عن قصته وسورة براءة تترجم عن أحوال 
  املنافقني وكامن أسرارهم وغري ذلك

أحدمها أهنا مل تكن معجزات من ناحية النظم : فهال كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت لوجهني: فإن قلت
  والترتيب واآلخر أهنا مل تيسر للحفظ

ور وما الفوائد يف تفصيل القرآن وتقطيعه سورا كثرية وكذلك أنزل اهللا التوراة واإلجنيل والزب: وقال الزخمشري
أوحاه إىل أنبيائه مسورة وبوب املصنفون يف كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم منها أن اجلنس إذا انطوت حتته 
أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب مث 

ه لو استمر على الكتاب بطوله ومثله املسافر إذا قطع ميال أو أخذ يف آخره كان أنشط له وأبعث على التحصيل من
فرسخا وانتهى إىل رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للمسري ومن مثة جزئ القرآن أجزاء وأمخاسا ومنها أن احلافظ 



إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب اهللا طائفة مستقلة فيعظم عنده ما حفظه ومنه حديث أنس كان الرجل 
إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا ومن مث كانت القراءة يف الصالة بسورة أفضل ومنها أن التفصيل يسبب تالحق 

  األشكال والنظائر ومالءمة بعضها لبعض وبذلك تتالحظ املعاين والنظم إىل غري ذلك من الفوائد

  فائدة
  يف بيان معىن اآلية لغة واصطالحا

  :معان أما اآلية فلها يف اللغة ثالثة
  مجاعة احلروف قال أبو عمرو الشيباين تقول العرب خرج القوم بآيتهم أي جبماعتهم: أحدها
  اآلية العجب تقول العرب فالن آية يف العلم ويف اجلمال قال الشاعر: ثانيها

  آية يف اجلمال ليس له يف اـل
  حسن شبه وما له من نظري

  افكأن كل آية عجب يف نظمها واملعاين املودعة فيه
خربت دار فالن وما بقي فيها آية أي عالمة فكأن كل آية يف القرآن عالمة وداللة : العالمة تقول العرب_ثالثها

  على نبوة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ئي واختلف يف وزهنا فقال سيبويه فعلة بفتح العني وأصلها أيية حتركت الياء وانفتح ما قبلها فجاءت آية وقال الكسا

  أصلها آيية على وزن فاعلة حذفت الياء األوىل خمافة أن يلتزم فيها من اإلدغام ما لزم يف دابة
وأما يف االصطالح فقال اجلعربي يف كتاب املفرد يف معرفة العدد حد اآلية قرآن مركب من مجل ولو تقديرا ذو 

ألهنا عالمة للفضل والصدق أو اجلماعة ألهنا } ِهإِنَّ آَيةَ ُملِْك{: مبدأ ومقطع مندرج يف سورة وأصلها العالمة ومنه
  مجاعة كلمة
  اآلية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه مبا سواها: وقال غريه

  هي الواحدة من املعدودات يف السور، مسيت به ألهنا عالمة على صدق من أتى هبا وعلى عجز املتحدى هبا: وقيل
مة انقطاع ما قبلها من الكالم وانقطاعها عما بعدها قال الواحدي وبعض أصحابنا جيوز على هذا ألهنا عال: وقيل

  القول تسمية أقل من اآلية آية لوال أن التوقيف ورد مبا هي عليه اآلن
  }ُمْدَهامََّتاِن{: ابن املنري يف البحر ليس يف القرآن كلمة واحدة آية إال: وقال
ا إمنا تعلم بتوقيف من الشارع ال جمال للقياس فيه كمعرفة السورة فاآلية طائفة حروف بعضهم الصحيح أهن. : وقال

من القرآن علم بالتوقيف انقطاعها معىن عن الكالم الذي بعدها يف أول القرآن وعن الكالم الذي قبلها يف آخر 
  ل وهبذا القيد خرجت السورةالقرآن وعن الكالم الذي قبلها والذي بعدها يف غريمها غري مشتمل على مثل ذلك قا

آية حيث وقعت من السورة املفتتح هبا وهي } امل{: اآليات علم توقيف ال جمال للقياس فيه فعدوا: وقال الزخمشري
آية يف سورتيها، } طسم{: ليست بآية يف سورها اخلمس و} الر{مل تعد آية و} املر{آية، و} املص{: ست، وكذلك

} كهيعص{: آيتان و} حم عسق{آية يف سورها كلها و} حم{ليست بآية و} طس{آيتان و} يس{: و} طه{: و
  ثالثتها مل تعد آية هذا مذهب الكوفيني ومن عداهم مل يعدوا شيئا منها آية} ن{و} ق{و} ص{آية واحدة و



} يس{تشبه املفرد كقابيل يف الزنة واحلروف و} طس{ألن }طس{آية ومل يعدوا} يس{وقال بعضهم إمنا عدوا 
  جلملة من جهة أن أوله ياء وليس لنا مفرد أوله ياءتشبه ا

ذكر النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أن الفاحتة سبع آيات وسورة امللك ثالثون آية : وقال القاضي أبو بكر بن العريب
اته طويل وصح أنه قرأ العشر اآليات اخلواتيم من سورة آل عمران قال وتعديد اآلي من مفصالت القرآن ومن آي

على مذهب } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{: وقصري ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهي إىل متام الكالم ومنه ما يكون يف أثنائه كقوله
  أهل املدينة فإهنم يعدوهنا آية وينبغي أن يعول يف ذلك على فعل السلف

وقد تكون أكثر وأكثر ما تكون  وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفني مثل ما ويل وله ولك
، }َوالْفَجْرِ{: وقد تكون الكلمة آية مثل} فَأَْسقَيَْناكُُموُه{و} أَُنلْزُِمكُُموهَا{: و} لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم{: عشرة أحرف مثل

عندهم كلمتان } حم عسق{يف قول الكوفيني و} حم{و} يس{و} طه{و} امل{وكذلك }وَالَْعْصرِ{، }وَالضَُّحى{
  هم ال يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح لسوروغري

  يف سورة الرمحن} ُمْدَهامََّتاِن{: وقال أبو عمرو الداين ال أعلم كلمة هي وحدها آية إال قوله

  يف تعدد أمساء السور: خامتة
وآل  قد يكون للسورة اسم وهو كثري وقد يكون هلا امسان كسورة البقرة يقال هلا فسطاط القرآن لعظمها وهبائها

عمران يقال امسها يف التوراة طيبة حكاه النقش والنحل تسمى سورة النعم ملا عدد اهللا فيها من النعم على عباده 
وتسمى الشورى وسورة اجلاثية وتسمى الشريعة وسورة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وتسمى } حم عسق{: وسورة

ملائدة والعقود واملنقذة وروى ابن عطية فيه حديثا وكسورة غافر والطول القتال وقد يكون هلا ثالثة أمساء كسورة ا
  .}َوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن{: واملؤمن لقوله

وقد يكون هلا أكثر من ذلك كسورة براءة والتوبة والفاضحة واحلافرة ألهنا حفرت عن قلوب املنافقني قال ابن 
يبقى أحد إال ذكر فيها وقال حذيفة هي سورة العذاب وقال ابن حىت ظننا أنه ال } َوِمنُْهْم{: عباس ما زال ينزل

  عمر كنا ندعوها املشقشقة وقال احلارث بن يزيد كانت تدعى املبعثرة ويقال هلا املسورة ويقال هلا البحوث
 وكسورة الفاحتة ذكر بعضهم هلا بضعة وعشرين امسا الفاحتة وثبت يف الصحيحني وأم الكتاب وأم القرآن وثبتا يف

صحيح مسلم وحكى ابن عطية كراهية تسميتها عن قوم والسبع املثاين والصالة ثبتا يف صحيح مسلم واحلمد رواه 
  الدارقطين

ومسيت مثاين ألهنا تثىن يف الصالة أو أنزلت مرتني والوافية بالفاء ألن تبعيضها ال جيوز والشتماهلا على املعاين اليت يف 
  ة والشفاء والكافية واألساسالقرآن والكنز ملا ذكرنا والشافي
هل هو توقيفي أو مبا يظهر من املناسبات؟ فإن كان الثاين فلن يعدم الفطن أن : وينبغي البحث عن تعداد األسامي

  يستخرج من كل سورة معاين كثرية تقتضي اشتقاق أمسائها وهو بعيد
  يف اختصاص كل سورة مبا مسيت: خامتة أخرى

ل سورة مبا مسيت به وال شك أن العرب تراعي يف الكثري من املسميات أخذ أمسائها ينبغي النظر يف وجه اختصاص ك
من نادر أو مستغرب يكون يف الشيء من خلق أو صفة ختصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق إلدراك الرائي 

اء سور الكتاب للمسمى ويسمون اجلملة من الكالم أو القصيدة الطويلة مبا هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت أمس
العزيز كتسمية سورة البقرة هبذا االسم لقرينه ذكر قصة البقرة املذكورة فيها وعجيب احلكمة فيها ومسيت سورة 



النساء هبذا االسم ملا تردد فيها من كثري من أحكام النساء وتسمية سورة األنعام ملا ورد فيها من تفصيل أحواهلا وإن 
أَْم {: إىل قوله} َوِمَن اَألْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرشاً{: ا إال أن التفصيل الوارد يف قوله تعاىلكان قد ورد لفظ األنعام يف غريه

  مل يرد يف غريها} كُْنُتْم شَُهَداَء

كما ورد ذكر النساء يف سور إال أن ما تكرر وبسط من أحكامهن مل يرد يف غري سورة النساء وكذا سورة املائدة مل 
  ريها فسميت مبا خيصهايرد ذكر املائدة يف غ

قد ورد يف سورة هود ذكر نوح وصاحل وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم السالم فلم ختتص باسم : فإن قيل
هود وحده وما وجه تسميتها به وقصة نوح فيها أطول وأوعب قيل تكررت هذه القصص يف سورة األعراف 

ر يف واحدة من هذه السور الثالث اسم هود عليه وسورة هود والشعراء بأوعب مما وردت يف غريها ومل يتكر
السالم كتكرره يف هذه السورة فإنه تكرر فيها عند ذكر قصته يف أربعة مواضع والتكرار من أقوى األسباب اليت 

  ذكرنا
فقد تكرر اسم نوح يف هذه السورة يف ستة مواضع فيها وذلك أكثر من تكرار اسم هود قيل ملا جردت : وإن قيل
ح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيها غري ذلك كانت أوىل بأن تسمى بامسه عليه السالم من سورة لذكر نو

  تضمنت قصته وقصة غريه وإن تكرر امسه فيها أما هود فكانت أوىل السور بأن تسمى بامسه عليه السالم
سورة ق ملا تكرر فيها من ذكر  واعلم أن تسمية سائر سور القرآن جيري فيها من رعى التسمية ما ذكرنا وانظر

الكلمات بلفظ القاف ومن ذلك السور املفتتحة باحلروف املقطعة ووجه اختصاص كل واحدة مبا وليته حىت مل تكن 
  إهنا أعالم هلا وأمساء عليها: السيما إذا قلنا} طس{يف موضع} حم{وال } الر{يف موضع } امل{لترد 

ده فيما يتركب من كلمها ويوضحه أنك إذا ناظرت سورة منها مبا مياثلها وكذا وقع يف كل سورة منها ما كثر تردا
يف عدد كلماهتا وحروفها وجدت احلروف املفتتح هبا تلك السورة إفرادا وتركيبا أكثر عددا يف كلماهتا منها يف 

اطراد ذلك يف  نظريهتا ومماثلتها يف عدد كلمها وحروفها فإن مل جتد بسورة منها ما مياثلها يف عدد كلمها ففي
  املماثالت مما

يوجد له النظري ما يشعر بأن هذه لو وجد ما مياثلها جلرى على ما ذكرت لك وقد اطرد هذا يف أكثرها فحق لكل 
مل ميكن لعدم التناسب الواجب } ن{من سورة } ق{سورة منها أال يناسبها غري الوارد فيها فلو وضع موضع

مائتا كلمة وعشرون أو حنوها } الر{ر يف سورة يونس من الكلم الواقع فيها مراعاته يف كالم اهللا تعاىل وقد تكر
وأقرب السور إليها مما مياثلها بعدها من غري املفتتحة باحلروف املقطعة سورة النحل وهي } الر{فلهذا افتتحت بـ 

دت احلروف املقطعة من كلمها مائتا كلمة مع زيادهتا يف الطول عليها فلذلك ور} الر{أطول منها مما يركب على
  }الر{يف أوهلا

  معرفة أمسائه واشتقاقاهتا: النوع اخلامس عشر

  أمساء القرآن
وقد صنف يف ذلك احلرايل جزءا وأهنى أساميه إىل نيف وتسعني وقال القاضي أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك رمحه 

  اهللا اعلم أن اهللا تعاىل مسى القرآن خبمسة ومخسني امسا
  }حم وَالْكَِتابِ الُْمبِنيِ{: فقالمساه كتابا 



  اآلية} إِنَّهُ لَقُْرآنٌ كَرٌِمي{: ومساه قرآنا فقال
  }حَتَّى َيْسَمَع كَالَم اللَِّه{: ومساه كالما فقال
  }َوأَنَْزلَْنا إِلَْيكُمْ ُنوراً ُمبِيناً{: ومساه نورا فقال
  }ُهدًى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسنَِني{: ومساه هدى فقال

  }قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا{: محة فقالومساه ر
  اآلية} َتبَاَرَك الَِّذي نَزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه{: ومساه فرقانا فقال
  }َوُننَزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء{: ومساه شفاء فقال
  }َمْوِعظَةٌ ِمْن رَبِّكُْمقَْد َجاءَْتكُْم {: ومساه موعظة فقال

  }َوَهذَا ِذكٌْر ُمبَاَرٌك أَْنزَلَْناُه{: ومساه ذكرا فقال
  }إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي{: ومساه كرميا فقال
  }وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم{: ومساه عليا فقال

  }نِ النُّذُُرِحكَْمةٌ َباِلَغةٌ فََما ُتْغ{: ومساه حكمة فقال
  }الر تِلَْك آَياتُ الِْكتَابِ الَْحِكيمِ{: ومساه حكيما فقال
  }ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتَابِ َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه{: ومساه مهيمنا فقال
  اآلية} كتَاٌب أَْنَزلَْناُه إِلَْيَك مَُباَرٌك{: ومساه مباركا فقال
  }َتِصمُوا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميعاًَواْع{: ومساه حبال فقال

  }َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيماً{: ومساه الصراط املستقيم فقال
  }َولَمْ َيجَْعلْ لَُه ِعَوَجا قَيِّماً{: ومساه القيم فقال
  }إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ{: ومساه فصال فقال

  }َبِأ الْعَِظيمَِعمَّ يََتَساَءلُونَ َعنِ النَّ{: ومساه نبأ عظيما فقال
  اآلية} اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث{: ومساه أحسن احلديث فقال

  }وَإِنَُّه لََتْنزِيلُ َربِّ الَْعالَمَِني{: ومساه تنزيال فقال
  }َوكَذَِلكَ أَْوحَْيَنا إِلَْيكَ ُروحاً ِمْن أَمْرِنَا{: ومساه روحا فقال

  }رُكُْم بِالَْوْحيِإِنََّما أُْنِذ{: ومساه وحيا فقال
  }َولَقَْد آَتْيَناكَ َسْبعاً ِمَن الَْمثَانِي{: ومساه املثاين فقال
  غري خملوق: ، قال ابن عباس}قُْرآناً َعرَبِيّاً{: ومساه عربيا فقال
  }َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ{: ومساه قوال فقال
  }َهذَا َبَصاِئرُ ِللنَّاسِ{: ومساه بصائر فقال

  }َهذَا َبَيانٌ ِللنَّاسِ{: اه بيانا فقالومس
  }َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم بَْعَد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ{: ومساه علما فقال
  }إِنَّ َهذَا لَُهَو الْقََصُص الْحَقُّ{: ومساه حقا فقال

  }إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيْهِدي{: ومساه اهلادي فقال



  }ْرآناً َعَجباً يَْهِديقُ{: ومساه عجبا فقال
  }َوإِنَُّه لََتذْكَِرةٌ{: ومساه تذكرة فقال

  }فَقَدِ اْستَْمَسَك بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَى{: ومساه بالعروة الوثقى فقال
  }ِكتَاباً ُمَتَشابِهاً{: ومساه متشاهبا فقال
  أي بالقرآن} وَالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ{: ومساه صدقا فقال
  }َوَتمَّْت كَِلَمُت رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً{: الومساه عدال فق

  }َسِمْعَنا ُمنَاِدياً ُيَناِدي ِلِإلَمياِن{: ومساه إميانا فقال
  }ذَِلَك أَْمُر اللَِّه{: ومساه أمرا فقال

  }ُهدًى وَُبْشَرى{: ومساه بشرى فقال
  }َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد{: ومساه جميدا فقال
  اآلية} قَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبورِلَ{: ومساه زبورا فقال
  }الر ِتلَْك آَياُت الِْكَتابِ الُْمبِنيِ{: ومساه مبينا فقال

  }َبشِرياً وََنِذيراً فَأَْعَرَض{: ومساه بشريا ونذيرا فقال
  }وَإِنَُّه لَِكتَاٌب َعزِيٌز{: ومساه عزيزا فقال
  }َهذَا َبالغٌ ِللنَّاسِ{ : ومساه بالغا فقال

  }أَْحَسَن الْقََصصِ{: صا فقال ومساه قص
  ، انتهى} ِفي ُصُحٍف ُمكَرََّمٍة َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة{: ومساه أربعة أسامي يف آية واحدة فقال

  تفسري هذه األسامي
فأما الكتاب فهو مصدر كتب يكتب كتابة وأصلها اجلمع ومسيت الكتابة جلمعها احلروف فاشتق الكتاب لذلك ألنه 

ن القصص واآليات واألحكام واألخبار على أوجه خمصوصة ويسمى املكتوب كتابا جمازا قال اهللا جيمع أنواعا م
  ِفي ِكَتابٍ{: تعاىل

أي اللوح احملفوظ والكتابة حركات تقوم مبحل قدرة الكاتب خطوط موضوعة جمتمعة تدل على املعىن } َمكُْنوٍن
  املقصود وقد يغلط الكاتب فال تدل على شيء

فقد اختلفوا فيه فقيل هو اسم غري مشتق من شيء بل هو اسم خاص بكالم اهللا وقيل مشتق من القرى وأما القرآن 
  وهو اجلمع ومنه قريت املاء يف احلوض أي مجعته قاله اجلوهري وغريه

وقال الراغب ال يقال لكل مجع قرآن وال جلمع كل كالم قرآن ولعل مراده بذلك يف العرف واالستعمال ال أصل 
  اللغة
  قال اهلروي كل شيء مجعته فقد قرأتهو

  وقال أبو عبيد مسي القرآن قرآنا ألنه مجع السور بعضها إىل بعض
  وقال الراغب مسي قرآنا لكونه مجع مثرات الكتب املنزلة السابقة

  ألنه مجع أنواع العلوم كلها مبعان كما قال تعاىل ما فرطنا يف الكتاب من شيء: وقيل
فغاير بينهما وإمنا } إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآنَُه{: يكون القرآن وقرأ مادته مبعىن مجع لقوله تعاىلال : وقال بعض املتأخرين



مادته قرأ مبعىن أظهر وبني والقارئ يظهر القرآن وخيرجه والقرء الدم لظهوره وخروجه والقرء الوقت فإن التوقيت 
  ال يكون إال مبا يظهر

  عنه والتالوة منه وقد قرئت بعضها عن بعض مسي قرآنا ألن القراءة: وقيل

ويف تاريخ بغداد للخطيب يف ترمجة الشافعي قال وقرأت القرآن على إمساعيل بن قسطنطني وكان يقول القرآن اسم 
وليس مهموزا ومل يؤخذ من قرأت ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآنا ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة 

  ال يهمز القرآنواإلجنيل يهمز قرأت و
  وقال الواحدي كان ابن كثري يقرأ بغري مهز وهي قراءة الشافعي أيضا

  قال البيهقي كان الشافعي يهمز قرأت وال يهمز القرآن ويقول هو اسم لكتاب اهللا غري مهموز
  هو اسم لكتاب اهللا يعىن أنه اسم علم غري مشتق كما قاله مجاعة من األئمة: الواحدي قول الشافعي: قال

وقال وذهب آخرون إىل أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه فسمي بذلك لقرآن السور واآليات 
  واحلروف فيه ومنه قيل للجمع بني احلج والعمرة قران قال وإىل هذا املعىن ذهب األشعري
شابه بعضها بعضا فهي وقال القرطيب القران بغري مهز مأخوذ من القرائن ألن اآليات منه يصدق بعضها بعضا وي

  حينئذ قرائن
قال الزجاج وهذا القول سهو والصحيح أن ترك اهلمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها 

أي مجعه يف قلبك حفظا، وعلى لسانك } إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآنَُه{: وهذا ما أشار إليه الفارسي يف احللبيات وقوله
يف مسعك فهما وعلما وهلذا قال بعض أصحابنا إن عند قراءة القارئ تسمع قراءته املخلوقة ويفهم منها كالم تالوة و

  أي} ال َتْسَمُعوا لَِهذَا الْقُْرآِن{: اهللا القدمي وهذا معىن قوله

  ال تفهموا وال تعقلوا ألن السمع الطبيعي حيصل للسامع شاء أو أىب
قال كلمه إذا أثر فيه باجلرح فسمي الكالم كالما ألنه يؤثر يف ذهن السامع فائدة مل وأما الكالم فمشتق من التأثري ي

  تكن عنده
  وأما النور فألنه يدرك به غوامض احلالل واحلرام

  وأما تسميته هدى فألن فيه داللة بينة إىل احلق وتفريقا بينه وبني الباطل
األمم املاضية وهو مصدر ذكرت ذكرا والذكر الشرف  وأما تسميته ذكرا فلما فيه من املواعظ والتحذير وأخبار

  أي شرفكم} لَقَدْ أَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم ِكتَاباً ِفيِه ِذكْرُكُْم{: قال تعاىل
  وأما تسميته تبيانا فألنه بني فيه أنواع احلق وكشف أدلته

  َوَسلََّم وإبالغه إليهم إال بهأما تسميته بالغا فألنه مل يصل إليهم حال أخبار النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  وأما تسميته مبينا فألنه أبان وفرق بني احلق والباطل

  وأما تسميته بشريا ونذيرا فألنه بشر باجلنة وأنذر من النار
قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت {: وأما تسميته عزيزا أي يعجز ويعز على من يروم أن يأيت مبثله فيتعذر ذلك عليه لقوله تعاىل

  اآلية} ُس وَالْجِنُّاِألْن
والقدمي ال يكون له مثل إمنا املراد أن يأتوا مبثل هذا اإلخبار والقراءة بالوضع البديع وقيل املراد بالعزيز نفي املهانة 

  عن قارئه إذا عمل به



  ب الفارقوأما تسميته فرقانا فألنه فرق بني احلق والباطل واملسلم والكافر واملؤمن واملنافق وبه مسي عمر بن اخلطا
  وأما تسميته مثاين فألن فيه بيان قصص الكتب املاضية فيكون البيان ثانيا لألول الذي تقدمه فيبني األول الثاين

  وقيل مسي مثاين لتكرار احلكم والقصص واملواعظ فيه وقيل إنه اسم الفاحتة وحدها
واملالئكة أو بإهلام كالنحل وإشارة النمل  وأما تسميته وحيا ومعناه تعريف الشيء خفية سواء كان بالكالم كاألنبياء

  فهو مشتق من الوحي والعجلة ألن فيه إهلاما بسرعة وخفية
وأما تسميته حكيما فألن آياته أحكمت بذكر احلالل واحلرام فأحكمت عن اإلتيان مبثلها ومن حكمته أن عالمته 

  من علمه وعمل به ارتدع عن الفواحش
  نبياء املاضني أو كتبهم قبل أن تغري وتبدلوأما تسميته مصدقا فإنه صدق األ

وأما تسميته مهيمنا فألنه الشاهد للكتب املتقدمة بأهنا من عند اهللا وأما تسميته بالغا فألنه كان يف اإلعالم واإلبالغ 
  وأداء الرسالة

  من سقم اجلهلوأما تسميته شفاء فألنه من آمن به كان له شفاء من سقم الكفر ومن علمه وعمل به كان له شفاء 
  وأما تسميته رمحة فإن من فهمه وعقله كان رمحة له

  وأما تسميته قصصا فألن فيه قصص األمم املاضني وأخبارهم
  وأما تسميته جميدا واجمليد الشريف فمن شرفه أنه حفظ عن التغيري والتبديل

  والزيادة والنقصان وجعله معجزا يف نفسه عن أن يؤتى مبثله
فألنه مصدر نزلته ألنه منزل من عند اهللا على لسان جربيل ألن اهللا تعاىل أمسع جربيل كالمه  وأما تسميته تنزيال

  وفهمه إياه كما شاء من غري وصف وال كيفية نزل به على نبيه فأداه هو كما فهمه وعلمه
  :ىلوأما تسميته بصائر فألنه مشتق من البصر والبصرية وهو جامع ملعاين أغراض املؤمنني كما قال تعا

ابِسٍ{   }َوال َرطْبٍ َوال َي
  :وأما تسميته ذكرى فألنه ذكر للمؤمنني ما فطرهم اهللا عليه من التوحيد وأما قوله تعاىل

فاملراد بالزبور هنا مجيع الكتب املنزلة من السماء ال خيتص بزبور داود } َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبورِ ِمْن َبْعدِ الذِّكْرِ{: 
  اب الذي من عند اهللا تعاىلوالذكر أم الكت

  }َورِْزُق َربَِّك َخْيٌر وَأَْبقَى{: وذكر الشيخ شهيب الدين أبو شامة يف املرشد الوجيز يف قوله تعاىل
  يعين القرآن وقال السخاوي يعين ما رزقك اهللا من القرآن خري مما رزقهم من الدنيا: قال
  فائدة

  :ن قال مسوه فقال بعضهمذكر املظفري يف تارخيه ملا مجع أبو بكر القرآ

مسوه إجنيال فكرهوه وقال بعضهم مسوه السفر فكرهوه من يهود فقال ابن مسعود رأيت للحبشة كتابا يدعونه 
  املصحف فسموه به

  فائدة
: قال احلافظ أبو طاهر السلفي مسعت أبا الكرم النحوي ببغداد وسئل كل كتاب له ترمجة فما ترمجة كتاب اهللا فقال

  }غٌ ِللنَّاسِ َوِليُْنذَرُوا بِِهَهذَا َبال{



  معرفة ما وقع فيه من غري لغة أهل احلجاز من قبائل العرب: النوع السادس عشر

...  
  معرفة ما وقع من غري لغة أهل احلجاز من قبائل العرب: النوع السادس

عن أيب األسود الديلي قد تقدم يف النوع احلادي عشر اإلشارة إىل اخلالف يف ذلك واملعروف أنه بلغة قريش وحكي 
أنه نزل بلسان الكعبني كعب بن لؤي جد قريش وكعب بن عمرو جد خزاعة فقال له خالد بن سلمة إمنا نزل 

  بلسان قريش ولسان خزاعة وذلك أن الدار كانت واحدة
وقال أبو عبيد يف كتاب فضائل القرآن عن ابن عباس رضي اهللا عنهما نزل بلغة الكعبني كعب قريش وكعب 

  .زاعة قيل وكيف ذاك قال ألن الدار واحدةخ
  قال أبو عبيد يعىن أن خزاعة جريان قريش فأخذوا بلغتهم

وأما الكليب فإنه روى عن أيب صاحل عن ابن عباس قال نزل القرآن على سبع لغات منها مخس بلغة العجز من 
قيف وهذه القبائل هي اليت يقال هوازن قال أبو عبيد العجز هم سعد بن بكر وجشم ابن بكر ونصر بن معاوية وث

هلا عليا هوازن وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العالء أفصح العرب عليا وهوازن وسفلى متيم فهذه عليا هوازن 
  وأما سفلى متيم فبنو دارم

  وقال أبو ميسرة بكل لسان وقيل إن فيه من كل لغات العرب وهلذا قال الشافعي

  للغة إال نيبيف الرسالة ال نعلمه حييط با
  قال الصرييف يريد من بعث بلسان مجاعة العرب حىت خياطبها به

قال وقد فضل الفراء لغة قريش على سائر اللغات وزعم أهنم يسمعون كالم العرب فيختارون من كل لغة أحسنها 
رسول اهللا فصفا كالمهم وذكر قبح عنعنة متيم وكشكشة ربيعة وعجرفة قيس وذكر أن عمر رضي اهللا عنه قال يا 
إن ريب : "إنك تأتينا بكالم من كالم العرب وما نعرفه ولنحن العرب حقا فقال رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "علمين فتعلمت وأدبين فتأدبت
عرف  ولست أعرف إسناد هذا احلديث وإن صح فقد دل على أن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قد: قال الصرييف
  ألسنة العرب

من قال نزل بلغة قريش معناه عندي يف األغلب ألن لغة غري قريش : وقال أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد قول
موجودة يف مجيع القرآن من حتقيق اهلمزة وحنوها وقريش ال هتمز وقد روى األعمش عن أيب صاحل عن ابن عباس 

  هوازن منها مخسةقال أنزل القرآن على سبعة أحرف صار يف عجز 
  وقال أبو حامت خص هؤالء دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد

النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ومنزل الوحي وإمنا ربيعة ومضر أخوان قال وأحب األلفاظ واللغات إلينا أن نقرأ هبا 
  لغات قريش مث أدناهم من بطون مضر

مالك أنزل اهللا القرآن بلغة احلجازيني إال قليال فإنه نزل بلغة التميميني فمن القليل  الشيخ مجال الدين بن: وقال
يف قراءة غري نافع وابن عامر فإن اإلدغام يف } َوَمْن َيرَْتِدْد مِْنكُْم َعْن ِدينِِه{يف احلشر، } َوَمْن ُيشَاقِّ اللََّه{: إدغام

} َوَمْن َيرَْتِدْد مِْنكُْم َعْن ِدينِِه{ك لغة أهل احلجاز وهلذا كثر حنو اجملزوم واالسم املضاعف لغة متيم وهلذا قل والف



َواحْلُلْ }{فَلَْيْمدُْد}{َمْن ُيحَاِدِد اللََّه{يف النساء واألنفال } َوَمْن ُيَشاِققِ}{َويُْمِدْدكُْم}{ُيْحبِْبكُُم اللَُّه{و}ولُْيْمِللْ َوِليُُّه{
  }َوَمْن َيْحِللْ َعلَْيِه غََضبِي{}اْشُدْد بِِه أَْزرِي{ و} ُعقَْدةً
  ألن لغة احلجازيني} إالَّ اتَِّباعَ الظَّنِّ{وأمجع القراء على نصب : قال

ألن القرآن نزل بلغة } َما َهذَا َبشَراً{التزام النصب يف املنقطع وإن كان بنو متيم يتبعون كما أمجعوا على نصب 
  احلجازيني

أنه استثناء منقطع جاء } ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ الْغَْيَب إِالَّ اللَُّه قُلْ{: وزعم الزخمشري أن قوله تعاىل
  على لغة متيم مث نازعه يف ذلك

  معرفة ما فيه من غري لغة العرب: النوع السابع عشر
: وقوله} إِنَّا أَنَْزلْنَاُه قُْرآناً َعَربِّياً{: اعلم أن القرآن أنزله اهللا بلغة العرب فال جيوز قراءته وتالوته إال هبا لقوله تعاىل

اآلية يدل على أنه ليس فيه غري العريب ألن اهللا تعاىل جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه } َولَْو َجَعلَْناُه قُْرآناً أَْعَجِميّاً{
الشعراء بآياته فلو الصالة والسالم وداللة قاطعة لصدقه وليتحدى العرب العرباء به وحياضر البلغاء والفصحاء و

اشتمل على غري لغة العرب مل تكن له فائدة هذا مذهب الشافعي وهو قول مجهور العلماء منهم أبو عبيدة وحممد بن 
  .جرير الطربي والقاضي أبو بكر بن الطيب يف كتاب التقريب وأبو احلسني بن فارس اللغوي وغريهم

ا نصه وقد تكلم يف العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه وقال الشافعي يف الرسالة يف باب البيان اخلامس م
لكان اإلمساك أوىل به وأقرب من السالمة له فقال قائل منهم إن يف القرآن عربيا وأعجميا والقرآن يدل على أنه 

عن ليس يف كتاب اهللا شيء إال بلسان العرب ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له 
  .حجته ومسألة غريه ممن خالفه وبالتقليد أغفل من أغفل منهم واهللا يغفر لنا وهلم هذا كالمه

وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن فارس إمنا أنزل القرآن بلسان عريب مبني فمن زعم أن فيه غري العربية فقد أعظم 
  :القول ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكرب القول قال

ر عظيم وذلك أن القرآن لو كان فيه من غري لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إمنا عجزت ومعناه أتى بأم
عن اإلتيان مبثله ألنه أتى بلغات ال يعرفوهنا ويف ذلك ما فيه وإن كان كذلك فال وجه لقول من جييز القراءة يف 

  تب التفسري وهذا ال يقول به أحد انتهيالصالة بالفارسية ألهنا ترمجة غري معجزة وإذا جاز ذلك جلازت الصالة بك
وممن نقل عنه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة لكن صح رجوعه عن ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة وغريمها أنه 

  وقع يف القرآن ما ليس من لغتهم
} ا ُهْدَنا إِلَْيَكإِنَّ{: فمن ذلك الطور جبل بالسريانية وطفقا أي قصدا بالرومية والقسط والقسطاس العدل بالرومية

تبنا بالعربانية والسجل الكتاب بالفارسية والرقيم اللوح بالرومية واملهل عكر الزيت بلسان أهل املغرب والسندس 
الرقيق من الستر باهلندية واإلستربق الغليظ بالفارسية حبذف القاف السري النهر الصغري باليونانية طه أي طأ يا 

ضج بلسان أهل املغرب سينني احلسن بالنبطية املشكاة الكوة باحلبشية وقيل الزجاجة رجل بالعربانية يصهر أي ين
} الِْملَِّة اآلخَِرِة{: أي نضجه بلسان أهل املغرب} َناِظرِيَن إَِناُه{: تسرج الدري املضيء باحلبشية األليم املؤمل بالعربانية

  أي أمامهم} َوَراَءُهْم َمِلٌك{: خرةأي األوىل بالقبطية والقبط يسمون اآلخرة األوىل واألوىل اآل



قال ابن } إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيلِ{: بالقبطية اليم البحر بالقبطية بطائنها ظواهرها بالقبطية األب احلشيش بلغة أهل املغرب
فني بلغة قال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه ضع} ِكفْلَْينِ ِمْن َرْحَمتِِه{: عباس نشأ بلغة احلبشة قام من الليل
  احلبشة القسورة األسد بلغة احلبشة

واختار الزخمشري أن التوراة واإلجنيل أعجميان ورجح ذلك بقراءة األجنيل بالفتح مث اختلفوا فقال الطربي هذه 
األمثلة املنسوبة إىل سائر اللغات إمنا اتفق فيها أن تتوارد اللغات فتكلمت هبا العرب والفرس واحلبشة بلفظ واحد 

  ابن فارس عن أىب عبيد وحكاه
وقال ابن عطية بل كان للعرب العاربة اليت نزل القرآن بلغتهم بعض خمالطة لسائر األلسن بتجارات وبرحليت قريش 
وبسفر مسافرين كسفر أىب عمرو إىل الشام وسفر عمر بن اخلطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إىل 

ة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة يف اللغة فعلقت العرب هبذا كله ألفاظا أرض احلبشة وكسفر األعشى إىل احلري
أعجمية غريت بعضها بالنقص من حروفها وجرت يف ختفيف ثقل العجمة واستعملتها يف أشعارها وحماوراهتا حىت 

صريح مبا يف جرت جمرى العريب الفصيح ووقع هبا البيان وعلى هذا احلد نزل هبا القرآن فإن جهلها عريب فكجهله ال
لغة غريه وكما مل يعرف ابن عباس معىن فاطر إىل غري ذلك قال فحقيقة العبارة عن هذه األلفاظ أهنا يف األصل 

  أعجمية لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية هبذا الوجه

رع يف األكثر ألنا قال وما ذهب إليه الطربي من أن اللغتني اتفقتا يف لفظه فذلك بعيد بل إحدامها أصل واألخرى ف
  ال ندفع أيضا جواز االتفاقات إال قليال شاذا

وقال القاضي أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك إمنا وجدت هذه يف كالم العرب ألهنا أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا 
َوَسلََّم مبعوث إىل كافة  وجيوز أن يكون العرب قد سبقها غريهم إىل هذه األلفاظ وقد ثبت أن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

وحكى ابن فارس عن أىب عبيد القاسم بن سالم أنه حكى } َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه{: اخللق قال تعاىل
اخلالف يف ذلك ونسب القول بوقوعه إىل الفقهاء واملنع إىل أهل العربية مث قال أبو عبيد والصواب عندي مذهب 

تصديق القولني مجيعا وذلك أن هذه األحرف أصوهلا أعجمية كما قال الفقهاء إال أهنا سقطت إىل العرب فعربتها فيه 
بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إىل ألفاظها فصارت عربية مث نزل القرآن وقد اختلطت هذه احلروف بكالم 

ل وإمنا فسر هذا لئال يقدم أحد على الفقهاء العرب فمن قال إهنا عربية فهو صادق ومن قال أعجمية فصادق قا
فينسبهم إىل اجلهل ويتوهم عليهم أهنم أقدموا على كتاب اهللا بغري ما أراده اهللا جل وعز فهم كانوا أعلم بالتأويل 

  وأشد تعظيما للقرآن
ويل آي من قال ابن فارس وليس كل من خالف قائال يف مقالته ينسبه إىل اجلهل فقد اختلف الصدر األول يف تأ

  القرآن
  قال فالقول إذن ما قاله أبو عبيد وإن كان قوم من األوائل قد ذهبوا إىل غريه

  معرفة غريبة: النوع الثامن عشر
وهو معرفة املدلول وقد صنف فيه مجاعة منهم أبو عبيدة كتاب اجملاز وأبو عمر غالم ثعلب يا قوتة الصراط ومن 

  وي ومن أحسنها كتاب املفردات للراغبأشهرها كتاب ابن عزيز والغريبني للهر
وهو يتصيد املعاين من السياق ألن مدلوالت األلفاظ خاصة قال الشيخ أبو عمرو ابن الصالح وحيث رأيت يف 

كتب التفسري قال أهل املعاين فاملراد به مصنفو الكتب يف معاين القرآن كالزجاج ومن قبله ويف بعض كالم 



  راء والزجاج وابن األنباري قالوا كذا انتهيالواحدي أكثر أهل املعاين الف
وحيتاج الكاشف عن ذلك إىل معرفة علم اللغة امسا وفعال وحرفا فاحلروف لقلتها تكلم النحاة على معانيها فيؤخذ 

  ذلك من كتبهم
أبا وأما األمساء واألفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة وأكثر املوضوعات يف علم اللغة كتاب ابن سيد فإن احلافظ 

  حممد علي بن أمحد الفارسي ذكر أنه يف مائة سفر بدأ

بالفلك وختم بالذرة ومن الكتب املطولة كتاب األزهري واملوعب البن التياين واحملكم البن سيده وكتاب اجلامع 
  للقزاز والصحاح للجوهري والبارع أليب علي القايل وجممع البحرين للصاغاين

بن القوطية وكتاب ابن طريف وكتاب السرقسطي املنبوز باحلمار ومن أمجعها ومن املوضوعات يف األفعال كتاب ا
  كتاب ابن القطاع

ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري وإال فال حيل له اإلقدام على كتاب اهللا تعاىل قال حيىي بن نضلة املديين مسعت 
  جعلته نكاالمالك بن أنس يقول ال أوتى برجل يفسر كتاب اهللا غري عامل بلغة العرب إال 

  ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عاملا بلغات العرب: وقال جماهد
  وروى عكرمة عن ابن عباس قال إذا سألتموين عن غريب اللغة فالتمسوه يف الشعر فإن الشعر ديوان العرب

  ما مجع وأنشدقال } َواللَّْيلِ َوَما َوسََق{: وعنه يف قوله تعاىل
  إن لنا قالئصا حقائقا

  مستوثقات لو جيدن سائقا
حىت مسعت ابنة ذي . }َربََّنا افَْتْح َبْيَنَنا وََبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ َوأَْنَت َخْيرُ الْفَاِتِحَني{: وقال ما كنت أدري ما قوله تعاىل

يعين مىت } َتى َهذَا الْفَْتُح إِنْ كُنُْتْم َصاِدقَِنيَم{: يزن احلمريي وهي تقول أفاحتك يعين أقاضيك ويف سورة السجدة
  }إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُبِيناً{: وقوله} َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعلِيُم{: هذا القضاء وقوله

وقال أيضا ما كنت أدري ما فاطر السموات واألرض حىت أتاين أعربيان خيتصمان يف بئر فقال أحدمها أنا فطرهتا 
  ين ابتدأهتايع

مات وترك أربعة من الولد وثالثة من الوراء فقال : ما فعل فالن؟ قال: وجاءه رجل من هذيل فقال له ابن عباس
  قال ولد الولد} فََبشَّْرَناَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب{: ابن عباس

  كل جوابومسائل نافع له عن مواضع من القرآن واستشهاد ابن عباس يف 

بيت ذكرها األنباري يف كتاب الوقف واالبتداء بإسناده وقال فيه داللة على بطالن قول من أنكر على النحويني 
احتجاجهم على القرآن بالشعر وأهنم جعلوا الشعر أصال للقرآن وليس كذلك وإمنا أراد النحويون أن يثبتوا احلرف 

  }بِِلَساٍن عََربِيٍّ ُمبِنيٍ{: وقال تعاىل} إِنَّا أَْنَزلْنَاُه قُْرآناً َعرَبِّياً{: الغريب من القرآن بالشعر ألن اهللا تعاىل قال
وقال ابن عباس الشعر ديوان العرب فإذا خفي عليهم احلرف من القرآن الذي أنزله اهللا بلغتهم رجعوا إىل ديواهنم 

كفي فيه االستشهاد بالبيت والبيتني فالتمسوا معرفة ذلك مث إن كان ما تضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم 
  وإن كان ما يوجب العلم مل يكف ذلك بل ال بد من أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر

وينبغي العناية بتدبر األلفاظ كي ال يقع اخلطأ كما وقع جلماعة من الكبار فروى اخلطايب عن أيب العالية أنه سئل عن 



فقال هو الذي ينصرف عن صالته وال يدري عن شفع أو وتر قال } َعْن َصالِتهِمْ َساُهونَ الَِّذيَن ُهْم{: معىن قوله
فلما مل } َعْن َصالتِهِْم{: احلسن مه يا أبا العالية ليس هكذا بل الذين سهوا عن ميقاهتم حىت تفوهتم أال ترى قوله

م أبو العالية لقال يف صالهتم فلما قال عن يتدبر أبو العالية حرف يف وعن تنبه له احلسن إذ لو كان املراد ما فه
َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِ {: صالهتم دل على أن املراد به الذهاب عن الوقت ولذلك قال ابن قتيبة يف قوله تعاىل

أنه من عشوت أعشو عشوا إذا نظرت وغلطوه يف ذلك وإمنا معناه يعرض وإمنا غلط ألنه مل يفرق بني } الرَّْحَمنِ
  الشيء وعشوت عنه عشوت إىل

قال فارغا من احلزن لعلمها أنه مل يغرق ومنه دم } وَأَصَْبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغاً{: وقال أبو عبيدة يف قوله تعاىل
  فراغ أي ال قود فيه وال دية

} نْ َربَطَْنا َعلَى قَلْبَِهالَْوال أَ{: وقال بعض األدباء أخطأ أبو عبيدة يف املعىن لو كان قلبها فارغا من احلزن عليه ملا قال
  ألهنا كادت تبدي به

وهذا الباب عظيم اخلطر ومن هنا هتيب كثري من السلف تفسري القرآن وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا 
عن املراد وإن كانوا علماء باللسان فقهاء يف الدين وكان األصمعي وهو إمام اللغة ال يفسر شيئا من غريب القرآن 

فسكت وقال هذا يف القرآن مث ذكر قوال لبعض العرب يف جارية } َشَغفََها ُحبّاً{: وحكي عنه أنه سئل عن قوله تعاىل
لقوم أرادوا بيعها أتبيعوهنا وهي لكم شغاف ومل يزد على هذا وهلذا حث النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم على تعلم 

  إعراب القرآن وطلب معاين العربية
علم أنه ليس لغري العامل حبقائق اللغة وموضوعاهتا تفسري شيء من كالم اهللا وال يكفي يف حقه تعلم اليسري منها فقد وا

يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد املعنيني واملراد املعىن اآلخر وهذا أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما من أفصح 
تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف كالم اهللا ما ال أعلم وقرأ قريش سئل أبو بكر عن األب فقال أبو بكر أي مساء 

عمر سورة عبس فلما بلغ األب قال الفاكهة قد عرفناها فما األب مث قال لعمرك يابن اخلطاب إن هذا هلو التكلف 
  كلفنا أو ما أمرنا هبذا ويف رواية قال فما األب مث قال ما} آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا{: وروى عنه أيضا أنه قال

وما ذاك جبهل منهما ملعىن األب وإمنا حيتمل واهللا أعلم أن األب من األلفاظ املشتركة يف لغتهما أو يف لغات فخشيا 
  إن فسراه مبعىن من معانيه أن يكون املراد غريه وهلذا اختلف

يأكله اآلدمي فاحلصيد والثاين التنب خاصة املفسرون يف معىن األب على سبعة أقوال فقيل ما ترعاه البهائم وأما ما 
والثالث كل ما نبت على وجه األرض والرابع ما سوى الفاكهة واخلامس الثمار الرطبة وفيه بعد ألن الفاكهة 

  }فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َورُمَّانٌ{تدخل يف الثمار الرطبة وال يقال أفردت للتفصيل إذ لو أريد ذلك لتأخر ذكرها حنو 
  رطب الثمار هو الفاكهة ويابسها هو األب والسابع أنه لألنعام كالفاكهة للناس والسادس أن

وحيتمل قول عمر غري ما سبق وجهني أحدمها أن يكون خفي عليه معناه وإن شهر كما خفي على ابن عباس معىن 
ية عن رسول اهللا فاطر السموات والثاين ختويف غريه من التعرض للتفسري مبا ال يعلم كما كان يقول أقلوا الروا

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأنا شريككم يريد االحتراز فإن من احترز قلت روايته

  معرفة التصريف: النوع التاسع عشر



  :وهو ما يلحق الكلمة ببنيتها وينقسم قسمني
در وامسي الزمان جعل الكلمة على صيغ خمتلفة بضروب من املعاين وينحصر يف التصغري والتكبري واملص: أحدمها

  واملكان واسم الفاعل واسم املفعول واملقصور واملمدود
  تغيري الكلمة ملعىن طارئ عليها وينحصر يف الزيادة واحلذف واإلبدال والقلب والنقل واإلدغام: والثاين

رف اللغة ألن وفائدة التصريف حصول املعاين املختلفة املتشعبة عن معىن واحد فالعلم به أهم من معرفة النحو يف تع
  التصريف نظر يف ذات الكلمة والنحو نظر يف عوراضها وهو من العلوم اليت حيتاج إليها املفسر

قال ابن فارس من فاته علمه فاته املعظم ألنا نقول وجد كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت فقلنا يف املال وجدا ويف 
  َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَانُوا ِلَجهَنََّم{: عاىلالضالة وجدانا ويف الغضب موجدة ويف احلزن وجدا وقال ت

  }َحطَباً
  فانظر كيف حتول املعىن بالتصريف من اجلور إىل العدل} َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الْمُقِْسِطَني{: وقال تعاىل

  ة ُخبة وغري ذلكويكون ذلك يف األمساء واألفعال فيقولون للطريق يف الرمل ِخبة ولألرض املخصبة واجملدب
وقد ذكر األزهري أن مادة دكر بالدال املهملة مهملة غري مستعملة فكتب التاج الكندي على الطرة ما ذكر أنه 

  .}فََهلْ ِمْن ُمدَّكِرٍ} {َوادَّكََر َبْعدَ أُمٍَّة{: مهمل مستعمل قال اهللا تعاىل
يف املوضعني بدل من الذال ألن ادكر أصله وهذا الذي قاله سهو أوجبه الغفلة عن قاعدة التصريف فإن الدال 

اذتكر افتعل من الذكر وكذلك مدكر أصله مذتكر مفتعل من الذكر أيضا فأبدلت التاء ذاال والذال كذلك 
  وأدغمت إحدامها يف األخرى فصار اللفظ هبما كما ترى

السول وهو االسترخاء وقد اشتقه  سهل هلم ركوب املعاصي من} سَوَّلَ لَُهْم{: وقال الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل
  من السؤل من ال علم له بالتصريف واالشتقاق مجيعا يعرض بابن السكيت

مجع أم وأن الناس يدعون يوم } َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِماِمهِْم{: وقال أيضا من بدع التفاسري أن اإلمام يف قوله تعاىل
  القيامة بأمهاهتم دون

  أوالد الزنا قال وليت شعري أيهما أبدع أصحة لفظة أمه أم هباء حكمته آبائهم لئال يفتضح
  يعىن أن أما ال جيمع على إمام هذا كالم من ال يعرف الصناعة وال لغة العرب

 هو تفاعلتم أصله تدارأمت فأريد منه اإلدغام ختفيفا وأبدل من التاء دال} فَادَّارَأُْتْم ِفيهَا{: وقال الراغب يف قوله تعاىل
  فسكن لإلدغام فاجتلبت هلا ألف الوصل فحصل على افاعلتم

  افتعلتم وغلط من أوجه} ادَّاَرأُْتْم{: وقال بعض األدباء
  على مثانية أحرف وافتعلتم على سبعة أحرف} ادَّارَأُْتْم{: أوال أن

  والثاين أن الذي يلي ألف الوصل تاء فجعلها داال
  تاءوالثالث أن الذي يلي الثاين دال فجعلها 

  أن الفعل الصحيح العني ال يكون ما بعد تاء االفتعال منه إال متحركا وقد جعله هذا ساكنا: والرابع
  أن هاهنا قد دخل بني التاء والدال زائد ويف افتعلت ال يدخل ذلك: واخلامس

  .والسادس أنه أنزل األلف منزلة العني وليست بعني



  بعدها ثالثة أحرف} ادَّاَرأُْتْم{ان وأن تاء افتعل قبله حرفان وبعده حرف: والسابع
ابن جين من قال اختذت افتعلت من األخذ فهو خمطئ قال وقد ذهب إليه أبو إسحاق الزجاج وأنكره عليه : وقال

  أبو على وأقام الداللة على فساده وهو أن ذلك يؤدى إىل إبدال اهلمزة تاء وذلك غري معروف

  معرفة األحكام من جهة إفرادها وتركيبها: النوع العشرون

ويؤخذ ذلك من علم النحو وقد انتدب الناس لتأليف إعراب القرآن ومن أوضحها كتاب احلويف ومن أحسنها 
كتاب املشكل وكتاب أىب البقاء العكربي وكتاب املنتخب اهلمداين وكتاب الزخمشري وابن عطية وتالهم الشيخ 

  أبو حيان
واإلعراب يبني املعىن وهو الذي مييز املعاين ويوقف على أغراض املتكلمني بدليل قولك ما أحسن زيدا وال : واقال

  تأكل السمك وتشرب اللنب وكذلك

فرقوا باحلركات وغريها بني املعاين فقالوا مفتح لآللة اليت يفتح هبا ومفتح ملوضع الفتح ومقص لآللة ومقص 
  .ويقولون امرأة طاهر من احليض ألن الرجل يشاركها يف الطهارةللموضع الذي يكون فيه القص 

وعلى الناظر يف كتاب اهللا الكاشف عن أسراره النظر يف هيئة الكلمة وصيغتها وحملها ككوهنا مبتدأ أو خربا أو 
ىل غري فاعلة أو مفعولة أو يف مبادئ الكالم أو يف جواب إىل غري ذلك من تعريف أو تنكري أو مجع قلة أو كثرة إ

  ذلك
  :وجيب عليه مراعاة أمور

وهو أول واجب عليه أن يفهم معىن ما يريد أن يعربه مفردا كان أو مركبا قبل اإلعراب فإنه فرع املعىن : أحدها
وهلذا ال جيوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأهنا من املتشابه الذي استأثره اهللا بعلمه وهلذا قالوا يف توجيه النصب يف 

أنه يتوقف على املراد بالكاللة هل هو اسم للميت أو للورثة أو } َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَاللَةً{:  قوله تعاىلكاللة يف
للمال فإن كان امسا للميت فهي منصوبة على احلال وإن كان تامة ال خرب هلا مبعىن وجد وجيوز أن تكون ناقصة 

قد وصفت بقوله يورث واألول أوجه وإن كانت امسا للورثة فهي والكاللة خربها وجاز أن خيرب عن النكرة ألهنا 
منصوبة على احلال من ضمري يورث لكن على حذف مضاف أي ذا كاللة وعلى هذا فكان ناقصة ويورث خرب 

وجيوز أن تكون تامة فيورث صفة وجيوز أن يكون خربا فتكون صفته وإن كانت امسا للمال فهي مفعول ثان ليورث 
  ت زيدا ماال وقيل متييز وليس بشيء ومن جعل الكاللة الوارثة فهي نعت ملصدركما تقول ورث

بفتح الراء فأما من } ُيوَرثُ{: حمذوف أي وارثه كاللة أي يورث بالوراثة اليت يقال هلا الكاللة هذا كله على قراءة
  بكسرها خمففة أو مشددة فالكاللة هي الورثة أو املال} ُيوَرثُ{: قرأ

يف نصبها ثالثة أوجه مبنية على تفسريها فإن كانت مبعىن } إِالَّ أَنْ َتتَّقُوا ِمنُْهْم ُتقَاةً{: يف قوله تعاىل ومن ذلك تقاة
وإن كانت مبعىن املفعول أي أمرا جيب اتقاؤه فهي نصب } أَنَْبَتكُْم ِمَن اَألْرضِ َنَباتاً{: االتقاء فهي مصدر كقوله تعاىل
  كرام ورماة فهي نصب على احلال على املفعول به وإن كانت مجعا

وفيه قوالن متضادان أحدمها أنه األسود من اجلفاف واليبس } غُثَاًء أَْحَوى{: ومن ذلك إعراب أحوى من قوله
فعلى األول هو صفة لغثاء وعلى الثاين هو حال من } ُمْدَهامََّتاِن{: أنه األسود من شدة اخلضرة كما فسر: والثاين

  الفواصلاملرعى وأخر لتناسب 



فإنه قيل الكفات األوعية ومفردها كفت واألحياء } أَلَْم َنْجَعلِ اَألْرَض ِكفَاتاً أَْحَياًء َوأَمَْواتاً{: ومنه قوله تعاىل
} أَْحَياًء َوأَمَْواتاً{: واألموات كناية عما نبت وما ال ينبت وقيل الكفات مصدر كفته إذا ضمه ومجعه فعلى األول

أوعية حية وميتة أو حاالن وعلى الثاين فهما مفعوالن حملذوف ودل عليه كفاتا أي جيمع أحياء  صفة لكفاتا كأنه قيل
  وأمواتا

فإنه إن كان املراد به القرآن فمن للتبعيض والقرآن حينئذ من عطف العام على } َسْبعاً ِمَن الَْمثَانِي{: ومنه قوله
  ملثايناخلاص وإن كانت الفاحتة فمن لبيان اجلنس أي سبعا هي ا

  تنبيه
قد يقع يف كالمهم هذا تفسري معىن وهذا تفسري إعراب والفرق بينها أن تفسري اإلعراب ال بد فيه من مالحظة 

َومَثَلُ الَِّذيَن كَفَرُوا كََمثَلِ الَِّذي {: الصناعة النحوية وتفسري املعىن ال يضر خمالفة ذلك وقد قال سيبويه يف قوله تعاىل
لك يا حممد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق واملنعوق به واختلف الشارحون يف فهم كالم سيبويه تقديره مث: }َيْنِعُق

فقيل هو تفسري معىن وقيل تفسري إعراب فيكون يف الكالم حذفان حذف من األول وهو حذف داعيهم وقد أثبت 
  ى هذا جيوز مثل ذلك يف الكالمنظريه يف الثاين وحذف من الثاين وهو حذف املنعوق وقد أثبت نظريه يف األول فعل

جتنب األعاريب احملمولة على اللغات الشاذة فإن القرآن نزل باألفصح من لغة قريش قال الزخمشري يف : والثاين
كشافه القدمي القرآن ال يعمل فيه إال على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذي ال 

موضعني وهبذا يتبني غلط مجاعة من الفقهاء واملعربني حني جعلوا من العطف على اجلوار  يعثر عليه إال يف موضع أو
يف قراءة اجلر وإمنا ذلك ضرورة فال حيمل عليه الفصيح وألنه إمنا يصار إليه إذا أمن اللبس } َوأَْرُجلَكُْم{: قوله تعاىل

ود وأيضا فنحن يف غنية عن ذلك كما قاله واآلية حمتملة وألنه إمنا جييء مع عدم حرف العطف وهو هاهنا موج
  :سيبويه إن العرب يقرب عندها املسح مع الغسل ألهنما أساس املاء فلما تقاربا يف املعىن حصل العطف كقوله

  *متقلدا سيفا ورحما * 

د الفعلني ومهما أمكن املشاركة يف املعىن حسن العطف وإال امتنع فظهر أنه ليس على اجملاورة بل على االستغناء بأح
فإمنا أجيز يف الكالم ألنه رد إىل } َسالِسال َوأَغْالالً{: عن اآلخر وهذا خبالف صرف ما ال ينصرف يف قوله تعاىل
  األصل والعطف على اجلوار خروج عن األصل فافترقا

زائدة وحنوه  جتنب لفظ الزائد يف كتاب اهللا تعاىل أو التكرار وال جيوز إطالقه إال بتأويل كقوهلم الباء: الثالث
مرادهم أن الكالم ال خيتل معناه حبذفها ال أنه ال فائدة فيه أصال فإن ذلك ال حيتمل من متكلم فضال عن كالم 

  احلكيم
وقال ابن اخلشاب يف املعتمد اختلف يف هذه املسألة فذهب األكثرون إىل جواز إطالق الزائد يف القرآن نظرا إىل أنه 

هو كثري ألن الزيادة بإزاء احلذف هذا لالختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة نزل بلسان القوم ومتعارفهم و
ومنهم من ال يرى الزيادة يف شيء من الكالم ويقول هذه األلفاظ احملمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان ختصها 

دة إثبات معىن ال حاجة إليه فباطل فال أقضى عليها بالزيادة ونقله عن ابن درستويه قال والتحقيق أنه إن أريد بالزيا
ألنه عبث فتعني أن إلينا به حاجة لكن احلاجات إىل األشياء قد ختتلف حبسب املقاصد فليست احلاجة إىل اللفظ 

  الذي زيد عندها وال زيادة كاحلاجة إىل األلفاظ اليت رأوها مزيدة عليه وبه يرتفع اخلالف
  هم يسميه مقحما ويقع ذلك يف عبارة مستويةوكثري من القدماء يسمون الزائد صلة وبعض



يف سورة } ِللْفُقََراِء{جتنب األعاريب اليت هي خالف الظاهر واملنافية لنظم الكالم كتجويز الزخمشري يف : الرابع
ق وهذا فصل كبري وإمنا محله عليه ألن أبا حنيفة يقول إنه ال يستح} َوِلِذي الْقُرَْبى{: احلشر أن يكون بدال من قوله

بدال من اجملرور } . . . . . الَِّذيَن ظَلَُموا{ القريب بقرابته بل لكونه فقريا والشافعي خيالفه ونظريه إعراب بعضهم 
  }اقْتََرَب ِللنَّاسِ ِحسَاُبُهْم{: يف قوله تعاىل

ئ القيس وغريه وأن جتنب التقادير البعيدة واجملازات املعقدة وال جيوز فيه مجيع ما جيوزه النحاة يف شعر امر: اخلامس
فعلي دعاء أو سؤال وال نقول فعلي أمر تأدبا من جهة أن األمر يستلزم العلو } اْهدَِنا{: و} اغِْفرْ لَنَا{: نقول يف حنو

  واالستعالء على اخلالف فيه
باحلال قلت  مب انتصب قال} قَاِئماً بِالِْقسِْط{: وقال أبو حيان التوحيدي يف البصائر سألت السريايف عن قوله تعاىل

ملن احلال قال هللا تعاىل قلت فيقال هللا حال قال إن احلال يف اللفظ ال ملن يلفظ باحلال عنه ولكن الترمجة ال تستويف 
حقيقة املعىن يف النفس إال بعد أن يصوغ الوهم هذه األشياء صياغة تسكن إليها النفس وينتفع هبا القلب مث تكون 

لومة وال منقوضة باعتقاد وكما أن املعىن على بعد من اللفظ كذلك احلقيقة على حقائق األلفاظ يف مفادها غري مع
  بعد من الوهم

فإنه } إِالَّ أَنْ َيْعفُونَ أَْو َيْعفُوَ الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ{: البحث عن األصلي والزائد ومن هذا قوله تعاىل: السادس
شكل ثبوت النون مع أن وليس كذلك بل الواو هنا الم الكلمة والنون قد نتوهم الواو يف األوىل ضمري اجلمع في

ضمري مجع املؤنث فبين الفعل معها على السكون فإذا وصل الناصب أو اجلازم ال حتذف النون ومثله النساء يرجون 
لمة مبا خبالف الرجال يرجون فإن الواو فيه ضمري اجلمع والنون حرف عالمة للرفع وأصله يرجوون أعلت الم الك

  يقتضيه التصريف فإذا دخل اجلازم حذف النون وهذا مما اتفق فيه اللفظ واختلف يف التقدير
يتبادر إىل } ال َمْرَحباً بِهِْم{: وكذلك يبحث عما تقتضيه الصناعة يف التقدير وال يؤخذ بالظاهر ففي حنو قوله تعاىل

ا يف االسم أال يكون معموال لغريها وإمنا نصب بفعل نصب اسم ال وهو فاسد ألن شرط عمله} مَْرَحباً{: الذهن أن
بيان للمدعو عليهم وأجاز أبو البقاء أن ينصب على املفعول به أي ال }بِهِْم{دعاء، و} ال{مضمر جيب إضماره

 }ال مَْرَحباً{: أن تكون مستأنفة وأن تكون حاال أي هذا فوج مقوال له} ال مَْرَحباً{: يسمعون مرحبا وأجاز يف مجلة
  حمكية بالقول يف موضع نصب} ال مَْرَحباً{: وفيه نظر ألنه قدر مقوال فمقوال هو احلال و

يتبادر إىل الذهن أن الظرف قبله خرب أن على التقدمي وهو فاسد } َواْعلَُموا أَنَّ ِفيكُمْ َرسُولَ اللَِّه{: ومنه قوله تعاىل
  َعلَْيِه َوَسلََّم ألنه ليس املراد اإلخبار بأن رسول اهللا صَلَّى اللَُّه

حال واملعىن واعلموا أن رسول اهللا يف حال } فِيكُْم{: فيهم وإمنا الغرض أنه لو أطاعكم يف كثري من األمر لعنتم وإمنا
  كونه فيكم لو أطاعكم لكان كذا

فإن اجلواب وقع فيهما بعد النفي } َوال ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ{: وقوله} ال ُيقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموتُوا{: ومنه قوله تعاىل
مقرونا بالفاء ويف األوىل حذفت النون ويف الثانية أثبتها فما الفرق بينهما وجوابه أن حذف النون جوابا للنفي هو 
على أحد معىن نصب ما تأتينا فتحدثنا أي ما يكون إتيان وال حديث واملعىن الثاين إثبات اإلتيان ونفي احلديث أي 

  حمدثا أي تأتينا غري حمدث وهذا ال جيوز يف اآلية وأما إثبات النون فعلى العطفما تأتينا 
حيث انتصب بشرا يف األول وارتفع } أََبَشٌر يَْهُدوَننَا{: وقوله} أََبَشراً مِنَّا َواِحداً َنتَّبِعُُه{: وقريب من ذلك قوله تعاىل

ى االشتغال والشاغل للعامل منصوب فصح لعامله أن يف الثاين فيقال ما الفرق بينهما؟واجلواب أن نصب بشرا عل



يفسر ناصبا وأما يف الثانية فالشاغل مرفوع مفسر رافعا وهذا كما تقول أزيد قام؟ فزيد مرفوع على الفاعلية لطلب 
  أداء الفعل فهذا يف االشتغال والشاغل مرفوع وتقول فيما الشاغل فيه منصوب أزيدا ضربته؟

وإمنا كان } َما فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ{: اختلفوا يف} فَشَرُِبوا ِمْنهُ إِالَّ قَِليالً{: على نصب قليل يف وقريب منه إمجاع القراء
  األول استثناء من موجب والثاين استثناء من منفي} قَلِيالً{: كذلك ألن

ء من غري موجب؟ قيل ألن هذا استثناء مع أنه استثنا} فَال ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً{: فلم أمجعوا على النصب يف: فإن قيل
  مفرغ وهو نعت ملصدر حمذوف فالتقدير فال يؤمنون إال إميانا قليال

ووافق اجلماعة على النصب يف } كُلِّ{: يف سورة احلديد قرأها ابن عامر برفع} َوكُالً َوَعدَ اللَُّه الُْحْسَنى{: ومثله
 هباء مضمرة وليس قبل هذه اجلملة مجلة فعلية فيختار ألجلها النساء والفرق أن الذي يف سورة احلديد شغل اخلرب

َوفَضَّلَ {: النصب فرفع باالبتداء وأما اليت يف سورة النساء فإمنا اختري فيها النصب ألن قبله مجلة فعلية وهي قوله
  }اللَُّه الُْمَجاِهِديَن

  تنبيه
سي يلم به كثريا وذلك أنه يوجد يف الكالم أن قد يتجاذب اإلعراب واملعىن الشيء الواحد وكان أبو علي الفار

إِنَّهُ {: املعىن يدعو إىل أمر واإلعراب مينع منه قالوا والتمسك بصحة املعىن يؤول لصحة اإلعراب وذلك كقوله تعاىل
صدر الذي هو رجع أي أنه يقتضى املعىن أن يتعلق بامل} َيْومِ{فالظرف الذي هو } َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر َيْوَم ُتبْلَى السَّرَائُِر

على رجعه يف ذلك اليوم لقادر لكن اإلعراب مينع منه لعدم جواز الفصل بني املصدر ومعموله بأجنيب جيعل العامل 
  فيه فعال مقدرا دل عليه املصدر

فاملعىن يقتضى تعلق إذ } َمياِن فََتكْفُُرونَلََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَنْفَُسكُْم إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى اِأل{: وكذا قوله سبحانه
  باملقت واإلعراب مينعه للفصل بني املصدر ومعموله باخلرب فيقدر له فعل يدل عليه املقت

فاملعىن أن } لََخبٌِري أَفَال َيْعلَُم إِذَا ُبعِْثَر َما ِفي الْقُبُورِ َوُحصِّلَ َما ِفي الصُُّدورِ إِنَّ رَبَُّهْم بِهِْم َيوَْمِئٍذ{: وكذلك قوله تعاىل
  العامل يف إذا خبري واإلعراب مينعه ألن ما بعد إن ال يعمل فيما قبلها فاقتضى أن يقدر له العامل

  تنبيه
على النحوي بيان مراتب الكالم فإن مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة ومرتبة املبتدأ قبل مرتبة اخلرب ومرتبة ما يصل 

ل إليه حبرف اجلر وإن كانا فضلتني ومرتبة املفعول األول قبل مرتبة املفعول الثاين وإذا إليه بنفسه قبل مرتبة ما يص
اتصل الضمري مبا مرتبته التقدمي وهو يعود على ما مرتبته التأخري فال جيوز أن يتقدم ألنه يكون متقدما لفظا ومرتبة 

دمي فال جيوز أن يتقدم ألنه يكون مقدما لفظا وإذا اتصل الضمري مبا مرتبته التأخري وهو يعود على ما مرتبته التق
مؤخرا رتبة فعلى هذا جيوز يف داره زيد التصال الضمري باخلرب ومرتبته التأخري وال جيوز صاحبها يف الدار التصال 

  الضمري باملبتدأ ومرتبته التقدمي

  معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح: النوع احلادي والعشرون

البيان والبديع وقد صنف الناس يف ذلك تصانيف كثرية وأمجعها ما مجعه الشيخ مشس الدين  ويؤخذ ذلك من علم
حممد بن النقيب جملدين قدمهما أمام تفسريه وما وضعه حازم األندلسي املسمى مبنهاج البلغاء وسراج األدباء وهذا 

قيقة واجملاز وتأليف النظم وأن يواخي بني العلم أعظم أركان املفسر فإنه ال بد من مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز من احل



املوارد ويعتمد ما سيق له الكالم حىت ال يتنافر وغري ذلك وأمأل الناس هبذا صاحب الكشاف قال السكاكي واعلم 
أن شأن اإلعجاز عجيب يدرك وال ميكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك وال ميكن وصفها وكاملالحة وال طريق إىل 

  السليمة إال إتقان علمي املعاين والبيان والتمرن فيهما حتصيله لذوي الفطر
الزخمشري من حق مفسر كتاب اهللا الباهر وكالمه املعجز أن يتعاهد يف مذاهبه بقاء النظم على حسنه : وقال

والبالغة على كماهلا وما وقع به التحدي سليما من القادح وإذا مل يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم 
  غة على مراحلوالبال

وادعى القاضي أبو الطيب يف كتاب إعجاز القرآن أن كثريا من حماسن هذا العلم ال يعد من البالغة القرآنية بناء 
  على اختياره يف أن القرآن نزل على خالف أساليبهم وسيأيت الكالم يف ذلك

تابعني مل خيوضوا فيه ومل ينقل كيف عددت هذا من أنواع علومه مع أن سلف املفسرين من الصحابة وال: فإن قلت
  عنهم شيء من ذلك وإمنا هذا أحدثه املتأخرون؟

إمنا سكت األولون عنه ألن القصد من إنزال القرآن تعليم احلالل واحلرام وتعريف شرائع اإلسالم وقواعد : قلت
 سبيل إىل معرفة اإلميان ومل يقصد منه تعليم طرق الفصاحة وإمنا جاءت لتكون معجزة وما قصد به اإلعجاز ال

طريقه فلم يكن اخلوض فيه مسوغا إذ البالغة ليست مقصودة فيه أصال ألنه موجود يف الصحف األوىل المع هذه 
البالغة املعينة وإمنا كان بليغا حبسب كمال املتكلم فلهذا مل يتكلم السلف يف ذلك وكان معرفتهم بأساليب البالغة 

  تنباط األحكام فلهذا تكلموا يف الثاين دون األولمما ال حيتاج فيه إىل بيان خبالف اس
واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسري املطلع على عجائب كالم اهللا وهي قاعدة الفصاحة 

} َمُه الْبََيانَالرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرآنَ َخلََق اِألْنَسانَ َعلَّ{وواسطة عقد البالغة ولو مل حيبب الفصاحة إال قول اهللا تعاىل 
َهذَا {: لكفي واملعلومات كثرية ومنن اهللا تعاىل مجة ومل خيصص اهللا من نعمه على العبد إال تعليم البيان وقال تعاىل

ل تعليم نكتة علمية فإنه جع} َعلََّمُه الَْبَيانَ{: وحلذف الواو يف قوله تعاىل} ِتْبيَاناً ِلكُلِّ َشْيٍء{: وقال تعاىل} َبَيانٌ ِللنَّاسِ
ألنه حي ناطق وكأنه إىل حنوه أشار أهل املنطق بقوهلم يف } َخلََق اِألْنَسانَ{: البيان يف وزان خلقه وكالبدل من قوله

  حد اإلنسان حيوان ناطق
وال شك أن هذه الصناعة تفيد قوة اإلفهام على ما يريد اإلنسان ويراد منه ليتمكن هبا من اتباع التصديق به وإذعان 

  هالنفس ل
  وينبغي االعتناء مبا ميكن إحصاؤه من املعاين اليت تكلم فيها البليغ مثبتا ونافيا

بعد ذكره النطفة ومتعلقها يف } أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيِيَ الَْموَْتى{: فمنها حتقيق العقائد اإلهلية كقوله سبحانه
} قَّ قَْدرِِه وَاَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة وَالسََّماَواُت َمطْوِيَّاتٌ بَِيِمينِِهَوَما قََدُروا اللََّه َح{: مراتب الوجود وكقوله

  فمن يقرع مسعه هذا الكالم املعجز استشعر من روعة النفس واقشعرار اجللد ما ميكن خشية اهللا وعظمته من قبله
} َوإِنْ جََنُحوا ِللسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه{: قوله تعاىلومنها بيان احلق فيما يشكل من األمور غري العقائد ك

فانظر كيف أعطى يف هذه األحرف اليسرية احلجة على من " فمن أين يكون الشبه: "وكقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ن هذا القول فإنه يرى إحدى املقدمتني عيانا وهو أنكر احتالم املرأة فال أبني من هذا البيان وال أشفى للمرتاب م

  شبه الولد بأمه ويعلم قطعا أنه ليس هناك سبب حيال الشبه عليه غري الذي أنكر
ومنها متكني االنفعاالت النفسانية من النفوس مثل االستعطاف واإلعراض واإلرضاء واإلغضاب والتشجيع 



ن ومنع وينضم إىل قوة القول البالغي معىن متصل إعانة هلا والتخويف ويكون يف مدح وذم وشكاية واعتذار وإذ
  مثل فضيلة القائل ومحية النازع وقوة البليغ على إطراء نفسه وحتسني رأيه

قُلْ إِنََّما أَِعظُكُْم بَِواِحَدٍة أَنْ َتقُومُوا ِللَِّه َمثَْنى {: ومن ذلك استدعاء املخاطب إىل فضل تأمل وزيادة تفهم قال تعاىل
وسر هذا أن السامع حيرص على أن يكون من } َوَما َيْعِقلَُها إِالَّ الْعَاِلُمونَ{: وكذلك قوله} َراَدى ثُمَّ َتتَفَكَُّرواَوفُ

  هؤالء املثىن عليهم فيسارع إىل التصديق ويلقى يف نفسه نور من التوفيق
  ويكون هذا القول البالغي ما يسمى الضمري ويسمى التمثيل وأعين بالضمري

إِنَّ الُْمَبذِّرِينَ {: يضمر بالقول اجملادل به البيان أحد حرفيه كقول الفقيه النبيذ مسكر فهو حرام وكقوله تعاىل أن
  }كَاُنوا إِْخَوانَ الشََّياِطنيِ َوكَانَ الشَّْيطَانُ لَِربِِّه كَفُوراً

نع بأعنة اخليل جاره أو جوادا وقد يكون هذا اإلضمار يف القياس االستثنائي أيضا كقولك لو كان فالن عزيزا مل
لشب لساري الليل ناره معوال على أنه قد علم أنه ما منع وال شب فيثبت بذلك مقابله وهو البخل والذلة ومن 

وقد شهد احلس والعيان أهنم ما انفضوا من } َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا ِمْن َحوِْلَك{: هذا قوله تعاىل
  وهي املضمرة فانتفي عنه صلوات اهللا عليه أنه فظ غليظ القلبحوله 

  :ومن أحسن ما أبرز فيه هذا املضمر قول الشاعر
  ولو كان عبد اهللا موىل هجوته

  ولكن عبد اهللا موىل مواليا
َنا َوتَْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفُسََنا َوإِنْ لَْم َتْغِفْر لَ{: ومثال االستمالة واالستعطاف قوله تعاىل عن آدم

  :وحسبك إمام املتقني حني مسع شعر القائلة} الَْخاِسرِيَن
  ما كان ضرك لو مننت ورمبا
  مّن الفىت وهو املغيظ احملنق

  لو بلغين شعرها قبل أن أقتله ملا قتلته: قال
  :وقال اآلخر

  وحنن الكاتبون وقد أسأنا
  فهبنا للكرام الكاتبينا

الة واالسترضاء ما ال خيرق السمع أنفذ منه إىل القلوب وأوقع على املطلوب قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ومن االستم
يا معشر األنصار أمل أجدكم كذا أمل أجدكم كذا مث قال : "لألنصار وقد وجدوا يف نفوسهم قسمة الغنائم يف غريهم

فقال عليه الصالة والسالم أما إنكم إن شئتم لقلتم فلصدقتم أجيبوين فما زادوا على قوهلم اهللا ورسوله أمن 
فانظر ما أعجب هذا استشعر منهم عليه السالم أن إمساكهم عن اجلواب أدب " ولصدقتم جئتنا حبال كذا وكذا

أما : "معه ال عجز عنه فأعلمهم بأهنم لو قالوا صدقوا ومل يكن هو بالذي يغضب من مساعه مث زادهم تكرميا بقوله
مث زاد ميينه املباركة الربة على فضل ما " رضون أن يذهب الناس بالشاة والبعري وتنصرفوا برسول اهللا إىل رحالكمت

  ينصرفون به اللهم انفعنا مبحبته وتفضل علينا بشفاعته
  :ومما جتد من هذا الطراز قول بعضهم

  أناس أعرضوا عنا



  بال جرم وال معىن
  أساءوا ظنهم فينا
  افهال أحسنوا الظن
  فإن عادوا لنا عدنا
  وإن خانوا فما خنا

  وإن كانوا قد استغنوا
  فإنا عنهم أغىن

  وإن قالوا ادن منا بعد
  باعدنا من استدىن

إِنََّما َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ وَأَْخَرُجوكُْم ِمْن ِدَيارِكُمْ {: ومن اإلغضاب العجيب قوله تعاىل
  ُروا َعلَى إِْخرَاجِكُْم أَنْ تََولَّْوُهْم َوَمْن َيتََولَُّهْمَوظَاَه

أَفَتَتَِّخذُوَنهُ {: وقوله} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء{: وقوله تعاىل} فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ
  :وهللا در القائل} ي َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئْسَ ِللظَّاِلِمَني َبَدالًَوذُرِّيََّتُه أَْولَِياَء ِمْن ُدونِ

  إذا واىل صديقك من تعادي
  فقد عاداك وانقطع الكالم

ب وكفي حب} إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه صَفّاً كَأَنَُّهْم بُْنَيانٌ َمْرصُوٌص{: ومن قسم التشجيع قوله سبحانه
إِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا َويَأُْتوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا {: اهللا مشجعا على منازلة األقران ومباشرة الطعان وقوله عز وجل

، وكيف ال يكون والقوم صربوا وامللك احلق جل جالله } ُيْمِددْكُْم رَبُّكُْم بِخَْمَسِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَةُ ُمَسوِِّمَني
  }َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ{: ملدد الكثري مث قالوعدهم با

ويف مقابلة هذا القسم ما يراد به األخذ باحلزم والثاين باحلرب واالستظهار } وََتْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما ال َيْرُجونَ{: وقوله
َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن } {ال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِةَو{: عليها بالعدة واالستشهاد على ذلك بقوله تعاىل

  }قُوٍَّة
ومنه اإلبانة باملدح ورمبا مدح الكرمي بالتغافل عن الزلة والتهاون بالذنب كما أشار إليه القرآن فيما أسر سيد البشر 

  :أنه عرف بعضه وأعرض عن بعض ولذلك قيللبعض نسائه ممن أظهره على إفشائه فأخرب سبحانه 
  ليس الغي بسيد يف قومه
  لكن سيد قومه املتغايب

ومنه التمثيل وإمنا يكون بأمر ظاهر يسلمه السامع ويقويه ما يف القرآن من قصص األشقياء حتذيرا ملا نزل هبم من 
ت لو مضضت أرأيت لو كان على أبيك أرأي"العذاب وأخبار السعداء ترغيبا ملا صاروا إليه من الثواب ويف احلديث 

  كيف ظهر إمكان نقل احلكم من شبه إىل شبه" دين 
ومنه أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة باإلنذار قال الزخمشري وسره إرادة التسليط الكتساب ما 

  ارة عباده املؤمننييزلف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف فلما ذكر الكفار وأعماهلم وأوعدهم بالعذاب ثناه ببش
  تنبيه



ليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز وهلذا ترى 
  صاحب الكشاف جيعل الذي سيق له الكالم معتمدا حىت كأن غريه مطروح

  أو إثبات لفظ بدل آخر معرفة اختالف األلفاظ بزيادة أو نقص أو تغيريحركة: النوع الثاين والعشرون
وذلك متواتر وآحاد ويوجد هذا الوجه من علم القراءة وأحسن املوضوع للقراءات السبع كتاب التيسري أليب 

عمرو الداين وقد نظمه أبو حممد القاسم الشاطيب يف الميته اليت عم النفع هبا وكتاب اإلقناع أليب جعفر بن الباذش 
  أليب الكرم الشهرزوري ويف القراءات العشر كتاب املصباح

واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحي املنزل على حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم للبيان 
واإلعجاز والقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلروف أو كيفيتها من ختفيف وتثقيل وغريمها مث 

  :هاهنا أمور
  أن القراءات السبع متواترة عند اجلمهور وقيل بل مشهورة وال عربة بإنكار املربد قراءة محزة: دهاأح
  وال بإنكار مغاربة النحاة} ُمصْرِِخيَّ{و} وَاَألْرَحاَم{

رها عن والتحقيق أهنا متواترة عن األئمة السبعة أما توات} قَْتلَ أَْوالِدِهْم ُشَركَائُهْم{كابن عصفور قراءة ابن عامر 
النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ففيه نظر فإن إسناد األئمة السبعة هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات وهي 
نقل الواحد عن الواحد مل تكمل شروط التواتر يف استواء الطرفني والواسطة وهذا شيء موجود يف كتبهم وقد أشار 

   كتابه املرشد الوجيز إىل شيء من ذلكالشيخ شهاب الدين أبو شامة يف
استثىن الشيخ أبو عمرو بن احلاجب قولنا إن القراءات السبع متواترة ما ليس من قبيل األداء ومثله باملد : الثاين

واإلمالة وختفيف اهلمزة يعىن فإهنا ليست متواترة وهذا ضعيف واحلق أن املد واإلمالة ال شك يف تواتر املشترك 
املد من حيث هو مد واإلمالة من حيث إهنا إمالة ولكن اختلف القراء يف تقدير املد فمنهم من رآه  بينهما وهو

طويال ومنهم من رآه قصريا ومنهم من بالغ يف القصر ومنهم من تزايد فحمزة وورش مبقدار ست لغات وقيل مخس 
  ألف ونصف وقيل أربع وعن عاصم ثالث وعن الكسائي ألفان ونصف وقالون ألفان والسوسي

قال الداين يف التيسري أطواهلم مدا يف الضربني مجيعا يعين املتصل واملنفصل ورش ومحزة ودوهنما عاصم ودونه ابن 
عامر والكسائي ودوهنما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أيب نشيط خبالف عنه وهذا كله على 

  بهم من التحقيق واحلذف انتهي كالمهالتقريب من غري إفراط وإمنا هو على مقدار مذاه
  فعلم هبذا أن أصل املد متواتر واالختالف والطرق إمنا هو يف كيفية التلفظ به

  وكان اإلمام أبو القاسم الشاطيب يقرأ مبدتني طوىل لورش ومحزة ووسطى ملن بقي
تعجبين ولو كانت متواترة ملا  وعن اإلمام أمحد بن حنبل أنه كره قرأة محزة ملا فيها من طول املد وغريه فقال ال

كرهها وكذلك ذكر القراء أن اإلمالة قسمان إمالة حمضة وهي أن ينحى باأللف إىل الياء وتكون الياء أقرب بالفتحة 
إىل الكسر وتكون الكسرة أقرب وإمالة تسمى بني بني وهي كذلك إال أن األلف والفتحة أقرب وهذه أصعب 

  ئمة وال شك يف تواتر اإلمالة أيضا وإمنا اختالفهم يف كيفيتها مبالغة وحضورااإلمالتني وهي املختارة عند األ
أما ختفيف اهلمزة وهو الذي يطلق عليه ختفيف وتليني وتسهيل أمساء مترادفة فإنه يشمل أربعة أنواع من التخفيف 

  :وكل منها متواتر بال شك



بنقل حركة اهلمزة وهي الفتحة إىل دال قد } قَدْ أَفْلََح{ :النقل وهو نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها، حنو: أحدها
وتسقط اهلمزة فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش يف حال الوصل والوقف 

  وقراءة محزة يف حال الوقف
ألفها حنو باس وهذا البدل  أن تبدل اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها إن كان قبلها فتحة أبدلت: الثاين

  قراءة أيب عمرو بن العالء ونافع من طريق ورش يف فاء الفعل ومحزة إذا وقف على ذلك
ختفيف اهلمز بني بني ومعناه أن تسهل اهلمزة بينها وبني احلرف الذي منه حركتها فإن كانت مضمومة : الثالث

و مكسورة فبني اهلمزة والياء وهذا يسمى إمشاما وقرأ به سهلت بني اهلمزة والواو أو مفتوحة فبني اهلمزة واأللف أ
  وحنوه وذكره النحاة عن لغات العرب} قُلْ آلذَّكََريْنِ{: كثري من القراء وأمجعوا عليه يف قوله تعاىل

ابن احلاجب يف تصريفه واغتفر التقاء الساكنني يف حنو آحلسن عندك؟ وآمين اهللا ميينك؟ وهو يف كل كلمة : قال
مهزة وصل مفتوحة ودخلت مهزة االستفهام عليها وذلك ما فيه الم التعريف مطلقا ويف امين اهللا وأمي اهللا  أوهلا

خاصة إذ ال ألف وصل مفتوحة سواها وإمنا فعلوا ذلك خوف لبس اخلرب باالستخبار أال ترى أهنم لو قالوا أحلسن 
ر هو أم خرب؟ فأتوا هبذه عوضا عن مهزة الوصل عندك وحذفوا مهزة الوصل على القياس يف مثلها مل يعلم استخبا

قبل الساكن فصار قبل الساكن مدة فقالوا آحلسن عندك وكذلك آمين اهللا ميينك فيما ذكره وبعض العرب جيعل 
مهزة الوصل فيما ذكرنا بني بني ويقول آحلسن عندك وآمين اهللا ميينك فيما ذكرنا وقد جاء عن القراء بالوجهني يف 

شهور األول وقد أشار الصحابة رضي اهللا عنهم إىل التسهيل بني بني يف رسم املصاحف العثمانية مثل ذلك وامل
واوا على إرادة التسهيل بني بني قاله } قُلْ أَُؤنَبِّئُكُْم{: فكتبوا صورة اهلمزة الثانية يف قوله تعاىل يف سورة آل عمران

  الداين وغريه
مزة رأسا وقد قرأ به أبو عمرو يف اهلمزتني من كلمتني إذا اتفقتا يف ختفيف اإلسقاط وهو أن تسقط اهل: الرابع

ووافقه على ذلك يف املفتوحتني } َجاَء أََجلُُهْم{: احلركة فأسقط األوىل منهما على رأي الشاطيب وقيل الثانية يف حنو
: ءة قنبل عن ابن كثري يفنافع من طريق قالون وابن كثري من طريق البزي وجاء هذا اإلسقاط يف كلمة واحدة يف قرا

  }ُشَركَاِئَي{: بإسقاط مهزة} أَْيَن ُشَركَايَ الَِّذيَن كُنُْتْم ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم{
أن القراءات توقيفية وليست اختيارية خالفا جلماعة منهم الزخمشري حيث ظنوا أهنا اختيارية تدور مع : الثالث

  اءةاختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء ورد على محزة قر

َوَما أَْنُتمْ {: باخلفض ومثل ما حكي عن أيب زيد واألصمعي ويعقوب احلضرمي أن خطئوا محزة يف قراءته} وَاَألْرَحامِ{
  }َيْغفِلَكُْم{: بكسر الياء املشددة وكذا أنكروا على أيب عمرو إدغامه الراء عند الالم يف} بُِمصْرِِخيَّ

يف الالم إذا قلت مريل بكذا ألن الراء حرف مكرر وال يدغم الزائد  الزجاج إنه خطأ فاحش وال تدغم الراء: وقال
يف الناقص لإلخالل به فأما الالم فيجوز إدغامه يف الراء ولو أدغمت الالم يف الراء لزم التكرير من الراء وهذا 

  إمجاع النحويني انتهي
تبعة وال جمال لالجتهاد فيها وهلذا قال وهذا حتامل وقد انعقد اإلمجاع على صحة قراءة هؤالء األئمة وأهنا سنة م

  وبنو متيم يرفعونه إال من درى كيف هي يف املصحف} َما َهذَا َبَشراً{: سيبويه يف كتابه يف قوله تعاىل
  وإمنا كان كذلك ألن القراءة سنة مروية عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وال تكون القراءة بغري ما روي عنه انتهى



  ما تضمنه التيسري والشاطبية قال الشيخ أثري الدين أبو حيان مل حيويا مجيع القراءات السبع وإمنا هي: رابعال
نزر يسري منها ومن عىن بفن القراءات وطالع ما صنفه علماء اإلسالم يف ذلك علم ذلك العلم اليقني وذلك أن 

دها عن بالد اإلسالم واجتازوا عند احلج بديار مصر بالدنا جزيرة األندلس مل تكن من قدمي بالد إقراء السبع لبع
وحتفظوا ممن كان هبا من املصريني شيئا يسريا من حروف السبع وكان املصريون مبصر إذ ذاك مل تكن هلم روايات 

متسعة وال رحلة إىل غريها من البالد اليت اتسعت فيها الروايات كأيب الطيب بن غلبون وابنه أيب احلسن طاهر وأيب 
  لفتح فارس بن أمحد وابنه عبد الباقي وأيب العباس بن نفيس وكان هبا أبو أمحد السامري وهو أعالهم إسناداا

وسبب قلة العلم والروايات بديار مصر ما كان غلب على أهلها من تغلب اإلمساعيلية عليها وقتل ملوكهم العلماء 
عمر الطلمنكي صاحب الروضة وأيب حممد مكي بن فكان من قدماء علمائنا ممن حج يأخذ مبصر شيئا يسريا كأيب 

أيب طالب مث رحل أبو عمرو الداين لطول إقامته بدانية فأخذ عن أيب خافان وفارس وابن غلبون وصنف كتاب 
التيسري وقرأ على هؤالء ورحل أيضا أبو القاسم يوسف بن جبارة األندلسي فأبعد يف الشقة ومجع بني طريق املشرق 

اب الكامل حيتوى على القراءات السبع وغريها ومل أر ومل أمسع أوسع رحلة منه وال أكثر واملغرب وصنف كت
  شيوخا

  وقد أقرأ القرآن مبكة أبو معشر الطربي وأبو عبد اهللا الكارزيين وكانا متسعي الرواية

فأقرأ الناس  وكان مبصر أبو علي املالكي مؤلف الروضة وكان قد قرأ بالعراق وأقرأ مبصر وبعدهم التاج الكندي
بروايات كثرية مل تصل إىل بالدنا وكان أيضا ابن ماموية بدمشق يقرئ القرآن بالقراءات العشر ومبصر النظام 

الكويف يقرئ بالعشر وبغريها كقراءة ابن حميصن واحلسن وكان مبكة أيضا زاهر بن رستم وأبو بكر الزجناين وكانا 
  باح الزاهر يف القراءات العشر البواهر وأقرأه الزجناين لبعض شيوخناقد أخذا عن أيب الكرم الشهرزوري كتاب املص

  وكان عز الدين الفاروثي بدمشق يقرئ القرآن بروايات كثرية حىت قيل إنه أقرأ بقراءة أىب حنيفة
ن واحلاصل اتساع روايات غري بالدنا وأن الذي تضمنه التيسري والتبصرة والكايف وغريها من تآليفهم إمنا هو قل م

  كثر ونزر من حبر
وبيانه أن يف هذه الكتب مثال قراءة نافع من رواية ورش وقالون وقد روى الناس عن نافع غريمها منهم إمساعيل بن 

  أيب جعفر املدين وأبو خلف وابن حبان واألصمعي

  والسبيت وغريهم ومن هؤالء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون وكذا العمل يف كل راو وقارئ
أن باختالف القراءات يظهر االختالف يف األحكام وهلذا بىن الفقهاء نقض وضوء امللموس وعدمه على  :اخلامس

  }الَمْسُتُم{و} ملَْسُتُم{اختالف القراءات يف 
  }حَتَّى َيطُْهرْنَ{: وكذلك جواز وطء احلائض عند االنقطاع وعدمه إىل الغسل على اختالفهم يف

كان األمر بالسجود ومن } أَال{: بنية على القراءتني قال الفراء من خففوكذلك آية السجدة يف سورة النمل م
  شدد مل يكن فيها أمر به وقد نوزع يف ذلك

إذا علمت ذلك فاختلفوا يف اآلية إذا قرئت بقراءتني على قولني أحدمها أن اهللا تعاىل قال هبما مجيعا والثاين أن اهللا 
  قرأ بقراءتنيتعاىل قال بقراءة واحدة إال أنه أذن أن ي



وهذا اخلالف غريب رأيته يف كتاب البستان أليب الليث السمرقندي مث اختاروا يف املسألة توسطا وهو أنه إن كان 
  لكل قراءة تفسري يغاير اآلخر فقد قال هبما مجيعا

ا واحدا كالبِيوت والُبيوت وإن كان تفسريمه} َوال َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى َيطُْهرْنَ{: وتصري القراءات مبنزلة آيتني مثل قوله
  واحملِصنات واحملَصنات بالنصب واجلر فإمنا قال بأحدمها وأجاز القراءة هبما لكل قبيلة على ما تعود لساهنم

  بلغة قريش انتهي: إذا صح أنه قال بأحدمها فبأي القراءتني قال؟ قيل: فإن قيل
ربعمائة مجعها أبو بكر ابن جماهد ومل يكن متسع أن القراءات مل تكن متميزة عن غريها إال يف قرن األ: السادس

  :الرواية والرحلة كغريه واملراد بالقراءات السبع املنقولة عن األئمة السبعة
أحدهم عبد اهللا بن كثري املكي القرشي موالهم أبو سعيد وقيل أبو حممد وقيل أبو بكر وقيل أبو الصلت ويقال له 

   بن الزبري وغريه تويف مبكة سنة عشرين ومائة وقيل اثنتني وعشرينالداري وهو من التابعني ومسع عبد اهللا
نافع بن عبد الرمحن بن أىب نعيم موىل جعونة بن شعوب الليثي هو مدين أصله من أصبهان كنيته أبو رومي : الثاين

  وقيل أبو احلسن وقيل أبو عبد الرمحن وقيل

  أبو عبد اهللا تويف باملدينة سنة تسع وستني ومائة
عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن ربيعة اليحصيب الدمشقي قاضى دمشق وهو من كبار التابعني ولد يف أول سنة : ثالثال

إحدى وعشرين من اهلجرة وتويف بدمشق يوم عاشوراء سنة مثان عشرة ومائة وقيل ولد سنة مثان من اهلجرة ومات 
مرو وقيل أبو حممد وأبو عبد اهللا وأبو موسى وأبو وهو ابن مائة وعشر سنني ويف كنيته سبعة أقوال أصحها أبو ع

  نعيم وأبو عثمان وأبو مغيث
أبو عمرو بن العالء بن عمار بن عبد اهللا البصرى قيل امسه زبان وقيل حيىي وقيل عثمان وقيل حمبوب وقيل : الرابع

  امسه كنيته تويف بالكوفة سنة أربع ومخسني ومائة وقرأ على ابن كثري وغريه
عاصم بن أيب النجود بفتح النون أبو بكر األسدى الكويف تويف بالكوفة سنة سبع وقيل مثان وعشرين : اخلامس

ومائة قال سفيان وأمحد بن حنبل وغريمها هبدلة هو أبو النجود وقال عمرو بن علي هبدلة أمه قال أبو بكر داود هذا 
  خطأ

  وقال عبد اهللا بن أمحد قال أيب أنا أختار قراءة عاصم
محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل الزيات التيمي موالهم الكويف أبو عمارة تويف حبلوان سنة مثان وقيل : سالساد

  ست ومخسني ومائة

الكسائي على بن محزة األسدي موالهم الكويف تويف سنة تسع ومثانني ومائة كان قرأ على محزة قال مكي : السابع
ا كان السابع يعقوب احلضرمي فأثبت ابن جماهد يف سنة ثالمثائة أ وحنوها وإمنا أحلق بالسبعة يف أيام املأمون وإمن

  الكسائي يف موضع يعقوب
  .وليس يف هؤالء السبعة من العرب إال ابن عامر وأبو عمرو

أحدمها أن عثمان رضي اهللا عنه كتب سبعة مصاحف ووجه هبا إىل األمصار : وإمنا كانوا سبعة لوجهني : قال مكي
  راء على عدد املصاحففجعل عدد الق

أنه جعل عددهم على عدد احلروف اليت نزل هبا القرآن وهي سبعة على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل مل : الثاين



ميتنع ذلك إذا عدد الرواة املوثوق هبم أكثر من أن حيصى وقد ألف ابن جبري املقرئ وكان قبل ابن جماهد كتابا يف 
ر فيه مخسة من القراء ال غري وألف غريه كتابا ومساه الثمانية وزاد على هؤالء القراءات ومساه كتاب اخلمسة ذك
  السبعة يعقوب احلضرمي انتهي

  ومنهم من زاد ثالثة ومساه كتاب العشرة: قلت
والسبب يف اشتهار هؤالء السبعة دون غريهم أن عثمان رضي اهللا عنه ملا كتب املصاحف ووجهها إىل : قال مكي

قراء يف العصر الثاين والثالث كثريي العدد فأراد الناس أن يقتصروا يف العصر الرابع على ما وافق األمصار وكان ال
املصحف فنظروا إىل إمام مشهور بالفقه واألمانة يف النقل وحسن الدين وكمال العلم قد طال عمره واشتهر أمره 

إماما هذه صفة قراءته على مصحف  وأمجع أهل مصر على عدالته فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفا
ذلك املصر فكان أبو عمرو من أهل البصرة ومحزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها والكسائي من العراق وابن 

  كثري من أهل مكة

وابن عامر من أهل الشام ونافع من أهل املدينة كلهم ممن اشتهرت إمامتهم وطال عمرهم يف اإلقراء وارحتل الناس 
  لبلدانإليهم من ا

وأول من اقتصر على هؤالء السبعة أبو بكر بن جماهد سنة ثالمثائة وتابعه الناس وأحلق احملققون منهم البغوي يف 
تفسريه هبؤالء السبعة قراءة ثالثة وهم يعقوب احلضرمي وخلف وأبو جعفر بن قعقاع املدين شيخ نافع ألهنا ال 

  ختالف رسم السبع
بن إبراهيم اهلروي يف كتاب الكايف له فإن قال قائل فلم أدخلتم قراءة أيب حفص وقال اإلمام أبو حممد إمساعيل 

إمنا اتبعنا قراءهتما كما اتبعنا : املدين ويعقوب احلضرمي يف مجلتهم وهم خارجون عن السبعة املتفق عليهم؟ قلنا
 العلم والثقة هبما واتصال السبعة ألنا وجدنا قراءهتما على الشرط الذي وجدناه يف قراءة غريمها ممن بعدمها يف

إسنادمها وانتفاء الطعن عن روايتهما مث ان التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له أثر وال سنة وإمنا السنة أن تؤخذ 
القراءة إذا اتصلت رواهتا نقال وقراءة ولفظا ومل يوجد طعن على أحد من رواهتا وهلذا املعىن قدمنا السبعة على 

  عفر ويعقوب على غريمهاغريهم وكذلك نقدم أبا ج
انصرافه إىل قراءة سبعة من القراء " أنزل القرآن على سبعة أحرف: "وال يتوهم أن قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يولدون من بعد عصر الصحابة بسنني كثرية ألنه يؤدى إىل أن يكون اخلرب متعريا عن فائدة إىل أن حيدثوا ويؤدى إىل 
حد من الصحابة أن يقرءوا إال مبا علموا أن السبعة من القراء خيتارونه قال وإمنا ذكرناه ألن قوما من أنه ال جيوز أل

  العامة يتعلقون به

وقال الشيخ موفق الدين الكواشي كل ما صح سنده واستقام مع جهة العربية وافق لفظه خط املصحف اإلمام فهو 
تمعني أو متفرقني فعلى هذا األصل يبين من يقول القراءات عن من السبع املنصوص عليها ولو رواه سبعون ألفا جم

سبعة كان أو سبعة آالف ومىت فقد واحد من هذه الثالثة املذكورة يف القراءة فاحكم بأهنا شاذة وال يقرأ بشيء من 
  الشواذ وإمنا يذكر ما يذكر من الشواذ ليكون دليال على حسب املدلول عليه أو مرجحا

تار الناس بعد ذلك وأكثر اختياراهتم إمنا هو يف احلرف إذا اجتمع فيه ثالثة أشياء قوة وجه وقال مكي وقد اخ
العربية وموافقته للمصحف واجتماع العامة عليه والعامة عندهم هو ما اتفق عليه أهل املدينة وأهل الكوفة فذلك 

حلرمني ورمبا جعلوا االعتبار مبا اتفق عليه عندهم حجة قوية توجب االختيار ورمبا جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل ا



نافع وعاصم فقراءة هذين اإلمامني أوىل القراءات وأصحها سندا وأفصحها يف العربية ويتلوها يف الفصاحة خاصة 
  قراءة أيب عمرو والكسائي

فصيح من وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة كل قراءة ساعدها خط املصحف مع صحة النقل فيها وجميئها على ال
لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتربة فإن اختل أحد هذه األركان الثالثة أطلق على تلك القراءة أهنا شاذة وضعيفة 
أشار إىل مجاعة من األئمة املتقدمني ونص عليه الشيخ أبو حممد مكي بن أيب طالب القريواين يف كتاب مفرد صنفه يف 

  ب الكشف وذكره شيخنا أبو احلسن يف كتابه مجال القراءمعاين القراءات السبع وأمر بإحلاقه بكتا

قال أبو شامة رمحة اهللا وقد ورد إىل دمشق استفتاء من بالد العجم عن القراءة الشاذة هل جتوز القراءة هبا؟ وعن 
 قراءة القارئ عشرا كل آية بقراءة قارئ فأجاب عن ذلك مجاعة من مشايخ عصرنا منهم شيخنا الشافعية واملالكية

  حينئذ وكالمها أبو عمر وعثمان يعىن ابن الصالح وابن احلاجب
يشترط أن يكون املقروء به على تواتر نقله عن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قرآنا : قال شيخ الشافعية

لقطع على ما تقرر واستفاض نقله بذلك وتلقته األمة بالقبول كهذه القراءات السبع ألن املعترب يف ذلك اليقني وا
ومتهد يف األصول فما مل يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فممنوع من القراءة به منع حترمي ال منع كراهة يف الصالة 

وخارج الصالة وممنوع منه ممن عرف املصادر واملعاين ومن مل يعرف ذلك وواجب على من قدر على األمر 
وإمنا نقلها من نقلها من العلماء لفوائد منها ما يتعلق بعلم العربية  باملعروف والنهي عن املنكر أن يقوم بواجب ذلك

ال القراءة هبا هذا طريق من استقام سبيله مث قال والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غري تواتر واستفاضة متلقاة 
يزه من غري أن ينقل قرآنا بالقبول من األئمة كما يشتمل عليه احملتسب البن جين وغريه وأما القراءة باملعىن على جتو

فليس ذلك من القراءة الشاذة أصال واملتجرئ على ذلك متجرئ على عظيم وضال ضالال بعيدا فيعزر ومينع 
باحلبس وحنوه وجيب منع القارئ بالشواذ وتأثيمه بعد تعريفه وإن مل ميتنع فعليه التعزير بشرطه وأما إذا شرع القارئ 

هبا ما بقى للكالم متعلق مبا ابتدأ به وما خالف هذا فمنه جائز وممتنع وعذره مانع من  يف قراءة فينبغي أال يزال يقرأ
  قيامه حبقه والعلم عند اهللا تعاىل

  وقال شيخ املالكية رمحه اهللا ال جيوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة يف صالة وال غريها

رمي عرف به وأمر بتركها وإن كان عاملا أدب عاملا بالعربية كان أو جاهال وإذا قرأها قارئ فإن كان جاهال بالتح
بشرطه وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إىل أن يرتدع عن ذلك وأما تبديل آتينا بأعطينا وسولت 

  بزينت وحنوه فليس هذا من الشواذ وهو أشد حترميا والتأديب عليه أبلغ واملنع منه اوجب
شر الواحد فاألوىل أال يفعل نعم إن قرأ بقراءتني يف موضع إحدامها مبنية وأما القراءة بالقراءات املختلفة يف آي الع

بالنصب فهذا } أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر{: على األخرى مثل أن يقرأ نغفر لكم بالنون وخطيئاتكم باجلمع ومثل
  أيضا ممتنع وحكم املنع كما تقدم

أما ما ليس كذلك فال مينع منه فإن اجلمع جائز والتخيري فيه بأكثر واملنع من هذا ظاهر و: قال الشيخ شهاب الدين
من ذلك كان حاصال مبا ثبت من إنزال القرآن على سبعة حروف توسعة على القراء فال ينبغي أن يضيق باملنع من 

ه من االبتداع ومل هذا وال ضرر فيه نعم أكره ترداد اآلية بقراءات خمتلفة كما يفعله أهل زماننا يف مجع القرآن ملا في
  يرد فيه شيء من املتقدمني وقد بلغين كراهته عن بعض متصدري املغاربة املتأخرين

قال أصحابنا وغريهم ال : وما أفىت به الشيخان نقله النووي يف شرح املهذب عن أصحاب الشافعي فقال: قلت



ن القرآن ال يثبت إال بالتواتر والقراءة الشاذة جتوز القراءة يف الصالة وال غريها بالقراءة الشاذة ألهنا ليست قرآنا أل
ليست متواترة ومن قال غريه فغالط أو جاهل فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قرءاهتا يف الصالة وغريها وقد اتفق 

وال فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ ونقل ابن عبد الرب إمجاع املسلمني على أنه ال جتوز القراءة بالشواذ 
  يصلى خلف من يقرأ هبا

  :أن حاصل اختالف القراء يرجع إىل سبعة أوجه: األمر السابع
االختالف يف إعراب الكلمة أو يف حركات بقائها مبا ال يزيلها عن صورهتا يف الكتاب وال يغري معناها : األول
وََهلْ ُنَجازِي } {أَطَْهُر لَكُْم{و} وُهنَّ أَطَْهرُ لَكُْم{ ،}وَما ُهنَّ أُمَّهَاِتهِْم} {ميسُرة{و} مَْيَسرَة{و} الَبَخل{و}الُبْخل{حنو

  }وََهلْ َجيازِي إِالَّ الْكَفُوَر}{إِالَّ الْكَفُوَر
َربََّنا َباِعْد َبْينَ {االختالف يف إعراب الكلمة يف حركات مبا يغري معناها وال يزيلها عن صورهتا يف اخلط حنو : الثاين

وهو كثري يقرأ به ملا } بَْعَد أُمٍَّة{و }َوادَّكَرَ َبْعَد أُمَّةٍ } {َتلَقَّْونَُه{ و} إِذْ َتلَقَّْوَنُه{و }َباِعْد َبْيَن أَسْفَارَِنا رَبََّنا {و} أَْسفَارِنَا
  صحت روايته ووافق العربية

  االختالف يف تبديل حروف الكلمة دون إعراهبا مبا يغري معناها وال يغري: الثالث

يَقُصُّ {و} فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم{و} فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم {و} نُْنِشُزهَا{و} كَْيَف ُنْنِشزَُها{أي العني حنو صورة اخلط هبا يف ر
  وهو كثري يقرأ به إذا صح سنده ووجهه ملوافقته لصورة اخلط يف رأي العني} يَقِْضي الَْحقَّ{و} الَْحقَّ
إال {و} إِنْ كَاَنتْ إِالَّ صَْيَحةً َواِحدَةً{: يف الكتابة وال يغري معناها حنو االختالف يف الكلمة مبا يغري صورهتا: الرابع

فهذا يقبل إذا صحت روايته وال يقرأ به اليوم ملخالفته } كالصَّوف املنقوش{ و} كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ{و} زقية واحدة
  خلط املصحف وألنه إمنا ثبت عن آحاد

  يف موضع}آمل تَْنزِيلُ الِْكتَابِ{ا يزيل صورهتا يف اخلط ويزيل معناها حنواالختالف يف الكلمة مب: اخلامس
فهذا ال يقرأ به أيضا ملخالفته اخلط ويقبل منه ما مل يكن فيه } طَلْع َمْنضُوٍد{و}طَلْحٍ مَْنُضوٍد{و}آمل ذَِلَك الِْكَتاُب{

  تضاد ملا عليه املصحف
  وي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قرأ عند املوتاالختالف بالتقدمي والتأخري حنو ما ر: السادس

  وهبذا قرأ ابن} َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْحقِّ بِالَْمْوِت{

  مسعود فهذا يقبل لصحة معناه إذا صحت روايته وال يقرأ به ملخالفته املصحف وألنه غري واحد
  }َوَما َعِملَْت} {ِملَْتُه أَْيِديهِْمَوَما َع{: االختالف بالزيادة والنقص يف احلروف والكلم حنو: السابع

ونظائره فهذا يقبل منه ما مل حيدث حكما مل يقله أحد ويقرأ منه ما اتفقت عليه املصاحف يف إثباته } نعجة أنثى{و
فإن {  احلديد ويف} فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد{و} ِمْن َتْحِتهَا{يف براءة عند رأس املائة و} جترى حتتها{وحذفه حنو
وحنو ذلك مما اختلف فيه املصاحف اليت وجه هبا عثمان إىل األمصار فيقرأ به إذ مل خيرجه عن خط } اهللا الغين

  املصحف وال يقرأ منه ما مل ختتلف فيه املصاحف ال يزاد شيء مل يزد فيها وال ينقص شيء مل ينقص منها
آن إن القصد من القراءة الشاذة تفسري القراءة املشهورة وتبيني قال أبو عبيد يف كتاب فضائل القر: األمر الثامن

  معانيها وذلك كقراءة عائشة وحفصة حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر
  وكقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أمياهنما



  }َبَعِة أَْشُهرٍ فَإِنْ فَاُءوا ِفيهِنِللَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمْن نَِسائِهِْم تََربُّصُ أَْر{ومثل قراءة أيب 
  }. . . . . . . . وإن كان له أخ أو أخت من أم فلكل{: وكقراءة سعد بن أيب وقاص

  }ال جناح عليكم أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج{وكما قرأ ابن عباس 
أنه ذهب اللفظ الذي يصلح للشك ذهب الظن قال أبو الفتح يريد : وقال" وأيقن أنه الفراق"وكذا قراءته : قلت

  وجاء اللفظ الذي هو مصرح باليقني انتهي
  "فإن اهللا من بعد إكراههن له غفور رحيم: "وكقراءة جابر

فهذه احلروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعني يف التفسري 
صار يف نفس القراءة فهو اآلن أكثر من التفسري وأقوى فأدىن فيستحسن ذلك فكيف إذا روي عن كبار الصحابة مث 

  ما يستنبط من هذه احلروف معرفة صحة التأويل على أهنا من العلم الذي ال يعرف العامة فضله إمنا يعرف ذلك

} ِضي احلقيق{فلما وجدهتا يف قراءة عبد اهللا } َيقُضِ الَْحقَّ{العلماء ولذلك يعترب هبما وجه القرآن كقراءة من قرأ 
: فقرأهتا على ما يف املصحف واعتربت صحتها بتلك القراءة وكذلك قراءة من قرأ} يقضِ{علمت أهنا إمنا هي 

يف } ُتكَلُِّمُهْم{مث ملا وجدهتا يف قراءة أيب تنبئهم علمت أن وجه القراءة } أَْخَرْجَنا لَُهْم دَابَّةً ِمَن اَألْرضِ ُتكَلُِّمُهْم{
  أشباه من هذا كثرية

  فائدة
قيل قراءة ابن كثري ونافع وأيب عمرو راجعة إىل أيب وقراءة ابن عامر إىل عثمان بن عفان وقراءة عاصم ومحزة 

  والكسائي إىل عثمان وعلى وابن مسعود
  فائدة

قال ابن جماهد إذا شك القارئ يف حرف هل هو ممدود أو مقصور فليقرأ بالقصر وإن شك يف حرف هل هو مفتوح 
  يقرأ بالفتح ألن األول غري حلن يف بعض املواضعأو مكسور فل

  معرفة توجيه القراءات وتبيني وجه ما ذهب إليه كل قارئ: النوع الثالث والعشرون

وهو فن جليل وبه تعرف جاللة املعاين وجزالتها وقد اعتىن األئمة به وأفردوا فيه كتبا منها كتاب احلجة أليب على 
ب اهلداية للمهدوي وكل منها قد اشتمل على فوائد وقد صنفوا أيضا يف الفارسي، وكتاب الكشف ملكي وكتا

  توجيه القراءات الشواذ ومن أحسنها كتاب احملتسب البن جين وكتاب أيب البقاء وغريمها
أن يكون دليال على حسب املدلول عليه أو مرجحا إال أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو : وفائدته كما قال الكواشي

جح إحدى القراءتني على األخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة األخرى وهذا غري مرضي ألن كلتيهما أنه قد تر
متواترة وقد حكى أبو عمر الزاهد يف كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال إذا اختلف اإلعراب يف القرآن عن السبعة 

  .فضلت األقوى وهو حسنمل أفضل إعرابا على إعراب يف القرآن فإذا خرجت إىل الكالم كالم الناس 
باملصدرية والفعلية فقال والديانة حتظر الطعن } فَكُّ َرقَبٍَة{: وقال أبو جعفر النحاس وقد حكى اختالفهم يف ترجيح

  على القراءة اليت قرأ هبا اجلماعة وال جيوز أن تكون

فهما قراءتان حسنتان ال " على سبعة أحرفأنزل القرآن : "مأخوذة إال عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وقد قال
  جيوز أن تقدم إحدامها على األخرى



السالمة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن اجلماعة أال يقال أحدمها أجود ألهنما : وقال يف سورة املزمل
  بة رضي اهللا عنهم ينكرون مثل هذامجيعا عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فيأمث من قال ذلك وكان رؤساء الصحا

قد أكثر املصنفون يف القراءات والتفاسري من الترجيح بني قراءة : وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رمحه اهللا
حىت إن بعضهم يبالغ إىل حد يكاد يسقط وجه القراءة األخرى وليس هذا مبحمود بعد ثبوت } مَاِلِك{و} َمِلِك{

  تعاىل هبما مث قال حىت إين أصلى هبذه يف ركعة وهبذه يف ركعةالقراءتني واتصاف الرب 
ال وجه للترجيح بني بعض القراءات السبع } َواَعْدنَا{و} َوَعدََنا{وقال صاحب التحرير وقد ذكر التوجيه يف قراءة 

ذا القول وبعض يف مشهور كتب األئمة من املفسرين والقراء والنحويني وليس ذلك راجعا إىل الطريق حىت يأيت ه
  بل مرجعه بكثرة االستعمال يف اللغة والقرآن أو ظهور املعىن بالنسبة إىل ذلك املقام

: وحاصله أن القارئ خيتار رواية هذه القراءة على رواية غريها أو حنو ذلك وقد جترأ بعضهم على قراءة اجلمهور يف
ة دعوى اجلاهلية يف زعمها أن املالئكة إناث وكذلك كره فقال أكره التأنيث ملا فيه من موافق} فََناَدْتُه الَْمالِئكَةُ{

  بعضهم قراءة من قرأ بغري تاء ألن املالئكة مجع

ما يؤيد } فناداه جربيل{وهذا كله ليس جبيد والقراءتان متواترتان فال ينبغي أن ترد إحدامها البتة ويف قراءة عبد اهللا
  أن املالئكة مراد به الواحد

  الشاذة يف توجيه القراءة: فصل
وتوجيه القراءة الشاذة أقوى يف الصناعة من توجيه املشهورة ومن أحسن ما وضع فيه كتاب احملتسب أليب الفتح إال 
: أنه مل يستوف وأوسع منه كتاب أبو البقاء العكربي وقد يستبشع ظاهر الشاذ بادي الرأي فيدفعه التأويل كقراءة

  }فَاِطرِ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوُهَو ُيطِْعُم َوال ُيطَْعُم قُلْ أَغَْيرَ اللَِّه أَتَِّخذُ َولِّياً{
  راجع إىل الويل} َوهَُو{: على بناء الفعل األول للمفعول دون الثاين وتأويل الضمري يف

مفعول السم  بفتح الواو والراء على أنه اسم مفعول وتأويله أنه} ُهَو اللَُّه الْخَاِلُق الَْبارِئُ الُْمصَوُِّر{: وكذلك قوله
  الفاعل الذي هو الباري فإنه يعمل عمل الفعل كأنه قال الذي برأ املصور

: وتأويله أن اخلشية هنا مبعىن اإلجالل والتعظيم ال اخلوف وكقراءة} إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء{: وكقراءة
لتاء على التكلم هللا تعاىل وتأويله على معىن فإذا أرشدتك إليه وجعلتك بضم ا} فَإِذَا َعَزْمَت فََتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه{

وقد نسب العزم إليه يف قول أم سلمة مث } فََتَوكَّلْ َعلَى{: على االلتفات وإال لقال} َعلَى اللَِّه{: تقصده وجاء قوله
  }الَّ هَُوشَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِ{: عزم اهللا يل وذلك على سبيل اجملاز وقوله

  معرفة الوقف واالبتداء: النوع الرابع والعشرون

وهو فن جليل وبه يعرف كيف أداء القرآن ويترتب على ذلك فوائد كثرية واستنباطات غزيرة وبه تتبني معاين 
  اآليات ويؤمن االحتراز عن الوقوع يف املشكالت

  ري وابن عباد والداين والعماين وغريهموقد صنف فيه الزجاج قدميا كتاب القطع واالستئناف وابن األنبا
  وقد جاء عن ابن عمر أهنم كانوا يعلمون ما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلمون القرآن

  قال فانقطع الكالم} َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه التََّبعُْتُم الشَّْيطَانَ{: وروي عن ابن عباس



من يطع اهللا ورسوله : حني قال" بئس اخلطيب أنت: "لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم للخطيبواستأنس له ابن النحاس بقول َص
فقد رشد ومن يعصمها ووقف قال قد كان ينبغي أن يصل كالمه فيقول ومن يعصمها فقد غوى أو يقف على 

  ورسوله فقد رشد فإذا كان مثل هذا مكروها يف اخلطب ففي كالم اهللا أشد
ع ليس هذا موضعه وقد سبق حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف كل كاف شاف ما مل ختتم آية وفيما ذكره نزا

  عذاب بآية رمحة أو آية رمحة بآية عذاب
  وهذا تعليم للتمام فإنه ينبغي أن يوقف على اآلية اليت فيها ذكر العذاب والنار وتفصل عما بعدها حنو

: وكذا قوله} َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{: وال توصل بقوله} خَاِلُدونَ أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها{: 
: وكذا} الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش{: وال توصل بقوله} َحقَّْت كَِلَمُت َربَِّك َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم أَْصحَاُب النَّارِ{
  وقس على هذا نظائره} وَالظَّاِلُمونَ{: وال جيوز أن يوصل بقوله} ِتِهُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَم{

  حاجة هذا الفن إىل خمتلف العلوم
وهذا الفن معرفته حتتاج إىل علوم كثرية قال أبو بكر بن جماهد ال يقوم بالتمام يف الوقف إال حنوى عامل بالقراءات 

لغة اليت نزل هبا القرآن وقال غريه وكذا علم الفقه وهلذا عامل بالتفسري والقصص وتلخيص بعضها من بعض عامل بال
  }َوال َتقَْبلُوا لَُهمْ َشَهاَدةً{: من مل يقبل شهادة القاذف وإن تاب وقف عند قوله

إنه منصوب مبعىن كملة } ِملَّةَ أَبِيكُْم إِبَْراِهيَم{: فأما احتياجه إىل معرفة النحو وتقديراته فألن من قال يف قوله تعاىل
  أو أعمل فيها ما قبلها مل يقف على ما قبلها

لئال يتخيل كونه صفة له إذا العوج ال يكون قيما } قَيِّماً{: مث يبتدئ} وَلَْم َيْجَعلْ لَُه ِعَوَجا{: وكذا الوقف على قوله
  وقد حكاه ابن النحاس عن قتادة

قفت وحتذفها إذا وصلت فتقول قه وعه وهكذا الوقف على ما يف آخره هاء فإنك يف غري القرآن تثبت اهلاء إذا و
لَمْ {و} َما ِهَيْه{و} ُسلْطَانَِيْه{و} ِحَسابِيَْه{و} ِكَتابَِيْه{: وتقول ق زيدا وع كالمي فأما يف القرآن من قوله تعاىل

ه يلزم يف وغري ذلك فالواجب أن يوقف عليه باهلاء ألنه مكتوب يف املصحف باهلاء وال يوصل ألن} اقَْتِدْه{و} َيَتَسنَّْه
حكم العربية إسقاط اهلاء يف الوصل فإن أثبتها خالف العربية وإن حذفها خالف مراد املصحف ووافق كالم العرب 

  وإذا هو وقف عليه خرج من اخلالفني واتبع املصحف وكالم العرب
  فقد جوزوا الوصل يف ذلك: فإن قيل

 النطقني فظن من ال خرية له أهنم وصلوا وصال حمضا أتوا به على نية الوقف غري أهنم قصروا زمن الفصل بني: قلنا
  وليس كذلك

بإثبات األلف يف حال الوصل اتبعوا يف إثباهتا خط املصحف ألهنم أثبتوها } لَِكنَّا ُهَو اللَُّه رَبِّي{ومثله قراءة ابن عامر 
  فيه على نية الوقف فلهذا أثبتوها يف حال الوصل وهم على نية الوقف

كان املعىن حمرمة عليهم هذه } فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِمْ أَْرَبِعَني َسنَةً{: ىل معرفة التفسري فألنه إذا وقف علىوأما احتياجه إ
كان املعىن حمرمة عليهم أبدا وأن التيه أربعني فرجع يف هذا إىل التفسري } فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَيْهِْم{: املدة وإذا وقف على
  كفيكون حبسب ذل

ألنه قيل إنه من } َهذَا َما َوَعدَ الرَّْحَمُن{: مث يبتدئ فيقول} َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا{: وكذا يستحب الوقف على قوله
  كالم املالئكة



ون وقفة لطيفة لئال يتوهم ك} قَالَ{ : فيقف على} قَالَ اللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوكِيلٌ{: وأما احتياجه إىل املعىن فكقوله
  وإمنا الفاعل يعقوب عليه السالم} قَالَ{: االسم الكرمي فاعل

  }إِنَّ الْعِزَّةَ ِللَِّه َجِميعاً{: مث يبتدئ} َوال َيْحزُْنَك قَْولُُهمْ إ{: وكذا جيب الوقف على قوله
  }فَال َيِصلُونَ إِلَْيكَُما بِآياتَِنا{: وقوله

  قال الشيخ عز الدين األحسن

ألن إضافة الغلبة إىل اآليات أوىل من إضافة عدم الوصول إليها ألن املراد باآليات العصا } َماإِلَْيكُ{: الوقف على
  وصفاهتا وقد غلبوا هبا السحرة ومل متنع عنهم فرعون

رد  فإن ذلك يبني أنه} َما بِصَاِحبِهِْم ِمْن جِنٍَّة{: واالبتداء بقوله} أََولَْم َيَتفَكَُّروا{: وكذا يستحب الوقف على قوله
  وقال الداين إنه وقف تام} َيا أَيَُّها الَِّذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ{: لقول الكفار

: واالبتداء مبا بعده أي ألن يرمحهم فإن ابن عباس قال يف تفسري اآلية} وَِلذَِلَك َخلَقَُهْم{: وكذا الوقف على قوله
أ ي لرمحته } وَِلذَِلَك َخلَقَُهْم{يعىن أهل اإلسالم } إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك{ىن اليهود والنصارى يع} َوال َيزَالُونَ ُمْخَتِلفَِني{

  خلقهم
فإن بذلك يتبني الفصل } وَاْسَتْغِفرِي ِلذَْنبِِك{: واالبتداء بقوله} ُيوُسفُ أَْعرِْض َعْن َهذَا{: وكذلك الوقف على قوله

أمر باألعراض وهو الصفح عن جهل من جهل قدره وأراد ضره واملرأة أمرت  بني األمرين ألن يوسف عليه السالم
باالستغفار لذنبها ألهنا مهت مبا جيب االستغفار منه ولذلك أمرت به ومل يهم بذلك يوسف عليه السالم ولذلك مل 

: قوله تعاىل يؤمر باالستغفار منه وإمنا هم بدفعها عن نفسه لعصمته ولذلك أكد أيضا بعض العلماء الوقف على
وذلك للفصل بني اخلربين وقد قال الداين إنه كاف وقيل تام وذكر } َوَهمَّ بِهَا{: واالبتداء بقوله} َولَقَْد َهمَّْت بِِه{

  بعضهم أنه على

واالبتداء } ِلُنَبيَِّن لَكُْم{: كالوقف على قوله تعاىل} َهمَّتْ بِِه{: حذف مضاف أي هم بدفعها وعلى هذا فالوقف على
  }َوُنِقرُّ ِفي اَألْرَحامِ{: كاالبتداء بقوله} َوَهمَّ بَِها{: بقوله

وقد ذكر صاحب االكتفا أنه تام وذلك ظاهر على قول ابن } َوُهَو اللَُّه{: ومثله الوقف مراعاة للتنزيه على قوله
  عباس أنه على التقدمي والتأخري واملعىن وهو اهللا يعلم سركم وجهركم يف السموات واألرض

: قال ليس} ُمْسَتهْزِئُونَ اللَُّه َيْستَْهزُِئ{: كذلك حكى الزخمشري يف كشافه القدمي عن أيب حامت السجستاين يف قولهو
حىت } وََمكََر اللَُّه وَاللَُّه َخْيرُ الَْماكِرِيَن{وال استئناف } اللَُّه َيْستَْهزُِئ{بوقف صاحل ال أحب استئناف } ُمسَْتْهزِئُونَ{

له قال وإمنا مل يستحب ذلك ألنه إمنا جاز إسناد االستهزاء واملكر إىل اهللا تعاىل على معىن اجلزاء عليهما أصله مبا قب
وذلك على سبيل املزاوجة فإذا استأنفت وقطعت الثاين من األول أوهم أنك تسنده إىل اهللا مطلقا واحلكم يف صفاته 

  سبحانه أن تصان عن الوهم
  :قال صاحب االكتفا} لَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّهوََما َيْع{وكذلك قوله تعاىل 

إنه تام على قول من زعم أن الراسخني مل يعلموا تأويله وقول األكثرين ويصدقه قراءة عبد اهللا ويقول الراسخون يف 
  العلم آمنا به

وقد ذكر ابن نافع أنه تام يف كتابه الذي  }سُْبَحانَُه{: واالبتداء بقوله} َوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولَداً{: وكذلك الوقف على



} اتََّخذَ اللَُّه وَلَداً{: تعقب فيه على صاحب االكتفا واستدرك عليه فيه مواقف كثرية وذلك أن اهللا أخرب عنهم بقوهلم
  فينبغي أن يفصل بني القولني} سُْبحَاَنُه{: مث رد قوهلم ونزه نفسه بقوله
سَوَّلَ {قال صاحب الكايف } َوأَْملَى لَُهْم{: واالبتداء بقوله} ْيطَانُ سَوَّلَ لَُهْمالشَّ{: ومثله الوقف على قوله تعاىل

على اإلخبار ألن اإلمالء يف كلتا } َوأُْمِلي لَُهْم{على ما يسم فاعله أو } َوأُْمِلي لَُهْم{: كاف سواء قرئ} لَُهْم
فيحسن قطعه من التسويل الذي هو مسند إىل الشيطان } ِفرِيَنفَأَْملَْيُت ِللْكَا{: القراءتني مسند إىل اهللا تعاىل لقوله

وهو كما قال وإمنا حيسن قطعه بالوقف ليفصل بني احلرفني ولقد نبه بعض من وصله على حسن هذا الوقف فاعتذر 
  بأن الوصل هو األصل
وذلك لإلعالم بأن } َما كَتَْبَناَها َعلَْيهِْم{: اء بقولهواالبتد} َرأْفَةً َوَرْحَمةً َوَرهَْبانِيَّةً ابَْتَدُعوهَا{: ومثله الوقف على قوله

اهللا تعاىل جعل الرهبانية يف قلوهبم أي خلق كما جعل الرأفة والرمحة يف قلوهبم وإن كانوا قد ابتدعوها فاهللا تعاىل 
  هذا مذهب أهل السنة،} َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ{: خلقها بدليل قوله سبحانه

أال ترى أن : نسب أبو علي الفارسي إىل مذهب االعتزال بقوله يف اإليضاح حني تكلم على هذه اآلية فقالوقد 
ألن ما جيعله اهللا ال يبتدعونه فكذلك ينبغي } اْبَتَدُعوهَا{: مع وصفها بقوله} َجَعلْنَا{الرهبانية ال يستقيم محلها على 
  أن يفصل بالوقف بني املذهبني

َوجِْبرِيلُ َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني َوالَْمالِئكَةُ َبْعَد ذَِلكَ {واالبتداء بقوله } فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه{: وله تعاىلومثله الوقف على ق
  أي معينون له َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فتكون هذه اجلملة مستأنفة} ظَهٌِري

بفتح احلاء كان هذا التمام وإن ضم } َوَيقُولُونَ ِحْجراً َمْحجُوراً{ وأما احتياجه إىل املعرفة بالقراءات فألنه إذا قرأ
ألن العرب كان إذا نزل بالواحد منهم شدة قال حجرا فقيل له } ِحجْراً{احلاء وهي قراءة احلسن فالوقف عند 

  حمجورا أي ال تعاذون كما كنتم تعاذون يف الدنيا حجر اهللا ذلك عليهم يوم القيامة
ومن } َوالَْعْيَن بِالَْعيْنِ{فهو التام إذا نصب } ِقَصاٌص{: إىل قوله} كََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسَِو{: وإذا قرأ

  ابتداء حكم يف املسلمني وما قبله يف التوراة} وَالَْعْيَن بِالَْعْينِ{وتكون } أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ{: رفع فالوقف عند

أكثر القراء يبتغون يف الوقف املعىن وإن مل يكن رأس آية ونازعهم فيه بعض املتأخرين يف ذلك وقال هذا واعلم أن 
ويقف مث } الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{: خالف السنة فإن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كان يقف عند كل آية فيقول

  وهكذا روت أم سلمة أن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كان يقطع قراءته آية آية} الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{: يقول
ومعىن هذا الوقف على رءوس اآلي وأكثر أواخر اآلي يف القرآن تام أو كاف وأكثر ذلك يف السور القصار اآلي 

دها وذهب بعض القراء إىل تتبع حنو الواقعة قال وهذا هو األفضل أعين الوقف على رءوس اآلي وإن تعلقت مبا بع
األغراض واملقاصد والوقف عند رءوس انتهائها واتباع السنة أوىل وممن ذكر ذلك احلافظ أبو بكر البيهقي يف 

كتاب شعب اإلميان وغريه ورجح الوقف على رءوس اآلي وإن تعلقت مبا بعدها قلت وحكى النحاس عن األخفش 
  ألنه رأس آية وإن كان متعلقا مبا بعده} ُهدًى ِللُْمتَِّقَني{: قوله علي بن سليمان أنه يستحب الوقوف على

  أقسام الوقف
  والوقف عند أكثر القراء ينقسم إىل أربعة أقسام تام خمتار وكاف جائز وحسن مفهوم وقبيح متروك

  وقسمه بعضهم إىل ثالثة وأسقط احلسن وقسمه آخرون إىل اثنني وأسقط الكايف واحلسن
  ي ال يتعلق بشيء مما بعده فيحسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعدهفالتام هو الذ



مث } َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{: وأكثر ما يوجد عند رءوس اآلي كقوله} َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلحُونَ{: كقوله تعاىل
  }َيا بَنِي إِْسرائيلَ{: مث يبتدئ بقوله} ونََوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراجُِع{ : وكذا} إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا{: يبتدئ بقوله

: هنا التمام ألنه انقضى كالم بلقيس مث قال تعاىل} َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً{: وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة كقوله
  وهو رأس اآلية} َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ{

َوكَانَ {: لتمام ألنه انقضاء كالم الظامل الذي هو أيب بن خلف مث قال تعاىلهو ا} َعنِ الذِّكْرِ بَْعَد إِذْ َجاَءنِي{: كذلك
  وهو رأس آية} الشَّْيطَانُ ِلإلِْنَساِن َخذُوالً

التمام ألنه معطوف } َوبِاللَّْيلِ{: رأس اآلية} ُمصْبِحَِني} {ُمصْبِِحَني وَبِاللَّْيلِ{وقد يوجد بعدها كقوله تعاىل مصبحني 
  الصبح وبالليلعلى املعىن أي و

: هو التمام ألنه معطوف على ما قبله من قوله} َوُزْخُرفاً} {َيتَِّكئُونَ{: رأس اآلية} َوُزْخُرفاً} {َيتَِّكئُونَ{: وكذلك
  }َسقْفاً{

وآخر كل قصة وما قبل أوهلا وآخر كل سورة تام واألحزاب واألنصاف واألرباع واألمثان واألسباع واألتساع 
وقبل ياء النداء وفعل األمر والقسم والمه دون القول واهللا بعد رأس كل آية والشرط ما مل  واألعشار واألمخاس

  يتقدم جوابه وكان اهللا وذلك ولوال غالبهن تام ما مل يتقدمهن قسم او قول أو ما يف معناه
  والكايف منقطع يف اللفظ متعلق يف املعىن فيحسن الوقف عليه واالبتداء أيضا مبا

هنا الوقف مث يبتدئ مبا بعد ذلك وهكذا باقي املعطوفات وكل رأس آية بعدها } رَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْمُح{: بعده حنو
الم كي وإال مبعىن لكن وإن املكسورة املشددة واالستفهام وبل وأال املخففة والسني وسوف على التهدد ونعم 

َوأَنْ {: ل أن املفتوحة املخففة يف مخسة ال غري البقرةوبئس وكيال وغالبهن كاف ما مل يتقدمهن قول أو قسم وقي
  }َوأَنْ َيْسَتْعِففَْن} {وَالنُّوَر} {َوأَنْ َتْصبِرُوا} {وَالنَِّساِء}{َوأَنْ َتَصدَّقُوا}{َوأَنْ َتْعفُوا}{َتُصومُوا

الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ { حنو واحلسن هو الذي حيسن الوقوف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده لتعلقه به يف اللفظ واملعىن
الرَّْحَمنِ {و} َربِّ الْعَالَِمَني{: والوقف عليه حسن ألن املراد مفهوم واالبتداء بقوله} الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{و} الْعَالَِمَني
  ال حيسن ألن ذلك جمرور واالبتداء باجملرور قبيح ألنه تابع} َماِلِك َيْومِ الدِّينِ{و} الرَّحِيمِ
فال يوقف عليه وال على املوصوف دون الصفة وال على البدل } الَْحْمُد{: قبيح هو الذي ال يفهم منه املراد حنووال

  وال على اجملرور دون اجلار} كَذََّبْت ثَُموُد{: دون املبدل منه وال على املعطوف دون املعطوف عليه حنو

إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمسِيحُ { : واالبتداء بقوله} َوَمْن يَقُلْ ِمنُْهْم} {قَالُوالَقَْد كَفََر الَِّذيَن {: وأقبح من هذا الوقف على قوله
ألن املعىن يستحيل هبذا يف االبتداء ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر } إِنِّي إِلٌَه{، }إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَالثٍَة{، }اْبُن َمرَْيَم

َوإِنْ كَاَنْت وَاِحَدةً فَلََها {: وشبهه ومثله} َمثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه{و} ي كَفََر وَاللَُّهفَُبهِتَ الَِّذ{: ومثله يف القبح الوقف على
  }إِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ وَالَْموَْتى{و} النِّْصُف َوَألَبَويِْه

  }اللَُّهال إِلََه إِالَّ {: وأقبح من هذا وأشنع الوقف على النفي دون حروف اإلجياب حنو
وََعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيٌم والذين {: وكذا} َوَما أَْرَسلْنَاَك إِالَّ مَُبشِّراً َوَنِذيراً{

فإن اضطر ألجل التنفس جاز ذلك مث } يَن آَمُنواالَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَْعمَالَُهْم َوالَِّذ{و} كفروا
  يرجع إىل ما قبله حىت يصله مبا بعده وال حرج

} اْهِدَنا الصِّرَاطَ الُْمْسَتقِيَم صَِراطَ الَِّذيَن{: إن تعلقت اآلية مبا قبلها تعلقا لفظيا كان الوقف كافيا حنو: وقال بعضهم



وإن مل يكن ال لفظيا وال معنويا } الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{: حنووإن كان معنويا فالوقف على ما قبلها حسن كاف 
  فتام

أَنَُّهْم أَْصَحابُ {: وإن كانت اآلية مضادة ملا قبلها كقوله} الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرِّبا{بعده } َوال ُهْم َيحَْزُنونَ{: كقوله
  عليه قبيح فالوقف} النَّارِ الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش

َحذََر الَْمْوتِ {: واعلم أن وقف الواجب إذا وقفت قبل واهللا مث ابتدأت بواهللا وهو الوقف الواجب كقوله تعاىل
  }َواللَُّه ُمِحيطٌ بِالْكَافِرِيَن
اجلملة التأليفية إذا عرفت أجزاؤها، وتكررت أركاهنا كان ما أدركه احلس يف حكم املذكور : وقال بعض النحويني

  أن يقف كيف شاء وسواء التام وغريه إال أن األحسن أن يوقف على األمت وما يقدر بهفله 
وذهب اجلمهور إىل أن الوقف يف التنزيل على مثانية أضرب تام وشبيه به وناقص وحسن وشبيه به وقبيح وشبيه به 

ستنبطوه ومنها ما اقتدوا فيه وصنفوا فيه تصانيف فمنها ما أثروه عن النحاة ومنها ما أثروه عن القراء ومنها ما ا
  بالسنة فقط كالوقف على أواخر اآلي وهي مواقف النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

وذهب أبو يوسف القاضي صاحب أىب حنيفة إىل أن تقدير املوقوف عليه من القرآن التام والناقص واحلسن والقبيح 
ع قال ألن القرآن معجز وهو كالقطعة الواحدة فكله قرآن وتسميته بذلك بدعة ومتعمد الوقف على حنوه مبتد

  وبعضه قرآن وكله تام حسن وبعضه تام حكى ذلك أبو القاسم بن برهان النحوي عنه

وقال ابن االنبارى ال يتم الوقف على املضاف دون املضاف إليه وال على الرافع دون املرفوع وال على املرفوع دون 
املنصوب وال عكسه وال على املؤكد دون التأكيد وال على املعطوف دون املعطوف الرافع وال على الناصب دون 

عليه وال على إن وأخواهتا دون امسها وال على امسها دون خربها وكذا ظننت وال على املستثىن منه دون االستثناء 
ون صلته وال على حرف وال على املفسر عنه دون التفسري وال على املترجم عنه دون املترجم وال على املوصول د

االستفهام دون ما استفهم به عنه وال على حرف اجلزاء دون الفعل الذي بينهما وال على الذي يليه دون اجلواب 
إِالَّ {: وكقوله} إِالَّ َما اْضطُرِرُْتْم إِلَْيِه{: وجوز أبو علي الوقف على ما قبل إال إذا كانت مبعىن لكن كقوله تعاىل

  وحنوه} إِلَّا اتِّبَاَع الظَّنِّ{و} َربِِّه اَألْعلَى اْبِتَغاَء َوْجِه
ألن املعىن لكن يقع خطأ ولكن قد يلم ولكن } إِالَّ َسالماً}{إِالَّ اللََّمَم}{إِالَّ َخطَأً{: وقال أبو عبيد جيوز الوقف دون

  يسلمون سالما ومجيعه استثناء منقطع
  ذا كان منصوبا وإن كان مرفوعا جاز الوقف عليهغريه ال جيوز الوقف على املبدل دون البدل إ: وقال

  واحلاصل أن كل شيء كان تعلقه مبا قبله كتعلق البدل باملبدل منه أو أقوى ال جيوز الوقف عليه

  مسألة
فصل بعضهم يف الصفة بني أن تكون لالختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دوهنا وبني أن تكون للمدح فيجوز 

وجيوز الوقف عليه خالفا لبعضهم وعامل : قال} َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن{: لكالم على قوله تعاىلوجرى عليه الرماين يف ا
الصفة يف املدح غري عامل املوصوف فلهذا جاز قطعها عما قبلها خبالف االختصاص فإن عاملها عامل املوصوف 

  وسيأيت يف كالم الزخمشري ما يؤيده
  مسألة



ملستثىن منه دون املستثىن إذا كان متصال واختلف يف االستثناء املنقطع فمنهم ال خالف يف التسامح بالوقف على ا
من جيوزه مطلقا ومنهم من مينعه مطلقا وفصل ابن احلاجب يف أماليه فقال جيوز إن صرح باخلرب وال جيوز إن مل 

فتقرة إىل ما قبلها قال يصرح به ألنه إذا صرح باخلرب استقلت اجلملة واستغنت عما قبلها وإذا مل يصرح به كانت م
ووجه من جوز مطلقا أنه يف معىن مبتدأ حذف خربه للداللة عليه فكان مثل قولنا زيد ملن قال من أبوك أال ترى أن 

لكن احلارث مبتدئا به بعد : ما يف الدار أحد إال احلارث لكن احلارث يف الدار ولو قلت: تقدير املنقطع يف قولك
  إِنَّ اللََّه{: سنا أال ترى إىل جواز الوقف باإلمجاع على مثل قولهالوقوف على ما قبله لكان ح

فكذلك هذا ووجه من قال باملنع ما رأى من } وَلَِكنَّ النَّاَس أَنْفُسَُهْم َيظِْلُمونَ{: واالبتداء بقوله} ال َيظِْلُم النَّاَس شَْيئاً
ألنه مل يعهد استعمال إال وما يف معناها إال متصال مبا احتياج االستثناء املنقطع إىل ما قبله لفظا ومعىن أما اللفظ ف

قبلها لفظا أال ترى أنك إذا قلت ما يف الدار أحد غري محار فوقفت على ما قبل غري وابتدأت به كان قبيحا فكذلك 
قولك إال  هذا وأما املعىن فألن ما قبله مشعر بتمام الكالم يف املعىن فإن ما يف الدار أحد إال احلمار هو الذي صحح

  احلمار أال ترى أنك لو قلت إال احلمار على انفراده كان خطأ
  مسألة

اختلف يف الوقف على اجلملة الندائية واحملققون كما قاله ابن احلاجب على اجلواز ألهنا مستقلة وما بعدها مجلة 
  أخرى وإن كانت األوىل تتعلق هبا من حيث كانت هي يف املعىن

  يف القرآن" الذين"و" الذي"قاعدة يف 
مجع ما يف القرآن من الذين والذي جيوز فيه الوصل مبا قبله نعتا له والقطع على أنه خرب مبتدأ إال يف سبعة مواضع 

  فإن االبتداء هبا هو املعني

  }الَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِه{: قوله: األول
  يف البقرة} اُهمُ الِْكَتابَ َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناءَُهْم الَِّذيَن آتَْيَن{: قوله: الثاين

  يف األنعام كذلك: الثالث 
  }الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرِّبا ال َيقُوُمونَ{: قوله: الرابع
  }لِهِْم َوأَنْفُسِهِْم أَْعظَُم َدَرَجةً ِعْندَ اللَِّهالَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه بِأَْموَا{: يف سورة التوبة: اخلامس

  }الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوهِهِْم إِلَى َجَهنََّم{: قوله يف سورة الفرقان: السادس 
  }أَنَُّهْم أَْصَحابُ النَّارِ الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَُه{: قوله يف سورة حم املؤمن: السابع

إن جعله } الَِّذي ُيَوسْوُِس{: وقال الزخمشري يف تفسري سورة الناس جيوز أن يقف القارئ على املوصوف ويبتدئ
على القطع بالرفع والنصب خبالف ما إذا جعله صفة وهذا يرجع ملا سبق عن الرماين من الفصل بالصفة بني 

  التخصيصية والقطيعة
  ف عليه ألن ما بعده حكاية القول قاله اجلويين يف تفسريهومجيع ما يف القرآن من القول ال جيوز الوق

  فإنه جيب الوقف} َوال َيحُْزْنَك قَوْلُُهْم{: وهذا اإلطالق مردود بقوله تعاىل

  ليس من مقوهلم} إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميعاً{: هنا ألن قوله
  :حسن الوقف مثاله قوله تعاىلومسعت أبا احلسني الدهان يقول حيث كان فيه إضمار من القرآن : قال



  فيحسن الوقف هاهنا ألن فيه إضمارا تقديره فضرب فانفلق} فَأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْبحَْر{
  فصل ملخص يف تقسيمات الوقف

  فصل جامع خلصته من كالم صاحب املستويف يف العربية
بح والكفاية وغري ذلك وإن كان يدل على ذلك فليست القسمة هبا قال تقسيمهم الوقف إىل اجلودة واحلسن والق

  صحيحة مستوفاة على مستعملها وقد حصل لقائلها من التشويش ما إذا شئت وجدته يف كتبهم املصنفة يف الوقوف
  فالوجه أن يقال الوقف ضربان اضطراري واختياري

عا دون موضع حىت إن محزة كان يقف يف حرفه فاالضطراري ما يدعو إليه انقطاع النفس فقط وذلك ال خيص موض
على كل كلمة تقع فيها اهلمزة متوسطة أو متطرفة إذا أراد تسهيلها وحىت إنه روي عنه الوقف على املضاف دون 

اءين قالوا وقف هنا بالتاء على حنو ج} َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء مَْرَضاِت{: املضاف إليه يف حنو قوله
  }إىل{طلحت إشعارا بأن الكالم مل يتم عند ذاك وكوقفه على 

بإلقاء حركة اهلمزة على الساكن قبلها كهذه الصورة خلو ىل وعلى هذا جيوز أن يقف } َوإِذَا َخلَْوا إِلَى{: من قوله
  يف املنظوم من القول حيث شئت وهذا هو أحسن الوقفني

  باعتبار انفصال ما بني جزأي القول واالختياري وهو أفضلهما هو الذي ال يكون
  وينقسم بانقسام االنفصال أقساما

: التام وهو الذي يكون حبيث يستغين كل واحد من جزأي القولني اللذين يكتفانه عن اآلخر كالوقف على: األول 
مستغن عن اآلخر من حيث } طَ الُْمْسَتقِيَماْهِدَنا الصِّرَا{واآلخر } إِيَّاَك َنعُْبُد وَإِيَّاَك َنْسَتعُِني{: من قوله} َنْسَتعُِني{

  اإلفادة النحوية والتعلق اللفظي
: الناقص وهو أن يكون ما قبله مستغنيا عما بعده وال يكون ما بعده مستغنيا عما قبله كالوقف على: الثاين 

وليس لك }ْهدَِنا الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم ا{وألن لك أن تسكت على } اْهِدَنا الصِّرَاطَ الُْمْسَتِقيَم{: من قوله} الُْمْسَتقِيَم{
  }صَِراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{: أن تقول مبتدئا

  ؟} صَِراطَ{ومل ال جيوز أن يقدر هاهنا الفعل الذي ينتصب به : فإن قيل
ن فعلت ذلك كان مل تكن مبتدئا به من حيث املعىن مث إ} صَِراطَ{أول ما يف ذلك أنك إذا قدرت الفعل قبل : قلنا

  الوقف تاما ألن كل واحد من طرفيه يستغين حينئذ عن اآلخر
والنحويون يكرهون الوقف الناقص يف التنزيل مع إمكان التام فإن طال الكالم ومل يوجد فيه وقف تام حسن األخذ 

  فإن} إِنَّ{كسرت بعده إن } فَال َتْدُعو َمَع اللَِّه أََحداً{: إىل قوله} قُلْ أُوِحَي{: بالناقص كقوله تعاىل

وهذا } أُوِحَي{يف اآلية أن تكون حممولة على } أن{ألن األوجه يف} كَادُوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً{: فتحتها فإىل قوله
ىل أن إ} َوأَنَّ الَْمسَاجَِد ِللَِّه{على القسم فاضطر يف } َوأَن لَّوِ اْسَتقَامُوا{ومحل } َحطَباً{أقرب من جعل الوقف التام 

  ألن املساجد هللا} فَال َتْدُعو َمَع اللَِّه أََحداً{جعل التقدير، 
فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآناً َعَجباً َيْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآَمنَّا {: يف اجلملة اليت بعد قوله} أَنَّ{فإن قيل هذا هو الوجه يف فتح

} أَنَّ{أال يقف قبله على هذه اجلمل يف كسر} َحطَباً{ يلزم من جعل الوقف التام فلم ال} بِِه َولَْن ُنشْرَِك بَِربَِّنا أََحداً
  يف أول كل واحدة منها

ألن هذه اجلمل داخلة يف القول وما يكون داخال يف القول ال يتم الوقف دونه كما أن املعطوف إذا تبع : قلنا



  .املعطوف عليه يف إعرابه الظاهر واملقدر ال يتقدمه الوقف تاما
فيمن فتحهما وقد عطف } وَأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه{: وبني} أَنَّهُ اْسَتمََع{: فهل جيوز الفصل باملكسورات بني: فإن قيل

  بالثانية على األوىل
من املكسورات معطوف عليها وهي داخلة يف القول } إِنَّا َسِمعَْنا{: أما عندنا فليس ذلك بفصل ألن ما بعد: قيل
من صلة أن األوىل املفتوحة فاملكسورات تكون يف خرب } اْسَتمََع{و} اْسَتمََع{معطوف على } فَقَالُوا{ول أعين والق

  املفتوحة األوىل فيعطف عليها الثانية بال فصل بينها والثانية عندنا هي
  }وَأَنَّ الَْمَساجَِد ِللَِّه{ : ليت يف قولهمث الثالثة هي ا} َوأنَ لَّوِ اْسَتقَامُوا َعلَى الطَّرِيقَِة{: املخففة يف قوله تعاىل

كانت هي } َسِمْعنَا{: رابعة تابعة فإن فتحت اليت بعد} َوأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه{: مث إن فتحت اليت يف قوله تعاىل
مث تعد بعدها على : انيةداخله يف القول محال على املعىن وقد جيوز أن تكون هي الث} حَطَباً{: واللوايت بعدها إىل قوله

  النسق
  وعلى هذا القياس} َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحَضَرْت{: إىل قوله} إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{: وحنو قوله تعاىل

ينهما أن والفرق ب} لَِكنَّ ُهَو اللَُّه{وقراءة بعضهم } َوإِنَّ كُالً لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم{: األنقص ومثل له بقراءة بعضهم: الثالث
التام قد جيوز أن يقع فيه بني القولني مهلة وتراخ يف اللفظ والناقص ال جيوز أن يقع فيه بني جزأي القول إال قليل 

  لبث والذي دوهنما ال لبث فيه وال مهلة أصال
ابق معىن كما ال مث إن كال من التام والناقص ينقسم يف ذاته أقساما فالتام أمته ماال يتعلق الالحق فيه من القولني بالس

َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم فَإِنَّ اِألْنَسانَ كَفُوٌر ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاتِ {يتعلق به لفظا وذلك حنو قوله تعاىل 
َيا َحْسَرةً َعلَى {: وشأن ما يتعلق فيه أحد القولني باآلخر معىن وإن كان ال يتعلق به لفظا وذلك كقوله} َواَألْرضِ

  }الِْعبَاِد َما َيأِْتيهِْم ِمْن َرُسولٍ إِالَّ كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ
  وتعلق الثاين فيه باألول تعلق احلال بذي احلال معىن

: إىل قوله} فََجَعلَُهمْ ُجذَاذاً{ىل قوله إ} إِذْ قَالَ َألبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيلُ الَِّتي أَنُْتْم لََها َعاِكفُونَ{: وحنو قوله تعاىل
  فهذه احلال قد عطف بعضها يف املعىن وظاهر كل واحد منها االستئناف يف اللفظ} قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا{

  وأنت تعلم أن بل ال يبتدأ هبا} فَُهْم بِِه ُمْسَتْمِسكُونَ َبلْ قَالُوا{: وحنو قوله تعاىل
، فإن ما بعده منقطع عنه لفظا إذ ال تعلق له من جهة اللفظ لكنه متعلق به معىن } ُتْم أَزَْواجاً ثَالثَةًَوكُْن{: وحنو

  }َوَتْصِلَيةُ َجحِيمٍ{: وتعلقه قريب من تعلق الصفة باملوصوف إىل قوله
إِنَّ زَلَْزلَةَ {مت ألن ما بعده وهو قوله تعاىل فإن الوقف عليه تام ولكنه ليس باأل} َيا أَيَُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُْم{: وحنو قوله

كالعلة ملا قبلها فهو متعلق به معىن وإن كان ال تعلق له من جهة اللفظ فقس على هذا ما سواه } السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم
وقف فإنه أكثر أنواع الوقوف استعماال وليس إذا حاولت بيان قصة وجب عليك أال تقف إال يف آخرها ليكون ال

  القول على األمت ومن مث أتى به من جعل الوقف على
  غري تام} َوالُْمْحصََناُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُْم{: من قوله} َعلَْيكُْم{

  فصل
  مىت حيسن الوقف الناقص



  حيسن الوقف الناقص بأمور
إذ به تبني أن قيما منفصل عن عوجا وإنه } َولَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوَجا قَيِّماً{كقوله تعاىل أن يكون لضرب من البيان : منها

  حال يف نية التقدم
  ليفصل به بني التحرمي النسيب والسبيب} َوَعمَّاُتكُْم َوَخاالُتكُْم َوبََناُت اَألخِ َوَبنَاُت اُألْخِت{وكما يف قوله تعاىل 

  ليبني أن هذا ليس من مقوهلم} َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَدَِنا َهذَا َيا{: ومنه قوله تعاىل: قلت
: وحنوه} مَاِكِثَني ِفيِه أََبداً وَُيْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه وَلَداً{: أن يكون على رءوس اآلي كقوله تعاىل: ومنها 

  فع يقف على رءوس اآلي كثرياوكان نا} لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ أَنْ َتقُولُوا{
  }أََيْحَسُبونَ أَنََّما نُِمدُُّهْم بِِه ِمْن َمالٍ وََبنَِني ُنَسارُِع لَُهْم ِفي الَْخْيرَاِت َبلْ ال َيشُْعُرونَ{ومنه قوله تعاىل 

َتْدُعو َمْن أَْدَبرَ : لشََّوىكَال إِنََّها لَظَى نَزَّاَعةً ِل{ومنها أن تكون صورته يف اللفظ صورة الوصل بعينها حنو قوله تعاىل 
  }َوَتوَلَّى َوَجَمَع فَأَْوَعى

لَيَْتنِي لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه َولَْم أَْدرِ َما {: أن يكون الكالم مبنيا على الوقف فال جيوز فيه إال الوقف صيغة كقوله: ومنها
  }ِحسَابِيَْه

  }نَاٌر َحاِمَيةٌ َوَما أَْدَراَك َما ِهَيْه{هذا يف الناقص ومثاله يف التام 
  فصل

  خواص الوقف التام
من خواص التام املراقبة وهو أن يكون الكالم له مقطعان على البدل كل واحد منهما إذا فرض فيه وجب الوصل 

وَلََتجِدَنَُّهمْ {: يف اآلخر وإذا فرض فيه الوصل وجب الوقف يف اآلخر كاحلال بني حياة وبني أشركوا من قوله
وجب أن } حََياٍة{، فإنك إن جعلت القطع على } سِ َعلَى حََياٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا يََودُّ أََحُدُهمْ لَْو ُيَعمَُّرأَْحَرَص النَّا

صفة للفاعل يف موضعه فال جيوز الوقف دونه } يََودُّ{على الوصل ألن } َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا َيَودُّ{: تبتدئ فتقول
على أن يكون التقدير وأحرص من الذين أشركوا } َعلَى َحَياٍة{وجب أن يصل } أَْشَركُوا{ وكذلك إن جعل املقطع

  واهللا أعلم مبراده
  }ال رَْيَب ِفيِه{: من قوله تعاىل} ِفيِه{وبني } ال َرْيَب{ومنه أيضا ما تراه بني 

  فصل
  انقسام الناقص بانقسام خاص

ني طرفيه فكلما كان التعلق أشد وأكثر كان الوقف أنقص وكلما ينقسم الناقص بانقسام ما مر من التعلق اللفظي ب
  كان أضعف وأوهى كان الوقف أقرب إىل التمام والتوسط يوجب التوسط

فمن وكيد التعلق ما يكون بني توابع االمسية والفعلية وبني متبوعاهتا إذا مل ميكن أن يتمحل هلا يف إعراهبا وجه غري 
َوِفي ثَُموَد إِذْ ِقيلَ لَُهْم َتَمتَّعُوا حَتَّى ِحنيٍ فََعَتْوا َعْن {: من قوله تعاىل} ُمنَْتصِرِيَن{ اإلتباع ومن مث ضعف الوقف على

ة فيمن جر غاي} قَْوَم ُنوحٍأَْمرِ رَبِّهِْم فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ َوُهْم َيْنظُُرونَ فََما اْسَتطَاُعوا ِمْن ِقَيامٍ َوَما كَاُنوا ُمنَْتصِرِيَن َو
  الضعف

َوال تُِطْع كُلَّ َحالٍَّف َمهِنيٍ َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنِميمٍ مَنَّاعٍ لِلَْخْيرِ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ عُُتلٍّ َبْعَد ذَِلكَ {:: من قوله} أَثِيمٍ{وضعف على 
  }َزنِيمٍ



} أََبداً{وضعف على } َوِلّياً َوال َنصِرياًُسوءاً ُيْجزَ بِِه َوال َيجِدْ لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه {: من قوله تعاىل} بِِه{وضعف على 
على أن هذه الطبقة من التعلق قد تنقسم أقساما فإنه } َماِكِثَني ِفيِه أََبداً وَُيْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه وَلَداً{: من قوله

  ليس بني البدل واملبدل منه من التعلق بني الصفة واملوصوف على ما ذكرناه

من هذا التعلق ما يكون بني الفعل وبني ما ينتصب عنه من الزوائد اليت ال خيل حذفها بالكالم كبري إخالل  وأوهى
أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصحَابَ {: من قوله} َعَجباً{كالظرف والتمييز واالستثناء املنقطع ولذلك كان الوقف على حنو 

  أوهى من الوقوف املذكورة} جَباً إِذْ أََوى الْفِْتَيةُ إِلَى الْكَْهِفالْكَْهِف وَالرَِّقيمِ كَاُنوا ِمْن آَياِتَنا َع
فإن وسطت بني التعلق باملذكور من املتعلق الذي للمفعول أو احلال املخصصة أو االستثناء الذي يتغري بسقوطه 

ي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبةٍ َيِتيماً ذَا أَوْ إِطَْعاٌم ِف{: من قوله تعاىل} َمْسَغبٍَة{ املعىن وانتصب كان لك يف الوقف على حنو 
} َمصِرياً{وعلى حنو } يَُراُؤونَ النَّاَس َوال َيذْكُُرونَ اللََّه إِالَّ قَِليالً ُمذَْبذَبَِني{من قوله تعاىل } قَلِيالً{وعلى حنو } َمقَْرَبٍة

  حنو وعلى} جزاؤهم جََهنَُّم َوَساَءْت َمصِرياً إِالَّ الُْمْسَتْضَعفَِني{من قوله 
َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها {: من قوله تعاىل} زَْوَجهَا{و} وَاِحدٍَة{

إِنَّا أَْرَسلْنَاَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً وََنذِيراً  َيا أَيَُّها النَّبِيُّ{: من قوله تعاىل} نذيرا{وعلى حنو } َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً كَثِرياً وَنَِساًء
  مرتبة بني املرتبتني املذكورتني} َوَداِعياً إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوسَِراجاً مُنِرياً

فهذه ثالث مراتب للوقف الناقص كما ترى بإزاء ثالث طبقات من التعلق املذكور فإن قسمت طبقة من الطبقات 
مرتبة من املراتب فقد خرج لك حبسب هذه القسمة وهي القسمة الصناعية ستة أصناف من  انقسمت بإزائها

الوقف يف الكالم مخسة منها حبسب الكالم نفسه وهي األمت والتام والذي يشبه التام والناقص املطلق واألنقص 
  وواحد من جهة املتكلم أو القارئ وهو الذي حبسب انقطاع النفس كما سبق عن محزة

م أن الوقف يف الكالم قد ميكن أن يكون من غري انقطاع نفس وإن كان ال شيء من انقطاع النفس إال ومعه واعل
الوقف والوقوف أمرها على سبيل اجلواز إال الذي بين عليه الكالم وما سواه فعليك منه أن ختتار األفضل فاألفضل 

ن اهلواء ما تستعني به ثانيا على الكالم الذي بشرط أن تطابق به انقطاع نفسك لينجذب عند السكت إىل باطنك م
  تنشئه بإخراجه على الوجه املذكور

ومما يدعو إىل الوقف يف موضع الوقف الترتيل فإنه أعون شيء عليه وقد أمر اهللا تعاىل به رسوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  }َوَرتِّلِ الْقُْرآنَ َتْرتِيالً{: َوَسلََّم يف قوله
فَلَْيْنظُرِ الْأِْنَسانُ ِممَّ {: ناب تكرير اللفظة الواحدة يف القرآن تكريرا من غري فصل كما يف قوله تعاىلويدعو إليه اجت

نْ لََمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أَنْ َتقُوَم ِفيِه ِفيِه رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَ{: وقوله} ُخِلَق ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ
  }َيَتطَهَّرُوا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن

  يف القرآن" كَالَّ"فصل يف الكالم على 
  :يف القرآن على ثالثة أقسام" كال"

  ما جيوز الوقف عليه واالبتداء به مجيعا باعتبار معنيني: إحداها 
  ما ال يوقف عليه وال يبتدأ به: والثاين 



لوقف عليه ومجلته ثالثة وثالثون حرفا تضمنها مخس عشرة سورة كلها يف النصف ما يبتدأ به وال جيوز ا: والثالث
  األخري من القرآن وليس يف النصف األول منها شيء

  وللشيخ عبد العزيز الديريين رمحه اهللا
  وما نزلت كال بيثرب فاعلمن

  ومل تأت يف القرآن يف نصفه األعلى
ثرها جبابرة فتكررت هذه الكلمة على وجه التهديد والتعنيف وحكمة ذلك أن النصف اآلخر نزل أكثره مبكة وأك

  هلم واإلنكار عليهم خبالف النصف األول وما نزل منه يف اليهود مل حيتج إىل إيرادها فيه لذهلم وضعفهم
  اثنا عشر حرفا: واألول 

  }أَمِ اتََّخذَ ِعْنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً كُالً{: منها يف سورة مرمي
  }َيكُوُنوا لَُهْم ِعّزاً كَالََّ ِل{: ومنه فيها

  }ِفيَما َتَركُْت كَالَّ{: ويف املؤمنني
  }َجنَّةَ نَِعيمٍ كَالَّ{: يُْنجِيِه كَالَّ وفيها{: ويف املعارج
  }ُصُحفاً ُمَنشََّرةً كَالَّ{أَنْ أَزِيَد كَالَّ وفيها{: ويف املدثر
  }أَْيَن الَْمفَرُّ كَالَّ{: ويف القيامة

  }هَّى كَالََّتلَ{: ويف عبس
  }قَالَ أََساِطُري األَوَِّلَني كَالَّ{: ويف املتطفيفني
  }أََهاَننِ كَالَّ{: ويف الفجر
  }أَْخلََدُه كَالَّ{: ويف اهلمزة

  :والثاين ثالثة أحرف
  }أَنْ َيقُْتلُوِن قَالَ كَالَّ{: يف الشعراء

  }إِنَّا لَُمْدَركُونَ قَالَ كَالَّ{: وفيها
  }ُتْم بِِه ُشَركَاَء كَالَّأَلَْحقْ{: ويف سبأ

  :والثالث مثانية عشر حرفا
  }كَالَّ إِنَُّه َتذِْكَرةٌ} {كَالَّ َوالْقَمَرِ{: يف املدثر

  }كَالَّ إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي }{كَالَّ َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ{: ويف القيامة
  }كَالَّ َسَيْعلَُمونَ{: ويف النبأ
  }ا َيقْضِكَالَّ لَمَّ{: ويف عبس

  }كَالَّ َبلْ ُتكَذُِّبونَ{: ويف االنفطار
  }كَالَّ إِنَُّهْم} {كَالَّ إِنَّ ِكَتابَ الْفُجَّارِ{: ويف املتطفيفني
  }كَالَّ إِذَا{: ويف الفجر
  }كَالَّ ال ُتِطعُْه} {كَالَّ لَِئْن لَْم َيْنتَِه} {كَالَّ إِنَّ{: ويف العلق
  }لَُمونَكَالَّ َسْوَف َتْع{: ويف التكاثر



  :وقسمها مكي أربعة أقسام
ما حيسن الوقف فيه على كال على معىن الرد ملا قبلها واإلنكار له فتكون مبعىن ليس األمر كذلك والوقف : األول

  :عليها يف هذه املواضع هو االختيار وجيوز االبتداء هبا على معىن حقا أو إال وذلك أحد عشر موضعا
  ملؤمننيمنها املوضعان يف مرمي ويف ا

وموضعان يف املعارج وموضعان يف املدثر وموضع يف املطففني والفجر واحلطمة } أَلَْحقُْتْم بِهِ ُشَركَاَء كَالَّ{ويف سبأ 
قال فهذه أحد عشر موضعا االختيار عندنا وعند أكثر أهل اللغة أن تقف عليها على معىن النفي واإلنكار ملا تقدمها 

  حقا جلعلها تأكيدا للكالم الذي بعدها أو االستفتاح وجيوز أن تبتدئ هبا على معىن
  ماال حيسن الوقف عليه فيها وال يكون االبتداء هبا على معىن حقا أو إال: الثاين 

أو تعلقها مبا قبلها ومبا بعدها وال يوقف عليها وال يبتدأ هبا واالبتداء هبا يف هذه املواضع أحسن وذلك يف مثانية عشر 
  موضعا

  }كَالَّ َبلْ ال َيَخافُونَ اآلخَِرةَ كَالَّ إِنَُّه َتذِْكرَةٌ} {َوَما ِهَي إِالَّ ذِكَْرى ِللَْبَشرِ كَالَّ َوالْقَمَرِ{: املدثرموضعان يف 
  }انْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ كَالَّ إِذَ}{ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا بََياَنُه كَالَّ} {أَْيَن الَْمفَرُّ كَالَّ{: وثالثة يف القيامة
  }كَالَّّ َسَيْعلَُمونَ{: وموضع يف عم

  }َتلَهَّى كَالَّ}{إِذَا َشاَء أَْنَشَرُه كَالَّ{: وموضعان يف عبس
  }َما َشاَء َركََّبَك كَالَّ{: وموضع يف االنفطار

  }ونَ كَالَّ إِنَُّهْمَما كَاُنوا َيكِْسُب} {ِلَربِّ الْعَالَِمَني كَالَّ إِنَّ ِكتَاَب الْفُجَّارِ{: وثالثة مواضع يف املطففني
  }الَِّذي كُْنُتْم بِهِ ُتكَذُِّبونَ كَالَّ{

  }ُحّباً َجّماً كَالَّ{: وموضع يف الفجر
  }َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ كَالَّ} {أَلَمْ َيْعلَْم بِأَنَّ اللََّه َيَرى كَالَّ}{َعلََّم اإلنسان َما لَْم َيْعلَْم كَالَّ{: وثالثة مواضع يف العلق

  }كَالَّ لَْو َتْعلَُمونَ{: وقوله} حَتَّى ُزْرُتمُ الَْمقَابَِر كَالَّّ َسْوَف َتْعلَُمونَ{: ان يف التكاثروموضع
فهذه مثانية عشر موضعا االختيار عندنا وعند القراء وعند أهل اللغة أن يبتدأ هبا وكال على معىن حقا أو إال وأال 

  يوقف عليها
ها وال حيسن االبتداء هبا وال تكون موصولة مبا قبلها من الكالم وال مبا بعدها ما ال حيسن الوقف فيه علي: الثالث

  }كَالَّ َسَيْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ}{َعمَّ َيَتَساَءلُونَ{وذلك موضعان يف 
  فال حيسن الوقف عليها وال االبتداء هبا} ثُمَّ كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ{وكذا يف التكاثر 

إِنَّا } {أَنْ َيقُْتلُوِن قَالَ كَالَّ{: ما ال حيسن االبتداء هبا وحيسن الوقوف عليها وهو موضعان يف الشعراء: الرابع
  }لَُمْدَركُونَ قَالَ كَالَّ

  قال فهذا هو االختيار وجيوز يف مجيعها أن تصلها مبا قبلها ومبا بعدها وال تقف عليها وال تبتدئ هبا
  الكالم على بلى

  :فقد وردت يف القرآن يف اثنني وعشرين موضعا يف ست عشرة سورة وهي على ثالثة أقسام} ىَبلَ{وأما 



ما خيتار فيه كثري من القراء وأهل اللغة الوقف عليها ألهنا جواب ملا قبلها غري متعلق مبا بعدها وذلك عشرة : أحدها
  }إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني بَلَى}{ئَةًَما ال َتْعلَُمونَ َبلَى َمْن كََسَب َسيِّ{: مواضع موضعان يف البقرة
  }بَلَى إِنْ َتْصبِرُوا}{وَُهْم َيْعلَُمونَ َبلَى َمْن أَْوفَى{وموضعان يف آل عمران 

  ، وفيه اختالف} أَلَْسُت بِرَبِّكُْم قَالُوا َبلَى{وموضع يف األعراف 
  }َما كُنَّا َنعَْملُ ِمْن ُسوٍء َبلَى{: ويف النحل
  }ْخلَُق ِمثْلَُهْم َبلَىأَنْ َي{: ويف يس
  }ُرُسلُكُْم بِالَْبيَِّناِت قَالُوا َبلَى{: ويف غافر

  }َعلَى أَنْ ُيحْيَِي الَْموَْتى َبلَى{: ويف األحقاف
  }أَنْ لَْن َيحُوَر َبلَى{: ويف االنشقاق

  م االبتداء هبافهذه عشرة مواضع خيتار الوقف عليها ألهنا جواب ملا قبلها غري متعلقة مبا بعدها وأجاز بعضه
  ما ال جيوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها هبا ومبا قبلها وذلك يف سبعة مواضع: والثاين 
  }َبلَى َوَربِّنَا{: يف األنعام
  }ال َيْبَعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت َبلَى{: ويف النحل
  }قُلْ َبلَى َوَربِّي{: ويف سبأ
  }اءَْتَكِمَن الُْمْحِسنِنيَ َبلَى قَْد َج{: ويف الزمر

  }َبلَى َوَربِّنَا{: ويف األحقاف
  }قُلْ َبلَى َورَبِّي لَُتْبَعثُنَّ{ويف التغابن 

  }أَنْ لَْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه َبلَى{: ويف القيامة
  وهذه ال خالف يف امتناع الوقف عليها وال حيسن االبتداء هبا ألهنا وما بعدها جواب

  :األحسن املنع ألن ما بعدها متصل هبا ومبا قبلها وهي مخسة مواضعالثالث ما اختلفوا يف جواز الوقف عليها و
  }بَلَى َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي{: يف البقرة
  }قَالُوا َبلَى وَلَِكْن َحقَّْت{: ويف الزمر

  }وََنْجَواُهْم َبلَى َوُرُسلُنَا{: ويف الزخرف
  }قَالُوا َبلَى{: ويف احلديد
  }قَْد َجاَءَنا َنِذيٌرقَالُوا َبلَى {: ويف امللك

  الكالم على نعم
  :ففي القرآن يف أربعة مواضع} َنَعْم{وأما 

واملختار الوقف على نعم ألن ما بعدها ليس متعلقا هبا وال مبا قبلها إذ ليس } قَالُوا نََعْم فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ{: يف األعراف
  من قوهلم} قَالُوا نََعْم{هو قول أهل النار و

  }قَالَ نََعْم وَإِنَّكُْم{: الث يف األعراف والشعراءوالثاين والث
  }قُلْ نََعْم َوأَْنُتْم دَاِخُرونَ{: الرابع يف الصافات

واملختار أال يوقف على نعم يف هذه املواضع لتعلقها مبا قبلها التصاله بالقول وضابط ما خيتار الوقف عليه أن يقال 



 أو يقال إن وقع بعدها واو مل جيز الوقف عليها وإال اختري وأنت خمري إن وقع بعدها ما اختري الوقف عليها وإال فال
  يف أيهما شئت

  علم مرسوم اخلط: النوع اخلامس والعشرون

وملا كان خط املصحف هو اإلمام الذي يعتمده القارئ يف الوقف والتمام وال يعدو رسومه وال يتجاوز مرسومه قد 
عالم ومل يكن ذلك منهم كيف اتفق بل على أمر عندهم قد حتقق وجب خالف خط اإلمام يف كثري من احلروف واأل

  االعتناء به والوقوف على سببه
وملا كتب الصحابة املصحف زمن عثمان رضي اهللا عنه اختلفوا يف كتابة التابوت فقال زيد التابوه وقال النفر 

  القرآن على لسان قريشالقرشيون التابوت وترافعوا إىل عثمان فقال اكتبوا التابوت فإمنا أنزل 
  قال ابن درستويه خطان ال يقاس عليهما خط املصحف وخط تقطيع العروض

وقال أبو البقاء يف كتاب اللباب ذهب مجاعة من أهل اللغة إىل كتابة الكلمة على لفظها إال يف خط املصحف فإهنم 
  اتبعوا يف ذلك ما وجدوه يف اإلمام والعمل على األول

أقسام خط يتبع به االقتداء السلفي وهو رسم املصحف وخط جرى على ما أثبته اللفظ  فحصل أن اخلط ثالثة
وإسقاط ما حذفه وهو خط العروض فيكتبون التنوين وحيذفون مهزة الوصل وخط جرى على العادة املعروفة وهو 

  الذي يتكلم عليه النحوي

لثانية مثاله يف الذهن وهذان ال خيتلفان األوىل حقيقته يف نفسه وا: واعلم أن للشيء يف الوجود أربع مراتب
باختالف األمم والثالثة اللفظ الدال على املثال الذهين واخلارجي والرابعة الكتابة الدالة على اللفظ وهذان قد 

خيتلفان باختالف األمم كاختالف اللغة العربية والفارسية واخلط العريب واهلندي وهلذا صنف الناس يف اخلط واهلجاء 
  جيري على حقيقة اللفظ من كل وجه إذ ال

ملا عمل أبو بكر بن السراج كتاب اخلط واهلجاء قال يل اكتب كتابنا هذا قلت له نعم إال أين آخذ : وقال الفارسي
  بآخر حرف منه قال وما هو قلت قوله ومن عرف صواب اللفظ عرف صواب اخلط

ن كتب الكتاب العريب والسرياين والكتب كلها آدم قال أبو احلسني بن فارس يف كتاب فقه اللغة يروى أن أول م
عليه السالم قبل موته بثالمثائة سنة كتبها يف طني وطبخه فلما أصاب األرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوه 
فأصاب إمساعيل الكتاب العريب وكان ابن عباس يقول أول من وضع الكتاب العريب إمساعيل عليه السالم قال 

  ذا الباب كثرية وخمتلفةوالروايات يف ه
  }نْ وَالْقَلَمِ َوَما َيسْطُُرونَ{: وقال تعاىل} َعلََّم بِالْقَلَمِ َعلََّم األِْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم{: إن اخلط توقيفي لقوله: والذي نقوله

  وإذا كان كذا فليس ببعيد أن يوقف آدم وغريه من األنبياء عليهم السالم على الكتاب

لعرب العاربة مل تعرف هذه احلروف بأمسائها وأهنم مل يعرفوا حنوا وال إعرابا وال رفعا وال نصبا وال وزعم قوم أن ا
  مهزا

  ومذهبنا فيه التوقيف فنقول إن أمساء هذه احلروف داخلة يف األمساء اليت علم اهللا تعاىل آدم عليه السالم
أول من وضع العروض فال ننكره وإمنا نقول إن  قال وما اشتهر أن أبا األسود أول من وضع العربية وأن اخلليل

  هذين العلمني كانا قدميا وأتت عليهما األيام وقال يف أيدي الناس مث جددمها هذان اإلمامان



ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغريهم ذلك كتابتهم املصحف على الذي يعلله النحويون يف ذوات 
قصر فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو ومل يصوروا اهلمزة إذا كان ما قبلها الواو والياء واهلمز واملد وال

  ساكنا حنو اخلبء والدفء وامللء فصار ذلك كله حجة وحىت كره بعض العلماء ترك اتباع املصحف

  ن خالفهوأسند إىل الفراء قال اتباع املصحف إذا وجدت له وجها من كالم العرب وقراءة الفراء أحب إىل م
وقال أشهب سئل مالك رمحه اهللا هل تكتب املصحف على ما أخذته الناس من اهلجاء فقال ال إال على الكتبة األوىل 

  رواه أبو عمرو الداين يف املقنع مث قال وال خمالف له من علماء األمة
املصحف إذا وجدا فيه وقال يف موضع آخر سئل مالك عن احلروف يف القرآن مثل الواو واأللف أترى أن تغري من 

أُولُو {كذلك فقال ال قال أبو عمرو يعين الواو واأللف املزيدتني يف الرسم ملعىن املعدومتني يف اللفظ حنو الواو يف 
  وحنوه} الربوا{و} َوأُوالُت} {اَأللَْبابِ

  وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا حترم خمالفة خط مصحف عثمان يف ياء أو واو أو ألف أو غري ذلك
وكان هذا يف الصدر األول والعلم حي غض وأما اآلن فقد خيشى اإللباس وهلذا قال الشيخ عز الدين بن عبد : قلت

السالم ال جتوز كتابة املصحف اآلن على الرسوم األوىل باصطالح األئمة لئال يوقع يف تغيري من اجلهال ولكن ال 
وشيء أحكمته القدماء ال يترك مراعاته جلهل اجلاهلني ينبغي إجراء هذا على إطالقه لئال يؤدي إىل دروس العلم 

ولن ختلو األرض من قائم هللا باحلجة وقد قال البيهقي يف شعب اإلميان من كتب مصحفا فينبغي أن حيافظ على 
حروف اهلجاء اليت كتبوا هبا تلك املصاحف وال خيالفهم فيها وال يغري مما كتبوه شيئا فإهنم أكثر علما وأصدق قلبا 

  لسانا وأعظم أمانة منا فال ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم وروى بسنده عن زيد قال القراءةو

  سنة قال سليمان بن داود اهلامشي يعىن أال ختالف الناس برأيك يف االتباع
ذا خالف ذلك قال ومبعناه بلغين عن أىب عبيد يف تفسري ذلك وترى القراء مل يلتفتوا إىل مذهب العربية يف القراءة إ

  خط املصحف واتباع حروف املصاحف عندنا كالسنن القائمة اليت ال جيوز ألحد أن يتعداها
  يف كتابة القرآن بغري اخلط العريب: مسألة

هل جيوز كتابة القرآن بقلم غري العريب؟ هذا مما مل أر للعلماء فيه كالما وحيتمل اجلواز ألنه قد حيسنه من يقرأه 
املنع كما حترم قراءته بغري لسان العرب ولقوهلم القلم أحد اللسانني والعرب ال تعرف قلما غري بالعربية واألقرب 
  }بِِلَساٍن عََربِيٍّ ُمبِنيٍ{: العريب قال تعاىل

  اختالف رسم الكلمات يف املصحف واحلكمة فيه
ب على لفظه وذلك حلكم واعلم أن اخلط جرى على وجوه فيها ما زيد عليه على اللفظ ومنها ما نقص ومنها ما كت

خفية وأسرار هبية تصدى هلا أبو العباس املراكشي الشهري بابن البناء يف كتابه عنوان الدليل يف مرسوم خط التنزيل 
  وبني أن هذه األحرف إمنا اختلف حاهلا يف اخلط حبسب اختالف أحوال معاين كلماهتا

ود واملقامات واخلط إمنا يرتسم على األمر احلقيقي ال ومنها التنبيه على العوامل الغائب والشاهد ومراتب الوج
  الومهي

  الزائد وأقسامه
  ما زيد فيه والزائد أقسام: األول



  القسم األول زيادة األلف
األلف وهي إما أن تزاد من أول الكلمة أو من آخرها أو من وسطها فاألول تكون مبعىن زائد بالنسبة إىل ما : األول 

زيدت األلف تنبيها على أن املؤخر أشد يف الوجود من } َو ألَ ْوَضُعوا ِخاللَكُْم{و} ذَْبَحنَُّهَأل{قبله يف الوجود مثل 
: املقدم عليه لفظا فالذبح أشد من العذاب واإليضاع أشد إفسادا من زيادة اخلبال واختلفت املصاحف يف حرفني

ن مرجعهم إىل اجلحيم أشد من أكل الزقوم وشرب احلميم فمن رأى أ} ال إلَى اللَِّه ُتْحَشُرونَ{و} ال إِلَى الَْجِحيمِ{
  وأن حشرهم إىل اهللا أشد عليهم من موهتم أو قتلهم يف الدنيا أثبت األلف ومن

  مل ير ذلك ألنه غيب عنا فلم يستو القسمان يف العلم هبما مل يثبته وهو أوىل
ألن الصرب وانتظار الفرج أخف من اإلياس واإلياس } أَفَلَْم َييْأَسِ} {َوال َتيْأَُسوا ِمْن رَْوحِ اللَِّه إِنَُّه ال يَْيأَُس{: وكذلك

  ال يكون يف الوجود إال بعد الصرب واالنتظار
يكون باعتبار معىن خارج عن الكلمة حيصل يف الوجود لزيادهتا بعد الواو يف األفعال حنو يرجوا ويدعوا : والثاين 

فاعال فهو مجلة واالسم مفرد ال يستلزم غريه فالفعل أزيد من االسم  وذلك ألن الفعل أثقل من االسم ألنه يستلزم
يف الوجود والواو أثقل حروف املد واللني والضمة أثقل احلركات واملتحرك أثقل من الساكن فزيدت األلف تنبيها 

  على ثقل اجلملة وإذا زيدت مع الواو اليت هي الم الفعل فمع الواو اليت
ن الكلمة مجلة مثل قالوا وعصوا إال أن يكون الفعل مضارعا وفيه النون عالمة الرفع هي ضمري الفاعلني أوىل أل

فتختص الواو بالنون اليت هي من جهة متام الفعل إذ هي إعرابه فيصري ككلمة واحدة وسطها واو كالعيون 
  .أللفثبتت ا} فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْعلُوا{: والسكون فإن دخل ناصب أو جازم مثل

فإنه سعى يف الباطل ال يصح له } َسَعْوا ِفي آيَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن{: وقد تسقط مواضع للتنبيه على اضمحالل الفعل حنو
  ثبوت يف الوجود

اجمليء ، فإن هذا }َوَجاُءوا َعلَى قَِميصِِه} {َوَجاُءوا أََباُهْم} {َجاُءوا ظُلْماً َوُزوراً{و} َوَجاُءوا بِِسْحرٍ َعِظيمٍ{: وكذلك
  ليس على وجهه الصحيح

  وهو يفء بالقلب واالعتقاد} فَإِنْ فَاُءوا{: وكذلك

اختاروها سكنا لكن ال على اجلهة احملسوسة ألنه سوى بينهما وإمنا اختاروها سكنا } َتبَوَّأُوا الدَّاَر َواِألَميانَ{: وكذا
ألنه } فَاءُوا{: حمسوسات الدنيا وكذلك ملرضاة اهللا بدليل وصفهم باإليثار مع اخلصاصة فهذا دليل زهدهم يف

  رجوع معنوي
حذفت ألفه ألن كيفية هذا الفعل ال تدرك إذ هو ترك املؤاخذة إمنا هو أمر } َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعْنُهْم{: وكذلك
  عقلي

  ودهذا عتو على اهللا لذلك وصفه بالكرب فهو باطل يف الوج} َوَعتَْوا ُعُتّواً كَبِرياً{: وكذلك
ألن } َوإِذَا َما غَِضُبوا ُهمْ َيْغِفُرونَ{ومل تسقط من } َوإِذَا كَالُوُهمْ أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ{: وكذلك سقطت من

  غضبوا مجلة بعدها أخرى والضمري مؤكد للفاعل يف اجلملة األوىل وكالوهم مجلة واحدة الضمري جزء منها
تنبيها على تفصيل املعىن } َما إِنَّ َمفَاِتَحهُ لََتُنوُء{: و} إِنِّي أُرِيُد أَنْ َتُبوَء{: وكذلك زيدت األلف بعد اهلمزة يف حرفني

فإنه يبوء بإمثني من فعل واحد وتنوء املفاتح بالعصبة فهو نوءان للمفاتح ألهنا بثقلها أثقلتهم فمالت وأمالتهم وفيه 
وس إىل مفاتح كنوز العلم الذي ينوء بالعصبة أويل القوة يف تذكري باملناسبة يتوجه به من مفاتح كنوز مال الدنيا احملس



  يقينهم إىل ما عند اهللا يف الدار اآلخرة
تنبيها على معىن البياض والصفاء بالنسبة إىل ما ليس مبكنون } كَأَْمثَالِ الْلُْؤلُؤِا{: وكذلك زيدت بعد اهلمزة من قوله
  :وعلى تفصيل اإلفراد يدل عليه قوله

  فلم تزد األلف لإلمجال وخفاء التفصيل} كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ{: وهو على خالف حال} لِكَأَْمثَا{: 
وقال أبو عمرو كتبوا اللؤلؤا يف احلج واملالئكة باأللف واختلف يف زيادهتا فقال أبو عمرو كما زادوها يف كانوا 

  وقال الكسائي ملكان اهلمزة
ن لؤلؤ فبغري األلف يف مصاحف البصريني إال يف موضعني يف وعن حممد بن عيسى األصبهاين كل ما يف القرآن م

  احلج واإلنسان
  وقال عاصم اجلحدري كلها يف مصحف عثمان باأللف إال اليت يف املالئكة

زيدت األلف دليال على أن هذا اجمليء هو } َوجِيَء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم{: تكون ملعىن يف نفس الكلمة ظاهر مثل: والثالث
الظهور ينفصل هبا عن معهود اجمليء وقد عرب عنه باملاضي وال يتصور إال بعالمة من غريه ليس مثله بصفة من 

: وقوله} َوُبرَِّزِت الَْجحِيُم{: فيستوى يف علمنا ملكها وملكوهتا يف ذلك اجمليء ويدل عليه قوله تعاىل يف موضع آخر
  }َتَغيُّظاً َوَزِفرياًإِذَا َرأَتُْهْم ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد َسِمُعوا لََها {

حيث مل تكتب األلف ألنه على املعروف يف الدنيا ويف تأوله مبعىن } َوجِيَء بِالنَّبِيَِّني َوالشَُّهَداِء{: هذا خبالف حال
  الربوز يف احملشر لتعظيم جناب احلق أثبتت األلف فيه أيضا

، الشيء هنا معدوم وإمنا علمناه من تصور مثله الذي قد وقع يف }َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غَداً{: وكذلك
الوجود فنقل له االسم فيه من حيث إنه يقدر أنه يكون مثله يف الوجود فزيدت األلف تنبيها على اعتبار املعدوم من 

  جهة تقدير الوجود إذ هو موجود يف األذهان معدوم يف األعيان
فإن الشيء هنا من جهة قول اهللا ال يعلم كيف ذلك بل . }ا قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أَرَْدَناُهإِنََّم{: وهذا خبالف قوله يف النحل

نؤمن به تسليما هللا سبحانه فيه فإنه سبحانه يعلم األشياء بعلمه ال هبا وحنن نعلمها بوجودها ال بعلمنا فال تشبيه وال 
  تعطيل
  ني الالم واهلمزة تنبيها على تفصيل مهم ظاهر الوجودزيدت األلف ب} إِلَى ِفْرَعْونَ َوَمألِِه{: وكذلك

  ومثله زيادهتا يف مائة ألنه اسم يشتمل على كثرة مفصلة مبرتبتني آحاد وعشرات
ِعيَسى اْبَن {: قال أبو عمرو يف املقنع ال خالف يف رسم ألف الوصل الناقصة من اللفظ يف الدرج حنو

ومل حتذف } الَْمِسيُح اْبُن اللَِّه{و} عَُزْيٌر اْبُن اللَِّه{: هو نعت كما أثبتوها يف اخلرب حنوو} وَالَْمسِيَح اْبَن َمْرَيَم}{َمْرَيَم
  إال يف مخسة مواضع

  وال خالف يف زيادة األلف بعد امليم يف مائة ومائتني حيث وقعا،: قال

وال أعلم مهزة متطرفة قبلها ساكن رمست } بَِةلََتُنوُء بِالُْعْص{و} َتُبوَء بإِثِْمي{: ومل تزد يف فئة وال فئتني وزيدت يف حنو
: خطا يف املصحف إال يف هذين املوضعني وال أعلم مهزة متوسطة قبلها ساكن رمست يف املصحف إال يف قوله

  يف الكهف ال غري} َموِْئالً{
  القسم الثاين زيادة الواو



َسأُورِيكُْم َدارَ {يف أعظم رتبة يف العيان مثل الزائد الثاين الواو زيدت للداللة على ظهور معىن الكلمة يف الوجود 
  }َسأُورِيكُْم آَياِتي} {الْفَاِسِقَني

  ويدل على ذلك أن اآليتني جاءتا للتهديد والوعيد
وكذلك أويل وأولوا وأوالت زيدت الواو بعد اهلمزة حيث وقعت لقوة املعىن على أصحاب فإن يف أويل معىن 

عليه وكذلك زيدت يف أولئك وأوالئكم حيث وقعا بالواو ألنه مجع مبهم يظهر  الصحبة وزيادة التمليك والوالية
  فيه معىن الكثرة احلاضرة يف الوجود وليس للفرق بينه وبني أولئك كما قاله قوم النتفاضة بأوال

  القسم الثالث زيادة الياء
  :يف املقنع الزائد الثالث الياء زيدت الختصاص ملكويت باطن وذلك يف تسعة مواضع كما قاله

  }أَفَإِنْ مَاَت أَْو قُِتلَ{
  }ِمْن ِتلْقَاِء َنفِْسي{
  }وَإِيَتاِء ِذي الْقُْرَبى{
  }َوِمْن آَناِء اللَّْيلِ{
  }أَفَإِنْ ِمتَّ{
  }ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ{
  }وَالسََّماَء بََنْيَناَها بِأَْيٍد{
  }بأَيبِّكُُم الَْمفُْتونُ{: و

بياءين فرقا بني األيد الذي هو القوة وبني األيدي مجع يد وال شك أن } بأييد{كتبت قال أبو العباس املراكشي إمنا 
القوة اليت بىن اهللا هبا السماء هي أحق بالثبوت يف الوجود من األيدي فزيدت الياء الختصاص اللفظة مبعىن أظهر يف 

  أدراك امللكويت يف الوجود
  :وكذلك زيدت بعد اهلمزة يف حرفني

  }أَفَإِنْ ِمتَّ} {أَْو قُِتلَ أَفَإِنْ مَاَت{

وذلك ألن موته مقطوع به والشرط ال يكون مقطوعا به وال ما رتب على الشرط هو جواب له ألن موته ال يلزم 
منه خلود غريه وال رجوعه عن احلق فتقديره أهم اخلالدون إن مت فاللفظ لالستفهام والربط واملعىن لإلنكار والنفي 

  املعىن الظاهر للفهم الباطن يف اللفظ فزيدت الياء خلصوص هذا
تنبيها على أهنا أنباء } ِمْن َنَبأِ الْمُْرَسِلَني{: وكذلك زيدت بعد اهلمزة يف آخر الكلمة يف حرف واحد يف األنعام

  باعتبار أخبار وهي ملكوتية ظاهرة
ققه يف الوجود فإهنم هم املفتونون كتبت بياءين ختصيصا هلم بالصفة حلصول ذلك وحت} بِأَيِّكُمُ الَْمفُْتونُ{: وكذلك

دونه فانفصل حرف أي بياءين لصحة هذا الفرق بينه وبينهم قطعا لكنه باطن فهو ملكويت وإمنا جاء اللفظ باإلهبام 
ي َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُمْ لََعلَى ُهدًى أَْو ِف{: على أسلوب اجملاملة يف الكالم واإلمهال هلم ليقع التدبر والتذكار كما جاء

  ومعلوم أنا على هدى وهم على ضالل} َضاللٍ ُمبِنيٍ
  الناقص وأقسامه

  :ما نقص عن اللفظ ويأيت فيه أيضا األقسام السابقة: الوجه الثاين 



  القسم األول حذف األلف
األول األلف كل ألف تكون يف كلمة ملعىن له تفصيل يف الوجود له اعتباران اعتبار من جهة ملكوتية أو صفات 

  أو أمور علوية مما ال يدركه احلسحالية 

  فإن األلف حتذف يف اخلط عالمة لذلك واعتبار من جهة ملكية حقيقية يف العلم أو أمور سفلية فإن األلف تثبت
واعترب ذلك يف لفظيت القرآن والكتاب فإن القرآن هو تفصيل اآليات اليت أحكمت يف الكتاب فالقرآن أدىن إلينا يف 

الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيمٍ {: هر يف التنزيل قال اهللا تعاىل يف هودالفهم من الكتاب وأظ
  }َخبِريٍ

 ولذلك ثبت يف} إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآنَُه{: وقال} ِكَتاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآناً َعَربِّياً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ{: وقال يف فصلت
  اخلط ألف القرآن وحذفت ألف الكتاب

إِنَّا أَنَْزلَْناهُ {: وقد حذفت ألف القرآن يف حرفني هو فيهما مرادف للكتاب يف االعتبار قال تعاىل يف سورة يوسف
ضعني ضمري الكتاب املذكور والضمري يف املو} إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرآناً َعَربِّياً{: ويف الزخرف} قُْرآناً َعَربِّياً لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ

َوإِنَّهُ {: فقرينته هي من جهة املعقولية وقال يف الزخرف} لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ{: قبله وقال بعد ذلك يف كل واحدة منهما
  }ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحكِيٌم

اضع هي الرعد بأوصاف خصصته من وكذلك كل ما يف القرآن من الكتاب وكتاب فبغري ألف إال يف أربعة مو
  الكتاب الكلي

  فإن هذا كتاب اآلجال} ِلكُلِّ أََجلٍ ِكَتاٌب{: يف الرعد

  فهو أخص من الكتاب املطلق أو املضاف إىل اهللا
كتاب فإن هذا كتاب إهالك القرى وهو أخص من } َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالَّّ وَلََها ِكَتاٌب َمْعلُوٌم{: ويف احلجر
  اآلجال

اْتلُ َما أُوِحيَ إِلَْيَك ِمَن {: فإن هذا أخص من الكتاب الذي يف قوله} وَاْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتابِ{: ويف الكهف
  ألنه أطلق هذا وقيد ذلك باإلضافة إىل االسم املضاف إىل معىن يف الوجود واألخص أظهر تنزيال} الِْكَتابِ

هذا الكتاب جاء تابعا للقرآن والقرآن جاء تابعا للكتاب كما جاء } اُت الْقُْرآِن َوِكتَابٍ ُمبِنيٍِتلَْك آَي{: ويف النمل
فما يف النمل له خصوص تنزيل مع الكتاب الكلي فهو تفصيل } ِتلَْك آَياُت الِْكَتابِ َوقُْرآٍن ُمبِنيٍ{: يف احلجر

  للكتاب الكلى جبوامع كليته
تنبيها على علوه يف أول رتبة األمساء وانفراده وأن عنه انقضت األمساء فهو } مِ اللَِّهبِْس{: ومن ذلك حذف األلف يف

بكليها يدل عليه إضافته إىل اسم اهللا الذي هو جامع األمساء كلها أوهلا وهلذا مل يتسم به غري اهللا خبالف غريه من 
  أمسائه فلهذا ظهرت األلف معها تنبيها على ظهور التسمية يف الوجود

حذفت األلف اليت قبلها اهلاء من اسم اهللا وأظهرت اليت مع الالم من أوله داللة على أنه الظاهر من جهة التعريف و
  والبيان الباطن من جهة اإلدراك والعيان

وكذلك حذفت األلف قبل النون من امسه الرمحن حيث وقع بيانا ألنا نعلم حقائق تفصيل رمحته يف الوجود فال 
  ني الوصف والصفة وإمنا الفرقانيفرق يف علمنا ب



  يف التسمية واالسم ال يف معاين األمساء املدلول عليها بالتسمية بل نؤمن هبا إميانا مفوضا يف علم حقيقته إليه
لالختصار وكثرة االستعمال وهو من خصائص اجلاللة الشريفة فإن مهزة الوصل : وعلماء الظاهر يقولون: قلت

وال حتذف إال } بِْسمِ اللَِّه َمْجرَيَها{: تثبت خطا إال يف البسملة ويف قوله يف هود الناقصة من اللفظ يف الدرج
  :بشرطني

فجوز حذفها : وأن تكون قبله الباء ومل يشترط الكسائي الثاين} بِاْسمِ رَبَِّك{: أن تضاف إىل اسم اهللا وهلذا أثبتت يف
  كما حتذف يف بسم امللك واجلمهور على األول

  لف يف كثري من أمساء الفاعلني مثل قدر وعلم وذلك أن هذه األلف يف وسط الكلمةوكذلك حذف األ
وكذلك األلف الزائدة يف اجلموع الساملة واملكسرة مثل القنتني واألبرار واجللل واإلكرم واختلف واستكرب فإهنا 

  حيث يظهركلها وردت ملعىن مفصل يشتمل عليه معىن تلك اللفظة فتحذف حيث يبطن التفصيل وتثبت 
وكذلك ألف األمساء األعجمية كإبرهيم ألهنا زائدة ملعىن غري ظاهر يف لسان العريب ألن العجمي بالنسبة إىل العريب 

  باطن خفي ال ظهور له فحذفت ألفه
اتفقوا على حذف األلف من األعالم األعجمية املستعملة كإبرهيم وإمسعيل وإسحق وهرون ولقمن : قال أبو عمرو
ا حذفها من سليمن وصلح وملك وليست بأعجمية فلكثرة االستعمال فأما ما مل يكثر استعماله من وشبهها وأم
  األعجمية

  فباأللف كطالوت وجالوت ويأجوج ومأجوج وشبهها
واختلفت املصاحف يف أربعة هاروت وماروت وهامان وقارون فأما داود فال خالف يف رمسه باأللف ألهنم قد 

  وا حبذف ألف أخرى ومثله إسرائيل ترسم باأللف يف أكثر املصاحف ألنه حذف منه الياءحذفوا منه واوا فلم جيحف
وكذلك اتفقوا على حذف األلف يف مجع السالمة مذكرا كان كالعلمني والصربين والصدقني أو مؤنثا كاملسلمت 

لني والصائمني واملؤمنت والطيبت واخلبيثت فإن جاء بعد األلف مهزة أو حرف مضعف ثبتت األلف حنو السائ
  والظانني والضالني وحافني وحنوه

قال أبو العباس وقد تكون الصفة ملكوتية روحانية وتعترب من جهة مرتبة سفلى ملكية هي أظهر يف االسم فتثبت 
  }الَْوْسوَاسِ الْخَنَّاسِ{و} أَْم كُْنَت ِمَن الْعَالَِني{األلف كاألواب واخلطاب والعذاب و

من جهة عليا ملكوتية هي أظهر يف االسم فتحذف األلف كاحملرب وألجل هذا التداخل  وقد تكون ملكية وتعترب
  يغمض ذلك فيحتاج إىل تدبر وفهم ومنه ما يكون ظاهر الفرقان كاألخري واألشرار حتذف من األول دون الثاين

سمان لكن يعترب يف ومنه ما خيفي كالفراش ويطعمون الطعام فالفراش حمسوس والطعام ثابت ووزهنما واحد ومها ج
األول مكان التشبيه فإن التشبيه حمسوس وصفة التشبيه غري حمسوس فاملشبه به غري حمسوس يف حالة الشبه إذ جعل 

جزءا من صفة املشبه به من حيث هو مستفرش مبثوث ال من حيث هو جسم وأما الطعام فهو احملسوس املعطى 
  للمحتاجني
ثبتت األلف يف األول ألنه سفلي بالنسبة إىل } وا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُمْ ِحلٌّ لَُهْمَوطََعاُم الَِّذيَن أُوُت{: وكذلك

  طعامنا ملكان التشديد عليهم فيه وحذفت من الثاين ألنه علوي بالنسبة إىل طعامهم لعلو ملتنا على ملتهم
  فحذفت لعلو هذا الطعام} كَاَنا َيأْكُالِن الطََّعَم{: وكذلك
غلقت فيه التكثري يف العمل فيدخل به أيضا ما ليس مبحسوس من أبواب االعتصام } غَلَّقَِت اَألبَْوَب{: لكوكذ



فأفرد الباب احملسوس من أبواب } وَأَلْفََيا َسيَِّدَها لََدا الَْبابِ} {َواْسَتَبقَا الْبَاَب{: فحذفت األلف لذلك ويدل عليه
  االعتصام
ملكية من } ُمفَتََّحةً لَُهُم اَألْبوَاُب{: حمذوف ألهنا من حيث فتحت ملكوتية علوية و} هَاَوفُِتَحْت أَْبوَُب{: وكذلك

  ، ثابتة ألهنا من جهة دخوهلم حمسوسة سفلية}ِقيلَ اْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهنََّم{: حيث هي هلم فثبتت األلف و
  ثبتت األلفمن حيث حصرها العدد يف الوجود ملكية ف} َسْبَعةُ أَْبوَابٍ{: وكذلك

وكذلك اجلراد والضفدع األول ثابت فهو الذي يف الواحدة احملسوسة والثاين حمذوف ألنه ليس يف الواحدة 
  احملسوسة واجلمع هنا ملكويت من حيث هو آية

ثابت } لْلُْؤلُؤِكَأَْمثَالِ ا{: حذفت ألهنا أمثال كلية مل يتعني فيها للفهم جهة التماثل و} أَنْ نَُبدِّلَ أَْمثَالَكُْم{: وكذلك
: حذفت للعموم و} كَذَِلَك َيْضرِبُ اللَُّه ِللنَّاسِ أَْمثَلَُهْم{. األلف ألنه تعني للفهم جهة التماثل وهو البياض والصفاء

 ثابت يف الفرقان ألهنا املذكورة حسية مفصلة وحمذوفة يف اإلسراء ألهنا غري مفصلة} اْنظُْر كَْيَف َضَربُوا لَكَ اَألمْثَالَ{
  باطنة

األوىل حمذوفة ألهنا روحانية ال تعلم إال إميانا } ُدكََّتا َدكَّةً َوِحدَةً{: و} فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ نَفَْخةٌ َوِحدَةٌ{: وكذلك
  والثانية ثابتة جسمانية يتصور أمثاهلا من اهلوي

  هنا ملكية ومها معا يف موطن اآلخرةثابتة أل} ِحَسابَِيْه{: حمذوفة ألنه ملكويت وألف} ِكَتبِيَْه{وكذلك ألف 
  ملكي حمسوس فحذف األول وثبت الثاين} مَاِليَْه{ملكوتية } الْقَاِضيَةَ{: وكذلك

ثبت ألنه جمسد حمسوس فحذف األول } َوقََتلَ َداُودُ َجالُوَت{: حذف ألنه االسم} َولَمَّا بََرُزوا ِلَجلُوَت{: وكذلك
  وثبت الثاين
فمن أثبت األلف قال } قُلْ سُْبَحانَ َربِّي{: ألنه ملكويت إال حرفا واحدا واختلف فيه حذفت} سُْبَحَن{: وكذلك

هذا تربئة من مقام اإلسالم وحصره األجسام صدر به جماوبة للكفار يف مواطن الرد واإلنكار ومن أسقط فلعلو حال 
  امللكوت اخلطاب يف امللك وهو أوىل الوجهنياملصطفى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال يشغله عن احلضور تقلبه يف 

ألهنم جعلوه أحد ثالثة مفصلة فثبتت األلف } ثَاِلثُ{ثبتت ألف } لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلثٍَة{: وكذلك
دد الواحد من حيث هو ألنه اسم الع} ثَلثٍَة{: عالمة إلظهارهم التفصيل يف اإلله تعاىل اهللا عن قوهلم وحذفت ألف

ألفه ألنه إله يف ملكوته } وَاِحٌد{وثبتت يف } إِلٌَه{حذفت من } َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ إِلٌَه َواِحٌد{: كلمة واحدة وكذلك
تعاىل عن أن تعرف صفته بإحاطة اإلدراك واحد يف ملكه تنزه بوحدة أمسائه عن االعتضاد واالشتراك هذا من جهة 

  جهة ما هي إدراكنا وأما من
  عليه الصفة يف نفسها فال يدرك ذلك بل يسلم علمه إىل اهللا تعاىل فتحذف
  :وكذلك سقطت األلف الزائدة لتطويل هاء التنبيه يف النداء يف ثالثة أحرف

هذه الثالثة اإلشارة إىل  والباقي بإثبات األلف والسر يف سقوطها يف} أَيَُّه الثَّقَالِن{و} أَيُّهَ السَّاِحُر{و} أَيَُّه الُْمْؤِمُنونَ{
معىن االنتهاء إىل غاية ليس وراءها يف الفهم رتبة ميتد النداء إليها وتنبيه على االقتصار واالقتصاد من حاهلم 

  والرجوع إىل ما ينبغي
حكاية عن  يدل على أهنم كل املؤمنني على العموم واالستغراق فيهم وقوله تعاىل} َوتُوُبوا إِلَى اللَِّه َجِميعاً{: وقوله



يدل على عظم علمه عندهم } إِنَُّه لَكَبِريُكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّحَْر{. وقول فرعون} إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم{. فرعون
فإقامة الوصف مقام املوصوف يدل على عظم الصفة امللكية فإهنا } َسَنفُْرغُ لَكُمْ أَيَُّه الثَّقَالِن{: ليس فوقه أحد وقوله

تقتضي مجيع الصفات امللكوتية واجلربوتية فليس بعدها رتبة أظهر يف الفهم على ما ينبغي هلم من الرجوع إىل اعتبار 
  آالء اهللا يف بيان النعم ليشكروا وبيان النقم ليحذروا
تني وذلك أمر ألهنا زائدة للتوصل بني املرتب} يِعَباِد} {َيقُوُم{. وكذلك حذفت األلف اآلتية ملد الصوت بالنداء مثل

  باطن ليس بصفة حمسوسة يف الوجود
  }آَياتَُنا َبيِّنَاٍت{و} بِآيَاِتنَا{قال أبو عمرو كل ما يف القرآن من ذكر آيتنا فبغري األلف إال يف موضعني يف 

أَيُّهَ { زخرف ويف ال} أَيَُّه الُْمْؤِمُنونَ{وكل ما فيه من ذكر أيها فباأللف إال يف ثالثة مواضع حمذوفة األلف يف النور 
َوقَالَ سَاِحٌر أَوْ {وكل ما فيه من ساحر فبغري األلف إال يف واحد يف الذاريات } أَيَُّه الثَّقَالِن{ويف الرمحن }السَّاِحرُ 
  }َمْجُنونٌ

  القسم الثاين حذف الواو
يست عمدة وتبقى الثاين حذف الواو اكتفاء بالضمة قصدا للتخفيف فإذا اجتمع واوان والضم فتحذف الواو اليت ل

أو صفة مثل مثل املوءدة وليؤس والغاون أو امسا مثل } لَِيُسوُءوا ُوُجوَهكُْم{العمدة سواء كانت الكلمة فعال مثل 
داود إال أن ينوى كل واحد منهما فتثبتان مجيعا مثل تبوءوا فإن الواو األوىل تنوب عن حرفني ألجل اإلدغام فنوبت 

  ري الفاعل فثبتا مجيعايف الكلمة والواو الثانية ضم
وقد سقطت من أربعة أفعال تنبيها على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول املنفعل املتأثر به يف 

  الوجود
  فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة البطش} سََنْدُع الزَّبَانِيَةَ{: أوهلا

: وثانيها} َوَما أَمُْرَنا إِالَّ وَاِحَدةٌ كَلَْمحٍ بِالَْبصَرِ{: عاىلوهو وعيد عظيم ذكر مبدؤه وحذف آخره ويدل عليه قوله ت
إِنَّ الْبَاِطلَ كَانَ {: حذفت منه الواو عالمة على سرعة احلق وقبول الباطل له بسرعة بدليل قوله} َويَْمُح اللَُّه الْبَاِطلَ{

الفاعل وعطف على الفعل ما بعده } َيْمُح{هر مع الذي قبله ألنه ظ} َيخِْتْم{معطوفا على } يَْمُح{وليس } َزُهوقاً
  }وَُيِحقُّ الَْحقَّ{وهو 
  ؟} َوَيْمحُ اللَُّه الَْباِطلَ{: وحذفت يف} يَْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َويُثْبُِت{مل رسم الواو يف : إن قيل: قلت
: طوفا عليه ألنه قد عطف عليهألن اإلثبات األصل وإمنا حذفت يف الثانية ألن قبله جمزوم وإن مل يكن مع: قلت

وليس مقيدا بشرط ولكن قد جييء بصورة العطف على اجملزوم وهذا أقرب من عطف اجلوار يف النحو واهللا }وََيِحقَّ{
  أعلم
حذف الواو يدل على أنه سهل عليه ويسارع فيه كما يعمل يف اخلري وإتيان الشر } وََيْدُع اإلنسان بِالشَّرِّ{: وثالثها

  هة ذاته أقرب إليه من اخلريإليه من ج
  حذف الواو لسرعة الدعاء وسرعة اإلجابة} َيْوَم َيْدعُ الدَّاعِ{: ورابعها

  القسم الثالث حذف الياء
  حذف الياء اكتفاء بالكسرة حنو فارهبون فاعبدون: الثالث 



  .ب حمذوف فيهماالياء الناقصة يف اخلط ضربان ضرب حمذوف يف اخلط ثابت يف التالوة وضر: قال أبو العباس
  :هو باعتبار ملكويت باطن وينقسم قسمني: فاألول 

  .ما هو ضمري املتكلم وما هو الم الكلمة
ثبتت الياء األوىل ألنه فعل ملكويت } فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ{: إذا كانت الياء ضمري املتكلم مثل: فاألول 
حذفت الياء العتبار ما آتاه اهللا من العلم والنبوة فهو املؤتى امللكويت من } َتاكُْمفََما آتَانَِي اللَُّه َخْيٌر ِممَّا آ{: وكذلك

  قبل اآلخرة ويف ضمنه اجلسماين للدنيا ألنه فان واألول ثابت
، }ٌمَما لَْيسَ لََك بِِه ِعلْ{: وعلم هذا املسئول غيب ملكويت بدليل قوله} فَال َتْسأَلْنِ َما لَْيَس لَكَ بِِه ِعلٌْم{: وكذلك

  }فَال َتْسأَلْنِي َعْن َشْيٍء حَتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكْراً{: فهو خبالف قوله
  ألن هذا سؤال عن حوادث امللك يف مقام الشاهد كخرق السفينة وقتل الغالم وإقامة اجلدار

  فحذف الضمري يف اخلط} أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن{: وكذلك

  الذي من جهة امللكوت بإخالص الباطن داللة على الدعاء
  هو االتباع العلمي يف دين اهللا باجلوارح املقصود هبا وجه اهللا وطاعته} أَْسلَْمُت َوجْهَِي ِللَِّه َوَمنِ اتََّبعَنِ{: وكذلك
فت من الوعيد ثبتت الياء يف املقام العتبار املعىن من جهة امللك وحذ} ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيِد{: وكذلك

  العتباره ملكوتيا فخاف املقام من جهة ما ظهر لألبصار وخاف الوعيد من جهة إميانه باألخبار
لَْوال أَخَّْرتَنِي إِلَى {: هو التأخري باملؤاخذة ال التأخري اجلسمي فهو خبالف قوله} لَِئْن أَخَّْرَتنِ إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة{: وكذلك

  ذا تأخري جسمي يف الدنيا الظاهرةألن ه} أََجلٍ قَرِيبٍ
، سياق الكالم يف أمور حمسوسة واهلداية فيه ملكوتية وقد } َعَسى أَنْ َيْهِدَينِ رَبِّي ِلأَقَْرَب ِمْن َهذَا َرَشداً{: وكذلك

حني  حىت خرج بدينه عن قومه بأقرب من طريق أهل الكهف} ثَانَِي اثَْنيْنِ{: هداه اهللا يف قصة الغار وهو يف العدد
َعَسى رَبِّي أَنْ {: خرجوا بدينهم عن قومهم وعدوهم على ما قص اهللا علينا فيه وهذه اهلداية خبالف ما قال موسى

  }َولَمَّا تََوجََّه ِتلْقَاَء َمْديََن{: فإهنا هداية السبيل احملسوسة إىل مدين يف عامل امللك بدليل قوله} َيْهِديَنِي َسَواَء السَّبِيلِ
  }ى أَنْ ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداًَعلَ{: وكذلك
  :هو يف طريق اهلداية ال يف مسري موسى إىل ربه بدليل} َوال َتتَّبَِعانِّ{: وكذلك
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لقرآن: كتاب  ا علوم  لربهان يف    ا
لزركشي: املؤلف  ا هبادر  بن  عبد اهللا  بن  لدين حممد  ا    بدر 

فَاتَّبِعُونِي {: ومل يأمره باملسري احلسي إمنا أمره أن خيلفه يف قومه ويصلح وهذا خبالف قول هارون} أَفََعَصْيَت أَمْرِي{: 
  .بدليل قوله وأطيعوا أمري وهو ال أمر له إال احلسي فإنه اتباع حمسوس يف ترك ما سواه} َوأَِطيعُوا أَْمرِي

حيث وقع ألن النكري معترب من جهة امللكوت ال من جهة أثره احملسوس فإن أثره قد } فَكَْيَف كَانَ َنكِريِ{: وكذلك
خذ انقضى وأخرب عنه بالفعل املاضي والنكري اسم ثابت يف األزمان كلها فيه التنبيه على أنه كما أخذ أولئك يأ

  غريهم
خاف موسى عليه السالم أن يكذبوه فيما جاءهم به وأن يكون سببه من قبله } إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيكَذُِّبوِن{: وكذلك

من جهة إفهامه هلم بالوحي فإنه كان عايل البيان ألنه كليم الرمحن فبالغته ال تصل إليها أفهامهم فيصري إفصاحه 
م يف اللسان حيتاج إىل ترمجان فإن يقع بعده تكذيب فيكون من قبل أنفسهم وبه العايل عند فهمهم النازل عقدة عليه

  تتم احلجة عليهم
  هو اإلرادة األخروي امللكويت} إِنْ ِكْدتَ لَُترِْدينِ{: وكذلك
  ليس هو الرجم باحلجارة إمنا هو ما يرمونه من هبتاهنم} أَنْ تَْرُجُموِن{: وكذلك
  هو األخروي امللكويت} خَاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيِد ِلَمْن}{فََحقَّ َوِعيِد{: وكذلك

هذا اإلنسان يعترب منزلته عند اهللا يف امللكوت مبا يبتليه يف الدنيا } رَبِّي أَهَاَننِ{، } فََيقُولُ رَبِّي أَكَْرمَنِ{: وكذلك
  وهذا من اإلنسان خطأ ألن اهللا تعاىل يبتلي الصاحل والطاحل لقيام حجته على خلقه

أُجِيُب َدْعَوةَ {: من الضرب األول إذا كانت الياء الم الكلمة سواء كانت يف االسم أو الفعل حنو: لقسم الثاين وا
  حذفت تنبيها على املخلص هللا الذي قلبه وهنايته يف دعائه يف امللكوت واآلخرة ال يف الدنيا} الدَّاعِ

  عامل اآلخرة هو داع ملكويت من} الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء ُنكُرٍ{: وكذلك
  هو إتيان ملكويت أخروي آخره متصل مبا وراءه من الغيب} َيْوَم َيأِْت{: وكذلك
  }الُْمهَْتِد{: وكذلك
  حذف ألنه على غري حال احلاضر الشاهد وقد جعل اهللا هلا سرا} َوالَْباِد{: وكذلك
  هلا يف اإلدراك امللكي من حيث التشبيه فإنه ملكويت إذ هو صفة تشبيه ال ظهور} كَالَْجوَابِ{: وكذلك
  كالمها ملكويت أخروي} التََّناِد{و} َيْوَم التَّالقِ{: وكذلك

  وهو السرى امللكويت الذي يستدل عليه بآخره من جهة االنقضاء أو مبسري النجوم} َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ{: وكذلك
على ملكوهتا فآخرها باالعتبار يتصل بامللكوت تعترب من حيث هي آية يدل ملكها } َوِمْن آيَاِتِه الْجََوارِ{: وكذلك

  }إِنْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد{: بدليل قوله
ألن } قُلْ ُيْحيِيَها{، }َمْن ُيْحيِي الِْعظَاَم{ : حذف ياء الفعل من حيىي إذا انفردت وثبتت مع الضمري مثل: وكذلك

  لظاهر وأقوى يف اإلدراكحياة الباطن أظهر يف العلم من حياة ا
الذي تسقط فيه الياء يف اخلط والتالوة فهو اعتبار غيبة عن باب اإلدراك مجلة واتصاله باإلسالم هللا : الضرب الثاين

  يف مقام اإلحسان وهو قسمان منه ضمري املتكلم ومنه الم الفعل



وإن كانت للرب فالغيبة للمذكور معها فإن إذا كانت الياء ضمري املتكلم فإهنا إن كانت للعبد فهو الغائب : فاألول
العبد هو الغائب عن اإلدراك يف ذلك كله فهو يف هذا املقام مسلم مؤمن بالغيب مكتف باألدلة فيقتصر يف اخلط 

لذلك على نون الوقاية والكسرة ومنه من جهة اخلطاب به احلوالة على االستدالل باآليات دون تعرض لصفة 
من القرآن جهة االستدالل واعتبار اآليات وضرب املثال دون التعرض لصفة الذات كما الذات وملا كان الغرض 

  فَال َتْضرِبُوا{: وقال} َوُيَحذِّرُكُُم اللَُّه َنفْسَُه{: قال

} ْنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِنَوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاِأل} {فَارَْهُبوِن} {فَاتَّقُوِن{. كان احلذف يف خوامت اآلي كثريا مثل} ِللَِّه اَألْمثَالَ
  وهو كثريا جدا} َوَما أُرِيُد أَنْ ُيطِْعُموِن{

  .غائب عن علم إرادته الرمحن إمنا علمه هبا تسليما وإميانا برهانيا} إِنْ يُرِْدِن الرَّْحَمُن{: وكذلك ضمري العبد مثل
لي ال يدل على ناس بأعياهنم وال موصوفني بصفة الناس ك} فَال َتْخَشُوا النَّاَس وَاْخَشوِْن{. يف العقود: وكذلك قوله

فهم كلي وال يعلم الكلي من حيث هو كلي بل من حيث أثر البعض يف اإلدراك وال يعلم الكلي إال من حيث هو 
أثر اجلزئي يف اإلدراك فاخلشية هنا كلية لشيء غري معلوم احلقيقة فوجب أن يكون اهللا أحق بذلك فإنه حق وإن مل 

فَال َتْخَشْوُهمْ {: كما أمر اهللا سبحانه بذلك وال خيشى غريه وهذا احلذف خبالف ما جاء يف البقرة حنط به علما
من الناس فهم بعض ال كل ظهروا يف امللك بالظلم فاخلشية } الَِّذيَن ظَلَُموا{: ضمري اجلمع يعود على} َواْخَشوْنِي

  لك من جهة ماسترهنا جزئية فأمر سبحانه أن خيشى من جهة ما ظهر كما جيب ذ
فإنه خطاب لرسوله عليه السالم على اخلصوص فقد } قُلْ َيا ِعَباِد{: و} فََبشِّْر ِعَباِد{: وكذلك حذفت الياء من

توجه اخلطاب إليه يف فهمنا وغاب العباد كلهم عن علم ذلك فهم غائبون عن شهود هذا اخلطاب ال يعلمونه إال 
  بوساطة الرسول

فإهنا ثبتت ألنه خطاب هلم يف االخرة غري حمجوبني عنه جعلنا اهللا } ا ِعَباِد ال َخْوٌف َعلَْيكُُمَي{: وهذا خبالف قوله
منهم إنه منعم كرمي وثبت حرف النداء فإنه أفهمهم نداءه األخروي يف موطن الدنيا يف يوم ظهورهم بعد موهتم ويف 

  ل جزائهمحمل أعماهلم إىل حضورهم يوم ظهورهم األخروي بعد موهتم ويف حم
ثبت الضمري وحرف النداء يف اخلط فإنه دعاهم من مقام إسالمهم } َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى{: وكذلك

يف العنكبوت فإنه دعاهم من حضرهتم يف مقام } َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن آَمُنوا{: وحضرة امتثاهلم إىل مقام إحساهنم ومثله
  إحساهنم إىل ما ال نعلمه من الزيادة بعد احلسىنإمياهنم إىل حضرهتم ومقام 

حذفت الياء لعدم اإلحاطة به عند التوجه إىل اهللا تعاىل لغيبتنا } َربِّ اغِْفْر ِلي{: وكذلك سقطتا يف موطن الدعاء مثل
رف النداء فأثبت ح} َوِقيِلِه َيا َربِّ{: حنن عن اإلدراك وحذف حرف النداء ألنه أقرب إلينا من أنفسنا وأما قوله

وأسقط حرف ضمريه ملغيبه عن ذاته يف } إِنَّ َهُؤالِء{: ألنه دعا ربه من مرتبة حضوره معهم يف مقام امللك لقوله
  توجهه يف مقام امللكوت ورتبة إحسانه يف إسالمه

هبم يف  داللة على أنه خارج عنهم يف خطابه كما هو ظاهر يف اإلدراك وإن كان متصال} َيا قَْومِ{: وكذلك يف مثل
  النسبة الرابطة بينهم يف الوجود العلوية من الدالئل

  والقسم الثاين إذا كانت الياء الم الكلمة يف الفعل أو االسم فإهنا تسقط



من حيث يكون معىن الكلمة يعترب من مبدئه الظاهر شيئا بعد شيء إىل ملكوتية الباطن إىل ما ال يدرك منه إال إميانا 
اء منبها على ذلك وإن مل يكمل اعتباره يف الظاهر من ذلك اخلطاب حبسب عرض وتسليما فيكون حذف الي

وقد ابتدأ ذلك هلم } َما َتْشتَهِيِه اَألْنفُُس َوَتلَذُّ اَألْعُيُن {هو } َوَسْوَف يُْؤِت اللَُّه الُْمْؤِمنَِني أَجْراً َعِظيماً{: اخلطاب مثل
  يف الدنيا متصال باآلخرة

حذفت ألنه يهديهم مبا نصب هلم يف الدنيا من الدالئل والعرب إىل الصراط } َه لََهاِد الَِّذيَن آَمُنواَوإِنَّ اللَّ{: وكذلك
  }َولََدْيَنا َمزِيٌد{: املستقيم برفع درجاهتم يف هدايتهم إىل حيث ال غاية قال اهللا تعاىل

على التفصيل بالتوايل اليت ترقى العبد يف هدايته  يف الروم هذه اهلداية هي الكلية} َوَما أَْنتَ بَِهاِد الُْعْميِ{: وكذلك
: من األرباب إىل ما يدركه العيان ليس ذلك للرسول عليه السالم بالنسبة إىل العيان ويدل على ذلك قوله قبلها

 امللك ذاهبا يف النظر إىل عامل اآلية فهذا النظر من عامل} فَاْنظُرْ إِلَى آثَارِ َرْحَمِت اللَِّه كَْيَف ُيْحيِي اَألْرَض بَْعَد َمْوتَِها{
فثبتت } َوَما أَْنَت بَِهاِدي الُْعْميِ{: امللكوت إىل ما ال يدرك إال إميانا وتسليما وهذا خبالف احلرف الذي يف النمل

  }إِنََّك َعلَى الَْحقِّ الُْمبِنيِ{: الياء ألن هذه اهلداية كلية كاملة بدليل قوله
  مها مبدأ التقديس} الْوَاِد اَألْيَمنِ{و} سِبِالَْواِد الُْمقَدَّ{: وكذلك

  الذي وصفا به فانتقل التقديس واليمن منهما إىل اجلمال ذاهبا هبما إىل ما ال حييط بعلمه إال اهللا
هو موضع البتداء مساع اخلطاب من أخفض اخللق وهي النملة إىل أعالهم وهو اهلدهد } َواِد النَّْملِ{: وكذلك

اس وباطن اجلن إىل قول العفريت إىل قول الذي عنده علم من الكتاب إىل ما وراء ذلك من والطري ومن ظاهر الن
  هداية الكتاب إىل مقام اإلسالم هللا رب العاملني

سقطت الياء تنبيها على أهنا هللا من حق إنشائها بعد أن مل تكن إىل ما } َولَُه الْجََوارِ الُْمْنَشآُت ِفي الَْبحْرِ{: وكذلك
  مما ال هناية له من صفاهتاوراء ذلك 
حذفت الياء تنبيها على أهنا جتري من حمل اتصافها باخلناس إىل حمل اتصافها بالكناس } الَْجوَارِ الْكُنَّسِ{: وكذلك

وذلك يفهم ألنه اتصف باخلناس عن حركة تقدمت بالوصف الظاهر ويفهم منه وصف باجلوار يف الباطن وهذا 
  جلارية داخل حتت معىن الكلمةالظاهر مبدأ لفهمه كالنجوم ا

  يف حذف النون: فصل
ويلحق هبذا القسم حذف النون الذي هو الم فعل فيحذف تنبيها على صغر مبدأ الشيء وحقارته وأن منه ينشأ 

 حذفت النون تنبيها على مهانة مبتدأ اإلنسان وصغر قدره} أَلَْم َيكُ ُنطْفَةً{ويزيد إىل ما ال حييط بعلمه غري اهللا مثل 
  حبسب ما يدرك هو

، فهو حني كان نطفة كان ناقص الكون كذلك كل } فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبٌِني{من نفسه مث يترقى يف أطوار التكوين 
مرتبة ينتهي إليها كونه هي ناقصة الكون بالنسبة ملا بعدها فالوجود الدنيوي كله ناقص الكون عن كون اآلخرة 

  }دَّاَر اآلخَِرةَ لَهَِي الَْحيََوانَُوإِنَّ ال{: كما قال اهللا تعاىل
حذفت النون تنبيها على أهنا وإن كانت صغرية املقدار حقرية يف االعتبار فإن } َوإِنْ َتكُ َحَسَنةً ُيَضاِعفْهَا{: كذلك

  }إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ{: إليه ترتيبها وتضاعيفها ومثله
جاءهتم الرسل من أقرب شيء يف البيان الذي أقل من مبدأ فيه وهو احلس إىل } ْم ُرُسلُكُْمأَوَلَْم َتكُ َتأِْتيكُ{: وكذلك

: العقل إىل الذكر ورقوهم من أخفض رتبة وهي اجلهل إىل أرفع درجة يف العلم وهي اليقني وهذا خبالف قوله تعاىل



  كمل كونه ومتفإن كون تالوة اآليات قد أ} أَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتتْلَى َعلَْيكُْم{
  هذا قد مت كونه} أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه وَاِسَعةً فَُتَهاجُِروا ِفيهَا{: وكذلك
هذا قد مت كوهنم غري منفكني إىل تلك الغاية اجملعولة هلم وهي } لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ{: وكذلك

  جميء البينة
  انتفي عن إمياهنم مبدأ االنتفاع وأقله فانتفى أصله} ُعُهْم إَِمياُنُهْمفَلَْم َيُك َيْنفَ{: وكذلك

  فيما كتبت األلف فيه واوا على لفظ التفخيم: فصل
  وذلك يف أربعة أصول مطردة وأربعة أحرف متفرعة

  }الربوا{و} احليوة{ و} الزكوة{و} الصلوة{فاألربعة األصول هي 
ويف النجم } النََّجوِة{ويف املؤمن } كَِمْشكَواٍة{، والنور }بِالَْغَدوِة{هف واألربعة األحرف قوله يف األنعام والك

  فالرسم باأللف يف الكل} َوَما آتَْيُتْم ِمْن رِباً}{َحيَاُتَنا الدُّْنيَا}{إِنَّ َصالِتي}{وََما كَانَ َصالُتُهْم{: فأما قوله} َوَمَناةَ{
الزكاة عمودا اإلسالم واحلياة قاعدة النفس ومفتاح البقاء والقصد بذلك تعظيم شأن هذه األحرف فإن الصالة و

فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا {: إىل قوله} اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا{: وترك الربا قاعدة األمان ومفتاح التقوى وهلذا قال
خلبائث وضروب املفاسد وهو نقيض الزكاة وهلذا قوبل ويشتمل على أنواع احلرام وأنواع ا} فَأْذَُنوا بِحَْربٍ ِمَن اللَِّه

  }َيْمَحُق اللَُّه الرِّبا وَُيرْبِي الصََّدقَاِت{: بينهما يف قوله
  واجتنابه أصل يف التصرفات املالية وإمنا كتبت باأللف

  في مجيع جزئياتهيف سورة الروم ألنه ليس العام الكلي ألن الكلي منفي يف حكم اهللا عليه بالتحرمي ويف نفي الكلي ن
  }َوَما آَتيُْتْم ِمْن رِباً{: فلم كتب الزكاوة هنا بالواو وهال جرت على نظم ما قبلها من قوله: فإن قلت

  }فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْضِعفُونَ{: ألن املراد هبا الكلية يف حكم اهللا ولذلك قال: قلت
َوَيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعوكُْم إِلَى {سعادات قال اهللا تعاىل بالواو فألهنا قاعدة الطاعات ومفتاح ال} النجوة{وأما كتاب 

  }النََّجاِة
  فقاعدة األزمان ومبدأ تصرف اإلنسان مشتقة من الغدو} الغدوة{وأما 
  }يَْهِدي اللَُّه ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء{: فقاعدة اهلداية ومفتاح الوالية قال اهللا تعاىل" املشكوة"وأما
الضالل ومفتاح الشرك واإلضالل وقد وصفها اهللا بوصفني أحدمها يدل على تكثريهم اإلله  فقاعدة} منوة{وأما 

  من مثىن ومثلث والثاين يدل على االختالف والتغاير فمن معطل ومشبه تعاىل اإلله عما يقولون
  يف مد الياء وقبضها: فصل

  ث هيوذلك أن هذه األمساء ملا الزمت الفعل صار هلا اعتباران أحدمها من حي

أمساء وصفات وهذا تقبض منه التاء والثاين من حيث أن يكون مقتضاها فعال وأثرا ظاهرا يف الوجود فهذا متد فيه 
  كما متد يف قالت وحقت وجهة الفعل واألمر ملكية ظاهرة وجهة االسم والصفة ملكوتية باطنة

  :فمن ذلك الرمحة مدت يف سبعة مواضع للعلة املذكورة
  فوضعها على التذكري فهو الفعل} إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِني{: دها بدليل قوله يف أح

  واألثر هو الفعل ضرورة} فَاْنظُْر إِلَى آثَارِ َرْحَمِت اللَِّه{: وكذلك



  }أُولَِئَك يَْرُجونَ َرْحَمتَ اللَِّه{: والثالث
  }َرْحَمُت اللَِّه وََبَركَاتُُه{: والرابع يف هود

  }ِذكْرُ َرْحَمِت َربَِّك{: واخلامس
  }أَُهمْ َيقِْسُمونَ َرْحَمَت رَبَِّك{: والسادس
  }َوَرْحَمُت َربِّكَ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ{: والسابع

  يف آل عمران،} َواذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم{: ومنه النعمة باهلاء إال يف أحد عشر موضعا مدت هبا يف البقرة

  ائدة ويف إبراهيم موضعان والنحل ثالثة مواضع ويف لقمان وفاطر والطوروامل
} َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{: واحلكمة فيها ما ذكرنا أن احلاصلة بالفعل يف الوجود متد حنو قوله يف إبراهيم

ة بالظلوم الكفار يف تنزيلهما وهذا خبالف اليت يف سورة فهذه نعمة متصل} إِنَّ اِألْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر{: بدليل قوله
} إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر َرِحيٌم{: كتبت مقبوضة ألهنا مبعىن االسم بدليل قوله} َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{: النحل

  اإلنسان فهذه نعمة وصلت من الرب فهي ملكوتية ختمها بامسه عز وجل وختم األوىل باسم
هو ما مت هلم يف الوجود } َوَتمَّْت كَِلَمُت رَبَِّك الُْحسَْنى{: ومن ذلك الكلمة مقبوضة إال يف موضع يف األعراف

  األخروي بالفعل الظاهر دليله يف امللك وهو

  االختالف ومتامها أن هلا هناية تظهر يف الوجود بالفعل فمدت التاء
  ضع حيث تكون مبعىن اإلهالك واالنتقام الذي يف الوجودومنها السنة مقبوضة إال يف مخسة موا

إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَرْ لَُهْم َما قَدْ {: ويدل عليها أهنا من االنتقام قوله قبلها} فَقَْد َمَضتْ ُسنَُّت اَألوَّلَِني{: أحدها يف األنفال
  }َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ{وقوله بعدها } َسلََف
ويدلك على أهنا مبعىن االنتقام قوله تعاىل } فََهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ ُسنَّتَ األَوَِّلَني فَلَْن َتجَِد ِلُسنَِّت اللَِّه تَْبدِيالً{: فاطرويف 
  وسياق ما بعدها} َوال َيِحيُق الَْمكْرُ السَّيِّئُ إِال بِأَْهِلِه{: قبلها

  }اُنُهْم لَمَّا َرأَْوا َبأَْسَنا سُنََّت اللَِّهفَلَْم َيُك َيْنفَعُُهْم إَِمي{: ويف املؤمن
ُسنَّةَ اللَِّه ِفي {أما إذا كانت السنة مبعىن الشريعة والطريقة فهي ملكوتية مبعىن االسم تقبض تاؤها كما يف األحزاب 

  أي حكم اهللا وشرعه} الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ
  }قَْبلََك ِمْن ُرُسِلنَاُسنَّةَ َمْن قَْد أَْرَسلَْنا {: ويف اإلسراء

فرد مدت تاؤه ألنه مبعىن ما يبقى يف أمواهلم من الربح احملسوس ألن اخلطاب إمنا هو فيها من } بَِقيَُّت اللَِّه{: ومنه
  جهة امللك

كل مولود يولد على "فرد وصفها بأهنا فطر الناس عليها فهي فصل خطاب يف الوجود كما جاء } ِفطَْرَت اللَِّه{ومنه 
  احلديث" فطرةال

فرد مدت تاؤه ألنه مبعىن الفعل إذ هو خرب عن موسى وهو موجود حاضر يف امللك } قُرَُّت َعْينٍ ِلي َولََك{: ومنه
  فإنه هنا مبعىن االسم وهو ملكويت إذ هو غري حاضر} قُرَّةَ أَْعُينٍ{: وهذا خبالف

دلة ألن معناها الفعل والتقدير وال تتناجوا بأن تعصوا مدت يف موضعني يف سورة اجملا} َوَمْعِصَيِت الرَّسُولِ{: ومنه
  الرسول ونفس هذا النجو الواقع منهم يف الوجود هو فعل معصية لوقوع النهي عنه



  ومنه اللعنة مدت يف موضعني يف آية املباهلة ويف آية اللعان وكوهنما مبعىن الفعل ظاهر
ِفي {: ألهنا مبعىن الفعل الالزم وهو تزقمها باألكل بدليل قوله تعاىل }إِنَّ َشجََرَت الزَّقُّومِ{: ومنه الشجرة يف موضع

  أَذَِلكَ َخْيٌر نُُزالً{: وهذا خبالف قوله} آلِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ{: فهذه صفة فعل كما يف الواقعة} الُْبطُوِن

فهو حلية } إِنََّها َشَجَرةٌ َتخُْرُج ِفي أَْصلِ الَْجِحيمِ{وأهنا } َنيِفْتَنةً ِللظَّاِلِم{: فإن هذه وصفها بأهنا} أَْم َشجََرةُ الزَّقُّومِ
  لالسم فلذلك قبضت تاؤها

لكوهنا مبعىن فعل التنعم بالنعيم بدليل اقتراهنا بالروح } َوَجنَُّت َنعِيمٍ{: ومنه اجلنة مدت يف موضع واحد يف الواقعة
أَنْ ُيْدَخلَ َجنَّةَ {: و} ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَّعِيمِ{: اصة باملنعم هبا وأماوالرحيان وتأخرها عنهما ومها من اجلنة فهذه جنة خ

  فإن هذا مبعىن االسم الكلي} َنِعيمٍ
ألهنا اسم ما يفعل باملكذب يف اآلخرة أخربنا اهللا بذلك فاملؤمن يعلمه تصديقا وال حيذف } َوَتْصِلَيةُ َجحِيمٍ{: ومل متد

زَلَْزلَةَ {و} ِصْبَغةَ اللَِّه{و} َزهَْرةَ الَْحيَاِة الدُّْنَيا{: أن ما كان مبعىن االسم مل متد تاؤه مثللفعل أبدا والضابط لذلك 
  }َحمَّالَةَ الَْحطَبِ{و} رِْحلَةَ الشَِّتاِء وَالصَّْيِف{و} َتِحلَّةَ أَْيمَانِكُْم{و} السَّاَعِة
على معىن الوالدة واحلدوث من النطفة املهينة ومل يضف يف القرآن  مدت التاء تنبيها} َومَْرَيَم اْبَنَت ِعْمَرانَ{: ومنه

ولد إىل والد ووصف به اسم الولد إال عيسى وأمه عليهما السالم ملا اعتقد النصارى فيهما أهنما إهلان فنبه سبحانه 
  بإضافتهما الوالدية على جهة حدوثهما بعد عدمهما حىت أخرب تعاىل يف موطن بصفة

ملا غلوا يف إالهيته أكثر من أمه كما نبه تعاىل على } َوَجَعلَْنا اْبَن َمرَْيَم َوأُمَُّه آيَةً{: ملوصوف وقالاإلضافة دون ا
  }كَاَنا َيأْكُالِن الطََّعاَم{: حاجتهما وتغري أحواهلما يف الوجود بلحقهما ما يلحق البشر قال اهللا تعاىل

امرأت عمران وامرأت فرعون وامرأت نوح وامرأت لوط ومنه امرأة هي يف سبعة مواضع وهي مخس من النساء 
وامرأت العزيز كلها ممدودة تنبيها على فعل التبعل والصحبة وشدة املواصلة واملخالطة واالئتالف يف املوجود 
واحملسوس وأربع منهن منفصالت يف بواطن أمرهن عن بعولتهن بأعماهلن وواحدة خاصة واصلت بعلها باطنا 

ت عمران فجعل اهللا هلا ذرية طيبة وأكرمها بذلك وفضلها على العاملني وواحدة من األربع وظاهرا وهي امرأ
انفصلت بباطنها عن بعلها طاعة هللا وتوكال عليه وخوفا منه فنجاها وأكرمها وهي امرأت فرعون واثنتان منهن 

اهرة مع أهنا أقرب وصلة بأفضل انفصلتا عن أزواجهما كفرا باهللا فأهلكهما اهللا ودمرمها ومل ينتفعا بالوصلة الظ
أحباب اهللا كما مل تضر امرأت فرعون وصلتها الظاهرة بأخبث عبيد اهللا وواحدة انفصلت عن بعلها بالباطن اتباعا 

للهوى وشهوة نفسها فلم تبلغ من ذلك مرادها مع متكنها من الدنيا واستيالئها على ما مالت إليه حببها وهو يف 
ذلك عنها شيئا وقوهتا وعزهتا إمنا كانا هلا من بعلها العزيز ومل ينفعها ذلك يف الوصول إىل بيتها وقبضتها فلم يغن 

إرادهتا مع عظيم كيدها كما مل يضر يوسف ما امتحن به منها وجناه اهللا من السجن ومكن له يف األرض وذلك 
وقعت بالفعل يف الوجود يف شأن كل  بطاعته لربه وال سعادة إال بطاعة اهللا وال شقاوة إال مبعصيته فهذه كلها عرب

  امرأة منهن فلذلك مدت تاءاهتن

  يف الفصل والوصل: فصل
اعلم أن املوصول يف الوجود توصل كلماته يف اخلط كما توصل حروف الكلمة الواحدة واملفصول معىن يف الوجود 

  يفصل يف اخلط كما تفصل كلمة عن كلمة



ألن حرف ما هنا وقع على مفصل فمنه خري } إِنَّ َما ُتوَعُدونَ آلٍت{: فمنه إمنا بالكسر كله موصول إال واحدا
  موعود به ألهل اخلري ومنه شر موعود به ألهل الشر فمعىن ما مفصول يف الوجود والعلم

} ِمْن ُدونِِه الَْباِطلُ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ} {َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ{: ومنه أمنا بالفتح كله موصول إال حرفان
وقع الفصل عن حرف التوكيد إذ ليس لدعوى غري اهللا وصل يف الوجود إمنا وصلها يف العدم والنفي بدليل قوله 

 اإلثبات فوصل أمنا يف النفي وفصل يف} أَنََّما َتْدُعونَنِي إِلَْيِه لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ ِفي الدُّْنَيا َوال ِفي الْآخَِرِة{: تعاىل عن املؤمن
  ال النفصاله عن دعوة احلق

  :ومنه كلما موصول كله إال ثالثة

فما ردوا إليه ليس شيئا واحدا يف الوجود بل أنواع خمتلفة يف } كُلَّ َما ُردُّوا إِلَى الْفِْتَنِة أُرِْكُسوا ِفيَها{: يف النساء
  فصل يف الوجودالوجود وصفة مردهم ليست واحدة بل متنوعة فانفصل ما ألنه لعموم شيء م

  فحرف ما واقع على أنواع مفصلة يف الوجود} َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما َسأَلُْتُموُه{: ويف سورة إبراهيم
واألمم خمتلفة يف الوجود فحرف ما وقع على تفاصيل موجودة } كُلَّ َما َجاَء أُمَّةً َرسُولَُها كَذَُّبوُه{: ويف قد أفلح

  لتفصل
فإن هؤالء هم بنو } َما َجاءَُهْم َرسُولٌ بَِما ال َتْهَوى أَْنفُُسُهْم فَرِيقاً كَذَّبُوا َوفَرِيقاً يَقُْتلُونَكُلَّ{: وهذا خبالف قوله

واملخاطبون على عهد النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مل يقتلوا } فَِلمَ َتقُْتلُونَ أَنْبَِياَء اللَِّه{: إسرائيل أمة واحدة بدليل قوله
نبياء إمنا باشره آباؤهم لكن مذهبهم يف ذلك واحد فحرف ما إمنا يشمل تفاصيل الزمان وهو تفصيل ال مفصل له األ

  يف الوجود إال بالفرض والتوهم ال باحلس فوصلت كل التصال األزمنة يف الوجود وتالزم أفرادها املتومهة
موصول ألن حرف ما جاء لتعميم األزمنة فال تفصيل فيها يف  هذا} كُلََّما ُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقاً{: وكذلك

  }َوأُتُوا بِِه ُمَتَشابِهاً{: الوجود وما رزقوا هو غري خمتلف لقوله تعاىل

} فَأَْيَنَما تَُولُّوا} {أَْيَنَما يَُوجِّهُْه{: ومنه أينما موصول إذا كانت ما غري خمتلفة األقسام يف الفعل الذي بعدها مثل
فهذه كلها مل خترج عن األين امللكي وهو متصل حسا ومل } أَْيَنَما َتكُونُوا ُيْدرِكْكُُم الَْمْوُت}{ا ثُِقفُوا أُِخذُواأَْيَنَم{

أَْيَن َما كُنُْتْم {: خيتلف فيه الفعل الذي مع ما وتفصل أين حيث تكون ما خمتلفة األقسام يف الوصف الذي بعدها مثل
  }أَْيَن َما ثُِقفُوا إِلَّا بَِحْبلٍ ِمَن اللَِّه َوَحْبلٍ ِمَن النَّاسِ} {أَْيَن َما كُْنُتْم َوُهَو مََعكُْم} {َتْعُبُدونَ

  }بِئَْس َما َيأُْمرُكُْم بِِه إِميَاُنكُْم{، }بِئَْس َما اشَْتَرْوا بِهِ أَنْفَُسُهْم{: ومنه بئسما موصول إال ثالثة أحرف اثنان يف البقرة
  }َخلَفُْتمُونِي بِئَْس َما{: ويف األعراف

: فحرف ما ليس فيه تفصيل ألنه مبعىن واحد يف الوجود من جهة كونه باطال مذموما على خالف حال ما يف املائدة
على  فحرف ما يشتمل} َوتََرى كَِثرياً ِمنُْهْم ُيَسارُِعونَ ِفي األِثْمِ وَالُْعدَْواِن َوأَكِْلهِمُ السُّْحَت لَبِئَْس َما كَانُوا َيْعَملُونَ{

حرف ما مفصول ألنه يعمل ما بعده من } لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَنْفُسُُهْم{: األقسام الثالثة اليت ذكرت قبل وكذلك
  األقسام

حرفان فصل الضمري منهما ألنه مبتدأ وأضيف اليوم إىل } َيْوَم ُهْم بَارُِزونَ } {َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ{: ومنه
  لة املنفصلة عنهاجلم
وصل الضمري ألنه مفرد فهو جزء الكلمة املركبة من اليوم } َيوَْمُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ{و} َيْومَُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ{و



  املضاف والضمري املضاف إليه،
  :ومنه يف ما مفصول أحد عشر حرفا

وذلك ألن ما يقع على فرد واحد من أنواع ينفصل هبا املعروف } ُروٍفِفي َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْع{: يف البقرة
يف الوجود وعلى البدلية أو اجلمع يدل على ذلك تنكريه املعروف ودخول حرف التبعيض عليه فهو حسي يقسم 

وحرف ما وقع على كل واحد منهما على البدلية أو اجلمع وأما قوله فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن 
  املعروف، فهذا موصول ألن ما واقعة على شيء واحد غري مفصل يدلك عليه وصفه باملعروفب

وهو مفصول ألن شهوات األنفس خمتلفة أو مفصلة يف الوجود كذلك } ِفي َما اْشتََهْت أَنْفُسُُهْم َخاِلُدونَ{وكذلك 
  فتدبره يف سائرها

وإمنا يوصل حيث يكون حرف النفي دخل على معىن كلى موصول يف ثالثة مواضع وباقيها منفصل } ِلكَْيال{: ومنه
  فيوصل ألن نفي الكلي نفي جلميع جزئياته فعلة نفيه هي علة نفي أجزائه وليس للكلي املنفي أفراد يف الوجود وإمنا

ذلك فيه بالتوهم ويفصل حيث يكون حرف النفي دخل على جزئي فإن نفي اجلزئي ال يلزم منه نفي الكلي فال 
  :ه علة نفي اجلمعتكون علت

  }ِلكَْيال َتأْسَْوا َعلَى َما فَاَتكُْم{ : ويف احلديد} ِلكَْيال َيكُونَ َعلَْيَك حََرٌج{: يف احلج ويف األحزاب
يف النحل ألن الظرف يف هذا خاص االعتبار وهو يف } ِلكَيْ ال َيْعلََم بَْعَد ِعلْمٍ َشْيئاً{: فهذه هي املوصولة وهي خبالف

اختص } إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني{: عتبار لدخول من عليه وهذا كقوله تعاىل عن أهل اجلنةاألول عام اال
فهذا } إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَّحِيُم{: املظروف بقبل يف الدنيا ففيها كانوا مشفقني خاصة وقال تعاىل

  اآلخرة فلم خيتص املظروف بقبل بالدنياالظرف عام لدعائهم بذلك يف الدنيا و
فهذا املنفي هو حرج مقيد } ِلكَْي ال َيكُونَ َعلَى الُْمْؤِمنَِني َحَرٌج ِفي أَْزوَاجِ أَْدِعيَائِهِْم إِذَا قََضْوا ِمْنُهنَّ َوطَراً{: وكذلك
  بظرفني
} َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى{: في هو كونفهذا الن} كَْي ال َيكُونَ ُدولَةً َبْيَن اَألغْنَِياِء مِْنكُْم{: وكذلك

  دولة بني األغنياء من املؤمنني وهذه قيود كثرية
ومن ذلك هم وحنوه من الضمائر تدل على مجلة املسمى من غري تفصيل واإلضمار حال ال صفة وجود فال يلزمها 

  ا يرسم على العلم احلقالتقسيم الوجودي إال الومهي الشعري واخلطأ مب
  :ومن ذلك مال أربعة أحرف مفصولة وذلك أن الالم وصلة إضافية فقطعت حيث تقطع اإلضافة يف الوجود

  هذه اإلشارة للفريق الذين نافقوا من القوم الذين قيل هلم} فََمالِ هَُؤالِء الْقَْومِ{: يف سورة النساء: فأوهلا
فقطعوا وصل السيئة باحلسنة يف اإلضافة إىل اهللا ففرقوا بينهما كما أخرب سبحانه } صَّالةَكُفُّوا أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُموا ال{

فقطعوا يف الوجود ما أمر اهللا به أن يوصل فقطع الم } قُل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه {: واهللا قد وصل ذلك وأمر به يف قوله
َيْوَم َيقُولُ {: لهم باملؤمنني وذلك يف يوم الفصلوصلهم يف اخلط عالمة لذلك وفيه تنبيه على أن اهللا يقطع وص
  }الُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاتُ ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنظُرُوَنا نَقَْتبِْس ِمْن نُورِكُْم

بزعمهم وصل وهؤالء قطعوا } َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا َمالِ َهذَا الِْكَتابِ ال ُيَغاِدُر َصغَِريةً{: يف سورة الكهف: والثاين 
جعل املوعد هلم بوصل إحصاء الكتاب وعدم مغادرته لشيء من أعماهلم يف إضافتها إىل اهللا فلذلك ينكرون على 

  الكتاب يف اآلخرة ودليل ذلك ظاهر من سياق خربهم يف تلك اآليات من الكهف



فقطعوا وصل الرسالة ألكل الطعام فأنكروا } َمَوقَالُوا مَالِ َهذَا الرَّسُولِ َيأْكُلُ الطََّعا{: يف سورة الفرقان: والثالث
  فقطعوا قوهلم هذا ليزول عن اعتقادهم أنه رسول فقطع الالم عالمة لذلك

: هؤالء الكفار تفرقوا مجاعات خمتلفات كما يدل عليه} فََمالِ الَِّذيَن كَفَُروا ِقَبلََك ُمْهِطعَِني{: يف املعارج: والرابع
قطعوا وصلهم يف قلوهبم مبحمد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقطع اهللا طمعهم يف دخول } مَالِ ِعزِيَنَعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّ{

  اجلنة ولذلك قطعت الالم عالمة عليه

موصول لسر لطيف وهو أنه ملا أخذ موسى } ابنؤم{يف األعراف مفصول على األصل ويف طه } اْبَن أُمَّ{: ومن ذلك
يه فناداه من قرب على األصل الظاهر يف الوجود وملا متادى ناداه حبرف النداء ينبهه لبعده عنه برأس أخيه اعتذر إل

يف احلال ال يف املكان مؤكدا لوصلة الرحم بينهما بالربط فلذلك وصل يف اخلط ويدل عليه نصب امليم ليجمعهما 
  االسم بالتعميم

والدال والذال والراء والزاي ألهنا عالمات  ومن ذلك ستة أحرف ال توصل مبا بعدها وهي األلف والواو
  النفصاالت وهنايات وسائر احلروف توصل يف الكلمة الواحدة

  يف بعض حروف اإلدغام: فصل
، فرد ظهر فيه النون وقطع عن الوصل ألن معىن ما عموم كلى حتته أنواع مفصلة يف } َعْن َما ُنُهوا َعْنُه{: فمنه

هي عنها ومعىن عن اجملاوزة للكلى جماوزة لكل واحد من جزئياته ففصل عالمة الوجود غري متساوية يف حكم الن
  لذلك

  :ثالثة أحرف مفصولة ال غري} ِمْن َما{: وكذلك
َما  وَأَْنِفقُوا ِمْن{: ويف املنافقني} َهلْ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم{: ، ويف الروم} ِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم{: يف النساء
  }َرَزقَْناكُْم

  وحرف ما يف هذه كلها مقسم يف الوجود بأقسام منفصلة غري متساوية يف األحكام وهي
فإهنا وإن كان حتتها أقسام كثرية فهي غري خمتلفة يف وصفها بكتب أيديهم فهو } ِممَّا كََتَبْت أَْيِديهِْم {: خبالف قوله

   إفراده بالسويةنوع واحد يقال على معىن واحد من تلك اجلهة هو يف
  :وكذلك أم من بالفصل أربعة أحرف ال غري

ويف } أَْم َمْن َخلَقَْنا{: ويف الصافات} أَْم َمْن أَسَّسَ ُبْنيَاَنُه{: ويف التوبة} أَْم َمْن َيكُونُ َعلَْيهِْم َوكِيالً{: يف النساء
  }أَمَّ مْن َيأِْتي{: السجدة

أَفََمْن َيْمِشي ُمِكّباً {: جود بأنواع خمتلفة يف األحكام خبالف غريها مثلفهذه األربعة األحرف من فيها تقسم يف الو
أَمَّنْ {: فهذا موصول ألنه من نوع واحد حيث ميشى على صراط مستقيم وكذا} َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّْن َيْمِشي

  ال تفاصيل حتتها يف الوجود} َجَعلَ اَألْرَض قَرَاراً

  :لمفصو} َعْن َمْن{: وكذلك
حرف من فيهما كلي وحرف عن للمجاوزة عن } َعْن َمْن َتَولَّى {: ويف النجم} َعْن َمْن َيَشاُء{: حرفان يف النور

  جزئياته دون العكس فال وصلة بني اجلزأين يف الوجود فال يوصالن يف اخلط ٠الكلي جماوزة جلميع
معناه أزيد من جهة املفهوم ومعىن ما أزيد من وكذلك ممن موصول كله ألن من بفتح امليم جزئي بالنسبة إىل ما ف



جهة العموم والزائد من جهة املفهوم منفصل وجودا باحلصص واحلصة منه ال تنفصل والزائد من جهة املفهوم ال 
  ينفصل وجودا

يف اخلط  يف سورة الرعد فردة مفصولة ظهر فيها حرف الشرط} َوإِنْ َما نُرَِينََّك بَْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم{: وكذلك
  :أحدمها أن اجلواب املرتب عليه بالفاء ظاهر يف موطن الدنيا وهو البالغ خبالف قوله: لوجهني

  إنه أخفي فيه حرف الشرط يف اخلط ألن اجلواب املرتب عليه بالفاء خفي عنا وهو الرجوع إىل اهللا} فَإِمَّا نُرِيَنََّك{
الترتيب بالفاء وهو البالغ :أحدمها : انقسم اجلواب إىل جزأينوالثاين أن القصة األوىل منفصلة من الشرط وجوابه و

  خفي عنا: والثاين املعطوف عليه وهو احلساب وأحدمها يف الدنيا واآلخر يف اآلخرة واألول ظاهر لنا والثاين
  وهذا االنقسام صحيح يف الوجود فقد انقسمت هذه الشرطية إىل شرطني النفصال

فصل حرف الشرط عالمة لذلك وإذا انفصلت لزم كتبه على الوقف والشرطية إىل قسمني متغايرين ف: جواهبا
  األخرى ال تنفصل بل هي واحدة إلجياد جواهبا فانفصال حرف الشرط عالمة لذلك

ظهر فرد بغري نون أ} فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم{: فرد يف القصص ثابت النون ويف هود} فَإِنْ لَْم َيسَْتجِيُبوا لََك{: وكذلك
متعلق بشيء ملكويت ظاهر سفلي وهو اتباعهم } فَاْعلَْم{: حرف الشرط يف األول ألن جوابه املترتب عليه بالفاء هو

أهواءهم وأخفي يف الثاين ألن جوابه املترتب عليه بالفاء هو علم متعلق بشيء ملكويت خفي علوي وهو إنزال 
  القرآن بالعلم والتوحيد

يف القيامة سقطت } أَلَّْنَ جنَْمَع ِعظَاَمُه{: يف الكهف} أَلَّْنَ جنَْعلَ لَكُْم َمْوِعداً{ حرفان ومن ذلك أن لن كله مفصول إال
النون منهما يف اخلط تنبيها على أن ما زعموا وحسبوا هو باطل يف الوجود وحكم ما ليس مبعلوم نسبوه إىل احلي 

} َزَعَم الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ لَْن ُيْبَعثُوا{: خبالف قولهالقيوم فأدغم حرف توكيدهم الكاذب يف حرف النفي السالب هو 
فهؤالء مل ينسبوا ذلك لفاعل إذ ركب الفعل ملا مل يسم فاعله وأقيموا فيه مقام الفاعل فعدم بعثهم تصوروه من 
 دار أنفسهم وحكموا به عليها تومها فهو كاذب من حيث حكموا به على مستقبل اآلخرة ولكونه حقا بالنسبة إىل

  الدنيا الظاهرة ثبت التوكيد ظاهرا وأدغم يف حرف النفي من حيث الفعل املستقبل الذي هو فيه كاذب

ومن ذلك كل ما يف القرآن أن ال فهو موصول إال عشرة مواضع فهي مفصولة تكتب النون فيها باتفاق وذلك 
  :حيث ظهر يف الوجود صحة توكيد القضية ولزومها

  }أَنْ ال َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِال الْحَقَّ{و} نْ ال أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّأَ{: أوهلا يف األعراف
  يف التوبة} أَنْ ال مَلَْجأَ ِمَن اللَِّه{و
  يف هود} أَنْ ال تَْعُبدُوا إِالَّ اللََّه إِنِّي أََخاُف{: و} أَنْ ال إِلََه إِالَّ ُهَو{
  يف احلج} أَنْ ال ُتشْرِْك بِي َشْيئاً{و
  يف يس} أَنْ ال تَْعُبدُوا الشَّْيطَانَ{ و
  يف الدخان} َوأَنْ ال َتْعلُوا َعلَى اللَِّه{و
  يف املمتحنة} أَنْ ال ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشيْئاً{و
  يف القلم} أَنْ ال َيْدُخلَنََّها{ و

  يف األنبياء} أَنْ ال إِلََه إِالَّ أَْنَت{: وواحد فيه خالف
  صح يف الوجود هذا التوكيد األخري فلم يدخلها عليهم مسكني على غري ما قصدوا وختيلوا فيهفتأمل كيف 



وكذلك الم التعريف املدغمة يف اللفظ يف مثلها أو غريها ملا كانت للتعريف وشأن املعرف أن يكون أبني وأظهر ال 
رفة هبا هذا هو األصل وقد أخفى وأستر ظهرت يف اخلط ووصلت بالكلمة ألهنا صارت جزءا منها حيث هي مع

حذف حيث خيفي معىن الكلمة مثل اليل فإنه مبعىن مظلم ال يوضح األشياء بل يسترها وخيفيها وكونه واحدا إما 
للجزئي أو للجنس فأخفي حرف تعريفه يف مثله فإن تعني للجزئي بالتأنيث رجع إىل األصل ومثل الذي واليت 

ىن والكم ألن أول حده للجزئي وللجنس للثالث أو غريها ففيه ظلمة اجلهل وتثنيتهما ومجعهما فإنه مبهم يف املع
كالليل ومثل الئي يف اإلجياب فإن الم التعريف دخلت على ال النافية وفيها ظلمة العدم كالليل ففي هذه الظلمات 

  الثالث خيفي حرف التعريف
ل لتحريك الالم وحذفت ألف عضد وكذلك األيكة نقلت حركة مهزهتا على الم التعريف وسقطت مهزة الوص

اهلمزة ووصل الالم فاجتمعت الكلمتان فصارت ليكه عالمة على اختصار وتلخيص ومجع يف املعىن وذلك يف حرفني 
أحدمها يف الشعراء مجع فيه قصتهم خمتصرة وموجزة يف غاية البيان وجعلها مجلة فهي آخر قصة يف السورة بدليل 

فأفردها والثاين يف ص مجع األمم فيها بألقاهبم وجعلهم جهة واحدة هم آخر أمة فيها } ةًإِنَّ ِفي ذَِلكَ آلَي{: قوله
  وليس األحزاب وصفا لكل منهم بل هو وصف مجيعهم} أُولَِئكَ اَألْحزَاُب{: ووصف اجلملة قال تعاىل

} ْصحَاُب األَْيكَِة لَظَاِلمَِنيَوإِنْ كَانَ أَ{: وجاء باالنفصال على األصل حرفان نظري هذين احلرفني أحدمها يف احلجر
مجعوا فيه مع غريهم مث حكم على كل منهم ال على } َوأَْصحَاُب األَْيكَِة{: أفردهم بالذكر والوصف والثاين يف ق

فحيث يعترب فيهم التفضيل فصل الم التعريف وحيث يعترب فيهم التوصيل } كُلٌّ كَذََّب الرُُّسلَ{: اجلملة قال تعاىل
  فوصل للتخفي

حذفت األلف ووصلت ألن العمل يف اجلدار قد حصل يف الوجود فلزم عليه األجر } لَتََّخذَْت َعلَْيِه أَجْراً{: وكذلك
  ليس فيه وصلة اللزوم} التََّخذُوَك َخلِيالً{: واتصل به حكما خبالف

  يف حروف متقاربة ختتلف يف اللفظ الختالف املعىن: فصل
  }لْعِلْمِ َوالْجِْسمَِوزَاَدُه َبْسطَةً ِفي ا{: مثل

، فبالسني السعة اجلزئية كذلك علة }َواللَُّه َيقْبُِض َويَْبصطُ} {يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء}{َوَزاَدكُْم ِفي الَْخلْقِ َبصطَةً{: 
  التقييد وبالصاد السعة الكلية بدليل علو معىن

  اإلطالق وعلو الصاد مع اجلهارة واإلطباق
  }ِفي أَيِّ صُورٍَة}{ا بُِسوَرٍةفَأُْتو{: وكذلك

  فبالسني ما حيصر الشيء خارجا عنه وبالصاد ما تضمنه منه} َونُِفَخ ِفي الصُّورِ}{فَضُرَِب َبيَْنُهْم بُِسورٍ{
  فبالسني من السر وبالصاد من التمادي} َوكَانُوا ُيِصرُّونَ} {َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ{: وكذلك
  فبالسني من اجلر وبالصاد من الصحبة} ِمنَّا ُيْصَحُبونَ{و} ارُِيْسَحُبونَ ِفي النَّ{: وكذلك
  بالسني تفريق األرزاق واإلنعام وبالصاد تفريق اإلهالك واإلعدام} وَكَْم قََصْمنَا} {َنْحُن قََسْمَنا بَْيَنُهْم{ : وكذلك
مبا تشتهيه األنفس وبالظاء منعمة مبا تلذ األعني وهذا بالضاد منعمة } ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ نَاِضَرةٌ إِلَى رَبَِّها َناِظرَةٌ{وكذلك 

  الباب كثري يكفي فيه اليسري
  يف كتابة فواتح السور: فصل

  كتبوا امل واملر والر موصوال



  إن قيل مل وصلوه واهلجاء مقطع ال ينبغي وصله ألنه لو قيل لك ما هجاء زيد؟
  وقراءتهزاي ياء دال وتكتبه مقطعا لتفرق بني هجاء احلروف : قلت
  إمنا وصلوه ألنه ليس هجاء السم معروف وإمنا هي حروف اجتمعت يراد بكل حرف معىن: قيل

  مل قطعوا حم عسق ومل يقطعوا املص وكهيعص؟: فإن قيل
  حم قد جرت يف أوائل سبع سور فصارت امسا للسور فقطعت مما قبلها: قيل

من جزمهما فهما حرفان ومن كسر آخرمها فعلى أنه : وجهني} ص َوالْقُْرآِن{و} ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد{: وجوزوا يف
  أمر كتب على لفظهما

  معرفة فضائله: النوع السادس والعشرون

وقد صنف فيه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو عبيد القاسم بن سالم والنسائي وغريهم وقد صح فيه أحاديث باعتبار 
  رضي اهللا عنه يف فضيلة سورة سورة فحديث موضوع اجلملة ويف بعض السور بالتعيني وأما حديث أيب كعب

  ابن الصالح ولقد أخطأ الواحدي املفسر ومن ذكره من املفسرين يف إيداعه تفاسريهم: قال
وكذلك الثعليب لكنهم ذكروه بإسناد فاللوم عليهم يقل خبالف من ذكره بال إسناد وجزم به كالزخمشري فإن : قلت

  خطأه أشد
من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سورة سورة فقال إين : أنه قيل لهوعن نوح بن أيب مرمي 

رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أىب حنيفة ومغازي حممد بن إسحاق فوضعت هذه األحاديث 
لترغيب واحلث على حسبة مث قد جرت عادة املفسرين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها يف أول كل سورة ملا فيها من ا

  حفظها إال الزخمشري فإنه يذكرها يف أواخرها
قال جمد األئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماين سألت الزخمشري عن العلة يف ذلك فقال ألهنا صفات هلا والصفة 

  تستدعى تقدمي املوصوف
من : "يف حديث إهلي وروى أصحاب السنن" خريكم من تعلم القرآن وعلمه: "وقد روى البخاري رمحه اهللا حديث

  شغله القرآن عن ذكري ومساليت أعطيته أفضل

ما تقرب العباد : "وقال عليه السالم" فضل كالم اهللا على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه"و" ما أعطي السائلني
  قال أبو النضر يعين القرآن" إىل اهللا مبثل ما خرج منه 

لقرآن هم أهل اهللا وخاصته وروى مسلم من حديث عمر رضي وروى أمحد من حديث أنس رضي اهللا عنه أهل ا
وقدم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف قتلى أحد يف القرب " إن اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين: "اهللا عنه

  أكثرهم قرآنا

  معرفة خواصيه: النوع السابع والعشرون

...  
  معرفة خواصه: النوع السابع والعشرون

وقد صنف فيه مجاعة منهم التميمي وأبو حامد الغزايل قال بعضهم وهذه احلروف اليت يف أوائل السور جعلها اهللا 



  }إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ{: تعاىل حفظا للقرآن من الزيادة والنقصان قال تعاىل
عوف رضي اهللا عنه كان يكتبها على ما يريد حفظه من األموال وذكر بعضهم أنه وقف على أن عبد الرمحن بن 

  واملتاع فيحفظ
وأخرب رجل من أهل املوصل قال كان الكيا اهلراسي اإلمام رمحه اهللا إذا ركب يف رحلة يقول هذه احلروف اليت يف 

وأمن يف نفسه أوائل السور فسئل عن ذلك فقال ما جعل ذلك يف موضع أو كتب يف شيء إال حفظ تاليها وماله 
  من التلف والغرق

فَكََشفَْنا } {بسم اهللا الرمحن الرحيم{ وحكي عن الشافعي رمحه اهللا أنه شكا إليه رجل رمدا فكتب إليه يف رقعه 
  فعلق الرجل ذلك عليه فربأ} ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهدًى َوشِفَاٌء} {َعْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُرَك الَْيْوَم َحِديٌد

  إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{ثوري يكتب للمطلقة رقعة تعلق على قلبها وكان سفيان ال

  }َوأَذَِنْت لَِربَِّها َوُحقَّْت َوإِذَا اَألْرُض ُمدَّْت وَأَلْقَْت
  }فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه}{فَاخُْرْج ِمْنهَا{

لك لبعض الصاحلني فقال إذا كان رجل من الصاحلني حيب الصالة بالليل وتثقل عليه فشكا ذ: وروى ابن قتيبة قال
مث أضمر يف أي وقت أضمرت } َمَدداً{إىل قوله}قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداداً ِلكَِلَماِت َربِّي{ أويت إىل فراشك فاقرأ 

  فإنك تقوم فيه قال ففعلت فقمت يف الوقت املعني
َوُبسَِّت الْجَِبالُ َبّساً {: يفة البسملةقال الغزايل وكان بعض الصاحلني يف أصبهان أصابه عسر البول فكتب يف صح

وألقى عليه املاء وشربه فيسر عليه } َدكّاً َدكّاً}{َوُحِملَِت اَألْرُض وَالْجَِبالُ فَدُكََّتا َدكَّةً وَاِحدَةً} {فَكَاَنْت َهَباًء ُمنَْبثّاً
  البول وألقى احلصى

يكتب على كاغد ويوضع على شق } ْستَقَرٌّ َوَسْوَف َتْعلَُمونَِلكُلِّ َنَبٍأ ُم{وحكى الثعليب يف تفسريه أن قوله تعاىل 
  .الضرس الوجع يربأ بإذن اهللا تعاىل

له رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : وحيكى أن الشيخ أبا القاسم القشريي رأي النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف املنام فقال
وََيْشفِ {: ولدي قد مرض واشتد عليه احلال فقال له أين أنت عن آيات الشفاء َوَسلََّم مايل أراك حمزونا؟فقال

  ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَةً} {َوِشفَاٌء ِلَما ِفي الصُّدُورِ} {ُصدُوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني
  ِلقَْومٍ

قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهدىً } {وَإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ}{ْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِنيَونَُنزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَر} {َيَتفَكَُّرونَ
  فقرأ هذه اآليات عليه ثالث مرات فربأ} َوِشفَاٌء

وحكى ابن اجلوزي عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقولة البغدادية رضي اهللا عنها قالت آذانا جار لنا 
وقرأت من فاحتة كل سورة آية حىت ختمت القرآن وقلت اللهم اكفنا أمره مث منت وفتحت عيين  فصليت ركعتني

  وإذا به قد نزل وقت السحر فزلت قدمه فسقط ومات
وحكي عن ابنها أنه كان يف دارها حائط له جوف فقالت هات رقعة ودواة فناولتها فكتبت يف الرقعة شيئا وقالت 

وا من عشرين سنة فلما ماتت ذكرت ذلك القرطاس فقمت فأخذته موقع احلائط دعه يف ثقب منه ففعلت فبقى حن
  يا ممسك السموات واألرض أمسكه} إِنَّ اللََّه يُْمِسُك السََّماَواِت َواَألْرضَ أَنْ َتزُوال{فإذا يف الرقعة 

  تنبيه



عقله ومسعه وعمر به قلبه وأعمل  هذا النوع والذي قبله لن ينتفع به إال من أخلص هللا قلبه ونيته وتدبر الكتاب يف
به جوارحه وجعله مسريه يف ليله وهناره ومتسك به وتدبره هنالك تأتيه احلقائق من كل جانب وإن مل يكن هبذه الصفة 

  كان فعله

مكذبا لقوله كما روي أن عارفا وقعت له واقعة فقال له صديق له نستعني بفالن فقال أخشى أن تبطل صاليت اليت 
} إِيَّاكَ َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني{األمر وقد صليتها قال صديقه وأين هذا من هذا؟قال ألين قلت يف الصالة  تقدمت هذا

فإن استعنت بغريه كذبت والكذب يف الصالة يبطلها وكذلك االستعاذة من الشيطان الرجيم ال تكون إال مع حتقق 
  ب قوله فبطل ذكرهالعداوة فإذا قبل إشارة الشيطان واستنصحه فقد كذ

  هل يف القرآن شيء أفضل من شيء: النوع الثامن والعشرون

وقد اختلف الناس يف ذلك فذهب الشيخ أبو احلسن األشعري والقاضي أبو بكر وأبو حامت بن حبان وغريهم إىل أنه 
ن مالك قال ال فضل لبعض على بعض ألن الكل كالم اهللا وكذلك أمساؤه تعاىل ال تفاضل بينهما وروى معناه ع

حيىي بن حيىي تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غريها احتجوا 
  بأن األفضل يشعر بنقص املفضول وكالم اهللا حقيقة واحدة ال نقص فيه

أم القرآن إن اهللا ال  قال ابن حبان يف حديث أىب بن كعب رضي اهللا عنه ما أنزل اهللا يف التوارة وال يف اإلجنيل مثل
يعطي لقارئ التوراة واإلجنيل من الثواب مثل ما يعطى لقارئ أم القرآن إذ اهللا بفضله فضل هذه األمة على غريها 

من األمم وأعطاها من الفضل على قراءة كالمه أكثر مما أعطى غريها من الفضل على قراءة كالمه قال وقوله أعظم 
  بعض القرآن أفضل من بعضسورة أراد به يف األجر ال أن 

وقال قوم بالتفضيل لظواهر األحاديث مث اختلفوا فقال بعضهم الفضل راجع إىل عظم األجر ومضاعفة الثواب 
حبسب انفعاالت النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العال وقيل بل يرجع لذات اللفظ وأن ما 

وآية الكرسي وآخر سورة احلشر وسورة } اِحٌد ال إِلََه إِالَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُمَوإِلَُهكُمْ إِلٌَه َو{: تضمنه قوله تعاىل
  َتبَّْت َيدَا{اإلخالص من الدالالت على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثال يف 

  ذا هو احلقوما كان مثلها فالتفضيل إمنا هو باملعاين العجيبة وكثرهتا ال من حيث الصفة وه} َأبِي لََهبٍ وََتبَّ
  وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهويه وغريه من العلماء

أفضل من } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{كالم اهللا يف اهللا أفضل من كالم اهللا يف غريه، فـ : وتوسط الشيخ عز الدين فقال
واختاره القاضي أبو بكر بن العريب  وعلى ذلك بىن الغزايل كتابه املسمى جبواهر القرآن} تَبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{

الَْحْمُد ِللَّهِ {: إين ألعلمك سورة هي أعظم السور يف القرآن قال : "حلديث أيب سعيد بن املعلى يف صحيح البخاري
كتاب اهللا أي آية يف : "وحلديث أيب بن كعب يف الصحيحني قال يل رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} َربِّ الَْعالَمَِني

اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ {: أعظم قلت اهللا ورسوله أعلم قال يا أيب أتدري أي آية يف كتاب اهللا أعظم قال قلت 
  "ليهنك العلم أبا املنذر: "قال فضرب يف صدري وقال} الْقَيُّوُم

  لكرسيوأخرج احلاكم يف مستدركه بسند صحيح عن أيب هريرة سيدة آي القرآن آية ا
  "لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة فيها آية الكرسي: "ويف الترمذي غريبا عنه مرفوعا

فيها آية الكرسي وهي سنام أي القرآن وال تقرأ يف دار فيها شيطان "وروى ابن عيينة يف جامعه عن أيب صاحل عنه 



  ك باعتبار السور وهذه باعتبار اآلياتوهذا ال يعارض ما قبله بأفضلية الفاحتة ألن تل" إال خرج منها
  وقال القاضي مشس الدين اخلويي كالم اهللا أبلغ من كالم املخلوقني وهل جيوز

أن يقال بعض كالمه أبلغ من بعض؟جوزه بعضهم لقصور نظرهم وينبغي أن يعلم أن معىن قول القائل هذا الكالم 
يف موضعه له حسن ولطف وهذا احلسن يف موضعه  أبلغ من هذا الكالم أن هذا يف موضعه له حسن ولطف وذاك

جيعل املقابلة بني } َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{أبلغ من } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{أكمل من ذاك يف موضعه فإن من قال إن 
َتبَّتْ َيَدا أَبِي {: ذكر اهللا وذكر أيب هلب وبني التوحيد والدعاء على الكافرين وذلك غري صحيح بل ينبغي أن يقال

} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{دعاء عليه باخلسران فهل توجد عبارة للدعاء باخلسران أحسن من هذه وكذلك يف } لََهبٍ وََتبَّ
يف باب الدعاء } تَبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{: ال توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها فالعامل إذا نظر إىل

يف باب التوحيد ال ميكنه أن يقول أحدمها أبلغ من اآلخر وهذا القيد يغفل } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{ونظر إىل  واخلسران
  عنه بعض من ال يكون عنده علم البيان

ولعل اخلالف يف هذه املسألة يلفت عن اخلالف املشهور إن كالم اهللا شيء واحد أوال عند األشعري أنه ال : قلت
  إمنا هو حبسب متعلقاتهيتنوع يف ذاته 

فجعله شيئني وأنتم تقولون بعدمه } ِمْنُه آيَاٌت ُمْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ وَأَُخُر ُمَتشَابِهَاٌت{: فقد قال تعاىل: فإن قيل
  وأنه صفة واحدة

كالم اهللا الذي شيء منه يوهم التبعيض وليس ل: من حيث أنه كالم اهللا ال مزية لشيء منه على شيء مث قولنا: قلنا
هو صفته بعض ولكن بالتأويل والتفسري وفهم السامعني اشتمل على مجيع أنواع املخاطبات ولوال تنزله يف هذه 

  املواقع ملا وصلنا إىل فهم شيء منه

ا أَْو نَأِْت بَِخْيرٍ ِمْنَه{: وقال احلليمي قد ذكرنا أخبار تدل على جوار املفاضلة بني السور واآليات وقال اهللا تعاىل
  :ومعىن ذلك يرجع إىل أشياء} ِمثِْلَها
أن تكون آيتا عمل ثابتتان يف التالوة إال أن إحدامها منسوخة واألخرى ناسخة فنقول إن الناسخ خري أي : أحدها

أن العمل هبا أوىل بالناس وأعود عليهم وعلى هذا فيقال آيات األمر والنهي والوعد والوعيد خري من آيات 
صص إمنا أريد هبا تأكيد األمر والنهي والتبشري وال غىن بالناس عن هذه األمور وقد يستغنون عن القصص ألن الق

  القصص فكل ما هو أعود عليهم وأنفع هلم مما جيري جمرى األصول خري هلم مما حيصل تبعا ملا ال بد منه
فاته والداللة على عظمته وقدسيته إن اآليات اليت تشتمل على تعديد أمساء اهللا تعاىل وبيان ص: أن يقال: والثاين

  أفضل أو خري مبعىن أن خمرباهتا أسىن وأجل قدرا
سورة خري من سورة أو آية خري من آية مبعىن أن القارئ يتعجل بقراءهتا فائدة سوى الثواب : أن يقال: والثالث 

ن قارئها يتعجل بقراءهتا اآلجل ويتأدى منه بتالوهتا عبادة كقراءة آية الكرسي وسورة اإلخالص واملعوذتني فإ
االحتراز مما خيشى واالعتصام باهللا جل ثناؤه ويتأدى بتالوهتا منه هللا تعاىل عبادة ملا فيها من ذكر اسم اهللا تعاىل جده 

بالصفات العال على سبيل االعتقاد هلا وسكون النفس إىل فضل الذكر وبركته فأما آيات احلكم فال يقع بنفس 
  منا يقع هبا علمتالوهتا إقامة حكم وإ

إن القرآن خري من التوراة واإلجنيل والزبور مبعىن أن التعبد بالتالوة والعمل واقع به دوهنا : مث لو قيل يف اجلملة: قال
  والثواب حبسب بقراءته ال بقراءهتا أو أنه من



ل كانت دعوهتم حيث اإلعجاز حجة النيب املبعوث وتلك الكتب مل تكن معجزة وال كانت حجج أولئك األنبياء ب
  واحلجج غريها وكان ذلك أيضا نظري ما مضى

إن سورة أفضل من سورة ألن اهللا تعاىل اعتد قراءهتا كقراءة أضعافها مما سواها وأوجب هبا من الثواب : وقد يقال
ن قوم ما مل يوجب بغريها وإن كان املعىن الذي ألجله بلغ هبا هذا املقدار ال يظهر لنا كما يقال إن قوما أفضل م

وشهرا أفضل من شهر مبعىن أن العبادة فيه تفضل على العبادة يف غريه والذنب يكون أعظم من الذنب منه يف غريه 
وكما يقال إن احلرم أفضل من احلل ألنه يتأدى فيه من املناسك ماال يتأدى يف غريه والصالة فيه تكون كصالة 

  مضاعفة مما تقام يف غريه واهللا أعلم
  ة آية الكرسييف أعظمي: فصل

إمنا صارت آية الكرسي أعظم لعظم مقتضاها فإن الشيء إمنا يشرف بشرف ذاته ومقتضاه : قال ابن العريب
أهنا : يف سوره إال أن سورة اإلخالص تفضلها بوجهني أحدمها} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{ومتعلقاته وهي يف أي القرآن ك 

  ه وقع التحدي هبا فهي أفضل من اآلية اليت مل يتحد هباسورة وهذه آية فالسورة أعظم من اآلية ألن
أن سورة اإلخالص اقتضت التوحيد يف مخسة عشر حرفا وآية الكرسي اقتضت التوحيد يف مخسني حرفا : والثاين

فظهرت القدرة يف اإلعجاز بوضع معىن معرب عنه مكتوب مدده السبعة األحبر ال ينفد عدد حروفه مخسون كلمة مث 
  معىن اخلمسني كلمة مخسة عشر كلمة وذلك كله بيان لعظم القدرة واالنفراد بالوحدانيةيعرب عن 

وقال أبو العباس أمحد بن املنري املالكي كان جدي رمحه اهللا يقول اشتملت آية الكرسي على ما مل يشتمل عليه اسم 
  من أمساء اهللا تعاىل وذلك أهنا مشتملة على سبعة عشر

هرا يف بعضها ومستكنا يف بعض ويظهر للكثري من العادين فيها ستة عشر إال على حاد موضعا فيها اسم اهللا ظا
ضمري إال  ٨ضمري عنده  ٧ضمري له  ٦ضمري ال تأخذه  ٥القيوم  ٤احلي  ٣هو  ٢اهللا  ١البصرية لدقة استخراجه 

 ١٦العلي  ١٥وهو  ١٤ضمري يؤوده  ١٣ضمري كرسيه  ١٢ضمري شاء  ١١ضمري علمه  ١٠ضمري يعلم  ٩بإذنه 
  العظيم فهذه عدة األمساء

وأما اخلفي يف الضمري الذي اشتمل عليه املصدر يف قوله حفظهما فإنه مصدر مضاف إىل املفعول وهو الضمري البارز 
  وال بد له من فاعل وهو واهللا ويظهر عند فك املصدر فتقول وال يؤوده أن حيفظهما هو

ل املرسي قد رام الزيادة على هذا العدد ملا أخربته عن اجلد فقال ميكن قال وكان الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن الفض
أن تعد ما يف اآلية من األمساء املشتقة كل واحد منها باثنني ألن كل واحد منها حيمل ضمريا ضرورة كونه مشتقا 

لة العدد على وذلك الضمري إمنا يعود إىل اهللا وهو باعتبار ظهورها اسم وقد اشتملت على آخر مضمر فتكون مج
هذا أحدا وعشرين امسا فأجريت معه وجها لطيفا وهو أن االسم املشتق ال حيتمل الضمري بعد صريورته بالتسمية 

علما على األصح وهذه الصفات كلها أمساء اهللا تعاىل مث ولو فرضناها حمتملة للضمائر بعد التسمية على سبيل 
حتمله ضمريه أال تراك إذا قلت زيد كرمي إذا وجدت كرميا إمنا يقع التنزل فاملشتق إمنا يقع على موصوفه باعتبار 

على زيد ألن فيه ضمريه حىت لو جردت النظر إليه مل جتده خمتصا بزيد بل لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم 
صوفه إال من الناس وال جتده خمتصا بزيد إال باعتبار اشتماله على ضمريه فليس املشتق إذا مستقال بوقوعه على مو

بضميمة الضمري إليه فال ميكن أن جتعله له حكم االنفراد عن الضمري مع احلكم برجوعه إىل معني البتة قال فرضي 
  عن هذا البحث وصوبه



إن ذلك ألن اإلميان صحته " إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس : "وقال الغزايل يف قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
احلشر والنشر وهو مقرر يف هذه السورة بأبلغ وجه فجعلت قلب القرآن لذلك واستحسنه فخر الدين باالعتراف ب

  الرازي
  مسعته يترحم عليه بسبب هذا الكالم: قال اجلويين

  وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه آل حم ديباج القرآن
  وقال ابن عباس لكل شيء لباب ولباب القرآن آل حم أو قال احلواميم

  وقال مسعر بن كدام كان يقال هلن العرائس
  روى ذلك كله أبو عبيد يف كتاب فضائل القرآن

وقال محيد بن زجنويه حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال إن 
 فيه ويتعجب منه إذ هبط على مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد ألهله منزال فمر بأثر غيث فبينما هو يسري

روضات دمثات فقال عجبت من الغيث األول فهذا أعجب وأعجب فقيل له إن مثل الغيث األول مثل عظم 
  القرآن وإن مثل هذه الروضات الدمثات مثل آل حم يف القرآن أورده البغوي

  ا يقال آل حموروى أبو عبيد عن بعض السلف منهم حممد بن سريين كراهة أن يقال احلواميم وإمن
: ويف الترمذي عن ابن عباس قال قال أبو بكر رضي اهللا عنه للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يا رسول اهللا قد شبت قال

خص هذه السور بالشيب ألهنن أمجع " شيبتين هود والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت"
  لكيفية القيامة وأهواهلا

  }إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{: من أحب أن يرى القيامة رأي العني فليقرأ "وهلذا قال يف حديث آخر  من غريهن
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل يأيها الكافرون تعدل : "وروى الترمذي من حديث ابن عباس ومن حديث أنس

  يف كل منهما غريب: وقال" ربعه 
وحكى خالف الناس فيه فقيل ألنه " تعدل ثلث القرآن} ُهَو اللَُّه أََحٌدقُلْ {: وقد تكلم ابن عبد الرب على حديث

  مسع شخصا يكررها تكرار من يقرأ ثلث القرآن فخرج اجلواب على هذا
  وفيه بعد عن ظاهر احلديث

ألن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات وقل هو اهللا أحد كلها صفات فكانت ثلثا هبذا االعتبار : قيل
  ى ذلك باستلزام كون آية الكرسي وآخر احلشر ثلث القرآن ومل يرد فيهواعترض عل

  وقيل تعدل يف الثواب وهو الذي يشهد لظاهر احلديث
  ال جيوز أن يكون املعىن فله أجر ثلث القرآن: ضعف ابن عقيل هذا وقال: قلت
  "ناتمن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حس: "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لقوله

مث قال ابن عبد الرب على أين أقول السكوت يف هذه املسألة أفضل من الكالم فيها وأسلم مث أسند إىل إسحاق بن 
ما وجهه فلم يقم يل " قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن: "منصور قلت ألمحد بن حنبل قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ويه معناه أن اهللا ملا فضل كالمه على سائر الكالم جعل لبعضه أيضا فضالفيها على أمر وقال يل إسحاق بن راه

ثالث مرات كان كمن قرأ القرآن مجيعه } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{يف الثواب ملن قرأه حتريضا على تعلمه ال أن من قرأ 
  هذا ال يستقيم ولو قرأها مائيت مرة



   قعدا يف هذه املسألةقال أبو عمرو وهذان إمامان بالسنة ما قاما وال
خرب وإنشاء واخلرب قسمان خرب عن اخلالق وخرب عن املخلوق فهذه : وأحسن ما قيل فيه أن القرآن قسمان: قلت

  ثالثة وسورة اإلخالص أخلصت اخلرب عن اخلالق فهي هبذا االعتبار ثلث القرآن
  يف أي آية يف القرآن أرجى: فائدة

  :ضعة عشر قوالاختلف يف أرجى آية يف القرآن على ب
آية الدين ومأخذه أن اهللا تعاىل أرشد عباده إىل مصاحلهم الدنيوية حىت انتهت العناية مبصاحلهم إىل أن : األول 

أمرهم بكتابة الدين الكبري واحلقري فبمقتضى ذلك يرجى عفو اهللا تعاىل عنهم لظهور أمر العناية العظيمة هبم حىت يف 
  مصلحتهم احلقرية

وهذا رواه مسلم يف } أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم{: إىل قوله} َيأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة َوال{: الثاين
  الصحيح أثر حديث اإلفك عن اإلمام اجلليل عبد اهللا بن املبارك

  هُوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْدقُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَت{: يف قوله تعاىل: قال الشبلي: الثالث 

  }َسلََف
  فاهللا تعاىل ملا أذن الكافرين بدخول الباكل إذا أتوا بالتوحيد والشهادة أتراه خيرج الداخل فيها واملقيم عليها

  }َوَهلْ ُنَجازِي إِالَّ الْكَفُوَر{: قوله تعاىل: الرابع
  }ذَاَب َعلَى َمْن كَذََّب َوتََولَّىإِنَّا قَْد أُوِحَي إِلَْيَنا أَنَّ الَْع{: قوله: اخلامس

  }َوَما أَصَاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ{: قوله تعاىل: السادس 
  }قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَتِِه{: قوله تعاىل: السابع
  }تَْرَضىَولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَ{: قوله تعاىل: الثامن

  حكى هذه األقوال اخلمسة األخرية الشيخ حمىي الدين يف رءوس املسائل
: رأيت يف مناقب الشافعي لإلمام أيب حممد إمساعيل اهلروي صاحب احلاكم بإسناده عن ابن عبد احلكم قال: التاسع

وسألته عن أرجى : قال} ناً ذَا َمتَْرَبٍة َيِتيماً ذَا َمقَْرَبٍة أَْو ِمْسِكي{: أي آية أرجى؟قال قوله تعاىل: سألت الشافعي
  "إذا كان يوم القيامة يدفع إىل كل مسلم رجل من الكفار فيذهب به إىل النار: "حديث: حديث للمؤمن؟قال

روى احلاكم يف مستدركه عن حممد بن املنكدر قال التقى ابن عباس وعبد اهللا بن عمرو بن : واحلادي عشر: العاشر
َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى {: س أي آية يف كتاب اهللا أرجى عندك فقال عبد اهللا بن عمروالعاص فقال ابن عبا

  قال} أَْنفُِسهِْم

هذا ملا يف الصدور من وسوسة الشيطان فرضي } قَالَ أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى وَلَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي{: لكن قول إبراهيم
  وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه} أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى{: براهيم بقولهاهللا تعاىل من إ

فقال إن هذه اآلية من أرجى آية يف القرآن إال } فََهلْ ُيْهلَُك إِالَّ الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ{: وقال النحاس يف سورة األحقاف
  }َمْغِفَرةٍ ِللنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْمَوإِنَّ َربَّكَ لَذُو {: أن ابن عباس قال أرجى آية يف القرآن

ولو قيل إهنا } وَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّتْ ِللْكَاِفرِيَن{: وأما أخوف آية فعن اإلمام أيب حنيفة أنه قال هي قوله تعاىل
  خفري احلارة مل أمن لو مسعت هذه الكلمة من: لكان له وجه وهلذا قال بعضهم} َسنَفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّقَالِن{



  يف آداب تالوهتا وكيفيتها: النوع التاسع والعشرون

...  
  يف آداب تالوته وكيفيتها: النوع التاسع والعشرون

اعلم أنه ينبغي ملح موقع النعم على من علمه اهللا تعاىل القرآن العظيم أو بعضه بكونه أعظم املعجزات لبقائه ببقاء 
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خامت األنبياء واملرسلني فاحلجة بالقرآن العظيم قائمة على كل عصر دعوة اإلسالم ولكونه َصلَّى ال

وزمان ألنه كالم رب العاملني وأشرف كتبه جل وعال فلري من عنده القرآن أن اهللا أنعم عليه نعمة عظيمة 
ب أمور والكف عن أمور وليستحضر من أفعاله أن يكون القرآن حجة له ال عليه ألن القرآن مشتمل على طل

وذكر أخبار قوم قامت عليهم احلجة فصاروا عربة للمعتربين حني زاغوا فأزاغ اهللا قلوهبم وأهلكوا ملا عصوا 
وليحذر من علم حاهلم أن يعصي فيصري مآله مآهلم فإذا استحضر صاحب القرآن علو شأنه بكونه طريقا لكتاب اهللا 

د التوفيق عن الرذائل وأقبلت على العمل الصاحل اهلائل وأكرب معني على تعاىل وصدره مصحفا له انكفتت نفسه عن
َوقُرْآناً {: وقال تعاىل} َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرتِيالً{: ذلك حسن ترتيله وتالوته وقال اهللا تعاىل لنبيه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  }َونَزَّلَْناهُ َتنْزِيالً فََرقَْناُه ِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث
فحق على كل امرئ مسلم قرأ القرآن أن يرتله وكمال ترتيله تفخيم ألفاظه واإلبانة عن حروفه واإلفصاح جلميعه 

  بالتدبر حىت يصل بكل ما بعده

وأن يسكت بني النفس والنفس حىت يرجع إليه نفسه وأال يدغم حرفا يف حرف ألن أقل ما يف ذلك أن يسقط من 
  ناته بعضها وينبغي للناس أن يرغبوا يف تكثري حسناهتم فهذا الذي وصفت أقل ما جيب من الترتيلحس
أقل الترتيل أن يأيت مبا يبني ما يقرأ به وإن كان مستعجال يف قراءته وأكمله أن يتوقف فيها ما مل خيرجه إىل : وقيل

رأه على منازله فإن كان يقرأ هتديدا لفظ به لفظ التمديد والتمطيط فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليق
  املتهدد وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم

وينبغي أن يشتغل قلبه يف التفكر يف معىن ما يلفظ بلسانه فيعرف من كل آية معناها وال جياوزها إىل غريها حىت 
هللا تعاىل منها واستبشر إىل ذلك وسأل اهللا برمحته يعرف معناها فإذا مر به آية رمحة وقف عندها وفرح مبا وعده ا

اجلنة وإن قرأ آية عذاب وقف عندها وتأمل معناها فإن كانت يف الكافرين اعترف باإلميان فقال آمنا باهللا وحده 
  وعرف موضع التخويف مث سأل اهللا تعاىل أن يعيذه من النار

ين آمنوا وقف عندها وقد كان بعضهم يقول لبيك ريب وإن هو مر بآية فيها نداء للذين آمنوا فقال يأيها الذ
وسعديك ويتأمل ما بعدها مما أمر به وهني عنه فيعتقد قبول ذلك فإن كان من األمر الذي قد قصر عنه فيما مضى 

كُْم َوأَْهِليكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنْفَُس{: اعتذر عن فعله يف ذلك الوقت واستغفر ربه يف تقصريه وذلك مثل قوله
  }َناراً

  وعلى كل أحد أن ينظر يف أمر أهله يف صالهتم وصيامهم وأداء ما يلزمهم يف طهاراهتم

وجناياهتم وحيض النساء ونفاسهن وعلى كل أحد أن يتفقد ذلك يف أهله ويراعيهم مبسألتهم عن ذلك فمن كان 
ه وإن كان ال حيسن كان ذلك تعليما له مث هكذا يراعي منهم حيسن ذلك كانت مسألته تذكريا له وتأكيدا ملا يف قلب

صغار ولده ويعلمهم إذا بلغوا سبعا أو مثاين سنني ويضرهبم إذا بلغوا العشر على ترك ذلك فمن كان من الناس قد 



  قصر فيما مضى اعتقد قبوله واألخذ به فيما يستقبل وإن كان يفعل ذلك وقد عرفه فإنه إذا مر به تأمله وتفهمه
فإذا قرأ هذه اآلية تذكر أفعاله يف نفسه } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوُبوا إِلَى اللَِّه تَْوَبةً َنُصوحاً{: ذلك قوله تعاىلوك

وذنوبه فيما بينه وبني غريه من الظالمات والغيبة وغريها ورد ظالمته واستغفر من كل ذنب قصر يف عمله ونوى أن 
نه وبينه شيء من هذه الظالمات من كان منهم حاضرا وأن يكتب إىل من كان غائبا يقوم بذلك ويستحل كل من بي

وأن يرد ما كان يأخذه على من أخذه منه فيعتقد هذا يف وقت قراءة القرآن حىت يعلم اهللا تعاىل منه أنه قد مسع 
ف معناها حيفظها حىت وأطاع فإذا فعل اإلنسان هذا كان قد قام بكمال ترتيل القرآن فإذا وقف على آية مل يعر

يسأل عنها من يعرف معناها ليكون متعلما لذلك طالبا للعمل به وإن كانت اآلية قد اختلف فيها اعتقد من قوهلم 
  أقل ما يكون وإن احتاط على نفسه بأن يعتقد أوكد ما يف ذلك كان أفضل له وأحوط ألمر دينه

خرب من مضى من األمم فلينظر يف ذلك وإىل ما صرف اهللا  وإن كان ما يقرؤه من اآلي فيما قص اهللا على الناس من
  عن هذه األمة منه فيجدد هللا على ذلك شكرا

وإن كان ما يقرؤه من اآلي مما أمر اهللا به أو هنى عنه أضمر قبول األمر واالئتمار واالنتهاء عن املنهي واالجتناب له 
ينظر إىل قلبه فإن جنح إىل الرجاء فزعه باخلوف وإن جنح فإن كان ما يقرؤه من ذلك وعيدا وعد اهللا به املؤمنني فل

  إىل اخلوف فسح له يف الرجاء حىت يكون خوفه ورجاؤه معتدلني فإن ذلك كمال اإلميان
  وإن كان ما يقرؤه من اآلي من املتشابه الذي تفرد اهللا بتأويله فليعتقد اإلميان به كما أمر اهللا تعاىل فقال

: يعىن عاقبة األمر منه مث قال تعاىل} ي قُلُوبِهِْم زَْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة وَاْبِتَغاَء َتأْوِيِلِهفَأَمَّا الَِّذيَن ِف{: 
  }َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه{

  وإن كان موعظة اتعظ هبا فإنه إذا فعل هذا فقد نال كمال الترتيل
  :م الناس يف تالوة القرآن ثالثة مقاماتوقال بعضه

من يشهد أوصاف املتكلم يف كالمه ومعرفة معاين خطابه فينظر إليه من كالمه وتكلمه خبطابه ومتليه مبناجاته : األول
وتعرفه من صفاته فإن كل كلمة تنبئ عن معىن اسم أو وصف أو حكم أو إرادة أو فعل ألن الكالم ينبئ عن معاين 

ل على املوصوف وهذا مقام العارفني من املؤمنني ألنه ال ينظر إىل نفسه وال إىل قراءته وال إىل تعلق األوصاف ويد
اإلنعام به من حيث أنه منعم عليه بل هو مقصور الفهم عن املتكلم موقوف الفكر عليه مستغرق مبشاهدة املتكلم 

  ن ال يبصرونوهلذا قال جعفر بن حممد الصادق لقد جتلى اهللا خللقه بكالمه ولك
  ومن كالم الشيخ أيب عبد اهللا القرشي لو طهرت القلوب مل تشبع من التالوة للقرآن

  من يشهد بقلبه كأنه تعاىل خياطبه ويناجيه بألطافه ويتملقه بإنعامه: الثاين

  وإحسانه فمقام هذا احلياء والتعظيم وحاله اإلصغاء والفهم وهذا لعموم املقربني
اجي ربه سبحانه فمقام هذا السؤال والتمكن وحاله الطلب وهذا املقام خلصوص أصحاب من يرى أنه ين: الثالث

اليمني فإذا كان العبد يلقي السمع من بني يدي مسيعه مصغيا إىل سر كالمه شهيد القلب ملعاين صفاته ناظرا إىل 
الفهم حبال مستقيم وقلب سليم  قدرته تاركا ملعقوله ومعهود علمه متربئا من حوله وقوته معظما للمتكلم متفرغا إىل

وصفاء يقني وقوة علم ومتكني مسع فصل اخلطاب وشهد غيب اجلواب ألن الترتيل يف القرآن والتدبر ملعاين الكالم 
وحسن االقتصاد إىل املتكلم يف اإلفهام واإليقاف على املراد وصدق الرغبة يف الطلب سبب لالطالع على املطلع 

ع وكل كلمة من اخلطاب تتوجه عشر جهات للعارف من كل جهة مقام ومشاهدات من املسر املكنون املستود



أوهلا اإلميان هبا والتسليم هلا والتوبة إليها والصرب عليها والرضا هبا واخلوف منها والرجاء إليها والشكر عليها واحملبة 
لمة يشهدها أهل التمكني واملناجاة هلا والتوكل فيها فهذه املقامات العشر هي مقامات املتقني وهي منطوية يف كل ك

ويعرفها أهل العلم واحلياة ألن كالم احملبوب حياة للقلوب ال ينذر به إال حي وال حييا به إال مستجيب كما قال 
ن يتنقل وال يشهد هذه العشر مشاهدات إال م} إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيْحيِيكُْم{: وقال تعاىل} ِلُيْنِذَر َمْن كَانَ َحيّاً{ : تعاىل

  يف العشر املقامات املذكورة يف سورة األحزاب أوهلا مقام املسلمني وآخرها مقام الذاكرين وبعد مقام

الذكر هذه املشاهدات العشر فعندها ال متل املناجاة لوجود املصافاة وعلم كيف جتلى له تلك الصفات اإلهلية يف طي 
روف ملا ثبت لسماع الكالم عرش وال ترى وال متكن لفهم هذه األدوات ولوال استتار كنه مجال كالمه بكسوة احل

  عظيم الكالم إال على حد فهم اخللق فكل أحد يفهم عنه بفهمه الذي قسم له حكمة منه
يف القرآن ميادين وبساتني وعرائس وديابيج ورياض فامليمات ميادين القرآن والراءات بساتني : قال بعض العلماء

قرآن واملسبحات عرائس القرآن واحلواميم ديابيج القرآن واملفصل رياضه وما سوى القرآن واحلاءات مقاصري ال
ذلك فإذا دخل املريد يف امليادين وقطف من البساتني ودخل املقاصري وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه يف 

ولذلك قال النيب  الرياض وسكن غرفات املقامات اقتطعه عما سواه وأوقفه ما يراه وشغله املشاهد له عما عداه
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اعرفوا القرآن والتمسوا غرائبه وغرائبه فروضه وحدوده فإن القرآن على مخسة حالل وحرام 

  وحمكم وأمثال ومتشابه فخذوا احلالل ودعوا احلرام واعملوا باحملكم وآمنوا بالتمشابه واعتربوا باألمثال
  ال يفقه الرجل حىت جيعل للقرآن وجوها: عنه وقال أبو الدرداء رضي اهللا

  من أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن: وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه
هذا الذي قال أبو الدرداء وابن مسعود ال حيصل مبجرد تفسريه الظاهر وقد : قال ابن سبع يف كتاب شفاء الصدر

قى من فهمه أكثر وقال آخرون القرآن حيتوى على سبعة وسبعني قال بعض العلماء لكل آية ستون ألف فهم وما ب
  ألف علم إذ لكل كلمة علم مث يتضاعف ذلك أربعا إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع
  وباجلملة فالعلوم كلها داخلة يف أفعال اهللا وصفاته ويف القرآن شرح ذاته وصفاته وأفعاله

  يف كراهة قراءة القرآن بال تدبر: فصل
ه قراء القرآن بال تدبر وعليه حمل حديث عبد اهللا بن عمرو ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث وقول ابن تكر

  "أَهذًّا كهذِّ الشعر"مسعود ملن أخربه أنه يقوم بالقرآن يف ليلة 
ذمهم " وال حناجرهم يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم: "وكذلك قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف صفة اخلوارج

  بإحكام ألفاظه وترك التفهم ملعانيه
  يف تعلم القرآن: فصل

ويف رواية أفضلكم وعن عبد اهللا " خريكم من تعلم القرآن وعلمه: "ثبت يف صحيح البخاري من حديث عثمان
  رواه البيهقى" إن القرآن مأدبة اهللا فتعلموا مأدبته ما استطعتم: "يرفعه

تعلموا القرآن مخس آيات مخس آيات فإن النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كان يأخذه : "الية قالوروي أيضا عن أىب الع
  "من تعلمه مخسا مخسا مل ينسه"ويف رواية " من جربيل عليه السالم مخسا مخسا

والعبادي تعليم القرآن فرض كفاية وكذلك حفظه واجب على األمة صرح به اجلرجاين يف الشايف : قال أصحابنا



وغريمها واملعىن فيه كما قاله اجلويين أال ينقطع عدد التواتر فيه وال يتطرق إليه التبديل والتحريف فإن قام بذلك 
قوم سقط عن الباقني وإال فالكل آمث فإذا مل يكن يف البلد أو القرية من يتلو القرآن أمثوا بأسرهم ولو كان هناك 

م وامتنع مل يأمث يف األصح كما قاله النووي يف التبيان وهو نظري ما صححه مجاعة يصلحون للتعليم وطلب من بعضه
يف كتاب السري أن املفيت واملدرس ال يأمثان باالمتناع إذا كان هناك من يصلح غريه وصورة املسألة فيما إذا كانت 

ولو رده خلرج الوقت بسبب  املصلحة ال تفوت بالتأخري فإن كانت تفوت مل جيز االمتناع كاملصلي يريد تعلم الفاحتة
  ذهابه إىل اآلخر ولضيق الوقت عن التعليم

وينبغي تعليمه على التأليف املعهود فإنه توقيفي وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال 
  ذاك منكوس القلب

 البقرة كنحو ما تفعل الصبيان قال أبو عبيد وجهه عندي أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر املعوذتني مث يرتفع إىل
يف الكتاب ألن السنة خالف هذا وإمنا وردت الرخصة يف تعليم الصيب والعجمي من املفصل لصعوبة السور الطوال 

  عليهما

  يف جواز أخذ األجر على تعليم القرآن: مسألة
وقيل إن تعني عليه " ب اهللاإن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتا: "وجيوز أخذ األجرة على التعليم ففي صحيح البخاري

مل جيز واختاره احلليمي وقال استنصر الناس املعلمني لقصرهم زماهنم على معاشرة الصبيان مث النساء حىت أثر ذلك 
  يف عقوهلم مث البتغائهم عليه األجعال وطمعهم يف أطعمة الصبيان فأما نفس التعليم فإنه يوجب التشريف والتفضيل

  :التعليم على ثالثة أوجه: ب البستانوقال أبو الليث يف كتا
  للحسبة وال يأخذ به عوضا والثاين أن يعلم باألجرة والثالث أن يعلم بغري شرط فإذا أهدى إليه قبل: أحدها
  مأجور عليه وهو عمل األنبياء عليهم الصالة والسالم: فاألول
وقال مجاعة من " بلغوا عىن ولو آية: "ُه َعلَْيِه َوَسلََّمخمتلف فيه قال أصحابنا املتقدمون ال جيوز لقوله َصلَّى اللَّ: والثاين

واألفضل للمعلم أن يشارط : املتأخرين جيوز مثل عصام بن يوسف ونصر بن حيىي وأىب نصر بن سالم وغريهم قالوا
  األجرة للحفظ

  واحتاجوا إليه وتعليم الكتابة فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه ال بأس به ألن املسلمني قد توارثوا ذلك
فيجوز يف قوهلم مجيعا ألن النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كان معلما للخلق وكان يقبل اهلدية وحلديث : وأما الثالث

  "واضربوا يل معكم فيها بسهم: "اللديغ ملا رقوه بالفاحتة وجعلوا له جعال وقال النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  وام تالوة القرآن بعد تعلمهيف د: فصل

} َيْتلُونَ آيَاِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ{: وليدمن على تالوته بعد تعلمه قال اهللا تعاىل مثنيا على من كان دأبه تالوة آيات اهللا
تعاهدوا القرآن فوالذي نفس حممد بيده هلو : "ومساه ذكرا وتوعد املعرض عنه ومن تعلمه مث نسيه ويف الصحيحني

د تفلتا من اإلبل يف عقاهلا وقال بئسما ألحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي واستذكروا أش
  "القرآن فلهو اشد تفصيا يف صدور الرجال من النعم يف عقاهلا

  يف استحباب االستياك والتطهر للقراءة: مسألة
الطيب املستحب تكرميا حلال التالوة البسا يستحب االستياك وتطهري فمه والطهارة للقراءة باستياكه وتطهري بدنه ب



من الثياب ما يتجمل به بني الناس لكونه بالتالوة بني يدي املنعم املتفضل هبذا اإليناس فإن التايل للكالم مبنزلة املكامل 
لذي الكالم وهذا غاية التشريف من فضل الكرمي العالم ويستحب أن يكون جالسا مستقبل القبلة سئل سعيد بن 

سيب عن حديث وهو متكئ فاستوى جالسا وقال أكره أن أحدث عن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأنا امل
  متكئ وكالم اهللا تعاىل أوىل

ويستحب أن يكون متوضئا وجيوز للمحدث قال إمام احلرمني وغريه ال يقال إهنا مكروهة فقد صح أنه َصلَّى اللَّهُ 
ن يقرأ مع احلدث وعلى كل حال سوى اجلنابة ويف معناها احليض والنفاس وللشافعي قول قدمي يف َعلَْيِه َوَسلََّم كا

  احلائض تقرأ خوف النسيان
وقال أبو الليث ال بأس أن يقرأ اجلنب واحلائض أقل من آية واحدة قال وإذا أرادت احلائض التعلم فينبغي هلا أن 

فعة واحدة وتكره القراءة حال خروج الريح وأما غريه من تلقن نصف آية مث تسكت وال تقرأ آية واحدة بد
النواقض كاللمس واملس وحنوه فيحتمل عدم الكراهة ألنه غري مستقذر عادة وألنه يف حال خروج الريح يبعد 

  خبالف هذه

  يف التعوذ وقراءة البسملة عند التالوة: مسألة
جدد وإن قطعها لعذر عازما على العود كفاه التعوذ  يستحب التعوذ قبل القراءة فإن قطعها قطع ترك وأراد العود

األول ما مل يطل الفصل وال بد من قراءة البسملة أول كل سورة حترزا من مذهب الشافعي وإال كان قارئا بعض 
  السور ال مجيعها فإن قرأ من أثنائها استحب له البسملة أيضا نص عليه الشافعي رمحه اهللا فيما نقله العبادي

كان بعض شيوخنا يأخذ علينا يف األجزاء القرآنية بترك البسملة ويأمرنا هبا يف : اسى يف شرح القصيدةوقال الف
ملا فيهما بعد االستعاذة من قبح اللفظ وينبغي ملن } إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاعَِة{ويف حزب } اللَُّه ال إِلََه إِالَّ هَُو{: حزب

  َوُهَو الَِّذي} {اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم{: ذلك حنوأراد ذلك أن يفعله إذا ابتدأ مثل 

لوجود العلة املذكورة وقد كان مكي خيتار إعادة اآلية قبل كل حزب من احلزبني املذكورين للعلة } أَْنَشأَ َجنَّاٍت
  املذكورة
  مسألة

رواية والصدق واألمانة وقد كان ولتكن تالوته بعد أخذه القرآن من اهل اإلتقان هلذا الشأن اجلامعني بني الدراية وال
  النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جيتمع به جربيل يف رمضان فيدراسه القرآن

  يف قراءة القرآن يف املصحف أفضل أم على ظهر قلب: مسألة
  :وهل القراءة يف املصحف أفضل أم على ظهر القلب أم خيتلف احلال ثالثة أقوال

فضل ألن النظر فيه عبادة فتجتمع القراءة والنظر وهذا قاله القاضي احلسني والغزايل قال أحدها أهنا من املصحف أ
وتأمل املصحف ومجله ويزيد يف األجر بسبب ذلك وقد قيل اخلتمة يف . . . . . . وعلة ذلك أنه ال يزيد على

رج يوم ومل ينظروا يف املصحف بسبع وذكر أن األكثرين من الصحابة كانوا يقرءون يف املصحف ويكرهون أن خي
  املصحف

ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رمحه اهللا تعاىل املسجد وبني يديه املصحف فقال شغلكم الفقه عن القرآن إين 
  ألصلي العتمة وأضع املصحف يف يدي فما أطبقه حىت الصبح



  وقال عبد اهللا بن أمحد كان أيب يقرأ يف كل يوم سبعا من القرآن ال يتركه نظرا
وروى الطرباين من حديث أيب سعيد بن عون املكي عن عثمان بن عبيد اهللا بن أوس الثقفي عن جده قال قال 

قراءة الرجل يف غري املصحف ألف درجة وقراءته يف املصحف تضاعف على : "رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  به وأبو سعيد قال فيه ابن معني ال بأس" ذلك إىل ألفي درجة

وروى البيهقي يف شعب اإلميان من طريقني إىل عثمان بن عبد اهللا بن أوس قال قال رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
ويف " من قرأ القرآن يف املصحف كانت له ألفا حسنة ومن قرأه يف غري املصحف فأظنه قال كألف حسنة: "َوَسلََّم

  قرأ يف املصحفالطريق األخرى قال درجة وجزم بألف إذا مل ي
من قرأ مائيت آية كل يوم نظرا شفع يف سبعة قبور حول قربه : "وروى ابن أيب داود بسنده عن أيب الدرداء مرفوعا

  "وخفف العذاب عن والديه وإن كانا مشركني
على من قرأ  فضل القرآن نظرا: "وروى أبو عبيد يف فضائل القرآن بسنده عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال

  وبسنده عن ابن عباس قال كان عمر إذا دخل البيت نشر املصحف يقرأ فيه" ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة

النظر إىل الكعبة عبادة والنظر يف وجه الوالدين عبادة والنظر يف : "وروى أبو داود بسنده عن عائشة مرفوعا
  "املصحف عبادة

املصحف بعد القراءة هنيهة قال بعضهم وينبغي ملن كان عنده مصحف أن وعن األوزاعي كان يعجبهم النظر يف 
  يقرأ فيه كل يوم آيات يسرية وال يتركه مهجورا

أن القراءة على ظهر القلب أفضل واختاره أبو حممد بن عبد السالم فقال يف أماليه قيل القراءة يف : والقول الثاين 
للسان والعني واألجر على قدر املشقة وهذا باطل ألن املقصود من املصحف أفضل ألنه جيمع فعل اجلارحتني ومها ا

  والعادة تشهد أن النظر يف املصحف خيل هبذا املقصود فكان مرجوحا} لَِيدَّبَُّروا آيَاتِِه{: القراءة التدبر لقوله تعاىل
ر ومجع القلب أكثر مما واختاره النووي يف األذكار إن كان القارئ من حفظه حيصل له من التدبر والتفك: والثالث

  حيصل له من املصحف فالقراءة من احلفظ أفضل وإن استويا فمن املصحف أفضل قال وهو مراد السلف
  مسألة

  يف استحباب اجلهر بالقراءة يستحب اجلهر بالقراءة صح ذلك عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم واستحب بعضهم

ضها ألن املسر قد ميل فيأنس باجلهر واجلاهر قد يكل فيستريح باإلسرار إال أن من اجلهر ببعض القراءة واإلسرار ببع
قرأ بالليل جهر باألكثر وإن قرأ بالنهار أسر باألكثر إال أن يكون بالنهار يف موضع ال لغو فيه وال صخب ومل يكن 

رآن كاجلاهر بالصدقة واملسر اجلاهر بالق: "يف صالة فريفع صوته بالقرآن مث روى بسنده عن معاذ بن جبل يرفعه
نعم من قرأ والناس يصلون فليس له أن جيهر جهرا يشغلهم به فإن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه " بالقرآن كاملسر بالصدقة

يأيها الناس كلكم يناجي ربه فال جيهر بعضكم على بعض : "َوَسلََّم خرج على أصحابه وهم يصلون يف املسجد فقال
  "يف القراءة

  يف كراهة قطع القرآن ملكاملة الناس: ألةمس
ويكره قطع القرآن ملكاملة الناس وذلك أنه إذا انتهى يف القراءة إىل آية وحضره كالم فقد استقبله اليت بلغها 

والكالم فال ينبغي أن يؤثر كالمه على قراءة القرآن قاله احلليمي وأيده البيهقي مبا رواه البخاري كان ابن عمر إذا 
  لقرآن مل يتكلم حىت يفرغ منهقرأ ا



  يف حكم قراءة القرآن بالعجمية: مسألة
: وقوله} إِنَّا أَْنَزلَْناُه قُْرآناً َعرَبِيّاً{: ال جتوز قراءته بالعجمية سواء أحسن العربية أم ال يف الصالة وخارجها لقوله تعاىل

  }َولَْو َجَعلَْناُه قُْرآناً أَْعَجِميّاً{

وز قراءته بالفارسية مطلقا وعن أىب يوسف إن مل حيسن العربية لكن صح عن أيب حنيفة وقيل عن أيب حنيفة جت
  الرجوع عن ذلك حكاه عبد العزيز يف شرح البزرودي

واستقر اإلمجاع على أنه جتب قراءته على هيئته اليت يتعلق هبا اإلعجاز لنقص الترمجة عنه ولنقص غريه من األلسن 
سائر األلسنة وإذا مل جتز قراءته بالتفسري العريب ملكان التحدي بنظمه فأحرى أن ال عن البيان الذي اختص به دون 

جتوز الترمجة بلسان غريه ومن هاهنا قال القفال من أصحابنا عندي أنه ال يقدر أحد أن يأيت بالقرآن بالفارسية قيل 
ببعض مراد اهللا ويعجز عن البعض له فإذن ال يقدر أحد أن يفسر القرآن قال ليس كذلك ألن هناك جيوز أن يأيت 

أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فال ميكن أن يأيت جبميع مراد اهللا أي فإن الترمجة إبدال لفظه بلفظة تقوم مقامها 
وذلك غري ممكن خبالف التفسري وما أحاله القفال من ترمجة القرآن ذكره أبو احلسني بن فارس يف فقه العربية أيضا 

أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إىل شيء من األلسن كما نقل اإلجنيل عن السريانية إىل احلبشية  فقال ال يقدر
والرومية وترمجت التوراة والزبور وسائر كتب اهللا تعاىل بالعربية ألن العجم مل تتسع يف الكالم اتساع العرب أال 

  مل تستطع أن} ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَْيهِْم َعلَى َسَواٍء َوإِمَّا َتَخافَنَّ{: ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعاىل

تأيت هبذه األلفاظ مؤدية عن املعىن الذي أودعته حىت تبسط جمموعها وتصل مقطوعها وتظهر مستورها فتقول إن 
هنم باحلرب كان بينك وبني قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطته هلم وآذ

} فَضََرْبَنا َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْكَْهِف ِسنَِني َعَدداً{: لتكون أنت وهم يف العلم بالنقض على سواء وكذلك قوله تعاىل
  انتهي

فظهر من هذا أن اخلالف يف جواز قراءته بالفارسية ال يتحقق لعدم إمكان تصوره ورأيت يف كالم بعض األئمة 
لترمجة خمصوص بالتالوة فأما ترمجته للعمل به فإن ذلك جائز للضرورة وينبغي أن يقتصر من املتأخرين أن املنع من ا

ذلك على بيان احملكم منه والغريب املعىن مبقدار الضرورة من التوحيد وأركان العبادات وال يتعرض ملا سوى ذلك 
الدليل ولذلك مل يكتب رسول اهللا ويؤمر من أراد الزيادة على ذلك بتعلم اللسان العريب وهذا هو الذي يقتضيه 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إىل قيصر إال بآية واحدة حمكمة ملعىن واحد وهو توحيد اهللا والتربي من اإلشراك ألن النقل 
من لسان إىل لسان قد تنقص الترمجة عنه كما سبق فإذا كان معىن املترجم عنده واحدا قل وقوع التقصري فيه 

عاين إذا كثرت وإمنا فعل النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لضرورة التبليغ أو ألن معىن تلك اآلية كان عندهم خبالف امل
  مقررا يف كتبهم وإن خالفوه

أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية بشريطة وهي أن يؤدي القارئ املعاين : وقال الكواشي يف تفسري سورة الدخان
نقص منها شيئا أصال قالوا وهذه الشريطة تشهد أهنا إجازة كال إجازة ألن كالم العرب خصوصا كلها من غري أن ي
  القرآن الذي هو

  معجز فيه من لطائف املعاين واإلعراب ما ال يستقل به لسان من فارسية وغريها
بن اجلعد عن أيب  وقال الزخمشري ما كان أبو حنيفة حيسن الفارسية فلم يكن ذلك منه عن حتقيق وتبصر وروى علي



  يوسف عن أيب حنيفة مثل صاحبيه يف القراءة بالفارسية
  يف عدم جواز القراءة بالشواذ: مسألة

وال جتوز قراءته بالشواذ وقد نقل ابن عبد الرب اإلمجاع على منعه فقد سبق يف احلديث كان ميد مدا يعىن أنه ميكن 
يف القرآن والترتيل أفضل من اإلسراع فقراءة حزب مرتل  احلروف وال حيذفها وهو الذي يسميه القراء بالتجويد

  مثال يف مقدار من الزمان أفضل من قراءة حزبني يف مثله باإلسراع
  يف استحباب قراءة القرآن بالتفخيم: مسألة

يستحب قراءته بالتفخيم واإلعراب ملا يروى نزل القرآن بالتفخيم قال احلليمي معناه أن يقرأ على قراءة الرجال 
وال خيضع الصوت فيه ككالم النساء قال وال يدخل يف كراهة اإلمالة اليت هي اختيار بعض القراء وقد جيوز أن 

  يكون القرآن نزل بالتفخيم فرخص مع ذلك يف إمالة ما حيسن إمالته على لسان جربيل عليه السالم
بكل حرف عشرون حسنة ومن قرأه من قرأ القرآن فأعرب يف قراءته كان له : "وروى البيهقي من حديث ابن عمر

  "بغري إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات

  يف فصل السور بعضها عن بعض: مسألة
وأن يفصل كل سورة عما قبلها إما بالوقف أو التسمية وال يقرأ من أخرى قبل الفراغ من األوىل ومنه الوقف على 

ف بينهم لوقفه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف قراءة الفاحتة رءوس اآلي وإن مل يتم املعىن قال أبو موسى املديين وفيه خال
على كل آية وإن مل يتم الكالم قال أبو موسى وألن الوقف على آخر السور ال شك يف استحبابه وقد يتعلق بعضها 

  ببعض كما يف سورة الفيل مع قريش
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم يقطع قراءته آية آية ومتابعة السنة أوىل وقال البيهقي رمحه اهللا وقد ذكر حديث كان النيب َصلَّى اللَّ

  فيما ذهب إليه أهل العلم بالقراءات من تتبع األغراض واملقاصد
ومنها أن يعتقد جزيل ما أنعم اهللا عليه إذ أهله حلفظ كتابه ويستصغر عرض الدنيا أمجع يف جنب ما ما خوله اهللا 

ملباهاة فال يطلب به الدنيا بل ما عند اهللا وأال يقرأ يف املواضع القذرة وأن يكون تعاىل وجيتهد يف شكره ومنها ترك ا
ذا سكينة ووقار جمانبا للذنب حماسبا نفسه يعرف القرآن يف مسته وخلقه ألنه صاحب كتاب امللك واملطلع على 

ال بأس به يف الطريق سرا : يوعده ووعيده وليتجنب القراءة يف األسواق قاله احلليمي وأحلق به احلمام وقال النوو
  حيث ال لغو فيها

  يف ترك خلط سورة بسورة: مسألة
  عد احلليمي من اآلداب ترك خلط سورة بسورة وذكر احلديث اآليت

  وأحسن ما حيتج به أن يقال إن هذا التأليف لكتاب اهللا مأخوذ من جهة: قال البيهقي

جربيل فاألوىل بالقارئ أن يقرأه على التأليف املنقول اجملتمع عليه وقد قال النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأخذه عن 
ابن سريين تأليف اهللا خري من تاليفكم ونقل القاضي أبو بكر اإلمجاع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة 

َسلََّم مر بأيب بكر وهو يقرأ خيفض وقد روى أبو داود يف سننه من حديث أىب هريرة أن رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
وقد مسعتك يا بالل وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه "صوته وبعمر جيهر بصوته وذكر احلديث وفيه فقال 

  "السورة فقال كالم طيب جيمعه اهللا بعضه إىل بعض فقال كلكم قد أصاب
فقال اقرأ السورة على وجهها أو قال على ويف رواية أليب عبيد يف فضائل القرآن قال بالل أخلط الطيب بالطيب 



  حنوها وهذه زيادة مليحة ويف رواية إذا قرأت السورة فأنفذها
وروى عن خالد بن الوليد أنه أم الناس فقرأ من سور شىت مث التفت إىل الناس حني انصرف فقال شغلين اجلهاد عن 

  تعلم القرآن
ندنا على الكراهة يف قراءة القراء هذه اآليات املختلفة كما أنكر وروى املنع عن ابن سريين مث قال أبو عبيد األمر ع

رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم على بالل وكما اعتذر خالد عن فعله ولكراهة ابن سريين له مث قال إن بعضهم 
  ثبت وأشبه بنقل العلماء انتهىروى حديث بالل وفيه فقال النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كل ذلك حسن وهو أ

  ورواه احلكيم الترمذي يف نوادر األصول وزاد مثل بالل كمثل حنلة غدت تأكل من احللو واملر مث يصري حلوا كله
وإمنا شبهه بالنحلة يف ذلك ألهنا تأكل من الثمرات حلوها وحامضها ورطبها ويابسها وحارها وباردها فتخرج : قال

ا من الطري تقتصر على احللو فقط حلظ شهوته فال جرم أعاضها اهللا الشفاء فيما تلقيه هذا الشفاء وليست كغريه
  عليكم: "كقوله

فتأكل فبالل رضي اهللا عنه كان يقصد آيات الرمحة وصفات اجلنة فأمره أن " بألبان البقرة فإهنا ترم من كل الشجر
إنه أعلم بدواء العباد وحاجتهم ولو شاء لصنفها يقرأ السورة على حنوها كما جاءت ممتزجة كما أنزل اهللا تعاىل ف

َوَيْومَ {ولقد أذهلين يوما قوله تعاىل : أصنافا وكل صنف على حدة ولكنه مزجها لتصل القلوب بنظام ال ميل قال
  }نَِتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َوُنزِّلَ الَْمالِئكَةُ َتنْزِيالً الُْملُْك َيوَْمِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَم

يا لطيف عملت أن قلوب أوليائك الذين يعقلون هذه األوصاف عنك وتتراءى هلم تلك األهوال ال تتمالك : فقلت
ليالقي هذا االسم تلك القلوب اليت حيل هبا } الرَّْحَمنِ{إىل أعم اسم يف الرمحة فقلت } الُْملُْك{ فلطفت هبم فنسبت

آخر من عزيز وجبار لتفطرت القلوب فكان بالل يقصد ملا تطيب به اهلول فيمازج تلك األهوال ولو كان بدله امسا 
  النفوس فأمره أن يقرأ على نظام رب العاملني فهو أعلم بالشفاء

  يف استحباب استيفاء احلروف عند القراءة: مسألة
ختمة  يستحب استيفاء كل حرف أثبته قارئ قال احلليمى هذا ليكون القارئ قد أتى على مجيع ما هو قرآن فتكون

أصح من ختمة إذا ترخص حبذف حرف أو كلمة قرئ هبما أال ترى أن صالة كل من استويف كل فعل امتنع عنه 
  كانت صالته أمجع من صالة من ترخص فحذف منها ماال يضر حذفه

  يف ختم القرآن: فصل
  القرآناقرأ : "قال النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ويستحب ختم القرآن يف كل أسبوع

رواه أبو داود وروى الطرباين بسند جيد سئل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه كيف كان " يف كل سبع وال تزد
رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جيزئ القرآن قال كان جيزئه ثالثا ومخسا وكره قوم قراءته يف أقل من ثالث ومحلوا 

  رواه األربعة وصححه الترمذي" ن يف أقل من ثالثال يفقه من قرأ القرآ"عليه حديث 
واملختار وعليه أكثر احملققني أن ذلك خيتلف حبال الشخص يف النشاط والضعف والتدبر والغفلة ألنه روى عن 

  عثمان رضي اهللا عنه كان خيتمه يف ليلة واحدة ويكره تأخري ختمه أكثر من أربعني يوما رواه أبو داود
تاب البستان ينبغي أن القرآن يف السنة مرتني إن مل يقدر على الزيادة وقد روى احلسن بن زياد وقال أبو الليث يف ك

عن أىب حنيفة أنه قال من قرأ القرآن يف كل سنة مرتني فقد أدى للقرآن حقه ألن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عرضه 
  على جربيل يف السنة اليت قبض فيها مرتني



لوليد الباجي أمر النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عبد اهللا بن عمرو أن خيتم يف سبع أو ثالث حيتمل أنه وقال أبو ا
األفضل يف اجلملة أو أنه األفضل يف حق ابن عمرو ملا علم من ترتيله يف قراءته وعلم من ضعفه عن استدامته أكثر 

الزيادة عليه وسئل مالك عن الرجل خيتم القرآن يف كل ليلة  مما حد له وأما من استطاع أكثر من ذلك فال متنع
  فقال ما أحسن ذلك إن القرآن إمام كل خري

وقال بشر بن السري إمنا اآلية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حالوهتا فحدث به أبو سليمان فقال صدق إمنا 
  يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها

  القرآن يف الشتاء ويف الصيفيف ختم : مسألة
يسن ختمه يف الشتاء أول الليل ويف الصيف أول النهار قال ذلك ابن املبارك وذكره أبو داود ألمحد فكأنه أعجبه 

  وجيمع أهله عند ختمه ويدعو
 وقال بعض السلف إذا ختم أول النهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي وإذا ختم يف أول الليل صلت عليه املالئكة

  حىت يصبح رواه أبو داود
  يف التكبري بني السور ابتداء من سورة الضحى: مسألة

يسحب التكبري من أول سورة الضحى إىل أن خيتم وهي قراءة أهل مكة أخذها ابن كثري عن جماهد عن ابن عباس 
قي يف شعب اإلميان وقواه ورواه من وابن عباس عن أيب وأيب عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رواه ابن خزمية والبيه

طريق موقوفا على أيب بسند معروف وهو حديث غريب وقد أنكره أبو حامت الرازي على عادته يف التشديد 
  واستأنس له احلليمي بأن القراءة تنقسم إىل أبعاض

اهم فالقياس أن يكرب متفرقة فكأنه كصيام الشهر وقد أمر الناس أنه إذا أكملوا العدة أن يكربوا اهللا على ما هد
  القارئ إذا أكمل عدة السور

وذكر غريه أن التكبري كان الستشعار انقطاع الوحي قال وصفته يف آخر هذه السور أنه كلما ختم سورة وقف 
وقفة مث قال اهللا أكرب مث وقف وقفة مث ابتدأ السورة اليت تليها إىل آخر القرآن مث كرب كما كرب من قبل مث أتبع 

  احلمد والتصديق والصالة على النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم والدعاءالتكبري 
وقال سليم الرازي يف تفسريه يكرب القارئ بقراءة ابن كثري إذا بلغ والضحى بني كل سورتني تكبرية إىل أن خيتم 

روي أن الوحي كان تأخر القرآن وال يصل آخر السورة بالتكبري بل يفصل بينهما بسكتة وكأن املعىن يف ذلك ما 
عن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أياما فقال ناس إن حممدا قد ودعه صاحبه وقاله فنزلت هذه السورة فقال اهللا 

أكرب قال وال يكرب يف قراءة الباقني ومن حجتهم أن يف ذلك ذريعة إىل الزيادة يف القرآن بأن زيد عليه فيتوهم أنه 
  فيثبتوه فيه من القرآن

  يف تكرير اإلخالص: مسألة
  مما جرت به العادة من تكرير سورة اإلخالص عند اخلتم نص اإلمام أمحد على

  املنع ولكن عمل الناس على خالفه
  بعضهم واحلكمة يف التكرير ما ورد أهنا تعدل ثلث القرآن فيحصل بذلك ختمة: قال

  الواحدة اليت تضمنتها اخلتمة فيحصل ختمتان فعلى هذا كان ينبغي أن يقرأ ثالثا بعد: فإن قيل



مقصود الناس ختمة واحدة فإن القارئ إذا قرأها مث أعادها مرتني كان على يقني من حصول ختمة إما اليت : قلنا
  قرأها من الفاحتة إىل آخر القرآن وإما اليت حصل ثواهبا بقراءة سورة اإلخالص ثالثا وليس املقصود ختمة أخرى

  يفعله القارئ عند ختم القرآن فيما: مسألة
ألن آية عند الكوفيني } ُهُم الُْمفِْلُحونَ{: مث إذا ختم وقرأ املعوذتني قرأ الفاحتة وقرأ مخس آيات من البقرة إىل قوله

وعند غريهم بعض آية وقد روى الترمذي أي العمل أحب إىل اهللا قال احلال املرحتل قيل املراد به احلث على تكرار 
  تمة بعد ختمة وليس فيه ما يدل على أن الدعاء ال يتعقب اخلتماخلتم وخ

  فائدة
روى البيهقي يف دالئل النبوة وغريه أن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كان يدعو عند ختم القرآن اللهم ارمحين 

جهلت وارزقين تالوته آناء  بالقرآن واجعله يل أمانا ونورا وهدى ورمحة اللهم ذكرين منه ما نسيت وعلمين منه ما
  الليل واجعله يل حجة يا رب العاملني رواه يف شعب اإلميان بأطول من ذلك فلينظر فيه

  يف آداب االستماع: مسألة
استماع القرآن والتفهم ملعانيه من اآلداب احملثوث عليها ويكره التحدث حبضور القراءة قال الشيخ أبو حممد بن 

ل عن السماع بالتحدث مبا ال يكون أفضل من االستماع سوء أدب على الشرع وهو حممد عبد السالم واالشتغا
  يقتضي أنه ال بأس بالتحدث للمصلحة

  يف حكم من يشرب شيئا كتب من القرآن: مسألة
  وأفىت الشيخ أيضا باملنع من أن يشرب شيئا كتب من القرآن ألنه تالقيه النجاسة الباطنة

  حكم هلا وفيما قاله ألهنا يف معدهنا ال

  وممن صرح باجلواز من أصحابنا العماد النيهي تلميذ البغوي فيما رأيته خبط ابن الصالح
ال جيوز ابتالع رقعة فيها آية من القرآن فلو غسلها وشرب ماءها جاز وجزم القاضي احلسني والرافعي جبواز : قال

  أكل األطعمة اليت كتب عليها شيء من القرآن
بو عبد الرمحن السلمي يف ذكر منصور بن عمار أنه أويت احلكمة وقيل إن سبب ذلك أنه البيهقي أخربنا أ: وقال

فأخذها فلم جيد هلا موضعا فأكلها فأري فيما يرى } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{وجد رقعة يف الطريق مكتوبا عليها 
  رقعة فكان بعد ذلك يتكلم باحلكمةللنائم كأن قائال قد قال له قد فتح اهللا عليك باحترامك لتلك ال

  :مسألة
  القيام للمصاحف بدعة

  وقال الشيخ أيضا يف القواعد القيام للمصاحف بدعة مل تعهد يف الصدر األول

والصواب ما قاله النووي يف التبيان من استحباب ذلك واألمر به ملا فيه من التعظيم وعدم التهاون به وسئل العماد 
ك هل يستحب للتعظيم أو يكره خوف الفتنة؟فأجاب مل يرد يف ذلك نقل مسموع والكل بن يونس املوصلي عن ذل
  جائز ولكل نيته وقصده

  يف حكم األوراق البالية من املصحف: مسألة
وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق املصحف لبالء وحنوه فال جيوز وضعه يف شق أو غريه ليحفظ ألنه قد يسقط ويوطأ 



فيه من تقطيع احلروف وتفرقه الكلم ويف ذلك إزراء باملكتوب كذا قاله احلليمي قال وله غسلها وال جيوز متزيقها ملا 
  باملاء وإن أحرقها بالنار فال بأس أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ومل ينكر عليه

ني يف تعليقه بامتناع وذكر غريه أن اإلحراق أوىل من الغسل ألن الغسالة قد تقع على األرض وجزم القاضي احلس
  اإلحراق وأنه خالف االحترام والنووي بالكراهة فحصل ثالثة أوجه

  ويف الواقعات من كتب احلنفية أن املصحف إذا بلى ال حيرق بل حتفر له يف األرض ويدفن
  ونقل عن اإلمام أمحد أيضا وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء باألقدام

  حف وتبجيلهيف أحكام تتعلق باحترام املص: مسألة
ويستحب تطييب املصحف وجعله على كرسي وجيوز حتليته بالفضة إكراما له على الصحيح روى البيهقي بسنده 
إىل الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن تفضيض املصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال حدثين أيب عن جدي أهنم 

احف على هذا وحنوه وأما بالذهب فاألصح يباح مجعوا القرآن يف عهد عثمان رضي اهللا عنه وأهنم فضضوا املص
  للمرأة دون الرجل وخص بعضهم اجلواز بنفس املصحف دون عالقته املنفصلة عنه واألظهر التسوية

وحيرم توسد املصحف وغريه من كتب العلم ألن فيه إذالال وامتهانا وكذلك مد الرجلني إىل شيء من القرآن أو 
  كتب العلم

ألن عكرمة بن أيب جهل كان يقبله وبالقياس على تقبيل احلجر األسود وألنه هدية لعباده  ويستحب تقبيل املصحف
  فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغري

وعن أمحد ثالث روايات اجلواز واالستحباب والتوقف وإن كان فيه رفعة وإكرام ألنه ال يدخله قياس وهلذا قال 
  هللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يقبلك ما قبلتكعمر يف احلجر لوال أين رأيت رسول ا

وحيرم السفر بالقرآن إىل أرض العدو للحديث فيه خوف أن تناله أيديهم وقيل كثر الغزاة وأمن استيالؤهم عليه مل 
  "خمافة أن تناله أيديهم"مينع لقوله 

القطع الصغري رواه البيهقي عن علي وغريه  وحيرم كتابة القرآن بشيء جنس وكذلك ذكر اهللا تعاىل وتكره كتابته يف
  فغفر له} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{وعنه تنوق رجل يف 

يعىن ال جيعل له } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{الضحاك بن مزاحم ليتين قد رأيت األيدي تقطع فيمن كتب : وقال
  شديدة سنات قال وكان ابن سريين يكره ذلك كراهة

ويستحب جتريد املصحف عما سواه وكرهوا األعشار واألمخاس معه وأمساء السور وعدد اآليات وكانوا يقولون 
جردوا املصحف وقال احلليمي جيوز ألن النقط ليس له قرار فيتوهم ألجلها ما ليس بقرآن قرآنا وإمنا هي دالالت 

  على هيئة املقروء فال يضر إثباهتا ملن حيتاج إليها
وى ابن أيب شيبة يف مصنفه يف الصالة ويف فضائل القرآن حدثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم قال ور

ورواه عبد الرزاق يف مصنفه يف أواخر " ال تلحقوا به ما ليس منه"ويف رواية " جردوا القرآن: "عبد اهللا بن مسعود
 شيبة رواه إبراهيم احلريب يف كتابه غريب احلديث الصوم ومن طريقه رواه الطرباين يف معجمه ومن طريق ابن أيب

  وقال قوله جردوا حيتمل فيه أمران أحدمها أي جردوه يف التالوة وال ختلطوا به غريه
  أي جردوه يف اخلط من النقط والتعشري: والثاين
يف املصحف  الثاين أوىل ألن الطرباين أخرج يف معجمه عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يكره التعشري: قلت



  وأخرجه البيهقي يف كتاب املدخل وقال قال أبو عبيد كان إبراهيم يذهب به إىل نقط املصاحف
ويروى عن عبد اهللا أنه كره التعشري يف املصحف قال البيهقي وفيه وجه آخر أبني منه وهو أنه أراد ال ختلطوا به 

  خذ عن اليهود والنصارىغريه من الكتب ألن ما خال القرآن من كتب اهللا تعاىل إمنا يؤ

وليسوا مبأمونني عليها وقوي هذا الوجه مبا أخرجه عن الشعيب عن قرظة بن كعب قال ملا خرجنا إىل العراق خرج 
معنا عمر بن اخلطاب يشيعنا فقال إنكم تأتون أهل قرية هلم دوي بالقرآن كدوي النحل فال تشغلوهم باألحاديث 

  فتصدوهم جردوا القرآن
  اه أي ال ختلطوا معه غريهقال فهذا معن

  خامتة
  "من قرأ القرآن عند ظامل لريفع منه لعن بكل حرف عشر لعنات"روى البخاري يف تارخيه الكبري بسند صاحل حديث 

  يف أنه هل جيوز يف التصانيف والرسائل واخلطب استعمال بعض آيات القرآن: النوع الثالثون

  أخري وحركة إعرابوهل يقتبس منه يف شعر ويغري نظمه بتقدمي وت
َوجَّْهُت : "جوز ذلك بعضهم للمتمكن من العربية وسئل الشيخ عز الدين فقال ورد عنه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  }إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهَِي{والتالوة " َوْجهَِي
  "}بِ َتَعالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍءَيا أَْهلَ الِْكَتا{: "سالم على من اتبع اهلدى: "وما روى البخاري يف كتاب إىل هرقل

  "اللهم آتنا يف الدنيا حسنة"ومن دعائه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  "قد كان لكم يف رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أسوة حسنة: " ويف حديث آخر البن عمر

كنا والشمس والقمر حسبانا اقض عين الدين وأغنين من اللهم فالق اإلصباح وجاعل الليل س: "وقال عليه السالم
  "الفقر

  فقصد الكالم ومل يقصد التالوة} َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونَ{: ويف سياق كالم أليب بكر
  }الًِليَقِْضيَ اللَُّه أَمْراً كَانَ َمفُْعو{: إين مبايع صاحبكم: وقول علي رضي اهللا عنه
هناك يرفع احلجاب ويوضع الكتاب وجيمع من له الثواب وحق عليه العذاب فضرب : وقول اخلطيب ابن نباتة

  بينهم بسور له باب
سُْبَحانَ { : وهو جنب وقصد غري القرآن جاز له وله أن يقول} ُخِذ الِْكتَاَب بِقُوٍَّة{: وقال النووي رمحه اهللا إذا قال

  }ا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِنيالَِّذي َسخََّر لََنا َهذَ
  إذا قصد القرآن هبذه اآليات عصى وإن قصد الذكر ومل يقصد شيئا مل يعص: قال إمام احلرمني
  :وللطرطوشي

  رحل الظاعنون عنك وأبقوا
  يف حواشي األحشاء وجدا مقيما
  قد وجدنا السالم بردا سالما
  إذ وجدنا النوى عذابا أليما

  :وثبت عن الشافعي



   بالذي استقرضت خطاأنلين
  وأشهد معشرا قد شاهدوه

  فإن اهللا خالق الربايا
  عنت جلالل هيبته الوجوه
  يقول إذا تداينتم بدين
  إىل أجل مسمى فاكتبوه

ذكر القاضي أبو بكر الباقالين أن تضمني القرآن يف الشعر مكروه وأئمة البيان جوزوه وجعلوه من أنواع البديع 
  تأخرون اقتباسا ومسوا ما كان من شعر تضميناومساه القدماء تضمينا وامل

  :مسألة
  يكره ضرب األمثال بالقرآن

يكره ضرب األمثال بالقرآن نص عليه من أصحابنا العماد النيهي صاحب البغوي كما وجدته يف رحلة ابن الصالح 
  .خبطه

  .شيء يعرض من أمور الدنيا ويف كتاب فضائل القرآن أليب عبيد عن النخعي قال كانوا يكرهون أن يتلو اآلية عند
جِئَْت َعلَى {: أبو عبيد وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم حباجته فيأتيه من غري طلب فيقول كاملازح: قال

فهذا من االستخفاف بالقرآن ومنه قول ابن شهاب ال تناظر بكتاب اهللا وال بسنة رسول اهللا َصلَّى } قََدرٍ َيا ُموَسى
  َسلََّم قال أبو عبيد يقول ال جتعل هلما نظريا من القول وال الفعلاللَُّه َعلَْيِه َو

  تنبيه
  ال جيوز تعدي أمثلة القرآن

ال جيوز تعدي أمثلة القرآن ولذلك أنكر على احلريري يف قوله يف مقامته اخلامسة عشرة فأدخلين بيتا أحرج من 
َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُيوتِ {هللا من ستة أوجه حيث قال التابوت وأوهى من بيت العنكبوت فأي معىن أبلغ من معىن أكده ا

فأدخل إن وبىن أفعل التفضيل وبناه من الوهن وأضافه إىل اجلمع وعرف اجلمع بالالم وأتى يف } لََبْيُت الْعَْنكَُبوِت
ذه املبالغة وما بعد متثيل اهللا وكان الالئق باحلريري أال يتجاوز ه} َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا{: خرب إن بالالم وقد قال تعاىل

وقد } إِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي أَنْ َيضْرَِب َمثَالً َما َبعُوضَةً{: متثيل وقول اهللا أقوم قيل وأوضح سبيل ولكن قال اهللا تعاىل
وكذلك " جناح بعوضة لو كانت الدنيا تزن عند اهللا : "ضرب النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مثاال ملا دون ذلك فقال

  :قول بعضهم
  ولو أن ما ىب من جوى وصبابة
  على مجل مل يبق يف النار خالد
فقد جعل ولوج اجلمل يف السم } َوال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى يَِلَج الْجََملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِط{: غفر اهللا له واهللا تعاىل يقول

جد فال يزال دخوهلم اجلنة منفيا وهذا الشاعر وصف جسمه بالنحول مبا غاية لنفي دخوهلم اجلنة وتلك غاية ال تو
  يناقض اآلية ومن هذا

جرت مناظرة بني أيب العباس أمحد بن سريج وحممد بن داود الظاهري قال أبو العباس له أنت تقول بالظاهر وتنكر 
من يعمل } خَْيراً َيَرُه َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َشّراً َيرَُهفََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة {: القياس فما تقول يف قول اهللا تعاىل



مثقال نصف ذرة ما حكمه؟فسكت حممد طويال وقال أبلعين ريقي قال له أبو العباس قد أبلعتك دجلة قال أنظرين 
  ساعة قال أنظرتك إىل قيام الساعة وافترقا ومل يكن بينهما غري ذلك

الطات ابن سريج وعدم تصور ابن داود ألن الذرة ليس هلا أبعاض فتمثل بالنصف بعضهم وهذا من مغ: وقال
فذكر سبحانه ماال يتخيل يف الوهم } إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة{: والربع وغري ذلك من األجزاء وهلذا قال سبحانه

  أجزاؤه وال يدرك تفرقه

  كائنة فيهمعرفة األمثال ال: النوع احلادي والثالثون

إن القرآن نزل على مخسة أوجه حالل : "وقد روى البيهقي عن أيب هريرة أن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال
  ".وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال فاعملوا باحلالل واجتنبوا احلرام واتبعوا احملكم وآمنوا باملتشابه واعتربوا باألمثال

جيب على اجملتهد معرفته من علوم القرآن فقال مث معرفة ما ضرب فيه من األمثال الدوال على وقد عده الشافعي مما 
  طاعته املثبتة الجتناب معصيته وترك الغفلة عن احلفظ واالزدياد من نوافل الفضل

 وقد صنف فيه من املتقدمني احلسن بن الفضل وغريه وحقيقته إخراج األغمض إىل األظهر وهو قسمان ظاهر وهو
  املصرح به وكامن وهو الذي ال ذكر للمثل فيه وحكمه حكم األمثال

وقسمه أبو عبد اهللا البكراباذي إىل أربعة أوجه أحدها إخراج ما ال يقع عليه احلس إىل ما يقع عليه وثانيها إخراج 
ت به العادة ورابعها إخراج ما ال يعلم ببديهة العقل إىل ما يعلم بالبديهة وثالثها إخراج ما مل جتر به العادة إىل ما جر

  ماال قوة له من الصفة إىل ما له قوة
  وضرب األمثال يف القرآن يستفاد منه أمور كثرية التذكري والوعظ واحلث

والزجر واالعتبار والتقرير وترتيب املراد للعقل وتصويره يف صورة احملسوس حبيث يكون نسبته للفعل كنسبة 
قرآن مشتملة على بيان تفاوت األجر وعلى املدح والذم وعلى الثواب والعقاب احملسوس إىل احلس وتأيت أمثال ال

فامنت علينا بذلك ملا } َوَضرَْبَنا لَكُُم اَألْمثَالَ{: وعلى تفخيم األمر أو حتقريه وعلى حتقيق أمر وإبطال أمر قال تعاىل
َوِتلَْك اَألْمثَالُ َنضْرُِبَها {وقال } ا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍَولَقَدْ َضرَْبَنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَ{: تضمنت هذه الفوائد وقال تعاىل
  }ِللنَّاسِ َوَما َيْعِقلَُها إِالَّ الْعَاِلُمونَ

واألمثال مقادير األفعال واملتمثل كالصانع الذي يقدر صناعته كاخلياط يقدر الثوب على قامة املخيط مث يفريه مث 
  الب الكالم ومقداره األمثاليقطع وكل شيء به قالب ومقدار وق

مسي مثال ألنه ماثل خباطر اإلنسان أبدا أي شاخص فيتأسى به ويتعظ وخيشى ويرجو والشاخص : وقال اخلفاجي
: أي الصفة العليا وهو قول ال إله إال اهللا وقوله} َوِللَِّه الْمَثَلُ اَألْعلَى{: املنتصب وقد جاء مبعىن الصفة كقوله تعاىل

  أي صفتها} نَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونََمثَلُ الَْج{
  ومن حكمته تعليم البيان وهو من خصائص هذه الشريعة واملثل أعون شيء على البيان

ملاذا كان املثل عونا على البيان وحاصله قياس معىن بشيء من عرف ذلك املقيس فحقه االستغناء عن : فإن قلت
  ده معرفةشبيهه ومن مل يعرفه مل حيدث التشبيه عن

واجلواب أن احلكم واألمثال تصور املعاين تصور األشخاص فإن األشخاص واألعيان أثبت يف األذهان الستعانة 
الذهن فيها باحلواس خبالف املعاين املعقولة فإهنا جمردة عن احلس ولذلك دقت وال ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل 



  لسامعإال بأن يكون املثل املضروب جمربا مسلما عند ا
ويف ضرب األمثال من تقرير املقصود ماال خيفى إذ الغرض من املثل تشبيه اخلفي باجللي والشاهد بالغائب فاملرغب 

  يف اإلميان مثال إذا مثل له بالنور تأكد يف قلبه املقصود واملزهد يف الكفر إذا مثل له بالظلمة تأكد قبحه يف نفسه
  يف القرآن ويف سائر كتبه من األمثال ويف سور اإلجنيل سورة األمثالوفيه أيضا تبكيت اخلصم وقد أكثر تعاىل 

التمثيل إمنا يصار إليه لكشف املعاين وإدناء املتوهم من املشاهد فإن كان املتمثل له عظيما كان : قال الزخمشري
ثل إال بأمر استدعته املتمثل به مثله وإن كان حقريا كان املتمثل به كذلك فليس العظم واحلقارة يف املضروب به امل

حال املمثل له أال ترى أن احلق ملا كان واضحا جليا متثل له بالضياء والنور وأن الباطل ملا كان بضده متثل له 
  بالظلمة وكذلك جعل بيت العنكبوت مثال يف الوهن والضعف

وملا كان املثل } َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ{: وقال تعاىل} َوِللَِّه الْمَثَلُ اَألْعلَى{: واملثل هو املستغرب قال اهللا تعاىل
  السائر فيه غرابة استعري لفظ املثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان هلا شأن وفيها غرابة

  استوقد نارا أي حاهلم العجيب الشأن كحال الذي} َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد نَاراً{: أما استعارته للحال فكقوله
َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراةِ {: أي الوصف الذي له شأن وكقوله} َوِللَِّه الْمَثَلُ اَألْعلَى{: وأما استعارته للوصف فكقوله تعاىل

كَمَثَلِ الَْعْنكَُبوتِ {: هوقول} كَمَثَلِ َصفَْواٍن َعلَْيِه ُترَاٌب فَأَصَاَبُه َوابِلٌ فََتَركَُه صَلْداً{: وكقوله} َوَمثَلُُهْم ِفي األِْنجِيلِ
  }كََمثَلِ الِْحَمارِ َيحِْملُ أَسْفَاراً{: وقوله سبحانه} اتََّخذَْت َبيْتاً

أي فيما قصصنا عليك من العجائب قصة اجلنة } مَثَلُ الَْجنَّةِ الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ{: وأما استعارته للقصة فكقوله تعاىل
  االعجيبة مث أخذ يف بيان عجائبه

إن يف هذه األقسام الثالثة تداخال فإن حال الشيء هي وصفه ووصفه هو حاله ألنا نقول الوصف يشعر : ال يقال
ذكره باألمور الثابتة الذاتية أو قارهبا من جهة اللزوم للشيء وعدم االنفكاك عنه وأما احلال فيطلق على ما يتلبس به 

أطلق أحدمها على اآلخر فليس ذلك إطالقا حقيقيا وقد يكون  الشخص مما هو غري ذايت له وال الزم فتغايرا وإن
َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي {: الشيء مثال له يف اجلرم وقد يكون ما تعلقه النفس ويتوهم من الشيء مثال كقوله تعاىل

من أمر املستوقد معناه أن الذي يتحصل يف النفس الناظر يف أمرهم كالذي يتحصل يف نفس الناظر } اْسَتوْقََد َناراً
ألن ما حيصل } لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{: وقوله} مَثَلُ الَْجنَِّة{: قاله ابن عطية وهبذا يزول اإلشكال الذي يف تفسري قوله

  للعقل من وحدانيته وأزليته ونفي ما ال جيوز عليه ليس مياثله فيه شيء

ففسر جبهة } أَنَُّه ال إِلََه إِالَّ اللَُّه{: وقد جاء} الْمَثَلُ اَألْعلَىَوِللَِّه {: وذلك املتحصل هو املثل األعلى يف قوله تعاىل
  الوحدانية

  هي األمثال وقيل العقوبات} َوقَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الْمَثُالُت{: وقال جماهد يف قوله تعاىل
وشبه وشبيه مث قال ويستعار  املثل يف األصل مبعىن املثل أي النظري يقال مثل ومثل ومثيل كشبه: وقال الزخمشري

  للحال أو الصفة أو القصة إذا كان هلا شأن وفيها غرابة
وما } مَثَلُ الَْجنَِّة{: وكذا} َمثَلُُهْم كَمَثَلِ الَِّذي اْسَتْوقَدَ َناراً{: وظاهر كالم أهل اللغة أن املثل بفتحتني الصفة كقوله
اللغويني وما قاله من أن املثل واملثل مبعىن ينبغي أن يكون مراده  اقتضاه كالمه من اشتراط الغرابة خمالف أيضا لكالم

باعتبار األصل وهو الشبه وإال فاحملققون كما قاله ابن العريب على أن املثل بالكسر عبارة عن شبه احملسوس وبفتحها 
فيقال للشجاع أسد أي عبارة عن شبه املعاين املعقولة فاإلنسان خمالف لألسد يف صورته مشبه له يف جراءته وحدته 



  يشبه األسد يف اجلرأة ولذلك خيالف اإلنسان الغيث يف صورته والكرمي من اإلنسان يشاهبه يف عموم منفعته
فإن } َوِللَِّه الْمَثَلُ اَألْعلَى{: وبني قوله} لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء{: وقال غريه لو كان اِملثل واملَثل سيان للزم التنايف بني قوله

   نافية له والثانية مثبتة لهاألوىل

وفرق اإلمام فخر الدين بينهما بأن املِثل هو الذي يكون مساويا للشيء يف متام املاهية واملَثل هو الذي يكون مساويا 
  له يف بعض الصفات اخلارجة عن املاهية

ري األمور على املعتاد فيها وقال حازم يف كتاب منهاج البلغاء وأما احلكم واألمثال فإما أن يكون االختيار فيها جب
وإما بزواهلا يف وقت عن املعتاد عن جهة الغرابة أو الندور فقط لتوطن النفس بذلك على ما ال ميكنها التحرز منه إذ 

ال حيسن منها التحرز من ذلك ولتحذر ما ميكنها التحرز منه وحيسن هبا ذلك ولترغب فيما جيب أن يرغب فيه 
وليقرب عندها ما تستبعده ويبعد لديها ما تستقر به وليبني هلا أسباب األمور وجهات وترهب فيما جيب أن ترهبه 

  االتفاقات البعيدة االتفاق هبا فهذه قوانني األحكام واألمثال قلما يشذ عنها من جزئياهتا شيء
  }َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد نَاراً{: فمنه قوله
إِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي أَنْ َيضْرَِب َمثَالً َما َبعُوَضةً {: وقوله} السََّماِء ِفيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌقأَْو كََصيِّبٍ ِمَن {و: وقوله

  }فََما فَْوقََها
  }مَثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوِلَياَء كََمثَلِ الْعَْنكَُبوِت اتََّخذَْت َبيْتاً{وقوله مثل 

} َومَْرَيمَ ابَْنَت ِعْمَرانَ{: إىل قوله} ضََرَب اللَُّه مَثَالً ِللَِّذيَن كَفَُروا{: وقوله} كَمَثَلِ الِْحَمارِ َيحِْملُ أَْسفَاراً{ :وقوله
  اآليات

  اآلية} كَمَثَلِ َصفَْواٍن َعلَْيِه ُتَراٌب{: وقوله
أَوْ {: مث قال} َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ َماًء حَتَّى إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدهُ َشْيئاً وَالَِّذيَن كَفَُروا أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعٍة{: وقوله

  اآلية} كَظُلَُماٍت ِفي َبحْرٍ
  }َوال َتكُونُوا كَالَِّتي َنقََضْت غَْزلََها ِمْن بَْعِد قُوٍَّة أَْنكَاثاً{: وقوله تعاىل

  فهذه أمثال قصار وطوال مقتضية من كالم الكشاف
َوَما {: يف بعض هذه األمثلة تشبيه أشياء بأشياء مل يذكر فيها املشبهات وهال صرح هبا كما يف قوله تعاىل: لتفإن ق

  }َيْستَوِي اَألْعَمى َوالَْبِصُري وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوال الُْمِسيُء قَِليالً َما َتَتذَكَُّرونَ
َوَما َيْسَتوِي الَْبحَْراِن َهذَا {: مطويا ذكره على طريق االستعارة كقوله تعاىل قلت كما جاء ذلك تصرحيا فقد جاء

  }َعذٌْب فُرَاٌت َساِئغٌ شََراُبُه َوَهذَا ِملٌْح أُجَاٌج
  }ضََرَب اللَُّه مَثَالً َرُجالً ِفيِه ُشرَكَاُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجالً َسلَماً لَِرُجلٍ َهلْ َيْسَتوِيَاِن{: وكقوله

الصحيح الذي عليه علماء البيان أن التمثيلني من مجلة التمثيالت املركبة املقربة ال يتكلف لكل واحد شيء بقدر و
شبهه به بناء على أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزوال بعضها من بعض تشبهها بنظائرها كما جاء يف بعض اآليات 

  :شيئا واحدا بأخرى مثلها وذلك كقولهمن القرآن وقد تشبه أشياء قد تضامت وتالحقت حىت عادت 

فإن الغرض تشبيه حال اليهود يف } َمثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَمْ َيْحِملُوَها كََمثَلِ الِْحَمارِ َيحِْملُ أَسْفَاراً{: تعاىل
ليس له من محلها إال الثقل والتعب جهلها مبا معها من التوراة وآياهتا الباهرة حبال احلمار الذي حيمل أسفار احلكمة و



املراد قلة ثبات زهرة } وَاضْرِْب لَُهْم َمثَلَ الَْحَياِة الدُّْنَيا كََماٍء أَْنَزلَْناُه ِمَن السََّماِء{: من غري فائدة وكذلك قوله تعاىل
  الدنيا كقلة بقاء اخلضرة

ملاء ومثله بالنار فمثله باملاء ملا فيه من احلياة وبالنار ملا وقد ضرب اهللا تعاىل ملا أنزله من اإلميان والقرآن مثلني مثله با
فيه من النور والبيان وهلذا مساه اهللا روحا ملا فيه من احلياة ومساه نورا ملا فيه من اإلنارة ففي سورة الرعد قد مثله 

ية فضرب اهللا املاء الذي نزل من السماء فتسيل اآل} أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسالَْت أَوِْدَيةٌ بِقََدرِهَا{: باملاء فقال
األودية بقدرها كذلك ما ينزله من العلم واإلميان فتأخذه القلوب كل قلب بقدره والسيل حيتمل زبدا رابيا كذلك 

وهذا } تَاعٍ َزَبٌد ِمثْلُُهَوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفي النَّارِ اْبِتَغاَء ِحلَْيٍة أَْو َم{: ما يف القلوب حيتمل شبهات وشهوات مث قال
املثل بالنار اليت توقد على الذهب والفضة والرصاص والنحاس فيختلط بذلك زبد أيضا كالزبد الذي يعلو السيل 

ع ميكث يف كذلك العلم الناف} فَأَمَّا الزََّبُد فََيذَْهُب ُجفَاًء َوأَمَّا َما َيْنفَُع النَّاَس فََيْمكُثُ ِفي اَألْرضِ{: قال اهللا تعاىل
  القلوب بالتوحيد وعبادة اهللا وحده

  روى ابن أيب حامت عن قتادة قال هذه ثالثة أمثال ضرهبا اهللا يف مثل واحد

  يقول كما اضمحل هذا الزبد فصار جفاء ال ينتفع به وال ترجى بركته وكذلك يضمحل الباطل عن أهله
لعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت إن مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى وا: "ويف احلديث الصحيح

املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكان منها طائفة أمسكت املاء فشرب الناس واستقوا وزرعوا وكانت منها 
طائفة إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل وذلك مثل من فقه يف دين اهللا فنفعه ما بعثين اهللا به من اهلدى 

  "مثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت بهوالعلم و
اآلية يقال أضاء } َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد َناراً{: وقد ضرب اهللا للمنافقني مثلني مثال بالنار ومثال باملطر فقال

متعد ألن املقصود أن تضيء النار ما  هو} أََضاَءْت َما حَْولَُه{: الشيء وأضاءه غريه فيستعمل الزما متعديا فقوله
ذكر الالزم ألن الربق بنفسه يضيء بغري اختيار } كُلََّما أََضاَء لَُهْم{: حول من يريدها حىت يراها ويف قوله يف الربق

اإلنسان فإذا أضاء الربق سار وقد ال يضيء ما حول اإلنسان إذ يكون الربق وصل إىل مكان دون مكان فجعل 
فقني كالذي أوقد نارا فأضاءت مث ذهب ضوءها ومل يقل انطفأت بل قال ذهب اهللا بنورهم وقد يبقى مع سبحانه املنا

  ذهاب النور حرارهتا فتضر وهذا املثل يقتضي أن املنافق حصل له نور مث

  اجمللد الثاين

  معرفة أحكامه: النوع الثاين والثالثون

...  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  معرفة أحكامه: ن النوع الثاين والثالثو

وقد اعتىن بذلك األئمة وأفردوه، وأوهلم الشافعي مث تاله من أصحابنا ألكيا اهلراسي ومن احلنفية أبو بكر الرازي 
ومن املالكية القاضي إمساعيل وبكر بن العالء القشريي وابن بكري ومكي وابن العريب وابن الفرس ومن احلنابلة 

  .القاضي أبو يعلى الكبري



إن آيات األحكام مخسمائة آية وهذا ذكره الغزايل وغريه وتبعهم الرازي ولعل مرادهم املصرح به فإن  :مث قيل
  آيات القصص واألمثال وغريها يستنبط منها كثري

  .من األحكام ومن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتاب اإلمام الشيخ عز الدين بن عبد السالم
  :مث هو قسمان

األحكام؛ وهو كثري وسورة البقرة والنساء واملائدة واألنعام مشتملة على كثري من ذلك  ما صرح به يف: أحدمها 
ما يستنبط من غري ضميمة إىل آية أخرى : أحدمها : مث هو على قسمني. ما يؤخذ بطريق االستنباط: والثاين 

فََمنِ {: إىل قوله} أَْو َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم إِال َعلَى أَزَْواجِهِْم{: كاستنباط الشافعي حترمي االستمناء باليد من قوله تعاىل
َواْمرَأَُتُه } {امَْرأََت ِفْرَعوْنَ{: واستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعاىل} اْبتََغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدونَ

  .وحنوه} َحمَّالَةَ الْحَطَبِ
َوَما َيْنبَِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ يَتَِّخذَ وَلَداً إن إِنْ كُلُّ َمْن ِفي {: قوله تعاىل واستنباطه عتق األصل والفرع مبجرد امللك من

فجعل العبودية منافية للوالدة حيث ذكرت يف مقابلتها فدل على أهنما } السََّماَواِت َواَألْرضِ إِالَّ آِتي الرَّْحَمنِ َعْبداً
  .ال جيتمعان

: واستنباطه صحة صوم اجلنب من قوله تعاىل} َوَيتَّبِْع غَْيرَ َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني{: واستنباطه حجية اإلمجاع من قوله
فدل على جواز الو } حَتَّى َيتََبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألْبَيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَوِد ِمَن الْفَجْرِ{: إىل قوله} فَاآلنَ َباِشُروهُنَّ{

 الغسل إىل النهار؛ وإال لوجب أن حيرم الوطء إىل آخر جزء من الليل مبقدار ما قاع يف مجيع الليل، ويلزم منه تأخري
  .يقع الغسل فيه

ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى، كاستنباط علي وابن عباس رضي اهللا عنهما أن أقل احلمل ستة أشهر من : والثاين
؛ وعليه جرى الشافعي واحتج هبا أبو }َوِفصَالُُه ِفي َعاَمْينِ{: مع قوله} َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالثُونَ َشهْراً{: قوله تعاىل

  .حنيفة على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف ثالثون شهرا
ووجهه أن اهللا تعاىل قدر لشيئني مدة واحدة فانصرفت املدة بكماهلا إىل كل واحد منهما، فلما قام النص يف أحدمها 

حد للدينني، فإنه مضروب بكماله لكل واحد منهما، وأيضا فإنه البد بقي الثاين على أصله، ومثل ذلك باألجل الوا
من اعتبار مدة يبقى فيها اإلنسان حبيث يتغري الغذاء، فاعتربت مدة يعتاد الصيب فيها غذاء طبيعيا غري اللنب، ومدة 

  .احلمل قصرية، فقدمت الزيادة على احلولني
، وكان املناسب يف مقام االمتنان ذكر األكثر املعتاد، ال األقل العادة الغالبة يف مدة احلمل تسعة أشهر: فإن قيل

  .النادر كما يف جانب الفصال
ألن هذه املدة أقل مدة احلمل، وملا كان الولد ال يعيش غالبا إذا وضع لستة أشهر، كانت مشقة احلمل يف هذه : قلنا

ناسبة، خبالف الفصال ألنه ال حد جلانب املدة موجودة ال حمالة يف حق كل خماطب، فكان ذكره أدخل يف باب امل
القلة فيه، بل جيوز أن يعيش الولد بدون ارتضاع من األم؛ وهلذا اعترب فيه األكثر، ألنه الغالب، وألنه اختياري؛ 

  .محلته ستة أشهر ال حمالة إن مل حتمله أكثر: كأنه قيل
َوَمْن َيْعصِ {: مع قوله} أَفََعَصْيَت أَْمرِي{: عاىلومثله استنباط األصوليني أن تارك األمر يستحق العقاب من قوله ت

  ، وكذلك} اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم



: مع قوله تعاىل} َوَما َتَشاُءونَ إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَُّه{: استنباط بعض املتكلمني أن اهللا خالق ألفعال العباد، من قوله تعاىل
فإذا ثبت أنه خيلق ما يشاء، وأن مشيئة العبد ال حتصل إال إذا شاء اهللا أنتج أنه تعاىل } َما َيَشاُء وََيخَْتاُر َوَربَُّك َيْخلُُق{

  .خالق ملشيئة العبد
يف ضرورة معرفة املفسر قواعد أصول الفقه وال بد من معرفة قواعد أصول الفقه فإنه من أعظم الطرق يف : فائدة

  .استثمار األحكام من اآليات
فَال َتْعلَُم نَفٌْس َما أُخِْفَي لَُهمْ {: وقوله} َوال َيظِْلُم َربَُّك أََحداً{: فيستفاد عموم النكرة يف سياق النفي من قوله تعاىل

  .}ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ
  .}َهلْ َتعْلَُم لَُه َسِميّاً{: ويف االستفهام من قوله
  .}َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اسَْتَجاَرَك{، }َبَشرِ أََحداًفَإِمَّا تََريِنَّ ِمَن الْ{: ويف الشرط من قوله
  .}َوال َيلَْتِفْت مِْنكُمْ أََحٌد{: ويف النهي من قوله

  }َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحضََرْت{: ويف سياق اإلثبات بعموم القلة املقتضى من قوله

  .}َونَفْسٍ َوَما سَوَّاهَا{: وقوله
إِنَّ اِإلْنَسانَ لَِفي {: ويستفاد عموم املفرد احمللى بالالم من قوله} َوَجاَءْت كُلُّ َنفْسٍ{: حنو" كل"وإذا أضيف إليها 

  .}َوَيقُولُ الْكَاِفُر} {َوَسَيْعلَُم الْكُفَّاُر} {ُخسْرٍ
؛واملراد } َيْنِطُق َعلَْيكُمْ بِالَْحقِّ َهذَا ِكَتاُبَنا{: وقوله} َوَصدَّقَْت بِكَِلَماِت َربَِّها َوكُُتبِِه{: وعموم املفرد املضاف من قوله

  .مجيع الكتب اليت اقتضت فيها أعماهلم
إِنَّ {: ، وقوله} َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم{: وقوله} وَإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت{: وعموم اجلمع احمللى بالالم يف قوله

  .رهاإىل آخ} الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت
فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ {: وقوله} َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَال َيَخاُف ظُلْماً َوال َهْضماً{ : والشرط من قوله

َوحَْيثُ َما كُْنُتمْ {: وقوله} الَْمْوُت أَْيَنَما َتكُوُنوا ُيْدرِكْكُُم} {َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه اللَُّه{: وقوله} ذَرٍَّة خَْيراً َيرَُه
  َوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن{: ، وقوله} فََولُّوا ُوُجوَهكُْم شَطَْرُه

  .} وإذا َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِآياِتَنا فَقُلْ َسالٌم َعلَْيكُْم{: وقوله} َيخُوُضونَ ِفي آيَاِتَنا فَأَعْرِْض َعْنُهْم
  .كان اجلواب طلبا مثل هاتني اآليتني فإن كان ماضيا مل يلزم العمومهذا إذا 
وإن كان } إِذَا َجاَءَك الْمَُناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهدُ إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه{و} َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَْيهَا{: وكقوله

} َوإِذَا َمرُّوا بِهِْم َيَتَغاَمُزونَ{: وقوله} إِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونََو{: مستقبال فأكثر موارده للعموم كقوله
  .}نَُّهْم كَاُنوا إِذَا ِقيلَ لَُهمْ ال إِلََه إِالَّ اللَُّه َيسَْتكْبُِرونَ{: وقوله

  .}َوإِذَا رَأَْيتَُهْم ُتْعجُِبَك أَْجَساُمُهْم{: وقد ال يعم كقوله
ون األمر املطلق للوجوب من ذمه ملن خالفه وتسميته إياه عاصيا، وترتيبه العقاب العاجل أو اآلجل على ويستفاد ك

  .فعله
  .ويستفاد كون النهي من ذمه ملن ارتكبه وتسميته عاصيا، وترتيبه العقاب على فعله

على "و" لى العبادحق ع"ولفظة "على"ويستفاد الوجوب باألمر بالتصريح باإلجياب، والفرض، والكتب، ولفظة 
  .وترتيب الذم والعقاب على الترك، وإحباط العمل بالترك وغري ذلك" املؤمنني



ويستفاد التحرمي من النهي والتصريح بالتحرمي، واحلظر والوعيد على الفعل، وذم الفاعل وإجياب الكفارة، وقوله 
" مل يكن هلم"و" ما كان هلم كذا وكذا"فإهنا يف لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقال، ولفظة " ال ينبغي"

  وترتيب احلد على

ووصف الفعل بأنه فساد، أو من تزيني الشيطان وعمله، وأن اهللا ال حيبه، وأنه " ال يصلح"و" ال حيل"الفعل، ولفظة 
  .ال يرضاه لعباده، وال يزكي فاعله، وال يكلمه، وال ينظر إليه، وحنو ذلك

يري، واألمر بعد احلظر، ونفي اجلناح واحلرج واإلمث واملؤاخذة، واإلخبار بأنه يعفو ويستفاد اإلباحة من اإلذن والتخ
عنه، وباإلقرار على فعله يف زمن الوحي، وباإلنكار على من حرم الشيء، واإلخبار بأنه خلق لنا وجعله لنا وامتنانه 

عليه، فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابا أو علينا به، وإخباره عن فعل من قبلنا له غري ذام هلم 
  .وجوبا
  فصل

، }َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيدَِيُهَما{: ويستفاد التعليل من إضافة احلكم إىل الوصف املناسب، كقوله تعاىل
يفهم منه كون السرقة والزنا علة، وأن الوجوب  ، فكما يفهم منه وجوب اجللد والقطع}الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاْجِلدُوا{

  .كان ألجلهما مع أن اللفظ من حيث النطق مل يتعرض لذلك؛ بل يتبادر إىل الفهم من فحوى الكالم
لفجورهم وكذا كل كالم : أي} َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفي َجِحيمٍ{لربهم، : أي} إِنَّ األَْبرَاَر لَِفي نَِعيمٍ{: وكذلك قوله تعاىل

  .خرج خمرج الذم واملدح يف حق العاصي واملطيع، وقد يسمى هذا يف علم األصول حلن اخلطاب

  فصل
وكل فعل عظمه اهللا ورسوله، أو مدحه أو مدح فاعله ألجله، أو أحبه، أو أحب فاعله، أو رضي به أو رضي عن 

اجل أو آجل، أو نصبه سببا لذكره فاعله، أو وصفه بالطيب أو الربكة أو احلسن، أو نصبه سببا حملبته، أو لثواب ع
لعبده، أو لشكره له، أو هلدايته إياه، أو إلرضاء فاعله، أو ملغفرة ذنبه وتكفري سيئاته، أو لقبوله، أو لنصرة فاعله، أو 

بشارة فاعله أو وصف فاعله بالطيب، أو وصف الفعل بكونه معروفا، أو نفي احلزن واخلوف عن فاعله، أو وعده 
به سببا لواليته، أو أخرب عن دعاء الرسول حبصوله، أو وصفه بكونه قربة، أو أقسم به باألمن، أو نص

  .وبفاعله؛كالقسم خبيل اجملاهدين وإغارهتا، فهو دليل على مشروعيته املشتركة بني الوجوب والندب
  فصل

ياه أو حمبة فاعله، أو وكل فعل طلب الشرع تركه، أو ذم فاعله، عتب عليه أو لعنه، أو مقت فاعله، أو نفي حمبته إ
نفي الرضا به أو الرضا عن فاعله، أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطني، أو جعله مانعا من اهلدى أو من القبول، أو 

وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ األنبياء منه، أو أبغضوه، أو جعل سببا لنفي الفالح، أو لعذاب عاجل أو آجل، أو 
و معصية، أو وصف خببث أو رجس أو جنس، أو بكونه فسقا أو إمثا، أو سببا إلمث أو رجس لذم أو لوم، أو ضاللة أ

  أو غضب، أو زوال نعمة، أو حلول نقمة، أو حد من

احلدود أو قسوة أو خزي أو امتهان نفس، أو لعداوة اهللا وحماربته واالستهزاء به، أو سخريته، أو جعله الرب سببا 
بالصرب عليه، أو باحللم أو بالصفح عنه، أو دعا إىل التوبة منه، أو وصف فاعله  لنسيانه لفاعله، أو وصف نفسه

خببث أو احتقار، أو نسبه إىل عمل الشيطان وتزيينه، أو توىل الشيطان لفاعله، أو وصف بصفة ذم؛ مثل كونه ظلما 



من فاعله، أو جاهروا فاعله بالعداوة، أو أو بغيا أو عدوانا أو إمثا، أو تربأ األنبياء منه أو من فاعله، أو شكوا إىل اهللا 
نصب سببا خليبة فاعله عاجال أو آجال، أو ترتب عليه حرمان من اجلنة، أو وصف فاعله بأنه عدو هللا، أو أعلم 

أو أمر بالتقوى عند " ال يصلح"و" ال ينبغي هذا"فاعله حبرب من اهللا ورسوله، أو محل فاعله إمث غريه، أو قيل فيه 
أو أمر بفعل يضاده، أو هجر فاعله، أو يالعن يف اآلخرة، أو يتربأ بعضهم من بعض، أو وصف صاحبه  السؤال عنه،

بالضاللة، أو أنه ليس من اهللا يف شيء، أو أنه ليس من الرسول وأصحابه، أو قرن مبحرم ظاهر التحرمي يف احلكم، 
با إليقاع العداوة والبغضاء بني املسلمني، أو أو أخرب عنهما خبرب واحد، أو جعل اجتنابه سببا للفالح، أو جعله سب

" قُتل من فعله"أو هنى األنبياء عن الدعاء لفاعله، أو رتب عليه أبعادا وطردا، أو لفظة " هل أنت ُمْنتٍَه: "قيل لفاعله
 ال يصلح أو أخرب أن فاعله ال يكلمه اهللا يوم القيامة وال ينظر إليه وال يزكيه، أو أن اهللا" قاتل اهللا من فعله"أو 

عمله، أو ال يهدي كيده، أو أن فاعله ال يفلح، أو ال يكون يف القيامة من الشهداء، وال من الشفعاء، أو أن اهللا 
تعاىل يغار من فعله، أو نبه على وجود املفسدة فيه، أو أخرب أنه ال يقبل من فاعله صرفا وال عدال، أو أخرب أن من 

أو جعل الفعل سببا إلزاغة اهللا قلب فاعله، أو صرفه عن آيات اهللا وفهم اآلية، فعله قيض له الشيطان فهو له قرين، 
  وسؤاله

َما َمنََعَك أَنْ {، }ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ{، }ِلَم َتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن{: سبحانه عن علة الفعل حنو
  .، ما مل يقترن به جواب عن السؤال؛ فإذا قرن به جواب كان حبسب جوابه} َعلُونَِلَم َتقُولُونَ َما ال َتفْ{، }َتْسُجَد

  .فهذا وحنوه يدل على املنع من الفعل وداللته على التحرمي أطرد من داللته على جمرد الكراهة
قد يستعمل يف كراهة فأكثر ما يستعمل يف احملرم؛ و} عِْنَد َربَِّك َمكُْروهاً{: ، وقوله"يكرهه اهللا ورسوله"وأما لفظ 
  .التنزيه

ما "و" ما يكون لك"، وأما لفظ "أما أنا فال آكل متكئا: "فاحملقق فيه الكراهة كقوله" أما أنا فال أفعل"وأما لفظ 
َما {، }ِفيهَا َوَما َيكُونُ لََنا أَنْ َنُعوَد{، }فََما َيكُونُ لََك أَنْ تََتكَبََّر ِفيهَا{: فاطرد استعماهلا يف احملرم، حنو" يكون لنا

  .}َيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيسَ ِلي بَِحقٍّ
  فصل

ومن " إن شئت فال تفعل"و" إن شئت فافعل"وتستفاد اإلباحة من لفظ اإلحالل، ورفع اجلناح، واإلذن والعفو و، 
  االمتنان مبا يف األعيان من املنافع وما يتعلق هبا

ومن السكوت عن التحرمي ومن } َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيهَْتُدونَ{، }ْوبَارَِها وَأَْشعَارَِها أَثَاثاًَوِمْن أَْصَوافَِها َوأَ{: األفعال؛ حنو
إقرار الرب تعاىل وإقرار رسوله إذا علم الفعل، فمن إقرار الرب : اإلقرار على الفعل يف زمن الوحي وهو نوعان

  ".كنت أنشد وفيه من هو خري منك: "نومن إقرار رسوله قول حسا" كنا نعزل والقرآن ينزل: "قول جابر
  فائدة

مجعت } َنييََا بَنِي آَدَم ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َوكُلُوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرِفُوا إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمْسرِِف{ : قوله تعاىل
  .أصول أحكام الشريعة كلها، فجمعت األمر والنهي واإلباحة والتخيري

  ةفائد
يف : تقدمي العتاب على الفعل من اهللا تعاىل يدل على حترميه، فقد عاتب اهللا سبحانه يف مخسة مواضع من كتابه

  األنفال، وبراءة، واألحزاب، والتحرمي،



  .وعبس خالفا للشيخ عز الدين بن عبد السالم حيث جعل العتب من أدلة النهي
  فائدة

  أنه يصح ويصرف االمتنان إىل خلقه للصرب عليهم ال يصح االمتنان مبمنوع عنه؛ خالفا ملن زعم
  فائدة

تعجب ربك من رجل ثار "و" عجب ربك من شاب ليست له صبوة: "التعجب كما يدل على حمبة اهللا للفعل حنو
 :، وقوله} َوإِنْ تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم{: وحنو ذلك؛ فقد يدل على بغض الفعل كقوله" من فراشه ووطائه إىل الصالة

وَكَْيَف َتكْفُُرونَ َوأَْنُتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آيَاُت اللَِّه َوِفيكُمْ } {كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه{: ، وقوله} َبلْ َعجِْبَت َوَيْسَخُرونَ{
  .}َرسُولُُه

  .}َوِعْندَ َرسُوِلِه كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني عَْهٌد ِعْنَد اللَِّه{: وقد يدل على امتناع احلكم وعدم حسنه، كقوله
  .}كَْيفَ َيْهِدي اللَُّه قَْوماً كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم{: ويدل على حسن املنع منه وأنه ال يليق به فعله كقوله

  يف اإلطالق والتقييد: قاعدة 
اهللا تعاىل خاطبنا  إن وجد دليل على تقييد املطلق صري إليه، وإال فال، واملطلق على إطالقه، واملقيد على تقييده؛ ألن

  .بلغة العرب
والضابط أن اهللا تعاىل إذا حكم يف شيء بصفة أو شرط مث ورد حكم آخر مطلقا نظر؛ فإن مل يكن له أصل يرد إليه 

  .إال ذلك احلكم املقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصل غريه مل يكن رده إىل أحدمها بأوىل من اآلخر
ة يف الشهود على الرجعة والفراق والوصية، وإطالقه الشهادة يف البيوع وغريها، فاألول مثل اشتراط اهللا العدال

  .والعدالة شرط يف اجلميع
وإطالقه املرياث فيما أطلق فيه، وكان ما } ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني بَِها أَْو َدْينٍ{: ومنه تقييد مرياث الزوجني بقوله

  .دينأطلق من املواريث كلها بعد الوصية وال
وكذلك ما اشترط يف كفارة القتل من الرقبة املؤمنة، وأطلقها يف كفارة الظهار واليمني، واملطلق كاملقيد يف وصف 

  .الرقبة
  .وكذلك تقييد األيدي إىل املرافق يف الوضوء، وإطالقه يف التيمم

  .يه وعلقه بنفس الردة، ومل يشترط املوافاة عليهفأطلق اإلحباط عل} َوَمْن َيكْفُْر بِاِإلَمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه{: وكذلك
  َوَمْن َيرَْتدِْد{: وقال يف اآلية األخرى

وقيد الردة باملوت عليها واملوافاة على الكفر، فوجب رد } ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم
اط األعمال إال بشرط املوافاة عليها؛ وهو مذهب الشافعي رضي اهللا عنه، وإن اآلية املطلقة إليها وأال يقضي بإحب

  .كان قد تورع يف هذا التقرير
  .ومن هذا اإلطالق حترمي الدم وتقييده يف موضع آخر باملسفوح

  .}ِمنُْه{: وقال يف موضع آخر} فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم{: وقوله
حنن نرى : فإنه لو قيل} يُد َحْرثَ اآلِخَرِة َنزِدْ لَُه ِفي حَْرِثِه َوَمْن كَانَ ُيرِيدُ َحْرثَ الدُّنَْيا ُنْؤِتِه مِْنَهاَمْن كَانَ يُرِ{: وقوله

َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْعاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما {: قال اهللا تعاىل: قلنا! من يطلب الدنيا طلبا حثيثا وال حيصل له منها شيء
  .فعلق ما يريد باملشيئة واإلرادة} َشاُءَن



  .، فإنه معلق} اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم{: وقوله} أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن{: ومثله قوله تعاىل
  تنبيه

هل هو من وضع اللغة أو بالقياس على مذهبني، واألولون : اختلف األصوليون يف أن محل املطلق على املقيد
  العرب من مذهبها استحباب اإلطالق اكتفاء باملقيد: نيقولو

  .}َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ قَعِيٌد{: وطلبا لإلجياز واالختصار؛ وقد قال تعاىل
  .ولكن حذف لداللة الثاين عليه" عن اليمني قعيد"واملراد 

  .عد أن يكون املطلق كاملقيدوزعم بعضهم أن القرآن كاآلية الواحدة؛ ألن كالم اهللا تعاىل واحد فال ب
وهذا غلط ألن املوصوف باالحتاد الصفة القدمية املختصة بالذات، وأما هذه األلفاظ والعبارات : قال إمام احلرمني

فمحسوس تعددها، وفيها الشيء ونقيضه، كاإلثبات والنفي، واألمر والنهي، إىل غري ذلك من أنواع النقائض اليت 
  .أنه اشتمل عليهاال يوصف الكالم القدمي ب

كإطالق صوم األيام يف كفارة اليمني، وقيدت بالتتابع يف كفارة الظهار والقتل، وبالتفريق يف صوم التمتع، : والثاين
  .فلما جتاذب األصل تركناه على إطالقه

مل حيكم يف  هذا كله إذا كان احلكمان مبعىن واحد، وإمنا اختلفا يف اإلطالق والتقييد، فأما إذا حكم يف شيء بأمور
شيء آخر ينقض تلك األمور وسكت فيه عن بعضها فال يقتضي اإلحلاق، كاألمر بغسل األعضاء األربعة يف 

الوضوء، وذكر يف التيمم عضوين فلم يكن يف األمر مبسح الرأس وغسل الرجلني يف الوضوء دليل على مسحهما 
  .بالتراب يف التيمم

فارة الظهار، ومل يذكر اإلطعام يف كفارة القتل فلم جيمع بينهما يف إبدال ومن ذلك ذكر العتق والصوم والطعام يف ك
  .الطعام عن الصيام

إن الالم مبهمة، وعنوا بذلك أن الشرط } َوأُمَّهَاُت نَِساِئكُْم َوَربَاِئُبكُُم{: وقريب من هذا قول السلف يف قوله تعاىل
  .يف الربائب خاصة

  يف العموم واخلصوص: قاعدة
اللفظ َبيِّن : بالصفة العامة إذا مل يظهر تقييد عدم التعميم؛ ويستفاد ذلك من السياق، وهلذا قال الشافعيال يستدل 

  .يف مقصوده وحيتمل يف غري مقصوده
ال يصلح االحتجاج هبا يف إجياب الزكاة يف قليل الذهب } وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ{: فمنه قوله تعاىل

  .وكثريه، ويف املتنوع منهما من احللي وغريهوالفضة 
وهذا يدل على إن ! أال ترى أن من ملك دون النصاب منهما غري داخل يف مجلة املتوعدين بترك اإلنفاق منهما

القصد من اآلية إثبات احلكم يف ترك أداء الواجب من الزكاة منهما، وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهما وليس 
  .ما جيب من احلق فيهما فيها بيان مقدار

اآلية، القصد منها مدح قوم صانوا فروجهم عما ال حيل، ومل يواقعوا } َوالَِّذيَن ُهمْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ{: وقوله تعاىل
  .هبا إال من كان مبلك النكاح أو اليمني، وليس يف اآلية بيان ما حيل منها وما ال حيل

} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم{: لنكاح وملك اليمني صري إىل ما قصد وتفصيله بقولهمث إذا احتيج إىل تفصيل ما حيل با
  .اآلية



  .كذا قاله القفال الشاشي وفيه نظر ملا سبق
لُوا َوكُ{: ، فلو تعلق متعلق بقوله} ِمَن الَْخْيِط اَألسَْوِد{: إىل قوله} أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ{: ومثله قوله تعاىل

يف إباحة أكل أو شرب كل شيء قد اختلف فيه لكان ال معىن له؛ ألن املخاطب قد غفل عن أهنا مل ترد } َواشَْرُبوا
مبينة لذلك، بل مبينة حلكم جواز األكل والشرب واملباشرة إىل الفجر دفعا ملا كان الناس عليه من حظر ذلك على 

أطلق لفظ األكل والشرب ذواملباشرة ال معىن إبانة احلكم فيما حيل  من نام، فبني يف اآلية إباحة ما كان حمظورا مث
  .من ذلك وما حيرم

  .أال ترى أنه ال يدخل فيه شرب اخلمر والدم وأكل امليتة وال املباشرة فيما ال يبتغى منه الولد، ومثله يف القرآن كثري
  القفال ومن ضبط هذا الباب أفاد علما كثرياوهذا يدل على أن النظر يف العموم إىل املعاين ال إلطالق اللفظ قال 

  فصل
  األحكام املستنبطة من تنبيه اخلطاب

فنهيه عن القليل منبه } فَال َتقُلْ لَُهَما أُفٍّ{: ومما تستثمر منه األحكام تنبيه اخلطاب وهو إما يف الطلب كقوله تعاىل
  .يدل على حترمي اإلحراق واإلتالف} اِلكُْمَوال َتأْكُلُوا أَْموَالَُهْم إِلَى أَْمَو{: على الكثري، وقوله

  وإما يف اخلرب
فنبه على أن الرطل } فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيرَُه{: فإما أن يكون بالتنبيه بالقليل على الكثري كقوله تعاىل

َوَما } {َوال ُيظْلَُمونَ فَِتيالً} {لَُمونَ َنِقرياًَوال ُيظْ} {َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ{: وكقوله. والقنطار ال يضيع لك عنده
فإنه يدل على أن من مل ميلك نقريا أو قطمريا مع قلتهما فهو عن ملك ما فوقهما } َيْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة

  .الظاهر أوىل أوىل وعلم أن من مل يعزب عنه مثقال ذرة مع خفائه ودقته فهو بأال يذهب عنه الشيء اجلليل
فهذا من التنبيه على أنه } َوِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ ُيؤَدِِّه إِلَْيَك{: وإما بالكثري على القليل كقوله تعاىل
فهذا من األول وهو التنبيه بالقليل } َوِمنُْهْم َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِدينَارٍ ال يَُؤدِِّه إِلَْيَك{: يؤدى إليك الدينار وما حتته مث قال

  .على الكثري فدل بالتنبيه على أنك ال تأمنه بقنطار بعكس األول
وقد علمنا أن أعلى ما عندنا هو اإلستربق الذي هو اخلشن } َبطَاِئنَُها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ{: ومثل قوله يف فرش أهل اجلنة

وكذلك قوله . أن وجوهها يف العلو إىل غاية ال يعقل معناها من الديباج فإذا كان بطائن فرش أهل اجلنة ذلك فعلم
وإمنا يرى من الكأس اخلتام وأعلى ما عندنا رائحة املسك وهو أدىن شراب } ِخَتاُمُه ِمْسٌك{: يف شراب أهل اجلنة
  أهل اجلنة فليتبني

ضل اخلتام وهذا من اللبيب إذا كان الثفل الذي فيك املسك أيش يكون حشو الكأس فيظهر فضل حشو الكأس بف
  التنبيه اخلفي

  .فنبه على حصول الربكة فيه من باب أوىل} الَِّذي بَاَركَْنا حَْولَُه{: وقوله
واعلم أن هذا النوع البديع ينظر إليه من ستر رقيق وطريق حتصيله فهم املعىن وتقييده من سياق الكالم كما يف آية 

م الوالدين وتوقريمها ففهمنا منه حترمي الشتم والضرب ولو مل يفهم املعىن التأفيف فإنا نعلم أن اآلية إمنا سيقت الحترا
ال يلزم ذلك ألن امللك الكبري يتصور أن يقول لبعض عبيده اقتل قرين وال تقل له أف ويكون قصده األمن عن 

  .مزامحته يف امللك فثبت أن ذلك إمنا جاء لفهم املعىن
  .عىن كان بطريق القياس كما صار إليه الشافعيفإن قيل فإذا ابتىن الفهم على ختيل امل



قيل ما يتأخر من نظم الكالم وما يتقدم فهمه على اللفظ ويقترن به ال يكون قياسا حقيقيا ألن القياس ما حيتاج فيه 
  .إىل استنباط وتأمل فإن أطلق القائل بأنه قياس اسم القياس عليه وأراد ما ذكرناه فال مضايقة يف التسمية

  احلكم على الشيء مقيدا بصفة يف: فصل
  وقد حيكم على الشيء مقيدا بصفة مث قد يكون ما سكت عنه خبالفه وقد يكون

َوَحالِئلُ {: وقوله} إِنْ َجاءَكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَتََبيَُّنوا{: وقوله} َوأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم{: مثله فمن األول قوله تعاىل
؛ فاشترط أوالد الصلب تنبيها على إباحة حالئل أبناء الرضاع وليس يف ذكر احلالئل } َن ِمْن أَْصالبِكُْمأَْبنَاِئكُُم الَِّذي

  .إباحة من وطئه األبناء من اإلماء مبلك اليمني وهذه اآلية مما اجتمع فيه النوعان أعىن املخالفة واملماثلة
اآلية، فيه وقوع اجلناح يف إبداء الزينة ملن عدا املذكورين }  أَْبنَاِئهِنَّال ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ ِفي آَباِئهِنَّ َوال{: وكذلك قوله

  .من األجانب ومل يكن فيه إبداؤها لقرابة الرضاع
تالف فإن القتل إتالف واإل} َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم ُمَتعَمِّداً فََجَزاٌء ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ{: ومن الثاين قوله تعاىل يف الصيد

  .عمده وخطؤه فيستدل به على أن التعمد ليس بشرط
َوَمنْ {: فما فائدة التقييد يف هذا القسم إذا كان املسكوت عنه مثله وهال حذفت الصفة واقتصر على قوله: فإن قيل

  ؟} قََتلَُه ِمْنكُْم
مجلة اجلنس؛ كما يف  منها اختصاصه يف جنسه بشيء ال يشركه فيه غريه من: لتخصيص الشيء بالذكر فوائد: قلنا

  .}َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم ُمَتَعمِّداً{: أعين قوله-هذه اآلية

إن املتعمد إمنا خص بالذكر ملا عطف عليه يف آخر اآلية من االنتقام الذي ال يقع إال يف } فَيَْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه{: إىل قوله
  .العمد دون اخلطأ

ِمْنَها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ذَِلكَ الدِّيُن الْقَيُِّم فَال {: سائر ما هو من جنسه كقوله تعاىلومنها ما خيص بالذكر تعظيما له على 
فخص النهي عن الظلم فيهن وإن كان الظلم منهيا عنه يف مجيع األوقات تفضيال هلذه } َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَْنفَُسكُْم

  .}وَق َوال جَِدالَ ِفي الَْحجِّفَال َرفَثَ َوال فُُس{: وقوله. األشهر وتعظيما للوزر فيها
اآلية فإن الغالب من } َوَربَائُِبكُُم الالَِّتي ِفي ُحُجورِكُْم{: ومنها أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليه كقوله تعاىل

: إىل قوله} ْت أَْيمَاُنكُْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْستَأْذِْنكُُم الَِّذيَن َملَكَ{: وحنو. حال الربيبة أهنا تكون يف حجر أمها
اآلية خص هذه األوقات الثالثة باالستئذان ألن الغالب تبذل البدن فيهن وإن كان يف غري هذه } ثالثَ مَرَّاٍت{

  األوقات ما يوجب االستئذان فيجب
فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ تَقُْصرُوا { :وقوله. فاالفتداء جيوز مع األمر} فَإِنْ خِفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه{: وكذلك قوله

َوإِنْ كُنُْتْم َعلَى َسفَرٍ وَلَْم َتجِدُوا {: وقوله} فَإِنْ لَْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن{: وقوله} ِمَن الصَّالِة إِنْ خِفُْتْم
ب إمنا يعدم غالبا فيه وال يدل على منع الرهن إال يف السفر فجرى التقييد بالسفر؛ ألن الكات} كَاِتباً فَرَِهانٌ َمقْبُوَضةٌ
  كما صار إليه جماهد

  يف معرفة جدله: النوع الثالث والثالثون

  وقد أفرده من املتأخرين بالتصنيف العالمة جنم الدين الطويف رضي اهللا عنه
هان وداللة وتقسيم وحتديد شيء من اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على مجيع أنواع الرباهني واألدلة وما من بر



كليات املعلومات العقلية والسمعية إال وكتاب اهللا تعاىل قد نطق به لكن أورده تعاىل على عادة العرب دون دقائق 
  :طرق أحكام املتكلمني ألمرين

  اآلية. }يَِّن لَُهْموما َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِلُيَب{: بسبب ما قاله: أحدمها 
أن املائل إىل دقيق احملاجة هو العاجز عن إقامة احلجة باجلليل من الكالم فإن من استطاع أن يفهم باألوضح : والثاين

الذي يفهمه األكثرون مل يتخط إىل األغمض الذي ال يعرفه إال األقلون ومل يكن ملغزا فأخرج تعاىل خماطباته يف 
تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم احلجة وتفهم اخلواص حماجة خلقه يف أجل صورة 

  من أثنائها ما يويف على ما أدركه فهم اخلطباء

ال على ما ذهب إليه الباطنية " إن لكل آية ظهرا وبطنا ولكل حرف حدا ومطلعا: "وعلى هذا محل احلديث املروي
علوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر ولذلك إذا ذكر تعاىل حجة على ومن هذا الوجه كل من كان حظه يف ال

ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافته إىل أويل العقل ومرة إىل السامعني ومرة إىل املفكرين ومرة إىل املتذكرين تنبيها 
وغريها } ِلَك آلياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَإِنَّ ِفي ذَ{: أن بكل قوة من هذه القوى ميكن إدراك حقيقته منها وذلك حنو قوله

  .من اآليات
واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط الرباهني العقلية على طرق املتكلمني فمن ذلك االستدالل على 
حدوث العامل بتغري الصفات عليه وانتقاله من حال إىل حال وهو آية احلدوث وقد ذكر اهللا تعاىل يف احتجاج 

اخلليل عليه السالم استدالله حبدوث األقل على وجود احملدث واحلكم على السماوات واألرض حبكم  إبراهيم
  النريات الثالث وهو احلدوث طردا للدليل يف كل ما هو مدلوله لتساويها يف علة احلدوث وهي اجلسمانية

لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه {: وله تعاىلومن ذلك االستدالل على أن صانع العامل واحد بداللة التمانع املشار إليه يف ق
ألنه لو كان للعامل صانعان لكان ال جيري تدبريمها على نظام وال يتسق على إحكام ولكان العجز يلحقهما } لَفََسَدتَا

تحالة جتزؤ أو أحدمها وذلك لو أراد أحدمها إحياء جسم وأراد اآلخر إماتته فإما أن تنفذ إرادهتما فتتناقض الس
  الفعل إن فرض االتفاق أو المتناع اجتماع الضدين إن فرض االختالف

  وإما ال تنفذ إرادهتما فيؤدي إىل عجزمها أو ال تنفذ إرادة أحدمها فيؤدي إىل عجزه واإلله ال يكون عاجزا
  ومن ذلك االستدالل على املعاد اجلسماين بضروب

أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ } {كََما َبدَأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيدُُه} {كََما َبَدأَكُمْ َتُعوُدونَ{: اىلقياس اإلعادة على االبتداء قال تع: أحدها 
  .}األَوَّلِ
أَوَلَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض {: قياس اإلعادة على خلق السماوات واألرض بطريق األوىل حنو: ثانيها

  .}لََخلُْق السََّماَواِت وَاَألْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ} {لَُق ِمثْلَُهْمبِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخ
: قياس اإلعادة على إحياء األرض بعد موهتا باملطر والنبات وهو يف كل موضع ذكر فيه إنزال املطر غالبا حنو: ثالثها 

  .}وَُيحْيِي اَألْرَض َبْعَد مَْوِتَها َوكَذَِلكَ ُتْخَرُجونَ{
قياس اإلعادة على إخراج النار من الشجر األخضر وقد ورد أن أيب بن خلف ملا جاء بعظام بالية ففتها : ابعهار

قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّة َوُهَو {: فأنزل اهللا تعاىل! يا حممد من حيي العظام وهي رميم: وذرها يف اهلواء وقال
  .}بِكُلِّ َخلْقٍ َعِليٌم



: فعلم سبحانه كيفية االستدالل برد النشأة األخرى إىل األوىل واجلمع بينهما بعلة احلدوث مث زاد يف احلجاج بقوله
  .}الَِّذي َجَعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ اَألْخَضرِ َناراً{

  وهذا يف غاية البيان يف رد الشيء إىل نظريه واجلمع بينهما من حيث تبديل األعراض عليهما
 َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم ال َيْبَعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت َبلَى َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً وَلَِكنَّ أَكْثََر{: يف قوله تعاىل: خامسها

  .} كَاُنوا كَاِذبَِني ِلُيَبيَِّن لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَرُوا أَنَُّهْم. النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ
إن اختالف املختلفني يف احلق ال يوجب انقالب احلق يف نفسه وإمنا ختتلف الطرق : وتقريرها كما قاله ابن السيد

املوصلة إليه واحلق يف نفسه واحد فلما ثبت أن هاهنا حقيقة موجودة ال حمالة وكان ال سبيل لنا يف حياتنا هذه إىل 
ب االئتالف ويرفع عنا االختالف إذ كان االختالف مركوزا يف فطرنا وكان ال ميكن الوقوف عليها وقوفا يوج

ارتفاعه وزواله إال بارتفاع هذه اجلبلة ونقلها إىل جبلة غريها صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غري هذه احلياة فيها 
، والبد } ْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍَّوَنَز{: يرتفع اخلالف والعناد وهذه هي احلال اليت وعد اهللا باملصري إليها فقال

من كون ذلك باضطرار إذ كان جواز اخلالف يقتضي االئتالف ألنه نوع من املضاف وكان البد من حقيقته فقد 
  صار اخلالف املوجود كما ترى أوضح دليل على كون البعث الذي ينكره املنكرون

  وخهمعرفة ناسخه من منس: النوع الرابع والثالثون

والعلم به عظيم الشأن وقد صنف فيه مجاعة كثريون منهم قتادة بن دعامة السدوسي وأبو عبيد القاسم بن سالم 
وأبو داود السجستاين وأبو جعفر النحاس وهبة اهللا بن سالم الضرير وابن العريب وابن اجلوزي وابن األنباري ومكي 

  وغريهم

} َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً وَأَِسرياً{: يف قوله تعاىلومن ظريف ما حكي يف كتاب هبة اهللا أنه قال 
واملراد بذلك أسري املشركني فقرئ الكتاب عليه وابنته تسمع فلما انتهى إىل هذا } َوأَسِرياً{منسوخ من هذه اجلملة 

أمجع املسلمون على أن األسري يطعم : قالت! بنيةوكيف يا : فقال هلا! أخطأت يا أبت يف هذا الكتاب: املوضع قالت
  .وال يقتل جوعا

وال جيوز ألحد أن يفسر كتاب اهللا إال بعد أن يعرف منه الناسخ واملنسوخ وقد قال علي بن أيب طالب : قال األئمة
  هلكت وأهلكت: اهللا أعلم قال: أتعرف الناسخ واملنسوخ؟ قال: لقاص

  .}فََيْنَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه{: قوله تعاىلوالنسخ يأيت مبعىن اإلزالة ومنه 
  }َوإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آيٍَة{: ويأيت مبعىن التبديل كقوله

  .يعين حتويل املرياث من واحد إىل واحد -ومبعىن التحويل كتناسخ املواريث
: قال مكي. إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه" نسخت الكتاب: "نهويأيت مبعىن النقل من موضع إىل موضع وم

وهذا الوجه ال يصح أن يكون يف القرآن وأنكر على النحاس إجازته ذلك حمتجا بأن الناسخ فيه ال يأيت بلفظ 
  :له تعاىلاملنسوخ وإمنا يأيت بلفظ آخر وقال اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن بركات السعدي يشهد ملا قاله النحاس قو

ومعلوم أن ما نزل من الوحي } َوإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لَدَْيَنا لََعِليٌّ َحكِيٌم{: وقال} إِنَّا كُنَّا َنْستَْنِسُخ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ{
  .}ُمطَهَُّرونَال َيَمسُُّه إِالَّ الْ. ِفي ِكتَابٍ َمكُْنوٍن{: جنوما مجيعه يف أم الكتاب وهو اللوح احملفوظ كما قال



مث اختلف العلماء فقيل املنسوخ ما رفع تالوة تنزيله كما رفع العمل به ورد مبا نسخ اهللا من التوراة بالقرآن 
  واإلجنيل ومها متلوان

ال يقع النسخ يف قرآن يتلى وينزل والنسخ مما خص اهللا به هذه األمة يف حكم من التيسري ويفر هؤالء من : وقيل
ينسخ شيئا بعد نزوله والعمل به وهذا مذهب اليهود يف األصل ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي القول بأن اهللا 

مث يبدو له وهو باطل ألنه بيان مدة احلكم أال ترى اإلحياء بعد اإلماتة وعكسه واملرض بعد الصحة وعكسه والفقر 
  بعد الغىن وعكسه وذلك ال يكون بداء فكذا األمر والنهي

هللا تعاىل نسخ القرآن من اللوح احملفوظ الذي هو أم الكتاب فأنزله على نبيه والنسخ ال يكون إال من إن ا: وقيل
  .أصل

  .والصحيح جواز النسخ ووقوعه مسعا وعقال
  َما َنْنَسْخ ِمْن آيٍَة{: ال ينسخ قرآن إال بقرآن لقوله تعاىل: مث اختلفوا فقيل

  وال يكون مثل القرآن وخريا منه إال قرآن: قالوا} ْو ِمثِْلهَاأَْو ُنْنِسَها نَأِْت بَِخْيرٍ ِمنَْها أَ
  بل السنة ال تنسخ السنة: وقيل
السنة إذا كانت بأمر اهللا من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فال تنسخه حكاه ابن حبيب : وقيل

  النيسابوري يف تفسريه
ذا أوجبتا حكمني خمتلفني وكانت إحدامها متقدمة اآليتان إ: بل إحدامها تنسخ األخرى مث اختلفوا فقيل: وقيل

: مث قال بعد ذلك} إِنْ َتَرَك خَْيراً الَْوِصيَّةُ ِللْوَاِلَدْينِ َواَألقَْربَِني{: األخرى فاملتأخرة ناسخة لألوىل كقوله تعاىل
فهذه ناسخة : قالوا} لٌَد َوَورِثَُه أَبََواُه فَُألمِّهِ الثُّلُثُفَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َو{: وقال} َوَألَبَوْيِه ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس{

  لألوىل وال جيوز أن يكون هلما الوصية واملرياث
ال وصية "بل ذلك جائز وليس فيهما ناسخ وال منسوخ وإمنا نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السالم : وقيل
  ما نزل باملدينة ناسخ ملا نزل مبكة: وقيل" لوارث
فَاقُْتلُوا {: نسخها بقوله تعاىل} لَكُْم ِديُنكُْم َوِلَي ِدينِ{: وز نسخ الناسخ فيصري الناسخ منسوخا وذلك كقولهوجي

} فَاْعفُوا وَاصْفَحُوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه{: وقوله} حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد{: مث نسخ هذه أيضا بقوله} الُْمْشرِِكَني
  .}حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزيَةَ{: مث نسخها} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِكَِني{: ناسخه قوله تعاىلو

  يف جواز النسخ بالكتاب: مسألة
} َما نَْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُنْنسَِها نَأِْت بَِخْيرٍ ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها{: ال خالف يف جواز نسخ الكتاب بالكتاب قال اهللا تعاىل

، ولذلك نسخ السنة بالكتاب كالقصة يف صوم عاشوراء } إِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة َواللَُّه أَْعلَُم بَِما ُينَزِّلَُو{: وقال
  .برمضان وغريه

واختلف يف نسخ الكتاب بالسنة قال ابن عطية حذاق األمة على اجلواز وذلك موجود يف قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  ".وصية لوارث ال: "َوَسلََّم

وأىب الشافعي ذلك واحلجة عليه من قوله يف إسقاط اجللد يف حد الزنا عن الثيب الذي رجم فإنه ال مسقط لذلك 
  .إال السنة فعل النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ظاهر لفظ ذكره يف أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن وأما ما نقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك ل: قلنا



الرسالة وإمنا مراد الشافعي أن الكتاب والسنة ال يوجدان خمتلفني إال ومع أحدمها مثله ناسخ له وهذا تعظيم لقدر 
  الوجهني وإبانة تعاضدمها وتوافقهما وكل من تكلم على هذه املسألة مل يفهم مراده

الشيخ والشيخة إذا زنيا "الذي نسخت تالوته وهو وأما النسخ باآلية فليس بنسخ بل ختصيص مث إنه ثابت بالقرآن 
  "فارمجومها

  فيما يقع فيه النسخ: فصل
اجلمهور على أنه ال يقع النسخ إال يف األمر والنهي وزاد بعضهم األخبار وأطلق وقيدها آخرون باليت يراد هبا األمر 

  والنهي
  تنبيهات

  :التنبيه األول
  نسخ وما مل يدخلهيف تقسيم سور القرآن حبسب ما دخله من ال

  :اعلم أن سور القرآن العظيم تنقسم حبسب ما دخله النسخ وما مل يدخل إىل أقسام
الفاحتة مث يوسف مث يس مث احلجرات مث : ما ليس فيه ناسخ وال منسوخ وهي ثالث وأربعون سورة وهي: أحدها

وح مث اجلن مث املرسالت مث النبأ مث النازعات مث الرمحن مث احلديد مث الصف مث اجلمعة مث التحرمي مث امللك مث احلاقة مث ن
االنفطار مث املطففني مث االنشقاق مث الربوج مث الفجر مث البلد مث الشمس مث الليل مث الضحى مث االنشراح مث القلم مث 

مث الكوثر مث النصر  القدر مث االنفكاك مث الزلزلة مث العاديات مث القارعة مث أهلاكم مث اهلمزة مث الفيل مث قريش مث الدين
  مث تبت مث اإلخالص مث املعوذتني

  وهذه السور تنقسم إىل ما ليس فيه أمر وال هني وإىل ما فيه هني ال أمر
  الفتح واحلشر واملنافقون والتغابن والطالق واألعلى: ما فيه ناسخ وليس فيه منسوخ وهي ست سور: والثاين
األنعام واألعراف ويونس وهود والرعد واحلجر والنحل وبنو : بعونما فيه منسوخ وليس فيه ناسخ وهو أر: الثالث

إسرائيل والكهف وطه واملؤمنون والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان واملضاجع واملالئكة والصافات وص 
لباسقات والنجم والزمر واملصابيح والزخرف والدخان واجلاثية واألحقاف وسورة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وا
  والقمر والرمحن واملعارج واملدثر والقيامة واإلنسان وعبس والطارق والغاشية والتني والكافرون

البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألعراف : ما اجتمع فيه الناسخ واملنسوخ وهي إحدى وثالثون سورة: الرابع
مي وطه واألنبياء واحلج واملؤمنون والنور والفرقان والشعراء واألنفال والتوبة وإبراهيم والنحل وبنو إسرائيل ومر

واألحزاب وسبأ واملؤمن والشورى والقتال والذاريات والطور والواقعة واجملادلة واملمتحنة واملزمل واملدثر والتكوير 
  والعصر

َيا أَيَُّها الَِّذينَ {: تعاىلومن غريب هذا النوع آية أوهلا منسوخ وآخرها ناسخ قيل والنظري هلا يف القرآن وهي قوله 
  آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُمْ ال َيضُرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا

  ذكره ابن العريب يف أحكامه} َعلَْيكُمْ أَنْفَُسكُْم{: يعين األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهذا ناسخ لقوله} اْهَتَدْيُتْم
  :التنبيه الثاين

  يف ضروب النسخ يف القرآن



  :النسخ يف القرآن على ثالثة أضرب
ما نسخ يف تالوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقته األمة بالقبول كما روى أنه كان يقال يف سورة النور : األول

لوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا : وهلذا قال عمر" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبته نكاال من اهللا"
  رواه البخاري يف صحيحه معلقا لكتبتها بيدي

الشيخ "كانت سورة األحزاب توازي سورة النور فكان فيها : وأخرج ابن حبان يف صحيحه عن أيب بن كعب قال
  "والشيخة إذا زنيا فارمجومها

  ما الفائدة يف ذكر الشيخ والشيخة؟ وهال قال احملصن واحملصنة؟: األول : ويف هذا سؤاالن
ماليه عن هذا بأنه من البديع يف املبالغة وهو أن يعرب عن اجلنس يف باب الذم باألنقص وأجاب ابن احلاجب يف أ

يسرق ربع : لعن اهللا السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده واملراد: فاألنقص ويف باب املدح باألكثر واألعلى فيقال
  لعن اهللا السارق"حلديث دينار فصاعدا إىل أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر ماال تقطع به كما جاء يف ا

  وقد علم أنه ال تقطع يف البيضة وتأويل من أوله ببيضة احلرب تأباه الفصاحة" يسرق البيضة فتقطع يده
أن كتابتها جائزة وإمنا منعه قول الناس واجلائز يف نفسه قد يقوم " لوال أن يقول الناس اخل: "أن ظاهر قوله: الثاين

لو كانت التالوة باقية : زة لزم أن تكون ثابتة ألن هذا شأن املكتوب وقد يقالمن خارج ما مينعه وإذا كانت جائ
  لبادر عمر رضي اهللا عنه ومل يعرج على مقال الناس ألن مقال الناس ال يصلح مانعا

وباجلملة فهذه املالزمة مشكلة ولعله كان يعتقد أنه خرب واحد والقرآن ال يثبت به وإن ثبت احلكم ومن هنا أنكر 
وإمنا هذا من املنسأ ال : قال. ألن خرب الواحد ال يثبت القرآن: عد هذا مما نسخ تالوته قال" الينبوع"ظفر يف  ابن

أن املنسأ لفظه قد يعلم حكمه ويثبت أيضا وكذا قاله يف غريه القراءات : النسخ، ومها مما يلتبسان والفرق بينهما
أهنا كانت قرآنا فنسخت تالوهتا لكن يف العمل هبا اخلالف  الشاذة كإجياب التتابع يف صوم كفارة اليمني وحنوه

  املشهور يف القراءة الشاذة
ومنهم من أجاب عن ذلك بأن هذا كان مستفيضا عندهم وأنه كان متلوا من القرآن فأثبتنا احلكم باالستفاضة 

  وتالوته غري ثابتة باالستفاضة
إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها يف الطول : ألشعريومن هذا الضرب ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب موسى ا

  لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا"والشدة برباءة فأنسيتها غري أين أحفظ منها 

وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى املسبحات فأنسيتها غري أين حفظت منها " ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب
  ".تقولون ماال تفعلون فتكتب شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامةيأيها الذين آمنوا مل "

وذكر اإلمام احملدث أبو احلسني أمحد بن جعفر املنادي يف كتابه الناسخ واملنسوخ مما رفع رمسه من القرآن ومل يرفع 
مكتوبتان يف املصاحف وال خالف بني املاضني والغابرين أهنما : من القلوب حفظه سورتا القنوت يف الوتر قال

  املنسوبة إىل أيب بن كعب وأنه ذكر عن النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أنه أقرأه إيامها وتسمى سوريت اخللع واحلفد
ما احلكمة يف رفع التالوة مع بقاء احلكم؟ وهال أبقيت التالوة ليجتمع العمل حبكمها : هنا سؤال وهو أن يقال

إمنا كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه األمة يف املسارعة إىل بذل : جاب صاحب الفنون فقالوثواب تالوهتا؟ وأ
النفوس بطريق الظن من غري استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع اخلليل إىل ذبح 

  ولده مبنام واملنام أدىن طرق الوحي



َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ مِْنكُمْ {: يف ثالث وستني سورة كقوله تعاىلما نسخ حكمه وبقي تالوته وهو : الضرب الثاين
اآلية فكانت املرأة إذا مات زوجها لزمت التربص بعد انقضاء العدة حوال كامال ونفقتها يف مال } َوَيذَُرونَ أَزَْواجاً

  اآلية فنسخ اهللا} جٍَمَتاعاً إِلَى الْحَْولِ غَْيَر إِْخرَا{: الزوج وال مرياث هلا وهذا معىن قوله

  وهذا الناسخ مقدم يف النظم على املنسوخ} يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْراً{: ذلك بقوله
َيا {: هذا أحدمها والثاين قوله: وليس يف القرآن ناسخ تقدم على املنسوخ إال يف موضعني: قال القاضي أبو املعايل

ال َيِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َوال أَنْ َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن {: اآلية فإهنا ناسخة لقوله} إِنَّا أَْحلَلَْنا لَكَ أَزَْواَجَك أَيَُّها النَّبِيُّ
  .}أَزَْواجٍ
هُِم الَِّتي كَاُنوا َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ َما َوالَُّهْم َعْن ِقْبلَِت{: وذكر بعضهم موضعا آخر وهو قوله تعاىل: قلت
  .}قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء{: هي متقدمة يف التالوة ولكنها منسوخة بقوله تعاىل} َعلَْيَها
  يف تقدمي الناسخة فائدة وهي أن تعتقد حكم املنسوخة قبل العلم بنسخها: وقيل

اآلية } اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ َما أَفَاَء{: وجييء موضع رابع وهو آية احلشر يف قوله تعاىل
َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء {: فإنه مل يذكر فيها شيء للغامنني ورأى الشافعي أهنا منسوخة بآية األنفال وهي قوله

  .}فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه
إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبوا {:  ما حيرم العمل به وال ميتنع كقولهواعلم أن هذا الضرب ينقسم إىل

فََمنِ {: منسوخ بقوله تعاىل: قيل} َوال َتعَْتُدوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن{: ومنه قوله. مث نسخ الوجوب} ِمائََتيْنِ
  .}ِهاْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْي

  .نسختها آيات القيامة والكتاب واحلساب} َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم{: وقوله
أحدمها أن القرآن كما : ما احلكمة يف رفع احلكم وبقاء التالوة؟ واجلواب من وجهني: وهنا سؤال وهو أن يسأل

  ثاب عليه فتركت التالوة هلذه احلكمةيتلى ليعرف احلكم منه والعمل به فيتلى لكونه كالم اهللا تعاىل في
أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التالوة تذكريا بالنعمة ورفع املشقة وأما حكمة النسخ قبل العمل : وثانيهما

  كالصدقة عند النجوى فيثاب على اإلميان به وعلى نية طاعة األمر
: " التحرمي بعشر رضعات فنسخن خبمس قالت عائشةنسخهما مجيعا فال جتوز قراءته وال العمل به كآية : الثالث

كان مما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن خبمس معلومات فتويف رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وهي مما يقرأ 
  رواه مسلم" من القرآن

جاب بأن املراد قارب الوفاة فإن ظاهره بقاء التالوة وليس كذلك فمنهم من أ" مما يقرأ"وقد تكلموا يف قوهلا وهي 
واألظهر أن التالوة نسخت أيضا ومل يبلغ ذلك كل الناس إال بعد وفاة رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فتويف 

  وبعض الناس يقرؤها
  .نزلت مث رفعت: وقال أبو موسى األشعري

  قرأ ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر وفيه نظروجعل الواحدي من هذا ما روي عن أيب بكر رضي اهللا عنه قال كنا ن
  وحكى القاضي أبو بكر يف االنتصار عن قوم إنكار هذا القسم ألن



  األخبار فيه أخبار آحاد وال جيوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد ال حجة فيها
رفعه من أوهامهم ويأمرهم باإلعراض وقال أبو بكر الرازي نسخ الرسم والتالوة إمنا يكون بأن ينسيهم اهللا إياه وي

إِنَّ َهذَا {: عن تالوته وكتبه يف املصحف فيندرس على األيام كسائر كتب اهللا القدمية اليت ذكرها يف كتابه يف قوله
وال يعرف اليوم منها شيء مث ال خيلو ذلك من أن يكون يف زمن } ُصُحفِ إِبَْراهِيَم َوُموَسى. لَِفي الصُُّحِف الْأُولَى

النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حىت إذا تويف ال يكون متلوا يف القرآن أو ميوت وهو متلو موجود يف الرسم مث ينسيه 
  اهللا ويرفعه من أذهاهنم وغري جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  فائدة
ناسخة ملائة وأربع عشرة آية مث صار آخرها ناسخا ألوهلا } ذَا اْنَسلَخَ اَألْشُهُر الُْحُرُمفَإِ{: قوله تعاىل: قال ابن العريب

  .}فَإِنْ تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا سَبِيلَُهْم{: وهي قوله
قُلْ َما كُْنتُ بِْدعاً ِمَن {: حقافوليس يف القرآن آية من املنسوخ ثبت حكمها ست عشرة سنة إال قوله يف األ: قالوا

  وناسخها أول سورة الفتح} الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم

أوهلا } ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمرْ بِالْعُْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني{: ومن أغرب آية يف النسخ قوله تعاىل: قال ابن العريب
  ها حمكموآخرها منسوخان ووسط

وقسمه الواحدي أيضا إىل نسخ ما ليس بثابت التالوة كعشر رضعات وإىل نسخ ما هو ثابت التالوة مبا ليس بثابت 
التالوة كنسخ اجللد يف حق احملصنني بالرجم والرجم غري متلو اآلن وإنه كان يتلى على عهد رسول اهللا َصلَّى اللَُّه 

ال تثبت كما جيوز أن تثبت التالوة يف بعض وال يثبت احلكم وإذا جاز أن يكون  َعلَْيِه َوَسلََّم فاحلكم ثبت والقراءة
قرآن وال يعمل به جاز أن يكون قرآن يعمل به وال يتلى وذلك أن اهللا عز وجل أعلم مبصاحلنا وقد جيوز أن يعلم 

  من مصلحتنا تعلق العمل هبذا الوجه
  التنبيه الثالث

  خريف تقسيم القرآن على ضروب من وجه آ
  :قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إىل ثالثة أضرب

: نسخ املأمور به قبل امتثاله وهذا الضرب هو النسخ على احلقيقة كأمر اخلليل بذبح ولده وكقوله تعاىل: األول
  اآلية} قُْتْمأَأَْشفَ{: مث نسخه سبحانه بقوله} إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَديْ َنجَْواكُمْ َصَدقَةً{

  ويسمى نسخا جتوزا وهو ما أوجبه اهللا على من قبلنا كحتم القصاص: الثاين

وكذلك ما أمرنا اهللا به أمرا إمجاليا مث نسخ } ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربِّكُْم َوَرْحمَةٌ{: ولذلك قال عقب تشريع الدية
ا من قضية أمره باتباع األنبياء قبله وكنسخ صوم كنسخه التوجه إىل بيت املقدس بالكعبة فإن ذلك كان واجبا علين

  يوم عاشوراء برمضان
ما أمر به لسبب مث يزول السبب كاألمر حني الضعف والقلة بالصرب وباملغفرة للذين يرجون لقاء اهللا وحنوه : الثالث

يس بنسخ يف احلقيقة من عدم إجياب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد وحنوها مث نسخه إجياب لذلك وهذا ل
فاملنسأ هو األمر بالقتال إىل أن يقوى املسلمون ويف حال الضعف يكون } أَْو نُْنِسئَُها{: وإمنا هو نسء كما قال تعاىل

  احلكم وجوب الصرب على األذى
وليست  وهبذا التحقيق تبني ضعف ما هلج به كثري من املفسرين يف اآليات اآلمرة بالتخفيف أهنا منسوخة بآية السيف



كذلك بل هي من املنسأ مبعىن أن كل أمر ورد جيب امتثاله يف وقت ما لعلة توجب ذلك احلكم مث ينتقل بانتقال 
تلك العلة إىل حكم آخر وليس بنسخ إمنا النسخ اإلزالة حىت ال جيوز امتثاله أبدا وإىل هذا أشار الشافعي يف الرسالة 

لرأفة مث ورد اإلذن فيه فلم جيعله منسوخا بل من باب زوال احلكم إىل النهي عن ادخار حلوم األضاحي من أجل ا
  لزوال علته حىت لو فاجأ أهل ناحية مجاعة مضرورون تعلق بأهلها النهي

اآلية كان ذلك يف ابتداء األمر فلما قوي احلال وجب } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم{: ومن هذا قوله تعاىل
  ر باملعروف والنهي عن املنكراألم

بدأ اإلسالم غريبا وسيعود : "واملقاتلة عليه مث لو فرض وقوع الضعف كما أخرب النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف قوله
ي رأي فإذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذ: "عاد احلكم وقال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم" غريبا كما بدأ

  "برأيه فعليك خباصة نفسك
وهو سبحانه وتعاىل حكيم أنزل على نبيه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حني ضعفه ما يليق بتلك احلال رأفة مبن تبعه ورمحة 

إذ لو وجب ألورث حرجا ومشقة فلما أعز اهللا اإلسالم وأظهره ونصره أنزل عليه من اخلطاب ما يكافئ تلك 
البة الكفار باإلسالم أو بأداء اجلزية إن كانوا أهل كتاب أو اإلسالم أو القتل إن مل يكونوا أهل كتاب احلالة من مط

ويعود هذان احلكمان أعين املسألة عند الضعف واملسايفة عند القوة بعود سببهما وليس حكم املسايفة ناسخا حلكم 
  املساملة بل كل منهما جيب امتثاله يف وقته

  فائدة
ومل يقل من القرآن ألن القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب وليس يأيت } َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة{: له تعاىلقيل يف قو

بعده ناسخ له وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل بني اهللا ناسخه عند منسوخه كنسخ الصدقة عند مناجاة 
قق علما بالنسخ علم أن غالب ذلك من املنسأ ومنه الرسول والعدة والفرار يف اجلهاد وحنوه وأما غري ذلك فمن حت

ما يرجع لبيان احلكم اجململ كالسبيل يف حق اآلتية بالفاحشة فبينته السنة وكل ما يف القرآن مما يدعى نسخه بالسنة 
  عند من يراه فهو بيان حلكم

  }وَأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر لُِتَبيَِّن ِللنَّاسِ{: القرآن وقال سبحانه
وأما بالقرآن على ما ظنه كثري من املفسرين فليس بنسخ وإمنا هو نسأ وتأخري أو جممل أخر بيانه لوقت احلاجة أو 

خطاب قد حال بينه وبني أوله خطاب غريه أو خمصوص من عموم أو حكم عام خلاص أو ملداخلة معىن يف معىن 
ملهيمن على غريه وهو يف نفسه متعاضد وقد توىل وأنواع اخلطاب كثرية فظنوا ذلك نسخا وليس به وأنه الكتاب ا

  }إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ{: اهللا حفظه فقال تعاىل

  معرفة موهم املختلف: النوع اخلامس والثالثون

َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ {: وهو ما يوهم التعارض بني آياته وكالم اهللا جل جالله منزه عن االختالف كما قال تعاىل
ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختالفا وليس به فاحتيج إلزالته كما صنف يف } اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اخِْتالفاً كَِثرياً

خمتلف احلديث وبيان اجلمع بينهما وقد رأيت لقطرب فيه تصنيفا حسنا مجعه على السور وقد تكلم فيه الصدر 
  باس وغريهاألول ابن ع
َوَواَعْدَنا ُموَسى {: وقوله} َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً{: وقد وفق احلسن البصري بني قوله تعاىل: وقال اإلمام



 بعد ليس املراد يف آية األعراف على ظاهره من أن الوعد كان ثالثني ليلة مث: بأن قال} ثَالِثَني لَْيلَةً وَأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ
  ذلك وعده بعشر لكنه وعده أربعني ليلة مجيعا انتهى

وقيل جتري آية األعراف على ظاهره من أن الوعد كان ثالثني مث أمت بالعشر فاستقرت األربعون مث أخرب يف آية 
  البقرة مبا استقر

لماء عن قوله وذكره اخلطايب قال ومسعت ابن أيب هريرة حيكي عن أيب العباس بن سريج قال سأل رجل بعض الع
أي : فقال ابن سريج} وََهذَا الَْبلَِد اَألمِنيِ{: فأخرب أنه ال يقسم هبذا مث أقسم به يف قوله} ال أُقِْسُم بَِهذَا الَْبلَِد{: تعاىل

األمرين أحب إليك أجيبك مث أقطعك أو أقطعك مث أجيبك فقال بل اقطعين مث أجبين فقال اعلم أن هذا القرآن نزل 
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حبضرة رجال وبني ظهراين قوم وكانوا أحرص اخللق على أن جيدوا فيه مغمزا على رسول اهللا

وعليه مطعنا فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه ولكن القوم علموا وجهلت فلم ينكروا 
ثناء كالمها وتلغي معناها وأنشد فيه أبياتا والقاعدة يف هذا يف أ" ال"إن العرب قد تدخل : منه ما أنكرت مث قال له

  أشباهه أن األلفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إىل أمر واحد مل يوجب ذلك اختالفا
  فائدة عن الغزايل يف معىن اإلختالف
: فأجاب مبا صورته} اْخِتالفاً كَثِرياًَولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه {: سئل الغزايل عن معىن قوله تعاىل

االختالف لفظ مشترك بني معان وليس املراد نفي اختالف الناس فيه بل نفي االختالف عن ذات القرآن يقال هذا 
كالم خمتلف أي ال يشبه أوله آخره يف الفصاحة إذ هو خمتلف أي بعضه يدعو إىل الدين وبعضه يدعو إىل الدنيا أو 

  فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف وبعضه علىهو خمتلف النظم 

أسلوب خمصوص يف اجلزالة وبعضه على أسلوب خيالفه وكالم اهللا تعاىل منزه عن هذه االختالفات فإنه على منهاج 
واحد يف النظم مناسب أوله آخره وعلى مرتبة واحدة يف غاية الفصاحة فليس يشتمل على الغث والسمني ومسوق 

عوة اخللق إىل اهللا تعاىل وصرفهم عن الدنيا إىل الدين وكالم اآلدميني يتطرق إليه هذه االختالفات ملعىن واحد وهو د
إذ كالم الشعراء واملترسلني إذا قيس عليه وجد فيه اختالف يف منهاج النظم مث اختالف يف درجات الفصاحة بل يف 

 قصيدتان بل تشتمل قصيدة على أبيات أصل الفصاحة حىت يشتمل على الغث والسمني فال تتساوى رسالتان وال
كُلِّ َوادٍ {فصيحة وأبيات سخيفة وكذلك تشتمل القصائد واألشعار على أغراض خمتلفة ألن الشعراء والفصحاء 

فتارة ميدحون الدنيا وتارة يذموهنا وتارة ميدحون اجلنب فيسمونه حزما وتارة يذمونه ويسمونه ضعفا وتارة } َيهِيُمونَ
عة ويسموهنا صراحة وتارة يذموهنا ويسموهنا هتورا وال ينفك كالم آدمي عن هذه االختالفات ألن ميدحون الشجا

منشأ هذه االختالفات اختالف األغراض واختالف األحوال واإلنسان ختتلف أحواله فتساعده الفصاحة عند 
شيء مرة ومييل عنه أخرى انبساط الطبع وفرحه ويتعذر عليه عند االنقباض ولذلك ختتلف أغراضه فيميل إىل ال

فيوجب اختالف األحوال واألغراض اختالفا يف كالمه بالضرورة فال تصادف اللسان يتكلم يف ثالث وعشرين سنة 
وهي مدة نزول القرآن فيتكلم على غرض واحد وعلى منهج واحد ولقد كان رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ذا كالمه أو كالم غريه من البشر لوجد فيه اختالف كثري فأما اختالف الناس فهو بشرا ختتلف أحواله فلو كان ه
} ُيِضلُّ بِِه كَِثرياً َوَيْهِدي بِِه كَِثرياً{: تباين يف آراء الناس ال يف نفس القرآن وكيف يكون هذا املراد وقد قال تعاىل

  فقد ذكر يف القرآن أنه يف نفسه



ف اخللق يف الضالل واهلدى فلو مل خيتلف فيه لكانت أمثال هذه اآليات خلفا غري خمتلف وهو مع هذا سبب الختال
  وهي أشد أنواع االختالف واهللا أعلم

  يف القول عند تعارض اآلي: فصل
إذا تعارضت اآلي وتعذر فيها الترتيب واجلمع طلب التاريخ وترك املتقدم : قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرابيين

ذلك نسخا له وإن مل يوجد التاريخ وكان اإلمجاع على استعمال إحدى اآليتني علم بإمجاعهم منهما باملتأخر ويكون 
  أن الناسخ ما أمجعوا على العمل هبا

  :وال يوجد يف القرآن آيتان متعارضتان تعريان عن هذين الوصفني وذكروا عند التعارض مرجحات: قال
ن املكية نزلت عليه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بعد عوده إىل مكة تقدمي املكي على املدين وإن كان جيوز أن تكو: األول

واملدنية قبلها فيقدم احلكم باآلية املدنية على املكية يف التخصيص والتقدمي إذ كان غالب اآليات املكية نزوهلا قبل 
  اهلجرة
  أن يكون أحد احلكمني على غالب أحوال أهل مكة واآلخر على غالب: الثاين

: مع قوله} َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً{: وال أهل املدينة فيقدم احلكم باخلرب الذي فيه أحوال أهل املدينة كقوله تعاىلأح
فإذا أمكن بناء كل واحدة من اآليتني على البدل جعل التخصيص يف قوله } كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى{

} ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَنُْتْم ُحرٌُم{: إال من وجب عليه القصاص ومثل قوله: كأنه قال} آِمناًَوَمْن َدَخلَُه كَانَ {: تعاىل
َيسْأَلوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُمُ الطَّيَِّباُت َوَما {: وهنيه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن قتل صيد مكة مع قوله تعاىل

  فجعل النهي فيمن اصطاده يف احلرم وخص من اصطاده يف احلل وأدخله حيا فيه} َن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبَِنيَعلَّْمُتْم ِم
أن يكون أحد الظاهرين مستقال حبكمه واآلخر مقتضيا لفظا يزاد عليه فيقدم املستقل بنفسه عند املعارضة : الثالث 

وقد أمجعت األمة } فَإِنْ أُْحِصرُْتْم فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: مع قوله} رَةَوَأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْم{: والترتيب كقوله تعاىل
على أن اهلدي ال جيب بنفس احلصر وليس فيه صريح اإلحالل مبا يكون سببا له فيقدم املنع من اإلحالل عند املرض 

أن يكون كل واحد من العمومني حمموال على ما : الرابععلى ما عارضه من اآلية } وَأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمرَةَ{: بقوله
َوأَنْ {: قصد به يف الظاهر عند االجتهاد فيقدم ذلك على ختصيص كل واحد منهما من املقصود باآلخر كقوله

  فيخص اجلمع مبلك} َوَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم{: بقوله} َتْجَمعُوا َبْيَن اُألْخَتيْنِ

فتحمل آية اجلمع على العموم والقصد فيها بيان ما } أَنْ َتْجَمعُوا َبْيَن اُألْخَتْينِ إِالَّ َما قَْد َسلََفَو{: اليمني بقوله تعاىل
  حيل وما حيرم وحتمل آية اإلباحة على زوال اللوم فيمن أتى حبال

َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر شََهاَدةُ {: أن يكون ختصيص أحد االستعمالني على لفظ تعلق مبعناه واآلخر بامسه كقوله: اخلامس
إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ {: مع قوله تعاىل} أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ مِْنكُْم أَْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم

ن كافر على مسلم أو مسلم فاسق اآلية فيمكن أن يقال يف اآلية بالتبني عند شهادة الفاسق إذا كان ذلك م} فََتَبيَُّنوا
على القبيلة } أَْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم{: على كافر وأن يقبل الكافر على الكافر وإن كان فاسقا أو حيمل ظاهر قوله

دون امللة وحيمل األمر بالتثبت على عموم النسيان يف امللة ألنه رجوع إىل تعيني اللفظ وختصيص الغري بالقبيلة ألنه 
  إىل االسم على عموم الغريرجوع 
على } َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع{: ترجيح ما يعلم باخلطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا كتقدمي قوله تعاىل: السادس



يدل على حل البيع ضرورة وداللة النهي على فساد البيع إما أال تكون } وَأََحلَّ{: فإن قوله} وَذَُروا الْبَْيَع{: قوله
  صال أو تكون ظاهرة منحطة عن النصظاهرة أ

  فصل يف القول عند تعارض أي القرآن واآلثار
ال جيوز تعارض أي القرآن واآلثار وما توجبه أدلة العقل فلذلك مل جيعل قوله : قال القاضي أبو بكر يف التقريب

فََتَباَرَك اللَّهُ {: وقوله} وَإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ{: هوقول} وََتْخلُقُونَ إِفْكاً{: معارضا لقوله} اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء{: تعاىل
} وََتْخلُقُونَ{: لقيام الدليل العقلي أنه ال خالق غري اهللا تعاىل فيتعني تأويل ما عارضه فيؤول قوله} أَْحَسُن الَْخاِلقَِني

  أي تصور} وَإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ{: مبعىن تكذبون ألن اإلفك نوع من الكذب وقوله
فإن املراد هبذا ماال يعلمه أنه } أَتَُنبِّئُونَ اللََّه بَِما ال َيْعلَُم{: ال يعارضه قوله} إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{: ومن ذلك قوله

  غري كائن ويعلمونه وقوع ما ليس بواقع ال على أن من املعلومات ما هو غري عامل به وإن علمتموه
حَتَّى َنْعلَمَ الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم {: معارضا لقوله} إِنَّ اللََّه ال َيْخفَى َعلَْيِه َشْيٌء{: جعل قوله تعاىل وكذلك ال جيوز

  يف جتويز الرؤية وإحالتها} ال ُتْدرِكُُه األَْبَصاُر{: معارضا لقوله} إِلَى رَبَِّها َناِظرَةٌ{: وقوله} َوالصَّابِرِيَن

َوَما َمسََّنا {: جلواز وجيوز ختليص النفي بالدنيا واإلثبات بالقيامة وكذلك ال جيوز جعل قولهألن دليل العقل يقضي با
َما ُيَجاِدلُ ِفي {: بل جيب تأويل أهون على هني وال جعل قوله تعاىل} َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{: معارضا لقوله} ِمْن لُُغوبٍ

فيحمل األول } َوَجاِدلُْهمْ بِالَِّتي ِهيَ أَْحَسُن{: ضا ألمره نبيه وأمته باجلدال يف قولهمعار} آَياِت اللَِّه إِلَّا الَِّذيَن كَفَُروا
كُلُّ َمْن {: معارضا لقوله} َوَيبْقَى َوْجُه َربَِّك ذُو الَْجاللِ َواإلِكَْرامِ{: على ذم اجلدال الباطل وال جيوز جعل قوله

  }َعلَْيَها فَاٍن
  واحدة فصل يف تعارض القراءتني يف آية

بالنصب واجلر وقالوا جيمع بينهما } وَأَْرجُلَكُْم{: وقد جعلوا تعارض القراءتني يف آية واحدة كتعارض اآليتني كقوله
  حبمل إحدامها على مسح اخلف والثانية على غسل الرجل إذا مل جيد متعلقا سوامها

  ا دون العشرة والثانية على العشرةمحلت احلنفية إحدامها على م} َيطَّهَّرن{ و} َيطُْهرن{: وكذلك قراءة
  واعلم أنه إذا مل يكن هلا متعلق سوامها تصدى لنا اإللغاء أو اجلمع فأما إذا وجدنا متعلقا سوامها فاملتعلق هو املتبع

  فائدة يف القول يف االختالف والتناقض
صح أن يضاف بعض ما  مجاع االختالف والتناقض أن كل كالم: قال أبو بكر الصرييف يف شرح رسالة الشافعي

وقع االسم عليه إىل وجه من الوجوه فليس فيه تناقض وإمنا التناقض يف اللفظ ما ضاده من كل جهة على حسب ما 
تقتضيه األمساء ولن يوجد يف الكتاب وال يف السنة شيء من ذلك أبدا وإمنا يوجد فيه النسخ يف وقتني بأن يوجب 

قض الكالم ال يكون إال يف إثبات ما نفي أو نفي ما أثبت حبيث يشترك املثبت حكما مث حيله وهذا ال تناقض فيه وتنا
واملنفي يف االسم واحلدث والزمان واألفعال واحلقيقة فلو كان االسم حقيقة يف أحدمها ويف اآلخر مستعارا ونفي 

  ل من أوجد علة وحررهاأحدمها وأثبت اآلخر مل يعد تناقضا هذا كله يف األمساء وأما املعاين وهو باب القياس فك

وأوجب هبا حكما من األحكام مث ادعى تلك العلة بعينها فيما يأباه احلكم فقد تناقض فإن رام الفرق مل يسمع منه 
  ألنه يف فرقه تناقض والزيادة يف العلة نقص أو تقصري عن حتريرها يف االبتداء وليس هذا على السائل

هني إما أن يسأل فيما يستحق اجلواب عنه أو ال فأما املستحق للجواب وكل مسألة يسأل عنها فال ختلو من أحد وج



فهو ما ميكن كونه وجيوز وأما ما استحال كونه فال يستحق جوابا ألن من علم أنه ال جيتمع القيام والقعود فسأل 
ن كان ال هل يكون اإلنسان قائما منتصبا جالسا يف حال واحدة فقد أحال وسأل عن حمال فال يستحق اجلواب فإ

يعرف القيام والقعود عرف فإذا عرفه فقد استحال عنده ما سأله قال وقد رأيت كثريا مما يتعاطى العلم يسأل عن 
  احملال وال يدري أنه حمال وجياب عنه واآلفات تدخل على هؤالء لقلة علمهم حبق الكالم

  فصل يف األسباب املومهة االختالف
  ولالختالف أسباب

ِمنْ {ومرة } ِمْن تَُرابٍ{:  به على أحوال خمتلفة وتطويرات شىت كقوله تعاىل يف خلق آدم إنهوقوع املخرب: األول
  وهذه األلفاظ خمتلفة ومعانيها يف أحوال خمتلفة} ِمنْ َصلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ{ومرة } ِمْن ِطنيٍ الزِبٍ{ومرة } َحَمٍأ َمْسُنوٍن

أن مرجعها كلها إىل جوهر وهو التراب ومن التراب تدرجت هذه  ألن الصلصال غري احلمأ واحلمأ غري التراب إال
  األحوال

الصغري من احليات والثعبان الكبري : واجلان} َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ{ويف موضع } فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ ُمبٌِني{: ومنه قوله تعاىل
  تها كاهتزاز اجلان وخفتهمنها وذلك ألن خلقها خلق الثعبان العظيم واهتزازها وحركاهتا وخف

فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيهِمْ {: وقوله} َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسُؤولُونَ{: الختالف املوضوع كقوله تعاىل: السبب الثاين 
فتحمل اآلية األوىل على : قال احلليمي} فََيْومَِئٍذ ال ُيْسأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َوال َجانٌّ{: مع قوله} َولََنسْأَلَنَّ الْمُْرَسِلَني

السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل والثانية على ما يستلزم اإلقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه محله غريه 
على اختالف األماكن ألن يف القيامة مواقف كثرية فموضع يسأل ويناقش وموضع آخر يرحم ويلطف به وموضع 

  الكفار وموضع آخر ال يعنف وهم املؤمنونآخر يعنف ويوبخ وهم 
املنفي كالم التلطف : وقيل} فََوَربَِّك لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ{: مع قوله} َوال ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه{: وقوله

  واإلكرام واملثبت سؤال التوبيخ واإلهانة فال تنايف
  ُيَضاَعُف لَُهُم{: مع قوله} ئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلُهَاَوجََزاُء َسيِّ{: وكقوله تعاىل

واجلواب أن التضعيف هنا ليس على حد التضعيف يف احلسنات بل هو راجع لتضاعيف مرتكباهتم فكان } الَْعذَاُب 
 لكل مرتكب منها عذاب خيصه فليس التضعيف من هذا الطريق على ما هو يف الطريق اآلخر وإمنا املراد هنا تكثريه

َوَمْن أَظْلَمُ {: حبسب كثرة اجملترحات ألن السيئة الواحدة يضاعف اجلزاء عليها بدليل سياق تلك اآلية وهو قوله
ْعَنةُ اللَِّه ا َعلَى َربِّهِْم أَال لَِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أُولَِئَك ُيعَْرُضونَ َعلَى رَبِّهِْم َوَيقُولُ اَألشَْهاُد َهُؤالِء الَِّذيَن كَذَبُو

فهؤالء كذبوا على رهبم } َعلَى الظَّاِلِمَني الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوجاً وَُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ
  وصدوا عن سبيله وبغوها عوجا وكفروا فهذه مرتكبات عذبوا بكل مرتكب منها

فإن األوىل } َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً{: مع قوله} ْتَنُتُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِكَِنيثُمَّ لَْم َتكُْن ِف{: وكقوله
تقتضي أهنم كتموا كفرهم السابق واجلواب من وجهني أحدمها أن للقيامة مواطن ففي بعضها يقع منهم الكذب ويف 

اين أن الكذب يكون بأقواهلم والصدق يكون من جوارحهم فيأمرها اهللا تعاىل بالنطق بعضها ال يقع كما سبق والث
  فتنطق بالصدق

ال : واجلواب أن املراد} لََها َما كَسََبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت{: مع قوله} َوال َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِالَّ َعلَْيهَا{: وكقوله
  تكسب شرا وال إمثا بدليل سبب



ل أو ضمن معىن جتين وهذه اآلية اقتصر فيها على الشر واألخرى ذكر فيها األمران وهلذا ملا ذكر القسمني النزو
  ذكر ما مييز أحدمها عن اآلخر وهاهنا ملا كان املراد ذكر أحدمها اقتصر عليه بـ فعل ومل يأت بـ افتعل

حيكى عن الشيخ العارف أيب احلسن } اتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْمفَ{: مع قوله} تَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه{: ومنه قوله تعاىل
الشاذيل رمحه اهللا أنه مجع بينهما فحمل اآلية األوىل على التوحيد والثانية على األعمال واملقام يقتضي ذلك ألنه قال 

  }َوال َتُموُتنَّ إِالَّ وَأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ{: بعد األوىل
إمنا نسخ حكمه ال فضله وأجره وقد } اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاتِِه{: اسخة قال ابن املنري الظاهر أن قولهبل الثانية ن: وقيل

" هو أن يطاع فال يعصى ويذكر فال ينسى ويشكر فال يكفر: "بأن قال} َحقَّ ُتقَاتِِه{فسر النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
وكان التكليف أوال باستيعاب العمر بالعبادة بال فترة وال } فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم{أينا يطيق ذلك؟ فنزلت : فقالوا

نعاس كما كانت الصالة مخسني مث صارت حبسب االستطاعة مخسا واالقتدار منزل على هذا االعتبار ومل ينحط من 
  درجاته

إذ به أمر } َحقَّ ُتقَاتِِه{هو } َما اْسَتطَْعُتْم{: قولهويف كون ذلك منسوخا نظر و: وقال الشيخ كمال الدين الزملكاين
الوقوف على أمره ودينه وقد قال بذلك كثري من العلماء انتهى واحلديث الذي ذكره ابن املنري يف } َحقَّ ُتقَاِتِه{فإن 

أينا يطيق : "ل الصحابةمل يثبت مرفوعا بل هو من كالم ابن مسعود رواه النسائي وليس فيه قو} َحقَّ ُتقَاتِِه{تفسريه 
  }فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم{: ونزول قوله تعاىل" ذلك

َولَْن َتْسَتِطيعُوا أَنْ تَْعِدلُوا َبْيَن النَِّساِء {: مع قوله يف أواخر السورة} فَإِنْ خِفُْتْم أَالّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً{: ومنه قوله تعاىل
  تفهم إمكان العدل والثانية تنفيهفاألوىل } َولَْو حََرصُْتْم

واجلواب أن املراد بالعدل يف األوىل العدل بني األزواج يف توفية حقوقهن وهذا ممكن الوقوع وعدمه واملراد به يف 
ني الثانية امليل القليب فاإلنسان ال ميلك ميل قلبه إىل بعض زوجاته دون بعض وقد كان َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يقسم ب

اهللا : "يعين ميل القلب وكان عمر يقول" اللهم هذا قسمي يف ما أملك فال تؤاخذين مبا ال أملك: "نسائه مث يقول
  "قليب فال أملكه وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل

ع به وميكن أن يكون املراد بالعدل يف الثانية العدل التام أشار إليه ابن عطية وقد حيتاج االختالف إىل تقدير فريتف
  ال َيْستَوِي{: اإلشكال كقوله تعاىل

 فَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِدينَ الْقَاِعدُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ وَالُْمَجاِهُدونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه بِأَمَْوالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم
َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى {: مث قال سبحانه} ةً َوكُالًًّ َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنىبِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَج

واألصل يف األوىل وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين من أويل الضرر درجة واألصل يف } الْقَاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً
  اء درجاتالثانية وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين من األصح

وممن ذكر أن احملذوف كذلك اإلمام بدر الدين بن مالك يف شرح اخلالصة يف الكالم على حذف النعت 
  وللزخمشري فيه كالم آخر

 أّمرناهم وملكناهم: واملعىن} أَمَْرَنا ُمْتَرفِيَها فَفََسقُوا ِفيهَا{: مع قوله} إِنَّ اللََّه ال َيأُْمرُ بِالْفَْحَشاِء{: وكقوله تعاىل
وأردنا منهم الصالح فأفسدوا واملراد باألمر يف األوىل أنه ال يأمر به شرعا ولكن قضاء الستحالة أن جيري يف ملكه 

  ماال يريد وفرق بني األمر الكوين والديين
إليهم على جهة  أضيف القتل} فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم{: الختالفهما يف جهيت الفعل كقوله تعاىل: الثالث



الكسب واملباشرة ونفاه عنهم باعتبار التأثري وهلذا قال اجلمهور إن األفعال خملوقة هللا تعاىل مكتسبة لآلدميني فنفي 
  الفعل بإحدى اجلهتني ال يعارضه إثباته باجلهة األخرى

خلقا إذ رميت كسبا وقيل إن الرمي يشتمل  رمى أي ما رميت} َوَما َرمَْيَت إِذْ َرمَْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى{: وكذا قوله
: على القبض واإلرسال ومها بكسب الرامي وعلى التبليغ واإلصابة ومها بفعل اهللا عز وجل قال ابن جرير الطربي
وهي الدليل على أن اهللا خالق ألفعال العباد فإن اهللا تعاىل أضافه إىل نبيه مث نفاه عنه وذلك فعل واحد ألنه من اهللا 

التوصيل إليهم ومن نبيه باحلذف واإلرسال وإذا ثبت هذا لزم مثله يف سائر أفعال العباد املكتسبة فمن اهللا  تعاىل
  تعاىل اإلنشاء واإلجياد ومن اخللق االكتساب بالقوى

ام االنتصاب ال ينايف القيام فقي} َوقُومُوا ِللَِّه قَانِتَِني{: وقال تعاىل} الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء{: ومثله قوله تعاىل
  باألمر الختالف جهيت الفعل

َويَأِْتيِه الَْمْوُت ِمْن } {وترى َوَتَرى النَّاسَ ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى{: الختالفهما يف احلقيقة واجملاز كقوله: الرابع
فة أي وترى الناس سكارى باإلضافة إىل وهو يرجع لقول املناطقة االختالف باإلضا} كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت

  أهوال القيامة جمازا وما هم بسكارى باإلضافة إىل اخلمر حقيقة
َوال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعَنا {: وقوله} آمَنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَما ُهمْ بُِمْؤِمنَِني{: ومثله يف االعتبارين قوله تعاىل

  :وقوله تعاىل}  َيْسَمُعونََوُهْم ال

فإنه ال يلزم من نفي النظر نفي اإلبصار جلواز قوهلم نظرت إليه فلم } َوتََراُهمْ َيْنظُُرونَ إِلَْيَك َوُهْم ال ُيْبِصُرونَ{
  أبصره
ِمَن الذُّلِّ  خَاِشِعَني{: وقال} فََبَصُرَك الَْيْوَم َحِديٌد{: بوجهني واعتبارين وهو اجلامع للمفترقات كقوله: اخلامس

علمك ومعرفتك هبا قوية من قوهلم بصر بكذا وكذا أي علم : أي} فََبَصُرَك{: قال قطرب} َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرٍف خَِفيٍّ
  وصف البصر باحلدة} فَكََشفَْنا َعْنَك ِغطَاَءَك{ : ويدل على ذلك قوله: وليس املراد رؤية العني قال الفارسي

أََنا {: مع قوله} َملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ أََتذَُر مُوَسى َوقَْوَمُه ِليُفِْسدُوا ِفي اَألْرضِ َوَيذََرَك َوآلَِهَتَكَوقَالَ الْ{: وكقوله تعاىل
ويذرك وآهلتك إن ساغ هلم ويكون إضافة اآلهلة إليه ملكا كان يعبد يف : جيوز أن يكون معناه: فقيل} رَبُّكُُم اَألْعلَى

ىل أن يكون هو األعلى كما تقول العرب موايل من فوق وموايل من أسفل فيكون اعتقادهم دين قومه مث يدعوهم إ
  يف اآلهلة مع فرعون أهنا مملوكة له فيحسن قوهلم وآهلتك

ا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَ{: مع قوله} الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اللَِّه{: وقوله تعاىل
  فقد يظن أن الوجل خالف} قُلُوُبُهْم

الطمأنينة وجوابه أن الطمأنينة إمنا تكون بانشراح الصدر مبعرفة التوحيد والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب 
ْونَ رَبَُّهْم ثُمَّ َتِلُني ُجلُودُُهْم قْشَِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَش{: عن اهلدى فتوجل القلوب لذلك وقد مجع بينهما يف قوله

  فإن هؤالء قد سكنت نفوسهم إىل معتقدهم ووثقوا به فانتفي عنهم الشك} َوقُلُوُبُهْم إِلَى ِذكْرِ اللَِّه
ْوماً َوكَانَ َي{: وأجيب بأنه باعتبار حال املؤمن والكافر بدليل} أَلَْف َسنٍَة{ويف موضع }َخْمِسَني أَلَْف َسنٍَة{: وكقوله

} ثَالثَِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمْنَزلَِني{: ويف آية أخرى} بِأَلٍْف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمْرِدِفَني{: وكقوله} َعلَى الْكَافِرِيَن َعِسرياً
  إن األلف أردفهم بثالثة آالف وكان األكثر مددا لألقل وكان األلف مردفني بفتحها: قيل



َواَألْرَض َبْعَد ذَِلكَ {: ويف آية أخرى} َما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء َخلََق لَكُْم{: وكقوله تعاىل
وال تنايف بينهما فاألول دال على أن األرض وما فيها خلقت قبل السماء وذلك صحيح مث دحيت األرض } َدَحاهَا

  ملؤمن والنازعاتبعد خلق السماء وبذلك تتفق معاين اآليات يف سورة القمر وا

قُلْ أَإِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق {: وقوله} َولَقَْد َخلَقَْنا السََّماَواِت وَاَألْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَّةِ أَيَّامٍ{: وكقوله تعاىل
َعلَ ِفيَها رََواِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها َوَج. اَألْرَض ِفي َيوَْمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَهُ أَْنَداداً ذَِلَك َربُّ الْعَالَِمَني

وذلك يبلغ مثانية أيام واجلواب } فَقََضاُهنَّ َسْبعَ َسَماوَاٍت ِفي َيْوَمْينِ{: إىل قوله} أَقَْواَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ َسَواًء ِللسَّاِئلَِني
} َوقَدََّر ِفيَها أَقْوَاَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ{: إىل قوله} لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق اَألْرَض ِفي َيْوَميْنِقُلْ أَإِنَّكُمْ {: أن املراد بقوله

مع اليومني املتقدمني ومل يرد بذكر األربعة غري ما تقدم ذكره وهذا كما يقول الفصيح سرت من البصرة إىل بغداد 
:  ثالثة عشر يوما وال يريد سوى العشرة بل يريد مع العشرة ثالثة مث قال تعاىليف عشرة أيام وسرت إىل الكوفة يف

  وأراد سوى األربعة وذلك ال خمالفة فيه ألن اجملموع يكون ستة} قََضاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت ِفي َيْوَميْنِ{
بلفظ الذي على وصف العذاب ويف سبأ } ونََعذَاَب النَّارِ الَِّذي كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّب{: يف السجدة: ومنه قوله تعاىل

بلفظ اليت على وصف النار وفيه أربعة أوجه أحدها أنه وصف العذاب يف السجدة لوقوع النار } َعذَاَب النَّارِ الَِّتي{
اُهمُ النَّارُ َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْو{: موقع الضمري الذي ال يوصف وإمنا وقعت موقع الضمري لتقدم إضمارها مع قوله

فحق الكالم وقيل هلم ذوقوا عذاهبا فلما وضعها موضع املضمر الذي ال } كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيخُْرُجوا ِمنَْها أُِعيدُوا ِفيهَا
  يقبل الوصف

عدل إىل وصف العذاب وأما يف سبأ فوصفها لعدم املانع من وصفها والثاين أن الذي يف السجدة وصف النار أيضا 
محال على معىن اجلحيم واحلريق والثالث أن الذي يف السجدة يف حق من يقر بالنار وجيحد العذاب ويف سبأ وذكر 

يف حق من جيحد أصل النار والرابع أنه إمنا وصف العذاب يف السجدة ألنه ملا تقدم ذكر النار مضمرا ومظهرا عدل 
  لة العدول من الغيبة إىل اخلطابإىل وصف العذاب ليكون تلوينا للخطاب فيكون أنشط للسامع مبنز

: وبني قوله} قل قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت{: وبني قوله} َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ{: وقوله} َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا{: ومنه قوله تعاىل
لبغوي بينها ألن تويف املالئكة بالقبض والنزع وتويف ملك ومجع ا} َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُمْ بِاللَّْيلِ} {اللَُّه َيَتَوفَّى اَألنْفَُس{

  املوت بالدعاء واألمر يدعو األرواح فتجيبه مث يأمر أعوانه بقبضها وتويف اهللا سبحانه خلق املوت فيه
ة البقرة فلم بالتنكري ألهنا نزلت مبكة قبل آي} نَاراً{: ويف سورة التحرمي} فَاتَّقُوا النَّاَر{: ومنه قوله تعاىل يف البقرة

  تكن النار اليت وقودها الناس واحلجارة معروفة فنكرها مث نزلت آية البقرة باملدينة مشارا هبا إىل ما عرفوه أوال
ألنه يف الدعوة } َربِّ اْجَعلْ َهذَا الَْبلََد آِمناً{: ويف سورة إبراهيم} َربِّ اْجَعلْ َهذَا َبلَداً آِمناً{: وقال يف سورة البقرة

كان مكانا فطلب منه أن جيعله بلدا آمنا ويف الدعوة الثانية كان بلدا غري آمن فعرفه وطلب له األمن أو كان  األوىل
  بلدا آمنا وطلب

ثبات األمن ودوامه وكون سورة البقرة مدنية وسورة إبراهيم مكية ال ينايف هذا ألن الواقع من إبراهيم كونه على 
رآن على غري ذلك الترتيب أو ألن املكي منه ما نزل قبل اهلجرة فيكون املدين الترتيب املذكور واإلخبار عنه يف الق

متأخرا عنها ومنه ما نزل بعد فتح مكة فيكون متأخرا عن املدين فلم قلتم إن سورة إبراهيم من املكي الذي نزل قبل 
  اهلجرة



  فصل يف اإلجابة عن بعض االستشكاالت
َع النَّاَس أَنْ ُيؤِْمُنوا إِذْ َجاَءُهُم الُْهَدى وََيْسَتْغِفرُوا رَبَُّهْم إِلَّا أَنْ َتأْتَِيُهْم ُسنَّةُ األَوَِّلنيَ َوَما َمَن{: ومما استشكلوه قوله تعاىل
: فإنه يدل على حصر املانع من اإلميان يف أحد هذين الشيئني وقد قال تعاىل يف اآلية األخرى} أَْو َيأِْتَيُهمُ الَْعذَاُب قُُبالً

  فهذا حصر يف ثالث غريمها}َمَنَع النَّاَس أَنْ ُيؤِْمُنوا إِذْ َجاَءُهمُ الُْهَدى إِلَّا أَنْ قَالُوا أََبَعثَ اللَُّه َبشَراً َرسُوالًَوَما {
أَوْ {إال إرادة أن تأتيهم سنة من اخلسف وغريه } َوَما َمَنعَ النَّاسَ أَنْ ُيْؤِمنُوا{: وأجاب ابن عبد السالم بأن معىن اآلية

يف اآلخرة فأخرب أنه أراد أن يصيبهم أحد األمرين وال شك أن إرادة اهللا مانعة من وقوع ما } َيأْتَِيُهُم الَْعذَاُب قُُبالً
  َوَما َمنََع{: ينايف املراد فهذا حصر يف السبب احلقيقي ألن اهللا هو املانع يف احلقيقة ومعىن اآلية الثانية

إال استغراب بعثه بشرا رسوال ألن قوهلم ليس مانعا من اإلميان ألنه ال يصلح } ُهُم الُْهَدىالنَّاَس أَنْ ُيْؤِمُنوا إِذْ َجاَء
لذلك وهو يدل على االستغراب بااللتزام وهو املناسب للمانعية واستغراهبم ليس مانعا حقيقيا بل عاديا جلواز خلو 

  ألوىل حصر يف املانع احلقيقي فال تنايف انتهىاإلميان معه خبالف إرادة اهللا تعاىل فهذا حصر يف املانع العادي وا
فيه نظر ألن إنكارهم بعثه بشرا رسوال كفر مانع من اإلميان وفيه تعظيم ألمر النيب " ليس مانعا من اإلميان" وقوله

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وإن إنكارهم بعثته مانع من اإلميان
  فصل يف وقوع التعارض بني اآلية واحلديث

وقد يقع التعارض بني اآلية واحلديث وال بأس بذكر شيء للتنبيه ألمثاله فمنه قوله تعاىل واهللا يعصمك من الناس 
  :وقد صح أنه شج يوم أحد وأجيب بوجهني

أن هذا كان قبل نزول هذه اآلية ألن غزوة أحد كانت سنة ثالث من اهلجرة وسورة املائدة من أواخر ما : أحدمها
  نزل باملدينة

بتقدير تسليم األخري فاملراد العصمة من القتل وفيه تنبيه على أنه جيب عليه أن حيتمل كل ما دون النفس : الثاينو
  من أنواع البالء فما أشد تكليف األنبياء

  "ن يدخل أحدكم اجلنة بعملهل: "مع قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} اْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ{: ومنه قوله تعاىل
  :وأجيب بوجهني

النجاة من النار بعفو اهللا ودخول اجلنة برمحته وانقسام املنازل : كانوا يقولون -ونقل عن سفيان وغريه: أحدمها
رواه " إن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعماهلم: "والدرجات باألعمال ويدل له حديث أيب هريرة

  الترمذي
أن الباء يف املوضعني مدلوهلا خمتلف ففي اآلية باء املقابلة وهي الداخلة على األعراض ويف احلديث للسببية : والثاين

ألن املعطي بعوض قد يعطي جمانا وأما املسبب فال يوجد بدون السبب ومنهم من عكس هذا اجلواب وقال الباء يف 
سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا : "للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بقولهاآلية للسببية ويف احلديث للعوض وقد مجع النيب َصلَّى ا

ومنه قوله تعاىل خمربا " وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته: "وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" منكم لن ينجو بعمله
ما من أيام اجلمعة بقي مل خيلق فيه فإنه يقتضي أن يكون يو} ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ{: عن خلق السماوات واألرض وما بينهما

شيء والظاهر من األحاديث الصحاح أن اخللق ابتدأ يوم األحد وخلق آدم يوم اجلمعة آخر األشياء فهذا يستقيم 
مع اآلية الشريفة ووقع يف صحيح مسلم أن اخللق ابتدأ يوم السبت فهذا خبالف اآلية اللهم إال أن يكون أراد يف 



األشياء غري آدم مث يكون يوم اجلمعة هو الذي مل خيلق فيه شيء مما بني السماء واألرض ألن آدم اآلية الشريفة مجيع 
  حينئذ مل يكن فيما بينهما

  معرفة احملكم من املتشابه: النوع السادس والثالثون

ل وال يدل على احلصر يف هذين الشيئني قي} ِمْنُه آَياٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ َوأَُخُر ُمَتشَابِهَاٌت{: قال اهللا تعاىل
فإنه ليس فيه شيء من الطرق الدالة عليه وقد قال لتبني للناس ما نزل إليهم واملتشابه ال يرجى بيانه واحملكم ال 

  توقف معرفته على البيان
  :وقد حكى احلسني بن حممد بن حبيب النيسابوري يف هذه املسألة ثالثة أقوال

اللَُّه نَزَّلَ {: كله متشابه لقوله تعاىل: والثاين} ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاُتُه{: حمكم لقوله تعاىلأن القرآن كله : أحدها
ِمْنُه آيَاٌت {: أن منه حمكما ومنه متشاهبا لقوله تعاىل -وهو الصحيح-: والثالث} أَْحَسَن الَْحِديِث ِكتَاباً ُمَتشَابِهاً

  }ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكَتابِ
ا احملكم فأصله لغة املنع تقول أحكمت مبعىن رددت ومنعت واحلاكم ملنعه الظامل من الظلم وحكمه اللجام هي فأم

  اليت متنع الفرس من االضطراب وأما يف االصطالح فهو ما أحكمته باألمر والنهي وبيان احلالل واحلرام

قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما {: هو الذي مل ينسخ لقوله تعاىل: وقيل} ةََوأَِقيمُوا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَا{: وقيل هو مثل قوله تعاىل
إىل آخر اآليات وهي سبعة عشر حكما مذكورة يف } َوقََضى رَبَُّك أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا إِيَّاُه{: وقوله} َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم

الذي وعد عليه ثوابا : لفرائض والوعد والوعيد وقيلا: هو الناسخ وقيل: سورة األنعام ويف سورة بين إسرائيل وقيل
} لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء{و} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: الذي تأويله تنزيله جبعل القلوب تعرفه عند مساعه كقوله: أو عقابا وقيل

  ماال حيتمل يف التأويل إال وجها واحدا وقيل ما تكرر لفظه: وقيل
َوأُتُوا بِهِ {يشتبه اللفظ يف الظاهر مع اختالف املعاين كما قال تعاىل يف وصف مثر اجلنة وأما املتشابه فأصله أن 

متشابه ألن جهة الشبه فيه كما تقول حلروف التهجي : أي متفق املناظر خمتلف الطعوم ويقال للغامض} ُمَتَشابِهاً
هو املشتبه الذي يشبه بعضه : فيه فقيلواملتشابه مثل املشكل ألنه أشكل أي دخل يف شكل غريه وشاكله واختلفوا 

ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إىل عامله : القصص واألمثال وقيل: هو املنسوخ الغري معمول به وقيل: بعضا وقيل
  :فواتح السور وقيل: وقيل

: وقيل} ُت ِفي َجْنبِ اللَِّهَعلَى َما فَرَّطْ{و} َتجْرِي بِأَْعُينَِنا{: ما ال يدرى إال بالتأويل وال بد من صرفه إليه كقوله
ما : وقيل}إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة{: اآليات اليت يذكر فيها وقت الساعة وجميء الغيث وانقطاع اآلجال كقوله

غري ذلك وكلها : ماال يستقل بنفسه إال برده إىل غريه وقيل: حيتمل وجوها واحملكم ما حيتمل وجها واحدا وقيل
  متقارب

وفصل اخلطاب يف ذلك أن اهللا سبحانه قسم احلق بني عباده فأوالهم بالصواب من عرب خبطابه عن حقيقة املراد قال 
أي على } َنُهثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبيَا{: مث قال} وَأَنَْزلَْنا إِلَْيكَ الذِّكَْر لُِتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ{: سبحانه

لسانك وألسنه العلماء من أمتك وكالم السلف راجع إىل املشتبه بوجه ال إىل املقصود املعرب عنه باملتشابه يف خطابه 
ألن املعاين إذا دقت تداخلت وتشاهبت على من ال علم له هبا كاألشجار إذا تقارب بعضها من بعض تداخلت أمثاهلا 

َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت {: يف البحث عن منبعث كل فن منها قال تعاىلواشتبهت أي على من مل ميعن النظر 



وهو على اشتباكه غري متشابه وكذلك سياق معاين القرآن العزيز قد تتقارب } مَُتَشابِهاً{: إىل قوله} َمْعُروَشاٍت
خلطاب والوجود فتشتبك املعاين ويتقدم اخلطاب بعضه على بعض ويتأخر بعضه عن بعض حلكمة اهللا يف ترتيب ا

املعاين وتشكل إال على أويل األلباب فيقال يف هذا الفن متشابه بعضه ببعض وأما املتشابه من القرآن العزيز فهو 
  يشابه بعضه بعضا يف احلق والصدق واإلعجاز والبشارة والنذارة وكل ما جاء به وأنه من

م افتتانا وتضليال فهم بذلك يتبعون ما تشابه عليهم تناصرا عند اهللا فذم سبحانه الذين يتبعون ما تشابه منه عليه
  وتعاضدا للفتنة واإلضالل

  تفريعات
األشياء اليت جيب ردها عند اإلشكال إىل أصوهلا فيجب رد املتشاهبات يف الذات والصفات إىل حمكم ليس : األول

وكذلك اآليات املومهة نسبة األفعال لغري } جَّةُ الْبَاِلَغةُقُلْ فَِللَِّه الُْح{: كمثله شيء ورد املتشاهبات يف األفعال إىل قوله
وما كان } َوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرهُ َضيِّقاً َحَرجاً{: اهللا تعاىل من الشيطان والنفس ترد إىل حمكم قوله تعاىل

ما يوهم التشبيه فمحكم ذلك  من ذلك عن تنزل اخلطاب أو ضرب مثال أو عبارة عن مكان أو زمان أو معية أو
  }قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: وقوله} َوِللَِّه الْمَثَلُ اَألْعلَى{: وقوله} لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{: قوله

إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه {: ومنه ضرب يف تفصيل ذكر النبوة ووصف إلقاء الوحي وحمكمه قوله تعاىل
  }َوَما َيْنِطُق َعنِ الَْهَوى{: وقوله} ونَلََحاِفظُ

  ومنه ضرب يف احلالل واحلرام ومن مث اختلف األئمة يف كثري من األحكام حبسب فهمهم لداللة القرآن

 إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ{: ومنه شيء يتقارب فيه بني اللمتني ملة امللك وملة الشيطان لعنه اهللا وحمكم ذلك قوله تعاىل
أي عندما يلقى العدو الذي ال يأمر باخلري بل بالشر } َيعِظُكُمْ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ{: اآلية وهلذا قال عقبه} َوالِْأْحَساِن
  واإللباس

ومنه اآليات اليت اختلف املفسرون فيها على أقوال كثرية حتتملها اآلية وال يقطع على واحد من األقوال وأن مراد 
  علوم لنا مفصال حبيث يقطع بهاهللا منها غري م

إِلَّا {أن هذه اآلية من املتشابه أعين قوله وأخر متشاهبات اآلية من حيث تردد الوقف فيها بني أن يكون على : الثاين
االستئناف  بني} َوالرَّاِسُخونَ{وتردد الواو يف } وَالرَّاِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه{وبني أن يكون على } اللََّه

  والعطف ومن مث ثار اخلالف يف ذلك
وأن اهللا تعبد من كتابه مبا ال يعلمون وهو } إِلَّا اللَُّه{فمنهم من رجح أهنا لالستئناف وأن الوقف على وَالرَّاِسُخونَ 

بني كونه حاال فضلة  متردد} َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه{: املتشابه كما تعبدهم من دينه مبا ال يعقلون وهو التعبدات وألن قوله
  .وخربا عمدة والثاين أوىل

ومنهم من رجح أهنا للعطف ألن اهللا تعاىل مل يكلف اخللق مبا ال يعلمون وضعف األول ألن اهللا مل ينزل شيئا من 
 القرآن إال لينتفع به عباده ويدل به على معىن أراده فلو كان املتشابه ال يعلمه غري اهللا للزمنا وال يسوغ ألحد أن

  يقول إن رسول اهللا

جاز أن يعرفه } َوَما َيْعلَمُ َتأْوِيلَُه إِلَّا اللَُّه{: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مل يعلم املتشابه فإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله
قول عند أنا من الراسخني يف العلم وي: الربانيون من صحابته واملفسرون من أمته أال ترى أن ابن عباس كان يقول



  أنا من أولئك القليل} َما َيْعلَُمُهْم إِلَّا قَِليلٌ{: قراءة قوله يف أصحاب الكهف
يعلمونه ويقولون آمنا به ولو مل يكن } َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِلَّا اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ{: وقال جماهد يف قوله تعاىل

إال أن يقولوا آمنا مل يكن هلم فضل على اجلاهل ألن الكل قائلون ذلك وحنن مل  للراسخني يف العلم حظ من املتشابه
هو متشابه ال يعلمه إال اهللا بل أمروه على التفسري : نر املفسرين إىل هذه الغاية توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا

  حىت فسروا احلروف املقطعة
وإذا أشركهم } َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه{: يقول كيف جيوز يف اللغة أن يعلم الراسخون واهللا: فإن قيل

هنا يف } َيقُولُونَ{إن : قلنا! ألنه ليس هنا عطف حىت يوجب للراسخني فعلني} َيقُولُونَ{: يف العلم انقطعوا عن قوله
  الريح تبكي شجوها: ل الشاعرقائلني آمنا كما قا} َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ{: معىن احلال كأنه قال
  والربق يلمع يف غمامه

  أي المعا
علمنا وآمنا ألن : واملعىن يقولون} ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَاِضَرةٌ { يعلمون ويقولون فحذف واو العطف كقوله : وقيل املعىن

  اإلميان قبل العلم حمال

  الراسخني ومل يقع الفرق بينهم وبني اجلهالإذ ال يتصور اإلميان مع اجلهل وأيضا لو مل يعلموها مل يكونوا من 
ومن هذا اخلالف نشأ اخلالف يف أنه هل يف القرآن شيء ال تعلم األمة تأويله قال الراغب يف مقدمة تفسريه : الثالث

: وذهب عامة املتكلمني إىل أن كل القرآن جيب أن يكون معلوما وإال ألدى إىل إبطال فائدة االنتفاع به ومحلوا قوله
  مجلة حالية} َيقُولُونَ{: وقوله} إِلَّا اللََّه{: بالعطف على قوله} الرَّاِسُخونََو{
أنزل : ذهب كثري من املفسرين إىل أنه يصح أن يكون يف القرآن بعض ماال يعلم تأويله إال اهللا قال ابن عباس: قال

ه العرب ووجه تأويل ال يعلمه إال اهللا القرآن على أربعة أوجه حالل وحرام ووجه ال يسع أحد جهالته ووجه تعرف
  اهللا

  :املتشابه اسم ملعنيني: وقال بعضهم
اسم ملا : اآلية والثاين} إِنَّ الَْبقََر َتَشاَبَه َعلَْينَا{: ملا التبس من املعىن لدخول شبهة بعضه يف بعض حنو قوله: أحدمها

اآلية فإن كان املراد باملتشابه يف القرآن األول } نَِيكَِتاباً مَُتَشابِهاً َمثَا{: يوافق بعضه بعضا ويصدقه قوله تعاىل
فالظاهر أنه ال ميكنهم الوصول إىل مراده وإن جاز أن يطلعهم عليه بنوع من لطفه ألنه اللطيف اخلبري وإن كان 

  املراد الثاين جاز أن يعلموا مراده

  :إن كان مما ميكن علمه فله فوائد: دى؟ قلناما احلكمة يف إنزال املتشابه ممن أراد لعباده البيان واهل: قيل: الرابع
ليحث العلماء على النظر املوجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائق معانيه فإن استدعاء اهلمم ملعرفة ذلك : منها 

ُهَو الَِّذي َو{: وليمتحنهم ويثيبهم كما قال} إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة{: من أعظم القرب وحذرا مما قال املشركون
فنبههم على أن أعلى املنازل هو } لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت{: اآلية وقوله} َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه

الثواب فلو كان القرآن كله حمكما ال حيتاج إىل تأويل لسقطت احملنة وبطل التفاضل واستوت منازل اخللق ومل يفعل 
 ذلك بل جعل بعضه حمكما ليكون أصال للرجوع إليه وبعضه متشاهبا حيتاج إىل االستنباط واالستخراج ورده إىل اهللا

َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُوا ِمْنكُْم َوَيْعلَمَ {: احملكم ليستحق بذلك الثواب الذي هو الغرض وقد قال تعاىل
  }الصَّابِرِيَن



لعامل على اجلاهل ويستدعيه علمه إىل املزيد يف الطلب يف حتصيله ليحصل له درجة الفضل إظهار فضل ا: ومنها
  واألنفس الشريفة تتشوف لطلب العلم وحتصيله

  :وأما إن كان مما ال ميكن علمه فله فوائد
فوا على ما فيها إنزاله ابتالء وامتحانا بالوقف فيه والتعبد باالشتغال من جهة التالوة وقضاء فرضها وإن مل يق: منها

  من املراد الذي جيب العمل به اعتبارا بتالوة املنسوخ

  من القرآن وإن مل يعجز العمل مبا فيه من احملكم وجيوز أن ميتحنهم باإلميان هبا حيث ادعوا وجوب رعاية األصلح
يها مع بالغتهم إقامة احلجة هبا عليهم وذلك إمنا نزل بلساهنم ولغتهم مث عجزوا عن الوقوف على ما ف: ومنها

  وإفهامهم فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر الوقوف عليها وهو اهللا سبحانه
أثار بعضهم سؤاال وهو هل للمحكم مزية على املتشابه مبا يدل عليه أو مها سواء والثاين خالف اإلمجاع : اخلامس

وأنه نزل باحلكمة وأجاب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد  واألول ينقض أصلكم أن مجيع كالمه سبحانه سواء
البكراباذي بأن احملكم كاملتشابه من وجه وخيالفه من وجه فيتفقان يف أن االستدالل هبما ال ميكن إال بعد معرفة 

أمكنه حكمة الواضع وأنه ال خيتار القبيح وخيتلفان يف أن احملكم بوضع اللغة ال حيتمل إال الوجه الواحد فمن مسعه 
أن يستدل به يف احلال واملتشابه حيتاج إىل ذكر مبتدأ ونظر جمدد عند مساعه ليحمله على الوجه املطابق وألن احملكم 

  أصل والعلم باألصل أسبق وألن احملكم يعلم مفصال واملتشابه ال يعلم إال جممال
أن يصح فيها االحتمال ويسوغ التأويل  إذا كان احملكم بالوضع كاملتشابه وقد قلتم إن من حق هذه اللغة: فإن قيل

فبما مييز احملكم يف أنه ال بد له من مزية سيما والناس قد اختلفوا فيهما كاختالفهم يف املذاهب فاحملكم عند السين 
  متشابه عند القدري؟ فاجلواب أن الوجه الذي أوردته يلجئ إىل الرجوع إىل العقول فيما يتعلق

لم بصحة خطابه يفتقر إىل العلم حبكمته وذلك يتعلق بصفاته فال بد من تقدم معرفته ليصح بالتفريد والتنزيه فإن الع
له خمرج كالمه فأما يف الكالم فيما يدل على احلالل واحلرام فال بد من مزية للمحكم وهو أن يدل ظاهره على 

  املراد أو يقتضي بانضمامه أنه مما ال حيتمل الوجه الواحد
اج عند غري املخالف مزية ألنه ال ميكن أن يبني له أنه خمالف للقرآن وأن ظاهر احملكم يدل وللمحكم يف باب احلج

على خالف ما ذهب إليه وإن متسك مبتشابه القرآن وعدل عن حمكمه ملا أنه متسك بالشبه العقلية وعدل عن األدلة 
يه ويعمل فإن اللغة وإن توقفت السمعية وذلك لطف وبعث على النظر ألن املخالف املتدين يؤثر ذلك ليتفكر ف

حمتملة ففيها ما يدل ظاهره على أمر واحد وإن جاز صرفه إىل غريه بالدليل مث خيتلف ففيه ما يكره صرفه الستبعاده 
  يف اللغة

  يف حكم اآليات املتشاهبات الواردة يف الصفات: النوع السابع والثالثون

  حاديث على ثالث فرقوقد اختلف الناس يف الوارد منها يف اآليات واأل
  أنه ال مدخل للتأويل فيها بل جتري على ظاهرها وال تؤول شيئا منها وهم املشبهة: أحدها

أن هلا تأويال ولكنا منسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ونقول ال يعلمه إال اهللا وهو قول : والثاين 
  السلف
  أهنا مؤولة وأولوها على ما يليق به: والثالث



االستواء : واألول باطل واألخريان منقوالن عن الصحابة فنقل اإلمساك عن أم سلمة أهنا سئلت عن االستواء فقالت
معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك سئل عنه مالك فأجاب مبا قالته أم سلمة إال 

: أفهم من قوله: وكذلك سئل سفيان الثوري فقالأنه زاد فيها أن من عاد إىل هذا السؤال عنه أضرب عنقه 
وسئل األوزاعي عن تفسري هذه اآلية } ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء{: ما أفهم من قوله} الرَّْحَمُن َعلَى الَْعْرشِ اْستََوى{

الستواء أقائم هو أم قاعد وإين ألراك ضاال وسئل ابن راهويه عن ا: كما قال} الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى{: فقال
  فقال ال ميل القيام حىت يقعد وال ميل القعود حىت يقوم وأنت إىل هذا السؤال أحوج

  وعلى هذه الطريقة مضى صدر األمة وسادهتا: قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح

من أصحابنا يصدف عنها  وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادهتا وإليها دعا أئمة احلديث وأعالمه وال أحد من املتكلمني
ويأباها وأفصح الغزايل عنهم يف غري موضع بتهجني ما سواها حىت أجلم آخرا يف إجلامه كل عامل أو عامي عما عداها 

قال وهو كتاب إجلام العوام عن علم الكالم آخر تصانيف الغزايل مطلقا آخر تصانيفه يف أصول الدين حث فيه 
نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغريهم وقال الغزايل يف على مذاهب السلف ومن تبعهم وممن 
  إن اإلمام أمحد أول يف ثالثة مواضع وأنكر ذلك عليه بعض املتأخرين: كتاب التفرقة بني اإلسالم والزندقة

وهل هو إال : الق} أَْو يَأِْتيَ رَبَُّك{: وقد حكى ابن اجلوزي عن القاضي أيب يعلى تأويل أمحد يف قوله تعاىل: قلت
  !}أَْو َيأِْتَي أَْمُر َربَِّك{: أمره بدليل قوله

  ومنشأ اخلالف بني: واختار ابن برهان وغريه من األشعرية التأويل قال

أنه هل جيوز يف القرآن شيء ال يعلم معناه فعندهم جيوز فلهذا منعوا التأويل واعتقدوا التنزيه على ما : الفريقني
  يعلمه اهللا

  جيوز ذلك بل الراسخون يعلمونهوعندنا ال 
وإمنا محلهم على التأويل وجوب محل الكالم على خالف املفهوم من حقيقته لقيام األدلة على استحالة املتشابه : قلت

واجلسمية يف حق البارئ تعاىل واخلوض يف مثل هذه األمور خطره عظيم وليس بني املعقول واملنقول تغاير يف 
ال تغاير بينهما يف األصول ملا علم : يكون يف األلفاظ واستعمال اجملاز لغة العرب وإمنا قلنااألصول بل التغاير إمنا 

بالدليل أن العقل ال يكذب ما ورد به الشرع إذ ال يرد الشرع مبا ال يفهمه العقل إذ هو دليل الشرع وكونه حقا 
ه العلوم وكثر خوضه يف حبورها ولو تصور كذب العقل يف شيء لتصور كذبه يف صدق الشرع فمن طالت ممارست

أمكنه التلفيق بينهما لكنه ال خيلو من أحد أمرين إما تأويل يبعد عن األفهام أو موضع ال يتبني فيه وجه التأويل 
لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء {: لقصور األفهام عن إدراك احلقيقة والطمع يف تلفيق كل ما يرد مستحيل املرام واملرد إىل قوله

  وحنن جنري يف هذا الباب على طريق املؤولني حاكني كالمهم} السَّمِيُع الَْبصُِريَوُهَو 
فمن ذلك صفة االستواء فحكى مقاتل والكليب عن ابن عباس أن استوى مبعىن استقر وهذا إن صح حيتاج إىل تأويل 

  :فإن االستقرار يشعر بالتجسيم وعن املعتزلة مبعىن استوىل وقهر ورد بوجهني

  !بأن اهللا تعاىل مستول على الكونني واجلنة والنار وأهلهما فأي فائدة يف ختصيص العرش: أحدمها
مبعىن صعد : أن االستيالء إمنا يكون بعد قهر وغلبة واهللا تعاىل منزه عن ذلك قاله ابن األعرايب وقال أبو عبيد: الثاين

فجعل عال } الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى{: ورد بأنه يوجب هبوطا منه تعاىل حىت يصعد وهو منفي عن اهللا وقيل



  :فعال ال حرفا حكاه األستاذ إمساعيل الضرير يف تفسريه ورد بوجهني
أنه جعل الصفة فعال ومصاحف أهل الشام والعراق واحلجاز قاطعة بأن على هنا حرف ولو كان فعال : أحدمها

  لكتبوها بالالم ألف كقوله ولعال بعضهم على بعض
: مث ابتدأ بقوله} الرَّْحَمُن َعلَى الَْعْرشِ{: مت الكالم عند قوله: أنه رفع العرش ومل يرفعه أحد من القراء وقيل: والثاين

  وهذا ركيك يزيل اآلية عن نظمها ومرادها} اْسَتَوى لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ{

أقبل على خلق } اْسَتَوى{: عة من أهل املعاين إن معىن قولهقال األستاذ والصواب ما قاله الفراء واألشعري ومجا
أي قصد وعمد إىل خلق } ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ{: العرش وعمد إىل خلقه فسماه استواء كقوله

هنا مبعىن  على: وهذا القول مرضي عند العلماء ليس فيه تعطيل وال تشبيه قال األشعري: السماء فكذا هاهنا قال
ومعناه أحدث اهللا يف العرش فعال مساه استواء كما فعل فعال مساه فضال } َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ{: يف كما قال تعاىل
َق وَالِْعْصَيانَ أُولَِئكَ َولَِكنَّ اللََّه َحبَّبَ إِلَْيكُمُ اإلَميانَ َوَزيََّنُه ِفي قُلُوبِكُْم َوكَرََّه إِلَْيكُُم الْكُفَْر وَالْفُسُو{: ونعمة قال تعاىل

فَأََتى اللَُّه ُبْنَياَنُهْم ِمَن {: فسمى التحبيب والتكريه فضال ونعمة وكذلك قوله} ُهُم الرَّاِشُدونَ فَْضالً ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً
قصدهم وكما أن التخريب  أي} فَأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَْم َيْحَتِسبُوا{: أي فخرب اهللا بنياهنم وقال} الْقََواِعِد

وهذا قول مرضي عند العلماء لسالمته من : والتعذيب مسامها إتيانا فكذلك أحدث فعال بالعرش مساه استواء قال
التشبيه والتعطيل وللعرش خصوصية ليست لغريه من املخلوقات ألنه أول خلق اهللا وأعظم واملالئكة حافون به 

  نة وغري ذلكودرجة الوسيلة متصلة به وأنه سقف اجل

النفس هاهنا الغيث تشبيها له بالنفس ألنه مستتر : قيل} َتْعلَُم َما ِفي نَفِْسي َوال أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك{: وقوله تعاىل
  كالنفس
} ْرضَِوُهوَ اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوِفي اَأل{: حيذركم اهللا إياه قوله تعاىل: أي عقوبته وقيل} وحيذركم اهللا نفسه{: قوله

} َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه َوِفي اَألْرضِ{: اختار البيهقي معناه أنه املعبود يف السماوات واألرض مثل قوله تعاىل
أي عامل مبا } َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوِفي اَألْرضِ َيْعلَُم{: وهذا القول هو أصح األقوال وقال األشعري يف املوجز

كالم آخر وهذا قول اجملسمة واستدلت } َوِفي اَألْرضِ َيْعلَُم{مجلة تامة } َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماوَاِت{: يلفيهما وق
  اجلهمية هبذه اآلية على أنه تعاىل يف كل مكان وظاهر ما فهموه من اآلية من أسخف األقوال

اسبة بينهما يف معىن اجلمع إذ الباء موضوعة استعارة الواو موضع الباء ملن: قيل} وجاء ربك وامللك{: قوله تعاىل
جاء األمري باجليش إذا : لإللصاق وهو مجع والواو موضوعة للجمع واحلروف ينوب بعضها عن بعض وتقول عرفا

} وَُهْم بِأَمْرِِه َيْعَملُونَ{: كان جميئهم مضافا إليه بتسليطه أو بأمره وال شك أن امللك إمنا جييء بأمره على ما قال تعاىل
  :جاء امللك بأمر ربك وهو كقوله: فصار كما لو صرح به وقال

أي اذهب أنت بربك أي بتوفيق ربك وقوته إذ معلوم أنه إمنا يقاتل بذلك من حيث صرف } اذَْهْب أَْنَت َورَبَُّك{
  الكالم إىل املفهوم يف العرف

: أي عن أمر عظيم قال الشاعر: راهيم النخعيعن شدة وقال إب: قال قتادة} َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ{: قوله تعاىل
  *وقامت احلرب عن ساق*

وأصل هذا أن الرجل إذا وقع يف أمر عظيم حيتاج إىل معاناة وجد فيه مشر عن ساقه فاستعريت الساق يف موضع 



  الشدة
مره ألن التفريط ال يقع إال يف معناه ما فرطت يف طاعة اهللا وأ: قال اللغويون} َما فَرَّطُْت ِفي َجْنبِ اللَِّه{: قوله تعاىل

  !ذلك واجلنب املعهود من ذوي اجلوارح ال يقع فيه تفريط البتة فكيف جيوز وصف القدمي سبحانه مبا ال جيوز
فرغ يأيت مبعىن قطع شغال أتفرغ لك أي أقصد قصدك واآلية منه أي } َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّقَالِن{: قوله تعاىل

  وحنكم جزاءكمسنقصد لعقوبتكم 
  ألي علة نسب الظن إىل اهللا وهو شك: إن قيل} َوإِنِّي لَأَظُنُُّه كَاذِباً{: قوله تعاىل

وإين ألظن } فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى{: أن يكون الظن لفرعون وهو شك ألنه قال قبله: أحدمها: فيه جوابان: قيل
أَْسبَاَب السََّماوَاِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَهِ {: ون مت الكالم عند قولهأن يك: موسى كاذبا فالظن على هذا لفرعون والثاين 

إِنِّي ظََنْنُت أَنِّي {: على معىن وإين ألعلمه كاذبا فإذا كان الظن هللا كان علما ويقينا ومل يكن شكا كقوله} ُموَسى
  }ُمالقٍ ِحسَابِيَْه

حانه بنفي النوم والسنة عن نفسه إثبات اليقظة واحلركة ألنه ال يقال هللا مل يرد سب} ال َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: وقوله
تعاىل يقظان وال نائم ألن اليقظان ال يكون إال عن نوم وال جيوز وصف القدمي به وإمنا أراد بذلك نفي اجلهل والغفلة 

  ما أنا عنك بغافل: كقوله
يد يف األصل كاملصدر عبارة عن صفة ملوصوف ولذلك مدح ال: قال السهيلي} ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ{: قوله تعاىل

ومل ميدحهم باجلوارح ألن املدح إمنا } أُوِلي األَْيِدي وَاَألْبصَارِ{: سبحانه وتعاىل باأليدي مقرونة مع اإلبصار يف قوله
} ا َخلَقُْت بَِيَديََّم{: إن اليدين يف قوله تعاىل: وإذا ثبت هذا فصح قول األشعري: يتعلق بالصفات ال باجلواهر قال

صفة ورد هبا الشرع ومل يقل إهنا يف معىن القدرة كما قال املتأخرون من أصحابه وال مبعىن النعمة وال قطع بشيء من 
  التأويالت حترزا منه عن خمالفة السلف وقطع بأهنا صفة حترزا عن مذاهب املشبهة

ة ال يعرفونه ولذلك مل يسأل أحد منهم عن معناها وال وكيف خوطبوا مبا ال يعلمون إذ اليد مبعىن الصف: فإن قيل
خاف على نفسه توهم التشبيه وال احتاج إىل شرح وتنبيه وكذلك الكفار لو كان ال يعقل عندهم إال يف اجلارحة 

زعمت أن اهللا ليس كمثله شيء مث خترب أن له يدا : لتعلقوا هبا يف دعوى التناقض واحتجوا هبا على الرسول ولقالوا
ملا مل ينقل ذلك عن مؤمن وال كافر علم أن األمر عندهم كان جليا ال خفاء به ألهنا صفة مسيت اجلارحة هبا جمازا مث و

استمر اجملاز فيها حىت نسيت احلقيقة ورب جماز كثري استعمل حىت نسي أصله وتركت صفته والذي يلوح من معىن 
والقدرة أعم كاحملبة مع اإلرادة واملشيئة فاليد أخص من معىن هذه الصفة أهنا قريبة من معىن القدرة إال أهنا أخص 

  القدرة ولذا كان فيها تشريف الزم
يف حتقيق اهللا التثنية يف اليد دليل على أنه ليس مبعىن النعمة } َما َخلَقْتُ بَِيَديَّ{: وقال البغوي يف تفسري قوله تعاىل

: اليد هاهنا مبعىن التأكيد والصلة جمازه ملا خلقت كقوله: جماهدوالقوة والقدرة وإمنا مها صفتان من صفات ذاته قال 
وهذا تأويل غري قوي ألهنا لو كانت صلة لكان إلبليس أن يقول إن كنت خلقته : قال البغوي} َوَيبْقَى َوْجُه َربَِّك{

ِممَّا َعِملَْت {: فقد خلقتين وكذلك يف القدرة والنعمة ال يكون آلدم يف اخللق مزية على إبليس وأما قوله تعاىل
  }َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا{: فإن العرب تسمي االثنني مجعا كقوله تعاىل} أَْيِدينَا



وحينئذ فإضافتها للبارئ : وأما العني يف األصل فهي صفة ومصدر ملن قامت به مث عرب عن حقيقة الشيء بالعني قال
از كما توهم أكثر الناس ألنه صفة يف معىن الرؤية واإلدراك وإمنا اجملاز يف حقيقة ال جم} َولُِتْصَنَع َعلَى َعْينِي{: يف قوله

  تسمية العضو هبا وكل شيء يوهم الكفر والتجسيم فال يضاف إىل البارئ سبحانه ال حقيقة وال جمازا
: حبرف على وقال} نِيَوِلُتْصَنَع َعلَى َعْي{: ومن فوائد هذه املسألة أن يسأل عن املعىن الذي ألجله قال: قال السهيلي

وما الفرق والفرق أن اآلية األوىل وردت يف إظهار أمر كان خفيا وإبداء } وَاْصَنعِ الْفُلَْك بِأَعُْينِنَا} {َتْجرِي بِأَْعُينِنَا{ 
ما كان مكنونا فإن األطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون شرا فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويرىب على جلي 

ر أمر ال حتت خوف واستسرار دخلت على يف اللفظ تنبيها على املعىن ألهنا تعطي معىن االستعالء أمن وظهو
ولتصنع على أمن ال حتت خوف وذكر العني لتضمنها معىن الرعاية : واالستعالء ظهور وإبداء فكأنه سبحانه يقول

فإنه إمنا يريد يف رعاية منا وحفظ وال يريد إبداء شيء } يُنِنَاَواْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْع} {َتْجرِي بِأَعُْينِنَا{: والكأل وأما قوله
وال إظهاره بعد كتم فلم حيتج الكالم إال معىن على ومل يتكلم السهيلي على حكمة اإلفراد يف قصة موسى واجلمع 

  }وَاْصطََنعُْتَك ِلنَفِْسي{: يف الباقي وهو سر لطيف وهو إظهار االختصاص الذي خص به موسى يف قوله

واصنع الفلك } َتجْرِي بِأَْعُينَِنا{: خبالف قوله} وَِلُتصَْنَع َعلَى َعْينِي{: فاقتضى االختصاص االختصاص اآلخر يف قوله
  بأعيننا فليس فيه من االختصاص ما يف صنع موسى على عينه سبحانه

تعمل من لفظها النفاسة وأما النفس فعبارة عن حقيقة الوجود دون معىن زائد وقد اس: قال السهيلي رمحه اهللا
والشيء النفيس فصلحت للتعبري عنه سبحانه خبالف ما تقدم من األلفاظ اجملازية وأما الذات فقد استوى أكثر 

الناس بأهنا معىن النفس واحلقيقة ويقولون ذات البارئ هي نفسه ويعربون هبا عن وجوده وحقيقته وحيتجون بقوله 
  يف قصة إبراهيم ثالث كذبات كلهن يف ذات اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

وليست هذه اللفظة إذا استقريتها يف اللغة والشريعة كما زعموا وإال لقيل عبدت ذات اهللا واحذر ذات اهللا : قال
وهو غري مسموع وال يقال إال حبرف يف املستحل معناه يف حق البارئ تعاىل لكن حيث وقع فاملراد به الديانة 

ليت هي ذات اهللا فذات وصف للديانة هذا هو املفهوم من كالم العرب وقد بان غلط من جعلها عبارة والشريعة ا
على قراءة محزة والكسائي بضم } َبلْ َعجِْبَت{: عن نفس ما أضيف إليه ومنه إطالق العجب على اهللا تعاىل يف قوله

فضل العجب من اهللا تعاىل إنكار الشيء التاء على معىن أهنم قد حلوا حمل من يتعجب منهم قال احلسني بن ال
  وتعظيمه وهو لغة

  "إن اهللا يعجب من الشاب إذا مل يكن له صبوة: "وقوله" عجب ربكم من زللكم وقنوطكم: "العرب ويف احلديث
قال البغوي ومسعت أبا القاسم النيسابوري قال مسعت أبا عبد اهللا البغدادي يقول سئل اجلنيد عن هذه اآلية فقال إن 

  هللا ال يعجب من شيء ولكن اهللا وافق رسوله فقال وإن تعجب فعجب قوهلم أي هو كما يقولها
  فائدة

فاملعتزلة يفسرونه } َتْشكُُرونَ{أو } َتتَّقُونَ{أو } لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ{: كل ما جاء يف القرآن العظيم من حنو قوله تعاىل
ووقوع الشر على خالف إرادته وأهل السنة يفسرونه بالطلب ملا يف  باإلرادة ألن عندهم أنه تعاىل ال يريد إال اخلري

كونوا متقني أو مفلحني إذ : الترجي من معىن الطلب والطلب غري اإلرادة على ما تقرر يف األصول فكأنه قال
اىل اهللا يستحيل وقوع شيء يف الوجود على خالف إرادته تعاىل بل كل الكائنات خملوقة له تعاىل ووقوعها بإرادته تع

  عما يقولون علوا كبريا



  معرفة إعجازه: النوع الثامن والثالثون

ومل يصنف مثله : وقد اعتىن بذلك األئمة وأفردوه بالتصنيف منهم القاضي أبو بكر بن الباقالين قال ابن العريب
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وكتاب اخلطايب والرماين والربهان لعزيزي وغريهم وهو علم جليل عظيم القدر ألن نبوة النيب َص

ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيَك لُِتخْرَِج النَّاَس ِمنَ {: معجزهتا الباقية القرآن وهو يوجب االهتمام مبعرفة اإلعجاز قال تعاىل
إِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه َو{: وقال سبحانه} الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذِْن رَبِّهِْم إِلَى ِصرَاِط الَْعزِيزِ الَْحِميِد

فلوال أن مساعه إياه حجة عليه مل يقف أمره على مساعه وال تكون حجة إال وهي معجزة } َحتَّى َيْسَمَع كَالَم اللَِّه
عِْنَد اللَِّه وَإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني أََولَْم َيكْفِهِْم أَنَّا أَنَْزلَْنا  َوقَالُوا لَْوال أُنْزِلَ َعلَْيِه آَياٌت ِمْن َربِِّه قُلْ إِنََّما الْآياُت{: وقال تعاىل

  فأخرب} َعلَْيَك الِْكَتابَ ُيْتلَى َعلَْيهِْم

الكتاب آية من آياته وأنه كاف يف الداللة قائم مقام معجزات غريه وآيات سواه من األنبياء وملا جاء به صلى اهللا 
وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع اخلطباء حتداهم على أن يأتوا مبثله وأمهلهم طول السنني فلم عيه وسلم إليهم 

يقدروا يقال حتدى فالن فالنا إذا دعاه إىل أمر ليظهر عجزه فيه ونازعه الغلبة يف قتال أو كالم غريه ومنه أنا حدياك 
  أي ابرزيل وحدك

أَْم {: حتدى العرب قاطبة بالقرآن حني قالوا افتراه فأنزل اهللا عز وجل عليه واعلم أن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَأُْتوا {: فلما عجزوا عن اإلتيان بعشر سور تشاكل القرآن قال تعاىل} َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُوا بَِعْشرِ سَُورٍ ِمثِْلِه

أي من كالم } ُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأْتُوا بِسُوَرٍة مِّْن ِمثِْلِهَوإِنْ كُْن{: مث كرر هذا فقال} بِسُوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه
مثله وقيل من بشر مثله وحيقق القول األول اآليتان السابقتان فلما عجزوا عن أن يأتوا بسورة تشبه القرآن على 

الْأِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ يَأُْتوا بِمِثْلِ َهذَا الْقُْرآِن ال يَأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَوْ قُلْ لَِئنِ اْجَتمََعِت {: كثرة اخلطباء فيهم والبلغاء قال
فقد ثبت أنه حتداهم به وأهنم مل يأتوا مبثله لعجزهم عنه ألهنم لو قدروا على ذلك لفعلوا } كَانَ َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ ظَهِرياً

أساطري األولني كل : شعر وتارة قالوا: سحر وتارة قالوا: أخرى فتارة قالواوملا عدلوا إىل العناد تارة واالستهزاء 
  ذلك من التحري واالنقطاع

أنزله بلسان عريب مبني بضروب من النظم : قال ابن أيب طالب مكي يف اختصاره نظم القرآن للجرجاين قال املؤلف
عند املتأخرين لقصور أفهامهم والنظر كله جار خمتلفة على عادات العرب ولكن األعصار تتغري وتطول فيتغري النظم 

أَمْ {: على لغة العرب وال جيوز أن ينزله على نظم ليس من لساهنم ألنه ال يكون حجة عليهم بدليل قوله تعاىل
فأخرب أهنم مل } َولَمَّا يَأِْتهِْم َتأْوِيلُُه َبلْ كَذَُّبوا بَِما لَْم ُيِحيطُوا بِِعلِْمِه{: ويف قوله} َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمثْلِِه
  يعلموه جلهلهم به وهو كالم عريب

ال حيتمل أن يكون جهلهم إال من قبل أهنم أعرضوا عن قبوله وال جيوز أن يكون نزل بنظم مل يعرفوه : قال أبو حممد
جائز وال مينع فمن نزل عليهم إذ ال يكون عليهم حجة وجهلنا بالنظم لتأخرنا عن رتب القوم الذي نزل عليهم 

كان يفهمه إذا تدبره ألنه بلغته وحنن إمنا نفهم بالتعليم انتهى وهذا الذي قاله مشكل فإن كبار الصحابة رضي اهللا 
  :عنهم حفظوا البقرة يف مدة متطاولة ألهنم كانوا حيفظون مع التفهم وإعجاز القرآن ذكر من وجهني

  إعجاز متعلق بنفسه: أحدمها
  بصرف الناس عن معارضته: ينوالثا



وال خالف بني العقالء أن كتاب اهللا معجز واختلفوا يف إعجازه فقيل إن التحدي وقع بالكالم القدمي الذي هو صفة 
الذات وإن العرب كلفت يف ذلك ماال تطيق وفيه وقع عجزها واجلمهور على أنه إنه إمنا وقع بالدال على القدمي 

فاعلم أنه ال يصح التحدي بشيء مع جهل املخاطب باجلهة اليت وقع هبا التحدي وال وهو األلفاظ فإذا ثبت ذلك 
يتجه قول القائل ملثله إن صنعت خامتا كنت قادرا على أن تصنع مثله إال بعد أن ميكنه من اجلهة اليت تدعي عجز 

 عوارضه من احلركات والتأليف املخاطب عنها فنقول اإلعجاز يف القرآن العظيم إما أن يعين بالنسبة إىل ذاته أو إىل
أو إىل مدلوله أو إىل اجملموع أو إىل أمر خارج عن ذلك ال جائز أن يكون اإلعجاز حصل من جهة ذوات الكلم 

املفردة فقط ألن العرب قاطبة كانوا يأتون هبا وال جائز أن يكون اإلعجاز وقع بالنسبة إىل العوارض من احلركات 
إنا أعطيناك اجلواهر فصل لربك وهاجر إن شانئك هو : ما تعاطاه مسيلمة من احلماقة والتألف فقط ألنه حيوج إىل

الكافر ولو كان اإلعجاز راجعا يف اإلعراب والتأليف اجملرد مل يعجز صغريهم عن تأليف ألفاظ معربة فضال عن 
م قدرة على إظهارها من غري كبريهم وال جائز أن يقع بالنسبة إىل املعاين فقط ألهنا ليست من صنيع البشر وليس هل

ما يدل عليها وال جائز أن ترجع إىل اجملموع ألنا قد بينا بطالنه بالنسبة إىل كل واحد فيتعني أن يكون اإلعجاز ألمر 
  خارج غري ذلك

  بيان األقوال املختلفة يف وجوه اإلعجاز
  وقد اختلف فيه على أقوال

  معارضته وسلب عقوهلم وكان إن اهللا صرف العرب عن: -وهو قول النظام -أحدمها

قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت {: مقدورا هلم لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر املعجزات وهو قول فاسد بدليل قوله تعاىل
فإنه يدل على عجزهم } ظَهِرياً الِْأْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأْتُوا بِمِثْلِ َهذَا الْقُْرآنِ ال َيأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ َبْعُضُهْم ِلبَْعضٍ

مع بقاء قدرهتم ولو سلبوا القدرة مل يبق فائدة الجتماعهم ملنزلته منزلة اجتماع املوتى وليس عجز املوتى بكبري حيتفل 
بذكره هذا مع أن اإلمجاع منعقد على إضافة اإلعجاز إىل القرآن فكيف يكون معجزا غريه وليس فيه صفة إعجاز 

 تعاىل حيث سلبهم قدرهتم عن اإلتيان مبثله وأيضا يلزم من القول بالصرفة فساد آخر وهو زوال بل املعجز هو اهللا
اإلعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآن من اإلعجاز ويف ذلك خرق إلمجاع األمة فإهنم أمجعوا على بقاء معجزة 

  كونه معجزةالرسول العظمى وال معجزة له باقية سوى القرآن وخلوه من اإلعجاز يبطل 
ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت املعارضة ممكنة وإمنا منع منها الصرفة مل يكن الكالم : قال القاضي أبو بكر

معجزا وإمنا يكون املنع معجزا فال يتضمن الكالم فضال على غريه يف نفسه وليس هذا بأعجب مما ذهب إليه فريق 
وإمنا تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه وال  منهم أن الكل قادرون على اإلتيان مبثله

  بأعجب من قول

إنه ال فرق بني كالم البشر وكالم اهللا يف هذا الباب وإمنا يصح من كل واحد منهما اإلعجاز على حد : فريق منهم
  واحد وزعم قوم أن ابن املقفع عارض القرآن وإمنا وضع حكما

جاز راجع إىل التأليف اخلاص به ال مطلق التأليف وهو بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة وعلت أن وجه اإلع: الثاين
  مركباته معىن بأن يوقع كل فن يف مرتبته العليا يف اللفظ واملعىن واختاره ابن الزملكاين يف الربهان

قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن {: ه تعاىلما فيه من اإلخبار عن الغيوب املستقبلة ومل يكن ذلك من شأن العرب كقول: الثالث
  َسُيْهَزُم الَْجمُْع{: وقوله يف أهل بدر} اَألعَْرابِ



َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ {: وكقوله} لَقَدْ َصَدَق اللَُّه َرسُولَُه الرُّْؤيا{: وقوله} َوُيَولُّونَ الدُّبَُر
وغري ذلك مما أخرب به بأنه سيقع فوقع ورد هذا القول بأنه } امل غُِلَبِت الرُّوُم{: وقوله} ُهْم ِفي اَألْرضِلََيسَْتْخِلفَنَّ

  يستلزم أن اآليات اليت ال خرب فيها بذلك ال إعجاز فيها وهو باطل فقد جعل اهللا كل سورة معجزة بنفسها
ِتلَْك ِمْن أَنَْباِء {: مني حكاية من شاهدها وحضرها وقالما تضمن من إخباره عن قصص األولني وسائر املتقد: الرابع

اآلية وهو مردود مبا سبق نعم هذا والذي قبله من } الْغَْيبِ ُنوحِيَها إِلَْيَك َما كُْنتَ َتْعلَُمَها أَْنَت َوال قَْوُمَك ِمْن قَْبلِ
  أنواع اإلعجاز إال أنه غري منحصر فيه

إِذْ َهمَّْت طَائِفََتاِن ِمْنكُْم أَنْ {: أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله إخباره عن الضمائر من غري: اخلامس
َوإِذْ {: وقوله} َوإِذَا َجاُءوَك َحيَّْوكَ بَِما لَمْ ُيَحيَِّك بِِه اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَنْفُِسهِمْ لَْوال يَُعذُِّبَنا اللَُّه{: وقوله} َتفَْشال

  اآلية وكإخباره عن اليهود أهنم ال يتمنون املوت أبدا} ى الطَّاِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْم َوَتَودُّونََيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَد

إنه الذي عليه اجلمهور واحلذاق وهو الصحيح يف نفسه وأن التحدي إمنا : -وصححه ابن عطية وقال-: السادس
 أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكالم كله وقع بنظمه وصحة معانيه وتوايل فصاحة ألفاظه ووجه إعجازه أن اهللا

علما فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي األوىل ويتبني املعىن بعد املعىن مث كذلك من 
أول القرآن إىل آخره والبشر معهم اجلهل والنسيان والذهول ومعلوم بالضرورة أن أحدا من البشر ال حييط بذلك 

إن العرب كان يف قدرهتا : نظم القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة وهبذا النطق يبطل قول من قال وهبذا جاء
  اإلتيان مبثله فلما جاءهم النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه
البليغ ينقح اخلطبة أو القصيدة  والصحيح أن اإلتيان مبثل القرآن مل يكن قط يف قدرة أحد من املخلوقني وهلذا ترى

حوال مث ينظر فيها فيغري فيها وهلم جرا وكتاب اهللا سبحانه لو نزعت منه لفظة مث أدبر لسان العرب على لفظه 
أحسن منها مل توجد وحنن تتبني لنا الرباعة يف أكثره وخيفي وجهها يف مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ يف 

رحية وميز الكالم وقامت احلجة على العامل بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة سالمة الذوق وجودة الق
  املعارضة كما قامت

احلجة يف معجزة عيسى باألطباء ويف موسى بالسحرة فإن اهللا تعاىل إمنا جعل معجزات األنبياء بالوجه الشهري أبرع 
وسى قد انتهى إىل غايته وكذا الطب يف زمان ما تكون يف زمن النيب الذي أراد إظهاره فكان السحر يف مدة م

  عيسى والفصاحة يف مدة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أن وجه اإلعجاز الفصاحة وغرابة األسلوب والسالمة من مجيع العيوب وغري ذلك مقترنا بالتحدي : السابع

لَِئنِ اْجَتَمَعتِ الِْأْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأْتُوا بِمِثْلِ  قُلْ{: واختاره اإلمام فخر الدين وهو قريب مما سبق وقد قال تعاىل
إن الضمري : وقول من قال} فَأْتُوا بُِسوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه{: مبثل نظمه بدليل قوله تعاىل: واملراد} َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ بِِمثْلِِه

  والسياق واحد} بَِعْشرِ سَُورٍ ِمثِْلِه{: عائد على اهللا ضعيف بقوله} مِّْن ِمثِْلِه{يف 
ما فيه من النظم والتأليف والترصيف وأنه خارج عن مجيع وجوه النظم املعتاد يف كالم العرب ومباين : الثامن

  وهلذا مل ميكنهم معارضته: ألساليب خطاباهتم واختاره القاضي أبو بكر قال

بديع اليت أدعوها يف الشعر ألنه ليس مما خيرق العادة بل ميكن وال سبيل إىل معرفة إعجاز القرآن من أصناف ال: قال
استدراكه بالتعلم والتدريب والتصنع له كقول الشعر ورصف اخلطب وصناعة الرسالة واحلذق يف البالغة وله 



  طريق يسلك فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال حيتذى عليه وال إمام يقتدى به وال يصح وقوع مثله اتفاقا
فإن قيل ما الذي وقع : وحنن نعتقد أن اإلعجاز يف بعض القرآن أظهر ويف بعض أدق وأغمض مث قال القاضي :قال

الذي حتداهم به أن يأتوا على احلروف : التحدي به؟ أهو احلروف املنظومة؟ أو الكالم القائم بالذات؟ أو غريه؟ قلنا
ة كاطرادها ومل يتحدهم إىل أن يأتوا بالكالم القدمي اليت هي نظم القرآن منظومة حكمها متتابعها كتتابعها مطرد

  ليس اإلعجاز املتحدى به إال يف النظم ال يف املفهوم ألن املفهوم: الذي ال مثل له وقال بعض األئمة

مل ميكن اإلحاطة به وال الوقوف على حقيقة املراد منه فكيف يتصور أن يتحدى مبا ال ميكن الوقوف عليه إذ هو 
  فأي شيء قوبل به ادعى أنه غري املراد ويتسلسليسع كل شيء 

أنه شيء ال ميكن التعبري عنه وهو اختيار السكاكي حيث قال يف املفتاح واعلم أن شأن اإلعجاز عجيب : التاسع
يدرك وال ميكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك وال ميكن وصفها وكاملالحة وكما يدرك طيب النغم العارض هلذا 

ىل حتصيله لغري ذوي الفطر السليمة إال بإتقان علمي املعاين والبيان والتمرن فيهما وقال أبو الصوت وال طريق إ
مل أمسع كالما ألصق بالقلب وأعلق بالنفس من فصل تكلم به بندار بن احلسني الفارسي : حيان التوحيدي يف البصائر

ألة فيها حيف على املفيت وذلك أنه شبيه وكان حبرا يف العلم وقد سئل عن موضع اإلعجاز من القرآن فقال هذه مس
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 منه إال وكان ذلك املعىن آية يف نفسه ومعجزة حملاوله 
البشر اإلحاطة بأغراض اهللا يف كالمه وأسراره يف كتابه فلذلك حارت العقول وتاهت  وهدى لقائله وليس يف طاقة

  البصائر عنده

إن اإلعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة والبالغة فيه من مجيع أحنائها : وهو قول حازم يف منهاج البلغاء: العاشر
وكالم العرب ومن تكلم بلغتهم ال تستمر يف مجيعه استمرارا ال توجد له فترة وال يقدر عليه أحد من البشر 

الفصاحة والبالغة يف مجيع أحنائها يف العايل منه إال يف الشيء اليسري املعدود مث تعرض الفترات اإلنسانية فتقطع طيب 
الكالم ورونقه فال تستمر لذلك الفصاحة يف مجيعه بل توجد يف تفاريق وأجزاء منه والفترات يف الفصاحة تقع 

ا بسهو يعرض له يف الشيء من غري أن يكون جاهال به أو من جهل به أو من سآمة تعتري فكره أو من للفصيح إم
هوى للنفس يغلب عليها فيما حيوش عليها خاطره من اقتناص املعاين مسينا كان أو غثا فهذه آفات ال خيلو منها 

  عطيةاإلنسان الفاضل والطبع الكامل وهو قريب مما ذكره ابن الزملكاين وابن 
إن وجه اإلعجاز فيه من جهة : -وإليه ذهب األكثرون من علماء النظر  -قال اخلطايب يف كتابه: احلادي عشر 

والتحقيق أن أجناس : البالغة لكن ملا صعب عليهم تفصيلها صغوا فيه إىل حكم الذوق والقبول عند النفس قال
يف البالغة متباينة غري متساوية فمنها البليغ الرصني اجلزل الكالم خمتلفة ومراتبها يف درجة البيان متفاوتة ودرجاهتا 

  ومنها الفصيح

القريب السهل ومنها اجلائز الطلق الرسل وهذه أقسام الكالم الفاضل احملمود دون النوع اهلجني املذموم الذي ال 
فحازت بالغات القرآن من  يوجد يف القرآن شيء منه البتة فالقسم األول أعاله والثاين أوسطه والثالث أدناه وأقربه

كل قسم من هذه األقسام حصة وأخذت من كل نوع شعبة فانتظم هلا بامتزاج هذه األوصاف منط من الكالم جيمع 
صفيت الفخامة والعذوبة ومها على االنفراد يف نعوهتما كاملتضادين ألن العذوبة نتاج السهولة واجلزالة واملتانة يف 



ورة فكان اجتماع األمرين يف نظمه مع نبو كل منهما عن اآلخر فضيلة خص هبا الكالم يعاجلان نوعا من الوع
  القرآن يسرها اهللا بلطيف قدرته ليكون آية بينة لنبيه وداللة على صحة ما دعا إليه من أمر دينه

  :وإمنا تعذر على البشر اإلتيان مبثله ألمور
اعها اليت هي ظروف املعاين واحلوامل وال تدرك أفهامهم أن علمهم ال حييط جبميع أمساء اللغة العربية وأوض: منها 

مجيع معاين األشياء احملمولة على تلك األلفاظ وال تكمل معرفتهم باستيفاء مجيع وجوه النظوم اليت هبا يكون ائتالفها 
  وارتباط بعضها ببعض فيتوصلوا باختيار األفضل عن األحسن من وجوهها إال أن يأتوا بكالم مثله

قوم الكالم هبذه األشياء الثالثة لفظ حامل ومعىن به قائم ورباط هلما ناظم وإذا تأملت القرآن وجدت هذه وإمنا ي
  األمور منه يف غاية الشرف والفضيلة حىت ال ترى

شيئا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذب من ألفاظه وال ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تالؤما وتشاكال من 
فكل ذي لب يشهد له بالتقدمي يف أبوابه والرقي يف أعلى درجاته وقد توجد هذه الفضائل الثالث  نظمه وأما معانيه

على التفرق يف أنواع الكالم وأما أن توجد جمموعة يف نوع واحد منه فلم توجد إال يف كالم العليم القدير الذي 
  أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا

ر معجزا ألنه جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح املعاين من فخرج من هذا أن القرآن إمنا صا
توحيد اهللا تعاىل وتنزيهه يف صفاته ودعاء إىل طاعته وبيان لطريق عبادته يف حتليل وحترمي وحظر وإباحة ومن وعظ 

كل شيء منها موضعه  وتقومي وأمر مبعروف وهني عن منكر وإرشاد إىل حماسن األخالق وزجر عن مساويها واضعا
الذي ال يرى شيء أوىل منه وال يتوهم يف صورة العقل أمر أليق به منه مودعا أخبار القرون املاضية وما نزل من 
مثالت اهللا مبن عصى وعاند منهم منبئا عن الكوائن املستقبلة يف األعصار املاضية من الزمان جامعا يف ذلك بني 

  ول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه وإنباء عن وجوب ما أمر به وهنى عنهاحلجة واحملتج له والدليل واملدل

ومعلوم أن اإلتيان مبثل هذه األمور واجلمع بني أشتاهتا حىت تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر وال تبلغه 
دون له ممن كفر به وأنكره قدرهتم فانقطع اخللق دونه وعجزوا عن معارضته مبثله ومناقضته يف شكله مث صار املعان

يقولون مرة إنه شعر ملا رأوه منظوما ومرة إنه سحر ملا رأوه معجوزا عنه غري مقدور عليه وقد كانوا جيدون له وقعا 
إن له : يف القلب وقرعا يف النفس يريبهم وحيريهم فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من االعتراف ولذلك قالوا

ةً {: وكانوا مرة جلهلهم وحريهتم يقولون حلالوة وإن عليه لطالوة َوقَالُوا أََساِطُري اَألوَِّلَني اكَْتَتبََها فَهَِي ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْر
مع علمهم أن صاحبهم أمي وليس حبضرته من ميلي أو يكتب شيئا وحنو ذلك من األمور اليت أوجبها } َوأَِصيالً

أنه ملا طال فكره يف  -وهو الوليد بن املغرية املخزومي-مردهتم العناد واجلهل والعجز وقد حكى اهللا عن بعض 
نْ َهذَا إِلَّا قَْولُ {: القرآن وكثر ضجره منه وضرب له األمخاس من رأيه يف األسداس فلم يقدر على أكثر من قوله

  عنادا وجهال به وذهابا عن احلجة وانقطاعا دوهنا} الَْبشَرِ
  معا هلا هذه الصفات هو وضع كل نوع من األلفاظمث اعلم أن عمود البالغة اليت جتت

اليت تشتمل عليها فصول الكالم موضعه األخص األشكل به الذي إذا أبدل مكانه غريه جاء منه إما تبدل املعىن 
الذي يفسد به الكالم أو إذهاب الرونق الذي تسقط به البالغة وذلك أن يف الكالم ألفاظا مترادفة متقاربة املعاين يف 

أكثر الناس كالعلم واملعرفة والشح والبخل والنعت والصفة وكذا بلى ونعم ومن وعن وحنوها من األمساء  زعم



واألفعال واحلروف واألمر فيها عند احلذاق خبالف ذلك ألن كل لفظة منها خاصة تتميز هبا عن صاحبتها يف بقض 
  معانيها وإن اشتركا يف بعضها

أنه الذي ينصرف وال يدري عن شفع أو وتر } الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالتِهِْم َساُهونَ{: ىلوهلذا قال أبو العالية يف قوله تعا
فرد عليه احلسن بأنه لو كان كذلك لقال الذين هم يف صالهتم فلم يفرق أبو العالية بني يف وعن حىت تنبه له احلسن 

  املراد به إخراجها عن وقتها: وقال
إمنا أنزل القرآن على هذه الصفة من مجع أشياء خمتلفة : من األنواع؟ قيل فهال جعل يف كل سورة نوعا: فإن قيل

املعاين يف السورة الواحدة ويف اآلي اجملموعة القليلة العدد ليكون أكثر لفائدته وأعم ملنفعته ولو كان لكل باب منه 
عاندين إذا مسع السورة ال تقوم قبيل ولكل معىن سورة مفردة مل تكثر عائدته ولكان الواحد من الكفار املنكرين وامل

عليه احلجة به إال يف النوع الواحد الذي تضمنته السورة الواحدة فقط وكان يف اجتماع املعاين الكثرية يف السورة 
  الواحدة أوفر حظا وأجدى نفعا من التخيري ملا ذكرناه

ه إال الشاذ يف آحادهم وهو صنيعه وقلت يف إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فال يكاد يعرف: قال اخلطايب
بالقلوب وتأثريه يف النفوس فإنك ال تسمع كالما غري القرآن منظوما وال منثورا إذا قرع السمع خلص له إىل 

لَوْ أَنَْزلَْنا {: القلب من اللذة واحلالوة يف حال ومن الروعة واملهابة يف حال أخرى ما خيلص منه إليه قال اهللا تعاىل
اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث ِكتَاباً ُمَتشَابِهاً مَثَانَِي {: وقال تعاىل} ْرآنَ َعلَى جََبلٍ لََرأَْيَتهُ َخاِشعاً مَُتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِةَهذَا الْقُ

  اآلية} َتقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُودُ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم
إِنَّ َعذَابَ {: ة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم للطور حىت انتهى إىل قولهوهلذا أسلم جبري بن مطعم ملا مسع قراء: قلت

خشيت أن يدركين العذاب ويف لفظ كاد قليب يطري فأسلم ويف أثر آخر أن عمر ملا مسع سورة طه : قال} رَبَِّك لََواقٌِع
  أسلم وغري ذلك وقد صنف بعضهم كتابا فيمن مات بسماع آية من القرآن

إن اإلعجاز وقع جبميع ما سبق من األقوال ال بكل واحد عن انفراده فإنه : -وهو قول أهل التحقيق -: لثاين عشرا
  مجع كله فال معىن لنسبته إىل واحد منها مبفرده مع اشتماله على اجلميع بل وغري ذلك مما مل يسبق

احدين مث إن سامعه إن كان مؤمنا به بداخله فمنها الروعة اليت له يف قلوب السامعني وأمساعهم سواء املقرين واجل
  روعة يف أول مساعه وخشية مث ال يزال جبد يف قلبه
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لقرآن: كتاب  ا علوم  لربهان يف    ا
لزركشي: املؤلف  ا هبادر  بن  عبد اهللا  بن  لدين حممد  ا    بدر 

  هشاشة إليه وحمبة له وإن كان جاحدا وجد فيه مع تلك الروعة نفورا وعيا النقطاع مادته حبسن مسعه
  أنه مل يزل وال يزال غضا طريا يف أمساع السامعني وعلى ألسنة القارئني: ومنها
ما ينتشر فيه عند تالوته من إنزال اهللا إياه يف صورة كالم هو خماطبة من اهللا لرسوله تارة وخماطبة أخرى : ومنها

خللقه ال يف صورة كالم يستمليه من نفسه من قد قذف يف قلبه وأوحى إليه ما شاء أن يلقيه إىل عباده على لسانه 
  كما يشاهد من الكتب املتقدمة فهو يأيت باملعاين اليت أهلمها بألفاظه اليت يكسوها إياه

ومنها مجعه بني صفيت اجلزالة والعذوبة ومها كاملتضادين ال جيتمعان غالبا يف كالم البشر ألن اجلزالة من األلفاظ اليت 
ال توجد إال مبا يشوهبا من القوة وبعض الوعورة والعذوبة منها ما يضادها من السالسة والسهولة فمن حنا حنو 

فإمنا يقصد الفخامة والروعة يف األمساع مثل الفصحاء من األعراب وفحول الشعراء منهم ومن حنا الصورة األوىل 
حنو الثانية قصد كون الكالم يف السماع أعذب وأشهى وألذ مثل أشعار املخضرمني ومن داناهم من املولدين 

  وه البالغة واإلعجازاملتأخرين وترى ألفاظ القرآن قد مجعت يف نظمه كلتا الصفتني وذلك من أعظم وج
ومنها جعله آخر الكتب غنيا عن غريه وجعل غريه من الكتب املتقدمة قد حيتاج إىل بيان يرجع فيه إليه كما قال 

  }إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيقُصُّ َعلَى بَنِي إِْسرائيلَ أَكْثَرَ الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ{: تعاىل

  فصل يف قدر املعجز من القرآن
ذهب عامة أصحابنا وهو قول أيب احلسن األشعري يف كتبه إىل أن أقل ما يعجز عنه من : ال القاضي أبو بكرق

  القرآن السورة قصرية كانت أو طويلة أو ما كان بقدرها
فإذا كانت اآلية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز قال ومل يقم دليل على عجزهم : قال

أقل من هذا القدر وذهبت املعتزلة إىل أن كل سورة برأسها فهي معجزة وقد حكي عنهم حنو قولنا  عن املعارضة يف
إال أن منهم من مل يشترط كون اآلية بقدر السورة بل شرط اآليات الكبرية وقد علمنا أنه حتداهم حتديا إىل السور 

فال خيالف هذا } فَلَْيأْتُوا بَِحدِيٍث ِمثِْلِه{: تعاىل كلها ومل خيص ومل يأتوا بشيء منها فعلم أن مجيع ذلك معجزوأما قوله
ألن احلديث التام ال تتحصل حكايته يف أقل من كلمات سورة قصرية وهو يؤكد مذهب أصحابنا وإن كان قد 

  مثله على القبيل دون التفصيل وكذلك حيمل} فَلَْيأْتُوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه{: يتأول قوله

على القبيل ألنه مل جيعل } نِ اْجَتَمَعِت الْأِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى أَنْ يَأُْتوا بِِمثْلِ َهذَا الْقُْرآِن ال يَأُْتونَ بِِمثْلِِهقُلْ لَِئ{: قولة تعاىل
  احلجة عليهم عجزهم عن اإلتيان جبميعه من أوله إىل آخره

جاز كل قدر من القرآن بلغ هل يعرف إعجاز السور القصار مبا يعرف به إعجاز الطوال وهل يعرف إع: فإن قيل
  احلد الذي قدرمتوه على ما تعرفون به إعجاز سورة البقرة وحنوها؟

إن أبا احلسن األشعري قد أجاب عن ذلك بأن كل سورة قد علم كوهنا معجزة بعجز العرب عنها ومسعت : قلنا
ألوىل أسد وتظهر فائدهتما يف بعض الكرباء من أهل هذا الشأن يقول إنه يصح أن يكون علم ذلك توقيفا والطريقة ا

أن األوىل تبني أن ما علم به كون مجيع القرآن معجزا موجود يف كل سورة قصرت أو طالت فيجب أن يكون 
  احلكم يف الكل واحدا واألخرى تتضمن تقدير معرفة إعجاز القرآن بالطريق اليت سلكناها



  فصل
قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت الْأِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ يَأُْتوا بِمِثْلِ َهذَا الْقُْرآِن {: اعلم أنه سبحانه حتداهم أوال يف اإلتيان مبثله فقال

قُلْ فَأُْتوا بَِعْشرِ سَُورٍ {: مث حتداهم بعشر سور منه وقطع عذرهم بقوله} ال َيأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ َبْعُضُهْم ِلبَْعضٍ ظَهِرياً
من أجل أهنم قالوا ال علم لنا مبا فيه من األخبار اخلالية والقصص البالغة فقيل } ُمفْتََرَياٍت{: إمنا قالو} ِمثِْلِه ُمفَْتَرَياٍت

مفتريات إزاحة لعللهم وقطعا ألعذارهم فعجزوا فردهم من العشر إىل سورة واحدة من مثله مبالغة يف التعجيز : هلم
لَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأُْتوا بُِسوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُنُْتمْ َوإِنْ كُنُْتْم ِفي رَْيبٍ ِممَّا َنزَّ{: هلم فقال
مبالغة يف } فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْعلُوا{: أي يشهدون لكم أهنا يف نظمه وبالغته وجزالته فعجزوا فقال تعاىل} َصاِدقَِني

وهذه مبالغة يف الوعيد مع أن اللغة لغتهم والكالم كالمهم وناهيك بذلك أن } اتَّقُوا النَّاَر{هلم التعجيز وإفحاما 
كان سيد قريش وأحد فصحائهم ملا مسعه أخرس لسانه وبلد جنانه وأطفئ بيانه وقطعت  -لعنه اهللا -الوليد بن املغرية

ر كله هزجه ورجزه وقريضه ومقبوضه فد عرفنا الشع: حجته وقصم ظهره وظهر عجزه وذهل عقله حىت قال
وما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه : فساحر قال: قالت له قريش! ومبسوطه فما هو بالشعر

  وال عقده واهللا إن لقوله حلالوة وإن عليه لطالوة وإن أسفله ملغدق وإن أعاله ملثمر

ال، واهللا ما هو مبجنون وال خبنقه وال بوسوسته وال : جمنون قال :وإنه ليعلو وال يعلى مسعت قوال يأخذ القلوب قالوا
قد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكهان وال بسجعهم مث محلته احلمية فنكص على عقبيه : كاهن قال: رعشته قالوا

  }إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر يُْؤثَُر إِنْ َهذَا إِلَّا قَْولُ الَْبشَرِ{: وكابر حسه فقال
  يف أن التحدي إمنا وقع لإلنس دون اجلنمسألة 

التحدي إمنا وقع لإلنس دون اجلن ألن اجلن ليسوا من أهل اللسان العريب الذي جاء القرآن على أساليبه وإمنا 
 تعظيما إلعجازه ألن اهليئة االجتماعية هلا من القوة ما ليس} قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت الْأِْنُس َوالْجِنُّ{: ذكروا يف قوله

لألفراد فإذا فرض اجتماع مجيع اإلنس واجلن وظاهر بعضهم بعضا وعجزوا عن املعارضة كان الفريق الواحد أعجز 
  ونظريه يف الفقه تقدم األخ الشقيق على األخ لألب يف والية النكاح مع أن األمومة ليس هلا مدخل يف النكاح

  فصل يف أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة
  بو احلسن األشعري إىل أن ظهور ذلك على النيب صلى اهللا عليهذهب أ: قال القاضي

وسلم يعلم ضرورة وكونه معجزا يعلم باالستدالل وهذا املذهب حيكى عن املخالفني والذي نقوله إن األعجمي ال 
عة ميكنه أن يعلم إعجازه إال استدالال وكذلك من ليس ببليغ فأما البليغ الذي أحاط مبذاهب العرب وغرائب الصن

  فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غريه عن اإلتيان مبثله
  مسألة يف احلكمة يف تنزيه النيب عليه السالم عن الشعر

  :للحكمة تنزيه اهللا تعاىل نبيه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن الشعر وجوه: قيل
يقولون ماال يفعلون وأن للشعر شرائط ال  أنه سبحانه أخرب عن الشعراء بأهنم يف كل واد يهيمون وأهنم: أحدها

يسمى اإلنسان بغريها شاعرا كما قال بعضهم وقد سئل عن الشاعر فقال إن هزل أضحك وإن جد كذب فالشاعر 
بني كذب وإضحاك فنزه اهللا نبيه عن هاتني اخلصلتني وعن كل أمر دينء وإنا ال نكاد جند شاعرا إال مادحا ضارعا 

  أوصاف ال تصلح للنيب أو هاجيا ذا قذع وهذه



أن أهل العروض جممعون كما قال ابن فارس على أنه ال فرق بني صناعة العروض وصناعة اإليقاع إال أن : والثاين 
  صناعة اإليقاع تقسم الزمان بالنغم وصناعة العروض تقسمه

 يصلح ذلك لرسول اهللا باحلروف املتنوعة فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب اإليقاع واإليقاع ضرب من املالهي مل
  "لست من دد وال دد مين: "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وقد قال

  :وأما ما حكي عنه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم من ألفاظ الوزن فاجلواب عنها من وجهني
ن مقفى دال على معىن الشعر كالم موزو: أنه مل يقصد هبا الشعر ومن حقيقة الشعر قصده قال ابن فارس: أحدمها

أنه صلى اهللا عليه : ويكون أكثر من بيت ألنه جيوز اتفاق شطر واحد بوزن يشبه وزن الشعر من غري قصد والثاين 
  سلم كان إذا أنشد شيئا من ذلك غريه

  فصل يف تنزيه اهللا القرآن عن أن يكون شعرا
َوَما {: فإن كل موزون منظوم وال عكس وقال تعاىلمع أن املوزون يف الكالم رتبته فوق رتبة املنظوم غري املوزون 

فأعلم سبحانه أنه نزه القرآن عن نظم الشعر والوزن ألن } َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي لَُه إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر َوقُْرآنٌ ُمبٌِني
صورة احلق واإلفراط يف اإلطراء القرآن جممع احلق ومنبع الصدق وقصارى أمر الشاعر التحصل بتصوير الباطل يف 

} َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاعِرٍ{: واملبالغة يف الذم واإليذاء دون إظهار احلق وإثبات الصدق منه كان بالعرض وهلذا قال تعاىل
  أي كاذب ومل يعن أنه

بالكذب مسى ليس بشعر فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حىت حيتاج إىل أن ينفي عنه وألجل شهرة الشعر 
  املنطقيون القياسات املؤدية يف أكثر األمر إىل البطالن والكذب شعرية

  :فقد وجد يف القرآن ما وافق شعرا موزونا إما بيت تام أو أبيات أو مصراع كقول القائل: فإن قيل
  وقلت ملا حاولوا سلويت

  }َهْيهَاَت َهْيهَاَت ِلَما ُتوَعُدونَ{
} َوَمْن َتَزكَّى فَإِنََّما َيَتزَكَّى ِلنَفِْسِه { : قالوا هذا من الرمل وكقوله} بِ َوقُُدورٍ َراِسَياتٍ َوُجفُوٍن كَالَْجوَا{: وقوله

قالوا هو من } َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيحَْتِسُب . َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرجاً { : قالوا هو جمزوء من اخلفيف وقوله
ويشبعون حركة امليم فيبقى } وََدانَِيةً َعلَْيهِْم ِظاللَُها وَذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذِْليالً { : وقوله" خمرجا"سقاط املتقارب أي بإ

  :من الرجز وحكي أن أبا نواس ضمنه فقال
  وفتية يف جملس وجوههم
  رحياهنم قد عدموا التثقيال

  دانية عليهمو ظالهلا
  }َوذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذِْليالً{

أَرَأَْيتَ {: هو من الوافر وقوله تعاىل: قالوا} وَُيْخزِِهْم َوَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم وََيْشِف ُصدُوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني{: وقوله تعاىل
فَالْمُورِيَاِت . حاًَوالَْعادَِياتِ ضَْب{: هو من اخلفيف وقوله تعاىل: قالوا} فَذَِلكَ الَِّذي َيُدعُّ الَْيِتيَم. الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ

وهو عندهم شعر من حبر البسيط وقوله } فَالْجَارِيَاِت ُيْسراً. فَالَْحاِمالِت وِقْراً. َوالذَّارِيَاِت ذَرْواً{: وحنوه قوله} قَْدحاً
} :وقوله تعاىل} ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ لَْن َتَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى{: وقوله تعاىل} َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه وَأَْدبَاَر السُُّجوِد{: تعاىل



َتبَّْت َيَدا {: وقوله تعاىل} ال َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِلَّا َمْن َرِحَم{: وقوله تعاىل} فال فَال ُتَمارِ ِفيهِْم إِلَّا مَِراًء ظَاهِراً{
  }أَبِي لََهبٍ وََتبَّ

إِنَّ قَاُرونَ {: وقوله تعاىل}إِنْ َيْنتَُهوا ُيْغفَرْ لَُهْم َما قَدْ َسلََف {: وقوله تعاىل} فَْتٌح قَرِيٌبَنْصٌر ِمَن اللَِّه َو{: وقوله تعاىل
  }كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى

: كسرت إمنا قال: قال} َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{وحيكى أنه مسع أعرايب قارئا يقرأ 
  هذا القرآن وليس بشعر: فقيل له} إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ .... ياأَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم{

إن الفصحاء منهم ملا أورد عليهم القرآن لو اعتقدوه شعرا ومل يروه خارجا عن : فاجلواب قال القاضي أبو بكر
معارضته ألن الشعر منقاد إليهم فلما مل يعمدا إىل ذلك دل على أهنم مل يعتقدوا فيه ذلك فمن  أساليبهم لبادروا إىل

استدرك فيه شعرا زعم أنه خفي على أولئك النفر وهم ملوك الكالم مع شدة حاجتهم إىل الطعن يف القرآن والغض 
وأن جيهلوه ويعرفه من جاء اآلن فهو منه والتوصل إىل تكذيبه بكل ما قدروا عليه فلن جيوز أن خيفي على أولئك 

  باجلهل حقيق

وحينئذ فالذي أجاب به العلماء عن هذا بأن البيت الواحد وما كان على وزنه ال يكون شعرا وأقل الشعر بيتان 
  فصاعدا وإىل ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل اإلسالم

زهنما وقافيتهما فليس بشعر أصال مث منهم من قال إن الرجز أيضا إن ما كان على وزن بيتني إال أنه خيتلف و: وقالوا
  ليس بشعر أصال ال سيما إذا كان مشطورا أو منهوكا وكذا ما يقاربه يف قلة األجزاء وعلى هذا يسقط السؤال

ء إن الشعر إمنا ينطلق مىت قصد إليه على الطريق اليت تعمد وتسلك وال يصح أن يتفق مثله إال من الشعرا: مث يقول
دون ما يستوي فيه العامي واجلاهل والعامل بالشعر واللسان وتصرفه وما يتفق من كل واحد فليس بشعر فال يسمى 
صاحبه شاعرا وإال لكان الناس كلهم شعراء ألن كل متكلم ال ينفك أن يعرض يف مجلة كالمه ما يتزن بوزن الشعر 

  وينتظم بانتظامه
ة أبيات وليس ذلك يف القرآن حبال قال القاضي وهذه الطريق اليت أقل ما يكون من الرجز شعرا أربع: وقيل

سلكوها يف اجلواب معتمدة أو أكثرها ولو كان ذلك شعرا لكانت النفوس تتشوق إىل معارضته ألن طريق الشعر 
  غري مستصعب على أهل الزمان الواحد وأهله يتقاربون فيه أو يضربون فيه بسهم

  كل شيء يف موضع بالئمهفصل يف اختالف املقامات ووضع 
مما يبعث على معرفة اإلعجاز اختالفات املقامات وذكر يف كل موضع ما بالئمه ووضع األلفاظ يف كل موضع ما 

  يليق به وإن كانت مترادفة حىت لو أبدل واحد منها باآلخر ذهبت تلك الطالوة وفاتت تلك احلالوة
ة وإذا ذكرت والسماء جمموعة مل يؤت هبا معها إال مفردة وملا فمن ذلك أن لفظ األرض مل ترد يف التنزيل إال مفرد

  تفاديا من مجعها} َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ{: أريد اإلتيان هبا جمموعة قال
فإن مجعت حسن ذلك ورودها مضافة }ِفي الُْبقَْعِة الُْمبَاَركَِة{: ولفظ البقعة مل تستعمل فيه إال مفردة كقوله تعاىل

  األرضكقوهلم بقاع 
فإنه يعذب } لَِذكَْرى ِلأُوِلي اَأللْبَابِ} {َوِذكَْرى ِلأُوِلي اَأللْبَابِ{: وكذلك لفظ اللب مرادا به العقل كقوله تعاىل

  دون اإلفراد



وف يف استعمل اجل} ِفي بَطْنِي ُمَحرَّراً{: ويف موضع آخر} َما َجَعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه{: وكذلك قوله
  األول والبطن يف الثاين مع اتفاقهما

يف املعىن ولو استعمل يف أحدمها يف موضع اآلخر مل يكن له من احلسن والقبول عند الذوق ما الستعمال كل واحد 
  منهما يف موضعه

ا ِعَباِدَي الَِّذيَن يَ{: وأما بالنسبة إىل املقامات فانظر إىل مقام الترغيب وإىل مقام الترهيب فمقام الترغيب كقوله تعاىل
جنده تأليفا لقلوب العباد وترغيبا هلم يف } أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعاً

  اإلسالم
: مث فتنوا وعذبوا فافتتنوا قال وكان سبب نزوهلا أنه أسلم عياش بن أيب ربيعة والوليد بن الوليد ونفر معهما: قيل

قوم ال يقبل اهللا منهم صرفا وال عدال أبدا قوم أسلموا مث تركوا دينهم بعذاب عذبوا به فنزلت وكان : وكنا نقول
عمر كاتبا فكتب هبا عمر بن اخلطاب إليهم رضي اهللا عنه حني فهم قصد الترغيب فآمنوا وأسلموا وهاجروا وال 

الكفر لكونه من الذنوب فال ميكن محلها على فضل الترغيب يف اإلسالم وتأليف القلوب له  يلزم داللتها على مغفرة
  :لوجوه

فيبقى معتربا فيما } إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيشَْرَك بِِه{: عام دخله التخصيص بقوله} َيْغِفُر الذُُّنوبَ َجِميعاً{: منها أن قوله
  عداه

  }َعْيناً َيشَْرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه{: يه يف القرآن خمصوص باملؤمنني قال تعاىلومنها أن لفظ العباد مضافا إل

قلت كانوا مؤمنني قبله بدليل سبب نزوهلا وعوملوا هذه املعاملة من ! فلم يكونوا مؤمنني حال الترغيب: فإن قلت
  اإلضافة مبالغة يف الترغيب

} َمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه وََيَتَعدَّ ُحُدوَدهُ ُيْدِخلُْه َناراً خَاِلداً ِفيَهاَو{: وأما مقام الترهيب فهو مضاد له كقوله تعاىل
ويدل على قصد جمرد الترهيب بطالن النصوصية من ظاهرها على عدم املغفرة ألهل املعاصي ألن من للعموم ألهنا 

املغفرة وكذلك كل مقام يضاد اآلخر يف سياق الشرط فيعم يف مجيع املعاصي فقد حكم عليهم باخللود وهو ينايف 
  :ويعترب التفاضل بني العبارتني من وجوه

  املعاين اإلفرادية بأن يكون بعضها أقوى داللة وأفخم مسمى وأسلس لفظا وحنوه: أحدها
مع } َشْيباً َواْشَتَعلَ الرَّأُْس{: املعاين اإلعرابية بأن يكون مسماها أبلغ معىن كالتمييز مع البدل يف قوله تعاىل: الثاين

  اشتعل الرأس شيبة وهذا أبلغ من اشتعل شيب الرأس
فإن األوىل جعل اثنني مفعول يتخذوا وإهلني } َوقَالَ اللَُّه ال تَتَِّخذُوا إِلََهيْنِ{: مواقع التركيب كقوله تعاىل: الثالث

  إهلنيصفة له تقدمت فانتصبت على احلال والتقدير اختذوا إهلني اثنني ألن اثنني أعم من 

  فصل يف اشتمال القرآن على أعلى أنواع اإلعجاز
  وهو أن يقع التركيب حبيث ال ميتنع أن يوجد ما هو أشد تناسا وال اعتداال يف إفادة ذلك املعىن

هل تتفاوت فيه مراتب الفصاحة واختار القاضي أبو بكر ابن الطيب يف كتاب اإلعجاز املنع : وقد اختلف يف أنه
ة بالذروة العليا وإن كان بعض الناس أحسن إحساسا له من بعض وهذا كما أن بعضهم وأن كل كلمة موصوف

يفطن للوزن خبالف بعض واختار أبو نصر بن القشريي يف تفسريه التفاوت فقال وقد رد على الزجاج وغريه 



ت السبع متواترة عن باجلر ومثل هذا من الكالم مردود عند أئمة الدين ألن القراءا} وَاَألْرَحامِ{تضعيفهم قراءة 
  وة وهذاالنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وإذا ثبت شيء عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فمن رد ذلك فكأمنا رد على النب

 يشك أحد يف مقام حمذور ال يقلد فيه أئمة اللغة والنحو فإن العربية تتلقى من النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وال
فصاحته ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غريه أفصح منه فإنا ال ندعي أن كل ما يف القرآن على أرفع 

  الدرجات يف الفصاحة
فلم مل يأت القرآن مجيعه باألفصح : فإن قلت: وإىل هذا حنا الشيخ عز الدين يف كتاب اجملاز وأورد سؤاال فقال

  يسر اهللا حله فيه إشكال: واألملح؟ وقال
قال القاضي صدر الدين موهوب اجلزري رمحه اهللا وقد وقع يل حل هذا اإلشكال بتوفيق اهللا تعاىل فأقول البارئ 

جلت قدرته له أساليب خمتلفة على جماري تصريف أقداره فإنه كان قادرا على إجلاء املشركني إىل اإلقرار بنبوة حممد 
ولكنه سبحانه } إِنْ َنَشأْ نَُنزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضعَِني{: قال تعاىلَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

أرسل رسوله على أساليب األسباب واملسببات وجاري العوائد الواقعة من أهل الزمان ولذلك تكون حروب 
ر األنبياء بأسباب خفيفة وال تزال تنمى وتشتد كل ذلك يدل على أن األنبياء سجاال بينهم وبني الكفار ويبتدئ أم

  أساليبهم يف اإلرسال على ما هو املألوف واملعتاد من أحوال غريهم
إذا عرف ذلك كان جميء القرآن بغري األفصح واألملح مجيعه ألنه حتداهم مبعارضته على املعتاد فلو وقع على غري 

  مط الذي أراده اهللا عز وجل يف اإلعجازاملعتاد لكان ذلك منطا غري الن
وملا كان األمر على ما وصفنا جاء القرآن على هنج إنشاءهم اخلطب واألشعار وغريها ليحصل هلم التمكن من 

املعارضة مث يعجزوا عنها فيظهر الفلج باحلجة ألهنم لو مل يتمكنوا لكان هلم أن يقولوا قد أتيت مبا ال قدرة لنا عليه 
  من أعمى معارضة املبصر فكما ال يصح

إمنا تتم لك الغلبة لو كنت : يف النظر ال حيسن من البصري أن يقول غلبتك أيها األعمى بنظري فإن لألعمى أن يقول
  !قادرا وكان نظرك أقوى من نظري فأما إذا فقد أصل النظر فكيف تصح املعارضة

  املوتى وأمثاله فكيف كان ذلك أدعى إىل االنقياد؟فلو كانت املعجزة شيئا ال يقدر عليه البشر كإحياء : فإن قلت
  قلت هذا السؤال سبق اجلواب عنه يف الكالم وإن أساليب األنبياء تقع على هنج أساليب غريهم

فما ذكرته يدل على أن عجز العرب عن معارضته وإمنا كانت لصرف دعاويهم مع أن املعارضة كانت : فإن قلت
  مقدورة هلم

علماء إىل ذلك ولكن ال أراه حقا ويندفع السؤال املذكور وإن كان اإلعجاز يف القرآن قد ذهب بعض ال: قلت
بأسلوبه اخلاص به إال أن الذين قالوا بأن املعجز فيه هو الصرفة مذهبهم أن مجيع أساليبه مجيعا ليس على هنج 

  :أساليبهم ولكن شاركت أساليبهم يف أشياء
  أنه بلغتهم: منها
مات قد كانوا يستعملونه يف خطهم وأشعارهم ولكن متتاز بأمور أخر منها غرابة نظمه اخلاص أن آحاد الكل: ومنها

الذي ليس مشاهبا ألجزاء الشعر وأوزانه وهزجه ورجزه وغري ذلك من ضروبه فأما توايل نظمه من أوله إىل آخره 
ذا املذهب عن مذهب من يقول إنه بأن يأيت باألفصح واألملح فهذا مما وقعت فيه املشاركة لكالمهم فبذلك امتاز ه



كان مجيعه مقدورا هلم وإمنا صرفت دواعيهم عن املعارضة انتهى وقد سبق اختيار القاضي أنه ليس على أساليبهم 
  البتة فيبقى السؤال حباله

  تنبيه يف أن معرفة مقامات الكالم ال تدرك إال بالذوق
والرشيق والرشق واجللي واألجلى والعلي واألعلى من اعلم أن معرفة الفصيح واألفصح : ذكر ابن أيب احلديد

الكالم أمر ال يدرك إال بالذوق وال ميكن إقامة الداللة املنطقية عليه وهو مبنزلة جاريتني إحدامها بيضاء مشربة محرة 
لصفات ودقيقة الشفتني نقية الشعر كحالء العني أسيلة اخلد دقيقة األنف معتدلة القامة واألخرى دوهنا يف هذه ا

واحملاسن لكنها أحلى يف العيون والقلوب منها وأليق وأملح وال يدرى ألي سبب كان ذلك لكنه بالذوق واملشاهدة 
يعرف وال ميكن تعليله وهكذا الكالم نعم يبقى الفرق بني الوصفني أن حسن الوجوه ومالحتها وتفضيل بعضها 

بالذوق وليس كل من اشتغل بالنحو أو باللغة أو بالفقه يدركه كل من له عني صحيحة وأما الكالم فال يعرفه إال 
كان من أهل الذوق وممن يصلح النتقاد الكالم وإمنا أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا أنفسهم 

بالرسائل واخلطب والكتابة والشعر وصارت هلم بذلك دربة وملكة تامة فإىل أولئك ينبغي أن يرجع يف معرفة 
  وفضل بعضه على بعضالكالم 

  معرفة وجوب تواتره: النوع التاسع والثالثون

ال خالف أن كل ما هو من القرآن جيب أن يكون متواترا يف أصله وأجزائه وأما يف حمله ووضعه وترتيبه فعند 
مثل  احملققني من علماء أهل السنة كذلك أي جيب أن يكون متواترا فإن العلم اليقيين حاصل أن العادة قاضية بأن

هذا الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وأنه اهلادي للخلق إىل احلق املعجز الباقي على 
صفحات الدهر الذي هو أصل الدين القومي والصراط املستقيم فمستحيل أال يكون متواترا يف ذلك كله إذ 

} إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ{: د قال تعاىلالدواعي تتوافر على نقله على وجه التواتر وكيف ال وق
} َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوإِنْ لَمْ َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه{: واحلفظ إمنا يتحقق بالتواتر وقال تعاىل

  بالتواتر فما مل يتواتر مما نقل آحادا نقطع بأنه ليس من القرآنوالبالغ العام إمنا هو 
وذهب كثري من األصوليني إىل أن التواتر شرط يف ثبوت ما هو من القرآن حبسب أصله وليس بشرط يف حمله 

 ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل اآلحاد وهو الذي يقتضيه صنع الشافعي يف إثبات البسملة من كل سورة ورد بأن
  الدليل السابق يقتضى التواتر يف اجلميع وألنه لو مل يشترط جلاز سقوط

  كثري من القرآن املكرر وثبوت كثري مما ليس بقرآن
فَبِأَيِّ آالءِ {: فألنا لو مل نشترط التواتر يف احملل جاز أال يتواتر كثري من املتكررات الواقعة يف القرآن مثل: أما األول 

  }وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني{و} رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن
فألنه إذا مل يتواتر بعض القرآن حبسب احملل جاز إثبات ذلك البعض يف املوضع بنقل اآلحاد وقال : وأما الثاين 

ذهب قوم من الفقهاء واملتكلمني إىل إثبات قرآن حكما ال علما خبرب الواحد دون : القاضي أبو بكر يف االنتصار
  وكره ذلك أهل احلق وامتنعوا منهاالستفاضة 

إنه يسوغ إعمال الرأي واالجتهاد يف إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك األوجه : وقال قوم من املتكلمني
صوابا يف اللغة العربية وإن مل يثبت أن النيب صلى اهللا عليه وملم قرأها خبالف موجب رأي القياسيني واجتهاد 



  احلق وأنكروه وخطأوا من قال بذلك وصار إليه اجملتهدين وأىب ذلك أهل
وقد رد اهللا عنه طعن الطاعنني واختالف الضالني وليس املعترب يف العلم بصحة النقل والقطع على : قال القاضي

فنونه بأال خيالف فيه خمالف وإمنا املعترب يف ذلك جميئه عن قوم هبم ثبت التواتر وتقوم احلجة سواء اتفق على نقلهم أو 
اختلف فيه وهلذا ال يبطل النقل إذا ظهر واستفاض واتفق عليه إذا حدث خالف يف صحته مل يكن من قبل وبذلك 

  يسقط اعتراض امللحدين يف القرآن وذلك دليل على صحة نقل القرآن

َنْحُن إِنَّا {: وحفظه وصيانته من التغيري ونقض مطاعن الرافضة فيه من دعوى الزيادة والنقص كيف وقد قال تعاىل
وأمجعت األمة أن املراد بذلك حفظه على املكلفني } إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآنَُه{: وقوله} َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ

  للعمل به وحراسته من وجوه الغلط والتخليط وذلك وجب القطع على صحة نقل مصحف اجلماعة وسالمته
  فصل

قرآن واستفاضتهما كاستفاضة مجيع القرآن وأما ما روي عن ابن مسعود قال القاضي أبو بكر فلم واملعوذتان من ال
  يصح عنه أهنما ليسا بقرآن وال حفظ عنه أنه حكهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويالت

من ولده أو وال جيوز أن يضاف إىل عبد اهللا أو إىل أيب بن كعب أو زيد أو عثمان أو علي أو واحد : قال القاضي
عترته جحد آية أو حرف من كتاب اهللا وتغيريه أو قراءته على خالف الوجه املرسوم يف مصحف اجلماعة بأخبار 

اآلحاد وأن ذلك ال حيل وال يسمع بل ال تصلح إضافته إىل أدىن املؤمنني يف عصرنا فضال عن أضافته إىل رجل من 
  أثبته يف مصحفه مل تقم حجة بأنهالصحابة وإن كالم القنوت املروي عن أيب بن كعب 

قرآن منزل بل هو ضرب من الدعاء وأنه لو كان قرآنا لنقل نقل القرآن وحصل العلم بصحته وأنه ميكن أن يكون 
منه كالم كان قرآنا منزال مث نسخ وأبيح الدعاء به وخلط بكالم ليس بقرآن ومل يصح ذلك عنه وإمنا روي عنه أنه 

  يف مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء وتأويلأثبته يف مصحفه وقد ثبت 
أمجع املسلمون على أن املعوذتني والفاحتة من القرآن وأن من جحد منها شيئا كفر : وقال النووي يف شرح املهذب

  وما نقل عن ابن مسعود باطل وليس بصحيح
ة عاصم عن زر بن هذا كذب على ابن مسعود وموضوع وإمنا صح عنه قراء: وقال ابن حزم يف أول كتابه احمللى
  حبيش عنه وفيها املعوذتان والفاحتة

مل ينكر عبد اهللا بن مسعود كون املعوذتني والفاحتة من القرآن : وقال القاضي أبو بكر بن الطيب يف كتاب التقريب
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم وإمنا أنكر إثباهتما يف املصحف وإثبات احلمد ألنه كانت السنة عنده أال يثبت إال ما أمر النيب َصلَّى اللَّ

  بإثباته وكتبه ومل جنده كتب ذلك وال مسع أمره به وهذا تأويل منه وليس جحدا لكوهنما قرآنا
قال يل رسول : إن ابن مسعود ال يكتب يف مصحفه املعوذتني فقال: ويف صحيح ابن حبان عن زر قلنا أليب بن كعب

فقلتها فنحن } قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{: فقلتها وقال يل} بَِربِّ الْفَلَقِ قُلْ أَُعوذُ{: قال يل جربيل: اهللا صلى عليه وسلم
  نقول ما قال رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  يف بيان معاضدة السنة للقرآن: النوع األربعون

ة حىت إن كل واحد منهما اعلم أن القرآن واحلديث أبدا متعاضدان على استيفاء احلق وإخراجه من مدارج احلكم
  خيصص عموم اآلخر ويبني إمجاله



مث منه ما هو ظاهر ومعه ما يغمض وقد اعتىن بإفراد ذلك بالتصنيف اإلمام أبو احلكم ابن برجان يف كتابه املسمى 
بعد فهمه من فهمه ما قال النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم من شيء فهو يف القرآن وفيه أصله قرب أو : باإلرشاد وقال

أال تسمع إىل قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف } َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكتَابِ ِمْن َشْيٍء{: وعمه عنه من عمه قال اهللا تعاىل
لََّم وليس يف نص كتاب اهللا الرجم وقد أقسم النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس" ألقضني بينكما بكتاب اهللا: "حديث الرجم

  }وََيْدَرأُ َعْنَها الَْعذَاَب{: أن حيكم بينهما بكتاب اهللا ولكن الرجم فيه تعريض جممل يف قوله تعاىل
وأما تعيني الرجم من عموم ذكر العذاب وتفسري هذا اجململ فهو مبني حبكم الرسول وبأمره به وموجود يف عموم 

  }َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَدْ أَطَاَع اللََّه{: وقوله}َهاكُْم َعْنُهَوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َن{: قوله

وهكذا حكم مجيع قضائه وحكمه على طرقه اليت أتت عليه وإمنا يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه 
  ويبلغ منه الراغب فيه حيث بلغه ربه تبارك وتعاىل ألنه واهب النعم ومقدر القسم

من العلم جليل وحظه من اليقني جزيل وقد نبهنا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم على هذا املطلب يف مواضع وهذا البيان 
  كثرية من خطابه

فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب : "منها حني ذكر ما أعد اهللا تعاىل ألوليائه يف اجلنة فقال
  }فَال َتْعلَمُ َنفٌْس َما أُْخِفيَ لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ{: رءوا إن شئتماق: "مث قال" بشر بله ما اطلعتم عليه
فَأَمَّا َمْن أَْعطَى {: مث قرأ" اعملوا فكل ميسر ملا خلق له: "أال نتكل وندع العمل؟ فقال: ومنها قالوا يا رسول اهللا

  }فََسنَُيسُِّرُه ِللُْعْسَرى. َوكَذََّب بِالُْحْسَنى. َوأَمَّا َمْن َبِخلَ وَاْسَتغَْنى. فََسنَُيسُِّرُه ِللُْيْسَرى. َوَصدََّق بِالُْحْسَنى. َواتَّقَى
َوِظلٍّ {: اقرءوا إن شئتم: "مث قال" فيها شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام وال يقطعها: "ووصف اجلنة فقال

  }َمْمُدوٍد
ن الكتاب ليستخرج علماء أمته معاين حديثه طلبا فأعلمهم مواضع حديثه من القرآن ونبههم على مصداق خطابه م

لليقني ولتستبني هلم السبيل حرصا منه عليه السالم على أن يزيل عنهم االرتياب وأن يرتقوا يف األسباب مث بدأ 
جَّلَْنا لَهُ َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْعاجِلَةَ َع{: موضعه نصا يف قوله تعاىل: وقال" إمنا األعمال بالنيات: "رضي اهللا عنه حبديث
  }فَأُولَِئَك كَانَ َسْعيُُهْم َمْشكُوراً{: إىل قوله} ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد

  ونظريها يف هود والشورى
  }َما َعقَّدُْتُم اَألْيَمانَ{و} وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما كَسََبْت قُلُوُبكُْم{: وموضع التصريح به قوله

ةَ الَِّذيَن يَتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنِنيَ أَيَْبَتُغونَ ِعْنَدُهمُ الِْعزَّةَ فَإِنَّ الِْعزَّ{ : لهوأما التعريض فكثري مثل قو
االعتزاز ألن قد علم اهللا عز وجل أهنم كانوا يريدون } من َمْن كَانَ ُيرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الْعِزَّةُ َجِميعاً} {ِللَِّه َجِميعاً

اإلنسان جمبول على طلب العزة فمخطئ أو مصيب فمعىن اآلية واهللا أعلم بلغ هؤالء املتخذين الكافرين أولياء من 
دون اهللا من ابتغاء العزة هبم أهنم قد أخطأوا مواضعها وطلبوها يف غري مطلبها فإن كانوا يصدقون أنفسهم يف طلبها 

فكان ظاهر آية النساء تعريضا لظاهر } َوِللَِّه الْعِزَّةُ َولَِرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني{ن وااله فليوالوا اهللا جل جالله وليوالوا م
  آية املنافقني وظاهر أية املنافقني تعريضا بنص احلديث املروي

ومن ذلك حديث جربيل يف اإلميان واإلسالم بني فيه أن الشهادة باحلق واألعمال الظاهرة هي اإلسالم وأن عقد 
  القلب على التصديق باحلق هو اإلميان وهو



َولَُه أَْسلَمَ {: اإلسالم ظاهر واإلميان يف القلب موضعه من القرآن: نص احلديث الذي رواه ابن أيب شيبة يف مسنده
} وَأَيَّدَُهْم بِرُوحٍ ِمْنُه{ظائرها ون} أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم الِْأَميانَ{: وقوله} َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً

اسم السالم واسم : من األمساء احلسىن -تعاىل ظهورها -بنيت هاتني الصفتني على الصفات العليا صفات اهللا: قال
  املؤمن

  }َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ{: يف قوله" أفلح إن صدق: "ومن ذلك حديث ضمام بن ثعلبة
الَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم َيلْبُِسوا إَِمياَنُهمْ {: يف قوله" من قال ال إله إال اهللا حرمه اهللا على النار: "ُه َعلَْيِه َوَسلََّموقوله َصلَّى اللَّ

فأخرب أهنم } ونَإِنَُّهْم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَُهْم ال إِلََه إِلَّا اللَُّه َيْسَتكْبُِر{: وهو مفهوم من قوله} بِظُلْمٍ أُولَِئَك لَُهُم اَألْمُن
دخلوا النار من أجل استكبارهم وإبائهم من قول ال إله إال اهللا مفهوم هذا أهنم إذا قالوها خملصني هبا حرموا على 

  النار
َحدِيثُ َضْيفِ {: يف قوله تعاىل" من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

وهذه األربع كلمات مجعن حسن } والْجَارِ الُْجُنبِ َوالصَّاِحبِ بِالَْجْنبِ وَاْبنِ السَّبِيلِ{: وقوله} يَم الُْمكَْرِمَنيإِبَْراِه
الصحبة للخلق ألن من كف سره وأذاه وقال خريا أو صمت عن الشر وأفضل على جاره وأكرم ضيفه فقد جنا من 

  حلسىن فإنالنار ودخل اجلنة إذا كان مؤمنا وسبقت له ا

  العاقبة مستورة واألمور خبواتيمها وهلذا قيل ال يغرنكم صفاء األوقات فإن حتتها غوامض اآلفات
َوكَذَِلَك ُنرِي إِْبَراِهيَم َملَكُوَت السََّماوَاِت َواَألْرضِ َولَِيكُونَ ِمَن {: يف قوله تعاىل" رأس الكفر حنو املشرق: "وقوله

اآلية فأخرب أن الناظر يف ملكوت اهللا ال بد له من ضروب االمتحان وأن اهلداية } َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأى فَلَمَّا َجنَّ. الُْموِقنَِني
: وقال} َوقَالَ إِنِّي ذَاِهٌب إِلَى رَبِّي َسيَْهِدينِ{: مينحها اهللا للناظر بعد التربي منها واملعصوم من عصمه اهللا قال تعاىل

وطلوع الكواكب حنو املشرق ومن هناك إقباهلا } عُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَبفَلَمَّا اْعَتَزلَُهْم َوَما َي{
وذلك أشرف هلا وأكرب لشأهنا عند املفتونني وغروهبا إدبارها وطلوعها بني قرين الشيطان من أجل ذلك ليزينها هلم 

وملا كان يف مطلع } ُدونَ ِللشَّْمسِ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهمُ الشَّْيطَانُ أَْعمَالَُهْمَوَجْدُتَها َوقَْوَمَها َيْسُج{: قال تعاىل
النريات من العرب بطلوعها من هناك وظهورها عظمت احملنة هبن وملا يف الغروب من عدم تلك العلة اليت تتبني هناك 

وألجل ما بني معىن " وتغرب بني قرين الشيطان: "ِه َوَسلََّم بقولهقرن بتزيني العدو هلا وإليه أشار صَلَّى اللَُّه َعلَْي
َوَجَدَها {: اإلقبال واإلدبار كان باب التوبة مفتوحا من جهته إىل يوم تطلع الشمس منه أال تسمع إىل قوله تعاىل

ال {: وحجبت هبا عن حالتها مع قولهأي وقعت عقوهلم عليها } َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَْم َنجَْعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها سِْتراً
  }َتْسُجدُوا ِللشَّْمسِ َوال ِللْقََمرِ

لَِئْن لَْم يَْهدِنِي رَبِّي لَأَكُوَننَّ ِمَن الْقَْومِ } {ال أُِحبُّ الْآِفِلَني{: وعند غروهبا} َهذَا رَبِّي{: ويف قوله عند طلوعها
رأس الفتنة والكفر حنو املشرق وإن باب التوبة : "ْيِه َوَسلََّم يف قولهما يبني تصديق النيب َصلَّى اللَُّه َعلَ} الضَّالَِّني

  "مفتوح من قبل املغرب
يَُنزِّلُ الَْمالِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِهِ {: إىل قوله} أََتى أَْمُر اللَِّه فَال َتْستَْعجِلُوُه{: ومن ذلك بدء الوحي يف قوله سبحانه

  }اِدِهَعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَب
: وقوله} اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد ِعْنَدَك{: وقوله تعاىل" واهللا ال خيزيك اهللا أبدا إنك لتصل الرحم: "وقول خدجية

 :ويف هذا بني َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أصحاب الغار الثالثة إذ قال بعضهم لبعض} فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَبِِّحَني{



  ليدع كل واحد منكم بأفضل أعماله لعل اهللا تعاىل أن يفرج عنا
لَُنْخرَِجنَّكُْم {: وقوله تعاىل} لَُنخْرَِجنَّكَ َيا ُشعَْيُب{: إخل وقوله تعاىل" يا ليتين حي إذ خيرجك قومك: " وقول ورقة

  }ِمْن أَْرضَِنا أَْو لََتعُوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا
كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِلَّا {: من قوله تعاىل" جئت به إال عوديمل يأت أحد مبا : "وكذلك قوله

  }أَتََواصَْوا بِِه َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ. قَالُوا سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ
  ومن ذلك حديث املعراج مصداقه يف سورة اإلسراء ويف صدر سورة النجم

ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ {: من مفهوم قوله تعاىل" رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به: "ُه َعلَْيِه َوَسلََّموقوله َصلَّى اللَّ
  }إِبَْراهِيَم َحنِيفاً

وبتصديق كلمة اهللا اتبعه كونا وملة وهكذا حاله حيث جاءت صدقا وعدال فتطلب صدق كلماته بترداد تالوتك 
فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَّبِيِّ {: رك يف مصنوعاته فهذا هو قصد سبيل املتقني وأرفع مراتب اإلميان قال تعاىللكتابه ونظ

وملا كان } سَيِّداًأَنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك بَِيحَْيى ُمَصدِّقاً بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه َو{: وقال لزكريا} الْأُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه
  عيسى عليه السالم من أمساء كلماته مل يأت يوم القيامة بذنب لطهارته وزكاته

: من قوله" وال ينبغي له أن ينام: "وقوله} ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: يف قوله" إن اهللا ال ينام: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
خيفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل : "لَْيِه َوَسلََّم بقولهوفسره َصلَّى اللَُّه َع} الْقَيُّوُم{

قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملْكِ ُتؤِْتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء َوَتنْزُِع الُْملَْك {: ومصداقه أيضا قوله تعاىل" النهار قبل عمل الليل
  }ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء

اجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا : "وقال" الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن: "ومن ذلك قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
} َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَالَِها{: يف قوله تعاىل" رمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهما"و" بينهما وزيادة ثالثة أيام

  ضان بعشرة أشهر العام ويبقى شهران داخالن يف كرم اهللا تعاىل وحسن معاملتهفهذا رم

َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه {: مع قوله تعاىل" وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر: "قد جاء يف حديث آخر: قلت
  انتهى} َعْشُر أَْمثَاِلهَا

: وكذلك قال يف الصوم} َوذَُروا الَْبْيَع ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ فَاَسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه{: وقال يف اجلمعة
أشار إىل سر يف اجلمعة وفضل عظيم أرامها الزيارة والرؤية يف اجلنة فإهنا } َوأَنْ َتُصوُموا َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ{

إىل سر يف الصيام وهو حسن عاقبته } إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ{: يام بقولهتكون يف يوم اجلمعة وكذلك أشار يف الص
  "خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا يوم القيامة من ريح املسك: "وجزيل عائدته فنبه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بقوله
لُِتَبيَِّن {: يف معىن قوله} فَاغِْسلُوا{مفهوم يف " ويل لألعقاب من النار: "وقوله وقد رأى أعقاهبم تلوح مل يصبها املاء

  وغسل هو قدميه وعمهما غسال} ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم
َوَمْن َيْعصِ اللََّه {: مع قوله} فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَنْ ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{: وقال

  }َوَرسُولَُه َوَيتََعدَّ ُحدُوَدُه ُيْدِخلُْه نَاراً َخاِلداً ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني
وَلَِكْن {: احلديث من قوله تعاىل" إذا توضأ العبد املسلم فغسل وجهه وخرج من كل خطيئة نظر إليها بعينيه: "وقوله

أي ترقون يف درجة الشكر فيتقبل أعمالكم } َتُه َعلَْيكُمْ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونََوِليُِتمَّ نِْعَم{أي من ذنوبكم } ُيرِيُد ِلُيطَهَِّركُْم
  القبول األعلى



وإمنا يتبني " وكان مشيه إىل املسجد وصالته نافلة فله الشكر والشكر درجات: "وهلذا قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
هو املسمى بالباقيات الصاحلات ملن قلت ذنوبه وكثرت صاحلاته بأن يبقى من العمل بعد الكفارة فضل وهو النافلة و

فذلك الشكر ومن كثرت ذنوبه وقلت صاحلاته فأكلتها الكفارات فذلك املرجو له دخول اجلنة ومن زادت ذنوبه 
  }إِلَّا أَنْ َيَشاَء رَبِّي َشيْئاً{فلم تقم صاحلاته بكفارة ذنوبه فذلك املخوف عليه 

َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ َيسَْعى {: يف قوله تعاىل" أنتم الغر احملجلون يوم القيامة: "َعلَْيِه َوَسلََّم قوله َصلَّى اللَُّه
  }ُنورُُهْم َبْيَن أَْيدِيهِْم

: قوله تعاىلوهذا كله داخل يف " تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء: "وكذلك قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
وجاءت الم كي ها هنا إشعارا ووعدا وبشارة هلم بنعم أخرى واردة عليهم } َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ{

ْم الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم دِيَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُ{من الشرائع مل تأت بعد ولذلك قال يوم اإلكمال يف حجة الوداع 
  }نِْعَمِتي

َشهَِد اللَُّه أَنَّهُ ال إِلََه إِلَّا ُهَو وَالَْمالِئكَةُ {: من قوله" أشهد أن ال إله إال اهللا: "ومن ذلك حديث األذان وكيفيته بقوله
  }ال إِلََه إِلَّا ُهَو{: وتكرارها يف قوله} َوأُولُو الِْعلْمِ 

  }ُمحَمٌَّد َرسُولُ اللَِّه{ :يف قوله تعاىل" أشهد أن حممدا رسول اهللا: "وقوله

لَِكنِ اللَُّه َيشَْهُد بَِما أَْنَزلَ إِلَْيَك أَْنَزلَُه بِِعلِْمِه وَالَْمالِئكَةُ َيشَْهُدونَ َوكَفَى بِاللَِّه {: مع قوله} َوَما ُمحَمٌَّد إِلَّا َرسُولٌ{
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُُروا {: مع قوله تعاىل} يداًَوكَفَى بِاللَِّه شَهِ{: وتكرار الشهادة للرسول يف معىن قوله} َشهِيداً

  والتنبيه أول الكثرة وألهنا عبارة شرعت لإلعالم فتكرارها آكد فيما شرعت له} اللََّه ِذكْراً كَِثرياً
ِخيفَةً َوُدونَ الْجَْهرِ ِمَن وَاذْكُْر َربََّك ِفي نَفِْسَك َتَضرُّعاً َو{: وأما إسراره هبما يعىن بالشهادتني فمن مفهوم قوله

والنداء اإلعالم } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا ُنوِدَي لِلصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة{ : وأما إجهاره هبما ففي قوله تعاىل} الْقَْولِ
  وال يكون إال بنهاية اجلهر

  }إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة} {ى الصَّالِةَوإِذَا نَاَديُْتْم إِلَ{: يف قوله" حي على الصالة: "وقوله
: وقوله} اْركَعُوا وَاْسُجدُوا َواْعُبدُوا رَبَّكُْم َوافَْعلُوا الْخَْيَر لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ{: يف قوله" حي على الفالح: "وقوله

  }َوال َتَولَّْوا َعْنُه َوأَْنُتْم َتْسَمُعونَ{: وقوله} َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع الُْمْؤِمنَِني{: يف قوله" الصالة خري من النوم"
  }َولُِتكَبِّرُوا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم َولَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ{: من قوله" اهللا أكرب اهللا أكرب: "وقوله

فختم مبا " أفضل الذكر ال إله إال اهللاو"} اذْكُُروُه كََما َهَداكُْم{: كررها وختم هبا يف قوله} ال إِلََه إِلَّا اللَُّه{: وقوله
  }ُهَو اَألوَّلُ َوالْآخُِر{: بدأ به لقوله

َمْن َجاَء { : يف قوله" صلوا علي فإنه من صلى على واحدة صلى اهللا عليه هبا عشرا: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  }بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَالَِها

َيا أَيَُّها } {َعَسى أَنْ َيْبعَثََك َربَُّك َمقَاماً َمْحُموداً{ : يف قوله" مث سلوا اهللا يل الوسيلة: "ُه َعلَْيِه َوَسلََّموقوله َصلَّى اللَّ
  }الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َواْبَتُغوا إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ

  }َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنصِيٌب ِمْنهَاَمْن َيْشفَعْ {: يف قوله" حلت له شفاعيت يوم القيامة: "وقوله
دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك وكل به كلما دعا ألخيه : "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

السورة هذا دعاء من يأيت  إىل أخر} اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم{: يف قوله تعاىل" ولك مبثله" "آمني : بشيء قال امللك



  "ولعبدي ما سأل: "به لنفسه وجلماعة املسلمني بظهر الغيب تقول املالئكة يف السماء آمني وقد قال تعاىل
ال أُقِْسُم بَِهذَا {: وقوله تعاىل" إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت املدينة: "ومن ذلك قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َوأَْنَت ِحلٌّ بَِهذَا{: يد مكة مث قالير} الَْبلَِد

ميكن أن يريد به املدينة ويكون يف اآلية تعريض حبرمة البلدين حيث أقسم هبما وتكراره البلد مرتني دليل } الَْبلَِد
على ذلك وجعل االمسني ملعنيني أوىل من أن يكونا ملعىن واحد وأن يستعمل اخلطاب يف البلدين أوىل من استعماله يف 

  دمها بدليل وجود احلرمة فيهماأح
  ومن ذلك حديث الدجال

ما احلكمة أنه مل يذكر الدجال يف القرآن وتلمحوا يف ذلك حكما : وقع سؤال بني مجاعة مت الفضالء يف أنه: قلت
نْ َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَ{: إن يف القرآن تعريضا بقصته يف قصة السامري وقوله سبحانه: مث رأيت هذا اإلمام قال

َوقَضَْيَنا إِلَى بَنِي إِْسرائيلَ ِفي الِْكتَابِ لَتُفِْسُدنَّ ِفي اَألْرضِ مَرََّتْينِ َولََتْعلُنَّ {: وقوله يف سورة اإلسراء يف قوله} ُتْخلَفَُه
:  ذكر اآلخرة فقالفذكر الوعد األول مث ذكر الكرة اليت لبين إسرائيل عليه مث} فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُوالُهمَا. ُعلُّواً كَبِرياً

  وفيه إشارة إىل خروج عيسى} َوإِنْ ُعْدُتْم ُعْدَنا{: اآلية مث قال} فَإِذَا َجاَء َوْعُد الْآِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهكُْم{
على  والدجال مما} وَإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصعِيداً ُجُرزاً{: وكذلك هو يف اآليات األول من سورة الكهف يف قوله

يريد " من قرأ اآليات من أول سورة الكهف عصمه اهللا من فتنة الدجال: "األرض وهلذا قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  من: واهللا أعلم

  }َوَخاَتَم النَّبِيَِّني} {ُمحَمٌَّد َرسُولُ اللَِّه{: قرأها بعلم ومعرفة وهو أيضا يف املفهوم من قوله
خترج األرض أفالذ كبدها وحيسر الفرات عن : "شركني واملنافقني قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمومن األمر مبجاهدة امل

فإن األرض تلقي ما فيها من الذهب والفضة حىت يكون } وَأَخَْرَجِت اَألْرُض أَثْقَالََها{: يف قوله تعاىل" جبل من ذهب
  آخر ما تلقي األموات أحياء
فتوجه القرآن إىل اإلخبار عن إخراجها } ُيخْرُِج الَْخْبَء ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ{: قوله ومصداقه أيضا يف عموم

  األموات أحياء وتوجه احلديث إىل اإلخبار عن إخراجها كنوزها ومعادهنا
أََخذَِت اَألْرُض ُزْخُرفََها َحتَّى إِذَا {: يف قوله تعاىل" حىت تعود أرض العرب مروجا: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اآلية وذلك } اً كَأَنْ لَمْ َتْغَن بِاألَْمسَِوازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أََتاَها أَْمُرَنا لَْيالً أَْو َنهَاراً فََجَعلَْناَها َحِصيد
} َوآخَرِيَن ِمْنُهْم لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم{: وقد تولوا وقوله} لْ قَْوماً غَْيَركُْمَوإِنْ َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِد{: يكون عند إمتام كلمة احلق

يومئذ تظهر العقبة ويلقي األمر جبرانه وتضع احلرب أوزارها ويكن ذلك علما على الساعة وآية على قرب 
  االنقراض

  اف عليكم ما يفتح عليكم منإن مما أخ: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف مثل الدنيا

  }إِنََّما الَْحَياةُ الدُّنَْيا لَِعٌب{: وقوله} أَنْ َرآهُ اْستَْغَنى. كَلَّا إِنَّ اإلِِْنَسانَ لََيطَْغى{: يف قوله تعاىل" زهرة الدنيا وزينتها
أبواب النار وصفدت إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت : "ومن ذلك قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إىل أن الصوم ينتهي نفعه } كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم{: يف مفهوم قوله تعاىل" الشياطني
ان وال يكون ذلك إال بضعف حزب الشيط" الصيام جنة: "إىل اكتساب التقوى ولذلك قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  فتغلق عنه أبواب املعاصي وهي أبواب جهنم وتفتح له أبواب الطاعة والقربات وهي أبواب اجلنات
َوكُلُوا وَاْشَربُوا حَتَّى َيتََبيََّن لَكُُم {: من آثار قوله تعاىل" تسحروا فإن يف السحور بركة: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ته حضوره الذي هو وصف نزوله جل وعال إىل مساء الدنيا كل ليلة فكأنه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ومن برك} الَْخْيطُ اَألبَْيُض
َوَسلََّم يبتغي الربكة يف موضع خطاب ربه ويف موضع حضوره أو ذكره أو اسم من أمسائه ومن هنا وقع التعبد باسم 

  املبارك واسم القدوس
: يف قوله تعاىل" ذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائمإ: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

والربكة يف } َحتَّى يََتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألبَْيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَوِد ِمَن الْفَجْرِ{: وقوله} ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{
ن اخلطاب حكمه حكم إباحة كما أن الربكة يف اتباع السنة واالقتداء وهلذا كان أكثر اتباع جمارى خطابه وإن كا

  الصحابة ال يصلون املغرب إال على فطر وكانوا يؤخرون السحور إىل

  بزوغ الفجر ابتغاء الربكة يف ذلك واخلري املوعود به
وَالَِّذي ُهَو {: يف معىن قوله حكاية عن خليله" يسقنيإين أبيت عند ريب يطعمين و: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  واملعىن مبا يفتح اهللا خلاصته من خلقه الذين ال يطعمون إمنا غذاؤهم التسبيح والتهليل والتحميد} ُيطِْعُمنِي وََيْسِقنيِ
ال {: يف مفهوم قوله تعاىل" ا ُحُرمإنا مل نرده عليك إال أّن: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف حديث الصعب بن جثامة

  واآلكل راض والراضي شريك} َتقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم
لو أنكم تدومون على ما كنتم عندي لصافحتكم املالئكة ولكن : "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف حديث حنظلة

نَ الضُّرُّ َدعَاَنا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قَاِئماً فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ضُرَُّه َمرَّ كَأَنْ لَمْ وَإِذَا َمسَّ الِْأْنَسا{: يف قوله" ساعة وساعة
ِمْنكُْم بَِربِّهِمْ  ثُمَّ إِذَا كََشفَ الضُّرَّ َعْنكُْم إِذَا فَرِيٌق. ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيِه َتْجأَُرونَ{: وقوله} َيْدُعَنا إِلَى ُضرٍّ َمسَُّه

فذكر تعاىل اللجأ إليه عندما يلحق اإلنسان الضر وهو ذكر صوري فلو كان الذكر بينهم على الدوام مل } ُيْشرِكُونَ
ولو } ُيَسبُِّحونَ اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر ال َيفُْتُرونَ{: تفارقهم املالئكة السياحون املالزمون حلق الذكر كما قال تعاىل عنهم

  من املالئكة هذا القرب لبدت هلم عيانا وألكرمهم اهللا منه حبسن الصحبة ومجيل األلفة قربوا
  :يف قوله تعاىل" يبعث كل عبد على ما مات عليه: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  }سََواًء َمْحَياُهْم َوَمَماتُُهْم{
: يف قوله تعاىل"  بقوم عذابا أصاب من كان منهم مث يبعثون على أعماهلمإذا أراد اهللا: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  }وَاتَّقُوا ِفْتَنةً ال ُتصِيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُْم خَاصَّةً{
ري من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة من غ: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يف " أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة
: ومع قوله} َمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنِصيٌب ِمْنَها َوَمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً سَيِّئَةً َيكُْن لَُه كِفْلٌ ِمْنهَا{: قوله تعاىل

َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً َمعَ {: وقوله} ْحِملُوا أَْوزَاَرُهْم كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوَزارِ الَِّذيَن ُيِضلُّونَُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍلَِي{
  مع ما جاء من نبإ ابين آدم} أَثْقَاِلهِْم

أن تصدق وأنت صحيح شحيح وال متهل : "من سأله أي الصدقة أعظم؟ قال وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف جواب
قُلْ ِلعَِباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيِقيمُوا الصَّالةَ َوُيْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِّراً {: واحلديث يف قوله تعاىل" حىت إذا بلغت احللقوم

  }َوَعالنِيَةً



وقد جاء أن اليد السفلى } َواللَُّه الْغَنِيُّ َوأَْنُتُم الْفُقََراُء{: يف قوله تعاىل" ىاليد العليا خري من اليد السفل: "وقوله
  }َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً{: اآلخذة والعليا هو املعطية وشاهده قوله تعاىل

  ري عدمي والمن يقرض غ: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حكاية عن اهللا تعاىل

ووجه ذلك أن العطية من أيدينا مفتقرة إىل من يضع فيها حقا وجب عليها ويطهرها بذلك من ذنوهبا " ظلوم
  وأجناسها ولوال اليد اآلخذة ما قدر صاحب املال على صدقة

لَآياٍت ِلقَْومٍ {: إىل قوله} مْ إِلٌَه وَاِحٌدَوإِلَُهكُ{: يف قوله تعاىل" من يرد اهللا به خريا يفقهه: "وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َتْحسَُبُهْم َجِميعاً َوقُلُوبُُهْم شَتَّى ذَِلَك بِأَنَُّهْم {: وقوله} اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف اآلياِت لََعلَُّهْم َيفْقَُهونَ{: وقوله} َيْعِقلُونَ

مث أعلم سبحانه سعة مغفرته ملن } ال َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم{: ووصف من مل يفهم عن املخلوقات بقوله} قَْوٌم ال َيْعِقلُونَ
يف األرض الذين ال يسبحونه وال يفقهون تسبيح املسبحني من خلقه مث أعلم بالعلة اليت ألجلها حرموا الفقه عن 

َن الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة َوإِذَا قََرأَْت الْقُْرآنَ َجَعلَْنا َبيَْنَك َوَبْي{: رهبم وأن ذلك هو ختم عقوبة اإلعراض بقوله
  اآلية} َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِمْ أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهوُه. ِحجَاباً َمْسُتوراً

وباجلملة فالقرآن كله مل ينزله تعاىل إال ليفهمه ويعلم ويفهم ولذلك خاطب به أويل األلباب الذين يعقلون والذين 
  لذين يتفكرون ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلبابيعلمون والذين يفقهون وا

وكذلك ما خلق اهللا الدنيا إال مثاال لآلخرة فمن فقه عن ربه عز وجل مراده منها فقد أراح نفسه وأجم فكره من 
  هذه اجلملة

  ويف هذا النوع من الفقه أفىن أولو األلباب أعمارهم ويف تعريفه أتعبوا قلوهبم وواصلوا أفكارهم
  اهللا من فضله العظيم نورا منشي به يف الظلمات وفرقانا نفرق به بني املتشاهبات رزقنا

  معرفة تفسريه وتأويله: النوع احلادي واألربعون

  معاين العبارات اليت يعرب هبا عن األشياء
ترجع إىل  وهو يتوقف على معرفة تفسريه وتأويله ومعناه قال ابن فارس معاين العبارات اليت يعترب هبا عن األشياء

  ثالثة املعىن والتفسري والتأويل وهي وإن اختلفت فاملقاصد هبا متقاربة
عنيت هبذا الكالم كذا أي قصدت وعمدت وهو مشتق من اإلظهار يقال عنت : فأما املعىن فهو القصد واملراد يقال

  القربة إذا مل حتفظ املاء بل أظهرته ومنه عنوان الكتاب
  رض بنبات حسن إذا انبتت نباتا حسنامشتق من قوهلم عنت األ: وقيل
  قال أصحاب املعاين فمرادهم مصنفو الكتب يف: وحيث قال املفسرون: قلت

معاين القرآن كالزجاج ومن قبله وغريهم ويف بعض كالم الواحدي أكرب أهل املعاين الفراء والزجاج وابن األنباري 
أطلق املتأخرون أهل املعاين فمرادهم هبم مصنفو العلم  قالوا كذا كذا ومعاين القرآن للزجاج مل يصنف مثله وحيث

  املشهور
فهو راجع إىل معىن اإلظهار والكشف وأصله يف اللغة من التفسرة وهي القليل من املاء الذي : وأما التفسري يف اللغة

ية ينظر فيه األطباء فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة املريض فكذلك املفسر يكشف عن شأن اآل
وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه وكأنه تسمية باملصدر ألن مصدر فعل جاء أيضا على تفعلة حنو جرب 



  جتربة وكرم تكرمة
قول العرب فسرت الدابة وفسرهتا إذا ركضتها حمصورة لينطلق حصرها وهو يؤول إىل : وقال ابن األنباري

  الكشف أيضا
فسرت الشيء أفسره تفسريا : ه وإطالق للمحتبس عن الفهم به ويقالفالتفسري كشف املغلق من املراد بلفظ

وفسرته أفسره فسرا واملزيد من الفعلني أكثر يف االستعمال ومبصدر الثاين منها مسى أبو الفتح ابن جين كتبه 
  الشارحة الفسر
ارها عن وجهها سفرت املرأة سفورا إذا ألقت مخ: هو مقلوب من سفر ومعناه أيضا الكشف يقال: وقال آخرون

} ُيذَبُِّحونَ أَبَْناَءكُْم{: وهي سافرة وأسفر الصبح أضاء وسافر فالن وإمنا بنوه على التفعيل ألنه للتكثري كقوله تعاىل
  فكأنه يتبع سورة بعد سورة وآية بعد أخرى}َوغَلَّقَِت اَألْبوَاَب {

  أي تفصيال} َوأَْحَسَن َتفْسِرياً{: وقال ابن عباس يف قوله تعاىل
الفسر والسفر يتقارب معنامها كتقارب لفظيهما لكن جعل الفسر إلظهار املعىن املعقول ومنه قيل ملا : وقال الراغب
تفسرة ومسي هبا قارورة املاء وجعل السفر إلبراز األعيان لألبصار فقيل سفرت املرأة عن وجهها : ينبئ عنه البول
  وأسفر الصبح
سورهتا وأقاصيصها واإلشارات النازلة فيها مث ترتيب مكيها ومدنيها وحمكمها هو علم نزول اآلية و: ويف االصطالح

  ومتشاهبها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها ومطلقها ومقيدها وجمملها ومفسرها
علم حالهلا وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها وهنيها وعربها وأمثاهلا وهذا الذي منع فيه : وزاد فيها قوم فقالوا

  الرأيالقول ب
ما تأويل هذا الكالم؟ أي إالم تؤول العاقبة يف املراد به كما : وأما التأويل فأصله يف اللغة من األول ومعىن قوهلم

ذَِلَك َتأْوِيلُ َما {: أي تكشف عاقبته ويقال آل األمر إىل كذا أي صار إليه وقال تعاىل} َيْوَم يَأِْتي َتأْوِيلُُه{: قال تعاىل
  }ْيِه َصبْراًلَْم َتْسِطْع َعلَ

وأصله من املآل وهو العاقبة واملصري وقد أولته فآل أي صرفته فانصرف فكأن التأويل صرف اآلية إىل ما حتتمله من 
  املعاين

  وإمنا بنوه على التفعيل ملا تقدم ذكره يف التفسري

  موضعه أصله من اإليالة وهى السياسة فكأن املؤول للكالم يسوى الكالم ويضع املعىن فيه: وقيل
  الفرق بني التفسري والتأويل

التفسري كشف املراد : التفسري والتأويل واحد حبسب عرف االستعمال والصحيح تغايرمها واختلفوا فقيل: مث قيل
  عن اللفظ املشكل ورد أحد االحتمالني إىل ما يطابق الظاهر

ستعمال التأويل يف املعاين كتأويل الرؤيا التفسري أعم من التأول وأكثر استعماله يف األلفاظ وأكثر ا: قال الراغب
  وأكثره يستعمل يف الكتب اإلهلية والتفسري يستعمل يف غريها والتفسري أكثر ما يستعمل يف معاين مفردات األلفاظ

واعلم أن التفسري يف عرف العلماء كشف معاين القرآن وبيان املراد أعم من أن يكون حبسب اللفظ املشكل وغريه 
   الظاهر وغريه والتفسري أكثره يف اجلملوحبسب املعىن

َوأَِقيُموا {: والتفسري إما أن يستعمل يف غريب األلفاظ كالبحرية والسائبة والوصيلة أو يف وجيز مبني بشرح كقوله



يَاَدةٌ ِفي إِنََّما النَِّسيُء زِ{: وإما يف كالم مضمن لقصة ال ميكن تصويره إال مبعرفتها كقوله} الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ
وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا حنو } َولَْيسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأُْتوا الُْبُيوَت ِمْن ظُُهورَِها{: وقوله} الْكُفْرِ

  الكفر يستعمل تارة يف اجلحود املطلق وتارة يف جحود

  ق تارة وإما يف لفظ مشترك بني معان خمتلفةالبارئ خاصة واإلميان املستعمل يف التصديق املطلق تارة ويف تصديق احل
التفسري يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية ومها : التأويل كشف ما انغلق من املعىن وهلذا قال البجلي: وقيل

  راجعان إىل التالوة والنظم املعجز الدال على الكالم القدمي القائم بذات الرب تعاىل
يف التفسري االتباع والسماع وإمنا االستنباط فيما يتعلق بالتأويل وما ال حيتمل إال  ويعترب: قال أبو نصر القشريي

معىن واحدا محل عليه وما احتمل معنيني أو أكثر فإن وضع ألشياء متماثلة كالسواد محل على اجلنس عند اإلطالق 
يل وإن استويا سواء كان االستعمال وإن وضع ملعان خمتلفة فإن ظهر أحد املعنيني محل على الظاهر إال أن يقوم الدل

فيهما حقيقة أو جمازا أو يف أحدمها حقيقة ويف اآلخر جماز كلفظه املس فإن تناىف اجلمع فمجمل يتوقف على البيان 
  من غريه وإن تنافيا فقد قال قوم حيمل على املعنيني والوجه عندنا التوقف

التأويل صرف اآلية إىل معىن موافق ملا قبلها : شي وغريهموقال أبو القاسم بن حبيب النيسابوري والبغوي والكوا
  وما بعدها حتتمله اآلية غري خمالف للكتاب والسنة من طريق االستنباط

َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُمْ {: وهذا غري حمظور على العلماء بالتفسري وقد رخص فيه أهل العلم وذلك مثل قوله تعاىل: قالوا
الذي ميسك : هو الذي يقنط من رمحة اهللا وقيل: هو الرجل حيمل يف احلرب على مائة رجل وقيل: يلق} إِلَى التَّْهلُكَِة

  الذي يتصدق مباله كله مث يتكفف الناس ولكل منه خمرج ومعىن: الذي ينفق اخلبيث من ماله وقيل: عن النفقة وقيل

أغنياء : شيوخا وشبابا وقيل: قيل} فَافاً َوِثقَاالًاْنِفرُوا ِخ{: ومثل قوله تعاىل للمندوبني إىل الغزو عند قيام النفري
مرضى وأصحاء وكلها سائغ جائز واآلية حممولة : نشاطا وغري نشاط وقيل: عزابا ومتأهلني وقيل: وفقراء وقيل

  عليها ألن الشباب والعزاب والنشاط واألصحاء خفاف وضدهم ثقال
العارية أو املاء أو النار أو الكأل أو الرفد أو : الزكاة املفروضة وقيل :قيل} َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ{: ومثل قوله تعاىل

  املغرفة وكلها صحيح ألن مانع الكل آمث
أي على شك : فسره أبو عبيد أي ال يدوم وقال ثعلب} َوِمَن النَّاسِ َمْن َيعُْبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف{: وكقوله تعاىل

  على دينه وال تستقيم البصرية فيه وكالمها قريب ألن املراد انه غري ثابت
َهلْ َجَزاءُ } {َوإِنْ ُعدُْتْم ُعدَْنا} {فَاذْكُرُونِي أَذْكُْركُْم{: يف القرآن ثالث آيات يف كل منها مائة قول قوله: وقيل

  }اِإلْحَساِن إِالَّ اإلِِْحَسانُ
ولوال أن له } َواْبتَِغاَء َتأْوِيلِِه{: تعاىل فهذا وأمثاله ليس حمظورا على العلماء استخراجه بل معرفة واجبة وهلذا قال

إنه قول اجلمهور : قال القاضي أبو املعايل} َوالرَّاِسُخونَ{: تأويال سائغا يف اللغة مل يبينه سبحانه والوقف على قوله
  وهو مذهب ابن مسعود

  وأيب بن كعب وابن عباس وما نقله بعض الناس عنهم خبالف ذلك فغلط
مََرَج الَْبْحَرْينِ {: خالف لآلية والشرع فمحظور ألنه تأويل اجلاهلني مثل تأويل الروافض لقوله تعاىلفأما التأويل امل

  يعين احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما} َيخُْرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالْمَْرَجانُ{أهنما علي وفاطمة } َيلَْتِقَياِن



إنه معاوية وغري } سََعى ِفي اَألْرضِ ِليُفِْسَد ِفيَها َوُيْهِلَك الَْحْرثَ َوالنَّْسلَ َوإِذَا تََولَّى{: وكذلك قالوا يف قوله تعاىل
  ذلك

وقد نبغ يف زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بني : قال اإلمام أبو القاسم حممد بن حبيب النيسابوري رمحه اهللا
عرفون معىن السورة أو اآلية ما عندهم إال التشنيع التفسري والتأويل ما اهتدوا إليه ال حيسنون القرآن تالوة وال ي

عند العوام والتكثر عند الطغام لنيل ما عندهم من احلطام أعفوا أنفسهم من الكد والطلب وقلوهبم من الفكر 
والتعب الجتماع اجلهال عليهم وازدحام ذوي األغفال لديهم ال يكفون الناس من السؤال وال يأنفون عن جمالسة 

تضحون عند السرب والذواق زائغون عن العلماء عند التالق يصادرون الناس مصادرة السلطان وخيتطفون اجلهال مف
ما عندهم اختطاف السرحان يدرسون بالليل صفحا وحيكونه بالنهار شرحا إذا سئلوا غضبوا وإذا نفروا هربوا 

ون فيما يرذهلم الصيانة عنهم مبعزل القحة رأس ماهلم واخلرق والطيش خري خصاهلم يتحلون مبا ليس فيهم ويتنافس
وقد " املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور: "وهم من اخلىن واجلهل يف جوف منزل وقد قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  :قيل

  من حتلى بغري ما هو فيه
  فضحته شواهد االمتحان
  وجرى يف السباق جرية

  ِسكِّيت نفته اجلياد عند الرهان
كنا يف احلاقة : احلاقة مجاعة من الناس إذا صاروا يف اجمللس قالوا: ي عن بعضهم أنه سئل عن احلاقة فقالحك: قال

أمر األرض بإخراج املاء والسماء بصب املاء : قال} َيا أَْرضُ اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَقِْلِعي{: وقال آخر يف قوله تعاىل
إن اهللا ليسألكم عن املوءودات فيما : قال} َوإِذَا الَْمْوُؤوَدةُ ُسِئلَْت{: تعاىلوكأنه على القلب وعن بعضهم يف قوله 

  بينكم يف احلياة الدنيا
  إهنم تعبوا يف الدنيا فإذا دخلوا اجلنة تنعموا: قال} فَلَْيَتَنافَسِ الْمَُتَناِفُسونَ{: وقال آخر يف قوله
أفواه : مسعت حيىي ابن معاذ الرازي يقول: لوراق يقولمسعت علي بن حممد ا: مسعت أيب يقول: قال أبو القاسم

الرجال حوانيتها وأسناهنا صنائعها فإذا فتح الرجل باب حانوته تبني العطار من البيطار والتمار من الزمار واهللا 
  املستعان على سوء الزمان وقلة األعوان

  فصل يف حاجة املفسر إىل الفهم والتبحر يف العلوم
ميق وفهمه دقيق ال يصل إىل فهمة إال من تبحر يف العلوم وعامل اهللا بتقواه يف السر والعالنية كتاب اهللا حبره ع

وأجله عند مواقف الشبهات واللطائف واحلقائق ال يفهمها إال من ألقى السمع وهو شهيد فالعبارات للعموم وهي 
  للسمع واإلشارات

  ائق لألنبياء وهي االستسالمللخصوص وهي للعقل وللطائف لألولياء وهي املشاهد واحلق
وللكل وصف ظاهر وباطن وحد ومطلع فالظاهر التالوة والباطن الفهم واحلد إحكام احلالل واحلرام واملطلع أي 

اإلشراق من الوعد والوعيد فمن فهم هذه املالحظة بان له بسط املوازنة وظهر له حال املعاينة ويف صحيح ابن حيان 
أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منه ظهر : "ل اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقال رسو: عن ابن مسعود قال

  "وبطن



مث فوائده على قدر ما يؤهل له مسعه فمن مسعه من التايل ففائدته فيه علم أحكامه ومن مسعه كأمنا يسمعه من النيب 
بيان معجزته وانشراح صدره بلطائف خطابه ومن مسعه كأمنا مسعه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يقرؤه على أمته مبوعظته وت

من جربيل عليه السالم يقرؤه على النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يشاهد يف ذلك مطالعات الغيوب والنطق إىل ما فيه 
يق عن مشاهدة من الوعود ومن مسع اخلطاب فيه من احلق فين عنده واحمت صفاته وصار موصوفا بصفات التحق

  ال يفقه الرجل حىت جيعل للقرآن وجوها: علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني وقد قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه
  من أراد علم األولني واآلخرين فليثّور القرآن: وقال ابن مسعود

تفسري الظاهر وقد قال هذا الذي قاله أبو الدرداء وابن مسعود ال حيصل مبجرد : قال ابن سبع يف شفاء الصدور
القرآن حيوي سبعة وسبعني ألف علم : لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر وقال آخر: بعض العلماء
  ومائيت علم

  إذ لكل كلمة علم مث يتضاعف ذلك أربعة إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع
 القرآن شرح ذاته وصفاته وأفعاله فهذه األمور تدل وباجلملة فالعلوم كلها داخلة يف أفعال اهللا تعاىل وصفاته ويف

على أن فهم معاين القرآن جماال رحبا ومتسعا بالغا وأن املنقول من ظاهر التفسري ليس ينتهي اإلدراك فيه بالنقل 
ال والسماع ال بد منه يف ظاهر التفسري ليتقي به مواضع الغلط مث بعد ذلك يتسع الفهم واالستنباط والغرائب اليت 
تفهم إال باستماع فنون كثرية وال بد من اإلشارة إىل مجل منها ليستدل هبا على أمثاهلا ويعلم أنه ال جيوز التهاون 

  حبفظ التفسري الظاهر أوال وال مطمع يف الوصول إىل الباطن قبل إحكام الظاهر
صدر البيت قبل جتاوز الباب  ومن ادعى فهم أسرار القرآن ومل حيكم التفسري الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إىل

فظاهر التفسري جيري جمرى تعلم اللغة اليت ال بد منها للفهم وما ال بد فيها من استماع كثري ألن القرآن نزل بلغة 
العرب فما كان الرجوع فيه إىل لغتهم فال بد من معرفتها أو معرفة أكثرها إذ الغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق 

ويستدل املريد بتلك املعاين اليت ذكرناها من فهم باطن علم القرآن ظاهره على أن فهم كالم اهللا  الفهم ليفتح بابه
تعاىل ال غاية له كما الهناية للمتكلم به فأما االستقصاء فال مطمع فيه للبشر ومن مل يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر 

  مل يدرك من لذة القرآن شيئا
َوَما {: مل يكف ذلك يف فهم حقائق املعاين ومثاله قوله تعاىل -عىن األلفاظ يف اللغةوهو م-ومن أحاط بظاهر التفسري 

فظاهر تفسريه واضح وحقيقة معناه غامضة فإنه إثبات للرمي ونفي له ومها } َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت وَلَِكنَّ اللََّه رََمى
  متضادان

  ن الوجه الذي مل يرم ما رماه اهللا عز وجليف الظاهر ما مل يفهم أنه رمى من وجه ومل يرم من جهة وم
فإذا كانوا هم القاتلني كيف يكون اهللا تعاىل هو املعذب وإن كان } قَاِتلُوُهْم يَُعذِّبُْهُم اللَُّه بِأَْيدِيكُْم{: وكذلك قال

  !تعاىل هو املعذب بتحريك أيديهم فما معىن أمرهم بالقتال
كاشفات فال بد أن يعلم وجه ارتباط األفعال بالقدرة وتفهم وجه فحقيقة هذا تستمد من حبر عظيم من علوم امل

ارتباط القدرة بقدره اهللا تعاىل حىت تتكشف وتتضح فمن هذا الوجه تفاوت اخللق يف الفهم بعد االشتراك يف معرفة 
  ظاهر التفسري

  فصل يف أمهات مآخذ التفسري للناظر يف القرآن
  :عةلطالب التفسري مآخذ كثرية أمهاهتا أرب



  النقل عن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: األول
وهذا هو الطراز األول لكن جيب احلذر من الضعيف فيه واملوضوع فإنه كثري وإن سواد األوراق سواد يف القلب 

ققون من ثالثة كتب ليس هلا أصول املغازي واملالحم والتفسري قال احمل: مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال امليموين
  ومراده أن الغالب أهنا ليس هلا أسانيد صحاح متصلة وإال فقد صح من ذلك كثري: أصحابه

  }الَِّذيَن آَمُنوا َولَْم َيلْبُِسوا إِميَانَُهْم بِظُلْمٍ{: فمن ذلك تفسري الظلم بالشرك يف قوله تعاىل

  وتفسري احلساب اليسري بالعرض روامها البخاري
  بالرمي رواه مسلم} ِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَعُْتْم ِمْن قُوٍَّةَوأَ{وتفسري القوة يف 

  وبذلك يرد تفسري جماهد باخليل
  }إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتي{: وكتفسري العبادة بالدعاء يف قوله

  األخذ بقول الصحايب: الثاين
  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كما قاله احلاكم يف تفسريهفإن تفسريه عندهم مبنزلة املرفوع إىل النيب صَلَّى اللَّ

حيتمل أال يرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس حبجة والصواب األول ألنه من باب : وقال أبو اخلطاب من احلنابلة
  الرواية ال الرأي

ب اهللا إال وأنا والذي ال إله إال هو ما نزلت آية يف كتا: وقد أخرج ابن جرير عن مسروق وقال عبد اهللا بن مسعود
كان الرجل : أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد اعلم بكتاب اهللا مين تناله املطايا ألتيته وقال أيضا

  منا إذا تعلم عشر آيات مل يتجاوزهن حىت يعلم معانيهن والعمل هبن
عنه أكثر من احملفوظ عن علي وهو جترد هلذا الشأن واحملفوظ -علي مث ابن عباس : وصدور املفسرين من الصحابة

ويتلوه عبد اهللا بن عمرو بن العاص وكل ما ورد عن غريهم من الصحابة  -إال أن ابن عباس كان أخذ عن على
  فحسن مقدم

  مسألة يف الرجوع إىل أقوال التابعني مث ذكر طبقات املفسرين
حكوه عن شعبة لكن عمل املفسرين على ويف الرجوع إىل قول التابعي روايتان عن أمحد واختار ابن عقيل املنع و

خالفة وقد حكوا يف كتبهم أقواهلم كالضحاك ابن مزاحم وسعيد بن جبري وجماهد وقتادة وأيب العالية الرياحي 
واحلسن البصري والربيع بن انس ومقاتل بن سليمان وعطاء بن أيب سلمة اخلراساين ومرة اهلمداين وعلى بن أيب 

عب القرظي وأيب بكر األصم عبد الرمحن بن كيسان وإمساعيل بن عبد الرمحن السدي طلحة الواليب وحممد بن ك
  وعكرمة موىل ابن عباس وعطية العويف وعطاء بن أيب رباح وعبد اهللا بن زيد بن أسلم

ن فهذه تفاسري القدماء املشهورين وغالب أقواهلم تلقوها من الصحابة ولعل اختالف الرواية عن أمحد إمنا هو فيما كا
  من أقواهلم وآرائهم

ومن املربزين يف التابعني احلسن وجماهد وسعيد بن جبري مث يتلوهم عكرمة والضحاك وإن مل يلق ابن عباس وإمنا اخذ 
  عن ابن جبري

  وأما عامر السدي فكان عامر الشعيب يطعن عليه وعلى أيب صاحل ألنه كان يرامها مقصرين يف النظر
للكليب أحاديث صاحلة وخاصة عن أيب صاحل وهو معروف : يف كتابه الكاملوقال احلافظ أبو أمحد بن عدي 

  بالتفسري وليس ألحد تفسري أطول منه



وال أشيع فيه وبعده مقاتل بن سليمان إال أن الكليب يفضل على مقاتل ملا يف مقاتل من املذاهب الرديئة مث بعد هذه 
فسري سفيان بن عيينة ووكيع بن اجلراح وشعبة بن احلجاج الطبقة ألفت تفاسري جتمع أقوال الصحابة والتابعني كت

ويزيد بن هارون واملفضل وعبد الرزاق بن مهام الصنعاين وإسحاق بن راهويه وروح بن عبادة وحيىي ابن قريش 
ومالك بن سليمان اهلروي وعبد بن محيد الكشي وعبد اهللا بن اجلراح وهشيم بن بشري وصاحل بن حممد اليزيدي 

حجر بن إياس السعدي وحيىي ابن حممد بن عبد اهللا اهلروي وعلي بن أيب طلحة وابن مردويه وسنيد وعلي بن 
  والنسائي وغريهم

  ووقع يف مسند أمحد والبزار ومعجم الطرباين وغريهم كثري من ذلك
امت الرازي مث إن حممد بن جرير الطربي مجع على الناس أشتات التفاسري وقرب البعيد وكذلك عبد الرمحن بن أيب ح

وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثريا ما استدرك الناس عليهما وعلى سننهما مكي واملهدوي حسن 
  التأليف وكذلك من تبعهم كابن عطية وكلهم متقن مأجور فجزاهم اهللا خريا

  تنبيه فيما جيب أن يالحظ عند نقل أقوال املفسرين
م وحييكه املصنفون للتفسري بعبارات متباينة األلفاظ ويظن من ال فهم عنده أن يكثر يف معىن اآلية أقواهلم واختالفه

يف ذلك اختالفا فيحكيه أقواال وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معىن ظهر من اآلية وإمنا اقتصر عليه 
  ألنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق حبال السائل وقد يكون

مه ونظريه واآلخر مبقصوده ومثرته والكل يؤول إىل معىن واحد غالبا واملراد اجلميع بعضهم خيرب عن الشيء بالز
  فليتفطن لذلك وال يفهم من اختالف العبارات اختالف املرادات كما قيل

  عباراتنا شىت وحسنك واحد
  وكل إىل ذاك اجلمال يشري

عن الشخص الواحد مقدم عنه إن استويا يف  هذا كله حيث أمكن اجلمع فأما إذا مل ميكن اجلمع فاملتأخر من القولني
الصحة وإال فالصحيح املقدم وكثريا ما يذكر املفسرون شيئا يف اآلية على جهة التمثيل ملا دخل يف اآلية فيظن بعض 
: الناس أنه قصر اآلية على ذلك ولقد بلغين عن شخص أنه أنكر على الشيخ أيب احلسن الشاذيل قوله يف قوله تعاىل

  ما ذهب اهللا بويل إال أتى خبري منه أو مثله} بَِخْيرٍ مِْنَها أَْو ِمثِْلهَانَأِْت {
  األخذ مبطلق اللغة: الثالث

وقد ذكره مجاعة ونص عليه أمحد بن حنبل يف مواضع لكن نقل الفضل بن } بِِلَساٍن َعرَبِيٍّ ُمبِنيٍ{فإن القرآن نزل 
: ظاهره املنع وهلذا قال بعضهم: ما يعجبين فقيل: الشعر فقالزياد عنه وقد سئل عن القرآن متثل له رجل ببيت من 

الكراهة حتمل على من يصرف اآلية عن ظاهرها إىل : يف جواز تفسري القرآن مبقتضى اللغة روايتان عن أمحد وقيل
  خالفهامعان خارجة حمتملة يدل عليها القليل من كالم العرب وال يوجد غالبا إال يف الشعر وحنوه ويكون املتبادر 

وروي البيهقي يف شعب اإلميان عن مالك بن أنس قال ال أوتى برجل غري عامل بلغات العرب يفسر كتاب اهللا إال 
  جعلته نكاال

  التفسري باملقتضى من معىن الكالم واملقتضب من قوة الشرع: الرابع
  "اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل: "لهوهذا هو الذي دعا به النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم البن عباس يف قو

هل خصكم رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وروي البخاري رمحه اهللا يف كتاب اجلهاد يف صحيحه عن علي



  بشيء؟ فقال ما عندنا غري ما يف هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل
  لنزول قد مضى والتنزل باق إىل قيام الساعةللقرآن نزول وتنزل فا: وعلى هذا قال بعض أهل الذوق

  ومن ها هنا اختلف الصحابة يف معىن اآلية فأخذ كل واجد برأيه على مقتضى نظره يف املقتضى
: وقوله} َوال َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم{: وال جيوز تفسري القرآن مبجرد الرأي واالجتهاد من غري أصل لقوله تعاىل

  فأضاف البيان إليهم} لُِتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَْيهِْم{: وقوله} وا َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونََوأَنْ َتقُولُ{
رواه البيهقي من " من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار: "وعليه محلوا قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أخرجه أبو " من تكلم يف القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ: "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طرق من حديث ابن عباس وقوله
  غريب من حديث ابن جندب: داود والترمذي والنسائي وقال

الرأي الذي يغلب من غري دليل قام عليه فمثل  -واهللا أعلم-هذا إن صح فإمنا أراد : وقال البيهقي يف شعب اإلميان
  وز احلكم به يف النوازل وكذلك ال جيوز تفسري القرآن بههذا الذي ال جي

أي مساء تظلين وأي أرض : وأما الرأي الذي يسنده برهان فاحلكم به يف النوازل جائز وهذا معىن قول الصديق
  تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا برأيي

طأ الطريق فسبيله أن يرجع يف فقد أخ -واهللا أعلم-يف هذا احلديث نظر وإن صح فإمنا أراد : وقال يف املدخل
تفسري ألفاظه إىل أهل اللغة ويف معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله وما حيتاج فيه إىل بيانه إىل أخبار الصحابة 
 :الذين شاهدوا تنزيله وأدوا إلينا من سنن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ما يكون تبيانا لكتاب اهللا قال اهللا تعاىل

  }وَأَْنزَلَْنا إِلَْيكَ الذِّكَْر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ{
فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن ذكره من بعده وما مل يرد عنه بيان ففيه حينئذ فكرة أهل العلم 

  بعده ليستدلوا مبا ورد بيانه على ما مل يرد
وقد يكون املراد به من قال فيه برأيه من غري معرفة منه بأصول العلم وفروعه فتكون موافقته للصواب وإن : قال

  وافقه من حيث ال يعرفه غري حممودة
قد محل بعض املتورعة هذا احلديث على ظاهره وامتنع من أن يستنبط : وقال اإلمام أبو احلسن املاوردي يف نكته

لو صحبتها الشواهد ومل يعارض شواهدها نص صريح وهذا عدول عما تعبدنا من معرفته معاين القرآن باجتهاده و
  }لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم{: من النظر يف القرآن واستنباط األحكام منه كما قال تعاىل

وإن صح احلديث فتأويله أن من ولو صح ما ذهب إليه مل يعلم شيء باالستنباط وملا فهم األكثر من كتاب اهللا شيئا 
تكلم يف القرآن مبجرد رأيه ومل يعرج على سوى لفظه وأصاب احلق فقد أخطأ الطريق وإصابته اتفاق إذ الغرض أنه 

القرآن ذلول ذو وجوه حمتملة فامحلوه : " جمرد رأى ال شاهد له ويف احلديث أن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال
  "جوههعلى أحسن و

أنه موضح ملعانيه حىت ال تقصر عنه : أنه مطيع حلامليه ينطق بألسنتهم الثاين : أحدمها: ذلول حيتمل وجهني: وقوله
  أفهام اجملتهدين

أنه قد مجع وجوها : أن من ألفاظه ما حيتمل وجوها من التأويل والثاين: أحدمها : حيتمل معنيني" ذو وجوه: " وقوله
  لترغيب والترهيب والتحليل والتحرميمن األوامر والنواهي وا

أحسن ما فيه : احلمل على أحسن معانيه والثاين: أحدمها: حيتمل أيضا وجهني" فامحلوه على أحسن وجوهه: " وقوله



  من العزائم دون الرخص والعفو دون االنتقام وفيه داللة ظاهرة على جواز االستنباط واالجتهاد يف كتاب اهللا
فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فَيَتَّبُِعونَ {: ي إمنا انصرف إىل املتشابه منه ال إىل مجيعه كما قال تعاىلالنه: وقال أبو الليث

ألن القرآن إمنا نزل حجة على اخللق فلو مل جيز التفسري مل تكن احلجة بالغة فإذا كان كذلك جاز ملن } َما َتشَاَبَه
فسره وأما من كان من املكلفني ومل يعرف وجوه اللغة فال جيوز أن يفسره إال عرف لغات العرب وشأن النزول أن ي

مبقدار ما مسع فيكون ذلك على وجه احلكاية ال على سبيل التفسري فال بأس به ولو أنه يعلم التفسري فأراد أن 
  يستخرج من اآلية حكمة أو دليال حلكم فال بأس به

  مسع منه شيئا فال حيل وهو الذي هني عنه انتهىولو قال املراد من اآلية كذا من غري أن 
اختلف الناس يف تفسريالقرآن هل جيوز لكل ذى علم اخلوض فيه فمنهم من بالغ : وقال الراغب يف مقدمة تفسريه

أو عمن  ومنع الكالم ولو تفنن الناظر يف العلوم واتسع باعه يف املعارف إال بتوقيف عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
من فسر القرآن : "شاهد التنزيل من الصحابة أو من أخذ منهم من التابعني واحتجوا بقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "من قال يف القرآن برأيه فقد كفر: "ويف رواية" برأيه فقد أخطأ
: ة األغراض واحتجوا بقوله تعاىلإن كان ذا معرفة وأدب فواسع له تفسريه والعقالء واألدباء فوضى يف معرف: وقيل

  }لَِيدَّبَُّروا آيَاِتِه َولَِيَتذَكَّرَ أُولُو األَلَْبابِ{
  أقسام التفسري

قسم تعرفه العرب : حدثنا الثوري عن ابن عباس أنه قسم التفسري إىل أربعة أقسام: وقد روى عبد الرزاق يف تفسريه
الل واحلرام وقسم يعلمه العلماء خاصة وقسم ال يعلمه إال اهللا يف كالمها وقسم ال يعذر أحد جبهالته يقول من احل

  ومن ادعى علمه فهو كاذب
  وهذا تقسيم صحيح

  فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إىل لساهنم وذلك شأن اللغة واإلعراب

ما تتضمنه ألفاظها يوجب فأما اللغة فعلى املفسر معرفة معانيها ومسميات أمسائها وال يلزم ذلك القارئ مث إن كان 
العمل دون العلم كفى فيه خرب الواحد واالثنني واالستشهاد بالبيت والبيتني وإن كان مما يوجب العلم مل يكف ذلك 

  بل ال بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر
املفسر إىل معرفة احلكم  وأما اإلعراب فما كان اختالفه حميال للمعىن وجب على املفسر والقارئ تعلمه ليتوصل

وليسلم القارئ من اللحن وإن مل يكن حميال للمعىن وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن وال جيب على املفسر 
  ليتوصل إىل املقصود دونه على أن جهله نقص يف حق اجلميع

لى ما ورد يف لسان العرب إذا تقرر ذلك فما كان من التفسري راجعا إىل هذا القسم فسبيل املفسر التوقف فيه ع
وليس لغري العامل حبقائق اللغة ومفهوماهتا تفسري شيء من الكتاب العزيز وال يكفي يف حقه تعلم اليسري منها فقد 

  يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد املعنيني
شرائع األحكام ودالئل ما ال يعذر واحد جبهله وهو ما تتبادر األفهام إىل معرفة معناه من النصوص املتضمنة : الثاين

  التوحيد وكل لفظ أفاد معىن واحدا جليا ال سواه يعلم أنه مراد اهللا تعاىل
فَاْعلَْم أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ {: فهذا القسم ال خيتلف حكمه وال يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معىن التوحيد من قوله تعاىل

  وأنه ال شريك له يف إهليته} اللَُّه



لم أن ال موضوعة يف اللغة للنفي وإال لإلثبات وأن مقتضى هذه الكلمة احلصر ويعلم كل أحد بالضرورة وإن مل يع
وحنوها من األوامر طلب إدخال ماهية املأمور به يف الوجود } َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ{: أن مقتضى قوله تعاىل

با أو ندبا فما كان من هذا القسم ال يقدر أحد يدعي اجلهل مبعاين وإن مل يعلم أن صيغة أفعل مقتضاها الترجيح وجو
  ألفاظه ألهنا معلومة لكل أحد بالضرورة

ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل فهو ما جيرى جمرى الغيوب حنو اآلي املتضمنة قيام الساعة ونزول الغيث وما يف : الثالث
 القرآن عند أهل احلق فال مساغ لالجتهاد يف تفسريه وال األرحام وتفسري الروح واحلروف املقطعة وكل متشابه يف

طريق إىل ذلك إال بالتوقيف من أحد ثالثة أوجه إما نص من التنزيل أو بيان من النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أو 
  عاىل بعلمهإمجاع األمة على تأويله فإذا مل يرد فيه توقيف من هذه اجلهات علمنا أنه مما استأثر اهللا ت

ما يرجع إىل اجتهاد العلماء وهو الذي يغلب عليه إطالق التأويل وهو صرف اللفظ إىل ما يئول إليه : والرابع
  فاملفسر ناقل واملؤول مستنبط وذلك استنباط األحكام وبيان اجململ وختصيص العموم

ه وعلى العلماء اعتماد الشواهد وكل لفظ احتمل معنيني فصاعدا فهو الذي ال جيوز لغري العلماء االجتهاد في
  :والدالئل وليس هلم أن يعتمدوا جمرد رأيهم فيه على ما تقدم بيانه وكل لفظ احتمل معنيني فهو قسمان

أن يكون أحدمها أظهر من اآلخر فيجب احلمل على الظاهر إال أن يقوم دليل على أن املراد هو اخلفي دون : أحدمها
  اجللي فيحمل عليه

  :كونا جليني واالستعمال فيهما حقيقة وهذا على ضربنيأن ي: الثاين
أن ختتلف أصل احلقيقة فيهما فيدور اللفظ بني معنيني هو يف أحدمها حقيقة لغوية ويف اآلخر حقيقة شرعية : أحدمها 

وكذلك } َسكٌَن لَُهْم َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصالَتَك{: فالشرعية أوىل إال أن تدل قرينته على إرادة اللغوية حنو قوله تعاىل
إذا دار بني اللغوية والعرفية فالعرفية أوىل لطرياهنا على اللغة ولو دار بني الشرعية والعرفية فالشرعية أوىل ألن 

  الشرع ألزم
ال ختتلف أصل احلقيقة بل كال املعنيني استعمل فيهما يف اللغة أو يف الشرع أو العرف على حد : الضرب الثاين

  :ا على ضربنيسواء وهذا أيض
أن يتنافيا اجتماعا وال ميكن إرادهتما باللفظ الواحد كالقرء حقيقة يف احليض والطهر فعلى اجملتهد أن جيتهد : أحدمها

يف املراد منهما باألمارات الدالة عليه فإذا وصل إليه كان هو مراد اهللا يف حقه وإن اجتهد جمتهد آخر فأدى اجتهاده 
مراد اهللا تعاىل يف حقه ألنه نتيجة اجتهاده وما كلف به فإن مل يترجح أحد األمرين لتكافؤ  إىل املعىن اآلخر كان ذلك

األمارات فقد اختلف أهل العلم فمنهم من قال خيري يف احلمل على أيهما شاء ومنهم من قال يأخذ بأعظمهما حكما 
  وال يبعد اطراد وجه ثالث وهو أن يأخذ باألخف كاختالف جواب املفتني

أال يتنافيا اجتماعا فيجب احلمل عليهما عند احملققني ويكون ذلك أبلغ يف اإلعجاز والفصاحة : ب الثاينالضر
  :وأحفظ يف حق املكلف إال أن يدل دليل على إرادة أحدمها وهذا أيضا ضربان

  أن تكون داللته مقتضية لبطالن املعىن اآلخر فيتعني املدلول عليه لإلرادة: أحدمها
يثبت حكم املدلول عليه ويكون مرادا وال حيكم : قتضى بطالنه وهذا اختلف العلماء فيه فمنهم من قالأال ي: الثاين

بسقوط املعىن اآلخر بل جيوز أن يكون مرادا أيضا وأن مل يدل عليه دليل من خارج ألن موجب اللفظ عليهما 
بدليل من خارج اثبت حكما من  ما ترجح: فاستويا يف حكمه وإن ترجح أحدمها بدليل من خارج ومنهم من قال



  اآلخر لقوته مبظاهرة الدليل اآلخر
  فهذا أصل نافع معترب يف وجوه التفسري يف اللفظ احملتمل واهللا أعلم

على " من تكلم يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار: " إذا تقرر ذلك فينزل قوله صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  :ربعةقسمني من هذه األ

  تفسري اللفظ الحتياج املفسر له إىل التبحر يف معرفة لسان العرب: أحدمها
علم العربية واللغة والتبحر : محل اللفظ احملتمل على أحد معنييه الحتياج ذلك إىل معرفة أنواع من العلوم: الثاين

مل واملبني والعموم واخلصوص فيهما ومن علم األصول ما يدرك به حدود األشياء وصيغ األمر والنهي واخلرب واجمل
والظاهر واملضمر واحملكم واملتشابه واملؤول واحلقيقة واجملاز والصريح والكناية واملطلق واملقيد ومن علوم الفروع ما 

يدرك به استنباطا واالستدالل على هذا أقل ما حيتاج إليه ومع ذلك فهو على خطر فعليه أن يقول حيتمل كذا وال 
  م اضطر إىل الفتوى به فأدى اجتهاده إليه فيحرم خالفه مع جتويز خالفه عند اهللاجيزم إال يف حك

ما نزل من القرآن من آية إال وهلا ظهر وبطن ولكن : "فقد ورد عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال: فإن قيل
  فما معىن ذلك؟" حرف حد ولكل حد مطلع

  :تأويله أربعة أقوال ففي" ظهر وبطن: "أما قوله: قلت
  إنك إذا حبثت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها: -وهو قول احلسن -أحدها
  إن القصص ظاهرها اإلخبار هبالك األولني وباطنها عظة لآلخرين: -قول أيب عبيدة -الثاين

  وم سيعملون هباإنه ما من آية إال عمل هبا قوم وهلا ق: -قول ابن مسعود رضي اهللا عنه -الثالث 
  إن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها: -قاله بعض املتأخرين -الرابع 

  وقول أيب عبيدة أقرهبا
معناه أن : لكل حرف منتهى فيما أراد اهللا من معناه الثاين: أحدمها : ففيه تأويالن" ولكل حرف حد: "وأما قوله

  لكل حكم مقدارا من الثواب والعقاب
  :ففيه قوالن" طلعولكل حد م: "وأما قوله
  لكل غامض من املعاين واألحكام مطلع يتوصل إىل معرفته ويوقف على املراد به: أحدمها 
لكل ما يستحقه من الثواب والعقاب مطلع يطلع عليه يف اآلخرة ويراه عند اجملازاة وقال بعضهم منه ما ال : والثاين

أوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ يف الصور ونزول  يعلم تأويله إال اهللا الواحد القهار وذلك آجال حادثة يف
  عيسى بن مرمي وما أشبه ذلك

ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي }ال ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِالَّ ُهَو ثَقُلَْت ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ {: لقوله
مسائها الالزمة غري املشتركة منها واملوصوفات بصفاهتا اخلاصة نزل به القرآن وذلك إبانة غرائبه ومعرفة املسميات بأ

وَإِذَا قِيلَ لَُهْم ال ُتفِْسُدوا ِفي {: دون ما سواها فإن ذلك ال جيهله أحد منهم وذلك كسامع منهم لو مسع تاليا يتلو
مل جيهل أن معىن الفساد هو ما ينبغي } لَِكْن ال َيْشُعُرونَأَال إِنَُّهْم ُهُم الْمُفِْسُدونَ َو. اَألْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ

تركه مما هو مضرة وأن الصالح مما ينبغي فعله مما هو منفعة وإن جهل املعاين اليت جعلها اهللا إفسادا واملعاين اليت 
م من احلالل جعلها اهللا إصالحا فأما تعليم التفسري ونقله عمن قوله حجة ففيه ثواب وأجر عظيم كتعليم األحكا

  واحلرام



  تنبيه يف كالم الصوفية يف تفسري القرآن
ليس تفسريا وإمنا هي معان ومواجيد جيدوهنا عند التالوة كقول بعضهم : فأما كالم الصوفية يف تفسري القرآن فقيل

النفس فأمرنا بقتال من يلينا ألهنا أقرب شيء : دإن املرا} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ{: يف
  إلينا وأقرب شيء إىل اإلنسان نفسه

  وقد وجدت عن اإلمام أيب احلسن الواحدي انه: قال ابن الصالح يف فتاويه

  صنف أبو عبد الرمحن السلمي حقائق التفسري فإن كان اعتقد أن ذلك تفسري فقد كفر
هم إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه مل يذكره تفسريا وال ذهب به مذهب الظن مبن يوثق به من: وأنا أقول: قال

الشرح للكلمة املذكورة يف القرآن العظيم فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية وإمنا ذلك منهم 
نه قال أمرنا بقتال ذكر لنظري ما ورد به القرآن فإن النظري يذكر بالنظري فمن ذلك مثال النفس يف اآلية املذكورة فكأ

  النفس ومن يلينا من الكفار ومع ذلك فياليتهم مل يتساهلوا يف مثل ذلك ملا فيه من اإلهبام وااللتباس انتهى
  فصل

حكى الشيخ أبو حيان عن بعض من عاصره أن طالب علم التفسري مضطر إىل النقل يف فهم معاين تركيبه باإلسناد 
  أن فهم اآليات يتوقف على ذلك مث بالغ الشيخ يف رده ألثر علي السابقإىل جماهد وطاوس وعكرمة وأضراهبم و

واحلق أن علم التفسري منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيني املبهم وتبيني اجململ ومنه ماال 
  يتوقف ويكفي يف حتصيله التفقه على الوجه املعترب

التفسري والتأويل التمييز بني املنقول واملستنبط ليحمل على وكأن السبب يف اصطالح بعضهم على التفرقة بني 
  االعتماد يف املنقول وعلى النظر يف املستنبط جتويزا له وازديادا وهذا من الفروع يف الدين

  تنخيل ملا سبق
  أحدمها ورد تفسريه بالنقل عمن يعترب تفسريه وقسم مل يرد: واعلم أن القرآن قسمان

ا أن يرد التفسري عن النيب صلى اهللا عيه وسلم أو عن الصحابة أو عن رؤوس التابعني فاألول إم: واألول ثالثة أنواع
يبحث يف عن صحة السند والثاين ينظر يف تفسري الصحايب فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فال شك يف 

ضت أقوال مجاعة من الصحابة اعتمادهم وإن فسره مبا شاهده من األسباب والقرائن فال شك فيه وحينئذ إن تعار
اللهم : "فإن أمكن اجلمع فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس ألن النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بشره بذلك حيث قال

فإن تعذر " أفرضكم زيد: "وقد رجح الشافعي قول زيد يف الفرائض لقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم" علمه التأويل
جاز للمقلد أن يأخذ بأيها شاء وأما الثالث وهم رؤوس التابعني إذا مل يرفعوه إىل النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اجلمع 

  وال إىل أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم فحيث جاز التقليد فيما سبق فكذا هنا وإال وجب االجتهاد
ريق التوصل إىل فهمه النظر إىل مفردات األلفاظ من لغة العرب ما مل يرد فيه نقل عن املفسرين وهو قليل وط: الثاين

ومدلوالهتا واستعماهلا حبسب السياق وهذا يعتين به الراغب كثريا يف كتاب املفردات فيذكر قيدا زائدا على أهل 
  اللغة يف تفسري مدلول اللفظ ألنه اقتنصه من السياق

  فصل فيما جيب على املفسر البداءة به
ى املفسر البداءة به العلوم اللفظية وأول ما جيب البداءة به منها حتقيق األلفاظ املفردة فتحصيل معاين الذي جيب عل



املفردات من ألفاظ القرآن من أوائل املعادن ملن يريد أن يدرك معانيه وهو كتحصيل اللنب من أوائل املعادن يف بناء 
  ما يريد أن يبنيه

إن املركب : بل هو نافع يف كل علم من علوم الشرع وغريه وهو كما قالوا وليس ذلك يف علم القرآن فقط: قالوا
ال يعلم إال بعد العلم مبفرداته ألن اجلزء سابق على الكل يف الوجود من الذهين واخلارجي فنقول النظر يف التفسري 

  هو حبسب أفراد األلفاظ وتراكيبها
  :وأما حبسب األفراد فمن وجوه ثالثة

  ليت وضعت األلفاظ املفردة بإزائها وهو يتعلق بعلم اللغةمن جهة املعاين ا
  ومن جهة اهليئات والصيغ الواردة على املفردات الدالة على املعاين املختلفة وهو من علم التصريف

  ومن جهة رد الفروع املأخوذة من األصول إليها وهو من علم االشتقاق
  :وأما حبسب التركيب فمن وجوه أربعة

ر كيفية التراكيب حبسب اإلعراب ومقابله من حيث إهنا مؤدية أصل املعىن وهو ما دل عليه املركب باعتبا: األول 
  حبسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو

باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معىن املعىن أعين الزم أصل املعىن الذي خيتلف باختالف مقتضى احلال : الثاين
  يتكلف بإبراز حماسنه علم املعاين يف تراكيب البلغاء وهو الذي

باعتبار طرق تأدية املقصود حبسب وضوح الداللة وحقائقها ومراتبها وباعتبار احلقيقة واجملاز واالستعارة : الثالث
  والكناية والتشبيه وهو ما يتعلق بعلم البيان

  لم البديعباعتبار الفصاحة اللفظية واملعنوية واالستحسان ومقابله وهو يتعلق بع: والرابع
  مسألة يف أن اإلعجاز يكون يف اللفظ واملعىن واملالءمة

وقد سبق لنا يف باب اإلعجاز أن إعجاز القرآن الشتماله على تفرد األلفاظ اليت يتركب منها الكالم مع ما تضمنه 
  من املعاين مع مالءمته اليت هي نظوم تأليفه

عن أرباب التفسري وهلذا كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  وهو معرفة األلفاظ فهو أمر نقلي يؤخذ: فأما األول 
إن هذا منك تكلف وكان ابن : ما األب ويقول: فال يعرفه فرياجع نفسه ويقول}فَاِكَهةً َوأَّباً{: يقرأ قوله تعاىل

  -عباس

  }الرَّقِيمِ{وال } ِغْسِلنيٍ{وال } حََناناً{ال أعرف : يقول -وهو ترمجان القرآن
  اليت حتتملها األلفاظ فاألمر يف معاناهتا أشد ألهنا نتائج العقول وأما املعاين

وأما رسوم النظم فاحلاجة إىل الثقافة واحلذق فيها أكثر ألهنا جلام األلفاظ وزمام املعاين وبه يتصل أجزاء الكالم 
قته كافيا هلذا ويتسم بعضه ببعض فتقوم له صورة يف النفس يتشكل هبا البيان فليس املفرد بذرب اللسان وطال

  الشأن وال كل من أويت خطاب بديهة ناهضة حبمله ما مل جيمع إليها سائر الشروط
  مسألة يف أن أحسن طرق التفسري أن يفسر القرآن بالقرآن

أحسن طريق التفسري أن يفسر القرآن بالقرآن فما أمجل يف مكان فقد فصل يف موضع آخر وما اختصر يف : قيل
  وَمَا{: آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له قال تعاىلمكان فإنه قد بسط يف 



: وهلذا قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب إِالَّ لُِتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيِه َوُهدًى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
يعين السنة فإن مل يوجد يف السنة يرجع إىل أقوال الصحابة فإهنم أدرى بذلك ملا " أوتيت القرآن ومثله معه أال إين"

شاهدوه من القرائن وملا أعطاهم اهللا من الفهم العجيب فإن مل يوجد ذلك يرجع إىل النظر واالستنباط بالشرط 
  السابق

  مسألة فيما جيب على املفسر من التحوط يف التفسري
ب أن يتحرى يف التفسري مطابقة املفسر وأن يتحرز يف ذلك من نقص املفسر عما حيتاج إليه من إيضاح املعىن وجي

املفسر أو أن يكون يف ذلك املعىن زيادة ال تليق بالغرض أو أن يكون يف املفسر زيغ عن املعىن املفسر وعدول عن 
د يف أن يكون وفقه من مجيع األحناء وعليه مبراعاة طريقه حىت يكون غري مناسب له ولو من بعض أحنائه بل جيته

  الوضع احلقيقي واجملازي ومراعاة التأليف وأن يوايف بني املفردات وتلميح الوقائع فعند ذلك تتفجر له ينابيع الفوائد
  عل من املفعول بهولوال اإلعراب ملا عرف الفا} فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت{: ومن شواهد اإلعراب قوله تعاىل
  فإهنا منتظمة مع ما قبلها منقطعة عما بعدها} َوالالَِّئي لَْم َيِحضَْن{: ومن شواهد النظم قوله تعاىل

} قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيدُُه{: وقد يظهر االرتباط وقد يشكل أمره فمن الظاهر قوله تعاىل
جواب سؤال } قُلِ اللَُّه{:  يستقيم أن يكون السؤال واجلواب من واحد فتعني أن يكون قولهووجه ظهوره أنه ال

: أجاهبم بقوله} َمْن يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيدُُه{: كأهنم ملا سألوا مسعوا ما قبله من رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وهو
  فترك ذكر السؤال} مَّ ُيِعيُدُهقُلِ اللَُّه َيْبدأُ الَْخلَْق ثُ{

  }قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه َيْهِدي ِللْحَقِّ{: ونظريه
  مسألة يف النهي عن ذكر لفظ احلكاية عن اهللا تعاىل ووجوب جتنب

  إطالق الزائد على بعض احلروف الواردة يف القرآن
  لتفسري حكى اهللا تعاىل وينبغي جتنبهوكثريا ما يقع يف كتب ا

ال يقال كالم اهللا حيكى وال يقال حكى اهللا ألن : قال معظم أئمتنا: قال اإلمام أبو نصر القشريي يف كتابه املرشد
احلكاية اإلتيان مبثل الشيء وليس لكالمه مثل وتساهل قوم فأطلقوا لفظ احلكاية مبعىن اإلخبار وكثريا ما يقع يف 

  قكالمهم إطال

  وحنوه} لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{: والكاف يف حنو} فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه{: الزائد على بعض احلروف كما يف حنو
  والذي عليه احملققون جتنب هذا اللفظ يف القرآن إذ الزائد ما ال معىن له وكالم اهللا منزه عن ذلك

ظاهري فذكر أبو عبد اهللا أمحد بن حيىي بن سعيد الداودي يف وممن نص على منع ذلك يف املتقدمني اإلمام داود ال
: الكتاب املرشد له يف أصول الفقه على مذهب داود الظاهري وروى بعض أصحابنا عن أيب سليمان أنه كان يقول

ليس يف القرآن صلة بوجه وذكر أبو حممد بن داود وغريه من أصحابنا مثل ذلك والذي عليه أكثر النحويني خالف 
: إن ما ها هنا للتعليل مثل: وقال} مَثَالً َما َبعُوَضةً{: ا مث حكى عن أيب داود مثله يزعم الصلة فيها كقوله تعاىلهذ

  أحبب حبيبك َهْوًنا ما
  فصل يف تقسم التأويل إىل منقاد ومستكره

  :التأويل ينقسم إىل منقاد ومستكره



ال ُتْدرِكُُه {: إما االشتراك يف اللفظ حنو: اخلالف بني األئمةما ال تعرض فيه بشاعة أو استقباح وقد يقع فيه : فاألول
  هل هو من بصر العني أو القلب} اَألْبصَاُر

هل هذا االستثناء مقصور على املعطوف وحده أو عائد } إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا{: وإما ألمر راجع إىل النظم كقوله تعاىل
  إىل اجلميع؟

  وإما لغري ذلك} َوإِنْ َعَزُموا الطَّالَق فَإِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم{: م كقوله تعاىلوأما لغموض املعىن ووجازة النظ
  :وأما املستكره فما يستبشع إذا عرض على احلجة وذلك على أربعة أوجه

 فحمله بعضهم على علي} َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني{: أن يكون لفظا عاما فيختص ببعض ما يدخل حتته كقوله: األول 
  رضي اهللا عنه فقط

مع قوله } َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة إِلَّا َخال ِفيَها َنذِيٌر{: أن يلفق بني اثنني كقول من زعم تكليف احليوانات يف قوله: والثاين
  كما حننإهنم مكلفون } وََما ِمْن َدابٍَّة ِفي اَألْرضِ َوال طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَمْثَالُكُْم{: تعاىل
  يف محله على حقيقته} َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ{: ما استعري فيه كقوله تعاىل: الثالث
إنه إنسان يبقر عن أسرار العلوم ويف اهلدهد إنه : ما أشعر باشتقاق بعيد كما قال بعض الباطنية يف البقرة: الرابع

  إنسان موصوف جبودة البحث والتنقيب
ملتفقه الذي مل يتبحروا يف معرفة األصول والثاين على املتكلم القاصر يف معرفة شرائط واألول أكثر ما يروج على ا

النظم والثالث على صاحب احلديث الذي مل يتهذب يف شرائط قبول األخبار والرابع على األديب الذي مل يتهذب 
  بشرائط االستعارات واالشتقاقات

  فائدة فيما نقل عن ابن عباس يف تفسري بعض اآليات
  املوت: فقال} أَوْ َخلْقاً ِممَّا َيكُْبُر ِفي ُصدُورِكُْم{: روي عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعاىل 

  وهو تفسري حيتاج لتفسري: قال السهيلي
ورأيت لبعض املتأخرين أن مراد ابن عباس أن املوت سيفىن كما يفىن كل شيء كما جاء أنه يذبح على الصراط 

رة أو حديدا لبادر إليكم املوت ولو كنتم املوت الذي يكرب يف صدوركم فال بد لكم من فكأن املعىن لو كنتم حجا
  املوت واهللا أعلم بتأويل ذلك

  وبقي يف نفسي من تأويل هذه اآلية شيء حىت يكمل اهللا نعمته يف فهمها: قال
  فصل

  أصل الوقوف على معاين القرآن التدبر
كر واعلم أنه ال حيصل للناظر فهم معاين الوحي حقيقة وال يظهر له أصل الوقوف على معاين القرآن التدبر والتف

أسرار العلم من غيب املعرفة ويف قلبه بدعة أو إصرار على ذنب أو يف قلبه كرب أو هوى أو حب الدنيا أو يكون 
  غري متحقق اإلميان

إىل معقوله وهذه كلها  أو ضعيف التحقيق أو معتمدا على قول مفسر ليس عنده إال علم بظاهر أو يكون راجعا
حجب وموانع وبعضها آكد من بعض إذا كان العبد مصغيا إىل كالم ربه ملقي السمع وهو شهيد القلب ملعاين 

صفات خماطبه ناظرا إىل قدرته تاركا للمعهود من علمه ومعقوله متربئا من حوله وقوته معظما للمتكلم مفتقرا إىل 



لم ومتكن مسع لفهم اخلطاب وشهادة غيب اجلواب بدعاء وتضرع وابتئاس التفهم حبال مستقيم وقلب سليم وقوة ع
ومتسكن وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم وليستعن على ذلك بأن تكون تالوته على معاين الكالم وشهادة 

تا بالقرآن وصف املتكلم من الوعد بالتشويق والوعيد بالتخويف واإلنذار بالتشديد فهذا القارئ أحسن الناس صو
  }الَِّذيَن آتَْيَناُهُم الِْكَتابَ َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِه أُولَِئَك ُيْؤِمنُونَ بِِه{: ويف مثل هذا قال تعاىل

  وهذا هو الراسخ يف العلم جعلنا اهللا من هذا الصنف واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل
  فصل يف القرآن علم األولني واآلخرين

األولني واآلخرين وما من شيء إال وميكن استخراجه منه ملن فهمه اهللا تعاىل حىت إن بعضهم استنبط ويف القرآن علم 
} َولَْن يَُؤخَِّر اللَُّه َنفْساً إِذَا َجاَء أََجلُهَا{: عمر النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثالثا وستني من قوله تعاىل يف سورة املنافقني

  فإهنا رأس ثالث

   سورة وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن يف فقدهوستني
ثالث وثالثون كلمة } أُبَْعثُ َحيّاً{: إىل قوله} قَالَ إِنِّي َعْبُد اللَِّه آَتانَِي الْكَِتاَب {: وقوله تعاىل خمربا عن عيسى
  وعمره ثالث وثالثون سنة

فإن األلف باثنني والذال } ُزلْزِلَِت اَألْرُضإِذَا {: وقد استنبط الناس زلزلة عام اثنني وسبعمائة من قوله تعاىل
  بسبعمائة

وكذلك استنبط بعض أئمة العرب فتح بيت املقدس وختليصه من أيدي العدو يف أول سورة الروم حبساب اجلمل 
  وغري ذلك

  فصل
  قد يستنبط احلكم من السكوت عن الشيء

اآلية ومل يذكر األعمام } ِديَن زِينََتُهنَّ إِالَّ ِلُبُعولَِتهِنََّوال يُْب{: وقد يستنبط احلكم من السكوت عن الشيء كقوله تعاىل
  واألخوال وهم من احملارم وحكمهم حكم

لئال يضعه العم عند ابنه وهو ليس مبحرم هلا وكذا اخلال فيفضي : من مسي يف اآلية وقد سئل الشعيب عن ذلك فقال
يف احملرمية إال العم واخلال وهذا من الدالئل البليغة على إىل الفتنة واملعىن فيه أن كل من استثين مشترك بابنه 

  وجوب االحتياط يف سترهن
هذه املفسدة حمتملة يف أبناء بعولتهن الحتمال أن يذرها أبو البعل عند ابنه اآلخر وهو ليس مبحرم : ولقائل أن يقول

  هلا وأبو البعل ينقض قوهلم إن من استثىن اشترك هو وابنه يف احملرمية
: اآلية ومل يذكر األوالد فقيل لدخوهلم يف قوله} َوال َعلَى أَنْفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبُيوِتكُْم{: ه قوله تعاىلومن
  }ُبيُوِتكُْم{

  فصل يف تقسيم القرآن إىل ما هو بني بنفسه وإىل ما ليس ببني يف نفسه فيحتاج إىل بيان
  :ينقسم القرآن العظيم إىل

اآلية } التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ{: فظ ال حيتاج إىل بيان منه وال من غريه وهو كثري ومنه قوله تعاىلما هو بني بنفسه بل
  اآلية} إِنَّ الُْمْسِلِمَني وَالُْمْسِلَماِت{: وقوله



ا أَيَُّها الَِّذيَن أُوُتوا الْكَِتاَب آِمنُوا َي{: وقوله} وَاضْرِْب لَُهْم َمثَالً أَْصحَاَب الْقَْريَِة{: وقوله} قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ{: وقوله
وإىل ما ليس ببني بنفسه فيحتاج إىل بيان وبيانه إما فيه يف آية أخرى أو يف السنة ألهنا موضوعة } بَِما َنزَّلَْنا ُمَصدِّقاً
  }ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَيْهِْم{: للبيان قال تعاىل

الطهارة والصالة والزكاة والصيام واحلج واملعامالت واألنكحة واجلنايات وغري ذلك  ككثري من أحكام: والثاين
ومل يذكر كيفية الزكاة وال نصاهبا وال أوقاصها وال شروطها وال أحواهلا وال } َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصادِِه{: كقوله تعاىل

  قاهتامن جتب عليه ممن ال جتب عليه وكذا مل يبني عدد الصالة وال أو
ومل يبني أركانه وال شروطه وال ما حيل } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت} {فََمْن َشهَِد مِْنكُمُ الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه{: وكقوله

لََّم يف اإلحرام وما ال حيل وال ما يوجب الدم وال ما ال يوجبه وغري ذلك واألول قد أرشدنا النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
شق ذلك على } الَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم َيلْبُِسوا إِميَاَنُهمْ بِظُلْمٍ{: ملا نزل : إليه مبا ثبت يف الصحيحني عن ابن مسعود

  !يا رسول اهللا وأينا ال يظلم نفسه: املسلمني فقالوا

} رِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌمَيا بَُنيَّ ال ُتْش{" ليس ذلك إمنا هو الشرك أمل تسمعوا ما قال لقمان البنه: "قال
  فحمل النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظلم ها هنا على الشرك ملقابلته باإلميان واستأنس عليه بقول لقمان

ال بد } َحتَّى{إىل بيان ألن  فهذا حيتاج} َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَْبوَاُبهَا{: وقد يكون بيانه مضمرا فيه كقوله تعاىل
  هلا من متام وتأويله حىت إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبواهبا

  أي لكان هذا القرآن على رأي النحويني} َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسيَِّرْت بِِه الْجَِبالُ{: ومثله
  ويسمى هذا عند العرب الكف: قال ابن فارس

فإنه مل جيئ له جواب يف اللفظ } أَفََمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلِإلْسالمِ{: اىلوقد يومئ إىل احملذوف إما متأخر كقوله تع
كمن قسا } أَفََمْن شََرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِلِإلْسالمِ{: وتقديره} فَوَْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه{: لكن أومأ إليه قوله

  قلبه
} َوإِذَا َمسَّ اِإلْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيباً{: فإنه أومأ إىل ما قبله} ْن ُهَو قَانٌِت آَناَء اللَّْيلِأَمَّ{: وإما متقدم كقوله تعاىل

  أهذا الذي هو هكذا خري أم من هو قانت؟ فأضمر املبتدأ: كأنه قال

  !} َو َخاِلٌد ِفي النَّارِكََمْن ُه{: ومن هذه صفته} َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ{: ونظريه
  :وقد يكون بيانه واضحا وهو أقسام 

وَلَْم . لَْم يَِلْد َولَمْ ُيولَْد{: تفسريه: قال حممد بن كعب القرظي} اللَُّه الصََّمُد{: أن يكون عقبه كقوله تعاىل: أحدها
  }َيكُْن لَُه كُفُواً أََحٌد

} َوإِذَا َمسَُّه الَْخْيُر َمُنوعاً. إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً{: تفسريه: قال أبو العالية} عاًإِنَّ اإلِِْنَسانَ ُخِلَق َهلُو{: وكقوله تعاىل
  قد فسره اهللا تعاىل: ما اهللع؟ فقلت: سألين حممد بن طاهر: وقال ثعلب
  }آِمناًَمقَاُم إِْبَراهِيَم َوَمْن َدَخلَُه كَانَ {: فسره بقوله} ِفيِه آيَاٌت بَيَِّناٌت{: وكقوله
ومعلوم أنه مل يرد به املسيح وعزيرا فنزلت اآلية مطلقة } إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم{: وقوله

اكتفاء بالداللة الظاهرة على أنه ال يعذهبما اهللا وكان ذلك مبنزلة االستثناء باللفظ فلما قال املشركون هذا املسيح 
  }إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَِئَك َعْنَها ُمْبَعدُونَ{: ا من دون اهللا أنزل اهللاوعزير قد عبد



ففسر رؤية الربق بأنه ليس يف رؤيته إال اخلوف من الصواعق والطمع يف } ُيرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفاً َوطََمعاً{: وقوله
لى الطمع إذ كانت الصواعق تقع من أول برقة وال حيصل املطر إال بعد األمطار وفيها لطيفة وهى تقدمي اخلوف ع

  تواتر الربقات فإن تواترها ال يكاد يكذب فقدم اخلوف على الطمع ناسخا للخوف كمجيء الفرج بعد الشدة
وفيها لطيفة حيث بدأ باملاشي على بطنه اآلية } َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه{: وكقوله

  فإهنا سيقت لبيان القدرة وهو أعجب من الذي بعده وكذا ما ميشي على رجلني أعجب ممن ميشي على أربع
مُ ِمْن فََتَياِتكُ{: فهذا عام يف املسلم والكافر مث بني أن املراد املؤمنات بقوله} فَِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم{: وكقوله تعاىل
  فخرج تزوج األمة الكافرة} الُْمْؤِمنَاِت
فإن األول اسم منه والثاين أفعل تفضيل بدليل قوله } َوَمْن كَانَ ِفي َهِذهِ أَْعَمى فَُهَو ِفي اآلِخَرِة أَْعَمى{: وقوله تعاىل

رق بني ما هو اسم وما هو وهلذا قرأ أبو عمرو األول باإلمالة ألنه اسم والثاين بالتصحيح ليف} وَأََضلُّ َسبِيالً{بعده 
  أفعل منه باإلمالة وتركها

  !زيد أعمى من عمرو ألنه ال يتفاوت: فقد قال النحويون أفعل التفضيل ال يأيت من اخللق فال يقال: فإن قلت
  إمنا جاز يف اآلية ألنه من عمى القلب أي من كان يف هذه الدنيا: قلت

من به فهو عما يغيب عنه من أمر اآلخرة أعمى أن يؤمن به أي أشد أعمى القلب عما يرى من القدرة اإلهلية وال يؤ
  عمى وال شك أن عمى البصرية متفاوت

األشبه أن املراد : قال البيهقي يف شعب اإلميان} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعينُوا بِالصَّْبرِ َوالصَّالِة{: ومنه قوله تعاىل
َوال َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَمَْواٌت َبلْ {: ألنه أتبع مدح الصابرين بقوله بالصرب ها هنا الصرب على الشدائد

  }الَِّذيَن إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمِصيبَةٌ. وََبشِّرِ الصَّابِرِيَن{: إىل قوله} أَْحَياٌء
وبيانه يف سورة } َماِلِك َيْومِ الدِّينِ{ :أن يكون بيانه منفصال عنه يف السورة معه أو يف غريه كقوله تعاىل: الثاين

ثُمَّ َما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ َيْوَم ال َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ شَْيئاً وَاَألْمُر َيْومَِئذٍ . َوَما أَْدرَاَك َما َيْوُم الدِّينِ{: االنفطار بقوله
  }ِللَِّه

ومل يبني يف ليل وال هنار وبينه يف سورة الدخان } َحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمْنَهاَمْن َجاَء بِالْ{: وقوله يف سوريت النمل والقصص
فاملباركة يف الزمان هي ليلة القدر } إِنَّا أَْنزَلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ{: مث بينها يف ليلة القدر بقوله} ِفي لَْيلٍَة ُمبَاَركٍَة{: بقوله

لك يرد على من زعم أن املباركة ليلة النصف من شعبان وعجب كيف غفل يف هذه السورة ألن اإلنزال واحد وبذ
  عن ذلك

  وَمَا{: وقد استنبط بعضهم هنا بيانا آخر وهو أهنا ليلة سبعة عشر من قوله تعاىل

  ذلك كالموذلك ليلة سبع عشرة من رمضان ويف } أَنَْزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن
  }أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبيَْنُهْم{: فسره يف آية الفتح} أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى الْكَاِفرِيَن{: وقوله تعاىل
وقد } َوُهدُوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ. ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر{: وقوله تعاىل

  }َوقَالُوا الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ رَبََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر{: فسره يف سورة فاطر
  }َوإِذَا ُبشِّرَ أََحُدُهْم بِاألُْنثَى{: بني ذلك بقوله يف النحل} وَإِذَا ُبشَِّر أََحدُُهْم بَِما َضَرَب ِللرَّْحَمنِ َمثَالً{: وقوله

  وذكر اهللا الطالق جممال وفسره يف سورة الطالق
فاستثىن األزواج وملك اليمني مث حظر تعاىل اجلمع بني } إِلَّا َعلَى أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم{: وقال تعاىل



  رىاألختني وبني األم واالبنة والرابة باآلية األخ
فإن ظاهره مشكل ألن اهللا سبحانه قد هدى كفارا كثريا } نَّ اللََّه ال يَْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر{: ومنه قوله تعاىل

: وماتوا مسلمني وإمنا املراد ال يهدي من كان يف علمه أنه قد حقت عليه كلمة العذاب وبيانه بقوله تعاىل يف السورة
  أَفََمْن{

إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَيْهِْم كَِلَمُت َربِّكَ ال {: وقوله يف سورة أخرى} ِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَْنَت ُتنِْقذُ َمْن ِفي النَّارَِحقَّ َعلَْيِه كَ
  }َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آَيٍة َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب اَألِليَم. ُيْؤِمُنونَ

وكثري من الناس يدعون فال يستجاب هلم وبيانه بقوله تعاىل بل إياه } عِ إِذَا َدَعاِنأُجِيُب َدْعَوةَ الدَّا{: ومنه قوله تعاىل
تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فبني أن اإلجابة متعلقة باملشيئة على أن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قد فسر 

رحم وال إمث إال أعطاه اهللا إحدى ثالث خصال إما أن  ما من مسلم دعا اهللا بدعوة ليس فيها قطيعة: "اإلجابة بقوله
  "يعجل دعوته وإما أن يدخرها له يف اآلخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها

: وكثري من الناس يريد ذلك فال حيصل له وبيانه يف قوله} َوَمْن كَانَ يُرِيدُ َحْرثَ الدُّنَْيا ُنْؤِتِه ِمنَْها{: ومنه قوله تعاىل
  فهو كالذي قبله متعلق باملشيئة} انَ ُيرِيُد الَْعاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشاُءَمْن كَ{

إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه {: وقال يف آية أخرى} الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اللَِّه{: ومنه قوله تعاىل
فإنه قد يستشكل اجتماعهما ألن الوجل خالف الطمأنينة وهذا غفلة عن املراد ألن االطمئنان إمنا } لُوُبُهْمَوجِلَْت قُ

يكون عن ثلج القلب وشرح الصدر مبعرفة التوحيد والعلم وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة والثواب اجلزيل 
  والوجل إمنا يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن اهلدى

َتقْشَِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم ثُمَّ {: به الوعيد بتوجيل القلوب كذلك وقد اجتمعا يف قوله تعاىلوما يستحق 
ألن هؤالء قد سكنت نفوسهم إىل معتقدهم ووثقوا به فانتفى عنهم الشك } َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهمْ إِلَى ِذكْرِ اللَِّه

عرض إن كان كالمهم فيمن أظهر اإلسالم تعوذا فجعل هلم حكمة دون العلم املوجب لثلج واالرتياب الذي ي
  الصدور وانتفاء الشك ونظائره كثرية

ثُ فَأَْسرِ بِأَهِْلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َواتَّبِْع أَْدبَاَرُهْم َوال َيلَْتِفْت ِمْنكُْم أََحٌد َواْمُضوا َحْي{: ومنه قوله تعاىل يف قصة لوط
فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِِقطْعٍ ِمَن {: فلم يستثن امرأته يف هذا املوضع وهي مستثناة يف املعىن بقوله يف اآلية األخرى} ُتْؤَمُرونَ

  فأظهر االستثناء يف هذه اآلية} اللَّْيلِ َوال َيلَْتِفْت مِْنكُْم أََحدٌ إِالّ اْمرَأََتَك
َوكَتَْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْسَ {: اآلية فإهنا نزلت تفسريا وبيانا جململ قوله} بِالَْعْبِد الُْحرُّ بِالُْحرِّ وَالْعَْبُد{: وكقوله
  ألن هذه ملا نزلت مل يفهم مرادها} بِالنَّفْسِ
  ةاآلي} َوال تَْنِكُحوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء{: هي تفسري لقوله} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم{: وقوله

اآلية فإن هذه اآلية جمملة ال يعلم منها من } ِللرِّجَالِ َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الْوَاِلَداِن وَاَألقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب{: وقوله
يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفي {: يرث من الرجال والنساء بالفرض والتعصيب ومن يرث ومن ال يرث مث بينه يف آية أخرى بقوله

  اآليات} ْمأَْوالدِكُ
ُحرَِّمتْ {: فهذا االستثناء جممل بينه يف آية أخرى بقوله} أُِحلَّْت لَكُمْ َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ إِلَّا َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم{: وكقوله

  }َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ َوالدَُّم وَلَْحُم الِْخنْزِيرِ



ال {: اآلية فهذا االبتالء جممل ال يعلم أحد يف احلل أم يف احلرم بينه قوله} ْيِدلََيْبلُوَنَّكُمُ اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّ{: وكقوله
  اآلية} َتقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم

ى ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَهُ بِالُْهَد{: وهذا اجململ بينه يف آية أخرى بقوله} وَُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ{: وكقوله
  اآلية} َوِدينِ الَْحقِّ
لَِئْن أَقَمُْتُم الصَّالةَ َوآَتيُْتمُ {: بيان هذا العهد قوله تعاىل: قال العلماء} َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدِكُْم{: وكقوله تعاىل

ُألكَفَِّرنَّ َعْنكُمْ {: يف قوله اآلية فهذا عهده عز وجل وعهدهم متام اآلية} الزَّكَاةَ َوآَمْنُتمْ بُِرُسِلي َوعَزَّْرُتُموُهْم
  فإذا وفوا العهد األول أعطوا ما وعدوا} َسيِّئَاِتكُْم

  }إِنََّك لَِمَن الُْمْرَسلَِني. يس َوالْقُْرآنِ الَْحِكيمِ{: يرد عليهم بقوله} َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْسَت مُْرَسالً{: وقوله تعاىل
َولَْو َرِحْمَناُهْم وَكََشفَْنا َما بِهِْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي {: فقيل هلم} َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ُمْؤِمُنونَرَبََّنا اكِْشْف {: وقوله تعاىل

  إن كشفنا العذاب تعودوا: والتقدير} إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ{: بل نزل بعده: وقيل} طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ
َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء وََيْخَتاُر َما {: فرد عليهم بقوله} لْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَرَْيَتْينِ َعِظيمٍلَْوال نُزِّلَ َهذَا ا{: وقوله

  }كَانَ لَُهُم الِْخَيرَةُ
  }ْرآنََعلََّم الْقُ. الرَّْحَمُن{: بيانه} وَإِذَا ِقيلَ لَُهمُ اْسُجدُوا ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما الرَّْحَمُن{: وقوله
لَِئنِ اْجَتَمَعِت الِْأْنُس وَالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأْتُوا بِمِثْلِ َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ {: فقيل هلم} لَوْ َنَشاُء لَقُلَْنا مِثْلَ َهذَا{: وقوله
  }بِِمثِْلِه
فَإِنْ َيْصبُِروا فَالنَّاُر َمثْوًى { : فقيل هلم يف اجلواب} وَاْنطَلََق الَْملَأُ ِمْنُهمْ أَِن اْمشُوا وَاْصبِرُوا َعلَى آِلهَِتكُْم{: وقوله
  اآلية} لَُهْم
  }َما لَكُمْ ال َتنَاَصُرونَ{: فقيل هلم} أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع ُمنَْتصٌِر{: ومنه

  }َز الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهُِم الْقَْتلُ إِلَى َمَضاجِِعهِْملَْو كُنُْتْم ِفي ُبيُوِتكُْم لَبََر{: فرد عليهم بقوله} لَوْ أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا{: ومنه
  }َألَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيمِنيِ. َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض اَألقَاوِيلِ{: رد عليهم بقوله} أَْم َيقُولُونَ َتقَوَّلَُه{: وقوله
َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الْمُْرَسِلَني إِالَّ إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعامَ { : فقيل هلم} مَالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم{: وقوله

  }َوَيْمُشونَ ِفي اَألسَْواقِ
َتقَْرأَُه َعلَى َوقُْرآناً فََرقْنَاُه ِل{: فقيل يف سورة أخرى} َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْوال ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً{: وقوله

  }النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث
تفسري هذا االختصام ما } َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلحاً أَِن اْعُبدُوا اللََّه فَإِذَا ُهْم فَرِيقَاِن َيخَْتِصُمونَ{: وقوله

ِه ِللَِّذيَن اْسُتْضعِفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعلَُمونَ أَنَّ َصاِلحاً قَالَ الَْمألُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِم{: قال يف سورة أخرى
  اآلية} ُمْرَسلٌ ِمْن َربِِّه
َتتََنزَّلُ َعلَْيهِمُ الَْمالِئكَةُ {: وفسرها يف موضع آخر بقوله} لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخرَِة{: وقوله تعاىل

  }َخافُوا َوال َتْحَزنُوا وَأَْبِشرُوا بِالَْجنَِّة الَِّتي كُنُْتْم ُتوَعُدونَأَالَّ َت

  }َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد{: فرد عليه يف قوله} َوَما أَْهِديكُْم إِلَّا َسبِيلَ الرََّشاِد{: -لعنه اهللا-ومنه حكاية عن فرعون 
  }َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني{: وذكر هذا احللف يف قوله} فََيْحِلفُونَ لَُه َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميعاً{: وقوله



وََنصَْرَناُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُوا {: َبيَّن يف مواضع أخر} أَنِّي َمْغلُوٌب فَانَْتِصْر{: وقوله يف قصة نوح عليه السالم
  }بِآياتَِنا
  }َوَما أُوتِيُتْم ِمَن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيالً{: أوعية للعلم فقيل هلم: أي} ُبَنا غُلٌْفَوقَالُوا قُلُو{: وقوله

  }قَالَ َربِّ أَرِنِي أَنْظُْر إِلَْيَك{: وجعل بعضهم من هذا قوله تعاىل
 يكن عن نفسه وإمنا أراد مل} َربِّ أَرِنِي{: تدل على أن قوله} َحتَّى نََرى اللََّه َجْهرَةً{: فإن آية البقرة وهى قوله: قال

  به مطالبة قومه ومل يثبت يف التوراة أنه سأل الرؤية إال وقت حضور قومه معه وسؤاهلم ذلك
ِمَن النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني وَالشَُّهَداءِ {: بينه يف آية النساء بقوله} ِصرَاطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{: ومن ذلك قوله تعاىل

  }اِلحَِنيَوالصَّ
  أُولَِئَك الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني{: فهال فسرها آية مرمي: فإن قيل

َوِممَّْن َحَملَْنا {: ال نسلم أوال أن هذه اآلية يف النبيني فقط لقوله: ؟ اآلية قيل} ِمْن ذُرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ
وهذا تصريح باألنبياء وغريهم كيف وقد ذكرت مرمي وهي صديقة على } َوِممَّْن َهَدْيَنا وَاْجَتبَْيَنا{: وقوله} َمَع ُنوحٍ

أحد القولني ولو سلم أهنا يف األنبياء خاصة فهم بعض من أنعم اهللا عليهم وجعلهم يف آية النساء صنفا من املنعم 
وألن آية مرمي ليس } ِصرَاطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{: ري قولهعليهم فكانت آية النساء من حيث هي عامة أوىل بتفس
  }اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم{: فيها إال اإلخبار بأن اهللا أنعم عليهم وذلك هو معىن قوله

املستقيم فقد والرغبة إىل اهللا تعاىل يف الثبات عليها هي نفس الطاعة هللا ولرسوله فإن العبد إذا هدي إىل الصراط 
هدى إىل الطاعة املقتضية أن يكون مع املنعم عليهم وظهر هبذا أن آية النساء أمس بتفسري سورة احلمد من اآلية 

  اليت يف سورة مرمي
  فصل

قد يكون اللفظ مقتضيا ألمر وحيمل على غريه وقد يكون اللفظ مقتضيا ألمر وحيمل على غريه ألنه أوىل بذلك 
  منها تفسريهم السبع املثاين بالفاحتة مع أن اهللا تعاىل أخرب أن القرآن كله مثاين :االسم منه وله أمثلة

وسياق القرآن يدل على " هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا: "ومنها قوله عن أهل الكساء
إِنََّما يُرِيدُ {: التذكري إرادة األزواج وفيهن نزلت وال ميكن خروجهن عن اآلية لكن ملا أريد دخول غريهن قيل بلفظ

: فعلم أن هذه اإلرادة شاملة جلميع أهل البيت الذكور واإلناث خبالف قوله} اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت
  ودل أن عليا وفاطمة أحق هبذا الوصف من األزواج} َيا نَِساَء النَّبِيِّ{

وهو يقتضي أن ما " هو مسجدي هذا: "َوَسلََّم عن املسجد الذي أسس على التقوى ومنها قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
هذا هو العامل العدل وإال فال شك أن : ذكره أحق هبذا االسم من غريه واحلصر املذكور حصر الكمال كما يقال

  مسجد قباء هو مؤسس على التقوى وسياق القرآن يدل على أنه مراد باآلية
  فصل

  حمتمال ملعنيني يف موضع ويعني يف موضع آخر قد يكون اللفظ
َخَتمَ اللَُّه َعلَى {: وقد يكون اللفظ حمتمال ملعنيني ويف موضع آخر ما يعينه ألحدمها كقوله تعاىل يف سورة البقرة

مل الوقف على فيحتمل أن يكون السمع معطوفا على ختم وحيت} قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبصَارِِهْم ِغَشاَوةٌ



َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِهِ {: قلوهبم ألن اخلتم إمنا يكون على القلب وهذا أوىل لقوله يف اجلاثية
  }ِغَشاَوةً

فاالستثناء منقطع لقوله } َغاوِيَنإِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ إِلَّا َمنِ اتَّبََعَك ِمَن الْ{: وقوله تعاىل يف سورة احلجر
ولو كان متصال الستثناهم فلما مل يستثنهم } إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ َوكَفَى بِرَبَِّك َوكِيالً{: يف اإلسراء

  دل على أهنم مل يدخلوا
وهذا غري : ل شيء إمنا هو باملاء قال ابن درستويهإن حياة ك: فقد قيل} َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ{: وقوله

صفة لشيء ومعىن } َحيٍّ{ جمرورا ولكان منصوبا وإمنا } َحيٍّ{جائز يف العربية ألنه لو كان املعىن كذلك مل يكن 
  }َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء{: خلق اخللق من املاء ويدل له قوله يف موضع آخر: اآلية
فإن فليلقه حيتمل األمر واخلرب كأنه قال فاقذفيه يف } فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ{: تمل قوله تعاىلومما حي

  اليم يلقيه اليم وحنتمل أن يكون أمرا بإلقائه
فريدا من ماله وولده ويف اآلية حبث فإنه حيتمل أن يكون خلقته وحيدا } ذَرْنِي َوَمْن َخلَقُْت َوحِيداً{: ومنه قوله تعاىل

أن تكون الواو عاطفة وهو فاسد ألنه يلزم منه أن } وَذَرْنِي َوالُْمكَذِّبَِني{ : آخر وهو أن أبا البقاء أجاز فيها ويف قوله
وكذلك اتركين اتركين واترك من خلقت وحيدا : يكون اهللا قد أمر نبيه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أن يتركه وكأنه قال

  واترك املكذبني فيتعني أن يكون

  "لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها: "خل بيين وبينهم وهي واو مع كقوله: املراد
ظاهره الكعبة وباطنه القلب قال العلماء وحنن } أَنْ طَهَِّرا َبيِْتَي ِللطَّاِئفَِني{: وقد يكون للفظ ظاهر وباطن كقوله تعاىل

ب إبراهيم الكعبة لكن العامل يتجاوز إىل القلب بطريق االعتبار عند قوم واألوىل عند آخرين نقطع أن املراد خبطا
  ومن باطنه إحلاق سائر املساجد به ومن ظاهره عند قوم العبور فيه

  فصل يف ذكر األمور اليت تعني على املعىن عند اإلشكال
  ومما يعني على املعىن عند اإلشكال أمور

وال كفورا والطريقة أن يرد النهي منه : أي} َوال ُتِطْع ِمنُْهْم آِثماً أَْو كَفُوراً{: ها كقوله تعاىلرد الكلمة لضد: أحدها
  أطع هذا أو هذا أطع أحدمها وعلى هذا معناه يف النهي وال تطع واحدا منهما: إىل األمر فنقول معىن

قول ُحدّ } فَْوَق اثَْنَتْينِ{: فهذا عام وقوله} ي أَْوالدِكُْميُوِصيكُُم اللَُّه ِف{: ردها إىل نظريها كما يف قوله تعاىل: الثاين
َوإِنْ {: أحد طرفيه وأرخى الطرف اآلخر إىل غري هناية ألن أول ما فوق الثنتني الثالث وآخره ال هناية له وقوله

  كَاَنْت

 وذكر الواحدة والثالث وما حمدودة الطرفني فالثنتان خارجتان من هذا الفصل وأمسك اهللا عن ذكر الثنتني} َواِحَدةً
اآلية فذكر الواحدة } إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َتَرَك{: فوقها وأما قوله يف األخوات

واالثنتني وأمسك عن ذكر الثالث وما فوقهن فضمن كل واحد من الفصلني ما كف عن ذكره يف اآلخر فوجب 
  حد منهما فيما أمسك عنه فيه على ما ذكره يف غريهمحل كل وا

} َمْن كَانَ ُيرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاً{: ما يتصل هبا من خرب أو شرط أو إيضاح يف معىن آخر كقوله تعاىل: الثالث
حيتمل أن } لَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاًفَِل{: من كان يريد أن يعز أو تكون العزة له لكن قوله تعاىل: حيتمل أن يكون معناها



  من كان يريد أن يعلم ملن العزة فإهنا هللا: يكون معناها
فإنه ال داللة فيها على احلال اليت هي شرط يف عقوبته } إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيحَارِبُونَ اللََّه َوَرُسولَُه{: وكذلك قوله

ا استفيدت احلال من األدلة الدالة على أن القتل على من قتل ومل يأخذ املعينة وأنواع احملاربة والفساد كثرية وإمن
ى من أخذ املال ومل يقتل والنفي على من مل يفعل شيئا من ذلك سوى املال والصلب على من مجعهما والقطع عل

  السعي يف األرض بالفساد
داللة السياق فإهنا ترشد إىل تبيني اجململ والقطع بعدم احتمال غري املراد وختصيص العام وتقييد املطلق : الرابع

له غلط يف نظريه وغالط يف مناظراته وانظر وتنوع الداللة وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن أمه
  ذُقْ إِنََّك أَْنَت{: إىل قوله تعاىل

  كيف جتد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري} الْعَزِيُز الْكَرُِمي
مالحظة النقل عن املعىن األصلي وذلك أنه قد يستعار الشيء ملشاهبة مث يستعار من املشابه ملشابه املشابه : اخلامس

ن املسمى احلقيقي بدرجات فيذهب عن الذهن اجلهة املسوغة لنقله من األول إىل اآلخر وطريق معرفة ويتباعد ع
وذلك أن أصل دون للمكان } ال يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَافِرِيَن أَوِْلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني{: ذلك بالتدريج كقوله تعاىل

ء الدون للحقري مث استعري للتفاوت يف األحوال والرتب فقيل زيد دون الذي هو أنزل من مكان غريه ومنه الشي
عمرو يف العلم والشرف مث اتسع فيه فاستعري يف كل ما يتجاوز حدا إىل حد وختطى حكما إىل حكم آخر كما يف 

  اآلية املذكورة والتقدير ال تتجاوزوا والية املؤمنني إىل والية الكافرين
أي جتاوزوا اهللا يف دعائكم إىل دعاء آهلتكم الذين تزعمون } وا شَُهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّهاْدُع{: وكذلك قوله تعاىل

أهنم يشهدون لكم يوم القيامة أي ال تستشهدوا باهللا فإهنا حجة يركن إليها العاجز عن البينات من الناس بل ائتوا 
هذا إذا جعلت من " اهللا يشهد لنا عليكم: "وهلمببينة تكون حجة عند احلكام وهذا يؤذن بأنه مل يبق تشبث سوى ق

ـ  أن يكون املعىن ادعوا الذين : أحدمها : احتمل معنيني} ُشَهَداَءكُْم{دون اهللا متعلقا بادعوا فإن جعلته متعلقا ب
ذين على أن يراد بشهدائكم آهلتكم أي ادعوا ال: جتاوزمت يف زعمكم شهادة اهللا أي شهادهتم لكم يوم القيامة والثاين

  جتاوزمت يف اختاذكم ألوهية اهللا إىل ألوهيتهم

من غري املؤمنني يشهدون لكم أنكم آمنتم مبثله ويف هذا إرخاء عنان : أي} ِمْن ُدوِن اللَِّه{: وحيتمل أن يكون التقدير
  جائزاالعتماد على أن فصحاءهم تأنف نفوسهم من مساجلة احلق اجللي بالباطل اللجلجي وتعليقه بادعوا على هذا 

  هل رأيت: ألهنا مبعىن} أَلَْم تََر{: فإنه عطفه على قوله} أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة {: ومنه قوله تعاىل
معرفة النزول وهو من أعظم املعني على فهم املعىن وسبق منه يف أول الكتاب مجلة وكانت الصحابة : السادس

أن السعي ليس } فَال ُجَناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوَّفَ بِهَِما{: من قوله تعاىلوالسلف يعتمدونه وكان عروة بن الزبري قد فهم 
وثبت أنه إمنا أتى " لو كان كما قلت لقال فال جناح عليه أال يطوف هبما: "بركن فردت عليه عائشة ذلك وقالت

فا واملروة لألصنام فلما هبذه الصيغة ألنه كان وقع فزع يف قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بني الص
جاء اإلسالم كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به فرفع اهللا ذلك اجلناح من قلوهبم وأمرهم بالطواف رواه 

  البخاري يف صحيحه فثبت أهنا نزلت ردا على من كان ميتنع من السعي
أحب أن حيمد مبا مل يفعل لئن كان كل امرئ فرح مبا أويت و: "ومن ذلك قصة مروان بن احلكم سؤاله ابن عباس

  هذه اآليات: فقال ابن عباس" معذبا لنعذبن أمجعون



ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ {: وتال} َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب لَتَُبيُِّننَُّه{: نزلت يف أهل الكتاب مث تال
سأهلم النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن شيء فكتموه : قال ابن عباس} َمدُوا بَِما لَْم َيفَْعلُوابَِما أَتَْوا وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيْح

وأخربوه بغريه فخرجوا وقد أروه أن قد أخربوه مبا سأهلم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا مبا أوتوا من كتماهنم 
  ما سأهلم عنه

   معرفة سبب النزول فاستحضرهوقد سبق فيه كالم يف النوع األول يف
أنه ال متمسك فيها ملالك على } قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً{: ومن هذا ما قاله الشافعي يف قوله تعاىل

كاه غري العموم ألهنم سألوا رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن أشياء فأجاهبم عن احملرمات من تلك األشياء وح
  سعيد بن جبري

وََما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَيْنِفرُوا كَافَّةً فَلَْوال َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ {: السالمة من التدافع كقوله تعاىل: السابع
ضهم لتحصيل التفقه بوفودهم فإنه حيتمل أن الطوائف ال تنفر من أماكنها وبواديها مجلة بل بع} ِلَيَتفَقَّهُوا ِفي الدِّينِ

على رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وإذا رجعوا إىل قومهم أعلموهم مبا حصل هلم والفائدة يف كوهنم ال ينفرون 
  مجيعا عن بالدهم حصول املصلحة يف حفظ من يتخلف من بعضهم ممن ال ميكن نفريه

ن تسري مع رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف مغازيه وسراياه واملعىن وحيتمل أن يكون املراد بالفئة النافرة هي م
حينئذ أنه ما كان هلم أن ينفروا أمجعني مع رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف مغازيه لتحصيل املصاحل املتعلقة ببقاء 

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تتفقه يف الدين بسبب ما يؤمرون به ويسمعون من يبقى يف املدينة والفئة النافرة مع رسول اهللا صَلَّ
منه فإذا رجعوا إىل من بقي باملدينة أعلموهم مبا حصل هلم يف صحبة الرسول صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم من العلم 

  واالحتماالن قوالن للمفسرين
ندي هو االحتمال األول ألنا لو محلناه على االحتمال الثاين واألقرب ع: قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد

َما كَانَ ألَْهلِ الَْمِديَنِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اَألْعرَابِ أَنْ َيَتَخلَّفُوا َعْن َرُسولِ اللَِّه َوال َيْرغَبُوا {: خلالفه ظاهر قوله تعاىل
فإن ذلك يقتضي إما طلب اجلميع بالنفري أو } وا ثَُباتٍ أَوِ انِْفُروا َجِميعاًفَانِْفُر{: وقوله تعاىل} بِأَنْفُِسهِْم َعْن َنفْسِِه

إباحته وذلك يف ظاهره خيالف النهي عن نفر اجلميع وإذا تعارض حممالن يلزم من أحدمها معارضته وال يلزم من 
قبول بل ما هو أعم من ذلك اآلخر فالثاين أوىل وال نعين بلزوم التعارض لزوما ال جياب عنه وال يتخرج على وجه م

على التفصيل دون التخيري كما } أَوِ اْنِفُروا َجِميعاً{: يف قوله" أو"فإن ما أشرنا إليه من اآليتني جياب عنه حبمل 
رضيه بعض املتأخرين من النحاة فيكون نفريهم ثبات مما ال يدعون احلاجة إىل نفريهم فيه مجيعا ونفريهم مجيعا فيما 

على ما } َما كَانَ ِلأَْهلِ الَْمِديَنِة َوَمْن َحوْلَُهْم ِمَن اَألعَْرابِ أَنْ يََتَخلَّفُوا َعْن َرسُولِ اللَِّه{: ليه وحيمل قولهتدعو احلاجة إ
إذا كان الرسول هو النافر للجهاد ومل حتصل الكفاية إال بنفري اجلميع ممن يصلح للجهاد فهذا أوىل من قول من 

  يقول بالنسخ

  هذه اآلية ناسخة ملا اقتضى النفري مجيعا أو أن تكون
إن منع النفري مجيعا حيث يكون رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم باملدينة فليس هلم أن : ومن املفسرين من يقول

  ينفروا مجيعا ويتركوه وحده
هم للتفقه يف الدين واإلنذار واحلمل أيضا على هذا التفسري الذي ذكرناه أوىل من هذا ألن اللفظ يقتضي أن نفري

ُه ونفريهم مع بقاء رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بعدهم ال يناسبه التعليل بالتفقه يف الدين إذ التفقه منه َصلَّى اللَّ



  َعلَْيِه َوَسلََّم وتعلم الشرائع من جهته فكيف يكون خروجهم عليه معلال للتفقه يف الدين
فإنه حيتمل أن يكون من باب التسهيل والتخفيف وحيتمل أن يكون من } فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم{: اىلومنه قوله تع

  باب التشديد مبعىن أنه ما وجدت االستطاعة فاتقوا أي ال تبقى من االستطاعة شيء
  غري عسر فاتقوا اهللا ما تيسر عليكم أو ما أمكنكم من: ومبعىن التخفيف يرجع إىل أن املعىن
إذا هنيتكم عن شيء : "ويصلح معىن التخصيص قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قال الشيخ تقي الدين الفشريي

  "فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
  فصل يف الظاهر واملؤول

  ملرجوح مؤوالوقد يكون اللفظ حمتمال ملعنيني وهو يف أحدمها أظهر فيسمى الراجح ظاهرا وا

فإنه يستحيل محل املعية على القرب بالذات فتعني صرفه عن } َوُهَو مََعكُْم أَْيَن َما كُْنُتْم{: مثال املؤول قوله تعاىل
وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن حَْبلِ { : ذلك ومحله إما على احلفظ والرعاية أو على القدرة والعلم والرؤية كما قال تعاىل

  }الَْورِيِد
فإنه يستحيل محله على الظاهر الستحالة أن يكون آدمي له } وَاْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحمَِة{: وكقوله تعاىل

  أجنحة فيحمل على اخلضوع وحسن اخللق
ل طائع وعاص وغريمها طري يستحيل أن يشد يف القيامة يف عنق ك} وَكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزمَْناُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه{: وكقوله

  من الطيور فوجب محله على التزام الكتاب يف احلساب لكل واحد منهم بعينه
فإن الباغي يطلق على اجلاهل وعلى الظامل وهو فيه أظهر } فََمنِ اضْطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد{: ومثال الظاهر قوله تعاىل

  }ْنصَُرنَُّه اللَُّهثُمَّ ُبِغَي َعلَْيِه لََي{: وأغلب كقوله تعاىل
  لالنقطاع طهر وللوضوء والغسل غري أن الثاين أظهر: فيقال} َوال َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى يَطُْهرْنَ{: وقوله

  لالبتداء التمام والفراغ غري أن الفراغ أظهر: فيقال} وَأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمرَةَ{: وكقوله تعاىل
  فيحتمل أن يكون} َجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍففَإِذَا َبلَْغَن أَ{: وقوله تعاىل

  اخليار يف األجل أو بعده والظاهر األول لكنه حيمل على أنه مفارقة األجل
مبنزلة } فَال ُجنَاَح{ : والظاهر يقتضي محله على االستحباب ألن قوله} فَال ُجنَاَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهَِما {: وقوله
وذلك ال يقتضي الوجوب ولكن هذا الظاهر متروك بل هو واجب ألن طواف اإلفاضة واجب " بأس ال: "قوله

فدل على أن النهي السابق هني عن ترك واجب ال هني عن ترك } َوَمْن َتطَوَّعَ َخيْراً{: وألنه ذكره بعد التطوع فقال
  مندوب أو مستحب

والشهر } الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُومَاٌت{: ليل آخر كقوله تعاىلوقد يكون الكالم ظاهرا يف شيء فيعدل به عن الظاهر بد
  اسم لثالثة ألنه أقل اجلمع

فالظاهر اشتراط ثالثة من اإلخوة لكن قام الدليل من خارج على } فَإِنْ كَانَ لَُه إِخَْوةٌ فَُِألمِِّه السُُّدُس{: وكقوله تعاىل
  لسدسأن املراد اثنان ألهنما حيجباهنا عن الثلث إىل ا

  فصل يف اشتراك اللفظ بني حقيقتني أو حقيقة وجماز
ال ُيضَارَّ كَاِتٌب َوال {: قد يكون اللفظ مشتركا بني حقيقتني أو حقيقة وجماز ويصح محله عليهما مجيعا كقوله تعاىل

  ذا أظهرُيضَارِر أي الكاتب والشهيد ال يضارر فيكتم الشهادة واخلط وه: املراد ُيَضارِر وقيل: قيل} َشهِيٌد



  وحيتمل أن من دعا الكاتب والشهيد ال يضارره فيطلبه يف وقت فيه ضرر
فعلى هذا جيوز أن يقال أراد اهللا هبذا اللفظ كال املعنيني على القولني أما إذا } ال ُتَضارَّ وَاِلَدةٌ بِوَلَِدهَا{: وكذلك قوله

نع فبأن يكون اللفظ قد خوطب به مرتني مرة أريد هذا قلنا جبواز استعمال املشترك يف معنييه فظاهر وأما إذا قلنا بامل
رواه " ال يفقه الرجل كل الفقه حىت يرى للقرآن وجوها كثرية: "ومرة هذا وقد جاء عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه

  أمحد أي اللفظ الواحد حيتمل معاين متعددة وال يقتصر به على ذلك املعىن بل يعلم أنه يصلح هلذا وهلذا
ماال حيتمل إال معىن واحدا محل عليه وما احتمل معنيني فصاعدا بأن وضع : ن القشريي يف مقدمة تفسريهوقال اب

األشياء متماثلة كالسواد محل على اجلنس عند اإلطالق وإن وضع ملعان خمتلفة فإن ظهر أحد املعنيني محل على 
حقيقة أو جمازا أو يف أحدمها حقيقة ويف اآلخر الظاهر إال أن يقوم الدليل وإن استويا سواء كان االستعمال فيهما 

جمازا كلفظ العني والقرء واللمس فإن تناىف اجلمع بينهما فهو جممل فيطلب البيان من غريه وإن مل يتناف فقد مال 
قوم إىل احلمل على املعنيني والوجه التوقف فيه ألنه ما وضع للجميع بل وضع آلحاد مسميات على البدل وادعاء 

حيتمل أن : باجلميع بعيد نعم جيوز أن يريد املتكلم به مجيع احملامل وال يستحيل ذلك عقال ويف مثل هذا يقال إشعاره
  يكون املراد كذا وحيتمل أن يكون كذا

  فصل
  قد ينفي الشيء ويثبت باعتبارين

  اللََّه َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت َولَِكنَّ{: وقد ينفي الشيء ويثبت باعتبارين كما سبق يف قوله

مث أثبته لسر غامض وهو أن الرمي الثاين غري األول فإن األول عين به الرمي بالرعب والثاين عين به بالتراب } َرَمى
فاهنزموا فأنزل اهللا " شاهت الوجوه: "حني رمى النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف وجوه أعدائه بالتراب واحلصى وقال

   يكن ألجل التراب وإمنا هو مبا أوقع يف قلوهبم من الرعبخيربه أن اهنزامهم مل
  فصل يف اإلمجال ظاهرا وأسبابه

  وأما ما فيه من اإلمجال يف الظاهر فكثري وله أسباب
معناه : قيل} فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ{: أن يعرض من ألفاظ خمتلفة مشتركة وقعت يف التركيب كقوله تعاىل: أحدها

  كالليل مظلمة الشيء فيها: شيء فيها وقيلكالنهار مبيضة ال 
  أقبل وأدبر: قيل} َواللَّْيلِ إِذَا َعْسَعَس{: وكقوله

مبعىن الرجل اجلامع للخري } إِنَّ إِبَْراِهيَم كَانَ أُمَّةً{: مبعىن اجلماعة ويف قوله} َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً{: وكاألمة يف قوله تعاىل
  املقتدى به ومبعىن الدين يف قوله

  }َوادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة{: ومبعىن الزمان يف قوله تعاىل} إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة{: تعاىل
وقد يطلق على األعلى بدليل قوله } َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُوَد َوُسلَْيَمانَ{: وكالذرية فإهنا يف االستعمال العريف األدىن ومنه

َحَملَْنا ذُرِّيَّتَُهْم {: وهبا جياب عن اإلشكال املشهور يف قوله تعاىل} ذُرِّيَّةً{: اآلية مث قال} طَفَى آَدَمإِنَّ اللََّه اْص{: تعاىل
  على حبث فيه} ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن

ود ألنه يلزم أن فقوله مرد" األنِفني: "أول من يعبد اهللا ومن قال: أي} فَأََنا أَوَّلُ الَْعابِِديَن{: وقال مكي يف قوله تعاىل
  عبد من كذا أي أنف: يكون العبدين ألنه إمنا يقال

عن : قيل معناه ترغبون يف نكاحهن ملا هلن وقيل معناه} َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ{: من حذف يف الكالم كقوله: الثاين



يء إذا زهدت فيه ورغبت نكاحهن لزمانتهن وقلة ماهلن والكالم حيتمل الوجهني ألن العرب تقول رغبت عن الش
يف الشيء إذا حرصت عليه فلما ركب الكالم تركيبا حذف معه حرف اجلر احتمل التأويلني مجيعا وجعل منه 

  فََمالِ َهُؤالِء الْقَْومِ{: بعضهم قوله تعاىل يف سورة النساء

ولوال هذا التقدير لكان : قال} َما أََصاَبَك{: أي يقولون }َما أَصَاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه. ال َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحدِيثاً
  }قُل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: مناقضا لقوله

آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها وليس املراد أن الناقة كانت مبصرة ال : أي} َوآَتْيَنا ثَُموَد النَّاقَةَ مُْبِصرَةً{: وقوله
  عمياء
حيتمل عوده على } َيِدِه{فالضمري يف } أَْو َيْعفُوَ الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ{: له تعاىلمن تعيني الضمري كقو: الثالث

الويل وعلى الزوج ورجح الثاين ملوافقته للقواعد فإن الويل ال جيوز أن يعفو عن مال يتيمه بوجه من الوجوه ومحل 
  الكالم احملتمل على القواعد الشرعية أوىل

} َوإِنْ طَلَّقُْتُموهُنَّ{: باخلطاب ألن صدر اآلية خطاب هلم بقوله" إال أن تعفو: "ان خطابا لألزواج لقاللو ك: فإن قيل
  }نِْصُف َما فََرْضُتْم{: إىل قوله

  هو التفات من اخلطاب إىل الغيبة وهو من أنواع البديع: قلنا
فيحتمل أن يكون الضمري الفاعلي الذي يف } َملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُهإِلَْيهِ َيصَْعُد الْكَِلُم الطَّيُِّب َوالَْع{: ومنه قوله تعاىل

يرفع العمل الصاحل ألنه ال تصلح األعمال إال  -وهو التوحيد-عائدا على العمل واملعىن أن الكلم الطيب } َيْرفَعُُه{
الذي يرفع الكلم الطيب مع اإلميان وحيتمل أن يكون الضمري عائدا على الكلم ويكون معناه أن العمل الصاحل هو 

  وكالمها صحيح ألن اإلميان فعل وعمل ونية ال يصح بعضها إال ببعض

فاهلاء األوىل كناية عن احلوافر وهي موريات أي أثرن باحلوافر نقعا } فََوَسطَْن بِِه َجْمعاً. فَأَثَْرنَ بِِه َنقْعاً{: وقوله تعاىل
  مجع املشركني فأغاروا جبمعهم} َوَسطَْن بِهِ َجْمعاًفَ{والثانية كناية عن اإلغارة أي املغريات صبحا 

  وقد صنف ابن األنباري كتابا يف تعيني الضمائر الواقعة يف القرآن يف جملدين
: فقوله} وََما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه وَالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ{: من مواقع الوقف واالبتداء كقوله تعاىل: الرابع

حيتمل أن يكون معطوفا على اسم اهللا تعاىل وحيتمل أن يكون ابتداء كالم وهذا الثاين هو الظاهر } اِسُخونَالرَّ{
فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََيْعلَُمونَ أَنَّهُ {: ويؤيده آية البقرة} فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزيْغٌ{: املقابلة كقوله" أما"ويكون حذف 

  }ْن َربِّهِْم َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا فََيقُولُونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهذَا مَثَالًالَْحقُّ ِم
َوسَيِّداً } {َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْعُبدُ اللََّه َعلَى َحْرٍف} {فَال تَْعُضلُوُهنَّ{: من جهة غرابة اللفظ كقوله تعاىل: اخلامس 
  لعلماء من كتب غريب القرآنوغري ذلك مما صنف فيه ا} َوَحصُوراً
  }أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد{: من جهة كثرة استعماله اآلن كقوله تعاىل: السادس

  ألقيت مسعي: يسمعون وال يقول أحد اآلن: مبعىن} ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَُرُهْم كَاِذُبونَ{ و
  متكربا: أي} ثَانَِي ِعطِْفِه{: وكذا قوله

  يسرون ما يف ضمائرهم: أي} أَال إِنَُّهمْ َيثُْنونَ ُصدُوَرُهْم{: وقوله
  نادما: أي} فَأَْصَبحَ ُيقَلُِّب كَفَّْيِه{: وكذا



  مل يتلقوا النعم بشكر: أي} فََردُّوا أَْيِديَُهْم ِفي أَفَْواِههِْم{: وكذا
: تقديره} ِمْن رَبَِّك لَكَانَ لَِزاماً وَأََجلٌ ُمسَّمًى َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت{: من جهة التقدمي والتأخري كقوله تعاىل: السابع

  ولو كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما ولوال هذا التقدير لكان منصوبا كاإللزام
َوَمْغِفَرةٌ  لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْندَ َربِّهِْم{: يسألونك عنها كأنك وقوله: أي} َيسْأَلوَنَك كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها{: وقوله تعاىل
كََما } {قُلِ اَألْنفَالُ ِللَِّه وَالرَّسُولِ{: فهذا غري متصل وإمنا هو عائد على قوله} كََما أَْخَرَجَك رَبَُّك. َورِْزٌق كَرٌِمي

فصارت أنفال الغنائم لك إذا أنت راض خبروجك وهم كارهون فاعترض بني الكالم } أَخَْرَجكَ رَبَُّك ِمْن َبْيِتَك
  التقوى وغريهاألمر ب
  قَْد كَاَنْت{: معناه} َحتَّى ُتؤِْمُنوا بِاللَِّه َوْحَدُه إِالَّ قَْولَ إِبَْراهِيَمِ ألَبِيِه{: وقوله

  }لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراهِيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا ِلقَْومِهِْم
  أي طورسينا} ِسينَِني َوطُورِ{: من جهة املنقول املنقلب كقوله تعاىل: الثامن
  إدراس: إدريس ويف حرف ابن مسعود: الناس وقيل: أي} َسالٌم َعلَى إِلْ َياسَِني{: وقوله
وََما َيتَّبِعُ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَركَاَء إِنْ {: املكرر القاطع لوصل الكالم يف الظاهر كقوله تعاىل: التاسع

  يدعون من دون اهللا شركاء إال الظن: معناه} ظَّنََّيتَّبُِعونَ إِلَّا ال
الذين استكربوا ملن آمن : معناه} قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم{: وقوله تعاىل

  من الذين استضعفوا
  فصل فيما ورد فيه مبينا لإلمجال

فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ {: ب هو القرآن املتلو وهو إما نص وهو ما ال حيتمل إال معىن كقوله تعاىلاعلم أن الكتا
  وإما ظاهر وهو ما دل على معىن مع جتويز غريه} َوَسْبَعٍة إِذَا َرجَْعُتْم تِلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ

نوع يصرف : ية تنقسم إىل متصلة ومنفصلة أما املتصلة فنوعانوالرافع لذلك االحتمال قرائن لفظية ومعنوية واللفظ
اللفظ إىل غري االحتمال الذي لوال القرينة حلمل عليه ويسمى ختصيصا وتأويال ونوع يظهر به املراد من اللفظ 

  ويسمى بيانا
البعض دون الكل } اللَُّه الَْبيَْع وَأََحلَّ{: فإنه دل على أن املراد من قوله سبحانه} َوَحرََّم الرِّبا{: كقوله تعاىل: فاألول

الذي هو ظاهر بأصل الوضع وبني أنه ظاهر يف االحتمال الذي دلت عليه القرينة يف سياق الكالم وللشافعي رمحه 
اهللا قول بإمجال البيع ألن الربا جممل وهو يف حكم املستثىن من البيع واستثناء اجملهول من املعلوم يعود باإلمجال على 

كالم والصحيح األول فإن الربا عام يف الزيادات كلها وكون البعض غري مراد نوع ختصيص فال تتغري به أصل ال
  داللة األوضاع

َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألبَْيُض ِمَن {: فإنه فسر جممل قوله تعاىل} ِمَن الْفَجْرِ{: قوله تعاىل: ومثال النوع الثاين 
  لبقي الكالم األول على تردده وإمجاله} ِمَن الْفَجْرِ{إذ لوال } الَْخْيِط اَألسَْوِد

وقد ورد أن بعض الصحابة كان يربط يف رجله اخليط األبيض واألسود وال يزال يأكل ويشرب حىت يتبني له لوهنما 
  فعلموا أنه أراد الليل والنهار} ِمَن الْفَجْرِ{: فأنزل اهللا تعاىل بعد ذلك

  تأويل وبيان: لة فنوعان أيضاوأما اللفظية املنفص



فإنه دل على أن املراد بقوله } فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً غَْيَرُه{: فمثال األول قوله تعاىل
  الطالق} الطَّالُق َمرَّتَاِن{: تعاىل

وهذه القرينة وإن كانت مذكورة يف سياق ذكر  الرجعي إذا لوال هذا القرينة لكان الكل منحصرا يف الطلقتني
  الطلقتني إال أهنا جاءت يف آية أخرى فلهذا جعلت من قسم املنفصلة

ال {: فإنه دل على جواز الرؤية ويفسر به قوله تعاىل} إِلَى َربَِّها َناِظرَةٌ. ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ نَاِضرَةٌ{: ومثال الثاين قوله تعاىل
  حيث كان مترددا بني نفي الرؤية أصال وبني نفي اإلحاطة واحلصر دون أصل الرؤية} ُتْدرِكُُه اَألْبصَاُر
فإنه ملا حجب الفجار عن رؤيته خزيا هلم دل على إثباهتا } كَالَّ إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم َيْومَِئٍذ لََمْحجُوُبونَ{: وأيضا قوله تعاىل

  }األَْبَصاُر ال ُتْدرِكُُه{: لألبرار وارتفع به اإلمجال يف قوله
فإن صيغته صيغة } َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: وأما القرائن املعنوية فال تنحصر ومن مثله قوله تعاىل

اخلرب ولكن ال ميكن محله على حقيقته فإهنن قد ال يتربصن فيقع خرب اهللا خبالف خمربه وهو حمال فوجب اعتبار هذه 
لقرينة محل الصيغة على معىن األمر صيانة لكالم اهللا تعاىل عن احتمال احملال ونظائره كثرية فيما ورد من صيغة ا

  اخلرب واملراد هبا األمر

  النوع الثاين واألربعون يف وجوه املخاطبات واخلطاب يف القرآن
  :يأيت على حنو من أربعني وجها

  خطاب العام املراد به العموم: األول
  }إِِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{: تعاىل كقوله
  }إِنَّ اللََّه ال َيظِْلمُ النَّاسَ َشْيئاً{: وقوله
  }َوال َيظِْلُم َربَُّك أََحداً{: وقوله
اللَّهُ } {ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن} {اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ثُمَّ َرزَقَكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيحْيِيكُْم{: وقوله

  وهو كثري يف القرآن} الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض قَرَاراً
  }َيا أَيَُّها اإلِِْنَسانُ َما غَرَّكَ بِرَبَِّك الْكَرِميِ{

  خطاب اخلاص واملراد به اخلصوص: الثاين
  }أَكَفَْرُتمْ َبْعَد إِميَانِكُْم{: من ذلك قوله تعاىل

  }ا َما كََنزُْتْم الْنفُِسكُْمَهذَ{
  }ذُْق إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الْكَرُِمي{
  }َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك{

  وغري ذلك} فَلَمَّا قََضى َزْيٌد ِمْنَها وَطَراً زَوَّْجَناكََها ِلكَْي ال{: وقوله
  العموم خطاب اخلاص واملراد به: الثالث

فافتتح اخلطاب بالنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم واملراد سائر من ميلك } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء{: كقوله تعاىل
  الطالق

ْيَت أُجُوَرُهنَّ َوَما َملَكَْت َيِميُنَك ِممَّا أَفَاَء اللَُّه يأيها َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لَكَ أَزَْواَجَك الالَِّتي آَت{: ومنه قوله تعاىل



ُمْؤِمَنةً إِنْ َوهََبْت َعلَْيَك َوَبَناِت َعمَِّك وََبَناِت َعمَّاِتَك َوَبنَاِت خَاِلَك َوَبنَاِت َخاالِتكَ الالَِّتي َهاَجْرنَ َمَعَك َوامَْرأَةً 
  }بِيُّ أَنْ َيْستَْنِكَحَها خَاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِنيَنفَْسَها ِللنَّبِيِّ إِنْ أََراَد النَّ
علم أن ما قبلها له ولغريه َصلَّى } َخاِلَصةً لََك{: كان ابتداء اخلطاب له فلما قال يف املوهوبة: وقال أبو بكر الصرييف

  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إن صالة اخلوف من : وجرى أبو يوسف على الظاهر فقال} َت لَُهُم الصَّالةََوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْم{: وقوله تعاىل
  خصائص النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  على أنه شرط بل على أنه صفة حال واألصل يف اخلطاب أن يكون ملعني} ِفيهِْم{وأجاب اجلمهور بأنه مل يذكر 
وفائدته } َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت{: عاىلوقد خيرج على غري معني ليفيد العموم كقوله ت

  اإليذان بأنه خليق بأن يؤمر به كل أحد ليحصل مقصوده اجلميل
أهنا أخرج يف صورة اخلطاب ملا أريد العموم للقصد إىل تقطيع حاهلم و} َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَال فَْوَت{: وكقوله

تناهت يف الظهور حىت امتنع خفاؤها فال ختص هبا رؤية راء بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل يف هذا اخلطاب 
مل يرد به خماطب معني بل عرب باخلطاب ليحصل لكل واحد } َوإِذَا َرأَْيتَ ثَمَّ َرأَْيتَ َنِعيماً َوُملْكاً كَبِرياً{: كقوله تعاىل

هللا من وصف ما يف ذلك املكان من النعيم وامللك ولبناء الكالم يف املوضعني على فيه مدخل مبالغة فيما قصد ا
  مفعوال ظاهرا وال مقدرا ليشيع ويعم" رأيت: "وال ـل" ترى: "العموم مل جيعل لـ
: الباب ومنعه قوم وقالإنه من هذا : فقيل} َولَْو َتَرى إِذِ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسو ُرؤُوِسهِْم عِْنَد رَبِّهِْم{: وأما قوله تعاىل

ألنه } لََعلَُّهْم َيهَْتُدونَ{اخلطاب للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ولو للتمين لرسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كالترجي يف 
  جترع من

  صما عميا ليشمت هبمعداوهتم الغصص فجعله اهللا كأنه متىن أن يراهم على تلك احلالة الفظيعة من نكس الرؤوس 
  امتناعية وجواهبا حمذوف أي لرأيت أسوأ حال يرى" لو: "وجيوز أن تكون

  خطاب العام واملراد اخلصوص: الرابع
وقد اختلف العلماء يف وقوع ذلك يف القرآن فأنكره بعضهم ألن الداللة املوجبة للخصوص مبنزلة االستثناء املتصل 

الَِّذيَن قَالَ لَُهمُ النَّاسُ {: والصحيح أنه واقع كقوله} هِْم أَلَْف َسَنٍة إِالَّ َخْمِسَني َعاماًفَلَبِثَ ِفي{: باجلملة كقوله تعاىل
وعمومه يقتضي دخول مجيع الناس يف اللفظني مجيعا واملراد بعضهم ألن القائلني غري } إِنَّ النَّاَس قَدْ َجَمُعوا لَكُْم

ومما يقوي أن املراد بالناس : ثقفي والثاين أبو سفيان وأصحابه قال الفارسياملقول هلم واملراد باألول نعيم بن سعيد ال
: فوقعت اإلشارة بقوله} إِنََّما ذَِلكُُم الشَّيْطَانُ ُيَخوُِّف أَوِْلَياءَُه{: واحد قوله} نَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَكُْم{: يف قوله

فهذه داللة ظاهرة يف اللفظ وقيل بل " إمنا الشياطني الشياطني"ان إىل واحد بعينه ولو كان املعىن به مجعا لك} ذَِلكُْم{
  "الذي"موضع " الذين"وضع فيه 

  عبد اهللا بن سالم: يعين} َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا كََما آَمَن النَّاُس{ : وقوله
  قرع بن حابسوهو األ: قال الضحاك} إِنَّ الَِّذيَن يَُناُدوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحجَُراِت{: وقوله

  مل يدخل فيه األطفال واجملانني} َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُُم{: وقوله تعاىل
فهذا عام يف البالغة والصغرية } وَآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً{: مث التخصيص جييء تارة يف آخر اآلية كقوله تعاىل



اآلية فخصها بالعاقلة البالغة ألن من } فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفْساً{ :عاقله أو جمنونة مث خص يف آخرها بقوله
  عداها عبارهتا ملغاة يف العفو

َوُبُعولَُتُهنَّ {: فإنه عام يف البائنة والرجعية مث خصها بالرجعية بقوله} َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ{: ونظريه قوله
  ألن البائنة ال تراجع} بِرَدِِّهنَّ ِفي ذَِلَك أََحقُّ

فإن هذا خاص يف الذي أعطاها الزوج } َوال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َتأُْخذُوا ِممَّا آتَْيُتُموُهنَّ َشْيئاً{: وتارة يف أوهلا كقوله تعاىل
فهذا عام فيما أعطاها الزوج أو غريه } ْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِهفَإِنْ ِخفُْتمْ أَلَّا ُيِقيَما ُحدُوَد اللَِّه فَال ُجنَاَح َعلَ{: مث قال بعد

  إذا كان ملكا هلا
  َوَمْن ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ{: وقد يأخذ التخصيص من آية أخرى كقوله تعاىل

  اآلية} إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ{: اآلية فهذا عام يف املقاتل كثريا أو قليال مث قال} ُدُبرَُه
فأباح } فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم{: وهذا عام يف مجيع امليتات مث خصه بقوله} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيتَةُ{: ونظريه قوله

  الصيد الذي ميوت يف فم اجلارح املعلم
وإن كانت ميتة : تقديره} َمَتاعاً لَكُْمأُِحلَّ لَكُْم صَْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه {: وخصص أيضا عمومه يف آية أخرى قال

  فخص هبذه اآلية عموم تلك
  }لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْدُخلُوا ُبُيوتاً غَْيَر َمْسكُوَنٍة ِفيَها َمتَاٌع{: ومثله قوله تعاىل

يعين إال الكبد والطحال فهو } ْسفُوحاًإِِالَّ أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدماً َم{: وقال يف آية أخرى} َوالدََّم{: ونظريه قوله 
  حالل

مث هذه اآلية خاصة يف سورة األنعام وهي مكية واآلية العامة يف سورة املائدة وهي مدنية وقد تقدم اخلاص على العام 
يف هذا املوضع كما تقدم يف النزول آية الوضوء على أنه التيمم وهذا ماش على مذهب الشافعي يف أن العربة 

  واء تقدم أم تأخرباخلاص س

فَإِنْ ِطْبنَ {: واآلية وهذا عام سواء رضيت املرأة أم ال مث خصها بقوله} َوآَتْيُتمْ إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً{: ومثله قوله تعاىل
  }فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه{: وخصها بقوله} لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفْساً فَكُلُوُه

َيا أَيَُّها {: اآلية فهذا عام يف املدخول هبا وغريها مث خصها فقال} وَالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ{: وله تعاىلومثله ق
شهر اآلية فخص اآليسة والصغرية واحلامل فاآليسة والصغرية باأل} الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَْحُتمُ الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموهُنَّ

  واحلامل بالوضع
َوأُوالُت اَألْحمَالِ أََجلُُهنَّ {: اآلية وهذا عام يف احلامل واحلائل مث خص بقوله} َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم{: ونظريه قوله

  }أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ
: م يف ذوات احملارم واألجنبيات مث خص بقولهاآلية وهذا عا} فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء{: ونظريه قوله تعاىل

  اآلية} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم{
  }فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعذَابِ{: عام يف احلرائر واإلماء مث خصه بقوله} الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي{: وقوله
اَألِخالَُّء َيْومَِئٍذ َبْعُضُهْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ {: فإن اخللة عامة مث خصها بقوله} َوال شَفَاَعةٌ ال َبْيٌع ِفيِه َوال ُخلَّةٌ{: وقوله
  }الُْمتَّقَِني

  بشفاعة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} َوال َشفَاَعةٌ{: وكذلك قوله



  فائدة يف العموم واخلصوص
أعط : أحدمها خاصا واآلخر عاما وذلك حنو قوهلم ملن أعطى زيدا درمهاقد يكون الكالمان متصلني وقد يكون 

  عمرا فإن مل تفعل فما أعطيت يريد إن مل تعط عمرا فأنت مل تعط زيدا أيضا وذاك غري حمسوب لك
ا األمر احملدد فهذا خاص به يريد هذ: قال} َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك{: ذكره ابن فارس وخرج عليه قوله تعاىل

  يريد مجيع ما أرسلت به} فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه{ومل تبلغ هذا } َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ{بلغه 
  وهو وجه حسن ويف اآلية وجوه أخر: قلت
أن املعىن أنك إن تركت منها شيئا كنت كمن ال يبلغ شيئا منها فيكون ترك البعض حمبطا للباقي قال : أحدها
أن حكم األنبياء عليهم السالم يف تكليفاهتم أشد وليس حكمهم كحكم سائر الناس الذين وكذلك : الراغب

  يتجاوز عنهم إذا خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا وروي هذا املعىن عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
  :إنه من باب قوله: قال اإلمام فخر الدين: والثاين

  *أنا أبو النجم وشعري شعري*
  د بلغ يف املتانة والفصاحة إىل حد شيء قيل يف نظم إنه شعري فقدأن شعري ق: معناه

انتهى مدحه إىل الغاية فيفيد تكرير املبالغة التامة يف املدح من هذا الوجه وكذا جواب الشرط ها هنا يعين به أنه ال 
لتهديد والوعيد ميكن أن يوصف ترك بعض املبلغ هتديدا أعظم من أنه ترك التبليغ فكان ذلك تنبيها على غاية ا

إنه ترك الكل كان كذبا ولو قيل إن اخللل يف : وضعف الوجه الذي قبله بأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل
  ترك البعض كاخللل يف ترك الكل فإنه أيضا حمال

  :ويف هذا التضعيف الذي ذكره اإلمام نظر ألنه إذا كان مىت أيت به غري معتد به فوجده كالعدم كقول الشاعر
  سئلت فلم متنع ومل تعط نائال
  فسيان ال ذم عليك وال محد

  ومل تعط ما يعد نائال وإال يتكاذب البيت: أي
  }فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاَس َجِميعاً{: أنه لتعظيم حرمة كتمان البعض جعله ككتمان الكل كما يف قوله تعاىل: الثالث
   تفعل ذلك فلك ما يوجبه كتمان الوحي كله من العذابإن مل: أنه وضع السبب موضع املسبب ومعناه: الرابع

  ذكر هذا والذي قبله صاحب الكشاف

ويف هذه اآلية داللة على أن كل ما كان من األحكام للناس إليه حاجة عامة أن : قال اإلمام أبو بكر الرازي: تنبيه
بغي أن يكون من طريق التواتر حنو الوضوء من مس الفرج النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قد بلغه الكافة وإمنا وروده ين

ومن مس املرأة ومما مست النار وحنوها لعموم البلوى هبا فإذا مل جند ما كان فيها هبذه املنزلة واردا من طريق التواتر 
  علمنا أن اخلرب غري ثابت يف األصل انتهى

تواتر فيما تعم به البلوى فال تثبت زيادة ذلك إال بدليل وهذه الداللة ممنوعة ألن التبليغ مطلق غري مقيد بصورة ال
ومن املعلوم أن اهللا سبحانه مل يكلف رسوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إشاعة شيء إىل مجع يتحصل هبم القطع غري 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم يرسل هبا إىل القرآن ألنه املعجز األكرب وطريق معرفته القطع فأما باقي األحكام فقد كان النيب َصلَّى اللَّ
  اآلحاد والقبائل وهي مشتملة على ما تعم به البلوى قطعا

  خطاب اجلنس: اخلامس



فإن املراد جنس الناس ال كل فرد وإال فمعلوم أن غري املكلف مل يدخل حتت هذا اخلطاب } َيا أَيَُّها النَّاُس{: حنو
ـ وهذا يغلب يف خطاب أهل مكة كما سبق ورجح ا ألصوليون دخول النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف اخلطاب ب

  يف النصف األول وهي السورة الرابعة منه: إحدامها} َيا أَيَُّها النَّاُس{يأيها الناس ويف القرآن سورتان أوهلما 

املبدأ والثانية تشتمل  منه وهي سورة احلج واألوىل تشتمل على شرح: وهي سورة النساء والثانية يف النصف الثاين
  على شرح املعاد فتأمل هذا الترتيب ما أوقعه يف البالغة

والناس قد يذكر ويراد به الفضالء دون من يتناوله اسم الناس جتوزا وذلك إذا اعترب معىن اإلنسانية : قال الراغب
ال يكاد يستحق امسه كاليد وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى املختصة به فإن كل شيء عدم فعله املختص به 

آِمُنوا كََما آَمَن {: فإهنا إذا عدمت فعلها اخلاص هبا فإطالق اليد عليها كإطالقه على يد السرير ومثله بقوله تعاىل
: كما يفعل من يوجد فيه معىن اإلنسانية ومل يقصد باإلنسان عينا واحدا بل قصد املعىن وكذلك قوله: أي} النَّاُس

  من وجد فيهم معىن اإلنسانية أي إنسان كان: أي} نَ النَّاَسأَْم َيْحُسُدو{
  }َولَْوال َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم بِبَْعضٍ لَفََسَدِت اَألْرُض{: ورمبا قصد به النوع من حيث هو كقوله تعاىل: قال

  خطاب النوع: السادس
  ه للطيفة سبقت يف النوع السادس وهو علم املبهماتبنو يعقوب وإمنا صرح ب: واملراد} َيا َبنِي إِسْرائيلَ{: حنو

  خطاب العني: السابع
  }َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجَك الَْجنَّةَ{: حنو
  }َيا ُنوُح اْهبِطْ بَِسالمٍ{
  }قَْد َصدَّقَْت الرُّْؤيا. َيا إِبَْراهِيُم{
  }َيا مُوَسى{
  }َيا عِيَسى{

ـ " يا حممد"ومل يقع يف القرآن النداء بـ  تعظيما له وتبجيال وختصيصا } َيا أَيَُّها الرَّسُولُ{و} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ{بل ب
  بذلك عن سواه

  خطاب املدح: الثامن
وهذا وقع خطابا ألهل املدينة الذين آمنوا وهاجروا متييزا هلم عن أهل مكة وقد سبق أن } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{: حنو

  }أَيَُّها النَّاُسَيا {: كل آية فيها

األمر } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا{ األمر بأصل اإلميان ويأيت بعد } َيا أَيَُّها النَّاُس{ألهل مكة وحكمه ذلك أنه يأيت بعد 
  بتفاصيل الشريعة وإن جاء بعدها األمر باإلميان كان من قبيل األمر باالستصحاب

يرد اخلطاب بذلك باعتبار الظاهر عند املخاطب وهم : قيل} َجِميعاً أَيَُّها الُْمْؤِمُنونََوُتوبُوا إِلَى اللَِّه {: وقوله تعاىل
  }قَالُوا آَمنَّا بِأَفَْواِههِْم وَلَْم ُتْؤِمْن قُلُوُبُهْم{: املنافقون فإهنم كانوا يتظاهرون باإلميان كما قال سبحانه
أن يكون } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ{: وقد جوز الزخمشري يف تفسري سورة اجملادلة يف قوله تعاىل
  خطابا للمنافقني الذين آمنوا بألسنتهم وأن يكون للمؤمنني

وهلذا جتد اخلطاب بالنيب يف حمل ال يليق به الرسول } َيا أَيَُّها الرَّسُولُ} {َيا أَيَُّها النَّبِيُّ{ومن هذا النوع اخلطاب بـ 



: ويف مقام اخلاص} َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ {: ا عكسه كقوله يف مقام األمر بالتشريع العاموكذ
  }َصةً لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِنيإن إِنْ أََرادَ النَّبِيُّ أَنْ َيْستَْنِكَحَها َخاِل{: ومثله} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{

ال َتْرفَُعوا أَصَْواَتكُْم فَْوَق {: يف مقام االقتداء بالكتاب والسنة مث قال} ال ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسولِِه{: وتأمل قوله
  النيفكأنه مجع له املقامني معىن النبوة والرسالة تعديدا للنعم يف احل} َصْوتِ النَّبِيِّ

ملا قصد " يا نساء الرسول: "ومل يقل} َيا نَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء{: وقريب منه يف املضاف إىل اخلاص
  اختصاصهن عن بقية األمة

ومل يقل } طَلَّقُْتُم النَِّساَء َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا{: وقد يعرب بالنيب يف مقام التشريع العام لكن مع قرينة إرادة التعميم كقوله
  طلقت
  خطاب الذم: التاسع
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا ال َتعَْتِذرُوا الَْيْوَم{: حنو
  }قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{

  ولتضمنه اإلهانة مل يقع يف القرآن يف غري هذين املوضعني
ـ  : على املواجهة ويف جانب الكفار على الغيبة إعراضا عنهم كقوله تعاىل }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{وكثر اخلطاب ب

َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى {: مث قال} قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَرْ لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِنْ َيُعوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسنَّتُ األَوَِّلَني{
اب املؤمنني وأعرض باخلطاب عن الكافرين وهلذا كان َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إذا عتب فواجه باخلط} ال َتكُونَ ِفْتنَةٌ
  فكىن عنه تكرما وعرب عنهم بلفظ الغيبة إعراضا" ما بال رجال يفعلون كذا: "على قوم قال

  خطاب الكرامة: العاشر
  }َوَيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجَك الَْجنَّةَ{: حنو

  }اْدُخلُوَها بَِسالمٍ آِمنَِني{: وقوله
  خطاب اإلهانة: احلادي عشر

  }َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعنَةَ. فَإِنََّك َرجِيٌم{: حنو قوله إلبليس
  }قَالَ اْخَسأُوا ِفيَها َوال ُتكَلُِّموِن{: وقوله
  }وَأَْجِلْب َعلَْيهِْم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك{: وقوله
إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَيْهِْم {: إمنا معناه أن ما يكون منك ال يضر عباده كقولهليس هذا إباحة إلبليس و: قالوا

  }ُسلْطَانٌ
  خطاب التهكم: الثاين عشر

وهو } ذُْق إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي{: وهو االستهزاء باملخاطب مأخوذ من هتكم البئر إذا هتدمت كقوله تعاىل
  ما بني: "خطاب أليب جهل ألنه قال

  "أعز وال أكرم مين -يعين مكة-جبليها 
  جعل العذاب مبشرا به} فََبشِّْرُهمْ بَِعذَابٍ أَِليمٍ{: وقال
  }َهذَا نُُزلُُهْم َيْوَم الدِّينِ{: وقوله



هو الذي يقدم للنازل : والنزل لغة} َوَتْصِلَيةُ َجحِيمٍ. فَنُُزلٌ ِمْن َحِميمٍ. َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمكَذِّبَِني الضَّالَِّني{: وقوله
  تكرمة له قبل حضور الضيافة

لَُه ُمَعقِّبَاٌت ِمْن َبْينِ . َسَواٌء مِْنكُْم َمْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيلِ َوسَارِبٌ بِالنَّهَارِ{: وقوله تعاىل
من أمر  -على زعمه-على تفسري املعقبات باحلرس حول السلطان حيفظونه } ُه ِمْن أَْمرِ اللَِّهَيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَن

  اهللا وهو هتكم فإنه ال حيفظه من أمر اهللا إذا جاءه
 يعلم حقيقتهم ويعلم ما يسرون وهو تعاىل} قَْد َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمْنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِإلخَْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَيَْنا{: وقوله تعاىل

  وما يعلنون ال ختفي عليه خافية
  وذلك ألن الظل} ال بَارٍِد َوال كَرِميٍ. َوِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ{: وقوله تعاىل

  من شأنه االسترواح واللطافة فنفي هنا وذلك أهنم ال يستأهلون الظل الكرمي
  خطاب اجلمع بلفظ الواحد: الثالث عشر

إِنَّ {: اجلميع بدليل قوله: واملراد} َيا أَيَُّها اِإلْنَسانُ َما غَرََّك بِرَبَِّك الْكَرِميِ} {يَُّها اإلِْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌحَيا أَ{: كقوله
  }إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا. اِإلْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ

  "يا أيها اإلنسان وكلكم ذلك اإلنسان: "وكان احلجاج يقول يف خطبته
  ومل يقل ضيويف ألنه مصدر} إِنَّ هَُؤالِء َضيِفي{" جييء ذلك يف اخلرب كقوله تعاىلوكثريا ما 

  ومل يقل األعداء} ُهمُ الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهْم{: وقوله
  رفقاء: أي } َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً{: وقوله
  }ٍد َعْنُه حَاجِزِيَن فََما ِمْنكُْم ِمْن أََح} {ال ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه{: وقوله

  }َوإِنْ كُنُْتْم ُجنُباً فَاطَّهَّرُوا{: ويف الوصف كقوله تعاىل

  }الَْمالِئكَةُ َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري{: وقوله
  ومجعه أجنية من املناجاة} فَلَمَّا اسَْتْيأَسُوا ِمْنُه َخلَصُوا َنجِيّاً{: وقوله
  فأوقع الطفل جنسا} ُروا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِءأَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن لَْم َيظَْه{: وقوله

وَالَْملَُك َعلَى {: وهذا باب يغلب عليه االسم ال الصفة حنو الشاة والبعري واإلنسان وامللك قال تعاىل: قال ابن جين
َوَيْوَم يََعضُّ {: ن جميئه يف الصفة قوله تعاىلوم} إِنَّ الْأِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ} {َوَجاَء َربَُّك َوالَْملَكُ َصفّاً َصفّاً} {أَْرَجائَِها

  }َوَسَيْعلَمُ الْكُفَّاُر ِلَمْن ُعقَْبى الدَّارِ{: وقوله} الظَّاِلُم َعلَى َيَديِْه
  وكل واحد من هذه الصفات ال تقع هذا املوقع إال بعد أن جتري جمرى االسم الصريح: وقال

  خطاب الواحد بلفظ اجلمع: الرابع عشر
فهذا } فَذَرُْهْم ِفي غَْمَرِتهِمْ َحتَّى ِحنيٍ{: إىل قوله} َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا صَاِلحاً{: اىلكقوله تع

  خطاب للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وحده إذ ال نيب معه قبله وال بعده

خاطب به النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه } ثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه وَلَِئْن َصبَْرُتمْ لَُهَو َخْيرٌ ِللصَّابِرِيَنَوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبوا بِِم{: وقوله
  اآلية} وَاْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِاللَِّه{: َوَسلََّم بدليل قوله

اآلية خاطب بذلك أبا بكر الصديق ملا حرم } وا أُوِلي الْقُْرَبىَوال َيأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة أَنْ يُْؤُت{: وقوله



  مسطحا رفده حني تكلم يف حديث اإلفك
  }قُلْ فَأْتُوا{: واملخاطب النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أيضا لقوله} فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا{: وقوله

  }ْم لَمَّا ِخفُْتكُْمفَفََرْرُت مِْنكُ{: وقوله تعاىل
ارجعين وإمنا خاطب الواحد املعظم بذلك ألنه يقول حنن : أي} قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن{: وجعل منه بعضهم قوله تعاىل

خطاب املالئكة فيكون التفاتا أو } اْرجُِعوِن{استغاثة و} َربِّ{فعلنا فعلى هذا االبتداء خوطبوا مبا يف اجلواب وقيل 
  "قفا نبك: "ل كما قالمجعا لتكرار القو
هو قول من حضرته الشياطني وزبانية العذاب فاختلط وال يدري ما يقول من الشطط وقد اعتاد : وقال السهيلي

  أمرا يقوله يف احلياة من رد األمر إىل املخلوقني

  ة وهذا مما ال تشريك فيهاآلي} َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم َمِعيشََتُهْم ِفي الَْحَياةِ الدُّْنيَا{: ومنه قوله تعاىل
ال ينبغي أن يستعمل ضمري اجلمع يف واحد من املخلوقني على حكم االستلزام ألن ذلك : "وقال املربد يف الكامل

  كرب وهو خمتص به سبحانه
ومن هذا ما حكاه احلريري يف شرح امللحة عن بعضهم أنه منع من إطالق لفظة حنن على غري اهللا تعاىل من املخلوقني 

جاءت : فيها من التعظيم وهو غريب وحكى بعضهم خالفا يف نون اجلمع الواردة يف كالمه سبحانه وتعاىل فقيل ملا
حنن : للعظمة يوصف هبا سبحانه وليس ملخلوق أن ينازعه فيها فعلى هذا القول يكره للملوك استعماهلا يف قوهلم

أيدي خلقه تنزلت أفعاهلم منزلة فعله فلذلك ورد إهنا كانت تصاريف أقضيته جتري على : نفعل كذا وقيل يف علتها
  الكالم مورد اجلمع فعلى هذا القول جيوز مباشرة النون لكل من اليباشر بنفسه

  فمفسوح له فيه ألنه خيرب بنون اجلمع عن نفسه وأهل مقالته" وحنن نشرح" "حنن نبني: "فأما قول العامل

اإلنس ألن الرسل ال تكون إال من بين آدم : واملراد} سِ أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْمَيا َمْعَشرَ الْجِنِّ َواِإلْن{: وقوله تعاىل
َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة إِلَّا َخال {: وحكى بعضهم فيه اإلمجاع لكن عن الضحاك أن من اجلن رسوال امسه يوسف لقوله تعاىل

ليحصل االستئناس وذلك مفقود يف اجلن } كاً لََجَعلَْناُه َرُجالًَولَْو َجَعلَْناُه َملَ{: واحتج اجلمهور بقوله} ِفيَها َنِذيٌر
  اآلية وأمجعوا أن املراد باالصطفاء النبوة} إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َونُوحاً{: وبقوله تعاىل

وأجيب عن متسك الضحاك باآلية بأن البعضية صادقة بكون الرسل من بين آدم وال يلزم إثبات رسل من اجلن 
يق إثبات نفر من اجلن يستمعون القرآن من رسل اإلنس ويبلغونه إىل قومهم وينذروهنم ويصدق على أولئك بطر

  }إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَيْهُِم اثَْنْينِ{: النفر من حيث إهنم رسل الرسل وقد مسى اهللا رسل عيسى بذلك حيث قال
  قوم من اجلن رسل لآلية: ري قالويف تفسري القرآن لقوام السنة إمساعيل بن حممد بن الفضل احلو

واملراد به } فََناظَِرةٌ بِمَ َيْرجُِع الْمُْرَسلُونَ{: الرسل من اإلنس وجييء من اجلن كقوله يف قصة بلقيس: وقال األكثرون
  وفيه نظر من جهة أنه حيتمل أن يكون اخلطاب لرئيسهم فإن العادة جارية} اْرجِْع إِلَيْهِْم{: واحد بدليل قوله

  ما من امللوك أال يرسلوا واحدا وقرأ ابن مسعود ارجعوا إليهم أراد الرسول ومن معهالسي
  عائشة وصفوان: يعين} أُولَِئَك ُمَبرَّأُونَ ِممَّا َيقُولُونَ{: وقوله

ود وماله فالن يركب الدواب ويلبس الرب: واملراد باملرسلني نوح كقولك} كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الْمُْرَسِلَني{: وقوله تعاىل
  إال دابة وبرد قاله الزخمشري



هذا رجل كان ال ميالئهم على ما كانوا يقولون يف : قال قتادة} نْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُمْ ُنَعذِّْب طَاِئفَةَ{: وقوله تعاىل
  ةالنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فسماه اهللا سبحانه طائفة وقال البخاري ويسمى الرجل طائف

  واملراد خلة بدليل اآلية األخرى واملوجب للجمع مناسبة رؤوس اآلي} ال َبْيٌع ِفيِه َوال ِخاللٌ{: وقوله
  فائدة

  :فجوز الفارسي فيه تقديرين} وَاْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماماً{: وأما قوله تعاىل
والثاين هو األول فوجب أن يكون مجعا  أن إمام هنا مجع ألنه املفعول الثاين جلعل واملفعول األول مجع: أحدمها

  وواحده آم ألنه قد مسع هذا يف واحدة

مسلما وقياسه على حد قيام وقائم فأما أئمة فجمع إمام الذي " آم"فهذا مجع } َوال آمَِّني الَْبْيَت الَْحَراَم{: قال تعاىل
  هو مقدر على حد عنان وأعنه وسنان وأسنة واألصل أمية فقلبت الفاء

  فيكون إمام على هذا واحدا ومجعه أئمة وإمام" أئمة: "أنه مجع اإلمام ألن املعىن: والثاين
أن يكون مصدرا كاإلمام وأن يكون من : قيدت عن شيخنا الشلوبني فيه احتمالني غري هذين: وقال ابن الضائع

املعىن كقوهلم دخلنا  الصفات اجملراة جمرى املصادر يف ترك التثنية واجلمع كحسب وحيتمل أن يكون حمموال على
  على األمري وكسانا حلة واملراد كل واحد منا حلة وكذلك هو واجعل كل واحد منا إماما

  خطاب الواحد واجلمع بلفظ االثنني: اخلامس عشر
  مالك خازن النار: واملراد} أَلِْقَيا ِفي جََهنََّم{: كقوله تعاىل
لك أن الرفقة أدىن ما تكون من ثالثة نفر فجرى كالم الواحد اخلطاب خلزنة النار والزبانية وأصل ذ: وقال الفراء

  }َوَجاَءْت كُلُّ نَفْسٍ َمَعَها سَاِئٌق َوَشهِيٌد{: على صاحبيه وجيوز أن يكون اخلطاب للملكني املوكلني من قوله

  ملا ثىن الضمري استغىن عن أن يقول ألق ألق يشري إىل إرادة التأكيد اللفظي: وقال أبو عثمان
هلما : اخلطاب ملوسى وحده ألنه الداعي وقيل: قال} قَالَ قَْد أُجِيَبْت َدْعوَُتكَُما{: املهدوي منه قوله تعاىل وجعل

  وكان هارون قد أمن على دعائه واملؤمن أحد الداعيني
  خطاب االثنني بلفظ الواحد: السادس عشر
  :وجهان ويا هارون وفيه: أي} فََمْن َربُّكَُما َيا مُوَسى{: كقوله تعاىل

أنه أفرد موسى عليه السالم بالنداء مبعىن التخصيص والتوقف إذا كان هو صاحب عظيم الرسالة وكرمي : أحدمها
  اآليات وذكره ابن عطية

ملا كان هارون أفصح لسانا منه على ما نطق به القرآن ثبت عن جواب اخلصم األلد ذكره صاحب : والثاين
  الكشاف وانظر إىل الفرق بني اجلوابني

إمنا أفرده بالشقاء من حيث كان املخاطب أوال واملقصود : قال ابن عطية} فَال ُيخْرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتْشقَى{: ومثله
  بل ذلك ألن اهللا جعل: يف الكالم وقيل

  الشقاء يف معيشة الدنيا يف حيز الرجال وحيتمل اإلغضاء عن ذكر املرأة وهلذا قيل من الكرم ستر احلرم
  }فَأِْتَيا ِفْرَعْونَ فَقُوال إِنَّا َرُسولُ َربِّ الْعَالَِمَني{: وقوله

  }إِنْ َتتُوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكُمَا{: وحنوه يف وصف االثنني باجلمع قوله تعاىل



  اختصما: ومل يقل} َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصمُوا{: وقال
  عليهما اكتفاء باخلرب عن أحدمها بالداللة عليه: ومل يقل} فَتَاَب َعلَْيِه{: وقال

  خطاب اجلمع بعد الواحد: السابع عشر
اآلية فجمع ثالثها } َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َوال َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم{: كقوله تعاىل

إمنا مجع يف الفعل الثالث ليدل على أن األمة داخلون مع : َعلَْيِه َوَسلََّم قال ابن األنباريواخلطاب للنيب َصلَّى اللَُّه 
  }أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيؤِْمُنوا لَكُْم{ : النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وحده وإمنا مجع تفخيما له وتعظيما كما يف قوله تعاىل

ُموَسى وَأَِخيِه أَنْ َتَبوَّءا ِلقَْوِمكَُما بِِمْصَر ُبُيوتاً َواْجَعلُوا ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً َوأَِقيُموا الصَّالةَ  َوأَْوحَْيَنا إِلَى{: وكذلك قوله
فثىن يف األول مث مجع مث أفرد ألنه خوطب أوال موسى وهارون ألهنما املتبوعان مث سيق اخلطاب } َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني

  عاما

  اذ املساجد والصالة فيها ألنه واجب عليهم مث خص موسى بالبشارة تعظيما لههلما ولقومهما باخت
  خطاب عني واملراد غريه: الثامن عشر

لََّم اخلطاب له واملراد املؤمنون ألنه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّه َوال ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني{: كقوله
َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمْن {: كان تقيا وحاشاه من طاعة الكافرين واملنافقني والدليل على ذلك قوله يف سياق اآلية

  }رَبَِّك إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ خَبِرياً
بدليل قوله يف صدر اآلية } لَِّذيَن َيقَْرأُونَ الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلَكفَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَْنزَلَْنا إِلَْيَك فَاْسأَلِ ا{: وقوله تعاىل

  }قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُنُْتْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِدينِي{: بعدها
معىن : مسعت اإلمامني ثعلب واملربد يقوالن: ومنهم من أجراه على حقيقته وأوله قال أبو عمر الزاهد يف الياقوتة

إن كنت يف شك من القرآن فاسأل من أسلم من اليهود إهنم أعلم به من : أي قل يا حممد} ْنَت ِفي َشكٍّفَإِنْ كُ{
  أجل أهنم أصحاب كتاب

} ِلمَ أَذِْنَت لَُهْم{معناه وسع اهللا عنك على وجه الدعاء و: قال ابن فورك} َعفَا اللَُّه َعْنَك ِلَم أَِذْنتَ لَُهْم{: وقوله
فَإِنْ {:  وهو يف احلقيقة عتاب راجع إليهم وإن كان يف الظاهر للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كقولهتغليظ على املنافقني

  }كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَْنزَلَْنا إِلَْيَك
  "عبست: "رى أنه مل يقلإنه أمية وهو الذي توىل دون النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أال ت: قيل} َعَبَس َوَتوَلَّى{: وقوله
  }لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الْخَاِسرِيَن{: وقوله
  }وَلَِئنِ اتَّبَْعَت أَْهَواءَُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الْعِلْمِ إِنََّك إِذاً لَِمَن الظَّاِلِمَني{: وقوله

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مع ثبوت عصمته عن ذلك كله؟ وهبذا يزول اإلشكال املشهور يف أنه كيف يصح خطابه َصلَّ
  وجياب أيضا بأن ذلك على سبيل الفرض واحملال يصح فرضه لغرض

  والتحقيق أن هذا وحنوه من باب خطاب العام من غري قصد شخص معني واملعىن

  اتفاق مجيع الشرائع على ذلك ويستراح حينئذ من إيراد هذا السؤال من أصله
: بدليل قوله يف سياقها} لَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم ِكتَاباً ِفيِه ِذكُْركُْم{: ذا أن يكون املراد عاما واملراد الرسول قولهوعكس ه

  }أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس حَتَّى َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني{



  فليس من هذا الباب} َدى فَال َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهلَِنيَولَوْ َشاَء اللَُّه لََجَمعَُهْم َعلَى الُْه{: وأما قوله يف سورة األنعام
يف أال تعلم أن اهللا لو شاء جلمعهم وحيتمل أن } فَال َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني{: وحيتمل أن يكون التقدير: قال ابن عطية

  يهتم بوجود كفرهم الذي قدره اهللا وأراده
وبني قوله عز وجل } فَال َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهلَِني{: مد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمويظهر تباين ما بني قوله تعاىل حمل: مث قال

  وقد تقرر أن حممدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أفضل األنبياء} نِّي أَِعظُكَ أَنْ َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني{: لنوح عليه السالم
للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم واملراد أمته وهذا } فَال َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني{ : هاخلطاب بقول: وقال مكي واملهدوي

  ضعيف وال يقتضيه اللفظ
  ُوقِّر نوح عليه السالم لسنه وشيبه: وقال قوم
مل العاتب على قريبه أكثر من جاء احلمل على النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لقربه من اهللا ومكانته كما حي: وقال قوم

  محله على األجانب
والوجه القوي عندي يف اآلية هو أن ذلك مل جييء حبسب النبيني وإمنا جاء حبسب األمر من اهللا ووقع النيب : قال

  عنهما والعقاب فيهما

  خطاب االعتبار: التاسع عشر
َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَدْ أَْبلَغُْتكُْم رَِسالَةَ رَبِّي َوَنَصْحتُ لَكُْم  فََتَولَّى َعنُْهْم{ : كقوله تعاىل حاكيا عن صاحل ملا هلك قومه

خاطبهم بعد هالكهم إما ألهنم يسمعون ذلك كما فعل النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم } َولَِكْن ال ُتِحبُّونَ النَّاِصحَِني
انْظُُروا {: وقوله} قُلْ ِسُريوا ِفي اَألْرضِ فَانْظُُروا{: ر كقولهوإما لالعتبا" واهللا ما أنتم بأمسع منهم: "بأهل بدر وقال

  }إِلَى ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر
  خطاب الشخص مث العدول إىل غريه: العشرون
} َما أُْنزِلَ بِعِلْمِ اللَِّهفَاْعلَُموا أَنَّ{: اخلطاب للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مث قال للكفار} فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم{: كقوله

  }فََهلْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ{: بدليل قوله
  }ذَِلَك أَدَْنى أَلَّا َتُعولُوا{: وقوله

  يف كتاب املبتدأ: قال ابن خالويه

  خطاب التلوين: احلادي والعشرون
وتسميه أهل املعاين } فََمْن رَبُّكَُما َيا ُموَسى} {لنَِّساَءَيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم ا{: ومساه الثعليب املتلون كقوله تعاىل

  االلتفات وسنتكلم عليه إن شاء اهللا تعاىل بأقسامه
  خطاب اجلمادات خطاب من يعقل: الثاين والعشرون

  طائعة: قديرهت} فَقَالَ لََها َوِللْأَْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أَتَْيَنا طَاِئعَِني{: كقوله تعاىل
  }َرأَيُْتُهْم ِلي سَاجِِديَن{: عليه كقوله} طَاِئِعَني{ملا كانت ممن يقول وهي حالة عقل جرى الضمري يف : وقيل

أن هذه املقالة حقيقة بأن جعل هلا حياة وإدراكا يقتضي نطقها أو جمازا مبعىن ظهر فيها من اختيار -وقد اختلف 
  :لى قولنيع -الطاعة واخلضوع مبنزلة هذا القول

  واألول أحسن ألنه الشيء يدفعه والعربة فيه أمت والقدرة فيه أظهر: قال ابن عطية



  فأمرها كما تؤمر الواحدة املخاطبة املؤنثة ألن مجيع ماال يعقل كذلك يؤمر} ياجَِبالُ أَوِّبِي َمعَُه{ : ومنه قوله تعاىل
  خطاب التهييج: الثالث والعشرون

وال يدل على أن من مل يتوكل ينتفي عنهم اإلميان بل حث هلم على } فََتَوكَّلُوا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِنيَوَعلَى اللَِّه {: كقوله
  التوكل
  }فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشْوهُ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{: وقوله
فإنه سبحانه وصفهم باإلميان عند } الرِّبا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن{: وقوله

  فقصد حثهم على ترك الربا وأن املؤمنني حقهم أن يفعلوا ذلك} إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{: اخلطاب مث قال
  }وَأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{: وقوله
  }آَمنُْتْم بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِنْ كُْنُتْم ُمْسِلِمَنيإِنْ كُْنُتْم {: وقوله
  }إِنْ كُْنُتْم آَمنُْتْم بِاللَِّه َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى َعْبدَِنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن{: وقوله

  "إذ: "هاهنا مبعىن" إِنْ: "وهذا أحسن من قول من قال

  خطاب اإلغضاب: عشرونالرابع وال
رَاجِكُْم أَنْ إِنََّما َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ وَأَْخَرُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم َوظَاَهُروا َعلَى إِْخ{: كقوله تعاىل

  }َتَولَّوُْهْم َوَمْن َيَتَولَُّهْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ
  }ِخذُوَنُه وَذُرِّيََّتُه أَوِْلَياَء ِمْن ُدونِي َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئْسَ ِللظَّاِلِمَني َبَدالًأَفََتتَّ{: وقوله

  }يلِ اللَِّهَودُّوا لَوْ َتكْفُُرونَ كََما كَفَُروا فََتكُوُنونَ سََواًء فَال تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم أَْوِلَياَء حَتَّى ُيهَاجِرُوا ِفي َسبِ{: وقوله تعاىل
  خطاب التشجيع والتحريض: اخلامس والعشرون

إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي سَبِيِلِه َصفّاً كَأَنَُّهْم ُبْنَيانٌ {: وهو احلث على االتصاف بالصفات اجلميلة كقوله تعاىل
  وكفى حبث اهللا سبحانه تشجيعا على منازلة األقران ومباشرة الطعان} َمْرُصوٌص

  }ةُ ُمَسوِِّمَنيَبلَى إِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا َويَأُْتوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا يُْمِدْدكُمْ رَبُّكُْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَ{: ه تعاىلوقول
  وكيف ال يكون للقوم صرب وامللك} َوَمْن يَُولِّهِْم َيْومَِئٍذ ُدُبرَُه{: وقوله تعاىل

فَإِنَُّهمْ {: وقوله تعاىل} َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ{ : دهم باملدد الكرمي فقالاحلق جل جالله قد وع
  }َيأْلَُمونَ كََما تَأْلَُمونَ َوَتْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما ال َيْرُجونَ

َوال {: رب واالستظهار عليها بالعدة كقوله تعاىلوقد جاء يف مقابلة هذا القسم ما يراد منه اآلخذ باحلزم والتأين باحل
  }َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَعُْتْم ِمْن قُوٍَّة{: وقوله تعاىل} ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة

وحنو ذلك يف الترغيب والترهيب ما جاء يف قصص األشقياء حتذيرا ملا نزل من العذاب وإخبارا للسعداء فيما 
  وا إليه من الثوابصار

  خطاب التنفري: السادس والعشرون
إِنَّ اللََّه َتوَّابٌ  َوال يَْغَتْب بَْعُضكُْم َبْعضاً أَُيِحبُّ أََحدُكُْم أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً فَكَرِْهُتُموُه َواتَّقُوا اللََّه{: كقوله تعاىل

ا يناله املغتاب من عرض من يغتابه على أفظع وجه ويف ذلك حماسن فقد مجعت هذه اآلية أوصافا وتصويرا مل} َرحِيٌم
} أََحدُكُْم{كاالستفهام الذي معناه التقريع والتوبيخ وجعل ما هو الغاية يف الكراهة موصوال باحملبة وإسناد الفعل إىل 



له أخا ومل يقتصر على وفيه إشعار بأن أحدا ال حيب ذلك ومل يقتصر على متثيل االعتبار بأكل حلم اإلنسان حىت جع
  حلم األخ حىت

  جعله ميتا وهذه مبالغات عظيمة ومنها أن املغتاب غائب وهو ال يقدر على الدفع ملا قيل فيه فهو كامليت
  خطاب التحنن واالستعطاف: السابع والعشرون

  }ِمْن َرْحَمِة اللَِّه قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا{: كقوله تعاىل
  خطاب التحبيب: الثامن والعشرون

  }َيا أََبتِ ِلَم َتعُْبُد َما ال َيْسَمُع َوال يُْبصُِر{: حنو
  }َيا ُبَنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة{
  }يا اْبَن أُمَّ ال تَأُْخذْ بِِلحَْيِتي َوال بِرَأِْسي{

  "يا عباس يا عم رسول اهللا: "َوَسلََّم ومنه قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  خطاب التعجيز: التاسع والعشرون

  }فَأْتُوا بِسُوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه{: حنو
  }فَلَْيأْتُوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه{

  }قُلْ فَأْتُوا بَِعْشرِ ُسَورٍ ِمثْلِِه{
  }فَاْدَرأُوا َعْن أَنْفُِسكُُم الَْمْوَت{

ورد ابن عطية بان التعجيز يكون حيث يقتضي باألمر فعل ما ال } ِحجَاَرةً أَوْ َحِديداًقُلْ كُوُنوا {: وجعل منه بعضهم
  كونوا بالتوهم والتقدير كذا: يقدر عليه املخاطب وإمنا معىن اآلية

  التحسري والتلهف: الثالثون
  }قُلْ ُموتُوا بَِغيِْظكُْم{: كقوله تعاىل

  التكذيب: احلادي والثالثون
  }قُلْ َهلُمَّ ُشَهَداَءكُُم الَِّذيَن َيشَْهُدونَ} {أْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاْتلُوَها إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَنيقُلْ فَ{: حنو قوله

  خطاب التشريف: الثاين والثالثون
  كالقالقل" قل"وهو كل ما يف القرآن العزيز خماطبة بـ

  هاوهو تشريف منه سبحانه هلذه األمة بأن خياطب} قُلْ آَمنَّا{: وكقوله

بغري واسطة لتفوز بشرف املخاطبة إذ ليس من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه قال يل املرسل قل كذا وكذا 
وألنه ال ميكن إسقاطها فدل على أن املراد بقاؤها وال بدهلا من فائدة فتكون أمرا من املتكلم للمتكلم مبا يتكلم به 

  كذاأمره شفاها بال واسطة كقولك ملن ختاطبه افعل 
  خطاب املعدوم: الثالث والثالثون

فإنه خطاب ألهل ذلك الزمان ولكل من بعدهم وهو على حنو } َيا بَنِي آَدَم{: ويصح ذلك تبعا ملوجود كقوله تعاىل
  ما جيري من الوصايا يف خطاب اإلنسان لولده وولد ولده ما تناسلوا بتقوى اهللا وإتيان طاعته

: ز خطاب املعدوم ألن اخلطاب يكون باإلرادة للمخاطب دون غريه وأما قوله تعاىلوإمنا جا: قال الرماين يف تفسريه



  "كن"فعند األشاعرة أن وجود العامل حصل خبطاب } كُْن فََيكُونُ{
التكوين أزيل قائم بذات البارئ سبحانه وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العامل عند وجوده ال أنه : وقالت احلنفية

  يوجد عند كاف ونون
وذهب فخر اإلسالم مشس األئمة منهم إىل أن خطاب كن موجود عند إجياد كل شيء فاحلاصل عندهم يف إجياد 

  اإلجياد وخطاب كن: الشيء شيئان

ْمُرهُ إِذَا أََرادَ إِنََّما أَ{: وقوله} إِنََّما قَوْلَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ{: واحتج األشاعرة بظاهر قوله تعاىل
ولو } َبِديُع السََّماَواِت وَاَألْرضِ وَإِذَا قََضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ{: وقوله} َشْيئاً أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ

وجها وال تستقل حصل وجود العلم بالتكوين مل يكن يف خطاب كن فائدة عند اإلجياد وأجاب احلنفية بأنا نقول مل
  بالفائدة كاملتشابه فيقول بوجود خطاب كن عند اإلجياد يف غري تشبيه وال تعطيل

  يف بيان حقيقته وجمازه: النوع الثالث واألربعون
ال خالف أن كتاب اهللا يشتمل على احلقائق وهي كل كالم بقي على موضوعه كاآليات اليت مل يتجوز فهيا واآليات 

ُهَو اللَُّه الَِّذي ال إِلَهَ {: ود اهللا تعاىل وتوحيده وتنزيهه والداعية إىل أمسائه وصفاته كقوله تعاىلالناطقة ظواهرها بوج
أَمَّنْ } {أَمَّْن جََعلَ اَألْرَض قََراراً} {أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض{: اآلية وقوله} إِالَّ ُهَو َعاِلمُ الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدِة

  }أَمَّْن َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه} {أَمَّْن َيْهِديكُْم ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبحْرِ} {لُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُهُيجِيُب ا
أَفَرَأَيُْتُم الَْماءَ } {نَأَفَرَأَيُْتْم َما َتْحُرثُو} {أَفَرَأَْيُتْم َما ُتْمُنونَ{: وقوله تعاىل} َمْن ُيحْيِي الْعِظَاَم َوِهَي َرمِيٌم {: وقوله تعاىل

  }أَفَرَأَيُْتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُرونَ} {الَِّذي َتْشَرُبونَ
  ومنه اآليات اليت مل تنسخ وهي كاآليات احملكمات واآليات املشتملة: قيل

َوالَِّذيَن {: ىلأمحد اهللا على نعمائه وإحسانه وهذا أكثر الكالم قال اهللا تعا: وال تقدمي فيه وال تأخري كقول القائل
  وأكثر ما يأيت من اآلي على هذا} ُيْؤِمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوبِالْآِخَرِة ُهمْ ُيوِقُنونَ

وأما اجملاز فاختلف يف وقوعه يف القرآن واجلمهور على الوقوع وأنكره مجاعه منهم ابن القاص من الشافعية وابن 
  ذ من املالكية وحكي عن داود الظاهري وابنه وأيب مسلم األصبهاينخويز مندا

  وشبهتهم أن املتكلم ال يعدل عن احلقيقة إىل اجملاز إال إذا ضاقت به احلقيقة فيستعري وهو مستحيل على اهللا سبحانه
لو سقط وهذا باطل ولو وجب خلو القرآن من اجملاز لوجب خلوه من التوكيد واحلذف وتثنية القصص وغريه و

  اجملاز من القرآن سقط شطر احلسن
  وقد أفرده بالتصنيف اإلمام أبو حممد بن عبد السالم ومجع فأوعى

  "قمت مقاما: "معناه طريق القول ومأخذه مصدر جزت جمازا كما يقال: وأما معناه فقال احلامتي
  كالم العرب إمنا هو مثال شبه الوحي: قال األصمعي

  نوعا اجملاز
املالبسة وهذا هو الذي : الشبه ويسمى اجملاز اللغوي وهو الذي يتكلم فيه األصويل والثاين: دمهاأح: وله سببان

يتكلم فيه أهل اللسان ويسمى اجملاز العقلي وهو أن تسند الكلمة إىل غري ما هي له أصالة بضرب من التأويل 
  كسب زيد أباه إذا كان سببا فيه



  اجملاز يف املركب وأقسامه
  يف املفرد وهذا جماز يف املركبواألول جماز 

ونسبت الزيادة اليت هي فعل اهللا إىل اآليات لكوهنا سببا } َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آيَاُتُه َزادَْتُهْم إِميَاناً{: ومنه قوله تعاىل
  فيها

والفاعل غريه ونسب الفعل } ُيذَبُِّح أَْبَناَءُهْم{: وقوله} َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََنْنُتمْ بِرَبِّكُمْ أَرَْداكُْم{ : وكذا قوله تعاىل
  إليه لكونه األمر به

  نسب النزع الذي هو فعل اهللا إىل إبليس} َينْزُِع َعْنُهَما ِلبَاَسُهمَا{: وكقوله

  ألن سببه أكل الشجرة وسبب أكلها وسوسته ومقامسته إيامها إنه هلما ملن الناصحني -لعنه اهللا-
  جعل التجارة الراحبة} ا َربَِحْت ِتَجاَرتُُهْمفََم{: وقوله تعاىل

  }فَإِذَا َعَزْمَت فََتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه{: ألن األمر هو املعزوم عليه بدليل} فَإِذَا َعَزَم اَألمُْر{: وقوله
فنسب اإلحالل الذي هو فعل اهللا إىل } الَْبوَارِ أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِعَْمَت اللَِّه كُفْراً َوأََحلُّوا قَْومَُهْم دَاَر{: وقوله

  أكابرهم ألن سببه كفرهم وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر
  نسب الفعل إىل الظرف لوقوعه فيه} َيْوماً َيجَْعلُ الْوِلَْدانَ شِيباً{: وقوله تعاىل
  }َوأَْخَرَجتِ اَألْرضُ أَثْقَالَهَا{: وقوله تعاىل

  }رِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتشْقَىفَال ُيْخ{: وقوله
  وقد يقال إن النزع واإلحالل يعرب هبما عن فعل ما أوجبهما فاجملاز إفرادي ال إسنادي

  جيعل هوله فهو من جماز احلذف: حيتمل معناه} َيوْماً َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيباً{: وقوله

مبعىن مرضية وكالمها جماز إفراد ال : ذات رضا وقيل: لى النسب أيع: فقيل} ِفي ِعيَشٍة رَاِضيٍَة{: وأما قوله تعاىل
عيشة : رضيت عيشته فقالوا: جماز إسناد ألن اجملاز يف لفظ راضية ال يف إسنادها ولكنهم كأهنم قدروا أهنم قالوا

  راضية
  :وهو على ثالثة أقسام

: وقوله} ذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آيَاُتُه َزادَْتُهْم إَِمياناًَوإِ{: أنبت املطر البقل وقوله تعاىل: ما طرفاه حقيقتان حنو: أحدها
  }وَأَْخَرَجِت اَألْرُض أَثْقَالََها{

  }فََما رَبَِحتْ ِتَجاَرُتُهْم{: جمازيان حنو: والثاين
َحتَّى َتَضعَ {: لهوقو} ُتؤِْتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن رَبَِّها{: ما كان أحد طرفيه جمازا دون اآلخر كقوله: والثالث 
  }الْحَْرُب

  ومن شرط هذا اجملاز أن يكون للمسند إليه شبه باملتروك يف تعلقه بالعامل: قال بعضهم
  اجملاز اإلفرادي وأقسامه

  وأنواع اإلفرادي يف القرآن كثري يعجز العد عن إحصائها

  عاء من النار جمازالد: قال} َتْدعُو. نَزَّاَعةً ِللشََّوى. كَالَّ إِنََّها لَظَى{: كقوله
اآلية والسلطان هنا هو الربهان أي برهان يستدلون به فيكون صامتا ناطقا } أَْم أَْنزَلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً{: وكقوله تعاىل



  كالدالئل املخربة والعربة واملوعظة
ملجأ له كذلك أيضا النار للكافرين فاسم األم اهلاوية جماز أي كما أن األم كافلة لولدها و} فَأُمُُّه َهاوِيَةٌ{: وقوله

  كافلة ومأوى ومرجع
والفعل يف هذه املواضع جماز أيضا } قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيؤْفَكُونَ} {قُِتلَ اإلِِْنَسانُ َما أَكْفََرُه} {قُِتلَ الْخَرَّاصُونَ{: وقوله

  عه لتكون ضوابط لبقية اآليات الشريفةألنه مبعىن أبعده اهللا وأذله وقيل قهره وغلبه وهو كثري فلنذكر أنوا
  إيقاع املسبب موقع السبب: األول

َيا بَنِي آَدَم ال َيفْتَِننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما {: وإمنا نزل سببه وهو املاء وكقوله} قَْد أَْنَزلَْنا َعلَْيكُْم ِلَباساً{: كقوله تعاىل
ألن اخلروج من اجلنة هو املسبب الناشئ عن الفتنة فأوقع " كما فنت أبويكم: "ومل يقل} أَخَْرَج أََبوَْيكُْم ِمَن الَْجنَِّة

املسبب موقع السبب أي ال تفتتنوا بفتنة الشيطان فأقيم فيه السبب مقام املسبب وهو سبب خاص فإذا عدم فيعدم 
أن يوجد بإيراد املسبب فالنهي يف احلقيقة لبين آدم واملقصود عدم وقوع هذا الفعل منهم فلما أخرج السبب من 

  النهي عليه كان أدل على امتناع النهي بطريق األوىل

وهم مل يدعوه إىل النار إمنا دعوه إىل الكفر بدليل } َما ِلي أَْدُعوكُْم إِلَى النََّجاِة َوَتْدُعوَننِي إِلَى النَّارِ{: وقوله تعاىل
  مسببة عنه أطلقها عليهلكن ملا كانت النار } َتْدُعونَنِيِ َألكْفَُر بِاللَِّه{: قوله

  العناد املستلزم للنار: أي } فَاتَّقُوا النَّاَر{: وقوله تعاىل
  الستلزام أموال اليتامى إياها} إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِمْ َناراً{: وقوله

يء الذي ينكح به من مهر ونفقة وما الش -واهللا أعلم-إمنا أراد } َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيجُِدونَ نِكَاحاً{: وقوله تعاىل
  ال بد للمتزوج منه

َوالرُّْجزَ {: ال تأكلوها بالسبب الباطل الذي هو القمار وقوله: أي} َوال َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُمْ بِالَْباِطلِ{: وقوله تعاىل
  عبادة األصنام ألن العذاب مسبب عنها: أي} فَاْهجُْر
وأغلظوا عليهم ليجدوا ذلك وإمنا عدل إىل األمر بالوجدان تنبيها على انه : أي} يكُْم ِغلْظَةًوَلَْيجُِدوا ِف{: وقوله

  املقصود لذاته وأما اإلغالظ فلم يقصد لذاته بل لتجدوه
  عكسه وهو إيقاع السبب موقع املسبب: الثاين

  }َوجََزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلُهَا{: كقوله تعاىل
  }نِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اعَْتَدى َعلَْيكُْمفََم{: وقوله تعاىل

مسى اجلزاء الذي هو السبب سيئة واعتداء فسمى الشيء باسم سببه وإن عربت السيئة عما ساء أي أحزن مل يكن 
  من هذا الباب ألن اإلساءة حتزن يف احلقيقة كاجلناية

  جتوز بلفظ املكر عن عقوبته ألنه سبب هلا} ُهَوَمكَُروا َوَمكََر اللَّ{: ومنه
إمنا جعلت املرأتان للتذكري إذا وقع الضالل ال ليقع } أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُألْخَرى{: ومنه قوله

  الضالل فلما كان الضالل سببا للتذكري أقيم مقامه
: أي} َسَنكُْتُب َما قَالُوا{: وب فإن الكتابة سبب له كقوله تعاىلومنه إطالق اسم الكتاب على احلفظ أي املكت

  سنحفظه حىت جنازيهم عليه
ما كانوا يستطيعون قبول : أي} َما كَاُنوا َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع{: ومنه إطالق اسم السمع على القبول كقوله تعاىل



وز أن يكون نفى السمع البتغاء فائدته ومنه ذلك والعمل به ألن قبول الشيء مرتب على مساعه ومسبب عنه وجي
  :قول الشاعر

  وإن حلفت ال ينقض النَّأُْي عَْهَدهَا
  فليس ملخضوب الَبَنِان َيِميُْن

  وفاء ميني: أي
َبْعضِ أَفَُتْؤِمُنونَ بِ} {َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم{: ومنه إطالق اإلميان على ما نشأ عنه من الطاعة كقوله تعاىل

أفتعلمون ببعض التوراة وهو فداء األسارى وتتركون العمل ببعض وهو قتل إخواهنم : أي} الِْكَتابِ َوَتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ
  وإخراجهم من ديارهم

كما : أي} فَأَخَْرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه{: وجعل الشيخ عز الدين من األنواع نسبة الفعل إىل سبب سببه كقوله تعاىل
املخرج والنازع يف احلقيقة هو اهللا عز وجل وسبب } َينْزُِع َعْنُهَما ِلبَاَسُهمَا{: ج أبويكم فال خيرجنكما من اجلنةأخر

ذلك أكل الشجرة وسبب أكل الشجرة وسوسة الشيطان ومقامسته على أنه من الناصحني وقد مثل البيانيون هبذه 
  اآلية للسبب وإمنا هي لسبب السبب

ملا أمروهم بالكفر املوجب حللول النار نسب ذلك إليهم ألهنم أمروهم به فاهللا } وا قَْوَمُهْم َدارَ الْبََوارِوَأََحلُّ{: وقوله
  هو احملل لدار البوار وسبب إحالهلا كفرهم وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر املوجب حللول النار

  إطالق اسم الكل على اجلزء: الثالث
أناملهم وحكمة التعبري عنها باألصابع اإلشارة إىل أهنم : أي} نَ أََصابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم ِمَن الصََّواِعقَِيْجَعلُو{: قال تعاىل

  يدخلون أناملهم يف آذاهنم بغري املعتاد فرارا من الشدة فكأهنم جعلوا األصابع
وال جيب غسل " مع"مبعىن " إىل"ب هذا إن جعلنا واليد حقيقة إىل املنك} فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم وَأَْيِدَيكُْم{: وقال تعاىل

  مجيع الوجه إذا ستره بعض الشعور الكثيفة

  واملراد هو البعض الذي هو الرسغ} وَالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا{: وقوله
  من مل يذق: أي} َوَمْن لَْم َيطَْعمُْه{: وقال تعاىل

  وجوههم ألنه مل ير مجلتهم: واملراد} ُهْمتُْعجُِبَك أَْجَساُم{: وقوله
استشكله اإلمام يف تفسريه من جهة أن اجلزاء إمنا يكون بعد } فََمْن َشهَِد مِْنكُمُ الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه{: ومنه قوله تعاىل

وإرادة متام الشرط والشرط أن يشهد الشهر وهو اسم لثالثني يوما وحاصل جوابه أنه أوقع الشهر وأراد جزءا منه 
  الكل باسم اجلزء جماز شهري

من شهد أول الشهر فليصم مجيعه وأن الشخص مىت كان مقيما أو يف الرب مث : ونقل عن علي رضي اهللا عنه أن املعىن
اآلية ويتفرع } فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيضاً{: سافر جيب عليه صوم اجلميع واجلمهور على أن هذا عام خمصص بقوله

  أدرك اجلزء األخري من رمضان هل يلزمه صوم ما سبق إن كان جمنونا يف أوله؟ فيه قوالن على هذا أن من
  إطالق اسم اجلزء على الكل: الرابع

  ذاته ويبقى وجه ربك: أي} كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّا َوْجَهُه لَُه{: كقوله تعاىل



  }َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُمْ َشطْرَُه{: وقوله
ُوُجوٌه َيوَْمِئذٍ {: يريد األجساد ألن العمل والنصب من صفاهتا وأما قوله} َعاِملَةٌ َناِصَبةٌ. ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ خَاِشَعةٌ{: وقوله
فيجوز أن يكون من هذا عرب بالوجوه عن الرجال وجيوز أن يكون من وصف البعض بصفة الكل ألن التنعم } َناِعَمةٌ

  منسوب إىل مجيع اجلسد
  فالوجه املراد به مجيع ما تقع به املواجهة ال الوجه وحده} ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ نَاِضرَةٌ{: هومن

الذي جاء مضافا إىل اهللا يف مواضع من القرآن فنقل ابن عطية عن احلذاق أنه راجع " الوجه"وقد اختلف يف تأويل 
هي : -وهو الصواب-دة وأجلها قدرا وقيل إىل الوجود والعبارة عنه بالوجه جماز إذ هو أظهر األعضاء يف املشاه

فَثَمَّ َوْجهُ {: صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات اهللا تعاىل وضعفه إمام احلرمني وأما قوله تعاىل
  املراد به اجلاه أي فثم جالل اهللا وعظمته: فاملراد اجلهة اليت وجهنا إليها يف القبلة وقيل} اللَِّه
  جتوز بذلك عن اجلملة} َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم} {بَِما كَسََبْت أَْيدِيكُْمفَ{: وقوله
  البنان اإلصبع جتوز هبا عن األيدي} وَاضْرُِبوا مِْنُهْم كُلَّ َبَناٍن{: وقوله

  }َيْجَعلُونَ أَصَابِعَُهْم{: واألرجل عكس قوله تعاىل
  }فََتْحرِيُر َرقَبٍَة{: وقوله
  }َألَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيمِنيِ{عرب باألنف عن الوجه } َعلَى الْخُْرطُومِ َسَنِسُمُه{: وقوله

أضاف اإلمث إىل القلب وإن كانت اجلملة كلها آمثة من حيث كان حمال العتقاد اإلمث } فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه{: وكقوله تعاىل
وإن كانت اجلملة كلها } ِممَّا كََتَبْت أَْيِديهِْم{: ىلوالرب كما نسبت الكتابة إىل اليد من حيث إهنا تفعل هبا يف قوله تعا

  }َووَْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ{: كاتبة وهلذا قال
املعىن على حذف املضاف ألن املدرك هو اجلملة دون احلاسة فأسند : وقيل} ال ُتْدرِكُهُ اَألْبصَاُر{: وكذا قوله

  اإلدراك إىل األبصار ألنه هبا يكون
  إياه: أي} وَُيَحذُِّركُمُ اللَُّه َنفَْسهُ {: عاىلوكقوله ت

  }َتْعلَُم َما ِفي نَفِْسي{
هنا " من"وحكى ابن فارس عن مجاعة أن } قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني يَُغضُّوا ِمْن أَْبصَارِِهْم{: وجعل منه بعضهم قوله تعاىل

  للتبعيض ألهنم أمروا بالغض عما حيرم النظر إليه
  صل يف الليل ألن القيام بعض الصالة: أي} ْيلَقُمِ اللَّ{: وقوله

  صالة الفجر: أي} َوقُْرآنَ الْفَْجر{: وكقوله
  مجيع احلرم: واملراد" املسجد احلرام: "ومنه
  املصلني: أي} وَاْركَُعوا َمعَ الرَّاِكعَِني{: وقوله

  الوجوه: يأ} وََيِخرُّونَ ِلَألذْقَاِن َيْبكُونَ} {َيِخرُّونَ ِلَألذْقَانِ ُسجَّداً{
فعرب باألرض والسماء عن العامل ألن املقام مقام } إِنَّ اللََّه ال َيخْفَى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السََّماِء{: وقوله

الوعيد والوعيد إمنا لو بني أن اهللا ال خيفى عليه أحوال العباد حىت جيازيهم على كفرهم وإمياهنم والعباد وأحواهلم 
  ماء واألرض بل من العامل فيكون املراد بالسماء واألرض العامل إطالقا للجزء على الكلليست الس

ولو صغرت أذنا يف هذه اآلية : جعله على اجملاز أذنا ألجل إصغائه قال: قال الفارسي} قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَكُْم{: وقوله



  كان يف حلاق تاء فيها وتركها نظر
مجيع احلرم ال صفة الكعبة فقط : املراد به} َوإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَمْناً{: ىلوجعل اإلمام فخر الدين قوله تعا

: احلرم كله ألنه ال يذبح يف الكعبة قال: واملراد} َهدْياً بَاِلغَ الْكَْعبَِة{: وقوله} أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً{: بدليل قوله
  فَال َيقَْربُوا الَْمْسجَِد الَْحَراَم بَْعَد َعاِمهِْم{: قولهوكذلك املسجد احلرام يف 

  منعهم من احلج وحضور مواضع النسك: واملراد} َهذَا
جنعلها صفحة مستوية ال شقوق فيها كخف البعري : أي} َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَنْ ُنَسوِّيَ َبَنانَُه{: وقيل يف قوله تعاىل

يفة كالكتابة واخلياطة وحنوها من األعمال اليت يستعان فيها باألصابع قالوا وذكرت فيعدم االرتفاق باألعمال اللط
  البنان ألنه قد ذكرت اليدان فاختص منها ألطفها

َولَمَّا َجاَء ِعيَسى بِالَْبيَِّناِت قَالَ قَْد جِئُْتكُمْ {: وجوز أبو عبيدة ورود البعض وإرادة الكل وخرج عليه قوله تعاىل
َوإِنْ َيكُ َصاِدقاً ُيِصْبكُْم بَْعُض الَِّذي {: كله وقوله تعاىل: أي} َوُألَبيَِّن لَكُْم بَْعَض الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِفيِه بِالِْحكَْمِة
  :وأنشد بيت لبيد} َيِعدُكُْم

  َترَّاُُك أَْمِكَنةٍ إذا مل أَْرَضها
  أو َيْعَتِلْق بعَض النفوس ِحَمامُها

  َعلُوق وُعالقة انتهى: فوس دون البعض ويقال للمنيةواملوت ال يعتلق بعض الن: قال
  :وهذا الذي قال فيه أمران

أنه ظن أن النيب جيب عليه أن يبني يف شريعته مجيع ما اختلفوا فيه وليس كذلك بدليل سؤاهلم عن الساعة : أحدها
  وعن الروح وغريمها مما ال يعلمه إال اهللا وأما اآلية

يصبكم هذا العذاب : دهم بشيء من العذاب عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة فقالإنه كان وع: األخرى فقال ثعلب
  من غري نفي عذاب اآلخرة -وهو بعض الوعيد-يف الدنيا 
أنا : أنه أخطأ يف فهم البيت وإمنا مراد الشاعر ببعض النفوس نفسه هو ألهنا بعض النفوس حقيقة ومعىن البيت: الثاين

  :ن أموت أي إذا تركت شيئا ال أعود إليه إىل أن أموت كقول اآلخرإذا مل أرض األمكنة أتركها إىل أ
  إذا انصرفْت نفسي عن الشيء مل َتكَْد

  إليه بوجٍه آخر الدهر تَْرجُِع
كان أجفى من أن يفقه : إن صحت الرواية عن أيب عبيدة فيدخل فيه قول املازين يف مسألة الَعلْقى: وقال الزخمشري

: مل قلت ذلك؟ قال: فقلت له! ما أكذب النحويني: بذلك إىل أن أبا عبيدة قال للمازين ما أقول له وأشار الزخمشري
وما : فقلت له: هاء التأنيث تدخل على ألف التأنيث وإن األلف اليت يف علقى ملحقة ليست للتأنيث قال: يقولون

  :مسعت رؤبة ينشد: أنكرت من ذلك؟ قال
  فََحطَّ يف َعلْقى ويف ُمكُور

فأسفت ومل أفسر له ألنه كان أغلظ من أن يفهم مثل : علقاة قال املازين: ما واحد العلقى فقال: فقلتفلم ينوهنا 
  !هذا



ويدل قوله يف آخر ! وحيتمل قوله يصبكم بعض الذي يعدكم أن الوعيد مما ال يستنكر ترك مجيعه فكيف بعضه: قلت
وفيها تأييد لكالم } نُرِيَنََّك َبْعضَ الَِّذي نَِعُدُهْم أَوْ َنَتَوفَّيَنََّك فَإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ فَاصْبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَإِمَّا{: هذه السورة
  ثعلب أيضا

اخلطأ صفة الكل فوصف به } نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة خَاِطئٍَة{: وقوله} َيْعلَُم خَاِئَنةَ اَألْعُينِ{: وقد يوصف البعض كقوله تعاىل
  فصفة اللسان الناصية وأما الكاذبة

  والوجل صفة القلب} إِنَّا مِْنكُْم َوجِلُونَ{: وقد يوصف الكل بصفة البعض كقوله
  والرعب إمنا يكون يف القلب} َولَُمِلئَْت مِْنُهْم ُرْعباً{: وقوله
  إطالق اسم امللزوم على الالزم: اخلامس

أنزلنا برهانا يستدلون به وهو يدهلم : أي} كَلَُّم بَِما كَانُوا بِِه ُيْشرِكُونَأَْم أَْنَزلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً فَُهَو َيَت{: كقوله تعاىل
  مسي الداللة كالما ألهنا من لوازم الكالم

لكن أتى بالظلمات } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي{: لقوله يف موضع آخر" عمى"فإن األصل } ُصمٌّ وَُبكٌْم ِفي الظُّلَُماِت{: وقوله
  ألهنا من لوازم العمى

  ما احلكمة يف دخول الواو هنا ويف التعبري بالظلمات عن العمى خبالفه يف اآلية األخرى: إن قيلف
  إطالق اسم الالزم على امللزوم: السادس

  املصلني: أي} فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَبِِّحَني{: كقوله تعاىل
  إطالق اسم املطلق على املقيد: السابع
  والعاقر هلا من قوم صاحل قُدَار لكنه ملا رضوا بالفعل نزلوا منزلة الفاعل} اقَةَفََعقَرُوا النَّ{: كقوله
  عكسه: الثامن

  كلمة الشهادة وهي عدة كلمات: واملراد} َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم{: كقوله تعاىل
  إطالق اسم اخلاص وإرادة العام: التاسع

  رسله: أي} ي َرُسولُ َربِّ الَْعالَمَِنيإِنِّ{: كقوله تعاىل
  األعداء: أي} ُهُم الَْعُدوُّ فَاْحذَرُْهْم{: وقال

  الذين: أي} َوُخْضُتْم كَالَِّذي خَاُضوا{
  كل نفس: أي} َعِلَمْت َنفٌْس{: وقوله
  كل سيئة: أي} َوَجَزاُء سَيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلُهَا{: وقوله

  اخلطاب للنيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} لنَّبِيُّ اتَّقِ اللََّه َوال ُتِطعِ الْكَاِفرِيَنَيا أَيَُّها ا{: وقوله تعاىل
  إطالق اسم العام وإرادة اخلاص: العاشر

} آَمُنواَوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن {: للمؤمنني بدليل قوله يف موضع آخر: أي} وََيْسَتْغِفُرونَ ِلَمْن ِفي اَألْرضِ{: كقوله تعاىل
  وملا خفي هذا على بعضهم زعم أن األوىل منسوخة بالثانية

أهل طاعته ال الناس أمجعون حكاه الواحدي عن ابن عباس وغريه واختاره : أي} كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ{: وكقوله تعاىل
  الفراء



  آدم وحواء: السفينة وقيلاملراد بالناس هنا نوح ومن معه يف : قيل} كَانَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً{: وقوله
  عاملي زمانه وال يصح العموم: أي} َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى الَْعالَمَِني{: وقوله

ألنه إذا فضل أحدهم على العاملني فقد فضل على سائرهم ألنه من العاملني فإذا فضل اآلخرين على العاملني فقد 
  وال وال يصحفضلهم أيضا على األول ألنه من العاملني فيصري الفاضل مفض

فَأَْصَبحُوا ال {: شيء حيكم عليه بالذهاب بدليل قوله: أي} َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِالَّ َجَعلَْتُه كَالرَّمِيمِ{: وقوله
  }ُيَرى إِالَّ َمَساكُِنُهْم

  }ُتَدمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ رَبَِّها{: وقوله
  مع أهنا مل تؤت حلية وال ذكرا} ْيٍءَوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َش{: وقوله
  كل شيء أحبوه: أي} فََتْحَنا َعلَْيهِْم أَْبوَاَب كُلِّ َشْيٍء{: وقوله
  مما ظنه وقدره: أي} َحتَّى إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدُه شَْيئاً{: وقوله

ومل يرد الكل } وَأََنا أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني{وعن موسى } ِمَنيَوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِل{: وقوله حكاية عن نبيه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ألن األنبياء قبله ما كانوا مسلمني وال مؤمنني

  ومل يعن كل الشعراء} َوالشَُّعَراُء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ{: وقال
  بابا من أبواهبا قاله املفسرون: أي} بَ ُسجَّداًوََاْدُخلُوا الَْبا{: أخوان فصاعدا وقوله: أي} فَإِنْ كَانَ لَُه إِْخوَةٌ{: وقوله

وأراد } َوَما َمنََعَنا أَنْ نُْرِسلَ بِاآلياِت إِالَّ أَنْ كَذَّبَ بَِها اَألوَّلُونَ{وإمنا قاله فريق منهم } قَالَِت اَألعَْراُب آَمنَّا{: وقوله
  اآليات اليت إذا كذب هبا نزل العذاب على املكذب

  من املؤمنني: أي} ِفُرونَ ِلَمْن ِفي اَألْرضِوََيْسَتْغ{: وقوله
  }وََيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنوا{: وقوله
  بعضهم فإن منهم أفاضل املسلمني والصديق وعليا رضي اهللا عنهما: واملراد} َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الْحَقُّ{: وقوله
األوىل لو كان املراد به االستغراق ملا انتظم } النَّاَس{فإن } نَّاَس قَْد َجَمُعوا لَكُْمالَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ ال{: وقوله

} الَِّذيَن{فال يكون الثاين مستغرقا ضرورة خروج } النَّاَس{من } الَِّذيَن{وألن } إِنَّ النَّاَس{: قوله تعاىل بعد ذلك
  منهم ألهنم مل يقولوا ألنفسهم

  شهران وبعض الثالث: واملراد} َمْعلُوَماٌت الَْحجُّ أَشُْهٌر{: وقوله
  إطالق اجلمع وإرادة املثىن: احلادي عشر
  أطلق اسم القلوب على القلبني} فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما{: كقوله تعاىل

  النقصان: الثاين عشر
  ومنه حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه

  أهلها: أي} َواسْأَلِ الْقَْريَةَ{: كقوله
  على لسان رسلك: أي} َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعدَْتَنا َعلَى ُرُسِلَك{: لهوقو
  أنصار دين اهللا: أي} َنْحُن أَْنَصاُر اللَِّه{: وقال
  حبه: أي} َوأُشْرُِبوا ِفي قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ{: وقال



زيادة مبالغة واحملذوفات يف القرآن على  وإمنا حيسن احلذف إذا كان فيه: من قومه قالوا: أي} وَاْختَاَر ُموَسى قَْومَُه{
هذا النمط وسيأيت اإلشباع فيه ويف شروطه إن شاء اهللا تعاىل وذهب احملققون إىل أن حذف املضاف ليس من اجملاز 

ألنه استعمال اللفظ فيما وضع له وألن الكلمة احملذوفة ليست كذلك وإمنا التجوز يف أن ينسب إىل املضاف إليه ما 
  ا إىل املضاف كاألمثلة السابقةكان منسوب
  الزيادة: الثاين عشر
  ذكره األصوليون} لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء{: كقوله تعاىل

  :وللنحويني فيها قوالن
  ليس كهو شيء: أن مثل زائدة والتقدير: أحدمها
رف أسهل من أن الكاف هي الزائدة وأن مثل خرب ليس وال خفاء أن القول بزيادة احل: -وهو املشهور-والثاين 

  القول بزيادة االسم
املعىن ليس مثله شيء والكاف زائدة وإال الستحال الكالم ألهنا لو : وممن قال به ابن جين والسريايف وغريمها فقالوا

ليس مثل مثله شيء وإذا قدر هذا التقدير ثبت له : مل تكن زائدة كانت مبعىن مثل وإن كانت حرفا فيكون التقدير
  :عن مثله وهذا حمال من وجهنيمثل ونفي الشبه 

  أن اهللا عز وجل ال مثل له: أحدمها
ليس مثل مثل زيد الستحال ذلك ألن فيه إثبات : أن نفس اللفظ به حمال يف حق كل أحد وذلك أنا لو قلنا: والثاين

يكون زيد أن لزيد مثال وذلك يستلزم جعل زيد مثال له ألن ما ماثل الشيء فقد ماثله ذلك الشيء وغري جائز أن 
مثال لعمرو وعمرو ليس مثال لزيد فإذا نفينا املثل عن مثل زيد وزيد هو مثل مثله فقد اختلفنا وألنه يلزم منه 

  التناقص على تقدير إثبات املثل ألن مثل املثل ال يصح نفيه ضرورة كونه مثال لشيء وهو مثل له
نفي مثل مثل اهللا وذلك يستلزم أال يكون له مثل أصال  وأجيب عن األول بأنا ال نسلم لزوم إثبات املثل غاية ما فيه

ضرورة أن مثل كل شيء فذلك الشيء مثله فإذا انتفى عن شيء أن يكون مثل عمرو انتفى عن عمرو أن يكون 
  مثله

: فهو مبين على أن هذه العبارات يلزم منها إثبات املثل وحنن قد منعناه بل أحلناه من العبارة وقيل: وأما الثاين
يست زائدة إما العتبار جواز سلب الشيء عن املعدوم كما تسلب الكتابة عن زيد وهو معدوم أو حيمل املثل على ل

  ليست كصفته شيء: صفتها فالتقدير: أي} مَثَلُ الَْجنَِّة{ى: املثل أي الصفة كقوله تعال
  وهبذين التقديرين حيصل التخلص عن لزوم إثبات مثل وإن مل تكن زائدة

ئلون بأن الزائد مثل وإال لزم إثبات املثل ففيه نظر الستلزام تقدير دخول الكاف على الضمري وهو ضعيف وأما القا
  ال جييء إال يف الشعر وقد ذكرنا ما خيلص من لزوم إثبات املثل

  :وقول امرئ القيس} فَإِنْ آَمُنوا بِمِثْلِ َما آَمْنُتْم بِِه{: املراد الذات والعني كقوله: وقيل
  *ثل ليلى يقتل املرء نفسهعلى م*

فالكاف على باهبا وليس كذاك بل املراد حقيقة املثل ليكون نفيا عن الذات بطريق برهاين كسائر الكنايات مث ال 
يشترط على هذا أن يكون لتلك الذات املمدوحة مثل يف اخلارج حصل النفي عنه بل هو من باب التخييل يف 

  االستعارة اليت يتكلم فيها البياين



إمنا يكون هذا نفيا عن الذات بطريق برهاين أن لو كانت املماثلة تستدعي املساواة يف الصفات الذاتية : فإن قيل
  وغريها من األفعال فان اتفاق الشخصيتني بالذاتيات ال يستلزم احتاد أفعاهلما

اله يف الصفات املناسبة ملا سيق ليس املراد باملثل هنا املصطلح عليه يف العلوم العقلية بل املراد من هو مثل ح: قيل
: الكالم له وليس املراد من هو مثل يف كل شيء ألن لفظة مثل ال تستدعي املشاهبة من كل وجه وقال الكواشي

لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ {: إن الكاف ومثل ليسا زائدتني بل يكون التمثيل هنا على سبيل الفرض كقوله: جيوز أن يقال
لو فرضنا له مثال المتنع أن يشبه ذلك املثل املفروض شيء وهذا أبلغ يف نفي : وتقدير الكالم} لَفََسَدتَاإِالَّ اللَُّه 
  املماثلة

إن ما فيه مصدرية وهذا فيه نظر ألن ما لو كانت : فقيل} فَإِنْ آَمُنوا بِمِثْلِ َما آَمْنُتمْ بِِه فَقَِد اْهَتدَوْا{: وأما قوله تعاىل
ها من الصلة ضمري وهو اهلاء يف به ألن الضمري ال يعود على احلروف وال يعترب امسا إال بالصلة مصدرية مل يعد إلي

} آَمْنُتمْ بِِه{واالسم ال يعود عليه ما هو صفته إذ ال حيتاج يف ذلك إىل ربط وجوابه أن تكون ما موصولة صلتها 
  كته وكتبه ورسله ومجيع ما جاء به األنبياءفان آمنوا بالذي آمنتم به أي باهللا ومالئ: مزيدة والتقدير: وقيل
فإن آمنوا بشيء مثل ما آمنتم به وفيه نظر ألن ما آمنوا به ليس له مثل حىت : إن مثال صفة حملذوف تقديره: وقيل

  يؤمنوا بذلك املثل

فثم اهللا يعلم : ن الوجه صلة واملعىنأ} فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه{: وحكى الواحدي عن أكثر املفسرين يف قوله تعاىل
كُلُّ } {إِنََّما ُنطِْعُمكُْم ِلَوْجهِ اللَِّه} {وََيْبقَى َوْجهُ رَبَِّك{: والوجه قد ورد صلة مع اسم اهللا كثريا كقوله: ويرى قال

  }َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجهَُه
وهو أوىل من دعوى } َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه{: واألشبه محله على أن املراد به الذات كما يف قوله تعاىل: قلت

  الزيادة
  زائدة" إذ"أن } َيْسَمُعوَنكُمْ إِذْ َتْدُعونَ{ومن الزيادة دعوى أيب عبيدة 

  }َوُألِحلَّ لَكُْم َبْعضَ الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم{: وقوله
  وقد سبق} ُدكُْمَوإِنْ َيكُ َصاِدقاً ُيصِْبكُْم بَْعُض الَِّذي يَِع{: وقوله

  تسمية الشيء مبا يؤول إليه: الرابع عشر
  أي صائرا إىل الفجور والكفر} َوال َيِلدُوا إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً{: كقوله تعاىل

لماء ألن الذي تأكل الطري منه إمنا هو الرب ال اخلبز ومل يذكر الع: أي} إِنِّي أََرانِي أَحِْملُ فَْوَق َرأِْسي ُخبْزاً{: وقوله
  هذا من مجلة األمثلة إمنا اقتصروا يف التمثيل

ال جماز فيه فان اخلمر العنب بعينه لغة ألزد : عنبا فعرب عنه ألنه آيل إىل اخلمرية وقيل: أي} أَْعِصُر َخْمراً{: على قوله
  عمان نقله الفارسي يف التذكرة عن غريب القرآن البن دريد

  السبب الذي هو العنب قاله ابن جين يف اخلصائص اكتفي باملسبب الذي هو اخلمر عن: وقيل
  فإنه أطلق وأريد به استخرج وإليه ذهب ابن عزيز يف غريبه} أَْعصُِر{وال جماز يف االسم بل يف الفعل وهو : وقيل
  امساه زوجا ألن العقد يؤول إىل زوجية ألهنا ال تنكح يف حال كونه زوج} َحتَّى َتْنِكَح زَْوجاً غَْيرَُه{: وقوله
  وصفه يف حال البشارة مبا يؤول إليه من العلم واحللم} وََبشَُّروهُ بُِغالمٍ َعِليمٍ} {فََبشَّْرنَاُه بُِغالمٍ َحِليمٍ{: وقوله



ليس هذا من احلال املقدرة كما يتبادر إىل الذهن ألن الذي يقترن بالفاعل أو املفعول إمنا هو تقدير ذلك : تنبيه
  مقدار ضحكه} فََتَبسََّم ضَاِحكاً{: لهوإرادته فيكون املعىن يف قو

على قول أيب علي وهذا محل منه للخرور على ابتدائه وان محله على انتهائه كانت } َوَخرُّوا لَُه ُسجَّداً{: وكذا قوله
  احلال امللفوظ هبا ناجزة غري مقدرة

من دخل مدخال كرميا مقدرا أال خيرج  ادخلوها مقدرين اخللود فيها فإن: أي} فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن{: وكذلك قوله
  منه أبدا كان ذلك أمت لسروره ونعيمه ولو توهم انقطاعه لتنغص عليه النعيم الناجز مما يتومهه من االنقطاع الالحق

  تسمية الشيء مبا كان عليه: اخلامس عشر
بل هم يتامى حقيقة وأما : يتم بعد البلوغ وقيلالذين كانوا يتامى إذ ال : أي} َوآُتوا الَْيَتاَمى أَْموَالَُهْم{: كقوله تعاىل

  فهو من تعليم الشرع ال اللغة وهو غريب" ال يتم بعد احتالم: "حديث
فَال {: وإذا منت مل يكن أزواجا فسماهن بذلك ألهنن كن أزواجا وقوله} وَلَكُمْ نِْصُف َما َتَرَك أَْزوَاُجكُْم{: وقوله

  الذين كانوا أزواجهن: أي} وَاَجهُنََّتْعُضلُوُهنَّ أَنْ يَْنِكْحَن أَْز
  النقطاع الزوجية باملوت} َوَيذَُرونَ أَزَْواجاً{: وكذلك
  مساه جمرما باعتبار ما كان عليه يف الدنيا من اإلجرام} َمْن يَأِْت َربَُّه ُمْجرِماً{: وقوله

ا كانوا قد اشتروا هبا املرية فجعلها يوسف يف ولكن ما رد عليهم ماهلم وإمن} َهِذِه بَِضاَعُتَنا رُدَّْت إِلَْينَا{: وقوله
  متاعهم وهي له دوهنم فنسبها اهللا إليهم مبعىن أهنا كانت هلم

  إطالق اسم احملل على احلال: السادس عشر
  }فَلَْيْدُع نَاِديَُه{: كقوله

  }َشاًءإِنَّا أَْنشَأَْناُهنَّ إِْن{: نساؤه بدليل قوله: أي} َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة{: وقوله تعاىل
  وحنوه} بَِيِدهِ الُْملُْك{: وكالتعبري باليد عن القدرة كقوله
  عقول: أي} لَُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ بِهَا{: والتعبري بالقلب عن الفعل كقوله

  }َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِْم} {الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَفَْواِههِْم{: وباألفواه عن األلسن كقوله
  }بِِلَساٍن عََربِيٍّ ُمبِنيٍ{: لسن على اللغات كقولهوإطالق األ

  }وَاسْأَلِ الْقَْريَةَ{: والتعبري بالقرية عن ساكنها حنو

  إطالق اسم احلال على احملل: السابع عشر
  اجلنة ألهنا حمل الرمحة يف: أي} َوأَمَّا الَِّذيَن اْبَيضَّْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ{: كقوله تعاىل

  يف الليل: أي} َبلْ َمكْرُ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ{: وقوله
  يعين يف رؤياك: يف عينك واستبعده الزخمشري وقدر: أي} إِذْ يُرِيكَُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمَك{: وقال احلسن يف قوله

إِنَّ الُْمتَِّقَني } {َوَهذَا الَْبلَِد اَألمِنيِ{: هو صفة ألهله ومثلهوصف البلد باألمن و} َربِّ اْجَعلْ َهذَا الَْبلََد آِمناً{: وقوله
  }ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ

  وصفها بالطيب وهو صفة هلوائها} بَلَْدةٌ طَيِّبَةٌ{: وقوله
أخذ الزينة غري  وذلك ألن} َيا بَنِي آَدَم ُخذُوا زِينََتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد{: وقد اجتمع هذا والذي قبله يف قوله تعاىل



ممكن ألهنا مصدر فيكون املراد حمل الزينة وال جيب أخذ الزينة للمسجد نفسه فيكون املراد باملسجد الصالة فأطلق 
  اسم احملل على احلال ويف الزينة بالعكس

  إطالق اسم آلة الشيء عليه: الثامن عشر
  ذكرا حسنا: يأ} وَاْجَعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلِخرِيَن{: كقوله تعاىل

  أطلق اللسان وعرب به عن الذكر ألن اللسان آية للذكر
وََما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِالَّ بِِلَسانِ {: مبرأى منا ملا كانت العني آلة الرؤية وقوله: أي} َتْجرِي بِأَْعُينِنَا{: وقال تعاىل

  بلغة قومه: أي} قَْوِمِه
  رإطالق اسم الضدين على اآلخ: التاسع عشر
  وهي من املبتدئ سيئة ومن اهللا حسنة فحمل اللفظ على اللفظ} َوجََزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلُهَا{: كقوله تعاىل
مسي األول إحسانا ألنه مقابل جلزائه وهو اإلحسان واألول طاعة كأنه } َهلْ جََزاُء اإلِِْحَساِن إِالَّ اإلِِْحَسانُ{: وعكسه

  !لثوابهل جزاء الطاعة إال ا: قال
  محل اللفظ على اللفظ فخرج االنتقام بلفظ الذنب ألن اهللا ال ميكر} وََمكَُروا وََمكََر اللَُّه{: وكذلك

فهو وإن مل يتقدم ذكر مكرهم يف اللفظ } أَفَأَِمنُوا َمكْرَ اللَِّه فَال َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِالَّ الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ{: وأما قوله تعاىل
  م يف سياق اآلية قبله ما يصري إىل مكر واملقابلة ال يشترط فيها ذكر املقابل لفظا بل هو أو ما يف معناهلكن تقد

بشر هؤالء بالعذاب والبشارة إمنا تكون يف : بشر هؤالء باجلنة قال: ملا قال} فََبشِّْرُهمْ بَِعذَابٍ أَلِيمٍ{: وكذلك قوله
  اخلري ال يف الشر

  والفعل الثاين ليس بسخرية} ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر ِمْنكُْم إِنْ َتْسَخرُوا{: وقوله

  تسمية الداعي إىل الشيء باسم الصارف عنه: العشرون
ما دعاك أال تسجد؟ : يعين} َما َمنََعَك أَالَّ َتْسُجَد{: ملا بينهما من التعلق ذكره السكاكي وخرج عليه قوله تعاىل

  "ال"واعتصم بذلك يف عدم زيادة 
  معناه ما محاك يف أال تسجد أي من العقوبة أي ما جعلك يف منعه من عقوبة ترك السجود: وقيل

فكأن تركيبه ما مينعك سؤاال عما مينعه ال بلفظ املاضي ألنه : فلم يثبت يف اللغة وأما الثاين: وهذا ال يصح أما األول
  ال ختويف مباض

بيانا الغتراره وعدم رشده وأنه إمنا خالف وحاله !  خالفتما أمنك حىت: وجياب بأن املخالفة تقتضي األمنة كأنه قيل
  حال من امتنع بقوته من عذاب ربه فكين عنه مبا منعك هتكما ال أنه امتنع حقيقة وإمنا جسر جسارة من هو يف منعه

  وهو ال يصلح جوابا إال لترك السجود} أََنا َخْيٌر{ورد أيضا بأنه أجاب 
  لك جواب ماال ميكن جوابهوأجيب بأنه مل جيب ولكن عدل بذ

  إقامة صيغة مقام أخرى: احلادي والعشرون
  :وله صور

  ال معصوم: أي} ال َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه{: فاعل مبعىن مفعول كقوله: فمنه
  مدفوق: أي} ِمْن َماٍء َداِفقٍ{: وقوله تعاىل



  وهو جماز إفراد ال تركيب ذات رضا: مرضية هبا وقيل على النسب أي: أي} ِفي ِعيشٍَة{و
  مأمونا: أي} أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً{: وقوله

  آتيا: أي} إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتيّاً{: وعكسه
ساترا وحكى اهلروي يف الغريب عن أصل اللغة وتأويل : أي} ِحجَاباً َمْستُوراً{: وجعل منه بعضهم قوله تعاىل

  احلجاب الطبع
  الصحيح أنه على بابه أي مستورا عن العيون وال حيس به أحد :وقال السهيلي

  }َوَما َيعْلَُم ُجُنودَ رَبَِّك إِالَّ هَُو{: مستور عنك وعنهم كما قال تعاىل: واملعىن
أي حجابا على حجاب واألول مستور بالثاين يراد بذلك كثافة احلجاب ألنه جعل على قلوهبم : وقال اجلوهري

  اأكنة ويف آذاهنم وقر
إذا جعلت فاعال مبعىن مفعول فعالم ترفع الضمري الذي  -يعين الفارسي-وسألته : قال أبو الفتح يف كتابه هذا الفد

إن كان مبعىن مفعول ارتفع الضمري فيه ارتفاع : فيه؟ أعلى حد ارتفاع الضمري يف اسم الفاعل أم اسم املفعول؟ فقال
  فاعلالضمري يف اسم الفاعل وإن جاء على لفظ اسم ال

  مظهورا فيه ومنه ظهرت به فلم ألتفت إليه: أي} َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهِرياً{: كقوله" مفعول"مبعىن " فعيل"ومنه 
إنه مبعىن مؤمل ورده النحاس بأن مؤملا جيوز أن يكون قد آمل مث زال : فقال بعض النحويني} فَلَُه َعذَابٌ أَلِيٌم{: أما حنو

  وهلذا منع النحويون إال سيبويه أن يعدى فعيل: ه يدل على املالزمة قالوأليم أبلغ ألن
ال ُنرِيُد ِمْنكُْم جََزاًء َوال {: وقوله} ِلَمْن أََراَد أَنْ َيذَّكََّر أَوْ أََراَد ُشكُوراً{: ومنه جميء املصدر على فعول كقوله تعاىل

  فإنه ليس املراد} ُشكُوراً

  منكم شكرا أصال وهذا أبلغ يف قصد اإلخالص يف نفي األنواع ال نريد: اجلمع هنا بل املراد
  وزعم السهيلي أنه مجع شكر وليس كذلك لفوات هذا املعىن

بِأَيِّكُمُ {: تكذيب وإقامة املفعول مقام املصدر حنو: أي} لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ{: إقامة الفاعل مقام املصدر حنو: ومنها
  ةالفتن: أي} الَْمفُْتونُ

فإهنم : إمنا وحده ألنه يف معىن املصدر كأنه قال: قالوا} فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي{: ومنه وصف الشيء باملصدر كقوله تعاىل
  عداوة

  من معلومه: أي} َوال ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه{: وجميء املصدر مبعىن املفعول كقوله تعاىل
  من العلوم: أي} لْمِذَِلَك َمْبلَغُُهْم ِمَن الِْع{: وقوله
  مصنوعه: أي} ُصْنَع اللَِّه{: وقوله
  مترحم قاله الفارسي: أي} َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي{: وقوله

  مقوى به أال ترى أنه أراد منهم زبر احلديد والنفخ عليها: أي} فَأَِعيُنونِي بِقُوٍَّة{: وكذا قوله
  ظلوما فيهم: أي} َوقَْد َخاَب َمْن َحَملَ ظُلْماً{: وقوله

مكذوب فيه وإال لو كان على ظاهره ألشكل ألن الكذب من : أي} َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ{: وقوله تعاىل
: فيه معىن} َجاُءوا{جيوز يف النحو بدم كذبا بالنصب على املصدر ألن : صفات األقوال ال األجسام وقال الفراء



  ألن العاديات مبعىن الضاحبات} َعاِدَياتِ ضَْبحاًوَالْ{: كما قال تعاىل" كذبوا كذبا"
  }َوإِنَّهُ لَذُو ِعلْمٍ ِلَما َعلَّْمَناُه{: وعكسه
  }وَالَْمالِئكَةُ بَْعَد ذَِلَك ظَهٌِري{: فعيل مبعىن اجلمع كقوله تعاىل: ومنه
  }خَلَُصوا َنجِّياً{: وقوله
  }َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً{: وقوله

َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ {: ن املخرب عنه مجعا وأنه ال جييء ذلك يف املثىن ويرده قوله تعاىلوشرط بعضهم أن يكو
  أسند هلما} قَعِيٌد{فإنه نقل الواحدي عن املربد وابن عطية عن الفراء أن } قَِعيٌد

} َيقُولُونَ َنْحُن َجمِيٌع ُمْنَتِصٌر أَْم{: وقد يقع اإلخبار بلفظ الفرد عن لفظ اجلمع وإن أريد معناه لنكتة كقوله تعاىل
  حنن ننتصر اليوم يقضي بإعراب منتصر خربا: فإن سبب النزول وهو قول أيب جهل

  لريضع الوالدات أوالدهن: أي} وَالْوَاِلَداُت يُْرِضْعَن أَْوالَدهُنَّ{: إطالق اخلرب وإرادة األمر كقوله تعاىل: ومنه
  تتربص املتوىف عنها: أي} هِنََّيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِس{: وقوله
  }فَذَرُوُه ِفي ُسْنُبلِِه{: ازرعوا سبع سنني بدليل قوله: واملعىن} َتْزَرُعونَ سَْبَع ِسنَِني َدأَباً{: وقوله
كُْم َيغِْفْر لَ{: آمنوا وجاهدوا ولذلك أجيب باجلزم يف قوله: معناه} ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَُتَجاِهُدونَ{: وقوله

ألن املغفرة وإدخال اجلنان } َهلْ أَُدلُّكُْم{: وال يصح أن يكون جوابا لالستفهام يف قوله} ذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاٍت
  ال يترتبان على جمرد الداللة قاله أبو البقاء والشيخ عز الدين

: لتجارة هي اإلميان ولذلك فسرها بقولهأنه جعل الداللة على التجارة سببا لوجودها وا: والتحقيق ما قاله النبلي
فعلم أن التجارة من جهة الداللة هي اإلميان فالداللة سبب اإلميان واإلميان سبب الغفران وسبب السبب } ُتْؤِمُنونَ{

  سبب وهذا النوع فيه تأكيد وهو من جماز التشبيه شبه الطلب يف تأكده خبرب الصادق الذي البد

   املاضي كان آكدمن وقوعه وإذا شبهة باخلرب
  مده الرمحن مدا: والتقدير} فَلَْيْمُددْ لَُه الرَّْحَمُن َمدّاً{: عكسه كقوله تعاىل: ومنه
  حنمل: أي} اتَّبِعُوا َسبِيلََنا َولَْنْحِملْ َخطَاَياكُْم{: وقوله

ون تأكيد إجياب اإلكرام واألمر مبعىن اخلرب أبلغ من اخلرب لتضمنه اللزوم حنو إن زرتنا فلنكرمك يريد: قال الكواشي
  عليهم كذا قال الشيخ عز الدين مقصوده تأكيد اخلرب ألن األمر لإلجياب يشبه اخلرب يف إجيابه

لفظه أمر واملراد } كُْن{: قال} إِنََّما قَوْلَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ{: وجعل الفارسي منه قوله تعاىل
وهلذا أمجع القراء على رفع : فهو يكون قال: يكون فيكون أو على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي: التقديراخلرب و

وال جيوز أن يكون : ورفضوا فيه النصب إال ما روي عن ابن عامر وسوغ النصب لكونه بصيغة األمر قال} فََيكُونُ{
إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه {: يطرد بدليل قولهفيجيء النصب على الفعل املنصوب ألن ذلك ال } َنقُولَ{معطوفا على 

  ماض} قَالَ{إذ ال يستقيم هنا العطف املذكور ألن } كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُْن فََيكُونُ

  مضارعا فال حيسن عطفه عليه الختالفهما} يكُونُ{و
  لقواعد أهل السنةوهذا الذي قاله الفارسي ضعيف خمالف : قلت
  ال تعبدوا: ومعناه} ال َتعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه{: إطالق اخلرب وإرادة النهي كقوله: ومنه



  ال تسفكوا وال خترجوا: أي} ال َتسِْفكُونَ ِدَماَءكُْم َوال ُتْخرُِجونَ أَْنفَُسكُْم{: وقوله
  وال تنفقوا: أي} َوَما ُتْنِفقُونَ إِلَّا اْبتَِغاَء َوْجِه اللَِّه{: وقوله

إطالق األمر وإرادة التهديد والتلوين وغري ذلك من املعاين الستة عشر وما زيد عليها من أنواع : الثاين والعشرون
  اجملاز ومل يذكروه هنا يف أقسامه

  إضافة الفعل إىل ما ليس بفاعل له يف احلقيقة: الثالث والعشرون
  فإنه شبه ميله للوقوع بشبه املريد له} يُد أَنْ َينْقَضَّجِدَاراً ُيرِ{: إما على التشبيه كقوله تعاىل

وَُهْم ِمْن َبْعدِ {: فالغلبة واقعة هبم من غريهم مث قال} غُِلَبِت الرُّوُم. امل{: وإما ألنه وقع فيه ذلك الفعل كقوله تعاىل
  ريهم فهو متصل هبم لوقوعه هبمفأضاف الغلب إليهم وإمنا كان كذلك ألن الغلب وإن كان لغ} غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ

فاحلب يف الظاهر مضاف إىل الطعام واملال وهو يف } َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه} {َوآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه{: ومثله
  احلقيقة لصاحبهما

  مقامه بني يدي: أي} ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي} {َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن{: ومثله
  }َيْوماً َيجَْعلُ الْوِلَْدانَ شِيباً{: وإما لوقوعه فيه كقوله تعاىل
} يَْنزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما} {وَذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُْتْم بَِربِّكُْم أَْرَداكُْم} {فََزاَدْتُهمْ إِميَاناً{: وإما ألنه سببه كقوله تعاىل

  كما تقدم يف أمثلة اجملاز العقلي} ُهْم َداَر الْبََوارِوَأََحلُّوا قَْوَم{
  إن النزع واإلحالل يعرب هبما عن فعل ما أوجبهما فاجملاز إفرادي ال إسنادي: وقد يقال
  جيعل هو له فهو من جماز احلذف: أي} وْماً َيجَْعلُ الْوِلَْدانَ ِشيباً{: وقوله تعاىل

  مقاربته ومشارفته ال حقيقتهالرابع والعشرون إطالق الفعل واملراد 
قاربن بلوغ األجل أي انقضاء العدة ألن اإلمساك ال يكون بعد : أي} فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ{: كقوله تعاىل

  انقضاء العدة فيكون بلوغ األجل متامه

ة وأردن مراجعة األزواج ولو كانت مقاربته مل يكن للويل أمتن العد: أي} فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال َتْعُضلُوهُنَّ{: كقوله تعاىل
حكم يف إزالة الرجعة ألهنا بيد الزوج ولو كان الطالق غري رجعي مل يكن للويل أيضا عليها حكم قبل متام العدة وال 

  تسمى عاضال حىت مينعها متام العدة من املراجعة
قارب وبه يندفع السؤال املشهور فيها إن عند جميء : املعىن} تَأِْخُرونَفَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم ال َيْس{: ومثله قوله تعاىل

  األجل ال يتصور تقدمي وال تأخري
  قارب حضور املوت: أي} كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الَْمْوُت{: وقوله تعاىل
حىت : أي} فََيأِْتيَُهْم َبْغتَةً. ِمُنونَ بِِه َحتَّى َيَرُوا الَْعذَابَ اَألِليَمال ُيْؤ. كَذَِلَك َسلَكَْناُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني{: وقوله تعاىل

  يشارفوا الرؤية ويقاربوها
َوإِنْ َيَرْوا ِكْسفاً ِمَن السََّماءِ {يرونه فال يظنونه عذابا : وحيتمل أن حتمل الرؤية على حقيقتها وذلك على أن يكون

  وال يظنونه واقعا هبم وحينئذ فيكون أخذه هلم بغتة بعد رؤيته} وٌمَساِقطاً َيقُولُوا َسحَاٌب َمْركُ
قارب النداء ال أوقع النداء لدخول الفاء يف فقال فإنه : املراد} وََناَدى نُوٌح َربَُّه{: ومن دقيق هذا النوع قوله تعاىل

  لو وقع النداء لسقطت وكان ما ذكر



ملا فسر النداء } قَالَ َربِّ. إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداًء َخِفيّاً{: وقوله} كَرِيَّا َربَُّه قَالَُهنَاِلَك َدَعا َز{: تفسريا للنداء كقوله تعاىل
  سقطت الفاء

توضأ فغسل وجهه وفائدته ذلك أن نوحا : وذكر النجاة أن هذه الفاء تفسرييه ألهنا عطفت مفسرا على جممل كقوله
   عن قصدعليه السالم أراد ذلك فرد القصد إليه ومل يقع ال

وليخش الذين إن شارفوا أن : أي} َولَْيْخشَ الَِّذيَن لَْو َتَركُوا ِمْن َخلِْفهِْم ذُرِّيَّةً ِضَعافاً َخافُوا َعلَيْهِْم{: ومنه قوله تعاىل
  يتركوا وإمنا أول الترك مبشارفة الترك ألن اخلطاب لألوصياء إمنا يتوجه إليهم قبل الترك ألهنم بعد أموات

  إذا أردت: أي} فَإِذَا قََرأْتَ الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ{: إطالق الفعل وإرادة إرادته كقوله تعاىل وقريب منه
  إذا أردمت ألن اإلرادة سبب القيام: أي} إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا{: وقوله

  أراد: أي} إِذَا قََضى أَْمراً{
  أردت احلكم: أي} َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُْم َبْينَُهْم{

  }َوإِذَا َحكَْمُتْم َبْيَن النَّاسِ{: ومثله
  أي أردمت مناجاته} إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ{

  }إِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء{
من يرد اهللا هدايته ولقد أحسن رضي اهللا عنه لئال يتحد : قال ابن عباس} َمْن يَْهِد اللَُّه فَُهَو الْمُْهَتِدي{: وقوله
  واجلزاء الشرط
  أردمت القول: أي} وَإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا{: وقوله

  أرادوا اإلنفاق: أي} وَالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا{
ألن اإلهالك إمنا هو بعد جميء البأس وإمنا خص هذين الوقتني } وَكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها بَأُْسنَا{: وقوله تعاىل

  ألهنا وقت الغفلة والدعة فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع -القيلولةأعين البيات و-
  أردنا إهالكها: أي} َما آمََنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها{: وقوله تعاىل

إرادتنا وإن كان خارقا  فأردنا االنتقام منهم وحكمته أنا إذا أردنا أمرا نقدر فيه: أي} فَاْنَتقَمَْنا ِمْنُهْم فَأَغَْرقَْناُهْم{
  للعادة

أردت جدالنا وشرعت فيه وكان املوجب هلذا : أي} قَالُوا َيا نُوُح قَْد َجاَدلْتََنا{: وقال الزخمشري يف قوله تعاىل
  التقدير خوف التكرار ألن جادلت فاعلت وهو يعطي التكرار أو أن املعىن مل ترد منا غري اجلدال له ال النصيحة

وا عن إرادة الفعل بالفعل ألن الفعل يوجد بقدرة الفاعل وإرادته وقصده إليه كما عرب بالفعل من وإمنا عرب: قلت
  القدرة على الفعل يف قوهلم اإلنسان ال يطري واألعمى

ال يبصر أي ال يقدر على الطريان واإلبصار وإمنا محل على ذلك دون احلمل على ظاهره للداللة على جواز الصالة 
مل على الظاهر يوجب أن من جلس يتوضأ مث قام إىل الصالة يلزمه وضوء آخر فال يزال بوضوء واحد واحل

  مشغوال بالوضوء وال يتفرغ للصالة وفساده بني
  إطالق األمر بالشيء للتلبس به واملراد دوامه: اخلامس والعشرون

وغريه وأصل السؤال غري وارد ألن األمر ال  هكذا أجاب به الزخمشري} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمنُوا{: كقوله تعاىل
يتعلق باملاضي وال باحلال وإمنا يتعلق باملستقبل املعدوم حالة توجه اخلطاب فليس ذلك حتصيال للحاصل بل حتصيال 



للمعدوم فال فرق بني أن يكون املخاطب حالة اخلطاب على ذلك الفعل أم ال ألن الذي هو عليه عند اخلطاب مثل 
ال نفس املأمور به واحلاصل أن الكل مأمور باإلنشاء فاملؤمن ينشئ ما سبق له أمثاله والكافر ينشئ ما مل  املأمور به

  يسبق منه أمثاله
  إطالق اسم البشرى على املبشر به: السادس والعشرون

أو خلود جنات ألن بشراكم دخول جنات : التقدير: قال أبو علي الفارسي} ُبْشَراكُُم الَْيْوَم َجنَّاٌت{: كقوله تعاىل
  البشرى مصدر واجلنات ذات فال خيرب بالذات عن املعىن

  }قُلْ لَْو كَانَ َمَعُه آِلَهةٌ كََما َيقُولُونَ{: وحنوه إطالق اسم املقول على القول كقوله تعاىل
  عن مدلول قوهلم: أي} ُسْبَحاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا َيقُولُونَ ُعلُّواً كَبِرياً{: ومنه
  من مقوهلم وهو اَألْدرة: أي} فَبَرَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُوا{: ومنه

سَبِّحِ اْسمَ {مسميات : أي} َما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها{: وإطالق االسم على املسمى كقوله تعاىل
  أي ربك} رَبَِّك اَألْعلَى

إِنَّ اللََّه يَُبشُِّركِ { ملقتضى عذاب اهللا و: أي} ال تَْبدِيلَ ِلكَِلمَاِت اللَِّه{: وإطالق اسم الكلمة على املتكلم كقوله تعاىل
: جتوز بالكلمة عن املسيح لكونه تكون هبا من غري أب بدليل قوله} بِكَِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم

  وال تتصف الكلمة بذلك} قَرَّبَِنيَوجِيهاً ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة َوِمَن الُْم{
فإن الضمري فيه عائد إىل مدلول الكلمة واملراد باالسم املسمى فاملعىن } اْسُمُه الَْمِسيُح عِيَسى{: وأما قوله تعاىل

  املسمى املبشر به املسيح بن مرمي

ال جتعلوا ميني اهللا أو : أي} َألْيمَانِكُْم َوال َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً{: وإطالق اسم اليمني على احمللوف به كقوله تعاىل
  قسم اهللا مانعا ملا حتلفون عليه من الرب والتقوى بني الناس

عما هتواه من املعاصي وال يصح هنيها عن هواها : أي} َونََهى النَّفَْس َعنِ الْهََوى{: إطالق اهلوى عن املهوي ومنه
  مضاف أي هنى النفس عن اتباع اهلوى وهو ميلها ألنه تكليف ملا ال يطاق إال على حذف

  التجوز عن اجملاز باجملاز
وهو أن جتعل اجملاز املأخوذ عن احلقيقة مبثابة احلقيقة بالنسبة إىل جماز آخر فتتجوز باجملاز األول عن الثاين لعالقة 

  بينهما
لوطء جتوز عنه بالسر ألنه ال يقع غالبا إال يف فانه جماز عن جماز فان ا} وَلَِكْن ال تَُواِعُدوُهنَّ سِّراً{: مثاله قوله تعاىل

ال تواعدوهن : السر وجتوز بالسر عن العقد ألنه مسبب عنه فالصحيح للمجاز األول املالزمة والثاين السببية واملعىن
  عقد نكاح

جماز اجملاز ألن قوله ال اله إال إن محل على ظهره كان من } َوَمْن َيكْفُْر بِاِإلَمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه{: وكذلك قوله تعاىل
اهللا جماز عن تصديق القلب مبدلول هذا اللفظ والتعبري بال اله إال اهللا عن الوحدانية من جماز التعبري باملقول عن 

  املقول فيه



  واألول من جماز السببية ألن توحيد اللسان مسبب عن توحيد اجلنان
فإن املنزل } َيا بَنِي آَدَم قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاساً{: منه قوله تعاىلوهذا يسميه ابن السيد جماز املراتب وجعل : قلت

  عليهم ليس هو نفس اللباس بل املاء املنبت للزرع املتخذ منه الغزل املنسوج منه اللباس

  يف الكنايات والتعريض يف القرآن: النوع الرابع واألربعون

  والبالغة وهي عندهم أبلغ من التصريحاعلم أن العرب تعد الكناية من الرباعة 
وأكثر أمثاهلم الفصيحة على جماري الكنايات وقد ألف أبو عبيد وغريه كتبا يف األمثال ومنها : قال الطرطوسي

" كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد املئزر: "فالن عفيف اإلزار طاهر الذيل ومل حيصن فرجه ويف احلديث: قوهلم
بشد املئزر وكىن عن اجلماع بالُعَسْيلة وعن النساء بالقوارير لضعف قلوب النساء ويكنون فكنوا عن ترك الوطء 

  عن الزوجة بربة البيت وعن األعمى باحملجوب

َوال ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما {: واملكفوف وعن األبرص بالوضاح وباألبرش وغري ذلك وهو كثري يف القرآن قال اهللا تعاىل
  }ْن ِخطَْبِة النَِّساِء أَْو أَكَْننُْتْمَعرَّضُْتْم بِِه ِم

  والكناية عن الشيء الداللة عليه من غري تصريح بامسه
أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين فال بذكره باللفظ املوضوع له من اللغة ولكن جييء إىل : وهي عند أهل البيان

: ليال عليه فيدل على املراد من طريق أوىل مثاله قوهلماملعىن هو تاليه ورديفه يف الوجود فيومئ به إليه وجيعله د
يعنون طويل القامة وكثري الضيافة فلم يذكروا املراد بلفظ اخلاص به ولكن توصلوا " كثري الرماد"و" طويل النجاد"

  إليه بذكر معىن آخر هو رديفه يف الوجود ألن القامة إذا طالت طال النجاد وإذا كثر القرى كثر الرماد
قد اختلف يف وجود الكناية يف القرآن وهو : اختلف يف أهنا حقيقة أو جماز فقال الطرطوسي يف العمدةوقد 

  كاخلالف يف اجملاز فمن أجاز وجود اجملاز فيه أجاز الكناية وهو قول اجلمهور ومن أنكر ذلك أنكر هذا
ع له وأردت به الداللة على غريه الظاهر أهنا ليست مبجاز ألنك استعملت اللفظ فيما وض: وقال الشيخ عز الدين

  }فَال تَقُلْ لَُهَما أُفٍّ{: ومل خترجه عن أن يكون مستعمال فيما وضع له وهذا شبيه بدليل اخلطاب يف مثل قوله تعاىل
  أسباب الكناية
  كناية عن آدم} ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدٍة{: التنبيه على عظم القدرة كقوله تعاىل: أحدها: وهلا أسباب

فكىن داود خيصم على لسان } َخْصَماِن َبَغى َبْعضَُنا َعلَى َبْعضٍ{: فطنة املخاطب كقوله تعاىل يف قصة داود: ثانيها
  ملكني تعريضا

َولَِكْن َرُسولَ {يد ز: أي} َما كَانَ ُمَحمَّدٌ أََبا أََحٍد ِمْن رَِجاِلكُْم{: وقوله يف قصة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وزيد
  }اللَِّه

فإنه كناية عن أال تعاندوا عند ظهور املعجزة فتمسكم } فَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحَجارَةُ{: وقوله تعاىل
  هذه النار العظيمة
  }أْتُوا بِسُوَرٍة مِّْن ِمثِْلِهَوإِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَ{: وكذا قوله تعاىل

ال تظن أنك : اآليات فان هذه تسلية للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم واملعىن} إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعَناقِهِْم أَغْالالً{: وقوله تعاىل
ذاذ املؤمن بالنعيم كما ال تتبني مقصر يف إنذارهم فإنا حنن املانعون هلم من اإلميان فقد جعلناهم حطبا للنار ليقوى الت



  لذة الصحيح إال عند رؤية املريض
فكىن } إِنَّ َهذَا أَِخي لَُه ِتْسٌع َوِتْسُعونَ َنْعَجةً َوِلَي نَْعَجةٌ وَاِحَدةٌ{: ترك اللفظ إىل ما هو أمجل منه كقوله تعاىل: ثالثها

  باملرأة عن النعجة كعادة العرب أهنا تكين هبا عن املرأة
  كىن بالتحيز عن اهلزمية} إِالَّ مَُتَحرِّفاً ِلِقتَالٍ أَْو مَُتَحيِّزاً إِلَى ِفئٍَة{: وقوله

كىن بنفي قبول التوبة عن املوت على } إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َبْعدَ إِميَانِهِْم ثُمَّ ازَْدادُوا كُفْراً لَْن ُتقَْبلَ تَْوَبتُُهْم{: وقوله تعاىل
  الكفر ألنه يرادفه

: أي} َوإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا كَِراماً{: أن يفحش ذكره يف السمع فيكىن عنه مبا ال ينبو عنه الطبع قال تعاىل: هارابع
  كنوا عن لفظه ومل يوردوه على صيغته
ةٌ َولَكِنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ قَالَ َيا قَْومِ لَْيسَ بِي سَفَاَه} {إِنَّا لَنََراَك ِفي َسفَاهٍَة{: ومنه قوله تعاىل يف جواب قوم هود

  فكىن عن تكذيبهم بأحسن} الْعَالَِمَني
  فكىن عن اجلماع بالسر} وَلَِكْن ال تَُواِعُدوُهنَّ سِّراً{: ومنه قوله

إال الغراب فانه يسره وحيكى  -ما عدا اآلدميني-وفيه لطيفة أخرى ألنه يكون من اآلدميني يف السر غالبا وال يسره 
ليكن عندك أخفى من ِسفاد الغراب ومن الراء يف كالم األلثغ : باء أسر إىل أيب علي احلامتي كالما فقالأن بعض األد

  نعم يا سيدنا ومن ليلة القدر وعلم الغيب: فقال
: ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن اجلماع باللمس واملالمسة والرفث والدخول والنكاح وحنوهن قال تعاىل

  فكىن باملباشرة عن اجلماع ملا فيه من التقاء البشرتني} وهُنَّفَاآلنَ َباِشُر{
  إذ ال خيلوا اجلماع عن املالمسة} أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء{: وقوله تعاىل

  واللباس من املالبسة وهي االختالط واجلماع} ُهنَّ لَِباسٌ لَكُْم َوأَْنُتْم ِلَباسٌ لَُهنَّ{: وقوله يف الكناية عنهن
  }نَِساُؤكُمْ َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم{: يف موضع آخر بقوله وكىن عنهن
  كناية عما تطلب املرأة من الرجل} َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتهَا{: وقوله تعاىل
  }فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت حَْمالً َخِفيفاً{: وقوله تعاىل

فكىن بأكل الطعام عن البول والغائط ألهنما منه مسببان إذ } كَاَنا َيأْكُالِن الطََّعاَم{: وابنها ومنه قوله تعاىل يف مرمي
  البد لآلكل منهما لكن استقبح يف املخاطب ذكر الغائط فكىن به عنه

  }أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الَْغائِِط{: فقد صرح به يف قوله تعاىل: فإن قيل
خطاب العرب وما يألفون واملراد تعريفهم األحكام فكان ال بد من التصريح به على أن الغائط ألنه جاء على : قلنا

أيضا كناية عن النجو وإمنا هو يف األصل اسم للمكان املنخفض من األرض وكانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم أبعدوا 
  مهم فصار مبنزلة التصريحعن العيون إىل منخفض من األرض فسمي منه لذلك ولكنه كثر استعماله يف كال

بل الكالم على ظاهره ويكفي : هو املشهور وأنكره اجلاحظ وقال} كَاَنا َيأْكُالِن الطََّعاَم{: وما ذكرناه يف قوله تعاىل
  يف الداللة على عدم اإلهلية نفس أكل

دثا كذلك ال جيوز أن الطعام ألن اإلله هو الذي ال حيتاج إىل شيء يأكله وألنه كما ال جيوز أن يكون املعبود حم
  يكون طاعما قال اخلفاجي وهذا صحيح



وََما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن {: الكناية عن الغائط يف تشنيع وبشاعة على من اختذمها آهلة فأما قوله تعاىل: ويقال هلما
  فهو على حقيقته} الْمُْرَسِلَني إِالَّ إِنَُّهمْ لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي اَألسَْواقِ

ويف هذه اآلية فضل العامل املتصدي للخلق على الزاهد املنقطع فإن النيب كالطبيب والطبيب : قال الوزير ابن هبرية
  يكون عند املرضى فلو انقطع عنهم هلكوا

نتهى حاله إىل كىن به عن مصريهم إىل العذرة فإن الورق إذا أكل ا} فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ{: ومنه قوله تعاىل
  ذلك

  لفروجهم فكىن عنها باجللود على ما ذكره املفسرون: أي} َوقَالُوا ِلُجلُودِِهْم ِلمَ َشهِْدُتْم َعلَْينَا{: وقوله تعاىل
  فصرح بالفرج؟} وَالَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجَها{: فقد قال اهللا تعاىل: فإن قيل

ن لطيف الكنايات وأحسنها وهي كناية عن فرج القميص أي مل أخطأ من توهم هنا الفرج احلقيقي وإمنا هو م: قلنا
الكُمَّان واألعلى واألسفل وليس املراد غري هذا فان : يعلق ثوهبا ريبة فهي طاهرة األثواب وفروج القميص أربعة

  القرآن أنزه معىن

قدس بأمر القدوس وألطف إشارة وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم اجلاهل السيما والنفخ من روح ال
  فأضيف القدس إىل القدوس ونزهت القانتة املطهرة عن الظن الكاذب واحلدس ذكره صاحب التعريف واإلعالم

  يريد الزناة} الَْخبِيثَاتُ ِللْخَبِيِثَني{: ومنه وقوله تعاىل
أراد طرح الولد على : فإنه كناية عن الزنا وقيل} هِنََّوال يَأِْتَني بِبُْهَتاٍن َيفَْترِيَنهُ َبْيَن أَْيِديهِنَّ وَأَُرُجِل{: وقوله تعاىل

  زوجها من غريه ألن بطنها بني يديها ورجليها وقت احلمل
وإمنا يوضع يف األذن السبابة فذكر األصبع وهو االسم العام أدبا } َيْجَعلُونَ أَصَابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم{: وقوله تعاىل

ها باملسبحة والدعاءة وإمنا يعرب هبما عنها ألهنا ألفاظ مستحدثة قاله الشتقاقها من السب أال تراهم كنوا عن
  الزخمشري

ميكن أن يقال إن ذكر اإلصبع هنا جامع ألمرين أحدمها : وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف شرح اإلملام
م يفيد املقصودين معا فأتى به التنزه عن اللفظ املكروه والثاين حط منزلة الكفار عن التعبري باللفظ احملمود واألع

من سبقه احلدث يف : "وهو لفظ اإلصبع وقد جاء يف احلديث األمر بالتعبري باألحسن مكان القبيح كما يف حديث
أمر بذلك إرشادا إىل إيهام سبب أحسن من احلدث وهو الرعاف وهو أدب حسن من " الصالة فليأخذ بأنفه وخيرج

  وقد صح هنيه عليه السالم شرع يف ستر العورة وإخفاء القبيح

كره الشارع تسميتها بالكرم ألهنا تعتصر منها أم " إمنا الكرم الرجل املسلم: "الكرم وقال: أن يقال لشجر العنب
  اخلبائث
إياكم : "هو إشارة إىل القبلة وليس لفظ القبلة مستهجنا وقوله: قيل" كان يصيب من الرأس وهو صائم: "وحديث

  "وخضراء الدمن
فإن العرب كانت عادهتم الكناية عن حرائر النساء بالبيض قال } بَْيٌض َمكْنُونٌ{: حتسني اللفظ كقوله تعاىل: خامسها

  :امرؤ القيس
  وَبْيَضةُ ِخْدرٍ ال يُرام ِخباُؤها
  َتَمتَّْعُت ِمْن لَْهوٍ هبا غري ُمْعَجلِ



  :ومثله قول عنترة} َوِثيَاَبَك فَطَهِّْر{: وقوله تعاىل
  لرمحِ الطويلِ ثيابَهفََشككُت با

  ليس الكرمي على القنا مبحرَّمِ
فإنه سبحانه كىن عن } أََوَمْن يَُنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ غَْيُر ُمبِنيٍ{: قصد البالغة كقوله تعاىل: سادسها

  النساء بأهنن ينشأن يف الترفه والتزين والتشاغل

عن املالئكة  -أعين األنوثة-ولو أتى بلفظ النساء مل يشعر بذلك واملراد نفي ذلك عن النظر يف األمور ودقيق املعاين 
  وكوهنم بنات اهللا تعاىل اهللا عن ذلك

  هم يف التمثيل مبنزلة املتعجب منه هبذا التعجب: أي} فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ{: وقوله
فإن الغل } َوقَالَِت الَْيهُوُد َيدُ اللَِّه َمْغلُولَةٌ{: اليهود لعنهم اهللاقصد املبالغة يف التشنيع كقوله تعاىل حكاية عن : سابعها

ألن مجاعة كانوا متمولني فكذبوا النيب َصلَّى اللَُّه } َوال َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعُنِقَك{: كناية عن البخل كقوله تعاىل
  نزوهلا َعلَْيِه َوَسلََّم فكف اهللا عنهم ما أعطاهم وهو سبب

إهنم أخبل خلق اهللا : فيحمل على اجملاز على وجه الدعاء واملطابقة للفظ وهلذا قيل} غُلَّْت أَْيِديهِْم{: وأما قوله تعاىل
  واحلقيقة أهنم تغل أيديهم يف الدنيا باإلسار ويف اآلخرة بالعذاب وأغالل النار

  ليد وإن أفردت يف أول اآلية ليكون أبلغ يف السخاء واجلودكناية عن كرمه وثىن ا} َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتاِن{: وقوله
َحمَّالَةَ {: جهنمي مصريه إىل اللهب وكقوله: أي} َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{: التنبيه على مصريه كقوله تعاىل: ثامنها

  منامة ومصريها إىل أن تكون حطبا جلهنم: أي} الَْحطَبِ
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لقرآن: كتاب  ا علوم  لربهان يف    ا
لزركشي: املؤلف  ا هبادر  بن  عبد اهللا  بن  لدين حممد  ا    بدر 

َولَْو أَنَُّهْم } {لَبِئَْس َما كَانُوا َيفَْعلُونَ{: قصد االختصار ومنه الكناية عن أفعال متعددة بلفظ فعل كقوله تعاىل: تاسعها
  فإن مل تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا: أي} َعلُوا َولَْن َتفَْعلُوافَإِنْ لَْم َتفْ} {فََعلُوا َما ُيوَعظُونَ بِِه

أن يعمد إىل مجلة ورد معناها على خالف الظاهر فيأخذ اخلالصة منها من غري اعتبار مفرداهتا باحلقيقة أو : عاشرها
لرَّْحَمُن َعلَى الَْعْرشِ ا{: اجملاز فتعرب هبا عن مقصودك وهذه الكناية استنبطها الزخمشري وخرج عليها قوله تعاىل

  فانه كناية عن امللك ألن االستواء على السرير ال حيصل إال مع امللك فجعلوه كناية عنه} اْستََوى
اآلية إنه كناية عن عظمته وجاللته من غري ذهاب بالقبض } وَاَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة{: وكقوله تعاىل

  حقيقة وجماز :واليمني إىل جهتني
فَاْخلَْع {: املراد من قوله: وقد اعترض اإلمام فخر الدين على ذلك بأهنا تفتح باب تأويالت الباطنية فلهم أن يقولوا

  االستغراق يف اخلدمة من غري الذهاب إىل نعل وخلعه وكذا نظائره انتهى} َنْعلَْيَك
لفظ على ظاهره كما سبق من األمثلة خبالف خلع النعلني وهذا مردود ألن الكناية إمنا يصار إليها عند عدم إجراء ال

  وحنوه

  تنبيهان
  يف أنه هل يشترط يف الكناية قرينة كاجملاز؟: األول

يف سورة آل عمران } َوال َينْظُُر إِلَْيهِْم{: هذا ينبين على اخلالف السابق أهنا جماز أم ال وقال الزخمشري يف قوله تعاىل
: فالن الينظر إىل فالن تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه قال: والسخط عليهم تقول إنه جماز عن االستهانة هبم

وأصله فيمن جيوز عليه النظر الكناية ألن من اعتد باإلنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه مث كثر حىت صار عبارة 
ردا ملعىن اإلحسان جمازا عما وقع عن االعتداء واإلحسان وإن مل يكن مث نظر مث جاء فيمن ال جيوز عليه النظر جم

  كناية عنه فيمن جيوز عليه النظر انتهى
َوال ُجَناحَ {: وهذا بناء منه على مذهبه الفاسد يف نفي الرؤية وفيه تصريح بأن الكناية جماز وبه صرح يف قوله تعاىل

  }َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّضُْتْم بِِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّساِء
  لقاهر اجلرجاين يف الدالئل بأن الكناية ال بد هلا من قرينةوصرح الشيخ عبد ا

  قيل من عادة العرب أهنا ال تكين عن الشيء بغريه إال إذا كان يقبح: الثاين

  }َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ{: ذكره وذكروا احتمالني يف قوله
  ةأنه كىن باإلفضاء عن اإلصاب: أحدمها
  أنه كىن عن اخللوة: والثاين 

ورجحوا األول ألن العرب إمنا تكىن عما يقبح ذكره يف اللفظ وال يقبح ذكر اخللوة وهذا حسن لكنه يصلح 
  للترجيح

َوِثيَاَبكَ {: وأما دعوى كون العرب ال تكين إال عما يقبح ذكره فغلط فكنوا عن القلب بالثوب كما يف قوله تعاىل
  ك مما سبقوغري ذل} فَطَهِّْر



  التعريض والتلويح
إنه الداللة على املعىن من طريق املفهوم ومسي تعويضا ألن املعىن باعتباره يفهم من عرض اللفظ : وأما التعريض فقيل

مْ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا فَاسْأَلُوُه{: أي من جانبه ويسمى التلويح ألن املتكلم يلوح منه للسامع ما يريده كقوله تعاىل
على سبيل االستهزاء وإقامة احلجة عليهم مبا عرض هلم به من } فَاسْأَلُوُهْم{: ألن غرضه بقوله} إِنْ كَاُنوا َيْنِطقُونَ

} َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا{: عجز كبري األصنام عن الفعل مستدال على ذلك بعدم إجابتهم إذا سئلوا ومل يرد بقوله
  الصنم فداللة هذا الكالم عجز كبري األصنام عن الفعل بطريق احلقيقة نسبة الفعل الصادر عنه إىل

  ومن أقسامة أن خياطب الشخص واملراد غريه سواء كان اخلطاب مع نفسه أو مع

  }لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك{: غريه كقوله تعاىل
  }َولَِئنِ اتََّبْعتَ أَْهَواَءُهْم{
تعريضا بأن قومه أشركوا واتبعوا أهواءهم وزلوا فيما مضى من الزمان ألن } ْعِد َما َجاَءْتكُُم الَْبيِّنَاُتفَإِنْ َزلَلُْتْم ِمْن َب{

  الرسول مل يقع منه ذلك فأبرز غري احلاصل يف معرض احلاصل ادعاًء
التعريض ألهل الكتاب ألن الزلل هلم ال فإن اخلطاب للمؤمنني و} فَإِنْ َزلَلُْتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتكُُم الَْبيِّنَاُت{: وقوله

  للمؤمنني
أمور خماطبة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم واملراد غريه وإخراج احملال عليه يف صورة : فأما اآلية األوىل ففيها ثالثة

اد هبا إال جمرد الشرطية قد ال ير" إن"املشكوك واملراد غريه واستعمال املستقبل بصيغة املاضي وأمر رابع وهو 
  املالزمة اليت هي الزمة الشرط واجلزاء مع العلم باستحالة الشرط أو وجوبه أو وقوعه

وعلى هذا حيمل قول من مل ير من املفسرين محل اخلطاب على غريه إذ ال يلزم من فرض أمر البد منه صحة وقوعه 
  بل يكون يف املمكن والواجب واحملال

  إذا ُجعلت شرطية ال نافية} كَانَ ِللرَّْحَمنِ وَلٌَد فَأََنا أَوَّلُ الَْعابِِديَن قُلْ إِنْ{: ومنه قوله تعاىل
  }إِنْ كُنَّا فَاِعِلَني{: ومنه 

ولوال } َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ{: مالكم ال تعبدون بدليل قوله: املراد} َوَما ِلَي ال أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِي{: ومنه قوله تعاىل
  ملناسب وإليه أرجعالتعريض لكان ا

إِنْ ُيرِْدنِ الرَّْحَمُن بُِضرٍّ ال ُتْغنِ َعنِّي َشفَاعَُتُهمْ {. أتتخذون من دونه آهلة: واملراد} أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً{: وكذا قوله
  دون ريب واتبعه فامسعوه} اْسَمُعوِن آَمْنُت بَِربِّكُْم فَ{: ولذلك قيل} إِنِّي إِذاً لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ. َشْيئاً َوال ُيْنِقذُوِن

ووجه حسنه ظاهر ألنه يتضمن إعالم السامع على صورة ال تقتضي مواجهته باخلطاب املنكر كأنك مل تعنه وهو 
أعلى يف حماسن األخالق وأقرب للقبول وأدعى للتواضع والكالم ممن هو رب العاملني نزله بلغتهم وتعليما للذين 

  يعقلون
فحصل املقصود يف قالب التلطف وكان } قُلْ ال ُتسْأَلونَ َعمَّا أَْجَرمَْنا َوال ُنْسأَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ{: تعاىل ومنه قوله: قيل

َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُمْ {: ال تسألون عما عملنا وال نسأل عما جترمون وكذا مثله: حق احلال من حيث الظاهر لواله أن يقال
إنا على هدى وأنتم يف ضالل وإمنا مل : حيث ردد الضالل بينهم وبني أنفسهم واملراد} لٍ ُمبِنيٍلََعلَى ُهدًى أَْو ِفي َضال

على " يف"على احلق و" على"بدخول " يف"و" على"يصرح به لئال تصري هنا نكتة هو أنه خولف يف هذا اخلطاب بني 
ل كأنه منغمس يف ظالم ال الباطل ألن صاحب احلق كأنه على فرس جواد يركض به حيث أراد وصاحب الباط



  يدري أين يتوجه
  ويسمى هذا النوع اخلطاب املنصف أي ألنه يوجب أن: قال السكاكي

ينصف املخاطب إذا رجع إىل نفسه استدراجا استدراجه اخلصم إىل اإلذعان والتسليم وهو شبيه باجلدل ألنه 
  تصرف يف املغالطات اخلطابية

املقصود التعريض بذم من ليست له هذه اخلشية وأن يعرف أنه } الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم إِنََّما ُتْنِذُر{: ومنه قوله تعاىل
لفرط عناده كأنه ليس له أذن تسمع وال قلب يعقل وأن اإلنذار له كال إنذار وأنه قد أنذر من له هذه الصفة 

  وليست له
  يض وأهنم لغلبة هواهم يف حكم من ليس له عقلالقصد التعر} إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو اَأللْبَابِ{: وقوله

 -أي جبليها يعين مكة-ما بني أخشبيها : "نزلت يف أيب جهل ألنه قال} ذُقْ إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي{: وقوله تعاىل
  بل خوطب بذلك استهزاء: وقيل" أعز مين وال أكرم

  التوجيه
: عند فطنة املخاطب كقوله تعاىل حكاية عن أخت موسى عليه السالم وأما التوجيه وهو ما احتمل معنيني ويؤتى به

فإن الضمري يف له حيتمل أن يكون ملوسى وأن يكون } َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى أَْهلِ َبْيتٍ َيكْفُلُوَنهُ لَكُْم َوُهْم لَُه نَاِصُحونَ{
  لفرعون

أردت ناصحون للملك واعترض عليه : تإنك عرفته فقال: وهبذا ختلصت أخت موسى من قوهلم: قال ابن جريج
  بأن هذا يف لغة العرب ال يف كالمها احملكي

  وهذا مردود فإن احلكاية مطابقة ملا قالته وإن كانت بلغة أخرى
من : من كان أفضل عند النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أبو بكر أم علي؟ فقال: ونظريه جواب ابن اجلوزي ملن قال له

  نته حتتهكانت اب
  وجعل السكاكي من هذا القسم مشكالت القرآن

  يف أقسام معىن الكالم: النوع اخلامس واألربعون

  زعم قوم أن معاين القرآن ال تنحصر ومل يتعرضوا حلصرها وحكاية ابن السيد عن أكثر البصريني يف زمانه
  خرب وغري خرب: قسمان: وقيل
  وقسم وشرط ووضع وشك واستفهامنداء ومسألة وأمر وتشفع وتعجب : عشرة: وقيل
  تسعة وأسقطوا االستفهام لدخوله يف املسألة: وقيل
  مثانية وأسقطوا التشفع لدخوله يف املسألة: وقيل
  سبعة وأسقطوا الشك ألنه يف قسم اخلرب: وقيل

: ين وقيلوكان أبو احلسن األخفش يرى أهنا ستة أيضا وهي عنده اخلرب واالستخبار واألمر والنهي والنداء والتم
  غري ذلك: مخسة اخلرب واألمر والتصريح والطلب والنداء وقيل



  اخلرب والقصد به إفادة املخاطب وقد يشرب مع ذلك معاين أخر: األول
  وهو تفضيل الشيء على أضرابه بوصف: التعجب قال ابن فارس: منها

استعظمت ! وأحسن به! سن زيداما أح: استعظام صفة خرج هبا املتعجب منه عن نظائره حنو: وقال ابن الضائع
  حسنه على حسن غريه

معىن التعجب تعظيم األمر يف قلوب السامعني ألن التعجب ال يكون إال : وقال الزخمشري يف تفسري سورة الصف
  من شيء خارج عن نظائره وأشكاله

ه وكلما استبهم السبب املطلوب يف التعجب اإلهبام ألن من شأن الناس أن يتعجبوا مما ال يعرف سبب: وقال الرماين
كان التعجب أحسن قال وأصل التعجب إمنا هو للمعىن اخلفي سببه والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبا يعين جمازا 

ومن أجل اإلهبام مل تعمل نعم إال يف اجلنس من أجل التفخيم ليقع التفسري على حنو التفخيم باإلضمار قبل : قال
  الذكر

  أَفِْعلْ بِِه وصيغا"و" ما أَفَعلَه: "لفظه وهي مث قد وضعوا للتعجب صيغا من

  }كَْيَف َتكْفُُرونَ } {كَُبَر َمقْتاً عِْنَد اللَِّه} {كَُبَرْت كَِلَمةً َتخُْرُج ِمْن أَفَْواهِهِْم{: يف حنو" كَُبر: "من غري لفظه حنو
واهللا سبحانه مل ! ما أمسعهم وأبصرهم: رهتقدي} أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر{: واحتج الثمانيين على أنه خرب بقوله تعاىل

  يتعجب هبم ولكن دل املكلفني على أن هؤالء قد نزلوا منزلة من يتعجب منه
  :وهنا مسألتان

شيء عظم اهللا كما يف غريه من صيغ : ألنه يؤول إىل! ما أعظم اهللا: ال يتعجب من فعل اهللا فال يقال: قيل: األوىل
جبوازه باعتبار أنه جيب تعظيم اهللا بشيء من صفاته فهو يرجع العتقاد العباد : وقيلالتعجب وصفات اهللا تعاىل قدمية 
  :عظمته وقدرته وقد قال الشاعر
  ما أَقَْدَر اَهللا أن ُيْدَنى على َشحٍَط
  َمْن َداُرُه احلُْزنُ ِمَمْن دَاُرُه صُولُ

جب إمنا يقال لتعظيم األمر املتعجب منه وال التع: هذا أعرايب جاهل بصفات اهللا وقال بعض احملققني: واألولون قالوا
  خيطر بالبال أن شيئا صريه كذلك وخفي علينا فال ميتنع حينئذ التعجب من فعل اهللا

باملنع ألن التعجب استعظام ويصحبه اجلهل واهللا سبحانه : هل جيوز إطالق التعجب يف حق اهللا تعاىل فقيل: والثانية
  املقرب منزه عن ذلك وبه جزم ابن عصفور يف

هؤالء جيب أن يتعجب : أي} فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ{: فإن ورد ما ظاهره ذلك صرف إىل املخاطب كقوله: قال
يف } َبلْ َعجِْبُت{: تعجبيه ال استفهامية وقوله" ما: "إن قلنا} فََما أَْصبََرُهْم َعلَى النَّارِ{: باجلواز لقوله: منهم وقيل

  قراءة بعضهم بالضم
علمت أسباب ما يتعجب منه العباد فسمي العلم بالعجب : واملختار األول وما وقع منه أول بالنظر إىل املخاطب أي

  عجبا
وأصل اخلالف يف هذه املسألة يلتف على خالف آخر وهو أن حقيقة التعجب هل يشترط فيه خفاء سببه فيتحيز فيه 

  املتعجب منه أوال؟
َيا أَيَُّها {و} قُِتلَ اإلِْنَسانُ َما أَكْفََرُه{: وقوله } فََما أَصَْبَرُهْم َعلَى النَّارِ{: ال قولهومل يقع يف القرآن صيغة التعجب إ



  يف قراءة من زاد اهلمزة} اِإلْنَسانُ َما أَغَرََّك
التعجب مصروف إىل املخاطب وهلذا تلطف الزخمشري فيعرب عنه بالتعجب وجميء التعجب من اهللا : مث قال احملققون

مجيء الدعاء منه والترجي وإمنا هذا بالنظر إىل ما تفهمه العرب أي هؤالء عندكم ممن جيب أن تقولوا هلم هذه ك
  وكذلك تفسري سيبويه

  وهو حسن جدا: اذهبا على رجائكما وطمعكما قال ابن الضائع: املعىن: قال} لََعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى{: قوله تعاىل
ال ينبغي أن تقول إنه دعاء : فقال} َوْيلٌ ِللُْمطَفِّفَِني} {وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني{: ا قوله تعاىلوذكر سيبويه أيض: قلت

ها هنا ألن الكالم بذلك واللفظ به قبيح ولكن العباد إمنا كلموا بكالمهم وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون 
هؤالء ممن وجب هذا القول هلم ألن : أي} َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{و} طَفِِّفَنيوَْيلٌ ِللُْم{: قيل هلم -واهللا أعلم-فكأنه 

  هؤالء ممن دخل يف اهللكة ووجب هلم هذا انتهى: هذا الكالم إمنا يقال لصاحب الشر واهللكة فقيل
فإن السياق يدل على أن اهللا تعاىل أمر بذلك } ْعَنالْوَاِلَداتُ يُْرِض} {َوالُْمطَلَّقَاتُ َيتََربَّصَْن{: األمر كقوله تعاىل: ومنها

  ال أنه خرب وإال لزم اخللف يف اخلرب وسبق يف اجملاز

  }ال َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ{: النهي كقوله تعاىل: ومنها
  }َسُنرِيهِْم آيَاِتَنا ِفي اآلفَاقِ{: الوعد كقوله: ومنها
  }مُ الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونََوَسَيْعلَ{: الوعيد كقوله تعاىل: ومنها
  }ذُْق إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي{: اإلنكار والتبكيت حنو: ومنها
  أعنا على عبادتك: أي } إِيَّاَك َنعُْبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني{: الدعاء كقوله تعاىل: ومنها

: فظاهره خرب واملعىن} إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِليالً إِنَّكُْم َعاِئُدونَ{: اء كقولهورمبا كان اللفظ خربا واملعىن شرطا وجز
  إنا إن نكشف عنكم العذاب تعودوا

  من طلق امرأته مرتني فليمسكها بعدمها مبعروف أو يسرحها بإحسان} الطَّالُق مَرََّتاِن{: ومنه قوله
  تستعمل ثالثة أحرف وقد" ليت"التمين وكلمته املوضوعة له : ومنها
محلت هل على إفادة التمين لعدم التصديق بوجود شفيع يف } فََهلْ لََنا ِمْن ُشفََعاَء فََيْشفَُعوا لََنا{: كقوله" هل: "أحدها

  ذلك املقام فيتولد التمين مبعونة قرينة احلال

لَْو أَنَّ {: بالنصب أو مل تكن كقوله تعاىل} ُيْدِهُنواَودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَ{: كقوله تعاىل" َودَّ "سواء كانت مع " لو: "والثاين
  }وْ أَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُونَ} {لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنَتبَرَّأَ ِمْنُهْم{: وقوله} ِلي بِكُْم قُوَّةً
هل : يف قراءة النصب واختلف} ِلَعأَْسَبابَ السََّماوَاِت فَأَطَّ. لََعلِّي أَْبلُغُ اَألْسبَاَب{: كقوله تعاىل" لعل: "والثالث

التمين خرب ومعناه النفي أو ليس خبرب وهلذا ال يدخله التصديق والتكذيب؟ قوالن عن أهل العربية حكامها ابن فارس 
  يف كتاب فقه العربية

دُّ َوال لَْيتََنا ُنَر{ : والزخمشري بىن كالمه على أنه ليس خبرب واستشكل دخول التكذيب يف جوابه ويف قوله تعاىل
  وأجاب بتضمنه معىن العدة فدخله التكذيب} َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ{: إىل قوله} ُنكَذَِّب

التمين حقيقة ال يصح فيه الكذب وإمنا يرد الكذب يف التمين الذي يترجح عند صاحبه وقوعه : وقال ابن الضائع
  فهو إذن وارد على ذلك االعتقاد الذي هو ظن وهو خرب صحيح



أن ما متنوا ليس بواقع ألنه ورد يف معرض الذم هلم وليس يف ذلك } وَإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ{: ليس املعىن يف قولهو: قال
  املعىن ذم بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم أهنم ال يكذبون وأهنم يؤمنون

  لتمين يدخل املستحيالتالترجي والفرق بينه وبني التمين أن الترجي ال يكون إال يف املمكنات وا: ومنها
َيا {: النداء وهو طلب إقبال املدعو على الداعي حبرف خمصوص وإمنا يصحب يف األكثر األمر والنهي كقوله: ومنها

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا } {وا رَبَّكُْموََيا قَْومِ اْسَتْغِفُر} {َيا ِعبَاِد فَاتَّقُوِن} {َيا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّه} {أَيَُّها النَّاسُ اْعُبدُوا رَبَّكُُم
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا ال َتعَْتِذرُوا الَْيْوَم} {ال ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرسُوِلِه

  }ُنونََوتُوُبوا إِلَى اللَِّه َجِميعاً أَيَُّها الُْمْؤِم{: ورمبا تقدمت مجلة األمر مجلة النداء كقوله تعاىل

  }َيا أَيَُّها النَّاسُ ضُرَِب َمثَلٌ فَاْسَتِمُعوا لَُه{: وإذا جاءت مجلة اخلرب بعد النداء تتبعها مجلة األمر كما يف قوله تعاىل
 َيا أََبِت{: ويف االستفهام} َيا ِعَبادِ ال َخْوٌف َعلَْيكُُم{: وقد جتيء معه اجلمل االستفهامية واخلربية كقوله تعاىل يف اخلرب

} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلمَ َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ} {َوَيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعوكُْم إِلَى النََّجاِة} {ِلَم َتعُْبُد َما ال َيْسَمُع َوال يُْبصُِر
  }َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{

  :وهنا فائدتان
كل نداء يف كتاب اهللا يعقبه فهم يف الدين إما من ناحية األوامر والنواهي اليت : ال الزخمشري رمحه اهللاق: إحدامها

عقدت هبا سعادة الدارين وإما مواعظ وزواجر وقصص هلذا املعىن كل ذلك راجع إىل الدين الذي خلق اخللق 
  لبليغةألجله وقامت السموات واألرض به فكان حق هذه أن تدرك هبذه الصيغة ا

  }َوَناَدْينَاُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ اَألْيَمنِ َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً{: النداء إمنا يكون للبعيد حقيقة أو حكما ويف قوله تعاىل: الثانية
فإنه تعاىل بني أنه كما ناداه ناجاه أيضا والنداء خماطبة األبعد واملناجاة خماطبة األقرب وألجل هذه اللطيفة : لطيفة 

  }َوقُلَْنا َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ{: أخرب سبحانه عن خماطبته آلدم وحواء بقوله

} َوَناَداُهَما رَبُُّهَما{: مث ملا حكى عنهما مالبسة املخالفة قال يف وصف خطابه هلما} َوَيا آَدُم اْسكُْن{: ويف موضع
  أشعر اللفظ األول بالقرب عند السالمة منهافأشعر هذا اللفظ بالبعد ألجل املخالفة كما 

  :وقد يستعمل النداء يف غري معناه جمازا يف مواضع
واإلغراء أمر معناه الترغيب والتحريض } َناقَةَ اللَِّه َوُسقَْياهَا{: اإلغراء والتحذير وقد اجتمعا يف قوله تعاىل: األول

  وهلذا خصوا به املخاطب
  ال أنه ال حرف فيهاالختصاص وهوكالنداء إ: الثاين

  ألن حرف النداء خيتص باألمساء} َيا لَيَْتنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا{: التنبيه حنو: الثالث 
هذا وقت حضور الويل وقال الفارسي : نداء مضاف والفائدة فيه أن معناه} َيا َوْيلََتى{: وقال النحاس يف قوله تعاىل

  أنه لو كانت احلسرة مما يصح نداه لكان هذا وقتها: معناه} َيا َحسَْرةً َعلَى الِْعبَاِد{: يف قوله تعاىل
يا زيد ليس خبرب : ذهب اجلميع إىل أن قولك: وقد اختلف يف أن النداء خرب أم ال قال أبو البقاء يف شرح اإليضاح

  حمتمل للتصديق والتكذيب إمنا هو مبنزلة اإلشارة والتصويت
  أنه ليس خبرب أيضا قال أبو علييا فاسق فاألكثرون على : واختلفوا يف قولك



  خرب ألنه تضمن نسبته للفسق: الفارسي
  }َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني} {َحِصَرتْ ُصدُوُرُهْم} {قَاَتلَُهُم اللَُّه{: وقوله} َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{: الدعاء حنو: ومنها

ابه أنه مصروف للخلق وإعالمهم بأهنم أهل ألن هذا دعاء وأنكره ابن الطراوة الستحالته هنا وجو: قال سيبويه
  يدعى عليهم كما يف الرجاء وغريه مما سبق

  فائدة
  ذكر الزخمشري أن االستعطاف حنو تاهللا هل قام زيد قسم والصحيح أنه ليس بقسم لكونه خربا

  االستخبار وهو االستفهام
طلب الفهم ومنهم من فرق بينهما بأن : أي االستخبار وهو طلب خرب ما ليس عندك وهو مبعىن االستفهام: الثاين

  االستخبار ما سبق أوال ومل يفهم حق الفهم فإذا سألت عنه ثانيا كان استفهاما حكاه ابن فارس يف فقه العربية
  ولكون االستفهام طلب ما يف اخلارج أو حتصيله يف الذهن لزم أال يكون حقيقة

ري الشاك إذا استفهم يلزم حتصيل احلاصل وإذا مل يصدق إال إذا صدر من شاك مصدق بإمكان اإلعالم فإن غ
  بإمكان اإلعالم انتفت فائدة االستفهام

  ويف االستفهام فوائد
ما جاء على لفظ االستفهام يف القرآن فإمنا يقع يف خطاب اهللا تعاىل على معىن أن املخاطب : قال بعض األئمة: األوىل

: هم عنه نفسه ختربه به إذ قد وضعه اهللا عندها فاإلثبات كقوله تعاىلعنده علم ذلك اإلثبات أو النفي حاصل فيستف
} َهلْ أََتى َعلَى اإلِِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َشْيئاً َمذْكُوراً{: والنفي كقوله تعاىل} َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثاً{
حصل لكم العلم بذلك جتدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسكم عنه فإن  أنه قد: ومعىن ذلك} فََهلْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ{

الرب تعاىل ال يستفهم خلقه عن شيء وإمنا يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم أهنم قد علموا حق ذلك الشيء فهذا 
  أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن وهو يف كالم البشر خمتلف

اجلواب فهم ترتب ذلك األمر على جوابه أي جواب كان ألن سبقه  االستفهام إذا بين عليه أمر قبل ذكر: الثانية
من : "على اجلواب يشعر بأن ذلك حال من يذكر يف اجلواب لئال يكون إيراده قبله عبثا فيفيد حينئذ تعميما حنو

جاء أي  إنه: علم أنه يكرم من يقول اجمليب" أكرمه"بالنصب فإنه ملا قال قبل ذكر جواب االستفهام " جاءك فأكرَمه
  باجلزم" من ذا جاءك أكرمْه"جاء كان وكذا حكم 

  قد خيرج االستفهام عن حقيقته بأن يقع ممن يعلم ويستغين عن طلب اإلفهام: الثالثة
  أقسام االستفهام

  مبعىن اخلرب ومبعىن اإلنشاء: وهو قسمان
  االستفهام مبعىن اخلرب

إثبات فالوارد للنفي يسمى استفهام إنكار والوارد لإلثبات : نفي والثاين: أحدمها: مبعىن اخلرب وهو ضربان: األول
  يسمى استفهام تقرير ألنه يطلب باألول إنكار املخاطب وبالثاين إقراره به

  استفهام اإلنكار
} ِسقُونَفََهلْ ُيْهلَُك إِالَّ الْقَْوُم الْفَا{: كقوله تعاىل" إال"املعىن فيه على أن ما بعد األداة منفي ولذلك تصحبه : فاألول

  }وََهلْ ُنجَازِي إِالَّ الْكَفُوَر{: وقوله تعاىل



  ال يهدي وهو كثري: أي} فََمْن َيْهِدي َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَن{: ويعطف عليه املنفي كقوله تعاىل
  لست تنقذ من يف النار: أي} أَفَأَْنَت ُتْنِقذُ َمْن ِفي النَّارِ{: ومنه

  }َت ُتكْرُِه النَّاَس حَتَّى َيكُونُوا ُمْؤِمنَِنيأَفَأَْن{

  }أَفََغْيرَ اللَِّه أَْبَتِغي َحكَماً{
  ال نؤمن: أي} فَقَالُوا أَُنْؤِمُن لَِبَشَرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لََنا َعابُِدونَ} {قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك َواتََّبَعَك اَألْرذَلُونَ{: وكقوله تعاىل

  ال يكون هذا: أي} ْم لَهُ الَْبَناُت وَلَكُمُ الَْبُنونَأَ{: وقوله
  ما أنزل: أي} أَأُنْزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن بَْينِنَا{: وقوله تعاىل
  ما شهدوا ذلك: أي} أََشهِدُوا َخلْقَُهْم{: وقوله تعاىل
إِنََّك ال ُتْسِمُع الْمَْوَتى {: س ذلك إليك كما قال تعاىللي: أي} أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو َتْهِدي الُْعْمَي{: وقوله تعاىل

  }َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء
  مل نعي به: أي} أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ األَوَّلِ{: وقوله تعاىل
  وهنا أمران
أَفَأَْنتَ {: عاىلأن اإلنكار قد جييء لتعريف املخاطب أن ذلك املدعي ممتنع عليه وليس من قدرته كقوله ت: أحدمها

ألن إمساع الصم ال يدعيه أحد بل املعىن أن إمساعهم ال ميكن ألهنم مبنزلة الصم } ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تَْهِدي الُْعْمَي
إشارة إىل إنكار موجه عن تقدير ظن منه عليه السالم أنه " أتسمع الصم: "والعمي وإمنا قدم االسم يف اآلية ومل يقل

  به صمم وأنه ادعى القدرة على ذلك وهذا أبلغ من إنكار الفعل خيتص بإمساع من

  :وفيه دخول االستفهام على املضارع فإذا قلت أتفعل أو أأنت تفعل احتمل وجهني
لسنا مبثابة من يقع منه هذا : واملعىن} أَُنلْزُِمكُُموَها وَأَنُْتْم لََها كَارُِهونَ{: إنكار وجود الفعل كقوله تعاىل: أحدمها

: قولك ملن يركب اخلطر: لزام وإن عربنا بفعل ذلك جل اهللا تعاىل عن ذلك بل املعىن إنكار أصل اإللزام والثايناإل
أتذهب يف غري طريق؟ انظر لنفسك واستبصر فإذا قدمت املفعول توجه اإلنكار إىل كونه مبثابة أن يوقع به مثل ذلك 

  أغري اهللا مبثابة من يتخذ وليا: املعىن} أَغَْيرَ اللَِّه َتْدُعونَ{: وقوله} ِليّاًقُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ َو{: الفعل كقوله
ألهنم بنوا كفرهم على أنه ليس مبثابة من يتبع صيغة املستقبل إما أن يكون للحال } أََبَشراً ِمنَّا وَاِحداً نَتَّبُِعُه{: ومنه
  }أَُهْم َيقِْسُمونَ َرْحَمَت َربَِّك{: أو لالستقبال حنو }أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس حَتَّى َيكُونُوا{: حنو
أَْصطَفَى الَْبنَاتِ {: قد يصحب اإلنكار التكذيب للتعريض بأن املخاطب ادعاه وقصد تكذيبه كقوله تعاىل: الثاين

  }أَإِلٌَه َمعَ اللَِّه} {أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه اُألنْثَى} {َعلَى الَْبنَِني

فإهنم ملا } أَشَهُِدوا َخلْقَُهْم{: أو التزاما مثل} أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْنُتمْ ال تُْبِصُرونَ{: م له صرحيا مثلوسواء كان زعمه
جزموا بذلك جزم من يشاهد خلق املالئكة كانوا كمن زعم أنه شهد خلقهم وتسمية هذا استفهام إنكار من أنكر 

  }أَُنلْزُِمكُُموَها{: حنو" ال يكون: "أو مبعىن} أَفَأَْصفَاكُْم{ :كقوله تعاىل" مل يكن: "إذا جحد وهو إما مبعىن
  :واحلاصل أن اإلنكار قسمان إبطايل وحقيقي

يكون ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم : أن يكون ما بعدها غري واقع ومدعيه كاذب كما ذكرنا واحلقيقي: فاإلبطايل
  }أََتأُْخذُوَنُه ُبْهتَاناً} {أَتَأُْتونَ الذُّكَْرانَ} {أَإِفْكاً آِلَهةً} {ِه َتْدُعونَغَْيَر اللَّ} {أََتْعُبُدونَ َما َتْنِحُتونَ{: حنو



  استفهام التقرير
محلك املخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر قد استقر عنده قال أبو : فهو استفهام التقرير والتقرير: وأما الثاين

  :وقال يف قوله" هل"وال يستعمل ذلك بـ : الفتح يف اخلاطريات

  *جاءوا مبذق هل رأيت الذئب قط*
  ال تقع تقريرا كما يقع غريها مما هو لالستفهام" هل"و

تشارك اهلمزة يف معىن التقرير " هل"إىل أن } َهلْ َيْسَمُعوَنكُْم{: ذهب كثري من العلماء يف قوله تعاىل: وقال الكندي
إن ذلك من قبيل اإلنكار ونقل الشيخ أبو حيان عن سيبويه والتوبيخ إال أين رأيت أبا علي أىب ذلك وهو معذور ف

: تأيت تقريرا يف قوله تعاىل" هل"إمنا تستعمل فيه اهلمزة مث نقل عن بعضهم أن " هل"أن استفهام التقرير ال يكون بـ 
  }َهلْ ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحجْرٍ{

أَلَْم {: كقوله: ف على صريح املوجب فاألولوالكالم مع التقرير موجب ولذلك يعطف عليه صريح املوجب ويعط
أَلَْم َيجَْعلْ } {َوَوضَْعَنا َعْنَك وِْزَرَك. أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك{: وقوله} َوَوَجَدكَ َضاالً فََهَدى. َيجِْدَك يَِتيماً فَآَوى
  }كَْيَدُهْم ِفي َتْضلِيلٍ

: على ما قرره اجلرجاين يف النظم حيث جعلها مثل قوله} يطُوا بَِها ِعلْماًأَكَذَّبُْتْم بِآياِتي وَلَْم ُتِح{: كقوله: والثاين
  }َوَجَحدُوا بَِها َواْسَتْيقَنَْتَها أَنْفُسُُهْم{

أو " أأنت ضربت: "والفاعل حنو" أضربت زيدا: "وجيب أن يلي األداة الشيء الذي تقرر هبا فتقول يف تقرير الفعل
  االستفهام احلقيقيكما جيب يف " أزيدا ضربت"املفعول 

حيتمل االستفهام احلقيقي بأن يكونوا مل يعلموا أنه الفاعل والتقرير بأن يكونوا علموا } أَأَْنَت فََعلَْت{: وقوله تعاىل
  }َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم{: وال يكون استفهاما عن الفعل وال تقريرا له ألنه مل يله وألنه أجاب بالفاعل بقوله

  }أَلَْم َتْعلَمْ أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{: هوجعل الزخمشري من
  !أمل تعلم أيها املنكر للنسخ: أراد التقرير مبا بعد النفي ال التقرير بالنفي واألوىل أن جيعل على اإلنكار أي: وقيل

ي إثبات والذي يقرر عندك وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار واإلنكار نفي وقد دخل على املنفي ونفي املنف
ألف االستفهام كانت تقريرا ودخلها معىن " ليس"فإذا أدخلت على : أن معىن التقرير اإلثبات قول ابن السراج

  "أحد"اإلجياب فلم حيسن معها 

ال أحد يف الدار وأحد : أليس أحد يف الدار ألن املعىن يؤول إىل قولك: ألن أحدا إمنا جيوز مع حقيقة النفي ال تقول
  تستعمل يف الواجب

  أنا ربكم: أي} أَلَْسُت بَِربِّكُْم{: وأمثلته كثرية كقوله تعاىل
  }أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيِيَ الَْموَْتى{: وقوله

  }أََولَْيسَ الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض{
  }أَلَْيسَ اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه{
  }بِعَزِيزٍ ِذي اْنِتقَامٍأَلَْيسَ اللَُّه {
  }أَلَْيَس ِفي َجهَنََّم َمثْوًى ِللْكَاِفرِيَن{



  :وقوله جرير" أينقص الرطب إذا جف: "ومنه قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} أََولَْم َيكْفِهِْم أَنَّا أَْنَزلَْنا َعلَْيكَ الِْكتَاَب{
  *ألستم خري من ركب املطايا*

: م اآلية األوىل من هذا النوع إشكاال ألنه لو خرج الكالم عن النفي جلاز أن جياب بنعم وقد قيلواعلم أن يف جعله
كفروا وملا حسن دخول الباء يف اخلرب ولو مل تفد لفظة اهلمزة استفهاما ملا استحق اجلواب إذ ال " نعم: "أهنم لو قالوا
  سؤال حينئذ

  :دخل على النفي يدخل بأحد وجهني واجلواب يتوقف على مقدمه وهي أن االستفهام إذا

أمل أحسن إليك : إما أن يكون االستفهام عن النفي هل وجد أم ال؟ فيبقى النفي على ما كان عليه أو للتقرير كقوله
  }أَلَْم َيجِْدَك يَِتيماً} {أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك{: وقوله تعاىل

إذا أردت إجيابه بل تدخل عليه بلى وإن كان باملعىن الثاين وهو فإن كان باملعىن األول مل جيز دخول نعم يف جوابه 
التقرير فللكالم حينئذ لفظ ومعىن فلفظه نفي داخل عليه االستفهام ومعناه اإلثبات فبالنظر إىل لفظه جتيبه ببلى 

  وبالنظر إىل معناه وهو كونه إثباتا جتيبه بنعم
" ليس"أو " ما"إهنا إذا دخلت على : ستفهام خيالف الواجب وقالوقد أنكر عبد القاهر كون اهلمزة لإلجياب ألن اال

واعلم أن هذا النوع يأيت على } أَأَْنَت فََعلَْت} {أَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ{: كقوله تعاىل: يكون تقريرا وحتقيقا فالتقرير
  :وجوه
  جمرد اإلثبات كما ذكرنا: األول
  }أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمصَْر{: عوناإلثبات مع االفتخار كقوله تعاىل عن فر: الثاين

  هي واسعة فهال هاجرمت فيها: أي} أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه وَاِسعَةً{: اإلثبات مع التوبيخ كقوله تعاىل: الثالث
ما كان بني : ل ابن مسعودقا} أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن آَمنُوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه{: مع العتاب كقوله تعاىل: الرابع

َعفَا اللَُّه َعْنَك {: إسالمنا وبني أن عاتبنا اهللا هبذه اآلية إال أربع سنني وما ألطف ما عاتب اهللا به خري خلقه بقوله تعاىل
  ومل يتأدب الزخمشري بأدب اهللا تعاىل يف هذه اآلية} ِلَم أَِذْنَت لَُهْم

هو تبكيت للنصارى فيما ادعوه كذا } لَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهيْنِأَأَْنَت قُ{: التبكيت كقوله تعاىل: اخلامس
التسوية وهي الداخلة : جعل السكاكي وغريه هذه اآلية من نوع التقرير وفيه نظر ألن ذلك مل يقع منه السادس

سواء عليهم اإلنذار : أي} رَْتُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهْمَوسََواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَ{: على مجلة يصح حلول املصدر حملها كقوله تعاىل
  وعدمه جمردة للتسوية مضمحال عنها معىن االستفهام

  ومعىن االستواء فيه استواؤمها يف علم املستفهم ألنه قد علم أنه أحد األمرين كائن

  إما اإلنذار وإما عدمه ولكن ال يعينه وكالمها معلوم بعلم غري معني
  ستواء يعلم من لفظه سواء ال من اهلمزة مع أنه لو علم منه لزم التكراراال: فإن قيل

هذا االستواء غري ذلك االستواء املستفاد من لفظة سواء وحاصله أنه كان االستفهام عن مستويني فجرد عن : قيل
أن املستويني يف  االستفهام وبقي احلديث عن املستويني وال يكون ضرر يف إدخال سواء عليه لتغايرمها ألن املعىن

كثري يف كالم العرب كما يف النداء -أعىن حذف مقدر واستعماله فيما بقي -العلم يستويان يف عدم اإلميان وهذا 
اللهم اغفر لنا أيتها : "فإنه لتخصيص املنادى وطلب إقباله فيحذف قيد الطلب ويستعمل يف مطلق االختصاص حنو



  ن معناه خمصوص من بني سائر العصائبفإنه ينسلخ عن معىن الكلمة أل" العصابة
  }َسَواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم َصَبرَْنا{: ومنه قوله تعاىل
  }َسَواٌء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم{: وقوله تعاىل

  }أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن الَْواِعظَِني{
  }َوإِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب أَْم بَِعيٌد{: ا هبا كما ذكرناه وتارة ال تكون كقوله تعاىلوتارة تكون التسوية مصرح

  }َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِذْنِِه{: التعظيم كقوله تعاىل: السابع 

  }َيْهَوَما أَْدَراَك َما ِه{: وقوله تعاىل} َما الَْحاقَّةُ. الَْحاقَّةُ{: التهويل حنو: الثامن
  تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه} َماذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَ{: وقوله
  }َومَاذَا َعلَْيهِمْ لَْو آَمُنوا بِاللَِّه{: التسهيل والتخفيف كقوله تعاىل: التاسع
  }أَْحَصاهَا َمالِ َهذَا الْكَِتابِ ال ُيَغاِدرُ َصِغَريةً َوال كَبَِريةً إِالَّ{: التفجع حنو: العاشر

  }َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناهَا{: التكثري حنو: احلادي عشر
والظاهر أهنم استفهموا مسترشدين وإمنا فرق بني } أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن يُفِْسُد ِفيهَا{: االسترشاد حنو: الثاين عشر

  العبارتني أدبا وقيلك هي هنا للتعجب
  االستفهام مبعىن اإلنشاء

  :االستفهام املراد به اإلنشاء وهو على ضروب: لثاين القسم ا

  اذكروا: أي} أَفَال َتذَكَُّرونَ{: جمرد الطلب وهو األمر كقوله تعاىل: األول
  أسلموا: أي} َوقُلْ لِلَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َوالْأُمِّيَِّني أَأَْسلَْمُتْم{: وقوله
  أحبوا: أي} ُه لَكُْمأَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَّ{: وقوله
  قاتلوا: أي} َوَما لَكُمْ ال ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: وقوله

  }أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ{: وقوله تعاىل
  "انتهينا: "انتهوا وهلذا قال عمر رضي اهللا عنه} فََهلْ أَنُْتْم ُمْنَتُهونَ{: وقوله

وقال ابن عطية } أََتْصبُِرونَ{: وقوله تعاىل} ْعلَمْ أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌرأَلَْم َت{: وجعل بعضهم منه قوله تعاىل
  لنعلم أتصربون: املعىن أتصربون أم ال تصربون؟ واجلرجاين يف النظم على حذف مضاف أي: والزخمشري

  كال يغر: أي} َما غَرََّك بِرَبَِّك الْكَرِميِ{: النهي كقوله تعاىل: الثاين 
  }فَال َتْخَشُوا النَّاَس{: بدليل قوله} أََتْخشَْوَنُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخشَْوُه{: وقوله يف سورة التوبة

  قدرنا عليهم فنقدر عليكم: أي} أَلَْم ُنْهِلكِ األَوَِّلَني{: التحذير كقوله: الثالث

  }لُْتْم بِيُوُسَف وَأَِخيِهقَالَ َهلْ َعِلْمُتْم َما فََع{: التذكري كقوله تعاىل: الرابع
  }أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك} {أَلَْم َيجِْدكَ َيِتيماً فَآَوى{: وجعل بعضهم منه

  }أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذي حَاجَّ إِْبَراهِيَم ِفي َربِِّه{: التنبيه وهو من أقسام األمر كقوله تعاىل: اخلامس
  }الظِّلَّ أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ{
  }أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َخَرجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم{



  انظر بفكرك يف هذه األمور وتنبه: واملعىن يف كل ذلك} أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بِأَْصحَابِ الْفِيلِ{
عن اخلليل " الكايف"حكاه صاحب } اَألْرُض ُمْخَضرَّةً أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتصْبُِح{: وقوله تعاىل

  ولذلك رفع الفعل ومل ينصبه
  للتنبيه على الضالل} فَأَْيَن َتذَْهُبونَ{: وجعل منه بعضهم

  }َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم{: وقوله تعاىل

  }َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى ِتجَاَرٍة تُْنجِيكُْم} {قَْرضاً َحَسناً َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه{: الترغيب كقوله تعاىل: السادس
  }فََهلْ لََنا ِمْن ُشفََعاَء{: التمين كقوله: السابع

  !أي كيف وما أعجب معاينة اإلحياء: قال العزيزي يف تفسريه} أََنَّى ُيحْيِي َهِذهِ اللَُّه َبْعَد مَْوِتهَا{
أََتجَْعلُ {: وقوله} أَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السُّفََهاُء{: من األدىن إىل األعلى كقوله تعاىل الدعاء وهو كالنهي إال أنه: الثامن

املعىن إنك ستجعل : وقيل} إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً{: وهم مل يستفهموا ألن اهللا قال} ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيهَا
  بل هو تعجب وُضعِّف: ألست الفاعل كذا وقيل: يضربهوشبهه أبو عبيدة بقول الرجل لغالمه وهو 

  :األوىل ما قاله ابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهما وال خمالف هلما: وقال النحاس

يكون له ذرية يفسدون ويقتل بعضهم ! وما ذاك اخلليفة: قالوا} نِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً{: أن اهللا تعاىل ملا قال
  !بعضا
  املعىن جتعلهم وحالنا هذه أم يتغري: املعىن أجتعلهم فيها أم جتعلنا وقيل: وقيل

أَال {: كقوله تعاىل: األول طلب برفق والثاين بشق فاألول: العرض والتحضيض والفرق بينهما: التاسع والعاشر
  }َنكَثُوا أَْيمَاَنُهْم أَال ُتقَاِتلُونَ قَْوماً{: والثاين} ُتحِبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم وَاللَُّه

  ائتهم وأمرهم باالتقاء: املعىن} قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ. أَِن ائِْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني{: ومن الثاين
  }وََيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ{: بدليل} مََتى َهذَا الْوَْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدقَِني{: االستبطاء كقوله: احلادي عشر

  }َحتَّى َيقُولَ الرَُّسولُ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه{: ومنه ما قال صاحب اإليضاح البياين
  أال إن: حىت يقول الرسول: "يف اآلية تقدمي وتأخري أي: وقال اجلرجاين

  وهو حسن" مىت نصر اهللا: نصر اهللا قريب والذين آمنوا
  }َتذَْهُبونَ فَأَْيَن{اإلياس : الثاين عشر
  }وََما ِتلَْك بِيَِمينَِك َيا ُموَسى{: اإليناس حنو: الثالث عشر

املراد به اإلفهام فإن اهللا تعاىل قد علم أن هلا أمرا قد خفي على موسى عليه السالم فأعلم من حاهلا : وقال ابن فارس
  ما مل يعلم

  يةهو للتقرير فيعرف ما يف يده حىت ال ينفر إذا انقلبت ح: وقيل
  }َما لَكُمْ ال َتْنِطقُونَ. أَال َتأْكُلُونَ} {أََصالُتَك َتأْمُُرَك{التهكم واالستهزاء : الرابع عشر
ومنه ما حكى } وَإِذَا َرأَْوَك إِنْ َيتَِّخذُوَنَك إِالَّ ُهُزواً أََهذَا الَِّذي َبَعثَ اللَُّه َرُسوالً{: التحقري كقوله تعاىل: اخلامس عشر

  !ن أنت زيدا ؟على معىن من أنت تذكر زيدام: صاحب الكتاب



  }َما ِليَ ال أََرى الُْهدُْهَد{: التعجب حنو: السادس عشر
  }كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه{

  ومنهم من جعله للتنبيه
بعد أن جاءهم  يستبعد ذلك منهم: أي} أَنَّى لَُهمُ الذِّكَْرى َوقَْد َجاَءُهْم َرُسولٌ ُمبٌِني{: االستبعاد كقوله: السابع عشر

  الرسول مث تولوا
  }أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ{: التوبيخ كقوله تعاىل: الثامن عشر

  }ِلَم َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ{
  وال تدخل مهزة التوبيخ إال على فعل قبيح أو ما يترتب عليه فعل قبيح} أَفَتَتَِّخذُوَنُه وَذُرِّيََّتهُ أَْولَِياَء{

ليس الكفار : أي}فَأَيُّ الْفَرِيقَْينِ أََحقُّ بِاَألْمنِ {: قد جيتمع االستفهام الواحد لإلنكار والتقرير كقوله: ة الرابعةالفائد
الَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم َيلْبِسُوا إَِمياَنُهمْ {: آمنني والذين آمنوا أحق باآلمن وملا كان أكثر مواقع التقرير دون اإلنكار قال

  }بِظُلْمٍ

  }أَُيِحبُّ أََحدُكُْم أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َميْتاً{: قد حيتملهما كقولهو
فإهنم ملا " ال"التقدير : وحيتمل أنه استفهام تقرير وأنه طلب منهم أن يقروا مبا عندهم تقرير ذلك وهلذا قال جماهد

  قالوا وهو قول الفارسي والزخمشريجعلوا كأهنم " ال"استفهموا استفهام تقرير مبا ال جواب له إال أن يقولوا 
وحيتمل أن يكون استفهام إنكار مبعىن التوبيخ على حمبتهم ألكل حلم أخيهم فيكون ميتة واملراد حمبتهم له غيبته على 

  مبعىن األمر أي اكرهوه} فَكَرِْهُتُموُه{سبيل اجملاز و
حال من يدعي حمبة أكل حلم أخيه نسب ذلك وحيتمل أن يكون استفهام إنكار مبعىن التكذيب أهنم ملا كانت حاهلم 

  إليهم وكذبوا فيه فيكون فكرهتموه
أَلَْم َتْعلَمْ أَنَّ {: إذا خرج االستفهام عن حقيقته فإن أريد التقرير وحنوه مل حيتج إىل معادل كما يف قوله تعاىل: اخلامسة

  فإن معناه التقرير} اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
ظاهره االستفهام احملض واملعادل على قول مجاعة أم يريدون وقيل أم منقطعة فاملعادل عندهم : ةوقال ابن عطي

حمذوف أي أم علمتم وهذا كله على أن القصد خماطبة النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خماطبة أمته وأما إن كان هو 
  نتهىاملخاطب وحده فاملعادل حمذوف ال غري وكال القولني مروي ا

وما قاله غري ظاهر واالستفهام هنا للتقرير فيستغىن عن املعادل أما إذا كان على حقيقته فال بد من تقدير املعادل 
  كمن ينعم يف اجلنة؟: أي} أَفََمْن َيتَِّقي بَِوْجهِِه ُسوَء الَْعذَابِ َيْوَم الْقَِياَمِة{: كقوله تعاىل

فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاءُ {: كمن هداه اهللا بدليل قوله تعاىل: أي} َعَمِلِه فََرآُه َحَسناً أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء{: وقوله تعاىل
  }فَال َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحسََراٍت{: ذهبت نفسك عليهم حسرات بدليل: التقدير} َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء

أََمْن ُهَو {: ف املبتدأ على العكس مما حنن فيه وهو قوله تعاىلوقد جاء يف التنزيل موضع صرح فيه هبذا اخلرب وحذ
أكمن هو خالد يف اجلنة يسقى من هذه األهنار كمن هو خالد : أي} َخاِلٌد ِفي النَّارِ َوُسقُوا َماًء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم

  يف النار على أحد األوجه
َوَمْن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْيَناُه َوَجَعلَْنا لَُه نُوراً َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن أَ{: وجاء مصرحا هبما على األصل يف قوله تعاىل

  }َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت



  }أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه{
قد يكون عن : ذلك صاحب األقصى القريب وقال استفهام اإلنكار ال يكون إال على ماض وخالف يف: السادسة

أنكر أن حكم : قال} أَلَْيسَ اللَُّه بِعَزِيزٍ ِذي اْنِتقَامٍ{: وقوله تعاىل} أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَّةِ َيْبُغونَ{: مستقبل كقوله تعاىل
  احلال واالستقبالاجلاهلية مما يبغى حلقارته وأنكر عليهم سلب العزة عن اهللا تعاىل وهو منكر يف املاضي و

وهذا الذي قاله خمالف إلمجاع البيانيني وال دليل فيما ذكره بل االستفهام يف اآليتني عن ماض ودخله االستقبال 
  تغليبا لعدم اختصاص املنكر بزمان وال يشهد له قوله

أََتقُْتلُونَ َرُجالً {: و طلب البدل وقع ماضيا والألن االستبدال وه} أََتْستَْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَدَْنى بِالَِّذي ُهَو َخيٌْر{: تعاىل
وإن كانت أن ختلص املضارع لالستقبال ألنه كالم ملموح به جانب املعىن وقد ذكر ابن جين يف } أَنْ َيقُولَ َربِّيَ اللَُّه

  التنبيه أن اإلعراب قد يرد على خالف ما عليه املعىن
إن معىن االستفهام فيه موجود وانضم : حقيقته يف النفي هل تقول هذه األنواع من خروج االستفهام عن: السابعة

إليه معىن أخر أو جترد عن االستفهام بالكلية؟ ال ينبغي أن يطلق أحد األمرين بل منه ما جترد كما يف التسوية ومنه 
راد بالتقرير احلكم ما يبقى ومنه ما حيتمل وحيتمل ويعرف ذلك بالتأمل وكذلك األنواع املذكورة يف اإلثبات وهل امل

بثبوته فيكون خربا حمضا أو أن املراد طلب إقرار املخاطب به مع كون السائل يعلم فهو استفهام تقرير املخاطب أي 
  يطلب أن يكون مقررا به ويف كالم النحاة والبيانيني كل من القولني وقد سبق اإلشارة إليه

وهل وأم وأما غريها مما يستفهم به كمن وما ومىت وأين وأىن  اهلمزة: احلروف املوضوعة لالستفهام ثالثة: الثامنة
وكيف وكم وأيان فأمساء استفهام استفهم هبا نيابة عن اهلمزة وهي تنقسم إىل ما خيتص بطلب التصديق باعتبار 

  الواقع كهل وأم املنقطعة وما خيتص بطلب التصور كأم املتصلة وما ال خيتص كاهلمزة
  الستفهامأحكام اختصت هبا مهزة ا

  ولكون اهلمزة أم الباب اختصت بأحكام لفظية ومعنوية

فإنه ال ترجح عنده " هل"كون اهلمزة ال يستفهم هبا حىت يهجس يف النفس إثبات ما يستفهم عنه خبالف : فمنها
  بنفي وال إثبات حكاه الشيخ أبو حيان عن بعضهم

  واخلالف فيه" هل"ه أن التقرير ال يكون بـ اختصاصها باستفهام التقرير وقد سبق عن سيبويه وغري: ومنها
وإن أريد " هل"إن طلب باالستفهام تقرير أو توبيخ أو إنكار أو تعجب كان باهلمزة دون : وقال الشيخ أبو حيان

  اجلحد كان هبل وال يكون باهلمزة
أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما {: أتضرب زيدا وهو أخوك قال تعاىل: أهنا تستعمل إلنكار إثبات ما يقع بعدها كقولك: ومنها

فليس منه ألن هذا نفي } َهلْ َجَزاُء اإلِِْحَساِن إِالَّ اِإلْحَسانُ{: هذا املوقع وأما قوله تعاىل" هل"وال تقع } ال َتْعلَُمونَ
  له من أصله واملمنوع من إنكار إثبات ما وقع بعدها قاله ابن احلاجب

أزيدا ضرب : بتقدير ناصب أو مرفوعا بتقدير رافع يفسره ما بعده كقولكأهنا يقع االسم منصوبا بعدها : ومنها
  هل زيدا ضربت وال هل زيد قام إال على ضعف: وأزيد قام وال تقول

ليس يف أدوات االستفهام ما إذا اجتمع بعده االسم والفعل بليه االسم يف فصيح الكالم إال اهلمزة : وإن شئت فقل
ل زيد قام إال يف ضرورة بل الفصيح هل قام زيد ومنها أهنا تقع مع أم املتصلة وال تقع ه: أزيد قام وال تقول: فتقول

  مع هل وأما املنقطعة فتقع فيهما



  أزيد عندك أم عمرو فهذا املوضع ال تقع فيه هل ما مل تقصد إىل املنقطعة ذكره ابن احلاجب: مجيعا فإذا قلت
: أكرمتك وأإن خترج أخرج معك أإن تضرب أضرب؟ وال تقول أإن أكرمتين: أهنا تدخل على الشرط تقول: ومنها

  هل إن خترج أخرج معك؟
: يف أحد األقوال وقراءة ابن حميصن} َهذَا رَبِّي{: وقوله تعاىل} َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتمُنَُّها{: جواز حذفها كقوله تعاىل: ومنها

  }سََواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَرَْتُهْم{
أقام زيد أم قعد؟ وجيوز أال : أهنا ال تكون أبدا إال معادلة أو يف حكمها خبالف غريها فتقول زعم ابن الطراوة: ومنها

  يذكر املعادل ألنه معلوم من ذكر الضد
هل قام زيد؟ فاملعىن هل قام أم مل يقم؟ ألن السائل : ال فرق بينها وبني غريها فإنك إذا قلت: ورد عليه الصفار وقال

إنه عزيز يف كالمهم ال يأتون هلا مبعادل : وأما قوله: طرد يف مجيع أدوات االستفهام قالإمنا يطلب اليقني وذلك م
أَفَرَأَْيُتُم الالَّتَ } {أَفََرأَْيَت الَِّذي َتوَلَّى} {أَفََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً{: فخطأ بل هو أكثر من أن حيصر قال تعاىل

  وهو كثري جدا} ِذي كَفََر بِآياِتنَاأَفََرأَْيتَ الَّ} {َوالْعُزَّى

: أفلم أكرمك؟ أومل أحسن إليك؟ قال اهللا تعاىل: تقدميها على الواو وغريها من حروف العطف فتقول: ومنها
فتقدم } آَمْنُتمْ بِِه أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع{: وقال تعاىل} أََوكُلََّما َعاَهُدوا َعْهداً{: وقال تعاىل} أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيؤِْمُنوا لَكُْم{

فأمل أكرمك؟ وأمل أحسن : اهلمزة على حروف العطف الواو والفاء ومث وكان القياس تأخريها عن العاطف فيقال
وَكَْيَف َتكْفُُرونَ َوأَْنُتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آَياُت اللَِّه َوِفيكُمْ {: إليك؟ كما تقدم على سائر أدوات االستفهام حنو قوله تعاىل

فال جيوز أن يؤخر العاطف } فَأَْيَن َتذَْهُبونَ{: وقوله تعاىل} أَْم َهلْ َتْسَتوِي الظُّلَُماُت وَالنُّوُر{: وقوله تعاىل} سُولُُهَر
عن شيء من هذه األدوات ألن أدوات االستفهام جزء من مجلة االستفهام والعاطف ال يقدم عليه جزء من املعطوف 

هنا أصل أدوات االستفهام فأرادوا تقدميها تنبيها على أهنا األصل يف االستفهام ألن وإمنا خولف هذا يف اهلمزة أل
  االستفهام له صدر الكالم

والزخمشري اضطرب كالمه فتارة جيعل اهلمزة يف مثل هذا داخله على حمذوف عطف عليه اجلملة اليت بعدها فيقدر 
  لها متقدمة على العاطف كما ذكرناه وهو األوىلبينهما فعال حمذوفا تعطف الفاء عليه ما بعدها وتارة جيع

أَفََمْن } {أََوَمْن يَُنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة{: وقد رد عليه يف األول بأن مث مواضع ال ميكن فيها تقدير فعل قبلها كقوله تعاىل
  }أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم} {َيْعلَُم أَنََّما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك الْحَقُّ

: األوجه أن يقدر حمذوف بعد اهلمزة قبل الفاء تكون الفاء عاطفة عليه ففي مثل قوله تعاىل: بن خطيب َزَملُكاوقال ا
أتؤمنون به مدة حياته فإن مات ارتددمت فتخالفوا سنن اتباع األنبياء قبلكم يف : "لو صرح به لقيل} أَفَإِنْ مَاَت {

  الزخمشري ؟ وهذا مذهب"ثباهتم على ملك أنبيائهم بعد موهتم
  فائدة

  زعم ابن سيده يف كالمه على إثبات اجلمل أن كل فعل يستفهم عنه وال يكون إال مستقبال
فََهلْ {: هل قام زيد أمس؟ وهل أنت قائم أمس؟ وقد قال تعاىل: هذا باطل ومل مينع أحد: ورد عليه األعلم وقال

  تفهذا كله ماض غري آ} َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّكُْم َحقّاً
  الشرط



  الشرط ويتعلق به قواعد: الثالث
  :اجملازاة إمنا تنعقد بني مجلتني: القاعدة األوىل 

رَِينَّكَ } {استقر اْسَتقَرَّ َمكَانَُه} {إِنْ كُْنَت جِئَْت} {ُيرِِد اللَُّه أَنْ يَْهِديَُه{: فعلية لتالئم الشرط مثل قوله تعاىل: أوالمها
  }ِتيَنَّكُْم مِنِّي ُهدًىيَأْ} {َبْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم

فَأُولَِئكَ َيْدُخلُونَ {: قد تكون امسية وقد تكون فعلية جازمة وغري جازمة أو ظرفية أو شرطية كما يقال: وثانيهما
  }َتبَِع ُهدَاَيفََمْن } {إِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم} {فَسَْوَف تََرانِي} {فَأِْت بِآيٍَة} {َشَرَح اللَُّه َصْدَرهُ ِلِإلْسالمِ} {الَْجنَّةَ

َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن {: فإذا مجع بينهما وبني الشرط احتدتا مجلة واحدة حنو قوله
إِنْ كُْنَت جِئْتَ {: وقوله} ِإلْسالمِفََمْن ُيرِِد اللَُّه أَنْ يَْهِدَيُه َيشَْرْح َصْدَرهُ ِل{: وقوله سبحانه} فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ

َوإِمَّا نُرِيَنََّك َبْعضَ الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا {: وقوله} فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فََسْوَف تََرانِي{: وقوله} بِآَيٍة فَأِْت بِهَا
فاألوىل من مجلة اجملازاة تسمى } ي ُهدًى فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَال َيِضلُّ َوال َيْشقَىفَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّ{: وقوله} َمْرجِعُُهْم

  شرطا والثانية تسمى جزاء ويسمي املناطقة األول مقدما والثاين تاليا
  فإذا احنل الرباط الواصل بني طريف اجملازاة عادة الكالم مجلتني كما كان

  ن هذه اجلملة املنتظمة من اجلملتنيفمن أي أنواع الكالم تكو: فإن قيل
أعين -العربة يف هذا بالتايل إن كان التايل قبل االنتظام جازما كان هذه الشرطية جازمة : قال صاحب املستوىف: قلنا

ا الصَّالةَ الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ أَقَاُمو{ : ولذلك جاز أن توصل هبا املوصوالت كما يف قوله تعاىل -خربا حمضا
إِنْ كُْنَت {: وإن مل يكن جازما مل تكن جازمة بل إن كان التايل أمرا فهي يف عداد األمر كقوله تعاىل} َوآَتُوا الزَّكَاةَ

كَاَنهُ فَإِِن اْسَتقَرَّ َم{: وإن كانت رجاء فهي يف عداد الرجاء كقوله تعاىل} جِئَْت بِآَيٍة فَأْتِ بَِها إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني
فهذا التسويف بالنسبة إىل املخاطب فإن جعلت سوف مبعىن أمكن كان الكالم خربا صرفا فأما : أي} فََسْوَف َترَانِي

الفاء اليت تلحق التايل معقبة فلالحتياج إليها حيث ال ميكن أن يرتبط التايل بذاته ارتباطا وذلك إن كان افتتح بغري 
ألن االسم ال يدل } َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَالَِها{: وقوله سبحانه} وا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّهفَأَْيَنَما تَُولُّ{: الفعل كقوله

  على الزمان فيجازى به
ألن األمر ال } اَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاءَكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَتََبيَُّنو{: وكذلك احلرف إن كان مفتتحا باألمر كقوله تعاىل

إن جئتين أكرمتك وحنو قوله : يناسب معناه الشرط فإن كان مفتتحا بفعل ماض أو مستقبل ارتبط بذاته حنو قولك
  ألن} َوإِنْ تَْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ ال ُيْؤَخذْ ِمْنهَا{: وكذا قوله} إِنْ تَْنُصرُوا اللََّه يَْنُصرْكُْم{: تعاىل

َوإِنْ َتْدعُُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيهَْتُدوا إِذاً {: يف قوله تعاىل" إن"العامل وليست كـ هذه كاجلزء من الفعل وختطاها 
  }أََبداً

  }َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقمُ اللَُّه ِمْنُه{: وقوله} إِنْ َتُتوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما{: فما الوجه يف قوله تعاىل: فإن قيل
فهو ينتقم "و" فأنتما قد صغت قلوبكما"أن يكون كل واحد منهما حمموال على االسم كما أن التقدير قلنا األظهر 

يدلك على هذا أن صغت لو جعل نفسه اجلزاء للزم أن يكتسب من الشرط معىن االستقبال وهذا غري " اهللا منه
إن تتوبا فبعد صغو : بكما لكن املعىنأنتما إن تتوبا إىل اهللا صغت أو فصغت قلو: مسوغ هنا ولو جاز جلاز أن تقول

من قلوبكما ليتصور فيه معىن االستقبال مع بقاء داللة الفعل على املمكن وأن ينتقم لو جعل وحده جزاء مل يدل 



  على تكرار الفعل كما هو اآلن واهللا أعلم مبا أراد
ا يستحق جوابه بوقوعه هو يف نفسه أصل الشرط واجلزاء أن يتوقف الثاين على األول مبعىن أن الشرط إمن: الثانية
إن شكرتين زرتك فالزيارة إمنا استحقت : إن زرتين أحسنت إليك فاإلحسان إمنا استحق بالزيارة وقولك: كقولك

  بالشكر هذا هو القاعدة
  وقد أورد على هذا آيات كرميات

  م أو رمحهموهم عباده عذهب} إِنْ تَُعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك{: منها قوله تعاىل

إِنْ َتُتوَبا إِلَى {: وهو العزيز احلكيم غفر هلم أو مل يغفر هلم وقوله} َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم{: وقوله
  وصغو القلوب هنا ألمر قد وقع فليس مبتوقف على ثبوته} اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما
  حلقيقة ليست أجوبة وإمنا جاءت عن األجوبة احملذوفة لكوهنا أسبابا هلاواجلواب أن هذه يف ا

  فتحكم فيمن حيق لك التحكم فيه وذكر العبودية اليت هي سبب القدرة: اجلواب يف احلقيقة} فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك{: فقوله
ك غي مفتقر إىل شيء فإنك أنت فأنت متفضل عليهم بأال جتازيهم بذنوهبم فكمال: فاجلواب} َوإِنْ َتْغفِْر{: وقوله

  العزيز احلكيم
اعلم أن اجملازاة ال جيب فيها أن يكون اجلزاء موقوفا على الشرط أبدا وال أن يكون الشرط : وقال صاحب املستوىف

موقوفا على اجلزاء أبدا حبيث ميكن وجوده وال أن تكون نسبة الشرط دائما إىل اجلزاء نسبة السبب إىل املسبب بل 
فيها أن يكون الشرط حبيث إذا فرض حاصال لزم مع حصوله حصول اجلزاء سواء كان اجلزاء قد يقع ال  الواجب

من جهة وقوع الشرط كقول الطبيب من استحم باملاء البارد احتقنت احلرارة باطن حسده ألن احتقان احلرارة قد 
  ر موجوداإن كانت الشمس طالعة كان النها: يكون ال عن ذلك أو مل يكن كذلك كقولك

  :وسواء كان الشرط ممكنا يف نفسه كاألمثلة السابقة أو مستحيال كما يف قوله تعاىل

  }قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََنا أَوَّلُ الْعَابِِديَن{
أو كان األمر } رَكُْمَوإِنْ ُتْؤِمُنوا َوَتتَّقُوا ُيؤِْتكُْم أُُجو{: وسواء كان الشرط سببا يف اجلزاء ووصلة إليه كقوله تعاىل

أو كان ال هذا وال ذاك فال يقع إال جمرد الداللة على اقتران } َما أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه{: بالعكس كقوله
ة سببا إذ ال جيوز أن تكون الدعو} َوإِنْ َتْدُعُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتدُوا إِذاً أََبداً{: أحدمها باآلخر كقوله تعاىل

إِنْ {: للضالل ومفضية إليه وال أن يكون الضالل مفضيا إىل الدعوة وقد ميكن أن حيمل على هذا قوله تعاىل
إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح {: وعلى هذا ما يكون من باب قوله تعاىل} َيثْقَفُوكُْم َيكُوُنوا لَكُْم أَْعَداًء

  إن ميسسكم قرح فمع اعتبار قرح قد مسهم قبل واهللا أعلم مبراده: أويلفإن الت} ِمثْلُُه
أنه ال يتعلق إال مبستقبل فإن كان ماضي اللفظ كان مستقبل املعىن كقولك إن مت على اإسالم دخلت اجلنة : الثالثة

  :مث للنحاة فيه تقديران
اجلنة فغري لفظ املضارع إىل املاضي تنزيال له  أن الفعل يغري لفظا ال معىن فكأن األصل إن متت مسلما تدخل: أحدمها

  منزلة احملقق
  أنه تغري معىن وإن حرف الشرط ملا دخل عليه قلب معناه إىل االستقبال وبقي لفظه على حاله: والثاين



  واألول أسهل ألن تغيري اللفظ أسهل من تغيري املعىن
ه من املضي ألن كان جردت عنده للداللة على وذهب املربد إىل أن فعل الشرط إذا كان لفظ كان بقي على حال

: الزمن املاضي فلم تغريها أدوات الشرط وقال إن كان خمالفة يف هذا احلكم لسائر األفعال وجعل منه قوله تعاىل
  واجلمهور على املنع وتأولوا ذلك مث اختلفوا} َوإِنْ كَانَ قَِميصُُه} {إِنْ كُْنُت قُلُْتُه{

إن حرف الشرط دخل على فعل مستقبل حمذوف أي إن أكن كنت قلته أي : ني وغريمهافقال ابن عصفور والشلوب
املذكورة " كان"إن أكن فيما يستقبل موصوفا بأين كنت قلته فقد علمته ففعل الشرط حمذوف مع هذا وليست 

  بعدها هي فعل الشرط
} إِنْ كُْنُت{: املعىن إىل االستقبال ومعىنمقلوبة } إِنْ{بعد } كُْنُت{وهذا تكلف ال حيتاج إليه بل : قال ابن الضائع

إن أكن فهذه اليت بعدها هي اليت يراد هبا االستقبال ال أخرى حمذوفة وأبطلوا مذهب املربد بأن كان بعد أداة 
  }وإن َوإِنْ كُنُْتْم ُجنُباً فَاطَّهَّرُوا{: الشرط يف غري هذا املوضع قد جاءت مرادا هبا االستقبال كقوله تعاىل

يف باب اجلوازم على أن فعل الشرط ال يكون إال مستقبل املعىن واختار يف كان مذهب " التسهيل"نبه يف  وقد
  اجلمهور إذ قال وال يكون الشرط غري مستقبل املعىن بلفظ كان أو غريها إال مؤوال

ال يكون إال : من قولهالشرطيتني فإن الفعل بعدمها ال يكون إال ماضيا فتعني استثناؤه " ملا"و" لو"واستدرك عليه 
  مستقبل املعىن
املنطوق به أو املقدر على القولني " أحللنا"فوقع فيها } إِنْ َوَهَبْت{إىل } إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَْزوَاَجَك{: وأما قوله تعاىل

فجواب الشرط حقيقة " إن وهبت فقد حلت: "جواب الشرط مع كون اإلحالل قدميا فهو ماض وجوابه أن املراد
ليس هو لفعل األمر بل " قم غدا: "احلل املفهوم من اإلحالل ال اإلحالل نفسه وهذا كما أن الظرف من قولك

  للقيام املفهوم منه
  جييء فعل الشرط ماضي اللفظ ألسباب: وقال البيانيون

  }وَإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت َنِعيماً{: إيهام جعل غري احلاصل كاحلاصل كقوله تعاىل: منها
إِنْ أََرْدنَ {: إن ظفرت حبسن العاقبة فذاك وعليه قوله تعاىل: إظهار الرغبة من املتكلم يف وقوعه كقوهلم: ومنها
  امتناعا من الزنا جيء بلفظ املاضي ومل يقل يردن إظهارا لتوفري رضا اهللا ورغبة يف إرادهتن التحصني: أي} َتَحصُّناً
  }لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك{: ريه كقوله تعاىلالتعريض بأن خياطب واحدا ومراده غ: ومنها

إن أكرمتك فقد : جواب الشرط أصله الفعل املستقبل وقد يقع ماضيا ال على أنه جواب يف احلقيقة حنو: الرابعة
  أكرمتين اكتفاء باملوجود عن املعدوم

إن يؤملكم ما : ومس القرح قد وقع هبم واملعىن} ْوَم قَْرٌح ِمثْلُُهإِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَ{: ومثله قوله تعاىل
إِنْ {: نزل بكم فيؤملهم ما وقع فاملقصود ذكر األمل الواقع جلميعهم فوقع الشرط واجلزاء على األمل وأما قوله تعاىل

َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي {: ه تعاىلفعلى وقوع املاضي موقع املستقبل فيهما دليله قول} كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه
  تكن قد علمته وهو عدول إىل اجلواب إىل ما هو أبدع منه كما سبق} إِنْ كُْنُت قُلْتُُه{: أي} بِحَقٍّ

دق لنا ولو ظهرت لك ما أنت مبص: -واهللا أعلم -فاملعىن} َوَما أَْنَت بُِمْؤِمنٍ لََنا وَلَْو كُنَّا صَاِدِقَني{: وأما قوله تعاىل
} إِنَّكَ لَِفي َضالِلكَ الْقَِدميِ{: براءتنا بتفضيلك إياه علينا وقد أتوه بدالئل كاذبة ومل يصدقهم وقّرعوه بقوهلم

  عندك} َولَْو كُنَّا َصاِدقَِني{: وإمجاعهم على إرادة قتله مث رميهم له يف اجلب أكرب من قوهلم



وأمساء مضّمنة معناها مث منها ما ليس بظرف كمن وما وأي ومهما حروف وهي إن : أدوات الشرط: اخلامسة
  وأمساء هي ظروف أين وأينما ومىت وحيثما وإذ ما

  لبساطتها وهلذا كانت أم الباب" إن"وأقواها داللة على الشرط داللة 
ا وحيثما وزيادة معه فمن معناه كل يف حكم إن وما معناه كل شيء إن وأينم" إن"وما سواها فمركب من معىن 

  يدالن على املكان وعلى إن وإذ ما ومىت يدالن على الشرط والزمان
َوإِمَّا {: ولذلك تتلقى بالنون املبين عليها املضارع حنو" إن"وهي أبلغ يف الشرط من " إن"على " ما"وقد تدخل 

  }كَ الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكالُهمَاإِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعْنَد{: وقوله تعاىل} َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَانْبِذْ
إن : تستعمل يف احملتمل املشكوك فيه وهلذا يقبح" إن"ويفترقان يف أن " إن"وهي كـ " إذا"ومما ضمن معىن الشرط 

إذا أطلعت الشمس كان : للجزم فوقوعه إما حتقيقا حنو" إذا"اْحَمّر البسر كان كذا وإن انتصف النهار آتك وتكون 
  اعتبارا كنا سنذكرهكذا أو 

وقع الطالق يف احلال عند مالك ألنه شيء البد منه " إذا امحر البسر فأنِت طالق: "ولذلك إذا قيل: قال ابن الضائع
  وإمنا يتوقف على السبب الذي قد يكون وقد ال يكون وهذا هو األصل فيهما

  :يف مقام اجلزم ألسباب" إن"وقد تستعمل 
  ع الشرطي املتصل الذي يوضع شرطه تقديرا لتبينيأن تأيت على طريقة وض: منها

: وقوله تعاىل} لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه{: وقوله تعاىل} قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد{: مشروطه حتقيقا كقوله تعاىل
  }قُلْ لَْو كَانَ َمَعُه آِلهَةٌ{

قُلْ {: ه يأنس به املخاطب وإظهارا للتناصف يف الكالم كقوله تعاىلأن تأيت على طريق تبيني احلال على وج: ومنها
  }إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى نَفِْسي َوإِِن اْهَتَدْيُت فَبَِما يُوِحي إِلَيَّ رَبِّي

ُعوا َما َولَْو َسِم{: تصوير أن املقام ال يصلح إال مبجرد فرض الشرط كفرض الشيء املستحيل كقوله تعاىل: ومنها
  }إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ وَلٌَد{: والضمري لألصنام وحيتمل منه ما سبق فيه قوله تعاىل} اسَْتجَاُبوا لَكُْم

: لقصد التوبيخ والتجهيل يف ارتكاب مدلول الشرط وانه واجب االنتفاء حقيق أال يكون كقوله تعاىل: ومنها
يف مقام اجلزم بكوهنم " إن"فاستعملت " إِنَّ"فيمن يكسر } كُنُْتْم قَْوماً ُمْسرِفَِنيأَفََنْضرُِب عَْنكُُم الذِّكَْر صَفْحاً أَنْ {
  لتصور أن اإلسراف ينبغي أن يكون منتفيا فأجراه لذلك جمرى احملتمل املشكوك" مسرفني"

} وا ِللَِّه إِنْ كُْنُتمْ إِيَّاُه َتعُْبُدونَكُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َواْشكُُر{: تنبيه املخاطب وهتييجه كقوله تعاىل: ومنها
عبادتكم هللا تستلزم شكركم له فإن كنتم ملتزمني عبادته فكلوا من رزقه واشكروه وهذا كثريا ما يورد يف : واملعىن

  "إن كان لقاء اهللا حقا فاستعد له: "احلجاج واإللزام تقول
  }َنيإِنْ كُْنُتْم بِآياِتِه ُمْؤِمنِ{: وكذا قوله تعاىل

َوإِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّا نَزَّلَْنا َعلَى {: وقوله تعاىل} إِنْ كُنُْتْم ِفي َرْيبٍ ِمَن الَْبْعِث{: التغليب كقوله تعاىل: ومنها
مع حتقق االرتياب منهم ألن الكل مل يكونوا مرتابني فغلب غري املرتابني منهم على املرتابني " إن"فاستعمل } َعْبِدنَا
إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُْم {: على حد قوله" إن"صدور االرتياب من غري االرتياب مشكوك يف كونه فلذلك استعمل ألن 

{  



ألجل أهنا ال تستعمل إال يف املعاين احملتملة كان جواهبا معلقا على ما حيتمل أن يكون وأال يكون " إن"واعلم أن 
قوع وعدمه ليطابق اللفظ واملعىن فإن عدل عن املضارع إىل املاضي مل فيختار فيه أن يكون بلفظ املضارع احملتمل للو

 إِنْ َيثْقَفُوكُْم َيكُونُوا لَكُْم أَْعَداًء َويَْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيِديَُهْم َوأَلِْسنََتُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَْو{: يعدل إال لنكتة كقوله تعاىل
مضارعا أيضا وأنه قد عطف عليه " يبسطوا"وما عطف عليه وهو " يكونوا"فأتى اجلواب مضارعا وهو } َتكْفُُرونَ

بلفظ املاضي وكان قياسه املضارع ألن املعطوف على اجلواب جواب ولكنه ملا مل حيتمل ودادهتم لكفرهم من " ودوا"
لشتم أتى فيه بلفظ الشك فيها ما حيتمله أهنم إذا ثقفوهم صاروا هلم أعداء وبسطوا أيديهم إليهم بالقتل وألسنتهم با

املاضي ألن ودادهتم يف ذلك مقطوع هبا وكوهنم أعداء وباسطي األيدي واأللسن بالسوء مشكوك الحتمال أن 
  يعرض ما يصدهم عنه فلم يتحقق وقوعه

فلما كانت يف املعاين احملققة غلب لفظ املاضي معها لكونه أدل على الوقوع باعتبار لفظه يف املضارع قال " إذا"وأما 
  فَإِذَا َجاَءْتُهمُ الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ{: تعاىل

يف جواب احلسنة حيث أريد مطلق احلسنة ال نوع " إذا"بلفظ املاضي مع } ُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ َيطَّيَّرُوا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه
َوإِنْ ُتِصْبُهمْ َحَسَنةٌ َيقُولُوا َهِذهِ {: قوله تعاىل منها وهلذا عرفت تعريف العهد ومل تنكر كما نكر املراد به نوع منها يف

وبلفظ املضارع مع } َولَِئْن أََصاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّه{: وكما نكر الفعل حيث أريد به نوع يف قوله تعاىل} ِمْن ِعْنِد اللَِّه
  إن يف جانب السيئة وتنكريها بقصد النوع

لفظ املاضي } نَّاسَ َرْحَمةً فَرِحُوا بَِها َوإِنْ ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم إِذَا ُهْم َيقَْنطُونََوإِذَا أَذَقَْنا ال{: وقال تعاىل
  إال أنه نكرت الرمحة ليطابق معىن اإلذاقة بقصد نوع منها والسيئة بقصد النوع أيضا" إن"واملضارع مع " إذا"مع 

ملا كان مس الضر هلم " إذا"أتى بـ } سَّكُُم الضُّرُّ ِفي الَْبْحرِ َضلَّ َمْن َتْدُعونَ إِالَّ إِيَّاُهوَإِذَا َم{: ومن ذلك قوله تعاىل
فإنه مل يقيد مس } ال َيْسأَُم الِْأْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الَْخْيرِ َوإِنْ َمسَُّه الشَّرُّ فََيؤُوٌس قَُنوطٌ{: يف البحر حمققا خبالف قوله تعاىل

  بل أطلقهالشر ها هنا 
فإن اليأس إمنا }َوإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى اإلِِْنَسانِ أَْعَرَض َوَنأَى بِجَانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَانَ َيُؤوساً{: وكذلك قوله تعاىل

فَذُو  َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ{: حصل عند حتقق مس الضر له فكان اإلتيان بإذا أدل على املقصود من إن خبالف قوله تعاىل
فإنه لقلة صربه وضعف احتماله يف موقع الشر أعرض واحلال يف الدعاء فإذا حتقق وقوعه كان يئوسا } ُدَعاٍء َعرِيضٍ
  مع أن اهلالك حمقق لكن جهل وقته فلذلك جيء بإن} إِِن اْمُرٌؤ َهلََك{: وأما قوله

ة للشك واملوت أمر حمقق ولكن وقته معلوم فأورد مورد فأتى بإن املقتضي} أَفَإِنْ مَاَت أَْو قُِتلَ{: ومثله قوله تعاىل
  املشكوك فيه املتردد بني املوت والقتل

مع أن مشيئة اهللا حمققة فجاء على تعليم الناس كيف } لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني{: وأما قوله تعاىل
إِالَّ أَنْ . َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غَداً{: التباع لقوله تعاىليقولون وهم يقولون يف كل شيء على جهة ا

  إن شاء اهللا على خمرب به مقطوعا أو غري مقطوع وذلك سنة متبعة: فيقول الرجل يف كل شيء} َيَشاَء اللَُّه
وحيتمل أن تكون لإلهبام يف وقت اللحوق مىت " حقونوإنا إن شاء اهللا بكم ال: "ومثله قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  يكون
مىت : ال تقول: بأن قال" مىت"وأحلق صاحب البسيط وابن احلاجب " إن"و" إذا"سكت البيانيون عما عدا : تنبيه

إن مىت ": إذ"و" مىت"مىت خترج أخرج وقال الزخمشري يف الفصل بني : طلعت الشمس؟ مما علم أنه كائن بل تقول



  املبهم وإذا للمعني ألهنما ظرفا زمان وإلهبام مىت جزم هبا دون إذاللوقت 
  قد يعلق الشرط بفعل حمال يستلزمه حمال آخر وتصدق الشرطية دون: السادسة

  مفرديها أما صدقها فالستلزام احملال وأما كذب مفرديها فالستحالتهما
  }َنا أَوَّلُ الْعَابِِديَنقُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأَ{: وعليه قوله تعاىل

  }لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِلَّا اللَُّه لَفََسَدتَا{: وقوله تعاىل
  اآلية} قُلْ لَْو كَانَ َمَعُه آِلَهةٌ كََما َيقُولُونَ{: وقوله تعاىل

ن الالزم منتف أ: بيان استلزام إحدى القضيتني لألخرى والثاين: أحدمها: وفائدة الربط بالشرط يف مثل هذا أمران
  فامللزوم كذلك

  وقد تبني هبذا أن الشرط يعلق به احملقق الثبوت واملمتنع الثبوت واملمكن الثبوت
أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهمُ {: وقوله تعاىل} أَفَإِنْ مَاَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَبُْتْم{: االستفهام إذا دخل على الشرط كقوله تعاىل: السابعة
فاهلمزة يف موضعها ودخوهلا على أداة الشرط والفعل الثاين الذي هو جزاء الشرط ليس جزاء ونظائره } الَْخاِلُدونَ

للشرط وإمنا هو املستفهم عنه واهلمزة داخلة عليه تقديرا فينوى به التقدمي وحينئذ فال يكون جوابا بل اجلواب 
  ار انقالهبم على أعقاهبم بعد موته؟ ألن الغرض إنك"أأنقلبتم على أعقابكم إن مات حممد: "حمذوف والتقدير عنده

: ألف االستفهام دخلت يف غري موضعها ألن الغرض إمنا هو: قال كثري من النحويني إهنم يقولون: ويقول يونس
  "أتنقلبون إن مات حممد"

  اهلمزة يف مثل هذا أحقها أن تدخل على جواب: قال يونس: وقال أبو البقاء

ألن الغرض التنبيه أو التوبيخ على هذا الفعل املشروط " م إن مات حممدأتنقلبون على أعقابك: "الشرط تقديره
أتزورين فإن : أحدمها أنك لو قدمت اجلواب مل يكن للفاء وجه إذ ال يصح أن تقول: ومذهب سيبويه احلق لوجهني

إن هلا صدر الكالم فقد وقعا يف أن اهلمزة هلا صدر الكالم و: والثاين } أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ{: زرتك ومنه قوله
  موضعهما واملعىن يتم بدخول اهلمزة على مجلة الشرط واجلواب ألهنما كالشيء الواحد انتهى

أ ن ينوى به التقدمي ألنه يصري }فَُهُم{ال جيوز يف } أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ{: وقد رد النحويون على يونس بقوله
إن مت؟ وذلك ال جيوز لئال يبقى الشرط بال جواب إذ ال يتصور أن يكون اجلواب حمذوفا أفهم اخلالدون ف: التقدير

أنت ظامل فإن : أنت ظامل إن فعلت وال يقولون: يدل عليه ما قبله ألن الفاء املتصلة بإن متنعه من ذلك وهلذا يقولون
  لشرط واجلوابفعلت فدل ذلك على أن أدوات االستفهام إمنا دخلت لفظا وتقديرا على مجلة ا

أقوم إن : إذا تقدم أداة الشرط مجلة تصلح أن تكون جزاء مث ذكر فعل الشرط ومل يذكر له جواب حنو: الثامنة
  قمت وأنت طالق إن دخلت الدار فال تقدير عند الكوفيني بل املقدم هو جواب وعند البصريني دليل اجلواب

وابا لدخلت وألنه لو كان مقدما من تأخري ملا افترق والصحيح هو األول ألن الفاء ال تدخل عليه ولو كان ج
  املعنيان ومها مفترقان ففي التقدم بين الكالم على اخلرب

مث طرأ التوقف ويف التأخري بين الكالم من أوله على الشرط كذا قاله ابن السراج وتابعه ابن مالك وغريه ونوزعا يف 
له عليَّ عشرة إال درمها فإنه مل يقر بالعشرة مث أنكر منها : قال ذلك بل مع التقدمي الكالم مبين على الشرط كما لو

درمها ولو كان كذلك مل ينفعه االستثناء مث زعم ابن السراج أن ذلك ال يقع إال يف الضرورة وهو مردود بوقوعه يف 



  }َواْشكُُروا ِللَِّه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ{: القرآن كقوله
أحسن إىل زيد وإن كفرك واشكره وإن أساء : على أداة الشرط واو احلال مل حيتج إىل جواب حنوإذا دخل : التاسعة

  إليك أي أحسن إليه كافرا لك واشكره مسيئا إليك
أحسن إليه وإن كفرك فال تدع اإلحسان إليه واشكره وان : فإن أجيب الشرط كانت الواو عاطفة ال للحال حنو

  انت الواو هنا للحال مل يكن هناك جوابأساء إليك فأقم على شكره ولو ك
وإمنا كان كذلك ألن احلال فضلة وأصل وضع الفضلة أن تكون مفردا كالظرف واملصدر واملفعول : قال ابن جين

به فلما كان كذلك مل جيب الشرط إذا وقع موقع احلال ألنه لو أجيب لصار مجلة واحلال إمنا هي فضلة فاملفرد أوىل 
شرط وإن كان مجلة فإنه جيري عندهم جمرى اآلحاد من حيث كان حمتاجا إىل جوابه احتياج املبتدأ هبا من اجلملة وال

  إىل اخلرب

واآلية } إِالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن{: الشرط واجلزاء البد أن يتغاير لفظا وقد يتحدان فيحتاج إىل التأويل كقوله: العاشرة
فقيل على حذف الفعل أي من أراد التوبة } فَإِنَّهُ َيُتوبُ إِلَى اللَِّه َمتَاباً{: مث قال} َمْن تَاَب َوَعِملَ صَاِلحاً{: اليت تليها

أردت ويدل هلذا تأكيد التوبة : أي} فَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ{: فإن التوبة معرضة له ال حيول بينه بينها حائل ومثله
  باملصدر

جيوز أن يكون جزاؤه مبتدأ واجلملة : فقال الزخمشري} ِلِه فَُهَو جََزاُؤُهجََزاُؤُه َمْن ُوجَِد ِفي َرْح{: وأما قوله تعاىل
الشرطية كما هي خربه على أقامة الظاهر مقام املضمر واألصل جزاؤه من وجد يف رحلة فهو هو فوضع اجلزاء 

  موضع هو
فال يتحد الشرط واجلزاء ومثله قوله " يتهمن يرد اهللا هدا: "قدره ابن عباس} َمْن يَْهِد اللَُّه فَُهَو الْمُْهَتِدي{: وقوله
  وقد سبق فيها أقوال كثرية} َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه{: تعاىل

َوأُْدِخلَ  فََمْن ُزْحزَِح َعنِ النَّارِ{: وقوله} َربََّنا إِنََّك َمْن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَدْ أَخَْزْيتَُه{: وقد يتقاربان يف املعىن كقوله تعاىل
  }َوَمْن َيْبَخلْ فَإِنََّما َيْبَخلُ َعْن َنفِْسِه{: وقوله} الَْجنَّةَ فَقَْد فَاَز

والنكتة يف ذلك كله تفخيم اجلزاء واملعىن أن اجلزاء هو الكامل البالغ النهاية يعين من يبخل يف أداء ربع العشر فقد 
  بالغ يف البخل وكان هو البخيل يف احلقيقة

  يف اعتراض الشرط على الشرط وقد عدوا من ذلك آيات شريفة بعضها مستقيم وبعضها خبالفه: شرةاحلادية ع
  اآلية} فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني{: قوله تعاىل: اآلية األوىل
ا أو إلن وال جيوز أن يكون قد اجتمع هنا شرطان وجواب واحد فليس خيلو إما أن يكون جوابا ألم: قال الفارسي

جواب هلما ألنا مل نر شرطني هلما جواب واحد ولو كان هذا جلاز شرط واحد له جوابان وال جيوز أن يكون جوابا 
  مل تستعمل بغري جواب فجعل جوابا ألما فتجعل أما وما بعدها جوابا إلن" أما"ألن " أما"دون " إن"لـ 

  وتابعه ابن مالك يف كون اجلواب ألما
وليس من االعتراض أن : وقد سبقهما إليه إمام الصناعة سيبويه ونازع بعض املتأخرين يف عد هذه اآلية من هذا قال

يقرن الثاين بفاء اجلواب لفظا حنو إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه ألن الشرط الثاين وجوابه جواب األول أو 
صل عند النجاة مهما يكن من شيء فإن كان املتوىف من يقرن بفاء اجلواب تقديرا كهذه اآلية الشريفة ألن األ

  "أما"املقربني فجزاؤه روح فحذف مهما ومجلة شرطها وأنيب عنها 



أن : أن اجلواب ال يلي أداة الشرط بغري فاصل وثانيهما : أحدمها: مفردا من ذلك لوجهني " أما فإن كان"فصار 
ا املتعاطفان فلما أخرجوها من باب العطف حفظوا عليها املعىن الفاء يف األصل للعطف فحقها أن تقع بني سببني ومه

اآلخر وهو التوسط فوجب أن يقدم شيء مما يف حيزها عليها إصالحا للفظ فقدمت مجلة الشرط الثاين ألهنا كاجلزاء 
فحذفت } فََرْوٌح. كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِنيفَأَمَّا إِنْ {فصار } فَأَمَّا الَْيتِيَم فَال تَقْهَْر{: الواحد كما قدم املفعول يف قوله تعاىل

  الفاء اليت يف جواب إن لئال يلتقي فاءان فتخلص أن جواب أما ليس حمذوفا بل مقدما بعضه على الفاء فال اعتراض
وإمنا } لَُّه ُيرِيُد أَنْ ُيغْوَِيكُْمَوال َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي إِنْ أََرْدُت أَنْ أَْنَصحَ لَكُْم إِنْ كَانَ ال{: قوله تعاىل عن نوح: اآلية الثانية

  مؤخرا بعد الشرطني أو الزما أن يقدر كذلك وكال األمرين منتف} ال َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي{يكون من هذا لو كان 
هب الكوفيني مجلة تامة أما على مذ} ال َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُْم{أما األول فظاهر وأما الثاين فألن 

فمن شرط مؤخر وجزاء مقدم وأما على مذهب البصريني فاملقدم دليل اجلزاء واملدلول عليه حمذوف فيقدر بعد 
شرطه فلم يقع الشرط الثاين معترضا ألن املراد باملعترض ما اعترض بني الشرط وجوابه وهنا ليس كذلك فإن على 

  صريني احلذف بني الشرطنيمذهب الكوفيني ال حذف واجلواب مقدم وعلى قول الب

أدب مع اهللا تعاىل  -واهللا أعلم-؟ وكأنه } إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح{إىل " إن نصحت"وهنا فائدة وهي أنه ِلَم عدل عن 
  حيث أراد اإلغواء

انَ إِنْ كَ{: إن قوله تعاىل: وقد أحسن الزخمشري فلم يأت بلفظ االعتراض يف اآلية بل مساه مرادفا هو صحيح وقال
  }َوال َيْنفَُعكُمْ ُنْصِحي{: جزاؤه ما دل عليه قوله} اللَُّه يُرِيُد أَنْ ُيْغوَِيكُْم

إن أردت أنصح لكم مرادا ذلك منكم ال ينفعكم نصحي وهو جيعله من باب : وجعل ابن مالك تقدير اآلية
  االعتراض وفيه ما ذكرنا

اآلية وهي كاليت قبلها لتقدم اجلزاء أو دليله على } إِنْ َوَهَبْت نَفَْسَها ِللنَّبِيَِّوامَْرأَةً ُمْؤِمَنةً {: قوله تعاىل: اآلية الثالثة 
  الشرطني فاالحتمال فيها كما قدمنا

أحللناها لك إن وهبت : شرط يف اإلحالل هبتها نفسها ويف اهلبة إرادة االستنكاح كأنه قال: وقال الزخمشري
  هي قبول اهلبة وما به تتمنفسها لك وأنت تريد أن تنكحها ألن إرادته 

  وحاصله أن الشرط الثاين مقيد لألول
إن وهبت نفسها إن أراد النيب أحللناها فيكون جوابا لألول ويقدر : وحيتمل أن يكون من االعتراض كأنه قال

  جواب الثاين حمذوفا
  اللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِنْ كُْنُتْمَوقَالَ ُموَسى َيا قَْومِ إِنْ كُْنُتْم آمَْنُتْم بِ{: قوله تعاىل: اآلية الرابعة

وغلط من جعلها من االعتراض ألن الشرط األول اقترن جبوابه مث أتى بالثاين بعد ذلك وإذا ذكر جواب } ُمْسِلِمَني
إن اجلواب املذكور لألول وجواب الثاين حمذوف : الثاين تاليا له فأي اعتراض هنا هلذا قال اجملوزون هلذه املسألة

فحذف اجلواب " إن كنتم مسلمني فإن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا: "لداللة األول وجوابه عليه والتقدير يف اآلية
  لداللة السابق عليه

وَها فَُيحِْفكُمْ إِنْ َيْسأَلْكُُم. َوإِنْ ُتؤِْمُنوا وََتتَّقُوا يُْؤِتكُْم أُُجورَكُْم َوال َيْسأَلْكُْم أَمَْوالَكُْم{: قوله تعاىل: اآلية اخلامسة
  وكالم ابن مالك يقتضي أهنا من االعتراض وليس كذلك بل عطف هل الشرط على فعل آخر} َتْبَخلُوا

وهذه اآلية هي العمدة يف } لََعذَّْبَنا{: إىل قوله} َولَْوال رَِجالٌ ُمْؤِمُنونَ وَنَِساٌء ُمْؤِمَناٌت{: قوله تعاىل: اآلية السادسة 



  }لََعذَّْبنَا{قد اعترضا وليس معهما إال جواب واحد وهو متأخر عنهما وهو " لو"و" لوال"ومها هذا الباب فالشرطان 
وهذه تأيت على مذهب األخفش فإنه } إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْوُت إِنْ تََرَك َخيْراً الَْوِصيَّةُ{: قوله تعاىل: اآلية السابعة

} الَْوِصيَّةُ{فالوصية فعلى هذا يكون مما حنن فيه فأما إذا رفعت : دير الفاء أيعلى تق} الَْوِصيَّةُ{: يزعم أن قوله تعاىل
  فهي كاآليات السابقة يف حذف اجلوابني} كُِتَب{بـ 

  تنبيه يف ضابط اعتراض الشرط على الشرط
ذكور إذا دخل الشرط على الشرط فإن كان الثاين بالفاء فاجلواب امل: ذكر بعضهم ضابطا يف هذه املسألة فقال

  }فَإِمَّا َيأْتَِينَّكُْم ِمنِّي ُهدًى فََمْن َتبَِع ُهَداَي فَال َخْوٌف َعلَْيهِْم{: جوابه وهو وجوابه جواب الشرط األول كقوله تعاىل
وإن كان بغري الفاء فإن كان الثاين متأخرا يف الوجود عن األول كان مقدر بالفاء وتكون الفاء جواب األول 

فإن صليت فيه فحذفت : إن دخلت املسجد إن صليت فيه فلك أجر تقديره: الثاين حنو واجلواب املذكور جواب
  الفاء لداللة الكالم عليها

َوال {: وإن كان الثاين متقدما يف الوجود على األول فهو يف نية التقدمي وما قبله جوابه والفاء مقدرة فيه كقوله تعاىل
  أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم ال ينفعكم نصحيإن أراد اهللا : تقديره} َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي

وأما إن مل يكن أحدمها متقدما يف الوجود وكان كل واحد منهما صاحلا ألن يكون هو املتقدم واآلخر متأخرا كقوله 
  خر جوابا لهكان احلكم راجعا إىل التقدير والنية فأيهما قدرته الشرط كان اآل} َوامَْرأَةً ُمْؤِمَنةً إِنْ َوَهَبْت{: تعاىل

: وإن كان مقدرا بالفاء كان املتقدم يف اللفظ أو املتأخر فإن قدرنا اهلبة شرطا كانت اإلرادة جوابا له ويكون التقدير
إن : إن وهبت نفسها للنيب فإن أراد النيب أن يستنكحها وإن قدرنا اإلرادة شرطا كانت اهلبة جزاء وكان التقدير

  بت نفسها للنيبأراد النيب أن يستنكحها فإن وه

فهي حالل لك وقس عليه ما يرد عليك : وعلى كال التقديرين فجواب الشرط الذي هو اجلواب حمذوف والتقدير
  من هذا الباب

  فائدة
  قد يسمى الشرط ميينا

جيوز أن يسمى الشرط ميينا ألن كل واحد منهما مذكور ملا بعده وهو مجلة مضمومة ": القد"قال ابن حين يف كتاب 
خرى وقد جرت اجلملتان جمرى اجلملة الواحدة فمن هنا جيوز أن يسمى الشرط ميينا أال ترى أن كل واحد إىل أ

  !منهما مذكور ملا بعده
  القسم وجوابه

ومها مجلتان مبنزلة الشرط وجوابه وسنتكلم عليه يف األساليب إن شاء اهللا تعاىل يف باب التأكيد والقسم لفظه لفظ 
االلتزام بفعل احمللوف عليه أو تركه وليس بإخبار عن شيء وقع أو ال يقع وإن كان لفظه اخلرب ومعناه اإلنشاء و

  املضي أو االستقبال وفائدته حتقق اجلواب عند السامع وتأكده ليزول عنه التردد فيه
  األمر

} اْدُخلُوا َمَساِكَنكُْم} {ةََوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَا{: األمر حيث وقع يف القرآن كان بغري احلرف كقوله تعاىل
  }كُلُوا ِمْن ثََمرِِه} {اْخُرجُوا ِمْن ِديَارِكُْم{



ووجهه أنه من باب محل املخاطب على } فَبِذَِلَك فَلَْتفَْرُحوا{: وجاء باحلرف يف مواضع يسرية على قراءة بعضهم
} فَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْتفَْرُحواقُلْ بِ{: الغائب إىل اخلطاب فكأنه ال غائب وال حاضر وذلك ألن قوله تعاىل

فيه خطاب للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مع املؤمنني وخطاب اهللا تعاىل مع النيب للمؤمنني كخطاب اهللا تعاىل هلم 
عىن فأتى بالالم كأنه يأمر قوما فكأهنما احتدا يف احلكم ووجود االستماع واالتباع فصار املؤمنون كأهنم خماطبون يف امل

َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءَْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن { : غيبا وبالتاء للخطاب كأنه يأمر حضورا ويؤيد هذا قوله تعاىل يف أول اآلية
فبذلك ينبغي أن } ْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمتِِهقُلْ بِفَ{: اآلية فصار املؤمنون خماطبني مث قال لنبيه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} رَبِّكُْم

  يكون فرحهم فصاروا خماطبني من وجه دون وجه
  إال أن ذلك جعل يف كلمتني وحالتني وهذا يف كلمة واحدة} حَتَّى إِذَا كُْنُتْم ِفي الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِْم{: ونظريه

  }َما قَدََّمتْ ِلَغٍد اتَّقُوا اللََّه َولَْتنْظُْر َنفٌْس{: ومنها قوله تعاىل
  }ِليَقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك{: ومنها قوله تعاىل

  النفي
  :هو شطر الكالم كله ألن الكالم إما إثبات أو نفي وفيه قواعد

إن كان النايف صادقا فيما قاله مسي كالمه نفيا وإن كان يعلم : يف الفرق بينه وبني اجلحد قال ابن الشجري: األوىل
جحدا فالنفي أعم ألن كل جحد نفي من غري عكس فيجوز أن يسمى اجلحد نفيا ألن النفي أعم  كذب ما نفاه كان

  وال جيوز أن يسمى النفي جحدا
  }َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رَِجاِلكُْم{: فمن النفي

ْم آَياُتَنا ُمْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحرٌ فَلَمَّا َجاَءتُْه{: ومن اجلحد نفي فرعون وقومه آيات موسى عليه السالم قال اهللا تعاىل
  وهم يعلمون أهنا من عند اهللا: أي} َوَجَحُدوا بَِها وَاْسَتيْقََنْتَها أَْنفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً. ُمبٌِني

اْنظُْر كَْيفَ {: فأكذهبم اهللا بقوله}َما َجاَءَنا ِمْن َبِشريٍ َوال َنِذيرٍ{ : وكذلك إخبار اهللا عمن كفر من أهل الكتاب
  }كَذَبُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم

  }َولَقَْد قَالُوا كَِلَمةَ الْكُفْرِ{: فأكذهبم اهللا بقوله} َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا{: وقوله
  ومن العلماء من ال يفرق بينهما واألصل ما ذكرته: قال

  ملنفي عنه بذلكزعم بعضهم أن من شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف ا: الثانية

َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا {: الشيء ومن مث قال بعض احلنفية إن النهي عن الشيء يقتضي الصحة وذلك باطل بقوله تعاىل
  ونظائره} َوُهوَ ُيطِْعُم َوال ُيطَْعُم} {ال تَأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم} {َوَما كَانَ َربُّكَ َنسِّياً} {َيْعَملُونَ

أن انتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لكونه ال ميكن منه عقال وقد يكون لكونه ال يقع منه مع إمكانه والصواب 
  فنفي الشيء عن الشيء ال يستلزم إمكانه

ما : ما ضربت زيدا كنت نافيا للفعل الذي هو ضربك إياه وإذا قلت: املنفي ما ويل حرف النفي فإذا قلت: الثالثة
  الصورتان دلتا على نفي الضرب فما الفرق بينهما؟: ليتك للضرب فإن قلتأنا ضربته كنت نافيا لفاع

  :من وجهني: قلت
أن األوىل نفت ضربا خاص وهو ضربك إياه ومل تدل على وقوع ضرب غريك وال عدمه إذاً نفي األخص : أحدمها

  فهومال يستلزم نفي األعم وال ثبوته والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غريك ضربه بامل



َما قُلُْت لَُهمْ إِالَّ {: أن األوىل دلت على نفي ضربك له بغري واسطة والثانية دلت على نفيه بواسطة وأما قوله: الثاين
  }َما أََمْرتَنِي بِِه

إذا كان الكالم عاما ونفيته فإن تقدم حرف النفي أداة العموم كان نفيا للعموم وهو ال ينايف اإلثبات اخلاص : الرابعة
كل ذا مل أفعله كان النفي عاما : مل أفعل كل ذا بل بعضه استقام وإن تقدم صيغة العموم على النفي فقلت: قلت فإذا

  ويناقضه اإلثبات اخلاص
مل أفعل كله : عن الشيخ عبد القاهر أن نفي العموم يقتضي خصوص اإلثبات فقوله" هناية اإلجياز"وحكى اإلمام يف 

كذلك إال عند من يقول بدليل اخلطاب بل احلق أن نفي العموم كما ال يقتضي وليس : يقتضي أنه فعل بعضه قال
  عموم النفي ال يقتضي خصوص اإلثبات

ألن النفي إما يف املاضي وإما يف املستقبل واالستقبال أكثر " ما"و" ال"وأصلها : أدواته كثرية قال اخلويي: اخلامسة
  لألكثر فوضعوا األخف" ما"أخف من " ال"من املاضي أبدا و

مث إن النفي يف املاضي إما أن يكون نفيا واحدا مستمرا وإما أن يكون نفيا فيه أحكام متعددة وكذلك النفي يف 
  ما، مل، لن، ال: املستقبل فصار النفي على أربعة أقسام واختاروا له أربع كلمات

  فليسا بأصليني" ملا"و" إن"وأما 

" ال"كأنه مأخوذ من " مل"يف املاضي واملستقبل متقابالن و" لن"و "مل "ن ويف املاضي واملستقبل متقابال" ال"و" ما"فـ 
اليت هي لنفي " ما"اليت هي لنفي األمر يف املستقبل وامليم من " ال"نفي لالستقبال لفظا فأخذ الالم من " مل"ألن " ما"و

م على امليم إشارة إىل أن ال هو أصل املستقبل واملاضي وقدم الال" مل"األمر يف املاضي ومجع بينهما إشارة إىل أن يف 
  مل يفعل زيد وال عمرو ولن أضرب زيدا وال عمرا: النفي وهلذا ينفى هبا يف أثناء الكالم فيقال

لتوكيد معىن النفي يف املاضي وتفيد االستقبال أيضا وهلذا تفيد ملا " ما"و" مل: "فتركيب بعد تركيب كأنه قال" ملا"أما 
ندم زيد وملا : إذا قلت ندم زيد ومل ينفعه الندم أي حال الندم مل ينفعه وإذا قلت: زخمشرياالستمرار كما قال ال

  ينفعه الندم أي حال الندم واستمر عدم نفعه
ما قام وما : إذا نفي هبا الفعل اختصت بنفي احلال وجيوز أن يتسع فيها فينفى هبا احلاضر حنو: وقال الفارسي: قلت
  قعد

ما قام زيد معناه أن وقت اإلخبار هذا الوقت وهو إىل : ني النفي بلم وما أن النفي مبا كقولكوالفرق ب: قال اخلويي
مل يقم جتعل املخرب نفسه بالعرض متكلما يف األزمنة : اآلن ما فعل فيكون النفي يف املاضي وأن النفي بلم كقولك

لَمْ {: م وعلى هذا فتأمل السر يف قوله تعاىلاملاضية وألنه يقول يف كل زمان يف تلك األزمنة أنا أخربك بأنه مل يق
ألن األول يف مقام طلب الذكر والتشريف به للثواب والثاين } َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد{: ويف موضع آخر} َيتَِّخذْ وَلَداً

  يف مقام التعليم وهو ال يفيد إال بالنفي عن مجيع األزمنة

فإن مرمي } َولَمْ َيْمَسْسنِي َبَشٌر وَلَْم أَُك بَِغيّاً{: وقوله} أَ َسْوٍء َوَما كَاَنْت أُمُِّك َبِغيّاًَما كَانَ أَُبوِك اْمَر{: وكذلك قوله
فهو أبلغ يف التنزيه فال يظن ظان أهنا تنفي " مل أك بغيا: "إين تفكرت يف أزمنة وجودي ومثلتها يف عيين: كأهنا قالت

ما كان ميكنهم أن يقولوا حنن } وََما كَاَنْت أُمُِّك َبغِّياً{: وأما هم ملا قالوا نفيا كليا مع أهنا نسيت بعض أزمنة وجودها
تصورنا كل زمان من أزمنة وجود أمك وننفي عن كل واحد منها كوهنا بغيا ألن أحد ال يالزم غريه فيعلم كل زمان 



ا واحدا عاما أهنا ما بغت يف من أزمنة وجوده وإمنا قالوا هلا إن أمك اشتهرت عند الكل حىت حكموا عليها حكم
: وقوله} ذَِلكَ أَنْ لَمْ َيكُْن َربَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ{: شيء من أزمنة وجودها وكذلك قوله تعاىل

كان سبب حسن اهلالك } بِظُلْمٍ{: فإنه سبحانه ملا قال} َوَما كَانَ َربَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى َحتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمَِّها َرسُوالً{
قائما وأما الظلم فكان يتوقع يف كل زمن اهلالك سواء كانوا غافلني أم ال لكن اهللا برمحته ميسك عنهم يف كل زمان 

وإن جد الظلم لكن مل يبق سببا مع اإلصالح فبقي النفي العام بعدم } َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ{: وافقته غفلتهم وأما قوله
  قتضى يف كل زمانحتقيق امل

ألنه ملا مل يذكر الظلم مل يتوقع اهلالك فلم يبق متكررا يف } َوَما كُنَّا ُمهِْلِكي الْقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَ{: وكذلك قوله
  كل زمان

َوَما كَانَ اللَُّه {: وقوله} يَُغيُِّروا َما بِأَنْفُِسهِْمذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيِّراً نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى {: وكذلك قوله
  ذكر عند ذكر النعمة مل يكن إشارة} ُمَعذِّبَُهْم

نفيا واحدا عاما عند ذكر العذاب لئال } وََما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم{: إىل احلكم يف كل زمان تذكريا بالنعمة قال تعاىل
  نعمة ال للمنة بل للتنبيه على سعة الرمحةيتكرر ذكر العذاب ويتكرر ذكر ال

َما } {َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ{: وقال} َما جََعلَ اللَُّه ِلَرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه{: وكذلك قال تعاىل
} َولَْم َيْجَعلْنِي َجبَّاراً شَِقيّاً{: وقال تعاىل} ِمْن قَْبلُ َسِميّاً لَمْ َنجَْعلْ لَُه{: وقوله تعاىل} َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َوال َساِئَبٍة

يف مجيع مواضع ما حصل املذكور أمورا ال يتوقع جتددها ويف مجيع } لَمْ َنجَْعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِستْراً{: وقال تعاىل
  املواضع مل حيصل توقع جتدد املذكور
  فإنه من املواهب الربانيةفاستمسك مبا ذكرنا واجعله أصال 

  يف أساليب القرآن وفنونه البليغة: النوع السادس واألربعون

وهو املقصود األعظم من هذا الكتاب وهو بيت القصيدة وأول اجلريدة وغرة الكتيبة وواسطة القالدة ودرة التاج 
  وإنسان احلدقة على أنه قد تقدمت اإلشارة للكثري من ذلك

احملل عظيم املكان قليل الطالب ضعيف األصحاب ليست له عشرية حتميه وال ذوو بصرية اعلم أن هذا علم شريف 
تستقصيه وهو أرق من الشعر وأهول من البحر وأعجب من السحر وكيف ال يكون وهو املطلع على أسرار 

ضمنه يف احلالوة القرآن العظيم الكافل بإبراز إعجاز النظم املبني ما أودع من حسن التأليف وبراعة التركيب وما ت
وجلله يف رونق الطالوة مع سهولة كلمه وجزالتها وعذوبتها وسالستها وال فرق بني ما يرجع احلسن إىل اللفظ أو 

  املعىن
  وشذ بعضهم فزعم أن موضع صناعة البالغة فيه إمنا هو املعاين فلم يعد األساليب البليغة واحملاسن اللفظية

واأللفاظ إذ اللفظ مادة الكالم الذي منه يتألف ومىت أخرجت األلفاظ عن أن  والصحيح أن املوضوع جمموع املعاين
  تكون موضوعا خرجت عن مجلة األقسام املعتربة إذ ال ميكن أن توجد إال هبا

  وها أنا ألقي إليك منه ما يقضي له البليغ عجبا ويهتز به الكاتب طربا
 والتأخري القلب املدرج االقتصاص الترقي التغليب االلتفات فمنه التوكيد بأقسامه واحلذف بأقسامه اإلجياز التقدمي

التضمني وضع اخلرب موضع الطلب وضع الطلب موضع اخلرب وضع النداء موضع التعجب وضع مجلة القلة موضع 



الكثرة تذكري املؤنث تأنيث املذكر التعبري عن املستقبل بلفظ املاضي عكسه مشاكلة اللفظ للمعىن النحت اإلبدال 
اذاة قواعد يف النفي والصفات إخراج الكالم خمرج الشك يف اللفظ دون احلقيقة اإلعراض عن صريح احلكم احمل

اهلدم التوسع االستدراج التشبيه االستعارة التورية التجريد التجنيس الطباق املقابلة إجلام اخلصم باحلجة التقسيم 
جمموعا تارة ومفردا أخرى وحكمة ذلك قاعدة أخرى يف  التعديد مقابلة اجلمع باجلمع قاعدة فيما ورد يف القرآن

الضمائر قاعدة يف السؤال واجلواب اخلطاب بالشيء عن اعتقاد املخاطب التأدب يف اخلطاب تقدمي ذكر الرمحة على 
العذاب اخلطاب باالسم اخلطاب بالفعل قاعدة يف ذكر املوصوالت والظرف تارة وحذفها أخرى قاعدة يف النهي 

ناقض عما يوهم ذلك ومالك ذلك اإلجياز واإلطناب قال صاحب الكشاف كما أنه جيب على البليغ يف ودفع الت
  :مظان اإلمجال واإلجياز أن جيمل ويوجز فكذلك الواجب عليه يف موارد التفصيل أن يفصل ويشبع وأنشد اجلاحظ

  َيْرُمْونَ باخلُطَبِ الِطوال وتارة
  وحَي املالحظ خيفةَ الرقباِء

  التأكيد: األول األسلوب
والقصد منه احلمل على ما مل يقع ليصري واقعا وهلذا ال جيوز تأكيد املاضي وال احلاضر لئال يلزم حتصيل احلاصل وإمنا 

  :يؤكد املستقبل وفيه مسائل
ىن ليس فيهما تأكيد وال يف اللغة بل البد أن يفيد مع: مجهور األمة على وقوعه يف القرآن والسنة وقال قوم: األوىل

زائدا على األول واعترض امللحدون على القرآن والسنة مبا فيهما من التأكيدات وأنه ال فائدة يف ذكرها وأن من 
حق البالغة يف النظم إجياز اللفظ واستيفاء املعىن وخري الكالم ما قل ودل وال ميل واإلفادة خري من اإلعادة وظنوا 

  بغري تأكيد وهلذا أنكروا وقوعه يف القرآنأنه إمنا جييء لقصور النفس عن تأدية املراد 
وأجاب األصحاب بأن القرآن نزل على لسان القوم ويف لساهنم التأكيد والتكرار وخطابه أكثر بل هو عندهم 

معدود يف الفصاحة والرباعة ومن أنكر وجوده يف اللغة فهو مكابر إذ لوال وجوده مل يكن لتسميته تأكيدا فائدة فإن 
  إال ملسمى معلوم ال فائدة فيه بل فوائد كثرية كما سنبينهاالسم ال يوضع 

حيث وقع فهو حقيقة وزعم قوم أنه جماز ألنه ال يفيد إال ما أفاده املذكور األول حكاه الطرطوسي يف : الثانية
  العمدة مث قال ومن مسى التأكيد جمازا فيقال له إذا كان

ن يكون الثاين جمازا جاز يف األول ألهنما يف لفظ واحد وإذا التاكيد بلفظ األول حنو عجل عجل وحنوه فإن جاز أ
  بطل محل األول على اجملاز بطل محل الثاين عليه ألنه قبل األول

  أنه خالف األصل فال حيمل اللفظ على التأكيد إال عند تعذر محله على مدة حمددة: الثالثة
ن املفهوم من داللة اللفظ ليس من باب األلفاظ يكتفى يف تلك بأي معىن كان وشرط وما قاله ضعيف أل: الرابعة

  حىت حيذو به حذو األلفاظ
  ومعنوي وأقسامه كثرية فلنذكر ما تيسر منها -يتعلق باصطالح النحاة-يف تقسيمه وهو صناعي : اخلامسة

  التوكيد الصناعي: القسم األول
َضيِّقاً } {ِفجَاجاً سُُبالً{: ن املرادفتقرير معىن األول بلفظ أو مرادفه فم: لفظي ومعنوي فاللفظي: وهو قسمان

  }َوغَرَابِيبُ ُسوٌد{يف قراءة كسر الراء } َحرَِجاً



  على القول بأن كالمها للنفي} ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه{: وجعل الصفار منه قوله تعاىل
} َدكّاً َدكّاً{: مالك وابن عصفور منه وجعل ابن} قََوارِيَر. قََوارِيرَا{: واللفظي يكون يف االسم النكرة باإلمجاع حنو

وهو مردود ألنه جاء يف التفسري أن معىن دكا دكا دكا بعد دك وأن الدك كرر عليها حىت صار هباء } صَفّاً َصفّاً{و
أنه تنزل مالئكة كل مساء يصطفون صفا بعد صف حمدقني باإلنس واجلن وعلى هذا } َصفّاً صَفّاً{: منثورا وأن معىن

  جاء القوم رجال رجال وعلمته احلساب بابا بابا: اين منهما تكرارا لألول بل املراد به التكثري حنوفليس الث
" إذا"وكررت } َوقََعِت{بدل من } ُرجَِّت{أن } إِذَا ُرجَِّت} {إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ{: وقد ذكر ابن جين يف قوله تعاىل

  تأكيدا لشدة امتزاج املضاف باملضاف إليه
  }َهْيهَاَت َهْيَهاتَ ِلَما ُتوَعُدونَ{: ن يف اسم الفعل كقوله تعاىلويكو

  ولكون} إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراً. فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراً{: ويف اجلملة حنو

  اجلملة الثانية للتوكيد سقطت من مصحف ابن مسعود ومن قراءته
ثُمَّ كَالَّ سَْوَف . كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ} {ثُمَّ َما أَْدرَاَك. َما َيْوُم الدِّينِ َوَما أَْدَراَك{: واألكثر فصل اجلملتني بثم كقوله

  }َتْعلَُمونَ
واألكثر فيه اتصاله باملذكور وزعم } َوأَمَّا الَِّذيَن سُِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة خَاِلِديَن ِفيَها{: ويكون يف اجملرور كقوله

وَُهْم {: والسماع يرده قال تعاىل:  التوكيد واملؤكد قال الصفار يف شرح سيبويهالكوفيون أنه ال جيوز الفصل بني
: وقوله} َوأَمَّا الَِّذيَن سُِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها {: الثانية تأكيد لألوىل وقوله" هم"فإن } بِاآلِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ

: وبينهما كالم وأصله" لَمَّا"فأكد } َولَمَّا َجاَءُهْم ِكتَاٌب{: أال ترى أن قبله} بِِه فَلَمَّا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا كَفَُروا{
أََيِعدُكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُنُْتْم تَُراباً {: وجواهبا وقوله" ملا"فكرر للطول الذي بني } َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَرُوا{

  بعد ما فصل" أن"يف أحد القولني ألنه أكد } ُجونََوِعظَاماً أَنَّكُْم ُمْخَر
  .}إِنَّ ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ آلياتٍ ِللُْمْؤِمنَِني{: وقوله تعاىل

  ريب أهنم اجتمعوا يف اهلالك وأن قوم موسى اجتمعوا يف النجاة
هبذا أن جيتمعوا عنده وإن جاءوا واحدا بعد فلم يرد } وَأُْتونِي بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعَني{: ومنه قوله تعاىل حكاية عن يوسف

  واحد وإمنا أراد اجتماعهم يف املعىن إليه وأال

  يتخلف منهم أحد وهذا يعلم من السياق والقرينة
  يتخلف منهم أحد وهذا يعلم من السياق والقرينة: ومن القرينة الدالة على ذلك يف قصة املالئكة لفظا أن قوله

: يفيد الشمول واإلحاطة فال بد أن يفيد} كُلُُّهْم{: ك يف قصة املالئكة لفظا أن قولهومن القرينة الدالة على ذل
قدرا زائدا على ذلك وهو اجتماعهم يف السجود هذا يف اللفظ وأما املعىن فألن املالئكة مل تكن ليتخلف } أَْجَمُعونَ{

حد هلم حبد وهو التسوية ونفخ الروح أحد منهم عن امتثال األمر وال يتأخر عنده والسيما وقد وقت هلم بوقت و
فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم يف آن واحد ومل يتخلف منهم أحد فعلى هذا خيرج كالم املربد 

  الزخمشري
مردود } أَْسَتكَْبْرتَ أَْم كُْنَت ِمَن الَْعالَِني{: وما نقل عن بعض املتكلمني أن السجود مل يستعمل على الكل بدليل قوله

الون املتكربون ويف رسائل إخوان الصفاء أن العالني هم العقول العاقة اليت مل تسجد وهذا حتريف ومل يقم دليل بل الع
  على إثبات العقول اليت تدعيها الفالسفة



خلقت املالئكة : "ووقع خالف يف أن إبليس من املالئكة أم ال؟ والتحقيق أنه ليس منهم عنصرا ففي صحيح مسلم
وهو منهم حكما لدخوله يف اخلطاب باألمر بالسجود " ان من النار وخلق آدم مما وصف لكممن نور وخلقت اجل

  معهم ولو كان من غريهم مل يدخل معهم
  ملا" كلهم"فلم يذكر قبله } إِالَّ آلَ لُوٍط إِنَّا لَمَُنجُّوُهمْ أَْجَمِعَني{: وأما قوله

  }إِالَّ امَْرأَتَُه{: يف التأكيد بدليل االستثناء بعده من قولهمل يكن املراد كل واحد واحد من اآلية مل حتسن الزيادة 
  فأكد بإن وباسم الفاعل مع أهنم ليسوا بشاكني يف اخلرب} إِنِّي َجاِعلٌ{: قصد حتقيق املخرب به كقوله تعاىل: ومنها
  }إِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم َميُِّتونَ{: ومثله

  }ْرُهمْ ُيِضلُّوا ِعبَاَدَكإِنَّكَ إِنْ َتذَ{: وقال حاكيا عن نوح
  }إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني{: قصد إغاظة السامع بذلك اخلرب كقوله: ومنها
أكده بأربع تأكيدات وهي إن وضمري الفصل } فَتَاَب َعلَْيكُمْ إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّحِيُم{: الترغيب كقوله: ومنها

ال َتْحَزنْ {: غيب اهللا العبد يف التوبة فإنه إذا علم ذلك طمع يف عفوه وقولهواملبالغتان مع الصفتني له ليدل على تر
  }إِنَّ اللََّه َمَعنَا

يأتينكم "دون االقتصار على } فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهدًى{: اإلعالم بأن املخرب به كله من عند املتكلم كقوله: ومنها
  ري كله منهقال املفسرونك فيه إشارة إىل أن اخل" هدى

  }قَْد َجاءَكُْم ُبْرَهانٌ ِمْن رَبِّكُْم} {قَْد َجاءَْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما ِفي الصُّدُورِ{: وعليه قوله

يَّ ِمْن َخْيرٍ َربِّ إِنِّي ِلَما أَْنزَلَْت إِلَ{: وقول موسى} َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي{: التعريض بأمر آخر كقوله تعاىل: ومنها
  تعريضا سؤال قبوهلا فإهنا كانت تطلب للنذر ذكرا} قَالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها أُنْثَى{: وقوله تعاىل} فَِقٌري

  تنبيهان
إمنا يؤتى به للحاجة للتحرز عن ذكر ماال فائدة له فإن كان املخاطب ساذجا ألقي إليه الكالم خاليا : قالوا: األول

ن كان مترددا فيه حسن تقويته مبؤكد وإن كان منكرا وجب تأكيده ويراعى يف القوة والضعف عن التأكيد وإ
اآلية وذلك أن الكفار نفوا رسالتهم بثالثة } َربَُّنا َيْعلَُم{: حبسب حال املنكر كما يف قوله تعاىل عن رسل عيسى

إِنْ أَْنُتمْ {: والثالث قوهلم} َما أَْنَزلَ الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء{: قوهلموالثاين } َما أَْنُتْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلَُنا{: أشياء أحدها قوهلم
ووجه التأكيد فيه أنه يف معىن قسم والثاين } َربَُّنا َيعْلَُم{: فقوبلوا على نظريه بثالثة أشياء أحدها قوهلم} إِالَّ َتكِْذُبونَ

  }َوَما َعلَْيَنا إِالَّ الَْبالغُ الُْمبُِني{: اىلوالثالث قوله تع} إِنَّا إِلَْيكُْم لَمُْرَسلُونَ{: قوله

ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة . ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذَِلكَ لََميُِّتونَ{: وقد ينزل املنكر كغري املنكر وعكسه وقد اجتمعا يف قوله تعاىل
بني لتماديهم يف الغفلة منزلة من ينكر املوت وأكد أُكِّدت اإلماتة تأكيدين وإن مل ينكروا لتنزيل املخاط} ُتْبَعثُونَ

إثبات البعث تأكيدا واحدا وإن كان أكثر ألنه ملا كانت أدلته ظاهرة كان جديرا بأال يتكرر ويتردد فيه حثا هلم 
  على النظر يف أدلته الواضحة

ة وإن أكدوا فباالمسية مث بإن مث هبا إذا قصدوا جمرد اخلرب أتوا باجلملة الفعلي": أقصى القرب"قال التنوخي يف : الثاين
وبالالم وقد تؤكد الفعلية بقد وإن احتيج بأكثر جيء بالقسم مع كل من اجلملتني وقد تؤكد االمسية بالالم فقط 

فإنه -لزيد قائم وقد جتيء مع الفعلية مضمرة بعد الالم وحاصله أن اخلطاب على درجات قام زيد مث لقد قام : حنو



  مث إن زيدا قائم ولزيد قائم -ا دون االمسيةجعل الفعلية كأهن
  ما يلتحق بالتأكيد الصناعي

  :ويلتحق بالتأكيد الصناعي أمور
} َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً{ : وقوله تعاىل} َجَزاؤُكُْم جََزاًء َمْوفُوراً{: تأكيد الفعل باملصدر ومنه قوله تعاىل: أحدها

  }َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ} {وََتِسُري الْجَِبالُ َسيْراً. َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوراً{: له تعاىلوقو} َوَسلُِّموا َتْسِليماً{

  وهو كثري} فََيِكيُدوا لََك كَْيداً} {إِذَا ُزلْزِلَِت اَألْرُض زِلْزَالَهَا} {فَُدكََّتا َدكَّةً َواِحَدةً{
ضربت ضربت مث عدلوا عن ذلك : ولك ضربت ضربا مبنزلة قولكوهو عوض عن تكرار الفعل مرتني فق: قالوا

  واعتاضوا عن اجلملة باملفرد
  بل هو مجع الظن ومجع الختالف أنواعه قاله ابن الدهان} َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُُّنونَا{: وليس منه قوله تعاىل

األمري اللص وال يكون باشر بل أمر به  ضرب: إنه يرفع اجملاز عن الفاعل فإنك تقول: مث اختلفوا يف فائدته فقيل
  ضربا علم أنه باشر

  وممن نص على ذلك ثعلب يف أماليه وابن العصفور يف شرح اجلمل الصغري
إطالق : ضرب األمري احتمل جمازين أحدمها: والصواب أنه إمنا يرفع الوهم عن احلديث ال عن احملدث عنه فإذا قلت

ضربا وإن أردت : ألمري على أمره فإذا أردت رفع األول أتيت باملصدر فقلتإطالق ا: الضرب على مقدماته والثاين
  نفسه أو عينه ومن هذا يعلم ضعف استدالل أصحابنا على املعتزلة يف إثبات كالم اهللا ملوسى يف قوله: الثاين قلت

ودل على وقوع الفعل حقيقة أما } ِليماًَتكْ{: فإنه ملا أريد كالم اهللا نفسه قال} َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً{: تعاىل
تأكيد فاعله فلم يتعرض له ولقد سخف عقل من تأوله على أنه كلمة بأظفار احملن من الكلم وهو اجلرح ألن اآلية 
مسوقة يف بيان الوحي وحيكى أنه استدل بعض علماء السنة على بعض املعتزلة يف إثبات التكليم حقيقة باآلية من 

 يؤكد فسلم املعتزيل له هذه القاعدة وأراد دفع االستدالل من جهة أخرى فادعى أن اللفظ إمنا هو جهة أن اجملاز ال
: بنصب لفظ اجلاللة وجعل موسى فاعال بـ كلم وأنكر القراءة املشهورة وكابر فقال السين} َوكَلََّم اللََّه ُموَسى{

  فانقطع املعتزيل عند ذلك} َنا َوكَلََّمُه َربُُّهَولَمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاِت{: فماذا تصنع بقوله تعاىل
  :ومما يدل على أن التأكيد ال يرفع اجملاز قول الشاعر: قال ابن الدهان

  قرعُت ظنابيب اهلوى يوم عاجلٍ
  ويوم اللّوى حىت قسرُت اهلوى قسرًا

} مَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَُهْم وَأَسَْرْرُت لَُهْم إِسَْراراًثُ{: وأما قوله تعاىل} وََمكَرُوا َمكْراً َوَمكَْرَنا َمكْراً{: وكذا قوله: قلت
  الدعاء واإلنذار وحنوه: حمذوف أي} أَْسَرْرُت{فمفعول 
  :التأكيد ينايف احلذف فاجلواب من وجهني: فإن قلت

الفواصل أن املصدر مل يؤت به هنا للتأكيد وإن كان بصورته ألن املعىن ليس على ذلك وإمنا أتى به ألجل : أحدمها
  وهو مثله} أَْعلَْنُت{وهلذا مل يؤت مبصدر 

وإن كان متعديا يف األصل إال أنه هنا قطع النظر عن مفعوله وجعل نسيا كما يف قوله فالن يعطي " أسر"أن : والثاين
  ومينع فصار لذلك كالالزم وحينئذ فال منافاة بني اجمليء به باملصدر لو كان



} ثُمَّ إِنِّي َدَعوُْتُهْم جَِهاراً{: ن لفظ الفعل كما سبق وتارة جييء من مرادفه كقوله تعاىلمث التأكيد باملصدر تارة جييء م
نوع من } لَيّاً{ألن } ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم{: فإنه منصوب بقوله} لَّياً بِأَلِْسَنتِهِْم{: فإن اجلهار أحد نوعي الدعاء وقوله

  التحريف
  ظلم وغريه: ألن البهتان ظلم واألخذ على نوعني} ُه بُْهَتاناًأَتَأُْخذُوَن{: وحيتمل أن يكون منه
موضع هتجدا ألن التهجد عبادة زائدة فكأن التهجد والنافلة } َناِفلَةً{ُوضع } َناِفلَةً لََك{: وزعم الزخمشري قوله
  جيمعهما معىن واحد

كان األصل تكرار الصدق بلفظه فاستثقل التكرار للتقارب : قيل} َوْعَد اللَِّه َحقّاً َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيالً{: وقوله
  فعدل إىل ما جياريه خفة ولتجرى املصادر الثالثة جمرى واحدا خفة ووزنا إحرازا للتناسب

أن املعاد يف } إِخَْراجاً { ففائدة }ثُمَّ ُيعِيُدكُْم ِفيَها وَُيْخرُِجكُمْ إِخَْراجاً . َواللَُّه أَْنبََتكُْم ِمَن اَألْرضِ َنبَاتاً{: وأما قوله
  األرض هو الذي خيرجكم منها بعينه دفعا لتوهم من يتوهم أن املخرج منها أمثاهلم وأن املبعوث األرواح اجملردة

  فإنه أكد باملصدر وليس املراد حقيقة النبات} نَْبَتكُْم ِمَن اَألْرضِ َنَباتاً{ : هذا يبطل بقوله تعاىل: فإن قيل
 يرد احلقيقة هنا مل يؤكده باملصدر احلقيقي القياسي بل عدل به إىل غريه وذلك ألن مصدر ال جرم حيث مل: قلت

امسان للمصدر األصلي الذي هو التكليم ": السالم"و" الكالم"أنبت اإلنبات والنبات امسه ال هو كما قيل يف 
  بتل نفسك تبتال: ى تبتل لكنه ضمن معىنوإن مل يكن جاريا عل} َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيالً{: والتسليم وأما قوله

وجيوز } َوَتعَالَى{: هو موضع تعاليا ألنه مصدر قوله: قال أبو البقاء} َوَتَعالَى َعمَّا َيقُولُونَ ُعلُّواً كَبِرياً{ : ومثله قوله
كلف كما وإمنا عدل عنه ألن لفظ التفاعل من الت: أن يقع مصدرا يف موضع آخر من معناه وكذا قال الراغب قال

  يكون من البشر

اجلملة الفاعلية حتتمل اجملاز يف مفرديها : فقال بعضهم} وََتِسُري الْجَِبالُ َسْيراً. َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوراً{: وأما قوله
ر أهنا متور وأهنا ما متور بل تكاد أو خييل إىل الناظ} َتمُوُر{: مجيعا ويف كل منهما مثاله ها هنا إنه حيتمل أن اجملاز يف

} َوَتِسريُ الْجِبَالُ سَْيراً{وحيتمل أن اجملاز يف السماء وأن املور احلقيقي لكنها وأهلها لشدة األمر وكذلك الكالم يف 
فإذا رفع اجملاز عن أحد جزأي اجلملة نفي احتماله يف اآلخر فلم حتصل فائدة التأكيد وأجيب هبذه القاعدة وهي أن 

متور السماء متور السماء وتسري اجلبال تسري اجلبال فأكد كال من اجلزأين : فكأنه قال" رمتو"يف تقدير } َمْوراً{
  بنظريه وزال اإلشكال

بعت بيعا : من تأكيد الفعل باملصدر كقوله} شَْيئاً{فيحتمل أن يكون } إِالَّ أَنْ َيَشاَء رَبِّي َشيْئاً{: وأما قوله تعاىل
إال أن يشاء ريب أمرا أو وضع موضع املصدر وانظر كيف ذكر : لتبيان واملعىنوجيوز أن يكون الشيء مبنزلة األمر وا

التتابع أي دكا : فاملراد به} دَكّاً َدكّاً{: إنه جيب حذفه إذا كان عاما وأما قوله تعاىل: مفعول املشيئة وقول البيانيني
  د ال حيتمل صفا واحداصفا يتلوه صف ولو اقتصر على الواح: أي} صَفّاً َصفّاً{: بعد دك وكذا قوله

زلزاهلا املختص هبا : فإن إضافة الزلزال إليها يفيد معىن ذاهتا وهو} إِذَا ُزلْزِلَِت اَألْرُض زِلْزَالَهَا{: وأما قوله تعاىل
املعروف منها املتوقع كما تقول غضب زيد غضبه وقاتل زيد قتاله أي غضبه الذي يعرف منه وقتاله املختص به 

  :كقوله



  *النجم وشعري شعري أنا أبو*
وقد خيرج عنها حنو قوله } َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً{: واعلم أن القاعدة يف املصدر واملؤكدأن جييء اتباعا لفعله حنو

} ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً َمْن ذَا الَِّذي{: وقوله تعاىل} فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاباً{: وقوله تعاىل} َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيالً{: تعاىل
  "إنباتا"و" إقراضا"و" تعذيبا"و" تبتال: "ومل يقل} أَْنَبَتكُْم ِمَن اَألْرضِ َنَباتاً{: وقوله تعاىل

  أ: واختلف يف ذلك على أقوال
  أنه وضع االسم منها موضع املصدر: أحدها
وَاللَُّه {: فعل الظاهر دليال على املضمر فاملعىنأنه منصوب بفعل مضمر جيرى عليه املصدر ويكون ذلك ال: والثاين

فنبتم نباتا وهو قول املربد واختاره ابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وكذا قال ابن } أَْنبََتكُْم ِمَن اَألْرضِ نََباتاً
  يعيش ونازعه ابن عصفور

  أهنا منصوبة بتلك األفعال الظاهرة وإن مل تكن جارية عليها: والثالث
التفصيل بني أن يكون معىن الفعل غري معرب مبعىن مصدر ذلك الفعل الظاهر فهو منصوب بفعل مضمر يدل : عوالراب

ونبتم أي وساغ إضماره ألهنم إذا أنبتوا : أي} َواللَُّه أَْنبََتكُْم ِمَن اَألْرضِ َنبَاتاً{: عليه ذلك الفعل الظاهر كقوله تعاىل
ب بالظاهر ألن الغرض من املصدر تأكيد الفعل الذي نصبه أو تبيني معناه فقد نبتوا وال جيوز يف غري ذلك أن ينص

وإذا كان املصدر مغايرا ملعىن الفعل الظاهر مل حيصل بذلك الغرض املقصود ألن النبات ليس مبعىن اإلنبات وإذا مل 
} بَِدْينٍ{: فإمنا ذكر قوله} ا َتدَاَينُْتْم بَِدْينٍَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَ{: يكن مبعناه فكيف يؤكده أو يبينه وأما قوله تعاىل

  :يدل عليه لوجوه} َتدَاَينُْتْم{مع 
ذكره الزخمشري وهو ممنوع ألنه " فاكتبوا الدين: "عليه إذ لومل يذكره لقال} فَاكُْتُبوُه{ليعود الضمري يف : أحدها

  يدل على الدين ألنه} َتَداَيْنُتْم{كان ميكن أن يعود على املصدر املفهوم من 
  ليبني أنه من الدَّين ال من الدِّين} بَِدْينٍ{: مفاعلة من الدَِّين ومن الدِّين فاحتيج إىل قوله} َتَدايَْنُتمْ {أن : الثاين

  وهذا أيضا فيه نظر ألن السياق يرشد إىل إرادة الدَّين
  فسر قوله صلى اهللاإشارة إىل امتناع بيع الدين بالدين كما } بَِديْنٍ{: أن قوله: الثالث 

  عليه وسلم هو بيع الكالئ بالكالئ ذكره اإلمام فخر الدين
علم أنه } بَِدْينٍ{: مفاعلة من الطرفني وهو يقتضي وجود الدين من اجلهتني فلما قال} َتدَاَينُْتْم{: وبيانه أن قوله تعاىل

  دين واحد من اجلهتني
فَإِنْ {: كان الدين صغريا أو كبريا كما سبق نظريه يف قوله تعاىلأنه أيت به ليفيد أن اإلشهاد مطلوب سواء : الرابع

  }َوال َتْسأَُموا أَنْ َتكُْتُبوُه َصغِرياً أَْو كَبِرياً إِلَى أََجِلِه{: ويدل على هذا هاهنا قوله بعد ذلك} كَاَنَتا اثْنََتْينِ
  :وذكر الدين لتمييز املراد قال احلماسيمشترك بني االقتراض واملبايعة واجملازاة } َتَدايَْنُتْم{أن : اخلامس

  ومل يبق سوى العدوا
  ن دّناهم كما دانوا

: وقوله تعاىل} فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُولٍ َحَسنٍ{: ونظري هذه اآلية يف التصريح باملصدر مع ظهوره فيما قبله قوله تعاىل
ما احلكمة يف التصريح باملصدر فيهما أو بضمريه : فيقال} َسأَلَ َساِئلٌ{: ولهوق} فَاسَْتْبِشرُوا بَِبْيِعكُُم الَِّذي بَاَيعُْتْم بِِه{



  مع أنه مستفاد مما قبله
  ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن{: وقد جييء التأكيد به ملعىن اجلملة كقوله تعاىل

وَْعَد {: ألن ذلك صنع اهللا وقوله تعاىل} السََّحابِ َتْحَسُبَها َجاِمَدةً وَِهَي َتُمرُّ َمرَّ{: فإنه تأكيد لقوله تعاىل} كُلَّ َشيٍْء
َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموتَ {: ألن هذا وعد اهللا وقوله تعاىل} بَِنْصرِ اللَِّه. َوَيوَْمِئٍذ يَفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ{: تأكيد لقوله} اللَِّه

َوَما {: ألن قوله" وكتب اهللا: "على املصدر مبا دل عليه السياق تقديره} ِكتَاباً{انتصب } إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه ِكتَاباً ُمَؤجَّالً
  يدل على كتب} كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذْنِ اللَِّه

اآلية ألن هذا مكتوب علينا وانتصب املصدر مبا } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم{: تأكيد لقوله} ِكَتاَب اللَِّه َعلَْيكُْم{: وقوله تعاىل
  كتب اهللا عليكم: دل عليه سياق اآلية فكأنه فعل تقديره

} ِصْبَغةَ اللَِّه {: على اإلغراء وقدم املنصوب واجلمهور على منع التقدير وقوله" عليكم"انتصب بـ : وقال الكسائي
  منصوبة على األمر: لألن هذا دين اهللا وقي} فَإِنْ آَمُنوا بِمِثْلِ َما آَمْنُتمْ بِِه فَقَِد اهَْتَدوْا{: تأكيد لقوله
منصوبة على املصدر مبا دل عليه الكالم ألن الزلفى مصدر } َما َنْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى{: وقوله تعاىل
  يزلفونا زلفى: فتقديره" يزلفونا"يدل على " يقربونا"كالرجعى و

فإما متنوا منا وإما أن تفادوا فداء : واملعىن } ا َمّناً بَْعُد َوإِمَّا ِفَداًءفَإِمَّ{: وقد جييء التأكيد به مع حذف عاملة كقوله
  فهما مصدران منصوبان بفعل مضمر

ألنه إذا أحسن كل شيء فقد } الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَهُ {: وجعل سيبويه من املصدر املؤكد لنفسه قوله تعاىل
على معىن خلقه خلقا والضمري هو اهللا تعاىل وجيوز أن يكون بدل اشتمال أي } َخلَقَُه{خلقه خلقا حسنا فيكون 
  أحسن خلق كل شيء

أن يف هذا إضافة املصدر إىل املفعول وإضافته إىل الفاعل أكثر وأن : والذي قاله سيبويه أوىل ألمرين: قال الصفار
أحسن خلق كل : "فهو أبلغ من قولك} كُلَّ َشيٍْء أَْحَسَن{: املعىن الذي صار إليه أبلغ يف االمتنان وذلك أنه إذا قال

ألنه قد حيسن اخللق وهو احملاولة وال يكون الشيء يف نفسه حسنا وإذا قال أحسن كل شيء اقتضى أن كل " شيء
  شيء خلقه حسن مبعىن أنه وضع كل شيء موضعه فهو أبلغ يف االمتنان

  فائدتان
قال بعضهم املصدر أوىل ألنه اسم وهو أخف من الفعل وأيضا فألن  هل األوىل التأكيد باملصدر أو الفعل: األوىل 

حيث أكد : الفعل حيتمل الضمري فيكون مجلة فيزداد ثقال وحيتمل أن الفعل أوىل لداللته على االستمرار الثانية
  :املصدر النوعي فاألصل فيه أن ينعت بالوصف املراد منه حنو

  }اذْكُرُوا اللََّه ِذكْراً كَثِرياً{: وقوله} اً َجمِيالًَوسَرُِّحوُهنَّ َسرَاح{قمت قياما حسنا 
  }اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه{: وقد يضاف الوصف إىل املصدر فيعطى حكم املصدر قال تعاىل

احلال املؤكدة وهي اآلتية على حال واحدة عكس املبينة فإهنا ال تكون إال منتقلة وهي لتأكيد الفعل كما : الثاين
 املصدر املؤكد لنفسه ومسيت مؤكدة ألهنا نعلم قبل ذكرها فيكون ذكرها توكيدا ألهنا معلومة من ذكر سبق يف
  صاحبها

  }َوَيْوَم أُْبَعثُ َحيّاً{: كقوله تعاىل



  }َوال َتْعثَْوا ِفي اَألْرضِ مُفِْسِديَن{: وقوله
  ضحك مسرورا: ألن معىن تبسم} فََتَبسََّم َضاِحكاً ِمْن قَْوِلَها{
  }وَأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ َرُسوال{: ولهوق
أَقَْرْرُتمْ {: وذكر اإلعراض للداللة على تناهي حاهلم يف الضالل ومثله} ثُمَّ َتوَلَّْيُتمْ إِلَّا قَِليالً مِْنكُْم َوأَنُْتْم ُمعْرُِضونَ{

  حاالن هلم عند التويل واإلقرار إذ معىن اإلقرار أقرب من الشهادة وألن اإلعراض والشهادة} َوأَنُْتْم َتْشَهُدونَ

  }وَأُْزلِفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبِعيٍد{: وقوله
َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعدُوا فَِفي الَْجنَّةِ {: فإنه حال مؤكدة لقوله} َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت وَاَألْرُض{: وقوله

اإلشكال يف أن شرط احلال االنتقال وال ميكن ذلك هنا فإنا نقول ذلك شرط يف غري وهبذا يزول } َخاِلِديَن ِفيهَا
املؤكدة وملا مل يقف ابن جين على ذلك قدر حمذوفا أي معتقدا خلودهم فيها ألن اعتقاد ذلك أمر ثابت عند غري 

  املؤمنني فلهذا ساغ جميئها غري منتقلة
احلال املؤكدة مفهومها مفهوم عاملها وليس كذلك التبسم ومنهم من نازع يف التأكيد يف بعض ما سبق ألن 

  "تبسم تبسم الغضبان: "والضحك فإنه قد يكون من غري ضحك بدليل قوله
فإهنما مبعنيني خمتلفني فالتولية أن يويل } ثُمَّ َولَّيُْتْم ُمدْبِرِيَن} {وَلَّى ُمْدبِراً{: وكذلك التولية واإلدبار يف قوله تعاىل

إِنَّكَ ال ُتْسِمعُ {: اإلدبار أن يهرب منه فليس كل مول مدبرا وال كل مدبر موليا ونظريه قوله تعاىلالشيء ظهره و
فلو كان أصم مقبال مل يسمع فإذا ويل ظهره كان أبعد له من } الَْموَْتى َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن

فََولِّ {: لبعده عن السماع ومن الدليل على أن التويل ال يتضمن اإلدبار قولهالسماع فإذا أدبر مع ذلك كان أشد 
  فإنه مبعىن اإلقبال} َوْجَهكَ َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ

فالن وىل إذا رجع وكل راجع معقب : إشارة إىل استمراره يف اهلروب وعدم رجوعه يقال} وَلَْم ُيَعقِّْب{: وقوله
ليست مبؤكدة ألن الشيء : قيل} َوأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ َرُسوالً{: مل يقف ومل يلتفت وكذلك قوله: وأهل التفسري يقولون

جعلها } َوُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقاً{: وقوله} إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّيَح الَْعقِيَم{: املرسل قد ال يكون رسوال كما قال تعاىل
حلق التصديق قيل وحيتمل أن يريدوا به تأكيد العامل وإن يريدوا به تأكيد ما كثري من املعربني مؤكدة ألن صفة ا

  تضمنته اجلملة
ودعوى التأكيد غري ظاهرة ألنه يلزم من كون الشيء حقا يف نفسه أن يكون مصدقا لغريه والفرض أن القرآن 

حال مبينة ال مؤكدة } دِّقاًُمَص{العزيز فيه األمران وهو كونه حقا وكونه مصدقا لغريه من الكتب فالظاهر أن 
  ويكون العامل فيها احلق لكونه مبعىن الثابت وصاحب احلال الضمري الذي حتمله احلق لتأوله باملشتق

حال مؤكدة ألن الشاهد به ال إله إال هو قائم بالقسط فهي الزمة مؤكدة وقد " قائما"فـ } قَاِئماً بِالِْقْسِط{: وقوله
  وقعت بعد الفعل والفاعل

وجيوز أن يكون حاال على جهة أخرى على معىن شهد اهللا أنه منفرد بالربوبية وقائم بالقسط فإنه : ل ابن أيب الربيعقا
سبحانه بالصفتني مل ينتقل عنهما فهو متصف بكل واحدة منهما يف حال االتصاف باألخرى وهو سبحانه مل يزل هبما 

  ألن صفاته ذاتية قدمية



  فائدة
  وع احلال بعد اجلملة االمسيةعن صاحب املفصل يف وق

ال تقع املؤكدة إال بعد اجلملة االمسية وهو خالف قول أيب علي أهنا تكون بعد اجلملتني حمتجا : قال صاحب املفصل
} ْم ُيعَقِّْبوَلَّى ُمْدبِراً َولَ{: وقوله تعاىل} َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا وَلَّْوا ُمْدبِرِيَن{: مبا سبق وكذا بقوله تعاىل

  فمدبرين ومدبرا حال مؤكدة لفعل التولية
  يف أدوات التأكيد

  مؤكدات اجلمل االمسية
اتَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة {: وقوله تعاىل} َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ{: قال تعاىل" إن"التأكيد بـ : األول

وأكثر مواقع إن حبكم : أقوى من التأكيد بالالم كما قاله عبد القاهر يف دالئل اإلعجاز قال وهي} َشْيٌء َعِظيٌم
االستقراء هو اجلواب لكن بشرط أن يكون للسائل فيه ظن خبالف ما أنت جتيبه به فأما أن جتعل مرد اجلواب أصال 

  :فيها فال ألنه يؤدي إىل قولك

  صاحل وال قائل به خبالف الالم فإنه ال يلحظ فيها غري أصل اجلوابإنه : كيف زيد؟ حىت تقول: يف جواب" صاحل"
اتَّقُوا رَبَّكُمْ {: وقد جييء مع التأكيد يف تقدير سؤال السائل إذا تقدمها من الكالم ما يلوح نفسه للنفس كقوله تعاىل

ؤال مقدر بذكر الساعة واصفا هلا بأهول أمرهم بالتقوى مث علل وجوهبا جميبا لس} إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم
  وصف ليقرر عليه الوجوب

ال تدعين يف شأهنم واستدفاع العذاب عنهم : أي} َوال ُتَخاِطبْنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ{: وكذا قوله تعاىل
ومثله يف النهي عن الدعاء ملن  بشفاعتك ألهنم حمكوم عليهم باإلغراق وقد جف به القلم فال سبيل إىل كفه عنهم

  }َيا إِْبَراهِيُم أَعْرِْض َعْن َهذَا إِنَُّه قَْد َجاَء أَْمُر َربَِّك َوإِنَُّهْم آِتيهِْم َعذَاٌب غَْيُر َمْرُدوٍد{: وجبت شقاوته قوله تعاىل
: فإن قوله تعاىل} لَّا َما َرِحَم َربِّي إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر َرِحيٌمَوَما أُبَرُِّئ َنفِْسي إِنَّ النَّفَْس َألمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِ{: ومنه قوله تعاىل

إِنَّ {: أورث للمخاطب حرية كيف ال ينزه نفسه مع كوهنا مطمئنة زكية فأزال حريته بقوله تعاىل} َوَما أَُبرُِّئ نَفِْسي{
  }وَصلِّ َعلَيْهِْم إِنَّ َصالَتَك َسكٌَن لَُهْم{: تعاىلإال املعصوم وكذا قوله } بِالسُّوِء{يف مجيع األشخاص} النَّفَْس َألمَّارَةٌ

  واعلم أن كل مجلة صدرت بإن مفيدة للتعليل وجواب سؤال مقدر فإن الفاء

  يصح أن تقوم فيها مقام إن مفيدة للتعليل حسن جتريدها عن كوهنا جوابا للسؤال املقدر كما سبق من األمثلة
إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى أُولَِئَك َعْنَها {: قيام الفاء مقامها كقوله وإن صدرت إلظهار فائدة األوىل مل يصح

  }لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها ال َيْسَمُعونَ{: بعد قوله} ُمْبَعُدونَ
} نَُّه َمْن َيتَّقِ وََيْصبِْرإِ{: حتسني ضمري الشأن معها إذا فسر باجلملة الشرطية ماال حيسن بدوهنا كقوله: ومن فوائدها

وأما حسنه بدوهنا يف } إنه إِنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ} {أَنَُّه َمْن َعِملَ ِمْنكُْم ُسوءاً بِجََهالٍَة} {أَنَُّه َمْن ُيحَاِدِد اللََّه َوَرُسولَُه{
  فلفوات الشرط} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: قوله تعاىل

علمت أن زيدا قائم وهي حرف مؤكد كاملكسورة نص عليه النحاة واستشكله بعضهم : توحة حنواملف" أن: "الثاين
ألنك لو صرحت باملصدر املنسبك منها مل يفد توكيدا ويقال التوكيد للمصدر املنحل ألن حملها مع ما بعدها : قال

  وهذه ألحد الطرفني املفرد وهبذا يفرق بينها وبني إن املكسورة فإن التأكيد يف املكسورة لإلسناد
  وفيها التشبيه املؤكد إن كانت بسيطة وإن كانت مركبة من" كأن: "الثالث



  كاف التشبيه وأن فهي متضمنة ألن فيها ما سبق وزيادة
كأنه أسد وبني إنه كاألسد إنك مع كأن باٍن على التشبيه : والفصل بينه وبني األصل أي بني قولك: قال الزخمشري

  بعد مضي صدره على اإلثباتمن أول األمر ومث 
اشترك الكاف وكأن يف الداللة على التشبيه وكأن أبلغ وبذلك جزم حازم يف منهج : وقال اإلمام يف هناية اإلجياز

وهي إمنا تستعمل حيث يقوى الشبه حىت يكاد الرائي يشك يف أن املشبه هو املشبه به أو غريه ولذلك : البلغاء وقال
  }ُهَوكَأَنَُّه {: قالت بلقيس

للتأكيد مع االستدراك وقيل : وقيل" األقصى"لتأكيد اجلمل ذكره ابن عصفور والتنوخي يف " لكن: "الرابع 
يف لغة بين متيم ألهنم " لعنَّ"و" لعل"و" ليت"لالستدراك اجملرد وهي أن يثبت ملا بعدها حكم خيالف ما قبلها ومثلها 

  املؤكدات التنوخي يبدلون مهزة أن املفتوحة عينا وممن ذكر أهنا من
وهي تفيد تأكيد مضمون اجلملة وهلذا زحلقوها يف باب إن عن } إِنَّ رَبِّي لََسمِيُع الدَُّعاِء{: الم االبتداء حنو: اخلامس

صدر اجلملة كراهية ابتداء الكالم املؤكدين وألهنا تدل جبهة التأكيد وإن تدل جبهتني العمل والتأكيد والدال جبهتني 
ال جبهة كنظريه يف اإلرث وغريه وإذا جاءت مع إن كان مبنزلة تكرار اجلملة ثالث مرات ألن إن مقدم على الد

  أفادت التكرير مرتني فإذا دخلت الالم صارت ثالثا

  وعن الكسائي أن الالم لتوكيد اخلرب وإن لتأكيد االسم وفيه جتوز ألن لتأكيد إمنا هو للنسبة ال لالسم واخلرب
إِنْ َتَرِن أََنا {: يف قوله تعاىل: ن مؤكدات اجلملة وقد نص سيبويه على أنه يفيد التأكيد وقالالفصل وهو م: السادس

يزيد تأكيدا وهذا صحيح ألن املضمر يؤكد الضمري وأما تأكيد } َترَِن{وصف للياء يف } أَنَا} {أَقَلَّ ِمْنَك مَاالً َوَولَداً
ألنه يدعم به الكالم أي يقوى وهلذا قالوا ال جياء مع التوكيد فال  املظهر باملضمر فلم يعهد وهلذا مساه بعضهم دعامة

ضمري الفصل : زيد نفسه هو الفاضل ووافق على ذلك ابن احلاجب يف شرح املفصل وخالف يف أماليه فقال: يقال
كزيد زيد أو ليس توكيدا ألنه لو كان فإما لفظيا أو معنويا ال جائز أن يكون لفظيا ألن اللفظي إعادة اللفظ األول 

معناه كقمت أنا والفصل ليس هو املسند إليه وال معناه ألنه ليس مكنيا عن املسند إليه وال مفسرا وال جائز أن 
  يكون معنويا ألن ألفاظه حمصورة كالنفس والعني وهذا منه نفي للتوكيد الصناعي ولبس للكالم

َتجُِدوهُ {: دخل الفصل يف قوله تعاىل: قال سيبويه} ُمفِْلُحونََوأُولَِئَك ُهمُ الْ{: ويف البسيط للواحدي عند قوله تعاىل
: ويف قوله تعاىل} َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيراً{: ويف قوله تعاىل} ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيْراً

  }ي أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو الَْحقََّويََرى الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلْمَ الَِّذ{

  انتهى} فَبَِما َرْحمٍَة{ : يف قوله تعاىل" ما"وذكر أن هذا مبنزلة } إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك{: ويف قوله تعاىل
ظيم األمر يف نفسه ضمري البيان للمذكر والقصة للمؤنث ويقدمونه قبل اجلملة نظرا لداللته على تع: السابع

واإلطناب فيه ومن مث قيل له الشأن والقصة وعادهتم إذا أرادوا ذكر مجلة قد يقدمون قبلها ضمريا يكون كناية عن 
تلك اجلملة وتكون اجلملة خربا عنه ومفسرة له ويفعلون ذلك يف مواضع التفخيم والغرض منه أن يتطلع السامع 

إِنَّنِي أََنا اللَُّه {: رد اجلملة املفسرة له وقد يكون جملرد التعظيم كقوله تعاىلإىل الكشف عنه وطلب تفسريه وحينئذ تو
  }ال إِلََه إِالَّ أََنا

  املنفرد باألحدية: أي} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: وقد يفيد معه االنفراد حنو قوله تعاىل
ملبتدأ الثاين واملبتدأ الثاين وخربه خرب األول خرب ا" أحد"مبتدأ ثان و" اهللا"هو ضمري الشأن و: قال مجاعة من النحاة



ومل يفتقر إىل عائد ألن اجلملة تفسري له ولكوهنا مفسرة مل جيب تقدميها عليه وقيل هو كناية عن اهللا ألهنم سألوه أن 
  يصف ربه فنزلت

فاهلاء } فَإِنََّها ال َتْعَمى األَْبَصاُر{: ه تعاىلوجيوز تأنيثه إذا كان يف الكالم مؤنث كقول} وَأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه{: ومنه
أَوَلَْم َيكُْن لَُهْم آَيةً أَنْ َيْعلََمُه {: يف موضع رفع خرب إن وقوله تعاىل} َتْعَمى األَْبصَاُر{ ضمري القصة و} فَإِنَّهَا{يف 

  }ُعلََماُء َبنِي إِسْرائيلَ

  مبتدأ وآية اخلرب واهلاء ضمري القصة وأنث لوجود آية يف الكالم" أن يعلمه"بقراءة الياء و
} اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجَك الَْجنَّةَ{: تأكيد الضمري وجيب أن يؤكد املتصل باملنفصل إذا عطف عليه كقوله تعاىل: الثامن

  }فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك{: وقوله تعاىل
على } آَباُؤنَا{فعطف } َما أَْشَركَْنا َوال آَباُؤنَا{: لتأكيد بل يشترط الفاصل بينهما بدليل قوله تعاىلال جيب ا: وقيل

  "ال"املضمر املرفوع وليس هنا تأكيد بل فاصل وهو 
وهذا ال حجة فيه ألهنا دخلت بعد واو العطف والذي يقوم مقام التأكيد إمنا يأيت قبل واو العطف كاآليات املتقدمة 

  }فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك{: دليل قولهب
فأكد السحر ضمري أنفسهم يف }إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني{: ومنهم من مل يشترط فاصال بدليل قوله

  إما أن تلقي أنت: اإللقاء دون ضمري موسى حيث مل يقولوا
م أحبوا التقدمي يف اإللقاء لعلمهم بأهنم يأتون بسحر عظيم يقرر عظمته يف أذهان احلاضرين فال وفيه دليل على أهن

  يرفعها ما يأيت بعدها على زعمهم وإمنا ابتدءوا مبوسى

فعرضوا عليه البداءة باإللقاء على عادة العلماء والصناع يف تأدهبم مع قرنائهم ومن مث قيل تأدبوا هتذبوا وأجيب بأنه 
وهذا جواب } َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى{: مل يؤكد يف اآلية ألنه استغىن عن التأكيد بالتصريح باألولية يف قولهإمنا 

  بياين ال حنوي
  :ما وجه هذا اإلطناب وهال قالوا إما أن تلقي وإما أن نلقي فاجلواب من وجهني: فإن قيل
  لى سياق خوامتها من أول السورة إىل آخرهالفظي وهو املزاوجة لرءوس اآلي ع: أحدمها
معنوي وهو أنه سبحانه أراد أن خيرب عن قوة أنفس السحرة واستطالتهم عند أنفسهم على موسى فجاء : والثاين

  عنهم باللفظ أمت وأوىف منه يف إسنادهم الفعل إليه
يكونوا أهل لسان فيذهب هبم هذا مث أورد سؤاال وهو إنا نعلم أن السحرة مل " خاطرياته"ذكر ذلك ابن جين يف 
وأجاب بأن مجيع ما ورد يف القرآن حكاية عن غري أهل اللسان من القرون اخلالية إمنا هو ! املذهب من صيغة الكالم

قَالُوا إِنْ َهذَانِ لَسَاحَِراِن يُرِيَداِن أَنْ {: من معروف معانيهم وليست حبقيقة ألفاظهم وهلذا ال يشك يف أن قوله تعاىل
  أن هذه الفصاحة مل جتر على لغة العجم} ْخرَِجاكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِهَما َوَيذْهََبا بِطَرِيقَِتكُُم الُْمثْلَىُي

  تصدير اجلملة بضمري مبتدأ يفيد التأكيد وهلذا قيل بإفادة احلصر ذكره الزخمشري يف مواضع من كشافه: التاسع

  ال يؤمن باآلخرة إال هم: معناه احلصر أي} مْ ُيوِقُنونَوَبِاآلِخَرِة ُه{: قال يف قوله تعاىل
ال ينشر إال هم وأن املنكر عليهم ما يلزمهم : أن معناه} أَمِ اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن اَألْرضِ ُهمْ ُيْنشُِرونَ{: وقال يف قوله

} ا ُهْم بَِخارِجَِني ِمَن النَّارَِوَم{: حصر األلوهية فيهم مث خالف هذه القاعدة ملا خالف مذهبه الفاسد يف قوله تعاىل



  :هم هنا مبنزلتها يف قوله: فقال
  *هم يفرشون اللِّبد كل ِطِمرٍَّة*

  يف داللته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم ال على االختصاص انتهى
عن ذلك  وبيانه أن مقتضى قاعدته يف هذه اآلية يدل على خروج املؤمنني الفساق من النار وليس هذا معتقده فعدل

إىل التأويل لآلية بفائدة تتم له فجعل الضمري املذكور يفيد تأكيد نسبة اخللود هلم ال اختصاصه هبم وهم عنده هبذه 
املثابة ألن عصاة املؤمنني وإن خلدوا يف النار على زعمه إال أن الكفار عنده أحق باخللود وأدخل يف استحقاقه من 

على قاعدة مذهبه من غري خروج عن قاعدة أهل املعاين يف اقتضاء تقدمي  عصاة املؤمنني فتخيل يف ختريج اآلية
الضمري االختصاص واجلواب عن هذا أن إفادة تقدمي الضمري املبتدأ لالختصاص واحلصر أقوى وأشهر عندهم من 

عل إفادة جمرد التمكن يف الصفة وقد نص اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز على أن إفادة تقدمي الفاعل على الف
لالختصاص جليلة وأما إرادة حتقيق األمر عند السامع أهنم هبذه الصفة وأهنم متمكنون منها فليست جليلة وإذا كان 
كذلك فال يعدل عن املعىن الظاهر إال بدليل وليس هنا ما يقتضي إخراج الكالم عن معناه اجللي كيف وقد صحت 

فاعة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وشفاعة غريه حىت ال األحاديث وتواترت على أن العصاة خيرجون من النار بش
  يبقى فيها موحد أبدا فهذه

اآلية فيها دليل ألهل السنة على انفراد الكفار باخللود يف النار واختصاصهم بذلك والسنة املتواترة موافقة وال دليل 
ىل مما ال ينبغي هلم أن يلزموه من عدم العفو وحتقيق للمخالف سوى قاعدة احلسن والقبيح العقليني وإلزامهم اهللا تعا
  !العقاب واخللود األبدي للمؤمنني يف النار نعوذ باهللا من ذلك

  مواضع إفادة احلصر: فائدة
ال ختص إفادة احلصر بتقدمي الضمري املبتدأ بل هو كذلك إذا تقدم الفاعل أو املفعول أو اجلار أو اجملرور املتعلقات 

فإن اإلميان ملا مل يكن منحصرا يف اإلميان باهللا } قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا{: ثلته قوله تعاىلبالفعل ومن أم
بل البد معه من رسله ومالئكته وكتبه واليوم اآلخر وغريه مما يتوقف صحة اإلميان عليه خبالف التوكل فإنه ال 

بالقدرة والعلم القدميني الباقيني قدم اجلار واجملرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من  يكون إال على اهللا وحده لتفرده
} ال ِفيَها غَْولٌ{: العبد على اهللا دون غريه ألن غريه ال ميلك ضرا وال نفعا فيتوكل عليه ولذلك قدم الظرف يف قوله

ألن نفي الريب ال خيتص بالقرآن بل } يِهال َرْيَب ِف{: ليفيد النفي عنها فقط واختصاصها بذلك خبالف تأخريه يف
  سائر الكتب املنزلة كذلك

توكيدا فكأنك " أياً"وأما األلف واهلاء اللتان حلقتا : قال سيبويه} َيا أَيَُّها{: التنبيه يف النداء حنو" هاء"منها : العاشر
  كررت يا مرتني إذا قلت يأيها وصار االسم تنبيها

وكلمة التنبيه املقحمة بني الصفة وموصوفها لفائدة : قع عليه الزخمشري فقالهذا كالمه وهو حسن جدا وقد و
  تبيني معاضدة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناه ووقوعها عوضا مما يستحقه أي من اإلضافة

ب إنه للتأكيد املؤذن بأن اخلطا: املوضوعة للبعيد إذا نودي هبا القريب الفطن قال الزخمشري" يا: "احلادي عشر
  الذي يتلوه معتىن به جدا

الواو زعم الزخمشري أهنا تدخل على اجلملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة باملوصوف كما تدخل : الثاين عشر
َعةٌ وَثَاِمنُُهْم َوَيقُولُونَ َسْب{: وقوله تعاىل} َوَما أَهْلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم{: على اجلملة احلالية كقوله تعاىل



والصحيح أن اجلملة املوصوف هبا ال تقترن بالواو ألن االستثناء املفرغ ال يقع يف الصفات بل اجلملة حال } كَلُْبُهْم
  لكوهنا عامة بتقدمي إال عليها" قرية"من 

تأكيدا " ما"الشرطية زيدت " نإ"أصلها } فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّي ُهدًى{: املكسورة كقوله تعاىل" إما: "الثالث عشر
  وكالم الزجاج يقتضي أن سبب اللحاق نون التوكيد

األمر بالعكس ملشاهبة فعل الشرط بدخول ما للتأكيد بالفعل املقسم عليه من جهة أهنا كالعدم يف : وقال الفارسي
وهو القياس ألن : أبو البقاءالقسم ملا فيها من التأكيد ومجيع ما يف القرآن من الشرط بعد إما توكيده بالنون قال 

زيادة ما مؤذنة بإرادة شدة التوكيد واختلف النحاة أتلزم النون املؤكدة فعل الشرط عند وصل إما أم ال فقال املربد 
ال تلزم فيجوز إثباهتا وحذفها واإلثبات أحسن وجيوز : يلزم وال حتذف إال ضرورة وقال سيبويه وغريه: والزجاج
إن تثبت مل تقحم النون كما أنك إذا أثبت مل جتئ مبا انتهى وجاء السماع : ن قال سيبويهوإثبات النو" ما"حذف 

  :كقول الشاعر" إما"بعدم النون بعد 
  فإما تريين ويل ِلمَّة

  فإن احلوادث أَْوَدى هبا
إهنا تفيد } نَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْمفَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََيْعلَُمو{: املفتوحة قال الزخمشري يف قوله تعاىل" أما: "الرابع عشر

  التأكيد
ويدل عليه } أَال إِنَُّهْم ُهمُ الُْمفِْسُدونَ{: االستفتاحية كما صرح به الزخمشري يف قوله تعاىل" أال: "اخلامس عشر 

ملنصب من التحقيق ال ولكوهنا هبذا ا: حتقيق اجلملة بعدها وهذا معىن التأكيد قال الزخمشري: إهنا للتحقيق أي: قوهلم
أَال إِنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه ال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم {: تكاد تقع اجلملة بعدها إال مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم حنو

  }َيْحَزُنونَ

لها يف ما زيد قائما أو قائم على لغة متيم جعل سيبويه فيها معىن التوكيد ألنه جع: النافية حنو" ما: "السادس عشر
النفي جوابا لقد يف اإلثبات كما أن قد فيها معىن التوكيد فكذلك ما جعل جوابا هلا ذكره ابن احلاجب يف شرح 

  املفصل
القدمي هي عند البصريني لتأكيد النفي : الباء يف اخلرب حنو ما زيد مبنطلق قال الزخمشري يف كشافه: السابع عشر

اب إن زيدا ملنطلق ما بإزاء إن والباء بإزاء الالم واملعىن راجع إىل أهنا ما زيد مبنطلق جو: قولك: وقال الكوفيون
  للتأكيد ألن الالم لتأكيد اإلجياب فإذا كانت بإزائها كانت لتأكيد النفي هذا كله يف مؤكدات اجلملة االمسية

  مؤكدات اجلملة الفعلية
  :وأما مؤكدات الفعلية فأنواع

َوَمْن َيْعَتِصْم بِاللَِّه فَقَْد ُهِديَ {: عىن التأكيد وإليه أشار الزخمشري يف قوله تعاىلفإهنا حرف حتقيق وهو م" قد: "أحدها
  حصل له اهلدى ال حمالة: معناه} إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ م

وحكى اجلوهري عن اخلليل أنه ال يؤتى هبا يف شيء إال إذا كان السامع متشوقا إىل مساعه كقولك ملن يتشوق مساع 
  قام زيد: زيد قد قدم زيد فإن مل يكن مل حيسن اجمليء هبا بل تقولقدوم 

  َولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ{: وقال بعض النحاة يف قوله تعاىل



لة الفعلية اجملاب هبا القسم مثل إن قد يف اجلم} َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اعَْتَدْوا مِْنكُْم ِفي السَّْبِت{: ويف قوله تعاىل} َمثَلٍ
  والالم يف االمسية اجملاب هبا يف إفادة التأكيد

  }قَْد أَفْلََح َمْن َزكَّاهَا{: وتدخل على املاضي حنو
  مدخلت قد لتوكيد العل: قال الزخمشري} قَْد َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَيِْه} {قَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيحُْزُنَك{: واملضارع حنو

  ويرجع ذلك لتوكيد الوعيد وهبذا جياب عن قوهلم إمنا تفيد التعليل مع املضارع
زيد قد يفعل كذا وليس ذلك منه : تفيد مع املستقبل التعليل يف وقوعه أو متعلقه فاألوىل كقولك: وقال ابن أبان

  أقل معلوماته ما أنتم عليه: - أعلمواهللا-املعىن } قَْد َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَيِْه{: بالكثري والثاين كقوله تعاىل
أن ذلك كائن ال حمالة وإن : معىن السني} فَسََيكْفِيكَُهُم اللَُّه{: السني اليت للتنفيس قال سيبويه يف قوله تعاىل: ثانيا

  تأخر إىل حني
الرمحة ال حمالة فهي تؤكد السني تفيد وجود } أُولَِئَك َسيَْرَحُمُهمُ اللَُّه{: وجرى عليه الزخمشري فقال يف قوله تعاىل

  أنك ال تفوتين وإن تبطأت: يعين" سأنتقم منك يوما: "الوعد كما تؤكد الوعيد يف قولك

يف قوله : لكن قال} َسْوَف يُْؤِتيهِْم أُجُوَرُهْم} {َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى} {َسَيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودّاً{: وحنوه
  معىن اجلمع بني حريف التأكيد والتأخري أن العطاء كائن ال حمالة وإن تأخر} َف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضىَولَسَْو{: تعاىل

من السني وبأن الوجوب املشار إليه بقوله ال حمالة ال " ال"وقد اعترض عليه بأن وجود الرمحة مستفاد من الفعل 
  إشعار للسني به
  :وأجيب بوجهني

وعه للداللة على الوقوع مع التأخر فإذا كان املقام ليس مقام تأخري لكونه بشارة متحضت أن السني موض: أحدمها 
  إلفادة الوقوع وحتقيق الوقوع يصل إىل درجة الوجوب وفيه نظر ألن ذلك يستفاد من املقام ال من السني

وأنه متراخ فهو كاإلخبار  أن السني حيصل هبا ترتيب الفائدة ألهنا تفيد أمرين الوعيد واإلخبار بطرقة: والثاين 
  بالشيء مرتني وال شك أن اإلخبار بالشيء وتعيني طرقه مؤذن بتحققه عند املخرب به

  النون الشديدة وهي مبنزلة ذكر الفعل ثالث مرات وباخلفيفة فهي مبنزلة ذكره مرتني: ثالثها
  قعوهذان النونان لتأكيد الفعل يف مقابلة تأكيد االسم بإن والالم ومل ي: قيل

وملا مل يتجاوز } لََنْسفَعاً بِالنَّاِصيَِة{: وقوله تعاىل} َولَِيكُوناً ِمَن الصَّاغِرِيَن{: يف القرآن التأكيد باخلفيفة إال يف موضعني
مل يزد } فََمهِّلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهْم ُروَْيداً{: الثالثة يف تأكيد األمساء فكذلك مل يتجاوزها يف تأكيد األفعال قال تعاىل
  على ثالثة مهل وأمهل ورويدا كلها مبعىن واحد وهن فعالن واسم فعل

: لن أبرح قال سيبويه: ال أبرح فإذا أردت تأكيد النفي قلت: لتأكيد النفي كإن يف تأكيد اإلثبات فتقول" لن: "رابعا
لى استغراق النفي يف لن تدل ع: سيفعل يعين والسني للتأكيد فجواهبا كذلك وقال الزخمشري: هي جواب ملن قال

من نفي املستقبل وبىن على ذلك " ال"لتأكيد ما تعطيه " لن: "وكذا قال يف املفصل" ال"الزمن املستقبل خبالف 
هو دليل عن نفي الرؤية يف الدنيا واآلخرة وهذا االستدالل حكاه : قال} لَْن َترَانِي{: مذهب االعتزال يف قوله تعاىل
َولَْن َيَتَمنَّْوُه . فََتَمنَُّوا الَْمْوَت إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني{: املعتزلة ورد عليهم بقوله تعاىل لليهود إمام احلرمني يف الشامل عن

  املوت: يعين} َيا لَْيَتَها كَاَنِت الْقَاِضيَةَ{: مث أخرب عن عامة الكفرة أهنم يتمنون اآلخرة فيقولون} أََبداً



وقت خبالف قول املعتزلة وأن النفي بال أطول من النفي بلن ألن آخرها  ال تنفي األبد ولكن إىل: ومنهم من قال
  "لن"ألف وهو حرف يطول فيه النفس فناسب طول املدة خبالف 

  وهو خمصص بدار الدنيا} لَْن َترَانِي{: ولذلك قال تعاىل
أللفاظ تشاكل املعاين ولذلك وهو مستغرق جلميع أزمنة الدنيا واآلخرة وعلل بأن ا} ال ُتْدرِكُُه األَْبَصاُر{: وقال

  اختصت ال بزيادة مدة
تنفي ما قرب " لن"تنفي ما بعد و" ال: "وهذا ألطف من رأى املعتزلة وهلذا أشار ابن الزملكاين يف التبيان بقوله

  }َوال َيَتَمنَّْوَنهُ أََبداً} {َولَْن َيَتَمنَّْوُه أََبداً{: وحبسب املذهبني أولوا اآليتني قوله تعاىل
إِنْ َزَعْمُتْم أَنَّكُْم أَوِْلَياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِن النَّاسِ {: جاء بعد الشرط يف قوله تعاىل} ال َيَتَمنَّْونَُه{: جه القول الثاين أنوو

وحرف الشرط يعم كل األزمنة فقوبل بال ليعمم ما هو جواب له أي زعموا ذلك يف وقت ما قيل } فََتَمنَُّوا الْمَْوَت
إن : أي} قُلْ إِنْ كَاَنتْ لَكُُم الدَّاُر اآلخَِرةُ ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصةً{: فجاء بعد قوله} َولَْن َيَتَمنَّوُْه{وت وأما هلم متنوا امل

كانت لكم الدار اآلخرة فتمنوا املوت اآلن استعجاال للسكون يف دار الكرامة اليت أعدها اهللا ألوليائه وأحبائه وعلى 
  }لَْن َترَانِي{: وفق هذا القول جاء قوله

جملرد النفي عن األفعال املستقبلة والتأبيد وعدمه يؤخذان من دليل خارج ومن احتج " لن"و" ال"واحلق أن : قلت
} إِْنِسّياً فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم{: عورض بقوله} لَْن َيْخلُقُوا ذُبَاباً{: وبقوله} فَإِنْ لَمْ َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْعلُوا{: على التأبيد بقوله

  ولو كانت} َولَْن َيَتَمنَّْوُه أََبداً{: ولو كانت للتأبيد مل يقيد منفيها باليوم وبقوله

هي : ال يقال} لَْن نَْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى َيْرجِعَ إِلَْيَنا ُموَسى{: لتأبيد لكان ذكر األبد تكريرا واألصل عدمه وبقوله
الم عند اإلطالق ألن اخلصم يدعي أهنا موضوعة لذلك فلم تستعمل يف غريه وقد مقيدة فلم تفد التأبيد والك

} { ال َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: وقوله} ال يُقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموتُوا {: لالستغراق األبدي يف قوله تعاىل" ال"استعملت 
وغريه مما هو للتأبيد وقد } ةَ َحتَّى يَِلَج الْجََملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِطَوال َيْدُخلُونَ الَْجنَّ{: وقوله} َوال َيُؤوُدُه ِحفْظُُهَما

  فهذا يدل على أهنا جملرد النفي والتأبيد يستفاد من دليل آخر" لن"دون " ال"استعملت فيه 
  الصفة: القسم الثاين

  وهي خمصصة إن وقعت صفة للنكرة وموضحة للمعرفة
  األسباب اليت تأيت الصفة من أجلها

  :وتأيت ألسباب
فليس ذكر الوصف هنا } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{: جملرد املدح والثناء ومنه صفات اهللا تعاىل كقوله: أحدها

  -تعاىل اهللا عن ذلك-للتمييز ألنه ليس له مثل 

  :حىت يوضح بالصفة وأخذ أبو الطيب هذا املعىن فذكر أسامي بعض ممدوحه مث قال
  زده معرفةأساميا مل ت

  وإمنا لذة ذكرناها
  مل تزده بيان أهنا لإلطناب والثناء ال للتعريف والتبيني: فقوله
إن الصفات اجلارية على القدمي سبحانه املراد هبا التعريف فإن تلك الصفات حاصلة له ال جملرد الثناء ولو : وقيل



فهذا الوصف للمدح ليس } ا النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُمواَيْحكُُم بَِه{: كانت للثناء لكان االختيار قطعها ومنه قوله تعاىل
وأريد هبا التعريض باليهود وأهنم : غري ألنه ليس ميكن أن يكون مثة نبيون غري مسلمني كذا قاله الزخمشري قال

  بعداء من ملة اإسالم اليت هي دين األنبياء كلهم يف القدمي واحلديث وأن اليهود مبعزل عنها
أن هذه الصفة للتمييز وقد أطلق اهللا وصف اإسالم على األنبياء وأتباعهم واألصل يف املدح التمييز بني  والتحقيق

املمدوح وغريه باألوصاف اخلاصة واإلسالم وصف عام فوصفهم باإلسالم إما باعتبار الثناء عليه أو الثناء عليهم 
ا الوصف غايته ألن معىن ذلك يرجع إىل معىن االستسالم بعد النبوة تعظيما وتشريفا له أو باعتبار أهنم بلغوا من هذ

والطاعة الراجعني إىل حتقيق معىن العبودية اليت هي أشرف أوصاف العباد فكذلك يوصفون هبا يف أشرف حاالهتم 
  وأكمل أوقاهتم وقوله تعاىل حكاية عن إبراهيم

} َتَوفَّنِي ُمْسِلماً{: ني ألمرك لقضائك وكذا قول يوسفمستسلم: أي} َربََّنا وَاْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك{: وإمساعيل
تنويه بقدر اإلسالم وتنبيه على عظم أمره فإن الصفة تعظم } النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا {: وكذلك قوله

تنويها بقدر } رَبِّهِْم َوُيؤِْمُنونَ بِِه ُيَسبُِّحونَ بِحَْمِد{: بعظم موصوفها كما وصفت املالئكة املقربون باإلميان يف قوله
اإلميان وحضا للبشر على التحلي به ليكونوا كاملقربني يف وصف اإلميان حىت قيل أوصاف األشراف أشرف 

  األوصاف
وليس ما قاله بواضح } فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَّبِيِّ اُألمِّيِّ{: لزيادة البيان كذا قاله ابن مالك ومثله بقوله تعاىل: الثاين

فإن رسول اهللا كما يستعمل يف نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه يستعمل يف غريه بطريق الوضع وتعريفه إمنا حصل 
  باإلضافة
  !قد كثر استعماله يف نبينا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حىت إنه مل يبق الذهن يتبادر إال إليه: فإن قال

ويف } فَآِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه{: وضعه بل ذلك من االستعمال وقد استعمل يف غريه قال تعاىلليس هذا من : قلنا
كََما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ {: ويف حق موسى} َوَرُسوالً إِلَى َبنِي إِسْرائيلَ{: ويف حق عيسى} ُرُسلُ اللَِّه{: موضع آخر

  }َرسُوالً

وصوف أو دونه يف التعريف وأما أن تكون فوقه فال ألهنا على كل حال تابعة والتابع مث إن الصفة إمنا تكون مثل امل
  دون املتبوع

  قيل كيف يصح أن يزال إهبام الشيء مبا هو أهبم منه؟: فإن
  فاجلواب أن التعريف مل يقع مبجرد الصفة وإمنا حصل مبجموع الصفة واملوصوف ألهنما كالشيء الواحد

ألن املعىن بدابة والذي } وََما ِمْن َدابٍَّة ِفي اَألْرضِ َوال طَاِئرٍ يَِطُري بَِجَناَحْيِه{: ية كقوله تعاىللتعيينه للجنس: الثالث
حمقق إرادة اجلنس من الوصف } أَُمٌم{فجمع } إِالَّ أَُمٌم أَمْثَالُكُْم{: سيق له الكالم اجلنسية ال اإلفراد بدليل قوله تعاىل

ون الدابة غري منفكة عن كوهنا يف األرض وكون الطائر غري منفك كونه طائرا الالزم للجنس املذكور وهو ك
  جبناحيه لينتفي توهم الفردية هذا معىن ما أشار إليه السكاكي يف املفتاح

ومحل بعضهم كالمه على أنه إمنا ذكر الوصف ليعلم أن املراد ليس دابة خمصوصة وهو بعيد ألن ذلك معلوم قطعا 
  قطعية -االستغراقية" من"السيما مع -نكرة املنفية بدون الوصف ألن ال

  يفيد زيادة} َيِطُري بَِجنَاَحيِْه{ و} ِفي اَألْرضِ{: وقال الزخمشري إن معىن زيادة



وما من دابة من مجيع ما يف األرض وما من طائر يف جو السماء من مجيع ما يطري : التعميم واإلحاطة حىت كأنه قيل
  حمفوظة أحواهلا غري مهمل أمرها جبناحيه إال أمم أمثالكم

لتوهم االقتصار } بِجََناَحيِْه{: إن الطريان ملا كان يوصف به من يعقل كاجلان واملالئكة فلومل يقل: وحيتمل أن يقال
  ليفيد إرادة هذا الطري املعتقد فيه عدم املعقولية بعينه} بَِجَناَحيِْه{: على حبسها ممن يعقل فقيل

  :عمل لغة يف اخلفة وشدة اإلسراع يف املشي كقول احلماسيإن الطريان يست: وقيل
  *طاروا إليه ُزَرافاٍت وُوْحدانا*

  رافع الحتمال هذا املعىن} يَِطُري بَِجَناَحْيِه{: فقوله
 لكان ظاهر العطف يوهم وال طائر يف} َوَما ِمْن دَابٍَّة ِفي اَألْرضِ َوال طَائِرٍ{: وقيل لو اقتصر على ذكر الطائر فقال

األرض ألن املعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال يقيد به املعطوف وكان ذلك يوهم اختصاصه بطري األرض الذي 
زال هذا الوهم وعلم أنه ليس بطائر } َيِطريُ بَِجَناَحْيهِ { : ال يطري جبناحيه كالدجاج واألوز والبط وحنوها فلما قال

  مقيد إمنا تقيدت به الدابة
  مع أن املعلوم أن الفساد} إِذَا ِقيلَ لَُهْم ال ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرضَِو{: وأما قوله تعاىل

وهي سترة -ال يقع إال يف األرض قيل يف ذكرها تنبيه على أن احملل الذي فيه شأنكم وتصرفكم ومنه مادة حياتكم 
  جدير أال يفسد فيه إذا حمل اإلصالح ال ينبغي أن جيعل حمل اإلفساد -أموالكم

ألن املراد نفي النصري عنهم يف } َوَما لَُهْم ِفي اَألْرضِ ِمْن وَِليٍّ َوال َنِصريٍ{: قوله تعاىل يف سورة براءة وهذا خبالف
  مجيع األرض فلو مل يذكر الحتمل أن يكون ذلك خاصا ببعضها

وَلَِكْن َتْعَمى {: وقوله تعاىل} ُبطُونِهِمْ َناراً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي{: وقوله تعاىل} ذَِلَك قَْولُُهْم بِأَفَْواِههِْم{: وأما قوله تعاىل
ففوائده  -إذ القول ال يكون إال بالفم واألكل إمنا يكون يف البطن-وحنوها من املقيد } الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ

  خمتلفة
ن أي ال يعضده حجة وال برهان للتنبيه على أنه قول ال دليل عليه بل ليس فيه إال جمرد اللسا} بِأَفَْواهِهِْم{: فقيل

وإمنا هو لفظ فارغ من معىن حتته كاأللفاظ املهملة اليت هي أجراس ونغم ال تدل على شيء مؤثر ألن القول الدال 
على معىن قول بالفم ومؤثر يف القلب وما ال معىن له مقول بالفم ال غري أو املراد بالقول املذهب أي هو مذهبهم 

  نه ال حجة عليه توجب اعتقاده بالقلببأفواههم ال بقلوهبم أل
  }َوَيقُولُونَ ِفي أَْنفُِسهِْم{: إنه رافع لتوهم إرادة حديث النفس كما يف قوله تعاىل: وقيل

التنصيص على أنه باللسان دون القلب ولو مل يقيد مل } بِأَفَْواِههِْم{: ألن القول يطلق على االعتقاد فأفاد: وقيل
اآلية فلم يكذب ألسنتهم بل كذب ما انطوى } إِذَا َجاَءكَ الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهُد إِنََّك{: لهيستفد هذا املعىن ويشهد 
  عن ضمائرهم من خالفه

  :أكل يف بطنه إذا أمعن ويف بعض بطنه إذا اقتصر قال: ألنه يقال} ِفي بُطُونِهِْم نَاراً{: وإمنا قال
  كلوا يف بعض بطنكم تعفوا

  يصفإن زمانكم زمن مخ
  نارا -إذا امتألت بطوهنم-يأكلون ما جير : فكأنه قيل
فإنه سبحانه ملا دعاهم إىل التفكري والتعقل ومساع أخبار من مضى من األمم وكيف } الَِّتي ِفي الصُّدُورِ{: وإمنا قال



لُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُ{: أهلكهم بتكذيبهم رسله وخمالفتهم هلم قال
  }َيْسَمُعونَ بِهَا
أفلم يسريوا يف األرض فينظروا : وهل شيء أبلغ يف العظمة والعزة من هذه اآلية ألن اهللا تعاىل أراد: قال ابن قتيبة

فيها قد  إىل آثار قوم أهلكهم اهللا بالكفر والعتو فريوا بيوتا خاوية قد سقطت على عروشها وبئرا يشرب أهلها
عطلت وقصرا بناه ملكه بالشيد خال من السكن وتداعى باخلراب فيتعظوا بذلك وخيافوا من عقوبة اهللا مثل الذي 

  !نزل هبم

  مث ذكر تعاىل أن أبصارهم الظاهرة مل تعم عن النظر والرؤية وإن عميت قلوهبم اليت يف صدورهم
جاز أن يعىن } الَِّذيَن كَاَنتْ أَْعُينُُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذكْرِي{: تعاىلملا كانت العني قد يعىن هبا القلب يف حنو قوله : وقيل

  بالقلب العني فقيد القلوب بذكر حملها رفعا لتوهم إرادة غريها
: ذكر حمل العمى احلقيقي الذي هو أوىل باسم العمى من عمى البصر كما قال النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: وقيل

هذا أوىل بأن يكون شديدا منه فعمى : أي" لشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضبليس ا"
الَِّتي ِفي {: القلب هو احلقيقي ال عمى البصر فأعمى القلب أوىل أن يكون أعمى من أعمى العني فنبه بقوله

  ظاهر يف العني اليت حملها الوجهعلى أن العمى الباطن يف العضو الذي عليه الصدر ال العمى ال} الصُّدُورِ
  فوائد تتعلق بالصفة

  الصفة العامة ال تأيت بعد الصفة اخلاصة: األوىل
هذا رجل فصيح متكلم ألن املتكلم أعم من الفصيح إذ : اعلم أن الصفة العامة ال تأيت بعد الصفة اخلاصة ال تقول

  كل فصيح متكلم وال عكس
  ذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْسَماِعيلَ إِنَُّه كَانَ َصاِدَقوَا{: وإذا تقرر هذا أشكل قوله تعاىل

ألن النيب أعم من الرسول إذ كل رسول " رسول"صفة لـ } َنبِيّاً{إذ ال جيوز أن يكون } الَْوْعِد َوكَانَ َرسُوالً َنبِيّاً
  من اآلدميني نيب وال عكس

احلال ما يف رسول من معىن يرسل أي كان إمساعيل  والعامل يف} َرسُوالً{إنه حال من الضمري يف : واجلواب أن يقال
  }َوُهوَ الَْحقُّ ُمَصدِّقاً{: مرسال يف حال نبوته وهي حال مؤكدة كقوله

  تأيت الصفة الزمة ال للتقييد: الثانية
َوأَنْ ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َما لَْم {: هو كقوله: قال الزخمشري} َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر ال ُبرَْهانَ لَُه بِِه{: كقوله تعاىل

جيء هبا للتوكيد ال أن يكون يف اآلهلة ما جيوز أن } يَِطُري بَِجنَاَحْيِه{: وهي صفة الزمة حنو قوله} ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً
نه ال أحق باإلحسان م: يقوم عليه برهان وجيوز أن يكون اعتراضا بني الشرط واجلزاء كقولك من أحسن إىل زيد

  فاهللا مثيبه
َوال طَائِرٍ {: هذا لبيان خاصة اإلشراك باهللا إال تقوم على صحته حجة ال بيان أنه نوعان كما يف قوله: وقال املاتريدي
  هو بيان خاصة الطريان ال أنه نوعان} َيِطُري بَِجنَاَحْيِه

َوَيقُْتلُونَ النَّبِيِّنيَ {: مبقدار قبحه وقوله} رِ ِعلْمٍبَِغْي{: والسفه ال يكون إال عن جهل وقيل} سَفَهاً بِغَْيرِ ِعلْمٍ{: وقوله
وال يكون قتلهم إال كذلك ألن معناه بغري احلق يف اعتقادهم ألن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ يف } بَِغْيرِ الْحَقِّ



يادة معىن يف التصريح لز} قَالَ َربِّ اْحكُْم بِالَْحقِّ{: ذمهم وإن كانت تلك الصفة الزمة للفعل كما يف عكسه
  بالصفة

: وألن قتل النيب قد يكون حبق كقتل إبراهيم عليه السالم ولده ولو وجد لكان حبق وقال الزخمشري: وقال بعضهم
  إمنا قيده ألهنم مل يقتلوا ومل يفسدوا يف األرض وإال استوجبوا القتل بسبب كونه شبهة

  أنصفوا من أنفسهم مل يذكروا وجها يوجب عندهم القتلوإمنا نصحوهم ودعوهم إىل ما ينفعهم فقتلوهم ولو 
مع أن ذلك منهي عنه يف غري احلج أيضا لكن خصص } فَال َرفَثَ َوال فُُسوَق َوال جَِدالَ ِفي الَْحجِّ{: وكقوله تعاىل

و ال جيوز بالذكر هنا لتأكيد األمر وخطره يف احلج وأنه لو قدر جواز مثل ذلك يف غري احلج مل جيز يف احلج كيف وه
  مطلقا

ألن الرياء } ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: ومل يذكر مثل ذلك يف قوله تعاىل} َوأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ ِللَِّه{: وقوله تعاىل
  يقع يف احلج كثريا فاعتىن فيه باألمر باإلخالص

  واتباع اهلوى ال يكون إال كذلك} اُه بَِغْيرِ ُهدًى ِمَن اللَِّهَوَمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع َهَو{: وقوله تعاىل

  وقيل بل يكون اهلوى يف احلق فال يكون من هذا النوع
فإن حكمه تعاىل حسن ملن يوقن وملن ال يوقن لكن ملا كان } َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكْماً ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ{: وقوله تعاىل

  الطالع عليه وصفه بذلك ألن املؤمن هو الذي يطلع على ذلك دون اجلاهلالقصد ظهور حسنه وا
والكتابة ال تكون إال باليد ففائدته مباشرهتم ذلك التحريف } فََوْيلٌ لِلَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكَتاَب بِأَْيِديهِْم{: وقوله تعاىل

كتب : "يباشره بل أمر به كما يف قول علي بأنفسهم وذلك زيادة يف تقبيح فعلهم فإنه يقال كتب فالن كذا وإن مل
  ".النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يوم احلديبية

  قد تأيت الصفة بلفظ واملراد غريه: الثالثة
  بل على باهبا: املراد سوداء ناصع وقيل: قيل} صَفَْراُء فَاِقٌع لَْونَُها{: كقوله تعاىل

  كأنه أينق سود ومسي األسود من اإلبل أصفر ألنه سواد تعلوه صفرة: قيل} صُفٌْر كَأَنَُّه جِمَالٌَت{: ومنه قوله تعاىل
  قد جتيء للتنبيه على التعميم: الرابعة

  مع أن املعلوم إمنا يؤكل إذا أمثر} كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثْمََر{: كقوله تعاىل

  ته على اإلباحه من أول إخراج الثمرةفائدته نفي توهم توقف اإلباحة على اإلدراك والنضج بدالل: فقيل
  }َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد{: وقوله تعاىل

فإن غري مال اليتيم كذلك لكن إمنا خصه بالذكر ألن الطمع } َوال َتقَْربُوا َمالَ الْيَِتيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحسَُن{: وقوله
غ أو ألن التخصيص مبجموع احلكمني ومها النهي عن قربانه بغري فيه أكثر لعجزه وقلة الناصر له خبالف مال البال

  األحسن
فَال {: مع أن الفعل كذلك وقصد به ليعلم وجوب العدل يف الفعل من باب أوىل كقوله} وَإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا{: وقوله

  }َتقُلْ لَُهَما أُفٍّ
  قد حيتمل اللفظ كثريا من األسباب السابقة: اخلامسة
فإن ابن مالك وغريه من النحويني } َوقَالَ اللَُّه ال َتتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد{: ثله منها قوله تعاىلوله أم

  جعلوه نعتا قصد به جمرد التأكيد



  :إن إهلني مثىن واالثنان للتثنية فما فائدة الصفة؟ وفيه وجوه: ولقائل أن يقول
  إن فائدهتا توكيد هني اإلشراك باهللا سبحانه وذلك: ن اخلبازقاله اب: أحدمها

ألن العربة يف النهي عن اختاذ اإلهلني إمنا هو حملض كوهنما اثنني فقط ولو وصف إهلني بغري ذلك من الصفات كقوله 
ن من دقت ال تتخذوا إهلني عاجزين ألشعر بأن القادرين جيوز أن يتخذا فمعىن التثنية شامل جلميع الصفات فسبحا

  !حكمته يف كل شيء
  }فَإِنْ كَاَنَتا اثْنََتْينِ{: ونظري هذا ما قال األخفش يف قوله

" إمنا حنن وبنو عبد املطلب شيء واحد: "أن الوحدة تطلق ويراد هبا النوعية ومنه قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الثاين
فقط لصح يف } ال تَتَِّخذُوا إِلََهيْنِ{: فالتثنية باعتبارها فلو قيل" إمنا زيد رجل واحد: "وتطلق ويراد هبا العدد حنو

موضوعه أن يكون هنيا عن اختاذ جنسني آهلة وجاز أن يتخذ من نوع واحد أعداد آهلة ألنه يطلق عليهم أهنم واحد 
قبح التعديد لإلله وأنه  بني فيه} اثَْنيْنِ{: السيما وقد يتخيل أن اجلنس الواحد ال تتضاد مطلوباته فيصح فلما قال

إمنا هو إله ومل تصفه بواحد مل حيسن وقيل : أال ترى إنك لو قلت: منزه عن العددية وقد أومأ إليه الزخمشري بقوله
أنه ملا كان النهي واقعا على التعدد واالثنينية دون الواحد أتى بلفظ : لك إنك نفيت اإلهلية ال الوحدانية الثالث

ثوبني اثنني :  تتخذ ثوبني حيتمل النهي عنهما مجيعا وحيتمل النهي عن االقتصار عليهما فإذا قلتال: االثنني ألن قولك
علم املخاطب أنك هنيته عن التعدد واالثنينية دون الواحد وأنك إمنا أردت منه االقتصار على ثوب واحد فتوجه 

  النفي إىل نفس التعدد والعدد

  ال تعدد اآلهلة وال تتخذ عددا تعبده إمنا هو إله واحد: أنه قالفأتى باللفظ املوضوع له الدال عليه فك
مفعوهلا الثاين وأصل الكالم } إِلََهيْنِ{مفعوهلا األول و} اثَْنْينِ{: هي اليت تتعدى إىل مفعولني ويكون" اختذ"أن : الرابع

ري أن إهلني أخص من اثنني واختاذ ال تتخذوا اثنني إهلني مث قدم املفعول الثاين على األول ويدل على التقدمي والتأخ
اثنني يقع على ما جيوز وعلى ماال جيوز وأما اختاذ اثنني إهلني فال يقع إال على ما جيوز وقدم إهلني على اثنني إذ 

املقصود بالنهي اختاذمها إهلني فالنهي وقع على معنيني اآلهلة املتخذة وعلى هذا فال بد من ذكر االثنني واإلهلني إذ مها 
  عوال االختاذمف

وهذا الوجه هو اجليد ليخرج بذلك على التأكيد وأما إذا جعل إهلني مفعول تتخذوا واثنني : قال صاحب البسيط
صفة فإنه أيضا ال خيرج عن الوصف إىل التأكيد ألنه ال يستفاد من اثنني ما استفيد من إهلني ألن األول يدل على 

  العدد واجلنس والثاين على جمرد االثنينية
يف دخول اثنني يف حد الوصف إال إن من قرأ بتنوين كلٍ } ِمْن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثَْنيْنِ{: وهذا احلكم يف قوله تعاىل: قال

نعت ومن حيتمل " اثنني"و" فاسلك"أو " امحل"مفعول } َزْوَجيْنِ{فإنه حذف املضاف إليه وجعل التنوين عوضا عنه و
امحل أو اسلك فيها : مبحذوف لكونه حاال من نكرة تقدم عليها والتقدير أنه متعلق بفعل األمر وحيتمل أن يتعلق

أن جتعل اثنني املفعول واجلار واجملرور : أحدمها: زوجني اثنني من كل صنف ومن قرأ بإضافة كل احتمل وجهني
  متعلق

  صفة جعل من زائدة على رأي األخفش وكل هي املفعول واثنني: فعل األمر احملذوف كما تقدم والثاين
أنه بدل وينوي باألول الطرح واختاره النيلي يف شرح احلاجبية قال ملا فيه من حسم مادة التأويل ونظري : اخلامس



ما الفائدة : فإن مروان بن سعد املهليب سأل أبا احلسن األخفش فقال} فَإِنْ كَاَنَتا اثَْنَتيْنِ{: السؤال يف اآلية قوله تعاىل
ن لفظ كانتا تفيد التثنية فما فائدة تفسريه الضمري املسمى باثنتني مع أنه ال جيوز فإن يف هذا اخلرب؟ أراد مروان أ

كانتا ثالثا وال فوق ذلك فلم يفصل اخلرب االسم يف شيء ؟ فأجاب أبو احلسن بأنه أفاد العدد احملض جمردا عن 
ما كذا أو صاحلتني أو غري ذلك من فإن كانتا صغريتني فلهما كذا أو كبريتني فله: الصفة أي قد كان جيوز أن يقال

أفهم أن فرض الثلثني لألختني تعلق مبجرد كوهنما اثنتني فقط على أي صفة وهي فائدة } اثَْنَتْينِ{: الصفات فلما قال
ال حتصل من ضمري املثىن ومعناه أهنم كانوا يف اجلاهلية يورثون البنني دون البنات وكانوا يقولون ال نورث إال من 

ل وينكئ العدو فلما جاء اإلسالم بتوريث البنات أعلمت اآلية أن العربة يف أخذ الثلثني من املرياث منوط حيمل الك
  بوجود اثنتني من األخوات من غري اعتبار أمر زائد على العدد

ولقد نقل ابن ! ولعمري لقد أبدع مروان يف استنباطه وسؤاله وأحسن أبو احلسن يف كشف إشكاله: قال احلريري
  وقد بينا -اجب يف أماليه هذا اجلواب عن أيب علي الفارسياحل

مث اعترض عليه بأن اللفظ وإن كان صاحلا إلطالقه على املثىن جمردا عن الصفات ال يصح  -أنه من كالم األخفش
جل جاءين ر: إطالقه خربا داال على التجريد من الصفات وإمنا يعىن باللفظ ذاته املوضوعة له أال ترى أنك إذا قلت

ال يفهم إال ذات من غري أن يدل على جتريد عن مرض أو جنون أو عقل فكذلك اثنتني ال تدل إال على مسمى 
اثنتني فقط فلم يستفد منه شيء زائد على املستفاد من ضمري التثنية مث لو سلم صحة إطالق اللفظ كذلك فال يصح 

و قيل ذلك مل يصح ألن تثنية الضمري يف كانتا فإن كانتا على أي صفة حصل ول: هاهنا إذ لو صح جلاز أن يقال
  عائد على الكاللة والكاللة تكون واحدا واثنني ومجاعة فإذا أخرب باثنتني حصلت به فائدة

مث ملا كان الضمري الذي يف كانتا العائد على الكاللة هو يف معىن اثنني صح أن تثنية ألن تثنيته فرع عن اإلخبار 
  نه مل تستفد التثنية إال من اثننيباثنني إذ لواله مل يصح أ

فَإِنْ {: مث قال} ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم{: وقد أورد على ذلك اعتراض آخر وهو أن هذه اآلية مماثلة لقوله تعاىل
يف ولو كان على ما ذكرمت لوجب أن يصح إطالق األوالد على الواحد كما } َوإِنْ كَاَنْت َواِحدَةً} {كُنَّ نَِساًء

  الكاللة وإال لكان الضمري لغري مذكور
واجلواب بشيء يشمل اجلميع وهو أن الضمري قد يعود على الشيء باعتبار املعىن الذي سيق إليه ونسب إىل صاحبه 

فإذا قلت إذا جاءك رجال فإن كان واحدا فافعل به كذا وإن كان اثنني فكذا صح إعادة الضمري باعتبار املعنيني 
  إذا جاءك واآلية سيقت لبيان: وإن كان اجلائي من الرجال ألنه علم من قولك: ائي وكأنك قلتألن املقصود اجل

فإن كان الوارث من األوالد ألنه املعىن الذي سيق له الكالم فقد دخلت االثنان باعتبار : الوارثني األوالد فكأنه قيل
  هذا املعىن

  اجلواب هبذه وجيوز أن تبقى اآلية األوىل على ما ذكرنا وخيتص هذا
  :ويف هذه اآلية ثالثة أجوبة أخر: قلت
يسوغ معها " َمن"أنه كالم حممول على املعىن أي فإن كان من ترك اثنتني وهذا مفيد فأضمره على ما بعد و: أحدها

ز جرى جمراها يف جوا" َمن"ذكر االثنني ألنه لفظ مفرد يعرب به عن الواحد واالثنني واجلمع فإذا وقع الضمري موقع 
  اإلخبار عنها باالثنني

وذلك أن } اسَْتْحَوذَ َعلَيْهُِم الشَّْيطَانُ{: أن يكون من األشياء اليت جاءت على أصوهلا املرفوضة كقوله تعاىل: الثاين



حكم األعداد فيما دون العشرة أن تضاف إىل املعدود كثالثة رجال وأربعة أبواب فكان القياس أن يقول اثنني رجل 
نهم رفضوا ذلك ألنك جتد لفظة جتمع العدد واملعدود فتغنيك عن إضافة أحدمها إىل اآلخر وهو وواحد رجل ولك

: ثالثة مل يعلم املعدود ما هو؟ وإذا قلت: رجالن ورجل وليس كذلك ما فوق االثنتني أال ترى أنك إذا قلت: قولك
كان : كان الرجال ثالثة ومل يقل :رجال مل يعلم عددهم ما هو فأنت مضطر إىل ذكر العدد واملعدود فلذلك قيل

  :الرجالن اثنتني وال الرجالن كانا اثنني فإذا استعمل شيء من ذلك كان استعماال للشيء املرفوض كقوله
  *ظرف عجوز فيه ِثنَْتا َحنْظَلِ*

  كيف حيمل القرآن عليه وإمنا هو يف الشعر؟: فإن قيل
  رفوضة كاستحوذ ونظائرهاإنا وجدنا يف القرآن أشياء جاءت على األصول امل: قيل

  أن املراد فإن كانتا اثنتني فصاعدا فعرب باألدىن عنه وعما فوقه قاله ابن الضائع النحوي: الثالث
َواْسَتشْهُِدوا {: فإن الرجولية املثناة فهمت من الضمري بدليل} فَإِنْ لَْم َيكُوَنا َرُجلَيْنِ{: ونظائرها قوله تعاىل: قلت

  فإن مل يوجدا حال كوهنما رجلني: حال ال خرب فكأن املعىن} َرُجلَْينِ{: فالظاهر أن قوله} اِلكُْمَشهِيَدْينِ ِمْن رَِج
  }َوَضْعُتهَا{: فإن األنوثة فهمت من قوله} إِنِّي َوَضْعتَُها أُْنثَى{: ومثله قوله تعاىل

قيدا بأهنما من الرجال فكأن " نالشهيدي"للرجلني ألن } َيكُوَنا{الضمري يف : وأورد بعضهم السؤال يف األول فقال
  فإن مل يكن الرجالن رجلني وهذا حمال: الكالم

إن اخلرب هنا أفاد العدد اجملرد عن الصفة وهذا ضعيف إذ : وأجاب بعضهم مبا أجاب به األخفش يف آية املواريث
لية أو األنوثية أو غريها موضع االثنني وهو جتوز بعيد والذي ذكره الفارسي اجملرد منهما الرجو" الرجلني"وضع فيه 

  !من الصفات فكيف يكون لفظ موضوع لصفة ما داال على نفيها

على أن يف جواب الفارسي هناك نظرا فإنه مل يرد على أن جعل نفس السؤال جوابا كأنه قيل مل ذكر العدد وهو 
  متضمن للضمري فقال ألنه يفيد العدد اجملرد فلم يزد األلفاظ جتردا

منصوب على احلال املبينة وكان تامة فهو أظرف من األول فإنه سئل عن وجه } َرُجلَْينِ{اب بأن وأما من أج: قال
النظم وأسلوب البالغة ونفي ماال يليق هبا من احلشو فأجاب باإلعراب ومل جيب عن السؤال بشيء والذي يرد عليه 

} َشهِيَديْنِ{ظهر يف جواب السؤال هو أن وهو خرب يرد عليه وهو حال وما زادنا إال التكلف يف جعله حاال والذي ي
مث أعاد الضمري يف قوله } ِمْن رِجَاِلكُْم{: ملا صح أن يطلق على املرأتني مبعىن شخصني شهيدين قيده بقوله تعاىل

ا على الشهيدين املطلقني وكان عوده عليهما أبلغ ليكون نفي الصفة عنهما كما كان إثباهت} فَإِنْ لَْم َيكُونَا{: تعاىل
إن كانا : كالشرط كأنه قال} ِمْن رَِجاِلكُْم{: هلما فيكون الشرط موجبا ونفيا على الشاهدين املطلقني ألن قوله

رجلني ويف النظم على هذا األسلوب من االرتباط وجرى الكالم على نسق واحد ماال خفاء به وأما يف آية املواريث 
فإن : ن املعىن بدليل أنه مل يتقدمه ما يدل عليه لفظا فكأنه قالفالظاهر أن الضمري وضع موضع الظاهر اختصارا لبيا

كان الوارث اثنني مث وضع ضمري االثنني موضع الوارث الذي هو جنس ملا كان املراد به منه االثنان وأيضا فإن 
وضع باثنني ففيه تفاوت ما لكونه مفرد اللفظ فكان األليق حبسن النظم  -وإن كان مجعا-اإلخبار عن الوارث 

فيجري الكالم يف طريقه مع اإلجياز يف  -وهو الوارث-املضمر موضع الظاهر مث جيري اخلرب على من حدث عنه 
  وضع املضمر الظاهر والسالمة من تفاوت اللفظ يف اإلخبار عن لفظ مفرد مبثىن



: إن مل يذكر قوله تعاىلونظري هذا مما وقع فيه اسم موضع غريه إجيازا مث جرى الكالم جمراه يف احلديث عمن هو له و
فعاد هذا الضمري واخلرب على أهل القرية الذين أقيمت } َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها َبأْسَُنا َبيَاتاً أَْو ُهْم قَاِئلُونَ{

بغري كلفة القرية يف الذكر مقامهم فجرى الكالم جمراه مع حصول اإلجياز يف وضع القرية موضع أهلها وفهم املعىن 
  وهذه الغاية يف البيان يقصد عن مداها اإلنسان

ملا فهم منها التأكيد ظن بعضهم أهنا ليست : قال ابن عمرون} فَإِذَا ُنِفَخ ِفي الصُّورِ نَفَْخةٌ وَاِحَدةٌ{: ومنها قوله تعاىل
فدل على أهنا ليست  داللة على نفخ} َواِحدَةٌ{بصفة وليس جبيد ألهنا داللة على بعض أحوال الذات وليس يف 

  تأكيدا
  :مخسة أقوال} َواِحَدةٌ{ويف فائدة 
  "أمس الدابر: "التوكيد مثل قوهلم: أحدها
وصفها ليصح أن تقوم مقام الفاعل ألهنا مصدر واملصدر ال يقوم مقام الفاعل إال إذا وصف ورد بأن : الثاين 

  حتديدها بتاء التأنيث مصحح لقيامها مقام الفاعل
لوحدة مل تعلم من نفخة إال ضمنا وتبعا ألن قولك نفخة يفهم منه أمران النفخ والوحدة فليست نفخة أن ا: الثالث

  موضوعة للوحدة فلذلك صح وصفها
فالنعمة يف } إِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{: وصفه النفخة بواحدة ألجل نفي توهم الكثرة كقوله تعاىل: الرابع

  علق عدم اإلحصاء بعدهااللفظ واحدة وقد 

َوَما أَْمرَُنا إِالَّ {: أتى بالوحدة ليدل على أن النفخة ال اختالف يف حقيقتها فهي واحدة بالنوع كقوله: اخلامس
  ال اختالف يف حقيقته: أي} َواِحَدةٌ

وإهلكم : لو قال: وهو أوجز قيل وهال جاء وإهلكم واحد} إِلََه{ما فائدة : قيل} وَإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد{: ومنها قوله تعاىل
واحد لكان ظاهره إخبارا عن كونه واحدا يف إهليته يعين ال إله غريه ومل يكن إخبارا عن توحده يف ذاته خبالف ما إذا 

كرر ذكر اإلله واآلية إمنا سيقت إلثبات أحديته يف ذاته ونفي ما يقوله النصارى أنه إله واحد واألقانيم ثالثة أي 
  دل على أحدية الذات والصفة} إِلٌَه َواِحٌد{: أن زيدا واحدا وأعضاؤه متعددة فلما قال األصول كما

حيتمل األحدية يف الذات واألحدية يف الصفات سواء ذكر اإلله أوال فال يتم } وَاِحٌد{: قوله: ولقائل أن يقول
  اجلواب

وفائدته التأكيد ومثله على رأي } اُألْخَرى{أهنا } ثَّاِلثَةَال{: ومعلوم بقوله} وََمَناةَ الثَّاِلثَةَ اُألخَْرى{: ومنها قوله
  }َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاداً اُألولَى{: الفارسي
اشتكى فالن : خر عن كفرهم باهللا كما تقول: أي" عن"مبعىن : قيل} فََخرَّ َعلَْيهُِم السَّقُْف ِمْن فَْوِقهِْم{: وأما قوله

يف مثل " على"عىن الالم أي فخر هلم وقيل ألن العرب ال تستعمل لفظة عن دواء شربه أي من أجل كفرهم أو مب
  َواتََّبُعوا{: هذا املوضع إال يف الشر واألمر املكروه تقول خربت على فالن ضيعته كقوله

ألنه : وقيل} لَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَأََتقُولُونَ َع} {َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب} {َما َتْتلُوا الشَّيَاِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ
على الفوقية } ِمْن فَْوِقهِْم{: سقط عليه موضع كذا إذا كان ميلكه وإن مل يكن من فوقه بل حتته فدل قوله تعاىل: يقال

أخذ برجله : كما تقول} ِعِدفَأََتى اللَُّه بُْنَيانَُهْم ِمَن الْقََوا{: احلقيقية وما أحسن هذه املقابلة بالفوقية مبا تقدم من قوله
  فسقط على رأسه



  إذا اجتمع خمتلفان يف الصراحة والتأويل: السادسة
اْسُمهُ {: إذا اجتمع خمتلفان يف الصراحة والتأويل قدم االسم املفرد مث الظرف أو عديله مث اجلملة كقوله تعاىل

} وَُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َوكَْهالً َوِمَن الصَّاِلحَِني. َرِة َوِمَن الُْمقَرَّبَِنيالَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوجِيهاً ِفي الدُّْنَيا َواآلِخ
فهذه أربعة أحوال انتصبت } ِمَن الصَّاِلحَِني{وقوله } ُيكَلُِّم{: وقوله} ِمَن الُْمقَرَّبَِني{حال وكذلك } َوجِيهاً{: فقوله

ى األصل امسا صرحيا والثانية يف تأويله جار وجمرور وجيء هبا هكذا واحلال األوىل جيء هبا عل" كلمة"عن قوله 
  لوقوعها فاصلة يف الكالم ولو جيء هبا امسا صرحيا لناسبت الفواصل والثالثة مجلة فعلية والرابعة جار وجمرور

  قَالَ} {َوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إَِميانَُه{: ومنه قوله تعاىل

  وملا كان الظرف فيه شبه من املفرد وشبه من اجلملة جعل بينهما} ُجالِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَنَْعَم اللَُّه َعلَيهَِماَر
فََسْوَف يَأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّوَنهُ أَِذلٍَّة َعلَى {: وقد أوجب ابن عصفور وليس كما قال فقد قال تعاىل

  بدل ألنه مشتق والبدل إمنا يكون يف اجلوامد كما نص عليه هو وغريه} أَِذلٍَّة{إن : وال يقال} نَِنيالُْمْؤِم
} ُمبَاَرٌك{إنه من تقدمي اجلملة على املفرد وحيتمل أن يكون : فقيل} وََهذَا كَِتاٌب أَنَْزلَْناُه ُمبَاَرٌك{: وأما قوله تعاىل 

  خربا حملذوف فال يكون من هذا الباب
  يف اجتماع التابع واملتبوع: ابعةالس

أبيض ناصع وأصفر فاقع وأمحر قان وأسود غربيب قال اهللا : يف اجتماع التابع واملتبوع أهنم يقدمون املتبوع فيقولون
أن التبع فيه زيادة الوصف فلو قدم لكان ذكر املوصوف بعده عيبا إال أن : واملعىن} َصفَْراُء فَاِقٌع لَْوُنهَا{: تعاىل
  ملعىن أوجب تقدميه يكون

وهي من اآليات اليت صدئت فيها األذهان الصقيلة } َوغَرَابِيُب سُوٌد{: وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعاىل
وعادت هبا أسنة األلسنة مفلولة ومن مجلة العجائب أن شيخا أراد أن حيتج على مدرس ملا ذكر له هذا السؤال 

يف الغربان ما فيه بياض وقد رأيته ببالد املشرق فلم يفهم من اآلية إال أن إمنا ذكر السواد ألنه قد يكون : فقال
  !الغرابيب هو الغراب وال قوة إال باهللا

هو تناسب الكلم وجرياهنا على منط متساوي التركيب وذلك " الغرابيب"والذي يظهر يف ذلك أن املوجب لتقدمي 
سن النسق وترتيب النظام أين يكون السود كذلك ولكنه ملا كان أنه ملا تقدم البيض واحلمر دون إتباع كان األليق حب

يف السود هنا زيادة الوصف كان األليق يف املعىن أن يتبع مبا يقتضي ذلك وهو الغرابيب فيقابل حظ اللفظ وحظ 
املعىن فوىف اخلطاب وكمل الغرضان مجيعا ومل يطرح أحدمها اآلخر فيقع النقص من جهة الطرح وذلك بتقدمي 

غرابيب على السود فوقع يف لفظ الغرابيب حظ املعىن يف زيادة الوصف ويف ذكر السود مفردا من اإلتباع حظ ال
اللفظ إذا جاء جمردا عن صورة البيض واحلمر فاتسقت األلفاظ كما ينبغي ومت املعىن كما جيب ومل خيل بواحدة من 

ود لئال تتنافر األلفاظ فإن ضم الغرابيب إىل البيض الوجهني ومل يقتصر على الغرابيب وإن كانت متضمنة ملعىن الس
  :واحلمر ولزها يف قرن واحد

  *كابن اللبون إذا ما لزَّ يف قرن*
غري مناسب لتالؤم األلفاظ وتشاكلها وبذكر السود وقع االلتئام واتسق نسق النظام وجاء اللفظ واملعىن يف درجة 

  واحلمد هللا! ا العقول وتعيا هبا األلسن ال تدري ما تقولالتمام وهذا لعمر اهللا من العجائب اليت تكل دوهن



مث رأيت أبا القاسم السهيلي أشار إىل معىن غريب فنقل عن أيب حنيفة الدينوري أن الغربيب اسم لنوع من العنب 
ومن هذا يفهم معىن اآلية وسود عندي بدل ال نعت وإن كان الغربيب إذا أطلق لفظه ومل يقيد : وليس بنعت قال

  بذكر شيء موصوف قلما يفهم منه العنب الذي هو امسه خاصة فمن مث حسن التقييد
  عند تكرار النعوت لواحد: الثامنة

إذا تكررت النعوت لواحدة فتارة يترك العطف كقوله وال تطع كل حالف مهني مهاز مشاء بنميم وتارة تشترك 
ويشترط يف ذلك اختالف } َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى. َخلََق فََسوَّىالَِّذي . سَبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{: بالعطف كقوله

  دخول العاطف يؤذن بأن كل صفة مستقلة: معانيها قال الزخمشري وأبو البقاء
  وإال فال} ُهَو اَألوَّلُ َواآلِخُر وَالظَّاِهُر وَالْبَاِطُن{: والعطف أحسن إن تباعد معىن الصفات حنو

  مقام املدح والذم أبلغ من جعلها منط واحدافصل اجلمل يف : التاسعة
إذا ذكرت صفات يف معرض املدح والذم فاألحسن أن خيالف يف إعراهبا ألن املقام يقتضي : قال أبو على الفارسي

اإلطناب فإذا خولف يف اإلعراب كان املقصود أكمل ألن املعاين عند االختالف تتنوع وتتفنت وعند اإلجياز تكون 
  نوعا واحدا

} زَّكَاةَوَالُْمْؤِمُنونَ ُيْؤمُِنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوالُْمِقيِمَني الصَّالةَ وَالُْمْؤُتونَ ال{: ثله يف املدح قولهوم
على بل انتصب بالعطف : وقيل} الُْمْؤِمُنونَ{على القطع وهو من صفة املرفوع الذي هو } وَالُْمِقيِمَني{فانتصب 

يؤمنون بالذي أنزل إليك وباملقيمني أي بإجابة املقيمني واألول أوىل : وهو جمرور وكأنه قال} بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك{: قوله
  ألن املوضع للتفخيم فاألليق به إضمار الفعل حىت يكون الكالم مجلة ال مفردا

نص عليه } وَالُْموفُونَ بَِعْهدِِهْم إِذَا َعاَهدُوا َوالصَّابِرِيَن{:  قولهإىل} وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه{: ومثله قوله تعاىل
  سيبويه

ورده الصفار } وَالصَّابِرِيَن{: إىل أن قال} وَآَتى الَْمالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُرَْبى{: وجوز السريايف أن حيمل على قوله
" من " فهو من صلة } وَالسَّاِئِلَني{معطوفا على } وَالصَّابِرِيَن{بأنه ال يعطف على املوصول قبل متام الصلة وإن كان 

  فكذلك املعطوف عليه
  صلة من وتكون الصلة كٌَملت" من " والصواب أن يكون املعطوف 

  مث أخذ يف القطع} َوآَتى الزَّكَاةَ{: عند قوله تعاىل
  }الَةََحمَّ{بنصب } َواْمرَأَُتُه َحمَّالَةَ الَْحطَبِ{: ومثاله يف الذم

  تنبيهان
إمنا حيسن القطع بشرطني أحدمها أن يكون املوصوف معلوما أو منزال منزلة املخاطب ال يتصور عنده البناء : األول

  البد منه" أو منزال منزلة املعلوم " على جمهول وقولنا 
أو رفع } الَِّذي نَزَّلَ{اإلبدال من رفع على } الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: وقال الزخمشري يف قوله تعاىل

  على املدح أو نصب عليه
َنزَّلَ الْفُْرقَانَ {واإلبدال أوىل ألن من حق صلة املوصول أن تكون معلومة عند املخاطب وكونه تعاىل : قال الطييب
  بيانا وتفسريا وتبني لك املدح} لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: مل يكن معلوما للعاملني فأبدل بقوله} َعلَى َعْبِدِه

وجوابه ما ذكرنا أن املنزل مبنزلة املعلوم منزلة املعلوم وها هنا لقوة دليله أجرى جمرى املعلوم وجعلت صلة نص 



  عليه سيبويه واجلمهور
  أن يكون الصفة للثناء والتعظيم: وثانيهما

  واشرط بعضهم ثالثا وهو تقدم اإلتباع حكاه ابن بابشاذ

إمنا يتم ذلك إذا كان املوصوف يفتقر إىل زيادة بيان فحينئذ يتقدم اإلتباع : ستاذ أبو جعفر بن الزبري وقالوزيفه األ
فيما الصفة فيه مدح أو ذم -واألصل : ليستحكم العلم باملوصوف أما إذا كان معلوما فال يفتقر إىل زيادة بيان قال

ري ذلك وقد أورد على دعوى أفصحية القطع عند قطع الضمري وهو األفصح وال يشترط غ -واملوصوف معلوم
} مَاِلِك َيْومِ الدِّينِ. الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ. الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{: ذلك إمجاع القراء السبعة على اإلتباع يف قوله تعاىل

  فضعفوا قراءة النصب على القطع مع حصول شرطي القطع
ر القطع مطرد ما مل تكن الصفة خاصة مبن جرت عليه ال يليق وال يتصف هبا سواه وال وأجاب ابن الزبري بأن اختيا

شك أن هذا الضرب قليل جدا فكذلك مل يفصح سيبويه باشتراطه فإذا كانت الصف ممن ال يشارك فيها املوصوف 
  غريه وكانت خمتصة مبن جرت عليه فالوجه فيها اإلتباع

اىل مما يتصف به غريه فلذلك مل يقطع وعليه ورد السماع هلذه اآليات ونظري ذلك يف صفات اهللا سبحانه وتع
  الشريفة

غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشِديِد الِْعقَابِ ِذي . حم َتنْزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْعِليمِ{: وكذلك قوله تعاىل
ـ } الطَّْولِ وما بعده ال يليق بغريه مل يكن فيه إال اإلتباع واإلتباع ال يكون إال } ذَّْنبِغَاِفرِ ال{ملا كان وصفه تعاىل ب

  بعد القطع ويلزم اإلتباع يف الكل
  وهذا مع تكرر الصفات وذلك من مسوغات القطع على صفة ما وعند بعضهم من غري تقييد بصفة

لسماع وله وجه يف القياس وهو شبيه وأما اإلتباع فيما مل يقع فيه االختصاص من صفته تعاىل فكثري فهذا هو ا
َوأَنَُّه ُهَو {: مث قال بعد} َوأَنَُّه ُهَو أَمَاَت وَأَْحيَا. وَأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى{: بالوارد يف سورة والنجم يف قوله تعاىل

مري املرفوع بني اسم إن وخربها فورد يف هذه اجلمل األربع الفصل بالض} وَأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى. أَغَْنى َوأَقَْنى
ومل " وأنه هو ال غريه : " ليتحدد مبفهومه نفي االتصاف عن غريه تعاىل هبذه األخبار وكان الكالم يف قوة أن لو قيل

قة وال جمازا ألن ذلك مما ال يتعاطاه أحد ال حقي} َوأَنَّهُ َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَاُألنْثَى{: يرد هذا الضمري يف قوله تعاىل
  وال ادعاء خبالف اإلحياء واإلماتة فيما حكاه اهللا تعاىل عن منروذ

أَنْ يُْبِدلَُه أَْزوَاجاً َخْيراً {: اآلية وقوله تعاىل} التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ{: وما ذكره يف اجلواب يرد عليه قوله تعاىل: قلت
  اآليات} ِمْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت

اآلية قد جرت كلها على ما قبلها } َهمَّازٍ. َوال تُِطْع كُلَّ َحالٍَّف َمهِنيٍ{: ة ألوصاف الذم قولهومما يرد عليه بالنسب
  باإلتباع ومل جيئ فيها القطع

وهذه القراءة تقوية ملا يدل عليه بعد ذلك الثاين قد يلتبس : بالرفع على الذم قال الزخمشري} ُعُتلٌ{: وقرأ احلسن
  تصاص وقد فرق سيبويه بينهما فيما بنياملنصوب على املدح باالخ

ويف " هذا زيد عاقل قومه " والفرق أن املنصوب على املدح أن يكون املنتصب لفظا يتضمن نفسه مدحا حنو 
  }أَْهلَ{فيمن نصب } َرْحَمُت اللَِّه َوَبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت{: االختصاص ال يقتضي اللفظ ذلك كقوله تعاىل



  يف وصف اجلمع باملفرد: رةالعاش
َوِللَّهِ {: فوصف اجلمع باملفرد وقال تعاىل} ِممَّْن َخلََق اَألْرَض َوالسََّماوَاِت الُْعلَى{: يوصف اجلمع باملفرد قال تعاىل

  فوصف األمساء وهي مجع اسم باحلسىن وهو مفرد تأنيث األحسن} اَألْسَماُء الُْحسَْنى
  فإن األوىل تأنيث األول وهو صفة ملفرد} ا َبالُ الْقُُرونِ األُولَىقَالَ فََم{: وكذلك قوله تعاىل

وإمنا حسن وصف اجلمع باملفرد ألن اللفظ املؤنث جيوز إطالقه على مجاعة املؤنث خبالف لفظ املذكر وأما قوله 
  مجعه يف اللفظ ألنه مصدر وصف هو مبعىن اجلمع إال أنه ترك: والبور الفاسد فقال الرماين} وَكُْنُتْم قَْوماً بُوراً{: تعاىل

  فََوَجَد ِفيهَا{: وقد يوصف اجلمع باجلمع وال يوصف مفرد كل منهما باملفرد ومنه

  فثىن الضمري وال يقال يف الواحد يقتتل} َرُجلَْينِ َيقْتَِتالِن
  وال يقال وأخرى متشاهبة} وَأَُخُر مَُتَشابَِهاتٌ {: ومنه

  ملة الواقعة صفة تأكيداقد تدخل الواو على اجل: احلادية عشر
اجلملة صفة لقرية : قال} َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها كَِتاٌب َمْعلُوٌم{: ذكره الزخمشري وجعل منه قوله تعاىل

منا توسطت لتأكيد وإ} وََما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالَّ لََها ُمْنِذُرونَ{: والقياس عدم دخول الواو فيها كما يف قوله تعاىل
  لصوق الصفة باملوصوف

وقد أنكره عليه ابن مالك والشيخ أبو حيان وغريمها والقياس مع الزخمشري ألن الصفة كاحلال يف املعىن وزعم 
َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ {: بعضهم أنه ال يؤتى بالواو يف الصفات إال إذا تكررت النعوت وليس كذلك ومنه قوله تعاىل

  جاءين زيد والعامل: وتقول} آتَْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكْراً ِللُْمتَِّقَني{: وقوله تعاىل} كَلُْبُهْم َوثَاِمنُُهْم

  الصفة ال تقوم مقام املوصوف إال على استكراه: الثانية عشرة
ال االختصار فصار من باب نقص  ألهنا إمنا يؤتى هبا للبيان والتخصيص أو املدح والذم وهذا يف موضع اإلطالة

  الغرض
عندي أن البيان حصل بالصفة واملوصوف معا فحذف املوصوف ينقص الغرض وألنه رمبا أوقع : وقال ابن عمرون

مررت بطويل حيتمل أنه رجل أو قوس أو غري ذلك إال إذا ظهر أمره ظهورا يستغىن به عن : لبسا أال ترى أن قولك
  }َدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف ِعٌنيَوعِْن{: ذكره كقوله تعاىل
  وال فرق يف صفة النكرة بني أن يذكر معها أوال: قال السخاوي
  وليس قوله بشيء: قال ابن عمرون
  البدل: القسم الثالث

رأيت زيدا أخاك بينت أنك : والقصد به اإليضاح بعد اإلهبام وهو يفيد البيان والتأكيد أما البيان فإنك إذا قلت
  األخ ال غري وأما التأكيد فألنهتريد بزيد 

على نية تكرار العامل أال ترى أنك إذا قلت ضربت زيدا جاز أن تكون ضربت رأسه أو يده أو مجيع بدنه فإذا 
فقد رفعت ذلك اإلهبام فالبدل جار جمرى التأكيد الداللة األوىل عليه أو املطابقة كما بدل الكل أو " يده " قلت 

ضربت زيدا رأسه فكأنك قد ذكرت : ض أو االلتزام كما يف بدل االشتمال فإذا قلتالتضمن كما يف بدل البع
شربت ماء : شربت ماء البحر بعضه فإنه مفهوم من قولك: الرأس مرتني مرة بالتضمن وأخرى باملطابقة وإذا قلت



  البحر أنك مل تشربه كله فجئت بالبعض تأكيدا
رأيت أبا عمرو : دا وجرى جمرى الصفة يف اإليضاح ألنك إذا قلتولكنه بين االسم تأكي: وهذا معىن قول سيبويه

زيدا ورأيت غالمك زيدا ومررت برجل صاحل زيد فمن الناس من يعرفه بأنه غالمك أو بأنه رجل صاحل وال يعرف 
  أنه زيد وعلى العكس فلما ذكرهتما أثبت باجتماعهما املقصود

جوز التوطئة وليفاد مبجموعهما فضل تأكيد وتبيني ال يكون يف وإمنا يذكر األوىل لت: وهذا معىن قول الزخمشري
  اإلفراد

ليس كل بدل يقصد به رفع اإلشكال الذي يعرض يف املبدل منه بل من البدل ما يراد به التأكيد : وقال ابن السيد
أال ترى أنه لو مل يذكر } اطِ اللَِّهِصَر. وَإِنَّكَ لَتَْهِدي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ{: وإن كان ما قبله غنيا عنه كقوله تعاىل

الصراط الثاين مل يشك أجد أن الصراط املستقيم هو صراط اهللا وقد نص سيبويه على أن من البدل ما الغرض منه 
  التأكيد وهلذا جوزوا بدل املضمر من املضمر كلقيته أباه انتهى

يف التقدير من مجلتني بدليل تكرر حرف اجلر يف والفرق بينه وبني الصفة أن البدل يف تقدير تكرار العامل وكأنه 
وبدليل بدل النكرة من املعرفة واملظهر } قَالَ الَْمُأل الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم{: قوله

فكذلك تكرار العامل الرافع أو الناصب يف من املضمر وهذا مما ميتنع يف الصفة فكما أعيدت الالم اجلارة يف االسم 
  تقدير التكرار وهو إن كان كذلك فال خيرج عن أن يكون فيه تبيني لألول كالصفة

ملا مل يظهر العامل يف البدل وإمنا : كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل منه وهو من غري مجلته؟ فقال: وقيل أليب علي
  دل باملبدل منه يف اللفظ جاز أن يوضحهدل عليه العامل يف املبدل منه واتصل الب

فالن : هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم فالن أبلغ من قولك: ومن فوائد البدل التبيني على وجه املدح فقولك
  األكرم واألفضل بذكره جممال مث مفصال

} ْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالًَوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْب{: وقال األخفش والواحدي يف بدل البعض من الكل حنو
  يسمى هذا بدل البيان ألن األول يدل على العموم مث يؤتى بالبدل إن أريد البعض

واعلم أن يف كالم البدلني أعين بدل البعض وبدل االشتمال بيانا وختصيصا للمبدل منه وفائدة البدل أن ذلك 
. اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم{: لثانية باخلصوص ومن أمثلته قوله تعاىلالشيء يصري مذكورا مرتني إحدامها بالعموم وا

  }صَِراطَ الَِّذيَن

  }َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ. آَمنَّا بَِربِّ الَْعالَِمَني{
صية والثانية على وفائدة اجلمع بينهما أن األوىل ذكرت للتخيص على نا} نَاِصَيٍة كَاِذبٍَة. لََنْسفَعاً بِالنَّاِصَيِة{: وقوله

  علة السفع ليشمل بذلك ظاهر كل ناصية هذه صفتها
  }ِصرَاطَ الَِّذيَن. الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم{: وجيوز بدل املعرفة من املعرفة حنو

 وال حيسن بدل النكرة من املعرفة حىت: قال ابن يعيش} َناِصَيٍة كَاِذبٍَة. بِالنَّاِصَيِة{: وبدل النكرة من املعرفة حنو
  توصف كاآلية ألن البيان مرتبط هبما مجيعا

فحدائق وما } َوكَأْساً ِدَهاقاً. َوكََواِعَب أَْترَاباً. َحَداِئَق َوأَْعنَاباً. إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازاً{: والنكرة من النكرة كقوله تعاىل
  "مفازا " بعدها بدل من 
من غرابيب ألن األصل سود غرابيب فغرابيب يف األصل صفة  فإن سود بدل} َوغََرابِيُب ُسوٌد{: ومنه قوله تعاىل



َوَمْن َيبَْتغِ غَْيَر {: لسود ونزع الضمري منها وأقيمت مقام املوصوف مث أبدل منها الذي كان موصوفا هبا كقوله تعاىل
موصوفة من أخرى موصوفة فيها بيان فهذا بدل نكرة } َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعدُودٍَة{: وقوله} اِإلْسالمِ دِيناً

  األوىل
صَِراطِ . وَإِنََّك لََتْهِدي إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ{: ومثل إبدال النكرة اجملردة من مثلها جمردة وبدل املعرفة من النكرة

  مبني إىل الصراط" صراط اهللا " ألن } اللَِّه

َما َيلِْفظُ ِمْن {: وهلذا املعىن قال احلذاق يف قوله تعاىلاملستقيم فإن جميء اخلاص واألخص بعد العام واألعم كثري 
مل جيز ألن القول أخص من اللفظ الختصاصه باملستعمل واللفظ " ما يقول من لفظ " إنه لو عكس فقيل } قَْولٍ

  يشمل املهمل الذي ال معىن له
وََما أَْنَسانِيُه {: شتمال وصفا كقولهوقد جييء لالشتمال والفرق بينه وبني بدل البعض أن البدل يف البعض جر يف اال

: " العائدة إىل احلوت وتقديره} أَْنسَانِيُه{وهو بدل من اهلاء يف " ذكره " فإن أذكره مبعىن } إِال الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَُه
  "وما أنساين ذكره إال الشيطان 

بدل االشتمال ألن الشهر يشتمل " الشهر "بدل من } ِقَتالٍ{ـ ف} َيسْأَلوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه{: وقوله
على القتال وعلى غريه كما كان زيد يشتمل على العقل وغريه وهو مؤكد ألهنم مل يسألوا عن الشهر احلرام فإهنم 

  يعلمونه وإمنا سألوا عن القتال فيه فجاء به تأكيدا
بدل اشتمال ألنه يشتمل على النار وغريها " األخدود " فالنار بدل من } النَّارِ. قُِتلَ أَْصحَاُب اُألْخُدوِد{: وقوله

  "املوقدة فيه" والعائد حمذوف تقديره 
فاملستطيعون بعض الناس ال } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالً{: ومن بدل البعض قوله تعاىل

  كلهم
بدل كل من كل واحتج بأن اهللا مل يكلف احلج من ال يستطيعه فيكون املراد بالناس  بل هذه: وقال ابن برهان

  الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا{: بعضهم على حد قوله

: ظم قوله بعدهيف اللفظ األول لو كان املراد به االستغراق ملا انت} النَّاُس{يف أنه لفظ عام أريد به خاص ألن } لَكُْم
  فعلى هذا هو عنده مطابق لعدة املستطيعني يف كميتهم وهم بعض الناس ال مجيعهم} إِنَّ النَّاَس{

والصحيح ما صار عليه اجلمهور ألن باب البدل أن يكون يف الثاين بيان ليس يف األول بأن يذكر اخلاص بعد العام 
  مبينا وموضحا

وََيجَْعلَ الْخَبِيثَ بَْعَضُه َعلَى } {َولَْوال َدفُْع اللَِّه النَّاسَ َبْعضَُهْم بِبَْعضٍ{ :وال بد يف إبدال البعض من ضمري كقوله
  }َبْعضٍ

وهو مراد بدليل ظهوره يف اآلية " منهم " } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْستَطَاَع{: وقد حيذف لدليل كقوله
  وهم بعضهم} أَْهلَُه{بدل من } َمْن آَمَن{فـ } ُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمْنُهْموَاْرُزْق أَْهلَ{: األخرى وهي قوله

وال يصح : جاء القوم أكثرهم وأعجبين زيد ثوبه وقال ابن عصفور: وقد يأيت البدل لنقل احلكم عن مبدله حنو
  "غلمانه "

ألنه أريد اإلخبار عنهم } َوَراِء الُْحُجرَاِت أَكْثَُرُهْم ال َيْعِقلُونَ إِنَّ الَِّذيَن ُيَنادُوَنَك ِمْن{: وعدل عن البدل يف قوله تعاىل



  البدل أرجح" إنك أن تقوم خري لك " فلو أبدل ألوهم خبالف } َولَْو أَنَُّهمْ َصَبرُوا{كلهم يف احلال الثاين وهو 
  ر حرف اجلروالبدل يف تقدير تكرير العامل وليس كالصفة ولكنه يف تقدير مجلتني بدليل تكري

بدل اشتمال من } طَلْعَِها{فـ } َوِمَن النَّْخلِ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ دَانِيَةٌ{: قد يكرر عامله إذا كان حرف جر كقوله
  "من"وكرر العامل فيه وهو } النَّْخلِ{

بدل بعض من كل } ِلَمْن آَمَن} {وا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْمقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُ{: وقوله تعاىل
  ألن املؤمنني بعض املستضعفني وقد كرر الالم} الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا{من 
بدل } ِلُبيُوتِهِْم{فقوله } ٍةَولَْوال أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُرُ بِالرَّْحَمنِ ِلُبيُوِتهِمْ ُسقُفاً ِمْن ِفضَّ{: وقوله

وجعل ابن عطية الالم األوىل للملك والثانية لالختصاص فعلى هذا ميتنع } ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحمَنِ{: اشتمال من قوله
  البدل الختالف معىن احلرفني

وقد أعيد معه العامل } لََنا{بدل من الضمري يف } األَوَِّلَنا وَآِخرَِن{فـ } َتكُونُ لََنا ِعيداً َألوَِّلَنا َوآخِرِنَا{: وقوله تعاىل
  مقصودا به التفصيل
جاز إبدال الثانية من األوىل : قال أبو الفتح} وََتَرى كُلَّ أُمَّةٍ َجاِثَيةً كُلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى إِلَى ِكتَابِهَا{: ومنه قراءة يعقوب

  ألن يف الثانية ذكر سبب اجلثو
ا كان حرف جر إيذانا بافتقار الثاين إىل األول فإن حروف اجلر مفتقرة ومل يظهروا ومل يظهر عامل البدل إذ: قيل

  الفعل إذا لو أظهروه النقطع الثاين عن األول بالكلية ألن الكالم مع الفعل قائم بنفسه

اصبا واعلم أنه ال خالف يف جواز إظهار العامل يف البدل إذا كان حرف جر كاآليات السابقة فإن كان رافعا أو ن
جيوز } أََمدَّكُمْ . وَاتَّقُوا الَِّذي أََمدَّكُْم بَِما َتْعلَُمونَ. فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{: ففيه خالف واجملوزون احتجوا بقوله تعاىل

" ة األول وقد يكون من إبدال اجلملة من اجلملة وتكون الثانية صل} أََمدَّكُْم{الثاين بدال من } أََمدَّكُْم{أن يكون 
ياقَْومِ { : كاألوىل وجيوز أن تكون الثانية شارحة لألوىل كقولك ضربت رأس زيد قذفته باحلجر مث قوله تعاىل" الذي 

نه أكثر أل} اتَّبِعُوا الْمُْرَسِلَني{: من قوله} اتَّبُِعوا َمْن ال َيْسأَلُكُْم{: أبدل قوله} اتَّبُِعوا َمْن ال َيْسأَلُكُْم. اتَّبِعُوا الْمُْرَسِلَني
جمزوم حبذف } َيلَْق{فـ } ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب. َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاماً{: تلطفا يف اقتضاء اتباعهم وقوله تعاىل

  فبني هبا األثام ما هو} ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب{األلف ألنه جواب الشرط مث أبدل منه 
  تقسيم البدل باعتبار آخر

كَمَثَلِ {: باعتبار آخر إىل بدل مفرد من مفرد ومجلة من مجلة وقد سبقا ومجلة من مفرد كقوله تعاىل وينقسم البدل
} َما يُقَالُ لََك إِالَّ َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَِليمٍ{: وقوله} آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُتَرابٍ

ومن إبدال اجلملة من } َوإِذَا ِقيلَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ{يف } قِيلَ{إىل ما عملت فيه كما جاز إسناد } ُيقَالُ{ناد وجاز إس
  وَأََسرُّوا النَّجَْوى الَِّذيَن ظَلَُموا َهلْ َهذَا{: املفرد قوله تعاىل

  }النَّْجَوى{هذا الكالم كله يف حمل نصب بدال من : قال الزخمشري} ُرونَإِالَّ َبَشٌر ِمثْلُكُْم أَفَتَأُْتونَ السِّْحَر َوأَْنُتْم ُتْبِص
ُيَضاَعْف لَهُ . َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلكَ َيلَْق أَثَاماً{: ويبدل الفعل من الفعل املوافق له يف املعىن مع زيادة بيان كقوله تعاىل

  اآلية} الَْعذَاُب
} أَنَُّهْم{فـ } َيرَْوا كَْم أَهْلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَيْهِْم ال يَْرجُِعونَ أَلَْم{: بدل املفرد من اجلملة كقوله: والرابع



  بدل ألن اإلهالك وعدم الرجوع مبعىن واحد
  لو كان بدال لكان معه االستفهام؟: فإن قلت

  هو بدل معنوي: قيل
  تنبيه يف تكرار البدل

ُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَرُوا ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ إِذْ َيقُولُ إِالّ تَْن{: وقد يكرر البدل كقوله
ا إِذْ ُهَم{بدل من } إِذْ َيقُولُ ِلصَاِحبِِه{: وقوله} إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَُروا{: بدل من قوله} إِذْ ُهَما{: فقوله} ِلصَاِحبِِه
  }ِفي الْغَارِ

  تنبيه
  يف سورة األنعام" آزر"يف إعراب كلمة 

  بدال} َوإِذْ قَالَ إِبَْراِهيمُ َألبِيِه آَزَر{: من قوله تعاىل} آَزَر { أعربوا 
والبدل ال يكون إال للبيان واألب ال يلتبس بغريه فكيف حسن البدل؟ واجلواب أن األب : قال ابن عبد السالم
  لدفع توهم اجملاز" آزر " فقال } آَبائي إِْبَراهِيَم وَإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب{: ل قولهيطلق على اجلد بدلي
" تارح"اسم أبيه لكن يف املعرب للجواليقي عن الزجاج ال خالف أن اسم أيب إبراهيم " آزر"إن : هذا كله إذا قلنا

طئ وهو من العجمي الذي وافق لفظه آزر ذم يف لغتهم وكأنه يا خم: والذي يف القرآن يدل على أن امسه آزر وقيل
  }آَزُر { وعلى هذا فالوجه الرفع يف قراءة } أَْخَرجَ َشطْأَُه فَآَزرَُه{: لفظ العريب حنو اإلزار واإلزرة قال تعاىل

  عطف البيان: القسم الرابع
  وهو كالنعت يف اإليضاح وإزالة االشتراك الكائن فيه
  ئدا على وضوح متبوعهوشرط صاحب الكشاف فيه أن يكون وضوحه زا

ورد ما قاله بأن الشرط حصول زيادة الوضوح بسبب انضمام عطف البيان مع متبوعه ال أن الشرط كونه أوضح 
وأشهر من األول ألن من اجلائز أن حيصل باجتماع الثاين مع األول زيادة وضوح ال حتصل حال انفراد كل واحد 

أن اللقب أشهر فيكون يف كل واحد منهما خفاء بانفراده ويرفع مع " خايل أبو عبد اهللا زيد " منهما كما يف 
  باالنضمام

: عطف بيان مع أن اسم اإلشارة أعرف من املضاف إىل ذي الالم وقيل" يا هذا احلمد " جعل : وقال سيبويه
: لبست ثوبا جبة وقد أعرب الفارسي: يشترط أن يكون عطف البيان معرفة والصحيح أنه ليس بشرط كقولك

ال تَتَِّخذُوا إِلََهْينِ {: وكذلك صاحب املفتاح يف} فَكَفَّاَرُتهُ إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني{: وكذا} ْن َشَجَرٍة ُمبَاَركٍَة َزيُْتونٍَةِم{
  }اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد

  ما الفرق بينه وبني الصفة؟: فإن قلت
: خيتص به وإن استعمل يف غري اإليضاح كاملدح يف قوله تعاىل عطف البيان وضع ليدل على اإليضاح باسم: قلت

عطف بيان جيء به للمدح ال لإليضاح وأما الصفة فوضعت } الَْبْيتَ الْحََراَم{فإن } جََعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيَت الَْحَراَم{
  تبوعها من غريهالتدل على معىن حاصل يف متبوعه وإن كانت يف بعض الصور مفيدة لإليضاح للعلم مب

  }آَياٌت َبيِّنَاٌت َمقَاُم إِبَْراِهيَم{: وقوله تعاىل} إِنََّما أَِعظُكُْم بِوَاِحَدٍة أَنْ َتقُوُموا ِللَِّه{: وكقوله تعاىل



  عطف بيان} ِمْن ُوْجِدكُْم{أن } أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم{: وزعم الزخمشري يف قوله تعاىل
  وهو مردود فإن العامل إمنا يعاد يف البدل ال يف عطف البيان

  ما الفرق بينه وبني البدل؟: فإن قلت
ما علمت أحدا فرق بينهما إال ابن كيسان فإن الفرق بينهما أن البدل يقرر الثاين يف : قال أبو جعفر النحاس: قلت

ذكرت االسم األول مل يعرف إال بالثاين وإن موضع األول وكأنك مل تذكر األول وعطف البيان أن تقدر أنك أن 
  ذكرت الثاين مل يعرف إال باألول فجئت بالثاين مبينا لألول قائما له مقام النعت والتوكيد

يا زيد أقبل فإن : يا أخانا زيد أقبل على البدل كأنك رفعت األول وقلت: وتظهر فائدة هذا يف النداء تقول: قال
  نا زيد أقبليا أخا: أردت عطف البيان قلت

  ذكر اخلاص بعدم العام: القسم اخلامس
فيؤتى به معطوفا عليه بالواو وللتنبيه على فضله حىت كأنه ليس من جنس العام تنزيال للتغاير يف الوصف منزلة 

  :التغاير يف الذات وعلى هذا بين املتنيب قوله
  فإن َتفُقِ األنام وأنت منهم فإن املسك بعض دم الغزال

  :أيضا حيث قال وابن الرومي
  كم من أب قد عال بابن ذرا شرف

  كما علت برسول اهللا عدنان
إن هذا العطف يسمى بالتجريد كأنه جرد : وحكى الشيخ أثري الدين عن شيخه أيب جعفر بن الزبري أنه كان يقول

  من اجلملة وأفرد بالذكر تفصيال
كون املعطوف ذا مزية وحكي قولني يف العام  أحدمها كون العطف بالواو والثاين: وله شرطان ذكرمها ابن مالك

" نِعم الرجل زيد"هل يتناول اخلاص املعطوف عليه أوال يتناوله؟ فعلى القول األول يكون هذا نظري مسألة : املذكور
على املشهور فيه وهو الظاهر من لفظ العام وعلى الثاين يكون عطف اخلاص قرينة دالة على إرادة التخصيص يف 

قام القوم إال زيدا من أن زيدا مل يدخل يف القوم وقد : مل يتناوله وهو نظري حبث االستثناء يف حنو قولك العام وأنه
  يتقوى هذا بقوله

  يا حب ليلى ال تغري وازدد وامن كما ينمو اخلضاب يف اليد
  وإن كان هذا ليس من العطف العام

  }َوُزرُوعٍ وََنْخلٍ طَلُْعَها َهضِيٌم. َجنَّاٍت َوُعُيوٍن{: وقد أشار الزخمشري إىل القولني يف سورة الشعراء يف قوله

وقع بلفظ التنكري ومل يعم اجلنس وأما " جنات"آية الشعراء إمنا جاز فيها االحتماالن من جهة أن لفظ : وقد يقال
أما على قول أيب } ُرمَّانٌِفيهَِما فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َو{: اآلية السابقة فاإلضافة تعم وال ينبغي أن جيعل من هذا قوله تعاىل

" فاكهة : " إن النخل والرمان ليسا بفاكهة وأما على قول أيب يوسف فقوله: حنيفة وحممد فواضح ألهنما يقوالن
  مطلق وليس بعام

  على القول بأهنا إحدى الصلوات اخلمس} َحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت وَالصَّالِة الُْوسْطَى{: ومن أمثلته قوله تعاىل
  إن املراد غريها كالوتر والضحى والعيد فليس من هذا الباب: لناق

مع أن التمسك بالكتاب يشمل كل عبادة ومنها الصالة } َوالَِّذيَن يَُمسِّكُونَ بِالِْكَتابِ َوأَقَاُموا الصَّالةَ{: وقوله تعاىل



  لكن خصها بالذكر إظهارا ملرتبتها لكوهنا عماد الدين
فإن عداوة اهللا راجعه إىل عداوة حزبه فيكون } َعُدّواً ِللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ َمْن كَانَ{: وقوله تعاىل

جربيل كاملذكور أربع مرات فإنه اندرج حتت عموم مالئكته وحتت عموم رسله مث عموم حزبه مث خصوصه 
  بالتنصيص عليه

دليل على  -مع كوهنما من اجلنس-كر ثالثا وذكرمها بعد املالئكة وجيوز أن يكون عومل معاملة العدد فيكون الذ
  قصد التنويه بشرفهما على أن التفصيل

إن كان بسبب اإلفراد فقد عدل للمالئكة مثله بسبب اإلضافة وقد يلحظ شرفهما على غريمها وأيضا فاخلالف 
  يف العام فرارا من التكرار أو يدخل السابق يف أن ذكر بعض أفراد العام بعد العام هل يدل على أنه مل يدخل

من كتاب الوصية وخرج عليه ما إذا أوصى رجل لزيد بدينار وبثلث " البحر"وفائدته التوكيد وحكاه الروياين يف 
ماله للفقراء وزيد فقري فهل جيمع له بني ما أوصى لديه وبني شيء من الثلث على ما أراد الوصي وجهان واألصح 

  ينار ألنه بالتقدير قطع اجتهاد الوصيأنه ال يعطى غري الد
والقول بعدم دخوله حتت اللفظ هو قول أيب علي الفارسي وتلميذه ابن جين وعلى هذا القول فال حيسن عد : قلت

  هذه اآلية من هذا النوع
شري وأيضا فإذا اجتمع يف الكالم معطوفان هل جيعل اآلخر معطوفا على األول أو على ما يليه وقع يف كالم الزخم

  يف مواضع من الكشاف جتويز األمرين
" خمرجا " أن } إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ{: فذكر يف قوله تعاىل

  فه ابن مالك وأولهفرارا من عطف االسم على الفعل وخال} ُيْخرُِج{ ال على } فَاِلُق{معطوف على 
  إِالَّ أَنْ يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ وَالَْمالِئكَةُ{: وذكر أيضا يف قوله تعاىل

  ألن قضاءه قدمي} اللَُّه{على هذه القراءة أنه معطوف على } َوقُِضَي اَألْمُر
} َدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها وََبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً كَثِرياً وَنَِساًءالَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِح{: وذكر أيضا يف قوله تعاىل

عطفا على مقدر أي أنشأها } َوَخلََق ِمْنَها َزْوجََها{: إذا أريد به العموم كان قوله} َيا أَيَُّها النَّاُس{: حاصله أن قوله
يعين خلقكم من نفس هذه صفتها وإن أريد به املخاطبون } جَاالً كَِثرياًَوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رِ{وأوجدها 

  وموجب ذلك الفرار من التكرار} َخلَقَكُْم{ عطفا على } َخلََق{: مبكة كان قوله
معطوفا على لفظ اجلاللة فال تكون اآلية من هذا النوع ولو سلمنا بعطفه على " جربيل"وعلى هذا فيجوز أن يكون 

  كن الظاهر أن املراد بالرسل من بين آدم لعطفهم على املالئكة فليسوا منه ويف اآلية سؤاالنرسله فكذلك ل
  مل قدم جربيل عليه؟: مل خص جربيل وميكائيل بالذكر؟ الثاين : أحدمها

واجلواب عن األول أنه سبحانه وتعاىل خصهما باحلياة فجربيل بالوحي الذي هو حياة القلوب وميكائيل بالرزق 
  و حياة األبدان وألهنما كانا سبب النزول يف تصريح اليهود بعداوهتماالذي ه

  وعن الثاين أن حياة القلوب أعظم من حياة األبدان ومن مث قيل

  عليك بالنفس فاستكمل فضائلها
  فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان



ه اآلية من هذا النوع من جهة أن فاكهة وغلط بعضهم من عد هذ} ِفيهَِما فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ{: ومنه قوله تعاىل
  نكرة يف سياق اإلثبات فال عموم هلا

  :وهو غلط ألمرين
  أهنا يف سياق اإلثبات وهو مقتضى العموم كما ذكره القاضي أبو الطيب الطربي: أحدمها
  شامال للثاينأنه ليس املراد باخلاص والعام هاهنا املصطلح عليه يف األصول بل كل ما كان األول فيه : والثاين

وهذا اجلواب أحسن من األول لعمومه بالنسبة إىل كل جمموع يشتمل على متعدد وملا ملح أبو حنيفة معىن العطف 
  وهو املغايرة مل حينث احلالف على أكل الفاكهة بأكل الرمان

إذ األمر والنهي من } الَْمْعُروِف َويَْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرَِولَْتكُْن مِْنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى الَْخْيرِ وََيأُْمُرونَ بِ{: ومنه قوله تعاىل
  مجلة الدعاء إىل اخلري

والقصد تفضيل النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه } َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُزِّلَ َعلَى ُمَحمٍَّد{: وقوله تعاىل
   يتم اإلميان إال بهَوَسلََّم وما نزل عليه إذ ال

  }وَلَُهْم ِفيَها َمَناِفُع وََمَشارُِب{: وقوله

مع دخوهلم } َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا{: ففائدة قوله} وَلََتجِدَنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحيَاٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا{: وقوله
  ا ال يؤمنون بالبعثيف عموم الناس أن حرصهم على احلياة أشد ألهنم كانو

وإن كان اإلميان بالغيب يشملها ولكن خصها } َوبِاآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ{فهذا عام } الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ{: وقوله
  هلمفكان يف ختصيصهم بذلك مدح } َما ِهَي إِالَّ َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َنمُوُت وََنْحيَا{: إلنكار املشركني هلا يف قوهلم

} َخلََق اإلِِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ{: مجيع خملوقاته مث خص فقال} َخلََق{: فعم بقوله} اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق{: وقوله
له يف مع دخو" امليتة"على " اللحم"فإنه عطف } إِالَّ أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدماً َمْسفُوحاً أَْو لَْحمَ ِخنْزِيرٍ{: وقوله تعاىل

  عموم امليتة ألن امليتة كل ما ليس له ذكاة شرعية والقصد به التنبيه على شدة التحرمي فيه
  تنبيه

َوَمنْ {: يف قوله" أو"ظاهر كالم الكثريين ختصيص هذا العطف بالواو وقد سبق عن ابن مالك وآخرين جميئه يف 
  مع أن ظلم النفس} َيْعَملْ ُسوءاً أَْو َيظِْلْم نَفَْسُه

  يظلم نفسه بذلك السوء حيث دساها باملعصية: هو مبعىن الواو واملعىن: عمل السوء فقيلمن 
فإن الوحي خمصوص مبزيد قبح من بني } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو قَالَ أُوِحيَ إِلَيَّ{: وقوله تعاىل

  ب فيه واإلمثأنواع االفتراء خص بالذكر تنبيها على مزيد العقا
مع أن فعل الفاحشة داخل فيه قيل أريد به نوع من } َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَنْفُسَُهْم{: وقوله تعاىل

أنواع ظلم النفس وهو الربا أو كل كبرية فخص هبذا االسم تنبيها على زيادة قبحه وأريد بظلم النفس ما وراء 
  ذلك من الذنوب

  ذكر العام بعد اخلاص: م السادسالقس
  وهذا أنكر بعض الناس وجوده وليس بصحيح

إِنَّ َصالِتي {: والفائدة يف هذا القسم واضحة واالحتماالن املذكوران يف العام قبله ثابتان هنا أيضا ومنه قوله
  والنسك العبادة فهو أعم من الصالة} َوُنُسِكي



  }َيْعلَُم ِسرَُّهْم وََنْجَواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعلَّاُم الُْغُيوبِ أَلَمْ َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه{: وقوله
  }َولَقَْد آَتيَْناَك َسبْعاً ِمَن الَْمثَانِي وَالْقُْرآنَ الَْعِظيَم{: وقوله

  }وَالُْمْؤِمنَاِت َربِّ اغِْفْر ِلي َولَِواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخلَ بَْيِتَي ُمْؤِمناً َوِللُْمْؤِمنَِني{: وقوله إخبارا عن نوح

  }فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه َوجِبْرِيلُ َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني وَالَْمالِئكَةُ بَْعَد ذَِلَك ظَهٌِري{: وقوله
  }قُلْ َمْن يَْرُزقُكُْم{: بعد قوله} َوَمْن ُيَدبُِّر اَألمَْر{: وجعل الزخمشري منه قوله تعاىل
األفعال واألمساء لكن وقوعهما يف األفعال ال يأيت إال يف النفي وأما يف اإلثبات  واعلم أن هذين النوعني يقعان يف

  فليس من هذا الباب بل من عطف املطلق على املقيد أو املقيد على املطلق
  عطف أحد املترادفني على اآلخر أو ما هو قريب منه يف املعىن والقصد منه التأكيد: القسم السابع

ثُمَّ أَوْلَى لَكَ . أَْولَى لََك فَأَْولَى{: تالف اللفظ وإمنا حيسن بالواو ويكون يف اجلمل كقولهوهذا إمنا جييء عند اخ
  }فَأَْولَى

  }فََما َوَهنُوا ِلَما أََصاَبُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُوا َوَما اْسَتكَاُنوا{: ويكثر يف املفردات كقوله
  }ال َتَخاُف َدرَكاً َوال َتْخَشى} {ْضماًفَال َيَخاُف ظُلْماً َوال َه{: وقوله

  }ثُمَّ َعَبَس وََبسََر{: وقوله
  }إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اللَِّه{: وقوله
  }ال ُتْبِقي َوال َتذَُر{: وقوله 
  }َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَها إِلَى َمرَْيَم َورُوٌح ِمْنُه{: وقوله
األمت أن يغلظ مكان ويرق : العوج واألمت مبعىن واحد وقيل: قال اخلليل} َوال أَْمتاً ال َتَرى ِفيَها ِعَوجاً{: وقوله

  وهو راجع ملا قاله اخلليل" املقاييس"مكان قاله ابن فارس يف 
  }أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنجَْواُهْم{: وقوله
  }ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاجاً{: وقوله
  }إِالَّ ُدَعاًء َونَِداًء{: وقوله

وحنوه من غري أن يضم إليه االسم " أيا"أو " يا"وفرق الراغب بني النداء والدعاء بأن النداء قد يقال إذا قيل 
  يا فالن: والدعاء ال يكاد يقال إال إذا كان معه االسم حنو

  }إِنَّا أَطَْعَنا سَاَدتََنا َوكَُبَراَءَنا{: وقوله
  }ولُ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌضوَإِذْ َيقُ{: وقوله

أُولَِئَك {: وزنا ومعىن ومصدرا وقوله" لغب"مثل " نصب"فإن } ال َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوال َيَمسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب{: وقوله
ة واألحسن خالفه وأن الصالة لالعتناء وإظهار على قول من فسر الصالة بالرمح} َعلَْيهِْم َصلَوَاٌت ِمْن َربِّهِْم َوَرْحمَةٌ

  الشرف كما قاله الغزايل وغريه وهو قدر مشترك بني الرمحة والدعاء واالستغفار وعلى هذا فهو من عطف املتغايرين
إهنم هم املذكورون أوال وهو } وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك{: وقال الزخمشري يف قوله تعاىل
  من عطف الصفة على الصفة

جاء زيد العامل واجلواد والشجاع : واعترض عليه بأن شرط عطف الصفة على الصفة تغاير الصفتني يف املعىن تقول



ف عليه قوله زيد العامل والعامل فإنه تكرار واآلية من ذلك ألن املعطو: أي اجلامع هلذه املعاين الثالثة املتغايرة وال تقول
  واملنزل هو الغيب بعينه} وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك{: واملعطوف قوله تعاىل} الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِالَْغْيبِ{: تعاىل

  وحيتمل أن يقال املعطوف عليه مطلق الغيب واملعطوف غيب خاص فيكون من عطف اخلاص على العام
ابِ َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت َوبِالزُُّبرِ َوبِالْكَِت{: اىلوجعل منه بعضهم قوله تع

  فإن املراد بالكتاب املنري} الُْمنِريِ

وهذا يرده تكرار  هو الزبور ونقله على إمجاع املفسرين ملا تضمنه من النعت كما تعطف النعوت بعضها على بعض
الباء فإنه يشعر بالفصل ألن فائدة تكرار العامل بعد حرف العطف إشعار بقوة الفصل من األول والثاين وعدم 

  التجوز يف العطف الشيء على نفسه
  :والذي يظهر أنه للتأسيس وبيانه وجوه

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وعلى الذين من قبلهم يعود الضمري فيه على املكذبني للنيب َص} َجاَءتُْهُم{: أن قوله تعاىل: أحدها
ثُمَّ أََخذْتُ {: فيكون النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم داخال يف املرسلني املذكورين والكتاب املنري هو القرآن وقوله تعاىل

كذبوا مث أخذهتم بقيام احلجة عليهم : أي} ِلهِْمفَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْب{: معطوف على قوله تعاىل} الَِّذيَن كَفَُروا
وجاء تقدمي قيام احلجة عليهم قبل العطف اعتراضا لالهتمام به وهو من أدق } بِالْبَيَِّناِت وَبِالزُُّبرِ وَبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ{

انصراف من } َجاءُوا{: وقوله} فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك{: وجوه البالغة ومثله يف آية آل عمران قوله تعاىل
جاء هؤالء املذكورون فيكون النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم داخال يف الضمري وهو يف : اخلطاب إىل الغيبة كأنه قال

وفيه وجه من التعجب } جََرْيَن بِهِْم{: موضع جئتم بالبينات فأقام اإلخبار عن الغائب مقام املخاطب كقوله تعاىل
أن : املخاطب إذا استعظم األمر رجع إىل الغيبة ليعم اإلخبار به مجيع الناس وهذا موجود يف اآليتني والثاين كأن

  الكتاب املنري يعين القرآن: يكون على حذف مضاف كأنه قيل

  }َوُمَبشِّراً بَِرسُولٍ يَأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد{: فيكون مثل قوله
  وهذا وجه حسن

  تنبيهات
أنكر املربد هذا النوع ومنع عطف الشيء على مثله إذ ال فائدة فيه وأوَّل ما سبق باختالف املعنيني ولعله ممن : األول

  ينكر أصل الترادف يف اللغة كالعسكري وغريه
عنها كما يف قوله " أو " وقد أنيبت : ما ذكرناه من ختصيص هذا النوع بالواو هو املشهور وقال ابن مالك: الثاين

  }َوَمْن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَوْ إِثْماً} {ُنشُوزاً أَْو إِْعرَاضاً{: عاىلت
وفيه نظر إلمكان أن يراد باخلطيئة ما وقع خطأ وباإلمث ما وقع عمدا قلت ويدل له قوله تعاىل قبل : قال شيخنا

  }َوَمْن َيكِْسْب إِثْماً فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى نَفِْسِه{: ذلك
اللهم إين أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف : "هم قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّموجعل منه بعض

  "كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك
ذْراً أَْو ُع{: ما ذكره ابن مالك قد سبقه به ثعلب فيما حكاه ابن سيده يف احملكم فقال ثعلب يف قوله تعاىل: قلت
  العذر والنذر واحد} ُنذْراً



  وبعضهم يثقل: قال اللحياين
وتوبوا : "معناه: قال} َوَيا قَْومِ اْسَتْغِفرُوا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه{: وعن الفراء أنه جيري يف العطف بثم وجعل منه قوله

والغرابيب } َوغَرَابِيُب سُوٌد{: ل منه قوله تعاىلوذكر بعضهم أنه قد جترد عن العطف وجع" إليه ألن التوبة االستغفار
مما يدفع وهم التكرار يف مثل هذا النوع أن يعتقد : وغري ذلك الثالث} الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ} {سُُبالً ِفجَاجاً{هي السود 

انت كثرة أن جمموع املترادفني حيصل معىن ال يوجد عند انفراد أحدمها فإن التركيب حيدث معىن زائدا وإذا ك
  احلروف تفيد زيادة املعىن فكذلك كثرة األلفاظ

  اإليضاح بعد اإلهبام: القسم الثامن
ِلُيَرى املعىن يف صورتني أو ليكون بيانه بعد التشوف إليه ألنه يكون ألذ للنفس وأشرف عندها وأقوى حلفظها 

  }َر هَُؤالِء َمقْطُوٌع ُمصْبِحَِنيَوقََضْيَنا إِلَْيِه ذَِلَك اَألْمَر أَنَّ َدابِ{: وذكرها كقوله تعاىل

فإن وضع الضمري موضع الظاهر معناه البيان أو احلديث أو األمر هللا أحد مكفوا هبا } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{وقوله تعاىل 
مث فسر وكان أو قع يف النفس من اإلتيان به مفسرا من أول األمر ولذلك وجب تقدميه وتفيد به اجلملة املراد 

  ما لهتعظي
  وسيأيت عكسه يف وضع الظاهر موضع املضمر

إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهورِ عِْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشرَ َشهْراً ِفي ِكَتابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق {: ومثله التفصيل بعد اإلمجال كقوله تعاىل
  }السََّماَواِت َواَألْرَض ِمْنَها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم

  }ثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجعُْتْم ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌثَال{: وعكسه كقوله تعاىل
وإن } أَْرَبعَِني{: وأعاد قوله} وََواَعْدَنا ُموَسى ثَالِثَني لَْيلَةً وَأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَةً{: وقوله تعاىل

ثني والعشر أهنا أربعون لنفي اللبس ألن العشر ملا أتت بعد الثالثني اليت هي نص يف املواعدة كان معلوما من الثال
  دخلها االحتمال أن تكون من غري املواعدة فأعاد ذكر األربعني نفيا هلذا االحتمال وليعلم أن مجيع العدد للمواعدة

أعاد ذكر العشرة ملا كانت } َوَسْبَعٍة إِذَا َرجَْعُتْم تِلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌفَِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ {: وهكذا قوله تعاىل
فإذا كان زمن املواعدة : حتقيق لذلك وتأكيد له فإن قلت} كَاِملَةٌ{: الواو جتيء يف بعض املواضع لإلباحة وقوله

  أربعني فلم كانت ثالثني مث عشرا؟

ن العشر إمنا فصل من أولئك ليتحدد قرب انقضاء املواعدة ويكون فيه بأ" التكميل واإلفهام"أجاب ابن عساكر يف 
متأهبا جمتمع الرأي حاضر الذهن ألنه لو ذكر األربعني أوال لكانت متساوية فإذا جعل العشر فيها إمتاما هلا 

  استشعرت النفس قرب التمام وجتدد بذلك عزم مل يتقدم
اآلجال املضروبة يف األحكام ويفصلونه من أيام األجل وال جيعلوهنا  وهذا شبيه بالتلوم الذي جعله الفقهاء يف: قال

  شيئا واحدا ولعلهم استنبطوه من هذا
َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعنيَ {: فلم ذكر يف هذه السورة أعين األعراف الثالثني مث العشر وقال يف البقرة: فإن قلت

  ومل يفصل العشر منها} لَْيلَةً
أنه قصد يف األعراف ذكر صفة املواعدة واإلخبار عن كيفية وقوعها فذكر على صفتها : - أعلمواهللا-واجلواب 

َوإِذْ فََرقَْنا بِكُمُ {: ويف البقرة إمنا ذكر االمتنان على بين إسرائيل مبا أنعم به عليهم فذكر نعمة عليهم جمملة فقال
  }َوإِذْ أَْنَجْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ} {الَْبحَْر



واعلم أنه خيرج لنا مما سبق جوابان يف ذكر العشرة بعد الثالثة والسبعة إما اإلمجال بعد التفصيل وإما رفع االلتباس 
  :ويضاف إىل ذلك أجوبه

أنه قصد رفع ما قد يهجس يف النفوس من أن املتمتع إمنا عليه صوم سبعة أيام ال أكثر ثالثة منها يف احلج : ثالثها
  عويكمل سبعا إذا رج

أن قاعدة الشريعة أن اجلنسني يف الكفارة ال جيب على املكفر اجلمع بينهما فال يلزم احلالف أن يطعم : رابعها
املساكني ويكسوهم وال املظاهر العتق والصوم فلما اختلف حمل هذين الصومني فكانت ثالثة يف احلج وسبعة إذا 

ِتلَْك َعَشَرةٌ {: وهي قوله-ينهما وأفادت هذه الزيادة رجع صارا باختالف احمللني كاجلنسني واجلنسان ال جيمع ب
  إما الثالثة وإما السبع: رفع ما قد يهجس يف النفوس من أنه إمنا عليه أحد النوعني-} كَاِملَةٌ
أن املقصود ذكر كمال ال ذكر العشرة فليست العشرة مقصودة بالذات ألهنا مل تذكر إال لإلعالم بأن : اخلامس

  م عشرة ألن ذلك من املعلوم بالضرورة وإمنا ذكر لتوصف بالكامل الذي هو مطلوب يف القصةالتفصيل املتقد
ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجعتم وهذا وإن كان : فصيام عشرة أيام: أن يف الكالم تقدميا وتأخريا والتقدير: السادس

  خالف األصل لكن اإلشكال أجلأنا إليه
ا جتب متتابعة ككفارات اجلنايات وملا فصل هاهنا بني صوم هذه الكفارة أن الكفارات يف الغالب إمن: السابع

  باإلفطار قبل صومها بذكر الفدية ليعلم أهنا وإمنا كانت منفصلة فهي كاملتصلة
  فكفارة اليمني ال جتب متتابعة ومن جنس هذه الكفارة ما جيب على: فإن قلت

  يصوم ثالثة أيام وال يشترط التتابع احملرم إذا حلق ثالث شعرات ومن عجز عن الفدية فإنه
  هي يف حكم املتتابعة بالنسبة إىل الثواب إال أن الشرع خفف بالتفريق: قلت
أن السبع قد تذكر واملراد به الكثرة ال العدد والذي فوق الستة ودون الثمانية وروى أبو عمرو بن العالء : ثامنها

  أكثر ذلك يريدون التضعيفسبع اهللا لك األجر أي : وابن األعرايب عن العرب
هو مجع السبع الذي يستعمل للكثرة وإذا كان كذلك } إِنْ َتْسَتْغِفرْ لَُهمْ َسْبِعَني َمرَّةً{: وقال األزهري يف قوله تعاىل

فاحتمل أن يتوهم أن املراد بالسبع ما هو أكثر من السبع ولفظها معطوف على الثالثة بآلة اجلمع فيفضي إىل الزيادة 
فارة على العدد املشروع فيجب حينئذ رفع هذا االحتمال بذكر الفذلكة وللعرب مستند قوي يف إطالق يف الك

أن الثالثة ملا عطف عليها السبعة احتمل أن يأيت : السبع والسبعة وهي تريد الكثرة ليس هذا موضع ذكره تاسعها
  وقطع الزيادة املفضية للتسلسل بعدها ثالثة أو غريها من األعداد فقيد بالعشرة ليعلم أن املراد كمل

َوقَدََّر ِفيَها أَقْوَاَتَها ِفي {: أن السبعة املذكورة عقب الثالثة حيتمل أن تكون الثالثة داخله فيها كما يف قوله: عاشرها
  أي مع اليومني اللذين خلق األرض} أَْرَبَعِة أَيَّامٍ

فجاء التقييد بالعشرة لرفع توهم التداخل وهذا اجلواب  فيهما فال بد من اعتقاد هذا التأويل ليندفع ظاهر التناقض
أشار إليه الزخمشري ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم ترجيحه وردده ابن أيب اإلصبع بأن احتمال التداخل 

  مالال يظن إال بعددين منفصلني مل يأت هبما مجلة فلو اقتصر على التفصيل احتمل ذلك فالتقييد مانع من هذا االحت
  وهذا أعجب منه فإن جميء اجلملة رافع لذلك االحتمال

لئال يقرءوها تسعة } ِتلَْك َعشََرةٌ كَاِملَةٌ{: ر أن حروف السبعة والتسعة مشتبهة فأزيل اإلشكال بقوله: احلادي عش



  "ا مائة إال واحداإن هللا تسعة وتسعني امس: "فيصري العدد اثين عشر ونظري هذا قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  فائدة يف التأكيد مبائة إال واحدا

التأكيد مبائة إال واحدا إلزالة إلباس التسعة والتسعني بالسبعة والسبعني لكن مثل هذا مأمون يف القرآن ألن اهللا 
  حفظه

  القسم التاسع وضع الظاهر موضع املضمر
  طنابلزيادة التقرير والعجب أن البيانيني مل يذكروه يف أقسام اإل

  :ومنه بيت الكتاب
  إذا الوحش ضم الوحَش يف ظُلَالهتا
  سواقطُ من َحرٍّ وقد كان أظهرا

  "إذا الوحش ضمها: "ولو أتى على وجهة لقال
وإمنا يسأل عن حكمته إذا وقع يف اجلملة الواحدة فإن كان يف مجلتني مستقلتني كالبيت سهل األمر لكن اجلملتني 

افع للوحش األول فعل حمذوف كما يقول البصريون والفعل املذكور ساد مسد الفعل فيه كاجلملة الواحدة ألن الر
  احملذوف حىت كأنه هو وهلذا ال جيتمعان وإن قدر رفع الوحش باالبتداء فالكالم مجلة واحدة

  :ويسهل عند اختالف اللفظني كقوله
  إذا املرء مل يغش الكريهة أوشكت

  احبال الْهَُويَْنى بالفىت أن َتقَطََّع
َوِمنُْهُم الَِّذيَن يُْؤذُونَ {: فاختالف لفظني ظاهرين أشبها لفظي الظاهر واملضمر يف اختالف اللفظ وعليه قوله تعاىل

يؤذونه مع ما يف ذلك من التعظيم فاجلمع بني الوصفني كقوله : ومل يقل} َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرسُولَ اللَِّه{: مث قال} النَّبِيَّ
اآلية فإنه قد تكرر اسم اهللا ظاهرا } أَلَْم َتْعلَمْ أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{: وقوله" ك الذي أرسلتنبي: "يف احلديث

يف هذه اجلمل الثالث ومل يضمر لداللته على استقالل كل مجلة منها وأهنا مل حتصل مرتبطة ببعضها ارتباط ما حيتاج 
  فيه إىل إضمار

  }فَُروا يُقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَوِْلَياَء الشَّْيطَاِنوَالَِّذيَن كَ{: وقوله

  وفيه داللة على أن الطاغوت هو الشيطان وحسن ذلك هنا تنبيها على تفسريه
جاء زيد وزيد : إن كان يف مجلتني حسن اإلظهار واإلضمار ألن كل مجلة تقوم بنفسها كقولك: وقال ابن السيد

  وهو رجل فاضل: وإن شئت قلت رجل فاضل
  }مِثْلَ َما أُوِتَي ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ رِسَالَتَُه{: وقوله

  :وإن كان يف مجلة واحدة قبح اإلظهار ومل يكد يوجد إال يف الشعر كقوله
  ال أرى املوت يسبق املوت شيء نّغص املوت ذا الغىن والفقريا

: تعاىل: االسم الثاين حرف االستفهام مبعىن التعظيم والتعجب كان املناسب اإلظهار كقولهوإذا اقترن ب: قال
  }َوَما أَْدَراَك َما ِهيَْه. فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ{: واإلضمار جائز كقوله تعاىل} َما الْقَارَِعةُ. الْقَارَِعةُ{و} َما الَْحاقَّةُ. الَْحاقَّةُ{

  اخلروج على خالف األصل وأسبابه
اعلم أن األصل يف األمساء أن تكون ظاهرة وأصل احملدث عنه كذلك واألصل أنه إذا ذكر ثانيا أن يذكر مضمرا و



لالستغناء عنه بالظاهر السابق كما أن األصل يف األمساء اإلعراب ويف األفعال البناء وإذا جرى املضارع جمرى 
  }ْزَق َواعُْبُدوُه وَاْشكُُروا لَُه إِلَْيِه ُتْرَجُعونَفَاْبَتُغوا ِعْندَ اللَِّه الرِّ{: االسم أعرب كقوله تعاىل

  }فََمْن َعفَا َوأَصْلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه إِنَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلمَِني{: وقوله تعاىل
  }فَسَبِّْح بِحَْمِد رَبَِّك وَاْسَتْغِفْرهُ إِنَُّه كَانَ تَوَّاباً{: وقوله تعاىل

  :ألصل أسبابوللخروج على خالف ا
  قصد التعظيم: أحدها

  }وَاتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{: كقوله تعاىل
  }أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه أَال إِنَّ ِحْزبَ اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحونَ{: وقوله تعاىل
  }بِريٌ بَِما َتْعَملُونََواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخ{: وقوله تعاىل
  فأعاد ذكر الرب ملا فيه من التعظيم وهلضم للخضم} لَِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي َوال أُشْرُِك بَِربِّي أََحداً{: وقوله تعاىل
  }اللَُّه الصََّمُد. اللَُّه أََحٌد{: وقوله تعاىل

  }لِْعَباِدَوأُفَوُِّض أَْمرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصٌري بِا{
  }ُهَو اللَُّه َربِّي َوال أُْشرُِك بَِربِّي أََحداً{
  }كُالً ُنِمدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما كَانَ َعطَاُء رَبَِّك َمْحظُوراً{
  }َبلْ كَذَُّبوا بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدَنا ِلَمْن كَذََّب بِالسَّاَعِة َسِعرياً{

: وقوله تعاىل} َوكَفَّلََها زَكَرِيَّا كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمحَْراَب} {ْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشهُوداًَوقُْرآنَ الْفَ{
ـ لوال ما أريد به من التعظيم والتفخيم ـ } َما الْقَارَِعةُ. الْقَارَِعةُ} {َما الَْحاقَّةُ. الَْحاقَّةُ{ اقة ما هي احل" كان القياس 
"  

تفخيما ملا ينال الفريقني } وَأَْصَحاُب الَْمْشأََمِة َما أَْصحَاُب الَْمْشأَمَِة. فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة َما أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة{: ومثله
  من جزيل الثواب وأليم العقاب

  قصد اإلهانة والتحقري: الثاين
  }ا ال َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّيْطَاِن َوَمْن َيتَّبِْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنو{: كقوله تعاىل
  }أُولَِئَك ِحْزُب الشَّيْطَاِن أَال إِنَّ حِْزَب الشَّْيطَاِن{: وقوله تعاىل

  }يناًإِنَّ الشَّْيطَانَ يَنَْزغُ َبْينَُهْم إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللْإِْنَساِن َعدُّواً ُمبِ{: وقوله
  }وَكَذَِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ السَّبِيلِ َوَما كَْيُد ِفْرَعوْنَ{: وقوله تعاىل

  :وقول الشاعر
  فما للنوى ال بارك اهللا يف النوى
  وعهد النوى عند الفراق ذميم

  :ومسع األصمعي من ينشد
  فما للنوى جد النوى قطع النوى

  للقرائن كذاك النوى قطاعة



  لو قيض هلذا البيت شاة آلتت عليه: فقال
  االستلذاذ بذكره: الثالث

  إن كان احلق الثاين هو األول} َوبِالَْحقِّ أَنَْزلَْناُه َوبِالَْحقِّ نََزلَ{: كقوله تعاىل
  }َمْن كَانَ يُرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاً{: وقوله

وهلذا عدل عن ذكر األرض إىل اجلنة " منها: "ومل يقل} ا اَألْرَض َنَتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة َحْيثُ َنَشاُءَوأَْوَرثََن{: وقوله تعاىل
  :وإن كان املراد باألرض اجلنة وهللا در القائل

  كَرِّر على السمع مىن أيها احلادي
  ذكر املنازل واألطالل والنادي

  :وقوله
  يا مطريب حبديث من سكن الغضى

  قدحت يفَّ حراقهجت اهلوى و
  إن كررت حديثك يا مهيج لوعيت

  إن احلديث عن احلبيب تالق

  زيادة التقدير: الرابع
  }َوبِالَْحقِّ أَنَْزلَْناُه َوبِالَْحقِّ نََزلَ{: كقوله تعاىل

ن عباس أن ويدل على إرادة التقدير سبب نزوهلا وهو ما نقل عن اب} اللَُّه أََحٌد{: بعد قوله} اللَُّه الصََّمُد{: وقوله
أن الذي سألتموين وصفه هو اهللا مث : معناه} اللَُّه أََحٌد{: يا حممد صف لنا ربك الذي تدعوننا إليه فنزل: قريشا قالت

  ملا أريد تقدير كونه اهللا أعيد بلفظ الظاهر دون ضمريه
  }ْشكُُرونَإِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َي{: وقوله

  }َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: وقوله تعاىل
  }َيلُْوونَ أَلْسَِنَتُهمْ بِالِْكتَابِ لَِتْحَسُبوُه ِمَن الِْكَتابِ َوَما ُهَو ِمَن الِْكتَابِ {

  إزالة اللبس حيث يكون الضمري يوهم أنه غري املراد: اخلامس
  ألوهم أنه األول، قاله ابن اخلشاب" تؤتيه: "لو قال} قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملِْك ُتؤِْتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء{: تعاىلكقوله 

  كرر السوء} الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ السَّْوِء َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّوِْء{: وقوله تعاىل

: يكون الضمري عائدا إىل اهللا تعاىل قاله الوزير املغريب يف تفسريه ونظريه اللتبس بأن" عليهم دائرته: "ألنه لو قال
األول النطفة أو : وتبيينه} اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعلَ ِمْن َبْعدِ َضْعٍف قُوَّةً ثُمَّ َجَعلَ ِمْن َبْعِد قُوَّةٍ َضْعفاً{

طفل والثالث الذي بعد الشيخوخة وهو أرذل العمر والقوة األوىل اليت جتعل التراب والثاين الوجود يف اجلنني أو ال
  للطفل التحرك واالهتداء للثدي والثانية بعد البلوغ قاله ابن احلاجب ويؤيد الغريية التنكري

  ألوهم عود الضمري إىل الفجر "إنه: "اآلية لو قال} َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوداً{: وحنوه قوله تعاىل
لئال يتحد الضمريان فاعال ومفعوال مع إن " عنها: "فلم يقل} َيْوَم َتأِْتي كُلُّ َنفْسٍ ُتجَاِدلُ َعْن َنفِْسهَا{: وقوله تعاىل

  املظهر السابق لفظ النفس فهذا أبلغ من ضرب زيد نفسه
وإمنا حسن إظهار الوعاء مع أن األصل فاستخرجها منه لتقدم ذكره } ثُمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن وَِعاِء أَِخيِه{: وكقوله تعاىل



ألنه لو قيل ذلك ألوهم عود الضمري على األخ فيصري كأن األخ مباشر لطلب خروج الوعاء وليس كذلك ملا يف 
  املباشر من األذى الذي تأباه النفوس األبية فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا

  ل وإمنا مل يضمر اآلخ فيقال مث استخرجها من وعائه ألمريناهللا تبارك وتعاىل الرب عز وج
ليوسف عليه السالم فلو قال من وعائه لتوهم أنه يوسف ألنه أقرب } استخرجها { احدمها أن ضمري الفاعل يف 

  مذكور فأظهر لذلك
إىل إعادة ما وأضيف والثاين أن ألخ مذكور مضاف إليه ومل يذكر فيما تقدم مقصودا بالنسبة اإلخبارية فلما احتيج 

  إليه أظهره ايضا
  }يوم ترجف األرض واجلبال وكانت اجلبال { وقوله تعاىل 

  }ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا { 
  السادس

يقول اخلليفة ملن أن يكون القصد تربية املهابة وإدخال الروعة يف ضمري السامع بذكر االسم املقتضى لذلك كما 
  يأمره بأمر أمري املؤمنني يأمرك بكذا مكان أنا أمرك بكذا

  }احلاقة ما احلاقة { ومنه قوله تعاىل 
  }إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان } { إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها { وقوله 
  ومل يقل خلزنتها} وقال الذين يف النار خلزنة جهنم { وقوله 

  قصد تقوية داعية املأمور: بعالسا
إين "أو " إنه حيب: "مل يقل} َعلَى اللَِّه{ وحني قال " علّى"ومل يقل } فَإِذَا َعَزْمَت فََتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه{: كقوله تعاىل

  تقوية لداعية املأمور بالتوكل بالتصريح باسم املتوكل عليه" أحب
  }ُمكُُم اللَُّه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌمَواتَّقُوا اللََّه َوُيَعلِّ{: وقوله تعاىل

  تعظيم األمر: الثامن
قُلْ ِسريُوا ِفي اَألْرضِ فَاْنظُرُوا . أََولَْم َيَرْوا كَْيَف يُْبِدُئ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدهُ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري{: كقوله تعاىل

  }كَْيَف َبَدأَ الَْخلَْق
للتنبيه " خلقناه: "ومل يقل} إِنَّا َخلَقَْنا اإلِِْنَسانَ. َهلْ أََتى َعلَى اإلِِْنَسانِ ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َشيْئاً َمذْكُوراً{: وقوله

  على عظم خلقه لإلنسان
والقياس اإلضمار } الْجَِبالُ{يد لفظ فإمنا أع} َيْوَم َتْرُجُف اَألْرُض وَالْجِبَالُ َوكَاَنِت الْجِبَالُ كَِثيباً َمهِيالً{: وقوله

  يف أحد القولني" آمل السجدة"لتقدم ذكرها مثل ما ذكرنا يف 

وهو أن اآليتني سيقتا } كُلََّما أََراُدوا أَنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها أُعِيُدوا ِفيَها َوِقيلَ لَُهْم ذُوقُوا َعذَاَب النَّارِ{: وهو قوله
الحتمل عود الضمري إىل } الْجَِبالُ{فإعادة الظاهر أبلغ وأيضا فلو مل يذكر للتخويف والتنبيه على عظم األمر 

  األرض
  أن يقصد التوصل بالظاهر إىل الوصف: التاسع

نِّي َرُسولُ اللَّهِ إِ{: بعد قوله يف صدر اآلية} فَآِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه{: كقوله تعاىل



ليتمكن من إجراء الصفات اليت ذكرها من النيب األمي " فآمنوا باهللا ويب"دون } فَآِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه} {إِلَْيكُْم َجِميعاً
الذي يؤمن باهللا فإنه لو قال ويب مل يتمكن من ذلك ألن الضمري ال يوصف ليعلم أن الذي وجب اإلميان به واالتباع 

  هو من وصف هبذه الصفات كائنا من كان أنا أو غريي إظهارا للنصفة وبعدا من التعصب لنفسهله 
  التنبيه على علة احلكم: العاشر

  }فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْوالً غَْيَر الَِّذي قِيلَ لَُهْم{: كقوله تعاىل
ان عدوا هلؤالء فهو كافر هذا إن خيف اإللباس لعوده أعلمنا أنه من ك} فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَاِفرِيَن{: وقوله

  "فإنه " دون } فَإِنَّ اللََّه{ : للمذكورين وكذا قوله

: ألنه ليس يف الضمري ما يف قوله" عليهم: "ومل يقل} فَأَنَْزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِجْزاً ِمَن السََّماِء{: وكقوله تعاىل
  الظلم املستحق به العذاب من ذكر} الَِّذيَن ظَلَُموا{

  }إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت إِنَّا ال ُنِضيعُ أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً{: وجعل منه الزخمشري قوله تعاىل
وليس من ذلك  لداللة على أن اللعنة حلقتهم لكفرهم" عليهم"واألصل } فَلَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن{: وقوله تعاىل
فإن العلة قد تقدمت يف الشرط وإمنا فائدة ذلك } إِنَُّه َمْن َيتَّقِ وََيْصبِْر فَإِنَّ اللََّه ال ُيضِيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني{: قوله تعاىل

  فائدته اشتماله على املتقني والصابرين: إثبات صفة أخرى زائدة وقال الزخمشري
ألن شفاعة من امسه الرسول } ذْ ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغفَرُوا اللََّه َواْسَتْغفَرَ لَُهمُ الرَُّسولَُولَوْ أَنَُّهْم إِ{: ومنه قوله

  من اهللا مبكان عظيم
" أهنم ال يفلحون"والقياس  }َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآَياِتِه إِنَُّه ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ{: وقوله

  لكن صرح بالظلم تنبيها على أن علة عدم الفالح الظلم" الكاذبون"أو " ال يفلح املفترون: "ولو ذكر الظاهر لقال
تنبيها على أن " أجرهم: "ومل يقل} وَالَِّذيَن ُيَمسِّكُونَ بِالْكَِتابِ َوأَقَامُوا الصَّالةَ إِنَّا ال ُنِضيعُ أَْجرَ الُْمصِْلِحَني{: وقوله

  صالحهم علة لنجاهتم
  لينبه" لنا: "ومل يقل} فََصلِّ لَِربَِّك َواْنحَْر. إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر{: وقوله

  على أنه أهل ألن يصلى له ألنه ربه الذي خلقه وأبدعه ورباه بنعمته
أراد : قال الزخمشري} َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَاِفرِيَن َمْن كَانَ َعُدّواً ِللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه{: وكقوله تعاىل

عدوا هلم فجاء بالظاهر ليدل على أن اهللا إمنا عاداهم لكفرهم وأن عداوة املالئكة كفر وإذا كانت عداوة األنبياء 
  اشد العقاب املهني كفرا فما بال املالئكة وهم أشرف واملعىن ومن عاداهم عاداه اهللا وعاقبه

  :وقد أدمج يف هذا الكالم مذهبه يف تفضيل امللك على النيب وإن مل يكن مقصودا فهو كما قيل
  وما كنت زوارا ولكن ذا اهلوى

  إىل حيث يهوى القلب هتوى به الرجل
  :ومثله قول مطيع

  أمي الضريح الذي أمسى
  مث استهل على الضريح

  بذكر الضريح الذي من عادته أن يبكي عليه وحيزن لذكراه ألنه باك" عليه"أال ترى أنه مل يقل 
  قصد العموم: احلادي عشر



لإلشعار بتأكيد العموم وأهنما مل يتركا " استطعمهم: "ومل يقل} حَتَّى إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلَهَا{: كقوله تعاىل
  أحدا من أهلها إال استطعماه وأىب ومع ذلك قابلهم

  بأحسن اجلزاء وفيه التنبيه على حماسن األخالق ودفع السيئة باحلسنة
القتضى ختصيص ذلك فأتى " إهنا ألمارة: "فإنه لو قيل} وََما أُبَرُِّئ َنفِْسي إِنَّ النَّفَْس َألمَّاَرةٌ بِالسُّوِء{: وقوله تعاىل

إِنَّ َربِّي غَفُورٌ {: إِالَّ َما َرِحمَ رَبِّي وقوله{ :بالظاهر ليدل على أن املراد التعميم مع أنه بريء من ذلك بقوله بعده
  إما للتعظيم وإما لالستلذاذ" إنه: "ومل يقل} َرحِيٌم

  }إِنْ َيتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئاً{: وقوله تعاىل
مبالغة يف " فإنه" ومل يقل } فَإِنَّ اإلِِْنَسانَ كَفُوٌر{: مث قال} ِمنَّا َرْحَمةً فَرَِح بَِها َوإِنَّا إِذَا أَذَقَْنا اإلِْنَسانَ{: وقوله تعاىل

  إثبات أن هذا اجلنس شأنه كفران النعم
  قصد اخلصوص: الثاين عشر
الضمري ألخذ جوازه لغريه كما يف ألنه لو أتى ب" لك: "ومل يقل} َوامَْرأَةً ُمْؤِمَنةً إِنْ َوَهَبتْ َنفْسََها ِللنَّبِيِّ{: كقوله تعاىل
  فعدل عنه إىل الظاهر للتنبيه على اخلصوصية وأنه ليس لغريه ذلك} َوَبنَاِت َعمَِّك{: قوله تعاىل

  مراعاة التجنيس: الثالث عشر
  السورة ذكره الشيخ عز الدين ابن عبد السالم رمحه اهللا} قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{: ومنه

  تحمل ضمريا ال بد منهأن ي: الرابع عشر
  }أَتََيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلَهَا{: كقوله

  كونه أهم من الضمري: اخلامس عشر
لتعادل الكلم } إِْحَداُهَما{إمنا أعيد : وقال بعضهم} أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُألْخَرى{: كقوله تعاىل

كيب وهو املعىن يف الترصيع البديعي بل هذا أبلغ من الترصيع فإن الترصيع توازن األلفاظ وتوازن األلفاظ يف التر
من حيث صيغها وهذا من حيث تركيبها فكأنه ترصيع معنوي وقلما يوجد إال يف نادر من الكالم وقد استغرب أبو 

  :الفتح ما حكى عن املتنيب يف قوله
  وقد جادت األجفان قَْرَحى من البكا

  هَاًرا يف اخلُدود الشقائقوعادت َب

يعين أن : قال" وعادت هبارا"قرحا منون أال ترى أن بعدها : قرًحا منون ؟ فقال يل"أو " قرحى"هل هو : سألته: قال
هبارا مجع هبار وقرحى مجع قرحة مث أطنب يف الثناء على املتنيب واستغرب فطنته ألجل هذا وبيان ما ذكرت يف اآلية 

قسم الضالل وقسم التذكري فأسند الفعل الثاين إىل ظاهر حيث أسند األول ومل يوصل بضمري  أهنا متضمنة لقسمني
مفصول لكون األول الزما فأتى بالثاين على صورته من التجرد عن املفعول مث أتى به خربا بعد اعتدال الكالم 

  وحصول التماثل يف تركيبه
إن : ور ويكون األخري بدال أو نعتا على وجه البيان كأنه قالإن املرفوع حرف لكان أبلغ يف املعىن املذك: ولو قيل

ليسند الفعل الثاين إىل مثل ما " إحدامها"لفظ " األخرى"كان ضالل من إحدامها كان تذكري من األخرى وقدم على 
  أسند إليه األول لفظا ومعىن واهللا أعلم



  كون ما يصلح للعود ومل يسق الكالم له: السادس عشر
  :وكقول الشاعر} لُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُمُرُس{: كقوله

  تبكي على زيد وال زيد مثله
  برئ من احلمَّى سليم اجلوانح

  اإلشارة إىل عدم دخول اجلملة يف حكم األوىل: السابع عشر
استئناف وليس } َيْمُح{فإن يف سورة الشورى } فَإِنْ َيَشأِ اللَُّه َيْخِتْم َعلَى قَلْبَِك َويَْمُح اللَُّه الْبَاِطلَ{: كقوله تعاىل

وليس صحيحا يف } َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك{على اجلواب ألن املعلق على الشرط عدم قبل وجوده وهذا صحيح يف 
ألن حمو الباطل ثابت فلذلك أعيد الظاهر وأما حذف الواو من اخلط فللفظ وأما حذفها يف } َويَْمُح اللَُّه الْبَاِطلَ{

  فللوقف ويؤكد ذلك وقوف يعقوب عليها بالواو} َسَنْدُع الزََّبانِيَةَ{و} َيْدُع الدَّاعِ {: الوقف كقوله تعاىل
وهذا ملخص كالم عبد العزيز يف كالمه على البزدوي وفيما ذكره نزاع وهذا أنا ال نسلم أن املعلق ها هنا 

يئة فإن قيل إن الشرط هنا مشيئة بالشرط هو موجود قبل الشرط ألن الشرط هنا املشيئة وليس احملو ثابتا قبل املش
َولَوْ {: خاصة وهي مشيئة اخلتم وهذا وإن كان حمذوفا فهو مذكور بالقوة شائع يف كثري من األماكن كقوله تعاىل

ولو شاء اهللا مجعهم : "عىنامل} َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلُوا} {َولَوْ َشاَء اللَُّه َما أَْشَركُوا} {َشاَء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى
  "ولو شاء اهللا عدم قتاهلم ما اقتتلوا" "ولو شاء اهللا عدم إمياهنم ما أشركوا" "جلمعهم

ال يكاد يثبت مفعول املشيئة إال نادرا كما سيأيت يف احلذف إن شاء اهللا تعاىل وإذا ثبت هذا صح ما ادعيناه : قيل
  فإن حمو اهللا ثابت قبل مشيئة اهللا اخلتم

  سلمنا أن الشرط مشيئة خاصة لكنها إمنا ختتص بقرينة اجلواب: قلت فإن
  واجلواب هنا شيئان فاملعىن إن يشأ اهللا اخلتم وحمو الباطل خيتم على قلبك وميح الباطل وحينئذ ال يتم ما ادعاه

جواب الشرط  وجوابه أن الشرط ال بد أن يكون غري ثابت وغري ممتنع وميحو الباطل كان ثابتا فال يصح دخوله يف
  وهذا أحسن جدا

إن اجلواب ليس كالّ من اجلملتني بل جمموع اجلملتني واجملموع معدوم قبل وجود الشرط وإن كان : بقي أن يقال
  أحدمها ثابتا

  األول
إِنَّا ال ُنِضيعُ {: قد سبق أنه ال يشترط يف وضع الظاهر موضع املضمر أن يكون بلفظ األول ليشمل مثل قوله تعاىل

  }َمْن أَْحَسَن َعَمالً أَْجَر
 وَاللَُّه َيْخَتصُّ َما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوال الُْمْشرِِكَني أَنْ ُيَنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن َخْيرٍ ِمْن رَبِّكُْم{: وقوله تعاىل

ألن ختصيص الناس باخلري دون غريهم " اهللا " ظ ألن إنزال اخلري هنا سبب للربوبية وأعاده بلف} بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء
  مناسب لإلهلية ألن دائرة الربوبية أوسع

  كما سبق} َوأَْوَرثََنا اَألْرَض َنَتبَوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة حَْيثُ َنَشاُء{: ومثله

  التلذذ بذكره وتعظيم املنة بالنعمة: ومن فوائده
املرء : فقال} َيْوَم َيْنظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيَداُه َوَيقُولُ الْكَافُِر{: قصد الذم وجعل الزخمشري قوله تعاىل: ومن فوائده



  هو الكافر وهو ظاهر وضع موضع الضمري لزيادة الذم
ُه لَُهْم إِنَّ اللََّه ال َسَواٌء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَْن َيْغِفَر اللَّ{: وقال ابن عبد السالم يف قوله تعاىل

يراد هبم املنافقون ويكون قد أقام الظاهر مقام املضمر والتصريح بصفة الفسق " الفاسقني"إن } َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسقَِني
  سبب هلم وجيوز أن يكون املراد العموم لكل فاسق ويدخل فيه املنافقون دخوال أوليا وكذا سائر هذه النظائر

  }فَإِنَُّه كَانَ ِلألَوَّابَِني غَفُوراً{يف معاملة األبوين : أي} إِنْ َتكُوُنوا صَاِلحَِني{: ذا الباب قوله تعاىلوليس من ه
  }فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَافِرِيَن{: إىل قوله} َمْن كَانَ َعُدّواً ِلجِْبرِيلَ{: وقوله تعاىل

اإلحسان للوالدين سببا لغفران اهللا لكل تائب ألنه يلزم  وكذلك كل ما فيه شرط فإن الشروط أسباب وال يكون
أن يثاب غري الفاعل بفعل غريه وهو خالف الواقع وكذلك معاداة بعض الكفرة ال يكون سببا ملعاداة كل كافر 

  فتعني يف هذه املواضع أن يكون من باب إقامة الظاهر مقام املضمر ليس إال

  الثاين
فأما إذا } َما الَْحاقَّةُ. الَْحاقَّةُ{: ضع املضمر حقه أن يكون يف اجلملة الواحدة حنوقد مّر أن سؤال وضع الظاهر مو

وقع يف مجلتني فأمره سهل وهو أفصح من وقوعه يف اجلملة الواحدة ألن الكالم مجلتان فحسن فيهما ما ماال حيسن 
  :يف اجلملة الواحدة أال ترى إىل قوله

  ملوت ذا الغىن والفقرياال أرى املوت يسبق املوت شيء نغص ا
فتكرار املوت يف عجز البيت أوسع من تكراره يف صدره ألنا إذا عللنا هذا إمنا نقول أعاد الظاهر موضع املضمر ملا 

  أراد من تعظيم املوت وهتويل أمره فإذا عللها مكررة يف عجزه عللناه هبذا وبأن الكالم مجلتان
إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهلِ َهِذِه الْقَْرَيةِ إِنَّ {: وقوله} َواتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه{: عاىلإذا علمت هذا فمثاله يف اجلملتني كقوله ت

  }أَْهلََها كَانُوا ظَاِلمَِني
بأنه ملا كان  وأجيب} إِلَى ِفْرَعْونَ َوَمِإلِه إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوماً فَاِسقَِني{: وقد أشكل اإلظهار هاهنا واإلضمار يف املثل قوله

املراد يف مدائن لوط إهالك القرى صرح يف املوضعني بذكر القرية اليت حيل هبا اهلالك كأهنا اكتسبت الظلم معهم 
واستحقت اهلالك معهم إذ للبقاع تأثري يف الطباع وملا كان املراد يف قوم فرعون إهالكهم بصفاهتم حيث كانوا ومل 

  ذواهتم من حيث هي من غري تعرض للمكان يهلك بلدهم أتى بالضمري العائد على

واعلم أنه مىت طال الكالم حسن إيقاع الظاهر موضع املضمر كيال يبقى الذهن متشاغال بسبب ما يعود عليه اللفظ 
  اآلية} ُمقُلْ أَأَنُْتْم أَْعلَُم أَمِ اللَُّه َوَمْن أَظْلَ{: فيفوته ما شرع فيه كما إذا كان ذلك يف ابتداء آية أخرى كقوله تعاىل

  }َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُمْ إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ{: وقوله
  }َيْهِدي اللَُّه ِلنُورِِه َمْن َيَشاُء وََيضْرُِب اللَُّه اَألْمثَالَ ِللنَّاسِ{: وقوله
  }رِجَالٌ ال ُتلْهِيهِْم ِتجَارَةٌ{: وقوله

  القسم العاشر
  لتكثري واملبالغة بصيغ من صيغ املبالغةجتيء اللفظة الدالة على ا

كفعال وفعيل وفعالن فإنه أبلغ من فاعل وجيوز أن يعد هذا من أنواع االختصار فإن أصله وضع لذلك فإن ضروبا 
  ناب عن قولك ضارب وضارب وضارب ما جاء على فعالن



ة فعيل من جهة أن فعالن من أبنية أما فعالن فهو أبلغ من فعيل ومن مث قيل الرمحن أبلغ من الرحيم وإن كانت صيغ
  املبالغة كغضبان للممتلئ غضبا وهلذا ال حيوز التسمية به وحكاه الزجاج يف تأليفه املفرد على البسملة

  :وأما قول الشاعر اليمامة
  *وأنت غيث الورى ال زلت رمحانا * 

  فهو من كفرهم وتعنتهم كذا أجاب به الزخمشري
وقوع إطالقهم وغايته أنه ذكر السبب احلامل هلم على اإلطالق وإمنا اجلواب أهنم  ورده بعضهم بأن النعت ال يدفع

  مل يستعملوا الرمحن املعرف باأللف والالم وإمنا استعملوه مضافا ومنكرا وكالمنا إمنا هو يف املعرف بالالم
  بةومل يرد باالسم املستعمل بالغل" ال زلت ذا رمحة " وأجاب ابن مالك بأن الشاعر أراد 

قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن أَّياً َما َتْدُعوا فَلَُه {: ويدل على أن العرب كانت تعرف هذا االسم قوله تعاىل
إمنا جهلوا الصفة دون املوصوف ولذلك مل يقولوا : فقال ابن العريب} َوَما الرَّْحَمُن{: وأما قوله} اَألْسَماُء الُْحسَْنى

  "ومن الرمحن"
  وذكر الربزاباذاين أهنم غلطوا يف تفسري الرمحن حيث جعلوه مبعىن املتصف بالرمحة

إذ امللك يستدعي العظمة والقدرة } الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَمنِ{: وإمنا معناه امللك العظيم العادل لدليل: قال
وإمنا يصلح السجود ملن له العظمة والقدرة } ُدوا ِللرَّْحَمنَِوإِذَا قِيلَ لَُهُم اْسُج{والرمحة خللقه ال أنه يتوقف عليها 

  وال يعاذ إال بالعظيم القادر على احلفظ والذب} إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحَمنِ{و

غريه وما ينبغي للعظيم القادر على كل شيء املستغين عن معاونة الوالد و: أي} َوَما يَْنَبِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ يَتَِّخذَ وَلَداً{
  أن يتخذ ولدا

  }َوَخشََعِت اَألصَْواُت ِللرَّْحَمنِ} {الرَّْحَمنِ ال َيْمِلكُونَ ِمْنهُ ِخطَاباً{
  وال حيتاج الناس إىل حافظ حيفظهم من ذي الرمحة الواسعة} قُلْ َمْن َيكُْألكُمْ بِاللَّْيلِ وَالنَّهَارِ ِمَن الرَّْحَمنِ{
  }إِالَّ آِتي الرَّْحَمنِ َعْبداً{
  }نِّي أََخافُ أَنْ َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحمَنِإِ{
  }َوَربَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْستََعانُ{
  }َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ{

وما ذكرناه " كرمي: "فهو من صفات الذات كقوهلم" رحيم"وال مناسبة ملعىن الرمحة يف شيء من هذه املواضع وأما 
  إليه أبو عبيد والزخمشري وغريمها وحكاه ابن عساكر يف التكميل واإلفهام عن األكثرين من أن الرمحن أبلغ ذهب

ويف كالم ابن جرير ما يفهم حكاية االتفاق عليه ونصره السهيلي بأنه ورد على لفظ التنبيه والتنبيه تضعيف وكأن 
  البناء تضاعفت فيه الصفة

   اآلية للتوكيداملعىن فيهما واحد وإمنا مجع بينهما يف: وقال قطرب
وكذلك قال ابن فورك قال وليس قول من زعم أن رحيما أبلغ من رمحن جييد إذ ال فرق بينهما يف املبالغة ولو قيل 

الرمحن اسم ممنوع وأراد : فعالن اشد مبالغة كان أوىل وهلذا خص باهللا فال يوصف به غريه ولذلك قال بعض التابعني
  ه هلذا الكالم إال التوكيد وإتباع األول ما هو يف معىن الثاينبه منع اخللق أن يتسموا به وال وج



  مها امسان رقيقان أحدمها أرق من اآلخر: وقال ابن عباس
  "إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله: "وعن اخلطايب استشكال هذا وقال لعله أرفق كما جاء يف احلديث

  نالرحيم أبلغ من الرمح: وقال ابن األنباري يف الزاهر
ورجحه ابن عساكر بوجوه منها أن الرمحن جاء متقدما على الرحيم ولو كان أبلغ لكان متأخرا عنه ألهنم يف 

كالمهم إمنا خيرجون من األدىن إىل األعلى فيقولون فقيه عامل وشجاع باسل وجواد فياض وال يعكسون هذا لفساد 
  كن لذكره معىناملعىن ألنه لو تقدم األبلغ لكان الثاين داخال حتته فلم ي

وهذا قدر ذكره الزخمشري وأجاب عنه بأنه من باب اإلرداف وأنه أردف الرمحن الذي يتناول جالئل النعم وأصوهلا 
  بالرحيم ليكون كالتتمة والرديف ليتناول مارق منها ولطف

 البسيط بأنه إن الرمحن علم ال صفة وهو قول األعلم وابن مالك وأجاب الواحدي يف: وفيه ضعف السيما إذا قلنا
ملا كان الرمحن كالعلم إذ ال يوصف به إال اهللا قدم ألن حكم األعالم وغريها من املعارف أن يبدأ هبا مث يتبع األنكر 

  وما كان التعريف انقص
  وهذا مذهب سيبويه وغريه من النحويني فجاء هذا على منهاج كالم العرب: قال

  م بالرزق واخللق قبل الزرقوأجاب اجلويين بأن الرمحن للخلق والرحيم هل
أن أمساء اهللا تعاىل إمنا يقصد هبا املبالغة يف حقه والنهاية يف صفاته وأكثر صفاته سبحانه جارية على فعيل : ومنها

كرحيم وقدير وعليم وحكيم وحليم وكرمي ومل يأت على فعالن إال قليل ولو كان فعالن أبلغ لكان صفات الباري 
  تعاىل عليه أكثر

جواب هذا أن ورود فعالن بصيغة التكثري كان يف عدم تكرار الوصف به خبالف فعيل فإنه ملا مل يرق يف و: قلت
  الكثرة رقته كثر يف جميء الوصف

أنه إن كانت املبالغة يف فعالن من جهة موافقة لفظ التثنية كما زعم السهيلي ففعيل من أبنية مجع الكثرة : ومنها
  أكثر من التثنية وهذا أحسنهاكعبيد وكليب وال شك أن اجلمع 

  وقول قطرب إهنما مبعىن واحد فاسد ألنه لو كان كذلك لتساويا يف التقدمي والتأخري وهو ممتنع: قال

  تنبيهات
  األول

نقل عن الشيخ برهان الدين الرشيدي أن صفات اهللا اليت هي صيغة املبالغة كغفار ورحيم وغفور ومنان كلها جماز 
ة وال مبالغة فيها ألن املبالغة هي أن تثبت للشيء أكثر مما له وصفات اهللا متناهية يف الكمال إذ هي موضوعة للمبالغ

  ال ميكن املبالغة فيها واملبالغة أيضا تكون يف صفات تقبل الزيادة والنقصان وصفات اهللا تعاىل منزهة عن ذلك انتهى
  إهنا صفات: قلنا إنه صحيح إذا: وذكر هذا للشيخ ابن احلسن السبكي فاستحسنه وقال

  أعالم زال ذلك: فإن قلنا
  :والتحقيق أن صيغ املبالغة على قسمني: قلت

  ما حتصل املبالغة فيه حبسب زيادة الفعل: أحدمها
  حبسب تعدد املفعوالت: والثاين

  وال شك أن تعددها ال يوجب للفعل زيادة إذ الفعل الواحد قد يقع على مجاعة متعددين



تنزيل مجيع أمساء اهللا تعاىل اليت وردت على صيغة املبالغة كالرمحن والغفور والتواب وحنوها وعلى هذا التقسيم حيب 
  وال يبقى إشكال حينئذ هلذا قال بعض املفسرين يف حكم معىن املبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إىل الشرائع

  املبالغة يف التواب للداللة على كثرة من: وقال الزخمشري يف سورة احلجرات

يتوب إليه من عباده أو ألنه ما من ذنب يقترفه املقترف إال كان معفوا عنه بالتوبة أو ألنه بليغ يف قبول التوبة نزل 
  صاحبها منزلة من مل يذنب قط لسعة كرمه

يستلزم  وهو أن قديرا من صيغ املبالغة} َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{: وقد أورد بعض الفضالء سؤاال يف قوله تعاىل
  الزيادة على معىن قادر والزيادة على معىن قادر حمال إذ اإلحتاد من واحد ال ميكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد

وأجيب عنه بأن املبالغة ملا مل يقدر محلها على كل فرد وجب صرفها إىل جمموع األفراد اليت دل السياق عليها 
  ال بالنسبة إىل تكثري الوصفواملبالغة إذن بالنسبة إىل تكثري التعلق 

يستحيل عود املبالغة إىل نفس الوصف إذ العلم بالشيء ال يصح } وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{: وكذلك قوله تعاىل
التفاوت فيه فيجب صرف املبالغة فيه إىل املتعلق إما لعموم كل أفراده وإما ألن يكون املراد الشيء ولواحقه فيكون 

  اجلزء وإرادة الكل من باب إطالق
  الثاين

عالمة؟ فأجاب باملنع ألن اهللا تعاىل ذم من نسب : سئل أبو علي الفارسي هل تدخل املبالغة يف صفات اهللا تعاىل فيقال
  إليه اإلناث ملا فيه من النقص فال جيوز إطالق اللفظ املشعر بذلك

  حكاه اجلرجاين يف شرح اإليضاح
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لقرآن: كتاب  ا علوم  لربهان يف    ا
لزركشي: املؤلف  ا هبادر  بن  عبد اهللا  بن  لدين حممد  ا    بدر 

  الثالث
  أنه لو جرد عن األلف والالم مل يصرف لزيادة األلف والنون يف آخره مع العلمية أو الصفة
ىب وما مل يكن مؤنثه وأورد الزخمشري بأنه ال مينع فعالن صفة من الصرف إال إذا كان مؤنثه فَْعلى كغضبان وغض

فعلى ينصرف كندمان وندمانة وتبعه ابن عساكر بأن رمحن وإن مل يكن له مؤنث على فعلى فليس له مؤنث فعالنة 
ألنه اسم خمتص باهللا تعاىل فال مؤنث له من لفظه ف إذا عدم ذلك رجع فيه إىل القياس وكل ألف ونون زائدتان 

  فهما حممولتان على منع الصرف
وهذا فيه ضعف يف الظاهر وإن كان حسنا يف احلقيقة ألنه إذا مل يشبه غضبان ومل يشبه ندمان من جهة : ينقال اجلوي

التأنيث فلماذا ترك صرفه مع أن األصل الصرف بل كان ينبغي أن يقال ليس هو كغضبان فال يكون غري منصرف 
به إمنا هو باألصل وعدم الصرف وال يصح أن يقال ليس هو كندمان فال يكون منصرفا ألن الصرف ليس بالش

  بالشبه ومل يوجد
والتقدير الذي نقلناه عن ابن عساكر يدفع هذا عن الزخمشري نعم أنكر ابن مالك على ابن احلاجب متثيله : قلت
 لزيادة األلف والنون يف منع الصرف وقال مل ميثل به غريه وال ينبغي التمثيل به فإنه اسم علم بالغلبة هللا" الرمحن"بـ 

  يا رمحن الدنيا ورحيم اآلخرة: ومل يسمع جمردا إال يف النداء قليال مثل" ال " خمتص به وما كان كذلك مل جيرد من 

  قال وقد أُْنِكر على الشاطيب
  *تبارك رمحانا رحيما وموئال*

  ألنه أراد االسم املستعمل بالغلبة
  ا سبقومل حيضر الزخمشري هذا اجلواب فذكر أنه من تعنتهم يف كفرهم كم

  ما جاء على فعيل
فعند النحاة أنه من صيغ املبالغة والتكرار كرحيم ومسيع وقدير وخبري وحفيظ وحكيم وحليم وعليم " فعيل"وأما 

بالنسبة وهو إمنا يكون كذلك للفاعل ال للمفعول به بدليل قوهلم قتيل وجريح والقتل ال " فاعل"فإنه حمول عن 
  يتفاوت

َخلَصُوا {: وقوله} وَالَْمالِئكَةُ َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري{: وقوله} َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً{: وله تعاىلوقد جييء يف معىن اجلمع كق
  وغري ذلك} َنجِّياً

فإن النفي متوجه على اخلرب وهو صيغة مبالغة وال يلزم من نفي املبالغة نفي } َوَما كَانَ َربُّكَ َنِسيّاً{: ومن املشكل
  }ظَالَّمٍ ِللَْعبِيِد{نفي أصل النسيان وهو كالسؤال اآليت يف  أصل الفعل فال يلزم

  وجياب عنه مبا سيأيت من األجوبة وخيتص هذا جبواب آخر وهو مناسبة رؤوس اآلي قبله

  ما جاء على فّعال
: وحنو} صَبَّارٍ َشكُورٍ ِلكُلِّ{: وحنو} َعالَُّم الُْغُيوبِ} {فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد{فنحو غفار ومنان وتواب ووهاب " فعال"وأما 

  }نَزَّاَعةً ِللشََّوى{



أنه ال يلزم من نفي الظلم بصيغة املبالغة نفي أصل : وتقريره} وََما رَبَُّك بِظَالَّمٍ ِللَْعبِيِد{: ومن املشكل قوله تعاىل
  }لََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّةإِنَّ ال} {إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم النَّاَس َشْيئاً{: الظلم والواقع نفيه قال اهللا تعاىل
  :وقد أجيب عنه باثين عشر جوابا

وإن كان يراد به الكثرة لكنه جاء يف مقابلة العبيد وهو مجع كثرة إذا قوبل هبم الظلم كان " ظالما"أن : أحدمها 
  كثريا

باجلمع وقال يف " فَعَّال"بل صيغة فقا} َعالَّ ُم الُْغيُوبِ{: ويرشح هذا اجلواب أنه سبحانه وتعاىل قال يف موضع آخر
الدالة على أصل الفعل بالواحد وهذا قريب من اجلواب عن قوله " فاعل"فقابل صيغة } َعاِلُم الَْغْيبِ{ : موضع آخر

عتزلة على تفضيل حيث احتج به امل} لَْن َيسَْتْنِكَف الَْمسِيُح أَنْ َيكُونَ َعْبداً ِللَِّه َوال الَْمالِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ{: تعاىل
  املالئكة على األنبياء

  وجوابه أنه قابل عيسى مبفرده مبجموع املالئكة وليس النزاع يف تفضيل اجلمع على الواحد
أنه نفى الظلم الكثري فينتفي القليل ضرورة ألن الذي يظلم إمنا يظلم النتفاعه بالظلم فإذا ترك الظلم الكثري : الثاين

  وز عليه النفع كان الظلم القليل يف املنفعة أكثرمع زيادة ظلمه يف حق من جي
وليس : "كقوله" ذا ظلم: "أنه على النسب واختاره ابن مالك وحكاه يف شرح الكافية عن احملققني أي: الثالث
  ال ينسب إيل الظلم فيكون من باب بزاز وعطار: بذي نبل أي: أي" بنبال
  :له طرفةأن فعاال قد جاء غري مراد به الكثرة كقو: الرابع

  ولست بَِحالَّلِ التَّالع خمافةً
  ولكن مىت َيسَْتْرِفِد القوم أَْرِفِد

هذا يدل على نفي احلال يف كل حال ألن " يسترفد القوم أرفد: "ال يريد أنه حيل التالع قليال ألن ذلك يدفعه قوله
  متام املدح ال حيصل بإيراد الكثرة

  وقد جل عنه لكان كثريا الستغنائه عنه كما يقال زلة العامل كبريةأن أقل القليل لو ورد منه سبحانه : اخلامس
  :وإليه أشار املخزومي يف قوله: ذكره احلريري يف الدرة قال
  كفوفة الظفر ختَفَْى من حقارهتا
  ومثلها يف سواد العني مشهور

للدليل اخلارجي وهو  أن نفي اجملموع يصدق بنفي واحد ويصدق بنفي كل واحد ويعيَّن الثاين يف اآلية: السادس
  }إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة{: قوله

  }َوَما رَبَُّك بِظَالَّمٍ{أنه أراد ليس بظامل ليس بظامل ليس بظامل فجعل يف مقابلة ذلك : السابع
  خمرج الغالبأنه جواب ملن قال ظالم والتكرار إذا ورد جوابا لكالم خاص مل يكن له مفهوم كما إذا خرج : الثامن

  ألنه قد يظن أن من يعذب غريه عذابا شديدا ظالم قبل الفحص عن جرم الذنب" بظالم: "أنه قال: التاسع 
  أنه ملا كان صفات اهللا تعاىل صيغة املبالغة فيها وغري املبالغة سواء يف اإلثبات جرى النفي على ذلك: العاشر

  د من والة اجلورأنه قصد التعريض بأن مثة ظالما للعبي: احلادي عشر
وََمكَرُوا َمكْراً {: وقال } إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُعَجاٌب{: بالتخفيف والتشديد حنو عجاب وكبار قال تعاىل" فَُعال"وأما 



وإذا أريد به الزيادة شدوا " فُعال"إذا أريد به املبالغة نقل به إىل " فَعيل": "الالمع العزيزي"قال املعري يف } كُبَّاراً
  ذلك من عجيب وُعَجاب وُعجَّاب وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي" عَّالفُ"فقال 

  :بالتشديد وقالوا طَويل وطُّوال ويقال نسب قريب وقُراب وهو أبلغ قال احلارث بن ظامل} إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُعجَّاٌب{
  وكنت إذا رأيت بين لَُؤي

  عرفت الودَّ والنسب القُرابا
  ما جاء على فَُعول

  }إِنَّ اإلِِْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر{: كغفور وشكور وودود فمنه قوله تعاىل" ولفَُع"وأما 
  }إِنَُّه كَانَ عَْبداً َشكُوراً{: وقوله تعاىل يف نوح

: قوله تعاىل: فإن قيل" الشاكر"احلمد هللا الذي ما قال : فقلت} َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِدَي الشَّكُوُر{: وقد أطربين قوله تعاىل
  كيف غاير بني الصفتني وجعل املبالغة من جانب الكفران؟} ا َهَدْيَناُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاِكراً َوإِمَّا كَفُوراً إِنَّ{

هذا سأله الصاحب بن عباد للقاضي عبد اجلبار بن أمحد املعتزيل فأجاب بأن نعم اهللا على عباده كثرية وكل : قلت
على " فَعول"وجاء كفور " فاعل"يف مقابلتها عظيم فجاء شكور بلفظ  شكر يأيت يف مقابلتها قليل وكل كفر يأيت

  وجه املبالغة فتهلل وجه الصاحب
  ما جاء على فَِعل

  }َوإِنَّا لََجمِيٌع َحاِذُرونَ{: فقوله تعاىل" فَِعل"وأما 

  بفَعَّال" فَِعال"قرن } كَذَّاٌب أَِشٌر{: وقوله تعاىل
  ما جاء على فَُعل

  }إِنََّهاَ ِإلْحَدى الْكُبَرِ{: اللبد الكثري وقوله تعاىل} أَْهلَكُْت مَاالً لَُبداً{: صفة كقوله تعاىلفيكون " فَُعل"وأما 
: وقوله تعاىل} َوأَُخُر مَُتَشابَِهاٌت{: من كذا كقوله تعاىل" أَفَْعل"ويكون مصدر كُهدى وتُقى ويكون معدوال عن 

  }نَّكُْم لََتشَْهُدونَ أَنَّ َمَع اللَِّه آِلَهةً أُْخَرىأَإِ{: كما قال} فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{
  ما جاء على فُْعلى

َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي {: وقال تعاىل} إِنَّ إِلَى رَبَِّك الرُّجَْعى{: وأما فُْعلى فيكون امسا كالشورى والرجعى قال اهللا تعاىل
  }الُْعلْيَا

ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساُءوا {: يف تأنيث األسوأ قال تعاىلويكون صفة كاحلسىن يف تأنيث األحسن والسوأى 
  }السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآياِت اللَِّه

  :حيتمل السوءى تأويلني: قال الفارسي
  واملعىن كان عاقبتهم خللة السوءى فتكون" األسوأ"أن يكون تأنيث : أحدمها

نصب فإنه مفعول له أي كان عاقبتهم " أن"املوضع وموضع السوءى على هذا خارجة من الصلة فتنصب على 
  اخلصلة السوءى لتكذيبهم

: أن يكون السوأى مصدرا مثل الُرجَعى وعلى هذا فهي داخلة يف الصلة ومنتصبة بأساءوا كقوله تعاىل: الثاين
  نصبا ألنه خرب كان} أَنْ كَذَُّبوا{ويكون } َوتََبتَّلْ إِلَْيِه َتْبتِيالً{



مث كان عاقبتهم : وتقديرها" العاقبة"أن يكون يف موضع رفع صفة : وجه ثالث وهو}السُّوأَى{إعراب  وجيوز يف
  املذمومة التكذيب

فَأََراهُ {: وقوله تعاىل} َوُهْم بِالُْعْدَوِة الْقُْصَوى{: يف هذا الباب وإن كانت يف األصل صفة بدليل قوله تعاىل" الفُْعلى"و
  صفة على موصوفها فإهنا يف كثري من األمور جتري جمرى األمساء كاألبطح واألجرع واألدهمفجرت } اآلَيةَ الْكُْبَرى

  اجمللد الثالث

  تابع النوع السادس واألربعون

...  
  .املثىن وإرادة الواحد : القسم احلادي عشر

كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً وََتسَْتخْرُِجونَ ِحلَْيةً َوِمْن {: ونظريه قوله تعاىل} خيُْرُج مِْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالْمَْرَجانُ{: كقوله تعاىل
  :وإمنا خترج احللية من امللح وقد غلط يف هذا املعىن أبو ذؤيب اهلذيل حيث قال يذكر الدرة} َتلَْبُسوَنهَا

  يدوم الفرات فوقها وميوج... فجاء هبا ما شئت من لطمية 
  .والفرات ال يدوم فوقها وإمنا يدوم األجاج

إن ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون من مكة والطائف } َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ{: وقال أبو علي يف قوله تعاىل
  ".رجل من إحدى القريتني"مجيعا وملا مل ميكن أن يكون منهما دل املعىن على تقدير

  .أي يف إحداهن} َوَجَعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ نُوراً{: وقوله تعاىل

ولكن أضيف النسيان } فَإِنِّي َنسِيُت الْحُوَت{: والناسي كان يوشع بدليل قوله ملوسى} َنِسَيا ُحوَتُهَما{: وقوله تعاىل
  .هلما مجيعا لسكوت موسى عنه

: يكون يف اليوم الثاين وقوله والتعجيل} فََمْن تََعجَّلَ ِفي َيوَْمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه{: وقوله تعاىل
قيل إنه من هذا أيضا وإن موضع اإلمث والتعجيل جيعل املتأخر الذي مل يقصر مثل ما جعل } َوَمْن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه{

  .ال يقولن أحدمها لصاحبه أنت مقصر فيكون املعىن ال يؤمث أحدمها صاحبه:للمقصر وحيتمل أن يراد
  .أي أحدمها على أحد القولني} جََعال لَُه ُشَركَاَء{: وقوله تعاىل} بََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد مِْنُهَما السُُّدُسَوَأل{: وقوله تعاىل

فاجلناح على الزوج ألنه أخذ ما أعطى } فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه{: وقوله
  .فإن خيف من ذلك جازت الفدية وليس الشرط أن جيتمعا على عدم اإلقامة: املعىن: بو بكر الصرييفقال أ

ألق ألق وكذلك القول : واملعىن"ألق"ثناه على: قيل هو خطاب للملك وقال املربد} أَلِْقَيا ِفي َجهَنََّم{: وقوله تعاىل
  .وخالفه أبو إسحاق وقال بل هو خماطبة للملكني"قفا"يف

  .خياطب اإلنسان خماطبه بالتثنية: قال} فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{: الفراء يف قوله تعاىل وقال
جنة واحدة بدليل قوله تعاىل : فقيل} جَنََّتْينِ{: وقوله تعاىل} َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن{: وجعل منه قوله تعاىل

  .فأفرد بعد ما ثىن} َوَدَخلَ جَنََّتُه{: آخر اآلية
فإنه ما ثىن هنا إال لإلشعار بأن هلا وجهني وأنك إذا نظرت عن ميينك ويسارك } ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ آَتتْ أُكُلََها{: وقوله

  .رأيت يف كلتا الناحيتني ما ميآل عينيك قرة وصدرك مسرة



وإمنا املتخذ إهلا عيسى دون مرمي فهو من } إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّهأَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمِّيَ {: وقوله تعاىل
وعليه محل ابن جين وغريه قول امرئ " القد"قاله أبو احلسن وحكاه عنه ابن جين يف كتاب " والنجوم الطوالع"باب
  :القيس

  *قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل*
.  

  :ويؤيده قوله بعده
  أصاح ترى برقا أريك وميضه

  :ل الفرزدقوقو
  سحابة موت بالسيوف الصوارم... عشية سال املربدان كالمها 
  .وإمنا هو مربد البصرة فقط

  ".ودار هلا بالرقمتني: "وقوله
  ".ببطن املكتني: "وقوله

  :وقول جرير
  صوت الدجاج وقرع بالنواقيس... ملا مررت بالديرين ارقين 

  .فثناه باعتبار ما حوله" دير الوليد"أراد : قالوا
  .إطالق اجلمع وإرادة الواحد. القسم الثاين عشر

  .فَذَْرُهْم{: إىل قوله} َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت{: كقوله

فهذا خطاب للنيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وحده إذ ال نيب معه وال : قال أبو بكر الصرييف} ِفي غَْمَرِتهِْم حَتَّى حِنيٍ
  .بعده
اآلية وهذا مما ال شريك فيه واحلكمة يف التعبري بصيغة اجلمع } َنْحُن قََسْمَنا َبيَْنُهْم َمعِيَشتَُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا{: ومثله

  .أنه ملا كانت تصاريف أقضيته سبحانه وتعاىل جتري على أيدي خلقه نزلت أفعاهلم منزلة قبول القول مبورد اجلمع
والرسول كان واحدا } َوإِنِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَيْهِْم بَِهِديٍَّة فََناِظَرةٌ بَِم يَْرجُِع الُْمْرَسلُونَ{: س قوله تعاىلوجعل منه ابن فار
  .}اْرجِْع إِلَيْهِْم{: بدليل قوله تعاىل

  .وفيه نظر من جهة أنه حيتمل خماطبة رئيسهم فإن العادة جارية السيما من امللوك أال يرسلوا واحدا
  .وغري ذلك وقد تقدم يف وجوه املخاطبات} فَفََرْرُت ِمْنكُْم لَمَّا ِخفُْتكُْم{: ومنه
  .واملراد جربيل} ُيَنزِّلُ الَْمالِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه{: ومنه
  .ْيِه َوَسلََّمواملراد حممد َصلَّى اللَُّه َعلَ} أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه{: وقوله
  .واملراد هبم ابن مسعود الثقفي وإمنا} الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس{: وقوله

على الواحد ألنه إذا قال الواحد قوال وله أتباع يقولون مثل قوله حسن إضافة ذلك الفعل " الناس"جاز إطالق لفظ 
} وَإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن ُنْؤِمَن لَكَ َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهرَةً} {أُْتْم ِفيَهاإِذْ قََتلُْتمْ َنفْساً فَادَّاَر{: إىل الكل قال اهللا تعاىل

املراد بالناس ركب من عبد القيس دسهم أبو سفيان إىل املسلمني وضمن هلم عليه : والقائل ذلك رءوسهم وقيل



  .جعال قاله ابن عباس وابن إسحاق وغريمها
  .فظ التثنية واملراد اجلمعإطالق ل: القسم الثالث عشر

ألن البصر ال حيسر " كرات"فإنه وإن كان لفظه لفظ التثنية فهو مجع واملعىن } ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتيْنِ{: كقوله تعاىل
  .إال باجلمع

  .}الطَّالُق مَرََّتاِن{: وجعل منه بعضهم قوله تعاىل
  .التكرار على وجه التأكيد: القسم الرابع عشر

  .بفتح التاء وليس بقياس خبالف التفعيل" َتفْعال"و مصدر كرر إذا ردد وأعاد هو وه

  .واأللف عوض من الياء يف التفعيل واألول مذهب سيبويه" فَعَّل"هو مصدر : وقال الكوفيون
علق وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظنا أنه ال فائدة له وليس كذلك بل هو من حماسنها السيما إذا ت

بعضه ببعض وذلك أن عادة العرب يف خطاباهتا إذ أهبمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء 
عليه كررته توكيدا وكأهنا تقيم تكراره مقام املقسم عليه أو االجتهاد يف الدعاء عليه حيث تقصد الدعاء وإمنا نزل 

وبعض وهبذا املسلك تستحكم احلجة عليهم يف عجزهم عن  القرآن بلساهنم وكانت خماطباته جارية فيما بني بعضهم
املعارضة وعلى ذلك حيتمل ما ورد من تكرار املواعظ والوعد والوعيد ألن اإلنسان جمبول من الطبائع املختلفة 

قال } ِللذِّكْرِ َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ{: وكلها داعية إىل الشهوات وال يقمع ذلك إال تكرار املواعظ والقوارع قال تعاىل
  .أي سهلناه لالدكار واالتعاظ بأن نسجناه باملواعظ الشافية وصرفنا فيه من الوعد والوعيد" الكشاف"يف 

  .}فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر{: مث تارة يكون التكرار مرتني كقوله
  .}أَْولَىأََْولَى لََك فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لََك فَ{: وقوله
  .}لََتَرُونَّ الَْجحِيَم ثُمَّ لََترَُونََّها َعْيَن الَْيِقنيِ{: وقوله
  .}كَالَّ َسَيْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ{: وقوله

ُهَو ِمَن الِْكَتابِ َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن َوإِنَّ ِمنُْهْم لَفَرِيقاً َيلُْوونَ أَلِْسنََتُهْم بِالِْكَتابِ لَِتْحَسبُوُه ِمَن الْكَِتابِ َوَما {: وقوله تعاىل
  .}ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه

  .}فَاْسَتْمَتُعوا بَِخالِقهِْم فَاْسَتْمَتْعُتمْ بَِخالِقكُْم كََما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم بَِخالِقهِْم{: وقوله
  .إذا تكرر تقرر وفائدته العظمى التقرير وقد قيل الكالم

َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهمُ الْقَْولَ {: وقد أخرب اهللا سبحانه بالسبب الذي ألجله كرر األقاصيص واألخبار يف القرآن فقال
  .}لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ

  .}َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوعِيِد لََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً{: وقال
  .وحقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معىن خشية تناسي األول لطول العهد به

قُلْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اللََّه ُمخِْلصاً لَُه الدِّيَن َوأُمِْرُت َألنْ {: فإن أعيد ال لتقرير املعىن السابق مل يكن منه كقوله تعاىل
ي أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قُلِ اللََّه أَعُْبُد ُمْخِلصاً لَُه ِدينِي فَاْعُبدُوا َما أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني قُلْ إِنِّ

  .}ِشئُْتْم ِمْن ُدونِِه
ال لتقرير األول } لَُه الدِّيَن قُلْ إِنِّي أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبَد اللََّه ُمْخِلصاً{: قوله} قُلِ اللََّه أَْعُبُد ُمْخِلصاً لَُه ِدينِي{: فأعاد قوله



بل لغرض آخر ألن معىن األول األمر باإلخبار أنه مأمور بالعبادة هللا واإلخالص له فيها ومعىن الثاين أنه خيص اهللا 
  .وحده دون غريه بالعبادة واإلخالص ولذلك قدم املفعول على فعل العبادة يف الثاين

  .وثانيا فيمن فعل ألجله الفعلوأخر يف األول ألن الكالم أوال يف الفعل 
واعلم أنه إمنا حيسن سؤال احلكمة عن التكرار إذا خرج عن األصل أما إذا وافق األصل فال وهلذا ال يتجه سؤاهلم مل 

  .}إِيَّاَك َنعُْبُد وَإِيَّاَك َنْسَتعُِني{: يف قوله" إياك"كرر 
  ".بني زبد وبني عمرو مال"فقيل إمنا كررت للتأكيد كما تقول 

ضمري متصل واقع بعد الفعل فتفوت إذ ذاك " نستعني"وقيل إمنا كررت الرتفاع أن يتوهم إذا حذفت أن مفعول 
  .الداللة على املعىن املقصود بتقدمي املعمول على عامله

والتحقيق أن السؤال غري متجه ألن هنا عاملني متغايرين كل منهما يقتضي معموال فإذا ذكر معمول كل واحد 
ده فقد جاء الكالم على أصله واحلذف خالف األصل فال وجه للسؤال عن سبب ذكر ما األصل ذكره منهما بع

  .وال حاجة إىل تكلف اجلواب عنه وقس بذلك نظائره
  .فوائد التكرير

  :.وله فوائد
التأكيد التأكيد،واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيد ألنه وقع يف تكرار التأسيس وهو أبلغ من التأكيد فإن : أحدها

كَالَ َسْوَف َتْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسْوفَ {: يقرر إرادة معىن األول وعدم التجوز فلهذا قال الزخمشري يف قوله تعاىل
تنبيه على أن اإلنذار الثاين } ثُمَّ{ويف : إن الثانية تأسيس ال تأكيد ألنه جعل الثانية أبلغ يف اإلنشاء فقال} َتْعلَُمونَ

  .أبلغ من األول

حيتمل } فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر{: وقوله} َما أَْدرَاَك َما َيْوُم الدِّينِ ثُمَّ َما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ{: كذا قولهو
  .أن يكون منه وأن يكون من املتماثلني

كان أجود منه بغري عطف "علم سوف تعلم مث سوف ت":هل هو إنذار تأكيد أو إنذاران؟ إن قلت:واحلاصل أنه
  .لتجريه على غالب استعمال التأكيد ولعدم احتماله لتعدد املخرب به

أن اجلملة التأكيدية قد توصل بعاطف ومل ختتص بثم وإن كان ظاهر "اخلالصة " وأطلق بدر الدين بن مالك يف شرح
َن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َولَْتنْظُْر َنفٌْس َما قَدََّمْت ِلَغدٍ َيا أَيَُّها الَِّذي{: كالم والده التخصيص وليس كذلك فقد قال تعاىل

فإن املأمور فيهما واحد كما قاله النحاس والزخمشري واإلمام فخر الدين والشيخ عز الدين ورجحوا } َواتَّقُوا اللََّه
  .ن إرادتهالثانية مع شأ"التقوى " األوىل مصروفة لشيء غري"التقوى " ذلك على احتمال أن تكون

إنه تأكيد فمرادهم تأكيد املأمور به بتكرير اإلنشاء ال أنه تأكيد لفظي ولو كان تأكيدا لفظيا ملا فصل :وقوهلم
  .}وَلَْتْنظُْر نَفٌْس{: بالعطف وملا فصل بينه وبني غريه

  ".ولتنظر"الثانية معطوفة على " اتقوا:"فإن قلت

ال } ال َتْعُبُدونَ إِالَّ اللََّه{: قولوا للناس حسنا معطوف على} لنَّاسِ ُحْسناًَوقُولُوا ِل{: أجيب بأهنم قد اتفقوا على أن
  .وهو نظري ما حنن فيه} َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً{: على قوله
فَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ {: وقوله} َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك وَاْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء الَْعالَِمَني{: وقوله تعاىل



وهو األقرب يف الذكر ألنه حمل طلب فيه " ذكرين"و" اصطفاءين"وحيتمل أن يكون } الْحََرامِ َواذْكُُروُه كََما َهَداكُْم
  .تكرار الذكر

ِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم َوأُولَِئكَ أُولَ{: وقوله} كَيْ ُنسَبَِّحَك كَِثرياً وََنذْكَُرَك كَِثرياً{: وكقوله تعاىل حكاية عن موسى
  ".أولئك"كرر } األَغْاللُ ِفي أَْعَناقِهِْم َوأُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ

  .}أُولَِئَك َعلَى ُهدًى ِمْن رَبِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{: وكذلك قوله
  .يف أربع مواضيع تأكيدا" أن"كررت } ِمَن الُْمْصِلحَِني{: إىل قوله} الَِّذيفَلَمَّا أَنْ أَرَاَد أَنْ َيبِْطَش بِ{: وكذا قوله

  .}قُلْ إِنِّي أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبدَ اللََّه ُمْخِلصاً لَُه الدِّيَن َوأُِمْرتُ َألنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني{: وقوله
  .م بالقبول ومنه قولهزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ليكمل تلقي الكال: الثاين

فإنه كرر فيه النداء } تَاٌعَوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهِدكُمْ َسبِيلَ الرَّشَاِد َيا قَْومِ إِنََّما َهِذهِ الَْحيَاةُ الدُّْنَيا َم{: تعاىل
  .لذلك
ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن {: لعهده كقوله تعاىل إذا طال الكالم وخشى تناسى األول أعيد ثانيا تطرية له وجتديدا: الثالث

  .}َعِملُوا السُّوَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لََغفُورٌ َرحِيٌم
  .ةاآلي} ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُِتنُوا{: وقوله
فهذا تكرار لألول أال ترى أن ملا ال } فَلَمَّا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا{: مث قال} َولَمَّا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: وقوله

  !.جتيء بالفاء
  .}فَال َتْحسََبنَُّهْم{: مث قال} ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ{: ومثله
  .}َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلُوا{: مث قال} َما اقْتََتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َولَوْ َشاَء اللَُّه{: وقوله

  .}ِديَنإِذْ قَالَ ُيوُسُف َألبِيهِ َيا أََبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً وَالشَّْمَس َوالْقََمرَ رَأَْيتُُهْم ِلي َساجِ{: ومنه قوله
الثاين بناء على األول إذ كارا } أَنَّكُْم{: فقوله} أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُنُْتْم تَُراباً َوِعظَاماً أَنَّكُْم ُمْخَرُجونَأََيِعدُكُْم {: وقوله

  .به خشية تناسيه
  .}َوُهْم َعنِ اآلِخَرِة ُهْم غَاِفلُونَ{: وقوله

كَذَِلكَ {: إىل قوله} ُهوَ الَْبالُء الُْمبُِني َوفََديَْناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍإِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني إِنَّ َهذَا لَ{: وكذلك قوله
  .}َنْجزِي الُْمْحِسنَِني

} إِنَّا كَذَِلَك{ألنه يبىن على ما سبقه يف هذه القصة من قوله } إِنَّا كَذَِلَك{ويف غريه من مواضع ذكر } إِنَّا{بغري 
  .ره ثانيا وألن التأكيد بالنسبة فاعترب اللفظ من حيث هو دون توكيدهفكأنه طرح فيما اكتفى بذكره أوال عن ذك

وحيتمل أن يكون من باب االكتفاء وهذا أسلوب غريب وقل يف القرآن وجوده وأكثر ما يكون عند تقدم 
  .مقتضيات األلفاظ كاملبتدأ وحروف الشرطني الواقعني يف املاضي واملضارع ويستغىن عنه عند أمر حمذور التناسي

وقد يرد منه شيء يكون بناؤه بطريق اإلمجال والتفصيل بأن تتقدم التفاصيل واجلزئيات يف القرآن فإذا خشى عليها 
فَبَِما نَقِْضهِْم ِميثَاقَُهْم َوكُفْرِِهْم بِآيَاِت اللَّهِ {: التناسي لطول العهد هبا بىن على ما سبق هبا بالذكر اجلملي كقوله تعاىل

بيان لذكر اجلملي على ما سبق يف القول " فبظلم"فقوله } َوأَعَْتدَْنا ِللْكَافِرِيَن ِمْنُهْم َعذَاباً أَِليماً{: ولهإىل ق} َوقَْتِلهُِم
َوقَْولِهِْم قُلُوُبَنا {من التفصيل وذلك أن الظلم مجلى على ما سبق من التفاصيل من النقض والكفر وقتل االنبياء 

دعوى قتل املسيح عليه السالم إىل ما ختلل ذلك من أسلوب االعتراض هبا والقول على مرمي بالبهتان و} غُلٌْف



: إىل قوله} َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَبُوُه{: وقوله} َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم فَال ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً{: موضعني ومها قوله
ألنه يعم على كل ما تقدم وينطوى عليه ذكر حينئد " فبظلم"من قوله وأنه ملا ذكر بالبناء مجلى الظلم } شَهِيداً{

فَبِظُلْمٍ {: عقب الباء ألن العامل يف األصل حقه أن بلى معموله فقال} فَبَِما َنقِْضهِْم مِيثَاقَُهْم{: متعلق اجلملى من قوله
  ِمَن

ل الظلم على كل ما تقدم قبله كما أنه أيضا اشتمل على وقد اشتم} فَبِظُلْمٍ{: هو متعلق بقوله} الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمنَا
كل ما تأخر من احملرمات اآلخر اليت عددت بعد ما اشتملت على ذكر الشيء بالعموم واخلصوص فذكرت 

اجلزئيات األوىل خبصوص كل واحد مث ذكر العام املنطوي عليها فهذا تعميم بعد ختصيص مث ذكرت جزئيات آخر 
اليب من وجوه كثرية يف اآلية وهو التعميم بعد التخصيص مث التخصيص بعد التعميم مث خبصوصها فتركيب األس

  .البناء بعد االعتراض
إىل } َولَْوال رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ{: فقوله} َعذَاباً أَِليماً{: إىل قوله} َولَْوال رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ َونَِساٌء ُمْؤِمَناٌت{: ومنه قوله تعاىل

هو املقتضى الثاين وهو البناء ألنه املذكر باملقتضى } لَْو تََزيَّلُوا{: هو املقتضى االول املتقدم وقوله} ِعلْمٍ بَِغْيرِ{: قوله
لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَُروا {: خشية تناسيه فهو مبىن على األول مث أورد مقتضاها من اجلواب بقوله" لوال"األول الذي هو 

أخذا معا كأهنما مقتضى منفرد من حيث مها واحد بالنوع وهو الشرط املاضي  ورودا واحدا من حيث} ِمْنُهْم
ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء {: نظر يف املضارعة وأما قوله} َولَْوال رَِجالٌ{: بناء على قوله} لَوْ َتَزيَّلُوا{: فقوله

فيجوز أن يكون تكريرا وجيوز أن يكون } لَُحوا إِنَّ رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌمبَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاُبوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوأَْص
  .ويكون الثاين بيانا جململ ال تكريرا} وَأَصْلَُحوا{: الكالم عند قوله

  .}َمْن شََرَح بِالْكُفْرِ َصْدراً{: مث قال} َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إِميَانِِه{: وقد جعل ابن املنري من هذا القسم قوله تعاىل

ونازعه العراق ألن املعاد فيهما أخص من األول وهذا جييء يف } لَْو تََزيَّلُوا{: مث قال} َولَْوال رَِجالٌ ُمْؤِمُنونَ{: وقوله
  .كثري مما ذكرنا وال بد أن يكون وراء التكرير شيء أخص منه كما بينا

إِنَّا أَْنزَلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدر } {الْقَارَِعةُ َما الْقَارَِعةُ} {الَْحاقَّةُ َما الَْحاقَّةُ{: كقوله تعاىل يف مقام التعظيم والتهويل: الرابع
  .}َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِِ 

  .}وَأَْصحَاُب الَْيِمنيِ َما أَْصحَاُب الَْيِمنيِ{: وقوله
  .}ا أَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة وَأَْصَحابُ الَْمْشأََمِة َما أَْصحَاُب الَْمْشأَمَِةفَأَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة َم{: وقوله
  .}ِلَيسَْتْيِقَن الَِّذيَن أُوُتوا الْكَِتاَب{: وقوله
ملكرر يف ا" مث"وذكر } كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ سَْوَف َتْعلَُمونَ{: يف مقام الوعيد والتهديد كقوله تعاىل: اخلامس

داللة على أن اإلنذار الثاين أبلغ من األول وفيه تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرى وإن تعاقبت عليه األزمنة ال 
  .يتطرق إليه تغيري بل هو مستمر دائما

بته الغرض على فأعيد تعجبا من تقديره وإصا} فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر{: التعجب كقوله تعاىل: السادس
  !.حد قاتله اهللا ما أشجعه

فإهنا وأن تعددت فكل واحد منها متعلق مبا } فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن{: لتعدد املتعلق كما يف قوله تعاىل: السابع
صال من قبله وإن اهللا تعاىل خاطب هبا الثقلني من اإلنس واجلن وعدد عليهم نعمه اليت خلقها هلم فكلما ذكر ف



  .فصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه وهي أنواع خمتلفة وصور شىت
يُْرَسلُ َعلَْيكَُما ُشَواظٌ ِمْن نَارٍ {: فإن قيل فإذا كان املعىن يف تكريرها عد النعم واقتضاء الشكر عليها فما معىن قوله

  .وإمنا هو وعيد! وأي نعمة هنا} َوُنحَاٌس فَال َتنَْتِصَراِن
إن نعم اهللا فيما أنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروها فريتدعوا عنها نظري أنعمه على ما وعده : قيل

وبشر من ثوابه على طاعته لريغبوا فيها وحيرصوا عليها وإمنا تتحقق معرفة الشيء بأن تعتربه بضده والوعد والوعيد 
لنعم بالتوقيت على مالك األمر منها وعليه قول بعض حكماء وإن تقابال يف ذواهتما فإهنما متقاربان يف موضع ا

  :الشعراء
  واحلادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها

وإمنا ذكرنا هذا لتعلم احلكمة يف كوهنا زادت على ثالثة ولو كان عائدا لشيء واحد ملا زاد على ثالثة ألن التأكيد 
  .ال يقع به أكثر من ثالثة

  .فإذا كان املراد بكل ما قبله فليس ذلك بإطناب بل هي ألفاظ أريد هبا غري ما أريد باآلخر: فإن قيل

  .العربة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به غري ما أريد باآلخر: إن قلنا: قلت
وقد تكلف لتوجيه العدة اليت جاءت عليها هذه اآلية مكررة قال الكرماين جاءت آية واحدة يف هذه السورة 

نيفا وثالثني مرة ألن ست عشرة راجعة إىل اجلنان ألن هلا مثانية أبواب وأربعة عشر منها راجعة إىل النعم كررت 
والنقم فأعظم النقم جهنم وهلا سبعة أبواب وجاءت سبعة يف مقابلة تلك األبواب وسبعة عقب كل نعمة ذكرها 

  .للثقلني
من نعم الدنيا املختلفة على عدة أمهات النعم وأفرد سبعا منها نبه يف سبع منها على ما خلقه اهللا للعباد : وقال غريه

للتخويف وإنذارا على عدة أبواب املخوف منه وفصل بني األول والسبع الثواين بواحدة سوى فيها بني اخللق كلهم 
مانية يف وصف فكانت مخس عشرة أتبعت بث} كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن{: فيما كتبه عليهم من الفناء حيث اتصلت بقوله

اجلنان وأهلها على عدة أبواهبا مث بثمانية أخر يف وصف اجلنتني اللتني من دون األوليني لذلك ايضا فاستكملت 
  .إحدى وثالثني

يف سورة املراسالت عشر مرات ألنه سبحانه ذكر قصصا } َوْيلٌ َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني{: ومن هذا النوع قوله تعاىل
قصة هبذا القول فصار كأنه قال عقب كل قصة ويل للمكذبني هبذه القصة وكل قصة خمالفة خمتلفة وأتبع كل 

  .لصحابتها فأثبت الويل ملن كذب هبا
وحيتمل أنه ملا كان جزاء احلسنة بعشر أمثاهلا وجعل للكفار يف مقابلة كل مثل من الثواب ويل ومنها يف سورة 

  ةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِنيإِنَّ ِفي ذَِلكَ آلَي{: الشعراء قوله تعاىل

  .يف مثانية مواضع ألجل الوعظ فإنه قد يتأثر بالتكرار من ال يتأثر باملرة الواحد} َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم
ال يتأملها مع فذلك لظهور آيات األنبياء عليهم السالم والعجب من ختلف من } إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَةً{: وأما قوله
  .ظهورها

فإنه تعاىل نفى اإلميان عن األكثر، فدل باملفهوم على إميان األقل فكانت العزة } الْعَزِيُز الرَِّحيُم{:وأما مناسبة قوله 
كَالَّ {:وحيتمل أن يكون من هذا النوع قوله تعاىل . على من مل يؤمن والرمحة ملن آمن ومها مرتبتان كترتيب الفريقني

اآلية، ألن علمهم يقع أوال وثانيا على نوعني خمتلفني حبسب املقام وهذا } ْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونََسْوَف َت



أقرب للحقيقة الوضعية وحال املعرب عنه فإن املعامالت اإلهلية للطائع والعاصي متغرية األنواع الدنيوية الربزخية مث 
داللة على ] مث[اجلميع يف الغايقة بل كل مقام من هذه أنواع خمتلفة ويف  احلشرية كما أن أحوال االستقرار بعد

  .الترقي إن مل جيعل الزمان مرتبا يف اإلنذار على التكرار ويف املنذر به على التنويع
كال من  كرر ليجدوا عند مساع كل نبإ منها اتعاظا وتنبيها وأن: قال الزخمشري} فَذُوقُوا َعذَابِي وَُنذُرِ{:ومنه تكرار 

تلك االنباء مستحق باعتبار خيتص به وأن يتنبهوا كيال يغلبهم السرور والغفلة ومنه قوله تعاىل قل يأيها الكافرون ال 
  .أعبد ما تعبدون إىل آخرها

إين أجد يف القرآن تكرارا وذكر له : حيكى أن بعض الزنادقة سأل احلسن بن علي رضي اهللا عنه عن هذه اآلية فقال
نعبد إهلك شهرا ونعبك آهلتنا شهرا فجاء النفي متوجها إىل ذلك : إن الكفار قالوا: ه احلسن مبا حاصلهذلك فأجاب

ال أَعُْبُد َما {:واملقصود أن هذه ليست من التكرار يف شيء بل هي باحلذف واالختصار أليق وذلك ألن قوله 
،أي وال أنا عابد يف } َوال أََنا َعابٌِد َما َعَبدُْتْم{:وله ، أي ال أعبد يف املستقبل ما تعبدون يف املستقبل وق} َتْعُبُدونَ

  .يف احلال ما أعبد يف املستقبل} َوال أَنُْتْم َعابُِدونَ{احلال ما عبدمت يف املستقبل 
واحلاصل أن القصد نفى عبادته آلهلتهم يف اآلزمنة الثالثة احلال واملاضي واالستقبال واملذكور يف اآلية النفي يف 

  .ل واالستقبال وحذف املاضي من جهته ومن جهتهم وال بد من نفيه لكنه حذف لداللة األولني عليهاحلا
ال أفعله، وال أنا فاعله، أحسن من قولك ال : وفيه تقدير آخر وهو أن اجلملة األوىل فعلية والثانية أمسية وقولك

وََما أَْنَت بَِهاِدي الْعُْميِ َعْن {:كما يف قوله تعاىل فاجلملة الفعلية نفي إلمكانه واالمسية النصافه . أفعله، وال أفعله
واملعىن أنه تربأ من فعله ومن االتصاف به وهو أبلغ يف النفي وأما . }َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمْن ِفي الْقُُبورِ{.}َضاللَِتهِْم

  .يف املوضعني} َما أَْعُبُد َوال أَْنُتْم َعابُِدونَ{:املشركون فلم ينتف عنهم اال بصيغة واحدة، وهي قوله 
َوال أَنُْتْم َعابُِدونَ َما {:وقال يف النفي عنهم } َوال أََنا َعابٌِد َما َعَبدُْتْم{:وفرق آخر وهو أنه قال يف نفيه اجلملة االمسية 

باملاضي فإن } َما َعَبدُْتْم َوال أََنا َعابٌِد{:عائد يف حقه بني اجلملتني وقال ال أعبد ما تعبدون باملضارع ويف الثاين } أَْعُبُد
  .املضارع يدل على الدوام خبالف املاضي فأفاد ذلك أن ما عبدمتوه ولو مرة ما أنا عابد له البتة ففيه كمال

فإن النفي من جنس االثبات وكالمها مضارع } ال أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ{:براءته ودوامها مما عبدوه ولو مرة خبالف قوله 
  .ومنفردايظهران مجلة 

لن املنكرين لتحويل القبلة كانوا ثالثة  ١ومنه تكرير األمر بالتوجه إىل البيت احلرام يف ثالث آيات من سورة البقرة
أصناف من الناس اليهود ألهنم ال يقولون بالنسخ يف أصل مذهبهم وأهل النفاق أشد إنكارا له ألنه كان أول نسخ 

راق ديننا فريجع إليه كما رجع إىل قبلتناوكانوا قبل ذلك حيتجون عليه نزل وكفارة قريش قالوا ندم حممد على ف
فيقولون يزعم حممد أنه يدعونا إىل ملة إبراهيم وإمساعيل وقد فارق قبلتهما وآثر عليها قبلة اليهود وقال اهللا تعاىل 

واالستثناء منقطع، أي لكن } الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِالَّ{:حني أمره بالصالة إىل الكعبة 
أي الذين } الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن{:وقال سبحانه . الذين ظلموا منهم ال يرجعون وال يهتدون

، أي يكتمون ما علموا أن } َحقَّ َوُهمْ َيْعلَُمونََوإِنَّ فَرِيقاً ِمنُْهْم لََيكُْتُمونَ الْ{: أشركوا فال متتر يف ذلك وقال تعاىل
  .الكعبة هي قبلة األنبياء

  .}َوأَْبِصرُْهْم فََسْوَف يُْبِصُرونَ. فَتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى حِنيٍ{: ومنه قوله تعاىل
  .مل يبلغين عن املفسرين فيه شيء]:الينبوع[وقال صاحب 



  .عىن كاآليتني املتقدمتني فكرر للتأكيد وتشديد الوعيدمها يف امل: وقال املفسرون يف غريب القرآن
  .يف هاتني يوم فتح مكة] احلني[يف األوليني يوم بدر، و] احلني[وحيتمل أن يكون 

أن األوىل بنزول العذاب هبم يوم بدر قتال } وَأَْبِصرْ { ويف هاتني } وَأَْبِصْرُهمْ { :ومن فوائد قوله تعال يف األوليني 
،وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم } َوأَْبِصرُْهْم{:ورعبا فما تضمنت التشفي هبم قيل له  وأسرا وهزمية

اإلنعام بتأمينهم واهلداية إىل إمياهنم فلم يكن وفقا للتشفي هبم بل كان يف استسالمهم وإسالمهم لعينه قرة ولقلبه 
  .}أَْبِصْر { :مسرة فقيل له 

أي يبصرون منك عليهم } فََسْوَف ُيْبصُِرونَ{:أن يكون من فوائد قوله تعاىل يف هذه  وحيتمل على هذا إن شاء اهللا
  .باألمان ومننا عليهم باإلميان

  .}ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهمْ َيِحلُّونَ لَُهنَّ{:ومنه قوله تعاىل 
  :.فائدتان] هنا[وللتكرار 
ملانع من إحدامها كما لو ارتدت الزوجية قبل الدخول حيرم أن التحرمي قد يكون يف الطرفني ولكن يكون ا: إحدامها

النكاح من الطرفني واملانع من جهتهما فذكر اهللا سبحانه الثانية ليدل على أن التحرمي كما هو ثابت يف الطرفني 
  .كذلك املانع منهما

على الثبوت والثانية يف املستقبل أن األوىل دلت على ثبوت التحرمي يف املاضي وهلذا أتى فيها باالسم الدال : والثانية
  .وهلذا أتى فيها بالفعل املستقبل

  .ومنه تكرار اإلضراب
  .واعلم أن بل إذا ذكرت بعد كالم موجب فمعناها اإلضراب

  .وهو أما أن يقع يف كالم اخللق ومعناه إبطال ما سبق على طريق الغلط من املتكلم أو أن الثاين أوىل
  :.عاىل وهو ضربانوإما أن يقع يف كالم اهللا ت

  .}قَالُوا أَْضَغاثُ أَْحالمٍ َبلِ افَْترَاُه َبلْ ُهَو َشاِعٌر{:أن يكون ما فيها من الرد راجعا إىل العباد كقوله تعاىل : أحدمها
َبلِ ادَّاَرَك {:أن يكون إبطاال ولكنه على أنه قد انقضى وقته وأن الذي بعده أوىل بالذكر كقوله تعاىل : والثاين
  .}َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ{.}ُهْم ِفي اآلخَِرِةِعلُْم

حيث وقعت يف القرآن فإهنا لالستئناف لغرض آخر إلبطال وهو ] بل[أن ] الكافية [وزعم ابن مالك يف شرح 
،فأضرب هبا عن قوهلم، وأبطل } لْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونََوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولَداً سُْبحَاَنُه َب{:مردود مبا سبق وبقوله 

  .كذهبم
  .أضرب هبا عن حقيقة إتياهنم الذكور وترك االزواج} َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ{: وقوله

  .، }َوأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم َوأَِقيمُوا الشَّهَاَدةَ ِللَِّه{: ومنه قوله تعاىل

،أوهلا لألزواج وآخرها } َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال تَْعُضلُوُهنَّ{: اين للشهود، حنوفاألول للمطلقني والث
  .لألولياء 

وُر َوَما وََما َيْسَتوِي اَألْعَمى َوالَْبِصُري َوال الظُّلَُماُت َوال النُّوُر َوال الظِّلُّ َوال الَْحُر{: ومنه تكرار األمثال، كقوله تعاىل
  .}َيْستَوِي اَألْحَياُء َوال اَألْموَاُت

  .وكذلك ضرب مثل املنافقني أول البقرة ثناه اهللا تعاىل



ولذلك أخر وهم :" ، قال"والثاين أبلغ من األول ألنه أدل على فرط احلرية وشدة األمر وفظاعته:" قال الزخمشري
  ".يتدرجون يف حنو هذا من األهون إىل األغلظ

ذكر : ار القصص يف القرآن كقصة إبليس يف السجود آلدم وقصة موسى وغريه من األنبياء، قال بعضهمومنه تكر
ذكر اهللا قصة نوح يف مخسة وعشرين :" اهللا موسى يف مائة وعشرين موضعا من كتابه، قال ابن العريب يف القواصم

  .انتهى". آية، وقصة موسى يف سبعني آية
  :املوضع اآلخر وهي أمور وإمنا كررها لفائدة خلت عنه يف

يف عصا موسى عليه السالم وذكرها يف موضع  ١أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئا أال ترى أنه ذكر احلية: أحدها
آخر ثعبانا ففائدته أن ليس كل حية ثعبانا وهذه عادة البلغاء أن يكرر أحدهم يف آخر خطبته أو قصيدته كلمة 

  .لصفة زائدة
ان يسمع القصة من القرآن مث يعود إىل أهله مث يهاجر بعده آخرون حيكمون عنه ما نزل بعد أن الرجل ك: الثانية

صدور االولني وكان أكثر من آمن به مهاجريا فلوال تكرر القصة لوقعت قصة موسى إىل قوم وقصة عيسى إىل 
تأكيد [فادة القوم وزيادة آخرين وكذلك سائر القصص فأراد اهللا سبحانه وتعاىل اشتراك اجلميع فيها فيكون فيه إ

  .، آلخرين وهم احلاضرون وعرب عن هذا ابن اجلوزي وغريه]وتبصرة
وَكُالً نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن {:تسليته لقلب النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مما اتفق لألنبياء مثله مع أممهم قال تعاىل : الثالثة

  .}فُؤَاَدَك أَْنَباِء الرُُّسلِ َما ُنثَبُِّت بِِه
  .أن إبراز الكالم الواحد يف فنون كثرية وأساليب خمتلفة ال خيفى ما فيه من الفصاحة: الرابعة
  .أن الدواعي ال تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل االحكام فلهذا كررت القصص دون األحكام: اخلامسة

مبثل آية لصحة نبوة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مث أن اهللا تعاىل أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن اإلتيان : السادسة
بني وأوضح األمر يف عجزهم بأن كرر ذكر القصة يف مواضع إعالما بأهنم عاجزون عن اإلتيان مبثله بأي نظم جاءوا 

  ".وهذا هو الصحيح:" بأي عبارة عربوا، قال ابن فارس
،فلو } فَأْتُوا بَِعْشرِ سَُورٍ{: وقال يف موضع آخر} أُْتوا بِسُوَرٍة مِّْن ِمثِْلِهفَ{: أنه ملا سخر العرب بالقرآن قال: السابعة

إيتونا أنتم }فَأْتُوا بُِسوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه: ذكر قصة آدم مثال يف موضع واحد واكتفى هبا لقال العريب مبا قال اهللا تعاىل
  .م من كل وجهبسورة من مثله فأنزهلا سبحانه يف تعداد السور دفعا حلجته

أن القصة الواحدة من هذه القصص كقصة موسى مع فرعون وإن ظن أهنا ال تغاير األخرى فقد يوجد يف : الثامنة
ألفاظها زيادة ونقصان وتقدمي وتأخري وتلك حال املعاين الواقعة حبسب تلك األلفاظ فأن كل واحدة ال بد وأن 

يه إال منها دون غريها فكأن اهللا تعاىل فرق ذكر ما دار بينهما ختالف نظريهتا من نوع معىن زائد فيه ال يوقف عل
وجعله أجزاء مث قسم تلك االجزاء على تارات التكرار لتوجد متفرقة فيها ولو مجعت تلك القصص يف موضع 

واحد ألشبهت ما وجد األمر عليه من الكتب املتقدمة من انفراد كل قصة منها مبوضع كما وقع يف القرآن بالنسبة 
  :.ليوسف عليه السالم خاصة فاجتمعت يف هذه اخلاصية من نظم القرآن عدة معان عجيبة

  .أن التكرار فيها مع سائر األلفاظ مل يوقع يف اللفظ هجنة وال أحدث ملال فباين بذلك كالم املخلوقني: منها
  .أنه ألبسها زيادة ونقصانا وتقدميا وتأخريا ليخرج بذلك الكالم أن: ومنها



  .اظه واحدة بأعياهنا فيكون شيئا معادا فنزهه عن ذلك هبذه التغيرياتتكون ألف
أن املعاين اليت اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت متفرقة يف تارات التكرير فيجد البليغ : ومنها

تجددة اليت لكل منها ميال إىل مساعها ملا جبلت عليه النفوس من حب التنقل يف األشياء امل -ملا فيها من التغيري -
  .حصة من االلتذاذ به مستأنفة

ظهور األمر العجيب يف أخراج صور متباينة يف النظم مبعىن واحد وقد كان املشركون يف عصر النيب صَلَّى : ومنها
جوه التأليف اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يعجبون من اتساع األمر يف تكرير هذه القصص واألنباء مع تغاير أنواع النظم وبيان و

فعرفهم اهللا سبحانه أن األمر مبا يتعجبون منه مردود إىل قدرة من ال يلحقه هناية وال يقع على كالمه عدد، لقوله 
: وكقوله} ثِْلِه َمدَداً بِِم قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمدَاداً ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفدَ الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتنْفََد كَِلَماُت رَبِّي َولَْو جِئَْنا{: تعاىل

  .اآلية} َولَْو أَنََّما ِفي اَألْرضِ ِمْن َشَجَرٍة أَقْالٌم وَالَْبْحُر يَُمدُُّه{
  :.ذكر اهللا يف أقاصيص بين اسرئيل وجوها من املقاصد: وقال القفال يف تفسريه

  .عنها من غري تعلم وذلك ال ميكن إال بالوحي الداللة على صحة نبوة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألنه أخرب: أحدها
تعديد النعم على بين إسرائيل وما من اهللا على أسالفهم من الكرامة والفضل كالنجاة من آل فرعون وفرق : الثاين

  .البحر هلم وما أنزل عليه يف التيه من املن والسلوى وتفجر احلجر وتظليل الغمام

م وخالفهم وشقاوهتم وتعنتهم على األنبياء فكأنه تعاىل يقول إذا كانت هذه الثالث إخبار اهللا نبيه بتقدمي كفره
معاملتهم مع نبيهم الذي أعزهم اهللا به وأنقذهم من العذاب بسببه فغري بدع ما يعامله أخالفهم حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  َوَسلََّم
  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم من نزول العذاب هبم كما نزل بأسالفهمالرابع حتذير أهل الكتاب املوجودين يف زمن النيب صَلَّى اللَّ

  وهنا سؤاالن
أحدمها ما احلكمة يف عدم تكرر قصة يوسف عليه السالم وسوقها مساقا واحدا يف موضع واحد دون غريها من 

  القصص
  واجلواب من وجوه

بأبدع الناس مجاال وأرفعهم مثاال األول فيها من تشبيب النسوة به وتضمن اإلخبار عن حال امرأة ونسوة افتنت 
فناسب عدم تكرارها ملا فيها من اإلعضاء والستر عن ذلك وقد صحح احلاكم يف مستدركه حديثا مرفوعا النهي 

  عن تعليم النساء سورة يوسف
 الثاين أهنا اختصت حبصول الفرج بعد الشدة خبالف غريها من القصص فإن مآهلا إىل الوبال كقصة إبليس وقوم نوح

وقوم هود وقوم صاحل وغريهم فلما اختصت هذه القصة يف سائر القصص بذلك اتفقت الدواعي على نقلها 
  خلروجها عن مست القصص

الثالث قاله األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايين إمنا كرر اهللا قصص األنبياء وساق قصة يوسف مساقا واحدا إشارة إىل 
  ِه َوَسلََّم قال هلمعجز العرب كأن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .إن كان من تلقاء نفسي تصديره على الفصاحة فافعلوا يف قصة يوسف ما فعلت يف قصص سائر األنبيا
أنه سبحانه وتعاىل ذكر قصة قوم نوح وهود وصاحل وشعيب ولوط وموسى يف سورة األعراف : السؤال الثاين 

  .يف سورة األنبياء ومرمي والعنكبوت والصافات وهود والشعراء ومل يذكر معهم قصة إبراهيم وإمنا ذكرها



والسر يف ذلك أن تلك السور األول ذكر اهللا فيها نصر رسله بإهالك قومهم وجناء الرسل وأتباعهم وهذه السور مل 
يقتصر فيها على ذكر من أهلك من األمم بل كان املقصود ذكر األنبياء وإن مل يذكر قومهم وهلذا مسيت سورة 

كر فيها إكرامه لألنبياء وبدأ بقصة إبراهيم إذ كان املقصود ذكر كرامته األنبياء قبل حممد وإبراهيم األنبياء فذ
أكرمهم على اهللا وهو خري الربية وهو أب أكثرهم وليس هو أب نوح ولوط لكن لوط من أتباعه وأيوب من ذريته 

  .}ُسلَْيَمانَ وَأَيُّوَبَوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُوَد َو{: بدليل قوله تعاىل يف سورةاألنعام
وأما سورة العنكبوت فإنه سبحانه وتعاىل ذكر فيها امتحانه للمؤمنني نصره هلم وحاجتهم إىل اجلهاد وذكر فيها 

  .حسن العاقبة ملن صرب وعاقبة من كذب الرسل فذكر قصة إبراهيم ألهنا من النمط األول
فَانْظُْر كَْيَف كَانَ . َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِفيهِْم ُمْنِذرِيَن. ْبلَُهْم أَكْثَُر اَألوَِّلَنيَولَقَْد َضلَّ قَ{: وكذلك يف سورة الصافات قال فيها

،وهذا يقتضي أهنا عاقبة رديئة، إما بكوهنم غلبوا وذلوا وإما بكوهنم أهلكوا وهلذا ذكر قصة إلياس } َعاِقَبةُ الُْمْنذَرِيَن
  .}كَذَُّبوُه فَإِنَُّهمْ لَُمْحَضُرونَفَ{: دون غريها ومل يذكر إهالك قومه بل قال

وقد روى أن اهللا رفع إلياس وهذا يقتضي عذاهبم يف اآلخرة فإن إلياس مل يقم بينهم وإلياس املعروف بعد موسى من 
بين إسرائيل وبعد موسى مل يهلك املكذبني بعذاب االستئصال وبعد نوح مل يهلك مجيع النوع وقد بعث اهللا يف كل 

واهللا سبحانه مل يذكر عن قوم إبراهيم أهنم أهلكوا كما ذكر ذلك عن غريهم بل ذكر أهنم ألقوه يف النار أمة نذيرا 
وهذا } فَأََراُدوا بِِه كَْيداً فََجَعلَْناُهمُ اَألْسفَِلَني{فجعلها بردا وسالما ويف هذا ظهور برهانه وآياته حيث أذهلم ونصره 

قتل عدوه، وإبراهيم بعد هذا مل يقم ] ص األول من جنس اجملاهد الذيالذي يعرض عدوه والقص[من جنس اجملاهد 
بينهم بل هاجر وتركهم وأولئك الرسل مل يزالوا مقيمني بني أظهرهم حىت هلكوا ومل يوجد يف حق إبراهيم سبب 

ومه مل يقم فيهم بل خرج اهلالك وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازل وهكذا حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مع ق
عنهم حىت أظهره اهللا عليهم بعد ذلك وحممد وإبراهيم أفصل الرسل فإهنم إذا علموا حصل املقصود وقد يتوب 

منهم من تاب كما جرى لقوم يونس فهذا واهللا أعلم هو السر يف أنه سبحانه مل يذكر قصة إبراهيم مع هؤالء ألهنا 
  .ليست من جنس واقعتهم

  .وجه اخلصوصية مبحمد وإبراهيم بذلك؟ فما: فإن قيل
أما حالة إبراهيم فكانت إىل الرمحة أميل فلم يسع يف هالك قومه ال بالدعاء وال باملقام ودوام إقامة احلجة : فاجلواب

وُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَْيهِمْ َربُُّهمْ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لُِرُسِلهِمْ لَُنْخرَِجنَّكُْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لََتُع{: عليهم وقد قال اهللا تعاىل
،وكان كل قوم يطلبون هالك نبيهم فعوقبوا وقوم إبراهيم وإن } لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني وَلَُنْسِكنَنَّكُُم اَألْرَض ِمْن َبْعدِِهْم

  .أوصلوه إىل العذاب لكن جعله اهللا عليه بردا وسالما،

يستحقون به العذاب إذ الدنيا ليس دار اجلزاء العام وإمنا فيها من اجلزاء ما حتصل به احلكمة  ومل يفعلوا بعد ذلك ما
واملصلحة كما يف العقوبات الشرعية فمن أرادوا عداوة أحد من أتباع األنبياء ليهلكوه فعصمه اهللا وجعل صورة 

يم عليه السالم إذ عصمه اهللا من كيدهم اهلالك نعمة يف حقه ومل يهلك أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراه
وأظهره حىت صارت احلرب بينهم وبينه سجاال مث كانت له العاقبة فهو أشبه حبال حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فإن 
ن حممدا سيد اجلميع وهو خليل اهللا كما أن إبراهيم عليه السالم خليله واخلليالن مها أفضل اجلميع ويف طريقهما م
الرأفة والرمحة ما ليس يف طريق غريمها ومل يذكر اهللا عن قوم إبراهيم ذنبا غري الشرك وكذلك عن قوم نوح وأما 
عاد فذكر عنهم التجرب وعمارة الدنيا وقوم صاحل ذكر عنهم االشتغال بالدنيا عن األنبياء وأهل مدين الظلم يف 



ر أهنم أقروا بالتوحيد خبالف سائر االمم وهذا يدل على االموال مع الشرك وقوم لوط استحالل الفاحشة ومل يذك
  .أهنم مل يكونوا مشركني وإمنا كان دينهم استحالل الفاحشة وتوابع ذلك، وكانت عقوبتهم أشد

. وهذه األمور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم مبا يناسبهم وملا مل يكن يف قوم نوح خري يرجى غرق اجلميع
  .واهللا املستعان

أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء { : تأمل هذا الفصل وعظم فوائده وتدبر حكمته فإنه سر عظيم من أسرار القرآن العظيم كقوله تعاىلف
فأعاد ذكر األهنار  ،}  َعَسلٍ ُمَصفًّىغَْيرِ آِسنٍ َوأَْنهَاٌر ِمْن لََبنٍ لَْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه وَأَْنهَاٌر ِمْن َخْمرٍ لَذٍَّة لِلشَّارِبَِني وَأَْنَهاٌر ِمْن

  .أهنار من ماء، ومن لنب، ومن مخر، ومن: مع كل صنف، وكان يكفي أن يقال فيها

لكن ملا كانت األهنار من املاء حقيقة وفيما عدا املاء جمازا للتشبيه فلو اقتصر على ذكرها مع املاء وعطف . عسل
  .الباقي عليه جلمع بني احلقيقة واجملاز

لو فعل ذلك جلمع بني حمامل من اجملاز خمتلفة يف : املاء ومجع الباقي صيغة واحدة ؟قيل فهال أفرد ذكر: فإن قلت
  .صيغة واحدة وهو قريب يف املنع من الذي قبله
  .فائدة يف صنيعهم عند استثقال تكرار اللفظ

فإنه ملا أعيد اللفظ غري } رَُوْيداً فََمهِّلِ الْكَاِفرِيَن أَْمهِلُْهْم{: قد يستثقلون تكرار اللفظ فيعدلون ملعناه، كقوله تعاىل
  ".رويدا: "فّعل إىل أفعل فلما ثلث ترك اللفظ أصال، فقال

  .}إِْمرًا{:مث قال}لَقَْد جِئَْت َشيْئاً ُنكْراً{ : وقوله تعاىل
  ".أمر القوم إذا كثروا: معناه شيئا منكرا كثري الدهاء من جهة اإلنكار، من قوهلم:" قال الكسائي
  ".وأنا أستحسن قوله هذا " :قال الفارسي
يف موضع فعل األمر أي تأخروا واملعىن ارجعوا } َوَراَءكُمْ { :" ، قال الفارسي} اْرجُِعوا َوَراَءكُْم{: وقوله تعاىل

  ".تأخروا فهو تأكيد وليست ظرفا ألن الظروف ال يؤكد هبا
  جْزٍَعذَاٌب ِمْن رِ{: وإذا تكرر اللفظ مبرادفة جازت اإلضافة كقوله تعاىل

فَاْعفُوا {:وقوله } إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اللَِّه{:والقصد املبالغة أي عذاب مضاعف وبالعطف كقوله تعاىل } أَلِيٌم
  .}َواصْفَحُوا

  .الزيادة يف بنية الكلمة: القسم اخلامس عشر
منه فال بد أن يتضمن من املعىن أكثر مما واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من األوزان مث نقل إىل وزن آخر أعلى 

  .تضمنه أوال ألن األلفاظ أدلة على املعاين فإذا زيدت يف اإللفاظ وجب زيادة املعاين ضرورة
لداللته على أنه قادر متمكن القدرة ال يرد ] قادر[،فهو أبلغ من } فَأََخذَْناُهمْ أَْخذَ َعزِيزٍ ُمقَْتِدرٍ{:ومنه قوله تعاىل 

  .تضاء قدرته ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة املعىنشيء عن اق
  ].أصرب [ فإنه أبلغ من األمر بالصرب من} وَاْصطَبِْر{:وكقوله تعاىل 

  .ألنه ملا كانت السيئة ثقيلة وفيها تكلف زيد يف لفظ فعلها} لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت{: وقوله
  ].يتصارخون [ ،فإنه أبلغ من } ِفيَها وَُهْم َيْصطَرُِخونَ{: وقوله تعاىل
والكبكبة تكرير الكب جعل التكرير يف اللفظ : قال الزخمشري] وكبوا :[ ومل يقل} فَكُْبِكُبوا ِفيهَا{: وقوله تعاىل

  دليال على التكرير يف املعىن كأنه إذا ألقى



  !.خري مستجار كبة مرة بعد أخرى حىت يستقر يف قعرها اللهم أجرنا منها] ينكب [ يف جهنم 
صر اجلندب وصرصر البازي كأهنم تومهوا يف صوت اجلندب استطالة : وقريب من هذا قول اخلليل يف قول العرب

  .صرصر: صر صريرا فمدوا وتومهوا يف صوت البازي تقطيعا فقالوا: فقالوا
فَقُلْتُ {:ذا قال تعاىل وهل]وغافر ] [ ساتر [ أبلغ من ] غفارا [ و ]ستارا [ ومنه الزيادة بالتشديد أيضا، فإن
ملا فيه من زيادة البناء ] الرحيم[على معىن ] الرمحن[،ومن هذا رجح بعضهم معىن } اْسَتْغفُِروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً 

  .وهو األلف والنون وقد سبق يف السادس
وشرطه أن . الفعل مرة بعد مرةوهو أن يؤتى بالصيغة دالة على وقوع  -ويقال التكثري  -ويقرب منه التضعيف 

َوإِنْ {:يكون يف األفعال املتعدية قبل التضعيف وإمنا جعله متعديا تضعيفه وهلذا رد على الزخمشري يف قوله تعاىل 
  .هنا للتضعيف] نزلنا[حيث جعل } كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبدَِنا

  .الزم قليال حنو موت املالوقد جاء التضعيف داال على الكثرة يف ال
لََنزَّلَْنا َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء َملَكاً {.}لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه{:وجاء حيث ال ميكن فيه التكثري، كقوله تعاىل 

  .}َرسُوالً
نعتا ملصدر ] قليال[، فكيف جاء للتكثري] فّعل[مشكل على هذه القاعدة ألنه إذا كان } فَأَُمتُِّعُه قَِليالً{:فإن قلت 

  .وهذا وصف كثري بقليل وإنه ممنوع] مّتع[

  .وصفت بالقلة من حيث صريورته إىل نفاد ونقص وفناء: قلت
واعلم أن زيادة املعىن يف هذا القسم مقيد بنقل صيغة الرباعي غري موضوعة ملعىن فإنه ال يراد به ما أريد من نقل 

،ال يدل على كثرة صدور الكالم منه ألنه } َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً{: فقوله تعاىل الثالثي إىل مثل تلك الصيغة،
  .غري منقول عن ثالثي

  .يدل على كثرة القراءة على هيئة التأين والتدبر} َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرتِيالً{وكذا قوله 
  .في للمبالغة بل نفي أصل الفعل،ليس الن} َوَما َعلَّْمَناُه الشِّعَْر{:وكذا قوله تعاىل 

  التفسري: القسم السادس عشر
قال البيهقي } اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم ال َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: وتفعله العرب يف مواضع التعظيم كقوله تعاىل

  .، تفسري للقيوم} َتأُْخذُُه ِسنَةٌال {: قرأت يف تفسري اجلنيدي أن قوله:" يف شرح األمساء احلسىن
  .} َوإِذَا َمسَُّه الَْخْيُر َمُنوعاً. إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً. إِِنَّ اإلِْنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً{:وقوله تعاىل 
  .فإن هذا تفسري للوعد} ِظيٌموََعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َع{: وقوله تعاىل

تفسري للوعد وتبيني له ال مفعول ثان } وََعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم{:وقوله تعاىل 
  .فلم يتعد الفعل منها إال إىل واحد

  .خلقه تفسري للمثل} لِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُتَرابٍإِنَّ َمثَلَ عِيَسى ِعْنَد اللَِّه كََمثَ{:وقوله تعاىل 
  .وما بعده تفسري للسوم وهو يف القرآن كثري] ُيذَبُِّحونَ[،يف } َيُسومُوَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ{:وقوله تعاىل 

سري الشيء الحق به ومىت كانت اجلملة تفسريا مل حيسن الوقف على ما قبلها دوهنا ألن تف: قال أبو الفتح بن جىن
ومتمم له وجار جمرى بعض أجزائه كالصلة من املوصول والصفة من املوصوف وقد جييء لبيان العلة والسبب 

،وليس هذا من قوهلم وإال ملا حزن الرسول وإمنا } فَال َيحُْزْنَك قَوْلُُهْم إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ{:كقوله تعاىل 



  .لبيان السبب يف أنه ال حيزنه قوهلمجييء به 
  .}َوال َيْحزُْنَك قَْولُُهْم إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميعاً{: وكذلك قوله

} وََعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيٌم{: ولو جاءت االيتان على حد ما جاء قوله تعاىل
  .....مفتوحة، لكنها جاءت على حد قوله ] أن [ ،لكانت 

  .فائدة
يكون هلا موضع، إذا كان للمفسر موضع ويقرب منها : وقيل. اجلملة التفسريية ال موضع هلا من اإلعراب: قيل

  .}قَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَةًَوَواَعْدَنا ُموَسى ثَالِثنيَ لَْيلَةً َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِمي{: ذكره تفصيال، كما سبق يف قوله
  .}فَِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ{: ومثل

  .خروج اللفظ خمرج الغالب: القسم السابع عشر
،فإن احلجر ليس بقيد عند العلماء، لكن فائدة التقييد } َوَرَبائُِبكُُم اللَّاِتي ِفي ُحجُورِكُْم ِمْن نِسَاِئكُُم{: كقوله تعاىل

} فَإِنْ لَْم َتكُونُوا َدَخلُْتمْ بِهِنَّ فَال جَُناَح َعلَْيكُْم{: كيد احلكم يف هذه الصورة مع ثبوته عند عدمها، وهلذا قال بعدهتأ
  .فدل على أن احلجر خرج خمرج العادة] ومل يكن يف حجوركم} فَإِنْ لَْم َتكُونُوا َدَخلُْتْم بِهِنَّ{: ومل يقل

نت باجملموع فاحلل يثبت بانتفاء اجملموع واجملموع ينتفي بانتفاء جزئه كما ينتفي بانتفاء واعترض بأن احلرمة إذا كا
  .كل فرد من اجملموع

  .وأجيب بأنه إذا نفي أحد شطري العلة كان جزء العلة ثابتا فيعمل عملها
  .:قال يف اآلية بعدها} ِمْن نَِساِئكُُم الالَِّتي َدَخلُْتمْ بِهِنَّ{:ملا قال : فإن قيل

فَإِنْ {:علم من جمموع ذلك أن الربيبة ال حترم إذا مل يدخل بأمها، فما فائدة قوله تعاىل } وَأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم{
  .؟ } لَْم َتكُونُوا َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَال ُجَناَح َعلَْيكُْم

كما يف احلجر املفهوم إذا خرج خمرج  أال يتوهم أن قيد الدخول خرج خمرج الغالب ال خمرج الشرط: فائدته: قيل
إنه : الغالب فال تقييد فيه عند اجلمهور خالفا إلمام احلرمني والشيخ عز الدين بن عبد السالم والعراقي حيث قالوا

ينبغي أن يكون حجة بال خالف إذا مل تغلب ألن الصفة إذا كانت غالبة دلت العادة عليها فاستغىن املتكلم بالعادة 
فلما ذكرها مع استغنائه عنها دل ذلك على أنه مل يرد اإلخبار بوقوعها للحقيقة بل ليترتب عليها نفي عن ذكرها 

إمنا ذكرها ليعرف السامع أن هذه الصفة تعرض هلذه : احلكم من املسكوت أما إذا مل تكن غالبة أمكن أن يقال
  .احلقيقة

  .}إِْمالقٍ َوال َتقُْتلُوا أَْوالدَكُْم َخْشَيةَ{: ومنه قوله تعاىل
، وجوزوا أن الرهن ال خيتص بالسفر لكن }َوإِنْ كُنُْتْم َعلَى َسفَرٍ َولَمْ َتجُِدوا كَاِتباً فَرَِهانٌ َمقْبُوضَةٌ{: وقوله تعاىل

ذكر ألن فقد الكاتب يكون فيه غالبا فلما كان السفر مظنة إعواز الكاتب والشاهد املوثوق هبما أمر على سبيل 
  .ل املسافرين بأخذ الوثيقة األخرى، وهي الرهناإلرشاد حبفظ ما

، والقصر جائز مع أمن السفر ألن ذلك خرج } فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ َتقُْصرُوا ِمَن الصَّالِة إِنْ ِخفُْتْم{: وقوله تعاىل
  .مل ختل من خوف العدوخمرج الغالب ال الشرط وغالب أسفار رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه 

  .ومنهم من جعل اخلوف هنا شرطا إن محل القصر على ترك الركوع والسجود والنزول



  .عن الدابة واالستقبال وحنوه ال يف عدد الركعات لكن ذلك شدة خوف ال خوف وسبب النزول ال يساعده
  }فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيْرًا{: وكقوله تعاىل

  القسم: ثامن عشرالقسم ال
قسما وإن } وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ{:وهو عند النحويني مجلة يؤكد هبا اخلرب، حىت إهنم جعلوا قوله تعاىل 

  .كان فيه إخبار إال أنه ملا جاء توكيدا للخرب مسى قسما
  .}ْرضِ إِنَُّه لََحقٌّفََوَربِّ السََّماِء وَاَأل{: وال يكون إال باسم معظم كقوله

  .}قُلْ إِي َورَبِّي إِنَُّه لََحقٌّ{: وقوله
  .}قُلْ َبلَى َورَبِّي لَُتبَْعثُنَّ{ : وقوله
  .}فََوَربَِّك لََنْحشَُرنَُّهْم َوالشََّياطَِني{: وقوله
  .}فََوَربَِّك لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني{: وقوله
  .}نَفَال َورَبَِّك ال ُيْؤِمُنو{: وقوله
  .}فَال أُقِْسمُ بَِربِّ الَْمشَارِقِ َوالَْمغَارِبِ{: وقوله

  .فهذه سبعة مواضع أقسم اهللا فيها بنفسه والباقي كله أقسم مبخلوقاته

  .}َوالتِّنيِ َوالزَّْيُتوِن{: كقوله
  .}َوإِنَُّه لَقََسٌم لَوْ َتْعلَُمونَ َعِظيٌم. فَال أُقِْسُم بِمََواِقعِ النُُّجومِ{
  .}الْجََوارِ الْكُنَّسِ. أُقِْسُم بِالْخُنَّسِ فَال{

  .وإمنا حيسن يف مقام اإلنكار
ما معىن القسم منه سبحانه ؟ فإنه إن كان ألجل املؤمن فاملؤمن يصدق جمرد االخبار، وإن كان ألجل : فإن قيل

  .الكافر فال يفيده
ال احلجة وتأكيدها وذلك أن احلكم يفصل إن اهللا ذكر القسم لكم: قال األستاذ أبو القاسم القشريي: فاجلواب
  .إما بالشهادة وإما بالقسم، فذكر تعاىل النوعني حىت يبقى هلم حجة: باثنني
َوِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما {: وعن بعض األعراب أنه ملا مسع قوله تعاىل} لََعمُْرَك إِنَُّهْم لَِفي َسكْرَِتهِْم َيْعَمُهونَ{: وقوله

من الذي أغضب اجلليل حىت أجلأه إىل اليمني؟ قاهلا ثالثا مث : صاح وقال} َوَربِّ السََّماِء َواَألْرضِ إِنَُّه لََحقٌُّتوَعُدونَ فَ
  .مات

  :.فيه ثالثة أجوبة: كيف أقسم مبخلوقاته وقد ورد النهي علينا أال نقسم مبخلوق؟ قيل: فإن قيل
  .الباقي أنه حذف مضاف أي ورب الفجر ورب التني وكذلك: أحدها
  .أن العرب كانت تعظم هذه االشياء وتقسم هبا فنزل القرآن على ما يعرفون: والثاين

أن االقسام إمنا جتب بأن يقسم الرجل مبا يعظمه أو مبن جيله وهو فوقه واهللا تعاىل ليس شيء فوقه فأقسم : والثالث
  .ن خالويهتارة بنفسه وتارة مبصنوعاته ألهنا تدل على بارىء وصانع واستحسنه اب

ليعرف الناس عظمته عند اهللا، ومكانته لديه قال األستاذ أبو } لََعْمُرَك{: وقسمه بالنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف قوله
إما لفضيلة أو ملنعفة، فالفضيلة كقوله : والقسم بالشيء الخيرج عن وجهني]: كنز اليواقيت [ يف: القاسم القشريي

  .}وَالتِّنيِ وَالزَّْيُتوِن{: واملنفعة حنو} َوَهذَا الَْبلَِد اَألِمنيِ. ِسينَِنيَوطُورِ {: تعاىل



  :.وأقسم سبحانه بثالثة أشياء
  .}فََورَبَِّك لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني{. }فََوَربِّ السََّماِء وَاَألْرضِ{: بذاته، كقوله تعاىل: أحداها 
  .}َونَفْسٍ َوَما َسوَّاهَا. َواَألْرضِ َوَما طََحاهَا. َما َبَناَهاَوالسََّماِء َو{: بفعله، حنو: والثاين
  .}َمْسطُورٍ. َوالطُّورِ َوِكتَابٍ{.}َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{: مفعوله، حنو: والثالث

  :وهو ينقسم باعتبار آخر إىل مظهر ومضمر
  وحنوه} فََوَربِّ السََّماِء وَاَألْرضِ{: كقوله تعاىل: فاملظهر 

وقسم دل عليه املعىن، } لَُتْبلَُونَّ ِفي أَْموَاِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم{: قسم دلت عليه الم القسم، كقوله: على قسمني: ضمروامل
  ].واهللا:[تقديره} َوإِنْ مِْنكُْم إِالَّ َوارُِدهَا{: كقوله تعاىل

  .وقد أقسم تعاىل بطوائف املالئكة يف أول سورة الصافات واملرسالت والنازعات
  .ائدفو

أكثر األقسام احملذوفة الفعل يف القرآن ال تكون إال بالواو فإذا ذكرت الباء أتى بالفعل كقوله تعاىل : األوىل
وال جتيء الباء والفعل حمذوف إال قليال وعليه محل بعضهم قوله . }َيْحِلفُونَ بِاللَِّه}{َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم{:
  َيا بَُنيَّ{:

: مث ابتدأ فقال} َيا بَُنيَّ ال ُتْشرِْك{: وكأنه يقول] تشرك[الباء باء القسم، وليست متعلقه بـ : وقال} ُتشْرِْك بِاللَِّهال 
إن : قيل} اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد ِعْنَدَك{: وكذلك قوله: لداللة الكالم عليه} ال ُتشْرِْك{ال تشرك وحذف } بِاللَِّه{

  .إنه سؤال ال قسم: قسم واالوىل أن يقال] مبا عهد: [قوله
  .وتبتدىء حبق فتجعله قسما] يل[فتقف على } َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ إِنْ كُْنُت قُلُْتُه{: وقوله

  .إن الواو فرع الباء، لكنه قد يكثر الفرع يف االستعمال ويقل األصل: هذا مع قول النحويني
د علمت أن القسم إمنا جيء به لتوكيد املقسم عليه فتارة يزيدون فيه للمبالغة يف التوكيد وتارة حيذفون منه ق: الثانية

  .لالختصار وللعلم باحملذوف
  }قُلْ إِي َوَربِّي{: كقوله تعاىل] نعم[مبعىن ] إي[فما زادوه لفظ 

أي } لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه{ :ومما حيذفونه فعل القسم وحرف اجلر ويكون اجلواب مذكورا كقوله تعاىل
  ].واهللا[

  .}لَُيْسَجَننَّ وَِلَيكُوناً ِمَن الصَّاِغرِيَن} {لََنْسفَعاً بِالنَّاِصيَِة} { ُألقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم{: وقوله
  ص َوالْقُْرآِن{: وقد حيذفون اجلواب ويبقون القسم للعلم به كقوله تعاىل

  ".ألعذبنهم على كفرهم: "ى أحد األقوال أن اجلواب حذف لطول الكالم وتقديرهعل} ِذي الذِّكْرِ
  .اجلواب إن ذلك حلق: وقيل

أي حنلف إنك لرسول اهللا ألن الشهادة مبعىن } قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه{: ومما حذف فيه املقسم به قوله تعاىل 
  }ةًأَْيَمانَُهْم ُجنَّ{: اليمني بدليل قوله
} َوالَْحقَّ أَقُولُ{:، وقوله ]ألمألن: [وجوابه] واحلق[، فاألول قسم مبنزلة، } فَالَْحقُّ َوالَْحقَّ أَقُولُ{: وأما قوله تعاىل
  .توكيد للقسم



لقد : [وهو جواب القسم وأصله: قالوا} قُِتلَ أَْصَحابُ اُألْخُدوِد{:، مث قال } َوالسََّماِء ذَاتِ الُْبُروجِ{: وأما قوله
  .مث حذف الالم وقد] قتل

  :.اجلارية جمرى القسم ضربان: قال الفارسي يف احلجة األلفاظ: الثالثة
وَقَْد أََخذَ ِميثَاقَكُْم إِنْ {: ما تكون جارية كغريها من األخبار اليت ليست بقسم فال جتاب جبوابه، كقوله تعاىل: أحدمها

، }فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم{،}اقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّةَوإِذْ أََخذَْنا ِميثَ{،}كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني
  .فهذا وحنوه جيوز أن يكون قسما وأن يكون حاال خللوه من اجلواب

  َق الَِّذيَن أُوُتواَوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَا{: ما يتعلق جبواب القسم، كقوله تعاىل : والثاين

  .}َوأَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ } {الِْكَتابَ لَُتبَيُِّننَُّه
القسم والشرط، يدخل كل منهما على اآلخر، فإن تقدم القسم ودخل الشرط بينه وبني اجلواب كان : الرابعة

  .ن االعتماد عليه واجلواب لهاجلواب للقسم وأغىن عن جواب الشرط وإن عكس فبالعكس وأيهما تصدر كا
فالالم الداخلة على الشرط ليس ] واهللا لئن مل تنته: [، تقديره} لَِئْن لَْم َتْنَتِه َألْرُجمَنََّك{: ومن تقدم القسم قوله تعاىل

بالم القسم ولكنها زائدة وتسمى املوطئة للقسم ويعنون بذلك أهنا مؤذنة بأن جواب القسم منتظر أي الشرط ال 
  .أن يكون جوابا ألن اجلواب ال يكون إال خربا يصلح

َوإِنْ لَْم يَْنَتُهوا َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَفَُروا {: وليس دخوهلا على الشرط بواجب بدليل حذفها يف قوله تعاىل
  .}ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم

لَِئنِ اْجَتَمَعتِ {:ليس مبجزوم بدليل قوله تعاىل والذي يدل على اجلواب للقسم ال للشرط دخول الالم فيه وأنه 
  .ولو كان جواب الشرط لكان جمزوما} اِألْنُس وَالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأْتُوا بِِمثْلِ َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ بِِمثْلِِه

إلِلَى {هي املوطئة للقسم والالم يف ] ولئن[م يف ،فالال} َولَِئْن مُتُّْم أَْو قُِتلُْتْم ِإللَى اللَِّه ُتْحَشُرونَ{: وأما قوله تعاىل
لئن متم :[ واألصل. هي الم القسم ومل تدخل نون التوكيد على الفعل للفصل بينه وبني الالم باجلار واجملرور} اللَِّه

  .فلما قدم معمول الفعل عليه حذف منه] أو قتلتم لتحشرون إىل اهللا 

  .ة املستحيل على طريق املبالغة ليدل على بقية مجلهإبراز الكالم يف صور:القسم التاسع عشر
َوال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى َيِلجَ {:ال أكلمك حىت يبيض القار وحىت يشيب الغراب وكقوله تعاىل : كقول العرب

باحلال فاملعىن أهنم ال  ، يعىن واجلمل ال يلج يف السم، فهؤالء ال يدخلون فهو يف املعىن متعلق}الَْجَملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِط
يدخلون اجلنة أصال وليس للغاية هنا مفهوم ووجه التأكيد فيه كدعوى الشيء ببينه ألنه جعل ولوج اجلمل يف السم 

  .غاية لنفي دخوهلم اجلنة وتلك غاية ال توجد فال يزال دخوهلم اجلنة منتفيا
ية فقال ولو أن ما يب من جوى وصبابة على وغايل بعض الشعراء يف وصف جسمه بالنحول فجاء مبا يزيد على اآل

مجل مل يبق يف النار خالد وهذا على طريقة الشعراء يف اعتبار املبالغة وإال فمعارضات القرآن ال جتوز كما سبق 
  .التنبيه عليه

ن املعىن إن كان ما سلف يف الزمن فإ} َوال تَْنِكحُوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف{:ومنه قوله تعاىل 
  .السالف ميكن رجوعه فحله ثابت لكن ال ميكن رجوعه أبدا وال يثبت حله ابدا وهو أبلغ يف النهي اجملرد

  .،أي ولكن ليس له ولد فال أعبد سواه} قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ وَلٌَد فَأََنا أَوَّلُ الَْعابِِديَن{:ومنه قوله تعاىل 



، أي إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم املالئكة عليهم } ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً إِالَّ َسالماً{:ىل وقوله تعا
  :لغوا فال يسمعون لغوا إال ذلك فهو من باب قوله

  هبن فلول من قراع الكتائب... وال عيب فيهم غري أن سيوفهم 
،فإن الناس استشكلوا وجه االستثناء مع أهنم ال يذوقون } الْمَْوَتةَ األُولَى ال َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت إِالَّ{:ومنه قوله 

  .فيها املوت مطلقا ومقتضى استثنائها من النفي أهنم يذوقوهنا يف اجلنة وليس كذلك
وقون بأنه من التوكيد يف الداللة واملوتة األوىل ال يذوقوهنا أصال إذ يستحيل عود ما وقع فال يذ: ووجهة الزخمشري

فيها املوت أصال أي إن كانوا يذوقون فال يكون ذلك إال املوتة األوىل وإن كان إيقاع املوتة األوىل يف اجلنة 
  .مستحيال فعرض باالستثناء إىل استحالة املوت فيها

  ].لكن املوتة األوىل قد ذاقوها :[ هذا إن جعلنا االستثناء متصال فإن كان منقطعا فاملعىن
صال أن يكون املعىن فيها أي يف مقدماهتا ألن الذي يرى مقامه يف اجلنة عند اجلنة عند موته ينزل وحيتمل على االت

  .منزلة من هو فيها بتأويل الذوق على معىن املستحيل
  .فهذه ثالثة أوجه

  االستثناء واالستدراك: القسم املوىف العشرين
  . التفصيلووجه التأكيد فيه أنه ثىن ذكره مرتني مرة يف اجلملة ومرة يف

. فََسَجدَ الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ{:قام القوم إال زيدا فكأنه كان يف مجلتهم مث خرج منهم كقوله تعاىل : فإذا قلت
،فإن فيه معىن زائدا على االستثناء هو تعظيم أمر الكبرية اليت أتى هبا إبليس من كونه خرق إمجاع } إِالَّ إِْبِليَس

مجيع املأل األعلى خبروجه مما دخلوا فيه من السجود آلدم وهو مبثابة قولك أمر امللك بكذا فأطاع  املالئكة وفارق
أمر امللك فعصاه : أمره مجيع الناس من أمري ووزير إال فالنا فإن اإلخبار عن معصية امللك هبذا الصيغة أبلغ من قولك

  .فالن
  .أبليس من خزي الدنيا وختم عليه من عذاب اآلخرةويف ضمن ذلك وصف اهللا سبحانه بالعدل فيما ضربه على 

فإن يف اإلخبار عن املدة هبذه الصيغة هتويال على السامع } فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلْفَ َسَنٍة إِالَّ َخْمِسَني َعاماً{:ومنه قوله تعاىل 
  .ليشهد عذر نوح عليه السالم يف الدعاء على قومه

واختصار اللفظ فإن ] األلف[عظيم للمدة ليكون أول ما يباشر السمع ذكر وحكمة اإلخبار عن املدة هبذه الصيغة ت
وألن لفظ القرآن يفيد حصر العدد املذكور وال حيتمل الزيادة عليه ] تسعمائة ومخسني عاما[لفظ القرآن أخصر من 

  .وال النقص
َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت وَاَألْرُض إِالَّ . ٌري َوَشهِيٌقفَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّارِ لَُهْم ِفيَها َزِف{:ومنه قوله تعاىل 
فإنه سبحانه ملا علم أن وصف الشقاء يعم املؤمن العاصي والكافر استثىن من حكم خبلوده يف النار } َما َشاَء رَبَُّك

، أي أنه ال اعتراض عليه يف }الٌ ِلَما يُرِيُدإِنَّ رَبََّك فَعَّ{:بلفظ مطمع حيث أثبت االستثناء املطلق، وأكده بقوله 
وملا علم أن أهل السعادة ال خروج هلم من اجلنة أكد خلودهم بعد االستثناء مبا يرفع . إخراج أهل الشقاء من النار

  َعطَاًء غَيَْر{أصل االستثناء حيث قال 

  .ملعاين زائدة على االستثناء اللغويأي غري منقطع، ليعلم أن عطاءه هلم اجلنة غري منقطع وهذه ا} َمْجذُوٍذ
  :.وجه االستثناء فيه اخلروج من اجلنة إىل منزلة أعلى كالرضوان والرؤية ويؤيده قول بعض الصحابة: وقيل



  *وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا*
الزمهرير أو إىل نوع وصوبه النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وجعل الزخمشري االستثناء األول خلروج أهل النار إىل 

آخر من العذاب بناء على مذهبه من ختليد أهل الكبائر يف النار وجعل االستثناء الثاين داال على جناة أهل الكبائر من 
فكذا } َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ{: العذاب فكأنه تصور أن االستثناء الثاين ملا مل حيمل على انقطاع النعيم لقوله تعاىل 

  .ول ال حيمل على انقطاع عذاب اجلحيم لتناسب أطراف الكالماالستثناء األ
عقب } َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ{: عقب االستثناء األول يف مقابلة قوله} إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد{: معىن قوله: وقال

  .طاءه الذي ال انقطاع لهالثاين، أن اهللا تعاىل يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب كما يعطى ألهل اجلنة ع
  :.وما أصدق يف سياق الزخمشري يف هذا املوضع قول القائل: قيل

  *حفظت شيئا وغابت عنك أشياء*
  .وذلك ألن ظاهر االستثناء هو اإلخراج عن حكم ما قبله وال موجب للعدول

تعجب وإنكار عقبه بقوله عن الظاهر يف االستثناء األول فحمل على النجاة وملا كان إجناء املستحق العذاب حمل 
،أي من العذاب واإلجناء منه بفضله وال يتوجه عليه اعتراض أحد يفعل ما يشاء وحيكم } إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد{:

  .ما يريد
وأما االستثناء الثاين فلم يكن على ظاهره، كان إخراج أهل اجلنة املستحقني للثواب وقطع النعيم ال يناسب إحناء 

  .بيانا للمقصود} َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ{:هل النار املستحقني للعذاب، فلذا عقب بقوله أ
ورعاية هذا الباب أوىل من رعاية الباب الذي توهم الزخمشري فإن حاصله يرجع إىل أن االستثناء الثاين ملا مل يكن 

ايضا على ما هو الظاهر وال خيفى على املنصف على ما هو الظاهر يف باب االستثناء ينبغي إال يكون االستثناء األول 
  .أنه تعسف

فاملعىن ال طعام هلم أصال ألن الضريع ليس بطعام البهائم فضال عن } لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمْن َضرِيعٍ{: وأما قوله تعاىل
ع نبت ذو شوك ليس لفالن ظل إال الشمس تريد ذلك نفي الظل عنه على التوكيد والضري: اإلنس وذلك كقولك

  .يسمى الشربق يف حال خضرته وطراوته فإذا يبس مسى الضريع واإلبل ترعاه طريا ال يابسا
وقريب منه تأكيد املدح مبا يشبه الذم بأن يستثىن من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخوهلا فيها 

على االتصال يف : التأكيد فيه من وجهني} الَّ ِقيالً َسالماً َسالماًإِ. ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوال تَأِْثيماً{: كقوله تعاىل
  .االستثناء واالنقطاع

  .املبالغة: القسم احلادي والعشرون
  .وهي أن يكون للشيء صفة ثابتة فتزيد يف التعريف مبقدار شدته أو ضعفه فيدعى

  .تهله من الزيادة يف تلك الصفة ما يستبعد عند السماع أو حييل عقله ثبو
ِه َسَحاٌب ظُلُمَاٌت َبْعُضَها {:ومن أحسنها قوله تعاىل  أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَْوِق

  .، وهي ظلمة البحر وظلمة املوج فوقه وظلمة السحاب فوق املوج}فَْوَق َبْعضٍ
  .،أي كادت تبلغ ألن القلب إذا زال عن موضعه مات صاحبه}َناجَِرَوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْح{:وقوله تعاىل

ذكره . هو حقيقة وإن اخلوف والروع يوجب للخائف أن تنتفخ رئته وال يبعد أن ينهض بالقلب حنو احلنجرة: وقيل
  .الفراء وغريه



  .أو أهنا ملا أتصل وجيبها واضطراهبا بلغت احلناجر
  .ال تضمر] كاد[إن ف] كادت: [ورد ابن االنبارى تقديرا

  .}َوإِنْ كَانَ َمكْرُُهْم ِلَتزُولَ ِمْنُه الْجَِبالُ{:وقوله تعاىل 
  .}أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولَداً. َتكَاُد السََّماوَاُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوتَْنَشقُّ اَألْرُض َوَتِخرُّ الْجِبَالُ َهّداً{:وقوله تعاىل 

  .}كَأَنَُّه جَِمالٌَت ُصفٌْر. إِنََّها َتْرِمي بِشََررٍ كَالْقَْصرِ{: ق التشبيه، كقوله تعاىل ومنه املبالغة يف الوصف بطري

} َوَجاَء َربَُّك َوالَْملَكُ َصفّاً صَفّاً{: وقد خيرج الكالم خمرج اإلخبار عن اآلعظم األكرب للبمالغة وهو جماز كقوله تعاىل
  .ى املبالغة،فجعل جميء جالئل آياته جميئا له سبحانه عل

، فجعل نقله باهللكة من دار العمل إىل دار اجلزاء وجدانا }وََوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فََوفَّاُه ِحَسابَُه{: وكقوله سبحانه
  .للمجازى

 ،فإن اقتران هذه ب يكاد صرفها إىل} َيكَاُد سََنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِاألَْبصَارِ{: ومنه ما جرى جمرى احلقيقة كقوله تعاىل
  .احلقيقة فانقلب من االمتناع إىل اإلمكان

َسَواٌء مِْنكُْم َمْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمسَْتْخٍف بِاللَّْيلِ َوسَارِبٌ {: وقد جتيء املبالغة مدمج كقوله تعاىل
 املخاطب ال إىل املخاطب معناه أن علم ذلك ، فإن املبالغة يف هذه اآلية مدجمة يف املقابلة وهي بالنسبة إىل}بِالنََّهارِ

  .متعذر عندكم وإال فهو بالنسبة إليه سبحانه ليس مببالغة
سببها أن اليهود جاءوا إىل النيب َصلَّى اللَّهُ : اآلية، فقيل} قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداداً ِلكَِلمَاِت رَبِّي{:وأما قوله تعاىل 

،وحنن قد أوتينا التوراة وفيها كالم } َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً{: كيف عنفنا هبذا القول: هَعلَْيِه َوَسلََّم فقالوا ل
  .ونزلت هذه اآلية" التوراة قليل من كثري : " فقال هلم النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم! اهللا وأحكامه ونور وهدى

  .}َما ِفي اَألْرضِ ِمْن َشجََرٍة أَقْالٌمَولَْو أَنَّ{: إمنا نزلت: وقيل
والغرض من ذلك اإلعالم بكثرة كلماته وهي يف نفسها غري متناهية وإمنا قرب األمر على أفهام : قال املفسرون

  .البشر مبا يتناهى ألنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة
كن لتنفد ومل تقتض اآلية أهنا تنفد بأكثر من هذه إن ما تضمنت اآلية أن كلمات اهللا تعاىل مل ت: وقال بعض احملققني

ما نقص علمي وعلمك من علم اهللا إال كما نقص هذا العصفور : " األقالم والبحور وكما قال اخلضر عليه السالم
  ".من ماء البحر حني غمس منقاره فيها 

والصفح عن الذنوب والتغافل  وعد بعضهم من هذا القبيل ما جاء من املبالغة يف القرآن من اإلغضاء عن العيوب
ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَْعرِضْ {: عن الزالت والستر على أهل املروءات كقوله تعاىل لنبيه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .}َعنِ الَْجاِهلَِني
  .أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك: وقيل يف تفسريه

  .اآلية} اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحسَُن{ :وقوله تعاىل

  :.تنبيه
حتصل مما سبق أن قصد املبالغة يستلزم يف احلال اإلجياز إما باحلذف وإما حبجل الشيء نفس الشيء أو يتكرر لفظ 

  .}الَْحاقَّةُ َما الَْحاقَّةُ{:يتم بتكرره التهويل والتعظيم ويقوم مقام أوصاف كقوله تعاىل 



  .على هذا كله يف مواضع شىت من كتابه الفتراقها يف أحكاموقد نص سيبويه 
  .فائدة

  ].يف اختالف األقوال يف تقدير املبالغة يف الكالم[
  :.اختلف يف املبالغة على أقوال

  .إنكار أن تكون من حماسن الكالم الشتماهلا على االستحالة: أحدها
  :وقد قال النابغة أهنا الغاية يف احلسن وأعذب الكالم ما بولغ فيه: والثاين

  وأسيافنا يقطرن من جندة دما... لنا اجلفنات الغر يلمعن يف الضحى 
وهو األصح أهنا من حماسن الكالم وال ينحصر احلسن فيها فإن فضيلة الصدق ال تنكر ولو كانت معيبة مل : والثالث

  :.ترد يف كالم اهللا تعاىل وهلا طريقان
أن : ه لغة كما يف الكناية والتشبيه واالستعارة وغريها من أنواع اجملاز والثاينأن يستعمل اللفظ يف غري معنا: أحدمها

  .يشفع ما يفهم املعىن باملعىن على وجه يتقضى زيادة فتترادف الصفات

ِقِه َسَحاٌب ظُلَُماتٌ أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَْو{: بقصد التهويل كما يف قوله تعاىل
  .}َبْعُضَها فَْوَق َبْعضٍ

  .االعتراض: القسم الثاين والعشرون
، وهو أن يؤتى يف أثناء كالم أو كالمني متصلني معىن بشيء يتم الغرض األصلي بدونه وال ]التفاتا[وأمساه قدامة 

  .يفوت بفواته فيكون فاصال بني الكالم والكالمني لنكتة
  .ف شيئني األول منهما قصدا والثاين بطريق االجنرار وله تعليق باألول بضرب من التأكيدهو إرادة وص: وقيل

  .وعند النحاة مجلة صغرى تتخلل مجلة كربى على جهة التأكيد
اجلملة املعترضة تارة تكون مؤكدة وتارة تكون مشددة ألهنا إما أال تدل على معىن : وقال الشيخ عز الدين يف أماليه

. دل عليه الكالم بل دلت عليه فقط فهي مؤكدة وإما أن تدل عليه وعلى معىن زائد فهي مشددةزائد على ما 
  .انتهى

  :.وذكر النحاة مما تتميز به اجلملة االعتراضية عن احلالية كوهنا طلبية كقوله تعاىل

  .}وَلَْم ُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُوا{: وبني} بِهِْمفَاْسَتْغفَرُوا ِلذُُنو{: ،فإنه معترض بني} َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّ اللَُّه{
  :.وله أسباب

  .وكان صوابا -ورأى من الرأي كذا . ونعم ما فعل -فالن أحسن بفالن : تقرير الكالم، كقولك: منها 
واملراد تقرير إثبات الرباءة من لقد علمتم اعتراض } َتاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم َما جِئَْنا ِلُنفِْسَد ِفي اَألْرضِ{:ومنه قوله تعاىل 
  .هتمة السرقة

واعترض } َوَجَعلُوا أَعِزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ{.}َوآَمنُوا بَِما نُزِّلَ َعلَى ُمَحمٍَّد َوُهَو الَْحقُّ ِمْن رَبِّهِْم {: وقوله
  .بني كالمها} َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ{: بقوله
  .}وا بِِه ُمَتشَابِهاًوَأُُت{: وقوله
لغرض ] سبحانه [ فاعتراض} وََيْجَعلُونَ ِللَِّه الَْبنَاِت سُْبحَاَنُه َولَُهْم َما َيشَْتُهونَ{:قصد التنزيه، كقوله تعاىل : ومنها



  .التنزيه والتعظيم وفيه الشناعة على من جعل البنات هللا
  .}َمْسجِدَ الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِنيلََتْدُخلُنَّ الْ{: قصد التربك، وكقوله تعاىل: ومنها 

  .}وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم.فَال أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ{: قصد التأكيد، كقوله: ومنها 
الصفة : بني} ْعلَُمونَلَْو َت{: القسم وجوابه واعترض بقوله: بني} َوإِنَّهُ لَقََسٌم{: وفيها اعتراضان، فإنه اعترض بقوله

  .}لَْو َتْعلَُمونَ{:واملوصوف واملراد تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع النجوم وتأكيد إجالله يف النفوس ال سيما بقوله
] وأولئك[} َجنَّاُت َعدٍْنأُولَِئَك لَُهْم .إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت إِنَّا ال ُنِضيعُ أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً{: وقوله
  .اعتراض] وإنا ال نضيع[اخلرب 
فإنه اعتراض وقع بني } إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن{: كون الثاين بيانا لألول، كقوله تعاىل: ومنها
ن معىن ألن الثاين بيان لألول كأنه قيل فأتوهن من ومها متصال} نَِساُؤكُمْ َحْرثٌ لَكُْم{: وبني قوله} فَأُْتوهُنَّ{: قوله

  .حيث حيصل منه احلرث وفيه اعتراض بأكثر من مجلة
وََوصَّْيَنا الْأِْنَسانَ بَِواِلَدْيِه َحَملَْتُه أُمُّهُ {: ختصيص أحد املذكورين بزيادة التأكيد على أمر علق هبما، كقوله تعاىل: ومنها

َحَملَْتُه أُمُُّه َوْهناً َعلَى {: ، فاعترض بقوله} ُه ِفي َعاَمْينِ أَِن اْشكُْر ِلي َوِلوَاِلَدْيَك إِلَيَّ الَْمِصُريَوْهناً َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُ
وبني املوصي به، وفائدة ذلك إذكار الولد مبا كابدته أمه من املشقة يف محله ] ووصينا[بني } َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ

ل والفصال يفيد زيادة التوصية باألم لتحملها من املشاق واملتاعب يف محل الولد ما ال يتكلفه وفصاله فذكر احلم
  .الوالد وهلذا جاء يف احلديث التوصية باألم ثالثا وباألب مرة

اعتراض } اللَُّه ُمخْرٌِجَو{: فقوله. اآلية} وَإِذْ قََتلُْتْم نَفْساً فَادَّارَأُْتْم ِفيهَا{: زيادة الرد على اخلصم، كقوله تعاىل: ومنها
وفائدته أن يقرر يف أنفس املخاطبني أن تدارؤ بين إسرائيل يف قتل تلك األنفس مل يكن . بني املعطوف واملعطوف عليه

َوإِذْ {نافعا هلم يف إخفائه وكتمانه ألن اهللا تعاىل مظهر لذلك وخمرجه ولو جاء الكالم خاليا من هذا االعتراض لكان 
  .}فَقُلَْنا اضْرُِبوُه بِبَْعِضهَا} {فْساً فَادَّاَرأُْتْم ِفيهَاقََتلُْتْم َن
: وجواهبا بقوله] إذ[فاعترض بني } وَإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة َواللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيَنزِّلُ قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمفْتَرٍ{: وقوله

  .أراد أن جييبهم عن دعواهم فجعل اجلواب اعتراضافكأنه } وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما ُينَزِّلُ{
َبلْ ِهَي ِفْتَنةٌ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال {: إىل قوله} وَإِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوْحَدُه اْشمَأَزَّْت قُلُوُب الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة{: قوله

  .}َيْعلَُمونَ
اعتراض يف اثناء } َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ{: إىل قوله} اِت وَاَألْرضِقُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَو{: وقوله

سبب عن } فَإِذَا َمسَّ الْأِْنَسانَ ُضرٌّ{: وذلك ألن قوله. اآلية} َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْشَمأَزَّْت{: الكالم وهو قوله
على معىن أنه يشمئزون من توحيد اهللا تعاىل ويستبشرون بالشرك الذي هو } ُه اْشمَأَزَّْتوَإِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوْحَد{: قوله

ذكر اآلهلة فإذا مس أحدهم ضر أو أصابته شدة تناقض يف دعواه فدعا من أمشأز من ذكره وانقبض من توحيده وجلأ 
النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بأمره  إليه دون اآلهلة فهو اعتراض بني السبب واملسبب فقيد القول مبا فيه من دعاء

  .مث عقبه من الوعيد العظيم أشد التأكيد وأعظمه وأبلغه،} أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك{: بذلك وبقوله

مر اشتراك للسبب الواقع فيها وخلو األول منه من األ} َوإِذَا َمسَّ اإلِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه{: ولذلك كان اتصال قوله
مجلة مع مجلة ومناسبة أوجبت العطف بالواو املوضوعة ملطلق باجلمع كقوهلم قام زيد وعمرو وتسبيب السبب مع ما 



يف ظاهر االية من امشئزازهم ليس يقتضى التجاءهم إىل اهللا تعاىل وإمنا يقتضى إعراضهم عنه من جهة أن سياق اآلية 
يؤمن باهللا تعاىل فإذا مسه الضر جلأ إليه فهذا سبب ظاهر مبىن على  يقتضى إثبات التناقض وذلك أنك تقول زيد

اطراد األمر وتقول زيد كافر باهللا فإذا مسه ضر جلأ إليه فتجيء بالفاء هنا كاألول لغرض التزام التناقض أو العكس 
د هبذا الكالم حيث أنزل الكافر كفره منزلة اإلميان يف فصل سبب االلتجاء فأنت تلزمه العكس بأنك إمنا تقص

  .اإلنكار والتعجب من فعله
خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى {: بقوله اهللا} وَُيَنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَاَزتِهِْم ال يََمسُُّهمُ السُّوُء َوال ُهْم َيحَْزُنونَ{: وقوله

َويَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن {: اعتراض واقع يف اثناء كالم متصل وهو قوله} لَُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت َواَألْرضِ.كُلِّ َشْيٍء َوكِيلٌ
وهو على } َوالَِّذيَن كَفَُروا بِآياتِ اللَِّه أُولَِئَك ُهمُ الْخَاِسُرونَ} {اتَّقَْوا بَِمفَاَزِتهِمْ ال َيَمسُُّهُم السُّوُء َوال ُهمْ َيْحَزُنونَ

  :الضد كما قيل مهيع أسلوب القرآن من ذكر الضد عقب
  *وبضدها تتبني األشياء*

َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ رِجَاالً نُوِحي إِلَيْهِْم فَاسْأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتمْ ال {: اإلدالء باحلجة، كقوله تعاىل: ومنها
إظهارا ] بالبينات والزبر: [وبني قوله] نوحي إليهم: [ولهبني ق] فأسألوا: [فاعترض بقوله} بِالَْبيِّنَاِت وَالزُُّبرِ.َتْعلَُمونَ

  .لقوة احلجة عليهم

  .وهبذه اآلية ابن مالك على أيب علي الفارسي قوله إنه ال يعترض بأكثر من مجلة واحدة
ورد بأن مجلة األمر دليل للجواب عند األكثرين ونفسه عند آخرين فهو مع مجلة الشرط كاجلملة الواحدة نعم 

َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِّهِ {: أن يكون حاال من قوله} مُتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ بَطَائُِنَها ِمْن إِْستَْبَرقٍ{: يف قوله تعاىلجوزوا 
  .خرب مبتدأ حمذوف وإال فيكون بست مجل} ذََواَتا أَفَْناٍن{:فلزم االعتراض بسبع مجل مستقالت إن كان } َجنََّتاِن

َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمنُوا وَاتَّقَْوا لَفََتحَْنا َعلَْيهِْم َبرَكَاٍت ِمَن السََّماِء َواَألْرضِ َولَِكنْ {: ه تعاىلوقال الزخمشري يف قول
لة مج: إن يف هذه اآلية الكرمية سبع مجل معترضة: اآلية} أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى.كَذَّبُوا فَأََخذَْناُهمْ بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ

معطوف على ] أفأمن[وزعم أن ] ومبا كانوا يكسبون] [وأخذناهم] [وكذبوا] [وفتحنا] [واتقوا[الشرط 
  .وتبعه أبو حيان ومل يوجد ذلك يف كالم الزخمشري. وكذا نقله ابن مالك عن الزخمشري} فَأََخذَْناُهْم َبْغتَةً{

َولَوْ {ال وإمنا اعترض بأربع مجل وزعم أن من عند ورد عليه من ظن أن اجلملة والكالم مترادفان ق: قال ابن مالك
  .مجلة ألن الفائدة إمنا تتم مبجموعه} َواَألْرضِ{ إىل } أَنَّ

  :.ويف القولني نظر أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها مثان مجل أحدها

واملركبة مع أن وصلتها مع ثبت مقدرا ] وفتحنا] [اتقوا[و] آمنوا[وهي ] لو[وأربعة يف حيز } َوُهْم ال َيْشُعُرونَ{
  ].مبا كانوا يكسبون[والثامنة ] فأخذناهم[والسابعة ] ولكن كذبوا[على اخلالف يف أهنا فعلية أو أمسية والسادسة 

ألهنا حال مرتبطة بعاملها ] وهم ال يشعرون[فألنه كان من حقه أن يعدها ثالث مجل أحدها : وأما قول املعترض
ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا :[ وما يف حيزها مجلة واحدة فعلية إن قدر] لو[سها والثانية وليست مستقلة برأ

كله } َولَِكْن كَذَُّبوا فَأََخذَْناُهْم بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ{إمياهنم، واتقوا ثابتان، والثالثة : أو أمسية وفعلية إن قدر]واتقوا 
  .مجلة

: ا الكل مجلة واحدة الرتباط بعضها ببعض وعلى رأي النحاة ينبغي أن يكونوينبغي على قواعد البيانيني أن يعدو
ثانية أو ثالثة ] ولكن كذبوا[مجلة واحدة الرتباط الشرط باجلزاء لفظا } َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمنُوا وَاتَّقَوْا{



  .راضامتعلق أخذناهم فال يعد اعت] مبا كانوا يكسبون[ثالثه أو رابعة و] فأخذناهم[
َوقِيلَ َيا أَْرُض اْبلَِعي {، فهذه ثالث مجل معترضة بني }َوِغيضَ الَْماُء َوقُِضيَ اَألْمُر َواْستََوْت َعلَى الُْجوِديِّ{: وقوله
  .}َوقِيلَ بُْعداً{وبني } َماَءِك

  ].واستوت[وبني ] غيض املاء[معترض بني ] وقضي األمر[وفيه اعتراض يف اعتراض فإن 
  .}وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم{: وقوع االعتراض يف االعتراض كقولهوال مانع من 

مث اعترض تسلية لقلب النيب } اعُْبُدوا اللََّه َواتَّقُوُه{: ومنه قوله تعاىل يف سورة العنكبوت ذاكرا عن إبراهيم قوله
وذكر } قَْد كَذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلكُْم َوَما َعلَى الرَُّسولِ إِالَّ الَْبالغُ الُْمبُِنيَوإِنْ ُتكَذُِّبوا فَ{: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بقوله

  .يعىن قوم إبراهيم فرجع إىل األول} فََما كَانَ جََواَب قَْوِمِه{: آيات إىل أن قال
وقال يف : يف أول السورة} ِتهِْمفَاْستَفْ{ويف آخر الصافات معطوفا على } فَاْسَتفْتِهِْم{: وجعل الزخمشري قوله تعاىل

يف أول هذه السورة هذا من بدع التفاسري وهذا الذي ] قم[إنه حال من فاعل } َنذِيراً ِللَْبشَرِ{: قول بعضهم يف
  .ذكره يف الصافات منه

على جواب القسم } إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ َتَخاُصُم أَْهلِ النَّارِ{: يف قوله تعاىل] إن[ومن العجب دعوى بعضهم كسر مهزة 
  .حكاه الرماين} وَالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ{: يف قوله تعاىل

أُولَِئَك ُينَاَدْونَ ِمْن { : اخلرب: قيل} إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم{: يف قوله تعاىل] إن[أين خرب : فإن قيل
  .}َمكَاٍن َبعِيٍد

  .فوائد
: فتقول] أو[و] مث[قوع االعتراض بني واو العطف وما دخلت عليه وقد أجازه قوم يف ال جيوز و: قال ابن عمرون

  .زيد قائم مث واهللا عمرو
اعتراض بني الشرط وجوابه مع أن فيه فاء واجلملة مسندة } إِنْ َيكُْن غَنِّياً أَْو فَِقرياً فَاللَُّه أَوْلَى بِهِمَا{: وقوله تعاىل

  ].يكن[لـ
ال، ألن من شرط االعتراض : أهو اعتراض ؟ قال: }فََمْن َشاَء ذَكََرُه{: خمشري عن قوله تعاىلسئل الز: قال الطييب

  .أن يكون بالواو وحنوها وأما بالفاء فال
هذه } إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً نَبِيّاً{: وقد ذكر الزخمشري: من هذا اشتراط الواو فقال]فرائد القالئد :[ وفهم صاحب

هذا معترض ألنه اعتراض بدون الواو بعيد : قال] إذ[و] إبراهيم[لبدل وبني املبدل منه أعىن اجلملة اعتراض بني ا
َولَُهْم َما {: عن الطبع وعن االستعمال وليس كما قال فقد يأيت بالواو كما سبق يف األمثلة وبدوهنا كقوله سبحانه

  .}إِنَّهُ لَقُْرآنٌ كَرٌِمي.وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم.ُجومِفَال أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُّ{: وقد اجتمعا يف قوله} َيْشَتهُونَ
  .االحتراس: القسم الثاين والعشرون

  .وهو أن يكون الكالم حمتمال لشيء بعيد فيؤتى مبا يدفع ذلك االحتمال، كقوله

عن إمكان أن ]من غري سوء :[ ، فاحترس سبحانه بقوله} اسْلُْك َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتْخُرجْ َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء{: تعاىل
  .يدخل يف ذلك البهق والربص

فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة وهو السهولة لتوهم أن } أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى الْكَاِفرِيَن{: وقوله تعاىل



  .علم أهنا منهم تواضع وهلذا عدي الذل بعلى لتضمنه معىن العطف }أَعِزٍَّة َعلَى الْكَاِفرِيَن{: ذلك لضعفهم فلما قيل
  .}ُمحَمٌَّد َرسُولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء بَْيَنُهْم{: وكذلك قوله تعاىل

احتراس بني أن من عدل } وَُهْم ال َيْشُعُرونَ{فقوله } ال َيْحِطَمنَّكُْم ُسلَْيَمانُ َوُجنُوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُرونَ{: وقوله تعاىل
  .سليمان وفضله وفضل جنوده أهنم ال حيطمون منلة فما فوقها إال باال يشعروا هبا

إمنا كان تبسم سليمان سرورا هبذه الكلمة منها ولذلك أكد التبسم بالضحك ألهنم يقولون تبسم كتبسم : وقد قيل
  .سم سرورالغضبان لينبه على أن تبسمه تب

  .التفات إىل أهنم ال يقصدون ضرر مسلم} فَُتِصيَبكُْم ِمنُْهْم َمَعرَّةٌ بِغَْيرِ ِعلْمٍ{: ومثله قوله تعاىل
،فإنه سبحانه ملا أخرب هبالك من هلك بالطوفان عقبهم بالدعاء عليهم } َوقِيلَ بُْعداً ِللْقَْومِ الظَّاِلمَِني{: وقوله تعاىل

  .مجيعهم كان مستحقا للعذاب، ووصفهم بالظلم ليعلم أن

احتراس من ضعف يوهم أن اهلالك بعمومه رمبا مشل من ال يستحق العذاب فلما دعا على اهلالكني ووصفهم بالظلم 
  .}َوال ُتخَاِطبْنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ{: علم استحقاقهم ملا نزل هبم وحل بساحتهم مع قوله أوال

َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الَْغرْبِيِّ إِذْ قََضيَْنا إِلَى {: اس وقع يف القرآن قوله تعاىل خماطبا لنبيه عليه السالموأعجب احتر
  .اآلية} ُموَسى اَألمَْر

،فلما نفى سبحانه عن رسوله أن يكون باملكان الذي } َوَناَدْينَاُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ اَألْيَمنِ{: وقال حكاية عن موسى
وََنادَْيَناُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ {: كما قال] األمين[ملوسى فيه األمر عرف املكان بالغريب ومل يقل يف هذا املوضع  قضى
أدبا مع النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أن ينفي عنه كونه باجلانب األمين أو يسلب عنه لفظا مشتقا من اليمن } اَألْيَمنِ

ملا أخرب عن موسى عليه السالم ذكر اجلانب األمين تشريفا ملوسى فراعى يف املقامني حسن األدب أو مشاركا ملادته و
  .معهما تعليما لألمة وهو أصل عظيم يف األدب يف اخلطاب

ُه وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِفِقنيَ إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهدُ إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَمُ إِنََّك لََرُسولُ{: وقوله
ألن سياق اآلية لتكذيبهم يف دعاوي اإلخالص يف الشهادة لكن حسن ]واهللا يعلم :[ فإنه لو اختصر لترك} لَكَاِذُبونَ

  .ذكره رفع توهم أن التكذيب للمشهود به يف نفس األمر
ومل يذكر اجلب مع أن النعمة فيه } إِذْ أَخَْرجَنِي ِمَن السِّْجنَِوقَْد أَْحَسَن بِي {: وقوله حاكيا عن يوسف عليه السالم

  :أعظم لوجهني

  .لئال يستحيي إخوته والكرمي يغضى وال سيما يف وقت الصفاء: أحدمها
  .ألن السجن كان باختياره فكان اخلروج منه أعظم خبالف اجلب: والثاين
وإمنا ذكر الكهولة مع أنه ال إعجاز فيه ألنه كان يف العادة أن من يتكلم يف  }ُتكَلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َوكَْهالً{: وقوله

  ].وكهال: [املهد أنه ال يعيش وال يتمادى به العمر فجعل االحتراس بقوله
 ، والسقف ال يكون إال من فوق ألنه سبحانه رفع االحتمال الذي} فََخرَّ َعلَْيهُِم السَّقُْف ِمْن فَْوِقهِْم{: ومنه قوله

يتوهم من أن السقف قد يكون من حتت بالنسبة فإن كثريا من السقوف يكون أرضا لقوم وسقفا آلخرين فرفع 
ألهنا ال تستعمل إال فيما هبط أو سقط من العلو إىل ] خر[ولفظة ]عليهم : [ تعاىل هذا االحتمال بشيئني ومها وقوله

  .سفل
ِمْن :[ تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط فجاء بقوله إمنا أكد ليعلم أهنم كانوا حالني حتته والعرب: وقيل



  .أي عليهم وقع وكانوا حتته فهلكوا وما أفتلوا]من فوقهم :[ ليخرج هذا الشك الذي يف كالمهم فقال]فَْوِقهِْم 
ألن ] حرثكم[ :احترس بقوله] أين[و] كيف[ألنه ملا كان حيتمل معىن } فَأُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم{: وقوله تعاىل

  .احلرث ال يكون إال حيث تنبت البذور وينبت الزرع وهو احملل املخصوص
وذلك ألن االشتراك يف املصيبة خيفف منها } َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمشَْترِكُونَ{: وقوله

  .ويسلى عنها فأعلم سبحانه أنه ال ينفعهم ذلك

  .ئدةفا
  :عاب قدامة على ذي الرمة قوله

  وال زال مُْنَهلًا بَِجْرعاِتك القطر... أال يا اسلمى يا دار َميَّ على البِلى 
  :فإنه مل حيترس وهال قال كما قال طرفة

  ...فسقى ديارك غري مفسدها 
  .وأجيب بأنه قدم الدعاء بالسالمة للدار

ما زال فالن : دوام بالسقيا من غري إقالع وإمنا ذلك مبثابة من يقولاتصال ال] وال زال منهال: [مل يرد بقوله: وقيل
  .يزورين إذا كان متعاهدا له بالزيارة

  .التذييل: القسم الرابع والعشرون
واصطالحا أن يؤتى بعد متام الكالم بكالم مستقل يف . للمبالغة وهي لغة جعل الشيء ذيال لآلخر] ذيل[مصدر 

نطوق األول أو مفهومه ليكون معه كالدليل ليظهر املعىن عند من ال يفهم ويكمل عند معىن األول حتقيقا لداللة م
  .من فهمه

  .َوَهلْ{: مث قال عز من قائل} ذَِلَك جََزْيَناُهْم بَِما كَفَُروا{: كقوله تعاىل

اجلزاء عاما كان الثاين  ،أي هل جيازى ذلك اجلزاء الذي يستحقه الكفور إال الكفور فإن جعلنا} ُنجَازِي إِالَّ الْكَفُوَر
  .مفيدا فائدة زائدة

  .}َوقُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقاً{:وقوله 
  .}َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الْخُلَْد أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ{: وقوله
إِنْ َتْدُعوُهْم ال َيْسَمعُوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمعُوا َما اْسَتَجابُوا .ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ وَالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن{ : وقوله

  .}لَكُْم َوَيْوَم الْقَِياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُْم َوال يَُنبِّئَُك مِثْلُ َخبِريٍ
  ..ماله علىتذييل الشت} َوال ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ{: فقوله
  .}فَاْسَتكَْبُروا َوكَاُنوا قَْوماً َعالَِني{: وقوله
  .}فَاْسَتكَْبُروا َوكَاُنوا قَْوماً ُمْجرِمَِني{: وقوله

إِنَّ ِفْرَعْونَ َعال ِفي اَألْرضِ َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيعاً {: منه قوله تعاىل] اإلعجاز[وجعل القاضي أبو بكر يف كتابه 
  .}فَةً مِْنُهْم ُيذَبُِّح أَْبَناءَُهْم َوَيسَْتحْيِي نَِساَءُهْم إِنَُّه كَانَ ِمَن الُْمفِْسِديَنَيسَْتْضِعُف طَاِئ

  .}فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما كَاُنوا َخاِطئَِني{: وقوله
  .لتعليلوحيتمل أن يكون من ا

  :.، قوله} إِنَّا َوَجدَْنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة وَإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمهَْتُدونَ{: وقوله



، جعل التذييل }َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ{: ، تذييل، أي فذلك شأن األمم مع الرسل وقوله}َوكَذَِلَك{
  .هنا من التفسري

  .التتميم: امس والعشرونالقسم اخل
وهو أن يتم الكالم فيلحق به ما يكمله إما مبالغة أو احترازا أو احتياطا وقيل هو أن يأخذ يف معىن فيذكره غري 

َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً {: مشروح ورمبا كان السامع ال يتأمله ليعود املتكلم إليه شارحا كقوله تعاىل
  .جعل اهلاء كناية عن الطعام مع اشتهائه} َعلَى ُحبِِّه{: ، فالتتميم يف قوله} ماً وَأَِسرياًَوَيِتي

َوَمْن َيعَْملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن {: وكقوله تعاىل} وَآَتى الَْمالَ َعلَى ُحبِِّه{: وكذلك قوله
  .تتميم يف غاية احلسن} َوُهَو ُمْؤمٌِن{: ،فقوله} ةَفَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّ

  .الزيادة: القسم السادس العشرون
  .واألكثرون ينكرون إطالق هذه العبارة يف كتاب اهللا ويسمونه التأكيد

  .ومنهم من يسميه بالصلة ومنهم من يسميه املقحم

  .ة مرة أخرى وباهبا احلروف واألفعالكل حرف زيد يف كالم العرب فهو قائم مقام إعادة اجلمل: قال ابن جىن
  .}فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه{. }فَبَِما َنقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم{: كقوله تعاىل

هاهنا زائدة وإال مل يكن فيه إعجاز ألن الرجال ] كان: [قيل} قَالُوا كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الَْمْهدِ َصبِّياً{: وقوله
  .على احلال] صبيا[هد، وانتصب كلهم كانوا يف امل
  ].قالوا[هي يف كالمهم زيدت يف وسط الكالم للتأكيد وهي مؤكدة للماضي يف : وقال ابن عصفور

إن كان األمر الذي ذكر أنه فيه أصبح يكن أمسى فيه فليست زائدة وإال فهي : قال حازم] أصبح[ومنه زيادة 
  .أصبح العسل حلوا: زائدة كقوله

فإن العادة أن من به علة تزاد عليه بالليل يرجو الفرج عند الصباح }فَأَصَْبُحوا َخاسِرِيَن{:عن قولهوأجاب الرماين 
  .ألن اخلسران جعل هلم يف الوقت الذي يرجون فيه الفرج فليست زائدة] أصبح[فاستعمل 

وَأَصَْبَح {،}َرى إِالَّ َمَساِكنُُهْمفَأَْصَبحُوا ال ُي{: وهو معىن قول غريه إهنا تأيت للدوام واستمرار الصفة كقوله تعاىل
  .}الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنهُ بِاألَْمسِ

فهو على األصل لظهور الصفة هنارا واملراد الدوام أيضا أي } ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْوّداً َوُهَو كَِظيٌم{: وأما قوله تعاىل
  .استقرت له الصفة هناره

فَبَِما {: صريني والصلة واحلشو من عبارة الكوفيني قال سيبويه عقب قوله تعاىلواعلم أن الزيادة واللغو من عبارة الب
  .لغو ألهنا مل حتدث شيئا] ما[إن : }َنقْضِهِْم

واألْوىل اجتناب مثل هذه العبارة يف كتاب اهللا تعاىل فإن مراد النحويني بالزائد من جهة اإلعراب ال من جهة املعىن 
وهذا قد مجع نفيا وإثباتا مث اختصر على هذه ]ما لنت هلم إال رمحة:[معناه} ِمَن اللَِّه لِْنَت لَُهْمفَبَِما َرْحَمٍة {: فإن قوله

  ].ما[اإلرادة ومجع فيه بني لفظي اإلثبات وأداة النفي اليت هي 
وما للتمحيق فاختصر ها هنا حرف حتقيق ومتحيق إن هنا للتحقيق ] إمنا[فـ} إِنََّما اللَُّه إِلٌَه وَاِحٌد{: وكذا قوله تعاىل

  ].ما اهللا اثنان فصاعدا وأنه إله واحد:[ واألصل
زعم املربد وثعلب أال صلة ]: العمدة[وقد اختلف يف وقوع الزائد يف القرآن فمنهم من أنكره قال الطرطوسي يف 



ى وجه ال يف القرآن والدمهاء من العلماء والفقهاء واملفسرين على إثبات الصالت يف القرآن وقد وجد ذلك عل
  .يسعنا إنكاره فذكر كثريا
وعند ابن السراج أنه ليس يف كالم العرب زائد ألنه تكلم بغري فائدة وما جاء منه محله :وقال ابن اخلباز يف التوجيه

  .على التوكيد

  .ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم وهو أفسد الطرق
: ملهمل ال يقع يف كالم اهللا سبحانه فأما يف قوله تعاىلوقد رد على فخر الدين الرازي قوله إن احملققني على أن ا

فبأي رمحة ؟فجعل الزائد مهمال وليس كذلك : فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير} فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه{
راد من الزيادة ألن الزائد ما أتى به لغرض التقوية والتوكيد واملهمل ما مل تضعه العرب وهو ضد املستعمل وليس امل

إمهال اللفظ وال كونه لغوا فتحتاج إىل التنكب عن التعبري هبا إىل غريها فإهنم إمنا مسوا  -ذكرها النحويون  -حيث 
  .زائدة هنا جلواز تعدى العامل قبلها إىل ما بعدها ال ألهنا ليس هلا معىن] ما[

] ما[فبأي رمحة، دليل على أنه جعل : تقديره: ليه بأن قيلإهنا لالستفهام التعجيب فقد انتقد ع: وأما ما قاله يف اآلية
وإذا مل تصح اإلضافة كان ما بعدها بدال منها ] أي[مضافة للرمحة وأمساء االستفهام التعجيب ال يضاف منها غري 

واملبدل من اسم االستفهام جيب معه ذكر مهزة االستفهام وليست اهلمزة مذكورة فدل على بطالن هذه الدعوى 
  .ها هنا، فانظر هناك] ما[نبني يف فصل زيادة احلروف الفائدة يف ادخال وس

  :.تنبيهات
فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه {: منها ما يتعلق به هنا وهو ما أقحم تأكيدا حنو: أهل الصناعة يطلقون الزائد على وجوه: األول

  .}لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء} { ثَالً َما َبعُوضَةًإِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي أَنْ َيْضرَِب َم} {ِلْنَت لَُهْم

ومعىن كونه زائدا أن أصل املعىن حاصل بدونه دون التأكيد فبوجوده حصل فائدة التأكيد والواضع احلكيم ال يضع 
  .الشيء إال لفائدة

ا يعرفه أهل الطباع هذ: وسئل بعض العلماء عن التوكيد باحلرف وما معناه إذ إسقاط احلرف ال خيل باملعىن ؟ فقال
إذ جيدون أنفسهم بوجود احلرف على معىن زائد ال جيدونه بإسقاط احلرف قال ومثال ذلك مثال العارف بوزن 

أجد نفسي على خالف ما أجده بإقامة الوزن فكذلك هذه : الشعر طبعا فإذا تغري البيت بزيادة أو نقص أنكره وقال
  .د نفسه بزيادهتا على معىن خبالف ما جيدها بنقضانهاحلروف تتغري نفس املطبوع عند نقصاهنا وجي

حق الزيادة أن تكون يف احلرف ويف األفعال كما سبق وأما األمساء فنص أكثر النحويني على أهنا ال تزاد : الثاين
ُعونَ ُيخَاِد{:ووقع يف كالم كثري من املفسرين احلكم عليها يف بعض املواضع بالزيادة كقول الزخمشري يف قوله تعاىل 

  .إن اسم اجلاللة مقحم وال يتصور خمادعتهم هللا تعاىل: }اللََّه َوالَِّذيَن آَمنُوا
حقها أن تكون آخرا وحشوا وأما وقوعها أوال فال ملا فيه من التناقض إذ قضية الزيادة إمكان اطراحها : الثالث

وأبعد منه . }ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{: وقضية التصدير االهتمام ومن مث ضعف قول بعضهم بزيادة ال يف قوله تعاىل
{ : والظاهر أهنا ردا لكالم تقدم يف إنكار البعث أي ليس األمر كما تقولون مث قال بعده] إال[إهنا مبعىن : قول آخر

  .وفيه بعد] ال[،وعليه فيجوز الوقف على } أُقِْسُم بَِيْومِ الْقَِياَمِة



  .يف حروف الزيادة: فصل
  .إما أن تكون لتأكيد النفي كالباء يف خرب ليس وما أو للتأكيد اإلجياب كالالم الداخلة على املبتدأ الزيادة

وحروف الزيادة سبعة إن وأن وال وما ومن والباء والالم مبعىن أهنا تأيت يف بعض املوارد زائدة ال أهنا الزمة للزيادة مث 
  .ها بل املراد أن األكثر يف الزيادة أن تكون هباليس املراد حصر الزوائد فيها فقد زادوا الكاف وغري

  ".إن "زيادة 
  :فأما إن اخلفيفة فتطرد زيادهتا مع ما النافية كقول امرىء القيس

  لناموا فما إن من حديث وال صال... حلفت هلا باهللا حلفة فاجر 
وبني ما النافية تأكيدا للنفي فهو إن اخلفيفة زائدة فجمعوا بينها : للتوكيد، قال الفراء] إن[فزاد . أي فما حديث

  .مبنزلة تكرارها فهو عند الفراء من التأكيد اللفظي وعند سيبويه من التأكيد املعنوي
  .أهنا زائدة:} َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيه{: قوله تعاىل: وقيل

وكأنه إمنا عدل عن } نَّاُهْم ِفي اَألْرضِ َما لَْم ُنَمكِّْن لَكُْمَمكَّ{: بدليل]يف الذي ما مكناكم فيه :[ وقيل نافية واألصل
  .ما لئال تتكرر فيثقل اللفظ

  .املفتوحة] أن[اإلجيابية وإمنا تلك يف ] ملا[ووهم ابن احلاجب حيث زعم أهنا تزاد بعد 

  ".أن"زيادة 
،وإمنا حكموا بزيادهتا } َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسيَء بِهِْمَولَمَّا أَنْ {: وأما أن املفتوحة فتزاد بعد ملا الظرفية، كقوله تعاىل

] وأنْ[ظرف زمان ومعناها وجود الشيء لوجود غريه وظروف الزمان غري املتمكنة ال تضاف إىل املفرد ] ملا[ألن 
  .مضافة إىل اجلمل فلذلك حكم بزيادهتا] ملا[املفتوحة جتعل الفعل بعدها يف تأويل املفرد فلم تبق 

بل : وقيل. }َوَما لََنا أَالَّ ُنقَاِتلَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه{، }َوَما لََنا أَالَّ َنَتَوكَّلَ َعلَى اللَِّه{: عل األخفش من زيادهتا قوله تعاىلوج
  .فليست زائدة ألهنا عملت النصب يف املضارع]! وما لنا يف أال نفعل كذا :[ هي مصدرية واألصل

  .زيادة ما
غري كافة هلما عن العمل وتزاد بعد ] عن[و] من[عد مخس كلمات من حروف اجلر فتزاد بعد فتزاد ب] ما[وأما 

  .وغري كافة أخرى] تارة[الكاف ورب والباء كافة 
كَأَنََّما } {إِنََّما اللَُّه إِلٌَه وَاِحٌد{: والكافة إما أن تكف عن عمل النصب والرفع وهي املتصلة بإن وأخواهتا، حنو

] الذي[،وحيتمل أن تكون موصولة مبعىن } إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء{وجعلوا منها } ى الَْمْوِتُيَساقُونَ إِلَ
  .على مجاعة العقالء،] ما[وأطلقت ] خيشى[خرب والعائد مستتر يف ] العلماء[و

اْجَعلْ لََنا إِلَهاً كََما لَُهمْ {:عمل اجلر كقوله تعاىل وإما أن تكف عن } أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ {: كما يف قوله تعاىل
  ].كالذي هو هلم آهلة [ بل موصولة، أي: وقيل} آِلَهةٌ

  .}أَْيَنَما َتكُوُنوا{.}أَّياً َما َتْدعُوا{،} َوإِمَّا يَْنَزغَنََّك{: وغري الكافة تقع بعد اجلازم حنو
أو امسا } ِممَّا َخطِيئَاتِهِْم{. }َعمَّا قَِليلٍ{. }فَبَِما نَقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم{. }اللَِّه فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن{: وبعد اخلافض حرفا كان

  .}أَيََّما اَألَجلَْينِ قََضْيُت{: حنو
َحتَّى إِذَا َما {: أو غري جازمة، حنو. }أَْيَنَما َتكُوُنوا ُيْدرِكْكُُم الْمَْوُت{: وتزاد بعد أداة الشرط جازمة، كانت حنو

  .}َجاُءوَها شَهَِد َعلَْيهِْم َسْمعُُهْم



  .ما حرف زائد للتوكيد عند مجيع البصريني: ، قال الزجاج}مَثَالً َما َبعُوضَةً{: وبني املتبوع وتابعه، حنو
] بعوضة[أو بدل و] مثال[اسم نكرة صفة لـ] ما: [بدال وقيل] بعوضة[ويؤيده سقوطها يف قراءة ابن مسعود و

  .عطف بيان
  :.بأهنا زائدة جملرد تقوية الكالم، حنو} فَقَِليالً َما ُيؤِْمُنونَ{:  قولهيف: وقيل

فقليال :[ ،وعلى هذا فيكون]أكلت أكال ما :[ يف معىن النفي أو إلفادة التقليل كما يف حنو} قليال[و}فَبَِما َرْحمٍَة{
  ].بعد قليل 

  ".ال"زيادة 
من األفعال ] استوى[،ألن } َوال َتْسَتوِي الَْحَسَنةُ َوال السَّيِّئَةُ{: فتزاد مع الواو بعد النفي، كقوله تعاىل] ال[وأما 

دخلت يف السيئة لتحقق أنه : وقيل. زائدة] ال[فعلم أن ] اختصم[اليت تطلب امسني أي ال تليق بفاعل واحد حنو 
  .التساوي احلسنة السيئة وال السيئة احلسنة

،أي ليعلم ولوال تقدير الزيادة النعكس املعىن فزيدت } َيعْلََم أَْهلُ الِْكتَابِ لِئَالَّ{: املصدرية، كقوله] أن[وتزاد بعد 
  .لتوكيد النفي قاله ابن جىن] ال[

ورد عليه السكوىن بأن هنا ما معناه النفي . واعترضه ابن ملكون، بأنه ليس هناك نفي حىت تكون هي مؤكدة له
،ويكون هذا من وقوع النفي على العلم واملراد ما وقع }ونَ َعلَى َشْيٍءأَالَّ َيقِْدُر{:وهو ما وقع عليه العلم من قوله

وإن ] إال[ما بعد ] يقول[فأبدلت من الضمري الذي يف ]ما علمت أحدا يقول ذلك إال زيدا :[ عليه العلم كقوله
م حبكمه كذلك كان البدل ال يكون إال يف النفي فكما كان النفي هنا واقعا على العلم وحكم ملا وقع عليه العل

يكون تأكيدا النفي أيضا على ما وقع علي العلم وحيكم للعلم حبكم النفي فيدخل عل العلم توكيد النفي واملراد 
  .تأكيد نفي ما دخل عليه العلم

} َدَما َمنََعَك أَالَّ َتْسُج{: وإذا كانوا قد زادوا ال يف املوجب املعىن ملا توجه عليه فعل منفى يف املعىن كقوله تعاىل
يف العلم املوجب ] ال[فكذلك تزاد ] منعك[تأكيدا للنفي املعنوي الذي تضمنه ] ال[، فزاد ]أن تسجد[،املعىن 

  .توكيدا للنفي الذي تضمنه املوجه عليه
 ،فشيء متفق عليه وقد نص عليه سيبويه وال} لِئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الِْكَتابِ{: يف قوله] ال[وأما زيادة : قال الشلوبني

  .فيها ألن ما قبله من الكالم وما بعده يقتضيه] ال[ميكن أن حتمل اآلية إال على زيادة 
لكي يعلم [ وقرأ ابن مسعود وابن جبري} ِلَيعْلََم أَْهلُ الِكتَابِ { : ويدل عليه قراءة ابن عباس وعاصم واحلميدي

و أن املشركني كانوا يقولون إن األنبياء منا وهاتان القراءتان تفسري لزيادهتا وسبب النزول يدل على ذلك ايضا وه]
  .اآلية} ِلئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الِْكتَابِ{: وكفروا مع ذلك هبم فأنزل اهللا تعاىل

،وليس املعىن ما منعك من ترك } َما َمنََعَك أَنْ َتْسُجَد{، بدليل االية األخرى }َما َمَنَعَك أَنْ الَ َتْسُجَد{ : ومنه
  .فال يستقيم التوبيخ عليه السجود فإنه ترك

  :.ليست بزائدة من وجهني: وقيل
أن التقدير ما دعاك إىل أال تسجد ألن الصارف عن الشيء داع إىل تركه فيشتركان يف كوهنما من أسباب : أحدمها

  .عدم الفعل
  .أن التقدير ما منعك من أال تسجد: الثاين



كثري كثرة ال ] أن[عدم زيادهتا أوىل ألن حذف حرف اجلر مع وهذا أقرب مما قبله ألن فيه إبقاء املنع على أصله و
  .تصل إىل اجملاز والزيادة يف درجته

نفي ما دخلت عليه فهي معارضة لإلثبات وال خيفى أن حصول ] ال[وفائدة زيادهتا تأكيد اإلثبات فإن وضع : قالوا
  .ان من شأنه أن يسقطاحلكم مع املعارض أثبت مما إذا مل يعترضه املعارض أو أسقط معىن ما ك

  .}أَالَّ َتتَّبَِعنِ.َما َمَنَعكَ إِذْ َرأَيَْتُهمْ َضلُّوا{: ومنه
  .}فَال أُقِْسُم بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ{: وقد تزاد قبل القسم حنو: وقيل

  .بوهتا، أي أقسم بث}ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{.}فَال أُقِْسُم بِمََواِقعِ النُُّجومِ{
  .وُضّعف يف األخرية بأهنا وقعت صدرا خبالف ما قبلها لوقوعها بني الفا ومعطوفها

ال أُقِْسُم بَِهذَا { : ورد بقوله تعاىل. زيدت توطئة لنفي اجلواب، أي ال أقسم بيوم القيامة فال يتركون سدى: وقيل
  .}َسانَ ِفي كََبٍدلَقَْد َخلَقَْنا الِْأْن{: فإن جوابه مثبت وهو. اآليات} الَْبلَِد
  .غري زائدة: وقيل
هي رد لكالم قد تقدم من الكفار فإن القرآن كله كالسورة الواحدة فيجوز أن يكون األدعاء يف سورة : وقيل

  .هذه] ال[والرد عليهم يف أخرى فيجوز الوقف على 

  .}أَالَّ ُتشْرِكُوا بِِه قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم{: واختلف يف قوله تعاىل
  .زائدة ليصح املعىن ألن احملرم الشرك: فقيل
  .نافية أو ناهية: وقيل
  .}َعلَْيكُْم أَالَّ ُتْشرِكُوا بِِه{: ،مث ابتدأ} َحرََّم رَبُّكُْم{: الكالم مت عند قوله: وقيل

  .زائدة وإال لكان عذرا للكفار] ال[،فيمن فتح اهلمزة فقيل  }وََما ُيْشِعرُكُْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت ال ُيْؤِمُنونَ{: وقوله تعاىل
  .فيجب ذلك يف قراءة الفتح ٤بأهنا نافية يف قراءة الكسر: ورده الزجاج

  .نافية وحذف املعطوف أي وأهنم يؤمنون: وقيل
  .}َوحََراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهْم ال يَْرجُِعونَ{: وقوله تعاىل

  .ممتنع على أهل قرية قدرنا إهالكهم لكفرهم أهنم ال يرجعون عن الكفر إىل قيام الساعة: زائدة واملنع ]ال: [وقيل
  ].وصلتها[خرب مقدم وجوبا ألن املخرب عنه أن ] حرام[وعلى هذا فـ
  .َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ يُْؤِتَيُه اللَُّه الِْكَتاَب َوالُْحكَْم وَالنُُّبوَّةَ ثُمَّ{: وقوله تعاىل

َوال .اَب َوبَِما كُنُْتْم َتْدُرُسونََيقُولَ ِللنَّاسِ كُونُوا ِعَباداً ِلي ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن كُوُنوا َربَّانِيَِّني بَِما كُنُْتْم ُتَعلُِّمونَ الِْكَت
زائدة ] ال[فـ} يُْؤِتيَُه{عطفا على } َيأُْمرَكُْم{على قراءة من نصب } َيأُْمَركُمْ أَنْ تَتَِّخذُوا الَْمالِئكَةَ وَالنَّبِيَِّني أَْربَاباً

  .مؤكدة ملعىن النفي السابق
ما كان لبشر أن ينصبه اهللا للدعاء إىل عبادته وترك األنداد مث يأمر الناس بأن : ، واملعىن}َيقُولَ{عطف على : وقيل

  .يكونوا عبادا له ويامركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا
ائدة ألنه عليه الصالة والسالم كان ينهى قريشا عن عبادة املالئكة وأهل الكتاب عن عبادة عزيز ليست ز: وقيل

ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكمة مث يأمر الناس بعبادته : أنتخذك ربا ؟ قيل هلم: وعيسى فلما قالوا له
  .وينهاهم عن عبادة املالئكة واألنبياء



  ".من"زيادة 
َما َتَرى ِفي َخلْقِ {.}َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِالَّ َيْعلَُمَها{: هنا تزاد يف الكالم الوارد بعد نفي أو شبهه، حنوفإ] من[وأما 

  .}َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه{.}الرَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمْن فُطُورٍ

َيغِْفْر لَكُْم ِمْن {.}َولَقَْد َجاَءَك ِمْن َنَبِأ الْمُْرَسِلَني{: وجوز األخفش زيادهتا مطلقا حمتجا بنحو قوله تعاىل
  .}َوُيكَفُِّر عَْنكُْم ِمْن َسيِّئَاِتكُْم{.}ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ{.}ذُُنوبِكُْم

يف هذين ] ما[فـ} فَبَِما نَقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم{: وقوله} بَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْمفَ{: يف حنو قوله تعاىل] ما[وأما 
فربمحة من اهللا لنت هلم وبنقضهم لعناهم جوزنا أن اللني : املوضعني زائدة إال أن فيها فائدة جليلة وهي أنه لو قال
يف املوضوعني قطعنا بأن اللني مل يكن إال للرمحة وأن ] ما[ل واللعن كانا للسببني املذكورين ولغري ذلك فلما أدخ

  .اللعن مل يكن إال ألجل نقض امليثاق
  ".الباء"زيادة 
إال أهنا يف التعجب الزمة وجيوز ! ]أحسن بزيد[ ،أي كفى اهللا وحنو}كَفَى بِاللَِّه{:فتزاد يف الفاعل حنو] الباء[وأما 

  ].كفانا[و] كفى اهللا[وإمنا هو } َوكَفَى بَِنا حَاِسبَِني{،}داًكَفَى بِاللَِّه َشهِي{حذفها يف فاعل 
  .معىن اكتفى وهو حسن] كفى[دخلت لتضمن : وقال الزجاج

} َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي{:ألن الفعل يتعدى بنفسه بدليل قوله } َوال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة{: ويف املفعول، حنو
  .}فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء{.}أَلَْم َيعْلَْم بِأَنَّ اللََّه َيَرى{. }ُهزِّي إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِةَو{: ،وحنو

  .،أي ميسح السوق مسحا}فَطَِفَق َمْسحاً بِالسُّوقِ َواَألعَْناقِ{.}َوَمْن ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ{
  ].تُفُْضوا[معىن ] اُتلْقُو[يف األول ضمن : وقيل
  .املعىن ال تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم كما يقال ال تفسد أمرك برأيك: وقيل
  ].تنبت الدهن: [إن الباء زائدة واملراد:} َتْنُبُت بِالدُّْهنِ{يف قوله تعاىل : وقيل

  .}بِأَيِّكُمُ الَْمفُْتونُ{: ويف املبتدأ، وهو قليل ومنه عند سيبويه
مصدر مبعىن الفتنة ] املفتون: [متعلق باستقرار حمذوف خمرب عنه باملفتون مث اختلف فقيل} بِأَيِّكُُم{: وقال أبو احلسن

  .الباء ظرفية أي يف أيكم اجلنون: وقيل
ئٍَة َوَجَزاُء سَيِّ{: الباء زائدة، بدليل قوله يف موضع آخر: وقال أبو احلسن. }َجَزاُء َسيِّئٍَة بِِمثِْلهَا{: ويف خرب املبتدأ، حنو

  .}َسيِّئَةٌ ِمثْلُهَا
  .}أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف َعْبدَُه{.}أَلَْيَس ذَِلكَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيَِي الَْموَْتى{: ويف خرب ليس، كقوله تعاىل

. }مَْوَتىبِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيحْيَِي الْ{: وتزاد يف نادر كالم ال يقاس عليه، كقوله تعاىل]: املقرب[وقال ابن عصفور يف 
  .انتهى

ولذا صرح به } أََولَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض وَلَْم َيْعيَ بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ{: ومراده اآلية اليت أوهلا
  .ابن أيب الربيع يف القراءتني

نَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض قَاِدٌر َعلَى أَنْ َيْخلَُق أَوَلَْم َيرَْوا أَ{]: اإلسراء[ويدل على الزيادة االية اليت يف 
  .}ِمثْلَُهْم َوجََعلَ لَُهمْ أََجالً ال َرْيَب ِفيِه



بأنه إمنا ، فاعتذر عنه } أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيِيَ الَْموَْتى{: وزعم ابن النحاس أنه أراد اآلية اآلوىل، أعىن قوله
هنا بدخول اهلمزة عليها مل يبق معناها من النفي فصار الكالم ] ليس[ألن  -وإن كان يف خرب ليس  -قال ذلك 

  .يف القياس ال يف االستعمال] نادر[تقريرا ويعين بقوله يف 
  ".الالم"زيادة 

  :كقوله: وأما الالم، فتزاد معترضة بني الفعل ومفعوله
  ملكا أجار ملسلم ومعاهد...  وملكت ما بني العراق ويثرب
اقَْتَرَب ِللنَّاسِ {: اقترب كقوله: معىن]ردف [ ،واألكثرون على أنه ضمن} َرِدفَ لَكُْم{: وجعل منه املربد قوله تعاىل

  .}ِحسَاُبُهْم
واملفعول حمذوف، أي يريد  للتعليل: زائدة، وقيل: ،فقيل} يُرِيُد اللَُّه ِليَُبيَِّن لَكُْم َوَيْهِدَيكُْم{: واختلف يف قوله تعاىل

  .اهللا التبيني وليبني لكم ويهديكم أي فيجمع لكم بني األمرين

لك أن جتعل الالم مزيدة مثلها : ،يف سورة الزمر}َوأُمِْرُت َألنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني{: وقال الزخمشري يف قوله تعاىل
السم الصريح كأهنا زيدت عوضا من ترك األصل إىل ما خاصة دون ا] أن[وال تزاد إال مع ]أردت ألن أفعل [ يف

والدليل على ] أطوع[يعين بقطع اهلمزة عوضا من ترك األصل الذى هو ] أسطاع[يقوم مقامه، كما أتت السني يف 
  .انتهى. }َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني{: هذا جميئة بغري الم، يف قوله تعاىل

  .}يُرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم{: مل يذكره أكثر النحويني وإمنا تعرضوا هلا يف إعراب]ن أفعل أردت أل[ وزيادهتا يف
إِنْ كُنُْتْم ِللرُّْؤيا {: ،وحنو} ُهدًى َوَرْحَمةٌ لِلَِّذيَن ُهْم ِلَربِّهِْم َيْرهَُبونَ{: وتزاد لتقوية العامل الضعيف إما لتأخره حنو

  .}َتْعُبُرونَ
  .}نَزَّاَعةً ِللشََّوى{،}فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد{،}ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعُهْم{: عا يف العمل، حنوأو لكونه فر
  .بل يتعلق مبستقر حمذوف صفة لعدو وهي لالختصاص: ،وقيل} إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك وَِلَزْوجَِك{: وقيل منه

  .}اِهِديَنَوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َش{: وقد اجتمع التأخر والفرعية، يف حنو

، وإن كان مبعىن اإلنذار }فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد{: مبعىن املنذر، فهو مثل] نذيرا[،فإن كان } َنِذيراً ِللَْبَشرِ{: وأما قوله تعاىل
  ].سقيا لزيد:[فالالم مثلها يف

،الالم } ُه ِليَُعذِّبَُهْمَوَما كَانَ اللَّ{: مثل] كان[وقد جتيء الالم للتوكيد بعد النفي وتسمى الم اجلحود وتقع بعد 
بغري الم، . ما كنت أضربك: إنك إذا قلت] إهنا للتأكيد:[، ومعىن قوهلم]ليس[لتأكيد النفي كالباء الداخلة يف خرب 

  .جاز أن يكون الضرب مما جيوز كونه فإذا قلت ما كنت ألضربك فالالم جعلته مبنزلة ما ال يكون أصال
  .آخر القتضاء املقام ذلك وقد تأيت مؤكدة يف موضع وحتذف يف

فإنه سبحانه أكد إثبات املوت الذي } ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ُتْبَعثُونَ.ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذَِلَك لََميُِّتونَ{: ومن أمثلته قوله تعاىل
ن التأكيد إمنا يكون ال ريب فيه تأكيدين وأكد إثبات البعث الذي أنكروه تأكيدا واحدا وكان املتبادر العكس أل

  :.حيث اإلنكار لكن يف النظم وجوه
أن البعث ملا قامت الرباهني القطعية عليه صار املنكر له كاملنكر للبدهيات فلم حيتج إىل تأكيد وأما املوت : أحدها

قد ينزل املنكر كغري فإنه وإن أقروا به لكن ملا مل يعلموا ما بعده نزلوا منزلة من مل يقر به فاحتاج إىل تأكيد ذلك ألنه 



وملا ظهر على املخاطبني من التمادى يف الغفلة واإلعراض عن .املنكر إذا كان معه مالو تأمله ارتدع من اإلنكار
  .العمل

متوتون وإمنا أكد إثبات : ومل يقل] ميتون:[ملا بعده واالهنماك يف الدنيا وهي من أمارات إنكار املوت فلهذا قال
تبعثون على األصل، وهو : يدا واحدا لظهور أدلته املزيلة لإلنكار إذا تأملوا فيها وهلذا قيلالبعث الذي أنكروه تأك

  ].متوتون[االستقبال خبالف 
أن دخول الالم على ميتون أحق ألنه تعاىل يرد على الدهرية القائلني ببقاء النوع اإلنساين خلفا عن سلف : الثاين

َزَعمَ الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ لَْن ُيْبَعثُوا قُلْ {: قرآن وأكده وكذب منكره كقولهوقد أخرب تعاىل عن البعث يف مواضع من ال
  .قاله الشيخ تاج الدين بن الفركاح} َبلَى َورَبِّي لَُتْبَعثُنَّ

] لتبعثون: [أنه ملا كان العطف يقتضى االشتراك يف احلكم استغىن به عن إعادة لفظ الالم وكأنه قيل: الثالث
  .يف الثاين لذكرها يف األول واستغىن هبا

قال الزخمشري بولغ يف تأكيد املوت تنبيها لإلنسان أن يكون املوت نصب عينيه وال يغفل عن ترقبه فإن مآله : الرابع
إليه فكأنه أكدت مجلته ثالث مرات هلذا املعىن ألن اإلنسان يف الدنيا يسعى فيها غاية السعى كأنه خملد ومل يؤكد 

  .ألنه أبرز بصورة املقطوع به الذي ال ميكن فيه نزاع وال يقبل إنكارا] إن[بـمجلة البعث إال 
] تبعثون[هذه األجوبة من جهة املعىن وأما الصناعة فتوجب ما جاءت االية الشريفة عليه وهو حذف الالم يف : قلت

  .عامل يف الظرف املستقبلألن الالم ختلص املضارع للحال فال جياء به مع يوم القيامة ألنه مستقبل وألن تبعثون 
  .فيمكن تأويلها بتقدير عامل} َوإِنَّ َربََّك لََيْحكُُم َبْينَُهْم{: وأما قوله

لَْو {: وقال سبحانه يف املاء. }لَْو َنَشاُء لََجَعلْنَاُه ُحطَاماً فَظَلُْتْم تَفَكَُّهونَ{: ونظري هذا آية الواقعة وهي قوله سبحانه
  :.بغري الم، والفرق بينهما من أربعة أوجه} اجاًَنَشاُء َجَعلْنَاُه أَُج

أن صريورة املاء ملحا أسهل وأكثر من جعل احلرث حطاما إذ املاء العذب مير باألرض السبخة فيصري ملحا : أحدها
فالتوعد به ال حيتاج إىل تأكيد وهذا كما أن اإلنسان إذا توعد عبده بالضرب بعصا وحنوه مل حيتج إىل توكيد وإذا 

  .د بالقتل احتاج إىل تأكيدتوع
  .إن جعل احلرث حطاما قلب للمادة والصورة وجعل املاء أجاجا قلب للكيفية فقط وهو أسهل وأيسر: والثاين
أتى بالالم علما على ] بالشرط[ملا كانت داخلة على مجلتني معلقة ثانيتهما باألوىل تعليق اجلزاء ] لو[أن : الثالث

مل يبال بإسقاطه عن ] وشهر موقعه وصار مألوفا ومأنوسا به[ألن الشيء إذا علم  ذلك مث حذف الثاين للعلم هبا
ويساوى لشهرته حذفه وإثباته مع ما يف حذفه من خفة اللفظ ورشاقته ألن تقدم ] استغناء مبعرفة السامع[اللفظ 
  .يغىن عن ذكرها ثانيا -واملسافة قصرية  -ذكرها 
وم للداللة على أنه يقدم على أمر املشروب وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب أن الالم أدخلت يف آية املطع: الرابع

من قبل أن املشروب إمنا حيتاج إليه تبعا للمطعوم وهلذا قدمت آية املطعوم على آية املشروب ذكرها والذي قبله 
  .الزخمشري

  .الُ ِللَِّهَيْسأَلوَنَك َعنِ اَألْنفَالِ قُلِ اَألْنفَ{: ومن ذلك حذف الالم يف قوله تعاىل



  ..واجلواب أنك إذا عطفت على جمرور. اآلية} نَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِفَأَ{: وإثباهتا بعد قوله} َوالرَُّسولِ
  .باب االشتغال: القسم السابع والعشرون

َوإِنْ {: فإن الشيء إذا أضمر مث فسر كان أفخم مما إذا مل يتقدم إضمار أال ترى أنك جتد اهتزازا يف حنو قوله تعاىل
  .}اَرَك فَأَجِْرُهأََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اسَْتَج

  .}قُلْ لَْو أَْنُتمْ َتْمِلكُونَ خََزاِئَن َرْحَمِة رَبِّي{: ويف قوله
  .}ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً{: ويف قوله
وإن استجارك أحد من املشركني : ال جتد مثله إذا قلت -}فَرِيقاً َهَدى َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّاللَةُ{: ويف قوله
} ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َو أََعدَّ ِللظَّاِلِمَني َعذَاباً أَِليماً{: وقولك. لو متلكون خزائن رمحة ريب: وقولك. فأجره
  .هدى فريقا وأضل فريقا إذ الفعل املفسر يف تقدير املذكور مرتني: وقولك

،ونظائره، فهذه فائدة اشتغال الفعل عن املفعول } إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت{،}إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت{: ه تعاىلوكذا قول
  .بضمريه

  .التعليل: القسم الثامن والعشرون
  :.بأن يذكر الشيء معلال فإنه أبلغ من ذكره بال علة لوجهني

  .وهلذا اعترفت الظاهرية بالقياس يف العلة املنصوصة أن العلة املنصوصة قاضية بعموم املعلول: أحدمها
أن النفوس تنبعث إىل نقل األحكام املعللة خبالف غريها وغالب التعليل يف القرآن فهو على تقدير جواب : الثاين

  .سؤال اقتضته اجلملة األوىل وهو سؤال عن العلة
  .}إِنَّ َصالَتَك َسكٌَن لَُهْم{.}َزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌمإِنَّ َزلْ{.}إِنَّ النَّفَْس َألمَّاَرةٌ بِالسُّوِء{: ومنه

  .حلسن] إن[وتوضيح التعليل أن الفاء السببية لو وضعت مكان 
  :.والطرق الدالة على العلة أنواع

  .}ِحكَْمةٌ بَاِلَغةٌ{ : التصريح بلفظ احلكم كقوله تعاىل: األول
  .والعمل الصاحل. ،واحلكمة هي العلم النافع} َتاَب َوالِْحكْمَةََوأَنَْزلَ اللَُّه َعلَْيَك الِْك{: وقال

ذَِلَك ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي {: أنه فعل كذا لكذا أو أمر بكذا لكذا كقوله تعاىل: الثاين
  .}اَألْرضِ

  .}ٍت َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ َيَتنَزَّلُ األَْمُر َبيَْنُهنَّ ِلَتْعلَُموااللَُّه الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَوا{: وقوله تعاىل
  .}جََعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيَت الَْحَراَم ِقَياماً ِللنَّاسِ{
  .}لِئَالَّ َيعْلََم أَْهلُ الِْكتَابِ{
  .}َمَوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلَنْعلَ{
  .}َويَُنزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهَِّركُْم بِِه{
  .وهو كثري} َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِالَّ ُبْشَرى لَكُْم َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه{

لَِيْجَعلَ َما ُيلِْقي {: ،وقوله} ّواً َوحََزناًفَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعُد{: الالم فيه للعاقبة كقوله تعاىل: فإن قيل
  .،وإمنا قلنا ذلك ألن أفعال اهللا تعاىل ال تعلل} الشَّْيطَانُ ِفْتنَةً

إن أفعال اهللا تعاىل ال تعلل أي ال جتب ولكنها ال ختلو عن احلكمة وقد أجاب املالئكة عن : فاجلواب أن معىن قولنا



  .}قَالَ إِنِّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ{:بقوله}فِْسُد ِفيهَاأََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُي{: قوهلم
ولو كان فعله سبحانه جمردا عن احلكم والغايات مل يسأل املالئكة عن حكمته ومل يصح اجلواب بكونه يعلم ما ال 

  .يعلمون من احلكمة واملصاحل وفرق بني العلم واحلكمة،

وأما من } فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً{: هل العاقبة كقولهوألن الم العاقبة إمنا تكون يف حق من جي
هو بكل شيء عليم فمستحيله يف حقه وإمنا الالم الواردة يف أحكامه وأفعاله الم احلكمة والغاية املطلوبة من احلكمة 

لقضاء اهللا بالتقاطه وتقديره هلم فإن التقاطهم هلم إمنا كان بقضائه  هو تعليل} لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحزَناً{: مث قوله
  .وقدره وذكر فعلهم دون قضائه ألنه أبلغ يف كونه حزنا هلم وحسرة عليهم

  :.قاعدة تفسريية
  :.حيث دخلت واو العاطف على الم التعليل فله وجهان

، فاملعىن ولإلحسان إىل } يَ الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبالًء َحَسناًَوِلُيْبِل{: أن يكون تعليال معللة حمذوف كقوله تعاىل: أحدمها
  .املؤمنني فعل ذلك

َوَخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َواَألْرَض {: أن يكون معطوفا على علة أخرى مضمرة ليظهر صحة العطف كقوله تعاىل: الثاين
وَكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي {: وكقوله. ه تعاىل ولتجزىليستدل هبا املكلف على قدرت: ، التقدير}بِالَْحقِّ َولُِتْجَزى
  .ليتصرف فيها ولنعلمه: ، التقدير}اَألْرضِ َوِلُنَعلَِّمُه

  .أنه يف األول عطف مجلة على مجلة، ويف الثاين عطف مفرد على مفرد: والفرق بني الوجهني
، فالتقدير على األول ولنجعله آية فعلنا ذلك، وعلى } لنَّاسِوَِلَنْجعَلََك آَيةً ِل{: وقد حيتملهما الكالم كقوله تعاىل

ولنبني للناس قدرتنا ولنجعله آية ويطرد الوجهان يف نظائره ويرجح كل واحد حبسب املقام وحذف املعلل : الثاين
  .هاهنا أرجح إذ لو فرض علة أخرى مل يكن بد من معلل حمذوف وليس قبلها ما يصلح له

  .علل مؤخرا ؟مل قدر امل: فإن قلت
فائدة هذا االسلوب هو أن جياء بالعلة بالواو لالهتمام بشأن العلة املذكورة ألنه إما أن يقدر علة أخرى : قلت

ليعطف عليها فيكون اختصاص ذكرها لكوهنا أهم وإما أن يكون على تقدير معلل فيجب أن يكون مؤخرا ليشعر 
  .تقدميه باالهتمام

َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ وَِلِذي الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى {: تعاىلاإلتيان بكي، كقوله : الثالث
،فعلل سبحانه الفىء بني هذه األصناف كيال } َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ كَيْ ال َيكُونَ دُولَةً َبْيَن اَألغْنَِياِء ِمْنكُْم

  .وله األغنياء دون الفقراءيتدا
لَى اللَِّه َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اَألْرضِ َوال ِفي أَْنفُِسكُمْ إِالَّ ِفي ِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأََها إِنَّ ذَِلَك َع{: وقوله
سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البالء يف أنفسهم  ،وأخرب} ِلكَْيال َتأْسَْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َوال َتفَْرُحوا بَِما آَتاكُْم.َيِسٌري

قبل أن تربأ األنفس أو املصيبة او األرض أو اجملموع مث أخرب أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه هني عليه وحكمته 
ة وال البالغة اليت منها أال حيزن عباده على ما فاهتم وال يفرحوا مبا آتاهم فإهنم إذا علموا أن املصيبة فيه مقدرة كائن

  .بد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه ومل يفرحوا
  .}َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب ِتْبيَاناً ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمةً{: ذكر املفعول له وهو علة للفعل املعلل به كقوله: الرابع



  .}ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم{: قوله ونصب ذلك على املفعول له أحسن من غريه كما صرح به يف
  .}َوُألِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُْم َولََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ{: وقوله
  .}ذَكَُّرونَفَإِنََّما َيسَّْرَناهُ بِِلسَانَِك لََعلَُّهْم يََت{: ،أي ألجل الذكر كما قال تعاىل} َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ{: وقوله
  .،أي لإلعذار واإلنذار} ُعذْراً أَْو ُنذْراً.فَالُْملِْقيَاِت ِذكْراً{: وقوله

من [ ،ـف} َيْجَعلُونَ أََصابَِعُهْم ِفي آذَانِهِْم ِمَن الصََّواِعقِ َحذََر الْمَْوِت{: وقد يكون معلوال بعلة أخرى، كقوله تعاىل
ء الغاية فتتعلق مبحذوف أي خوفا من الصواعق وجيوز أن تكون معللة البتدا] من[حيتمل أن تكون فيه ] الصواعق 

من [ أي لغم وعلى كال التقديرين فـ} كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن غَمٍّ{: مبعىن الالم كما يف قوله تعاىل
فعول له أيضا فالعامل فيه م] و حذر املوت]. [جيعلون[يف حمل نصب على أنه مفعول له والعامل فيه ]الصواعق 

من [معلول حلذر املوت ألن املفعول األول الذي هو ]. جيعلون [ علة لـ]من الصواعق [ فـ] من الصواعق[
يصلح جوابا ] حذر املوت[مل جيعلون أصابعهم يف آذاهنم ؟ واملفعول الثاين الذي هو : يصلح جوابا لقولنا] الصواعق
  .د ظهر ذلكمل خيافون من الصواعق ؟فق: لقولنا
  .}فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا{: الالم يف املفعول له، وتقوم مقامه الباء، حنو: اخلامس

  .}ِمْن أَْجلِ ذَِلَك كََتْبنَا{: ومن، حنو
ا اللََّه كََما َعلََّمكُْم فَاذْكُرُو{: ،وقال} فَاذْكُرُونِي أَذْكُْركُْم{: ،وقال} كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُْم َرسُوالً ِمْنكُْم{: والكاف، حنو

  .أي إلرسالنا وتعليمنا}
  .}وَاْسَتْغِفرُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم{: اإلتيان بإن، كقوله تعاىل: السادس

  .}َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصالَتَك َسكٌَن لَُهْم{
  .}َوَما أَُبرُِّئ نَفِْسي إِنَّ النَّفَْس لَأَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء{
  .}فَقَالَ َألْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاراً{

، وليس هذا من قوهلم ألنه لو كان قوهلم ملا حزن } فَال َيْحزُْنَك قَْولُُهْم إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ{: وكقوله
  .الرسول وإمنا جيء باجلملة لبيان العلة والسبب يف أنه ال حيزنه قوهلم

والوقف على القول يف هاتني اآليتني واالبتداء بإن } َوال َيحُْزْنَك قَوْلُُهْم إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميعاً{: وكذلك قوله تعاىل
  .الزم

  .وفيها وجهان ألهل املعاين} إِنََّها َساَءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً.إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراماً{: وقد يكون علة كقوله

  .أن سؤاهلم لصرف العذاب معلل بأنه غرام أي مالزم الغرمي وبأهنا ساءت مستقرا ومقاما: أحدمها
  .تعليل لكونه غراما]. ساءت[أن : الثاين
ْن أَنْ َتقُولُوا إِنََّما أُْنزِلَ الْكَِتاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِم{: أن والفعل املستقبل بعدها تعليال ملا قبله، كقوله تعاىل: السابع
  .}قَْبِلَنا

  .}أَنْ َتقُولَ َنفْسٌ َيا َحْسرََتى َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي َجْنبِ اللَِّه{: وقوله تعاىل
  .}تََولَّْوا َوأَْعُينُُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ حََزناً أَلّا َيجِدُوا َما ُيْنِفقُونَ{: وقوله

  .لئال جيدوا: مل حزنوا ؟ فقيل: للحزن، فقيل: مل فاضت أعينهم من الدمع ؟ قيل: كأنه قيل
  .}أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُألْخَرى{: وقوله



  :.ويف ذلك طريقان. ونظائره كثرية
  .للكوفيني، أن املعىن لئال يقولوا ولئال تقول نفس: أحدمها
كيف يستقيم الطريقان يف : ولوا فإن قيلللبصريني، أن املفعول حمذوف، أي كراهة أن يقولوا أو حذار أن يق: الثاين
مل يستقم عطف ]لئال تضل إحدامها :[ ؟فإنك إذا قدرت} أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُألْخَرى{: قوله

مل يستقم العطف أيضا ألنه ال يصح أن تكون الضاللة علة ] حذار أن تضل إحدامها:[عليه وإن قدرت] فتذكّر[
  .هتمالشهاد

بظهور املعىن يزول اإلشكال، فإن املقصود إذكار إحدامها األخرى إذا ضلت نسيت، فلما كان الضالل سببا : قيل
، فإمنا أعددهتا للدعم ال للميل، ]أعددت هذه اخلشبة ان متيل احلائط فأدعم هبا:[ لإلذكار جعل موضع العلة، تقول

  .ا قول سيبويه والبصرينيهذ. وأعددت هذا الدواء أن أمرض فأدواى به وحنوه
  .إن ضلت فلما تقدم اجلزاء اتصل مبا قبله ففتحت أن] تذكِّر إحدامها األخرى :[ تقديره يف: وقال الكوفيون

ه لتعليل فإن} ِمْن أَْجلِ ذَِلَك كََتْبَنا َعلَى َبنِي إِسْرائيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفْساً بَِغْيرِ نَفْسٍ{: يف قوله تعاىل]من أجل :[ الثامن
،أي من أجل قتله } ِمَن النَّاِدمَِني{: وظن قوم أنه تعليل لقوله} ِمَن النَّاِدمَِني{: الكتب، وعلى هذا فيجب الوقف على

  .ألخيه وهو غلط ألنه يشوش صحة النظم وخيل بالفائدة
ن علة فكيف كيف يكون قتل أحد ابين آدم لآلخر علة للحكم على أمة أخرى بذلك احلكم؟ وإذا كا: فإن قلت

  .كان قتل نفس واحدة مبنزلة قاتل الناس كلهم؟
جيعل أقضيته وأقداره علآل ألسبابه الشرعية وأمره فجعل حكمه الكوين القدري علة  -سبحانه  -إن اهللا : قيل

  .حلكمة أمره الديين ألن القتل ملا كان من أعلى

مث غريه ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل أنواع الظلم والفساد فخم أمره وعظم شأنه وجعل أمنة أعظم من أ
  .األنفس كلها يف أصل العذاب ال يف وصفه

هو تعليل : ، قيل}اعُْبُدوا رَبَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ{: التعليل بلعل، كقوله تعاىل: التاسع
  ].كمخلق:[، وقيل لقوله]اعبدوا :[ لقوله
حيث ملح فيها معىن الرجاء رجعت } كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ{: وقوله

  .إىل املخاطبني
  .ذكر احلكم الكوين أو الشرعي عقب الوصف املناسب له، فتارة يذكر بأن وتارة بالفاء وتارة جيرد: العاشر
: وقوله. }َخاِشعَِني{: إىل قوله} َوَزكَرِيَّا إِذْ َناَدى َربَُّه َربِّ ال َتذَْرنِي فَرْداً َوأَْنَت َخْيرُ الَْوارِِثَني{: كقوله تعاىل: ولفاأل

  .}َنيآِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهمْ إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنِ.إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي جَنَّاٍت َوُعُيوٍن{
  .}الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاجِْلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجلْدٍَة{.}َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما{: كقوله: والثاين 
  .يَنإِنَّ الَِّذ} {اْدُخلُوَها بَِسالمٍ.إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن{: كقوله: والثالث

  .}يْهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوأَقَاُموا الصَّالةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ لَُهْم أَْجرُُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َوال َخْوٌف َعلَ
اُس أُمَّةً وَاِحَدةً لََجَعلَْنا َولَْوال أَنْ َيكُونَ النَّ{: تعليله سبحانه عدم احلكم بوجود املانع منه، كقوله تعاىل: احلادي عشر

  .اآلية} ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحَمنِ



  .}َولَوْ َبَسطَ اللَُّه الرِّْزَق ِلِعبَاِدِه لََبغَْوا ِفي اَألْرضِ{: وقوله
ات الدالة على صدق الرسل ، أي آيات االقتراح ال اآلي}َوَما َمَنَعَنا أَنْ ُنْرِسلَ بِاآلياِت إِالَّ أَنْ كَذََّب بَِها األَوَّلُونَ{

  .اليت تأيت منه سبحانه ابتداء
  .}َولَوْ َجَعلَْناُه قُْرآناً أَْعَجِمّياً لَقَالُوا لَْوال فُصِّلَْت آَياتُُه{:وقوله 
نع من إنزال امللك عيانا ،فأخرب سبحانه عما مي} َوقَالُوا لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَْنَزلَْنا َملَكاً لَقُِضَي اَألمُْر{: وقوله

حبيث يشاهدونه وإن عنايته وحكمته خبلقه اقضت منع ذلك بأنه لو أنزل عليه امللك مث عاينوه ومل يؤمنوا به لعوجلوا 
بالعقوبة جعل الرسول بشرا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليه ولو جعله ملكا فإما أن يدعه على هيئته امللكية أو 

  .هو بشر ال ملك: واألول مينعهم من التلقي عنه والثاين ال حيصل مقصوده إذا كانوا يقولون جيعله على هيئة البشر
  :.إخباره عن احلكم والغايات التين جعلها يف خلقه وأمره، كقوله: الثاين عشر

  .يةاآل} الَِّذي َجَعلَ لَكُمُ اَألْرَض فَِراشاً َوالسََّماَء بَِناًء َوأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء{
  .اآليات} أَلَمْ َنجَْعلِ اَألْرَض ِمَهاداً{: وقوله
  .اآلية. } وَاللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكَناً{: وقوله

  :وكما يقصدون البسط واالستيفاء يقصدون اإلمجال واإلجياز كما قيل
  َيْرُمْونَ بِاخلَطْبِ الطَِوِال وتارة

  اِءَوْحَي املُالَحظ ِخْيفَةَ الُرقََب
  .}َوِمْن آَياِتهِ أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَزَْواجاً{: وقوله

  .احلذف: األسلوب الثاين
  .وهو لغة اإلسقاط، ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه

وأما قول النحويني احلذف لغري دليل، ويسمى اقتصارا، فال حترير . واصطالحا إسقاط جزء الكالم أو كله لدليل
  .ه ال حذف فيه بالكلية كما سنبينه فيما يلتبس به اإلضمار واإلجيازفيه، ألن

خبالف اإلجياز فإنه } َواسْأَلِ الْقَْريَةَ{: مث مقدر، حنو] يف احلذف[أن شرط احلذف واإلجياز أن يكون : والفرق بينهما
  .عبارة عن اللفظ القليل اجلامع للمعاين اجلمة بنفسه

ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه وَالظَّاِلِمَني {: شرط املضمر بقاء أثر املقدر يف اللفظ، حنوأن : والفرق بينه وبني اإلضمار
  .أي ائتوا أمرا خريا لكم وهذا ال يشترط يف احلذف. }انَْتُهوا َخْيراً لَكُْم{.}َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني{.}أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً

  :اإلضمار من مالحظة املقدر باب االشتقاق فإنه من أضمرت الشيء أخفيته، قال ويدل على أنه ال بد يف
  سيبقى هلا يف مضمر القلب واحلشا

تنصب ظاهرة ] أن: [وأما احلذف فمن حذفت الشيء قطعته وهو يشعر بالطرح خبالف اإلضمار وهلذا قالوا
  .ومضمرة

يضمر وال حيذف ألنه : أن يقال: وقال الصواب إن الفاعل حيذف يف باب املصدر: ورد ابن ميمون قول النحاة
  .عمدة يف الكالم

من اتصال الفاعل بالفعل أنك تضمره يف لفظ إذا عرفته حنو قم وال حتذفه كحذف ]: خاطرياته[وقال ابن جىن يف 



  .املبتدأ وهلذا مل جيز عندنا ما ذهب إليه الكسائي يف ضربين وضربت قومك
  .اجملاز على املشهوريف أن احلذف نوع من أنواع : فصل

أن احلذف ليس مبجاز إذ هو استعمال : عن بعضهم] التلخيص[املشهور أن احلذف جماز وحكى إمام احلرمني يف 
  .اللفظ يف غري موضعه واحلذف ليس كذلك

وحذف املضاف هو عني اجملاز أو معظمه وهذا مذهب سيبويه وغريه من : وقال ابن عطية يف تفسري سورة يوسف
  .انتهى. وليس كل حذف جمازا أهل النظر

  .إمنا يكون جمازا إذا تغري بسببه حكم،]: املعيار[وقال الزخباين يف 

فأما إذا مل يتغري به حكم كقولك زيد منطلق وعمرو حبذف اخلرب فال يكون جمازا إذا مل يتغري حكم ما بقى من 
  .الكالم

فاحملذوف ليس كذلك لعدم استعماله وإن أريد باجملاز والتحقيق أنه إن أريد باجملاز استعمال اللفظ يف غري موضعه 
  .فاحلذف كذلك -وهو اجملاز العقلي  -إسناد الفعل إىل غريه 

  .يف أن احلذف خالف األصل: فصل
  :.واحلذف خالف األصل وعليه ينبين فرعان

  .إذا دار األمر بني احلذف وعدمه كان احلمل على عدمه أوىل ألن األصل عدم التغيري: أحدمها
  .إذا دار األمر بني قلة احملذوف وكثرته كان احلمل على قلته أوىل: والثاين

  .أوجه الكالم على احلذف
  .ويقع الكالم يف احلذف من مخسة أوجه يف فائدته ويف أسبابه مث يف أدلته مث يف شروطه مث يف أقسامه

  .فوائد احلذف 
  :.يف فوائده: الوجه األول

فيه من اإلهبام لذهاب الذهن يف كل مذهب وتشوفه إىل ما هو املراد فريجع قاصرا عن التفخيم واإلعظام، ملا : فمنها
إدراكه فعند ذلك يعظم شأنه ويعلو يف النفس مكانه أال ترى أن احملذوف إذا ظهر يف اللفظ زال ما كان خيتلج يف 

  !.الوهم من املراد وخلص للمذكور

كلما كان الشعور باحملذوف أعسر كان االلتذاذ به أشد زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف و: ومنها
  .وأحسن
  .زيادة األجر بسبب االجتهاد يف ذلك خبالف غري احملذوف كما تقول يف العلة املستنبطة واملنصوصة: ومنها
  .طلب اإلجياز واالختصار وحتصيل املعىن الكثري يف اللفظ القليل: ومنها
  ].شجاعة العربية:[ اه ابن جىنالتشجيع على الكالم ومن مث مس: ومنها 
ما من اسم حذف يف : موقعه يف النفس يف موقعه على الذكر وهلذا قال شيخ الصناعتني عبد القاهر اجلرجاين: ومنها 

  :وهللا در القائل. احلالة اليت ينبغي أن حيذف فيها إال وحذفه أحسن من ذكره
  إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح

  ب احلذفأسبا
  :.يف أسبابه: الثاين



جمرد االختصار واالحتراز عن العبث بناء على الظاهر حنو اهلالل واهللا أي هذا فحذف املبتدأ استغناء عنه : فمنها
  .بقرينة شهادة احلال إذ لو ذكره مع ذلك لكان عبثا من القول

غال بذكره يفضى إىل تفويت املهم وهذه هي التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان باحملذوف وأن االشت: ومنها 
إياك والشر والطريق الطريق اهللا اهللا وباب اإلغراء هو لزوم أمر حيمد به وقد اجتمعا يف : فائدة باب التحذير، حنو

الزموا ناقة إغراء بتقدير ] سقياها[على التحذير أي احذروا ناقة اهللا فال تقربوها و} َناقَةَ اللَِّه َوسُقَْياهَا{: قوله تعاىل
  .اهللا

  .إمنا حيسن احلذف ما مل]: منهاج البلغاء[التفخيم واإلعظام قال حازم يف : ومنها

شكل به املعىن لقوة الداللة عليه أو يقصد به تعديد أشياء فيكون يف تعدادها طول وسآمة فيحذف ويكتفى بداللة 
وهبذا القصد يؤثر يف املواضع : ها على احلال قالاحلال عليه وتترك النفس جتول يف االشياء املكتفى باحلال عن ذكر

} إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَْبوَاُبهَا{: اليت يراد هبا التعجب والتهويل علىالنفوس ومنه قوله تعاىل يف وصف أهل اجلنة
 فحذف اجلواب، إذ كان وصف ما جيدونه ويلقونه عند ذلك ال يتناهى فجعل احلذف دليال على ضيق الكالم عن
: " وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شأنه وال يبلغ مع ذلك كنه ما هنالك لقوله عليه الصالة والسالم

  ".ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 
ختصار ومن ما ال يعلم كنهه إال اهللا قال الزخمشري وهذا من باب اال} فََغِشيَُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَِشَيُهمْ {: قلت ومنه

  .جوامع الكلم املتحملة مع قلتها للمعاين الكثرية
قال . وغريه} ُيوُسفُ أَْعرِْض َعْن َهذَا{: التخفيف لكثرة دورانه يف كالمهم كما حذف حرف النداء يف حنو: ومنها
ف والوجه مل فيحذفون األل] مل أبل:[ألنه رفع وتقول] ال أدري[العرب تقول ال أدر فيحذفون الياء والوجه : سيبويه

  .فيحذفون النون كل ذلك يفعلونه استخفافا لكثرته يف كالمهم] مل يك:[أبال ويقولون
واملُِقيِمى {: وقراءة من قرأ. الضاربا زيدا، والضاربو زيدا: حذف نون التثنية واجلمع وأثرها باق حنو: ومنها
  .كأن النون ثابتة فعلوا ذلك الستطالة املوصول} الصَّالةَ

  .حذفت الياء للتخفيف} َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ{: حنو يف الصلة،
ال أجيبك حىت تنام على بايب ليلة ففعل فقال : فقال] عن ذلك :[ وحيكى عن األخفش أن املؤرج السدوسي سأله

إن عادة العرب إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه والليل ملا كان ال يسري وإمنا يسري فيه نقص منه : له
  .فلما حول ونقل عن فاعل نقص منه حرف انتهى] بغية[األصل } َوَما كَاَنْت أُمُّكِ َبِغيّاً{: ما يف قولهحرف ك
إمنا حذفت الياء : وقال الرماين. وحنوه} َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ{. }َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى{: رعاية الفاصلة، حنو: ومنها

  .ف وهي يف ذلك كالقوايف اليت ال يوقف عليها بغري ياءيف الفواصل ألهنا على نية الوق
حذف املبتدأ } إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ{: إىل قوله} قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَمَِني{ :أن حيذف صيانة له كقوله تعاىل : ومنها

شرق، ألن موسى عليه السالم واهللا رب امل. واهللا ربكم. قبل ذكر الرب، أي هو رب السموات: يف ثالثة مواضع
استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال هتيبا وتفخيما فاقتصر على ما يستدل به من أفعاله اخلاصة به ليعرفه أنه 

  .ليس كمثله شيء وهو السميع البصري
  .أي هم} ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي{: صيانة اللسان عنه كقوله تعاىل: ومنها



  .}فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد} {َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهادَِة{: كقوله تعاىلكونه ال يصلح إال له : ومنها
شهرته حىت يكون ذكره وعدمه سواء قال الزخمشري وهو نوع من داللةاحلال اليت لساهنا أنطق من لسان : ومنها

ألن . }لُونَ بِِهَتَساَء{: املقال كقول رؤبة خري جواب من قال كيف أصبحت فحذف اجلار وعليه محل قراءة محزة
  .هذا مكان شهر بتكرير اجلار فقامت الشهرة مقام الذكر

إنه جمرور باجلار املقدر أي : وكذا قال الفارسي متلخصا من عدم إعادة حرف اجلر يف املعطوف على الضمري اجملرور
  .وإمنا حذفت استغناء به يف املضمر اجملرور قبله] باألرحام[و

  !.ملسألة ألنه يصري من عطف اجلار واجملرور على مثلههذا املقدر حييل ا: فإن قلت
  .إعادة اجلار شرط لصحة العطف ال أنه مقصود لذاته: قلت

  .أدلة احلذف
  :.يف أدلته : الوجه الثالث

  .وملا كان احلذف ال جيوز إال لدليل احتيج إىل ذكر دليله
  .والدليل تارة يدل على حمذوف مطلق وتارة على حمذوف معني

  .ن يدل عليه العقل حيث تستحيل صحة الكالم عقال إال بتقدير حمذوف،أ: فمنها
  .فإنه يستحيل عقال تكلم األمكنة إال معجزة} وَاْسأَلِ الْقَْرَيةَ{: كقوله تعاىل

  .}إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيتَةَ{: أن تدل عليه العادة الشرعية كقوله تعاىل: ومنها

احلرمة شرعا إمنا مها من صفات األفعال الواقعة على الذوات فعلم أن احملذوف التناول فإن الذات ال تتصف باحلل و
ولكنه ملا حذف وأقيمت امليتة مقامه أسند إليها الفعل وقطع النظر عنه فلذلك أنث الفعل يف بعض الصور كقوله 

ن باب داللة العقل ممنوع ألن العقل ال إن هذه اآلية م: وقول صاحب التلخيص} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ{: تعاىل
  .يدرك حمل احلل وال احلرمة فلهذا جعلناه من داللة العادة الشرعية

،أي أمره أو عذابه أو مالئكته } َوَجاَء رَبَُّك{: أن يدل العقل عليهما أي على احلذف والتعيني كقوله تعاىل: ومنها
ىء عقال ألن اجمليء من مسات احلدوث ودل العقل ايضا ألن العقل دل على أصل احلذف والستحالة جميء البار

هذه اآلية الكرمية متثيل مثلت : على التعيني وهو األمر وحنوه وكالم الزخمشري يقتضي أنه ال حذف البتة، فإنه قال
  .حاله سبحانه وتعاىل يف ذلك حبال امللك إذا حضر بنفسه

،ألنه يف معرض التوحيد فعدم الفساد دليل على عدم تعدد اآلهلة وإمنا } اللَُّه لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ{: وكقوله تعاىل
  .حذف ألن انتفاء الالزم يستلزم انتفاء امللزوم ضرورة ولذلك مل يذكر املقدمة الثانية عند استعمال الشرط بلوغا هلا

فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي {: له تعاىلأن يدل العقل على أصل احلذف وتدل عادة الناس على تعيني احملذوف، كقو: ومنها
  .فإن يوسف عليه السالم ليس ظرفا للومهن فتعني أن يكون غريه فقد دل العقل على أصل احلذف} ِفيِه

  .،ولكن} ُتَراوُِد فََتاَها{: أو مراودته بدليل} َشَغفََها ُحبّاً{: مث جيوز أن يكون الظرف حبه بدليل

ا بل العادة دلت على أن احملذوف هو الثاين فإن احلب ال يالم عليه صاحبه ألنه يقهره العقل ال يعني واحدا منه
  .ويغلبه وإمنا اللوم فيما للنفس فيه اختيار وهو املراودة لقدرته على دفعها

ا صاحلا للقتال ، أي مكان قتال واملراد مكان} لَْو َنعْلَُم ِقَتاالً{: أن تدل العادة على تعيني احملذوف كقوله تعاىل: ومنها
  ].مكان قتال: [ألهنم كانوا أخرب الناس بالقتال والعادة متنع أن يريدوا لو نعلم حقيقة القتال فلذلك قدره جماهد



  .إن تعيني احملذوف هنا من داللة السياق ال العادة: وقيل
فإن اللفظ يدل } اللَِّهبِْسمِ { : أن يدل اللفظ على احلذف والشروع يف الفعل على تعيني احملذوف كقوله: ومنها

على أن فيه حذفا ألن حرف اجلر ال بد له من متعلق ودل الشروع على تعيينه وهو الفعل الذي جعلت التسمية يف 
  .آكل وحنوه: مبدئه من قراءة أو أكل أو شرب وحنوه ويقدر يف كل موضع ما يليق ففي القراءة أقرأ ويف األكل

  .على األول فهل يقدر عام كاالبتداء أو خاص كما ذكرنا ؟وقد اختلف هل يقدر الفعل أو االسم و
اللغة كضربت فإن اللغة قاضية أن الفعل املتعدي ال بد له من مفعول نعم هي تدل على أصل احلدث ال : ومنها

  .تعيينه وكذلك حذف املبتدأ واخلرب
َما {: ، ويف موضع آخر حنو} ُيْبِصُرونََوأَْبِصْر فََسْوفَ {: تقدم ما يدل على احملذوف وما يف سياقه كقوله: ومنها

  :.ويف موضع} َمَنَعَك أَنْ َتْسُجَد

أي هذا، بدليل ظهوره يف سورة إبراهيم فقال تعاىل } لَمْ َيلَْبثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن َنهَارٍ َبالغٌ{: وكقوله. }أَالَّ َتْسُجَد{
  .ونظائره} َهذَا َبالغٌ ِللنَّاسِ{:

فإنه ال بد فيه من تقدير فقال زيد بن } إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة{: لنزول، كما يف قوله تعاىلاعتضاده بسبب ا: ومنها
  .أسلم أي قمتم من املضاجع يعين النوم وقال غريه إمنا يعين إذا قمتم حمدثني

أن أضاء الصبح  واحتج لزيد بأن هذه اآلية إمنا نزلت بسبب فقدان عائشة رضي اهللا عنها عقدها فأخروا الرحيل إىل
  .فطلبوا املاء عند قيامهم من نومهم فلم جيدوه فأنزل اهللا هذه االية

معىن غري } إِذَا قُْمُتْم{: األوىل أن حيمل قوله} إِذَا قُْمُتْم{: ومبا رجح من طريق النظر بأن األحداث املذكورة بعد قوله
بب احلدث، فإن النوم ليس حبدث بل سبب احلدث ملا فيه من زيادة الفائدة فتكون اآلية جامعة للحدث ولس

  .للحدث
  .شروط احلذف
  .يف شروطه: الوجه الرابع

أن تكون يف املذكور داللة على احملذوف إما من لفظه أو من سياقه وإال مل يتمكن من معرفته فيصري اللفظ : فمنها
أن يكون فيما أبقى دليل على ما ال بد : خمال بالفهم ولئال يصري الكالم لغزا فيهج يف الفصاحة وهو معىن قوهلم

  .ألقى
  .وتلك الداللة مقالية وحالية

  .فاملقالية قد حتصل من إعراب اللفظ وذلك كما إذا كان منصوبا فيعلم أنه ال بد له

أهال وسهال ومرحبا أي وجدت أهال وسلكت : من ناصب وإذا مل يكن ظاهرا مل يكن بد من أن يكون مقدرا حنو
َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي {: وكذلك قوله. على قراءة النصب} الَْحْمَد ِللَِّه{: نه قوله تعاىلوم. سهال وصادفت رحبا
َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه {: امحدوا احلمد واحفظوا األرحام، وكذلك قوله تعاىل: والتقدير} َتَساَءلُونَ بِِه َواَألْرَحاَم

  .}ِملَّةَ أَبِيكُْم إِبَْراِهيَم{.}ِصْبغَةً
واحلالية قد حتصل من النظر إىل املعىن والنظر والعلم، فإنه ال يتم إال مبحذوف وهذا يكون أحسن حاال من النظم 

  .األول لزيادة عمومه كما يف قوله فالن حيل ويربط أي حيل األمور ويربطها أي ذو تصرف
إن التقدير ألنا أقسم ألن فعل احلال :} لْقَِياَمِةال أُقِْسمُ بَِيْومِ ا{: وقد تدل الصناعة النحوية على التقدير، كقوهلم يف



التقدير ال تفتأ ألنه لو كان اجلواب مثبتا لدخلت الالم والنون } َتفَْتأُ َتذْكُُر يُوُسَف{: وقوله تعاىل. ال يقسم عليه
  .}َبلَى َوَربِّي لَُتْبَعثُّن{: كقوله

أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء {: تقدير حبسبها كما يف قوله تعاىلوهذا كله عند قيام دليل واحد وقد يكون هنا أدلة يتعدد ال
  .أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه{: فإنه حيتمل ثالثة أمور أحدها كمن مل يزين له سوء عمله واملعىن} َعَمِلِه فََرآُه َحَسناً

: أن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ملا قيل له ذلك، قالمث ك!! من الفريقني اللذين تقدم ذكرمها كمن مل يزين له} َحَسناً
ذهبت : تقدير: ثانيها} فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء فَال َتذَْهْب نَفُْسَك َعلَْيهِمْ َحسََراٍت{: ال، فقيل

  .}َك َعلَْيهِْم َحَسرَاٍتفَال َتذَْهْب َنفُْس{نفسك عليهم حسرات فحذف اخلرب لداللة 
واعلم أن هذا الشرط } فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء{: ،فحذف لداللة]كمن هداه اهللا :[ تقدير: ثالثها

قَالَ َسالٌم {:أي سلمنا سالما أو أحد ركنيها حنو } قَالُوا َسالماً{:إمنا حيتاج إليه إذا كان احملذوف اجلملة بأسرها حنو 
  .أي سالم عليكم أنتم قوم منكرون فحذف خرب األوىل ومتبدأ الثانية} قَْوٌم ُمْنكَُرونَ 

وأما إذا كان احملذوف فضلة فال يشترط حلذفه دليل، ولكن يشترط أال يكون يف حذفه إخالل باملعىن أو اللفظ كما 
  .يف حذف العائد املنصوب وحنوه

رغبت أن تفعل أو عن أن تفعل إلشكال : يضا أمن اللبس ومنع احلذف يف حنووشرط ابن مالك يف حذف اجلار ا
  .املراد يعد احلذف

  .،فحذف احلرف} َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ{وأورد عليه 
  .وجوابه أن النساء يشتملن على وصفني وصف الرغبة فيهن وعنهن فحذف للتعميم

أََيْحَسُب اإلِْنَسانُ {: وأنكر قول الفراء يف قوله تعاىل. فق احملذوفوشرط بعضهم يف الدليل اللفظي أن يكون على و
بلى حسبنا قادرين واحلساب املذكور مبعىن الظن : أن التقدير} َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَنْ ُنَسوَِّي بََنانَُه.أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه

  .أمورا بهواحملذوف مبعىن العلم إذ التردد يف اإلعادة كفر فال يكون م
  .وجياب بأن احلساب املقدر مبعىن اجلزم واالعتقاد ال مبعىن الظن وتقديره بذلك أوىل ملوافقته امللفوظ

  :.وقد يدل على احملذوف ذكره يف مواضع أخر
أَْو يَأِْتَي أَْمُر {: ره بدليل قولهأي أم} َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَنْ تَأِْتيَُهُم الَْمالِئكَةُ أَْو َيأِْتَي رَبَُّك{: وهو أقواها، كقوله: منها
  .}رَبَِّك

  .،أي كعرض بدليل التصريح به يف آية احلديد} َوَجنٍَّة عَْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض{: وقوله يف آل عمران
  .}َبطَائُِنَها ِمْن إِسَْتبَْرقٍ{: كقوله! وفيه إجياز بليغ فإنه إذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول

  :إمنا أراد التعظيم والسعة ألحقية العرض، كقوله :وقيل
  كأن بالد اهللا وهي عريضة على اخلائف املظلوم كفة حابل

أال يكون الفعل طالبا له بنفسه، فإن كان امتنع حذفه كالفاعل ومفعول ما مل يسم فاعله واسم كان وأخواهتا : ومنها
  .وإمنا مل حيذف ملا يف ذلك من نقض الغرض

بو الفتح بن جىن ومن حق احلذف أن يكون يف األطراف ال يف الوسط ألن طرف الشيء أضعف من قال أ: ومنها
  :وقال الطائي الكبري} أََولَْم َيَرْوا أَنَّا نَأِْتي اَألْرضَ َنْنقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها{: قلبه ووسطه،قال تعاىل



  كانت هي الوسط املمنوع فاستلبت ما حوهلا اخليل حىت أصبحت طرفا
فكأن الطرفني سياج للوسط ومبذوالن للعوراض دونه، ولذلك جتد اإلعالل عند التصريفيني باحلذف منها فحذفوا 

الفاء يف املصادر من باب وعد حنو العدة والزنة واهلبة والالم يف حنواليد والدم والفم واألب واألخ وقلما جتد احلذف 
  .عربيةيف العني ملا ذكرنا وهبذا يظهر لطف هذه اللغة ال

  :.تنبيهات
فإن اخلرب " ال إله إال اهللا " قد توجب صناعة النحو التقدير وإن كان املعىن غري متوقف عليه كما يف قوله: األول

  ].لنا[أو ] موجود: [حمذوف وقدره النحاة
عم من نفيها هذا كالم ال حيتاج إىل تقدير وتقديرهم فاسد ألن نفي احلقيقة مطلقة أ: وأنكره اإلمام فخر الدين وقال

مقيدة فإهنا إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليال على سلب املاهية مع القيد وإذا انتفت مقيدة بقيد خمصوص مل يلزم 
  .نفيها مع قيد آخر

يستلزم نفي كل إله غري اهللا قطعا فإن العدم ال كالم فيه فهو يف ] يف الوجود[وال معىن هلذا اإلنكار فإن تقدير 
مث ال بد من تقدير خرب الستحالة مبتدأ بال خرب ظاهرا أو مقدرا وإمنا يقدر . ة مطلقة ال مقيدةاحلقيقة نفي للحقيق

  .النحوي القواعد حقها وإن كان املعىن مفهوما وتقديرهم هنا أو غريه لريوا صورة التركيب من حيث

عنوي وهو الذي ألزمه وهو اللفظ مثاال، ال من حيث املعىن وهلم تقديران إعرايب وهو الذي خفي على املعترض وم
  .غري الزم

  !.وكيف يكون املبتدأ نكرة واخلرب معرفة] إال اهللا[إن اخلرب يف هذا : ومن املنكر يف هذا أيضا قول ابن الطراوة
 وَاتَّقُوا َيوْماً ال َتْجزِي نَفٌْس َعْن{: اعترب أبو احلسن يف احلذف التدريج حيث أمكن وهلذا قال يف قوله تعاىل: الثاين

مث حذف الضمري فصار ] جتزيه[فحذف حرف اجلر فصار ] يوم ال جتزي فيه: [إن أصل الكالم} َنفْسٍ َشْيئاً
  ].جتزي[

  .وهذا مالطفة يف الصناعة، ومذهب سيبويه أنه حذف فيه دفعة واحدة
  .ت واحدوقول أيب احلسن أوثق يف النفس وآنس من أن حيذف احلرفان معا يف وق]: احملتسب[وقال أبو الفتح يف 

ودل ]فضرب فانفجرت :[ ،أنه معطوف على مجلة حمذوفة التقدير} فَاْنفََجَرْت ِمنُْه{: املشهور يف قوله تعاىل: الثالث
  .على احملذوف ألنه يعلم من االنفجار أنه قد ضرب] انفجرت[

  .النفالق دون ضرب،إذ ال جائز أن حيصل االنفجار وا} أَِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق{: وكذا
إن حرف العطف املذكور مع املعطوف هو الذي كان مع املعطوف عليه وإن : وابن عصفور يقول يف مثل هذا

  احملذوف هو املعطوف عليه وحذف حرف العطف من املعطوف

وحذفت ] انفلق[فذكرت فاؤه وحذف فعلها وذكر فعل ] ضرب[هو فاء الفعل احملذوف وهو ] انفلق[فالفاء يف 
  .ه ليدل املذكور على احملذوف وهو حتيل غريبفاؤ

  .أقسام احلذف
  :.يف أقسامه: اخلامس
  :االقتطاع، وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي، كقوله: األول

  *درس املنا مبتالع فأبان*



  .ورود هذا النوع يف القرآن العظيم وليس كما قال] املثل السائر[أي املنازل وأنكر صاحب 
:" بعضهم فواتح السور ألن كل حرف منها يدل على اسم من أمساء اهللا تعاىل كما روى ابن عباسوقد جعل منه 

  .أنا هللا أعلم وأفصل وكذا الباقي] املص[و ]أنا اهللا أعلم وأرى :[ معناه] امل[
  :مث حذف الباقي كقوله] بعض[إن الباء هنا أول كلمة :}َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُْم{:وقيل يف قوله

  *ا قفي لنا قالت قافقلت هل*
  .أي شاهدا" كفى بالسيف شا : " أي وقفت، ويف احلديث

  .اليت تستعمل يف القسم حذفت نوهنا] أمين[إهنا : يف القسم}من اهللا{:وقال الزخمشري يف قوله
ار على لغة من ينتظر وملا مسعها بعض السلف قال ما أشغل أهل الن]يا مال :[ ومن هذا الترخيم ومنه قراءة بعضهم

  .عن الترخيم وأجاب بعضهم بأهنم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إمتام الكلمة
االكتفاء وهو أن يقتضى املقام ذكر شيئني بينهما تالزم وارتباط فيكتفى بأحدمها عن اآلخر وخيص باالرتباط : الثاين

  .العطفي غالبا فإن االرتباط مخسة أنواع وجودي ولزومي وخربي وجوايب وعطفي
  .راد االكتفاء بأحدمها كيف اتفق بل ألن فيه نكتة تقتضى االقتصار عليهمث ليس امل

وأوردوا عليه سؤال . أي والربد هكذا قدروه} َسرَابِيلَ َتقِيكُُم الَْحرَّ{: واملشهور يف مثال هذا النوع قوله تعاىل
دهم من احلر أهم ألنه أشد احلكمة من ختصيص احلر بالذكر وأجابوا بأن اخلطاب للعرب وبالدهم حارة والوقاية عن

  .من الربد عندهم
َوِمْن أَصَْواِفَها {: واحلق أن اآلية ليست من هذا القسم فإن الربد ذكر االمتنان بوقايته قبل ذلك صرحيا يف قوله

  .َوجََعلَ لَكُْم ِمَن{: وقوله} َوأَْوبَارَِها وَأَْشَعارَِها

  .}اَألْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌءَو{: وقوله يف صدر السورة} الْجِبَالِ أَكْنَاناً
: ،فإن هذه وقاية احلر، مث قال} وَاللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِممَّا َخلََق ِظالالً{: فما احلكمة يف ذكر الوقايتني بعد قوله: فإن قيل

  .،فهذه وقاية الربد على عادة العرب ؟} َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْجِبَالِ أَكَْناناً{
مل يذكره } َوَجَعلَ لَكُْم ِمَن الْجَِبالِ أَكْنَاناً{: ألن ما تقدم بالنسبة إىل املساكن وهذه إىل املالبس، وقوله: قيل

  .السهيلي، وفيه اجلوابان السابقان
  .}َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ{: وأمثلة هذا القسم كثرية، كقوله تعاىل

وإمنا آثر ذكر السكون ألنه أغلب احلالني على املخلوق من احليوان واجلماد وألن ] وما حترك:[ املراد: فإنه قيل
  .الساكن أكثر عددا من املتحرك أو ألن كل متحرك يصري إىل السكون وألن السكون هو األصل واحلركة طارئة

آثر ذكر اخلري ألنه مطلوب  إذ مصادر األمور كلها بيده جل جالله وإمنا] والشر: [تقدير} بَِيِدكَ الَْخيُْر{: وقوله
العباد ومرغوهبم إليه أو ألنه أكثر وجودا يف العامل من الشر وألنه جيب يف باب األدب إال يضاف إىل اهللا تعاىل كما 

  " .والشر ليس إليك: "قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اهللا به على لسان جربيل من فتح بالد الروم إن الكالم إمنا ورد ردا على املشركني فيما أنكروه مما وعده : وقيل

  .وفارس ووعد النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أصحابه بذلك فلما كان الكالم يف اخلري خصه بالذكر باعتبار احلال



دع وألنه ،أي والشهادة ألن اإلميان بكل منهما واجب وآثر الغيب ألنه أب} الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ{: وقوله
  .يستلزماإلميان بالشهادة من غري عكس

  .،أي والشهادة بدليل التصريح به يف موضع آخر} عَاِلُم الَْغْيبِ.أَْم َيْجَعلُ لَُه رَبِّي أََمداً{: ومثله
  .،فإنه سبحانه ذكر أوال الظلمات والرعد والربق وطوى الباقي} َيكَادُ الَْبْرقُ َيْخطَفُ أَْبَصارَُهْم{: وقوله

  .أي والرب، وإمنا آثر ذكر البحر ألن ضرره أشد} َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ ِفي الَْبحْرِ{: منه قوله تعاىلو
  .،أي واملغارب} َوَما َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمَشارِقِ{: وقوله
  .أي وال غري إحلاف} ال َيسْأَلونَ النَّاَس إِلَْحافاً{: وقوله
  .،أي وأخرى غري قائمة} أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ{: وقوله
  .،أي واملؤمنني} وَِلَتسَْتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِمَِني{: وقوله
  .}ُهدًى ِللنَّاسِ{: قاله ابن األنباري، ويؤيده قوله. ،أي والكافرين} ُهدًى ِللُْمتَِّقَني{: وقوله

 وآخر كافر به فحذف املعطوف لداللة قوة الكالم من جهة أن أول املعىن: ،قيل} َوال َتكُوُنوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه{: وقوله
  .الكفر وآخره سواء وخصت األولوية بالذكر لقبحها باالبتداء

  .،أي ويبسطن قاله الفارسي} أََولَمْ َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َوَيقْبِْضَن َما ُيْمِسكُُهنَّ{: وقوله
أكاد أظهرها أخفيها :[ أن املعىن} أَكَاُد أُخِْفيَها لُِتجَْزى{: بعض أهل التأويل يف قوله تعاىلعن ] التذكرة[وحكى يف 

  ].أخفيها عليه[لداللة ] أظهرها[، فحذف ]لتجزي 
  .،فال حذف]أزيل خفاءها :[ وعندي أن املعىن: قال
  .،أي بني أحد وأحد} ال ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه{: وقوله
،أي ومن أنفق بعده وقاتل ألن االستواء يطلب اثنني } ال َيْستَوِي ِمْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ{: هوقول

  .}أُولَِئَك أَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َوقَاَتلُوا{: وحذف املعطوف لداللة الكالم عليه أال تراه قال بعده
،أي ومن ال يستنكف وال يستكرب بدليل } َوَمْن َيْسَتْنِكْف َعْن ِعَباَدِتِه وََيسَْتكْبِْر فَسََيْحُشُرُهمْ إِلَْيهِ َجِميعاً{: لهوقو

  .}َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَْنكَفُوا} {فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا{: التقسيم بعده بقوله

،فاكتفى هنا بذكر اجلهات األربع عن } ِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيمَانِهِْم َوَعْن َشَماِئلِهِْمثُمَّ آلِتَينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْي{: وقوله
  .اجلهتني
  .، االكتفاء جبهتني عن سائرها}إِذْ َجاءَْتُهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم{: وقوله
  .،أي ومل تعبدين} َعلَيَّ أَنْ َعبَّْدَت بَنِي إِْسرائيلََوتِلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها {: وقوله
،أي وال والد بدليل أنه أوجب لألخت النصف وإمنا يكون ذلك مع فقد } إِنِ اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد{: وقوله

  .األب فإن األب يسقطها
ومل يذكر القسم اآلخر الذي تقتضيه }َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلِحَني فَأَمَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلحاً فََعَسى أَنْ {: وقوله

إذ وضعها لتفصيل كالم جممل وأقل أقسامها قسمان وال ينفك عنهما يف مجيع القرآن إال يف موضعني هذا ] أما[
فَأَمَّا {:انوالثاين يف آل عمر. وأما من مل يتب وال يؤمن ومل يعمل صاحلا فال يكون من املفلحني: أحدمها والتقدير

وأما الراسخون يف : هذا أحد القسمني والقسم الثاين ما بعده، وتقديره}إِالَّ اللََّه{:إىل قوله} الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزيْغٌ
  .العلم فيقولون



بأن يدخلوا : هنم أمروا بشيئني،أي وفعال غري الذي أمروا به أل} فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْوالً غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم{: وقوله
وبدلوا الفعل بأن دخلوا يزحفون على أستاههم ومل ] حطة] [حنطة[الباب سجدا وبأن يقولوا حطة فبدلوا القول يف 

  .يدخلوا ساجدين واملعىن إرادتنا حطة أي حط عنا ذنوبنا
  .َوال الظِّلُّ.وُرَوال الظُّلَُماُت َوال النُّ.َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصُري{: وقوله

على نية التكرار كأنه قال وال الظلمات وال النور وال النور والظلمات ] ال[دخول : ،قال ابن عطية} َوال الَْحرُوُر
  .واستغىن بذكر األوائل عن الثواين ودل مبذكور الكالم على متروكه

  .}ْيِط اَألْسَوِد ِمَن الْفَْجرَِحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألبَْيُض ِمَن الَْخ{: وقوله
  .ليس للفجر خيط أسود إمنا األسود من الليل: فإن قيل
واملعىن حىت يتبني لكم اخليط األبيض من الفجر من اخليط }الَْخْيطُ اَألبَْيُض{:متصل بقوله} ِمَن الْفَجْرِ{إن : فأجيب

قوع الفجر يف موضعه ألنه ال يصح أن يكون لداللة الكالم مث عليه ولو] من الليل[األسود من الليل لكن حذف 
يف موضعه متصال باخليط األبيض لضعفت الداللة على ] من الفجر[متعلقا باخليط األسود ولو وقع ] من الفجر[

  .للداللة عليه] من الفجر[لإلختصار وآخر ] من الليل[فحذف ] من الليل[احملذوف وهو 
وأعين بالضمري أن يضمر من القول اجملاور لبيان أحد جزأيه كقول من هذا قسم يسمى الضمري والتمثيل، : الثالث
  ].وكل مسكر حرام[النبيذ مسكر فهو حرام فإنه أضمر : الفقيه

  .}لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه لَفََسَدتَا{: ويكون يف القياس االستثنائي، كقوله
،وقد شهد احلسن والعيان أهنم ما انفضوا من حوله وهي } لَانْفَضُّوا ِمْن حَْوِلَكَولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ {: وقوله

  .املضمرة وانتفى عنه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أنه فظ غليط القلب

،املعىن لو أفهمتهم ملا أجدى فيهم } ُضونََولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِْم خَْيراً لَأْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّْوا َوُهْم ُمعْرِ{: وقوله
  .التفهيم فكيف وقد سلبوا القوة الفامهة فعلم بذلك أهنم مع انتفاء الفهم أحق بفقد القبول واهلداية

َوالَِّذيَن َتبَوَّأُوا {: أن يستدل بالفعل لشيئني وهو يف احلقيقة ألحدمها فيضمر لآلخر فعل يناسبه كقوله تعاىل: الرابع
  .أي واعتقدوا اإلميان} َواِإلَميانَ الدَّاَر

  .أي ومشوا هلا زفريا} َسِمُعوا لََها َتَغيُّظاً َوَزِفرياً{: وقوله تعاىل
  .ولتركت صلوات: ، والصلوات ال هتدم فالتقدير} لَُهدَِّمْت صََواِمُع وَبَِيٌع َوَصلََواٌت{: وقوله تعاىل

  .فالفاكهة وحلم الطري واحلور العني ال تطوف وإمنا يطاف هبا} ونََيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّد{: وقوله
أي شركائكم ] مع[،فنقل ابن فارس عن البصريني أن الواو مبعىن } فَأَْجِمُعوا أَْمَركُْم َوُشَركَاَءكُْم{: وأما قوله تعاىل

  .لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها أي مع فصيلها: كما يقال
  .}َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَْعُتْم{: ركم وادعوا شهداءكم، اعتبارا بقوله تعاىلأمجعوا أم: وقال اآلخرون

واعلم أن تقدير فعل حمذوف للثاين ليصح العطف هو قول الفارسي والفراء ومجاعة من البصريني والكوفيني لتعذر 
لعامل معىن وذهب أبو عبيدة واألصمعي واليزيدي وغريهم إىل أن ذلك من عطف املفردات وتضمني ا. العطف

  .ينتظم املعطوف واملعطوف عليه مجيعا،



  .فيقدر آثروا الدار واإلميان ويبقى النظر يف أنه أيهما أوىل ترجيح اإلضمار أو التضمني ؟
إن كان العامل األول تصح نسبته إىل االسم الذي يليه حقيقة كان : واختار الشيخ أبو حيان تفصيال حسنا وهو

،أي ويفقأ عينيه فنسبة اجلدع إىل ]جيدع اهللا أنفه وعينيه :[ ألنه أكثر من التضمني حنو الثاين حمموال على اإلضمار
األنف حقيقة وإن كان ال يصح فيه ذلك كان العامل مضمنا معىن ما يصح نسبته إليه ألنه ال ميكن اإلضمار 

  :كقوهلم
  *علفتها تبنا وماء باردا*

ألن فعل أمر املخاطب ال يعمل يف : قال} كُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَاْس{: وجعل ابن مالك من هذا القبيل قوله تعاىل
ألن شرط املعطوف أن يكون صاحلا ألن يعمل فيه ما عمل ]اسكن أنت ولتسكن زوجك :[ الظاهر فهو على معىن

  ].اسكن زوجك: [يف املعطوف عليه وهذا متعذر هنا ألنه ال يقال
ألجل تاء ] والدة[معطوفا على ] مولود[وال يصح أن يكون } ِلَدةٌ بِوَلَِدَها َوال مَْولُوٌدال ُتَضارَّ وَا{: ومنه قوله تعاىل

  .املضارعة أو لألمر فالواجب يف ذلك أن تقدر مرفوعا مبقدر من جنس املذكور أي وال يضار مولود له
هو مفعول معه، : وقيل} فَْضالً{: لهعطفا على قو] وسخرنا له الطري: [التقدير: ، قال الفراء}َوالطَّْيَر{: وقوله تعاىل

  .،]آتى [ على املضمر يف : ومن رفعه فقيل

  .بإضمار فعل أي ولتؤوب معه الطري: ، وقيل]معه :[ وجاز ذلك لطول الكالم بقوله
فََمْن َربُّكَُما {: أن يقتضى الكالم شيئني فيقتصر على أحدمها ألنه املقصود، كقوله تعاىل حكاية عن فرعون: اخلامس
  .وهارون ألن موسى املقصود املتحمل أعباء الرسالة كذا قاله ابن عطية: ومل يقل} َيا ُموَسى

ولكنه نكل عن خطاب هارون توقيا لفصاحته ] وهارون: [أراد أن يتم الكالم فيقول: وغاص الزخمشري فقال
  .وحدة جوابه ووقع خطابه إذ الفصاحة تنكل اخلصم عن اخلصم للجدل وتنكبه عن معارضته

َوإِذَا َرأَْوا ِتجَاَرةً أَوْ لَْهواً انْفَضُّوا {: أن يذكر شيئان مث يعود الضمري إىل أحدمها دون اآلخر، كقوله تعاىل: السادس
  .إذا رأوا جتارة انفضوا إليها أو هلوا انفضوا إليه فحذف أحدمها لداللة املذكور عليه: تقديره: قال الزخمشري} إِلَيَْها

  .و أنه مل أوثر ذكر التجارة ؟ وهال أوثر اللهو ؟ويبقى عليه سؤال وه
إن التجارة ملا كانت سبب انفضاض الذين نزلت فيهم هذه اآلية : وجوابه ما قال الراغب يف تفسري سورة البقرة

  .وألنه قد تشغل التجارة عن العبادة ما ال يشغله اللهو. أعيد الضمري إليها
،فإنه سبحانه } لَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّهَوا{: منها قوله تعاىل: واختلف يف مواضع

  .ذكر الذهب والفضة وأعاد الضمري

على الفضة وحدها، ألهنا أقرب املذكورين وألن الفضة أكثر وجودا يف أيديالناس واحلاجة إليها أمس فيكون كنزها 
  .ى املعىن ألن املكنوز دنانري ودراهم وأموالأكثر وقيل أعاد الضمري عل

من عادة العرب إذا ذكرت شيئني : وقيل. ،ألن الطائفة مجاعة} َوإِنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ اقَْتَتلُوا{: ونظريه
ول مشتركني يف املعىن تكتفي بإعادة الضمري على أحدمها استغناء بذكره عن االخر اتكاال على فهم السامع كق

  :حسان
  إن َشْرح الشباب والشعر األسـ ود ما مل يعاص كان جنونا

  ].يعاصا :[ ومل يقل



لَمْ {ضمري ] اهلاءات[وقد جعل ابن ألنباري يف كتاب } فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً َوُجُنوداً لَمْ َتَرْوهَا{: ومنها قوله تعاىل
  .راجعا إىل اجلنود} َتَرْوهَا

  .واألشبه أن يأيت هنا مبا سبق. هم املالئكة: ونقل عن قتادة قال
خرب عنهما وسهل إفراد الضمري ] أحق[فقيل } وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ يُْرُضوُه إِنْ كَاُنوا ُمْؤِمنَِني{: ومنها قوله تعاىل

  .وأن إرضاء اهللا سبحانه إرضاء لرسوله] أحق[بعدم إفراد 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وحذف من األول لداللة الثاين عليهخرب عن النيب صَلَّى ] أحق: [وقيل
قل ومن : "العكس، وإمنا أفرد الضمري لئال جيمع بني اسم اهللا ورسوله يف ضمري واحد كما جاء يف احلديث: وقيل

  .قد يقصدون ذكر الشيء: قال الزخمشري". يعص اهللا ورسوله

ه مضافا إىل ضمريه وليس هلم قصد إىل األول كقوله سرين زيد فيذكرون قبله ما هو سبب منه مث يعطفونه علي
وحسن حاله واملواد حسن ماله وفائدة هذا الداللة على قوة االختصاص بذكر املعىن ورسول اهللا أحق أن يرضوه 

  .، وهلذا وحد الضمري ومل يثن}وَالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرُسولَ اللَِّه{: ويدل عليه ما تقدمه من قوله
  .}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه َوال َتَولَّْوا َعْنُه{: قوله تعاىلومنها 

الضمري للصالة ألهنا أقرب املذكورين وقيل أعاده : ،فقيل} َواْسَتِعينُوا بِالصَّْبرِ َوالصَّالِة َوإِنََّها لَكَبِريَةٌ{: ومنها قوله
  .فهومة من استعينواعلى املعىن وهو االستعانة امل

  .املعىن على التثنيةوحذف من األول لداللة الثاين عليه: وقيل
  .،وهو نظري آية اجلمعة كما سبق} َوَمْن َيكِْسْب َخطِيئَةً أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِِه بَرِيئاً{: ومنها قوله تعاىل

 على أحدمها أعاده يف آية اجلمعة على التجارة ومها أن الكالم ملا اقتضى إعادة الضمري: ويف هاتني اآليتني لطيفتان
وإن كانت أبعد ومؤنثة ايضا ألهنا أجذب للقلوب عن طاعة اهللا من اللهو ألن املشتغلني بالتجارة أكثر من املشتغلني 
 باللهو أو ألهنا أكثر نفعا من اللهو أو ألهنا كانت أصال واللهو تبعا ألنه ضرب بالطبل لقدومه كما جاء يف صحيح

على اإلمث رعاية ملرتبة القرب } َوَمْن َيكِْسْب خَِطيئَةً أَْو إِثْماً{: ،وأعاده يف قوله" أقبلت عري يوم اجلمعة :" البخاري 
  .والتذكري فتدبر ذلك

  .أي بذلك القول} فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُوا{: وأما قوله تعاىل

ن، فيحدف من واحد منهما مقابلة لداللة االخر عليه، وهو أن جيتمع يف الكالم متقابال: احلذف املقابلي: السابع
، األصل فإن افتريته فعلى } أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه قُلْ إِِن افْتََرْيُتُه فََعلَيَّ إِْجَراِمي وَأََنا بَرِيٌء ِممَّا ُتْجرُِمونَ{: كقوله تعاىل

: وهو األول إىل قوله] إجرامي: [سبة قوله تعاىلإجرامي وأنتم براء منه وعليكم إجرامكم وأنا برىء مما جترمون فن
وعليكم {:إىل قوله -وهو الثاين  -}وأنتم براء منه{: كنسبة قوله -وهو الثالث  -} وعليكم إجرامكم{

} وَأََنا َبرِىٌء ِمَما ُتْجرُِمونُ{: إىل قوله تعاىل -وهو الثاين  -}وأنتم براء منه{:كنسبة قوله-وهو الثالث  -}إجرامكم
  .و الرابع،واكتفى من كل متناسبني بأحدمها،وه

  .إن أرسل فليأتنا بآية كما ارسل األولون فأتوا بآية: ، تقديره}فَلْيَأِْتَنا بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ اَألوَّلُونَ{: ومنه قوله تعاىل
ويعذب املنافقني إن شاء فال :" ا قال املفسرون، تقديره كم}َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني إِنْ َشاَء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِْم{: وقوله تعاىل

فال يتوب عليهم أو يتوب عليهم مقيدا : ، عند ذلك يكون مطلق قوله"يتوب عليهم أو يتوب عليهم فال يعذهبم 
  .مبدة احلياة الدنيا



، } إِذَا َتطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمرَكُُم اللَُّهفَاعَْتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمحِيضِ َوال تَقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهْرنَ فَ{: وقوله تعاىل
ال تقربوهن حىت يطهرن ويطهرن فإذا طهرن وتطهرن فآتوهن وهو قول مركب من أربعة اجزاء نسبة : فتقديره

  .األول إىل الثالث كنسبة الثاين إىل الرابع وحيذف من أحدمها لداللة اآلخر عليه
قاطعة هبذه احملذوفات وهبذا التقدير يعتضد القول باملنع من وطء احلائض إال بعد الطهر  وأعلم أن داللة السياق

  .والتطهر مجيعا وهو مذهب الشافعي

أدخل يدك تدخل وأخرجها خترج :[ ، تقديره}َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفي َجْيبَِك َتخُْرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء{: ومنه قوله تعاىل
يف هذه املادة تناسب بالطباق فلذلك بقى القانون فيه الذي هو نسبة األول إىل الثالث ونسبة  ، إال أنه قد عرض]

الثاين إىل الرابع علىحالة األكثرية فلم يتغري عن موضعه ومل جيعل بالنسبة اليت بني األول والثاين وبني الثالث 
  :والرابع وهي نسبة النظري كقوله
  انتفض العصفور َبلَّلَة القَطُْر وإين لتعروين لذكراِك ِهزَّةٌ كما

  .كذا قاله مجاعة. أي هزة بعد انتفاضة كما انتفض العصفور بلله القطر مث اهتز
هذا التقدير ال حيتاج إليه ولو يكون لكان خلفا وإمنا أحوجهم إليه أهنم رأوا أنه ال يلزم : وأنكره ابن الصائغ، وقال
واب فاحتاج أن تقدر جوابا الزما وشرطا ملزوما حذفا ألهنما نظري ما جمزوم على اجل] خيرج[من إدخاهلا خروجها، و

ثبت لكن وقع يف تقدير ما ال يفيد ألنه معلوم أنه إن أدخلها تدخل لكنه قد يقدره تقديرا بعيدا وهو أدخلها تدخل 
لزوم بينهما ال يلزم يف الشرط وجوابه أن يكون ال: كما هي وأخرجها خترج بيضاء وهو بعد ذلك ضعيف فيقال له

إن جاءين زيدا أكرمته فهذا الالزم بالوضع وليس بالضرورة واإلكرام الزم للمجيء بل : ضروريا بالفعل فإذا قيل
لوضع املتكلم فاملوضوع هنا أن اإلدخال سبب يف خروجها بيضاء بقدرة اهللا تعاىل أال ترى أنه ال يلزم من إخراجها 

مل أرد هذا وإمنا أردت أهنا ال خترج إال حىت خترج : صدق الوعد فإن قال أن خترج بيضاء لزوما ضروريا إال بضرورة
  .قيل هذا من املعلوم الذي ال معىن للتنصيص عليه

  .}وَآَخُرونَ اْعَتَرفُوا بِذُُنوبِهِْم َخلَطُوا َعَمالً صَاِلحاً َوآَخَر َسيِّئاً{: ومنه قوله تعاىل

ا بصاحل ألن اخللط يستدعي خملوط وخملوطا به أي تارة أطاعوا خلطوا عمال صاحلا بسيء وآخر سيئ: أصل الكالم
  .وخلطوا الطاعة بكبرية وتارة عصوا وتداركوا املعصية بالتوبة

اآلية، فإن مقتضى التقسيم اللفظي من اتبع اهلدى فال خوف وال } فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّي ُهدًى فََمنِ اتََّبَع ُهدَاَي{: وقوله
و صاحب اجلنة ومن كذب يلحقه اخلوف واحلزن وهو صاحب النار فحذف من كل ما أثبت نظريه حزن يلحقه وه

  .يف األخرى
يف باب استعمال [،قال سيبويه } َومَثَلُ الَِّذيَن كَفَرُوا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما ال َيْسَمُع إِالَّ ُدَعاًء{: ومنه قوله تعاىل: قيل

ومثلكم ومثل الذين كفروا : مل يشبهوا بالناعق وإمنا شبهوا باملنعوق به وإمنا املعىن]: الفعل يف اللفظ ال يف املعىن
. كمثل الناعق واملنعوق به الذي ال يسمع إال دعاء ولكنه جاء على سعة الكالم واإلجياز لعلم املخاطب باملعىن

  .انتهى
وهذا بناه على أن الناعق  -ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،والذي أحوجه إىل هذا التقدير أنه ملا شبه الذين كفروا بالنيب َصلَّ

شبههم يف تأهلم وتأتيهم مبا ينعق من  -مبعىن الداعي وليس مبتعني جلواز أال يراد به الداعي بل الناعق من احليوان 
  .الغنم بصاحبه من أهنم يدعون ماال يسمع وال يبصر وال يفهم ما يريده فيكون مث حذف



وهو الثالث -ذا النوع إال االكتفاء من األول بالثالث لنسبة بينهما وذلك أنه اكتفى بالذي ينعق ليس من ه: وقيل
ومثلك وهو األول وأقرب إىل هذا التشبيه املركب : عن املشبه وهو الكناية املضاف إليها يف قوله -املشبه به 

  .فاء لالرتباط العطفي على ما سلفواملقابلة وهو الذي غلط من وضعه يف هذا النوع وإمنا هو من نوع االكت

 -من أنه حذف من األول املعطوف عليه ومن الثاين املعطوف  -هذا الذي صار إليه سيبويه : وقد قال الصفار
ضعيف ال ينبغي أن يصار إليه إال عند الضرورة ألن فيه حدفا كثريا مع إبقاء حرف العطف وهو الواو أال ترى أن 

والواو اليت ] مثلك[لك ومثلهم إال أن يدعى أن األصل ومثلك ومثلهم مث حذف ما قبلها مستأنف واألصل مث
  .عطفت ما بعدها وبقيت الواو األوىل ويزعم أن الكالم ربط مع ما قبله بالواو وليس بينهما ارتباط وفيه ما ترى

ذي ينعق مبا ال يسمع عندي أنه ال حذف يف اآلية والقصد تشبيه الكفار يف عبادهتم الصنام بال: وقال ابن احلجاج
  .مدعوون. فهو متثيل داع بداع حمقق ال حذف فيه والكفار على هذا داعون وعلى التأويل األول

فإن فيه مجلتني } أَفََمْن َيْمِشي ُمِكّباً َعلَى َوْجهِهِ أَْهَدى أَمَّْن َيْمِشي َسوِّياً َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ{: ونظريها قوله تعاىل
أفمن ميشي مكبا على وجهه أهدى ممن ميشي : دة منهما اكتفاء بنصف اآلخرى وأصل الكالمحذف نصف كل واح

  !.سويا على صراط مستقيم أمن ميشي سويا على صراط مستقيم أهدى ممن ميشي مكبا 
  .إن أصله هكذا ألن أفعل التفضيل ال بد يف معناه من املفضل عليه: وإمنا قلنا

مر هل هذا أهدى من ذلك أم ذاك أهدى من هذا ؟فال بد من مالحظة أربعة وهاهنا وقع السؤال عمن يف نفس األ
أمور وليس يف اآلية إال نصف إحدى اجلملتني ونصف األخرى والذي حذف من هذه مذكور يف تلك والذي حذف 
 من تلك مذكور يف هذه فحصل املقصود مع اإلجياز والفصاحة مث ترك أمر آخر مل يتعرض له وهو اجلواب الصحيح
هلذين االستفهامني وأيهما هو اآلهدى مل يذكره يف اآلية أصال اعتمادا على أن العقل يقول الذي ميشي على صراط 

  .مستقيم أهدى ممن ميشي مكبا على وجهه

  .}َن ال َيْعلَُمونَقُلْ َهلْ َيْستَوِي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذي{: وقوله} أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن ال َيْخلُُق{: وهذا كقوله تعاىل
  .فائدة

  .قد حيذف من األول لداللة الثاين عليه وقد يعكس وقد حيتمل اللفظ األمرين
أي إن اهللا يصلي فحذف ] مالئكته[يف قراءة من رفع } إِنَّ اللََّه َوَمالِئكَُتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ{: كقوله تعاىل: فاألول

  .عطفا عليه من األول لداللة الثاين عليه وليس
  .، أي ما يشاء}يَْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َويُثْبُِت{: كقوله: والثاين
  .، أي برىء أيضا} أَنَّ اللََّه بَرِيٌء ِمَن الُْمْشرِِكَني َوَرُسولُُه{: وقوله
  .}َيْوَم ُتَبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر اَألْرضِ َوالسََّماوَاُت{: وقوله
  .، أي كذلك} ِحيضِ ِمْن نَِساِئكُْم إِنِ اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَْشُهرٍ َوالالَِّئي لَْم َيِحْضَن مل حيضنَيِئْسَن ِمَن الَْم{: وقوله

وأبصر هبم لكنه حذف لداللة ما قبله عليه، حيث كان : التقدير}أَْسِمْع بِهِْم َوأَْبصِْر{:وجعل منه ابو الفتح قوله تعاىل
  .تنعا يف الفاعلبلفظ الفضلة وإن كان مم

  .وهذا التوجيه إمنا يتم إذا قلنا إن اجلار واجملرور يف أمسع هبم وأبصر يف حمل الرفع فإن قلنا يف حمل النصب فال



] خلقهن[، والتقدير خلقهن اهللا فحذف } َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض لَيَقُولُنَّ اللَُّه{: وقوله تعاىل
  .رينة تقدمت يف السؤاللق

اختيارا واستغناء عنه بقوله فيما سبق ] إنا كذلك: [ومل يقل} كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني.َسالٌم َعلَى إِْبَراهِيَم{: وقوله
  ].إنا كذلك[

  .بالعكس: عاىل وقيلخرب عن اسم اهللا ت] أحق[إن : ،فقد قيل} َواللَُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَنْ يُْرُضوُه{: كقوله: والثالث
، فالفائدة يف إعادة }َوقَْد نَزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم آَياِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها َوُيْستَْهَزأُ بِهَا{: وأما قوله تعاىل

فعوال ثانيا أو كاملفعول ألنه لو حذف من الثاين مل حيصل الربط لوجوب الضمري فيما وقع م] هبا[اجلار واجملرور أعىن 
، ولو حذف من األول مل يكن نصا على أن الكفر يتعلق باإلثبات جلواز أن يكون متعلق األول ]مسعتم [ الثاين لـ

  ..غري متعلق الثاين
وهي إما اسم . االختزال، وهو االفتعال من خزله قطع وسطه مث نقل يف اإلصطالح إىل حذف كلمة أو أكثر: الثامن

  .حرفأو فعل أو 

  .االسم: األول
  ".حذف املبتدأ " 

  .،أي هم ثالثة وهم مخسةوهم سبعة]سبعة [ ،و]مخسة [ و]ثالثة :[ فمنه حذف املبتدأ، كقوله تعاىل
  .}َوأُْخَرى كَاِفرَةٌ{: ، أي إحدامها، بدليل قوله بعده}قَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا ِفئَةٌ{: وقوله
  .، أي هذا بالغ}غٌ فََهلْ ُيْهلَُكَبال{: وقوله
  .، أي هم عباد}َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ{: وقوله

  .، أي هي النار} بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُُم النَّاُر{: قوله تعاىل: وعلى هذا قال أبو علي
  .، أي هو النار}النَّاُر.َوَحاقَ بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ{: وقوله

سوء [يف اآليتني مبتدأ واخلرب اجلملة اليت بعدها وميكن يف الثانية أن تكون النار بدال من ] رالنا[وميكن أن يكون 
  ].العذاب

  .،أي ساحر} فَقَالُوا سَاِحٌر كَذَّاٌب{: وقوله
  .}َوقَالُوا أََساِطُري األَوَِّلَني{.}إِالَّ قَالُوا سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ{: وقوله

،أي هذا احلق من ربكم وليس هذا كما يضلنه بعض اجلهال أي قل القول احلق فإنه لو } ْمَوقُلِ الَْحقُّ ِمْن رَبِّكُ{
، وليس املراد هنا قول حق مطلق بل }ِمْن َربِّكُْم{:إثبات أن القرآن حق وهلذا قال: واملراد] احلق[أريد هذا لنصب 

لَْم يُْؤَخذْ َعلَيْهِْم ِميثَاُق الِْكتَابِ أَنْ ال َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِالَّ أَ{: ، وقوله}َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا{:هذا املعىن مذكور يف قوله
  .}الَْحقَّ
  .، أي هذه سورة} سُوَرةٌ أَنَْزلَْناهَا{: وقوله

  .، أي فعمله لنفسه وإساءته عليها}َمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها{
  .، أي فهو يئوس}ُه الشَّرُّ فََيؤُوٌس قَُنوطٌَوإِنْ َمسَّ{: وقوله

  .، أي تقلبهم متاع أو ذاك متاع}َمتَاٌع قَِليلٌ.ال يَُغرَّنََّك َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَُروا ِفي الْبِالِد{
  .، أي واحلطمة نار اهللا}َناُر اللَِّه الُْموقََدةُ.َوَما أَْدرَاَك َما الُْحطََمةُ{



، أي }فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِنيَ َجلْدَةً{: ، أي كل واحدة منها كالقصر فيكون من باب قول} َررٍ كَالْقَْصرِإِنََّها َتْرِمي بَِش{
كل واحدمنهم واحملوج إىل ذلك أنه ال جيوز أن يكون الشرر كله كقصر واحد والقصر هو البيت من أدم كان 

  .يضرب

ه كيف شبهه باجلماعة أي كل واحدة من الشرر كاجلمل ، أفال ترا}جِمَالَتٌ ُصفٌْر{: على املال، ويؤيده قوله
  .جلماعاته فجماعاته إذن مثل اجلماالت الصفر وكذلك األول شررة منه كالقصر قاله أبو الفتح بن جىن

  ].آهلتنا ثالثة :[ خري مبتدأ حمذوف تقديره] ثالثة[إن : ، فقيل}َوال َتقُولُوا ثَالثَةٌ{: وأما قوله
ات اإلهلية النصراف النفي الداخل على املبتدأ او اخلرب إىل املعىن املستفاد من اخلرب ال إىل معىن واعترض باستلزامه إثب

  .املبتدأ وحينئذ يقتضى نفى عدة اآلهلة ال نفى وجودهم
وهو مردود ألن نفي كون آهلتهم ثالثة يصدق باال يكون لآلهلة الثالثة وجود بالكلية ألنه من السالبة احملصلة : قيل
ليس آهلتكم ثالثة وذلك يصدق بأال يكون هلم آهلة وإمنا حذف إيذانا بالنهي عن مطلق العدد املفهم : اهفمعن

وقال } لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَالثٍَة{: للمساواة بوجه ما فما ظنك مبن صرح بالشركة كما قال تعاىل
: فأفهم أنه لو وجد اإلله يكون غريه معه خطأ إلفهامه مساواة ما كقوله تعاىل} لٌَه َواِحٌدَوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ إِ{: سبحانه

إِنََّما {: ولزم من نفي الثالثة المتناع املساواة املعلومة عقال واملدلول عليها بقوله} ثُمَّ الَِّذيَن كَفَرُوا بَِربِّهِمْ َيْعِدلُونَ{
مطلقا فإن ختصيص النهي وقع يف مقابلة الفعل ودليال عليه فإهنم كانوا يقولون يف اهللا نفي الشركة } اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد
  .ثالثة: وعيسى وأمه

  .}ال َتأْكُلُوا الرِّبا أَْضَعافاً ُمَضاَعفَةً{: وحنوه يف اخلروج على السبب
أو يف ] لنا[هو مث حذف اخلرب الذي ] الوجود[الوجه تقدير كون ثالثة أو يف ]: إسفار الصباح[وقال صاحب 

  .الوجود احلذف املطرد وما دل عليه توحيد ال إله إال اهللا
: عندي ثالثة أي دراهم وقد علم بقرينة قوله: مث حذف املبتدأ حذف املوصوف كالعدد إذا كان معلوما كقولك

  .}إِنََّما اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد{
يوجب ثبوت اآلهلة ] آهلتنا ثالثة[جيب بأن تقديره وأ. وقد عورض هذا بأن نفي وجود ثالثة ال ينفى وجود إهلني

  .ال يوجب ثبوت إهلني] لنا آهلة[وتقدير 
  .فعورض بأنه كما ال يوجبه فال ينفيه

  .}إِنََّما اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد{: فأجيب بأنه إذا مل ينفه فقد نفاه ما بعده من قوله
  .!فعورض بأن ما بعده إن نفي ثبوت إهلني فكيف ثبوت آهلة 

فأجاب بأنه ال ينفيه ولكن يناقضه ألن تقدير آهلتنا ثالثة يثبت وجود إهلني النصراف النفي يف اخلرب عنه خبالف 
  .، فإنه ال يثبت وجود إهلني النصراف النفي إىل أصل اإلثبات لآلهلة]لنا آهلة ثالثة :[ تقدير

  .ويف أجوبة هذه املقدمات نظر
لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ {: املضاف أي ثالث ثالثة لقوله يف موضع آخروذكر ابن جين أن اآلية من حذف : قلت

  .}اللََّه ثَاِلثُ ثَالثٍَة



  .حذف اخلرب
  .، أي دائم}أُكُلَُها َداِئٌم َوِظلُّهَا{: حنو

اجلنة وما أعد مث ملا ذكر مصريهم إىل } َهذَا ِذكٌْر{: وقوله يف سورة ص بعد ذكر من اقتص ذكره من األنبياء، فقال
قد أشارت اآلية إىل مآل } َهذَا.َجَهنَّمَ َيْصلَوَْنَها فَبِئْسَ الِْمهَاُد.َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ مَآبٍ{: هلم فيها من النعيم قال

  .أمر الطاغني ومنه يفهم اخلرب
أي أهذا خري أمن جعل صدره ضيقا حرجا وقسا } ِمْن َربِِّهأَفََمْن شََرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِللْإِْسالمِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ {: وقوله

  .}فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَّه{: قلبه فحذف بدليل قوله
  .}قَالُوا ال َضيَْر{: وقوله تعاىل

  .}َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَال فَْوَت{
] فاقطعوا[اخلرب حمذوف أي فيما أتلوه السارق والسارقة وجاء : قال سيبويه} وَالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا{: وقوله

  .فيما نقص لكم} الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي{:وكذا قوله. مجلة أخرى
  .السارق مبتدأ فاقطعوا خربه وجاز ذلك ألن االسم عام فإنه ال يريد: وقال غريه

ربها لعمومها وإمنا قدر سيبويه ذلك جلعل اخلرب أمرا وإذا به سارقا خمصوصا فصار كأمساء الشرط تدخل الفاء يف خ
ثبت اإلضمار فالفاء داخلة يف موضعها تربط بني اجلملتني ومما يدل على أنه على اإلضمار إمجاع القراء على الرفع 

لعامة إال مع أن األمر االختياري فيه النصب قال وقد قرأ ناس بالنصب ارتكانا للوجه القوي يف العربية ولكن أبت ا
مثل، هنا خرب مبتدأ حمذوف أي فيما نقض عليكم : }مَثَلُ الَْجنَّةِ الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ{: وكذا قال يف قوله تعاىل. الرفع

  .إنه على اإلضمار: }َوالَّذَاِن َيأِْتيَانَِها مِْنكُْم فَآذُوُهَما{: مثل اجلنة وكذا قال أيضا يف قوله تعاىل
ضرورة تدعو إليه هنا فإنه إمنا صرنا إليه يف السارق وحنوه لتقديره دخول الفاء يف اخلرب فاحتيج وقد رد بأنه أي 

  .لإلضمار حىت تكون الفاء على باهبا يف الربط وأما هذا فقد وصل بفعل هو مبنزلة الذي يأتيك فله درهم
نه إذا أضمر فقد تكلف وإن مل وأجاب الصفار بأن الذي محله على هذا أن األمر دائر مع الضرورة كيف كان أل

  .فكيفما عمل مل خيل من قبح]إىل للذين يأتياهنا [يضمر كان االسم مرفوعا وبعده األمر فهو قليل بالنظر 
يف مجيع األحوال وقع أيضا يف حمذور آخر ] الزيدان[وإن قدر منصوبا وجاء القرآن باأللف على لغة من يقول 

  .ر مع الرفع يتكافآنفلهذا قدره هذا التقدير ألن اإلضما
أُولَِئَك ُينَاَدْونَ ِمْن {: اخلرب حمذوف أي يعذبون وجيوز أن يكون اخلرب} إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم{: وقوله

  .}َمكَاٍن َبعِيٍد

  .هو الزم احلذف هنا، فأنتم مبتدأ واخلرب حمذوف أي حاضرون و} لَْوال أَْنُتمْ لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني{: وقوله
َصنَاُت ِمَن َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم َوالُْمْحصََناُت ِمَن الُْمْؤمَِناِت وَالُْمْح{: وقوله تعاىل

  .، أي حل لكم كذلك} الَِّذيَن أُوُتوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلكُْم
خرب ]وابن اهللا [، أما على قراءة التنوين فال حذف ألنه جيعله مبتدأ } الَتِ الَْيُهوُد ُعَزْيرٌ اْبُن اللَِّهَوقَ{: وأما قوله تعاىل

بل : إنه صفة واخلرب حمذوف أي عزيز ابن اهللا إهلنا وقيل: حكاية عن مقالة اليهود وأما على قراءة من مل ينون فقيل
  .املبتدأ حمذوف أي إهلنا عزيز وابن صفة

  :.بوجهنيورد 



  .}َوقَالَِت النََّصاَرى الَْمِسيحُ اْبُن اللَِّه{:أنه ال يطابق: أحدمها
أنه يلزم عليه أن يكون التكذيب ليس عائدا إىل البنوة فكذب ألن صدق اخلرب وكذبه راجع إىل نسبة اخلرب : والثاين

  .وصفه بالقائمال إىل الصف فلو قيل زيد القائم فقيه فكذب انصرف التكذيب إلسناد فقهه ال ل
وفيه نظر ألن الصفة ليست إنشاء فهي خرب إال أهنا غري تامة اإلفادة فيصح تكذيبها واألوىل تقويته وأن يقال الصفة 
واإلضافة وحنومها يف املسند إليه لواحق بصورة اإلفراد أي يريد أن يصوره هبيئة خاصة وحيكم عليه كذلك لكن ال 

  .إن كذب الصفة بإسناد مسندها إىل: وجه أن يقالسبيل إىل كذهبا مع أهنا تصورت فال

  .معدوم الثبوت ونظري هذه املسألة يف الفقه ما لو قال واهللا ال أشرب ماء هذا الكوز وال ماء فيه
خرب اجلملة أي حكى فيه لفظهم أي قالوا هذه العبارة القبيحة وحينئذ فال يقدر خرب } ُعَزْيرٌ اْبُن اللَِّه{: وقال بعضهم

  .تدأوال مب
  .للعجمة والعلمية] عزير[خرب وحذف التنوين من ] ابن اهللا: [وقيل
اللَُّه .قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: حذف تنوينه اللتقاء الساكنني ألن الصفة مع املوصوف كشىء واحد كقراءة: وقيل
  .على إراد التنوين بل هنا أوضح ألنه يف مجلة واحدة} الصََّمُد
 حمذوف وكأن اهللا تعاىل حكى أهنم ذكروا هذا اللفظ إنكارا عليهم إال أن فيه نعتا ألن نعت وال]ابن اهللا :[ وقيل

َوقَالَِت النََّصاَرى {: سيبويه قال إن قلت وضعته العرب لتحكى به ما كان كالما ال قوال وأيضا إنه ال يطابق قوله
  .والظاهر أنه خرب والقوالن منقوالن} الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه

ح يف هذه القراءة أنه ليس الغرض إال أن اليهود قد بلغوا يف رسوخ االعتقاد يف هذا الشيء إىل أن يذكرون والصحي
  !.زيد األمري : هذا النكر كما تقول يف قوم تغالوا يف تعظيم صاحبهم أراهم اعتقدوا فيه أمرا عظيما ثابتا يقولون

  .ما حيتمل األمرين
مل حذف اخلرب أي أمجل أو حذف املبتدأ أي فأمري صرب مجيل وهذا أوىل لوجود حيت} فََصْبٌر َجمِيلٌ{: قوله تعاىل

  .دالة على -هي قيام الصرب به  -قرينة حالية 

احملذوف وعدم قرينة حالية أو مقالية تدل على خصوص اخلرب وأن الكالم مسوق لإلخبار حبصول الصرب له واتصافه 
  .معناه أن الصرب اجلميل أمجل ممن ألن املتكلم متلبس به به وحذف املبتدأ حيصل ذلك دون حذف اخلرب ألن

وكذلك يقوله من مل يكن وصفا له وألن الصرب مصدر واملصادر معناها اإلخبار فإذا محل على حذف املبتدأ فقد 
  .أجرى على أصل معناه من استعماله خربا وإذا محل على حذف اخلرب فقد أخرج عن أصل معناه

  .أي أمثل أو أوىل لكم من هذا أو أمركم الذي يطلب منكم} َمْعُروفَةٌ  طَاَعةٌ{: ومثاله قوله
  .إما أن يقدر فيما أوحينا إليك سورة أو هذه سورة} سُوَرةٌ أَْنزَلَْناهَا{: ومثله قوله

  .االية} َوالالَِّئي يَِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نِسَاِئكُْم{: وقد حيذفان مجلة كقوله تعاىل
  .حذف الفاعل

  :.ملشهور امتناعه إال يف ثالثة مواضعا
  .إذا بىن الفعل للمفعول: أحدها
  .}أَوْ إِطَْعاٌم{:يف املصدر إذا مل يذكر معه الفاعل مظهرا يكون حمذوفا وال يكون مضمرا حنو : ثانيها



  .اضرب القوم: اضرب القوم، وللمخاطبة: إذا القى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى كقولك للجماعة: ثالثها
  .أي بلغت الروح} كَالَّ إِذَا َبلََغتِ التََّراِقَي{: وجوز الكسائي حذفه مطلقا إذا ما وجد ما يدل عليه كقوله تعاىل

  .أي الشمس} َحتَّى تََواَرْت بِالِْحَجابِ{: وقوله
  .}أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ{:يعىن العذاب، لقوله قبله } فَإِذَا َنَزلَ بِسَاَحتِهِْم{
  .فلما جاء الرسول سليمان: تقديره} لَمَّا َجاَء ُسلَْيَمانَفَ{

  .واحلق أنه يف املذكورات مضمر ال حمذوف وقد سبق الفرق بينهما
  :.أما حذفه وإقامة املفعول مقامه مع بناء الفعل للمفعول فله أسباب

  .وحنن نعلم أن اهللا خالقه} إِْنَسانُ َضِعيفاًَوُخِلَق الْ{. }ُخِلَق اِإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ{: العلم به، كقوله تعاىل: منها
  .وضابطه أن يكون الغرض إمنا هو اإلعالم بوقوع الفعل باملفعول وال غرض يف إبانة الفاعل من هو: قال ابن جىن

  .إذ كان الذي قضاه عظيم القدر} قُِضَي اَألْمرُ الَِّذي ِفيِه َتْسَتفِْتَياِن{: تعظيمه كقوله: ومنها 
  .}ِغيضَ الَْماُء َوقُِضيَ اَألمُْرَو{: وقوله

هذا أدل على كربياء املنزل وجاللة شأنه : قال الزخمشري يف كشافه القدمي} وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك{: وقوله
عل فعال ال مبنيا للفاعل كما تقول امللك أمر بكذا ورسم بكذا وخاصة إذا كان الف] أَْنزِلَ [ من القراءة الشاذة 

  :.كأن طى ذكر الفاعل كالواجب ألمرين: قال}َو قُِضَي اَألمُْر{:يقدر عليه إال اهللا كقوله
  .أنه إن تعني الفاعل وعلم أن الفعل مما ال يتواله إال هو وحده كان ذكره فضال ولغوا: أحدمها
جياده وايضا فما يف ذلك من مصري أن اإليذان بأنه منه غري مشارك وال مدافع عن االستئثار به والتفرد بإ: والثاين

أمسه جدير بأن يصان ويرتفع به عن االبتذال واالمتهان وعن احلسن لوال أين مأذون يل يف ذكر امسه لربأت به عن 
  .مسلك الطعام والشراب

  .ومل يقل جيزيها}وََما ِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى{:مناسبة الفواصل، حنو: ومنها
َرضُوا بِأَنْ َيكُونُوا َمَع الْخََواِلِف وَطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال {:ناسبة ما تقدمه، كقوله يف سورة براءة م: ومنها
ليناسب باخلتام املطلع } وَطُبَِع{: على بناء الفعل للمفعول فجاء قوله} َوإِذَا أَنْزِلَْت سُورَةٌ{: ، ألن قبلها} َيفْقَُهونَ

فإنه مل يقع قبلها ما يقتضى البناء فجاءت على } وَطََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال َيْعلَُمونَ{: عدهاخبالف قوله فيما ب
  .األصل

  .حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه
 ويف القرآن منه زهاء ألف موضع وأما أبو احلسن فال يقيس عليه مث رده بكثرة اجملاز يف: وهو كثري، قال ابن جىن
  .انتهى. اللغة وحذف املضاف جماز

{ : جلوازه وجود دليل على احملذوف من عقل أو قرينة حنو] ما اتفق لفظه واختلف معناه[وشرط املربد يف كتاب 
جاء زيد وأنت تريد غالم زيد ألن اجمليء يكون له : وال جيوز على هذا أن نقول: ، أي أهلها قال} َواسْأَلِ الْقَْرَيةَ 

  .على احملذوف] مثل هذا يف[وال دليل 
ال يستقيم تقدير حذف املضاف يف كل موضع وال يقدم عليه إال بدليل واضح : وقال الزخمشري يف الكشاف القدمي

  .}َواسْأَلِ الْقَْرَيةَ { : ويف غري ملبس كقوله
  .أنه على حذف مضاف} َوُهَو َخاِدُعُهمْ { : وضعف بذلك قول من قدر يف قوله



جيوز جميئه الجيوز خداعه فحني جرك إىل تقدير املضاف امتناع جميئه فهال جرك إىل مثله امتناع كما ال : فإن قلت
  !.خداعه 
  .انتهى. جيوز يف اعتقاد املنافقني تصور خداعه فكان املوضع ملبسا فال يقدر: قلت

  .عذابه أي رمحته وخياف} ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم اآلِخر { : فمنه قوله تعاىل

  .سد يأجوج ومأجوج: أي} حَتَّى إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َوَمأْجُوُج{
  .شعر الرأس: أي} َواْشَتَعلَ الرَّأْسُ َشْيباً{ 
  .أي بقراءة صالتك وال ختافت بقراءهتا} َوال َتجَْهْر بَِصالِتَك َوال ُتَخاِفْت بَِها {
  .ر من آمن باهللاأي ب} َولَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَّهِ { 
  .أي ناحيتها واجلهة اليت هو فيها} فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي { 
  .}قَالَ َهلْ َيْسَمعُوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ{أي هل يسمعون دعاءكم بدليل اآلية اآلخرى } َهلْ َيْسَمُعوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ{
  .ون، أي من آل فرع}َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ َوَمِألِهْم{
  .أي ضعف عذاهبما} إِذاً َألذَقَْناَك ِضْعفَ الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماِت{
  .أي ومثل واعظ الذين كفروا كناعق األنعام} َومَثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كَمَثَلِ الَِّذي َيْنِعُق{
  .أي مثل أمهاهتم} وَأَْزوَاُجُه أُمَّهَاتُُهْم{
  .جتعلون التكذيب شكر رزقكم: وقيل. أي شكر رزقكم} ُتكَذُِّبونَ وََتْجَعلُونَ رِزْقَكُْم أَنَّكُْم{

  .أي على ألسنة رسلك} َوآِتَنا َما َوَعْدتََنا َعلَى ُرُسِلَك{: وقوله
  .أي ذوي أماناتكم كاملودع واملعري واملوكل} أََمانَاِتكُْم{: وقوله

فيتعدى إىل ] أعطيت[من باب ] خنت[ألن والشريك ومن يدك يف ماله أمانة ال يد ضمان وجيوز أن ال حذف فيه 
  .مفعولني ويقتصر على أحدمها

  .}َوَما كُْنَت ثَاوِياً ِفي أَْهلِ َمْديََن{ :، أي أهل مدين بدليل قوله} وَإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيباً{: وقوله
  .أي أهل القرية وأهل العري} وَاْسأَلِ الْقَْرَيةَ الَِّتي كُنَّا ِفيَها{

أن املراد األبنية نفسها ألن املخاطب نيب : أن القرية يراد هبا نفس اجلماعة، والثاين: أحدمها: فيه وجهان: وقيل
  .صاحب معجزة

  .وجيوز أن يقدر احلج حج أشهر معلومات} الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُومَاٌت{
  .أي أمر ربك} َوَجاَء َربَُّك َوالَْملَُك{
إنه على بابه فإن يف ذكر العجل تنبيها على أنه : أي حب العجل قال الراغب} لِْعْجلَ بِكُفْرِِهْموَأُْشرِبُوا ِفي قُلُوبِهِمُ ا{

  .لفرط حمبتهم صار صورة العجل يف قلوهبم ال متحى
أنيث فإرم اسم ملوضع وهو يف موضع جر إال أنه منع الصرف للعملية والت} أَلَمْ َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بَِعاٍد إَِرَم{: وقوله

  .}ذَاِت الِْعَماِد{: أما للعلمية فواضح وأما التأنيث فلقوله
أي بسؤاهلا فحذف املضاف ومل يكفروا بالسؤال إمنا } قَْد َسأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَْصَبحُوا بَِها كَافِرِيَن{: وقوله

  .ه نسب الكفر إليه على االتساعكفروا برهبم املسئول عنه فلما كان السؤال سببا للكفر فيما سألوا عن



اهلاء اهلاء عائدة على غري ما تقدم لقوة هذا الكالم بدليل أن الفعل تعدى بنفسه واألول بغريه وإمنا هذه اآلية : وقيل
كناية عما سأل قوم موسى وقوم عيسى من اآليات مث كفروا فمعىن السؤال األول والثان االستفهام ومعىن الثالث 

  .طلب الشيء
  .، أي تناوهلا ألن االحكام ال تتعلق باألجرام إال بتأويل األفعال} ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيتَةُ{: لهوقو
إن امليتة يعرب هبا عن تناوهلا فال حذف ولو كان مث حذف مل يؤنث الفعل وألن املركب إمنا حيذف إذا كان : وقيل

التركيب التناول من غري تقدير فيكون اللفظ موضوعا له للكالم داللة غري الداللة اإلفرادية واملفهوم من هذا 
  .واملشهور يف األصول أنه من حمال احلذف

من :[ ، فهاهنا إضمار ألن قائال لو قال} َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصَّاِلحَِني{: وقوله تعاىل
  .مل يكن فائدة وإمنا املعىن لندخلنهم يف زمرة الصاحلني ]عمل صاحلا جعلته يف مجلة الصاحلني 

  .أي تبدون مكتوهبا} ُتْبدُوَنهَا{أي ذا قراطيس أو مكتوبا يف قراطيس } َتْجَعلُوَنُه قََراطِيَس{: وقوله
راطيس أي ختفون كثريا من إنكار ذي الق: ليس املعىن ختفوهنا إخفاء كثريا ولكن التقدير} وَُتْخفُونَ كَثِرياً{: وقوله

  .إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَْزلَْنا ِمَن الَْبيِّنَاِت وَالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي{: يكتمونه فال يظهرونه كما قال تعاىل

  .}ُتْخفُونَ ِمَن الْكَِتابِ قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم كَِثرياً ِممَّا كُنُْتْم{: ويدل له قوله. }الِْكَتابِ
  .، أي بقدر مياهها} فَسَالَْت أَْوِدَيةٌ بِقََدرَِها{: وقوله
، أي هم بدفعها أي عن نفسه يف هذا التأويل بتنزيله يوسف صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ }َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها{: وقوله

اهللا وسالمه عليهم معصومون من الصغائر والكبائر وعليه فينبغي الوقف على عما ال يليق به ألن األنبياء صلوات 
  .}لَقَْد َهمَّْت بِِه{:قوله 
  .تنبيه

  .يف جواز حذف املضاف مع االلتفات إليه
اعلم أن املضاف إذا علم جاز حذفه مع االلتفات إليه فيعامل معاملة امللفوظ به من عود الضمري عليه ومع اطراحه 

  .يف عود الضمري للقائم مقامه يصري احلكم
فإن الضمري يف : } أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ َيْغشَاُه َمْوٌج{: فمثال استهالكه حكمه وتناسى أمره قوله تعاىل

  .عائد على املضاف احملذوف بتقدير أو كذى ظلمات] يغشاه[
َيْجَعلُونَ أَصَابِعَُهْم ِفي {: ليه جمموعا يف قولهأي كمثل ذوي صيب وهلذا رجع الضمري إ} أَْو كََصيِّبٍ{: وقوله
  .ولو مل يراع ألفرده أيضا} آذَانِهِْم

  :ولوال ذلك حلذفت التاء ألن القوم مذكر ومنه قول حسان} كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ{: وقوله
  يسقون من َوَرَد الربيَص عليهم بََرَدَى ُيَصفُِّق بالرحيق السَّلَْسلِ

  .ردى ولو راعى املذكور ألتى بالتاءبالياء أي ماء ب
وَكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها بَأُْسَنا بََياتاً {: وقد جاء يف آية واحدة مراعاة التأنيث واحملذوف وهي قوله تعاىل: قالوا

أَْو ُهمْ { : هي الثابتة مث قالإلعادهتما على القرية املؤنثة و] فجاءها[و] أهلكناها[أنث الضمري يف } أَْو ُهْم قَاِئلُونَ
  .احملذوف] أهلها[فأتى بضمري من يعقل محال على } قَاِئلُونَ

أن يقدر : أنه ملا قام مقام احملذوف صارت املعاملة معه والثاين: أحدمها: ويف تأويل إعادة الضمري على التأنيث وجهان



ة وضربتها فمعناه وضربت أهلها فحذف املضاف سألت القري: يف الثاين حذف املضاف كما قدر يف األول فإذا قلت
  .كما حذف من األول إذ وجه اجلواز قائم

مجلة معطوفة عليها } أَْو ُهْم قَاِئلُونَ{هنا مضاف حمذوف واملعىن أهلكنا أهلها وبياتا حال منهم أي مبيتني و: وقيل
  .وحملها النصب

اب احلمل على املعىن ونقله عن احملققني ألن القوم وأنكر الشلوبني مراعاة احملذوف وأول ما سبق على أنه من ب
مجاعة وهلذا يؤنث تأنيث اجلمع حنو هي الرجال ومجع التكسري عندهم مؤنث وأمساء اجلموع جتري جمراها وعلى هذا 

  .جاء التأنيث ال على احلذف وكذا القول يف البيت

خرة واألحسن أن يقدر ثواب اآلخرة ألن العرض ال يبقى قدروه عرض اآل} َواللَُّه يُرِيُد اآلِخرَةَ{: ويف قراءة بعضهم
  .خبالف الثواب

  .حذف املضاف إليه
  .}كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ{: وهو أقل استعماال كقوله

  .}تِلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ{: وقوله
، أي من }ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد{: وله تعاىلوكذا كل ما قطع عن اإلضافة مما وجبت إضافته معىن ال لفظا كق

  .قبل ذلك ومن بعده
  .حذف املضاف واملضاف إليه

أي بدل شكر } َوَتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم{: قد يضاف املضاف إىل مضاف فيحذف األول والثاين ويبقى الثالث كقوله تعاىل
  .رزقكم
  .أي كدوران عني الذي يغشى عليه من املوت} .ِذي ُيْغَشى َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِتَتُدورُ أَْعُينُُهْم كَالَّ{: وقوله
حاال من اهلاء ] كالذي[الرزق يف اآلية األوىل احلظ والنصيب فال حاجة إىل تقدير وكذلك قدرت الثانية : وقيل

  .ألن املضاف بعض فال تقدير] أعينهم[وامليم يف 

  .وقدره أبو الفتح يف احملتسب على أفعال أهل النار} النَّارِفََما أَْصَبرَُهْم َعلَى {: وقوله
فالتقدير من مداناة املوت أو مقاربته وال ينكر عسره على اإلنسان ولكن إذا دفع إىل أمر } ِمَن الَْمْوِت{:وأما قوله

  .هابه
  .}ِتينْظُُرونَ إِلَْيَك َنظَرَ الَْمْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن الَْمْو{: ومثله اآلية االخرى

  .، أي من أثر حافر فرس الرسول}فَقََبْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَرِ الرَُّسولِ{: وقوله
  .، أي من أموال كفار أهل القرى} َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى{: وقوله
اآلية، فإن } أَْو كََصيِّبٍ ِمَن السََّماِء{: لهأي من أفعال ذوي تقوى القلوب وقو} فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ{: وقوله

كَمَثَلِ الَِّذي اْسَتوْقََد {التقدير كمثل ذوي صيب فحذف املضاف واملضاف إليه أما حذف املضاف فلقرينة عطفه على
عا وإمنا صري إىل هذا عليه فأعاد الضمري عليه جممو} ْجَعلُونَ أََصابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم{:وأما املضاف إليه فلداللة} َناراً

  .التقدير ألن التشبيه بني صفة املنافقني وصفة ذوي الصيب ال بني صف املنافقني وذوي الصيب
  .حذف اجلار واجملرور

  .أي بصاحل} وَآَخَر َسيِّئاً{أي بسيء } َخلَطُوا َعَمالً َصاِلحاً{: كقوله



  .أي من كل شيء} بَُروَلَِذكُْر اللَِّه أَكْ{: وكذا بعد أفعل التفضيل كقوله تعاىل
فيه عن متعلقة قصدا لنفي  ٣أي من السر وكالم الزخمشري يف املفصل يقتضي أنه مما قطع} فَإِنَُّه َيعْلَُم السِّرَّ وَأَْخفَى{

الزيادة حنو فالن يعطى ليكون كالفعل املتعدي إذا جعل قاصر للمبالغة فعلى هذا ال يكون من احلذف فإنه قال أفعل 
معنيان أحدمها أن يراد أنه زائد على املضاف إليه يف اجلملة اليت هو وهم فيها شركاء والثاين أن يوجد التفضيل له 

مطلقا له الزيادة فيها إطالقا مث يضاف للتفضيل على املضاف إليه لكن مبجرد التخصيص كما يضاف ما ال تفضيل 
  .انتهى. عادال: فيه حنو قولك الناقص واألشج أعدال بين مروان كأنك قلت

  .حذف املوصوف
  :.يشترط فيه أمران

كون الصفة خاصة باملوصوف حىت حيصل العلم باملوصوف فمىت كانت الصفة عامة امتنع حذف املوصوف : أحدمها
وكذلك نص عليه أرسطاطا ليس يف ] هذا باب جمارى أواخر الكلم العربية[نص عليه سيبويه يف آخر باب ترمجة 

  .كتابه اخلطابة
َواللَُّه {.}وَاللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَّقَِني{ :يعتمد على جمرد الصفة من حيث هي لتعلق غرض السياق كقوله تعاىلأن : الثاين

  .فإن االعتماد يف سياق القول على جمرد الصفة لتعلق غرض القول من املدح أو الذم هبا} َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني

  .أي حور قاصرات} ْرِف ِعٌنيَوِعْندَُهْم قَاصَِراُت الطَّ{:كقوله تعاىل 
  .أي وجنة دانية} وََدانَِيةً َعلَيْهِْم ِظاللُهَا{: وقوله
  .أي العبد الشكور} َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِدَي الشَّكُوُر{: وقوله
  .أي القوم املتقني} ُهدًى ِللُْمتَِّقَني{: وقوله
  .ذات ألواح أي سفينة} َوَحَملْنَاُه َعلَى ذَاِت أَلْوَاحٍ َوُدُسرٍ{: وقوله
  .أي األمة القيمة} وَذَِلَك ِديُن الْقَيِّمَِة{: وقوله
  .أي دروعا سابغات} أَنِ اْعَملْ سَابَِغاٍت{: وقوله
  .أي يا أيها الرجل الساحر} َيا أَيَُّها السَّاحُِر{: وقوله
  .أي القوم املؤمنون} أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ{: وقوله
  .عمال صاحلاأي } َوَعِملَ َصاِلحاً{: وقوله

  .حذف الصفة
فَال نُِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ {: وأكثر ما يرد للتفخيم والتعظيم يف النكرات وكأن التنكري حينئذ علم عليه كقوله تعاىل

  .أي وزنا نافعا} َوْزناً
  .ظيمأي من جوع شديد وخوف ع} الَِّذي أَطَْعمَُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف{: وقوله
  .أي شيء نافع} َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَْسُتْم َعلَى َشيٍْء{: وقوله

  .أي سلطت عليه} َما َتذَُر ِمْن َشيٍْء{: وقوله
  .أي جامعا ألكمل كل صفات الرسل} وَأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ َرُسوالً{: وقوله
ة ابن عباس وفيه حبث وهو أنا ال نسلم اإلضمار بل هو أي صاحلة وقيل إهنا قراء} َيأُْخذُ كُلَّ َسفِيَنٍة غَْصباً{: وقوله

  .عام خمصوص



  .أي كثري بدليل ما قبله وجييء يف العرف} بِفَاِكَهٍة كَِثَريٍة َوَشرَابٍ{: وقوله
  .أي املبني} اآلنَ جِئَْت بِالَْحقِّ{:كقوله تعاىل 

  .أي الناس الذين يعادونكم} وا لَكُْمالَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُع{: وقوله
  .أي الناجني} لَْيَس ِمْن أَْهِلَك{: وقوله
  .أي قومك املعاندون} َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك{: وقوله
الُْمَجاِهِديَن َعلَى  َوفَضَّلَ اللَُّه{أي من أوىل الضرر، } فَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن{: ومنه

  .أي من غري أويل الضرر} الْقَاِعِديَن
  .قاله ابن مالك وغريه وهبذا التقدير يزل إشكال التكرار من اآلية

أي مل أتل عليكم فيه شيئا فحذفت الصفة أو احلال قيل والعمر هنا } فَقَْد لَبِثُْت فِيكُْم ُعُمراً ِمْن قَْبِلِه{: وقوله تعاىل
  .أربعون سنة

  .حذف املعطوف
  !!.أكفرمت!! أمكثوا ! التقدير أعموا} أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع{، }أَفَلَْم َيِسُريوا{، }أَوَلَْم َينْظُُروا{: قوله تعاىل

هدنا ، أي ما ش}لَُنبَيَِّتنَُّه َوأَْهلَُه{ : ، أي ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه بدليل قوله} َما َشهِْدَنا َمْهِلَك أَْهلِِه{: وقوله
: مهلك أهله ومهلكه بدليل قوله لنبيتنه وأهله وما روى أهنم كانوا عزموا على قتله وقتل أهله وعلى هذا فقوهلم

كذب يف اإلخبار وأومهوا قومهم أهنم قتلوه وأهله سرا ومل يشعر هبم أحد وقالوا تلك املقالة } وَإِنَّا لََصاِدقُونَ{
  .يومهون أهنم صادقون وهم كاذبون

أن يكون من حذف املعطوف عليه أي ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله وقال بعض املتأخرين أصله ما شهدنا وحيتمل 
  .مهلك أهلك باخلطاب مث عدل عنه إىل الغيبة فال حذف

  .}ال َيْسَتوِي مِْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ{: وقد حيذف املعطوف مع حرف العطف مثل
أي أمرنا مترفيها فخالفوا األمر ففسقوا وهبذا } َوإِذَا أََرْدَنا أَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً أََمرَْنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُوا ِفيَها{: وقوله تعاىل

صفة للقرية ال جوابا } أَمَْرَنا ُمْتَرِفيهَا{وحيتمل أن يكون . التقدير يزول اإلشكال من االية وأنه ليس الفسق مأمورا به
التقدير وإذا أردنا أن هنلك قرية من صفتها أنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ويكون إذا على هذا } إِذَا أََردَْناَو{: لقوله

  .}َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحتْ أَبَْوابَُها{: مل يأت هلا جوابا ظاهر استغناء بالسياق كما يف قوله
  .حذف املعطوف عليه

  .أي لو ملكا ولو افتدى به} ِملُء اَألْرضِ ذَهَباً َولَوِ افَْتَدى بِِهفَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهْم {

  .أي فأفطر فعدة} فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{: وجيوز حذفه مع حرف العطف كقوله
فضرب فانفلق فحذف املعطوف عليه وهو ضرب وحرف : فانفلق التقدير} أَنِ اْضرِْب بَِعَصاكَ الَْبحَْر{: وقوله

فالفاء الداخلة على انفلق هي الفاء اليت كانت متصلة ] فانفلق :[ العطف وهو الفاء املتصلة انفلق فصار
  .فمحذوفة] انفلق[وأما املتصلة بـ] ضرب[بـ

ركة األول للثاين فإذا كذا زعم ابن عصفور واألبذي قالوا والذي دل على ذلك أن حرف العطف إمنا نوى به مشا
  .حذف أحد اللفظني أعىن لفظ املعطوف أو املعطوف عليه ينبغي أال يؤتى به ليزول ما أتى به من أجله

ليس هذا من احلذف بل من إقامة املعطوف مقام املعطوف عليه ألنه سببه ويقام السبب كثريا : وقال ابن الضائع



  .هو جواب األمر} فَانَْبَجَسْت{: بل صار هو اجلواب بدليل مقام مسببه وليس ما بعدها معطوفا على اجلواب
  .حذف املبدل منه

  .}َوال َتقُولُوا ِلَما َتِصُف أَلْسَِنُتكُُم الْكَِذَب َهذَا َحاللٌ َوَهذَا حََراٌم{: اختلفوا فيه وخرج عليه قوله
  .حذف املوصول 

ليس هو الذي أنزل إىل ] الذي أنزل إلينا[أي والذي أنزل إليكم ألن } لَْيكُْمآَمنَّا بِالَِّذي أُْنزِلَ إِلَْيَنا َوأُْنزِلَ إِ{: قوله
  ].ما[بعد ] ما[من قبلنا ولذلك أعيدت 

كَِتابِ آِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَالْ{: وهو نظري قوله} قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ إِلَى إِْبَراِهيَم{ : يف قوله
  .}الَِّذي نَزَّلَ َعلَى َرسُوِلِه َوالِْكتَابِ الَِّذي أَنَْزلَ ِمْن قَْبلُ

  .}َوَمْن ُهَو ُمسَْتْخٍف بِاللَّْيلِ َوسَارٌِب بِالنَّهَارِ{: وقوله
  .أي من له} َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم{: وقوله

وال حيذف : ه معطوفا على موصول آخر ويؤيده هذه اآلية قالوشرط ابن مالك يف بعض كتبه جلواب احلذف كون
  .}َوِمْن آَياِتهِ ُيرِيكُمُ الَْبْرَق{: كقوله تعاىل] أن[موصول حريف إال 

  .حذف املخصوص يف باب نعم إذا علم من سياق الكالم
د هو ألن القصة يف ذكر أيوب فإن قدرت التقدير نعم العبد أيوب أو نعم العب} نِْعَم الْعَْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب{: كقوله تعاىل

  .نعم العبد هو مل يكن هو عائدا على العبد بل على أيوب
فسليمان هو املخصوص املمدوح وإمنا مل يكرر ألنه تقدم } َوَوَهْبَنا ِلَداُوَد ُسلَْيَمانَ نِْعَم الَْعْبُد{: وكذلك قوله تعاىل

  .منصوبا
  .أي حنن} الْقَاِدُرونَ فَقََدْرَنا فَنِْعَم{: وكذلك قوله تعاىل

  .أي اجلنة أو دارهم} َولَنِْعَم دَاُر الُْمتَّقَِني{: وقوله تعاىل
  .أي عقباهم} فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ{

  .أي أجرهم} َونِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني{
أي } قُلْ بِئَْسَما َيأُْمُركُمْ بِِه إِميَاُنكُْم{: أي من ضره أقرب من نفعه وقال تعاىل} لَبِئَْس الْمَْولَى وَلَبِئْسَ الَْعِشُري{: وقال

  .إميانكم مبا أنزل عليكم وكفركم مبا وراءه
أي بئس البدل إبليس وذريته ومنه قوله صَلَّى } بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً{: وقد حيذف الفاعل واملخصوص كقوله تعاىل

  .الرخصةأي نعمت " فبها ونعمت : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .حذف الضمري املنصوب املتصل

  :.يقع يف أربعة أبواب
  .}:َهذَا الَِّذي َبَعثَ اللَُّه َرُسوالً{: الصلة، كقوله تعاىل: أحدها
وَاتَّقُوا َيوْماً {: أي فيه، بدليل قوله} َواتَّقُوا َيْوماً ال َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ شَْيئاً،{: الصفة، كقوله تعاىل: الثاين
َوال ُيقَْبلُ ِمْنَها {: ولذلك يقدر يف اجلمل املعطوف على األوىل ألن حكمهن حكمها، فالتقدير} َجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّهُتْر

  .فيه} َشفَاَعةٌ َوال ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ َوال ُهْم ُيْنَصُرونَ



ف وقال سيبويه حذفا معا حذفت على التدريج أي حذف العطف فاتصل الضمري فحذ: مث اختلفوا فقال األخفش
  .ألول وهلة

  .عدى الفعل إىل الضمري أوال اتساعا وهو قول الفارسي: وقيل
َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوال {: ، أي منه وقوله}َيْوَم ال ُيْغنِي َمْوىلً َعْن َمْوىلً َشْيئاً{:وجعل الواحدي من هذا قوله تعاىل 

  .منهأي ما للظاملني } َشِفيعٍ ُيطَاُع
  .مجلة قد أضيف إليها أسم الزمان وليست صفة] يغين[وفيه نظر، أما األوىل فألن 

فإن : وقد نصوا على أن عود ضمري إىل املضاف من اجلملة اليت أضيف إليها الظرف غري جائز حىت قال ابن السراج
 صفته قال ابن مالك قلت أعجبين يوم قمت فيه امتنعت اإلضافة ألن اجلملة حينئذ صفة وال يضاف موصوف إىل

صفة ليوم املضاف إليها } َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ{وأما الثانية فكأنه يريد أن . وهذا مما خفي على أكثر النحويني
كما ] يف[األزمنة وذلك متعذر ألن اجلملة ال تقع صفة للمعرفة والظاهر أن اجلملة حال منه مث حذف العائد اجملرور 

  .حيذف من الصفة
  .يف قراءة ابن عامر} وَكُلٌ َوَعَد اللَُّه احلُسَْنى{: اخلرب، كقوله تعاىل: الثالث
  .احلال : الرابع
  .تنبيه

  ].عن ابن الشجري يف تفاوت أنواع احلذف[
جاء الذي ضربت : أقوى هذه األمور يف احلذف الصلة لطول الكالم فيها ألنه اربع كلمات حنو: قال ابن الشجري
فعل والفاعل واملفعول مث الصفة ألن املوصوف قائم بنفسه وإمنا أتى بالصفة للتوضيح مث اخلرب وهو املوصول وال

  .النفصاله عن املبتدأ باعتبار أنه حمكوم عليه

ووجه التفاوت أن الصفة رتبة متوسطة بني الصلة واخلرب ألن املوصول وصلته كالكلمة الواحدة وهلذا ال يفصل 
وهلذا يكثر حذف املوصوف وإقامة الصفةمقامه واخلرب دون ذلك فكان احلذف آكد  بينهما والصفة دوهنا يف ذلك

  .يف الصلة من الصفة ألن هناك شيئني يدالن على احلذف الصفة تستدعي موصوفا والعامل يستدعيه أيضا
  .ويستحسن ابن مالك هذا الكالم ومل يتكلم على احلال لرجوعه إىل الصفة

  .حذف املفعول
  :.وهو ضربان

فَعَّالٌ ِلَما {: أن يكون مقصودا مع احلذف فينوى لدليل ويقدر يف كل موضع ما يليق ب، كقوله تعاىل: دمهاأح
  .أي يريده} ُيرِيُد

  .أي غشاها إياه} فََغشَّاَها َما غَشَّى{
  .}اللَُّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدر{
  .}الَّ َمْن َرِحَمال عَاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِ{
  .}َوَسالٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى{
  .}أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ{



وكل هذا على حذف ضمري املفعول وهو مراد حذف ختفيفا لطول الكالم بالصفة ولوال إرادة املفعول وهو الضمري 
  .ذلك ال جيوزخللت الصلة من ضمري يعود على املوصول و

  .وكان يف حكم املنطوق به فالداللة عليه من وجهني اقتضاء الفعل له واقتضاء الصلة إذا كان العائد
" ما"يف قراءة محزة والكسائي بغري هاء أي ما عملته بدليل قراءة الباقني فـ } َوَما َعِملَْت أَْيدِيهِْم{: ومنه قوله تعاىل

  ].ثََمرِِه [ يف موضع خفض للعطف على 
: نافية واملعىن ليأكلوا من مثره ومل تعمله أيديهم فيكون أبلغ يف االمتنان ويقوى ذلك قوله تعاىل] ما[وجيوز أن تكون 

  .، وعلى هذا فال تكون اهلاء مراده ألهنا غري موصولة} أَفََرأَيُْتْم َما َتحُْرثُونَ أَأَْنُتمْ َتْزَرعُوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ{
  .يتعدى بنفسه] شرب[وهو فاسد ألن } وََيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبونَ{: هم منه قوله تعاىلوجعل بعض

  :.والغرض حينئذ باحلذف أمور
، لظهور أن املراد }أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيَك{: قصد االختصار عند قيام القرائن والقرائن إما حالية كما يف قوله تعاىل: منها

ب املواجهة بذلك مث براه الشوق وجيوز أن يكون أخر ليأيت به مع األصرح لئال أرين ذاتك وحيتمل أن يكون ها
  .يتكرر هذا املطلوب العظيم على املواجهة إجالال

  .الظاهر أنه متعد حذف مفعوله أي تأجرين نفسك} َعلَى أَنْ َتأُْجرَنِي{: ومنه قوله تعاىل
ْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاسِ َيْسقُونَ َوَوَجَد ِمْن ُدونِهِمُ اْمرَأََتْينِ َولَمَّا َوَرَد َماَء َم{: وجعل منه السكاكي قوله تعاىل

  .َتذُوَداِن قَالَ َما َخطُْبكَُما قَالََتا ال َنسِْقي حَتَّى ُيْصِدَر

لضرب الثاين كما فإنه حذف املفعول يف مخسة مواضع واألقرب أنه من ا} ُيْصِدَر{فمن قرأ بكسر الدال من } الرَِّعاُء
  .سنبينه فيه إن شاء اهللا تعاىل

  .أي أنفسكم} فَإِذَا أَفَضُْتْم ِمْن َعَرفَاٍت{: وقوله
  .أي فذوقوا العذاب} فَذُوقُوا بَِما َنِسيُتْم لِقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا{: وقوله
  .أي ناسا أو فريقا} إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي{: وقوله
  .أي شيئا} لََنا رَبََّك ُيْخرِجْ لَنَافَاْدُع {: وقوله
  .أي غري السموات} َيْوَم ُتَبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر اَألْرضِ َوالسََّماوَاُت{: وقوله
على أن الدعاء مبعىن التسمية اليت تتعدى إىل مفعولني أي مسوه اهللا أو } قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن{: وقوله

ايا ما تسموه فله االمساء احلسىن إذ لو كان املراد مبعىن الدعاء املتعدى لواحد لزم الشرك إن كان مسوه الرمحن 
  .مسمى اهللا غري مسمى الرمحن وعطف الشيء على نفسه إن كان عينه

  .أي الكفار} كََتَب اللَُّه َألغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي{: قصد االحتقار كقوله: ومنها
} َوَما تُْغنِي اآلياُت وَالنُّذُُر َعْن قَْومٍ ال ُيْؤِمُنونَ{ : ال سيما إذا كان يف حيز النفي كقوله تعاىلقصد التعميم و: ومنها
  .}ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ{ و} لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ{: وكثريا ما يعترى احلذف يف رءوس اآلى حنو} َما كَانُوا ُمْؤِمنَِني{وكذا 

  .}أَفَال َتْسَمُعونَ{
  .}ال تُْبِصُرونَأَفَ{
  .}أََوال َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ{



  .}إِنََّما َنْحُن ُمْسَتهْزِئُونَ{
  .}فَال َتْجَعلُوا ِللَِّه أَْنَداداً َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ{

  .متعلق بغريه وكذا كل موضع كان الغرض إثبات املعىن الذي دل عليه الفعل لفاعل غري
  .أي كل أحد ألن الدعوة عامة واهلداية خاصة} َواللَُّه َيْدُعو إِلَى دَارِ السَّالمِ{: ومنه قوله تعاىل
: أحدمها بالالم والتقدير: فكال ووزن يتعديان إىل مفعولني} َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهمْ ُيْخِسُرونَ{: وأما قوله تعاىل

  .ف املفعول الثاين لقصد التعميمكالوا ووزنوا هلم وحذ
وأخطأ : منصوبا يف املوضع بعد الالم هو الظاهر وقرره ابن الشجري يف أماليه، قال] هم[وما ذكرناه من كون 

ضمري مرفوع أكدت به الواو كالضمري يف قولك خرجوا هم ف هم على هذا ] هم[بعض املتأولني حيث زعم أن 
  .التأويل عائد على املطففني

  :.لى بطالن هذا القول أمرانويدل ع

ولو كان كما قال ألثبتوها يف خط املصحف كما أثبتوها يف ] وزنوهم[و] كالوهم[عدم ثبوت األلف يف : أحدمها
  .وحنوه} قَالُوا ِلَنبِيٍّ لَُهُم} {خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم{: قوله تعاىل
وإذا } إِِذَا اكَْتالُوا َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ{: املعىنأن تقدم ذكر الناس يدل على أن الضمري راجع إليهم ف: والثاين

  .كالوا للناس أو وزنوا للناس خيسرون
أي يف املصر وعند أيب على أن } فََمْن َشهَِد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه{: وجعل الزخمشري من حذف املفعول قوله تعاىل

  .لشهرالشهر ظرف والتقدير فمن شهد منكم املصر يف ا
  .أي ويثبت ما يشاء} َيْمحُوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت{: تقدم مثله يف اللفظ كقوله تعاىل: ومنها

اْدفَعْ {: فلما كان املفعول الثاين بلفظ األول يف عمومه واحتياجه إىل الصلة جاز حذفه لداللة ما ذكر عليه كقوله
  .}أَْعلَُمبِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّيِّئَةَ َنْحُن 

  .أي غري السموات} َيْوَم ُتَبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر اَألْرضِ َوالسََّماوَاُت{: وقوله
  .، أي ومن أنفق من بعده وقاتل بدليل ما بعده} ال َيْستَوِي ِمْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ{: وقوله
  .}وَأَْبِصْرُهْم{:أي أبصرهم، بدليل قوله } وَأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُرونَ {: وقوله

  .وسبق عن ابن ظفر السر يف ذكر املفعول يف األول وحذفه يف الثاين يف هذه اآلية الشريفة

  ].أبصرهم: [أن األوىل اقتضت نزول العذاب هبم يوم بدر فلما تضمنت التشفي قيل
م تأمينهم والدعاء إىل إمياهنم فلم يكن وقتا للتشفي بل وأما الثاين فاملراد هبا يوم الفتح واقترن هبا مع الظهور عليه

  .فسيبصرون منك عليهم: واملعىن] أبصر: [للربوز فقيل له
قاله } َوَما َوَعَدَنا َربُّنَا{: ، أي وعدكم ربكم فحذف لداللة قوله قبله}فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّكُْم{: وقوله

  .الزخمشري
اول كل ما وعد اهللا من احلساب والبعث والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة ألهنم أطلق ذلك ليتن: وقد يقال

كانوا يكذبون بذلك أمجع وألن املوعود كله مما ساءهم وما نعيم أهل اجلنة إال عذاب هلم فأطلق لذلك ليكون من 
  .الضرب اآليت

  .}لَى ُنورٍ ِمْن َربِِّه فَوَْيلٌ ِللْقَاِسَيِةأَفََمْن شََرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِللْإِْسالمِ فَُهَو َع{:وقوله 



أي ما قالك فحذف املفعول ألن } وَالضَُّحى َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَلَى{: رعاية الفاصلة، حنو: ومنها
  .فواصل اآلي على األلف

لإلسالم كمن أقسى قلبه فحذف لداللة  وحيتمل أنه لالختصار لظهور احملذوف قبله أي أفمن شرح اهللا صدره
  .}فَوَْيلٌ ِللْقَاِسيَِة{

َولَوْ َشاَء اللَّهُ {: البيان بعد اإلهبام كما يف مفعول املشيئة واإلرادة، فإهنم ال يكادون يذكرونه كقوله تعاىل: ومنها
  .}لَذََهَب بَِسْمعِهِْم َوأَْبَصارِِهْم

  .}ى الُْهَدىَولَْو َشاَء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعلَ{

  .}َولَْو َشاَء لََهَداكُمْ أَْجَمِعَني{
  .}فَإِنْ َيَشِأ اللَُّه َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك{
  .}َمْن َيَشأِ اللَُّه ُيْضِللُْه{
  .}َولَْو ِشئَْنا لَآَتْيَنا كُلَّ نَفْسٍ ُهَداهَا{

  .لو شاء اهللا أن يفعل ذلك لفعل: التقدير
  .}فَإِنْ َيَشِأ اللَُّه َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك{: أداة الشرط عليه كما سبق من قولهوشرط ابن النحوية يف حذفه دخول 

  .}ولَْو َنَشاُء لَقُلَْنا مِثْلَ َهذَا{
  .}َمْن َيَشأِ اللَُّه ُيْضِللُْه َوَمْن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ{

ن اجلواب ال ميكن أن تكون إال مثيلة اجلواب ولذلك واحلكمة يف كثرة حذف مفعول املشيئة املستلزمة ملضمو
كانت اإلرادة كاملشيئة يف جواز اطراد حذف مفعوهلا صرح به الزخمشري يف تفسري سورة البقرة وابن الزملكاين يف 

يف اآلية قبلها ما يدل وإمنا حذفه ألن } يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم{: الربهان والتنوخي يف االقصى كقوله
  على أهنم أمروا لكذب وهو بزعمهم إطفاء نور اهللا فلو ذكر أيضا لكان

  .وكان يف احلذف تنبيه على هذا املعىن الغريب} ِلُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه بِأَفَْواِههِْم{: كاملتكرر فحذف وفسر بقوله
َولَوْ ِشئَْنا لَآَتْيَنا {: حبسب التقدير أال ترى إىل قوله تعاىل وينبغي أن يتمهل يف تقدير مفعول املشيئة فإنه خيتلف املعىن

ولو شئنا أن نؤيت كل نفس هداها آلتيناها ال يصح إال : فإن التقدير كما قاله عبد القاهر اجلرجاين} كُلَّ َنفْسٍ ُهَداهَا
ن يكون هللا مشيئة على اإلطالق على ذلك ألنه إن مل يقدر هذا املفعول أدى والعياذ باهللا إىل أمر عظيم وهو نفي أ

أن يكون اإلثبات بعدها نفيا أال ترى أنك إذا قلت لو جئتين أعطيتك كان املعىن على أنه مل يكن ] لو[ألن من شأن 
  .فلم نشأ فلم نرفعه: فقدره النحويون} َولَْو ِشئَْنا لََرفَعَْناُه بَِها{: جمىء وال إعطاء وأما قوله تعاىل

ألن نفي الالزم يوجب نفي امللزوم فوجود ] فلم نرفعه فلم نشأ: [لصواب أن يكون التقديرا: وقال ابن اخلباز
امللزوم يوجب وجود الالزم فيلزم من وجود املشيئة وجود الرفع ومن نفي الرفع نفي املشيئة وأما نفي امللزوم فال 

  .انتهى. يوجب نفي الالزم وال وجود الالزم وجود امللزوم
فإن املقصود انتفاء وجود اآلهلة النتفاء الزمها وهو } لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه لَفََسدََتا{: ويؤيده قوله تعاىل

  .الفساد
من حروف الشرط وانتفاء الشرط ] لو[وميكن توجيه كالم النحويني بأهنم جعلوا األول شرطا للثاين ألهنم عدوا 



يا للمشروط حبيث يلزم من وجوده وجود املشروط ومن عدمه يوجب انتفاء املشروط وقد يكون الشرط مساو
  .واملقصود يف اآلية تعليل عدم الرفع بعدم املشيئة ال العكس. عدمه

كَذَُّبوا وَلَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َواَألْرضِ َولَِكْن {: وأوضح منه قوله تعاىل
جعل انتفاء امللزوم سببا النتفاء الالزم ألن كذبوا ملزوم عدم اإلميان والتقوى } فَأََخذَْناُهْم بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ

للسببية وجعل } فَأََخذَْناُهْم{: والفاء يف قوله. فأخذهم بذلك ملزوم عدم فتح بركات السماء واألرض عليهم
لعل ذلك خيتلف باختالف املواد ووقوع األفراد مع أن القول ما قاله ابن اخلباز التكذيب سببا ألخذهم بكفرهم و

املوجبة الكلية : وأما ما جاء على خالفه فذلك من خصوص املادة وذلك ال يقدح يف القضية الكلية أال ترى أنا نقول
  .ذلك مبطال للقاعدةال تنعكس كلية مع أهنا تنعكس كلية يف بعض املواضع كقولنا كل إنسان ناطق وال يعد 

  .تنبيهان
  .مىت يذكر مفعول املشيئة واإلرادة؟: التنبيه األول

  :.يستثىن من هذه القاعدة ثالثة أمور
لَوْ أََراَد اللَُّه أَنْ يَتَِّخذَ وَلَداً الْصطَفَى {: ما إذا كان مفعول املشيئة عظيما أو غريبا فإنه ال حيذف، كقوله تعاىل: أحدها

مبا يطابقه يف اللفظ ليكون أبلغ يف الرد ] اختذ اهللا ولدا: [أراد رد قول الكفار. اآلية} َما َيَشاُء سُْبحَاَنُه ِممَّا َيْخلُُق
لو : مل يظهر املعىن املراد ألن األصطفاء قد ال يكون مبعىن التبين ولو قال] لو أراد اهللا الصطفى: [ألنه لو حذفه فقال

  .يف إظهاره من تعظيم جرم قائله ما. أراد اهللا الختذ ولدا مل يكن فيه
  .القول الوجيز يف استنباط علم البيان من الكتاب[ومثله صاحب كتاب 

َمْن َيَشِأ اللَُّه ُيْضِللُْه {و. }فَإِنْ َيَشِأ اللَُّه َيْخِتْم َعلَى قَلْبَِك{: وقوله. }لَوْ َنَشاُء لَقُلَْنا مِثْلَ َهذَا{: بقوله تعاىل] العزيز
  .وفيما ذكره نظر} َيْجَعلُْه َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ َوَمْن َيَشأْ

  .}لَْو أََردَْنا أَنْ نَتَِّخذَ لَهْواً{: جييء الذكر يف مفعول اإلرادة أيضا إذ كان كقوله تعاىل: قلت
فإنه لو حذف مل يبق } اُهلَْو أََرْدَنا أَنْ نَتَِّخذَ لَْهواً التََّخذَْن{: إذا احتيج لعود الضمري عليه فإنه يذكر كقوله: الثاين 

  .للضمري ما يرجع عليه
  .الضمري مل يرجع عليه وإمنا عاد على معمول معموله: وقد يقال
  .أن يكون السامع منكرا لذلك أو كاملنكر فيقصد إىل أثباته عنده فإن مل يكن منكرا فاحلذف: الثالث

  .الثةال يذكر إال إلحد هذه الث] شاء[ و] أراد[واحلاصل أن حذف مفعول 
  .يف إنكار أيب حيان للقاعدة السابقة: التنبيه الثاين

أنكر الشيخ ابو حيان يف باب عوامل اجلزم من شرح التسهيل هذه القاعدة وقال غلط البيانيون يف دعواهم لزوم 
َمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ ِل} {ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيْستَِقيَم{: حذف مفعول املشيئة إال فيما إذا كان مستغربا ويف القرآن

  .إن املفعول هاهنا عظيم فلهذا صرح به فال غلط: وهلم أن يقولوا} َيَتقَدََّم أَْو َيَتأَخََّر

] أراد [ فمفعول ] الذي[مبعىن ] ماذا[فإذا جعلت } فََيقُولُونَ مَاذَا أَرَاَد اللَُّه بَِهذَا مَثَالً{: على القوم وأما قوله تعاىل
وال جيوز أن ] ذا[حمذوفا وهو ضمري ] أراد [ فيكون مفعول ] الذي[وحده مبعىن ] ذا[جعلت  متقدم عليه وإن

  .ألنه أحد معموليه ولكنه حال] أراد [ مفعول ] مثال[يكون 



  .فصل
  .}اْصبِرُوا َوَصابِرُوا} {فَاْصبُِروا أَْو ال َتْصبِرُوا{: وقد كثر حذف مفعول أشياء غري ما سبق منها الصرب، حنو

صرب عن : قوهلم: قال الزخمشري يف تفسري سورة احلجرات} وَاْصبِرْ َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم{: يذكر حنو وقد
  .كذا حمذوف منه املفعول وهو النفس

  .}أَِعْنَدُه ِعلُْم الَْغْيبِ فَُهَو يََرى{: كقوله] رأى[مفعول : ومنها
َعاِلمُ {: ة ملفعولني ألن رؤية الغائب ال تكون إال علما واملعىن عيه قولهالوجه أن يرى هنا للتعدي: قال الفارسي

: فهو يرى الغائب حاضرا أو حذف كما حذف يف قوله: واملفعوالن حمذوفان فكأنه قال: وذكره العلم، قال} الْغَْيبِ
  .، أي تزعموهنم إياهم}أَْيَن ُشَركَاؤُكُُم الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونَ{

هو من باب احلذف لدليل ألن املعىن دال على املفعولني أي فهو يعلم ما يفعله ويعتقده حقا : ن خروفوقال اب
  .وصوابا وال فائدة يف اآلية مع االقتصار ألنه ال يعلم منه املراد وقد ذهب إليه بعض احملققني وعدل عن الصواب

وََواَعْدَناكُمْ َجانَِب الطُّورِ {: يت قال تعاىلوعد يتعدى إىل مفعولني، وجيوز االقتصار على أحدمها كأعط: ومنها
  .واعدناكم إتيانه أو مكثا فيه: مفعول ثان وال يكون ظرفا الختصاصه والتقدير] جانب[، فـ}اَألْيَمَن

  .}َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َمْغِفرَةٌ{
وأهنا لكم بدل : فإحدى الطائفتني يف موضع نصب بأنه املفعول الثاين} الطَّاِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْم َوإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى{

  .وإذ يعدكم اهللا ثبات إحدى الطائفتني أو ملكها: منه والتقدير
، فلم يعد الفعل فيها إال إىل }ْم ِفي اَألْرضَِوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّه{: وقال تعاىل

} يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفي أَْوالِدكُمْ ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ اِإلْنثََيْينِ{: تفسري للوعد ومبني له كقوله تعاىل} وليستخلفنهم{واحد 
  .فاجلملة الثانية تبيني للوصية ال مفعول ثان

فإن هذا وحنوه حيتمل أمرين انتصاب } إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الْحَقِّ} {َوْعداً َحَسناً أَلَْم يَِعْدكُْم َربُّكُْم{: وأما قوله
  .الوعد باملصدر وبأنه املفعول الثاين على تسمية املوعود به وعدا

  ].وعد[فمما تعدى فيه } َوإِذْ َواَعدَْنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً{: وأما قوله تعاىل

لو كان ظرفا لكان الوعد يف مجيعه يعين من حيث إنه معدود فيلزم وقوع املظروف يف كل [ األربعني[ إىل اثنني ألن
  .فرد من أفراده وليس الوعد واقعا يف األربعني بل وال يف بعضها

ضاء وجعلوه املفعول الثاين فقالوا التقدير وإذ واعدنا موسى انق] األربعني[مث قدر الواحدي وغريه حمذوفا مضافا إىل 
  .اربعني أو متام أربعني مث حذف وأقيم املضاف إليه مقامه

هو نفس املفعول إىل تقدير هذا احملذوف إال أن يقال ] أربعني[ومل يظهر يل وجه عدوهلم عن كون : قال بعضهم
على االنتهاء نفس األربعني ليلة ال توعد ألهنا واجبة الوقوع وإمنا املعىن على تعليق الوعد بابتدائها ومتامها ليترتب 

  .شيء
  .ليس أربعني ظرفا إذ ليس املعىن وعده يف أربعني: وقال أبو البقاء: قلت

  .ال جيوز أن يكون ظرفا ألنه مل يقع الوعد يف كل من أجزائه وال يف بعضه: وقال غريه
وَاتََّخذُوا {.}واً التََّخذَْناُه ِمْن لَُدنَّالَْو أََرْدَنا أَنْ نَتَِّخذَ لَْه{: اختذ تتعدى لواحد أو الثنني، فمن األول قوله تعاىل: ومنها



اتََّخذُوا أَْيمَاَنُهمْ {: ومن الثاين. }َيا لَْيتَنِي اتََّخذُْت َمَع الرَُّسولِ َسبِيالً{. }أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبَناٍت{. }ِمْن ُدونِِه آِلَهةً
  .والثاين من املفعولني هو األول يف املعىن} فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسخْرِّياً{.}ِلَياَءال تَتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْو{.}ُجنَّةً

} اتََّخذُوُه َوكَانُوا ظَاِلمَِني}{بِاتَِّخاذِكُُم الِْعْجلَ{: وقوله} ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه{: فأما قوله تعاىل: قال الواحدي
  .يف هذا كله اختذوه إهلا فحذف املفعول الثاين: ، فالتقدير}لِْعْجلَإِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا ا{

والدليل على ذلك أنه لوكان على ظاهره لكان من صاغ عجال أو حنوه أو عمله بضرب من األعمال استحق 
  .}سََيَنالُُهْم غََضٌب ِمْن رَبِّهِْم{: الغضب من اهللا لقوله

ه فالتقدير على هذا يف املتعدي لواحد أن الذين اختذوا العجل وعبدوه وفيما قاله نظر، ألن الواقع أن اولئك عبدو
وهلذا جوز الشيخ أثري الدين يف هذه اآليات كلها أن تكون اختذ فيها متعدية إىل واحد قال ويكون مث مجلة حمذوفة 

هذه القصة الثنني ورجحه على القول اآلخر بأهنا لو كانت متعدية يف ] وعبدمتوه إهلا: [تدل على املعىن وتقديره
  .لصرح بالثاين ولو يف موضع واحد

  :.الضرب الثاين
أال يكون املفعول مقصودا أصال وينزل الفعل املتعدي منزلة القاصر وذلك عند إرادة وقوع نفس الفعل فقط وجعل 

وت عقال احملذوف نسيا منسيا كما ينسى الفاعل عند بناء لفعل فال يذكر املفعول وال يقدر غري أنه الزم الثب
  .ملوضوع كل فعل متعد ألن الفعل ال يدري تعيينه

  .}فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْعلُوا{: وهبذا يعلم أنه ليس كل ما هو الزم من موضوع الكالم مقدرا فيه كقوله تعاىل

  .ألنه مل يرد األكل من معني وإمنا أراد وقوع هذين الفعلني} كُلُوا وَاشَْرُبوا{: وقوله
  .ويسمى املفعول حينئذ مماتا} َهلْ َيْستَوِي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ وَالَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ{: لهوقو

وملا كان التحقيق أنه ال يعد هذا من احملذوف فإنه ال حذف فيه بالكلية ولكن تبعناهم يف العبارة حنو فالن يعطى 
غة خبالف ما يقصد فيه تعميم الفعل حنو هو يعطى ومينع قاصدا أنه يفعل اإلعطاء وتوجد هذه احلقيقة إيهاما للمبال

َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت ال {: فإنه أعم تناوال من قولك يعطى الدرهم ومينعه والغالب أن هذا يستعمل يف النفي كقوله
  .}إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ{: ، واآلخر يف اإلثبات، كقوله}ُيْبِصُرونَ

َولَمَّا َوَرَد {: وقوله} ِلَم تَْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال ُيْبصُِر{: وقوله} ُيْحيِي َوُيِميُت{ : أمثلة هذا الضرب قوله تعاىلومن 
] يسقون[اخل اآلية حذف منها املفعول مخس مرات ألنه غري مراد وهو قوله } َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاسِ

لَُنْخرِجَنََّك َيا {: غنمهما وقوله] فسقى هلما[مواشيهم } ال َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء{: وقوله] ودانتذ[وقوله 
  لو ذكر املفعول فيها نقص املعىن واملراد: قيل} ُشَعْيُب

عانون السقي أن اهللا تعاىل له اإلحياء واإلماتة وأن إهلهم ليس له مسع وال بصر وأن موسى عليه السالم وجد قوما ي
وامرأتني تعانيان الذود وأخربتاه أنا ال نستطيع السقي فوجدا من موسى عليه السالم هلما السقي ووجد من أبيهما 
مكافأة على السقي وهذا مما حذف لظهور املراد وأن القصد اإلعالم بأنه كان من الناس يف تلك احلالة سقى ومن 

قى حىت يصدر الرعاء وأن موسى سقى بعد ذلك فأما أن املسقى غنم أو إبل املرأتني ذود وأهنما قالتا ال يكون منا س
يذودان غنمهما جلاز أن يكون اإلنكار مل يتوجه من موسى على الذود من : أو غريه فخارج عن املقصود ألنه لو قيل

  .حيث هو ذود بل من حيث هو ذود غنم حىت لو كان ذود إبل مل ينكره



رب الثاين موافقة للزخمشري فإنه قال ترك املفعول ألن الغرض هو الفعل ال املفعول أال واعلم أنا جعلنا هذا من الض
ترى أنه إمنارمحهما ألهنما كانتا على الذياد وهم على السقي ومل يرمحهما ألن مذودمها غنم ومسقيم إبل وكذلك 

  .قىاملقصود منه السقي ال املس} ال َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء{: قوهلما
وجعله السكاكي من الضرب األول، أعين مما حذف فيه لالختصار مع اإلرادة واألقرب قول الزخمشري ورجح 
اجلزري قول السكاكي أنه لالختصار فإن الغنم ليست ساقطة عن االعتبار باألصالة فإن فيها ضعفا عن املزامحة 

  .ذلك أدعى للرمحة واإلعانة واملرأتان فيهما ضعف فإذا انضم إىل ضعف املسقى ضعف الساقي كان
  .}فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى{: وكقوله تعاىل

  .}وَأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى{: وقوله

  .}وَأَنَُّه ُهَو أََماَت وَأَْحيَا. وَأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك وَأَْبكَى{: وقوله
خيلق كل ذكر وكل أنثى : ألن املراد جنس الزوجني فكأنه قال }َوأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجيْنِ{: وإمنا ذكر املفعول يف قوله

  .وكان ذكره هنا أبلغ ليدل على عموم ثبوت اخللق له بالتصريح
لوجود العوض من املفعول به لفظا او هو املفعول به وهو قوله يف } وَأَْصِلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي{: وليس منه قوله تعاىل

  .صالح له على الذرية إشعارا بعنايته هبمذرييت ومعىن الدعاء به قصر اإل
  .أي عاقبة أمركم ألن سياق القول يف التهديد والوعيد} ثُمَّ كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ. كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ{: وقوله

  :.واعلم أن الغرض حينئذ باحلذف يف هذا الضرب أشياء
أََمرَْنا {: أمرته فقام أي بالقيام وعليه قوله تعاىل: سبق، حنو البيان بعد اإلهبام كما يف فعل املشيئة على ما: منها

  .أي أمرناهم بالفسق وهو جماز عن متكينهم وإقدارهم} ُمْتَرِفيَها فَفََسقُوا ِفيَها
لغ من ونفى الفعل غري متعلق أب} فَُهْم ال ُيْبِصُرونَ{: وقوله} ُهوَ ُيْحيِي َوُيمِيُت{: املبالغة بترك التقييد، حنو: ومنها

  .نفيه متعلقا به ألن املنفي يف األول نفس الفعل ويف الثاين متعلقة

  .تنبيه
أجاز } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسولِِه{: قد يلحظ األمران فيجوز االعتباران، كقوله تعاىل

  .الزخمشري يف حذف املفعول منه الوجهني
  .}َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه{: قوله يف آخر سورة احلج وكذلك يف
  .حذف احلال
  .أي قائلني سالم عليكم} َسالٌم َعلَْيكُْم. وَالَْمالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ بَابٍ{: كقوله تعاىل

عليه فتقول قتلته صربا اعلم أن العرب قد حتذف احلال إذا كانت بالفعل لداللة مصدر الفعل : قال ابن أيب الربيع
  .يف موضع احلال] تدأبون[فدأبا يقدر بالفعل تقديره } َتْزَرُعونَ سَْبَع ِسنَِني َدأَباً{: وأتيته ركضا، قال تعاىل

ال خالف بني سيبويه وأيب العباس يف احلال احملذوف الذي املصدر منصوب به وإمنا اخلالف بينهما يف : قال أبو علي
  .إىل السماع وال يقيس واألخفش واملربد يقيسان القياس فسيبويه يذهب

  .حذف املنادى
نداء والتقدير أال يا هؤالء ] يا[على أهنا تنبيه و] أال[على قراءة الكسائي بتخفيف } أال ياسجدوا{: قوله تعاىل



استعطاف املأمور تنبيها وال منادى هناك ومجع بينهن تأكيدا ألن األمر قد حيتاج إىل ] يا[اسجدوا هللا وجيوز أن يكون 
  .واستدعاء إقباله على اآلمر

وأما على قراءة األكثر بالتشديد فعلى أن أن الناصبة للفعل دخلت عليها ال النافية والفعل املضارع بعدها منصوب 
  .وحذفت النون عالمة النصب فالفعل هنامعرب ويف تلك القراءة مبين فاعرفه

  .فائدة
  ].ىل ياء املتكلميف حذف الياء من املنادى املضاف إ[

كثر يف القرآن حذف الياء من املنادى املضاف إىل ياء املتكلم حنو يا رب يا قوم وعلل ذلك بأن النداء باب حذف 
، } يا عبادي فاتقون{أال ترى أنه حيذف منه التنوين وبعض االسم للترخيم وجاء فيه إثباهتا ساكنة كقراءة من قرأ 

أَنْ {: ، ومنقلبة عن الياء يف قوله تعاىل}لْ َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْمقُ{ وحمركة بالفتح كقراءة من قرأ 
  .}َتقُولَ نَفٌْس َيا َحسَْرَتى

  .حذف الشرط
  .أي إن قلت هلم أقيموا يقيموا} قُلْ ِلعَِباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيِقيمُوا الصَّالةَ{

  .}َخذُْتْم ِعْنَد اللَِّه َعْهداً فَلَْن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدُهقُلْ أَتَّ{: وجعل منه الزخمشري
، أي إن كنتم آمنتم مبا أنزل } قُلْ فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{: وجعل أبو حيان منه قوله تعاىل
ه ما تقدم أي فلم فعلتم وكرر الشرط وجوابه مرتني حمذوف دل علي] إن كنتم[إليكم فلم تقتلون ؟ وجواب 

  .للتأكيد إال أنه حذف الشرط من األول وبقى جوابه وحذف اجلواب من الثاين وبقى شرطه انتهى
، }فَانْفَجََرْت{ويف } فَتَاَب َعلَْيكُْم{: وهو حسن إال أنه قد كان خالف الزخمشري وأنكر قوله حبذف الشرط يف

  .ذف يف غري األجوبة واآلن قد رجع إىل موافقتهإن الشرط ال حي: وقال
الَْبْعِث وَلَكِنَّكُْم كُنُْتْم ال  َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم وَالِْأَميانَ لَقَدْ لَبِثُْتْم ِفي ِكَتابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الَْبْعِث فََهذَا َيْوُم{: وقوله
  .ا يوم البعث أي فقد تبني بطالن إنكاركمإن كنتم منكرين فهذ: ، تقديره} َتْعلَُمونَ
مبعىن إن افتخرمت بقتلهم فلم تقتلوهم فعدل عن االفتخار بقتلهم فحذف } فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم{: وقوله

  .لداللة الفاعلية
  .باحلق ال ويلَّ سواه إن أرادوا أولياء فاهللا هو الويل: ، تقديره} فَاللَُّه ُهَو الْوَِليُّ{: وقوله

  .حذف جواب الشرط
  إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَْرُتْم بِِه َوَشهِدَ َشاِهٌد ِمْن بَنِي إِْسرائيلَ{ : قوله

وقدره } ِمَنيإِنَّ اللََّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِل{: ، أي أفلستم ظاملني بدليل قوله عقبه} َعلَى ِمثِْلِه فَآَمَن َواْسَتكْبَْرُتْم
  .من احملق منا ومن املبطل ونقله عن أكثر املفسرين: البغوي

فذهبا إليهم فكذبومها : [، تقديره}اذَْهَبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآياِتَنا فََدمَّْرَناُهْم{: ومن حذف جواب الفعل
  .بالفاء الفصيحة ، والفاء العاطفة على اجلواب احملذوف هي املسماة عندهم]فدمرناهم

فَُتوبُوا إِلَى بَارِِئكُْم فَاقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم خَْيٌر لَكُْم {: وانظر إىل الفاء الفصيحة يف قوله تعاىل: وقال صاحب املفتاح
فضربوه فحىي : ره، تقدي}اضْرُِبوُه بِبَْعِضهَا{: كيف أفادت ففعلتم فتاب عليكم وقوله} ِعْنَد َبارِِئكُْم فََتاَب َعلَْيكُْم

  .}كَذَِلَك ُيحْيِي اللَُّه الَْموَْتى{



، }َولَقَْد آَتْيَنا َداُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلْماً َوقَاال الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ{: وقال صاحب الكشاف يف قوله تعاىل
  .}ال الْحَْمُد ِللَِّهَوقَا{فعمال به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة : تقديره

هو إخبار عما صنع هبما وعما قااله حىت كأنه قيل حنن فعلنا إيتاء العلم ومها فعال احلمد تعريضا : وقال السكاكي
  ].قم فإنه يدعوك[بدل ] قم يدعوك[الستثارة احلمد على إيتاء العلم إىل فهم السامع مثله 

  .حذف األجوبة
  .} َولَوْ َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ{: له تعاىلويكثر ذلك يف جواب لو، ولوال، كقو

  .}َولَوْ َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِّهِْم{: وقوله
  .}َولَوْ َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َمْوقُوفُونَ ِعْنَد َربِّهِْم{: وقوله
  .}ُبونَ ُوُجوَهُهْمَولَوْ َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُروا الَْمالِئكَةُ َيْضرِ{: وقوله
  .}َولَوْ َتَرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسو ُرؤُوسِهِْم ِعْنَد رَبِّهِْم{: وقوله
] أمرا عظيما[أو ] لرأيت عجبا[يف هذه املواضع : ، تقديره} َولَوْ َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراتِ الَْمْوِت{: وقوله
  ].حاهلم لرأيت سوء[أو ] لرأيت سوء منقلبهم[أو

والسر يف حذفه يف هذه املواضع أهنا ملا ربطت إحدى اجلملتني باألخرى حىت صارا مجلة واحدة أوجب ذلك هلا 
  .فضال وطوال فخفف باحلذف خصوصا مع الداللة على ذلك

ن وحذف اجلواب يقع يف مواقع التفخيم والتعظيم وجيوز حذفه لعلم املخاطب وإمنا حيذف لقصد املبالغة أل: قالوا
السامع مع أقصى ختيله يذهب منه الذهن كل مذهب ولو صرح باجلواب لوقف الذهن عند املصرح به فال يكون له 
: ذلك الوقع ومن مث ال حيسن تقدير اجلواب خمصوصا إال بعد العلم بالسياق كما قدر بعض النحويني يف قوله تعاىل

  .لكان هذا القرآن: تقديره: ة، فقالاآلي} َولَْو أَنَّ قُرْآناً ُسيَِّرْت بِِه الْجِبَالُ{

وحكاه أبو عمرو الزاهد يف الياقوتة عن ثعلب واملربد وهو مردود ألن اآلية ما سيقت لتفضيل القرآن بل سيقت يف 
، }كَّلُْت َوإِلَْيِه َمتَابِوَُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحَمنِ قُلْ ُهَو رَبِّي ال إِلََه إِالَّ ُهَو َعلَْيِه َتَو{: معرض ذم الكفار بدليل قوله قبلها

  .لكان أشد] ملا آمنوا به[فلو قدر اخلرب } أَفَلَمْ َييْأَسِ الَِّذيَن آَمنُوا أَنْ لَْو َيَشاُء اللَُّه لََهَدى النَّاَس َجِميعاً{: وبعدها
وفيه . نعن األكثري] كان هذا القرآن[كون اجلواب ] رءوس املسائل[ونقل الشيخ حميي الدين النووي يف كتاب 

  .ما ذكرت
  .لو قضيت أنه ال يقرأ القرآن على اجلبال إال سارت ورأوا ذلك ملا آمنوا: تقديره: وقيل
  .يكفرون بالرمحن ولو أن قرآنا سريت به اجلبال وهذا قول الفراء: مقدم معناه] لو[جواب : وقيل

، } لَْبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحرٍ َما نَِفَدْت كَِلَماُت اللَِّهَولَْو أَنََّما ِفي اَألْرضِ ِمْن َشَجَرةٍ أَقْالٌم وَا{: وقوله تعاىل
هو اجلواب مبالغة يف ] ما نفدت[وحيتمل أن يكون . لنفدت هذه االشياء وما نفدت كلمات اهللا: حمذوف والتقدير

جرة أقالما والبحر مدادا لكان لزومها نفي النفاد ألنه إذا كان نفي النقاد الزما على تقدير كون ما يف األرض من ش
  .على تقدير عدمها أوىل

  .}َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لَهَمَّْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم أَنْ ُيِضلُّوَك{: وقوله تعاىل
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لقرآن: كتاب  ا علوم  لربهان يف    ا
لزركشي: املؤلف  ا هبادر  بن  عبد اهللا  بن  لدين حممد  ا    بدر 

  .ظاهره نفى وجود اهلم منهم بإضالله وهو خالف الواقع فإهنم مهوا وردوا القول: فإنه قد قيل
لقسم وجواب وجواهبا مقول على طريق ا] لو[بل هو كالم تقدم على ] لو[ليس جواب } لََهمَّْت{: قوله: وقيل

  .لوال فضل اهللا عليك ألضلوك} لََهمَّْت طَاِئفَةٌ ِمْنُهمْ أَنْ ُيِضلُّوَك{: حمذوف تقديره] لو[
حمذوف، أي لوال أن ] لوال[، أي مهت مبخالطته وجواب }َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَنْ رَأى ُبْرَهانَ َربِِّه{: وقوله

  .رأى برهان ربه خلالطها
  .واملعىن أنه مل يهم هبا} َولَقَْد َهمَّْت بِِه{لوال أن رأى برهان ربه هلم هبا، والوقف على هذا : قيلو

  .ذكره أبو البقاء واألول للزخمشري
  .عليها ألنه يف حكم الشرط وللشرط صدر الكالم] لو[وال جيوز تقدمي جواب 

  .أي إن شاء اهللا اهتدينا} إِنَّا لَمُْهَتُدون{: الشرط حمذوف يدل عليه قولهجواب } وَإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه لَُمهَْتُدونَ{: وقوله
وقد توسط الشرط هنا بني جزأي اجلملة باجلزاء ألن التقدمي على الشرط فيكون دليل اجلواب متقدما على الشرط 

  .والذي حسن تقدمي الشرط عليه االهتمام بتعليق اهلداية مبشيئة اهللا تعاىل
  .ملا استعجلوا فقالوا مىت هذا الوعد: تقديره} لَْو َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَُروا ِحنيَ ال َيكُفُّونَ َعْن ُوُجوهِهُِم النَّاَر{: وقوله تعاىل

: مىت هذا الوعد وجعل اهللا الساعة موعدهم فقال تعاىل: ألهنم قالوا] لعلموا صدق الوعد[تقديره : وقال الزجاج
  .}َبلْ تَأِْتيهِْم َبْغتَةً{
  ].ملا أقاموا على كفرهم ولندموا أو تابوا: [تقديره: قيلو

  .}أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر{: تقديره ملا} لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِ{: وقوله يف سورة التكاثر
  .لشغلكم ذلك عما أنتم فيه: تقديره: وقيل
  .لرجعتم عن كفركم أو لتحققتم مصداق ما حتذرونه: وقيل
  .أي ال يتبعوهنم} وا َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ آَباؤُُهْم ال َيْعِقلُونَ َشيْئاًقَالُ{: وقوله
أو ] الزهدمت يف الدني[أو ] ملا كفرمت[أو ] آلمنتم: [، تقديره} قَالَ إِنْ لَبِثُْتْم إِالَّ قَِليالً لَْو أَنَّكُْم كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ{: وقوله

  ].لتأهبتم للقائنا[
، أي يهتدون يف }َوقِيلَ اْدُعوا ُشَركَاَءكُْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َوَرأَُوا الَْعذَاَب لَوْ أَنَُّهْم كَانُوا يَْهَتُدونَ{: وحنوه

  .الدنيا ملا رأوا العذاب يف االخرة أو ملا اتبعوهم
معناه لو أن يل قوة حللت بينكم وبني : ، قال حممد بن إسحاق} وَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشِديٍدلَوْ أَنَّ ِلي بِكُْم قُ{: وقوله
  .املعصية

  .أي رأيت ما يعترب به عربة عظيمة} َولَْو تََرى إِذْ فَزُِعوا فَال فَْوَت{: وقوله تعاىل

: قال الفراء: ، قال الواحدي}ُه َوأَنَّ اللََّه َتوَّابٌ َحكِيٌمَولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُت{: وقوله عقب آية اللعان
جواب لو حمذوف ألنه معلوم املعىن وكل ما علم فإن العرب تكتفي بترك جوابه أال ترى أن الرجل يشتم الرجل 

  .لشتمتك: فيعلم أنك تريد.. أما واهللا لوال أبوك: فيقول املشتوم



لكتم أو مل يبق لكم باقية أو مل يصلح أمركم وحنوه من الوعيد املوجع فحذف ألنه هل: تأويله واهللا أعلم: وقال املربد
  .ال يشكل

  .املعىن لنال الكاذب منكم أمر عظيم وهذا أجود مما قدره املربد: وقال الزجاج
، جواهبا }لََّه َرُؤوٌف َرِحيٌمَولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ ال{: اليت بعدها يف قوله تعاىل] لوال[وكذلك 

لعجل عذاب فاعل ذلك وسوغ احلذف طول : حمذوف وقدره بعضهم يف األوىل الفتضح فاعل ذلك ويف الثانية
  .الكالم باملعطوف والطول داع للحذف

جواهبا } أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً فََنتَّبَِع آَياِتَكَولَْوال أَنْ ُتِصيَبُهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم فََيقُولُوا َربََّنا لَْوال {: وقوله
  .حمذوف أي لوال احتجاجهم بترك اإلرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة

  .ألصابتهم مصيبة: تقديره: وقال مقاتل
  .لوال ذلك مل حيتج إىل إرسال الرسول ومواترة االحتجاج: وقال الزجاج

  .أي ألبدت} وَسى فَارِغاً إِنْ كَاَدْت لَُتْبِدي بِِه لَْوال أَنْ َربَطَْنا َعلَى قَلْبَِهاوَأَصَْبَح فَُؤادُ أُمِّ ُم{: وقوله

األوىل على ] متلك[فأضمر ] متلكون[لو متلكون، : ، تقديره}قُلْ لَْو أَْنُتمْ َتْمِلكُونَ خََزاِئَن َرْحَمِة رَبِّي{ :وقوله تعاىل
لسقوط ما يتصل به من ] أنتم[ضمري منفصل وهو ] الواو[ذي هو شريطة التفسري وابدل من الضمري املتصل ال

  .تفسريه] ومتلكون[فاعل الفعل املضمر ] أنتم[الكالم فـ
متلكون فيه داللة على ] أنتم[هذا ما يقتضيه اإلعراب فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن : وقال الزخمشري

ألن الفعل األول ملا سقط ألجل املفسر برز الكالم يف  االختصاص وأن الناس هم املختصون بالشح املتتابع وذلك
  .صورة املبتدأ واخلرب

، أي أعرضوا ؟ }َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ{: ومن حذف اجلواب قوله تعاىل
} فَقَالُوا َسالماً قَالَ إِنَّا ِمْنكُْم َوجِلُونَ{: وقوله يف قصة إبراهيم يف احلجر} َنيإِالَّ كَاُنوا َعْنَها ُمعْرِِض{:بدليل قوله بعده

ألن هذه السورة متأخرة عن األوىل فاكتفى مبا يف : قال الكرماين} قَالَ َسالٌم} {قَالُوا َسالماً{: ويف غريها من السور
  .هذه ولو ثبت تعدد الوقائع لنزلت على واقعتني

قال الزخمشري حذف اجلواب وتقديره مصرح به يف سوريت التكوير واالنفطار } إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: وكقوله تعاىل
  .}َعِلَمْت َنفٌْس{: وهو قوله
  .}قُِتلَ أَْصَحاُب اُألْخُدوِد{: اجلواب حمذوف أي أهنم ملعونون يدل عليه قوله: }وَالسََّماِء ذَاِت الُْبُروجِ{: وقال يف

والواو واو وحال ويف ] حىت إذا جاءوها وقد فتحت أبواهبا[أي } حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَْبوَاُبهَا{: اىلوكقوله تع
هذا ما حكى أنه اجتمع أبو علي الفارسي مع ايب عبد اهللا احلسني بن خالويه يف جملس سيف الدولة فسئل ابن 

: فقال ابن خالويه! ، يف النار بغري واو، ويف اجلنة بالواو}فُِتَحتْ أَبَْواُبهَاَحتَّى إِذَا َجاُءوَها َو{: خالويه عن قوله تعاىل
فنظر سيف الدولة إىل أيب علي وقال : هذه الواو تسمى واو الثمانية ألن العرب ال تعطف الثمانية إال بالواو قال

ة وكان جميئهم شرطا يف فتحها ال أقول كما قال إمنا تركت الواو يف النار ألهنا مغلق: أحق هذا فقال أبو علي
يف اجلنة فهذه واو احلال كأنه قال جاءوها وهي مفتحة } َوفُِتَحْت{ :فيه معىن الشرط وأما قوله} فُِتَحْت{ :فقوله

  .األبواب أو هذه حاهلا
  :.وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب ويشهد له أمران



بالسجون من إغالقها حىت يردوا عليها وإكرام املنعمني بإعداد أن العادة مطردة شاهدة يف إهانة املعذبني : أحدمها 
  .فتح األبواب هلم مبادرة واهتماما

  .}َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهُم اَألبَْواُب{: النظري يف قوله: والثاين
  :.وللنحويني يف اآلية ثالثة أقوال

نهم من جعل هذه الواو مع أهنا زائدة واو وهؤالء قسمان م] فتحت: [أن الواو زائدة واجلواب قوله: أحدها
  .الثمانية ومنهم من مل يثبتها

قال } وفتحت] جاءوها[حىت إذا جاءوها {:كأنه قال] وفتحت: [أن اجلواب حمذوف عطف عليه قوله: والثاين
  .ويف هذا حذف املعطوف وإبقاء املعطوف عليه: الزجاج وغريه

قال بعد الفراغ استقروا أو خلدوا أواستووا مما يقتضه املقام وليس  أن اجلواب حمذوف آخر الكالم كأنه: والثالث
فيه حذف معطوف وحيتمل أن يكون التقدير إذا جاءوها إذن هلم يف دخوهلا وفتحت أبواهبا اجملىء ليس سببا مباشرا 

  .للفتح بل اإلذن يف الدخول هو السبب يف ذلك
ُم اَألْرُض بَِما َرُحَبْت َوَضاقَْت َعلَْيهِْم أَْنفُسُُهْم َوظَنُّوا أَنْ ال َملَْجأَ ِمَن اللَِّه حَتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَيْهِ{: وكذلك قوله تعاىل

  ].مث[، أي رمحهم مث تاب عليهم وهذا التأويل أحسن من القول بزيادة } إِالَّ إِلَْيِه ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم ِلَيتُوُبوا
فَقُلَْنا اذَْهَبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآياِتَنا فََدمَّْرَناُهْم {: كقوله تعاىل وحذف املعطوف عليه وإبقاء املعطوف سائغ،

  .فذهبا فبلغا فكذبا فدمرناهم ألن املعىن يرشد إىل ذلك: ، التقدير واهللا أعلم}َتْدمِرياً
  .، أي فامتثلتم أو فعلتم فتاب عليكم}كُْمذَِلكُْم َخْيرٌ لَكُْم ِعْنَد بَارِِئكُْم فَتَاَب َعلَْي{: وكذا قوله تعاىل

  .أي رمحا وسعدا وتله وابن عطية جيعل التقدير فلما أسلما اسلما وهو مشكل} فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ{: وقوله
حىت إذا كان ذلك ندم الذين : ، املعىن} ْيلَنَاَواقَْتَرَب الَْوْعُد الَْحقُّ فَإِذَا ِهَي شَاِخَصةٌ أَْبَصارُ الَِّذيَن كَفَُروا َيا َو{: وقوله

  .كفروا ومل ينفعهم إمياهنم ألنه من اآليات واألشراط
} َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمْن أَْصَحابِ الَْيمِنيِ{: وقد جييء يف الكالم شرطان وحيذف جواب أحدمها اكتفاء باآلخر كقوله تعاىل

ن مجلة فإنه ملا مل يقم بنفسه جرى جمرى اجلزء الواحد ولو كان يف االعتراض به جمرى الظرف ألن الشرط وإن كا
أما زيد فمنطلق وذهب األخفش إىل أن الفاء جواب . وجواهبا ألنه ال جيوز] أما[عنده مجلة ملا جاز الفصل به بني 

  .هلما
أُوُهْم فَُتِصيَبكُْم ِمنُْهْم َمَعرَّةٌ بِغَْيرِ ِعلْمٍ ِلُيْدِخلَ اللَّهُ َولَْوال رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ وَنَِساٌء ُمْؤِمَناٌت لَْم َتْعلَُموُهْم أَنْ َتطَ{: ونظريه

  .جواب للوال ولو مجيعا]لََعذَّْبَنا :[ فقوله} ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء لَوْ َتَزيَّلُوا لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم
ألن اجلواب األول الشرطني املتواليني ] إن[غىن به عن جواب واست] ألما[واختار ابن مالك قول سيبويه أن اجلواب 

  .ونظائره} إِنْ أََرْدتُ أَنْ أَْنَصَح لَكُْم إِنْ كَانَ اللَُّه ُيرِيُد أَنْ ُيغْوَِيكُْم{: يف قوله
  :.كانت أحق بذلك لوجهني[ أما[فإذا كان أول الشرطني 

ها إذا انفرد حيذف كثريا لدليل وحذف ما عهد حذفه أن جواهبا إذا انفردت ال حيذف أصال وجواب غري: أحدمها
  .أوىل من حذف ما مل يعهد



أن أما قد التزم معها حذف فعل الشرط وقامت هي مقامة فلو حذف جواهبا لكان ذلك إجحافا وإن ليس : والثاين
  .كذلك انتهى

  .حملذوف إمنا هو أحد الفاءينوالظاهر أنه ال حذف يف اآلية الكرمية وإما الشرط الثاين وجوابه جواب األول وا
  .إنه حذف منه أعزنا وال تذلنا. اآلية} قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملِْك{: وقال الفارسي يف قوله تعاىل

فكيف جتدوهنم مسرورين أو :[ ، تقديره}فَكَْيفَ إِذَا أََصابَْتُهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم{: وقال يف قوله تعاىل
  .يف موضع نصب هبذا الفعل املضمر وهذا الفعل املضمر قد سد مسد جواب إذا" كيف"فـ ] نيحمزون

  .حذف جواب القسم
وَالنَّازِعَاِت غَْرقاً َوالنَّاشِطَاِت َنْشطاً وَالسَّابَِحاتِ سَْبحاً فَالسَّابِقَاِت َسْبقاً {: لعلم السامع املراد منه كقوله تعاىل

أَإِنَّا لََمْردُوُدونَ {: لتبعثن ولتحاسنب بدليل إنكارهم للبعث يف قوهلم: ، تقديره}يوم ترجف الراجفةفَالُْمَدبِّرَاِت أَْمراً 
  .}ِفي الَْحاِفرَِة

  .}إِنَّ ِفي ذَِلَك لَعِْبَرةً ِلَمْن َيْخَشى{: القسم وقع على قوله: وقيل
  .وحذف لداللة الكالم السابق عليه} لَْن نُْؤِثَرَك{: وكقوله تعاىل

، }إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ َتخَاُصمُ أَْهلِ النَّارِ{: فقال الزجاج} ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ{: تلف يف جواب القسم يفواخ
  .واستبعده الكسائي

  .قد تأخر كثريا وجرت بينهما قصص خمتلفة فال يستقيم ذلك يف العربية: وقال الفراء
  .ما بينهما اعتراض وحذفت الالم لطول الكالملكم أهلكنا و: ومعناه} كَْم أَْهلَكَْنا{: وقيل

  .واملعترض بينهما قصة واحدة} إِنْ كُلٌّ إِالَّ كَذََّب الرُُّسلَ{: وقال األخفش
  .}ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد َبلْ َعجِبُوا{: ، مثل} َبلِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ{: وعن قتادة

توكيد األمر بعده فصار مثل أن الشديدة تثبت ما بعدها وإن كان هلا " بل"معىن : لوقال صاحب النظم يف هذا القو
  .إن الذين كفروا يف عزة وشقاق: معىن آخر يف نفي خرب متقدم كأنه قال

ألن املراد هبا توكيد " إن"تقع يف جواب القسم كما تقع " بل"إن : إن النحويني قالوا: وقال أبو القاسم الزجاجي
وهذا من طريق االعتبار ويصلح أن يكون مبعىن . اآلية} ق َوالْقُْرآِن{: ويف. اآلية} ص َوالْقُْرآِن{يف اخلرب وذلك 

جوابا للقسم لكن ملا كانت متضمنة رفع خرب وإتيان خرب بعده كانت " بل"ألنه سائغ يف كالمهم أو يكون " إن"
  ".إن"أوكد من سائر التوكيدات فحسن وضعها موضع 

  .ذوف أي والقرآن اجمليد ما األمر كما يقول هؤالء أو احلق ما جاء به النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماجلواب حم: وقيل
  .جوابه حمذوف أي فيومئذ يالقي حسابه} إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: وقال الفراء يف قوله تعاىل

فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه {: أن الواو فيها مبعىن السقوط كقوله تعاىل يعين} َوأَذَِنْت ِلرَبَِّها َوُحقَّْت{: وعن قتاده أن جوابه
  .، أي ناديناه} ِللَْجبِنيِ وََنادَْيَناُه
  .حذف اجلملة
ِلُيِحقَّ الَْحقَّ {: كقوله تعاىل: قسم هي مسببة عن املذكور وقسم هي سبب له وقسم خارج عنها، فاألول: هي أقسام

ن الالم الداخلة على الفعل ال بد هلا من متعلق يكون سببا عن مدخول الالم فلما مل يوجد هلا فإ} َوُيْبِطلَ الَْباِطلَ
  .فعل ما فعل ليحق احلق: متعلق يف الظاهر وجب تقديره ضرورة فيقدر



شيء وال مسبب  ، فإن الفاء إمنا تدخل على شيء مسبب عن}فَانْفَجََرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعشَْرةَ َعْيناً{: كقوله تعاىل: والثاين
  .فضربه فانفجر: أوجب أن يقدر ضرورة فيقدر -وال سبب له ظاهرا  -إال له سبب فإذا وجد املسبب 

  .أي حنن هم أو هم حنن} فَنِْعَم الَْماِهُدونَ{: كقوله تعاىل: والثالث
فأرسلون إىل يوسف  :"فإن التقدير. اآلية} فَأَْرِسلُوِن ُيوُسُف{: وقد يكون احملذوف أكثر من مجلةكقوله تعاىل

  :.ألستعربه الرؤيا فأرسلوه إليه لذلك فجاء فقال له

إىل "يدل ال حمالة على املرسل إليه فثبت أن } أَْرِسلُوِن{: وإمنا قلنا إن هذا الكل حمذوف ألن قوله" يا يوسف
مللك دل ذلك على حمذوف مث إنه ملا طلب اإلرسال إىل يوسف عند العجز احلاصل للمعربين عن تعبري رؤيا ا" يوسف

اذَْهْب بِِكتَابِي َهذَا {:أن املقصود من طلب اإلرسال إليه استعباره الرؤيا اليت عجزوا عن تعبريها ومنه قوله تعاىل
فأخذ : قديره، ت}قَالَْت َيا أَيَُّها الَْملَأُ إِنِّي أُلِْقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب كَرٌِمي{: اآلية، فأعقب بقوله حكاية عنها} فَأَلِْقْه إِلَْيهِْم

  .}قَالَْت َيا أَيَُّها الَْمُأل{الكتاب فألقاه إليهم فرأته بلقيس وقرأته و
: فلما ولد حيىي ونشأ وترعرع قلنا: حذف يطول تقديره} َيا َيْحَيى ُخِذ الْكَِتاَب بِقُوٍَّة َوآَتْينَاُه الُْحكْمَ َصبِيّاً{: وقوله

  .}َيا َيْحَيى ُخِذ الِْكتَاَب بِقُوٍَّة{
لَْن َنْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى َيْرجَِع إِلَْيَنا ُموَسى قَالَ َيا هَاُرونُ َما َمَنَعَك إِذْ {: نه قوله تعاىل حكاية عن قوم موسىوم

  .}رَأَْيتَُهْم َضلُّوا أَالَّ تَتَّبَِعنِ أَفََعَصْيتَ أَْمرِي
  .}َنكِّرُوا لََها َعْرَشهَا{ :إىل قوله} فَلَمَّا َرآُه ُمْسَتقِّراً ِعْندَُه{: وقوله
: أي كمن قسا قلبه ترك على ظلمه وكفره ودل على احملذوف قوله} أَفََمْن شََرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِللْإِْسالمِ{: وقوله

  .}فَوَْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه{
ِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً قَالُوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد َوإِذْ قَالَ رَبَُّك ِللَْمال{: ومن حذف اجلملة قوله تعاىل

املعىن جاعل يف األرض خليفة يفعل كذا وكذا وإال فمن أين علم املالئكة أهنم يفسدون وباقي الكالم : قيل} ِفيَها
  .يدل على احملذوف

  ، قال}أَِخيِه َمْيتاً فَكَرِْهُتُموُهُيِحبُّ أََحُدكُْم أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم {: وقوله

إن مل يذكر لداللة الكالم " فاكرهوا:" عطف على قوله" واتقوا اهللا:" املعىن فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة: الفارسي
كالم مستأنف وإمنا دخلت الفاء ملا يف " كرهتموه:" أي فضرب فانفجرت فقوله" فانفجرت:" عليه كقوله تعاىل
فكرهتموه أي فكما كرهتموه : كأهنم قالوا يف جوابه ال، فقال" أحيب أحدكم:"  اجلواب ألن قولهالكالم من معىن
  .فاكرهوا الغيبة

املصدرية وحذف املوصول وإبقاء صلته " ما"وهذا التقدير بعيد ألنه قدر احملذوف موصوال وهو : قال ابن الشجري
ذوفة ابتدائية ال أمرية واملعىن فهذا كرهتموه والغيبة مثله ضعيف وإمنا التقدير فهذا كرهتموه واجلملة املقدرة احمل
  ".واتقوا اهللا:" وإمنا قدرها أمرية ليعطف عليها اجلملة األمرية يف قوله

  .حذف القول
َما  َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء{: قد كثر يف القرآن العظيم حىت إنه يف اإلضمار مبنزلة اإلظهار كقوله تعاىل

  .ما نعبدهم إال للقربة: ، أي يقولون}َنْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى
  .أي وقلنا كلوا أو قائلني} وَأَنَْزلَْنا َعلَْيكُمُ الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا{: ومنه



  .أي قلنا} َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمشَْربَُهْم كُلُوا َواْشَربُوا{: وقوله
  .أي وقلنا خذوا} َوإِذْ أََخذَْنا مِيثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطُّورَ ُخذُوا{

  .اختذوا: أي وقلنا} َوإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَمْناً َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِبَْراِهيَم ُمَصلًّى{
  .ربنا وعليه قراءة عبد اهللا: أي يقوالن} اِعَد ِمَن الْبَْيِت َوإِْسَماعِيلُ َربَّنَاوَإِذْ َيْرفَُع إِبَْراِهيمُ الْقََو{: وقوله

أي فيقال هلم ألن أما ال بد هلا يف اخلرب من فاء فلما أضمر القول أضمر } فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكَفَْرُتْم{
  .الفاء
  .يقال هلم هذا} أَْترَاٌب َهذَا َما ُتوَعُدونَ َوِعْندَُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف{: وقوله
  .أي يقولون سالم} وَالَْمالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ َبابٍ َسالٌم َعلَْيكُْم{: وقوله
  .أي يقولون هلم ذلك} َتَتلَقَّاُهُم الَْمالِئكَةُ{: وقوله
  .أي يقولون ما نعبدهم} َما َنعُْبُدُهْم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء{: وقوله
  .تندمون: أي يقولون إنا ملغرمون أي معذبون وتفكهون} فَظَلُْتْم تَفَكَُّهونَ إِنَّا لَُمْغَرُمونَ{: وقوله
  أي يقولون ربنا }َولَوْ َتَرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسو ُرؤُوسِهِْم ِعْنَد رَبِّهِْم َربََّنا أَْبَصرَْنا َوَسِمْعنَا{: وقوله

  .أي قالوا قال احلق} َماذَا قَالَ رَبُّكُْم قَالُوا الَْحقَّ{ : وقوله
  .حذف الفعل

  :.وينقسم إىل عام وخاص
  اخلاص

: ، وقوله} وَالصَّابِرِيَن ِفي الَْبأَْساِء وَالضَّرَّاِء{: أعىن مضمرا وينتصب املفعول به يف املدح حنو: فاخلاص حنو
  .أي أمدح} صَّالةَ َوالْمُْؤُتونَ الزَّكَاةَوَالُْمِقيِمَني ال{

واعلم أنه إذا كان املنعوت متعينا مل جيز تقديره ناصب نعته بأعىن حنو احلمد هللا احلميد بل املقدر فيه ويف حنوه أذكر 
ينصب يف املدح يف قراءة النصب واألخفش } َوامَْرأَُتُه َحمَّالَةَ الْحَطَبِ{: أو أمدح فاعرف ذلك والذم حنو قوله تعاىل

  .بأمدح ويف الذم بأذم
وأعلم أن مراد املادح إبانة املمدوح من غريه فال بد من إبانة إعرابه عن غريه ليدل اللفظ على املعىن املقصود وجيوز 

  .وال يظهران لئال يصريا مبنزلة اخلرب" هو"فيه النصب بتقدير أمدح والرفع على معىن 
  .أحلف باهللا لكان عدة ال قسما: فيه واجب كاختزاله يف واهللا ألفعلن إذ لو قيلوالذي ال مدح فيه فاختزال العامل 

  .العام
  :.والعام كل منصوب دل عليه الفعل لفظا أو معىن أو تقديرا وحيذف ألسباب

  .}وَإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن{،}إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: أن يكون مفسرا، كقوله تعاىل: أحدها
} َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك} {إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت} {وَالسََّماَء َرفََعهَا} {ِمنَّا وَاِحداً نَتَّبُِعُه أََبَشراً{: ومنه

  .مقدرا" باقتتل"فإنه ارتفع } َوإِنْ طَاِئفََتاِن{
  .لألهنا األص" إن"وال جيوز حذف الفعل مع شيء من حروف الشرط العاملة سوى : قالوا

وجعل ابن الزملكاين هذا مما هو دائر بني احلذف والذكر فإن الفعل املفسر كاملتسلط على املذكور ولكن ال يتعني 



وَالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً {: إال بعد تقدم إهبام ولقد يزيده اإلضمار إهباما إذا مل يكن املضمر من جنس امللفوظ به حنو
  .}أَِليماً
  .فإنه يفيد} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{: يكون هناك حرف جر حنوأن : الثاين

  .بسم اهللا أقرأ أو أقوم أو أقعد عند القراءة وعند الشروع يف القيام أو القعود أي فعل كان: أن املراد
  .واعلم ان النحاة اتفقوا على أن بسم اهللا بعض مجلة واختلفوا

  .أي ابتدائي بسم اهللاجلملة امسية : فقال البصريون
أهنم : أحدمها: اجلملة فعلية وتابعهم الزخمشري يف تقدير اجلملة فعلية ولكن خالفهم يف موضعني: وقال الكوفيون

أهنم يقدرونه فعل البداية وهو يقدره يف كل موضع حبسبه فإذا قال : والثاين. يقدرون الفعل مقدما وهو يقدره مؤخرا
  .بسم اهللا أقرأ: بسم اهللا فالتقدير: بسم اهللا أذبح وإذا قال القارىء: يربسم اهللا كان التقد: الذابح

وما قال أجود مما قالوا ألن مراعاة املناسبة أوىل من إمهاهلا وألن اسم اهللا أهم من الفعل فكان أوىل بالتقدمي ومما يدل 
 فقدم اسم اهللا على الفعل املتعلق مث اجلار وهو ، جنيب" بامسك ريب وضعت : " على ذلك قوله صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".وضعت"
: وقوله} وَلَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه{: أن يكون جوابا لسؤال وقع، كقوله تعاىل: الثالث

َوقَالُوا كُوُنوا ُهوداً أَوْ {: وقوله} ا بِهِ اَألْرَض ِمْن بَْعِد َمْوِتَها لََيقُولُنَّ اللَُّهَولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن نَزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَي{
  .أي بل نتبع} َنصَاَرى تَْهَتدُوا قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِْبَراِهيَم

يسبحه : ل للمفعول فإن التقديرببناء الفع} ُيَسبِّحُ لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَاآلَصالِ رِجَالٌ{: أو جوابا لسؤال مقدر كقراءة
  .رجال

  .ومنها جعل الفضلة عمدة. اإلخبار بالفعل مرتني: منها: وفيه فوائد
على "ُيذْكَر"بدل من " ُيَسبَّح"أن الفاعل فسر بعد اليأس منه كضالة وجدها بعد اليأس، ويصح أن يكون : ومنها
  ".رجال"مبتدأ هو خرب " له فيها"و} سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى{: طريقة

املعىن زينه شركاؤهم : ، قال أبو العباس} َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْوالدِِهْم ُشَركَاؤُُهْم{: مثله قراءة من قرأ
  ".زين"فريفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه 

ألن هللا يف موضع اخلرب املنسوخ " جعلوا"مفعويل " ركاءهللا ش"إن جعلنا قوله } َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء{: ومثله قوله تعاىل
أن يكون مفعوال بفعل حمذوف دل عليه سؤال : أحدمها: وشركاء نصب يف موضع املبتدأ وعلى هذا فيحتمل وجهني

أجعلوا هللا شركاء قيل جعلوا اجلن فيفيد الكالم إنكار الشريك مطلقا فدخل اعتقاد الشريك من : مقدر كأنه قيل
  .ن يف إنكار دخول اختاذه من اجلنغري اجل
صلة كان " هللا"فيفيد إنكار الشريك مطلقا كما سبق وإن جعل " شركاء"ذكره الزخمشري أن اجلن بدل من : والثاين

  .مفعولني قدم ثانيهما على أوهلما وعلى هذا فال حذف" شركاء اجلن"
  .وجعلوا: "ومل يقل} نََّوَجَعلُوا ِللَِّه ُشرَكَاَء الْجِ{: فأما على الوجه األول فقيل

والكالم فيه يستدعي طلب " هللا"تعظيما السم اهللا تعاىل ألن شأن اهللا أعظم يف النفوس فإذا قدم " اجلن شركاء هللا
شركاء وقع يف غاية التشنيع ألن النفس منتظرة هلذا املهم املعلق هبذا املعظم هناية التعظيم : اجملعول له ما هو؟ فقيل



وجعلوا شركاء مل يعطه : به هذا املستبشع يف النهاية كان أعظم موقعا من العكس ألنه إذا قيل فإذا علم أنه علق
  .جعلوا شركاء يف أمواهلم وصدقاهتم أو غري ذلك: تشوف النفوس جلواز أن يكون

ومشيئة أن اجلعل غالبا ال يتعلق باهللا وخيرب به إال وهو جعل مستقبح كاذب إذ ال يستعمل جعل اهللا رمحة : الثالث
ـ    .إىل غري ذلك} وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ} {وََيْجَعلُونَ ِللَِّه الَْبنَاِت{وعلما وحنوه ال سيما باالستقراء القرآين ك

أن أصل اجلعل وإن جاز وإسناده إىل اهللا فيما إذا كان األمر الئقا فإن بابه مهول ألن اهللا تعاىل قد علمنا : الرابع
َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ } {َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ{: وأال نقول فيه إال بالعلم كقولهعظيم خطره 

، إىل غري ذلك، مع ما دل عليه األدب عقال وكان نفس اجلعل مستنكرا إن مل يتبع مبجعول الئق فإذا أتبع }َشْيئاً
يف قوة إنكار ذلك ثالث } َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ{: سر خباص مستنكر صار قولهمبجعول غري الئق منهم مث ف

  .مرات األول جسارهتم يف أصل اجلعل الثاين يف كون اجملعول شركاء الثالث يف أهنم شركاء جن
  .بدون ألنه اإلله احلقإفادة ختصيصهم إياه بالشركة على الوجه الثالث دون مجيع ما يع" هللا"أن يف تقدمي : اخلامس
ألنه أدل على إثبات املعتقد ألنه يستعمل يف اخللق " قالوا"وال " اعتقدوا"ال " جعلوا"أنه جيء بكلمة : السادس
  .واإلبداع

  .شريكا، وفاقا ملزيد ما فتحوا من اعتقادهم: ومل يقل" شركاء"كلمة : السابع
م اختذوا اجلن كلها جعلوه من حيث هو صاحل لذلك وهو أقبح اجلن، داللة على أهن: وإمنا قال" جنا"مل يقل : الثامن

  .من التنكري الذي وضعه للمفردات املعدولة
أي وائتوا أمرا خريا لكم فعند سيبويه أن } اْنَتُهوا َخيْراً لَكُْم{: أن يدل عليه معىن الفعل الظاهر، كقوله تعاىل: الرابع

ألن النهي عن الشيء " وائتوا خريا:" نه يأمره مبا هو خري فكأنه قالانتصب بإضمار ائت ألنه ملا هناء علم أ" خريا"
أمر بضده وألن النهي تكليف وتكليف العدم حمال ألنه ليس مقدورا فثبت أن متعلق التكليف أمر وجودي ينايف 

  .املنهى عنه وهو الضد
تضمر يف كل موضع ومن جهة  ومحله الكسائي على إضمار كان أي يكن االنتهاء خريا لكم ومينعه إضمار كان وال

  ".خريا"املعىن إذ من ترك ما هنى عنه فقد سقط عنه اللوم وعلم أن ترك املنهي عنه خري من فعله فال فائدة يف قوله 
ومحله الفراء على أنه صفة ملصدر حمذوف أي انتهوا انتهاء خريا لكم وقال إن هذا احلذف مل يأت إال فيما كان أفعل 

  .حنو خري لك، وأفعل
لو محل على ما قاال ال يكون خريا ألن } َوال َتقُولُوا ثَالثَةٌ اْنَتُهوا َخيْراً{: ورد مذهبه ومذهب الكسائي بقوله تعاىل

وأنت خريا يكون أمرا بالتوحيد الذي هو خري : وقول سيبويه. من انتهى عن التثليث وكان معطال ال يكون خريا له
  !.ى املعاين فلله در اخلليل وسيبويه ما أطلعهما عل

قرأ وكذلك " ادعوا"إن مل جيعل مفعوال معه أي وادعوا شركاءكم وبإظهار } فَأَْجِمعُوا أَْمرَكُْم َوُشَركَاءَكُْم{: وقوله
  .هو مثبت يف مصحف ابن مسعود

وجيوز نصبه على . معناه مال عليهم بضرهبم ضربا: ، قال ابن الشجري}فَرَاغَ َعلَْيهِْم ضَْرباً بِالَْيمِنيِ{: وقوله تعاىل
  .احلال حنو أتيته مشيا أي ماشيا

  .إما اليد أو القوة" باليمني: "وقوله. أي ساعيات} ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَأِْتيَنَك َسْعياً{
  .}َألكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم{: وجوز ابن الشجري إرادة القسم والباء للتعليل أي لليمني اليت حلفها وهي قوله تعاىل



  .، أن التقدير ليكن منكم طاعة معروفة} قُلْ ال ُتقِْسمُوا طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ{ : قوله تعاىلوزعم النووي يف 
  .أي فضرب فانفجرت} فَقُلَْنا اضْرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَاْنفََجَرْت{: أن يدل عليه العقل، كقوله تعاىل: اخلامس
التقدير فنصرناه ففتحنا أبواب السماء ألن ما ظهر : قال النحاس} فََتْحنَافَ. فََدَعا َربَُّه أَنِّي َمْغلُوٌب فَانَْتِصْر{: وقوله

  .من الكالم يدل على ما حذف
  .أي يكتب بذلك كلمات اهللا ما نفدت قاله أبو الفتح} يَُمدُُّه ِمْن َبْعِدهِ َسْبَعةُ أَْبحُرٍ{: وقوله
  .}فَقَالَ لَُهمُ اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ أَْحَياُهْم{: وقوله

  .معطوف على فعل حمذوف تقديره فماتوا مث أحياهم وال يصح"مث أحياهم :" قولهف

  .ألنه أمر وفعل األمر ال يعطف على املاضي" موتوا :" على قوله" مث أحياهم :" عطف قوله
لَِيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيَما {: ولهأي فاختلفوا فبعث وحذف لداللة ق} كَانَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني{: وقوله

  .وهي يف قراءة عبد اهللا كذلك} اْخَتلَفُوا ِفيِه
  .تقديره كان الناس أمة واحدة كفارا فبعث اهللا النبيني فاختلفوا واألول أوجه: وقيل
: واملعطوف عليه حمذوف تقديرهفاهلمزة لإلنكار والواو للعطف } أَوََعجِبُْتْم أَنْ َجاَءكُْم ِذكٌْر ِمْن رَبِّكُْم{: وقوله

  .أكذبتم وعجبتم أن جاءكم
، هو معطوف على حمذوف سد مسده حرف اإلجياب كأنه قال إجيابا } قَالَ َنَعْم وَإِنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَّبَِني{: وقوله
  .، نعم إن لكم أجرا وإنكم ملن املقربني} نَّ لََنا َألْجراً{: لقوهلم

، أي فأفطر فعدة، خالفا للظاهرية حيث أوجبوا الفطر على }انَ ِمْنكُْم مَرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍفََمْن كَ{: وقوله تعاىل
  .املسافر أخذا من الظاهر

  .، أي فحلق ففدية}فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً أَوْ بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَية{: وقوله
  .التقدير فضربوه فحىي: ال الزخمشريق} فَقُلَْنا اضْرُِبوُه بِبَْعِضهَا{: وقوله

  .}كَذَِلَك ُيحْيِي اللَُّه الَْموَْتى{: فحذف ذلك لداللة قوله
  .أن التقدير فكيف يكون إذا جئنا} فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد{: وزعم ابن جىن أن التقدير يف قوله تعاىل

وهلذا " اذكر"هو بإضمار : ، قال الواحدي}وَإِذْ قََتلُْتْم نَفْساً{: كقوله أن يدل عليه ذكره يف موضع آخر،: السادس
، بل علم "صاحلا"وليس شيء قبله تراه ناصبا لـ} وَإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحاً{: ومثله قوله تعاىل. مل يأت إلذ جبواب

  ".أرسلنا " بذكر النيب واملرسل إليه أن فيه إضمار
  .أي وسخرنا} انَ الرِّيَحوَِلُسلَْيَم{: وقوله
  .}وَذَا النُّوِن} {َونُوحاً إِذْ َناَدى ِمْن قَْبلُ{: ومثله
  .، أي واذكر}َوَداُوَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفي الْحَْرِث{: وكذا
َواذْكُرُوا إِذْ } {ِفي اَألْرضِ َواذْكُُروا إِذْ أَْنُتْم قَِليلٌ ُمْسَتْضَعفُونَ{: يف هذه اآليات قوله تعاىل" اذكر"ويدل على : قال

  .}كُْنُتْم قَِليالً فَكَثََّركُْم
وحنوه إذا كان كذا وذلك "واذكروا أخالكم :" يكون حمذوفا أيضا تقديره" اذكر"وما قاله ظاهر، إال أن مفعول 

هنا ال تفارق مفعوال به واألصح أ" إذ"يف موضع نصب على الظرف ولو مل يفد ذلك احملذوف لزم وقوع " إذ"ليكون 
  .الظرفية



ألنه موطن ال ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر اهللا فلو ذكر الفعل "بسم اهللا " املشاكلة كحذف الفاعل يف: السابع
وهو ال يستغين عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود وكان يف حذفة مشاكلة اللفظ للمعىن ليكون املبدوء به اسم 

ولكن ال تقول هذا املقدر ليكون اللفظ يف اللسان مطابقا "من كل شيء :"  ومعناهاهللا كما تقول يف الصالة اهللا أكرب
ملقصود اجلنان وهو أن يكون يف القلب ذكر اهللا وحده وأيضا فألن احلذف أعم من الذكر فإن أي فعل ذكرته كان 

  .احملذوف أعم منه ألن التسمية تشرع عند كل فعل
أي فإما أن } فَإِمَّا َمّناً بَْعُد َوإِمَّا ِفَداًء{: وقوله} فََضْرَب الرِّقَابِ{: تعاىل أن يكون بدال من مصدره، كقوله: الثامن

  .متنوا وإما أن تفادوا
ويف } َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراهِيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا َسالماً{: وقد اختلف يف نصب السالم يف قوله تعاىل يف سورة هود

  :.ويف نصبها وجهان} َتاَك َحدِيثُ َضْيفِ إِبَْراهِيَم الُْمكَْرِمَني إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسالماًَهلْ أَ{: الذاريات
  .أن يكون منصوبا بالقول أي يذكرون قوال سالما فيكون من قلت حقا وصدقا: أحدمها
يما فيكون قد حكى اجلملة بعد أن يكون منصوبا بفعل حمذوف تقديره فقالوا سلمنا سالما أي سلمنا تسل: الثاين

  .القول مث حذفها واكتفى ببعضها
  .واحلاصل أنه هل هو منصوب بالقول أو بكونه مصدر لفعل حمذوف ؟

  .}َوقِيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا مَاذَا أَنَْزلَ رَبُّكُْم قَالُوا خَْيراً{: ومثله قوله تعاىل

أنزل خريا من باب حذف اجلملة احملكية : ر أي قالواكقولك فقلت حقا أو منصوب بفعل مضم" بقالوا"منصوب 
  .وتبقية بعضها
فمرفوع ألنه ال ميكن نصبه على تقدير قالوا } َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َماذَا أَْنَزلَ رَبُّكُْم قَالُوا أََساِطُري اَألوَّلَِني{: وأما قوله تعاىل

ولوا ذلك وال هو أيضا من باب قلت حقا وصدقا فلم يبق أساطري األولني ألهنم مل يكونوا يرونه من عند اهللا حىت يق
  .إال رفعه
  :.تنبيه

قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدعُوا {: قد يشتبه احلال يف أمر احملذوف وعدمه لعدم حتصيل معىن الفعل كما قالوا يف قوله تعاىل
يظن أن الدعاء فيه مبعىن النداء فال يقدر يف الكالم حذف وليس  فإنه قد} الرَّْحَمَن أَّياً َما َتْدُعوا فَلَُه اَألْسَماُء الُْحسَْنى

كذلك وإال لزم االشتراك إن كانا متفاوتني أو عطف الشيء على نفسه وإمنا الدعاء هنا مبعىن التسمية اليت تتعدى 
  .ملفعولني أي مسوه اهللا أو الرمحن

، فقادرين "بلى جنمعها قادرين"قدره سيبويه بـ} قَاِدرِيَن َبلَى{: قد يشتبه يف تعيني احملذوف لقيام قرينتني كقوله تعاىل
  .عليه} أَلَّْن َنْجَمَع{: حال وحذف الفعل لداللة

  .أي بلى حنسبنا قادرين} أََيْحَسُب اإلِْنَسانُ{لداللة " حنسب " وقدره الفراء 

بلى نقدر : ه بعضهموقدر" ألن جنمع"إمنا هو جواب لـ" حيسب"وتقدير سيبويه أوىل ألن بلى ليس جوابا لـ
  .قادرين
  .منصوب لوقوعه موقع الفعل وهو باطل ألنه ليس من نواصب االسم وقوعه موقع الفعل: وقيل

  :.تنبيه آخر
أن يقام مقامه ما يدل عليه كقوله : أال يقام شيء مقام احملذوف كما سبق والثاين: أحدمها: إن احلذف على ضربني



فإن : ، ليس اإلبالغ هو اجلواب لتقدمه على قوهلم، فالتقدير}ْبلَغُْتكُْم َما أُْرِسلُْت بِهِ إِلَْيكُْمفَإِنْ تََولَّْوا فَقَْد أَ{: تعاىل
  .تولوا فال مالم على ألين قد أبلغتكم

  .فال حتزن واصرب} َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبتْ ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك {: وقوله
  .أي يصيبهم ما أصاب األولني} ْت سُنَُّت األَوَّلَِنيَوإِنْ َيُعوُدوا فَقَْد َمَض{: وقوله

  .حذف احلرف
حذف احلرف ليس يقاس وذلك ألن : قال أبو بكر بن السراج: أخربنا أبو علي قال": احملتسب " قال أبو الفتح يف

ستثىن وكما ما قام زيد فقد نابت ما عن أنفي كما نابت إال عن أ: احلرف نائب عن الفعل بفاعله أالتراك إذا قلت
  .فلو ذهبت. نابت اهلمزة وهل عن أستفهم وكما نابت حروف العطف عن أعطف وحنو ذلك

حتذف احلرف لكان ذلك اختصارا واختصار املختصر إجحاف به إال إذا صح التوجه إليه وقد جاز يف بعض 
  .انتهى. األحوال حذفه لقوة الداللة عليه

: هتا ما يقتضى تغاير املتعاطفني فإذا حذفت أشعر بأن الكل كالواحدفمنه الواو حتذف لقصد البالغة فإن يف إثبا
َدِت الْبَْغَضاُء ِمْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم ال َيأْلُوَنكُْم خََباالً َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد َب{ : كقوله تعاىل

  .وال يألونكم خباال: تقديره} ُدورُُهْم أَكَْبُرأَفَْواهِهِْم َوَما ُتخِْفي ُص
  .أي ووجوه} ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َناِعمَةٌ{: وقوله تعاىل

} َوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوكَ لَِتْحِملَُهْم قُلَْت ال أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّْوا { : وخرج عليه الفارسي قوله تعاىل
  ".تولوا: "قوله" إذا"ألن جواب " أتوك: "فهو معطوف على قوله" وقلت ال أجد: "تقديره: وقال. اآلية

ومنعه ابن الشجري يف أماليه وعلى هذا فال موضع له من اإلعراب ألنه معطوف على الصلة والصلة ال موضع هلا 
  .من اإلعراب فكذلك ما عطف عليها

أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرتْ {: قبله مضمرة كما يف قوله" قدو"، "أتوك " هي حال من الكاف يف: وقال الزخمشري
  .أي إذا ما أتوك قائال ال أجد تولوا وعلى هذا فله موضع من اإلعراب ألنه حال} ُصدُوُرُهْم

ليس معىن اآلية كما قالوا ألن رفع احلرج عن القوم ليس مشروطا بالبكاء عند التويل وإمنا : قال السهيلي يف أماليه
َتَولَّْوا َوأَْعُينُُهْم { : يف قوله" إذا أتوك"اجلدة ونزلت يف السبعة الذين مسى أبو إسحاق ولو كان جواب شرطه عدم 

  .لكان من مل تفض عيناه من الدمع هو الذي حرج وأمث وما رفع اهللا احلرج عنهم إال ألن الرسول} َتِفيضُ 

َوأَْعيُُنُهمْ {: كان احلرج غري مرفوع عنهم حىت يقال" أتوك"على " قلت ال أجد"مل جيد ما حيملهم عليه وإذا عطفت 
فجواب إذا يف قوله ال أجد وما بعد ذلك خرب ونبأ على هؤالء السبعة الذين كانوا سبب نزول هذه اآلية } َتِفيُض

  .ففضيلة البكاء خمصوصة هبم ورفع احلرج بشرط عدم اجلدة عام فيهم ويف غريهم
يعين قراءة ابن  -آية البقرة يف مصاحف الشام بغري واو : }الُوا اتََّخذَ اللَُّه وَلَداًقَ{: وقال الواحدي يف قوله تعاىل

" اختذ اهللا ولدا :" ألن القائلني} َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمسَاجَِد اللَِّه{: ألن هذه اآلية مالبسة ملا قبلها من قوله -عامر 
َوالَِّذينَ {: و اللتباس اجلملة مبا قبلها كما استغىن عنها يف حنو قولهمن مجلة املتقدم ذكرهم فيستغىن عن ذكر الوا

، ولو كان وهم كان حسنا إال أن التباس إحدى }كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ
  .اجلملتني باألخرى وارتباطها هبا أغىن عن الواو

ولو حذف الواو منها كما حذف من اليت } وَثَاِمنُُهْم{: ورابعهم كما قال: ومل يقل} ولُونَ ثَالثَةٌ رَابُِعُهْمَسَيقُ{: ومثله



قبلها واستغىن عن الواو باملالبسة اليت بينهما كان حسنا وميكن أن يكون حذف الواو الستئناف اجلملة وال يعطف 
  .انتهى. على ما تقدم

لواو جيوز أن يالحظ معىن العطف ويكتفى للربط بينها وبني ما قبلها باملالبسة وحصل من كالمه أنه عند حذف ا
  .وجيوز أال يالحظ ذلك فتكون اجلملة مستأنفة. كما ذكر

  .وحذف الواو يف اجلمل أسهل منه يف املفرد وقد كثر حذفها يف اجلمل: قال ابن عمرون

ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمَني قَالَ َربُّ السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَما قَالَ {: يف الكالم احملمول بعضه على بعض حنو قوله تعاىل
قَالَ إِنَّ َرُسولَكُُم الَِّذي أُْرِسلَ  َبْيَنُهَما إِنْ كُْنُتْم ُموِقنَِني قَالَ ِلَمْن َحْولَهُ أَال َتْسَتِمُعونَ قَالَ َربُّكُْم َوَربُّ آَباِئكُمُ األَوَِّلَني

كله حممول بعضه على بعض والواو مزيدة حذفت الستقالل اجلمل } لََمْجُنونٌ قَالَ َربُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ  إِلَْيكُْم
، ولو جاز حذف الواو احتمل .رأيت زيدا ورجال عاقال: بأنفسها خبالف املفرد وألنه يف املفرد رمبا أوقع لبسا يف حنو

  .أن يكون رجال بدال خبالف اجلملة
  .أي وقال} فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن يُرِيُدونَ{ : منه قوله تعاىلوقريب 

  .أي فالوصية} إِنْ تََرَك َخيْراً الَْوِصيَّةُ { : ومنه الفاء يف جواب الشرط على رأى، وخرج عليه قوله تعاىل
ذَْبحُوا َبقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذَُنا ُهُزواً قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ َت{ : والفاء يف العطف كقوله

  .ذكره ابن الشجري يف أماليه"فقال أعوذ باهللا : " ، تقديره}الَْجاِهِلَني 
: ومل يقل" قال:" عطف من قولهحذف حرف ال} َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه { : وقوله تعاىل

  .قال يا قوم اعبدوا اهللا واتقوه: ما قال هلم هود ؟ فقيل: كما يف قصة نوح ألنه على تقدير سؤال سائل قال" فقال"

  .أي أهذا ريب ؟} فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأى كَْوكَباً قَالَ َهذَا رَبِّي{: ومنه حذف مهزة االستفهام، كقوله تعاىل
  !.أي أفمن نفسك } َوَما أَصَاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك{: وقوله
  !.أي أو تلك نعمة } َوتِلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ{: وقوله
  .على قراءة ابن كثري بكسر اهلمزة على خالف يف ذلك مجيعه} إِنَّكَ َألْنتَ ُيوُسُف{: وقوله

فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياءَ {: رف اجلر للفرق بني االستفهامية واخلربية، كقوله تعاىلومنه حذف ألف ما االستفهامية مع ح
  .}ِممَّ ُخِلَق{و} َعمَّ َيَتَساَءلُونَ} {فِيَم أَْنَت ِمْن ِذكَْراهَا}{اللَِّه

  .للتخفيف ورعاية الفاصلة} َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ{: ومنه حذف الياء يف
  .أي يا هؤالء} َها أَنُْتْم َهُؤالِء{: ولهومنه حذف حرف النداء،كق

  .أي يا يوسف} يُوُسُف{: وقوله
  .أي يا رب} َربِّ إِنِّي َوَهَن الْعَظُْم ِمنِّي َواْشتََعلَ الرَّأُْس{: وقوله

  .}َربََّنا أَنْزِلْ َعلَْيَنا َماِئدَةً} {فَاِطرِ السََّماوَاِت{: ويكثر يف املضاف حنو
سبحانه وحكمة ذلك داللته على التعظيم والتنزيه ألن النداء يتشرب معىن األمر ألن إذا  وكثر ذلك يف نداء الرب

  .قلت يا زيد فمعناه أدعوك يا زيد فحذفت يا من نداء الرب ليزول معىن األمر ويتمحص التعظيم واإلجالل

ا إذ ال دليل عليه وإال إذا جيوز حذف حرف النداء من املنادى إال إذا كان املنادى نكرة مقبال عليه: وقال الصفار
  .كان اسم إشارة



َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذاً لَذََهَب كُلُّ إِلٍَه بَِما َخلََق َولََعال {: يف قوله تعاىل" لو"ومنه حذف 
  .لو كان معه إله لذهب كل إله مبا خلق: تقديره} َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ

معناه لو كان كذلك الرتاب } َوَما كُْنتَ َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َوال َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذاً الْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ{: قولهو
  .املبطلون

قع احلال إال أي وقد اتبعك ألن املاضي ال يقع مو} أَُنْؤِمُن لََك َواتََّبَعَك اَألْرذَلُونَ{: يف قوله تعاىل" قد"ومنه حذف 
  .معه ظاهرة أو مقدرة" قد"و

  .أي وقد كنتم} كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُْتْم أَْموَاتاً{: ومثلها
وقال ". حصرةً صدورهم"بداللة قراءة يعقوب " قد حصرت :" قيل معناه} أَوْ َجاُءوكُْم َحصَِرْت ُصُدورُُهْم{: وقوله

صفتها أي جاءوكم يوما حصرت دعاء عليهم بأن حتصر صدورهم " حصرت صدورهم"احلال حمذوفة، و: األخفش
ورده أبو علي بقوله أي قاتلوا قومهم فال جيوز أن يدعى عليهم بأن حتصر . عن قتاهلم لقومهم طريقته قاتلهم اهللا

  .صدورهم عن قتاهلم لقومهم لكن بقول اللهم ألق بأسهم بينهم
  .، املعىن أن يريكم}اِتهِ ُيرِيكُمُ الَْبْرقَ َخْوفاً َوطََمعاًَوِمْن آَي{: يف قوله تعاىل" أن " ومنه حذف 

  .أي ال تفتأ ألهنا مالزمة للنفي ومعناها ال تربح} َتاللَِّه َتفَْتأُ َتذْكُُر{: يف قوله" ال"وحذف 
  .، أي ال متيد}وَأَلْقَى ِفي اَألْرضِ َروَاِسَي أَنْ َتِميَد بِكُْم{: قوله
  .أي ال تبوء} أَنْ َتُبوَء بإِثِْمي َوإِثِْمَك إِنِّي أُرِيُد{: وقوله

  .، أي ال يطيقونه على قول}َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ{: وهبذا يزول اإلشكال من اآلية
  .فائدة

  ].يف حذف اجلار مث إيصال الفعل إىل اجملرور[
  .أي من قومه} وَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه{: كثر يف القرآن حذف اجلار مث إيصال الفعل إىل اجملرور به كقوله تعاىل

  .أي على عقدة} َوال َتْعزِمُوا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ} {َوَرفََع بَْعضَُهْم َدَرَجاٍت{
  .}فَال َتَخافُوُهْم{: ، أي خيوفكم بأوليائه، ولذلك قال} إِنََّما ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيَخوُِّف أَْوِلَياءَُه{
  .أي يبغون هلا} َوجاًَوَيْبغُوَنَها ِع{

  .أي قدرنا له} وَالْقََمَر قَدَّْرَناه{
  .أي على سريهتا} َسنُِعيُدَها ِسَريتََها{

  .فصل
  ].فيما حذف يف آية وأثبت يف أخرى[

  :.من األنواع ما حذف يف آية وأثبت يف أخرى وهو قسمان
كفارة لظهار مقيدا باملؤمنة يف كفارة  أن يكون ما حذف منه حمموال على املذكور كاملطلق يف الرقبة يف: أحدمها
  .القتل

: ، قيدت بالتشبيه يف موضع آخر ومنه قوله تعاىل يف سورة البقرة}َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت وَاَألْرُض{: وكقوله
َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَنْ تَأِْتيَُهمُ {: له يف سورة النحلوقو} َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَنْ يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ َوالَْمالِئكَةُ{

  .فإن هذه تقتضي أن األوىل على حذف مضاف} الَْمالِئكَةُ أَْو يَأِْتَي أَْمُر رَبَِّك



ويف } كُلُونَلَكُْم ِفيَها فََواِكُه كَثَِريةٌ َوِمْنَها َتأْ{: فمنه قوله تعاىل يف سورة املؤمنني. ال يكون مرادا: والقسم الثاين 
  .}لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ كَِثَريةٌ ِمْنَها َتأْكُلُونَ{: الزخرف

أُولَِئَك كَاَألْنَعامِ َبلْ {: ويف سورة األعراف} أُولَِئَك َعلَى ُهدًى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ{: وقوله يف البقرة
  .}ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ

أنه قد اختلف اخلربان يف سورة البقرة فلذلك دخل العاطف خبالف اخلربين يف األعراف فإهنما متفقان : وحكمته
ألن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم واحد فكانت اجلملة الثالثة مقررة ما يف األوىل فهي من العطف 

  .مبعزل
} َوسََواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم{: وقال يف يس} كَفَرُوا َسَواٌء َعلَْيهِْمإِنَّ الَِّذيَن {: ومنه قوله تعاىل يف البقرة

مع العاطف وحكمته أن ما يف يس وما بعده مجلة معطوفة على مجلة أخرى فاحتاجت إىل العاطف واجلملة هنا 
  .ليست معطوفة فهي من العطف مبعزل

َوإِنْ {: فأثبت الواو يف األعراف وحذفها يف الكهف فقال} َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى ال يَتَّبُِعوكُْمَوإِنْ {: ومنه قوله تعاىل
والفرق بينهما أن الذي يف األعراف خطاب جلمع وأصله تدعوهنم حذفت للجزم واليت يف } َتْدعُُهْم إِلَى الُْهَدى

  .و واحد وعالمة اجلزم فيه سقوط الواوالكهف خطاب للنيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وه
  :.ويف فاطر} جاُءوا بِالَْبيِّنَاِت َوالزُُّبرِ َوالِْكتَابِ الُْمنِريِ{: ومنه يف آل عمران

باليت  والفرق أن األوىل حذفت الباء ففيها لالختصار استغناء} جاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت َوبِالزُُّبرِ َوبِالْكَِتابِ الُْمنِريِ{
  .قبلها وخرجت عن األصل للتوكيد وتقدير املعىن كما تقول مررت بك وبأخيك وبأبيك إذا اختصرت

بالواو، والفرق أن األوىل جرى على } َوَما أَْنَت{: ويف قصة شعيب} َما أَْنَت إِالَّ َبَشٌر ِمثْلَُنا{: ومنه قوله يف قصة مثود
فاستغىن عن الواو ملا تقرر من االبتداء ويف الثانية جرى يف } ا أَْنَتوََم{انقطاع الكالم عند النحويني واستئناف 

  .}إِنََّما أَْنَت{معطوفا على } َوَما أَْنَت{: العطف وأن يكون قوله
ْن َوال َتكُ{: ويف سورة النمل} َوال َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َوال َتُك ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ{: ومنه قوله تعاىل يف سورة النحل

بإثبات النون وحكمته أن القصة ملا طالت يف سورة النحل ناسب التخفيف حبذف النون خبالفه يف سورة } ِفي َضْيقٍ
  .النمل فإن الواو استئنافية وال تعلق هلا مبا قبلها

وحكمته أن اخلطاب يف } َنفَال َتكُْن ِمَن الُْمْمَترِي{: ويف آل عمران} فَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن{: وقوله يف البقرة
  .البقرة لليهود وهم أشد جداال

َيا مَْعَشَر الْجِنِّ وَالِْأْنسِ أَلَمْ َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم {: ويف األنعام} لَْسُت بِرَبِّكُْم قَالُوا َبلَى َشهِْدَنا{: ومنه قوله يف األعراف
  .}َيوِْمكُْم َهذَا قَالُوا شَهِْدَنا َعلَى أَْنفُسَِنا َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي َويُْنِذرُوَنكُْم ِلقَاَء

واحلكمة فيه } بغري حق { ويف سورة آل عمران  ١} ويقتلون النبيني بغري احلق { ومنه قوله تعاىل يف سورة البقرة 
ويف أن اجلملة يف آل عمران خرجت خمرج الشرط وهو عام فناسب أن يكون النفي بصيغة التنكري حىت يكون عاما 

ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري { سورة البقرة جاء عن أناس معهودين وهو قوله تعاىل 
{ فناسب أن يؤتى بالتعريف ألن احلق الذي كان يستباح به قتل األنفس عندهم كان معروفا كقوله تعاىل } احلق 

ذي تقتل به األنفس معهود معروف خبالف ما يف سورة آل فاحلق هنا ال} وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
  عمران



وأمر نبينا } ويا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل سوف تعلمون { ومنه قوله تعاىل يف هود حاكيا عن شعيب 
  }ليكفروا مبا آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون { َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أن يقول لقريش 

يقال ملا كررت مراجعته لقوم ناسب اختصاص قصته باالستئناف الذي هو أبلغ يف اإلنذار والوعيد وأما وميكن أن 
نبينا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فكانت مدة إنذاره لقومه قصرية فعقب عملهم على مكافأهتم بوعيدهم بالفاء إشارة إىل 

  يف قومه فاستأنف هلم ذكر الوعيدقرب نزول الوعيد هلم خبالف شعيب فإنه طالت مدته 
ولعل قوم شعيب سألوه السؤال املتقدم فأجاهبم هبذا اجلواب والفاء ال حتسن فيه والنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مل يقل 

  ذلك جوابا للسؤال وال حيسن معه احلذف
  }عذاب أليم هل أدلكم على جتارة تنجيكم من { ومنه أنه تعاىل قال يف خطاب املؤمنني 

، }َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم{: ، وقال يف خطاب الكافرين}َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم{: ، إىل أن قال} َعذَابٍ أَلِيمٍ
  .}َيا قَْوَمَنا أَجِيبُوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُنوا بِِه َيْغِفْر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم{

ما علمته جاء اخلطاب هكذا يف القرآن إال يف خطاب الكافرين وكان ذلك : سري سورة إبراهيمقال الزخمشري يف تف
  .للتفرقة بني اخلطابني ولئال يسوي بني الفريقني يف امليعاد

واعترض اإلمام فخر الدين بأن هذا التبعيض إن حصل فال حاجة إىل ذكر هذا اجلواب وإن مل حيصل كان 
  .هذاالكالم فاسدا

ما فائدة الفرق يف اخلطاب واملعىن مشترك؟ إذ الكافر إذا آمن : ويقال: يخ أثري الدين أبو حيان يف تفسريهوقال الش
واملؤمن إذا تاب مشتركان يف الغفران وما ختيلت فيه مغفرة بعض الذنوب منالكافر إذا هو آمن موجود يف املؤمن 

  .إذا تاب
  .وسيأيت بسط الكالم على ذلك يف آخر الكتاب

  .ازاإلجي
  .وهو قسم من احلذف ويسمى إجياز القصر فإن اإلجياز عندهم قسمان وجيز بلفظ ووجيز حبذف

فالوجيز باللفظ أن يكون اللفظ بالنسبة إىل املعىن أقل من القدراملعهود عادة وسبب حسنه أنه يدل على التمكن يف 
  .و".الكلم أوتيت جوامع :" الفصاحة وهلذا قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اللفظ ال خيلو إما أن يكون مساويا ملعناه وهو املقدر أو أقل منه وهو املقصور
  .االية} إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َواِإلْحَساِن{: أما املقدر فكقوله تعاىل

  .وهو كثري} قُِتلَ اِإلْنَسانُ َما أَكْفَرَُه{: وقوله
  .ظه عن معناه الحتمال لفظه ملعان كثرية أوالوأما املقصور فإما أن يكون نقصان لف

إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتُه {: كاللفظ املشترك الذي له جمازان، أو حقيقة وجماز إذا أريد معانيه كما يف قوله تعاىل: األول
شترك وهو االعتناء فإن الصالة من اهللا مغايرة للصالة من املالئكة واحلق أنه من القدر امل} ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ

فإن السجود يف الكل جيمعه . اآلية} أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجدُ لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت{ : والتعظيم وكذلك قوله تعاىل
  .معىن واحد وهو االنقياد

  .}ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني{: كقوله: والثاين
  .}أُولَِئَك لَُهُم اَألْمُن َوُهْم مُْهَتُدونَ{: لهوقو



  .إذ معناه كبري ولفظه يسري} وَلَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ{: وكذلك قوله تعاىل
واملعىن أنه إذا " أوقى " وهو بنون مث فاء ويروي بتاء مث قاف ويروي "القتل أنفى للقتل :" وقد نظر لقول العرب

: يريد قتل أحد أن يقتص منه وقد حكاه احلويف يف تفسريه عن علي بن أيب طالب وقال أقيم وحتقق حكمة خاف من
} وَلَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحيَاةٌ{: قول علي يف غاية البالغة وقد أمجع الناس على بالغته وفصاحته وأبلغ منه قوله تعاىل

  .انتهى. وقد تكلموا يف وجه األبلغية
ال نسبة بني كالم اخلالق عز وجل وكالم املخلوق وإمنا : ىل إنكار ذلك وقالإ" املثل السائر"وقد أشار صاحب 

  .العلماء يقدحون أذهاهنم فيما يظهر هلم من ذلك
  :وهو كما قال وكيف يقابل املعجز بغريه مفاضلة وهو منه يف مرتبة العجز عن إدراكه

  وماذا يقول القائلون إذا بدا مجال خطاب فات فهم اخلالئق
  :.كروا يف ذلك وجوهومجلة ما ذ
أربعة عشر حرفا والتاء " القتل أنفى للقتل"أوجز فإن حروفه عشرة وحروف } الِْقَصاصِ َحَياةٌ{: أن قوله: أحدها

  .وألف الوصل ساقطان لفظا وكذا التنوين لتمام الكالم املقتضى للوقف
  .أن قوهلم فيه كلفة بتكرير القتل وال تكرير يف اآلية: الثاين

ن لفظ القصاص فيه حروف متالئمة ملا فيه من اخلروج من القاف إىل الصاد إذ القاف من حروف أ: الثالث 
  .االستعالء والصاد من حروف االستعالء واإلطباق،

خبالف اخلروج من القاف إىل التاء اليت هي حرف منخفض فهو غري مالئم وكذا اخلروج من الصاد إىل احلاء أحسن 
  .مزة لبعد مادون طرف اللسان وأقصى احللقمن اخلروج من الالم إىل اهل

  .يف النطق بالصاد واحلاء والتاء حسن الصوت وال كذلك تكرير القاف والفاء: الرابع
  .تكرير ذلك يف كلمتني متماثلتني بعد فصل طويل وهو ثقل يف احلروف أو الكلمات: اخلامس
  .اإلثبات أول والنفي ثان عنه واإلثبات أشرف: السادس
  .ن القصاص املبين على املساواة أوزن يف املعادلة من مطلق القتل ولذلك يلزم التخصيص خبالف اآليةأ: السابع
الطباع أقبل للفظ احلياة من كلمة القتل ملا فيه من االختصار وعدم تكرار الكلمة وعدم تنافر احلروف : الثامن

  .وصحة اإلطالق" احلياة"وعدم تكرار احلرفني وقبول الطبع للفظ 
  .أن نفي القتل ال يستلزم احلياة واآلية ناصة على ثبوهتا اليت هي الغرض املطلوب منه: اسع الت

  .أن قوهلم ال يكاد يفهم إال بعد فهم أن القصاص هو احلياة وقوله يف القصاص حياة مفهوم ألول وهلة: العاشر
اين ال ينفى القتل وكذا القتل يف الردة أن قوهلم خطأ فإن القتل كله ليس نافيا للقتل فإن القتل العدو: احلادي عشر

  .والزنا ال ينفيه وإمنا ينفيه قتل خاص

  .وهو قتل القصاص الذي يف اآلية تنصيص على املقصود والذي يف املثل ال ميكن محله على ظاهره
منه إال أن فيه داللة على ربط املقادير باألسباب وإن كانت األسباب أيضا باملقادير وكالم العرب يتض: الثاين عشر

  .فيه زيادة وهي الداللة على ربط األجل يف احلياة بالسبب ال من جمرد نفي القتل
وَلََتجِدَنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ {: نوع تعظيم يدل على أن يف القصاص حياة متطاولة كقوله" حياة"يف تنكري : الثالث عشر
  .ا فسروا احلياة فيها بالبقاءوال كذلك املثل فإن الالم فيه للجنس وهلذ} َعلَى َحَياٍة



أن أفعل يف الغالب تقتضي االشتراك : فيه بناء أفعل التفضيل من متعد واآلية ساملة منه اخلامس عشر: الرابع عشر
  .فيكون ترك القصاص نافيا القتل ولكن القصاص أكثر نفيا وليس األمر كذلك واآلية ساملة من هذا

توالت حركاته متكن اللسان من النطق وظهرت فصاحته خبالفه إذا تعقب  أن اللفظ املنطوق به إذا: السادس عشر
كل حركة سكون واحلركات تنقطع بالسكنات نظريه إذا حتركت الدابة أدىن حركة فخنست مث حتركت فخنست 

عاقبة حركاته مت" القتل أنفي للقتل: "ال يتبني انطالقها وال تتمكن من حركتها على ما ختتاره وهي كاملقيدة وقوهلم
  .بالسكون خبالف اآلية

اآلية اشتملت على فن بديع وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء واملوت حمال ومكانا لضده الذي : السابع عشر
  .هو احلياة واستقرار احلياة يف املوت مبالغة عظيمة ذكره يف الكشاف

  .ثلأن يف اآلية طباقا ألن القصاص مشعر بضد احلياة خبالف امل: الثامن عشر
القصاص يف األعضاء والنفوس وقد جعل يف الكل حياة فيكون مجعا بني حياةالنفس واألطراف وإن : التاسع عشر

فرض قصاص مبا ال حياة فيه كالسن فإن مصلحة احلياة تنقص بذهابه ويصري كنوع آخر وهذه اللطيفة ال يتضمنها 
  .املثل

ء وأنه نبه على حياة النفس من وجهني من وجه به القصاص أهنا أكثر فائدة لتضمنه القصاص يف األعضا: العشرون
  .صرحيا ومن وجه القصاص يف الطرف ألن أحد أحواهلا أن يسري إىل النفس فيزيلها وال كذلك املثل

  .وقد قيل غري ذلك
صيصهم ففيها لطيفة وهي بيان العناية باملؤمنني على اخلصوص وأهنم املراد حياهتم ال غريهم لتخ} لكم{وأما زيادة 

  .باملعىن مع وجوده فيمن سواهم
  .واحلاصل أن هذا من البيان املوجز الذي ال يقترن به شيء

  .اآلية، فإهنا هناية التنزيه} .قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٌ اللَُّه الصََّمُد{: ومن بديع اإلجياز قوله تعاىل
، وهذا بينا عجيب يوجب التحذير من االغترار }كَرِميٍ كَمْ َتَركُوا ِمْن جَنَّاٍت َوُعُيوٍن َوُزُروعٍ َوَمقَامٍ{: وقوله

  .باإلمهال
  .، وهذا من أحسن الوعد والوعيد} إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ{: وقوله} إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمعَِني{: وقوله

  .لى مجيع ما يف الرسالةفهذه ثالث كلمات اشتملت ع} فَاْصَدْع بَِما ُتؤَْمُر{: وقوله
} ُخِذ الَْعفَْو{، فهذه مجعت مكارم األخالق كلها ألن يف }ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهلَِني{: وقوله

صلة القاطعني والصفح عن الظاملني ويف األمر باملعروف تقوى اهللا وصلة األرحام وصرف اللسان عن الكذب ويف 
  .اض عن اجلاهلني الصرب واحللم وتنزيه النفس عن مماراة السفيهاإلعر
  .معناه مسودتاه من شدة اخلضرة} ُمدَْهامََّتاِن{: قوله
  .}ال ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً إِالَّ ُوْسعََها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت{: وقوله
فدل بأمرين على ججميع ما أخرجه من األرض قوتا ومتاعا لألنام من العشب } اهَاأَخَْرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَع{: وقوله

  .والشجر واحلب والتمر والعصف واحلطب واللباس والنار وامللح ألن النار من العيدان وامللح من املاء
ى نفسه ولطفه ووحدانيته وقدرته وهدى ، فدل عل}ُيْسقَى بَِماٍء َواِحٍد َوُنفَضِّلُ بَْعَضَها َعلَى بَْعضٍ ِفي األُكُلِ{: وقوله

للحجة عل من ضل عنه ألنه لو كان ظهور الثمرة باملاء والتربة لوجب يف القياس أال ختتلف الطعوم والروائح وال 



  .يقع التفاضل يف اجلنس الواحد إذا نبت يف مغرس واحد ولكنه صنع اللطيف اخلبري
عدم العقل } َوال يُْنزِفُونَ{: ، كيف نفى هبذين مجيع عيوب اخلمر ومجع بقوله}ونَال ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َوال يُْنزِفُ{: وقوله

  .وذهاب املال ونفاد الشراب

ْهِدي لَْيَك أَفَأَْنَت َتَوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك أَفَأَْنتَ ُتْسِمُع الصُّمَّ َولَْو كَاُنوا ال َيْعِقلُونَ َوِمْنُهْم َمْن َيْنظُُر إِ{: وقوله
فدل على فضل السمع والبصر حيث جعل مع الصم فقدان العقل ومل جيعل مع العمي } الُْعْمَي َولَْو كَاُنوا ال يُْبِصُرونَ

  .إال فقدان البصر وحده
َعلَى الُْجوِديِّ َوِقيلَ ُبْعداً َوقِيلَ َيا أَْرضُ اْبلَِعي َماَءِك وََيا َسَماُء أَقِْلِعي َوِغيَض الَْماُء َوقُِضَي اَألْمُر وَاْسَتَوْت {: وقوله

كيف أمر وهنى وأخرب ونادى ونعت ومسى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى قص من األنباء مالو شرح } ِللْقَْومِ الظَّاِلمَِني
  .ما اندرج يف هذه اجلملة من بديع اللفظ والبالغة واإلجياز والبيان جلفت األقالم واحنسرت األيدي

فجمع يف هذه اللفظة أحد عشر جنسا من الكالم نادت } َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا َمَساِكَنكُْم{ :وقوله تعاىل عن النملة
" أّي " والكناية " يا"وكنت ونبهت ومسعت وأمرت وقضت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وغدرت فالنداء 

والتخصيص سليمان " ال حيطمنكم"والتحذير " مساكنكم"والقصص " ادخلوا"والتسمية النمل واألمر " ها"والتنبيه 
فأدت مخس حقوق حق اهللا وحق رسوله وحقها وحق رعيتها . والغدر ال يشعرون" وهم"والتعميم جنوده واإلشارة 

وحق جنود سليمان فحق اهللا أهنا استرعيت على النمل فقامت حبقهم وحق سليمان أهنا نبهته على النمل وحقها 
وحق اجلنود بنصحها هلم ليدخلوا مساكنهم وحق اجلنود إعالمها إياهم  ٤مإسقاطها حق اهللا عن اجلنود يف نصحه

  .ومجيع اخللق أن من

كلكم راع وكلكم مسئول عن : " استرعاه رعية فوجب عليه حفظها والذب عنها وهو داخل يف اخلرب املشهور
  ".رعيته 

شرف على وادي النمل فرآها على ويقال إن سليمان عليه السالم مل يضحك يف عمره إال مرة واحدة وأخرى حني أ
ادخلوا مساكنكم فخرج كبري النمل يف عظم اجلواميس فلما نظر : كرب الثعالب هلا خراطيم وأنياب فقال رئيسهم
صنف يف : إن النمل لكبرية إهنا ثالثة اصناف: أهذه كلها منل ؟ فقال: إليه سليمان هاله فأراه اخلامت فخضع له مث قال

فبقى سليمان . قف: اعرضها علي فقال له: فقال سلميان عليه السالم. ى وصنف يف املدناجلبال وصنف يف القر
لو وقفت إىل يوم : هل انقطعت عساكركم، فقال ملك النمل: عليه السالم تسعني يوما واقفا مير عليه النمل، فقال

ادخلوا مساكنكم ؟ : للنمل مل قلت: فذكر اجلنيد أن سليمان عليه السالم قال لعظيم النمل. القيامة ما انقطعت
  .ال، ولكن خفت أن يفتتنوا مبا رأوا من ملكك فيشغلهم ذلك عن طاعة اهللا: أخفت عليهم من ظلمنا ؟ قال

، وهذا }َمرٍَّة لََوَضَربَ لََنا مَثَالً َوَنِسَي َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيْحيِي الِْعظَاَم َوِهَي رَِميٌم قُلْ ُيحْيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّ{: وقوله
  .أشد ما يكون من احلجاج

  .وهذا أعظم ما يكون من التحسري} َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمشَْترِكُونَ{: وقوله
  .يكون من التنفري عن اخللة إال على التقوى وهذا أشد ما} اَألِخالَُّء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني{: وقوله

  .، وهذا أشد ما يكون من التحذير من التفريط}أَنْ َتقُولَ نَفٌْس َيا َحسَْرَتى َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي َجْنبِ اللَِّه{: وقوله
  .هذا أشد ما يكون من التبعيد، و}أَفََمْن ُيلْقَى ِفي النَّارِ َخْيرٌ أَمَّْن َيأِْتي آِمناً َيْوَم الِْقَيامَِة{: وقوله



  .، فهذا أعظم ما يكون من التخيري}اْعَملُوا َما ِشئُْتْم{: وقوله
 الَْيْوَم َوَجاَءْت كُلُّ نَفْسٍ َمَعَها َساِئٌق َوشَهِيٌد لَقَْد كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا فَكََشفَْنا َعْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُرَك{: وقوله
  .ما يكون من التذكري ، وهذا أبلغ} َحِديٌد
، وهذا }ْوٌم طَاغُونَكَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِالَّ قَالُوا سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ أََتوَاَصْوا بِِه َبلْ ُهْم قَ{: وقوله

  .أشد ما يكون يف التقريع على التمادى يف الباطل
  .، وهذا أشد ما يكون من التقريع}كَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ َيطُوفُونَ َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميمٍ آٍنَهِذِه َجهَنَُّم الَِّتي ُي{: وقوله

  .وهذا غاية الترهيب} َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِالَّ َمتَاُع الُْغُرورِ{
  .، وهذه غاية الترغيب}ونَوَلَكُْم ِفيَها َما َتشَْتهِي أَْنفُُسكُْم َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّع{: وقوله

  .}َعلَى َبْعضٍَما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذاً لَذََهَب كُلُّ إِلَهٍ بَِما َخلََق َولََعال بَْعضُُهْم {: وقوله
ن احلجاج وهو األصل الذي عليه أثبتت داللة وهذا أبلغ ما يكون م} لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه لَفََسدََتا{: وقوله

  .التمانع يف علم الكالم
وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بكل ما متيل } َوِفيَها َما َتْشتَهِيِه اَألْنفُُس َوَتلَذُّ اَألْعُيُن َوأَنُْتْم ِفيَها خَاِلُدونَ{: وقوله

اللفظ القليل جدا حوى معاين كثرية ال تنحصر  إليه النفس من الشهوات وتلذ األعني من املرئيات ليعلم أن هذا
  .عددا
  .وهذا أشد ما يكون من اخلوف} َيْحَسُبونَ كُلَّ صَْيَحٍة َعلَْيهِْم ُهُم الَْعدُوُّ{: وقوله
  .}َوال َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ إِالَّ بِأَْهِلِه{: وقوله
  .}إِنََّما َبغُْيكُْم{: وقوله
  .}فَزُِعوا فَال فَْوَت وَأُِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ َولَوْ َتَرى إِذْ{: وقوله
  .}ُهدًى ِللُْمتَِّقَني{: وقوله
  .}َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوال َشفِيعٍ ُيطَاُع{: وقوله
ا يدل عليه معناه قابلهم مبا يفعلونه معك وعاملهم مثل معاملتهم لك سواء مع م} فَاْنبِذْ إِلَيْهِْم َعلَى َسَواٍء{: وقوله

  .سواء من األمر بالعدل
  .فإنه أشار به إىل انقطاع مدة املاء النازل} َوِغيضَ الَْماُء َوقُِضيَ اَألمُْر{: وقوله

أي هلك من قضى هالكه وجنا من قدرت جناته وإمنا عدل } َوقُِضيَ اَألمُْر{: من السماء والنابع من األرض وقوله
صار اللفظ وكون اهلالك والنجاة كانا بأمر مطاع إذ األمر يستدعى آمرا عن لفظه إىل لفظ التمثيل ألمرين اخت

  .ومطاعا وقضاؤه يدل على قدرته
ومن أقسام األجياز االقتصار على السبب الظاهر للشيء اكتفاء بذلك عن مجيع األسباب كما يقال فالن ال خياف 

  .الشجعان واملراد ال خياف أحدا
وال شك أن من فسخت النكاح ايضا تتربص ألن السبب الغالب } اتُ َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنََّوالُْمطَلَّقَ{: ومنه قوله تعاىل
  .للفراق الطالق

ومل يذكر النوم وغريه ألن السبب الضروري النقاض خروج اخلارج فإن } أَوْ َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الْغَاِئِط{: وقوله
  .اهر وعلم منه احلكم يف الباقيالنوم الناقض ليس بضروري فذكر السبب الظ



أي وهو مامل يقع يف وهم الضمري من اهلواجس ومل خيطر على القلوب من خميالت } َيعْلَُم السِّرَّ وَأَْخفَى{: ومنه قوله
  .الوساوس

  .ونظائره} إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتهُ ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ{: ومنه
  .بأن قائم خرب عن أحدمها واستغىن به عن خرب اآلخروكذلك زيد وعمرو قائم على القول 

  .ومنها االقتصار على املبتدأ وإقامة الشيء مقام اخلرب حنو أقائم الزيدان فإن قائم مبتدأ ال خرب له

إذا جعلنا اجلملة سادة مسد املفعولني فإن اجلملة حملة السم واحد سد مسد امسني " علمت أنك قائم"ومنها باب 
  .ري حذفمفعولني من غ

  .ومنه باب النائب عن الفاعل يف ضرب زيد ف زيد دل على الفاعل بإعطائه حكمه وعلى املفعول بوضعه
؟ يغىن عن عشرين أو ثالثني ومن يقم أكرمه يغىن عن زيد "كم مالك " ومنها مجيع أدوات االستفهام والشرط فإن 

  ".اجلامع"وعمرو قال ابن األثري يف 
  .عموم مثل أحد وديار قاله ابن األثري أيضاومنه األلفاظ الالزمة لل

ومنه لفظ اجلمع فإن الزيدين يغىن عن زيد وزيد وزيد وكذا التثنية أصلها رجل ورجل فحذفوا العطف واملعطوف 
وأقاموا حرف اجلمع والتثنية مقامهما اختصارا وصح ذلك التفاق الذاتني يف التسمية بلفظ واحد فإن اختلف لفظ 

  .ىل التكرار بالعطف حنو مررت بزيد وبكراالمسني رجعوا إ
  .منه باب الضمائر على ما سيأيت بيانه يف قاعدة الضمري

َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما } {لَبِئَْس َما كَانُوا َيفَْعلُونَ{: فإنه جييء كثريا كناية عن أفعال متعددة قال تعاىل" فعل"ومنه لفظ 
  .}ُيوَعظُونَ بِِه

  .أي فإن مل تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله} لُوا َولَْن َتفَْعلُوافَإِنْ لَمْ َتفَْع{

  .القول يف التقدمي والتأخري
هو أحد أساليب البالغة فإهنم أتوا به داللة على متكنهم يف الفصاحة وملكتهم يف الكالم وانقياده هلم وله يف القلوب 

  .أحسن موقع وأعذب مذاق
ن اجملاز فمنهم من عده منه ألنه تقدمي ما رتبته التأخري كاملفعول وتأخري ما رتبته التقدمي وقد اختلف يف عدة م

  .كالفاعل نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه
  .والصحيح أنه ليس منه فإن اجملاز نقل ما وضع له إىل ما مل يوضع

  .ويقع الكالم فيه يف فصول
  .يف أسباب التقدمي والتأخري: الفصل األول

  :.يف أسبابه، وهي كثرية: ولاأل
أن يكون أصله التقدمي وال مقتضى للعدول عنه كتقدمي الفاعل على املفعول واملبتدأ على اخلرب وصاحب : أحدها

  .احلال عليها حنو جاء زيد راكبا
، فإنه } َعْونَ َيكُْتُم إَِميانَُهَوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْر{: أن يكون يف التأخري إخالل ببيان املعىن كقوله تعاىل: والثاين

  .فال يفهم أنه منهم} ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ{: لو أخر قوله
  .وجعل السكاكي من األسباب كون التأخري مانعا مثل اإلخالل باملقصود،



بتقدمي احلال } ْتَرفَْناُهْم ِفي الَْحَياةِ الدُّْنيَاَوقَالَ الَْمُأل ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِِلقَاِء الْآخَِرِة َوأَ{: كقوله تعاىل
ولو تأخر لتوهم أنه من صفة الدنيا ألهنا هاهنا اسم تفضيل من } الَِّذيَن كَفَُروا{على الوصف أعىن } ِمْن قَْوِمِه{أعىن 

ال فقدم الشتمال  وحينئذ يشتبه األمر يف القائلني أهنم أهم من قومه أم" من"الدنو وليست أمسا والدنو يتعدى بـ
التأخري على اإلخالل ببيان املعىن املقصود وهو كون القائلني من قومه وحني أمن هذا اإلخالل بالتأخري قال تعاىل يف 

فة بتأخري اجملرور عن ص} فَقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُكُْم{: موضع آخر من هذه السورة
  .املرفوع
وَاْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي {: أن يكون يف التأخري إخالل بالتناسب فيقدم ملشاكلة الكالم ولرعاية الفاصلة كقوله: الثالث

فَأَْوَجَس ِفي نَفِْسِه {: ملشاكلة رءوس اآلي وكقوله" تعبدون"على " إياه"، بتقدمي } َخلَقَُهنَّ إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ
ُيَخيَّلُ إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهمْ أَنََّها {: فات تناسب الفواصل ألن قبله} مُوَسى{عن } ِفي نَفِْسِه{فإنه لو أخر } يفَةً ُموَسىِخ

  .}إِنَّكَ أَْنتَ اَألْعلَى{: وبعده،} َتْسَعى
  .دهفإن تأخري الفاعل عن املفعول ملناسبته ملا بع} َوَتْغَشى ُوُجوهَُهُم النَّاُر{: وكقوله
  .}ُمقَرَّنَِني ِفي اَألْصفَاِد{: ، وهو أشكل مبا قبله ألن قبله}إِنَّ اللََّه َسرِيعُ الِْحسَابِ{: وكقوله

  .أحق بالتقدمي" موسى"مع أن " هارون"بتقدمي } آَمنَّا بَِربِّ هَاُرونَ َوُموَسى{: وجعل منه السكاكي
 -وأناطت به حكما  -فصحاء إذا أخربت عن خمرب ما لعظمة واالهتمام به، وذلك أن من عادة العرب ال: الرابع

وقد يشركه غريه يف ذلك احلكم أو فيما أخرب به عنه وقد عطفت أحدمها على اآلخر بالواو املقتضية عدم الترتيب 
كأهنم يقدمون الذي شأنه أهم هلم وهم ببيانه أعىن وإن : قال سيبويه. فإهنم مع ذلك إمنا يبدءون باألهم واألوىل -
  .انتهى. نا مجيعا يهماهنم ويعنياهنمكا

  .، فبدأ بالصالة ألهنا أهم}َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ{: قال تعاىل
  .}َوأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ{: وقال سبحانه
  .، فقدم العبادة لالهتمام هبا}إِيَّاَك َنعُْبُد وَإِيَّاَك َنْسَتعُِني{: وقال تعاىل

  .ومنه تقدير احملذوف يف بسم اهللا مؤخرا
  :.، وأجيب بوجهني} اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{: وأوردوا
  .أن تقدمي الفعل هناك أهم ألهنا أول سورة نزلت: أحدمها
  .أن بأسم ربك متعلق ب أقرأ الثاين ومعىن األول أوجد القراءة والقصد التعميم: والثاين 

  :.إليه واهلمة معقودة به، وذلك كقوله تعاىل أن يكون اخلاطر ملتفتا: اخلامس 

  .، بتقدمي اجملرور على املفعول األول ألن اإلنكار متوجه إىل اجلعل هللا ال إىل مطلق اجلعل} َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء{
 قوله أن يكون التقدمي إلرادة التبكيت والتعجيب من حال املذكور كتقدمي املفعول الثاين على األول يف: السادس
، وقدم ألن املقصود التوبيخ وتقدمي الشركاء أبلغ يف "اجلن شركاء " ، واألصل}َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ{ : تعاىل

  .حصوله
  .وسنذكره} َوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َرُجلٌ َيسَْعى{: ومنه قوله تعاىل يف سورة يس

إِيَّاكَ {: ول واخلرب والظرف واجلار واجملرور وحنوها على الفعل كقوله تعاىلاالختصاص، وذلك بتقدمي املفع: السابع
  .، أي خنصك بالعبادة فال نعبد غريك}َنْعُبُد



  .أي إن كنتم ختصونه بالعبادة} إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ{: وقوله
  .}وا أَنَُّهْم َمانَِعتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمَن اللَِّهوَظَنُّ{: ، وقوله}قَالَ أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلهَِتي{: واخلرب كقوله

إِنَّ إِلَْيَنا إَِياَبُهْم ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا {:وأما تقدمي الظرف، ففيه تفصيل فإن كان يف اإلثبات دل على االختصاص كقوله تعاىل 
ِإللَى اللَِّه {: وقوله: صاص ذلك باهللا تعاىل، فإن ذلك يفيد اخت} لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد{: ، وكذلك}ِحسَاَبُهْم
  .}ُتْحَشُرونَ

} َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوسَطاً لَِتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيداً{: أي ال إىل غريه وقوله
األول إثبات شهادهتم على األمم ويف اختصاصهم أخرت صلة الشهادة يف األول وقدمت يف الثاين ألن الغرض يف 

  .بكون الرسول شهيدا عليهم
  .أي جلميع الناس من العجم والعرب على أن التعريف لالستغراق} وَأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ َرُسوالً{: وقوله

، أي }َوال ُهْم َعنَْها ُيْنَزفُونَال ِفيَها غَْولٌ {: وإن كان يف النفي فإن تقدميه يفيد تفضيل املنفى عنه كما يف قوله تعاىل
فكذلك } ال َرْيَب ِفيِه{: ليس يف مخر اجلنة ما يف مخرة غريها من الغول وأما تأخريه فإهنا تفيد النفي فقط كما يف قوله

 إذا قلنا العيب يف الدار كان معناه نفي العيب يف الدار وإذا قلنا ال يف الدار عيب كان معناه أهنا تفضل على غريها
  .بعدم العيب

  :.تنبيه
ما ذكرناه من أن تقدمي املعمول يفيد االختصاص فهمه الشيخ أبو حيان يف كالم الزخمشري وغريه، والذي عليه 

} أَِفي اللَِّه َشكٌّ{: وقوله} كالًًّ َهَدْيَنا َوُنوحاً َهَديَْنا ِمْن قَْبلُ{: حمققو البيانيني أن ذلك غالب ال الزم، بدليل قوله تعاىل
  .جعلنا ما بعد الظرف مبتدأ إن

القاعدة باآلية األوىل وكذلك ابن احلاجب والشيخ أبو حيان وخالفوا البيانيني يف " الفلك الدائر"وقد رد صاحب 
  .ذلك وأنت إذا علمت أهنم

  :.نعم له شرطان. ذكروا يف ذلك قيد الغلبة سهل األمر
ى تقدميا حقيقة كأسم االستفهام وكاملبتدأ عند من جيعله أال يكون املعمول مقدما بالوضع فإن ذلك ال يسم: أحدمها

  .معموال خلربه
  .على قراءة النصب} َوأَمَّا ثَُموَد فََهَدْيَناُهْم{: أال يكون التقدمي ملصلحة التركيب مثل: والثاين

اِدِقَني َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِنْ كُنُْتْم َص{: وقد اجتمع االختصاص وعدمه يف آية واحدة وهي قوله
  .، التقدمي يف األول قطعا ليس لالختصاص خبالف الثاين} فََيكِْشُف

  .يف أنواعه: الفصل الثاين
  .وهي إما أن يقدم واملعىن عليه أو يقدم وهو يف املعىن مؤخر أو بالعكس

  .ما قدم واملعىن عليه: النوع األول
  :مخسا وعشرين وهللا در ابن عبدون يف قولهومقتضياته كثرية قد يسر اهللا منها 

  سقاك احليا من معان سفاح فكم يل هبا من معان فصاح



  .السبق: أحدها
قال ابن } إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِبَْراِهيمَ لَلَِّذيَن اتََّبُعوُه وََهذَا النَّبِيُّ{: منها السبق بالزمان واإلجياد، كقوله تعاىل: وهو أقسام

  .بالذين اتبعوه يف زمن الفترة املراد: عطية
فإن مذهب أهل السنة تفضيل البشر وإمنا قدم امللك لسبقه يف } اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْمالِئكَِة ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ{: وقوله
  .الوجود
البنات أفضل منهن لكوهنن بضعة منه  فإن األزواج أسبق بالزمان ألن} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَزَْواجَِك َوبََناِتَك{: وقوله

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .}َهْب لََنا ِمْن أَزَْواجَِنا وَذُرِّيَّاتَِنا قُرَّةَ أَْعُينٍ{: وقوله

  .}إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوحاً َوآلَ إِْبَراهِيَم َوآلَ ِعْمَرانَ{:واعلم أنه ينضم إليه مع ذلك التشريف كقوله 
  .}َوِمْن ُنوحٍ َوإِبَْراهِيَم َوُموَسى َوعِيَسى{: وقوله

  .}ُصُحِف إِبَْراِهيَم َومُوَسى{
أنه يف : أحدمها : فإمنا قدم ذكر موسى لوجهني} أَْم لَْم ُيَنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحِف ُموَسى َوإِبَْراهِيَم الَِّذي َوفَّى{: وأما قوله

مراعاة : وثانيهما. حف موسى منتشرة أكثر انتشارا من صحف إبراهيمسياق االحتجاج عليهم بالترك وكانت ص
  .رءوس اآلى

، تقدم اليهود ألهنم كانوا أسبق من }غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني{: وقد ينضم إليه التحقري، كما يف قوله
  .النصارى وألهنم كانوا أقرب إىل املؤمنني باجملاورة

وَأَنَُّه أَْهلََك َعاداً الْأُولَى {: وقوله} َوَعاداً َوثَُموَد َوقَْد َتَبيََّن لَكُْم ِمْن َمَساِكنِهِْم{: ا كقوله تعاىلوقد ال يلحظ هذ
  .}َوثَُموَد فََما أَْبقَى

تأخذ العبد السنة ألن العادة يف البشر أن } َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: ومن التقدمي باإلجياد تقدمي السنة على النوم يف قوله
  .قبل النوم فجاءت العبارة على حسب هذه العادة

ذكره السهيلي وذكر معه وجها آخر، وهو أهنا وردت يف معرض التمدح والثناء وافتقاد السنة أبلغ يف التنزيه 
  .فبدىء باألفضل ألنه إذا استحالت عليه السنة فأحرى أن يستحيل عليه النوم

فإن الظلمات سابقة على النور يف اإلحساس } َوجََعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر{: ر يف قوله تعاىلومنه تقدمي الظلمة على النو
َواللَُّه أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ ال َتْعلَُمونَ َشْيئاً {: وكذلك الظلمة املعنوية سابقة على النور املعنوي قال تعاىل

  .فانتفاء العلم ظلمة وهو متقدم بالزمان على نور اإلدراكات} َصاَر وَاَألفِْئَدةََوَجَعلَ لَكُمُ السَّْمَع َواَألْب
َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ } {ِسريُوا ِفيَها لََياِلَي َوأَيَّاماً آِمنَِني} {َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ َوالنََّهاَر آَيَتْينِ{: ومنه تقدمي الليل على النهار

  .َوحَِني ِحَني ُتْمُسونَ} {َوالنََّهارِ

ولذلك اختارت العرب التاريخ بالليايل دون األيام وإن كانت الليايل مؤنثة واأليام مذكرة وقاعدهتم } ُتصْبُِحونَ
  .تغليب املذكر إال يف التاريخ

  .}َهارِال الشَّْمُس َيْنَبِغي لََها أَنْ ُتْدرَِك الْقََمَر َوال اللَّْيلُ سَابُِق النَّ{: فما تصنع بقوله تعاىل: فإن قلت
: استشكل الشيخ أبو حممد بن عبد السالم يف قواعده باإلمجاع على سبق الليلة على اليوم وأجاب بأن املعىن: قلت

َوال اللَّْيلُ سَابُِق النََّهارِ وَكُلٌّ ِفي {: تدرك القمر يف سلطانه وهو الليل أي ال جتيء الشمس يف أثناء الليل فقوله بعده



  .ي ال يأيت يف بعض سلطان الشمس وهو النهار وبني اجلملتني مقابلةأ} فَلٍَك َيسَْبُحونَ
مشكل على هذا ألن اإليالج إدخال الشيء يف } يُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ{: قوله تعاىل: فإن قيل

  .وهذا البحث ينافيه
من الشتاء مقدارا من النهار ومن النهار يف الصيف مقدارا من الليل املشهور يف معىن اآلية أن اهللا يزيد يف ز: قلت

يوجل بعض مقدار الليل يف النهار وبعض مقدار النهار يف الليل وعلى غري املشهور جيعل الليل يف : وتقدير الكالم
يف مكان النهار ويوجل  يوجل الليل: املكان الذي كان فيه النهار وجيعل النهار يف املكان الذي كان فيه الليل والتقدير

  .النهار يف مكان الليل
  .َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض َوجََعلَ الظُّلُمَاِت{: ومنه تقدمي املكان على الزمان يف قوله

َو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفاً َمْحفُوظاً َوُهْم َعْن آَياتَِها ُمْعرُِضونَ وََُه{: أي الليل والنهار، وقوله} َوالنُّوَر
  .}َوالنََّهاَر وَالشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ

وهذه مسألة مهمة قل من تعرض هلا أعىن سبق املكان على الزمان وقد صرح هبا اإلمام أبو جعفر الطربي يف أول 
السبت وخلق الشمس والقمر وكان ذلك كله  إن اهللا خلق التربة يوم: تارخيه واحتج على ذلك حبديث ابن عباس

وإذا كان ذلك " درج الفلك"وال ليل وال هنار إذ كانا إمنا مها أمساء لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر 
 -يعين يف صحيح مسلم  -وحديث أيب هريرة : صحيحا وأنه ال مشس وال قمر كان معلوما أنه ال ليل وال هنار قال

  .ويعين به الشمس إن شاء اهللا: قال" النور يوم األربعاء ] اهللا[وخلق  : "صريح فيه فإن فيه
  .واحلاصل أن تأخر خلق األيام عن بعض األشياء املذكورة يف اخلرب الزم

احلديث كاملصرح خبالفه فإنه قال خلق اهللا التربة يوم السبت حني خلق الربية وهي أول املخلوقات : فإن قلت
  .ن خلق األيام كلها متأخرا عن ذلكاملذكورة فال ميكن أن يكو

قد نبه الطربي على جواب ذلك مبا حاصله أن اهللا تعاىل مسى أمساء األيام قبل خلق التربة وخلق األيام كلها مث : قلت
  .قدر كل يوم مقدارا فخلق التربة يف مقدار يوم السبت قبل خلقه يوم السبت وكذا الباقي

ما قاله الطربي من أنه يتعني تأخري األيام ملا ذكرناه من الدليل املستفاد من  وهذا وإن كان خالف الظاهر لكن أوجبه
  .اخلربين

  .واحلاصل أن الزمان قسمان حتقيقي وتقديري واملذكور يف احلديث التقديري

لذلك ملا استغىن عن أحدمها ذكر ، و}َمشَارِقَ اَألْرضِ َوَمغَارَِبَها{، }َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمْغرَِبيْنِ{: ومنه قوله تعاىل
  .}إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنيَا} {َوَربُّ الَْمَشارِقِ{: املشرق فقد فقال
  .}َوكُنُْتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُْم} {َوأَنَُّه ُهَو أَمَاَت وَأَْحيَا{: وقوله} الَِّذي َخلََق الْمَْوَت َوالْحََياةَ{: ومنه قوله تعاىل

  :.فيه وجوه آخروميكن 
  .أن فيه قهرا للخلق واملقام يقتضيه: منها
  .أن حياة اإلنسان كالحياة ومآله إىل املوت وال حياة إال بعد املوت: ومنها
  .أن املوت تقدم يف الوجود إذ اإلنسان قبل نفخ الروح فيه كان ميتا لعدم الروح: ومنها

وإن أريد به بعد الوجود فالناس منتازعون يف } أَْموَاتاً فَأَْحَياكُْموَكُْنُتمْ {وهذا إن أريد باملوت عدم الوجود بدليل 
  .املوت هل هو أمر وجودي كاحلياة أوال ؟



  .املوت عدم احلياة عما من شأنه أن يكون حيا: وقيل بالوقف، فقالت الفالسفة
واحلديث يف اإلتيان } وَالَْحَياةَالَِّذي َخلََق الَْمْوَت {: واجلمهور على أنه أمر وجودي يضاد احلياة حمتجني بقوله

  .باملوت يف صورة كبش وذحبه
وأجيب عن اآلية بأن اخللق مبعىن التقدير، وال جيب يف املقدر أن يكون وجوديا وعن الثاين بأن ذلك على طريق 

  .التمثيل لبيان انقطاع املوت وثبوت اخللود
امللكة وعلى الصحيح تقابل التضاد وعلى القول بأنه عدمي، فالتقابل بينه وبني احلياة تقابل العدم و: فإن قلنا

  .وجودي جيب أن يقال تقدمي املوت الذي هو عدم الوجود،

لكونه سابقا أو معدوم احلياة الذي هو مفارقة الروح البدين جيوز أن يكون لكونه الغاية اليت يساق إليها يف دار 
ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذَِلكَ {: ة العامة كما وقع تأكيده يف قولهالدنيا فهي العلة الغائبة بعدم حتقيقها لتحقق فخص العل

  .أو تزهيدا يف الدار الفانية وترغيبا فيما بعد املوت} لََميُِّتونَ
} عَالَِمَنيَوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْ{: وقوله} ِفيَها َتْحَيْونَ َوِفيَها َتُموُتونَ{: يف قوله" احلياة"فما وجه تقدم : فإن قيل

  .؟
إن كان اخلطاب آلدم وحواء فألن حياهتما يف الدنيا سبقت املوت وإن كان للخلق باخلطاب ملن هو حي يعقبه : قلنا

  .املوت فما التقدمي بالترتيب وكذا اآلية بعده
  .؟} ا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنحَْياإِنْ ِهيَ إِالَّ َحَياتَُن{: فما وجه تقدمي املوت على احلياة يف احلكاية عن منكر البعث: فإن قيل
  .ألجل مناسبة رءوس اآلي: قلت

  .مع أن الرفع سابق ؟} إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّ{: فما وجه تقدم التويف على الرفع يف قوله: فإن قلت
  :.فيه جوابان: قيل

  .}ْيلَِيَتَوفَّاكُْم بِاللَّ{ : املراد بالتويف النوم، كقوله تعاىل: أحدمها
  .زائدة أي موفيك عملك" متوفيك"أن التاء يف : وثانيهما

الَِّذي َيجِدُوَنُه {: وقوله. } وَأَنَْزلَ التَّْوَراةَ وَالْأِْنجِيلَ ِمْن قَْبلُ ُهدًى ِللنَّاسِ َوأَنَْزلَ الْفُْرقَانَ{: ومنها سبق إنزال، كقوله
  .}يلَِمكُْتوباً عِْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواِإلْنجِ

فإمنا قدم القرآن منبها له على } َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُْنزِلَ إِلَْيهِْم{: وأما قوله
  .فضيلة املنزل إليهم

  .}ُسجَّداً َتَراُهْم ُركَّعاً{: وقوله} اْركَُعوا َواْسُجدُوا{: ومنها سبق وجوب كقوله تعاىل
  .}َواْسُجِدي َواْركَِعي َمَع الرَّاِكعَِني{: فإن قيل فقد قال

  .حيتمل أنه كان يف شريعتهم السجود قبل الركوع وحيتمل أن يراد بالركوع ركوع الركعة الثانية: قيل
  .اشكري" اركعي"املراد بـ: وقيل
  .}َمَع الرَّاِكعَِني{: ك قالصلي يف مجاعة، ولذل" اركعي"وبـ. صلي وحدك" اسجدي"أراد بـ: وقيل

فبدأ } آَمَن الرَُّسولُ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه وََمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه{: ومنها سبق تنزيه، كقوله تعاىل
دأ باإلميان باهللا ألنه قد حيصل بدليل العقل والعقل سابق فب} كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئكَتِِه{: بالرسول قبل املؤمنني، مث قال
مراعاة إلميان الرسول فإنه يتعلق بامللك الذي هو جربيل أوال مث " ومالئكته :" يف الوجود على الشرع مث قال



 وإمنا عرف نبوة نفسه بعد معرفته جبربيل عليه السالم. بالكتاب الذي نزل به جربيل مث مبعرفة نفسه أنه رسول
كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه وََمالِئكَِتِه َوكُُتبِهِ {: وإميانه فترتب الذكر املنزل عليه حبسب ذلك فظهرت احلكمة واإلعجاز فقال

ألن امللك هو النازل بالكتاب وإن كان الكتاب أقدم من امللك ولكن رؤية النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم } َوُرُسِلِه
  .عه الكتاب وأما إمياننا حنن بالعقل آمنا باهللا أيللملك كانت قبل مسا

بوجوده ولكن الرسول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم عرفنا امسه وجوب النظر املؤدي إىل معرفته فآمنا بالرسول مث 
بالكتاب املنزل عليه وبامللك النازل به فلو ترتب اللفظ على حسب إمياننا لبدأ بالرسول قبل الكتاب ولكن إمنا 

  .ذكره السهيلي يف آماليه. ب على حسب إميان الرسول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم الذي هو إمام املؤمننيترت
يف هذا الترتيب سر لطيف وذلك ألن النور والكمال والرمحة واخلري كله مضاف إىل اهللا تعاىل والوسائط : وقال غريه

فال بد أوال من أصل وثانيا من وسائط وثالثا من حصول يف ذلك املالئكة واملقابل لتلك الرمحة هم األنبياء والرسل 
تلك الرمحة ورابعا من وصوهلا إىل املقابل هلا واألصل املقتضى للخريات والرمحة هو اهللا ومن أعظم رمحة رحم هبا 

ى ذلك حبسب عباده إنزال كتبه إليهم واملوصل هلا هم املالئكة واملقابل هلا املنزلة عليهم هم األنبياء فجاء الترتيب عل
  .الوقائع
  .بالذات: الثاين

} َما َيكُونُ ِمْن َنجَْوى ثَالثٍَة إِالَّ ُهَو رَابُِعُهْم َوال َخْمَسٍة إِالَّ ُهَو َساِدسُُهْم{وحنوه . }َمثَْنى َوثُالثَ َوُربَاَع{: كقوله تعاىل
  .كل مرتبة هي متقدمة على ما فوقها بالذاتوكذلك مجيع األعداد } َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ رَابِعُُهْم كَلُْبُهْم{: وقوله

فوجه تقدمي املثىن أن } إِنََّما أَِعظُكُْم بِوَاِحَدٍة أَنْ َتقُومُوا ِللَِّه َمثَْنى َوفُرَاَدى ثُمَّ َتتَفَكَُّروا َما بِصَاِحبِكُْم{: وأما قوله تعاىل
أو منفردين متفكرين وال شك أن األهم حالة املعىن حثهم على القيام بالنصيحة هللا وترك اهلوى جمتمعني متساويني 

  .االجتماع فبدأ هبا

  .بالعلة والسببية: الثالث
ألن اإلتقان ناشىء عن العلم وكذا " احلكيم"على " العليم"ألنه عز فحكم وتقدمي " احلكيم"على " العزيز"كتقدمي 

ال ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَْنَت الَْعِليمُ  قَالُوا سُْبحَاَنَك{: أكثر ما يف القرآن من تقدمي وصف العلم على احلكمة
  .}الَْحِكيُم

ويف غريه من نظائره ألنه صفات ذات } ال ِعلَْم لَنَا{وجيوز أن يكون قدم وصف العلم هنا ليتصل مبا يناسبه وهو 
  .فيكون من القسم قبله

  .قدمت العبادة ألهنا سبب حصول اإلعانة}  إِيَّاكَ َنْعُبُد وَإِيَّاكَ َنْسَتِعُني{: ومنه قوله
  .فإن التوبة سبب الطهارة} إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن{: وقوله
  .ألن اإلفك سبب اإلمث} وَْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ{: وكذا
  .}َوَما ُيكَذُِّب بِِه إِالَّ كُلُّ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ{: وكذا
قدم إحياء } اِسيَّ كَِثرياًوَأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَُهوراً لُِنْحيِيَ بِِه َبلَْدةً َميْتاً َوُنْسِقَيُه ِممَّا َخلَقَْنا أَْنَعاماً َوأََن{: وقوله

  .وشرب ألباهنااألرض ألنه سبب إحياء األنعام واألناسي وقدم إحياء األنعام ألنه مما حييا به الناس بأكل حلومها 



قدم األموال من باب تقدمي : ، قيل}َواْعلَُموا أَنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْوالدُكُْم ِفْتنَةٌ{: وكذا كل علة مع معلوهلا كقوله
السبب فإنه إمنا شرع النكاح عند قدرته على مؤونته فهو سبب والتزويج سبب للتناسل وألن املال سبب للتنعيم 

  .ائهبالولد وفقده سبب لشق
ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهوَاِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبنَِني وَالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن {: وكذا تقدمي البنات على البنني يف قوله تعاىل

فإن الطبع وأخر ذكر الذهب والفضة عن النساء والبنني ألهنما أقوى يف الشهوة اجلبلية من املال } الذََّهبِ وَالِْفضَِّة
حيث على بذل املال فيحصل النكاح والنساء أقعد من األوالد يف الشهوة اجلبلية والبنون أقعد من األموال والذهب 

أقعد من الفضة والفضة أقعد من األنعام إذ هي وسيلة إىل حتصيل النعم فلما صدرت اآلية بذكر احلب وكان 
  .دم ما هو األهم فاألهم يف رتبة احملبوباتاحملبوب خمتلف املراتب اقتضت حكمة الترتيب أن يق

قدم الشكر على اإلميان ألن العاقل ينظر } َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم إِنْ َشكَْرُتْم َوآَمنُْتْم{: وقال الزخمشري يف قوله تعاىل
به النظر إىل معرفة املنعم  ما عليه من النعمة العظيمة يف خلقه وتعريضة للمنافع فيشكر شكرا مبهما فإذا انتهى" إىل"

  .انتهى. آمن به مث شكر شكرا متصال فكان الشكر متقدما على اإلميان وكأنه أصل التكليف ومداره
  .وجعله غريه من عطف اخلاص على العام ألن اإلميان من الشكر وخص بالذكر لشرفه

  .بالرتبة: الرابع
د فبدأ بالسميع لتعلقه باألصوات وإن من مسع حسك فقد فإنه يقتضى التخويف والتهدي" عليم"على " مسيع"كتقدمي 

  .يكون أقرب إليك يف العادة ممن يعلم وإن كان علم اهللا تعلق مبا ظهر وما بطن
فإن املغفرة سالمة والرمحة غنيمة والسالمة مطلوبة قبل الغنيمة وإمنا تأخرت يف آية سبأ يف } غَفُورٌ َرحِيٌم{: وكقوله
َما َيِلُج ِفي {: ألهنا منتظمة يف سلك تعداد أصناف اخللق من املكلفني وغريهم وهو قوله} َغفُوُرالرَِّحيمُ الْ{: قوله

فالرمحة مشلتهم مجيعا واملغفرة } اَألْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَما َيْنزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو الرَّحِيُم الَْغفُوُر
  .ل اخلصوص بالرتبةختص بعضا والعموم قب

  .فإن اهلماز هو املغتاب وذلك ال يفتقر إىل شيء خبالف النميمة} َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنمِيمٍ{: وقوله تعاىل
فإن الغالب أن الذين يأتون رجاال من مكان قريب والذين يأتون على } َيأُْتوكَ رِجَاالً َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ{: وقوله

  .أن يكون من التقدمي بالشرف ألن األجر يف املشي مضاعف وحيتمل. الضامر من البعيد
مع أن الراكب متمكن من الصالة أكثر من املاشي فجربا له يف باب } فَإِنْ ِخفُْتْم فَرِجَاالً أَْو ُركْبَاناً{: وأما قوله تعاىل

  .الرخصة

فقدم الطائفني لقرهبم من البيت مث ثىن } الرُّكَّعِ السُُّجوِدأَنْ طَهَِّرا َبيِْتَي ِللطَّاِئِفَني َوالَْعاِكِفَني َو{: ومنه قوله تعاىل
بالقائمني وهم العاكفون ألهنم خيصون موضعا بالعكوف والطواف خبالفه فكان أعم منه واألعم قبل األخص مث ثلث 

  .بالركوع ألن الركوع ال يلزم أن يكون يف البيت وال عنده
  :.مث يف هذه اآلية ثالثة أسئلة

أن مجع السالمة أقرب إىل لفظ : مجع الطائفني والقائمني مجع سالمة والركع مجع تكسري ؟ واجلواب كيف: األول
بالطواف مل : الفعل فطائفون مبنزلة يطوفون ففي لفظة إشعار بصلة التطهري وهو حدوث الطواف وجتدده ولو قال

ن فلما سبق أنه ال يلزم كونه يف البيت يفد ذلك ألن لفظ املصدر خيفي ذلك وكذا القول يف القائمني وأما الراكعو
  .وال عنده فلهذا مل جيمع مجع سالمة إذ ال حيتاج فيه إىل بيان الفعل الباعث على التطهري كما احتيج فيما قبله



  .كيف وصف الركع بالسجود ومل يعطف بالواو ؟: الثاين
ون عبارة عن املصدر وهو هنا ألن الركع هم السجود والشيء ال يعطف على نفسه ألن السجود يك: واجلواب

عبارة عن اجلمع فلو عطف بالواو ألوهم إرادة املصدر دون اسم الفاعل ألن الراكع إن مل يسجد فليس براكع 
  .شرعا ولو عطف بالواو ألوهم أنه مستقل كالذي قبله

! والركوع قبل السجود} اًَتَراُهْم ُركَّعاً ُسجَّد{: هال قيل السجد كما قيل الركع وكما جاء يف آية أخرى: الثالث
املسجد مل يتناول إال املعىن الظاهر : أن السجود يطلق على وضع اجلبهة باألرض وعلى اخلشوع فلو قال: واجلواب

  .َتَراُهْم{: ومنه

وهو من رؤية العني ورؤية العني ال تتعلق إال بالظاهر فقصد بذلك الرمز إىل السجود املعنوي } ُركَّعاً ُسجَّداً
خبالف الركوع فإنه ظاهر يف أعمال الظاهر اليت يشترط فيها البيت كما يف الطواف والقيام املتقدم دون  والصوري

  .أعمال القلب فجعل السجود وصفا للركوع وتتميما له ألن اخلشوع روح الصالة وسرها الذي شرعت له
  .بالداعية: اخلامس

قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني يَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم وََيْحفَظُوا { :كتقدم األمر بغض األبصار على حفظ الفروج يف قوله تعاىل
العينان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه : " ألن البصر داعية إىل الفرج لقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} فُُروَجُهْم

."  
  .التعظيم: السادس
  .}َوَمْن ُيِطعِ اللََّه وَالرَّسُولَ{: كقوله
  .}إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ{: هوقول

  .}شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو َوالَْمالِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ{
  .}إِنََّما َولِيُّكُُم اللَُّه َوَرسُولُُه َوالَِّذيَن آَمنُوا{

  .الشرف وهو أنواع: السابع
فإن الرسول أفضل من النيب خالفا } وََما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال َنبِيٍّ{: وله تعاىلشرف الرسالة، كق: منها

  .البن عبد السالم
  .}َوكَانَ َرسُوالً نَبِّياً} {الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَُّسولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ{: وقوله
  :.شرف الذكورة: ومنها

  .}لُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلمَاِتإِنَّ ا{: كقوله تعاىل
  .}أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه اُألنْثَى{: وقوله
  .}رِجَاالً كَِثرياً وَنَِساًء{: وقوله

فلجربهن إذ هن موضع االنكسار وهلذا جرب الذكور } َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إِنَاثاً{: وأما تقدمي اإلناث يف قول تعاىل
  .من فضيلة التقدمي بالتعريف لإلشارة إىل ما فاهتم

  .وحيتمل أن تقدمي اإلناث ألن املقصود بيان أن اخللق كله مبشيئة اهللا تعاىل ال على وفق غرض العباد
ومن الغريب حكاية بعضهم قولني يف أن احلر } الُْحرُّ بِالُْحرِّ وَالْعَْبُد بِالَْعْبِد{: شرف احلرية، كقوله تعاىل: ومنها

  .القرطيب يف تفسري سورة النساء فلينظر فيهأشرف من العبد أم ال حكاه 



  .}ُيَسبِّحُ لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َوالطَّْيُر َصافَّاٍت{: شرف العقل، كقوله تعاىل: ومنها
  .}َمَتاعاً لَكُْم َوِلأَنَْعاِمكُْم{: وقوله

  .فمن باب تقدمي السبب وقد سبق} أَنْفُسُُهْمَتأْكُلُ ِمْنُه أَْنَعامُُهْم َو{: وأما تقدمي األنعام عليهم يف قوله
وكذلك } َوإِنْ كَانَ طَاِئفَةٌ ِمْنكُْم آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسلُْت بِِه َوطَاِئفَةٌ لَْم ُيْؤِمُنوا{: شرف اإلميان، كقوله تعاىل: ومنها

  .حاب الشمالتقدمي املسلمني على الكافرين يف كل موضع والطائع على العاصي وأصحاب اليمني عن أص
  .}قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ{: شرف العلم، كقوله تعاىل: ومنها
  .}ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُيْخرُِج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ{: شرف احلياة، كقوله تعاىل: ومنها
فمن } الَِّذي َخلََق الَْمْوَت وَالَْحَياةَ{: وأما تقدمي املوت يف قوله تعاىل. }َوال اَألْموَاُتَوَما َيْسَتوِي اَألْحَياُء {: وقوله

  .تقدم السبق بالوجود وقد سبق
  .فإن علم الغيبيات أشرف من املشاهدات} َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهادَِة{: شرف املعلوم، حنو: ومنها
  .}َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ{.}َيعْلَُم ِسرَّكُْم َوَجْهرَكُْم{: ومنه

ما أسررت يف نفسك وأخفى : السر: " ، أي من السر فعن ابن عباس وغريه} فَإِنَُّه َيْعلَُم السِّرَّ َوأَخْفَى{: وأما قوله
  :.وال شك أن اآليت أبلغ وفيه وجهان" منه ما مل حتدث به نفسك مما يكون يف عد علم اهللا فيهما سواء 

أنه أفعل تفضيل يستدعي مفضال عليه علم حىت يتحقق يف نفسه فيكون حينئذ تقدمي السر من النوع : أحدمها
  .األول

  .مراعاة رءوس اآلي: وثانيهما
ومنها شرف اإلدراك، كتقدمي السمع على البصر والسميع على البصري ألن السمع أشرف على أرجح القولني عند 

ألن } خََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمعِهِْم َوَعلَى أَْبَصارِِهْم ِغَشاوَةٌ{: قوله تعاىل مجاعة وقدم القلب عليهما يف
فأخر القلب فيها ألن العناية } َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه{: احلواس خدمة القلب وموصلة إليه وهو املقصود وأما قوله

الذين كانوا جيعلون القطن يف آذاهنم حىت ال يسمعوا وهلذا صدرت السورة هناك بذم املتصامني عن السماع ومنهم 
  .}وَْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ َيْسَمُع آيَاِت اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمسَْتكْبِراً كَأَنْ لَمْ َيْسَمْعهَا{: بذكرهم يف قوله

  .}َحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِةَمْن َجاَء بِالْ{: شرف اجملازاة، كقوله: ومنها
شرف العموم، فإن العام أشرف من اخلاص كتقدمي العفو على الغفور أي عفو عما مل يؤاخذنا به مما نستحقه : ومنها

  .وأخرت املغفرة ألهنا أخصبذنوبنا غفور ملا واخذنا به يف الدنيا قبلنا ورجعنا إليه فتقدم العفو على الغفور ألنه أعم 

، }َوال َتقُولُوا ِلَما َتِصُف أَلْسَِنُتكُُم الْكَِذَب َهذَا َحاللٌ َوَهذَا حََراٌم{: شرف اإلباحة لإلذن هبا، كقوله تعاىل: ومنها
: السياق ألن قبلهفللزيادة يف التشنيع عليهم أو ألجل } فََجَعلُْتْم ِمْنُه حََراماً َوَحالالً{: وإمنا تقدمي احلرام يف قوله

  .}إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُمُ الَْمْيتَةَ{مث . }فَكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُمُ اللَُّه َحالالً طَيِّباً{
} اِلحَِنيَمَع الَِّذيَن أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني وَالصِّدِّيِقَني وَالشَُّهَداِء َوالصَّ{: الشرف بالفضيلة، كقوله تعاىل: ومنها
: وقوله. اآلية} ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه وَالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْينَُهْم{: وقوله} َومِْنَك َوِمْن ُنوحٍ{: وقوله

يف } َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ{: وقوله} ونَثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعِدِهْم مُوَسى َوهَاُر}{َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى َوهَاُرونَ الْفُْرقَانَ{
األعراف والشعراء فإن موسى استأثر باصطفائه تعاىل له بتكليمه وكونه من أوىل العزم فإن قلت فقد جاء هارون 



َمنْ {: وموسى يف سورة طه بتقدمي هارون قلنا لتناسب رءوس اآلي ومنه تقدمي جربيل على ميكائيل يف قوله تعاىل
  .ألن جربيل صاحب الوحي والعلم وميكائيل} اً ِللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَكَانَ َعُدّو

  .صاحب األرزاق واخلريات النفسانية أفضل من اخلريات اجلسمانية
  .}ْنَصارلَقَْد َتاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ وَالُْمَهاجِرِيَن وَاَأل{: ومنه تقدمي املهاجرين، يف قوله تعاىل

لوال : "ويدل على فضيلة اهلجرة قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} وَالسَّابِقُونَ اَألوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن وَاألَْنَصارِ{: وقوله
  .وباآلية احتج الصديق على تفضيلهم وتعيني اإلمامة فيهم" اهلجرة لكنت أمرأ من األنصار

وَآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُرَْبى {: فإن الصالة أفضل من السالم وقوله} لَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليماًَصلُّوا َع{: ومنه قوله
  .قدم القريب ألن الصدقة عليه أفضل من األجنيب} َوالْيََتاَمى وَالَْمَساكَِني

  .}ْمفَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُ{: ومنه تقدمي الوجه، يف قوله تعاىل
  .}َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ} {َجنََّتاِن َعْن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ{: وتقدمي اليمني على الشمال، يف حنو

وأما تقدمي . }إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ أَنْفَُسُهْم َوأَْموَالَُهْم{: ومنه تقدمي األنفس على األموال، يف قوله تعاىل
فوجه التقدمي أن اجلهاد يستدعي } َوَجاَهُدوا بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: سورة األنفال يف قولهاألموال يف 

  .تقدمي إنفاق األموال فهو من باب السبق بالسببية
  .فإن احللق أفضل من التقصري} ُمَحلِِّقَني ُرُؤوَسكُْم َوُمقَصِّرِيَن{:ومنه 

وهو كثري وكذلك كثري ما يقع } َخلََق اللَُّه السََّماَواِت َواَألْرضَ بِالَْحقِّ{: ت على األرض، كقولهومنه تقدمي السموا
  .السموات بلفظ اجلمع واألرض مل تقع إال مفردة

فألنه ملا ذكر  }َوَما َيْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السََّماِء{: وأما تأخريها عنها يف قوله
وهو خطاب ألهل األرض } َوال َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم ُشُهوداً إِذْ ُتفِيُضونَ ِفيِه{: املخاطبني، وهو قوله

  .وعملهم يكون يف األرض وهذا خبالف اآلية اليت يف سبأ فإهنا منتظمة يف سياق علم الغيب
  .}خْفَى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السََّماِءإِنَّ اللََّه ال َي{: وكذلك قوله

فألن اآلية يف سياق } َواَألْرضُ َجِميعاً قَْبَضُتهُ َيْوَم الِْقَياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه{: وأما تأخريها عنها يف قوله
  .الوعد والوعيد وإمنا هو ألهل األرض

  .}دَّلُ اَألْرُض غَْيرَ اَألْرضِ َوالسََّماوَاُتَيْوَم تَُب{: وكذا قوله
قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت الْأِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأْتُوا بِِمثْلِ َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ {: ومنه تقدمي اإلنس على اجلن يف قوله

  .االية} بِِمثِْلِه
َوأَنَّا ظََننَّا أَنْ {: وقوله} لَمْ َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ{: وقوله} ْنٌس َوال َجانٌّفََيْومَِئٍذ ال ُيْسأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِ{: وقوله

  .}لَْن َتقُولَ اإلِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَِذباً

  .}نَارٍ َخلََق اإلِْنَسانَ ِمْن َصلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ َوَخلََق الَْجانَّ ِمْن َمارِجٍ ِمْن{: وقوله
 -فألهنم أقدم يف اخللق فيكون من النوع األول } َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َواِإلْنسِ{: وأما تقدمي اجلن يف مواضع أخر كقوله

  .}وَالَْجانَّ َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ{: وهلذا ملا أخر يف آية احلجر صرح بالقبلية بذكر اإلنسان مث قال -أعىن التقدمي بالزمان 
فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى {: يكون يف األمثلة السالفة من باب تقدمي األعجب ألن خلقها أغرب كقوله تعاىل وجيوز أن



  .}َبطْنِِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى أَْربَعٍ
رَ الْجِنِّ َواِإلْنسِ إِِن اْسَتطَْعُتمْ أَنْ َتنْفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ َيا َمْعَش{: أو ألهنم أقوى أجساما وأعظم أقداما وهلذا قدموا يف

  .}َوُحِشَر ِلُسلَْيَمانَ ُجُنوُدُه ِمَن الْجِنِّ وَاإلِْنسِ َوالطَّْيرِ{: ويف} السََّماَواِت َواَألْرضِ
  .وسبق فيه شيء آخر} وَاْسُجِدي وَاْركَِعي َمعَ الرَّاِكعَِني{: ومنه تقدمي السجد على الراكعني يف قوله

  .}َوالْخَْيلَ وَالْبِغَالَ َوالَْحِمَري لَِتْركَُبوهَا{:ومنه تقدمي اخليل على البغال والبغال على احلمري يف قوله تعاىل 
  .}َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ{: ومنه تقدمي الذهب على الفضة يف قوله

  .دمي املذكر على املؤنث ؟فهل جيوز أن يكون من تق: فإن قلت
  ".قدم"هيهات الذهب أيضا مؤنت وهلذا يصغر على ذهيبة كـ: قلت

وهلذا احتج به بعض الصوفية على اختيار لبس } َوِمْن أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَشَْعارِهَا{: ومنه تقدمي الصوف يف قوله
: وعن علي. سيماهم يؤمئذ الصوف: قيل} ُمَسوِّمَِني {: الصوف على غريه من املالبس وأنه شعار املالئكة يف قوله
كانت األنبياء قبلكم : " وقال ابن مسعود. إنه شعار األنبياء: الصوف األبيض رواه أبو نعيم يف مدح الصوف وقال

  ".عليه عباءة : " ويف الصحيح يف موسى عليه السالم" يلبسون الصوف 
وهلذا } َوَجَعلَ ِفيَها ِسرَاجاً َوقََمراً ُمنِرياً{: وقوله} َوالشَّْمُس وَالْقَمَُر{: منه تقدمي الشمس على القمر يف قوله تعاىل

إن نور القمر مستمد من نور الشمس، قال : ، واحلكماء يقولون}جََعلَ الشَّْمسَ ِضَياًء وَالْقََمَر ُنوراً{: قال تعاىل
  :الشاعر

  يا مفردا باحلسن والشكل من دل عينيك على قتلي
  ن مشس الضحى نوره والشمس من نورك تستمليالبدر م

} أَلَْم َتَرْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت طَِباقاً َوَجَعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ نُوراً َوجََعلَ الشَّْمسَ ِسرَاجاً{: وأما قوله تعاىل
األنباري يقال إن القمر وجهه فيحتمل وجهني مناسبة رءوس اآلي أو أن انتفاع أهل السموات به أكثر قال ابن 

  .يضيء ألهل الشمس

  .ملا كان أكثر نوره يضيء إىل أهل السماء} فِيهِنَّ{: وظهره إىل األرض وهلذا قال تعاىل
  .الغلبة والكثرة: الثامن

قدم الظامل لكثرته مث املقتصد مث } نِ اللَِّهِمنُْهْم ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه َوِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق بِالَْخْيرَاِت بِإِذْ{: كقوله تعاىل
  .السابق
  .}ِمْنكُْم َمْن ُيرِيُد الدُّْنَيا َوِمْنكُْم َمْن ُيرِيُد اآلِخرَةَ}{فَِمْنُهمْ َشِقيٌّ َوسَِعيٌد{: وقوله

  .}الَْخبِيثَاُت ِللَْخبِيِثَني وَالَْخبِيثُونَ ِللْخَبِيثَاِت َوالطَّيَِّباتُ ِللطَّيِّبَِني{
} َوَما أَكْثَُر النَّاسِ َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنَِني{: يعين بدليل قوله} فَمِْنكُْم كَاِفٌر َومِْنكُْم ُمْؤِمٌن{: ل منه الزخمشريوجع

  .وحديث بعث النار
ود الذين كفروا قدم ذكر العذاب لكون الكالم مع اليه} فَأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَأَُعذِّبُُهْم َعذَاباً َشدِيداً{: وأما قوله

  .بعيسى وراموا قتله
  .ألن السرقة يف الذكور أكثر} َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ{: وجعل من هذا النوع قوله تعاىل

  :.ألن الزىن فيهن أكثر وأما قوله} الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي{: وقدم يف الزىن املرأة يف قوله



  .}ْشرِكَةً وَالزَّانَِيةُ ال يَْنِكُحَها إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشرٌِكالزَّانِي ال يَْنِكحُ إِالَّ َزانَِيةً أَْو ُم{
سيقت اآلية اليت قبلها لعقوبتهما على ما جنيا واملرأة هي املادة اليت نشأت منها اخليانة ألهنا لو مل : فقال الزخمشري

لك بدأ بذكرها وأما الثانية ومتكنه مل يطمع ومل يتمكن فلما كانت أصال وأوال يف ذ] ومل تومض له[تطمع الرجل 
  .ألنه هو الراغب واخلاطب يبدأ الطلب] فيه[فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل 

قدم غض البصر ألن : ، قال الزخمشري}قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم وََيْحفَظُوا فُُروَجُهْم{: ومنه قوله تعاىل
  .لبلوى به أشد وأكثر وال يكاد يقدر على االحتراس منهالنظر يريد الزىن ورائد الفجور وا

  ".إن رمحيت غلبت غضيب : " ومنه تقدمي الرمحة على العذاب، حيث وقع يف القرآن وهلذا ورد
  .وأما تقدمي التعذيب على املغفرة يف آية املائدة فللسياق

إمنا قدم األزواج ألن املقصود : قال ابن احلاجب يف أماليه} لَكُْمإِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوأَْوالِدكُْم َعدُّواً {: ومنه قوله تعاىل
اإلخبار أن فيهم أعداء ووقوع ذلك يف األزواج أقعد منه يف األوالد فكان أقعد يف املعىن املراد فقدم ولذلك قدمت 

إِنَّ اإلِْنَسانَ لََيطَْغى أَنْ َرآُه {: فارقها الفتنةألن األموال ال تكاد ت} إِنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْوالدُكُْم ِفْتَنةٌ{: األموال يف قوله
  .، وليست األوالد يف استلزام الفتنة مثلها وكان تقدمها أوىل} َمْرَنا ُمْتَرفِيَها فَفََسقُوا ِفيهَا}{اْسَتغَْنى

  .سبق ما يقتضى تقدميه: التاسع
ملا كان إسراحها وهي مخاص } رُِحيونَ َوِحَني َتْسَرُحونَوَلَكُْم ِفيَها َجَمالٌ ِحَني ُت{: وهو داللة السياق كقوله تعاىل

  .وإراحتها وهي بطان قدم اإلراحة ألن اجلمال هبا حينئذ أفخر
ولذلك قدم } وَالَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجَها{: ألن السياق يف ذكر مرمي يف قوله} َوَجَعلَْناَها َواْبَنَها آَيةً ِللْعَالَِمَني{: وقوله

فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ وَكُالً آَتْيَنا ُحكْماً {: وقوله} َوَجَعلَْنا اْبَن مَْرَيَم َوأُمَُّه آيَةً{: هذا املكان قال تعاىل االبن يف غري
: فإنه قدم احلكم مع أن العلم ال بد من سبقه للحكم ولكن ملا كان السياق يف احلكم قدمه قال تعاىل} َوِعلْماً

، وحيتمل أن املراد } إِذْ َيْحكَُماِن ِفي الْحَْرِث إِذْ َنفََشْت ِفيِه غََنمُ الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َشاِهِديَن َوَداُوَد َوُسلَْيَمانَ{
وأما تقدمي } َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آَتْيَناهُ ُحكْماً َوِعلْماً{: باحلكم احلكمة وهبا فسر الزخمشري قوله تعاىل يف سورة يوسف

ى العليم يف سورة االنعامفألنه مقام تشريع األحكام وأما يف أول سورة يوسف فقدم العليم على احلكيم احلكيم عل
  .}َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتأْوِيلِ اَألحَاِديِث{: لقوله يف آخرها

وميكن أن يقال } َجلٍ ِكتَاٌبِلكُلِّ أَ{: فإن قبله} يَْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء وَُيثْبُِت{: ومنه تقدمي احملو على اإلثبات يف قوله
ما يقع عليه احملو أقل مما يقع عليه غريه وال سيما على قراءة تشديد يثبت فإهنا ناصة على الكثرة واملراد به 

  .االستمرار ال االستئناف
  .}َويَْمُح اللَُّه الْبَاِطلَ َوُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماتِِه{: وقوله

ويف غري هذه " من قبلك"هنا على " رسال"، قدم }ْرَسلَْنا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَْزوَاجاًَولَقَْد أَ{: ومنه قوله تعاىل
  .بالعكس ألن السياق هنا يف الرسل

قدم القبض ألن قبله من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له } َواللَُّه َيقْبُِض َويَْبسُطُ{: ومنه قوله تعاىل
رية وكان هذا بسطا فال يناسب تالوة البسط فقدم القبض هلذا وللترغيب يف اإلنفاق ألن املمتنع منه سببه اضعافا كث

  .خوف القلة فبني أن هذا ال ينجيه فإن القبض مقدر وال بد
  .مراعاة اشتقاق اللفظ: العاشر



  .}ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيَتقَدََّم أَوْ َيتَأَخََّر{: كقوله
  .}َنفٌْس َما قَدََّمْت وَأَخََّرْتَعِلَمْت {
  .}يَُنبَّأُ اإلِْنَسانُ َيْومَِئٍذ بَِما قَدََّم َوأَخََّر{

  .}قُلْ إِنَّ اَألوَِّلَني َوالْآِخرِيَن لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ{
  .}ثُلَّةٌ ِمَن األَوَِّلَني َوثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِيَن{
  .}ا الُْمْستَقِْدِمَني ِمْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَأِْخرِيَنَولَقَْد َعِلْمَن{

فقدم نفي التأخري ألنه األصل يف الكالم وإمنا } فَإِذَا َجاَء أََجلُُهمْ ال َيسَْتأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْسَتقِْدُمونَ {: وأما قوله
  .ذكر التقدم مع عدم إمكان التقدم نفيا ألطراف الكالم كله

  .}إِنَُّه ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيُد{: وكقوله
  .}كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ{: وقوله

  .}ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد{
  .}لَُه الَْحْمُد ِفي اُألولَى َواآلِخرَِة{

  .}ُهَو اَألوَّلُ وَاآلِخُر{: وقوله
  .}ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة{

  .}أَْم ِلِإلْنَساِن َما َتَمنَّى فَِللَِّه اآلِخَرةُ وَاُألولَى{.}َخذَهُ اللَُّه َنكَالَ اآلِخَرِة وَاُألولَىفَأَ{: فإن قلت قد جاء
  .ملناسبة رءوس اآلى: قلت

  .وألن اخلطاب هلم فقدموا} َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمْعَناكُْم َواألَوَِّلَني{: ومثله
  .ن بهللحث عليه خيفة من التهاو: احلادي عشر

فإن وفاء الدين سابق على } ِمْن بَْعِد َوِصيَّةٍ ُيوِصي بَِها أَْو َديْنٍ{: كتقدمي تنفيذ الوصية على وفاء الدين يف قوله
  .الوصية لكن قدم الوصية ألهنم كانوا يتساهلون بتأخريها خبالف الدين

  .إليهمقدم اإلناث حثا على اإلحسان } يََهُب ِلَمْن َيَشاُء إَِناثاً{: ونظريه
  :.إمنا قدمت الوصية لوجهني]: النتائج[وقال السهيلي يف 

  .أهنا قربة إىل اهللا تعاىل خبالف الدين الذي تعوذ الرسل منه فبدىء هبا للفضل: أحدمها
أن الوصية للميت والدين لغريه ونفسك قبل نفس غريك تقول هذا يل وهذا لغريي وال تقول يف فصيح : والثاين

  .وهذا يلالكالم هذا لغريي 
  .لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه يف تصوره : الثاين عشر

  .}إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{: كقوله

  .}َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلحاً{: وقوله
  .}اوَالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئاِت ثُمَّ َتابُو{: وقوله

  .االهتمام عند املخاطب: الثالث عشر
  .}فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوهَا{: كقوله



  ".وأن تقرأ السالم على من عرفته ومن مل تعرفه : " ونظريه قوله عليه السالم
  .لفضل الصدقة على القريب} وَِلِذي الْقُْرَبى وَالْيََتاَمى وَالَْمَساكِنيِ{: وقوله
  .}َمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَةَو{: وكقوله
َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ {: فقدم الكفارة على الدية وعكس يف قتل املعاهد حيث قال} وَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه{: وقوله

  .}وََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَةَبْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم مِيثَاٌق فَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه 
ووجهه أن املسلم يرى تقدمي حق اهللا على نفسه والكافر يرى تقدمي نفسه على حق اهللا ]: احلاوي[قال املاوردي يف 

إمنا خالف بينهما ومل جيعلهما على نسق واحد لئال يلحق هبما ما بينهما من قتل املؤمن : " وقال ابن أيب هريرة: قال
، فأزال هذا "فضم إليه الدية إحلاقا بأحد الطرفني } َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتحْرِيُر َرقَبٍَة{: رب يف قولهيف دار احل

  .االحتمال باختالف اللفظني

حيتمل أن يقال إنه ملا كان الكفر يهدر الدماء وهو موجود كان الغاية ببذل الدم : وقال الفقيه جنم الدين بن الرفعة
. مة ألجل امليثاق أمت ألنه يغمض حكمته فلذلك قدمت الدية فيه وأخرت الكفارة ألن حكمها قد سبقعند العص

وملا كانت عصمة املسلم ثابتة وقياس األصول أنه ال جتب الكفارة يف قتل اخلطأ ألنه ال إمث فيه خصوصا على 
  .اليت تغمض فقدمت املسلمني لرفع القلم عن اخلطأ كانت العناية بذكر الكفارة فيه أمت ألهنا

ملاذا بدأ باملغرب قبل املشرق وكان : قيل} فَأَْتَبَع َسَبباً حَتَّى إِذَا َبلَغَ َمغْرَِب الشَّْمسِ{: ومن هذا النوع قوله تعاىل
لقصد االهتمام إما لتمرد أهله وكثرة طغياهنم يف ذلك الوقت أو غري : مسكن ذي القرنني من ناحية املشرق ؟ قيل

  .ينته إلينا علمهذلك مما مل 
ومن هذا أن تأخر املقصود باملدح والذم أولىمن تقدمه كقوله نعم الرجل زيد أحسن من قولك زيد نعم الرجل 

  .ألهنم يقدمون األهم وهم يف هذا بذكر املدح والذم أهم
هو سليمان عليه السالم وقد تقدم " دنعم العب"فإن املمدوح هنا بـ} نِْعَم الَْعْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب{: فأما تقدميه يف قوله تعاىل

وكذلك أيوب يف اآلية اآلخرى واملخصوص باملدح يف اآليتني ضمري سليمان وأيوب وتقديره نعم العبد هو . ذكره
  .إنه أواب

  .للتنبيه على أنه مطلق ال مقيد: الرابع عشر
" شركاء"و" جعل"يف موضع املفعول الثاين لـ" اهللا"، على القول بأن }َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ{: كقوله تعاىل

  .يف كالم ثان مقدر،" اجلن"مفعول أول ويكون 

على اإلطالق " هللا شركاء"اجلن وهذا يقتضى وقوع اإلنكار على جعلهم : فمن جعلوا شركاء ؟ قيل: كأنه قيل
وال وشركاء ثانيا فتكون وجعلوا اجلن شركاء هللا كان اجلن مفعوال أ: فيدخل مشركة غري اجلن ولو أخر فقيل

الشركة مقيدة غري مطلقة ألنه جرى على اجلن فيكون اإلنكار توجه جلعل املشاركة للجن خاصة وليس كذلك وفيه 
  .زيادة سبقت
  .للتنبيه على أن السبب مرتب: اخلامس عشر
قدم اجلباه مث اجلنوب ألن } ْم َوُجنُوُبُهْم وَظُُهورُُهْمَيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفي نَارِ جََهنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباهُُه{: كقوله تعاىل

  .مانع الصدقة يف الدنيا كان يصرف وجهه أوال عن السائل مث ينوه جبانبه مث يتوىل بظهره
  .التنقل: السادس عشر



لَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُمْ َيا أَيَُّها النَّاُس اعُْبُدوا رَبَّكُُم الَِّذي َخ{: إما من األقرب إىل األبعد، كقوله: وهو أنواع
  .قدم ذكر املخاطبني على من قبلهم وقدم األرض على السماء} َتتَّقُونَ الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض ِفرَاشاً وَالسََّماَء بَِناًء

  .، لقصد الترقي}َماِءإِنَّ اللََّه ال َيخْفَى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السَّ{: وكذلك قوله

  .}قُلْ َمْن َربُّ السََّماوَاِت السَّْبعِ َوَربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ{: وقوله
  .}إِِنَّ ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ آلياٍت ِللُْمْؤِمنَِني َوِفي َخلِْقكُْم َوَما يَُبثُّ ِمْن َدابٍَّة{: وإما بالعكس كقوله يف اول اجلاثية

  .}شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو{: ى كقولهوإما من األعل
  .}َما كُْنتَ َتْعلَُمَها أَْنَت َوال قَْوُمَك{: وقوله

  .}َوال ُيْنِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َوال كَبَِريةً{: وإما من األدىن كقوله
  .}مَالِ َهذَا الِْكَتابِ ال ُيَغاِدُر َصغَِريةً َوال كَبِريَةً{: وقوله
  .}ال َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: وقوله

  .جوابه مما سبق من التقدمي بالزمان: مل ال اكتفي بنفي األدىن ليعلم منه نفى األعلى بطريق األوىل ؟ قلت: فإن قلت
املعتزلة على تفضيل امللك اآلية، وهبذا يتبني فساد استدالل } َوال يَْرَتابَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب وَالُْمْؤِمُنونَ{: وكقوله

فإهنم زعموا أن سياقها يقتضي الترقي من األدىن إىل } لَْن َيْستَْنِكَف الَْمسِيُح أَنْ َيكُونَ َعْبداً ِللَِّه{: على البشر بقوله
  .األعلى إذ ال حيسن أن يقال ال يستنكف فالن عن خدمتك وال من دونه بل وال من فوقه

  .ملسيح واعتقدوا فيه الولدية ملا فيه من القدرة على اخلوارقوجوابه أن هؤالء ملا عبدوا ا

واملعجزات من إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص وغريه ولكونه خلق من غري تراب والتزهيد يف الدنيا وغالب 
هذه االمور هي للمالئكة أمت وهم فيها أقوى فإن كانت هذه الصفات أوجبت عبادته فهو مع هذه الصفات ال 

ستنكف عن عبادة اهللا بل وال من هو أكرب منه يف هذه الصفات للترقي من األدىن إىل األعلى يف املقصود ومل يلزم ي
  .منه الشرف املطلق والفضيلة على املسيح

  .الترقي: السابع عشر
حانه بدأ منها باألدىن لغرض الترقي ألن اآلية، فإنه سب} أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد َيبِْطُشونَ بَِها{: كقوله

منفعة الرابع أهم من منفعة الثالث فهو أشرف منه ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاين ومنفعة الثاين أعم من منفعة 
  .األول فهو أشرف منه

أَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َولَْو كَانُوا ال َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيكَ أَفَ{: وقد قرن السمع بالعقل ومل يقرن به البصر يف قوله
وما قرن باألشرف كان أشرف وحكى } َيْعِقلُونَ َوِمْنُهْم َمْن َيْنظُُر إِلَْيَك أَفَأَْنتَ َتْهِدي الْعُْمَي َولَْو كَانُوا ال ُيْبِصُرونَ

  .ذلك عن علي بن عيسى الربعي
  :.قال الشيخ أبو الفتح القشريي

وىل أن يقدم الوصف األعلى مث ما دونه حىت ينتهي إىل أضعفها ألنه إذا بدا بسلب الوصف قد كان األ: فإن قيل
  .األعلى مث بسلب مادونه كان ذلك أبلغ يف الذم

ألنه ال يلزم من سلب األعلى سلب ما دونه كما تقول ليس زيد بسلطان وال وزير وال أمري وال وال والغرض من 
  .اآلية املبالغة يف الذم



ذكرته طريق حسنة يف علم املعاين واملقصود من اآلية طريقة أخرى وهي أنه تعاىل أثبت أن األصنام اليت ما : قلت
. تعبدها الكفار أمثال الكفار يف أهنا مقهورة مربوبة مث حطها عن درجة املثلية بنفي هذه الصفات الثابتة للكفار عنها

باعتبار الصفات اجلامعة بينها إذ هي أسباب يف ثبوت املماثلة  وقد علمت أن املماثلة بني الذوات املتنائية إمنا تكون
بينها وتقوى املماثلة بقوة أسباهبا وتضعف بضعفها فإذا سلب وصف ثابت إلحدى الذاتني عن األخرى انتفى وجه 

اب من املماثلة بينهما مث إذا سلب وصف من األول انتفى وجه من املماثلة أقوى من األول مث ال يزال يسلب أسب
املماثلة أقواها فأقواها حىت تنتفي املماثلة كلها هبذا التدريج وهذه الطريقة ألطف من سلب أسباب املماثلة أقواها مث 

  .أضعفها فأضعفها
  .مراعاة اإلفراد: الثامن عشر

ا ملا عرب عن املال باجلمع وهلذ} ِمْن مَالٍ َوَبنَِني{: ، وقوله}الْمَالُ َوالَْبُنونَ{: فإن املفرد سابق على اجلمع كقوله تعاىل
  .}ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهوَاِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبنَِني َوالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة{: أخر عن البنني يف قوله

: وقوله} ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتمُ إِميَاَنُهَوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن {: ومنه تقدمي الوصف باملفرد على الوصف باجلملة، يف قوله
  .}َوَهذَا ِذكٌْر ُمبَاَرٌك أَْنزَلَْناُه{

  .التحذير منه والتنفري عنه: التاسع عشر
  .، قرن الزىن بالشرك وقدمه} الزَّانِي ال َيْنِكُح إِالَّ َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً{: كقوله تعاىل

قدمهن يف الذكر ألن احملنة هبن أعظم من } الشََّهوَاِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبنَِني وَالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِةُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ {: وقوله
ومن احلكمة ". فتنة أضر على الرجال من النساء] يف الناس[ما تركت بعدي : "احملنة باألوالد ويف صحيح مسلم

ومها طرفان متشاهبان وفيهما الشهوة واملعاش الدنيوي وملا ] احلرث[العظيمة أنه بدأ بذكر النساء يف الدنيا وختم 
وكم يف القرآن . ذكر بعد ذلك ما أعده للمتقني أخر ذكر األزواج كما جيب يف الترتيب األخروي وختم بالرضوان

  !.من مثل هذا العجب إذا حضر له الذهن وفرغ له الفهم 
فإنه ملا وقع يف األول منازعة الكفرة وتقوهلم } لَْم َيِلْد وَلَْم يُولَْد{ : ومنه تقدمي نفي الولد على نفي الوالد يف قوله

  .اقتضت الرتبة بالطبع تقدميه يف الذكر اعتناء به قبل التنزيه عن الوالد الذي مل ينازع فيه أحد من األمم
  .التخويف منه: العشرون

  .ة يف الثامنونظائره السابق} فَِمْنُهْم شَِقيٌّ َوَسعِيٌد{: كقوله تعاىل

  .التعجيب من شأنه: احلادي والعشرون
  .}َوَسخَّْرَنا َمَع َداُودَ الْجِبَالَ ُيسَبِّْحَن َوالطَّْيَر{: كقوله تعاىل

قدم اجلبال على الطري ألن تسخريها له وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل يف اإلعجاز : قال الزخمشري
  .ألهنا مجاد والطري حيوان ناطق

  .وليس مراد الزخمشري بناطق ما يراد به يف حد اإلنسان: بن النحاسقال ا
  .كونه أدل على القدرة: الثاين والعشرون

  .}فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى بَطْنِِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى أَْربَعٍ{: كقوله تعاىل
  .الترتيب قصد: والثالث والعشرون



كما يف آية الوضوء فإن ادخال املسح بني الغسلني وقطع النظر عن النظري مع مراعاة ذلك يف لساهنم دليل على 
  .قصد الترتيب

  .وكذلك البداءة يف الصفا بالسعي ومثله الكفارة املرتبة يف الظهار والقتل
األغلظ واملخرية بدأ فيها باألخف كما يف كفارة وهنا قاعدة ذكرها أصحابنا وهي أن الكفارة املرتبة بدأ اهللا فيها ب

إِنََّما جََزاُء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه وََيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساداً أَنْ {: اليمني وهلذا محلوا آية احملاربة يف قوله
  .للقاعدة خالفا ملالك حيث جعلها على التخيري ، اآلية على الترتيب ال التخيري ألنه بدأ فيها باألغلظ طردا}ُيقَتَّلُوا

  .خفة اللفظ: الرابع والعشرون
ربيعة ومضر مع أن مضر أشرف لكون النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم منهم ألهنم لو قدموا مضر لتوايل : كما يف قوهلم

  .ص الثقل لقلة احلركات املتواليةحركات كثرية وذلك يثقل فإذا قدموا ربيعة ووقفوا على مضر بسكون الراء نق
  .وقد يكون تقدمي اإلنس على اجلن من ذلك فاإلنس أخف ملكان النون والسني املهموسة

  .رعاية الفواصل: اخلامس والعشرون
  .}وَكَانَ َرسُوالً نَبِّياً{: وقوله} َعفُوٌّ غَفُوٌر{: كتأخري الغفور يف قوله

  .ا هو األبلغ فإنه يقال عامل حنرير وشجاع باسل وسبق له نظائروإن كانت القاعدة يف علم البيان تأخري م
  .صلوه اجلحيم ألفاد املعىن ولكن يفوت اجلمع: ، ولو قال}ُخذُوُه فَُغلُّوُه ثُمَّ الَْجحِيَم َصلُّوُه{: وكقوله
  .فائدته االختصاص: وقيل
  .ملشاكلة رءوس اآلى] تعبدون[على ] إياه[فقدم } إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ{: وقوله
  :.تنبيه

قد يكون يف كل واحد مما ذكرنا من األمثلة سببان فأكثر للتقدمي فإما أن يعتقد إعادة الكل أو يرجح بعضها لكونه 
وإن كانت األخرى أهم يف حمل آخر وإذا تعارضت األسباب روعى أقواها فإن تساوت كان . أهم يف ذلك احملل

  .األمرين شاء املتكلم باخليار يف تقدمي أي
  .مما قدم النية به التأخري: النوع الثاين

لَنْ {،}إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء{: فمنه ما يدل على ذلك اإلعراب كتقدمي املفعول على الفاعل يف حنو قوله
  .َوإِِذ اْبَتلَى{، }َيَنالَ اللََّه لُُحوُمَها َوال ِدَماُؤهَا

  .}َربُُّه إِبَْراهِيَم
  .وحنوه مما جيب يف الصناعة النحوية كذلك ولكن ذلك لقصد احلصر

  .}قُلِ اللََّه أَْعُبُد}{قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمرُونِّي{: كقوله. كتقدمي املفعول
وظنوا أن حصوهنم مانعتهم :" و قالول} َوظَنُّوا أَنَُّهْم َمانِعَُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اللَِّه{: وكتقدمي اخلرب على املبتدأ يف قوله

  .ملا أشعر بزيادة وثوقهم مبنعها إياهم" 
  .؟ ما أفادت زيادة اإلنكار على إبراهيم" أأنت راغب عنها :" ولو قال} أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلهَِتي{: وكذا

فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة : ومل يقل} كَفَرُوا َواقَْتَربَ الَْوْعدُ الَْحقُّ فَإِذَا ِهيَ َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر الَِّذيَن{: وكذلك
  .وكان يستغىن عن الضمري ألن هذا ال يفيد اختصاص الذين كفروا بالشخوص



هذا أول القصة وإن كانت : ، قال البغوي}َوإِذْ قََتلُْتمْ َنفْساً فَادَّاَرأُْتْم ِفيهَا{: ومنه ما يدل على املعىن، كقوله تعاىل
  .مؤخرة يف التالوة
إِنَّ اللَّهَ {: كان االختالف يف القاتل قبل ذبح البقرة وإمنا أخر يف الكالم ألنه سبحانه ملا قال: وقال الواحدي

اآلية علم املخاطبون أن البقرة ال تذبح إال للداللة على قاتل خفيت عينه عليهم فلما استقر علم هذا يف } َيأُْمُركُْم
على جهة التوكيد ال أنه عرفهم االختالف يف القاتل بعد أن } نَفْساً فَادَّاَرأُْتْم ِفيَها َوإِذْ قََتلُْتْم{: نفوسهم أتبع بقوله

  .دهلم على ذبح البقرة وقيل إنه من املؤخر الذي يراد به التقدم،

  .}قَرَةًإِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَنْ َتذَْبُحوا َب{: وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها فسألتم موسى فقال لكم: وتأويله
وأما الزخمشري ففي كالمه ما يدل على أن إيرادها إمنا كان يتأتى على الوجه الواقع يف القرآن ملعىن حسن لطيف 

  .استخرجه وأبداه
وأصل الكالم هواه إهله كما تقول اختذ الصنم معبودا لكن قدم } أَفَرَأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه هََواُه{: ومنه قوله تعاىل

  .الثاين على األول للعناية كما تقول علمت منطلقا زيدا لفضل عنايتك بانطالقهاملفعول 
اآلية، أي أنزله قيما ومل جيعل له عوجا قاله مجاعة، } الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكَتاَب{: ومنه قوله تعاىل
  .منهم الواحدي

معناه أنه " قيما " معناه أنه كامل يف ذاته وأن } مْ َيجَْعلْ لَُه ِعَوَجا قَيِّماًَولَ{: ورده فخر الدين يف تفسريه بأن قوله
: قال. أنه قائم مبصاحل الغري" قيما " مكمل لغريه وكونه كامال يف ذاته سابق على كونه مكمال لغريه ألن معىن كونه 

التقدمي والتأخري فاسد ميتنع العقل من فثبت بالربهان العقلي أن الترتيب الصحيح ما ذكر يف اآلية وما ذكر من 
  .انتهى. الذهاب إليه

وهذا فهم عجيب من اإلمام ألن القائل بالتقدمي والتأخري ال يقول بأن كونه غري ذي عوج متأخر عن كونه قيما يف 
  .املعىن وإمنا الكالم يف ترتيب اللفظ ألجل اإلعراب وقد يكون أحد املعنيني ثابتا قبل اآلخر ويذكر بعده

وأيضا فإن هذا البحث إمنا هو على تفسري القيم باملستقيم فأما إذا فسر بالقيام على غريه فال نسلم أن القائل يقول 
  .بالتقدمي والتأخري

  :.وهاهنا أمران أمران

ومتامها وعلى " الذي"من مجلة صلة } وَلَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوَجا قَيِّماً{: أن األظهر جعل هذه اجلملة أعىن قوله: أحدمها
أهنا اعتراض بني : والثاين . أهنا يف حيز الصلة ألهنا معطوفة عليها: أحدمها: هذا ال موضع هلا من اإلعراب لوجهني

أنزل " ذكورة أن يكون موضعها النصب على أهنا حال من الكتاب والعامل فيها احلال وعاملها وجيوز يف اجلملة امل
."  

  .قاله مجاعة، وفيه نظر
  :.فيجوز يف نصبه وجوه] قيما :[ وأما قوله
ويف الكالم تقدمي وتأخري ] أنزل [ والعامل فيه ] الكتاب[أنه منصوب على احلال من  -وهو قول األكثر  -:أحدها
  .فتكون اجلملة على هذا اعتراضا] الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ومل جيعل له عوجا  احلمد هللا:[ وتقديره
  .ولكن جعله قيما فيكون مفعوال للفعل املقدر: أن يكون منصوبا بفعل مقدر وتقديره: والثاين

  .وتكون حاال مؤكدة} وَلَْم َيْجَعلْ لَُه ِعَوَجا{: أن يكون حاال من الضمري يف قوله: والثالث 



مفعوال لفعل مقدر كما ذكرناه ألن اجلملة اليت قبلها عنده معطوفة على ] قيما[واختار صاحب الكشاف أن يكون 
من متام الصلة وإذا كان حاال يكون فيه فصل بني بعض الصلة ومتامها فكان األحسن جعله معموال ] قيما[الصلة و
  .ملقدر

وعجيب من كونه مل جيعل الفاصل املذكور : قله كالم الزخمشريوقال مجاعة منهم ابن املنري يف تفسري البحر بعد ن
  .حاال أيضا وال فصل بل مها حاالن متواليان من شيء واحد والتقدير أنزل الكتاب غري معوج

قد ذكره مجاعة قبل ابن املنري والظاهر أن الزخمشري مل يرتض هذا القول  -وهو جعل اجلملة حاال  -وهذا القول 
حاال يفيده ال ما يفيد العطف من نفي العوج عن الكتاب مطلقا غري مقيد باإلنزال وهو املقصود ألن جعل اجلملة 

فالفائدة اليت هي أمت إمنا تكون على تقدير استقالل اجلملة كيف والقول بالتقدمي والتأخري منقول عن ابن عباس 
  .رضي اهللا عنهما نقله الطربي وغريه

لغة والتفسري والزخمشري رمبا الحظ هذا املعىن ومل مينع جواز غري ما قال لكن هو قول مجيع أهل ال: وقال الواحدي
  .ما قال هو األحسن

إن اجلملة وإن كانت مستقلة فهي يف حيز الصلة للعطف فلم يقع : وقال غري ابن املنري يف االعتراض على الزخمشري
" قيما " ويفصل بينه وبني ]جا عو:[ فصل ويؤيد ما ذكره صاحب الكشاف أن بعض القراء يسكت عند قوله

بسكتة لطيفة وهي رواية حفص عن عاصم وذلك حيتمل أن يكون ملا ذكرنا من تقدير الفصل وانقطاع الكالم عما 
قبله قال ابن املنري وحتتمل السكتة وجها آخر وهو أن يكون ذلك لرفع توهم أن يكون قيما نعتا للعوج ألن النكرة 

} قُْرآناً َعرَبِيّاً{، و}ِصرَاطاً ُمْسَتِقيماً{: يف كالمهم إيالء النكرة اجلامدة نعتها كقوله تستدعي النعت غالبا وقد كثر
] عوج[نعتا لـ] قيما[فإذا ويل النكرة اجلامدة اسم مشتق نكرة ظهر فيه معىن الوصف فرمبا خيف اللبس يف جعل 

ا يصلح أن يكون وصفا وال يصلح قيما أن فوقع اللبس هبذه السكتة وهذا أيضا فيه نظر ألن ذلك إمنا يتوهم فيم
  يكون وصفا ل عوج فإن الشيء ال يوصف بضده ألن العوج ال يكون قيما واألوىل ما ذكرناه أوال

  .نقل اإلمام عن بعضهم أن قيما بدل من قوله عوجا وهو مشكل ألنه ال يظهر له وجه: الثاين
لقد مهت به لوال أن رأى برهان ربه وهم هبا وهذا أحسن : التقدير: قيل} َولَقَْد َهمَّْت بِِه وََهمَّ بِهَا{: وقوله تعاىل

  .إن الصغائر جيوز وقوعها منهم: لكن يف تأويله قلق وال حيتاج إىل هذا التأويل إال على قول من قال
ضت بعد ضحكت أي حا: وقيل. فبشرناها بإسحاق فضحكت: أصله: قيل} فََضِحكَْت فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاَق{: وقوله

  .الكرب عند البشرى فعادت إىل عادات النساء من احليض واحلمل والوالدة
  .، قدم علىما بعده وهو مؤخر عنه يف املعىن ألن ذلك حيصل للتوافق}فَأََرْدُت أَنْ أَِعيَبهَا{: وقوله
  . أحوى رعاية الفواصلأي أحوى غثاء أي أخضر مييل إىل السواد واملوجب لتأخري} فََجَعلَُه غُثَاًء أَْحَوى{: وقوله
  .ومن يبتغ دينا غري اإلسالم: أصله: قال ابن برهان النحوي} َوَمْن َيبَْتغِ غَْيَر الِْأْسالمِ ِديناً{: وقوله
الشديد السواد ففي الكالم تقدمي وتأخري وقال صاحب : الغربيب: قال أبو عبيد} َوغَرَابِيبُ ُسوٌد{: وقوله

  :.يسىقال ابن ع]: العجائب والغرائب[

والغراب يكون أسود وغري أسود وعلى هذا فال تقدمي : قال. الذي لونه لون الغراب فصار كأنه غراب: الغربيب
  .وال تأخري فيه



  .على قول من يقول إن الذكر هنا القرآن} َولَقَْد كََتبَْنا ِفي الزَُّبورِ ِمْن بَْعِد الذِّكْرِ{: وقوله
  .}لُِّموا َعلَى أَْهلَِهاَحتَّى َتْستَأْنِسُوا َوُتَس{: وقوله
  .}اقَْتَرَبتِ السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقَمَُر{: وقوله
  .أي فعقروها مث كذبوه يف عقرها ويف إجابتهم} فَكَذَُّبوُه فََعقَُروهَا{: وقوله
  .مؤقتمث قضى أجال وعنده أجل مسمى أي وقت : تقديره} ثُمَّ قََضى أََجالً وَأََجلٌ ُمسَّمًى ِعْندَُه{: وقوله
  .أ ي األوثان من الرجس} فَاْجَتنِبُوا الرِّْجَس ِمَن اَألوْثَاِن{: وقوله

  .أي يرهبون رهبم} ُهدًى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم لَِربِّهِْم َيْرَهُبونَ{
  .أي الذين هم حافظون لفروجهم} وَالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِمْ َحاِفظُونَ{
  .أي خملف رسله وعده} َف َوْعِدهِ ُرُسلَُهفَال َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِل{
  .أي بل اإلنسان بصري على نفسه يف شهود جوارحه عليه} َبلِ اِإلْنَسانُ َعلَى َنفِْسِه َبِصريَةٌ{
  .خلق العجل من اإلنسان} ُخِلَق اِإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ{
  .أي ولوال} ُمَسّمًى َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربِّكَ لَكَانَ ِلَزاماً َوأََجلٌ{

  .كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب الزما هلم
  .أي كيف مده ربك} أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ{
  .أي لشديد حلب اخلري} وَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشِديٌد{
أي زين للمشركني شركاؤهم قتل أوالدهم ألن } .ْوالِدِهْم ُشَركَاُؤُهْمَوكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَ{

  .الشياطني كانوا حيسنون هلم قتل بناهتم خشية العار
  .}لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه{: وقوله
أي فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف احلياة الدنيا إمنا يريد } يَُعذِّبَُهْم بَِها ِفي الَْحيَاِة الدُّْنيَاإِنََّما يُرِيدُ اللَُّه ِل{: وقوله

  .اهللا ليعذهبم هبا يف اآلخرة
برهبم كرماد اشتدت مثل الذين كفروا : تقديره} مَثَلُ الَِّذيَن كَفَرُوا بَِربِّهِمْ أَْعَمالُُهْم كََرَماٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّيُح{: وقوله

  .به الريح
  .أي فأنا عدو آهلتهم وأصنامهم وكل معبود يعبدونه من دون اهللا} فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِالَّ َربَّ الْعَالَِمَني{: وقوله
  .أي فزعوا وأخذوا فال فوت ألن الفوت يكون بعد األخذ} َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَال فَْوَت َوأُِخذُوا{ : وقوله
  .}ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َخاِشعَةٌ{. ، يعين القيامة} َهلْ أَتَاَك َحِديثُ الْغَاِشَيِة{: وقوله

والنصب والعمل يكونان يف الدنيا فكأنه على التقدمي والتأخري معناه } َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ{: مث قال. وذلك يوم القيامة
  .}ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َناِعمَةٌ{: هوجوه عاملة ناصبة ويوم القيامة خاشعة والدليل عليه قول

: ، تقديره}فََتكْفُُرونَإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيَناَدْونَ لَمَقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُْم إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى اِإلَمياِن {: وقوله
كم اليوم أكرب من مقتكم أنفسكم إذ دعيتم إىل ملقت اهللا إياكم يف الدنيا حني دعيتم إال اإلميان فكفرمت ومقته إيا

  .النار
، ألن الفجر ليس له سواد والتقدير حىت } َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألبَْيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ{: وقوله

م بياض الصبح من بقية سواد يتبني لكم اخليط األبيض من الفجر من اخليط األسود من الليل أي حىت يتبني لك



  .الليل
  .}وَلَِئْن أََصاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّه لََيقُولَنَّ كَأَنْ لَْم َتكُْن َبيَْنكُْم وََبْيَنُه َمَودَّةٌ{: وقوله
  .ألنه موضع الشماتة} قَْد أَْنَعمَ اللَُّه َعلَيَّ{: منظوم بقوله} كَأَنْ لَْم َتكُْن{: وقوله
ال " إهلني"، أي اثنني إهلني ألن اختاذاثنني يقع على ما جيوز وما الجيوز و}اللَُّه ال تَتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنيْنَِوقَالَ {: وقوله

  .يقع إال على ما ال جيوز ف إهلني أخص فكان جعله صفة أوىل

  .ما قدم يف آية وأخر يف أخرى: النوع الثالث
يف األول جاء على " احلمد"فتقدمي } فَِللَِّه الْحَْمُد{: ويف خامتة اجلاثية} لَِّهالَْحْمُد ِل{: فمن ذلك قوله يف فاحتة الفاحتة

: األصل والثاين على تقدير اجلواب فكأنه قيل عند وقوع األمر ملن احلمد ومن أهله فجاء اجلواب على ذلك نظريه
  .}ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ{: مث قال} ِلَمنِ الُْملْكُ الَْيوَْم{
قدم اجملرور على املرفوع الشتمال ما قبله من سوء } َوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َرُجلٌ َيْسَعى{: له يف سورة يسوقو

معاملة أصحاب القرية الرسل وإصرارهم على تكذيبهم فكان مظنة التتابع على جمرى العبارة تلك القرية ويبقى 
  .على خالف ذلك، خبالف ما يف سورة القصص.. خميال يف فكره أكانت كلها كذلك أم كان فيها

لَقَْد ُوِعدَْنا َنْحُن َوآَباُؤَنا {: ، ويف سورة املؤمنني} لَقَْد ُوِعْدَنا َهذَا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ{: ومنها قوله يف سورة النمل
، فاجلهة }أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً{ما قبل الثانية و} أَإِذَا كُنَّا ُترَاباً َوآَباُؤنَا{، فإن ما قبل األوىل } َهذَا ِمْن قَْبلُ

املنظور فيها هناك كون أنفسهم وأبائهم ترابا واجلهة املنظور فيها هنا كوهنم ترابا وعظاما وال شبهة أن األوىل أدخل 
  .عندهم يف تبعيد البعث

 -، فقدم اجملرور على الوصف ألنه لو أخرب عنه }ْوِمِه الَِّذيَن كَفَرُواَوقَالَ الَْمألُُ ِمْن قَ{: ومنها قوله يف سورة املؤمنني
الحتمل أن يكون  -} وَأَْتَرفَْناُهْم ِفي الْحََياِة الدُّْنيَا{وأنت تعلم أن متام الوصف بتمام ما يدخل عليه املوصوف ومتامه 
فَقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن {: ف قوله يف موضع آخر منهامن نعيم الدنيا واشتبه األمر يف القائلني أهم من قومه أم ال ؟ خبال

  .فإنه جاء على األصل} كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه
  .}آَمنَّا بَِربِّ َهاُرونَ َومُوَسى{: ومنها قوله يف سورة طه

  .}َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ{: خبالف قوله يف سورة الشعراء
َنْحُن نَْرُزقُُهمْ {: ، وقال يف سورة اإلسراء}ْن إِْمالقٍ َنْحُن نَْرُزقُكُْم َوإِيَّاُهْمَوال َتقُْتلُوا أَْوالدَكُْم ِم{: ومنها قوله
فكان } ِمْن إِْمالقٍ{:قدم املخاطبني يف األوىل دون الثانية ألن اخلطاب يف األوىل يف الفقراء بدليل قوله } َوإِيَّاكُْم

ى الوعد برزق أوالدهم واخلطاب يف الثانية لألغيناء رزقهم عندهم أهم من رزق أوالدهم فقدم الوعد برزقهم عل
فإن اخلشية إمنا تكون مما مل يقع فكان رزق أوالدهم هو املطلوب دون رزقهم ألنه حاصل } َخْشَيةَ إِْمالقٍ{: بدليل

  .فكان أهم فقدم الوعد برزق أوالدهم على الوعد برزقهم
فقدم ذكر السموات ألن } َه َعاِلُم غَْيبِ السََّماوَاِت وَاَألْرضِإِنَّ اللَّ{: ومنها ذكر اهللا يف أواخر سورة املالئكة

قُلْ أََرأَْيُتْم ُشَركَاَءكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُرونِي {: معلوماهتا أكثر فكان تقدميها أدل على صفة العاملية مث قال
  .فبدأ بذكر األرض ألنه يف} ي السََّماوَاِتَماذَا َخلَقُوا ِمَن اَألْرضِ أَْم لَُهْم شِْرٌك ِف



سياق تعجيز الشركاء عن اخللق واملشاركة وأمر األرض يف ذلك أيسر من السماء بكثري فبدأ باألرض مبالغة يف بيان 
إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواتِ {: عجزهم ألن من عجز عن أيسر األمرين كان عن أعظمهما أعجز مث قال سبحانه

، فقدم السموات تنبيها على عظم قدرته سبحانه ألنه خلقها أكرب من خلق األرض كما صرح به }ْرضَ أَنْ َتزُوالَواَأل
  .يف سور املؤمن ومن قدر على إمساك األعظم كان على إمساك األصغر أقدر

  !.فهال اكتفى من ذكر األرض هبذا التنبيه البني الذي ال يشك فيه أحد : فإن قلت
رها مطابقة ألنه على كل حال أظهر وأبني فانظر أيها العاقل حكمة القرآن وما أودعه من البيان أراد ذك: قلت

  !.والتبيان حتمد عاقبة النظر وتنتظر خري منتظر
: ومن أنواعه أن يقدم اللفظ يف اآلية ويتأخر فيها لقصد أن يقع البداءة واخلتم به لالعتناء بشأنه وذلك كقوله تعاىل

  .}ضُّ ُوجُوٌه َوَتسَْودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْمَيْوَم تَْبَي{
  .}قُلْ َما عِْنَد اللَِّه خَْيٌر ِمَن اللَّْهوِ َوِمَن التِّجَارَِة{: إىل قوله} وَإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيَْها{: وقوله

فإنه لوال ما أسلفناه لقيل } َب السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُنُْتْم َتكُْتُمونَإِنِّي أَْعلَُم غَْي{: وكذلك قوله
  .ما تكتمون وتبدون ألن الوصف بعلمه

  .}ونَ َوَما ُتْعِلُنونََواللَُّه َيعْلَُم َما ُتِسرُّ} {عَاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهادَِة{و} َيْعلَُم ِسرَّكُْم َوجَْهَركُْم{: أمدح كما قيل
  .}َيْعلَمُ السِّرَّ وَأَْخفَى{: فقد قال تعاىل: فإن قلت

  .قلت ألجل تناسب رءوس اآلى
ومنها أن يقع التقدمي يف موضع والتأخري يف آخر، واللفظ واحد، والقصة واحدة، للتفنن يف الفصاحة وإخراج 

َوقُولُوا ِحطَّةٌ وَاْدُخلُوا {: وقوله} ا الَْباَب ُسجَّداً َوقُولُوا ِحطَّةٌَواْدُخلُو{: الكالم على عدة أساليب كما يف قوله تعاىل
  .}الْبَاَب ُسجَّداً

قال الزخمشري يف كشافه القدمي } َوخََتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه{: وقوله} َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم{: وقوله
داخل حتت احلسن وذلك ألن العطف يف املختلفني كالتثنية يف املتفقني فال عليك أن علم بذلك أن كال الطريقني 

ومل جيعل للرجل منزلة بتقدميك إياه بكونه أوىل هبا : وقد قال سيبويه. تقدم أيهما شئت فإنه حسن مؤد إىل الغرض
دمي األفضل فالقلب رئيس مررت هبما يعين يف قولك مررت برجل وجاءين إال أن األحسن تق: من اجلائي كأنك قلت

األعضاء واملضغة هلا الشأن مث السمع طريق إدرك وحي اهللا وكالمه الذي قامت به السماوات واألرض وسائر 
  .العلوم اليت هي احلياة كلها

  .وقد سبق توجيه كل موضع مبا ورد فيه من احلكمة: قلت

  :.القلب
إنه مما جيب أن ينزه : وقال" منهاج البلغاء: "ازم يف كتابويف كونه من أساليب البالغة خالف فأنكره مجاعة منهم ح

كتاب اهللا عنه ألن العرب إن صدر ذلك منهم فبقصد العبث أو التهكم أو احملاكاة أو حال اضطرار واهللا منزه عن 
  .ذلك

  ".ما اتفق لفظه واختلف معناه: "وقبله مجاعة مطلقة بشرط عدم اللبس كما قاله املربد يف كتاب
جيوز القلب على التأويل مث قد : رون بني أن يتضمن اعتبارا لطيفا فبليغ وإال فال وهلذا قال ابن الضائعوفصل آخ

  .يقرب التأويل فيصح يف فصيح الكالم وقد يبعد فيختص بالشعر



  :.وهو أنواع
  .قلب اإلسناد: أحدها

إن مل جتعل الباء للتعدية } َحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبِةَما إِنَّ َمفَاِت{: وهو أن يشمل اإلسناد إىل شيء واملراد غريه كقوله تعاىل
واملراد إسناده " املفاتح"إىل " لتنوء " ألن ظاهره أن املفاتح تنوء بالعصبة ومعناه أن العصبة تنوء باملفاتح لثقلها فأسند 

  .إىل العصبة

بالغة جيعل املفاتح كأهنا مستتبعة للعصبة ألن الباء للحال والعصبة مستصحبة املفاتح ال تستصحبها املفاتيح وفائدته امل
  .القوية بثقلها

  .ال قلب فيه واملراد واهللا أعلم أن املفاتح تنوء بالعصبة أي متيلها من نقلها وقد ذكر هذا الفراء وغريه: وقيل
باء ألن والصحيح ما ذهب إليه الفارسي أهنا بالنقل وال قلب والفعل غري متعد فصار متعديا بال: وقال ابن عصفور

نؤت به أي : ناء أي مال للسقوط فإذا نقلت الفعل بالباء قلت: ناء النجم أي هنض ويقال: غري متعد يقال] ناء[
  .أي متيلها املفاتح للسقوط لثقلها} لََتُنوُء بِالُْعْصبَِة{: أهنضته وأملته للسقوط فقوله

لباء مقيس والقلب غري مقيس فحمل اآلية على وإمنا كان مذهب الفارسي أصح ألن نقل الفعل غري املتعدي با: قال
  .ما هو مقيس أوىل
  .أي خلق العجل من اإلنسان قاله ثعلب وابن السكيت} ُخِلَق اإلِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ{: ومنه قوله تعاىل
  .}وَكَانَ اِإلْنَسانُ َعُجوالً{: ويدل على ذلك: قال الزجاج
نسان من العجلة لكثرة فعله إياه واعتماده له وهو أقوى يف املعىن خلق اإل: واألحسن أن يكون تقديره: قال ابن جىن

  .من القلب ألنه أمر قد اطرد واتسع فحمله على القلب يبعد يف الصنعة ويضعف املعىن
ولعمري إنه يف اللغة كما ذكر غري أنه ليس هنا إال : وملا خفي هذا على بعضهم قال إن العجل هاهنا الطني قال

َوكَانَ اإلِْنَسانُ { : ، ونظريه قوله}َسأُرِيكُْم آيَاِتي فَال َتْستَْعجِلُوِن{: رى إىل قوله عقبهنفس العجل أال ت
  .َوُخِلَق اِإلْنَسانُ}{َعُجوالً

  .ألن العجلة ضرب من الضعف ملا تؤذن به الضرورة واحلاجة} َضِعيفاً
وهكذا يف } وجاءت سكرة احلق باملوت{ن املقلوب، وأنه أي إنه م} َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ{: وقيل يف قوله
  .قراءة أيب بكر

هو : } َوإِنْ ُيرِْدكَ بَِخْيرٍ{: وقيل يف قوله. أي لكل أمر كتبه اهللا أجل مؤجل: ، قال الفراء}ِلكُلِّ أََجلٍ كَِتاٌب{: مثله
  .أراده باخلري وأراد به اخلري: من املقلوب أي يريد بك اخلري ويقال

فآدم صلوات اهللا على نبينا وعليه هو املتلقي للكلمات : ، قال} فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت{: بن الضائع منهوجعل ا
حقيقة ويقرب أن ينسب التلقي للكلمات ألن من تلقى شيئا أو طلب أن يتلقاه فلقيه كان اآلخر أيضا قد طلب 

  .بالقلبولقرب هذا املعىن قرىء : ذلك ألنه قد لقيه قال
  .أي فعميتم عليها} فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم{: وجعل الفارسي منه قوله تعاىل

  .}فَاْخَتلَطَ بِِه َنبَاُت اَألْرضِ{: وقوله
  .أي بلغت الكرب} َوقَْد َبلَغَنَِي الْكَِبُر{، }َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الْكَِبرِ ِعِتّياً{: وقوله
  .فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي{: وقوله} َهُه َهوَاُهأَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلَ{: وقوله



، فإن األصنام ال تعادي وإمنا املعىن فإين عدو هلم مشتق من عدوت الشيء إذا جاوزته وخلفته } إِالَّ َربَّ الَْعالَمَِني
  .وهذا ال يكون إال فيمن له إرادة وأما عاديته فمفاعة ال يكون إال من اثنني

  .أي إن حبه للخري لشديد} ُه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشدِيٌدَوإِنَّ{: وجعل منه بعضهم
  .وقيل ليس منه ألن املقصود منه أنه حلب املال لبخيل والشدة البخل أي من أجل حبه للمال يبخل

ض ألن عرضت الناقة على احلو: كقوله} َوَيْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ{: وجعل الزخمشري منه قوله تعاىل
املعروض ليس له اختيار وإمنا االختيار للمعروض عليه فإنه قد يفعل ويريد وعلى هذا فال قلب يف اآلية ألن الكفار 

: مقهورون فكأهنم ال اختيار هلم والنار متصرفة فيهم وهو كاملتاع الذي يقرب منه من يعرض عليه كما قالوا
  .عرضت اجلارية على البيع

ومعلوم أن التحرمي ال يقع إال على امللكف فاملعىن وحرمنا على املراضع أن } لَْيِه الْمَرَاِضَع ِمْن قَْبلَُوَحرَّْمَنا َع{: وقوله
  .ترضعه ووجه حترمي إرضاعه عليهن إال يقبل إرضاعهن حىت يرد إىل أمه

ألن األنفس هي املخادعة األصل وما ختدعهم إال أنفسهم : ، وقيل}وََما َيْخَدُعونَ إِالَّ أَنْفَُسُهْم{: وقوله تعاىل
  .}َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَْنفُُسكُْم{: واملسولة، قال تعاىل

ورد بأن الفاعل يف مثل هذا هواملفعول يف املعىن وأن التغاير يف اللفظ فعلى هذا يصح إسناد الفعل إىل كل منهما وال 
  .حاجة إىل القلب

  .قلب املعطوف: الثاين
فَأَلِْقْه إِلَيْهِْم ثُمَّ َتَولَّ َعْنُهْم فَاْنظُْر َماذَا {: طوفا واملعطوف معطوفا عليه كقوله تعاىلإما بأن جتعل املعطوف عليه مع

وما . ، حقيقته فانظر ماذا يرجعون مث تول عنهم ألنه نظره ما يرجعون من القول غري متأت مع توليه عنهم}َيْرجُِعونَ
  .ى منها الكتاب جماز واحلقيقة راجحة عليهيفسر به التويل من أنه يتوارى يف الكوة اليت ألق

  .أي تدىل فدنا ألنه بالتديل نال الدنو والقرب إىل املنزلة الرفيعة وإىل املكانة ال إىل املكان} ثُمَّ دََنا فََتدَلَّى{: وقوله
املعىن فإذا استعذت فأقرأ } ذْفَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ فَاْسَتِع{: "مث أراد الدنو ويف صحيح البخاري: ال قلب، واملعىن: وقيل

."  
  .ال قلب فيه لعدم تضمنه اعتبارا لطيفا: ، وقال صاحب اإليضاح}َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَهْلَكَْناَها فََجاَءَها َبأُْسنَا{: وقوله

  .ورد بتضمنه املبالغة يف شدة سورة البأس يعىن هلكت مبجرد توجه الناس إليها مث جاءها
  .العكس: الثالث
  .}َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحسَابَِك َعلَْيهِْم ِمْن َشيٍْء{: س، وهو أمر لفظي كقولهالعك

  .}ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم َوأَنُْتْم ِلبَاٌس لَُهنَّ{: وقوله
  .}ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ{
  .}َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ يُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ{

  .املستوى: الرابع
: وهو أن الكلمة او الكلمات تقرأ من أوهلا إىل آخرها ومن آخرها إىل أوهلا ال خيتلف لفظها وال معناها كقوله

  .}َوَربََّك فَكَبِّْر{
  .}كُلٌّ ِفي فَلٍَك{



  .مقلوب البعض: اخلامس
: ن حروف الكلمة األوىل مع بقاء بعض حروف الكلمة األوىل كقوله تعاىلوهو أن تكون الكلمة الثانية مركبة م

وهو مفرق إال أن الباقي بعضها يف الكلمتني وهو " بني"مركب من حروف " بين"ـف} فَرَّقَْت َبْيَن بَنِي إِْسرائيلَ{
  .أوهلا

  .املدرج
القرآن أن جتيء الكلمة إىل جنب  هذا النوع مسيته هبذه التسمية بنظري املدرج من احلديث وحقيقته يف أسلوب

إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُوا {: أخرى كأهنا يف الظاهر معها وهي يف احلقيقة غري متعلقة هبا كقوله تعاىل ذاكرا عن بلقيس
  .قول املرأةهو من قول اهللا ال من } قَْرَيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَعِزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ

  .}اآلنَ َحْصَحَص الَْحقُّ أََنا َراوَْدُتُه َعْن َنفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني{: ومنه قوله تعاىل
  .معناه ليعلم امللك أين مل أخنه} ذَِلكَ ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ{ : انتهى قول املرأة مث قال يوسف عليه السالم

  .}َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ{: مت الكالم فقالت املالئكة} لُوا َيا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدنَاقَا{: ومنه
ألتقياء املؤمنني مث  فهذه صفة} إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَإِذَا ُهْم ُمْبِصُرونَ{: وقوله
  .فهذا يرجع إىل كفار مكة متدهم إخواهنم من الشياطني يف الغي} َيُمدُّوَنُهْم ِفي الَْغيِّ{: قال

  .}فََماذَا َتأُْمُرونَ{: مث أخرب عن فرعون متصال} ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسحْرِِه{: وقوله
فالظاهر أن الكالم كله من كالم الزبانيةواألمر } َمَعكُْم ال َمْرَحباً بِهِْم إِنَُّهمْ صَالُو النَّارَِهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحٌم {: وقوله

  .ليس كذلك
  .}إِالَّ َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ{: من كالمه تعاىل وقال} إِذْ َجاَء َربَُّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ{: وقوله

  .الترقي
  .}ال ُيَغاِدُر َصِغَريةً َوال كَبِريَةً{،}ُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌمال تَأُْخذُ{: كقوله تعاىل

والغالب أن يقدم يف القليل على الكثري مع أن الظلم منع للحق } فَال َيَخاُف ظُلْماً َوال َهْضماً{: فإن قيل فقد ورد
  .من أصله واهلضم منع له من وجه كالتطفيف فكان يناسبه تقدمي اهلضم

فعدل عنه يف الثاين كيال يكون أبطأ وقد } َوقَْد َخاَب َمْن حََملَ ظُلْماً{: ى فإنه تقدم قبلهألجل فواصل اال: قلت
  .سيقت أمثلة الترقي يف أسباب التقدمي

  .االقتصاص
ذكره أبو احلسني بن فارس وهو أن يكون كالم يف سورة مقتصا من كالم يف سورة آخرى أو يف السورة نفسها 

، واآلخرة دار ثواب ال عمل فيها فهذا }تَْيَناُه أَْجَرُه ِفي الدُّْنَيا َوإِنَُّه ِفي اآلِخَرِة لَِمَن الصَّاِلحَِنيَوآ{: ومثله بقوله تعاىل
  .}َوَمْن َيأِْتِه ُمْؤمِناً قَْد َعِملَ الصَّاِلحَاِت فَأُولَِئَك لَُهُم الدََّرجَاُت الْعُلَى{: مقتص من قوله
  .}فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ{: مأخوذ من قوله تعاىل} َمةُ َربِّي لَكُْنُت ِمَن الُْمْحضَرِيَنَولَْوال نِْع{: ومنه قوله تعاىل

  .}ثُمَّ لَُنْحِضرَنَُّهْم حَْولَ جََهنََّم جِِثيّاً{: وقوله
  :.أربعةإهنا مقتصة من أربع آيات ألن اإلشهاد : فيقال} َوَيْوَم َيقُوُم اَألْشَهاُد{: فأما قوله تعاىل

  .}َوَجاَءْت كُلُّ نَفْسٍ َمَعَها َساِئٌق َوشَهِيٌد{: املالئكة عليهم السالم يف قوله



  .}فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء شَهِيداً{: واألنبياء عليهم السالم لقوله تعاىل
  .}َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوسَطاً لَِتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ{: َسلََّم لقولهوأمة حممد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .}َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِمْ أَلِْسَنتُُهْم وَأَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ{: واألعضاء لقوله
إذا نفر وهو مقتص ] َندَّ [ وقرئت خمففة ومثقلة فمن شدد فهو من } َيْوَم التََّناِد إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم{: ومنه قوله تعاىل

َوَناَدى أَْصَحابُ {: ومن خفف فهو تفاعل من النداء مقتص من قوله تعاىل. اآلية} َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه{: من قوله
  .}الَْجنَِّة أَْصَحابَ النَّارِ

  .األلغاز
ريق املنحرف مسى به الحنرافه عن منط ظاهر الكالم ويسمى ايضا أحجية ألن احلجى هو العقل وهذا واللغز الط

  .النوع يقوي العقل عند التمرن واالرمتاض حبله والفكر فيه
وذكر بعضهم أنه وقع يف القرآن العظيم وجعل منه ما جاء يف أوائل السور من احلروف املفردة واملركبةاليت جهل 

  .ت العقول يف منتهاهامعناها وحار
قابلهم } َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا{: أنت فعلته فقال: ومنه قوله تعاىل يف قصة إبراهيم ملا سئل عن كسر األصنام وقيل له

  .هبذه املعارضة ليقيم عليهم احلجة ويوضح هلم احملجة
  .وأرسل اآلخرة فإن هذه مغالطة أتى باثنني فقتل أحدمها} أََنا أُحْيِي َوأُِميُت{: وكذلك قول منروذ

  .االستطراد
َوَسكَْنُتْم ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َوتََبيََّن لَكُْم {: وهو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غريه كقوله تعاىل

  .}كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم
  .}أَال بُْعداً لَِمْدَيَن كََما َبِعَدْت ثَُموُد{: وقوله} ثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَدفَإِنْ أَعَْرضُوا فَقُلْ أَْنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً ِم{: وكقوله

  .الترويد
َحتَّى نُْؤَتى مِثْلَ َما أُوِتَي ُرُسلُ اللَِّه {: وهو أن يعلق املتكلم لفظة من الكالم مث يردها بعينها ويعلقها مبعىن آخر كقوله

  .ول مضاف إليه والثاين مبتدأاآلية فإن األ} اللَُّه أَْعلَُم
  .}َيْعلَُمونَ ظَاِهراً ِمَن الَْحيَاِة الدُّْنيَا. وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{: وقوله
  .}لََمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أَنْ َتقُوَم ِفيِه ِفيِه رِجَالٌ{: وقوله

  .}ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِللُْمتَّقَِني{: ر أوال يالحظ على اخلالف يف قوله تعاىلوقد حيذف أحدها ويضم

  .التغليب
وقيل ترجيح أحد املغلوبني على اآلخر أو إطالق لفظة عليهما إجراء للمختلفني . وحقيقته إعطاء الشيء حكم غريه

  .جمرى املتفقني
  :.وهو أنواع

  .تغليب املذكر: األول 
غلب املذكر ألن الواو جامعة ألن لفظ الفعل مقتص ولو أردت العطف } ِمَع الشَّْمُس َوالْقَمَُرَوُج{: كقوله تعاىل



  .امتنع
  .}َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِتَِني{: وقوله
  .يبفعدت األنثى من املذكر حبكم التغل" من القانتات والغابرات :" واألصل} إِالَّ امَْرأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن{: وقوله

هكذا قالوا، وهو عجيب فإن العرب تقول حنن من بين فالن ال تريد إال مواالهتم والتصويب لطريقتهم ويف احلديث 
إيذانا بان " القانتات"من : ومل يقل} ِمَن الْقَانِتَِني{: فقوله سبحانه" هم مين وأنا منهم : " الصحيح يف األشعريني

  .را ورفعة من اهللا لدرجاهتا يف أوصاف الرجال القانتني وطريقهموضعها يف العباد جدا واجتهادا وعلما وتبص
  .ونظريه ولكن بالعكس قول عقبة بن أيب معيط ألمية بن خلف ملا أمجع القعود

قبحك اهللا وقبح ما : يا أبا علي استجمر فإمنا أنت من النساء فقال: عن وقعة بدر ألنه كان شيخا فجاء مبجمرة فقال
  .جئت به مث جتهز

للتبعيض بل البتداء الغاية أي كانت ناشئة من ] من[حيتمل أال يكون : عهم بعضهم يف ذلك من وجه آخر فقالوناز
  .القوم القانتني ألهنا من أعقاب هارون أخي موسى عليه السالم

  .تغليب املتكلم على املخاطب واملخاطب على الغائب: الثاين
أنتم [ بتاء اخلطاب غلب جانب } َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ{: له تعاىلأنا وزيد فعلنا وأنت وزيد تفعالن ومنه قو: فيقال

والقياس أن جييء بالياء ألنه وصف القوم وقوم اسم غيبة ولكن حسن آخر اخلطاب وصفا ] قوم [ على جانب ] 
  .قال ابن الشجري. ل قوم لوقوعه خربا عن ضمري املخاطبني

لن يف الضمري اخلطاب معىن اإلشارة ملالزمته هلا أو ملعناها لكان متجها } وُتُهمْ َخاوِيَةًفَتِلَْك ُبُي{إنه حالل لـ : ولو قيل
] جاهلون :[ وإن مل تساعده الصناعة لكن يبعده أن املراد وصفهم جبهل مستمر ال خمصوص حبال اخلطاب ومل يقل

  .إيذانا بأهنم يتجددون عند كل مصيبة لطلب آيات جهلهم
يف املعىن فلذلك، ] أنتم [ هو ] قوم [ ألن  –بالتاء ] جتهلون:[ إمنا قال: ولو قيل: ن األنباريوقال أبو الربكات ب

  :لكان حسنا ونظريه قوله -محال على املعىن ] جتهلون :[ قال
  *أنا الذي مستين أمي حيدره*

  .يف املعىن] أنا [ ألن الذي هو] أنا [ بالياء محال على 
فاسند إليه الفعل ] َمن[على جانب ]أنت [ غلب فيه جانب } كََما أُِمْرَت َوَمْن َتاَب مََعَك فَاْسَتِقْم{: ومنه قوله تعاىل
فاستقيموا فغلب اخلطاب على الغيبة ألن حرف العطف فصل بني املسند إليهم الفعل فصار كما : وكان تقديره

  .فاستقم كما أمرت وليستقم كذلك من تاب معك:قال صاحب الكشاف تقديره. ترى
  .ا قلنا أقل تقديرا من هذا فاختر أيهما شئتوم

] من تبعك[فأعاد الضمري بلفظ اخلطاب وإن كان } قَالَ اذَْهْب فََمْن َتبَِعَك ِمْنُهْم فَإِنَّ جََهنََّم جََزاؤُكُْم{: وقوله تعاىل
ن أن جيعل تبعا له يف يقتضى الغيبة تغليبا للمخاطب وجعل الغائب تبعا له كما كان تبعا له يف املعصية والعقوبة فحس

  .اللفظ وهو من حماسن ارتباط اللفظ باملعىن
لعلكم [ فإن اخلطاب يف } َيا أَيَُّها النَّاسُ اْعُبدُوا رَبَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ{: وكقوله تعاىل

  ].اعبدوا لعلكم تتقون[خيتص بالناس املخاطبني إذ ال معىن لقوله حىت ] اعبدوا[ال بقوله ] خلقكم[متعلق بقوله ] 
  .فيمن قرأ بالتاء} َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ{: ومنه قوله تعاىل



اخللق كلهم واملخاطب النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وكل سامع أبدا فيكون ] ما تعملون[وجيوز أن يكون املراد بـ
غليبا وال جيوز أن يعترب خطاب من سواه بدونه من غري اعتبار التغليب المتنان أن خياطب يف كالم واحد اثنان أو ت

  .أكثر من غري عطف او تثنية أو مجع
  :.......ومنه قوله تعاىل

  .تغليب العاقل على غريه: الثالث
خلق اهللا الناس : "على اجلميع كما تقول بأن يتقدم لفظ يعم من يعقل ومن ال يعقل فيطلق اللفظ املختص بالعاقل

  .خمتص بالعقالء] هم[، فإن لفظ "واألنعام ورزقهم
ملا تقدم لفظ الدابة واملراد هبا عموم من يعقل ومن ال يعقل غلب من } َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء{: ومنه قوله تعاىل

  .}فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي{: يعقل فقال
وهو ال يقع على العام بل ] من: [ألنه ملن يعقل وهو راجع إىل اجلميع فلم قال] فمنهم{هذا صحيح يف  :فإن قيل

  .خاص بالعاقل ؟
  .وهو ضمري من يعقل]هم [ هنا بعض ] َمن :[ قلت

  .فكيف يقع على بعضه لفظ ما ال يعقل ؟: فإن قلت
فهو مبنزله من يقول رأيت ثالثة زيدا وعمرا إنه تغليب من غري عموم لفظ متقدم : من هنا قال أبو عثمان: قلت
  .ومحارا

] هم :[ ال تقع إال على من يعقل فلما أعاد الضمري على كل دابة غلب من يعقل فقال] هم :[ وقال ابن الصائغ
بوقوع التغليب يف الضمري صار ما يقع عليه : فلما قال] من[ومن بعض هذا الضمري وهو للعاقل فلزم أن يقول 

  ].من[لعاقلني فتمم ذلك بأن أوقع حكمه حكم ا
  .، إمنا مجعهما مجع} قَالََتا أََتيَْنا طَاِئعَِني{: وقوله تعاىل حاكيا عن السماء واألرض

ائنيا مبن فيكم من اخلالئق طائعني فخرجت احلال على لفظ : ألنه أراد] طائعات[وال ] طائعني[السالمة، ومل يقل 
  .اجلمع وغلب من يعقل من الذكور

: وإمنا قال. ملا أخرب عنهما أهنما يقوالن كما يقول اآلدميون أشبهتا الذكور من بين آدم: بعض النحويني وقال
  .لنه من طعنا أي أنقدنا وليس من أطعنا يقال طاعت الناقة تطوع طوعا إذا انقادت] مطيعني: [ومل يقل] طائعني[

ألهنا تقع على أنواع من يعقل ألنه ] ما[أوقع : ، قيل} كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ َبلْ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: وقوله تعاىل
  .}كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ{إذا اجتمع من يعقل وماال يعقل فغلب ماال يعقل كان األمر بالعكس ويناقضه 

  .تعظيم] له قانتون:[ حتقريا لشأهنم وتصغريا قال] ما[وقال الزخمشري جاء بـ
َهلْ {: وهذا غاية اخلطأ، وقوله يف دعاء األصنام: ئع بصحة وقوعها على اهللا عز وجل قالورد عليه ابن الضا

  .}َيْسَمُعوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ
} نَِفي فَلٍَك َيسَْبُحو{: وقوله} فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضعَِني{: وأما قوله} َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهمْ ِلَم َشهِْدُتْم َعلَْينَا{: وقوله

  .}لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء َيْنِطقُونَ{
  .}إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً َوالشَّْمَس وَالْقََمَر رَأَْيتُُهْم ِلي َساجِِديَن{
  .}َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا َمَساِكَنكُْم{.}لَْو كَانَ َهُؤالِء آِلَهةً َما َوَرُدوهَا{



  .ار اآلدميني جرى ضمريها على حد من يعقل وكذا البواقيملا أخرب عنها باخب
فإنه } َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ ِمْن َدابٍَّة{: فقد غلب غري العاقل على العاقل يف قوله: فإن قيل

  ].َمن[لو غلب العاقل على غري العاقل آلتى بـ
يعقل وعرب عن ذلك ب ما ألهنا واقعة على أجناس من يعقل خاصة كهذه  فاجلواب أن هذا املوضع غلب فيه من

  .اآلية
تتناول األجناس كلها ] ما[ألن كلمة : قيل] ومن فيهن[ومل يقل } ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما ِفيهِنَّ{: قوله

  .هنا أوىل] ما[ن استعمال ال تتناول غري العقالء بأصل الوضع فكا] من[تناوال عاما باصل الوضع و
جََعلَ لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم {: وقد جيتمع يف لفظ واحد تغليب املخاطب على الغائب والعقالء على غريهم، كقوله

 ، أي خلق لكم أيها الناس من جنسكم ذكورا وإناثا وخلق األنعام أيضا} أَزَْواجاً َوِمَن اَألْنَعامِ أَْزوَاجاً َيذَْرأُكُْم ِفيِه
من أنفسها ذكورا وإناثا يذرؤكم أي ينبتكم ويكثركم أيها الناس واألنعام يف هذا التدبري واجلعل فهو خطاب 

 -للجميع للناس املخاطبني ولألنعام املذكور بلفظ الغيبة ففيه تغليب املخاطب على الغائب وإال ملا صح ذكر اجلميع 
تغليب العقالء على غريهم وإال ملا صح خطاب ] وفيه[ب بطريق اخلطاب ألن األنعام غي -أعىن الناس واألنعام 

يذرؤكم وإياها : تغليبان ولوال التغليب لكان القياس أن يقال] كم[املختص بالعقالء ففي لفظ ] كم[اجلمع بلفظ 
  .هكذا قرره السكاكي والزخمشري

لقدرة وبيان األلطاف يف حق ونوزعا فيه بأن جعل اخلطاب شامال لألنعام تكلف ال حاجة إليه ألن الغرض إظهار ا
  .يكثركم: الناس فاخلطاب خمتص هبم واملعىن

أيها الناس يف التدبري حيث مكنكم من التوالد والتناسل وهيأ لكم من مصاحلكم ما حتتاجون إليه يف ترتيب املعاش 
زواجا وهذا أنسب وجعل لكم من اآلنعام أ: وتدبري التوالد وجعلها أزواجا تبقى ببقائكم وعلى هذا يكون التقدير

  .بنظم الكالم مما قرروه وهو جعل األنعام أنفسها أزواجا
ألنه } َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ حََياةٌ{: كما قال] به[أي يف هذا التدبري، كأنه حمل لذلك ومل يقل } َيذَْرأُكُْم ِفيِه{: وقوله

وَلَكُمْ {: ة وهذا وجه من إعجاز قوله تعاىلالظرفي] يف[مسوق إلظهار االقتدار مع الوحدانية فأسقط السببية وأثبت 
على الباء ألنه مسوق لبيان ] يف[ألن احلياة من شأهنا االستناد إليه سبحانه ال إىل غريه فاختريت } ِفي الِْقَصاصِ َحيَاةٌ

  .}َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْربُ ِللتَّقَْوى{الترغيب واملعىن مفهوم والقصاص مسوق للتجويز وحسن املشروعية، 
  .تغليب املتصف بالشيء على ما مل يتصف به: الرابع

: غلب غري املرتابني علىاملرتابني واعترض بقوله تعاىل: قيل} َوإِنْ كُنُْتْم ِفي رَْيبٍ ِممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدنَا{: كقوله تعاىل
طاب للكفار فقط قطعا فهم املخاطبون أوال بذلك مث وهذا خ} َواْدعُوا شَُهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني{

  .إن كنتم صادقني ال يتميز فيها التغليب مث هي شاهدة بأن املتكلم معهم خيص

وإذا مل يكن اخلطاب إال فيهم فتغليب حال من مل يدخل يف اخلطاب ال عهد به } إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني{:اجلاحدين بقوله 
  .يف خماطبات العرب

  .تغليب األكثر على األقل :اخلامس
لَُنْخرَِجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَْريَِتَنا أَوْ {: بأن ينسب إىل اجلميع وصف خيتص باألكثر كقوله تعاىل

ملتهم أصال حىت يعود حبكم التغليب، إذ مل يكن يف } لََتُعودُنَّ{:أدخل شعيب عليه السالم يف قوله } لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتنَا



  :، واعترض بأن عاد مبعىن صار لغة معروفة، وأنشدوا} إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُْم{:إليها ومثله قوله 
  إىل فقد عادت هلن ذنوب... فإن تكن األيام أحسن مرة 

  :وال حجة فيه جلواز أن يكون ضمري األيام فاعل عادت وإمنا الشاهد يف قول أمية
  شيبا مباء فعادا بعد أبواال... قعبان من لنب تلك املكارم ال 

وحيتمل جوابا ثالثا وهو أن يكون قوهلم لشعيب ذلك من تعنتهم وهبتاهنم وادعائهم أن شعيبا كان على ملتهم ال كما 
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  كناية عن أتباعه جملرد فائدهتم وأنه صَلَّى} وََما َيكُونُ لََنا أَنْ َنعُوَد ِفيَها{: وقوله. قال فرعون ملوسى

إن قال ذلك عن نفسه وأتباعه فقد استثىن واملعلق باملشيئة اليلزم إمكانه شرعا تقديرا واالعتراف بالقدرة والرجوع 
  .لعلمه سبحانه وأن علم العبد عصمة نفسه أدبا مع ربه الشكا

َوُمطَهُِّرَك ِمَن {: ونظريه. }إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنهَا{ :وجيوز أن يراد بالعود يف ملتهم جمرد املساكنة واالختالط بدليل قوله
  .وفيه بعد. ويكون ذلك إشارة إىل اهلجرة عنهم وترك اإلجابة هلم ال جوابا هلم} الَِّذيَن كَفَُروا

تغليب اجلنس الكثري األفراد على فرد من غري هذا اجلنس مغموز فيما بينهم بأن يطلق اسم اجلنس على : السادس
  .اجلميع
وأنه عد منهم مع أنه كان من اجلن تغليبا لكونه جنيا واحدا } فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ إِالَّ إِْبلِيَس{: كقوله

ويدل على كونه من غري املالئكة ما رواه مسلم يف . فيما بينهم وألن محل االستثناء على االتصال هو األصل
  ".من نور واجلن من النار خلقت املالئكة : " صحيحه
  .إنه كان ملكا فسلب امللكية وأجيب عن كونه من اجلن بأنه اسم لنوع من املالئكة: وقيل

  .كان خمتلطا هبم فحينئذ عمته الدعوة باخللطة ال باجلنس فيكون من تغليب األكثر: قال الزخمشري
  ].لكن[مبعىن ] إال[هذا إن جعلنا االستثناء متصال ومل جيعل 

  .َوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى{: قال أبو احلسن يف قوله تعاىل]: القد [ ابن جىن يف  وقال

  :وإمنا املتخذ عيسى دون أمه فهو من باب} اْبَن َمرَْيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمِّيَ إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه
  *لنا قمراها والنجوم الطوالع*

  .غليب املوجود على ما مل يوجدت: السابع
املنزل كله وإمنا عرب عنه بلفظ املضى وإن كان بعضه مترقبا : فإن املراد: قال الزخمشري} بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك{: كقوله

  .تغليبا للموجود على ما مل يوجد
  .تغليب اإلسالم: الثامن

جات للعلو والدركات للسفل فاستعمل الدرجات يف ألن الدر: قاله الزخمشري} وَِلكُلٍّ َدَرجَاٌت{: كقوله تعاىل
  .القسمني تغليبا

  .تغليب ما وقع بوجه خمصوص على ما وقع بغري هذا الوجه: التاسع
  .ذكر األيدي ألن أكثر األعمال} ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم{: كقوله تعاىل

  .شري يف آخر آل عمراننزاول هبا فحصل اجلمع بالواقع باأليدي تغليبا أشار إليه الزخم
  :لصفية بنت عبد املطلب" العامريات"ويشاكله ما أنشده الغزنوي يف 



  فال والعاديات غداة مجع
  بأيديها إذا سطع الغبار

  .تغليب األشهر: العاشر
أشهر اجلهتني قاله ابن  أراد املشرق واملغرب فغلب املشرق ألنه} َيا لَْيَت بَْينِي وََبْيَنكَ ُبْعَد الَْمْشرِقَيْنِ{: كقوله تعاىل

  .الشجري وسيأيت فيه وجه آخر
  :.فائدتان
مجيع باب التغليب من اجملاز ألن اللفظ مل يستعمل فيما وضع له أال ترى أن القانتني موضوع للذكور : أحدامها

  .بقةاملوصوفني هبذا الوصف فإطالقه على الذكور واإلناث على غري ما وضع له وقس على هذا مجيع األمثلة السا
أبوان ويف تثنية املشرق : الغالب من التغليب أن يراعى األشرف كما سبق وهلذا قالوا يف تثنية األب واألم: الثانية

املشرقان ألن الشرق دال على الوجود والغرب دال على العدم والوجود ال حمالة أشرف وكذلك : واملغرب
  :القمران، قال

  *لنا قمراها والنجوم الطوالع*
  .س والقمر فغلب القمر لشرف التذكري وأما قوهلم سنة العمرين، يريدونأراد الشم

إمنا فعلوا ذلك إيثارا للخفة أي غلب األخف على األثقل ألن لفظ ": احملكم"أبا بكر وعمر قال ابن سيده يف 
  .مفرد ولفظ أيب بكر مركب] عمر[

  .وذكر أبو عبيدة يف غريب احلديث أن ذلك للشهرة وطول املدة
  .ريمها أن املراد به عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز وعلى هذا فال تغليبوذكر غ

  .سنة العمرين: ورد بأهنم نطقوا بالعمرين قبل أن يعرفوا عمر بن عبد العزيز فقالوا يوم اجلمل لعلي بن أيب طالب

  .االلتفات 
  :.وفيه مباحث

  .يف حقيقة : األول
تطرية واستدرارا للسامع وجتديدا لنشاطه وصيانة خلاطره من املالل  وهو نقل الكالم من أسلوب إىل أسلوب آخر

  :والضجر بدوام األسلوب الواحد على مسعه كما قيل
  إال التنقل من حال إىل حال... ال يصلح النفس إن كانت مصرفة 

ن اخلطاب إىل وهم يسأمون االستمرار على ضمري متكلم أو ضمري خماطب فينتقلون م": منهاج البلغاء"قال حازم يف 
الغيبة وكذلك ايضا يتالعب املتكلم بضمريه فتارة جيعله تاء على جهة اإلخبار عن نفسه وتارة جيعله كافا فيجعل 

فلذلك كان الكالم املتوايل فيه ضمري املتكلم واملخاطب ال . نفسه خماطبا وتارة جيعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب
ها إىل بعض وهو نقل معنوي ال لفظي وشرطه أن يكون الضمري يف املتنقل إليه يستطاب وإمنا حيسن االنتقال من بعض

عائدا يف نفس األمر إىل امللتف عنه ليخرج حنو أكرم زيدا وأحسن إليه فضمري أنت الذي هو يف أكرم غري الضمري 
  .يف إليه

أحدها إىل اآلخر بعد التعبري  واعلم أن للمتكلم واخلطاب والغيبة مقامات واملشهور أن االلتفات هو االنتقال من
  .باألول



  .إما ذلك وإما التعبري بأحدمها فيما حقه التعبري بغريه: وقال السكاكي
  .البحث الثاين يف أقسامه

  :.وهي كثرية
  .االلتفات من التكلم إىل اخلطاب : األول

وختصيص باملواجهة كقوله ووجهه حث السامع وبعثه على االستماع حيث أقبل املتكلم عليه وأنه أعطاه فضل عناية
فالتفت من التكلم إىل اخلطاب " وإليه أرجع: "، األصل} وََما ِلَي ال أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِي َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ{: تعاىل

وفائدته أنه أخرج الكالم يف معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نصح قومه تلطفا وإعالما أنه يريده لنفسه مث التفت 
  .كونه يف مقام ختويفهم ودعوهتم إىل اهللاإليهم ل

وأيضا فإن قومه ملا أنكروا عليه عبادته هللا أخرج الكالم معهم حبسب حاهلم فاحتج عليهم بأنه يقبح منه أنه ال يعبد 
  .}وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ{: فاطره ومبدعه مث حذرهم بقوله

كان القصد اإلخبار عن نفسه يف كلتا اجلملتني وهاهنا ليس لذا جعلوه من االلتفات وفيه نظر ألنه إمنا يكون منه إذا 
اخلاطبني ومل يرد نفسه ويؤيده ضمري اجلمع ولو أراد نفسه } َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ{: كذلك جلواز أن يكون أراد بقوله

  ].نرجع:[ لقال

  .كالم واحد] وإليه ترجعون ] [ فطرين [ وأيضا فشرط االلتفات أن يكون يف مجلتني و
ظاهره ملا صح االستفهام اإلنكاري، ألن رجوع العبد إىل مواله ليس ] ترجعون :[ أجيب بأنه لو كان املراد بقولهو

] وإليه ترجعون [ إىل ]وإليه أرجع [ كيف أعبد من إليه رجوعي وإمنا ترك : مبعىن أن يعبده غري ذلك الراجع فاملعىن
  .ألنه داخل فيهم

ه نبههم أهنم مثله يف وجوب عبادة من إليه الرجوع فعلى هذا الواو للحال وعلى ومع ذلك أفاد فائدة حسنة وهي أن
  .األول واو العطف

ملا فيه من اإلشعار بأن } َرْحَمةً ِمْن َربَِّك{: إىل قوله} َرْحَمةً ِمنَّا{: عدل عن قوله} َرْحَمةً ِمْن َربَِّك{: ومنه قوله
  .}كُلُوا ِمْن رِْزقِ رَبِّكُْم{: ربوبيته تقتضي رمحته وأنه رحيم بعبده كقوله

  .وهو كثري} َواعُْبُدوا َربَّكُْم} {اْدُعوا َربَّكُْم{: وقوله
تعليقا هلذه املغفرة التامة بامسه املتضمن ] لنغفر لك :[ ومل يقل} إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُبِيناً ِلَيغِْفَر لَكَ اللَُّه{: وقوله

  .}وََيْنصَُرَك اللَُّه َنصْراً َعزِيزاً{: به النصر فقال لسائر أمسائه احلسىن وهلذا علق
  .من التكلم إىل الغيبة: الثاين

  .ووجهه أن يفهم السامع أن هذا منط املتكلم وقصده من السامع حضر أو غاب،

على  وأنه يف كالمه ليس ممن يتلون ويتوجه فيكون يف املضمر وحنوه ذا لونني وأراد باالنتقال إىل الغيبة اإلبقاء
إِنَّا أَْعطَيَْناكَ {: املخاطب من قرعه يف الوجه بسهام اهلجر فالغيبة أروح له وأبقى على ماء وجهه أن يفوت كقوله

  .حتريضا على فعل الصالة حلق الربوبية] لنا : [ حيث مل يقل} الْكَْوثََر فََصلِّ لَِربَِّك
  .}ْن ِعْنِدَنا إِنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُمِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ أَمْراً ِم{: وقوله
  .و].يب :[ ومل يقل} فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه{: إىل قوله} يا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميعاً{: وقوله

  :.له فائدتان



تنبيههم على استحقاقه االتباع مبا اتصف به من الصفات : فع التهمة عن نفسه بالعصبية هلا، والثاين د: إحدامها
  .املذكورة من النبوة واألمية اليت هي أكرب دليل على صدقه وأنه ال يستحق االتباع لذاته بل هلذه اخلصائص

  .من اخلطاب إىل التكلم: الثالث
، وهذا إمنا يتمشى على قول من مل يشترط }نََّما َتقِْضي َهِذِه الَْحَياةَ الدُّْنَيا إِنَّا آَمنَّا بَِربَِّنافَاقْضِ َما أَْنَت قَاضٍ إِ{: كقوله

قُلِ اللَُّه أَسَْرُع {: أن يكون املراد بااللتفات واحدا فأما من اشترطه فال حيسن أن ميثل به وميكن أن ميثل بقوله تعاىل
  .على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة املخاطب} ونَ َما َتْمكُُرونََمكْراً إِنَّ ُرُسلََنا َيكُْتُب

  .من اخلطاب إىل الغيبة : الرابع
وفائدة العدول عن } جََرْيَن بِهِْم{إىل } كُْنُتْم{فقد التفت عن } حَتَّى إِذَا كُْنُتْم ِفي الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِْم{: كقوله تعاىل

  .عجبه من فعلهم وكفرهم إذ لو استمر علىخطاهبم لفاتت تلك الفائدةخطاهبم إىل حكاية حاهلم لغريهم لت
فلو } ُهوَ الَِّذي ُيَسيِّرُكُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ{: ألن اخلطاب أوال كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل قوله: وقيل
ؤالء الذين شأهنم ما ذكره للزم الذم للجميع فالتفت عن األول لإلشارة إىل االختصاص هب] وجرين بكم :[ قال

  .عنهم يف آخر اآلية فعدل عن اخلطاب العام إىل الذم اخلاص ببعضهم وهم املوصوفون مبا أخرب به عنهم
ألهنم وقت الركوب حصروا ألهنم خافوا اهلالك وتقلب الرياح فناداهم نداء احلاضرين مث أن الرياح ملا جرت : وقيل

بق حضورهم كما كان على ما هي عادة اإلنسان أنه إذا أمن غاب فلما غابوا مبا تشتهي النفوس وأمنت اهلالك مل ي
  .}َوجََرْيَن بِهِْم{:عند جريه بريح طيبة فكرهم اهللا بصيغة الغيبة فقال 

لغيبة ولو ربط مبا فانتقل عن اخلطاب إىل ا} يُطَاُف َعلَْيهِْم{: مث قال} اْدُخلُوا الَْجنَّةَ أَنُْتْم َوأَزَْواُجكُمْ ُتحَْبُرونَ{: وقوله
  .فكرر االلتفات} وَأَنُْتْم ِفيَها خَاِلُدونَ{: ألنه خماطب ال خمرب مث التفت فقال" يطاف عليكم:" قبله لقال
  .}َوَما آتَْيُتْم ِمْن َزكَاةٍ ُترِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْضِعفُونَ{: وقوله

  .}وَالْفُسُوَق وَالِْعصَْيانَ أُولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ َوكَرَّهَ إِلَْيكُمُ الْكُفَْر{: وقوله
عطفا على ما ] فقطعتم[واألصل } إِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم فَاْعُبُدوِن َوَتقَطَّعُوا أَْمرَُهْم َبيَْنُهْم{: وقوله

ه نعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إىل قوم آخرين ووخبهم قبله لكن عدل من اخلطاب إىل الغيبة فقيل إنه سبحان
  !.أال ترون إىل عظيم ما ارتكب هؤالء يف دين اهللا مل : عليه قائال

  .وقد سبق أنه على حذف املفعول فال التفات} َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى{: وجعل منه ابن الشجري
  .من الغيبة إىل التكلم: اخلامس
  .}ْبَحانَ الَِّذي أَسَْرى بِعَْبِدِه لَْيالً ِمَن الَْمْسجِِد الْحََرامِ إِلَى الَْمْسجِِد اَألقَْصى الَِّذي بَاَركَْنا َحْولَُهُس{: كقوله

  .}َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنيَا{
  .}ْم َشيْئاً إِّداًَوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولَداً لَقَْد جِئُْت{

  .وفائدته أنه ملا كان} وَاللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياَح فَُتِثُري َسحَاباً فَُسقْنَاُه{: وقوله

سوق السحاب إىل البلد إحياء لألرض بعد موهتا باملطر داال على القدرة الباهرة واآلية العظيمة اليت ال يقدر عليها 
  .لتكلم ألنه أدخل يف االختصاص وأدل عليه وأفخمغريه عدل عن لفظ الغيبة إىل ا

وفيه معىن آخر وهو أن األقوال املذكورة يف هذه اآلية منها ما أخرب به سبحانه بسببه وهو سوق السحاب فإنه 



. يسوق الرياح فتسوقه املالئكة بأمره وإحياء األرض به بواسطة إنزاله وسائر األسباب اليت يقتضيها حكمه وعلمه
بحانه يف كل هذه األفعال أن خيرب هبا بنون التعظيم الدالة على أن له جندا وخلقا قد سخرهم يف ذلك وعادته س
َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ وََنْحُشُر الُْمْجرِِمنيَ {: وقوله. أي إذا قرأه رسولنا جربيل} فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرآنَُه{: كقوله تعاىل
  .}َيْوَمِئٍذ ُزْرقاً

وأما إرسال السحاب فهو سحاب يأذن يف إرساهلا ومل يذكر له سببا خبالف سوق السحاب وإنزال املطر فإنه قد 
مْ أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض َوأَنَْزلَ لَكُ} {أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرْجَنا بِِه ثَمََراٍت ُمْخَتِلفاً أَلْوَاُنهَا{: ذكر أسبابه

  .}ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبْتَنا بِِه َحَداِئَق ذَاَت َبْهجٍَة
وزعم : }َوأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرْجَنا بِهِ أَزَْواجاً ِمْن َنبَاٍت شَتَّى{: يف سورة طه: وجعل الزخمشري منه قوله

آخر كالم موسى مث ابتدأ اهللا تعاىل فأخرب } َن السََّماِء َماًءوَأَنَْزلَ ِم{ : اجلرجاين أن يف هذه اآلية التفاتا وجعل قوله
  .عن نفسه بأوصافه ملعاجلتها

  .وأشار الزخمشري إىل أن فائدة االلتفات إىل التكلم يف هذه املواضع التنبيه على

تحضار التخصيص بالقدرة وأنه ال يدخل حتت قدرة واحد وهو معىن قول غريه إن اإلشارة إىل حكاية احلال واس
وكذا يفعلون لكل فعل فيه نوع متييز وخصوصية حبال تستغرب أو هتم . تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة

  .إلفادة بقاء املطر زمانا بعد زمان} فَُتصْبُِح اَألْرُض ُمْخَضرَّةً{: املخاطب وإمنا قال
، عدل عن } ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمصَابِيَحفَقََضاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت ِفي َيْوَمْينِ َوأَْوَحى {: ومثله

، فقيل لالهتمام بذلك واإلخبار عن نفسه بأنه جعل }َوَزيَّنَّا{: إىل التكلم يف قوله] سواهن [ و] قضاهن [ الغيبة يف
  .الكوكب زينة السماء الدنيا وحفظا تكذيبا ملن أنكر ذلك

  :.ا كانت األفعال املذكورة يف هذه اآلية نوعنيمل: وقيل
وجه اإلخبار عنه بوقوعه يف األيام املذكورة وهو خلق األرض يف يومني وجعل الرواسي من فوقها وإلقاء : أحدمها 

مني الربكة فيها وتقدير األقوات يف متام أربعة أيام مث اإلخبار بأنه استوى إىل السماء وأنه أمتها وأكملها سبعا يف يو
قُلْ أَإِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق اَألْرَض ِفي {: فأتى يف هذا النوع بضمري الغائب عطفا على أول الكالم يف قوله
  .اآلية} اَواٍتفَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَم{: إىل قوله} َيْوَمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَهُ أَْنَداداً ذَِلَك َربُّ الْعَالَِمَني َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَي

قصد به اإلخبار مطلقا من غري قصد مدة خلقه وهو تزيني مساء الدنيا مبصابيح وجعلها حفظا فإنه مل يقصد : والثاين
بيان مدة ذلك خبالف ما قبله فإن نوع األول يتضمن إجيادا هلذه املخلوقات العظيمة يف هذه املدة اليسرية وذلك من 

  .وأما تزيني. أعظم آثار قدرته

  .}َزيَّنَّا{: لسماء الدنيا باملصابيح فليس املقصود به اإلخبار عن مدة خلق النجوم فالتفت من الغيبة إىل التكلم فقالا
  فائدة يف تكرار االلتفات يف موضع واحد

إِلَى الَْمْسجِِد اَألقَْصى الَِّذي سُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً ِمَن الَْمْسجِِد الَْحَرامِ {: وقد تكرر االلتفات يف قوله تعاىل
سُْبَحانَ الَِّذي {: يف أربعة مواضع، فانتقل عن الغيبة يف قوله} َباَركَْنا َحْولَهُ ِلنُرَِيُه ِمْن آَياِتَنا إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصُري

بالياء على قراءة احلسن } لرييه{:ىل الغيبة يف قولهمث عن التكلم إ} بَاَركَْنا حَْولَُه{: ، إىل التكلم يف قوله}أَسَْرى بَِعْبِدِه
  .}إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْبصُِري{: مث عن التكلم إىل الغيبة يف قوله} آياتنا{: مث عن الغيبة إىل التكلم يف قوله

إِيَّاكَ َنْعُبُد َوإِيَّاَك {: أسلوب غيبة مث التفت بقوله} َماِلِك َيْومِ الدِّينِ{: وكذلك يف الفاحتة فإن من أوهلا إىل قوله



ومل } غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم{: مث التفت إىل الغيبة بقوله} أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{: إىل أسلوب خطاب يف قوله} َنْسَتعُِني
  .}أَْنَعْمَت َعلَيْهِْم{: كما قال] الذين غضبت [ يقل

  .من الغيبة إىل اخلطاب: السادس
  :.ومل يقل} َخذَ الرَّْحَمُن َولَداً لَقَْد جِئُْتْم َشْيئاً إِدّاًَوقَالُوا اتَّ{: كقوله

للداللة على أن من قال مثل قوهلم ينبغي أن يكون موخبا علهي منكرا عليه قوله كأنه خياطب به قوما ] لقد جاءوا [ 
  .حاضرين
  .}َوإِنْ مِْنكُمْ إِالَّ وَارُِدهَا{: مث قال} وَأَْنِذْرُهمْ َيْوَم الَْحْسَرِة إِذْ قُِضَي اَألْمُر{: وقوله
  .}َوسَقَاُهْم َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم جََزاًء{: وقوله
  .}فَأَمَّا الَِّذيَن اسَْودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكَفَرُْتْم{: وقوله
  .}ا كََنزُْتْمفَُتكَْوى بَِها جَِباهُُهْم َوُجنُوُبُهْم وَظُُهورُُهْم َهذَا َم{: وقوله
  .}ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه َدِليالً{: مث قال} أمل تر إىل ربك كيف مد الظل{: وقوله
  .اآلية} إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرتَُهْم {: وقوله
  .}نَّ َوالسَّلَْوىَوظَلَّلَْنا َعلَْيكُمُ الَْغَماَم وَأَْنزَلَْنا َعلَْيكُُم الَْم{: وقوله
  .}إِنْ أََراَد النَّبِيُّ أَنْ َيْسَتْنِكحََها خَاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني{: وقوله
  .}أَلَمْ َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ َما لَْم نَُمكِّْن لَكُْم{: وقوله

  .َوإِْبَراهِيَم إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه اْعُبدُوا اللََّه َواتَّقُوُه ذَِلكُْم َخْيرٌ لَكُْم إِنْ كُنُْتْم{: ليلوقوله حكاية عن اخل

  .}فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه{: إىل قوله} َتْعلَُمونَ إِنََّما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً وََتْخلُقُونَ إِفْكاً
  .}أْ ُيذْهِْبكُْم وََيأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ َوبََرُزوا ِللَِّه َجِميعاًإِنْ َيَش{: وقوله
َيلَْهثْ أَْو  فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ َتحِْملْ َعلَْيِه{: إىل قوله} وَاْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَِّذي آَتيَْناُه آيَاِتَنا فَاْنَسلََخ ِمنَْها{: وقوله

  .}َتْتُركُْه َيلَْهثْ
َمْن َتاَب ِمْن َبْعِد وَالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاًء بَِما كََسَبا َنكَاالً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحكِيم فَ{: وقوله

  .اآلية} ..ظُلِْمِه َوأَْصلََح
] الذين[، وهو عجيب ألن } أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُواَيا {: وجعل بعضهم منه قوله تعاىل

فهذا مما ال ! فكيف يعود ضمري خماطب على غائب ] آمنوا[موصول لفظه للغيبة وال بد له من عائد وهو الضمري يف 
  .يعقل
  ].إياك نعبد[إىل اخلطاب وهو ] مالك[فقد التفت عن الغيبة وهو ، } َماِلِك َيْومِ الدِّينِ إِيَّاكَ َنْعُبُد{ : وقوله

  :.أعىن يف الكالم املأمور به -قولوا احلمد هللا ففيه التفاتان : إن كان التقدير: ولك أن تقول
  .يف لفظ اجلاللة فإن اهللا تعاىل حاضر فأصله احلمد لك: أحدمها 
التفات عن التكلم ] احلمد هللا[كان يف ] قولوا: [وإن مل يقدرجمليئه على خالف االسلوب السابق ] إياك :[ والثاين

  إياك{ إىل الغيبة فإن اهللا سبحانه محد نفسه وال يكون يف 



  .مقدرة معها قطعا فإما أن يكون يف اآلية التفات أو ال التفات بالكلية] قولوا[التفات ألن } نعبد
  .بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه: السابع

. غري الذين غضبت عليهم: فإن املعىن} أَْنَعْمَت{ بعد } غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم{: فيكون التفاتا عنه كقوله تعاىل
  .واخلفاجي وابن األثري وغريهم" األقصى القريب"ذكره التنوخي يف 

  .يريواعلم أنه على رأى السكاكي جتيء األقسام الستة يف القسم االخري وهو االنتقال التقد
أنه مل يستعمل منها إال وضع اخلطاب والغيبة موضع التكلم ووضع التكلم موضع " ضوء املصباح"وزعم صحاب 

  ].وما لكم ال تعبدون الذي فطركم [ ، مكان }َوَما ِلَي ال أَعُْبُد الَِّذي فَطََرنِي{: اخلطاب ومثل الثالث بقوله
: ، وقوله}َوالصَّابِرِيَن ِفي الْبَأَْساِء وَالضَّرَّاِء{: مث قال} نَ بِعَْهِدِهْمَوالُْموفُو{: وجعل بعضهم من االلتفات قوله تعاىل

  .}الُْمِقيِمَني الصَّالةَ َوالْمُْؤُتونَ الزَّكَاةَ{
  .يف أسبابه: البحث الثالث

  .اعلم أن لاللتفات فوائد عامة وخاصة فمن العامة التفنن واالنتقال من أسلوب إىل آخر

  .شيط السامع واستجالب صفائه واتساع جماري الكالم وتسهيل لوزن والقافيةملا يف ذلك من تن
  .إن الكالم إذا جاء على أسلوب واحد وطال حسن تغيري الطريقة: وقال البيانيون

الظاهر أن جمرد هذا ال يكفي يف املناسبة فإنا رأينا كالما أطول يف : ونازعهم القاضي مشس الدين بن اجلوزي وقال
إىل أن ذكر عشرة أصناف } ..إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلمَاِت َوالُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت{: وب حمفوظ قال تعاىلهذا واألسل
، ومل يغري األسلوب وإمنا املناسبة أن اإلنسان كثري التقلب وقلبه بني }الذَّاِكرِيَن اللََّه كَِثرياً وَالذَّاِكرَاِت{وختم بـ 

الرمحن ويقلبه كيف يشاء فإنه يكون غائبا فيحضر بكلمة واحدة وآخر يكون حاضرا فيغيب فاهللا  إصبعني من أصابع
  .}إِيَّاَك َنعُْبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني{: تنبه السامع وحضر قلبه فقال} الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{: تعاىل ملا قال

  .الم فيه على ما يقصده املتكلموأما اخلاصة فتختلف باختالف حماله ومواقع الك
: ، فإن العبد إذا افتتح محد مواله بقوله}الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{: قصد تعظيم شأن املخاطب، كما يف: فمنها

َربِّ {: الدال على اختصاصه باحلمد وجد من نفسه التحرك لإلقبال عليه سبحانه فإذا انتقل إىل قوله] احلمد هللا[
الدال على أنه منعم بأنواع النعم } الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{: الدال على ربوبيته جلميعهم قوى حتركه فإذا قال} لَِمَنيالْعَا

وهو خامتة الصافات الدالة على أنه مالك } َماِلِك َيْومِ الدِّينِ{جليلها وحقريها تزايد التحرك عنده فإذا وصل لـ 
  .اإلقبال عليه بتخصيصه بغاية اخلضوع واالستعانة يف املهماتاألمر يوم اجلزاء فيتأهب قربه وتيقن 

إمنا اختري للحمد لفظ الغيبة وللعبادة اخلطاب لإلشارة إىل أن احلمد دون العبادة يف الرتبة فإنك حتمد نظريك : وقيل
لتوسطه مع وال تعبده إذ اإلنسان حيمد من ال يعبده وال يعبد من ال حيمده فلما كان كذلك استعمل لفظ احلمد 

لينسب } إياك نعبد { : ولفظ العبادة مع اخلطاب فقال] احلمد لك :[ ومل يقل] احلمد هللا :[ الغيبة يف اخلرب فقال
وعلى حنو من ذلك جاء آخر . إىل العظيم حال املخاطبة واملواجهة على ما هو أعلى رتبة وذلك على طريق التأدب

] صراط املنعم علهيم :[ مصرحا بذكر املنعم وإسناد اإلنعام إليه لفظا ومل يقل} هِْمالَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْي{: السورة فقال
فلما صار إىل ذكر الغضب روى عنه لفظ الغضب يف النسبة إليه لفظا وجاء باللفظ متحرفا عن ذكر الغاضب فلم 

  .يقل غري الذين غضبت عليهم تفاديا عن نسبة الغضب يف اللفظ حال املواجهة
  .، فإن التأدب يف الغيبة دون اخلطاب}الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم َيتَِّخذْ وَلَداً{: لهومن هذا قو



ألنه ملا ذكر احلقيق باحلمد وأجرى عليه بالصفات العظيمة من كونه ربا للعاملني ورمحانا ورحيما ومالكا ليوم : وقيل
غريه مستعانا به فخوطب بذلك لتميزه بالصفات  الدين تعلق العلم مبعلوم عظيم الشأن حقيق بأن يكون معبودا دون

  .املذكورة تعظيما لشأنه كله حىت كأنه قيل إياك يا من هذه صفاته خنص بالعبادة واالستعانة ال غريك
ومن لطائف التنبيه على أن مبتدأ اخللق الغيبة منهم عنه سبحانه وقصورهم عن حماضرته وخماطبته وقيام حجاب : قيل

ا عرفوه مبا هو له وتوسلوا للقرب بالثناء عليه وأقروا باحملامد له وتعبدوا له مبا يليق هبم تأهلوا العظمة عليهم فإذ
  .}إِيَّاَك َنعُْبُد وَإِيَّاَك َنْسَتعُِني{: ملخاطباته ومناجاته فقالوا

م ال عن وفيه أهنم يبدون بني يدي كل دعاء له سبحانه ومناجاة له صفات عظمته ملخاطبته على األدب والتعظي
  .الغفلة واإلغفال وال عن اللعب واالستخفاف كما يدعو بال نية أو على تلعب وغفلة وهم كثري

ومنه أن مناجاته ال تصعد إال إذا تطهر من أدناس اجلهالة به كما ال تسجد اإلعضاء إال بعد التطهري من حدث 
  .األجسام ولذلك قدمت االستعاذة على القرآن

} َولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغفَرُوا اللََّه وَاْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ{: قوله تعاىلوكما يف : قال الزخمشري
ألن يف هذا االلتفات بيان تعظيم استغفاره وأن شفاعة ] وعدل عنه إىل طريق االلتفات" [واستغفرت هلم :" ومل يقل

  .من امسه الرسول مبكان
َوَما ِلَي ال أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِي َوإِلَْيهِ {: التنبيه على ما حق الكالم أن يكون واردا عليه، كقوله تعاىل: ومنها

ولكنه أبرز الكالم يف معرض املناصحة لنفسه وهو ] وما لكم ال تعبدون الذي فطركم :[ ، أصل الكالم}ُتْرَجُعونَ
َوإِلَْيِه {: د هلم إال ما يريد لنفسه مث ملا انقضى غرضه من ذلك قاليريد مناصحتهم ليتلطف هبم ويريهم أنه ال يري

إِنِّي آَمْنُت بَِربِّكُْم {:ليدل على ما كان من أصل الكالم ومقتضيا له مث ساقه هذا املساق إىل أن قال } ُتْرَجُعونَ
  .}فَاْسَمُعوِن

  .حمافظة على تتميم أن يكون الغرض به التتميم ملعىن مقصود للمتكلم، فيأيت به: ومنها 

ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ أَْمراً ِمْن ِعْنِدَنا إِنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني َرْحَمةً ِمْن {: ما قصد إليه من املعىن املطلوب له، كقوله
هر موضع املضمر لإلنذار بأن ولكنه وضع الظا] إنا مرسلني رمحة منا :[ ، أصل الكالم} رَبَِّك إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم

الربوبية تقتضي الرمحة للمربوبني للقدرة عليهم أو لتخصيص النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بالذكر أو اإلشارة إىل أن 
الكتاب إمنا هو إليه دون غريه مث التفت بإعادة الضمري إىل الرب املوضوع موضع املضمر للمعىن املقصود من تتميم 

  .ىناملع
كأنه يذكرلغريهم حاهلم ليتعجب منها } َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم{: قصد املبالغة، كقوله تعاىل: ومنها

ويستدعي منه اإلنكار والتقبيح هلا إشارة منه على سبيل املبالغة إىل أن ما يعتمدونه بعد اإلجناء من البغي يف األرض 
  .ويقبح بغري احلق مما ينكر

وَاللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسحَاباً فَُسقَْناهُ إِلَى َبلٍَد َميٍِّت فَأَْحَيْيَنا {: قصد الداللة على االختصاص، كقوله: ومنها
يت ال فإنه ملا كان سوق السحاب إىل البلد امليت وإحياء األرض بعد موهتا باملطر داال على القدرة الباهرة ال} بِِه 

  ].أحيينا [ و] سقنا : [ يقدر عليها غريه عدل عن لفظ الغيبة إىل التكلم ألنه أدخل يف االختصاص وأدل عليه



ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها َوِللْأَْرضِ ائْتَِيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا {: قصد االهتمام، كقوله تعاىل: ومنها
الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوِحفْظاً  َتيَْنا طَاِئِعَني فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيوَْمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمرََها َوزَيَّنَّا السََّماَءأَ

] نا السماء الدنيا وزي[ إىل التكلم يف ] أوحى [ و] قضاهن [ فعدل عن الغيبة يف} ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ
لالهتمام باإلخبار عن نفسه فإنه تعاىل جعل الكواكب يف مساء الدنيا للزينة واحلفظ وذلك ألن طائفة اعتقدت يف 

النجوم أهنا ليست يف مساء الدنيا وأهنا ليست حفظا وال رجوما فعدل إىل التكلم واإلخبار عن ذلك لكونه مهما من 
  .املعتقدة بطالنهمهمات االعتقاد ولتكذيب الفرقة 

، عدل عن الغيبة إىل اخلطاب }َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولَداً لَقَْد جِئُْتمْ َشْيئاً إِدّاً{: قصد التوبيخ، كقوله تعاىل: ومنها
للداللة على أن قائل مثل قوهلم ينبغي أن يكون موخبا ومنكرا عليه وملا اراد توبيخهم على هذا أخرب عنه باحلضور، 

  .ألن توبيخ احلاضر ابلغ يف اإلهانة له} لَقَْد جِئُْتْم{: الفق
َتقَطَُّعوا أَْمَرُهمْ {: ، قال}إِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َوأََنا َربُّكُْم فَاْعُبُدوِن َوَتقَطَّعُوا أَْمرَُهْم بَْيَنُهْم{: ومنه قوله تعاىل

كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إىل قوم آخرين ويقبح عندهم ما ، ]تقطعتم أمركم بينكم[دون } َبْينَُهْم
فعلوه ويوخبهم عليه قائال أال ترون إىل عظيم ما ارتكب هؤالء يف دين اهللا فجعلوا أمر دينهم به قطعا متثيال ألخالقهم 

  .يف الدين

  .فائدة
  .}َربََّنا إِنََّك َجاِمعُ النَّاسِ ِلَيْومٍ ال َرْيَب ِفيِه{بعد  }إِنَّ اللََّه ال ُيْخِلُف الِْميَعاَد{: اختلف يف قوله تعاىل

  .وهذا الذي بعده من مقوال هللا تصديقا هلم} ال َرْيَب ِفيِه{: إن الكالم مت عند قوله: فقيل
ِفي الْفُلِْك  َحتَّى إِذَا كُنُْتْم{: بل هو من بقية كالمهم األول على طريقة االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة كقوله: وقيل

  .}َوَجَرْيَن بِهِْم
، فلم عدل عن اخلطاب هنا قلت }َوال ُتْخزَِنا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنََّك ال ُتْخِلُف الِْميَعاَد{: قد قال يف آخر السورة: فإن قلت

 من الظاملني إمنا جاء االلتفات يف صدر السورة ألن املقام يقتضيه فإن اإلهلية تقتضي اخلري والشر لتنصف املظلومني
، فذلك املقام }إِنََّك ال ُتْخِلُف الِْميعَاَد{: وأما قوله تعاىل يف آخر السورة. فكان العدول إىل ذكر االسم األعظم أوىل

مقام الطلب للعبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن فيه ما يقتضى العدول عن األصل 
  .املستمر

  . شرطهيف: البحث الرابع
تقدم أن شرط االلتفات أن يكون الضمري يف املنتقل إليه عائدا يف نفس األمر إىل املنتقل عنه وشرطه أيضا أن يكون 

  .يف مجلتني أي كالمني مستقلني حىت ميتنع بني الشرط وجوابه

ني جزأى اجلملة، ويف هذا الشرط نظره فقد وقع يف القرآن مواضع االلتفات فيها وقع يف كالم واحد وإن مل يكن ب
  .}وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآياِت اللَِّه َولِقَاِئِه أُولَِئَك َيِئسُوا ِمْن َرْحمَِتي{: كقوله تعاىل

  .}َوَما كَانَ َربَُّك ُمْهِلكَ الْقَُرى حَتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمَِّها َرُسوالً َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَنا{: وقوله
التقدير إن وهبت أمرأة نفسها للنيب إنا } إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك{: ، بعد قوله}َنةً إِنْ َوَهَبْت نَفَْسَها ِللنَّبِيَِّواْمَرأَةً ُمْؤِم{: وقوله

  .أحللنا لك ومجلتا الشرط واجلزاء كالم واحد
  .}َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيقُولُ{: وقوله



واجلاللة، ] أرسلنا [ أحدمها بني : وفيه التفاتان} َسلْنَاَك َشاِهداً َومَُبشِّراً َوَنِذيراً ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسولِِهإِنَّا أَْر{: وقوله
  .وكل منهما يف كالم واحد] ورسوله ] [ أرسلناك [ والثاين بني الكاف يف

  .}ا أَْشَركُوا بِاللَِّهَسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعبَ بَِم{: وقوله
] جزاؤكم [ ، وجوز الزخمشري فيه أن يكون ضمري }فََمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم فَإِنَّ َجهَنََّم جََزاُؤكُْم َجَزاًء َمْوفُوراً{: وقوله

  .على طريق االلتفات] التابعني [ يعود على
  .قراءة الياء ، على}وَاتَّقُوا َيْوماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه{: وقوله

  .الواو للحال": األقصى القريب " ، قال التنوخي يف}َوبََعثَْنا ِمنُْهُم اثَْنْي َعَشرَ َنِقيباً{: وقوله
  .}َوَما ِلَي ال أَعُْبُد الَِّذي فَطَرَنِي وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ{: وقوله

  .أنه يقرب من االلتفات نقل الكالم إىل غريه: البحث اخلامس
ذلك إذا ابتلي العاقل خبصم جاهل متعصب فيجب أن يقطع الكالم معه يف تلك املسألة ألنه كلما كان وإمنا يفعل 

خوضه معه أكثر كان بعده عن القبول أشد فالوجه حينئذ أن يقطع الكالم معه يف تلك املسألة وأن يؤخذ يف كالم 
ثناء الكالم األجنيب مقدمة تناسب ذلك آخر أجنيب ويطنب فيه حبيث ينسى األول فإذا اشتغل خاطره به أدرج له أ

  .املطلب األول ليتمكن من انقياده
اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر عَْبَدَنا {: ، وجعل منه قوله تعاىل"درة التنزيل" وهذا ذكره اإلمام أبو الفضل يف كتاب

َوَما َخلَقَْنا {: ا هم عليه واملقدمة املدرجة قولهليس متصال مبا قبله بل نقال هلم عم] واذكر : [ إن قوله: ، قال}َداوَُد
  .}ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيَك مَُباَركٌ ِلَيدَّبَّرُوا آَياِتِه َوِليََتذَكََّر أُولُو اَأللْبَابِ{: إىل قوله} السََّماَء وَاَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما بَاِطالً

  .يف االتصال وجوها مذكورة يف موضعهاوهذا الذي قاله خيرج اآلية عن االتصال مع أن 

اآلية، فهذا إنكار منهم للبعث } ..ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد َبلْ َعجِبُوا{: وأحلق به األستاذ أبو جعفر بن الزبري قوله تعاىل
اِء فَْوقَُهْم كَْيَف أَفَلَْم يَْنظُُروا إِلَى السََّم{: واستبعاد حنو الوارد يف سورة ص، فأعقب ذلك مبا يشبه االلتفات بقوله

ذَِلَك َرْجعٌ {: ، فبعد العدول عن جماوبتهم يف قوهلم}وَأَْحَيْيَنا بِِه َبلَْدةً َميْتاً كَذَِلَك الُْخُروُج{: إىل قوله} ..َبَنْيَناَها
، صرف }ِفي أَْمرٍ َمرِيجٍ َبلْ كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فَُهْم{: وذكر اختالفهم املسبب عن تكذيبهم يف قوله} َبِعيٌد

َوأَْحَيْيَنا بِهِ َبلَْدةً {: إىل قوله} ..أَفَلَْم َيْنظُرُوا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف َبَنْيَناهَا{: تعاىل الكالم إىل نبيه واملؤمنني فقال
: ند تكرر هذا قال تعاىلوذلك حكمة تدرك مشاهدة ال ميكنهم التوقف يف شيء منه وال حفظ عنهم إنكاره فع} َمْيتاً

  .}كَذَِلَك الُْخُروُج{
ومما يقرب من االلتفات أيضا االنتقال من خطاب الواحد واالثنني واجلمع إىل خطاب آخر وهو ستة أقسام كما 

  :.سبق تقسيم االلتفات
َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَءَنا َوَتكُونَ لَكَُما جِئْتََنا ِلَتلِْفَتَنا َعمَّا {: االنتقال من خطاب الواحد خلطاب االثنني، كقوله تعاىل: أحدها

  .}الِْكبْرَِياُء ِفي اَألْرضِ
  .}َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء{: من خطاب الواحد إلىخطاب اجلمع: الثاين

  .}كَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتشْقَىفَال ُيْخرَِجنَّ{،}فََمْن َربُّكَُما َيا ُموَسى{: من االثنني إىل الواحد، كقوله: الثالث
َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى وَأَِخيِه أَنْ َتَبوَّءا ِلقَوِْمكَُما بِِمْصَر ُبُيوتاً َواْجَعلُوا ُبُيوَتكُمْ {: من االثنني إىل اجلمع، كقوله: الرابع



ن اجلمع إىل الواحد فإنه ثىن مث مجع مث وحد توسعا يف ، وفيه انتقال آخر م}ِقْبلَةً َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني
  .الكالم

وحكمة التثنية أن موسى وهارون مها اللذان يقرران قواعد النبوة وحيكمان يف الشريعة فخصهما بذلك مث خاطب 
ألنه الرسول } وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني{:اجلميع باختاذ البيوت قبلة للعبادة ألن اجلميع مأمورون هبا مث قال ملوسى وحده

  .احلقيقي الذي إليه البشارة واإلنذار
ومن نظائره قول . وقد سبق حكمته} َوأَِقيُموا الصَّالةَ وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني{: من اجلمع إىل الواحد، كقوله تعاىل: اخلامس

مع أنه للجمع ] منا[، ومل يقل } نَّكُْم ِمنِّي ُهدًىإِمَّا َيأِْتَي{: مث قال} قُلَْنا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميعاً {: بعضهم يف قوله تعاىل
  .أو للواحد املعظم نفسه وحكمته املناسبة للواقع فاهلدى ال يكون إال من اهللا فناسب اخلاص للخاص

فَبِأَيِّ آالءِ {: لهإىل قو} َيا َمْعَشرَ الْجِنِّ َواِإلْنسِ إِِن اْسَتطَْعُتمْ أَنْ َتنْفُذُوا{: من اجلمع إىل التثنية، كقوله: السادس 
  .}رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن

ذكر بعضهم من االلتفات تعقيب الكالم جبملة مستقلة مالقية له يف املعىن على طريق املثل أو الدعاء، : السابع
  .}اللَُّه قُلُوَبُهْم ثُمَّ اْنَصَرفُوا َصَرَف{: والثاين كقوله} َوَزَهَق الْبَاِطلُ إِنَّ الْبَاِطلَ كَانَ َزُهوقاً{: فاألول كقوله

: وقوله} قُلْ أََمرَ رَبِّي بِالِْقْسِط َوأَِقيمُوا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َواْدُعوُه{: من املاضي إىل األمر، كقوله: الثامن
من املستقبل إىل : التاسع} اِن وَاْجتَنُِبوا قَْولَ الزُّورِوَأُِحلَّْت لَكُُم اَألْنَعاُم إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم فَاْجتَنُِبوا الرِّْجَس ِمَن األَْوثَ{

َيا ُهودُ {: وبالضد من ذلك يف حق من أجرى عليه األمر، كقوله تعاىل. األمر، تعظيما حلال من أجرى عليه املستقبل
] وأشهدكم [ ومل يقل } اشَْهُدوا{،و } اللََّهأُْشهِدُ {: فإنه أمنا قال} بَرِيٌء ِممَّا ُتْشرِكُونَ{: إىل قوله} َما جِئَْتَنا بَِبيِّنٍَة

ليكون موازنا له وال شك أن معىن إشهاد اهللا على الرباءة صحيح يف معىن يثبت التوحيد خبالف إشهادهم فما هو 
إال هتاون بدينهم وداللة على قلة املباالة به فلذلك عدل عن لفظ األول الختالف ما بينهما وجىء به على لفظ 

  .تقول للرجل منكرا أشهد على أين أحبكاألمر كما 
فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فََتْخطَفُهُ {،}َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح فَُتِثُري{: من املاضي إىل املستقبل، حنو: العاشر
  .}إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{،}الطَّْيُر

هذه أن الكفر ملا كان من شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه عرب عنه باملاضي ليفيد ذلك مع كونه نافيا واحلكمة يف 
أنه قد مضى عليه زمان وال كذلك الصد عن سبيل اهللا فإن حكمه إمنا ثبت حال حصوله مع أن يف الفعل املستقبل 

  .إشعارا بالتكثري،

  .لك ولو قال وصدوا ألشعر بانقطاع صدهمأنه يف كل وقت بصدد ذ} َوَيُصدُّونَ{: فيشعر قوله
َوَيْوَم ُنسَيُِّر الْجِبَالَ َوتََرى اَألْرَض {،}َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماوَاِت{: عكسه، كقوله: احلادي عشر

  .}َبارَِزةً َوَحَشرَْناُهْم
الذي مل يوجد أنه أبلغ وأعظم موقعا لتنزيله منزلة الواقع  والفائدة يف الفعل املاضي إذا أخرب به عن املستقبل: قالوا

والفائدة يف املستقبل إذا أخرب به عن املاضي لتتبني هيئة الفعل باستحضار صورته ليكون السامع كأنه شاهد وإمنا 
: ة كقولهلإلشعار بتحقيق الوقوع وثبوته وأنه كائن ال حمال] ينفخ : [ عرب يف األمر بالتوبيخ باملاضي بعد قوله

  .ومها مستقبالن لذلك] وترى ] [ نسري [بعد ] وحشرناهم : [ يربزون، وإمنا قال: واملعىن} َوبََرُزوا ِللَِّه َجِميعاً{



  .التضمني
وهو إعطاء الشيء معىن الشيء وتارة يكون يف االمساء ويف األفعال ويف احلروف فأما يف األمساء فهو أن تضمن امسا 

ضمن حقيق معىن } َحِقيٌق َعلَى أَنْ ال أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ{: االمسني مجيعا كقوله تعاىلمعىن اسم إلفادة معىن 
  .حريص ليفيد أنه حمقوق بقول احلق وحريص عليه

وأما األفعال فأن تضمن فعال معىن فعل آخر ويكون فيه معىن الفعلني مجيعا وذلك بأن يكون الفعل يتعدى حبرف 
  .يا حبرف آخر ليس من عادته التعدي به فيحتاج إما إىل تأويله أو تأويل الفعل ليصح تعديه بهفيأيت متعد

واختلفوا أيهما أوىل فذهب أهل اللغة ومجاعة من النحويني إىل أن التوسع يف احلرف وأنه واقع موقع غريه من 
  .احلروف أوىل

ى لتضمنه معىن ما يتعدى بذلك احلرف أوىل ألن التوسع وذهب احملققون إىل أن التوسع يف الفعل وتعديته مبا ال يتعد
  .يف األفعال أكثر
ألنه ال يتعدى بالباء فلذلك ] يروي [ معىن ] يشرب [ فضمن } َعْيناً َيشَْرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه{: مثاله قوله تعاىل

احلقيقة واجملاز يف لفظ يتعدى بنفسه فأريد باللفظ الشرب والري معا فجمع بني ] يشرب[دخلت الباء وإال فـ
  .واحد

  ].من[وقيل التجوز يف احلرف وهو الباء فإهنا مبعىن 
  .وقيل ال جماز أصال بل العني هاهنا إشارة إىل املكان الذي ينبع منه املاء،

  .مكانا يشرب به: ال إىل املاء نفسه حنو نزلت بعني فصار كقوله
  .، قاله الراغب}الَْعذَابِ فَال َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزٍة ِمَن{: وعلى هذا

، فإنه استعمل } جَِداراً يُرِيدُ أَنْ َينْقَضَّ{: وهذا خبالف اجملاز فإن فيه العدول عن مسماه بالكلية ويراد به غريه كقوله
يف معىن مقاربة السقوط ألنه من لوازم اإلرادة وإن من أراد شيئا فقد قارب فعلهومل يرد باللفظ هذا املعىن ] أراد [ 

والتضمني أيضا جماز ألن اللفظ مل يوضع للحقيقة واجملاز معا واجلمع بينهما جماز . احلقيقي الذي هو اإلرادة البتة
  .خاص يسمونه بالتضمني تفرقه بينه وبني اجملاز املطلق

رفثت إىل املرأة لكن ملا كان : قالألنه ال ي} أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم{: ومن التضمني قوله تعاىل
  .مبعىن اإلفضاء ساغ ذلك

  .هل لك يف كذا ؟ لكن املعىن أدعوك إىل أن تزكى: وإمنا يقال} َهلْ لَكَ إِلَى أَنْ َتزَكَّى{: وهكذا قوله
  .والصفحألنه ضمن التوبة معىن العفو ] من[، فجاء بـ}َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَباِدِه{: وقوله
] وانصرفوا ] [ ذهبوا [ معىن ] خلوا [ خلوت به لكن ضمن : ، وإمنا يقال} إِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياِطينِهِْم{: وقوله 

  ].مع[أو مبعىن ] الباء[هنا مبعىن ] إىل [ إن : وهو معادل لقوله لقوا وهذا أوىل من قول من قال
  .لدفع هذا الوهم] إىل[إذا سخرت منه فأتى بـإمنا مل تأت الباء ألنه يقال خلوت به : وقال مكي

الصراط منصوب على املفعول به أي أللزمن لك صراطك أو : ، قيل}َألقُْعَدنَّ لَُهْم صَِراطََك الُْمْسَتقِيَم{: وقوله
  .وإن كان غري متعد ضمن معىن فعل متعد] أقعد [ ألملكنه هلم و

ومن زعم أنه : قال ابن الشجري] من[فعدى بـ] تنصرف[معىن ] تعد[، ضمن }َوال َتْعُد َعْينَاَك َعْنُهْم{: وقوله
. بالنصب ألن تعد متعد بنفسه فباطل ألن عدوت وجاوزت مبعىن واحد" ال تعد عينيك عنهم " كان حق الكالم 



 جاوز فالن عينه عن فالن ولو كانت التالوة بنصب العني لكان اللفظ يتضمنها حمموال ايضا على ال: وأنت ال تقول
ال تعد [تصرف عينك عنهم وإذا كذلك فالذي وردت به التالوة من رفع العني يئول إىل معىن النصب فيها إذ كان 

ومعناه ال تصرف عينك عنهم فالفعل مسند إىل العني وهو يف احلقيقة موجه إىل النيب ] ال تنصرف[مبنزلة ] عيناك
  .اسند اإلعجاب إىل األموال واملعىن ال تعجب بأمواهلم} جِْبَك أَمَْوالُُهْمَوال تُْع{: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كما قال

َوَما َيكُونُ لََنا أَنْ َنُعودَ {: أما قول شعيب] لتصرين [ أو ] لتدخلن [ ، ضمن معىن }أَوْ لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتنَا{: وقوله
يل آخر وهو أن يكون من نسبة فعل البعض إىل فليس اعترافا بأنه كان فيهم بل مؤول على ما سبق وتأو} ِفيَها

  .اجلماعة أو قال على طريق املشاكلة لكالمهم وهذا أحسن
  .التسوية أي ال تسوى به شيئا: والعدل] ال تعدل [ معىن ] ال تشرك [ ضمن } أَنْ ال ُتْشرِْك بِي َشْيئاً{: وقوله

  .فعدى حبرفه] أنابوا [ ضمن معىن } وَأَْخَبتُوا إِلَى َربِّهِْم{: وقوله
ليفيد ] لتعلم [ أو ] خترب به [ معىن } لَتُْبِدي بِِه{ضمن } إِِنْ كَاَدْت لَُتْبِدي بِِه لَْوال أَنْ َربَطَْنا َعلَى قَلْبَِها{: وقوله

  .اإلظهار معىن اإلخبار ألن اخلرب قد يقع سرا غري ظاهر
} َيْبعَثََك{على الظرف على تضمني } َمقَاماً{جوز الزخمشري نصب } َعَسى أَنْ َيبَْعثََك َربَُّك َمقَاماً َمْحُموداً{: وقوله

  .معىن يقيمك
بالقطع أراد فامجعوا أمركم وشركاءكم } فَأَْجِمعُوا { ومن قرأ : ، قال الفارسي}فأمجعوا أمركم وشركاءكم{: وقوله
  :كقوله

  *متقلدا سيفا ورحما*
  .ألنه يف معىن كشف الفزع] من[عداه بـ: قال ابن سيده، }َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم{: وقوله
  .، فإنه يقال ذل له ال عليه ولكنه هنا ضمن معىن التعطف والتحنن}أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى الْكَافِرِيَن{: وقوله
  .من وطئهن باآللية] ن ميتعنو[ معىن } ُيْؤلُونَ{ضمن } لِلَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نَِساِئهِْم{: وقوله
  .أي ال يصغون} ال َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْمألِ اَألْعلَى{: وقوله

  .أي أنزل} إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ{
  .أي أحل له} ِفيَما فََرَض اللَُّه لَُه{

  .أي مميزك} َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا{
  .أي ال يرضى} َملَ الُْمفِْسِديَنإِنَّ اللََّه ال ُيْصِلُح َع{
  .أي أنيبوا إليه وارجعوا} اْسَتِقيُموا إِلَيِْه{
  .أي زال} َهلََك َعنِّي ُسلْطَانِيَْه{
[ خالفت زيدا من غري احتياج لتعديه باجلار وإمنا جاء حمموال على : فإنه يقال} فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه{

  ].يزيغون [ وأ] ينحرفون 
أال ترى } َرؤُوٌف َرِحيٌم{: يف حنو] رءوف[محال على } َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َرِحيماً{: بالباء يف حنو] رحيم[ومثله تعدية 
  .رأفت به وال تقول رمحت به ولكن ملا وافقه يف املعىن تنزل منزلته يف التعدية: أنك تقول

  .ضمن معىن سائل} ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري إِنِّي ِلَما أَْنَزلْتَ إِلَيَّ{: وقوله
  .واألصل فيه من] على[فعداه بـ] حتاملوا [ ضمن معىن : قال الزخمشري} الَِّذيَن إِذَا اكْتَالُوا َعلَى النَّاسِ{



  :.تنبيهان
أي } اِئكُْمالرَّفَثُ إِلَى نَِس{: األكثر أن يراعى يف التعدية ما ضمن منه وهو احملذوف ال املذكور كقوله تعاىل: األول
  .اإلفضاء
  .أي يروى هبا وغريه مما سبق} َعْيناً َيشَْرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه{: وقوله

[ على قول ابن الضائع أنه ضمن } يُقَالُ لَهُ إِبَْراهِيُم{: أحدمها قوله تعاىل: ومل أجد مراعاة امللفوظ به إال يف موضعني
الفاعل وأورد على نفسه كيف عدى بالالم والنداء ال يتعدى به  نائب عن] إبراهيم [ و] ينادي [ معىن ] يقال 

  .قلت له: وأجاب بأنه روعي امللفوظ به وهو القول ألنه يقال
كيف يتعلق التكليف باملرضع ؟ فأجيب بأنه ضمن : ، فإنه قد يقال}َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الَْمرَاِضَع ِمْن قَْبلُ{: قوله: الثاين

واملنع ال يتعدى به فأجيب بأنه روعي صورة ] علي[فاعترض كيف عدى بـ. هو املنعاملعىن اللغوي و] حرم[
  .اللفظ
هو حصول معىن فيه من " إعجاز القرآن:" أن التضمني يطلق على غري ما سبق قال القاضي أبو بكر يف كتاب: الثاين

ن البنية كقولك معلوم فإنه هي عبارة عنه مث قسمه إىل قسمني أحدمها ما يفهم م] أو صفة [غري ذكره له باسم 
  .يوجب أنه ال بد من عامل
  .كالصفة فضارب يدل على مضروب] من حيث ال يصح إال به[والثاين من معىن العبارة 

من باب التضمني ألنه تضمن تعليم } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{وذكر أن : والتضمني كله إجياز، قال: قال
  .مسه على جهة التعظيم هللا تعاىل أو التربك بامسهاالستفتاح يف األمور با

أن التضمني واقع يف القرآن خالفا ملاأمجع عليه أهل البيان وجعل منه " املعاين املتبدعة :" وذكر ابن االثري يف كتاب
  .}ُمْخلَصَِنيلَْو أَنَّ عِْنَدَنا ذِكْراً ِمَن األَوَِّلَني لَكُنَّا ِعَباَد اللَِّه الْ{: قوله تعاىل يف الصافات

  .ويطلق التضمني أيضا على إدراج كالم الغري يف أثناء الكالم لتأكيد املعىن،

أو لترتيب النظم ويسمى اإلبداع كإبداع اهللا تعاىل يف حكايات أقوال املخلوقني كقوله تعاىل حكاية عن قول 
  .}دَِّماَءقَالُوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيسِْفُك ال{: املالئكة

  .}قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ{: ومثل ما حكاه عن املنافقني
  .}أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاُء{: وقوله

  .}َوقَالَتِ الَْيُهوُد{
  .ومثله يف القرآن كثري. }َوقَالَتِ النَّصَاَرى{

  .وكذلك ما أودع يف القرآن من اللغات األعجمية
الَِّذيَن َيظُنُّونَ {:  إيقاع فعل موقع آخر إيقاع الظن موقع اليقني يف األمور احملققة، كقوله تعاىلويقرب من التضمني يف

  .}أَنَُّهْم ُمالقُو َربِّهِْم
  .}الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو اللَِّه كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة{
  .}ُمَواِقُعوهَا َوَرأى الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم{
  .}َوظَنَّ َداُودُ أَنََّما فََتنَّاُه{
  .}َوظَنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمِحيصٍ{



أظن هذا إنسانا وإمنا : وشرط ابن عطية يف ذلك أال يكون متعلقة حسيا كما تقول العرب يف رجل يرى حاضرا
  .يستعمل ذلك فيما مل خيرج إىل احلس بعد كاآليات السابقة

الظن إصابة املطلوب بضرب من اإلمارة متردد بني يقني وشك فيقرب تارة من طرف ": الذريعة" قال الراغب يف
اليقني وتارة من طرف الشك فصار أهل اللغة يفسرونه هبما فمىت رئي إىل طرف اليقني أقرب استعمل معه أن املثقلة 

  .}َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم} {اللَِّه الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو{ : واملخففة فيهما كقوله تعاىل
  .ومىت رئي إىل الشك أقرب استعمل معه أن اليت للمعدومني من الفعل حنو ظننت أن خيرج

  :.ألمرين} الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو رَبِّهِْم{: وإمنا استعمل الظن مبعىن العلم يف قوله: قال
  .أكثر الناس يف الدنيا بالنسبة إىل علمهم يف اآلخرة كالظن يف جنب العلمللتنبيه على أن علم : أحدمها
الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلهِ {: أن العلم احلقيقي يف الدنيا ال يكاد حيصل إال للنبيني والصديقني املعنيني بقوله: والثاين

إِنَّ {: دح به ومىت كان عن ختمني مل ميدح به كما قال تعاىلوالظن مىت كان عن أمارة قوية فإنه مي} ثُمَّ لَْم يَْرَتابُوا
  .}َبْعَض الظَّنِّ إِثٌْم

أن يكون املراد هبا اليقني وأن تكون على باهبا } أَال َيظُنُّ أُولَِئَك أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ ِلَيْومٍ َعِظيمٍ{: وجوز أبو الفتح يف قوله
" يكفيك من شر مساعه : " توهم فكيف عند حتقيق األمر فهذا أبلغ كقولهوهو أقوى يف املعىن أي فقد مينع من هذا ال

  .وهذا أبلغ! أي لو توهم البعث والنشور وما هناك من عظم األمر وشدته الجتنب املعاصي فكيف عند حتقق األمر 
يك خبالف اليقني وإن آيتا البقرة مبعىن االعتقاد والباقي مبعىن اليقني والفرق بينهما أن االعتقاد يقبل التشك: وقيل

  .اشتركا مجيعا يف وجوب اجلزم هبما

  .}إِنِّي ظََنْنتُ أَنِّي ُمالقٍ ِحَسابِيَْه{: وكذلك قوله
، ومل يكن ذلك علما جازما }َوَما َشهِْدَنا إِالَّ بَِما َعِلْمَنا{: وقد جاء عكسه وهو التجوز عن الظن بالعلم، كقوله تعاىل

  .بل اعتقادا ظنيا
  .وكان حيكم بالظن وبالظاهر}  َتقُْف َما لَْيَس لَكَ بِِه ِعلٌْمَوال{: وقوله
وإمنا حيصل باالمتحان يف احلكم ووجه التجوز أن بني الظن والعلم قدرا مشتركا } فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت{: وقوله

  .وهو الرجحان فتجوز بأحدمها عن اآلخر

  .وضع اخلرب موضع الطلب يف األمر والنهي
  .}وَالْوَاِلَداُت ُيْرِضْعَن أَْوالَدهُنَّ{: كقوله تعاىل

  .}وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن{
  .}َسالٌم َعلَْيكُْم{
  .}الَْيْوَم َيْغِفُر اللَُّه لَكُْم{

  .اآلية، وهلذا جعلها العلماء من أمثلة الواجب} فَكَفَّاَرُتهُ إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني{: وقوله
  .على قراءة نافع أي ال ترفثوا وال تفسقوا} فَثَ َوال فُُسوَقفَال َر{
ال َيَمسُّهُ إِالَّ {: هو خرب وتأويله هنى أي ال تنفقوا إال ابتغاء وجه اهللا كقوله: ، قالوا} َوَما ُتْنِفقُونَ إِالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه{

 -}ال َيَمسُُّه{: قوله –على قراءة الرفع وقيل إنه هنى جمزوم أعىن } َهاال ُتضَارُّ وَاِلَدةٌ بَِولَِد{: وكقوله} الُْمطَهَُّرونَ



  ".إنا مل نرده عليك إال أنا حرم : " ولكن ضمت إتباعا للضمري كقوله صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: ال تعبدوا، بدليل قوله بعده: معىن}  َتْعُبُدونَال{ضمن } وَإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِي إِْسرائيلَ ال َتعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه{: وقوله

وبه يزول اإلشكال يف عطف اإلنشاء على اخلرب لكن إن كان حسنا معموال ألحسنوا } َوقُولُوا ِللنَّاسِ ُحْسناً{
  .فعطف

. أوىل فهو الذي قبله والعطف على القريب] وحيسنون :[ عليه أوىل التفاقهما لفظا ومعىن وإن كان التقدير] قولوا[
  .أبلغ من صريح النهي ملا فيه من إيهام أن املنهي يسارع إىل االنتهاء فهوخمرب عنه} ال َتعُْبُدونَ{: وقيل

  ].ال تسفكوا[يف موضع } َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُمْ ال َتسِْفكُونَ ِدَماَءكُْم{: وكذا قوله
  .وهلذا جزم اجلواب} ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُولِِه{: ولهعطفا على ق} وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني{: وقوله يف سورة الصف

إن [فإن املقام يشتمل على تضمني } َواْمتَاُزوا الَْيوَْم{: إىل قوله} إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغلٍ فَاِكُهونَ{: وقوله
فإنه كالم وقت احلشر لوروده } ظْلَمُ َنفٌْس َشْيئاًفَالَْيْوَم ال ُت{: معىن الطلب بدليل ما قبله] أصحاب اجلنة اليوم

وعام جلميع اخللق لعموم } إِنْ كَاَنتْ إِالَّ صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َجِميٌع لَدَْيَنا ُمْحَضُرونَ{: ومعطوفا بالفاء على قوله
َوال ُتْجزَْونَ إِالَّ َما كُنُْتمْ {: ت وهو قولهوإن اخلطاب الوارد بعده على سبيل االلتفا} ال ُتظْلَُم نَفٌْس َشْيئاً{: قوله

أَيَُّها {: إىل قوله} إِنَّ أَْصَحابَ الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي شُُغلٍ فَاِكُهونَ{: خطاب عام ألهل احملشر، فيكون قوله} َتْعَملُونَ
وإن التقدير أن أصحاب } َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ َوال ُتْجَزْونَ إِالَّ{: مقيدا هبذا اخلطاب لكونه تفصيال ملا أمجله} الُْمْجرُِمونَ

يقال هلم } إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ الَْيْوَم ِفي شُُغلٍ فَاِكُهونَ{: اجلنة منكم يا أهل احملشر مث جاء يف التفسري أن قوله هذا
  .يا أهل احملشر يؤول حاهلمحني يساق هبم إىل اجلنة بتنزيل ما هو للتكوين منزلة الكائن أي إن أصحاب اجلنة منكم 

  ".املفتاح"فامتازوا عنكم إىل اجلنة، هكذا قرره السكاكي يف: إىل أسعد حال والتقدير حينئذ
  .وفيه نظر ألهنا إذا كانت طلبية ومعناها أمر املؤمنني بالذهاب إىل اجلنة فليكن اخلطاب معهم ال مع أهل احملشر: قيل

اجلنة للطلب ليس املراد منه أن اجلملة نفسها طلبية بل معناه أن يقدر  إن تضمني أصحاب أهل: وهلذا قال بعضهم
  .}َوقُولُوا ِللنَّاسِ ُحْسناً{: مجلة إنشائية بعدها خبالف قوله

َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم ذَِلكُمْ {: ومنه قوله تعاىل
كيف جاء اجلزم يف جواب اخلرب وجوابه أنه ملا كان يف معىن األمر جاز ذلك : فإنه يقال} َتْعلَُمونَ َيْغِفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم

  .آمنوا وجاهدوا: إذ املعىن
غفرة حتصل باإلميان ال وإن كان أبو العباس قد قاله ألن امل] هل أدلكم[جوابا لـ] يغفر[ال يكون : وقال ابن جىن

  .سبب السبب: وقد يقال الداللة. انتهى. بالدالة
إذا علمت هذا فإمنا جييء األمر بلفظ اخلرب احلاصل حتقيقا لثبوته وأنه مما ينبغي أن يكون واقعا وال بد وهذا هو 

  .املشهور
وف عن جهة اخلربية ولكنه وفيه طريقة أخرى نقلت عن القاضي ايب بكر وغريه وهي أن هذا خرب حقيقة غري مصر

خرب عن حكم اهللا وشرعه ليس خربا عن الواقع حىت يلزم ما ذكره من اإلشكال وهو احتمال عدم وقوع خمربه فإن 
  .هذا إمنا يلزم اخلرب عن الواقع أما اخلرب عن احلكم فال ألنه ال يقع خالفه أصال



  .وضع الطلب موضع اخلرب
  .}الضَّاللَِة فَلَْيْمُدْد لَُه الرَّْحَمُن َمّداًقُلْ َمْن كَانَ ِفي {: كقوله تعاىل

  .}قُلْ أَْنِفقُوا طَْوعاً أَْو كَْرهاً{: وقوله
  .}وَإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت مَثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَْمناً وَاتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِبَْراهِيَم ُمَصلًّى{: وقوله
َك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن َحْولََها َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني َيا ُموَسى إِنَُّه أََنا اللَُّه الْعَزِيزُ فَلَمَّا َجاَءَها ُنوِديَ أَنْ ُبورِ{: وقوله

وإن كان إنشاء لفظا لكنه خرب ] ألق[فـ} أن بورك{:معطوف على قوله } وألق{:فقوله } الَْحِكيُم وَأَلْقِ َعَصاَك
  .ألق: بورك من يف النار وقيل: لفلما جاءها قي: واملعىن. معىن

واملوجب هلذا قول النحاة إن أن هذه مفسرة ال تأيت إال بعد فعل يف معنىالقول وإذا قيل كتبت إليه أن ارجع 
  .قلت له وقال يل قم كذا قاله صاحب املفتاح: وناداين أن قم كله مبنزلة

عاء وهو إنشاء وقد ذكر هذا التقدير الفارسي وما ذكره من أن بورك خربية لفظا ومعىن ممنوع جلواز أن يكون د
  .}ال َتعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه{وابو البقاء فتكون اجلملتان متفقتني يف معىن اإلنشاء فتكون مثل 

وهو  كيف ورد التمين على التكذيب: فإنه يقال} وَإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ{: إىل قوله} َيا لَْيتََنا ُنَردُّ َوال ُنكَذَِّب{: وقوله
  .إنشاء ؟

إن زددنا : وأجاب الزخمشري أنه ضمن معىن العدة وأجاب غريه بأنه حممول على املعىن من الشرط واخلرب كأنه قيل
  .مل نكذب وآمنا والشرط خرب فصح ورود التكذيب عليه

والكذب إمنا يرد على } ْم لَكَاِذُبونَإِنَُّه{: أي وحنن حاملون بدليل قوله} اتَّبِعُوا َسبِيلََنا َولَْنْحِملْ َخطَاَياكُْم{: وقوله
  .اخلرب
ألن اهللا تعاىل مل يتعجب منهم ولكنه دل املكلفني على ! ما أمسعهم وأبصرهم : تقديره} أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبصِْر{: وقوله

  .أن هؤالء قد نزلوا منزلة من يتعجب منه
  .واجملرور يف األول وفعل األمر ال يربز فاعله أبدا ومما يدل على كونه ليس أمرا حقيقيا ظهور الفاعل الذي هو اجلار

ووجه التجوز يف هذا األسلوب أن األمر شأنه أن يكون ما فيه داعية لألمر وليس اخلرب كذلك فإذا عرب عن اخلرب 
هذا بالنسبة لكالم العرب ال لكالم اهللا إذ يستحيل يف . بلفظ األمر أشعر ذلك بالداعية فيكون ثبوته وصدقه أقرب

  .حقه سبحانه الداعية للفعل
  .بقى الكالم يف أيهما أبلغ ؟ هذا القسم أو الذي قبله ؟

األمر مبعىن اخلرب لتضمنه اللزوم حنو إن زرتنا فلنكرمك } فَلَْيْمُدْد لَُه الرَّْحَمُن َمّداً{: قال الكواشي يف قوله تعاىل
  .يريدون تأكيد إجياب اإلكرام عليهم

ورود اخلرب واملراد األمر أو النهي أبلغ من صريح األمر والنهي } ال تَْعُبُدونَ إِالَّ اللََّه{: اىلوقال الزخمشري يف قوله تع
  .كأنه سورع فيه إىل االمتثال واخلرب عنه

ال : " وقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: يف باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها" مسلم"وقال النووي يف شرح 
، هكذا هو يف مجيع النسخ وال يسوم بالواو وال خيطب " طب الرجل على خطبة أخيه وال يسوم على سوم أخيه خي

بالرفع وكالمها لفظه لفظ اخلرب واملراد به النهي وهو أبلغ يف النهي ألن خرب الشارع ال يتصور وقوع خالفه والنهي 
وال تسأل املرأة : "  احلتم مث قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقد يقع خمالفته فكأن املعىن عاملوا هذا النهي معاملة خرب



ال : " جيوز يف تسأل الرفع والكسر واألول على اخلرب الذي يراد به النهي وهو املناسب لقوله قبله" طالق أختها 
  .انتهى. والثاين على النهي احلقيقي" خيطب وال يسوم 

  وضع النداء موضع التعجب
فياهلا من حسرة واحلسرة يف اللغة أشد الندم ألن القلب : معناه: قال الفراء} َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعبَاِد{: كقوله تعاىل
  .يبقى حسريا

عن البصريني أن هذه من أصعب مسألة يف القرآن ألن احلسرة ال " املبتدأ :" وحكى أبو احلسني بن خالويه يف كتاب
َيا َحْسرََتى {! يا عجبا مل فعلت: التنبيه ولكن املعىن على التعجب كقوله تنادي وإمنا تنادى االشخاص ألن فائدته

  !.فكأن التقدير يا عجبا احضر يا حسرة احضري: قيل. العجب: وهو أبلغ من قولك} َعلَى َما فَرَّطُْت
  .}َيا َحْسَرةَ الِعبَاِد{وقرأ احلسن 
  .}َيا أَسَفَاُه َعلَى ُيوُسَف{ذا قرأ عاصم مث اسقطوا اهلاء ختفيفا وهل] يا حسرتاه[األصل : ومنهم قال

  .معناه أنه لو كانت احلسرة مما يصح نداؤه لكان هذا وقتها": الفسر :" وقال ابن جىن يف كتاب
! معىن النداء فيما ال يعقل تنبيه املخاطب وتوكيد القصة فإذا قلت يا عجبا : ، فقالوا}َيا ُبشَْرى{: وأما قوله تعاىل
  .يا قوم أبشروا: وا فكأنه قالاعجب: فكأنك قلت

  .وقد توضع اجلملة من املبتدأ واخلرب موضع": اخلاطريات:" قال أبو الفتح يف

ولتنتفعوا هبا : املعىن} لَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْنَعاَم ِلَتْركَبُوا ِمْنهَا{: بعد قوله} وَلَكُْم ِفيَها َمَناِفُع{: ملفعول به، كقوله تعاىل
َوِمنَْها {: وكذلك قوله. }َوِلَتْبلُُغوا َعلَْيَها َحاَجةً ِفي ُصدُورِكُْم{: وعلى هذا قال} ِلَتْركَُبوا ِمْنهَا{: عطفا على قوله

أي ولتأكلوا منها ولذلك أتى وعليها وعلى الفلك حتملون فعطف اجلملة من الفعل ومرفوعة على املفعول } َتأْكُلُونَ
  .له

أي وألين ربكم فاتقون فوضع اجلملة من املبتدأ واخلرب } أُمَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْمَوإِنَّ َهِذِه {: ونظريه قوله تعاىل
  .موضع املفعول له

 وَأَذَانٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ األَكَْبرِ أَنَّ اللََّه{: وهبذا يبطل تعلق من تعلق على ثبوته يف قوله تعاىل
إن هذا ليس من مواضع االبتداء جلواز تقدير وأذان بأن اهللا برىء وبأن : وقوله} َبرِيٌء ِمَن الُْمْشرِِكَني َوَرسُولُُه

  .رسوله كذلك

  .وضع مجع القلة موضع الكثرة
فإن } َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ{: ألن اجلموع يقع بعضها موقع بعض الشتراكها يف مطلق اجلمعية كقوله تعاىل

  .اجملموع باأللف والتاء للقلة وغرف اجلنة ال حتصى
  .ورتب الناس يف علم اهللا أكثر من العشرة ال حمالة} ُهْم َدَرَجاٌت ِعْندَ اللَِّه{: وقوله
  .}اهللا َيَتوَفَّى اَألْنفَُس{ : وقوله
  .وهو كثري} وَاْسَتيْقََنْتَها أَْنفُُسُهْم{: وقوله
وىل دخول األلف والالم اجلنسية فيكون ذلك تكثريا هلا وكان دخوهلا على مجع القلة سبب ذلك يف اآلية األ: وقيل

  !.أوىل من دخوهلا على مجع الكثرة إشارة إىل قلة من يكون فيها أال ترى أنه ال يكون فيها إال املؤمنون 



} وا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوقَِليلٌ َما ُهْمإِالَّ الَِّذيَن آَمُن{: وقد نص سبحانه على قتلهم باإلضافة إىل غريهم يف قوله تعاىل
ال من جهة وضع مجع القلة موضع مجع الكثرة ولكن من جهة } وَُهْم ِفي الُْغُرفَاِت{: فيكون التكثري الداخل يف قوله
  .ما اقتضته األلف والالم للجنس

كل ذلك للقلة أما مجوع  -لتذكري أعىن مجع التأنيث ومجع ا -واعلم أن مجوع التكثري األربعة ومجعى التصحيح 
  .التكسري فبالوضع وأما مجعا التصحيح، فألهنما

أقرب إىل التثنية، وهي أقل العدد فوجب أن يكون اجلمع املشابه هلا مبنزلتها يف القلة وما عداها من اجلموع فريد 
هِْم غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْي{: تارة للقلة وتارة للكثرة حبسب القرائن قال تعاىل

إِنََّما َنْحنُ {.}أَال إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ{.}إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ{،}َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{.}ُهدًى ِللُْمتَِّقَني{.}الضَّالَِّني
فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤالِء إِنْ كُْنُتمْ } {َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء كُلَّهَا}{مَْواتاًَوكُنُْتْم أَ} {َوَما كَانُوا ُمهَْتِديَن} {ُمْسَتهْزِئُونَ
ا أَْنفَُسُهمْ َولَِكْن كَاُنو} {إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء} {أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ وََتْنَسْونَ أَْنفَُسكُْم}{بَِسْمعِهِْم َوأَْبَصارِِهْم} {َصاِدقَِني
َوبَيَِّناٍت ِمنَ } {َوال َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي سَبِيلِ اللَِّه أَْموَاٌت َبلْ أَْحَياء}{ثُمَّ أَنُْتْم َهُؤالِء َتقُْتلُونَ أَْنفَُسكُْم}{َيظِْلُمونَ
فإن } َحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت}{َيْنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ أَنْ} {بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم} {َواتَّقُوِن َيا أُوِلي اَأللْبَابِ} {الُْهَدى
  .ليس هذا منه بل هي للقلة ألهنا مخس: قلت
  .}ال جناح عليكم إن طلقتم النساء{: لو كان كذلك ملا صح: قلت

  .ن اآلخرفاملراد منها واحد واجلواب عن أحدمها اجلواب ع} ِفيَما َعرَّضُْتْم بِِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّساِء{
} وَالُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت{.اآلية} الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني} {إِنْ تُْبُدوا الصََّدقَاِت} {ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت{: وقوله تعاىل

  .وال حتصى كثرة.اآلية
  :ومن شواهد جميء مجع القلة مرادا به الكثرة قول حسان رضي اهللا عنه

  وأسيافنا يقطرن من جندة دما... عن يف الضحى لنا اجلفنات الغر يلم
  :وحكى أن النابغة قال له

  ...قد قللت جفتاك وأسيافك 
وطعن الفارسي يف هذه احلكاية لوجود وضع مجع القلة موضع الكثرة فيما له مجع كثرة وفيما ال مجع له كثرة يف 

ذي أصله أن يكون يف القلة وإن كان كالمهم وصححها بعضهم قال يعىن أنه كان ينبغي حلسان جتنب اللفظ ال
جائزا يف اللسان وضعه لقرينة إذا كان املوضع موضع مدح أو أنه وإن كانت القلة ملعىن الكثرة لكن ليس يف كل 

  .مقام
  !.فإن أضعافا مجع قلة فكيف جاء بعد كثرة } فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً كَِثريَةً{: ومن املشكل قوله تعاىل

  .مجع القلة يستعمل مرادا به الكثرة وهذا منهواجلواب أن 
  :.تنبيهان
  .إمنا يسأل عن حكمة ذلك حيث كان له مجع كثرة فإن مل يكن فال: األول

فإن أياما أفعال مع أهنا ثالثون لكن ليس لليوم مجع غريه ومن مث أفرد السمع ومجع } أَيَّاماً َمْعدُودَاٍت { : كقوله
ألن فعال ساكن العني صحيحها ال جيمع على أفعال غالبا وليس } ْمعِهِْم َوَعلَى أَْبَصارِِهْمَوَعلَى َس{: األبصار يف قوله



  .له مجع تكسري فلما كان كذلك اكتفى بداللة اجلنس على اجلمع
وحكمته هنا } َوإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت{وجعل بعضهم من هذا أنفسكم على كثرهتا يف القرآن وليس كذلك فقد جاء 

  .ة ألن املراد استعياب مجيع اخللق يف احملشرظاهر
  .إلمكان الثمار وليس رأس آية} ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت{: ونظريه
فدل } َوأَُخُر ُمَتشَابِهَاٌت{: إلمكان آي وال يقال إنه لطلب املشاكلة فقد قال تعاىل بعده} آيَاٌت ُمْحكََماٌت{: منه

  .على عدم املشاكلة إلمكان أخريات
  .وليس رأس آية وال فيه مشاكلة إلمكان األهنر} َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألنَْهاُر{: قولهوكذلك 

  .}فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما{:املراد نفسان من باب : وقيل} َوأَنْفَُسَنا َوأَنْفَُسكُْم{: وقد جاء أنفس للقلة، كقوله
وقد .ذلك وهبذا خيدش يف كثري مما سبق جعله من هذا النوع الثاين إمنا يتم يف املنكر أما املعرف فيستغىن بالعموم عن

يف ] أل [ إنه مجع قلة وضع موضع مجع الكثرة ورد عليه بأن : } ِمَن الثَّمََراِت{: قال الزخمشري يف قوله تعاىل
الثمرات للعموم فيصري كالثمار وال حاجة إىل إرتكاب وضع مجع قلة موضع مجع كثرة وكذلك بيت حسان السابق 

  .وأسيافنا مضاف ليعم] أل [ فإن اجلفنات معرفة 

  .تذكري املؤنث
  .على تأويلها بالوعظ} فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه{: يكثر يف تأويله مبذكر، كقوله تعاىل

  ].ميتة :[ على تأويل البلدة باملكان وإال لقال} وَأَْحيَْيَنا بِِه َبلَْدةً َمْيتاً{: وقوله
  .أي الشخص أو الطالع} مَّا َرأى الشَّْمَس بَازِغَةً قَالَ َهذَا رَبِّيفَلَ{: وقوله
  .أي بيان ودليل وبرهان} قَْد َجاَءْتكُْم بَيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم{: وقوله
  .}وَأَْرَسلَْنا السََّماَء َعلَْيهِْم ِمْدَراراً{: وقوله

  :أمرأة معطار ألن السماء مبعىن املطر مذكر قال: هلموإمنا يترك التأنيث كما يترك يف صفات املذكر ال كما يف قو
  رعيناه وإن كانوا غضابا... إذا نزل السماء بأرض قوم 

  :وجيمع على أمسية ومسي قال العجاج
  ...تلفه األرواح والسمى 

  .إىل املقسوم ذكر الضمري ألنه ذهب بالقسمة} فَاْرُزقُوُهْم ِمْنُه{: إ ىل قوله} وَإِذَا َحَضَر الِْقْسمَةَ{: وقوله

  .ذهب باالنعام إىل معىن النعم أو محله على معىن اجلمع} َوإِنَّ لَكُْم ِفي اَألْنَعامِ لَِعبَْرةً ُنسِْقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه{: وقوله
وذكر الفراء . ذكرت على معىن اإلحسان: ، ومل يقل قريبة قال اجلوهري} إن رمحة اهللا قريب من احملسنني{: وقوله

هذه قريبيت من النسب وقرييب من املكان فعلوا ذلك فرقا : العرب تفرق بني النسب والقرب من املكان فيقولونأن 
  .بني قرب النسب واملكان

وهذا غلط ألن كل ما قرب من مكان ونسب فهو جار على ما يقتضيه من التذكري والتأنيث يريد : قال الزجاج
  .يب من عمرو وهند قريبة من العباس فكذا يف النسبأنك إذا أردت القرب من املكان قلت زيد قر

] قريب [ ورده ابن الشجري بأنه لو صح لنصب . لتذكري املكان أي مكانا قريبا] قريب [ ذكر : وقال أبو عبيدة
  .على الظرف
  .املراد بالرمحة هنا املطر ألنه قد تقدم ما يقتضيه فحمل املذكر عليه: وقال األخفش



  .رمحة والغفران مبعىن واحد وقيل ألهنا والرحم سواءألن ال: وقال الزجاج
  .}َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي{: فحملوا اخلرب على املعىن ويؤيده قوله تعاىل} َوأَقَْرَب ُرْحماً{: ومنه
  .الرمحة مصدر واملصادر كما ال جتمع ال تؤنث: وقيل
ونظريه قوله . ؤنث حقيقيا كان أو غري حقيقييستوي فيها املذكر وامل] وفعيل] [فعيل[على وزن ] قريب :[ وقيل
  .}وَِهَي َرمِيٌم{: تعاىل

وإن مكان رمحة اهللا قريب : من حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه مع االلتفات إىل احملذوف فكأنه قال: وقيل
  .مث حذف املكان وأعطى الرمحة إعرابه وتذكريه

  .إن رمحة اهللا شيء قريب أو لطيف أو بر أو إحسانمن حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه أي : وقيل
من باب إكساب املضاف حكم املضاف إليه إذا كان صاحلا للحذف واالستغناء عنه بالثاين واملشهور يف هذا : وقيل

  :تأنيث املذكر إلضافته إىل مؤنث كقوله
  أعاليها مر الرياح النواسم... مشني كما اهتزت رماح تسفهت 

اعل مذكر ألنه اكتسب تأنيثا من الرياح إذ االستغناء عنه جائز وإذا كانت اإلضافة على هذا تسفهت والف: فقال
تعطى املضاف تأنيثا مل يكن له فألن تعطيه تذكريا مل يكن له كما يف اآلية الكرمية أحق وأوىل ألن التذكري أوىل 

  .والرجوع إليه أسهل من اخلروج عنه
  .لكون االخر تبعا له ومعىن من معاينة من االستغناء بأحد املذكورين: وقيل

فاستغىن عن خرب األعناق خبرب أصحاهبا واألصل هنا } فَظَلَّْت أَعَْناقُُهْم لََها خَاِضعَِني{: ومنه يف أحد الوجوه قوله تعاىل
  .إن رمحة اهللا قريب وهو قريب من احملسنني فاستغىن خبرب احملذوف عن خرب املوجود وسوغ ظهور ذلك املعىن

مل يقل قريبة ألن تأنيثها غري : ، قال البغوى}َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب{: نظري هذه اآلية الشريفة قوله تعاىلو
  .حقيقي وجمازها الوقت

  .إتياهنا قريب: وقال الكسائي
ألن الصرصر } ْرَصرٍ َعاِتيٍَةبِرِيحٍ َص{: كما قال] صرصرة: [ومل يقل} بِرِيحٍ صَْرَصرٍ َعاِتيٍَة{: وقيل يف قوله تعاىل

فإن غري الريح من األمساء ] عاتية[وحنوه خبالف ] حائض[وصف خمصوص بالريح ال يوصف به غريها فأشبه باب 
  .املؤنثة يوصف به
  :.مخسة أقوال] منفطر[ففي تذكري } السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه{: وأما قوله تعاىل

  .على التذكري] منفطر[فجاء للفراء أن السماء تذكر وتؤنث : أحدها 
: أليب على أنه من باب اسم اجلنس الذي بينه وبني واحده التاء مفرده مساءة واسم اجلنس يذكر ويؤنث حنو: والثاين 

  .}أَْعَجازُ َنْخلٍ ُمْنقَعِرٍ{
  .للكسائي أنه ذكر محال على معىن السقف: والثالث
  .نفطار كقوهلم امرأة مرضع أي ذات رضاعأليب علي أيضا على معىن النسب أي ذات ا: والرابع 
  .للزخمشري أنه صفة خلرب حمذوف مذكر أي شيء منفطر: واخلامس

: وسأل أبو عثمان املازين حبضرة املتوكل قوما من النحويني منهم ابن السكيت وأبو بكر بن قادم عن قوله تعاىل
  .كيف جاء بغريها: }َوَما كَاَنْت أُمُِّك بَِغيّاً{



؟ فأجاب ابن قادم ] املفعول[اليت هي مبعىن ] القتيل[امرأة كرمية إذا كانت هي الفاعل وليست مبنزلة : وحنن نقول
واألصل فيه ] فعول[وإمنا هو ] فعيل[بغي ليس لـ: أخطأت قل يا بكر للمازين قال: وخلط فقال له املتوكل

  .امرأة: كما تقول]بغى :[ ء فقيلفلما التقت واو وياء وسبقت إحدمها بالسكون أدغمت الواو يف اليا] بغوى[

  .صبور بغري هاء ألهنا مبعىن صابرة فهذا حكم فعول إذا عدل عن فاعله فإن عدل عن مفعوله جاء باهلاء كما قال
  *منها اثنتان واربعون حلوبة*

  ".البصائر"حكاه التوحيدي يف ] حملوبة[مبعىن 
ألنه معدول عن فاعله وكلما كان ] رميمة: [ومل يقل} ِهَي َرِميٌمَمْن ُيحْيِي الْعِظَاَم َو{: وقال البغوي يف قوله تعاىل

اسقط اهلاء ألهنا مصروفة عن } َوَما كَاَنْت أُمُِّك َبغِّياً{: معدوال عن جهته ووزنه كان مصروفا عن فاعلة كقوله
  ].باغية[

إن الضمري يف ذلك } َرِحَم رَبَُّك َوِلذَِلكَ َخلَقَُهْم َوال َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني إِالَّ َمْن{: وقال الشريف املرتضى يف قوله تعاىل
] هذه[ومل يقل } َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن رَبِّي{: ألن تأنيث الرمحة غري حقيقي كقوله تعاىل] لتلك[يعود للرمحة وإمنا مل يقل و

كتابة إىل قوله إال أن وجيوز رجوع ال] يرحم[كما يدل على الرمحة يدل على أن } إِالَّ َمْن َرِحَم{: على أن قوله
  .يرحم والتذكري يف موضعه

كناية عن اجتماعهم على اإلميان وكوهنم فيه أمة واحدة وال حمالة أنه } وَِلذَِلَك َخلَقَُهْم{: وجيوز أن يكون قوله: قال
  .هلذا خلقهم

} َوال َيزَالُونَ ُمْخَتِلفَِني{: فأما قوله: ، قال}َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواِإلْنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن{: ويطابق هذه اآلية قوله تعاىل
  .فمعناه االختالف يف الدين والذهاب عن احلق فيه

معناه أن خلف هؤالء الكفار خيلف سلفهم يف : وذكر أبو مسلم بن حبر فيه معىن غريبا فقال. باهلوى والشبهات
. اقتتلوا: قتل بعضهم بعضا وقوهلم: قولك خلف بعضهم بعضا وقولك اختلفوا كما سواء: الكفر ألنه سواء قولك

  .، أي جاء كل واحد منهم بعد اآلخر]واجلديدان[ال أفعله ما اختلف العصران، : ومنه قوهلم
  .أي من بطون ما ذكرنا: ، فقال الكسائي}َوإِنَّ لَكُْم ِفي اَألْنَعامِ لَعِْبَرةً ُنْسِقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه{: واختلف يف قوله

  .األنعام تذكر وتؤنث: ذكر ألنه ذهب إىل املعىن يعىن معىن النعم وقيل: الفراءوقال 
  .أراد البعض أي من بطون أيها كان ذا لنب: وقال أبو عبيدة

  .وأنكر أبو حامت تذكري األنعام لكنه أراد معىن النعم

  .تأنيث املذكر
  .وهو مذكر، محال على معىن اجلنة] الفردوس [ أنث ف} الَِّذيَن َيرِثُونَ الْفِْرَدْوَس ُهْم ِفيَها{: كقوله تعاىل

حيث جردت من اهلاء مع إضافته إىل األمثال ] عشر [ ، فأنث } َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلهَا{: وقوله
  :.وواحدها مذكر وفيه أوجه

: حكام املضاف إليه فتكون كقولهأنث إلضافة األمثال إىل مؤنث، وهو ضمري احلسنات واملضاف يكتسب أ: أحدها
  .}َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّارَِة{

هو من باب مراعاة املعىن ألن األمثال يف املعىن مؤنثه ألن مثل احلسنة حسنة ال حمالة فلما أريد توكيد : والثاين 



يف أمثاهلا منبهة على ذلك اإلحسان إىل املطيع وأنه ال يضيع شيء من علمه كأن احلسنة املنتظرة واقعة جعل التأنيث 
رواية وعالمة تنبيها على املعىن املؤنث املراد يف أنفسهم وهو الغاية : الوضع وإشارة إليه كما جعلت اهلاء يف قوهلم

والنهاية ولذلك أنث املثل هنا توكيدا لتصوير احلسنة يف نفس املطيع ليكون ذلك أدعى له إىل الطاعة حىت كأنه قال 
ثاهلا حذف وأقيمت صفته مقامه وروعي ذلك احملذوف الذي هو املضاف إليه كما يراعى فله عشر حسنات أم
، وهذا }َيْغَشاُه َمْوٌج{: وراعاه يف قوله] كذى ظلمات[، أي أو }أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ{: املضاف يف حنو قوله

  .الوجه هو الذي عول عليه الزخمشري ومل يذكر سواه
  .فهال محلته: فإن قلت: الوجه األول وقال" احملتسب"ذكر يف وأما ابن جىن ف

حذف وإقامة املوصوف مقامه ليس : ؟ قيل]فله عشر حسنات وأمثاهلا :[ على حذف املوصوف فكأنه قال
 ، على أنه وصف}َودَانَِيةً َعلَْيهِْم ِظاللُهَا{: من قوله}دانية{مبستحسن يف القياس وأكثر ما أتى يف الشعر ولذلك محل

، ملا قدر حذف املوصوف وإقامة } َوَجَزاُهْم بَِما َصَبُروا َجنَّةً{: من قوهلم] جنة[عطف على ] وجنة دانية[جنة أو 
  .فكانت حاال معطوفة على حال} ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى اَألرَاِئِك{: الصفة مقامه حىت عطف على قوله

، ]ثالثة مسلمني[يار سيبويه وإن كان ال يرى حسن حذف املوصوف هو اخت: لألصبهاين" كشف املشكالت"ويف 
  .حبذف املوصوف

وهو مذكر ولكن ملا ] مثقال[فأنث الفعل املسند لـ} َيا بَُنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة{: وقوله تعاىل حكاية عن لقمان
  .اكتسب منه التأنيث فساغ تأنيث فعله] حبة[أضيف إىل 

ألن معناها ] كل[باعتبار معىن ] ذائقة[أن التأنيث يف } كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت{: له تعاىلوذكر أبو البقاء يف قو
  .أنه لو قيل كل نفس ذائق جاز -جاز يعىن ] كل[ألن كل نفس نفوس ولو ذكر على لفظ : التأنيث قال

  .عترب كلإذا كانت نكرة وال جيوز أن ي] كل[وهو مردود ألنه جيب اعتبار ما يضاف إليه 

َوإِنْ ُتْخفُوَها {: ، فإن الظاهر عود الضمري إىل اإلبداء بدليل قوله}إِنْ تُْبُدوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي{: وقوله تعاىل
وإمنا أنث ] فهي: [، فذكر الضمري العائد على اإلخفاء ولو قصد الصدقات لقال}َوُتْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَكُْم

  .القرية أسأهلا: والذي عاد إليه مذكر على حذف مضاف أي وإبداؤها نعم ما هي كقوله] هي[
  .فحمله على النار} إِذَا َرأَتُْهْم{: وهو مذكر، مث قال} َسعِرياً{: ومنه

عائد على اآليات املتقدمة  الضمري: ، فقيل}ال َتْسُجدُوا ِللشَّْمسِ َوال ِللْقََمرِ وَاْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَُهنَّ{ : وأما قوله
  .يف اللفظ

، بالتأنيث، ألنه أجرى على طريق مجع التكسري ومل جير على طريق التغليب }َخلَقَهُنَّ{: إمنا قال: وقال البغوي
  .للمذكر على املؤنث ألنه فيما ال يعقل

من نفس [ وقد قرىء شاذا . ردا إىل النفسإن املراد آدم فأنثه : }الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحدٍَة{: يف قوله: وقيل
  ].واحد 

ما الفرق بني قوله : بإسناده إىل املربد، سئل عن ألف مسألة، منها" اقترب " وحكى الثعليب يف تفسريه يف سورة 
  .كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز{و} يٍَةأَْعَجازُ َنْخلٍ َخاوِ{: وقوله} وَِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح عَاِصفَةً{: وقوله} َجاءَْتَها رِيٌح عَاِصٌف{: تعاىل



كل ما ورد عليك من هذا الباب، فلك أن ترده إىل اللفظ تذكريا ولك أن ترده إىل املعىن : ، فقال} َنْخلٍ ُمْنقَعِرٍ
تأنيثا وهذا من قاعدة أن اسم اجلنس تأنيثه غري حقيقي فتارة يلحظ معىن اجلنس فيذكر وتارة معىن اجلماعة فيؤنث 

. }َوأََخذَتِ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيحَةُ{: ، ويف قصة صاحل}وَأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيحَةُ{: قصة شعيب قال تعاىل يف
  ].تشاهبت :[ وقرئ} إِنَّ الَْبقََر َتَشاَبَه َعلَْينَا{: وقال

ىن العذاب واخلزي إذ فيها مبع] الصيحة[إمنا حذفت منه ألن : وأبدى السهيلي للحذف واإلثبات معىن حسنا فقال
  .فقوى التذكري خبالف قصة شعيب فإنه مل يذكر فيها ذلك} َوِمْن ِخْزيِ َيْومِِئٍذ{: كانت منتظمة بقوله

بأن الصيحة يراد هبا املصدر مبعىن الصياح فيجىء فيها التذكري فيطلق ويراد هبا الوحدة من املصدر : وأجاب غريه
  .فيكون التأنيث أحسن

  :.عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثالثة أمور كلها مفردة اللفظ وقد أخرب سبحانه
  .}فَأََخذَْتُهمُ الرَّْجفَةُ{: الرجفة يف قوله: أحدها 
  .}فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظُّلَِّة{: الظلة يف قوله: والثاين
وفا من سقوط األبنية عليهم الصيحة ومجع هلم الثالثة ألن الرجفة بدأت هبم فأصحروا يف الفضاء خ: والثالث

فضربتهم الشمس حبرها ورفعت هلم الظلة فهرعوا إليها يستظلون هبا من الشمس فنزل عليهم العذاب وفيه الصيحة 
  .فكان ذكر الصيحةمع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح فكان ذكر التاء أحسن

فَرِيقاً {: وبني قوله} اللَُّه َوِمنُْهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّاللَةُفَِمْنُهْم َمْن َهَدى {: ما الفرق بني قوله سبحانه: فإن قلت
  .}َهَدى َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهِمُ الضَّاللَةُ

  :.الفرق بينهما من وجهني: قيل
  :.لفظي ومعنوي

َحقَّْت َعلَْيِه {: نها يف قوله، أكثر م}َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّاللَةُ{: أما اللفظي، فهو أن الفصل بني الفعل والفاعل يف قوله
  .واحلذف مع كثرة احلواجز أحسن} الضَّاللَةُ

راجعة على اجلماعة وهي مؤنثة لفظا، بدليل } َومِْنُهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّاللَةُ{: يف قوله] َمن[وأما املعنوى، فهو أن 
] ضلت: [، أي من تلك األمم ولو قال} ِمنُْهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّاللَةَُو{: ، مث قال}َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسوالً{

فكان إثبات التاء أحسن من تركها ألهنا ثابتة فيما هو  -والكالمان واحد وإن كان معنامها واحدا  -لتعينت التاء 
  .من معىن الكالم املتأخر

َحقَّ َعلَْيهِمُ {: لكان بغري تاء وقوله] ضلوا: [، فالفريق مذكر ولو قال}لضَّاللَةُفَرِيقاً َهَدى َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهُِم ا{وأما 
يف معناه، فجاء بغري تاء وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يدعو حكم اللفظ الواجب يف قياس } الضَّاللَةُ

  .لغتهم إذا كان يف مركبه كلمة ال جيب هلا حكم ذلك احلكم
  :.تنبيه

  .ففهم منه ثعلب أن ما احتمل تأنيثه وتذكريه كان تذكريه أجود. مسعود ذكروا القرآنجاء عن ابن 

َوالْتَفَِّت } {النَّاُر َوَعدََها اللَُّه{: ورد بأنه ميتنع إرادة تذكري غري احلقيقي التأنيث لكثرة ما يف القرآن منه بالتأنيث
  .}قَالَْت لَُهمْ ُرُسلُُهْم} {السَّاقُ بِالسَّاقِ

  .امتنع إرادة غري احلقيقي، فاحلقيقي أوىلوإذا 



أَْعجَاُز {. }َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت{: وال يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكري والتأنيث غلب فيه التذكري لقوله تعاىل: قالوا
فليس املراد ما : قال} اَألْخَضرِ ِمَن الشََّجرِ{، }أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ{: ، فأنث مع جواز التذكري قال تعاىل}َنْخلٍ َخاوَِيٍة

إال أنه حذف اجلار واملقصود ذكروا الناس بالقرآن } فَذَكِّرْ بِالْقُْرآِن{: فهم بل املراد املوعظة والدعاء كما قال تعاىل
  .أي ابعثوهم على حفظه كيال ينسوه

اللفظ التذكري والتأنيث ومل إن قول ابن مسعود على ما ذهب إليه ثعلب واملراد أنه إذا احتمل : وقال الواحدي
  .}َوال ُيقَْبلُ ِمْنَها شَفَاَعةٌ{: حيتج يف التذكري إىل خمالفة املصحف ذكر حنو

ويدل على إرادته هذا إن أصحاب عبد اهللا من قراء الكوفة كحمزة والكسائي ذهبوا إىل هذا فقرءوا ما كان : قال
  .وهذا يف غري احلقيقي} ْيهِمْ أَلِْسَنتُُهْمَيْوَم َيْشَهُد َعلَ{: من هذا القبيل بالتذكري، حنو

  .ضابط الثأنيث
  :.ضابط التأنيث ضربان
  :.ال حيذف التأنيث من فعله غالبا إال أن يقع فصل حنو: حقيقي وغريه، فاحلقيقي

  .قام اليوم هند، وكلما كثر الفصل حسن احلذف واإلثبات مع احلقيقي أوىل ما مل يكن مجعا
، فإن كثر الفصل ازداد حسنا، } فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ{: ذف فيه مع الفصل حسن، قال تعاىلوأما غري احلقيقي فاحل

فجمع بينهما } وَأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ{: وحيسن اإلثبات ايضا حنو} وَأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيحَةُ{ : ومنه
  .يف سورة هود

وفيما . ذف، واستدل عليه بأن اهللا تعاىل قدمه عليه حيث مجع بينهما يف سورة واحدةوأشار بعضهم إىل ترجيح احل
  .قاله نظر

  .التعبري عن املستقبل بلفظ املاضي وعكسه
قد سبق منه كثري يف نوع االلتفات ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من األمور اهلائلة املهددة املتوعد هبا 

  .}وَ َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماَواِت{: تقريرا وحتقيقا لوقوعه كقوله تعاىل فيعدل فيه إىل لفظ املاضي
  .}َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق{: وقوله يف الزمر

  .}وََبَرزُوا ِللَِّه َجِميعاً{: وقوله
  .أي حنشرهم} َوَحشَْرَناُهْمَوَيْوَم ُنَسيِّرُ الْجِبَالَ َوتََرى اَألْرَض َبارَِزةً {: وقوله
مث تارة جيعل املتوقع فيه كالواقع فيؤتى بصيغة املاضي مرادا به املضي . }وََناَدى أَْصحَاُب اَألعَْراِف رِجَاالً{: وقوله

  .تنزيال للمتوقع منزلة ما وقع فال يكون تعبريا عن املستقبل بلفظ املاضي بل جعل املستقبل ماضيا مبالغة
  .وحنوه} َوَناَدى أَْصَحاُب الَْجنَِّة{. }أَْمُر اللَِّه فَال َتْستَْعجِلُوُهأََتى {: ومنه

  :.وقد يعرب عن املستقبل باملاضي مرادا به املستقبل فهو جماز لفظي كقوله تعاىل

وفائدة . قبل يف الواقعالذي هو مست} ُيْنفَُخ{، فإنه ال ميكن أن يراد به املضي ملنافاة } َوَيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع{
التعبري عنه باملاضي اإلشارة إىل استحضار التحقق وإنه من شأنه لتحققه أن يعرب عن باملاضي وإن مل يرد معناه والفرق 

  .بينهما أن األول جماز والثاين ال جماز فيه إال من جهة اللفظ فقط
أََتأُْمُرونَ {: ملضارع يراد به الدميومة واالستمرار كقوله، أي يقول، عكسه ألن ا}وَإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى{: وقوله



  .}النَّاَس بِالْبِرِّ َوتَْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم َوأَْنُتْم َتْتلُونَ الِْكتَاَب
  .، أي فكان استحضارا لصورة تكونه}ثُمَّ قَالَ لَُه كُْن فََيكُونُ{: وقوله
  .، أي ما تلت}َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ وَاتََّبعُوا َما َتْتلُوا الشََّياِطُني{: وقوله

  .، أي علمنا}َولَقَدْ َنْعلَُم{: وقوله تعاىل
  .كيف يتصور التقليل يف علم اهللا ؟: فإن قيل

  .املراد أهنم أقل معلوماته وألن املضارع هنا مبعىن املاضي ف قد فيه للتحقيق ال التقليل: قيل
  !.أي فلم قتلتم } ِهفَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَّ{: وقوله
  .أي مل يتعارفوا حىت تأتيهم} َحتَّى َتأْتَِيُهُم الَْبيِّنَةُ{: وقوله
  .زائلني من الدنيا: منتهني وقيل: قال جماهد} ُمنْفَكَِّني{: وقوله

  .إمنا هو من انفكاك الشيء إذا انفصل عنه] مازال[و] ما انفك[ليس هو من باب : وقال األزهري
فلم عذب آباءكم باملسخ : ، املعىن}ِت الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم ُيَعذُِّبكُْمَوقَالَ{: وقوله

إين ال أعذب : والقتل؟ ألن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مل يؤمر بأن حيتج عليهم بشىء مل يكن بعد ألن اجلاحد يقول
  .ليهم مبا قد كانلكن احتج ع

  .}أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتْصبُِح اَألْرُض ُمْخضَرَّةً{: وقوله
  .قصد للمبالغة يف حتقيق اخضرار األرض ألمهيته إذ هو املقصود باإلنزال] تصبح[إىل ] أصبحت[فعدل عن لفظ 

فََهلْ لََنا {: املقرون بالفاء إذا وقع يف جواب االستفهام، كقوله إنه جيب نصب الفعل: كيف قال النحاة: فإن قلت
  .هنا مرفوع ؟] فتصبح[و} ِمْن ُشفََعاَء فََيْشفَُعوا لَنَا

  :.لوجوه: قلت
أن شرط الفاء املقتضية للنصب أن تكون سببية وهنا ليست كذلك بل هي إلستئناف ألن الرؤية ليست : أحدها

  .سببا لإلصباح
إن تر أن اهللا : ط النصب أن ينسبك من الفاء وما قبلها شرط وجزاء وهنا ليس كذلك ألنه لو قيلأن شر: الثاين

  .أنزل ماء تصبح مل يصح ألن إصباح األرض حاصل سواء رئي أم ال
  ].ظاملة  -تراها -وال تزال:[ شاع يف كالمهم إلغاء فعل الرؤية كما يف قوله: فإن قيل

 منصب إىل اإلنزال ال إىل الرؤية وال شك أنه يصح أن يقال إن أنزل تصبح فقد أي وال تزال ظاملة وحينئذ فاملعىن
  .انعقد الشرط واجلزاء

  .إلغاء فعل الرؤية يف كالمهم جائز ال واجب فمن أين لنا ما يقتضي تعيني محل اآلية عليه ؟: قلت
أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمِّيَ {: إن مهزة االستفهام إذا دخلت على موجب تقلبه إىل النفي، كقوله تعاىل: الثالث
، وإذا دخلت على نفي تقلبه إىل اإلجياب فاهلمزة يف اآلية للتقرير فلما انتقل الكالم من النفي إىل اإلجياب مل }إِلََهيْنِ

  ".الربهان"ذكره العزيزي يف : ينتصب الفعل ألن شرط النفي كون السابق منفيا حمضا
  .}أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َنُسوقُ الَْماَء إِلَى اَألْرضِ الُْجُرزِ فَُنْخرِجُ بِِه َزْرعاً{: ية قوله تعاىل يف سورة السجدةونظري هذه اآل

أنه لو نصب ألعطى ما هو عكس الغرض ألن معناه إثبات االخضرار فكان ينقلب النصب إىل نفي : الرابع 
أنعمت فتشكر إن نصبت فأنت ناف لشكره شاك تفريطه وإن رفعت  االخضرار مثاله أن تقول لصاحبك أمل تر أين



ذكر هذا الزخمشري يف الكشاف قال وهذا ومثاله مما جيب أن يرغب له من أتسم بالعلم يف . فأنت مثبت لشكره
  .علم اإلعراب وتوقري أهله

سببا لالخضرار وإمنا املاء نفسه النصب يفسد املعىن ألن رؤية املخاطب املاء الذي أنزله اهللا ليس : وقال ابن اخلباز
  .هو سبب االخضرار

  .،}َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياَح فَُتِثريُ َسَحاباً فَسُقَْناُه إِلَى بَلٍَد َميٍِّت{: ومنه قوله تعاىل

صوره يف مضارعا وما قبله وما بعده ماضيا مبالغة يف حتقيق إثارة الرياح الساحب للسامعني وتقدير ت] تثري: [فقال
  .أذهاهنم
أهم األفعال املذكورة يف اآلية إحياء املوتى وقد ذكر بلفظ املاضي وما ذكرته يقتضي أولوية ذكره بلفظ : فإن قيل

  .املضارع إذ هو أهم وإثارة السحاب سبب أعيد على قريب
ة أعجبها وأبعدها عن قدرة ال نسلم بأمهية إحياء األرض بعد موهتا فاملقدمات املذكورة أمهها وأدهلا على القدر: قيل

إن إثارة السحاب أعجب ألن سببها : البشر وإثارة السحاب أعجبها فكان أوىل بالتخصيص باملضارع وإمنا قال
  .أخفى من حيث إنا نعلم بالفعل أن نزول املاء سبب يف اخضرار األرض وإثارة السحاب وسوقه سبب نزول املاء

  .اح سببها لعدم إحساسنا مبادة السحاب وجهتهفلو خلينا وظاهر العقل مل نقل إن الري
، }َيْوٌم َمْجمُوٌع لَُه النَّاُس{: ومن لواحق ذلك العدول عن املستقبل إىل اسم املفعول لتضمنه معىن املاضي، كقوله

َيْوَم {: تقريرا للجمع فيه وأنه ال بد أن يكون معادا للناس مضروبا جلميعهم وإن شئت فوازن بينه وبني قوله 
  .، لتعرف صحة هذا املعىن}ْجمَُعكُْم ِلَيْومِ الَْجْمعَِي

لتحصل املناسبة : املاضي أدل على املقصود من أسم املفعول فلم عدل عنه إىل ما داللته أضعف ؟ قلت: فإن قلت
  .يف استواء شأهنما طلبا للتعديل يف العبارة] مشهور[و] جمموع[بني 

فإن اسم الفاعل ليس حقيقة يف } َوإِنَّ الدِّيَن لََواِقٌع{: كقوله تعاىل ومنه العدول عن املستقبل إىل اسم الفاعل،
  .االستقبال بل يف احلال
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لقرآن: كتاب  ا علوم  لربهان يف    ا
لزركشي: املؤلف  ا هبادر  بن  عبد اهللا  بن  لدين حممد  ا    بدر 

  .مشاكلة اللفظ للفظ
: وقوله تعاىل]. أخذه ما قدم وما حدث [ املشاكلة بالثاين لألول، حنو  -وهو األكثر  -أحدمها : هي قسمان

وَالنَّْجُم وَالشََّجُر َيْسُجَداِن َوالسََّماَء {: مهور وأن اجلر للجوارعلى مذهب اجل} َواْمَسحُوا بُِرؤُوِسكُْم وَأَْرُجلَكُْم{
  .}َرفََعَها

بكسر الدال، وهي أفصح من ضم } الَْحْمِد ِللَِّه{: وقد تقع املشاكلة باألول للثاين كما يف قراءة إبراهيم بن أيب عبيلة
  .الالم للدال

  .مشاكلة اللفظ للمعىن
، }إِنَّ َمثَلَ عِيَسى ِعْندَ اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُترَابٍ{: ملعىن كذلك ومنه قوله تعاىلومىت كان اللفظ جزال كان ا

إمنا عدل عن الطني الذي هو } نِّي َخاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطنيٍ{: كما أخرب به سبحانه يف غري موضع] طني[ومل يقل من 
 لطيف وذلك أنه أدىن العنصرين وأكثفهما ملا كان املقصود مقابلة جمموع املاء والتراب إىل ذكر جمرد التراب ملعىن

من ادعى يف املسيح اإلهلية أتى مبا يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك فلهذا كان اإلتيان بلفظ التراب أمس يف 
ني كهيئة الطري املعىن من غريه من العناصر وملا اراد سبحانه االمتنان على بين إسرائيل أخربهم أن خيلق هلم من الط

  .تعظيما ألمر ما خيلقه بإذنه إذ كان املطلوب االعتداد عليهم خبلقه ليعظموا قدر النعمة به
فإنه سبحانه إمنا اقتصر على ذكر املاء دون بقي العناصر ألنه أتى } َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء{: ومنه قوله تعاىل

  .األربع ما يعم مجيع املخلوقات إال املاء ليدخل احليوان البحري فيها بصيغة االستغراق وليس يف العناصر
فإنه سبحانه أتى بأغرب الفاظ } َتفَْتأُ َتذْكُُر يُوُسَف حَتَّى َتكُونَ حََرضاً أَْو َتكُونَ ِمَن الَْهاِلِكَني{: ومنه قوله تعاىل

ملا كان الفعل الذي جاور ] تاهللا [  وأعرف من أكثر استعماال]باهللا [ و[واهللا [ القسم بالنسبة إىل أخواهتا فإن 
وأعرف عند العامة ولذلك أتى ] تفتأ[وأخواهتا أكثر استعماال من ] كان[القسم أعزب الصيغ اليت يف بابه فإن 

  ]:.حرض[بعدها بأغرب ألفاظ اهلالك بالنسبة وهي لفظة 

  .ملا كانت مجيع األلفاظ مستعملة} نِهِْمَوأَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَا{: وملا أراد غري ذلك قال
فإنه سبحانه ملا هنى عن الركون إىل الظاملني وهو } َوال َتْركَنُوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر{: ومنه قوله تعاىل

لعقاب على امليل إليهم واالعتماد عليهم وكان دون ذلك مشاركتهم يف الظلم أخرب أن العقاب على ذلك دون ا
  .الظلم وهو مس النار الذي هو دون اإلحراق واالضطرام وإن كان املس قد يطلق ويراد به اإلشعار بالعذاب

، فإنه نشأ يف اآلية سؤال وهو أن }لَِئْن َبسَطَْت إِلَيَّ َيَدَك ِلتَقُْتلَنِي َما أََنا بِبَاِسٍط َيِدَي إِلَْيكَ َألقُْتلََك{: ومنه قوله تعاىل
أحدمها يعدى : يف اجلمل الفعلية تقدمي الفعل وتعقيبة بالفاعل مث باملفعول فإن كان يف الكالم مفعوالن الترتيب

َوُهَو الَِّذي {: وصول الفعل إليه باحلرف، واآلخر بنفسه قدم ما تعدى إليه الفعل بنفسه، وعلى ذلك جاء قوله تعاىل
  .}كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم وَأَْيِدَيكُْم َعْنُهْم

إذا ثبت هذا فقد يقال كيف توخى حسن الترتيب يف عجز االية دون صدرها ؟ واجلواب أن حسن الترتيب منع 
منه يف صدر اآلية مانع أقوى وهو خمافة أن يتواىل ثالثة أحرف متقاربات املخرج فيثقل الكالم بسبب ذلك فإنه لو 



حسن تقدمي املفعول الذي تعدى الفعل إليه باحلرف  قيل لئن بسطت يدك إىل والطاء والتاء متقاربة املخرج فلذلك
على الفعل الذي تعدى إليه بنفسه وملا أمن هذا احملذور يف عجز اآلية ملا اقتضته البالغة من اإلتيان باسم الفاعل 

ي من تقدمي املفعول الذ: موضع اجلملة الفعلية لتضمنه معىن الفعل الذي تصح به املقابلة جاء الكالم على ترتيبه
  .تعدى الفعل إليه بنفسه على

وهذا أمر يرجع إىل حتسني اللفظ وأما املعىن فعلى نظم اآلية ألنه ملا كان األول . املفعول الذي يعدى إليه حبرف اجلر
إيلَّ يدك وملا كان الثاين غري حريص على ذلك ألنه نفاه : حريصا على التعدي على الغري قدم املتعدى على اآللة فقال

  .ويدل هلذا أنه عرب عن األول بالفعل ويف الثاين باالسم] يدي إليك: [آللة فقالعنه قدم ا
، ألنه ملا } إِنْ َيثْقَفُوكُْم َيكُونُوا لَكُْم أَْعَداًء َويَْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيِديَُهْم{: ويؤيد ذلك أيضا قوله يف سورة املمتحنة 

  .اآللة وذلك اجلواب السابق ال ميكن يف هذه اآليةنسبهم للتعدي الزائد قدم ذكر املبسوط إليهم على 
، مقتضى الصناعة أن يؤتى }لَِيْجزَِي الَِّذيَن أََساُءوا بَِما َعِملُوا وََيْجزَِي الَِّذيَن أَْحَسُنوا بِالُْحْسَنى{ : ومثله قوله

يف نظم الكالم وذلك بالتجنيس لالزدواج يف صدر اآلية كما أتى به يف عجزها لكن منعه توخى األدب والتهذيب 
عائدا على اهللا سبحانه وجب أن يعدل عن لفظ املعىن اخلاص إىل رديفة حىت ال ] جيزي[أنه ملا كان الضمري الذي يف 

فعوض عن جتنيس املزاوجة باإلرداف ملا فيه من ] عملوا[مبا : تنسب السيئة إليه سبحانه فقال يف موضع السيئة
فإن هذا احملذور منه مفقود فجرى الكالم على مقتضى } اُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُهاَوَجَز{: األدب مع اهللا خبالف قوله

  .الصناعة
، فإن سبحانه خص الشعري بالذكر دون غريها من النجوم وهو رب كل }َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى{: ومنه قوله تعاىل

  .عري ودعا خلقا إىل عبادهتاشيء ألن العرب ظهر فيهم رجل يعرف بابن أيب كبشة عبد الش
ملا يف الفقه من الزيادة ] ال تعلمون:[ ومل يقل} َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِالَّ ُيسَبُِّح بَِحْمِدِه وَلَِكْن ال َتفْقَُهونَ َتسْبِيَحُهْم{: وقوله

  .على العلم

فإنه مل خيل هذا الكالم من حسن } الرَّْحَمنَِيا أََبتِ إِنِّي أََخاُف أَنْ يََمسََّك َعذَاٌب ِمَن {: وقوله حكاية عن إبراهيم
فذكر اخلوف واملس وذكر } إِنِّي أََخاُف{: االدب مع أبيه حيث مل يصرح فيه بأن العذاب الحق له ولكنه قال

] اجلبار[وال ] املنتقم[ومل يذكر ] الرمحن[العذاب ونكره ومل يصفه بأنه يقصد التهويل بل قصد استعطافه وهلذا ذكر 
  :قولهعلى حد 

  كما يوجع احلرمان من كف رازق... فما يوجع احلرمان من كف حازم 
: فإنه قد يقال} َولَقَِد اْستُْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخرُوا ِمْنُهْم َما كَاُنوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ{: ومنه قوله تعاىل

  .ليطابق ما قبله ؟]فحاق بالذين استهزءوا هبم :[ ء ؟ وهال قيلما احلكمة يف التعمري بالسخرية دون االستهزا
: سخرت منه كما يقولون: واجلواب أن االستهزاء هو إمساع اإلساءة والسخرية قد تكون يف النفس وهلذا يقولون

وله جتنب ذلك ملا يف ذلك من تكرار االستهزاء ثالث مرات ألنه قد كرر السخرية ثالثا يف ق: عجبت منه وال يقال
ألن االستهزاء ليس من ] نستهزىء بكم: [، وإمنا مل يقل}إِِنْ َتْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِْنكُْم كََما َتْسَخُرونَ{: تعاىل

  .فعل األنبياء
وهو } يَُهْمَنُسوا اللََّه فََنِس{: فالعرب تسمى اجلزاء على الفعل باسم الفعل كقوله} اللَُّه َيْسَتهْزُِئ بِهِْم{: وأما قوله



  .جماز حسن وأما االستهزاء الذين حنن بصدده فهو استهزاء حقيقة ال يرضى به إال جاهل
  .، أي حاق هبم من اهللا الوعيد}فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخرُوا ِمْنُهْم{: مث قال سبحانه

  .لبالغ هلم على ألسنة الرسل ما كانوا به يستهزئون بألسنتهم فنزلت كل كلمة منزلتها
ومل يذكر الكعبة ألن البعيد يكفيه مراعاة اجلهة } َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََرامِ{: لهوقو

فإن استقبال عينها حرج عليه خبالف القريب وملا خص الرسول باخلطاب تعظيما وأجيابا لشرعته عمم تصرحيا بعموم 
  .احلكم وتأكيدا ألمر القبلة

  :.قاعدة
َوِمَن النَّاسِ {: إذا اجتمع احلمل على اللفظ واملعىن، بدئ باللفظ مث باملعىن، هذا هو اجلادة يف القرآن، كقوله تعاىل

فعاد الضمري جمموعا } َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني{: أفرد أوال باعبتار اللفظ مث مجع ثانيا باعتبار املعىن فقال} َمْن َيقُولُ آَمنَّا
] يدخله[فعاد الضمري من } َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ صَاِلحاً ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهاُر{: كقوله تعاىل

  .وهو حال من الضمري] خالدين[مث قال ] من[مفردا على لفظ 
  .}َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم{: وقوله

  .}َوِمنُْهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي َوال تَفِْتنِّي أَال ِفي الِْفْتَنةِ َسقَطُوا{: قولهو
  .}فَلَمَّا آَتاُهْم ِمْن فَْضِلِه َبِخلُوا بِِه{: إىل قوله} َوِمنُْهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آتَاَنا ِمْن فَْضِلِه{: وقوله

  .َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك{: كقوله تعاىلوقد جيرى الكالم على أوله يف اإلفراد 

اآليتني فكرر فيها مثانية ضمائر كلها عائد على } قَْولُُه ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِ
  .ةومل يرجع منها شيء على معناها مع أن املعىن على الكثر] من[لفظ 

وما ذكرنا من البداءة . }وَِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك{: وقد يقتصر على معناها يف اجلميع كقوله تعاىل يف سورة يونس
ومل جييء يف القرآن البداءة باحلمل على املعىن إال : باللفظ عند االجتماع هو الكثري قال الشيخ علم الدين العراقي

فأنث } َوقَالُوا َما ِفي ُبطُوِن َهِذهِ اَألْنَعامِ َخاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَى أَْزوَاجِنَا{: اىليف موضع واحد، وهو قوله تع
  .}وَُمَحرٌَّم َعلَى أَزَْواجَِنا{: مث راعى اللفظ فذكر وقال] ما[محال على معىن ] خالصة[

على املعىن يف ذلك إذا كان ان الضمري الذي يف  إمنا يتم ما قاله من البداءة باحلمل: واعترض بعض الفضالء وقال
  .الصلة اليت يف بطون هذه االنعام يقدر مؤنثا أما إذا قدر مذكرا فالبداءة إمنا هو باحلمل على اللفظ

وأجيب بأن اعتبار اللفظ واملعىن أمر يرجع إىل األمور التقديرية ألن اعتبار األمرين أو أحدمها أمنا يظهر يف اللفظ 
  .ن كذلك صدق أنه إمنا بدىء يف اآلية باحلمل على املعىن فيتم كالم العراقيوإذا كا

أن الكوفيني ال جييزون اجلمع بني اجلملتني إال بفاصل بينهما ومل : ونقل الشيخ أبو حيان يف تفسريه عن ابن عصفور
نازعه الشيخ أثري الدين و. ومل يرد السماع إال بالفاصل كما ذهب إليه الكوفيون: يعترب البصريون الفاصل، قال

  .َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ{: بقوله تعاىل

  .انتهى! أال تراه كيف مجع بني اجلملينت دون فصل : ، وقال} الَْجنَّةَ إِالَّ َمْن كَانَ ُهوداً أَْو َنَصاَرى
 الفصل شرط الكوفيون يف جواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار املعىن": املقرب"والذي ذكره ابن عصفور يف شرح 

َمن يقومون وينظر يف أمرنا إخوتنا لعدم الفصل : َمن يقومون اليوم وينظر يف أمرنا إخوتنا وال جيوزون: فيجوزون



  .انتهى. وإمنا ورد السماع بالفصل
وهذا يقتضى أن الكوفيني ال يشترطون الفصل عند اجتماع اجلملتني إال أن يقدم اعتبار املعىن ويؤخر اعتبار اللفظ 

  .إمنا بدئ فيه باحلمل على اللفظ} َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِالَّ َمْن كَانَ ُهوداً أَْو َنَصاَرى{: قوله تعاىلكما يف 
إذا محل على اللفظ جاز احلمل بعده على املعىن وإذا محل على املعىن ضعف احلمل بعده على : وقال ابن احلاجب

إليه بعد اعتبار اللفظ ويضعف بعد اعتبار املعىن القوي الرجوع إىل  اللفظ ألن املعىن أقوى فال يبعد الرجوع
  .األضعف

وهذا معترض بأن االستقراء دل على أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار املعىن وكثرة موارده تدل على قوله وأما 
بار اللفظ فثبت أنه جيوز احلمل العود إىل اللفظ بعد اعتبار املعىن فقد ورد به التنزيل كما ورد باعتبار املعىن بعد اعت

  .على كل واحد منهما بعد االخر من غري ضعف
محال على لفظ ] يقنت[فقرأه اجلماعة بتذكري } َوَمْن َيقُْنْت مِْنكُنَّ ِللَِّه َوَرسُوِلِه َوَتْعَملْ َصاِلحاً {: وأما قوله تعاىل

بالتذكري فيهما ] يعمل[وقرأ محزة والكسائي . نثبالتأنيث محال على معناها ألهنا للمؤ] وتعمل[يف التذكري ] من[
  .محال على لفظها

حسن احلمل على ] منكن[وتوجيه اجلماعة أنه ملا تقدم على الثاين صريح التأنيث يف . رعاية للمناسبة يف املتعاطفني
  .املعىن

  .ال جيوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إىل املعىن": احملتسب"وقال أبو الفتح يف 
يلِ َوَمْن يَْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّْض لَهُ َشْيطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َعنِ السَّبِ{: يورد عليه قوله وقد

إن : ىن إال أن يقالفقد راجع اللفظ بعد االنصراف عنه إىل املع} حَتَّى إِذَا َجاَءنَا{: مث قال} َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم مُْهَتُدونَ
  ].من[الضمري يف جاء يرجع إىل الكافر لداللة السياق عليه ال إىل 

َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم َشرَاباً طَهُوراً {: بغري مهز ملا ال كلفة معه يف السقيا ومنه قوله تعاىل] سقى[و] أسقى[ومنه الفرق بني 
] أسقى[ما يقع فيها من املالذ يقع فرصة وعفوا خبالف فأخرب أن السقيا يف اآلخرة ال يقع فيها كلفة بل مجيع } 

} َألسْقَْيَناُهْم َماًء غََدقاً} {وَأَْسقَْيَناكُْم َماًء فَُراتاً{: باهلمزة فإنه ال بد فيه من الكلفة بالنسبة للمخاطبني كقوله تعاىل
  .ألن اإلسقاء يف الدنيا ال خيلو من الكلفة أبدا

، قال أبو سلمة حممد بن } َمَددَْناَها وَأَلْقَْيَنا ِفيَها َروَاِسَي وَأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن َواَألْرَض{: ومنه قوله تعاىل
  :.إمنا خص املوزون بالذكر دون املكيل ألمرين: حبر األصبهاين يف تفسريه

عا دخلت يف باب املوزون وخرجت عن أن غاية املكيل ينتهى إىل املوزون ألن سائر املكيالت إذا صارت قط: أحدمها
  .املكيل فكان الوزن أعم من املكيل

  .أن يف املوزون معىن املكيل ألن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء: والثاين

  .ومقايسته وتعديله به وهذا املعىن ثابت يف املكيل فخص الوزن بالذكر الشتماله على معىن املكيل
هذا خالف املقصود بل املراد باملوزون القدر الواقع حبسب احلاجة فال يكون ": رالغر"وقال الشريف املرتضى يف 

  .ناقصا عنها وال زائدا عليها زيادة مضرة
، فذكر يف مدة اللبث السنة ويف االنفصال العام لإلشارة }فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلْفَ َسَنٍة إِالَّ َخْمِسَني َعاماً{: ومنه قوله تعاىل

ائد يف مدته كلها إال مخسني عاما قد جاءه الفرج والغوث فإن السنة تستعمل غالبا يف موضع إىل أنه كان يف شد



  .اجلدب وهلذا مسوا شدة القحط سنة
وجيوز أن يكون اهللا سبحانه قد علم أن عمره كان ألفا إال أن اخلمسني منها كانت أعواما فيكون : قال السهيلي

شمسية والقمرية يف اخلمسني خاصة ألن اخلمسني عاما حبسب األهلة عمره ألف سنة ينقص منها ما بني السنني ال
  .أقل من مخسني سنة مشسية بنحو عام ونصف

فأنه كالم ورد } أَلَْف َسَنٍة ِممَّا تَُعدُّونَ{: وقوله } ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرهُ َخْمِسَني أَلَْف َسنٍَة{: وابن على هذا املعىن قوله
  .ميم مبدة ذلك اليوم والسنة أطول من العاميف موضع التكثري والتت

  .النحت
وكفى من : ، قال} َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً{: نظوم القرآن ومثله بقوله ١حنو احلوقلة والبسملة، جعله ابن الزملكاين من

لالزم كفتيه الشيء ومل جييء للعرب كفتيه بالشيء فجعل بني الفعلني الفعل املذكور وهو متعد وخص من الفعل ا
كفى باهللا فاكتف به فاجتمع فيه : على التمييز أو احلال كأنه قيل] شهيدا[وهو اكتفيت به بالباء وكذلك انتصب 

  .اخلرب واألمر

  .اإلبدال
مدحه ومدهه وهو كثري ألف فيه املصنفون وجعل منه : من كالمهم إبدال احلروف وإقامة بعضها مقام بعض يقولون

: فالراء والالم متعاقبان، كما تقول العرب: ، فقال} فَلََق فَكَانَ كُلُّ فِْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعظِيمِفَاْن{: ابن فارس قوله تعاىل
إمنا } فََجاسُوا ِخاللَ الدِّيَارِ{: أنه قال يف قوله تعاىل -ومل أمسعه مساعا  -وذكر عن اخلليل: قال. فلق الصبح وفرقه

  .أراد فحاسوا فقامت اجليم مقام احلاء
  .وما أحسب اخلليل قال هذا وال أحقه عنه: بن فارسقال ا
إمنا هو : قلت له: أو غريه -قال أبو زيد : أهنا قراءة أبو السمال، وقال": احملتسب"ذكر ابن جىن يف : قلت

  .انتهى. وهذا يدل على أن بعض القراء يتخري بال رواية ولذلك نظائر. حاسوا وجاسوا واحد: فقال] فجاسوا[
ال يوجب " إهنما مبعىن واحد :" وقوله. ه ابن جىن غري مستقيم وال حيل ألحد أن يقرأ إال بالروايةوهذا الذي قال

. القراءة بغري الرواية كما ظنه ابو الفتح وقائل ذلك والقارىء به هو أبو السوار الغنوى ال أبو السمال فاعلم ذلك
باحلاء ] فحاسوا: [سألت أبا السوار الغنوى، فقرأ: حدثنا املازين قال: كذلك أسنده احلافظ أبو عمرو الداين، فقال

حاسوا وجاسوا واحد، ويعىن أن اللفظني مبعىن واحد وإن كان أراد أن : قال] فجاسوا[إمنا هو : غري اجليم فقلت
  .القراءة بذلك جتوز يف الصالة والغرض كما جازت باألوىل فقد غلط يف ذلك وأساء

، أنه مبعىن حب اخليل ومسيت اخليل خريا ملا يتصل هبا }إِنِّي أَْحَبْبُت ُحبَّ الْخَْيرِ{: وزعم الفارسي يف تذكرته يف قوله
  .وحينئذ فاملصدر مضاف إىل املفعول به" اخليل معقود بنواصيها اخلري :" من العز واملنعة كما روى

ألقحت الريح السحاب أي مجعته وكل : إن أصله مالقح ألنه يقال} َوأَْرَسلَْنا الرِّيَاَح لََواِقَح{: وقيل يف قوله تعاىل
  .هذا تفسري معىن وإال فالواجب صون القرآن أن يقال فيه مثل ذلك

فأخرج الدال الثانية ياء لكسر الدال األوىل كما ] تصدده[، معناه } إِالَّ ُمكَاًء وََتْصِديَةً{: وذكر أبو عبيدة يف قوله
  ".الترقيص"حكاه صاحب 

  :مرىء القيسوحكى عن أيب رياش يف قول ا



  ...فسلى ثيايب من ثيابك تنسلى 
  :لكسرة الالم األوىل ومثله قول اآلخر] ياء[فاخرج الالم الثانية ] تنسلل :[ معناه

  لعل خياال منك يلقى خياليا... وإين ألستنعى وما يب نعسة 
  .أراد استنعس، فاخرج السني ياء

قوله تعاىل فيما حكى عن يعقوب يف القلب  -له  أو من قرأ -قرأ أبو احلسن " التذكرة"وقال الفارسي يف 
  .غري[، } فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َوال َعاٍد{: واإلبدال

  .، واستحسنه الفارسي أال يعود إليه كما يعود يف حال السعة من العشاء إىل الغذاء]عائد
قه وخلقه واختلقه مبعىن هو قول أهل الكتابني يف إن خرقه واختر: }َوَخَرقُوا لَهُ َبنَِني َوَبنَاٍت{: وقيل يف قوله تعاىل

  .املسيح وعزير وقول قريش يف املالئكة
  .وجوز الزخمشري كونه من خرق الثوب إذا شقه أي أهنم اشتقوا له بنني وبنات

  .احملاذاة
لو ذكره ابن فارس، وحقيقته أن يؤتى باللفظ على وزن االخر ألجل انضمامه إليه وإن كان ال جيوز فيه ذلك 

  .الغدايا النضمامها إىل العشايا: أتيته الغدايا والعشايا فقالوا: استعمل منفردا كقوهلم
بالياء، وهو من ذوات الواو ملا قرن بغريه مما يكتب } وَاللَّْيلِ إِذَا َسَجى{: ومن هذا كتابه املصحف، كتبوا: قيل
  .بالياء

  ].لو[جواب ] طهملسل[فالالم اليت يف } لََسلَّطَُهْم{: ومنه قوله تعاىل
  .لسلطهم عليكم فقاتلوكم: فهذه حوذيت بتلك الالم وإال فاملعىن} فَلَقَاَتلُوكُْم{: مث قال
للهدهد  ٥فليس ذا موضع قسم ألنه عذر} أَْو لَيَأِْتيَنِّي{أو : مث قال -فهما الما قسم } ُألَعذَِّبنَُّه َعذَاباً َشدِيداً{:ومثله 

  .يأيت بعذر لكنه ملا جاء به على أثر ما جيوز فيه القسم أجراه جمراهفلم يكن ليقسم على اهلدهد أن 

  .أي جيازيهم جزاء االستهزاء} إِنََّما َنْحُن ُمْستَْهزِئُونَ اللَُّه َيْسَتْهزِئُ بِهِْم{: ومنه اجلزاء عن الفعل مبثل لفظه حنو
  .}اللَُّه ِمْنُهْم فََيْسَخُرونَ ِمنُْهْم َسِخَر}{َوَمكَُروا َوَمكََر اللَُّه{: وقوله

  .}َوجََزاُء َسيِّئَةٍ َسيِّئَةٌ ِمثْلُهَا{

  .قواعد يف النفي
  .قد تقدم يف شرح معاين الكالم مجل من قواعده ونذكر هاهنا زيادات

وانتفاء النهي عن الذات . اعلم أن نفي الذات املوصوفة قد يكون نفيا للصفة دون الذات، وقد يكون نفيا للذات
َوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي {: ون هنيا عن الذات وقد يكون هنيا عن الصفة دون الذوات قال اهللا تعاىلاملوصوفة قد يك

  .}َوال َتقُْتلُوا أَْوالدَكُْم ِمْن إِْمالقٍ{: وقال. فإنه هنى عن القتل بغري احلق} َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالْحَقِّ
، أي فال يكون موتكم إال على }َوال َتُموُتنَّ إِالَّ َوأَنُْتْم ُمْسِلُمونَ{،}َد َوأَْنُتْم ُحُرٌمال َتقُْتلُوا الصَّْي{: ومن الثاين قوله

ال تصل إال وأنت : حال كونكم ميتني على اإلسالم، فالنهي يف احلقيقة على خالف حال اإلسالم كقول القائل
  .خاشع فإنه ليس هنيا عن الصالة بل عن ترك اخلشوع

  .اآلية} َربُوا الصَّالةَ وَأَنُْتْم ُسكَاَرىال َتقْ{: وقوله



  :.وقد ذكروا أن النفي حبسب ما يتسلط عليه يكون أربعة أقسام
فاملراد نفي السؤال من } ال َيْسأَلونَ النَّاَس إِلَْحافاً{: بنفي املسند حنو، ما قام زيد بل قعد ومنه قوله تعاىل: األول

  .اإلحلاف أصله ألهنم متعففون ويلزم من نفيه نفى

أن ينفى املسند إليه، فينتفي املسند، حنو ما قام زيد إذا كان زيد غري موجود ألنه يلزم من عدم زيد نفي القيام : الثاين
  .، أي ال شافعني هلم فتنفعهم شفاعتهم}فََما َتْنفَُعُهْم شَفَاَعةُ الشَّاِفِعَني{: ومنه قوله تعاىل

  :ومنه قول الشاعر
  *ملنارهعلى الحب ال يهتدي *
  .على طريق ال منار له فيهتدي به ومل يكن مراده أن يثبت املنار فينتفى االهتداء به: أي

  .أن ينفى املتعلق دون املسند واملسند إليه حنو ما ضربت زيدا بل عمرا: الثالث
با بل شاعرا، أن ينفى قيد املسند إليه أو املتعلق حنو ما جاءين رجل كاتب بل شاعر، وما رأيت رجال كات: الرابع

: فلما كان النفي قد ينصب على املسند وقد ينصب على املسند إليه أو املعلق وقد ينصب على القيد احتمل يف قولنا
ما رأيت رجال كاتبا أن يكون املنفى هو القيد فيفيد الكالم رؤية غري الكاتب وهو احتمال مرجوح وال يكون املنفى 

  .نه رؤية عليه ال على رجل وال على غريه وهو يف املرجوحية كالذي قبلهاملسند أي الفعل مبعىن أنه مل يقع م

  .نفى الشيء رأسا
فنفى عنه املوت } ال َيُموُت ِفيَها َوال َيحَْيى{: ألنه عدم كمال وصفه أو النتفاء مثرته، كقوله تعاىل يف صفة أهل النار

َوَتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهمْ {:  نافعة كقوله تعاىلألنه ليس مبوت صريح ونفى عنه احلياة ألهنا ليست حبياة طيبة وال
  .أي ما هم بسكارى مشروب ولكن سكارى فزع} بُِسكَاَرى
ولكنهم } َيا لَْيتََنا ُنَردُّ َوال ُنكَذَِّب بِآَياِت َربِّنَا{:وهم قد نطقوا بقوهلم } ال َيْنِطقُونَ َوال يُْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ{: وقوله

  .ا نطقوا مبا مل ينفع فكأهنم مل ينطقوامل
  .}لَُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ بِهَا{: وقوله
  .}لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَْو َنْعِقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصحَابِ السَّعِريِ{: وقوله

، فإن املعتزلة احتجوا به }َك َوُهمْ ال يُْبِصُرونََوإِنْ َتْدُعوُهمْ إِلَى الُْهَدى ال َيْسَمعُوا َوتََراُهْم َينْظُُرونَ إِلَْي{: ومنه قوله
  .إبصار} إِلَى َربَِّها نَاِظرَةٌ{: على نفى الرؤية ألن النظر ال يستلزم اإلبصار، وال يلزم من قوله

أحدمها احلسبان والثاين العلم، واآلية من املعىن األول أي حتسبهم ينظرون : وهذا وهم ألن الرؤية تقال على أمرين
  .ألن هلم أعينا مصنوعة بأجفاهنا وسوادها حيسب اإلنسان أهنا تنظر إليه بإقباهلا عليه وليست تبصر شيئا إليك

  .}فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَُّهْم ال أَْيَمانَ لَُهْم{: ومنه
} قٍ َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونََولَقَْد َعِلُموا لََمنِ اشَْتَراُه َما لَُه ِفي الْآخَِرِة ِمْن َخال{: ومنه قوله تعاىل

، فإنه وصفهم أوال بالعلم على سبيل التوكيد القسمى مث نفاه أخرب عنهم لعدم جريهم على موجب العلم كذا قاله 
  .السكاكي وغريه

. لعلم واملنفي إجراء العمل مبقتضاهمل يتوارد النفي واإلثبات على حمل واحد ألن املثبت أوال نفس ا: وقد يقال
  .وحيتمل حذف املفعولني أو اختالف أصحاب الضمريين



  .}َوَما رََمْيَت إِذْ َرَمْيَت وَلَِكنَّ اللََّه رََمى{: ونظريه يف النفي واإلثبات قوله: قال
  .املنفي أوال التأثري واملثبت ثانيا نفس الفعل: قلت

إن مل تفعل مبقتضى ما بلغت : واملعىن} َوإِنْ لَمْ َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالَتَُه{: ولهومن هذه القاعدة يزول اإلشكال يف ق
  .إن مل تعمل مبا علمت فأنت مل تعلم شيئا أي يف حكم من مل يعلم: فأنت يف حكم غري املبلغ كقولك لطالب العلم

قصدون به املبالغة يف النفي وتأكيده كقوهلم ومنه نفي الشيء مقيدا واملراد نفيه مطلقا، وهذا من أساليب العرب ي
  .فالن ال يرجى خريه ليس املراد أن فيه خريا ال يرجى غرضهم أنه ال خري فيه على وجه من الوجوه

فإنه يدل على أن قتلهم ال يكون إال بغري حق مث وصف القتل مبا ال بد أن يكون } َويَقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرِ َحقٍّ{: ومنه
  .ن الصفة وهي وقوعه على خالف احلقم

إهنا وصف هلذا الدعاء وأنه ال يكون إال عن غري } َوَمْن َيْدُع َمعَ اللَِّه إِلَهاً آَخَر ال ُبْرَهانَ لَهُ بِِه{: وكذلك قوله
  .برهان
  .، تغليظ وتأكيد يف حتذيرهم الكفر}َوال َتكُوُنوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه{: وقوله
  .، ألن كل مثن هلا ال يكون إال قليال فصار نفى الثمن القليل نفيا لكل مثن}َتُروا بِآَياِتي ثََمناً قَِليالًَوال َتْش{: وقوله

فإن ظاهره نفي اإلحلاف يف املسألة واحلقيقة نفي املسألة البتة وعليه أكثر } ال َيْسأَلونَ النَّاَس إِلَْحافاً{: وقوله تعاىل
، ومن ال يسأل ال يلحف قطعا ضرورة أن نفي األعم }ُهُم الَْجاِهلُ أَغْنَِياَء ِمَن التََّعفُِّفَيْحَسُب{: املفسرين بدليل قوله
  .يستلزم نفي األخص

، ليس املراد نفي الشفيع بقيد الطاعة بل نفيه مطلقا وإمنا } َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوال َشِفيعٍ يُطَاُع{: ومثله قوله
  :.قيده بذلك لوجوه

أنه تنكيل بالكفار ألن أحدا ال يشفع إال بإذنه وإذا شفع يشفع لكن الشفاعة خمتصة باملؤمنني فكان نفى : أحدها
الشفيع املطاع تنبيها على حصوله إلضدادهم كقولك ملن يناظر شخصا ذا صديق نافع لقد حدثت صديقا نافعا وإمنا 

  .تريد التنويه مبا حصل لغريه ألن له صديقا ومل ينفع
أن الوصف الالزم للموصوف ليس بالزم أن يكون للتقييد بل يدل ألغراض من حتسينه أو تقبيحه حنو له مال  :الثاين

  .}َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم}{َوَما آَتْيَناُهْم ِمْن كُُتبٍ َيْدُرسُوَنهَا{: يتمتع به وقوله تعاىل

احلديث ما يوهم صورة الشفاعة من غري قد يكون الشفيع غري مطاع يف بعض الشفاعات وقد ورد يف بعض : الثالث
  .إجابة كحديث اخلليل مع والده يوم القيامة وإمنا دل على التالزم دليل الشرع

أي من خوف الذل فنفي الويل النتفاء خوف الذل فإن اختاذ الويل فرع عن } وَلَْم َيكُْن لَُه َوِليٌّ ِمَن الذُّلِّ{: وقوله
  .خوف الذل وسبب عنه

، نفى الغلبة واملراد نفي اصل النوم والسنة عن ذاته ففي اآلية التصريح بنفي النوم } أُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌمال َت{: وقوله
وقد مجعهما قوله َصلَّى اللَُّه } الْقَيُّوُم{: وأما جوازا فبقوله} ال تَأُْخذُهُ ِسَنةٌ َوال َنوٌْم{: وقوعا وجوازا أما وقوعا فبقوله

  "إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام : " َعلَْيِه َوَسلََّم
أي مبا ال وجود له ألنه لو وجد لعلمه بوجود الوجوب تعلق علم اهللا بكل } قُلْ أَُتنَبِّئُونَ اللََّه بَِما ال َيْعلَُم{: وقوله
  .معلوم

  .لتوبة ال يوجد توبة فيوجد قبول، على قول من نفى القبول النتفاء سببه وهو ا} لَْن ُتقَْبلَ َتوَْبُتُهْم{: وقوله تعاىل



  .، فإنه نفى لوجدان العهد النتفاء سببه وهو الوفاء بالعهد}وََما َوَجْدَنا ألَكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد{: وعكسه
، أي من حجة أي ال }ِمْن ُسلْطَاٍنَما تَْعُبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباؤُكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه بَِها {: وقوله

  .حجة عليها فيستحيل إذن أن ينزل هبا حجة

، أي بذي جوارح كوامل بتخيل "الدجال أعور واهللا ليس بأعور : " ونظريه من السنة قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .جوارح له نواقص
ليس املراد أن } ِلكَِلَماِت رَبِّي لَنَِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتْنفََد كَِلَماُت َربِّي قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداداً{: ونظريه قوله تعاىل

كلمات اهللا تنفذ بعد نفاذ البحر بل ال تنفذ أبدا ال قبل نفاذ البحر، وال بعده وحاصل الكالم لنفذ البحر وال تنفذ 
  .كلمات ريب

  :ووقع يف شعر جرير قوله
  تغيب واشيه وأقصر عاذله... ه فيالك يوما خريه قبل شر

  :أصلحه: أنشدته كذلك خللف األمحر فقال: قال األصمعي
  ...فيالك يوما خريه دون شره 

واهللا ال ارويه أبدا إال : فقلت: فإنه ال خري خلري بعده شر وما زال العلماء يصلحون أشعار العرب، قال األصمعي
  .كما أوصيتين

  .دة وصوهبانقل ابن رشيق هذه احلكاية يف العم
ووقع يل أن األصمعي وخلف األمحر وابن رشيق أخطئوا مجيعا وأصاب جرير وحده ألنه مل يرد إال : قال ابن املنري

} لََنِفدَ الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتنْفََد كَِلَماُت َربِّي{: للنفي كما قلناها، يف قوله تعاىل]قبل [ وأطلق] فيالك يوم خري ال شر فيه[
أَْم لَُهْم أَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ بَِها أَْم لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ {: وقوله} اللَُّه الَِّذي َرفََع السََّماوَاِت بِغَْيرِ َعَمٍد َتَروَْنَها{: وقوله تعاىل

  .، فإن ظاهره نفي هذه اجلوارح واحلقيقة توجب نفي اآلية عمن يكون له فضال عمن ال يكون له}بِهَا
  .، فاملراد ال ذاك وال علمك به أي كالمها غري ثابت}َداَك َعلَى أَنْ ُتْشرَِك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْمَوإِنْ َجاَه{: وقوله
، أي شركاء ال ثبوت هلا أصال وال أنزل اهللا بإشراكها حجة }بَِما أَْشَركُوا بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِهِ ُسلْطَاناً{: وقوله

  .وإنزال احلجة كالمها منتف
، أي ما الثبوت له وال علم اهللا متعلقا به نفيا للملزوم وهو النيابة بنفي الزمه وهو }أَُتنَبِّئُونَ اللََّه بَِما ال َيْعلَُم{: وقوله

  .وجوب كونه معلوما للعامل بالذات لو كان له ثبوت بأي اعتبار كان
  .}دَاُدوا كُفْراً لَْن ُتقَْبلَ َتوَْبُتُهْمإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َبْعَد إَِميانِهِْم ثُمَّ اْز{: وقوله

أصله لن يتوبوا فلن يكون هلم قبول توبة فأوثر اإلحلاق ذهابا إىل انتفاء امللزوم بانتفاء الالزم وهو قبول التوبة 
  .الواجب يف حكمه تعاىل وتقدس

، معلوم أنه ال إكراه على الفاحشة ملن ال يريد حتصنا ألهنا }ناًوال ُتكْرِهُوا فََتيَاِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّ{: وقوله
  .نزلت فيمن يفعل ذلك

، وأكل الربا منهى عنه قليال وكثريا لكنها نزلت على سبب وهو فعلهم }ال َتأْكُلُوا الرِّبا أَْضَعافاً ُمَضاَعفَةً{: ونظريه
  .ذلك وألنه مقام تشنيع عليهم وهو بالكثري أليق



اآلية، املعىن آمنا باهللا دون األصنام } مَّا َرأَْوا َبأَْسَنا قَالُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِكَِنيفَلَ{: وقوله
وسائر ما يدعى إليه دوهنا إال أهنم نفوا اإلميان باملالئكة والرسل والكتب املنزلة والدار اآلخرة واألحكام الشرعية 

بعد إثباته إمياهنم ألنه ضروري ال اختياري أوجب أال } فَلَمْ َيُك َيْنفَُعُهمْ إِميَاُنُهمْ لَمَّا َرأَْوا بَأَْسنَا{: ه ملا رد بقولهوهلذا أن
ه مل فإن} قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلْنَا{: يكون الكالم مسوقا لنفي أمور يراعي فيها احلصر والتقييد كقوله

حيث مل يرد ذلك املعىن فركب تركيبا يوهم إفراد اإلميان بالرمحن عن سائر ما يلزم من ] آمنا [ يقدم املفعول يف 
  .اإلميان
، فقيل من هذا الباب، فهي صفة الزمة وقيل التكرب قد يكون حبق وهو } َيَتكَبَُّرونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ{: وقوله

  .الدنايا والتباعد من فعلهاالتنزه عن الفواحش و
تأكيدا وإن أريد به الطلب } بِغَْيرِ الَْحقِّ{فإن أريد بالبغي الظلم كان قوله } َواِإلثَْم َوالْبَْغَي بَِغْيرِ الَْحقِّ{: وأما قوله
  .كان قيدا

  .قاعدة
وت العام وال يدل اعلم أن نفي العام يدل على نفي اخلاص وثبوته ال يدل على ثبوته وثبوت اخلاص يدل على ثب

نفيه 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

: ومل يقل} َهَب اللَُّه بُِنورِِهْمَمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد َناراً فَلَمَّا أََضاَءْت َما حَْولَُه ذَ{: كقوله تعاىل: فاألول
ألن النور أعم من الضوء إذ يقال على القليل والكثري، وإمنا يقال الضوء على ] أضاءت : [ بعد قوله] بضوئهم[

 ففي الضوء داللة على الزيادة فهو} ُهَو الَِّذي جََعلَ الشَّْمسَ ِضَياًء وَالْقََمَر ُنوراً{: النور الكثري ولذلك قال تعاىل
أخص من النور وعدمه ال يوجب عدم الضوء الستلزام عدم العام عدم اخلاص فهو أبلغ من األول والغرض إزالة 

  .}َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت{.النور عنهم أصال أال ترى ذكره بعده 
شيء إشعار له مبنع ألن اإلذهاب بال] أذهب نورهم :[ ومل يقل} ذََهَب اللَُّه بُِنورِِهْم{: وهاهنا دقيقة وهي أنه قال

  .عودته خبالف الذهاب إذ يفهم من الكثري استصحابه يف الذهاب ومقتضى منعه من الرجوع
  :.كما قالوا] ضالل :[ ومل يقل} َيا قَْومِ لَْيَس بِي َضاللةٌ{: ومنه قوله تعاىل

  .ألن نفي الواحد يلزم منه نفي اجلنس البتة} إِنَّا لََنَراَك ِفي َضاللٍ{
ليس به شيء من : ألن الضاللة أخص من الضالل فكان أبلغ يف نفي الضالل عنه، فكأنه قال: شريوقال الزخم

  .ما يل مترة: لك مترة فقلت] لك: [الضالل كما لو قيل
وهذا غري مستقيم فإن نفي األعم ] منه[ألهنا أخص ] من نفي الضالل[تعليله نفيها أبلغ : ونازعه ابن املنري وقال

ونفي األخص أعم من نفي األعم فال يستلزمه ألن األعم ال يستلزم األخص فإذا قلت هذا أخص من نفي األخص 
ليس بإنسان مل يلزم سلب احليوانية عنه وإذا قلت هذا ليس حبيوان مل يكن إنسانا واحلق أن يقال الضاللة أدىن من 

ل والكثري ونفي األدىن أبلغ من نفي منه والضالل يصلح للقلي ٨الضالل وأقل ألهنا ال تطلق إال على الفعلة الواحدة
  .األعلى ال من جهة كونه أخص بل من باب التنبيه باألدىن على األعلى

ألن العرض أخص إذ كل ما له عرض ] طوهلا[، ومل يقل }َوَجنٍَّة َعْرضَُها السََّماوَاُت وَاَألْرُض{: كقوله تعاىل: والثاين
يغين ذكرها عن ذكر صفة أخرى تدل عليها كان االقتصار  وأيضا إذا كان للشيء صفة. فله طول وال ينعكس



عليها أوىل من ذكرها ألن ذكرها كالتكرار وهو ممل وإذا ذكرت فاألوىل تأخري الداللة على األخرى حىت ال تكون 
  .املؤخرة قد تقدمت الداللة عليها

سجع وإذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل ألجل ال} َوكَانَ َرُسوالً َنبِيّاً{: وقد خيل بذلك مقصود آخر كما يف قوله
  .على ثبوت آخر أو نفيه كان األوىل االقتصار على الدال على اآلخر فإن ذكرت فاألوىل تأخري الدال

وعلى } َمالِ َهذَا الِْكتَابِ ال يَُغاِدرُ َصِغَريةً َوال كَبَِريةً إِالَّ أَْحَصاهَا{: وقد خيل بذلك ملقصود آخر، كما يف قوله تعاىل
  .ياس ما قلنا ينبغي االقتصار على صغرية وإن ذكرت الكبرية منها فلتذكر أوالق

] وال تنهرمها[أو يقول ] هلما أف[وعلى ذلك القياس يكفي } فَال تَقُلْ لَُهَما أُفٍّ َوال تَْنَهْرُهمَا{: وكذلك قوله تعاىل
: هنى عنه مرتني: ناية بالنهي حىت كأنه قالوإمنا عدل عن ذلك لإلهتمام بالنهي عن التأفيف والع] فال تقل هلما أف[

  .مرة باملفهوم وأخرى باملنطوق
فإن النوم غشية ثقيلة تقع علىالقلب متنعه معرفة األشياء والسنة مما } ال تَأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: وكذلك قوله تعاىل

م لئال يتوهم أن السنة إمنا مل تأخذه لضعفها دون ذكر النو} ال تَأُْخذُُه ِسنَةٌ{: يتقدمه من النعاس فلم يكتف بقوله
ويتوهم أن النوم قد يأخذه لقوته فجمع بينهما لنفي التومهني أو السنة يف الرأس والنعاس يف العني والنوم يف القلب 

ألنه } ْرضِلَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَأل{: تلخيصه وهو منزه عن مجيع املفترات مث أكد نفي السنة والنوم بقوله
خلقهما مبا فيهما واملشاركة إمنا تقع فيما فيهما ومن يكن له ما فيهما فمحال نومه ومشاركته إذ لو وجد شيء من 

  .}ال تَأُْخذُُه{: ذلك لفسدتا مبا فيهما وأيضا فإنه يلزم من نفي النسة نفي النوم أنه مل يقل ال ينام وإمنا قال

القليل وال الكثري من النوم واألخذ يف اللغة مبعىن القهر والغلبة ومنه مسى األسري  يعىن ال تغلبه فكأنه يقول ال يغلبه
ال تأخذه سنة : لنفيهما عنه بكل حال ولوالها الحتمل أن يقال} َوال َنوٌْم{: يف قوله] ال[مأخوذا وأخيذا وزيدت 

ا من األدىن إىل األعلى ليكون وال نوم يف حال واحدة وإذا ذكرت صفات فإن كانت للمدح فاألوىل االنتقال فيه
فقيه عامل وشجاع باسل وجواد فياض وال يعكسون هذا لفساد املعىن ألنه لو : املدح متزايدا بتزايد الكالم فيقولون

  .تقدم األبلغ لكان الثاين داخال حتته فلم يكن لذكره معىن وال يوصف بالعامل بعد الوصف بالعالم
  :.ضل والكامل أيهما أبلغ على ثالثة أقوالوقد اختلف األدباء يف الوصف بالفا
واحلق أنك مهما نظرت إىل شخص فوجدته مع شرف العقل والنفس كرمي : ثالثهما أهنما سواء قال األقليشي

األخالق والسجايا معتدل األفعال وصفته بالكمال وإن وجدته وصل إىل هذه الرتب بالكسب واجملاهدة وإماطة 
  .يقتضي أهنما متضادان فال يوصف الشخص الواحد هبما أال بتجوزالرذائل وصفته بالفضل وهذا 

إمنا قدم الغيب مع أن علم املغيبات أشرف من } عَاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة{: وقال ابن عبد السالم يف قوله تعاىل
ن الغائب عنا املشاهدات والتمدح به أعظم وعلم البيان يقتضي تأخري األمدح وأجاب بأن املشاهدات له أكثر م

  .والعلم يشرف بكثرة متعلقاته فكان تأخري الشهادة أوىل
  َوَيْخلُُق{: إن املشاهدات له أكثر فيه نظر بل يف غيبه ما الحيصى: وقول الشيخ

، وإمنا اجلواب أن االنتقال لألمدح ترق فاملقصود هنا بيان أن الغيب والشهادة يف علمه سواء فنزل } َما ال َتْعلَُمونَ
َسَواٌء مِْنكُْم َمْن أََسرَّ { : ويوضحه قوله تعاىل. قي يف اللفظ منزلة ترق يف املعىن إلفادة استوائهما يف علمه تعاىلالتر

  .فصرح باالستواء} الْقَْولَ َوَمْن َجَهَر بِِه



كاتبه قام األمري ونائبه و: هذا كله يف الصفات وأما املوصوفات فعلى العكس من ذلك فإنك تبدأ باألفضل فتقول
فقدم اخليل ألهنا أمحد وأفضل من البغال وقدم البغال على . اآلية} َوالْخَْيلَ وَالْبِغَالَ َوالَْحِمَري ِلَتْركَُبوهَا{: قال تعاىل

  .احلمري لذلك أيضا
قاعدة الصفات منقوضة بالقاعدة األخرى وهي أهنم يقدمون األهم فاألهم يف كالمهم كما نص عليه : فإن قلت
  .ريهسيبويه وغ

  :وقال الشاعر
  وأسعفنا فيمن حنب ونكرم... أيب دهرنا إسعافنا يف نفوسنا 
  ودع أمرنا إن املهم املقدم... فقلت له نعماك فيهم أمتها 

فيما إذا كانا شيئني متغايرين مقصودين وأحدمها أهم من االخر فإنه يقدم "فقدم األهم فاألهم :" املراد بقوله: قلت
لصفات فذلك فيما إذا كانتا صفتني لشيء واحد فلو أخرنا األمدح لكان تقدمي األول نوعا وأما تأخر األمدح يف ا

  .من العبث
ِمَن الشَّْيطَانِ {: هذا كله يف صفات املدح فإن كانت للذم فقد قالوا ينبغي االبتداء باألشد ذما كقوله تعاىل

  .يف كتاب: قال ابن النفيس}الرَّجِيمِ

  .مشكل ومل يذكر توجيههوهو عندي ": طريق الفصاحة"
يبدأ يف احلسن مبا ظهور احلسن فيه أوضح وما النفس بتقدميه أعىن ويبدأ يف الذم مبا ظهور ": منهاجه"وقال حازم يف 

القبح فيه أوضح والنفس بااللتفات إليه أعىن ويتنقل يف الشيء إىل ما يليه من املزية يف ذلك ويكون مبنزلة املصور 
  .ل من رسوم ختطيط الشيء مث ينتقل إىل األدق فاألدقالذين يصور أوال ما ح

  :.فائدة
نفي االستطاعة قد يراد به نفي االمتناع أو عدم إمكان وقوع الفعل مع إمكانه حنو هل تستطيع أن تكلمين ؟ مبعىن 

} يُع َربَُّكَهلْ َيْسَتِط{: هل تفعل ذلك وأنت تعلم أنه قادر على الفعل ؟ وقد محل قوله تعاىل حكاية عن احلواريني
على املعىن األول أي هل جييبنا إليه ؟ أو هل يفعل ربك ؟ وقد علموا أن اهللا قادر على اإلنزال وأن عيسى قادر على 

  .السؤال وإمنا استفهموا هل هنا صارف أو مانع ؟
وقد يراد } نْ َيظَْهُروُه َوَما اْسَتطَاعُوا لَُه َنقْباًفََما اْسطَاُعوا أَ} {فَال َيْستَِطيُعونَ َردَّهَا} {فَال َيْستَِطيُعونَ تَْوِصَيةً{: وقوله

  .}لَْن َتْستَِطيَع َمِعيَ َصْبراً{: به الوقوع مبشقة وكلفة كقوله تعاىل

  :.فائدة
يس ل: اجملاز يصح نفيه خبالف احلقيقة ال يقال لألسد: قالوا} َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى{: قوله تعاىل
  .بشجاع

: وأجيب بأن املراد بالرمي هنا املرتب عليه وهو وصوله إىل الكفار قالوا رد عليه السلب هنا جماز ال حقيقة والتقدير
  .وما رميت خلقا إذ رميت كسبا أو ما رميت أنتهاء إذ رميت ابتداء وما رميت جمازا إذ رميت حقيقة

  .ب من املساحمة وحسم العنادإخراج الكالم خمرج الشك يف اللفظ دون احلقيقة لضر
وهو يعلم أنه على هلدى وأهنم على الضالل لكنه أخرج } َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهدًى أَْو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{: كقوله



  .الكالم خمرج الشك تقاضيا ومساحمة وال شك عنده وال ارتياب
  .}أَوَّلُ الْعَابِِديَنقُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََنا {: وقوله
أورده على طريق االستفهام واملعىن هل . }فََهلْ َعَسْيُتمْ إِنْ َتوَلَّْيُتمْ أَنْ ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم{: وحنوه

أَنْ ُتفِْسُدوا ِفي {: يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرمت عليهم ملا تبني لكم من املشاهد والح منكم يف املخايل
  .هتالكا على الدنيا ؟} اَألْرضِ َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم

وإمنا أورد الكالم يف اآلية على طريق سوق غري املعلوم سياق غريه ليؤديهم التأمل يف التوقع عمن يتصف بذلك إىل 
م به على ألطف وجه إبقاء عليهم ما جيب أن يكون مسببا عنه من أولئك الذين أصمهم اهللا وأعمى أبصارهم فيلزمه

  .من أن يفاجئهم به وتأليفا لقلوهبم ولذلك التفت عن اخلطاب إىل الغيبة تفاديا عن مواجهتهم بذلك
  .}َعَسى أَنْ َيْبعَثََك َربَُّك َمقَاماً َمْحُموداً{:وقد خيرج الواجب يف صورة املمكن كقوله تعاىل 

  .}ْتحِ أَْو أَْمرٍ ِمْن ِعْندِِهفََعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَ بِالْفَ{

  .}عسى ربكم أن يرمحكم{و
  .}َوَعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئاً َوُهَو خَْيٌر لَكُْم {

  .}حَتَّى يَِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِط{: وقد خيرج اإلطالق يف صورة التقييد كقوله
فاملعىن ال يكون أبدا من } َنُعوَد ِفيَها إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَُّه َربَُّنا َوَما َيكُونُ لََنا أَنْ{: ومنه قوله تعاىل حاكيا عن شعيب

حيث علقه مبشيئة اهللا ملا كان معلوما أنه يشاؤه إذ يستحيل ذلك على األنبياء وكل أمر قد علق مبا اليكون فقد نفى 
  .كونه على أبعد الوجوه

لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا : الكفار ال من شعيب واملعىنيف الكالم تقدمي وتأخري واالستثناء من : وقال قطرب
} وََما َيكُونُ لََنا أَنْ َنعُوَد ِفيهَا{: مث قال تعاىل حاكيا عن شعيب. معك من قريتنا إال أن يشاء اهللا أن تعودوا يف ملتهم

  .على كل حال
  .اهلاء عائدة إىل القرية ال إىل اهللا: وقيل

  .اإلعراض عن صريح احلكم
، أعرض }لَِّهَوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهَاجِراً إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلهِ ثُمَّ ُيْدرِكْهُ الَْمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى ال{: وله تعاىلكق

عن ذكر مقدار اجلزاء والثواب وذكر ما هو معلوم مشترك بني مجيع أعمال البشر تفخيما ملقدار اجلزاء ملا فيه من 
أعرض عن ] فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله[ام املقدار وتنزيال له منزلة ما هو غري حمتاج إىل بيانه على حد إهب

ذكر اجلزاء إىل إعادة الشرط تنبيها على عظم ما ينال وتفخيما لبيان ما أتى به من العمل فصار السكوت عن مرتبة 
  .الثواب أبلغ من ذكرها

وهذه اآلية تتضمن الرجوع } يَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت إِنَّا ال ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالًإِنَّ الَِّذ{: وكقوله تعاىل
والبقاء واجلمع أال تراه كيف رجع بعد ذكره املبتدأ الذي هو الذين عن ذكر خربه إىل الشروع يف كالم آخر فبىن 

إنا النضيع أجرهم ألنا ال نضيع : من خرب املبتدأ األول وتقديره}  ُنضِيُعإِنَّا ال{: مبتدأ على مبتدأ ومجع واملعىن قوله
  .أجر من أحسن عمال



  .اهلدم
َوقَالَِت {: وهو أن يأيت الغري بكالم يتضمن معىن فتأيت بضده فإنك قد هدمت ما بناه املتكلم األول، كقوله تعاىل

} وَاللَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلمَِني{: وبقوله} َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد{: هدمه بقوله} ِحبَّاُؤُهالْيَُهوُد َوالنَّصَاَرى َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه َوأَ
  .، تقديره إن كنتم صادقني يف دعواكم}فَِلَم ُيَعذُِّبكُْم بِذُنُوبِكُْم{: وبقوله
} ذَِلَك قَْولُُهمْ بِأَفَْواهِهِْم {: هدمه بقوله} الَْمِسيُح اْبُن اللَِّهَوقَالَِت الَْيُهوُد ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه َوقَالَِت النََّصاَرى {: ومنه
  .}َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد{: وقوله
} ِقَني لَكَاِذُبونَوَاللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِف{: هدمه بقوله} إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهدُ إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه {: منه

  .أي يف دعواهم الشهادة

  .التوسع
إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َواْخِتالِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلِْك {: منه االستدالل بالنظر يف امللكوت، كقوله تعاىل
اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه اَألْرَض بَْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ الَِّتي َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما َيْنفَُع النَّاَس َوَما أَْنَزلَ 

  .}َدابٍَّة وََتصْرِيِف الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الُْمَسخَّرِ َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ آلياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ
} أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيِيَ الَْموَْتى{: لتتمكن يف النفوس، كقوله :ويكثر ذلك يف تقديرات العقائد اإلهلية

  .وذلك بعد ذكر النطفة وتقلبها يف مراتب الوجود وتطورات اخللقة
َماَواُت َمطْوِيَّاٌت بَِيمِينِِه سُْبحَاَنُه َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه وَاَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة وَالسَّ{: وكقوله تعاىل

  .}َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ
ْوِقِه {: ومنه التوسع يف ترادف الصفات، كقوله تعاىل أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ َيْغشَاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَ

أَْو كَظُلَُماٍت ِفي {:، فإنه لو أريد اختصاره لكان }ا أَخَْرَج َيَدُه لَمْ َيكَْد يََراَهاَسحَاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق َبْعضٍ إِذَ
  .مظلم} َبْحرٍ لُجِّيٍّ

  .}َعلَى الْخُْرطُومِ{: إىل قوله} َوال ُتِطْع كُلَّ َحلَّاٍف َمهِنيٍ َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنِميمٍ{: ومنه التوسع يف الذم،كقوله تعاىل

  .التشبيه
األدباء على شرفه يف أنواع البالغة وأنه إذا جاء يف أعقاب املعاين أفادها كماال وكساها حلة ومجاال قال املربد  اتفق
وقد صنف فيه أبو القاسم ابن . هو أكثر كالمهم مل يبعد: هو جار يف كالم العرب حىت لو قال قائل": الكامل"يف 

  ".ناجلمان يف تشبهيات القرآ"البنداري البغدادي كتاب 
  .مباحث التشبيه
  :.وفيه مباحث

  .يف تعريفه: األول
  .وهو إحلاق شيء بذي وصف يف وصفه

  .أن تثبت للمشبه حكما من أحكام املشبه به: وقيل
الداللة على اشتراك شيئني يف وصف هو من أوصاف الشيء الواحد كالطيب يف املسك والضياء يف الشمس : وقيل

  .يرد إال بني الشيئني خبالف االستعارة وهو حكم إضايف ال. والنور يف القمر



  .يف الغرض منه: الثاين
  .وهو تأنيس النفس بإخراجها من خفي إىل جلي وإدنائه البعيد من القريب ليفيد بيانا

زيد أسد كان الغرض بيان حال زيد وأنه متصف : الكشف عن املعىن املقصود مع االختصار فإنك إذا قلت: وقيل
غري ذلك إال أنا مل جند شيئا يدل عليه سوى جعلنا إياه شبيها باألسد حيث كانت هذه بقوة البطش والشجاعة و

  .الصفات خمتصة به فصار هذا أبني وأبلغ من قولنا زيد شهم شجاع قوى البطش وحنوه
  .يف أنه حقيقة أو جماز: الثالث

معىن من املعاين وله ألفاظ تدل عليه  التشبيه ليس مبجاز ألنه": املعيار"واحملققون على أنه حقيقة قال الزجناين يف 
وضعا فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه وإمنا هو توطئة ملن سلك سبيل االستعارة والتمثيل ألنه كاألصل هلما ومها 

  .كالفرع له
  .والذي يقع منه يف حيز اجملاز عند البيانيني هو الذي جييء على حد االستعارة

  .حبرف فهو حقيقة أو حبذفه فمجاز بناء على أن احلذف من باب اجملاز إن كان: وتوسط الشيخ عز الدين فقال

  .يف أدواته: الرابع
  .وهي أمساء وأفعال وحروف

مَثَلُ الْفَرِيقَْينِ } {َمثَلُ َما ُيْنفِقُونَ ِفي َهِذِه الَْحَياِة الدُّْنَيا كَمَثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ{: مثل وشبه وحنومها قال تعاىل: فاألمساء
  .}إِنَّ الَْبقََر َتشَاَبَه َعلَْيَنا}{وَأُُتوا بِِه ُمَتشَابِهاً} {اَألْعَمىكَ

  .}ُيَخيَّلُ إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهمْ أَنََّها َتسَْعى} {َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ َماًء{: كقوله: واألفعال
: وإما مركبة، كقوله تعاىل} آلِ ِفْرَعوْنَ كََدأْبِ}{كََرَماٍد اشَْتدَّْت بِِه الرِّيُح{: واحلروف إما بسيطة كالكاف، حنو

  .}كَأَنَّهُ ُرُؤوسُ الشََّياطِنيِ{
  .يف أقسامه: اخلامس

  :.وهو ينقسم باعتبارات
  .أنه إما أن يشبه حبرف أوال: األول

  :.وتشبيه احلرف ضربان
َولَُه الَْجوَارِ الْمُْنشَآُت ِفي { :وقوله} َمثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة{: يدخل عليه حرف التشبيه فقط، كقوله تعاىل: أحدمها

  .}الَْبْحرِ كَاَألْعالمِ

  .}فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن{
  .}َخلََق الْأِْنَسانَ ِمْن َصلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ{
  .}َوحُوٌر ِعٌني كَأَْمثَالِ الْلُْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن{
  .}عَْرضِ السََّماِء وَاَألْرضَِوَجنٍَّة عَْرُضَها كَ{

: أن يضاف إىل حرف التشبيه حرف مؤكد ليكون ذلك علما على قوة التشبيه وتأكيده وكقوله تعاىل: وثانيها
  .}كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت وَالَْمْرَجانُ{
  .}كَأَنَُّهنَّ َبْيٌض َمكُْنونٌ{
  .}ةٌَوإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّ{



  .}تَْنزِعُ النَّاَس كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ{
  .}كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوِيٍَة{

وال شك } كُلََّما ُرزِقُوا ِمنَْها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقاً قَالُوا َهذَا الَِّذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ{: فإن قيل كيف استرسل أهل اجلنة وقوله
  .هو هو ؟: ومل تقل} كَأَنَُّه ُهَو{: واحترزت بلقيس فقالتأنه ليس به 

أهل اجلنة وثقوا بأن الغرض مفهوم وأن أحدا ال يعتقد يف احلاضر أنه عني املستهلك املاضي وأما بلقيس فالتبس : قيل
  .عليها األمر وظنت أنه يشبهه،

  .يف طرفة عنيألهنا َبَنْت على العادة وهو أن السرير ال ينتقل من إقليم إىل آخر 
  .}وَأَْزوَاُجُه أُمَّهَاتُُهْم{: وأما التشبيه بغري حرف، فيقصد به املبالغة تنزيال للثاين منزلة األول جتوزا، كقوله

  .}َوِسرَاجاً ُمنِرياً{: وقوله
  .}َوَجنٍَّة َعْرضَُها السََّماوَاُت وَاَألْرُض{: وقوله

  .}َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ{: وكذلك
أي كأهنا يف بياضها من فضة فهو على التشبيه ال على } قََوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة. قََوارِيَرا{: سي منه قوله تعاىلوجعل الفار

  ].من فضة :[ مثل قوله] بيضاء :[ ، فقوله}بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ َبْيَضاَء{: أن القوارير من فضة بدليل قوله
  :.تنبيهان
أن االستعارة وإن  -كما قاله حازم وغريه -عض املواضع والفرق بينهما هذا القسم يشبه االستعارة يف ب: األول

كان فيها معىن التشبيه فتقدير حرف التشبيه ال جيوز فيها والتشبيه بغري حرف على خالف ذلك ألن تقدير حرف 
  .التشبيه واجب فيه

  .تبصره ألنه ال جيوز تقدير حرف التشبيه فيهاأي } وَآَتْيَنا ثَُمودَ النَّاقَةَ ُمْبِصرَةً{: وقال الرماين يف قوله تعاىل

كما قاله -إنه تشبيه بليغ أو استعارة ؟ واحملققون } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي{: وقد اختلف البيانيون يف حنو قوله تعاىل
أي مذكور يف تقدير اآلية واالستعارة ال  -وهم املنافقون  -ألن املستعار له مذكور : على األول قال -الزخمشري 

إليه لوال ال قرينة ] املنقول[ يذكر فيها املستعار له وجيعل الكالم خلوا عنه حبيث يصلح ألن يراد به املنقول عنه و
  .ومن مث ترى املفلقني السحرة منهم كأهنم يتناسون التشبيه ويضربون عنه صفحا

تناسى التشبيه وزيد أسد ال ألن من شرط االستعارة إمكان محل الكالم على احلقيقة يف الظاهر و: وقال السكاكي
  .ميكن كونه حقيقة فال جيوز أن يكون استعارة

  .قد يترك التشبيه لفظا ويراد معىن إذ مل يرد معىن ومل يكن منويا كان استعارة: الثاين
، فهذا تشبيه ال استعارة لذكر }َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألبَْيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ{: مثاله قوله تعاىل

والفجر } ِمَن الْفَجْرِ{: الطرفني اخليط األسود وهو ما ميتد معه من غسق الليل شبيها خبيط أسود وابيض وبينا بقوله
لكن ملا كان أحدمها بيانا لآلخر لداللته عليه اكتفى به عنه ولوال البيان كان من  -وإن كان بيانا للخيط األبيض  -

] من الفجر[عارة كما أن قولك رايت أسدا استعارة فإذا زدت من فالن، صار تشبيها وأما أنه مل زيد باب االست
  .حىت صار تشبيها ؟ وهال اقتصر به



مل يعلم أن اخليطني ] من الفجر[على االستعارة اليت هي أبلغ فألن شرط االستعارة أن يدل عليه احلال ولو مل يذكر 
  .ر تشبيهافصا] بدا الفجر[مستعاران من 
  .التقسيم الثاين

  :.ينقسم باعتبار طرفيه إىل أربعة أقسام، ألهنما
  .}كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ ُمْنقَعِرٍ{: وقوله} حَتَّى َعاَد كَالْعُْرُجوِن الْقَدِميِ{: إما حسيان، كقوله تعاىل
  .}فَهَِي كَالِْحجَاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسوَةًثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك {: أو عقليان، كقوله تعاىل

َمثَلُ {: وقوله} مَثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَوِْلَياَء كََمثَلِ الَْعْنكَُبوِت{: وإما تشبيه املعقول باحملسوس، كقوله تعاىل
ألن محلهم التوراة } كَمَثَلِ الِْحمَارِ َيْحِملُ أَْسفَاراً{ : ، وقوله}ِه الرِّيُحالَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرمَاٍد اْشَتدَّْت بِ
  .ليس كاحلمل على العاتق إمنا هو القيام مبا فيها

من فقد حسا فقد فقد علما وإذا كان ان : أما عكسه فمنعه اإلمام، ألن العقل مستفاد من احلس ولذلك قيل
  .يستلزم جعل األصل فرعا والفرع أصال وهو غري جائزاحملسوس أصال للمعقول فتشبيهه به 

  :وأجازة غريه كقوله
  سنن الح بينهن ابتداع... وكأن النجوم بني دجاه 

  :.وينقسم باعتبار آخر إىل مخسة أقسام
قد يشبه ما تقع عليه احلاسة مبا ال تقع اعتمادا على معرفة النقيض والضد فإن إدراكهما ابلغ من إدراك : األول
، فشبه مبا ال نشك أنه منكر قبيح ملا حصل يف نفوس الناس من بشاعة }كَأَنَُّه ُرؤُوُس الشََّياِطنيِ{: سة كقوله تعاىلاحلا

  .صور الشياطني وإن مل ترها عيانا
 -س إىل ما حي -وهو اإلميان  -أخرج ما ال حيس } َوالَِّذيَن كَفَرُوا أَْعَمالُُهْم كَسََرابٍ{: عكسه كقوله تعاىل: الثاين

  .واملعىن اجلامع بطالن التوهم بني شدة احلاجة وعظم الفاقة -وهو السراب 
، واجلامع بينهما االنتفاع }وَإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ{: إخرج ما مل جتر العادة به إىل ما جرت به، حنو: الثالث
واجلامع البهجة والزينة مث اهلالك وفيه } الدُّْنَيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء إِنََّما مَثَلُ الَْحيَاِة{: وكذا قوله. بالصورة
  .العربة
اجلامع العظم } َوَجنٍَّة عَْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض{: إخراج ما ال يعرف بالبديهة إىل ما يعرف هبا كقوله: الرابع

  .وفائدته التشويق إىل اجلنة حبسن الصفة

} َولَُه الْجََوارِ الُْمْنشَآُت ِفي الَْبْحرِ كَاَألْعالمِ{: إخراج ما ال قوة له يف الصفة إىل ما له قوة فيها كقوله: امساخل
  .واجلامع فيهما العظم والفائدة البيان عن القدرة على تسخري األجسام العظام يف أعظم ما يكون من املاء

  .وعلى هذه األوجه جتري تشبيهات القرآن
  .قسيم الثالثالت

  :.ينقسم إىل مفرد ومركب
فالتشبيه مركب } كََمثَلِ الِْحَمارِ َيْحِملُ أَْسفَاراً{:أن ينزع من أمور جمموع بعضها إىل بعض، كقوله تعاىل : واملركب

من أحوال احلمار وذلك هو محل األسفار اليت هي أوعية العلم وخزائن مثرة العقول مث ال حيسن ما فيها وال يفرق 
  .نها وبني سائر األمحال اليت ليست من العلم يف شيء فليس له مما حيمل حظ سوى أنه يثقل عليه ويتعبهبي



  .}مَثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء كََمثَلِ الَْعْنكَبُوِت اتََّخذَتْ َبْيتاً{: وقوله
: شبه الدنيا باملاء ووجه الشبه أمران: قال بعضهم} َيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِءوَاضْرِْب لَُهْم َمثَلَ الَْحيَاِة الدُّْن{: وقوله
: وثانيهما. أن املاء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت وإن أخذت قدر احلاجة انتفعت به فكذلك الدنيا: أحدمها

يس املراد تشبيهها باملاء وحده بل املراد أن املاء إذا أطبقت كفك عليه لتحفظه مل حيصل فيه شيء فكذلك الدنيا ول
  .تشبيهه هبجةالدنيا يف قلة البقاء والدوام بأنيق النبات الذي يصري بعد تلك البهجة والغضاضة والطراوة إىل ما ذكر

ؤمن مث فإنه سبحانه أراد تشبيه نوره الذي يلقيه يف قلب امل} مَثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة{: ومن تشبيه املفرد باملركب قوله
مثله مبصباح مث مل يقنع بكل مصباح بل مبصباح اجتمعت فيه أسباب اإلضاءة بوضعه يف مشكاة وهي الطاقة غري 

النافذة وكوهنا ال تنفذ لتكون أمجع للتبصر وقد جعل فيها مصباح يف داخل زجاجة فيه الكوكب الدري يف صفاهتا 
ن زيت شجر يف أوسط الزجاج ال شرقية وال غربية فال وذهن املصباح من أصفى األدهان وأقواها وقودا ألنه م

  .تصيبها الشمس يف أحد طريف النهار بل تصيبها أعدل إصابة
أَْو كَظُلَُماٍت ِفي {: ، والثاين}كَسََرابٍ بِِقيَعٍة َيْحَسبُُه{: أحدمها: وهذا مثل ضربه اهللا للمؤمن مث ضرب للكافر مثلني

علمه من ال يقدر اإلميان املعترب باألعمال اليت حيسبها بقيعة مث خييب أمله بسراب يراه شبه يف األول ما ي} َبْحرٍ لُجِّيٍّ
  .الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة فيجيئه فال جيده ماء وجيد زبانية اهللا عنده فيأخذونه فيلقونه إىل جهنم

  .البحث السادس
  .ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه

  :.باشياء مث تارة يصرح بذكر املشبهات كقوله تعاىل قد تشبه أشياء: األوىل

وتارة ال يصرح به بل جييء مطويا } َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصُري َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوال الُْمِسيء{
َضَربَ اللَُّه {،}َساِئغٌ َشرَاُبُه َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌج وََما َيْسَتوِي الَْبْحَراِن َهذَا َعذٌْب فَُراٌت{: على سنن االستعارة كقوله

  .اآلية} َمثَالً َرُجالً ِفيِه ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ
والذي عليه علماء البيان أن التمثيلني مجيعا من مجلة التمثيالت املركبة ال املفردة بيانه أن العرب : قال الزخمشري

فتشبهها بنظائرها كما ذكرنا، وتشبه كيفية ] بعض مل يأخذ هذا حبجزه ذاك معزوال بعضها من[تأخذ أشياء فرادى 
  .اآلية} مَثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُوا التَّْورَاةَ{: حاصلة من جمموع أشياء تضامت حىت صارت شيئا واحدا بأخرى كقوله تعاىل

وأبلغه الثاين : بقرة، قال الزخمشريونظائره من حيث اجتمعت تشبيهات كما يف متثيل اهللا حال املنافقني أول سورة ال
  .ألنه أدل على فرط احلرية وشدة األمر وفظاعته ولذلك أخر قال وهم يتدرجون يف حنو هذا من األهون إىل األغلظ

أعلى مراتب التشبيه يف األبلغية ترك وجه الشبه وأداتة حنو زيد أسد أما ترك وجهه وحده فكقوله زيد : الثانية
  .زيد األسد شدة: اته وحدها فكقولهكاألسد وأما ترك أد
  .لعموم وجه الشبه: إشارة إىل أن ترك وجه الشبه أبلغ من ترك أداتة قال" املفتاح"ويف كالم صاحب 

ألنه إذا عم واحتمل التعدد ومل تبق داللته على ما به االشتراك داللة منطوق بل " ضوء املصباح"وخالفه صاحب 
ه االشتراك صفة ذم ال مدح وهو غري الزم يف ترك األداة إال أن يقال يلزم مثله داللة مفهوم فيحتمل أن يكون ما ب

  .من تركها ألن قرينة ترك األداة تصرف إرادة املدح دون الذم
  .زيد كاألسد شدة: وذكرمها كقولك



: ال تعاىلقد تدخل االداة على شيء وليس هو عني املشبه ولكنه ملتبس به واعتمد على فهم املخاطب كما ق: الثالثة
كونوا أنصار اهللا خالصني يف االنقياد كشأن خماطيب : املراد. اآلية} كُونُوا أَْنصَاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم {

  .عيسى إذ قالوا
  .شبيه اخلارق باملعتادوفيه زيادة وهو ت} َوإِذْ َنتَقَْنا الَْجَبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ{: ومما دل على السياق قوله تعاىل

إذا كانت فائدته إمنا هي تقريب الشبه يف فهم السامع وإيضاحه له فحقه أن يكون وجه الشبه يف املشبه به : الرابعة
أمت والقصد التنبيه باألدىن على األعلى مثل قياس النحوي وال سيما إذا كان الدنو جدا أو العلو جدا وعليه بىن 

  :املعري قوله
  وقاعدة التشبيه نقصان ما حيكى... شبيه صدغيك باملسك ظلمناك يف ت
  :وقول آخر

  فيه فال تظنها كاف تشبيه... كالبحر والكاف أين ضفت زائدة 

  .فيمكن أن يكون املشبه به أقوى لكونه يف الذهن أوضح إذ اإلحاطة به أمت} مَثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة{: وأما قوله تعاىل
فهو من تشبيه الغريب باألغرب ألن خلق آدم من خلق } ثَلَ ِعيَسى عِْنَد اللَِّه كََمثَلِ آدََمإِنَّ َم{:وأما قوله تعاىل 

عيسى ليكون أقطع للخصم وأوقع يف النفس وفيه دليل على جواز القياس وهو رد فرع إىل أصل لشبه ما ألن 
 أم فكذلك خلق عيسى من غري عيسى رد إىل آدم لشبه بينهما واملعىن أن آدم خلق من تراب ومل يكن له أب وال

  .أب
شبههم باخلشب ألنه ال روح فيها وباملسندة ألنه ال انتفاع باخلشب يف حال } كَأَنَُّهمْ ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ{: وقوله
  .تسنيده
ليس الفضة كالذهب وليس العبد كاحلر : األصل دخول أداة التشبيه على املشبه به وهو الكامل كقولك: اخلامسة

  :.على املشبه ألسبابوقد تدخل 
فإن األصل وليس األنثى كالذكر وإمنا عدل عن األصل } َولَْيسَ الذَّكَُر كَاُألنْثَى{: منها وضوح احلال، كقوله تعاىل

ملراعاة الفواصل ألن : اليت وهبت هلا ألن األنثى أفضل منه وقيل} كَاُألْنثَى{الذي طلبت } وَلَْيَس الذَّكَُر{: ألن معىن
  .}ي َوضَْعُتَها أُْنثَىإِنِّ{: قبله

  .حيث زعم أن هذا من التشبيه املقلوب وليس كذلك ملا ذكرنا من املعىن" الربهان"ووهم ابن الزملكاين يف 

القمر : ملا كان جعل الفرع أصال واألصل فرعا يف التشبيه يف حالة اإلثبات يقتضى املبالغة يف التشبيه كقوهلم: وقيل
جعل األصل فرعا والفرح أصال يف كماله الذي يقتضى نفي املبالغة يف املشاهبة ال  كوجه زيد والبحر ككفيه كان

نفي املشاهبة وذلك هو املقصود هنا ألن املشاهبة واقعة بني الذكر واآلنثى يف أعم األوصاف وأغلبها وهلذا يقاد 
  .أحدمها باآلخر

تشبيه العكس الشتماله على جعل املشبه مشبها  ومنها قصد املبالغة، فيقلب التشبيه وجيعل املشبه هو األصل ويسمى
إمنا الربا مثل البيع ألن : كان األصل أن يقولوا} قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع ِمثْلُ الرِّبا{: به واملشبه به مشبها، كقوله تعاىل

 اجلواز وأنه اخلليق الكالم يف الربا ال يف البيع لكن عدلوا عن ذلك وجترءوا إذ جعلوا الربا أصال ملحقا به البيع يف
  .باحلل

وحيتمل أن يكون املراد إلزام اإلسالم فيحرم البيع قياسا على الربا الشتماله على الفضل طردا ألصلهم وهو يف 



وفيه إشارة إىل أن الواجب اتباع } َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرِّبا{: املعىن نقض على علة التحرمي ويؤيده قوله تعاىل
حكام اهللا واقتفاؤها من غري تعرض إلجرائها على قانون واحد وأن األسرار اإلهلية كثريا ما ختفى وهو اعلم مبصاحل أ

عباده فيسلم له عنان االنقياد وأهنم جعلوا ذلك من باب إلزام اجلديل وجاء اجلواب بفك املالزمة وأن احلكمة 
  .فرقت بينهما وفيه إبطال القياس يف مقابلة النص

  .فإن الظاهر العكس ألن} أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن ال َيْخلُُق{: ه قوله تعاىلومن

اخلطاب لعبدة األوثان ومسوها آهلة تشبهيا باهللا سبحانه وقد جعلوا غري اخلالق مثل اخلالق فخولف يف خطاهبم ألهنم 
  .فجاء اإلشكال على وفق ذلك بالغوا يف عبادهتم وغلوا حىت صارت عندهم أصال يف العبادة واخلالق سبحانه فرعا

  .والظاهر أهنم ملا قاسوا غري اخلالق خوطبوا بأشد اإللزامني وهو تنقيص املقدس ال تقديس الناقص
احلي القادر من اخللق تعريضا بإنكار تشبيه األصنام باهللا تعاىل من ] من ال خيلق[وعندي أن املراد بـ: قال السكاكي
فإنه جعل املفعول األول ثانيا ] هواه إهله[بدل } أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه{: وجعل منه قوله تعاىل. طريق األوىل

  .والثاين أوال للتنبيه على أن اهلوى أقوى وأوثق عنده من إالهه
  .}أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني{: ومنه قوله تعاىل

أفتجعل : [ ، فإن بعضهم أورد أن أصل التشبيه يشبه األدىن باألعلى فيقال}الْفُجَّارِأَْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَ{: وقوله
  !.فلم خولفت القاعدة ] اجملرمني كاملسلمني والفجار كاملتقني 

  :.فيه وجهان: ويقال
نا اهللا يف حنن نسود يف اآلخرة كما نسود يف الدنيا ويكونون أتباعا لنا فكما أعز: أن الكفار كانوا يقولون: أحدمها

  .هذه الدار يعزنا يف اآلخرة فجاء اجلواب على معتقدهم أهنم أعلى وغريهم أدىن
  .َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما بَاِطالً ذَِلَك{: ملا قيل قبل اآلية: الثاين

مل يظنوا ذلك ولكن يظنون أنا جنعل املؤمنني أي يظنون أن األمر يهمل وأن ال حشر وال نشر أم } ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُروا
  .كاجملرمني واملتقني كالفجار

أن التشبيه يف الذم يشبه األعلى باألدىن، ألن الذم مقام األدىن واألعلى ظاهر عليه فيشبه به يف السلب : السادسة
  .نزول ال يف العلو، أي يف ال}َيا نَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء{: ومنه قوله

تراب كاملسك : أي يف سوء احلال وإذا كان يف املدح يشبه األدىن باألعلى فيقال} أَْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ{: ومنه
  .وحصى كالياقوت ويف الذم مسك كالتراب وياقوت كالزجاج

َوَمثَلُ الَِّذينَ {: ب احملذوف كقوله تعاىلقد يدخل التشبيه على لفظ وهو حمذوف المتناع ذلك، ألنه بسب: السابعة
  .}كَفَُروا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما ال َيْسمَُع

ومثل واعظ الذين كفروا فاملشبه الواعظ واملقصود تشبيه حال الواعظ منهم بالناعق لألغنام وهي ال : فإن التقدير
ع التشبيه على الغنم اليت ينعق هبا الراعي وميد صوته تعقل معىن دعائه وإمنا تسمع صوته وال تفهم غرضه وإمنا وق

  :.إليها وفيه وجوه
أن املعىن مثل الذين كفروا كمثل الغنم ال تفهم نداء الناعق فأضاف املثل إىل الناعق وهو يف املعىن للمنعوق : أحدها

  .به على القلب
  .اإلعراضومثل الذين كفروا ومثلنا ومثل مثلك الذي ينعق أي مثلهم يف : ثانيها



  .}سََرابِيلَ َتقِيكُمُ الْحَرَّ{: ومثلنا يف الدعاء واإلرشاد كمثل الناعق بالغنم فحذف املثل الثاين اكتفاء باألول كقوله
ومثل الذين كفروا يف دعائهم االصنام وهي ال تعقل وال تسمع كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع : أن املعىن: وثالثها

  .توكيد للكالم ومعناها اإللغاء] ال[و] ينعق[تصبان بـوعلى هذا فالنداء والدعاء من
أن املعىن ومثل الذين كفروا يف دعائهم األصنام وعبادهتم هلا واسترزاقهم إياها كمثال الراعي الذي ينعق : رابعها

غنم من بغنمه ويناديها فهي تسمع نداء وال تفهم معىن كالمه فيشبه من يدعوه الكفار من املعبودات من دون اهللا بال
  .حيث ال تعقل اخلطاب

وهذا قريب من الذي قبله ويفترقان يف أن األول يقتضي ضرب املثل مبا ال يسمع الدعاء والنداء مجلة وجيب صرفه 
من حيث  -إىل غري الغنم وهذا يقتضي ضرب املثل مبا ال يسمع الدعاء والنداء مجلة وإن مل يفهمهما واألصنام 

جيب أن يكون داعيها وناديها أسوأ حاال من منادى الغنم ذكر ذلك الشريف  -كانت ال تسمع الدعاء مجلة 
  ".غرر الفوائد"املرتضى يف كتاب 
اآلية، وإمنا وقع التشبيه على احلرث الذي أهلكته الريح قيل فيه إضمار } ..كَمَثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ{: ومنه قوله تعاىل

  .أي مثل إهالك ما ينفقون كمثل إهالك ريح
  .فيه تقدمي وتأخري، أي كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابته ريح فيها صر فأهلكته: ثعلب قال

كما حيب املؤمنون : ، فإن التقدير}َوِمَن النَّاسِ َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداداً ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ اللَِّه{: وأما قوله تعاىل
  .لتبسوحذف الفاعل ألنه غري م: اهللا قال

  .واعترض عليه بأنه ال حاجة لذلك فإن املعىن حاصل بتقديره مبنيا للفاعل
وأجيب بأنه تقدير معىن لكن حمافظة على اللفظ فال يقدر الفاعل إذ الفاعل يف باب املصدر فضلة فلذلك جعله 

  .كذلك يف التقدير

  .االستعارة
بناء على إنكار اجملاز يف القرآن واالستعارة جماز وقد هي من أنواع البالغة وهي كثرية يف القرآن ومنهم من أنكره 

ومنع القاضي عبد الوهاب املالكي إطالق لفظ االستعارة فيه ألن فيها إيهاما للحاجة وهكذا كما منع . سبق تقديره
  .بعضهم لفظ القرآن خملوق وهو ال ينكر وقوع اجملاز واالستعارة فيه إمنا توقف على إذن الشرع

وزين لإلطالق شرطوا عدم اإلهبام وقد مينعون اإلهبام املذكور ألنه يف االصطالح اسم ألعلى مراتب وال شك أن اجمل
  .الفصاحة

إن أطلق املسلمون االستعارة فيه أطلقناها وإن امتنعوا امتنعنا ويكون هذا من قبيل أن اهللا تعاىل : وقال الطرطوسي
  .انتهى .عامل والعلم هو العقل مث ال نصفه به لعدم التوقيف

  .واملشهور جتويز اإلطالق
  .مباحث االستعارة
  :.مث فيها مباحث

  .، من العارية، مث نقلت إىل نوع من التخييل لقصد املبالغة"استفعال"وهي : األول



  .يف التخييل والتشبيه مع اإلجياز حنو لقيت أسدا وتعىن به الشجاع
يعرف هبا وحكمه ذلك إظهار اخلفي وإيضاح الظاهر وحقيقتها أن تستعار الكلمة من شيء معروف هبا إل شيء مل 

  .الذي ليس جبلي أو حبصول املبالغة أو للمجموع
لألصل ] األم[، فإن حقيقته أنه يف أصل الكتاب فاستعري لفظ }وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ{: فمثال إظهار اخلفي، قوله تعاىل

وحكمة ذلك متثيل ما ليس مبرئي حىت يصري مرئيا فينتقل . ولألن األوالد تنشأ من األم كما تنشأ الفروع من األص
  .السامع من حد السماع إىل حد العيان وذلك أبلغ يف البيان

ألن املراد أمر الولد بالذل لوالديه } َواخِْفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّلِّ{: ومثال إيضاح ما ليس جبلي ليصري جليا، قوله تعاىل
أي اخفض ] واخفض هلما جانب الذل :[ نب مث للجانب جناح وتقدير االستعارة القريبةرمحة فاستعري للولد أوال جا

  .جانبك ذال
وحكمة االستعارة يف هذاجعل ما ليس مبرئي مرئيا ألجل حسن البيان وملا كان املراد خفض جانب الولد للوالدين 

إىل ما هو أبلغ من األوىل فاستعري اجلناح حبيث ال يبقى الولد من الذل هلما واالستكانة مركبا احتيج من االستعارة 
ملا فيه من املعاين اليت ال حتصل من خفض اجلناح ألن من ميل جانبه إىل جهة السفل أدىن ميل صدق عليه أنه خفض 

  :جانبه املراد خفض يلصق اجلنب باإلبط وال حيصل ذلك إال خبفض اجلناح كالطائر وأما قول أيب متام
  صب قد استعذبت ماء بكائي... نين ال تسقين ماء املالم فإ

  .ابعث إىل فيها شيئا من ماء املالم فأرسل: إنه أرسل إليه قارورة وقال: فيقال

  .أن ابعث يل ريشة من جناح الذل أبعث إليك من ماء املالم: أبو متام
لمالم فإن اجلناح وهذا ال يصح له تعلق به والفرق بني التشبيهني ظاهر ألنه ليس جعل اجلناح للذل كجعل املاء ل

ولإلنسان أيضا جناح فإن يديه . للذل مناسب فإن الطائر إذا وهى وتعب بسط جناحه وألقى نفسه إىل األرض
جناحاه وإذا خضع واستكان يطأطىء من رأسه وخفض من بني يديه فحسن عند ذلك جعل اجلناح للذل وصار 

ه فلذلك استهجن منه على أنه قد يقال إن االستعارة شبها مناسبا وأما ماء املالم فليس كذلك يف مناسبة التشبي
التخييلية فيه تابعة لالستعارة بالكناية فإن تشبيه املالم بظرف الشراب الشتماله على ما يكرهه الشارب ملرارته مث 

  .استعار املالم له كمائه مث خيرج منه شيء يشبه باملاء فاالستعارة يف اسم املاء
  .قسام اجملاز الستعمال اللفظ يف غري ما وضع لهيف أهنا قسم من أ: الثاين

ويف احلقيقة هي تشبيه حمذوف األداة لفظا وتقديرا وهلذا حدها . ليس مبجاز لعدم النقل: وقال اإلمام فخر الدين
انشقت عصاهم إذا تفرقوا وذلك للعصا ال للقوم : كقوهلم. بعضهم بادعاء معىن احلقيقة يف الشيء مبالغة يف التشبيه

  .كشفت احلرب عن ساق: ولونويق
ويفترقان يف أن التشبيه إذا ذكرت معه األداة فال خفاء أنه تشبيه وإن حذفت فهذا يلتبس باالستعارة فإذا ذكرت 

، إن مل يذكر املشبه به فهو استعارة }ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي{: زيد األسد فهذا تشبيه بليغ كقوله تعاىل: املشبه كقولك
  :كقوله

  السالح مقذف لدى أسد شاكي
  له لبد أظفاره مل تقلم



فهذه استعارة نقلت هلا وصف الشجاع إىل عبارة صاحلة لألسد لوال قرينة السالح لشككت هل أراد الرجل 
  .الشجاع أو األسد الضاري ؟

ه مستعار، ومستعار منه، وهو اللفظ، ومستعار له وهو املعىن، ففي قول: ال بد فيها من ثالثة أشياء أصول: الثالث
املستعار االشتعال، املستعار منه النار، واملستعار له الشيب، واجلامع بني املستعار منه } َواْشَتَعلَ الرَّأْسُ َشْيباً{: تعاىل

  .واملستعار له مشاهبة ضوء النهار لبياض الشيب
ب الرأس واشتعل شي: وأصل الكالم أن يقال. وفائدة ذلك وحكمته وصف ما هو أخفى بالنسبة إىل ما هو أظهر

وال . وأمنا قلب للمبالغة ألنه يستفاد منه عموم الشيب جلميع الرأس ولو جاء الكالم على وجهه مل يفد ذلك العموم
خيفى أنه أبلغ من قولك كثر الشيب يف الرأس وإن كان ذلك حقيقة املعىن واحلق أن املعىن يعار أوال مث بواسطته يعار 

: ن الشبه مقررا بينهما ظاهرا وإال فال بد من التصريح بالشبه فلو قلتاللفظ وال حتسن االستعارة إال حيث كا
  .لكنت كامللغز" اخلامة " أو " مثل املؤمن كمثل النخلة : " رأيت خنلة أو خامة وأنت تريد مؤمنا إشارة إىل قوله

أبلغ فإن ظهور األنوار يف ] تنفس[و] بدأ انتشاره[وحقيقته } َوالصُّْبحِ إِذَا َتنَفََّس{:ومن أحسن االستعارة قوله تعاىل 
  .املشرق من أشعة الشمس قليال قليال بينه وبني إخراج النفس مشاركة شديدة

، ألن انسالخ الشيء عن الشيء أن يربأ منه ويزول عنه حاال فحاال كذلك } الليل نسلخ منه النهار{: وقوله
  .ن زيادة البيانانفصال الليل عن النهار واالنسالخ أبلغ من االنفصال ملا فيه م

  .}أََحاطَ بِهِمْ ُسرَاِدقَُها{: وقوله
  .}سََنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُومِ{

  .إمنا هو محار: ، ويقولون للرجل املذموم} كَأَنَُّهمْ ُحُمٌر ُمْسَتنِْفَرةٌ{: وقوله
  .}وَالَْتفَّتِ السَّاُق بِالسَّاقِ{: وقوله

  .أي يف اخللق اجلديد، }أَإِنَّا لََمْرُدوُدونَ ِفي الَْحاِفرَِة{
  .}َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم{
  .}َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِفي كََبٍد{
  .}لََنْسفَعاً بِالنَّاِصيَِة{
  .}َوامَْرأَُتهُ َحمَّالَةَ الَْحطَبِ{
  .}فََما َبكَْت َعلَيْهُِم السََّماُء َواَألْرُض َوَما كَاُنوا ُمنْظَرِيَن{
  .}ِمْن َحوِْلهِْمَويَُتَخطَُّف النَّاُس {

  .}أَلَْم َتَر أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َواٍد يَهِيُمونَ{
  .، واملراد حفظهم وما حيصل هلم}أَال إِنََّما طَاِئرُُهْم ِعْنَد اللَِّه{

  .، أي أمتها كما أمرت}أَِقمِ الصَّالةَ{: وقوله تعاىل
  .أيب وجاء عن احلسن ، أي عصمك منهم، رواه شعبة عن}إِنَّ َربَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ{
  .}وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ{
  .}َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ{
  .}َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضُب{



  .}فََمَحوَْنا آَيةَ اللَّْيلِ َوَجَعلَْنا آَيةَ النََّهارِ مُْبِصرَةً{
  .، فالدمغ والقذف مستعار}فَإِذَا ُهَو َزاِهٌقَبلْ َنقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه {
  .، يريد ال إحساس هبا من غري صمم}فَضََرْبَنا َعلَى آذَانِهِْم{

، فإنه أبلغ من بلغ وإن كان مبعناه ألن تأثري الصدع ابلغ من تأثري التبليغ فقد ال يؤثر } فَاْصَدْع بَِما ُتؤَْمُر{: وقوله
  .التبليغ والصدع يؤثر جزما

  .تنقسم إىل مرشحة: عالراب
أُولَِئكَ الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّاللَةَ بِالُْهَدى فََما {: وهي أن تنظر إىل جانب املستعار وتراعيه، كقوله تعاىل -وهي أحسنها 
، فإن املستعار منه الذي هو الشراء هو املراعي هنا وهو الذي رشح لفظيت الربح والتجارة } رَبَِحْت ِتجَاَرتُُهْم

  .ستعارة ملا بينهما من املالءمةلال
فَأَذَاقََها اللَُّه ِلبَاسَ {: وإىل جتريدية، وهي أن تنظر إىل جانب املستعار له، مث تأيت مبا يناسبه ويالئمه، كقوله تعاىل

عار له ، فاملستعار اللباس، واملستعار له اجلوع فمجرد االستعارة بذكر لفظ األداة املناسبة للمست}الْجُوعِ َوالَْخْوِف
وكساها لباس اجلوع ويف هذه اآلية مراعاة املستعار له : وهو اجلوع ال املستعار وهو اللباس ولو أراد ترشيحها لقال

  .الذي هو املعىن وهو اجلوع واخلوف ألن أملهما يذاق وال يلبس
إذا محلنا احلطب على النميمة } طَبَِواْمرَأَُتُه َحمَّالَةَ الَْح{: وقد جتيء مالحظة املستعار الذي هو اللفظ، كقوله تعاىل

  .فيالحظ املعىن] راوية[ومل يقل ] محالة: [فاعترب اللفظ فقال
شجاع يفترس : وأما االستعارة بالكناية فهي أال يصرح بذكر املستعار، بل تذكر بعض لوازمه تنبيها به عليه، كقوله

  .مل حبرأقرانه وعامل يغترف منه الناس تنبيها على أن الشجاع أسد والعا
  .ومنه اجملاز العقلي كله عند السكاكي

أن يسكت عن ذكر املستعار مث يومي إليه بذكر شيء من توابعه وروادفه تنبيها عليه  -وهو دقيق  -ومن أقسامها 
  .فيقول شجاع يفترس أقرانه فنبهت باالفتراس على أنك قد استعرت له األسد

، فنبه بالنقض الذي هو من توابع احلبل وروادفه على أنه }َد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاقِِهالَِّذيَن َينْقُُضونَ َعْه{: ومنه قوله تعاىل
  .قد استعار للعهد احلبل ملا فيه من باب الوصلة بني املتعاهدين

أبلغ ] قدمنا[لكن ] عملنا[، ألن حقيقته }َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوراً{: ومنها قوله تعاىل
ألنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفره ألنه من أجل إمهاهلم السابق عاملهم كما يفعل الغائب عنهم إذا 

  .قدم فرآهم على خالف ما أمر به ويف هذا حتذير من االغترار باإلمهال
  .عال قاهرا] طغى[عال واالستعارة أبلغ ألن ] طغى[، ألن حقيقة } رِيَِةإِنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الْجَا{: وقوله

  .شديدة والعتو أبلغ ألنه شدة فيها مترد] عاتية[، ألن حقيقة }بِرِيحٍ صَْرَصرٍ َعاِتيٍَة{: وكذلك
نع واالستعارة أبلغ ألنه جعل ال متنع ما متلك كل امل: ، اآلية وحقيقته} َوال َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعُنِقَك{: وقوله

  .منع النائل مبنزلة غل اليدين إىل العنق وحال الغلول أظهر

  .أخرجت ما فيها من الكنوز: ، قيل} َوأَْخَرَجتِ اَألْرضُ أَثْقَالَهَا{: وقوله تعاىل
ألن احلمل يسمى  حيىي به املوتى وأهنا أخرجت موتاها فسمى املوتى ثقال تشبيها باحلمل الذين يكون يف البطن: وقيل



  .}فَلَمَّا أَثْقَلَْت{: ثقال قال تعاىل
َتْجرِي {: ومنها جعل الشيء للشيء وليس له من طريق األدعاء واالحاطة به نافعة يف آيات الصفات كقوله تعاىل

  .}بِأَْعُينِنَا
  .}اتٌ بَِيِمينِِهوَاَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة وَالسََّماَواُت َمطْوِيَّ{: وقوله

: وال جتد بابا يف علم البيان أدق وال أعون يف تعاطي املشبهات منه وأما قوله تعاىل: قال الزخمشري: ويسمى التخييل
  :.فيه ثالثة أوجه: قال الفراء} كَأَنَّهُ ُرُؤوسُ الشََّياطِنيِ{

  .أنه جعل طلعها رءوس الشياطني يف القبح: أحدها
  .بعض احليات شيطانا وهو ذو القرن أن العرب تسمى: والثاين
  .أنه شوك قبيح املنظر يسمى رؤس الشياطني: الثالث

  .فعلى األول يكون ختييال وعلى الثاين يكون تشبيها خمتصا
  .تقسيم آخر

  :.االستعارة فرع التشبيه فأنواعها كأنواعه مخسة

فإن املستعار منه هو النار واملستعار } أْسُ َشْيباًَواْشَتَعلَ الرَّ{: استعارة حسي حلسى بوجه حلسي كقوله تعاىل: األول
له هو الشيب والوجه هو االنبساط فالطرفان حسيان والوجه ايضا حسي وهو استعارة بالكناية ألنه ذكر التشبيه 

  .وذكر املشبه وذكر املشبه به مع الزم من لوازم املشبه به وهو االشتعال
، أصل املوج حركة املياه فاستعمل يف حركتهم على سبيل }ٍذ َيُموُج ِفي بَْعضٍوََتَركَْنا بَْعضَُهْم َيْومَِئ{: وقوله

  .االستعارة
فاملستعار له الريح واملستعار منه املرأة } أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّيحَ الَْعقِيَم{:حسي حلسي بوجه عقلي كقوله تعاىل : الثاين

  .وهو عقلي وهو ايضا استعارة بالكناية ومها حسيان والوجه املنع من ظهور النتيجة واألثر
وفيه نظر ألن العقيم صفة للمرأة ال اسم هلا وهلذا جعل صفة للريح ال امسا واحلق أن املستعار منه : قال يف اإليضاح

ما يف املرأة من الصفة اليت متنع من احلبل واملستعار له ما يف الريح من الصفة اليت متنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر 
  ].اجلامع هلما ما ذكرو[

وهو مندفع بالعناية ألن املراد من قوله املستعار منه املرأة اليت عرب عنها بالعقيم ذكرها السكاكي بلفظ ما صدق 
  .عليه

ه ظهور ، املستعار له ظلمة النهار من ظلمة الليل واملستعار من} وَآَيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ َنْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر{: ومنه قوله تعاىل
  .املسلوخ عند جلدته واجلامع عقلي وهو ترتب أحدمها على اآلخر

  .، أصل احلصيد النبات واجلامع اهلالك وهو أمر عقلي}فََجَعلَْناَها َحِصيداً كَأَنْ لَمْ َتْغَن بِاألَْمسِ{: وقوله
قاد مستعار للموت ومها أمران معقوالن ، فالر}َمْن َبعَثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا َهذَا{: معقول ملعقول، كقوله تعاىل: الثالث

  .والوجه عدم ظهور األفعال وهو عقلي واالستعارة تصرحيية لكون املشبه به مذكورا
املستعار السكوت، واملستعار له الغضب، واملستعار منه الساكت، وهذه } َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضُب{: وقوله

  .ل ملعقول ملشاركته يف أمر معقولألطف االستعارات ألهنا استعارة معقو
أصل التماس يف األجسام فاستعري ملقاساة الشدة } َمسَّْتُهمُ الَْبأَْساُء وَالضَّرَّاُء{: حمسوس ملعقول، كقوله تعاىل: الرابع



  .وكون املستعار منه حسيا واملستعار له عقليا وكوهنا تصرحيية ظاهر والوجه اللحوق وهو عقلي
  .قالقذف والدمغ مستعاران} ُف بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمغُُهَبلْ نَقِْذ{: وقوله
  .}فََنَبذُوُه َوَراَء ظُهُورِِهْم{: وقوله} ُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا إِالَّ بَِحْبلٍ ِمَن اللَِّه َوَحْبلٍ ِمَن النَّاسِ{: وقوله

وكل خوض ذكره اهللا يف القرآن فلفظه مستعار من } َن َيخُوُضونَ ِفي آيَاِتَنا فَأَعْرِْض َعْنُهْموَإِذَا َرأَْيَت الَِّذي{: وقوله
  .اخلوض يف املاء

  .استعارة لبيانه عما أوحى إليه كظهور ماء يف الزجاجة عند انصداعها} فَاْصَدْع بَِما ُتؤَْمُر{: وقوله
  .ستعار وأصله للحيطان، البنيان م} أَفََمْن أَسََّس بُْنَيانَُه{: وقوله
  .العوج مستعار} وََيْبُغونََها ِعَوجاً{: وقوله
  .وكل ما يف القرآن من الظلمات والنور مستعار} ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ{: وقوله
  .}فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوراً{: وقوله

  .الوادي مستعار وكذلك اهليمان وهو على غاية اإليضاح} هِيُمونَأَلَْم َتَر أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َواٍد َي{
  .}َوال َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعُنِقَك{

املستعار منه التكرب واملستعار له املاء واجلامع االستعالء } إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء{: استعارة معقول حملسوس: اخلامس
  .املفرط
  .العتو هاهنا مستعار} اٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ صَْرَصرٍ عَاِتَيٍةَوأَمَّا َع{: وقوله

  .فلفظ الغيظ مستعار} َتكَادُ َتَميَُّز ِمَن الَْغيِْظ{: وقوله
  .فهو أفصح من مضيئة} َوَجَعلَْنا آَيةَ النََّهارِ مُْبِصرَةً{ : وقوله

  .}حَتَّى َتَضَع الَْحْرُب أَْوزَاَرهَا{
يعين تلك األواين ليس من الزجاج وال من الفضة بل يف } قََوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة{: ، كقوله تعاىلومنها االستعارة بلفظني

  .صفاء القارورة وبياض الفضة وقد سبق عن الفارسي جعله من التشبيه
د واهللا أعلم ، ينىب عن الدوام والسوط ينيب عن اإليالم فيكون املرا} فََصبَّ َعلَْيهِْم رَبَُّك َسْوطَ َعذَابٍ{: ومثله

  .تعذيبهم عذابا دائما مؤملا

  .التورية
قريب وبعيد ويريد : وتسمى اإليهام والتخييل واملغالطة والتوجيه، وهي أن يتكلم املتكلم بلفظ مشترك بني معنيني

بالنجم النبات الذي  ، أراد}وَالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن{: املعىن البعيد يوهم السامع أنه أراد القريب مثاله قوله تعاىل
  .ال ساق له والسامع يتوهم أنه أراد الكوكب ال سيما مع تأكيد اإليهام بذكر الشمس والقمر

  .واملراد املعرفة} َوُهَو قَاِئٌم ُيصَلِّي ِفي الِْمحَْرابِ{: وقوله
  .من النعومةأراد هبا يف نعمة وكرامة والسامع يتوهم أنه أراد } ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ َناِعَمةٌ{: وقوله
  .أراد باأليد القوة اخلارجة} وَالسََّماَء َبَنْيَناَها بِأَْيٍد{: وقوله
، أي مقرطون جتعل يف آذاهنم القرطة واحللق الذي يف األذن يسمى قرطا } َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ{: وقوله

  .وخلدة والسامع يتوهم أنه من اخللود



  .أي علمهم منازهلم فيها أو يوهم إرادة العرف الذي هو الطيب} ُم الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْموَُيْدِخلُُه{: وقوله
  .}َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبَِني{: وقوله
  .إرادة خازن اجلنات مما يوهم] اجلنات[مع ] رضوان[فذكر } ُيَبشِّرُُهْم َربُُّهمْ بَِرْحَمٍة ِمْنُه َورِضَْواٍن َوَجنَّاٍت{: وقوله

: وقال أبو جعفر. من الرعونة] فاعل[أي أرعنا مسعنا وأنظر إلينا والكفار يقولوهنا } َراِعنَا{: وكان األنصار يقولون
  .إمنا نقول مثل ما يقول املسلمون فنهي املسلمون عنها: هي بالعربانية فلما عوتبوا قالوا

هو من أمساء ] الويل: [فقوله} ِمْن َبْعِد َما قََنطُوا وََيْنُشرُ َرْحَمَتُه َوُهَو الْوَِليُّ الَْحمِيُد َوُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ الَْغْيثَ{: وقوله
يف ] حممود[لعباده املطيعني أو ] حامد[حيتمل أن يكون من ] احلميد: [اهللا ومعناه الويل لعباده بالرمحة واملغفرة وقوله
وحيتمل أن يكون الويل من أمساء املطر وهو مطر الربيع .  اهللا سبحانهالسراء والضراء وعلى هذا فالضمري راجع إىل

  .واحلميد مبعىن احملمود وعلى هذا فالضمري عائد على الغيث
ألن يكون تورية إذ ] ربه[رشحت لفظة ] ربك[، فإن لفظة } اذْكُرْنِي ِعْنَد َربَِّك فَأَْنَساهُ الشَّْيطَانُ ِذكْرَ َربِِّه{: وقوله

ومل تدل لفظة ربه إال على } فَأَْنَساُه الشَّْيطَانُ ِذكَْر َربِِّه{: أراد هبا اإلله سبحانه وامللك فلو اقتصر على قوله حيتمل أنه
  .احتمل املعنيني] ربك[اإلله فلما تقدمت لفظة 

  :.تنبيه
  ].يف الفرق بني التورية واالستخدام [

التورية استعمال املعنيني يف اللفظ وإمهال اآلخر ويف  كثريا ما تلتبس التورية باالستخدام والفراق بينهما أن
  .االستخدام استعماهلما معا بقرينتني

  .وحاصله أن املشترك إن استعمل يف مفهومني معا فهو واالستخدام وإن أريد أحدمها مع ملح اآلخر باطنا فهو التورية
يراد هبا األمد ] كتاب[فإن لفظة } لَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِتِلكُلِّ أََجلٍ ِكتَاٌب َيْمحُوا ال{: ومثال االستخدام قوله تعاىل

املفهوم اآلخر ] ميحو[احملتوم واملكتوب وقد توسطت بني لفظتني فاستخدمت أحد مفهوميها وهو األمد واستخدمت 
  .وهو املكتوب
فإن الصالة حتتمل } قُولُونَ َوال ُجنُباً إِالَّ عَابِرِي سَبِيلٍال َتقَْرُبوا الصَّالةَ َوأَنُْتْم ُسكَاَرى حَتَّى َتْعلَُموا َما َت{: وقوله تعاىل

إِالَّ َعابِرِي {: استخدمت إرادة نفس الصالة، وقوله} حَتَّى َتْعلَُموا{إرادة نفس الصالة، وحتتمل إرادة موضعها فقوله 
  .، استخدمت إرادة موضعها}َسبِيلٍ

  .التجريد
آخر كأنه مباين له فتخرج ذلك إىل ألفاظه مبا اعتقدت ذلك كقوهلم لئن  وهو أن تعتقد أن يف الشيء من نفسه معىن

لقيت زيدا لتلقني معه األسد ولئن سألته لتسألن منه البحر فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدا وحبرا وهو عينه هو 
اَألْرضِ َواخِْتالِف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َو{: األسد والبحر ال أن هناك شيئا منفصال عنه كقوله تعاىل

  .، فظاهر هذا أن يف العامل من نفسه آيات وهو عينه ونفسه تلك اآليات}آلياٍت ُألوِلي اَأللَْبابِ
  .َواْعلَم أَنِّي َعزِيٌز َحكِيٌم: ، وإمنا هذا ناب عن قوله} َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم{: وكقوله تعاىل

  .}إِنَّ ِفي ذَِلَك لَذِكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب{: وله تعاىلومنه ق
  .}لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{: وقوله تعاىل



، ليس املعىن أن اجلنة فيها دار خلد وغري دار خلد بل كلها دار خلد فكأنك ملا } لَُهْم ِفيَها َداُر الُْخلِْد{: وقوله
يف اجلنة دار اخللد اعتقدت أن اجلنة منطوية على دار نعيم ودار أكل وشرب وخلد فجردت منها هذا الواحد : قلت
  :كقوله

  ويف اهللا إن مل تنصفوا حكم عدل
  .، على أحد}ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت وَُمخْرُِج الْمَيِِّت ِمَن الَْحيِّ{: وقوله

" هي النطفة خترج من الرجل ميتة وهو حي وخيرج الرجل منها حيا وهي ميتة "  :التأويالت يف اآلية عن ابن مسعود
إن لفظة اإلخراج يف تنقل النطفة حىت تكون رجال إمنا هو عبارة عن تغيري احلال : قال ابن عطية يف تفسريه هذه اآلية

  .كما تقول يف صيب جيد البنية خيرج من هذا رجل قوي
  .أي احليوان كله ميتة مث حيييه قال وهو معىن التجريد} لْمَيِِّت ِمَن الَْحيِّوَُمخْرُِج ا{: وقد حيتمل قوله

] مساء[بالرفع مبعىن حصلت منها } فكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن{: وذكر الزخمشري أن عمرو بن عبيد قرأ يف قوله تعاىل
  .و.وردة قال وهو من التجريد

هذا هو التجريد وذلك أنه : ، قال ابن جىن} ي َوَيرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَبيَرِثُنِ{: قرأ على وابن عباس يف سورة مرمي
  .يريد وهب يل من لدنك وليا يرثين منه وارث من آل يعقوب وهو الوارث نفسه فكأنه جرد منه وارثا

  .التجنيس
} ُمْجرُِمونَ َما لَبِثُوا غَْيَر َساَعةَوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ يُقِْسُم الْ{:وهو إما بأن تتساوى حروف الكلمتني، كقوله تعاىل 

ليس منه يف القرآن غري : ويف ذلك رد على من قال} َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِفيهِْم مُْنِذرِيَن فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُْنذَرِيَن{
  .اآلية األوىل

  .}إِلَى َربِّكَ َيْوَمِئذٍ الَْمَساُق. بِالسَّاقِوَالَْتفَِّت السَّاقُ {: وأما بزيادة يف إحدى الكلمتني، كقوله تعاىل
  .}وَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشِديٌد. وَإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد{: وإما الحق بأن خيتلف أحد احلرفني كقوله

  .}ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَاِضَرةٌ إِلَى َربَِّها َناظَِرةٌ{
  .}نَ َعنُْهَوُهْم َيْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأَْو{
  .}بَِما كُنُْتْم َتفَْرُحونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُنُْتْم َتْمَرُحونَ{

  .}وَإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اَألْمنِ أَوِ الَْخْوِف{: وقوله
  .}ْحِسُنونَ ُصْنعاًَوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُي{: وإما يف اخلط وهو أن تشتبها يف اخلط ال اللفظ كقوله تعاىل

  .}وَالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمنِي وََيْسِقنيِ َوإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشفِنيِ{: وقوله
  .}ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ إِلَى َربَِّها َناِظرَةٌ{: وأما يف السمع لقرب أحد املخرجني من اآلخر، كقوله تعاىل

  :.تنبيهات
عندي أنه ليس بتجنيس أصال وأن الساعة يف املوضعني مبعىن : آلية األوىل وقالنازع ابن أيب احلديد يف ا: األول

واحد والتجنيس أن يتفق اللفظ وخيتلف املعىن وأال تكون إحدامها حقيقة واألخرى جمازا بل تكونا حقيقتني وإن 
زها أمر وال يطول عندها لكنه عند اهللا تعاىل يف حكم الساعة الواحدة ألن قدرته ال يعج -وإن طال  -زمان القيامة 

على أحد املوضعني حقيقة وعلى اآلخر جمازا وذلك خيرج الكالم من التجنيس ] الساعة[زمان فيكون إطالق لفظة 



وأيضا ال جيوز أن يكون املراد بالساعة الساعة األوىل . ركبت محارا ولقيت محارا وأردت بالثاين البليد: كما لو قلت
  .الساعة مستعمال يف املوضعني حقيقة مبعىن واحد فيخرج عن التجنيس خاصة وزمان البعث فيكون لفظ

فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ {: يقرب منه االقتضاب وهو أن تكون الكلمات جيمعها أصل واحد يف اللغة كقوله تعاىل: الثاين
  .}الْقَيِّمِ
  .}ٌح َورَْيَحانٌْو{: وقوله} يَْمَحُق اللَُّه الرِّبا َويُْربِي الصََّدقَاِت{: وقوله

  .}وَإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى الْأِْنَساِن أَعَْرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ{: وقوله
  .}قَالَ إِنِّي ِلَعَمِلكُْم ِمَن الْقَالَِني{
  .}َوجََنى الَْجنََّتْينِ َداٍن{
  .}ا أََسفَى َعلَى يُوُسَف{
  .}ِفيِه الْقُلُوُب َواألَْبَصاُر َتقَلَُّب{
  .}إِنِّي َوجَّْهُت َوجْهَِي{
  .}اثَّاقَلُْتْم إِلَى اَألْرضِ{

  :.اعلم أن اجلناس من احملاسن اللفظية ال املعنوية وهلذا تركوه عند قوة املعىن بتركه ولذلك مثاالن: الثالث
: فذكر الرازي يف تفسريه أن الكاتب امللقب بالرشيدي قال} خَاِلقَِنيأََتْدُعونَ بَْعالً َوَتذَُرونَ أَْحَسَن الْ{: قوله: أحدمها
حتصل به رعاية معىن التجنيس أيضا ] أوهم أنه أحسن ألنه كان] [أتدعون بعال وتدعون أحسن اخلالقني : [ لو قيل

  ].تذرون[مع كونه موازنا لـ
  .ألجل قوة املعاين وجزالة األلفاظبأن فصاحة القرآن ليس ألجل رعاية هذه التكلفات بل : وأجاب الرازي
  ].أتدعون[مراعاة املعاين أوىل من مراعاة األلفاظ فلو كان : وقال بعضهم

كما قال هذا القائل لوقع اإللباس على القارىء فيجعلهما مبعىن واحد تصحيفا منه وحينئذ فينخرم ] وتدعون[
  .وال نقط] فيه[حف اإلمام ال ضبط اللفظ إذا قرأ وتدعون الثانية بسكون الدال ال سيما وخط املص

بالسني } قَالَ َعذَابِي أُِصيبُ بِِه َمْن أََشاُء{: ومما صحف من القرآن بسبب ذلك وليس بقراءة قوله تعاىل: قال
  .املهملة
  .بالباء املوحدة} َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه{: وقوله
  .بالعني املهملة} نٌ ُيْغنِيِهِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم َيْومَِئٍذ َشأْ{: وقوله

  .على االستفهام" َمْن فرعون " وقرأ ابن عباس
وذلك ألن األول مبعىن ترك ] يدع[أخص من ] يذر[أن : وأجاب اجلويين عن هذا مبا ميكن أن يتخلص منه: قلت

هلذا خيتار هلا من هو الشيء اعتناء بشهادة االشتقاق حنو اإليداع فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع االعتناء حباهلا و
مؤمتن عليها ومن ذلك الدعة مبعىن الراحة وأما تذر فمعناها الترك مطلقا والترك مع اإلعراض والرفض الكلي وال 

شك أن السياق إمنا يناسب هذا دون األول فأريد هنا تبشيع حاهلم يف األعراض عن رهبم وأهنم بلغوا الغاية يف 
  .اإلعراض

  .يقال فال يذر الشيء أي يقذفه لقلة االعتداد به: ويؤيده قول الراغب: قلت
حلم على وضم قال : هو] فيم ال يعتد به[لقلة االعتداد به حنو قوهلم ] وتسميتها بذلك[والوزرة قطعة من اللحم 



} فَذَرُْهْم َوَما َيفْتَُرونَ} {َرَك وَآِلهََتَكوََيذَ{: وقال تعاىل} أَجِئَْتَنا ِلَنْعُبدَ اللََّه َوْحَدُه َوَنذََر َما كَانَ َيعُْبُد آَباُؤَنا{: تعاىل
  .}ذَرُوا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا{

  .انتهى. يتركون، وخيلفون لذلك: ومل يقل} َيذَُرونَ{: وإمنا قال
وعن الشيخ كمال الدين بن الزملكاين أنه أجاب عن هذا السؤال بأن التجنيس حتسني وإمنا يستعمل يف مقام الوعد 

  .هذا مقام هتويل والقصد فيه املعىن فلم يكن ملراعاة اللفظة فائدةواإلحسان و
  .}َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ{: وفيه نظر، فإنه ورد يف قوله

ما احلكمة : وما أنت مصدق لنا فيقال: معناه: قال } َوَما أَْنَت بُِمْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا َصاِدقَِني{:قوله تعاىل : املثال الثاين
فإنه يؤدي معىن األول مع زيادة رعاية ] وما أنت مبصدق لنا ولو كنا صادقني :[ العدول عن اجلناس وهال قيليف 

  .التجنيس اللفظي ؟
: قال يل: مصدق يل، فمعناه: وذلك أنك إذا قلت] مصدق[من املعىن ما ليس يف ] مؤمن لنا[واجلواب أن يف 

من ومقصودهم التصديق وزيادة وهو طلب األمن فلهذا عدل فمعناه مع التصديق إعطاء األ] مؤمن[صدقت وأما 
  .إليه

  !.فتأمل هذا اللطائف الغريبة واألسرار العجيبة فإنه نوع من اإلعجاز 
  .فائدة

، ألن }قُلْ َهلْ َيْستَوِي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ وَالَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ{: إذا دخل التجنيس نفي عد طباقا كقوله: قال اخلفاجي
  .ويف هذا خيتلط التجينس بالطباق: هم اجلاهلون قال] الذين اليعلمون[

  .الطباق
لفظي ومعنوي، كقوله : هو أن جيمع بني متضادين مع مراعاة التقابل كالبياض والسواد والليل والنهار وهو قسمان

  .ليل والكثريطابق بني الضحك والبكاء والق} فَلَْيْضَحكُوا قَِليالً َولْيَْبكُوا كَثِرياً{: تعاىل
  .}ِلكَْيال َتأْسَْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َوال َتفَْرُحوا بَِما آَتاكُْم{: ومثله

  }وَأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى َوأَنَُّه ُهَو أَمَاَت وَأَْحيَا{
  .}وََتْحَسُبُهمْ أَْيقَاظاً َوُهْم ُرقُوٌد{
  .}َهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمسَْتْخٍف بِاللَّْيلِ َوَسارٌِب بِالنَّهَارِسََواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َج{

  .اآلية} ..ُتؤِْتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء َوَتنْزُِع الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء{: وقوله تعاىل
  .}َحُروُر وما يستوي اَألْحَياُء َوال اَألْموَاُتَوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصُري َوال الظُّلُمَاُت َوال النُّوُر َوال الظِّلُّ َوال الْ{

فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى {: مث إذا شرط فيهما شرط وجب أن يشترط يف ضديهما ضد ذلك الشرط كقوله تعاىل
  .اآلية، ملا جعل التيسري} ..َوَصدََّق بِالُْحسَْنى

 مشتركا بني أضداد تلك األمور وهي املنع مشتركا بني اآلعطاء والتقى والتصديق وجعل ضده وهو التعسري
  .واالستغناء والتكذيب

  .قابل بني العلو والدنو} ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة قُطُوفَُها دَانِيَةٌ{: ومنه
  .}ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ َوأَكَْواٌب مَْوُضوَعةٌ{: وقوله



، فذكر الليل والنهار ومها ضدان مث }لَِتْسكُنُوا ِفيِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َوِمْن َرْحَمِتهِ َجَعلَ لَكُمُ اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر{: وقوله
فاستلزم الكالم ضربا من ] اإلرداف[قابلهما بضدين ومها احلركة والسكون على الترتيب مث عرب عن احلركة بلفظ 

ون احلركة تكون للمصلحة دون لك] ابتغاء الفضل[احملاسن زائدة على املبالغة وعدل عن لفظ احلركة إىل لفظ 
املفسدة وهي تسري إىل اإلعانة بالقوة لكون احلركة وحسن االختيار الدال على رجاحة العقل وسالمة احلس وإضافة 

  .الظرف إىل تلك احلركة املخصوصة واقعة فيه ليهتدي املتحرك إىل بلوغ املأرب
معناه ربنا يعلم إنا } كِْذُبونَ قَالُوا َربَُّنا َيْعلَُم إِنَّا إِلَْيكُْم لَُمْرَسلُونَإِنْ أَْنُتْم إِالَّ َت{: ومن الطباق املعنوي قوله تعاىل

  .لصادقون
ملا كان البناء رفعا للمبىن قوبل ]: احلجة[، قال أبو علي يف }الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اَألْرَض ِفَراشاً َوالسََّماَء بَِناًء{: وقوله

  .ء ومن مث وقع البناء على ما فيه ارتفاع يف نصيبه إن مل يكن مدرابالفراش الذي هو على خالف البنا

ألن الغرق من صفات املاء فكأنه } ِممَّا َخطِيئَاِتهِْم أُغْرِقُوا فَأُْدِخلُوا َناراً{: ومنه نوع يسمى الطباق اخلفي كقوله تعاىل
  .نوهي أخفى مطابقة يف القرآ: مجع بني املاء يف النار والنار قال ابن منقذ

  .فكأنه مجع بني األخضر واألمحر وهذا أيضا فيه تدبيج بديعي} ِمَن الشََّجرِ اَألْخَضرِ نَاراً{: ومنه قوله تعاىل: قلت
  .ألن معىن القصاص القتل فصار القتل سبب احلياة} وَلَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحيَاةٌ{: ومنه

  .وهذا من أملح الطباق وأخفاه: قال ابن املعتز
ألن ظل ال تستعمل إال هنارا فإذا ملح مع ذكر السواد كأنه طباق } ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْودّاً{: يف الزخرف وقوله تعاىل

  .يذكر البياض مع السواد
  .}وََيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعوكُْم إِلَى النَّجَاِة َوَتْدعُوَننِي إِلَى النَّارِ{: وقوله

  .املقابلة
  ].مباحث املقابلة[

  :.وفيها مباحث
  .يف حقيقتها: ألولا

كاملقابلة واملضاربة وهي ] املفاعلة[وهي ذكر الشيء مع ما يوازيه يف بعض صفاته وخيالفه يف بعضها وهي من باب 
  :.قريبة من الطباق والفرق بينهما من وجهني

  .أن الطباق اليكون إال بني الضدين غالبا واملقابلة تكون ألكثر من ذلك غالبا: األول
  .ون الطباق إال باألضداد واملقابلة باألضداد وغريها وهلذا جعل ابن اآلثري الطباق أحد أنواع املقابلةال يك: والثاين
  .يف أنواعها: الثاين

واخلاليف أمتها يف التشكيك وألزمها بالتأويل والنقيضي ثانيها والنظريي . نظريي، ونقيضي، وخاليف: وهي ثالثة
  .ثالثها

أن القرآن كله وارد عليها بظهور نكته احلكمية العلمية : حممد النحوي القلعيوذكر الشيخ أبو الفضل يوسف بن 
من الكائنات والزمانيات والوسائط الروحانيات واألوائل اإلهليات حيث احتدت من حيث تعددت واتصلت من 

  .حيث انفصلت وأهنا قد ترد على شكل املربع تارة وشكل املسدس أخرى، وعلى شكل



  .ك من التشكيالت العجيبة والترتيبات البديعة مث أورد أمثل من ذلكاملثلث، إىل غري ذل
ألهنما مجيعا من باب الرقاد املقابل } ال تَأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنوٌْم{: مثال مقابلة النظريين مقابلة السنة والنوم يف قوله تعاىل

  .باليقظة
مقابلة النقيضني أيضا مث السنة والنوم بانفرادمها متقابالن يف باب  ، وهذه هي}وََتْحَسبُُهْم أَيْقَاظاً َوُهْم ُرقُوٌد{: وقوله

  .النظريين وجمموعهما يقابالن النقيض الذي هو اليقظة
 وَأَنَّا ال َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد بَِمْن ِفي اَألْرضِ أَْم أَرَاَد بِهِْم رَبُُّهْم{: ومثال مقابلة اخلالفني مقابلة الشر بالرشد يف قوله تعاىل

، فقابل الشر بالرشد ومها خالفيان وضد الرشد الغي وضد الشر اخلري واخلري الذي خيرجه لفظ الشر ضمنا } َرَشداً
نظري الرشد قطعا وألغى الذي خيرجه لفظ الرشد ضمنا نظري الشر قطعا حصل من هذا الشكل أربعة الفاظ نطقان 

  .وضمنان فكان هبما رباعيان
تفسريه علىوجوه فقد يرد وبعضه مفسر مثل ما ذكرناه وقد يرد وكله مفسر، كقوله وهذا الشكل الرباعي يقع يف 

ـ } َصلَّى{و] كَذََّب[بـ } َصدََّق{فقابل } فَال َصدََّق َوال َصلَّى َولَِكْن كَذََّب َوَتوَلَّى{: تعاىل الذي هو أقبل ب
  .}تََولَّى{َ
، اللغو يف احلثيثة املنكرة والتأثيم يف احليثية الناكرة }إِالَّ ِقيالً َسالماً َسالماًال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوال تَأِْثيماً {: قوله

واللغو منشأ املنكر ومبدأ درجاته والتأثيم منشأ التكرب ومبدأ درجاته فال نكري إال بعد منكر وال اعتقاد إنكار إال بعد 
  .احملظورات ومبدأ التأثيم اعتقاد تأثيم ومنشأ اللغو يف أول طرف املكروهات وآخره يف طرف

فقابل } أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيسِْفُك الدَِّماَء وََنْحُن ُنَسبُِّح بِحَْمِدَك َوُنقَدُِّس لََك{: ومن ذلك أيضا قوله تعاىل
  .اإلفساد بالتسبيح واحلمد وسفك الدماء بالتقديس

في سفك الدماء والتسبيح شريعة لإلصالح والتقديس شريعة حقن فالتسبيح باحلمد إذن ينفي الفساد والتقديس ين
الدماء وشريعة التقديس أشرف من شريعة التسبيح فإن التسبيح باحلمد لإلصالح ال للفساد وسفك الدماء للتسبيح 
ال للتقديس وهذا شكل مربع من أرضى وهو اإلفساد وسفك الدماء ومسائي وهو التسبيح والتقديس واألرضي ذو 

ني والسمائي ذو فصلني ووقع النفس من الطرفني املتوسطني فالطرفان اإلفساد يف الطرف األول والتقديس يف فصل
  .الطرف اآلخر والوسطان آخر األرض وأول السماء فاألول متشرف على اآليت واالخر ملفت إىل املاضي

  يدور على املعىن وعنه مياصع... وكم يف كتاب اهللا من كل موجز 
  مقاسيمها جمموعة واملشايع... سم احملامد كلها لقد مجع اإل

  .وهذا القدر الذي ذكره هذا احلرب مرمى عظيم يوصل إىل أمور غري متجاسر عليها كما يف آية الكرسي وغريها
  :.وقسم بعضهم املقابلة إىل أربع

ا اللَّْيلَ ِلَباساً َوَجَعلَْنا النَّهَارَ َوَجَعلَْن{: أن يأيت بكل واحد من املقدمات مع قرينة من الثواين، كقوله تعاىل: أحدها 
  .}َمَعاشاً
َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنََّهاَر ِلَتْسكُُنوا ِفيهِ {: أن يأيت جبميع الثواين مرتبة من أوهلا، كما قال تعاىل: والثانية

  .}َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه
ْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوأُولَِئَك َوَمْن يَْرَتِدْد ِمْنكُ{: وكذلك

  .}أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ



: تعاىلأن يأيت جبميع املقدمات مث جبميع الثواين مرتبة من آخرها، ويسمى رد العجز على الصدر، كقوله : الثالث
قُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ َيْوَم تَْبَيضُّ ُوجُوٌه َوَتسَْودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكَفَْرُتمْ َبْعَد إِميَانِكُْم فَذُو{

  .}ِلُدونََوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوهُُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخا
َوُزلْزِلُوا حَتَّى َيقُولَ {: أن يأيت جبميع املقدمات مث جبميع الثواين خمتلطة غري مرتبة، ويسمى اللف، كقوله تعاىل: الرابع

وَالَِّذيَن {: إىل قوله} مََتى َنْصُر اللَِّه{: فنسبة قوله} الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب
  .ألن القولني املتباينني يصدران عن متباينني} أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب{إىل } َيقُولَ الرَّسُولُ{: كنسبة قوله} آَمُنوا

َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَما  َوال َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه{: وكما قال تعاىل
َوال َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداةِ {: فنسبة قوله} ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيهِْم ِمْن َشْيٍء فََتطُْردَُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني

َما َعلَْيَك ِمْن ِحسَابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن {: كنسبة قوله} ِمَن الظَّاِلِمَني فََتكُونَ{: إىل قوله} َوالَْعِشيِّ يُرِيدُونَ َوْجهَُه
  .فجمع املقدمني التاليني بااللتفات} فََتطُْردَُهْم{: إىل قوله} ِحسَابَِك َعلَْيهِْم

  :.وجعل بعضهم من أقسام التقابل مقابلة الشيء مبثله وهو ضربان
  .}َوَمكَرُوا َمكْراً َوَمكَْرَنا َمكْراً{: كقوله تعاىل مقابل يف اللفظ دون املعىن،

قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى َنفِْسي َوإِِن اْهَتَدْيُت فَبَِما ُيوِحي إِلَيَّ {: ومقابل يف املعىن دون اللفظ، كقوله تعاىل
  .هتديت فإمنا اهتديت هلاوإن ا: فإنه لو كان التقابل هنا من جهة اللفظ لكان التقدير} رَبِّي

وبيان تقابل هذا الكالم من جهة املعىن أن النفس كل ما هو عليها هلا، فهو أعىن أن كل ما هو وبال عليها وصار هلا 
فهو بسببها ومنها ألهنا أمارة بالسوء وكل ما هو مما ينفعها فبهداية رهباوتوفيقه إياها وهذا حكم لكل مكلف وإنا 

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أن يسند إىل نفسه ألنه إذا دخل حتته مع علو حمله كان غريه أوىل بهأمر رسول اهللا صَلَّ
أَلَْم َيرَْوا أَنَّا َجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلَيْسكُنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر مُْبِصراً إِنَّ ِفي ذَِلَك آلياٍت ِلقَْومٍ {: ومن هذا الضرب قوله تعاىل

والنهار لتبصروا [ألن القياس يقتضى أن يكون } ِلَيْسكُُنوا ِفيِه وَالنَّهَاَر ُمْبِصراً{: مل يدع التقابل يف قولهفإنه } ُيْؤِمُنونَ
  .تبصرون فيه طرق التقلب يف احلاجات] مبصرا[، وإمنا هو مراعي من جهة املعىن ال من جهة اللفظ ألن معىن ]فيه

إِنََّما َنْحنُ {: ىل فضل تأمل وهو يتصل غالبا بالفواصل، كقوله تعاىلواعلم أن يف تقابل املعاين بابا عظيما حيتاج إ
  .}ال َيْشُعُرونَ{: إىل قوله} ُمْصِلُحونَ
  .}ال َيْعلَُمونَ{: إىل قوله} وَإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمنُوا كََما آَمَن النَّاُس{: وقوله

جيتمعون : ن أمر الديانة والوقوف على أن املؤمننيأل} َيْشُعُرونَ{واليت قبلها } َيْعلَُمونَ{فانظر فاصلة الثانية 
  .ومطيعون حيتاج إىل نظر واستدالل حىت يكسب الناظر

املعرفة والعلم وإمنا النفاق وما فيه من الفتنة والفساد أمر دنيوي مبين على العادات معلوم عند الناس فلذلك قال 
  ].يعلمون[فيه 

كان ذكر العلم طباقا وعلى هذا جتيء فواصل القرآن  -وهو جهل  - وأيضا فإنه ملا ذكر السفهفي اآلية اآلخرى
  .وقد سبق يف بابه

، فتقدم اقتران } الشَّْيطَانُ يَِعُدكُُم الْفَقَْر وََيأُْمُركُمْ بِالْفَْحَشاِء َواللَُّه يَِعُدكُْم َمْغِفَرةً ِمْنُه َوفَْضالً{: ومن املقابلة قوله تعاىل
حشاء مث قوبل بشيء واحد وهو الوعد فأوهم اإلخالل بالثاين وليس كذلك وإمنا ملا كان الوعد بالفقر واألمر بالف



الفضل مقابال للفقر واملغفرة مقابلة لألمر بالفحشاء ألن الفحشاء توجب العقوبة واملغفرة تقابل العقوبة استغىن 
  .بذكر املقابل عن ذكر مقابله ألن ذكر أحدمها ملزوم ذكر اآلخر

  .تقسيم
  .}فَلَْيْضَحكُوا قَِليالً َولْيَْبكُوا كَِثرياً{: بلة اثنني باثننيمن مقا

  .اآلية} فَأَمَّا َمْن أَْعطَى وَاتَّقَى{: ومن مقابلة أربعة بأربعة
على احلقري  ، للداللة}إِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي أَنْ َيضْرَِب َمثَالً َما َبعُوَضةً فََما فَْوقََها{: ومن مقابلة مخس خبمس قوله تعاىل

به، ] يهدي[و] يضل[الثالث } َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَرُوا}{فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا{:والكبري، وهو من الطباق اخلفي الثاين 
  ].أن يوصل[و] يقطعون[اخلامس } َيْنقُُضونَ َعْهدَ اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاقِِه{والرابع 

َن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشَّهََواِت ِمَن النَِّساِء وَالَْبنَِني َوالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّهبِ ُزيِّ{: قوله تعاىل: ومن مقابلة ست بست
ِمْن ذَِلكُمْ  قُلْ أَُؤنَبِّئُكُْم بَِخْيرٍ{: مث قال تعاىل} َوالِْفضَِّة َوالْخَْيلِ الُْمَسوََّمِة وَاَألْنَعامِ وَالَْحْرِث ذَِلَك َمتَاُع الَْحَياِة الدُّْنيَا

  .ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْندَ َربِّهِْم جَنَّاٌت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوأَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ

ث ، قابل اجلنات واألهنار واخللد واألزواج والتطهري والرضوان بإزاء النساء يف الدنيا وختم باحلر}َورِضَْوانٌ ِمَن اللَِّه
ومها طرفان متشاهبان وفيهما الشهوة واملعاش الدنياوي وأخر ذكر األزواج كما جيب يف الترتيب األخروي وختم 

  .بالرضوان
  .فائدة

  :.قد جييء نظم الكالم على غري صورة املقابلة يف الظاهر وإذا تؤمل كان من أكمل املقابالت ولذلك أمثلة
فقابل اجلوع بالعري والظمأ } وَع ِفيَها َوال َتْعَرى َوأَنََّك ال َتظَْمأُ ِفيَها َوال َتْضَحىإِنَّ لََك أَالَّ َتُج{: منها قوله تعاىل

  .بالضحى والواقف مع الظاهر رمبا حييل أن اجلوع يقابل بالظمأ والعري بالضحى
فاقتضت  واملدقق يرى هذا الكالم يف أعلى مراتب الفصاحة ألن اجلوع أمل الباطن والضحى موجب حلرارة الظاهر

  .اآلية مجيع نفى اآلفات ظاهرا وباطنا وقابل اخللو باخللو واالحتراق باالحتراق
  :وهاهنا موضع احلكاية املشهورة بني املتنيب وسيف الدولة ملا أنشده

  كأنك يف جفن الردى وهو نائم... وقفت وما يف املوت شك لواقف 

، فإنه يتبادر فيه سؤال وهو أنه مل ال قيل مثل }ى َواَألَصمِّ َوالَْبِصريِ وَالسَّمِيعِمَثَلُ الْفَرِيقَْينِ كَاَألْعَم{: ومنها قوله تعاىل
الفريقني كاألعمى والبصري واألصم والسميع لتكون املقابلة يف لفظ األعمى وضده بالبصري ويف لفظ األصم وضده 

  .السميع
د ذلك ملا ذكر انفتاح البصر أعقبه بانفتاح ملا ذكر انسداد العني أتبعه بانسداد السمع وبض: واجلواب أنه يقال

  .السمع فما تضمنته اآلية الكرمية هو األنسب يف املقابلة واألمت يف اإلعجاز

  .رد العجز على الصدر وعكسه
  .}ُخِلَق الْأِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ سَأُرِيكُْم آَياِتي فَال َتْستَْعجِلُوِن{
  .}ُدمُْتْم ُحُرماً َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما{

  .العكس



وقدره الزخمشري أي ال } ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ{: وهو أن يقدم يف الكالم جزء مث يؤخر، كقوله تعاىل
  .حل بني املؤمن واملشرك واآلية صرحت بنفي احلل من اجلهتني فقد يستدل هبا من قال إن الكفار خماطبون بالفروع

  .أي ذبائحكم وهذه رخصة للمسلمني} َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم{: ه قوله تعاىلومثل

  .اجلام اخلصم باحلجة
والعجب من ابن املعتز يف بديعه حيث أنكر . وهو االحتجاج على املعىن املقصود حبجة عقلية تقطع املعاند له فيه

  .ا النوع يف القرآن وهو من أساليبهوجود هذ
إن الثاين امتنع ألجل امتناع األول وخالفهم : مث قال النحاة} لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه لَفََسَدتَا{: ومنه قوله تعاىل

  .املمتنع األول ألجل الثاين فالتعدد منتف ألجل امتناع الفساد: ابن احلاجب وقال
  .}حْيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّةقُلْ ُي{: وقوله
وحاجه {: وقوله حكاية عن اخلليل} أََولَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم{: وقوله
  .}وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه{: إىل قوله} قومه
، املعىن أن األهون أدخل يف اإلمكان من غريه وقد أمكن }َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِهَوُهَو الَِّذي {: وقوله

  .هو فاإلعادة أدخل يف اإلمكان من بدء اخللق
اآلية، وهذه حجة عقلية } ٍه بَِما َخلََقَما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذاً لَذََهَب كُلُّ إِلَ{: وقوله تعاىل

تقديرها أنه لو كان خالقان الستبد كل منهما خبلقه فكان الذي يقدر عليه أحدمها ال يقدر عليه اآلخر ويؤدي إىل 
  .تناهى

، }ْعضٍَولََعال بَْعُضُهْم َعلَى َب{: مقدوراهتما وذلك يبطل اإلهلية فوجب أن يكون اإلله واحدا مث زاد يف احلجاج فقال
أي ولغلب بعضهم بعضا يف املراد ولو أراد أحدمها إحياء جسم واآلخر إماتته مل يصح ارتفاع مرادمها ألن رفع 

النقيضني حمال وال وقوعهما للتضاد فنفى وقوع أحدها دون اآلخر وهو املغلوب وهذه تسمى داللة التمانع وهي 
  .}لَى ِذي الْعَْرشِ َسبِيالًإِذاً الْبَتغَْوا إِ{: كثرية يف القرآن كقوله تعاىل

  .}ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم{: وقوله
فبني أنا مل خنلق املىن لتعذره علينا فوجب أن يكون } أَفََرأَْيُتْم َما ُتْمُنونَ أَأَْنُتْم َتْخلُقُوَنهُ أَْم َنْحُن الَْخاِلقُونَ{: وقوله

  .اخلالق غرينا
َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي {: من مقدمتني وذلك من أول سورة احلج إىل قوله ومنه نوع منطقي وهو استنتاج النتيجة

} وَأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ{: ، فنطق على مخس نتائج من عشر مقدمات فاملقدمات من أول السورة}الْقُبُورِ
  .}َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُُبورِ{: إىل قوله} ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الْحَقُّ{: والنتائج من قوله

وتفصيل ترتيب املقدمات والنتائج أن يقول أخرب اهللا أن زلزلة الساعة شيء عظيم وخربه هو احلق ومن أخرب عن 
  .الغيب باحلق فهو حق بأنه هو احلق وأنه يأيت بالساعة

وتى ليدركوا ذلك ومن يأيت بالساعة حيىي املوتى فهو حييي على تلك الصفات وال يعلم صدق اخلرب إال بإحياء امل
املوتى وأخرب أنه جيعل الناس من هول الساعة سكارى لشدة العذاب وال يقدر على عموم الناس لشدة العذاب إال 
 من هو على كل شيء قدير فإنه علىكل شيء قدير وأخرب أن الساعة جيازي فيها من جيادل يف اهللا بغري علم وال بد



من جمازاته وال جيازي حىت تكون الساعة آتية وال تأيت الساعة حىت يبعث من يف القبور فهو يبعث من يف القبور واهللا 
  .ينزل املاء على األرض اهلامدة فتنبت من كل زوج هبيج والقادر على إحياء األرض بعد موهتا يبعث من القبور

} لََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَابٌ َشِديٌدَوال َتتَّبِعِ الَْهَوى فَُيِض{: ومنه قوله تعاىل
مقدمتان ونتيجة ألن اتباع اهلوى يوجب الضالل والضالل يوجب سوء العذاب، فأنتج أن اتباع اهلوى يوجب سوء 

  .العذاب
أي القمر أفل وريب فليس بآفل فالقمر ليس بريب أثبته بقياس اقتراين جلى } فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُِحبُّ اآلِفِلَني{: وقوله

  .من الشكل الثاين واحتج بالتعبري على احلدوث واحلدوث على احملدث

  .التقسيم
وليس املراد به القسمة العقلية اليت يتكلم عليها املتكلم ألهنا قد تقتضي أشياء مستحيلة كقوهلم اجلواهر ال ختلو إما 

تكون جمتمعة أو متفرق أو ال مفترقة وال جمتمعة أو جمتمعة ومفترقة معا أو بعضها جمتمع وبعضها مفترق فإن هذه أن 
القسمة صحيحة عقال لكن بعضها يستحيل وجوده وهو استيفاء املتكلم أقسام الشيء حبيث ال يغادر شيئا وهو آلة 

} ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه َوِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد َومِْنُهْم سَابٌِق بِالَْخْيرَاِت بِإِذِْن اللَِّهفَِمنُْهْم {: احلصر ومظنة اإلحاطة بالشيء، كقوله تعاىل
فإنه ال خيلو العامل مجيعا من هذه اآلقسام الثالثة إما ظامل نفسه وإما سابق مبادر إىل اخلريات وإما مقتصد فيها وهذا 

  .من أوضح التقسيمات وأكملها
ِة أَزَْواجاً ثَالثَةً فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة َما أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة وَأَْصَحاُب الَْمْشأََمِة َما أَْصحَاُب الَْمْشأََمَوكُنُْتْم {: ومثله قوله

، وهذه اآلية مماثلة يف املعىن لليت قبلها وأصحاب املشأمة هم الظاملون ألنفسهم وأصحاب }َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
  .تصدون والسابقون هم السابقون باخلرياتامليمنة هم املق

  .اآلية فاستوىف أقسام الزمان وال رابع هلا} لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا{: كذلك قوله تعاىل
، وهو يف القرآن كثري }َما َيَشاُء{ : إىل قوله} وَاللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه{: وقوله

  .وخصوصا يف سورة براءة
، وليس يف رؤية الربق إال اخلوف من الصواعق والطمع يف }ُهَو الَِّذي يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفاً َوطََمعاً{: ومنه قوله تعاىل

  األمطار وال ثالث هلما

، } الَْحْمُد ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَعِشّياً َوِحَني تُظْهُِرونَ فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتْصبُِحونَ َولَُه{: وقوله
  .فاستوفت أقسام األوقات من طريف كل يوم ووسطه مع املطابقة واملقابلة

  .فلم يترك سبحانه قسما من أقسام اهليئات} الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِهِْم{: وقوله
  .}وَإِذَا َمسَّ اِإلْنَسانَ الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قَاِئماً{: ومثله آية يونس

لكن وقع بني ترتيب اآليتني مغايرة أوجبتها املبالغة وذلك أن املراد بالذكر يف األوىل الصالة فيجب فيها تقدمي 
  .كل الضر قام القاعد فدعا لتتم الصحة وتكمل القوةاالضطجاع وإذا زال بعض الضر قعد املضجع وإذا زال 

هذا التأويل ال يتم إال إذا كانت الواو عاطفة فإهنا حتصل يف الكالم حسن اتساق وائتالف األلفاظ مع : فإن قلت
  .اليت سقط معها ذلك] أو[املعاين وقد عدل عنها إىل 

وروده ومنه ما يقعده ومنه ما يأيت صاحبه قائم ال يأيت التضرع على أقسام فإن منه ما يتضرع املضرور عند : قلت
يبلغ به شيئا والدعاء عنده أوىل من التضرع فإن الصرب واجلزع عند الصدمة األوىل فوجب العدول عن الواو 



لتوخي الصدق يف اخلرب والكالم باالئتالف وحيصل النسق واخلرب بذلك التأويل األول عن شخص واحد وبالثاين عن 
وابتدى بالشخص الذي تضرع ألن خربه أشد فهو أشد تضرعا ] أو[الكثرة فوجب اإلتيان بـأشخاص فغلب 

  .فوجب تقدمي ذكره مث القاعد مث القائم فحصل حسن الترتيب وائتالف األلفاظ ومعانيها

، قسم }اناً وَإِنَاثاً وََيْجَعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيماًَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إِنَاثاً َويََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر أَْو ُيزَوِّجُُهْم ذُكَْر{: وقوله
سبحانه حال الزوجني إىل أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود ألنه سبحانه إما أن يفرد العبد هببة اإلناث أو هببة 

هبة وقد جاءت األقسام يف هذه االية لينتقل منها إىل أعلى منها وهي . الذكور أو جيمعهما له أو ال يهب شيئا
الذكور فيه مث انتقل إىل أعلى منها وهي وهبتهما مجيعا وجاءت كل أقسام العطية بلفظ اهلبة وأفرد معىن احلرمان 

أَفََرأَْيُتْم َما َتحُْرثُونَ أأنتم أَأَنُْتْم تَْزَرُعوَنُه أَْم {: فعدل عن لفظ اهلبة للتغاير بني املعاين كقوله] جيعل[بالتأخري، وقال فيه 
  .، فذكر امتداد وإمنائه بلفظ الزرع ومعىن احلرمان بلفظ اجلعل}زَّارُِعونَ لَْو َنَشاُء لََجَعلَْناُه ُحطَاماًَنْحُن ال
  .إمنا بدأ سبحانه باألناث لوجوه غري ما سبق: وقيل
  .جربا هلن ألجل استثقال األبوين ملكاهنن: أحدها
بوان فإن األبوين ال يريدان إال الذكور غالبا وهو سبحانه قد أن سياق الكالم أنه فاعل ملا يشاء ال ما يشاء األ: الثاين

  .أخرب أنه خيلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاؤه وال يريده األبوان غالبا
أنه قدم ذكر ما كانت تؤخره اجلاهلية من أمر البنات حىت كانوا يئدوهن أي هذا النوع احلقري عندكم مقدم : الثالث

  .عندي يف الذكر
  .قدمهن لضعفهن وعند العجز والضعف تكون العناية أمت: بعالرا
  .لينقل من الغم إىل الفرج: وقيل

وتأمل كيف عرف سبحانه الذكور بعد تنكري فجرب نقص األنوثة بالتقدمي، وجرب نقص املتأخر بالتعريف، فإن 
  .التعريف تنويه

  .وهذا أحسن مما ذكره الواحدي أنه عرف الذكور ألجله الفاصلة
  .واهللا أعلم مبا أراد. ذكر الصنفني معا قدم الذكور فأعطى لكل من اجلنسني حقه من التقدمي والتأخري وملا

، ولعله ألن هبة كل من اإلناث والذكور ]أو [ بقى سؤال آخر، وهو أنه عطف الثاين والرابع بالواو والثالث بـ
  !.فتأمل لطائف القرآن وبدائعه]. أو [ عينت قد ال يقترن هبا فكأنه وهب هلذا الصنف وحده أو مع غريه فلذلك ت

ومن هذا التقسيم أخذ بعض العلماء أن اخلنثى ال وجود له، ألنه ليس واحدا من املذكورين، وال حجة فيه، ألنه 
  .أو ألنه باعتبار ما يف نفس األمر، واخلنثى ال خيرج عن أحدمها. مقام امتنان، واملنة بغري اخلنثى أحسن وأعظم

  .التعديد
هي إيقاع األلفاظ املبددة على سياق واحد، وأكثر ما يؤخذ يف الصفات ومقتضاها أال يعطف بعضها على بعض 

الحتاد حملها، وجيريها جمرى الوصف يف الصدق على ما صدق، ولذلك يقل عطف بعض صفات اهللا على بعض يف 
  .}وُماللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّ{: التنزيل وذلك كقوله

  .}ُهَو اللَُّه الَْخاِلُق الْبَارُِئ{: وقوله
  .}الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّالُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الْعَزِيُز الَْجبَّاُر{:وقوله 



ع الوهم ، ألهنا أمساء متضادة املعاين يف موضوعها، فوق} ُهوَ األَوَّلُ َواآلِخُر وَالظَّاِهُر َوالْبَاِطُن{:وإمنا عطف قوله 
بالعطف عمن يستبعد ذلك يف ذات واحدة، ألن الشيء الواحد ال يكون ظاهرا باطنا من وجه، وكان العطف فيه 

التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ {: من قوله] ثيبات[على ] وأبكارا[، ]اآلمرون[على ] الناهون[ولذلك عطف . أحسن
  .}ونَ الْآِمُرونَ بِالَْمْعُروِف وَالنَّاُهونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوالَْحاِفظُونَ ِلُحُدوِد اللَِّهالَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الرَّاِكُعونَ السَّاجُِد

، فجاء العطف } أَْزوَاجاً َخْيراً مِْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَاِئبَاٍت َعابَِداٍت َساِئحَاٍت ثَيِّبَاٍت وَأَْبكَاراً{: وقوله
  .جتماعهما يف حمل واحد خبالف ما قبلهألنه ال ميكن ا

  .، إمنا عطف}غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الِْعقَابِ ِذي الطَّْول{: وقوله

يشعران حبدوث املغفرة والقبول، ومها من صفات األفعال وفعله ] قابال[و] غافرا[فيه بعضا ومل يعطف بعضا، ألن 
. طف للمغايرة لتنزهلما منزلة اجلملتني، تنبيها على أنه سبحانه يفعل هذا ويفعل هذايف غريه ال يف نفسه، فدخل الع

. واما شديد العقاب فصفة مشبهة، وهي تشعر بالدوام واالستمرار، فتدل على القوة، ويشبه ذلك صفات الذات
  .، املراد به ذاته، فترك العطف الحتاد املعىن}ِذي الطَّْولِ{: وقوله

اآلية، قال } ...إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت وَالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت{:  غري الصفات، كقوله تعاىلوقد جاء قليال يف
، يف أهنما جنسان خمتلفان، إذا اشتركا يف حكم مل يكن بد من }ثَيِّبَاٍت َوأَْبكَاراً{: العطف األول كقوله: الزخمشري

أن اجلامعني : ف الثاين فمن عطف الصفة على الصفة حبرف اجلمع، فكان معناهتوسيط العاطف بينهما، وأما العط
  .انتهى. واجلامعات هلذه الصفات أعد هلم مغفرة

، }غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ{: الصفات املتعاطفة إن علم أن موصوفها واحد من كل وجه، كقوله: وقال بعضهم
اآلِمُرونَ {: ، فإن املوصوف األزواج، وقوله}ثَيِّبَاٍت َوأَْبكَاراً{: وع كقولهوإما يف الن] اهللا [ فإن املوصوف 

وإن مل يعلم أن موصوفها واحد . ، فإن املوصوف النوع اجلامع للصفات املتقدمة} بِالَْمْعرُوِف َوالنَّاُهونَ َعنِ الُْمْنكَرِ
ه اآلية، فإن هذه االعداد ملن مجع فإن دل دليل على أنه من عطف الصفات اتبع كهذ. من جهة وضع اللفظ

الطاعات العشر، ال ملن انفرد بواحدة منها، إذ اإلسالم واإلميان كل منهما شرطه يف اآلخر، وكالمها شرط يف 
حصول األجر على البواقي، ومن كان مسلما مؤمنا فله أجره، ولكن ليس هذا األجر العظيم الذي أعده اهللا يف هذه 

  .اآلية

به إعداد املغفرة زائدا على املغفرة، فلخصوص هذه اآلية جعل الزخمشري ذلك من عطف الصفات، الكرمية، وقرن 
واملوصوف واحد، فلو مل يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع كل صفة وعدمه محل على التقدير، فإن ظاهر 

  .األصل عدم التقدير، ألن الظاهر يقدم على رعاية ذلك األصل: وال يقال. العطف التغاير
اآلية، ولو كان من عطف الصفات مل يستحق الصدقة } ...إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ{: ومثاله قوله تعاىل

  .إال من مجيع الصفات الثمان، ولذلك إذا وقف على الفقهاء والنحاة والفقراء استحق من فيه إحدى الصفات
ث من كتاب الربهان يف علوم القرآن لإلمام بدر الدين الزركشي ويليه اجلزء مت بعون اهللا ومجيل توفيقه اجلزء الثال

  .مقابلة اجلمع باجلمع، وهو أحد أساليب القرآن املندرجة حتت النوع السادس واألربعني: الرابع وأوله

  اجمللد الرابع

  تابع النوع السادس واألربعون



...  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقابلة اجلمع باجلمع

َوأَِقيُموا الصَّالةَ وَآُتوا } {فَاْسَتبِقُوا الَْخيَْراِت{ة يقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله تعاىل تار
فإن الصالة والزكاة يف معىن اجلمع فيقتضي اللفظ ضرورة أن كل واحد مأمور } َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت} {الزَّكَاةَ

  كل خري كما يقال لبس القوم ثياهبم وركبوا دواهبم جبميع الصلوات وباالستباق إىل
  أي لكل واحدة منهن} َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً{: وقوله تعاىل
ألنه ال جيوز أن يتذكر مجيع املخاطبني هبذا القول يف مدة وعمر } أَوَلَْم ُنَعمِّرْكُْم َما َيَتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر{: وقوله تعاىل

  واحد
أي كل واحدة من هذا الشرر كالقصر والقصر البيت من أدم كان يضرب على } إِنََّها َتْرِمي بِشََررٍ كَالْقَصْرِ{: هوقول

املاء إذا نزلوا به وال جيوز أن يكون الشرر كله كقصر واحد ألنه مناف للوعيد فإن املعىن تعظيم الشرر أي كل 
فشبه باجلماعة أي فكل واحدة من هذا الشرر }نَُّه جِمَالَتٌ ُصفٌْركَأَ{واحد من هذا الشرر كالقصر ويؤكده قوله بعده

وَاْسَتْغشَْوا {: كاجلمل فجماعته إذ اجلماالت الصفر كذلك األول كل شررة منه كالقصر قاله ابن جين وقوله
  }ِثَياَبُهْم

فإن كل واحد من } لٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِهآَمَن الرَّسُولُ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ كُ{: وقوله
  املؤمنني آمن بكل واحد من املالئكة والكتب والرسل

اآلية فإنه مل حيرم على كل واحد من املخاطبني مجيع أمهات املخاطبني وإمنا حرم } ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ أُمَّهَاُتكُْم{: وقوله
  وبنته على كل واحد أمه

فإنه ليس جلميع األزواج نصف ما ترك مجيع النساء وإمنا لكل } َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزوَاُجكُْم{: وكذلك قوله
  واحد نصف ما تركت زوجه فقط

إمنا } َميانٍ أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْمَوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَّبََعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهمْ بِإِ{: وقوله}يُوصِيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم {: وكذا قوله
وَالْوَاِلَداتُ {: معناه اتبع كل واحد ذريته وليس معناه أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من اآلباء وقوله

جلمع أفادت املكنة فإن مقابلة ا} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِكَِني{: أي كل واحدة ترضع ولدها وكقوله تعاىل} يُْرِضْعَن أَْوالَدهُنَّ
  لكل واحد من املسلمني قتل من وجد من املشركني

فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُمْ {وأما قوله تعاىل } َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلِْسنَُتُهْم{: وقوله
  ملرافق بلفظ اجلمع والكعبني بلفظ التثنيةفذكر ا} َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبيْنِ

ألن مقابلة اجلمع تقتضي انقسام اآلحاد على اآلحاد ولكل يد مرفق فصحت املقابلة ولو قيل إىل الكعاب فهم منه 
  بني من كل رجلأن الواجب فإن لكل رجل كعبا واحدا فذكر الكعبني بلفظ التثنية ليتناول الكع

  فعلى هذا يلزم أال جيب إال غسل يد واحدة ورجل واحدة؟: فإن قيل
صدنا عنه فعل النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم واإلمجاع وتارة يقتضي مقابلة ثبوت اجلمع لكل واحد من آحاد : قلنا

  }فَاجِْلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلَْدةً{: احملكوم عليه كقوله تعاىل
  }وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها اَألْنهَاُر{منه الشيخ عز الدين  وجعل



  وتارة حيتمل األمرين فيفتقر ذلك إىل دليل يعني أحدمها
سب عموم اجلمع املقابل له كما يف قوله أما مقابلة اجلمع باملفرد فالغالب أنه ال يقتضي تعميم املفرد وقد يقتضيه حب

  }َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ{: تعاىل
وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناتِ ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة شَُهَداءَ {املعىن كل واحد لكل يوم طعام مسكني وقوله تعاىل 

  إمنا هو على كل واحد منهم ذلك} َجلَْدةً فَاْجِلُدوُهْم ثَمَانَِني

  قاعدة فيما ورد يف القرآن جمموعا ومفردا واحلكم يف ذلك
} َخلََق َسْبعَ َسَماوَاٍت َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ{: فمنه أنه حيث ورد ذكر األرض يف القرآن فإهنا مفردة كقوله تعاىل

ذا املكان احملسوس فجرت جمرى امرأة زور وضيف فال معىن وحكمته أهنا مبنزلة السفل والتحت ولكن وصف هبا ه
جلمعهما كما ال جيمع الفوق والتحت والعلو والسفل فإن قصد املخرب إىل جزء من هذه األرض املوطوءة وعني قطعة 
حمدودة منها خرجت عن معىن السفل الذي هو يف مقابلة العلو فجاز أن تثىن إذا ضممت إليها جزءا آخر ومنه قوله 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طوقه من سبع أرضني فجمعها ملا اعتمد الكالم على ذات األرض وأثبتها على التفصيل 
والتعيني آلحادها دون الوصف بكوهنا حتت أو سفل يف مقابلة علو وأما مجع السموات فإن املقصود هبا ذاهتا دون 

يل ومجع القليل أوىل به خبالف األرض فإن املقصود هبا معىن معىن الوصف فلهذا مجعت مجع سالمة ألن العدد قل
  التحت والسفل دون الذات والعدد

  }َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ{: وحيث أريد هبا الذات والعدد أتى بلفظ يدل على التعدد كقوله تعاىل
 صحراء فهي وإن تعددت وأيضا فإن األرض ال نسبة إليها إىل السموات وسعتها بل هي بالنسبة إليها كحصاة يف

  كالواحد القليل فاختري هلا اسم اجلنس
وأيضا فاألرض هي دار الدنيا اليت بالنسبة إىل اآلخرة كما يدخل اإلنسان إصبعه يف اليم فما يعلق هبا هو مثال الدنيا 

  واهللا تعاىل مل يذكر الدنيا إال مقلال هلا

ذا أريد الوصف الشامل للسموات وهو معىن العلو والفوق وأما السموات فليست من الدنيا على أحد القولني فإ
أَْم أَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ } {أَأَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف بِكُُم اَألْرَض{: أفردته كاألرض بدليل قوله تعاىل

  ل وليس املراد مساء معينةفأفرد هنا ملا كان املراد الوصف الشام} ُيْرِسلَ َعلَْيكُمْ َحاِصباً
َعاِلمِ الَْغْيبِ ال {خبالف قوله يف سبأ } َوَما َيعُْزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السََّماِء{: وكذا قوله

نه سعة علمه وأن له ما يف السموات فإن قبلها ذكر اهللا سبحا} َيْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماوَاِت َوال ِفي اَألْرضِ
  وما يف األرض فاقتضى السياق أن يذكر سعة علمه وتعلقه مبعلومات ملكه وهو السموات كلها واألرض

  وملا مل يكن يف سورة يونس ما يقتضي ذلك أفردها إرادة للجنس
وهلذا قال يف آخر اآلية السهيلي ألن املخاطبني باإلفراد مقرون بأن الرزق ينزل من السحاب وهو مساء : وقال

} قُلِ اللَُّه{وهم ال يقرون مبا نزل من فوق ذلك من الرمحة والرمحن وغريها وهلذا قال يف آية سبأ } فََسَيقُولُونَ اللَُّه{
ِفي اَألْرضِ َيعْلَُم َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماَواِت َو{: أمر نبيه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم هبذا القول ليعلم حبقيقته وكذا قوله

  }ِسرَّكُْم َوَجْهرَكُْم



فإهنا جاءت جمموعة لتعلق الظرف مبا يف اسم اهللا تبارك وتعاىل من معىن اإلهلية فاملعىن هو اإلله املعبود يف كل واحدة 
ِفي {من السموات فذكر اجلمع هنا أحسن وملا خفي هذا املعىن على بعض اجملسمة قال بالوقف على قوله 

  }وَِفي اَألْرضِ{مث يبتدئ بقوله } اَواِتالسََّم
أراد هلذين اجلنسني أي رب كل ما عال } فََوَربِّ السََّماِء وَاَألْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ{وتأمل كيف جاءت مفردة يف قوله 

راد اإلخبار عن يف مجيع السور ملا كان امل} سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ{وسفل وجاءت جمموعة يف قوله 
  تسبيح سكاهنا على كثرهتم وتباين مراتبهم مل يكن بد من مجع حملهم

  }َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَمْن ِعْنَدهُ ال َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوال َيْسَتْحِسُرونَ{ونظري هذا مجعها يف قوله 
أي تسبح بذواهتا وأنفسها على اختالف عددها وهلذا صرح بالعدد بقوله } سَّْبُعُتسَبُِّح لَُه السََّماَواُت ال{وقوله 

  }السَّْبُع{
املطر وما توعدون اجلنة " الرزق"فـ } وَِفي السََّماِء رِزْقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ{: وتأمل كيف جاءت مفردة يف قوله

  لفظ اإلفراد أليق وكالمها يف هذه اجلهة ألهنا يف كل واحدة واحدة من السموات فكان
ملا كان املراد نفي علم الغيب عن } قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ الْغَْيَب إِالَّ اللَُّه{وجاءت جمموعة يف قوله 

  كل من هو يف واحدة واحدة من السموات أتى هبا جمموعة

  عت ملا مل يكن املراد نزوله من ذاهتا بل املراد الوصفومل جيئ يف سياق اإلخبار بنزول املاء منها إال مفردة حيث وق
قُلْ َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َواَألْرضِ أَمَّْن َيْمِلُك السَّْمعَ {فهل يظهر فرق بني قوله تعاىل يف سورة يونس : فإن قيل
  ؟}اِت َواَألْرضِ قُلِ اللَُّهقُلْ َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماَو{وبني قوله يف سورة سبأ } َواَألْبصَاَر

السياق يف كل منهما مرشد إىل الفرق فإن اآليات اليت يف يونس سيقت لالحتجاج عليهم مبا أقروا به من كونه : قيل
تعاىل هو رازقهم ومالك أمساعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم بأن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي فلما 

سن االحتجاج به عليهم إذ فاعل هذا هو اهللا الذي ال إله غريه فكيف تعبدون معه غريه كانوا مقرين هبذا كله ح
أي هم يقرون به وال جيحدونه واملخاطبون احملتج عليهم هبذه اآلية إمنا كانوا } فََسَيقُولُونَ اللَُّه{وهلذا قال بعده 

رين وال عاملني بنزول الرزق من مساء إىل مساء مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء اليت يشاهدوهنا ومل يكونوا مق
  حىت ينتهي إليهم فأفردت لفظة السماء هنا لذلك

وأما اآلية اليت يف سبأ فإنه مل ينتظم هلا ذكر إقرارهم مبا ينزل من السماء وهلذا أمر رسوله بأن جييب وأن يذكر عنهم 
أي اهللا وحده } فََسَيقُولُونَ اللَُّه{ومل يقل } اَواِت وَاَألْرضِ قُلِ اللَُّهقُلْ َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّم{أهنم هم اجمليبون فقال 

الذي ينزل رزقه على اختالف أنواعه ومنافعه من السموات ومنها ذكر الرياح يف القرآن مجعا ومفردة فحيث 
  ذكرت يف سياق الرمحة جاءت

  }فَُتِثريُ َسحَاباًاللَُّه الَِّذي ُيْرِسلُ الرَِّياَح {جمموعة كقوله تعاىل 
  }وَأَْرَسلَْنا الرِّيَاَح لََواِقَح{
  }َوِمْن آَياِتِه أَنْ ُيْرِسلَ الرَِّياَح مَُبشِّرَاٍت{

  }فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رِحياً صَْرَصراً ِفي أَيَّامٍ َنِحَساٍت{وحيث ذكرت يف سياق العذاب أتت مفردة كقوله تعاىل 
  }اً َوُجُنوداً لَمْ َتَرْوهَافَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحي{
  }َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ صَْرَصرٍ َعاِتَيٍة{



  }مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح{
  }َوِفي َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّيَح الَْعقِيَم{

واملعىن فيه أن رياح الرمحة خمتلفة الصفات " جعلها رياحا وال جتعلها رحيااللهم ا: "وهلذا قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
واملاهيات واملنافع وإذا هاجت منها ريح أثري هلا من مقابلها ما يكسر سورهتا فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع 

ارض وال دافع وهلذا احليوان والنبات وكانت يف الرمحة رياحا وأما يف العذاب فإهنا تأيت من وجه واحد وال مع
أي تعقم ما مرت به وقد اطردت هذه القاعدة } وَِفي َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَيْهُِم الرِّيَح الَْعِقيَم{وصفها اهللا بالعقيم فقال 

  تَّى إِذَاُهَو الَِّذي ُيَسيِّرُكُْم ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َح{إال يف مواضع يسرية حلكمة فمنها قوله سبحانه يف سورة يونس 

  :فذكر ريح الرمحة بلفظ اإلفراد لوجهني} كُْنُتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َوفَرُِحوا بَِها َجاَءْتَها رِيٌح َعاِصٌف
 لفظي وهو املقابلة فإنه ذكر ما يقابلها ريح العذاب وهي ال تكون إال مفردة ورب شيء جيوز يف املقابلة وال: أحدمها

  }َوَمكَُروا َوَمكََر اللَُّه{جيوز استقالال حنو 
معنوي وهو أن متام الرمحة هناك إمنا حتصل بوحدة الريح ال باختالفها فإن السفينة ال تسري إال بريح واحدة : الثاين

من وجه واحد فإن اختلفت عليها الرياح وتصادمت كان سبب اهلالك والغرق فاملطلوب هناك ريح واحدة وهلذا 
  د هذا املعىن فوصفها بالطيب دفعا لتوهم أن تكون عاصفة بل هي ريح يفرح بطيبهاأك

وهذا أورده ابن املنري يف كتابه على الزخمشري } إِنْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَهْرِِه{ومنها قوله تعاىل 
  قال الريح رمحة ونعمة وسكوهنا شدة على أصحاب السفن

َوُهَو الَِّذي ُيْرِسلُ } {َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الريح{الشيخ علم الدين العراقي وكذا جاء يف القراءات السبع : لقا
  واملراد به الذي ينشر السحاب} الريح

َوالَِّذيَن كَفَُروا أَْوِلَياؤُُهمُ  اللَُّه وَِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ{ومن ذلك مجع الظلمات والنور 
  }الطَّاغُوُت ُيْخرِجُونَُهْم ِمَن النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاِت

َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّبُِعوُه َوال َتتَّبِعُوا السُُّبلَ فََتفَرََّق {: ولذلك مجع سبيل الباطل وأفرد سبيل احلق كقوله
  }بِكُْم َعْن َسبِيِلِه

واجلواب يف ذلك كله أن طريق احلق واحد وأما الباطل فطرقه متشعبة متعددة وملا كانت الظلم مبنزلة طريق الباطل 
ألنه } اللَُّه وَِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا{والنور مبنزلة طريق اجلنة بل مها مها أفرد النور ومجع الظلمات وهلذا وحد الويل فقال

ار لتعددهم ومجع الظلمات وهي طرق الضالل والغي لكثرهتا واختالفها ووحد النور الواحد األحد ومجع أولياء الكف
  وهو دين احلق

َوَعْن أَْيمَانِهِْم َوَعْن {ومجعها يف قوله } َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ ِعزِيَن{ومن ذلك أفرد اليمني والشمال يف قوله 
َيتَفَيَّأُ ِظاللُُه َعنِ الَْيِمنيِ وَالشَّمَاِئلِ {: ع أحدمها وإفراد اآلخر كقوله تعاىلوال سؤال فيه إمنا السؤال يف مج} َشَماِئِلهِْم
كأنه إذا وحد ذهب إىل واحد من ذوات الظلمة وإذا مجع ذهب إىل كلها واحلكمة يف : قال الفراء} ُسجَّداً ِللَِّه

الح وأهلها هم الناجون أفردت وملا كانت ختصيص اليمني باإلفراد ما سبق فإنه ملا كانت اليمني جهة اخلري والص
  }َعنِ الَْيِمنيِ َوالشََّماِئلِ{الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال مجعت يف قوله 



  :وفيه وجوه أخر
أن اليمني مقصود به اجلمع أيضا فإن األلف والالم فيه للجنس فقام العموم مقام اجلمع قاله ابن عطية : أحدمها
َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ { فعيل،وهو خمصوص باملبالغة فسدت مبالغته مجعه كما سد مسد الشبه قوله أن اليمني: الثاين

  قاله ابن بابشاذ} الشِّمَالِ قَِعيٌد
أن الظل حني ينشأ أول النهار يكون يف غاية الطول مث يبدو كذلك ظال واحدا من جهة اليمني مث يأخذ يف : الثالث

شمال فإنه يتزايد شيئا فشيئا والثاين فيه غري األول فكلما زاد فيه شيئا فهو غري ما كان النقصان وإذا أخذ يف جهة ال
  قبله فصار كل جزء منه ظال فحسن مجع الشمائل يف مقابلة تعدد الظالل قاله الرماين وغريه

  وإمنا يصح هذا إذا كانا متوجهني حنو القبلة: ابن بابشاذ: قال
ن وأميان فهو من أبنية مجع القلة غالبا والشمال جيمع على مشائل وهو مجع كثرة إن اليمني جيمع على أمي: الرابع

  واملوطن موطن تكثري ومبالغة فعدل عن مجع اليمني إىل األلف والالم الدالة على قصد التكثري قاله السهيلي
أهل هذه اجلهة ومصريهم إىل جهة  فألن املراد} وَأَْصحَاُب الشَِّمالِ َما أَْصحَاُب الشَِّمالِ{: وأما إفرادها يف قوله

واحدة هي جهة أهل الشمال مستقر أهل النار فإهنا من جهة أهل الشمال فال حيسن جميئها جمموعة وإما إفرادمها يف 
فإن لكل عبد قعيدا واحدا عن ميينه وآخر مشاله حيصيان عليه اخلري والشر } َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ قَِعيٌد{: قوله
  ثُمَّ لَآتَِينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم{: معىن للجمع بينهما وهذا خبالف قوله تعاىل ذاكرا عن إبليس فال

فإن اجلمع هناك يقابله كثري مما يريد إغوائهم فجمع ملقابلة اجلملة باجلملة املقتضي } َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعْن َشَماِئلِهِْم
  اد على األفرادلتوزيع األفر

حيث وقع يف القرآن ذكر اجلنة فإهنا جتيء تارة جمموعة وتارة غري جمموعة والنار مل تقع إال مفردة ويف ذلك : ومنها
  :وجهان
ملا كانت اجلنات خمتلفة األنواع حسن مجعها وإفرادها وملا كانت النار واحدة أفردت باعتبار اجلنس ونظريه : أحدمها

  ومل يقل وكؤوس ملا سنذكره} ابٍ وَأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍبِأَكَْو{قوله تعاىل 
أنه ملا كانت النار تعذيبا واجلنة رمحة ناسب مجع الرمحة وإفراد العذاب نظري مجع الريح يف الرمحة وإفرادها يف : الثاين 
  العذاب

لعيشهم والكرمي ال يترك ضيفه  وأيضا فالنار دار حبس والغاضب جيمع مجاعة من احملبوسني يف موضع واحد أنكد
والسيما إذا كان للدوام إال يف دار مفردة مهيأة له وحده فالنار لكل مذنب ولكل مطيع اجلنة فجمع اجلنان ومل 

  جيمع النار
مجع اآليات يف موضع وإفرادها يف آخر فحيث مجعت فلجمع الدالئل وحيث وحدت فلوحدانية املدلول : ومنها

} إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِللُْمْؤِمنَِني{مث قال } إِنَّ ِفي ذَِلَك آلياٍت ِللُْمتََوسِِّمَني{وهلذا قال يف احلجر  عليه ملا خيرج عن ذلك
َخلََق اللَُّه السََّماَواتِ {: فلما ذكر صفة املؤمنني بالوحدانية وحد اآلية وليس هلا نظري إال يف العنكبوت وهو قوله

  }ي ذَِلَك آلَيةًَواَألْرضَ بِالَْحقِّ إِنَّ ِف

  ومنها جميء املشرق واملغرب يف القرآن تارة باجلمع وأخرى بالتثنية وأخرى باإلفراد الختصاص كل مقام مبا يقتضيه
  }فَال أُقِْسُم بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ{: كقوله: فاألول
  }َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمْغرَِبْينِ{: كقوله: والثاين



فحيث مجع كان املراد نفي املشرق واملغرب وحيث ثنيا } َربُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ ال إِلََه إِالَّ ُهَو {: قوله: لثالثوا
كان املراد مشرقي صعودها وارتفاعها فإهنا تبتدئ صاعدة حىت تنتهي إىل غاية أوجها وارتفاعها فهذا مشرق 

الشتاء فجعل مشرق صعودها جبملته مشرقا واحدا ومشرق هبوطها صعودها وارتفاعها وينشأ منه فصال اخلريف و
  جبملته مشرقا واحدا ومقابلهما مغربا

هو إخبار عن احلركات الفلكية متحركة حبركات متداركة ال تنضبط خلطة وال تدخل حتت قياس ألن معىن : وقيل
اآلية } لشَّْمُس َيْنبَِغي لََها أَنْ ُتْدرِكَ الْقَمََرال ا{احلركة انتقال الشيء من مكان إىل آخر وهذه صفة األفالك قال تعاىل 

فهذا وجه اختالف هذه األلفاظ باإلفراد والتثنية واجلمع وقد أجرى اهللا العادة إن القمر يطلع يف كل ليلة من مطلع 
ي إىل غري الذي طلع فيه باألمس وكذلك الغروب فهي من أول فصل الصيف يف تلك املطالع واملغارب إىل أن تنته

مطلع االعتدال ومغربه عند أول فصل اخلريف مث تأخذ جنوبا يف كل يوم يف مطلع ومغرب إىل إن تنتهي إىل آخر 
مثلها الذي يقدر اهللا هلا عند أول فصل الشتاء مث ترجع كذلك إىل إن تنتهي إىل مطلع االعتدال الربيعي ومغربه 

أراد به اجلهة نفسها اليت تشتمل الواحدة على تلك املطالع وهكذا أبدا فحيث أفرد اهللا له لفظ املشرق واملغرب 
  مجيعها واألخرى على تلك املغارب من غري نظر إىل تعددها وحيث جيء بلفظ اجلمع املراد به

كل فرد منها بالنسبة إىل تعدد تلك املطالع واملغارب وهي يف كل جهة مائة ومثانون يوما وحيث كان بلفظ التثنية 
ا اجلهة اليت تأخذ منها الشمس من مطلع االعتدال إىل آخر املطالع واملغارب اجلنوبية وهبذا االعتبار فاملراد بأحدمه

  مشرقان ومغربان
  :وأما وجه اختصاص كل موضع مبا وقع منه فأبدى فيه بعض املتأخرين معاين لطيفة فقال

  :أما ما ورد مثىن يف سورة الرمحن فألن سياق السورة سياق املزدوجني
فإنه سبحانه أوال ذكر نوعي اإلجياد ومها اخللق والتعليم مث ذكر سراجي العامل ومظهر نوره ومها الشمس : ينالثا

والقمر مث ذكر نوعي النبات فإن منه ما هو على ساق ومنه ما انبسط على وجه األرض ومها النجم والشجر مث ذكر 
ه ووسط بينهما ذكر امليزان مث ذكر العدل والظلم نوعي السماء املرفوعة واألرض مث أخرب أنه رفع هذه ووضع هذ

يف امليزان فأمر بالعدل وهنى عن الظلم مث ذكر نوعي اخلارج من األرض ومها اجلنوب مث ذكر نوعي املكلفني ومها 
نوع إال إلنسان واجلان مث ذكر نوعي املشرق واملغرب مث ذكر بعد ذلك البحر من امللح والعذب فلهذا حسن تثنية 

  ق واملغرب يف هذه السورةاملشر
وإمنا افردا يف سورة املزمل ملا تقدم من ذكر الليل والنهار فإنه سبحانه أمر نبيه بقيام الليل مث أخرب أنه له يف النهار 

سبحا طويال فلما تقدم ذكر الليل والنهار متمه بذكر املشرق واملغرب اللذين مها مظهر الليل والنهار فكان ورودمها 
هذا السياق أحسن من التثنية واجلمع ألن ظهور الليل والنهار فيهما واحد وإمنا مجعا يف سورة املعارج  منفردين يف

ارِبِ{يف قوله    فَال أُقِْسُم بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغ

ذا القسم سعة مشارق ربوبيته وإحاطة ألنه ملا كان ه} إِنَّا لَقَاِدُرونَ َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ َخيْراً ِمنُْهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني
قدرته واملقسم عليه إذهاب هؤالء واإلتيان خبري منهم ذكر املشارق واملغارب لتضمنها انتقال الشمس اليت يف أحد 

آياته العظيمة ونقله سبحانه هلا وتصريفها كل يوم يف مشرق ومغرب فمن فعل هذا كيف يعجزه إن يبدل هؤالء 
  ا منهموينقل إىل أمكنتهم خري

وأيضا فإن تأثري مشارق الشمس ومغارهبا يف اختالف أحوال النبات واحليوان أمر مشهود وقد جعله اهللا حبكمته 



سببا لتبدل أجسام النبات وأحوال احليوانات وانتقاهلا من حال إىل حال ومن برد إىل حر وصيف وشتاء وغري ذلك 
ما يشهدونه من ذلك على تبديل من هو خري وأكد هذا  بسبب اختالف مشارق األرض ومغارهبا فكيف ال يقدر مع

  فال يليق هبذا املوضع سوى لفظ اجلمع} َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني{ املعىن بقوله 
ملا جاءت مع مجلة املربوبات املتعددة وهي السموات } َوَربُّ الَْمشَارِقِ{وأما مجعهما يف سورة الصافات يف قوله 

  األحسن جميئها جمموعة لتنتظم مع ما تقدم من اجلمع والتعدد واألرض وما بينهما وكان
مث تأمل كيف اقتصر على املشارق دون املغارب القتضاء احلال ذلك فإن املشارق مظهر األنوار وأسباب النتشار 

صار على مبدأ البعث فكان االقت..... احليوان وحياته وتصرفه يف معاشه وانبساطه فهو إنشاء شهود فقدمه بني يدي
  على ذكر املشارق

ها هنا يف غاية املناسبة للغرض املطلوب فتأمل هذه املعاين الكاملة واآليات الفاضلة اليت ترقص القلوب هلا طربا 
  !وتسيل األفهام منها رهبا 

} َبَررٍَة{ئكة وقال يف صفة املال} إِنَّ اَألبَْرارَ لَِفي نَِعيمٍ{وحيث ورد البار جمموعا يف صفة اآلدميني قيل أبرار كقوله 
قال الراغب فخص املالئكة هبا من حيث أنه أبلغ من أبرار مجع بر وأبرار مجع بار وبر أبلغ من بار كما إن عدال أبلغ 

  من عادل
  وهذا بناء على رواية يف تفضيل املالئكة على البشر

يف النسب إخوة ويف  ومنها إن األخ يطلق على أخي النسب وأخي الصداقة والدين ويفترقان يف اجلمع فيقال
قال مجاعة من أهل } فَإِنْ كَانَ لَُه إِخَْوةٌ فَُألمِِّه السُُّدُس{: وقال} إِْخوَاناً َعلَى سُُررٍ ُمَتقَابِلَِني{الصداقة إخوان كما قيل 

ىل اللغة منهم ابن فارس وحكاه أبو حامت عن أهل البصرة مث رده بأنه يقال لألصدقاء والنسب إخوة وإخوان قال تعا
َوال يُْبِديَن زِينََتُهنَّ {وهذا يف النسب ونظريه قوله } أَْو ُبُيوِت إِْخوَانِكُْم{مل يعن النسب وقال } إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخوَةٌ{

  وهذا هو الصواب واشتقاق اللفظني من تآخيت} أَْو بَنِي أََخوَاِتهِنَّ{إىل قوله } إِالَّ ِلُبعُولَِتهِنَّ

  خوان أخوين ألن كل واحد منهما يتأخى ما تأخاه اآلخر أي يقصدهالشيء فسمى األ
  ويقال أخوة بضم اهلمزة: قال ابن السكيت

  ومنها إفراد العم واخلال
ألن السمع } خََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبَصارِِهْم{ومنها إفراد السمع ومجع البصر كقوله تعاىل 

املصدرية فأفرد خبالف البصر فإنه اشتهر يف اجلارحة وإذا أردت املصدر قلت أبصر إبصارا وهلذا ملا  غلب عليه
  }َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر{وقال } َيْجَعلُونَ أَصَابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم{استعمل احلاسة مجعه بقوله 

  يف الكالم حذف مضاف أي على حواس مسعهم: وقيل
األصوات وهي حقيقة واحدة ومتعلق البصر األلوان واألكوان وهي حقائق خمتلفة فأشار ألن متعلق السمع : وقيل

  يف كل منهما إىل متعلقه
وحيتمل أن يكون البصر الذي هو نور العني معىن يتعدد بتعدد املقلتني وال كذلك السمع فإنه معىن واحد وهلذا إذا 

  ع فإنه ينقص بنقصان أحدمهاغطيت إحدى العينني ينتقل نورها إىل األخرى خبالف السم
أجرى الرعد والربق على أصلهما مصدرين فافردمها } ِفيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق{: وقال الزخمشري يف قوله تعاىل

  رعدت السماء رعدا: دون الظلمات يقال



الظلمة فإن أسباهبا وبرقت برقا واحلق إن الرعد والربق مصدران فأفردمها أو مها مسببان عن سبب ال خيتلف خبالف 
  متعددة

ومل يقل وكؤوس } بِأَكْوَابٍ وَأََبارِيَق َوكَأْسٍ{ومنها حيث ذكر الكأس يف القرآن كان مفردا ومل جيمع يف قوله تعاىل 
ألن الكأس إناء فيه شراب فإن مل يكن فيه شراب فليس بكأس بل قدح والقدح إذا جعل فيه الشراب فاالعتبار 

املقصود هو املشروب والظرف اختذ لآللة ولوال الشراب واحلاجة إىل شربه ملا اختذا والقدح  للشراب ال إلنائه ألن
مصنوع والشراب جنس فلو قال كؤوس لكان اعترب حال القدح والقدح تبع وملا مل جيمع اعترب حال الشراب وهو 

  أصل واعتبار األصل أوىل فانظر كيف اختار األحسن من األلفاظ
دارت الكؤوس ومال الرؤوس فدعاهم السجع إىل اختيار غري األحسن فلم يدخل : قالواوكثري من الفصحاء 

َوكَأْسٍ ِمْن {كالمهم يف حد الفصاحة والذي يدل على ما ذكرنا إن اهللا تعاىل ملا ذكر الكأس واعترب األصل قال 
  فذكر الشراب} َمِعنيٍ

مث ذكر ما يتخذ منه فقال }وِأَكْوَابٍ َوأََبارِيَق {قال وحيث ذكر املصنوع ومل يكن يف اللفظ داللة على الشراب مجع ف
  }ِمْن ِفضٍَّة{

وحكمته كثرة الشفعاء يف } فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني َوال َصِديقٍ َحِميمٍ{ومنها إفراد الصديق ومجع الشافعني يف قوله تعاىل 
  :العادة وقلة الصديق قال الزخمشري

ق ظامل هنضت مجاعة وافرة من أهل بلده بشفاعته رمحة له وإن مل يسبق له أال ترى إن الرجل إذا امتحن بإرها
  بأكثرهم معرفة وأما الصديق فأعز من بيض األنوق وعن بعض احلكماء أنه سئل عن الصديق فقال اسم ال معىن له

  وجيوز أن يريد بالصديق اجلمع
الصغري والكبري من ذلك اجلنس قال اهللا  يف الروض األنف إذا قلت عبيد وخنيل فهو اسم يتناول: وقال السهيلي

وحني ذكر املخاطبني منهم قال العباد ولذلك قال حني ذكر } َوَما رَبَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد{وقال } َوَزْرٌع وََنخِيلٌ{:تعاىل 
ني يف حكم البالغة واختيار فتأمل الفرق بني اجلمع} أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَعِرٍ{و} وَالنَّْخلَ َباِسقَاٍت{التمر من النخيل 

  !الكالم 
  وأما يف مذهب اللغة فلم يفرقوا هذا التفريق وال نبهوا على هذا املعىن الدقيق

: وقال} َولَُه ذُرِّيَّةٌ ُضَعفَاُء{: إىل قوله} أََيَودُّ أََحدُكُْم أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ{ : ومنها اختالف اجلمعني يف قوله تعاىل
َوال {: فأما وجه التفرقة بني اجلمع يف املوضعني وكذلك قوله} ِذيَن لَوْ َتَركُوا ِمْن َخلْفِهِْم ذُرِّيَّةً ِضَعافاًَولَْيْخَش الَّ{

  }أَْو أَبَْناِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو إِخَْوانِهِنَّ أَْو بَنِي إِخَْوانِهِنَّ{: إىل قوله} ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ ِلُبُعولَِتهِنَّ

  }َوال أَْبَناِء إِْخوَانِهِنَّ{بني اجلمعني يف األبناء ويف سورة األحزاب  فخالف
  فاملعدود واحد} َوَسْبَع ُسنُْبالٍت{ويف موضع آخر } أَنَْبَتْت سَْبَع َسنَابِلَ{: ومنه قوله تعاىل

  وقد اختلف تفسريه فاألول جاء بصيغة مجع الكثرة والثاين جبمع القلة
ة البقرة سيقت يف بيان املضاعفة والزيادة فناسب صيغة مجع الكثرة وآية يوسف حلظ فيها إن آي: وقد قيلفي توجيهه

  وهو قليل فأتى جبمع القلة ليصدق اللفظ املعىن
  تنبيه

مجع التكسري يشمل أوىل العلم وغريهم ومجع السالمة خيتص يف أصل الوضع بأوىل العلم وإن وجد يف غريهم 



،وعلى هذا } إِنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َرأَيُْتُهْم ِلي سَاجِِديَن{فبحكم اإلحلاق والتشبيه كقوله 
فأشرف اجلمعني مجع السالمة وما جيمع مجع التكسري من مذكر غري العاقل قد يتبع بالصفة املفردة مؤنثه بالتاء كما 

ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ َوأَكْوَاٌب َمْوُضوَعةٌ َوَنمَارُِق {تعاىل  حقوق معقودة وأعمال حمسوبة قال: يفعل باخلرب تقول
  }َمْصفُوفَةٌ َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ

  }أَيَّاماً مَْعُدودَةً{: وقال
  }َواذْكُُروا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعدُودَاٍت{وقد جيمع باأللف والتاء يف غري املفرد وإن مل يكثر إال أنه فصيح ومنه 

  دة حنويةقاع
نون ضمري اجلمع يف مجع العالقات سواء القلة كاهلندات أو الكثرة كاهلنود فتقول اهلندات يقمن واهلنود يقمن قال 

  .هذا هو األكثر} وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن{: }َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعَن {: تعاىل
  ومل يقل مطهرات} هََّرةٌَوأَزَْواٌج ُمطَ{: وقد جاء يف القران باإلفراد قال تعاىل

  وأما مجع غري العاقل ففيه تفصيل
إِنَّ {: إن كان للكثرة أتيت بضمريه مفردا فقلت اجلذوع انكسرت وان كان القلة أتيت مجعا وقد اجتمعا يف قوله

فالضمري يف منها يعود إىل } ْرَبَعةٌ ُحُرٌمِمْنَها أَ{إىل أن قال } ِعدَّةَ الشُُّهورِ عِْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشرَ َشهْراً ِفي ِكَتابِ اللَِّه
فهذا عائد إىل األربعة وهو } فَال َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَنْفَُسكُْم{االثين عشر وهو مجع كثرة ومل يقل منهن مث قال سبحانه 

  مجع قله
كس قلنا ذكر فما السر يف هذا حيث كان يؤتى مع الكثرة بضمري املفرد ومع القلة بضمري اجلمع وهال ع: فإن قيل

الفراء له سرا لطيفا فقال ملا كان املميز مع مجع الكثرة واحدا وحد الضمري ألنه من أحد عشر يصري مميزه واحدا 
وهو أندرهم وأما مجع القلة فمميزه مجع ألنك تقول ثالثة دراهم أربعة دراهم وهكذا إىل العشر متييزه مجع فلهذا 

فأتى جبمع القلة ومل يقل حبور لتناسب } َسْبَعةُ أَْبُحرٍ{ادا ومن هذا قوله سبحانه أعاد الضمري باعتبار املميز مجعا وإفر
  نظم الكالم وهذا هو االختيار يف إضافة العدد إىل مجع القلة

ة ومل يضفها إىل فأضاف الثالثة إىل القروء وهو مجع كثر} َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{وأما قوله تعاىل 
األقراء اليت هي مجع قلة قال احلريري املعىن لتتربص كل واحده منهن ثالثة أقراء فلما أسند إىل مجاعتهن والواجب 

  على كل فرد منهن ثالثة أتى بلفظ قروء لتدل على الكثرة املرادة واملعىن امللموح
  قاعدة يف الضمائر

  :قعة يف القران جملدين وفيه مباحثوقد صنف ابن األنباري يف بيان الضمائر الوا
  :للعدول إىل الضمائر أسباب: األول

مقام مخسة وعشرين لو } أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفَرةً َوأَجْراً َعِظيماً{منها وهو أصل وصفها لالختصار وهلذا قام قوله تعاىل 
  أتى هبا مظهرة

نقل ابن عطية عن مكي أنه ليس يف كتاب آية اشتملت } ِمْن أَْبَصارِهِنََّوقُلْ ِللُْمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن {: وكذا قوله تعاىل
على ضمائر أكثر منها وهي مشتملة على مخسة وعشرين ضمريا وقد قيل يف آية الكرسي أحد وعشرون امسا ما بني 

لصريح ضمري وظاهر ومنها الفخامة بشأن صاحبه حيث جيعل لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه ويكتفي عن امسه ا



ومنه ضمري } فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك{يعين القرآن وقوله } إِنَّا أَْنَزلْنَاُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ{بذكر شيء من صفاته كقوله تعاىل 
  الشأن

  }َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيثُ ال َتَرْونَُهْمإِنَُّه يََراكُْم ُهَو {يعين الشيطان وقوله } إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني{التحقري كقوله تعاىل : ومنها
  }إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيُحوَر{

إِذَا َتدَاَينُْتمْ {األصل أن يقدم ما يدل عليه الضمري،بدليل األكثرية وعدم التكليف ومن مث ورد قوله تعاىل : الثاين
وَكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُّواً شََياِطَني األِْنسِ َوالْجِنِّ {قوله وتقدم املفعول الثاين يف } بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى فَاكُْتبُوُه

  فأخر املفعول األول ليعود الضمري األول عليه لقربه} ُيوِحي َبْعُضُهْم
  وقد قسم النحويون ضمري الغيبة إىل أقسام

  }َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى{وهو األصل أن يعود إىل شيء سبق ذكره يف اللفظ باملطابقة حنو : أحدها
  }َونَاَدى نُوٌح اْبَنُه{
  }إِذَا أَْخَرجَ َيَدهُ لَْم َيكَْد َيَراهَا{

  }َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه{وقوله 
  }ِه ِخيفَةًفَأَْوَجَس ِفي َنفِْس{أن يعود على مذكور يف سياق الكالم مؤخر يف اللفظ مقدم يف النية كقوله تعاىل : الثاين

  }َوال ُيسْأَلُ َعْن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ{: وقوله
  }فََيْوَمِئذٍ ال ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َوال َجانٌّ {وقوله 
فإنه عائد على } اْعِدلُوا ُهَو أَقَْرُب ِللتَّقَْوى{أن يدل اللفظ على صاحب الضمري بالتضمن كقوله تعاىل : الثالث

  من اعدلوا العدل املفهوم
  فالضمري يرجع لألكل لداللة تأكلوا} َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسمُ اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق{وقوله 
أي املقسوم لداللة القسمة عليه وحيتمل أن يعود على ما } فَاْرُزقُوُهْم ِمْنُه{إىل قوله } وَإِذَا َحَضَر الِْقْسمَةَ{: وقوله
  الوالدان واألقربون ألنه مذكور وإن كان بعيدا تركه
} كَالَّ إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي} {فَلَْوال إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم{أن يدل عليه بااللتزام كإضمار النفس يف قوله تعاىل : الرابع

  أضمر النفس لداللة ذكر احللقوم والتراقي عليها
  يعين الشمس} ابِحَتَّى تََواَرْت بِالِْحَج{وقوله 
بل سبق ما يدل عليها وهو العشي ألن العشي ما بني زوال الشمس وغروهبا واملعىن إذ عرض عليه بعد زوال : وقيل

  الشمس حىت توارت الشمس باحلجاب
فاعل توارت ضمري الصافنات ذكره ابن مالك وابن العريب يف الفتوحات ويرجحه أن اتفاق الضمائر أوىل من : وقيل

  وسنذكره يف الثامنختالفها 

قيل الضمري ملكان اإلغارة بداللة والعاديات عليه فهذه األفعال إمنا } فَأَثَْرنَ بِِه َنقْعاً فََوَسطَْن بِِه َجْمعاً{: وكذا قوله
  تكون ملكان

ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباعٌ فََمْن {: أضمر القرآن ألن اإلنزال يدل عليه وقوله} إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ{: وقوله
  عليه} إِلَْيِه{يستلزم عافيا إذ أغىن ذلك عن ذكره وأعيد اهلاء من " عفي" ـف} بِالَْمْعرُوِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن



} رَِها ِمْن دَابٍَّةَما تََرَك َعلَى ظَْه{إن يدل عليه السياق فيضمر ثقة بفهم السامع كإضمار األرض يف قوله : اخلامس
وجعل ابن مالك الضمري للدنيا وقال وإن مل يقدم هلا ذكر لكن تقدم ذكر بعضها } كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن{وقوله 

ِهَي {يعين القرآن أو املسجد احلرام وقوله قال } ُمسَْتكْبِرِيَن بِهِ َسامِراً تَْهُجُرونَ{والبعض يدل على الكل وقوله تعاىل 
الضمري يعود على امليت وإن مل يتقدم } َوَألبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس} {َيا أََبِت اْستَأْجِرُْه}{تْنِي َعْن َنفِْسيَراوََد

مث } وَإِذَا َحَضَر الِْقْسمَةَ{: له ذكر إال أنه ملا قال يوصيكم اهللا يف أوالدكم علم إن مث ميتا يعود الضمري عليه وقوله
  أي من املوروث وهذا وجه آخر غري ما سبق} اْرُزقُوُهْم ِمنُْهفَ{قال 

ومل يقل اختذه ردا للضمري إىل شيئا ألنه مل يقتصر على االستهزاء مبا يسمع } َوإِذَا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا َشْيئاً اتََّخذَهَا{وقوله 
مبعىن اآلية ألن بعض اآليات آية وقد يعود من آيات اهللا بل كان إذا مسع بعض آيات اهللا استهزأ جبميعها وقيل شيئا 

إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَعَْناِقهِْم أَغْالالً {الضمري على الصاحب املسكوت عنه الستحضاره باملذكور وعدم صالحيته له كقوله 
  كرهافأعاد الضمري لأليدي ألهنا تصاحب األعناق يف األغالل وأغىن ذكر األغالل عن ذ} فَهَِي إِلَى اَألذْقَاِن
أي من عمر غري املعمر فأعيد الضمري على غري املعمر } َوَما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َوال ُينْقَُص ِمْن ُعُمرِِه{: ومثله قوله تعاىل

  ألن ذكر املعمر يدل عليه لتقابلهما فكان يصاحبه االستحضار الذهين
  }يُوصِيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم{بعد قوله } نَِساًء فَإِنْ كُنَّ{وقد يعود الضمري على بعض ما تقدم له كقوله تعاىل 

فإنه عائد على املطلقات مع أن هذا خاص بالرجعى وهل يقتضي ذلك ختصيص } َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِّهِنَّ{وقوله 
ور فأغىن ذكرها عن ذكر فإن الفضة بعض املذك} َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه{األول فيه خالف أصويل وقوله 

  أصناف ما يكنز} وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ{اجلميع حىت كأنه قال 
وقد سبق فيه وجه } وََما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َوال ُيْنقَُص ِمْن ُعُمرِِه{وقد يعود على اللفظ األول دون معناه كقوله تعاىل 

  آخر

  على أحد األقوال}  َتكُْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِئِهَولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى الِْكَتاَب فَال{وقوله 
  ويستراح من إلزام ختصيص األول} َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ{ومما يتخرج عليه 

ال ومل يتقدم لفظ مثىن يعود عليه الضمري من كانتا ق} فَإِنْ كَاَنَتا اثَْنَتيْنِ{وقد يعود على املعىن كقوله يف آية الكاللة 
األخفش إمنا يثىن ألن الكالم مل يقع على الواحد واالثنني واجلمع فثىن الضمري الراجع إليها محال على املعىن كما 

  يعود الضمري مجعا يف من محال على معناها
إمنا جازت من حيث كان يفيد العدد جمردا من الصغري والكبري السادس أال يعود على مذكور وال : وقال الفارسي

السياق أو غريه وهو الضمري اجملهول الذي يلزمه بالتفسري جبملة أو مفرد فاملفرد يف نعم وبئس واجلملة معلوم ب
لَكِنَّا ُهَو اللَّهُ {أي الشأن اهللا أحد وقوله } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{ضمري الشأن والقصة حنو هو زيد منطلق وكقوله تعاىل 

  }رَبِّي
  }أََنا اللَُّه{وقوله 
وأما } إِنْ ِهَي إِالَّ حََياتَُنا الدُّنَْيا{: وقد يكون مؤنثا إذا كان عائده مؤنثا كقوله تعاىل} إِنََّها ال َتْعَمى األَْبصَاُرفَ{وقوله 

  فذكر} إِنَُّه َمْن َيأْتِ َربَُّه ُمْجرِماً فَإِنَّ لَُه جََهنََّم{قوله تعاىل 



  يف حكم الفضلة إذا املعىن من يأت ربه جمرما جيز جهنمالضمري مع اشتمال اجلملة على جهنم وهي مؤنثة ألهنا 
َهذَا ُهَو {والفرق بينه وبني ضمري الفصل أن الفصل يكون على لفظ الغائب واملتكلم واملخاطب قال تعاىل : تنبيه
ب وضمري الشأن يكون إال غائبا ويكون له حمل من اإلعرا} إِنْ َتَرِن أََنا أَقَلَّ ِمْنَك مَاالً} {كُْنَت أَْنَت الرَِّقيَب} {الَْحقَّ

  }وَأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه} {قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: ويكون مرفوع احملل ومنصوبه قال تعاىل
فإن } َوأُتُوا بِِه مَُتَشابِهاً{قد يعود على لفظ شيء واملراد به اجلنس من ذلك الشيء كقوله تعاىل : البحث الثالث
رجع إىل املرزوق يف الدارين مجيعا ألن قوله هذا الذي رزقنا من قبل مشتمل على ذكر ما رزقوه يف الضمري يف به ي

غَنِّياً أَْو {أي جبنس الفقري والغين لداللة قوله } إِنْ َيكُْن غَنِّياً أَْو فَِقرياً فَاللَُّه أَْولَى بِهَِما{الدارين قال الزخمشري ونظريه 
  رجع إىل املتكلم به لوحدهعلى اجلنسني ولو } فَِقرياً

َواْستَِعيُنوا بِالصَّْبرِ {قد يذكر شيئان ويعاد الضمري على أحدمها مث الغالب كونه للثاين كقوله تعاىل : البحث الرابع
  فأعاد الضمري للصالة ألهنا أقرب} َوالصَّالِة َوإِنََّها لَكَبِريَةٌ

قدرمها لكن اكتفى برجوع الضمري : واألصل} قََمَر نُوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَُهَو الَِّذي جََعلَ الشَّْمَس ِضَياًء وَالْ{وقوله 
  للقمر لوجهني قربه من الضمري وكونه هو الذي يعلم به الشهور ويكون به حساهبا

  لى الفضة لقرهباأعاد الضمري ع} وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي سَبِيلِ اللَِّه{وقوله 
  .وجيوز أن يكون إىل املكنوز وهو يشملها

أراد يرضومها فخص الرسول بالعائد ألنه هو داعي العباد إىل اهللا وحجته } وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ يُْرُضوُه{وقوله 
ذكر الرسول وحده كما قال عليهم واملخاطب هلم شفاها بأمره وهنيه وذكر اهللا تعاىل يف اآلية تعظيما واملعىن تام ب

  فذكر اهللا تعظيما واملعىن تام بذكر رسوله} َوإِذَا ُدعُوا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلهِ لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم{تعاىل 
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه َوال َتَولَّْوا َعْنُه{ومثله قوله تعاىل 

أعاد الضمري لإلمث لقربه وجيوز رجوعه إىل } َوَمْن َيكِْسْب َخطِيئَةً أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِِه َبرِيئاً{: اريوجعل منه ابن األنب
  .اخلطيئة واإلمث على لفظها بتأويل ومن يكسب إمثا مث يرم به

إِذَا َرأَْوا ِتجَاَرةً أَْو لَْهواً َو{ومل يؤثر األول بالعائد يف القرآن كله إال يف موضع واحد وهو قوله تعاىل : وقال األنباري
معناه إليهما فخص التجارة بالعائد ألهنا كانت سبب االنفضاض عنه وهو خيطب قال فأما كالم } انْفَضُّوا إِلَْيهَا

  العرب فإهنا تارة تؤثر الثاين بالعائد وتارة األول فتقول إن عبدك وجاريتك عاقلة وإن عبدك وجاريتك عاقل

َوَمْن َيكِْسْب خَِطيئَةً أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِهِ {وقوله }وَإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيَْها{ذا قوله تعاىل ليس من ه: قلت
ألن اإلخبار عن أحدمها لوجود لفظه أو هي إلثبات أحد املذكورين فمن جعله نظري هذا فلم يصب إال إن } َبرِيئاً

  ىن الواويدعى أن أو مبع
ويف هاتني اآليتني لطيفة وهي أن الكالم ملا اقتضى إعادة الضمري على أحدمها أعاده يف اآلية األوىل على التجارة وإن 

كانت أبعد ومؤنثة ألهنا أجذب لقلوب العباد عن طاعة اهللا من اللهو بدليل أن املشتغلني هبا أكثر من اللهو وألهنا 
نت أصال واللهو تبعا ألنه ضرب بالطبل لقدومها على ما عرف من تفسري اآلية أكثر نفعا من اللهو أو ألهنا كا

  وأعاده يف اآلية الثانية على اإلمث رعاية ملرتبة القرب والتذكر
يعين } َوكُنَّا ِلُحكِْمهِْم َشاِهِديَن{ قد يذكر شيئان ويعود الضمري مجعا ألن االثنني مجع يف املعىن كقوله تعاىل : اخلامس
  فأوقع أولئك وهو مجع على عائشة وصفوان بن املعطل} أُولَِئَك ُمَبرَّأُونَ ِممَّا َيقُولُونَ{يمان وداود وقوله حكم سل



: قالوا} َيْخُرُج مِْنُهَما اللُّؤْلُُؤ َوالْمَْرَجانُ{: قد يثىن الضمري ويعود على أحد املذكورين كقوله تعاىل: البحث السادس
  وإمنا نسيه الفىت} َنِسَيا حُوَتُهمَا{وإمنا خيرج من أحدمها وقوله 

يعىن آدم } َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِمْن ُساللٍَة ِمْن طِنيٍ{قد جييء الضمري متصال بشيء وهو لغريه كقوله تعاىل : السابع
  فهذا لولده ألن آدم مل خيلق من نطفة} مث َجَعلَْناُه ُنطْفَةً{مث قال 

للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قيل نزلت يف ابن حذافة حني قال} ْن أَْشَياَء إِنْ تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْمال َتْسأَلوا َع{: ومنه قوله تعاىل
وقيل نزلت يف احلج حني قالوا } ال َتسْأَلوا َعْن أَْشَياَء{فكان نسبه فساءه ذلك فنزلت " حذافة : قال: َوَسلََّم من أيب؟

يريد إن تسألوا عن أشياء أخر من دينكم بكم إىل علمها حاجة تبد لكم مث قال أيف كل مرة مث قال وإن تسألوا عنها 
أي طلبها والسؤال عنها طلب فليست اهلاء راجعة ألشياء متقدمة بل ألشياء أخر } قَْد سَأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم{

الضمري عائدا على أشياء مذكورة لتعدى  ويدل على ما ذكرنا أنه لو كان} ال َتسْأَلوا َعْن أَْشَياَء{مفهومة من قوله 
يتبادر إىل } ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ{ال بنفسه ولكنه مفعول مطلق ال مفعول به وقوله تعاىل " عن"إليها بـ 

َوِفي {الذهن أن الضمري يف قوله هو عائد إلبراهيم ألنه أقرب املذكورين وهو مشكل ال يستقيم ألن الضمري يف قوله 
راجع للقرآن وهو مل يكن يف زمن إبراهيم وال هو قاله والصواب أن الضمري راجع إىل اهللا سبحانه يعين } َهذَا

يعين يف الكتب املنزلة على األنبياء قبلكم ويف هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وهو } َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ{
جهاده هو اجتباكم وهو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا الكتاب لتكونوا أي  القرآن واملعىن جاهدوا يف اهللا حق

منصوب بتقدير اتبعوا ألن } ِملَّةَ أَبِيكُْم إِْبرَاِهيَم{مساكم وجعلكم مسلمني لتشهدوا على الناس يوم القيامة وقوله 
  هذا

من ملة إبراهيم ويف سورة يس موضعان توهم فيهما ألن اجلهاد } َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه{لناصب نصبه قوله 
  :كثري من الناس

فقد يتوهم أن الضمري يف هم راجع إىل الليل } وَآَيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ َنْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ{: قوله: أحدمها
النهار ليس مظلما والثاين أن كون أقل اجلمع والنهار بناء على أن أقل اجلمع اثنان وهو فاسد لوجهني أحدمها أن 

داخلو الظالم كقولك } ُمظِْلُمونَ{اثنان مذهب مرجوح إمنا الضمري راجع إىل الكفار الذين حيتج عليهم باآليات و
بِقَاِدرٍ َعلَى  أَوَلَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض{قوله تعاىل : مصبحون وممسون إذا دخلوا يف هذه األشياء والثاين

يظن بعضهم أن معناه مثل السموات واألرض وهو فاسد لوجهني أحدمها } أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهمْ َبلَى َوُهَو الَْخالَّقُ الَْعلِيُم
أهنم ما أنكروا إعادة السموات واألرض حىت يدل على إنكارهم إعادهتما بابتدائهما وإمنا أنكروا إعادة أنفسهم 

وَلَْم يَْعَي بَِخلِْقهِنَّ {جعا إليهم ليتحقق حصول اجلواب هلم والرد عليهم الثاين لتبني املراد يف قوله فكان الضمري را
فإن قيل إمنا أثبت قدرته على إعادة مثلهم ال على إعادهتم أنفسهم فال داللة فيه } بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيَِي الَْموَْتى

وقوهلم مثلى ال يفعل كذا أي أنا وبدليل اآلية األخرى } لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{وله عليهم قلنا املراد مبثلهم هم كما يف ق
  قد يتوهم عوده على اهللا وليس كذلك} وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَعُُه{وقوله 

الفارسي وإال لنصب العمل كما تقول قام زيد وعمرا يضربه وإمنا الفاعل يف يرفعه عائد إىل العمل واهلاء للكلم قال 
يف التذكرة املنصوب يف يرفعه عائد للكلم ألن الكلم مجع كلمة قال كلم كالشجر يف أنه قد وصف باملفرد يف قوله 

عائدا إىل العمل لكان } َيْرفَُعُه{وكذلك وصف الكلم بالطيب ولو كان الضمري املنصوب يف } ِمَن الشََّجرِ اَألْخَضرِ{



} َيْرفَُعُه{والضمري املرفوع يف } َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً{ل عليه من حنو منصوبا يف هذا الوجه وما جاء التنزي
ويضمر له فعل ناصب كما أضمرت لقوله } يصعد{عائد إىل العمل فلذلك ارتفع العمل ومل حيمل على قوله 

العمل أنه ال حيبط ثوابه فريفع لصاحبه ويثاب واملعىن يرفع العمل الصاحل الكلم الطيب ومعىن يرفع } وَالظَّاِلمَِني{
  عليه وليس كالعمل السيء الذي يقع معه اإلحباط فال يرفع إىل اهللا سبحانه

إذا اجتمع ضمائر فحيث أمكن عودها لواحد فهو أوىل من عودها ملختلف وهلذا ملا جوز بعضهم يف قوله : الثامن
ل لتابوت وما بعده وما قبله ملوسى عابه } فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ{ن الضمري يف اخل أ} أَِن اقِْذِفيِه ِفي التَّاُبوِت{تعاىل 

الزخمشري وجعله تنافرا وخمرجا للقرآن عن إعجازه فقال والضمائر كلها راجعة إىل موسى ورجوع بعضها إليه 
  وبعضها إىل التابوت فيه هجنة ملا يؤدي إليه من تنافر النظر

  ر هو التابوت وكذلك امللقى إىل الساحلاملقذوف يف البح: فإن قلت

ما ضرك لو جعلت املقذوف وامللقى إىل الساحل هو موسى يف جوف التابوت حىت ال تفرق الضمائر فيتنافر : قلت
عليك النظم الذي هو قوام إعجاز القرآن والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما جيب على املفسر 

  انتهى وال مزيد على حسنه
الضمائر هللا عز وجل واملراد بتعزيز اهللا تعزيز } ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوُتعَزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتسَبُِّحوُه{وقال يف قوله 

دينه ورسوله ومن فرق الضمائر فقد أبعد أي فقد قيل إهنا للرسول إال األخري لكن قد يقتضي املعىن التخالف كما 
اهلاء وامليم يف فيهم ألصحاب الكهف واهلاء وامليم يف منهم لليهود قاله } َوال َتْسَتفِْت ِفيهِْم ِمْنُهمْ أََحداً{ يف قوله تعاىل
  ثعلب واملربد
  }إِنََّما ُسلْطَانُُه{بعد قوله } َوالَِّذيَن ُهْم بَِربِّهِْم ال ُيْشرِكُونَ{وقوله تعاىل 

  }َناُهْمَوَما َبلَُغوا ِمْعَشاَر َما آتَْي{وقوله 
إِالّ {أي عمروا األرض الذين كانوا قبل قريش أكثر مما عمرهتا قريش وقوله } َوَعَمُروَها أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها{وقوله 

} الْغَارِ{اآلية فيها اثنا عشر ضمريا،مخسة للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وله والثالث ضمري يف } َتْنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه
  ألنه يتعلق باستقرار حمذوف

على قول األكثر } َعلَْيِه{والسابع يف } مََعنَا{: والسادس} ال َتْحَزنْ{: واخلامس} صَاِحُبُه{: فيحتمل ضمريا والرابع
ه شيء إذا كان فيما نقله السهيلي ألن السكينة على النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم دائما ألنه كان قد علم أنه ال يضر

  خروجه بأمر اهللا
فالسكينة نزلت على النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يوم حنني ألنه خاف } ثُمَّ أَنَْزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه{: وأما قوله

  على املسلمني ومل خيف على نفسه فنزلت عليه السكينة من أجلهم ال من أجله
  قيل الضمريان عائدان على يوسف قال للناجي ذكر امللك بأمري} فَأَْنَساُه الشَّْيطَانُ ِذكَْر َربِِّه{: وأما قوله تعاىل

  أي بعد حني} وقال الذي جنا منهما وادكر بعد أمة{ورجح ابن السيد هذا لقوله تعاىل 
النسيان والذكر على هذا  بالتخفيف أي نسيان وإال مل يكن ليذكر تذكر الفىت بعد" أَمة"ويف قراءة ابن عامر بعد 

حيتمل وجهني أن يكون مبعىن التذكري ويكون مصدر ذكرته ذكرا فالتقدير فأنساه الشيطان ذكره عند ربه فأضاف 
الذكر إىل الرب وهو يف احلقيقة مضاف إىل ضمري يوسف وجاز ذلك ملالءمته بينهما وقد خيالف بني الضمائر حذرا 

ملا } فَال َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَنْفَُسكُْم{كما عاد الضمري على االثين عشر مث قال } أَْرَبَعةٌ ُحُرٌممِْنَها {من التنافر كقوله تعاىل 



  أعاد على أربعة وهو مجع قلة
وجوز بعضهم عوده على االثين عشر أيضا بل هو الصواب ألنه ال جيوز أن ينهى عن الظلم يف األربعة ويبيح الظلم 

  الكل واجب يف الثمانية بل ترك الظلم يف

  لكن جيوز التنصيص على أفضلية احلرم فإن الظلم قبيح مطلقا وفيهن أقبح فالظاهر األول: قلت
  :قد يسد مسد الضمري أمور: التاسع

  }إِنَّ السَّْمَع َوالَْبَصَر وَالْفُؤَاَد كُلُّ أُولَِئَك كَانَ َعْنُه َمْسُؤوالً{منها اإلشارة كما يف قوله تعاىل 
فَأَمَّا َمْن طََغى َوآثََر الْحََياةَ الدُّْنَيا فَإِنَّ الَْجحِيَم ِهَي الَْمأَْوى َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه {لالم كقوله تعاىل ومنها األلف وا

  }َوَنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوى
  ي رسلكأ} ُنجِْب َدْعوََتَك َونَتَّبِعِ الرُُّسلَ{وقوله 
أصل الكالم أجره وصربه وملا كان احملسنون جنسا } إِنَُّه َمْن َيتَّقِ َوَيصْبِْر فَإِنَّ اللََّه ال ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني{وقوله 

  ومن يتق ويصرب واحد حتته أغىن عمومه من عود الضمري إليه
  .األلف والالم عوض من الضمري: وقول الكوفيني

وزعم الزخمشري أن األبواب بدل من املستكن } َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهُم اَألبَْواُب{ه حيمل قوله ابن مالك وعلي: قال
  يف مفتحة

وهذا تكلف فوجب أن تكون األبواب مرتفعة مبفتحة املذكور أو مبثله مقدرا وقد صح أن مفتحة صاحل للعمل يف 
  األبواب فال حاجة إىل إبدال أيضا

  هر بأن يكون املقام يقتضي اإلضمار فيعدل عنه إىل الظاهر وقد سبق الكالم عليه يف أبواب التأكيدومنها االسم الظا
األصل يف الضمري عوده إىل أقرب مذكور ولنا أصل آخر وهو أنه إذا جاء مضاف ومضاف إليه وذكر : العاشر

م زيد فأكرمته فالضمري للغالم ومنه بعدمها ضمري عاد إىل املضاف ألنه احملدث عنه دون املضاف إليه حنو لقيت غال
  }َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{قوله تعاىل 

يعود } أَْو لَْحَم ِخنْزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجٌس{وعند التعارض راعى ابن حزم واملاوردي األصل األول فقاال إن الضمري يف قوله 
رين ألن الضمري للمضاف دون املضاف إليه ليس بأصل مطرد فقد على اخلنزير دون حلمه لقربه وقواه بعض املتأخ

  }وَاْشكُُروا نِْعَمتَ اللَِّه إِنْ كُنُْتْم إِيَّاُه َتعُْبُدونَ{يعود إىل املضاف إليه كقوله تعاىل 
  }إِنِّي أََرى َسْبَع بَقَرَاٍت ِسَماٍن{وكذا الصفة فإهنا كما يف قوله تعاىل 

وده لألقرب ليس مبطرد فقد خيرج عن األصل لدليل وإذا تعارض األصالن تساقطا وكذا ع: وللجمهور أن يقولوا
ونظر يف الترجيح من خارج بل قد يقال عوده إىل ما فيه العمل هبما أوىل كما يقوله املاوردي أن الضمري يعود إىل 

  اخلنزير ألن اللحم موجود فيه
  فأخرب خاضعني عن املضاف إليه ولو أخرب عن املضاف لقال خاضعة}عَِنيفَظَلَّْت أَْعَناقُُهمْ لََها خَاِض{: وأما قوله تعاىل
  فقد عاد} فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي َألظُنُُّه كَاِذباً{وأما قوله تعاىل 

ن الضمري يف قول احملققني للمضاف إليه وهو موسى والظن بفرعون وكأنه ملا رأى نفسه قد غلط يف اإلقرار باإلهلية م
  استدرك ذلك بقوله هذا} إِلَِه ُموَسى{قوله 



ألحد الشيئني " أو"وجب إفراد الضمري حنو إن جاء زيد أو عمرو فأكرمه ألن " أو"إذا عطف بـ : احلادي عشر
عىن إن يكن اخلصمان مبعىن الواو وقيل بل امل" أو"فقيل إن } إِنْ َيكُْن غَنِّياً أَْو فَِقرياً فَاللَُّه أَْولَى بِهِمَا{فأما قوله تعاىل 

  فعاد الضمري على املعىن
وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ {للتنويع ال للعطف وعكس هذا إذا عطف بالواو وجب تثنية الضمري فأما قوله تعاىل : وقيل
  فقد سبق الكالم عليه} يُْرُضوُه
  فائدة
  على الكل أي ضحى يومها فدل باجلزء} إِالَّ َعِشيَّةً أَوْ ُضحَاَها{قوله 

" أو"وإمنا أضاف الضحى إىل هنار العشية ألنه لو أطلقها من غري إضافة مل حيسن الترديد بـ : قال الشيخ عز الدين
ألن عشية كل هنار من الظهر إىل الغروب وهو نصف النهار وضحاها مقدار ربعه مثال وهو مقدار نصف العشية 

يد إلفادته الترديد بني اللبث الطويل والقصري ولو أطلقه جلاز أن فلما أضافه إىل هنارها علم تقارهبما فحسن الترد
  يتوهم عشية هنار قصري وضحى يوم طويل فتساوى ذلك الضحى بالعشية فال حيسن الترديد بينهما

وهو اجلزء اليسري من الزمان وبني الضحى } لَْم َيلَْبثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن َنهَارٍ{كيف جيمع بني قوله "فإن قيل
  والعشية؟وكيف حسن الترديد؟

أن هذا احلساب خيتلف باختالف الناس فمنهم من يعتقده طويال ومنهم من حيسبه قصريا قال تعاىل : فاجلواب
  }إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما{مث قال } يََتَخافَُتونَ َبْينَُهْم إِنْ لَبِثُْتمْ إِلَّا َعْشراً{

  ته ولبثتم حيتمل أن يكون يف الدنيا وحيتمل أن يكون يف الربزخ واألول أظهروقد يكون حبسب شدة األمر وخف
  فائدة

  أي بعثه وهو كثري} أََهذَا الَِّذي َبَعثَ اللَُّه َرسُوالً{وقد يتجوز حبذف الضمري للعلم به كقوله 
اخلرب فاألصل يتربصن أزواجهن فوضع الضمري إذا جعلناه } يََترَبَّْصَن{إىل قوله } وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم{ومنه قوله 

  موضع األزواج لتقدم ذكرهن فأغىن عن الضمري
  فائدة

املضمر ال يكون إال بعد الظاهر لفظا أو مرتبة أو لفظا ومرتبة وال يكون قبل الظاهر لفظا ومرتبة إال يف أبواب ضمري 
والضمري يف ربه رجال وباب } َساَء مَثَالً{و} َيفَنِِعمَّا ِه{الشأن والقصة كما سبق وباب نعم وبئس كقوله تعاىل 

  اإلعمال إذا أعملت

  الثاين واألول يطلب عمدة فمذهب سيبويه أنك تضمر يف األول فتقول ضربوين وضربت الزيدين
  فائدة

فضمري له عائد } َيكُونُإِذَا قََضى أَْمراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فَ{الضمري ال يعود إال على مشاهد حمسوس فأما قوله تعاىل 
على األمر وهو إذ ذاك غري موجود فتأويله أنه ملا كان سابقا يف علم اهللا كونه كان مبنزلة املشاهد املوجود فصح 

  عود الضمري إليه
أي } يٌدوَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشِد{بل يرجع للقضاء لداللة قضى عليه والالم للتعليل مبعىن من أجل كقوله تعاىل : وقيل

  من أجل حبه
  قاعدة



  فيما يتعلق بالسؤال واجلواب
األصل يف اجلواب إن يكون مطابقا للسؤال إذا كان السؤال متوجها وقد يعدل يف اجلواب عما يقتضيه السؤال 

  تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك ويسميه السكاكي األسلوب احلكيم
  حاجة إليه يف السؤال وأغفله املتكلموقد جييء اجلواب أعم من السؤال لل

  وقد جييء أنقص لضرورة احلال

فعدل عن اجلواب ملا قالوا ما } َيسْأَلوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ{ما عدل عنه قوله تعاىل : مثال
ويستوي مث ال يزال ينقص حىت يعود كما بدأ بال اهلالل يبدو رقيقا مثل اخليط مث يتزايد قليال قليال حىت ميتلئ 
  فأجيبوا مبا أجيبوا به لينتهوا على أن األهم ما تركوا السؤال عنه

} لسَّبِيلِنيِ َواْبنِ اَيسْأَلوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ َواَألقَْربَِني َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِك{وكقوله تعاىل 
سألوا عما ينفقون فأجيبوا ببيان املصرف تنزيال لسؤاهلم منزلة سؤال غريه لينبه على ما ذكرنا وألنه قد تضمن قوله 

  بيان ما ينفقونه وهو خري مث زيدوا على اجلواب بيان املصرف} قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن خَْيرٍ{
يكون طابق وزاد نعم روي عن ابن عباس أنه قال جاء عمرو بن اجلموح ف} َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك َيا مُوَسى{ونظريه 

وهو شيخ كبري له مال عظيم فقال ماذا أنفق من أموالنا؟وأين نضعها؟فنزلت فعلى هذا ليست اآلية مما حنن فيه ألن 
  السائل مل يتعلق بغري ما يطلب بل أجيب ببعض ما سأل عنه

اال عن النفقة إىل من تصرف ودل عليه اجلواب واجلواب خيرج على السؤال األول كان سؤ: وقال ابن القشريي
  وفق السؤال وأما هذا السؤال الثاين فعن قدر اإلنفاق ودل عليه اجلواب أيضا

َوَما َربُّ الَْعالَِمَني قَالَ َربُّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ {ومن ذلك أجوبة موسى عليه السالم لفرعون حيث قال فرعون 
سؤال عن املاهية أو عن اجلنس وملا كان هذا السؤال خطأ ألن املسئول عنه ليس ترى ماهيته " ما"ألن } َنُهمَاَوَما َبْي

  فتبني وال جنس له

فيذكر عدل الكليم عن مقصود السائل إىل اجلواب مبا يعرف الصواب عند كيفية اخلطاب وال يستحق اجلريان معه 
قَالَ {رفته لكنه ملا مل يطابق السؤال عنه فرعون جلهله واعتقد اجلواب خطأ فأجابه بالوصف املنبه عن الظن املؤدي ملع

فأجابه الكليم جبواب يعم اجلميع ويتضمن اإلبطال لعني ما يعتقدونه من ربوبية فرعون هلم } ِلَمْن َحْولَُه أَال َتْسَتِمُعونَ
و ذكر الربوبية لكل ما هو من عاملهم نصا وملا مل يرهم فأجاب باألغلظ وه} رَبُّكُْم َوَربُّ آبَاِئكُُم اَألوَّلَِني{بقوله 

  فكأنه شك يف حصول عقلهم} إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ{: موسى عليه السالم تفطنوا غلظ عليهم يف الثالثة،بقوله
يسألوا إال من أجل  ومل يقل عن قتال يف الشهر احلرام ألهنم مل} َيسْأَلوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ{قوله تعاىل : فإن قيل

  !القتال فيه فكان ذكره أوىل
مل يقع السؤال إال بعد القتال فكان االهتمام بالسؤال عن هذا الشهر هل أبيح فيه القتال وأعاده بلفظ الظاهر : وقيل

  ومل يقل هو كبري ليعلم حكم قتال وقع يف الشهر احلرام
} وََيْسأَلوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَبِّي{تعاىل  وقد يعدل عن اجلواب إذا كان السائل قصده التعنت كقوله

فذكر صاحب اإليضاح يف خلق اإلنسان إن اليهود إمنا سألوا تعجيزا وتغليظا إذا كان الروح يقال باالشتراك على 
د إن يسألوه روح اإلنسان وجربيل وملك آخر يقال له الروح وصنف من املالئكة والقرآن وعيسى فقصد اليهو
  فبأي يسمى أجاهبم قالوا ليس هو فجاءهم اجلواب جممال فكان هذا اإلمجال كيدا يرسل به كيدهم



هل هي حمدثة خملوقة أم ليست كذلك؟فأجاهبم بأهنا من أمر اهللا وهو جواب صحيح : إمنا سألوا عن الروح: وقيل
  نه أمنا أراد أهنا من فعله وخلقهألنه ال فرق بني أن يقول يف اجلواب ذلك أو يقول من أمر ريب أل

أهنم سألوه عن الروح الذي هو يف القرآن فقد مسى اهللا القرآن روحا يف مواضع من الكتاب وحينئذ فوقع : وقيل
اجلواب موقعه ألنه قال هلم الروح الذي هو القرآن من أمر ريب ومما أنزله اهللا على نبيه جيعله داللة وعلما على 

  خلوقني وال مما يدخل يف إمكاهنمصدقه وليس من فعل امل
َولَِئْن شِئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذي {وحكاه الشريف املرتضى يف الغرر عن احلسن البصري قال ويقويه قوله بعد هذه اآلية 

  و شاء لرفعهفكأنه قال تعاىل إن القرآن من أمر ريب ول} أَْوَحيَْنا إِلَْيَك ثُمَّ ال َتجُِد لََك بِِه َعلَْيَنا َوكِيالً
َوَما ِتلَْك بَِيِمينِكَ َيا ُموَسى قَالَ ِهَي َعَصايَ أََتَوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي {ومثال الزيادة يف اجلواب قوله تعاىل 

غي أن ينبه لصفاهتا فإنه عليه السالم فهم إن السؤال يعقبه أمر عظيم حيدثه اهللا يف العصا فينب} َوِلَي ِفيَها مَآرِبُ أُخَْرى
وحسنه إظهار } وََما َتْعُبُدونَ قَالُوا نَْعُبُد أَصَْناماً فََنظَلُّ لََها َعاِكِفَني{حىت يظهر له التفاوت بني احلالني وكذا قوله 

  االبتهاج بعبادهتا واالستمرار على مواظبتها ليزداد غيظ السائل
} قُلْ َمْن يَُنجِّيكُْم ِمْن ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َتْدعُوَنُه َتَضرُّعاً{بعد قوله } كُلِّ كَْربٍ اللَُّه يَُنجِّيكُْم ِمنَْها َوِمْن{وقوله تعاىل 

  "ينجيكم اهللا: "اآلية ولوال قصد بسط الكالم ليشاكل ما تقدم لقال

َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن ال يَْرُجونَ ِلقَاَءَنا وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا {ومثال النقصان منه قوله تعاىل ذاكرا عن مشركي مكة 
أي ائت بقرآن ليس فيه سب آهلتنا أو بدله } ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َبدِّلُْه قُلْ َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمْن ِتلْقَاِء َنفِْسي

ه اهللا أن جييبهم على التبديل وطوى اجلواب عن بأن جتعل مكان آية العذاب آية الرمحة وليس فيه ذكر آهلتنا فأمر
االختراع قال الزخمشري ألن التبديل يف إمكان البشر خبالف االختراع فإنه ليس يف املقدور فطوى ذكره للتنبيه 

على أنه سؤال حمال وذكر غريه إن التبديل قريب من االختراع فلهذا اقتصر على جواب واحد هلما وخطر يل أنه ملا 
  بديل أسهل من االختراع وقد نفى إمكان التبديل كان االختراع غري مقدور عليه من طريق أوىلكان الت
  فائدة

أَإِنََّك َألْنَت يُوُسُف قَالَ أََنا {قيل أصل اجلواب أن يعاد يف نفس سؤال السائل ليكون وفق السائل قال اهللا تعاىل 
  وأنا يف جوابه عليه السالم هو أنت يف سؤاهلم} ُيوُسُف

فهذا أصله مث إهنم أتوا عوض ذلك حمذوف اجلواب اختصارا } أَأَقَْرْرُتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِْصرِي قَالُوا أَقَْرْرنَا{قال 
  وتركا للتكرار

  قُلْ َهلْ مِْن{وقد حيذف السؤال ثقة بفهم السامع بتقديره كقوله تعاىل 

فإنه ال يستقيم أن يكون السؤال واجلواب من } عِيُدُه قُلِ اللَُّه يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيدُُهُشَركَاِئكُْم َمْن يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُي
َمْن {جواب سؤال كأهنم سألوا ملا مسعوا من رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وهو } قُلِ اللَُّه{واحد فتعني أن يكون 
  فترك ذكر السؤال} قُلِ اللَُّه يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيدُُه{أجاهبم اهللا عز وجل ف} َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه

  }قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه يَْهِدي ِللْحَقِّ{ونظريه قوله تعاىل 
  قاعدة
فينبغي أن يكون اجلواب كذلك وجييء ذلك يف يف اجلواب أن يكون مشاكال للسؤال فإن كان مجلة امسية : األصل

اجلواب املقدر أيضا إال أن ابن مالك قال يف قولك من قرأ فتقول زيد فإنه من باب حذف الفعل على جعل اجلواب 



مَنْ {مجلة فعلية قال وإمنا قدرته كذلك ال مبتدأ مع احتماله جريا على عادهتم يف األجوبة إذا قصدوا متامها قال تعاىل 
  }يِي الِْعظَاَم َوِهَي َرمِيٌم قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأَهَاُيْح

فلما أتى باجلملة الفعلية مع فوات مشاكلة السؤال علم أن } قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت}{َخلَقَُهنَّ الْعَزِيُز الَْعِليُم{ومثله 
  تقدير الفعل أوال أوىل انتهى

  أنه حيث صرح باجلزء األخري صرح بالفعلومما رجح به أيضا تقدير الفعل 

  والتشاكل ليس واجبا بل الالئق كون زيد فاعال أي قرأ زيد أو خربا أي القارئ زيد ال مبتدأ ألنه جمهول
  التصريح بالفعل أو حذفه؟وهل خيتلف املعىن يف ذلك؟: بقي أن يقال يف األوىل

قُلْ أُِحلَّ لَكُمُ {عم بل األكثر احلذف وأما قوله تعاىل قال ابن يعيش التصريح بالفعل أجود وليس كما ز: واجلواب
فكان الشيخ شهاب الدين بن املرحل رمحه اهللا } قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأَهَا} {لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الْعَزِيُز الَْعِليُم} {الطَّيَِّباُت

  من أهنم أجيبوا بغري ما سألوا لنكتة} َواقِيُت ِللنَّاسِ َوالَْحجَِّيْسأَلوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة قُلْ ِهَي َم{جيعله من باب 
وفيه نظر وأما املعىن فال شك أنه خيتلف فإنه إذا قيل من جاء فقلت جاء زيد احتمل إن يكون جوابا وأن يكون 

زيد  كالما مبتدأ ولو قلت زيد كان نصا يف أنه جواب ويف العموم الذي دلت عليه من وكأنك قلت الذي جاء
  فيفيد احلصر وهاتان الفائدتان إمنا حصلتا من احلذف

إذ التقدير امللك هللا الواحد فحذف املبتدأ من اجلواب إذ } ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ{ومنه قوله تعاىل 
  املعىن ال ملك إال هللا

قُلْ َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماَواتِ }{ِلَمْن َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ}{اِلَمنِ اَألْرُض َوَمْن ِفيَه{ومن احلذف قوله تعاىل 
  }َواَألْرضِ

  }قُلْ ُيحْيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّة{: ومن اإلثبات قوله تعاىل

ألن } َخلَقَُهنَّ الَْعزِيُز الَْعلِيُم{وقوله  }قُلْ َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبعِ{ ولعله للتنصيص على اإلحياء الذي أنكروه 
  ظاهر أمرهم أهنم كانوا معطلة ودهرية فأريد التنصيص على اعترافهم بأهنا خملوقة

  ألهنا استغربت حصول النبأ الذي أسرته} َنبَّأَنَِي الَْعِليُم الَْخبُِري{: وقوله
زيد يف جواب من قام على تقدير قام : يدا فاعل إذا قلتوقال ابن الزملكاين يف الربهان أطلق النحويون القول بأن ز

  :زيد والذي يوجبه مجاعة علم البيان أنه مبتدأ لوجهني
َوقِيلَ ِللَِّذيَن {أنه مطابق للجملة اليت هي جواب اجلملة املسئول هبا يف االمسية كما وقع التطابق يف قوله تعاىل : أوهلما

مَاذَا أَنَْزلَ رَبُّكُْم قَالُوا { يف اجلملة الفعلية وإمنا مل يقطع التطابق يف قوله تعاىل} قَالُوا َخْيراًاتَّقَْوا َماذَا أَنَْزلَ رَبُّكُْم 
أن اللبس مل يقع عند : ألهنم لو طبقوا لكانوا مقرين باإلنزال وهم من اإلذعان به على تفاوت الثاين} أََساِطُري األَوَِّلَني

ن يقدم الفاعل يف املعىن ألنه متعلق بغرض السائل وأما الفعل فمعلوم عنده وال السائل إال فيمن فعل الفعل فوجب أ
  حاجة إىل السؤال عنه فحرى أن يقع يف األخرى اليت هي حمل التكمالت والفضالت

زيد قام أو عمرو قام وقد أشكل على هذه القاعدة قوله : أزيد قام أم عمرو؟فالوجه يف جوابه أن تقول: وكذلك
  :عن إبراهيم عليه السالم يف جواب تعاىل حكاية



فإن السؤال وقع عن الفاعل ال عن الفعل ومع ذلك } أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا بِآِلهَِتَنا َيا إِبَْراِهيُم قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا{
  صدر اجلواب بالفعل مع أهنم مل يستفهموا عن كسر األصنام بل كان عن الشخص الكاسر هلا

واب أن ما بعد بل ليس جبواب للهمزة فإن بل ال يصلح أن يصدر هبا الكالم وألن جواب اهلمزة بنعم أو بلى واجل
فالوجه أن جيعل إخبارا مستأنفا واجلواب احملقق مقدر دل عليه سياق الكالم ولو صرح به لقال ما فعلته بل فعله 

  طوفة عليها يف ذلككبريهم وإمنا اخترنا تقدير اجلملة الفعلية على اجلملة املع
يلزم على ما ذكرت أن يكون اخللف واقعا يف اجلملتني املعطوف عليها املقدرة واملعطوفة امللفوظ هبا بعد : فإن قلت

  بل
وإنه الزم على أن يكون التقدير ما أنا فعلته بل فعله كبريهم هذا مع زيادته باخللف عما أفادته اجلملة األوىل : قلت

  ها نفي الفعل عن إبراهيم عليه السالم ومفهومها إثبات حصول التكسري من غريهمن التعريض إذا منطوق
  والبد من ذكر ما يكون خملصا عن اخللف على كل حال: فإن قلت

  :فاجلواب من وجوه
أن يف التعريض خملصا عن الكذب ومل يكن قصده عليه السالم أن ينسب الفعل الصادر منه إىل الصنم : أحدها

ثبات الفعل لنفسه على طريق التعريض ليحصل غرضه من التبكيت وهو يف ذلك مثبت معترف حقيقة بل قصده إ
  لنفسه بالفعل وليس هذا من الكذب يف شيء

إنه غضب من تلك األصنام غرية هللا تعاىل وملا كانوا ألكربها أشد تعظيما كان منه أشد غضبا فحمله ذلك : والثاين
  األنفةعلى تكسريها وذلك كله حامل للقوم على 

أن يعبدوه فضال عن أن خيصوه بزيادة التعظيم ومنبه هلم على أن املتكسرة متمكن فيها الضعف والعجز منادى 
عليها بالفناء منسلخة عن ربقة الدفع فضال عن إيصال الضرر والنفع وما هذا سبيله حقيق أن ينظر إليه بعني 

نسب إىل الفاعل واملفعول واملصدر والزمان واملكان والسبب التحقري ال التوقري والفعل ينسب إىل احلامل عليه كما ي
  .إذ للفعل هبذه األمور تعلقات ومالبسات يصح اإلسناد إليها على وجه االستعارة

أنه ملا رأى عليه السالم منهم بادرة تعظيم األكرب لكونه أكمل من باقي األصنام وعلم أن ما هذا شأنه يصان : الثالث
ه يف التبجيل والتكبري محله ذلك على تكسريها منبها هلم على أن اهللا أغري وعلى متحيق األكرب أن يشترك معه من دون

اقدر وحري أن خيص بالعبادة فلما كان الكبري هو احلامل على تكسري الصغري صحت النسبة إليه على ما سلف وملا 
  لعبادة بغري موضعهاتبني هلم احلق رجعوا إىل أنفسهم فقالوا إنكم انتم الظاملون إذ وضعتم ا

وذكر الشيخ عبد القاهر أن السؤال إذا كان ملفوظا به فاألكثر ترك الفعل يف اجلواب واالقتصار على االسم وحده 
  وإن كان مضمرا فوجب التصريح بالفعل لضعف الداللة عليه فتعني أن يلفظ به

فيمن قرأها بفتح الباء كأنه قيل من يسبحه فقيل } الِ رَِجالٌُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَاآلَص{: وهو مشكل بقوله تعاىل
يسبحه رجال ونظريه ضرب زيد وعمرو على بناء ضرب للمفعول نعم األوىل ذكر الفعل ملا ذكر وعليه خيرج كل 

ِمنيَ إِذْ َدَخلُوا َهلْ أَتَاَك َحِديثُ َضْيِف إِْبَراِهيَم الُْمكَْر{ما ورد يف القران من لفظ قال مفصوال غري منطوق به حنو 
  َعلَْيِه فَقَالُوا َسالماً قَالَ

  ولذلك قالوا ال ختف} قَالَ أَال َتأْكُلُونَ{فما قال هلم؟ : كأنه قيل} َسالٌم
قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمَني قَالَ َربُّ السََّماوَاتِ {وعلى هذه السياقة خترج قصة موسى عليه السالم يف قوله 



  }إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدقَِني{إىل قوله } ْرضَِواَأل
إِنَّا أُْرِسلَْنا {وعلى هذا كل كالم جاء فيه لفظة قال هذا اجمليء غري أنه يكون يف بعض املواضع أوضح كقوله تعاىل 

  }فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ{فإنه ال خيفى أنه جواب لقوله } إِلَى قَْومٍ
  }اتَّبِعُوا َمْن ال َيسْأَلُكُْم أَْجراً{إىل قوله } بْ لَُهْم مَثَالً أَْصَحابَ الْقَْرَيِة إِذْ َجاَءَها الُْمْرَسلُونَوَاْضرِ{ومثله 
  فائدة

  يف أن أقل األمم سؤاال أمة حممد عليه السالم
َعلَْيِه َوَسلََّم سألوه عن  نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ما كان قوم أقل سؤاال من أمة حممد َصلَّى اللَُّه

  أربعة عشر حرفا فأجيبوا
  َيْسأَلوَنَك َعنِ} {َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي عَنِّي{مثانية منها يف البقرة : قال اإلمام

  يف املائدة} َيْسأَلوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم{والباقي ستة فيها والتاسعة } اَألِهلَِّة
  }اَألْنفَالِ َيسْأَلوَنَك َعنِ{: والعاشرة

  }وََيْسأَلوَنَك َعنِ الرُّوحِ{: احلادي عشر يف بين إسرائيل
  }َوَيسْأَلوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَنيْنِ{: الثاين عشر يف الكهف
  }َوَيْسأَلوَنَك َعنِ الْجِبَالِ{: الثالث عشر يف طه

  }َيسْأَلوَنَك َعنِ السَّاعَِة{: الرابع عشر يف النازعات
فإنه سؤال عن الذات وقوله } َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي عَنِّي{: اثنان منها يف شرح املبدأ كقوله تعاىل: يبوهلذه املسألة ترت

  سؤال عن الصفة} َعنِ اَألِهلَِّة{
  }اهَاَيْسأَلوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ ُمْرَس{: وقوله} وََيسْأَلوَنَك َعنِ الْجَِبالِ{: واثنان يف اآلخر يف شرح املعاد وقوله

  يف النصف} َيا أَيَُّها النَّاُس{ونظري هذا أنه ورد يف القران سورتان أوهلما 

الذي يف } َيا أَيَُّها النَّاُس{األول وهو السورة الرابعة وهي سورة النساء والثانية يف النصف الثاين وهي سورة احلج مث 
  لاألول يشتمل على شرح املبدأ والذي يف الثاين يشتمل على شرح حا

َيسْأَلوَنَك َعنِ الشَّْهرِ } {َيْسأَلوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة{ثالث مرات بغري واو } َيسْأَلوَنَك{كيف جاء : فإن قيل
وََيسْأَلوَنَك َعنِ } {َوَيسْأَلوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ{ مث جاء ثالث مرات بالواو } َيْسأَلوَنَك َعنِ الَْخْمرِ وَالَْمْيسِرِ}{الْحََرامِ

  ؟}َوَيسْأَلوَنَك َعنِ الَْمِحيضِ} {َتاَمىالَْي
ألن سؤاهلم عن احلوادث األول وقع متفرقا عن احلوادث واآلخر وقع يف وقت واحد فجيء حبرف اجلمع : قلنا

  داللة على ذلك
حنو " قل" وعادة السؤال جييء جوابه يف القران بـ} َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب{كيف جاء : فإن قيل

  ونظائره؟} َيْسأَلوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة قُلْ ِهَي مََواِقيُت ِللنَّاسِ وَالَْحجِّ{
حذفت لإلشارة إىل أن العبد يف حالة الدعاء مستغن عن الواسطة وهو دليل على أنه أشرف املقامات فإن اهللا : قيل

  يء الواسطةسبحانه مل جيعل بينه وبني الداعي واسطة ويف غري حالة الدعاء جت



  اخلطاب بالشيء عن اعتقاد املخاطب دون ما يف نفس األمر
وقعت إضافة الشريك إىل اهللا سبحانه على ما كانوا } أَْيَن ُشَركَاُؤكُمُ الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونَ{: كقوله سبحانه وتعاىل

  يقولون ألن القدمي سبحانه أثبته
  }ْن ُدوِن اللَِّه أَْندَاداًَوِمَن النَّاسِ َمْن َيتَِّخذُ ِم{: وقوله
  }ذُْق إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي{: وقوله
  أي بزعمك واعتقادك} َألْنَت الَْحِليُم الرَِّشيُد{: وقوله
  }َيا أَيَُّها الَِّذي ُنزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنَّكَ لََمْجُنونٌ{: وقوله
  }ٍف أَوْ َيزِيُدونَوَأَْرَسلَْناُه إِلَى ِمائَةِ أَلْ{: وقوله
  }فَهَِي كَالِْحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ قَْسوَةً{: وقوله
أي أنكم لو علمتم قساوة قلوبكم لقلتم إهنا كاحلجارة أو } َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِالَّ كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْرُب{: وقوله

  نه يف سرعة الوقوع كلمح البصر أو هو أقرب عندكمأهنا فوقها يف القسوة ولو علمتم سرعة الساعة لعلمتم أ
  وأرسلناه إىل قوم هم من الكثرة حبيث لو رأيتموهم لشككتم وقلتم مائة ألف أو يزيدون عليها

وحنوه مما كان عند املتكلم ألنه ال يكون خالفة فإنه كان } قَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن{: وجعل منه بعضهم قوله تعاىل
  مع أال يكون منهم تكذيبعلى ط

أي بالنسبة إىل ما يعتاده املخلوقون يف إن اإلعادة } َوُهوَ الَِّذي يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{: وقوله تعاىل
  عندهم أهون من البداءة ألنه أهون بالنسبة إليه سبحانه فيكون البعث أهون عليه عندكم من اإلنشاء

فخرج تاما كامال " كن" اإلمام الرازي يف مناقب الشافعي قال معىن اآلية يف العربة عندكم ألنه ملا قال للعدم وحكى
بعينيه وأذنيه ومسعه وبصره ومفاصله فهذا يف العربة أشد من إن يقول لشيء قد كان عد إىل ما كنت عليه فاملراد 

  على اهللا أهون من شيء آخر من اآلية وهو أهون عليه حبسب عربتكم ال أن شيئا يكون
يعود للخلق ألنه يصاح هبم صيحة فيقومون وهو أهون من أن يكونوا نطفا مث علقا مث } َعلَْيِه{الضمري يف : وقيل

  مضغا إىل أن يصريوا رجاال ونساء
ن السحر عندهم كان أي يأيها العامل الكامل وإمنا قالوا هذه تعظيما وتوقريا منهم له أل} َيا أَيَُّها السَّاِحُر{وقوله 

  عظيما وصنعة ممدوحة
معناه يأيها الذي غلبنا بسحره كقول العرب خاصمته فخصمته أي غلبته باخلصومة وحيتمل أهنم أرادوا : وقيل

  تعييب موسى عليه السالم بالسحر ومل ينافسهم يف خماطبتهم به رجاء أن يؤمنوا
اليت للشك وهو واجب دون إذ اليت للوجوب سوقا " إن" جيء بـ} لُوافَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْع{: وقوله تعاىل

  للكالم على حسب حسباهنم أن

  معارضته فيها للتهكم كما يقوله الواثق بغلبته على من يعاديه إن غلبتك وهو يعلم أنه غالبه هتكما به
ملن " ما" األصنام وكان أصله كما ال خيلق ألن" من ال خيلق" واملراد بـ} أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن ال َيْخلُُق{: وقوله تعاىل

لكن خاطبهم على معتقدهم ألهنم مسوها آهلة وعبدوها فأجروها جمرى أوىل العلم كقوله " من"ال يعقل خبالف 
  اآلية أجرى عليهم ضمري أوىل العقل كذا قيل} أَلَُهمْ أَْرُجلٌ يَْمُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد{لألصنام 

أنه إذا كان معتقدهم خطأ وضاللة فاحلكم يقتضي أال ينزعوا عنه ويقلعوا ال أن يبقوا عليه إال إن يقال ويرد عليه 



كما ال خيلق العتقدوا أن املراد به غري األصنام : الغرض من اخلطاب اإليهام ولو خاطبهم على خالف معتقدهم فقال
  من اجلماد

ا يف الترجي والتوقع ولكنه راجع إىل املخاطبني قال اخلليل وكذا ما ورد من اخلطاب بعسى ولعل فإهنا على باهب
اذهبا إىل رجائكما وطمعكما لعله يتذكر عندكما } فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً لََعلَُّه يََتذَكَُّر أَوْ َيْخَشى{وسيبويه يف قوله تعاىل 

قبل أن يكون وهذا أحسن من قول الفراء إهنا فأما اهللا تعاىل فهو عامل بعاقبة أمره وما يؤول إليه ألنه يعلم الشيء 
  تعليلة أي يتذكر ملا فيه من إخراج اللفظ عن موضوعه

  ومنه التعجب الواقع يف كالم اهللا حنو فما أصربهم على النار أي هم أهل أن يتعجب منهم ومن طول متكنهم يف النار

خَاِلِديَن {ومنه قوله تعاىل يف نعيم أهل اجلنة وشقاء أهل النار } ْسمِْعأَْبِصْر بِِه وَأَ{و}قُِتلَ األِْنَسانُ َما أَكْفََرُه{وحنوه 
مع أهنما ال يزوالن لكن التقييد بالسماء واألرض جرت عادة العرب إذا } ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت وَاَألْرُض

  قصدوا الدوام أن يعلقوا هبما فجاء اخلطاب على ذلك
  تنبيه

ذُقْ إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ {التهكم وهو إخراج الكالم على ضد مقتضى احلال كقوله تعاىل يف التهكم يقرب من هذا 
  }الْكَرُِمي

مع العلم بأنه ال حيفظ من } لَُه ُمَعقِّبَاٌت ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه{: وجعل بعضهم منه قوله تعاىل
  أمره اهللا شيء

  التأدب يف اخلطاب بإضافة اخلري إىل اهللا
  ومل يقل غري الذين غضبت عليهم} غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم{: مث قال} أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{: وأن الكل بيده كقوله تعاىل

حمبة ورضا والشر ال  ومل يقل والشر وإن كانا مجيعا بيده لكن اخلري يضاف إىل اهللا تعاىل إرادة} بَِيِدَك الَْخيُْر{وقوله 
يضاف إليه إال إىل مفعوالته ألنه ال يضاف إىل صفاته وال أفعاله بل كلها كمال ال نقص فيه وهذا معىن قوله والشر 

  ليس إليك وهو أوىل من تفسري من فسره ال يتقرب به إليك
لََيْسُجُننَّهُ {سجن أضافه إليهم فقال فأضافه إىل نفسه حيث صرفه وملا ذكر ال} فَصََرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ{: وتأمل قوله
  وإن كان سبحانه هو الذي سبب السجن له وأضاف ما منه الرمحة إليه وما منه الشدة إليهم} َحتَّى حِنيٍ

  ومل يقل أمرضين} وَإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ{ومنه قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم 
ويف } فَأَرَْدنَا{وقال يف الغالم } فَأَرَْدُت{م عما فعله حيث قال يف إعابة السفينة وتأمل جواب اخلضر عليه السال

  }فَأََرادَ رَبَُّك{ إقامة اجلدار 

قال الشيخ صفي الدين بن أيب املنصور يف كتاب فك األزرار عن عنق األسرار ملا أراد ذكر العيب للسفينة نسبه 
كان قتل الغالم مشترك احلكم بني احملمود واملذموم استتبع نفسه مع احلق لنفسه أدبا مع الربوبية فقال فأردت وملا 

فقال يف اإلخبار بنون االستتباع ليكون احملمود من الفعل وهو راحة أبويه املؤمنني من كفره عائدا على احلق سبحانه 
فَأَرَاَد {فنسبه للحق فقال واملذموم ظاهرا وهو قتل الغالم بغري حق عائدا عليه ويف إقامة اجلدار كان خريا حمضا 

  }َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي{مث بني إن اجلميع من حيث العلم التوحيدي من احلق بقوله } رَبَُّك
إمنا أفرد أوال يف اإلرادة ألهنا لفظ غيب وتأدب بأن مل يسند اإلرادة فيها إال إىل نفسه كما تأدب : وقال ابن عطية



فأسند الفعل قبل وبعد إىل اهللا وأسند املرض إىل نفسه إذ } َوإِذَا َمرِْضُت فَُهَو َيْشفِنيِ{ إبراهيم عليه السالم يف قوله
  هو معىن نقص ومعابة وليس من جنس النعم املتقدمة

فَلَمَّا َزاغُوا أََزاغَ اللَُّه {وهذا النوع مطرد يف فصاحة القرآن كثريا أال ترى إىل تقدمي فعل البشر يف قوله تعاىل 
ألنه قد أراده } فَأَرَْدَنا{اخلضر يف الثانية : وإمنا قال} ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم لَِيُتوبُوا{: وتقدمي فعل اهللا يف قوله تعاىل!} َبُهْمقُلُو

اهللا وأصحابه الصاحلون وتكلم فيه يف معىن اخلشية على الوالدين ومتىن التبديل هلما وإمنا أسند اإلرادة يف الثالثة إىل 
  ألهنا أمر مستأنف يف الزمن الطويل غيب من الغيوب فحسن إفراد هذا املوضع بذكر اهللا تعاىل اهللا تعاىل

  َوأَنَّا ال َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد بَِمْن ِفي اَألْرضِ{: ومثله قول مؤمين اجلن

  ة الرشد إليهفحذف الفاعل يف إرادة الشر تأدبا مع اهللا وأضافوا إراد} أَْم أَرَاَد بِهِْم رَبُُّهْم َرَشداً
إِذْ أَْخَرجَنِي ِمَن السِّْجنِ {وقريب من هذا قوله تعاىل حاكياً عن يوسف عليه السالم يف خطابه ملا اجتمع أبوه وإخوته 

  ومل يقل من اجلب مع أن اخلروج منه أعظم من اخلروج من السجن} 
  وإمنا آثر ذكر السجن لوجهني ذكرمها ابن عطية

  يد فعل إخوته وتقريعهم بذلك وجتديد تلك الغوائلإن يف ذكر اجلب جتد: أحدمها
  أنه خرج من اجلب إىل الرق ومن السجن إىل امللك والنعمة هنا أوضح انتهى: والثاين

وأيضا وألن بني احلالني بونا من ثالثة أوجه قصر املدة يف اجلب وطوهلا يف السجن وأن اجلب كان يف حال صغره 
 النفس كتأثريها يف حال الكرب والثالث إن أمر اجلب كان بغيا وظلما ألجل احلسد وال يعقل فيها املصيبة وال تؤثر يف

  وأمر السجن كان لعقوبة أمر ديين هو منزه عنه وكان أمكن يف نفسه واهللا أعلم مبراده
} ْم َما َوَراَء ذَِلكُْم أَنْ تَْبَتُغوا بِأَمَْواِلكُْموَأُِحلَّ لَكُ{وقال } أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاِئكُْم{ومثله قوله تعاىل 

  فحذف الفاعل عند ذكر الرفث وهو اجلماع وصرح به عند إحالل العقد
ه فحذف الفاعل عند ذكر هذ} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ وَالدَُّم وَلَْحمُ الِْخنْزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه{: وقال تعاىل

  األمور

  }قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُمْ أَالَّ ُتْشرِكُوا بِِه شَْيئاً َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً{: وقال
  ونظائر ذلك كثرية يف القرآن} َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع َوَحرََّم الرِّبا{: وقال

} َوَناَدْينَاُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ اَألْيَمنِ{:  حكاية عن موسى عليه السالموقال السهيلي يف كتاب اإلعالم يف قوله تعاىل
،واملكان املشار إليه واحد } َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الَْغرْبِيِّ إِذْ قََضيَْنا إِلَى ُموَسى األَْمَر{: وقال للنيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
األمين إما مشتق من اليمن وهو الربكة أو مشارك له يف املادة فلما حكاه عن  قال ووجه الفرق بني اخلطابني أن

موسى يف سياق اإلثبات أتى بلفظه وملا خاطب حممدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف سياق النفي عدل إىل لفظ الغريب لئال 
هبم يف اخلطاب وإكراما هلما هذا حاصل ما  خياطبه فيسلب عنه فيه لفظا مشتقا من اليمن أو مشاركا يف املادة رفقا

  ذكره مبعناه موضح
  وهو أصل عظيم يف األدب يف اخلطاب

اآلية أضافه هنا إىل النون وهو } .......َوذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمَغاِضباً{: أيضا يف الكتاب املذكور يف قوله تعاىل: وقال
ومساه هنا ذا النون واملعىن واحد ولكن بني اللفظني } الْحُوِت َوال َتكُْن كََصاِحبِ{احلوت،وقال يف سورة القلم 

تفاوت كبري يف حسن اإلشارة إىل احلالني وتنزيل الكالم يف املوضوعني فإنه حني ذكره يف موضع الثناء عليه قال ذا 



نْ {و النون ومل يقل صاحب احلوت ولفظ النون أشرف لوجود هذا االسم يف حروف اهلجاء يف أوائل السور حن
  وقد قيل إن هذا قسم بالنون والقلم وإن مل يكن قسما فقد عظمه بعطف املقسم به عليه وهو القلم وهذا} َوالْقَلَمِ

  االشتراك يشرف هذا االسم وليس يف االسم وليس يف اللفظ اآلخر وهو احلوت ما يشرفه
  لتدبر إلعجاز القرآن واجب مفترضفالتفت إىل تنزيل الكالم يف اآليتني يلح لك ما أشرت إليه يف هذا فإن ا

خاطبه مبقدمة الصدق } َسَننْظُُر أََصَدقَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني{: وقال الشيخ أبو حممد املرجاين يف قوله تعاىل
مواجهة ومل يقدم الكذب ألنه مىت أمكن محل اخلرب على الصدق ال يعدل عنه ومىت كان حيتمل وحيتمل قدم الصدق 

  واجهه بالكذب بل أدجمه يف مجلة الكذابني أدبا يف اخلطابمث مل ي
ْت َوُهَو ِمَن إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن الْكَاِذبَِني َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ فَكَذََب{: ومثله

  }الصَّاِدِقَني
  }نْ َيُك كَاِذباً فََعلَْيِه كَِذُبُه َوإِنْ َيُك َصاِدقاً ُيصِْبكُمْ َبْعُض الَِّذي َيِعدُكُْمَوإِ{: وكذا قوله تعاىل عن مؤمن آل فرعون

  وهذان املثاالن من باب إرخاء العنان للخصم ليدخل يف املقصود بألطف موعود
  قاعدة

  الرمحة كقوله يف ذكر الرمحة والعذاب يف القرآن من أساليب القرآن حيث ذكر الرمحة والعذاب أن يبدأ بذكر

وعلى هذا جاء قول النيب َصلَّى } إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَِليمٍ} {َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء{: تعاىل
  "إن رمحيت سبقت غضيب: "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حكاية عن اهللا تعاىل
  قتضت احلكمة فيها تقدمي ذكر العذاب ترهيبا وزجراوقد خرج عن هذه القاعدة مواضع ا

 أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ يَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه{: قوله يف سورة املائدة: منها
طريق واحملاربني والسراق فكان املناسب تقدمي ذكر العذاب هلذا ألهنا وردت يف ذكر قطاع ال} َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 
وفيه احلكاية املشهورة وختمها بالقدرة مبالغة يف الترهيب ألن من توعده قادر " عزيز حكيم"ختم آية السرقة بـ 

ذُِّب َمْن َيَشاُء ُيَع{على إنفاذ الوعيد كما قاله الفقهاء يف اإلكراه على الكالم وحنوه ومنها قوله يف سورة العنكبوت 
  ألهنا يف سياق حكاية إنذار إبراهيم لقومه} َوَيْرَحُم َمْن َيَشاُء وَإِلَْيِه ُتقْلَُبونَ

  أََولَْم َيَرْوا كَْيَف ُيْبِدئُ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسٌِري{ومثلها 

بِمُْعجِزِيَن ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السََّماِء َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن {وبعدها } َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌرإِنَّ اللََّه {إىل قوله } قُلْ ِسُريوا
  }اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنصِريٍ

اظرة للكفار ألن سورة األنعام كلها من} إِنَّ َربََّك َسرِيُع الِْعقَابِ َوإِنَّهُ لََغفُوٌر َرحِيٌم{: ومنها يف آخر األنعام قوله
اآلية وهو } إِنَّ رَبََّك سَرِيُع الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيٌم{: ووعيد هلم خصوصا ويف آخرها قبل هذه اآليات بيسري

َعلَكُْم َوُهوَ الَِّذي َج{اآلية وهو تقريع للكفار وإفساد لدينهم إىل قوله } قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَبِْغي رَّباً{هتديد ووعيد إىل قوله 
،فكان املناسب تقدمي ذكر العقاب ترهيبا للكفار وزجرا هلم عن الكفر والتفرق وزجرا للخالئق } َخالِئَف اَألْرضِ

  عن اجلور يف األحكام
ألهنا يف سياق ذكر معصية أصحاب } إِنَّ رَبََّك لََسرِيعُ الِْعقَابِ َوإِنَّهُ لََغفُوٌر َرحِيٌم{وحنو ذلك يف أواخر األعراف 

  السبت وتعذيبه إياهم فتقدمي العذاب مناسب



دون هناك أن الالم تفيد التوكيد } لََسرِيُع الِْعقَابِ{والفرق بني هذه اآلية وآية األنعام حيث أتى هنا بالالم فقال 
فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب ألن العقاب املذكور هنا عقاب عاجل وهو عقاب بين إسرائيل بالذل والنقمة وأداء 

} َوإِذْ تَأَذَّنَ رَبَُّك لََيبَْعثَنَّ َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن َيُسومُُهْم ُسوَء الَْعذَابِ{جلزية بعد املسخ ألنه يف سياق قوله ا
ثُمَّ {: ،فتأكيد السرعة أفاد بيان التعجيل وهو مناسب خبالف العقاب املذكور يف سورة األنعام فإنه أجل بدليل قوله

  لَى رَبِّكُْم مَْرجُِعكُْمإِ

فاكتفى فيه بتأكيد إن وملا اختصت آية األعراف بزيادة العذاب عاجال اختصت } فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ
ومجيع ما يف القرآن على هذا اللفظ يناسبه التقدمي والتأخري وعليه دليالن أحدمها " إن"بزيادة التأكيد لفظا بـ 

صيلي وهو االستقراء فانظر أي آية شئت جتد فيها مناسبا لذلك والثاين إمجايل وهو أن القران كالم أحكم تف
احلكماء فيجب أن يكون على مقتضى احلكمة فوجب اعتباره كذلك وهذان دليالن عامان يف مضمون هذه الفائدة 

  وغريها
ذو عقوبة شديدة ألنه إمنا قال ذلك نفيا : ومل يقل} َرْحَمٍة وَاِسَعٍةفَإِنْ كَذَّبُوَك فَقُلْ رَبُّكُْم ذُو {: وأما قوله تعاىل

لالغترار بسعة رمحة اهللا يف االجتراء على معصيته وذلك أبلغ يف التهديد معناه ال تغتروا بسعة رمحة اهللا فإنه مع ذلك 
  ال يرد عذابه

  وقد سبقت} ٌب ِمَن الرَّْحَمنَِيا أََبِت إِنِّي أََخاُف أَنْ يََمسََّك َعذَا{: ومثله قوله تعاىل
  فائدة يف الفرق بني اخلطاب باالسم والفعل

  وأن الفعل يدل على التجدد واحلدوث واالسم على االستقرار والثبوت وال حيسن وضع أحدمها موضع اآلخر
  لو قيل يبسط مل يؤد} َوكَلُْبُهْم َباِسطٌ ِذَراَعْيِه بِالَْوصِيِد{فمنه قوله تعاىل 

  أشعر بثبوت الصفة" باسط"مل يؤذن مبزاولة الكلب البسط وأنه يتجدد له شيء بعد شيء فـ  الغرض ألنه
لو قيل رازقكم لفات ما أفاده الفعل من جتدد الرزق شيئا بعد شيء وهلذا } َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه يَْرُزقُكُْم{: وقوله

َوَجاءُوا {اض كقولك جاء زيد يضرب ويف التنزيل جاءت احلال يف صورة املضارع مع أن العامل الذي يفيده م
إذ املراد أن يريد صورة ما هم عليه وقت اجمليء وأهنم آخذون يف البكاء جيددونه شيئا بعد } أََباُهْم ِعَشاًء يَْبكُونَ

  شيء وهذا هو سر اإلعراض عن اسم الفاعل واملفعول إىل صريح الفعل واملصدر
ومل يقل املنفقني يف غري موضع وقيل كثريا املؤمنون واملتقون ألن حقيقة } ُيْنِفقُونَ الَِّذيَن{ومن هذا يعرف مل قيل 

النفقة أمر فعلي شأنه االنقطاع والتجدد خبالف اإلميان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاها وإن غفل عنها 
ا أو معىن وصف اجلارحة كل كذلك التقوى واإلسالم والصرب والشكر واهلدى والضالل والعمى والبصر فمعناه

هذه هلا مسميات حقيقية أو جمازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطع فجاءت باالستعمالني إال أن لكل حمل ما يليق به 
فحيث يراد جتدد حقائقها أو آثارها فاألفعال وحيث يراد ثبوت االتصاف هبا فاألمساء ورمبا بولغ يف الفعل فجاء تارة 

اهدين واملهاجرين واملؤمنني ألنه للشأن والصفة هذا مع أن هلا يف القلوب أصوال وله ببعض بالصيغة االمسية كاجمل
معانيها التصاق قوي هذا التركيب إذ القلب فيه جهاد اخلواطر الرديئة واألخالق الدنيئة وعقد على فعل املهاجرة 

  كما فيه عقد على الوفاء بالعهد وحيث يستمر املعاهد عليه إىل غري ذلك



نظر هنا إىل لطيفة وهو أن ما كان من شأنه إال يفعل إال جمازاة وليس من شأنه أن يذكر االتصاف به مل يأت إال وا
  }وأن اهللا هلاد الذين آمنوا ولكل قوم هاد{وقال } َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني{ يف تراكيب األفعال كقوله تعاىل 

فإن اإلهالك نوع اقتدار بني مع أن جنسه مقتضي به } لْقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها ظَاِلُمونََوَما كُنَّا ُمْهِلِكي ا{: وأما قوله تعاىل
  على الكل عالني وسافلني ال كالضالل الذي جرى جمرى العصيان

ألن البصر صفة الزمة للمتقي وعني الشيطان رمبا حجبت فإذا تذكر }تذكروا فإذا هم مبصرون{ومنه قوله تعاىل 
  قيل يبصرون ألنبا عن جتدد واكتساب فعل ال عود صفة رأى املذكور ولو

أتى باملاضي يف خلق ألن خلقه مفروغ منه وأتى بالفاء دون الواو ألنه كاجلواب } الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِدينِ{: وقوله
َوالَِّذي {قال إذ من صور املين قادر على أن يصريه ذا هدى وهو للحصر ألهنم كانوا يزعمون أن آهلتهم هتديهم مث 

فأتى باملضارع لبيان جتدد اإلطعام والسقيا وجاءت الواو دون الفاء ألهنم كانوا ال يفرقون بني } ُهَو ُيطِْعُمنِي َوَيْسقِنيِ
املطعم والساقي ويعلمون أهنما من مكان واحد وإن كانوا يعلمون أنه من إله وأتى به هو لرفع ذلك ودخلت الفاء 

  ألنه جواب ومل يقل إذا مرضت فهو يشفني إذ يفوت ما هو موضوع إلفادة} فَُهَو َيْشِفنيِ{يف 

التعقيب،ويذهب الضمري املعطى معىن احلصر ومل يكونوا منكرين املوت من اهللا وإمنا أنكروا البعث فدخلت مث 
  لتراخي ما بني اإلماتة واإلحياء

ن الفعل املاضي حيتمل هذا احلكم دائما ووقتا دون وقت فلما قال أل} أََدَعْوُتُموُهْم أَْم أَْنُتمْ َصاِمُتونَ{: وقوله تعاىل
فيه مراعاة للفواصل فهو أفصح } َصاِمُتونَ{أي سكوتكم عنهم أبدا ودعاؤكم إياهم واحد ألن } أَْم أَْنُتمْ َصاِمُتونَ{

  وللتمكني من تطريفه حبرف املد واللني وهو للطبع أنسب من صمتهم وصال ووقفا
  هو أن أحد القسمني موازن لآلخر فيدل على أن املعىن أنتم داعون هلم دائما أم أنتم صامتونوفيه وجه آخر،و

  مل ال يعكس؟: فإن قيل
والكالم بآخره } َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى ال َيتَّبُِعوكُْم{ألن املوصوف احلاضر واملستقبل ال املاضي ألن قبله : قلنا

  فاحلكم به قد يرجح
أم لعبت ألن العاقل ال ميكن أن يلعب مبثل ما جاء به : ،ومل يقل} أَجِئَْتَنا بِالَْحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَِّعبَِني{: وقوله تعاىل

ظاهرا وإمنا يكون ذلك أحد رجلني إما حمق وإما مستمر على هلو الصبا وغي الشباب فيكون اللعب من شأنه حىت 
  ط هذايصدر عنه مثل ذلك ولو قال أم لعبت مل يع

يريدون أحدثنا اإلميان وأعرضنا عن } آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ اآلِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني{: وقوله تعاىل حاكيا عن املنافقني
  }ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا{الكفر لريوح ذلك خالفا منهم كما أخرب تعاىل عنهم يف قوله 

ألنه أبلغ من نفي الفعل إذ يقتضي إخراج أنفسهم وذواهتم } َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني{د عليهم بقوله وجاءت االمسية يف الر
عن أن يكونوا طائفة من طوائف املؤمنني وينطوي حتته على سبيل القطع نفي مبا أثبتوا ألنفسهم من الدعوى الكاذبة 

مبالغة يف تكذيبهم ولذلك أجيبوا بالباء وكالمهم } ُهْم بَِخارِجَِني ِمْنهَا ُيرِيُدونَ أَنْ َيخُْرُجوا ِمَن النَّارِ َوَما{على طريقة 
  يف هذا كما قيل خلي من املعىن ولكن مفرقع

أنا مؤمن أبلغ من آمن ونفي األبلغ ال يستلزم نفي ما دونه وما حقيقة إخراج ذواهتم من جنس املؤمنني مل : وإذا قيل
ولكن ذم اهللا تعاىل طائفة تقول آمنا وهي حالة القول ليست مبؤمنة بيانا ألن يرجع يف البيان إال على عي أو ترويج 

هذا القول إمنا صدر عنها ادعاء حبضور اإلميان حالة القول واالنتظام بذلك يف سلك املتصفني هبذه الصفة وهم 



ا قط من طريق األوىل ليسوا كذلك فإذا ذمهم اهللا مشل الذم أن يكونوا آمنوا يوما مث ختلوا وأن يكونوا ما آمنو
والتعميم فقط وأعلم به أن ذلك حكم من ادعى هذا الدعوى على هذه احلال وبني أن هذا القول إمنا قصدوا به 

ولو قال وما آمنوا مل يفد إال نفيه عنهم يف املاضي ومل يفد ذمهم إن } ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا{التمويه بقوله 
رتدوا وهذا أفاد نفيه يف احلال وذمهم بكل حال وألن ما فيه مؤمنني أحسن من آمنوا لوجود كانوا آمنوا مث ا

دون خيرجون فقيل ما } َوَما ُهْم ِمنَْها بُِمْخَرجَِني{التمكني باملد والوقف عقبه على حرف له موقف وأما قوله تعاىل 
  م خلفته وأصالتهسبق وقيل استوى هنا خيرجون وخارجني يف إفادة املعىن واختري االس

خيربون عن أنفسهم بالثبات على } َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياِطينِهِْم{وكذلك قوله تعاىل 
  اإلميان هبم

إلمام فخر الدين الرازي ألن االعتناء قال ا} ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الْمَيِِّت وَُيْخرِجُ الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ{: ومنه قوله تعاىل
  }اللَُّه َيْستَْهزُِئ بِهِْم{بشأن إخراج احلي من امليت ملا كان أشد أتى باملضارع ليدل على التجدد كما يف قوله تعاىل 

  تنبيه
ئكة مضمر الفعل كمظهره يف إفادة احلدوث ومن هذه القاعدة قالوا إن سالم اخلليل عليه السالم أبلغ من سالم املال

فإن نصب سالما إمنا يكون على إرادة الفعل أي سلمنا سالما وهذه العبارة مؤذنة }قَالُوا َسالماً قَالَ َسالٌم{حيث قال
حبدوث التسليم منهم إذ الفعل تأخر عن وجود الفاعل خبالف سالم إبراهيم فإنه مرتفع باالبتداء فاقتضى الثبوت 

َوإِذَا {ت فكأنه قصد أن حيييهم بأحسن مما حيوه به اقتداء بقوله تعاىل على اإلطالق وهو أوىل مبا يعرض له الثبو
  }ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها

وذكروا فيه أوجها أخرى تليق بقاعدة الفالسفة يف تفضيل املالئكة على البشر وهو أن السالم دعاء بالسالمة من 
تدرجيي فناسب الفعل وكمال املالئكة مقارن لوجودها على الدوام فكان أحق باالسم  كل نقص وكمال البشر

  الدال على الثبوت
وهو غلط ألن الفعل املنشأ هو تسليمهم أما السالم املدعو به فليس يف موضوعه تعرض لتدرج وسالمة أيضا : قيل

  منشأ فعل وال يتعرض للتدريج غري أن سالمه مل يدل بوضعه

  ع إنشائه مث لو كان هذا املعىن معتربا لشرع السالم بيننا بالنصب دون الرفعاللغوي وقو
  تنبيه

هذا الذي ذكرناه من داللة االسم على الثبوت والفعل على التجدد واحلدوث هو املشهور عند البيانيني وأنكر أبو 
لرأي غريب وال مستند له نعلمه املطرف بن عمرية يف كتاب التمويهات على كتاب التبيان البن الزملكاين قال هذا ا

إال أن يكون قد مسع أن يف مقوله أن يفعل وأن ينفعل هذا املعىن من التجدد فظن أنه الفعل القسيم لألمساء فغلط مث 
قوله االسم يثبت املعىن للشيء عجيب وأكثر األمساء داللتها على معانيها فقط وإمنا ذاك يف األمساء املشتقة مث كيف 

إِنَّ الَِّذيَن {وقوله يف هذه السورة بعينها } ثُمَّ إِنَّكُمْ َبْعَد ذَِلَك لََميُِّتونَ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ُتبَْعثُونَ{عاىل يفعل بقوله ت
رب تدبيج الكالم وتلوينه وقال ابن املنري طريقة الع} ُهْم ِمْن َخْشَيِة َربِّهِْم ُمْشِفقُونَ َوالَِّذيَن ُهمْ بِآياِت َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَ

وجميء الفعلية تارة واالمسية أخرى من غري تكلف ملا ذكروه وقد رأينا اجلملة الفعلية تصدر من األقوياء اخللص 
وقد جاء } آَمَن الرَّسُولُ{وال شيء بعد } رَبََّنا آَمنَّا{اعتمادا على أن املقصود احلاصل بدون التأكيد كقوله تعاىل 

  }إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ{املنافقني فقال التأكيد يف كالم 



  وحنوها} َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{: قاعدة يف قوله تعاىل
  }َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ{ويف موضع } َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{جاء يف التنزيل يف موضع 

  }َيْسأَلُُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ{الرمحن  جاء يف تسعة مواضع أحدها يف: واألول
  }أَال إِنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ{يف أربع مواضع أوهلا يف يونس : والثاين 

لْ لَُه َما ِفي سُْبَحاَنُه َب{يف أحد عشر موضعا أوهلا يف البقرة } َما ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{: وجاء قوله تعاىل
  }السََّماَواِت َواَألْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ

  يف مثانية وعشرين موضعا أوهلا يف آية الكرسي} َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ{وجاء قوله 
قال بعضهم وتأملت هذه املواضع فوجدت أنه حيث قصد التنصيص على اإلفراد ذكر املوصول والظرف أال ترى 

ىل املقصود يف سورة يونس من نفي الشركاء الذين اختذوهم يف األرض وإىل املقصود يف آية الكرسي يف إحاطة إ
  امللك

وحيث قصد أمر آخر مل يذكر املوصول إال مرة واحدة إشارة إىل قصد اجلنس ولالهتمام مبا هو املقصود يف تلك 
  هللا وعلمه وشأنه وكونه سئوال ومل يقصد إفراد السائلنياآلية أال ترى إىل سورة الرمحن املقصود منها علو قدرة ا

  فتأمل هذا املوضع
  وحنوها} فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً{:قاعدة يف قوله تعاىل 

فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب } {َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَذِباً{قد يكون حنو هذا اللفظ يف القرآن كقوله تعاىل 
  إىل غري ذلك} َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمسَاجَِد اللَِّه} {َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآياِت َربِِّه ثُمَّ أَعَْرَض َعْنهَا} {َعلَى اللَِّه

وهم بعض الناس أنه إذا أخذت واملفسرون على أن هذا االستفهام معناه النفي فحينئذ فهو خرب وإذا كان خرب أفت
هذه اآليات على ظواهرها أدى إىل التناقض ألنه يقال ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللا وال أحد أظلم ممن افترى 

  عل اهللا كذبا وال أحد أظلم ممن ذكر بآيات اهللا فأعرض عنها
  :واختلف املفسرون يف اجلواب عن هذا السؤال على طرق

ال أحد من املانعني أظلم ممن منع مساجد اهللا وال : يف هذه املواضع مبعىن صلته فكأنه قالختصيص كل واحد : أحدها
  أحد من املفترين أظلم ممن افترى على اهللا

  كذبا وكذلك باقيها وإذا ختصص بالصالت زال عنه التناقض
لم ممن جاء بعدهم سالكا إن التخصيص بالنسبة إىل السبق ملا مل يسبق أحد إىل مثله حكم عليهم بأهنم أظ: الثاين

  طريقتهم وهذا يئول معناه إىل السبق يف املانعية واالفترائية
وادعى الشيخ أبو حيان الصواب ونفى األظلمية ال يستدعي نفي الظاملية ألن نفي املقيد ال يدل على نفي : الثالث

يدل على نفي الظاملية مل يلزم املطلق فلو قلت ما يف الدار رجل ظريف مل يدل ذلك على نفي مطلق رجل وإذا مل 
التناقض ألن فيها إثبات التسوية يف األظلمية وإذا ثبتت التسوية يف األظلمية مل يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد 
على اآلخر ألهنم يتساوون يف األظلمية وصار املعىن ال أحد أظلم ممن افترى وممن كذب وحنوها وال إشكال يف 

ال أحد أفقه من زيد :  يدل على أن أحد هؤالء أظلم من اآلخر كما أنك إذا قلتتساوي هؤالء يف األظلمية وال
  وعمر وخالد ال يدل على أن أحدهم أفقه من اآلخر بل نفي أن يكون أحدهم أفقه منهم

ما إن من منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراهبا ومل يفتر على اهللا كذبا أقل ظلما ممن مجع بينه: ال يقال



فال يكون مساويا يف األظلمية ألنا نقول هذه اآليات كلها إمنا هي يف الكفار فهم متساوون يف األظلمية وإن 
  اختلفت طرق األظلمية فهي كلها صائرة إىل الكفر وهو شيء واحد ال ميكن فيه الزيادة بالنسبة إلفراد من

ملؤمنني جبامع ما اشتركوا فيه من املخالفة فتقول الكافر اتصف به وإمنا متكن الزيادة يف الظلم بالنسبة هلم وللعصاة ا
  أظلم من املؤمن ونقول ال أحد أظلم من الكافر ومعناه أن ظلم الكافر يزيد على ظلم غريه انتهى

مل يدع القائل نفي الظاملية فيقيم الشيخ الدليل على ثبوهتا وإمنا دعواه أن ومن أظلم ممن منع : وقال بعض مشاخينا
لغرض أن األظلمية ثابتة لغري ما اتصف هبذا الوصف وإذا كان كذلك حصل التعارض والبد من اجلمع مثال وا

  بينهما وطريقه التخصيص فيتعني القول به
إن املعىن ال أحد أظلم ممن منع وممن ذكر صحيح ولكن مل يستفد ذلك إال من جهة التخصيص ألن : وقول الشيخ

ية وأثبتت لبعضها األظلمية أيضا يف آية أخرى وهكذا بالنسبة إىل بقية اآليات األفراد املنفي عنها األظلمية يف آ
الوارد فيها ذلك وكالم الشيخ يقتضي أن ذلك استفيد ال بطريق التخصيص بل بطريق أن اآليات املتضمنة هلذا 

بالصالت  احلكم يف آية واحدة وإذا تقرر ذلك علمت أن كل آية خصت بأخرى وال حاجة إىل القول بالتخصيص
  وال بالسبق

طريقة بعض املتأخرين فقال مىت قدرنا ال أحد أظلم لزم أحد األمرين إما استواء الكل يف الظلم وأن املقصود : الرابع
نفي األظلمية من غري املذكور ال إثبات األظلمية له وهو خالف املتبادر إىل الذهن وإما أن كل واحد أظلم يف ذلك 

  لزم من جعل مدلوهلا إثبات األظلمية للمذكور حقيقة أو نفيها من غريه النوع وكال األمرين إمنا
  وهنا معىن ثالث وهو أمكن يف املعىن وسامل عن االعتراض وهو الوقوف مع مدلول

اللفظ من االستفهام واملقصود به أن هذا األمر عظيم فظيع قصدنا باالستفهام عنه ختييل أنه ال شيء فوقه المتالء 
عنه بعظمته امتالء مينعه من ترجيح غريه فكأنه مضطر إىل أن يقول ال أحد أظلم وتكون داللته على قلب املستفهم 

ذلك استعارة ال حقيقة فال يرد كون غريه أظلم منه إن فرض وكثريا ما يستعمل هذا يف الكالم إذا قصد به التهويل 
ذلك أنت قلت إنه أعظم األشياء ألىب ذلك فيقال أي شيء أعظم من هذا إذا قصد إفراط عظمته ولو قيل للمتكلم ب

  فليفهم هذا املعىن فإن الكالم ينتظم معه واملعىن عليه
  قاعدة

  يف اجلحد بني الكالمني
قال صاحب الياقوتة قال ثعلب واملربد مجيعا العرب إذا جاءت } َوَما َجَعلَْناُهمْ َجَسداً ال َيأْكُلُونَ الطََّعاَم{:قوله تعاىل 

حدين كان الكالم إخبارا فمعناه إمنا جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام ومثله ما مسعت منك وال أقبل بني الكالمني جب
منك ماال وإذا كان يف أول الكالم جحد كان الكالم جمحودا جحدا حقيقيا حنو ما زيد خبارج فإذا مجعت بني 

: مثله ما إن قمت وعليه قوله تعاىلجحدين يف أول الكالم كان أحدمها زائدا كقوله ما ما قمت يريد ما قمت و
  يف أحد األقوال} ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه{

  قاعدة يف ألفاظ يظن هبا الترادف وليست منه
وهلذا وزعت حبسب املقامات فال يقوم مرادفها فيما استعمل فيه مقام اآلخر فعلى املفسر مراعاة االستعماالت 

لتركيب معىن غري معىن اإلفراد وهلذا منع كثري من األصوليني وقوع أحد والقطع بعدم الترادف ما أمكن فإن ل



  املترادفني موقع اآلخر يف التركيب وإن اتفقوا على جوازه يف اإلفراد
فمن ذلك اخلوف واخلشية ال يكاد اللغوي يفرق بينهما وال شك أن اخلشية أعلى من اخلوف وهي أشد اخلوف فإهنا 

إذا كانت يابسة وذلك فوات بالكلية واخلوف من قوهلم ناقة خوفاء إذا كان هبا داء  مأخوذة من قوهلم شجرة خشية
َوَيْخَشْونَ َربَُّهْم َوَيَخافُونَ ُسوَء {وذلك نقص وليس بفوات ومن مثة خصت اخلشية باهللا تعاىل يف قوله سبحانه 

  }الِْحسَابِ
اشي قويا واخلوف يكون من ضعف اخلائف وإن وفرق بينهما أيضا بأن اخلشية تكون من عظم املخشي وإن كان اخل

كان املخوف أمرا يسريا ويدل على ذلك أن اخلاء والشني والياء يف تقاليبها تدل على العظمة قالوا شيخ للسيد 
الكبري واخليش ملا عظم من الكتان واخلاء والواو والفاء يف تقاليبها تدل على الضعف وانظر إىل اخلوف ملا فيه من 

فإن اخلوف من اهللا لعظمته خيشاه كل أحد } وََيْخشَْونَ َربَُّهْم وََيَخافُونَ ُسوَء الِْحسَابِ{وقال تعاىل ضعف القوة 
  كيف كانت حالة وسوء احلساب رمبا ال خيافه من كان عاملا باحلساب وحاسب نفسه قبل أن حياسب

أي ال يكون عندك من ضعف نفسك ما } ال َتَخْف{قال ملوسى و} إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء{وقال تعاىل 
  ختاف منه من فرعون

  ؟} َيَخافُونَ َربَُّهْم{: ورد: فإن قيل
اخلاشي من اهللا بالنسبة إىل عظمة اهللا ضعيف فيصح أن يقول خيشى ربه لعظمته وخياف ربه أي لضعفه بالنسبة : قيل

  إىل اهللا تعاىل
َيَخافُونَ رَبَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم {: ملا ذكر املالئكة وهم أقوياء ذكر صفتهم بني يديه فقال وفيه لطيفة وهي أن اهللا تعاىل

فبني أهنم عند اهللا ضعفاء وملا ذكر املؤمنني من الناس وهم ضعفاء ال حاجة إىل بيان ضعفهم } َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ
وملا ذكر ضعف املالئكة بالنسبة إىل قوة اهللا تعاىل قال } َربَُّهْمَيْخَشْونَ {ذكر ما يدل على عظمة اهللا تعاىل فقال 

  واملراد فوقية بالعظمة} َربَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم{
ومن ذلك الشح والبخل والشح هو البخل الشديد وفرق العسكري بني البخل والضن بأن الضن أصله إن يكون 

هو خبيل ألن العلم أشبه بالعارية منه باهليئة ألن : وال يقال بالعواري والبخل باهليئات وهلذا يقال هو ضنني بعلمه
ـ } وََما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ بَِضنِنيٍ{الواهب إذا وهب شيئا خرج عن ملكه خبالف العارية وهلذا قال تعاىل  ومل يقل ب

  "خبيل"

: وقال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} الُْمَتَناِفُسونَوَِفي ذَِلَك فَلَْيتََنافَسِ {ومن ذلك الغبطة واملنافسة كالمها حممود قال تعاىل 
وأراد الغبطة وهي متين مثل ماله من غري أن يغتم لنيل غريه فإن انضم إىل ذلك اجلد " ال حسد إال يف اثنتني"

  والتشمري إىل مثله أو خري منه فهو منافسة
ها ورمبا كان مع سعي يف إزالتها كذا ذكر الغزايل وقريب منها احلسد واحلقد فاحلسد متين زوال النعمة من مستحق

  هذا القيد أعىن االستحقاق وهو يقتضي أن متىن زواهلا عمن ال يستحقها ال يكون حسدا
ومن ذلك السبيل والطريق وقد كثر استعمال السبيل يف القرآن حىت إنه وقع يف الربع األول منه يف بضع ومخسني 

ومل يقع ذكر الطريق مرادا به اخلري إال مقترنا } قََراِء الَِّذيَن أُْحِصرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّهِللْفُ{موضعا أوهلا قوله تعاىل 
  }إِلَى الَْحقِّ َوإِلَى طَرِيقٍ ُمْسَتِقيمٍ{بوصف أو بإضافة مما خيلصه لذلك كقوله تعاىل 

ثله أثقل من فأتوا مبثله ومل ومن ذلك جاء وأتى يستويان يف املاضي ويأيت أخف من جييء وكذا يف األمر جيئوا مب



يذكر اهللا إال يأيت ويأتون ويف األمر فأت فأتنا فأتوا ألن إسكان اهلمزة ثقيل لتحريك حروف املد واللني تقول جيء 
  أثقل من ائت

وأما يف املاضي ففيه لطيفة وهي أن جاء يقال يف اجلواهر واألعيان وأتى يف املعاين واألزمان ويف مقابلتها ذهب 
يقال ذهب يف األعيان ومضى يف األزمان وهلذا يقال حكم فالن ماض وال يقال ذاهب ألن احلكم ليس من  ومضى
  األعيان

ومل يقل مضى ألنه يضرب له املثل باملعاين املفتقرة إىل احلال ويضرب له املثل باألعيان } ذََهبَ اللَُّه بِنُورِِهْم{وقال 
  ألعيان يف املاضي وأتى يف موضع املعاين واألزمانالقائمة بأنفسها فذكر اهللا جاء يف موضع ا

َوجِيَء َيْومَِئٍذ {ألنه عني وقال } َولَمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب{ألن الصواع عني } َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْملُ َبعِريٍ{وانظر قوله تعاىل 
  ألهنا عني} بَِجَهنََّم

َبلْ {كاملشاهد وهلذا يقال حضرته الوفاة وحضره املوت وقال تعاىل فالن األجل } فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم{وأما قوله تعاىل 
حيث مل يكن } َوأََتْيَناَك بِالَْحقِّ َوإِنَّا لَصَاِدقُونَ{أي العذاب ألنه مرئي يشاهدونه وقال } جِئَْناكَ بَِما كَانُوا ِفيِه َيْمَتُرونَ

  احلق مرئيا
  فجعل األمر آتيا وجائيا} َولَمَّا َجاَء أَمُْرنَا{وقال } الً أَوْ َنهَاراًأََتاَها أَمُْرَنا لَْي{فقد قال تعاىل : فإن قيل

أي عيانا وملا كان الزرع ال يبصر } َجاَء{وهم ممن يرى األشياء قال } َجاَء{هذا يؤيد ما ذكرناه فإنه ملا قال : قلنا
} فَأََجاَءَها الَْمخَاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة{ ويؤيد هذا أن جاء يعدى باهلمزة ويقال أجاءه قال تعاىل} َجاَء{وال يرى قال 

ومل يرد أتاه مبعىن ائت من اإلتيان ألن املعىن ال استقالل له حىت يأيت بنفسه ومن ذلك اخلطف والتخطف ال يفرق 
  األديب بينهما واهللا تعاىل فرق

بالفتح حيث يقع اخلطف من بالكسر ملا تكرر ويكون من شأن اخلاطف اخلطف وخطف } َخِطَف{: بينهما فتقول
غري من يكون من شأنه اخلطف بكلفة وهو أبعد من خطف بالفتح فإنه يكون ملن اتفق له على تكلف ومل يكن متوقعا 

إِالَّ َمْن {منه ويدل عليه أن فعل بالكسر ال يتكرر كعلم ومسع وفعل ال يشترط فيه ذلك كقتل وضرب قال تعاىل 
  ألن من شانه ذلك} فََتْخطَفُُه الطَّيُْر{لشيطان ذلك وقال فإن شغل ا} َخِطَف الَْخطْفَةَ

  فإن الناس ال ختطف الناس إال على تكلف} َتَخافُونَ أَنْ يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس{: وقال
  }وَُيَتَخطَّفُ النَّاُس ِمْن َحوِْلهِْم{وقال 
  خطف البصر إذا قوي ألن الربق خياف منه} َيكَاُد الْبَْرُق َيخْطَُف أَْبَصارَُهْم{: وقال

واملد يف } وَِظلٍّ َمْمُدوٍد}{َوأَْمَدْدَناُهْم بِفَاِكَهٍة{ومن ذلك مد وأمد قال الراغب أكثر ما جاء اإلمداد يف احملبوب 
  }َوَنُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َمدّاً{املكروه 

  ومن ذلك سقى وأسقى وقد سبق ومن ذلك عمل وفعل والفرق بينهما

ن الفعل كل عمل فعل وال ينعكس،وهلذا جعل النجاة الفعل يف مقابلة االسم ألنه أعم والعمل من إن العمل اخص م
  الفعل ما كان مع امتداد ألنه فعل وباب فعل ملا تكرر

  حيث كان فعلهم بزمان} َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشاُء{: وقد اعتربه اهللا تعاىل فقال
ث يأتون مبا يؤمرون يف طرفة عني فينقلون املدن بأسرع من أن يقوم القائم من حي} َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ{: وقال



  مكانه
كَْيَف فََعلَ {فإن خلق األنعام والثمار والزروع بامتداد،وقال } وََما َعِملَْتُه أَْيدِيهِْم{،}ِممَّا َعِملَْت أَْيدِيَنا{: وقال تعاىل

  وتبني لكم كيف فعلنا هبم فإهنا إهالكات وقعت من غري بطء} َف فََعلَ رَبَُّك بِعَاٍدأَلَْم َتَر كَْي} {رَبَُّك بِأَْصَحابِ الْفِيلِ
  حيث كان املقصود املثابرة عليها ال اإلتيان هبا مرة} َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{: وقال
أي يأتون } ِذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة فَاِعلُونَوَالَّ{: وقال} فَاْسَتبِقُوا الَْخيَْراِت{: مبعىن سارعوا كما قال} َوافَْعلُوا الَْخيَْر{وقال 

  هبا على سرعة من غري توان يف دفع حاجة الفقري فهذا هو الفصاحة يف اختيار األحسن يف كل موضع
  ومن ذلك القعود واجللوس إن القعود ال يكون معه لبثة واجللوس

دك ما فيه ثبات والقاف والعني والدال ال يعترب فيه ذلك وهلذا تقول قواعد البيت وال تقول جوالسه ألن مقصو
كيف تقلبت دلت على اللبث والقعدة بقاء على حاله والدقعاء للتراب الكثري الذي يبقى يف مسيل املاء وله لبث 

طويل وأما اجليم والالم والسني فهي للحركة منه السجل للكتاب يطوى له وال يثبت عنده وهلذا قالوا يف قعد يقعد 
  ا جلس جيلس بكسره فاختاروا الثقيل ملا هو أثبتبضم الوسط وقالو

أي ال } اقُْعدُوا َمَع الْقَاِعِديَن{: فان الثبات هو املقصود وقال} َمقَاِعَد ِللْقَِتالِ{إذا ثبت هذا فنقول قال اهللا تعاىل 
  ومل يقل جملس إذ ال زوال عنه} ِفي َمقَْعِد ِصْدقٍ{: زوال لكم وال حركة عليكم بعد هذا وقال

إشارة إىل أنه جيلس فيه زمانا يسريا ليس مبقعد فإذا طلب منكم } إِذَا قِيلَ لَكُْم تَفَسَّحُوا ِفي الَْمجَاِلسِ{: قالو
التفسح فافسحوا ألنه ال كلفة فيه لقصره وهلذا ال يقال قعيد امللوك وإمنا يقال جليسهم ألن جمالسه امللوك يستحب 

  لبث يف مكاهنافيها التخفيف والقعيدة للمرأة ألهنا ت
والعطف } الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي{ومن ذلك التمام والكمال وقد اجتمعا يف قوله تعاىل 

يقتضي املغايرة فقيل اإلمتام إلزالة نقصان األصل واإلكمال إلزالة نقصان العوارض بعد متام األصل وهلذا كان قوله 
  أحسن من تامة فإن التمام من العدد قد علم وإمنا بقي احتمال نقص يف صفاهتا} ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ{تعاىل 

وقيل مت يشعر حبصول نقص قبله وكمل ال يشعر بذلك ومن هذا قوهلم رجل كامل إذا مجع خصال اخلري ورجل تام 
املوصوف به والتمام اسم للجزء الذي يتم  إذا كان غري ناقص الطول وقال العسكري الكمال اسم الجتماع أبعاض

  به املوصوف وهلذا يقولون القافية متام البيت وال يقولون كماله ويقولون البيت بكماله
  ومن ذلك الضياء والنور

  فائدة
  عن اجلويين يف الفرق بني اإلتيان واإلعطاء

ينهما فرق انبىن عليه بالغة يف كتاب اهللا وهو اجلويين ال يكاد اللغويون يفرقون بني اإلعطاء واإلتيان وظهر يل ب: قال
أعطاين فعطوت وال يقال يف اإلتيان أتاين : أن اإلتيان أقوى من اإلعطاء يف إثبات مفعوله ألن اإلعطاء له مطاوع يقال

أتاين فأخذت والفعل الذي له مطاوع أضعف يف إثبات مفعوله من الذي ال مطاوع له ألنك تقول : فأتيت وإمنا يقال
طعته فانقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفا على قبول احملل لواله ملا ثبت املفعول وهلذا يصح قطعته فما ق

ضربته فانضرب أو ما انضرب وال قتلته فانقتل أو ما : انقطع وال يصح فيما ال مطاوع له ذلك فال جيوز أن يقال
فعول يف احملل والفاعل مستقل باألفعال اليت ال مطاوع هلا انقتل ألن هذه األفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت هلا امل

  فاإليتاء إذن أقوى من اإلعطاء



ألن } تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء{وقد تفكرت يف مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعى قال اهللا تعاىل يف امللك : قال
ت من امللك يف املالك فإن امللك ال خيرج امللك من امللك شيء عظيم ال يعطيه إال من له قوة وألن امللك يف امللك أثب

  يده وأما املالك فيخرجه بالبيع واهلبة
  ألن احلكمة إذا ثبتت يف احملل دامت} يُْؤِتي الِْحكَْمةَ{: وقال تعاىل

  لعظم القرآن وشأنه} آَتْيَناكَ َسْبعاً ِمَن الَْمثَانِي{: وقال
ألن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأمته يردون على احلوض ورود النازل على املاء  }إِنَّا أَعْطَْيَناَك الْكَْوثَرَ {: وقال

ويرحتلون إىل منازل العز واألهنار اجلارية يف اجلنان واحلوض للنيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأمته عند عطش األكباد 
  ألنه يترك ذلك عن قرب وينتقل إىل ما هو أعظم منه} ْعطَْينَاَكإِنَّا أَ{قبل الوصول إىل املقام الكرمي فقال فيه 

لَسَْوَف ُيْعطِيَك {ألن من األشياء ماله وجود يف زمان واحد بلفظ اإلعطاء وقال } أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه{: وقال
يزيده وينتقل به من كل الرضا إىل أعظم ما كان  ألنه تعاىل بعد ما يرضى النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم} رَبَُّك فََتْرَضى

  فيه بشارة} ُيْعطِيَك رَبَُّك{: يرجو منه ال بل حال أمته كذلك فقوله
  ألهنا موقوفة على قبول منا وهم} َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد{: وقال

ن يكون إعطاؤه للزكاة بقوة ال يكون ال يؤتون إيتاء عن طيب قلب وإمنا هو عن كره إشارة إىل أن املؤمن ينبغي أ
  كإعطاء اجلزية

  فانظر إىل هذه اللطيفة املوقفة على سر من أسرار الكتاب
  قاعدة يف التعريف والتنكري

  اعلم أن لكل واحد منهما مقاما ال يليق باآلخر
  :فأما التعريف فله أسباب

،على قراءة األعمش فإنه أشري } ِليمٍ فَُجِمَع السََّحرَةُبكُلِّ َساِحرٍ َع{: اإلشارة إىل معهود خارجي كقوله تعاىل: األول
وأغرب ابن اخلشاب } كَما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ َرسُوالً فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَّسُولَ{بالسحرة إىل ساحر مذكور وقوله 

  ألن من عصى رسوال فقد عصى سائر الرسل: فجعلها للجنس فقال
َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا كََما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما آَمَن {ذكره وجعل منه قوله تعاىل ومنهم من ال يشترط تقدم 

  ألهنم كانوا يعتقدون أن الناس الذين آمنوا سفهاء} السُّفََهاُء

عل هذا للخارجي ملعىن الذكر أي الذكر الذي طلبته كاألنثى اليت وهبت هلا،وإمنا ج} َولَْيَس الذَّكَُر كَاألُْنثَى{وقوله 
  }إِنِّي َوَضعُْتَها أُْنثَى{ومعىن األنثى يف قوهلا }إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي بَطْنِي ُمَحرَّراً{: يف قوهلا
ا وإم} إِذْ ُيبَايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجرَِة} {إِذْ ُهَما ِفي الْغَارِ{ملعهود ذهين أي يف ذهن خماطبك كقوله تعاىل : الثاين

  فإهنا نزلت يوم عرفة} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم{حضوري حنو 
أن يقصد املبالغة يف اخلرب فيقصر جنس املعين على املخرب عنه حنو زيد : اجلنس وهي فيه على أقسام أحدها: الثالث

  الرجل أي الكامل يف الرجولية وجعل سيبويه صفات اهللا تعاىل كلها من ذلك
أُولَِئكَ الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب وَالُْحكَْم {يقصره على وجه احلقيقة ال املبالغة ويسمى تعريف املاهية حنو  أن: وثانيها
  أي جعلنا مبتدأ كل حي هذا اجلنس الذي هو املاء} َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ{وقوله } َوالنُّبُوَّةَ

ة ثبوت احلقيقة الكلية املوجودة يف اخلارج ال الشاملة ألفراد اجلنس حنو الرجل خري من املراد باحلقيق: وقال بعضهم



املرأة ال يريدون امرأة بعينها وإمنا املراد هذا اجلنس خري من ذلك اجلنس من حيث هو وإن كان يتفق يف بعض أفراد 
  النساء من هو خري من بعض أفراد الرجال بسبب عوارض

إن تعريف العهد ملا ثبت يف األعيان وتعريف اجلنس ملا ثبت يف األذهان ألن التفضيل يف : بشاذوهذا معىن قول ابن با
  اجلنس راجع إىل الصورتني الكليتني يف الذهن

إذ ال معىن للتفضيل يف الصورة الذهنية وإمنا أضاف إىل الذهن ألن تلك احلقيقة اليت ذكرناها وإن كانت موجودة يف 
د اخلارجية عليها ولكنها كلها مطابقة للصورة الذهنية اليت لتلك احلقيقة وهلذا تسمى الكلية اخلارج الشتمال األفرا

  الطبيعية
أن يقصد هبا احلقيقة باعتبار كلية ذلك املعىن وتعرف بأهنا اليت إذا نزعت حسن أن خيلفها كل وتفيد معناها : الرابع

فراد وهي االستغراقية ويظهر أثره يف صحة االستثناء الذي وضعت له حقيقة ويلزم من ذلك الداللة على مشول األ
أَوِ الطِّفْلِ {ويف صحة وصفه باجلمع حنو } إِنَّ األِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا{منه مع كونه بلفظ الفرد حنو 

  }الَِّذيَن لَمْ َيظَْهرُوا
لرجل واملرأة أو باعتبار النوع كالسارق والسارقة سواء أكان الشمول باعتبار اجلنس كا: قال صاحب ضوء املصباح

ويفرق بينهما بأن ما دخلت عليه من أجل فعله فيزول عنه االسم بزوال الفعل فهي للنوع وما دخلت عليه من 
ْنَسانُ َوُخِلَق اِإل} {إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهادَِة{وصفه فال يزول عنه االسم أبدا هذا كله إذا دخلت على مفرد حنو 

خالفا لإلمام فخر الدين ومن تبعه يف قوهلم إن املفرد احمللي باأللف والالم ال يعم } إِنَّ اِألْنَسانَ لَِفي ُخسْرٍ} {َضِعيفاً
} وا أَْيدَِيُهَماَوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُع{وليس يف قوله } أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن لَْم َيظَْهرُوا{: ولنا االستثناء يف قوله تعاىل

  داللة على العموم كما زعم صاحب الكشاف
  فإذا مل يكن السارق عاما فبماذا تقطع يد كل سارق من لدن سرق رداء صفوان إىل انقضاء العامل: فإن قلت

ألن املراد منه اجلنس أي نفس احلقيقة واملعىن أن املتصف بصفة السرقة تقطع يده وهو صادق على كل سارق : قيل
احلقيقة كما توجد مع الواحد توجد مع املتعدد أيضا فإن دخلت على مجع فاختلف العلماء هل سلبته معىن ألن 

  اجلمع ويصري للجنس وحيمل على أقله وهو الواحد لئال جيتمع على الكلمة عمومان أو معىن اجلمع باق معها؟
صنف يف الزكاة إال العاملني ويلزم احلنفية مذهب احلنفية األول وقضية مذهبنا الثاين وهلذا اشترطوا ثالثة من كل 

فَاقُْتلُوا {وقال } فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهمْ أَْجَمُعونَ إِالَّ إِْبلِيَس{: أال يصح منه االستثناء وال خيصصه وقد قال تعاىل
  األصولوقد حققته يف باب العموم من حبر } حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزيَةَ{إىل قوله } الُْمْشرِِكَني

ال َيْصالَها إِالَّ {: وقوله} َوالْجَارِ ِذي الْقُرَْبى َوالْجَارِ الُْجُنبِ{: مث األكثر يف نعتها وغريها موافقة اللفظ كقوله تعاىل
  }اَألْشقَى الَِّذي كَذََّب َوتَوَلَّى َوسَُيَجنَّبَُها اَألْتقَى الَِّذي يُْؤِتي َمالَهُ َيَتزَكَّى

  }أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن لَمْ َيظَْهرُوا َعلَى َعْوَراتِ النَِّساِء{: لفظا على قلة كقوله وجتيء موافقة معىن ال
  :وأما التنكري فله أسباب

  }َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى الَْمدِيَنِة َيسَْعى{إرادة الوحدة حنو : األول
  أي نوع من الذكر} ْسَن َمآبٍَهذَا ِذكٌْر َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُح{إرادة النوع كقوله : الثاين

،وهي التعامي عن آيات اهللا الظاهرة لكل مبصر وجيوز أن يكون للتعظيم وجريا يف قوله } َوَعلَى أَْبصَارِِهْم ِغَشاَوةٌ{



رصوا على أصل احلياة حىت ألهنم مل حي} َولََتجَِدنَُّهمْ أَْحَرصَ النَّاسِ َعلَى حََياٍة} {َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء{: تعاىل
  تعرف بل على االزدياد من نوع وإن كان الزائد أقل شيء ينطلق عليه اسم احلياة

  أي حبرب وأي حرب} فَأْذَُنوا بَِحْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه{التعظيم كقوله تعاىل : الثالث
  يوقف على حقيقتهأي ال } َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ{: وكقوله

والظاهر من قول الزخمشري خالفه } إِنِّي أََخاُف أَنْ َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحمَنِ{: وجعل منه السكاكي قوله تعاىل
وذكر اخلوف وذكر اسم الرمحن ومل يقل املنتقم وذلك } َيَمسََّك{: وهذا مل يصرح بأن العذاب ال حق به بل قال

  ظيميدل على أنه مل يرد التع
  }أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت{ : وقوله

  ؟} ِمْن َتحِْتَها اَألنَْهاُر{ِلم لَم ينكر األهنار يف قوله : فإن قلت

  ال غرض يف عظم األهنار وسعتها خبالف اجلنات: قلت
  }َوَسالٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد} {َسالٌم َعلَى إِبَْراهِيَم{ومنه 

  فإنه} سَّالُم َعلَيَّ َيْوَم وُِلْدُتَوال{وإمنا مل ينكر سالم عيسى يف قوله 
اسم من أمسائه مشتق من السالمة وكل اسم ناديته به : يف قصة دعائه الرمز إىل ما اشتق منه اسم اهللا تعاىل والسالم

  متعرض ملا يشتق منه ذلك االسم حنو يا غفور يا رحيم
أي أجرا وافرا جزيال ليقابل املأجور } إِنَّ لََنا َألْجراً{التكثري حنو إن له إلبالً وجعل منه الزخمشري قوله تعاىل : الرابع

  عنه من الغلبة على مثل موسى عليه السالم فإنه ال يقابل الغلبة عليه بأجر إال وهو عدمي النظري يف الكثرة
ذوو عدد كثري وذلك  أي رسل عظام} َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبتْ ُرُسلٌ{وقد أفاد التكثري والتعظيم معا قوله تعاىل 

  ألنه وقع عوضا عن قوله فال حتزن وتصرب وهو يدل على عظم األمر وتكاثر العدد
ِمْن ُنطْفَةٍ {أي من شيء حقري مهني مث بينه بقوله : قااللزخمشري} ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَُه{: التحقري كقوله تعاىل: اخلامس
  }َخلَقَُه

: السادس} إِنْ َيتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ{أي ال يعبأ به وإال التبعوه ألن ذلك دينهم } نَّاًإِنْ َنظُنُّ إِال ظَ{: وكقوله تعاىل
  أي رضوان} َورِضَْوانٌ ِمَن اللَِّه أَكْبَُر{التقليل كقوله تعاىل 

  قليل من حبار رضوان اهللا الذي ال يتناهى أكرب من اجلنات ألن رضا املوىل رأس كل سعادة
  إذ املعىن أنه حيصل فيه أصل الشفاء يف مجلة صور وجيوز أن يكون للتعظيم} ِه شِفَاٌء ِللنَّاسِِفي{: وقوله تعاىل

  أي بعض الليل} أَسَْرى بِعَْبِدِه لَْيالً{وعد صاحب الكشاف منه 
  وفيه نظر ألن التقليل عبارة عن تقليل اجلنس إىل فرد من أفراده ال ببعض فرد إىل جزء من أجزائه

  تنبيه
ِلَيْومِ {بعده : من قوله} َأليِّ َيْومٍ أُجِّلَْت{ور إمنا تعلم من القرائن والسياق كما فهم التعظيم يف قوله تعاىل هذه األم

ِمْن ُنطْفَةٍ {من قوله بعده } ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَُه{: وكما فهم التحقري من قوله} الْفَْصلِ َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الْفَْصلِ
  }َخلَقَُه
  دة فيما إذا ذكر االسم مرتنيقاع

  إذا ذكر االسم مرتني فله أربعة أحوال ألنه إما أن يكونا معرفتني أو نكرتني أو الثاين معرفة واألول نكره أو عكسه



ـ : فاألول أن يكونا معرفتني والثاين فيه هو األول غالبا محال له على املعهود الذي هو األصل يف الالم أو اإلضافة ك
ولذلك ورد لن يغلب عسر يسرين قال التنوخي إمنا } فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراً إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراً{قوله يف " العسر"

  كان مع العسر واحدا ألن الالم طبيعة ال ثاين هلا مبعىن أن اجلنس هي والكلي ال يوصف بوحدة وال تعدد
  }َسباً َولَقَْد َعِلَمِت الْجِنَّةُ إِنَُّهمْ لَُمْحَضُرونََوَجَعلُوا َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَِّة َن{: وقوله
  }فَاْعُبدِ اللََّه ُمْخِلصاً لَُه الدِّيَن أَال ِللَِّه الدِّيُن الْخَاِلُص{: وقوله
  }َوِقهِمُ السَّيِّئَاِت َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت{: وقوله
  }الْقَهَّارِ الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبتْ ال ظُلَْم الَْيْوَم ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الْوَاِحِد{: وقوله
  }لََخلُْق السََّماوَاِت وَاَألْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{: وقوله
  }الْقََمُر ال َتْسُجدُوا ِللشَّْمسِ َوال ِللْقََمرَِوِمْن آَياِتهِ اللَّْيلُ َوالنَّهَاُر َوالشَّْمُس َو{: وقوله
  }اْهدَِنا الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم ِصَراطَ الَِّذيَن{: وقوله

فإهنما } هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان{: وهذه القاعدة ليست مطردة وهي منقوضة بآيات كثرية كقوله تعاىل
   الثوابمعرفتان ومها غريان فإن األول هو العمل والثاين

  أي القاتلة واملقتولة} أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ{: وقوله تعاىل
  }الُْحرُّ بِالُْحرِّ{: وقوله
  }َهلْ أََتى َعلَى اِألْنَسانِ ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ{: وقوله
  }إِنَّا َخلَقَْنا اِألْنَسانَ{: وقوله
  }دِّقاً ِلَما َبْيَن َيَديِْهوَأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَص{: وقوله
  }َوكَذَِلكَ أَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب فَالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتابَ ُيْؤِمُنونَ بِِه{: وقوله
  }قُلِ اللَُّهمَّ مَاِلكَ الُْملِْك تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء{: وقوله

س ملكه فقد اختلفا ومها معرفتان لكن يصدق أنه إياه باعتبار فامللك الذي يؤتيه اهللا للعبد ال ميكن أن يكون نف
فقد أعاد الضمري يف } قُلْ إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء{: االشتراك يف االسم كما صرح بنحوه يف قوله تعاىل

  املنفصل املستغرق باعتبار أصل الفضل
  }ْنَدُهُم الِْعزَّةَ فَإِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميعاًأََيْبَتُغونَ ِع{: ونظريها قوله تعاىل

  }أَفَلَمْ َيَرْوا إِلَى َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم ِمَن السََّماِء وَاَألْرضِ إِنْ َنَشأْ َنْخِسْف بِهُِم اَألْرَض{: وقوله
  فاألول عام والثاين خاص

  }أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ لََخلُْق السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{: وقوله

  }إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْشكُُرونَ{
  }قَالَ فَالَْحقُّ وَالَْحقَّ أَقُولُ{: وقوله

  "أقول"فاألول نصب على القسم والثاين نصب بـ 
  }َوبِالَْحقِّ أَنَْزلَْناُه وَبِالَْحقِّ نََزلَ{: خبالف قولهوهذا 

فاألوىل معرفة بالضمري والثانية عامة واألوىل خاصة فاألول } وََما أُبَرُِّئ َنفِْسي إِنَّ النَّفَْس َألمَّاَرةٌ بِالسُّوِء{: وأما قوله
  داخل يف الثاين



  }َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن{: وكذا قوله
  }َربِّ الَْعالَِمَني َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ{: وقوله
  }أَْبلُغُ اَألسَْباَب أَْسبَاَب السََّماوَاِت{: وقوله
  }ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديالً{: وقوله
،فهما وإن اختلفا يكون } فََمْن َشهَِد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه{: ،مث قال} رََمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنَُشْهُر {: وقوله

  األول خاصا والثاين عاما متفقان باجلنس
  }إِنْ َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئاً{: وكذلك

  لذلك استبدل هبا على أن األصل إلغاء الظن مطلقاو
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لقرآن: كتاب  ا علوم  لربهان يف    ا
لزركشي: املؤلف  ا هبادر  بن  عبد اهللا  بن  لدين حممد  ا    بدر 

فيحتمل أن تكون األوىل هي } قَالَْت إِْحَداُهمَا{: بعد قوله} فََجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشي َعلَى اسِْتْحَياٍء{: وأما قوله تعاىل
  الثانية وأال تكون
  }َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُألْخَرى أَنْ{: ونظريها قوله تعاىل

فإن كانت إحدامها الثانية مفعوال فاالسم األول هو الثاين على قاعدة املعرفتني وإن كانت فاعال فهما واحد باعتبار 
ا ملا قاله الزجاج اجلنس وأكثر النحاة على أن اإلعراب إذا مل يظهر يف واحد من االمسني تعني كون األول فاعال خالف

  }فََما َزالَْت ِتلَْك َدْعَواُهْم{يف قوله تعاىل 
،فالكتاب األول ما } َوإِنَّ مِْنُهْم لَفَرِيقاً َيلُْوونَ أَلِْسَنتَُهْم بِالِْكتَابِ لَِتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتَابِ َوَما ُهَو ِمَن الْكَِتابِ{: وقوله

والكتاب الثاين التوراة والثالث جنس كتب } ِللَِّذيَن َيكُْتُبونَ الْكَِتاَب بِأَْيِديهِْمفَوَْيلٌ {: كتبوه بأيديهم مث كرره بقوله
  اهللا تعاىل أي ما هو من شيء يف كتب اهللا تعاىل وكالمه قاله الراغب

واملعىن أن يكونا نكرتني فالثاين غري األول وإال لكان املناسب هو التعريف بناء على كونه معهودا سابقا قالوا : الثاين
يف هذا والذي قبله أن النكرة تستغرق اجلنس واملعرفة تتناول البعض فيكون داخال يف الكل سواء قدم أو أخر 

  }فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسراً إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسراً{ واملشهور يف متثيل هذا القسم اليسر يف قوله تعاىل 

اليسر للعهد الذي كان عليه يؤكده سبب النزول أو اجلنس الذي يعرفه إن تنكري يسرا للتعميم وتعريف : وقد قيل
كل أحد ليكون اليسر الثاين مغايرا لألول خبالف العسر والتحقيق أن اجلملة الثانية هنا تأكيد لألوىل لتقديرها يف 

وإن مع زيد كتابا إن النفس ومتكينها من القلب وألهنا تكرير صريح هلا وال تدل على تعدد اليسر كما ال يدل قولنا 
اآلية فإن كال } اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف{مع زيد كتابا على أن معه كتابني فاألفصح أن هذا تأكيد وقوله تعاىل 

من املذكور غري اآلخر فالضعف األول النطفة أو التراب والثاين الضعف املوجود يف الطفل واجلنني والثالث يف 
األوىل اليت جتعل للطفل حركة وهداية الستدعاء اللنب والدفع عن نفسه بالبكاء والثانية بعد الشيخوخة والقوة 

  البلوغ
الفائدة يف إعادة لفظ شهر اإلعالم مبقدار زمن : }غُُدوَُّها َشْهٌر َورََواُحَها َشهٌْر{: يف قوله تعاىل: قال ابن احلاجب

  ادير ال حيسن فيها اإلضمارالغدو وزمن الرواح واأللفاظ اليت تأيت مبينة للمق
واعلم أنه ينبغي أن يأيت يف هذا القسم اخلالف األصويل يف حنو صل ركعتني صل ركعتني هل يكون أمرين مبأمورين 

فإن } َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه َوِفي اَألْرضِ إِلٌَه{والثاين تأسيس أوال وفيه قوالن وقد نقضوا هذا القسم بقوله تعاىل 
  يه نكرتني والثاين هو األول وأجاب الطييب بأنه من باب التكرير وإناطة أمر زائدف

وهذه القاعدة فيما إذا مل يقصد التكرير وهذه اآلية من قصد التكرير ويدل عليه تكرير ذكر الرب فيما قبله من 
  }ُسْبَحانَ َربِّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َربِّ الْعَْرشِ{: قوله

ن إله مبعىن معبود واالسم املشتق إمنا يقصد به ما تضمنه من الصفة فأنت إذا قلت زيد ضارب عمرو وأجاب غريه بأ
ضارب بكر ال يتخيل أن الثاين هو األول وإن أخرب هبما عن ذات واحدة فإن املذكور حقيقة إمنا هو املضروبان ال 

  الضاربان وال شك أن الضمريين خمتلفان



  الثاين هو األول} َنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِريَيْسأَلو{: ومنها قوله تعاىل
وأجيب بأن أحدمها حمكي من كالم السائل والثاين من كالم النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وإمنا الكالم يف وقوعهما من 

  متكلم واحد
  }بٍ َعلَى غََضبٍفََباُءوا بَِغَض{: قوله تعاىل: ومنها
  }أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر قَالُوا َبلَى قَْد َجاَءَنا َنذِيٌر{: ومنها
  }َوقَالُوا لَْوال نُزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُينَزِّلَ آيَةً{: ومنها
كََما أَْرَسلَْنا {األول يكون الثاين فيه هو األول كقوله تعاىل أن يكون األول نكرة والثاين معرفة فهو كالقسم : الثالث

  }إِلَى ِفْرَعْونَ َرُسوالً فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ

  }ِفيَها ِمْصبَاٌح الِْمْصَباُح ِفي ُزجَاَجٍة الزَُّجاَجةُ كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ{: وقوله
  }فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ إِنََّما السَّبِيلُ َولََمنِ اْنَتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه{: وقوله
  وهذا منتقض} وَإِنَّكَ لَتَْهِدي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ صَِراِط اللَِّه{: وقوله
  }ال َيْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقاً فَاْبَتُغوا ِعْندَ اللَِّه الرِّْزَق{: بقوله
فإهنم استدلوا هبا على استحباب كل صلح } ُيصِْلَحا َبيَْنُهَما صُلْحاً وَالصُّلُْح َخيٌْر فَال ُجنَاَح َعلَيهَِما أَنْ{: وقوله

  فاألول داخل يف الثاين وليس جبنسه
  }َوَما َيتَّبُِع أَكْثَُرُهْم إِالَّ ظَّناً إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن الَْحقِّ شَْيئاً{وكذلك 
  الفضل األول العمل والثاين الثواب} ْضلَُهَويُْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَ{: وقوله

  }يَْزَدادُوا إَِمياناً َمَع إِميَانِهِْم{وكذلك } وََيزِْدكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم{وكذلك 
  تعريفه إن املزيد غري املزيد عليه} زِْدَناُهْم َعذَاباً فَْوقَ الَْعذَابِ{وكذلك 
  }ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيَك{وكذلك 

  }ْو َتقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ َعلَْيَنا الِْكتَاُب{: قولهو
  عكسه فال يطلق القول به بل يتوقف على القرائن فتارة تقوم قرينة على التغاير: الرابع

  }َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ يُقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُوا غَْيَر َساعٍَة{: كقوله تعاىل
  }لَُك أَْهلُ الْكَِتابِ أَنْ ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكَتاباًَيسْأَ{وكذلك قوله 

  }َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى الُْهَدى َوأَْوَرثَْنا بَنِي إِْسرائيلَ الِْكتَاَب ُهدًى{وقوله 
  املراد باهلدى مجيع ما آتاه من الدين واملعجزات والشرائع واهلدى واإلرشاد: قال الزخمشري

َولَقَْد َضَرْبَنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ قُْرآناً {االحتاد كقوله تعاىل وتارة تقوم قرينة على 
  }َعَربِيّاً
  }إِنَّا َسِمْعَنا ِكتَاباً{إىل قوله } وَإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك َنفَراً ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ{: وقوله

  }بِالَْمْعُروِف{: وأما قوله تعاىل يف سورة البقرة
وإن كان يف التالوة متأخرا عن } ِمْن َمْعُروٍف{فهو من إعادة النكرة معرفة ألن } ِمْن َمْعُروٍف{: وقوله أيضا

  فهو يف اإلنزال متقدم عليه} بِالَْمْعُروِف{
  قواعد تتعلق بالعطف



  القاعدة األوىل
  فرد على مثله وعطف اجلملينقسم باعتبار إىل عطف امل

فأما عطف املفرد ففائدته حتصيل مشاركة الثاين لألول يف اإلعراب ليعلم أنه مثل األول يف فاعليته أو مفعوليته 
فاْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُْم وَأَْرجُلَكُْم إِلَى {: ليتصل الكالم بعضه ببعض أو حكم خاص دون غريه كما يف قوله تعاىل

قرأ بالنصب عطفا على الوجوه كانت األرجل مغسولة ومن قرأ باجلر عطفا على الرءوس كانت فمن } الْكَْعَبْينِ
ممسوحة لكن خولف ذلك لعارض يرجح وال بد يف هذا من مالحظة املشاكلة بني املتعاطفني فتقول جاءين زيد 

فقلت ورجل آخر  وعمرو ألهنما معرفتان ولو قلت جاء زيد ورجل مل يستقم لكون املعطوف نكرة نعم إن ختصص
  جاز

وأما عطف اجلملة فإن كانت األوىل ال حمل هلا من اإلعراب فكما سبق : ولذا قال صاحب املستويف من النحويني
ألهنا حتل حمل املفرد حنو مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح وإن كان ال حمل هلا حنو زيد أخوك وعمرو صاحبك 

عاطف فإن كان العطف بغري الواو ظهر له فائدة من التعقيب كالفاء أو ففائدة العطف االشتراك يف مقتضى احلرف ال
  "ال"أو نفي احلكم عن الباقي كـ " مث"الترتيب كـ 

  وأما الواو فال تفيد شيئا هنا غري املشاركة يف اإلعراب
 ومن مثة بل تفيد أهنما كالنظريين والشريكني حبيث إذا علم السامع حال األول عساه أن يعرف حال الثاين: وقيل

صار بعض األصوليني إىل أن القران يف اللفظ يوجب القران يف احلكم ومن ها هنا شرط البيانيون التناسب بني 
  اجلمل لتظهر الفائدة حىت إهنم منعوا عطف اإلنشاء على اخلرب وعكسه

واجب يف موضع املنفي ونقله الصفار يف شرح سيبويه عن سيبويه أال ترى إىل قوله يقبح عندهم أن يدخلوا الكالم ال
فيصريوا قد ضموا إىل األول ما ليس مبعناه انتهى وهلذا منع الناس من الواو يف بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا 

  على حممد ألن األوىل

  خربية والثانية طلبية وجوزه ابن الطراوة ألهنما جيتمعان يف التربك
بن عمرو وقالوا يعطف األمر على اخلرب والنهي على األمر وخالفهم كثري من النحويني كابن خروف والصفار وا

َيْعصُِمَك ِمَن  َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه وَاللَُّه{واخلرب قال تعاىل 
  رط على األمر،فعطف خربا على مجلة شرط ومجلة الش} النَّاسِ

  }َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلمَِني{وقال تعاىل 
  فعطف هنيا على خرب} َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً َوال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكَِني{

  }َيا بَُنيَّ اْركَْب َمَعَنا َوال َتكُْن َمَع الْكَافِرِيَن{ومثله 
َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه وَالرَّاِسُخونَ ِفي {: لى اجلملة وال اشتراك بينهما كما قال تعاىلوتعطف اجلملة ع: قالوا
  على قولنا بالوقف على اهللا وأنه سبحانه اختص به} الِْعلْمِ
به اجلملتان األوليان وهو فإنه علة تامة خبربها فال يوجب العطف املشاركة فيما تتم } َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ{: وقال

إن دخلت الدار فأنت طالق : كقولك} وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَمْ َيأْتُوا{الشرط الذي تضمنه قوله تعاىل 
وفالنة طالق ال يتعلق طالق الثانية بالشرط وعلى هذا خيتص االستثناء به وال يرجع ملا تقدمه ويبقى احملدود يف 



  مقبول الشهادة بعد التوبة كما كان قبلها القذف غري
  فإنه} فَإِنْ َيَشِأ اللَُّه َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك َوَيْمحُ اللَُّه الَْباِطلَ{ومنه قوله تعاىل 

علة تامة معطوفة على ما قبلها غري داخل حتت الشرط ولو دخلت كان ختم القلب وحمو الباطل متعلقني بالشرط 
قبل وجوده وقد عدم ختم القلب ووجد حمو الباطل فعلمنا أنه خارج عن الشرط وإمنا  واملتعلق بالشرط معدوم

سقطت الواو يف اخلط واللفظ ليس للجزم بل سقوطه من اللفظ اللتقاء الساكنني ويف اخلط اتباعا للفظ كسقوطه 
يعقوب بالواو نظرا لألصل وإن وقف عليه  وهلذا وقف عليه}سََنْدعُ الزَّبَانِيَةَ{وقوله }وََيْدُع األِْنَسانُ{يف قوله تعاىل 

  غريه بغري واو اتباعا للخط
ولو كانت معطوفة على ما قبلها لقيل وميح الباطل ومثله } َويَْمُح اللَُّه{والدليل على أهنا ابتداء إعادة االسم يف قوله 

  }لُِنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي اَألْرَحامِ َما َنَشاُء{
  }غَْيظَ قُلُوبِهِْم َوَيُتوبُ اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء وَُيذِْهْب{: وقوله
  وغري ذلك} قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُمْ ِلبَاساً يَُوارِي َسْوآِتكُْم َورِيشاً َوِلبَاُس التَّقَْوى{: وقوله
وما بعده فهي لالستئناف } َونُِقرُّ ِفي اَألْرَحامِ{وكثري من هذا ال يرد عليهم فإن كالمهم يف الواو العاطفة وأما : قلت

  }َوَيْمُح اللَُّه{لالستئناف } َوالرَّاِسُخونَ{وكذلك يف " ويتوب"وجزم" نقر"إذ لو كانت للعطف النتصب 
  :البيانيون للجملة ثالثة أحوال: وقال
وله أن يكون ما قبلها مبنزلة الصفة من املوصوف والتأكيد من املؤكد فال يدخلها عطف لشدة االمتزاج كق: فاألول
  }امل ذَِلَك الِْكَتابُ ال رَْيَب ِفيِه{تعاىل 

  }ال ُيْؤِمُنونَ{مع قوله } خََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم{وقوله 
من غري } آَمنَّا{فإن املخادعة ليست شيئا غري قوهلم } َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني{: مع قوله} ُيَخاِدُعونَ اللََّه{: وكذلك
  اتصافهم
وذلك ألن } زِئُونَلَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياِطينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن ُمسَْتْهوَإِذَا {: وقوله

  خرب هلذا املعىن بعينه} إِنََّما َنْحُن ُمْستَْهزِئُونَ{: أنا مل نؤمن وقوله} إِنَّا َمَعكُْم{معىن قوهلم 
  }وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا َولَّى ُمْسَتكْبِراً كَأَنْ لَْم َيْسَمعَْها كَأَنَّ ِفي أُذَُنْيِه َوقْراً{: وقوله
  فإن كونه ملكا ينفي كونه بشرا فهي مؤكدة لألوىل} َما َهذَا َبَشراً إِنْ َهذَا إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي{: وقوله
  }َما َيْنَبِغي لَهُ إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر َوقُْرآنٌ ُمبٌِنيَوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َو{: وقوله
  }َوَما َيْنِطُق َعنِ الْهََوى إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى{وقوله 
  }َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم{: فإهنا مؤكدة لقوله} إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{: وقوله
  فإهنا بيان لألمر بالصالة} َصالَتَك َسكٌَن لَُهْم إِنَّ{: وقوله

  }إِنَّ َهذَا َما كُنُْتْم بِِه َتْمَتُرونَ{: بعد قوله} إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَمِنيٍ{: وقوله
خربا إذ } إِنَّا ال ُنضِيُع{إذا جعلت } إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت إِنَّا ال ُنِضيعُ أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً{: وقوله

  اخلرب ال يعطف على املبتدأ
  }لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها ال َيْسَمُعونَ{بعد قوله } إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ{: وقوله



ا نوع من االرتباط بوجه فال عطف أيضا إذ شرط العطف املشاكلة وهو أن يغاير ما قبلها وليس بينهم: والثانية
  }َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{بعد قوله } إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَواٌء َعلَْيهِْم{مفقود وذلك قوله تعاىل 

التبس حالة املطابقة حبالة إذا كان حكم هذه احلالة واليت قبلها واحدا أدى إىل اإللباس فإنه إذا مل يعطف : فإن قيل
املغايرة وهال عطفت احلالة األوىل باحلالة الثانية فإن ترك العطف يوهم املطابقة والعطف يوهم عدمها فلما اختري 

  األول دون الثاين مع أنه مل خيل عن إلباس؟
ة إال أن أمره واضح العاطف يوهم املالبسة بوجه قريب أو بعيد خبالف سقوط العاطف فإنه وإن أوهم املطابق: قيل

  فبأدىن نظر يعلم فزال اإللباس
أُولَِئَك َعلَى ُهدًى {: أن يغاير ما قبلها لكن بينهما نوع ارتباط وهذه هي اليت يتوسطها العاطف كقوله: احلال الثالثة

َوأُولَِئَك اَألغْاللُ ِفي أَْعَناقِهِْم َوأُولَِئكَ  أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم{: وقوله} ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ
  }أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ

  ؟}َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{ومل يسقط من } أُولَِئَك كَاَألْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ{مل سقط العطف من : فإن قلت
  ؟}اهللا يستهزئ هبم{ة كأهنا هي اجلملة األوىل فإن قلت مل سقط يف قوله ألن الغفلة شأن األنعام فاجلملة الثاني: قلت
  ألن الثانية كاملسئول عنها فنزل تقدير السؤال منزلة صرحيه: قلت

: أن يكون بتقدير االستئناف كأن قائال قال مل كان كذا فقيل كذا فهاهنا ال عطف أيضا كقوله تعاىل: احلال الرابعة
التقدير فما } فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْونَ أَإِنَّ لََنا َألجْراً{: وقوله} َشاًء يَْبكُونَ قَالُوا َيا أََباَناَوَجاءُوا أََباُهْم ِع{

  قالوا أو فعلوا فأجيب هذا التقدير بقوله قَالُوا
  القاعدة الثانية

  :ينقسم باعتبار عطف االسم على مثله والفعل على الفعل إىل أقسام
عطف االسم على االسم وشرط ابن عمرون وصاحبه ابن مالك فيه أن يصح أن يسند أحدمها إىل ما أسند : ألولا

معطوفا على املستكن يف أنت وجعله من عطف }اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجَك{يف } َوزَْوُجَك{إىل اآلخر وهلذا منع أن يكون 
  اجلمل مبعىن أنه مرفوع بفعل حمذوف أي ولتسكن زوجك

ألن من حق املعطوف حلوله حمل املعطوف عليه وال يصح } ال ُنْخِلفُُه َنْحُن َوال أَْنَت َمكَاناً ُسَوًى{ريه قوله تعاىل ونظ
  حلول زوجك حمل الضمري ألن فاعل

  !فعل األمر الواحد املذكر حنو قم ال يكون إال ضمريا مستترا فكيف يصح وقوع الظاهر موقع املضمر الذي قبله
" تقوم"شيخ أثري الدين أبو حيان بأنه ال خالف يف صحة تقوم هند وزيد وال يصح مباشرة زيد لـ ورد عليه ال

  لتأنيثه
عطف الفعل على الفعل قال ابن عمرون وغريه يشترط فيه اتفاق زماهنما فإن خالف رد إىل االتفاق بالتأويل : الثاين

} وَالَِّذيَن ُيَمسِّكُونَ بِالْكَِتابِ َوأَقَامُوا الصَّالةَ{:  تعاىلالسيما إذا كان ال يلبس وكانت مغايرة الصيغ اتساعا قال اهللا
عطف املاضي على املضارع ألهنا من صلة الذين وهو يضارع الشرط إليهامه واملاضي يف الشرط يف حكم املستقبل 

مجلة مستقلة بنفسها  فقد تغايرت الصيغ يف هذا كما ترى واللبس مأمون وال نظر يف اجلمل إىل اتفاق املعاين ألن كل
  انتهى

  }وََيجَْعلْ لََك قُصُوراً{مث قال } إِنْ َشاَء َجَعلَ لََك َخْيراً ِمْن ذَِلَك{: ومثله قوله تعاىل



  }َوَحَشرَْناُهْم{مث قال } َوَيْوَم ُنَسيِّرُ الْجِبَالَ{: وقوله
ِلَيْسَتْيِقَن الَِّذينَ {ا كان كقوله تعاىل ال يتمشى عطف الفعل على الفعل إال يف املضارع منصوب: وقال صاحب املستوىف

  }َيْغِفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيَؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى{أو جمزوما كقوله } أُوتُوا الِْكتَاَب َوَيزَْداَد الَِّذيَن آَمُنوا إَِمياناً
  وقعدكيف حكمتم بأن العاطف خمتص باملضارع وهم يقولون قام زيد : فإن قيل

} إِذْ أََوى الِْفْتَيةُ إِلَى الْكَْهِف فَقَالُوا َربََّنا آِتَنا ِمْن لَُدْنكَ َرْحَمةً َوَهيِّئْ لََنا ِمْن أَْمرَِنا َرَشداً{: بكر وعلى هذا قوله تعاىل
  !فيه عطف املاضي على املاضي وعطف الدعاء على الدعاء 

بع الثانية منهما األوىل يف إعراهبا وإذا كانت اللفظة غري معربة فاجلواب أن املراد بالعطف هنا أن تكون لفظتان تت
فكيف يصح فيها التبعية فصح أن هذه األلفاظ ال يصح أن يقال إهنا معطوفة على ما قبلها العطف الذي نقصده 
ن اآلن وإن صح أن يقال معطوفة العطف الذي ليس لإلتباع بل يكون عطف اجلملة على اجلملة من حيث مها مجلتا
واجلملة من حيث هي ال مدخل هلا يف اإلعراب إال أن حتل حمل الفرد وظهر أنه يصح وقوع العطف عليه وعدمه 

  باعتبارين
عطف الفعل على االسم واالسم على الفعل وقد اختلف فيه فمنهم من منعه والصحيح اجلواز إذا كان : الثالث

  }إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني َوالُْمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرُضوا اللََّه{: وقوله} َصافَّاٍت َوَيقْبِْضَن{: مقدرا بالفعل كقوله تعاىل
  واحتج الزخمشري هبذا على أن اسم الفاعل محله على معىن املصدقني الذين تصدقوا

  فَاْخَتلََف اَألحَْزاُب{: ويدل لعطف االمسية على الفعلية قوله تعاىل: قال ابن عمرون

  وهي فعلية بالفاء} فَاْخَتلََف{وهي مجلة امسية على } فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا{فعطف } ِذيَن كَفَُرواِمْن َبْينِهِْم فَوَْيلٌ ِللَّ
َيوَْمِئٍذ تُْعَرُضونَ ال َتْخفَى مِْنكُْم َخاِفَيةٌ فَأَمَّا َمْن أُوِتيَ {وقال تعاىل } َوطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ{: وقال تعاىل

  }َتاَبُه بَِيمِينِِهِك
إذاً } سََواٌء َعلَْيكُْم أََدعَْوُتُموُهْم أَْم أَنُْتْم َصاِمُتونَ{يف قوله تعاىل " أم" قال وأذن جاز عطف االمسية على الفعلية بـ

  لوضع للمعادلة
وَُمخْرِجُ {تعاىل  فما املانع هنا وجعل ابن مالك قوله" أصمتم"إنه أوقع االمسية موقع الفعلية نظرا إىل املعىن : وقيل

  ألن االسم يف تأويل الفعل} ُيْخرِْج{عطفا على } الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ
  ،}فَاِلُق الَْحبِّ وَالنََّوى{: والتحقق ما قاله الزخمشري أنه عطف على

  قسيم لهفيعطف على تفسريه بل هو } فَاِلُق الَْحبِّ{ألنه ليس تفسريا لقوله}ُيْخرِْج{وال يصح أن يكون عطفا على
  القاعدة الثالثة

  ينقسم باعتبار املعطوف إىل أقسام عطف على اللفظ وعطف على املوضع وعطف على التوهم
أن يكون باعتبار عمل موجود يف املعطوف عليه فهو العطف على اللفظ حنو ليس زيد بقائم وال ذاهب وهو : فاألول
  األصل

إال أنه مقدر الوجود لوجود طالبه فهو العطف على املوضع حنو  أن يكون باعتبار عمل مل يوجد يف املعطوف: والثاين
  ليس زيد بقائم وال ذاهبا بنصب ذاهبا عطفا على موضع قائم ألنه خرب ليس

ذكره بأن يكون يوم القيامة معطوفا على حمل هذه } َوأُْتبِعُوا ِفي َهِذهِ الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَيامَِة{: ومن أمثلته قوله تعاىل



  الفارسي
فَال {يف قراءة اجلزم أنه بالعطف على حمل } وَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فَال هَاِدَي لَُه وََيذَرُُهْم ِفي طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونَ{: وقوله

  }َهاِدَي لَُه
ل نصب بالعطف على إن بشرى يف حم} ِليُْنِذرَ الَِّذيَن ظَلَُموا وَُبْشَرى{: وجعل الزخمشري وأبو البقاء منه قوله تعاىل

  حمل لينذر ألنه مفعول له
وغلطا يف ذلك ألن شرطه يف ذلك أن يكون املوضع حبق األصالة واحملل ليس هنا كذلك ألن األصل هو اجلر يف 

َوَجَعلَ اللَّْيلَ َسكَناً {املفعول له وإمنا النصب ناشئ عن إسقاط اخلافض وجوز الزخمشري أيضا يف قوله تعاىل 
  كون الشمس معطوفا على حمل الليل }َوالشَّْمَس
أن يكون باعتبار عمل مل يوجد هو وال طالبه هو العطف على التوهم حنو ليس زيد قائما وال ذاهب جبر : والثالث

ذاهب وهو معطوف على خرب ليس املنصوب باعتبار جره بالباء ولو دخلت عليه فاجلر على مفقود وعامله وهو 
هم الوجود لكثرة دخوله يف خرب ليس فلما توهم وجوده صح اعتبار مثله وهذا قليل الباء مفقود أيضا إال أنه متو

  من كالمهم
  إنه مل جيئ إال يف الشعر ولكن جوزه اخلليل وسيبويه يف القرآن وعليه: وقيل

  كأنه قيل أصدق وأكن} فَأَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن الصَّاِلِحَني{: خرجا قوله تعاىل
  "أصدق"املوضع أي حمل هو من العطف على : وقيل

  هو على توهم أن الفاء مل ينطق هبا: والتحقيق قول سيبويه
  واعلم أن بعضهم قد شنع القول هبذا يف القرآن على النحويني وقال كيف جيوز التوهم يف القرآن

:  قوله تعاىلوهذا جهل منه مبرادهم فإنه ليس املراد بالتوهم الغلط بل تنزيل املوجود منه منزلة املعدوم كالفاء يف
} َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب{: ليبىن على ذلك ما يقصد من اإلعراب وجعل منه الزخمشري قوله تعاىل} فَأَصَّدََّق{

  :فيمن فتح الباء كأنه قيل ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة
  مشأمي ليسوا مصلحني عشرية

  وال ناعب إال ببني غراهبا
أَوْ {مث قال } أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي حَاجَّ إِْبَراهِيَم ِفي َربِِّه{يء اسم آخر وهو العطف على املعىن كقوله تعاىل وقد جي
  محال على املعىن ألن قوله إىل الذي يف معىن أرأيت كالذي" إىل" عطف اجملرور بالكاف على اجملرور ب} كَالَِّذي

  إنه عطف على معىن} ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن َوِحفْظاً{وقال بعضهم يف قوله تعاىل 

  وهو أنا خلقنا الكواكب يف السماء الدنيا زينة للسماء الدنيا} إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنيَا{
} عَلِّي أَْبلُغُلَ{إنه عطف معىن : على قراءة النصب} لََعلِّي أَْبلُغُ اَألْسَبابَ أَْسبَاَب السََّماَواِت فَأَطَّلَِع{: ويف قوله تعاىل

  كثريا" أن" وهو لعلي أن أبلغ فإن خرب لعل يقترن بـ
  القاعدة الرابعة

  األصل يف العطف التغاير وقد يعطف الشيء على نفسه يف مقام التأكيد وقد سبق إفراده بنوع يف فصول التأكيد
  القاعدة اخلامسة

إِذْ {غري أن تأيت بالواو وبالفاء وعلى هذا قوله تعاىل جيوز يف احلكاية عن املخاطبني إذا طالت قال زيد قال عمرو من 



بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت بَِها  قَالَ إِبَْراهِيُم رَبَِّي الَِّذي ُيْحيِي َوُيمِيُت قَالَ أََنا أُْحيِي َوأُِميُت قَالَ إِْبرَاِهيُم فَإِنَّ اللََّه َيأِْتي
  اآلية} ِمَن الَْمْغرِبِ
  ونظائرها} قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمَني قَالَ َربُّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ{: وقوله تعاىل

  وإمنا حسن ذلك لالستغناء عن حرف العطف من حيث إن املتقدم من القولني

وإن  يستدعي التأخر منهما فلهذا كان الكالم مبنيا على االنفصال وكان كل واحد من هذه األقوال مستأنفا ظاهرا
  كان الذهن يالئم بينهما

  القاعدة السادسة
إِنَُّه َيَراكُْم ُهَو {العطف على املضمر إن كان منفصال مرفوعا فال جيوز من غري فاصل تأكيد أو غريه كقوله تعاىل 

  }َوقَبِيلُُه
  }فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتال{
  خالفا البن مالك يف جعله من عطف اجلمل بتقدير ولتسكن زوجكعند اجلمهور } اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجَك الَْجنَّةَ{

  }َوُعلِّْمُتْم َما لَْم َتْعلَُموا أَْنُتْم َوال آَباُؤكُْم{: وقوله
  }َيْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح{
  }فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهِيَ ِللَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ{

  فيمن قرأ بفتح الواو وجعل الفصل باهلمزة} اؤناإِنَّا لََمْبُعوثُونَ أو آب{وجعل الزخمشري منه 
  ورد بأن االستفهام ال يدخل على املفردات

  مقدرا} أَْشَركُوا{مبتدأ خربه } َوال آَباؤَُنا{ وأعرب ابن الدهان } َما أَْشَركَْنا َوال آَباُؤَنا{وجعل الفارسي منه 

  }َهاُدوا َوالصَّابِئُونَ وَالَِّذيَن{وأجاز الكوفيون العطف من غري فاصل كقوله تعاىل 
} فَاْستََوى{مبتدأ وليس معطوفا على ضمري } َوُهَو{فقال الفارسي } فَاْسَتَوى َوُهَو بِاُألفُقِ اَألْعلَى{: فأما قوله تعاىل

َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلْكِ { وإن كان جمرورا فال جيوز من غري تكرار اجلار فيه حنو مررت به وبزيد كقوله تعاىل 
  }َجَعلَْنا َبيَْنَك َوَبْيَن الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ}{فَقَالَ لََها وَِلَألْرضِ}{ْحَملُونَُت

فاإلعادة } ِمْنَك{معطوفا على } َوِمْن نُوحٍ{فإن جعلنا } َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوحٍ{: وأما قوله
  فجائزة} النَّبِيَِّني{الزمة وإن جعل معطوفا على 

  :ال تلزم اإلعادة حمتجني بآيات: وقال الكوفيون
  }بِِه{باجلر عطفا على الضمري يف} َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه وَاَألْرَحاَم{قراءة محزة : األوىل
  }لَْيكُْم َرِقيباًإِنَّ اللََّه كَانَ َع{ليس اخلفض على العطف وإمنا هو على القسم وجوابه : فإن قيل

  رده الزجاج بالنهي عن احللف بغري اهللا وهو عجيب فإن ذلك على املخلوقني: قلنا
أو هلا املانعون كابن الدهان بتقدير ويرزق من } َوَمْن لَْسُتْم} {فِيَها َمَعايَِش َوَمْن لَسُْتْم لَُه بَِرازِقَِني{: قوله تعاىل: الثانية

  ن لستم قال أبو البقاء ألن املعىن أغناكم وأغىن من لستم وقدم أهنا نصبلستم والزجاج بتقدير اعين م

  العبيد واإلماء والبهائم فإهنا خملوقة ملنافعها" من"قال واملراد بـ } َجَعلْنَا{بـ 
} َسبِيلِ اللَِّه{معطوف على } الَْمْسجِِد{وليس من هذا الباب ألن } َوكُفْرٌ بِِه َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ{قوله تعاىل : الثالثة



أَنْ َصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِدِ {ويدل لذلك أنه صرح بنسبة الصد إىل املسجد يف قوله } َوَصدٌّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{يف قوله 
  }الْحََرامِ

  وهو أجنيب} َوكُفٌْر{بقوله } الَْمْسجِِد{و} صد{وهذا الوجه حسن لوال ما يلزم منه الفصل بني 
ألنه إذ ذاك من تتمة املصدر } َسبِيلِ{ألهنم مل يسألوا عنه وال على } الشَّْهَر{إنه معطوف على : وال حيسن أن يقال

  وال يعطف على املصدر قبل متامه
على الكاف اجملرورة " من"قالوا الواو عاطفة لـ } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحْسُبكَ اللَُّه َوَمنِ اتَّبََعَك{: قوله تعاىل: الرابعة
  ير حسبك من اتبعكوالتقد

  ورد بأن الواو للمصاحبة ومن يف حمل نصب عطف على املوضع كقوله
  *فحسبك والضحاك سيف مهند*

  كما تقول كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرا} كَِذكْرِكُْم آَباَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذكْراً{: قوله تعاىل: اخلامسة
  .وز على قراءة محزةلكن هذا عطف على الضمري املخفوض وذلك ال جي

اجملرور بكاف التشبيه تقديره أو كذكركم اشد فجعل } ذكركم { وقد خالفه اجلمهور وجعلوه جمرورا عطفا على 
  للذكر ذكرا جمازا وهو قول الزجاج وتابعة ابن عطية وابو البقاء وغريمها

يكون وال قاعد معطوفا على قائم  ومما اختلف فيه العطف على عاملني حنو ليس زيد بقائم وال قاعد عمرو على إن
} آيات { مث قال  ٢} واختالف الليل والنهار { وعمرو على زيد منعه اجلمهور واجازه االخفش حمتجا بقوله تعاىل 

جمرور بالعطف } اختالف الليل والنهار { املنصوب ب إن يف اول الكالم و} آليات { بالنصب عطفا على قوله 
} آيات { ر حبرف اجلر الذي هو يف فقد وجد العطف على عاملني واجيب جبعل اجملرو ٤} السماوات { على 

  تأكيد ل آيات االوىل
  قواعد يف العدد
  القاعدة االوىل

يف اسم الفاعل املشتق من العدد له استعماالن أحدمها إن يراد به واحد من ذلك العدد فهذا يضاف للعدد املوافق له 
ثاين { يه إال اإلضافة خالفا لثعلب فانه اجاز ثالث ثالثة بالتنوين قال تعاىل حنو رابع اربعة وخامس مخسة وليس ف

  وهذا الجيوز اطالقه يف حق اهللا تعاىل} اثنني 

  }لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَالثٍَة{وهلذا قال تعاىل 
له يف اللفظ بشرط أن يكون أنقص منه بواحد  أن يكون مبعىن التصيري وهذا يضاف إىل العدد املخالف: الثاين

َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى ثَالثَةٍ إِالَّ ُهَو َرابِعُُهْم َوال خَْمَسٍة إِلَّا {كقولك ثالث اثنني ورابع ثالثة وخامس أربعة كقوله تعاىل 
  أي يصريهم بعلمه وإحاطته أربعة ومخسة} ُهَو َساِدسُُهْم

 جاء ما يكون من جنوى واحد إال هو ثانيه وال اثنني إال هو ثالثهم قيل ألنه سبحانه كيف بدا بالثالث وهال: فإن قيل
ملا علم إن بعض عباده كفر هبذا اللفظ وأدعى أنه ثالث ثالثة فلو قال ما يكون من جنوى واحد إال هو ثانيه لثارت 

 إال هو ثالثهم لتمسك به الكفار فعدل ضاللة من كفر باهللا وجعله ثانيا وقال وهذا قول اهللا هكذا ولو قال وال اثنني
فذكر هذين املعنيني بالتلويح ال بالتصريح فدخل } َوال أَدَْنى ِمْن ذَِلَك َوال أَكْثََر{سبحانه عن هذا ألجل ذلك مث قال 

  حتته ماال يتناهى وهذا من بعض إعجاز القرآن



  القاعدة الثانية
فَُخذْ {حنو " من"ن يكون اسم جنس أو اسم مجع وحينئذ فيجر بـ حق ما يضاف إليه العدد من الثالثة إىل العشرة أ

  }أَْرَبَعةً ِمَن الطَّيْرِ
  }ِتْسَعةُ َرهٍْط{وجيوز إضافته حنو 

وإن كان غريمها من اجلموع أضيف إليه اجلمع على مثال مجع القلة من التكسري وعلته أن املضاف موضوع للقلة 
  املضاف إليه فتلزم إضافته إىل مجع قلة طلبا ملناسبة

  }ِمْن بَْعِدِه َسْبَعةُ أَْبحُرٍ{املضاف يف القلة ألن املفسر على حسب املفسر فتقول ثالثة أفلس وأربعة أعبد قال تعاىل 
فإن قروء مجع كثرة وقد أضيف إىل } َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{ : وقد استشكل على هذه القاعدة قوله تعاىل

  ولو جاء على القاعدة لقال أقراءالثالثة 
  :من أوجه: واجلواب
أنه أوثر مجع الكثرة هنا ألن بناء القلة شاذ فإنه مجع قرء بفتح القاف ومجع فعل على أفعال شاذ فجمعوه : أحدها

  على فعول إيثارا للفصيح فأشبه ما ليس له إال مجع كثرة فإنه يضاف إليه كثالثة دراهم ذكره ابن مالك
أن القلة بالنسبة إىل كل واحد من املطلقات وإمنا أضاف مجع الكثرة نظرا إىل كثرة املتربصات ألن كل : والثاين

  واحدة تتربص ثالثة حكاه يف البسيط عن أهل املعاين
  أنه على حذف مضاف أي ثالثة أقراء قروء: الثالث
  ي ثالثة أقراء من قروءأن اإلضافة نعت يف تقدير االنفصال ألنه مبعىن من اليت للتبعيض أ: الرابع

  أي من محري ومن كالب" من"كما أجاز املربد ثالثة محري وثالثة كالب على إرادة 
  القاعدة الثالثة

  ألفاظ العدد نصوص وهلذا ال يدخلها تأكيد ألنه لدفع اجملاز يف إطالق الكل

  وإرادة البعض وهو منتف يف العدد وقد أورد على ذلك آيات شريفة
واجلواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد بل لدفع نقصان } ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ{: اىلقوله تع: األوىل

  الصفة ألن الغالب يف البدل أن يكون دون املبدل منه معناه أن الفاقد للهدى ال ينقص من أجره شيء
ولو كانت ألفاظ العدد نصوصا ملا دخلها االستثناء إمنا } َعاماًفَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنٍة إِالَّ َخْمِسَني {: قوله تعاىل: الثانية

  يكون عاما واجلواب أن التجوز قد يدخل يف األلف فإهنا تذكرة يف سياق املبالغة للتكثري واالستثناء رفع ذلك
  كيد اجلواب عنهوقد سبق يف باب التأ} َوقَالَ اللَُّه ال َتتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ{: قوله تعاىل: الثالثة 
قالوا املراد هبا الكثرة وخصوص السبعني } َسْبُعونَ ِذَراعاً{وقوله } إِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً{: قوله تعاىل: الرابعة

بلفظ قيل املراد املراجعة من غري حصر وجيء } ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ{ليس مرادا وهذا جماز وكذا قوله تعاىل 
  التثنية تنبيها على أصل الكثرة وهو جماز

  أحكام األلفاظ يكثر دوراهنا يف القرآن
  "فعل"لفظ 

  }لَبِئَْس َما كَانُوا َيفَْعلُونَ{كثريا ما جييء كناية عن أفعال متعددة وفائدته االختصار كقوله تعاىل " فعل"من ذلك لفظ 



  }َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما ُيوَعظُونَ بِِه{
  أي فإن مل تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله} فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا{: وقوله

  }أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بِأَْصحَابِ الِْفيلِ{وحيث أطلقت يف كالم اهللا فهي حممولة على الوعيد الشديد كقوله تعاىل 
  }َوتََبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم{

  كان لفظ
  "كان" ومن ذلك اإلخبار عن ذات اهللا أو صفاته بـ

  :وقد اختلف النحاة وغريهم يف أهنا تدل على االنقطاع على مذاهب
  أهنا تفيد االنقطاع ألهنا فعل يشعر بالتجدد: أحدها

  ال تفيده بل تقتضي الدوام واالستمرار وبه جزم ابن معط يف ألفيته حيث قال: والثاين
  *ما انقطعا وكان للماضي الذي*

نبه بقوله كان على أنه مل يزل منذ أوجد منطويا على } وَكَانَ الشَّْيطَانُ ِلَربِِّه كَفُوراً{: وقال الراغب يف قوله تعاىل
  الكفر

أنه عبارة عن وجود الشيء يف زمان ماض على سبيل اإلهبام وليس فيه دليل على عدم سابق وال على : والثالث
كُْنُتمْ َخْيَر أُمَّةٍ أُخْرَِجتْ {قاله الزخمشري يف قوله تعاىل } َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً{عاىل انقطاع طارئ ومنه قوله ت

  }ِللنَّاسِ
  وذكر ابن عطية يف سورة الفتح أهنا حيث وقعت يف صفات اهللا فهي مسلوبة الداللة على الزمان

ن معىن اجلملة اليت تليها بالزمن املاضي ال غري وال داللة والصواب من هذه املقاالت مقالة الزخمشري وأهنا تفيد اقترا
  هلا نفسها على انقطاع ذلك املعىن وال بقائه بل إن أفاد الكالم شيئا من ذلك كان لدليل آخر

وَكَانَ اللَّهُ {إذا علمت هذا فقد وقع يف القرآن إخبار اهللا تعاىل عن صفاته الذاتية وغريها بلفظ كان كثريا حنو 
  }َواِسعاً َحِكيماً} {اً َعِليماًَسِميع

  }َوكُنَّا ِلُحكِْمهِْم شَاِهِديَن}{َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلِمَني} {َتوَّاباً َرِحيماً} {غَفُوراً َرِحيماً{
عن صفة ذاتية فاملراد اإلخبار عن وجودها وأهنا مل تفارق ذاته وهلذا يقررها بعضهم " كان"فحيث وقع اإلخبار بـ 

فرارا مما يسبق إىل الوهم إن كان يفيد انقطاع املخرب به عن الوجود لقوهلم دخل يف خرب كان قالوا فكان وما  مبا زال
زال جمازان يستعمل أحدمها يف معىن اآلخر جمازا بالقرينة وهو تكلف ال حاجة إليه وإمنا معناها ما ذكرناه من أزلية 

  باألدلة العقلية وباستصحاب احلالالصفة مث تستفيد بقاءها يف احلال وفيما ال يزال 
  :وعلى هذا التقدير سؤاالن

إن البارئ سبحانه وصفاته موجودة قبل الزمان واملكان فكيف تدل كان الزمانية على أزلية صفاته وهي : أحدمها
  موجودة قبل الزمان؟

  غراقه الزمان؟مدلول كان اقتران مضمون اجلملة بالزمان اقترانا مطلقا فما الدليل على است: وثانيهما
  :واجلواب عن األول أن الزمان نوعان

  حقيقي وهو مرور الليل والنهار أو مقدار حركة الفلك على ما قيل فيه
وال بكرة هنا وال عشيا } وَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشيّاً{: وتقديري وهو ما قبل ذلك وما بعده كما يف قوله تعاىل



  رضيوإمنا هو زمان تقديري ف
  }َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ{: وكذلك قوله

  مع أن األيام احلقيقية ال توجد إال بوجود السموات واألرض والشمس والقمر وإمنا اإلشارة إىل أيام تقديرية
ض أفراد األزمنة أوىل بذلك من بعض فإما وعن الثاين أن كان ملا دلت على اقتران مضمون اجلملة بالزمان مل يكن بع

أال يتعلق مضموهنا بزمان فيعطل أو يعلق بعضها دون بعض وهو ترجيح بال مرجح أو يتعلق بكل زمان وهو 
  املطلوب

وحيث وقع اإلخبار هبا عن صفة فعلية فاملراد تارة اإلخبار عن قدرته عليها يف األزل حنو كان اهللا خالقا ورازقا 
فان } وَكُنَّا َنْحُن الَْوارِِثَني{وتارة ابتداء الفعل وإنشاؤه حنو } َوكُنَّا فَاِعِلَني{: ا وتارة حتقيق نسبتها إليه حنووحمييا ومميت

  اإلرث إمنا يكون بعد موت املورث واهللا سبحانه مالك كل شيء على احلقيقة من قبل ومن بعد
َوكَانَ {ا فيهم غريزة وطبيعة مركوزة يف نفسه حنو وحيث أخرب هبا عن صفات اآلدميني فاملراد التنبيه على أهن

  }إِنَُّه كَانَ ظَلُوماً َجُهوالً}{الِْأْنَسانُ َعُجوالً
أي خلق على هذه الصفة } إِنَّ األِْنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً َوإِذَا َمسَُّه الَْخْيُر َمُنوعاً{ويدل عليه قوله 
  بالقوة مث خترج إىل الفعل وهي مقدرة أو

  }إِنَُّهْم كَاُنوا ُيسَارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت{وحيث أخرب هبا عن أفعاهلم دلت على اقتران مضمون اجلملة بالزمان حنو 

ومن هذا الباب احلكاية عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بلفظ كان يصوم وكنا نفعل وهو عند أكثر الفقهاء 
وليني يفيد الدوام فإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل أن يروى كان ميسح مرة مث نقل أنه ميسح ثالثا فهذا واألص

  من باب ختصيص العموم وإن روي النفي واإلثبات تعارضا
إذا استعملت للداللة على املاضي فهل تقتضي الدوام واالتصال أو ال مسالة خالف : وقال الصفار يف شرح سيبويه

أنك إذا قلت كان زيد قائما فهل هو اآلن قائم الصحيح أنه ليس كذلك هذا هو املفهوم ضرورة وإمنا محلهم وذلك 
} َوال َتقَْرُبوا الزَِّنى إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً{وقوله } َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً{على جعلها للدوام ما ورد من مثل قوله تعاىل 

جواب ملن سأل هل كان اهللا غفورا رحيما وأما اآلية الثانية فاملعىن أي قد كان عندكم وهذا عندنا يتخرج على أنه 
  فاحشة وكنتم تعتقدون فيه ذلك فتركه يسهل عليكم

  :على قولني} َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً{يف أمالية اختلف يف كان يف حنو قوله : قال ابن الشجري
وم شاهدوا عزا وحكمة ومغفرة ورمحة فقيل هلم مل يزل اهللا كذلك قال وهذا قول أهنا مبعىن مل يزل كان الق: أحدمها
  سيبويه
أهنا تدل على وقوع الفعل فيما مضى من الزمان فإذا كان فعال متطاوال مل يدل داللة قاطعة على أنه زال : والثاين

  ؤها وجيوز زواهلاوانقطع كقولك كان فالن صديقي ال يدل هذا على أن صداقته قد زالت بل جيوز بقا

  ألن عداوهتم باقية} إِنَّ الْكَاِفرِيَن كَانُوا لَكُْم َعدُّواً ُمبِيناً{: قوله تعاىل: فمن األول
  }َوكُْنُت َعلَيْهِْم َشهِيداً َما ُدْمُت ِفيهِْم{: ومن الثاين قوله تعاىل

احلاضر فقد يكون باقيا مستمرا وقد يدل على أن خربها كان موجودا يف الزمن املاضي وأما يف الزمن : وقال بعضهم
  وكذا سائر صفاته ألهنا باقية مستمرة} َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً{: يكون منقطعا فاألول كقوله تعاىل



قد يرجع االنقطاع بالنسبة للمغفور هلم واملرحومني مبعىن أهنم انقرضوا فلم يبق من يغفر له وال من : قال السريايف
  ملغفرة والرمحةيرحم فتنقطع ا

  ومعناه االنقطاع فيما وقع عليه العلم واحلكمة ال نفس العلم واحلكمة} َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً{: وكذا
  وفيه نظر

  تدل على تقدمي الوصف وقدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه وهو كالم حسن" كان" وقال ابن بري ما معناه إن
وكان اهللا غفورا { قد تدل على الدوام حبسب القرائن كقوله: تاب الكايفوقال منصور بن فالح اليمين يف ك

دلت على الدوام املتصف بتلك } إِنَّ الصَّالةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني ِكَتاباً َمْوقُوتاً} {َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َبصِرياً} {رحيما
  كان هذا الفقري غنيا وكان يل مالالصفات ودوام التعبد بالصفات وقد تدل على االنقطاع حنو 

  :وقال أبو بكر الرازي كان يف القرآن على مخسة أوجه
  }َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً{: مبعىن األزل واألبد كقوله تعاىل
زيد صاحلا وهو األصل يف معاين كان كما تقول كان } َوكَانَ ِفي الَْمِديَنِة ِتْسَعةُ َرْهٍط{: ومبعىن املضي املنقطع كقوله
  أو فقريا أو مريضا أو حنوه
  }إِنَّ الصَّالةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني ِكتَاباً َمْوقُوتاً{وقوله } كُْنُتمْ َخْيَر أُمٍَّة{: ومبعىن احلال كقوله تعاىل 

  }وخيافون يوما كان شره مستطريا{: ومبعىن االستقبال كقوله تعاىل
  }لْكَاِفرِيَنَوكَانَ ِمَن ا{: ومبعىن صار كقوله

  مسألة
  "إن"إذا وقعت بعد " كان"يف حكم 

  كان فعل ماض وإذا وقعت بعد إن كانت يف املعىن لالستقبال
إِنْ } {إِنْ كُْنُت قُلُْتُه{: وقال املربد تبقى على املضي لتجردها للداللة على الزمان فال يغريها أداة الشرط قال تعاىل

  }كَانَ قَِميُصُه
لى أهنا للزمان وحده واحلق خالفه بل تدل على احلدث والزمان كغريها من األفعال وقد وهذا ضعيف لبنائه ع

فتأوله ابن السراج على تقدير إن } إِنْ كُْنُت قُلُْتُه{وأما } إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني{استعملت مع إن لالستقبال قال تعاىل 
  إن يكن قميصه} إِنْ كَانَ قَِميصُُه{أكن قلته وكذا 

   نفي كان وأخواهتامسألة يف
إذا نفيت كان وأخواهتا فهي كغريها من األفعال وزعم ابن الطراوة أهنا إذا نفيت كان امسها مثبتا واخلرب منفيا قال 

فالقول مثبت واحلجة هي املنفية وما } َما كَانَ ُحجَّتَُهْم إِالَّ أَنْ قَالُوا{ألن النفي إمنا يتسلط على اخلرب كقوله تعاىل 
غري الزم إذ قد قرئ ما كان حجتهم بالرفع على أنه اسم كان ولكن تأوله على أن كان ملغاة أي زائدة  ذهب إليه

  تقديره ما حجتهم إال
فإنه قرئ بالرفع وال ميكن } ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهْم إِالَّ أَنْ قَالُوا{ : وهذا إن ساغ له هاهنا فال يسوغ له تأويل قوله تعاىل

  لغاةأن تكون هنا م
  لفظ جعل

ومن ذلك جعل وهي أحد األفعال املشتركة اليت هي أمهات أحداث وهي فعل وعمل وجعل وطفق وأنشأ وأقبل 



  }َوَيفَْعلُونَ َما ُيؤَْمُرونَ{وأعمها فعل يقع على القول واهلم وغريمها 
  أي من صالة وصدقة وجهاد} َعَملٍ َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن{ودونه عمل ألنه يعم النية واهلم والعزم والقول 

  :وجلعل أحوال

َوَجَعلُوا الَْمالِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم {: أي مسوه كذبا وقوله} الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعِضَني{: مبعىن مسى كقوله تعاىل: أحدها
  }ُيؤِْمُنونَ بِاآلخَِرِة لَُيَسمُّونَ الَْمالِئكَةَ َتْسِمَيةَ اُألْنثَىإِنَّ الَِّذيَن ال {: على قول ويشهد له قوله تعاىل} ِعَباُد الرَّْحَمنِ إِنَاثاً

مبعىن املقاربة مثل كاد وطفق لكنها تفيد مالبسة الفعل والشروع فيه تقول جعل يقول وجعل يفعل كذا إذا : الثاين
  شرع فيه
  أي خلقهما} مَاِت َوالنُّوَرَوجََعلَ الظُّلُ{مبعىن اخللق واالختراع فتعدى لواحد كقوله تعاىل : الثالث
  ما الفرق بني اجلعل واخللق؟: فإن قيل

إن اخللق فيه معىن التقدير ويف اجلعل معىن التصيري كإنشاء شيء من شيء أو تصيري شيء شيئا أو نقله من : قيل
  مكان ويتعدى ملفعول واحد ألنه ال يتعلق إال بواحد وهو املخلوق

يث ال يتقدم مادة ال سبب حمسوس واجلعل يتوقف على موجود مغاير وأيضا،فاخللق يكون عن عدم سابق ح
للمجعول يكون منه اجملعول أو عنه كاملادة والسبب وال يرد يف القرآن العظيم لفظ جعل يف األكثر مرادا به اخللق 

ق فإن إال حيث يكون قبله ما يكون عنه أو منه أو شيئا فيه حمسوسا عنه يكون ذلك املخلوق الثاين خبالف خل
الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق {العبارة تقع كثريا به عما مل يتقدم وجوده وجود مغاير يكون عنه هذا الثاين قال اهللا تعاىل 

وإمنا الظلمات والنور عن أجرام توجد بوجودها وتعدم بعدمها وقال } السََّماَواِت َواَألْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر
  }ُهوَ الَِّذي َمدَّ اَألْرَض َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَيَو{: تعاىل

  }َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْفُلِْك َواَألْنَعامِ َما َتْركَُبونَ{وقال 
  }َوجََعلَ ِمْنَها زَْوَجهَا{وقال سبحانه يف سورة األعراف 

  استعمال املترادفنيفهو يدل على أهنما قد يستعمالن } َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجهَا{: ويف سورة النساء
الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرضَ {مبعىن النقل من حال إىل حال والتصيري فيتعدى إىل مفعولني إما حسا كقوله تعاىل : الرابع
وإما عقال } أَكْثََر َنفِرياً َوَجَعلَْناكُْم} {َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً} {فََجَعلَُهمْ ُجذَاذاً} {َواللَُّه جََعلَ لَكُُم اَألْرَض بَِساطاً} {ِفَراشاً
َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ {وقوله } اْجَعلْ َهذَا الَْبلََد آِمناً{وحنو قوله } َجاِعلِ الَْمالِئكَِة ُرُسالً} {أَجََعلَ اآلِلَهةَ إِلَهاً َواِحداً{مثل 
  ألنه يتعلق بشيئني املنقول وهو الليل واملنقول إليه وهو اللباس} ِلَباساً

  }َوَجَعلَْنا َنوَْمكُمْ ُسَباتاً} {َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلَهَا} {وَإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصعِيداً ُجُرزاً{قوله تعاىل  وأبني منه
اسم زمان لكون الثاين هو األول وجيوز أن يكون مصدر ملعىن املعيش } َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاشاً{: واملعاش يف قوله

ومعناه صريناه ألن مرمي إمنا صارت مع ولدها عليه السالم ملا خلق من جسدها ال من } َنا اْبَن َمرَْيَم َوأُمَُّه آيَةًَوَجَعلْ{
  أب فصار عند ذلك آية للعاملني وحمال أنه

دا يريد خلقنامها ألن مرمي مل ختلق يف حني خلق ولدها بل كانت موجودة قبله وحمال تعلق القدرة جبعل املوجود موجو
  يف حال بقائه
،فهو من هذا الباب على جهة االتساع أي صريناه يقرأ بلسان عريب ألن } إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآناً َعرَبِيّاً{: فأما قوله تعاىل



} َوإِنَّهُ لَِفي ُزُبرِ اَألوَّلَِني{غري القرآن ما هو عربي وسرياين وألن معاين القرآن يف الكتب السالفة بدليل قوله تعاىل 
  }إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحِف األُولَى{

ألنه ليس يف زبر األولني من القرآن إال املعىن والفارسية تؤدي املعىن : وهبذا احتج من أجاز القراءة بالفارسية،قال
  وإذا عرف هذا فكأنه نقل املعىن من لفظ القرآن فصريه عربيا
ىن أما الصناعة فألنه يتعدى ملفعولني ولو كان مبعىن وأخطأ الزخمشري حيث جعله باخللق وهو مردود صناعة ومع

اخللق مل يتعد إال إىل واحد وتعديته ملفعولني وإن احتمل هذا املعىن لكن جبواز إرادة التسمية أو التصيري على ما سبق 
وإمنا اخلالف يف وأما املعىن فلو كان مبعىن خلقنا التالوة العربية فباطل ألنه ليس اخلالف يف حدوث ما يقوم بألسنتنا 

  أن كالم اهللا الذي هو أمره وهنيه وخربه فعندنا أنه صفة من صفات ذاته وهو قدمي
القدرية إنه صفة فعل أوجده بعد عدمه وأحدثه لنفسه فصار عند حدوثه متكلما بعد أن مل يكن فظهر أن : وقالت

  اآلية على تأويله ليس فيها تضمن لعقيدته الباطلة
أي يسمونه } الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعضَِني{: ار األفكار اجلعل فيه مبعىن التسوية كقوله تعاىلاآلمدي يف أبك: وقال
  كذبا

وحيتمل أن اجلعل على بابه واملراد القرآن مبعىن القراءة دون مدلوهلا فإن القرآن قد يطلق مبعىن القراءة ومنه : قال
  أي بالقراءة" أذن اهللا لشيء أذنه لنيب يتغىن يف القرآنما : "قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

قاعدة العرب يف اجلعل أن يتعدى لواحد وتارة يتعدى الثنني فإن تعدى لواحد مل يكن إال مبعىن اخللق : وقال بعضهم
َوَجَعلُوا {ومبعىن التسمية } َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ وَالنََّهاَر آيََتْينِ{وأما إذا تعدى الثنني فيجيء مبعىن اخللق كقوله تعاىل 

  }الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعضَِني} {الَْمالِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَبادُ الرَّْحَمنِ إِنَاثاً
  أي صرينامها} َوَجَعلَْنا اْبَن َمرَْيَم َوأُمَُّه آيَةً{: وجييء مبعىن التصيري كقوله تعاىل

ثنني ليس نصا يف اخللق بل حيتمل اخللق وغريه ومل يكن يف اآلية تعلق إذا علمت هذا فإذن ثبت أن اجلعل املتعدي ال
للقدرية على خلق القرآن ألن الدليل البد أن يكون قطعيا ال احتمال فيه وجيوز أن يكون مبعىن اخللق على معىن 

  جعلنا التالوة عربية
ل نقول القرآن غري خملوق على وهذا مينع إطالقه وإن جوزنا حدوث األلفاظ ألهنا مل تأت عن السلف ب: قلت

  اإلطالق
  }وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ} {َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشرَكَاَء الْجِنَّ{: مبعىن االعتقاد كقوله تعاىل: اخلامس

  ثاأي اعتقدوهم إنا} َوَجَعلُوا الَْمالِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَبادُ الرَّْحَمنِ إِنَاثاً{: وكذلك قوله تعاىل
وجيوز أن يكون كما قبله ووجه النقل فيه هو أن املالئكة يف نفس األمر ليسوا إناثا فهؤالء الكفار نقلوهم باعتقادهم 

  فصريوهم يف الوجود الذهين إناثا
ا أندادا وأنتم أي ال تسموه} فَال َتْجَعلُوا ِللَِّه أَْنَداداً وَأَْنُتْم َتْعلَُمونَ{: ومنهم من جعلها مبعىن التسمية كقوله تعاىل

  تعلمون أي ال تسموها أندادا وال تعتقدوها ألهنم ما مسوها حىت اعتقدوها
أي مسوه وجزؤوه أجزاء فجعلوا بعضه شعرا وبعضه سحرا وبعضه أساطري } الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعضَِني{: وكذلك
  األولني

  .......إهنا مبعىن}َوَجَعلُوا الَْمالِئكَةَ{: وقال الزجاج يف



  أي اعتقدمت هذا مثل هذا} أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ الَْحاجِّ{: وقوله
،فالنقل والتصيري راجعان إىل احلال أي } أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض{: فأما قوله

  ال جتعل حال هؤالء مثل حال هؤالء وال تنقلها إليها
  أي اعتقدوا له شركاء} ُشَركَاَء َخلَقُوا كََخلِْقِه أَْم َجَعلُوا ِللَِّه{: وكذلك قوله

إِنَّا رَادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن {مبعىن احلكم بالشيء على الشيء يكون يف احلق والباطل فاحلق كقوله : السادس
  }الْمُْرَسِلَني

  اآلية} َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الَْحْرِث{: والباطل كقوله
  أي أوجبنا االستقبال إليها} َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيَها{: مبعىن أوجب كقوله تعاىلو

ومعىن كنت عليها أي أنت عليها كقوله }َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيَها {،}َما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحريٍَة{: وكقوله
  أي أأنتم} أُمٍَّة أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِكُنُْتْم َخْيرَ {

ذكره الفارسي مبعىن ألقى فيتعدى ملفعولني أحدمها بنفسه واآلخر حبرف اجلر كما يف قولك جعلت متاعك : السابع
  بعضه فوق بعض

  }َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَي{: ومثله قوله
  وبعضه بدل من اخلبيث} وََيْجَعلَ الَْخبِيثَ َبْعَضُه َعلَى َبْعضٍ{: ومنه قوله تعاىل

  وقوله على بعض أي فوق بعض
أي ألقى بدليل قوله يف اآلية األخرى اليت علل فيها املراد خبلق اجلبال وأبان } َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَي{: ومثله قوله

  }وَأَلْقَى ِفي اَألْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِكُْم{إنعامه فقال 
  فائدة

  قيل كيف يستعمل لفظ اجلعل} اللَّْيلَ وَالنََّهاَر آيََتْينِ َوَجَعلَْنا{: قوله تعاىل

هنا مع أن اجملعول عنه ينبغي أن يتحقق قبل اجلعل مع صفة اجملعول كقولك جعلت زيدا قائما فهو قبل ذلك كان 
  متصفا بضد القيام وهنا مل يوجد اجلعل إال على هذه الصفة فكيف يصح استعمال اجلعل فيه

ل جوهر قام به السواد والنهار جوهر قام به النور وكذلك الشمس جسم قام به ضوء واألجسام واجلواب أن اللي
واجلواهر متقدمة على األعراض بالذات والعرب تراعي مثل هذا نقل الفراء أهنم قالوا أحسنت إليك فكسوتك 

ن اإلحسان يف اخلارج هو فجعلوا اإلحسان متقدما على الكسوة بدليل العطف بالفاء وليس ذلك إال تقدم ذايت أل
  نفس الكسوة
  ال نسلم أن اإلحسان نفس الكسوة بل معىن يقوم بالنفس ينشأ عنه الكسوة: ولك أن تقول

  حسب
} أَْم َحِسبُْتْم أَنْ تُْتَركُوا} {أَْم َحِسْبُتمْ أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ{يتعدى ملفعولني،وحيث جاء بعدها أن الفعل كقوله تعاىل 

  مذهب سيبويه أهنا سادة مسد املفعولني ومذهب املربد أهنا سادة مسد املفعول الواحد والثاين عنده مقدرونظائره ف
ويشهد لسيبويه أن العرب مل يسمع من كالمهم نطق مبا ادعاه من التصريح به ولو كان كما ذكره لنطقوا به ولو 

  مرة



  كاد
  :وللنحويني فيها أربعة مذاهب

  ونفيها نفي كغريها من األفعالأن إثباهتا إثبات : أحدها
  أهنا تفيد الداللة على وقوع الفعل بعسر وهو مذهب ابن جين: والثاين 
وإذا } َوإِنْ كَادُوا لََيفِْتُنوَنَك{: أن إثباهتا نفي ونفيها إثبات فإذا قيل كاد يفعل فمعناه أنه مل يفعله بدليل قوله: والثالث

  }َوَما كَاُدوا َيفَْعلُونَ{قوله  قيل مل يكد يفعل فمعناه أنه فعله بدليل
فَذََبُحوَها َوَما كَاُدوا {التفصيل يف النفي بني املضارع واملاضي فنفي املضارع نفي ونفي املاضي إثبات بدليل : والرابع
  الصحيحمع أنه مل ير شيئا وهذا حكاه ابن أيب الربيع يف شرح اجلمل وقال إنه } لَْم َيكَدْ َيَراَها{وقوله } َيفَْعلُونَ

واملختار هو األول وذلك ألن معناها املقاربة فمعىن كاد يفعل قارب الفعل ومعىن ما كاد يفعل مل يقاربه فخربها 
  منفي دائما

إِذَا أَخَْرَج {أما إذا كانت منفية فواضح ألنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عقال عدم حصوله ويدل له قوله تعاىل 
  وهلذا كان أبلغ من قوله مل يرها ألن من مل ير قد يقارب الرؤية} اَيَدُه لَْم َيكَْد َيَراَه

وأما إذا كانت املقاربة منفية فألن اإلخبار بقرب الشيء يقتضي عرفا عدم حصوله وإال مل يتجه اإلخبار بقربه فأما 
  }فَذََبُحوَها َوَما كَاُدوا َيفَْعلُونَ{قوله تعاىل 

  }فَذََبُحوهَا{قوله فإهنا منفية مع إثبات الفعل هلم يف 
ووجهه أيضا إخبار عن حاهلم يف أول األمر فإهنم كانوا أوال بعداء من ذحبها بدليل ما ذكر اهللا عنهم من تعنتهم 

  }فَذََبُحوهَا{وحصول الفعل إمنا فهمناه من دليل آخر وهو قوله 
أتتخذنا {الذبح قبل ذلك ألهنم قالوا إن النفي وارد على اإلثبات واملعىن هنا وما كادوا يفعلون : واألقرب أن يقال

فاملعىن على } َولَْوال أَنْ ثَبَّْتَناكَ لَقَْد ِكْدَت َتْركَُن إِلَيْهِْم شَْيئاً قَِليالً{: وغري ذلك من التشديد وأما قوله تعاىل} هزوا
ن لوال اإلمتناعية تقتضي ذلك وأنه النفي وأنه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مل يركن إليهم ال قليال وال كثريا من جهة إ

  امتنع مقاربة الركون القليل ألجل وجود التثبيت لينتفي الكثري من طريق األوىل
وتأمل كيف جاء كاد املقتضية املقاربة للفعل بقدر الظاهرة للتقليل كل ذلك تعظيما لشأن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  ن كونه ال يكاد يركن إليهم شيئا قليال للتثبيت مع ما جبلت عليهَوَسلََّم وما جبلت عليه نفسه الزكية م
وهكذا ينبغي أن يفهم معىن هذه اآلية خالفا ملا وقع يف كتب التفسري من ابن عطية وغريه فهم عن هذا املعىن 

  اللطيف مبعزل
  }لَْم َيكَدْ َيَراَها{: وحكى الشريف الرضي يف كتاب الغرر ثالثة أقوال يف قوله تعاىل

  أهنا دالة على الرؤية بعسر أي رآها بعد عسر وبطء لتكاثف الظلم: األول

أَوْ {: أهنا زائدة والكالم على النفي احملض ونقله عن أكثر املفسرين أي مل يرها أصال ألن اهللا تعاىل قال: والثاين
كان مقتضى هذه } ِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت َبْعُضَها فَْوَق بَْعضٍكَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَْوِق
  الظلمات حتول بني العني وبني النظر إىل البدن وسائر املناظر

  أي مل يرد أن يراها} ِكدَْنا ِليُوُسَف{أهنا مبعىن أراد من قوله : والثالث
خيرجها ويراها صفة للظلمات تقديره ظلمات بعضها ممتحنا لبصره مل يكد } إِذَا أَخَْرَج َيَدُه{وذكر غريه أن التقدير 



  فوق بعض يراها
  فيحتمل أن املعىن أريد أخفيها لكي جتزى كل نفس بسعيها} إِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَادُ أُْخفِيَها لُِتجَْزى{: وأما قوله تعاىل

  وجيوز أن تكون زائدة أي أخفيها لتجزى
  }أُْخِفيَها لُِتْجَزى{واملعىن أكاد آيت هبا مث ابتدأ بقوله } كَاُدآِتَيةٌ أَ{: مت الكالم عند قوله: وقيل

  أكاد أخفيها بفتح األلف أي أظهرها يقال أخفيت الشيء إذا سترته وإذا أظهرته: وقرأ سعيد بن جبري
وقتها  وقراءة الضم حتتمل األمرين وقراءة الفتح ال حتتمل غري اإلظهار ومعىن سترهتا ألجل اجلزاء ألنه إذا أخفي

  قويت الدواعي على التأهب هلا خوف اجمليء بغتة

فلم يثبت للزيت الضوء وإمنا أثبت له املقاربة من الضوء قبل أن متسه النار مث } َيكَاُد َزْيتَُها ُيِضيُء{: وأما قوله تعاىل
  فيؤخذ منه أن النور دون الضوء ال نفسه}ُنوٌر َعلَى نُورٍ{أثبت النور بقوله 

ة أن املراد يكاد يضيء مسته النار أو مل متسه فيعطى ذلك أنه مع أن مساس النار ال يضيء ولكن ظاهر: فإن قلت
يقارب اإلضاءة لكن الواقع أنه عند املساس يضيء قطعا أجيب بأن الواو ليست عاطفة وإمنا هي للحال أي يكاد 

  يضيء واحلال أنه مل متسه نار فيفهم منه أهنا لو مسته ألضاء قطعا
   جميء كاد مبعىن أرادقاعدة يف

أي } جَِداراً يُرِيدُ أَنْ َينْقَضَّ{وعكسه كقوله تعاىل } أَكَاُد أُْخِفيهَا} {كَذَِلَك ِكْدَنا ِليُوُسَف{جتيء كاد مبعىن أراد ومنه 
  يكاد
  قاعدة

  فعل املطاوعة
اخلالصة هو الدال على فعل املطاوعة هو الواقع مسببا عن سبب اقتضاه حنو كسرته فانكسر قال ابن مالك يف شرح 

قبول مفعول ألثر الفاعل ومعىن ذلك أن الفعل املطاوع بكسر الواو يدل على أن املفعول لقولك كسرت الشيء 
  يدل على مفعول معاجلتك يف إيصال الفعل إىل املفعول فإذا قلت فانكسر علم أنه قبل

واو فيدل على معاجلة الفاعل يف إيصال فعله إىل الفعل وإذا قلت مل ينكسر على أنه مل يقبله وأما املطاوع بفتح ال
  املفعول وال يدل على أن املفعول قبل الفعل أو مل يقبله

وذكر الزخمشري وغريه أن املطاوِع واملطاَوع البد وأن يشتركا يف أصل املعىن والفرق بينهما إمنا هو من جهة التأثر 
حصول فعل عن فعل فالثاين مطاوع ألنه طاوع األول واألول والتأثري كالكسر واالنكسار إذ ال معىن للمطاوعة إال 

  مطاوع ألنه طاوعه الثاين فيكون املطاَوع الزما للمطاوِع ومرتبا عليه
  }َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّوا الَْعَمى َعلَى الُْهَدى{: وقد استشكل هذا بقوله تعاىل
  فأثبت اهلدى بدون االهتداء

رته فلم يأمتر فأثبت األمر بدون االئتمار وأيضا فاشتراط املوافقة يف أصل املعىن منقوض بقوله أمرته فأمتر أم: وقوله
  أي امتثل فإن االمتثال خالف الطلب

ـ  اهلدى احلقيقي بل أوصلنا إليهم أسباب اهلداية من بعث } فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّوا الَْعَمى{وأجيب بأنه ليس املراد ب
   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فال يلزم وجود االهتداء وأما األمر فيقتضيه لغة أال يثبت إال باالمتثال واالئتمارالنيب

االئتمار من األضداد وعليه قول شيخنا يف األساس يقال أمرته فائتمر وأىب أن يأمتر أي : وقال املطرزي يف املغرب



باملؤمتر املمتثل ويقال علمته فلم يتعلم ألن التعليم فعل صاحل ألن يترتب عليه  أمرته فاستبد برأيه ومل ميتثل واملراد
  حصول العلم إلجياده

  كذا قاله اإلمام فخر الدين ومنعه بعضهم
لو مل يصح علمته فما تعلم ملا صح علمته فعلم ألنه إذا كان التعليم يقتضي إجياد : وقال الشيخ عالء الدين الباجي

فمعلوله وهو التعلم يوجد معه بناء على أن العلة مع املعلول والفاء يف قولنا فتعلم تقتضي تعقب  العلم وهو علة فيه
العلم وإن قلنا املعلول يتأخر فال فائدة يف فتعلم ألن التعلم قد فهم من علمته فوضح أنه لو صح علمته فما تعلم 

  ال تكون يف قولنا فتعلم فائدة بتأخر املعلول لكان إما أال يصح علمته فتعلم بناء على أن العلة مع املعلول أو
  قد منعوا كسرته فما انكسر فما وجه صحة قوهلم علمته فما تعلم؟: فإن قيل

فرق بعضهم بينهما بأن العلم يف القلب من اهللا يتوقف على أمر من املعلم ومن املتعلم وكان علمه موضوعا : قيل
ن املخلوق حيصل به العلم وال بد خبالف الكسر فإن أثره ال واسطة للجزاء الذي من املعلم فقط لعدم إمكان فعل م

  بينه وبني االنكسار
واعلم أن األصل يف الفعل املطاوعة أن يعطف عليه بالفاء تقول دعوته فأجاب وأعطيته فأخذ وال تقوهلا بالواو ألن 

  }اللَُّه فَُهَو الْمُْهَتِدي َمْن يَْهِد{املراد إفادة السببية وهو ال يكون يف الغالب إال بالفاء كقوله 
  }َوال ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا َواتََّبَع َهَواُه{: وجيوز عطفه بالواو كقوله

  }فَاسَْتَجْبَنا لَُه َوَنجَّْيَناُه{: وكقوله
  }فَاسَْتَجبَْنا لَُه فََنجَّْيَناُه{: ويف موضع آخر

  نه ال جيوز فعل املطاوعة إال بالفاءوزعم ابن جين يف كتاب اخلصائص أ
،بأن أغفل يف اآلية مبعىن وجدناه غافال ال جعلناه } َوال تُِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا{ : وأجاب عن قوله تعاىل

  يغفل وإال لقيل فاتبع هواه بالفاء ألنه يكون مطاوعا
  غفل" أغفلنا"بل املطاوع لـ " أغفلنا"ا لـ ليس اتباع اهلوى مطاوع: ويف كالمه نظر ألنا نقول

  أنه من الزم الغفلة اتباع اهلوى واملسبب عن السبب سبب: فإن قيل
ال نسلم أن اتباع اهلوى مسبب عن الغفلة بل قد يغفل عن الذكر وال يتبع اهلوى ويكون املانع له منه غفلة : قيل

  أخرى عنه
اعتقاده االعتزايل أن معصية العبد ال تنسب إىل اهللا تعاىل وأهنا مسببة واعلم أن احلامل أليب الفتح على هذا الكالم 

  له فلهذا جعل أفعل هنا مبعىن وجد ال مبعىن التعدية خاصة وقد بينا ضعف كالمه وأن املطاوع ال جيب عطفه بالفاء
هذا موضع الفاء كما يقال }  الَْحْمدُ ِللَِّهَولَقَْد آَتْيَنا َداُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلْماً َوقَاال{: وقال الزخمشري يف قوله تعاىل

أعطيته فشكر ومنعته فصرب وإمنا عطف بالواو لإلشعار بأن ما قااله بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم فأضمر ذلك مث 
  عطف عليه بالتحميد كأنه قال فعمال به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقاال احلمد هللا

ل عندي أنه تعاىل أخرب عما صنع هبما وعما قاال كأنه قال حنن فعلنا إيتاء العلم ومها فعال حيتم: وقال السكاكي
  احلمد من غري بيان ترتبه عليه اعتمادا على فهم السامع كقولك قم يدعوك بدل قم فإنه يدعوك



سبب التعليم واحملققون على منع ذلك  فظن بعض الناس أن التقوى} وَاتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُمُ اللَُّه{: وأما قوله تعاىل
ألنه مل يربط الفعل الثاين باألول ربط اجلزاء بالشرط فلم يقل واتقوا اهللا يعلمكم وال قال فيعلمكم اهللا وإمنا أتى بواو 
العطف وليس فيه ما يقتضي أن األول سبب للثاين وإمنا غايته االقتران والتالزم كما يقال زرين وأزورك وسلم علينا 

نسلم عليك وحنوه مما يقتضي اقتران الفعلني والتعارض من الطرفني كما لو قال عبد لسيده اعتقين ولك علي ألف و
أو قالت املرأة لزوجها طلقين ولك ألف فإن ذلك مبنزلة قوهلا بألف أو علي ألف وحينئذ فيكون مىت علم اهللا العلم 

  النافع اقترن به التقوى حبسب ذلك
  }فَاْعُبْدُه َوَتَوكَّلْ َعلَْيِه{: عاىلونظري اآلية قوله ت

ووجه هذا اخلتام التنبيه على التوبة من االغتياب وهو } َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه تَوَّاٌب َرحِيٌم{: وقوله عقيب ذكر الغيبة
  من الظلم

  وهاهنا حبث وهو أن األئمة اختلفوا يف أن العلم هل يستدعي مطاوعة أم ال على قولني
َوأَمَّا {فأخرب عن كل من هداه اهللا بأنه يهتدي وأما قوله } َمْن يَْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِدي{نعم بدليل قوله تعاىل : دمهاأح

  }فَاسَْتَحبُّوا الْعََمى َعلَى الُْهَدى{فليس منه ألن املراد باهلداية فيه الدعوة بدليل } ثَُموُد فََهَديَْناُهْم
وَُنَخوِّفُُهْم فََما يَزِيدُُهْم إِالَّ طُْغَياناً {وقوله } َوَما ُنْرِسلُ بِاآلياِت إِالَّ َتْخوِيفاً{املطاوعة بدليل قوله  ال يدل على: والثاين
  ألن التخويف حصل ومل حيصل} كَبِرياً

فاء للتعقيب للكفار خوف نافع يصرفهم إىل اإلميان فإنه املطاوع للتخويف املراد باآلية الكرمية وعلى األول تكون ال
  يف الزمان ويكون أخرجته فما خرج حقيقة

  }إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َيْخَشاهَا{: فائدة يف قوله تعاىل
إن التقدير منذر إنذارا نافعا من خيشاها قال الشيخ عز الدين وال } إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َيْخَشاهَا{: قالوا يف قوله

فعل إذا مل يترتب عليه مطاوعة كخوف وعلم وشبهة ال يكون حقيقة ألن خوف إذا مل حاجة إىل هذا ألن فعل وأ
حيصل اخلوف وعلم إذا مل حيصل العلم كان جمازا ومنذر من خيشاها يترتب عليه أثره وهو اخلشية فيكون حقيقة ملن 

فيه مجع بني احلقيقة واجملاز } ُمْنِذُر إِنََّما أَْنَت{خيشاها فإذا ليس منذرا من مل خيش ألنه مل يترتب عليه أثر فعلى هذا 
  لترتب أثره عليه بالنسبة إىل من خيشى دون من مل خيش

  احتمال الفعل للجزم والنصب
حيتمل أن يكون ما بعد الفاء جمزوما وحيتمل أن } َوال تَقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلمَِني{: فمنه قوله تعاىل
إذا كان جمزوما كان داخال يف النهي فيكون قد هنى عن الظلم كما هنى عن قربان الشجرة فكأنه يكون منصوبا و

  }َوال َتقْرََبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلمَِني{قال 

فإنه حيتمل أن يكون تكتموا جمزوما فهو  }َوال َتلْبِسُوا الَْحقَّ بِالَْباِطلِ وََتكُْتُموا الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ{ومنه قوله تعاىل 
مشترك مع األول يف حرف النهي والتقدير ال تلبسوا وال تكتموا أي ال تفعلوا هذا كما يف قولك ال تأكل السمك 
وتشرب اللنب باجلزم أي ال تفعل واحدا من هذين وحيتمل أن يكون منصوبا والتقدير ال جتمعوا بني هذين ويكون 

وتشرب اللنب واملعىن ال جتمعوا بني هذين الفعلني القبيحني كما تقول ملن لقيته أما كفاك  مثل ال تأكل السمك
  أحدمها حىت مجعت بينهما وليس يف هذا إباحة أحدمها واألول أظهر

م لعدم كل ،أي ما مل يكن أحد األمرين املس أو الفرض املستلز}َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرِضُوا لَُهنَّ فَرِيَضةً{وقوله 



منهما أي ال هذا وال هذا فإن وجد أحدمها فعليكم اجلناح وهو املهر أو نصف املفروض وتفرضوا جمزوم عطفا على 
  متسوهن
  نصب وأو مبعىن إال أن: وقيل

والصحيح األول،وال جيوز تقدير مل بعد أو لفساد املعىن إذ يؤول إىل رفع اجلناح عند عدم املس مع الفرض وعدمه 
الفرض مع املس وعدمه وليس كذلك وال يقدر فيما انتفى أحدمها للزوم نفي اجلناح عند نفي أحدمها  وعند عدم

  ووجود اآلخر فال بد من احملافظة على أحدمها على اإلهبام وانسحاب حكم مل عليه
  }َوال ُتِطْع ِمنُْهْم آِثماً أَْو كَفُوراً{ونظريه 
  }َنكُْم بِالْبَاِطلِ وَُتْدلُوا بَِها إِلَى الُْحكَّامَِوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُمْ َبْي{: وقوله

والوجه اجلزم وجيوز النصب وقوله } إِنْ ُتِطيعُوا الَِّذيَن كَفَرُوا َيُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم فََتْنقَِلبُوا خَاِسرِيَن{: وقوله تعاىل
  اآلية} َحاِسْبكُْم بِِه اللَُّهَوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُمْ أَو ُتْخفُوُه ُي{: تعاىل

  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرهاً َوال َتْعُضلُوُهنَّ{: وقوله تعاىل
  }أَلَمْ َتكُْن أَْرضُ اللَِّه وَاِسَعةً فَُتَهاجِرُوا ِفيهَا{: وقوله
  }فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة فَال َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ{: وقوله

  }يَُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم فََتْنقَِلبُوا خَاِسرِيَن{: وقوله يف آل عمران
  }َوال َتقْرََبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلمَِني{: وقوله يف األعراف
  }وا اللََّه َوالرَّسُولَ وََتُخونُوا أَمَاَناِتكُْم وَأَنُْتْم َتْعلَُمونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتخُوُن{: وقوله يف األنفال

  }َوإِنْ ُتصِْبَك ُمصِيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخذَْنا أَمَْرَنا ِمْن قَْبلُ َوَيتََولَّوْا{: وقوله يف سورة التوبة
  }رَابِ أَنْ يََتَخلَّفُوا َعْن َرسُولِ اللَِّه َوال َيْرغَبُوا بِأَنْفُسِهِْم َعْن َنفِْسِهَما كَانَ ألَْهلِ الَْمدِيَنِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اَألْع{: وقوله

} ِلُيِضلُّوا َعْن َسبِيِلَك{جيوز أن يكون معطوفا على } فَال ُيؤِْمُنوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَابَ اَألِليَم{: وقوله يف سورة يونس
  فاءفيكون منصوبا وجيوز أن يكون منصوبا بال

  على جواب الدعاء وأن يكون جمزوما ألنه دعاء
  }اقُْتلُوا يُوُسَف أَوِ اطَْرُحوُه أَْرضاً َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم وََتكُونُوا ِمْن َبْعدِِه{: وقوله يف سورة يوسف

  }قَْبِلهِْم أَفَلَمْ َيِسريُوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن{: وقوله
أي بأن ال تعبدوا فيكون منصوبا وجيوز جزمه } ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ خَبِريٍ أَالَّ تَْعُبدُوا{: وقوله يف سورة هود

  ألنه هني
جيوز } ذُوقُوا السُّوَء بَِما َصدَْدُتْمَوال َتتَِّخذُوا أَْيمَاَنكُْم َدَخال َبيَْنكُْم فَتَزِلَّ قََدٌم َبْعدَ ثُُبوِتَها وََت{: وقوله يف سورة النحل

  قبل دخول الفاء فيكون جمزوما} فََتزِلَّ{أو } تَِّخذُوا{على } َوَتذُوقُوا{ عطف 
  أي بأال تعبدوا أو على هني} َوقََضى َربَُّك أَالَّ َتعُْبُدوا إِالَّ إِيَّاُه{: وقوله يف سورة اإلسراء

  }ِتي َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحقَِّوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَّ{وفيها 
  }إِنَُّهْم إِنْ َيظَْهُروا َعلَْيكُمْ َيْرُجُموكُْم أَْو ُيعِيُدوكُْم{: وقوله يف سورة الكهف

 جيوز أن يكون الم كي أو الم األمر وفائدة هذا تظهر يف} لَِيْشَهدُوا َمَناِفَع لَُهْم وََيذْكُُروا اْسَم اللَِّه{: وقوله يف احلج



  جواز الوقف
  فيمن كسر الالمات} ثُمَّ لْيَقُْضوا َتفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم وَلَْيطَّوَّفُوا{: وقوله

  أي بإن أو هني} أَالَّ َتْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني{وقوله يف النمل 
  }لَِيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم َوِلَيَتَمتَُّعوا{وقوله يف العنكبوت 

  }أَوَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُرُوا{ويف فاطر 
  هل هي الم كي أو الم األمر}ِلَيأْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه {ويف يس 

  }أَفَلَمْ َيِسريُوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُُروا{ويف املؤمن 
  }َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم الَْمالِئكَةُ أَالَّ َتَخافُوا َوال َتْحَزنُوا{ويف فصلت 

  }أَالَّ َتعُْبُدوا إِالَّ اللََّه{ويف األحقاف 
  }أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُُروا{ويف القتال 

  }فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب{ويدل على جواز النصب ظهوره يف مثله 
  }فَال َتهُِنوا َوَتْدُعوا إِلَى السَّلْمِ {وقوله 
  }إِنْ َيثْقَفُوكُْم َيكُوُنوا لَكُْم أَْعَداًء{أي لئال أو جمزوم وقوله } أَالَّ َتطَْغْوا ِفي الِْميَزاِن{وقوله 
داخل مع األول يف النفي عند سيبويه بدليل } َيعَْتِذُرونَ{فإن } َهذَا َيْوُم ال َيْنِطقُونَ َوال ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ{وقوله 
د نفي عنهم يف ذلك اليوم فاالعتذار نطق فينبغي أن يكون منفيا فإن كان النطق ق} َهذَا َيْوُم ال َيْنِطقُونَ{قوله 

  :معطوفا على قوله

ولو محل على إضمار املبتدأ أي فهم يعتذرون جلاز على أن يكون املعىن يف ال ينطقون أهنم وإن } َوال يُْؤذَنُ لَُهْم{
  تتكلمنطقوا فمنطقهم كال نطق ألنه مل يقع املوقع الذي أرادوه كقوهلم تكلمت ومل 

  وعلى األول يكون هذا قوال يف أنفسهم من غري نطق} فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً{وقوله 
أََتذَُر {جيوز أن يكون الم كي والفعل منصوب أو الم األمر والفعل جمزوم وقوله } َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي{وقوله تعاىل 

} وََيذََرَك{اهر أنه منصوب وجيوز أن يكون جمزوما والالم زائدة ومن نصب فالظ} ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ
  }ِلُيفِْسُدوا{عطفه على 

  رأى
إن كانت بصرية تعدت لواحد أو علميه تعدت الثنني وحيث وقع بعد البصرية منصوبا كان األول مفعوهلا والثاين 

  حاال
،فإن كانت بصرية كان الناس مفعوال } َرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرىَوَتَرى النَّاَس ُسكَا{: ومما حيتمل األمرين قوله تعاىل

  وسكارى حاال وإن كانت علمية فهما مفعوالها
  }َوتََرى كُلَّ أُمٍَّة َجاِثيَةً{: وكذلك قوله تعاىل

  }َوَيْوَم الِْقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهْم ُمْسَودَّةٌ{وقوله 

يف موضع نصب إما على احلال إن كانت بصرية أو مفعول ثان إن } ُوُجوُهُهْم ُمسَْودَّةٌ{ة اعين قوله فهذه اجلمل
  كانت قلبية



،يف بعض املواضع بغري واو كما يف األنعام ويف بعضها بالواو } أَلَمْ َيَرْوا كَْم أَْهلَكْنَا{: واعلم أنه قد وقع يف القرآن
  }اأَفَلَْم َيرَْو{ويف بعضها بالفاء 

  :وهذه الكلمة تأيت على وجهني
أن تتصل مبا كان االعتبار فيه باملشاهدة فيذكر باأللف والواو ولتدل األلف على االستفهام والواو على : أحدمها

  عطف مجلة على مجلة قبلها وكذلك الفاء لكنها أشد اتصاال مما قبلها
  أللف دون الواو والفاء ليجري جمرى االستئنافأن يتصل مبا االعتبار فيه باالستدالل فاقتصر على ا: والثاين

} وَاللَُّه أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم{التصاهلا بقوله } أَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّيْرِ{وال ينتقض هذا األصل بقوله يف النحل 
  }أَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّيْرِ{وسبيلها االعتبار باالستدالل فبين عليه 

قُلْ {رأيت فبمعىن أخربين وال يذكر بعدها إال الشرط وبعده االستفهام على التقدمي والتأخري كقوله تعاىل وأما أ
  }قُلْ أَرَأَيُْتْم إِنْ أَصَْبَح َماُؤكُْم غَْوراً{اآلية } أََرأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم

  }أََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ{: وقوله تعاىل
وأما رأيت الواقعة يف كالم الفقهاء فهي كذلك قال ابن خروف إال أهنم يلجئون فيها وجواهبا أرأيت إن كان كذا 

وكذا كيف يكون كذا مبعىن عدم الشرط مث االستفهام بعده على منط اآليات الشريفة وهي معلقة عن العمل مبا 
  بعدها من اآليات الكرمية وكذلك الرؤية كيف تصرفت

ـ } أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ{: ه تعاىلوأما قول ،فدخلها معىن التعجب كأنه قيل أمل تعجب إىل كذا فتعدت ب
مبعىن التعجب وعلق الفعل على مجلة االستفهام وليست ببدل من الرب تعاىل ألن " إىل"كأنه أمل تنظر ودخلت" إىل"

  احلرف ال يعلق
اللفظة يف سورة األنعام يف موضعني وغريها وليس هلا يف العربية نظري ألنه مجع فيها بني وأما أرأيتك فقد وقعت هذه 

عالميت خطاب ومها التاء والكاف والتاء اسم خبالف الكاف فإهنا عند البصريني حرف يفيد اخلطاب واجلمع بينهما 
ك وليس فيما سواها ما يدل على ذلك يدل على أن ذلك تنبيها على مبناها عليه من مرتبة وهو ذكر االستبعاد باهلال

  فاكتفى خبطاب واحد
  اإلتيان بأداة اخلطاب بعد الضمري املفيد لذلك تأكيد: قال أبو جعفر بن الزبري

باستحكام غفلته كما حترك النائم باليد واملفرط الغفلة باليد واللسان وهلذا حذفت الكاف يف آية يونس ألنه مل يتقدم 
قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َواَألْرضِ أَمَّنْ {يوجب تأكيد اخلطاب وقد تقدم قبلها قوله قبلها ذكر صمم وال بكم 
  إىل ما بعدهن فحصل حتريكهم وتنبيههم مبا مل يبق بعده إال التذكري بعذاهبم انتهى} َيْمِلُك السَّْمَع َواَألْبَصاَر

قال البصريون هذه الكاف زائدة زيدت ملعىن }الَِّذي كَرَّْمَت َعلَيَّ أََرأَيَْتَك َهذَا {وقال ابن فارس يف قوله تعاىل 
املخاطبة قال حممد بن يزيد وكذلك رويدك زيدا قال والدليل على ذلك أنك إذا قلت أرأيتك زيدا فإمنا هي أرأيت 

م أرأيت زيدا قائما زيدا ألن الكاف لو كانت امسا استحال أن تعدى أرأيت إىل مفعولني والثاين هو األول يريد قوهل
  ال يعدي رأيت إال إىل مفعول هو زيد ومفعول آخر هو قائم فاألول هو الثاين

من جعل األداة املؤكد هبا اخلطاب يف أرأيتكم ضمري مل يلزمه اعتراض بتعدي فعل الضمري املتصل إىل : وقال غريه
ومها فقدت وعدمت وكذلك تعدي فعل مضمره املتصل ألن ذلك جائز يف باب الظن ويف فعلني من غري باب ظننت 



رؤية " رأيت"الظاهر إىل مضمره املتصل جائز يف األفعال املذكورة واآليات املذكورة من باب الظن ألن املراد بـ 
  القلب فهي من املستثىن وإمنا املمتنع مطلقا تعدي

  فعل املضمر املتصل إىل ظاهره فال اختالف يف منع هذا من كل األفعال
د أداة اخلطاب املؤكد هبا للحرفية وهو قول اجلمهور فال كالم يف ذلك وقد اختلف يف موضع الكاف وأما من جر

  :من هذا اللفظ على أقوال
  ال موضع هلا: قال سيبويه

  موضعها نصب: وقال السكاكي
  رفع: وقال الفراء

د أو مجلة شرط كقوله أحدمها أن تكون مبعىن أخربين فال تقع إال على اسم مفر: إذا علمت هذا فلها موضعان
اآلية وال يقع الشرط إال ماضيا ألن ما بعده ليس جبواب له وإمنا هو معلق } أَرَأَْيُت إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم وَأَْبصَاَركُْم{
وجواب الشرط إما حمذوف للعلم به وإما لالستفهام مع عامله وإذا ثين هذا أو مجع حلقت بالتثنية " أرأيتك" بـ

  الكاف وكانت التاء مفردة بكل حال واجلمع
جيوز أن يكون إفرادهم للتاء استغناء بتثنية الكاف ومجعها ألهنا للخطاب وإمنا فعلوا ذلك للفرق بني : قال السريايف

  أرأيت مبعىن أخربين وغريها إذا كانت مبعىن علمت
  فإين أحبه وال يلزمه االستفهامتكون فيه مبعىن انتبه كقولك أرأيت زيدا فإين أحبه أي انتبه له : والثاين

قَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي { وقد حيذف الكالم الذي هو جواب للعلم به فال يذكر كقوله تعاىل 
إِنْ أُرِيُد إِالَّ اِألْصالَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِالَّ  َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقاً َحَسناً َوَما أُرِيُد أَنْ أُخَاِلفَكُْم إِلَى َما أَْنَهاكُْم َعْنُه

  فلم يأت جبواب} بِاللَِّه
أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتمَ {وأتى يف موضع آخر باجلواب ومل يأت بالشرط قال تعاىل 

  "الذي"األول مبنزلة " من" فـ} بِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةً فََمْن َيْهِديِهَعلَى َسْمِعِه َوقَلْ
  تنبيه

علمت أزيد عندك أم عمرو؟ وال جيوز هذا يف أرأيت وال بد من : ال جيوز إلغاء أرأيت كما يلغى: قال سيبويه
  النصب إذا قلت أرأيت زيد أبو من هو؟

   جيعلها مبنزلة أخربين يف مجيع أحواهلاألن دخول معىن أخربين فيها ال: قال
وظاهر القرآن يقتضي خالف قوله وذلك أهنا يف القرآن ملغاة ألن االستفهام مطلوهبا وعليه وقع يف : قال السهيلي

رأيتم وأرأيتكم يف استفهام وعليه وقعت أرأيت وكذلك أ} أَلَْم َيعْلَْم{فقوله } أَرَأَْيَت إِنْ كَذََّب َوتََولَّى أَلَمْ َيْعلَْم{قوله 
  }الْفَاِسقُونَ{و} َهلْ ُيهْلَُك إِالَّ الْقَْوُم الظَّاِلُمونَ{األنعام واالستفهام واقع بعدها حنو 

وهذا هو الذي منع سيبويه يف أرأيت وأرأيتك وال يقال أرأيتك أبو من أنت قال لكن الذي قال سيبويه صحيح 
  ول سوى اجلملةلكن إذا ويل االستفهام أرأيت ومل يكن هلا مفع

وأما يف هذه املواضع اليت يف التنزيل فليست اجلملة املستفهم عنها هي مفعول أرأيت ومل يكن هلا مفعول حمذوف 
يدل عليه الشرط وال بد من الشرط بعدها يف هذه الصورة ألن املعىن أرأيتم صنيعكم إن كان كذا وكذا كما تقول 



أرأيت رأيك وصنعك إن لقيت العدو فحذف الشرط وهو إن دال على  أرأيت إن لقيت العدو أتقاتل أم ال تقديره
ذلك احملذوف ومرتبط به واجلملة املستفهم عنها كالم مستأنف منقطع إال أن فيها زيادة بيان ملا يستفهم عنه ولو 
رأيت زال الشرط ووليها االستفهام لقبح كما قال سيبويه وغريه يف علمت وهل علمت وهل رأيت وإمنا يتجه مع أ

  خاصة وهي اليت دخلها معىن أخربين
  علم العرفانية

  }ال َتْعلَُمونَ َشْيئاً{: ال تتعلق إال باملعاين حنو
فالتقدير ال } فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني{وقوله } ال َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم{: فأما حنو قوله تعاىل

  علم خربهم حنن نعلم خربهم فليعلمن اهللا صدق الذين صدقوا وليعلمن اهللا نفاق املنافقني فحذف املضافت
  }فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت { وذكر ابن مالك أهنا ختتص باليقني وذكر غريه أهنا تستعمل يف الظن أيضا بدليل قوله 

  ان التصديق اللساينواملراد باإلمي. العلم على حقيقته: وله أن يقول

  ظن
  }إِنْ ظَنَّا أَنْ ُيِقيمَا{أصلها لالعتقاد الراجح كقوله تعاىل 

} َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو رَبِّهِْم{وقد تستعمل مبعىن اليقني ألن الظن فيه طرف من اليقني لواله كان جهال كقوله تعاىل 
  :وللفرق بينهما يف القرآن ضابطان} أَال َيظُنُّ أُولَِئَك} {فَِراُقَوظَنَّ أَنَُّه الْ} {إِنِّي ظََنْنُت أَنِّي ُمالقٍ{

  أنه حيث وجد الظن حممودا مثابا عليه فهو اليقني وحيث وجد مذموما متوعدا بالعقاب عليه فهو الشك: أحدمها
َبلْ ظََننُْتْم أَنْ لَنْ {وقوله } ِهإِنْ ظَنَّا أَنْ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَّ{اخلفيفة فهو شك كقوله " إن"أن كل ظن يتصل بعده : الثاين

  }َيْنقَِلَب الرَّسُولُ
  }َوظَنَّ أَنَُّه الِْفرَاُق} {إِنِّي ظََنْنُت أَنِّي ُمالقٍ ِحَسابِيَْه{وكل ظن يتصل به إنّ املشددة فاملراد به اليقني كقوله 

  دخلت يف الشكواملعىن فيه أنّ املشددة للتأكيد فدخلت على اليقني وأن اخلفيفة خبالفها ف
َضْعفاً{: مثال األول،قوله سبحانه   }فَاْعلَْم أَنَّهُ ال إِلََه إِال اللَُّه{: وقوله" أن" ذكر ـب} َوَعِلَم أَنَّ فِيكُمْ 

  واحلسبان الشك} َوَحِسُبوا أَال َتكُونَ ِفْتنَةٌ{: ومثال الثاين
  }َجأَ ِمَن اللَِّه إِالَّ إِلَْيِهَوظَنُّوا أَنْ ال َملْ{يرد على هذا الضابط قوله تعاىل : فإن قيل

  ألهنا اتصلت بالفعل: قيل
  فتمسك هبذا الضابط فإنه من أسرار القرآن
  مث رأيت الراغب قال يف تفسري سورة البقرة

الظن أعم ألفاظ الشك واليقني وهو اسم ملا حصل عن أمارة فمىت قويت أدت إىل العلم ومىت ضعفت جدا مل 
 قوي استعمل فيه أنّ املشددة وأن املخففة منها ومىت ضعف استعمل معه إن املختصة تتجاوز حد الوهم وأنه مىت

باملعدومني من الفعل حنو ظننت أن أخرج وأن خيرج فالظن إذا كان باملعىن األول حممود وإذا كان باملعىن الثاين 
  فمذموم

  }الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو َربِّهِْم{: فمن األول
  }َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئاً{وقوله }إِنْ ُهْم إِالَّ َيظُنُّونَ{: ثاينومن ال
  فائدة



َوَما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ {ال جيوز االقتصار يف باب ظن على أحد املفعولني إال أن يكون مبنزلة أهنم قالوا قوله تعاىل 
و فعيل مبعىن مفعول والضمري هو املفعول الذي مل يسم فاعله وقرأه قرأ احلرميان وابن كثري بالظاء وه} بَِضنِنيٍ

الباقون بالضاد وهو مبعىن فاعل وفيه ضمري هو فاعله واملعىن خبيل على الغيب فال مينعه كما تفعله الكهان واملعىن 
  على القراءة األوىل ليس مبتهم على الغيب ألنه الصادق

  فإهنا مبنزلتها يف قولك نزلت بزيد} ظُّنُونَاَوَتظُنُّونَ بِاللَِّه ال{وأما قوله 

  شعر
ومنه شعر مبعىن علم ومصدره شعرة بكسر الشني كالفطنة وقالوا ليت شعري فحذفوا التاء مع اإلضافة للكثرة قال 
الفارسي وكأنه مأخوذ من الشعار وهو ما يلي اجلسد فكأن شعرت به علمته علم حس فهو نوع من العلم وهلذا مل 

  اهللايوصف به 
أبلغ يف الذم للبعد عن الفهم من وصفهم بأهنم ال يعلمون فإن } وَُهْم ال َيْشُعُرونَ{: وقوله تعاىل يف صفة الكفار

  البهيمة قد تشعر حبيث كانت حتس فكأهنم وصفوا بنهاية الذهاب عن الفهم
ومل يقل } َولَِكْن ال َتْشُعُرونَ{إىل قوله } اتٌ َبلْ أَْحَياٌءَوال َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَمَْو{: وعلى هذا قال تعاىل

ال تعلمون ألن املؤمنني إذا أخربهم اهللا تعاىل بأهنم أحياء علموا أهنم أحياء فال جيوز أن ينفي عنهم العلم ولكن جيوز 
حيسونه حبواسهم فلما كانوا ألنه ليس كل ما علموه يشعرون به كما أنه ليس كل ما علموه } ال َتْشُعُرونَ{أن يقال 

  دون ال تعلمون} ال َتْشُعُرونَ{ال يعلمون حبواسهم حياهتم وأهنم علموها بإخبار اهللا وجب أن يقال 
  عسى ولعل

من اهللا تعاىل واجبتان وإن كانتا رجاء وطمعا يف كالم املخلوقني ألن اخللق هم الذين يعرض هلم الشكوك والظنون 
  والبارئ منزه عن ذلك

  جه يف استعمال هذه األلفاظ أن األمور املمكنة ملا كان اخللق يشكون فيهاوالو

  :وال يقطعون على الكائن منها وكان اهللا يعلم الكائن منها على الصحة صارت هلا نسبتان
نسبة إىل اهللا تعاىل تسمى نسبة قطع ويقني ونسبة إىل املخلوق وتسمى نسبة شك وظن فصارت هذه األلفاظ لذلك 

  }فََسْوفَ َيأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيحِبُُّهْم وَُيِحبُّونَُه{ة بلفظ القطع حبسب ما هي عليه عند اهللا كقوله ترد تار
َعَسى } {فََعَسى اللَُّه أَنْ َيأِْتَي بِالْفَْتحِ أَْو أَْمرٍ ِمْن ِعْنِدِه{وتارة بلفظ الشك حبسب ما هي عليه عند املخلوقني كقوله 

  }َك َمقَاماً َمْحمُوداًأَنْ َيْبعَثََك رَبُّ
وقد علم اهللا حني أرسلهما ما يفضى إليه حال فرعون لكن ورد } فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً لََعلَُّه َيَتذَكَّرُ أَْو َيْخَشى{: وقوله

اللفظ بصورة ما خيتلج يف نفس موسى وهارون من الرجاء والطمع فكأنه قال اهنضا إليه وقوال يف نفوسكما لعله 
  تذكر أو خيشىي

وملا كان القرآن قد نزل بلغة العرب جاء على مذاهبهم يف ذلك والعرب قد خترج الكالم املتيقن يف صورة املشكوك 
ألغراض فتقول ال تتعرض ملا يسخطين فلعلك إن تفعل ذلك ستندم وإمنا مراده أنه يندم ال حمالة ولكنه أخرجه خمرج 

هذا األمر لو كان مشكوكا فيه مل جيب أن تتعرض له فكيف وهو كائن ال الشك حترير للمعىن ومبالغة فيه أي أن 
  شك فيه

  }ُرَبَما يََودُّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو كَانُوا ُمْسِلِمَني{: وبنحو من هذا فسر الزجاج قوله تعاىل



ستحيل اإلمكان ألنه يعتقد يف اإلله ،فاطالعه إىل اإلله مستحيل فبجهله اعتقد يف امل}لََعلِّي أَْبلُغُ اَألْسبَاَب{: وأما قوله
  اجلسمية واملكان

  ونص ابن الدهان يف لعل جواز استعماله يف املستحيل حمتجا بقوله لعل زمانا توىل يعود
َعَسى {كل ما وقع يف القرآن من عسى فاعلها اهللا تعاىل فهي واجبة وقال قوم إال يف موضعني قال تعاىل : وقال أيضا
  ومل يطلقهن ومل يبدل هبن} كُنََّربُُّه إِنْ طَلَّقَ

  وهذه يف بين النضري وقد سباهم النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وقتلهم وأبادهم} َعَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَْرَحَمكُْم{: وقوله
له وهذا عندي متأول ألن األول تقديره إن طلقكن يبدله وما فعل فهذا شرط يقع فيه اجلزاء ومل يفع: وقال أيضا

  والثاين تقديره إن عدمت رمحكم وهم أصروا وعسى على باهبا
  وعسى ماضي اللفظ واملعىن ألنه طمع وذلك حصل يف شيء مستقبل: قال
  قوم ماضي اللفظ مستقبل يف املعىن ألنه أخرب عن طمع يريد أن يقع: وقال

  :واعلم أن عسى تستعمل يف القرآن على وجهني
بعده خبرب ويلزم كونه فعال مضارعا حنو عسى زيد أن يقوم فال جيوز قائما ألن اسم ترفع امسا صرحيا ويؤتى : أحدمها

فيكون أن والفعل يف موضع نصب } فََعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتَي بِالْفَْتحِ{الفاعل ال يدل على الزمان املاضي قال اهللا تعاىل 
  "عسى" بـ

  وقال الكوفيون يف موضع رفع بدل
  وجيوز تقدميه عليهورد بأنه ال جيوز تركه 

  أن يكون املرفوع هبا أن والفعل وهو عسى أن يقوم زيد فال يفتقر هنا إىل منصوب: الثاين
  }َوَحِسُبوا أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ{: ونظريه

ني الصلة لئال يلزم الفصل ب" عسى"ال جيوز رفع ربك بـ } َعَسى أَنْ َيْبَعثَكَ رَبَُّك َمقَاماً َمْحُموداً{: ومنه قوله تعاىل
  "يبعثك" واملوصول باألجنيب وهو ربك ألن مقاما حممودا منصوب ـب

فال يكون " حتبوا"و" تكرهوا" ألن الضمريين متصالن بـ} وََعَسى أَنْ َتكَْرهُوا شَْيئاً َوُهَو َخْيٌر لَكُْم{: وكذلك كقوله
  يف عسى ضمري

  اختذ
  وال أعلم ختذت يتعدى إال إىل واحد: قال الفارسي} لَْو شِئَْت لَتََّخذَْت َعلَْيِه أَجْراً{: قال تعاىل

  :أصل اختذت ختذت فأما اختذت فعلى ثالثة أضرب: وقيل
  }َيا لَيَْتنِي اتََّخذُْت َمَع الرَّسُولِ َسبِيالً{: ما يتعدى به إىل مفعول واحد كقوله تعاىل: أحدمها

  }أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبَناٍت{
  }ُدونِِه آِلَهةًوَاتََّخذُوا ِمْن {

  }لَْو أَرَْدَنا أَنْ َنتَِّخذَ لَهْواً التََّخذْنَاُه ِمْن لَدُنَّا{
  }كََمثَلِ الْعَْنكَُبوتِ اتََّخذَْت بَْيتاً{

  ما يتعدى ملفعولني والثاين منهما األول يف املعىن: والثاين



  }اتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً{: ومها إما مذكوران كقوله تعاىل
  }ال تَتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَوِْلَياَء{: لوقا
  }فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسخْرِيّاً{

،فمفعول اختذوا } فَلَْوال َنَصرَُهُم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قُْربَاناً آِلهَةً{: وإما مع حذف األول،كقوله
  .ة وقربانا على احلالاألول،الضمري احملذوف الراجع إىل الذين الثاين آهل

  قال الكواشي ولو نصب قربانا مفعوال ثانيا وآهلته بدال منه فسد املعىن
  }اتََّخذُْتمُ الِْعْجلَ{: وإما مع حذف الثاين،كقوله

  }اتَِّخاِذكُمُ الِْعْجلَ{
  }اتََّخذُوُه َوكَاُنوا ظَاِلِمَني{
، تقديره يف اجلميع اختذوه آهلة ألن نفس اقتناء العجل ال }ِعْجالً َجَسداً وَاتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِْم{

  يلحقه الوعيد الشديد فيتعني تقدير آهلة
  }وَاتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراهِيَم ُمَصلًّى{ما جيوز فيه األمران كقوله تعاىل : الثالث

  منعنا كان لواحد فإن جوزنا زيادة من يف اإلجياب كان من املتعدي الثنني وإن
  ،أي خلقهما} َوجََعلَ الظُّلُمَاِت َوالنُّوَر{ونظريه جعلت قال 

} َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ} {َواْجَعلُوا ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً{: فإذا تعدى ملفعولني كان الثاين األول يف املعىن كقوله
  }ُدونَ بِأَمْرَِناَوَجَعلَْنا مِْنُهْم أَِئمَّةً َيْه{

  أخذ
  جتيء مبعىن غصب ومنه من أخذ قيد شرب من أرض طوق من سبع أرضني

  }َوكَذَِلَك أَْخذُ َربِّكَ إِذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَلِيٌم َشِديٌد{: ومبعىن عاقب كقوله تعاىل
  }أََخذَْنا أَْهلََها بِالَْبأَْساِء وَالضَّرَّاِء{
  }وَأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ{
  }وَأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُموا بَِعذَابٍ بَِئيسٍ{
  }فَأََخذَْناُهْم أَْخذَ َعزِيزٍ ُمقَْتِدرٍ{
  }لَْو يَُؤاِخذُُهمْ بَِما كََسبُوا لََعجَّلَ لَُهُم الَْعذَاَب{
  }َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسُبوا{

  }تَُؤاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَوْ أَْخطَأْنَا ال{و
  }ا يَُؤاِخذُكُمُ اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم{

وَإِذْ أََخذَ {: أخذ يفعل كذا كما قالوا جعل يقول وكرب يقول وجتيء قبل القسم كقوله تعاىل: وجتيء للمقاربة،قالوا
  }لَتَُبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوال َتكُْتمُوَنُهاللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب 

  }َوإِذْ أََخذَْنا مِيثَاقَكُْم{
  أي اعملوا مبا أمرمت به وانتهوا عما هنيتهم عنه جبد واجتهاد} ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة{: ومبعىن اعمل كقوله تعاىل

  سأل



  تتعدى ملفعوليني كأعطى وجيوز االقتصار على أحدمها
  }فَاسْأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ} {وَاْسأَلُوا َما أَْنفَقُْتْم وَلَْيسْأَلوا َما أَْنفَقُوا{: تتعدى بغري حرف كقوله تعاىلمث قد 

  }سَأَلَ سَاِئلٌ بَِعذَابٍ َواقِعٍ{: وقد تتعدى باحلرف إما بالباء كقوله
  :واملتعدية ملفعولني ثالثة أضرب} وَاْسأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة{سل عن زيد وكذا : كقولك" عن"وإما بـ 
  أن تكون مبنزلة أعطيت كقولك سألت زيدا بعد عمرو حقا أي استعطيته أو سألته أن يفعل ذلك: أحدها

  ،أي عن محيم لذهوله عنه} َوال َيسْأَلُ َحمِيٌم َحِميماً{: اخترت الرجال زيدا كقوله تعاىل: مبنزلة: والثاين
  }َسلْ بَنِي إِْسرائيلَ كَْم آَتيَْناُهْم{: ما استفهام كقوله تعاىلأن يقع موقع الثاين منه: والثاين

  }وَاْسأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً ُيعَْبُدونَ{
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أو املسلمني بعذاب سائل النيب : ، فاملعنىسأل} سَأَلَ سَاِئلٌ بَِعذَابٍ َواقِعٍ{: وأما قوله تعاىل

واقع فذكر املفعول األول وسؤاهلم عن العذاب إمنا هو استعجاهلم له كاستبعادهم لوقوعه ولردهم ما يوعدون به 
  منه

  }ثُالُتَوَيْسَتْعجِلُوَنَك بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة َوقَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الَْم{: وعلى هذا
فيه موضع املفعول الثاين وإن يكون املفعول الثاين " من" فيجوز أن تكون} وَاْسأَلُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه{: وأما قوله تعاىل

  حمذوفا والصفة قائمة مقامه
عنها كأنك حفي فيحتمل أن عنها متعلقة بالسؤال كأنه يسألونك } َيْسأَلوَنَك كَأَنَّكَ َحِفيٌّ َعْنهَا{: وأما قوله تعاىل

  مبنزلة هبا وتتصل باحلفاوة} َعْنهَا{: عنها فحذف اجلار واجملرور فحسن ذلك لطول الكالم وجيوز أن يكون
  وعد

  فعل يتعدى ملفعوليني جيوز االقتصار على أحدمها كأعطيته وليس كظننت،قال

وال يكون ظرفا الختصاصه أي وعدناكم إتيانه  مفعول ثان" جانب"فـ } وََواَعْدَناكُمْ َجانَِب الطُّورِ اَألْيَمَن{: تعاىل
  أو مكثا فيه
  فالغنيمة تكون الغنم} وََعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَثَِريةً تَأُْخذُوَنهَا{: وقوله تعاىل
  الغنم حدث ال يؤخذ إمنا يقع األخذ على األعيان دون املعاين: فإن قلت

  وق أو يقدر حمذوف أي متليك مغامنجيوز أن يكون مسى باسم املصدر كاخللق واملخل: قلت
َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُمْ {: وقوله} َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ{: فأما قوله تعاىل

  }َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم
: تفسري للوعد كما أن قوله} َمْغِفرَةً{: وهلم} لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم{: ثان ولكن قوله فإن الفعل مل يتعد فيه إىل مفعول

  }يُوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالدِكُْم{: تبيني للوصية يف قوله} ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ اُألْنثََييْنِ{
،فيحتمل انتصاب الواحد باملصدر أو } لََّه َوَعدَكُْم َوْعَد الَْحقِّإِنَّ ال}{أَلَْم يَِعْدكُمْ رَبُّكُْم َوْعداً َحَسناً{: وأما قوله تعاىل

  بأنه املفعول الثاين ومسى املوعود به الوعد كاملخلوق اخللق
} كُْمأَنََّها لَ{يف موضع نصب مفعول ثان و} إِْحَدى{و} َوإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْم{: وأما قوله تعاىل

  بدل منه أي إتيان إحدى الطائفتني أو متليكه والطائفتان العري والنصر
  فمن قدر يف أن الثانية البدل} أَيَِعُدكُمْ أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُْنُتْم{: وأما قوله



ن خربا عن فينبغي أن يقدر حمذوفا ليتم الكالم فيصح البدل والتقدير أيعدكم إرادة أنكم إذا متم ليكون اسم الزما
  احلدث ومن قدر يف الثانية البدل مل حيتج إىل ذلك

  }وََما كَانَ اْسِتغْفَاُر إِبَْراِهيمَ ألبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه{: وأما قوله
  فاجلملة يف موضع جر صفة للنكرة وقد عاد الضمري فيها إىل املوصوف والفعل متعد إىل واحد

فال جيوز أن يكون ثالثني ظرفا ألن الوعد ليس يف كلها بل يف بعضها } َوَواَعْدَنا ُموَسى ثَالِثنيَ لَْيلَةً{: وأما قوله تعاىل
  فيكون مفعوال ثانيا

  ود
قال أبو مسلم األصبهاين مبعىن متىن يستعمل معها لو وإن ورمبا مجع بينهما حنو ودوا لو أن فعل ومصدره الودادة 

  خالن يف االسم واملصدرواالسم منه ُوّد وقد يتدا
  وقال الراغب إذا كان ود مبعىن أحب ال جيوز إدخال لو فيه أبدا

وقال علي بن عيسى، إذا كان مبعىن متىن صلح للمضي واحلال واالستقبال وإذا كان مبعىن احملبة مل يصلح للماضي 
وفيما " لو"و" أن"و لالستقبال جاز وإذا كان للحال أ" أن"ألن اإلرادة هي استدعاء الفعل وإذا كان للماضي مل جيز 

  توصل باملاضي حنو سرين أن قمت" أن"قاله نظرا ألن 

قلت فكان األحسن الرد عليه بكالمه وهو انه جوز إذا كان مبعىن احلال دخول أن وهي للمستقبل فقد خرجت عن 
  موضعها

  أفعل التفضيل
  فيه قواعد

أشجع األسود وأجود السحب فيصري املعىن زيد أشجع من األوىل إذا أضيف إىل جنسه مل يكن بعضه كقولك زيد 
  }أحسن اخلالقني { و} أحكم احلاكمني { و} خري الرازقني { األسود وأجود من السحب وعليه قوله تعاىل 

  أي خري من كل من تسمى برازق واحكم من كل من تسمى حباكم كذا قاله ابو القاسم السعدي
الشيوخ أن أفعل هذه ال تضاف إال ويكون املضاف بعض املضاف إليه فال  قال الشيخ أثري الدين الذي تقرر عن

يقال هذا الفرس اسبق احلمري ألنه ليس بعض احلمري وعلى هذا بىن البصريون منع زيد افضل إخوته واجازوا أفضل 
  اإلخوة إال إذا أخرجت عن معناها فإنه قد جيوز ذلك عن بعضهم

حد من آحاد جنسه وجب إضافته إليه كقولك زيد أحسن الرجال واحسن الثانية إذا ذكر بعد أفعل جنسه ووا
  رجل

  وإذا ذكر بعد ما هو من متعلقاته وجب نصبه على التمييز حنو زيد احسن وجها واغزر علما

فقد أضيف إىل غري جنسه } أَْزكَى طََعاماً{: وقوله} أَْو أََشدَّ َخْشَيةً{: وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعاىل
  نتصبوا

َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيةِ {: وقد تأول العلماء هذا حىت رجعوا به إىل جعل أشد لغري اخلشية فقال الزخمشري معىن
  أي مثل أهل خشية اهللا أو مثل قوم أشد خشية من أهل خشية اهللا} اللَِّه

  قال ابن احلاجب وعلى مثل هذا حيمل ما خالف هذه القاعدة
وََما نُرِيهِْم ِمْن آَيٍة إِالَّ ِهَي أَكَْبُر ِمْن {: فضلية على ما أضيف إليه وأشكل على ذلك قوله تعاىلاألصل فيه األ: الثالثة



  ألن معناه ما من آية من التسع إال وهي أكرب من كل واحدة منها فاضلة ومفضولة يف حالة واحدة} أُخِْتَها
وكذلك العادة يف األشياء اليت تتفاوت يف الفضل  وأجاب الزخمشري بأن الغرض وصفهن بالكرب من غري تفاوت فيه

  :التفاوت اليسري أن ختتلف آراء الناس يف تفضيلها ورمبا اختلف آراء الواحد فيها كقول احلماسي
  من تلق منهم تقل القيت سيدهم
  مثل النجوم اليت يهدي هبا الساري

وهلا ألن ملشاهدة اآلية يف النفس أثر عظيما وأجاب ابن احلاجب بأن املراد األعلى أكرب من أختها عندهم وقت حص
  ليس للغائب عنها

  :ما أعور هذه الفرس وأما قوله تعاىل: فال يقال: ال ينبين من العاهات: قالوا: الرابعة

  :ففيه وجهان} َوَمْن كَانَ ِفي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفي اآلِخَرةِ أَْعَمى{
ضاللة وهو ما يقبل الزيادة والنقص ال من عمى البصر الذي حيجب أنه من عمى القلب الذي يتولد من ال: أحدمها

  املرئيات عنه
  }فَإِنََّها ال َتعَْمى اَألْبَصاُر وَلَِكْن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ{: وقد صرح ببيان هذا املعىن قوله تعاىل

  وعلى هذا فاألول اسم فاعل والثاين أفعل تفضيل من فقد البصرية
  أنه من عمى العني واملعىن من كان يف هذه أعمى من الكفار فإنه حيشر أعمى فال يكون أفعل تفضيل: الثاينو

ومنهم من محل األول، على عمى القلب والثاين على فقد البصرية وإليه ذهب أبو عمرو فأمال األول وترك اإلمالة 
  يف الثاين ملا كان امسا واالسم أبعد من اإلمالة

أََتْستَْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَْدَنى بِالَِّذي {: ثر حذف املفضول إذا دل عليه دليل وكان أفعل خربا كقوله تعاىليك: اخلامسة
  }ُهَو َخْيٌر

  }ذَِلكُمْ أَقَْسطُ ِعْنَد اللَِّه َوأَقَْوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدَنى أَالَّ تَْرَتابُوا{
  }وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما َوضََعْت{
  }ْخِفي ُصدُوُرُهمْ أَكْبَُرَوَما ُت{
  }إِنََّما ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْيٌر لَكُْم{
  }وَالَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربِّكَ ثَوَاباً َوَخْيرٌ أََمالً{
  }أَيُّ الْفَرِيقَْينِ خَْيٌر َمقَاماً َوأَْحَسُن َنِديّاً{

  }أَْضَعفُ ُجْنداًفََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو َشرٌّ َمكَاناً َو{
  }فَإِنَُّه َيْعلَمُ السِّرَّ وَأَْخفَى{: وقد حيذف املفضول وأفعل ليس خبرب كقوله تعاىل

  قد جييء جمردا عن معىن التفضيل فيكون للتفضيل ال لألفضلية: السادسة
  }ِمَن اَألْرضُِهَو أَْعلَمُ بِكُْم إِذْ أَْنَشأَكُْم {: مث هو تارة جييء مؤوال باسم الفاعل كقوله تعاىل

  }َوُهَو أَهَْونُ َعلَْيِه{: ومؤوال بصفة مشبهة كقوله تعاىل
هاهنا مبعىن عامل بكم إذ ال مشارك هللا تعاىل يف علمه بذلك وأهون عليه مبعىن هني إذ ال تفاوت يف نسبة " أعلم"فـ 

  املقدورات إىل قدرته تعاىل
  }أَفََمْن ُيلْقَى ِفي النَّارِ َخْيٌر{: وقوله تعاىل



  }أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئذٍ َخْيٌر ُمْستَقَّراً وَأَْحَسُن َمقِيالً{: وقوله
  }َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعونَ بِِه{: أو لفظا ال معىن،كقوله تعاىل

  }َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ{و
  فمعناه الضرر بعبادته أقرب من النفع هبا} َيْدُعو لََمْن َضرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه{: وأما قوله تعاىل

  وال نفع من قبله البتة؟} أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه{: فإن قيل كيف قال
  تبعيد لنفعه والعرب تقول} لََمْن َضرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه{: قيل ملا كان يف قوله

  اهد له قوله تعاىل حكاية عنهمنفع الوثن والش" بعد" ملا مل يصح يف اعتقادهم هذا بعيد جاز اإلخبار بـ
  }أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراباً ذَِلَك َرْجٌع َبعِيٌد{

  :أفعل يف الكالم على ثالثة أضرب: السابعة
  }أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكمَِني{: مضاف كقوله تعاىل
  }اَألَعزُّ ِمنَْها اَألذَلَّ لَُيخْرَِجنَّ{و} َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى{: ومعرف بالالم،حنو

  }أََنا أَكْثَُر مِْنَك َماالً{: اليت البتداء الغاية جارة للمفضل عليه كقوله تعاىل" من" وخال منهما ويلزم اتصاله بـ
  }َوأََعزُّ َنفَراً{: وقد يستغىن بتقديرها عن ذكرها كقوله تعاىل

  }َرةُ خَْيٌر َوأَبْقَىوَاآلِخ{: ويكثر ذلك إذا كان أفعل التفضيل خربا كقوله
وحيث أضيف إمنا يضاف إىل مجع معرف حنو أحكم احلاكمني وال جيوز زيد أفضل رجل وال أفضل رجال ألنه ال 

  فائدة فيه ألن كل شخص ال بد أن يكّون مجاعة يفضلها وإمنا الفائدة يف أن تقول أفضل الرجال
فجوابه أنه غري مضاف إليه تقديرا بل املضاف إليه حمذوف وقامت صفته } َنيثُمَّ َرَددَْناُه أَْسفَلَ َساِفِل{: فأما قوله تعاىل

مقامه وكأنه قال أسفل قوم سافلني وال خالف أنه يضاف إىل اسم اجلمع معرفا ومنكرا حنو أفضل الناس والقوم 
  وأفضل ناس أفضل قوم

  فإن قيل مل أجازوا تنكري هذا ومل جييزوا ذلك يف اجلمع؟

قوم ليس من ألفاظ اجلموع بل من األلفاظ املفردة فخففوه بترك األلف والالم الثانية إذا كان ألن أفضل ال: قلت
  }بِاَألْخسَرِيَن أَْعَماالً{و} َواتَّبََعَك اَألرْذَلُونَ{: أفعل باأللف والالم أو مضافا جاز تثنيته ومجعه قال تعاىل

  }إِِذ اْنبََعثَ أَشْقَاهَا{وقال يف املفرد 
  }إِالَّ الَِّذيَن ُهمْ أََراذِلَُنا{و} أَكَابَِر ُمْجرِِميَها{: معوقال يف اجل

وحكم فعلى حكم } فَأُولَِئَك لَُهُم الدََّرَجاُت الُْعلَى} {إِنََّها ِإلْحَدى الْكُبَرِ{: وتقول يف املؤنث هذه الفضلى قال تعاىل
فقالوا إنه على تقدير من أي } َخُر مَُتَشابَِهاٌتوَأُ{: إال مضافا أو معرفا بأل وأما قوله" من"أفعل ال يستعمل بغري 
  وأخر منها متشاهبات

  تنبيه
  لفظ سواء

أصله مبعىن االستواء وليس له اسم جيرى عليه يقال استوى استواء وساواه مساواة ال غري فإذا وقع صفة : سواء
ء التام ومنه درهم سواء أي كان مبعىن مستو وهلذا تقول مها سواء هم سواء كما تقول مها عدل وهم عدل والسوا



  تام
  أي مستويات ومن نصب فعلى} ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ َسَواًء{: ومنه قوله تعاىل

  املصدر أي استوت استواء كذا قال سيبويه،وجوز غريه أن يكون حاال من النكرة
  أي عدل وهو احلق} كُْمإِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبيَْنَنا َوَبيَْن{: وجييء السواء مبعىن الوسط كقوله تعاىل

وسواء ال يرفع الظاهر إال إذا كان معطوفا على املضمر يف سواء وهو مرفوع بسواء وهو مما : قال ابن أيب الربيع
  جاز يف املعطوف ما ال جيوز يف املعطوف عليه

  يف الكالم على املفردات واألدوات: النوع السابع واألربعون

...  
  كالم على املفردات من األدواتيف ال: النوع السابع واألربعون

  والبحث عن معاين احلروف مما حيتاج إليه املفسر الختالف مدلوهلا
  وهلذا توزع الكالم على حسب مواقعها وترجح استعماهلا يف بعض احملال على بعض حبسب مقتضى احلال

يف " يف"يف جانب احلق و" على"، فاستعملت } بِنيٍَوإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لَعَلَى ُهدًى أَْو ِفي َضاللٍ ُم{: كما يف قوله تعاىل
جانب الباطل ألن صاحب احلق كأنه مستعل يرقب نظره كيف شاء ظاهرة له األشياء وصاحب الباطل كأنه 

  منغمس يف ظالم وال يدري أين توجه
فعطف } ْنظُْر أَيَُّها أَزْكَى طََعاماً فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ ِمْنُهفَاْبَعثُوا أََحَدكُمْ بَِورِِقكُْم َهِذهِ إِلَى الَْمِديَنِة فَلَْي{: وكما يف قوله تعاىل

،إذ مل يكن التلطف } َولَْيَتلَطَّْف{: هذه اجلمل الثالث بالفاء مث ملا انقطع نظام الترتيب عطف بالواو فقال تعاىل
وجه يف طلبه مترتبا على قطع اجلدال مترتبا على اإلتيان بالطعام كما كان اإلتيان منه مرتبا على التوجه يف طلبه والت

  يف املسألة عن مدة اللبث بتسليم العلم له سبحانه
  اآلية فعدل عن الالم} إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء{: وكما يف قوله تعاىل

للوعاء فنبه " يف"يف األربعة األخرية إيذانا بأهنم أكثر استحقاقا للتصدق عليهم ممن سبق ذكره بالالم ألن " يف"إىل 
باستعماهلا على أهنم أحقاء بأن جيعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم كما يوضع الشيء يف وعائه مستقرا فيه ويف 

  تكرير حرف الظرف داخال على سبيل اهللا دليل على ترجيحه على الرقاب والغارمني
  ال ميلك يقل والرقاب ليدل على أن العبد} َوِفي الرِّقَابِ{: وإمنا قال: قال الفارسي

  وفيه نظر بل ما ذكرناه من احلكمة فيه أقرب
أحسن يب وإيل وهي خمتلفة املعاين وأليقها بيوسف عليه السالم : ، فإنه يقال}وَقَْد أَْحَسَن بِي{: وكما يف قوله تعاىل

  ألنه إحسان درج فيه دون أن يقصد الغاية اليت صار إليها" يب"
لالستعالء " على"كما ظن بعضهم ألن " على"، ومل يقل }كُْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلَِوُألَصلَِّبنَّ{: وكما يف قوله تعاىل

  واملصلوب ال جيعل على رؤوس النخل وإمنا يصلب يف وسطها فكانت يف أحسن من على
  ،ومل يقل يف األرض ألن عند الفناء ليس هناك حال القرار والتمكني} كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن{: وقال
على : ، وما قال}َوال َتْمشِ ِفي اَألْرضِ مََرحاً{: وقال} بَاُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى اَألْرضِ َهوْناًَوِع{: وقال



األرض وذلك ملا وصف العباد بني أهنم مل يوطنوا أنفسهم يف الدنيا وإمنا هم عليها مستوقرون وملا أرشده وهناه عن 
  بل امش عليها هونا فعل التبختر قال ال متش فيها مرحا

  }ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني{: وقال تعاىل
  ،ومل يقل يف صالهتم} َعْن َصالِتهِمْ َساُهونَ{ : ابن عباس احلمد اهللا الذي قال: وقال
جاب يف الوسط فلو سقطت من جاز كون احل} َوِمْن َبْينَِنا َوَبيْنَِك ِحجَاٌب{: صاحب الكشاف يف قوله تعاىل: وقال

وانتهى إىل غايته فكأن " من"أفادت أن احلجاب ابتداء من أول ما ينطلق عليه " من" وإن تباعدت وإذا أتيت بـ
  احلجاب قد مأل ما بينك وبينه

  ليكون أدل على شدة اخلتم يف املوضعني حني استجد له تعدية أخرى} َوَعلَى َسْمعِهِْم{: كرر اجلار يف قوله: وقال
  ال ميكن إحصاؤه واملعني عليه معاين املفردات فلنذكر مهمات مطالبها على وجه االختصار وهذا كثري

  اهلمزة
أصلها االستفهام وهو طلب اإلفهام وتأيت لطلب التصور والتصديق خبالف هل فإهنا للتصور خاصة واهلمزة أغلب 

  دورانا ولذلك كانت أم الباب
  }ا َعاَهُدواأََوكُلََّم{: واختصت بدخوهلا على الواو حنو

  }أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى{: وعلى الفاء حنو
  }أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع{: وعلى مث حنو

فََهلْ {: و}فََهلْ أَنُْتْم ُمْنَتُهونَ} {فََهلْ أَنُْتْم َشاِكُرونَ{: أظهر يف االختصاص بالفعل من اهلمزة وأما قوله تعاىل" هل"و
كيد الطلب لألوصاف الثالثة، حيث إن اجلملة االمسية أدل على حصول املطلوب وثبوته ،فذلك لتأ} أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ

  وهو أدل على طلبه من فهل تشكرون وهل تسلمون إلفادة التجدد
واعلم أنه يعدل باهلمزة عن أصلها فيتجوز هبا عن النفي واإلجياب والتقرير وغري ذلك املعاين السالفة يف حبث 

  ره فيهاالستفهام مشروحة فانظ
  مسألة يف دخول اهلمزة على رأيت

وإذا دخلت على رأيت امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب وصارت مبعىن أخربين كقولك أرأيك زيدا ما صنع 
  يف املعىن تعدى حبرف ويف اللفظ تعدى بنفسه

  }أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفَرَ بِآياِتَنا{: ومنه قوله تعاىل
  }نَْهى َعْبداً إِذَا َصلَّىأَرَأَْيَت الَِّذي َي{
  }أَرَأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ{

  "مل"مسألة يف دخول اهلمزة على 
  :وإذا دخلت على مل أفادت معنيني

  }أَلَْم َتَر إِلَى رَبَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ{: التنبيه والتذكري حنو: أحدمها
ر إىل فالن يقول كذا ويعمل كذا على طريق التعجب منه وكيف أمل ت: التعجب من األمر العظيم كقولك: والثاين

  كان فهي حتذير



  أم
  حرف عطف نائب عن تكرير االسم والفعل حنو أزيد عندك أم عمرو؟

  "أو"إمنا تشرك بني املتعاطفني كما تشرك بينها : وقيل
  ل معىن العطففيها معىن العطف وهي استفهام كاأللف إال أهنا ال تكون يف أول الكالم ألج: وقيل

  "أو"أبدلت امليم من الواو ليحول إىل معىن يريد إىل معىن " أو"وقيل هي 
  :متصلة ومنفصلة: وهي قسمان

هي الواقعة يف العطف والوارد بعدها وقبلها كالم واحد واملراد هبا االستفهام عن التعيني فلهذا يقدر بأي : فاملتصلة
  ا بعدها مفردا أو يف تقديرهوشرطها أن تتقدمها مهزة االستفهام ويكون م

  واهلمزة" بل"ما فقد فيها الشرطان أو أحدمها وتقدر ـب: واملنفصلة
  :مث اختلف النحاة يف كيفية تقدير املنفصلة يف ثالث مذاهب حكاها الصفار

فهام واالست" بل" أهنا تقدر هبما وهي مبعنامها فتفيد اإلضراب عما قبلها على سبيل التحول واالنتقال كـ: أحدها
  وال تكون إال بعد كالم إلفادهتا اإلضراب كما تقدم" أم" عما بعدها ومن مث ال جيوز أن تستفهم مبتدئا كالمك ـب

  منفي وما بعد أم مشكوك فيه" بل"أن ما بعد " بل" والفارق بينها وبني: قال أبو الفتح
  ستفهام وهو قول الفراء يف معاين القرآنأهنا مبنزلة بل خاصة واالستفهام حمذوف بعدها وليست مفيدة اال: والثاين

  أهنا مبعىن اهلمزة واإلضراب مفهوم من أخذك يف كالم آخر وترك األول: والثالث
فأما األول،فباطل ألن احلرف ال يعطي يف حيز واحد أكثر من معىن واحد فيبقى الترجيح بني املذهبني : قال الصفار

  إهنا إلبل أم شاءوينبغي أن يرجح األخري ألنه ثبت من كالمهم 
ويلزم على القول الثاين حذف مهزة االستفهام يف الكالم وهو من مواضع الضرورة قال والصحيح أهنا ال ختلو عن 

  االستفهام وكذلك قال سيبويه انتهى
فإذا قلت أزيد عندك؟أم " أي"ويكون ما ذكر خربا عن " أي"واعلم أن املتصلة يصري معها االمسان مبنزلة 

  ىن أيهما عندك؟والظرف خرب هلماعمرو؟فاملع
أَأَْرَباٌب ُمتَفَرِّقُونَ َخْيٌر أَمِ اللَُّه {: مث املتصلة تكون يف عطف املفرد على مثله حنو أزيد عندك أم عمرو كقوله تعاىل

ْم أَْنَشأُْتْم َشجََرَتَها أَمْ أَأَنُْت{: ،أي أي املعبودين خري ويف عطف اجلملة على اجلملة املتأولتني باملفرد حنو} الَْواِحُد الْقَهَّاُر
  ،أي احلال هذه أم هذه؟} َنْحُن الُْمْنِشئُونَ

واملنقطعة إمنا تكون على عطف اجلمل وهي يف اخلرب واالستفهام مبثابة بل واهلمزة ومعناها يف القرآن التوبيخ كما 
أختذ؟ألن الذي قبلها خرب واملراد هبا التوبيخ ملن قال  أي بل} أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبَناٍت{: كان يف اهلمزة كقوله تعاىل

  ذلك وجرى على كالم العباد
  أَْم َيقُولُونَ{: مث قال} امل َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ال َرْيَب ِفيِه{: وقوله

  .تقديره بل أيقولون؟كذا جعلها سيبويه منقطعة ألهنا بعد اخلرب} افَْتَراُه
عن قوهلم هذا وأجيب بأنه جاء يف كالم العرب يريد أن يف كالمهم يكون كيف يستفهم اهللا : مث وجه اعتراضا

وقد علم } فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً لََعلَُّه يََتذَكَُّر أَوْ َيْخَشى{: املستفهم حمققا للشيء لكن يورده بالنظر إىل املخاطب كقوله
  مااهللا أنه ال يتذكر وال خيشى لكنه أراد لعله يفعل ذلك يف رجائك



تقديره بل أختذ؟ هبمزة منقطعة لإلنكار وقد تكون مبعىن بل من غري استفهام } أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبَناٍت{: وقوله
  وما بعدها يف سورة النمل} أَمَّْن َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض{: كقوله تعاىل
أَمْ {: وقوله} أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر{: طفة كقوله تعاىلوال ميتنع عندي إذا كانت مبعىن بل أن تكون عا: قال ابن طاهر

مبعىن بل وليس حبرف عطف على } أَْم أََنا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني{: وقال البغوي يف قوله} كَانَ ِمَن الَْغاِئبَِني
  قول أكثر املفسرين

} أَفَال تُْبِصُرونَ{: ذ مت الكالم ويف اآلية إضمار واألصلالوقف على قوله أم وحينئ: وقال الفراء وقوم من أهل املعاين
  }أََنا َخيٌْر{: أم تبصرون مث ابتدأ فقال

  فعلى األول تكون منقطعة وعلى الثاين متصلة: قلت
واملشهور أهنا منقطعة ألنه ال يسأهلم ! إهنا زائدة وإن التقدير أفال تبصرون أنا خري منه: وفيها قول ثالث،قال أبو زيد

  ن استواء علمه يف األول والثاين ألنه إمنا أدركهع

الشك يف تبصرهم بعد ما مضى كالمه على التقرير وهو مثبت وجواب السؤال بلى فلما أدركه الشك يف تبصرهم 
  }أَْم أََنا َخيٌْر{: قال

بصرون؟أي أي أي أفال تبصرون أم ت! مل مل جيعل سيبويه أم متصلة: وسأل ابن طاهر شيخه أبا القاسم بن الرماك
  هذين كان منكم؟فلم حير جوابا،وغضب وبقى مجعة ال يقرر حىت استعطفه

أَْم {: أحدمها أنه ظن أهنم ال يبصرون فاستفهم عن ذلك مث ظن أهنم يبصرون ألنه معىن وقوله: واجلواب من وجهني
  ،فأضرب عن األول واستفهم كذلك أزيد عندك أم ال؟} أََنا َخْيٌر ِمْن

  لو كان اإلبصار وعدمه متعادلني مل يكن للبدء بالنفي معىن فال يصح إال أن تكون منقطعةأنه : والثاين
قال الواحدي إن شئت جعلت قبله استفهاما رد } أَْم تُرِيُدونَ{: وقد حتتمل املتصلة واملنقطعة كما قال يف قوله تعاىل

ا هبا االستفهام فيكون استفهاما متوسطا يف اللفظ وإن شئت منقطعة عما قبلها مستأنف} أَلَْم َتْعلَْم{: عليه وهو قوله
  انتهى} أَْم أََنا َخيٌْر{: اآلية مث قال} أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمصَْر{: مبتدأ يف املعىن كقوله تعاىل

والتحقيق ما قاله أبو البقاء إهنا هاهنا منقطعة إذ ليس يف الكالم مهزة تقع موقعها وموقع أم أيهما واهلمزة يف قوله 
  من كالم إىل آخر" أم"ليست من أم يف شيء والتقدير بل أتريدون أن تسألوا فخرج بـ } أَلَْم َتعْلَْم{

  }أَأَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف بِكُُم اَألْرَض فَإِذَا ِهيَ َتُموُر أَْم أَمِْنُتْم{: وقد تكون مبعىن أو كما يف قوله تعاىل
 ُيعِيَدكُمْ أَنْ َيْخِسَف بِكُْم َجانِبَ الَْبرِّ أَْو يُْرِسلَ َعلَْيكُْم حَاِصباً ثُمَّ ال َتجُِدوا لَكُْم َوِكيالً أَْم أَِمْنُتمْ أَنْأَفَأَِمْنُتمْ {: وقوله

  }ِفيِه َتاَرةً أُْخَرى
  تريدون؟أي } أَْم تُرِيُدونَ أَنْ َتسْأَلوا َرسُولَكُْم{: ومعىن ألف االستفهام عند أيب عبيد كقوله تعاىل

  ،أي أحيسدون؟} أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه{ : وقوله} أَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ{: وقوله
أَي َزاغَْت َعنُْهُم } اغَْت َعنُْهُم اَألْبَصاُرَما لََنا ال نََرى رَِجاالً كُنَّا نَُعدُُّهْم ِمَن اَألشَْرارِ أَتََّخذَْناُهْم ِسْخرِّياً أَْم َز{: وقوله

  اَألْبصَارُ؟
  !أي أله} أَْم لَهُ الَْبَناُت وَلَكُمُ الَْبُنونَ{: وقوله

  أي أتسأهلم أجرا؟} أَْم َتْسأَلُُهْم أَجْراً{
ب من قصة أصحاب أي أظننت هذا؟ومن عجائب ربك ما هو أعج: قيل} أَْم َحِسْبتَ أَنَّ أَْصَحاَب الْكَْهِف{: وقوله



  !الكهف
أعلمت أن زيدا خرج : مبعىن ألف االستفهام كأنه قال أحسبت؟وحسبت مبعىن األمر كما تقول ملن ختاطبه: وقيل

  مبعىن األمر أي اعلم أن زيد خرج فعلى هذا التدريج يكون معىن اآلية اعلم يا حممد أن أصحاب الكهف والرقيم

تقديره بل أختذ هبمزة مقطوعة على اإلنكار ولو جعلناه } اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبنَاٍت أَمِ{: وقال أبو البقاء يف قوله تعاىل
مهزة وصل لصار إثباتا تعاىل اهللا عن ذلك ولو كانت أم املنقطعة مبعىن بل وحدها دون اهلمزة وما بعد بل متحقق 

  فيصري ذلك يف اآلية متحققا تعاىل اهللا عن ذلك
  "أم"ستفهام على مسألة يف ضرورة تقدم اال

أم ال بد أن يتقدمها استفهام أو ما يف معناه والذي يف معناه التسوية فإن الذي يستفهم استوى عنده الطرفان وهلذا 
  يسأل وكذا املسئول استوى عنه األمران

ن يعادل بني فإذا ثبت هذا فإن املعادلة تقع بني مفردين وبني مجلتني واجلملتان يكونان امسيتني وفعليتني وال جيوز أ
َسَواٌء َعلَْيكُمْ أََدَعْوُتُموُهمْ أَْم {: امسية وفعلية إال أن تكون االمسية مبعىن الفعلية أو الفعلية مبعىن االمسية كقوله تعاىل

  أي أم صمتم} أَنُْتْم َصاِمُتونَ
بصراء فكأنه قال أفال تبصرون أم أنتم ألهنم إذا قالوا له أنت خري كانوا عنده } أَفَال تُْبِصُرونَ أَْم أََنا خَْيٌر{: وقوله
  بصراء؟

إذا كانت اجلملتان موجبتني قدمت أيهما شئت وإن كانت إحدامها منفية أخرهتا فقلت أقام زيد أم مل : قال الصفار
يقم وال جيوز أمل يقم أم ال وال سواء على أمل مث أم قمت ألهنم يقولون سواء على أقمت أم ال يريدون أم مل تقم 

ن لداللة األول فال جيوز هذا سواء علي أم قمت ألنه حذف من غري دليل فحملت سائر املواضع املنفية على فيحذفو
  هذا

فإنه ال بد أن يتقدمها االستفهام أو التسوية خبالف أو فإنه يتقدمها كل كالم إال التسوية فال تقول سواء علي : قال
  قمت أو قعدت ألن الواحد ال يكون سواء

  مسألة
  "أم"ينبغي أن يعلم السؤال أو غري السؤال بـ : صفارقال ال

أزيد عندك أم عمرو فجواب هذا زيد أو عمرو وجواب أو نعم أوال ولو قلت يف جواب األول نعم أو : فإذا قلت
  ال كان حماال ألنك مدع أن أحدمها عنده

  وهل جيوز أن تقول زيد أو عمرو يف جواب أقام زيد أو عمرو؟: فإن قلت
  تطوعا مبا ال يلزم وال قياس مينعه يكون: قلت

وضع أم للعلم بأحد األمرين خبالف أو فأنت مع أم عامل بأن أحدمها عنده مستفهم : وقال الزخمشري وابن احلاجب
عن التعيني ومع أو مستفهم عن واحد منهما على حسب ما كان يف اخلرب فإذا قلت أزيد عندك أو عمرو فمعناه هل 

   كان جوابه نعم أو ال مستقيما ومل يكن ذلك مستقيما يف أم ألن السؤال عن التعينيواحد منهما عندك ومن مث

  إذن
  :نوعان



أن تدل على إنشاء السببية والشرط حبيث ال يفهم االرتباط من غريها حنو أزورك فتقول إذن أكرمك وهي : األول
  ذا صدرت ومل تفصل ومل يكن الفعل حااليف هذا الوجه عاملة تدخل على اجلملة الفعلية فتنصب املضارع املستقبل إ

أن تكون مؤكدة جلواب ارتبط مبقدم أو منبهة على سبب حصل يف احلال وهي يف احلال غري عاملة ألن : والثاين
املؤكدات ال يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه حنو إن تأتين إذن آتك واهللا إذن ألفعلن أال ترى أهنا لو سقطت لفهم 

  االرتباط
  هذه على االمسية حنو أزورك فتقول إن أنا أكرمكوتدخل 

  وجيوز توسطها وتأخرها
فهي مؤكدة } َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَِمَن الظَّاِلمَِني{: ومن هذا قوله تعاىل

  للجواب وتربطه مبا تقدم
ثالثا وهي أن تكون مركبة من إذ اليت هي ظرف زمن ماض ومن مجلة بعدها حتقيقا أو  وذكر بعض املتأخرين هلا معىن

  تقديرا لكن حذفت اجلملة ختفيفا وأبدل التنوين منها كما يف قوهلم حينئذ
وليست هذه الناصبة املضارع ألن تلك ختتص به وكذلك ما عملت فيه وال يعمل إال ما خيتص وهذه ال ختتص به 

  }إِذاً َألذَقَْناَك{: و} إِذاً ألَْمَسكُْتْم َخْشَيةَ اِألْنفَاقِ} {َوإِذاً آلَتْيَناُهْم ِمْن لَُدنَّا أَجْراً َعِظيماً{: اضي حنوبل تدخل على امل

ورام بعض النحويني } وَإِنَّكُْم إِذاً لَِمَن الُْمقَرَّبَِني{: وعلى االسم،حنو إن كنت ظاملا فإذن حكمك يف ماض وقوله تعاىل
  فيه مبعىن بعدجعلها 

واعلم أن هذا املعىن مل يذكره النحاة لكنه قياس قوهلم إنه قد حتذف اجلملة املضاف إليها إذ ويعوض عنها التنوين 
  كيومئذ ومل يذكروا حذف اجلملة من إذا وتعويض التنوين عنها

رزين كان يذهب إىل أن  يف التذكرة ذكر يل علم الدين البلقيين أن القاضي تقي الدين بن: وقال الشيخ أبو حيان
  إذن عوض من اجلملة احملذوفة وليس هذا بقول حنوي انتهى

وأنا أظن أنه جيوز أن تقول ملن قال أنا آتيك إذن أكرمك بالرفع على معىن إذا أتيتين : وقال القاضي ابن اجلويين
  أكرمك فحذف أتيتين وعوض التنوين عن اجلملة فسقطت األلف اللتقاء الساكنني

ألهنم يريدون بذلك ما " إذن"ال يقدح يف ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل يف مثل هذا املثال منصوب بـ و: وقال
إذا كانت حرفا ناصبا للفعل وال ينفي ذلك رفع الفعل بعده إذا أريد به إذ الزمانية معوضا عن مجلته التنوين كما أن 

شرطية وال مينع مع ذلك الرفع هبا إذا أريد املوصولة حنو منهم من جيزم ما بعدها حنو من يزرين أكرمه يريد بذلك ال
  من يزورين أكرمه

ولو ال قول النحاة إنه ال يعمل إال ما خيتص وإن إذن عاملة يف املضارع لقيل إن إذن يف املوضعني واحدة وإن : قيل
  معناها تقييد ما بعدها بزمن أو حال ألن

  مك وهو مبعىن قوله أنا أكرمك زمن أو حال أو عند زيارتك يلأنا أزورك فيقول السامع إذن أكر: معىن قوهلم
  مث عند سيبويه معناها اجلواب فال جيوز أن تقول إذن يقوم زيد ابتداء من غري أن جتيب به أحد

  :فيحمل على أنه جلواب مقدر،وأنه أجاب بذلك قوله} فََعلُْتَها إِذاً وَأََنا ِمَن الضَّالَِّني{: وأما قوله تعاىل
مل أفعل ذلك كفرا للنعمة كما زعمت بل : أي بأنعمنا فأجاب} َعلَْت فَْعلََتَك الَِّتي فََعلَْت َوأَْنَت ِمَن الْكَافِرِيَنَوفَ{

  }وأنا من اجلاهلني { فعلتها وأنا غري عارف بأن الوكزة تقضي بدليل قراءة بعضهم 



  إذا
  نوعان ظرف ومفاجأة
  خرجت فإذا السبع: فاليت للمفاجأة حنو

يء امسا وحرفا فإذا كانت امسا كانت ظرف مكان وإذا كانت حرفا كانت من حروف املعاين الدالة على املفاجأة وجت
كما أن اهلمزة تدل على االستفهام فإذا قلت خرجت فإذا زيد فلك أن تقدر إذا ظرف مكان ولك أن تقدرها حرفا 

ظرفا كان اخلرب وقد تقدم كما تقول عندي زيد  فإن قدرهتا حرفا كان اخلرب حمذوفا والتقدير موجود وإن قدرهتا
  فتخرب بظرف املكان عن اجلثة واملعىن حيث خرجت فهناك زيد

وال جيوز أن يكون يف هذه احلالة ظرف زمان المتناع وقوع الزمان خربا عن اجلثة وإذا امتنع أن تكون للزمان تعني 
فإذا األوىل } َب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إِذَا ُهمْ َيسَْتْبِشُرونَفَإِذَا أََصا{: أن تكون مكانا وقد اجتمعا يف قوله تعاىل

  ظرفية والثانية مفاجأة
  }إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح{وجتيء ظرف زمان وحق زماهنا أن يكون مستقبال حنو 

لَِّذيَن آَمُنوا ال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن كَفَرُوا َوقَالُوا َيا أَيَُّها ا{ : كما يف قوله تعاىل" إذ"وقد تستعمل للماضي من الزمان كـ 
  ،ألن قالوا ماض فيستحيل أن يكون زمانه مستقبال} ِإلخَْوانِهِْم إِذَا ضََربُوا ِفي اَألْرضِ

  َحتَّى إِذَا َجاُءوَك{: }َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى وَاِد النَّْملِ{: ومثله قوله تعاىل

َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً } {حَتَّى إِذَا َجَعلَُه َناراً} {َحتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ} {تَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينَِح} {ُيجَاِدلُوَنَك
  ،ألن االنفضاض واقع يف املاضي} أَْو لَْهواً انْفَضُّوا إِلَيَْها

والتقدير والنجم هاويا } وَاللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى َوالنََّهارِ إِذَا َتجَلَّى{ :،}وَالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{ : وجتئ للحال كقوله تعاىل
ظرف زمان والعامل فيه استقرار حمذوف يف موضع نصب على احلال " إذا"والليل غاشيا والنهار متجليا فـ 

  والعامل فيها اقسم احملذوف
إذا ظرف مستقبل وال جائز أن : الدين فقال وقد استشكل الزخمشري تقدير العامل يف ذلك وأوضحه الشيخ أثري

يكون العامل فيه فعل القسم احملذوف ألن اقسم إنشائي فهو يف احلال وإذا ملا يستقبل فيأىب أن يعمل احلال يف 
املستقبل الختالف زمان العامل واملعمول وال جائز أن يكون مث مضاف أقيم املقسم به مقامه أي وطلوع النجوم 

نه معمول لذلك الفعل فالطلوع حال وال يعمل يف املستقبل ضرورة أن زمان العامل زمان املعمول وجميء الليل أل
وال جائز أن يعمل فيه نفس املقسم به ألنه ليس من قبيل ما يعمل وال جائز أن يقدر حمذوف قبل الظرف ويكون قد 

والليل كائنا إذا يغشى ألنه يلزم كائنا  عمل فيه فيكون ذلك العامل يف موضع احلال وتقديره والنجم كائنا إذا هوى
  أال يكون منصوبا بعامل إذ ال يصح أال يكون معموال لشيء مما فرضناه أن يكون عامال

  وأيضا فيكون املقسم به جثة وظروف الزمان ال تكون أحواال عن اجلثث كما ال تكون أخبارا هلن

العامل يف الظرف فعل القسم } َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{: تعاىلأما الوجه األول فهو الذي ذكره أبو البقاء قال يف قوله 
  احملذوف تقديره اقسم بالنجم وقت هويه

  :وما ذكره الشيخ عليه من اإلشكال فقد جياب عنه بوجهني
أن الزمانني ملا اشتركا يف الوقوع احملقق نزال منزلة الزمان الواحد وهلذا يصح عطف أحدمها على اآلخر : أحدمها
  }وََيْجَعلَ{: مث قال} إِنْ َشاَء جََعلَ لََك َخيْراً ِمْن ذَِلَك{: تعاىل كقوله



مستشكال إبدال } َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتْم{: وهو قريب من جواب الفارسي ملا سأله أبو الفتح عن قوله تعاىل
آلخرة متصلتان وإهنما يف حكم اهللا تعاىل سواء إذ من اليوم فقال اليوم حال وظلمتم يف املاضي فقال إن الدنيا وا

  فكأن اليوم ماض وكأن إذ مستقبله
أنه على ظاهره وال يلزم ما ذكر ألن احلال كما تأيت مقارنة تأيت مقدرة وهي أن تقدر املستقبل مقارنا فتكون : والثاين

  }فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن{: أطلقت ما بالفعل على ما بالقوة جمازا وجعلت املستقبل حاضرا كقوله تعاىل
وأما الوجه الثاين فيمكن أن يقال جيوز تقديره وهو العامل وال يلزم ما قال من اختالف الزمانني ألنه جيوز اآلن أن 

  يقسم بطلوع النجم يف املستقبل وجيوز أن يقسم بالشيء الذي سيوجد
  إذا وأما الوجه األخري فهو الذي ذكره ابن احلاجب يف شرح املفصل فقال

ثبت إهنا جملرد الظرفية فليست متعلقة بفعل القسم ألنه يصري املعىن اقسم يف هذا الوقت فهي إذن يف موضع احلال 
  من الليل انتهى

وقد وقع يف حمذور آخر وهو أن الليل عبارة عن الزمان املعروف فإذا جعلت إذا معمولة لفعل هو حال من الليل 
  ال وقوله يلزم أال يكون له عامللزم وقوع الزمان يف الزمان وهو حم

  بل له عامل وهو فعل القسم وال يضر كونه إنشاء ملا ذكرنا أهنا حال مقدرة: قلنا
وأما الشبهة األخرية فقد سأهلا أبو الفتح فقال كيف جاز لظرف الزمان هنا أن يكون حاال من اجلثة وقد علم امتناع 

  !كونه صلة له وصفه وخربا 
ى الوقت الذي يؤخر ويقدم وهي أيضا بعيدة ال تناهلا أيدينا وال حييط علمنا هبا يف حال وأجاب بأهنا جرت جمر

  نصبها إحاطتنا مبا يقرب منها فجرت لذلك جمرى املعدوم
  كيف جاز لظرف الزمان أن يكون حاال من النجم؟: فإن قيل
  بأن مثل هذا جيوز يف احلال من حيث كان فضله انتهى: وأجاب
لمنا االمتناع يف احلال أيضا فيكون على حذف مضاف أي وحضور الليل وجتعله حاال من ولئن س: وقد يقال

  احلضور ال من اجلثة
والتحقيق وبه يرتفع اإلشكال يف هذه املسألة أن يدعي أن إذا كما جترد عن الشرطية كذلك جترد عن الظرفية فهي 

لظرفية الصناعية وهي جمرورة احملل هاهنا لكوهنا بدال يف هذه اآلية الشريفة جملرد الوقت من دون تعلق بالشيء تعلق ا
  والتقدير اقسم بالليل وقت} َحتَّى إِذَا َجاُءوَها{: يف قوله" حىت"عن الليل كما جرت بـ 

  غشيانه أي أقسم بوقت غشيان الليل وهذا واضح
  هل صار أحد إىل جتردها عن الظرفية والشرطية معا؟: فإن قلت

  تسهيل فقال وقد تفارقها الظرفية مفعوال هبا أو جمرورة حبىت أو مبتدأنعم نص عليه يف ال: قلت
  ا زيادة رابع وهو البدليةوعلم مما ذكرن

  فائدة
  }َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا{: وتستعمل أيضا لالستمرار كقوله 

  }ال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن كَفَُروا َوقَالُوا ِإلخَْوانِهِْم إِذَا َضَربُوا ِفي اَألْرضِ{: وقوله
  :هنم أبدا ومستمر فيما سيأيت كما يف قولهلتدل على أن هذا شأ" إذا"فهذا فيما مضى لكن دخلت 



  وندمان يزيد الكأس طيبا
  سقيت إذا تغورت النجوم

  :مث فيه مسائل
: ، وقوله}فَأَلْقَى َعصَاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ ُمبٌِني{: املفاجأة عبارة عن موافقة الشيء يف حال أنت فيها قال تعاىل: األوىل 

  }َما قَدََّمْت أَْيِديهِمْ إِذَا ُهْم َيقَْنطُونََوإِنْ ُتِصبُْهْم سَيِّئَةٌ بِ{
  إال الفعل املاضي" إذا"املفاجأة إال اجلملة االمسية وبعد " إذا"قالوا وال تقع بعد 

ومذهب املربد وتبعه أكثر املتأخرين أن املفاجأة نقلها إىل املكان عن الزمان ومعىن اآلية موافقة الثعبان إللقاء موسى 
ن وكذلك قوهلم خرجت فإذا السبع أي فإذا موافقة السبع وعلى هذا ال يكون مضافا إىل اجلملة العصا يف املكا

  بعدها
  الظرفية ضربان ظرف حمض وظرف مضمن معىن الشرط: الثانية
  حنو قولك راحة املؤمن إذا دخل اجلنة: فاألول

  }َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى{: ومنه قوله تعاىل
ذا كنت علي غضىب ألنه لو كان فيها معىن الشرط لكان جواهبا معىن ما تقدم ويصري ومنه إذا كنت علي راضية وإ

التقدير األول إذا يغشى أقسم فيفسد املعىن أو يصري القسم متعلقا على شرط ال مطلقا فيؤدي إىل أن يكون القسم 
من غري تقييد وكذا غري حاصل اآلن وإمنا حيصل إذا وجد شرطه وليس املعىن عليه بل على حصول القسم اآلن 

  }َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ} {وَالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{حكم 
، ألنه لو كان فيها معىن }َوالَِّذيَن إِذَا أََصاَبُهُم الْبَْغُي ُهْم يَْنَتِصُرونَ{: ومما يتمحض للظرفية العارية من الشرط قوله

  الشرط لوجبت الفاء يف جواهبا
إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً {: جوابا وهلذا تقع الفاء بعدها على حد وقوعها بعد إذ كقوله تعاىليقتضي شرطا و: والضرب الثاين

  وكذا كثر وقوع الفعل بعد ماضي اللفظ مستقبل املعىن حنو إذا جئتين أكرمتك} فَاثُْبُتوا
  ومنه إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت

  تضاف إال إىل مجلةوختتص املضمنة معىن الشرط بالفعل،ومذهب سيبويه أهنا ال 

فعلية وهلذا إذا وقع بعدها اسم قدر بينه وبينها فعل حمافظة على أصلها فإن كان االسم مرفوعا كان فاعل ذلك 
  وإن كان منصوبا كان مفعوال والفاعل فيه أيضا ذلك املقدر كقوله} إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: الفعل املقدر كقوله تعاىل

  *ال بلغتهإذا ابن أيب موسى بال*
  والتقدير إذا بلغت

  ومنهم من منع اختصاصها بالفعل جلواز إذا زيد ضربته
وعلى هذا فاملرفوع بعدها مبتدأ وهو قول الكوفيني واختاره ابن مالك وعلى القولني فمحل اجلملة بعدها اجلر 

  واهباباإلضافة والفاعل فيها جواهبا وقيل ليست مضافة والعامل فيها الفعل الذي يليها ال ج
واليت مبعىن } إِذَا ُهْم يَقَْنطُونَ{: مما يفرق فيه بني املفاجأة واجملازاة أن إذا اليت للمفاجأة ال يبتدأ هبا كقوله: تنبيه

اجملازاة يبتدأ هبا نص عليه سيبويه فقال يف األوىل إذا جواب مبنزلة الفاء وإمنا صارت جوابا مبنزلة الفاء ألنه ال يبدأ هبا 
  بالفاء كما ال يبدأ



ابن النحاس ولكن قد عورض سيبويه بأن الفاء قد تدخل عليها فكيف تكون عوضا منها واجلواب أهنا إمنا : قال
فيحتمل أهنا متمحضة الظرفية لعدم } َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َما كَانَ ُحجَّتَُهْم{: تدخل توكيدا وأما قوله تعاىل

  الفاء يف جواهبا

  ع ما وحيتمل أن يكون ما جواب قسم مقدر ال جواب الشرط فلذلك مل جيئ بالفاءم
} َحتَّى إِذَا َجاُءوَها{: جوز ابن مالك أن جتيء ال ظرفا وال شرطا وهي الداخلة عليها حىت اجلارة كقوله تعاىل: الثالثة

ز جتردها عن الشرط جاز جتردها عن أو الواقعة مفعوال كقوله عليه السالم إين ألعلم إذا كنت علي راضية وكما جا
وتارة ظرف مستقبل غري } إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء{الظرف وحتصل أهنا تارة ظرف ملا يستقبل وفيها معىن الشرط حنو 

} َتْوكَ لَِتْحِملَُهْمإِذَا َما أَ{: وتارة ظرف غري مستقبل حنو} َوَيقُولُ اِألْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لَسَْوَف أُْخَرُج َحّياً{: شرط حنو
  وتارة ال ظرف وال شرط وتارة ال تكون اسم زمان وهي املفاجأة

أصل إذا الظرفية ملا يستقبل من الزمان كما أن إذ ملا مضى منه مث يتوسع فيها فتستعمل يف الفعل املستمر يف : الرابعة
ملستقبل الذي هو يفعل حيث يفعل به حنو األحوال كلها احلاضرة واملاضية واملستقبلة فهي يف ذلك شقيقة الفعل ا

ذلك قالوا إذا استعطي فالن أعطى وإذا استنصر نصر كما قالوا فالن يعطي الراغب وينصر املستغيث من غري قصد 
  إىل ختصيص وقت دون وقت قال الزخمشري يف كشافة القدمي

  :جتاب الشرطية بثالثة أشياء: اخلامسة 

  تكالفعل حنو إذا جئتين أكرم: أحدها
  الفاء حنو إذا جئتين فأنا أكرمك: وثانيها 
حَتَّى إِذَا أََخذَْنا {: ،وقوله} ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن اَألْرضِ إِذَا أَْنُتمْ َتْخُرُجونَ{: املكانية قال تعاىل" إذا: "وثالثها

  }ُمْتَرِفيهِْم بِالَْعذَابِ إِذَا ُهْم َيجْأَُرونَ
فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ فَال أَْنسَاَب {: حنو إذا جئتين أكرمتك أو ما دل عليه جواهبا كقوله تعاىل وما قبلها إما جواهبا

  }فَال أَْنسَاَب{: واملعىن فإذا نفخ يف الصور تقاطعوا ودل عليه قوله} َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ
وإمنا احتيج هلذا التقدير ألن ما بعد ما النافية يف مثل } ُمْجرِِمَنيَيْوَم َيَرْونَ الَْمالِئكَةَ ال ُبْشَرى َيوَْمِئٍذ ِللْ{: وكذا قوله

  هذا املوضع ال يعمل فيه ما قبلها وأيضا فإن بشرى مصدر واملصدر ال يتقدم عليه ما كان يف صلته
  وىل ما دل عليهفالعامل يف إذا األ} إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن اَألْرضِ إِذَا أَنُْتْم َتخُْرُجونَ{: ومن ذلك قوله

والتقدير خرجتم وال جيوز أن يعمل فيه خترجون المتناع أن يعمل ما بعد إذا املكانية فيما قبلها } إِذَا أَْنُتمْ َتْخُرُجونَ{
  وحكمها يف ذلك حكم الفاء

فَذَِلكَ َيْوَمِئذٍ َيْوٌم {: ذا ما دل عليه قولهفالعامل يف إ} فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ فَذَِلَك َيْومَِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري{: ومنه قوله تعاىل
  والتقدير فإذا نقر يف الناقور صعب األمر} َعِسٌري
  فالعامل} َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ ُينَبِّئُكُْم إِذَا ُمزِّقُْتْم{: وقوله

  بعوثونمن معىن بعثتم أو م} إِنَّكُْم لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد{: يف إذا ما دل عليه قوله تعاىل
  أجيوز نصب إذا بقوله جديد ألن املعىن عليه؟: فإن قيل

ال جيوز المتناع أن يعمل ما بعد إن فيما قبلها وهذا يسمى جماوبة اإلعراب واملعىن للشيء الواحد وكان أبو : قيل



منه وقد سبق  علي الفارسي يلم به كثريا وذلك أنه يوجد يف املنظوم واملنثور واملعىن يدعو إىل أمر واإلعراب مينع
  بيانه يف نوع ما يتعلق باإلعراب

  :إذا توافق إن يف بعض األحكام وختالفها يف بعض: السادسة
  فأما املوافقة فهي أن كل واحد منهما يطلب شرطا وجزاء حنو إذا قمت قمت وإذا زرتين أكرمتك

يفسره الظاهر مثاله يف إن قوله  وكل واحدة منهما تطلب الفعل فإن وقع االسم بعد واحدة منهما قدر له فعل يرفعه
: ومثاله يف إذا قوله تعاىل} َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اسَْتجَاَرَك{: وقوله} إِِن اْمُرٌؤ َهلََك} {َوإِِن امَْرأَةٌ َخافَْت{: تعاىل

} إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت{: ئر وكذا قولهوما بعدها يف السورة من النظا} إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{و} إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{
  :وأما األحكام اليت ختالفها ففي مواضع} إِذَا َوقََعِت الَْواِقعَةُ{وما بعدها من النظائر و

إال تدخل إال على مشكوك حنو إن جئتين أكرمتك وال جيوز إن طلعت الشمس آتيك ألن طلوع الشمس : األول
  ونظائره} أَفَإِنْ ِمتَّ{ع مبهم الوقت جاز كقوله تعاىل متيقن مث إن كان املتيقن الوقو

  :وأما إذا فظاهر كالم النجاة يشعر بأهنا ال تدخل إال على املتيقن وما يف معناه حنو إذا طلعت الشمس فأتين وقوله
  إذا مت فادفين إىل جنب كرمة
  تروي عظامي بعد مويت عروقها

  وقوله
  *إذا طلعت مشس النهار فسلمي*

وهنا للزمن املعني باإلضافة على مذهب األكثر ومل جيزموا هبا يف االختيار لعدم إهبامها كالشروط ولذلك وذلك لك
  ونظائرها السابقة لكوهنا متحققة الوقوع} إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{: وردت شروط القرآن هبا كقوله

  فقد أشكل دخوهلا على غري الواقع} يالًَوإِذَا شِئَْنا َبدَّلَْنا أَْمثَالَُهمْ َتْبِد{: وأما قوله تعاىل
  :وأجيب بأن التبديل حمتمل وجهني

  إعادهتم يف اآلخرة ألهنم أنكروا البعث: أحدمها

فإن كان } إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َويَأِْت بِآخَرِيَن{: إهالكهم يف الدنيا وتبديل أمثاهلم فيكون كقوله: والثاين
ا وجب أن جيعل هذا مبعىن إن الشرطية ألن هذا شيء مل يكن فهي مكان إن ألن الشرط ميكن أن املراد يف الدني

إِنْ َنَشأْ َنْخِسْف } {إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َويَأِْت بِآخَرِيَن{: يكون وأال يكون أال ترى إىل ظهورها يف قوله تعاىل
  أن تقع موقع إن ملا بينهما من التداخل والتشابه "إذا"وإمنا أجاز لـ } بِهُِم اَألْرَض

ابن اجلويين الذي أظنه أنه جيوز دخوهلا على املتيقن واملشكوك ألهنا ظرف وشرط فبالنظر إىل الشرط تدخل : وقال
  وبالنظر إىل الظرف تدخل على املتيقن كسائر الظروف" إن"على املشكوك كـ 

مشكوكا فيه ألهنا تفيد احلث على الفعل املشروط الستحقاق اجلزاء وإمنا اشترط فيما تدخل عليه إن أن يكون 
وميتنع فيه المتناع اجلزاء وإمنا حيث على فعل ما جيوز أال يقع أما ما البد من وقوعه فال حيث عليه وإمنا امتنع دخول 

شرط والتزام الشيء يف إذا على املشكوك إذا حلظت فيها الظرفية ألن املعىن حينئذ التزام اجلزاء يف زمان وجود ال
زمان ال يعلم وجود شرط فيه ليس بالتزام وملا كان الفعل بعد إن جمزوما به يستعمل فيه ما ينبئ عن حتققه فيغلب 

ـ يف جانب احلسنة و" إذا"فجيء بـ } فَإِذَا َجاَءتُْهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ ُتِصبُْهْم سَيِّئَةٌ{: لفظ املاضي كقوله ب
يف جانب السيئة ألن املراد باحلسنة جنس احلسنة وهلذا عرفت وحصول احلسنة املطلقة مقطوع به فاقتضت " إن"



يف جانب السيئة ألهنا نادرة بالنسبة إىل احلسنة املطلقة كاملرض بالنسبة إىل " إن"وجيء بـ " إذا"البالغة التعبري بـ 
  الصحة واخلوف بالنسبة إىل األمن

َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً فَرُِحوا بَِها َوإِنْ ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم إِذَا ُهمْ {: ىل يف سورة الرومومنه قوله تعا
ْبلِ أَنْ يَُنزَّلَ َعلَْيهِْم ِمْن قَْبِلِه فَإِذَا أََصابَ بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إِذَا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ َوإِنْ كَانُوا ِمْن قَ{: وقوله} َيقَْنطُونَ
بلفظ إذا مع الضر فقال السكاكي نظر يف ذلك إىل لفظ املس } وَإِذَا َمسَّ اِألْنَسانَ ضُرٌّ{: وأما قوله تعاىل} لَُمْبِلِسَني

لى أن مس قدر وتنكري الضر املفيد للتعليل ليستقيم التوبيخ وإىل الناس املستحقني أن يلحقهم كل ضرر وللتنبيه ع
  يسري من الضر ألمثال هؤالء حقه أن يكون يف حكم املقطوع به

أي } وَإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى األِْنَساِن أَعَْرَض َوَنأَى بَِجانِبِِه{: بعد قوله} َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ{: وأما قوله تعاىل
تضيه البالغة أن يكون الضمري للمعرض املتكرب ال املطلق اإلنسان أعرض عن الشكر وذهب بنفسه وتكرب والذي تق

  ويكون لفظ إذا للتنبيه على أن مثل هذا املعرض املتكرب يكون ابتالؤه بالشر مقطوعا
إذا كان عدما مل ميتنع اجلزاء يف احلال حىت يتحقق اليأس من " إن"من األحكام املخالفة أن املشروط بـ : الثاين

وقع اجلزاء يف احلال مثل إن مل أطلقك فأنت طالق مل تطلق إال يف آخر " إذا"العدم مشروطا بـ  وجوده ولو كان
العمر وإذا قال إذا مل أطلقك فأنت طالق تطلق يف احلال ألن معناه أنت طالق يف زمان عدم تطليقي لك فأي زمان 

امتناع الطالق وال يتحقق ذلك إال مبوته  إن مل أطلقك تعليق للطالق على: ختلف عن التطليق يقع فيه الطالق وقوله
  غري مطلق
أن إن جتزم الفعل املضارع إذا دخلت عليه وإذا ال جتزمه ألهنا ال تتمحض شرطا بل فيها معىن التزام اجلزاء : الثالث

  يف وقت الشرط من غري وجوب أن يكون معلال بالشرط

  من معىن الزمان كقولهوقد جاء اجلزم هبا إذا أريد هبا معىن إن وأعرض عما فيها 
  *وإذا تصبك خصاصة فتجمل*

  أن إذا هل تفيد التكرار والعموم: الرابع
  :فيه قوالن حكامها ابن عصفور

  إذا قام زيد قام عمرو أفادت أنه كلما قام زيد قام عمرو: نعم فإذا قلت: أحدمها
  ال يلزم: والثاين
  وأما إن ففيها كالم عن ابن جين يأيت يف باب إنوالصحيح أن املراد هبا العموم كسائر أمساء الشرط : قال

أقوم إذا قام زيد فيقتضي أن قيامك مرتبط بقيامه ال يتقدم عليه وال يتأخر عنه بل يعاقبه على : أنك تقول: اخلامس
  االتصال خبالف أقوم إن قام زيد فيقتضي أن قيامك بعد قيامه وقد يكون عقبه وقد يتأخر عنه

  الستقبال دون اقتضاء مباعدة خبالف إذا ذكره أبو جعفر ابن الزبري يف كتابه مالك التأويلفاحلاصل أن التقييد با
اقَْتَرَبتِ {: تقديره انشقت السماء كما قال} إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: قد تأيت زائدة كقوله: قيل: السابعة
  }أََتى أَْمُر اللَِّه{،}السَّاَعةُ

  ورد هذا بأن اجلواب مضمر



  }وَإِذَا َرأَْوا ِتجَاَرةً أَوْ لَْهواً{: جميئها مبعىن إذ وجعل منه ابن مالك قوله تعاىلوحيوز 
  ورد بفوات املعىن ألن إذا تفيد أن هذا حاهلم املستمر خبالف إذ فإهنا ال تعطي ذلك

  :إذا فعلت كذا فيكون على ثالثة أضرب: وقوهلم
إِذَا قُْمُتْم إِلَى {: لباب فالبس أحسن الثياب ومنه قوله تعاىليكون املأمور به قبل الفعل تقول إذا أتيت ا: أحدها

  }فَإِذَا قََرأْتَ الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ} {الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم
  أن يكون مع الفعل كقولك إذا قرأت فترسل: الثاين
  }ذَا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسَعوْاإِ} {َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُوا{: أن يكون بعده كقوله تعاىل: الثالث
  فائدة

ـ : أنه يقال} كُلََّما أََضاَء لَُهْم َمشَْوا ِفيِه َوإِذَا أَظْلََم َعلَْيهِْم قَاُموا{: من األسئلة احلسنة يف قوله تعاىل مل أتى قبل أضاء ب
  ؟"كلما"

  وما وجه املناسبة يف ذلك؟" إذا"وقبل أظلم بـ 
  األول أن تكرار اإلضاءة يستلزم تكرار اإلظالم فكان تنويع الكالم أعذب: فيه وجوهو

أن مراتب اإلضاءة خمتلفة متنوعة فذكر كلما تنبيها على ظهور التعدد وقوته لوجوده بالصورة والنوعية : الثاين
  ن حصل بالصورةواإلظالم نوع واحد فلم يؤت بصيغة التكرار لضعف التعدد فيه بعد ظهوره بالنوعية وإ

قاله الزخمشري وفيه تكلف أهنم ملا اشتد حرصهم على الضوء املستفاد من النور كانوا كلما حدث هلم نور : الثالث
  جتدد هلم باعث الضوء فيه ال مينعهم من ذلك تقدم فقده واختفاؤه منهم وأما التوقف بالظالم فهو نوع واحد

ى ويفترقان بأن جواب الزخمشري يرجع التكرار فيه إىل جواب كلما وهذا قريب من اجلواب الثاين لكنه مبادة أخر
ال إىل مشروطها الذي يليها ويباشرها فطلب تكراره وهو األوىل يف مدلول التكرار واجلواب املتقدم يرجع إىل 

  تكرار مشروطها يتبعه اجلواب من حيث هو ملزومه وتكرره فرع تكرر األول
إليه وإظالمه ليس منسوبا إليه ألن إضاءته هي ملعانه والظالم أمر حيدث عن اختفائه أن إضاءة الربق منسوبة : الرابع

فتظلم األماكن كظالم األجرام الكثائف فأتى بأداة التكرار عند الفعل املتكرر من الربق وباألداة اليت ال تقتضي 
  التكرار عند الفعل الذي ليس متكررا منه وال صادرا عنه

ري أن املراد بإضاءة الربق احلياة وبالظالم املوت فاملنافق متر حاله يف حياته بصورة اإلميان ألهنا ذكره ابن املن: اخلامس
دار مبنية على الظاهر فإذا صار إىل املوت رفعت له أعماله وحتقق مقامه فتستقيم كلما يف احلياة وإذا يف املمات 

" هم أحيين ما دامت احلياة خريا يل وأمتين إذا كانت الوفاة خريا يلالل: "وهكذا كقول النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  فاستعمل مع احلياة لفظ التكرار والدوام واستعمل مع لفظ الوفاة لفظ االختصار والتقييد

إن ذلك ألحد معنيني إما ألن احلياة مأثورة الزدياد العمل الصاحل الذي اهلمم العالية معقودة به فعرض : وقيل
ار منه والدوام عليه ونبه على أن املوت ال يتمىن ولكن إذا نزل وقته رضي به وأما ألن احلياة يتكرر زماهنا باالستكث

  .وأما املوت مرة واحدة
وجواب آخر أن الكالم يف األنوار هو األصل املستمر وأما خفقان الربق يف أثناء ذلك فعوارض تتصل باحلدوث 

  واهللا أعلم" إذا"يف تلك بـ والتكرار فناسب اإلتيان فيها بكلما و



  إذ
وتقول أيدك اهللا إذ فعلت؟ وأما قوله } وَاذْكُُروا إِذْ أَْنُتْم قَِليلٌ{: ظرف ملاضي الزمان يضاف للجملتني كقوله تعاىل

 مستقبل وإذ ظرف للماضي وإمنا كان كذلك ألن الشيء كائن" ترى"فـ } َولَْو تََرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ{: تعاىل
  وإن مل يكن بعد وذلك عند اهللا قد كان ألن علمه به سابق وقضاءه به نافذ فهو كائن ال حمالة

ظرف ماضي لكن باإلضافة إىل " إذ"املعىن ولو ترى ندمهم وخزيهم يف ذلك اليوم بعد وقوفهم على النار فـ : وقيل
  بعده والذي بعده هو مفعول ترىندمهم الواقع بعد املعاينة فقد صار وقت التوقف ماضيا باإلضافة إىل ما 

ومنعه آخرون وجعلوا املفعول حمذوفا وإذ ظرف } وَاذْكُُروا إِذْ أَْنُتْم قَِليلٌ{: وأجاز بعضهم جميئها مفعوال به كقوله
  إذاً واذكروا حالكم} وَاذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم{: عامله ذلك احملذوف والتقدير

  له ذلك ملا رفعه إليه: قال: قيل} اللَُّه َيا ِعيَسىإِذْ قَالَ {: وحنوه قوله
  أي حني تفيضون فيه} َوال َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم ُشُهوداً إِذْ ُتفِيُضونَ ِفيِه{: وتكون مبعىن حني كقوله

  }هَْتُدوا بِِهوَإِذْ لَمْ َي} {َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتْم{وحرف تعليل حنو 
  .تأيت ظرفا ملا يستقبل مبعىن إذا وخرج عليه بعض ما سبق: وقيل

  وأنكره السهيلي ألن إذا ال جييء بعدها املضارع مع النفي} فََسْوَف َيْعلَُمونَ إِذِ األَغْاللُ ِفي أَْعَناقِهِْم{: وكذا قوله

  م معىن الشرطية فيهالنعدا} وَاللَّْيلِ إِذَا َيسْرِ{: وقد جتيء بعد القسم كقوله
  وقيل هي فيه مبعىن قد} وَإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْمالِئكَِة{: وقيل جتيء زائدة حنو

َبْعَد إِذْ أَنُْتمْ {: وقد جتيء مبعىن أن حكاه السهيلي يف الروض عن نص سيبويه يف كتابه قال ويشهد له قوله تعاىل
  }ُمْسِلُمونَ

قال وغفل الفارسي عما يف } فََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونََولَْن َيْن{: وعليه حيمل قوله تعاىل
الكتاب من هذا وجعل الفعل املستقبل الذي بعد لن عامال يف الظرف املاضي فصار مبنزلة من يقول سآتيك اليوم 

  أمس
فإن جوز وقوع الفعل يف } هَْتُدوا بِِه فََسَيقُولُونَ َهذَا إِفٌْك قَِدٌميَوإِذْ لَْم َي{: وليت شعري ما تقول يف قوله تعاىل: قال

الظرف املاضي على أصله فكيف يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها السيما مع السني وهو قبيح أن تقول غدا سآتيك 
  فكيف إن قلت غدا فسآتيك فكيف إن زدت على هذا وقلت أمس فسآتيك وإذا على أصله مبعىن أمس

  نبيه يف وقوع إذ بعد واذكرت
حيث وقعت إذ بعد واذكر فاملراد به األمر بالنظر إىل ما اشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة ما وقع فيه فهو جدير بأن 

  }َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ مَْرَيمَ إِِذ اْنَتَبذَْت{: ينظر فيه وقد أشار إىل هذا الزخمشري يف قوله تعاىل
  ونظائره} الْكَِتابِ إِبَْراِهيَم إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً َنبِّياًِ ذْ قَالَ ألَبِيِه وَاذْكُْر ِفي{: وقوله

  أو
  تقع يف اخلرب والطلب فأما يف اخلرب فلها فيه معان

  الشك حنو قام زيد أو عمرو: األول
  }اكُْم لَعَلَى ُهدًىَوإِنَّا أَْو إِيَّ{: اإلهبام وهو إخفاء األمر على السامع مع العلم به كقوله تعاىل: الثاين
،يريد إذا أخذت األرض زخرفها وأخذ أهلها األمن أتاها أمرنا وهم ال يعلمون } أََتاَها أَْمُرَنا لَْيالً أَْو نََهاراً{: وقوله



  أي فجأة فهذا إهبام ألن الشك حمال على اهللا تعاىل
  }إِلَى مِائَِة أَلٍْف أَْو يَزِيُدونَ{: وقوله

فإن حرف اجلر ال يصح تقديره على الفعل ولذلك ال " إىل"وال يصح عطفه على اجملرور بـ  يزيدون فعل: فإن قلت
  جيوز مررت بقائم ويقعد على تأويل قائم وقاعد

  يزيدون خرب مبتدأ حمذوف يف حمل رفع والتقدير أوهم يزيدون قاله ابن جين يف احملتسب: قلت
  يف مطلق اجلملةالشتراكهما " أو"وجاز عطف االمسية على الفعلية بـ 

  فكيف تكون أو هنا ألحد الشيئني والزيادة ال تنفك عن املزيد عليه؟: فإن قلت

األمر كذلك وهلذا قدروا يف املبتدأ ضمري املائة ألف والتقدير وأرسلناك إىل مائة ألف معها زيادة وحيتمل أن : قلت
  متم أهنم مائة ألف أو يزيدونتكون على باهبا للشك وهو بالنسبة إىل املخاطب أي لو رأيتموهم لعل

أي أن قلوهبم تارة تزداد قسوة وتارة ترد إىل قسوهتا } فَهَِي كَالِْحجَاَرِة أَْو أََشدُّ قَسَْوةً{: التنويع كقوله تعاىل: الثالث
  الختالف أحوال قلوهبم" أو"األوىل فجيء بـ 

ال يدخل اجلنة : ،أي قالت اليهود}  َمْن كَانَ ُهوداً أَْو َنصَاَرىَوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِالَّ{: التفصيل كقوله: الرابع
  }كُوُنوا ُهوداً أَْو َنَصاَرى{: إال من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إال الذين هم نصارى وكذلك قوله

قَابَ {: على حد قوله} لٍْف أَْو َيزِيُدونَِمائَةِ أَ{و} كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْرُب{: كقوله" بل"لإلضراب كـ : اخلامس
  }قَْوَسْينِ أَْو أَدَْنى

  }فَالُْملِْقَياِت ِذكْراً ُعذْراً أَْو ُنذْراً{: مبعىن الواو كقوله: السادس
  }لََعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى{
  }لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَوْ ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً{

  :نوأما يف الطلب فلها معا
اآلية } َوال َعلَى أَنْفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبُيوِتكُْم أَْو ُبُيوِت آبَاِئكُْم{اإلباحة حنو تعلم فقها أو حنوا كقوله تعاىل : األول

  يعين إن شبهت قلوهبم باحلجارة فصواب أو مبا هو أشد فصواب} كَالِْحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ قَْسوَةً{: وكذلك قوله

  }أَْو كََصيِّبٍ} {مَثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد َناراًكَ{: وقوله
  واملعىن أن التمثيل مباح يف املنافقني إن شبهتموهم بأي النوعني

  إباحة إليقاع أحد األمرين} لََعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى{: قوله
َت أَنْ َتْبتَِغَي َنفَقاً ِفي اَألْرضِ أَْو ُسلَّماً ِفي فَإِِن اْسَتطَْع{ : التخيري حنو خذ هذا الثوب أو ذاك ومنه قوله تعاىل: الثاين
  اآلية فتقديره فافعل كأنه خري على تقدير االستطاعة أن خيتار أحد األمرين ألن اجلمع بينهما غري ممكن} السََّماِء

بينهما وأما اإلباحة فأن  والفرق بينهما أن التخيري فيما أصله املنع مث يرد األمر بأحدمها ال على التعيني وميتنع اجلمع
لئال يوهم بأن اجلمع " أو"يكون كل منهما مباحا ويطلب اإلتيان بأحدمها وال ميتنع من اجلمع بينهما وإمنا يذكر بـ 

: وقوله} فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساكَِني{: بينهما هو الواجب لو ذكرت الواو وهلذا مثل النحاة اإلباحة بقوله تعاىل
ألن املراد به األمر بأحدمها رفقا باملكلف فلو أتى باجلمع مل مينع منه بل يكون } فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك{

  أفضل
وأما متثيل األصوليني بآييت الكفارة والفدية للتخيري مع إمكان اجلمع فقد أجاب عنه صاحب البسيط بأنه إمنا ميتنع 



حملظور ألن أحدمها ينصرف إليه األمر واآلخر يبقى حمظورا ال جيوز له فعله وال ميتنع يف خصال اجلمع بينهما يف ا
  الكفارة ألنه يأيت مبا عدا الواجب تربعا وال مينع من التربع

واعلم أنه إذا ورد النهي عن اإلباحة جاز صرفه إىل جمموعهما وهو ما كان جيوز فعله أو إىل أحدمها وهو ما تقتضيه 
  أو

فليس املراد منه النهي عن إطاعة أحدمها دون اآلخر بل النهي عن } َوال تُِطْع ِمْنُهْم آِثماً أَْو كَفُوراً{: أما قوله تعاىلو
  طاعتهما مفردين أو جمتمعني وإمنا ذكرت أو لئال يتوهم أن النهي عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان

هذه اآلية فإنه لو انتهى عن أحدمها مل يتمثل وال يعد ميتثل  استشكل قوم وقوع أو يف النهي يف: وقال ابن احلاجب
  إال باالنتهاء عنهما مجيعا

إهنا مبعىن الواو واألوىل أهنا على باهبا وإمنا جاء التعيني فيها من القرينة ألن املعىن قبل وجود النهي تطيع آمثا أو : فقيل
بتا يف املعىن فيصري املعىن وال تطع واحدا منهما فيجيء كفورا أي واحدا منهما فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثا

التعميم فيهما من جهة النهي الداخل وهي على باهبا فيما ذكرناه ألنه ال حيصل االنتهاء عن أحدمها حىت ينتهي 
ا وأن عنهما خبالف اإلثبات فإنه قد يفعل أحدمها دون اآلخر قال فهذا معىن دقيق يعلم منه أن أو يف اآلية على باهب

  التعميم مل جيئ منها وإمنا جاء من جهة املضموم إليها انتهى
ألن املرياث ال يكون إال بعد إنفاذ الوصية } ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْينٍ{: ومن هذا وإن كان خربا قوله تعاىل
  والدين وجد أحدمها أو وجدا معا

َوال ُتِطْع ِمنُْهْم {: هي وجب اجتناب األمرين عند النحويني كقوله تعاىلإن اتصلت بالن: وقال أبو البقاء يف اللباب
  ولو مجع بينهما لفعل املنهي عنه مرتني ألن كل واحد منهما أحدمها} آِثماً أَْو كَفُوراً

  يف موضع آخر مذهب سيبويه أن أو يف النهي نقيضية أو يف اإلباحة: وقال

 جمالستهما وجمالسة من شاء منهما فضده يف النهي ال تطع منهم آمثا أو جالس احلسن أو ابن سريين إذن يف: فقولك
كفورا أي ال تطع هذا وال هذا واملعىن ال تطع أحدمها ومن أطاع منهما كان أحدمها فمن ها هنا كان هنيا عن كل 

  واحد منهما ولو جاء بالواو يف املوضعني أو أحدمها ألوهم اجلمع
  و انتهى عن أحدمها مل يعد ممتثال باالنتهاء عنهما مجيعاأو مبعىن الواو ألنه ل: وقيل

واألوىل أهنا على باهبا وإمنا جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معىن النفي والنكرة يف سياق النفي : قال اخلطييب
ي ورد على ما تعم ألن املعىن قبل وجود النهي تطيع آمثا أو كفورا أي واحدا منهما فالتعميم فيهما فإذا جاء النه

كان ثابتا فاملعىن ال تطع واحدا منهما فسمى التعميم فيهما من جهة النهي وهي على باهبا فيما ذكرناه ألنه ال حيصل 
  االنتهاء عن أحدمها حىت ينتهي عنهما خبالف اإلثبات فإنه قد ينتهي عن أحدمها دون اآلخر

  تنبيهان
 النعم عن ابن جريج قال كل شيء يف القرآن فيه أو للتخيري إال روى البيهقي يف سننه يف باب الفدية بغري: األول

  ليس مبخري فيهما} أَنْ ُيقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّبوا{: قوله تعاىل
  وهبذا أقول: قال الشافعي

  من أجل أن مبناها على عدم التشريك أعاد الضمري إىل مفرديها باإلفراد: والثاين



: إن أو مبعىن الواو وهلذا قال: فقد قيل} َيكُْن غَنِّياً أَْو فَِقرياً فَاللَُّه أَْولَى بِهَِما إِنْ{: خبالف الواو وأما قوله تعاىل
إن يكن اخلصمان غنيني أو فقريين }غَنِّياً أَْو فَقِرياً{ ولو كانت ألحد الشيئني لقيل به وقيل على باهبا ومعىن} بِهِمَا{

يشري } كُونُوا قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط ُشَهَداَء ِللَِّه{: ذكر عقيب قولهأو منهما أي اخلصمني على أي حال كان ألن ذلك 
  للحاكم والشاهد وذلك يتعلق باثنني

األولوية احملكوم هبا ثابتة للمفردين معا حنو جاءين زيد أو عمرو ورأيتهما فالضمري راجع إىل الغين والفقري : وقيل
   أوىل بالغين والفقرياملعلومني من وجوه الكالم فصار كأنه قيل فاهللا

ويستعمل ذلك املذكور وغريه ولو قيل فاهللا أوىل به مل يشمله وألنه ملا مل خيرج املخلوقون عن الغىن والفقر صار 
  املعىن افعلوا ذلك ألن اهللا أوىل ممن خلق ولو قيل أوىل به لعاد إليه من حيث الشهادة فقط

  إن املكسورة اخلفية
  ترد ملعان
  }إِنْ يَْنَتُهوا ُيْغفَْر لَُهْم} {إِنْ َتتَّقُوا اللََّه َيجَْعلْ لَكُْم فُْرقَاناً{: وهو الكثري حنوالشرطية : األول

  وعيسى جازم بعدم وقوع قوله} إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه{: مث األصل يف عدم جزم املتكلم بوقوع الشرط كقوله
  }أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الْخَاِلُدونَ{: ه كقولهوقد تدخل على املتيقن وجوده إذا أهبم زمان

  }إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد{: وقد تدخل على املستحيل حنو
ومن أحكامها أهنا لالستقبال وأهنا ختلص الفعل له وإن كان ماضيا كقولك إن أكرمتين أكرمتك ومعناه إن تكرمين 

معىن أكرمتين : ،فقيل} إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت{: هوأما قوهلم إن أكرمتين اليوم فقد أكرمتك أمس وقول
  اليوم يكون سبب لإلخبار بذلك

  وإن ثبت كان قميصه قد من قبل يكون سببا لإلخبار بذلك
  قاله ابن احلاجب وهي عكس لو فإهنا للماضي وإن دخلت على املضارع

  مسألة
  }َوإِنْ لَْم َيْنَتهُوا{: ال هبا كقوله تعاىل" مل"على مل يكن اجلزم بـ" إن"إن دخلت 

  }َوإِالَّ َتْغِفْر ِلي{: كقوله تعاىل" ال"وإن دخلت على ال كان اجلزم هبا ال بـ} فَإِنْ لَمْ َتفَْعلُوا{
والفرق بينهما أن مل عامل يلزم معموله وال يفرق بينهما بشيء وإن جيوز أن يفرق بينهما وبني معموهلا معمول 

  ا حنو إن زيدا يضرب أضربهمعموهل
  وتدخل أيضا على املاضي فال تعمل يف لفظه وال تفارق العمل وأما ال فليست عاملة يف الفعل فأضيف العمل إىل إن

 َما{: ،بدليل ما يف اجلاثية} إِنْ ِهَي إِالَّ حََياتَُنا الدُّنَْيا{: مبنزلة ال وتدخل على اجلملة االمسية كقوله يف األنعام: الثاين
  }ِهَي إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنيَا

  }إِنْ أَْنتَ إِالَّ َنذِيٌر{: وقوله
  }إِِن الْكَاِفُرونَ إِالَّ ِفي غُرُورٍ{
  }إِنْ كُلُّ َنفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ{
  }إِنْ أُمََّهاُتُهْم إِالَّ الالَِّئي َولَْدَنُهْم{
  }الَّ آِتي الرَّْحَمنِ َعْبداًإِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ إِ{



  }إِنْ َنْحُن إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُكُْم{
  }إِنْ أَنُْتْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُنَا{

  }إِنْ أَرَْدَنا إِال الُْحْسَنى{: وعلى اجلملة الفعلية حنو

  }إِنْ َيقُولُونَ إِالَّ كَذِباً{
  }إِنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه إِالَّ إِنَاثاً{
  }ونَ إِنْ لَبِثُْتْم إِالَّ قَِليالًَوَتظُنُّ{
  }إِنْ كَاَنْت إِالَّ صَْيَحةً وَاِحَدةً{
  }بِئَْسَما َيأُْمُركُْم بِِه إِميَاُنكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{

لَمَّا  إِنْ كُلُّ َنفْسٍ{: وزعم بعضهم أن شرط النافية جميء إال يف خربها كهذه اآليات أو ملا اليت مبعناها كقراءة بعضهم
  بتشديد امليم أي ما كان نفس إال عليها حافظ} َعلَْيَها َحاِفظٌ

  }َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجِميٌع لَدَْيَنا ُمْحَضُرونَ{
  }َوإِنْ كُلُّ ذَِلكَ لَمَّا َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّْنَيا{

  }َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم{: ورد بقوله
  }يبٌ أَْم َبِعيٌدَوإِنْ أَْدرِي أَقَرِ{
  }إِنْ ِعْندَكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن{
  }بِئَْسَما َيأُْمُركُْم بِِه إِميَاُنكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{

  فالتقدير وإن أحد من أهل الكتاب} َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِالَّ لَُيؤِْمَننَّ بِِه{: وأما قوله

فاألوىل شرطية والثانية نافية جواب للقسم الذي أذنت به } أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعدِِهَولَِئْن َزالََتا إِنْ {: وأما قوله
  الالم الداخلة على األوىل وجواب الشرط حمذوف وجوبا

ما ما مكناكم فقال الزخمشري وابن الشجري إن نافية أي في} َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه{: واختلف يف قوله
فيه إال أن إن أحسن يف اللفظ ملا يف جمامعة مثلها من التكرار املستبشع ومثله يتجنب قاال ويدل على النفي قوله 

ا زائدة وحكى الزخمشري أهن} أَلَْم َيرَْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ َما لَمْ ُنَمكِّْن لَكُْم{: تعاىل
  قال واألول أفخم

واملعىن لقد أعطيناهم " ما"وقال ابن عطية ما مبعىن الذي وإن نافية وقعت مكان ما فيختلف اللفظ وال تتصل ما بـ 
  من القوة والغىن ما مل نعطكم وناهلم بسبب كفرهم هذا العقاب فأنتم أحرى بذلك إذا كفرمت

  كم فيه طغيتموقيل إن شرطية واجلواب حمذوف أي الذي إن مكنا
  وقال وهذا مطرح يف التأويل

  وعن قطرب أهنا مبعىن قد حكاه ابن الشجري
  وحيتمل النكرة املوصوفة

واعلم أن بعضهم أنكر جميء النافية وقال يف اآليات السابقة إن ما حمذوفة والتقدير ما إن الكافرون إال يف غرور ما 
  :إن تدعون ما إن أدري ونظائرها كما قال الشاعر



  ا إن طبنا جنب ولكنوم
  منايانا ودولة آخرينا

  }تَاللَِّه َتفْتَأُ{فحذفت ما اختصارا كما حذف ال يف 
َوإِنَّ كُالً لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهمْ رَبَُّك {: خمففة من الثقيلة فتعمل يف امسها وخربها ويلزم خربها الالم كقوله تعاىل: الثالث
  }أَْعَمالَُهْم

إِنْ كُلُّ َنفْسٍ لَمَّا } {َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجمِيٌع لََدْيَنا ُمْحَضُرونَ} {إِنْ كُلُّ ذَِلَك لَمَّا َمتَاُع الَْحَياِة الدُّْنيَاَو{: ويكثر إمهاهلا،حنو
  ، يف قراءة من خفف ملا أي أنه كل نفس لعليها حافظ} َعلَْيَها َحاِفظٌ

قال بعضهم مل خيربهم بعلوهم إال } اَألْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني َوأَْنُتُم{: للتعليل مبعىن إذ عند الكوفيني كقوله: الرابع
  بعد إن كانوا مؤمنني

  }اتَّقُوا اللََّه َوذَرُوا َما َبِقَي ِمَن الرِّبا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{: وقوله
  لو كانت للخرب لكان اخلطاب لغري املؤمنني: قالبعضهم

وحنوه مما الفعل يف حمقق الوقوع والبصريون مينعون ذلك وهو التحقيق كاملعىن مع } ْيبٍَوإِنْ كُنُْتْم ِفي َر{: وكذا
  "إذا"

  وأجابوا عن دخوهلا يف هذه املواطن لنكته وهي أنه من باب خطاب التهييج حنو إن كنت ولدي فأطعمين

فاالستثناء مع حتقق الدخول تأدبا بأدب اهللا يف املشيئة  }لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني{: وأما قوله
واالستثناء من الداخلني ال من الرؤيا ألنه كان بني الرؤيا وتصديقها سنة ومات بينهما خلق كثري فكأنه قال كلكم 

  إن شاء اهللا
  أي لقد كنا} إِنْ كُنَّا َعْن ِعَباَدِتكُْم لََغاِفِلَني{: يف قوله" لقد"مبعىن : اخلامس

  }إِنْ كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفْعُوالً{
  }تَاللَِّه إِنْ ِكْدَت لَُترِْدينِ{و
  }تَاللَِّه إِنْ كُنَّا لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{

  فائدة
ادعى ابن جين يف كتاب القد أن إن الشرطية تفيد معىن التكثري ملا كان يف هذا الشياع والعموم ألنه شائع يف كل 

َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني {: على أحد اليت ال يستعمل إال يف النفي العام كقوله تعاىلمره ويدل لذلك دخوهلا 
  ألنه ليس يف واحد يقتصر عليه فلذلك أدخل عليه أحد الذي ال يستعمل يف اإلجياب} اسَْتجَاَرَك

  جيوز أن تكون أحد هنا ليست اليت للعموم بل مبنزلة أحد من: قال

  }إِِن اْمُرٌؤ} {َوإِنِ اْمرَأَةٌ{: ال أنه دخله معىن العموم ألجل إن كما يف قولهأحد وعشرين وحنوه إ
  تنبيه
  :قد وقع يف القرآن الكرمي إن بصيغة الشرط وهو غري مراد يف مواضع: قيل

  }َوال ُتكْرِهُوا فََتَياِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً{
  }للَِّه إِنْ كُنُْتْم إِيَّاُه َتعُْبُدونَوَاْشكُُروا نِْعَمتَ ا{: وقوله
  ،}َوإِنْ كُْنُتْم َعلَى َسفَرٍ وَلَْم َتجِدُوا كَاِتباً فَرَِهانٌ َمقُْبوضَةٌ{: وقوله



  }أَنْ َتقُْصرُوا ِمَن الصَّالِة إِنْ ِخفُْتْم{: وقوله
  }إِنِ اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَْشُهرٍ{: وقوله

ألوىل فيمتنع النهي عن إرادة التحصن فإهنن إذا مل يردن التحصن يردن البغاء واإلكراه على املراد وقد يقال أما ا
  :ممتنع
إهنا مبعىن إذا ألنه ال جيوز إكراههن على الزنا إن مل يردن التحصن أو هو شرط مقحم ألن ذكر اإلكراه يدل : وقيل

جيابه املبالغة يف النهي عن اإلكراه فاملعىن إن أردن العفة عليه ألهنن ال يكرهنهن إال عند إرادة التحصني وفائدة إ
  .فاملوىل أحق بإرادة ذلك

وأما الرابعة فهو يشعر باإلمتام وال نسلم أن األصل اإلمتام وقد قالت عائشة رضي اهللا عنها فرضت الصالة ركعتني 
دليل التعجب املذكور لكنه ال مينع فأقرت صالة السفر وزيدت صالة احلضر وأما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه ب

  خمالفة الظاهر لعارض

  أن املفتوحة اهلمزة الساكنة النون
  :ترد ملعان
  حرفا مصدريا ناصبا للفعل املضارع وتقع معه يف موقع املبتدأ والفاعل واملفعول واملضاف إليه: األول

  }َوأَنْ َتُصوُموا خَْيٌر لَكُْم{: فاملبتدأ يكون يف موضع رفع،حنو
  }َوأَنْ َيْسَتْعِففَْن َخْيٌر لَهُنَّ} {َوأَنْ َتْصبِرُوا خَْيٌر لَكُْم{
  }َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْرُب ِللتَّقَْوى{

  }َما كَانَ ألَْهلِ الَْمدِيَنِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اَألْعرَابِ أَنْ يََتَخلَّفُوا{: والفاعل كقوله تعاىل
  }ْيَناأَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً أَنْ أَْوَح{
  يف قراءة من نصب جواب} َوَما كَانَ جََواَب قَْوِمِه إِالَّ أَنْ قَالُوا{

  }َوَما كَانَ َهذَا الْقُْرآنُ أَنْ ُيفْتََرى{: وتقع معه موقع املفعول به فيكون يف موضع نصب حنو
  }فَأََرْدُت أَنْ أَِعيَبهَا} {َيقُولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيبََنا َداِئرَةٌ{

  }ْرُت َألنْ أَكُونََوأُِم{
  }فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتْبَتِغَي{: وقوله

  }يُرِيدُ اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنكُْم{
  ،معناه بأن أنذر فلما حذفت الباء تعدى الفعل فنصب} إِنَّا أَْرَسلَْنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر{

  }َما أَمَْرتَنِي بِِه{: نصب على البدل من قوله} بِِه أَِن اعُْبُدوا اللََّه إِالَّ َما أَمَْرَتنِي{: ومنه يف أحد القولني
} قَالُوا أُوذِيَنا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَأِْتَينَا{،}قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم{: واملضاف إليه فيكون يف موضع جر كقوله

  أي من قبل إتيانك
وإن كان املعىن لوحينا ألن الفعل بعدها مل يكن } أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً أَنْ أَْوَحْينَا{: عاىلوإمنا مل ينصب يف قوله ت

  مستحقا لإلعراب وال يستعمل إال أن تعمل فيه العوامل
  }امل أََحِسَب النَّاسُ أَنْ ُيْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا{: هذه حذف حرف اجلر كقوله تعاىل" أن"وقد يعرض لـ 



أي بأن هلم ومذهب } وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم{: قولوا كما قدرت يف قوله تعاىلأي بأن ي
  سيبويه أهنا يف موضع نصب ونفاها اخلليل على أصل اجلر

  وتقع بعد عسى فتكون مع صلتها يف تأويل مصدر منصوب إن كانت ناقصة حنو عسى زيد أن يقوم

  }َعَسى رَبُّكُْم أَنْ َيْرحََمكُْم{: ومثله
َوَعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئاً َوُهوَ {: وتكون يف تأويل مصدر مرفوع إن كانت تامة كقولك عسى أن ينطلق زيد ومثله

  }َخْيٌر لَكُْم َوَعَسى أَنْ ُتِحبُّوا َشيْئاً
ها ضمري الشأن وتقع بعدها اجلملة خربا عنها خمففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقني وما يف معناه ويكون امس: الثاين
  }أَفَال َيَرْونَ أَالَّ يَْرجُِع إِلَيْهِْم قَْوالً{: حنو
  }َعِلَم أَنْ سََيكُونُ ِمْنكُْم مَْرَضى{
  }َوَحِسُبوا أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ{
  }َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ{
  }وَأَلَّوِ اْسَتقَاُموا{
  }الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني َوآِخُر َدعَْواُهْم أَِن{

  ،أي أنه يا إبراهيم} َونَاَديَْناُه أَنْ َيا إِبَْراهِيُم{: وجعل ابن الشجري منه
مفسرة مبنزلة أي اليت لتفسري ما قبلها بثالثة شروط متام ما قبلها من اجلملة وعدم تعلقها مبا بعدها وأن : الثالث

فَأَْوحَْيَنا إِلَْيِه أَِن اْصَنعِ الْفُلْكَ } {َونَاَديَْناُه أَنْ َيا إِبَْراهِيُم{: القول كقوله تعاىل يكون الفعل الذي تفسره يف معىن
  }أَنْ طَهَِّرا بَْيِتَي} {بِأَْعُينِنَا

تكون هذه يف األمر خاصة وإمنا شرط جميئها بعد كالم تام ألهنا تفسري وال موضع هلا من : قال ابن الشجري
  حرف يعرب به عن املعىن اإلعراب ألهنا
ألن الكالم مل يتم فإن ما قبلها مبتدأ وهي يف موضع } وَآِخُر َدْعَواُهْم أَِن الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{: وخرج باألول

  اخلرب وال ميكن أن تكون ناصبة لوقوع االسم بعدها مبقتضى أهنا املخففة من الثقيلة
  فقيل إهنا مفسرة ألن االنطالق متضمن ملعىن القول} الَْمُأل مِْنُهْم أَنِ اْمشُوا وَاْنطَلََق{: وأما قوله تعاىل

اخلليل يريدون أهنم انطلقوا يف الكالم هبذا وهو امشوا أي اكثروا يقال أمشى الرجل ومشى إذا كثرت : وقال
  ماشيته فهو ال يريد انطلقوا باملشي الذي هو انتقال إمنا يريد قالوا هذا

  ارة عن األخذ يف القول فيكون مبنزلة صرحية وأن مفسرة وقيل مصدريةعب: وقيل
  }َما قُلُْت لَُهْم إِلَّا َما أَمَْرَتنِي بِِه أَِن اعُْبُدوا اللََّه{: قد جاءت بعد صريح القول كقوله تعاىل: فإن قيل

  قلنا ال داللة فيه الحتمال أهنا مصدرية
 إال عبادة اهللا ألن القول ال يقع بعده املفرد إال أن يكون هو املقول ال تتصور املصدرية هنا مبعىن: وقال الصفار

بنفسه أو يكون يف معىن املقول حنو قلت خربا وشعرا ألهنما يف معىن الكالم أو يقول قلت زيدا أي هذا اللفظ وهذا 
  ال ميكن يف اآلية ألهنم مل يقولوا هذه العبارة فثبت أهنا تفسريية أي اعبدوا اهللا



ليست أن تفسريا للقول بل للقول بل لألمر ألن فيه معىن القول فلو كان ما قلت هلم إال ما قلت يل : السريايفوقال 
  أن اعبدوا اهللا مل جيز لذكر القول

  زائدة وتكون بعد ملا التوقيتية كقوله تعاىل يف سورة العنكبوت وملا أن جاءت رسلنا لوطا: الرابع
  فجاء فيها على األصل} ا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطاًَولَمَّ{: يف سورة هود: بدليل قوله
ومل يأت على األصل من احلذف ألنه ملا كان جميء البشري إىل " إن"فجيء بـ } فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشُري{: وأما قوله

  يعقوب عليه السالم بعد طول احلزن وتباعد املدة ناسب ذلك زيادة أن ملا يف مقتضى وصفها من التراخي
َوَما لَكُمْ أَالَّ } {َوَما لََنا أَالَّ ُنقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: وذهب األخفش إىل أهنا قد تنصب الفعل وهي مزيدة كقوله تعاىل

  }َوَما لََنا ال ُنْؤِمُن بِاللَِّه{: وأن يف اآليتني زائدة بدليل} ُتْنِفقُوا
  }إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر أَنْ َتِضلَّ{: شرطية يف قول الكوفيني كقوله: اخلامس 
  ولذلك دخلت الفاء: قالوا

أي ال يؤتى أحد والصحيح أهنا } قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَنْ ُيؤَْتى أََحٌد{: نافية مبعىن ال يف قوله تعاىل: السادس
  مصدرية

  والالم زائدة} كُْمَوال ُتْؤِمُنوا إِالَّ ِلَمْن تَبَِع ِديَن{: وزعم املربد أن يؤتى متصل بقوله
  أن يؤتى يف موضع رفع أي إن اهلدى أن يؤتى: وقيل
  }ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا{: التعليل مبنزلة لئال كقوله تعاىل: السابع

  على حذف مضاف أي كراهة أن تضلوا: وقال البصريون
  }طَاِئفََتْينِ ِمْن قَْبِلَناأَنْ َتقُولُوا إِنََّما أُنْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى {: وكذا قوله

  }أَنْ َتقُولَ نَفٌْس َيا َحسَْرَتى{: وقوله
  }َبلْ َعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم{: مبعىن إذ مع املاضي كقوله: الثامن 

  وقيل بل املعىن ألن جاءهم أي من أجله
  أهنا مصدرية أي إذا آمنتم والصحيح} أَنْ ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه رَبِّكُْم{: قيل ومع املضارع كقوله

أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ {: وأجاز الزخمشري أن تقع أن مثل ما يف نيابتها عن ظرف الزمان وجعل منه قوله تعاىل
ئق يف ورد بأن استعماهلا للتعليل جممع عليه وهو ال} إِالَّ أَنْ َيصَّدَّقُوا{: وقوله} إِبَْراهِيَم ِفي َربِِّه أَنْ آَتاُه اللَُّه الُْملَْك

  هاتني اآليتني والتقدير ألن آتاه ولئال يصدقوا

  إن املكسورة املشددة
  :هلا ثالثة أوجه

  }إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً{: أحدها للتأكيد حنو
  وللتعليل،أثبته ابن جين من النحاة وكذا أهل البيان وسبق بيانه يف نوع التعليل من قسم التأكيد

  فيمن شدد النون} إِنْ َهذَانِ لَسَاحَِراِن{: ه تعاىليف قول" نعم"ومبعىن 
  عرضت هذا على حممد بن يزيد وإمساعيل بن إسحاق فرضياه: قال أبو إسحاق
  كأهنم أمجعوا بعد التنازع على قذف النبيني بالسحر صلى اهللا عليهما: وقال ابن برهان

} أَجِئَْتَنا ِلُتْخرِجََنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك{: دموعبارة غريه هي مبعىن أجل وإن مل يتقدم سؤال عن سحرهم فقد تق



  فتكون على هذا القول مصروفة إىل تصديق ألسنتهم فيما ادعوه من السحر
  واستضعفه الفارسي بدخول الالم يف خرب املبتدأ وهو ال جيوز إال يف ضرورة

  به احلذففإن قدرت مبتدأ حمذوفا أي فهما ساحران فمردود ألن التأكيد ال يليق 
  دخلت الالم يف خرب املبتدأ مراعاة للفظ أو ملا كانت تدخل معها يف اخلربية: وقيل
  جاء على لغة بين احلارث يف استعمال املثىن باأللف مطلقا: وقيل

  أن املفتوحة املشددة
ضعيف ملا جييء للتأكيد كاملكسورة واستشكله بعضهم ألنك لو صرحت باملصدر املنسبك منها مل تفد توكيدا وهو 

  علم من الفرق بني أن والفعل واملصدر
يف املفصل إن وأن تؤكدان مضمون اجلملة إال أن املكسورة اجلملة معها على استقالهلا بفائدهتا واملفتوحة : وقال

  تقلبها إىل حكم املفرد
د دخوهلا وأما ألن وضع إن تأكيد للجملة من غري تغيري ملعناها فوجب أن تستقل بالفائدة بع: قال ابن احلاجب

املفتوحة فوضعها وضع املوصوالت يف أن اجلملة معها كاجلملة مع املوصول فلذلك صارت مع مجلتها يف حكم اخلرب 
فاحتاجت إىل جزء آخر ليستقل معها بالكالم فتقول إن زيدا قائم وتسكت وتقول أعجبين أن زيدا قائم فال جتد بدا 

حكم اجلزء الواحد إذ معناه أعجبين قيام زيد وال يستقل بالفائدة ما مل من هذا اجلزء الذي معها لكوهنا صارت يف 
ينضم إليه جزء آخر فكذلك املفتوحة مع مجلتها ولذلك وقعت فاعلة ومفعولة ومضافا إليها وغري ذلك مما تقع فيه 

  املفردات
صدرت لوقعت مبتدأ واملبتدأ  ومن وجوه الفرق بينهما أنه ال تصدر باملفتوحة اجلملة كما تصدر باملكسورة ألهنا لو

  معرض لدخول إن فيؤدي إىل اجتماعهما
وتلك هلا صدر الكالم } َوَما ُيْشِعُركُمْ أَنََّها إِذَا َجاَءْت ال ُيْؤِمُنونَ{: وألهنا قد تكون مبعىن لعل كما يف قوله تعاىل

  فقصدوا إىل أن تكون هذه خمالفة لتلك يف الوضع

  إمنا
  أو املوصوف على الصفة وهي للحصر عند مجاعة كالنفي واالستثناءلقصر الصفة على املوصوف 
األصل أن يكون ما يستعمل له إمنا مما يعلمه املخاطب وال ينكره كقولك إمنا هو : وفرق البيانيون بينهما فقالوا

ه أن يكون أخوك وإمنا هو صاحبك القدمي ملن يعلم ذلك ويقر به وما يستعمل له النفي واالستثناء على العكس فأصل
  }َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ اللَُّه{: مما جيهله املخاطب وينكره حنو

اآلية } َوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ َرُسولٌ{: مث إنه قد ينزل املعلوم منزلة اجملهول العتبار مناسب فيستعمل له النفي واالستثناء حنو
نوا على دفع البشرية عن أنفسهم وادعاء املالئكية لكن الكفار كانوا والرسل ما كا} إِنْ أَنُْتْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُنَا{: وحنو

يعتقدون أن اهللا ال يرسل إال املالئكة وجعلوا أهنم بادعائهم النبوة ينفون عن أنفسهم البشرية فاخرج الكالم خمرج 
يكر عليه باإلبطال  ما يعتقدون وأخرج اجلواب أيضا خمرج ما قالوا حكاية لقوهلم كما حيكى اجملادل كالم خصمه مث

كأنه قيل األمر كما زعمتم أننا بشر ولكن ليس األمر كما زعمتم من اختصاص املالئكة بالرسالة فإن اهللا يبعث من 
  املالئكة رسال ومن الناس

فإن } إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ{: وقد ينزل اجملهول منزلة املعلوم الدعاء املتكلم ظهوره فيستعمل له إمنا كقوله تعاىل



كوهنم مصلحني منتف فهو جمهول مبعىن أنه مل يعلم بينهم صالح فقد نسبوا اإلصالح إىل أنفسهم وادعوا أهنم 
  كذلك ظاهر جلي ولذلك جاء الرد عليهم مؤكدا من وجوه

  إىل
غري داخل النتهاء الغاية وهي مقابلة من مث ال خيلوا أن يقترن هبا قرينة تدل على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو 

  وإن مل يقترن هبا قرينة تدل على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو غري داخل فيصار إليه قطعا وإن مل يقترن هبا
  واختلف يف دخول ما بعدها يف حكم ما قبلها على مذاهب

احملدود وهلذا مل  ال تدخل إال جمازا ألهنا تدل على غاية الشيء وهنايته اليت هي حده وما بعد احلد ال يدخل يف: أحدها
  }ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: يدخل شيء من الليل يف الصوم يف قوله تعاىل

  عكسه أي أنه يدخل وال خيرج إال جمازا بدليل آية الوضوء: الثاين
  أهنا مشتركة فيهما لوجود الدخول وعدمه: والثالث
: جزءا كاملرافق دخل وإال فال واحلق أنه ال يطلق فقد يدخل حنوإن كان ما بعدها من جنس ما قبلها أو : والرابع

  }ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: وقد ال يدخل حنو} وَأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ{
ذلك هو أهنا على باهبا وذلك أن املرفق هو املوضع الذي يتكئ اإلنسان عليه يف رأس العضد و: يف آية املرافق: وقيل

  املفصل وفريقه فيدخل فيه مفصل الذراع وال جيب يف الغسل أكثر منه
  إىل تدل على وجوب الغسل إىل املرافق وال ينبغي وجوب غسل املرفق: وقيل

ألن احلد ال يدخل يف احملدود وال ينفيه التحديد كقولك سرت إىل الكوفة فال يقتضي دخوهلا وال ينفيه كذلك 
  بت بالسنةاملرافق إال أن غسله ث

ومنشأ اخلالف يف آية الوضوء أن إىل حرف مشترك يكون للغاية واملعية واليد تطلق يف كالم العرب على ثالثة معان 
على الكفني فقط وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إىل مبعىن مع وفهم من اليد جمموع الثالثة أوجب دخوله 

  دون املرفق مل يدخلها يف الغسليف الغسل ومن فهم من إىل الغاية ومن اليد ما 
  ويلزم من جعلها مبعىن مع أن يوجب غسلها إىل املنكب ألن العرب تسمية يدا: قال اآلمدي

  }َمْن أَْنَصارِي إِلَى اللَِّه{: وقد تأيت مبعىن مع كقوله
  }َويَزِْدكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم{
  }ْمَوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم إِلَى أَمَْواِلكُ{
  }وَأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ{
  }َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياِطينِهِْم{

ترجع إىل االنتهاء واملعىن يف األول من يضيف نصرته إىل نصرة اهللا وموضعها حال أي من أنصاري مضافا إىل : وقيل
  اهللا؟

  :كما قالوال تضيفوا أموالكم إىل أمواهلم وكين عنه باألكل : واملعىن يف األخرى
  أي ال تأخذوا} َوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ{

  وقد تأيت للتبيني قال ابن مالك وهي املعلقة يف تعجب أو تفضيل حبب أو بغض



  }قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ{: مبينة لفاعلية مصحوهبا كقوله تعاىل
  وقيل لالنتهاء وأصله واألمر إليك} إِلَْيِك َواَألْمُر{: وملوافقة الالم كقوله

وقيل املعىن } َهلْ لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى{: يف قوله تعاىل" يف"وموافقة } َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ{: وكقوله
  بل أدعوك إىل أن تزكي
  بفتح الواو} وِي إِلَيْهِْمفَاجَْعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتْه{: وزائدة كقراءة بعضهم

  ضمن هتوي معىن متيل: وقيل
  تنبيه

انصرفت من إليك كما يقال غدوت من عليك حكاه ابن عصفور يف : من الغريب أن إىل قد تستعمل امسا فيقال
  شرح أبيات اإليضاح عن ابن األنباري

  :،وقوله} كِ بِجِذْعِ النَّْخلَِةوَُهزِّي إِلَْي{: ومل يقف الشيخ ابن حيان على هذا فقال يف تفسريه يف قوله
  "هزي"إىل حرف جر باإلمجاع وظاهرها أهنا متعلقة بـ } وَاْضُمْم إِلَْيَك َجنَاَحَك{

  وكيف يكون ذلك مع القاعدة املشهورة أن الفعل ال يتعدى إىل ضمري متصل
لضمري اجملرور عندهم باحلرف وقد يرفع املتصل ومها املدلول واحد فال تقول ضربتين وال ضربتك إال يف باب ظن وا

  كاملنصوب املستقل فال تقول هززت إيل وال هززت إليك

  أال بالفتح والتخفيف
تأيت لالستفتاح وفائدته التنبيه على حتقيق ما بعدها ولذلك قل وقوع اجلمل بعدها إال مصدرة بنحو ما يتلقى به 

  }أَال إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ{: القسم حنو
  }ُهْم ِفي مِْرَيٍة ِمْن ِلقَاِء َربِّهِْم أَال إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌأَال إِنَّ{
  }أَال لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني{
  }أَال إِنَّ ثَُموَد كَفَرُوا رَبَُّهْم أَال بُْعداً ِلثَمُوَد{
  }أَال َيْوَم يَأِْتيهِْم لَْيَس َمْصُروفاً َعْنُهْم{
  }َتْغُشونَ ِثَياَبُهْمأَال ِحَني َيْس{

  وتأيت مركبة من كلمتني مهزة االستفهام وال النافية
  }قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ{: واالستفهام إذا دخل على النفي أفاد حتقيقا كقوله تعاىل

  }قَالَ أَال َتأْكُلُونَ{: وقوله
  والتقدير إهنم ليسوا مبتقني وليسوا بآكلني

  }أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم{: ووللعرض وهو طلب بلني حن
  }أَال ُتقَاِتلُونَ قَْوماً َنكَثُوا أَْيمَاَنُهْم{

  أال بالفتح والتشديد
  }أَالَّ َيْسُجُدوا ِللَِّه} {أَالَّ َتْعلُوا َعلَيَّ{: حرف حتضيض مركبة من أن الناصبة وال النافية كقوله تعاىل

  ففة فرع قيل بالعكساملشددة أصل واملخ: مث قيل
  اهلمزة بدل من اهلاء وبالعكس حكاه ابن هشام اخلضراوي يف حاشية سيبويه: وقيل



  إِالَّ
  :ترد ملعان
االستثناء وينقسم إىل متصل وهو ما كان املستثىن من جنس املستثىن منه حنو جاء القوم إال زيدا واىل منقطع : األول

  وهو ما كان من غري جنسه
} قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِالَّ َمْن َشاَء{و} لَْسَت َعلَْيهِمْ بُِمَصْيِطرٍ إِالَّ َمْن َتوَلَّى َوكَفََر{: قولهك" لكن"وتقدر بـ 

  يف آخر الغاشية} إِالَّ َمْن َتَولَّى َوكَفََر{يف سورة االنشقاق و} إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا {: وقوله

دليل انقطاعه ولو كان متصال لتم الكالم } فَإِنَُّه َيْسلُُك{ودخول الفاء يف } َتَضى ِمْن َرسُولٍإِالَّ َمنِ اْر{: وكذلك
  عند قوله رسول

تقديره ما " أنزلنا"وهو منصوب بـ } ِلَتشْقَى{بدال من } َتذْكَِرةً{وجيوز أن تكون } إِالَّ َتذِْكَرةً ِلَمْن َيْخَشى{: وقوله
  ةأنزلنا عليك القرآن إال تذكر

فابتغاء وجه ربه ليس من جنس النعم اليت } َوَما َألَحٍد عِْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتجَْزى إِالَّ اْبتَِغاَء َوْجِه َربِِّه اَألْعلَى{: وقوله
  جتزى
  ليس حبق يوجب إخراجهم} َنا اللَُّهَربُّ{: فقوهلم} الَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم بِغَْيرِ َحقٍّ إِالَّ أَنْ َيقُولُوا رَبَُّنا اللَُّه{: وقوله
ال حرج عليهم يف قعودهم وإمنا كان منقطعا ألن } ال َيْستَوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ{: وقوله

اهد القاعد عن ضرر وإن كانت له نية اجلهاد ليس مستويا يف األجر مع اجملاهد ألن األجر على حسب العمل واجمل
  يعمل ببدنه وقلبه والقاعد بقلبه

  }فَلَْوال كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفََعَها إَِمياُنَها إِالَّ قَْوَم ُيوُنَس{: وقوله
إذ لو كان متصال لكان املعىن فهل آمنت قرية إال قوم يونس فال يؤمنون فيكون طلب اإلميان من خالف قوم يونس 

  ن كل شخص اإلميان فدل على أن املعىن لكن قوم يونسوذلك باطل ألن اهللا تعاىل يطلب م

يف املعىن نفي فإن اخلطاب ملا يقع منه اإلميان وذلك إذا كان الكالم } فَلَْوال{: ميكن اتصاله ألن قوله: وقال الزجاج
  ما من قرية آمنت فنفعها إمياهنا إال قوم يونس: نفيا كان ما بعد إال يوجب إنكاره قال

دي بأن جعل إال متقطعة عما قبلها لغة فصيحة وإن كان جعلها متصلة أكثر ومحل الكالم على وقد رد عليه اآلم
  املعىن ليس بقياس
فإن من رحم مبعىن املرحوم ليس من جنس العاصمني } ال َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِالَّ َمْن َرِحَم{: ومنه قوله تعاىل

   لكنوإمنا هو معصوم فدل على أهنا مبعىن
  مبعىن الراحم أي الذي يرحم فيكون الثاين من جنس األول} َمْن َرِحَم{ميكن اتصاله على أن : فإن قيل

  بضم الراء حىت يتفق معىن القراءتني} َمْن َرِحَم{محل هذه القراءة على القراءة األخرى أعين قراءة : قيل
  أي بل تذكرة} الْقُْرآنَ ِلَتشْقَى إِالَّ َتذِْكرَةً طه َما أَْنزَلَْنا َعلَْيَك{مبعىن بل كقوله تعاىل : الثاين
معناه وال } لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا{: عاطفة مبعىن الواو يف التشريك كقوله تعاىل: الثالث

أي ومن ظلم تأوهلا اجلمهور على االستثناء } ْن ظَلََمإِنِّي ال َيَخافُ لََديَّ الْمُْرَسلُونَ إِالَّ َم{: الذين ظلموا وقوله
  املنقطع



لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه {: إذا كانت صفة ويعرب االسم بعد إال إعراب غري كقوله تعاىل" غري"مبعىن : الرابع
  يهم اهللا لفسدتا وهو باطللو كان فيهما آهلة ليس ف: ،وليست هنا لالستثناء وإال لكان التقدير} لَفََسَدتَا

، فلو كان استثناء لكان من غري اجلنس ألن أنفسهم ليس }وَلَْم َيكُْن لَُهمْ ُشَهَداُء إِالَّ أَنْفُُسُهْم{: ومثله قوله تعاىل
  شهودا على الزنا ألن الشهداء على الزنا يعترب فيهم العدد وال يسقط الزنا املشهود به بيمني املشهود عليه

هي مبنزلة غري ال مبعىن االستثناء ألن االستثناء إما من جنس " إال"صفا فقد أمن فيه خمالفة اجلنس فـ وإذا جعل و
  املستثىن منه أو من غري جنسه ومن توهم يف صفة اهللا واحدا من األمرين فقد أبطل

: إال يف قوله تعاىلهذا توهم منه وخاطر خطر من غري أصل ويلزم عليه أن تكون : الشيخ عبد القاهر اجلرجاين: قال
ضل من تدعون إال إياه استثناء وأن تكون مبنزلة غري وذلك ال يقوله أحد : وقوله} فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِالَّ َربَّ الَْعالَمَِني{

ألن إال إذا كانت صفة كان إعراب االسم الواقع بعدها إعراب املوصوف هبا وكان تابعا له يف الرفع والنصب 
  واجلر
  واالسم بعد إال يف اآليتني منصوب كما ترى وليس قبل إال يف واحد منهما منصوب بإال: وقال

إِالَّ قَلِيالً ِممَّْن {: واعلم أنه يوصف مبا بعد إال سواء كان استثناء منقطعا أو متصال قال املربد واجلرمي يف قوله تعاىل
  ا واالستثناء منقطعلو قرئ بالرفع قليل على الصفة لكان حسن} أَْنَجْيَنا مِْنُهْم

أي بدل اهللا أي عوض } لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه لَفََسَدتَا{: مبعىن بدل وجعل ابن الضائع منه قوله تعاىل: اخلامس
  من جهة املفهوم" إال"اهللا وبه خيرج على اإلشكال املشهور يف االستثناء ويف الوصف بـ 

يف اآلية صفة وأهنا للتأكيد ال للتخصيص ألنه لو قيل لو كان فيهما آهلة فسدتا  إن ابن مالك جعلها: بقي أن يقال
  لصح ألن الفساد مرتب على تعدد اآلهلة

ما فائدة الوصف املقتضي ها هنا للتأكيد؟وجوابه أن آهلة تدل على اجلنس أو على اجلمع فلو اقتصر عليه : فيقال
ليدل على أن الفساد مرتب على التعدد } إِالَّ اللََّه{: تى بقولهلتوهم أن الفساد مرتب على اجلنس من حيث هو فأ

  أن الوصف هنا خمصص ال مؤكد ألن} إِلََهْينِ اثَْنْينِ{: وهذا نظري قوهلم يف
ليدل على أن " اثنني"يدل على اجلنسية وعلى التثنية فلوا اقتصر عليه مل يفهم النهي عن أحدمها فأتى بـ } إِلََهيْنِ{: 

  االثنني على ما سبقالنهي عن 
  :للحصر إذا تقدمها نفي: السادس

َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِالَّ {: أو مقدر كقوله تعاىل} َوَما َيأْتِيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِالَّ كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ{: إما صريح كقوله تعاىل
ما سبق إال بالنفي أي فإهنا ال تسهل وهو معىن كبرية فإن إال ما دخلت بعد لفظ اإلجياب إال لتأويل } َعلَى الَْخاِشعَِني

  وإما ألن الكالم صادق معها أي وإهنا لكبرية على كل أحد إال على اخلاشعني خبالف ضربت إال زيدا فإنه ال يصدق

  مركبة من إن الشرطية وال النافية ووقعت يف عدة مواقع من القرآن: السابع
  }َرهُ اللَُّهإِالّ تَْنُصُروُه فَقَْد َنَص{: حنو
  }إِالَّ َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ{
  }إِالّ َتْنِفرُوا يَُعذِّْبكُْم{
  }وَإِالَّ َتْغِفْر ِلي َوتَْرَحْمنِي أَكُْن ِمَن الْخَاسِرِيَن{
  }وَإِالَّ َتْصرِْف َعنِّي كَْيَدُهنَّ{



  تثناء منقطع أو متصلوألجل الشبه الصوري غلط بعضهم فقال يف إال تفعلوه أن االس
وعجبت من ابن مالك يف شرح التسهيل حيث عدها يف أقسام إال لكنه يف شرح الكافية قال يف باب االستثناء ال 

  حاجة لالحتراز عنها
  فائدة

قال الرماين يف تفسريه معىن إال الالزم هلا االختصاص بالشيء دون غريه فإذا قلت جاءين القوم إال زيدا فقد 
بأنه مل جيئ وإذا قلت ما جاءين إال زيد فقد اختصصته باجمليء وإذا قلت ما جاءين زيد إال راكبا فقد  اختصصت زيدا

  اختصصت هذه احلال دون غريها من املشي والعدو وحنوه

  أَمَّا املفتوحة اهلمزة املشددة امليم
  كلمة فيها معىن الشرط بدليل لزوم الفاء يف جواهبا

أهنا تكسبه فضل تأكيد تقول زيد ذاهب،فإذا قصدت أنه ال حمالة : ئدهتا يف الكالموفا" مهما"وقدرها سيبويه بـ 
  أما زيد فذاهب وهلذا قال سيبويه مهما يكن من شيء فزيد ذاهب: ذاهب قلت

لمؤمنني ونعي على الكافرين إمحاد عظيم ل} فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبِّهِْم{: ويف إيرادها يف قوله تعاىل
  لرميهم بالكلمة احلمقاء

َوأَمَّا {،}َوأَمَّا الُْغالُم{،}أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت لَِمَساِكَني{: واالسم الواقع بعدها إن كان مرفوعا فهو مبتدأ كقوله
  }الْجَِداُر

  }ا الَْيتِيَم فَال َتقَْهْر َوأَمَّا السَّاِئلَ فَال َتنَْهْرفَأَمَّ{: وإن كان منصوبا،فالناصب له ما بعد الفاء على األصح كقوله تعاىل
  بالرفع والنصب،فالرفع باالبتداء الشتغال الفعل عنهم بضمريهم} َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم{: وقرئ

  وتذكر لتفصيل ما أمجله املخاطب ولالقتصار على بعض ما ادعى
  َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعدُوا} {يَن َشقُوا فَِفي النَّارِفَأَمَّا الَِّذ{: كقوله تعاىل: فاألول

  وبيان أحكام الشقي والسعيد} ذَِلَك َيْوٌم َمْجُموٌع لَُه النَّاُس{: ،فهذا تفصيل ملا مجع يف قوله} فَِفي الَْجنَِّة
  العلمزيد عامل شجاع كرمي فيقال أما زيد فعامل أي ال يثبت له مبا ادعى سوى : كما لو قيل: والثاين

على معىن وأما الراسخون } َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ{: واختلف يف تعدد األقسام هبا فقيل إنه الزم ومحل قوله تعاىل
  }َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه{: ليحصل بذلك التعدد بعدها وقطعه عن قوله

 ينايف ذلك أن تكون للتفصيل ما يف نفس املتكلم إنه غري الزم بل قد يذكر فيها قسم واحد وال: ومنهم من قال
  حكى القولني ابن مجعة املوصلي يف شرح الدرة وصحح األول} فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم زَْيغٌ{: كقوله تعاىل

  اآلية} ونََوالرَّاِسُخ{وأما غريهم فيؤمنون به ويكلون معناه إىل رهبم ودل عليه : واألقرب الثاين،والتقدير يف اآلية
فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبِّهِْم َوأَمَّا الَِّذينَ {وهذا املعىن هو املشار إليه يف آية البقرة : قال بعضهم

  }َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الْفَاِسِقَني{: ،إىل قوله}كَفَُروا
ال فالفاسقون هاهنا هم الذين يف قلوهبم زيغ وهم الضالون بالتمثيل مث وهذا حكاه ابن قتيبة عن بعض املتقدمني ق

: خالفه فقال وأنت إذا جعلت املتبعني املتشابه بالتأويل املنافقني يف اليهود احملرفني له دون املؤمنني كما قال اهللا تعاىل
  }ِفي قُلُوبِهِمْ َزيْغٌ{



  ة الراسخني باملتشابه وعلى هذا فالوقف علىأي غري اإلسالم وضح لك األمر وصح ما قلناه من معرف
  }وَالرَّاِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ{

الفاء جواب أما ويكون الشرط ال جواب له : ،فقيل} َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ فََسالٌم لََك{: وأما قوله تعاىل
  وقد سد جواب أما مسد جواب الشرط

  جوابه سد مسد جواب أمابل جواب الشرط والشرط و: وقيل
  }أَمَّاذَا كُْنُتْم َتْعَملُونَ{: وجتيء أيضا مركبة من أم املنقطعة وما االستفهامية وأدغمت امليم يف امليم كقوله تعاىل

  إِمَّا املكسورة املشددة
  اشتر يل إما حلما وإما لبنا: حنو

  }يهِمْ ُحسْناًإِمَّا أَنْ ُتَعذَِّب َوإِمَّا أَنْ تَتَِّخذَ ِف{: وكقوله تعاىل
  }إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ{
  وانتصب منا وفداء على املصدر أي من مننتم وفاديتم} فَإِمَّا َمّناً بَْعُد َوإِمَّا ِفَداًء{

حكمها يف هذا القسم التكرير وال تكرير إذا كان يف الكالم عوض من تكريرها تقول إما : وقال صاحب األزهية
  ق وإال فاسكت وإال مبعىن إماتقول احل

  }إِمَّا الَْعذَاَب َوإِمَّا السَّاَعةَ} {إِمَّا يَُعذِّبُُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم{: ومبعىن اإلهبام،حنو
  }إِمَّا َشاكِراً َوإِمَّا كَفُوراً{

  وتكون مبعىن الشرطية مركبة من إن الشرطية وما الزائدة وهذه ال تكرر
  }فَإِمَّا تََريِنَّ ِمَن الَْبَشرِ أََحداً{: ا نون التوكيد،حنوواألكثر يف جواهب

وإمنا دخلت } َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً}{فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْربِ فََشرِّْد بِهِْم}{قُلْ َربِّ إِمَّا ُترِيَنِّي َما ُيوَعُدونَ{
  اليت للتخيريمعها نون التوكيد للفرق بينهما وبني 

  فقال البصريون للتخيري فانتصاب شاكرا وكفورا على احلال} إِمَّا َشاِكراً َوإِمَّا كَفُوراً{: واختلف يف قوله تعاىل
  التخيري هنا راجع إىل إخبار اهللا بأنه يفعل ما يشاء: وقيل
مة الشقاوة فعلى هذا تكون حال مقيدة أي إما أن جتد عندمها الشكر فهو عالمة السعادة أو الكفر فهو عال: وقيل

  للتفصيل
  وأجاز الكوفيون أن تكون ها هنا شرطية أي إن شكر وإن كفر

َوإِنْ أََحٌد ِمَن {: وهذا ممنوع ألن الشرطية ال تدخل على األمساء إال أن تضمر بعد إن فعال كقوله تعاىل: قال مكي
  فع شاكر بذلك الفعلوال جيب إضماره هنا ألنه يلزم ر} الُْمْشرِِكَني اسَْتجَاَرَك

ورد عليه ابن الشجري بأن النحويني يضمرون بعد إن الشرطية فعال يفسره ما بعده من لفظه فريتفع االسم بعد أن 
كذلك يضمرون بعده أفعاال تنصب } َوإِنِ اْمرَأَةٌ َخافَْت}{إِِن اْمُرٌؤ َهلََك{: يكون فاعال لذلك املضمر كقوله تعاىل

  ولك إن زيدا أكرمته نفعك أي إن أكرمتاالسم بأنه مفعول به كق
  أل

  تقدمت بأقسامها يف قاعدة التنكري والتعريف



  اآلن
  اسم للوقت احلاضر باحلقيقة وقد تستعمل يف غريه جمازا

هي حد للزمانني أي ظرف للماضي وظرف للمستقبل وقد يتجوز هبا عما قرب من املاضي وما يقرب : وقال قوم
  ء يف اللبابمن املستقبل حكاه أبو البقا

فََمْن َيْسَتِمعِ اآلنَ َيجِْد {: وقال ابن مالك لوقت حضر مجيعه كوقت فعل اإلنشاء حال النطق به أو ببعضه بقوله تعاىل
  }اآلنَ َخفَّفَ اللَُّه َعْنكُْم}{لَُه ِشهَاباً َرَصداً

تقول أنا اآلن أنظر يف العلم وهذا سبقه إليه الفارسي فقال اآلن يراد به الوقت احلاضر مث قد تتسع فيه العرب ف
وليس الغرض أنه يف ذلك الوقت اليسري يفعل ذلك ولكن الغرض أنه يف وقته ذلك وما أتى بعده كما تقول أنا 

  اليوم خارج تريد به اليوم الذي عقب الليلة
  وظرفيته غالبة ال الزمة: قال ابن مالك

  أف
اسم لفعل األمر أي كفا : فقيل} فَال تَقُلْ لَُهَما أُفٍّ{: صوت يستعمل عند التكره والتضجر واختلف يف قوله تعاىل

  أو اتركا
  اسم لفعل ماض أي كرهت وتضجرت حكامها أبو البقاء: وقيل

  وحكى غريه ثالثا أنه اسم لفعل مضارع أي أتضجر منكما
  ء وقضيته تساوي املعنيني،فأحال أبو البقاء على ما سبق يف اإلسرا} أُفٍّ لَكُْم{: وأما قوله تعاىل يف سورة األنبياء

  وقال العزيزي يف غريبه يف هذه أي تلفا لكم فغاير بينهما وهو الظاهر وفسر صاحب الصحاح أف مبعىن قذرا

  أنَّى
  مشتركة بني االستفهام والشرط ففي الشرط تكون مبعىن أين حنو أىن يقم زيد يقم عمرو

  }اللَُّه َبْعَد َمْوتَِهاأَنَّى ُيْحيِي َهِذِه {: وتأيت مبعىن كيف كقوله تعاىل
  }أَنَّى ُيْؤفَكُونَ{،}فَأَنَّى لَُهْم{
  ، أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة}فَأْتُوا حَْرثَكُْم أَنَّى شِئُْتْم{

  مىت شئتم ويرده سبب نزول اآلية: وقال الضحاك
  وقال بعضهم من أي جهة شئتم وهو طبق سبب النزول

  }ذَاأَنَّى لَِك َه{: وجتيء مبعىن من أين حنو
  }أَنَّى َيكُونُ ِلي وَلٌَد{: وقوله

  }أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم{
  واألجود أن يقال يف هذا أيضا كيف وقال ابن قتيبة املعنيان متقاربان: قال ابن فارس
  }إِلَى طََعامِِه{أي من أين فيكون الوقف عند قوله } أَنَّا َصَببَْنا الَْماءَ َصبّاً{: وقرئ شاذا

  }أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه اللَُّه َبْعَد َموِْتَها{:  كقوله تعاىلوتكون مبعىن مىت
  ،وحيتمل أن يكون معناه من أين} قُلُْتْم أَنَّى َهذَا{: وقوله



  واحلاصل أهنا للسؤال عن احلال وعن املكان
  أىن مشاكلة ملعىن أين إال أن أين للموضع خاصة وأىن تصلح لغري ذلك: قال الفراء

أين لك هذا؟كان يقصر عن معىن أىن لك ألن معىن أىن لك : فيها معىن يزيد على أين ألنه لو قال: وقال ابن الدهان
،ومل يقل هو } ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: من أين لك فإن معناه مع حرف اجلر ألنه يرى أنه وقع يف اجلواب كذلك قوله

  عند اهللا وجواب أىن لك غري جواب من أين لك هذا فاعرفه

  أيان
فعالن منه ألن معناه أي وقت وأي فعل من أويت إليه " أي"الكشاف يف آخر سورة األعراف قيل اشتقاقه من يف 

  ألن البعض آو إىل الكل متساند إليه وهو بعيد
  وقيل أصله أي أوان

جاء أيان بفتح اهلمزة وكسرها وكسر مهزهتا مينع من أن يكون أصلها أي أوان كما قال بعضهم : وقال السكاكي
فت اهلمزة من أوان والياء الثانية من أي فبعد قلب الواو والالم ياء أدغمت الياء الساكنة فيها وجعلت حذ

  الكلمتان واحدة
وهي يف األزمان مبنزلة مىت إال أن مىت أشهر منها ويف أيان تعظيم وال تستعمل إال يف موضع التفخيم خبالف مىت قال 

  }أَيَّانَ َيْوُم الِْقَيامَِة{،}أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ{،}ُيْبَعثُونَ أَيَّانَ{،}أَيَّانَ ُمْرَساهَا{: تعاىل
  إهنا تستعمل يف االستفهام عن الشيء املعظم أمره: وقال صاحب البسيط

  وسكت اجلمهور عن كوهنا شرطا: قال
  وذكر بعض املتأخرين جميئها لداللتها مبنزلة مىت ولكن مل يسمع ذلك

  إي
  ،وال يأيت قبل النهي صلة هلا} َوَيْسَتْنبِئُوَنكَ أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َوَربِّي إِنَُّه لَحَقٌّ{: له تعاىلحرف جواب مبعىن نعم كقو

  حرف الباء
إذ " مررت به"أصله لإللصاق ومعناه اختالط الشيء بالشيء ويكون حقيقة وهو األكثر حنو به داء وجمازا كـ 

  ه فهو وارد على االتساعمعناه جعلت مروري ملصقا مبكان قريب منه ال ب
  }َواْمَسحُوا بُِرؤُوِسكُْم{: وقد جعلوا منه قوله تعاىل

  :وقد تأيت زائدة
  }َوجََزاُء َسيِّئٍَة سَيِّئَةٌ ِمثْلَُها{: إما مع اخلرب حنو

زائدة فاعل وشهيدا نصب على احلال أو التمييز والباء " اهللا"فـ } َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً{: وإما مع الفاعل حنو
ودخلت لتأكيد االتصال أي لتأكيد شدة ارتباط الفعل بالفاعل ألن الفعل يطلب فاعله طلبا ال بد منه والباء توصل 

  األول إىل الثاين فكأن الفعل يصل إىل الفاعل وزادته الباء اتصاال
ملنزلة فضوعف لفظها فعلوا ذلك إيذانا بأن الكفاية من اهللا ليست كالكفاية من غريه يف عظم ا: قال ابن الشجري
  ليضاعف معناها

  دخلت الباء لتدل على املعىن ألن املعىن اكتفوا باهللا: وقيل
  الفاعل مقدر والتقدير كفى االكتفاء باهللا فحذف املصدر وبقي معموله داال عليه: وقيل



  وفيه نظر ألن الباء إذا سقطت ارتفع اسم اهللا على الفاعلية كقوله
  عمرية ودع إن جتهزت غاديا

  *كفى الشيب واإلسالم للمرء ناهيا*
  }َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة{: وإما مع املفعول كقوله تعاىل

  أي تبذلوهنا هلم} ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْمَودَِّة{: وقوله
  }اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق{: وقوله
  جعلت املفتون اسم مفعول ال مصدرا كاملعقول واملعسور وامليسور} بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ{: وقوله
  }َعْيناً َيشَْرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه{: وقوله

  }َوَمْن ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ{
  }تَْنُبُت بِالدُّهْنِ{

  وحنوه} َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُْم{: وقوله
جيوز احلكم بزيادهتا إذا تأدى املعىن املقصود بوجودها وحالة عدمها على واجلمهور على أهنا ال جتيء زائدة وأنه إمنا 
َواْمَسُحوا {: ،كما هي يف أحسن بزيد ومعىن} َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً{: السواء وليس كذلك هذه األمثلة فإن معىن

العضو باملسح وإمنا مل حيسن يف آية أشار إىل مباشرة } بُِوُجوِهكُْم{اجعلوا املسح مالصقا برؤسكم وكذا } بُِرُؤوِسكُْم
الغسل فاغسلوا بوجوهكم لداللة الغسل على املباشرة وهذا كما تتعني املباشرة يف قولك أمسكت به وحتتملها يف 

  أمسكته
  فحذف املفعول لالختصار} َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم{: وأما قوله

  تلقون إليهم النصيحة باملودة: فمعناه} ُتلْقُونَ إِلَْيهِْم بِالَْمَودَِّة{وأما 
  معناه ختربوهنم مبا خيرب به الرجل أهل مودته: وقال ابن النحاس
معىن ترمون من الرمي بالشيء يقال ألقى زيد إيل بكذا أي رمى به ويف اآلية إمنا هو } ُتلْقُونَ{ضمن : وقال السهيلي

  ودة فلهذا جيء بالباءإلقاء بكتاب أو برسالة فعرب عنه باملودة ألنه من أفعال أهل امل
،فليست زائدة وإال للحق الفعل قبلها عالمة التأنيث ألنه للنفس } كَفَى بِنَفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيباً{: وأما قوله

  وهو مما يغلب تأنيثه
  أن تكون كان مقدرة بعد كفى ويكون بنفسك صفة له قائمة مقامه: أحدمها: وجوز يف الفعل وجهان

  نه مضمر يفسره املنصوب بعده أعين حسيبا كقولك نعم رجال زيدأ: والثاين 
} َولَوْ َشاَء اللَُّه لَذََهَب بَِسْمِعهِْم{: وجتيء للتعدية وهي القائمة مقام اهلمزة يف إيصال الفعل الالزم إىل املفعول به حنو

  أي أذهب
  }ْهلَ الَْبْيِتإِنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَ{: كما قال

أسرى وسرى مبعىن كسقى وأسقى : فقيل} أَْسَرى بَِعْبِدِه{: وهلذا ال جيمع بينهما فهما متعاقبتان وأما قوله تعاىل
  واهلمزة ليست للتعدية وإمنا املعدي الباء يف بعبده

  وزعم ابن عطية أن مفعول أسرى حمذوف وإن التعدية باهلمزة أي أسرى الليلة بعبده



مهور أهنا مبعىن اهلمزة ال تقتضي مشاركة الفاعل للمفعول وذهب املربد والسهيلي أهنا تقتضي مصاحبة ومذهب اجل
  }ذََهَب اللَُّه بُِنورِِهْم{: الفاعل للمفعول يف الفعل خبالف اهلمزة ورد بقوله تعاىل

  يذهب مع مسعهم فاملعىن ألذهب مسعهم أال ترى أن اهللا ال} َولَْو َشاَء اللَُّه لَذََهَب بَِسْمعِهِْم وَأَْبصَارِِهْم{
وهذا ال يلزم ألنه حيتمل أن يكون فاعل ذهب الربق وحيتمل أن يكون اهللا تعاىل ويكون الذهاب على : وقال الصفار

  }َوَجاَء رَبَُّك{صفة تليق به سبحانه كما قال 
  :وإمنا الذي يبطل مذهبه قول الشاعر: قال

  ديار اليت كانت وحنن على مىن
  ا لوال حباء الركائبحتل بن

  أي جتعلنا حالال ال حمرمني وليست الديار داخلة معهم يف ذلك
  واهلمزة يف أنبت للنقل؟} تَْنُبُت بِالدُّهْنِ{: كيف جاء: واعلم أنه لكون الباء مبعىن اهلمزة ال جيمع بينهما فإن قلت

  :هلم يف االنفصال عنه ثالثة أوجه: قلت
  أن تكون الباء زائدة: أحدها

تنبت مثرها وفيه الدهن أي وفيهما الدهن واملعىن تنبت الشجرة بالدهن أي ما هو : أهنا باء احلال كأنه قال: لثاينوا
  .موجود منه وختتلط به القوة بنبتها على موقع املنة ولطيف القدرة وهداية إىل استخراج صبغة اآلكلني

  أن نبت وأنبت مبعىن: والثالث

  }بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{: ة الفعل حنو كتبت بالقلم ومنه يف أشهر الوجهنيولالستعانة وهي الدالة على آل
  }فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا} {إِنَّكُْم ظَلَْمُتمْ أَنْفَُسكُْم بِاتَِّخاِذكُُم الِْعْجلَ{: وللتعليل مبنزلة الالم كقوله

  }فَكُالً أََخذَْنا بِذَْنبِِه{
  أي مع احلق أو حمقا} قَْد َجاَءكُُم الرَّسُولُ بِالَْحقِّ{: نزلة مع وتسمى باء احلال كقوله تعاىلوللمصاحبة مب

  }َيا ُنوُح اْهبِطْ بَِسالمٍ ِمنَّا{
  وللظرفية مبنزلة يف

  }َوإِنَّكُمْ لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمصْبِِحَني وَبِاللَّْيلِ{: وتكون مع املعرفة حنو
  }َيْسَتْغِفُرونَ َوبِاَألْسحَارِ ُهْم{

  }َولَقَْد َنَصَركُُم اللَُّه بَِبْدرٍ وَأَْنُتمْ أَِذلَّةٌ{: ومع النكرة حنو
  }َنجَّيَْناُهْم بَِسَحرٍ{

  قال أبو الفتح يف التنبيه وتوهم بعضهم أهنا ال تقع إال مع املعرفة حنو كنا بالبصرة وأقمنا باملدينة

  :وهو حمجوج بقول الشماخ
  قضاءهوهن وقوف ينتظرن 

  بضاحي غداة أمره وهو ضامز
  أي يف ضاحي وهي نكرة

  }فَاْسأَلْ بِهِ َخبِرياً{: حنو" عن"وللمجاوزة كـ 
  }سَأَلَ سَاِئلٌ بَِعذَابٍ َواقِعٍ{



  أي عن الغمام} َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ{
  أي وعن أمياهنم} َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِْم{

  }َهلْ آَمُنكُْم َعلَيِْه{: أي على قنطار كما قال} َوِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ{: ء كعلىولالستعال
  }َوإِنَّكُْم لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمصْبِحَِني{: أي عليهم كما قال} َوإِذَا َمرُّوا بِهِمْ َيَتَغاَمُزونَ{: وحنو

  }َواْمَسحُوا بُِرؤُوِسكُْم{: أي منها وخرج عليه} َرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّهَيْش{: حنو" من"وللتبعيض كـ 
والصحيح أهنا باء االستعانة فإن مسح يتعدى إىل مفعول وهو املزال عنه وإىل آخر حبرف اجلر وهو املزيل فيكون 

  التقدير فامسحوا أيديكم برءوسكم

  بل
  ومفردحرف إضراب عن األول وإثبات للثاين يتلوه مجلة 

َوقَالُوا اتََّخذَ {: اإلضراب فيه،إما مبعىن ترك األول والرجوع عنه بإبطاله وتسمى حرف ابتداء كقوله تعاىل: فاألول
  }أَْم َيقُولُونَ بِِه جِنَّةٌ َبلْ َجاءَُهْم بِالْحَقِّ{: أي بل هم عباد وكذا} الرَّْحَمُن َولَداً سُْبَحاَنهُ َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ

االنتقال من حديث إىل حديث آخر واخلروج من قصة إىل قصة من غري رجوع عن األول وهي يف هذه احلالة وإما 
  }َولَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ مَرٍَّة{: عاطفة كما قاله الصفار كقوله تعاىل

  }َبلْ َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعلَ لَكُْم َمْوِعداً{
  ،انتقل من القصة األوىل إىل ما هو أهم منها} أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك{: وقوله

ليست لالنتقال } َعُمونََوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ َبلِ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي اآلِخَرةِ َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمنَْها َبلْ ُهْم ِمْنَها {
  متصفون هبذه الصفات بل هم
  }وََتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم َربُّكُْم ِمْن أَزَْواجِكُْم َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ{: وقوله

  }َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ{: ويف موضع

  }َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ{: ويف موضع
 ينو ما أضافه إليهم من إتيان الذكور واإلعراض عن اإلناث واملراد تعديد خطاياهم واتصافهم هبذه الصفات وبل مل

  بل استدرك هبا بيان عدواهنم وخرج من تلك القصة إىل هذه اآلية
وزعم صاحب البسيط وابن مالك أهنا ال تقع يف القرآن إال هبذا املعىن وليست كذلك ملا سبق وكذا قال ابن 

للثاين إن كان يف اإلثبات حنو جاء زيد بل عمرو فهو من باب احلاجب يف شرح املفصل إبطال ما لألول وإثباته 
الغلط فال يقع مثله يف القرآن وال يف كالم فصيح وإن كان ما يف النفي حنو ما جاءين زيد بل عمرو وجيوز أن يكون 

  من باب الغلط يكون عمرو غري جاء وجيوز أن يكون مثبتا لعمرو اجمليء فال يكون غلطا انتهى
  }قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى َبلْ ُتؤِْثُرونَ الْحََياةَ الدُّْنيَا{: ومنه أيضا

  }وَلَدَْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ َوُهمْ ال ُيظْلَُمونَ َبلْ قُلُوبُُهْم ِفي غَْمَرٍة{: وقوله
يف كالم " بل"، ترك الكالم األول وأخذ بـ } فَُروا ِفي ِعزٍَّة َوشِقَاقٍص وَالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ َبلِ الَِّذيَن كَ{: وقوله

مث ترك الكالم } َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي{مث قال } أَأُنْزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن َبْينِنَا{ثان مث قال حكاية عن املشركني 
  }وا َعذَابَِبلْ لَمَّا َيذُوقُ{: األول وأخذ ب بل يف كالم آخر فقال



فهي عاطفة مث إن تقدمها إثبات حنو اضرب زيدا بل عمرا وأقام زيد بل عمرو فقال  -أعين ما يتلوها مفرد-والثاين 
النحاة هي جتعل ما قبلها كاملسكوت عنه فال حيكم عليه بشيء ويثبت ما بعدها وإن تقدمها نفي أو هني فهي لتقرير 

  حنو ما قام زيد بل عمرو وال يقم زيد بل عمرو ما قبلها على حاله وجعل ضده ملا بعدها
  ووافق املربد على ما ذكرنا غري أنه أجاز مع ذلك أن تكون ناقلة مع النهي أو النفي إىل ما بعدها

  وحاصل اخلالف أنه إذا وقع قبلها النفي هل تنفي الفعل أو توجبه؟

  بلى
  :هلا موضعان

  أي عملتم السوء} َما كُنَّا َنْعَملُ ِمْن ُسوٍء َبلَى إِنَّ اللََّه َعِليٌم{: ىلأن تكون ردا لنفي يقع قبلها كقوله تعا: أحدمها
  }ال َيْبَعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت َبلَى{: وقوله
  أي عليهم سبيل} َبلَى{: مث قال} ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيِّنيَ َسبِيلٌ{: وقوله
با الستفهام دخل عليه نفى حقيقة فيصري معناها التصديق ملا قبلها كقولك أمل أكن صديقك أمل أن تقع جوا: والثاين

  أحسن إليك فتقول بلى أي كنت صديقي
  }أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر قَالُوا َبلَى قَْد َجاَءَنا َنذِيٌر{: ومنه قوله تعاىل

  فهي يف هذا األصل تصديق ملا قبلها ويف األول رد ملا قبلها وتكذيب،أي أنت ربنا } أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا بَلَى{: ومنه
أي كنتم معنا وجيوز أن يقرن النفي باالستفهام مطلقا أعم من احلقيقي } ُيَنادُوَنُهمْ أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا َبلَى{: وقوله

  أَْم َيْحَسُبونَ{: واجملازي فاحلقيقي كقوله

  }أََيْحَسبُ اإلنسان أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه َبلَى{: }ُهْم وََنجَْواُهْم بَلَىأَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَّ
التقدير بل حنييها قادرين ألن احلساب إمنا يقع من اإلنسان على نفي مجع العظام وبلى إثبات فعل : مث قال اجلمهور

  النفي فينبغي أن يكون اجلمع بعدها مذكورا على سبيل اإلجياب
التقدير فلنحيها قادرين لداللة أحيسب عليه وهو ضعيف ألنه عدول عن جميء اجلواب على منط  :وقال الفراء

  السؤال
فإن االستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو للتقرير لكنهم أجروا } أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا َبلَى{: واجملازي كقوله تعاىل

  "لىب"النفي مع التقرير جمرى النفي اجملرد يف رده بـ 
  لو قالوا نعم لكفروا ووجهه أن نعم تصديق ملا بعد اهلمزة نفيا كان أو إثباتا: وكذلك قال ابن عباس

ونازع السهيلي وغريه يف احملكي عن ابن عباس من وجه أن االستفهام التقريري إثبات قطعا وحينئذ فنعم يف اإلجياب 
  طك درمها مبنزلة أعطيتكتصديق له فهال أجيب مبا أجيب به اإلجياب فإن قولك أمل أع

  :واجلواب من أوجه
أمل أعطك نعم مل يدر هل : ذكره الصفار أن املقرر قد يوافقه املقرر فيما يدعيه وقد ال فلو قيل يف جواب: أحدها

أراد نعم مل تعطين فيكون خمالفا للمقرر أو نعم أعطيتين فيكون موافقا فلما كان يلتبس أجابوه على اللفظ ومل يلتفتوا 
   املعىنإىل



  تنبيهات
فإنه مل } َبلَى قَْد َجاَءْتَك آيَاِتي{: ما ذكرنا من كون بلى إمنا جياب هبا النفي هو األصل وأما قوله تعاىل: األول

اليت هي جواب النفي " بلى"ما هداين فلذلك أجيب بـ } لَْو أَنَّ اللََّه َهدَانِي{يتقدمها نفي لفظا لكنه مقدر فإن معىن 
  وهي من أعظم اهلدايات} قَدْ َجاَءْتَك آَياِتي{: حققه بقوله املعنوي ولذلك

فجاءت اآلية على جهة التوبيخ هلم يف اعتقادهم أن } أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه{فإنه سبق نفي وهو } َبلَى قَاِدرِيَن{: ومثله
ن جتيء بعد نفي عليه تقرير وهذا وقال ابن عطية حق بلى أ} َبلَى قَاِدرِيَن{: اهللا ال جيمع عظامهم فرد عليهم بقوله

  القيد الذي ذكره يف النفي مل يذكره غريه وأطلق النحويون أهنا جواب النفي
حقها أن تدخل على النفي مث محل التقرير على النفي ولذلك مل حيمله عليه بعض العرب : وقال الشيخ أثري الدين

  وأجابه بنعم
  ومل يفصل بينهما بآية؟} أَنَّ اللََّه َهدَانِي{: له وهو قولههال قرن اجلواب مبا هو جواب : وسأل الزخمشري

وأجاب بأنه إن تقدم على إحدى القرائن الثالث فرق بينهن وبني النظم فلم حيسن وإن تأخرت القرينة الوسطى 
جاء  نقض الترتيب وهو التحسر على التفريط يف الطاعة مث التعليل بفقد اهلداية مث متين الرجعة فكان الصواب ما

  عليه وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها مث أجاب عما اقتضى اجلواب من بينها

اعلم أنك مىت رأيت بلى أو نعم بعد الكالم يتعلق هبا تعلق اجلواب وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابا له : الثاين
َبلَى َمنْ {: علما باملعىن كقوله تعاىل فاعلم أن هناك سؤاال مقدرا لفظه لفظ اجلواب ولكنه اختصر وطوي ذكره

  اجمليب بلى ويعاد السؤال يف اجلواب: ،فقال }أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجُرُه عِْنَد َربِِّه
ل ما قبلها دال على ما ، ليست بلى فيه جوابا لشيء قبلها ب}َبلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً وَأََحاطَتْ بِِه َخِطيئَُتُه{: وكذا قوله

  هي جواب له والتقدير ليس من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته خالدا يف النار أو خيلد يف النار فجوابه احلق بلى
أي بلى جنمعها قادرين فذكر اجلملة } َبلَى قَاِدرِيَن{: وقد يكتفي بذكر بعض اجلواب داال على باقيه كما قال تعاىل

  لة وكاف عنهامبثابة ذكر اجلزاء من اجلم
  من القواعد النافعة أن اجلواب إما أن يكون مللفوظ به أو مقدر: الثالث

فإن كان املقدر فاجلواب بالكالم،كقولك ملن تقدره مستفهما عن قيام زيد قام زيد أو مل يقم زيد وال جيوز أن تقول 
ت التصديق قلت نعم ويف تكذيبه بلى نعم وال ال ألنه ال يعلم ما يعين بذلك وإن كان اجلواب امللفوظ به فإن أرد

  فتقول يف جواب من قال أما قام زيد نعم إذا صدقته وبلى إذا كذبته
  وكذلك إذا أدخلت أداة االستفهام على النفي ومل ترد التقرير بل أبقيت الكالم

  م ويف تكذيبه بلىعلى نفيه فتقول يف تصديق النفي نعم ويف تكذيبه بلى حنو أمل يقم زيد فتقول يف تصديق النفي نع
  }أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر قَالُوا َبلَى قَْد َجاَءَنا َنِذيٌر{: جيوز اإلثبات واحلذف بعد بلى فاإلثبات كقوله تعاىل: الرابع
  }َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ال َتأِْتيَنا السَّاَعةُ قُلْ َبلَى َوَربِّي لََتأْتَِينَّكُْم{: وقوله

،فالفعل احملذوف بعد بلى يف هذا } بِثَالثَِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمنَْزِلَني َبلَى إِنْ َتْصبِرُوا{: ىلومن احلذف قوله تعا
  املوضع يكفيكم أي بلى يكفيكم إن تصربوا

  ،أي قد آمنت} أََولَمْ ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى{: وقوله
  مث قال بلى أي متسسكم أكثر من ذلك} َمْعدُودَةًَوقَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّارُ إِالَّ أَيَّاماً {: وقوله



  مث قال بلى أي يدخلها غريهم} َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِالَّ َمْن كَانَ ُهوداً أَْو َنصَاَرى{: وقوله
  }ُيَنادُوَنُهمْ أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا َبلَى{: وقوله

  أي بلى قلت يل} لَْم أَقُلْ لََك إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبراًقَالَ أَ{: وقد حتذف بلى وما بعدها كقوله

  مث
واهلداية سابقة على ذلك فاملراد مث دام } ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلحاً ثُمَّ اْهَتَدى{: للترتيب مع التراخي وأما قوله

  }ِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمُنوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسُنواَوآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحا{: على اهلداية بدليل قوله
  }فَإِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد{: وقد تأيت لترتيب األخبار ال لترتيب املخرب عنه كقوله تعاىل

  }وَاْسَتْغِفرُوا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه{: وقوله
  زيد عامل كرمي مث هو شجاع: وتقول

قد جتيء مث كثريا لتفاوت ما بني رتبتني يف قصد املتكلم فيه تفاوت ما بني مرتبيت الفعل مع السكوت : قال ابن بري
الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض َوجََعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّورَ ثُمَّ الَِّذيَن {: عن تفاوت رتبيت الفاعل كقوله تعاىل

  هنا لتفاوت رتبة اخللق واجلعل من رتبة العدل مع السكوت عن وصف العادلني" مث"فـ } ا بَِربِّهِْم َيْعِدلُونَكَفَُرو
،دخلت لبيان تفاوت رتبة الفك } ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا{: إىل قوله} فَال اقَْتَحَم الَْعقََبةَ{: ومثله قوله تعاىل

  }َوَتوَاصَْوا بِالصَّْبرِ َوَتوَاصَْوا بِالَْمْرَحمَِة{: ن فيها زيادة تعرض لوصف املؤمنني بقولهواإلطعام من رتبة اإلميان إال أ
  أن مث} ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِمْ َيْعِدلُونَ{: وذكر غريه يف قوله تعاىل

  دخلت لبعد ما بني الكفر وخلق السموات واألرض
لََغفَّاٌر ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلحاً ثُمَّ {: من الكشاف كقوله تعاىل وعلى ذلك جرى الزخمشري يف مواضع كثرية

  }اْهَتَدى
قال كلمة التراخي دلت على تباين املنزلتني داللتها على تباين الوقتني } إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَبَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا{: وقوله

  منزلة االستقامة على اخلرب مباينة ملنزلة اخلري نفسه ألهنا أعلى منها وأفضليف جاءين زيد مث عمرو أعين أن 
  }إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر قُِتلَ كَْيَف قَدََّر ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر{: ومنه قوله تعاىل

  بلغ من األوىلالداللة على أن الكرة الثانية من الدعاء أ: ما معىن مث الداخلة يف تكرير الدعاء؟قلت: إن قلت
لتراخي اإلميان وتباعده يف الرتبة والفضيلة على العتق والصدقة " مث"قال جاء بـ } ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا{: وقوله

  ال يف الوقت ألن اإلميان هو السابق املقدم على غريه
أن مث هذه فيها من تعظيم منزلة النيب } لَّةَ إِبَْراهِيَم َحنِيفاًثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِم{: وقال الزخمشري يف قوله تعاىل

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وإجالل حمله واإليذان بأنه أوىل وأشرف ما أويت خليل اهللا إبراهيم من الكرامة وأجل ما أويت 
  من النعمة أتباع رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف ملته

اعلم أنه هبذا التقدير يندفع االعتراض بأن مث قد خترج عن الترتيب واملهلة وتصري كالواو ألنه إمنا يتم على أهنا و
  تقتضي الترتيب الزماين لزوما أما إذا قلنا إهنا ترد

ل إن لقصد التفاوت والتراخي عن الزمان مل حيتج إىل االنفصال عن شيء مما ذكر من هذه اآليات الشريفة ال أن تقو
  مث قد تكون مبعىن الواو



واحلاصل أهنا للتراخي يف الزمان وهو املعرب عنه باملهلة وتكون للتباين يف الصفات وغريها من غري قصد مهلة زمانية 
بل ليعلم موقع ما يعطف هبا وحاله وأنه لو انفرد لكان كافيا فيما قصد فيه ومل يقصد يف هذا ترتيب زماين بل تعظيم 

  ف عليه وتوقعه وحتريك النفوس العتبارهاحلال فيما عط
  }ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم يَْعِدلُونَ{: تأيت للتعجب بنحو: وقيل
  }ثُمَّ َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد كُالً{: وقوله
  أي هو شهيد} فَإِلَْيَنا َمْرجُِعُهْم ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد{: مبعىن واو العطف كقوله: وقيل
  }إِنَّ َعلَْيَنا بََيانَُه ثُمَّ{: وقوله

  والصواب أهنا على باهبا ملا سبق قبله
  ،}َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ َصوَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْمالِئكَةِ اْسُجدُوا{: وقوله

  وقد أمر اهللا املالئكة بالسجود قبل خلقنا فاملعىن وصورناكم
اهللا تعاىل خلق آدم من تراب مث صوره وابتدأ خلق اإلنسان من نطفة مث  على باهبا واملعىن ابتدأنا خلقكم ألن: وقيل
  صوره

وقد كان قضى األجل فمعناه أخربكم أين خلقته من طني مث أخربكم } َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجالً{: وأما قوله
أخربك هبذا وهذا يكون يف أين قضيت األجل كما تقول كلمتك اليوم مث كلمتك أمس أي أين أخربك بذالك مث 

  اجلمل،

  فأما عطف املفردات فال تكون إال للترتيب قاله ابن فارس
ألن تاب جواب إذا من } ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم{: إىل قوله} َوَعلَى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا{: وتأيت زائدة كقوله تعاىل: قيل
  }َحتَّى إِذَا َضاقَْت{: قوله

  }َوإِنْ يُقَاِتلُوكُْم يَُولُّوكُُم األَْدبَاَر ثُمَّ ال يُْنَصُرونَ{: كقوله تعاىلوتأيت لالستئناف 
  ما املانع من اجلزم على العطف؟: فإن قيل

  فاجلواب أنه عدل به عن حكم اجلزاء إىل حكم اإلخبار ابتداء كأنه قال مث أخربكم أهنم ال ينصرون
  أي فرق بني رفعه وجزمه يف املعىن؟: فإن قيل

لو جزم لكان نفي النصر مقيدا مبقاتلتهم كتوليهم وحني رفع كان النصر وعدا مطلقا كأنه قال مث شأهنم : لقي
وقصتهم أين أخربكم عنها وأبشركم هبا بعد التولية أهنم خمذولون منعت عنهم النصرة والقوة مث ال ينهضون بعدها 

  بنجاح وال يستقيم هلم أمر
ففيها معىن العطف وهو عطف اخلرب على مجلة الشرط واجلزاء كأنه قال  واعلم أهنا وإن كانت حرف استئناف

  أخربكم أهنم يقاتلونكم فيهزمون مث أخربكم أهنم ال ينصرون
  ما معىن التراخي يف مث؟: فإن قيل

ُنْهِلكِ أَلَمْ {: قيل التراخي يف الرتبة ألن األخبار اليت تتسلط عليهم أعظم من اإلخبار بتوليهم اإلدبار وكقوله تعاىل
  }األَوَِّلَني ثُمَّ ُنْتبِعُُهُم اآلخِرِيَن

  ثَمَّ املفتوحة
  }وَإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت{ : ظرف للبعيد مبعىن قال تعاىل



  }ُهنَاِلكَ الَْوالَيةُ ِللَِّه الْحَقِّ{: ،أي هنالك اهللا شهيد بدليل} فَإِلَْيَنا َمْرجُِعُهْم ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد{: وقرئ
معناه أهنالك، وليست مث العاطفة وهذا وهم اشتبه عليه املضمومة } أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آَمْنُتمْ بِِه{: ال الطربي يف قولهوق

  باملفتوحة

  حاشا
 من كذا} بََراَءةٌ ِمَن اللَِّه{: بدليل قول بعضهم حاشا هللا بالتنوين كما قيل} َحاشَ ِللَِّه{: اسم يأيت مبعىن التنزيه كقوله

  أي حاشا هللا بالتنوين كقوهلم رعيا لزيد
  باإلضافة فهذا مثل سبحان اهللا ومعاذ اهللا} َحاَشا اِللَِّه{: وقراءة ابن مسعود

  }حَاَش ِللَِّه َما َهذَا َبَشراً{: مبعىن جانب يوسف املعصية ألجل اهللا وهذا ال يتأتى يف: وقيل
صار يف ناحية أي بعد مما رمي به وتنحى عنه فلم يغشه ومل  وهو فاعل من احلشا الذي هو الناحية أي: قال الفارسي

  يالبسه
  إذا قلنا بامسية حاشا فما وجه ترك التنوين يف قراءة اجلماعة وهي غري مضافة؟: فإن قلت

قال ابن مالك والوجه أن تكون حاشى املشبهة حباشى الذي هو حرف وأنه شاهبه لفظا ومعىن فجرى جمراه : قلت
  يف البناء

  حىت
هاهنا " زيد"لكن يفترقان يف أن ما بعد حىت يدخل يف حكم ما قبلها قطعا كقولك قام القوم حىت زيد فـ " إىل"ـ ك

  دخل يف القيام وال يلزم ذلك يف قام القوم إىل زيد وهلذا قال سيبويه إن حىت جتري جمرى الواو ومث يف التشريك
كل شيء بقضاء وقدر حىت العجز : "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ومن الدليل على دخول ما بعدها فيما قبلها قوله َصلَّى

  "والكيس
  "أريت كل شيء حىت اجلنة والنار: "وقوله

الفرق بينهما أن حىت ختتص بالغاية املضروبة ومن مث جاز أكلت السمكة حىت رأسها : وقال الكواشي يف تفسريه
  وامتنع حىت نصفها أو ثلثها وإىل عامة يف كل غاية انتهى

مث الغاية جتيء عاطفة وهي للغاية كيف وقعت أما يف الشرف كجاء القوم حىت رئيسهم أو الضعة حنو أسنت الفصال 
  حىت القرعى

: أو تكون مجلة من القول على حال هو آخر األحوال املفروضة أو املتومهة حبسب ذلك الشأن إما يف الشدة حنو
احلال ولوال ذلك مل تعطف اجلملة احلالية على اجلملة املاضية فإن أريد إذا أريد حكاية } َوُزلْزِلُوا حَتَّى َيقُولَ{

  االستقبال لزم النصب
  وإما يف الرخاء حنو شربت اإلبل حىت جييء البعري جير بطنه على احلكاية

  }َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه} {َحتَّى َمطْلَعِ الْفَجْرِ{: والنتهاء الغاية حنو
َولََنْبلُوَنَّكُمْ َحتَّى َنْعلَمَ { : ها أن حتسن يف موضعها كي حنو حىت تغيظ ذا احلسد ومنه قوله تعاىلوالتعليل وعالمت

  }الُْمَجاِهِديَن
  }َحتَّى تَِفيَء{: وحيتملها



  }َوال َيزَالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َحتَّى يَُردُّوكُْم{: وقوله
  }ْن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه حَتَّى َينْفَضُّواُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ ال ُتْنِفقُوا َعلَى َم{
  والظاهر أهنا للغاية} َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد حَتَّى َيقُوال{: ولالستثناء كقوله تعاىل: قيل

  }حَتَّى َيقُولَ الرَّسُولُ{: وحرف ابتداء أي تبتدأ به اجلملة االمسية أو الفعلية كقوله تعاىل
  .يف قراءة نافع

  ونظائره واجلواب حمذوف} حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم{: داخلة على إذا يف حنووكذا ال

  حيث
ظرف مكان قال األخفش وللزمان وهي مبنية على الضم تشبيها بالغايات فإن اإلضافة إىل اجلملة كال إضافة وهلذا 

ت مبضافة إليه يريد أهنا ليست ما بعد حيث صلة هلا وليس: }ِمْن حَْيثُ ال َترَْونَُهْم{: قال الزجاج يف قوله تعاىل
  مضافة للجملة بعدها فصارت كالصلة هلا أي كالزيادة

  وفهم الفارسي أنه أراد أهنا موصولة فرد عليه
بالكسر حتتملها وحتتمل البناء على الكسر وقد } ِمْن َحْيثُ ال َيْعلَُمونَ{ومن العرب من يعرب حيث قراءة بعضهم 

  بفتح الثاء} ُه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُهاللَّ{: ذكروا الوجهني يف قراءة
  واملشهور أهنا ظرف ال يتصرف

وجوز الفارسي وغريه يف هذه اآلية كوهنا مفعوال به على السعة قالوا وال تكون ظرفا ألنه تعاىل ال يكون يف مكان 
  أعلم منه يف مكان

  املفعول به فيقدر هلا فعلوإذا كانت مفعوال مل يعمل فيها أعلم ألن أعلم ال يعمل يف 
  واختار الشيخ أثري الدين أهنا باقية على ظرفيتها جمازا وفيه نظر

  دون
  نقيض فوق
  :وهلا معان
  من ظروف املكان املبهم الحتماهلا اجلهات الست: أحدها
  .هي ظرف يدل على السفل يف املكان أو املنزلة كقولك زيد دون عمرو: وقيل

  ري عن الغايةوأما دون فتقص: وقال سيبويه
ال يريد الغاية على اإلطالق بل الغاية اليت تكون بعدها فإذا قلت أنا دونك يف العلم معناه أنا مقصر : قال الصفار

  عنك وهو ظرف مكان متجوز فيه أي أنا يف موضع من العلم
  ال يبلغ موضعك ونظريه فالن فوقك يف العلم

  }ِمْن ُدونِِه{: اسم حنو: الثاين
هذا الشيء دون أي رديء فيجري بوجوه اإلعراب وقد تكون صفة ال مبعىن رديء ولكن على : وصفة،حن: الثالث

  معناه من الظرفية حنو رأيت رجال دونك
مث قد حيذف هذا املوصوف وتقام الصفة مقامه وحينئذ فللعرب فيه لغتان أحدمها إعراهبا كإعراب املوصول وجريها 

  صلها منبوجوه اإلعراب والثانية إبقاؤها على أ



  ،قرئ بالرفع والنصب} َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك{: الظرفية وعليها جاء قوله
  معناه أدىن مكان من الشيء: وقال الزخمشري

ومنه الدون للحقري ويستعمل للتفاوت يف احلال حنو زيد دون عمرو أي يف الشرف والعلم واتسع فيه فاستعمل يف 
  أي ال يتجاوزون والية املؤمنني إىل والية الكافرين}اَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِنيأَْولَِي{: جتاوز حد إىل حد حنو قوله تعاىل

إنه مشتق من دون فعل يقال دان يدون دونا وأدين إدانة واملعىن على احلقارة والتقريب وهذا دون ذلك أي : وقيل
سافة بينها ودونك هذا أصله قريب منه ودون الكتب إذا مجعها ألن مجع األشياء إدناء بعضها من بعض وتقليل امل

  .خذه من دونك أي من أدىن منك فاختصر

  ذو وذات
وال يستعمل إال مضافا وال يضاف إىل } ذَوَاَتا أَفَْناٍن{: ،وقوله} ذُو الْعَْرشِ الَْمجِيُد{: مبعىن صاحب ومنه قوله تعاىل

  صفة وال إىل ضمري
ي وضعت وصلة إىل وصل املعارف باجلمل وسبب وإمنا وضعت وصلة إىل وصف األشخاص باألجناس كما أن الذ

ذلك أن الوصف إمنا يراد به التوضيح والتخصيص واألجناس أعم من األشخاص فال يتصور ختصيصها هلا فإنك إذا 
قلت مررت برجل علم أو مال أو فضل وحنوه مل يعقل ما مل يقصد به املبالغة فإذا قلت بذي علم صح الوصف وأفاد 

  ت الصفة تابعة للموصوف يف إعرابه ومعناهالتخصيص ولذلك كان
  فقيل العامل هنا مصدر كالصاحل والباطل وكأنه قال} َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعالْمٍ َعِليٌم{وأما قراءة ابن مسعود 

  فالقراءتان يف املعىن سواء} َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ{
  ذي زائد ة: وقيل
  ذي شخص يسمى عاملا أو يقال له عامل عليم من إضافة املسمى إال االسم أي وفوق كل: وقيل

  وال يضاف إىل ضمري األشخاص وهلذا حلنوا قول بعضهم صلى اهللا على حممد وذويه

  واختلفوا هل تضاف ذو إىل ضمري األجناس فمنعه األكثرون والظاهر اجلواز ألن ضمري اجلنس هو اجلنس يف املعىن
ألهنا رديفته وأنه ال ميتنع إضافتها للضمري إال إذا كانت وصلة  وعن ابن بري أهنا تضاف إىل ما يضاف إليه صاحب

  وإال فال ميتنع
وقال املطرزي يف املغرب ذو مبعىن الصاحب تقتضي شيئني موصوفا ومضافا إليه تقول جاءين رجل ذو مال بالواو يف 

ة ذا بطنها أي باضت أو الرفع وباأللف يف النصب بالياء يف اجلر ومنه ذو بطن خارجة أي جنينها وألقت الدجاج
  سلحت وتقول للمؤنث امرأة ذات مال وللبنتني ذواتا مال وللجماعة ذوات مال

هذا أصل الكلمة مث اقتطعوا عنها مقتضاها وأجروها جمرى األمساء التامة املستقلة غري املقتضية ملا سواها فقالوا : قال
 تغيري عالمة التأنيث فقالوا الصفات الذاتية ذات متميزة وذات قدمية وحمدثة ونسبوا إليها كما هي من غري

  واستعملوها استعمال النفس والشيء
  وعن أيب سعيد يعين السريايف كل شيء ذات وكل ذات شيء

  وحكى صاحب التكملة قول العرب جعل ما بيننا يف ذاته وعليه قول أيب متام
  يقول فيسمع وميشى فيسرع
  ويضرب يف ذات اإلله فيوجع



عليم بذات {: الزخمشري إن صح هذا فالكلمة عربية وقد استمر املتكلمون يف استعماهلا وأما قوله فال شيخنا يعين
  وقوله فالن قليل ذات اليد} الصدور

  فمن األول واملعىن اإلقالل ملصاحبة اليد وقوهلم أصلح اهللا ذات بينه وذو اليد أحق انتهى
حب ألن قولك ذو يضاف إىل التابع وصاحب يضاف أشرف من اإلضافة لصا" ذي"واإلضافة لـ : وقال السهيلي

إىل املتبوع تقول أبو هريرة صاحب النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وال تقول النيب صاحب أيب هريرة إال على جهة ما 
باألذواء وأما ذو فإنك تقول فيها ذو املال وذو العرش فتجد االسم األول متبوعا غري تابع ولذلك مسيت أقيال محري 

حنو قوهلم ذو جدن ذو يزن يف اإلسالم أيضا ذو العني وذو الشهادتني وذو السماكني وذو اليدين هذا كله تفخيم 
فأضافه } وَذَا النُّوِن{: للشيء وليس ذلك يف لفظة صاحب وبين على هذا الفرق أنه سبحانه قال يف سورة األنبياء

قال واملعىن واحد لكن بني اللفظني } ال َتكُْن كََصاِحبِ الُْحوِتَو{: إىل النون وهو احلوت وقال يف سورة القلم
تفاوت كبري يف حسن اإلشارة إىل احلالتني وتنزيل الكالم يف املوضعني فإنه ذكر يف موضع الثناء عليه ذو النون ومل 

سم يف أشرف من صاحب ولفظ النون أشرف من احلوت لوجود هذا اال" ذي"يقل صاحب النون ألن اإلضافة بـ
حروف اهلجاء أوائل السور وليس يف اللفظ اآلخر ما يشرفه لذلك فالتفت إىل تنزيل الكالم يف اآليتني يلح لك ما 

  أشرنا إليه يف هذا الغرض فإن التدبر إلعجاز القرآن واجب مفترض
  :ادة والنية كقولهأي احلال بينكم وأزيلوا املشاجرة وتكون لإلر} وَأَْصِلحُوا ذَاَت َبيْنِكُْم{: وقوله تعاىل

  أي السرائر} وَاللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ{

  ُروَْيد
  أي قليال} أَْمهِلُْهْم ُروَْيداً{: تصغري رود وهو املهل قال تعاىل

  وإذا مل يتقدمها أمهلهم كانت مبعىن مهال وال يتكلم هبا إال مصغرا مأمورا هبا: قال ابن قتيبة
  رّبما

ُرَبَما َيَودُّ الَِّذيَن {: إال ماضيا ألن دخول ما ال يزيلها عن موضعها يف اللغة فأما قوله تعاىلال يكون الفعل بعدها 
  فقيل على إضمار كان تقديره رمبا كان يود الذين كفروا} كَفَُروا
  السني

  }سََتجُِدونَ آخَرِيَن{: حرف استقبال قيل وتأيت لالستمرار كقوله تعاىل
فجاءت السني } َما َوالَُّهْم{: ألن ذلك إمنا نزل بعد قوهلم} اُء ِمَن النَّاسِ َما َوالَُّهْم َعْن ِقْبلَِتهُِمَسَيقُولُ السُّفََه{: وقوله

  إعالما باالستمرار ال باالستقبال
  قال الزخمشري أفادت السني وجود الرمحة ال حمالة فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد إذا قلت سأنتقم منك

  معىن السني أن ذلك كائن ال حمالة وإن تأخرت إىل حني} فََسَيكْفِيكَُهُم اللَُّه{:  قولهومثله قول سيبويه يف
وقال الطييب مراد الزخمشري أن السني يف اإلثبات مقابلة إن يف النفي وهذا مردود ألنه لو أراد ذلك مل يقل السني 

  النفي هبا توكيد للوعد بل كانت حينئذ توكيدا للموعود به كما أن لو تفيد تأكيد
  أي جتيبون} َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتسَْتجِيُبونَ بِحَْمدِِه{: وتأيت زائدة كقوله

  }وََيسَْتجِيبُ الَِّذيَن آَمُنوا{: وقوله



  سوف
  حرف يدل على التأخري والتنفيس وزمانه أبعد من زمان السني ملا فيها من إرادة التسويف

  }ْوَف ُتْسأَلونََوَس{: فالن يسوف فالنا قال تعاىل: ومنه قيل
  فقرب القول} َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ َما َوالَُّهْم{: وقال

وممن صرح بالتفاوت بينهما الزخمشري وابن اخلشاب يف شرح اجلمل وابن يعيش وابن أبان وابن بابشاذ وابن 
  عصفور وغريهم

متقابالن واملاضي ال يقصد به إال مطلق املضي  ومنع ابن مالك كون التراخي يف سوف أكثر بأن املاضي واملستقبل
دون تعرض لقرب الزمان أو بعده فكذا املستقبل ليجري املتقابالن على سنن واحد وألهنما قد استعمال يف الوقت 

كَالَّ َسْوفَ {: تكاثرويف سورة ال} كَالَّ َسَيْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ} {َعمَّ َيَتَساَءلُونَ{: الواحد وقال تعاىل يف سورة
  }َتْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ سَْوَف َتْعلَُمونَ

  }سَْوَف ُيْؤتِ اللَُّه الُْمْؤِمنَِني أَْجراً َعِظيماً{: وقوله
 فََسُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه{: ،وقوله} َوَسْوَف يُْؤِت اللَُّه الُْمْؤِمنَِني{ : وال بد من دليل على أن قوله تعاىل: قلت
  معربا به عن معىن واحد} َوفَْضلٍ

وملانع أن مينعه مستندا إىل أن اهللا تعاىل وعد املؤمنني أحوال خري يف الدنيا واآلخرة فجاز أن يكون ما قرن بالسني ملا 
  يف الدنيا وما قرن بسوف ملا يف اآلخرة وال خيفى خروج

عن دعواه ألن الوعد والوعيد مع سوف ال إسكان فيه ومع } ُمونَكَالَّ َسْوَف َتْعلَ{: ، وقوله} كَالَّ َسَيْعلَُمونَ{: قوله
  السني للمبالغة وقصد تقريب الوقوع خبالف سيقوم زيد وسوف يقوم مما القصد فيه اإلخبار اجملرد
  وفرق ابن بابشاذ أيضا بينهما بأن سوف تستعمل كثريا يف الوعيد والتهديد وقد تستعمل يف الوعد

  }كَالَّ َسَيْعلَُمونَ{و} َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ َسبِيالً َوسَْوَف{: مثال الوعيد
} فََسْوَف َيأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه{: فأما قوله تعاىل} َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى{: وأمثاهلا يف الوعد

وعد ألجل املؤمنني واحملبني والوعيد ملا تضمنت من جواب املرتدين بكوهنم أعزة لتضمنه الوعد والوعيد مجيعا فال
  عليهم وعلى مجيع الكافرين

  واألكثر يف السني الوعد وتأيت للوعيد
  }إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت سََيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودّاً{: مثال الوعد

  }ْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونََوَسَي{: ومثال الوعيد

  على
  }َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ{: لالستعالء حقيقة حنو

  }َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب{أو جمازا حنو 
  }فَضَّلَْنا بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ{

فهي مبعىن اإلضافة واإلسناد أي أضفت توكلي وأسندته إىل اهللا } وُتَوَتَوكَّلْ َعلَى الَْحيِّ الَِّذي ال َيُم{: وأما قوله
  تعاىل ال إىل االستعالء فإهنا ال تفيده هاهنا

  }وَآَتى الَْمالَ َعلَى ُحبِِّه{: وللمصاحبة كقوله



  }َوإِنَّ َربَّكَ لَذُو َمْغِفَرةٍ ِللنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم{
  أي هلدايته إياكم} َه َعلَى َما َهَداكُْملُِتكَبِّرُوا اللَّ{: وتأيت للتعليل حنو

الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواتِ {: وإذا ذكرت النعمة يف الغالب مع احلمد مل تقترن بعلى حنو: قال بعضهم
احلديث كان إذا رأى ما  ففي" على"وإذا أريدت النعمة أتى بـ } الَْحْمدُ ِللَِّه فَاِطرِ السََّماوَاِت َواَألْرضِ} {َواَألْرَض
  مث أورد هذه اآلية" احلمد هللا على كل حال: "يكره قال

  وأجاب بأن العلو هنا رفع الصوت بالتكبري
  }وََدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة ِمْن أَْهِلَها{: وجتيء للظرفية حنو

  أي يف ملك سليمان أو يف زمن سليمان أي زمن ملكه} ْيَمانَوَاتََّبُعوا َما َتْتلُوا الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَ{: وحنو
  }َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْينَا{: وحيتمل أن تتلوا ضمن معىن تقول فتكون مبنزلة

  }اكْتَالُوا َعلَى النَّاسِ{: ومبعىن من كقوله تعاىل
  أي منهم} ِمَن الَِّذيَن اسَْتَحقَّ َعلَْيهُِم األَْولََياِن{: ومحل عليه قوله

  أي كان الورود حتما مقضيا من ربك} كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتماً مَقِْضيّاً{: وقوله
  ،أي عندي}َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب{: ومبعىن عند حنو

  ويف قراءة أيب رضي اهللا عنه بالباء} َحِقيٌق َعلَى أَنْ ال أَقُولَ{: والباء حنو
  تنبيه

فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبالغُ {: الفضل كان معناه الوقوع وتأكيده كقوله حيث وردت يف حق اهللا تعاىل فإن كانت يف جانب
  }ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحسَاَبُهْم{: وقوله} َوَعلَْيَنا الِْحسَاُب

  عن
تقتضي جماوزة ما أضيف إليه حنو غريه وتعديه عنه تقول أطعمته عن جوع أي أزلت عنه اجلوع ورميت عن القوس 

وقولك أخذت العلم عن فالن جماز ألن علمه مل ينتقل عنه ووجه اجملاز أنك ملا تلقيته منه  أي طرحت السهم عنها
ألهنم إذا خالفوا أمره بعدوا } فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه{: صار كاملنتقل إليك عن حمله وكذلك قوله تعاىل

  عنه وجتاوزوه
  :من على ألنه يستعمل يف اجلهات الست وكذلك وقع موقع على قولهعن تستعمل أعم : قال أبو حممد البصري

  إذا رضيت على بنو قشري
  أطعمته من جوع وكسوته على عرى مل يصح: ولو قلت

  }وَاتَّقُوا َيْوماً ال َتْجزِي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ َشْيئاً{: وجتيء للبدل حنو
  أي قدمته عليه} إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبَّ الَْخْيرِ َعْن ِذكْرِ رَبِّي{: وقوله} ْن َنفْسِِهَوَمْن يَْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ َع{: ولالستعالء حنو

  على باهبا أي منصرفا عن ذكر ريب: وقيل
متعلقة باعتبار معناه " عن"وحكى الرماين عن أيب عبيدة أن أحببت من أحب البعري إحبابا إذا برك فلم يقم فـ 

  مفعول ألجله" حب اخلري"وعلى هذا فـ التضمني أي تثبطت عن ذكر ريب 



  }َوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِْبَراهِيَم ألبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة{: وللتعليل،حنو
  }َوَما َنْحُن بِتَارِِكي آِلَهِتَنا َعْن قَْوِلَك{

  }َعمَّا قَِليلٍ لَُيْصبُِحنَّ نَاِدِمَني{: ومبعىن بعد حنو
  ،بدليل أن يف مكان آخر من بعد مواضعه} َموَاِضِعِه ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن{
  }لََتْركَُبنَّ طََبقاً َعْن طََبقٍ{

  }َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَبادِِه{: ومبعىن من حنو
  }َولَمْ ُيَتقَبَّلْ ِمَن اآلَخرِفَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما {بدليل، } أُولَِئكَ الَِّذيَن َنتَقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا{

وقيل على حقيقتها أي وما يصدر قوله عن هوى وقيل للمجاوزة ألن نطقه } َوَما َيْنِطُق َعنِ الْهََوى{: ومبعىن الباء حنو
  متباعد عن اهلوى متجاوز عنه

ح وإذا كانت على باهبا وفيه نظر ألهنا إذا كانت مبعىن الباء نفي عنه النطق يف حال كونه متلبسا باهلوى وهو صحي
  نفي عنه التعلق حال كونه جماوزا عن اهلوى فيلزم أن يكون النطق حال كونه متلبسا باهلوى وهو فاسد

  عسى
َوَعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئاً َوُهَو خَْيٌر لَكُْم َوَعَسى {: للترجي يف احملبوب واإلشفاق يف املكروه وقد اجتمعا يف قوله تعاىل

  }وا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَكُْمأَنْ ُتِحبُّ
وقال الكسائي كل ما يف : قال} قُلْ َعَسى أَنْ َيكُونَ رَِدَف لَكُْم{: وتأيت للقرب والدنو كقوله تعاىل: قال ابن فارس

، }ئاًَوَعَسى أَنْ َتكَْرُهوا شَْي} {َعَسى أَنْ َيكُونُوا َخيْراً ِمنُْهْم{ : القرآن من عسى على وجه اخلرب فهو موحد حنو
  ووحد على عسى األمر أن يكون كذا

قال أبو عبيدة معناه هل عدومت ذلك؟ هل } فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ تََولَّيُْتْم{: وما كان على االستفهام فهو جيمع كقوله تعاىل
  جزمتوه؟

  وروى البيهقي يف سننه عن ابن عباس قال كل عسى يف القرآن فهي واجبة
  اهللا واجبة عسى من: يقال: وقال الشافعي

  :وحكى ابن األنباري عن بعض املفسرين أن عسى يف مجيع القرآن واجبة إال يف موضعني يف سورة بين إسرائيل
يعين بين النضري فما رمحهم اهللا بل قاتلهم رسول اهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأوقع عليهم } َعَسى رَبُّكُْم أَنْ َيْرحََمكُْم{

  العقوبة

،والزمنه حىت قضى رسول اهللا صَلَّى اللَّهُ } َعَسى َربُُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ ُيْبِدلَُه أَزَْواجاً َخيْراً ِمْنكُنَّ{: رة التحرميويف سو
  َعلَْيِه َوَسلََّم

وعمم بعضهم القاعدة وأبطل االستثناء ألن تقديره أن يكون على شرط أي يف وقت من األوقات فلما زال الشرط 
  الوقت وجب عليكم العذاب فعلى هذا مل خترج عن باهبا الذي هو اإلجياب وانقضى

تقديره واجب أن يبدله أزواجا خريا منكن أي لبت طالقكن ومل يبت } َعَسى َربُُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ{: وكذلك قوله
  طالقهن فال جيب التبديل

 تعاىل لعباده وفيه وجهان أحدمها أن يكون إطماع من اهللا} َعَسى َربُُّه{: وقال صاحب الكشاف يف سورة التحرمي



وعسى ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت والثاين أن جتيء " لعل"على ما جرت به عادة اجلبابرة من اإلجابة بـ 
  تعليما للعباد وجوب الترجيح بني اخلوف والرجاء

  عند
وإذ ولكن " لدن"إىل ما تضاف إليه كـ  ظرف مكان مبعىن لدن إال أن عند معربة وكان القياس بناءها الفتقارها

أعربوا عند ألهنم توسعوا فيها فأوقعوها على ما هو ملك الشخص حضره أو غاب عنه خبالف لدن فإنه ال يقال لدن 
آَتْينَاُه َرْحَمةً ِمْن ِعْندَِنا {: هبذا االعتبار أعم من لدن ويستأنس له بقوله" عند"فالن إال إذا كان حبضرة القائل فـ 

  .أي من العلم اخلاص بنا وهو علم الغيب} َعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلْماًَو
،الظاهر أهنا مبعىن عندك وكأهنا أعم من لدن ملا ذكرنا فهي أعم من بني يدي } َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً{: وقوله

  الختصاص هذه جبهة أمام فإن من حقيقتها الكون من جهيت مسامته البدن
  فيد معىن القربوت

  "بني يدي الساعة"وقد جتيء مبعىن وراء وأمام إذا تضمنت معىن قبل كـ 
  }َوكَانَ َوَراَءُهْم َمِلٌك{: وقد جتيء وراء مبعىن لدى املضمن معىن أمام كقوله تعاىل

  }ِمْن َورَاِئِه َجهَنَُّم{

  }وََيكْفُُرونَ بَِما َوَراءَُه{
  ول احلالني بالتضايف،ويتنا}ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ{: وقوله

،من } ال تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسولِِه{: وقد يطلق لتضمنه معىن الطواعية وترك االختيار مع املخاطب كقوله تعاىل
النهي عن التقدمي أو التقدم على وجه املبادرة بالرأي والقول أي ال تقدموا القول أو ال تقدموا بالقول بني يدي قول 

  أمأل باملعىن} بْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرسُولِِه{: وعلى هذا يكون املعىن بقوله اهللا
َولَقَْد رَآُه نَْزلَةً أُْخَرى ِعْنَد ِسْدَرةِ الُْمنَْتَهى ِعْندََها َجنَّةُ {: وإذا ثبت أن عند ولدى للقرب فتارة يكون حقيقيا كقوله

  }الَْمأَْوى
  }ابِوَأَلْفََيا َسيَِّدَها لََدى الَْب{

  }َبلْ أَْحَياٌء ِعْندَ َربِّهِْم يُْرَزقُونَ{: وتارة جمازا إما قرب املنزلة والزلفى،كقوله
  وعلى هذا قيل املالئكة املقربون} إِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك{

اللهم اغفر يل خطئي : "ِه َوَسلََّموقوله َصلَّى اللَُّه َعلَْي} َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدكَ َبْيتاً ِفي الَْجنَِّة{: أو قرب التشريف كقوله
  أي يف دائريت إشارة ألحوال أمته وإال فقد ثبتت له العصمة" وعمدي وهزيل وجدي كل ذلك عندي

  أي من فضلك وإحسانك} فَإِنْ أَْتَمْمَت َعشْراً فَِمْن ِعْنِدَك{: وتارة مبعىن الفضل،ومنه
  }لَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَفَأُولَِئَك ِعْندَ ال{: وتارة يراد به احلكم كقوله

  أي يف حكمه تعاىل} َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم{
أي يف حكمك وقيل حبذف عند يف الكالم وهي مرادة لإلجياز كقوله } إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك{: وقوله
  }الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك{: تعاىل

  }َرُسولٌ ِمَن اللَِّه{



  }قَْد َجاَءكُْم ِمَن اللَِّه ُنوٌر{،أي من عند الرمحن لظهور } الرَّْحَمنَِعذَاٌب ِمَن {
  }فَلَمَّا َرآُه ُمْسَتِقّراً ِعْنَدُه{: وقد تكون عند للحضور حنو

  }قَالَ الَِّذي ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الِْكَتابِ{: وقد يكون احلضور والقرب معنويني حنو
  وأنزل عندك: وجيوز

  غري
  كانت استثناء" إال"كانت حاال ومىت حسن موضعها " ال"ضعها مىت ما حسن مو

وجيوز أن تقع صفة ملعرفة،إذا كان مضافها إىل ضد املوصوف بشرط أن يكون له ضد واحد حنو مررت بالرجل 
  الصادق غري الكاذب ألنه حينئذ يتعرف

فإن الغضب ضد النعمة واألول هم املؤمنون والثاين } لَيْهِْمالَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َع{: ومنه قوله تعاىل
  هم الكفار

فإنه أضيف إىل الذين كانوا يعملون وهو ضد الصاحل } َنعَْملْ صَاِلحاً غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنعَْملُ{: وأورد عليه قوله تعاىل
  كأنه قيل الصاحل

  هماوأجيب بأن الذين كانوا يعملون بعض الصاحل فلم يتمحض في

  الفاء
  ترد عاطفة وللسببية وجزاء وزائدة

: العاطفة ومعناها التعقيب حنو قام زيد فعمرو أي أن قيامه بعده بال مهلة والتعقيب يف كل شيء حبسبه حنو: األول
  }فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعنَْها فَأَخَْرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه{

والبأس يف الوجود قبل اهلالك وهبا احتج الفراء على } ٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها َبأُْسَنا َبيَاتاًَوكَْم ِمْن قَْرَي{: وأما قوله تعاىل
  :أن ما بعد الفاء يكون سابقا ففيه عشرة أوجه

  أنه حذف السبب وأبقى املسبب أي أردنا إهالكها: أحدها
قرية أهلكناها بغري استئصال للجميع فجاءها استئصال وبغري استئصال،واملعىن وكم : أن اهلالك على نوعني: الثاين

  بأسنا باستئصال اجلميع
أنه ملا كان جميء البأس جمهوال للناس واهلالك معلوم هلم وذكره عقب اهلالك وإن كان سابقا ألنه ال يتضح : الثالث 

  إال باهلالك
  أن املعىن قاربنا إهالكها فجاءها باسنا فأهلكناها: الرابع
  تقدمي والتأخري أي جاءها بأسنا فأهلكناهاأنه على ال: اخلامس
  إن اهلالك وجميء البأس ملا تقاربا يف املعىن جاز تقدمي أحدمها على اآلخر: السادس

  أنه ملا شوهد اهلالك علم جميء البأس وحكم به من باب االستدالل بوجود األثر} فََجاَءهَا{: أن معىن: السابع
  }إِنَّا أَْنشَأَْناُهنَّ إِْنَشاًء فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاراً عُُرباً{: كقوله تعاىل أهنا عاطفة للمفصل على اجململ: الثامن
  أهنا للترتيب الذكري: التاسع
  :...العاشر 



ظَاماً فَكََسوَْنا ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِع{: كقوله تعاىل" مث"وجتيء للمهلة كـ 
  ، وال شك أن بينها وسائط}الِْعظَاَم لَْحماً

  فإن بني اإلخراج والغثاء وسائط} َوالَِّذي أَْخَرجَ الَْمْرَعى فََجَعلَُه غُثَاًء أَْحَوى{: وكقوله
وتؤولت على أن } ُح اَألْرُض ُمْخَضرَّةًأَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتصْبِ{: وجعل منه ابن مالك قوله تعاىل

  تصبح معطوف على حمذوف تقديره أتينا به فطال النبت فتصبح
بل هي للتعقيب والتعقيب على ما بعد يف العادة تعقيبا ال على سبيل املضيافة فرب سنني بعد الثاين عقب : وقيل

  قاله ابن احلاجب} قَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْناثُمَّ َخلَ{: األول يف العادة وإن كان بينهما أزمان كثرية كقوله
  بل للتعقيب احلقيقي على باهبا وذلك ألن أسباب االخضرار عند زماهنا: وقيل

فإذا تكاملت أصبحت خمضرة بغري مهلة واملضارع مبعىن املاضي يصح عطفه على املاضي وإمنا مل ينصب على جواب 
  :االستفهام لوجهني

  عىن التقرير أي قد رأيت فال يكون له جواب ألنه خربأنه مب: أحدمها
أنه إمنا ينصب ما بعد الفاء إذا كان األول سببا له ورؤيته إلنزال املاء ليست سببا الخضرار األرض إمنا : والثاين

  السبب هو إنزال املاء ولذلك عطف عليه
فإذا أردت فاكتفي : فالتقدير} ا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُواإِذَ} {فَإِذَا قََرأَْت الْقُْرآنَ فَاْستَِعذْ{: وأما قوله تعاىل

  بالسبب عن املسبب
  أي فضرب فانفجرت} أَِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْحجََر{: ونظريه

،فقيل الفاء } اماً فَكَسَْوَنا الِْعظَاَم لَْحماًثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَ{: : وأما قوله
  مبعىن مث لتراخي معطوفها} فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ{،ويف}فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ{: يف

طول املدة وقصرها بالنسبة إىل وقوع الفعل فيهما فإن كان الفعل يقتضي زمنا طويال طالت : وقال صاحب البسيط
ق وجود الثاين عقيب األول بال مهلة وإن كان الفعل يقتضي زمنا قصريا ظهر التعقيب بني املهلة وإن كان يف التحقي

  الفعلني فاآلية واردة على التقدير األول فال ينايف معىن الفاء
واحلاصل أن املهلة بني الثاين واألول بالنسبة إىل زمن الفعل وأما بالنسبة إىل الفعل فوجود الثاين عقب األول من غري 

  بينهما هذا كله يف سورة املؤمنني مهلة

وهلذا قال لبعضهم مث ملالحظة " مث"فعطف الكل بـ } ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة{: وقال يف سورة احلج
وهي  أول زمن املعطوف عليه والفاء ملالحظة آخره وهبذا يزول سؤال أن املخرب عنه واحد وهو مع أحدمها بالفاء

  للتعقيب ويف األخرى بثم وهي للمهلة ومها متناقضان
ويف أخرى، } ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم َمْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُمْ بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ{: وقد أورد الشيخ عز الدين هذا السؤال يف قوله

  }ثُمَّ ُينَبِّئُكُْم{
َعلَْيِه َوَسلََّم مث األمم بعدهم فتحمل الفاء على أول احملاسبني ويكون  وأجاب بأن أول ما حتاسب أمة النيب َصلَّى اللَُّه

وحيمل مث على متام } َوقَْتلَُهُم اَألنْبَِياَء بَِغْيرِ حَقٍّ{: من باب نسبة الفعل إىل اجلماعة إذا صدر عن بعضهم كقوله تعاىل
  احلساب
  ود السؤالحساب األولني متراخ عن البعث فكيف حيسن الفاء؟فيع: فإن قيل



نص الفارسي يف اإليضاح على أن مث أشد تراخيا من الفاء فدل على أن الفاء هلا تراخ وكذا ذكر غريه من : قلنا
  املتقدمني ومل يدع أهنا للتعقيب إال املتأخرون انتهى

حتتمل الفاء فيه التفاوت } ِت ِذكْراًوَالصَّافَّاِت صَفّاً فَالزَّاجَِراِت َزجْراً فَالتَّاِليَا{: وجتيء لتفاوت ما بني رتبتني كقوله
رتبة الصف من الزجر ورتبة الزجر من التالوة وحيتمل تفاوت رتبة اجلنس الصاف من رتبة اجلنس الزاجر بالنسبة 

  إىل صفهم وزجرهم ورتبة اجلنس الزاجر من اجلنس التايل بالنسبة إىل زجره وتالوته
  :للفاء مع الصفات ثالثة أحوال: وقال الزخمشري

  :أهنا تدل على ترتيب معانيها يف الوجود كقوله: أحدها

  يا هلف زيابة للحارث فاـل
  صابح فالغامن فاآليب

  أي الذي أصبح فغنم فآب
  أن تدل على ترتيبها يف التفاوت من بعض الوجوه حنو قولك خذ األكمل فاألفضل واعمل األحسن فاألمجل: الثاين
  فإهنا يف ذلك حنو رحم اهللا احمللقني فاملقصرينأهنا تدل على ترتيب موصوفاهتا : الثالث

وال جيوز أن تكون عاطفة فإنه ال يعطف اخلرب } إِنَّا أَْعطَيَْناَك الْكَْوثََر فََصلِّ{: جملرد السببية والربط حنو: النوع الثاين
  }فََجَعلَُه غُثَاًء أَْحَوى{: على اإلنشاء وعكسه عكسها مبجرد العطف فيما سبق من حنو

آلِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن } {فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه} {فََوكََزُه ُموَسى فَقََضى َعلَيِْه{: تأيت هلما حنووقد 
فَاْنَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه {: ه تعاىلوأما قول} َزقُّومٍ فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ فََشارُِبونَ َعلَْيِه ِمَن الَْحمِيمِ فََشارُِبونَ شُْرَب الْهِيمِ

  ،فهذه ثالث فاءات،وهذا هو الغالب على الفاء املتوسطة بني اجلمل املتعاطفة} الشَّْيطَانُ فَكَانَ ِمَن الَْغاوِيَن
  إذا ترتب اجلواب بالفاء،فتارة يتسبب عن األول،وتارة يقام مقام ما تسبب عن األول: وقال بعضهم

  فَآَمنُوا فََمتَّْعَناُهْم}{َسُنقْرِئَُك فَال تَْنَسى{: ى طريق السببيةمثال اجلاري عل

  }فَكَذَُّبوُه فَأَْنَجيَْناُه} { إِلَى ِحنيٍ
: لنوع الثالثا} َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمعاً وَأَْبَصاراً َوأَفِْئَدةً فََما أَغَْنى َعْنُهْم{،}فََما َيزِيُدُهمْ إِالَّ طُغَْياناً كَبِرياً{: ومثال الثاين

اجلزائية والفاء تلزم يف جواب الشرط إذا مل يكن فعال خربيا أعىن ماضيا ومضارعا فإن كان فعال خربيا امتنع دخول 
  :الفاء فيحتاج إىل بيان ثالثة أمور
  العلة وتعاقب الفعل اخلربي والفاء

فََمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه فَال َيخَاُف َبْخساً َوال {: وقوله} ْتَوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّ{: واجلواب عن اجتماعهما يف قوله تعاىل
وإن تصبهم سيئة {: وعن ارتفاعهما يف قوله تعاىل} أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُألخَْرى{وقراءة محزة } َرَهقاً

  ويف قول الشاعر} مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 
  *ات اهللا يشكرهامن يفعل احلسن*

واجلواب عن األول وهو السؤال عن علة تعاقب الفعل والفاء أن اجلواب هو مجلة تامة جيوز استقالهلا فال بد من 
شيء يدل على ارتباطها بالشرط وكوهنا جوابا له فإذا كانت اجلملة فعلية صاحلة ألن تكون جزاء اكتفى بداللة 

جوابا وهذه اجلملة تصلح جوابا ومل يؤت بغريها فلزم كوهنا جوابا وإذا احلال على كوهنا جوابا ألن الشرط يقتضي 
  تعقبت اجلواب امتنع دخول الفاء لالستغناء عنها فإن كانت اجلملة غري فعلية مل تكن صاحلة



للجواب بنفسها ألن الشرط إمنا يقتضي فعلني شرطا وجزاء فما ليس فعال ليس من مقتضيات أداة الشرط حىت 
ا على أنه اجلزاء فال بد من رابطة فجعلوا الفاء رابطة ألهنا للتعقيب فيدل تعقيبها الشرط بتلك اجلملة يدل اقتضاؤه

  على أهنا اجلزاء فهذا هو السبب يف تعاقب الفعل والفاء يف باب اجلزاء
عي تعاقبهما إذا هو أن اجتماع الفعل والفاء يف اآليتني غري مبطل للمدعي بتعاقبهما وهو أن املد: واجلواب عن الثاين

  كان الفعل صاحلا ألن جيازى به وهو إذا ما كان صاحلا لالستقبال ألن اجلزاء ال يكون إال مستقبال
  صدقت وكذبت املراد بالفعل يف اآلية املضي فلم يصح أن يكون جوابا فوجبت الفاء: وقوله

  :عنه ثالثة أجوبة: قلنا} ونََوإِذَا َما غَِضُبوا ُهْم َيْغِفُر{: فلم سقطت الفاء يف قوله: فإن قيل
  أن إذا يف اآلية ليست شرطا بل جملرد الزمان والتقدير والذين هم ينتصرون زمان إصابة البغي هلم: أحدها
  أن هم زائدة للتوكيد: والثاين
  أن الفاء حسن حذفها كون الفعل ماضيا: والثالث

  }َياُتَنا َبيِّنَاٍت َما كَانَ ُحجَّتَُهْم إِالَّ أَنْ قَالُواَوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آ{ : وباألول جياب عن قوله تعاىل

، فهو أن }َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم إِذَا ُهمْ َيقَْنطُونَ{: واجلواب عن الثالث أن الفعل والفاء أيضا من قوله
بالفاء وذلك ألن إذا للمفاجأة ويف املفاجأة معىن إذا قامت مقام الفاء وسدت مسدها حلصول الربط هبا كما حيصل 

  .التعقيب
َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم {: وأما األخفش فإنه جوز حذف الفاء حيث يوجب سيبويه دخوهلا واحتج بقوله تعاىل

  }لَُمْشرِكُونَ
  }َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمصِيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم{: وبقراءة من قرأ

  .يف قراءة نافع وابن عامر
جوابا } إِنَّكُمْ لَُمْشرِكُونَ{وال حجة فيه ألن األول جيوز أن يكون جواب قسم والتقدير واهللا إن أطعمتموهم فتكون 

للقسم وجلزاء حمذوف سد جواب القسم مسده وأما الثانية فألن ما فيه موصولة ال شرطية فلم جيز دخول الفاء يف 
  .خربها
  .واخلرب محيم وما بينهما معترض} فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم{: زائدة كقوله تعاىلال: والرابع

  }فَذَِلَك الَِّذي َيُدعُّ الَْيتِيَم{: وجعل منه األخفش
  هي جواب لشرط مقدر أي إن أردت عليه فذلك: وقال سيبويه

  على قول} فََصلِّ لَِربَِّك وَاْنحَْر{: وقوله

  يف
  :جتيء ملعان كثرية

  :للظرفية
فَاْدُخِلي ِفي {، }إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي ِظاللٍ َوُعُيوٍن{: مث تارة يكون الظرف واملظروف حسيني حنو زيد يف الدار،ومنه

وتارة } أَُممٍأُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي } {َوأَْدِخلْنِي بَِرْحَمِتَك ِفي ِعبَاِدَك الصَّاِلحَِني} {ِعَباِدي َواْدُخِلي جَنَِّتي
إِنَّا لََنرَاَك {وتارة يكون املظروف جسما حنو } َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ{يكونان معنويني حنو رغبت يف العلم ومنه 

واألول حقيقة والرابع أقرب اجملازات إىل } ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض{وتارة يكون الظرف جسما حنو } ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ



  .احلقيقة
  }فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي} {ِفي ِتْسعِ آَياٍت{حنو "مع "مبعىن  وجتيء

  .على قول
  }َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني{: ومبعىن عند حنو

  }فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُمُْتنَّنِي ِفيِه{: وللتعليل
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  .}حَتَّى إِذَا كُْنُتْم ِفي الْفُلِْك{: ومبعىن على كقوله تعاىل
  .}فَإِذَا اْستََوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك{: بدليل قوله 

  .}وعِ النَّْخلَِوُألَصلِّبَنَّكُْم ِفي ُجذُ{: وقوله
  .ملا يف الكالم من معىن االستعالء

  .ظرفية ألن اجلذع للمصلوب مبنزلة القرب للمقبور فلذلك جاز أن يقال يف: وقيل
  .إمنا آثر لفظة يف لإلشعار بسهولة صلبهم ألن على تدل على نبو حيتاج فيه إىل حترك إىل فوق: وقيل

  }فَتَُهاجِرُوا ِفيهَا{: ومبعىن إىل حنو
  }َردُّوا أَْيِديَُهْم ِفي أَفَْواِههِْمفَ{

  }َوَيْوَم َنبَْعثُ ِفي كُلِّ أُمٍَّة َشهِيداً{: ومبعىن من
فََما َمَتاعُ الَْحيَاِة الدُّنَْيا ِفي اآلِخَرةِ إِالَّ {: وللمقايسة وهي الداخلة بني مفضول سابق وفاضل الحق كقوله تعاىل

  }قَِليلٌ
  }وا ِفيهَاارْكَُب{: وللتوكيد كقوله تعاىل

  أي بعد عامني} َوِفصَالُُه ِفي َعاَمْينِ{: ومبعىن بعد

: ،مل يسمعوا ومل يصدقوا فنزل}َولَقَْد كَرَّْمَنا بَنِي آَدَم{: قيل ملا نزلت}فَُهَو ِفي اآلِخَرةِ أَْعَمى{: ومبعىن عن كقوله
النعيم الذي قلناه ووصفناه يف الدنيا فهو يف نعيم اآلخرة أي عن . }َوَمْن كَانَ ِفي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفي اآلِخَرةِ أَْعَمى{

  أعمى إذ مل يصدق

  قد
  .تدخل على املاضي املتصرف وعلى املضارع بشرط جترده عن اجلازم والناصب وحرف التنفيس

  .التوقع والتقريب والتقليل والتكثري والتحقيق: وتأيت خلمس معان
على الفعل املضارع حنو قد خيرج زيد تدل على أن اخلروج متوقع أي فأما التوقع فهو نقيض ما اليت للنفي وتدخل 

منتظر وأما مع املاضي فال يتحقق الوقوع مبعىن االنتظار ألن الفعل قد وقع وذلك ينايف كونه منتظرا ولذلك 
 صار تدل على أنه كان متوقعا منتظرا مث" قد"استشكل بعضهم كوهنا للتوقع مع املاضي ولكن معىن التوقع فيه أن 

  .ماضيا ولذلك تستعمل يف األشياء املترقبة
  إن قولك قد قعد كالم لقول ينتظرون اخلري ومنه قول املؤذن قد قامت الصالة ألن اجلماعة منتظرون: وقال اخلليل

  .وظاهر كالم ابن مالك يف تسهيله أهنا مل تدخل على املتوقع إلفادة كونه متوقعا بل لتقريبه من احلال انتهى
  عد أن يقال إهنا حينئذ تفيد املعنينيوال يب

ألن القوم توقعوا } قَدْ أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ{: واعلم أنه ليس من الوجه االبتداء هبا إال أن تكون جوابا ملتوقع كقوله تعاىل
  علم حاهلم عند اهللا



  }قَدْ َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجِهَا{: وكذلك قوله
  .ا كانت تتوقع إجابة اهللا تعاىل لدعائهاألهن

وأما التقريب فإهنا ترد للداللة عليه مع املاضي فقد فتدخل لتقريبه من احلال ولذلك تلزم قد مع املاضي إذا وقع 
} تَُنا رُدَّْت إِلَْينَاَهِذِه بَِضاَع{: وأما ما ورد دون قد فقوله تعاىل} وَقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم{: حاال كقوله تعاىل

  .فيه مقدرة هذا مذهب املربد والفراء وغريمها" قد"،فـ 
  .ال يقدر قبله قد: وقيل

إن جواب القسم باملاضي املتصرف املثبت إن كان قريبا من زمن احلال دخلت عليه قد والالم : وقال ابن عصفور
  .م زيدحنو واهللا لقد قام زيد وإن كان بعيدا مل تدخل حنو واهللا لقا

لَقَْد أَْرَسلَْنا {: يدل على أن قد مع املاضي يف جواب القسم للتوقع قال يف الكشاف عند قوله: وكالم الزخمشري
  }ُنوحاً إِلَى قَْومِِه

  :يف سورة األعراف فإن قلت ماهلم ال يكادون ينطقون بالالم إال مع قد وقل عندهم مثل قوله
  .حلفت هلا باهللا حلفة فاجر

  إن حديث وال صاللناموا فما 
إمنا كان كذلك ألن اجلملة القسمية ال تساق إال تأكيدا للجملة املقسم عليها اليت هي جواهبا فكانت مظنة : قلت

  ملعىن التوقع الذي هو معىن قد عند استماع املخاطب كلمة القسم

عله خربا منتظرا فإذا قلت قد إذا دخلت قد على املاضي أثرت فيه معنيني تقريبه من زمن احلال وج: وقال ابن اخلباز
  .ركب األمري فهو كالم لقوم ينتظرون حديثك هذا تفسري اخلليل انتهى

  .وظاهرة أهنا تفيد املعنيني معا يف الفعل الواحد
  .وال يقال إن معىن التقريب ينايف معىن التوقع ألن املراد به ما تقدم تفسريه

  . ينفك عن معىن التوقعوكالم الزخمشري يف املفصل يدل على أن التقريب ال
وأما التقليل فإهنا ترد له مع املضارع إما لتقليل وقوع الفعل حنو قد جيود البخيل وقد يصدق الكذوب أو للتقليل 

  .أي ما هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه. } قَْد َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَيِْه{ملتعلق كقوله تعاىل 
إن دخلت على املضارع كانت مبعىن رمبا فوافقت رمبا يف خروجها إىل " قد" إن :هي للتأكيد وقال: وقال الزخمشري

  معىن التكثري واملعىن إن مجيع السموات واألرض خمتصا به خلقا وملكا وعلما فكيف خيفى عليه أحوال املنافقني
قد معناها التوكيد كأنه قال تعلمون علما } ْيكُْمِلَم ُتْؤذُونَنِي َوقَْد َتْعلَُمونَ أَنِّي َرسُولُ اللَِّه إِلَ{: وقال يف سورة الصف
  يقينا ال شبهة لكم فيه

  ونص ابن مالك على أهنا كانت للتقليل صرفت املضارع إىل املاضي
تفيد التقليل مع أنه مشهور ونص عليه اجلمهور فقال قد تدل على توقع الفعل " قد"وقد نازع بعض املتأخرين يف أن 

عىن مل يستفد من قد بل لو قيل البخيل جيود والكذوب يصدق فهم منه التقليل ألن احلكم عمن أسند إليه وتقليل امل
  على من شأنه

البخل باجلود وعلى من شأنه الكذب بالصدق إن مل حيمل ذلك على صدور ذلك قليال كان الكالم كذبا ألن آخره 
  .يدفع أوله



  مجاعة من املتأخرين وأما التكثري فهو معىن غريب وله من التوجيه نصيب وقد ذكره
  }قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوجْهَِك ِفي السََّماِء{: وجعل منه الزخمشري
  .وجعلها غريه للتحقيق

  .إن املضارع هنا مبعىن املاضي أي قد رأينا: وقال ابن مالك
قَدْ {: قوله تعاىلوأما التحقيق فترد لتحقيق وقوع املتعلق مع املضارع واملاضي لكنه قد يرد واملراد به املضي كما يف 

  }َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء
  }قَْد َنْعلَمُ إِنَُّه لََيحُْزُنَك{
  }قَْد َيْعلَُم َما أَنُْتْم َعلَْيِه{

  }قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا{: إن دخلت على املاضي اجتمعت لكل فعل متجدد حنو: وقال الراغب
  }قَْد كَانَ لَكُْم آيَةٌ{
  }َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني لَقَْد{
  }لَقَْد تَاَب اللَُّه{

  وهلذا ال تستعمل يف أوصاف اهللا ال يقال قد كان اهللا غفورا رحيما
ما علم اهللا زيد خيرج : ،فهو متأول للمرضى يف املعىن كما أن النفي يف قولك} أَنْ َسَيكُونُ مِْنكُْم مَْرَضى{: فأما قوله

قَدْ {: وما خيرج زيد فيما علم اهللا وإن دخلت على املضارع فذلك لفعل يكون يف حاله حنوهو للخروج وتقديره 
  }َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن يََتَسلَّلُونَ ِمْنكُْم
  أي قد يتسللون فيما علم اهللا

  الكاف
  وهو كثري} َولَُه الَْجوَارِ الْمُْنشَآُت ِفي الَْبْحرِ كَاألَْعالمِ{: للتشبيه حنو

  .أي ألجل إرسايل فيكم رسوال منكم فاذكروين: ،قال األخفش} كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُمْ َرسُوالً{: يل كقوله تعاىلوللتعل
  }وَاذْكُُروُه كََما َهَداكُْم{: وهو ظاهر يف قوله تعاىل

  }َوْيكَأَنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ{: وجعل ابن برهان النحوي منه قوله تعاىل
  }كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة أَْو{: وللتوكيد
  .أي ليس شيء مثله وإال لزم إثبات املثل} لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{: وقوله

  .وإمنا زيدت لتوكيد نفي املثل ألن زيادة احلرف مبنزلة إعادة اجلملة ثانيا: قال ابن جين
هنا تفيد نفي املثل عن مثله ال عنه ألنه لوال الكاف زائدة لئال يلزم إثبات املثل هللا تعاىل وهو حمال أل: وقال غريه

  .احلكم بزيادهتا ألدى إىل حمال آخر وهو أنه إذا مل يكن مثل شيء لزم إال يكون شيئا ألن مثل املثل مثله
  .املراد مثل الشيء ذاته وحقيقته كما يقال مثلي ال يفعل كذا أي أنا ال أفعل وعلى هذا ال تكون زائدة: وقيل

  هي غري زائدة واملعىن ليس مثل مثله شيء وإذا نفيت التماثل عن الفعل فال مثل هللا على احلقيقة: وقال ابن فورك
، أي أن تربيتهما يل }َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما كََما َربََّيانِي َصغِرياً{ : ولتأكيد الوجود كقوله تعاىل: قال صاحب املستوىف

  قد وجدت كذلك أوجد رمحتك هلما يا رب



  كان
  .أي ما قدرمت. }َما كَانَ لَكُْم أَنْ تُْنبُِتوا َشَجَرَها{: للمضي وللتوكيد ومبعىن القدرة كقوله تأيت

وََما ِعلِْمي بَِما كَاُنوا {: وتكون زائدة كقوله تعاىل. أي مل ينبغ لنا} َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلََّم بَِهذَا{: ومبعىن ينبغي كقوله
  .ون ألنه قد كان عاملا ما علموه من إمياهنم بهأي مبا يعمل. }َيْعَملُونَ

  وقد سبقت يف مباحث األفعال
  كأن

  .}كَأَنَُّه هَُو{: للتشبيه املؤكد وهلذا جاء
  .، على ما سيأيت}َوْيكَأَنَّ اللََّه يَْبُسطُ الرِّْزَق{: دون غريها من أدوات التشبيه ولليقني كما يف قوله تعاىل

  }لَْم َيْدُعَنا إِلَى ُضرٍّ َمسَُّه كَأَنْ{: وقد ختفف قال تعاىل
  كأين

وفيها قراءتان . } َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ رَبَِّها َوُرُسلِِه{: مبعىن كم للتكثري ألهنا كناية عن العدد قال تعاىل
  كائن على وزن قائل وبائع وكأين بتشديد الياء

  ما أعلم كلمة تثبت فيها النون خطا غريه هذهمسعت بعض أهل القرية يقول : قال ابن فارس
  كاد

  مبعىن قارب وسبقت يف مباحث األفعال

  كال
  .قال سيبويه حرف ردع وزجر

كَالَّ سَْوَف َتْعلَُمونَ ثُمَّ كَال َسْوفَ {: قال الصفار إهنا تكون امسا للرد إما لرد ما قبلها وإما لرد ما بعدها كقوله تعاىل
كان إخبارا بأهنم ال يعلمون اآلخرة وال . }أَلَْهاكُُم التَّكَاثُرُ َحتَّى ُزْرُتُم الَْمقَابَِر{: قبلها ألنه ملا قالهي رد ملا } َتْعلَُمونَ

فال حيسن الوقف عليها هنا إال لتبيني ما بعدها ولو مل يفتقر ملا بعدها جلاز } كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ{: يصدقون هبا فقال
  .الوقف
  .هي رد ملا قبلها فالوقف عليها حسن انتهى} أَنَّ مَالَُه أَْخلََدُه كُالً َيْحَسُب{: وقوله

شرطه أن يتقدم ما يرد هبا ما يف غرض املتكلم سواء كان من كالم غري املتكلم على سبيل : وقال ابن احلاجب
  .احلكاية أو اإلنكار أو من كالم غريه

قَالَ أَْصَحاُب مُوَسى إِنَّا {: وكقوله تعاىل} انُ َيْوَمِئذٍ أَْيَن الَْمفَرَُّيقُولُ اِإلْنَس{: بعد قوله. }كُالً{: كقوله تعاىل
  }لَُمْدَركُونَ قَالَ كَالَّ

  كال انتهى!أنا أهني العامل: وكقولك

  }كَالَّ ال ُتِطْعُه{: وهي نقيض إي يف اإلثبات كقوله
  }داً كَالَّأَطَّلََع الَْغْيَب أَمِ اتََّخذَ ِعْنَد الرَّْحَمنِ َعْه{: وقوله
  }كَالَّ َوالْقَمَرِ{: وتكون مبعىن حقا صلة لليمني كقوله} وَاتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لَِيكُونُوا لَُهْم ِعّزاً كَالَّ{: وقوله

  }كَالَّ إِذَا دُكَِّت اَألْرُض َدكّاً َدكّاً{



كَالَّ إِنَّ كَِتاَب األَْبرَارِ لَِفي {،}كَالَّ إِنَّ كَِتاَب الْفُجَّارِ لَِفي ِسجِّنيٍ{،}ُبونَكَالَّ إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم َيْومَِئٍذ لََمْحجُو{: وقوله
  }ِعلِّيَِّني

  }َيْحَسبُ أَنَّ َمالَُه أَْخلََدُه كُالً{: وأما قوله
  .فيحتمل األمرين

  .وقد اختلف القراء يف الوقف عليها
  . الزجرفمنهم من يقف عليها أينما وقعت وغلب عليها معىن

  .ومنهم من يقف دوهنا أينما وقعت ويبتدئ هبا وغلب عليها معىن الزجر
  ومنهم من يقف دوهنا أينما وقعت ويبتدئ هبا وغلب عليها أن تكون لتحقيق ما بعدها

  ومنهم من نظر إىل املعنيني فيقف عليها إذا كانت مبعىن الردع ويبتدئ هبا إذا كانت مبعىن التحقيق وهو أوىل

ذَِلَك َولَْو {: كقوله تعاىل" كال"وأن كذلك نقيض لـ " ال"بن فارس عن بعضهم أن ذلك وهذا نقيضان لـ ونقل ا
  .على معىن ذلك كما قلنا وكما فعلنا. }َيَشاُء اللَُّه النَْتَصَر ِمنُْهْم

  }َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ َمآبٍ{: ومثله
قوله ذلك وهذا ألن ما بعد الواو يكون معطوفا على ما قبله هبا وإن  ويدل على هذا املعىن دخول الواو بعد: قال

  .}َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا لَْوال ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً{: كان مضمرا وقال تعاىل
  أي كذلك فعلنا ونفعله من التنزيل وهو كثري} كَذَِلَك{مث قال
فإهنا تدخل على مجلة حمذوفة فيها نفي ملا قبلها والتقدير ليس األمر كذلك وهي على  إهنا إذا كانت مبعىن ال: وقيل

هذا حرف دال على هذا املعىن وال تستعمل عند خالف النحويني هبذا املعىن إال يف الوقف عليها ويكون زجرا وردا 
م ألن فيها معىن التهديد والوعيد أو إنكارا ملا قبلها وهذا مذهب اخلليل وسيبويه واألخفش واملربد والزجاج وغريه

ولذلك مل تقع يف القرآن إال يف سورة مكية ألن التهديد والوعيد أكثر ما نزل مبكة ألن أكثر عتو املشركني وجتربهم 
  مبكة فإذا رأيت سورة فيها كال فأعلم أهنا مكية

املصدر ويكون موضعها نصبا على  وتكون كال مبعىن حقا عند الكسائي فيبتدأ هبا لتأكيد ما بعدها فتكون يف موضع
  املصدر والعامل حمذوف أي أحق ذلك حقا

  .وال تستعمل هبذا املعىن عند حذاق النحويني إال إذا ابتدئ هبا لتأكيد ما بعدها
وتكون مبعىن أال فيستفتح هبا الكالم وهي على هذا حرف وهذا مذهب أيب حامت واستدل على أهنا لالستفتاح أنه 

  :زل على النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خبمس آيات من سورة العلق وملا قالروي أن جربيل ن
فدل } كَالَّ إِنَّ اِألْنَسانَ لََيطَْغى{: طوى النمط فهو وقف صحيح مث ملا نزل بعد ذلك. }َعلََّم اِألْنَسانَ َما لَْم َيعْلَْم{

  .تداء مبعىن أال عندهمن طريق الوحي فهي يف االب" كال"على أن االبتداء بـ 
  .معاين النفي يف الوقف عليها وحقا وأال يف االبتداء هبا" كال"فقد حصل لـ 

  ومجيع كال يف القرآن ثالثة وثالثون موضعا يف مخس عشرة سورة ليس يف النصف األول من ذلك شيء
  .}كَالَّ إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها{: وقوله تعاىل

  قوم جعلها مبعىن حقا وهو بعيد ألنه يلزم فتح إن بعدها ومل يقرأ به أحدعلى معىن أال واختار 



  كل
اسم وضع لضم أجزاء الشيء على جهة اإلحاطة من حيث كان لفظه مأخوذا من لفظ اإلكليل والكلة والكاللة مما 

مام كقوله هو لإلحاطة بالشيء وذلك ضربان أحدمها انضمام لذات الشيء وأحواله املختصة به وتفيد معىن الت
  .}َوال تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبسِْط{: تعاىل

  .وحنوه. }فَال َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ{أي بسطا تاما 
  .والثاين انضمام الذوات وهو املفيد لالستغراق

  .مث إن دخل على منكر أوجب عموم أفراد املضاف إليه أو على معرف أوجب عموم أجزاء ما دخل عليه
  .وال يدخل على األفعال وهو مالزم لألمساء
  .فالتنوين بدل من املضاف أي كل واحد. }َوكُلٌّ أََتْوُه َداِخرِيَن{: وأما قوله تعاىل

  وهو الزم لإلضافة معىن وال يلزم إضافته لفظا إال إذا وقع تأكيدا أو نعتا وإضافته منوية عند جترده منها
وتارة } كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ ِلبَنِي إِْسرائيلَ{: اجلنس حنوويضاف تارة إىل اجلمع املعرف حنو كل القوم ومثله اسم 

  َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم{: إىل ضمريه حنو

  .}ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه} {فََسَجدَ الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ} {الِْقَياَمِة فَرْداً
  .}كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت رَِهيَنةٌ} {َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم} {أَلَْزْمَناُه طَاِئرَُه َوكُلَّ إِْنَساٍن{: وإىل نكرة مفردة حنو

َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم الِْقَياَمةِ }{َوكُلٌّ أََتْوُه َداخِرِيَن}{كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ{: ورمبا خال من اإلضافة لفظا وينوي فيه حنو
  .وهل تنوينه حينئذ عوض أو تنوين صرف؟ قوالن} وَكُالً َضَربَْنا لَُه اَألْمثَالَ}{كُلٌّ ِمَن الصَّابِرِيَن}{َهَدْينَا كُالً}{فَْرداً

وتقدميها أحسن من تأخريها ألن التقدير كلهم فلو أخرت لباشرت العوامل مع أهنا يف املعىن منزلة : قال أبو الفتح
ت املرتفعة باالبتداء يف أن كال منهما مل يل عامال يف اللفظ وأما كل املؤكد هبا منزلة ما ال يباشره فلما تقدمت أشبه

  .فالزمة لإلضافة
  :وحتصل هلا ثالثة أحوال

  .مؤكدة ومبتدأ هبا مضافة ومقطوعة عن اإلضافة
طة كما فأما املؤكدة فاألصل فيها أن تكون توكيدا للجملة أو ما هو يف حكم اجلملة مما يتبعض ألن موضوعها اإلحا

  سبق
  وأما املضافة غري املؤكدة فاألصل فيها أن تضاف إىل النكرة الشائعة يف اجلنس ألجل

معىن اإلحاطة وهو إمنا ما يطلب جنسا حييط به فإن أضفته إىل مجلة معرفة حنو كل إخوتك ذاهب قبح إال يف االبتداء 
  .افة للنكرة لشيوعهاإال أنه إذا كان مبتدأ وكان خربه مفردا تنبيها على أن أصله اإلض

فإن مل يكن مبتدأ وأضفته إىل مجلة معرفة حنو ضربت كل إخوتك وضربت كل القوم مل يكن يف احلسن مبنزلة ما قبله 
ألنك مل تضفه إىل جنس وال معك يف الكالم خرب مفرد يدل على معىن إضافته إىل جنس معرف باأللف والالم حسن 

  .}ِه ِمْن كُلِّ الثَّمََراِتفَأَخَْرْجَنا بِ{: ذلك كقوله تعاىل
  .ألن األلف والالم للجنس ولو كانت للعهد مل حيسن ملنافاهتا معىن اإلحاطة

  .فتقول خذ من الثمرات كلها" كل"وجيوز أن يؤتى بالكالم على أصله فتؤكد الكالم بـ 
كمة يف اختصاص أحد فإن قيل فإذا استوى األمران يف قوله كل من كل الثمرات وكل من الثمرات كلها فما احل



  اجلائزين يف نظم القرآن دون اآلخر؟
له حكمة وهو أن من يف اآلية لبيان اجلنس ال للتبعيض واجملرور يف موضع املفعول ال يف : قال السهيلي يف النتائج

من  موضع الظرف وإمنا يريد الثمرات أنفسها ألنه أخرج منها شيئا وأدخل من لبيان اجلنس كله ولو قال أخرجنا به
فيما } أُْخرِجَْنا{: الثمرات كلها لقيل أي شيء أخرج منها وذهب التوهم إىل أن اجملرور يف موضع ظرف وإن مفعول

  بعد وهذا يتوهم مع تقدم كل لعلم املخاطبني أن كال

  .إذا تقدمت اقتضت اإلحاطة باجلنس وإذا تأخرت اقتضت اإلحاطة باملؤكد بتمامه جنسا شائعا كان أو معهودا
ومل يقل من الثمرات كلها ففيه احلكمة السابقة وتزيد فائدة وهي أنه . }ثُمَّ كُِلي ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت{: ا قوله تعاىلوأم

  .اآلية} َوِمْن ثََمرَاِت النَِّخيلِ َواَألْعنَابِ{: قد تقدمها يف النظم
أحضر للمعىن " كل"فكان االبتداء بـ مث كلي من الثمرات كلها ألوهم أهنا للعهد املذكور قبله : فلو قال بعدها

  .وأمجع للجنس وأرفع للبس
وأما املقطوع عن اإلضافة فقال السهيلي حقها أن تكون مبتدأة خمربا عنها أو مبتدأة منصوبة بفعل بعدها ال قبلها أو 

يذكر قبلها جمرورة يتعلق خافضها مبا بعدها كقولك كال ضربت وبكل مررت فال بد من مذكورين قبلها ألنه إن مل 
  .مجلة وال أضيفت إىل مجلة بطل معىن اإلحاطة فيها ومل يعقل هلا معىن

  :واعلم أن لفظ كل ألفراد التذكري ومعناه حبسب ما يضاف إليه واألحوال ثالثة
وَكُلُّ َشْيءٍ {: أن يضاف إىل نكرة فيجب مراعاة معناها فلذلك جاء الضمري مفردا مذكرا يف قوله تعاىل: فاألول

  .}وَكُلَّ إِْنَسانٍ أَلْزَْمَناُه} {لُوُه ِفي الزُّبُرِفََع
  }كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت} {كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َرهِيَنةٌ{: ومفردا مؤنثا يف قوله

  .}كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََدْيهِْم فَرُِحونَ{: وجمموعا مذكرا يف قوله
  .يف معىن اجلمع ألنه اسم مجع

َوَهمَّْت كُلُّ أُمَّةٍ {: ه من وجوب مراعاة املعىن مع النكرة دون لفظ كل قد أوردوا عليه حنو قوله تعاىلوما ذكرنا
  .}بَِرسُولِهِْم ِليَأُْخذُوُه

  .}َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ َيأْتَِني{: وقوله
  }ْعلَىَوِحفْظاً ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن مَارٍِد ال َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْمِأل اَأل{: وقوله

  .وأجيب بأن اجلمع يف األوىل باعتبار األمة
  .وكذلك يف الثانية فإن الضامر اسم مجع كاجلامل والباقر

  .وكذلك يف الثالثة إمنا عاد الضمري إىل اجلمع املستفاد من الكالم فال يلزم عوده إىل كل
أنه مما روعي فيه } أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني{: قال،مث } وَْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ{: وزعم الشيخ أثري الدين يف تفسريه

  .املعىن هبذا اللفظ
  }ِلكُلِّ أَفَّاٍك{: وليس كذلك فإن الضمري مل يعد إىل كل بل على األفاكني الدالة عليه

  .وأيضا فهاتان مجلتان والكالم يف اجلملة الواحدة. 
َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم {: اعاة معناها سواء كانت اإلضافة لفظا حنوأن تضاف إىل معرفة فيجوز مراعاة لفظها ومر: الثاين



  ،فراعى لفظ كل} الِْقَياَمِة فَرْداً
  ومل يقل راعون وال مسئولون" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: "ومنه قوله عليه الصالة والسالم

  .}َوكُلٌّ أََتْوُه َداِخرِيَن{: ، فراعى لفظها وقال}فَكُالً أََخذَْنا بِذَْنبِِه{: أو معىن حنو
  .فراعى املعىن

إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ إِالَّ آِتي الرَّْحَمنِ َعْبداً لَقَدْ {: وقد اجتمع مراعاة اللفظ واملعىن يف قوله تعاىل
  .}أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّداً َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم الِْقَياَمِة فَْرداً

  .ذا إذا جعلنا من موصولة فإن جعلناها نكرة موصوفة خرجت من هذا القسم إىل األوله
  .أن تقطع عن اإلضافة لفظا فيجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها: الثالث

  .}إِنْ كُلٌّ إِالَّ كَذََّب الرُُّسلَ}{قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَتِِه} {كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه{: فمن األول
  }فَكُالً أََخذَْنا بِذَْنبِِه{ومل يقل كذبوا 

  }وَكُلٌّ أََتْوُه دَاخِرِيَن} {كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ} {كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ{،}َوكُلٌّ كَاُنوا ظَاِلِمَني{: ومن الثاين
مع وهذا يدل على وعلته أن أحد اجلمعني عندهم كان عن صاحبه فإن لفظ كل لألفراد ومعناها اجل: قال أبو الفتح

أهنم قدروا املضاف إليه احملذوف يف املوضعني مجعا فتارة روعي كما إذا صرح به وتارة روعي لفظ كل وتكون حالة 
  احلذف خمالفة حلال اإلثبات

  }فَكُالً أََخذَْنا بِذَْنبِِه{: ولو قال قائل حيث أفرد يقدر احلذف مفردا وحيث مجع يقدر مجعا فيقدر يف قوله: قيل
  .}وَكُلٌّ أَتَْوُه دَاِخرِيَن{: واحد ويقدر يف قوله كل

  .كل نوع مما سبق لكان موافقا إذا أضيف لفظا إىل نكرة
  .وما ذكروه يقتضي أن تقديره وكلهم آتوه وكال التقديرين سائغ واملراد اجلمع

  .}كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ{: ويتعني يف قوله تعاىل
} كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَتِِه{يل والنهار ال يصح وصفه باجلمع وقد قدر الزخمشري أن كال من الشمس والقمر والل
  .كل أحد وهو يساعد ما ذكرناه

  .وما ذكرناه يف هذه احلالة هو املشهور
وقال السهيلي يف نتاج الفكر إذا قطعت كل عن اإلضافة فيجب أن يكون خربها مجعا ألهنا أسم يف معىن اجلمع 

بون إذا تقدم ذكر قوم وأجاب عن إفراد اخلرب يف اآليات السابقة بأن فيها قرينة تقتضي حتسني املعىن تقول كل ذاه
  .هبذا اللفظ دون غريه

فألن قبلها ذكر فريقني خمتلفني مؤمنني وظاملني فلو مجعهم يف األخبار وقال كل } كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَِتِه{: أما قوله
  الف وكان لفظ اإلفراد أدل على املراد واملعىن كل فريق يعمل على شاكلتهيعملون لبطل معىن االخت

فألنه ذكر قرونا وأمما وختم ذكرهم بقوم تبع فلو قال كل كذبوا لعاد إىل } إِنْ كُلٌّ إِالَّ كَذََّب الرُُّسلَ{: وأما قوله
علم أنه يريد كل فريق } إِالَّ كَذََّبإِنْ كُلٌّ {: أقرب مذكور فكان يتوهم أن األخبار عن قوم تبع خاصة فلما قال

  منهم كذب ألن إفراد اخلرب عن كل حيث وقع إمنا يدل على هذا املعىن



  مسألة
  .}كُلََّما ُرزِقُوا مِْنَها{: حنو" كل"وتتصل ما بـ 

  .وهي مصدرية لكنها نائبة بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه املصدر الصريح واملعىن كل وقت
من كلما منصوب على " كل"ملصدرية الظرفية أي النائبة عن الظرف ال أهنا ظرف يف نفسها فـ وهذه تسمى ما ا

  .الظرفية إلضافته إىل شيء هو قائم مقام الظرف
مث ذكر الفقهاء واألصوليون أن كلما للتكرار قال الشيخ أبو حيان وإمنا ذلك من عموم ما ألن الظرفية مراد هبا 

أكدت العموم الذي أفادته ما الظرفية ال أن " كل"ر هللا شارق فإمنا تريد العموم فـ العموم فإذا قلت أصحبك ما ذ
  .لفظ كلما وضع للتكرار كما يدل عليه كالمهم وإمنا جاءت كل توكيدا للعموم املستفاد من ما الظرفية انتهى

تها عن الظرف داللتها على إن التكرار من عموم ما ممنوع فإن ما املصدرية ال عموم هلا وال يلزم من نياب: وقوله
  العموم وإن استفيد عموم يف مثل هذا الكالم فليس من ما إمنا هو من التركيب نفسه

صارت أداة لتكرار األفعال وعمومها قصدي ويف األمساء ضمين " ما"وذكر بعض األصوليني أهنا إذا وصلت بـ 
ما انعكس احلكم وصارت عامة يف األمساء قصدا ويف  وإذا جردت من لفظ} كُلََّما َنِضَجْت ُجلُودُُهْم{: قال تعاىل

  األفعال ضمنا

ويظهر الفرق بينهما يف قوله كل امرأة أتزوجها فهي طالق تطلق كل امرأة يتزوجها وتكون عامة يف مجيع النساء 
ا يف لدخوهلا على االسم وهو قصدي ولو تزوج امرأة مث تزوجها مرة أخرى مل تطلق يف الثانية لعدم عمومها قصد

األمساء ولو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأة مرارا طلقت يف كل مرة القتضائها عموم األفعال قصدا 
  وهو التزوج

  .مسألة
  ويأيت كل صفة ذكره سيبويه يف باب النعت قال ومن الصفة أنت الرجل كل الرجل ومررت بالرجل كل الرجل

واملبالغة فإن قولك الرجل معناه الكامل ومعىن كل الرجل أي هو الرجل هذا يكون عند قصد التأكيد : قال الصفار
كل الصيد يف : "لعظمته قد قام مقام اجلنس كما تقول أكلت شاة كل شاة وإليه أشار بقوله صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ا جيوز إذا سبقها ما فيه رائحة أي أن من صاده فقد صاد مجيع الصيد لقيامه مقامه لعظمته قال وهذا إمن" جوف الفرا
  الصفة كما ذكرنا فلو كان جامدا مل جيز حنو مررت بعبد اهللا كل الرجل ال يفهم من عبد اهللا شيء

  ِكال وِكلْتا
مها توكيد االثنني وفيهما معىن اإلحاطة وهلذا قال الراغب هي يف التثنية ككل يف اجلمع ومفرد اللفظ مثىن املعىن عرب 

  }إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعْنَدَك الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكالُهمَا{: ومرة بلفظ االثنني اعتبارا مبعناه قال تعاىلعنه مرة بلفظه 
  .ال خالف أن معناها التثنية واختلف يف لفظها فقال البصريون مفردة وقال الكوفيون تثنية: قلت

  .}َتا الَْجنََّتْينِ آَتْتِكلْ{: والصحيح األول، بدليل عود الضمري إليها مفردا يف قوله
أََحُدُهَما {: فاإلخبار عن كلتا باملفرد دليل على أهنا مفرد إذ لو كان مثىن لقال آتتا ودليل إضافتها إىل املثىن يف قوله

  .}أَْو ِكالُهمَا
نه الذي ورد به ولو كان مثىن مل جيز إضافته إىل التثنية ألنه ال جيوز إضافة الشيء إىل نفسه والفصيح مراعاة اللفظ أل

  .القرآن فيقال كال الرجلني خرج وكلتا املرأتني حضرت



وقد نازع بعض املتأخرين وقال ليس معناه التثنية على اإلطالق كما ذكره النحاة ولو كان كذلك لكثرة مراعاة 
ا كلتا اجلنتني املعىن كما كثرة مراعاته يف من وما املوصولتني لكن أكثر ما جاء يف لسان العرب عود الضمري مفرد

آتت وما جاء فيه مراعاة املعىن يف غاية القلة قال فالصواب أن معناها مفرد صاحل لكل من األمرين املضاف إليهما 
  وأما مراعاة التثنية فيه فعلى سبيل التوسع ووجه التوسع أن كل فرد يف جانب الثبوت معه غريه

  ملعىن واللفظ والتثنية مراعاة املعىن من بعض الوجوهفجاءت التثنية هبذا االعتبار فاإلفراد فيه مراعاة ا
  .فائدة

  وقع يف شعر أيب متام كال اآلفاق وخطأه املعرى ألن كال يستعمل يف االثنني ال اجلمع
كال القوم،وال كال األصحاب وإمنا يقال كال الرجلني وحنوه فإن أخذ من الكأل من : ومل يأت يف املسموع: قال

  رعيته وحفظته فاملعىن يصح إال أن املتكلم يقصر وهي ممدودة كألت الشيء إذا: قولك

  كم
  .يف األمكنة ومىت يف األزمنة وكيف يف األحوال" أين"نكرة ال تتعرف ألهنا مبهمة يف العدد كـ 

كم أرضك جريبا؟كم مبتدأ وأرضك مبين عليه جماز ليس حبقيقة وإمنا أرضك مبتدأ وكم اخلرب مثل : وقول سيبويه
  كيف زيد؟
  :وهي قسمان

  كم رجال ضربت؟: استفهامية حتتاج إىل جواب مبعىن أي عدد؟فينصب ما بعدها حنو
  .وخربية ال حتتاج إىل جواب مبعىن عدد كثري فيجر ما بعدها حنو كم عبد ملكت

االستفهامية أصال للخربية وليست } َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْريٍَة} {وَكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها{: وقد تدخل عليها من كقوله
ومل تستعمل اخلربية غالبا } أَلَْم َيرَْوا كَْم أَْهلَكَْنا{: خالفا للزخمشري حيث ادعى ذلك يف سورة يس عند الكالم على

  إال يف مقام االفتخار واملباهاة ألن معناها التكثري

  احد جمرور فكذلك كموهلذا ميزت مبا مييز العدد الكثري وهو مائة وألف فكما أن مائة متيز بو
وَكَْم ِمْن َملٍَك ِفي {: واعلم أن كم مفردة اللفظ ومعناها اجلمع فيجوز يف ضمريها األمران باالعتبارين قال تعاىل

  .}السََّماَواِت
  .}َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها{ : فأتى به مجعا وقال} ال ُتْغنِي شَفَاَعُتُهْم{: مث قال
  }قَاِئلُونَ أَْو ُهْم{: مث قال

  كيف
استفهام عن حال الشيء ال عن ذاته كما أن ما سؤال عن حقيقته ومن عن مشخصاته وهلذا ال جيوز أن يقال يف اهللا 

  .كيف
كيف زيد؟كان زيد مبتدأ وكيف يف حمل اخلرب والتقدير على أي حال : وهي مع ذلك منزلة منزلة الظرف فإذا قلت

  زيد؟
رض هلا معان تفهم من سياق الكالم أو من قرينة احلال مثل معىن التنبيه واالعتبار هذا أصلها يف الوضع لكن قد تع

  .وغريمها



  .وقال بعضهم هلا ثالثة أوجه
  سؤال حمض عن حال حنو كيف زيد؟: أحدها
  .حال ال سؤال معه كقولك ألكرمنك كيف أنت أي على أي حال كنت: وثانيها
  .معىن التعجب: ثالثها

  .}كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُْتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُْم{: تعاىل وعلى هذين تفسري قوله
قال الراغب يف تفسريه كيف هنا استخبار ال استفهام والفرق بينهما أن االستخبار قد يكون تنبيها للمخاطب 

  وتوبيخا وال يقتضي عدم املستخرب واالستفهام خبالف ذلك
: اهللا بلفظ كيف عن نفسه فهو إخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو توبيخ حنوما أخرب : يف املفردات كل: وقال

  }كَْيَف َتكْفُُرونَ{

  }كَْيَف يَْهِدي اللَُّه قَْوماً{
  }كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني َعْهٌد{
  }اْنظُْر كَْيَف َضَربُوا لَكَ اَألمْثَالَ{
  .}فَاْنظُرُوا كَْيَف َبَدأَ الَْخلَْق{
  }َيَرْوا كَْيَف ُيْبِدئُ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه أََولَْم{

  }كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني عَْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرسُوِلِه{: غريه قد تأيت للنفي واإلنكار كقوله: وقال
  }كَْيَف يَْهِدي اللَُّه قَْوماً كَفَُروا َبْعدَ إِميَانِهِْم{

  }إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدُْتْم{ : شاع أن يقع بعدها إال كقوله ولتضمنها معىن اجلحد
  }كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُْنُتمْ أَْموَاتاً فَأَْحيَاكُْم} {َوكَْيَف َتكْفُُرونَ وَأَنُْتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آَياتُ اللَِّه{: وللتوبيخ كقوله
  }َبةُ َمكْرِِهْمفَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِق{: وللتحذير كقوله

  }اْنظُْر كَْيَف فَضَّلَْنا بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ{: وللتنبيه واالعتبار كقوله
  ،}وَاْنظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف نُْنِشُزهَا{: وللتأكيد وحتقيق ما قبلها كقوله

دم وحتقيق ملا بعده على تأويل إن اهللا ال يظلم الناس ،فإنه توكيد ملا تق} فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد{: وقوله
  !شيئا يف الدنيا فكيف يف اآلخرة

  .}فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بِشَهِيٍد{: وللتعظيم والتهويل
قيت يف حثالة من كيف بك إذا ب: "أي فكيف حاهلم إذا جئنا وقول النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لعبد اهللا بن عمرو

  "!الناس
فَانْظُْر إِلَى آثَارِ َرْحَمتِ اللَِّه كَْيَف ُيْحيِي } {أَلَمْ َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ{: وجتيء مصدرا كقوله تعاىل: وقيل

  }اَألْرَض بَْعَد َمْوتَِها
بة على التشبيه بالظرف أي يف حال تكفرون منصو} كَْيَف َتكْفُُرونَ{: وتأيت ظرفا يف قول سيبويه وهي عنده يف قوله

  .وعلى احلال عند األخفش أي على حال تكفرون
  .}فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بِشَهِيٍد{: وجعل منه بعضهم قوله

فإن شئت قدرت بعدها امسا وجعلتها خربا أي كيف صنعكم أو حالكم وإن شئت قدرت بعدها فعال تقديره كيف 



  ؟تصنعون
فيبسطه يف السماء } ُيَصوِّرُكُْم ِفي اَألْرَحامِ كَْيَف َيَشاُء{،}ُيْنِفُق كَْيَف َيَشاُء{: وأثبت بعضهم هلا الشرط كقوله تعاىل

  كيف يشاء وجوابه يف ذلك حمذوف لداللة ما قبلها

ال اللفظي وإال جلزم  ومراد هذا القائل الشرط املعنوي وهو إمنا يفيد الربط فقط أي ربط مجلة بأخرى كأداة الشرط
  .الفعل

  وعن الكوفيني أهنا جتزم حنو كيف تكن أكن
  .}كَْيَف َوإِنْ َيظَْهرُوا َعلَْيكُْم{: وقد حيذف الفعل بعدها قال تعاىل

  !أي كيف توالوهنم

  الالم
  إما أن تكون عاملة أو غري عاملة: قسمان

  .غري العاملة : القسم األول
  .لى البعد وخمففة وموجبة ومؤكدة ومتممة وموجهة ومسبوقة واملؤذنة واملوطئةوجتيء لعشرة معان معرفة ودالة ع

اليت معها ألف الوصل عند من جيعل املعرفة الالم وحدها وينسب لسيبويه وذهب اخلليل إىل أنه ثنائي : فاملعرفة
  .ومهزته مهزة قطع وصلت لكثرة االستعمال

: يف قاعدة التنكري والتعريف وزاد قوم طلب الصلة وجعل منهوتنقسم املعرفة إىل عهدية واستغراقية وقد سبقا 
  }فَأَكَلَُه الذِّئُْب} {َركَِبا ِفي السَِّفينَِة{

  .}فَإِنَّ الَْجِحيَم ِهَي الَْمأَْوى{ولإلضمار، 
  هوال خالف أن اإلضمار بعدها مراد وإمنا اختلفوا يف تقديره فعند الكوفيني هي مأواه وعند البصريني هي املأوى ل

والالم يف التعريف مرققة إال يف اسم اهللا فيجب تفخيمها إذا كان قبلها ضمة أو فتحة وهي يف األمساء تفخيم اجلرس 
  !ويف املعىن توقري املسمى وتعظيمه سبحانه

  .والدالة على البعد الداخلة على أمساء اإلشارة إعالما بالبعد أو توكيدا له على اخلالف فيه
  }إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ{: ها ختفيف إن املشددة حنوواملخففة اليت جيوز مع

  .وتسمى الم االبتداء والفارقة ألهنا تفرق بينها وبني إن النافية
  }لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم} {َولََمْن َصَبَر َوغَفََر{: واملخففة هي اليت حتقق اخلرب مع املبتدأ كقوله تعاىل

  }َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجِميٌع لَدَْيَنا ُمْحَضُرونَ{: واملوجبة مبعىن إال عند الكوفيني كقوله تعاىل
  .}َوإِنْ كُلُّ ذَِلكَ لَمَّا َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّْنَيا{

  .أي ما كل فجعلوا إن مبعىن ما والالم مبعىن إال يف اإلجياب
  .وما كان مكرهم إال لتزول منه: بالرفع واملراد} زُولَ ِمْنُه الْجَِبالَُوإِنْ كَانَ َمكْرُُهْم ِلَت{: وقرأ الكسائي

  :واملؤكدة وهي الزائدة أول الكالم وتقع يف موضعني
  لََمْسجٌِد{: املبتدأ وتسمى الم االبتداء فيؤذن بأنه احملكوم قال تعاىل: أحدمها



  }نُْتْم أََشدُّ َرْهبَةًَأل} {لَيُوُسُف وَأَُخوُه أََحبُّ} {أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى
  }إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعبَْرةً{يف باب إن على امسها إذا تأخر، : ثانيهما

يف هذا توكيد " إن"فـ} إِنَّ بَطَْش َربَِّك لََشِديٌد} {إِنَّ إِبَْراِهيمَ لََحلِيٌم أَوَّاٌه{،}إِنَّ رَبََّك لَبِالْمِْرَصاِد{: وعلى خربها حنو
  .كيد اخلربملا يليها والالم لتو

  .}الَّ إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ{وكذا يف أن املفتوحة كقراءة سعيد 
لََعْمُركَ {بفتح اهلمزة فإنه ألغى الالم ألهنا ال تدخل إال على إن املكسورة أو على ما يتصل باخلرب إذا تقدم عليه حنو 

  .رهتمفإن تقديره ليعمهون يف سك. }إِنَُّهْم لَِفي َسكَْرتِهِْم َيْعَمُهونَ
  .يدعو ملن ضره أقرب من نفعه: فقيل هي مؤخرة واملعىن} لََمْن ضَرُُّه{: واختلف يف الالم يف قوله

  .وجاز تقدميها وإيالؤها املفعول ألهنا الم التوكيد واليمني فحقها أن تقع صدر الكالم
ال يفيد غري التوكيد  واعترض بأن الالم يف صلة من فتقدمها على املوصول ممتنع وأجاب الزخمشري بأهنا حرف

  املؤكدة يف حنو ما جاءين من أحد دخوهلا وخروجها سواء وهلذا جاء تقدميها" من"وليست بعاملة كـ 
  وجيوز أال تكون هنا موصولة بل نكرة وهلذا قال الكسائي الالم يف غري

  .أقرب من نفعه يف موضع نصب يدعو والتقدير يدعو من ضره أقرب من نفعه أي يدعو إهلا ضره" من"موضعها و
مستأنف } لََمنِ{: يدعو يف موضع احلال واملعىن يف ذلك هو الضالل البعيد يف حال دعائه إياه وقوله: قال املربد

  .خربه. }لَبِئَْس الَْمْولَى{يف صلته و} َضرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه{: مرفوع باالبتداء وقوله
  .كن جميئه بصيغة فعل الفاعل وليس فيه ضمريه يبعدهيدعى ل} َيْدعُو{وهذا يستقيم لو كان يف موضع 

  .}إِذن َألذَقَْناكَ ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْممَاِت{،}إِذن الْبَتغَْوا إِلَى ِذي الْعَْرشِ َسبِيالً{: واملتممة كقوله تعاىل
  .فالالم هنا لتتميم الكالم

  .قال الزخمشري إذن دالة على أن ما بعدها جواب وجزاء
  .}َولَْوال أَنْ ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكْدَت َتْركَُن إِلَْيهِْم{ : وجهة يف جواب لوال كقوله تعاىلوامل

  توجه للتثبيت} لَقَْد{فالالم يف 
َحتَّى {: أي تفيد تأخره ألشد العقوبة كقوله تعاىل} لَوْ َنَشاُء لََجَعلَْناهُ ُحطَاماً{: واملسبوقة يف جواب لو كقوله تعاىل

هَاراً فََجَعلَْناَها َحِصيداً كَأَنْ َخذَِت اَألْرُض ُزْخُرفََها وَازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أََتاَها أَمُْرَنا لَْيالً أَْو َنإِذَا أَ
  }لَْم َتْغَن بِاَألْمسِ

  .فيد التعجيل أي جعلناه أجاجا لوقتهبغري الم فإنه ي} لَْو َنَشاُء َجَعلَْناُه أُجَاجاً{: وهذا خبالف قوله
الداخلة على أداة الشرط بعد تقدم القسم لفظا أو تقديرا لتؤذن أن اجلواب له ال للشرط أو لإليذان بأن : واملؤذنة

  .ما بعدها مبين على قسم قبلها
  .وتسمى املوطئة ألهنا وطأت اجلواب للقسم أي مهدته

لَِئْن أُخْرُِجوا ال َيْخُرُجونَ َمعَُهْم َولَِئنْ {: وز وإمنا هي موطئة جلوابه كقولهإهنا موطئة للقسم فيه جت: وقول املعربني
وليست جوابا للقسم وإمنا اجلواب ما يأيت بعد الشرط وجيمع } قُوِتلُوا ال يَْنُصُروَنُهْم وَلَِئْن َنَصُروُهْم لَيَُولُّنَّ اَألْدبَاَر

  .هذه األربعة املتأخرة قولك الم اجلواب
جواب القسم املقدر } َنْسفَعاً{: فالالم يف لئن مؤذنة وقوله. }كَالَّ لَِئْن لَمْ َيْنَتِه لََنْسفَعاً{: اجتمعا يف قوله تعاىل وقد



  تقديره واهللا لنسفعن
 وزعم الشيخ أثري الدين يف تفسريه أهنا الم التوكيد وليس. }َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب{: ومن جواب القسم قوله

إهنا الم القسم وال جيوز أن تكون الم ابتداء ألن الم االبتداء ال تلحق إال : كما قال وقد قال الواحدي يف البسيط
  األمساء وما يكون مبنزلتها كاملضارع

  .العاملة : القسم الثاين
  .جارة وناصبة وجازمة: وهي على ثالثة أقسام

  :اجلارة وتأيت ملعان: األوىل
َوِللَِّه ُجُنودُ } {أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ{،}إِنَّ اَألْرَض ِللَِّه{: تعاىلللملك احلقيقي كقوله 
  }السََّماَواِت َواَألْرضِ

  }َوَوَهبَْنا لَُهْم ِمْن َرْحَمِتنَا{: والتمليك،حنو وهبت لزيد دينارا ومنه
 األول والثاين نسبة باعتبار ما دل عليه متعلقه حنو هذا صديق لزيد وأخ واالختصاص ومعناها أهنا تدل على أن بني

  .له ومنه اجلنة للمؤمنني
  }إِنْ َوَهَبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ{: وللتخصيص ومنه

  }لَُهُم اللَّْعَنةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ} {وَْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني{: ولالستحقاق كقوله تعاىل
 امللك أن امللك ملا حصل وثبت وهذا مل حيصل بعد لكن هو يف حكم احلاصل من حيث ما قد والفرق بينه وبني

  استحق قاله الراغب

  }ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد{: وللوالية كقوله
  .وإيل وجيوز أن جتمع هذه الثالثة كقولك احلمد هللا ألنه يستحق احلمد ووليه واملخصوص به فكأنه يقول احلمد يل

  .}َوإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشدِيٌد{: وللتعليل وهي اليت يصلح موضعها من أجل كقوله تعاىل
  .أي من أجل حب اخلري

وهلذا كانتا يف } فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ{. أو بقوله} فَلَْيْعُبدُوا{: وهي متعلقة بقوله. }إلِيالِف قُرَْيشٍ{: وقوله
  .وضعف بأن جعلهم كعصف مأكول إمنا هو لكفرهم وجترئهم على البيت. حدةمصحف أيب سورة وا

  .وقيل متعلق مبحذوف أي أعجبوا
  }فَأَْنزَلَْنا بِِه الَْماَء{: أي ألجل بلد ميت،بدليل} سُقَْناُه ِلَبلٍَد َميٍِّت{: وقوله

  .هذا قول الزخمشري وهو أوىل من قول غريه إهنا مبعىن إىل
  .أي ال ختاصم الناس ألجل اخلائنني} لِلَْخائِنَِني َخِصيماً َوال َتكُْن{: وقوله

وليست كاليت يف قولك ال تكن هللا خصيما } َوال ُتجَاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيْختَاُنونَ أَْنفُسَُهْم{: ومعناه كمعىن: قال الراغب
  لدخوهلا على املفعول أي ال تكن خصيم اهللا

  }َس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي َألَجلٍ ُمَسّمًىَوَسخََّر الشَّْم{: ومبعىن إىل كقوله
  }َويَُؤخِّرَكُْم إِلَى أََجلٍ ُمسَّمًى{: بدليل قوله



  }َولَوْ ُردُّوا لََعادُوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه{: وقوله
  }الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِلَهذَا{
  }ِنَربََّنا إِنََّنا َسِمعَْنا ُمَناِدياً ُينَاِدي ِلِإلَميا{

وزيفه الراغب ألن الوحي للنحل جعل ذلك له } َوأَْوَحى َربُّكَ إِلَى النَّْحلِ{: ،بدليل}بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها{: وقوله
  .للتسخري واإلهلام وليس كالوحي املوحى إىل األنبياء فالالم على جعل ذلك الشيء له بالتسخري

  }فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه لِلَْجبِنيِ{ }وََيِخرُّونَ ِلَألذْقَاِن{: ومبعىن على حنو
أي فعليها ألن السيئة على اإلنسان ال له بدليل قوله . }إِنْ أَْحَسنُْتْم أَْحَسنُْتْم َألنْفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها{: وقوله
  }فََعلَيَّ إِجَْراِمي{: تعاىل
أي } ذَِلَك ِلَمْن لَمْ َيكُْن أَْهلُُه حَاضِرِي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ{: وقوله} َساَء فََعلَْيَهاَمْن َعِملَ صَاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أَ{: وقوله

َيا لَْيتَنِي {،}وََنَضُع الَْمَوازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَيامَِة{: ومبعىن يف كقوله} لَُهُم اللَّْعَنةُ وَلَُهْم ُسوُء الدَّارِ{: من مل يكن وقوله
  .}ُت ِلَحَياِتيقَدَّْم

  }ال ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِالَّ ُهَو{
  .وقال ابن أبان الظاهر أهنا للتعليل. }أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ{: ومبعىن بعد حنو

  .}ونَاَوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَِّذيَن آَمُنوا لَْو كَانَ خَْيراً َما َسَبقُ{: ومبعىن عن مع القول كقوله تعاىل
أي عن الذين آمنوا وليس املعىن خطاهبم بذلك وإال لقيل سبقتمونا وقيل الم التعليل وقيل للتبليغ والتفت عن 

  .اخلطاب إىل الغيبة
  .}قَالَْت أُْخَراُهْم ألُوالُهْم{: وكقوله
  .}َوقَالَْت أُوالُهمْ ُألخَْراُهْم{: وأما قوله

وغريه يسميها الم التبليغ فإن عرف من غاب } أَلَْم أَقُلْ لََك{: تعاىل فالالم للتبليغ كذلك قسمها ابن مالك كقوله
  }َوال أَقُولُ ِللَِّذيَن تَْزَدرِي أَْعُيُنكُْم} {َوقَالُوا ِإلْخوَانِهِْم إِذَا ضََرُبوا{: عن القول حقيقة أو حكما فللتعليل حنو

خلت على خماطبة القائل فهي لتعدية القول للمقول وذكر ابن مالك وغريه ضابطا يف الالم املتعلقة بالقول وهو إن د
  }َوقَالُوا ِإلخَْوانِهِْم إِذَا َضَربُوا} {َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً َمْعُروفاً{: له حنو
  .}الَِّذيَن قَالُوا ِإلخَْوانِهِْم َوقََعُدوا{: وقوله

  }َوال َتقُولُوا ِلَما َتِصُف أَلِْسنَُتكُُم الْكَِذَب{: وقوله
  .وهو كثري} َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غَداً إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَُّه{ :وقوله

  :ومبعىن أن املفتوحة الساكنة قاله اهلروي وجعل منه
  }يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا ُنورَ اللَِّه{
  }يُرِيدُ اللَُّه ِليَُبيَِّن لَكُْم{
وهذه الالم ال تكون إال بعد أردت وأمرت وذلك ألهنما يطلبان املستقبل وال } الَِمَنيَوأُمِْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ الَْع{

يصلحان يف املاضي فلهذا جعل معهما مبعىن أن وبذلك صرح صاحب الكشاف يف تفسري سورة الصف فقال 
  }يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا ُنورَ اللَِّه{

  أصله يريدون أن يطفئوا كما جاء يف سورة براءة



  .}إِنْ كُنُْتْم ِللرُّْؤيا َتْعُبُرونَ{: تعدية وهي اليت تعدى العامل إذا عجز حنوولل
  .فالالم فيه للتعدية ألن الفعل يضعف بتقدمي املفعول عليه

أَنْ }{أَنِ اْشكُْر ِلي َوِلوَاِلَدْيَك{: آلة الفعل وذكر أن البصريني يسموهنا الم اإلضافة كقوله تعاىل: ومساها ابن األنباري
  }أَْنَصَح لَكُْم

يُرِيدُ اللَّهُ {: ،وتارة حيذف،حنو} َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ{: تارة لتقوية الفعل،وال جيوز حذفه حنو: التعدية ضربان: وقال الراغب
  فََمْن ُيرِِد اللَُّه} {ِلُيَبيَِّن لَكُْم

  .فأثبت يف موضع وحذف يف موضع انتهى} أَنْ َيْهِدَيُه َيْشَرحْ َصْدَرُه ِلِإلْسالمِ َوَمْن ُيرِدْ أَنْ ُيِضلَُّه
  .أي أقبل وتعال أقول لك} َوقَالَْت َهْيَت لََك{: وللتبيني كقوله تعاىل

َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ {: وذكر ابن األنباري أن الالم املكسورة جتيء جوابا للقسم كقوله تعاىل 
  .الالم والتوكيد بالنون فلما حذف النون أقام املكسورة مقام املفتوحة واملعىن ليجزين بفتح} ِلَيْجزَِي

  .وهذا ضعيف وذكر مثله عن أيب حامت
  .وحيتمل أن يكون قبلها فعل مقدر أي آمنوا ليجزي

  .الناصبة على قول الكوفيني يف موضعني الم كي والم اجلحود: الثاين
لَْم } {َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذِّبَُهْم{،}َما كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني{: والم اجلحود هي الواقعة بعد اجلحد أي النفي كقوله

  }َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم
  وضابطها أهنا لو سقطت مت الكالم بدوهنا وإمنا ذكرت توكيدا لنفي الكون خبالف الم كي

الم كي ألن الم اجلحود إذا سقطت مل خيتل } ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَىَما َنْعُبدُُهْم إِالَّ {: الالم يف قوله: قال الزجاج
  الكالم ولو سقطت الالم من اآلية بطل

املعىن وألنه جيوز إظهار أن بعد الم كي وال جيوز بعد الم اجلحود ألهنا يف كالمهم نفي للفعل املستقبل فالسني بإزائها 
  .}َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم{: كقوله تعاىل فلم يظهر بعدها ما ال يكون بعدها

  .}وََما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم وَُهْم َيْسَتْغِفُرونَ{: فجاء بالم اجلحد حيث كانت نفيا ألمر متوقع خموف يف املستقبل مث قال
  .ستغفرين على العموم يف األحوالفجاء باسم الفاعل الذي ال خيتص بزمان حيث أراد نفي العذاب بامل

  .}َوَما كَانَ رَبَُّك لُِيْهِلَك الْقَُرى{: ومثله
  }َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي الْقَُرى{: مث قال

ُهُم ِلُيَبيَِّن لَ} {لَِنْصرَِف َعْنُه السُّوَء} {ِلُنثَبَِّت بِِه فَُؤاَدَك} {ِليُْنِذَر بَأْساً{: ومثال الم كي وكي مضمرة معها قوله تعاىل
  }الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم

  .يريد كي تكونوا. }َوكَذَِلكَ َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً َوَسطاً لَِتكُونُوا شَُهَداَء{: وقوله
  }ِلَتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك آيَةً{: وقوله

ِلكَْي ال َتْحَزنُوا َعلَى } {ونَ َعلَى الُْمْؤِمنَِني حََرٌجِلكَْي ال َيكُ}{ِلكَْي ال َيْعلََم بَْعَد ِعلْمٍ َشْيئاً{: وقد جتيء معها كي حنو
  .}َما فَاَتكُْم



  .}كَيْ ال َيكُونَ دُولَةً َبْيَن اَألغْنَِياِء{: ورمبا جاءت كي بال الم كقوله
  }األِْنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِنوََما َخلَقُْت الْجِنَّ َو} {لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً{: ويف معناه الم الصريورة كقوله تعاىل

  }َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه وَلَداً{: وتسمى الم العاقبة فإن من املعلوم أهنم مل يلتقطوه لذلك بل لضده بدليل قوله
 وحكى ابن قتيبة عن بعضهم أن عالمتها جواز تقدير الفاء موضعها وهو يقتضي أهنا الم التعليل لكن الفرق بينها

  .}لُِنحْيَِي بِِه َبلَْدةً َمْيتاً{: وبني الم التعليل اليت يف حنو قوله
أن الم التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل ويكون مرتبا على الفعل وليس يف الم الصريورة إال الترتب 

  .فقط
لة أن تكون غرضا إال ترى يف تفسري سورة املدثر أفادت الالم نفس العلة والسبب وال جيب يف الع: وقال الزخمشري

  .إىل قولك خرجت من البلد خمافة الشر فقد جعلت املخافة علة خلروجك وما هي بغرضك
أن كل الم نسبها اهللا إىل نفسه فهي للعاقبة والصريورة دون التعليل الستحالة : ونقل ابن فورك عن األشعري

  الغرض
  .}لَةًكَْي ال َيكُونَ دُو{: واستشكله الشيخ عز الدين بقوله

  فقد صرح فيه بالتعليل وال مانع من ذلك إذ هو على وجه التفضل. }إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُبِيناًِ َيْغِفَر لََك اللَُّه{: وقوله

ما جعلوه للعاقبة هو راجع للتعليل فإن التقاطهم أفضى إىل عداوته وذلك يوجب صدق اإلخبار بكون : وأقول
أفضى إىل الشيء يكون علة وليس من شرطه أن يكون نصب العلة صادرا عمن نسب  االلتقاط للعداوة ألن ما

الفعل إليه لفظا بل جاز أن يكون ذلك راجعا إىل من ينسب الفعل إليه خلقا كما تقول جاء الغيث إلخراج األزهار 
  .وطلعت الشمس إلنضاج الثمار فإن الفعل يضاف إىل الشمس والغيث

ى فإن اهللا قدره حلكمته وجعله علة لعداوته إلفضائه إليه بواسطة حفظه وصيانته كما كذلك التقاط آل فرعون موس
يف جميء الغيث بالنسبة إىل إخراج األزهار وإليه يشري الزخمشري أيضا التحقيق أهنا الم العلة وأن التعليل هبا وارد 

عدوا وحزنا بل احملبة والتبين غري أن ذلك ملا على طريق اجملاز دون احلقيقة ألنه مل يكن داعيهم إىل االلتقاط كونه هلم 
أن نتيجة التقاطهم له ومثرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل ألجله وهو اإلكرام الذي هو نتيجة اجمليء فالالم 

  .مستعارة ملا يشبه التعليل
فهي الم كي عند الكوفيني } ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَفَالَْتقَطَُه آلُ {: وقال ابن خالويه يف كتاب املبتدأ يف النحو فأما قوله تعاىل

  والم الصريورة عند البصريني والتقدير فصار عاقبة أمرهم إىل ذلك ألهنم مل يلتقطوه لكي يكون عدوا انتهى
حال من اهلاء } َعدُّواً َوحََزناً{وجوز ابن الدهان يف اآلية وجها غريبا على التقدمي والتأخري أي فالتقط آل فرعون و

  أي ليتملكوه} لَِيكُونَ لَُهْم{: يف

  .وجيوز أن يكون التقدير فالتقطه آل فرعون لكراهة أن يكون هلم عدوا وحزنا: قال
،فحكى اهلروي عن أيب حامت أن الالم جواب القسم واملعىن ليغفرن اهللا لك فلما حذفت } ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه{: وأما قوله

  .كي وليس املعىن فتحنا لك لكي يغفر اهللا لك فلم يكن الفتح سببا للمغفرةالنون كسرت الالم وإعماهلا إعمال 
وأنكره ثعلب وقال هي الم كي ومعناه لكي جيتمع لك مع املغفرة متام النعمة فلما انضم إىل املغفرة شيء : قال

  .حادث واقع حسن معه كي
َربََّنا إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَمَألُه زِيَنةً َوأَْموَاالً {: وأما قوله تعاىل} ونَلَِيْجزَِيُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما كَاُنوا َيْعَملُ{: وكذلك قوله



  .}ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َربََّنا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيِلَك
  .فقال الفراء الم كي

أهنم أوتوها لذلك فهي مل يؤتوا املال ليضلوا ولكن ملا كان عاقبة أمرهم الضالل كانوا ك: قطرب واألخفش: وقال
  .الم العاقبة

هذا كله على مذهب الكوفيني وأما البصريون فالنصب عندهم بإضمار أن ومها جارتان للمصدر والالم اجلارة هي 
  .الم اإلضافة

  :واعلم أن الناصبة للمضارع جتيء ألسباب
  .}َولُِتْنِذَر أُمَّ الْقَُرى{: منها القصد واإلرادة،إما يف اإلثبات حنو

  .}وََما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلَنْعلََم{: و النفي حنوأ
  فهو على تقدير حذف املضاف أي لنعلم مالئكتنا وأولياءنا

  .وجيوز أن يكون تعاىل خاطب اخللق مبا يشاكل طريقتهم يف معرفة البواطن والظواهر على قدر فهم املخاطب
: كانت غري معلولة هلا يف املعىن وذلك إن كان الكالم متضمنا ملعىن القصد واإلرادة حنووقد تقع موقع أن وإن 

  }إِنََّما يُرِيُد اللَُّه ِلُيَعذِّبَُهْم بِهَا{. }َوأُمِْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ الْعَالَِمَني{
  .ومنها العاقبة على ما سبق

ل على املضارع لتؤذن أنه مطلوب للمتكلم وشرطها أن اجلازمة املوضوعة للطلب وتسمى الم األمر وتدخ: الثالث
ووصفها أن تكون } فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُوا{: يكون الفعل لغري املخاطب فيقولون لتضرب أنت ومنه قراءة بعضهم

  .}لُِيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{: مكسورة إذا ابتدئ هبا حنو
  .}لَِيْستَأْذِْنكُُم{

وجيوز الوجهان } فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر} {فَلَْيْسَتجِيُبوا ِلي وَلُْيْؤِمُنوا بِي{: لفاء حنووتسكن بعد الواو وا
: قرئ يف السبع بتسكني} ثُمَّ لْيَقُْضوا َتفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم وَلَْيطَّوَّفُوا بِالْبَْيِت الْعَِتيقِ{: بعد مث كقوله تعاىل

  وبتحريكه وجتيء ملعان} لْيَقُْضوا{
  }ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه{: منها التكليف كقوله تعاىل

} ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك{: واالبتهال وهو الدعاء حنو} َولَْنْحِملْ خَطَاَياكُْم{: ومنها أمر املكلف نفسه كقوله تعاىل
  .}َمْن كَانَ ِفي الضَّاللَِة فَلَْيْمُدْد لَهُ الرَّْحَمُن َمدّاً{: واخلرب حنو} َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن{: والتهديد حنو

  .أي ميد
  أي وحنمل. }َولَْنْحِملْ{وحيتمله 

  .}ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُولِِه{: وجيوز حذفها ورفع الفعل ومنه يقول
  جمزوما فلوال أنه طلب مل يصح اجلزم ألنه ليس مث وجه سواه} ْغِفْر لَكُْمَن{: ويدل على أنه للطلب قوله تعاىل بعد

  ال
  .على ستة أوجه

  .أن تكون للنفي وتدخل على األمساء واألفعال: أحدمها 



  .فالداخلة على األمساء تكون عاملة وغري عاملة
  :فالعاملة قسمان

ال َتثْرِيَب {: فلذلك تشبه هبا يف األعمال حنوتارة تعمل عمل إن وهي النافية للجنس وهي تنفي ما أوجبته إن 
  }ال َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّاَر} {ال ُمقَاَم لَكُْم{،}َعلَْيكُُم

  .وتارة تعمل عمل ليس} فَال فَْوَت} {ال ضَْيَر{: ويكثر حذف خربها إذا علم حنو
  .وزعم الزخمشري يف املفصل أهنا غري عاملة

  .ال تأيت إال لنفي الوحدة وكذا قال احلريري يف الدرة إهنا
قال ابن بري وليس بصحيح بل جيوز أن يريد منه العموم كما يف النصب وعليه قال ال ناقة يل يف هذا وال مجل يعين 

  فإنه نفى اجلنس ملا عطف
  وكذلك قولك ال رجل يف الدار وال امرأة تفيد نفي اجلنس ألن العطف أفهم للعموم

  .}ال َبْيٌع ِفيِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشفَاَعةٌ{: احملصل ويؤيده قوله تعاىل وممن نص على ذلك أبو البقاء يف
  .قرئ بالرفع والنصب فيهما واملعىن فيهما واحد

ما قاله الزخمشري ال يستقيم وال خالف عند أصحاب الفهم أنه يستفاد العموم منه كما يف املبنية : وقال ابن احلاجب
يف الداللة عليه إما لكونه نصا أو لكونه أقوى ظهورا وسبب العموم أهنا نكرة يف على الفتح وإن كانت املبنية أقوى 

  .سياق النفي فتعم
نافية للجنس ويفرق فيها بني إرادة اجلنس وغريه بالقرائن " ليس"قد تكون املشبه بـ : وقال ابن مالك يف التحفة

  .هذا كله يف العاملة
ال {: داء إذا مل يرد نفي العموم ويلزم التكرار مث تارة تكون نكرة كقولهوأما غري العاملة فريفع االسم بعدها باالبت

  }ال َبْيٌع ِفيِه َوال ِخاللٌ} {ِفيَها غَْولٌ َوال ُهْم َعْنَها ُيْنَزفُونَ
: وولذلك جيب تكرارها إذا وليها نعت حن} ال الشَّْمُس يَْنَبِغي لََها أَنْ ُتْدرِكَ الْقَمََر{: وتارة تكون معرفة كقوله

  .}َزْيُتوَنةٍ ال َشْرِقيٍَّة َوال غَْربِيٍَّة{
  فإن قيل مل مل تكررها وقد أوجبوا تكرارها يف الصفات؟} ال ذَلُولٌ ُتِثريُ اَألْرَض َوال َتسِْقي الَْحْرثَ{: وقوله تعاىل
  ري وال تسقيأنه من الكالم احملمول على املعىن والتقدير ال تثري األرض وال ساقية للحرث أي ال تث: وجوابه

هي يف هذه احلالة تدخل يف املتضادين ويراد هبا إثبات األمرين هبما مجيعا حنو زيد ليس مبقيم وال : وقال الراغب
  .ظاعن أي تارة يكون كذا وتارة يكون كذا وقد يراد إثبات حالة بينهما حنو زيد ليس بأبيض وال أسود

  .}ٍةال َشْرِقيٍَّة َوال غَْربِيَّ{: ومنها قوله تعاىل
  .قيل معناه أهنا شرقية وغربية

: وقيل معناه مصونة عن اإلفراط والتفريط وأما الداخلة على األفعال فتارة تكون لنفي األفعال املستقبلة كقوله تعاىل
  .}إِنْ َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاءَكُْم{

  .ألنه جزاء فال يكون إال مستقبال
  }ُجونَ َمَعُهْم َولَِئْن قُوِتلُوا ال َيْنُصرُونَُهْملَِئْن أُخْرُِجوا ال َيخُْر{: ومثله

  }ال َيعُْزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماوَاِت َوال ِفي اَألْرضِ{: وقد ينفي املضارع مرادا به نفي الدوام كقوله تعاىل



فَال } {فَال أُقِْسمُ بَِمَواِقعِ النُُّجومِ} {بِّ الَْمَشارِقِفَال أُقِْسُم بَِر} {ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{: وقد يكون للحال كقوله
  .يصح أن تكون يف موضع احلال أي مالكم غري مقاتلني} َوَما لَكُْم ال تُقَاِتلُونَ{: وقوله} َورَبَِّك ال ُيْؤِمُنونَ

  يكتبكقولك يف جواب من قال زيد يكتب اآلن ال " ما"ينفي هبا احلاضر على التشبيه بـ : وقيل
  :والنفي هبا يتناول فعل املتكلم حنو ال أخرج اليوم وال أسافر غدا ومنه قوله تعاىل

  }قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً{
  }فَاْنفُذُوا ال َتنْفُذُونَ إِالَّ بُِسلْطَاٍن{،}َسُنقْرِئَُك فَال َتْنَسى{: إنك ال تزورنا ومنه قوله تعاىل: وفعل املخاطب كقولك

  .على املاضي يف القسم والدعاء حنو واهللا ال صليت وحنو ال ضاق صدرك وتدخل
  }فَال َصدََّق َوال َصلَّى{: ويف غريها حنو

  }فَال اقَْتَحَم الْعَقََبةَ{: واألكثر تكرارها وقد جاءت غري مكررة يف قوله تعاىل
ينا أال ترى أنه فسر اقتحام العقبة لكنها مكررة يف املعىن ألن املعىن ال فك رقبة وال أطعم مسك: قال الزخمشري

  .بذلك وقيل إنه دعاء أي أنه يستحق أن يدعى عليه بأن يفعل خريا
  .وقد يراد الدعاء يف املستقبل واملاضي كقولك ال فض اهللا فاك وقوله ال يبعدن قومي

  :أن تكون للنهي ينهى هبا احلاضر والغائب حنو ال تقم وال يقم وقال تعاىل: الثانية
  }تَِّخذُوا َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَءال َت{
  }ال َيتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَافِرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني{
  }َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غَداً إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَُّه{
  }َتوْاال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَفَْرُحونَ بَِما أَ{
  }ال َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ{

  }َوال َتَناَبُزوا بِاَأللْقَابِ{
  }َيا َبنِي آَدَم ال يَفِْتنَنَّكُُم الشَّيْطَانُ{
  }ال َيْحِطمَنَّكُْم ُسلَْيَمانُ{

  .}ِسيَنا أَْو أَْخطَأْنَاال تَُؤاِخذَْنا إِنْ َن{: وترد للدعاء حنو} ال َتَخاِفي َوال َتْحزَنِي{: وختلص املضارع لالستقبال حنو
  .ولذلك قال بعضهم ال الطلبية ليشمل النهي وغريه

  }َوَما لَكُْم ال تُقَاِتلُونَ} {أَالَّ َتعُْبُدوا إِالَّ اللََّه{: وقد حتتمل النفي والنهي كقوله تعاىل
ال أو بلى : حسن إليك؟قلتأو بلى فإذا قال مقررا أمل أ" نعم"أن تكون جوابية أي رد يف اجلواب مناقض لـ : الثالثة

فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَعدَ } {أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا َبلَى{: مستفهما هل زيد عندك قلت ال أو نعم قال تعاىل: وإذا قال
  }رَبُّكُْم َحقّاً قَالُوا نََعْم

  أي مل يصدق ومل يصل} ال َصلَّىفَال َصدََّق َو{: أن تكون مبعىن مل ولذلك اختصت بالدخول على املاضي حنو: الرابعة
  }فَال اقَْتَحَم الَْعقَبَةَ{: ومثله

أن تكون عاطفة تشرك ما بعدها يف إعراب ما قبلها وتعطف بعد اإلجياب حنو يقوم زيد ال عمرو وبعد : اخلامسة
  .األمر حنو اضرب زيدا ال عمرا وتنفي عن الثاين ما ثبت لألول حنو خرج زيد ال بكر



  .ام زيد وال بكر فالعطف للواو دوهنا ألهنا أم حروف العطفما ق: فإن قلت
  :أن تكون زائدة يف مواضع: السادسة
بعد حرف العطف املتقدم عليه النفي أو النهي فتجيء مؤكدة له كقولك ما جاءين زيد وال عمرو وقوله : األول
  }وََما أَْموَالُكُْم َوال أَْوالُدكُْم{: تعاىل

  }َبِحَريٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصيلٍَة َوال َحامٍ َما جََعلَ اللَُّه ِمْن{
  }َوال الضَّالَِّني{: وقوله

إمنا دخلت هنا مزيلة لتوهم أن الضالني هم املغضوب عليهم والعرب تنعت الواو وتقول : وقيل: قال أبو عبيدة
  .مررت بالظريف والعاقل فدخلت إلزالة التوهم

  لذينلئال يتوهم عطف الضالني على ا: وقيل
زائدة وليست " ال"فـ } ال ُتِحلُّوا َشَعاِئَر اللَِّه َوال الشَّْهَر الَْحَراَم َوال الَْهْدَي َوال الْقَالِئَد{: ومثال النهي قوله تعاىل

بعاطفة ألهنا إمنا يعطف هبا يف غري النهي وإمنا دخلت هنا لنفي احتمال أن يكون املقصود نفي جميئها مجيعا تأكيدا 
جلاز أن يكون " ال"اللفظ ونفيا لالحتمال اآلخر فإنه يفيد النفي عن كل واحد منها نصا ولو مل يأت بـ  للظاهر من

النفي عنها على جهة االجتماع ولكنه خالف الظاهر فلذلك كان يقول ببقاء الزيادة أوىل لبقاء الكالم بإثباهتا على 
  حالة عند عدمها وإن كانت داللته عند جميئها أقوى

  .}َوال َتْسَتوِي الَْحَسَنةُ َوال السَّيِّئَةُ{: له تعاىلوأما قو
عنده زائدة ومن قال إن جنس احلسنة ال يستوي إفراده " ال"فمن قال املراد أن احلسنة ال تساوي السيئة فـ 

وجنس السيئة ال يستوي إفراده وهو الظاهر من سياق اآلية فليست زائدة والواو عاطفة مجلة على مجلة وقد سبق 
  .فيها مزيد كالم يف حبث الزيادة

  .}َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبصُِري{: وأما قوله تعاىل
  .اآلية فاألوىل والثانية غري زائدة والثالثة والرابعة واخلامسة زائدة

َمى َوَما َيْسَتوِي اَألْع{: ابن الشجري قد جتيء مؤكدة النفي يف غري موضعها الذي تستحقه كقوله تعاىل: وقال
  .}َوالَْبِصُري وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوال الُْمِسيُء

  .ألنك ال تقول ما يستوي زيد وال عمرو وال تقول ما يستوي زيد فتقتصر على واحد
  }كَْناَها أَنَُّهْم ال َيْرجُِعونََوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَ} {َوال الظُّلَُماُت َوال النُّوُر َوال الظِّلُّ َوال الَْحرُوُر{: ومثله

ال هاهنا صلة ألن املساواة ال تكون إال بني شيئني فاملعىن وال الظلمات والنور حىت تقع املساواة بني : وقال غريه
  .}َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصُري{: شيئني كما قال تعاىل

  .ة الما يستوي زيد وال عمرو مل جيز إال على زياد: ولو قلت
  .}َما َمنََعَك أَالَّ َتْسُجَد{: بعد أن املصدرية الناصبة للفعل املضارع كقوله تعاىل : الثاين

  }َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد{ : بدليل اآلية األخرى} َمَنَعَك{وقيل إمنا زيدت توكيدا للنفي املعنوي الذي تضمنته 

ال حيتمل حقيقة اللفظ ألن املانع من الشيء بأمر املمنوع بأال يفعل  إمنا دخلت ملا يقتضيه معىن املنع: وقال ابن السيد
  .مهما كان املنع يف تأويل األمر بترك الفعل واحلمل على تركه أجراه جمراها

  .أي لئن مل ألن املعىن يتم بذلك. }ِلئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الِْكتَابِ{: ومن هنا قوله تعاىل



  .ليست زائدة واملعىن عليها: وقيل
املعىن أال تضلوا ألن البيان إمنا . }يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا{: وهذا كما تكون حمذوفة لفظا مرادة معىن كقوله تعاىل

  .يقع ألجل أال تضلوا
  .وقيل على حذف مضاف أي كراهة أن تضلوا

ر ما قد يكون فعله لضده فإذا قلت وأما السريايف فجعلها على باهبا حيث جاءت زعم أن اإلنسان إذا فعل شيئا ألم
جئت لقيام زيد فإن املعىن أن اجمليء وقع ألجل القيام وهل هو ألن يقع أو لئال يقع حمتمل فمن جاء للقيام فقد جاء 
لعدم القيام ومن جاء لعدم القيام فقد جاء للقيام برهان ذلك أنك إذا نصصت على مقصودك فقلت جئت ألن يقع 

  .جئت لعدم القيام أي ألن يقع عدم القيام وهو أعين عدم الوقوع طلب وقوعهأو أردت أن يقع فقد 
وقصدي أال يقع القيام وهلذا جئت فقد جئت ألن يقع عدم القيام فيتصور أن تقول جئت للقيام تعين به : وإن قلت
  عدم القيام

هل هو لوقوعه أو : أي ألجل الضالل يقع البيانأي يبني الضالل } ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا{: وكذلك قوله تعاىل
  عدمه؟املعىن يبني ذلك

  أي فعل اهللا هذا لعدم علمهم هل وقع أم ال؟. }لِئَالَّ َيْعلََم{: وكذلك قوله تعاىل
يس باق على معناه ل} لِئَالَّ َيْعلََم{: وإذا علموا أهنم ال يقدرون على شيء من فضل اهللا يبني هلم أهنم ال يعلمون فقوله

  .فيه زيادة
  .}ال أُقِْسمُ بَِيْومِ الِْقَياَمِة{: قبل قسم كقوله: الثالث

وهي قراء قومية ال يضعفها عدم نون التوكيد مع الالم ألن املراد } القِْسُم{: املعىن أقسم بدليل قراءة ابن كثري
  .بأقسم فعل احلال وال تلزم النون مع الالم

  .إهنا غري زائدة بل هي نافية: وقيل
جواب ملا " ال أقسم"على باهبا ونفى هبا كالما تقدم منهم كأنه قال ليس األمر كما قلتم من إنكار القيامة فـ : قيلو

  .}َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجُنوٍن{: حكي من جحدهم البعث كما كان قوله
  .}َمْجُنونٌَيا أَيَُّها الَِّذي ُنزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنَّكَ لَ{: جوابا لقوله

  .ألن القرآن جيري جمرى السورة الواحدة
  وهذا أوىل من دعوى الزيادة ألهنا تقتضي اإللغاء وكوهنا صدر الكالم يقتضي االعتناء هبا ومها متنافيان

وحنوه . }َمشَارِقِفَال أُقِْسُم بَِربِّ الْ{: وقوله. }فَال أُقِْسُم بِمََواِقعِ النُُّجومِ{: يف قوله" ال"وليست : قال ابن الشجري
  ،كما زعم بعضهم ألهنا ليست يف أول السورة جمليئها بعد الفاء} ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{: مبنزلتها يف قوله

  .}ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{: والفاء عاطفة كلمة على كلمة خترجها عن كوهنا مبنزلتها يف
  .فهي إذن زائدة للتوكيد

  }ال أُقِْسُم بَِيْومِ الْقَِياَمِة{: رزجني يفوأجاز اخلا
  .كون ال فيه مبعىن االستثناء فحذفت اهلمزة وبقيت ال

  .}فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنونَ{: وجعل الزخمشري ال يف قوله تعاىل
  :اب القسم مث قالجو} ال ُيْؤِمُنونَ{ لتأكيد وجوب العلم،} ِلئَالَّ َيعْلََم{: مزيدة لتأكيد معىن القسم كما زيدت يف



وأجاب بأنه مينع من ذلك استواء النفي واإلثبات فيه } ال ُيْؤِمنُونَ{: هال زعمت أهنا زيدت لتظاهر ال يف: فإن قلت
  .انتهى} فَال أُقِْسمُ بَِما ُتْبِصُرونَ َوَما ال تُْبِصُرونَ إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ{: وذلك قوله
يف آية الواقعة فما املانع من تأتيه يف النساء؟إال أن يقال استقر بآية الواقعة أهنا تزاد  هب أنه ال يتأتى: وقد يقال

  .لتأكيد معىن القسم فقط ومل يثبت زيادهتا متظاهرة هلا يف اجلواب
  .تكون امسا يف قول الكوفيني أطلق بعضهم نقله عنهم: السابعة
داخال عليها حنو غضبت من ال شيء وجئت بال مال إن ما قالوه إذا دخلت على نكرة وكان حرف اجلر : وقيل

  وجعلوها مبنزلة غري
  وكالم ابن احلاجب يقتضي أنه أعم من ذلك فإنه قال جعلوا ال مبعىن غري

ألنه يتعذر فيها اإلعراب فوجب أن يكون إعراهبا على ما هو من تتمتها وهو ما بعدها كقولك جاءين رجل ال عامل 
  وال عاقل

  .}وَِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ ال بَارٍِد َوال كَرِميٍ} {ال فَارٌِض َوال بِكٌْر{ :ومنه قوله تعاىل
  }ال َمقْطُوَعٍة َوال َمْمُنوَعٍة{: وقوله

  الت
ـ " ليس"الت مشبهة بـ : قال سيبويه يف بعض املواضع ومل تتمكن متكنها ومل يستعملوها إال مضمرا فيها ألهنا ك

أال ترى أنك تقول ليست وليسوا وعبد اهللا ليس ذاهبا فتبىن عليها والت  يف املخاطبة واإلخبار عن غائب" ليس"
  .}َوالَت ِحَني َمَناصٍ{: فيها ذلك قال تعاىل
  .أي ليس حني مهرب

  وكان بعضهم يرفع حني ألهنا عنده مبنزلة ليس والنصب هبا الوجه
  ال جرم

  .لجاءت يف القرآن يف مخسة مواضع متلوة بأن وامسها ومل جيئ بعدها فع
  .وفيه فسرها الزخمشري" غافر"واخلامس يف " النحل"وثالثة يف " هود"األول يف 

  :وذكر اللغويون واملفسرون يف معناها أقواال
مع ما يف حيزها فاعل أي حق ووجب بطالن " أن"نافية ردا للكالم املتقدم وجرم فعل معناه حق و" ال"أن : أحدها

  معناه أنه رد على الكفار وحتقيق خلسراهنم} ال َجَرَم{: فقوله تعاىل دعوته وهذا مذهب اخلليل وسيبويه واألخفش

أن ال زائدة وجرم معناه كسب أي كسب عملهم الندامة وما يف خربها على هذا القول يف موضع نصب : الثاين
  .وعلى األول يف موضع رفع

  .لكال جرم كلمتان ركبتا وصار معنامها حقا وأكثر املفسرين يقتصر على ذ: الثالث
  أن معناها ال بد وأن الواقعة بعدها يف موضع نصب بإسقاط اخلافض: والرابع

  لو
  .على مخسة أوجه

  .االمتناعية واختلف يف حقيقتها فقال سيبويه هي حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه: أحدها



لو وقع من زيد لو قام زيد قام عمرو دلت على أن قيام عمرو كان يقع : أنك إذا قلت: ومعناه كما قال الصفار
وأما أنه إذا امتنع قيام زيد هل ميتنع قيام عمرو أو يقع القيام من عمرو بسبب آخر؟فمسكوت عنه مل يتعرض له 

  .اللفظ
  .هي لتعليق ما امتنع بامتناع غريه: وقال غريه

  .هي حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه: وقال ابن مالك
  :دلت على أمرين. }َولَْو ِشئَْنا لََرفَْعَناُه بِهَا{: مثاله قوله تعاىلوهي تسمى امتناعية شرطية و

  أن مشيئة اهللا لرفعه منتفية ورفعه منتف إذ ال سبب لرفعه إال املشيئة: أحدمها
  :استلزام مشيئة الرفع للرفع إذ املشيئة سبب والرفع مسبب وهذا خبالف: الثاين

انتفاء مل خيف انتفاء مل يعص حىت يكون خاف وعصى ألن انتفاء العصيان له  إذ ال يلزم من" لو مل خيف اهللا مل يعصه"
سببان خوف العقاب واإلجالل وهو أعلى واملراد أن صهيبا لو قدر خلوه عن اخلوف مل يعص لإلجالل كيف 

  !واخلوف حاصل
وهو األول فامتنع الثاين  ومن فسرها باالمتناع اختلفوا فقال األكثرون إن اجلزاء وهو الثاين امتنع المتناع الشرط

  .وهو الرفع المتناع األول وهو املشيئة
ومن تبعه كابن مجعة املوصلي وابن خطيب زملكا امتنع األول المتناع الثاين قالوا ألن امتناع : قال ابن احلاجب

  .لشرط مطلقاالشرط ال يستلزم امتناع اجلزاء جلواز إقامة شرط آخر مقامه وأما امتناع اجلزاء فيستلزم امتناع ا
  :وذكروا أن هلا مع شرطها وجواهبا أربعة أحوال

أن تتجرد من النفي حنو لو جئتين ألكرمتك وتدل حينئذ على انتفاء األمرين ومسوها حرف وجوب لوجوب : أحدها
  }َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اخِْتالفاً كَِثرياً{: ومنه قوله تعاىل

  }ْو أَرَاُدوا الُْخُروجَ َألَعدُّوا لَُه ُعدَّةًَولَ{: 
  .}أَوْ َتقُولَ لَوْ أَنَّ اللََّه َهَدانِي لَكُْنُت ِمَن الُْمتَّقَِني{: وقوله

  .}بَلَى قَْد َجاءَْتَك آيَاِتي{: أي ما هداين بدليل قوله بعده
  .ألن بلى جواب للنفي

اع المتناع حنو لو مل تكرمين مل أكرمك فيقتضي ثبوهتما ألهنما إذا اقترن هبا حرف النفي تسمى حرف امتن: وثانيها
  لالمتناع فإذا اقترن هبما حرف نفي سلب عنهما االمتناع فحصل الثبوت ألن سلب السلب إجياب

أن يقترن حرف النفي بشرطها دون جواهبا وهي حرف امتناع لوجوب حنو لو تكرمين أكرمتك ومعناه عند : ثالثها
  .اجلزاء وثبوت الشرطاجلمهور انتفاء 

عكسه وهو حرف وجوب المتناع حنو لو جئتين مل أكرمك فيقتضي ثبوت اجلزاء وانتفاء الشرط ومنه قوله : رابعها
  }َولَْو كَانُوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالنَّبِيِّ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهمْ أَْوِلَياَء{: تعاىل

ا مطرد يف مجيع مواردها أال ترى أن مفهوم اآلية عدم نفاذ كلمات اهللا مع فرض شجر واعلم أن تفسري سيبويه هل
األرض أقالما والبحر ممدودا بسبعة أحبر مدادا وال يلزم أال يقع عدم نفاذ الكلمات إذا مل جيعل الشجر أقالما 

  .والبحر مدادا
دم اخلوف وال يلزم أال يقع عدم العصيان وكذا يف نعم العبد صهيب فإن مفهومه أن عدم العصيان كان يقع عند ع



  .إال عند اخلوف وهكذا الباقي
وأما تفسري من فسرها بأهنا حرف امتناع المتناع وذكر هلا هذه األحوال األربعة فال يطرد وذلك لتخلف هذا املعىن 

ان النفاد حاصال يف بعض املوارد وهو كل موضوع دل الدليل فيه على أن الثاين ثابت مطلقا إذ لو كان منفيا لك
  .والعقل جيزم بأن الكلمات إذا مل تنفد مع كثرة هذه األمور فألن تنفد مع قلتها وعدم بعضها أوىل

  }ا ِلُيْؤِمنُواكَاُنوَولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنا إِلَيْهُِم الَْمالِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْموَْتى َوَحشَْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبالً َما {: وكذا قوله تعاىل
  .}َولَْو أَْسَمَعُهمْ لََتَولَّوْا{: وكذا قوله

  فإن التويل عند عدم اإلمساع أوىل
فنفي العصيان ثابت إذ لو انتفى نفي العصيان لزم وجوده وهو " نعم العبد صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه: "وأما قوله

  خالف ما يقتضيه سياق الكالم يف املدح

  :ذا التفسري مع اعتقادهم صحته اختلفوا يف خترجيها على طرقوملا مل يطرد هلم ه
دعوى أهنا يف مثل هذه املواضع أعين الثابت فيها الثاين دائما إمنا جاءت جملرد الداللة على ارتباط الثاين : األول

ضع قصد فيه باألول ال للداللة على االمتناع وضابطها ما يقصد به الداللة على جمرد االرتباط دون امتناع كل مو
ثبوت شيء على كل حال فريبط ذلك الشيء بوجود أحد النقيضني لوجوده دائما مث ال يذكر إذ ذاك إال النقيض 
الذي يلزم من وجود ذلك الشيء على تقدير وجود النقيض اآلخر فعدم النفاد يف اآلية الكرمية واقع على تقدير 

بعة أحبر فعدم النفاد على تقدير انتفاء كون هذين األمرين كون ما يف األرض من شجرة أقالم وكون البحر مد من س
أوىل وكذا عدم عصيان صهيب واقع على تقدير عدم خوفه فعدم عصيانه على تقدير وجود اخلوف أوىل وعلى هذا 

  .يتقرر مجيع ما يرد عليك من هذا الباب
  :تدل على أمرين والتحقيق أهنا تفيد امتناع الشرط كما سبق من اآليات الشريفة وحتصل أهنا

امتناع شرطها واآلخر بكونه مستلزما جلواهبا وال يدل على امتناع اجلواب يف نفس األمر وال ثبوته فإذا : أحدمها
قلت لو قام زيد لقام عمرو فقيام زيد حمكوم بانتفائه فيما مضى وبكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو وهل لقيام 

م زيد أو ليس له؟ال يعرض يف الكالم لذلك ولكن األكثر كون الثاين واألول عمرو وقت آخر غري الالزم عن قيا
  غري واقعني

َولَْو َعِلَم اللَُّه {: وقد سلب اإلمام فخر الدين الداللة على االمتناع مطلقا وجعلها جملرد الربط واحتج بقوله تعاىل
  :قال .}ِفيهِْم َخيْراً ألْسَمَعُهْم َولَوْ أَْسَمعَُهْم لَتََولَّوْا

يقتضي أنه ما } َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِمْ َخيْراً ألْسَمعَُهْم{: فلو أفادت لو انتفاء الشيء النتفاء غريه لزم التناقض ألن قوله
يفيد أنه تعاىل ما أمسعهم وال تولوا لكن عدم التويل خري } َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّْوا{: علم فيهم خريا وما أمسعهم وقوله

  .لزم أن يكون وما علم فيهم خريافي
  .قال فعلمنا أن كلمة لو ال تفيد إال الربط هذا كالمه

وقد مينع قوله إن عدم التويل خري فإن اخلري إمنا هو عدم التويل بتقدير حصول اإلمساع والفرض أن اإلمساع مل حيصل 
  .اعفال يكون عدم التويل على اإلطالق خريا بل عدم التويل املرتب على اإلمس

أن قوهلم المتناع الشيء المتناع غريه معناه أن ما كان جوابا هلا كان يقع لوقوع األول فلما امتنع : الطريق الثاين
األول امتنع أن يكون الثاين واقعا لوقوعه فإن وقع فألمر آخر وذلك ال ينكر فيها أال ترى أنك إذا قلت لو قام زيد 



الذي كان يقع منه لو وقع قيام زيد ال على امتناع قيام عمرو لسبب قام عمرو دل ذلك على امتناع قيام عمرو 
آخر وكذلك لو مل خيف اهللا مل يعصه امتنع عدم العصيان الذي كان سيقع عند عدم اخلوف لو وقع وال يلزم امتناع 

  .عدم العصيان عند وجود اخلوف
َولَْو أَنََّما ِفي اَألْرضِ ِمْن َشَجَرةٍ {: قولهأن حتمل لو فيما جاء من ذلك على أهنا حمذوفة اجلواب فيكون : الثالث
مستأنف أو على حذف حرف } َما نَِفَدْت{: معناه لو كان هذا لتكسرت األشجار وفين املداد ويكون قوله} أَقْالٌم

  العطف أي وما نفدت
أن تدل على وقوع  أن حتمل لو يف هذه املواضع على اليت مبعىن إن قال أبو العباس لو أصلها يف الكالم: الرابع

الشيء لوقوع غريه تقول لو جئتين ألعطيتك ولو كان زيد هناك لضربتك مث تتسع فتصري يف معىن إن الواقعة 
  للجزاء تقول أنت ال

  }َوَما أَْنَت بُِمْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا صَاِدِقَني{: تكرمين ولو أكرمتك تريد وإن قال تعاىل
تأويله عند أهل اللغة ال يقبل أن يتربر به وهو مقيم . }أََحِدِهْم ِملُء اَألْرضِ ذََهباً َولَوِ افَْتَدى بِِهفَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن {: وقوله

  .على الكفر وال يقبل وإن افتدى به
فإن إن الشرطية ال يليها إال الفعل وإن املشددة مع ما } ْولَو أَنَّ َما ِفي اَألْرضِ{: كيف يسوغ هذا يف قوله: فإن قيل

  .لت فيه اسم فإذا كانت لو مبنزلة إن فينبغي أال تليهاعم
أجاب الصفار بأنه قد يلي أنّ االسم يف اللفظ فأجاز ذلك يف إن نفسها فأوىل أن جيوز يف لو احملمولة عليها وكما 

  .جاز ذلك يف لو قبل خروجها إىل الشرط مع أهنا من احلروف الطالبة لألفعال
تني السابقني مبعىن إن أن املاضي بعدها يف موضع املستقبل ولو االمتناعية تصرف قال والدليل على أن لو يف اآلي

  .معىن املستقبل إىل املاضي فإن املعىن وإن يفتد به
فإهنم مل يقروا } َولَْو كُنَّا َصاِدقَِني{: واعلم أن ما ذكرناه من أهنا تقتضي امتناع ما يليها أشكل عليه قوله تعاىل

  .بالكذب
  قاله الزخمشري أنه على الفرض أي ولو كنا من أهل الصدق عندك: أهنا مبعىن إن والثاين: أحدمها: وأجيب بوجهني

وقال الزخمشري فيما أفرده على سورة احلجرات لو تدخل على مجلتني فعليتني تعلق ما بينهما باألوىل تعلق اجلزاء 
  بالشرط وملا مل تكن خملصة بالشرط كان وال عاملة مثلها

فيها معىن الشرط اتفاقا من حيث إفادهتا يف مضموين مجلتها أن الثاين امتنع المتناع األول وذلك أن  وإمنا سرى
تكسو الناس فيقال لك هال كسوت زيدا فتقول لو جاءين زيد لكسوته افتقرت يف جواهبا إىل ما ينصب علما على 

  .وصها للشرطالتعليق فزيدت الالم ومل تفتقر إىل مثل ذلك إن لعملها يف فعلها وخل
  :االمتناعية مسائل" لو"ويتعلق بـ 

قُلْ {: أهنا كالشرطية يف اختصاصها بالفعل فال يليها إال فعل أو معمول فعل يفسره ظاهر بعده كقوله تعاىل: األوىل
  .حذف الفعل فانفصل الضمري. }لَْو أَنُْتْم َتْمِلكُونَ َخزَاِئَن َرْحَمِة َربِّي

  .وهو كثري} َولَْو أَنَُّهمْ َصَبرُوا حَتَّى َتخُْرَج إِلَْيهِْم{: وله تعاىلوانفردت لو مبباشرة أنّ كق
واختلف يف موضع أنّ بعد لو فقال سيبويه يف موضع رفع باالبتداء واختلف عنه يف اخلرب فقيل حمذوف وقيل ال 

  .حيتاج إليه



  .ختصاصولو ثبت أهنم وهو أقيس لبقاء اال: فاعل بفعل مقدر تقديره: وقال الكوفيون
  قال الزخمشري جيب كون خرب أن الواقعة بعد لو فعال ليكون عوضا عن الفعل احملذوف: الثانية

وكذا رده } َولَوْ أَنَّ َما ِفي اَألْرضِ ِمْن َشَجَرةٍ أَقْالٌم{: هو وهم وخطأ فاحش قال اهللا تبارك وتعاىل: وقال أبو حيان
  رب املشتق ال اجلامد كالذي يف اآليةابن احلاجب وغريه باآلية وقالوا إمنا ذاك يف اخل

َما ِفي {: ملا التبس بالعطف بقوله} وَالَْبْحُر يَُمدُُّه{: وأيد بعضهم كالم الزخمشري بأنه إمنا جاء من حيث إن قوله
  .اسها هباكأنه خرب اجلملة املعطوف عليها اللتب} َيُمدُُّه{صار خرب اجلملة املعطوفة وهو } اَألْرضِ ِمْن َشَجَرٍة أَقْالٌم
وقد وجدت آية يف التنزيل وقع فيها اخلرب مشتقا ومل يتنبه هلا الزخمشري كما مل يتنبه آلية لقمان : قال الشيخ يف املغين

  .وال ابن احلاجب وإال ملنع ذلك
وهذا عجيب فإن لو يف اآلية للتمين والكالم يف االمتناعية بل أعجب من ذلك كله أن مقالة الزخمشري سبقه : قلت
ليها السريايف وهذا االستدراك وما استدرك به منقول قدميا يف شرح اإليضاح البن اخلباز لكن يف غري مظنته فقال إ

يف باب إن وأخواهتا قال السريايف تقول لو أن زيدا أقام ألكرمته وال جتوز لو أن زيدا حاضر ألكرمته ألنك مل تلفظ 
  .بفعل يسد مسد ذلك الفعل
  .}َوإِنْ يَأِْت اَألحَْزابُ َيَودُّوا لَْو أَنَُّهْم بَاُدونَ ِفي اَألعَْرابِ{:  تعاىلهذا كالمهم وقد قال اهللا

  فأوقع خربها صفة وهلم أن يفرقوا بأن هذه للتمين فأجريت جمرى ليت كما تقول ليتهم بادون انتهى كالمه
  تنبيه

ني قولك لو جاءين زيد لكسوته ونظريه ذكر الزخمشري بعد كالمه السابق يف سورة احلجرات سؤاال وهو ما الفرق ب
قُلْ لَوْ أَنُْتْم {: لو زيد جاءين لكسوته ومنه قوله تعاىل: وبني قوله} لَْو أََراَد اللَُّه أَنْ يَتَِّخذَ َولَداً الْصطَفَى{: قوله تعاىل

  َتْمِلكُونَ َخزَائَِن

  .}َولَْو أَنَُّهمْ َصَبرُوا{: عاىللو أن زيدا جاءين لكسوته ومنه قوله ت: وبني قوله} َرْحَمِة َربِّي
وأجاب بأن القصد يف األول أن الفعلني تعليق أحدمها بصاحبه ال غري من غري تعرض ملعىن زائد على التعليق الساذج 
على الوجه الذي بينته وهو املعىن يف اآلية األوىل ألن الغرض نفي أن يتخذ الرمحن ولدا وبيان تعاليه عن ذلك وليس 

الغرض إال جتديد الفعلني للتعلق دون أمر زائد عليه وأما يف الثاين فقد انضم إىل التعليق بأحد معنيني إما  ألداء هذا
نفي الشك أو الشبهة أن املذكور الذي هو زيد مكسو ال حمالة لو وجد منه اجمليء ومل ميتنع وإما بيان أنه هو املختص 

حمتمل املعنيني مجيعا أعين أهنم ال حمالة ميلكون } الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك َوإِنْ أََحٌد ِمَن{: بذلك دون غريه وقوله تعاىل
وأهنم املخصوصون باإلمساك لو ملكوا إشارة إىل أن اإلله الذي هو مالكها وهو اهللا الذي وسعت رمحته كل شيء ال 

  .ميسك
مضمرا وحينئذ فال فرق بني لو " لكمت"لو ال تدخل إال على فعل وأنتم ليس مبرفوع باالبتداء ولكن بـ : فإن قلت

متلكون وبني لو أنتم متلكون ملكان القصد إىل الفعل يف املوضعني دون االسم وإمنا يسوغ هذا الفرق لو ارتفع 
  .باالبتداء
التقدير وإن كان على ذلك إال أنه ملا كان متثيال ال يتكلم به ينزل االسم يف الظاهر منزلة الشيء تقدم ألنه : قلت
  دليل لو ذات سوار لطمتين يف ظهور قصدهم إىل االسم لكنه أهم فيما ساقه املثل ألجلهأهم ب

  وإن كان أحد مرفوعا بفعل مضمر يف التقدير} َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اسَْتَجاَرَك{: وكذا قوله



أن زيدا كان حقه أن جييء وأنه بتركه ففيه ما يف الثاين مع زيادة التأكيد الذي تعطيه أن وفيه إشعار ب: وأما يف الثالث
اجمليء قد أغفل حظه فتأمل هذه الفروق وقس عليها نظائر التراكيب يف القرآن العزيز فإهنا ال خترج عن واحد من 

  .الثالثة
األكثر يف جواهبا املثبت الالم املفتوحة للداللة على أن ما دخلت عليه هو الالزم ملا دخلت عليه لو قال : الثالثة
  .ففي الالم إشعار بأن الثانية الزمة لألوىل. }لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه لَفََسَدتَا{: اىلتع

  }لَْو َنَشاُء َجَعلَْناهُ أُجَاجاً{: وجيوز حذفها. }لَوْ َنَشاُء لََجَعلَْناهُ ُحطَاماً{: وقوله
َولَوْ أَنَّ قُْرآناً سُيَِّرْت بِهِ {: وقوله. }وْ أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةًلَ{: جيوز حذف جواهبا للعلم وللتعظيم كقوله تعاىل: الرابعة
َولَْو أَنَّ َما ِفي اَألْرضِ ِمْن َشَجَرةٍ {: ،وهو كثري سبق يف باب احلذف على ما فيه من البحث وأما قوله} الْجِبَالُ
َما {وما نفدت كلمات اهللا وأن يكون  فيحتمل أن يكون جواب لو حمذوفا والتقدير لنفدت هذه األشياء} أَقْالٌم
هو اجلواب مبالغة يف نفي النفاد ألنه إذا كان نفي النفاد الزما على تقدير كون ما يف األرض من شجرة } َنِفَدْت

  .أقالما والبحر مدادا كان لزومه على تقدير عدمها أوىل
ْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذاً لَذََهَب كُلُّ إِلٍَه بَِما َما اتََّخذَ اللَُّه ِم{: تقدر هي وجواهبا ظاهرا كقوله تعاىل: وقيل
  تقديره ولو كان معه آهلة إذا لذهب كل إله} َخلََق
  .}َوَما كُْنتَ َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َوال َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذاً الْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ{: وقوله

  ت إذن الرتابأي ولو يكون وخطط

أن تكون شرطية وعالمتها أن يصلح موضعها إن املكسورة وإمنا أقيمت مقامها ألن يف " لو"من أوجه : الوجه الثاين
َولَوْ َنَشاءُ } {َولَوْ أَْعجََبَك ُحْسُنُهنَّ{: كل واحدة منهما معىن الشرط وهي مثلها فيليها املستقبل كقوله تعاىل

  }لَطََمْسنَا
  .}َولَْو كُنَّا َصاِدقَِني{: ومنه قوله تعاىل} َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ{: لفظا صرفه لالستقبال كقولهوإن كان ماضيا 

  .ونظائره. }فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهْم ِملُء اَألْرضِ ذََهباً َولَوِ افَْتَدى بِِه} {وَلَْيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُوا ِمْن َخلِْفهِْم{: وقوله
ولوال أهنا مبعىن الشرط ملا اقتضت جوابا ألنه ال بد هلا من جواب ظاهر أو مضمر وقد قال املربد يف الكامل : قالوا

  .إن تأويله عند أهل اللغة ال يقبل منه أن يفتدى به وهو مقيم على الكفر وال يقبل إن افتدى به
، ومعىن ويكون بالالم } وا َما اسَْتجَاُبوا لَكُْمَولَْو َسِمُع{: وجواهبا يكون ماضيا لفظا كما سبق وقوله تعاىل: قالوا

  .}لَْو َنَشاُء َجَعلَْناُه أَُجاجاً{: وقد حيذف حنو} َولَْو َشاَء اللَُّه لَذََهبَ بَِسْمعِهِْم{: غالبا حنو
  اآلية} لَْو َتَركُوا َولَْيْخشَ الَِّذيَن{: وال حيذف غالبا إال يف صلة حنو

  }َيَودُّ أََحُدُهْم لَوْ ُيَعمَُّر أَلْفَ َسَنٍة{: املصدرية وعالمتها أن يصلح موضعها أن املفتوحة كقوله تعاىل" لو: "الثالث

  }َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو يَُردُّوَنكُْم{: وقوله
  }أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمِتعَِتكُْم َودَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو َتْغفُلُونَ َعْن{
  .أي االفتداء. }َودُّ الُْمْجرُِم لَوْ َيفَْتِدي{

ومل يذكر اجلمهور مصدرية لو وتأولوا اآليات الشريفة على حذف مفعول يود وحذف جواب لو أي يود أحدهم 
  .طول العمر لو يعمر ألف سنة ليسر بذلك

  .}َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْينََها َوَبْينَُه{: يف حنو قوله تعاىلوأشكل قول األولني بدخوهلا على أن املصدرية 



  !واحلرف املصدري ال يدخل على مثله 
  !بأهنا إمنا دخلت على فعل حمذوف مقدر تقديره يود لو ثبت أن بينها فانتفت مباشرة احلرف املصدري ملثله: وأجيب

  أجاب هبذا وبأن هذا من باب توكيد اللفظ مبرادفه حنوو} فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً{: وأورد ابن مالك السؤال يف
  }ِفجَاجاً ُسُبالً{

ويف كال الوجهني نظر أما األول وهو دخول لو على ثبت مقدرا إمنا هو مذهب املربد وهو ال يراه فكيف يقرره يف 
  !اجلواب

" أن"جبملة امسية مؤكدة بـ  وأما الثاين،فليست هنا مصدرية بل للتمين كما سيأيت ولو سلم فإنه يلزم ذلك وصل لو
  وقد نص ابن مالك وغريه على أن صلتها ال بد أن تكون فعلية مباض أو مضارع

وأكثر وقوع هذه بعد ود أو يود أو ما يف معنامها من مفهم متن وهبذا يعلم غلط من عدها حرف متن : قال ابن مالك
  .وفعل متنلو صح ذلك مل جيمع بينها وبني فعل متن كما ال جيمع بني ليت 

اليت للتمين وعالمتها أن يصح موضعها ليت حنو لو تأتينا فتحدثنا كما تقول ليتك تأتينا فتحدثنا ومنه " لو: "الرابع
  .}فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً{: قوله تعاىل

  }ْنُت َمعَُهْمَيا لَيَْتنِي كُ{: يف جواب ليت} فَأَفُوَز{وهلذا نصب فيكون يف جواهبا ألهنا أفهمت التمين كما انتصب 
  }َولَْو َعلَى أَنْفُِسكُْم{: وذكر بعضهم قسما آخر وهو التعليل كقوله

  لوال
  .مركبة عند سيبويه من لو وال حكاه الصفار والصحيح أهنا بسيطة

ومن التركيب ما يغري ومنه ما ال يغري فمما ال يغري لوال ومما يتغري بالتركيب حبذا صارت للمدح والثناء وانفصل ذا 
  .ن أن يكون مثىن أو جمموعا أو مؤنثا وصار بلفظ واحد هلذه األشياء وكذلك هال زال عنها االستفهام مجلةع

  :مث هي على أربعة أضرب
  .حرف امتناع لوجوب وبعضهم يقول لوجود بالدال: األول
  .ويلزم على عبارة سيبويه يف لو أن تقول حرف ملا سيقع النتفاء ما قبله: قيل

الصحيح أن تفسريها حبسب اجلمل اليت تدخل عليها فإن كانت اجلملتان بعدها : ملباينوقال صاحب رصف ا
موجبتني فهي حرف امتناع لوجوب حنو لوال زيد ألحسنت إليك فاإلحسان امتنع لوجود زيد وإن كانتا منفيتني 

  .فحرف وجود المتناع حنو لوال عدم زيد ألحسنت إليك انتهى
لَْوال أَنُْتْم لَكُنَّا {: جبواهبا عن اخلرب واألكثر يف جواهبا املثبت الالم حنو ويلزم يف خربها احلذف ويستغىن

  }فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَبِِّحَني لَلَبِثَ ِفي بَطْنِِه إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ{،}ُمْؤِمنَِني
  }ْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َتوَّابٌ َحكِيٌمَولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَر{: وقد حيذف للعلم به كقوله تعاىل

هلم هبا لكنه امتنع مهه هبا لوجود رؤية برهان ربه فلم . }وََهمَّ بَِها لَْوال أَنْ َرأى ُبْرَهانَ َربِِّه{: يف قوله تعاىل: وقد قيل
من اإلشكال الذي  حيصل منه هم البتة كقولك لوال زيد ألكرمتك املعىن أن اإلكرام ممتنع لوجود زيد وبه يتخلص

  .يورد وهو كيف يليق به اهلم
  }َما َزكَى مِْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبداً {: وأما جواهبا إذا كان منفيا فجاء القرآن باحلذف حنو



  .األحسن بالالم" ما"وهو يرد قول ابن عصفور أن املنفي بـ 
لَْوال أَخَّْرَتنِي } {لَْوال يَْنَهاُهمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَاَألحَْباُر} {َهلَْوال َتْسَتغِْفُرونَ اللَّ{: التحضيض فتختص باملضارع حنو: الثاين

  }إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ
  }لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء{: والتوبيخ والتندمي فتختص باملاضي حنو

  }فَلَْوال إِذْ َجاَءُهْم بَأُْسَنا َتَضرَُّعوا{
  بالفعل ألن التحضيض والتوبيخ ال يردان إال على الفعل هذا هو األصل ويف كل من القسمني ختتص

وقد جوزوا فيها إذا وقع املاضي بعدها أن يكون حتضيضا أيضا وهو حينئذ يكون قرينة صارفة للماضي عن املضي 
  فَلَْوال َنفََر ِمْن كُلِّ{: إىل االستقبال فقالوا يف قوله تعاىل

جيوز بقاء نفر على معناه يف املضي فيكون لوال توبيخا وجيوز أن يراد به االستقبال فيكون  }ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ
  .حتضيضا
  .وقد تفصل من الفعل بإذ وإذا معمولني له وجبملة شرطية معترضة: قالوا

  }فَلَْوال إِذْ َجاَءُهْم َبأْسَُنا َتَضرَُّعوا} {َولَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم{فاألول 
ونَ فَلَْوال فَلَْوال إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم وَأَْنُتْم ِحينَِئٍذ َتْنظُُرونَ َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْنكُْم َولَِكْن ال ُتْبِصُر{: ثاين والثالث حنووال

إذا بلغت احللقوم إن كنتم مؤمنني  فهال ترجعون الروح: ،املعىن}إِنْ كُْنُتْم غَْيَر َمِدينَِني َتْرجِعُوَنَها إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني
وحالتكم أنكم شاهدون ذلك وحنن أقرب إىل احملتضر منكم بعلمنا أو باملالئكة ولكنكم ال تشاهدون ذلك ولوال 

  .الثانية تكرار لألوىل
  }َملٌَكلَْوال أُنْزِلَ َعلَْيِه } {لْوال أَخَّْرتَنِي إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ{: حنو" هل"لالستفهام مبعىن : الثالث

  }لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء{: ومل يذكره اجلمهور والظاهر أن األوىل للعرض والثانية مثل: قاله اهلروي
  أي مل تكن} فَلَْوال كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت{: للنفي مبعىن مل حنو قوله تعاىل: الرابع

  أي فلم يكن ذكره ابن فارس يف كتاب فقه العربية واهلروي يف األزهية} ْمفَلَْوال كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُ{

نعم يلزم من ذلك الذي ذكراه معىن املضي } فَهالَّ كَاَنْت قَْريَةٌ{: والظاهر أن املراد فهال ويؤيده أهنا يف مصحف أيب
  .ألن اقتران التوبيخ باملاضي يشعر بانتفائه
عرابني ألن املستثىن بعد النفي يقوى فيه البدل وجيوز فيه النصب ومل يأت يف وقال ابن الشجري هذا خيالف أصح اإل

  .اآليتني إال النصب أي فدل على أن الكالم موجب وجوابه ما ذكرنا من أن فيه معىن النفي
  .يأتون عليه بسلطان املعىن اختذوا من دون اهللا آهلة وال}لَْوال َيأُْتونَ َعلَْيهِْم بُِسلْطَاٍن َبيِّنٍ{: وجعل ابن فارس منه

ونقل ابن برجان يف تفسريه يف أواخر سورة هود عن اخلليل أن مجيع ما يف القرآن من لوال فهي مبعىن هال إال قوله 
  .ألن جواهبا خبالف غريها} فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمَسبِِّحنيَ لَلَبِثَ{: يف سورة الصافات
  وفيه نظر ملا سبق

  لوما
  قال ابن فارس هي مبعىن هال} لَْو َما تَأِْتيَنا بِالَْمالِئكَِة{: ال كقوله تعاىلهي قريب من لو



  مل
  .}لَْم َيِلْد وَلَْم ُيولَْد{: نفي للمضارع وقلبه ماضيا وجتزمه حنو
بفتح احلاء وخرجت على أن الفعل مؤكد بالنون اخلفيفة } أَلَْم َنْشَرْح{: ومن العرب من ينصب هبا وعليه قراءة

  هلا ما قبلها مث حذفت ونويت ففتح

  ملا
  :على ثالثة أوجه

بل ملا } َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم{: حنو" مل"تدخل على املضارع فتجزمه وتقبله ماضيا كـ : أحدها
  .يذوقوا عذاب
  }َولَمَّا يَأِْتكُْم مَثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم{: أي مل يذوقوه

  :لكنها تفارق مل من جهات
هي نقيضة " ما"و" مل"أن مل لنفي فعل وملا لنفي قد فعل فاملنفي هبا آكد قال الزخمشري يف الفائق ملا مركبة من : أحدها

  .وتنفي ما تثبته من اخلرب املنتظر" قد"
م زيد فيقول اجمليب بالنفي مل فصارت نفيا تقول قا" ما"زيدت عليها" مل" "ملا"وهذا أخذه من أيب الفتح فإنه قال أصل 

يقم فإن قلت قد قام قال ملا يقم ملا زاد يف اإلثبات قد زاد يف النفي ما إال أهنم ملا ركبوا مل مع ما حدث هلا معىن 
ولفظ أما املعىن فإهنا صارت يف بعض املواضع ظرفا فقالوا ملا قمت قام زيد أي وقت قيامك قام زيد وأما اللفظ 

  ف عليها دون جمزومها حنو جئتك وملا أي وملا جتئ انتهىفألنه جيوز الوق
وخيرج من كالمه ثالثة فروق ما ذكرناه أوال وكوهنا قد تقع امسا هو ظرف وأنه جيوز الوقف عليها دون النفي 

  خبالف مل

َعلَى األِْنَسانِ  َهلْ أََتى{: جييء اتصال منفيها،باحلال واملنفي بلم ال يلزم فيه ذلك بل قد يكون منقطعا حنو: ورابعها
  }وَلَْم أَكُْن بُِدَعاِئَك َربِّ َشِقيّاً{: ، وقد يكون متصال حنو}ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َشيْئاً َمذْكُوراً

  .أن الفعل بعد ملا جيوز حذفه اختيارا: وخامسها
  }َوإِنْ لَمْ َيْنَتهُوا{،}َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ{: أن مل تصاحب أدوات الشرط خبالف ملا فال يقال إن ملا يقم ويف التنزيل: سادسها
  .}َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ{: أن منفي ملا متوقع ثبوته خبالف منفي مل أال ترى أن معىن: سابعها

  .أهنم مل يذوقوه إىل اآلن وأن ذوقهم له متوقع
ما يف ملا من معىن التوقع دال على أن هؤالء قد . }كُْمَولَمَّا َيْدُخلِ اِألَميانُ ِفي قُلُوبِ{: قال الزخمشري يف قوله تعاىل

  آمنوا فيما بعد
  وأنكر الشيخ أبو حيان داللة ملا على التوقع فكيف يتوهم أنه يقع بعد

وأجاب بعضهم بأن ملا ليست لنفي املتوقع حيث يستبعد توقعه وإمنا هي لنفي الفعل املتوقع كما أن قد إلثبات الفعل 
يف اإلثبات " قد"أي جياب هبا يف النفي حيث جياب بـ " قد فعل"قول النحويني إهنا موافقة لـ  املتوقع وهذا معىن

  وهلذا قال ابن السراج جاءت ملا بعد فعل يقول القائل ملا يفعل فتقول قد فعل



أن تدخل على ماض فهي حرف لوجود أو وجوب لوجوب فيقتضي وقوع األمرين مجيعا عكس لو : الوجه الثاين
  .ا جاءين زيد أكرمتهحنو مل
  ظرف مبعىن حني: ابن السراج والفارسي: وقال

  .}َوِتلَْك الْقَُرى أَْهلَكَْناُهْم لَمَّا ظَلَُموا{: ورده ابن عصفور بقوله
قال ألن اهلالك مل يقع حني ظلموا بل كان بني الظلم واهلالك إرسال الرسل وإنذارهم إياهم وبعد ذلك وقع اإلهالك 

يف } ظَلَُموا{: وهذا الرد ال حيسن إال إذا قدرنا اإلهالك أول ما ابتدأ الظلم وليس كذلك بل قوله فليست مبعىن حني
  .معىن استداموا الظلم أي وقع اإلهالك هلم حني ظلمهم أي يف حني استدامتهم الظلم وهم متلبسون به

  .}فَلَمَّا َنجَّاكُْم إِلَى الَْبرِّ أَعَْرضُْتْم{: ومن أمثلتها قوله تعاىل
  }َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْديََن{: وقوله

  }َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً{
  }إِالَّ قَْوَم ُيوُنَس لَمَّا آَمنُوا{
  }فَلَمَّا أََحسُّوا بَأَْسنَا{

رِّ فَِمْنُهمْ فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْب{: وأما جواهبا فقد جييء ظاهرا كما ذكرنا قد يكون مجلة امسية مقرونة بالفاء حنو
  .}ُمقَْتِصٌد

  .}فَلَمَّا َجاَءُهمْ َنِذيٌر َما َزاَدُهْم{: أو مقرونة مبا النافية كقوله
  }فَلَمَّا أََحسُّوا بَأَْسَنا إِذَا ُهْم مِْنَها َيرْكُُضونَ{: وبإذا املفاجئة حنو

  .}َولَمَّا ُضرِبَ اْبُن َمرَْيَم مَثَالً إِذَا قَْوُمَك ِمْنهُ َيِصدُّونَ{
  }فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُهمْ ُيْشرِكُونَ{
  .}فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم الَْعذَابَ إِذَا ُهْم يَْنكُثُونَ{

وهبذا رد على من زعم أهنا ظرف مبعىن حني فإن ما النافية وإذا الفجائية ال يعمل ما بعدمها فيما قبلها فانتفى أن 
  .يكون ظرفا

  .وهو مبعىن املاضي أي جادلنا} فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبَراهِيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتهُ الُْبْشَرى ُيجَاِدلَُنا{: ارعا كقولهوقد يكون مض
قال بعضهم التقدير انقسموا قسمني منهم مقتصد ومنهم غري ذلك لكن احلق } فَِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد{: وقد حيذف كقوله

  .و الذي ذكره ابن مالك ونوزع يف ذلك من جهة أن خربها مقرون بالفاء حيتاج لدليلهو اجلواب ه} ُمقَْتِصٌد{: أن
  .جوابه حمذوف أي ملنعتكم} لَوْ أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً{: وقوله

َتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن َولَمَّا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمعَُهْم َوكَانُوا ِمْن قَْبلُ َيْس{: وأما قوله عز وجل
  }كَفَُروا فَلَمَّا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا كَفَُروا بِِه

جواب هلما ألن الثانية تكرير لألوىل ز وقيل } كَفَرُوا بِِه{: جواب ملا األوىل ملا الثانية وجواهبا ورد باقترانه وقيل: قيل
} ذََهَب اللَُّه{: فقيل اجلواب} مَّا أََضاَءْت َما َحْولَُهفَلَ{: جواب األوىل حمذوف أي أنكروه واختلف يف قوله تعاىل
  وقيل حمذوف استطالة للكالم مع أمن اللبس أي محدت

  .}فَلَمَّا ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَنْ َيْجَعلُوُه{: وكذلك قوله
  .على جعل الواو زائدة. }َوأَْوَحْيَنا إِلَيِْه{: قيل اجلواب قوله



  .ف أي أجنيناه وحفظناهاجلواب حمذو: وقيل
  .}فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتهُ الُْبْشَرى ُيَجادِلَُنا{: وقوله
  .على زيادة الواو} َوَجاَءتُْه{اجلواب : قيل

ا َوَتلَُّه فَلَمَّا أَْسلََم{: وكذلك قوله" جادلنا"مؤول بـ } ُيجَاِدلُنَا{: وقيل اجلواب حمذوف أي أخذ جيادلنا وقيل
  .}ِللَْجبِنيِ

  .أي أجزل له الثواب وتله
  .}َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا لَمَّا صََبُروا{: وأما قوله

َوِتلْكَ {: يسد مسد اجلواب ال أنه اجلواب ألن اجلواب ال يقدم عليها وكذا قوله} َوَجَعلْنَا{: فما تقدم من قوله
  .}َناُهْم لَمَّا ظَلَُمواالْقَُرى أَْهلَكْ

فَلَمَّا َجاءَُهْم {: يسد مسد اجلواب ال أنه اجلواب ألن اجلواب ال يقدم عليها وقوله} أَْهلَكَْناُهْم{: فما تقدم من قوله
  .}َنِذيٌر َما زَاَدُهْم إِالَّ ُنفُوراً

  نفورهم فإمنا وقع جواهبا بالنفي ألن التقدير فلما جاءهم نذير زادهم نفورا أو ازداد
خيتلف املعىن بني جتردها من أن ودخوهلا عليه وذلك أن من شأهنا أن تدل على أن الفعل الذي هو ناصبها قد : تنبيه

تعلق بعقب الفعل الذي هو خافضته من غري مهلة وإذا انفتحت أن بعدها أكدت هذا املعىن وشددته وذكره 
اآلية كأنه قال ملا أبصرهم } َولَمَّا أَنْ َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً{: عاىلالزخمشري يف كشافه القدمي قال ونراه مبنيا يف قوله ت
  حلقته املساءة وضيق الذرع يف بديهة األمر وغرته

  .}إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحافِظٌ{: حرف استثناء كقوله تعاىل: الوجه الثالث
  .على قراءة تشديد امليم

  }مَّا َمتَاُع الْحََياِة الدُّْنيَاَوإِنْ كُلُّ ذَِلَك لَ{: وقوله
  ملا املخففة

  الالم وما النافية وسيبويه جيعل ما زائدة والفارسي جيعل الالم وسيأيت يف حرف امليم: مركبة من حرفني

  لن
صيغة مرجتلة للنفي يف قول سيبويه ومركبة عند اخلليل من ال وأن واعترض بتقدمي املفعول عليها حنو زيدا لن 

  أضرب
  .جيوز يف املركبات ما ال جيوز يف البسائط: ابهوجو

وكان ينبغي أن تكون جازمة وقد قيل به إال أن األكثر النصب وعلى كل قول فهي لنفي الفعل يف املستقبل ألهنا يف 
  .النفي نقيضة السني وسوف وأن يف اإلثبات فإذا قلت سأفعل أو سوف أفعل كان نقيضه لن أفعل

  .}فَلَْن أَبَْرَح اَألْرَض{: د من ال وقوله تعاىلوهي يف نفي االستقبال آك
  }ال أَْبَرحُ َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع الَْبْحَرْينِ{: آكد من قوله

وليس معناها النفي على التأبيد خالفا لصاحب األمنوذج بل إن النفي مستمر يف املستقبل إال أن يطرأ ما يزيله فهي 
  .نفي احلاللنفي املستقبل ومل لنفي املاضي وما ل

َوال َيَتَمنَّْوَنُه {: ومن خواصها أهنا تنفي ما قرب وال ميتد معىن النفي فيها كامتداد معناها وقد جاء يف قوله تعاىل



حبرف ال يف املوضع الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل فصار من صيغ العموم يعم األزمنة كأنه يقول مىت . }أََبداً
  يل هلم متنوا املوت فال يتمنونهزعموا ذلك لوقت من األوقات وق

  :فقصر من صيغة النفي ألن قوله تعاىل} َولَْن َيَتَمنَّوُْه{: وقال يف البقرة

وليست لن مع كان من صيغ العموم ألن كان ال تدخل على حدث وإمنا هي } قُلْ إِنْ كَاَنْت لَكُُم الدَّارُ اآلِخرَةُ{
ان الذي كان فيه ذلك احلدث كأنه يقول إن كان قد وجب لكم الدار داخلة على املبتدأ واخلرب عبارة عن قصر الزم

فانتظم معىن اآليتني وأما التأبيد فال يدل على الدوام تقول } َولَْن َيَتَمنَّوُْه{: اآلخرة فتمنوا املوت مث قال يف اجلواب
لكان هلم فيه " ال"ولو نفي بـ  زيد يصوم أبدا ويصلي أبدا وهبذا يبطل تعلق املعتزلة بأن لن تدل على امتناع الرؤية

فال مينع من الرؤية لقول النيب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه " ال"متعلق إذ مل خيص بالكتاب أو بالسنة وأما اإلدراك الذي نفي بـ 
  ".ال"واملشكوك بـ " لن"ومل يقل تدركون ربكم والعرب تنفي املظنون بـ " إنكم ترون ربكم: "َوَسلََّم

  .لتأبيد عبارة عن الزمن الطويل ال عن الذي ال ينقطع ابن اخلشابوممن صرح بأن ا
  .وقد سبق مزيد كالم فيها يف فصل التأبيد وأدواته

  }قَالَ َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً ِللُْمْجرِمَِني{: وقد تأيت للدعاء كما أتت ال لذلك ومنه قوله تعاىل: قيل
فعل الدعاء ال يسند إىل املتكلم بل إىل املخاطب والغائب حنو يا رب ال عذبت فالنا وحنوه ال  ومنعه آخرون ألن
  عذب اهللا عمرا

  لكن
لالستدراك خمففة ومثقلة وحقيقته رفع مفهوم الكالم السابق تقول ما زيد شجاع ولكنه غري كرمي فرفعت بـ 

كاملتضايفني فإن رفعنا ما أفاده منطوق الكالم  ما أفهمه الوصف بالشجاعة من ثبوت الكرم له لكوهنما" لكن"
َولَوْ { : السابق فذاك استثناء وموقع االستدراك بني متنافيني بوجه ما فال جيوز وقوعها بني متوافقني وقوله تعاىل

  .}أََراكَُهْم كَثِرياً لَفَِشلُْتْم َولََتَناَزعُْتْم ِفي اَألْمرِ وَلَِكنَّ اللََّه َسلََّم
: يف سياق لو ولو تدل على امتناع الشيء المتناع غريه فدل على أن الرؤية ممتنعة يف املعىن فلما قيللكونه جاء 

علم إثبات ما فهم إثباته أوال وهو سبب التسليم وهو نفي الرؤية فعلم أن املعىن ولكن اهللا ما } وَلَِكنَّ اللََّه َسلََّم{
  .قامهأراكهم كثريا ليسلمكم فحذف السبب وأقيم املسبب م

قال ابن احلاجب الفرق بني بل ولكن وإن اتفقا يف أن احلكم للثاين أن لكن وضعها على خمالفة ما بعدمها ملا قبلهما 
وال يستقيم تقديره إال مثبتا المتناع تقدير النفي يف املفرد وإذا كان مثبتا وجب أن يكون ما قبله نفيا كقولك ما 

لكن عمرو مل جيز ملا ذكرنا وأما بل فلإلضراب مطلقا موجبا كان األول  جاءين زيد لكن عمرو ولو قلت جاءين زيد
  .أو منفيا

: وإذا ثقلت فهي من أخوات إن تنصب االسم وترفع اخلرب وال يليها الفعل وأما وقوع املرفوع بعدها يف قوله تعاىل
  ل هي املخففة والتقدير لكن أنا هو اهللا ريبوهو ضمري الرفع فجوابه أهنا هنا ليست املثقلة ب} لَِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي{

وهلذا تكتب يف املصاحف باأللف ويوقف عليها هبا إال أهنم القوا حركة اهلمزة على النون فالتقت النونان فأدغمت 
لث األوىل يف الثانية وموضع أنا رفع باالبتداء وهو مبتدأ ثان واهللا مبتدأ ثالث وريب خرب املبتدأ الثالث واملبتدأ الثا

  .وخربه خرب الثاين والثاين هو خرب األول والراجع إىل األول الياء



مث املخففة قد تكون خمففه من الثقيلة فهي عاملة وقد تكون غري عاملة فيقع بعدها املفرد حنو ما قام زيد لكن عمرو 
  .فتكون عاطفة على الصحيح وإن وقع بعدها مجلة كانت حرف ابتداء

  }لَِكنِ اللَُّه َيشَْهُد{: بعدها مجلة فهل هي للعطف أو حرف ابتداء قوالن كقوله تعاىل وقال صاحب البسيط إذا وقع
  .ونظري فائدة اخلالف يف جواز الوقف على ما قبلها فعلى العطف ال جيوز وعلى كوهنا حرف ابتداء جيوز: قال
  وإذا دخل عليها الواو انتقل العطف إليها وجتردت لالستدراك: قال

املختار عند العرب تشديد النون إذا اقترنت بالواو وختفيفها إذا مل تقترن هبا وعلى هذا جاء أكثر  :وقال الكسائي
} لَِكنِ اللَُّه َيْشَهُد} {وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ} {َولَِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآَياِت اللَِّه َيْجَحُدونَ{: القرآن العزيز كقوله تعاىل

  }ولُلَِكنِ الرَُّس{

  }لَِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم} {لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَوْا{
فإذا كان قبلها واو مل تشبه بل ألن بل " بل"وعلل الفراء ذلك بأهنا خمففه تكون عاطفة فال حتتاج إىل واو معها كـ 

  .ال تدخل عليها الواو وأما إذا كانت مشدده فإهنا تعمل عمل إن وال تكون عاطفة
فأكثرهم على ختفيفها ونصب رسول } َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رِجَاِلكُْم وَلَِكْن َرسُولَ اللَِّه{ف القراء يف وقد اختل

  .بإضمار كان أو بالعطف على أبا أحد
  العاطفة" بل"واألول أليق لكن ليست عاطفة ألجل الواو فاألليق هلا أن تدخل على اجلمل كـ 

  دها على أهنا عاملة وحذف خربها أي ولكن رسول اهللا هو أي حممدوقرأ أبو عمرو بتشدي

  لعل
  جتيء ملعان

للترجي يف احملبوب حنو لعل اهللا يغفر لنا ولإلشفاق يف املكروه حنو لعل اهللا يغفر للعاصي مث وردت يف كالم : األول
  .خلوف واإلشفاقمن يستحيل عليه الوصفان ألن الترجي للجهل بالعاقبة وهو حمال على اهللا وكذلك ا

  .فمنهم من صرفها إىل املخاطبني قال سيبويه يف قوله تعاىل لعله يتذكر أو خيشى
معناه كونا على رجائكما يف ذكرمها يعين أنه كالم منظور فيه إىل جانب موسى وهارون عليهما السالم ألهنما مل 

  .يكونا جازمني بعدم إميان فرعون
  .}لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب{: تعاىلوأما استعماهلما يف اخلوف ففي قوله 

  }وَالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفقُونَ ِمْنهَا{: فإن الساعة خموفة يف حق املؤمنني بدليل قوله
  ويف هذا رد على الزخمشري حيث أنكر أن تكون هذه اآلية من هذا القبيل

طلقا وإذا كانت يف احملبوب فهل ذلك ما معىن قوهلم لعل من اهللا واجبه؟ هل ذلك من شأن احملبوب أو م: فإن قلت
  إخراج هلا عن وضع الترجي إىل وضع اخلرب فيكون جمازا أم ال؟

ليس إخراجا هلا عن وضعها وذلك أهنم ملا رأوها من الكرمي للمخاطبني يف ذلك احملبوب تعريض بالوعد وقد : قلت
اإلهلي جمرى خطاب عظماء امللوك من علم أن الكرمي ال يعرض بأن يفعل إال بعد التصميم عليه فجرى اخلطاب 

  َيا أَيَُّها النَّاسُ اْعُبدُوا{: اخللق وقوله



إطماع املؤمن بأن يبلغ بإميانه درجة التقوى العالية ألنه باإلميان يفتتحها وباإلميان خيتتمها } َتتَّقُونَ{: اآلية إىل} رَبَّكُُم
  .ومن مث قال مالك وأبو حنيفة الشرع ملزم

شري وقد جاءت على سبيل اإلطماع يف مواضع من القرآن لكنه كرمي رحيم إذا اطمع فعل ما الزخم: وقد قال
  .يطمع ال حمالة فجرى إطماعه جمرى وعده فلهذا قيل إهنا من اهللا واجبة

َيا {: وهذا فيه رائحة االعتزال يف اإلجياب العقلي وإمنا حيسن اإلطماع دون التحقيق كيال يتكل العباد كقوله تعاىل
  }يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا إِلَى اللَِّه تَْوَبةً َنُصوحاً َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيكَفَِّر َعْنكُْمأَ

  .لعل طمع وإشفاق: وقال الراغب
وقالوا إن الطمع واإلشفاق ال يصح " ال"وذكر بعض املفسرين أن لعل من اهللا واجبة وفسر يف كثري من املواضع بـ 

  .على اهللا تعاىل
ولعل وإن كان طمعا فإن ذلك يقتضي يف كالمهم تارة طمع املخاطب وتارة طمع املخاطب وتارة طمع : قالو

  .فذلك طمع منهم يف فرعون. }لََعلََّنا َنتَّبِعُ السََّحَرةَ{: غريمها فقوله تعاىل
   لينا راجيني أن يتذكر أو خيشىإطماع موسى وهارون ومعناه قوال له قوال. }لََعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى{: ويف قوله
  أي تظن بك الناس} فَلََعلََّك َتارٌِك َبْعَض َما ُيوَحى إِلَْيَك{: وقوله

  أي راجني الفالح} َواذْكُرُوا اللََّه كَِثرياً لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ{: ،وقوله} لََعلَّكَ َباِخٌع َنفَْسَك{: وعليه قوله تعاىل

  }َرْحَمَت اللَِّه َيْرُجونَ{: كما قال: كما قال
  :وزعم بعضهم بأهنا ال تكون للترجي إال يف املمكن ألنه انتظار وال ينتظر إال يف ممكن فأما قوله تعاىل

اآلية فاطالع فرعون إىل اإلله مستحيل وجبهله اعتقد إمكانه ألنه يعتقد يف اإلله اجلسمية } لََعلِّي أَْبلُغُ اَألْسَباَب{
  .لكواملكان تعاىل اهللا عن ذ

  }فَاتَّبِعُوُه َواتَّقُوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ{: للتعليل كقوله تعاىل: الثاين
  .أي كي} وَأَْنهَاراً َوُسُبالً لََعلَّكُْم َتْهَتدُونَ{

  .أي كي حكاه عنه صاحب احملكم} لََعلَُّه يََتذَكَُّر{: وجعل منه ثعلب
وحكى } َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى} {اللََّه ُيْحِدثُ َبْعَد ذَِلَك أَْمراً ال َتْدرِي لََعلَّ{: االستفهام كقوله تعاىل: الثالث

  فإهنا للتشبيه} لَعَلَّكُْم َتْخلُُدونَ{: البغوي يف تفسريه عن الواقدي أن مجيع ما يف القرآن من لعل فإهنا للتعليل إال قوله
  للتشبيه" لعل"أن } لَعَلَّكُْم َتْخلُُدونَ{: بخاري يف قولهوكوهنا للتشبيه غريب مل يذكره النحاة ووقع يف صحيح ال

  .وذكر غريه أهنا للرجاء احملض وهو بالنسبة إليهم
  .واعلم أن الترجي والتمين من باب اإلنشاء كيف يتعلقان باملاضي

  ضي خربا للعل الرماينوممن نص على منع وقوع املا} َيا لَْيَتنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا{: وقد وقع خرب ليت ماضيا يف قوله

  ليس
فعل معناه نفي مضمون اجلملة يف احلال إذا قلت ليس زيدا قائما نفيت قيامه يف حالك هذه وإن قلت ليس زيد 

  .قائما غدا مل يستقم وهلذا مل يتصرف فيكون فيها مستقبال
  .هذا قول األكثرين وبعضهم يقول إهنا لنفي مضمون اجلملة عموما



  .أو غريه وقواه ابن احلاجبوقيل مطلقا حاال كان 
  }أَال َيْوَم َيأْتِيهِْم لَْيَس َمْصُروفاً َعْنُهْم{: ورد األول بقوله

وهذا نفي لكون العذاب مصروفا عنهم يوم القيامة فهو نفي يف املستقبل وعلى هذين القولني يصح ليس إال اهللا 
  .حنو ليس خلق اهللا مثله وعلى األول حيتاج إىل تأويل وهو أنه قد ينفى عن احلال بالقرينة

وهل هو لنفي اجلنس أو الوحدة مل أر من تعرض لذلك غري ابن مالك يف كتاب شواهد التوضيح فقال يف قوله صَلَّى 
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ليس صالة أثقل على املنافقني ففيه شاهد على استعمال ليس للنفي العام املستغرق به للجنس وهو 

  }لَْيسَ لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمْن ضَرِيعٍ{: نظريه قوله تعاىلو. مما يغفل عنه
  لدن

  أقمت عنده من لدن: مبعىن عند وهي أخص منها لداللته على ابتدائها به حنو

  :طلوع الشمس إىل غروهبا فتوضح هناية الفعل وهي أبلغ من عند قال تعاىل
  }قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذْراً{
  }أَنْ َنتَِّخذَ لَهْواً التََّخذْنَاُه ِمْن لَدُنَّالَْو أَرَْدَنا {
  }ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ َعِليمٍ{
  .وقد سبق الفرق بينهما يف عند} فََهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َوِليّاً{

  }َوأَلْفََيا سَيَِّدَها لََدى الْبَابِ{: وقد حتذف نوهنا قال تعاىل
  }َهذَا َما لََديَّ َعِتيٌد{

  ما
  ين عشر وجها ستة منها أمساء وستة حروفتكون على اث
  .ما االمسية

معرفة ونكرة ألنه إذا حسن موضعها الذي فهي معرفة أو شيء فهي نكرة وإن حسنا معا جاز : فاالمسية ضربان
  }َهذَا َما لََديَّ َعِتيٌد{و. }َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك{: األمران كقوله تعاىل

وضرب ال يلزمه والذي يلزمه االستفهامية والشرطية والتعجب وما عداها ضربان ضرب يلزم الصفة : والنكرة
  .تكون منه نكرة فال بد هلا من صفة تلزمها

األمساء اخلربية وهي املوصولة ويستوي فيها التذكري والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع كقوله : من الستة: فاألول
  .}اللَِّه بَاقٍ َما عِْنَدكُْم َيْنفَُد َوَما ِعْنَد{: تعاىل
  }َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ} {بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك{: وقوله

  .فإن كان املراد هبا املذكر كانت للتذكري مبعىن الذي وإن كان املراد هبا املؤنث كانت للتأنيث مبعىن اليت
  الذي مطلقا وليس كذلك بل بينهما ختالف يف املعىن وبعض األحكامكذا يقول النحويون إهنا مبعىن : وقال السهيلي

  "إن اهللا عامل مبا كان ومبا مل يكن: "أما املعىن فالن ما اسم مبهم يف غاية اإلهبام حىت إنه يقع على املعدوم حنو

  .ىن وال جتمع انتهىوأما يف األحكام فإهنا ال تكون نعتا ملا قبلها وال منعوتة ألن صلتها تغنيها عن النعت وال تث
  .مث لفظها مفرد ومعناها اجلمع وجيوز مراعاهتا يف الضمري



  .}َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال َيْنفَُعُهْم{: وحنوه من مراعاة املعىن
  .ملا أراد اجلمع. }َهُؤالِء ُشفََعاُؤنَا{: مث قال

  }اللَِّه َما ال َيْمِلُك لَُهْم رِْزقاً ِمَن السََّماوَاِت وَاَألْرضِ شَْيئاً َوال َيْسَتِطيُعونَ َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن{: وكذلك قوله
  }َما عِْنَدكُْم َيْنفَُد{: وأصلها أن تكون لغري العاقل كقوله تعاىل} قُلْ بِئَْسَما َيأُْمرُكُْم بِِه إِميَاُنكُْم{: ومن مراعاة اللفظ

أَوَلَْم َيْنظُرُوا ِفي َملَكُوتِ السََّماَواتِ {: ختالطه مبا ال يعقل تغليبا كقوله تعاىلوقد تقع على من يعقل عند ا
  .}َواَألْرضِ
إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم مِنَّا {: اآلية بدليل نزول اآلية بعدها خمصصة} إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه{: وقوله

  }الُْحسَْنى
  أي األبكار إن شئتم أو الثيبات} فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء{: تأيت ألنواع من يعقل كقوله تعاىلوقد : قالوا

وال تكون ألشخاص من يعقل على الصحيح ألهنا اسم مبهم يقع على مجيع األجناس فال يصح وقوعها إال على 
  جنس

  .واملراد آدم} نْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديََّما َمَنَعكَ أَ{: ومنهم من جوزه حمتجا بقوله تعاىل
  .أي اهللا} َوال أَْنُتْم َعابُِدونَ َما أَْعُبُد{: وقوله} وَالسََّماِء َوَما بََناهَا{: وقوله

فأما األوىل فقيل إهنا مصدرية وقال السهيل بل إهنا وردت يف معرض التوبيخ على امتناعه من السجود ومل يستحق 
ث كان السجود ملا يعقل ولكن لعلة أخرى وهي املعصية والتكرب فكأنه يقول مل عصيتين وتكربت على هذا من حي

ما خلقته وشرفته فلو قال ما منعك أن تسجد ملن؟كان استفهاما جمردا من توبيخ ولتوهم أنه وجب السجود له من 
  .حيث كان يعقل أو لعلة موجودة فيه أو لذاته وليس كذلك

فألن القسم تعظيم للمقسم به من حيث ما يف خلقها من العظمة واآليات فثبت هلذا القسم  وأما آية السماء
بالتعظيم كائنا ما كان وفيه إحياء إىل قدرته تعاىل على إجياد هذا األمر العظيم خبالف قوله من ألنه كان يكون للمعىن 

  .درمقصورا على ذاته دون أفعاله ومن هذا يظهر غلط من جعلها بتأويل املص
فهي على باهبا ألهنا واقعة على معبوده عليه السالم على اإلطالق ألن الكفار كانوا يظنون أهنم } َما أَعُْبُد{وأما 

  يعبدون اهللا وهم جاهلون به فكأنه قال أنتم ال تعبدون معبودي
إال لفظة ما إلهبامها ووجه آخر وهو أهنم كانوا حيسدونه ويقصدون خمالفته كائنا من كان معبوده فال يصح يف اللفظ 

ومطابقتها لغرض أو الزدواج الكالم ألن معبودهم ال يعقل وكرر الفعل على بنية املستقبل حيث أخرب عن نفسه 
  إمياء إىل عصمة اهللا له عن

الزيغ والتبديل وكرره بلفظ حني أخرب عنهم بأهنم يعبدون أهواءهم ويتبعون شهواهتم بفرض أن يعبدوا اليوم ماال 
  .غدايعبدون 

وهاهنا ضابط حسن الفرق بني اخلربية واالستفهامية وهو أن ما إذا جاءت قبل ليس أو مل أو ال أو بعد إال فإهنا 
  .}إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا}{َما ال َتْعلَُمونَ}{َما لَْم َيْعلَْم}{َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ{: تكون خربية كقوله

  .وشبهه
  .مبا وعما وفيما ونظائرها إال بعد كاف التشبيهوكذلك إذا جاءت بعد حرف اجلر حنو ر

  }بَِما َتْعَملُونَ} {بَِما كَاُنوا َيكِْذُبونَ}{بَِما كَاُنوا َيظِْلُمونَ{: ورمبا كانت مصدرا بعد الباء حنو



  :وإن وقعت بني فعلني سابقهما علم أو دراية أو نظر جاز فيها اخلرب واالستفهام كقوله تعاىل
  }ْبُدونَ َوَما كُنُْتْم َتكُْتُمونََوأَْعلَُم َما ُت{
  }وَاللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ{
  }وَإِنََّك لََتْعلَُم َما نُرِيُد{
  .}َهلْ َعِلْمُتْم َما فََعلُْتْم{
  }َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم{
  }َولَْتْنظُْر نَفٌْس َما قَدََّمْت{

َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة {: وهلا صدر الكالم ويعمل فيها ما بعدها من الفعل حنو ما تصنع أصنع ويف التنزيلالشرطية : الثاين
  }أَْو ُنْنِسَها نَأِْت بَِخْيرٍ ِمنَْها

تُقَدُِّموا لِأَْنفُِسكُْم ِمْن خَْيرٍ َتجُِدوُه عِْنَد  َوَما} {َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم} {َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه اللَُّه{
  يف هذه املواضع يف موضع نصب بوقوع الفعل عليها" ما"فـ } َما َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَال ُمْمِسَك لَهَا} {اللَِّه

عيان ما ال يعقل وأجناسه وصفاته االستفهامية مبعىن أي شيء وهلا صدر الكالم كالشرط ويسأل هبا عن أ: الثالث
  .}َما ِهَي{: عن أجناس العقالء وأنواعهم وصفاهتم قال تعاىل

  }َوَما تِلَْك بَِيِمينَِك َيا مُوَسى} {َما لَْوُنهَا{و
عون من دون ما استفهام أي أي شيء تد} إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء{: قال اخلليل يف قوله تعاىل

  اهللا؟
فَاْنِكُحوا {،ونظريها لكن يف املوصولة } َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجدُ ِلَما َتأْمُُرَنا{: ومثال جميئها لصفات من يعلم قوله تعاىل

  .}َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء

: قوله تعاىل عن فرعونوجوز بعض النحويني أن يسأل هبا عن أعيان من يعقل أيضا حكاه الراغب فإن كان مأخذه 
فإمنا هو سؤال عن الصفة ألن الرب هو املالك وامللك صفة وهلذا أجابه موسى بالصفات . }َوَما َربُّ الَْعالَِمَني{

  .وحيتمل أنّ ما سؤال عن ماهية الشيء وال ميكن ذلك يف حق اهللا تعاىل فأجابه موسى تنبيها على صواب السؤال
عراهبا وهو حبسب االسم املستفهم عنه فإن كانت هي املستفهم عنها كانت يف موضع إحدامها يف إ: مث فيه مسألتان

وإن كان ما بعدها هو } َما أَصَاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه} {َما ِهَي{و. }َما لَْوُنهَا{: رفع باالبتداء حنو قوله تعاىل
  }َما الَْحاقَّةُ{. }َما الْقَارَِعةُ{: قولهو. }َما الرَّْحَمُن{: املسئول عنه كانت يف موضع اخلرب كقوله

يف حذف ألفها ويكثر يف حالة اخلفض قصدوا مشاكلة اللفظ للمعىن فحذفوا األلف كما أسقطوا الصلة ومل : الثانية
حيذفوا يف حال النصب والرفع كيال تبقى الكلمة على حرف واحد فإذا اتصل هبا حرف اجلر أو مضاف اعتمدت 

ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه } {ِفيَم أَْنَت ِمْن ِذكَْراَها{: واملخفوض مبنزلة الكلمة الواحدة كقوله تعاىل عليه ألن اخلافض
  }َعمَّ يََتَساَءلُونَ} {فَبَِم ُتَبشُِّرونَ} {لََك

شيء غفر يل فجعلوا ما استفهاما ،فقال املفسرون معناه بأي } َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ بَِما غَفََر ِلي َربِّي{: وأما قوله
  وقال الكسائي معناه مبغفرة ريب فجعلها مصدرية

} فَبَِما أَغَْويَْتنِي َألقُْعَدنَّ لَُهْم{: إثبات األلف يف ما مبعىن االستفهام مع اتصاهلا حبرف اجلر لغة وأما قوله: قال اهلروي
  فقيل إهنا لالستفهام أي بأي شيء



وقيل مصدرية والباء متعلقة بفعل القسم احملذوف أي فبما أغويتين أقسم باهللا } َدنَّ لَُهْمَألقُْع{أغويتين؟ مث ابتدأ 
  .ألقعدن أي بسبب إغوائك أقسم

وجيوز أن تكون الباء للقسم أي فأقسم بإغوائك ألقعدن وإمنا أقسم باإلغواء ألنه كان مكلفا والتكليف من أفعال 
  .يرا أن يقسم بهاهللا لكونه تعريفا لسعادة األبد وكان جد

ـ    .قيل يصد عنه الم القسم أال ترى أنك ال تقول واهللا ال بزيد ألمرن} َألقُْعَدنَّ{فإن قيل تعلقها ب
  }قُِتلَ األِْنَسانُ َما أَكْفَرَُه} {فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ{: التعجبية كقوله تعاىل: والرابع

  }َما غَرََّك بَِربَِّك الْكَرِميِ{: بن جبري وال ثالث هلما يف القرآن إال يف قراءة سعيد
وتكون يف موضع رفع باالبتداء وما خرب وهو قريب مما قبله ألن االستفهام والتعجب بينهما تالزم ألنك إذا تعجبت 

  من شيء فباحلري أن تسأل عنه
إِنَّ {،}عُوَضةً فََما فَْوقََهاَما َب{: نكرة مبعىن شيء ويلزمها النعت كقولك رأيت ما معجبا لك ويف التنزيل: واخلامس

  أي نعم شيئا يعظكم به} اللََّه نِِعمَّا َيعِظُكُْم بِِه

إِنْ ُتْبدُوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا {: نكرة بغري صفة وال صلة كالتعجب وموضعها نصب على التمييز كقوله: والسادس
  .جال زيد مث قام ما مقام الشيء،أي فنعم شيئا هي كما تقول نعم رجال زيد أي نعم الرجل ر} ِهَي
  .}وَإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ رَأَْيَت{: وقد جتيء ما مضمرة كقوله تعاىل: قال بعضهم: فائدة

  .أي ما مث
  أي ما بيين. }َهذَا ِفرَاُق بَْينِي وََبْينِكَ {: وقوله

  .}لَقَْد َتقَطََّع َبْيَنكُْم{
  أي ما بينكم
  ما احلرفية

  .وأما احلرفية فستة
ترفع وتنصب يف لغة أهل " ليس"النافية وهلا صدر الكالم وقد تدخل على األمساء واألفعال ففي األمساء كـ : لاألو

  :احلجاز ووقع يف القرآن يف ثالث مواضع
  }َما َهذَا َبشَراً{: قال تعاىل
  }َما ُهنَّ أُمََّهاتِهِْم{: وقوله تعاىل

  :على قراءة كسر التاء وقوله
  }أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَنفََما ِمْنكُْم ِمْن {

  .وعلى األفعال فال تعمل وتدخل على املاضي مبعىن مل حنو ما خرج أي مل خيرج
  }فََما َربَِحْت ِتَجاَرتُُهْم َوَما كَانُوا ُمْهَتِديَن{: وقوله تعاىل

  لوعلى املضارع لنفي احلال مبعىن ال حنو ما خيرج زيد أي ال خيرج نفيت أن يكون منه خروج يف احلا

  .ومنهم من يسميه جحدا وأنكره بعضهم وسبق الفرق بني اجلحد والنفي يف الكالم على قاعدة املنفي
وقال ابن احلاجب هي لنفي احلال يف اللغتني احلجازية والتميمية حنو ما زيد منطلقا ومنطلق وهلذا جعلها سيبويه يف 

  .ال فلذلك جعل جوابا هلا يف النفييف اإلثبات وال ريب أن قد للتقريب من احل" قد"النفي جوابا لـ 



َوَما َنْحُن {: قال وجيوز أن تستعمل للنفي يف املاضي واملستقبل عند قيام القرائن قال تعاىل حكاية عن الكفار
  }َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثَِني} {بُِمْنشَرِيَن

ل على معىن كراهة أن يقولوا عند إقامة احلجة فإنه ورد للتعلي. }َما َجاَءَنا ِمْن َبِشريٍ َوال َنِذيرٍ{: ويف املاضي،حنو
  .عليهم ما جاءنا يف الدنيا من بشري وال نذير وهذا للماضي احملقق وأمثال ذلك كثرية

مث إن سيبويه جعل فيها معىن التوكيد ألهنا جرت موضع قد يف النفي فكما أن قد فيها معىن التأكيد فكذلك ما : قال
  .جعل جوابا هلا

  .إذا ما أتت بعدها إال يف القرآن فهي من نفي إال يف ثالثة عشر موضعاوهنا ضابط وهو 
  }ِممَّا آتَْيُتُموُهنَّ َشْيئاً إِالَّ أَنْ َيَخافَا{: يف البقرة قوله تعاىل: أوهلا
  }فَنِْصُف َما فََرضُْتْم إِالَّ أَنْ َيْعفُونَ{: الثاين
  .}آَتْيُتُموُهنَّ إِالَّ أَنْ يَأِْتَنيِلَتذَْهبُوا بِبَْعضِ َما {: يف النساء قوله: الثالث
  }َما َنكََح آَباؤُكُْم ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف{: الرابع

  }َوَما أَكَلَ السَُّبُع إِالَّ َما ذَكَّْيُتْم{: يف املائدة: اخلامس
  }بِّي شَْيئاًَوال أََخاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه إِالَّ أَنْ َيَشاَء َر{: يف األنعام: السادس
  }َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم إِالَّ{: السابع

  .}َما َداَمِت السََّماَواُت َواَألْرضُ إِالَّ{: الثامن والتاسع يف هود
  يف موضعني

  .يف ذكر أهل اجلنة: يف ذكر أهل النار والثاين: أحدمها
  .}ذَُروُه ِفي سُْنُبِلِه إِالَّ قَِليالًفََما َحَصْدُتْم فَ{: يف يوسف: العاشر واحلادي عشر

  .على خالف فيها. }َوَما َيعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه{: يف الكهف: الثاين عشر} َما قَدَّمُْتْم لَُهنَّ إِالَّ{: وفيها
  .حيث كان. }َوَما َبْيَنُهَما إِالَّّ بِالَْحقِّ{: الثالث عشر

  .قتيةاملصدرية،وهي قسمان وقتية وغري و: والثاين
. }َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت وَاَألْرُض{: فالوقتية هي اليت تقدر مبصدر نائب عن الظرف الزمان،كقوله تعاىل

  .}إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئماً{: وقوله
  ظرفية أيضا،أي مدة دوام السموات واألرض ووقت دوام قيامكم وإحرامكم وتسمى } َما ُدمُْتْم ُحُرماً{و

أي } َوبَِما كَاُنوا َيكَِذُبونَ{: وغري الوقتية هي اليت تقدر مع الفعل حنو بلغين ما صنعت أي صنعك قال تعاىل
  بتكذيبهم أو بكذهبم على القرآن

  .}َضاقَْت َعلَْيهُِم اَألْرُض بَِما َرُحَبْت{: وقوله
  .}كََما آَمَن النَّاُس{: وقوله 

  .}ْم َرسُوالًكََما أَْرَسلَْنا ِفيكُ{و
  .}بِئَْسَما اْشَترَْوا{: و

  .أي كإميان الناس وكإرسال الرسل وبئس اشتراؤهم
وكلما أتت بعد كاف التشبيه أو بئس فهي مصدرية على خالف فيه وصاحب الكتاب جيعلها حرفا واألخفش 



  .جيعلها امسا وعلى كال القولني ال يعود عليها من صلتها شيء
  .عن عمله وهو ما يقع بني ناصب ومنصوب أو جار وجمرور أو رافع ومرفوعالكافة للعامل : والثالث
  }إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم لَِيْزدَاُدوا إِثْماً}{إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء}{إِنََّما اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد{: كقوله تعاىل: فاألول
  }ُرَبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا{: لهرمبا رجل أكرمته وقو: كقوله: والثاين
  .كقولك قلما تقولني وطاملا تشتكني: والثالث
املسلطة وهي اليت جتعل اللفظ متسلطا بالعمل بعد أن مل يكن عامال حنو ما يف إذما وحيثما ألهنما ال يعمالن : والرابع

  مبجردمها يف الشرط ويعمالن عند دخوهلا عليهما
  }لَْو َما تَأِْتيَنا{: رية للحرف عن حاله كقوله يف لو لوما غريهتا إىل معىن هال قال تعاىلأن تكون مغ: واخلامس

املؤكد للفظ ويسميه بعضهم صلة وبعضهم زائدة واألول أوىل ألنه ليس يف القرآن حرف إال وله معىن : والسادس
ت حشوا فال تقع إال بني الشيئني ويتصل هبا االسم والفعل وتقع أبدا حشوا أو آخرا وال تقع ابتداء وإذا وقع

  .املتالزمني وهو مما يؤكد زيادهتا إلقحامها بني ما هو كالشيء الواحد
  }أَْيَن َما َتكُوُنوا يَأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً{: حنو
  }أَْيَنَما َتكُونُوا ُيْدرِكْكُُم الَْمْوُت{

  }اللَِّهفَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ {: وكذا قوله تعاىل
  }أَّياً َما َتْدعُوا فَلَُه اَألْسَماُء الُْحسَْنى{
  }فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه لِْنَت لَُهْم{
  }فَبَِما َنقِْضهِْم ِميثَاقَُهْم{
  }َعمَّا قَِليلٍ{
  }أَيََّما اَألَجلَْينِ قََضْيُت{
  }ِممَّا َخِطيئَاتِهِْم{

  قال فجعلها زائدة} إِنْ كُلُّ َنفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ{: تعاىل وجعل منه سيبويه يف باب احلروف اخلمسة قوله
  وأجاز الفارسي زيادة الالم،واملعىن إن كل نفس ما عليها حافظ

  .}َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجِميٌع{: وقال تعاىل: مث قال سيبويه
  .إمنا هو جلميع وما لغو

َتَماماً َعلَى الَِّذي {: علها موصوال ألن بعدها مفرد فيكون من بابوالذي دعاه إىل أن جيعلها لغوا ومل جي: قال الصفار
  }أَْحَسَن
  موصولة ألن بعدها الظرف؟} لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ{فهال جعلها يف : فإن قيل

  منع من ذلك وقوع ما على آحاد من يعقل أال ترى كل نفس وهذا مينع يف اآليتني من الصلة: قلنا
  انتهى

  يتجنب عبارة اللغو وكان ينبغي أن



  َمن
ال تكون إال امسا لوقوعها فاعلة ومفعولة ومبتدأة وهلا أربعة أقسام متفق عليها املوصولة واالستفهامية والشرطية 

  .والنكرة املوصوفة
ِه َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماَواتِ َوِللَّ} {َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَمْن ِعْنَدهُ ال َيسَْتكْبُِرونَ{: فاملوصولة كقوله تعاىل

  }َواَألْرضِ
  .}َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوبَ إِالَّ اللَُّه{: واالستفهامية وهي اليت أشربت معىن النفي ومنه

  }َوَمْن َيقَْنطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إِالَّ الضَّالُّونَ{و
  }َمْن ذَا الَِّذي َيشْفَُع ِعْنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه{: تسهيل بدليلوال يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواو خالفا البن مالك يف ال

  .}َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلهَا{و} َمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفْسِِه{: والشرطية كقوله تعاىل
  أي فريق يقول} َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ{: والنكرة املوصوفة كقوله

  .موصولة وضعفه أبو البقاء بأن الذي يتناول أقواما بأعياهنم واملعىن هاهنا على اإليهام: وقيل
للجنس فنكرة أو للعهد فموصولة وكأنه قصد مناسبة اجلنس للجنس " أل"إن كانت : وتوسط الزخمشري فقال

  .والعهد للعهد لكنه ليس بالزم بل جيوز أن تكون للجنس ومن موصولة وللعهد ومن نكرة
  .}كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن{: املوصولة قد توصف باملفرد وباجلملة ويف التنزيلمث 

  .يف أحد الوجهني أي كل شخص مستقر عليها
  .وأصلها أن تكون ملن يعقل وإن استعملت يف غريه فعلى اجملاز: قالوا

قُلْ َمْن َربُّ {: ه تعاىلهذه عبارة القدماء وعدل مجاعة إىل قوهلم من يعلم إلطالقها على الباري كما يف قول
  .}السََّماَواِت َواَألْرضِ قُلِ اللَُّه

  .وهو سبحانه يوصف بالعلم ال بالعقل لعدم اإلذن فيه
  .وضيق سيبويه العبارة فقال هي لألناسي
  .}أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت{: فأورد عليه أهنا تكون للملك كقوله تعاىل

  .فكان حقه أن يأيت بلفظ يعم اجلميع بأن يقول ألوىل العلم
  .وأجيب بأن هذا يقل فيها فاقتصر على األناسي للغلبة

  وإذا أطلقت على ما ال يعقل فإما ألنه عومل معاملة من يعقل وإما الختالطه به
ملراد به األصنام ألن اخلطاب مع العرب لكنه ،والذي ال خيلق ا}أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن ال َيْخلُُق{: فمن األول قوله تعاىل

ال خيلق العموم " من"بالنسبة إىل اعتقاد املخاطب وجيوز أن يكون املراد بـ " من"ملا عوملت بالعبادة عرب عنها بـ 
  الشامل لكل ما عبد من دون

وَاللَُّه َخلََق كُلَّ َدابَّةٍ {: ىلاهللا من العاقلني وغريهم فيكون جميء من هنا للتغليب الذي اقتضاه االختالط يف قوله تعا
اآلية فعرب هبا عمن ميشي على بطنه وهم احليات وعمن ميشي على أربع وهم } ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه

البهائم الختالطهم مع من يعقل يف صدر اآلية ألن عموم اآلية يشمل العقالء وغريهم فغلب على اجلميع حكم 
  قلالعا



  .فائدة
ملا ال يعقل ألن مواضع ما يف الكالم أكثر من مواضع من وما ال يعقل أكثر ممن " ما"ملن يعقل و" من"إمنا كان : قيل

  يعقل فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثري وأعطوا ما قلت مواضعه للقليل وهو من يعقل للمشاكلة واجملانسة
  .تنبيه

ن بالعاقل وما بغريه خمصوص باملوصولتني أما الشرطية فليست من ذكر اإلبياري يف شرح الربهان أن اختصاص م
  هذا القبيل ألن الشرط يستدعي الفعل وال يدخل على األمساء

  تنبيه
فجعل } إِالَّ َمْن كَانَ ُهوداً أَْو َنصَاَرى{: وقد سبق يف قاعدة مراعاة اللفظ واملعىن بيان حكم من يف ذلك وقوله تعاىل

لى لفظ من وخربها مجعا محال على معناها ولو محل االسم واخلرب على اللفظ معا لقال إال من اسم كان مفردا محال ع
كان يهوديا أو نصرانيا ولو محلهما على معناها لقال إال من كانوا هودا أو نصارى فصارت اآلية الشريفة مبنزلة 

غريه وقالوا ال جيوز أن حيمل االسم قولك ال يدخل الدار إال من كان عاقلني وهذه املسألة منعها ابن السراج و
واخلرب معا على اللفظ فيقال إال من كان عاقال أو حيمال معا على املعىن فيقال إال من كانوا عاقلني وقد جاء القرآن 

  خبالف قوهلم

  ِمن
  .حرف يأيت لبضعة عشر معىن

  .ابتداء الغاية إذا كان يف مقابلتها إىل اليت لالنتهاء: األول
ما } ِمَن الَْمْسجِِد الَْحَرامِ إِلَى الَْمْسجِدِ اَألقَْصى{: اللفظ حنو سرت من البصرة إىل الكوفة وقوله تعاىلوذلك إما يف 

  .يف املعىن حنو زيد أفضل من عمرو ألن معناه زيادة الفضل على عمرو وانتهاؤه يف الزيادة إىل زيد
  .ويكون يف املكان اتفاقا حنو من املسجد احلرام

  ،}إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ{: لته حنو من فالن ومنهوما نزل منز
  .وقولك ضربت من الصغري إىل الكبري إذا أردت البداءة من الصغري والنهاية بالكبري

  }ِمْن أَوَّلِ َيوْمٍ{: ويف الزمان عند الكوفيني كقوله تعاىل
  .زمانفإن قبل وبعد ظرفا } ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد{: وقوله

داخلة يف التقدير على التأسيس وهو مصدر " من"وتأوله خمالفوهم على حذف مضاف أي من تأسيس أول يوم فـ 
  وأما قبل وبعد فليستا ظرفني يف األصل وإمنا مها صفتان

  :الغاية وهي اليت تدخل على فعل هو حمل البتداء الغاية وانتهائه معا حنو: الثاين

حمل البتداء األخذ " زيد"ل ابتداء األخذ وانتهائه وكذلك أخذته من زيد فـ أخذت من التابوت فالتابوت حم
  .وانتهائه كذلك

وزعم بعضهم أهنا تكون النتهاء الغاية حنو قولك رأيت اهلالل من داري : قاله الصفار وغاير قيله وبني ما قبله قال
ب وكذلك مشمت الرحيان من داري من من خلل السحاب فابتداء الرؤية وقع من الدار وانتهاؤها من خلل السحا

  .الطريق فابتداء الشم من الدار وانتهاؤه إىل الطريق
وهذا ال حجة فيه بل مها البتداء الغاية فاألوىل البتداء الغاية يف حق الفاعل والثانية البتداء الغاية يف حق : وقال



ة مل يكن وقت كتبه إىل عمر بالشام بل الذي املفعول ونظريه كتاب أيب عبيدة بن اجلراح إىل عمر بالشام وأبو عبيد
  .كان يف الشام عمر فقوله بالشام ظرف للفعل بالنسبة إىل املفعول

قال وزعم ابن الطراوة أهنا إذا كانت البتداء الغاية يف الزمان لزمها إىل االنتهاء فأجاز سرت من يوم اجلمعة إىل يوم 
  .السرياألحد ألنك لو مل تذكر مل يدر إىل أين انتهى 

قال الصفار وهذا الذي قاله غري حمفوظ من كالمهم وإذا أرادت العرب هذا أتت فيه مبذ ومنذ ويكون االنتهاء إىل 
  .زمن اإلخبار

حَتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا {: التبعيض وهلا عالمتان أن يقع موقعها وأن يعم ما قبلها ما بعدها إذا حذفت كقوله تعاىل: الثالث
  ذا يف مصحف ابن مسعود بعض ما حتبون،وهل} ُتحِبُّونَ
  }ِمنُْهْم َمْن كَلََّم اللَُّه{: وقوله

  .فإنه كان نزل ببعض ذريته} إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي{: وقوله
إهنا ال تنفك عنه مطلقا حكاه التراس وهلا عالمتان أن يصح وضع الذي موضعها وأن : بيان اجلنس وقيل: الرابع

  .ملا قبلها يصح وقوعها صفة
فَاْجتَنُِبوا الرِّْجَس ِمَن {: وقيل هي أن تذكر شيئا حتته أجناس واملراد أحدها فإذا أردت واحدا منها بينته كقوله تعاىل

ـ . }األَْوثَاِن وغريها فلما اقتصر عليه مل يعلم املراد فلما صرح بذكر األوثان علم أهنا املراد من اجلنس وقرنت ب
ل إهنا للجنس وأما اجتناب غريها فمستفاد من دليل آخر والتقدير واجتنبوا الرجس الذي هو للبيان فلذلك قي" من"

  .األوثان أي اجتنبوا الرجس الوثين فهي راجعة إىل معىن الصفة
وهي بعكس اليت للتبعيض فإن تلك يكون ما قبلها بعضا مما بعدها فإذا قلت أخذت درمها من الدراهم كان الدرهم 

  .ذه ما بعدها بعض مما قبلها أال ترى أن األوثان بعض الرجسبعض الدراهم وه
،أي الذين هم أنتم ألن اخلطاب للمؤمنني فلهذا } وََعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت{: ومنه قوله تعاىل

  .مل يتصور فيها التبعيض
  .}نَزِّلُ ِمَن السََّماِء ِمْن جِبَالٍ ِفيَها ِمْن َبرٍَدَوُي{: وقد اجتمعت املعاين الثالثة يف قوله تعاىل

األوىل البتداء الغاية أي ابتداء اإلنزال من السماء والثانية للتبعيض أي بعض جبال منها والثالثة لبيان " من"فـ 
  اجلنس ألن اجلبال تكون بردا وغري برد

فاألوىل للبيان } ِكتَابِ َوال الُْمْشرِِكَني أَنْ ُيَنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن َخْيرٍ ِمْن رَبِّكُْمَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الْ{: ونظريها
  ألن الكافرين نوعان كتابيون

  .ومشركون والثانية مزيدة لدخوهلا على نكرة منفية والثالثة البتداء الغاية
  .}ا ِمْن أَسَاوَِر ِمْن ذََهبٍَتجْرِي ِمْن َتحِْتهُِم األَْنَهاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَه{: وقوله

  .}َوُحلُّوا أََساوَِر{: فاألوىل البتداء الغاية والثانية لبيان اجلنس أو زائدة بدليل قوله
  .والثالثة لبيان اجلنس أو التبعيض

وقد أنكر القوم من متأخري املغاربة بيان اجلنس وقالوا هي يف اآلية الشريفة البتداء الغاية ألن الرجس جامع 
يف هذه " من"ألوثان وغريها فإذا قيل من األوثان فمعناه االبتداء من هذا الصنف ألن الرجس ليس هو ذاهتا فـ ل

  .اآلية كهي يف أخذته من التابوت



َوالَِّذيَن اْجتََنُبوا الطَّاغُوتَ أَنْ {: للتبعيض ألن الرجس منها هو عبادهتا واختاره ابن أيب الربيع ويؤيده قوله: وقيل
  }ُدوهَاَيْعُب

  .فهي للتبعيض ويقدر اخلطاب عاما للمؤمنني وغريهم} ِمْنكُْم{: وأما قوله
فهو بدل من السماء ألن السماء مشتملة على جبال الربد فكأنه قال وينزل من برد يف } ِمَن الْجَِبالِ{: وأما قوله

: وأما قوله} ِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْمِللَِّذيَن اسُْتْض{: السماء وهو من قبيل ما أعيد فيه العامل مع البدل كقوله
  .}َوَيلَْبُسونَ ِثيَاباً ُخْضراً ِمْن سُْنُدسٍ{

  ففي موضع الصفة فهي للتبعيض
 َمْهَما َتأِْتَنا} {َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة{،}َما َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة{ : وكثريا ما تقع بعد ما ومهما إلفراط إهبامهما حنو

  وهي وخمفوضها يف موضع نصب على احلال} بِِه ِمْن آَيٍة

  .}ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َوَيلَْبُسونَ ثَِياباً ُخضْراً ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْستَْبَرقٍ{: وقد تقع بعد غريمها
  .الشاهد يف غري األوىل،فإن تلك لالبتداء وقيل زائدة

  .}ِممَّا خَِطيئَاِتهِمْ أُغْرِقُوا{: م حنوالتعليل ويقدر بال: اخلامس
  .}أَطَْعَمُهْم ِمْن جُوعٍ{: وقوله

  .أي من أجل اجلوع
  .ورده األبذي بأن الذي فهم منه العلة إمنا هو ألجل املراد وإمنا هي لالبتداء أي ابتداء اإلطعام من أجل اجلوع

لََجَعلَْنا {: فكأنه منه أتى حنو قوله تعاىلالبدل من حيث العوض عنه فهو كالسبب يف حصول العوض : السادس
  .ألن املالئكة ال تكون من اإلنس. }ِمْنكُْم َمالِئكَةً ِفي اَألْرضِ َيْخلُفُونَ

  .أي بدال من اآلخرة وحملها مع جمرورها النصب على احلال. }أََرِضيُتْم بِالَْحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلِخرَِة{: وقوله
  .}َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْيئاً لَْن تُْغنَِي{: وقوله

  أي بدل طاعة اهللا أو رمحة اهللا
  أي بدل الرمحن} قُلْ َمْن َيكْألُكُْم بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ ِمَن الرَّْحَمنِ{: وقوله

  .لى التضمني أي منعناه منهم بالنصرأي على القوم وقيل ع. }وََنصَْرَناُه ِمَن الْقَوْمِ{: مبعىن على حنو: السابع
  .}َيا َوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا} {فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه{: مبعىن عن حنو: الثامن
  .ؤدي معىن عنفقد أشار سيبويه إىل أن من هنا ت. }أَطَْعمَُهْم ِمْن ُجوعٍ{: وقوله. هي لالبتداء فيهما: وقيل
  .هي مبنزلة الالم للعلة أي ألجل اجلوع وليس بشيء فإن الذي فهم منه العلة إمنا هو أجل ال من: وقيل

  .واختار الصفار أهنا البتداء الغاية
  .}َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرٍف خَِفيٍّ{: مبعىن الباء حنو: التاسع

  .ال يصح عنه وإمنا نظره ببعضهاألنه } ِمْن طَْرٍف{: حكاه البغوي عن يونس وقيل إمنا قال
  .أي بأمر اهللا. }َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه{: وجعل منه ابن أبان

  .}ِمْن كُلِّ أَْمرٍ َسالٌم{: وقوله
  }إِذَا ُنوِدَي لِلصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة{: مبعىن يف حنو: العاشر



  .يان اجلنسوقيل لب} أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن اَألْرضِ{
  .}لَْن ُتغْنَِي َعْنُهْم أَمَْوالُُهْم َوال أَْوالدُُهْم ِمَن اللَِّه{: مبعىن عند حنو: احلادي عشر

  .قال أبو عبيد وقيل إهنا للبدل
يَز الَْخبِيثَ َحتَّى َيِم{،}َواللَُّه َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمصِْلحِ{: مبعىن الفصل وهي الداخلة بني املتضادين حنو: الثاين عشر
  }ِمَن الطَّيِّبِ
الزائدة وهلا شرطان عند البصريني أن تدخل على نكرة وأن يكون الكالم نفيا حنو ما كان من رجل أو : الثالث عشر

  هنيا حنو ال تضرب من رجل أو استفهاما حنو هل جاءك من رجل؟
  .وأجرى بعضهم الشرط جمرى النفي حنو إن قام رجل قام عمرو

  الصحيح املنع: وقال الصفار
  :وهلا يف النفي معنيان

أن تكون للتنصيص على العموم وهي الداخلة على ماال يفيد العموم حنو ما جاءين من رجل فإنه قبل : أحدمها
َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ إِلٌَه {: دخوهلا حيتمل نفي اجلنس ونفي الوحدة فإذا دخلت من تعني نفي اجلنس وعليه قوله تعاىل

  }َواِحٌد

  }َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِالَّ َيْعلَُمهَا{
  }َما تََرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت{

لتوكيد العموم وهي الداخلة على الصيغة املستعملة يف العموم حنو ما جاءين من أحد أو من ديار ألنك لو : وثانيهما
  .إال للعموم يف النفيأسقطت من لبقي العموم على حاله ألن أحدا ال يستعمل 

  .وما ذكرناه من تغاير املعنيني خالف ما نص عليه سيبويه من تساويهما
وهو الصحيح عندي وأهنا مؤكدة يف املوضعني فإهنا مل تدخل على جاءين رجل إال وهو يراد به ما : قال الصفار

ق فيحمل هذا عليه فلهذا كان مذهب جاءين أحد ألنه قد ثبت فيها تأكيد االستغراق مع أحد ومل يثبت هلا االستغرا
  .سيبويه أوىل

وأشار إىل أن املؤكدة ترجع ملعىن التبعيض فإذا قلت ما جاءين من رجل فكأنه قال ما أتاين بعض هذا اجلنس : قال
  .وال كله وكذا ما أتاين من أحد أي بعض من األحدين انتهى

يف العموم قال فإذا قلت ما أتاين رجل فإنه حيتمل ثالثة  األستاذ أبو جعفر بن الزبري نص سيبويه على أهنا نص: وقال
  :معان
  .أن تريد ما أتاك من رجل يف قوته ونفاذه بل أتاك الضعفاء: أحدها
  أن تريد أنه ما أتاك رجل واحد بل أكثر من واحد: والثاين
  أن تريد ما أتاك رجل واحد وال أكثر من ذلك: والثالث

  .فيا لذلك كله قال هذا معىن كالمهما أتاين من رجل كان ن: فإن قلت
  .واحلاصل أن من يف سياق النفي تعم وتستغرق

  }َهلْ َتَرى ِمْن فُطُورٍ{: ويلتحق بالنفي االستفهام كقوله تعاىل
  .}غِْفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم{: وجوز األخفش زيادهتا يف اإلثبات كقوله



  }لذُُّنوَب َجِميعاًإِنَّ اللََّه َيْغِفُر ا{: واملراد اجلميع بدليل
  .فوجب محل األول على الزيادة دفعا للتعارض

وقد نوزع يف ذلك بأنه إمنا يقع التعارض لو كانتا يف حق قبيل واحد وليس كذلك فإن اآلية اليت فيها من قوم نوح 
  .واألخرى هلذه األمة

  .يب يف اإلميان إال بغفران اجلميعفإذا غفر للبعض كان البعض اآلخر معاقبا عليه فال حيصل كمال الترغ: فإن قيل
  :فكيف حيسن التبعيض فيها مع أن اإلسالم جيب ما قبله فيصح قول األخفش فاجلواب من وجوه: وأيضا
أن املراد بغفران بعض الذنوب يف الدنيا ألن إغراق قوم نوح عذاب هلم وذلك إمنا كان يف الدنيا مضافا إىل : أحدها

م من الذنوب ما استحقوا به اإلغراق يف الدنيا وأما غفران الذنب باإلميان يف عذاب اآلخرة فلو آمنوا لغفر هل
  .اآلخرة فمعلوم

  أن الكافر إذا آمن فقد بقي عليه ذنوب وهي مظامل العباد فثبت التبعيض بالنسبة للكافر: والثاين
  يشمل املاضية واملستقبلة فإن اإلضافة تفيد} ذُنُوَبكُْم{: أن قوله: الثالث

  .م فقيل من لتفيد أن املغفور املاضي وعدم إطماعهم يف غفران املستقبل مبجرد اإلسالم حىت جيتنبوا املنهياتالعمو
  .}ُيغْفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف{: إهنا البتداء الغاية وهو حسن لقوله: وقيل

  . التبعيضوسيبويه يقدر يف حنو ذلك مفعوال حمذوفا أي يغفر لكم بعضا من ذنوبكم حمافظة على معىن
بل احلذف للتفخيم والتقدير يغفر لكم من ذنوبكم ما لو كشف لكم عن كنهه الستعظمتم ذلك والشيء إذا : وقيل

  أي أمر عظيم. }فََغِشيَُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَِشَيُهْم{: أرادوا تفخيمه أهبموه كقوله
حدمها بالالم فاألخفش جيعل املفعول املصرح من للتبعيض على باهبا وذلك أن غفر تتعدى ملفعولني أ: وقال الصفار

الذنوب وهو املفعول الثاين فتكون من زائدة وحنن جنعل املفعول حمذوفا وقامت من ذنوبكم مقامه أي مجلة من 
ذنوبكم وذلك أن املغفور هلم باإلسالم ما اكتسبوه يف حال الكفر ال حال اإلسالم والذي اكتسبوه يف حال الكفر 

  .مجيعهابعض ذنوهبم ال 
  .فللتبعيض ألن أخذ الصدقة ال ميحو كل السيئات} َوُيكَفُِّر َعْنكُْم ِمْن سَيِّئَاِتكُْم{: وأما قوله يف آية الصدقة

  .}قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني يَُغضُّوا ِمْن أَْبصَارِِهْم{: ومما احتج به األخفش أيضا قوله تعاىل
  .}الثَّمََراِتوَلَُهْم ِفيَها ِمْن كُلِّ {: أي أبصارهم وقوله
  أي كل الثمرات

  }َولَقَْد َجاَءَك ِمْن َنَبأِ الْمُْرَسِلَني{: وقوله

وهذا ضعيف أيضا بل هي يف األول للتبعيض ألن النظر قد يكون عن تعمد وغري تعمد والنهي إمنا يقع على نظر 
  .}وََيْحفَظُوا فُُروَجُهْم{: العمد فقط وهلذا عطف عليه قوله

ن حفظ الفروج واجب مطلقا وألنه ميكن التحرز منه وال ميكن يف النظر جلواز وقوعه اتفاقا من غري إعادة من أل
  .وقد يباح للخطبة وللتعليم وحنومها

وأما الثانية فإن اهللا وعد أهل اجلنة أن يكون هلم فيها كل نوع من أجناس الثمار مقدار ما حيتاجون إليه وزيادة ومل 
لثمار عندهم بل عند كل منهم من الثمرات ما يكفيه وزيادة على كفايته وليس املعىن جيعل مجيع الذي خلقه اهللا من ا

  .على أن مجيع اجلنس عندهم حىت مل تبق معه بقية ألن يف ذلك وصف ما عند اهللا بالتناهي



إهنا : لطيفة} َنقُْصْصُهْم َعلَْيَك َوُرُسالً قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسالً لَْم{: وأما الثالثة فللتبعيض بدليل قوله
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى ِتجَاَرةٍ {: حيث وقعت يف خطاب املؤمنني مل تذكر كقوله يف سورة الصف

  }َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم{: إىل قوله. } ُتْنجِيكُْم
  }َوَيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم{: إىل قوله. }آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن{: وقوله يف سورة األحزاب

  }َيْغِفرْ لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم{: وقال يف خطاب الكفار يف سورة نوح
  َيا قَْوَمَنا أَجِيُبوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُنوا بِِه َيغِْفْر لَكُْم ِمْن{: ويف سورة األحقاف

ال للتفرقة بني اخلطابني لئال يسوى بني الفريقني يف الوعد وهلذا إنه يف سورة نوح واألحقاف وما ذاك إ} ذُُنوبِكُْم
  .وعدهم مغفرة بعض الذنوب بشرط اإلميان ال مطلقا وهو غفران ما بينه وبينهم ال مظامل العباد

،أي يالبس بعضهم بعضا ويواليه } ْن َبْعضٍالُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاتُ َبْعضُُهْم ِم{: املالبسة كقوله تعاىل: الرابع عشر
  .وليس املعىن على النسل والوالدة ألنه قد يكون من نسل املنافق مؤمن وعكسه

  .}وَالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمَناتُ َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ{: ونظريه قوله تعاىل
  .}ذُرِّيَّةً بَْعُضَها ِمْن َبْعضٍ{: وكذا قوله
  }إِذْ َتبَرَّأَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا{: كفار كقولهكما يتربأ ال
أي بعضكم يالبس بعضا ويواليه يف ظاهر احلكم من حيث } وَاللَُّه أَْعلَُم بِإَِميانِكُْم بَْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ{: فأما قوله

  يشملكم اإلسالم

  مع
تراك إال يف حكم جيمع بينهما ولذلك ال تكون الواو اليت مبعىن مع للمصاحبة بني أمرين ال يقع بينهما مصاحبة واش

  .إال بعد فعل لفظا أو تقديرا لتصح املعية
  .وكمال معىن املعية االجتماع يف األمر الذي به االشتراك دون زمانه

: تعاىليكثر يف أفعال اجلوارح والعالج حنو دخلت مع زيد وانطلقت مع عمرو وقمنا معا ومنه قوله : فاألول
يكثر يف األفعال : والثاين} لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم} {فَأَْرِسلْ َمَعَنا أََخانَا} {أَْرِسلُْه َمَعَنا غَداً{،}َوَدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن{

اقُْنِتي ِلرَبِّكِ  َيا َمْرَيُم{: املعنوية حنو آمنت مع املؤمنني وتبت مع التائبني وفهمت املسألة مع من فهمها ومنه قوله تعاىل
  }َواْسُجِدي َواْركَِعي َمَع الرَّاِكعَِني

  }َوقِيلَ اْدُخال النَّاَر َمعَ الدَّاِخِلَني} {َوكُونُوا َمَع الصَّاِدِقَني{: وقوله
  }إِنَّنِي مََعكَُما أَْسَمُع َوأََرى{
  }إِنَّ َمِعيَ رَبِّي َسيَْهِدينِ{
  .}ال َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعنَا{

  أي بالعناية واحلفظ
يعين الذين شاركوه يف اإلميان وهو الذي وقع فيه االجتماع واالشتراك } َيْوَم ال ُيخْزِي اللَُّه النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه{

  من األحوال واملذاهب



  .}َمَعُهوَاتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي أُنْزِلَ {: وقد ذكروا االحتمالني املذكورين يف قوله تعاىل
إنه من باب املعية يف االشتراك فتمامه االجتماع يف الزمان على حذف مضاف إما أن يكون تقديره أنزل مع : قيل

  .نبوته وإما أن يكون التقدير مع اتباعه
  .ألنه فيما وقع به االشتراك دون الزمان وتقديره واتبعوا معه النور: وقيل

  .عول وبني املضاف كقوله مشمت طيبا مع زيدوقد تكون املصاحبة يف االشتراك بني املف
  .}إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبراً{: وجيوز أن يكون منه قوله تعاىل

نقل ذلك أبو الفتح القشريي يف شرح اإلملام عن بعضهم مث قال وقد ورد يف الشعر استعمال مع يف معىن ينبغي أن 
  :يتأمل ليلحق بأحد األقسام وهو قوله

  ع الرمح الرديين قامةيقوم م
  ويقصر عنه طول كل جناد

مع تقتضي االجتماع إما يف املكان حنو مها معا يف الدار أو يف الزمان حنو ولدا معا أو يف املعىن : وقال الراغب
كاملتضايفني حنو األخ واألب فإن أحدمها صار أخا لآلخر يف حال ما صار اآلخر أخاه وإما يف الشرف والرتبة حنو 

  }ال َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا{: عا يف العلو وتقتضي مع النصرة واملضاف إليه لفظ مع هو املنصور حنو قوله تعاىلمها م
  }إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَوْا{
  انتهى} ي َسيَْهِدينِإِنَّ َمِعيَ رَبِّ{،}َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَّقَِني} {َوُهَو َمَعكُمْ أَْيَن َما كُْنُتْم{

  .وقال ابن مالك إن معا إذا أفردت تساوى مجيعا معىن
ورد عليه الشيخ أبو حيان بأن بينهما فرقا قال ثعلب إذا قلت قام زيد وعمرو مجيعا احتمل أن يكون القيام يف وقتني 

  .وأن يكون يف واحد وإذا قلت قام زيد وعمرو معا فال يكون إال يف وقت واحد
  .ما سبق والتحقيق

  أي ناصر كما} إِنَّنِي َمَعكَُما{: ويكون مبعىن النصرة واملعونة واحلضور كقوله
  .أي معينهم. }إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَوْا{
أي عامل بكم ومشاهدكم فكأنه حاضر معهم وهو ظرف زمان عند األكثرين إذا قلت } َوُهَو َمَعكُمْ أَْيَن َما كُْنُتْم{

  مقامهما" مع"ع عمرو أي زمن جميء عمرو مث حذف الزمن واجمليء وقامت كان زيد م

  النون
: للتأكيد وهي إن كانت خفيفة كانت مبنزلة تأكيد الفعل مرتني أو شديدة فمنزلة تأكيده ثالثا وأما قوله تعاىل

  .ه إعظاما، من حيث أكدت السجن بالشدة دون ما بعد}لَُيْسَجَننَّ َولَِيكُوناً ِمَن الصَّاغِرِيَن{
  }لََنْسفَعاً بِالنَّاِصيَِة{: هذا وقوله: ومل يقع التأكيد باخلفيفة يف القرآن إال يف موضعني

ويف القواعد أهنا إذا دخلت على فعل اجلماعة الذكور كان ما قبلها مضمونا حنو يا رجال اضربن زيدا ومنه وقوله 
  .}لَُتْؤِمُننَّ بِِه وَلََتْنُصُرنَُّه{: تعاىل
  .}لَِئْن كََشفَْت َعنَّا الرِّْجَز لَُنْؤِمَننَّ لََك َولَُنْرِسلَنَّ َمَعَك بَنِي إِْسرائيلَ{: وله تعاىلفأما ق

فإمنا جاء قبلها مفتوحا ألهنا دخلت على فعل اجلماعة املتكلمني وهو مبنزلة الواحد وال تلحقه واو اجلماعة ألن 
كون فعلهم كفعل الواحد والرجل الرئيس إذا أخرب عن نفسه قال اجلماعة إذا أخربوا عن أنفسهم قالوا حنن نقوم لي



كقوهلم فلما دخلت النون هذا الفعل مرة أخرى بين آخره معها على الفتح ملا كان ال يلحقه واو اجلمع وإمنا 
يضمون ما قبل النون يف األفعال اليت تكون للجماعة ويلحقها واو اجلمع اليت هي ضمريهم وذلك أن واو اجلمع 

كون ما قبلها مضموما حنو قولك يضربون فإذا دخلت النون حذفت نون اإلعراب لدخوهلا وحذف الواو لسكوهنا 
  .وسكون النون وبقي ما قبل الواو مضموما ليدل عليه

  }لََنكُوَننَّ ِمَن الْخَاِسرِيَن{: ومثله
  و اخشون زيدافإن كان ما قبل الواو مفتوحا مل حيذفها ولكنها حتركها اللتقاء الساكنني حن

ي

  اهلاء
  .}قَالَ لَُه صَاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه{: تكون ضمريا للغائب وتستعمل يف موضع اجلر والنصب حنو

  .}َما ِهيَْه{: وتكون لبيان السكت وتلحق وقفا لبيان احلركة وإمنا تلحق حبركة بناء ال تشبه حركة اإلعراب حنو
  .}ِكَتابِيَْه{وكاهلاء يف 

  .}ِحَسابَِيْه{و
  .}ُسلْطَانَِيْه{و
وكان حقها أن حتذف وصال وتثبت وقفا وإمنا أجرى الوصل جمرى الوقف أو وصل بنيه الوقف يف } َماِلَيْه{و
اتفاقا فأثبتت اهلاء كذا عند اجلميع القراء إال محزة فإنه حذف اهلاء من هذه الكلم الثالث . } ِحسَابَِيْه{و} ِكتَابَِيْه{

اليه وسلطانيه وماهيه يف القارعة ألهنا يف الوقف حيتاج إليها لتحصني حركة املوقوف عليه ويف وأثبتها وقفا أعين يف م
  الوصل يستغين عنه

  إنه مجع بني اللغتني: فلم ال يفعل ذلك يف كتابيه وحسابيه؟قيل: فإن قيل

  ها
  .كلمة تستعمل على ضربني

  أن تكون امسا مسي به الفعل: أحدمها
  :موضعانللتنبيه وهلا : وثانيهما
أن تلحق األمساء املبهمة املفردة حنو هذا وتتنزل منزلة حرف من الكلمة وهلذا يدخل حرف اجلر عليه : أحدمها

  }َوِمْن َهُؤالِء َمْن ُيْؤِمُن بِِه{: كقوله تعاىل
  }ِلمِثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ{: ويفصل به بني املضاف واملضاف إليه كقوله

  }َها أَْنُتْم َهُؤالِء َجادَلُْتْم َعنُْهْم} {َها أَنُْتْم أُوالِء ُتِحبُّونَُهْم{: ل على اجلملة كقولهأن تدخ: الثاين
ويدل على دخول حرف التنبيه على اجلملة أنه ال خيلوا إما أن يقدر به الدخول على االسم املفرد أو اجلملة ال جيوز 

  شارة فعلم أن دخوهلا إمنا هو اجلملة ذكره أبو علياألول ألن املبهم يف اآليتني دخل عليهما حرف اإل

  هل
لالستفهام قيل وال يكون املستفهم معها إال فيما ال ظن له فيه البتة خبالف اهلمزة فإنه ال بد أن يكون معه إثبات فإذا 

  .قلت أعندك زيد؟فقد هجس يف نفسك أنه عنده فأردت أن تستثبته خبالف هل حكاه ابن الدهان
  .ق يف الكالم على معىن االستفهاموقد سبق فرو



  }َهلْ أََتى َعلَى اِألْنَساِن} {َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشيَِة} {وََهلْ أََتاَك َحِديثُ مُوَسى{: وقد تأيت مبعىن قد كقوله تعاىل
  .}َهلْ ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحْجرٍ{: وذكر بعضهم أن هل تأيت للتقرير واإلثبات كقوله تعاىل

  .على القوم بأن املراد آدم فإنه توبيخ ملن ادعى ذلك. }َهلْ أََتى َعلَى اِألْنَساِن{: يف ذلك قسم وكذا قولهأي 
  }َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَنْ يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ{: وتأيت مبعىن ما كقوله
  }َسرِيَن أَْعمَاالًقُلْ َهلْ ُننَبِّئُكُْم بِاَألْخ{: ومبعىن أال كقوله
  .}فََهلْ أَنُْتْم ُمْنَتُهونَ{: ومبعىن األمر حنو
  }َهلْ ِمْن َمزِيٍد{: ومبعىن السؤال

  }َهلْ ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحجْرٍ{: ومبعىن التمين
  .}َهلْ لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى{: ومبعىن أدعوك حنو

  فاجلار واجملرور متعلق به
  .هيهات

  قال الزجاج البعد ملا توعدون} َهْيهَاَت َهْيهَاَت ِلَما ُتوَعُدونَ{: هلتبعيد الشيء ومن
  وهذا غلط من الزجاج أوقعه فيه الالم فإن تقديره بعد األمر ملا توعدون أي ألجله: وقيل

  الواو
  .الواو العاملة

  حرف يكون عامال وغري عامل
  .جار وناصب: فالعامل قسمان

  }رَبَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِكَِني وَاللَِّه{: فاجلار واو القسم حنو
  .احملذوفة ال بالواو" ُرّب"واو رب على قول كويف والصحيح أن اجلر بـ 

واو مع فتنصب املفعول معه عند قوم والصحيح أنه منصوب مبا قبل الواو من فعل أو شبهه : والناصب ثنتان
  .بواسطة الواو

جوبة الثمانية وأن يعطف هبا الفعل على املصدر على قول والواو اليت ينتصب املضارع بعدها يف موضعني يف األ
  .كويف

  .والصحيح أن الواو فيه عاطفة والفعل منصوب بأن مضمرة
وهلا قسم آخر عند الكوفيني تسمى واو الصرف ومعناها أن الفعل كان يقتضي إعرابا فصرفته الواو عنه إىل النصب 

  .على قراءة النصب} يُفِْسُد ِفيَها وََيْسِفكُ الدَِّماَء قَالُوا أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن{ : كقوله تعاىل
  الواو غري العاملة

  :وأما غري العاملة فلها معان

وهو أصلها العاطفة تشرك يف اإلعراب واحلكم وهي ملطلق اجلمع على الصحيح وال تدل على أن الثاين بعد : األول
إِذَا ُزلْزِلَِت اَألْرُض زِلْزَالََها وَأَخَْرَجتِ {: ن األولاألول بل قد يكون كذلك وقد يكون قبله وقد يكون معه فم

  .فإن اإلخراج متأخر عن الزلزال وذلك معلوم من قضية الوجود ال من الواو} اَألْرُض أَثْقَالَهَا



لشرعنا يف  ،والركوع قبل السجود ومل ينقل أن شرعهم كان خمالفا} وَاْسُجِدي وَاْركَِعي َمَع الرَّاِكِعَني{: ومن الثاين
  .ذلك

  .أي حنيا ومنوت} َما ِهيَ إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت{: خمربا عن منكري البعث: وقوله تعاىل
واأليام هنا قبل الليايل إذ لو كانت الليايل قبل األيام كانت األيام . }َسخَّرََها َعلَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ{: وقوله
  .لليايل وأقل مساوية

ولو كان على ظاهره لقال سبع ليال وستة أيام أو سبعة أيام وأما مثانية فال يصح على جعل الواو : قال الصفار
  للترتيب
  }َوذَْرنِي وَالُْمكَذِّبَِني} {ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوحِيداً{: وقوله تعاىل: فائدة

زم فيه أن يكون اهللا تعاىل أمر نبيه عليه السالم أن يتركه وكأنه أجاز أبو البقاء كون الواو عاطفة وهو فاسد ألنه يل
قال اتركين واترك من خلقت وحيدا وكذلك اتركين واترك املكذبني فتعني أن يكون املراد خل بيين وبينهم وهو 

  كقولك لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها" مع"واو 

هي اليت يكون بعدها مجلة غري متعلقة مبا قبلها يف املعىن وال واو االستثناء وتسمى واو القطع واالبتداء و: والثاين
  .مشاركة يف اإلعراب ويكون بعدها اجلملتان

  }ثُمَّ قََضى أََجالً َوأََجلٌ ُمَسّمًى عِْندَُه{: فاالمسية كقوله تعاىل
  .}ّياً َوَيقُولُ اِألْنَسانَُهلْ َتْعلَُم لَهُ َسِم} {ِلُنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي اَألْرَحامِ{: والفعلية كقوله

والظاهر أهنا الواو العاطفة لكنها تعطف جلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب جملرد الربط وإمنا مسيت واو االستئناف 
  .لئال يتوهم أن ما بعدها من املفردات معطوف على ما قبلها

ثُمَّ أَنَْزلَ َعلَْيكُمْ {: ضمري صاحبها كقوله تعاىلواو احلال الداخلة على اجلملة االمسية وهي عندهم مغنية عن : الثالث
  }ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً نَُعاساً يَْغَشى طَاِئفَةً مِْنكُْم َوطَاِئفَةٌ قَْد أََهمَّتُْهْم

  }لَِئْن أَكَلَُه الذِّئُْب َوَنْحُن ُعْصبَةٌ{: وقوله
  }قِّ َوإِنَّ فَرِيقاً ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَكََما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبيِْتَك بِالَْح{: وقوله

  }وََتْنَسْونَ أَْنفَُسكُْم وَأَنُْتْم َتْتلُونَ الْكَِتاَب} {فَال َتْجَعلُوا ِللَِّه أَْنَداداً َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ{: وقد جيتمعان حنو

  }َوال ُتَباِشُروُهنَّ َوأَنُْتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمَساجِِد{
  }لَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم وَُهْم أُلُوٌف َحذََر الَْمْوِت{
  }ِلَم َتكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه وَاللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ{
  }َوال َتمُوُتنَّ إِالَّ وَأَنُْتْم ُمْسِلُمونَ{
  }َولَسُْتْم بِآِخِذيِه َوال َتَيمَُّموا الْخَبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{
  }أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ وَلَْم ُيوَح إِلَْيِه َشْيٌء{
  .}أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم َولَمْ َيْمَسْسنِي َبشٌَر{

  .لإلباحة حنو جالس احلسن وابن سريين ألنك أمرت مبجالستهما معا: الرابع
  اآلية} قَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِإِنََّما الصََّد{: قال وعلى هذا أخذ مالك قوله تعاىل

واو الثمانية والعرب تدخل الواو بعد السبعة إيذانا بتمام العدد فإن السبعة عندهم هي العقد التام : اخلامس



كالعشرة عندنا فيأتون حبرف العطف الدال على املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه فتقول مخسة ستة سبعة ومثانية 
  الواو إذا بلغوا الثمانية فيزيدون

ونقل } َسْبَع لََيالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ{: حكاه البغوي عن عبد اهللا بن جابر عن أيب بكر بن عبدوس ويدل عليه قوله تعاىل
  .}وَثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم{: عن ابن خالويه وغريه ومثلوه بقوله تعاىل

  .بعد ما ذكر العدد مرتني بغري واو
  .}َوفُِتَحْت أَبَْواُبهَا{:  يف صفة اجلنةوقوله تعاىل

  .}فُِتَحْت أَْبوَاُبهَا{: بالواو ألهنا مثانية وقال تعاىل يف صفة النار
  .بغري الواو ألهنا سبعة وفعل ذلك فرقا بينهما

  .}وَالنَّاُهونَ َعنِ الْمُْنكَرِ{: وقوله
  .بعد ما ذكر قبلها من الصفات بغري واو

  .بأن اآلمر باملعروف ناه عن املنكر يف حال أمره باملعروف فهما حقيقتان متالزمتانوقيل دخلت فيه أعالما 
من هذا القبيل خالفا لبعضهم ألن الواو لو أسقطت منه الستحال املعىن لتناقض } ثَيِّبَاٍت َوأَْبكَاراً{: وليس قوله
  .الصفتني

و احلال وإن دخلت يف آية اجلنة لبيان أهنا كانت ومل يثبت احملققون واو الثمانية وأولوا ما سبق على العطف أو وا
  .مفتحة قبل جميئهم وحذفت يف األول ألهنا كانت مغلقة قبل جميئهم

  زيدت يف صفة اجلنة عالمة لزيادة رمحة اهللا على غضبه وعقوبته وفيها زيادة كالم سبق يف مباحث احلذف: وقيل
  لنعوت وليس كذلكوزعم بعضهم أهنا ال تأيت يف الصفات إال إذا تكررت ا

  .}َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ َوثَاِمُنُهْم كَلْبُُهْم {: بل جيوز دخوهلا من غري تكرار قال تعاىل
  }َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكْراً ِللُْمتَِّقَني{: وقال

  .وتقول جاءين زيد والعامل
  .}إِالَّ َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم{: ىلالزيادة للتأكيد كقوله تعا: السادس

  .بدليل اآلية األخرى
  دخلت الواو لتأكيد لصوق الصفة باملوصوف الدالة على أن اتصافه هبا أمر ثابت مستقر: قال الزخمشري

خ وقال الشي} َوثَاِمُنُهْم كَلْبُُهْم{: وضابطه أن تدخل على مجلة صفة للنكرة حنو جاءين رجل ومعه ثوب آخر وكذا
مجال الدين بن مالك يف باب االستثناء من شرح التسهيل وتابعه الشيخ أثري الدين إن الزخمشري تفرد هبذا القول 

وليس كذلك فقد ذكر األزهري يف األزهرية فقال وتأيت الواو للتأكيد حنو ما رأيت رجال إال وعليه ثوب حسن ويف 
  .}وَلََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالَّ{: القرآن منه

  انتهى. }َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالَّ لََها ُمْنِذُرونَ { : وقال
  .}َوَعَسى أَنْ َتكَْرهُوا َشيْئاً َوُهَو َخْيٌر لَكُْم{: وأجازه أبو البقاء أيضا يف اآلية ويف قوله تعاىل

وساغ دخول الواو ملا كانت صورة اجلملة هنا " ءشي"فقال جيوز أن تكون اجلملة يف موضع نصب صفة لـ 
  كصورهتا إذا كانت حاال



  "قرية"اجلملة يف موضع جر صفة لـ : ، فقال} َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي خَاوِيَةٌ{: وأجاز أيضا يف قوله تعاىل
ر بتقدير أضرب به وال فقيل الواو زائدة وحيتمل أن يكون جمزوما جواب األم} فَاضْرِْب بِِه َوال َتحَْنثْ{: وأما قوله
  .حتنث

  .ويتحمل أن يكون هنيا
  .واألول أجود: قال ابن فارس
  .قيل الواو زائدة} وَكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي اَألْرضِ َوِلُنَعلَِّمُه{: وكذلك قوله

  .ولنعلمه فعلنا ذلك: وقيل
  أي وحفظا فعلنا ذلك} َوِحفْظاً ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن{: كذلك
  إهنا زائدة للتأكيد والصحيح أهنا عاطفة وجواب إذا حمذوف أي سعدوا وأدخلوا: }َوفُِتَحْت أَْبوَاُبهَا{:  قولهيف: وقيل
  أي حفظا فعلنا ذلك} َوِحفْظاً ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن{: وليعلم فعلنا ذلك وكذلك: وقيل

  .}أَنْ َيا إِْبَراهِيُم فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ َوَنادَْيَناُه{: وقيل يف قوله
وَكَذَِلَك نُرِي إِْبَراهِيَم َملَكُوتَ السََّماوَاِت َواَألْرضِ {: أي ناديناه والصحيح أهنا عاطفة والتقدير عرف صربه وناديناه

  }َوِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني
  }اً ِللُْمتَّقَِنيَولَقَْد آَتيَْنا ُموَسى َوهَاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكْر{: وقوله
  .أي لنعلم. }َوتِلَْك اَأليَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ وَِلَيْعلََم{: وقوله
  }فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهْم ِملُء اَألْرضِ ذََهباً َولَوِ افَْتَدى بِِه{: وقوله

والواو } َوإِذَا اَألْرُض ُمدَّْت{: وخربها إذا يف قولهمبتدأ } إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: وزعم األخفش أن إذا من قوله تعاىل
  :زائدة واملعىن أن وقت انشقاق السماء هو وقت مد األرض وانشقاقها واستبعده أبو البقاء لوجهني

أن اخلرب حمط الفائدة وال فائدة يف إعالمنا بأن الوقت االنشقاق يف وقت املد بل الغرض من اآلية عظم : أحدمها
  .القيامةاألمر يوم 
  .بأن زيادة الواو تغلب يف القياس واالستعمال: والثاين

أي وقلت واجلواب قوله } َوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوَك ِلَتْحِملَُهْم قُلَْت{: وقد حتذف كثريا من اجلمل كقوله تعاىل
قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ {: ويف قول أكثر} ْم بِِلقَاِء َربِّكُْم ُتوِقُنونَُيَدبُِّر اَألْمَر يُفَصِّلُ اآلياِت لَعَلَّكُ{: وقوله} ُتَولُّوا{: تعاىل

  اآلية} الْعَالَِمَني قَالَ َربُّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ
  }إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني َوكَانُوا ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحْنثِ الَْعظِيمِ{: وقوله

  ويكأن
  }وَْيكَأَنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ} {وَْيكَأَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق{: كلمة تندم وتعجب قال تعاىلقال الكسائي 

  .إنه صوت ال يقصد به اإلخبار عن التندم وحيتمل أنه اسم فعل مسماه ندمت أو تعجبت: وقيل
ىن فمسلم وإن أرادوا تفسري اإلعراب فلم يثبت قال املفسرون معناه أمل تر فإن أرادوا به تفسري املع: وقال الصفار

  .ذلك
  .مبعىن ويلك فكان ينبغي كسر إن: وقيل
  .وي تنبيه وكأن للتشبيه وهو الذي نص عليه سيبويه: وقيل



  .ومنهم من جعل كأن زائدة ال تفيد تشبيها ومل يثبت فلم يبق إال أهنا للتشبيه األمر يشبه هذا بل هو كذا
ويه فقال املعىن على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو نبهوا فقيل هلم أما يشبه عن هذا اعتذر سيب: قلت

  .أن يكون ذا عندكم هكذا
وهذا بديع جدا كأهنم مل حيققوا هذا األمر فلم يكن عندهم إال ظن فقالوا نشبه أن يكون األمر كذا وهنوا مث قيل هلم 

  انتهى يشبه أن يكون األمر هكذا على وجه التقرير
  وقال صاحب البسيط كأنه على مذهب البصريني ال يراد به التشبيه بل القطع واليقني

  .وعلى مذهب الكوفيني حيتمل أن تكون الكاف حرفا للخطاب ألنه إذا كان اسم فعل مل يضف
  .وذهب بعضهم إىل أنه بكماله اسم

  .اسم الفعل قبلهاوذهب الكسائي إىل أن أصله ويلك فحذفت الالم وفتحت على مذهبه أن ب
وأما الوقف فأبو عمرو ويعقوب يقفان على الكاف على موافقة مذهب الكوفيني والكسائي يقف على الياء وهو 

مذهب البصريني وهذا يدل على أهنم مل يأخذوا قراءهتم من حنوهم وإمنا أخذوها نقال وإن خالف مذهبهم يف النحو 
  م وصلتومل يكتبوها منفصلة ألنه ملا كثر هبا الكال

  ويل
  .}َولَكُُم الْوَْيلُ ِممَّا َتِصفُونَ{ : قال األصمعي ويل تقبيح قال تعاىل

  }َيا َوْيلََتى أََعجَْزُت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ َهذَا الْغَُرابِ} {َيا َوْيلََتَنا{: وقد توضع موضع التحسر والتفجع منه كقوله

  يا
  .}أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد{ هللا وهو لنداء البعيد حقيقة أو حكما ومنه قول الداعي يا ا
  .استصغارا لنفسه واستبعادا هلا من مظان الزلفى

  .وقد ينادى هبا القريب إذا كان ساهيا أو غافال تنزيال البعيد
  .ملنادىوقد ينادى هبا القريب الذي ليس بساه وال غافل إذا كان اخلطاب املرتب على النداء يف حمل االعتناء بشأن ا

وقد قيل يف قوله } قَالَ اْبَن أُمَّ} {رَبََّنا إِنََّك آتَْيَت ِفْرَعْونَ َوَمَألُه زِينَةً}{ُيوُسُف أَعْرِْض َعْن َهذَا{: وقد حتذف حنو
  .}أَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَناَء اللَّْيلِ{: تعاىل

  .يف قراءة ختفيف من إن اهلمزة فيه للنداء أي يا صاحب هذه الصفات
  وقيل للتنبيه} أَالَّ َيْسُجدُوا{: ابن فارس تأيت للتأسف والتلهف حنو قال
  :وللتلذذ حنو: قال

  *يا َبْردََها على الفؤاد لو َتِقف
  *وهذا مع التوفيق كاٍف فحصِّال

  .يف آخر النسخة املنقول منها ما مثاله
يم رب العرش العظيم أن جيعله خالصا متت النسخة املباركة حبمد اهللا تعاىل وعونه وحسن توفيقه ونسأل اهللا العظ

لوجهه الكرمي مقربا بالفوز يف جنات النعيم وذلك يف اليوم املبارك السعيد رابع عشر شهر شعبان الفرد من شهور 
سنة تسع وسبعني ومثامنائة من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم واحلمد اهللا رب العاملني وصلى اهللا 



  مد وآله وصحبه الطيبني الطاهرينعلى سيدنا حم
  وغفر اهللا لنا ولكم وجلميع املسلمني واحلمد اهللا رب العاملني

  وإن جتد عيبا فسد اخللال
  فجل من ال فيه عيب وعال
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