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 الر   محن  الر   اهلل  م  س  ب  
 مي  ح 

 مقّدمة

والصالة والسالم عىل  يىلّيدنا حمّمىلد , احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل

 .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم احلرش والنجاة, اهلداةوع  آله وأصحابه األئمة 

فهذه قواعد أصولّية جيب عىل  كىلّ  مىلن أ ان أن يتوّيىلق ا قىلرابة كتىلب علىلوم ال ىلرآن : أما بعد

ال واعىلد "وقىلد يىلميناها , ألهنا م ّدمة ال بد منها للمبتدئني مىلن الىلالا العلىلم الرشىليف, معرفتها

 ."ة اإلت انزبد": تعاىل أن ينفق هبا كام نفق بأصلها املسمى بىل نسأل اهلل "األيايّية ا علوم ال رآن

بىلن عبىلاا املىلالكّي يّيدي الوالد علوي: منهم, وقد قرأت كتب هذا العلم ع  مجلة من األئمة

ونذكر هنا يىلند أهىلهر كتىلب , وأ ويه عنهم بأيانيدهم املفّصلة ا كتب األيانيد, احلسنّي  محه اهلل

اإلت ان ا علوم "ف د قرأت عليه كتاا , بسند يّيدي الوالد السّيد علوي "اإلت ان"هذا الفن وهو 

والوالىلد قىلرأه عىل  أبيىله السىليد , بىلن أ  بكىلر السىليواليجالل الدين عبد الرمحنللحافظ  "ال رآن

وهو قرأه ع  هيخيه الشيخ حممد عابد مفتي املالكّيىلة بمكىلة , بن عبد العزيز املالكي احلسنيعباا

عن , بن زيني نحالن مفتي البلد احلرامعن هيخهام السيد أمحد, ّيد أ  بكر هطا املكياملكرمة والس

عىلن الشىلم  , بن حجازي الرشقاويعن الشيخ عبد اهلل, بن حسن الدميااليهيخه الشيخ عثامن

بىلن عىلي عىلن الشىليخ أ  الاىلياب عىلي, بن حممىلد البىلديريعن الشيخ حممد, بن يامل احلفنيحممد

عىلن , عن السىليد يويىلف األ ُمينىلوي, عن الشيخ عي الزياني, ن الشيخ عي احللبيع, الشربامليس

 .احلافظ اجلالل السيوالي

 مقدمة يف علوم القرآن التي هي مصطلح التفسري

, اعلم أنه ال بد من معرفة مصطلح التفسري قب  قرابة التفسري ليكون اإلنسان ع  بصرية تامة منه

 .ويرتّتب ع  ذلك فهم معاي اآليات, وأيباا النزول, خ واملنسوخوالناي, فيعرف املّكي واملدي

 .والتبست عليه امل اصد, وُق   نشااله, ومن خاض التفسري قب  معرفة مصطلحه كان ا حرية
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ا, فّّستن اليشب إذا بينتنه: هو مأخوذ من قوهلم :علم التفسري ألنىله , ويمي العلم املىلذكو  تفسىلري 

 .يبنّي ال رآن ويوضحه

بحث فيه عن أحوال ال رآن الكريم: ّدهوح ونحىلوه , من جهة نزولىله كمّكيىلة أو مدنّيىلة, هو علم ين

 .وغري ذلك, كسنده وأنائه وألفاظه ومعانيه املتعل ة باألحكام

 .كالم اهلل عّز وجّ  من احليثية املذكو ة: وموضوعه

 .والعم  بام فيه بعد الفهم, التوّص  إىل فهم معاي ال رآن: وفائدته

 .والفوز بالسعانة ا الدا ين, التمّسك بالعروة الوث ى: ثمرتهو

 .فهو علم إهلّي نبوّي , اهلل تعاىل ونبّيه عليه الصالة والسالم: وواضعه

ن ة وأياليب العرا: واستمداده ه والسُّ
 .من ال رآن نفس 

 .وأمثال ومواعظ, ما يستفان منه من أحكام وع ائد: ومسائله

ومتوقفة ا االعتدان بعد , لكوهنا مأخوذة من الكتاا, ب   ئيسها, الدينّية أنه من العلوم: ونسبته

 .الثبوت عليه

ف برشىلف موضىلوعا ا, أنه من أرشف العلوم وأجّلها: وفضله وموضىلوعه , ألن العلوم إنام ُترشن

 .أجّ  وارشف

السىلعانة  وأما بيان احلاجة إليه فألن فهم ال رآن املشتم  ع  أألحكام الرشىلعية التىلي هىلي مىلدا 

تدى إليها إال بتوفيق من اللطيف اخلبري, وهي العروة الوث ى, األبدية حتى أن الصىلحابة    , ال ُين

كىلانوا , اهلل عنهم ع  علّو كعبهم ا الفصاحة وايتنا ة بواالنهم بام أرشق عليهم من مشىلكاة النبىلّوة

ا ما يرجعون إليه صّ  اهلل عليه ويل م بالسؤال عن أهياب مل ومل تصىل  أفهىلامهم , يعرجوا عليهىلا كثري 

وال هك أّنا حمتاجون إىل ما كانوا حمتاجني , ا اخليط األبيض واأليون بن حاتملعديكام وقق , إليها

 .إليه وزيانة

 :َحّد القرآن
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ا, وهو اجلمق, مأخوٌذ من ال رب :لغةّ  :القرآن هو الكالم املنزل ع  يىلّيدنا حممىلد صىلّ  اهلل  :وعرف 

 .املعجز بسو ة منه ,عليه ويل م

 .جن  هام  جلميق الكالم( الكالم: )ف ولنا

رٌج للكالم النىلازل عىل  غىلريه مىلن ( املنزل ع  يّيدنا حممد صّ  اهلل عليه ويل م: )وقولنا فصٌ  ُمن

 .ويائر الكتب والصحف, واإلنجي , كالتو اة, األنبياب

ىلرٌج لألحانيىلث الربانيىلة( املعجز: )وقولنا أنىلا عنىلد ظىلن ": ديث الصىلحيحنيكحىل, فصٌ  ثان ُمن

ا, ثم االقتصا  ا احلد ع  اإلعجاز, "عبدي , ألنه املحتاج إليه ا التمييز, وإن نزل ال رآن لغريه أيا 

 .فهو األهم

وإنام كان , كالكوثر, وهو قد  أقرص يو ة, بيان ألق  ما حيص  به اإلعجاز( بسو ة منه: )وقولنا

ب  اآلية تسىلتلزم منايىلبة ملىلا قبلهىلا ومىلا , ن ا ال رآن آية مفرنةألنه مل يك, أق  اإلعجاز بأق  يو ة

 .فتكون ثالث آيات, بعدها

 .ليخرج منسوخ التالوة, املتعب د بتالوته: وزان بعاهم ا احلد ف ال

بتوقيف من النبىلي صىلّ  , مسامة بايم خاص هلا, هي مجلة من ال رآن أقلها ثالث آيات: والسورة

 .تذكر بذلك االيم وتشتهر بهبأن , اهلل عليه ويل م

 .وهي الكلمة التي تكون آخر اآلية, هي مجلة من السو ة مميزة بالفاصلة: واآلية

 

 

 ّي واملدنّ املكّ 

 : اختلف العلامب ا املكي واملدي ع  ثالثة أقوال

باملدينىلة  يواب نزل بمكة املكرمة أم, ما نزل بعدها: واملدنّ , ما نزل قب  اهلجرة: املّكيّ  أن :أشهرها

 .هذا هو األصح ا تعريفهام, ا احلرض أم ا السفر, عام الفتح أو عام حجة الوناع, املنو ة
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مة ولو بعد اهلجرة: املكيأن  :الثان فىلام نىلزل ا , ما نزل باملدينة املنو ة: واملدن, ما نزل بمكة املكر 

 .يفري: ب  ي ال له, األيفا  ال يطلق عليه مكي وال مدي

ا أله  مكة املكرمة: املكيأن  :الثالث ا أله  املدينة املنو ة: واملدن, ما وقق خطاب   .ما وقق خطاب 

 :عالمات للمّكّي واملدنّ 

 : وقد ذكر العلامب للمكي واملدي عالمات

ا ُيا}: ك  يو ة فيهاأن : منها ُ ا ُيا} ولي  فيها {الن اان  ُأُيُّ ُ ينُ  ُأُيُّ
ذ   يىلو ة وا, فهي مكية {آُمننوا   ال 

 . احلج بعض آيات فيه خالف

 .فهي مكية {كال}: أن ك  يو ة فيها: ومنها

 .يوى يو ة الب رة, أن ك  يو ة فيها قصة آنم عليه السالم وإبلي  فهي مّكية: ومنها

 يوى يو ة العنكبوت, أن ك  يو ة فيها ذكر املناف ني فهي مدنّية: ومنها

وك  يو ة ذكر فيها ال رون املاضية , ائض فهي مدنّيةك  يو ة ذكر فيها احلدون والفر أن: ومنها

 .فهي مّكّية

 :فائدة

, واألنفىلال, واملائىلدة, والنسىلاب, عمىلرانآلو, الب ىلرة: نزلت باملدينة املنو ة تسق وعرشون يو ة

, واملجانلىلة, واحلديىلد, واحلجىلرات, والفتح, وحممد, واألحزاا, والنو , واحلج, والرعد, والتوبة

, وال يامىلة, والتحىلريم, والطىلالق, والتغىلابن, واملنىلاف ون, واجلمعىلة, والصف, حنةواملمت, واحلرش

 .واملعوذتان, والنرص, وال د , والزلزلة

 .إذ يو  ال رآن كلها مائة وأ بق عرشة, وهو مخ  وثامنون يو ة, وباقي السو  نزل بمكة

 احلرضّي والسفريّ 

 .ما نزل ا السفر: والسفري, ما نزل باحلرض: واحلرضي



 
5 

ا ُيا}: أوهلا, آية التيمم ا يو ة املائدة: منها, وأما السفري فله أمثلة ُ ينُ  ُأُيُّ
ذ  ىلتنم   إ ُذا آُمننىلوا   ال   إ ىُل  قنم 

الة   : وقيىل , ذي احلليفىلةوهىلي و اب , بمحىل  يسىلمى بىلذات اجلىلي  فإهنا نزلىلت[ 6: املائدة] {الص 

 .مكةق من الري املدينةبال را من  ذي احلليفةوهي تي , بالبيداب

واٍن بينه وبني املدينة نحىلون مائىلٍة ويىلبعني )نزلت ا هأن احلديبية ا كراع الغميم , يو ة الفتح: ومنها

 .(ومن عسفان إليه ثالثة أميال, ال  وبينه وبني مكة نحو ثالثني مي, ال  مي

 .فال حيتاج إىل متثي  لوضوحه, وأمثلة احلرضي كثرية لكونه األص 

 ي والشتائياللييل والنهاري والصيف

ا باعتبا  الزمان إىل   .وصيفي وشتائي, لييل وهناريوين سم أيا 

 .وأما الليي فمن أمثلته آية حتوي  ال بلة, وأمثلة النها ي كثرية ألنه األص 

تنوُنُك }: وهىلي قولىله تعىلاىل, ومن أمثلة الصيفي آية الكاللىلة ىلُتف  م   اهللّن قنىل    ُيس  ىليكن
ت  ف  ُكاُلُلىلة   ا   ين  {ال 

كىلام ثبىلت ا صىلحيح , ويامها النبي صّ  اهلل عليه ويل م بآيىلة الصىليف, إىل آخرها[ 676:النساب]

 .   اهلل عنه عمرعن  مسلم

ينُ  إ ن  }: تعاىل الشتائي قولهومن أمثلة  ذ  وا ال  ُن ف ىلك   ُجىلا ٌق }: إىل قولىله تعىلاىل {ب اإل  ز  يمٌ  ُو   ا  {ُكىلر 

 .ا أهنا نزلت ا يوٍم هاٍت    اهلل عنهعائشة ففي الصحيح عن , يو ة النو 

 أول ما نزل

 : اختنل ُف ا أّول ما نزل من ال رآن ع  أقوال

ُرأ  }: (وهو الصحيح) أحدها م   اق  ي ُ بُِّك  ب اي 
ذ  نُسىلانُ  ُخُلىلُق , ُخُلىلُق  ال  ىلن   اإل 

ىلُرأ  , ُعُلىلٍق  م  ىلُك  اق   ُوُ بُّ

ُرمن  ي, األُك  ذ  ُ ُلم   ُعل مُ  ال  نُسانُ  ُعل مُ , ب ال  ُلىلم   مُل   ُمىلا اإل  وهىلذا ثابىلت ا الصىلحيحني [ 5-6: العلىلق] {ُيع 

 .وغريمها

أول ما بدئ به  يول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م مىلن الىلوحي : فعن عائشة    اهلل عنها أهنا قالت

وكىلان , ثم حبب إليه اخلالب, فكان ال يرى  ُيا إال جابت مث  فلق الصبح, الرُيا الصاحلة ا النوم

, قب  أن ينزع إىل أهله ويتزون لذلك, الليايل ذوات العدن( وهو التعبد)فيتحنث فيه  ,خيلو بغا  حراب
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قال  يىلول , اقرأ: حتى جابه احلق ا غا  حراب فجابه امللك ف ال, ثم يرجق إىل خدجية فيتزون ملثلها

 يىللني ثىلم أ, فأخذي فغطني حتى بلىل  منىلي اجلهىلد, ما أنا ب ا ئ: قلت: )اهلل ص   اهلل عليه ويل م

, اقىلرأ: ثم أ يلني ف ال, فأخذي فغطني الثانية حتى بل  مني اجلهد, ما أنا ب ا ئ: قلت, اقرأ: ف ال

ُرأ  }: ثم أ يلني ف ال, فأخذي فغطني الثالثة, ما أنا ب ا ئ: قلت م   اق  ي ُ بُِّك  ب اي  ىلذ   ُخُلىلُق , ُخُلىلُق  ال 

نُسانُ  ن   اإل  
ُرأ  , ُعُلٍق  م  ُرمن  ُوُ بُُّك  اق  ُلىلم   مُل   ُمىلا} وا بعض الروايىلات حتىلى بلىل (  {األُك  احلىلديث  ..{ُيع 

 .بطوله

ا ُيا} :القول الثان ُ رن  ُأُيُّ ثِّ : قىلال بن عبد الىلرمحنأ  يلمةعن  الشيخانف د  وى [ 6: املدثر] {امل ند 

ا ُيا}: أي ال رآن أنزل قب ؟ قال, بن عبد اهللجابريألت  ُ رن  ُأُيُّ ثِّ ُرأ  }أو : قلت [6: املدثر] {امل ند  م   اق   ب اي 

قال  يىلول اهلل صىل   اهلل عليىله , أحدثكم ما حدثنا به  يول اهلل ص   اهلل عليه ويل م: ؟ قال {ُ بُِّك 

, فنظرت أمامي وخلفي, نزلت فايتبطنت الواني, فلام قايت جوا ي, بحرابإي جاو ت : )ويل م

 خدجيىلةفأتيىلت , فأخذتني  جفىلةٌ  ,(يعني جربي )فإذا هو , ثم نظرت إىل السامب, وعن يميني وهاميل

ا ُيا}: فأنزل اهلل, فأمر م فدثروي ُ رن  ُأُيُّ ثِّ م  , امل ند      قن
لكن العلامب أجابوا عن هىلذا ( [2-6: املدثر] {ُفُأنذ 

وهىلي أوليىلة األمىلر , أوليىلة ُمصوصىلة, جابرأههرها أن املران باألولية ا حديث , التعا ض بأجوبة

ا ُيا}: ل ما نزل للريالةأي أو, باإلنذا  ُ رن  ُأُيُّ ثِّ ىلُرأ  } :وأول ما نزل للنبّوة {امل ند  ىلم   اق  ىلُك  ب اي  وهىلذا  ,{ُ بِّ

 .جواا جيد يديد

 وهىلذا ال يعىلا ض أن, أن يو ة املدثر أول يىلو ة نزلىلت كاملىلة جابربأن مران : وأجاا بعاهم

ُرأ  } ا {اق   .صد هاب  نزل منها , ألهنا مل تنزل كلها, أول ما نزل مطل  

 .أن أول ما نزل الفاحتة :القول الثالث

 .أن أول ما نزل بسم اهلل الرمحن الرحيم :القول الرابع

وإن صىلح فيتىلأول بىلأن , وك  ذلك ال يثبت من ناحية السىلند, ا أول ما نزلأقوال أخرى وهناك 

ل  ما نزل ,(من)معنى أّول ما نزل ع  حذف   .أي من أو 

 :أوائل خمصوصة
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ُرأ  }: ل بمكةأول ما نز -6 م   اق  ي ُ بُِّك  ب اي 
ذ   [.6: العلق] {ُخُلُق  ال 

 .[6: املطففني] {وي  للمطففني}: وقي , أول ما نزل باملدينة يو ة الب رة -2

ينُ  أنذ نُ }: أل ما نزل ا ال تال -3 ُ اُتلنونُ  ل ل ذ  نم   ين ُأهن 
وا ب  من

ل   [.33: احلج] {ظن

وُنُك ُيس  }: أول ما نزل ا هأن اخلمر -4 ر   ُعن   ُألن ُم   [.263:الب رة] {ُوامل ُي ّس    اخل 

 . واه البخا ي, النجم: أول يو ة أنزلت فيها يجدة -5

دن  ال   قن }: بمكةا األالعمة ما نزل أول  -6 ُي  ُما ا   ُأج  ح  ا إ يُل   أنو  م  ُر  : وباملدينة[ 645:األنعام] {حمن

اُم } مُ  إ ن  من  ُحر   [.673:الب رة] {امل ُي ُتةُ  ُعُلي كن

 

 

 

 آخر ما نزل

 : أههرها, اختلف العلامب ا ذلك ع  أقوال

تنوُنُك }: أن آخر ما نزل قوله تعاىل -6 ُتف  م   اهللّن قنىل    ُيس  ىليكن
ت  ف  ُكاُلُلىلة   ا   ين  واه , [676:النسىلاب] {ال 

 .الشيخان

ُىلا ُيا}: وهي قوله,  ي واه البخا, آخر آية نزلت آية الربا:    اهلل عنهام ابن عبااوقال  -2  ُأُيُّ

ينُ  ذ  وا   آُمننوا   ال  وا   اهللُّ ات  ن ُي  ُما ُوُذ ن
نُ  ُب   ُبا م   [.272:الب رة] {الرِّ

ا -3 وا  }آخر آية نزلت : وقال أيا  ا ُوات  ن م  ونُ  ُيو  ُجعن  [.226:الب رة] {اهللّ  إ ىُل  ف يه   تنر 

 صىلحيح مريىل وهىلو : السىليواليقىلال , نآخر آية نزلىلت آيىلة الىلدي: بن املسيبيعيدوقال  -4

 .اإلينان

, بأهنا نزلت كلهىلا نفعىلة واحىلدة كرتتيبهىلا ا املصىلحف, ويمكن اجلمق بني ال ول الثاي وما بعده

وحينئذ يتأول ال ول األول بأنه آخر ما نزل ا هأن الفىلرائض , فيصدق ع  ك  منها أهنا آخر ما نزل

 .واألحكام
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 معرفة سبب النزول

 .أو حدوث حانثة, كسؤال يائ , انثة التي من أجلها نزل ال رآنهو احل: السبب

 .وقسم نزل ع ب واقعة أو يؤال, قسم نزل ابتداب  : ثم اعلم أن نزول ال رآن ع  قسمني

وبينىلوا , بينوا اآليات التي نزلت بسىلبب, وقد تتبق العلامب ال سم الثاي وصنفوا فيه كتب ا ُمصوصة

اواجتهدوا فيه اجته, ذلك السبب ا بالغ  لباا الن ول ا أيىلباا "وأههر مؤلف ا هذا املوضوع , ان 

 .السيواليللحافظ  "النزول

 :وا هذا العم  فوائد جليلة: فوائد معرفة سبب النزول

 .معرفة وجه احلكمة الباعثة ع  ترشيق احلكم: منها

 .سّببألن العلم بالسبب يو ث العلم بامل, أنه الريق قوي ا فهم معاي ال رآن: ومنها

 ما تكرر نزوله

ُكمٌ , ذكر مجاعة من العلامب املت دمني واملتأخرين أن من ال رآن ما تكر  نزوله  : ولذلك ح 

 .التذكري واملوعظة: منها

 .وجون امل تيض: ومنها

 .إظها  فا  زائد للمتنزل: ومنها

تكىلرا   وجيىلوز أن يكىلون, ويو ة اإلخالص, والفاحتة, آية الروح: وقد ذكر بعاهم أن من ذلك

 .ومرة أخرى ع  حرف غريه, فتنزل اآلية مّرة ع  حرف, النزول لفائدة اختالف حرف ال رابة

م   ُمال ك  }وال يبعد أن تكون الفاحتة نزلت مّرة بحرف  ين   ُيو  م  ُملك }ومّرة بحرف  {الدِّ ين   ُيو    .{الدِّ

 ُحّفاظ القرآن وُرواته

احّفاظ ال رآن الكريم من أصحاا  يول اهلل صّ   لىلذلك نكتفىلي ,  اهلل عليه ويل م كثريون جىلد 

عبىلد و, عىليو عىلثامنو عمىلروأبو بكر : اخللفاب األ بعة: فمنهم, بذكر املشهو ين من حّفاظه و واته

, بىلن ثابىلتزيىلدو, أ  حذيفةموىل  بن مع  ياملو, بن كعبأ و, بن جب معاذو, بن مسعوناهلل

 .بن الصامتعبانةو, أم يلمةة والسّيد, حفصةوالسّيدة , عائشةوالسّيدة 
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بئىلر وقد قت  ا غىلزوة , ب  هناك كثري غريهم مثلهم, ولي  معنى هذا أن هؤالب ف ط هم احلفاظ

 .ومثلهم ا يوم الياممة, يبعون من ال راب ا عهد  يول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م معونة

ىلا مىلق كثىلر م , ال  سىلتحيأمر يكان يكىلون م ال  وحرصن قّراب الصحابة اجلامعني لل رآن كام خصوص 

ت ُ  ممن يب ت اإلها ة إليهم, وتفرقهم ا البالن  . وقت   من قن

 :الصحابة املشتهرون بإقراء القرآن

بىلن زيىلدو, بن أ  الالبعيو, بن عفانعثامن: أما املشتهرون بإقراب ال رآن من الصحابة فسبعة

وأخىلذ عىلنهم ُخلىلٌق مىلن , بن كعبأ و, أبو مويى األهعرّي و, أبو الد نابو, ابن مسعونو, ثابت

 .التابعني

 أئمة القراءات

ا , حتى صا وا أئمىلة ي تىلدى هبىلم ويرحىل  إلىليهم, ثم جترن قوم واعتنوا بابط ال رابة أتم عناية

 .والشام, والبرصة, والكوفة, املدينة

 : واهتهر من هؤالب ا اآلفاق األئمة السبعة

 .منهم أبو جعفر, وقد أخذ عن يبعني من التابعني, عيمبن أ  نوهو ابن عبد الرمحن: نافع -6

 .بن السائب الصحا وأخذ عن عبد اهلل, بن املطلب ال ريشبن كثريوهو عبد اهلل: ابن كثري -2

 .وأخذ عن التابعني, وهو أبو عمرو البرصي املازي: أبو عمرو -3

 . ناب وأصحاا عثامنوأخذ عن أ  الد, بن عامر اليحصبيوهو عبد اهلل: أبن عامر -4

 .وأخذ عن التابعني, وهو ابن هبدلة أ  النجون األيدي: عاصم -5

بىلن ومنصىلو , والسىلبيعي, وأخذ عن عاصم واألعم , بن حبيب الزياتوهو محزة: محزة -6

 .املعتمر وغريهم

 .بن عياشوأ  بكر, وأخذ عن محزة, بن عبد اهلل األيدّي بن محزةوهو عي: الكسائي -7

واهتهر من  واة ك  الريىلق مىلن الىلرق السىلبعة , وتفرقوا أمم ا بعد أمم, نترش ال ّراب ا األقطا ثم ا

 :  اويان
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 .وو ش عنه, قالون: فعن نافع

 .عنه, والبزي عن أصحابه, قنب : وعن ابن كثري

 .والسويس عن اليزيدي عنه, الدو ي: وعن أيب عمرو

 .عنه, وابن ذكوان عن أصحابه, هشام: وعن ابن عامر

 .وحفص عنه, بن عياشأبو بكر: وعن عاصم

 .وخالن عن يليم عنه, خلف: وعن محزة

 .وأبو احلا ث, الدو ي: وعن الكسائي

 :مجع القراءات عىل الروايات

قن وكان الباال  يلتب  باحلق ومجعىلوا , قام جهابىلذة األمىلة وبىلالغوا ا االجتهىلان, ثم ملا اتسق اخلُر 

بأصىلول , والشىلاذ واملشىلهو  الصىلحيحوميىلزوا , الروايىلاتوعىلزوا الوجىلوه و, وال رابات احلروف

 .وأ كان فّصلوها, أّصلوها

ثىلم , بىلن جبىلري الكىلواأمحىلدثىلم , بىلن يىلالمأبىلو عبيىلد ال ايىلم, فأول من صنف ا ال رابات

بىلن أبو بكىلر حممىلدثم , بن جرير الطربيأبو جعفرثم , قالونصاحب  املالكي إيحاقبن إيامعي 

ثم قام الناا ا عرصه وبعىلده بالتىلأليف ا أنواعهىلا , بن جماهدأبو بكرم ث, بن عمر الداجويأمحد

ا ا ومفرن  سهب ا, جامع  ا ومن وجز   .ومن

ثىلم حىلافظ , أبىلو عبىلد اهلل الىلذهبيوقد صنف الب ا م حافظ اإليالم , وأئمة ال رابات ال حتىص

 .بن اجلز يأبو اخلريال رابات 

 أنواع القراءات بحسب الثبوت

 :ت أنواعاعلم أن ال رابا

وغالىلب , عن مثلهم إىل منتهىلاه, وهو ما ن له مُجٌق ال يمكن تواالؤهم ع  الكذا :املتواتر: األول

 .ال رابات كذلك
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, ووافق ال واعىلد العربيىلة ولىلو بوجىله, ومل يبل  ن جة التواتر, وهو ما صح ينده :املشهور: الثان

فلىلم يعىلّدوه مىلن الغلىلط وال مىلن ,  ىلرابواهتهر عنىلد ال, ال  ووافق أحد املصاحف العثامنية ولو احتام

فىلرواه , السىلبعةما اختلفت الطرق ا ن له عن : ومثاله, ابن اجلوزيع  ما ذكره , وين رأ به, الشذوذ

 .بعض الرواة عنهم نون بعض

أوعية "و, "الشاالبيقصيدة "و للّداي "التيسري"ومن أههر ما صنف ا ذلك , وأمثلة ذلك كثرية

 .البن اجلز يكالمها  "ت ريب النرش"و, "رشالنرش ا ال رابات الع

أو مل يشىلتهر , وهو ما صح ينده وخىلالف أحىلد املصىلاحف العثامنيىلة أو العربيىلة :اآلحاد: الثالث

 .وال ي رأ به, االهتها  املذكو 

ا "مستد كه"ا  واحلاكم "جامعه"ا  الرتمذيوقد ع د  ا , لذلك باب   صحيحأخرجا فيه هيئ ا كثري 

أن النبىلي صىلّ  اهلل  أ  بكىلرةعن , عاصم اجلحد يمن الريق  احلاكمما أخرجه : كمن ذل, اإلينان

 ."متكئني ع   فا ف خرض وعباقري حسان": عليه ويل م قرأ

فال تعلم نف  ما أخفي ":    اهلل عنه أنه صّ  اهلل عليه ويل م قرا أ  هريرةوأخرج من حديث 

 ."هلم من قرات أعني

ل ىلد جىلابكم  يىلول مىلن ": اهلل عنهام أنه صّ  اهلل عليه ويىلل م قىلرأ    ابن عبااوأخرج عن 

 . بفتح الفاب "أنُفسكم

وح و حيان":    اهلل عنها أنه صّ  اهلل عليه ويل م قرأ عائشةوأخرج عن   .يعني بام الراب "فرن

بصيغة  "ينُمُلُك يوُم الد": من ذلك قرابة, وفيه كتب مؤلفة, وهو ما مل يصح ينده :الشاذ: الرابع

 .ببنائه للمفعول "إياك يعبد"و, "يوم"املا  ونصب

 .اخلزاعيك رابة  :املوضوع: اخلامس

, وهو ما زيد ا ال رابات ع  وجه التفسىلري, يشبه املد ج من أنواع احلديث نوع سادسثم هناك 

 .منصو  بنيعيدأخرجها , "وله أخ أو أخت من أم" بن أ  وقاصيعدك رابة 
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أخرجهىلا , "مىلن  بكىلم ا موايىلم احلىلج ال  لي  عليكم جناح أن تبتغوا فا" بااابن عوقرابة 

 .البخا ي

ولتكن منكم أمة يىلدعون إىل اخلىلري ويىلأمرون بىلاملعروف وينهىلون عىلن املنكىلر " ابن الزبريوقرابة 

 ."ويستعينون باهلل ع  ما أصاهبم

وجزم  األنبا يخرجه وأ, بن منصو يعيدأخرجه , فام أن ي أكانت قرابته أم فّس؟: عمروقال 

 .بأنه تفسري

: األنبىلا يقىلال "وإن مىلنكم إال وا نهىلا والىلو ون الىلدخول": أنه كان ي ىلرأ احلسنوأخرج عن 

, فأحل ه بمصحفه, وغلط فيه بعض الرواة, ملعنى الو ون احلسنتفسري من  "والو ون الدخول"قوله

 .ب  هو تفسري, وهو لي  كذلك, فظن من جاب بعده أنه من اآلية

 يهات مهمةتنب

إن ال ىلرآن أنىلزل عىل  يىلبعة أحىلرف ": املران من قول النبي صّ  اهلل عليىله ويىلل م: التنبيه األول

بحيث ال تتجىلاوز وجىلوه االخىلتالف ا , أن  ال رآن أنزل ع  هذه التويعة( واحلرف بمعنى الوجه)

 .أناب اللفظ الواحد يبعة أوجه

هي األحرف السىلبعة التىلي  وعاصم كنافقالب ال راب من ظن أن قرابة هؤ: مكيقال : التنبيه الثان

ويلزم من هذا أن ما خرج عن قرابة هؤالب السبعة ممىلا ثبىلت : قال, ا احلديث ف د غلط غلط ا عظيام  

ا, عن األئمة وغريهم  .وهذا غلط عظيم, ووافق خط املصحف أال يكون قرآن 

اب م)والسبب ا االقتصا  ع  السبعة  هو أن ( وعلام   ال  ن هو مثلهم حفظ ا وفامق أن ا أئمة ال ر 

ا ا جد  ( مما يوافق خط املصحف العىلثامي)اقترصوا , فلام ت ارصت اهلمم, الرواة عن األئمة كانوا كثري 

فنظروا إىل من اهتهر بالث ة واألمانة والول العمر ا مالزمة , ع  ما يسه  حفظه وتنابط ال رابة به

ا, عنهواالتفاق ع  األخذ , ال رابة به ا واحد  ومل يرتكوا مق ذلك ن ىل  مىلا , فأفرنوا من ك  مرٍص إمام 

, وهىليبة, وأ  جعفىلر, ك ىلرابة يع ىلوا, كان عليه غري هؤالب مىلن أئمىلة ال ىلرابات وال ال ىلرابة بىله

 .وغريهم
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ا  .أبو عمرو والكسائي: وأفصحها, نافق وعاصم: وأصحُّ ال رابات يند 

 : قسمني واعلم أن اخلا ج عن السبق املشهو ة ع 

ال ا الصىلالة وال ا , فهذا ال هك ا أنه ال جتوز قرابته, ما خيالف  يم املصحف :القسم األول

وإنام و ن من الىلرق غريبىلة ال يعىلول , ما ال خيالف  يم املصحف ومل تشتهر ال رابة به: ومنه, غريها

ا, عليها  .وهذا يظهر املنق من ال رابة به أيا 

ومن , فهذا ال وجه للمنق منه, أئمة هذا الشأن ال رابة به قديام  وحديث اما اهتهر عن  :القسم الثان

 .قرابة يع وا وغريه: ذلك

وهلذا بنى الف هاب ن ىلض وضىلوب , باختالف ال رابات يظهر االختالف ا األحكام: التنبيه الثالث

الن طىلاع وجواز وطب احلائض عنىلد ا ,(المستم)و( ملستم)امللموا وعدمه ع  اختالف ال رابة ا 

رنُ )ع  االختالف ا , قب  الغس  وعدمه نُ )بالتخفيف و( ُيط هن ر   .بالتشديد( ُيط ه 

 كيفيات القراءة

 :لل رابة ثالث كيفيات

, وإمتىلام احلركىلات, وحت يق اهلمزة, من إهباع املدّ , وهو إعطاب ك  حرف حّ ه :التحقيق: إحداها

بالسىلكت , وإخىلراج بعاىلها مىلن بعىلض, يكهىلاوبيان احلروف وتفك, واعتامن اإلظها  والتشديدات

, ومالحظة اجلائز من الوقوف بال قرص وال اختالا وال إيكان حمرك وال إنغامه, والرتتي  والتنؤُنة

 .وهو يكون برياضة األلسن وت ويم األلفاظ

ويستحب األخذ به ع  املتعلمني من غري أن يتجاوز فيه إىل حىلدِّ اإلفىلراط بتوليىلد احلىلروف مىلن 

نّات, وحتريك السواكن, وتكرير ال رابات, احلركات  محىلزةكام قىلال , وتطنني النونات باملبالغة ا الغن

ومىلا , وما فوق اجلعونة قطط, أما علمت أن ما فوق البياض برص: لبعض من يمعه يبال  ا ذلك

 ؟فوق ال رابة ليست ب رابة

ال رابة ورسعتها وختفيفها بال رص وهو إن اج , بفتح احلاب ويكون الدال املهملتني :احَلْدر: الثانية

, ونحو ذلك مما صحت به الرواية, وختفيف اهلمزة, واالختالا والبدل واإلنغام الكبري, والتسكني
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واخىلتالا أكثىلر , ومتكني احلروف بدون برت حىلروف املىلد, مق مرعاة إقامة اإلعراا وت ويم اللفظ

ن ة  , احلركات  .صح هبا ال رابةوالتفريط إىل غاية ال ت, وذهاا صوت الغن

وهو الذي و ن عن أكثىلر األئمىلة , وهو التويط بني امل امني من التح يق واحلد  :التدوير: الثالثة

 .وهو املختا  عند أكثر أه  األناب, وهو مذهب يائر ال ّراب, ومل يبل  فيه اإلهباع, ممن مد املنفص 

أخىلرج عىلن , وغريه الدايف منهم وقد أفرنه مجاعة كثريون بالتصني, جتويد ال رآن: ومن املهامت

 "جّونوا ال رآن":    اهلل عنه أنه قال ابن مسعون

 

 التجويد

اب ر  و ّن احلرف إىل ُمرجىله , وهو إعطابن احلروف ح وقها وترتيبها, حلية ال رابة التجويد: قال ال ن

وإىل , كلفوال إفراط وال ت, من غري إرساف وال تعسف, وتلطيف النطق به ع  كامل هيئته, وأصله

ا كام أنزل: )ذلك أها  صّ  اهلل عليه ويل م ب وله فلي ىلرأه عىل  قىلرابة , من أحب أن ي رأ ال رآن غا 

وال هىلك أن , وكان    اهلل عنه أعطي حظ ا عظيام  ا جتويد ال ىلرآن, ابن مسعونيعني ( ابن أم عبد

ن بتصىلحيح ألفاظىله وإقامىلة هىلم متعبىلدو, األمة كام هم متعبدون بفهم معاي ال رآن وإقامة حدونه

حروفه ع  الصفة املتل اة من أئمة ال راب الذين تل وه بأيانيدهم عن هيوخهم إىل  يىلول اهلل صىلّ  

 .وقد عّد العلامب ال رابة بغري جتويد حلن ا, اهلل عليه ويل م

 كام  وى السىللف عىلن الريىلول صىلّ  اهلل, وال رآن له أحكام جتويدية مرشوعة نّص عليها ال راب

 : ابن اجلز يقال , وُمالفها فايق, عليه ويل م

 واألخذذب بالتجويذذد حذذتم   م

 ألنذذذذذه بذذذذذه ا لذذذذذه أنذذذذذز 
 

 مذذذن و دذذذّود القذذذرآن آثذذذذم 

 وهكذذذبا منذذذه إلينذذذا وصذذذال
 

 آداب تالوة القرآن
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وقد كان النبي صّ  اهلل عليه ويل م يكىلره أن , يستحب الوضوب ل رابة ال رآن ألنه أفا  األذكا 

وكىلره , وأفاىلله املسىلجد, وتسن ال رابة ا مكان نظيف, كام ثبت ا احلديث,  إال ع  النهريذكر اهلل

 .قوم ال رابة ا احلامم والطريق

ا  أيه ال  ويستحب أن جيل  مست ب ا بسكينة ووقا  مطرق   .متخشع 

ا ُسنُّ أن يستاك تعظيام  وتطهري  ا, وين بزا  بسند وال, وقد  وي ابن ماجه عن عي    اهلل عنه موقوف 

ا   .(فطيبوها بالسواك, إن أفواهكم النرٌق لل رآن: )جيد عنه مرفوع 

 : بقية اآلداب

ُئ  ُوإ ُذا}: قىلال تعىلاىل, وترك اللغط واحلديث بحاو  ال ىلرابة, ويسن االيتامع ل رابة ال رآن ىلر   قن

آنن  ر  وا   ال  ن عن
ُتم  تنوا   ُلهن  ُفاي  م   ُوُأنص  مُحنونُ  ُلُعل كن  [.244:األعراف] {تنر 

 .ويسن السجون عند قرابة آية السجدة

, ثىلم نصىلفه األخىلري, ثم اللي , أفالها ما كان ا الصالة, األوقات املختا ة لل رابة: قال النووي

 .وأفا  النها  بعد الصبح, وهي بني املغرا والعشاب حمبوبة

بىلن عفىلان عىلثامنف د  وى ابن أ  ناون عىلن , وخلتمه ليلة اخلمي , وخيتا  البتدائه ليلة اجلمعة

 . أو أول اللي , واألفا  اخلتم أول النها , أنه كان يفع  ذلك    اهلل عنه

, وأن حيرض أهله وأصىلدقابه, أخرجه ابن أ  ناون عن مجاعة من التابعني, ويسن صوم يوم اخلتم

 .أخرج الطرباي عن أن     اهلل عنه أنه كان إذا ختم ال رآن مجق أهله ونعا

 .عنده تنزل الرمحة: كانوا جيتمعون عند ختم ال رآن وي ول: د قالوأخرج عن جماه

, "الشىلعب"أخرج البيه ي ا , وهي قرابة املكيني, ويستحب التكبري من الاحى إىل آخر ال رآن

بن عبىلد اهلل قرأت ع  إيامعي : بن يليامن قاليمعت عكرمة: وابن خزيمة من الريق ابن أ  بزة

: بن كثري فأمري بذلك وقىلالفإي قرأت ع  عبد اهلل, ُكربِّ حتى ختتم: الفلام بلغت الاحى ق, املكي

وأخرب ابن عبىلاا , وأخرب جماهد أنه قرأ ع  ابن عباا فأمره بذلك, قرأت ع  جماهد فأمري بذلك

ا, بن كعب فأمره بذلكأنه قرأ ع  أنُ ّ   .كذا أخرجاه موقوف 
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أحب األعىلامل : ) ب اخلتم حلديث الرتمذي وغريهوبسن إذا فرغ من اخلتمة أن يرشع ا أخرى ع

 .(كلام حّ  ا حت , الذي يرضا من أول ال رآن إىل آخره, إىل اهلل احلال املرحت 

أن النبي صّ  اهلل عليه : بن كعب    اهلل عنهوأخرج الدا مي بسند حسن عن ابن عباا عن أ ّ 

وذن  قن   }: ويل م كان إذا قرأ : ثم قىلرأ مىلن الب ىلرة إىل, افتتح من احلمد[ 6: الناا] {الن اا   ب ُراِّ  ُأعن

ُلئ ُك } من  ُوأنو  ونُ  هن حن
ل   .ثم قام, ثم نعا بدعاب اخلتمة[ 5:الب رة] {امل نف 

, ألن كالم اهلل ال ينبغي أن يىلؤثر عليىله كىلالم غىلريه: قال احلليمي, ويكره قطق ال رابة ملكاملة أحد

 .مل يتكلم حتى يفرغ منه, عمر إذا قرأكان ابن : وأّيده البيه ي بام ا الصحيح

ا الاحك والعبث  .والنظر إىل ما يلهي, ويكره أيا 

ا وال , ا الصىلالة أم خا جهىلا, يوٌا أحسىلن العربيىلة أم ال, وال جيوز قرابة ال رآن بالعجمية مطل  

 .ن   ابن عبد الرّب اإلمجاع ع  ذلك, جتوز ال رابة بالشاذ

   اهلل بن احلصني وأخرج اآلجري من حديث عمران, ب هباويكره اختاذ ال رآن معيشة يكتس

ا عنه  .(فإنه ييأيت قوم ي رُون ال رآن يسألون الناا به, من قرأ ال رآن فليسأل اهلل به: )مرفوع 

ونسىليانه , حلىلديث الصىلحيحني ا النهىلي عىلن ذلىلك, نسيت آية كذا ب  أننسيتنها: ويكره أن ي ول

ضت  عّي ذنوا أّمتي": حلديث أ  ناون وغريه, كبرية ر  , فلم أُ  ذنب ا أعظم من يو ة من ال ىلرآن, عن

 ."أنوتُيها  جٌ  ثم نيس, أو آية

آنُ  ُقُرأ ُت  ُفإ ُذا}: قال تعاىل, ويسن التعوذ قب  ال رابة ر  ذ   ال  ن ىلُتع  ىلنُ  ب ىلاهللّ  ُفاي  ىلي ُطان   م  يم   الش  ج   {الىلر 

 .أي إذا أ نت قرابته[ 32:النح ]

: وكان مجاعة من السلف يزيىلدون, أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: فته املختا ةوص: قال النووي

 .السميق العليم

 .من الشيطان الغان , أعوذ باهلل ال ان : بن قي وعن محيد

 .من الشيطان الغوي, أعوذ باهلل ال وي: وعن أ  السامل

 .من الشيطان الرجيم, أعوذ باهلل العظيم: وعن قوم
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قىلال , وفيها ألفىلاظ آخىلر, إن اهلل هو السميق العليم, باهلل من الشيطان الرحيم أعوذ: وعن آخرين

نتهى إليه: "جامعه"احللواي ا   .من هاب زان ومن هاب ن ص, لي  لاليتعاذة ُحٌد ين

فإذا أخ  هبا , ألن أكثر العلامب ع  أهنا آية, غري برابة, وليحافظ ع  قرابة البسملة أول ك  يو ة

ا ل ىلا, بعض اخلتمة عند األكثرينكان تا ك  نىلص عليىله , فإذا قرأ مىلن أثنىلاب يىلو ة ايىلتحبت لىله أيا 

 .الشافعي

آنُ  ُوُ تِّ   }: قال تعاىل, ويسن الرتتي  ا قرابة ال رآن ر  ت ي ال  ن و وى أبىلو ناون , [4: املزمىل ] {ال  ُتىلر 

ىلا : موغريه عن أم يلمة    اهلل عنها أنا نعتت قرابة النبي صّ  اهلل عليىله ويىلل   قىلرابٌة مفّسىلٌة حرف 

ا  .حرف 

: عن أن     اهلل عنه أنه يئ  عن قرابة  يول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م ف ىلال "البخا ي"وا 

ا  .(الرحيم)ويمد ( الرمحن)ويمد ( اهلل)يمد , بسم اهلل الرمحن الرحيم: ثم قرأ, كانت مد 

, إي أقرأ املفص  ا  كعة واحدة: هقال ل ال  أن  ج: وا الصحيحني عن ابن مسعون    اهلل عنه

ا كهّذ الشعر: ف ال ا ي رُون ال رآن ال جياوز تراقيهم, هذًّ ولكن إذا وقق ا ال لب فريخ فيه , إن قوم 

 .نفق

ال تنثىلروه نثىلر : عن ابن مسىلعون صىلّ  اهلل عليىله ويىلل م قىلال, "محلة ال رآن"وأخرج اآلجري ا 

وال يكىلون هىلم أحىلدكم آخىلر , وحّركوا به ال لوا, ند عجائبهقفوا ع, وال  ّذوه هّذ الشعر, الّدق 

 .السو ة

وقرابة جزب برتتي  أفا  : قالوا, واتف وا ع  كراهة اإلفراط ا اإلرساع: "رشح املهّذا"قال ا 

وألنىله أقىلرا إىل , وايتحباا الرتتي  للتىلدّبر: قالوا, من قرابة جزأين ا قد  ذلك الزمن بال ترتيّ  

ا ا ال لب, رياإلجالل والتوق  .وأهد تأثري 

: وأحسن بعض أئمتنا ف ىلال, أو الّسعة مق كثر ا؟, ه  األفا  الرتتي  وقلة ال راُبة, واختلف

ا ا, إن ثواا قرابة الرتتي  أج  قد    .ألن بك  حرف عرش حسنات, وثواا الكثرة أكثر عدن 
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ىلدُغم حىلرف ا , روفهكامل الرتتي  تفخيم ألفاظه واإلبانة عن ح: للز كيش "الربهان"وا  وأالّ ين

 .حرف

ا لفظ به لفظ التهديد, وأكمله أن ي رأ ع  منازله, هذا أقّله: وقي  أو تعظيام  لفظ به , فإن قرأ  ديد 

 .ع  التعظيم

, وبىله تنرشىلح الصىلدو , فهو امل صون األعظم واملطلىلوا األهىلم, ويسن ال رابة بالتدّبر والتفهم

نُاهن  ُتاٌا ك  }: قال تعاىل, وتستنري ال لوا ُباُ كٌ  إ ُلي ُك  ُأنُزل  وا من ب رن ُيد   [.23:ص] {آُيات ه   لِّ

ونُ  ُأُفالُ }: وقال آنُ  ُيُتُدب رن ر  أن يشىلغ  قلبىله بىلالتفكر ا معنىلى مىلا : وصفة ذلك[ 22:النساب] {ال  ن

 عنىله فإن كان مما قرّص , ويعت د قبول ذلك, ويتأم  األوامر والنواهي, فيعرف معنى ك ِّ آية, يلفظ به

أو تنزيىله نىلزه , أو عىلذاا أهىلفق وتعىلّوذ, وإذا مر بآية  محة ايتبرش ويأل, فيام مىض اعتذ  وايتغفر

 .أو نعاب ترضع واللب, وعظم

صليت مق النبّي صّ  اهلل عليه ويل م ذات ليلة فافتتح : أخرج مسلم عن حذيفة    اهلل عنه قال

, إذا مّر بآية فيهىلا تسىلبيح يىلبح, ال  ي رأ مرتّي , ف رأهاثم النساب , ف رأها عمرانآلثم , الب رة ف رأها

ذ, وإذا مر بسؤال يأل ذ تعو   .وإذا مّر بتعوُّ

وهو ما أها  إليه احلىلديث الىلذي أخرجىله أبىلو , أن جيع  نداب ال رآن إذا اقتىض ذلك: ومن التدّبر

تنون   ُوالتِّني  }: من قرأ): ناون والرتمذي ي  وأنىلا عىل  , بىل  :آخرها فلي ىل  فانتهى إىل[ 6: التني] {ُوالز 

من  ال}: ومن قرأ, ذلك من الشاهدين
ق س  م   أن ُياُمة   ب ُيو  ُك  ُأُلي ُ  }: فانتهى إىل آخرها[ 6:ال يامة] {ال   

 ُذل 

ي ُي  ُأن ُعُ   ب ُ ان  ٍ  ُتى حين  يٍث  ُفب ُأيِّ }: فبل  {واملريالت}: ومن قرأ, ب : فلي  [ 44:ال يامة] {امل ُو   ُحد 

دُ  ننونُ  هن ُبع  م  ؤ   .(آمنا باهلل: فلي  [ 54:املريالت] {ين

: وأخرج أمحد وأبو ناون عن ابن عباا    اهلل عنهام أن النبّي صّ  اهلل عليه ويل م كىلان إذا قىلرأ

مُ  ُيبِّح  } ُ   ُ بُِّك  اي   .يبحان    األع : قال[ 6: األع ] {األُع 

خرج  يول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م عىل  : ه قالوأخرج الرتمذّي واحلاكم عن جابر    اهلل عن

, ل ىلد قرأ ىلا عىل  اجلىلنّ ": ف ىلال, فسىلكتوا, ف رأ عليهم يو ة الرمحن من أوهلا إىل آخرها, أصحابه
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ا منكم اُم  آالب ُفب ُأيِّ }: كنت كلام أتيت ع  قوله, فكانوا أحسن مرنون  ُبان   ُ بِّكن وال بيشىلب : قالوا {تنُكذِّ

امن نعمك  بنا نن   ."فلك احلمد, ُكذِّ

ا عىلن جىلابر  "الدعاب"وأخرج ابن مرنويه والديلمي وابن أ  الدنيا ا  وغريهم بسند ضعيف جىلد 

ُبىلىلان ي ُيىلىلُأُلُك  ُوإ ُذا}:    اهلل عنىلىله أن النبىلىلي صىلىلّ  اهلل عليىلىله ويىلىلل م قىلىلرأ يىلىلٌب  ُفىلىلإ يِّ  ُعنِّىلىلي ع   {ُقر 

لّبيك ال , لّبيك اللهّم لّبيك, فلت باإلجابةاللهم أمرت بالدعاب وتك: )ف ال, اآلية[ 626:الب رة]

مل , واههد أنك ُفىلرن أحىلٌد صىلمدٌ , ال رشيك لك, إن احلمد والنعمة لك وامللك, رشيك لك لّبيك

ا أحدن  , والنا  حق, واجلنة حق, ول ابك حق, وأههد أن وعدك حق, تلد ومل تولد ومل يكن لك كفو 

 .(ال بو وأنك تبعث من ا , والساعة آتية ال  يب فيها

جر    اهلل عنه يمعت النبي صّ  اهلل عليه ويل م قىلرأوأخرج أبو ناون وغريه عن وائ  : بن حن

ّد هبا صوته "آمني": ف ال {وال الاالني}  .وهو معنى إجابة ال رآن, ُيمن

 ا اغفىلر يل ": قىلال: وأخرجه البيه ي بلفظ, ثالث مرات "آمني": وأخرجه الطرباي بلفظ قال

 ."آمني

ونن  ُوُقاُلت  }: ومن اآلناا إذا قرأ نحو: النووي قال ُيهن ٌر  ال  ُزي   ُوُقاُلىلت  }, [34:التوبىلة] {اهللّ  اب نن  عن

ونن  ُيهن وُلةٌ  اهللّ  ُيدن  ال  لن  . كذا كان النخعي يفع , أن خيفض هبا صوته[ 64: املائدة] {ُمغ 

: قىلال تعىلاىل, زن واخلشىلوعواحلىل, والتباكي ملن ال ي د  عليىله, ويستحب البكاب عند قرابة ال رآن

ونُ } رُّ
ُقان   ُوخُي  ونُ  ل أُلذ   [.643: اإلرساب] {ُيب كن

فإذا : وفيه, وا الصحيحني حديث قرابة ابن مسعون    اهلل عنه ع  النبّي صّ  اهلل عليه ويل م

 .عيناه تذ فان

ىلاللبيه ي عن يعد "الشعب"وا  فىلإذا , إن هىلذا ال ىلرآن نىلزل بحىلزن وكآبىلة: )بن مالك مرفوع 

بن عمري أن  يول اهلل صّ  اهلل عليه وفيه من مري  عبد امللك( فتباُكوا, فإن مل تبكوا, قرأمتوه فابكوا

  .(فإن مل تبكوا فتباُكوا, فمن بكى فله اجلنة, إي قا ٌئ عليكم يو ة: )ويل م قال

  "اقرُوا ال رآن باحلزن فإنه نزل باحلزن": حديث "أ  يع "وا مسند 
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 ."أحسن الناا قرابة من إذا قرأ ال رآن يتحّزن به": لطربايوعن ا

والري ه ا حتصي  البكاب أن يتأم  ما ي رأ من التهديد والوعيد الشىلديد : "رشح املهذا"قال ا 

فإن مل حيرضه عند ذلك حزن وبكىلاب فليبىلك  عىل  ف ىلد , ثم يفّكر ا ت صريه فيها, واملواثيق والعهون

 .فإنه من املصائب, ذلك

وا , "زّينوا ال رآن بأصواتكم: )حلديث ابن حبان وغريه, ويسنُّ حتسني الصوت بال رابة وتزيينها

سن ا: )لفظ عند الدا مي  .(حّسنوا ال رآن بأصواتكم فإن الصوت احلسن يزيد ال رآن حن

سنن الصوت زينة ال رآن: )وأخرج البزا  وغريه حديث فىلإن مل , وفيه أحانيث صحيحة كثرية( حن

نُهن ما ايتطاع, ُسُن الصوتيكن ُح  : ملا جاب ا احلديث, بحيث ال خيرج إىل حّد التمطيط والغناب, ُحس 

فإنه يىليجيب , وأه  الفسق, وإياكم وحلون أه  الكتابني, اقرُوا ال رآن بلحون العرا وأصوا ا)

وقلىلوا مىلن  مفتونىلة قلىلوهبم, ال جياوز حناجرهم, أقوام يرجعون بال رآن ترجيق الغناب والرهبانّية

 .أخرجه الطرباي والبيه ي( يعجبهم هأهنم

ال , للحديث الصىلحيح, ويستحب اللب ال رابة من ُحُسن    الصوت واإلصغاب إليها: قال النووي

ثىلم الىلبعض قطعىلة , وهي أن ي رأ بعض اجلامعىلة قطعىلة, بأا باجتامع اجلامعة ا ال رابة وال بإنا  ا

 .بعدها

ومعناه أنه ي رُه : قال احلليمي( نزل ال رآن بالتفخيم: )احلاكمويستحب قرابته بالتفخيم حلديث 

وال يدخ  ا هذا كراهة اإلمالة التىلي : قال, ع  قرابة الرجال وال خياق الصوت فيه ككالم النساب

ّخص مىلق ذلىلك ا إمالىلة مىلا , وقد جيوز أن يكون ال رآن نزل بالتفخيم, هي اختيا  بعض ال راب فىلرن

 .حيسن إمالته

 

 يف معرفة غريبهقاعدة 

ومرجعه الن   والكتب املصىلنفة , هو معنى األلفاظ التي حيتاج إىل البحث عنها ا اللغة :الغريب

ىلا. وينبغي االعتناب به, فيه أعربىلوا : )ف د أخرج البيه ي من حديث أ  هريىلرة    اهلل عنىله مرفوع 
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ىلاوأخرج من حديث ابن عمىلر    اهلل عىلنهام مر( ال رآن والتمسوا غرائبه مىلن قىلرأ ال ىلرآن : )فوع 

 ,(ومن قرأه بغري إعراا كان له بك  حرف عرش حسنات, فأعربه كان له بك  حرف عرشون حسنة

وهىلو مىلا , ولي  املران به اإلعراا املصطلح عليه عنىلد الننحىلاة, معرفة معاي ألفاظه: واملران بإعرابه

عىل  اخلىلائض ا ذلىلك التثبىلت و, ألن ال رابة مق ف ده ليست قىلرابة وال ثىلواا فيهىلا, ي اب  اللحن

فهؤالب الصحابة وهم العرا العرباب وأصحاا , والرجوع إىل كتب أه  الفن وعدم اخلوض بالظن

فلم ي ولىلوا فيهىلا , اللغة الفصحى ومن نزل ال رآن عليهم وبلغتهم توقفوا ا ألفاظ مل يعرفوا معناها

 .هيئ ا

أبا بكر الصديق    اهلل عنىله يىلئ  عىلن عن إبراهيم التيمي أن  "الفاائ "وأخرج أبو عبيد ا 

ا ُوُفاك ُهة  }: قوله تعاىل إن أنىلا قلىلت ا , وأيُّ أ ض ت لنىلي, أيُّ يامب تظلني: ف ال[ 36: عب ] {ُوُأبًّ

 .كتاا اهلل ما ال أعلم

ىلا ُوُفاك ُهىلة  }: بن اخلطاا    اهلل عنه قرأ ع  املنىلربوأخرج عن أن  أن عمر هىلذه : ف ىلال {ُوُأبًّ

 .إن هذا هلو الُكُلفن يا عمر: ثم  جق إىل نفسه ف ال ؟فام األا, قد عرفناهاالفاكهة 

, كنت ال أن ي ما فىلاالر السىلموات: قال, وأخرج من الريق جماهد عن ابن عباا    اهلل عنهام

 .أنا ابتدأ ا: ي ول, أنا فطر ا: ف ال أحدمها, حتى أتاي أعرابيان خيتصامن ا بئر

ن ُحنُان او}: بن جبري أنه يئ  عن قولهوأخرج ابن جرير عن يعيد ا مِّ ن  دن : ف ىلال[ 63: مىلريم] {ل 

 .يألت عنها ابن عباا    اهلل عنهام فلم جيب فيها هيئ ا

بن حرا عن عكرمة عن ابن عباا    اهلل عنهام حدثنا إرسائي  حدثنا يامك: وأخرج الفريا 

ا: قال ا, غسلني: ك  ال رآن أعلمه إال أ بع   .والرقيم, وأواه ,وحنان 

 :فوائد معرفة الغريب

حيتاج الكاهف عن ذلىلك إىل معرفىلة علىلم : "الربهان"قال ا , معرفة هذا الفن للمفّس رضو ية

ا, ال  أيامب وأفعا, اللغة , فيؤخذ ذلك مىلن كتىلبهم, فاحلروف ل لتها تكلم النحاة ع  معانيها, وحروف 

 .وأما األيامب واألفعال فتؤخذ من كتب علم اللغة
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فإنه , اآلخذين عنه, ما ثبت عن ابن عباا وأصحابه, وأوىل ما يرجق إليه ا ذلك: قال السيوالي

مما و ن عن ابن عباا من الريىلق , و ن عنهم ما يستوعب تفسري غريب ال رآن باأليانيد الصحيحة

 .وهي من أصح الطنرق عنه, ابن أ  اللحة

وجه اإلت ىلان وااليىلتيعاا مرتب ىلا عىل   مجيق ما و ن من ذلك ع  "اإلت ان"وياق السيوالي ا 

 .السو 

 كيف يقع الغريب يف القرآن؟

وال ىلرآن , ايتنشك ُ  نخول الغريب ا ال رآن مق أن السالمة مىلن الغرابىلة مىلن رشوط الفصىلاحة

 .فيجب أن يكون خالي ا من ذلك, أفصح الكالم

 : بأن الغرابة هلا معنيان: أجيب

 .وهذا مما خي  بالفصاحة, غري املأنوا االيتعامل ايتعامل اللفظ الوحيش: املعنى األول

, قسىلو ة لأليىلد: مثىل , ب  يرجق معناه إىل الن  , ايتعامل ما ال مدخ  للرأي فيه: واملعنى الثان

 .وهو حمتاج إىل البيان من أه  هذا الشأن, وهذا النوع واقق ا ال رآن

ا االحتجىلاجن عىل  غريىلب ال ىلرآن قد جاب عن الصحابة والتابعني ك: بن األنبا يقال أبو بكر ثىلري 

كله بالشعر ش  فإذا خفي علينا احلىلرف مىلن , الشعر نيوان العرا: قال ابن عباا    اهلل عنهام, ومن

ثم أخرج من الريىلق , فالتمسنا معرفة ذلك منه, ال رآن الذي أنزله اهلل بلغة العرا  جعنا إىل نيواهنا

فإن , يألتموي عن غريب ال رآن فالتمسوه ا الشعرإذا : عكرمة عن ابن عباا    اهلل عنهام قال

 .الشعر نيوان العرا

 ما وقع فيه بغري لغة العرب

وأبىلو , وابن جرير, اإلمام الشافعي: فاألكثرون ومنهم, اختلف األئمة ا وقوع املعرا ا ال رآن

ا}: ل وله تعاىل, ع  عدم وقوعه فيه, وابن فا ا, وال ا  أبو بكر, عبيدة آن  ر  : فصىللت] {ُعُرب يًّىلا قن

نُاهن  ُوُلو  }: وقوله تعاىل[ 3 ا ُجُعل  آن  ر  يًّا قن
ُجم  وا ُأع  ُ الن اُل  ل  ُلت   ُلو  هن  فنصِّ ىلي   آُياتن

ُجم  : فصىللت] {ُوُعىلُر     ُأُأع 

 .وقد هدن الشافعي النكري ع  ال ائ  بوقوع يشب من غري لغة العرا ا ال رآن[ 44
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 .فمن زعم أن فيه غري العربية ف د أعظم ال ول, آن بلسان عر  مبنيإنام أنزل ال ر: وقال أبو عبيدة

وأن هناك ألفاظ ا غري عربية ايىلتعملها , ما جاب عن بعاهم بجواز وقوع ذلك, وي اب  هذا ال ول

 .فوقق هبا البيان ونزل ال رآن, العرا وجرت جمرى الفصيح

اولكن لغة العرا , ك  هذه األلفاظ عربية رصفة: وقال آخرون وال يبعىلد أن ختفىلى , متسعة جىلد 

 .(فاتح)و( فاالر)وقد خفي ع  ابن عباا    اهلل عنهام معنى , ع  األكابر اجللة

 .ال حييط باللغة إال نبّي : "الريالة"قال الشافعي ا 

أن هذه األحرف أصىلوهلا أعجميىلة كىلام قىلال , والصواا عندي: بن يالموقال أبو عبيد ال ايم

وحّولتها عن ألفاظ العجىلم إىل ألفاظهىلا فصىلا ت , فعّربتها بألسنتها, للعرالكنها وقعت , الف هاب

, إهنا عربية فهو صىلانق: فمن قال, وقد اختلطت هذه احلروف بكالم العرا, ثم نزل ال رآن, عربية

 .ومال إىل هذا ال ول اجلوالي ي وابن اجلوزي وآخرون, أعجمية فصانق: ومن قال

 

 : وهذه أمثلة لتلك األلفاظ

, اإلبريىلق فىلا يس معىلرا: وقال اجلوالي ي, أهنا فا يية "ف ه اللغة"حكى الثعالبي ا : (باريقأ)

 .ومعناه الريق املاب أو صب املاب ع  هينة

 .حكاه هيذلة, هو احلشي  بلغة أه  الغرا: قال بعاهم :(أّب )

ُلع ي}: بن منبه ا قوله تعاىلأخرج ابن أ  حاتم عن وهب: (ابلعي)   اب 
: قىلال[ 44: هون] {ُمابك 

 ."إزن نيه"باحلبشية 

 . كن بالعربية, أخلد إىل األ ض: "اإل هان"قال السيوالي ا : (أخلد)

ن  باحلبشية, "فنون األفنان"حكى ابن اجلوزي ا : (األرائك)  .أهنا الّسن

 .أخرج ابن أ  حاتم عن الاحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم :(إستربق)

 .هي الكتب بالّسيانية "اإل هان"ا  قال الوايطي :(أسفار)

 .معناه عهدي بالن ُبطية: "لغات ال رآن"قال أبو ال ايم ا  :(إرصي)
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 .حكى ابن اجلوزي أهنا األكواز بالنبطية :(أكواب)

 .ناجه بلسان أه  املغرا :(ا ناه)

األواه : أخرج أبو الشيخ ابن حبان من الريق عكرمة عن ابن عباا    اهلل عىلنهام قىلال :(أواه)

 .املوقن بلسان احلبشة

 قاعدة تتعلق بالتعريف والتنكري

أو األول نكىلرة , أو نكىلرتني, ألنه إمىلا أن يكونىلا معىلرفتني, إذا ذكر االيم مرتني فله أ بعة أحوال

ناللة ع  املعهىلون الىلذي هىلو , فإن كانا معرفتني فالثاي هو األول غالب ا, أو بالعك , والثاي معرفة

ُنا}: أو اإلضافة نحو, ماألص  ا الال اطُ  اهد  ُ يمُ  الرصِّ اطُ , املنسُت   ُ
ينُ  رص  ذ  م   ُأنُعمُت  ال  : الفاحتة] {ُعُليه 

من }, [6-7 ه 
يُِّئات   ُوق  يُِّئات   ُتق   ُوُمن الس   [.3:غافر] {الس 

ا وإال لكان املنايب هو التعريف بناب  ع  كونىله مع, وإن كانا نكرتني فالثاي غري األول غالب ا هىلون 

ا ي اهلل ن}: نحو, ياب   ذ  م ال  ن ُخُلُ كن ٍف  مِّ م   ُضع  ن ُجُعُ   ثن
د   م  ٍف  ُبع  ة   ُضع  و  م   قن ن ُجُعُ   ثن

د   م  ةٍ  ُبع  و  ا قن ف   ُضع 

 .والثالث الشيخوخة, وبالثاي الطفولية, فإن املران بالاعف األول النطفة[ 54: الروم] {ُوُهي ُبة  

عنّس    ُمقُ  ُفإ ن  }: تعاىلوقد اجتمق ال سامن ا قوله  ا ال  ن  , ينّس  
عنّس    ُمقُ  إ  ا ال  [ 6-5:االنرشاح] {ينّس  

لن يغلب : )وهلذا قال صّ  اهلل عليه ويل م ا اآلية, واليّس الثاي غري األول, هو األول فالعّس الثاي

 .(عّس يّسين

نُا}: نحو,   العهدع ال  فالثاي هو األول مح, وإن كان األول نكرة والثاي معرفة ُيل  نُ  إ ىُل  ُأ   ُعىلو  ر 
 ف 

و نن  ُفُعىُص , ال  ُ ين ُعو  ر 
وُل  ف  ين ُباٌح  ف يُها}, [66-65: املزم ] {الر  ص 

ُباحن  م  ص 
ُجاُجةٍ  ا   امل   ُجاُجىلةن  زن  {الزُّ

اطٍ  إ ىُل }, [35: النو ] ُ
يمٍ  رص  ُت   س  اط  , مُّ ُ

م ُما}, [53-52: الشو ى] {اهلل   رص  ىل ُعُلي ه  ىلاُم , ُيىلب ي ٍ  نمِّ  إ ن 

ب ي ن   [.42: الشو ى] {الس 

فتا ة ت وم قرينة ع  , فال يطلق ال ول ب  يتوقف ع  ال رائن, وإن كان األول معرفة والثاي نكرة

مُ }: نحو, التغاير ومن  ُوُيو  اُعةن  ُت ن من  الس 
س  ونُ  ين   من ر  ُ  ُلب ثنوا ُما امل نج  م وتىلا ة ت ىلو, [55: الىلروم] {ُياُعةٍ  ُغري 



 
25 

نُا ُوُلُ د  }: نحو, قرينة ع  االحتان ب  آن   ُهُذا ا   ل لن اا   رُضُ ر  ن ال  ن ىل ِّ  م  ىلم   ُمُثىل ٍ  كن ُعل هن ونُ  ل  رن ىلا, ُيُتىلُذك   قنرآن 

 [.22-27: الزمر] {ُعُرب يًّا

 قاعدة أخرى يف التعريف والتنكري

ا ال يليق باآلخر  :أما التنكري فله أيباا, اعلم أن لك  منهام م ام 

ُا }: نحو :إرادة الوحدة: دهاأح جن  ال  ُمثُ  اهلل ن رُضُ   ال    
ُكاب ف يه  ُ ونُ  رشن سن

ُتُشاك  ىل ٍ  ُيُلام   ال  ُوُ جن  من ُرجن  {لِّ

 [. 23: الزمر]

ٌر  ُهُذا}: نحو :إرادة النوع: الثان م   ُوُعىلُ  } أي نوع من الذكر [43: ص] {ذ ك 
ه  ُشىلاُوةٌ  ُأب ُصىلا    {غ 

بحيىلث غطىلى مىلا ال يغطيىله يشب مىلن , الغشىلاوة ال يتعا فىله النىلااأي نوع غريب من [ 7:الب رة]

نم  } الغشاوات ُدهن 
ُرُص  ُوُلُتج  وهىلو االزنيىلان ا , أي نىلوع منهىلا[ 36:الب ىلرة] {ُحُياةٍ  ُعُ   الن اا   ُأح 

 .ألن احلرص ال يكون ع  املا  وال ع  احلارض, املست ب 

ا ةٍ  كن    ُخُلُق  ُواهلل ن}: قوله: وحيتم  الوحدة والنوعية مع  ن ُناب 
اب م  أي ك  نوع مىلن [ 46: النو ] {م 

 .من فرن من أفران النطف, وك  فرن من أفران الدواا, من نوع من أنواع املاب, أنواع الدواا

وا  }: بمعنى أنه أعظم من أن يعني أو يعرف نحو :التعظيم: الثالث ُذنن ٍا  ُفأ  [ 273:الب ىلرة] {ب ُحىلر 

 .أي بحرا أّي حرا

ن  } :نحو :التكثري: لرابعا
ا ُلنُا ُأئ  ر  ا جزي [46: الشعراب] {ألُج   .ال  أي وافر 

ا بنوكُ  ُوإ ن}: قوله :وحيتم  التعظيم والتكثري مع  ُكذِّ ُبت   ُفُ د   ين ذِّ ٌ   كن ين أي  ي  عظام  [4: فاالر] { ن

 .ذوو عدن كثري

 {ُظنًّىلا إ ال ن ظنىلنُّ  إ ن}: ونحىل, بمعنى انحطاط هأنه إىل حد ال يمكن أن يعىلرف :التحقري: اخلامس

ا ال يعبأ به [42: اجلاثية]  .أي ظن ا ح ري 

ُوانٌ }: نحو :التقليل: السادس ض  نُ  ُو   رُبن  اهللّ  مِّ أي  ضوان قلي  منىله أكىلرب مىلن  [72:التوبة] {ُأك 

 :ألنه  أا ك  يعانة, اجلنات

 نذي ولكذذذك يكفينذذذل منذذذقليذذ
 

 لذه قليذذذال لذذذك   يقذذذقليلذذ 
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 :لتعريف قله أيبااوأما ا

 .ألن امل ام م ام التكلم أو اخلطاا أو الغيبة :فبا ضامر

وُ  قن   }: نحو, إلحاا ه بعينه ا ذهن السامق ابتداب بايم ُمتص به :وبالعلمية : الصىلمد] {اهلل ن هن

دٌ }, [6 ُم  ولن  حمُّ ين  .[23: الفتح] {اهلل     

ملا فيه من املىلدح والتعظىليم بكونىله , ل به إرسائي فمن التعظيم ذكر يع وا ب :أو لتعظيم أو إهانة

 .[6:املسد] {هُلٍُب  ُأ    ُيُدا ُتب ت  }: ومن اإلهانة قوله, أو رسّي اهلل, صفوة اهلل

ا :وبا شارة وي   اهلل   ُخل قن  ُهُذا}: نحو, لتمييزه أكم  متييز بإحاا ه ا ذهن السامق حس   ُمىلاُذا ُفُأ ن

ينُ  ُخُلُق  ذ  ن ال   نن  م 
وللتعريض بغباوة السامق حتى إنه ال يتميز له اليشب إال بإها ة [ 66: ل امن] {ون ه 

 .وهذه اآلية تصلح لذلك, احل 

ي ُأُهُذا}: ك ول الكفا  :ولقصد حتقريه بالقرب ذ  رن  ال  كن م   ُيذ  ُُتكن
ي ُأُهىلُذا}, [36: األنبيىلاب] {آهل  ىلذ   ال 

و اهلل ن ُبُعُث  ُُذا اهلل ن ُأُ انُ  اُذامُ }, [46: الفرقان] {ال  ُ ين ه   ُوُمىلا}: وقوله تعاىل[ 26:الب رة] {ال  ُمثُ  هب   ُهىلذ 

ُُياةن  ُيا احل  ن   .[64: العنكبوت] {ُوُلع ٌب  هُل وٌ  إ ال   الدُّ

ُتاان  ُذل ُك }: نحو :ولقصد تعظيمه بالبعد
ك  ُب  الُ  ال    ُ ي 

ا إىل بعد ن جته, [2:الب رة] {ف يه   .ذهاب 

 اجلمعقاعدة يف ا فراد و

وبصىليغة اجلمىلق ا , هو أن ترن بعض الكلامت ال رآنية بصيغة اإلفران ا غالب املواضىلق :ا فراد

 .مواضق أخرى

وبصىليغة اإلفىلران ا , هو أن ترن بعض الكلامت ال رآنية بصيغة اجلمق ا غالب املواضق :واجلمع

 .بعاها

ولذلك فإنىله , مفرنة ومل جتمقفحيث وقق ا ال رآن ذكر األ ض فإهنا , السامب واأل ض: من ذلك

ىلنُ } :وهلذا ملا أ يد ذكر مجيق األ ضني قال, بخالف السموات, لث   مجعها( أ ضون)مل يرن لفظ   ُوم 

ض   ن   األُ   ث ُلهن
لنكت , وتا ة بصيغة اإلفران, وأما السامب فذكرت تا ة بصيغة اجلمق[ 62: الطالق] {م 

 .تليق بذلك املح 
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 هلل    ُيب ُح } نحو, عدن أيت بصيغة اجلمق الدالة ع  يعة العظمة والكثرةأنه حيث أ يد ال :واحلاص 

اُمُوات   ا   ُما ُسبِّحن }, أي مجيق يكاهنا ع  كثر م[ 6: احلديد] {الس  ىلاُمُواتن  ُلىلهن  تن [ 44: اإلرساب] {الس 

 .أي ك  واحدة ع  اختالف عدنها

اُمبا ُوا  } نحو, وحيث أ يد اجلهة أيت بصيغة اإلفران م   لس  قنكن ز 
نىلتنم}, [22: الذا يات] {  

ىلن ُأُأم   م 

اُمب ا   ُف  ُأن الس  من  خُي س  ُض  ب كن  .أي من فوقكم[ 66: امللك] {األُ  

أو ا يىلياق , فحيث ذكرت ا يياق الرمحىلة مجعىلت, ذكرت جمموعة ومفرنة, الريح: ومن ذلك

ُنت  .العذاا أنفر 

 .رج عنها نصوص أجاا العلامب عنها ا املطوالتوقد خت, وهذه ال واعد هي ع  وجه الغالب

 الوجوه والنظائر

 :والنظذائر, كلفىلظ األمىلة, وهو اللفظ املشرتك الذي يستعم  ا عىلدة معىلان, مجق وجه :الوجوه

 . كاأللفاظ املتواالئة

حيث كانىلت الكلمىلة الواحىلدة تنرصىلف إىل , وقد جع  بعاهم ذلك من أنواع معجزات ال رآن

ا وأكثر  . وال يوجد ذلك ا كالم البرش, وأق  عرشين وجه 

 : من ذلك, وهذه عيون من أمثلة هذا النوع

 ا "اهلدى" :اهلدى  : منها: وهو يأيت ع  يبعة عرش وجه 

ُنا}: الثبات اطُ  اهد  ُ يمُ  الرصِّ  [.6: الفاحتة] {املنسُت  

ُلئ ُك }: والبيان ى ُعُ   أنو  د  ن هن هبِّ م   مِّ  [.5:الب رة] {  

نُدى ن  إ  }: والدين ُدى اهل   [.73:عمرانآل] {اهللّ  هن

يدن }: واإليامن ينُ  اهلل ن ُوُيز 
ذ  ا ال  ُتُدو  ى اه  د   [.76: مريم] {هن

ت ب ق   إ ن}: والتوحيد نُدى ن   [.57: ال صص] {ُمُعُك  اهل 

من }: والسن ة ُداهن ه   ُفب هن
ُتد  ا}, [34:األنعام] {اق  م ُعُ   ُوإ ن  ه  ونُ  آُثا   ُتدن ه   .[22: الزخرف] {مُّ

ُطى}: واإلهلام   كن    ُأع 
ٍ
ب ُ هن  يُش  م   ُخل   .أي أهلمه املعاش, [54: اله] {ُهُدى ثن
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ُناإنا }:التوبةو د   .[656:األعراف] {إ ُلي ُك  هن

 وهي تأيت ع  أوجه "الصالة"ومن ذلك : الصالة : 

ونُ } :الصلوات اخلم  يمن
اُلةُ  ين    .[55: املائدة] {الص 

وهُنناُم } :وصالة العرص سن
ب  ن حُت  د   م  اُلة   ُبع   .[646: املائدة] {الص 

اُلة   ننون ي إ ُذا}: وصالة اجلمعة لص 
 .[3: اجلمعة] {ل 

م ُأُحدٍ  ُعُ   تنُص ِّ  ُوالُ } :واجلنازة ن هن  .[24:التوبة] {مِّ

م   ُوُص ِّ } :والدعاب  .[643:التوبة] {ُعُلي ه 

كُ  ُأُصاُلتنُك } :والدين رن  .[27: نهو] {ُتأ من

ُهر   ُوالُ } :وال رابة  .[647: اإلرساب] {ب ُصاُلت ُك  جُت 

ُكُتهن  اهلل ُ إ ن  } :والرمحة وااليتغفا 
ُصلُّونُ  ُوُماُلئ   .[56: األحزاا] {الن ب يِّ  ُعُ   ين

 و نت ع  أوجه "الفتنة"ومن ذلك  :الفتنة : 

ت نُةن } :الرشك
ف  نُ  ُأُهدُّ  ُوال 

ُ ت     م   .[636:الب رة] {ال 

ت ُغاب} :واإلضالل   اب 
ت نُة 
ف   .[7:عمرانآل] {ال 

من  ُأن} :وال ت  نُكن
ت  ينُ  ُيف  ذ  وا   ال   .[646:النساب] {ُكُفرن

م  } :واملعذ ة ن مُل   ثن م   ُتكن ت نُتنهن
 .[23:األنعام] {ف 

ُي  إ ن  } :وال ااب ت نُتنُك  إ ال   ه 
 .[655:األعراف] {ف 

ُتننونُ } :واملرض ف   .[626:التوبة] {ُعامٍ  كن ِّ  ا   ين

نُا الُ } :والعربة ُعل  ت نُة   جُت 
 .[25: يون ] {ف 

 و ن ع  أوجه "الروح"ومن ذلك : الروح : 

وٌح } :األمر ن هن  ُو ن  .[676:النساب] {مِّ

لن } :والوحي نُزِّ وح   امل ُآلئ ُكةُ  ين رُّ  .[2:النح ] {ب ال 

ُحي نُا} :وال رآن ا إ ُلي ُك  ُأو  وح  ن    ن ُناُأم   مِّ  .[52: الشو ى] {ر 
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نُا} :وجربي  ُيل  وُحنُا إ ُلي ُها ُفُأ    .[67: مريم] { ن

وُنُك } :و وح البدن ُألن وح   ُعن   ُوُيس   .[25: اإلرساب] {الرُّ

 و ن ع  أوجه "الذكر"ومن ذلك : البكر : 

وا  } :ذكر اللسان رن كن م   اهللُّ ُفاذ  كن ر  ك 
م   ُكذ   [. 244:الب رة] {آُبابكن

وا  وُ } :واحلفظ رن كن  .[63:الب رة] {ف يه   ُما اذ 

وي  } :والطاعة واجلزاب رن كن م   ُفاذ  كن ر  كن  .[652:الب رة] {ُأذ 

ي  } :واحلديث ر  كن ندُ  اذ   .أي حّدثه بحايل, [42: يويف] {ُ بُِّك  ع 

ُرُض  ُوُمن  } :وال رآن ي ُعن ُأع  ر   .[624: اله] {ذ ك 

هن } :والرشف ٌر  ُوإ ن  ك 
ُك  ُلذ   .[44: الزخرف] {ل 

ي ُأُهُذا} :والعيب ذ  رن  ال  كن م   ُيذ  ُُتكن
 .[36: األنبياب] {آهل 

ن} :واللوح املحفوظ د   م  ر   ُبع  ك   .[645: األنبياب] {الذِّ

ا اهلل ُ ُوُذُكُر } :والثناب ري 
 .[26: األحزاا] {ُكث 

رن } :والصالة ك 
رُبن  اهلل   ُوُلذ   [.45: العنكبوت] {ُأك 

 معرفة إعرابه

تعلموا اللحن والفرائض والسىلنن كىلام ": بن اخلطاا قالعن عمر "فاائله"د ا أخرج أبو عبي

 ."تعلمون ال رآن

ككوهنىلا , فع  الناظر ا كتاا اهلل تعاىل الكاهف عن أرسا ه النظر ا الكلمىلة وصىليغتها وحملهىلا

ا أو فاع ا أو خرب   .إىل غري ذلك, أو ا مبانئ الكالم أو ا جواا, ال  أو مفعو ال  مبتد 

  :جيب عليه مراعاة أمو و

ا أم مركب ا قب  اإلعراا, وهو أول واجب عليه :األول فإنه , أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفرن 

 .وهلذا ال جيوز إعراا فواتح السو  إذا قلنا بأهنا من املتشابه الذي ايتأثر اهلل بعلمه, فرع املعنى



 
30 

وخيىلرج عىل  ال ريىلب , ة واللغىلات الشىلاذةواألوجىله الاىلعيف, أن يتجنب األمو  البعيدة :الثان

وإن ذكىلر اجلميىلق ل صىلد اإلغىلراا , فإن مل يظهر فيه إال الوجه البعيد فله عىلذ , وال وي والفصيح

 .أو لبيان املحتم  وتد يب الطالب فحسن ا غري ألفاظ ال رآن, والتكثري فصعب هديد

فإن مل يغلب يشب فليذكر األوجه , تهأما التنزي  فال جيوز أن خيرج إال ع  ما يغلب ع  الظن إ ان

نُاُح  ُفالُ }: ومن ثم خطِّئ من قال ا, املحتملة من غري تعسف   جن
ُف  ُأن ُعُلي ه  إن [ 652:الب رة] {ُيط و 

نُاُح }الوقف ع    .ألن إغراب الغائب ضعيف, إغراب {ُعُلي ه  }و {جن

ىلمُ  ُيبِّح  }: فت ول ا نحو ,أن يستوا مجيق ما حيتمله اللفظ من األوجه الظاهرة :الثالث ىلُك  اي   ُ بِّ

  ُ ُع  ُ  } جيوز كون[ 6: األع ] {األ   .أو صفة لاليم, صفة للرا {األُع 

ى} :وا نحو د  نيُ  هن ت    ل من ينُ , لِّ ذ  ينُ }: جيىلوز كىلون[ 3-2:الب ىلرة] {ال  ىلذ  ىلا إىل  {ال  ىلا وم طوع  تابع 

 .(هم)وإىل الرفق بإضام   ,(أمدح)أو ( أعني)النصب بإضام  

ىلا , إهنا مجلة أمريىلة {يلسبيال} ومن ثم خطِّئ من قال ا, أن يراعي الريم :الرابع أي ُيىل   الري  

 .موصلة إليها ألهنا لو كانت لكتبت مفصولة

, فإن الزائد قد يفهم منه أنه ال معنى لىله, أن جيتنب إالالق لفظ الزائد ا كتاا اهلل تعاىل :اخلامس

 .وامل حم, والصلة, فر بعاهم إىل التعبري ُبُدُلهن بالتأكيد ولذا, وكتاا اهلل منزه عن ذلك

 حفظ القرآن من اللحن

ا} كالم اهلل جاب حمفوظ ا من ك  ن ص معنوي أو لفظيالقرآن  ُ  ُعُرب يًّا قنرآن  ي ُغري 
ُوٍج  ذ  : الزمىلر] {ع 

25 .] 

 .العربية امل ر ة ُمالفة اآلية لل واعد: ومعناه حلن القرآنوقد كتب علامب التفسري عاّم يسّمى 

ك ن  }: قول بعاهم ا قوله تعاىل ومن ذلك ونُ  ل  خن اي  م   ا   الر  ل  ع  م   ال  ن هن
ننونُ  م  م  ننونُ  ُوامل نؤ  م  ؤ  ُل  ب اُم  ين  أننز 

ُل  ُوُما إ ُليُك  ن أننز  نيُ  ُقب ل ُك  م  يم  اُلةُ  ُوامل ن   تنونُ  الص  ُكىلاةُ  ُوامل نؤ  ننىلونُ  الز  م  م  وُ  ب ىلاهللّ  ُوامل نؤ  ُيىلو  ىلر   ال  ُلئ ىلُك  اآلخ   أنو 

م   يه 
ت  ا ُيننؤ  ىلر  ىليام   ُأج 

إذ أن قواعىلد اللغىلة العربيىلة ت تيضىل أن ي ىلول , إنىله حلىلن[ 662:النسىلاب] {ُعظ 

ننونُ } وهو, ألنه معطوف ع  ما قبله( وامل يمون) م   .واملعطوف ع  املرفوع مرفوع {ُوامل نؤ 
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 .هذا بأثر و ن ا هذا الباا ويستدلون ع , إن هذا اخلطأ من الكّتاا: وقالوا

فهو ا مصانمة النصوص امل طوع هبا التىلي تىلدل عىل  , واحلق هو أن هذا األثر مهام كانت ن جته

ا ال  حفظ اهلل لل رآن ن   .وكتابة  ومجع 

أهنىلم  ال  وكيىلف يظىلن بالصىلحابة أو, وال حجىلة فيىله, وال عربة به, فهذا اخلرب ياقط املعنى: أقول

وهم الفصحاب؟ ثم كيف يظن هبم ثاني ا ا ال رآن الىلذي تل ىلوه , عن ال رآن ال  يلحنون ا الكالم فا

 وحفظوه وضبطوه وأت نوه؟, من النبي صّ  اهلل عليه ويل م كام أنزل

 لث ا اجتامهم ع  اخلطأ وكتابته؟ثم كيف يظن ثا

ا عدم تنبههم  و جوعهم عنه؟ ثم كيف يظن  ابع 

 ه؟يظن بعثامن أنه ينهى عن تغيري ثم كيف

ا عن يلف, ثم كيف يظن أن ال رابة ايتمرت ع  م تىض ذلك اخلطأ  ؟وهو مروي بالتواتر خلف 

ا عن يلف؟ ال  هذا مما يستحي  ع   بالتواتر خلف 

نيُ }: أن قوله: فمنها, وقد أجاا العلامب عن ذلك بأجوبة كثرية تنط ُلبن ا املراجق يم  اُلةُ  ُوامل ن    {الص 

ىلا عىل  املجىلرو  ا , ألنه أبل  "أمدح"بت دير  ,منصوا ع  املدح امل طوع ويصح أن يكىلون معطوف 

ننونُ } م  ؤ  ُل  ب اُم  ين : وقي  الت دير, املالئكة :وقيل, وهم األنبياب, أي ويؤمنون امل يمني الصالة {إ ُليُك  أننز 

ىلا ويصح أن يكون م, بإجابة امل يمني :وقيل, فيكون املران هبم املسلمني( يؤمنون بدين امل يمن) عطوف 

 .وأقيم املااف إليه م امه "قب "فحذفت , أي ومن قب  امل يمني "قب "ع  

ُران   ُهُذان   إ ن  }: قوله تعاىل, إنه حلنٌ : ومن أمثلة ما قي  فيه  فم تىضىل قواعىلد  [63: الىله] {ُلُسىلاح 

, ةوهو منصوا بالياب نيابة عىلن الفتحىل "إن "ألنه ايم ( إن هذين لساحران)اللغة العربية أن ي ول 

 :وقد أجاا عنه العلامب بأجوبة كثرية

ري املثنى باأللف ا أحواله الىلثالث: منها , وهىلي لغىلة مشىلهو ة لكنانىلة, أنه جاٍ  ع  لغة من جين

 .لبني احلا ث: وقي 

ا "إن "أن ايم : ومنها  "إن"خرب , واجلملة مبتدأ وخرب, ضمري الشأن حمذوف 
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 ."هلام ياحران": والت دير, وفخرب مبتدأ حمذ "ياحران "إال أن , كذلك: ومنها

 .هنا بمعنى نعم "إن"أن : ومنها

 .مبتدأ وخرب "ذان لساحران"و "إن"ضمري ال صة ايم  "ها"أن : ومنها

ينُ  إ ن  }: قوله, إنه من اللحن: ومما قي  فيه ذ  ينُ  آُمننوا   ال  ىلذ  وا   ُوال  ىلاب   ُهىلانن [ 63:املائىلدة] {ونُ ئُوالص 

وزعموا أن  "إن"ألنه معطوف ع  ايم ( والصابئني)لعربية ت تيض أن ي ول إن قواعد اللغة ا: ف الوا

 .وكالمهم ياقط وباال , هذا حلنٌ 

 : وقد أجاا العلامب عن هذا اللفظ بأوجه

 .أي والصابئون كذلك, مبتدأ حذف خربه أنه: منها

 .فإن حملها  فق باالبتداب, مق ايمها "إن"أنه معطوف ع  حم  : ومنها

 .{هانوا} معطوف ع  الفاع  اأنه : ومنها

 املحكم واملتشابه

ُي }: قال تعاىل ذ  ُوال  ك ُتاُا  ُعُلي ُك  ُأنُزُل  هن ن هن  ال 
ىلن   حمُّ ُكاُمٌت  آُياٌت  م  ك ُتىلاا   أنمُّ  هن ُاٌت  ُوأنُخىلرن  ال  ُتُشىلاهب   {من

 .[7:عمرانآل]

ألة أقوال  .لآلية املصد  هبا, تشابهحمكم وم: أههرها وأصحها ال ول بان سام ال رآن إىل: وا املس 

أههرها وأقرهبا وأصحها قول ابن عباا    : وقد اختلف ا تعيني املحكم واملتشابه ع  أقوال

: واملتشذااات, وما يؤمن به ويعمىل  بىله, وحدونه, وحرامه, وحالله, نايخه: املحكامت: اهلل عنهام

 .يعم  بهوما يؤمن به وال , وأقسامه, وأمثاله, وم دمه ومؤخره, منسوخه

 .بخالفهواملتشابه , ما كان مع ول املعنى املحكم: وقي 

 .كااليتواب واملجيب والوجه واليد إىل آخرها, ويدخ  ا هذا آيات الصفات

ا احلروف امل طعة ا أوائ  السو  , السىلم, وكهىليعص, واملىلر, واملىلص, امل: مث , ويدخ  فيه أيا 

 .وحم عسق, وحم, وي , وال 

 :حكم املتشابه
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منشىلؤمها , أو ال يعلمه إال اهلل؟ عىل  ال ىلولني, ه  املتشابه مما يمكن االالالع ع  علمه, اختلف

ونُ و}: االختالف ا قوله خن اي  م   ا   الر  ل  ع   أو مبتىلدأ خىلربه, حىلال {ي ولىلون}ه  هو معطىلوف و {ال 

 والواو ايتئناف؟ {ي ولون}

فىلأخرج ابىلن ,    اهلل عىلنهام وهو  واية عن ابن عبىلاا, منهم جماهد, وع  األول الائفة يسرية

ُلمن  ُوُما}: ا قوله    اهلل عنهاماملنذ  من الريق جماهد عن ابن عباا  يُلهن  ُيع 
ونُ  اهللّن إ ال   ُتأ و  ىلخن اي   ُوالر 

م   ا   ل  ع   .أنا ممن يعلم تأويله: قال[ 7:عمرانآل] {ال 

فىلذهبوا إىل , ا أهىل  السىلنةمن الصحابة والتبابعني وأتباعهم ومن بعدهم خصوص  وأما األكثرون 

 .وهو أصح الروايات عن ابن عباا    اهلل عنهام, الثاي

 "تفسىلريه"ويدل لصىلحة مىلذهب األكثىلرين مىلا أخرجىله عبىلد الىلرزاق ا : قال احلافظ السيوالي

ُلمن  ُوُما: )عن ابن عباا أنه كان ي رأ "مستد كه"واحلاكم ا  يُلهن  ُيع 
ىلوي ول  اهللّن إ ال   ُتأ و  اي  ونُ الر   ا   خن

م   ل  ع  فأقىل  , ألن هذه الرواية وإن مل تثبىلت هبىلا ال ىلرابة, فهذا يدل ع  أن الواو لاليتئناف ,(آمنا به ال 

ا بإينان صحيح إىل ترمجان ال رآن ويؤيد , في دم كالمه ا ذلك ع  من نونه, ن جا ا أن يكون خرب 

ابتغاب الفتنة وع  مدح الىلذي فوضىلوا ووصفهم بالزي  و, ذلك أن اآلية نلت ع  ذم متبعي املتشابه

بىلن كعىلب وحكىلى الفىلراب أن ا قىلرابة أ , ويلموا إليه كام مدح هلل املؤمنون بالغيب, العلم إىل اهلل

ا ونُ وي ول }: أيا  خن اي   .{الر 

يُلىلهن  وإن}: من الريق األعم  قال ا قرابة ابن مسىلعون "املصاحف"وأخرج ابن أ  ناون ا   ُتأ و 

ونُ  هللّناعند  إ ال   خن اي  م   ا   ُوالر  ل  ع  ونُ  ال  ولن   .{ب ه   آُمن ا ُي ن

تال  يول اهلل صىلّ  اهلل عليىله ويىلل م : وأخرج الشيخان وغريمها عن عائشة    اهلل عنها قالت

وُ }: هذه اآلية ُي  هن
ذ  ك ُتاُا  ُعُلي ُك  ُأنُزُل  ال  قىلال : قالت {أولو األلباا}: إىل قوله[ 7:عمرانآل] {ال 

, فإذا  أيت الذين يتبعون ما تشابه منىله فأولئىلك الىلذين يىلمى اهلل: )ول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م ي

 .(فاحذ هم
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 عن أ  مالك األهعري أنه يمق  يول اهلل صىلّ  اهلل عليىله ويىلل م "الكبري "وأخرج الطرباي ا 

وأن يفىلتح هلىلم , في تتلواأن يكثر هلم املال فيتحايدون : ال أخاف ع  أمتي إال ثالث خالل: )ي ول

آمنا به : ولي  يعلم تأويله إال اهلل والرايخون ا العلم ي ولون, الكتاا فيأخذه املؤمن يبتغي تأويله

 .(وأن يروا ذا علمهم فيايعوه وال يبالون عليه , وما يذكر إال أولوا األلباا, ك  من عند  بنا

 .وأن اخلوض فيه مذموم, يعلمه إال اهلل فهذه األحانيث واآلثا  تدل ع  أن املتشابه مما ال

 :احلكمة يف ورود املتشابه يف القرآن

الع ىل  مبىلت  : وقد أها  بعاهم إىل حكمة وجون املتشابه ا ال رآن مق العجز عن معرفته ف ىلال

ىلا ليكىلون , باعت ان ح ّية املتشابه كابتالب البدن بأناة العبانة ا أمجىل  فيىله أحيان  كاحلكيم إذا صنف كتاب 

 .وكامللك يتخذ عالمة يمتاز هبا من يطلعه ع  رسه, موضق خاوع املتعلم أليتاذه

بُت  الع   الذي هو أرشف البدن ال يتمر العامل ا أهبة العلم عىل  التمىلرن: وقي  فبىلذلك , لو مل ين

ىلا , يستأن  إىل التذل  بعز العبونية ا واعرتاف  واملتشابه هو موضق خاوع الع ىلول لبا ئهىلا ايتسىلالم 

رن  ُوُما}: وا ختم اآلية ب وله تعاىل,  صو هاب ك  ىلوا   إ ال   ُيىلذ  لن ُبىلاا   أنو  تعىلريض [ 7 :عمىلران آل] {األل 

ومن ثم , يعني من مل يتذكر ويتعظ وخيالف هواه فلي  من أويل الع ول, ومدح للرايخني, بالزائغني

نُا}: قال الرايخون غ   الُ  ُ ب  وُبنُا تنز  لن فخاىلعوا لبىلا ئهم اليىلتنزال , آخر اآليةإىل [ 2 :عمران آل] {قن

 .بعد أن ايتعاذوا به من الزي  النفساي, العلم الّلدي

وهذا هو األوىل ليعلم املذموم , وإذا علمت أن اخلوض ا املتشابه مذموم فال بد من حتديد املتشابه

 : املتشابه ع  رضبني: ولذلك قال اخلطا , فيجتنب

ُف معناه, واعترب به ما إذا  ن إىل املحكم: أحدمها ر   .عن

فيطلبىلون تأويلىله وال , وهو الذي يتبعه أه  الزيىل , ما ال يبي  إىل الوقوف ع  ح ي ته: واآلخر

 .فيفتتنون, فريتابون فيه, يبلغون كنهه

 :آيات الصفات
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ينن نُا ُفإ ن ُك }: من املتشابه آيات الصفات نحو قوله تعاىل ُنن }, [42: الطو ] {ب ُأع  مح  ش   ُ  عُ  الر  ُعىلر   ال 

ُتُوى   كن ُّ }, [5: اله] {اي 
ٍ
ب ٌك  يُش 
ُههن  إ ال ُهال  هن  ُوُيب ُ ى}, [22: ال صص] {ُوج  ىلُك  ُوج  : الىلرمحن] {ُ بِّ

نُقُ }, [27 تنص 
ُق  اهلل   ُيدن }, [33: اله] {ُعي ن ي ُعُ   ُول  ُي م   ُفو 

د  امُواتن }, [64 :الفتح] {ُأي  اٌت  ُوالس  ي   ُمط و 

ين ه    .والبن اللبان فيها تصنيف مفرن[ 67: زمرال] {ب ُيم 

وتفويض معناهىلا املىلران منهىلا إىل , ومجهو  أه  السنة منهم السلف وأه  احلديث ع  اإليامن هبا

 .مق تنزُينا له عن ح ي تها املتبان ة إىل الذهن املعروفة من ظاهر اللفظ, اهلل تعاىل وال نفّسها

ثم , وكان إمام احلرمني يذهب إليه. بام يليق بجالله تعاىل وذهبت الائفة من أه  السنُّة إىل تأويلها

ا, الذي نرتايه نين ا: "الريالة النظامية"ف ال ا ,  جق عنه , إتبىلاع يىللف األمىلة, وندين اهلل به ع د 

 .فإهنم ن جوا ع  ترك التعرض ملعانيها

أئمىلة الف هىلاب وإياهىلا اختىلا  , ع  هذه الطري ة مىضىل صىلد  األمىلة ويىلانا ا: قال ابن الصالح

وال أحىلد مىلن املتكلمىلني مىلن أصىلحابنا يصىلدف عنهىلا , وإليها نعا أئمة احلديث وأعالمه, وقانا ا

 .ويأباها

ا توقفنا عنه, إذا كان التأوي  قريب ا من لسان العرا مل ينكر: وتويط ابن نقيق العيد ف ال , أو بعيد 

ا وم: قال, وآمنا بمعناه ع  الوجه الذي أ يد به مق التنزيه ا مفهوم  ا كان معناه من هذه األلفاظ ظاهر 

ُتى ُيا}: كام ا قوله تعاىل, قلنا به من غري توقيف, من ختاالب العرا ُ الىلتن  ُما عُ   ُحّس   ُجنىلب   ا   ُفر 

 .فنحمله ع  حق اهلل وما جيب له [56 :الزمر] {اهلل  

ا أهنا من األرسا  , أوائ  السو  ومن املتشابه أخرج , التي ال يعلمها إال اهلل تعاىلواملختا  فيها أيا 

ا: ف ىلال, ابن املنذ  وغريه عن الشعبي أنه يئ  عن فواتح السىلو  وإن رس هىلذا , إن لكىل  كتىلاا رس 

 .ال رآن فواتح السو 

فأخرج ابن أ  حاتم وغريه من الريق أ  الاىلحى عىلن ابىلن عبىلاا , وخاض ا معناها آخرون

: وا قولىله, أنىلا هلل أفصىل : قال {املص}: وا قوله, ا اهلل أعلمأن: قال {امل}:    اهلل عنهام ا قوله

 .أنا الذي أ ى {الر}
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 قاعدة يف مقدمه ومؤخره

وهىلو جىلدير أن , فلام عرف أنه من باا الت ديم والتأخري اتاىلح, وهو ما أهك  معناه ا الظاهر

 .وقد تعرض السلف لذلك ا آيات, يفرن بالتصنيف

ب ىلُك  ُفالُ }: ا قوله تعاىل فأخرج ابن أ  حاتم عن قتانة
ج  نم   تنع  ىلُواهلن ىلم   ُوالُ  ُأم  هن الُنن ىلاُم  ُأو  يىلدن  إ ن  ر   اهللّن ين

هُبنم ينُعذِّ
ا ل  ُ   هب 

ُُياة   ا  ُيا احل  ن  ال تعجبىلك أمىلواهلم : ي ىلول, هذا من ت انيم الكالم: قال[ 55 :التوبة] {الدُّ

 .أي ا اآلخرة, هباإنام يريد اهلل ليعذهبم , وال أوالنهم ا احلياة الدنيا

ا ا قوله تعاىل اُل }: وأخرج عنه أيا  ُمةٌ  ُوُلو 
ن ُيُبُ ت   ُكل 

بُِّك  م  ا ُلُكانُ     ُزام 
ى ُوُأُجٌ   ل  ُسىلمًّ : الىله] {من

623]. 

ا: ي ول: هذا من ت انيم الكالم: قال  .لوال كلمة وأج  مسمى لكان لزام 

يُك  إ يِّ }: وأخرج عن قتانة ا قوله تعاىل ُتُوفِّ ىلُك  من عن
هىلذا مىلن : قىلال[ 54 :عمىلران آل] {إ يُل   ُوُ اف 

 .أي  افعك إيل ومتوفيك, امل دم واملؤخر

الُ }: وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ا قوله تعاىل م   اهللّ  ُفا  ن  ُوُلو  تنهن  ُعُلي كن ُ ىلتنمن  ُوُ مح  ُبع  ىلي ُطانُ  الُت   الش 

ولىلوال , مىلنهم ال  أذاعوا به إال قلي: إنام هي, مؤخرةهذه اآلية م دمة و: قال [23 :النساب] {ال  ُقل ي إ ال  

 .و محته مل ينج قلي  وال كثري, فا  اهلل عليكم

 العام واخلاص

 :وصيغته, لفظ يستغرق الصالح له من غري حرصه :العام

لُّ  امل ُآلئ ُكىلةن  ُفُسىلُجدُ } :نحىلو أو تابعىلة ,[26: الرمحن] {ُفانٍ  ُعُلي ُها ُمن   كن ُّ }: مبتدأة نحو :كل ىلم  كن  هن

ونُ  ُعن  . [34: احلجر] {ُأمج 

ي}: نحو, وتثنيتهام ومجعهام :والبي والتي ه   ُقاُل  ُوال ذ  ُدي 
اُم  أنف   ل ُوال  كن  املران فإن [67 :األح اف] {ل 

ُلئ ُك }: بدلي  قوله بعد, به ك  من صد  منه هذا ال ول ينُ  أنو  ذ  من  ُحىلق   ال  لن  ُعُلىلي ه  ُ ىلو  : األح ىلاف] {ال 

ينُ ُوا}, [62 ذ  وا   آُمننوا   ل  لن ُات   ُوُعم 
احل  ُحاان  أنوُلئ ُك  الص  ُن ة   ُأص  ينُ }, [22 :الب ىلرة] {اجل  ىلذ  ل  ُسىلننوا   لِّ  ُأح 

نُى نس  ُياُنةٌ  احل  ينُ }, [26 :يون ] {ُوز  ا ل ل ذ  ُ و  نىلدُ  ات 
ئ ىلي}, [65 :عمىلران آل] {ُجن ىلاٌت  ُ هبِّ ىلم   ع   ُوالال 
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ىلىلنُ  س 
ىلىلنُ  ُيئ  ىلىليض   م  ُشىلىلةُ  ُيىلىلأ ت نيُ  ُوالىلىلال يت  }, [4: لطىلىلالقا] {امل ُح  ُفاح  ىلىلن ال  م   م  كن

وا   نُِّسىلىلآئ  دن ىلىله  ُتش   {ُفاي 

ُذانُ }, [65 :النساب] ُا ُوالل  ت ُياهن  م   ُيأ  نكن
ا م  ُ  .[66 :النساب] {ُفآذنومهن

ا وموصىلو :ومن, وما, وأي ىلا}:نحىلو, ال  رشال ا وايىلتفهام  ىلا ُأيًّ وا   م  عن ىلاُمب ُفُلىلهن  ُتىلد  ىلنُ  األُي  نس   {ىاحل 

م  }, [664 :اإلرساب] ونُ  ُوُما إ ن كن بندن ن ُتع  ُم    ُمن}, [32: األنبياب] {ُجُهن مُ  ُحُصبن  اهلل   ننون   م  ا ُيع  وب   ين

  جين ُز 
 [.623 :النساب] {ب ه 

من }: نحو :واجلمع املضاف يكن
م   ا   اهللّن ينوص  كن

الُن  ُلىلُح  ُقد  }: واملعرف بأل نحو[ 66 :النساب] {ُأو   ُأف 

ننونُ امل ن  م  وا  }, [6: املؤمنون] {ؤ  ك نيُ  ُوُقات لن  [.36 :التوبة] {امل نرش  

ُذ   }: نحو :واسم اجلنس املضاف ُيح  ينُ  ُفل  ذ  ونُ  ال  ال فن ُ   ُعن   خين
ه  ر   .أي ك  أمر اهلل [63: النو ] {ُأم 

ُبي قُ  اهللّن ُوُأُح   }: نحو :واملعرف بأل ىلي نُسىلانُ اإل   إ ن  }أي كىل  بيىلق  [275 :الب رة] {ال  ىل ُلف  ٍ ّس   {خن

ينُ  إ ال}بدلي  , أي ك  إنسان[ 2 :العرص] ذ   [. 3: العرص] {آُمننوا ال 

ىل  ُفىلالُ }: نحو :والنكرة يف سياق النفي والنهي نىلاُم  ُت ن ىلن ُوإ ن}, [23: اإلرساب] {أنف   هل    مِّ
ٍ
ب ال   يُش 
 إ 

نُدُنا ننهن  ع 
ُتاان  ُذل ُك }, [26: احلجر] {ُخُزائ 

ك    ُب ُ ي   الُ  ال 
ىلوُق  ُوالُ  ُ ُفُث  ُفالُ }, [2 :الب رة] {ف يه   ُوالُ  فنسن

ُداُل  ُجِّ  ا   ج  نُ  ُأُحدٌ  ُوإ ن  }: وا يياق الرشط نحو [637 :الب رة] {احل  ك نيُ  مِّ ىلُتُجاُ كُ  امل نرش   هن  اي  ر 
 ُفىلُأج 

ُمقُ  ُحت ى نُىلا}: وا يىلياق االمتنىلان نحىلو[ 6 :التوبة] {اهللّ  ُكاُلمُ  ُيس  ىل ُوُأنُزل  ىلاُمب نُ م  ا ُمىلاب الس  ىلو    {اُلهن

 .[42: الفرقان]

 :أنواع العام

 : العام ع  ثالثة أقسام

ألن , وأمثلته ا ال رآن كثرية وآياتىله كلهىلا ا غىلري األحكىلام الفرعيىلة :الباقي عىل عمومه: األول

ه ما من عام إال ويمكن أن يدخلىل: )كام قالوا, األحكام الفرعية يصح غالب ا نخول التخصيص عليها

 .(التخصيص
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 الُ  اهللُّ إ ن  }: قولىله[ 37: املائىلدة] {بك  يشب علىليم اهللُّ ُوُأن  }: ومن العام الباقي ع  عمومه قوله

من 
ل  من  ُوال}: قوله[ 44: يون ] {ُهي ئ ا الن اُا  ُيظ 

ل  ا ُ بُُّك  ُيظ  م ُواهلل ن}: قوله[ 43: الكهف] {ُأُحد   ُخُلُ كن

ن ُراٍا  مِّ م   تن ن ثن
ي اهلل ن}: قوله [66: فاالر] {ُفةٍ نُّط   م  ذ  من  ُجُعُ   ال  ُض  ُلكن   ُ ا األ   .[64 :غافر] {ُقُرا  

ال من جهىلة , وهو اللفظ العام الوا ن الذي ال يشم  مجيق أفرانه :العام املراد به اخلصوص: الثان

: لىله تعىلاىلومىلن أمثلتىله قو, ب  هو ذو أفران ايتعم  ا فرن منهىلا, وال من جهة احلكم, تناول اللفظ

هن } وُ  امل ُآلئ ُكةن  ُفنُاُنت  مٌ  ُوهن
ُصيِّ  ُقائ  ُراا   ا   ين ح 

إذ , جربي : فاملالئكة هنا املران هبم[.33 :عمران آل] {امل  

 .هو الذي نانى

ُ اتن }: ومن أمثلته ما خص بال رآن نفسه ك وله تعاىل :العام املخصوص: الثالث ىلنُ  ُوامل نُطل  ب ص   ُيرُتُ

ن   ه 
س    ُثاُلُثةُ  ب ُأنفن

ٍ
ُوب تنمن  إ ُذا}: خص ب وله[ 222 :الب رة] {قنرن نُات   ُنُكح  م  م   امل نؤ  ن   ثن وهن تنمن ن اُلل     ُأن ُقب     م 

ن   وهن م   ُفاُم  مُتُسُّ ن   ُلكن ن   ُعُلي ه 
ةٍ  م  د 

التن }: وب وله[ 43: األحزاا] {ع  ُىلال   ُوأنو  ىلن   األمُح  نُ  ُأن ُأُجلنهن  ُيُاىلع 

ن   ُلهن  [. 5: الطالق] {مُح 

ا  ُمت  }: قوله تعاىل( العام املخصوص)ومن أمثلته أيا  رِّ من  حن من  امل ُي ُتةن  ُعُلي كن د  خص [ 3 :املائدة] {ُوال 

م   أنح    }: ب وله, من امليتة السمك ر   ُصي دن  ُلكن ُبح  هن  ال  ا ُواُلُعامن م   ُمُتاع  كن ي اُ ة   ل  لس 
ومن [ 36: املائدة] {ُول 

ا ُأو  }: ولهالدم اجلامد ب  ا ُنم  وح  فن س  ىلا [ 645 :األنعام] {م   آُتي ىلتنم  و}: قولىله تعىلاىلومن أمثلتىله أيا 

ن   ُداهن ا إ ح  نُطا  
وا   ُفالُ  ق  ذن ن هن  ُتأ خن

نُىلاُح  ُفىلالُ }: خص ب وله تعاىل [24 :النساب] {ُهي ئ ا م  اُم  جن  ف ىلياُم  ُعُلىلي ه 

ُتُدت   ان ُيةن }: وقوله, [223 :الب رة] {ب ه   اف  اي   الز  وا ُوالز  ل دن دٍ  كن    ُفاج  اُم  ُواح  ن هن ُئةُ  مِّ
ُدةٍ  م  : النىلو ] {ُجل 

ن  }: خص ب وله[ 2 فن  ُفُعُلي ه  ص 
ُصنُات   ُعُ   ُما ن  نُ  امل نح  ُعُذاا   م  وا  }: وقوله[ 25 :النساب] {ال  حن

 ُفانك 

م اُلاُا  ُما نُ  ُلكن ُمت  }: خص ب وله[ 3 :النساب] {النُِّساب مِّ رِّ م  ُعلُ  حن م   ي كن ُهاتنكن  [.23: النو ] {أنم 

 قاعدة يف جممله ومبيَّنه

ا لداون الظهىلري, ما مل تتاح ناللته: املجمل  ال  وا جىلواز ب ائىله جممىل, وهو واقق ا ال رآن خالف 

 .بخالف غريه, ال يب ى التكليف بالعم  به: أصلحها, أقوال

 ه  هي من قبي  املجم  أو ال؟, واختلف ا آيات
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وإىل , وإىل املرفىلق, ألهنا تطلىلق عىل  العاىلو إىل الكىلوع, قي  إهنا جمملة ا اليد, الّسقة آية: منها

وإبانىلة الشىلا ع , وال ظهو  لواحد من ذلك, وع  اجلرح, وا ال طق ألنه يطلق ع  اإلبانة, املنكب

 .ألن ال طق ظاهر ا اإلبانة, ال إمجال فيها: وقي , من الكوع تبني أن املران ذلك

وا  } :ومنها ُسحن م   ُوام  كن
وي  ُن , إهنا جمملة لرتننها بني مسىلح الكىل  والىلبعض: قي [ 6: املائدة] {ب رن

وإنام هي ملطلق املسح الصانق بأقىل  مىلا يطلىلق عليىله , ال: وقي , ومسح الشا ع الناصية مبني لذلك

 .االيم ويفيده

وا  }: نحو, التي فيها األيامب الرشعية اآليات: ومنها يمن
الُ  ُوُأق  وا   ةُ الص  ُكىلاةُ  ُوآتن , [43 :الب ىلرة] {الز 

دُ  ُفُمىلىلن} من  ُهىلىله  ىلىلنكن
ُر  م  ىلىله  هن  الش  ىلىلم  ُيصن ىلىلجُّ  الن ىلىلاا   ُعىلىلُ   ُوهلل ّ }, [625 :الب ىلىلرة] {ُفل 

ُبي ىلىلت   ح   {ال 

واحلج لكىل  , والصوم لك  إمساك, الحتامل الصالة لك  نعاب, إهنا جمملة: قي , [37 :عمران آل]

إال مىلا , ب  حيم  ع  كىل  مىلا ذكىلر, ال: وقي , فافت ر إىل البيان, اللغة واملران هبا ال تدل عليه, قصد

 .خص بدلي 

 قاعدة يف ناسخه ومنسوخه

 .هو اخلطاا الدال ع   فق احلكم الثابت باخلطاا املت دم :النسخ

ن   ُننُسخ   ُما}: كام قال تعاىل, وهو من خصائص األمة املحمدية
ُها ُأو   آُيةٍ  م 

نس    نن
ٍ  ُنأ ت  ن ُهىلا ب ُخىلري   ُأو   مِّ

ث ل ُها  .وقد أمجق املسلمون ع  جوازه, [646 :الب رة] {م 

 :معان النسخ

ي ُما اهلل ن ُفُينُسخن }: ومنه قوله, ا  الة: يرن النسخ بمعنى ل    ي ُطانن  ين م   الش  من  ثن
  اهلل ن حين ك 

: احلىلج] {آُيات ىله 

52.] 

نُا ُوإ ُذا} :ومنه, التبديلوبمعنى  ل  ُكانُ  ة  آيُ  ُبد   [.646 :النح ] {آُيةٍ  م 

 .بمعنى حتوي  املرياث من واحد إىل واحد, كتنايخ املوا يث التحويل وبمعنى

إذا ن لىلت مىلا فيىله حاكي ىلا للفظىله , نسىلخت الكتىلاا: ومنه, النقل من موضع إىل موضعوبمعنى 

 .وخّطه
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نسخن ال رآن إال بال رآن ل وله : ف ي , واختلف العلامب ا النايخ ىلن   ُننُسخ   ُما}: تعاىلال ين
 ُأو   آُيىلةٍ  م 

ُها نس    نن
ٍ  ُنأ ت  ن ُها ب ُخري  ُها ُأو   مِّ

ث ل  ا منىله إال قىلرآن: قالوا, [646 :الب رة] {م  , وال يكون مث  ال رآن وخري 

ا من عنىلد اهلل, ب  ينسخ اهلل ال رآن بالسنة: وقي  ىُلُوىا ُعىلن   ُينط ىلقن  ُوُمىلا}: قىلال تعىلاىل, ألهنا أيا   {هل 

 .وجع  منه آية الوصية[ 3 :النجم]

 : مواطن النسخ

أما اخلرب الذي لي  بمعنى الطلب فال يدخله , ولو بلفظ اخلرب, ال ي ق النسخ إال ا األمر والنهي

ا من , ومنه الوعد والوعيد, النسخ وإذا عرفت ذلك عرفت فسان صنق من أنخ  ا كتب النسخ كثري 

 .آيات األخبا  والوعد والوعيد

 : النسخ ا ال رآن ع  ثالثة أرضا :أقسام النسخ

عرشىل ": كىلان فىليام أنىلزل: قالىلت عائشىلة    اهلل عنهىلا: نسخ التالوة مع احلكم: الرضب األول

وهن مما ي ىلرأ , فتوا  يول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م, فنسخن بخمٍ  معلومات, " ضعات معلومة

 . واه الشيخان, من ال رآن

 .ولي  كذلك, فإن ظاهره ب اب التالوة, ا ي رأوهن مم: وقد تكلموا ا قوهلا

ا, قا ا الوفاة: وأجيب بأن املران ومل يبل  ذلىلك كىل  النىلاا إال بعىلد , أو أن التالوة نسخت أيا 

ويمكن أن يكون م صىلونها ب ىلاب , فوا وبعض الناا ي رُها, وفاة  يول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م

 .اللفظثم نسخ , التالوة بعد النسخ مدة حمدونة

وهو عىل  , وهذا الرضا هو الذي فيه الكتب املؤلفة :النسخ للحكم دون التالوة: الرضب الثان

ا بىلن  فإن املح  ني منهم كال ا  أ  بكىلر, وإن أكثر الناا من تعدان اآليات فيه, احل ي ة قلي  جد 

 .العر  بني ذلك وأت نه

ت ُب }: قوله تعاىل: ومنه م   كن من  ُحرُضُ  إ ُذا ُعُلي كن تن  ُأُحُدكن ا ُتُركُ  إ ن امل ُو  ي ةن  ُخري  
ُوص  ن   ال  ُدي 

ُوال  ُرب نيُ  ل ل   ُواألق 

وف   رن ا ب امل ُع  نيُ  ُعُ   ُح ًّ وهىلي , اآلية تفيد وجىلوا الوصىلية للو ثىلة فهذه, اآلية[ 626 :الب رة] {امل نت   
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حكىلاه ابىلن , باإلمجىلاع: وقيىل  ,(أال ال وصية لوا ث)بحديث : وقي , بآية املوا يث: قي , منسوخة

 .العر 

ينُ }: قوله تعاىل: ومنه ذ  نُ  ُوال  و  ُتُوف  م   ين نكن
ونُ  م  ىلا ُوُيُذ ن ُواج  ىلي ة   ُأز 

ىلم ُوص  ه  ُواج  ُز  ىلا ألِّ ُتاع  ل   إ ىُل  م  ُىلو   {احل 

ىلا[ 244 :الب رة] ينُ }: وهىلي قولىله تعىلاىل, منسوخة بآية أ بعة أههر وعرش  ىلذ  نُ  ُوال  ىلو  ُتُوف  م   ين ىلنكن
 م 

ونُ ُويُ  ا ُذ ن ُواج  نُ  ُأز  ب ص  ن   ُيرُتُ ه 
س  ُبُعةُ  ب ُأنفن رٍ  ُأ   هن ا ُأه   .[234 :الب رة] {ُوُعرش  

 : احلكمة ا نسخ احلكم نون التالوة

 ما احلكمة ا  فق احلكم وب اب التالوة؟: فإن قلت

 : فاجلواا من وجهني

ت  لكونىله كىلالم اهلل فيثىلاا كذلك يىل, أن ال رآن كام يت  ليعرف احلكم منه والعم  به: أحدمها -

 .فرتكت التالوة هلذه احلكمة, عليه

ا للنعمة برفق املش ة, أن النسخ غالب ا يكون للتخفيف: والثاي -  .فأب يت التالوة تذكري 

ا ملا كان عليه اجلاهلية , أو ا أول اإليىلالم, أو كان ا رشع من قبلنا, وأما ما و ن ا ال رآن نايخ 

ا قلي  الع  .وصوم عاهو اب بصوم  ماان, كنسخ ايت بال بيت امل دا بآية ال بلة, دنفهو أيا 

فىلال تثبىلت , يعني أن النسخ هنا بالنسبة للتالوة ف ط :ما نسخ تالوته دون حكمه: الرضب الثالث

 .وأما حكمه فباق يعم  به, فال يثاا ع  قرابته ثواا ال رآن, قرآنيته

 ال  الشيخ والشيخة إذا زنيا فا مجومها البتة نكىلا)وهي , مآية الرج: منها: وأمثلة هذا الرضا كثرية

 .فنسخت وب ي حكمها( واهلل عزيز حكيم, من اهلل

من , ظهو  الاعة هذه األمة ا املسا عة إىل بذل النفوا ايتجابة حلكم اهلل :وحكمة هذا الرضا

وهىلو , لده بمنامفيّسعون بأيّس يشب كام يا ع اخللي  إىل ذبح و, غري ايتفصال أو توقف أو قياا

 .أننى الريق الوحي

 وموهم ا ختالف والتناقض قاعدة يف مشكله
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وا  }: كالمه تعاىل منزه عن ذلك كام قال  ُغىلري   اهللّ  ُلُوُجىلدن
نىلد  ن  ع 
ا ُوُلو  ُكاُن م  ىلري 

ىلا ُكث  ت اُلف   {ف يىله  اخ 

ا[ 22:النساب] فىلاحتيج , ي ىلةوهو منزه عىلن ذلىلك ا احل , ولكن قد ي ق للمبتدئ ما يوهم اختالف 

وقد تكلىلم ا ذلىلك , وبيان اجلمق بني األحانيث املتعا ضة, كام صنف ا ُمتلف احلديث, إلزالته

 .وحكي عنه التوقف ا بعاها, ابن عباا

 أيت أهياب ختتلف ُعُي  : جاب  ج  إىل ابن عباا ف ال:  وى عبد الرزاق ا تفسريه بسنده قال

؟ قالما هو؟ أ: ف ال ابن عباا, من ال رآن هىلات مىلا : قىلال, لي  بشىلك ولكنىله اخىلتالف: هك 

وا  ُواهللّ }: أيمق اهلل ي ول: قال! اختلف عليك من ذلك م  إ ال  ُأن ُقىلالن ت نُتنهن
ن ف  م  مُل  ُتكن ن ىلا  ثن نُىلا ُمىلا كن ُ بِّ

ك نيُ  ونُ }: وقال[ 23 :األنعام] {منرش   تنمن يث ا ُوالُ ُيك  وأيىلمعه , ف ىلد كتمىلوا [42 :النسىلاب] {اهللُّ ُحد 

ونُ }: ي ول ُمئ ٍذ ُوال ُيُتُسابلن م  ُيو  ُبُ  }: قال ثم, [646: املؤمنون] {ُفال ُأنُساُا ُبي نُهن م   ُوُأق  هن ان  ُعىلُ   ُبع 

ونُ  ُبع ضٍ  ي ُخُلىلُق }: وقال, [27 :الصافات] {ُيُتُسابلن ىلذ  وُن ب ال  ىلرن فن م  ُلُتك  ىلن كن
ُض  ُأئ    ُ ُمني    األ   ُيىلو 

 {ا 

ىلاُمب ُبنُاُهىلا}: ثم قال ا اآليىلة األخىلرى[ 66: فصلت] {اُلائ ع نيُ }: حتى بل [ 3: فصلت]  {ُأم  الس 

ُد ُذل ُك ُنُحاُها}: ثم قال[ 27: النازعات] ُض ُبع  : وأيمعه كأنىله ي ىلول, [34 :النازعات] {ُواألُ  

م  مُل  ُتكن }: أما قوله: ؟ ف ال ابن عباا {ُكاُن اهللّن}: ما هأنه ي ول {ُكاُن اهللّن} وا  ثن م  إ ال  ُأن ُقالن ت نُتنهن
ن ف 

ك نيُ  ُواهللّ  ن ا منرش   نُا ُما كن , فإهنم ملا  أوا يوم ال يامىلة أن اهلل يغفىلر ألهىل  اإليىلالم [23 :األنعام] {ُ بِّ

ا , جحده املرشكون  جاب أن يغفر هلىلم, وال يتعاظمه ذنب أن يغفره, ويغفر الذنوا وال يغفر رشك 

فتكلمىلت أيىلدُيم وأ جلهىلم بىلام كىلانوا , فختم اهلل عىل  أفىلواههم, مرشكني ف الوا واهلل  بنا ما كنا

وال يكتمىلون اهلل , فعند ذلك يون الذين كفروا وعصوا الريول لىلو تسىلوى هبىلم األ ض, يعملون

 .حديث ا

ونُ }: وأما قوله ُمئ ٍذ ُوال ُيُتُسابلن م  ُيو  و  فإنه إذا نفخ ا الصىل [646: املؤمنون] {ُفال ُأنُساُا ُبي نُهن

, فال أنساا بينهم يومئىلذ وال يتسىلابلون, فصعق من ا السموات ومن ا األ ض إال من هاب اهلل

 .وأقب  بعاهم ع  بعض يتسابلون, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
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ُض  ُخُلُق }: وأما قوله ُمني    األُ    ُيو 
وكانىلت , فإن األ ض خل ىلت قبىل  السىلامب[ 3: فصلت] {ا 

ا   .بعد خلق األ ض, فسواهن يبق يموات ا يومنيالسامب نخان 

ُد ُذل ُك ُنُحاُها}: وأما قوله ُض ُبع  وجعىل  فيهىلا  ال  ي ول جع  فيها جب[ 34 :النازعات] {ُواألُ  

ا ا وجع  فيها هجر  ا, هنر   .وجع  فيها بحو  

يىلزل مل , فإن اهلل كان ومل يزل كذلك وهو كذلك عزيز حكيم عليم قىلدير {كان اهلل}: وأما قوله

وإن اهلل مل ينزل هيئ ا إال وقد أصاا , فام اختلف عليك من ال رآن فهو يشبه ما ذكرت لك, كذلك

, وصىلححه "املسىلتد ك"أخرجىله بطولىله احلىلاكم ا , ولكن أكثر الناا ال يعلمون, به الذي أ ان

 .وأصله ا الصحيح

 قاعدة يف مطلقه ومقيده

 .وهو مق امل يد كالعام مق اخلاص, الدال ع  املاهية بال قيد: املطلق

, ب  يب ى املطلق عىل  إالالقىله, وإال فال, قال العلامب متى وجد نلي  ع  ت ييد املطلق صري إليه

 .ألن اهلل تعاىل خاالبنا بلغة العرا, وامل يد ع  ت ييده

ا نظر, أن اهلل إذا حكم بصفة أو رشط والاابط فإن مل يكىلن لىله أصىل  , ثم و ن حكم آخر مطل  

وإن كان لىله أصىل  يىلرن إليىله غىلريه مل يكىلن  نه إىل , يرن إليه إال ذلك احلكم امل يد وجب ت ييده به

 :أحدمها بأوىل من اآلخر

وا}: مث  اهرتاط العدالة ا الشهون ع  الرجعة والفىلراق والوصىلية ا قولىله :فاألول دن ىله   ُوُأه 

لٍ  ُذُوي   م   ُعد  نكن م  ُبي   ُهُهاُنةن }: وقوله[ 2: الطالق] {مِّ كن
من  ُحرُضُ  إ ُذا ن  تن  ُأُحُدكن نيُ  امل ُو 

ي ة   ح 
ُوص  نُان   ال   اث 

لٍ  ُذُوا م   ُعد  نكن ا  }: وقد أاللق الشىلهانة ا البيىلوع وغريهىلا ا قولىله [646: املائدة] {مِّ و  دن ىله   إ ُذا ُوُأه 

تنم   تنم   ُفإ ُذا}, [222 :الب رة] {ُتُباُيع  م   ُنُفع  ُواهُلنم   إ ُلي ه  ىله   ُأم  وا  ُفُأه  م   دن والعدالىلة , [6 :النسىلاب] {ُعُلىلي ه 

 .رشط ا اجلميق

, وإالالقهىلا ا كفىلا ة الظهىلا  واليمىلني, وكذلك ما اهرتط ا كفا ة ال ت  مىلن الرقبىلة املؤمنىلة

 .واملطلق كامل يد ا وصف الرقبة
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 .ا الوضوب وإالالقه ا التيمم[ 6: املائدة] {امل ُُراف ق   إ ىُل }: وكذلك ت ييد األيدي ب وله

ن   ُوُمن}: وت ييد إحباط العم  بالرنة باملوت ع  الكفر ا قوله
ُتد  م   ُير  نكن
ين ه   ُعن م  ت   ن  وُ  ُفُيمن  ُوهن

ر   ُوُمن}: وأاللق ا قوله[ 267 :الب رة] {ُكاف ٌر  فن ياُمن   ُيك  هن  ُحب طُ  ُفُ د   ب اإل   .[5: املائدة] {ُعُملن

 .ق فيام عداهاوأالل, وت ييد حتريم الدم باملسفوح ا األنعام

 .فمذهب الشافعي مح  املطق ع  امل يد ا اجلميق

ويكتفىلي ا التىليمم , وجيوز إعتاق الكافرة ا كفا ة الظها  واليمىلني, ومن العلامب من ال حيمله

 .إن الرنة حتبط العم  بمجرنها: وي ول, باملسح إىل الكوعني

, وت ييده بالتفريق ا صىلوم التمتىلق, ها مث  ت ييد الصوم بالتتابق ا كفا ة ال ت  والظ :والثاي

ا, وأاللق كفا ة اليمني وقااب  ماان ا ومتتابع   .فيب ى ع  إالالقه من جوازه مفرق 

 قاعدة يف منطوقه ومفهومه

ُيامن } :نحو, فإذا أفان معنى ال حيتم  غريه فالنص, ما نل عليه اللفظ ا حم  النطق :املنطوق
 ُفص 

امٍ  ُثالُثة   ُ  ا   ُأي  تنم   إ ُذا ُوُيب ُعةٍ  جِّ احل  ةٌ  ت ل ُك  ُ ُجع  ُلةٌ  ُعرُشُ
 ال  مق احتامل غريه احتام أو[ 636 :الب رة] {ُكام 

ا فالظاهر طنر   ُفُمن  }: نحو, مرجوح  ُ  اض  فإن البىلاغي يطلىلق عىل  [ 676 :الب رة] {ُعانٍ  ُوالُ  ُباغٍ  ُغري 

ن  ُت    ُوالُ }: ونحو, وهو فيه أظهر وأغلب, اجلاه  وع  الظامل نُ  ُحت ُى  ُربنوهن ر  [ 222 :الب رة] {ُيط هن

فإن محن   عىل  املرجىلوح لىلدلي  , وهو ا الثاي أظهر, وللوضوب والغس , فإنه ي ال لالن طاع الهر

وُ }: ك وله, ال  ويسمى املرجوح املحمول عليه مؤو, تأويلفهو  م   ُوهن نُ  ُمُعكن نىلتنم   ُما ُأي  : احلديىلد] {كن

, فتعني رصفه عن ذلك ومحله ع  ال د ة والعلىلم, ة ع  ال را بالذاتفإنه يستحي  مح  املعي[ 4

ض  }: وك وله, أو ع  احلفظ والرعاية
ف  لِّ  ُجنُىلاُح  هُلناُم  ُواخ  ىلنُ  الىلذُّ ُىلة   م  مح  فإنىله  [24 :اإلرساب] {الر 

فيحمىل  عىل  اخلاىلوع وحسىلن , اليتحالة أن يكون لإلنسان أجنحة, يستحي  محله ع  الظاهر

 .اخللق

 :وهو قسامن, ما نل عليه اللفظ ال ا حم  النطق :فهوموامل

 :ومفهوم ُمالفة, مفهوم مواف ة
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ناُم  ُت ن  ُفالُ } كداللة ,(فحوى اخلطاا)فإن كان أوىل يمي  :ما يوافق حكمه املنطوق: فاألول  هل 

ا يىلمي , ع  حتريم الرضا ألنه أهد [23: اإلرساب] {أنف   أي ( حلىلن اخلطىلاا)وإن كان مسىلاوي 

ينُ  إ ن  } كداللة, عناهم ذ  لنونُ  ال  ُواُل  ُيأ كن ُيُتاُمى ُأم  ل ام   ال  ألنىله , حتىلريم اإلحىلراق ع  [64 :النساب] {ظن

 .مساٍو لألك  ا اإلتالف

 : وهو أنواع :ما خيالف حكمه املنطوق: والثان

ا ال  نعت ا كىلان أو حىلا :مفهوم صفة ىلا أو عىلدن  م   إ ن}: نحىلو, أو ظرف  ىلٌق  ُجىلابكن  {ُفُتُبي ننىلوا نُُبىلأٍ ب   ُفاي 

 .فيجب قبول خرب الواحد العدل, أن غري الفايق ال جيب التبني ا خربه: مفهومه[ 6 :احلجرات]

ن   ُوإ ن}: نحو :ورشط وا مُح  ٍ  أنواُلت   كن ن   ُفُأنف  ن أي فغىلري أوالت احلمىل  ال [ 6: الطالق] {ُعُلي ه 

 .جيب اإلنفاق عليهن

ن هن لُ  حُت  ُّ  ُفالُ }: نحو :وغاية
دن  م  ُح  ُحت ُى  ُبع 

ا ُتنك  ج  هن  ُزو  ُ أي فإذا نكحته فإهنا  [234 :الب رة] {ُغري 

 .حت  لألول برشاله

اُم }, [35 :الصافات] {اهلل ن إ ال   إ ُلهُ  اُل }: نحو :وحرص من إ   إ ن  أي فغىلريه لىلي   [32: اله] {اهلل ن هُلنكن

وُ  ُفاهلل ن}بإله, ُّ  هن ُويل  ىُل }ه لي  بويل,أي فغري[ 3: الشو ى] {ال  ونُ  اهلل إل  رُشن [ 652 :عمران آل] {حتن 

اكُ }أي ال إىل غريه, بندن  إ ي   .أي ال غريك[ 5: الفاحتة] {ُنع 

واألصىلح ا اجلملىلة أهنىلا كلهىلا حجىلة , واختلف ا االحتجاج هبذه املفاهيم ع  أقىلوال كثىلرية

 .برشوط تطلب ا كتب األصول

 قاعدة يف وجوه خماطباته

 :  رآن ع  ثالثة أقساماخلطاا ا ال

ومنه قوله , وهو الذي يسمى باخلصائص :قسم   يصلح إ  للنبي صىّل اهلل عليه وسلَّم: األول

ا ُيا}: تعاىل ُ ولن  ُأُيُّ ين ُل  ُما ُبلِّ    الر  ا ُيا}, [67: املائدة] {إ ُلي ُك  أننز  ُ يُّ  ُأُيُّ
ا الن ب  نُاكُ  إ ن  ُيل  ا ُأ   د  ا ُهاه  ُبرشِّ   ُومن

اوُ  ير 
ا ُيا}: ومنه آية األحزاا املبدوبة ب وله تعاىل [45: األحزاا] {ُنذ  ُ ىليُّ  ُأُيُّ

ىلا الن ب  نُىلا إ ن  ُلل   ُلىلُك  ُأح 
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ُواُجُك  ىلُرُأة  }: وا آخرها ي ول يبحانه وتعاىل [54: األحزاا] {ُأز  نُىلة   ُوام  م  ؤ  ُسىلُها ُوُهُبىلت   إ ن مُّ  ُنف 

لن ب يِّ 
ُتنك ُحُها ُأن الن ب يُّ  ُأُ انُ  إ ن   ل  ُك  ُخال ُصة   ُيس  ن ل  ن نيُ  ننون   م  م   .{امل نؤ 

ا ُيا}: وذلك ك وله :قسم   يصلح إ  لغريه: الثان ُ ينُ  ُأُيُّ
ذ  ىلوُل  ُناُجي تنمن  إ ُذا آُمننوا ال  ين وا الر  من  ُفُ ىلدِّ

 ُ م   ُيُدي   ُبني  ُواكن ملوجهىلة لألنبيىلاب ويىلدخ  ا هىلذا البىلاا اخلطابىلات ا, [62: املجانلة] {ُصُدُقة   ُنج 

 .{يا ناون}و {يا مويى}و {يا نوح}: ك وله, الساب ني

وذلك يشم  أكثر األحكام الترشيعية الوا نة ا ال رآن التىلي مل  :قسم يصلح له ولألمة: الثالث

ُىلا ُيىلا}: ومنه قوله, يرن نلي  ع  أهنا خاصة به صّ  اهلل عليه ويل م ىليُّ  ُأُيُّ
ىلتنمن  إ ُذا الن ب   {لنُِّسىلابا اُلل   

 [.6: الطالق]

 

 

 قاعدة يف حقيقته وجما ه

, هىلي اللفىلظ املسىلتعم  فىليام وضىلق لىله ابتىلداب :واحلقيقذة, ال خالف ا وقق احل ائق ا ال رآن

 .أهنا ما ايتعم  فيام اصطلحوا عليه من اجلامعة املخاالبة: والتح يق

ا ع  وقوعه فيه :وأما املجا  , هم أن املجىلاز أخىلو الكىلذاونليل, وأنكره مجاعة, فاجلمهو  أيا 

وذلك حمال ع  اهلل , وأن املتكلم ال يعدل إليه إال إذا ضاقت به احل ي ة فيستعري, وال رآن منزه عنه

 .تعاىل

ف د اتفق البلغاب عىل  أن , ولو ي ط املجاز من ال رآن ي ط منه هطر احلسن, وهذا نلي  باال 

املجاز وجب خلوه من احلذف والتوكيد وتثنية ولو وجب خلو ال رآن من , املجاز أبل  من احل ي ة

 .ال صص وغريها

 : قسامن واملجاز: أقسام املجا 

وذلىلك أن . وعالقته املالبسىلة :واملجا  العقيل, ويسمى جما  ا سناد, املجا  يف الرتكيب: األول

ل ُيىل ُوإ ُذا}: ك وله تعىلاىل, يسند الفع  أو هبهه إىل غري ما هو له أصالة ملالبسته له م   ت  تن ىلهن  ُعُلىلي ه   آُياتن
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نم   ا ُزاُن   ُذبِّحن }.نسبة الزيانة وهي فع  اهلل إىل اآليات لكوهنا يبب ا هلا[ 2 :األنفال] {إ ياُمن  م   ين نُابهن  {ُأب 

والبناب , نسب الذبح وهو فع  األعوان إىل فرعون[ 36 :غافر] {يل   اب ن   ُهاُمانن  ُيا}, [4: ال صص]

 .لكوهنام آمرين بهوهو فع  العملة إىل هامان 

وا  }: وكذا قوله م   ُوُأُحلُّ ُمهن ُبُوا    ُنا ُ  ُقو  لتسىلببهم ا , نسىلب اإلحىلالل إلىليهم[ 22: إبىلراهيم] {ال 

 .كفرهم بأمرهم إياهم به

ا}: ومنه قوله تعاىل م  ُدانُ  جُي ُع ن  ُيو  ل  و  يب ا ال 
لوقوعىله , نسب الفعىل  إىل الظىلرف [63: املزم ] {ه 

يُشةٍ }فيه يُ  ع  اض   .أي  اض صاحبها[ 26: احلاقة] {ةٍ   

وهو ايتعامل اللفظ ا غري ما وضىلق لىله  :ويسمى املجا  اللغوي, املجا  يف املفرد: القسم الثان

 :وأنواعه كثرية. ال  أو

ُأل  } :نحو :احلذف: أحدها ُيةُ  ُواي  ُ ر   .أي أهلها[ 22: يويف] {ال 

  ُلي ُ  }: نحو :الزيانة: الثاي
ث ل ه  بٌ  ُكم   .وفيه نظر, أي لي  مثله يشب[ 66: الشو ى] {يُش 

م   جُي ُعلنونُ }: نحو :إالالق ايم الك  ع  اجلزب: الثالث ىلاب ُعهن أي [ 63 :الب ىلرة] {آُذاهن  ىلم ا   ُأص 

فكأهنم , ونكتة التعبري عنها باألصابق اإلها ة إىل إنخاهلا ع  غري املعتان مبالغة من الفرا . أناملهم

م   ُوإ ُذا}.جعلوا األصابق ُتهن بنُك  ُ ُأي 
ج  م   تنع  هن ُسامن  .أي وجوههم,ألنه مل ير مجلتهم[ 4: املناف ون] {ُأج 

هن  ُوُيب ُ ى}نحو :عكسه: الرابق ىلوا  }أي ذاتىله,[ 27: الرمحن] {ُ بُِّك  ُوج  م   ُفُولُّ ُهكن ىلو  جن  {ُهىلط ُرهن  ون

وهٌ }إذ االيت بال جيب بالصد ,, أي ذواتكم[ 644 :الب رة] جن ُمئ ىلذٍ  ون ُمىلةٌ ن   ُيو   ,[2 :الغاهىلية] {اع 

وهٌ } جن ذٍ  ون
ُمئ  ُعةٌ  ُيو  ُلةٌ , ُخاه  ُبةٌ  ُعام  عرب بالوجوه عن مجيق األجسان ألن التنعم [3-2 :الغاهية] {ن اص 

  .والنصب حاص  لكلها

وا  }نحو :تسمية اليشب بايم ما كان عليه: اخلام  ُيُتاُمى ُوآتن ُواهُلنم   ال  أي الذين  [2 :النساب] {ُأم 

ت ُم بعد البلوغ, امىكانوا يت ن   ُفالُ }إذ ال ين لنوهن ان نُ  ُأن ُتع  ح 
ن   ُينك  ُواُجهن أي الذين [ 232 :الب رة] {ُأز 

هن },كانوا أزواجهم   ُمن إ ن 
هن  ُيأ ت  ا ُ ب  م  ىلا باعتبىلا  مىلا كىلان ا الىلدنيا مىلن [ 74 :اله] {جمن ر  يىلامه جمرم 

 .اإلجرام



 
48 

ىل ُأُ اي   يِّ إ  }: نحو :تسميته بايم ما يؤول إليه: السانا ن
رص  ا ُأع  أي عنب ىلا [ 36 :يويىلف] {مُخ ىلر 

وا ُواُل }يؤول إىل اخلمرية, ا إ ال ُيل دن ر 
ا ُفاج  ا   ا إىل الكفر والفجو , [27: نوح] {ُكف   ُحت ىلُى }أي صائر 

ا ُتنك ُح  ج  هن  ُزو  ُ ا ألن الع د يؤول إىل زوجيىلة[ 234 :الب رة] {ُغري  ألهنىلا ال تىلنكح إال ا , يامه زوج 

ا,ح ُناهن }ال كونه زوج  اُلمٍ  ُفُبرش   كُ }, [646 :الصافات] {ُحل يمٍ  ب غن ن ُبرشِّ  [53: احلجر] {ُعل يمٍ  ب غنالمٍ  نن

 .وصفه ا حال البشا ة بام يؤول إليه من العلم واحللم

ىلىلي}: نحىلىلو :إالىلىلالق ايىلىلم احلىلىلاّل عىلىل  املحىلىلّ  : السىلىلابق ُىلىلة   ُفف  ىلىلم   اهللّ  ُ مح  يُهىلىلا هن
ونُ  ف  ىلىلدن

 {ُخال 

ىلرن  ُب   }أي ا اجلنة ألهنا حم  الرمحة, [647 :نعمرا آل] ي ىل    ُمك   إ ذ  }أي ا الليىل [ 33: يىلبأ] {الل 

من  يُكهن ر  ُك  ا   اهللّن ين  .ع  قول احلسن  محه اهلل, أي ا عينك[ 43 :األنفال] {ُمنُام 

ُع }: نحو :تسمية اليشب بايم آلته: الثامن ٍق  ل ُسانُ  يلِّ  ُواج  د  ينُ  ا   ص  ىلر  خ  [ 24 :الشىلعراب] {اآل 

نُا ُوُما}أي ثناب  حسن ا ألن اللسان آلته, ُيل  ن ُأ   ولٍ  م  ين ىله   ب ل ُسان   إ ال      م  أي بلغىلة  [4 :إبىلراهيم] {ُقو 

 .قومه

ىلىلنُ  ُفىلىلإ ُذا}: نحىلىلو :إالىلىلالق الفعىلىل  واملىلىلران مشىلىلا فته وم ا بتىلىله وإ انتىلىله: التايىلىلق ىلىلن   ُبُلغ   ُأُجُلهن

ن   وهن كن
س  ألن اإلمسىلاك ال يكىلون , أي ان اىلاب العىلدة, بن بلوغ األجىل أي قا [ 2 :الطالق] {ُفُأم 

نُ }: وهو ا قوله, بعده ن   ُفُبُلغ  ن   ُفالُ  ُأُجُلهن لنوهن ان ىلم   ُجىلاب ُفإ ُذا}ح ي ة[ 232 :الب رة] {ُتع   الُ  ُأُجلنهن

ونُ  رن
ُتأ خ  ونُ  ُوالُ  ُياُعة   ُيس  من

د  ُت   ىلتن  إ ُذا}أي فىلإذا قىلرا جميئىله,[ 34:األعىلراف] {ُيس  ىلالة   إ ىُل  م  قنم   الص 

وا   لن س  آنُ  ُقىلُرأ ُت  ُفإ ُذا}أي أ نتم ال يام,[ 6 :املائدة] {فاغ  ىلر  ذ   ال  ن ىلُتع  أي أ نت [ 32 :النحىل ] {ُفاي 

ن ُوُكم}لتكون االيتعاذة قبلها,, ال رابة ُيةٍ  مِّ نُاُها ُقر  ُلك  نُا ُفُجابُها ُأه  أي أ ننا  [4 :األعراف] {ُبأ ين

 .عطف بالفابوإال مل يصح ال, إهالكها

 قاعدة يف احلرص وا ختصاص

ىلا, هو ختصيص أمر بأمر آخر بطريق ُمصوص :"القرص" ويقال لهاحلرص  إثبىلات : وي ال أيا 

 . احلكم للمذكو  ونفيه عام عداه

 . وقرص الصفة ع  املوصوف, قرص املوصوف ع  الصفة: وين سم إىل
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ُ  ُوُما}: قوله تعاىل: ومثال قرص املصوف ع  الصفة دٌ حمن ىلوٌل  إ ال   م  أي [ 644 :عمىلران آل] {ُ ين

والىلذي هىلو مىلن هىلأن , إنه م صو  ع  الريالة ال يتعداها إىل التربي من املوت الذي ايتعظموه

 .اإلله

 [.35 :الصافات] {اهلل ن إ ال إ ُلهُ  ال} :ومثال قرص الصفة ع  املوصوف

 : والرق احلرص كثرية :طرق احلرص

: نحىلو, وااليتثناب بإال أو غىلري, يواب كان النفي بال أو بام أو غريمها :النفي وااليتثناب: أحدها

ن   ُوُما}, [35 :الصافات] {اهلل ن إ ال إ ُلهُ  ال}
 [. 62 :عمران آل] {اهللّن إ ال   إ ُلهٍ  م 

ىلىلاُم }: ومنهىلىلا قولىلىله تعىلىلاىل, فىلىلاجلمهو  عىلىل  أنىلىله للحرصىلىل :إنىلىلام: الثىلىلاي مُ  إ ن  من  ُحىلىلر   {امل ُي ُتىلىلةُ  ُعُلىلىلي كن

اُم  ُقاُل }: ومنها قوله تعاىل[ 673 :الب رة] من  إ ن  ل 
ع  ندُ  ال  اُم  ُقاُل }, [23 :األح اف] {اهلل   ع  م إ ن   ب ىله   ُيأ ت يكن

 [. 33 :هون] {اهللّن

اكُ }نحو :ت ديم املعمول: الثالث بندن  إ ي   .أي ال غريك[ 5: الفاحتة] {ُنع 

ىلوُ  ُفىلاهلل ن}نحىلو :ضمري الفصىل : الرابق ُّ  هن ىلُويل  ُلئ ىلُك }أي ال غىلريه,[ 3: الشىلو ى] {ال  ىلمن  ُوأنو   هن

ونُ  حن
ل  ُ ُصصن  هُلنوُ  ُهُذا إ ن  }, [5 :الب رة] {امل نف  ُقُّ  ال   [.62 عمران آل] {احل 

 قاعدة يف ا دا  وا طناب

مىلق اإلبانىلة , وافيىلة بىلالغرض امل صىلون, هو وضق املعاي الكثرية ا ألفىلاظ أقىل  منهىلا :ا دا 

 .واإلفصاح

 .وإجياز حذف, إجياز قرص: ي سم اإلجياز إىل قسمني :ع ا دا أنوا

يكون بتامني املعاي الكثرية ا ألفىلاظ قليلىلة مىلن غىلري  :(إدا  البالغة)فإدا  القرص ويسمى 

م  }: ك وله تعاىل, حذف   ُوُلكن
ُصاص   ا  ولفظهن يسىلري,إذ , فإن معناه كثري[ 673 :الب رة] { ُحُياةٌ  ال   

ت  امتنق عن ال ت املران أن اإلن ألن ال ت  , وا ذلك حياته وحياة غريه, سان إذا علم أنه متى ُقُت  قن

ويتم , وي ب  ك  واحد ع  ما يعون عليه بالنفق, وتكثر الذ ية, وبذلك تطول األعام , أنفى لل ت 

 .فهو احلافظ للحياة, فال صاص هو يبب ابتعان الناا عن ال ت , ويكثر العمران, النظام
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ذ  }: ذلك قوله تعاىل ومن وُ  خن ُعف  ر   ال  ف   ُوأ من ر  عن ض   ب ال  ر  ل نيُ ا ُعىلن   ُوُأع  ُىلاه  [ 633 :األعىلراف] {جل 

إذ ا العفو الصىلفحن عمىلن , وانطوى حتتها ك  نقيق وجلي , فهذه اآلية قد مجعت مكا م األخالق

 ....أياب

 .ف عن ك  املحا موغض الطر, ومنق اللسان عن الكذا, وا األمر باملعروف صلة األ حام

ل ك  }: وقوله عز ايمه فن ت ي ُوال  ي ال  ر  ر   ا   جُت  ُبح  ايتوعبت تلك [ 664 :الب رة] {الن اُا  ُينُفقن  ب اُم  ال 

 .اآلية الكريمة أنواع املتاجر وصنوف املرافق التي ال يبلغها العدن

ُل قن  ُلهن  ُأالُ }: وقوله رن  اخل  أحاالتا بجميق األهياب ع  غاية  هاتان كلمتان[ 54 :األعراف] {ُواألُم 

 .االيت صاب

, حتىلى إن بعاىلهم يىلئ  عىلن البالغىلة, وبه تتفاوت أقدا هم, وهذا ال سم مطمح نظر البلغاب

 .هي إجياز ال رص: ف ال

رن  اهللُّ إ ن  }: ومنه قوله تعىلاىل, البالغة اإلجياز: بن صيفي خطيب العرا وقال أكثم ل   ُيىلأ من ُعىلد   ب ال 

ُسان   ح  ُبى ذ ي إ يُتابوُ  ُواإل  ر  فإن العدل هو الرصاط املست يم املتويط بىلني الىلرا [ 34 :النح ] {ال  ن

واإلحسان هىلو , املومى به إىل مجيق الواجبات ا االعت ان واألخالق والعبونية, اإلفراط والتفريط

ده أي تعبىل( أن تعبىلد اهلل كأنىلك تىلراه: )اإلخالص ا واجبات العبونية لتفسريه ا احلديث ب ولىله

ا ا نيتك ا ا اخلاوع, ُملص  ا أهبة احلذ  إىل ما ال حيىصىل,, وواقف  ُبىلى ذ ي ُوإ يُتىلاب}آخذ  ر  هىلو  {ال  ن

 .هذا ا األوامر, الزيانة ع  الواجب من النواف 

ُشىلاب ُعن   ُوُين ُهى}: وأما النواهي ففي قوله ُفح  ىلي   ُوامل ننُكىلر   ال  ُبغ  فبالفحشىلاب [ 34 :النحىل ] {ُوال 

ىلا,  ال وة الشهوانيةاإلها ة إىل , وباملنكر إىل اإلفراط احلاص  من آثىلا  الغاىلبية وكىل  حمىلرم رشع 

ما ا ال رآن آيىلة : وهلذا قال ابن مسعون    اهلل عنه, وبالبغي إىل االيتعالب الفائض عن الومهية

 . "املستد ك"أمجق للخري والرش من هذه اآلية,أخرجه ا 

, مق وجون ما يدل ع  املحذوف, عبا ة ال خي  بالفهميكون بحذف يشب من ال :وإدا  احلبف

 : ا أن يكونمّ إوذلك املحذوف , من قرينة لفظية أو معنوية
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يًّا ُأكن  ُومُل  }: ك وله تعاىل: حرًفا -6
 .ومل أكن: أصله[ 24 :مريم] {ُبغ 

وا}: نحو :أو اسام مضاًفا -2 دن ُهان ه   ُحق   اهلل   ا   ُوُجاه   . يبي  اهللأي ا[ 72 :احلج] {ج 

ُنا}: نحو: أو اساًم مضاًفا إليه -3 وُيى ُوُواُعد  نُاُها ُلي ُلة   ُثاُلث نيُ  من ُم  ٍ  ُوُأمت   [642 :األعراف] {ب ُعرش 

 .أي بعرش ليال

ُ   ُتاُا  ُوُمن}: ك وله تعاىل: أو اساًم موصوًفا -4  ا ُوُعم 
 صاحل ا ال  أي عم [72 :الفرقان] {ُصاحل 

نم  }: ونح: أو اساًم صفةً  -5 ا ُفُزاُن   س  ج 
م   إ ىُل     ه 

س  ج  ا إىل  جسهم [625 :التوبة] {    .أي مااف 

وي  }: نحو: أو رشًطا -6 ب عن من  ُفات  ب ب كن  .أي فإن تتبعوي[ 36 :عمران آل] {اهللّن حين 

ىلوا   إ ذ   ُتُرُى  ُوُلو  }: نحو: أو جواب رشط -7 ق فن ا أي لرأيىلت أ[ 27 :األنعىلام] {الن ىلا    ُعىلُ   ون مىلر 

ا  .فظيع 

م ُوُلئ ن}: نحو: أو مسنًدا -8 ُتهن ن   ُيُأل  اُمُوات   ُخُلُق  م  ُض  الس  ن   ُواألُ   ولن أي [ 25 :ل امن] {اهلل ن ُلُي ن

 .خل هن اهلل

 :وهي التي تسمى بأيباا اإلجياز, نواعي اإلجياز كثرية: دواعي ا دا 

 .جمرن االختصا  واالحرتاز عن العبث لظهو ه :فمنها

وأن االهىلتغال بىلذكره يفيضىل إىل , التنبيه ع  أن الزمان يت ارص عن اإلتيان باملحىلذوف :نهاوم

 اهلل   ُناُقىلةُ }: وقىلد اجتمعىلا ا قولىله تعىلاىل, وهذه هي فائدة باا التحىلذير واإلغىلراب, تفويت املهم

ُياُها  .(لزمواا)وي ياها إغراب بت دير  ,(ذ وا)فناقة اهلل حتذير بت دير [ 63: الشم ] {ُوين  

وُها إ ُذا ُحت ى}: ومنه قوله ا وصف أه  اجلنة, التفخيم واإلعظام ملا فيه من اإلهبام :ومنها ُن  ُجا

ُحت  
ت  ا ُوفن ُ ُواهبن إذا كان وصف ما جيدونه ويل ونىله عنىلد ذلىلك ال , فحذف اجلواا[ 73 :الزمر] {ُأب 

وتركت النفوا ت ّد  ما , ع  ضيق الكالم عن وصف ما يشاهدونه ال  فجع  احلذف نلي, يتناهى

 .وال تبل  مق ذلك كنه ما هناك, هابته

وا   إ ذ   ُتُرُى  ُوُلو  }: وكذا قوله فن
ق  ا ال تكىلان حتىليط [ 27 :األنعام] {الن ا    ُعُ   ون ا فظيع  أي لرأيت أمر 

 .به العبا ة
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فن } :نحو, كام ا حذف حرف النداب, التخفيف لكثرة نو انه ا الكالم :ومنها وين ىل ين ض  ُأع   {ر 

 . [23 :يويف]

ُعُك  ُما}: نحو,  عاية الفاصلة :ومنها  .أي وما قالك[ 3 :الاحى] {ُقُ   ُوُما ُ بُُّك  ُون 

أو هىلو تأنيىلة املعنىلى بعبىلا ة زائىلدة عىلن , اإلالناا هو زيانة اللفظ ع  املعنى لفائدة :ا طناب

فهىلو أيىلاا , و والتطويىل وال رآن منزه عن احلش, لفائدة ت وية وتوكيده, متعا ف أوياط البلغاب

 .البالغة وميزان الفصاحة

, ونفق اإلُيام, والتوكيد, تثبيت املعنى وتوضيح املران: منها: أن نواعي اإلالناا كثرية, واعلم

 .وغري ذلك, وإثا ة احلمية

 :وأنواع ا طناب كثرية

ىلُلُوات   ُعىلُ   ُحىلاف ظنوا  }: ك ولىله تعىلاىل :ذكر اخلاص بعد العام: منها  ىلاُلة  وال الص  ىلُطى ص  ي  ون  {ال 

 [.232 :الب رة]

, حتى كأنه لفاله و فعته جزٌب آخر مغاير ملا قبلىله, التنبيه ع  مزية وفا  ا اخلاص :وفائدته

 .بالذكر لزيانة فالها( وهي العرص)وهلذا خص الصالة الويطى 

ر   ُ اِّ }: ك وله تعاىل :ذكر العام بعد اخلاص: ومنها
ف  ىلُدي   يل   اغ 

ن ىلا ُبي ت ىلُي  ُنُخىلُ   مل ُىلنوُ  ُول ُوال  م  ؤ   من

ن نيُ  م  ؤ  ل من
نُات   ُول  م   [.22 :نوح] {ُوامل نؤ 

ا  ال  همول ب ية األفران واالهتامم باخلاص لذكره ثاني ىلا ا عنىلوان عىلام بعىلد ذكىلره أو :وفائدته

 .عنوان خاص

يبي  اإلهبىلام مرة ع  , لت رير املعنى ا ذهن السامق بذكره مرتني :ا يضاح بعد ا اام: ومنها

ا ال  فيزيده ذلك نب, ومرة ع  يبي  التفصي  واإليااح, واإلمجال ُىلا ُيىلا}: ك ولىله تعىلاىل, ورشف   ُأُيُّ

ينُ  ذ  م   ُه    ُآُمننوا ال  كن لُّ اُ ةٍ  ُعُ   ُأنن ُ
م جت  يكن نج  ن   تن ننىلونُ , ُأل ىليمٍ  ُعُذاٍا  مِّ م  ؤ  ىلول ه   ب ىلاهلل   تن ونُ  ُوُ ين ىلدن اه  ُ  ا   ُوجتن

م   اهلل   ُيب ي    كن
ُوال  م   ب ُأم  كن

س   [.64-3 :الصف] {ُوُأنفن

ا: نحو :قصد ا ستيعاب: ومنها ا باب   .وفهمته كلمة كلمة, قرأت الكتاا باب 
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ىلن   إ ن  }: ك ولىله تعىلاىل : يذادة الرتغيذب يف العفذو: ومنها
ىلم   م  كن

ُواج  ىلم   ُأز  كن
اُلن  ا ُوُأو  وًّ ىلم   ُعىلدن كن  ل 

م   وهن ُذ ن وا ُوإ ن ُفاح  فن واُوتُ  ُتع  ُفحن وا ص  رن
ف  و ٌ  اهلل ُ ُفإ ن   ُوُتغ  يمٌ  ُغفن ح   [.64: التغابن] {  

ي ُوُقاُل }: ك وله تعاىل, بايتاملة املخاالب ل بول اخلطاا :الرتغيب يف قبول النصح: ومنها ذ   ال 

م   ُيا آُمنُ  ون   ُقو  ب عن م   ات  كن
د  ُهان   ُيب يُ   ُأه  م   ُيا, الر  اُم  ُقو    إ ن 

ه  ُُيىل ُهذ  ُيا اةن احل  ن  ىلُرةُ  ُوإ ن   ُمُتىلاعٌ  الىلدُّ خ  ىلُي  اآل   ُنا ن  ه 

ُ ُرا    حتى ال يشّكو ا أخالصىله هلىلم , تعطيف ل لوهبم {يا قوم}ففي تكرير [33-32 :غافر] {ال 

 .ا نصحه

 

 قاعدة يف تشبيهه واستعارته

 .نوع من أرشف أنواع البالغة وأعالها :التشبيه

وقد أفرن تشبيهات ال ىلرآن , هو أكثر كالم العرا مل يبعد: لو قال قائ : "الكام "قال املرّبن ا 

 ."اجلامن"بن البندا  البغداني ا كتاا يامه  بالتصيف أبو ال ايم

 .بأنه الداللة ع  مشا كة أمر ألمر ا معنى: وعرفه مجاعة ومنهم السكاكي

 :حروف وأيامب وأفعال :وأدواته

ُث ن }: من قوله تعاىل, كرمان: نحو "الكاف": فاحلروف ينُ  م 
ذ  وا   ال  نىلم   ب ىلُرهبِّ م   ُكُفىلرن اُمهلن  ُكُرُمىلانٍ  ُأع 

ت   ُتد  يحن  ب ه   اه  هن }: نحو "كأنه"و [62 :إبراهيم] {الرِّ وان  ُكُأن  ُن ُياال ني    ن  [. 65 :الصافات] {الش 

وال يسىلتعم  : قال الطيبىلي, ونحومها مما يشتق من املامثلة واملشاهبة "شبه"و "مثل"واأليامب 

ىلونُ  ُمىلا ُمُثىل ن }: نحو قوله يبحانه وتعاىل, أو صفة هلا هأن وفيها غرابة, إال ا حال "مث " نف  ن  ا   ين

ه   ذ  ُُياة   ه  ُيا احل  ن  يٍح  ُكُمُث    الدُّ
   ف يُها   

 [. 667 :عمران آل] {رص 

 .هي اللفظ املستعم  فيام هبه بمعناه األصي: االيتعا ة: ا ستعارة القرآنية

, ح ي ة االيتعا ة أن تستعا  الكلمة من يشب معروف هبا إىل يشب مل يعىلرف هبىلا :وقال بعاهم

 .أو املجموع, إظها  اخلفي وإيااح الظاهر الذي لي  بجي,أو حصول املبالغة :وحكمة ذلك
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هن }: قوله تعاىل مثال إظها  اخلفي ك ُتاا   أنمِّ  ا   ُوإ ن  وإنه ا أصىل  : فإن ح ي ته[ 4: الزخرف] {ال 

, كىلام تنشىلأ الفىلروع مىلن األصىلول, ألن األوالن تنشأ من األم, فايتعري لفظ األم لألص , االكتا

, فينت   السامق من حد السامع إىل حد العيان, متثي  ما لي  بمرئي حتى يصري مرئي ا: وحكمة ذلك

 .وذلك أبل  ا البيان

ض  }: قوله تعاىل ومثال إيااح ما لي  بجي ليصري جلي ا
ف  لِّ  ُجنُاُح  هُلناُم  ُواخ   [24: اإلرساب] {الذُّ

وت ىلدير , ثم للجانب جنىلاح, جانب ال  فايتعري للذل أو, أمر الولد بالذل لوالديه  محة: فإن املران

وحكمة االيىلتعا ة ا هىلذا , ال  أي اخفض جانبك ذ: واخفض هلام جانب الذل: االيتعا ة ال ريبة

املران خفض جانب الولد للوالدين بحيث  وملا كان, جع  ما لي  بمرئي مرئي ا ألج  حسن البيان

, ال يب ي الولد من الذل هلام وااليتكانة ممكن ىلا احتىليج ا االيىلتعا ة إىل مىلا هىلو أبلىل  مىلن األوىل

ألن مىلن يميىل  جانبىله إىل , فايتعري لفظ اجلناح ملا فيه من املعاي التي ال حتص  من خفض اجلانب

وال , واملران خفض يلصق اجلانىلب بىلاأل ض, جهة السف  أننى مي  صدق عليه أنه خفض جانبه

 .حيص  ذلك إال بذكر اجلناح كالطائر

ُنا}: قوله تعاىل ومثال املبالغة ر  ُض  ُوُفج  ىلا األُ   ينون  وفجرنىلا عيىلون : وح ي تىله[ 62: ال مىلر] {عن

ا, األ ض  .ولو عرب بذلك مل يكن فيه من املبالغة ما ا األول املشعر بأن األ ض كلها صا ت عيون 

 اعدة يف كنايته وتعريضهق

بأهنا : وعرفها أه  البيان, أبل  من الترصيح والكناية, مها من أنواع البالغة وأياليب الفصاحة

 .لفظ أ يد به الزم معناه

 : وللكناية أساليب

ىلوُ }: نحىلو قولىله تعىلاىل :التنبيه ع  عظم ال ىلد ة: منها ي هن ىلذ  ىلم ال  ىلن ُخُلُ كن ىل ٍ  مِّ ف  ىلُدةٍ  ن   {ُواح 

 .كناية عن آنم[ 623 :األعراف]

, واإلفااب, واملبارشة, كناية اهلل عن اجلامع باملالمسة :أن يكون الترصيح مما يت بح ذكره: ومنها

ن   ال   ُوُلك ن}: والّس ا قوله تعاىل, والدخول, والرفث وهن دن
ُواع  ا تن ًّ

 [.235 :الب رة] {رس 
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ىلأن  نُأُوُمىل}: نحو قوله تعاىل :قصد البالغة واملبالغة: ومنها نُش  ُيىلة   ا   ين ل  ىلوُ  احل   ُصىلام   ا   ُوهن ن  اخل    ُغىلري 

ب نيٍ  كنى عن النساب بأهنن ينشأن ا الرتفه والتزين الشاغ  عن النظر ا األمو  [ 62 :الزخرف] {من

: وقوله تعاىل, نفي ذلك عن املالئكة: واملران, مل يشعر بذلك "النساب"ولو أيت بلفظ , ونقيق املعاي

واُلُتان   ُيُداهن  ُب   } ا[ 64 :املائدة] {ُمب سن  .كناية عن يعة جونه وكرمه جدًّ

أي جهنمي مصريه [ 6 :املسد] {هُلٍُب  ُأ    ُيُدا ُتب ت  }: نحو قوله تعاىل :التنبيه ع  مصريه: ومنها

اُلةُ }: ونحو قوله تعاىل, إىل اللهب ُُطب   مُح  ُها ا  , احل  يد  صىلريها أي ناّممىلة م [5-4 :املسد] {ُحب ٌ   ج 

 .ا جيدها غّ  , إىل أن تكون حطب ا جلهنم

 :والفرق بينهام نقيق, فهو قريب من الكناية: أما التعريض :لتعريضا

ف ىلال , وللنىلاا ا الفىلرق بىلني الكنايىلة والتعىلريض عبىلا ات مت ا بىلة: قال احلافظ السيوالي

يئ ا تدل به ع  يشب أن تذكر ه: والتعريض, ذكر اليشب بغري لفظه املوضوع له: الكناية: الزُمرشي

ومنه أن خياالب واحد , ما ييق ألج  موصوف غري مذكو : التعريض: وقال السكاكي, مل تذكره

م   ُوُ ُفقُ }: ومنه قوله تعاىل, ويران غريه ُاهن ا صىلّ  اهلل عليىله  [253 :الب رة] {ُنُ ُجاٍت  ُبع  أي حممد 

بندن  الُ  يل   ُوُما}: وله تعاىلومنه ق, أي أنه العلم الذي ال يشتبه, ويل م إعالب  ل د ه ي ُأع 
ذ   {ُفُطىلُري   ال 

ىلونُ  ُوإ ُلي ىله  }أي وما لكم ال تعبدون بدلي  قوله تعاىل[ 22 :ي ] ُجعن وكىلذا قولىله [ 22 :يىل ] {تنر 

ن ُأُأخت  ذن }: تعاىل ون ه   م  ُة   نن
ووجه حسنه إيامع من ي صد خطابه احلق ع  وجه يمنق [ 23 :ي ] {آهل 

ومنه قوله , إذا مل يرن له إال ما أ انه لنفسه, واإلعانة ع  قبوله, رصح بنسبته للباال إذا مل ي, غابه

ن  } :تعاىل
ُت  ُلئ  ك  ُ ُبُطن   ُأرش  خوالب النبي صىلّ  اهلل عليىله ويىلل م وأ يىلد  [65 :الزمر] {ُعُملنُك  ُلُيح 

ا, غريه  .اليتحالة الرشك عليه رشع 

 اخلرب وا نشاء يف القرآن

, ق من النحاة وغريهم وأه  البيان قاالبة ع  انحصا  الكالم ا اخلرب واإلنشابأن احلذا, اعلم

 .بخالفه وا نشاء, هو الذي يدخله الصدق والكذا: واخلرب, ثالث وأنه لي  له قسم

 .إفانة املخاالب :والقصد باخلرب
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ُداتن }: نحو األمروقد يرن بمعنى 
ُوال  نُ  ُوال  ع 

ض  ر   األمىلر باإل ضىلاعوامل صون [ 223 :الب رة] {ين

ُ اتن } أ ضعن, :أي نُ  ُوامل نُطل  ب ص   .وامل صون األمر بالرتبص يعني تربصن[ 222 :الب رة] {ُيرُتُ

هن  ال  }: نحو النهيوبمعنى  ونُ  إ ال   ُيُمسُّ رن ال : فكأنىله ي ىلول لغىلري املطهىلرين [73 :الواقعة] {امل نُطه 

 .متسوه

اكُ }: نحو, الدعاءوبمعنى    وإ ي 
ُتع   {ُوُتب   هُلٍُب  ُأ    ُيُدا ُتب ت  }: ومنه, أي أعن ا [5 :الفاحتة] {نين ُنس 

 .فإنه نعاب عليه[ 6:املسد]

 .والنداب, والتمني, وااليتفهام, والنهي, األمر: اإلنشاب له أنواع مخسة: أنواع ا نشاء

, اهلمىلزة :منهىلا, وأنواتىله كثىلرية, وهو بمعنى االيتخبا , اللب الفهم: فا ستفهام: ا ستفهام

 .وما, وه 

 : ويرن االيتفهام ملعان متعدنة

, ومىلا بعىلده منفىلي, واملعنى فيه ع  النفىلي, ا ستفهام ا نكاريويسمى حينئذ : ا نكار: منها

ال ُين ُلكن  ُفُه   }: ك وله( إال)ولذلك تصحبه 
من  إ  ُ و  ونُ  ال  ُفاي  ن  [.35 :األح اف] {ال 

ا نحويع بالتقرويعرب عن ذلك : التوبيخ: ومنها ي ُأُفُعُصي ُت }: أيا  ر  ونُ } ,[33 :اله] {ُأم  بندن  ُأُتع 

تنونُ  ُما
ونُ } ,[35 :الصافات] {ُتن ح  عن ونُ  ال  ُبع   ُأُتد  ُسنُ  ُوُتُذ ن نيُ  ُأح  ُال     .[625 :الصافات] {اخل 

ومنىله قولىله , وهو مح  املخاالب ع  اإلقرا  واالعرتاف بأمر قد ايىلت ر عنىلده: التقرير: ومنها

ح   ُأمُل  }: تعاىل ُ ُ كُ  ُلُك  ُنرش  كُ  ُأمُل  }: وقوله[ 6 :الرشح] {ُصد  د 
يام   جُي 

 .[6 :الاحى] {ُفآُوى ُيت 

ي ُذا م ن}: نحو: الرتغيب: ومنها
ذ  ضن  ال  ر  ا اهللُّ ين   ض  ىلم   ُهىل   }, [245 :الب ىلرة] {ُحُسن ا ُقر  كن لُّ  ُأنن

اُ ةٍ  ُعُ   ُ
م جت  يكن نج   .[64 :الب رة] {تن

ه من األننى إىل األع , وهو كالنهي: ءالدعا: ومنها نُا}: نحو, إال أن  ل كن ىلُفُهاب ُفُعىلُ   ب ىلاُم  ُأ ن   {السُّ

 .أي ال  لكنا[ 655 :األعراف]
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 "افعذل" :وصىليغته, أي تىلرك, وهو اللىلب فعىل  غىلري كىلف, ومن أقسام اإلنشاب األمر: األمر

وا  }: نحو, وهي ح ي ة ا اإلجياا "ليفعل"و يمن
الةُ  ُأق  وا  }[ 72 :األنعىلام] {الص  ينُصىللُّ  {ُمُعىلُك  ُفل 

 [. 642 :النساب]

ا ملعان أخر  : منها, ويرن جماز 

ُئ  ُوإ ُذا}: نحو: الندب آنن  قنر  ر  وا   ال  ن عن
ُتم  تنوا   ُلهن  ُفاي   [.244 :األعراف] {ُوُأنص 

م  }: نحو: وا باحة بنوهن
: نىلهوم, نص الشافعي عىل  أن األمىلر فيىله لإلباحىلة[ 33 :النو ] {ُفُكات 

تنم   ُوإ ُذا} وا   ُحُلل  ُطانن  .اصطانوا أمر وهو لإلباحة: ف وله[ 2 :املائدة] {ُفاص 

ر   ُ اِّ }: نحو: والدعاء من السافل للعايل
ف   .ف لوه اغفر أمر وهو نعاب[ 656 :األعراف] {يل   اغ 

وا}: نحو :والتهديد ُملن ئ تنم   ُما اع 
 .إذ لي  املران بك  عم  هاُوا[ 44 :فصلت] {ه 

وا  }نحو: التعجيزو وُ ةٍ  ُفأ تن ن ب سن   مِّ
ث ل ه  ب  إظها  , إذ لي  املران اللب ذلك منهم[ 23 :الب رة] {مِّ

 .عجزهم

وا   قن   }نحو: والتكبيب ُ اة   ُفأ تن وُها ب الت و  لن ىل   }[33 :عمىلران آل] {ُفات  ىلم   قن من  ُهلن ىلُهُدابكن ينُ  هن ىلذ   ال 

ونُ  ُهدن مُ  اهللُّ ُأن   ُيش   .[654 :ألنعاما] {ُهُذا ُحر 

وهىلي  "تفعذل  " :وصىليغته, وهو اللب الكف عىلن فعىل , النهيومن أقسام اإلنشاب : النهي

 .ح ي ة ا التحريم

ا ملعان  : ويرن جماز 

نُا}: نحو :الدعاء: منها غ   الُ  ُ ب  وُبنُا تنز  لن  [.2 :عمران آل] {قن

وا   الُ }: نحو :ا رشاد: ومنها ُألن ُياب ُعن   ُتس  ب دُ  إ ن ُأه  م   تن م   ُلكن كن ؤ   [.646 :املائدة] {ُتسن

وا}: نحو: التسوية: ومنها ن رب  وا ال ُأو   ُفاص  ن رب   . [67 :الطو ] {ُتص 

وهو اللب اليشىلب املحبىلوا الىلذي ال ينرجىلى وال يتوق ىلق , التمنيومن أقسام اإلنشاب : التمني

 .حصوله

نتن  ُلي ُتن ي ُيا }: ك وله تعاىل, ال  إما لكونه مستحي -6 ُرا كن اتن  .[44 :النبأ] {ب 
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ث ىلُ   ُلنُا ُلي ُت  ُيا}: ك وله تعاىل, ممكن ا غري مطموع ا نيله (أو لكونه: قد يكون)  إما لكونه -2
 ُمىلا م 

 ُ ونن  أنويت   .[73: ال صص] {ُقا ن

 "عسذى"فيسىلمى اللبىله ترجي ىلا ويعىلرب فيىله بىلىل, أما إذا كان األمر املحبوا مما يرجى حصىلوله

ثن  اهلل ُ ُلُع   }: ك وله تعاىل "لعل"و ىلدُ  حين ىلد  ىلُك  ُبع 
ا ُذل  ىلر  ُ  ُأن اهللّن ُفُعُسىلى}و [6 :الطىلالق] {ُأم   ُيىلأ يت 

ُفت ح    .[52 :املائدة] {ب ال 

ويتمنى هبىلا , وثالث غري أصيلة نائبة عنها, "ليت"واحدة أصيلة وهي  :وللتمني أ بق أنوات

 : وهي, لغرض بالغي

نُا ُفُه }: ك وله تعاىل: هل -6 ن ل  ُفعُ  م  وا   ابهن ُفعن  [53 :األعراف] {ُلنُا ُفُيش 

ة   ُلنُا ُأن   ُفُلو  }: ك وله تعاىل :ولو -2 ونُ  ُكر  نُ  ُفنُكن ن نيُ  م  م   [. 642 :الشعراب] {امل نؤ 

ُم ن  ُلُعيِّ }: ك وله تعاىل: ولعّل  -3  ا ُأع 
تن  ف ياُم  ُصاحل   [.644: املؤمنون] {ُتُرك 

 مناسبة اآليات والسور

ومرجعها اآليات ونحوهىلا إىل معنىلى  ابىلط بينهىلا عىلام أو , املشا كة وامل ا بة: غةا اللاملناسبة 

كالسىلبب , أو الىلتالزم الىلذهني, أو غري ذلك من أنواع العالقات, ع ي أو حيس أو خيايل, خاص

 .والنظريين والادين ونحوه, والعلة واملعلول, واملسبب

ا بأعنىلاق بعىلض :وفائدته ويصىلري , في ىلوى بىلذلك اال تبىلاط ,جع  أجزاب الكالم بعاها آخىلذ 

 .التأليف حاله حال البناب املحكم املتالئم األجزاب

ا منايىلبة  الربهىلان"هيخ أ  حيان ا كتاا , بن الزبري وقد أفرنه بالتأليف العالمة أبو جعفر

نظىلم الىلد   ا تنايىلب اآلي "والشيخ برهان الدين الب اعي ا كتاا يامه , "ترتيب يو  ال رآن

 ."تنايق الد   ا تنايب السو "وللسيوالي جزب لطيف يامه  "والسو 

وقىلال , قّ  اعتناب املفّسين به لدقته وممن أكثر فيه اإلمام فخر الدين, وعلم املنايبة علٌم رشيف

 .أكثر لطائف ال رآن مونعة ا الرتتيبات والروابط: "تفسريه"ا 
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لكىلن يشىلرتط ا حسىلن ا تبىلاط , املنايبة علم حسىلن: بن عبد السالم عز الدين: وقال الشيخ

ومىلن , فإن وقق ع  أيباا ُمتلفة مل ي ق فيىله ا تبىلاط, الكالم أن ي ق أمر متحد مرتبط أوله بآخره

عىلن  ال   بط ذلك فهو متكلف بام ال ي د  عليه إال بربط  كيك يصان عن مثله حسن احلديث فاىل

وما كان , عت أليباا ُمتلفةرش, ا أحكام ُمتلفة, فإن ال رآن نزل ا نيف وعرشين ينة, أحسنه

 .كذلك ال يتأتى  بط بعاه ببعض

 

 إعجا  القرآن

وهي إّما حسية وإّما , يامل عن املعا ضة, م رون بالتحّدي, أمر خا ق للعانة :املعجزةاعلم أن 

لبالن م وقّلة بصري م وأكثىلر معجىلزات هىلذه , وأكثر معجزات بني إرسائي  كانت حّسية, ع لية

وألن هذه الرشيعة ملا كانت باقية ع  صفحات الدهر , لفرط ذكائهم وكامل أفهامهم ,األّمة ع لّية

ّصت باملعجزة الع لية الباقية لرياها ذوو البصائر, إىل يوم ال يامة : كام قال صّ  اهلل عليه ويىلل م, خن

, ا أوحىلاه اهلل إيلّ وإّنام كان الذي أوتيته وحي ىل, ما من األنبياب نبي  إال أعطي ما مثله آمن عليه البرش)

ا  .أخرجه البخا ي( فأ جو أن أكون أكثرهم تابع 

فلىلم يشىلاهدها إال مىلن , إن معناه أن معجزات األنبيىلاب ان رضىلت بىلان راض أعصىلا هم: قيل

وخرقىله العىلانة ا أيىللوبه وبالغتىله وإخبىلا ه , ومعجزة ال رآن مستمرة إىل يوم ال يامىلة, حرضها

يدّل ع  صىلحة ,   إال ويظهر فيه يشب مما أخرب به أنه ييكونفال يمر عرص من األعصا, باملغيبات

 .نعواه

, كناقىلة صىلالح, املعنى أن املعجزات الواضحة املاضية كانىلت حّسىلّية تشىلاهد باألبصىلا : وقيل

ألن الذي يشىلاُهد , فيكون من يتبعه ألجلها أكثر, ومعجزة ال رآن تشاهد بالبصرية, وعصا مويى

يشاهده ك  من جاب بعىلد , والذي يشاُهد بعني الع   باٍق , اهدهبعني الرأا ين رض بان راض مش

ا  . األول مستمر 
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, وال خالف بني الع الب أن كتاا اهلل تعاىل معجز مل ي د  أحد ع  معا ضته بعد حتّدُيم بىلذلك

وحتىلّداهم , وكانوا أفصح الفصحاب ومصاقق اخلطبىلاب, وملا جاب به النبي صّ  اهلل عليه ويل م إليهم

وا}: كام قال تعىلاىل, وأمهلهم الول السنني فلم ي د وا, أن يأتوا بمثلهع   ُيىلأ تن يٍث  ُفل  ث ل ىله   ب ُحىلد   إ ن مِّ

وا ونُ  ُأم  }: ثم حتداهم بعرش يو  منه ا قوله تعاىل[ 34 :الطو ] {ُصان ق نيُ  ُكانن ولن اهن  ُي ن رُتُ وا   قن    اف   ُفأ تن

ُو ٍ  ب ُعرش      ين
ث ل ه  ُياٍت  مِّ رُتُ ف  وا  ُوا من عن تنم ُمن   ن  ُتُطع  ن اي    مِّ

نتنم   إ ن اهللّ  ننون  يبنوا   مل    ُفإ ن, ُصان ق نيُ  كن
ُتج  م   ُيس   ُلكن

وا   ُلمن اُم  ُفاع  ل   ُأن  م   أننز  ل 
ىلونُ  ُأم  }: ثم حتّداهم بسو ة ا قوله, [64-63:هون] {اهللّ  ب ع  ولن اهن  ُي ن ىلرُتُ  قنىل    اف 

وا   وُ ةٍ  ُفأ تن ث ل ه   ب سن نتنم   ُوإ ن}: ثم كّر  حتّدُيم ا قوله[ 32:  يون] {مِّ   كن
ٍب  ا  نُا ممِّ ا ُ ي  ل  ُنا ُعىلُ   ُنز   ُعب ىلد 

وا   وُ ةٍ  ُفأ تن ن ب سن   مِّ
ث ل ه  فلام عجزوا عن معا ضته واإلتيان بسو ة تشبهه عىل  كثىلرة , [23 :الب رة] {مِّ

ىلئ ن   قنىل }: ف ىلال ,نانى عليهم بإظها  العجز وإعجاز ال ىلرآن, اخلطباب فيهم والبلغاب ُتُمُعىلت   ل   اج 

ن ن  نُّ  اإل  وا   ُأن ُعُ   ُواجل   ث     ُيأ تن
آن   ُهُذا ب م  ر  ث ل ىله   ُيىلأ تنونُ  الُ  ال  ن م   ُكىلانُ  ُوُلىلو   ب م  ىلهن ان ىلُبع ضٍ  ُبع 

ا ل  ىلري 
 {ُظه 

, وإخفىلاب أمىلره, وقد كانوا أحرص يشب ع  إالفاب نو ه, هذا وهم الفصحاب اللدّ  [22: اإلرساب]

ةفلو كا ج  ا للحن ومل ين   عن أحد منهم أنه حّدث نفسىله , ن ا م د  م معا ضته لعدلوا إليها قطع 

, يىلحٌر : فتا ة قالوا, وإىل االيتهزاب تا ة أخرى, ب  عدلوا إىل العنان تا ة, بيشب من ذلك وال  امه

 .عك ُّ ذلك من التحريُّ واالن طا, أياالرين األولني: وتا ة قالوا, هعٌر : وتا ة قالوا

بن املغرية عن ال رآن ملا يمعه واللب منه قومىله أن ي ىلول ا هىلأن ال ىلرآن كلمىلة  ي ول الوليد

وال , وال برجىلزه وال ب صىليده, فواهلل ما فيكم  جىل  أعلىلم بالشىلعر منىلي! وماذا أقول؟: ترضيهم

وإن عليه  ,وواهلل إن  ل  وله الذي ي ول حالوة, واهلل ما يشبه الذي ي ول هيئ ا من هذا, بأهعا  اجلنّ 

 .وإنه ليحطم ما حتته, وإنه ليعلو وال يع  عليه, مغدق أيفله, وإنه ملثمر أعاله, لطالوة

 : وجه إعجا ه

والسىلالمة مىلن مجيىلق , الفصىلاحة وغرابىلة األيىللوا, وجىله اإلعجىلاز: قال اإلمام فخر الدين

 .العيوا
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بىلأن اعتىلدلت , تىلأليفال مطلىلق ال, وجه اإلعجاز  اجق إىل التأليف اخلاّص به: قال الزملكاي

 .وعلت مركباته معنى, مفرناته تركيب ا وزنة

الصحيح والذي عليه اجلمهو  واحلّذاق ا وجه إعجىلازه أنىله بنظمىله وصىلحة : وقال ابن عطية

ه علام  , وذلك أن اهلل أحاط بك ِّ يشب علام  , وتوايل فصاحة ألفاظه, معانيه فىلإذا , وأحاط بالكالم كلِّ

ثىلم , وتبني املعنى بعىلد املعنىلى, لم بإحاالته أي  لفظة تصلح أن تي األوىل تب اللفظة من ال رآن ع

أن , ومعلىلوم رضو ة. والبرش يعّمهم اجله  والنسىليان والىلذهول, كذلك من أّول ال رآن إىل آخره

ا من البرش ال حييط بذلك وهبذا يبط  , فبهذا جاب نظم ال رآن ا الغاية ال صوى من الفصاحة, أحد 

فرصفوا عن ذلك والصحيح أنىله مل يكىلن ا , إن العرا كان ا قد  ا اإلتيان بمثله: قول من قال

وهلىلم , ثم ينظر فيها فيغىلري فيهىلا, ال  وهلذا ترى البلي  ين ح ال صيدة أو اخلطبة حو, قد ة أحد قط

, ثم أنير لسان العرا ع  لفظة أحسىلن منهىلا مل يوجىلد, وكتاا اهلل تعاىل لو نزعت منه لفظة, جّرا

ل صو نا عن مرتبة العرا يومئذ , وخيفى علينا وجهها ا مواضق, تتبنّي لنا الرباعة ا أكثره ونحن

, إذ كىلانوا أ بىلاا الفصىلاحة, وقامت احلجة ع  العامل بالعرا, وجونة ال رحية, ا يالمة الذوق

إن اهلل ف, وا معجزة عيسى باألالّباب, كام قامت احلّجة ا معجزة مويى بالسحرة, ومظنّة املعا ضة

فكىلان , إنام جع  معجزات األنبياب بالوجه الشهري أبدع ما يكون ا زمن النبّي الىلذي أ ان إظهىلا ه

والفصاحة ا زمن حمّمىلد , وكذلك الطّب ا زمن عيسى, السحر قد انتهى ا مّدة مويى إىل غايته

 .صّ  اهلل عليه ويل م

 :تنبيهان

فصىلاحة بعىلد اّتفىلاقهم عىل  أّنىله ا أعىل  مراتىلب اختلف ا تفاوت ال رآن ا مراتب ال: األّول

, ا إفىلانة ذلىلك املعنىلى منىله ال  بحيث ال يوجد ا الرتاكيب ما هو أهدُّ تنايىلب ا وال اعتىلدا, البالغة

وإن كىلان بعىلض النىلاا أحسىلن , وأّن ك   كلمة فيه موصوفة بالذ وة العليا, فاختا  ال ا  املنق

ا له من بعض  .ففي ال رآن األفصح والفصيح,  شريّي وغريه التفاوتواختا  أبو نرص ال, إحساي 
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مق أن املوزون من الكىلالم  تبتىله فىلوق , عن الشعر املوزون ال رآن احلكمة ا تنزيه: قي : الثان

بتصوُّ  الباال  ا , وقصا ى أمر الشاعر التخيي , وجممق الصدق, أن ال رآن منبق احلقِّ ,  تبة غريه

, نون إظها  احلقِّ وإثبىلات الصىلدق, واملبالغة ا الذم واإليذاب, الرابواإلفراط ا اإل, صو ة احلقِّ 

ه اهلل نبي ه عنه ى أصحاا الربهان ال يايات املؤّنيىلة ا , وهلذا نز  وألج  ههرة الشعر بالكذا يم 

ىلا ا : وقال بعض احلكامب, أكثر األمر إىل البطالن والكذا هعرّية ُر متديِّن صانق اللهجة مفل   مل ين

 .رههع

 عناية العلامء بالعلوم املستنبطة من القرآن

ا}: قال تعاىل نُا م  ال    ُفر 
ن الك ُتاا   ا    م 

ٍ
ب نُا}: وقال[ 32 :األنعام] {يُش  ل  ك ُتاُا  ُعُلي ُك  ُوُنز  ىلا ال  ب ُيان 

 ت 

كن ِّ    لِّ
ٍ
ب   [23:النح ] {يُش 

فيىله نبىلأ مىلا , كتىلاا اهلل: قالوما املخرج منها؟ : قي ( يتكون فتن: )وقال صّ  اهلل عليه ويل م

 .أخرجه الرتمذي وغريه/وحكم ما بينكم, وخرب ما بعدكم, قبلكم

فإن , من أ ان العلم فعليه بال رآن: قال, بن منصو  عن ابن مسعون    اهلل عنه وأخرج يعيد

 .يعني أصول العلم: قال البيه ي, فيه خرب األولني واآلخرين

, التو اة: أونع علومها أ بعة منها, زل اهلل مائة وأ بعة كتبأن: قال, وأخرج البيه ي عن احلسن

 .ثم أونع علوم الثالثة الفرقان, والفرقان, والزبو , واإلنجي 

ىلنّة: وقال اإلمام الشافعي    اهلل عنه ىلننة رشح , مجيىلق مىلا ت ولىله األّمىلة رشح للسُّ ومجيىلق للسُّ

 .لل رآن

ا ويؤّيد هذا قوله صّ  , يل م فهو مما فهمه من ال رآنمجيق ما حكم به صّ  اهلل عليه و: وقال أيا 

أخرجه هبذا اللفىلظ /وال أحرم إال ما حرم اهلل ا كتابه, إي ال أح  إال ما أح  اهلل: اهلل عليه ويل م

ما بلغني حديث عن  يول اهلل صّ  اهلل عليىله : بن جبري  محه اهلل وقال يعيد, "األم"الشافعي ا 

 . وجدت مصداقه ا كتاا اهللويل م ع  وجهه إال
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, إذا حدثتكم بحديث أنباتكم بتصىلدي ه مىلن كتىلاا اهلل تعىلاىل: وقال ابن مسعون    اهلل عنه

 .أخرجهام ابن أ  حاتم

ا ليست تنزل بأحد ا الدين نازلة إال ا كتاا اهلل الدلي  ع  يبي  اهلىلدى : وقال الشافعي أيا 

نّةمن األحكام ما ثبت اب: فإن قي , فيها ألن , ذلك مأخوذ من كتاا اهلل ا احل ي ة: قلنا, تداب بالسُّ

 .وفرض علينا األخذ ب وله, كتاا اهلل أوجب علينا اّتباع الريول صّ  اهلل عليه ويل م

, واملتنمصىلات, واملستوهىلامت, لعىلن اهلل الواهىلامت: وأخرج البخا ي عن ابن مسعون أنه قال

إنه بلغنىلي : ف الت له, فبل  ذلك امرأة من بني أيد, اهلل تعاىلاملغرّيات خلُق , واملتفلجات للحسن

وهىلو ا , وما يل ال ألعن من لعن  يول اهلل صّ  اهلل عليىله ويىلل م: ف ال, أنك لعنت كيت وكيت

لئن كنت قرأتيه : قال, ل د قرأت ما بني اللوحني فام وجدت فيه كام ت ول: ف الت, كتاا اهلل تعاىل

من  ُوُما}: تكأما قرأ, ل د وجدتيه ولن  آُتاكن ين وهن  الر  ذن م   ُوُما ُفخن وا ُعن هن  هُنُاكن : قالىلت[ 7: احلرش] {ُفانُتهن

 .فإنه قد هنى عنه: قال, ب 

ا عن أ  بكر "اإلعجاز"وحكى ابن رساقة ا كتاا  ما من يشب ا العامل : بن جماهد أنه قال يوم 

ىلي ُ  }: ا قولىله: فيه؟ ف الفأين ذكر اخلانات : ف ي  له, إال وهو ا كتاا اهلل م   ل  نُىلاٌح  ُعُلىلي كن  ُأن جن

وا لن خن ا ُتد  ينوت  ُ  بن وُنةٍ  ُغري  كن م ُمُتاعٌ  ف يُها ُمس   .فهي اخلانات[ 23: النو ] {ُلكن

بحيىلث مل حيىلط , مجق ال رآن علوم األّولني واآلخرين: "تفسريه"وقال ابن أ  الفا  املريس ا 

, خال ما ايتأثر به يبحانه وتعاىل, ثم  يول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م, اهبا علام  ح ي ة إال املتكلِّم هب

وابىلن , وابن مسىلعون, مث  اخللفاب األ بعة, ثم و ث عنه معظم ذلك يانات الصحابة وأعالمهم

ثىلم و ث عىلنهم التىلابعون , لو ضاع يل ع ال بعري لوجدته ا كتىلاا اهلل تعىلاىل: حتى قال, عباا

وضىلعفوا عىلن محىل  مىلا محلىله , وتاابل أه  العلم, وفرتت العزائم, ممثم ت ارصت اهل, بإحسان

, وقامت ك ُّ الائفىلة بفىلن  مىلن فنونىله, فنّوعوا علومه, الصحابة والتابعون من علومه ويائر فنونه

ويىلو ه , وعىلدن كلامتىله وآياتىله, ومعرفة ُمىلا ج حروفىله, وحترير كلامته, فاعتنى قوم بابط لغاته
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إىل غري ذلك من حرص , والتعليم عند ك ِّ عرش آيات, وعدن يجداته, وأنصافه وأ باعه, وأحزابه

 . فسّموا ال ّراب, وال تدّبر ملا أونع فيه, من غري تعّرض ملعانيه, واآليات املتامثلة, الكلامت املتشاهبة

, واملفّسون, فاعتنى به النحاة, وقد اجتهد أئمة فن ا ايتخراج ما ينايب فن هم من بحر ال رآن

ا من العلوم الدينية والدنيويىلة, صوليونواأل ومجيىلق , كالصىلنائق والفنىلون, وايتخرجوا منه أنواع 

 .املصالح املعيشي ة

 األمثال

نه واهىلتهر بىلني اخلاّصىلة والعاّمىلة بلفظىله  :واملثل, مجق مث  :األمثال به ُبمو   ّبه ُمرض   هو كالم هن

ويىلهلوا بىله , وايتعملوه ا أياليبهم, ابوفاهوا به ا الّساب والرض, حتى هاع فيام بينهم, ومعناه

 .معرفة املعاي الصعبة وقربوها به إىل األذهان

فتبل  هبا ما حاولت , وهبا كانت تعا ض كالمها, واألمثال حكمة العرا ا اجلاهلية واإليالم

وإصىلابة , إجيىلاز اللفىلظ: فيجتمق هلا بذلك ثالث خالل, من حاجا ا ا املنطق بكناية غري ترصيح

 .وقد رضهبا النبي صّ  اهلل عليه ويل م ومتث  هبا هو ومن بعده من السلف, وحسن التشبيه, عنىامل

نُا ُوُلُ د  }: قال تعاىل, وقد اعتنى ال رآن برضا األمثال عناية كبرية ب  آن   ُهىلُذا ا   ل لن اا   رُضُ ىلر   ال  ن

ن م   ُمُث ٍ  كن ِّ  م  ُعل هن ونُ  ل  رن ُثالن  ُوت ل ُك }: تعاىل وقال[ 27 :الزمر] {ُيُتُذك  ُا األُم  هبن ُها ُوُما ل لن اا   ُنرض   لن  ُيع   

ُعامل نونُ  إ ال  [.43: العنكبوت] {ال 

, وع  الثواا والع اا, وع  املدح والذمّ , وتأيت أمثال ال رآن مشتملة ع  بيان تفاوت األجر

نُىلا}: قىلال تعىلاىل, وع  حت يق أمىلر أو إبطالىله, وع  تفخيم األمر أو حت ريه ب  ىلمن  ُورُضُ ُثىلاُل  ُلكن  {األُم 

 .فامتن  علينا بذلك ملا تامنته من الفوائد[ 45 :إبراهيم]

 .وهو من خصائص هذه الرشيعة, ومن حكمته تعليم البيان: "الربهان"وقال الز كيش ا 

 .من أعظم ال رآن علم أمثاله: قال املاو ني

ه الشافعي مما جيب ع  املجتهد معرفته م  .ن علوم ال رآنوقد عد 
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إن ال رآن : قال  يول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م: أخرج البيه ي عن أ  هريرة    اهلل عنه قال

واجتنبىلوا , فىلاعملوا بىلاحلالل, وأمثىلال, ومتشىلابه, وحمكىلم, وحرام, حالل: نزل ع  مخسة أوجه

 .واعتربوا باألمثال, وآمنوا باملتشابه, واتبعوا املحكم, احلرام

 :وكامن ال ذكر للمث  فيه, ظاهر مرصح به: أمثال ال رآن قسامن: ألمثال القرآنيةأقسام ا

 : الظاهر املرصح به

م  }: منه قوله تعاىل ي ُكُمُث    ُمُثلنهن
ذ  ُقدُ  ال  ُتو  ا اي  : رضا فيها للمناف ني مثلىلني[ 67 :الب رة] {ُنا  

 .باملطر ال  ومثا, بالنا  ال  مث

, كىلانوا يعتىلزون باإليىلالم, هىلذا مثىل  رضبىله اهلل للمنىلاف ني :قال ابن عبىلاا    اهلل عىلنهام

فلام ماتوا يلبهم اهلل العّز كام يلب صىلاحب , ويوا ثوهنم وي ايموهنم الفيب فيناكحهم املسلمون

م  }النا  ضوبه  لناُمٍت  ا   ُوُتُرُكهن هو  [62 :الب رة] {ُكُصيٍِّب  ُأو  }, ا عذاا: ي ول [67 :الب رة] {ظن

ىلىلاُمٌت  ف يىلىله  }ه ا ال ىلىلرآن رضا مثلىلىل, املطىلىلر لن ىلىلدٌ }ابىلىلتالب : ي ىلىلول[ 62 :الب ىلىلرة] {ظن ٌق  ُوُ ع   {ُوُبىلىلر 

قن  ُيُكانن }ختويف [ 62 :الب رة] رُب  م   خُي ُطفن  ال  يكان حمكم ال رآن يدل : ي ول [24 :الب رة] {ُأب ُصاُ هن

اُم }ع  عو ات املناف ني  ل  ا   هُلنم ُأُضاب كن ُشو    م 
كلىلام أصىلاا املنىلاف ون ا : ي ىلول [24:الب ىلرة] {ف يه 

ا االمأنوا نُ }: ك وله, فإن أصاا اإليالم نكبة قاموا لريجعوا إىل الكفر, اإليالم عز   ُمن الن اا   ُوم 

بندن  ٍف ُح  ُعُ   اهلل ُ ُيع  نُ  ُأنُزُل }: ومنه قوله تعاىل [66: احلج] {ر  اُمب م  ُيىلةٌ  ُفُساُلت   ُماب   الس  ن  ُها ُأو   {ب ُ ىلُد  

 . [67 :الرعد]

احتملت منه ال لوا عىل  قىلد  ي ينهىلا , هذا مث  رضبه اهلل: عن ابن عباا    اهلل عنهام قال

ا}, وهكها ُبدن  ُفُأم  ُهبن  الز  ُفاب   ُفُيذ  ا}وهو الشك [ 67 :الرعد] {جن ىلثن  الن ىلاُا  ُينُفىلقن  ُما ُوُأم  كن  ا   ُفُيم 

ض   , فيؤخذ خالصه ويرتك خبثه ا النىلا , احلي ا النا  كام جيع , وهو الي ني[ 67 :الرعد] {األُ  

 .كذلك ي ب  اهلل الي ني ويرتك الشك

ُبُلدن }: ومنه قوله تعاىل جن  الط يِّبن  ُوال  هن  خُي رن   ُنُباتن
ن  ه   ب إ ذ  ي ُ بِّ ذ  جن  الُ  ُخبنىلُث  ُوال  ا إ ال   خُي ىلرن ىلد 

 ُكىلُذل ُك  ُنك 

فن  مٍ  اآلُيات   ننرُصِّ ُ و 
ونُ  ل  رن كن  [. 52 :األعراف] {ُيش 
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كىلام , هو اليب وعمله اليب: ي ول, هذا مث  رضبه اهلل للمؤمن: قال ابن عباا    اهلل عنهام

والكافر هو , كالبلد السبخة املاحلة, للكافر ال  والذي خبث رضا مث, أن البلد الطيب ثمرها اليب

 .اخلبيث وعمله خبيث

 :الكامن من األمثال

: ي ىلول, بىلن إبىلراهيم بىلن ماىلا ا اهيمإبر إيحاقيمعت أبا : ف ال املاو ني: وأما الكامن

, إنك خترج أمثال العرا والعجم من ال ىلرآن: بن الفا  ف لت يألت احلسني: يمعت أ  ي ول

ٌض  ال  }: قوله تعاىل, ا أ بعة مواضق, نعم: خري األمو  أوياالها؟ قال: فه  جتد ا كتاا اهلل  ُفا  

ٌر  ُوالُ  ُ  ُعُوانٌ  ب ك  ُك  ُبني 
ينُ }: وقوله تعاىل [62 :الب رة] {ُذل  ذ  وا إ ُذا ُوال  وا مُل   ُأنُف ن فن وا ُومُل   ينّس   ن رتن  ُوُكانُ  ُي  

 ُ ُك  ُبني 
ا ُذل  ُع    ُوالُ }: وقوله تعاىل [67 :الفرقان] {ُقُوام  وُلة   ُيُدكُ  جُت  لن ُك  إ ىُل  ُمغ  نن   ىلط ُها ُوالُ  عن ىل    ُتب سن  كن

ط   ُبس  ت   ُوالُ  ب ُصاُلت ُك  ُهر  جُت   ُوالُ }: وقوله تعاىل [23: اإلرساب] {ال 
ُاف  ُا ختن ُت    هب  ُ  ُواب  ىلُك  ُبني 

 {ال  ُيىلب ي ُذل 

 [.664: اإلرساب]

 لي  اخلرب كالعيان؟: فه  جتد ا كتاا اهلل: قلت

ن ُأُومُل   ُقاُل }: ا قوله تعاىل: قال
م  ؤ  ن ُبُ   ُقاُل  تن

ن   ُوُلك 
ُيط ُمئ  ب ي لِّ  [.264 :الب رة] {ُقل 

 احلركات الربكات؟ا : ه  جتد: قلت

ر   ُوُمىلىلن}: ا قولىلىله تعىلىلاىل: قىلىلال
ُىلىلاج  ض   ا   جُي ىلىلد   اهللّ  ُيىلىلب ي    ا   ُين ىلىلُراُغام   األُ   ا من ىلىلري 

 {ُوُيىلىلُعة   ُكث 

 [.644 :النساب]

 كام تدين تدان؟: فه  جتد: قلت

ُم    ُمن}: ا قوله تعاىل: قال ا ُيع  وب    جين ُز  ين
 [.623 :النساب] {ب ه 

 يلدغ املؤمن من جحر مرتني؟ ال: فه  جتد فيه: قلت

م   ُه    ُقاُل }: قال   آُمننكن
م   ُكاُم  إ ال   ُعُلي ه  نتنكن

يه   ُعُ   ُأم  ن ُأخ   [64 :يويف] {ُقب  ن  م 

 ال تلد احلية إال حية؟: فه  جتد فيه قوهلم: قلت

وا ُواُل }: ا قوله تعاىل: قال ا إ ال   ُيل دن ر 
ا ُفاج  ا    [.27 :نوح] {ُكف 
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 للحيطان آذان؟: د فيهفه  جت: قلت

م  }: قال يكن
ونُ  ُوف  عن  .[47 :التوبة] {هُلنم   ُيام 

 اجلاه  مرزوق والعامل حمروم؟: فه  جتد فيه: قلت

اُلُلة   ا   ُكانُ  ُمن قن   }: قال ن   الا  دن ُيم  ُنن  ُلهن  ُفل  مح  ا الر   .[75 :مريم] {ُمدًّ

ا: فه  جتد فيه: قلت  م ال يأتيك إال جزاف ا؟واحلرا, احلالل ال يأتيك إال قوت 

م   إ ذ  }: قال يه 
ت  نم   ُتأ  يُتاهنن

مُ  ح  م   ُيو  ه 
ا ُيب ت  ع  مُ  رشن  ب تنونُ  الُ  ُوُيو  م   الُ  ُيس  يه 

ت   [.623 :األعراف] {ُتأ 

 األلفاظ القرآنية مناألمثال 

ا ا ألفاظ من ال رآن "كتاا اآلناا"بن هم  اخلالفة ا  ع د جعفر  ,جا ية جمرى املثىل , باب 

ىلن هُلىُلا ُلي ُ  }: وأو ن من ذلك قوله تعاىل, وهذا هو النوع البديعي املسّمى بإ يال املث 
 اهلل   ننون   م 

ُفةٌ  وا   ُلىلن}, [52 :النجم] {ُكاه  ىلرب    ُتنُىلالن ىلوا   ُحت ىلى ال  نف  ن  ىلا تن
بُّىلونُ  مم 

 اآلنُ }, [32 :عمىلران آل] {حتن 

ُحُص  ُقُّ  ُحص  ُا }, [56 :يويف] {احل  ىل ال  ُمثُ  اُلنُ  ُورُضُ ُ
ُ ىلهن  ُوُنيس   ب ىلاُم  ُذل ىلُك }, [72 :يويىلف] {ُخل 

ُمت   ُ }, [64 :احلج] {ُيُداكُ  ُقد 
رن  قنيض  ي األُم 

ذ  ت ُيان   ف يه   ال  ُتف  ىلب حن  ُأُلىلي ُ  }, [46 :يويىلف] {ُتس   الصُّ

يىلٍب  يىلىلُ  }, [46: هىلىلون] {ب ُ ر  م   ُوح  ُ  ُبي ىلىلنُهن ونُ  ُمىلىلا ُوُبىلىلني  ىلىلُتهن ىلىل ِّ }, [54 :يىلىلبأ] {ُيش  كن ىلىلُتُ ر   ُبىلىلإٍ نُ  لِّ س   {مُّ

رن  حُي يقن  ُوال}, [67 :األنعام] يِّئن  امل ُك  ل ه   إ ال الس  ىل    قن   }, [43 :فاالر] {ب ُأه  ُمىل ن  كن  {ُهىلاك ُلت ه   ُعىلُ   ُيع 

وا   ُأن ُوُعُسى}, [25: اإلرساب] ُرهن وُ  ُهي ئ ا ُتك  ٌ  ُوهن م   ُخري  كن  ُكُسىلُبت   ب اُم  ُنف  ٍ  كن ُّ }, [266 :الب رة] {ل 

ينُةٌ  ُ  ا}, [32: املدثر] {ه  ول   ُعُ   م  ين ُباُلغن  إ ال   الر  ن نيُ  ُعُ   ُما}, [33: املائدة] {ال  س  ن امل نح   {ُيىلب ي ٍ  م 

ُسان   ُجُزاب ُه   }, [36 :التوبة] ح  ُسانن  إ ال اإل  ح  ن ُكم}, [64 :الرمحن] {اإل  ُئةٍ  مِّ
 ف ُئىلة   ُغُلُبىلت   ُقل يُلةٍ  ف 

رُية  
م  }, [36: يون ] {ُقب  ن  ُعُصي ُت  ُوُقد   آآلنُ }, [243 :الب رة] {ُكث  ُسبنهن ا حُت  يع 

نم   مُج  لنوهبن  {ُهىلت ى ُوقن

نُبِّئنىلىلُك  ُوال}, [64: احلرشىلىل] ث ىلىل ن  ين ىلىل ُّ }, [64 :فىلىلاالر] {ُخب ىلىلريٍ  م  ٍا  كن ىلىلز 
ىلىلونُ  ُلىلىلُدُي  م   ب ىلىلاُم  ح  حن  {ُفر 

مُ  ُوُلو  }, [53 :املؤمنون]
م   اهللّن ُعل  يه 

ا ف  ىلُمُعهن  ُخىلري   ىلن   ُوُقل يىلٌ  }, [23 :األنفىلال] {م  ألي  ُبىلان ُي  مِّ  ع 

و ن  كن ُكلِّفن  الُ }, [63: يبأ] {الش  ا اهللّن ين س  ُعُها إ ال   ُنف  ي  ي ال   قن }, [226 :الب رة] {ون ُتو  ُب يىلثن  ُيس   اخل 

ُفُسىلانن  ُظُهىلُر }, [644 :املائىلدة] {ُوالط يِّبن  ىلرُبِّ  ا   ال  ىلر   ال  ُبح  ىلبن  ُف ُضىلعن }, [46: الىلروم] {ُوال 
 الط ال 
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ُم    ُهُذا مل  ث    }, [73 :احلج] {ُوامل ُط لنوان  ُيع  لنونُ  ُفل  ُعىلام  ىلا ُوُقل يىلٌ  }, [66 :الصىلافات] {ال  ىلم   م   {هن

وا}, [24:ص] ن ُترب   .ا ألفاظ أخر, [2: احلرش] {األُب ُصا    أنويل   ُيا ُفاع 

 الَقَسم يف القرآن

 .هو احللف واليمني :القسم

ا ال رآن هو حت يق اخلرب وتوكيده وقد ايتشك  بعاهم وقوع ال سم من  وامل صون من ال سم

ما معنى ال سم منه تعاىل؟ فإنه إن كان ألج  املؤمن فاملؤمن مصدق بمجرن اإلخبا  من : اهلل ف ال

 وإن كان ألج  الكافر فال يفيده؟, غري قسم

ا ومن عانا ا ال سم إذا أ انت, بأن ال رآن نزل بلغة العرا :وأجيب  .أن تؤكد أمر 

وذلىلك ألن احلكىلم , بأن اهلل ذكر ال سم لكامل احلجىلة وتأكيىلدها :وأجاا أبو ال ايم ال شريي

, فذكر تعاىل ا كتابه النىلوعني حتىلى ال يب ىلى هلىلم حجىلة, إما بالشهانة وإما بال سم, يفص  باثنني

هن  ُوُ  ِّ  إ ي قن   }: ف ال دُ } ,[53: يون ] {حُلُق   إ ن  هن أُ  اهللّن ُهه  وُ  إ ال   إ ُلهُ  الُ  ن  وا   ُوامل اُُلئ ُكةن  هن لن م   ُوأنو  ل 
ع   {ال 

 [.62 :عمران آل]

: وقىلد أقسىلم اهلل تعىلاىل بنفسىله ا ال ىلرآن ا يىلبعة مواضىلق, وال يكون ال سم إال بايم معظم

اُمب ُفُوُ اِّ } ض   الس    ُ هن  ُواأل  ىل   }, [23: الذا يات] {حُلُق   إ ن  ىل   }, [53 :ن يىلو] {ُوُ  ِّ  إ ي قن  ُبىلُ   قن

نم   ُفُوُ بُِّك }, [7: التغابن] {ُلتنب ُعثنن   ُوُ  ِّ  هن  ُ رشن ُياال نيُ  ُلنُح  ىلُك }, [62 :مريم] {ُوالش  م   ُفُوُ بِّ ىلُأُلن هن  ُلنُس 

 ُ ني 
ُع  ىلُك  ُفالُ } ,[32 :احلجر] {ُأمج  ننىلونُ  الُ  ُوُ بِّ م  ؤ  ىلمن  ُفىلال}, [65 :النسىلاب] {ين

ق س  ق  امل ُُشىلا ب ىلُراِّ  أن    

ا    [.44 :املعا ج] {ُوامل ُُغا  

تنىلون   ُوالتِّىلني  }: ك وله تعىلاىل, والباقي كله قسم بمخلوقاته ي  ىلاف ات  }, [6: التىلني] {ُوالز   {ُوالص 

م    }, [6 :الصافات] ي    }, [6: الشم ] {ُوالش  ُحى}, [6:اللي ] {ُوالل  , [6 :الاحى] {ُوالاُّ

من  ُفال}
ق س  نن     أن  [.65: كويرالت] {ب اخل 

 د و ن النهي عن ال سم بغري اهلل؟كيف أقسم باخللق وق: فإن قي 
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 :أجيب عنه بأوجه: قلنا

وال يصح لغىلري , ي سم بام هاب من خل ه, إن هذا خاص باهلل ج  جالله وهو اإلله املعبون: منها

 .اهلل ج  جالله

 .باهللإن اهلل ي سم بام هاب من خل ه ولي  ألحد أن ي سم إال  :قال احلسن

كُ }: أقسم اهلل تعاىل بالنبيِّ صّ  اهلل عليه ويىلل م ا قولىله :وقال العلامء ىلرن , [72: احلجىلر] {ُلُعم 

 .ومكانته لديه, لتعرف الناا عظمته عند اهلل

وتا ة ي سم عىل  , ثم هو يبحانه وتعاىل ي سم ع  أصول اإليامن التي جتب ع  اخللق معرفتها

وتا ة عىل  اجلىلزاب والوعىلد , وتا ة ع  أن الريول حق  , ال رآن حق   وتا ة ي سم ع  أن, التوحيد

 .وتا ة ع  حال اإلنسان, والوعيد

 قاعدة يف جدل القرآن

وما من برهان وناللة وت سيم وحتىلذير , اهتم  ال رآن العظيم ع  مجيق أنواع الرباهني واألنلة

لكىلن أو نه عىل  عىلانة ,  قد نطىلق بىلهيبنى من كليات املعلومات الع لية والسمعية إال وكتاا اهلل

 : نون نقائق الرق املتكلمني ألمرين, العرا

نُا ُوُما}: بسبب ما قاله :أحدمها ُيل  ن ُأ   ولٍ  م  ين ه   ب ل ُسان   إ ال      م  ُ  ُقو  ينُبنيِّ
 [.4 :إبراهيم] {هُلنم   ل 

فىلإن مىلن , ن الكىلالمأن املائ  إىل نقيق املحاجة هو العاجز عن إقامة احلجىلة بىلاجلي مىل :والثاي

ايتطاع أن يفهم باألوضىلح الىلذي يفهمىله األكثىلرون مل يىلنحط إىل األغمىلض الىلذي ال يعرفىله إال 

ا, األقلون ليفهم العاّمىلة مىلن , فأخرج تعاىل ُماالباته ا حماّجة خل ه ا أج  صو ة, ومل يكن ملغز 

 . ما أن كه فهم اخلطبابوتفهم اخلواص من أثنائها ما ير  ع , جلّيها ما ي نعهم وتلزمهم احلّجة

 : أنه ايتدل يبحانه وتعاىل ع  املعان اجلسمي برضوا ومن أمثلة ذلك

م   ُكىلاُم }: كام قال تعاىل :قياا اإلعانة ع  االبتداب :أحدها ىلوننونُ  ُبىلُدُأكن  ,[23 :األعىلراف] {ُتعن

ُنا ُكاُم } ُل  ُبُدأ  ٍق  ُأو  هن  ُخل  يدن
ُل ق   ُأُفُعي ينُا} ,[644: األنبياب] {نُّع  ل   ب اخل   .[65 :ق] {األُو 
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ي ُأُوُلىلي ُ  } :قال تعىلاىل :قياا اإلعانة ع  خلق السموات واأل ض بطريق األوىل :ثانيها ىلذ   ال 

اُمُوات   ُخُلُق  ُض  الس    ُ  .[26: ي ] {ب ُ ان  ٍ  ُواأل 

 .قياا اإلعانة ع  إحياب األ ض بعد مو ا باملطر والنبات :ثالثها

بن  وقد  وى احلاكم وغريه أن أ  ,ع  إخراج النا  من الشجر األخرضانة قياا اإلع :رابعها

؟ فأنزل اهلل: ف ال, خلف جاب بعظم ففت ه ي يُها قن   }: أحييي اهلل هذا بعد ما بي وُ م  ي حين  ىلذ   ُأنُشىلُأُها ال 

ُل  ةٍ  ُأو  اجلمق بيىلنهام بعلىلة و, فايتدل يبحانه وتعاىل برن النشأة األخرى إىل األوىل, [73: ي ] {ُمر 

ي}: ثم زان ا احلجاج ب وله, احلدوث م ُجُعُ   ال ذ  ىلنُ  ُلكن ىلُجر   مِّ ىل الش  رُض  ا األُخ   ,[26: يىل ] {ُنىلا  

 .واجلمق بينهام من حيث تبدي  األعراض عليهام, وهذه ا غاية البيان ا  ن اليشب إىل نظريه

 ُكىلانُ  ُلىلو  }: امنق املشا  إليها ا قولىلهبداللة الت, ومن ذلك االيتدالل ع  أن صانق العامل واحد

اُم  ُةٌ  ف يه  ألنه لو كان للعامل صانعان لكان ال جيري تىلدبريمها عىل  , [22: األنبياب] {ُلُفُسُدُتا اهلل ن إ ال آهل 

وذلك ألنه لو أ ان أحدمها إحيىلاب , مهاولكان العجز يلح هام أو أحدُ , وال يّتسق ع  إحكام, نظام

فإماتته أن تنفذ إ ان ىلام فيتنىلاقض اليىلتحالة جتىلّزي الفعىل  إن فىلرض , إماتتهجسم وأ ان اآلخر 

فيىلؤني إىل , وإمىلا أال تنفىلذ إ ان ىلام, أو االمتناع الجتامع الاّدين إن فرض االخىلتالف, االّتفاق

ا, فيؤني إىل عجزه, أو ال تنفذ إ انة أحدمها, عجزمها  .واإلله ال يكون عاجز 

 ء والكنى واأللقابما وقع يف القرآن من األسام

 : وهم مشاهريهم, مخ  وعرشون ا ال رآن من أيامب األنبياب واملريلني

ولىلد ) إيحاقو ,(وهو أكرب ولد إبراهيم)وإيامعي  , وإبراهيم, وإن ي , ونوح, آنم أبو البرش

ا وأ بعىلني يىلنة)ويع ىلوا  ,(بعد إيامعي  بأ بق عرشة يىلنة بىلن  ويويىلف ,(عىلاش مائىلة ويىلبع 

, وهىلون, بىلن آز  بىلن هىلا ان هو لىلوط: إيحاققال ابن , ولوط, بن إبراهيم قإيحابن  يع وا

, ويىلون , وذو الكفىل , وأيىلوا, ويىلليامن ولىلده, وناون, وها ون, ومويى, وهعيب, وصالح

 .عليه وعليهم الصالة والسالم, وحمّمد, وعيسى, وحييى ولده, وزكريا, واليسق, وإلباا

 :ةوفيه من أيامب املالئك :أسامء املالئكة
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  .(ع  خالف فيهام)وما وت , وها وت, ومالك خازن جهنّم, وميكائي , جربي 

 :أسامء الصحابة وغريهم

 .بن ثابت زيد :وفيه من أيامب الصحابة

ُزير, عمران أبو مريم :وفيه من أيامب املت ّدمني غري األنبياب والري  ب ق, وعن ويويف , ول امن, وتن

 إ يِّ  ُقاُلىلت  }: وُت ىلي ا قولىله فيهىلا ,(ع  قول)يو ة مريم  ويع وا ا أول, الذي ا يو ة غافر

وذن  ُن ُأعن مح  نُك  ب الر  نُت  إ ن م  يًّا كن
أي إن , إنه ايم  ج  كان من أمثىل  النىلاا: قي  .[62: مريم] {ُت  

 .حكاه الثعلبي, كنت ا الصالح مث  ت ي

ونُ }: ا قولىلىله ال  إن بعىلىل: وقيىلىل , مىلىلريم ال غىلىلري :النسىلىلابوفيىلىله مىلىلن أيىلىلامب  عن ىلىل ُأُتىلىلد   {ال  ُبع 

 .حكاه ابن عساكر, ايم امرأة كانوا يعبدوهنا, [625 :الصافات]

 .وهامان, وجالوت, وآز , قا ون :وفيه من أيامب الكفا 

 .أبوهم إبلي  :وفيه من أيامب اجلن

 .والروم, وقري , ومدين, وثمون, وعان, يأجوج ومأجوج :وفيه من أيامب ال بائ 

وأصحاا األيكىلة , وقوم إبراهيم, وقوم تب ق, وقوم لوط, قوم نوح :افةوفيه من أألقوام باإلض

هىلم : وقىلال عكرمىلة, قاله ابن عبىلاا( وهم ب ية من ثمون)وأصحاا الرا  ,(هم مدين: وقي )

 .واختا ه ابن جرير, هم أصحاا األخدون: وقي , هم قوم هعيب: وقال قتانة, أصحاا يايني

وهىلي )ونّسىل, ويعىلوق, ويغوث, ويواع, ون :امب ألنااوفيه من أيامب األصنام التي كانت أي

, وكذا الرجز فيمن قرأ باىلم الىلراب( وهي أصنام قري )والالت والعزى ومناة  ,(أصنام قوم نوح

 .وبع , والطاغوت, واجلبت, أنه ايم صنم "الواحد واجلمق"ذكر األخف  ا كتاا 

, وأحىلد, وبىلد , واملدينىلة ,(مكىلة ايىلم)بكىلة  :وفيه من أيامب البالن والب اع واألمكنة واجلبىلال

, واجلىلوني, والىلو  يىلينا, واألح اف, واحلجر, واأليكة, وباب , ومرص, واملشعر احلرام, وحنني

وأخىلرج ابىلن جبىلري عىلن , والرصىليم, وحىلرن, والعرم, والرقيم, والكهف ,(ايم الواني)والوى 
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هو ايىلم )اجلرز و ,(وهو جب  حميط باأل ض)وق , بن جبري أهنا أ ض باليمن تسمى بذلك يعيد

 .حكامها الكرماي ,(ايم الب عة التي أهلكت هبا ثمون: قي )والطاغية  ,(األ ض

أعىل  : قيىل )وعّلّيون  ,(وهو أع  مكان ا اجلنة)الفرنوا  :وفيه من أيامب األماكن األخروية

م ملكان اي)ويّجني  ,(عينان ا اجلنة)ويلسبي  وتسنيم , (هنر ا اجلنة)والكوثر  ,(مكان ا اجلنة

ىلا( جب  ا جهنم)وصعون  ,(أ واح الكفا  , كام أخرجه الرتمىلذي مىلن حىلديث أ  يىلعيد مرفوع 

 .(نخان أيون)وحيموم  ,(أونية ا جهنم)ويحق , ويائ , ووي , والسعري, وموبق, وأثام, وغي

يىلمى اهلل ا : قىلال بعاىلهم, والشعرى, والطا ق, وال مر, الشم  :وفيه من أيامب الكواكب

, واجلىلران, والعنكبىلوت, والنح , والذباا, والبعوض, السلوى: عرشة أجناا من الطريال رآن 

 .والنم , وأبابي , والغراا, واهلدهد

 .وايمه عبد العّزى, أما الكنى فلي  ا ال رآن منها غري أ  هلب

 

 

 

 مفردات القرآن

من ع يدة أو أخىلالق أو  ,اآلية الفريدة اجلامعة ملعاي موضوعها: مجق مفرن واملران به: املفردات

ُكم  .وهبذا تكون تلك اآلية منفرنة بمزايا ليست ا غريها, وصية أو ح 

وُ  إ ال   إ ُلهُ  الُ  اهللّن}: أعظم آية ا ال رآن: ومنه قول ابن مسعون ُيُّ  هن ُ يُّىلومن  احل   ,[255 :الب ىلرة] {ال 

رن  اهللُّ إ ن  }: وأحكم آية ل   ُيأ من ُعد  ُسان   ب ال  ح  ُبى ذ ي إ يُتابوُ  ُواإل  ر   ُفُمن}: وأمجق آية .[34 :النح ] {ال  ن

ُم    ث ُ اُل  ُيع 
ةٍ  م  ا ُذ   ُم    ُوُمن, ُيُرهن  ُخري   ث ُ اُل  ُيع 

ةٍ  م  ا ُذ    ُمىلن}: وأحىلزن آيىلة ,[2-7: الزلىلزة] {ُيىلُرهن  رُشًّ

ُم    ا ُيع  وب    جين ُز  ين
ُبان ُي  ُيا قن   }: وأ جى آية ,[623 :النساب] {ب ه  ينُ ال   ع  وا ذ  فن ُ م   ُعُ   ُأرس  ه 

س  اآلية  {ُأنفن

 .[53: الزمر]
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ينُ  إ ن  }: أ جىلىلى آيىلىلة ا كتىلىلاا اهلل: وقىلىلال ابىلىلن عبىلىلاا ىلىلذ  وا ال  نُىلىلا ُقىلىلالن ىلىلم   اهلل ن ُ بُّ وا ثن ىلىلُتُ امن  {اي 

وا}: أهد آية ا كتاا اهلل تعاىل ع  أه  النا : وقال أبو برزة أأليلمي[. 34 :فصلت] وقن  ُفُلىلن ُفذن

ي ز  م  ن  ا إ ال ُدكن , وأقرصىلها الكىلوثر, أالول يو ة ا ال رآن الب رة: وقال بعاهم ,[34 :النبأ] {ُعُذاب 

ين : وأالىلول كلمىلة فيىله  يىلام  , والفجىلر, والاىلحى: وأقرصىل آيىلة فيىله, وأالول آيىلة فيىله آيىلة الىلد 

وهن } من ُ ي نُاكن م  }: وا ال رآن آيتان مجعت ك  منهام حروف ال رآن, [22: احلجر] {ُفُأي  م ُأنُزُل  ثن  ُعُلي كن

ن   مِّ
د  ُغمِّ  ُبع  دٌ } ,[54 :عمران آل]اآلية  {ُأُمنُة   ال  ُم  ولن  حمُّ ين  [. 23 :الفتح]اآلية  {اهلل     

ُدةُ }: ولي  فيه حاب بعد حاب بال حاجز إال ا موضعني  ال}, [235 :الب رة] {ُحت ُى  النُِّكاح   عن  

م  } كذلك إال وال كافان, [64: الكهف] {ُحت ى ُأب ُرحن  ُككن
نُاي  م   ُمىلا} ,[244 :الب رة] {م   {ُيىلُلُككن

ُ  ُيب ُت    ُوُمن}وال غينان كذلك إال , [42 :املدثر] ىلاُلم   ُغري  ي  وال آيىلة فيهىلا , [25 :عمىلران آل] {اإل 

ين ا إال آية الد  ىلا إال آيتىلا املوا يىلث, ثالثة وعرشون كاف  وال يىلو ة , وال آيتان فيهام ثالثة عرشىل وقف 

وال يو ة إحدى ومخسىلون آيىلة فيهىلا اثنىلان , ث آيات فيها عرش واوات إال والعرص إىل آخرهاثال

ا إال يو ة الرمحن  .ومخسون وقف 

 اآليات املبهامت

 : ونحن نذكر أهم ما و ن ا ذلك, اعلم أن علم املبهامت مرجعه الن   املحض

ٌ   إ يِّ }: قوله تعاىل ض   ا   ُجاع   .هو آنم وزوجه حواب[ 34 :الب رة] {ُخل يُفة   األُ  

نُ } بنُك  ُمن الن اا   ُوم 
ج  ع  هن  ين لن  .بن رشيق األخن : هو[ 244 :الب رة] {ُقو 

نُ } ي ُمن الن اا   ُوم  ُسهن  ُيرش    .صهيب: هو[ 247 :الب رة] {ُنف 

م} ن هن ن مِّ  .مويى: قال جماهد[ 253 :الب رة] {ل م اهللك م 

م   ُوُ ُفقُ } ُاهن  .حمّمٌد صّ  اهلل عليه ويل م: قال[ 253 :ب رةال] {ُنُ ُجاٍت  ُبع 

ُرُأةن } ُرانُ  ام  م 
 .حنة بنت فاقوذ[ 35 :عمران آل] {ع 

ا} ي 
نُان  ي من

نُان  ياُمن   ين  . هو حمّمٌد صّ  اهلل عليه ويل م[ 633 :عمران آل] {ل إل 
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ج   ُوُمن} ن خُي رن
ا ُبي ت ه   م  ر 

ُهاج  ول ه   اهللّ  إ ىُل  من م   ُوُ ين د   ثن هن ين ك 
تن     بىلن  ضمرة: هو[ 644 :النساب] {امل ُو 

 .جندا

م   ُجا ٌ  ُوإ يِّ } كن  .بن جعشم عنى رساقة [42 :األنفال] {ل 

ولن  إ ذ  } ب ه   ُي ن  .أبو بكر الصّديق: هو [44 :التوبة] {ل ُصاح 

م} ن هن
ن ُوم  ولن  م  ُذن ُي ن  .بن قي  اجلُدُّ : هو[ 43 :التوبة] {يلِّ  ائ 

م} ن هن
ن ُوم  كُ  م  زن

ُدُقات   ا   ُيل م   .ذو اخلويرصة: هو[ 52 :التوبة] {الص 

ُفةٍ  ُعن ن ع فن  إ ن}
م   اُلآئ  نكن  .بن محري ُميش: هو[ 66 :التوبة] {مِّ

م} ن هن
ن   ُوم   .بن حاالب ثعلبة: هو[ 75 :التوبة] {اهللُّ ُعاُهدُ  م 

ونُ } وا   ُوآُخرن فن رُتُ ننوهب  م   اع  , بىلن قىلي  وجد, وأصحابه, بو لبابةأ: هم يبعة[ 642 :التوبة] {ب ذن

 .ومرناا, وكرنم, وأوا, وجذام

ونُ } نُ  ُوآُخرن ُجو  ر  , بن مالىلك وكعب, بن الربيق ومرا ة, بن أمية هالل: هم [646 :التوبة] {من

فوا  .وهم الثالثة الذين خلِّ

ا} ئ نيُ  ُكُفي نُاكُ  إ ن  ز  ُته  , بىلن املغىلرية وليىلدال: هىلم مخسىلة: بن جبري قال يعيد .[35: احلجر] {امل نس 

 .بن عبد يغوث واأليون, بن قي  واحلا ث, وأبو زمعة, بن وائ  والعايص

اُمن   ُهُذان  } نزلت هذه اآليىلة : أخرج الشيخان عن أ  ذ      اهلل عنه قال [63: احلجر] {ُخص 

 .بن عتبة بن أ  الالب وعتبة وهيبة والوليد بن احلا ث وعي ا محزة وعبيدة

ُرُأة  } م  مُت   ام  هن كن
 .بل ي  بنت رشاحي : هي[ 23 :النم ] {ل 

ُل } ي ُقو 
ت  ُك  ال  لن ان  ُ ُها ا  }خولة بنت ثعلبة : هي [6 :املجانلة] {جتن ج  بن  أوا [6 :املجانلة] {ُزو 

 .الصامت

ي  } تن  ُوُمن   ُذ   ا ُخُل   يد 
 .بن املغرية الوليد: هو[ 66: املدثر] {ُوح 

 :م ا ال رآن أيبااولإلهبا :أسباب ا اام يف القرآن
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اطُ }: ك وله :االيتغناب ببيانه ا موضق آخر: أحدها ُ
ينُ  رص  ذ  م   ُأنُعمُت  ال  [ 7 :الفاحتىلة] {ُعُلىليه 

ينُ  ُمقُ }: فإنه مبنّي ا قوله ذ  م اهللّن ُأن ُعمُ  ال  ىلنُ  ُعُلىلي ه  نيُ  الن ب يِّىلنيُ  مِّ ي   ىلدِّ ىلُهُداب ُوالصِّ نيُ  ُوالشُّ ىلاحل    {ُوالص 

 [.63 :النساب]

نُا}: ك وله :أن يتعني الهتها ه: الثاي ل  ن   آُنمن  ُيا ُوقن كن ُك  ُأنُت  اي  جن ومل  .[35 :الب رة] {اجلنّةُ  ُوُزو 

 .ألنه لي  له غريها, ي   حواب

نُ }: نحو :قصد السرت عليه ليكون أبل  ا ايتعطافه: الثالث بنىلُك  ُمىلن الن ىلاا   ُوم 
ج  ع  ىلهن  ين لن  ا   ُقو 

ُُياة   يُ  احل  ن  ن إيالمه, بن رشيف هو األخن [ 244 :الب رة]اآلية  {االدُّ  .وقد أيلم بعدن وحسن

ي ُأو  }: نحىلو :أال يكون ا تعيينه كبىلري فائىلدة: الرابق ىلذ  ُيىلةٍ  ُعىلُ   ُمىلر   ُكال   ,[253 :الب ىلرة] {ُقر 

نم  } ُأهل  ُية   ُعن   واي  ُ ر   [. 663 :األعراف] {ال 

نيِّ , وأنه غري خاص :التنبيه ع  العموم: اخلام  ج   ُوُمن}: نحو, بخالف ما لو عن ىلن خُي رن
 ُبي ت ىله   م 

ا ر 
ُهاج   [.644 :النساب] {من

 تفسري القرآن وتأويله وبيان احلاجة إليه

 .مها بمعنى: ف ال أبو عبيد والائفة, واختلف ا التفسري أو التأوي 

وأكثىلر ايىلتعامل ,  اوأكثر ايتعامله ا األلفاظ ومفرنا, التفسري أعمُّ من التأوي : وقال الراغب

 .والتفسري يستعم  فيها وا غريها, وأكثر ما يستعم  ا الكتب اإلهلية, التأوي  ا املعاي واجلم 

وبيان , التفسري علم يفهم به كتاا اهلل املنزل ع  نبيه حمّمٍد صّ  اهلل عليه ويل م: وقال الز كيش

وعلىلم , والترصيف, والنحو, لم اللغةوايتمدان ذلك من ع, وايتخراج أحكامه وحكمه, معانيه

وأمىلا رشفىله , وحيتاج ملعرفة أيباا النزول والنايخ واملنسىلوخ, وال رابات, وأصول الف ه, البيان

ىلؤيت  }: قىلال تعىلاىل, فال خيفى ُمىلةُ  ين ك  ُت  ُوُمىلن ُيُشىلاب ُمىلن احل   ىلؤ  ُمىلةُ  ين ك  ُ  ُفُ ىلد   احل   ا أنويت  ا ُخىلري   ىلري 
 {ُكث 

 [.263 :الب رة]

وحمكمىله , نايىلخه ومنسىلوخه, املعرفىلة بىلال رآن: قىلال {يؤيت احلكمة}: ا قوله عن ابن عباا

 .وأمثاله, وحالله وحرامه, وم دمه ومؤخره, ومتشاهبه
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بن جبري عن ابىلن عبىلاا    اهلل  من الريق يعيد "فاائ  ال رآن"وأخرج أبو ذ  اهلروي ا 

ا كاألعرا  ُيذّ , الذي ي رأ ال رآن وال حيسن تفسريه: عنهام قال  .الشعر هذًّ

ا أعربىلوا ال ىلرآن والتمسىلوا : وأخرج البيه ي وغريه من حديث أ  هريرة    اهلل عنه مرفوع 

 .غرائبه

ألن أعرا آية من ال رآن أحىلّب : عن أ  بكر الصّديق    اهلل عنه قال, وأخرج ابن األنبا ي

 .إيل  من أن أحفظ آية

ا عن عبد اهلل لىلو : أصحاا النبي صّ  اهلل عليه ويل م قالعن  ج  من , بن بريدة وأخرج أيا 

 .أي أعلم إذا يافرت أ بعني ليلة أعربت آية من كتاا اهلل لفعلت

ا من الريق الشعبي قال كىلان لىله عنىلد اهلل أجىلر , من قرأ ال رآن فأعربىله: قال عمر: وأخرج أيا 

 .ههيد

ق اإلعراا ع  احلكىلم ألن إالال, معنى هذه اآلثا  عندي إ انة البيان والتفسري: قال السيوالي

 . وألنه كان ا يلي تهم ال حيتاجون إىل تعلمه, النحوي اصطالح حانث

فصىلناعة التفسىلري قىلد حىلازت , أرشف صناعة يتعاالاها اإلنسان تفسري ال رآن: قال األصبهاي

أما من جهة املوضوع فألن موضوعه كالم اهلل تعاىل الذي هو ينبىلوع , الرشف من اجلهات الثالث

ال خيلىلق عىل  , فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم مىلا بيىلنكم, ومعدن ك  فايلة, ةك  حكم

وأما من جهة الغرض فألن الغىلرض منىله هىلو االعتصىلام بىلالعروة , وال تن يض عجائبه, كثرة الرن

وأما من جهة هدة احلاجة فىلألن كىل  كىلامل , والوصول إىل السعانة احل ي ية التي ال تفنى, الوث ى

وهىلي متوقفىلة عىل  , مفت ر إىل العلوم الرشعية واملعىلا ف الدينيىلة, يوي عاجي أو آجينيني أو نن

 .العلم بكتاا اهلل تعاىل

 أمهات مآخب التفسري

 : أمهاهتا أربعة
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لكىلن جيىلب احلىلذ  مىلن , وهذا هو الطىلراز املعلىلم :النقل عن النبي صىّل اهلل عليه وسلَّم: األول

, واملالحىلم, املغىلازي: ثالث كتب ال أص  هلا: ذا قال أمحدوهل, فإنه كثري, الاعيف منه واملوضوع

وإال , مرانه أن الغالب أنه لي  هلا أيانيد صىلحاح متصىللة: قال املح  ون من أصحابه, والتفسري

واحلساا اليسري بىلالعرض وال ىلوة , كتفسري الظلم بالرشك ا آية األنعام, ف د صح من ذلك كثري

وا  }: بالرمي ا قوله دُّ
ا مهُلن  ُوُأع  تنم م  ُتُطع  ن اي  ةٍ  مِّ و  ا عىل   ,[64 :األنفال] {قن قال السيوالي مستد ك 

ا :هذا الكالم الذي قر ه الز كيش بىل  أصىل  املرفىلوع منىله ا غايىلة , الذي صح من ذلك قلي  جد 

 .ال لة

, مفإن تفسريه عندهم بمنزلة املرفوع إىل النبي صّ  اهلل عليه ويل   :األخب بقول الصحايب: الثان

 ."مستد كه"كام قاله احلاكم ا 

ونىلص عليىله , وهذا قد ذكره مجاعىلة, فإن ال رآن نزل بلسان عر  :األخب بمطلق اللغة: الثالث

بن زيان عنه أنه يئ  عن ال ىلرآن يمثىل  لىله الرجىل  ببيىلت مىلن  لكن ن   الفا , أمحد ا مواضق

ا جواز تفسري ال ىلرآن بم تىضىل  :وهلذا قال بعاهم, ظاهره املنق: ف ي , ما يعجبني: ف ال, الشعر

الكراهة حتم  عىل  رصف اآليىلة عىلن ظاهرهىلا إىل معىلان خا جىلة : وقي , اللغة  وايتان عن أمحد

ويكىلون املتبىلان  , وال يوجد غالب ا إال ا الشعر ونحوه, يدل عليها ال لي  من كالم العرا, حمتملة

 .خالفها

وهذا هو الذي نعا به النبي  :ب من قوة الرشعالتفسري باملقتىض من معنى الكالم واملقتض: الرابع

والذي عناه عي , اللهم ف هه ا الدين وعلمه التأوي : صّ  اهلل عليه ويل م البن عباا حيث قال

فأخذ كىل  برأيىله , ومن هنا اختلف الصحابة ا معنى اآلية, إال فهام  يؤتاه الرج  ا ال رآن: ب وله

 ُوالُ }: قال تعىلاىل, ل رآن بمجرن الرأي واالجتهان من غري أص وال جيوز تفسري ا, ع  منتهى نظره

فن    ُلُك  ُلي ُ   ُما ُت  
مٌ  ب ه  ل  وا   ُوُأن}: وقال, [36 :اإلرساب] {ع  ولن ونُ  الُ  ُما اهللّ  ُعُ   ُت ن ُلمن   :الب ىلرة] {ُتع 

ُ }: وقال ,[663 تنُبنيِّ
ُل  ُما ل لن اا   ل  م   ننزِّ وقال صّ  اهلل عليه , بيان إليهفأضاف ال [44 :النح ] {إ ُلي ه 
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: وقال, أخرجه أبو ناون والرتمذي والنسائي( من تكلم ا ال رآن برأيه فأصاا ف د أخطأ): ويل م

 .أخرجه أبو ناون( من قال ا ال رآن بغري علم فليتبوأ م عده من النا )

الذي يغلب مىلن غىلري الرأي  ,واهلل أعلم, هذا إن صح فإنام أ ان: يث األولقال البيه ي ا احلد

 . وأما الذي يشّده برهان فال ول به جائز, نلي  قام عليه

قد مح  بعض املتوّ عة هذا احلديث ع  ظاهره وامتنق مىلن أن يسىلتنبط معىلاي : وقال املاو ني

وهىلذا عىلدول عىلام , ولو صحبتها الشواهد ومل يعا ض هىلواهدها نىلص رصيىلح, ال رآن باجتهانه

ُمىلهن }: كام قال تعاىل, ا ال رآن وايتنباط األحكام تعبِّدنا بمعرفته من النظر
ينُ  ُلُعل  ىلذ  ىلُتنب طنوُنهن  ال   ُيس 

م   ن هن
وملا فهم األكثرون من كتاا , ولو صح ما ذهب إليه مل ينعلم يشب بااليتنباط [23 :النساب] {م 

يوى لفظىله ومل يعرج ع  , وإن صح احلديث فتأويله أن من تكلم ا ال رآن بمجرن  أيه, اهلل هيئ ا

وا , إذ الغىلرض أنىله جمىلرن  أي ال هىلاهد لىله, وإصابته اتفىلاق, ف د أخطأ الطريق, وأصاا احلق

أخرجه أبو نعيم وغريه من حديث ( فامحلوه ع  أحسن وجوهه, ال رآن ذلول ذو وجوه): احلديث

 .ابن عباا

 : حيتم  معنيني( ذلول: )ف وله

 .أنه مطيق حلامليه تنطق به ألسنتهم: أحدمها -

 .أنه موضح ملعانيه حتى ال ت رص عنه أفهام املجتهدين: والثاي -

 : حيتم  معنيني( ذو وجوه: )وقوله

ا من التأوي : أحدمها -  .أن من ألفاظه ما حيتم  وجوه 

ىلا مىلن األوامىلر والنىلواهي: والثاي - والتحليىل  , والرتغيىلب والرتهيىلب, أنىله قىلد مجىلق وجوه 

 .والتحريم

 : حيتم  معنيني( ن وجوههفامحلوه ع  أحس: )وقوله

 .احلم  ع  أحسن معانيه: أحدمها -
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وفيه ناللة ظاهرة ع  , والعفو نون االنت ام, أحسن ما فيه من العزائم نون الرخص: والثاي -

 .جواز االيتنباط واالجتهان ا كتاا اهلل تعاىل

ا للعلوم التي حيتاج املفّس إ: ومنهم من قال  .ليهاجيوز تفسريه ملن كان جامع 

 طبقات املفرسين

 :تفسري الصحابة

بىلن  وأ , وابىلن عبىلاا, وابىلن مسىلعون, اخللفاب األ بعىلة: اهتهر بالتفسري من الصحابة عرشة

 .بن الزبري وعبد اهلل, وأبو مويى األهعري, بن ثابت وزيد, كعب

ا, بن أ  الالب فأكثر من  وي عنه منهم عي أما اخللفاء وكىلأن , والرواية عن الثالثة نىلز ٌة جىلد 

, كام أن ذلك هو السبب ا قلة  واية أ  بكر    اهلل عنه للحديث, السبب ا ذلك ت دم وفا م

ا ال تكان جتاوز العرشة فظ عن أ  بكر    اهلل عنه ا التفسري إال آثا  قليلة جد  وأما عىلي  , وال حين

: قىلال, ن أ  الطفيىل بىلن عبىلد اهلل عىل وقد  وى معمر عن وهىلب,    اهلل عنه فروي عنه الكثري

ويىللوي عىلن , يلوي فواهلل ال تسألونني عىلن يشب إال أخىلربتكم: ههدت علي ا خيطب وهو ي ول

 .أم ا يه  أم ا جب , أبليٍ  نزلت أم بنها , فواهلل ما من آية إال وأنا أعلم, كتاا اهلل

ألمحيس عن أبيه بن يليامن ا بن عياش عن نصري من الريق أ  بكر "احللية"وأخرج أبو نعيم ا 

إن    ِّ وهىلب يل قلب ىلا , وأيىلن أنزلىلت, واهلل ما نزلت آية إال وقد علمت فيم أنزلىلت: عن عي قال

ا يؤو, ال  ع و  .ال  ولسان 

وقد أخىلرج ابىلن , وأما ابن مسعون    اهلل عنه فروي عنه أكثر مما  وي عن عي    اهلل عنه

, ا نزلت آية من كتاا اهلل إال وأنا أعلم فيمن نزلىلتوالذي ال إله غريه م: جرير وغريه عنه أنه قال

 .ولو أعلم مكان أحد أعلم  بكتاا اهلل مني تناله املطايا ألتيته, وأين نزلت

علم ال ىلرآن : قال, أخربنا عن ابن مسعون: قالوا لعي: قال, وأخرجه أبو نعيم عن أ  البخرتي

 .وكفى بذلك علام  , ثم انتهى, والسن ة
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: ا    اهلل عنهام فهو ترمجان ال رآن الذي نعا لىله النبىلي صىلّ  اهلل عليىله ويىلل موأما ابن عبا

ىلا, اللهم ف هه ا الدين وعلمه التأوي  اللهىلم علمىله : وا  وايىلة, اللهىلم آت ىله احلكمىلة:وقىلال أيا 

 .احلكمة

ويل م نعا  يول اهلل صّ  اهلل عليه : وأخرج أبو نعيم ا احللية عن ابن عمر    اهلل عنهام قال

 . اللهم با ك فيه وانرش منه: ف ال, بن عباا لعبد اهلل

: بن بريىلدة عىلن ابىلن عبىلاا قىلال بن خالد عن عبد اهلل واخرج أبو نعيم من الريق عبد املؤمن

, إنه كىلائٌن حىلرُب هىلذه األمىلة: ف ال له جربي , انتهيت إىل النبي صّ  اهلل عليه ويل م وعنده جربي 

ا  به خري 
 .فايتوص 

: قال ابىلن عبىلاا: بن حوهب عن جماهد قال بن خراش عن العوام من الريق عبد اهللوأخرج 

 .نعم ترمجان ال رآن أنت: قال يل  يول اهلل صّ  اهلل عليه ويل م

بىلن  ن عم ترمجان ال رآن عبىلد اهلل: وأخرج البيه ي ا الدالئ  عن ابن مسعون    اهلل عنه قال

 .عباا

 .لكثرة علمه, كان ابن عباا ينسمى البحر: وأخرج أبو نعيم عن جماهد قال

 .كان ابن عباا حرُب هذه األمة: وأخرج عن ابن احلنفية قال

: كان عمىلر    اهلل عنىله ي ىلول, إن ابن عباا كان من ال رآن بمنزل: وأخرج عن احلسن قال

ا يؤو, ذاكم فتى الكهول  .ال  وقلب ا ع و, ال  إنه له لسان 

كان عمر يىلدخلني مىلق أهىلياخ : جبري عن ابن عباا قال بن وأخرج البخا ي من الريق يعيد

وإن لنا أبناب مثله؟ ف ال عمر    اهلل , مل يدخ  هذا معنا: ف ال, فكأن بعاهم وجد ا نفسه, بد 

فام  أيت أنه نعىلاي فىليهم يومئىلذ إال , فأنخله معهم, فدعاهم ذات يوم, إنه من حيث علمتم: عنه

ن  ُجاب إ ُذا}: هلل تعاىلما ت ولون ا قول ا: ف ال, لريُيم ُفت حن  اهلل   ُنرص  : ف ال بعاهم ؟[6: النرص] {ُوال 

: ف ىلال يل, ويىلكت بعاىلهم ومل ي ىل  هىليئ ا, أمرنا أن نحمد اهلل ونستغفره إذا نرصنا وفىلتح علينىلا

هو أج   يول اهلل صّ  اهلل عليىله : ما ت ول؟ ف لت: ف ال, ال: أكذلك ت ول يا ابن عباا؟ ف لت
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ن  ُجاب إ ُذا}: ف ال, لمه لهويل م أع ُفت حن  اهلل   ُنرص    ُفُسبِّح  } فذلك عالمة أجلك[ 6: النرص] {ُوال 
د   ب ُحم 

هن  ُ بُِّك  ر 
ف  ُتغ  هن  ُواي  ا ُكانُ  إ ن  اب   .ال أعلم منها إال ما ت ول: ف ال عمر [3 :النرص] {ُتو 

 :طبقة التابعني

, كمجاهىلد, ألهنىلم أصىلحاا ابىلن عبىلاا, أعلىلم النىلاا بالتفسىلري أهىل  مكىلة: قال ابن تيمية

وكذلك ا , وغريهم, والاووا, بن جبري ويعيد, وعكرمة موىل ابن عباا, بن أ   باح وعطاب

بن أيلم الذي أخذ عنه ابنه  مث  زيد, وعلامب أه  املدينة ا التفسري, الكوفة أصحاا ابن مسعون

 .اهىل, بن أن  ومالك, بن زيد عبد الرمحن

ا ي ول: بن ميمون قال الفا , جماهد: فمن املرّب ين منهم عرضت ال رآن عىل  : يمعت جماهد 

 .ابن عباا ثالثني مرة

ا قال , أقىلف عنىلد كىل  آيىلة منىله, عرضت املصحف ع  ابن عباا ثالث عرضىلات: وعنه أيا 

 فيم نزلت؟ وكيف كانت؟: وأيأله عنها

 .كان أعلمهم بالتفسري جماهد: وقال خصيف

 .سري عن جماهد فحسبك بهإذا جابك التف: وقال الثو ي

 .وهلذا يعتمد ع  تفسريه الشافعي والبخا ي وغريمها من أه  العلم: قال ابن تيمية

وما أو نه فيىله عىلن ابىلن عبىلاا أو , عنه "تفسريه"وغالب ما أو نه الفريا  ا : قال السيوالي

ا  .غريه قلي  جد 

, بىلن جبىلري عىلن يىلعيد: بعةخذوا التفسري عن أ : قال يفيان الثو ي, بن جبري يعيد: ومنهم

 .والاحاك, وعكرمة, وجماهد

بن  وكان يعيد, بن أ   باح أعلمهم باملنايك كان عطاب: كان أعلُم التابعني أ بعةٌ : وقال قتانة

رُي , جبري أعلمهم بالتفسري  .وكان احلسن أعلمهم باحلالل واحلرام, وكان عكرمة أعلمهم بالسِّ

وقىلال , ما ب ي أحد أعلم بكتاا اهلل من عكرمىلة: لشعبيقال ا, عكرمة موىل ابن عباا: ومنهم

ت ما بني اللوحني: يمعت عكرمة ي ول: بن حرا يامك  .ل د فّس 
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بن كعب  وحممد, بن أ  يلمة اخلراياي وعطاب, بن أ   باح وعطاب, احلسن البرصي: ومنهم

ومىلرة , ن أيىللمبىل وزيىلد, وقتىلانة, وعطيىلة العىلوا, بن مزاحم والاحاك, وأبو العالية, ال رظي

 .بن أيلم ا آخرين بن زيد وعبد الرمحن, بن أن  ويليهم الربيق, وأبو مالك, اهلمداي

 .وغالب أقواهلم تل وها عن الصحابة, فهؤالب قدماب املفّسين

فت تفايري جتمق أقوال الصحابة والتابعني ثم بعد هبه الطبقة لِّ , بىلن عيينىلة كتفسىلري يىلفيان, أن

, بىلن أ  إيىلاا وآنم, وعبىلد الىلرزاق, بىلن هىلا ون ويزيد, بن احلجاج ةوهعب, بن اجلراح ووكيق

 .وآخرين, بن أ  هيبة وأ  بكر, وينيد, بن محيد وعبد, بن عبانة و وح, بن  اهويه إيحاقو

, وابىلن ماجىله, ثم ابىلن أ  حىلاتم, وكتابه أج  التفايري وأعظمها, ابن جرير الطربي: وبعدهم

وكلها مسىلندة إىل الصىلحابة , وابن املنذ  ا آخرين, بن حبان يخوأبو الش, وابن مرنويه, واحلاكم

فإنه يتعىلرض لتوجيىله األقىلوال وتىلرجيح , ولي  فيها غري ذلك إال ابن جرير, والتابعني وأتباعهم

 .فهو يفوقها بذلك, وااليتنباط, واإلعراا, بعاها ع  بعض

, فدخ  من هنا الىلدخي , ال برتابون لوا األقو, فاخترصوا األيانيد ,ثم َألَّف يف التفسري خالئق

ثىلم , ومن خيطر بباله يشب يعتمده, ثم صا  ك  من يسنح له قول يو نه, والتب  الصحيح بالعلي 

ا أن له أص, ين   ذلك عنه من جييب بعده , غري ملتفت إىل حترير ما و ن عن السلف الصالح, ال  ظان 

 .ومن ينرُجق إليهم ا التفسري

فكان ك  منهم ي ترص ا تفسريه ع  الفن الذي يغلب , وا ا علومقوم برع ثم صنف بعد ذلك

ون ىل  قواعىلد النحىلو , فالنحوي تراه لي  له ُهم  إال اإلعراا وتكثري األوجه املحتملة فيىله, عليه

 ."البحر والنهر"وأ  حيان ا  "البسيط"والواحدي ا , كالزجاج, ومسائله وفروعه وخالفياته

يواب كانت صحيحة , ال ال صص وايتيفابها واألخبا  عمن يلفلي  له هغ  إواألخباري 

 .كالثعلبي, أو بااللة

و بام ايتطرن إىل إقامىلة أنلىلة , يكان يّسن فيه الف ه من باا الطها ة إىل أمهات األوالن والفقيه

 .كال رالبي, واجلواا عن أنلة املخالفني, الفروع الف هية التي ال تعلق هلا باآلية
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ىلا اإلمىلام فخىلر الىلدين ,عقليذةوصاحب العلوم ال قىلد مىلأل تفسىلريه بىلأقوال احلكىلامب  ,خصوص 

حتى ي يض الناظر العجب من عدم مطاب ة املىلو ن , وخرج من يشب إىل يشب, والفاليفة وهبهها

مجق اإلمام الرازي ا تفسريه أهياب كثرية الويلة ال حاجة هبىلا ا : "البحر"قال أبو حيان ا , لآلية

 .فيه ك ُّ يشب إال التفسري: ال بعض العلامبولذلك ق, علم التفسري

بحيث إنه متىلى الح لىله , لي  له قصد إال حتريف اآليات وتسويتها ع  مذهبه الفايد واملبتدع

ا له فيه أننى جمال يا ع إليه, ها نة من بعيد اقتنصها ايىلتخرجت : قال البل يني :أو وجد موضع 

ُح  ُفُمن}:  ا تفسريباملناقي  من قوله تعاىل ال  اعتزا "الكشاف"من  ز  ح  ىلُ   الن ىلا    ُعن   زن خ  ُن ىلةُ  ُوأنن   اجل 

 .أها  به إىل عدم الرُية, وأي فوز أعظم من نخول اجلنة[ 625 :عمران آل] {ُفازُ  ُفُ د  

تفسىلري : وتأمر الناظر أن يعّول عليىله؟ قلىلت, فأي التفسري ترهد إليه: فإن قلت: قال السيوالي

 .طربي الذي أمجق العلامب املعتربون ع  أنه مل يؤلف ا التفسري مثلهبن جرير ال اإلمام أ  جعفر

 .كتاا ابن جرير ا التفسري مل يصنِّف أحٌد مثُله: " ذيبه"قال النووي ا 

ٍد وع  آله وصحبه ويل م  .وص  اهلل ع  ييِّدنا حمم 

 


