
 
 

1فحة : ص  

 
   
بسم هللا الرمحن الرحيم    

  
والصالة والسالم على أشرف املرسلني    

احلمد هلل على أن بني للمستهدين معامل مراده، ونصب جلحافل املستفتحني أعالم أمداده فأنزل القرآن  
، وما فرط فيه قانوان عاما معصوما، وأعجز بعجائبه فظهرت يوما فيوما، وجعله مصدقا ملا بني يديه ومهيمنا

من شئ يعظ مسيئا ويعد حمسنا، حىت عرفه املنصفون من مؤمن وجاحد، وشهد له الراغب واحملتار واحلاسد، 
فكان احلال بتصديقه أنطق من اللسان، وبرهان العقل فيه أبصر من شاهد العيان، وأبرز آايته يف اآلفاق 

أبن هلم قدم صدق، فبه أصبح الرسول األمي  فتبني للمؤمنني أنه احلق، كما أنزله على أفضل رسول فبشر
سيد احلكماء املربني، وبه شرح صدره إذ قال  إنك على احلق املبني  ، فلم يزل كتابه مشعا نريا، حمفوظا من 

 لدنه أن يرتك فيكون مبدال ومغريا. 
فصالة هللا وسالمه  مث قيض لتبيينه أصحابه األشداء الرمحاء، وأابن أسراره من بعدهم يف األمة من العلماء. 

على رسوله وآله الطاهرين، وعلى أصحابه جنوم االقتداء للسائرين واملاخرين أما بعد فقد كان أكرب أمنييت منذ 
أمد بعيد، تفسري الكتاب اجمليد، اجلامع ملصاحل الدنيا والدين، وموثق شديد العرى من احلق املتني، واحلاوي 

آلخذ قوس البالغة من حمل نياطها، طمعا يف بيان نكت من العلم لكليات العلوم ومعاقد استنباطها، وا
وكليات من التشريع، وتفاصيل من مكارم األخالق، كان يلوح أمنوذج من مجيعها يف خالل تدبره، أو مطالعة  
كالم مفسره، ولكين كنت على كلفي بذلك أجتهم التقحم على هذا اجملال، وأحجم عن الزج بسية قوسي يف 

. اتقاء ما عسى أن يعرض له املرء نفسه من متاعب تنوء ابلقوة، أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ هذا النضال
ساعد الذهن كمال الفتوة. فبقيت أسوف النفس مرة ومرة أسومها زجرا، فإن رأيت منها تصميما أحلتها 

وفيما أان بني على فرصة أخرى، وأان آمل أن مينح من التيسري، ما يشجع على قصد هذا الغرض العسري. 
إقدام وإحجام، أختيل هذا احلقل مرة القتاد وأخرى الثمام. إذا أان أبملي قد خيل إيل أنه تباعد أو انقضى، إذ 
قدر أن تسند إيل خطة القضا. فبقيت متلهفا والت حني مناص، وأضمرت حتقيق هاته األمنية مىت أمجل هللا 

ضرب املثل أبىب الوليد ابن رشد يف كتاب البيان، ومل اخلالص، وكنت أحادث بذلك األصحاب واإلخوان، وأ
أزل كلما مضت مدة يزداد التمين وأرجو إجنازه، إىل أن أوشك أن متضي عليه مدة احليازة، فإذا هللا قد من 
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ابلنقلة إىل خطة الفتيا. وأصبحت اهلمة مصروفة إىل ما تنصرف إليه اهلمم العليا، فتحول إىل الرجاء ذلك 
ت أن أكون ممن أويت احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها الناس. هنالك عقدت العزم على حتقيق الياس، وطمع

ما كنت أضمرته، واستعنت ابهلل تعاىل واستخرته? وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط، ال ينبغي أن 
اد. حيول بيين وبني نسج هذا النمط، إذا بذلت الوسع من االجتهاد، وتوخيت طرق الصواب والسد  

أقدمت على هذا املهم إقدام الشجاع، على وادي السباع؛ متوسطا يف معرتك أنظار الناظرين، وزائر بني  
ضباح الزائرين، فجعلت حقا علي أن أبدي يف تفسري القرآن نكتا مل أر من سبقين إليها، وأن أقف موقف 

حلديث املعاد، تعطيل لفيض القرآن ااحلكم بني طوائف املفسرين اترة هلا وآونة عليها، فإن االقتصار على 
الذي ما له من نفاد. ولقد رأيت الناس حول كالم األقدمني أحد رجلني: رجل معتكف فيما شاده 

األقدمون، وآخر آخذ مبعوله يف هدم ما مضت عليه القرون، ويف كلتا احلالتني ضر كثري، وهنالك حالة 
ما أشاده األقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أو أخرى ينجرب هبا اجلناح الكسري، وهي أن نعمد إىل 

نبيده، عاملا أبن غمض فضلهم كفران للنعمة، وجحد مزااي سلفها ليس من محيد خصال األمة، فاحلمد هلل 
  .الذي صدق األمل، ويسر إىل هذا اخلري ودل

    
 

2فحة : ص  

 

الة على كالم سابق حبيث الحظ ملؤلفه إال اجلمع ع والتفاسري وإن كانت كثرية فإنك ال جتد الكثري منها إال  
تفسري الكشاف  و  احملرر الوجيز  البن عطية و   على تفاوت بني اختصار وتطويل. وإن أهم التفاسري 

مفاتيح الغيب  لفخر الدين الرازي، وتفسري البيضاوي امللخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب بتحقيق 
وما كتبه الطييب والقزويين والقطب والتفتزاين على الكشاف، وما كتبه ، يبديع، وتفسري الشهاب اآللوس

اخلفاجي على تفسري البيضاوي، وتفسري أيب السعود، وتفسري القرطيب واملوجود من تفسري الشيخ حممد بن 
عرفة التونسي من تقييد تلميذه األيب وهو بكونه تعليقا على تفسري ابن عطية أشبه منه ابلتفسري لذلك ال 
أييت على مجيع آي القرآن وتفاسري األحكام، وتفسري اإلمام حممد ابن جرير الطربي، وكتاب  درة التنزيل  
املنسوب لفخر الدين الرازي، ورمبا ينسب للراغب األصفهاين. ولقصد االختصار أعرض عن العزو إليها، 

العلمية، مما ال يذكره املفسرون، وإمنا  وقد ميزت ما يفتح هللا يل من فهم يف معاين كتابه وما أجلبه من املسائل
حسيب يف ذلك عدم عثوري علبه فيما بني يدي من التفاسري يف تلك اآلية خاصة، ولست أدعي انفرادي به 

يف نفس األمر، فكم من كالم تنشئه جتدك قد سبقك إليه متكلم، وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه 
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من مرتدم إن معاين القرآن ومقاصده ذات أفانني كثرية بعيدة املدى  ل غادر الشعراءه :متفهم، وقدميا قيل
مرتامية األطراف موزعة على آايته فاألحكام مبينة يف آايت األحكام، واآلداب يف آايهتا، والقصص يف 

أو أكثر. وقد حنا كثري من املفسرين بعض تلك  مواقعها، ورمبا اشتملت اآلية الواحدة على فنني من ذلك
ن، ولكن فنا من فنون القرآن ال ختلو عن دقائقه ونكته آية من آايت القرآن، وهو فن دقائق البالغة هو األفنا

الذي مل خيصه أحد من املفسرين بكتاب كما خصوا األفانني األخرى، من أجل ذلك التزمت أن ال أغفل 
ته حبسب مبلغ الفهم وطاقة التنبيه على ما يلوح يل من هذا الفن العظيم يف آية من آي القرآن كلما أهلم

 التدبر. 
وقد اهتممت يف تفسريي هذا ببيان وجوه اإلعجاز ونكت البالغة العربية وأساليب االستعمال، واهتممت  

وألف فيه  ،أيضا ببيان تناسب اتصال اآلي بعضها ببعض، وهو منزع جليل قد عين به فخر الدين الرازي
الدرر يف تناسب اآلي والسور  إال أهنما مل أيتيا يف كثري من اآلي مبا برهان الدين البقاعي كتابه املسمى  نظم 

فيه مقنع، فلم تزل أنظار املتأملني لفصل القول تتطلع، أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر 
 بعض، فال أراه حقا على املفسر. 

 تفسري القرآن مقصورا على بيان ال بينت ما أحيط به من أغراضها لئال يكون الناظر يفإومل أغادر سورة  
 مفرداته ومعاين مجله كأهنا فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وحتجب عنه روائع مجاله. 

غة. لواهتممت بتبيني معاين املفردات يف اللغة العربية بضبط وحتقيق مما خلت عن ضبط كثري منه قواميس ال 
منه فوائد ونكتا على قدر استعداده، فإين بذلت اجلهد يف  وعسى أن جيد فيه املطالع حتقيق مراده، ويتناول

الكشف عن نكت من معاين القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسري، ومن أساليب االستعمال الفصيح ما 
تصبو إليه مهم النحارير، حبيث ساوى هذا التفسري على اختصاره مطوالت القماطري، ففيه أحسن ما يف 

يف التفاسري. التفاسري، وفيه أحسن مما   

ومسيته  حترير املعىن السديد، وتنوير العقل اجلديد، من تفسري الكتاب اجمليد  .    

واختصرت هذا االسم ابسم  التحرير والتنوير من التفسري  وها أان أبتدئ بتقدمي مقدمات تكون عوان  
ه عن معاد كثري. يللباحث يف التفسري، وتغن  

  
املقدمة األوىل    
  
  والتأويل وكون التفسري علما يف التفسري 

التفسري مصدر فسر بتشديد السني الذي هو مضاعف فسر ابلتخفيف  من ابيب نصر وضرب  الذي  
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 مصدره الفسر، وكالمها فعل متعد فالتضعيف ليس للتعدية. 
 كالم آخر هو أوضح ملعىن املفسر عند السامع، مث قيلبوالفسر اإلابنة والكشف ملدلول كالم أو لفظ  

املصدران والفعالن متساواين يف املعىن، وقيل خيتص املضاعف إبابنة املعقوالت، قاله الراغب وصاحب 
ألملعي الذي ا :البصائر، وكأن وجهه أن بيان املعقوالن يكلف الذي يبينه كثرة القول، كقول أوس بن حجر

كأن قد رأى وقد مسعا  ن يظن بك الظ     

 

3فحة : ص  

 

ريا ملعىن األملعي، وكذلك احلدود املنطقية املفسرة للمواهي واألجناس، ال سيما فكان متام البيت تفس  
األجناس العاملية امللقبة ابملقوالت فناسب أن خيص هذا البيان بصيغة املضاعفة، بناء على أن فعل املضاعف 

وفعل للتكثري غالبا  إذا مل يكن للتعدية كان املقصود منه الداللة على التكثري من املصدر، قال يف الشافية  
وقد يكون التكثري يف ذلك جمازاي واعتباراي أبن ينزل كد الفكر يف حتصيل املعاين الدقيقة، مث يف اختيار أضبط 

قوال إلابنتها منزلة العمل الكثري كتفسري صحار العبدي وقد سأله معاوية عن البالغة فقال:  أن تقول فال األ
ئله أقلين  ال ختطئ وال تبطئ  . ختطئ، وجتيب فال تبطئ  مث قال لسا  

ف عويشهد هلذا قوله تعاىل (وال أيتونك مبثل إال جئناك ابحلق وأحسن تفسريا). فأما إذا كان فعل املضا 
للتعدية فإن إفادته التكثري خمتلف فيها، والتحقيق أن املتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل ابهلمزة إىل تعديته 

لتكثري ألن املضاعف قد عرف بتلك الداللة يف حالة كونه فعال الزما فقارنته ابلتضعيف لقصد الداللة على ا
تلك الداللة عند استعماله للتعدية مقارنة تبعية. ولذلك قال العالمة الزخمشري يف خطبة الكشاف  احلمد هلل 

حه، مجع بني الذي أنزل القرآن كالما مؤلفا منظما، ونزله على حسب املصاحل منجما  فقال احملققون من شرا
أنزل ونزل ملا يف نزل من الداللة على التكثري، الذي يناسب ما أراده العالمة من التدريج والتنجيم. وأان أرى 

أن استفادة معىن التكثري يف حال استعمال التضعيف للتعدية أمر من مستتبعات الكالم حاصل من قرينة 
املضعف الذي هو ثقيل، فذلك العدول قرينة على عدول املتكلم البليغ عن املهموز. الذي هو خفيف إىل 

 املراد وكذلك اجلمع بينهما يف مثل كالم الكشاف قرينة على إرادة التكثري. 
لدين القرايف يف أول  أنواء الربوق  إىل بعض مشاخيه أن العرب فرقوا بني فرق ابلتخفيف، اوعزا شهاب  

جسام بناء على أن كثرة احلروف تقتضي زايدة املعىن أو وفرق ابلتشديد، فجعلوا األول للمعاين والثاين لأل
قوته، واملعاين لطيفة يناسبها املخفف، واألجسام كثيفة يناسبها التشديد، واستشكله هو بعدم اطراده، وهو 

ليس من التحرير ابحملل الالئق، بل هو أشبه ابللطائف منه ابحلقائق، إذ مل يراع العرب يف هذا االستعمال 
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 حمسوسا وإمنا راعوا الكثرة احلقيقية أو اجملازية كما قرران، ودل عليه استعمال القرآن، أال ترى أن معقوال وال
االستعمالني اثبتان يف املوضع الواحد، كقوله تعاىل (وقرآان فرقناه) قرىء ابلتشديد والتخفيف، وقال تعاىل 
ى وقدمها وكانت عادةمضف :حكاية لقول املؤمنني (ال نفرق بني أحد من رسله) وقال لبيد نه إذا هي م 

ء بفعل قدم ومبصدر أقدم، وقال سيبويه  إن فعل وأفعل يتعاقبان  على أن التفرقة عند اعردت إقدامها فج
مثبتها، تفرقة يف معىن الفعل ال يف حالة مفعوله ابألجسام. والتفسري يف االصطالح نقول: هو اسم للعلم 

وما يستفاد منها ابختصار أو توسع. واملناسبة بني املعىن األصلي الباحث عن بيان معاين ألفاظ القرآن 
 واملعىن املنقول إليه ال حيتاج إىل تطويل. 

وموضوع التفسري: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه، وما يستنبط منه وهبذه احليثية خالف علم  
ت املوضوعات. بتمايز املوضوعات، وحيثيا-كما يقولون-القراءات ألن متايز العلوم  

ذ العلم إذا أطلق، إما أن يراد به نفس اإلدراك، حنو قول أهل املنطق، إهذا ويف عد التفسري علما تسامح؛  
العلم إما تصور وإما تصديق، وإما أن يراد به امللكة املسماة ابلعقل وإما أن يراد به التصديق اجلازم وهو 

ما أن يراد ابلعلم املسائل املعلومات وهي مطلوابت خربية مقابل اجلهل  وهذا غري مراد يف عد العلوم  وإ
يربهن عليها يف ذلك العلم وهي قضااي كلية، ومباحث هذا العلم ليست بقضااي يربهن عليها فما هي بكلية، 
بل هي تصورات جزئية غالبا ألنه تفسري ألفاظ أو استنباط معان. فأما تفسري األلفاظ فهو من قبيل التعريف 

أما االستنباط فمن داللة االلتزام وليس ذلك من القضيةاللفظي و  .  

   
 

4فحة : ص  

 

فإذا قلنا إن يوم الدين يف قوله تعاىل (ملك يوم الدين) هو يوم اجلزاء، وإذا قلنا إن قوله تعاىل (ومحله   
ذلك، مل  وفصاله ثالثون شهرا) مع قوله (وفصاله يف عامني) يؤخذ منه أن أقل احلمل ستة أشهر عند من قال

يكن شيء من ذلك قضية، بل األول تعريف لفظي، والثاين من داللة االلتزام ولكنهم عدوا تفسري ألفاظ 
ألول: أن مباحثه لكوهنا تؤدي إىل استنباط ا  :القرآن علما مستقال أراهم فعلوا ذلك لواحد من وجوه ستة

 أ هلا، ومنشأ، تنزيال للشيء منزلة ما هو شديدعلوم كثرية وقواعد كلية، نزلت منزلة القواعد الكلية ألهنا مبد
الشبه به بقاعدة ما قارب الشيء يعطي حكمه، وال شك أن ما تستخرج منه القواعد الكلية والعلوم أجدر 

أبن يعد علما من عد فروعه علما، وهم قد عدوا تدوين الشعر علما ملا ىف حفظه من استخراج نكت بالغية 
 وقواعد لغوية. 
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يربهن عليها يف العلم خاص ابلعلوم املعقولة، ألن  ةن نقول: إن اشرتاط كون مسائل العلم قضااي كليوالثاين أ 
هذا اشرتاط ذكره احلكماء يف تقسيم العلوم، أما العلوم الشرعية واألدبية فال يشرتط فيها ذلك، بل يكفي أن 

كيف وهو بيان مراد هللا تعاىل من    تكون مباحثها مفيدة كماال علميا ملزاوهلا، والتفسري أعالها يف ذلك،
 كالمه، وهم قد عدوا البديع علما والعروض علما وما هي إال تعاريف أللقاب اصطالحية. 

والثالث أن نقول: التعاريف اللفظية تصديقات على رأي بعض احملققني فهي تؤول إىل قضااي، وتفرع املعاين  
سألة، وهذا ا بشعر العرب وغريه يقوم مقام الربهان على املاجلمة عنها نزهلا منزلة الكلية، واالحتجاج عليه

الوجه يشرتك مع الوجه األول يف تنزيل مباحث التفسري منزلة املسائل، إال أن وجه التنزيل يف األول راجع إىل 
، ما يتفرع عنها، وهنا راجع إىل ذاهتا مع أن التنزيل يف الوجه األول يف مجيع الشروط الثالثة وهنا يف شرطني

 ألن كوهنا قضااي إمنا جييء على مذهب بعض املنطقيني. 

الرابع أن نقول: إن علم التفسري ال خيلو من قواعد كلية يف أثنائه مثل تقرير قواعد النسخ عند تفسري (ما  
ننسخ من آية) وتقرير قواعد التأويل عند تقرير (وما يعلم أتويله) وقواعد احملكم عند تقرير (منه آايت 

عتىن العلماء إبحصاء كليات تتعلق ابلقرآن، ا)، فسمي جمموع ذلك وما معه علما تغليبا، وقد حمكمات
ومجعها ابن فارس، وذكرها عنه يف اإلتقان وعىن هبا أبو البقاء الكفوي يف كلياته، فال بدع أن تزاد تلك يف 

 وجوه شبه مسائل التفسري ابلقواعد الكلية. 
يقا أبن يسمى علما قل على بيان أصول التشريع وكلياته فكان بذلك حاخلامس: أن حق التفسري أن يشتم 

ولكن املفسرين ابتدأوا بتقصي معاين القرآن فطفحت عليهم وحسرت دون كثرهتا قواهم، فانصرفوا عن 
 االشتغال ابنتزاع كليات التشريع إال يف مواضع قليلة. 

علماء اإلسالم قبل االشتغال بتدوين بقية السادس  وهو الفصل  : أن التفسري كان أول ما اشتغل به  
م، وفيه كثرت مناظراهتم. وكان حيصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه ملكة يدرك هبا أساليب القرآن و العل

 ودقائق نظمه، فكان بذلك مفيدا علوما كلية هلا مزيد اختصاص ابلقرآن اجمليد، فمن أجل ذلك مسي علما. 
كان معدودا من أصول العلوم   هذ من حيث إنه بيان وتفسري ملراد هللا من كالمويظهر أن هذا العلم إن أخ 

الشرعية وهي اليت ذكرها الغزايل يف الضرب األول من العلوم الشرعية احملمودة من كتاب اإلحياء، ألنه عد 
أن يعد أوهلا الكتاب والسنة، وال شك أنه ال يعىن بعلم الكتاب حفظ ألفاظه بل فهم معانيها وبذلك صح 

رأس العلوم اإلسالمية كما وصفه البيضاوي بذلك، وإن أخذ من حيث ما فيه من بيان مكي ومدين، وانسخ 
ومنسوخ، ومن قواعد االستنباط اليت تذكر أيضا يف علم أصول الفقه من عموم وخصوص وغريمها كان 

يل، وبذلك االعتبار عد فيها إذ معدودا يف متممات العلوم الشرعية املذكورة يف الضرب الرابع من كالم الغزا
قال  الضرب الرابع املتممات وذلك يف علم القرآن ينقسم إىل ما يتعلق ابللفظ، كعلم القراءات، وإىل ما 
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يتعلق ابملعىن كالتفسري فإن اعتماده أيضا على النقل، وإىل ما يتعلق أبحكامه كالناسخ واملنسوخ، والعام 
مع البعض وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه  وهو هبذا االعتبار ال  واخلاص، وكيفية استعمال البعض منه

  .يكون رئيس العلوم الشرعية
    
 

5فحة : ص  

 

والتفسري أول العلوم اإلسالمية ظهورا، إذ قد ظهر اخلوض فيه يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم، إذ كان   
 ضي هللا عنه عن الكاللة، مث اشتهر فيه بعدبعض أصحابه قد سأل عن بعض معاين القرآن كما سأله عمر ر 

من الصحابة علي وابن عباس ومها أكثر الصحابة قوال يف التفسري، وزيد بن اثبت وأيب بن كعب، وعبد هللا 
بن مسعود وعبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهم، وكثر اخلوض فيه، حني دخل يف اإلسالم من مل 

ي لبيان معاين القرآن هلم، وشاع عن التابعني وأشهرهم يف ذلك جماهد وابن يكن عريب السجية، فلزم التصد
 جبري، وهو أيضا أشرف العلوم اإلسالمية ورأسها على التحقيق. 

ه   149ه واملتويف سنة  80وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد امللك بن جريج املكي  املولود سنة  
باس مثل عطاء عآاثرا وغريها وأكثر روايته عن أصحاب ابن  صنف كتابه يف تفسري آايت كثرية ومجع فيه

وجماهد، وصنفت تفاسري ونسبت روايتها إىل ابن عباس، لكن أهل األثر تكلموا فيها وهي تفسري حممد بن 
ه  عن أيب صاحل عن ابن عباس، وقد رمي أبو صاحل ابلكذب حىت  146السائب الكليب  املتويف سنة 
فارسية مبعىن الكذاب وهي أوهى الرواايت فإذا انضم إليها رواية حممد بن مروان لقب بكلمة  دروغدت  ابل

السدى عن الكليب فهي سلسلة الكذب، أرادوا بذلك أهنا ضد ما لقبوه بسلسلة الذهب، وهي مالك عن 
انفع عن ابن عمر. وقد قيل إن الكليب كان من أصحاب عبد هللا بن سبأ اليهودي األصل، الذي أسلم 

يف اخللفاء الثالثة وغال يف حب علي بن أيب طالب، وقال: إن عليا مل ميت وأنه يرجع إىل الدنيا وقد وطعن 
 قيل إنه ادعى إهلية علي. 

وهنالك رواية مقاتل ورواية الضحاك، ورواية علي بن أيب طلحة اهلامشي كلها عن ابن عباس، وأصحها رواية  
تفسري  نيف كتاب التفسري من صحيحه فيما يصدر به م علي بن أيب طلحة، وهي اليت اعتمدها البخاري

املفردات على طريقة التعليق، وقد خرج يف اإلتقان، مجيع ما ذكره البخاري من تفسري املفردات، عن ابن أيب 
طلحة عن ابن عباس مرتبة على سور القرآن. واحلاصل أن الرواية عن ابن عباس، قد اختذها الوضاعون 

يح ما يروونه كدأب الناس يف نسبة كل أمر جمهول من األخبار والنوادر، ألشهر الناس واملدلسون ملجأ لتصح
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 يف ذلك املقصد. 

وهنالك رواايت تسند لعلي رضي هللا عنه، أكثرها من املوضوعات، إال ما روي بسند صحيح، مثل ما يف  
عن أيب جحيفة قال: قلت  صحيح البخاري وحنوه، ألن لعلي أفهاما يف القرآن كما ورد يف صحيح البخاري،

من الوحي ليس يف كتاب هللا? فقال  ال والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إال  لعلي هل عندكم شيء
فهما يعطيه هللا رجال يف القرآن  مث تالحق العلماء يف تفسري القرآن وسلك كل فريق مسلكا أيوي إليه وذوقا 

 يعتمد عليه. 
ىن، مالك ابن أنس، وكذلك عما يؤثر عن السلف، وأول من صنف يف هذا املفمنهم من سلك مسلك نقل  

الداودي تلميذ السيوطي يف طبقات املفسرين، وذكره عياض يف املدارك إمجاال. وأشهر أهل هذه الطريقة فيما 
 هو أبيدي الناس حممد بن جرير الطربي. 

رسي، وشغف كثري بنقل القصص عن ومنهم من سلك مسلك النظر كأيب إسحاق الزجاج وأيب علي الفا 
، فكثرت يف كتبهم املوضوعات، إىل أن جاء يف عصر واحد عاملان جليالن أحدمها ابملشرق، تاإلسرائيليا

وهو العالمة أبو القاسم حممود الزخمشري، صاحب الكشاف، واآلخر ابملغرب ابألندلس وهو الشيخ عبد 
لوجيز  . كالمها يغوص على معاين اآلايت، وأييت احلق بن عطية، فألف تفسريه املسمى ب  احملرر ا

بشواهدها من كالم العرب ويذكر كالم املفسرين إال أن منحي البالغة والعربية ابلزخمشري أخص، ومنحي 
  .الشريعة على ابن عطية أغلب، وكالمها عضادات الباب، ومرجع من بعدمها من أويل األلباب

    
 

6فحة : ص  

 

رين ابخلوض يف بيان معىن التأويل، وهل هو مساو للتفسري أو أخص منه أو مباين. وقد جرت عادة املفس  
ومجاع القول يف ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويني، وإىل ذلك ذهب ثعلب وابن األعرايب وأبو 
قال: عبيدة، وهو ظاهر كالم الراغب، ومنهم من جعل التفسري للمعىن الظاهر والتأويل للمتشابه، ومنهم من 

ىل معىن آخر حمتمل لدليل فيكون هنا ابملعىن األصويل، فإذا فسر قوله إالتأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه 
تعاىل (خيرج احلي من امليت) إبخراج الطري من البيضة، فهو التفسري، أو إبخراج املسلم من الكافر فهو 

ال مشاحة فيها إال أن اللغة واآلاثر تشهد التأويل، وهنالك أقوال أخر ال عربة هبا، وهذه كلها اصطالحات 
للقول األول، ألن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إىل الغاية املقصودة، والغاية املقصودة من اللفظ هو معناه 
وما أراده منه املتكلم به من املعاين، فساوى التفسري، على أنه ال يطلق إال على ما فيه تفصيل معىن خفي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لى أهنا كانت أتول حبهـاع :معقول. قال األعشى ول ربعي السقاب فأصحبا أي تبيني تفسري حبها أنه  أت 
كان صغريا يف قلبه، فلم يزل يشب حىت صار كبريا كهذا السقب، أي ولد الناقة، الذي هو من السقاب 

إال  أبو عبيدة، وقد قال هللا تعاىل (هل ينظرون هالربيعية مل يزل يشب حىت كرب وصار له ولد يصحبه قال
أتويله) أي ينتظرون إال بيانه الذي هو املراد منه، وقال صلى هللا عليه وسلم يف دعائه ألبن عباس  اللهم 

فقهه يف الدين وعلمه التأويل  ، أي فهم معاين القرآن، ويف حديث عائشة رضي هللا عنها  كان صلى هللا 
اغفر يل. يتأول القرآن  أي يعمل بقوله عليه وسلم يقول يف ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم 

تعاىل (فسبح حبمد ربك واستغفره) فلذلك مجع يف دعائه التسبيح واحلمد وذكر لفظ الرب وطلب املغفرة 
فقوهلا  يتأول  ، صريح يف أنه فسر اآلية ابلظاهر منها ومل حيملها على ما تشري إليه من انتهاء مدة الرسالة 

ه وسلم، الذي فهمه منها عمر وأبن عباس رضي هللا عنهما. وقرب انتقاله صلى هللا علي  

  
املقدمة الثانية    
  
يف استمداد علم التفسري    

استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونيه لتكون عوان  
د عن تشبيه احتياج العلم لتلك ذلك العلم، ومسي ذلك يف االصطالح ابالستمدا هلم على إتقان تدوين

املعلومات بطلب املدد، واملدد العون والغواث، فقرنوا الفعل حبريف الطلب ومها السني والتاء، وليس كل ما 
يذكر يف العلم معدودا من مدده، بل مدده ما يتوقف عليه تقومه، فأما ما يورد يف العلم من مسائل علوم 

كثري من إفاضات فخر الدين الرازي، يف  مفاتيح الغيب  فال يعد مددا أخرى، عند اإلفاضة يف البيان، مثل  
للعلم، وال ينحصر ذلك وال ينضبط، بل هو متفاوت على حسب مقادير توسع املفسرين ومستطرداهتم، 
فاستمداد علم التفسري للمفسر العريب واملولد، من اجملموع امللتئم من علم العربية وعلم اآلاثر، ومن أخبار 

ب وأصول الفقه قيل وعلم الكالم وعلم القراءات. العر   

أما العربية فاملراد منها معرفة مقاصد العرب من كالمهم وأدب لغتهم سواء حصلت تلك املعرفة، ابلسجية  
لتلقي والتعلم كاملعرفة ابوالسليقة، كاملعرفة احلاصلة للعرب الذين نزل القرآن بني ظهرانيهم، أم حصلت 

الذين شافهوا بقية العرب ومارسوهم، واملولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوهااحلاصلة للمولدين  .  
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إن القرآن كالم عريب فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم، ملن   
وهي: منت اللغة، والتصريف، والنحو، ين بقواعد العربية جمموع علوم اللسان العريب، عليس بعريب ابلسليقة،ون

واملعاين، والبيان. ومن وراء ذلك استعمال العرب املتبع من أساليبهم يف خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم، 
ويدخل يف ذلك ما جيري جمرى التمثيل واالستئناس للتفسري من أفهام أهل اللسان أنفسهم ملعاين آايت غري 

، قال يف الكشاف:  ومن حق مفسر كتاب هللا الباهر، وكالمه املعجز أن واضحة الداللة عند املولدين
يتعاهد يف مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبالغة على كماهلا، وما وقع به التحدي سليما من القادح، فإذا 

اص مل يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبالغة على مراحل  ولعلمي البيان واملعاين مزيد اختص
بعلم التفسري ألهنما وسيلة إلظهار خصائص البالغة القرآنية، وما تشتمل عليه اآلايت من تفاصيل املعاين 

وإظهار وجه اإلعجاز ولذلك كان هذان العلمان يسميان يف القدمي  علم دالئل اإلعجاز  قال يف الكشاف: 
الفقيه وإن برز على األقران يف علم علم التفسري الذي ال يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، ف 

الفتاوى واألحكام، واملتكلم وإن بز أهل الدنيا يف صناعة الكالم، وحافظ القصص واألخبار وإن كان من 
ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من احلسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أحنى من سيبويه، واللغوي 

دى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، وال يغوص على شئ من تلك وإن علك اللغات بقوة حلييه، ال يتص
 احلقائق، إال رجل قد برع يف علمني خمتصني ابلقرآن ومها علما البيان واملعاين ا ه  . 

آية من آايت التنزيل  وقال يف تفسري سورة الزمر عند قوله تعاىل (والسماوات مطوايت بيمينه):  وكم من 
قد ضيم وسيم اخلسف، ابلتأويالت الغثه، والوجوه الرثة، ألن من أتوهلا ليس وحديث من أحاديث الرسول، 

من هذا العلم يف عري وال نفري، وال يعرف قبيال منه من دبري  يريد به علم البيان. وقال السكاكي يف مقدمة 
تعاىل، وتقدس القسم الثالث من كتاب املفتاح:  وفيما ذكران ما ينبه على أن الواقف على متام مراد احلكيم 

من كالمه مفتقر إىل هذين العلمني  املعاين والبيان  كل االفتقار، فالويل كل الويل ملن تعاطى التفسري وهو 
فيهما راجل  ، قال السيد اجلرجاين يف شرحه:  وال شك أن خواص نظم القرآن أكثر من غريها فالبد ملن 

العلمني. وقد أصاب  السكاكي  بذكر احلكيم احملز،  أراد الوقوف عليها، إن مل يكن بليغا سليقة، من هذين
أي أصاب احملز إذ خص ابلذكر هذا االسم من بني األمساء احلسىن، ألن كالم احلكيم حيتوي على مقاصد 

جليلة ومعاين غالية، ال حيصل االطالع على مجيعها أو معظمها إال بعد التمرس بقواعد بالغة الكالم املفرغة 
نبه  إشارة إىل أن من حقه أن يكون معلوما ولكنه قد يغفل عنه، وقوله  فالويل كل الويل  فيه، ويف قوله  ي

تنفري، ألن من مل يعرف هذين العلمني إذا شرع يف تفسري القرآن واستخراج لطائفه أخطأ غالبا، وإن أصاب 
و معرفة مجيع مراد هللا من اندرا كان خمطئا يف إقدامه عليه ا ه  . وقوله  متام مراد احلكيم  ، أي املقصود ه

قرآنه، وذلك إما ليكثر الطلب واستخراج النكت، فيدأب كل أحد لالطالع على غاية مراد هللا تعاىل، وإما 
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أن يكون املراد الذي نصب عليه عالمات بالغية وهو منحصر فيما يقتضيه املقام حبسب التتبع، والكل 
اجلهد يف معرفته، والناس متفاوتون يف هذا االطالع على مظنة عدم التناهي وابعث للناظر على بذل غاية 

قدر صفاء القرائح ووفرة املعلومات، وقال أبو الوليد ابن رشد، يف جوابه له عمن قال: إنه ال حيتاج إىل لسان 
العرب ما نصه:  هذا جاهل فلينصرف عن ذلك وليتب منه فإنه ال يصح شئ من أمور الداينة واإلسالم إال 

رب يقول هللا تعاىل (بلسان عريب مبني) إال أن يرى أنه قال ذلك خلبث يف دينه فيؤدبه اإلمام على بلسان الع
قوله ذلك حبسب ما يرى فقد قال عظيما اه  ، ومراد السكاكي من  متام مراد هللا  ما يتحمله الكالم من 

لى متام املراد ألنه أمهل ما يقتضيه املعاين اخلصوصية، فمن يفسر قوله تعاىل (إايك نعبد) إبان نعبدك مل يطلع ع
  .تقدمي املفعول من القصد

    
 

8فحة : ص  

 

وقال يف آخر فن البيان من املفتاح:  ال أعلم يف ابب التفسري بعد علم األصول أقرأ على املرء ملراد هللا من    
يف درك لطائف نكته ، وال أعون على تعاطي أتويل متشاهباته، وال أنفع نكالمه، من علمي املعاين والبيا

وأسراره، وال أكشف للقناع عن وجه إعجازه، ولكم آية من آايت القرآن تراها قد ضيمت حقها واستلبت 
ماءها ورونقها أن وقعت إىل من ليسوا من أهل هذا العلم، فأخذوا هبا يف مآخذ مردودة، ومحلوها على حمامل 

 غري مقصودة إخل  . 
ل اإلعجاز. يف آخر فصل اجملاز احلكمي:  ومن عادة قوم ممن يتعاطى وقال الشيخ عبد القاهر يف دالئ 

التفسري بغري علم، أن يتومهوا ألباب األلفاظ املوضوعة على اجملاز والتمثيل أهنا على ظواهرها  أي على احلقيقة 
ان الشرف، ، فيفسدوا املعىن بذلك ويبطلوا الغرض ومينعوا أنفسهم والسامع منهم العلم مبوضع البالغة ومبك 

وانهيك هبم إذا أخذوا يف ذكر الوجوه وجعلوا يكثرون يف غري طائل، هنالك ترى ما شئت من ابب جهل قد 
 فتحوه، وزند ضاللة قد قدحوا به  . 

عوائدهم وحماداثهتم، ليحصل و وأما استعمال العرب، فهو التملي من أساليبهم يف خطبهم وأشعارهم وأمثاهلم  
وق يقوم عنده مقام السليقة والسجية عند العريب القح  والذوق كيفية للنفس هبا تدرك بذلك ملمارسة املولد ذ

اخلواص واملزااي اليت للكالم البليغ  قال شيخنا اجلد الوزير  وهي انشئة عن تتبع استعمال البلغاء فتحصل لغري 
ة، فدعوى معرفة الذوق ال تقبل العريب بتتبع موارد االستعمال والتدبر يف الكالم املقطوع ببلوغه غاية البالغ

 إال من اخلاصة وهو يضعف ويقوي حبسب مثافنة ذلك التدبر  اه. 
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وهلل دره يف قوله  املقطوع ببلوغه غاية البالغة  املشري إىل وجوب اختيار املمارس ملا يطالعه من كالمهم وهو  
سة وحنو هنج البالغة ومقامات احلريري ابلبالغة بني أهل هذا الشأن، حنو املعلقات واحلما الكالم املشهود له

 ورسائل بديع الزمان. 
قال صاحب املفتاح قبيل الكالم على اعتبارات اإلسناد اخلربي  ليس من الواجب يف صناعته وإن كان  

ا كالناشئ عليها يف استفادة الذوق منها، هاملرجع يف أصوهلا وتفاريعها إىل جمرد العقل، أن يكون الدخيل في
كانت الصناعة مستندة إىل حتكيمات وضيعة، واعتبارات إلفية، فال أبس على الدخيل يف علم   فكيف إذا

املعاين، أن يقلد صاحبه يف بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إىل أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك 
 الذوق اه  . 

من االستشهاد على املراد يف وق أو تكميله  مل يكن غىن للمفسر يف بعض املواضع ذولذلك  أي إلجياد ال 
اآلية، ببيت من الشعر، أو بشيء من كالم العرب لتكميل ما عنده من الذوق، عند خفاء املعىن، وإلقناع 

 السامع واملتعلم اللذين مل يكمل هلما الذوق يف املشكالت. 
عض املعاين واطمئنان واعد علم العربية. وعلم البالغة به حيصل انكشاف بقوهذا  كما قلناه آنفا  شئ وراء  

النفس هلا، وبه يرتجح أحد االحتمالني على اآلخر معاين القرآن أال ترى أنه لو اطلع أحد على تفسري قوله 
تعاىل (اي أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم وال نساء من نساء)، وعرض 

قوله (قوم) عطف مباين، أو عطف خاص على عام لديه احتمال أن يكون عطف قوله (وال نساء) على 
ما أدرى وسوف إخال أدريو  :فاستشهد املفسر يف ذلك بقول زهري  نقوم آل حصـن أم نـسـاء كيف تطمئأ 
نفسه الحتمال عطف املباين دون عطف اخلاص على العام، وكذلك إذا رأى تفسري قوله تعاىل (وامسحوا 

فيه للتأكيد أو أهنا للتبعيض أو لآللة وكانت نفسه غري مطمئنة  برؤوسكم) وتردد عنده احتمال أن الباء
ك اخلري إن وارت ل :الحتمال التأكيد إذ كان مدخول الباء مفعوال فإذا استشهد له على ذلك بقول النابغة

أصبح جد الناس يظلـع عـاثـرا وقول األعشىو  بك األرض واحدا كلنا مغرم يهوى بصاحبـهف : اص ودان ق 
تبل رجح عنده احتمال التأكيد وظهر له أن دخول الباء على املفعول للتأكيد طريقة مسلوكة يف وحمبول وحم

 االستعمال. 
روى أئمة األدب أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قرأ على املنرب قوله تعاىل (أو أيخذهم على ختوف) مث  

هذه لغتنا، التخوف التنقص، فقال خوف، فقام شيخ من هذيل فقال: تقال ما تقولون فيها? أي يف معىن ال
   :عمر: وهل تعرف العرب ذلك يف كالمها? قال: نعم. قال: أبو كبري اهلذيل
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وف الرحل منها اتمكا قرداخت   ما ختوف عود النبعة السفنك  قال عمر  عليكم بديوانكم ال تضلوا، هو ف  
باس  الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا احلرف شعر العرب فيه تفسري كتابكم ومعاين كالمكم  وعن ابن ع

ذا إمن القرآن، الذي أنزله هللا بلغتهم رجعنا إىل ديواهنم فالتمسنا معرفة ذلك منه  وكان كثريا ما ينشد الشعر 
سئل عن بعض حروف القرآن. قال القرطيب سئل ابن عباس، عن السنة يف قوله تعاىل (ال أتخذه سنة وال 

وانشد قول زهري نوم) فقال النعاس ـد وسئل عكرمة ما نال ينام وال يف أمره فو   سنة يف طوال الليل أتخذهال :
نيم ليس يعرف من أبوهز  :معىن الزنيم، فقال هو ولد الزىن وأنشد غى األم ذو حسب لئيم فمما يؤثر عن ب 

ال  ما يعجبين  فهو يف القرآن فق أمحد بن حنبل رمحه هللا، أنه سئل عن متثل الرجل ببيت شعر لبيان معىن
عجيب، وإن صح عنه فلعله يريد كراهة أن يذكر الشعر إلثبات صحة ألفاظ القرآن كما يقع من بعض 

املالحدة، روى أن ابن الراوندى  وكان يزن ابإلحلاد  قال البن األعرايب:  أتقول العرب لباس التقوى  فقال 
فال جنى ذلك الرأس، هبك ايبن الرواندي تنكر أن يكون ابن األعرايب ال ابس ال ابس، وإذا أجنى هللا الناس، 

 حممد نبيا أفتنكر ان يكون فصيحا عربيا?  . 

ويدخل يف مادة االستعمال العريب ما يؤثر عن بعض السلف يف فهم معاين بعض اآلايت على قوانني  
مئذ حديث السن  : ئشة  وأان يو ااستعماهلم، كما روى مالك يف املوطأ عن عروة بن الزبري قال  قلت لع

أرأيت قول هللا تعاىل (إن الصفا واملروة من شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف 
هبما) فما على الرجل شئ أن ال يطوف هبما، فقالت عائشة: كال لو كان كما تقول، لكانت فال جناح 

كانوا يهلون ملناة الطاغية، وكانت مناة حذو قديد، عليه أن ال يطوف هبما، إمنا نزلت هذه اآلية يف األنصار  
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة، فلما جاء اإلسالم سألوا رسول هللا عن ذلك، فأنزل هللا: (إن 

الصفا واملروة) اآلية اه  ، فبينت له ابتداء طريقة استعمال العرب لو كان املعىن كما ومهه عروة مث بينت له 
شبهته الناشئة عن قوله تعاىل (فال جناح عليه) الذي ظاهره رفع اجلناح عن الساعي الذي يصدق مثار 

 ابإلابحة دون الوجوب. 

وأما اآلاثر فاملعين هبا، ما نقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم، من بيان املراد من بعض القرآن يف مواضع  
عائشة  ما كان رسول هللا يفسر من القرآن إال ابن عطية عن  اإلشكال واإلمجال، وذلك شئ قليل. قال

آايت معدودات علمه إايهن جربيل  ، قال معناه يف مغيبات القرآن وتفسري جممله مما ال سبيل إليه إال 
بتوقيف، قلت: أو كان تفسري أال توقيف فيه، كما بني لعدي بن حامت أن اخليط األبيض واخليط األسود مها 

، وقال له: إنك لعريض الوسادة، ويف رواية إنك لعريض القفا، وما نقل عن سواد الليل وبياض النهار
الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي من بيان سبب النزول، وانسخ ومنسوخ، وتفسري مبهم، وتوضيح واقعة 
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من كل ما طريقهم فيه الرواية عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، دون الرأي وذلك مثل كون املراد من 
ضوب عليهم) اليهود ومن (الضالني) النصارى، ومثل كون املراد من قوله تعاىل (ذرين ومن خلقت (املغ

وحيدا) الوليد بن املغرية املخزومي أاب خالد بن الوليد، وكون املراد من قوله تعاىل ( أفرأيت الذي كفر آبايتنا 
ينه وبني خباب بن األرت كما يف وقال ألوتني ماال وولدا) اآلية، العاصي بن وائل السهمي يف خصومته ب

  .صحيح البخاري يف تفسري سورة املدثر

    
 

10فحة : ص  

 

قال ابن عباس مكثت سنني أريد أن أسأل عمر عن املرأتني اللتني تظاهرات على رسول هللا صلى هللا عليه   
نزول من مادة التفسري، ىن كون أسباب العوسلم ما مينعين إال مهابته، مث سألته فقال: مها حفصة وعائشة. وم

أهنا تعني على تفسري املراد، وليس املراد أن لفظ اآلية يقصر عليها؛ ألن سبب النزول ال خيصص، قال تقي 
الدين السبكي: وكما أن سبب النزول ال خيصص، كذلك خصوص غرض الكالم ال خيصص، كأن يرد 

جناح عليهما أن يصاحلا بينهما صلحا  خاص مث يعقبه عام للمناسبة فال يقتضي ختصيص العام، حنو (فال
والصلح خري). وقد يكون املروي يف سبب النزول مبينا ومؤوال لظاهر غري مقصود، فقد توهم قدامة بن 

مظعون من قوله تعاىل (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا) فاعتذر هبا لعمر بن 
استعمل قدامة ابن مظعون على البحرين فقدم اجلارود على عمر اخلطاب يف شرب قدامة مخرا، روي أن عمر 

فقال: إن قدامة شرب فسكر، فقال عمر: من يشهد على ما تقول? قال اجلارود: أبو هريرة يشهد على ما 
أقول وذكر احلديث، فقال عمر: ايقدامة إين جالدك، قال وهللا لو شربت كما يقولون ما كان لك أن 

? قال ألن هللا يقول (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح)اخل، فقال عمر: جتلدين، قال عمر: ومل
إنك أخطأت التأويل اي قدامة، إذا اتقيت هللا اجتنبت ما حرم هللا. ويف رواية فقال: مل جتلدين بيين وبينك  

(ليس على الذين كتاب هللا، فقال عمر: وأي كتاب هللا جتد أن ال أجلدك? قال: إن هللا يقول يف كتابه 
آمنوا) إىل آخر اآلية فأان من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول هللا بدرا 
واحدا واخلندق واملشاهد، فقال عمر: أال تردون عليه قوله فقال ابن عباس: إن هؤالء اآلايت أنزلن عذرا 

وا هللا قبل أن حترم عليهم اخلمر، وحجة على الباقني ألن للماضني وحجة على الباقني، فعذر املاضني أبهنم لق
هللا يقول: (اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر) مث قرأ إىل آخر اآلية األخرى، فإن كان من الذين آمنوا 
 وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا وأحسنوا فإن هللا قد هنى أن يشرب اخلمر، قال عمر: صدقت احلديث. 
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مل اآلاثر إمجاع األمة على تفسري معىن، إذ ال يكون إال عن مستند كإمجاعهم على أن املراد من وتش 
األخت يف آية الكاللة األوىل هي األخت لألم، وأن املراد من الصالة يف سورة اجلمعة هي صالة اجلمعة، 

الدعاء، والزكاة املال ة املخصوصة دون ئوكذلك املعلومات ابلضرورة كلها ككون الصالة مرادا منها اهلي
 املخصوص املدفوع. 

وأما القراءات فال حيتاج إليها إال يف حني االستدالل ابلقراءة على تفسري غريها، وإمنا يكون يف معىن  
الرتجيح ألحد املعاين القائمة من اآلية أو الستظهار على املعىن، فذكر القراءة كذكر الشاهد من كالم 

ورة، فال جرم أهنا تكون حجة لغوية، وإن كانت شاذة فحجتها ال من حيث هنا إن كانت مشهالعرب؛ أل
الرواية، ألهنا ال تكون صحيحة الرواية، ولكن من حيث إن قارئها ما قرأ هبا إال استنادا الستعمال عريب 

أنه صحيح، إذ ال يكون القارئ معتدا به إال إذا عرفت سالمة عربيته، كما احتجوا على أن أصل (احلمد هلل) 
منصوب على املفعول املطلق بقراءة هارون العتكي (احلمد هلل) ابلنصب كما يف الكشاف، وبذلك يظهر أن 
القراءة ال تعد تفسريا من حيث هي طريق يف أداء ألفاظ القرآن، بل من حيث أهنا شاهد لغوي فرجعت إىل 

 علم اللغة. 
ذكر تنبيها ملن يتوهم أن االشتغال هبا من اللغو إمنا خصصتها ابلو وأما أخبار العرب فهي من مجلة أدهبم.  

فهي يستعان هبا على فهم ما أوجزه القرآن يف سوقها ألن القرآن إمنا يذكر القصص واألخبار للموعظة 
واالعتبار، ال ألن يتحادث هبا الناس يف األمسار، فبمعرفة األخبار يعرف ما أشارت له اآلايت من دقائق 

ىل (وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكااث) وقوله (قتل أصحاب األخدود) املعاين، فنحو قوله تعا
  .يتوقف على معرفة أخبارهم عند العرب
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وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسري، ولكنهم يذكرون أحكام األوامر والنواهي والعموم   
عضه يكون مادة للتفسري، وذلك من جهتني: إحدامها أن علم األصول الفقه، فتحصل أن ب لوهي من أصو 

قد أودعت فيه مسائل كثرية هي من طرق استعمال كالم العرب وفهم موارد اللغة أمهل التنبيه عليها علماء 
ن العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم املخالفة، وقد عد الغزايل علم األصول من مجلة العلوم اليت تتعلق ابلقرآ

 وأبحكامه فال جرم أن يكون مادة للتفسري. 
اجلهة الثانية: أن علم األصول يضبط قواعد االستنباط ويفصح عنها فهو آلة للمفسر يف استنباط املعاين  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشرعية من آايهتا. 
فا وما شرحه به نوقد عد عبد احلكيم واآللوسي، أخذا من كالم السكاكي، يف آخر فن البيان الذي تقدم آ 

لتوقف علم  حاه التفتزاين واجلرجاين، علم الكالم يف مجلة ما يتوقف عليه علم التفسري، قال عبد احلكيم: شار 
 التفسري على إثبات كونه تعاىل متكلما، وذلك حيتاج إىل علم الكالم  . 

ت ت التشابه يف الصفاوقال اآللوسي  لتوقف فهم ما جيوز على هللا ويستحيل على الكالم  يعين من آاي 
مثل  الرمحن على العرش استوى  ، وهذا التوجيه أقرب من توجيه عبد احلكيم، وهو مأخوذ من كالم السيد 

اجلرجاين يف شرح املفتاح، وكالمها اشتباه ألن كون القرآن كالم هللا قد تقرر عند سلف األمة قبل علم 
ك، وال حيتاج لعلم الكالم إال يف الكالم، وال أثر له يف التفسري، وأما معرفة ما جيوز وما يستحيل فكذل

التوسع يف إقامة األدلة على استحالة بعض املعاين، وقد أبنت أن ما حيتاج إليه املتوسع ال يصري مادة 
 للتفسري. 

ومل نعد الفقه من مادة علم التفسري كما فعل السيوطي، لعدم توقف فهم القرآن، على مسائل الفقه، فإن  
ري وفرع عنه، وإمنا حيتاج املفسر إىل مسائل الفقه، عند قصد التوسع يف تفسريه، فقه متأخر عن التفسلعلم ا

للتوسع يف طرق االستنباط وتفصيل املعاين تشريعا وآدااب وعلوما، ولذلك ال يكاد حيصر ما حيتاجه املتبحر يف 
ملقام هو الذي أشار ذلك من العلوم، ويوشك أن يكون املفسر املتوسع حمتاجا إىل اإلملام بكل العلوم وهذا ا

له البيضاوي بقوله:  ال يليق لتعاطيه، والتصدي للتكلم فيه، إال من برع يف العلوم الدينية كلها أصوهلا 
 وفروعها ويف الصناعات العربية والفنون األدبية أبنواعها  . 

عليه وسلم يف تفسري عن النيب صلى هللا  تنبيه: اعلم أنه ال يعد من استمداد علم التفسري، اآلاثر املروية 
آايت، وال ما يروى عن الصحابة يف ذلك ألن ذلك من التفسري ال من مدده، وال يعد أيضا من استمداد 

التفسري ما يف بعض آي القرآن من معىن يفسر بعضا آخر منها، ألن ذلك من قبيل محل بعض الكالم على 
ظاهر وداللة االقتضاء وفحوى اخلطاب وحلن بعض، كتخصيص العموم وتقييد املطلق وبيان اجململ وأتويل ال

 اخلطاب، ومفهوم املخالفة. 
ذكر ابن هشام، يف مغىن اللبيب، يف حرف ال، عن أيب علي الفارسي، أن القرآن كله كالسورة الواحدة،  

الذكر إنك جملنون)  وهلذا يذكر الشيء يف سورة وجوابه يف سورة أخرى، حنو (وقالوا اي أيها الذي نزل عليه
 وجوابه (ما أنت بنعمة ربك مبجنون) اه. 

وهذا كالم ال حيسن إطالقه، ألن القرآن قد حيمل بعض آايته على بعض وقد يستقل بعضها عن بعض، إذ  
 ليس يتعني أن يكون املعىن املقصود يف بعض اآلايت مقصودا يف مجيع نظائرها، بله ما يقارب غرضها. 

ذه املواد ال ينايف كونه رأس العلوم اإلسالمية كما تقدم، ألن كونه علم التفسري، من ه دواعلم أن استمدا 
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رأس العلوم اإلسالمية، معناه أنه أصل لعلوم اإلسالم على وجه اإلمجال، فأما استمداده من بعض العلوم 
اإلسالمية، فذلك استمداد لقصد تفصيل التفسري على وجه أمت من اإلمجال، وهو أصل ملا استمد منه 

االعتبار على ما حققه عبد احلكيم. ابختالف   

  
املقدمة الثالثة    
  
يف صحة التفسري بغري املأثور ومعىن التفسري ابلرأي وحنوه    

    
 

12فحة : ص  

 

إن قلت: أتراك مبا عددت من علوم التفسري تثبت أن تفسريا كثريا للقرآن مل يستند إىل مأثور عن النيب   
به، وتبيح ملن استجمع من تلك العلوم حظا كافيا وذوقا ينفتح له هبما صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحا

من معاين القرآن ما ينفتح عليه، أن يفسر من آي القرآن مبا مل يؤثر عن هؤالء، فيفسر مبعان تقتضيها العلوم 
اس أن واه الرتمذي عن ابن عبر اليت يستمد منها علم التفسري، وكيف حال التحذير الواقع يف احلديث الذي 

رسول هللا قال  من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار  ، ويف رواية:  من قال يف القرآن بغري علم 
فليتبوأ مقعده من النار  . واحلديث الذي رواه أبو داود والرتمذي والنسائي أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

ف حممل ما روي من حتاشي بعض السلف عن قال:  من تكلم يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ  وكي
التفسري بغري توقيف? فقد روي عن أيب بكر الصديق أنه سئل عن تفسري األب يف قوله  وفاكهة وأاب  فقال: 

أي أرض تقلين، وأي مساء تظلين إذا قلت يف القرآن برأيي  . ويروى عن سعيد بن املسيب والشعيب  
 إحجامهما عن ذلك. 

سبت أثبت ذلك وأبيحه، وهل اتسعت التفاسري وتفننت مستنبطات معاين القرآن إال مبا قلت: أراين كما ح 
رزقه الذين أوتوا العلم من فهم يف كتاب هللا. وهل يتحقق قول علمائنا  إن القرآن ال تنقضي عجائبه  إال 

. وقد قالت عائشة:  خمتصرا يف ورقات قليلة ابزدايد املعاين ابتساع التفسري? ولوال ذلك لكان تفسري القرآن
 ما كان رسول هللا يفسر من كتاب هللا إال آايت معدودات علمه جربيل إايهن  كما تقدم يف املقدمة الثانية. 

مث لو كان التفسري مقصورا على بيان معاين مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسري نزرا، وحنن نشاهد   
م يف تفسري آايت القرآن وما أكثر ذلك االستنباط برأيهم من الصحابة، فمن يليه فكثرة أقوال السل

وعلمهم. قال الغزايل والقرطيب: ال يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة يف التفسري مسموعا من النيب صلى 
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هللا عليه وسلم لوجهني: أحدمها: أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يثبت عنه من التفسري إال تفسري آايت 
ا تقدم عن عائشة. الثاين أهنم اختلفوا يف التفسري على وجوه خمتلفة ال ميكن اجلمع بينها. ومساع قليلة وهي م

مجيعها من رسول هللا حمال، ولو كان بعضها مسموعا لرتك اآلخر، أي لو كان بعضها مسموعا لقال قائله: 
القطع أن كل مفسر قال يف إنه مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجع إليه من خالفه، فتبني على 

معىن اآلية مبا ظهر له ابستنباطه. روى البخاري يف صحيحه عن أيب جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم 
شيء من الوحي إال ما يف كتاب هللا? قال  ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ال أعلمه إال فهما يعطيه هللا 

هللا عليه وسلم لعبد هللا بن عباس فقال  اللهم فقهه يف الدين رجال يف القرآن  إخل وقد دعا رسول هللا صلى 
وعلمه التأويل  واتفق العلماء على أن املراد ابلتأويل أتويل القرآن، وقد ذكر فقهاؤان يف آداب قراءة القرآن أن 

ته إعادة النظر التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بال تفهم، قال الغزايل يف اإلحياء  التدبر يف قراء
يف اآلية والتفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق هبا كي تتكشف له من األسرار معان مكنونة ال تتكشف 

إال للموفقني  قال:  ومن موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسريا واعتقد أن ال معىن لكلمات القرآن إال ما 
ك تفسري ابلرأي فهذا من احلجب العظيمة  وقال تناوله النقل عن ابن عباس وابن جماهد، وأن ما وراء ذل

فخر الدين يف تفسري قوله تعاىل (وعاشروهن ابملعروف) يف سورة النساء:  وقد ثبت يف أصول الفقه أن 
املتقدمني إذا ذكروا وجها يف تفسري اآلية فذلك ال مينع املتأخرين من استخراج وجه آخر يف تفسريها وإال 

بطها املتأخرون يف التفسري مردودة، وذلك ال يقوله إال مقلد خلف  بضم اخلاء  ا لصارت الدقائق اليت يستن
ه. وقال سفيان بن عيينة يف قوله تعاىل (وال حتسنب هللا غافال عما يعمل الظاملون) هي تسلية للمظلوم 

كر ابن العريب وهتديد للظامل، فقيل له: من قال هذا? فغضب وقال: إمنا قاله من علمه يريد نفسه، وقال أبو ب
  .يف العواصم إنه أملى على سورة نوح مخسمائة مسألة وعلى قصة موسى مثامنائة مسألة

    
 

13فحة : ص  

 

وهل استنباط األحكام التشريعية من القرآن يف خالل القرون الثالثة األوىل من قرون اإلسالم إال من قبيل   
ذلك? وهذا اإلمام الشافعي يقول: تطلبت دليال على مل يسبق تفسريها به قبل  االتفسري آلايت القرآن مب

حجية اإلمجاع فظفرت به يف قوله تعاىل (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل 
 املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا). 

صحيح أن يكون مطابقا الشعراء:  شرط التفسري ال قال شرف الدين الطييب يف شرح الكشاف يف سورة 
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للفظ من حيث االستعمال، سليما من التكلف عراي من التعسف  ، وصاحب الكشاف يسمي ما كان 
 على خالف ذلك بدع التفاسري. 

وأما اجلواب عن الشبهة اليت نشأت من اآلاثر املروية يف التحذير من تفسري القرآن ابلرأي فمرجعه إىل أحد  
ابلرأي هو القول عن جمرد خاطر دون استناد إىل نظر يف أدلة العربية ومقاصد  سة وجوه: أوهلا أن املرادمخ

الشريعة وتصاريفها، وما ال بد منه من معرفة الناسخ واملنسوخ وسبب النزول، فهذا ال حمالة إن أصاب فقد 
سر  آمل  أخطأ يف تصوره بال علم، ألنه مل يكن مضمون الصواب كقول املثل  رمية من غري رام  وهذا كمن ف

إن هللا أنزل جربيل على حممد ابلقرآن فإنه ال مستند لذلك، وأما ما روي عن الصديق رضي هللا عنه فيما  
تقدم يف تفسري اآلية فذلك من الورع خشية الوقوع يف اخلطأ يف كل ما مل يقم له فيه دليل أو يف مواضع مل 

لة  يف آية النساء فقال  أقول فيها برأي فإن كان تدع احلاجة إىل التفسري فيها، أمل تر أنه سئل عن  الكال
صوااب فمن هللا وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان  اخل. وعلى هذا احململ ما روي عن الشعيب وسعيد أي 

أهنما تباعدا عما يوقع يف ذلك ولو على احتمال بعيد مبالغة يف الورع ودفعا لالحتمال الضعيف، وإال فإن 
  يف مثل هذا إال ببذل الوسع مع ظن اإلصابة. هللا تعاىل ما تعبدان

اثنيها: أن ال يتدبر القرآن حق تدبره فيفسره مبا خيطر له من ابدئ الرأي دون إحاطة جبوانب اآلية ومواد  
سر فالتفسري مقتصرا على بعض األدلة دون بعض كأن يعتمد على ما يبدو من وجه يف العربية فقط، كمن ي

من حسنة فمن هللا) اآلية على ظاهر معناها يقول، إن اخلري من هللا والشر من فعل قوله تعاىل:(ما أصابك 
اإلنسان بقطع النظر على األدلة الشرعية اليت تقتضي أن ال يقع إال ما أراد هللا غافال عما سبق من قوله 

قوله تعاىل (وآتينا تعاىل (قل كل من عند هللا) أو مبا يبدو من ظاهر اللغة دون استعمال العرب كمن يقول يف 
 مثود الناقة مبصرة) فيفسر  مبصرة  أبهنا ذات بصر مل تكن عمياء، فهذا من الرأي املذموم لفساده. 

اثلثها: أن يكون له ميل إىل نزعة أو مذهب أو حنلة فيتأول القرآن على وفق رأيه ويصرفه عن املراد ويرغمه  
يجر شهادة القرآن لتقرير رأيه ومينعه عن فهم القرآن حق عليه املعىن املتعارف، ف دعلى حتمله ما ال يساع

فهمه ما قيد عقله من التعصب، عن أن جياوزه فال ميكنه أن خيطر بباله غري مذهبه حىت إن ملع له ابرق حق 
وبدا له معىن يباين مذهبه محل عليه شيطان التعصب محلة وقال كيف خيطر هذا ببالك، وهو خالف 

االستواء على العرش التمكن واالستقرار، فإن خطر له أن معىن قوله تعاىل معتقدك كمن يعتقد من 
(القدوس) أنه املنزه عن كل صفات احملداثت حجبة تقليده عن أن يتقرر ذلك يف نفسه، ولو تقرر لتوصل 

 فهمه فيه إىل كشف معىن اثن أو اثلث، ولكنه يسارع إىل دفع ذلك عن خاطره ملناقضته مذهبه. 
ع على الظاهر مانع من التوصل للغور. كذلك تفسري املعتزلة قوله (إىل رهبا انظرة) مبعىن أهنا ومجود الطب 

تنتظر نعمة رهبا على أن  إىل  واحد اآلالء مع ما يف ذلك من اخلروج عن الظاهر وعن املأثور وعن املقصود 
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مسعان كبري مذهبهم. وكانت  ان للناس) : إنه بيان ابنيمن اآلية. وقالت البيانية يف قوله تعاىل (هذا ب
املنصورية أصحاب أيب منصور الكسف يزعمون أن املراد من قوله تعاىل (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا 

يقولوا سحاب مركوم) أن الكسف إمامهم انزل من السماء، وهذا إن صح عنهم ومل يكن من ملصقات 
 أضدادهم فهو تبديل للقرآن ومروق عن الدين. 

أن يفسر القرآن برأي مستند إىل ما يقتضيه اللفظ مث يزعم أن ذلك هو املراد دون غريه ملا يف ذلك رابعها:  
  .من التضييق على املتأولني

    
 

14فحة : ص  

 

 مخامسها: أن يكون القصد من التحذير أخذ احليطة يف التدبر والتأويل ونبذ التسرع إىل ذلك، وهذا مقا  
غلو يف الورع ببعضهم حىت كان ال يذكر تفسري شيء غري عازية إىل غريه. وكان تفاوت العلماء فيه واشتد ال

األصمعي ال يفسر كلمة من العربية إذا كانت واقعة يف القرآن، ذكر ذلك يف املزهر فأىب أن يتكلم يف أن 
ا سرى وأسرى مبعىن واحد، ألن أسرى ذكرت يف القرآن، وال يف أن عصفت الريح وأعصفت مبعىن واحد ألهن
 يف القرآن، وقال: الذي مسعته يف معىن اخلليل أنه أصفى املودة وأصمها وال أزيد فيه شيئا ألنه يف القرآن اه. 

فهذا ضرب من الورع يعرتي بعض الناس خلوف، وأنه قد يعرتي كثريا من أهل العلم والفضل، ورمبا تطرق إىل  
لك يف العلم وال يعرتيه يف العقل، وقد جتد ل دون بعض، فتجد من يعرتيه ذابعضهم يف بعض أنواع األحو 

العكس، واحلق أن هللا ما كلفنا يف غري أصول االعتقاد أبكثر من حصول الظن املستند إىل األدلة واألدلة 
 متنوعة على حسب أنواع املستند فيه، وأدلة فهم الكالم معروفة وقد بيناها. 

أن ال يعدو ما هو مأثور فهم رموا هذه الكلمة على  القول أبن تفسري القرآن جيب ىأما الذين مجدوا عل 
عواهنها ومل يضبطوا مرادهم من املأثور عمن يؤثر، فإن أرادوا به ما روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم من 
تفسري بعض آايت إن كان مرواي بسند مقبول من صحيح أو حسن، فإذا التزموا هذا الظن هبم فقد ضيقوا 

ينابيع ما يستنبط من علومه، وانقضوا أنفسهم فيما دونوه من التفاسري، وغلطوا سلفهم سعة معاين القرآن و 
فيما أتولوه، إذ ال ملجأ هلم من االعرتاف أبن أئمة املسلمني من الصحابة فمن بعدهم مل يقصروا أنفسهم 

أهل العلم عن  على أن يرووا ما بلغهم من تفسري عن النيب صلى هللا عليه وسلم. وقد سأل عمر بن اخلطاب
معاين آايت كثرية ومل يشرتط عليهم أن يرووا له ما بلغهم يف تفسريها عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وإن 
أرادوا ابملأثور ما روى عن النيب وعن الصحابة خاصة وهو ما يظهر من صنيع السيوطي يف تفسريه الدر 
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التفسري فتيال، ألن أكثر الصحابة ال يؤثر عنهم يف  املنثور، مل يتسع ذلك املضيق إال قليال ومل يغن عن أهل
التفسري إال شيء قليل سوى ما يروى عن علي بن أيب طالب على ما فيه من صحيح وضعيف وموضوع، 
وقد ثبت عنه أنه قال: ما عندي مما ليس يف كتاب هللا شيء إال فهما يؤتيه هللا. وما يروي عن ابن مسعود 

 هريرة. وأما ابن عباس فكان أكثر ما يروي عنه قوال برأيه على تفاوت بني وعبد هللا بن عمر وأنس وأيب
رواته. وإن أرادوا ابملأثور ما كان مرواي قبل تدوين التفاسري األول مثل ما يروي عن أصحاب ابن عباس 

 وأصحاب ابن مسعود، فقد أخذوا يفتحون الباب من شقه، ويقربون ما بعد من الشقة، إذ ال حميص هلم من
االعرتاف أبن التابعني قالوا أقواال يف معاين القرآن مل يسندوها وال ادعوا أهنا حمذوفة األسانيد، وقد اختلفت 

أقواهلم يف معاين آايت كثرية اختالفا ينبئ إنباء واضحا أبهنم أتولوا تلك اآلايت من أفهامهم كما يعلمه من له 
ه، وقد التزم الطربي يف تفسريه أن يقتصر على ما هو مروي علم أبقواهلم، وهي اثبتة يف تفسري الطربي ونظرائ

عن الصحابة والتابعني، لكنه ال يلبث يف كل آية ان يتخطى ذلك إىل اختياره منها وترجيح بعضها على 
بعض بشواهد من كالم العرب، وحسبه بذلك جتاوزا ملا حدده من االقتصار على التفسري ابملأثور وذلك 

سبقه إليه بقي ابن خملد ومل نقف على تفسريه، وشاكل الطربي فيه معاصروه، مثل ابن طريق ليس بنهج، وقد 
حامت وابن مردويه واحلاكم، فلله در الذين مل حيبسوا أنفسهم يف تفسري القرآن على ما هو مأثور مثل الفراء 

زخمشري وابن عطيةوأيب عبيدة من األولني، والزجاج والرماين ممن بعدهم، مث الذين سلكوا طريقهم مثل ال .  

    
 

15فحة : ص  

 

وإذ قد تقصينا مثارات التفسري ابلرأي املذموم وبينا لكم األشياء واألمثال، مبا ال يبقي معه لالشتباه من   
جمال، فال جناوز هذا املقام ما مل ننبهكم إىل حال طائفة التزمت تفسري القرآن مبا يوافق هواها، وصرفوا ألفاظ 

ها مبا مسوه الباطن، وزعموا أن القرآن إمنا نزل متضمنا لكناايت ورموز عن أغراض، وأصل القرآن عن ظواهر 
هؤالء طائفة من غالة الشيعة عرفوا عند أهل العلم ابلباطنية فلقبوهم ابلوصف الذي عرفوهم به، وهم يعرفون 

يعتقدون عصمته وإمامته إىل جعفر بن إمساعيل الصادق، و  معند املؤرخني ابإلمساعيلية ألهنم ينسبون مذهبه
بعد أبيه ابلوصاية، ويرون أن ال بد للمسلمني من إمام هدى من آل البيت هو الذي يقيم الدين، ويبني مراد 
هللا. وملا توقعوا أن حياجهم العلماء أبدلة القرآن والسنة رأوا ان ال حميص هلم من أتويل تلك احلجج اليت تقوم 

لتأويل وصرف اللفظ إىل الباطن اهتمهم الناس ابلتعصب والتحكم فرأوا يف وجه بدعتهم، وأهنم إن خصوها اب
صرف مجيع القرآن عن ظاهره وبنوه على أن القرآن رموز ملعان خفية يف صورة ألفاظ تفيد معاين ظاهرة 
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ليشتغل هبا عامة املسلمني، وزعموا أن ذلك شأن احلكماء، فمذهبهم مبين على قواعد احلكمة اإلشراقية 
التناسخ واحللولية فهو خليط من ذلك، ومن طقوس الدايانت اليهودية والنصرانية وبعض طرائق ومذهب 

الفلسفة ودين زرادشت. وعندهم أن هللا حيل يف كل رسول وإمام ويف األماكن املقدسة، وأنه يشبه اخللق  
ليت أسسوها. وهلم يف تعاىل وتقدس  وكل علوي حيل فيه اإلله. وتكلفوا لتفسري القرآن مبا يساعد األصول ا

التفسري تكلفات ثقيلة منها قوهلم ان قوله تعاىل (وعلى األعراف رجال) أن جبال يقال له األعراف هو مقر 
أهل املعارف الذين يعرفون كال بسيماهم. وأن قوله تعاىل (وإن منكم غال واردها) أي ال يصل أحد إىل هللا 

باه، أو بعد ذلك، مث ينجي هللا من يشاء. وإن قوله تعاىل (اذهبا إال بعد جوازه على اآلراء الفاسدة إما يف ص
إىل فرعون إنه طغى) أراد بفرعون القلب. وقد تصدى للرد عليهم الغزايل يف كتابه امللقب ب  املستظهري  . 

عين وقال إذا قلنا ابلباطن فالباطن ال ضبط له بل تتعارض فيه اخلواطر فيمكن تنزيل اآلية على وجوه شىت اه ي
والذي يتخذونه حجة هلم ميكن أن نقلبه عليهم وندعي أنه ابطن القرآن ألن املعىن الظاهر هو الذي ال ميكن 

اختالف الناس فيه الستناده للغة املوضوعة من قبل. وأما الباطن فال يقوم فهم أحد فيه حجة على غريه 
خاهلم إال قائلني ذلك. ويؤيد هذا ما وقع يف اللهم إال إذا زعموا أنه ال يتلقى إال من اإلمام املعصوم وال إ

بعض قراطيسهم قالوا  إمنا ينتقل إىل البدل مع عدم األصل، والنظر بدل من اخلرب فإن كالم هللا هو األصل 
فهو خلق اإلنسان وعلمه البيان واإلمام هو خليفته ومع وجود اخلليفة الذي يبني قوله فال ينتقل إىل النظر  اه 

يب يف كتاب العواصم شيئا من فضائح مذهبهم مبا ال حاجة إىل التطويل به هنا. فإن قلت فما وبني ابن الغر 
روى: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا. وعن ابن عباس أنه قال: إن 

عن ابن عباس فمن هو  للقرآن ظهرا وبطنا. قلت مل يصح ما روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم، بله املروي
املتصدي لروايته عنه? على أهنم ذكروا من بقية كالم ابن عباس أنه قال  فظهره التالوة وبطنه التأويل  فقد 

أوضح مراده إن صح عنه أبن الظهر هو اللفظ والبطن هو املعىن. ومن تفسري الباطنية تفسري القاشاين وكثري 
  .من أقواهلم مبثوث يف رسائل إخوان الصفاء

    
 

16فحة : ص  

 

أما ما يتكلم به أهل اإلشارات من الصوفية يف بعض آايت القرآن من معان ال جتري على ألفاظ القرآن   
ولكن بتأويل وحنوه فينبغي أن تعلموا أهنم ما كانوا يدعون أن كالمهم يف ذلك تفسري للقرآن، بل يعنون أن 

حسبكم يف ذلك أهنم مسوها إشارات ومل يسموها معاين، لتمثل هبا يف الغرض املتكلم فيه، و لاآلية تصلح 
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فبذلك فارق قوهلم قول الباطنية. ولعلماء احلق فيها رأاين: فالغزايل يراها مقبولة، قال يف كتاب من اإلحياء: 
إذا قلنا ىف قوله صلى هللا عليه وسلم  ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة  فهذا ظاهره أو إشارته أن 

لب بيت وهو مهبط املالئكة ومستقر آاثرهم، والصفات الرديئة كالغضب والشهوة واحلسد واحلقد الق
والعجب كالب انحبة يف القلب فال تدخله املالئكة وهو مشحون ابلكالب، ونور هللا ال يقذفه يف القلب إال 

احلديث بلفظ البيت  بواسطة املالئكة، فقلب كهذا ال يقذف فيه النور. وقال: ولست أقول إن املراد من
القلب وابلكلب الصفة املذمومة ولكن أقول هو تنبيه عليه، وفرق بني تغيري الظاهر وبني التنبيه على البواطن 
من ذكر الظواهر ا ه. فبهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية. ومثل هذا قريب من تفسري لفظ عام يف آية خباص 

حيح البخاري عن عمرو بن عطاء يف قوله تعاىل (أمل تر إىل من جزئياته كما وقع يف كتاب املغازي من ص
الذين بدلوا نعمة هللا كفرا) قال هم كفار قريش، وحممد نعمة هللا (وأحلوا قومهم دار البوار) قال يوم بدر: 

وابن العريب يف كتاب العواصم يرى إبطال هذه اإلشارات كلها حىت أنه بعد أن ذكر حنلة الباطنية وذكر 
خوان الصفاء أطلق القول يف إبطال أن يكون للقرآن ابطن غري ظاهره، وحىت أنه بعد ما نوه ابلثناء رسائل إ

على الغزايل يف تصديه للرد على الباطنية والفالسفة قال:  وقد كان أبو حامد بدرا يف ظلمة الليايل، وعقدا 
قيقة، وحاد يف أكثر أقواله عن يف لبة املعايل، حىت أوغل يف التصوف، وأكثر معهم التصرف، فخرج عن احل

 الطريقة  اه. 
وعندي إن هذه اإلشارات ال تعدو واحدا من ثالثة أحناء: األول ما كان جيري فيه معىن اآلية جمرى التمثيل  

امسه  أنه إشارة  حلال شبيه بذلك املعىن كما يقولون مثال  ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها
ع اخلضوع هلل تعاىل إذ هبا يعرف فتسجد له القلوب بفناء النفوس. ومنعها من ذكره هو للقلوب ألهنا مواض

احليلولة بينها وبني املعارف اللدنية، وسعى يف خراهبا بتكديرها ابلتعصبات وغلبة اهلوى، فهذا يشبه ضرب 
ا حبال مانع املساجد املثل حلال من ال يزكي نفسه ابملعرفة ومينع قلبه أن تدخله صفات الكمال الناشئة عنه

أن يذكر فيها اسم هللا، وذكر اآلية عند تلك احلالة كالنطق بلفظ املثل، ومن هذا قوهلم يف حديث  ال تدخل 
املالئكة بيتا فيه كلب  كما تقدم عن الغزايل. الثاين: ما كان من حنو التفاؤل فقد يكون للكلمة معىن يسبق 

راد وذلك من ابب انصراف ذهن السامع إىل ما هو املهم عنده، من صورهتا إىل السمع هو غري معناها امل
والذي جيول يف خاطره وهذا كمن قال يف قوله تعاىل (من ذا الذي يشفع) من ذل ذي إشارة للنفس يصري 

من املقربني للشفعاء، فهذا أيخذ صدى موقع الكالم يف السمع ويتأوله على ما شغل به قلبه. ورأيت الشيخ 
ي هذا النوع مساعا ولقد أبدع. الثالث: عرب ومواعظ وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا حمي الدين يسم

من كل شيء وأيخذوا احلكمة حيث وجدوها فما ظنك هبم إذا قرأوا القرآن وتدبروه فاتعظوا مبواعظه فإذا 
مل ميتثل رسول  أخذوا من قوله تعاىل (فعصى فرعون الرسول فأخذانه أخذا وبيال) اقتبسوا أن القلب الذي
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املعارف العليا تكون عاقبته وابال. ومن حكاايهتم يف غري ابب التفسري أن بعضهم مر برجل يقول آلخر: هذا 
  .العود ال مثرة فيه فلم يعد صاحلا إال للنار، فجعل يبكي ويقول: إذن فالقلب غري املثمر ال يصلح إال للنار

    
 

17فحة : ص  

 

لقرآن جمازية ألهنا إمنا تشري ملن استعدت عقوهلم وتدبرهم يف حال من األحوال فنسبة اإلشارة إىل لفظ ا  
الثالثة وال ينتفع هبا غري أولئك، فلما كانت آايت القرآن قد أانرت تدبرهم وأاثرت اعتبارهم نسبوا تلك 

اللفظ وتوابعه  فظية واالستعمالية حىت تكون من لوازم لاإلشارة لآلية. فليست تلك اإلشارة هي حق الداللة ال
كما قد تبني. وكل إشارة خرجت عن حد هذه الثالثة األحوال إىل ما عداها فهي تقرتب إىل قول الباطنية 

رويدا رويدا إىل أن تبلغ عني مقاالهتم وقد بصرانكم ابحلد الفارق بينهما، فإذا رأيتم اختالطه فحققوا مناطه، 
 ويف أيديكم فيصل احلق فدونكم اخرتاطه. 

ن اإلشارة ما يعرف يف األصول بداللة اإلشارة، وفحوى اخلطاب، وفهم االستغراق من الم التعريف وليس م 
يف املقام اخلطايب، وداللة التضمن وااللتزام كما أخذ العلماء من تنبيهات القرآن استدالال ملشروعية أشياء،  

هذه) ومشروعية الضمان من قوله  من قوله تعاىل (فابعثوا أحدكم بورقكم ةكاستدالهلم على مشروعية الوكال
(وأان به زعيم). ومشروعية القياس من قوله (لتحكم بني الناس مبا أراك هللا) وال مبا هو ابملعىن اجملازي حنو (اي 
جبال أويب معه) و(فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني) وال ما هو من تنزيل احلال منزلة 

من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم) ألن مجيع هذا مما قامت فيه الداللة املقال حنو (وإن 
 العرفية مقام الوضعية واحتدت يف إدراكه أفهام أهل العربية فكان من املدلوالت التبعية. 

 وفر نصيب للمؤمنني تدبرا هلا واعتباراأقال يف الكشاف: وكم من آية أنزلت يف شأن الكافرين وفيها  
 مبوردها. يعين أهنا يف شأن الكافرين من داللة العبارة ويف شأن املؤمنني من داللة اإلشارة. 

هذا وإن واجب النصح يف الدين والتنبيه إىل ما يغفل عنه املسلمون مما حيسبونه هينا وهو عند هللا عظيم  
صحيح عن أساطني الكتاب والقول فيه دون مستند من نقل  قضي علي أن أنبه إىل خطر أمر تفسري

املفسرين أو إبداء تفسري أو أتويل من قائله إذا كان القائل توفرت فيه شروط الضالعة يف العلوم اليت سبق 
 ذكرها يف املقدمة الثانية. 

لبيان معىن  ىفقد رأينا هتافت كثري من الناس على اخلوض يف تفسري آايت من القرآن فمنهم من يتصد 
فسري ومنهم من يضع اآلية مث يركض يف أساليب املقاالت اتركا معىن اآلية جانبا، اآلايت على طريقة كتب الت
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جالبا من معاين الدعوة واملوعظة ما كان جالبا، وقد دلت شواهد احلال على ضعف كفاية البعض هلذا 
ابهبا،  العمل العلمي اجلليل فيجب على العاقل أن يعرف قدره، وأن ال يتعدى طوره، وأن يرد األشياء إىل أر 

كي ال خيتلط اخلاثر ابلزابد، وال يكون يف حالك سواد، وإن سكوت العلماء على ذلك زايدة يف الورطة، 
وإفحاش ألهل هذه الغلطة، فمن يركب منت عمياء، وخيبط خبط عشواء، فحق على أساطني العلم تقومي 

الع. اعوجاجه، ومتييز حلوه من أجاجه، حتذيرا للمطالع، وتنزيال يف الربج والط  

  
املقدمة الرابعة    
  
فيما حيق أن يكون غرض املفسر    

كأين بكم وقد مر على أمساعكم ووعت ألبابكم ما قررته من استمداد علم التفسري، ومن صحة تفسري   
مقصود القرآن، ومن التفرقة بني  القرآن بغري املأثور، ومن اإلحناء على من يفسر القرآن مبا يدعيه ابطنا ينايف

بني اإلشارات، تتطلعون بعد إىل اإلفصاح عن غاية املفسر من التفسري، وعن معرفة املقاصد اليت نزل ذلك و 
القرآن لبياهنا حىت تستبني لكم غاية املفسرين من التفسري على اختالف طرائقهم، وحىت تعلموا عند مطالعة 

ر فتزنوا بذلك مقدار ما أوىف به من التفاسري مقادير اتصال ما تشتمل عليه، ابلغاية اليت يرمي إليها املفس
املقصد، ومقدار ما جتاوزه، مث ينعطف القول إىل التفرقة بني من يفسر القرآن مبا خيرج عن األغراض املرادة 

منه، وبني من يفصل معانيه تفصيال، مث ينعطف القول إىل منوذج مما استخرجه العلماء من مستنبطات القرآن 
  .يف كثري من العلوم

    
 

18فحة : ص  

 

إن القرآن أنزله هللا تعاىل كتااب لصالح أمر الناس كافة رمحة هلم لتبليغهم مراد هللا منهم قال هللا تعاىل (وأنزلنا   
عليك الكتاب تبياان لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني) فكان املقصد األعلى منه صالح األحوال 

فردي يعتمد هتذيب النفس وتزكيتها، ورأس األمر فيه صالح الفردية، واجلماعية، والعمرانية. فالصالح ال
االعتقاد ألن االعتقاد مصدر اآلداب والتفكري، مث صالح السريرة اخلاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصالة، 

صل أوال من الصالح الفردي إذ حوالباطنة كالتخلق برتك احلسد واحلقد والكرب. وأما الصالح اجلماعي في
اء اجملتمع، وال يصلح الكل إال بصالح أجزائه، ومن شيء زائد على ذلك وهو ضبط تصرف األفراد أجز 

الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزامحة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية. وهذا هو علم 
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 املعامالت، ويعرب عنه عند احلكماء ابلسياسة املدنية. 
إذ هو حفظ نظام العامل اإلسالمي، وضبط تصرف اجلماعات  وأما الصالح العمراين فهو أوسع من ذلك 

واألقاليم بعضهم مع بعض على وجه حيفظ مصاحل اجلميع، ورعي املصاحل الكلية اإلسالمية، وحفظ املصلحة 
جتماع. اجلامعة عند معارضة املصلحة القاصرة هلا، ويسمى هذا بعلم العمران وعلم اال  

اريف ما يرجع إىل حفظ مقاصد الدين وقد أودع ذلك يف ألفاظ القرآن اليت فمراد هللا من كتابه هو بيان تص 
خاطبنا هبا خطااب بينا وتعبدان مبعرفة مراده واالطالع عليه فقال: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته، 

ائنا واملشائخي وليتذكر أولوا األلباب) سواء قلنا إنه ميكن االطالع على متام مراد هللا تعاىل وهو قول علم
والسكاكي ومها من املعتزلة، أم قال قائل بقول بقية املعتزلة إن االطالع على متام مراد هللا تعاىل غري ممكن  

وهو خالف ال طائل حتته  إذ القصد هو اإلمكان الوقوعي ال العقلي، فال مانع من التكليف ابستقصاء 
الع على متامه. نه حبسب الطاقة ومبلغ العلم مع تعذر االطعالبحث   

وقد اختار هللا تعاىل أن يكون اللسان العريب مظهرا لوحيه، ومستودعا ملراده، وأن يكون العرب هم املتلقني  
أوال لشرعه وإبالغ مراده حلكمة علمها: منها كون لساهنم أفصح األلسن وأسهلها انتشارا، وأكثرها حتمال 

ة للتشريع والناشرة له أمة قد سلمت من أفن الرأي عند اجملادلة، اين مع أجياز لفظه، ولتكون األمة املتلقيعللم
ومل تقعد هبا عن النهوض أغالل التكالب على الرفاهية، وال عن تلقي الكمال احلقيقي إذ يسبب هلا خلطه 

مبا جير إىل اضمحالله فيجب أن تعلموا قطعا أن ليس املراد من خطاب العرب ابلقرآن أن يكون التشريع 
ليهم أو مراعيا خلاصة أحواهلم، بل إن عموم الشريعة ودوامها وكون القرآن معجزة دائمة مستمرة على قاصرا ع

تعاقب السنني ينايف ذلك، نعم إن مقاصده تصفية نفوس العرب الذين اختارهم كما قلنا لتلقي شريعته وبثها 
ية ال حمالة، وكان كثري من القرآن ونشرها، فهم املخاطبون ابتداءا قبل بقية أمة الدعوة فكانت أحواهلم مرع

مقصودا به خطاهبم خاصة، وإصالح أحواهلم قال تعاىل (ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا) وقال 
(أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلني، أو تقولوا لو أان أنزل علينا 

كن ليس ذلك بوجه لالقتصار على أحواهلم كما سيأيت. الكتاب لكنا أهدى منهم) ل  

أليس قد وجب على اآلخذ يف هذا الفن أن يعلم املقاصد األصلية اليت جاء القرآن لتبياهنا فلنلم هبا اآلن  
ليم العقد الصحيح. وهذا أعظم عحبسب ما بلغ إليه استقراؤان وهي مثانية أمور: األول: إصالح االعتقاد وت

اخللق، ألنه يزيل عن النفس عادة اإلذعان لغري ما قام عليه الدليل، ويطهر القلب من سبب إلصالح 
األوهام الناشئة عن اإلشراك والدهرية وما بينهما، وقد أشار إىل هذا املعىن قوله تعاىل (فما أغنت عنهم 

د آلهلتهم زايدة آهلتهم اليت يدعون من دون هللا من شيء ملا جاء أمر ربك وما زادوهم غري تتبيب) فأسن
  .تتبيبهم، وليس هو من فعل اآلهلة ولكنه من آاثر االعتقاد ابآلهلة
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19فحة : ص  

 

الثاين: هتذيب األخالق قال تعاىل (وإنك لعلى خلق عظيم) وفسرت عائشة رضي هللا تعاىل عنها ملا   
ي رواه مالك يف املوطأ وسلم فقالت كان خلقه القرآن. ويف احلديث الذ سئلت عن خلقه صلى هللا عليه

بالغا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  بعثت ألمتم مكارم حسن األخالق  وهذا املقصد قد فهمه 
عامة العرب بله خاصة الصحابة، وقال أبو خراش اهلذيل مشريا إىل ما دخل على العرب من أحكام اإلسالم 

ليس كعهـد الـدار أيم مـالـكف :أبحسن تعبري أحاطت ابلرقاب السالسـلولكن   عاد الفىت كالكهل ليس و  
أراد إبحاطة السالسل ابلرقاب أحكام اإلسالم. والشاهد يف قوله  لوى العدل شيئا فاسرتاح العواذس بـقـائل

 وعاد الفىت كالكهل. 
ناس مبا الثالث: التشريع وهو األحكام خاصة وعامة. قال تعاىل (إان أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم بني ال 

يه فاحكم بينهم مبا أنزل هللا) لأراك هللا وأنزلنا إليك الكتاب ابحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا ع
ولقد مجع القرآن مجيع األحكام مجعا كليا يف الغالب، وجزئيا يف املهم، فقوله (تبياان لكل شيء) وقوله: (اليوم 

يات اليت منها األمر ابالستنباط والقياس. قال الشاطيب ألنه على أكملت لكم دينكم) املراد هبما إكمال الكل
 اختصاره جامع والشريعة متت بتمامه وال يكون جامعا لتمام الدين إال واجملموع فيه أمور كلية. 

الرابع: سياسة األمة وهو ابب عظيم يف القرآن القصد منه صالح األمة وحفظ نظامها كاإلرشاد إىل تكوين  
بني قلوبكم  فوله (واعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألاجلامعة بق

فأصبحتم بنعمته إخواان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) وقوله (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
وقوله (وأمرهم شورى بينهم). شيعا لست منهم يف شيء) وقوله (وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم)   

م قال (حنن نقص عليك أحسن القصص مبا اخلامس: القصص وأخبار األمم السالفة للتأسي بصاحل أحواهل 
أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله ملن الغافلني) (أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده) وللتحذير 

م) ويف خالهلا تعليم، وكنا أشران إليها يف املقدمة الثانية. من مساويهم قال (وتبني لكم كيف فعلنا هب  

سب حالة عصر املخاطبني، وما يؤهلهم إىل تلقي الشريعة ونشرها وذلك علم الشرائع االسادس: التعليم مبا ين 
وعلم األخبار وكان ذلك مبلغ علم خمالطي العرب من أهل الكتاب. وقد زاد القرآن على ذلك تعليم حكمة 

العقول وصحة االستدالل يف أفانني جمادالته للضالني ويف دعوته إىل النظر، مث نوه بشأن احلكمة فقال  ميزان
(يؤيت احلكمة من يشاء، ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا) وهذا أوسع ابب انبجست منه عيون 
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ى فائدة العلم، وذلك شيء مل املعارف، وانفتحت به عيون األميني إىل العلم. وقد حلق به التنبيه املتكرر عل
يطرق أمساع العرب من قبل، إمنا قصارى علومهم أمور جتريبية، وكان حكماؤهم أفرادا اختصوا بفرط ذكاء 

تضم إليه جتربة وهم العرفاء فجاء القرآن بقوله (وما يعقلها إال العاملون) و(هل يستوي الذين يعلمون والذين 
إىل مزية الكتابة. ال يعلمون) وقال (ن~ والقلم) فنبه   

الوعد والوعيد، وكذلك احملاجة واجملادلة  تالسابع: املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري، وهذا جيمع مجيع آاي 
 للمعاندين، وهذا ابب الرتغيب والرتهيب. 

 الثامن: اإلعجاز ابلقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف على داللة املعجزة بعد 
بسورة مثله)  االتحدي، والقرآن مجع كونه معجزة بلفظه ومتحدي ألجله مبعناه والتحدي وقع فيه (قل فأتو 

وملعرفة أسباب النزول مدخل يف ظهور مقتضى احلال ووضوحه. هذا ما بلغ إليه استقرائي. وللغزايل يف أحياء 
  .علوم الدين بعض من ذلك

   
 

20فحة : ص  

 

صل إليه أو ما يقصده من مراد هللا تعاىل يف كتابه أبمت بيان حيتمله املعىن وال أيابه فغرض املفسر بيان ما ي  
للفظ من كل ما يوضح املراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو خيدم املقصد ا

فاء، أو لتوقع تفصيال وتفريعا كما أشران إليه يف املقدمة األوىل، مع إقامة احلجة على ذلك إن كان به خ
مكابرة من معاند أو جاهل، فال جرم كان رائد املفسر يف ذلك أن يعرف على اإلمجال مقاصد القرآن مما 

جاء ألجله، ويعرف اصطالحه يف إطالق األلفاظ، وللتنزيل اصطالح وعادات، وتعرض صاحب الكشاف 
  .إىل شيء من عادات القرآن يف متناثر كالمه يف تفسريه

ضاحه يفسرين للقرآن ثالث، إما االقتصار على الظاهر من املعىن األصلي للرتكيب مع بيانه وإطرائق املف  
وهذا هو األصل. وإما استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها داللة اللفظ أو املقام وال جيافيها االستعمال 

ملبحوث فيها يف علم وال مقصد القرآن، وتلك هي مستتبعات الرتاكيب وهي من خصائص اللغة العربية ا
البالغة ككون التأكيد يدل على إنكار املخاطب أو تردده، وكفحوى اخلطاب وداللة اإلشارة واحتمال اجملاز 
مع احلقيقة، وإما أن جيلب املسائل ويبسطها ملناسبة بينها وبني املعىن، أو ألن زايدة فهم املعىن متوقفة عليها، 

بعض العلوم مما له تعلق مبقصد من مقاصد التشريع لزايدة تنبيه إليه، أو لرد  أو للتوفيق بني املعىن القرآين وبني
مطاعن من يزعم أنه ينافيه ال على أهنا مما هو مراد هللا من تلك اآلية بل لقصد التوسع كما أشران إليه يف 
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 املقدمة الثانية. 
تآليف الواسعة، وكذلك تفاريع ففي الطريقة الثانية قد فرع العلماء وفصلوا يف األحكام، وخصوها ابل 

 كتاب اإلحياء فال يالم املفسر إذا أتى بشيء من يفاألخالق واآلداب اليت أكثر منها حجة اإلسالم الغزايل 
تفاريع العلوم مما له خدمة للمقاصد القرآنية، وله مزيد تعلق ابألمور اإلسالمية كما نفرض أن يفسر قوله 

ا ذكره املتكلمون يف إثبات الكالم النفسي واحلجج لذلك، والقول يف تعاىل (وكلم هللا موسى تكليما) مب
ألفاظ القرآن وما قاله أهل املذاهب يف ذلك. وكذا أن يفسر ما حكاه هللا تعاىل يف قصة موسى مع اخلضر 

وكذلك بكثري من آداب املعلم واملتعلم كما فعل الغزايل. وقد قال ابن العريب إنه أملى عليها مثامنائة مسألة. 
تقرير مسائل من علم التشريع لزايدة بيان قوله تعاىل يف خلق اإلنسان (من نطفة مث من علقة) اآلايت، فإنه 

 راجع إىل املقصد وهو مزيد تقرير عظمة القدرة اإلهلية. 
ويف الطريقة الثالثة جتلب مسائل علمية من علوم هلا مناسبة مبقصد اآلية: إما على أن بعضها يومىء إليه  

ثريا) فيذكر تقسيم كمعىن اآلية ولو بتلويح ما كما يفسر أحد قوله تعاىل (ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا  
 علوم احلكمة ومنافعها مدخال ذلك حتت قوله (خريا كثريا). 

فاحلكمة وإن كانت علما اصطالحيا وليس هو متام املعىن لآلية إال أن معىن اآلية األصلي ال يفوت وتفاريع  
صيل من علم امة تعني عليه. وكذلك أن أنخذ من قوله تعاىل (كيال يكون دولة بني األغنياء منكم) تفاحلك

االقتصاد السياسي وتوزيع الثروة العامة ونعلل بذلك مشروعية الزكاة واملواريث واملعامالت املركبة من رأس مال 
 وعمل على أن ذلك تومئ إليه اآلية إمياء. 

قد تكون أشد تعلقا بتفسري آي القرآن كما نفرض مسألة كالمية لتقرير دليل قرآين  وأن بعض مسائل العلوم 
برهان التمانع لتقرير معىن قوله تعاىل (لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات). وكتقرير مسألة املتشابه  مثل

ضح، وكذا قوله تعاىل لتحقيق معىن حنو قوله تعاىل (والسماء بنيناها أبيد) فهذا كونه من غاايت التفسري وا
(أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروج) فإن القصد منه االعتبار ابحلالة 

املشاهدة فلو زاد املفسر ففصل تلك احلالة وبني أسرارها وعللها مبا هو مبني يف علم اهليأة كان قد زاد املقصد 
عىن القرآين وبني املسائل الصحيحة من العلم حيث ميكن اجلمع. وإما خدمة. وإما على وجه التوفيق بني امل

على وجه االسرتواح من اآلية كما يؤخذ من قوله تعاىل (ويوم نسري اجلبال) أن فناء العامل يكون ابلزالزل ومن 
  .قوله (إذا الشمس كورت) اآلية أن نظام اجلاذبية خيتل عند فناء العامل
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ون ذلك مقبوال أن يسلك فيه مسلك اإلجياز فال جيلب إال اخلالصة من ذلك العلم وال يصري وشرط ك  
  .االستطراد كالغرض املقصود له لئال يكون كقوهلم: السي ابلسي يذكر

    
 

22فحة : ص  

 

ق بني وللعلماء يف سلوك هذه الطريقة الثالثة على اإلمجال آراء: فأما مجاعة منهم فريون من احلسن التوفي  
 كثري منها. قال ابن رشد احلفيد يف ىلالعلوم غري الدينية وآالهتا وبني املعاين القرآنية، ويرون القرآن مشريا إ

فصل املقال  أمجع املسلمون على أن ليس جيب أن حتمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، وال أن خترج كلها 
طن هو اختالف نظر الناس. وتباين قرائحهم يف عن ظاهرها ابلتأويل، والسبب يف ورود الشرع بظاهر واب

التصديق وختلص إىل القول أبن بني العلوم الشرعية والفلسفية اتصاال. وإىل مثل ذلك ذهب قطب الدين 
الشريازي يف شرح حكمة اإلشراق، وهذا الغزايل واإلمام الرازي وأبو بكر ابن العريب وأمثاهلم صنيعهم يقتضي 

العلمية، فقد مألوا كتبهم من االستدالل على املعاين القرآنية بقواعد العلوم احلكمية  التبسط وتوفيق املسائل
وغريها وكذلك الفقهاء يف كتب أحكام القرآن، وقد علمت ما قاله ابن العريب فيما أماله على سورة نوح 

القواعد العربية، وقصة اخلضر  وكذلك ابن جىن والزجاج وأبو حيان قد أشبعوا تفاسريهم من االستدالل على 
وال شك أن الكالم الصادر عن عالم الغيوب تعاىل وتقدس ال تبىن معانيه على فهم طائفة واحدة ولكن 
معانيه تطابق احلقائق، وكل ما كان من احلقيقة يف علم من العلوم وكانت اآلية هلا اعتالق بذلك فاحلقيقة 

دار ما ستبلغ إليه. وذلك خيتلف ابختالف املقامات ويبىن العلمية مرادة مبقدار ما بلغت إليه أفهام البشر ومبق
على توفر الفهم، وشرطه أن ال خيرج عما يصلح له اللفظ عربية، وال يبعد عن الظاهر إال بدليل، وال يكون 

تكلفا بينا وال خروجا عن املعىن األصلي حىت ال يكون يف ذلك كتفاسري الباطنية. وأما أبو إسحاق الشاطيب 
الفصل الثالث من املسألة الرابعة:  ال يصح يف مسلك الفهم واإلفهام إال ما يكون عاما جلميع فقال يف 

العرب. فال يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه  وقال يف املسألة الرابعة من النوع الثاين  ما تقرر من أمية 
ن كثريا من الناس جتاوزوا يف الشريعة وأهنا جارية على مذاهب أهلها وهم العرب تنبين عليه قواعد، منها: أ

الدعوى على القرآن احلد فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمني أو املتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم 
واملنطق وعلم احلروف وأشباهها وهذا إذا عرضناه على ما تقدم مل يصح فإن السلف الصاحل كانوا أعلم 

غنا أن أحدا منهم تكلم يف شيء من هذا سوى ما ثبت فيه من أحكام ابلقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ومل يبل
التكاليف وأحكام اآلخرة. نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب وما هو على معهودها مما يتعجب منه 
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أولو األلباب وال تبلغه إدراكات العقول الراجحة  اخل. وهذا مبين على ما أسسه من كون القرآن ملا كان 
يني وهم العرب فإمنا يعتمد يف مسلك فهمه وإفهامه على مقدرهتم وطاقتهم، وأن الشريعة أمية. خطااب لألم

وهو أساس واه لوجوه ستة: األول أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن مل يقصد منه انتقال العرب من حال إىل 
نت تعلمها أنت وال قومك حال وهذا ابطل ملا قدمناه، قال تعاىل (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما ك

من قبل هذا). الثاين أن مقاصد القرآن راجعة إىل عموم الدعوة وهو معجزة ابقية فال بد أن يكون فيه ما 
يصلح ألن تتناوله أفهام من أييت من الناس يف عصور انتشار العلوم يف األمة. الثالث أن السلف قالوا: إن 

كان كما قال الشاطيب النقضت عجائبه ابحنصار أنواع معانيه.   القرآن ال تنقضي عجائبه يعنون معانيه ولو
الرابع أن من متام إعجازه أن يتضمن من املعاين مع إجياز لفظه ما مل تف به األسفار املتكاثرة. اخلامس أن 
ين مقدار أفهام املخاطبني به ابتداء ال يقضي إال أن يكون املعىن األصلي مفهوما لديهم فأما مازاد على املعا

األساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وحتجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه. السادس أن عدم 
تكلم السلف عليها إن كان فيما ليس راجعا إىل مقاصده فنحن نساعد عليه، وإن كان فيما يرجع إليها فال 

علوم عنوا هبا، وال مينعنا ذلك أن نقتفي  نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر اآلايت بل قد بينوا وفصلوا وفرعوا يف
على آاثرهم يف علوم أخرى راجعة خلدمة املقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم اإلسالمية، أما ما وراء ذلك 
فإن كان ذكره إليضاح املعىن فذلك اتبع للتفسري أيضا. ألن العلوم العقلية إمنا تبحث عن أحوال األشياء 

كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسري لكنه تكملة للمباحث العلمية  على ما هي عليه، وإن    

 

23:  فحةص  

 

استطراد يف العلم ملناسبة التفسري ليكون متعاطي التفسري أوسع قرحية يف العلوم.اد يف العلم ملناسبة و    
 التفسري ليكون متعاطي التفسري أوسع قرحية يف العلوم. 

ى غري هاته لعواصم إىل إنكار التوفيق بني العلوم الفلسفية واملعاين القرآنية ومل يتكلم عوذهب ابن العريب يف ال 
العلوم وذلك على عادته يف حتقري الفلسفة ألجل ما خولطت به من الضالالت االعتقادية وهو مفرط يف 

 ذلك مستخف ابحلكماء. 
علوم تضمنها القرآن كأخبار األنبياء واألمم،  وأان أقول: إن عالقة العلوم ابلقرآن على أربع مراتب: األوىل: 

واالعتقاد واألصول والعربية والبالغة.  عوهتذيب األخالق والفقه والتشري  

الثانية: علوم تزيد املفسر علما كاحلكمة واهليأة وخواص املخلوقات.    

الثالثة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات األرض والطب واملنطق.    
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إما ألهنا ال تعني على خدمته كعلم و الرابعة: علوم ال عالقة هلا به إما لبطالهنا كالزجر والعيافة وامليثولوجيا،  
 العروض والقوايف. 

  
املقدمة اخلامسة    
  
يف أسباب النزول    

أولع كثري من املفسرين بتطلب أسباب نزول آي القرآن، وهي حوادث يروى أن آايت من القرآن نزلت  
حىت كاد بعضهم أن  اجلها لبيان حكمها أو حلكايتها أو إنكارها أو حنو ذلك، وأغربوا يف ذلك وأكثرو أل

يوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب، وحىت رفعوا الثقة مبا ذكروا. بيد أان جند يف بعض آي 
تت ابلنقل دون احتمال أن يكون القرآن إشارة إىل األسباب اليت دعت إىل نزوهلا وجند لبعض اآلي أسبااب ثب

ذلك رأي الناقل، فكان أمر أسباب نزول القرآن دائرا بني القصد واإلسراف، وكان يف غض النظر عنه 
وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم يف فهم القرآن. فذلك الذي دعاين إىل خوض هذا الغرض يف مقدمات 

تفسري، ولالستغناء عن إعادة الكالم عليه عند عروض التفسري لظهور شدة احلاجة إىل متحيصه يف أثناء ال
تلك املسائل، غري مدخر ما أراه يف ذلك رأاي جيمع شتاهتا. وأان عاذر املتقدمني الذين ألفوا يف أسباب النزول 
فاستكثروا منها، أبن كل من يتصدى لتأليف كتاب يف موضوع غري مشبع متتلكه حمبة التوسع فيه فال ينفك 

لتقطاته ليذكي قبسه، وميد نفسه، فريضى مبا جيد رضى الصب ابلوعد، ويقول زدين من حديثك يستزيد من م
اي سعد. غري هياب لعاذل، وال متطلب معذرة عاذر، وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب ولكين ال أعذر 

تبها قوة وضعفا، حىت أساطني املفسرين الذين تلقفوا الرواايت الضعيفة فأثبتوها يف كتبهم ومل ينبهوا على مرا
أومهوا كثريا من الناس أن القرآن ال تنزل آايته إال ألجل حوادث تدعو إليها، وبئس هذا الوهم فإن القرآن 

جاء هاداي إىل ما به صالح األمة يف أصناف الصالح فال يتوقف نزوله على حدوث احلوادث الداعية إىل 
لوا إن سبب النزول ال خيصص، إال طائفة شاذة ادعت تشريع األحكام. نعم إن العلماء توجسوا منها فقا

التخصيص هبا، ولو أن أسباب النزول كانت كلها متعلقة آبايت عامة ملا دخل من ذلك ضر على عمومها 
إذ قد أراحنا أئمة األصول حني قالوا  العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  ولكن أسبااب كثرية رام رواهتا 

عام أو تقييد مطلق أو إجلاء إىل حممل، فتلك هي اليت قد تقف عرضة أمام معاين  تعيني مراد من ختصيص
 التفسري قبل التنبيه على ضعفها أو أتويلها. 

وقد قال الواحدي يف أول كتابه يف أسباب النزول:  أما اليوم فكل أحد خيرتع لآلية سببا، وخيتلق إفكا  
الوعيد  وقال  ال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال  وكذاب، ملقيا زمامه إىل اجلهالة، غري مفكر يف
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شاهدوا التنزيل  اه ابلرواية والسماع ممن .  

    
 

24فحة : ص  

 

إن من أسباب النزول ما ليس املفسر بغىن عن علمه ألن فيها بيان جممل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها   
دلة اليت هبا أتويل اآلية أو حنو ذلك. ففي ما يكون وحده تفسريا. ومنها ما يدل املفسر على طلب األ

صحيح البخاري أن مروان بن احلكم أرسل إىل ابن عباس يقول  لئن كان كل امرئ فرح مبا أتى، وأحب أن 
حيمد مبا مل يفعل معذاب لنعذبن أمجعون  يشري إىل قوله تعاىل (ال حيسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن 

عا النيب د حتسبنهم مبفازة من العذاب وهلم عذاب أليم) فأجاب ابن عباس قائال: إمنا حيمدوا مبا مل يفعلوا فال
اليهود فسأهلم على شيء فكتموه إايه وأخربوه بغريه فأروه أهنم قد استحمدوا إليه مبا أخربوه عنه فيما سأهلم 

ا الكتاب لتبيننه للناس وال وفرحوا مبا أتوا من كتماهنم، مث قرأ ابن عباس (وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتو 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به مثنا قليال فبئس ما يشرتون.. ال حيسنب الذين يفرحون). اآلايت. ويف 
املوطأ عن هشام بن عروة بن الزبري عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم املؤمنني وأان يومئذ حديث السن: أرأيت 

ملروة من شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما) فما قول هللا تعاىل (إن الصفا وا
على الرجل شيء أال يطوف هبما، قالت عائشة: كال، لو كان كما تقول لكانت فال جناح عليه أن ال 

ا واملروة يطوف هبما، إمنا نزلت هذه اآلية يف األنصار كانوا يهلون ملناة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصف
فلما جاء اإلسالم سألوا رسول هللا عن ذلك فأنزل هللا تعاىل (إن الصفا واملروة من شعائر هللا فمن حج البيت 
أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما) اه ومنها ما ينبه املفسر إىل إدراك خصوصيات بالغية تتبع مقتضى 

مقام الكالم كما سننبهك إليه يف أثناء املقدمة العاشرة. املقامات فإن من أسباب النزول ما يعني على تصوير   

النزول اليت صحت أسانيدها فوجدهتا مخسة أقسام: األول: هو املقصود من اآلية  بوقد تصفحت أسبا 
يتوقف فهم املراد منها على علمه فالبد من البحث عنه للمفسر، وهذا منه تفسري مبهمات القرآن مثل قوله 

 قول اليت جتادلك يف زوجها)، وحنو (اي أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظران) ومثل تعاىل (قد مسع هللا
 بعض اآلايت اليت فيها (ومن الناس). 

والثاين: هو حوادث تسببت عليها تشريعات أحكام وصور تلك احلوادث ال تبني جممال وال ختالف مدلول  
لكنها إذا ذكرت أمثاهلا وجدت مساوية ملدلوالت اآلايت النازلة اآلية بوجه ختصيص أو تعميم أو تقييد، و 

مثل حديث عومير العجالين الذي نزلت عنه آية اللعان، ومثل حديث كعب بن عجرة الذي  عند حدوثها،
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نزلت عنه آية (ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام) اآلية فقد قال كعب بن عجرة: هي 
، ومثل قول أم سلمة رضي هللا عنها للنيب صلى هللا عليه وسلم: يغزو الرجال وال نغزو، يل خاصة ولكم عامة

فنزل قوله تعاىل (وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض) اآلية. وهذا القسم ال يفيد البحث فيه إال 
ثة، إذ قد اتفق العلماء زايدة تفهم يف معىن اآلية ومتثيال حلكمها، وال خيشى توهم ختصيص احلكم بتلك احلاد

  .أو كادوا على أن سبب النزول يف مثل هذا ال خيصص، واتفقوا على أن أصل التشريع أن ال يكون خاصا
    
 

25فحة : ص  

 

والثالث: هو حوادث تكثر أمثاهلا ختتص بشخص واحد فنزلت اآلية إلعالهنا وبيان أحكامها وزجر من   
ريهم يقولون نزلت يف كذا وكذا، وهم يريدون أن من األحوال اليت تشري يرتكبها، فكثريا ما جتد املفسرين وغ

ها تلك اآلية تلك احلالة اخلاصة فكأهنم يريدون التمثيل. ففي كتاب األميان من صحيح البخاري يف ابب يإل
رسول هللا من قول هللا تعاىل (إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال) أن عبد هللا بن مسعود قال:  قال 

حلف على ميني صرب يقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي هللا وهو عليه غضبان  فأنزل هللا تصديق ذلك (إن 
الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال) اآلية فدخل األشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرمحان? 

 اخل، فابن مسعود جعل اآلية عامة ألنه جعلها فقالوا كذا وكذا، قال يف أنزلت، يل بئر يف أرض بن عم يل
تصديقا حلديث عام? واألشعث بن قيس ظنها خاصة به إذ قال  يف أنزلت  بصيغة احلصر. ومثل اآلايت 

ومنهم)، ولذلك قال ابن عباس: كنا نسمي  -النازلة يف املنافقني يف سورة براءة املفتتحة بقوله تعاىل (ومنهم
حة. ومثل قوله تعاىل (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل سورة التوبة سورة الفاض

عليكم من خري من ربكم) فال حاجة لبيان أهنا نزلت ملا أظهر بعض اليهود مودة املؤمنني. وهذا القسم قد 
قصر اآلية أكثر من ذكره أهل القصص وبعض املفسرين وال فائدة يف ذكره، على أن ذكره قد يوهم القاصرين 

 على تلك احلادثة لعدم ظهور العموم من ألفاظ تلك اآلايت. 
لرابع: هو حوادث حدثت ويف القرآن آايت تناسب معانيها سابقة أو الحقة فيقع يف عبارات بعض او  

السلف ما يوهم أن تلك احلوادث هي املقصود من تلك اآلايت، مع أن املراد أهنا مما يدخل يف معىن اآلية 
ذا النوع وجود اختالف كثري بني الصحابة يف كثري من أسباب النزول كما هو مبسوط يف املسألة ويدل هل

اخلامسة من حبث أسباب النزول من اإلتقان فارجعوا إليه ففيه أمثلة كثرية. ويف صحيح البخاري يف سورة 
نا) أبلف بعد الم السالم النساء أن ابن عباس قرأ قوله تعاىل (وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤم

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقال كان رجل يف غنيمة له  تصغري غنم  فلحقه املسلمون فقال السالم عليكم فقتلوه  أي ظنوه مشركا يريد 
أن يتقي منهم ابلسالم  وأخذوا غنيمته فأنزل هللا يف ذلك (وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم ) اآلية. فالقصة 

اس رواها لكن اآلية ليست انزلة فيها خبصوصها ولكن نزلت يف أحكام البد أن تكون قد وقعت ألن ابن عب
اجلهاد بدليل ما قبلها وما بعدها فإن قبلها (اي أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل هللا فتبينوا) وبعدها (فعند 

اع الزبري هللا مغامن كثرية كذلك كنتم من قبل). ويف تفسري تلك السورة من صحيح البخاري بعد أن ذكر نز 
واألنصاري يف ماء شراج احلرة قال الزبري: فما أحسب هذه اآلايت إال نزلت يف ذلك (فال وربك ال يؤمنون 
حىت حيكموك فيما شجر بينهم) اآلية قال السيوطي يف اإلتقان عن الزركشي قد عرف من عادة الصحابة 

بذلك أهنا تتضمن هذا احلكم ال أن هذا كان والتابعني أن أحدهم إذا قال نزلت هذه اآلية يف كذا، فإنه يريد 
السبب يف نزوهلا. وفيه عن ابن تيمية قد تنازع العلماء يف قول الصحايب: نزلت هذه اآلية يف كذا، هل جيري 

جمرى املسند أو جيري جمرى التفسري? فالبخاري يدخله يف املسند، وأكثر أهل املسانيد ال يدخلونه فيه، 
نزلت عقبه فإهنم كلهم يدخلونه يف املسندخبالف ما إذا ذكر سببا  .  

    
 

26فحة : ص  

 

س قسم يبني جممالت، ويدفع متشاهبات مثل قوله تعاىل (ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم مواخلا  
الكافرون) فإذا ظن أحد أن (من) للشرط أشكل عليه كيف يكون اجلور يف احلكم كفرا، مث إذا علم أن سبب 

لنصارى علم أن (من) موصولة وعلم أن الذين تركوا احلكم ابإلجنيل ال يتعجب منهم أن يكفروا النزول هم ا
مبحمد. وكذلك حديث عبد هللا بن مسعود قال ملا نزل قوله تعاىل (الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم) شق 

ظنوا أن الظلم هو املعصية  ظلم ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالوا أينا مل يلبس إميانه ب
 تسمع لقول لقمان البنه  إن الشرك لظلم عظيم  . ومن هذا القسم ال. فقال رسول هللا: إنه ليس بذلك? أ 

ما ال يبني جممال وال يؤول متشاهبا ولكنه يبني وجه تناسب اآلي بعضها مع بعض كما يف قوله تعاىل، يف 
يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) اآلية، فقد ختفي  سورة النساء: (وإن خفتم أن ال تقسطوا

املالزمة بني الشرط وجزائه فيبينها ما يف الصحيح، عن عائشة أن عروة بن الزبري سأهلا عنها فقالت:  هذه 
اليتيمة تكون يف حجر وليها تشركه يف ماله فرييد أن يتزوجها بغري أن يقسط يف صداقها فنهوا أن ينكحوهن 

أن يقسطوا هلن يف الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب هلم من النساء سواهن  .  إال  

هذا وإن القرآن كتاب جاء هلدي أمة والتشريع هلا، وهذا اهلدي قد يكون واردا قبل احلاجة، وقد يكون  
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وهو يف مجيع  خماطبا به قوم على وجه الزجر أو الثناء أو غريمها، وقد يكون خماطبا به مجيع من يصلح خلطابه،
ن يكون وعى األمة لدينها سهال عليها، وليمكن أذلك قد جاء بكليات تشريعية وهتذيبية، واحلكمة يف ذلك 

تواتر الدين، وليكون لعلماء األمة مزية االستنباط، وإال فإن هللا قادر أن جيعل القرآن أضعاف هذا املنزل وأن 
ثر مما أطال عمر إبراهيم وموسى، ولذلك قال تعاىل يطيل عمر النيب صلى هللا عليه وسلم للتشريع أك

(وأمتمت عليكم نعميت)، فكما ال جيوز محل كلماته على خصوصيات جزئية ألن ذلك يبطل مراد هللا،  
كذلك ال جيوز تعميم ما قصد منه اخلصوص وال إطالق ما قصد منه التقييد؛ ألن ذلك قد يفضي إىل 

أصله، وقد اغرت بعض الفرق بذلك. قال ابن سريين يف اخلوارج: إهنم  التخليط يف املراد أو إىل إبطاله من
عمدوا إىل آايت الوعيد النازلة يف املشركني فوضعوها على املسلمني فجاءوا ببدعة القول ابلتكفري ابلذنب، 

طل  وقد قال احلرورية لعلي رضي هللا عنه يوم التحكيم (إن احلكم إال هلل) فقال علي  كلمة حق أريد هبا اب
 وفسرها يف خطبة له يف هنج البالغة. 

سباب النزول وهي أن يف نزول القرآن عند حدوث حوادث داللة على إعجازه ومثة فائدة أخرى عظيمة أل 
من انحية االرجتال، وهي إحدى طريقتني لبلغاء العرب يف أقواهلم، فنزوله على حوادث يقطع دعوى من 

 ادعوا أنه أساطري األولني. 
  
دمة السادسة املق   

  
يف القراءات    

تالف القراءات يف ألفاظ القرآن حىت يف كيفيات األداء، لكنت مبعزل خلوال عناية كثري من املفسرين بذكر ا 
عن التكلم يف ذلك ألن علم القراءات علم جليل مستقل قد خص ابلتدوين والتأليف وقد أشبع فيه أصحابه 

يتين مبحل االضطرار إىل أن ألقى عليكم مجال يف هذا الغرض تعرفون هبا وأسهبوا مبا ليس عليه مزيد، ولكين رأ
مقدار تعلق اختالف القراءات ابلتفسري، ومراتب القراءات قوة وضعفا? كي ال تعجبوا من إعراضي عن ذكر  

 كثري من القراءات يف أثناء التفسري. 

والثانية هلا تعلق به من جهات متفاوتةأرى أن للقراءات حالتني: إحدامها ال تعلق هلا ابلتفسري حبال،   .  

    
 

27فحة : ص  

 

حلالة األوىل فهي اختالف القراء يف وجوه النطق ابحلروف واحلركات كمقادير املد واإلماالت اأما   
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والتخفيف والتسهيل والتحقيق واجلهر واهلمس والغنة، مثل (عذايب) بسكون الياء و?(عذايب) بفتحها، ويف 
راب مثل (حىت يقول الرسول) بفتح الم (يقول) وضمها.وحنو (ال بيع فيه وال خلة وال تعدد وجوه اإلع

شفاعة) برفع األمساء الثالثة أو فتحها أو رفع بعض وفتح بعض، ومزية القراءات من هذه اجلهة عائدة إىل 
خمارجها  أهنا حفظت على أبناء العربية ما مل حيفظه غريها وهو حتديد كيفيات نطق العرب ابحلروف يف

وصفاهتا وبيان اختالف العرب يف هلجات النطق بتلقي ذلك عن قراء القرآن من الصحابة ابألسانيد 
الصحيحة، وهذا غرض مهم جدا لكنه ال عالقة له ابلتفسري لعدم أتثريه يف اختالف معاين اآلي، ومل أر من 

اإلعراب يف العربية، فهي لذلك عرف لفن القراءات حقه من هذه اجلهة، وفيها أيضا سعة من بيان وجوه 
  .مادة كربى لعلوم اللغة العربية

    
 

28فحة : ص  

 

فأئمة العربية ملا قرأوا القرآن قرأوه بلهجات العرب الذين كانوا بني ظهرانيهم يف األمصار اليت وزعت عليها   
يف هذه األمصار قراؤها  املصاحف: املدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، والشام، قيل واليمن والبحرين، وكان

من الصحابة قبل ورود مصحف عثمان إليهم فقرأ كل فريق بعربية قومه يف وجوه األداء، ال يف زايدة احلروف 
ونقصها، وال يف اختالف اإلعراب دون خمالفته مصحف عثمان، وحيتمل أن يكون القارئ الواحد قد قرأ 

مع حفظ القرآن الذي أنزل هبا، ولذلك جيوز أن يكون  بوجهني لريى صحتهما يف العربية قصدا حلفظ اللغة 
الف القراء يف هذه الناحية اختيارا، وعليه حيمل ما يقع يف كتايب الزخمشري وابن العريب من نقد تكثري من اخ

بعض طرق القراء، على أن يف بعض نقدهم نظرا، وقد كره مالك رمحه هللا القراءة ابإلمالة مع ثبوهتا عن 
مروية عن مقرئ املدينة انفع من رواية ورش عنه وانفرد بروايته أهل مصر، فدلت كراهته على أنه القراء، وهي 

يرى أن القارئ هبا ما قرأ إال مبجرد االختيار، ويف تفسري القرطيب يف سورة الشعراء عن أيب إسحاق الزجاج، 
قال هذا معد يكرب اه مع أنه مل جيوز أن يقرأ (طسني ميم) بفتح النون من (طسني) وضم امليم األخرية كما ي

يقرأ به أحد. قلت: وال ضري يف ذلك ما دامت كلمات القرآن ومجله حمفوظة على حنو ما كتب يف املصحف 
الذي أمجع عليه أصحاب رسوا هللا إال نفرا قليال شذوا منهم، كان عبد هللا بن مسعود منهم، فإن عثمان ملا 

هللا صلى هللا عليه وسلم، وأثبته كتاب املصحف، رأى أن حيمل  أمر بكتب املصحف على حنو ما قرأ رسول
الناس على اتباعه وترك قراءات ما خالفه، ومجع مجيع املصاحف املخالفة له وأحرقها ووافقه مجهور الصحابة 

على ما فعله. قال مشس الدين األصفهاين يف املقدمة اخلامسة من تفسريه. كان على طول أايمه يقرأ 
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ويتخذه إماما. وقلت: إمنا كان فعل عثمان إمتاما ملا فعله أبو بكر من مجعه القرآن الذي   مصحف عثمان
كان يقرأ يف حياة الرسول، وأن عثمان نسخه يف مصاحف لتوزع على األمصار، فصار املصحف الذي كتب 

مجاع. قال األصفهاين لعثمان قريبا من اجملمع عليه وعلى كل قراءة توافقه وصار ما خالفه مرتوكا مبا يقارب اإل
يف تفسريه  كانت قراءة أيب بكر وعمر وعثمان وزيد بن اثبت واملهاجرين واألنصار واحدة، وهي قراءة العامة 

اليت قرأ هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جربيل يف العام الذي قبض فيه، ويقال إن زيد بن اثبت 
لى جربيل  اه وبقى الذين قرأوا قراءات خمالفة ملصحف عثمان شهد العرضة األخرية اليت عرضها رسول هللا ع

يقرأون مبا رووه ال ينهاهم أحد عن قراءهتم ولكن يعدوهم شذاذا ولكنهم مل يكتبوا قراءهتم يف مصاحف بعد 
أن أمجع الناس على مصحف عثمان، قال البغوي يف تفسري قوله تعاىل (وطلح منضود) عن جماهد ويف 

قرأ علي بن أيب طالب  وطلع منضود  بعني يف موضع احلاء، وقرأ قارئ بني يديه وطلح  -الكشاف والقرطيب
منضود فقال: وما شأن الطلح? إمنا هو  وطلع  وقرأ  هلا طلع نضيد  فقالوا أفال حنوهلا? فقال إن آي القرآن 

ري املصحف، ومع ذلك ال هتاج اليوم وال حتول، أي ال تغري حروفها وال حتول عن مكاهنا فهو قد منع من تغي
مل يرتك القراءة اليت رواها، وممن نسبت إليهم قراءات خمالفة ملصحف عثمان، عبد هللا بن مسعود وأيب بن  

كعب وسامل موىل أيب حذيفة، إىل أن ترك الناس ذلك تدرجيا. ذكر الفخر يف تفسري قوله تعاىل (إذ تلقونه 
مي تقرأ  إذ تثقفونه أبلسنتكم  وكان أبوها يقرأ بقراءة ابن أبلسنتكم) من سورة النور أن سفيان قال: مسعت أ

مسعود، ومع ذلك فقد شذت مصاحف بقيت مغفوال عنها أبيدي أصحاهبا، منها ما ذكره الزخمشري يف 
الكشاف يف سورة الفتح أن احلارث بن سويد صاحب عبد هللا بن مسعود كان له مصحف دفنه يف مدة 

كان خمالفا للمصحف اإلمام، وقد أفرط الزخمشري يف توهني بعض القراءات احلجاج، قال يف الكشاف ألنه  
 ملخالفتها ملا اصطلح عليه النجاة وذلك من إعراضه عن معرفة األسانيد. 

من أجل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها يف العربية ووافقت خط  
يها؛ فهي قراءة صحيحة ال جيوز ردها، قال أبو بكر ابن املصحف  أي مصحف عثمان  وصح سند راو 

ومعىن ذلك عندي أن تواترها تبع لتواتر املصحف الذي وافقته وما دون ذلك فهو شاذ، يعين وأن  العريب:
  .تواتر املصحف انشئ عن تواتر األلفاظ اليت كتبت فيه

    
 

29فحة : ص  

 

القراءة إذا كانت غري متواترة عن النيب صلى هللا عليه وهذه الشروط الثالثة، هي شروط يف قبول  -قلت  
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، أبن كانت صحيحة السند إىل النيب ولكنها مل تبلغ حد التواتر فهي مبنزلة احلديث الصحيح، وأما موسل
القراءة املتواترة فهي غنية عن هذه الشروط ألن تواترها جيعلها حجة يف العربية، ويغنيها عن االعتضاد مبوافقة 

اجملمع عليه، أال ترى أن مجعا من أهل القراءات املتواترة قرأوا قوله تعاىل (وما هو على الغيب  املصحف
 بظنني) بظاء مشالة أي مبتهم، وقد كتبت يف املصاحف كلها ابلضاد الساقطة. 

على أن أاب علي الفارسي صنف كتاب احلجة للقراءات، وهو معتمد عند املفسرين وقد رأيت نسخة منه يف  
سري واملراد مبوافقة خط املصحف موافقة أحد فاتب اآلستانة. فالقراءات من هذه اجلهة ال تفيد يف علم التمك

املصاحف األئمة اليت وجه هبا عثمان بن عفان إىل أمصار اإلسالم إذ قد يكون اختالف يسري اندر بني 
ايدة الفاء يف قوله (وما أصابكم بعضها، مثل زايدة الواو يف (وسارعوا إىل مغفرة) يف مصحف الكوفة ومثل ز 

أو إحساان) فذلك  -من مصيبة فيما كسبت أيديكم) يف سورة الشورى (ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا
اختالف انشئ عن القراءة ابلوجهني بني احلفاظ من زمن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النيب صلى هللا 

من عثمان فال ينايف التواتر إذ ال تعارض، إذا كان املنقول عليه وسلم، ألنه قد أثبته انسخو املصحف يف ز 
عنه قد نطق مبا نقله عنه الناقلون يف زمانني أو أزمنة، أو كان قد أذن للناقلني أن يقرأوا أبحد اللفظني أو 

كثري   األلفاظ، وقد احنصر توفر الشروط يف الرواايت العشر للقراء وهم، انفع بن أيب نعيم املدين، وعبد هللا بن
املكي، وأبو عمرو املازين البصري وعبد هللا بن عامر الدمشقي، وعاصم بن أيب النجود الكويف، ومحزة بن 

حبيب الكويف، والكسائي علي بن محزة الكويف، ويعقوب بن إسحاق احلضرمي البصري، وأبو جعفر يزيد بن 
ا العاشر ليست له رواية خاصة، وإمنا القعقاع املدين، وخلف البزار  بزاي فألف فراء مهملة  الكويف، وهذ

اختار لنفسه قراءة تناسب قراءات أئمة الكوفة، فلم خيرج عن قراءات قراء الكوفة إال قليال، وبعض العلماء 
جيعل قراءة ابن حميصن واليزيدي واحلسن، واألعمش، مرتبة دون العشر، وقد عد اجلمهور ما سوى ذلك 

قرآن. شاذا ألنه مل ينقل بتواتر حفاظ ال  

ز القراءة به وال أخذ حكم منه ملخالفته املصحف و والذي قاله مالك والشافعي، أن ما دون العشر ال جت 
الذي كتب فيه ما تواتر، فكان ما خالفه غري متواتر فال يكون قرآان، وقد تروي قراءات عن النيب صلى هللا 

سلم وأضراهبما إال أهنا ال جيوز لغري عليه وسلم أبسانيد صحيحة يف كتب الصحيح مثل صحيح البخاري وم
من مسعها من النيب صلى هللا عليه وسلم القراءة هبا ألهنا غري متواترة النقل فال يرتك املتواتر لآلحاد وإذا كان 
راويها قد بلغته قراءة أخرى متواترة ختالف ما رواه وحتقق لديه التواتر وجب عليه أن يقرأ ابملروية تواترا، وقد 

ملفسرون على أن يطلقوا عليها قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم، ألهنا غري منتسبة إىل أحد من أئمة اصطلح ا
الرواية يف القراءات، ويكثر ذكر هذا العنوان يف تفسري حممد بن جرير الطربي ويف الكشاف ويف احملرر الوجيز 

أهنم أرادوا بنسبتها إىل النيب صلى هللا عليه لعبد احلق ابن عطية، وسبقهم إليه أبو الفتح ابن جين، فال حتسبوا 
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وسلم، أهنا وحدها املأثورة عنه وال ترجيحها على القراءات املشهورة ألن القراءات املشهورة قد رويت عن 
النيب صلى هللا عليه وسلم أبسانيد أقوى وهي متواترة على اجلملة كما سنذكره، وما كان ينبغي إطالق وصف 

ألنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غريها مل يقرأ به النيب صلى هللا عليه وسلم، قراءة النيب عليها 
  .وهذا يرجع إىل تبجح أصحاب الرواية مبروايهتم

    
 

30فحة : ص  

 

وأما احلالة الثانية: فهي اختالف القراء يف حروف الكلمات مثل (مالك يوم الدين) و(ملك يوم الدين) و   
ذبوا) بتخفيفه، وكذلك اختالف كنشزها) و (ظنوا أهنم قد كذبوا)  بتشديد الذال  أو (قد  (ننشرها) و (ن

احلركات الذي خيتلف معه معىن الفعل كقوله (وملا ضرب ابن مرمي مثال إذا قومك منه يصدون) قرأ انفع بضم 
ىن صدودهم يف أنفسهم الصاد وقرأ محزة بكسر الصاد، فاألوىل مبعىن يصدون غريهم عن اإلميان، والثانية مبع

وكال املعنيني حاصل منهم، وهي من هذه اجلهة هلا مزيد تعلق ابلتفسري ألن ثبوت أحد اللفظني يف قراءة قد 
يبني املراد من نظريه يف القراءة األخرى، أو يثري معىن غريه، وألن اختالف القراءات يف ألفاظ القرآن يكثر 

رن) بفتح الطاء املشددة واهلاء املشددة، وبسكون الطاء وضم اهلاء املعاين يف اآلية الواحدة حنو (حىت يطه
خمففة، وحنو (المستم النساء) و(ملستم النساء)، وقراءة (وجعلوا املالئكة الذين هم عند الرمحن إاناث) مع قراءة 

يع الوجوه يف (الذين هم عباد الرمحن) والظن أن الوحي نزل ابلوجهني وأكثر، تكثريا للمعاين إذا جزمنا أبن مج
القراءات املشهورة هي مأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم، على أنه ال مانع من أن يكون جميء ألفاظ 
القرآن على ما حيتمل تلك الوجوه مرادا هلل تعاىل ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك املعاين، فيكون 

ني فأكثر، وهذا نظري التضمني يف استعمال العرب، وجود الوجهني فأكثر يف خمتلف القراءات جمزائ عن آيت
ونظري التورية والتوجيه يف البديع، ونظري مستتبعات الرتاكيب يف علم املعاين، وهو من زايدة مالءمة بالغة 

القرآن، ولذلك كان اختالف القراء يف اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختالف املعىن؛ ومل يكن محل 
على األخرى متعينا وال مرجحا، وإن كان قد يؤخذ من كالم أيب علي الفارسي يف كتاب   أحد القراءتني

احلجة  أنه خيتار محل معىن إحدى القراءتني على معىن األخرى، ومثال هذا قوله يف قراءة اجلمهور قوله تعاىل 
لغين احلميد) إبسقاط  هو  أن (فإن هللا هو الغين احلميد) يف سورة احلديد، وقراءة انفع وابن عامر (فإن هللا ا

من أثبت  هو  حيسن أن يعتربه ضمري فصل ال مبتدأ، ألنه لو كان مبتدأ مل جيز حذفه يف قراءة انفع وابن 
عامر، قال أبو حيان:  وما ذهب إليه ليس بشيء ألنه بين ذلك على توافق القراءتني وليس كذلك، أال ترى 
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نهما توجيه خيالف اآلخر، كقراءة (وهللا أعلم مبا وضعت) بضم أنه قد يكون قراءاتن يف لفظ واحد لكل م
التاء أو سكوهنا. وأان أرى أن على املفسر أن يبني اختالف القراءات املتواترة ألن يف اختالفها توفريا ملعاين 

 اآلية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن. 
 نبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم كما ورد يف حديث عمر بوهذا يبني لنا أن اختالف القراءات قد ث 

اخلطاب مع هشام بن حكيم بن حزام  ففي صحيح البخاري أن عمر بن اخلطاب قال: مسعت هشام بن 
حكيم بن حزام يقرأ يف الصالة سورة الفرقان يف حياة رسول هللا فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف  

ل هللا، فكدت أساوره يف الصالة فتصربت حىت سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه كثرية مل يقرئنيها رسو 
السورة اليت مسعتك تقرأ? قال أقرأنيها رسول هللا، فقلت كذبت فإن رسول هللا أقرأنيها على غري ما قرأت، 

قرئنيها، فقال فانطلقت به أقوده إىل رسول هللا فقلت إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل ت
رسول هللا اقرأ اي هشام فقرأ عليه القراءة اليت مسعته يقرأ فقال رسول هللا كذلك أنزلت، مث قال اقرأ اي عمر 

فقرأت القراءة اليت أقرأين فقال رسول هللا كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر 
 منه  اه. 

ث منسوخا واآلخر ييف معناه أقوال يرجع إىل اعتبارين: أحدمها اعتبار احلدويف احلديث إشكال، وللعلماء  
  .اعتباره حمكما

    
 

31فحة : ص  

 

فأما الذين اعتربوا احلديث منسوخا وهو رأي مجاعة منهم أبو بكر الباقالئي وابن عبد الرب وأبو بكر بن   
وا كان ذلك رخصة يف صدر اإلسالم أابح العريب والطربي والطحاوي، وينسب إىل ابن عيينة وابن وهب قال

يقرأوا القرآن بلغاهتم اليت جرت عادهتم ابستعماهلا، مث نسخ ذلك حبمل الناس على لغة قريش  هللا للعرب أن
ألهنا اليت هبا نزل القرآن وزال العذر لكثرة احلفظ وتيسري الكتابة، وقال ابن العريب دامت الرخصة مدة حياة 

وظاهر كالمه أن ذلك نسخ بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإما نسخ إبمجاع النيب عليه السالم، 
الصحابة أو بوصاية من النيب صلى هللا عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بقول عمر: إن القرآن نزل بلسان 

قول عثمان قريش، وبنهيه عبد هللا بن مسعود أن يقرأ (فتول عنهم حىت حني) وهي لغة هذيل يف (حىت)، وب
لكتاب املصاحف فإذا اختلفتم يف حرف فاكتبوه بلغة قريش فإمنا نزل بلساهنم، يريد أن لسان قريش هو 

الغالب على القرآن، أو أراد أنه نزل مبا نطقوا به من لغتهم وما غلب على لغتهم من لغات القبائل إذ كان 
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 عكاظ أبرض قريش وكانت مكة مهبط القبائل كلها. 
ملراد ابألحرف الكلمات املرتادفة للمعىن اديد معىن الرخصة بسبعة أحرف ثالثة أقوال: األول أن وهلم يف حت 

الواحد، أي أنزل بتخيري قارئه أن يقرأه ابللفظ الذي حيضره من املرادفات تسهيال عليهم حىت حييطوا ابملعىن. 
يكون حتديدا للرخصة أبن ال يتجاوز وعلى هذا اجلواب فقيل املراد ابلسبعة حقيقة العدد وهو قول اجلمهور ف

سبعة مرادفات أو سبع هلجات أي من سبع لغات؛ إذ ال يستقيم غري ذلك ألنه ال يتأتى يف كلمة من القرآن 
 -أن يكون هلا ستة مرادفات أصال، وال يف كلمة أن يكون فيها سبع هلجات إال كلمات قليلة مثل  أف

اللغات السبع، فقال أبو عبيدة وابن عطية وأبو حامت والباقالين هي وأرجه  . وقد اختلفوا يف تعيني  -وجربيل
من عموم لغات العرب وهم: قريش، وهذيل، وتيم الرابب، واألزد، وربيعة، وهوازن، وسعد بن بكر من 

هوازن، وبعضهم يعد قريشا، وبين دارم، والعليا من هوازن وهم سعد بن بكر، وجشم بن بكر، ونصر بن 
قال أبو عمرو بن العالء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى متيم وهم بنو دارم.  معاوية، وثقيف،  

وبعضهم يعد خزاعة ويطرح متيما، وقال أبو علي االهوازي، وابن عبد الرب، وابن قتيبة هي لغات قبائل من  
 مضر وهم قريش، وهذيل، وكنانة، وقيس، وضبة، وتيم الرابب، وأسد بن خزمية، وكلها من مضر. 

قول الثاين: جلماعة منهم عياض: أن العدد غري مراد به حقيقته، بل هو كناية عن التعدد والتوسع، وكذلك ال 
املرادفات ولو من لغة واحدة كقوله (كالعهن املنفوش) وقرأ ابن مسعود  كالصوف املنفوش  ، وقرأ أيب (كلما 

ان نقتبس من نوركم) أخروان، أمهلوان، وأقرأ أضاء هلم مشوا فيه)  مروا فيه  سعوا فيه، وقرأ ابن مسعود (انظرو 
د رجال (إن شجرة الزقوم طعام األثيم) فقال الرجل طعام اليتيم، فأعاد له فلم يستطع أن يقول و ابن مسع

األثيم فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر? قال نعم، قال فاقرأ كذلك، وقد اختلف عمر 
دة. وهشام بن حكيم ولغتهما واح  

هللا مسيعا عليما) أن يقرأ  عليما حكيما  ما مل خيرج عن  القول الثالث: أن املراد التوسعة يف حنو (كان 
 املناسبة كذكره عقب آية عذاب أن يقول (وكان هللا غفورا رحيما) أو عكسه وإىل هذا ذهب ابن عبد الرب. 

أتويله مذاهب: فقال مجاعة منهم البيهقي وأبو وأما الذين اعتربوا احلديث حمكما غري منسوخ فقد ذهبوا يف  
الفضل الرازي أن املراد من األحرف أنواع أغراض القرآن كاألمر والنهي، واحلالل واحلرام، أو أنواع كالمه  

كاخلرب واإلنشاء، واحلقيقة واجملاز: أو أنواع داللته كالعموم واخلصوص، والظاهر واملؤول. وال خيفى أن كل 
صة. وقد تكلف هؤالء حصر خياق احلديث على اختالف رواايته من قصد التوسعة والر ذلك ال يناسب س

  .ما زعموه من األغراض وحنوها يف سبعة فذكروا كالما ال يسلم من النقض
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32فحة : ص  

 

وذهب مجاعة منهم أبو عبيد وثعلب واألزهري وعزي البن عباس أن املراد أنه أنزل مشتمال على سبع   
 القارئ، وذهبوا يف تعيينها إىل حنو ما ذهب ريغات العرب مبثوثة يف آايت القرآن لكن ال على ختيلغات من ل

إليه القائلون ابلنسخ إال أن اخلالف بني الفريقني يف أن األولني ذهبوا إىل ختيري القارئ يف الكلمة الواحدة، 
ى وجه التعيني ال على وجه التخيري، وهؤالء أرادوا أن القرآن مبثوثة فيه كلمات من تلك اللغات، لكن عل

وهذا كما قال أبو هريرة: ما مسعت السكني إال يف قوله تعاىل (وآتت كل واحدة منهن سكينا) ما كنا نقول 
ايتوين ابلسكني  إال املدية، ويف البخاري: إال من النبئ يف قصة حكم سليمان بني املرأتني من قول سليمان 

جهة العدد ألن  نال يالقي مساق احلديث من التوسعة، وال يستقيم م أقطعه بينكما  ، وهذا اجلواب
احملققني ذكروا أن يف القرآن كلمات كثرية من لغات قبائل العرب، وأهناها السيوطي نقال عن أيب بكر 

 الواسطي إىل مخسني لغة. 
واملد والقصر، واهلمز وذهب مجاعة أن املراد من األحرف هلجات العرب يف كيفيات النطق كالفتح واإلمالة،  

رخصة للعرب مع احملافظة على كلمات القرآن، وهذا أحسن األجوبة ملن  والتخفيف، على معىن أن ذلك
تقدمنا، وهنالك أجوبة أخرى ضعيفة ال ينبغي للعامل التعريج عليها وقد أهنى بعضهم مجلة األجوبة إىل مخسة 

 وثالثني جوااب. 
دث به حم بن حكيم قد حسن إفصاح راويه عن مقصد عمر فيما وعندي أنه إن كان حديث عمر وهشا 

أبن ال يكون مرواي ابملعىن مع إخالل ابملقصود أنه حيتمل أن يرجع إىل ترتيب آي السور أبن يكون هشام قرأ 
سورة الفرقان على غري الرتتيب الذي قرأ به عمر فتكون تلك رخصة هلم يف أن حيفظوا سور القرآن بدون 

اآلايت من السورة، وقد ذكر الباقالين احتمال أن يكون ترتيب السور من اجتهاد الصحابة كما  تعيني ترتيب
أييت يف املقدمة الثامنة. فعلى رأينا هذا تكون هذه رخصة. مث مل يزل الناس يتوخون بقراءهتم موافقة قراءة 

و العرضة األخرية اليت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت كان ترتيب املصحف يف زمن أيب بكر على حن
عرضها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمجع الصحابة يف عهد أيب بكر على ذلك لعلمهم بزوال موجب 

 الرخصة. 
ومن الناس من يظن املراد ابلسبع يف احلديث ما يطابق القراءات السبع اليت اشتهرت بني أهل فن القراءات،  

احنصار  وأمجع العلماء على خالفه كما قال أبو شامة: فإن وذلك غلط ومل يقله أحد من أهل العلم،
القراءات يف سبع مل يدل عليه دليل، ولكنه أمر حصل إما بدون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة أو 

بقصد إيهام أن هذه السبعة هي املرادة من احلديث تنويها بشأهنا بني العامة، ونقل السيوطي عن أيب العباس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قال: لقد فعل جاعل عدد القراءات سبعا ما ال ينبغي، وأشكل به األمر على العامة إذ أومههم  ابن عمار أنه
 أن هذه السبعة هي املرادة يف احلديث، وليت جامعها نقص عن السبعة أو زاد عليها. 

مة قال السيوطي: وقد صنف ابن جبري املكي  وهو قبل ابن جماهد  كتااب يف القراءات فاقتصر على مخسة أئ 
صاحف اليت أرسلها عثمان إىل األمصار كانت إىل مخسة من كل مصر إماما، وإمنا اقتصر على ذلك ألن امل

 أمصار. 
قال ابن العريب يف العواصم: أول من مجع القراءات يف سبع ابن جماهد غري أنه عد قراءة يعقوب سابعا مث  

ئة: وقد اتفق األئمة على أن قراءة يعقوب عوضها بقراءة الكسائي، قال السيوطي وذلك على رأس الثالمثا
ءات الصحيحة مثل بقية السبعة، وكذلك قراءة أيب جعفر وشيبة، وإذ قد كان االختالف بني القراء امن القر 

سابقا على تدوين املصحف اإلمام يف زمن عثمان وكان هو الداعي جلمع املسلمني على مصحف واحد 
جتهاد يف قراءة ألفاظ املصحف فيما عدا اللهجات. تعني أن االختالف مل يكن انشئا عن اال  

وأما صحة السند الذي تروى به القراءة لتكون مقبولة فهو شرط ال حميد عنه إذ قد تكون القراءة موافقة  
لرسم املصحف وموافقة لوجوه العربية لكنها ال تكون مروية بسند صحيح، كما ذكر يف املزهر أن محاد بن 

ايه  بتحتية، وقرأ (بل الذين كفروا يف غرة) إعن موعدة وعدها أابه) ابلباء املوحدة وإمنا هي  الزبرقان قرأ (إال 
بغني معجمة وراء مهملة وإمنا هي  عزة  بعني مهملة وزاي، وقرأ (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه) بعني 

ا حفظه من املصحف. مهملة، وإمنا هي  يغنيه  بغني معجمة، ذلك أنه مل يقرأ القرآن على أحد وإمن  

  
لرتجيح بينهاامراتب القراءات الصحيحة و     

   
 

33فحة : ص  

 

ال أبو بكر بن العريب يف كتاب العواصم: اتفق األئمة على أن القراءات اليت ال ختالف األلفاظ اليت  ق   
تواترها كتبت يف مصحف عثمان هي متواترة وإن اختلفت يف وجوه األداء وكيفيات النطق ومعىن ذلك أن 

ن نطقه صاحلا لرسم املصحف، واختلف فيه فهو مقبول، وما هو اتبع لتواتر صورة كتابة املصحف، وما ك
مبتواتر ألن وجود االختالف فيه مناف لدعوى التواتر، فخرج بذلك ما كان من القراءات خمالفا ملصحف 

اءات من عصر الصحابة ومل يغري عثمان، مثل ما نقل من قراءة ابن مسعود، وملا قرأ املسلمون هبذه القر 
عليهم، فقد صارت متواترة على التخيري، وإن كانت أسانيدها املعينة آحادا، وليس املراد ما يتومهه بعض 
القراء من أن القراءات كلها مبا فيها من طرائق أصحاهبا ورواايهتم متواترة وكيف وقد ذكروا أسانيدهم فيها 
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ما كان له راواين عن الصحابة مثل قراءة انفع بن أيب نعيم وقد جزم ابن  فكانت أسانيد أحاد، وأقواها سندا
العريب، وابن عبد السالم التونسي، وأبو العباس ابن إدريس فقيه جباية من املالكية، واألبياري من الشافعية 

أ خبالفه، وأما أبهنا غري متواترة، وهو احلق آلن تلك األسانيد ال تقتضي إال أن فالان قرأ كذا وأن فالان قر 
اللفظ املقروء فغري حمتاج إىل تلك األسانيد ألنه ثبت ابلتواتر كما علمت آنفا، وإن اختلفت كيفيات النطق 
حبروفه فضال عن كيفيات أدائه. وقال إمام احلرمني يف الربهان: هي متواترة ورده عليه األبياري، وقال املازري 

واترة عند عموم األمة، وهذا توسط بني إمام احلرمني واألبياري، يف شرحه: هي متواترة عند القراء وليست مت
ووافق إمام احلرمني ابن سالمة األنصاري من املالكية. وهذه مسألة مهمة جرى فيها حوار بني الشيخني ابن 

 عرفة التونسي وابن لب األندلسي ذكرها الونشريسي يف املعيار. 
فان، وعلي عمن الصحابة وهم: عمر بن اخلطاب، وعثمان ابن  وتنتهي أسانيد القراءات العشر إىل مثانية 

ابن أيب طالب، وعبد هللا من مسعود، وأيب بن كعب، وأبو الدرداء، وزيد ابن اثبت، وأبو موسى األشعري، 
 فبعضها ينتهي إىل مجيع الثمانية وبعضها إىل بعضهم وتفصيل ذلك يف علم القرآن. 

املعاين حنو (والت حني  ثرها متواتر إال ما ساغ فيه إعراابن مع احتادوأما وجوه اإلعراب يف القرآن فأك 
مناص) بنصب حني ورفعه، وحنو (وزلزلوا حىت يقول الرسول) بنصب (يقول) ورفعه، أال ترى أن األمة 

أمجعت على رفع اسم اجلاللة يف قوله تعاىل (وكلم هللا موسى تكليما) وقرأه بعض املعتزلة بنصب اسم اجلاللة 
ئال يثبتوا هلل كالما، وقرأ بعض الرافضة (وما كنت متخذ املضلني عضدا) بصيغة التثنية، وفسروها أبيب بكر ل

 وعمر حاشامها، وقاتلهم هللا. 
وأما ما خالف الوجوه الصحيحة يف العربية ففيه نظر قوي ألان ال ثقة لنا ابحنصار فصيح كالم العرب فيما  

ت املتواترة بعلة أهنا جرت على اهبذا نبطل كثريا مما زيفه الزخمشري من القراءصار إىل حناة البصرة والكوفة، و 
وجوه ضعيفة يف العربية ال سيما ما كان منه يف قراءة مشهورة كقراءة عبد هللا بن عامر قوله تعاىل (وكذلك 

والدهم) وخفض زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركائهم) ببناء (زين) للمفعول وبرفع (قتل)، ونصب (أ
(شركائهم) ولو سلمنا أن ذلك وجه مرجوح، فهو ال يعدو أن يكون من االختالف يف كيفية النطق اليت ال 

تناكد التواتر كما قدمناه آنفا على ما يف اختالف اإلعرابني من إفادة معىن غري الذي يفيده اآلخر، ألن 
فاعله، وألن لبناء الفعل للمجهول نكتا غري اليت إلضافة املصدر إىل املفعول خصائص غري اليت إلضافته إىل 

لبنائه للفاعل، على أن أاب علي الفارسي ألف كتااب مساه  احلجة  احتج فيه للقراءات املأثورة احتجاجا من 
  .جانب العربية
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34فحة : ص  

 

يات البالغة أو مث إن القراءات العشر الصحيحة املتواترة، قد تتفاوت مبا يشتمل عليه بعضها من خصوص  
الشهرة، وهو متايز متقارب، وقل أن يكسب إحدى القراءات يف تلك اآلية  والفصاحة أو كثرة املعاين أ

رجحاان، على أن كثريا من العلماء كان ال يرى مانعا من ترجيح قراءة على غريها،ومن هؤالء اإلمام حممد بن 
نظر سنذكره يف مواضعه، وقد سئل ابن رشد عما يقع جرير الطربي، والعالمة الزخمشري ويف أكثر ما رجح به 

يف كتب املفسرين واملعربني من اختيار إحدى القراءتني املتواترتني وقوهلم هذه القراءة أحسن: أذاك صحيح أم 
ال? فأجاب: أما ما سألت عنه مما يقع يف كتب املفسرين واملعربني من حتسني بعض القراءات واختيارها على 

ظهر من جهة اإلعراب، وأصح يف النقل، وأيسر يف اللفظ فال ينكر ذلك، كرواية ورش اليت بعض لكوهنا أ
اختارها الشيوخ املتقدمون عندان  أي ابألندلس  فكان اإلمام يف اجلامع ال يقرأ إال هبا ملا فيها من تسهيل 

ية النرب يف القرآن يف النربات وترك حتقيقها يف مجيع املواضع، وقد تؤول ذلك فيما روى عن مالك من كراه
 الصالة. 

الصالة األول من العتبية: سئل مالك عن النرب يف القرآن فقال: إين ألكرهه وما يعجبين ذلك،  ويف كتاب 
قال ابن رشد يف البيان يعىن ابلنرب ههنا إظهار اهلمزة يف كل موضع على األصل فكره ذلك واستحب فيه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل تكن لغته اهلمز  أي إظهار اهلمز  التسهيل على رواية ورش، ملا جاء من أن
يف الكلمات املهموزة بل كان ينطق ابهلمزة مسهلة إىل أحرف علة من جنس حركتها، مثل ايجوج وماجوج 

 ابأللف دون اهلمز، ومثل الذيب يف الذئب ومثل مومن يف مؤمن. 

طبة قدميا أن ال يقرأ اإلمام ابجلامع يف الصالة إال برواية ورش، مث قال: وهلذا املعىن كان العمل جاراي يف قر  
وإمنا تغري ذلك وتركت احملافظة عليه منذ زمن قريب، اه، وهذا خلف بن هشام البزار راوي محزة، قد اختار 

لنفسه قراءة من بني قراءات الكوفيني، ومنهم شيخة محزة بن حبيب وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة 
ني، ومل خيرج عن قراءة محزة والكسائي وأيب بكر عن يالعشر وما هي إال اختيار من قراءات الكوف القراءات

 عاصم إال يف قراءة قوله تعاىل (وحرام على قرية) قرأها ابأللف بعد الراء مثل حفص واجلمهور. 

ة فيفضي إىل فإن قلت هل يفضي ترجيح بعض القراءات على بعض إىل أن تكون الراجحة أبلغ من املرجوح 
قلت: حد اإلعجاز مطابقة الكالم جلميع مقتضى احلال، وهو ال يقبل  أن املرجوحة أضعف يف اإلعجاز?

التفاوت، وجيوز مع ذلك أن يكون بعض الكالم املعجز مشتمال على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه 
تسأهلم خرجا فخراج ربك خري).  احلسن كاجلناس واملبالغة، أو تتعلق بزايدة الفصاحة، أو ابلتفنن مثل (أم  

وز أن تكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص النيب صلى هللا عليه وسلم للقارئ أن يقرأ على أنه جي 
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ابملرادف تيسريا على الناس كما يشعر به حديث تنازع عمر مع هشام بن حكيم، فرتوي تلك القراءة 
ي البالغة غاية البالغة وأن األخرى توسعة ورخصة، وال للخلف فيكون متييز غريها عليها بسبب أن املتميزة ه

 يعكر ذلك على كوهنا أيضا ابلغة الطرف األعلى من البالغة وهو ما يقرب من حد اإلعجاز. 
وأما اإلعجاز فال يلزم أن يتحقق يف كل آية من آي القرآن ألن التحدي إمنا وقع بسورة مثل سور القرآن،  

يكون جمموعه معجزا.  قدار ينتظم من ثالث آايت من القرآن جيب أنوأقصر سورة ثالث آايت فكل م  

تنبيه  أان أقتصر يف هذا التفسري على التعرض الختالف القراءات العشر املشهورة خاصة يف أشهر رواايت   
الراوين عن أصحاهبا ألهنا متواترة، وإن كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات ابلشهرة بني 

 املسلمني يف أقطار اإلسالم. 
تفسري على قراءة انفع برواية عيسى ابن مينا املدين امللقب بقالون ألهنا القراءة املدنية إماما وراواي لوأبين أول ا 

 وألهنا اليت يقرأ هبا معظم أهل تونس، مث أذكر خالف بقية القراء العشرة خاصة. 
برواية قالون يف بعض  عسالم من هذه القراءات العشر، هي قراءة انفوالقراءات اليت يقرأ هبا اليوم يف بالد اإل 

القطر التونسي وبعض القطر املصري، ويف ليبيا وبرواية ورش يف بعض القطر التونسي وبعض القطر املصري 
  .ويف مجيع القطر اجلزائري ومجيع املغرب األقصى، وما يتبعه من البالد. والسودان

   
 

35فحة : ص  

 

راق والشام وغالب البالد املصرية واهلند وابكستان ععاصم برواية حفص عنه يف مجيع الشرق من ال وقراءة  
  .وتركيا واألفغان

بلغين أن قراءة أيب عمرو البصري يقرأ هبا يف السودان اجملاور مصر. و     

  
املقدمة السابعة    
  
قصص القرآن    

(حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا امنت هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم بقوله  
القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني) فعلمنا من قوله (أحسن)، أن القصص القرآنية مل تسق مساق 

اإلمحاض وجتديد النشاط، وما حيصل من استغراب مبلغ تلك احلوادث من خري أو شر؛ ألن غرض القرآن 
صادقة فما كان جديرا لا لساوى كثريا من قصص األخبار احلسنة اأمسى وأعلى من هذا، ولو كان من هذ
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 ابلتفضيل على كل جنس القصص. 

والقصة: اخلرب عن حادثة غائبة عن املخرب هبا، فليس ما يف القرآن من ذكر األحوال احلاضرة يف زمن نزوله  
لقصص بفتح القاف قصصا مثل ذكر وقائع املسلمني مع عدوهم. ومجع القصة قصص بكسر القاف، وأما ا

و مصدر مسي به املفعول، يقال قص على فالن إذا أخربه خبرب. هفاسم للخرب املقصوص، و   

وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصرا على حصول العربة واملوعظة مما تضمنته القصة من  
 هبم أو التشويه عواقب اخلري أو الشر، وال على حصول التنويه أبصحاب تلك القصص يف عناية هللا

غضب هللا عليهم كما تقف عنده أفهام القانعني بظواهر األشياء وأوائلها، بل الغرض  نأبصحاهبا فيما لقوه م
من ذلك أمسى وأجل. إن يف تلك القصص لعربا مجة وفوائد لألمة؛ ولذلك نرى القرآن أيخذ من كل قصة 

ها عن قصد التفكه هبا. من أجل ذلك كله مل أشرف مواضيعها ويعرض عما عداه ليكون تعرضه للقصص منز 
أتت القصص يف القرآن متتالية متعاقبة يف سورة أو سور كما يكون كتاب اتريخ، بل كانت مفرقة موزعة 
على مقامات تناسبها، ألن معظم الفوائد احلاصلة منها هلا عالقة بذلك التوزيع، هو ذكر وموعظة ألهل 

ن أسلوب خاص هو األسلوب املعرب عنه ابلتذكري وابلذكر يف آايت أييت الدين فهو ابخلطابة أشبه. وللقرآ
تفسريها؛ فكان أسلوبه قاضيا للوطرين وكان أجل من أسلوب القصاصني يف سوق القصص جملرد معرفتها ألن 
سوقها يف مناسباهتا يكسبها صفتني: صفة الربهان وصفة التبيان وجند من مميزات قصص القرآن نسج نظمها 

سلوب اإلجياز ليكون شبهها ابلتذكري أقوى من شبهها ابلقصص، مثال ذلك قوله تعاىل يف سورة القلم على أ
(فلما رأوها قالوا إان لضالون بل حنن حمرومون قال أوسطهم أمل أقل لكم لوال تسبحون) فقد حكيت مقالته 

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني) هذه يف موقع تذكريه أصحابه هبا ألن ذلك حمز حكايتها ومل حتك أثناء قوله (
 وقوله (فتنادوا مصبحني أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمني). 

ومن مميزاهتا طي ما يقتضيه الكالم الوارد كقوله تعاىل يف سورة يوسف (واستبقا الباب) فقد طوي ذكر  
ه فيها من املكر به حضور سيدها وطرقه الباب وإسراعهما إليه لفتحه، فإسراع يوسف ليقطع عليها ما تومس

هبا سوءا. وإسراعها هي لضد ذلك لتكون البادئة ابحلكاية فتقطع على يوسف ما  دلرتي سيدها أنه أرا
تومسته فيه من شكاية. فدل على ذلك ما بعده من قوله (وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد 

ذ ساقها يف مظان االتعاظ هبا مع احملافظة أبهلك سوءا) اآلايت، ومنها أن القصص بثت أبسلوب بديع إ
على الغرض األصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع فتوفرت من ذلك عشر فوائد: الفائدة األوىل: أن 

قصارى علم أهل الكتاب يف ذلك العصر كان معرفة أخبار األنبياء وأايمهم وأخبار من جاورهم من األمم، 
القصص اليت ال يعلمها إال الراسخون يف العلم من أهل الكتاب حتداي عظيما  فكان اشتمال القرآن على تلك

ألهل الكتاب، وتعجيزا هلم بقطع حجتهم على املسلمني، قال تعاىل (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما  
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 كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا) فكان محلة القرآن بذلك أحقاء أبن يوصفوا ابلعلم الذي وصفت
به أحبار اليهود، وبذلك انقطعت صفة األمية عن املسلمني يف نظر اليهود، وانقطعت ألسنة املعرضني هبم 

  .أبهنم أمة جاهلية، وهذه فائدة مل يبينها من سلفنا من املفسرين

    
 

36فحة : ص  

 

عهم فكان اشتمال الفائدة الثانية أن من أدب الشريعة معرفة اتريخ سلفها يف التشريع من األنبياء بشرائ  
بياء وأقوامهم تكليال هلامة التشريع اإلسالمي بذكر اتريخ املشرعني، قال تعاىل (وكأين نالقرآن على قصص األ

من نيب قاتل معه ربيون كثري). اآلية. وهذه فائدة من فتوحات هللا لنا أيضا. وقد رأيت من أسلوب القرآن يف 
ب القصة يف رسوخ اإلميان وضعفه وفيما لذلك من أثر عناية هذا الغرض أنه ال يتعرض إال إىل حال أصحا

إهلية أو خذالن. ويف هذا األسلوب ال جتد يف ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنساهبم أو بلداهنم إذ العربة 
فيما وراء ذلك من ضالهلم أو إمياهنم. وكذلك مواضع العربة يف قدرة هللا تعاىل يف قصة أهل الكهف (أم 

اب الكهف والرقيم كانوا من آايتنا عجبا) إىل قوله (حنن نقص عليك نبأهم ابحلق إهنم فتية حسبت أن أصح
آمنوا برهبم وزدانهم هدى) اآلايت. فلم يذكر أهنم من أي قوم ويف أي عصر. وكذلك قوله فيها (فابعثوا 

م ووصول رسوهلم إىل أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة) فلم يذكر أية مدينة هي ألن موضع العربة هو انبعاثه
 مدينة إىل قوله (وكذلك أعثران عليهم ليعلموا أن وعد هللا حق). 

الفائدة الثالثة: ما فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتيب املسببات على أسباهبا يف اخلري والشر والتعمري  
فيها من فائدة ظهور املثل والتخريب لتقتدي األمة وحتذر، قال تعاىل (فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا) وما 

الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلك.  العليا يف  

الفائدة الرابعة: ما فيها من موعظة املشركني مبا حلق األمم اليت عاندت رسلها، وعصت أوامر رهبا حىت  
ال يرعووا عن غلوائهم، ويتعظوا مبصارع نظرائهم وآابئهم، وكيف يورث األرض أولياءه وعباده الصاحلني ق

) وقال (لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب) وقال (ولقد كتبنا نتعاىل (فاقصص القصص لعلهم يتفكرو 
يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون) وهذا يف القصص اليت يذكر فيها ما لقيه 

 املكذبون للرسل كقصص قوم نوح وعاد ومثود وأهل الرس وأصحاب األيكة. 
فائدة اخلامسة: أن يف حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف واحملاورة وذلك أسلوب مل يكن معهودا ال 

للعرب فكان جميئه يف القرآن ابتكار أسلوب جديد يف البالغة العربية شديد التأثري يف نفوس أهل اللسان، 
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ثله إذ مل يعتادوه، انظر إىل وهو من إعجاز القرآن؛ إذ ال ينكرون أنه أسلوب بديع وال يستطيعون اإلتيان مب
حوال الناس يف اجلنة والنار واألعراف يف سورة األعراف، وقد تقدم التنبيه عليه يف املقدمة اخلامسة أحكاية 

 فكان من مكمالت عجز العرب عن املعارضة. 
ت احلس، أو الفائدة السادسة: أن العرب بتوغل األمية واجلهل فيهم أصبحوا ال هتتدي عقوهلم إال مبا يقع حت 

دة االتعاظ أبحوال األمم املاضية وجهلوا معظمها وجهلوا أحوال البعض الذي علموا ئما ينتزع منه ففقدوا فا
أمساءه فأعقبهم ذلك إعراضا عن السعي إلصالح أحواهلم بتطهريها مما كان سبب هالك من قبلهم، فكان يف 

مم ومعظم أحواهلا، قال مشريا إىل غفلتهم قبل ذكر قصص األمم توسيع لعلم املسلمني إبحاطتهم بوجود األ
 اإلسالم (وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبني لكم كيف فعلنا هبم). 

الفائدة السابعة:تعويد املسلمني على معرفة سعة العامل وعظمة األمم واالعرتاف هلا مبزاايها حىت تدفع عنهم  
لمت األمة جوامع اخلريات ععاد (وقالوا من أشد منا قوة) فإذا  وصمة الغرور كما وعظهم قوله تعاىل عن قوم

 ومالئمات حياة الناس تطلبت كل ما ينقصها مما يتوقف عليه كمال حياهتا وعظمتها. 
الفائدة الثامنة: أن ينشئ يف املسلمني مهة السعي إىل سيادة العامل كما ساده أمم من قبلهم ليخرجوا من  

بعضا فكان منتهى السيد منهم أن يغنم  عرب إذ رضوا من العزة ابغتيال بعضهماخلمول الذي كان عليه ال
صرمية، ومنتهى أمل العامي أن يرعى غنيمة، وتقاصرت مهمهم عن تطلب السيادة حىت آل هبم احلال إىل أن 

رس. والشام فقدوا عزهتم فأصبح كاألتباع للفرس والروم، فالعراق كله واليمن كله وبالد البحرين تبع لسيادة الف
ومشارفه تبع لسيادة الروم. وبقي احلجاز وجند ال غنية هلم عن االعتزاز مبلوك العجم والروم يف رحالهتم 

  .وجتارهتم
    
 

37فحة : ص  

 

الفائدة التاسعة: معرفة أن قوة هللا تعاىل فوق كل قوة، وأن هللا ينصر من ينصره، وأهنم إن أخذوا بوسيليت   
عليهم. وذكر العواقب الصاحلة ألهل اخلري، وكيف  مد واالعتماد؛ سلموا من تسلط غريهالبقاء: من االستعدا

ينصرهم هللا تعاىل كما يف قوله (فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني. 
 فاستجبنا له وجنيناه من الغم، وكذلك ننجي املؤمنني). 

احلضارة وذلك يفتق أذهان املسلمني لإلملام و ابلتبع فوائد يف اتريخ التشريع  الفائدة العاشرة: أهنا حيصل منها 
بفوائد املدنية كقوله تعاىل (كذلك كدان ليوسف ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك إال أن يشاء هللا) يف قراءة 
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قاق السارق. من قرأ دين بكسر الدال، أي يف شرع فرعون يومئذ، فعلمنا أن شريعة القبط كانت ختول اسرت 
وقوله (معاذ هللا أن أنخذ إال من وجدان متاعنا عنده) يدل على أن شريعتهم ما كانت تسوغ أخذ البدل يف 

فأرسل فرعون يف  -االسرتقاق، وأن احلر ال ميلك إال بوجه معترب. ونعلم من قوله (وابعث يف املدائن حاشرين
ؤذنني والربيح ابإلعالم ابألمور املهمة. ونعلم من املدائن حاشرين) أن نظام مصر يف زمن موسى إرسال امل

قوله (قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غياابت اجلب يلتقطه بعض السيارة) أهنم كانوا يعلمون وجود 
األجباب يف الطرقات وهي آابر قصرية يقصدها املسافرون لالستقاء منها. وقول يعقوب (وأخاف أن أيكله 

ة الشام إىل مصر كانت توجد هبا الذائب املفرتسة وقد انقطعت منها اليوم. الذئب) أن ابدي  

وفيما ذكران ما يدفع عنكم هاجسا رأيته خطر لكثري من أهل اليقني واملتشككني وهو أن يقال: ملاذا مل يقع  
ا تطرق هذا االستغناء ابلقصة الواحدة يف حصول املقصود منها. وما فائدة تكرار القصة يف سور كثرية? ورمب

هج اإلحلاد يف القرآن. والذي يكشف لسائر املتحريين حريهتم على اختالف نواايهم ااهلاجس ببعضهم إىل من
كما قلنا هو ابخلطب واملواعظ أشبه منه ابلتآليف. وفوائد القصص جتتلبها   -وتفاوت مداركهم أن القرآن

، فال يعد ذكرها مع غرضها تكريرا هلا ألن املناسبات وتذكر القصة كالربهان على الغرض املسوقة هي معه
سبق ذكرها إمنا كان يف مناسبات أخرى. كما ال يقال للخطيب يف قوم، مث دعته املناسبات إىل أن وقف 

خطيبا يف مثل مقامه األول فخطب مبعان تضمنتها خطبته السابقة إنه أعاد اخلطبة، بل إنه أعاد معانيها ومل 
م تظهر فيه مقدرة اخلطباء فيحصل من ذكرها هذا املقصد اخلطايب. مث حتصل يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقا

 معه مقاصد أخرى: أحدها رسوخها يف األذهان بتكريرها. 
الثاين:ظهور البالغة، فإن تكرير الكالم يف الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على البليغ فإذا جاء الالحق  

ت أو كناية. وتفنن األلفاظ اف طرق أدائها من جماز أو استعار منه إثر السابق مع تفنن يف املعاين ابختال
وتراكيبها مبا تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة ابستعمال املرتادفات مثل: ولئن رددت. ولئن رجعت. وتفنن 

احملسنات البديعية املعنوية واللفظية وحنو ذلك كان ذلك من احلدود القصوى يف البالغة، فذلك وجه من 
ز. وجوه اإلعجا  

املؤمنني يف وقت نزول القرآن ذكر القصة اليت كانت فاتتهم مماثلتها قبل  نالثالث: أن يسمع الالحقون م 
 إسالمهم أو يف مدة مغيبهم، فإن تلقي القرآن عند نزوله أوقع يف النفوس من تطلبه من حافظيه. 

فظ بعض السور فيكون الذي حفظ الرابع: أن مجع املؤمنني مجيع القرآن حفظا كان اندرا بل جتد البعض حي 
السور اليت ذكرت فيها قصة معينة عاملا بتلك القصة. كعلم من حفظ سورة أخرى ذكرت فيها تلك  ىإحد

 القصة. 
اخلامس: أن تلك القصص ختتلف حكاية القصة الواحدة منها أبساليب خمتلفة ويذكر يف بعض حكاية  
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حلكاية الواحدة فيقتصر اك ألسباب: منها جتنب التطويل يف القصة الواحدة ما مل يذكر يف بعضها اآلخر وذل
على موضع العربة منها يف موضع وبذكر آخر يف موضع آخر فيحصل من متفرق مواضعها يف القرآن كمال 

  .القصة أو كمال املقصود منها، ويف بعضها ما هو شرح لبعض
    
 

38فحة : ص  

 

عيها، ومن أجل ذلك جتد ممناسبا للحالة املقصودة من ساومنها أن يكون بعض القصة املذكور يف موضع   
ذكرا لبعض القصة يف موضع وجتد ذكرا لبعض آخر منها يف موضع آخر ألن فيما يذكر منها مناسبة للسياق 

الذي سيقت له، فإهنا اترة تساق إىل املشركني، واترة إىل أهل الكتاب، واترة تساق إىل املؤمنني، واترة إىل  
تساق للطائفة من هؤالء يف حالة خاصة، مث تساق إليها يف حالة أخرى. وبذلك تتفاوت  كليهما، وقد

ابإلطناب واإلجياز على حسب املقامات، أال ترى قصة بعث موسى كيف بسطت يف سورة طه، وسورة 
را الشعراء. وكيف أوجزت يف آيتني يف سورة الفرقان (ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزي

 فقلنا اذهبا إىل القوم الذين كذبوا آبايتنا فدمرانهم تدمريا). 
ومنها أنه قد يقصد اترة التنبيه على خطأ املخاطبني فيما ينقلونه من تلك القصة، واترة ال يقصد ذلك.    

فهذه حتقيقات مسحت هبا القرحية، ورمبا كانت بعض معانيها يف كالم السابقني غري صرحية.    

  
الثامنة املقدمة    

  
ته وسوره وترتيبها وأمسائها اييف اسم القرآن وآ   

هذا غرض له مزيد اتصال ابلقرآن. وله اتصال متني ابلتفسري؛ ألن ما يتحقق فيه ينتفع به يف مواضع كثرية  
 من فواتح السور، ومناسبة بعضها لبعض فيغين املفسر عن إعادته. 

من إرشاد وهدى وآداب  هلتبيان معانيه وما يشتمل علي معلوم لك أن موضوع علم التفسري هو القرآن 
وإصالح حال األمة يف مجاعتها ويف معاملتها مع األمم اليت ختالطها: بفهم داللته اللغوية والبالغية. فالقرآن 

هو الكالم الذي أوحاه هللا تعاىل كالما عربيا إىل حممد صلى هللا عليه وسلم بواسطة جربيل على أن يبلغه 
ل إىل األمة ابللفظ الذي أوحي به إليه للعمل به ولقراءة ما يتيسر هلم أن يقرأوه منه يف صلواهتم وجعل الرسو 

 قراءته عبادة. 
وجعله كذلك آية على صدق الرسول يف دعواه الرسالة عن هللا إىل اخللق كافة أبن حتدى منكريه واملرتددين  
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يستطيعون معارضته، ودعاهم إليها فلم يفعلوا. دعاهم أول  فيه من العرب وهم املخاطبون به األولون أبهنم ال
األمر إىل اإلتيان بعشر سور مثله فقال (أم يقولون افرتاه قل فأتوا بعشر سور مثله مفرتايت وادعوا من 

استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقني. فإمل يستجيبوا لكم فاعلموا أمنا أنزل بعلم هللا)  سورة هود  . مث 
أم يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتتم من دون ( م إىل أهون من ذلك عليهم فقالاستنزهل

هللا إن كنتم صادقني بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه)  سورة يونس  مث جاء أبصرح من ذلك وأنذرهم أبهنم ليسوا 
عبدان فأتوا بسورة من مثله وادعوا  آبتني بذلك فقال يف سورة البقرة (وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على

شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقني. فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) اآلية. وقال (ويقولون لوال أنزل 
عليه آية من ربه فقل إمنا الغيب هلل فانتظروا إين معكم من املنتظرين أومل يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاب يتلى 

ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون)  سورة العنكبوت  وقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك  عليهم إن يف
بقوله  ما من األنبياء نيب إال أويت من اآلايت ما مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه 

يلة ليس هذا مقام بياهنا وقد هللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعا يوم القيامة  ويف هذا احلديث معان جل
  .  شرحتها يف تعليقي على صحيح البخاري املسمى  النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اجلامع الصحيح

    
 

39فحة : ص  

 

فالقرآن اسم للكالم املوحى به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو مجلة املكتوب يف املصاحف املشتمل   
ا سورة الناس. صار هذا االسم علم على هذا الوحي. وهو هورة، أوالها الفاحتة وأخراعلى مائة وأربع عشرة س

على وزن فعالن وهي زنة وردت يف أمساء املصادر مثل غفران، وشكران وهبتان، ووردت زايدة النون يف أمساء 
ول ما بدئ به أعالم مثل عثمان وحسان وعدانن، واسم قرآن صاحل لالعتبارين ألنه مشتق من القراءة ألن أ

الرسول من الوحي (اقرأ ابسم ربك) اآلية. وقال تعاىل (وقرآان فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيال) فهمزة قرآن أصلية ووزنه فعالن ولذلك اتفق أكثر القراء على قراءة لفظ قرآن مهموزا حيثما وقع يف 

اء بعدها ألف على لغة ختفيف املهموز وهي لغة حجازية، التنزيل ومل خيالفهم إال ابن كثري قرأه بفتح الر 
واألصل توافق القراءات يف مدلول اللفظ املختلف يف قراءته. وقيل هو قرآن بوزن فعال، من القرن بني 

األشياء أي اجلمع بينها ألنه قرنت سوره بعضها ببعض وكذلك آايته وحروفه ومسى كتاب هللا قرآان كما مسى 
، وليس مأخوذا من قرأت، وهلذا يهمز قرأت وال يهمز القرآن فتكون قراءة ابن كثري جارية اإلجنيل اإلجنيل

على أنه اسم أخر لكتاب هللا على هذا الوجه. ومن الناس من زعم أن قرآن مجع قرينه أي اسم مجع، إذ ال 
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يس هذا منها، والقرينة جيمع مثل قرينه على وزن فعال يف التكثري فإن اجلموع الواردة على وزن فعال حمصورة ل
 العالمة، قالوا ألن آايته يصدق بعضها بعضا فهي قرائن على الصدق. 

فاسم القرآن هو االسم الذي جعل علما على الوحي املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم، ومل يسبق أن  
ألسنة السلف.  أطلق على غريه قبله، وهو أشهر أمسائه وأكثرها ورودا يف آايته وأشهرها دوراان على  

أخرى هي يف األصل أوصاف أو أجناس أهناها يف اإلتقان إىل نيف وعشرين. والذي اشتهر  وله أمساء 
 إطالقه عليه منها ستة: التنزيل، والكتاب، والفرقان، والذكر، والوحي، وكالم هللا. 

 وصف يوم بدر بيوم الفرقان فأما الفرقان فهو يف األصل اسم ملا يفرق به بني احلق والباطل وهو مصدر، وقد 
وأطلق على القرآن يف قوله تعاىل (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) وقد جعل هذا االسم علما على 

القرآن ابلغلبة مثل التوراة على الكتاب الذي جاء به موسى واإلجنيل على الوحي الذي أنزل على عيسى قال 
حمكمات) إىل قوله (وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل هدى تعاىل (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت 

للناس وأنزل الفرقان) فوصفه أوال ابلكتاب وهو اسم اجلنس العام مث عرب عنه ابسم الفرقان عقب ذكر التوراة 
واإلجنيل ومها علمان ليعلم أن الفرقان علم على الكتاب الذي أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم. ووجه 

لفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بني احلق والباطل، فإن تسميته ا
القرآن يعضد هديه ابلدالئل واألمثال وحنوها، وحسبك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد وصفات هللا مما ال 

اال يكون تبصرة لك يف معىن كون جتد مثله يف التوراة واإلجنيل كقوله تعاىل (ليس كمثله شيء) وأذكر لك مث
القرآن فرقاان وذلك أنه حكى صفة أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم الواردة يف التوراة واإلجنيل بقوله 

(والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم) اآلايت من سورة حممد فلما وصفهم القرآن قال ( كنتم خري 
يف هاته اجلملة مجيع أوصاف الكمال.  أمة أخرجت للناس) اآلية آل عمران فجمع  

وأما إن افتقدت انحية آايت أحكامه فإنك جتدها مربأة من اللبس وبعيدة عن تطرق الشبهة، وحسبك قوله  
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم 

املعىن بله ما يف اإلجنيل.  اد يف التوراة مجلة تفيد هذذلك أدىن أن ال تعولوا) فإنك ال جت  

وهذا من مقتضيات كون القرآن مهيمنا على الكتب السالفة يف قوله تعاىل (وأنزلنا عليك الكتاب ابحلق  
 مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) وسيأيت بيان هذا يف أول آل عمران. 

ق على املنزل ابعتبار أن ألفاظ القرآن أنزلت من السماء قال تعاىل (تنزيل وأما التنزيل فهو مصدر نزل، أطل 
من الرمحن الرحيم. كتاب فصلت آايته قرآان عربيا لقوم يعلمون) وقال: (تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب 

  .)العاملني
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40فحة : ص  

 

 (ذلك ىلى القرآن كثريا قال تعاوأما الكتاب فأصله اسم جنس مطلق ومعهود. وابعتبار عهده أطلق عل  
الكتاب ال ريب فيه)، وقال (احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب) وإمنا مسي كتااب ألن هللا جعله جامعا 
للشريعة فأشبه التوراة ألهنا كانت مكتوبة يف زمن الرسول املرسل هبا، وأشبه اإلجنيل الذي مل يكتب يف زمن 

تبه بعض أصحابه وأصحاهبم، وألن هللا أمر رسوله أن يكتب كل ما أنزل عليه الرسول الذي أرسل به ولكنه ك
منه ليكون حجة على الذين يدخلون يف اإلسالم ومل يتلقوه حبفظ قلوهبم. ويف هذه التسمية معجزة للرسول 
 صلى هللا عليه وسلم أبن ما أوحي إليه سيكتب يف املصاحف قال تعاىل (وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق

الذي بني يديه ولتنذر أم القرى ومن حوهلا). وقال ( وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون) وغري ذلك، 
ولذلك اختذ النيب صلى هللا عليه وسلم من أصحابه كتااب يكتبون ما أنزل إليه؛ من أول ما ابتدئ نزوله، ومن 

ن العاص، وزيد بن اثبت،ومعاوية بن أيب سفيان. أوهلم عبد هللا ابن سعد بن أيب سرح، وعبد هللا بن عمرو ب
 وقد وجد مجيع ما حفظه املسلمون يف قلوهبم على قدر ما وجدوه مكتواب يوم أمر أبو بكر بكتابة املصحف. 

وأما الذكر فقال تعاىل (وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم) أي لتبينه للناس، وذلك أنه تذكري مبا  
اس اعتقاده والعمل به. جيب على الن  

وأما الوحي فقال تعاىل (قل إمنا أنذركم ابلوحي) ووجه هذه التسمية أنه ألقي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
بواسطة امللك وذلك اإللقاء يسمى وحيا ألنه يرتجم عن مراد هللا تعاىل فهو كالكالم املرتجم عن مراد 

ن فعل البشر. اإلنسان، وألنه مل يكن أتليف تراكيبه م  

م هللا فقال تعاىل (وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا). وأما كال   

واعلم أن أاب بكر رضي هللا عنه ملا أمر جبمع القرآن وكتابته كتبوه على الورق فقال للصحابة: التمسوا امسا،  
من أجل أن  هبعضهم مسوه السفر فكرهو فقال بعضهم مسوه إجنيال فكرهوا ذلك من أجل النصارى، وقال 

اليهود يسمون التوراة السفر. فقال عبد هللا ابن مسعود: رأيت ابحلبشة كتااب يدعونه املصحف فسموه 
يعين أنه رأى كتااب غري اإلجنيل  .  مصحفا   

  
آايت القرآن    

تان) إذ مدخال قوله تعاىل (مدهااآلية: هي مقدار من القرآن مركب ولو تقديرا أو إحلاقا، فقويل ولو تقديرا إل 
التقدير مها مدهامتان، وحنو (والفجر) إذ التقدير أقسم ابلفجر. وقويل أو إحلاقا: إلدخال بعض فواتح السور 
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من احلروف املقطعة فقد عد أكثرها يف املصاحف آايت ما عدا: آلر، وآملر، وطس~، وذلك أمر توقيفي 
غريها. وتسمية هذه األجزاء آايت هو من مبتكرات القرآن، قال تعاىل وسنة متبعة وال يظهر فرق بينها وبني 

(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات) وقال (كتاب أحكمت آايته مث فصلت). وإمنا مسيت 
آية ألهنا دليل على أهنا موحى هبا من عند هللا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ألهنا تشتمل على ما هو من 

على يف بالغة نظم الكالم، وألهنا لوقوعها مع غريها من اآلايت جعلت دليال على أن القرآن منزل احلد األ
من عند هللا وليس من أتليف البشر إذ قد حتدى النيب به أهل الفصاحة والبالغة من أهل اللسان العريب 

 فعجزوا عن أتليف مثل سورة من سوره. 
هذه اخلصوصية يف اللغة العربانية  اتسمى آايت إذ ليست فيه فلذا ال حيق جلمل التوراة واإلجنيل أن 

واآلرامية. وأما ما ورد يف حديث رجم اليهوديني اللذين زنيا من قول الراوي  فوضع الذي نشر التوراة يده 
على آية الرجم  فذلك تعبري غلب على لسان الراوي على وجه املشاكلة التقديرية تشبيها جبمل القرآن، إذ مل 

هلا امسا يعرب به عنها.  جيد  

وحتديد مقادير اآلايت مروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقد ختتلف الرواية يف بعض اآلايت وهو حممول  
على التخيري يف حد تلك اآلايت اليت ختتلف فيها الرواية يف تعيني منتهاها ومبتدإ ما بعدها. فكان أصحاب 

حلديث الصحيح  أن فاحتة الكتاب السبع احتديد اآلايت. قلت ويف النيب صلى هللا عليه وسلم على علم من 
املثاين  أي السبع اآلايت. ويف احلديث  من قرأ العشر اخلوامت من آخر آل عمران  احلديث. وهي اآلايت 
  .اليت أوهلا (إن يف خلق السماوات واألرض، واختالف الليل والنهار آلايت ألوىل األلباب) إىل آخر السورة

    
 

41فحة : ص  

 

وكان املسلمون يف عصر النبوة وما بعده يقدرون اترة بعض األوقات مبقدار ما يقرأ القارئ عددا من اآلايت    
كما ورد يف حديث سحور النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان بينه وبني طلوع الفجر مقدار ما يقرأ القارئ 

 مخسني آية. 

فمن آايته طويل وقصري، ومنه ما ينقطع ومنه  ،ية من معضالت القرآنقال أبو بكر ابن العريب  وحتديد اآل 
 ما ينتهي إىل متام الكالم  ، وقال الزخمشري  اآلايت علم توقيفي  . 

وأان أقول ال يبعد أن يكون تعيني مقدار اآلية تبعا النتهاء نزوهلا وأمارته وقوع الفاصلة.    

وفها أو تتقارب، مع متاثل أو تقارب ر  تتماثل يف أواخر حوالذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات اليت 
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صيغ النطق هبا وتكرر يف السورة تكررا يؤذن أبن متاثلها أو تقارهبا مقصود من النظم يف آايت كثرية متماثلة، 
 تكثر وتقل، وأكثرها قريب من األسجاع يف الكالم املسجوع. 

تزام ما ال يلزم يف القوايف. لون وهي أكثر شبها ابوالعربة فيها بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسك 
 وأكثرها جار على أسلوب األسجاع. 

والذي استخلصته أيضا أن تلك الفواصل كلها منتهى آايت ولو كان الكالم الذي تقع فيه مل يتم فيه  
 يكون منتهى الغرض املسوق إليه، وأنه إذا انتهى الغرض املقصود من الكالم ومل تقع عند انتهائه فاصلة ال

هناية آية إال اندرا كقوله تعاىل (ص والقرآن ذي الذكر)، فهذا املقدار عد آية وهو مل ينته بفاصلة،  الكالم
ومثله اندر. فإن فواصل تلك اآلايت الواقعة يف أول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعده ألف مد بعدها 

 حرف، مثل: شقاق، مناص، كذاب، عجاب. 

او. أو على حرف مكسور مشبع بياء ساكنة، وبعد ذلك و لى حرف مضموم مشبع بوفواصل بنيت ع 
 حرف، مثل  أنتم عنه معرضون، اذ يستمعون، نذير مبني، من طني  . 

فلو انتهى الغرض الذي سيق له الكالم وكانت فاصلة أتيت بعد انتهاء الكالم تكون اآلية غري منتهية ولو  
له (وخر راكعا وأانب)، فهذه اجلمل كلها و بسؤال نعجتك) إىل ق طالت، كقوله تعاىل (قال لقد ظلمك

 عدت آية واحدة. 
واعلم أن هذه الفواصل من مجلة املقصود من اإلعجاز ألهنا ترجع إىل حمسنات الكالم وهي من جانب  

ن فصاحة الكالم فمن الغرض البالغي الوقوف عند الفواصل لتقع يف األمساع فتتأثر نفوس السامعني مبحاس
تأثر ابلقوايف يف الشعر وابألسجاع يف الكالم املسجوع. فإن قوله تعاىل (إذ األغالل يف تذلك التماثل، كما 

أعناقهم والسالسل يسحبون  آية  يف احلميم مث يف النار يسجرون  آية  مث قيل هلم أين ما كنتم تشركون  آية 
قوله (يسحبون) وقوله و(من دون هللا) متصل من دون هللا) إىل آخر اآلايت. فقوله (يف احلميم) متصل ب 

 بقوله (تشركون). وينبغي الوقف عند هناية كل آية منها. 
وقوله تعاىل (واشهدوا أين بريء مما تشركون  آية  .وقوله (من دونه) ابتداء اآلية بعدها يف سورة هود.    

فإن ذلك  هس دون وقف عند قوافيأال ترى أن من اإلضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع النا 
 إضاعة جلهود الشعراء، وتغطية على حماسن الشعر، وإحلاق للشعر ابلنثر. 

وأن إلفاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك ال حمالة.    

ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكالم عن حمافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا ألمر نفيس أجهد فيه قائله  
ه. نفسه وعنايت  

د أن يبني للسامعني معاين الكالم، فضول، فإن البيان وظيفة ملقي درس ال وظيفة منشد يوالعلة أبنه ير  
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 الشعر، ولو كان هو الشاعر نفسه. 
ويف اإلتقان عن أيب عمرو قال بعضهم: الوقف على رؤوس اآلي سنة. وفيه عن البيهقي يف شعب اإلميان:  

عا هلدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسنته، اتعلقت مبا بعدها اتبالفضل الوقف على رؤوس اآلايت وان 
ويف سنن أيب داود عن أم سلمة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول:  بسم هللا 

 الرمحن الرحيم  . مث يقف. (احلمد هلل رب العاملني). مث يقف (الرمحن الرحيم) مث يقف. 
املأثور من حتديد اآلي كما قال ابن العريب والزخمشري ولكن ذلك ال يصدان  عوراء هذا وجوب اتبا  على أن 

 عن حماولة ضوابط تنفع الناظر وإن شذ عنها ما شذ. 

أال ترى أن بعض احلروف املقطعة اليت افتتحت هبا بعض السور قد عد بعضها آايت مثل. آمل. آملص.   
  كهيعص. عسق. طسم. يس. حم. طه.

. طس~. ص~. ق~. ن~. آايترومل تعد ألر. أمل  .  

    
 

42فحة : ص  

 

وآايت القرآن متفاوتة يف مقادير كلماهتا فبعضها أطول من بعض ولذلك فتقدير الزمان هبا يف قوهلم: مقدار   
غة من ما يقرأ القارئ مخسني آية مثال، تقدير تقرييب، وتفاوت اآلايت يف الطول اتبع ملا يقتضيه مقام البال

الفواصل على حسب ما قبلها من الكالم.  تمواقع كلما  

وأطول آية قوله تعاىل (هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام) إىل قوله (وكان هللا بكل شيء عليما)  
يف سورة الفتح، وقوله (واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان) إىل قوله (لو كانوا يعلمون) يف سورة 

رة. البق  

ودوهنما قوله تعاىل (حرمت عليكم أمهاتكم) إىل قوله (إن هللا كان غفورا رحيما) يف سورة النساء.    

وأقصر آية يف عدد الكلمات قوله تعاىل (مدهامتان). يف سورة الرمحان ويف عدد احلروف املقطعة قوله  
 (طه). 

ا بنهاايت اآلايت فقد يكون يف آية واحدة وأما وقوف القرآن فقد ال تساير هناايت اآلايت، وال ارتباط هل 
وقف  وما خترج من مثرات من أكمامها وما حتمل من  عدة وقوف كما يف قوله تعاىل (إليه يرد علم الساعة 

أنثى وال تضع إال بعلمه  وقف  ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذانك ما منا من شهيد.  وقف  )، ومنتهى 
وقوف يف آخر هذا املبحث. لأيت الكالم على ااآلية  يف سورة فصلت. وسي  
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فأما ما اختلف السلف فيه من عدد اآلايت القرآن بناء على االختالف يف هناية بعضها، فقد يكون بعض  
 ذلك عن اختالف يف الرواية كما قدمنا آنفا، وقد يكون بعضه عن اختالف االجتهاد. 

رآن يبلغ ستة آالف آية، واختلفوا فيما قى أن عدد آايت القال أبو عمرو الداين يف كتاب العدد: أمجعوا عل 
زاد على ذلك، فمنهم من مل يزد، ومنهم من قال ومائتني وأربع آايت، وقيل وأربع عشرة، وقيل وتسع عشرة، 

 وقيل ومخسا وعشرين، وقيل وستا وثالثني، وقيل وستمائة وست عشرة. 
العدد من أهل الكوفة والبصرة واملدينة  طالب قد أمجع أهلقال املازري يف شرح الربهان: قال مكي بن أيب  

والشام على ترك عد البسملة آية يف أول كل سورة، وإمنا اختلفوا يف عدها وتركها يف سورة احلمد ال غري، 
 فعدها آية الكويف واملكي ومل يعدها آية البصري وال الشامي وال املدين. 

وهو آيل إىل ما قاله املازري، ورأيت يف عد بعض  رالضوابط غري حمر  ويف اإلتقان كالم يف الضابط األول من 
 السور أن املصحف املدين عد آيها أكثر مما يف الكويف، ولو عنوا عد البسملة لكان الكويف أكثر. 

وكان ألهل املدينة عددان، يعرف أحدمها ابألول ويعرف اآلخر ابألخري، ومعىن ذلك أن الذين تصدوا لعد  
راء هم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وأبو نصاح شيبة بن نصاح، وأبو عبد الرمحن قدينة من أئمة الاآلي ابمل

عبد هللا بن حبيب السلمي، وإمساعيل بن جعفر بن كثري األنصاري، وقد اتفق هؤالء األربعة على عدد وهو 
يقال له العدد الثاين، وقد  املسمى ابلعدد األول، مث خالفهم إمساعيل ابن جعفر بعدد انفرد به وهو الذي

. 200رأيت هذا ينسب إىل أيوب ابن املتوكل البصري املتويف سنة   

وألهل مكة عدد واحد، ورمبا اتفقوا يف عدد آي السورة املعينة، ورمبا اختلفوا، وقد يوجد اختالف اترة يف  
فسرين ملرآن، ولذلك جتد امصاحف الكوفة والبصرة والشام، كما جند يف تفسري املهدوي ويف كتب علوم الق

يقولون يف بعض السور عدد آيتها يف املصحف الفالين كذا. وقد كان عدد آي السور معروفا يف زمن النيب 
صلى هللا عليه وسلم: وروي حممد بن السائب عن ابن عباس أنه ملا نزلت آخر آية وهي قوله تعاىل (واتقوا 

للنيب صلى هللا عليه وسلم ضعها يف رأس مثانني ومائتني من سورة يوما ترجعون فيه إىل هللا) اآلية قال جربيل 
البقرة، واستمر العمل بعد اآلي يف عصر الصحابة، ففي صحيح البخاري عن سعيد ابن جبري عن ابن عباس 

قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة من سورة األنعام (قد خسر الذين قتلوا 
ها بغري علم) اآلية. أوالدهم سف  

  
ترتيب اآلي    
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43فحة : ص  

 

وأما ترتيب اآلي بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من النيب صلى هللا عليه وسلم حسب نزول الوحي، ومن   
املعلوم أن القرآن نزل منجما آايت فرمبا نزلت عدة آايت متتابعة أو سورة كاملة، كما سيأيت قريبا، وذلك 

زه من بداعة أسلوبه كما سيأيت يف املقدمة العاشرة، فلذلك كان ترتيب ال يف وجوه إعجالرتتيب مما يدخ
آايت السورة الواحدة على ما بلغتنا عليه متعينا حبيث لو غري عنه إىل ترتيب آخر لنزل على حد اإلعجاز 

ما هو يف املصحف  الذي امتاز به، فلم ختتلف قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم يف ترتيب آي السور على حنو
الذي أبيدي املسلمني اليوم، وهو ما استقرت عليه رواية احلفاظ من الصحابة عن العرضات األخرية اليت كان 

يقرأ هبا النيب صلى هللا عليه وسلم يف أواخر سين حياته الشريفة، وحسبك أن زيد بن اثبت حني كتب 
 املصحف أليب بكر مل خيالف يف ترتيب آي القرآن. 

النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصلوات اجلهرية ويف عديد املناسبات حفظ القرآن كل من  ى ترتيب قراءةوعل 
حفظه كال أو بعضا، وليس هلم معتمد يف ذلك إال ما عرفوا به من قوة احلوافظ، ومل يكونوا يعتمدون على 

لى هللا عليه وسلم، وذلك بتوقيف الكتابة، وإمنا كان كتاب الوحي يكتبون ما أنزل من القرآن أبمر النيب ص
إهلي. ولعل حكمة األمر ابلكتابة أن يرجع إليها املسلمون عندما حيدث هلم شك أو نسيان ولكن ذلك مل 

 يقع. 
وملا مجع القرآن يف عهد أيب بكر مل يؤثر عنهم أهنم فرددوا يف ترتيب آايت من إحدى السور وال أثر عنهم  

افقا ملا حفظته حوافظهم، قال ابن وهب: مسعت مالكا و القرآن فكان مإنكار أو اختالف فيما مجع من 
يقول: إمنا ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقال ابن األنباري كانت 

 اآلية تنزل جوااب ملستخرب يسأل ويوقف جربيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على موضع اآلية. 
اآلايت واتساق السور كله عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  قاحلروف واتسا واتساق   

فلهذا كان األصل يف آي القرآن أن يكون بني اآلية والحقتها تناسب يف الغرض. أو يف االنتقال منه أو حنو  
ثل الفاء ذلك من أساليب الكالم املنتظم املتصل، ومما يدل عليه وجود حروف العطف املفيدة االتصال م

وبل ومثل أدوات االستثناء، على أن وجود ذلك ال يعني اتصال ما بعده مبا قبله يف النزول، فإنه قد  ولكن
اتفق على أن قوله تعاىل (غري أوىل الضرر) نزل بعد نزول ما قبله وما بعده من قوله (ال يستوي القاعدون) 

ا احملققني قد وهم من قال ال تطلب لآلي الكرمية إىل قوله (وأنفسهم) قال بدر الدين الزركشي  بعض مشاخين
مناسبة والذي ينبغي يف كل آية أن يبحث أول شيء عن كوهنا مكملة ملا قبلها أو مستقلة، مث املستقلة ما 

 وجه مناسبتها ملا قبلها ففي ذلك علم جم  . 
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بصدد النزول  ها من سورة هيعلى أنه يندر أن يكون موقع اآلية عقب اليت قبلها ألجل نزوهلا عقب اليت قبل 
فيؤمر النيب أبن يقرأها عقب اليت قبلها، وهذا كقوله تعاىل (وما نتنزل إال أبمر ربك) عقب قوله (تلك اجلنة 

اليت نورث من عبادان من كان تقيا) يف سورة مرمي، فقد روى أن جربيل لبث أايما مل ينزل على النيب صلى هللا 
ايت السابقة عاتبه النيب، فأمر هللا جربيل أن يقول (وما نتنزل إال أبمر ربكعليه وسلم بوحي، فلما نزل ابآل (    

 

44فحة : ص  

 

فكانت وحيا نزل به جربيل، فقرئ مع اآلية اليت نزل أبثرها، وكذلك آية (إن هللا ال يستحي أن يضرب   
ات) إىل قوله نت أن هلم جمثال ما بعوضة فما فوقها) عقب قوله تعاىل (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلا

(وهم فيها خالدون) يف سورة البقرة إذ كان ردا على املشركني يف قوهلم: أما يستحي حممد أن ميثل ابلذابب 
وابلعنكبوت? فلما ضرب هلم األمثال بقوله (مثلهم كمثل الذي استوقد انرا) ختلص إىل الرد عليهم فيما 

ة ما، وقد ال تكون له مناسبة ولكنه اقتضاه سبب يف ذلك أنكروه من األمثال. على أنه ال يعدم مناسب
املكان كقوله تعاىل (ال حترك به لسانك لتعجل به. إن علينا مجعه وقرآنه. فإذا قرأانه فاتبع قرآنه مث إن علينا 
بيانه) فهذه اآلايت نزلت يف سورة القيامة يف خالل توبيخ املشركني على إنكارهم البعث ووصف يوم احلشر 

واله، وليست هلا مناسبة بذلك ولكن سبب نزوهلا حصل يف خالل ذلك. روى البخاري عن ابن عباس وأه
كان رسول هللا إذا نزل جربيل ابلوحي كان مما حيرك به لسانه وشفتيه يريد أن حيفظه فأنزل هللا اآلية اليت   قال 

فتيه ابآلايت اليت نزلت شوسلم حرك  يف (ال أقسم بيوم القيامة) اه، فذلك يفيد أن رسول هللا صلى هللا عليه
 يف أول السورة. 

على أنه قد ال يكون يف موقع اآلية من اليت قبلها ظهور مناسبة فال يوجب ذلك حرية للمفسر؛ ألنه قد  
يكون سبب وضعها يف موضعها أهنا قد نزلت على سبب وكان حدوث سبب نزوهلا يف مدة نزول السورة 

ر آية انتهى إليها النزول، وهذا كقوله تعاىل (حافظوا على خآلية عقب آاليت وضعت فيها فقرئت تلك ا
الصلوات) إىل قوله (ما مل تكونوا تعلمون) بني تشريعات أحكام كثرية يف شؤون األزواج واألمهات، وقد 

 ذكران ذلك عند هذه اآلية يف التفسري. 
ب آية معينة كما تقدم آنفا عن قل بوضعها عوقد تكون اآلية أحلقت ابلسورة بعد متام نزوهلا أبن أمر الرسو  

ابن عباس يف آية (واتقوا يوما ترجعون فيه إىل هللا) وكذلك ما روى يف صحيح مسلم عن ابن مسعود أن أول 
سورة احلديد نزل مبكة، ومل خيتلف املفسرون يف أن قوله تعاىل (وما لكم أال تنفقوا يف سبيل هللا) إىل آخر 

فال يكون ذلك إال ملناسبة بينها وبني آي تلك السورة والتشابه يف أسلوب النظم، وإمنا السورة نزل ابملدينة 
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أتخر نزول تلك اآلية عن نزول أخواهتا من سورهتا حلكمة اقتضت أتخرها ترجع غالبا إىل حدوث سبب 
 النزول كما سيأيت قريبا. 

معني غري مروي إال يف عدد  ها يف موضعوملا كان تعيني اآلايت اليت أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بوضع 
قليل، كان حقا على املفسر أن يتطلب مناسبات ملواقع اآلايت ما وجد إىل ذلك سبيال موصال وإال فليعرض 

 عنه وال يكن من املتكلفني. 
لة إن الغرض األكرب للقرآن هو إصالح األمة أبسرها. فإصالح كفارها بدعوهتم إىل اإلميان ونبذ العبادة الضا 

إلميان واإلسالم، وإصالح املؤمنني بتقومي أخالقهم وتثبيتهم على هداهم وإرشادهم إىل طريق النجاح اواتباع 
وتزكية نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة أبحوال اجملتمع يف مدة الدعوة، فكانت آايت القرآن مستقال 

ل عليه، وتكميله وختليصه من بعضها عن بعض، ألن كل آية منه ترجع إىل غرض اإلصالح واالستدال
تسرب الضالالت إليه فلم يلزم أن تكون آايته متسلسلة، ولكن حال القرآن كحال اخلطيب يتطرق إىل 

معاجلة األحوال احلاضرة على اختالفها وينتقل من حال إىل حال ابملناسبة ولذلك تكثر يف القرآن اجلمل 
كل مجلة تشتمل على حكمة وإرشاد أو تقومي معوج،    املعرتضة ألسباب اقتضت نزوهلا أو بدون ذلك؛ فإن

كقوله (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا ابلذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار) إىل قوله (قل إن 
 اهلدى هدى هللا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) فقوله (قل إن اهلدى هدى هللا) مجلة معرتضة. 

  
وقوف القرآن    
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الوقف هو قطع الصوت عن الكلمة حصة يتنفس يف مثلها املتنفس عادة، والوقف عند انتهاء مجلة من   
مجل القرآن قد يكون أصال ملعىن الكالم فقد خيتلف املعىن ابختالف الوقف مثل قوله تعاىل (وكأين من نيب 

م قومهم وأعداؤهم. ومع هين قتلقتل معه ربيون كثري) فإذا وقف عند كلمة  قتل  كان املعىن أن أنبياء كثري 
األنبياء أصحاهبم فما تزلزلوا لقتل أنبيائهم فكان املقصود أتييس املشركني من وهن املسلمني على فرض قتل 

النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزوته. على حنو قوله تعاىل يف خطاب املسلمني  وما حممد إال رسول قد خلت 
انقلبتم على أعقابكم  اآلية، وإذا وصل قوله  قتل  عند قوله  كثري  كان  من قبله الرسل أفإين مات أو قتل

املعىن أن أنبياء كثريين قتل معهم رجال من أهل التقوى فما وهن من بقي بعدهم من املؤمنني وذلك مبعىن 
هبم من خلفهم  قوله تعاىل (وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواات) إىل قوله (ويستبشرون ابلذين مل يلحقوا
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 أال خوف عليهم وال هم حيزنون). 
وكذلك قوله تعاىل (وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به) اآلية، فإذا وقف عند قوله  

(إال هللا) كان املعىن أن املتشابه الكالم الذي ال يصل فهم الناس إىل أتويله وأن علمه مما اختص هللا به مثل 
م الساعة وسائر األمور اخلمسة وكان ما بعده ابتداء كالم يفيد أن الراسخني يفوضون فهمه لصاصه بعاخت

إىل هللا تعاىل، وإذا وصل قوله (إال هللا) مبا بعده كان املعىن أن الراسخني يف العلم يعلمون أتويل املتشابه يف 
 حال أهنم يقولون آمنا به. 

من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالء مل حيضن) فإنه  ضن احمليوكذلك قوله تعاىل (والالء يئسن م 
لو وقف على قوله (ثالثة أشهر) وابتدأ بقوله (والالء مل حيضن) وقع قوله (وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن 

 محلهن) معطوفا على (الالء مل حيضن) فيصري قوله (أجلهن أن يضعن محلهن). خربا عن (الالء مل حيضن
وأوالت األمحال) ولكنه ال يستقيم املعىن إذ كيف يكون للالء مل حيضن محل حىت يكون أجلهن أن يضعن 

 محلهن. 

وعلى مجيع التقادير ال جتد يف القرآن مكاان جيب الوقف فيه وال حيرم الوقف فيه كما قال ابن اجلزري يف  
ملعىن. وبعضهم استحسن أن ام حبسب أرجوزته، ولكن الوقف ينقسم إىل أكيد حسن ودونه وكل ذلك تقسي

يكون الوقف عند هناية الكالم وأن يكون ما يتطلب املعىن الوقف عليه قبل متام املعىن سكتا وهو قطع 
الصوت حصة أقل من حصة قطعه عند الوقف، فإن اللغة العربية واضحة وسياق الكالم حارس من الفهم 

كم أن تؤمنوا ابهلل ربكم) لو وقف القاري على قوله (الرسول) املخطئ، فنحو قوله تعاىل (خيرجون الرسول وإاي
ال خيطر ببال العارف ابللغة أن قوله (وإايكم أن تؤمنوا ابهلل ربكم) حتذير من اإلميان ابهلل، وكيف خيطر ذلك 

 وهو موصوف بقوله (ربكم) فهل حيذر أحد من اإلميان بربه. 
فإن كلمة  بناها  هي منتهى اآلية والوقف عند  أم ) ء بناهاوكذلك قوله تعاىل (أأنتم أشد خلقا أم السما 

السماء  ولكن لو وصل القارئ مل خيطر ببال السامع أن يكون  بناها  من مجلة  أم السماء  ألن معادل مهزة 
 االستفهام ال يكون إال مفردا. 

ملعىن مع احتاد الكلمات. على أن التعدد يف الوقف قد حيصل به ما حيصل بتعدد وجوه القراءات من تعدد ا 
فقوله تعاىل (ويطاف عليهم آبنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قد روها تقديرا) فإذا وقف 

على  قواريرا  ، األول كان  قواريرا  الثاين أتكيدا لرفع احتمال اجملاز يف لفظ  قواريرا  ، واذا وقف على  قواريرا 
نيف، كما يقال: قرأ الكتاب اباب اباب، وحضروا صفا صفا. وكان قوله (من صيب والتالثاين كان املعىن الرتت 

 فضة) عائدا إىل قوله (آبنية من فضة). 
وملا كان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز اجلاحدين به وكان قد نزل بني أهل اللسان كان فهم معانيه  
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عن معارضته فأمر يرتبط مبا فيه من  بلغائهممفروغا من حصوله عند مجيعهم. فأما التحدي بعجز 
اخلصوصيات البالغية اليت ال يستوي يف القدرة عليها مجيعهم بل خاصة بلغائهم من خطباء وشعراء، وكان 

من مجلة طرق اإلعجاز ما يرجع إىل حمسنات الكالم من فن البديع، ومن ذلك فواصل اآلايت اليت هي شبه 
ي مراده يف نظم القرآن ال حمالة كما قد مناه عند الكالم على آايت القرآن قوايف الشعر وأزجاع النثر، وه

  .فكان عدم الوقف عليها تفريطا يف الغرض املقصود منها
   
 

46فحة : ص  

 

 يشتد اعتناء السلف بتحديد أوقافه لظهور أمرها، وما ذكر عن ابن النحاس من االحتجاج لوجوب مل   
بن عمر ليس واضحا يف الغرض احملتج به فانظره يف اإلتقان للسيوطي.  هللاضبط أوقاف القرآن بكالم لعبد   

فكان االعتبار بفواصله اليت هي مقاطع آايته عندهم أهم ألن عجز قادهتم وأويل البالغة والرأي منهم تقوم  
توجه  ،ألممبه احلجة عليهم وعلى دمهائهم، فلما كثر الداخلون يف اإلسالم من دمهاء العرب ومن عموم بقية ا

اعتناء أهل القرآن إىل ضبط وقوفه تيسريا لفهمه على قارئيه، فظهر االعتناء ابلوقوف وروعي فيها ما يراعى 
يف تفسري اآلايت فكان ضبط الوقوف مقدمة ملا يفاد من املعاين عند واضع الوقف. وأشهر من تصدى 

نكزاوي أو النكزوي كتاب يف الوقف ذكره لضبط الوقوف أبو حممد بن االنباري، وأبو جعفر بن النحاس، ولل
. 930يف اإلتقان، واشتهر ابملغرب من املتأخرين حممد بن أيب مجعه اهلبطي املتويف سنة   

  
سور القرآن    

السورة قطعة من القرآن معينة مببدأ وهناية ال يتغريان، مسماة ابسم خمصوص، تشتمل على ثالث آايت  
ايت تلك السورة، انشئ عن أسباب النزول، أو عن مقتضيات ما آاين فأكثر يف غرض اتم ترتكز عليه مع
 تشتمل عليه من املعاين املتناسبة. 

وكوهنا تشتمل على ثالث آايت مأخوذة من استقراء سور القرآن مع حديث عمر فيما رواه أبو داود عن  
ابآليتني من آخر سورة   زميةالزبري قال  جاء احلارث بن خزمية  هو املسمى يف بعض الرواايت خزمية وأاب خ

براءة فقال: أشهد أين مسعتهما من رسول هللا. فقال عمر وأان أشهد لقد مسعتهما منه، مث قال: لو كانت 
ثالث آايت جلعلتها سورة على حدة  إخل، فدل على أن عمر ما قال ذلك إال عن علم أبن ذلك أقل مقدار 

قرآن سورة من مصطلحات القرآن، وشاعت تلك التسمية عند سوره. وتسمية القطعة املعينة من عدة آايت ال
العرب حىت املشركني منهم. فالتحدي للعرب بقوله تعاىل (فأتوا بعشر سور مثله) وقوله (فأتوا بسورة من مثله) 
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ال يكون إال حتداي ابسم معلوم املسمى واملقدار عندهم وقت التحدي، فإن آايت التحدي نزلت بعد السور 
جاء يف القرآن تسمية سورة النور ابسم سورة يف قوله تعاىل (سورة أنزلناها) أي هذه سورة،وقد  األول، وقد

زادته السنة بياان. ومل تكن أجزاء التوراة واإلجنيل والزبور مسماة سورا عند العرب يف اجلاهلية وال يف اإلسالم. 
م السني وتسكني الواو وهو اجلدار ووجه تسمية اجلزء املعني من القرآن سورة قيل مأخوذة من السور بض

احمليط ابملدينة أو مبحله قوم زادوه هاء أتنيث يف آخره مراعاة ملعىن القطعة من الكالم، كما مسوا الكالم الذي 
يقوله القائل خطبة أو رسالة أو مقامة. وقيل مأخوذة من السور هبمزة بعد السني وهو البقية مما يشرب 

زء مما يشرب، مث خففوا اهلمزة بعد الضمة فصارت واوا، قال ابن عطية:  وترك الشارب مبناسبة أن السور ج
اهلمز يف سورة هو لغة قريش ومن جاورها من هذيل وكنانة وهوازن وسعد بن بكر، وأما اهلمز فهو لغة متيم، 

موز ومهز وليست إحدى اللغتني بدالة على أن أصل الكلمة من املهموز أو املعتل، ألن للعرب يف ختفيف امله
املخفف من حروف العلة طريقتني، كما قالوا أجوه وإعاء وإشاح، يف وجوه ووعاء ووشاح، وكما قالوا الذئب 
ابهلمز والذيب ابلياء. قال الفراء: رمبا خرجت هبم فصاحتهم إىل أن يهمزوا ما ليس مهموزا كما قالوا  رأثت 

 امليت ولبأت ابحلج وحألت السويق ابهلمز  . 
بتحريك الواو كغرف، ونقل يف شرح القاموس عن الكراع أهنا جتمع على سور بسكون  رة سو ومجع سور  

 الواو. 
وتسوير القرآن من السنة يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، فقد كان القرآن يومئذ مقسما إىل مائة وأربع  

عوذتني يف سور القرآن، وكان ت املعشرة سورة أبمسائها، ومل خيالف يف ذلك إال عبد هللا بن مسعود فإنه مل يثب
يقول  إمنا مها تعوذ أمر هللا رسوله أبن يقوله وليس هو من القرآن  ، وأثبت القنوت الذي يقال يف صالة 
  .الصبح، على أنه سورة من القرآن مساها سورة اخللع واخلنع. وجعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة

    
 

47فحة : ص  

 

ا ملا فهمه من نزول القرآن. ومل حيفظ عن مجهور الصحابة حني مجعوا القرآن أهنم ترددوا وكل ذلك استناد  
وال اختلفوا يف عدد سوره، وأهنا مائة وأربع عشرة سورة، روى أصحاب السنن عن ابن عباس أن رسول هللا 

انت السور معلومة كو صلى هللا عليه وسلم كان إذا نزلت اآلية يقول: ضعوها يف السورة اليت يذكر فيها كذا، 
املقادير منذ زمن النيب صلى هللا عليه وسلم حمفوظة عنه يف قراءة الصالة ويف عرض القرآن، فرتتيب اآلايت يف 

السور هو بتوقيف من النيب صلى هللا عليه وسلم، وكذلك عزا ابن عطية إىل مكي بن أيب طالب وجزم به 
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من اآلايت أيضا توقيفيا، ولذلك جند يف الصحيح أن  السيوطي يف اإلتقان، وبذلك يكون جمموع السورة
النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ يف الصالة سورة كذا وسورة كذا من طوال وقصار، ومن ذلك حديث صالة 

الكسوف، ويف الصحيح أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أن يزوجه امرأة فقال له النيب: هل عندك 
: ما معك من القرآن? قال: سورة كذا وسورة كذا لسور مساها، فقال  قد ماتصدقها? قال: ال، فقال

 زوجتكها مبا معك من القرآن  وسيأيت مزيد شرح هلذا الغرض عند الكالم على أمساء السور. 
وفائدة التسوير ما قاله صاحب الكشاف يف تفسري قوله تعاىل (فأتوا بسورة من مثله):  إن اجلنس إذا  

كان أحسن وأنبل من أن يكون بباان واحدا، وأن القارئ إذا ختم سورة أو اباب من الكتاب   عانطوت حتته أنوا 
 مث أخذ يف آخر كان أنشط له وأهز لعطفه كاملسافر إذا علم أنه قطع ميال أو طوى فرسخا  . 

هو الذي  موأما ترتيب السور بعضها إثر بعض، فقال أبو بكر الباقالين: حيتمل أن النيب صلى هللا عليه وسل 
أمر برتتيبها كذلك، وحيتمل أن يكون ذلك من اجتهاد الصحابة، وقال الداين: كان جربيل يوقف رسول هللا 

 على موضع اآلية وعلى موضع السورة. 
ويف املستدرك عن زيد بن اثبت أنه قال:  كنا عند رسول هللا نؤلف القرآن من الرقاع  قال البيهقي: أتويله  

ايت السور. ونقل ابن عطية عن الباقالين اجلزم أبن ترتيب السور بعضها إثر بعض هو من آ أهنم كانوا يؤلفون
وضع زيد بن اثبت مبشاركة عثمان، قال ابن عطية: وظاهر األثر أن السبع الطوال واحلواميم واملفصل كانت 

تب وقت كتابة مرتبة يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، وكان من السور ما مل يرتب فذلك هو الذي ر 
 املصحف. 

أقول: ال شك أن طوائف من سور القرآن كانت مرتبة يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم على ترتيبها يف  
املصحف الذي أبيدينا اليوم الذي هو نسخة من املصحف اإلمام الذي مجع وكتب يف خالفة أيب بكر 

رين فال شك يف أن سور املفصل كانت و نالصديق ووزعت على األمصار نسخ منه يف خالفة عثمان ذي ال
هي آخر القرآن ولذلك كانت سنة قراءة السورة يف الصلوات املفروضة أن يكون يف بعض الصلوات من 

طوال املفصل ويف بعضها من وسط املفصل ويف بعضها من قصار املفصل. وأن طائفة السور الطويل األوائل 
  عليه وسلم أول القرآن. واالحتمال فيما عدا ذلك. يف املصحف كانت مرتبة يف زمن النيب صلى هللا

وأقول: ال شك يف أن زيد بن اثبت وعثمان بن عفان ومها من أكرب حفاظ القرآن من الصحابة، توخيا ما  
استطاعا ترتيب قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم للسور، وترتيب قراءة احلفاظ اليت ال ختفى على رسول هللا 

لم وكان زيد بن اثبت من أكرب حفاظ القرآن وقد الزم النيب صلى هللا عليه وسلم مدة سو صلى هللا عليه 
حياته ابملدينة، ومل يرتدد يف ترتيب سور القرآن على حنو ما كان يقرؤها النيب صلى هللا عليه وسلم حني نسخ 

ف مرتب وإمنا املصاحف يف زمن عثمان. ذلك أن القرآن حني مجع يف خالفة أيب بكر مل جيمع يف مصح

This file was downloaded from QuranicThought.com



جعلوا لكل سورة صحيفة مفردة ولذلك عربوا عنها ابلصحف، ويف موطأ ابن وهب عن مالك أن ابن عمر 
قال  مجع أبو بكر القرآن يف قراطيس  . وكانت تلك الصحف عند أيب بكر مث عند عمر مث عند حفصة 

عثمان مجع القرآن يف مصحف  بنت عمر أم املؤمنني، بسبب أهنا كانت وصية أبيها على تركته، فلما أراد
واحد أرسل إىل حفصة فأرسلت هبا إليه وملا نسخت يف مصحف واحد أرجع الصحف إليها، قال يف فتح 

الباري:  وهذا وقع يف رواية عمارة ابن غزية أن زيد بن اثبت قال: أمرين أبو بكر فكتبت يف قطع األدمي 
يفة واحدة فكانت عنده  واألصح أن القرآن والعسب فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك يف صح

  .مجع يف زمن أيب بكر يف مصحف واحد

    
 

48فحة : ص  

 

وقد يوجد يف آي من القرآن ما يقتضي سبق سورة على أخرى مثل قوله يف سورة النحل (وعلى الذين   
ظفر) اآلية من  يهادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل) يشري إىل قوله (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذ

سورة األنعام فدلت على أن سورة األنعام نزلت قبل سورة النحل، وكذلك هي مرتبة يف املصحف، وقد ثبت 
أن آخر آية نزلت آية يف سورة البقرة أو يف سورة النساء أو يف براءة، وثالثتها يف الرتتيب مقدمة على سور  

 كثرية. 

هم يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم كانت خمتلفة يف ترتيب سففاملصاحف األوىل اليت كتبها الصحابة ألن 
وضع السور. وممن كان له مصحف عبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب، وروي أن أول من مجع القرآن يف 

مصحف سامل موىل أيب حذيفة. قال يف اإلتقان: إن من الصحابة من رتب مصحفه على ترتيب النزول أي 
وكذلك كان مصحف علي رضي هللا عنه وكان أوله اقرأ ابسم، مث املدثر، مث املزمل، حبسب ما بلغ إليه علمه 

مث التكوير وهكذا إىل آخر املكي مث املدين. ومنهم من رتب على حسب الطول والقصر وكذلك كان 
 مصحف أيب وابن مسعود فكاان ابتدأ ابلبقرة مث النساء مث آل عمران، وعلى هذه الطريقة أمر عثمان رضي هللا
عنه برتتيب املصحف املدعو ابإلمام، أخرج الرتمذي وأبو داود عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: 

ما محلكم أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي من املئني فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما 
فقال عثمان  كان رسول هللا مما أييت عليه الزمان سطر بسم هللا الرمحن الرحيم، ووضعتمومها يف السبع الطوال، 

وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤالء 
اآلايت يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا، وكانت األنفال من أوائل ما أنزلت ابملدينة وكانت براءة من آخر 
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صتها شبيهة بقصتها فظننت أهنا منها فقبض رسول هللا ومل يبني لنا أهنا منها، فمن أجل القرآن، وكانت ق
ذلك قرنت بينهما ومل أكتب بينهما سطر بسم هللا الرمحن الرحيم فوضعتهما يف السبع الطوال  . وهو صريح 

نفال وسورة براءة ألهنم يف أهنم جعلوا عالمة الفصل بني السور كتابة البسملة ولذلك مل يكتبوها بني سورة األ
مل جيزموا أبن براءة سورة مستقلة، ولكنه كان الراجح عندهم فلم يقدموا على اجلزم ابلفصل بينهما حتراي. ويف 

ابب أتليف القرآن من صحيح البخاري عن عبد هللا بن مسعود أنه ذكر النظائر اليت كان رسول هللا صلى 
علقمة عنها فقال: عشرون سورة من أول املفصل على أتليف ابن هللا عليه وسلم يقرأهن يف كل ركعة فسئل 

مسعود آخرها من احلواميم حم الدخان وعم يتسائلون، على أن اجلمهور جزموا أبن كثريا من السور كان 
  .مرتبا يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم

    
 

49فحة : ص  

 

اري يف ابب أتليف القرآن أهنا ال ترى القراءة البخ مث اعلم ظاهر حديث عائشة رضي هللا عنها يف صحيح  
على ترتيب املصحف أمرا الزما فقد سأهلا رجل من العراق أن تريه مصحفها ليؤلف عليه مصحفه فقالت  
وما يضرك أية آية قرأت قبل، إمنا نزل أول ما نزل منه سورة فيها ذكر اجلنة والنار حىت إذا اثب الناس إىل 

حلرام  ويف صحيح مسلم عن حذيفة أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى ابلبقرة مث اإلسالم نزل احلالل وا
ابلنساء مث آبل عمران يف ركعة. قال عياض يف اإلكمال  هو دليل لكون ترتيب السورة وقع ابجتهاد الصحابة 

قرأ فيها حني كتبوا املصحف وهو قول مالك رمحه هللا ومجهور العلماء  ويف حديث صالة الكسوف أن النيب 
بسورتني طويلتني وملا كانت جهرية فإن قراءته تينك السورتني ال خيفى على أحد ممن صلى معه، ولذلك 

فالظاهر أن تقدمي سورة آل عمران على سورة النساء يف املصحف اإلمام ما كان إال اتباعا لقراءة النيب صلى 
مران سبقت يف النزول سورة النساء اليت هي من هللا عليه وسلم، وإمنا قرأها النيب كذلك إما ألن سورة آل ع

آخر ما أنزل، أو لرعى املناسبة بني سورة البقرة وسورة آل عمران يف االفتتاح بكلمة آمل، أو ألن النيب صلى 
هللا عليه وسلم وصفهما وصفا واحدا  ففي حديث أيب أمامة أن النيب قال اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران 

يوم القيامة  أو ملا يف صحيح مسلم أيضا عن حديث النواس ابن مسعان أن النيب قال  يؤتى وذكر فضلهما 
ابلقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب هلما ثالثة أمثال  

ة من أوائله  ال خالف احلديث. ووقع يف تفسري مشس الدين حممود األصفهاين الشافعي، يف املقدمة اخلامس
يف أن القرآن جيب أن يكون متواترا يف أصله وأجزائه، وأما يف حمله ووضعه وترتيبه فعند احملققني من أهل 
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السنة كذلك؛ إذ الدواعي تتوفر على نقله على وجه التواتر، وما قيل التواتر شرط يف ثبوته حبسب أصله 
لو مل يشرتط التواتر يف احملل جاز أن ال يتواتر كثري من وليس شرطا يف حمله ووضعه وترتيبه فضعيف ألنه 

املكررات الواقعة يف القرآن وما مل يتواتر جيوز سقوطه  وهو يعىن ابلقرآن ألفاظ آايته وحملها دون ترتيب 
 السور. 

هف كقال ابن بطال  ال نعلم أحدا قال بوجوب القراءة على ترتيب السور يف املصحف بل جيوز أن تقرأ ال 
بل البقرة، وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكسا، فاملراد منه أن يقرأ من آخر السورة ق

 إىل أوهلا  . قلت أو حيمل النهي على الكراهة. 
واعلم أن معىن الطوىل والقصرى يف السور مراعى فيه عدد اآلايت ال عدد الكلمات واحلروف. وأن  

ملكي واملدين من سور القرآن خالف ليس بكثري. وأن ترتيب املصحف ختللت فيه ني اياالختالف بينهم يف تع
السور املكية واملدنية. وأما ترتيب نزول السور املكية ونزول السور املدنية ففيه ثالث رواايت، إحداها رواية 

وال يكون إال عن  جماهد عن ابن عباس، والثانية رواية عطاء اخلراساين عن ابن عباس، والثالثة جلابر بن زيد
ابن عباس، وهي اليت اعتمدها اجلعربي يف منظومته اليت مساها  تقريب املأمول يف ترتيب النزول  وذكرها 

  .السيوطي يف اإلتقان وهي اليت جرينا عليها يف تفسريان هذا
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تيسري املراجعة واملذاكرة،  تسميتها وأما أمساء السور فقد جعلت هلا من عهد نزول الوحي، واملقصود من  
وقد دل حديث ابن عباس الذي ذكر آنفا أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا نزلت اآلية  وضعوها 
يف السورة اليت يذكر فيها كذا  ، فسورة البقرة مثال كانت ابلسورة اليت تذكر فيها البقرة. وفائدة التسمية أن 

وأصل أمساء السور أن تكون ابلوصف كقوهلم السورة اليت يذكر فيها كذا، مث  تكون مبا مييز السورة عن غريها.
شاع فحذفوا املوصول وعوضوا عنه اإلضافة فقالوا سورة ذكر البقرة مثال، مث حذفوا املضاف وأقاموا املضاف 

ىن مالبسة. وقد وأضافوا السورة ملا يذكر فيها ألد -إليه مقامه فقالوا سورة البقرة. أو أهنم مل يقدروا مضافا
ثبت يف صحيح البخاري قول عائشة رضي هللا عنها  ملا نزلت اآلايت من آخر البقرة احلديث  وفيه عن ابن 

مسعود قال قرأ رسول هللا النجم. وعن ابن عباس أن رسول هللا سجد ابلنجم. وما روى من حديث عن أنس 
رة النساء وكذلك القرآن كله ولكن قولوا السورة اليت مرفوعا  ال تقولوا سورة البقرة وال سورة آل عمران وال سو 

يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله  فقال أمحد بن حنبل هو حديث منكر، وذكره ابن اجلوزي يف 
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املوضوعات، ولكن ابن حجر أثبت صحته. ويذكر عن ابن عمر أنه كان يقول مثل ذلك وال يرفعه إىل النيب 
البيهقي يف شعب اإلميان، وكان احلجاج بن يوسف مينع من يقول سورة كذا صلى هللا عليه وسلم، ذكره 

ويقول قل السورة اليت يذكر فيها كذا، والذين صححوا حديث أنس أتولوه وأتولوا قول ابن عمر أبن ذلك  
 كان يف مكة حني كان املسلمون إذ قالوا: سورة الفيل وسورة العنكبوت مثال هزأ هبم املشركون، وقد روى أن
هذا سبب نزول قوله تعاىل (إان كفيناك املستهزئني) فلما هاجر املسلمون إىل املدينة زال سبب النهي فنسخ، 
وقد علم الناس كلهم معىن التسمية. ومل يشتهر هذا املنع وهلذا ترجم البخاري يف كتاب فضائل القرآن بقوله  

ا  وأخرج فيه أحاديث تدل على أهنم قالوا ابب من مل ير أبسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذ
سورة البقرة، سورة الفتح، سورة النساء، سورة الفرقان، سورة براءة، وبعضها من لفظ النيب صلى هللا عليه 

وسلم، وعليه فللقائل أن يقول سورة البقرة أو اليت يذكر فيها البقرة، وأن يقول سورة والنجم وسورة النجم، 
النجم، كما جاءت هذه اإلطالقات يف حديث السجود يف سورة النجم عن ابن وقرأت النجم وقرأت و 

 عباس. 
والظاهر أن الصحابة مسوا مبا حفظوه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو أخذوا هلا أشهر األمساء اليت كان  

اخلنع كما مر، اخللع و  الناس يعرفوهنا هبا ولو كانت التسمية غري مأثورة، فقد مسى ابن مسعود القنوت سورة
فتعني أن تكون التسمية من وضعه، وقد اشتهرت تسمية بعض السور يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ومسعها وأقرها وذلك يكفي يف تصحيح التسمية. 
واعلم أن أمساء السور إما أن تكون أبوصافها مثل الفاحتة وسورة احلمد، وإما أن تكون ابإلضافة لشيء  

و سورة لقمان وسورة يوسف وسورة البقرة، وإما ابإلضافة ملا كان ذكره فيها أوىف حنو سورة ذكره حنباختصت 
هود وسورة إبراهيم، وإما ابإلضافة لكلمات تقع يف السورة حنو سورة براءة، وسورة حم عسق، وسورة حم 

آل حم  ورمبا  السجدة كما مساها بعض السلف، وسورة فاطر. وقد مسوا جمموع السور املفتتحة بكلمة حم 
 مسوا السورتني بوصف واحد فقد مسوا سورة الكافرون وسورة اإلخالص املقشقشتني. 

واعلم أن الصحابة مل يثبتوا يف املصحف أمساء السور بل اكتفوا إبثبات البسملة يف مبدأ كل سورة عالمة  
ما ليس آبية قرآنية، فاختاروا  القرآن ءعلى الفصل بني السورتني، وإمنا فعلوا ذلك كراهة أن يكتبوا يف أثنا

البسملة ألهنا مناسبة لالفتتاح مع كوهنا آية من القرآن ويف اإلتقان أن سورة البينة مسيت يف مصحف أىب 
سورة أهل الكتاب، وهذا يؤذن أبنه كان يسمى السور يف مصحفه. وكتبت أمساء السور يف املصاحف ابطراد 

املازري يف شرح الربهان عن القاضي أيب بكر الباقالين: إن أمساء يف عصر التابعني ومل ينكر عليهم. قال 
السور ملا كتبت املصاحف كتبت خبط آخر لتتميز عن القرآن، وإن البسملة كانت مكتوبة يف أوائل السور 

  .خبط ال يتميز عن اخلط الذي كتب به القرآن
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ول من املعلوم كما تقدم آنفا، وذلك يف آايته وسوره فرمبا نزلت وأما ترتيب آايت السورة فإن التنجيم يف النز   
السورة مجيعا دفعة واحدة كما نزلت سورة الفاحتة وسورة املرسالت من السور القصرية، ورمبا نزلت نزوال 

ورمبا  ،متتابعا كسورة األنعام، ويف صحيح البخاري عن الرباء ابن عازب قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة
ت السورة مفرقة ونزلت السوراتن مفرقتان يف أوقات متداخلة، روى الرتمذي عن ابن عباس عن عثمان بن نزل

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما أييت عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، أي   عفان قال 
قول ضعوا هؤالء اآلايت يف ب الوحي فيتيف أوقات متقاربة فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يك

السورة كذا  . ولذلك فقد تكون السورة بعضها مكيا وبعضها مدنيا. وكذلك تنهية كل سورة كان بتوقيف 
من النيب صلى هللا عليه وسلم، فكانت هناايت السور معلومة، كما يشري إليه حديث  من قرأ اآلايت اخلوامت 

آخر سورة براءة  . وقد تويف رسول هللا والقرآن مسور سورا من سورة آل عمران  وقول زيد بن اثبت  فقدت 
معينة، كما دل عليه حديث اختالف عمر بن اخلطاب مع هشام بن حكيم بن حزام يف آايت من سورة 

الفرقان يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم كما تقدم يف املقدمة اخلامسة. وقال عبد هللا بن مسعود يف سور 
كهف، ومرمي، وطه، واألنبياء  هن من العتاق األول وهن من تالدي  وقد مجع من الصحابة بين إسرائيل، وال

القرآن كله يف حياة رسول هللا زيد بن اثبت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد، وأيب بن كعب، وأبو الدرداء، وعبد 
وسى األشعري، هللا بن عمر، وعبادة بن الصامت، وأبو أيوب، وسعد بن عبيد، وجممع بن جارية، وأبو م

 وحفظ كثري من الصحابة أكثر القرآن على تفاوت بينهم. 
ويف حديث غزوة حنني ملا انكشف املسلمون قال النيب صلى هللا عليه وسلم للعباس  اصرخ اي معشر  

 ناألنصار، اي أصحاب السمرة، اي أصحاب سورة البقرة  فلعل األنصار كانوا قد عكفوا على حفظ ما نزل م
رة ألهنا أول السور النازلة ابملدينة، ويف أحكام القرآن البن العريب عن ابن وهب عن مالك كان سورة البق

 شعارهم يوم حنني اي أصحاب سورة البقرة. 

وقد ذكر النحويون يف الوقف على اتء التأنيث هاء أن رجال اندى: اي أهل سورة البقرة إبثبات التاء يف  
حفظ منها وال آية  حماكاة للغته. الوقف وهي لغة، فأجابه جميب  ما أ  

  
املقدمة التاسعة    
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يف أن املعاين اليت تتحملها مجل القرآن، تعترب مرادة هبا    

إن العرب أمة جبلت على ذكاء القرائح وفطنة األفهام، فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب   
غتهم العتماد املتكلمني على أفهام السامعني  از عمود بالكالمهم، وخباصة كالم بلغائهم، ولذلك كان اإلجي

كما يقال  حملة دالة  . ألجل ذلك كثر يف كالمهم: اجملاز، واالستعارة، والتمثيل، والكناية، والتعريض، 
واالشرتاك والتسامح يف االستعمال كاملبالغة، واالستطراد ومستتبعات الرتاكيب، واألمثال، والتلميح، 

ملة اخلربية يف غري إفادة النسبة اخلربية، واستعمال االستفهام يف التقرير أو اإلنكار، والتمليح، واستعمال اجل
 وحنو ذلك. 

ومالك ذلك كله توفري املعاين، وأداء ما يف نفس املتكلم أبوضح عبارة وأخصرها ليسهل اعتالقها ابألذهان؛  
لى صدق رسوله وحتدى بلغاء العرب عله آية عجيوإذ قد كان القرآن وحيا من العالم سبحانه وقد أراد أن 

مبعارضة أقصر سورة منه كما سيأيت يف املقدمة العاشرة، فقد نسج نظمه نسجا ابلغا منتهى ما تسمح به 
  .اللغة العربية من الدقائق واللطائف لفظا ومعىن مبا يفي أبقصى ما يراد بالغة إىل املرسل إليهم
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أبدع مما كانوا يعهدون وأعجب، فأعجز بلغاء املعاندين عن معارضته ومل يسعهم آن على أسلوب ر فجاء الق  
إال اإلذعان، سواء يف ذلك من آمن منهم مثل لبيد ابن ربيعة وكعب ابن زهري والنابغة اجلعدي، ومن استمر 

املعتادة اليت  على كفره عنادا مثل الوليد بن املغرية. فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معاين من املعاين
بودعها البلغاء يف كالمهم. وهو لكونه كتاب تشريع وأتديب وتعليم كان حقيقا أبن يودع فيه من املعاين 

واملقاصد أكثر ما حتتمله اآللفاظ، يف أقل ما ميكن من املقدار، حبسب ما تسمح به اللغة الوارد هو هبا اليت 
قصود من اإلرشاد الذي جاء ألجله يف مجيع نواحي هي أمسح اللغات هبذه االعتبارات، ليحصل متام امل

اهلدى، فمعتاد البلغاء إيداع املتكلم معىن يدعوه إليه غرض كالمه وترك غريه والقرآن ينبغي أن يودع من 
املعاين كل ما حيتاج السامعون إىل علمه وكل ما له حظ يف البالغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة يف 

عىن األعلى مقصودا وكان ما هو أدىن منه مرادا معه ال مرادا دونه سواء كانت داللة البالغة إذا كان امل
الرتكيب عليها متساوية يف االحتمال والظهور أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو أن تبلغ حد 

ثل قوله تعاىل التأويل وهو محل اللفظ على املعىن احملتمل املرجوح. أما إذا تساوى املعنيان فاألمر أظهر، م
(وما قتلوه يقينا) أي ما تيقنوا قتله ولكن تومهوه، أو ما أيقن النصارى الذين اختلفوا يف قتل عيسى علم ذلك 
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يقينا بل فهموه خطأ، ومثل قوله (فأنساه الشيطان ذكر ربه) ففي كل من كلمة (ذكر) و(ربه) معنيان، ومثل 
لفظ (رب) معنيان. وقد تكثر املعاين إبنزال لفظ اآلية على قوله (قال معاذ هللا إنه ريب أحسن مثواي) ففي 

وجهني أو أكثر تكثريا للمعاين مع إجياز اللفظ وهذا من وجوه اإلعجاز. ومثاله قوله تعاىل (إال عن موعدة 
وعدها إايه) ابملثناة التحتية وقرأ احلسن البصري: أابه، ابلباء املوحدة، فنشأ احتمال فيمن هو الواعد. وملا  
كان القرآن انزال من احمليط علمه بكل شيء، كان ما تسمح تراكيبه اجلارية على فصيح استعمال الكالم 

البليغ ابحتماله من املعاين املألوفة للعرب يف أمثال تلك الرتاكيب، مظنوان أبنه مراد ملنزله، ما مل مينع من ذلك 
قد جعل هللا القرآن كتاب األمة كلها وفيه مانع صريح أو غالب من داللة شرعية أو لغوية أو توفيقية. و 

هديها، ودعاهم إىل تدبره وبذل اجلهد يف استخراج معانيه يف غري ما أية كقوله تعاىل (فاتقوا هللا ما استطعتم) 
وقوله (وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين 

منهم) وقوله (بل هو آايت بينات يف صدور الذين أوتوا العلم) وغري ذلك. على أن القرآن هو  يستنبطونه
احلجة العامة بني علماء اإلسالم ال خيتلفون يف كونه حجة شريعتهم وإن اختلفوا يف حجية ما عداه من 

، ولتفاوهتم يف األخبار املروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لشدة اخلالف يف شروط تصحيح اخلرب
مقدار ما يبلغهم من األخبار مع تفرق العصور واألقطار، فال مرجع هلم عند االختالف يرجعون إليه أقوى 

  .من القرآن وداللته
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ا ما هويدل لتأصيلنا هذا ما وقع إلينا من تفسريات مروية عن النيب صلى هللا عليه وسلم آلايت، فنرى من  
يس هو املعىن األسبق من الرتكيب؛ ولكنا ابلتأمل نعلم أن الرسول عليه الصالة والسالم ما أراد نوقن أبنه ل

بتفسريه إال إيقاظ األذهان إىل أخذ أقصى املعاين من ألفاظ القرآن، مثال ذلك ما رواه أبو سعيد بن املعلى 
قال  ما منعك أن جتيبين? فقلت: اي قال: دعاين رسول هللا وأان يف الصالة فلم أجبه فلما فرغت أقبلت إليه ف

رسول هللا كنت أصلي، فقال: أمل يقل هللا تعاىل استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم?  ، فال شك أن املعىن 
املسوقة فيه اآلية هو االستجابة مبعىن االمتثال، كقوله تعاىل  الذين استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصاهبم 

الدعوة اهلداية كقوله ( يدعون إىل اخلري)، وقد تعلق فعل  دعاكم  بقوله (ملا حيييكم)  القرح  ، وأن املراد من
أي ملا فيه صالحكم، غري أن لفظ االستجابة ملا كان صاحلا للحمل على املعىن احلقيقي أيضا وهو إجابة 

ر عن املتعلق وهو قوله النداء محل النيب صلى هللا عليه وسلم اآلية على ذلك يف املقام الصاحل له، بقطع النظ

This file was downloaded from QuranicThought.com



(ملا حيييكم) وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم  حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال، كما بدأان أول خلق 
نعيده  إمنا هو تشبيه اخللق الثاين ابخللق األول لدفع استبعاد البعث، كقوله تعاىل (أفعيينا ابخللق األول، بل 

ه (وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه)، فذلك مورد التشبيه، هم يف لبس من خلق جديد)، وقول
غري أن التشبيه ملا كان صاحلا للحمل على متام املشاهبة أعلمنا النيب صلى هللا عليه وسلم أن ذلك مراد منه، 

 أبن يكون التشبيه ابخللق األول شامال للتجرد من الثياب والنعال. 

تغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر هللا هلم) فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم لعمر وله تعاىل (إن تسقوكذلك  
بن اخلطاب ملا قال له: ال تصل على عبد هللا ابن أىب بن سلول فأنه منافق وقد هناك هللا عن أن تستغفر 

ال تستغفر هلم) للمنافقني، فقال النيب  خريين ريب وسأزيد على السبعني  فحمل قوله تعاىل (استغفر هلم أو 
على التخيري مع أن ظاهره أنه مستعمل يف التسوية، ومحل اسم العدد على داللته الصرحية دون كونه كناية 

عن الكثرة كما هو قرينه السياق ملا كان األمر واسم العدد صاحلني ملا محلهما عليه فكان احلمل أتويال انشئا 
ت عقبة بن معيط حني جاءت مسلمة مهاجرة إىل املدينة عن االحتياط. ومن هذا قول النيب ألم كلثوم بن

وأبت أن ترجع إىل املشركني فقرأ النيب قوله تعاىل (خيرج احلي من امليت) فاستعمله يف معىن جمازي هو غري 
املعىن احلقيقي الذي سيق إليه، وما أرى سجود النيب صلى هللا عليه وسلم يف مواضع سجود التالوة من 

ا إىل هذا األصل فإن كان فهما منه رجع إىل ما شرحنا أتصيله، وإن كان وحيا كان أقوى القرآن إال راجع
  .حجة يف إرادة هللا من ألفاظ كتابة ما حتتمله ألفاظه مما ال يناىف أغراضه

    
 

54فحة : ص  

 

بن  مثل ما روى أن عمرو ةوكذلك ملا ورد عن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ومن بعدهم من األئم  
العاص أصبح جنبا يف غزوة يف يوم ابرد فتيمم وقال: هللا تعاىل يقول: (وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم 
رحيما) مع أن مورد اآلية أصله يف النهى عن أن يقتل الناس بعضهم بعضا. ومن ذلك أن عمر ملا فتحت 

بينكم مل جيد املسلمون الذين أيتون العراق وسأله جيش الفتح قسمة أرض السواد بينهم قال:  إن قسمتها 
بعدكم من البالد املفتوحة مثل ما وجدمت فأرى أن أجعلها خراجا على أهل األرض يقسم على املسلمني كل 

موسم  فإن هللا يقول:(والذين جاءوا من بعدهم) وهذه اآلية نزلت يف يفء قريظة والنضري، واملراد ابلذين 
مون الذين أسلموا بعد الفتح املذكور. وكذلك استنباط عمر ابتداء التاريخ جاءوا من بعد املذكورين هم املسل

بيوم اهلجرة، من قوله تعاىل (ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أ تقوم فيه) فإن املعىن األصلي أنه 
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م أسس من أول أايم أتسيسه، واللفظ صاحل ألن حيمل على أنه أسس من أول يوم من األايم أي أحق األاي
أن يكون أول أايم اإلسالم فتكون األولية نسبية. وقد استدل فقهاؤان على مشروعية اجلعالة ومشروعية 

الكفالة يف اإلسالم، بقوله تعاىل يف قصة يوسف (وملن جاء محل بعري وأان به زعيم) كما تقدم يف املقدمة 
إنكار، وال هي من شريعة  الثالثة، مع أنه حكاية قصة مضت يف أمة خلت ليست يف سياق تقرير وال

مساوية، إال أن القرآن ذكرها ومل يعقبها إبنكار. ومن هذا القبيل استدالل الشافعي على حجية اإلمجاع وحترمي 
خرقه بقوله تعاىل (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله 

اآلية يف أحوال املشركني، فاملراد من اآلية مشاقة خاصة واتباع غري سبيل  جهنم وساءت مصريا) مع أن سياق
 خاص ولكن الشافعي جعل حجية اإلمجاع من كمال اآلية. 

وإن القراءات املتواترة إذا اختلفت يف قراءة ألفاظ القرآن اختالفا يفضي إىل اختالف املعاين ملما يرجع إىل  
 هذا األصل. 

احملتمل معنيني فصاعدا قد يكون بينهما العموم واخلصوص فهذا النوع ال تردد يف محل مث إن معاين الرتكيب  
الرتكيب على مجيع ما حيتمله، ما مل يكن عن بعض تلك احملامل صارف لفظي أو معنوي، مثل محل اجلهاد 

قامة شرائع  جماهدة النفس يف إينيف قوله تعاىل (ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه) يف سورة العنكبوت على مع
اإلسالم، ومقاتلة األعداء يف الذب عن حوزة اإلسالم. وقد يكون بينها التغاير، حبيث يكون تعيني الرتكيب 
للبعض منافيا لتعيينه لآلخر حبسب إرادة املتكلم عرفا، ولكن صلوحية الرتكيب هلا على البدلية مع عدم ما 

فاء مبا عسى أن يكون مراد املتكلم، فاحلمل على يعني إرادة أحدها حتمل السامع على األخذ ابجلميع إي
اجلميع نظري ما قاله أهل األصول يف محل املشرتك على معانيه احتياطا. وقد يكون اثين املعنيني متولدا من 

املعىن األول، وهذا ال شبهة يف احلمل عليه ألنه من مستتبعات الرتاكيب، مثل الكناية والتعريض والتهكم مع 
حية، ومن هذا القبيل ما يف صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلين مع أشياخ معانيها الصر 

بدر فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال: مل يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله?، فقال عمر: إنه من حيث 
قول هللا تعاىل علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم قال: فما رئيت أنه دعاين إال لرييهم، قال: ما تقولون يف 

(إذا جاء نصر هللا والفتح?) فقال بعضهم: أمران أن حنمد هللا ونستغفره إذا نصران وفتح علينا وسكت بعضهم 
فلم يقل شيئا، فقال يل: أكذلك تقول اي ابن عباس? فقلت: ال، فقال: فما تقول? قلت: هو أجل رسول 

ة أجلك فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توااب، هللا أعلمه له، قال إذا جاء نصر هللا والفتح وذلك عالم
 فقال عمر: ما أعلم منها إال ما تقول. 

وإنك لتمر ابآلية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان كثرية يسمح هبا الرتكيب على اختالف  
وال جتعل احلمل ك من كثرهتا يف حصر تاالعتبارات يف أساليب االستعمال العريب. وقد تتكاثر عليك فال 
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  .على بعضها منافيا للحمل على البعض اآلخر إن كان الرتكيب مسحا بذلك
    
 

55فحة : ص  

 

فمختلف احملامل اليت تسمح هبا كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه وداللته، من اشرتاك وحقيقة وجماز، وصريح   
لسياق، جيب محل الكالم على مجيعها  إىل خالف املقصود من ا ضوكناية، وبديع، ووصل، ووقف، إذا مل تف

كالوصل والوقف يف قوله تعاىل (ال ريب فيه هدى للمتقني) إذا وقف على (ال ريب) أو على (فيه). وقوله 
تعاىل (وكأين من نيب قتل معه ربيون كثري) ابختالف املعىن إذا وقف على قوله (قتل)، أو على قوله (معه 

لم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يقولون) ابختالف املعىن عند الوقف ربيون كثري). وكقوله تعاىل (وما يع
على اسم اجلاللة أو على قوله يف العلم، وكقوله تعاىل (قال أراغب أنت عن آهليت اي إبراهيم لئن مل تنته 

عيد يف قوله ألرمجنك) ابختالف ارتباط النداء من قوله (اي إبراهيم) ابلتوبيخ بقوله (أراغب أنت)، أو ابلو 
(لئن مل تنته ألرمجنك)، وقد أراد هللا تعاىل أن يكون القرآن كتااب خماطبا به كل األمم يف مجيع العصور، لذلك 

جعله بلغة هي أفصح كالم بني لغات البشر وهي اللغة العربية، ألسباب يلوح يل منها: أن تلك اللغة أوفر 
ثرها تصرفا يف الداللة على أغراض املتكلم، وأوفرها ألفاظا، اللغات مادة، وأقلها حروفا، وأفصحها هلجة، وأك

وجعله جامعا ألكثر ما ميكن أن تتحمله اللغة العربية يف نظم تراكيبها من املعاين، يف أقل ما يسمح به نظم 
تلك اللغة، فكان قوام أساليبه جاراي على أسلوب اإلجياز؛ فلذلك كثر فيه ما مل يكثر مثله يف كالم بلغاء 

لعرب. ا  
ومن أدق ذلك وأجدره أبن ننبه عليه يف هذه املقدمة استعمال اللفظ املشرتك يف معنييه أو معانيه دفعة.    

واستعمال اللفظ يف معناه احلقيقي ومعناه اجملازي معا. بله إرادة املعاين املكين عنها مع املعاين املصرح هبا،  
اكيب املستتبعة  بكسر الباء  . ات  بفتح الباء  من الرت عوإرادة املعاين املستتب  

وهذا األخري قد نبه عليه علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم املعاين والبيان. وبقي املبحثان األوالن ومها  
 جاستعمال املشرتك يف معنييه أو معانيه، واستعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه، حمل تردد بني املتصدين الستخرا 

تشريعا، سببه أنه غري وارد يف كالم العرب قبل القرآن أو واقع بندرة، فلقد جتد بعض معاين القرآن تفسريا و 
العلماء يدفع حممال من حمامل بعض آايت أبنه حممل يفضي إىل استعمال املشرتك يف معنييه أو استعمال 

 اللفظ يف حقيقته وجمازه، ويعدون ذلك خطبا عظيما. 
اء أصول الفقه يف جواز استعمال املشرتك يف أكثر من معىن من تلف علماء العربية وعلمخمن أجل ذلك ا 
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مدلوله اختالفا ينيب عن ترددهم يف صحة محل ألفاظ القرآن على هذا االستعمال. وقد أشار كالم بعض 
األئمة إىل أن مثار اختالفهم هو عدم العهد مبثله عند العرب قبل نزول القرآن، إذ قال الغزايل وأبو احلسني 

يصح أن يراد ابملشرتك عدة معان لكن إبرادة املتكلم وليس بداللة اللغة. وظين هبما أهنما يريدان البصري 
تصيري تلك اإلرادة إىل أهنا داللة من مستتبعات الرتاكيب ألهنا داللة عقلية ال حتتاج إىل عالقة وقرينة، كداللة 

 اجملاز واالستعارة. 
معانيه مجيعا أو بعضا إطالقا لغواي، فقال قوم: هو من قبيل  يصح إطالقه على عدة من كواحلق أن املشرت  

احلقيقة، ونسب إىل الشافعي وأيب بكر الباقالين ومجهور املعتزلة. وقال قوم: هو اجملاز، وجزم ابن احلاجب 
 أبنه مراد الباقالين من قوله يف كتاب التقريب واإلرشاد إن املشرتك ال حيمل على أكثر من معىن إال بقرينة،

ففهم ابن احلاجب أن القرينة من عالمات اجملاز وهذا ال يستقيم ألن القرينة اليت هي من عالمات اجملاز هي 
القرينة املانعة من إرادة املعىن احلقيقي وهي ال تتصور يف موضوعنا؛ إذ معاين املشرتك كلها من قبيل احلقيقة 

منا سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بني قرينة وإال النتقضت حقيقة املشرتك فارتفع املوضوع من أصله. وإ
إطالق اللفظ على معناه اجملازي وقرينة إطالق املشرتك على عدة من معانيه، فإن قرينة اجملاز مانعة من إرادة 

  .املعىن احلقيقي وقرينة املشرتك معينة للمعاين املرادة كال أو بعضا
    
 

56فحة : ص  

 

فات إليه وإمنا نذكره استيعااب آلراء الناظرين يف هذه املسألة، وهو صحة إطالق ة قول آخر ال ينبغي االلتمثو   
املشرتك على معانيه يف النفي وعدم صحة ذلك يف اإلجياب، ونسب هذا القول إىل برهان علي املرغيناين 

لى معانيه الفقيه احلنفي صاحب كتاب اهلداية يف الفقه، ومثاره يف ما أحسب اشتباه داللة اللفظ املشرتك ع
 بداللة النكرة الكلية على أفرادها حيث تفيد العموم إذا وقعت يف سياق النفي وال تفيده يف سياق اإلثبات. 

والذي جيب اعتماده أن حيمل املشرتك يف القرآن على ما حيتمله من املعاين سواء يف ذلك اللفظ املفرد  
اء كانت املعاين حقيقية أو جمازية، حمضة أو خمتلفة. بني خمتلف االستعماالت، سو  املشرتك، والرتكيب املشرتك

مثال استعمال اللفظ املفرد يف حقيقته وجمازه قوله تعاىل (أمل تر أن هللا يسجد له من يف السماوات ومن يف 
األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس) فالسجود له معىن حقيقي وهو 

ى األرض ومعىن جمازي وهو التعظيم، وقد استعمل فعل يسجد هنا يف معنييه املذكورين ال وضع اجلبهة عل
حمالة. وقوله تعاىل (ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ابلسوء) فبسط األيدي حقيقة يف مدها للضرب 
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ومثال  والسلب، وبسط األلسنة جماز يف عدم إمساكها عن القول البذيء وقد استعمل هنا يف كال معنييه.
ويل له  يستعمل خربا ويستعمل  استعمال املركب املشرتك يف معنييه قوله تعاىل (ويل للمطففني) فمركب 

 دعاء، وقد محله املفسرون هنا على كال املعنيني. 
على بعض، وقد   وعلى هذا القانون يكون طريق اجلمع بني املعاين اليت يذكرها املفسرون، أو ترجيح بعضها 

غافلني عن أتصيل هذا األصل فلذلك كان الذي يرجح معىن من املعاين اليت حيتملها لفظ آية  كان املفسرون
من القرآن، جيعل غري ذلك املعىن ملغى. وحنن ال نتابعهم على ذلك بل نرى املعاين املتعددة اليت حيتملها 

 تفسريان هذا إذا ذكران اللفظ بدون خروج عن مهيع الكالم العريب البليغ، معاين يف تفسري اآلية. فنحن يف
معنيني فصاعدا فذلك على هذا القانون. وإذا تركنا معىن مما محل بعض املفسرين عليه يف آايت من القرآن 

فليس تركنا إايه داال على إبطاله، ولكن قد يكون ذلك لرتجح غريه، وقد يكون اكتفاء بذكره يف تفاسري 
ودة بني يدي أهل العلم ال يعوزهم استقراؤها وال متييز حماملها أخرى جتنبا لإلطالة، فإن التفاسري اليوم موج

 مىت جروا على هذا القانون. 
  
املقدمة العاشرة    
  
يف إعجاز القرآن    

مل أر غرضا تناضلت له سهام األفهام. وال غاية تسابقت إليها جياد اهلمم فرجعت دوهنا حسرى.واقتنعت  
يف وجوه إعجاز القرآن فإنه مل يزل شغل أهل البالغة الشاغل. وموردها من صبابة نزرا. مثل اخلوض  مبا بلغته

للمعلول والناهل. ومغلي سبائها للندمي والواغل، ولقد سبق أن ألف علم البالغة مشتمال على مناذج من 
وجوه إعجازه. والتفرقة بني حقيقته وجمازه. إال أنه ابحث عن كل خصائص الكالم العريب البليغ ليكون 

را للنقد أو آلة للصنع. مث ليظهر من جراء ذلك كيف تفوق القرآن على كل كالم بليغ مبا توفر فيه من معيا
اخلصائص اليت ال جتتمع يف كالم آخر للبلغاء حىت عجز السابقون والالحقون منهم عن اإلتيان مبثله. قال 

واعد مىت بنيت عليها أعجب  أبو يعقوب السكاكي يف كتاب املفتاح  واعلم أين مهدت لك يف هذا العلم ق
إىل أن قال مث إذا كنت ممن ملك الذوق  -كل شاهد بناؤها. واعرتف لك بكمال احلذق يف البالغة أبناؤها

  .وتصفحت كالم رب العزة. أطلعتك على ما يوردك موارد العزة. وكشفت عن وجه إعجازه القناع  اه
    
 

57فحة : ص  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن أمل بك أيها املتأمل إملامة ليست كخطرة طيف. وال هي كإقامة املنتجع فأما أان فأردت يف هذه املقدمة أ  
يف املربع حىت يظله الصيف.وإمنا هي حملة ترى منها كيف كان القرآن معجزا وتتبصر منها نواحي إعجازه وما 

ى وكل صغري وكبري مستطر. مث تر  هأان مبستقص دالئل اإلعجاز يف آحاد اآلايت والسور، فذلك له مصنفات
منها بالغة القرآن ولطائف أدبه اليت هي فتح لفنون رائعة من أدب لغة العرب حىت ترى كيف كان هذا 

القرآن فتح بصائر، وفتح عقول، وفتح ممالك، وفتح أدب غض ارتقى به األدب العريب مرتقى مل يبلغه أدب 
مبا أمهلوا معظم الفن الثاين، أمة من قبل. وكنت أرى الباحثني ممن تقدمين خيلطون هذين الغرضني خلطا، ور 

ورمبا أملوا به إملاما وخلطوه بقسم اإلعجاز وهو الذي حيق أن يكون البحث فيه من مقدمات علم التفسري، 
ولعلك جتد يف هذه املقدمة أصوال ونكتا أغفلها من تقدموا ممن تكلموا يف إعجاز القرآن مثل الباقالين، 

ياض، والسكاكي، فكونوا منها ابملرصاد، وافلوا عنها كما يفلي عن النار والرماين، وعبد القاهر، واخلطايب، وع
الرماد. وإن عالقة هذه املقدمة ابلتفسري هي أن مفسر القرآن ال يعد تفسريه ملعاين القرآن ابلغا حد الكمال 

يه اهلمة من يف غرضه ما مل يكن مشتمال على بيان دقائق من وجوه البالغة يف آيه املفسرة مبقدار ما تسمو إل
تطويل واختصار، فاملفسر حباجة إىل بيان ما يف آي القرآن من طرق االستعمال العريب وخصائص بالغته وما 

فاقت به آي القرآن يف ذلك حسبما أشران إليه يف املقدمة الثانية لئال يكون املفسر حني يعرض عن ذلك 
 مبنزلة املرتجم ال مبنزلة املفسر. 

و معظم التفاسري عن االهتمام ابلوصول إىل هذا الغرض األمسى إال عيون التفاسري، فمن أعجب ما نراه خل 
فمن مقل مثل معاين القرآن أليب إسحاق الزجاج، واحملرر الوجيز للشيخ عبد احلق بن عطية األندلسي، ومن 

القرآن مثل ليت حنت انحية خاصة من معاين امكثر مثل الكشاف. وال يعذر يف اخللو عن ذلك إال التفاسري 
أحكام القرآن، على أن بعض أهل اهلمم العلية من أصحاب هذه التفاسري مل يهمل هذا العلق النفيس كما 
يصف بعض العلماء كتاب أحكام القرآن إلمساعيل بن إسحاق بن محاد املالكي البغدادي، وكما نراه يف 

 مواضع من أحكام القرآن أليب بكر بن العريب. 
حنن بصدده من بيان وجوه إعجاز القرآن إمنا نبعت من خمتزن أصل كبري من أصول اإلسالم  مث إن العناية مبا 

وهو كونه املعجزة الكربى للنيب صلى هللا عليه وسلم، وكونه املعجزة الباقية، وهو املعجزة اليت حتدى هبا 
إمنا اآلايت عند هللا وإمنا أان ال أنزل عليه آايت من ربه قل و الرسول معانديه حتداي صرحيا. قال تعاىل (وقالوا ل

نذير مبني. أو مل يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) ولقد تصدى لالستدالل على هذا أبو بكر 
الباقالين يف كتاب له مساه أو مسي  إعجاز القرآن  وأطال، وخالصة القول فيه أن رسالة نبينا عليه الصالة 

ن كان قد أيد بعد ذلك مبعجزات كثرية إال أن تلك املعجزات قامت يف والسالم بنيت على معجزة القرآن وإ
أوقات وأحوال ومع انس خاصة ونقل بعضها متواترا وبعضها نقل نقال خاصا، فأما القرآن فهو معجزة عامة، 
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ولزوم احلجة به ابق من أول ورودها إىل يوم القيامة، وإن كان يعلم وجه إعجازه من عجز أهل العصر األول 
ن اإلتيان مبثله فيغين ذلك عن نظر جمدد، فكذلك عجز أهل كل عصر من العصور التالية عن النظر يف ع

حال عجز أهل العصر األول، ودليل ذلك متواتر من نص القرآن يف عدة آايت تتحدى العرب أبن أيتوا 
حنو قوله تعاىل (وإن  بسورة مثله، وبعشر سور مثله مما هو معلوم، انهيك أن القرآن اندى أبنه معجز هلم، 

كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقني فإن مل 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) اآلية فإنه سهل وسجل: سهل عليهم أن أيتوا مبثل سورة من سوره، وسجل 

سجل، فالتحدي متواتر وعجز املتحدين أيضا متواتر بشهادة  عليهم أهنم ال يفعلون ذلك أبدا، فكان كما
التاريخ إذ طالت مدهتم يف الكفر ومل يقيموا الدليل على أهنم غري عاجزين، وما استطاعوا اإلتيان بسورة مثله 

  .مث عدلوا إىل املقاومة ابلقوة

    
 

58فحة : ص  

 

فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن   كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان  قال هللا تعاىل (وإن  
 كنتم صادقني فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) اآلية من سورة البقرة. 

وقال (قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقني)  سورة يونس  وقال (أم  
مفرتايت وادعوا من استطعتم من دون هللا أن كنتم صادقني فإن مل افرتاه قل فأتوا بعشر سور مثله  نيقولو 

 يستجيبوا لكم فاعلموا أمنا أنزل بعلم هللا)  سورة هود  . 
فعجز مجيع املتحدين عن اإلتيان مبثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه اآلايت بينهم وسكوهتم عن املعارضة مع  

عيهم عليها. اتوفر دو   

يف تعليل عجزهم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إىل تعليله أبن هللا صرفهم عن معارضة  وقد اختلف العلماء 
القرآن فسلبهم املقدرة أو سلبهم الداعي، لتقوم احلجة عليهم مبرأى ومسمع من مجيع العرب. ويعرف هذا 

وهي مرة من ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء   القول ابلصرفة كما يف املواقف للعضد واملقاصد للتفتزاين
الصرف وصيغ بصيغة املرة لإلشارة إىل أهنا صرف خاص فصارت كالعلم ابلغلبة  ومل ينسبوا هذا القول إال إىل 

األشعري فيما حكاه أبو الفضل عياض يف الشفاء وإىل النظام والشريف املرتضى وأيب إسحاق االسفرائيين 
   3جز 7صرح به يف كتاب الفصل  ص فيما حكاه عنهم عضد الدين يف املواقف، وهو قول ابن حزم

جز وقد عزاه صاحب املقاصد يف شرحه إىل كثري من املعتزلة.  184ص  
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وأما الذي عليه مجهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أمية األشعرية وإمام احلرمني وعليه اجلاحظ وأهل  
آن يف درجات البالغة والفصاحة مبلغا لعجز املتحدين به أبنه بلوغ القر  العربية كما يف املواقف، فالتعليل

 تعجز قدرة بلغاء العرب عن اإلتيان مبثله، وهو الذي نعتمده ونسري عليه يف هذه املقدمة العاشرة. 
وقد بدا يل دليل قوي على هذا وهو بقاء اآلايت اليت نسخ حكمها وبقيت متلوة من القرآن ومكتوبة يف  

جه لبقاء تالوهتا وكتبها يف املصاحف إال ما يف مقدار جمموعها من حف فإهنا ملا نسخ حكمها مل يبق و ااملص
 البالغة حبيث يلتئم منها مقدار ثالث آايت متحدي ابإلتيان مبثلها مثال ذلك آية الوصية يف سورة العقود. 

ا اآلايت ألن من أفانني البالغة م نوإمنا وقع التحدي بسورة أي وإن كانت قصرية دون أن يتحداهم بعدد م 
مرجعه إىل جمموع نظم الكالم وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الكالم وخوامته، وانتقال 

األغراض، والرجوع إىل الغرض، وفنون الفصل، واإلجياز واإلطناب، واالستطراد واالعرتاض، وقد جعل شرف 
ت. الدين الطييب هذا هو الوجه إليقاع التحدي بسورة دون أن جيعل بعدد من اآلاي  

وإذ قد كان تفصيل وجوه اإلعجاز ال حيصره املتأمل كان علينا أن نضبط معاقدها اليت هي مالكها، فنرى  
مالك وجوه اإلعجاز راجعا إىل ثالث جهات: اجلهة األوىل: بلوغه الغاية القصوى مما ميكن أن يبلغه الكالم 

تا من أغراض اخلاصة من بلغاء العرب مما ت يف نظمه مفيدة معاين دقيقة ونكاالعريب البليغ من حصول كيفي
ال يفيده أصل وضع اللغة، حبيث يكثر فيه ذلك كثرة ال يدانيها شيء من كالم البلغاء من شعرائهم 

 وخطبائهم. 
ليب العرب، ااجلهة الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانني التصرف يف نظم الكالم مما مل يكن معهودا يف أس 

سمح به اللغة. ولكنه غري خارج عما ت  

اجلهة الثالثة: ما أودع فيه من املعاين احلكمية واإلشارات إىل احلقائق العقلية والعلمية مما مل تبلغ إليه عقول  
البشر يف عصر نزول القرآن ويف عصور بعده متفاوتة، وهذه اجلهة أغفلها املتكلمون يف إعجاز القرآن من 

عياض. مثل أيب بكر الباقالين والقاضي  اعلمائن  

وقد عد كثري من العلماء من وجوه إعجاز القرآن ما يعد جهة رابعة هي ما انطوى عليه من األخبار عن  
املغيبات مما دل على أنه منزل من عالم الغيوب، وقد يدخل يف هذه اجلهة ما عده عياض يف الشفاء وجها 

لفة مما كان ال يعلم منه القصة الواحدة إال ما أنبأ به من أخبار القرون السا رابعا من وجوه إعجاز القرآن وهو
الفذ من أحبار أهل الكتاب، فهذا معجز للعرب األميني خاصة وليس معجزا ألهل الكتاب؛ وخاص ثبوت 
إعجازه أبهل اإلنصاف من الناظرين يف نشأة الرسول صلى هللا عليه وسلم وأحواله، وليس معجزا للمكابرين 

  .فقد قالوا إمنا يعلمه بشر
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59فحة : ص  

 

فأعجاز القرآن من اجلهتني األوىل والثانية متوجه إىل العرب، إذ هو معجز لفصحائهم وخطبائهم وشعرائهم   
مباشرة، ومعجز لعامتهم بواسطة إدراكهم أن عجز مقارعيه عن معارضته مع توفر الدواعي عليه هو برهان 

صدق املنزل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ  ز طاقة مجيعهم. مث هو بذلك دليل علىو ساطع على أنه جتا
إليهم صدى عجز العرب بلوغا ال يستطاع إنكاره ملعاصريه بتواتر األخبار، وملن جاء بعدهم بشواهد التاريخ. 

 فإعجازه للعرب احلاضرين دليل تفصيلي، وإعجازه لغريهم دليل إمجايل. 
لغتهم ومارس بليغ كالمهم وآداهبم من أئمة  ة العرب يف إدراك إعجازه كل من تعلمصمث قد يشارك خا 

البالغة العربية يف خمتلف العصور، وهذا معىن قول السكاكي يف املفتاح خماطبا للناظر يف كتابه  متوسال 
بذلك  أي مبعرفة اخلصائص البالغية اليت هو بصدد الكالم عليها  إىل أن تتأنق يف وجه اإلعجاز يف التنزيل 

ز املتحدين به عندك إىل التفصيل. منتقال مما أمجله عج  

والقرآن معجز من اجلهة الثالثة للبشر قاطبة إعجازا مستمرا على ممر العصور، وهذا من مجلة ما مشله قول  
غري األمة  أئمة الدين: إن القرآن هو املعجزة املستمرة على تعاقب السنني، ألنه قد يدرك إعجازه العقالء من

نيه التشريعية واحلكمية والعلمية واألخالقية، وهو دليل تفصيلي ألهل تلك املعاين العربية بواسطة ترمجة معا
 وإمجايل ملن تبلغه شهادهتم بذلك. 

وهو من اجلهة الرابعة عند الذين اعتربوها زائدة على اجلهات الثالث معجز ألهل عصر نزوله إعجازا  
نقل القرآن، وتعني صرف اآلايت املشتملة  يء بعدهم ممن يبلغه ذلك بسبب تواترجيتفصيليا، ومعجز ملن 

 على هذا اإلخبار إىل ما أريد منها. 
هذا مالك اإلعجاز حبسب ما انتهى إليه استقراؤان إمجاال، ولنأخذ يف شيء من تفصيل ذلك ومتثيله.    

فأما اجلهة األوىل فمرجعها إىل ما يسمى ابلطرف األعلى من البالغة والفصاحة، وهو املصطلح على  
تسميته حد اإلعجاز، فلقد كان منتهى التنافس عند العرب مبقدار التفوق يف البالغة والفصاحة، وقد وصف 

أئمة البالغة واألدب هذين األمرين مبا دون له علما املعاين والبيان، وتصدوا يف خالل ذلك للموازنة بني ما 
لك مما عد يف أقصى درجاهتا. وقد غة وبني أبلغ ما حفظ عن العرب من ذالورد يف القرآن من ضروب الب

تصدى أمثال أيب بكر الباقالين وأيب هالل العسكري وعبد القاهر والسكاكي وابن األثري، إىل املوازنة بني ما 
ورد يف القرآن وبني ما بلغ يف بليغ كالم العرب من بعض فنون البالغة مبا فيه مقنع للمتأمل، ومثل للمتمثل. 

القرآن وصفا مجاليا كصنعنا ههنا أن يصف هذه اجلهة وصفا مفصال لكثرة  وليس من حظ الواصف إعجاز
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أفانينها، فحسبنا أن حنيل يف حتصيل كلياهتا وقواعدها على الكتب اجملعولة لذلك مثل دالئل اإلعجاز، 
آي  وأسرار البالغة، والقسم الثالث فما بعده من املفتاح، وحنو ذلك، وأن حنيل يف تفاصيلها الواصفة إلعجاز

القرآن على التفاسري املؤلفة يف ذلك وعمدهتا كتاب الكشاف للعالمة الزخمشري، وما سنستنبطه ونبتكره يف 
تفسريان هذا إن شاء هللا، غري أين ذاكر هنا أصوال لنواحي إعجازه من هذه اجلهة وخباصة ما مل يذكره األئمة 

 أو أمجلوا يف ذكره. 
هللا تعاىل حتدى بلغاءهم أن أيتوا بسورة من مثله فلم يتعرض واحد إىل  وحسبنا هنا الدليل اإلمجايل وهو أن 

معارضته، اعرتافا ابحلق وربئا أبنفسهم عن التعريض ابلنفس إىل االفتضاح، مع أهنم أهل القدرة يف أفانني 
ن وتبيان وة الذهن وشدة احلافظة وفصاحة اللساقالكالم نظما ونثرا، وترغيبا وزجرا، قد خصوا من بني األمم ب

  .املعاين، فال يستصعب عليهم سابق من املعاين، وال جيمح هبم عسري من املقامات
    
 

60فحة : ص  

 

قال عياض يف الشفاء:  فلم يزل يقرعهم النيب صلى هللا عليه وسلم أشد التقريع ويوخبهم غاية التوبيخ   
جمون عن مماثلته، خيادعون مهم وهم يف كل هذا انكصون عن معارضته حمويسفه أحالمهم وحيط أعال

أنفسهم ابلتكذيب واإلغراء ابالفرتاء، وقوهلم: إن هذا إال سحر يؤثر وسحر مستمر وإفك افرتاه وأساطري 
األولني. وقد قال تعاىل: (فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا) فما فعلوا وال قدروا، ومن تعاطى ذلك من سخفائهم  

وليد بن املغرية قوله تعاىل: (إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان)اآلية كمسيلمة كشف عواره جلميعهم. وملا مسع ال
قال:  وهللا إن له حلالوة وإن عليه لطالوة، وإن أسفله ملغدق وإن أعاله ملثمر وما هو بكالم بشر  . وذكر 
 أبو عبيدة أن أعرابيا مسع رجال يقرأ  فاصدع مبا تؤمر  فسجد وقال: سجدت لفصاحته، وكان موضع التأثري

يف هذه اجلملة هو كلمة اصدع يف إابنتها عن الدعوة واجلهر هبا والشجاعة فيها، وكلمة  مبا تؤمر  يف إجيازها 
ومجعها. ومسع آخر رجال يقرأ  فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا  فقال: أشهد أن خملوقا ال يقدر على مثل هذا 

رب عجزوا عن معارضته مما علم ابلضرورة إمجاال الكالم. وكون النيب صلى هللا عليه وسلم حتدى به وأن الع
وتصدى أهل علم البالغة لتفصيله، قال السكاكي يف املفتاح:  واعلم أن شأن اإلعجاز عجيب يدرك وال 

 ميكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك وال ميكن وصفها، أو كاملالحة. 
خدمة هذين العلمني  املعاين  الذوق ليس إال. وطريق اكتساب الذوق طول ومدرك اإلعجاز عندي هو 

والبيان  نعم للبالغة وجوه متلثمة رمبا تيسرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك، أما نفس وجه اإلعجاز فال  ا 
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 ه. 

جاز ليس كذلك عقال التفتزاين  يعين أن كل ما ندركه بعقولنا ففي غالب األمر نتمكن من التعبري عنه، واإل 
 أنه حبيث ال متكن للبشر معارضته واإلتيان مبثله وال مياثله شيء من كالم فصحاء ألان نعلم قطعا من كالم هللا

العرب مع أن كلماته كلمات كالمهم، وكذا هيئات تراكيبه، كما أان جند كالما نعلم قطعا أنه مستقيم الوزن 
ن فيه شيء دون آخر، وكما أان ندرك من أحد كون كل عضو منه كما ينبغي وآخر كذلك أو دون ذلك، لك

نسميه املالحة وال نعرف أنه ما هو، وليس مدرك اإلعجاز عند املصنف سوى الذوق وهو قوة إدراكية هلا 
اختصاص إبدراك لطائف الكالم ووجوه حماسنه اخلفية، فإن كان حاصال ابلفطرة فذاك وإن أريد اكتسابه فال 

ما واالشتغال هبما، وإن مجع بني الذوق الفطري طريق إليه سوى االعتناء بعلمي املعاين والبيان وطول ممارسته
وطول خدمة العلمني فال غاية وراءه، فوجه اإلعجاز أمر من جنس البالغة والفصاحة ال كما ذهب إليه 

النظام ومجع من املعنزلة أن إعجازه ابلصرفة مبعىن أن هللا صرف العرب عن معارضته وسلب قدرهتم عليها، وال  
أن إعجازه مبخالفة أسلوبه ألساليب كالمهم من األشعار واخلطب والرسائل ال  كما ذهب إليه مجاعة من

سيما يف املقاطع مثل يؤمنون وينفقون ويعلمون  قال السيد ال سيما يف مطالع السور ومقاطع اآلي  أو 
قال بسالمته من التناقض  قال السيد مع طوله جدا  أو ابشتماله على اإلخبار ابملغيبات والكل فاسد.اه و 

 السيد: اجلرجاين فهذه أقوال مخسة يف وجه اإلعجاز ال سادس هلا. 
وقال السيد أراد املصنف أن اإلعجاز نفسه وإن مل ميكن وصفه وكشفه حبيث يدرك به لكن األمور املؤدية  

كشفها ليتقوى بذلك ذوق البليغ على   إىل كون الكالم معجزا أعىن وجوه البالغة قد حتتجب فرمبا تيسر
دة اإلعجاز. مشاه  

يريد السيد هبذا الكالم إبطال التدافع بني قول صاحب املفتاح: يدرك وال ميكن وصفه إذ نفى اإلمكان،  
وبني قوله نعم للبالغة وجوه متلثمة رمبا تيسرت إماطة اللثام عنها، فاثبت تيسر وصف وجوه اإلعجاز، أبن 

غة فيمكن كشف القناع عنها ميكن كشف القناع عنه، وأما وجوه البالالاإلعجاز نفسه  .  

    
 

61فحة : ص  

 

واعلم أنه ال شك يف أن خصوصيات الكالم البليغ ودقائقه مراده هلل تعاىل يف كون القرآن معجزا وملحوظة   
تلفت األذهان لذلك وحيضرين  نللمتحدين به على مقدار ما يبلغ إليه بيان املبني. وان إشارات كثرية يف القرآ

مور: أحدها ما رواه مسلم واألربعة عن أيب هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال هللا اآلن من ذلك أ
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تعاىل: قسمت الصالة  أي سورة الفاحتة  بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: احلمد 
ل هللا تعاىل أثىن علي عبدي. وإذ هلل رب العاملني، قال هللا تعاىل: محدين عبدي. وإذا قال: الرمحن الرحيم، قا

قال: مالك يوم الدين، قال: جمدين عبدي  وقال مرة: فوض إيل عبدي  فإذا قال: إايك نعبد وإايك نستعني، 
قال: هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدان الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 

: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. غري املغضوب عليهم وال الضالني، قال  

ففي هذا احلديث تنبيه على ما يف نظم فاحتة الكتاب من خصوصية التقسيم إذ قسم الفاحتة ثالثة أقسام.  
 وحسن التقسيم من احملسنات البديعية. مع ما تضمنه ذلك التقسيم من حمسن التخلص يف قوله  فإذا قال:

بني عبدي  إذ كان ذلك مزجيا من القسمني الذي قبله والذي إايك نعبد وإايك نستعني، قال:  هذا بيين و 
 بعده. 

ويف القرآن مراعاة التجنيس يف غري ما آية والتجنيس من احملسنات، ومنه قوله تعاىل (وهم ينهون عنه وينأون  
 عنه). 

ه ويهديه إىل عذاب السعري. لوفيه التنبيه على حمسن املطابقة كقوله (فإنه يض   

ما فيه من متثيل كقوله تعاىل (ويضرب هللا األمثال للناس وما يعقلها إال العاملون) وقوله (يضرب  والتنبيه على 
 هللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون). 

فات وهو تولذا فنحن حناول تفصيل شيء مما أحاط به علمنا من وجوه اإلعجاز: نرى من أفانني الكالم االل 
اخلطاب أو الغيبة إىل طريق آخر منها. وهو مبجرده معدود من نقل الكالم من أحد طرق التكلم أو 

الفصاحة، ومساه ابن جين شجاعة العربية ألن ذلك التغيري جيدد نشاط السامع فإذا انضم إليه اعتبار لطيف 
يناسب االنتقال إىل ما انتقل إليه صار من أفانني البالغة وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائس، وقد 

منه يف القرآن ما ال حيصى كثرة مع دقة املناسبة يف االنتقال. جاء   

وكان للتشبيه واالستعارة عند القوم املكان القصي والقدر العلي يف ابب البالغة، وبه فاق امرؤ القيس  
العرب كقوله (واشتعل الرأس شيبا) وقوله  زونبهت مسعته، وقد جاء يف القرآن من التشبيه واالستعارة ما أعج

واخفض هلما جناح الذل) وقوله (وآية هلم الليل نسلخ منه النهار) وقوله تعاىل (ابلعي ماءك) وقوله (صبغة (
 هللا) إىل غري ذلك من وجوه البديع. 

القرآن   ورأيت من حماسن التشبيه عندهم كمال الشبه، ورأيت وسيلة ذلك االحرتاس وأحسنه ما وقع يف 
ري آسن وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة للشاربني) احرتاس كقوله تعاىل (فيها أهنار من ماء غ

 عن كراهة الطعام (وأهنار من عسل مصفى) احرتاس عن أن تتخلله أقذاء من بقااي حنله. 

أعناب جتري من حتتها األهنار) اآلية. و وانظر التمثيلية يف قوله تعاىل (أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل  

This file was downloaded from QuranicThought.com



إمتام جهات كمال حتسني التشبيه إلظهار أن احلسرة على تلفها أشد. وكذا قوله تعاىل (مثل نوره   ففيه
كمشكاة) إىل قوله (يكاد زيتها يضيء) فقد ذكر من الصفات، واألحوال ما فيه مزيد وضوح املقصود من 

بشدة الضياء، وما فيه حتسني املشبه وتزيينه بتحسني شبهه، وأين من اآليتني قول كع .  

جت بذي شبم من ماء حمـنـيةش  اف أببطح أضحى وهو مشمولص  نفي الرايح القذى عنه وأفرطـهت  ن م 
صوب سارية بيض يعـالـيل إن نظم القرآن مبين على وفرة اإلفادة وتعدد الداللة، فجمل القرآن هلا داللتها 

البالغية اليت يشاركها يف جمملها كالم الوضعية الرتكيبية اليت يشاركها فيها الكالم العريب كله، وهلا داللتها 
  البلغاء وال يصل شيء من كالمهم إىل مبلغ بالغتها.

وهلا داللتها املطوية وهي داللة ما يذكر على ما يقدر اعتمادا على القرينة، وهذه الداللة قليلة يف كالم  
  .البلغاء وكثرت يف القرآن مثل تقدير القول وتقدير املوصوف وتقدير الصفة

    
 

62فحة : ص  

 

وهلا داللة مواقع مجله حبسب ما قبلها وما بعدها، ككون اجلملة يف موقع العلة لكالم قبلها، أو يف موقع   
االستدراك، أو يف موقع جواب سؤال، أو يف موقع تعريض أو حنوه. وهذه الداللة ال تتأتى يف كالم العرب 

نه ملا كان من قبيل التذكري والتالوة مسحت أغراضه لقصر أغراضه يف قصائدهم وخطبهم خبالف القرآن، فإ
مواقع اجلمل واألغراض.  ابإلطالة، وبتلك اإلطالة أتتى تعدد  

مثال ذلك قوله تعاىل (وخلق هللا السماوات واألرض ابحلق ولتجزى كل نفس مبا كسبت وهم ال يظلمون)  
وا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم بعد قوله (أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمن

واألرض) إىل آخره مفيد برتاكيبه فوائد من التعليم والتذكري،  تساء ما حيكمون) فإن قوله (وخلق هللا السماوا
وهو لوقوعه عقب قوله (أم حسب الذين اجرتحوا السيئات) واقع موقع الدليل على أنه ال يستوي من عمل 

ات يف نعيم اآلخرة. السيئات مع من عمل الصاحل  

جيبة كثرية ال حياط هبا وسننبه على ما يلوح عوإن للتقدمي والتأخري يف وضع اجلمل وأجزائها يف القرآن دقائق  
منها يف مواضعه إن شاء هللا. وإليك مثال من ذلك يكون لك عوان على استجالء أمثاله. قال تعاىل (إن 

(إن للمتقني مفازا حدائق وأعنااب) إىل قوله (وكأسا دهاقا ال  جهنم كانت مرصادا للطاغني مآاب) إىل قوله
يسمعون فيها لغوا وال كذااب) فكان لالبتداء بذكر جهنم ما يفسر املفاز يف قوله (إن للمتقني مفازا) أنه اجلنة 

(ال  ألن اجلنة مكان فوز. مث كان قوله (ال يسمعون فيها لغوا وال كذااب) ما حيتمل لضمري  فيها  من قوله
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يسمعون فيها) أن يعود إىل (كأسا دهاقا) وتكون  يف  للظرفية اجملازية أي املالبسة أو السببية أي ال 
يسمعون يف مالبسة شرب الكأس ما يعرتي شاربيها يف الدنيا من اللغو واللجاج، وان يعود إىل (مفازا) 

سمعون يف اجلنة كالما ال فائدة فيه وال  بتأويله ابسم مؤنث وهو اجلنة وتكون  يف  للظرفية احلقيقية أي ال ي
كالما مؤذاي. وهذه املعاين ال يتأتى مجيعها إال جبمل كثرية لو مل يقدم ذكر جهنم ومل يعقب بكلمة (مفازا). 

 ومل يؤخر (وكأسا دهاقا) ومل يعقب جبملة (ال يسمعون فيها لغوا) اخل. 
كالم على خصوصيات بالغية هي مراعاة من مقومات ومما جيب التنبيه له أن مراعاة املقام يف أن ينظم ال 

د تشتمل آية من القرآن على خصوصيات تتساءل نفس املفسر قبالغة الكالم وخاصة يف إعجاز القرآن، ف
عن دواعيها وما يقتضيها فيتصدى لتطلب مقتضيات هلا رمبا جاء هبا متكلفة أو مغصوبة، ذلك ألنه مل 

، يف حال أن مقتضياهتا يف الواقع منوطة ابملقامات اليت نزلت فيها اآلية، يلتفت إال إىل مواقع ألفاظ اآلية
مثال ذلك قوله تعاىل يف سورة اجملادلة (أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون) مث قوله 

لتا (أولئك حزب هللا أال إن حزب هللا هم املفلحون) فقد خيفى مقتضى اجتالب حرف التنبيه يف افتتاح ك
اجلملتني فيأوي املفسر إىل تطلب مقتضه وأييت مبقتضيات عامة مثل أن يقول: التنبيه لالهتمام ابخلرب، ولكن 
إذا قدران أن اآليتني نزلتا مبسمع من املنافقني واملؤمنني مجيعا علمنا أن اختالف حرف التنبيه يف األوىل ملراعاة 

لون ألهنم يتظاهرون أبهنم ليسوا من حزب الشيطان يف نظر إيقاظ فريقي املنافقني واملؤمنني مجيعا، فاألو 
املؤمنني إذ هم يتظاهرون ابإلسالم فكأن هللا يقول قد عرفنا دخائلكم، واثين الفريقني وهم املؤمنون نبهوا 
ألهنم غافلون عن دخائل اآلخرين فكأنه يقول هلم تيقظوا فإن الذين يتولون أعداءكم هم أيضا عدو لكم 

الشيطان والشيطان عدو هللا وعدو هللا عدو لكم واجتالب حرف التنبيه يف اآلية الثانية لتنبيه ألهنم حزب 
املنافقني إىل فضيلة املسلمني لعلهم يرغبون فيها فريعوون عن النفاق، وتنبيه املسلمني إىل أن حوهلم فريقا 

مليسوا من حزب هللا فليسوا مبفلحني ليتومسوا أحواهلم حق التوسم فيحذروه .  

    
 

63فحة : ص  

 

غة ابلنكت البالغية فإن بلغاءهم كان ومرجع هذا الصنف من اإلعجاز إىل ما يسمى يف عرف علماء البال  
تنافسهم يف وفرة إيداع الكالم من هذه النكت، وبذلك تفاضل بلغاؤهم، فلما مسعوا القرآن انثالت على كل 

 جيد من قدرته قبال مبثله. وأحسب أن كل بليغ منهم قد من مسعه من بلغائهم من النكت اليت تفطن هلا ما مل
فكر يف االستعانة بزمالئه من أهل اللسان فعلم أال مبلغ هبم إىل التظاهر على اإلتيان مبثل القرآن فيما عهده  
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كل واحد من ذوق زميله، هذا كله حبسب ما بلغت إليه قرحية كل واحد ممن مسع القرآن منهم من التفطن 
لقرآن وخصائصه. إىل نكت ا  

وا بينهم يف نواديهم أمر حتدي سووراء ذلك نكت ال يتفطن إليها كل واحد، وأحسب أهنم آتمروا وتدار  
الرسول إايهم مبعارضة القرآن وتواصفوا ما اشتملت عليه بعض آايته العالقة حبوافظهم وأمساعهم من النكت 

وفكروا وقدروا وتدبروا فعلموا أهنم عاجزون واخلصائص وأوقف بعضهم على ما الح له من تلك اخلصائص، 
عن اإلتيان مبثلها إن انفردوا أو اجتمعوا، ولذلك سجل القرآن عليهم عجزهم يف احلالتني فقال اترة (فأتوا 

بسورة من مثله) وقال هلم مرة (ال أيتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا) فحالة اجتماعهم وتظاهرهم مل 
هم ضرورة أهنم متحدون هبا. تكن مغفوال عنها بين  

إعجاز القرآن وهي اليت يتحقق هبا إعجاز أقصر  وهذه الناحية من هذه اجلهة من اإلعجاز هي أقوى نواحي 
 سورة منه. 

ويف هذه اجلهة انحية أخرى وهي انحية فصاحة اللفظ وانسجام النظم وذلك بسالمة الكالم يف أجزائه  
لناطق به، ولغة العرب لغة فصيحة وأهلها مشهورون بفصاحة األلسن. قال وجمموعه مما جير الثقل إىل لسان ا

زي يف مفاتيح الغيب:  إن احملاسن اللفظية غري مهجورة يف الكالم احلكمي، والكالم له جسم افخر الدين الر 
فة،  وهو اللفظ وله روح وهو املعىن وكما أن اإلنسان الذي نور روحه ابملعرفة ينبغي أن ينور جسمه ابلنظا

 كذلك الكالم، ورب كلمة حكيمة ال تؤثر يف النفوس لركاكة لفظها  . 

رض لشعرائهم وخطبائهم ألفاظ وهلجات هلا بعض الثقل على اللسان، فأما ما يعرض لأللفاظ عوكان مما ي 
فهو ما يسمى يف علم الفصاحة بتنافر حروف الكلمة أو تنافر حروف الكلمات عند اجتماعها مثل: 

الكنهبل يف معلقة امريء القيس، وسفنجة واخلفيدد يف معلقة طرفة، وقول القائل  وليس قرب مستشزرات و 
 قرب حرب قرب  . 

وقد سلم القرآن من هذا كله مع تفننه يف خمتلف األغراض وما تقتضيه من تكاثر األلفاظ، وبعض العلماء  
ى للجواب، والصواب أن ذلك غري وارد  أورد قوله تعاىل (أمل أعهد إليكم) وقوله (وعلى أمم ممن معك) وتصد

سن داللة اللفظ على املعىن حبيث ال خيلفه فيها غريه مقدم حكما قاله احملققون لعدم بلوغه حد الثقل، وألن 
 على مراعاة خفة لفظه. 

فقد اتفق أئمة األدب على أن وقوع اللفظ املتنافر يف أثناء الكالم الفصيح ال يزيل عنه وصف الفصاحة،  
طر الشاعر املفلق ضالعرب مل يعيبوا معلقة امرئ القيس وال معلقة طرفة. قال أبو العباس املربد:  وقد يفإن 

واخلطيب املصقع والكاتب البليغ فيقع يف كالم أحدهم املعىن املستغلق واللفظ املستكره فإذا انعطفت عليه 
 جنبتا الكالم غطتا على عواره وسرتات من شينه  . 
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لهجات العرب فذلك شيء تفاوتت يف مضماره جياد ألسنتهم وكان اجمللي فيها لسان قريش وأما ما يعرض ل 
من حوهلا من القبائل املذكورة يف املقدمة السادسة وهو مما فسر به حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، و 

ري تلقي ولذلك جاء القرآن أبحسن اللهجات وأخفها وجتنب املكروه من اللهجات، وهذا من أسباب تيس
  .)األمساع له ورسوخه فيها. قال تعاىل (ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر

    
 

64فحة : ص  

 

ومما أعده يف هذه الناحية صراحة كلماته ابستعمال أقرب الكلمات يف لغة العرب داللة على املعاين   
كلمة تقصر داللتها عن مجيع   املقصودة، وأمشلها ملعان عديدة مقصودة حبيث ال يوجد يف كلمات القرآن

ال يف حقائقها مثل إيثار كلمة حرد يف قوله تعاىل إاملقصود منها يف حالة تركيبها، وال جتدها مستعملة 
(وغدوا على حرد قادرين) إذ كان مجيع معاين احلرد صاحلا لإلرادة يف ذلك الغرض، أو جمازات أو استعارات 

كالم، فإن اقتضى احلال تصرفا يف معىن اللفظ كان التصرف بطريق أو حنوها مما تنصب عليه القرائن يف ال
التضمني وهو كثري يف القرآن مثل قوله تعاىل (ولقد أتوا على القرية اليت أمطرت مطر السوء) فجاء فعل أتوا 
مضمنا معىن مروا فعدي حبرف على؛ ألن اإلتيان تعدى إىل اسم القرية واملقصود منه االعتبار مبآل أهلها، 

فإنه يقال أتى أرض بين فالن ومر على حي كذا. وهذه الوجوه كلها ال ختالف أساليب الكالم البليغ بل هي 
معدودة من دقائقه ونفائسه اليت تقل نظائرها يف كالم بلغائهم لعجز فطنة األذهان البشرية عن الوفاء 

 جبميعها. 

يف أساليب الكالم البليغ وهذه جهة مغفولة من  وأما اجلهة الثانية وهى ما أبدعه القرآن من أفانني التصرف 
نوعان شعر ونثر، والنثر خطابة وأسجاع كهان، وأصحاب هذه األنواع  علم البالغة، فاعلم أن أدب العرب

وإن تنافسوا يف ابتكار املعاين وتفاوتوا يف تراكيب أدائها يف الشعر فهم ابلنسبة إىل األسلوب قد التزموا يف 
طابة طريقة واحدة تشاهبت فنوهنا فكادوا ال يعدون ما ألفوه من ذلك حىت إنك لتجد أسلويب الشعر واخل

الشاعر حيذو حذو الشاعر يف فواتح القصائد ويف كثري من تراكيبها، فكم من قصائد افتتحت بقوهلم  ابنت 
تتح ب: اي خليلي اربعا واستخربا وكم من شعر افاي :سعاد  للنابغة وكعب بن زهري، وكم من شعر افتتح ب

طيته وقال امرؤ القيس يف معلقتهمأيها الراكب املزجي  قوفا هبا صحيب على مطيهمو  : قولون ال هتلك أسى ي 
 وحتمل فقال طرفة يف معلقته بيتا مماثال له سوى أن كلمة القافية منه  وجتلد  . 

سحبان وقس بن  د تكون هلجة واحدة وأسلواب واحدا فيما بلغنا من خطباوكذلك القول يف خطبهم تك 
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ساعدة. وكذلك أسجاع الكهان وهي قد اختصت بقصر الفقرات وغرابة الكلمات. إمنا كان الشعر الغالب 
على كالمهم، وكانت اخلطابة حبالة ندور لندرة مقاماهتا. قال عمر  كان الشعر علم القوم ومل يكن هلم علم 

نظوم، فلما جاء القرآن ومل يكن شعرا وال سجع  أصح منه  فاحنصر تسابق جياد البالغة يف ميدان الكالم امل
كهان، وكان من أسلوب النثر أقرب إىل اخلطابة، ابتكر للقول أساليب كثرية بعضها تتنوع بتنوع املقاصد، 
ومقاصدها بتنوع أسلوب اإلنشاء، فيها أفانني كثرية فيجد فيه املطلع على لسان العرب بغيته ورغبته، وهلذا 

غرية ملا استمع إىل قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم  وهللا ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته وال قال الوليد ابن امل
 سجعه، وقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه، وقريضه ومبسوطه، ومقبوضه ما هو بشاعر  . 

 أخو أيب ذر حني انطلق إىل مكة ليسمع من النيب صلى هللا وكذلك وصفه أنيس بن جنادة الغفاري الشاعر 
عليه وسلم وأييت خبربه إىل أخيه فقال  لقد مسعت قول الكهنة فما هو بقوهلم، ولقد وضعته على إقراء الشعر 

فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان واحد بعدى أنه شعر  مث أسلم. وورد مثل هذه الصفة عن عتبة بن ربيعة 
اق القرآن بصنف من أصناف كالمهم أحلقوه والنضر بن احلرث، والظاهر أن املشركني ملا مل جيدوا بدا من إحل

أبشبه الكالم به فقالوا إنه شعر تقريبا للدمهاء مبا عهده القوم من الكالم اجلدير ابالعتبار من حيث ما فيه 
من دقائق املعاين وأحكام االنتظام والنفوذ إىل العقول، فإنه مع بلوغه أقصى حد يف فصاحة العربية ومع طول 

انيه وكونه نثرا ال شعرا ترى أسلوبه جيري على األلسنة سلسا سهال ال تفاوت يف فصاحة أغراضه وتفنن مع
تراكيبه، وترى حفظه أسرع من حفظ الشعر. وقد اختار العرب الشعر لتخليد أغراضهم وآداهبم ألن ما 

لسلة على يقتضيه من الوزن يلجئ إىل التدريب على ألفاظ متوازنة فيكسبها ذلك التوازن تالؤما، فتكون س
األلسن، فلذلك احنصر تسابق جياد البالغة يف الكالم املنظوم، وفحول الشعراء مع ذلك متفاوتون يف ساللة 

  .الكالم مع تساحمهم يف أمور كثرية اغتفرها الناس هلم وهي املسماة ابلضرورات
    
 

65فحة : ص  

 

م ويعاود تنقيحه وتغيري نظمه إببدال حبيث لو كان لواحد من البشر أن يتكلف فصاحة ملا يقوله من كال  
الكلمات أو ابلتقدمي ملا حقه التأخري، أو التأخري ملا حقه التقدير، أو حذف أو زايدة، لقضى زمنا مديدا يف 

ر فيها اللسان. ومل يدع مع ثأتليف ما يقدر بسورة من متوسط سور القرآن، وملا سلم مع ذلك من مجل يتع
ضرورة أو تقصري يف بعض ما تقتضيه البالغة، فبىن نظمه على فواصل وقرائن  تلك الفصاحة داع إىل ارتكاب

متقاربة فلم تفته سالسة الشعر ومل ترزح حتت قيود امليزان، فجاء القرآن كالما منثورا ولكنه فاق يف فصاحته 
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فكان كونه من وسالسته على األلسنة وتوافق كلماته وتراكيبه يف السالمة من أقل تنافر وتعثر على األلسنة. 
النثر داخال يف إعجازه، وقد اشتمل القرآن على أنواع أساليب الكالم العريب وابتكر أساليب مل يكونوا 

يعرفوهنا وإن لذلك التنويع حكمتني داخلتني يف اإلعجاز: أوالمها ظهور أنه من عند هللا؛ إذ قد تعارف 
لفة كل جييد أسلواب أو أسلوبني. والثانية أن األدابء يف كل عصر أن يظهر نبوغ نوابغهم على أساليب خمت

يكون يف ذلك زايدة التحدي للمتحدين به حبيث ال يستطيع أحد أن يقول إن هذا األسلوب مل تسبق يل 
 معاجلته ولو جاءان أبسلوب آخر لعارضته. 

بني هبا القرآن أساليب العرب أنه جاء يف نظمه أبسلوب جامع  نرى من أعظم األساليب اليت خالف 
مقصديه ومها: مقصد املوعظة ومقصد التشريع، فكان نظمه مينح بظاهره السامعني ما حيتاجون أن يعلموه 

وهو يف هذا النوع يشبه خطبهم، وكان يف مطاوي معانيه ما يستخرج منه العامل اخلبري أحكاما كثرية يف 
له إال هللا والراسخون يف العلم) هذا التشريع واآلداب وغريها، وقد قال يف الكالم على بعضه (وما يعلم أتوي

 من حيث ما ملعانيه من العموم واإلمياء إىل العلل واملقاصد وغريها. 
 نومن أساليبه ما أمسيه ابلتفنن وهو بداعة تنقالته من فن إىل فن بطرائق االعرتاض والتنظري والتذييل واإلتيا 

لك اإلكثار من أسلوب االلتفات املعدود من أعظم ابملرتادفات عند التكرير جتنبا لثقل تكرير الكلم، وكذ
أساليب التفنن عند بلغاء العربية فهو يف القرآن كثري، مث الرجوع إىل املقصود فيكون السامعون يف نشاط 

متجدد بسماعه وإقباهلم عليه، ومن أبدع أمثلة ذلك قوله (مثلهم كمثل الذي استوقد انرا فلما أضاءت ما 
م وتركهم يف ظلمات ال يبصرون صم بكم عمى فهم ال يرجعون. أو كصيب من السماء حوله ذهب هللا بنوره

فيه ظلمات ورعد وبرق جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت وهللا حميط ابلكافرين. يكاد 
بصارهم الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأ

إن هللا على كل شيء قدير). حبيث كان أكثر أساليب القرآن من األساليب البديعة العزيز مثلها يف شعر 
العرب ويف نثر بلغائهم من اخلطباء وأصحاب بدائه األجوبة. ويف هذا التفنن والتنقل مناسبات بني املنتقل منه 

سامعه وقارئه ابنتقاله إال عند حصوله. وذلك التفنن  واملنتقل إليه هي يف منتهى الرقة والبداعة حبيث ال يشعر
مما يعني على استماع السامعني ويدفع سآمة اإلطالة عنهم، فأن من أغراض القرآن استكثار أزمان قراءته كما 
قال تعاىل (علم أن لن حتصوه فتاب عليكم فاقرءؤا ما تيسر من القرآن) فقوله (ما تيسر) يقتضي االستكثار 

ر، ويف تناسب أقواله وتفنن أغراضه جملبة لذلك التيسري وعون على التكثري، نقل عن أيب بكر بن بقدر التيس
العريب أنه قال يف كتابه سراج املريدين  ارتباط آي القرآن بعضها مع بعض حىت تكون كالكلمة الواحدة 

ناسبة علم حسن ويشرتط متسعة منتظمة املباين، علم عظيم  ونقل الزركشي عن عز الدين بن عبد السالم  امل
يف حسن ارتباط الكالم أن يقع يف أمر متحد مرتبط أوله آبخره فإن وقع على أسباب خمتلفة مل يقع فيه 
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ارتباط، والقرآن نزل يف نيف وعشرين سنة يف أحكام خمتلفة شرعت ألسباب خمتلفة، وما كان كذلك ال 
 يتأتى ربط بعضه ببعض  . 

هاين يف تفسريه نقال عن الفخر الرازي أنه قال  إن القرآن كما أنه معجز وقال مشس الدين حممود األصف 
بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه هو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آايته، ولعل الذين قالوا إنه معجز 

 بسبب أسلوبه أرادوا ذلك  . 
كيفيات اليت تؤدي هبا تلك ال تنحصر يف أحوال تراكيبه اللفظية، بل تتجاوز إىل ال مإن بالغة الكال 

  .الرتاكيب
    
 

66فحة : ص  

 

فإن سكوت املتكلم البليغ يف مجلة سكوات خفيفا قد يفيد من التشويق إىل ما أييت بعده ما يفيده إهبام   
ة حنو اإلتيان بلفظ االستئناف البياين، فإن السكوت غبعض كالمه مث تعقيبه ببيانه، فإذا كان من مواقع البال

مة وتعقيبها مبا بعدها جيعل ما بعدها مبنزلة االستئناف البياين، وان مل يكنه عنه، مثاله قوله تعاىل (هل عند كل
أاتك حديث موسى إذ انداه ربه ابلواد املقدس طوى) فإن الوقف على قوله (موسى) حيدث يف نفس السامع 

لبيان مع ما حيصل عند الوقف على  ترقبا ملا يبني حديث موسى، فإذا جاء بعده (إذ انداه ربه) اخل حصل ا
 كلمة موسى من قرينة من قرائن الكالم ألنه على سجعة األلف مثل قوله (طوى، طغى، تزكى) اخل. 

كلمة   وقد بينت عند تفسري قوله تعاىل (ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني) أنك إن وقفت على 
تاب فكانت مجلة (فيه هدى للمتقني) ابتداء كالم (ريب) كان من قبيل إجياز احلذف أي ال ريب يف أنه الك

وكان مفاد حرف  يف  استنزال طائر املعاندين أي ان مل يكن كله هدى فإن فيه هدى. وإن وصلت (فيه)  
 كان من قبيل اإلطناب وكان ما بعده مفيدا أن هذا الكتاب كله هدى. 

املقامات اليت تقتضي التكرير من هتويل  من أساليب القرآن العدول عن تكرير اللفظ والصيغة فيما عداو  
وحنوه، ومما عدل فيه عن تكرير الصيغة قوله تعاىل (إن تتواب إىل هللا فقد صغت قلوبكما) فجاء بلفظ قلوب 

 مجعا مع أن املخاطب امرأاتن فلم يقل قلبا كما جتنبا لتعدد صيغة املثىن. 

خالصة لذكوران وحمرم على أزواجنا) فروعي معىن ما  ومن ذلك قوله تعاىل (وقالوا ما يف بطون هذه األنعام 
 املوصولة مرة فأتى بضمري مجاعة املؤنث وهو خالصة، وروعي لفظ ما املوصولة فأيت مبحرم مذكرا مفردا. 

البليغ خمريا يف أحدمها وله ذكرمها تفننا وقد  إن املقام قد يقتضي شيئني متساويني أو أشياء متساوية فيكون 
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آن كثري من هذا: من ذلك قوله ( وقلنا اي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا) بواو وقع يف القر 
العطف يف سورة البقرة، وقوله يف األعراف (فكال) بفاء التفريع وكالمها مطابق للمقام فإنه أمر اثن وهو أمر 

بقرة (وإذ قلنا ادخلوا هذه مفرع على اإلسكان فيجوز أن حيكي بكل من االعتبارين، ومنه قوله يف سورة ال
القرية وكلوا منها) ويف سورة األعراف (وإذ قيل هلم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها) فعرب مرة ب(ادخلوا) ومرة 

 ب(اسكنوا) وعرب مرة بواو العطف ومرة بفاء التفريع. 

جتدد معىن وتغاير أسلوب، ئني يقصد لتلوين املعاين املعادة حىت ال ختلو إعادهتا عن يوهذا التخالف بني الش 
 فال تكون إعادهتا جمرد تذكري. 

قال يف الكشاف يف تفسري قوله تعاىل (إن ريب يعلم القول يف السماء واألرض) يف سورة األنبياء:  ليس  
رة وابآلكد أخرى كما جياء ابحلسن يف موضع بواجب ان جياء ابآلكد يف كل موضع ولكن جياء ابلوكيد ات

ه ليفنت الكالم افتناان  . وابألحسن يف غري   

ومنها اتساع أدب اللغة يف القرآن. مل يكن أدب العرب السائر فيهم غري الشعر، فهو الذي حيفظ وينقل  
كالم عسري العلوق لويسري يف اآلفاق، وله أسلوب خاص من انتقاء األلفاظ وإبداع املعاين، وكان غريه من ا

ب معروفة أشهرها وأكثرها النسيب واحلماسة والراثء واهلجاء ابحلوافظ، وكان الشعر خاصا أبغراض وأبوا
والفخر، وأبواب أخر هلم فيها شعر قليل وهي امللح واملديح. وهلم من غري الشعر اخلطب، واألمثال، 

واحملاورات: فأما اخلطب فكانت تنسى ابنتهاء املقامات املقولة فيها فال حيفظ من ألفاظها شيء، وإمنا يبقي 
ني التأثر مبقاصدها زماان قليال للعمل به فتأثر املخاطبني هبا جزئي ووقيت. يف السامع  

وأما األمثال فهي ألفاظ قصرية يقصد منها االتعاظ مبواردها، وأما احملاورات فمنها عادية ال يهتمون مبا  
يف اجملامع العامة ث تنقل وتسري، ومنها حماورات نواد وهي احملاورات الواقعة يتتضمنه إذ ليست من األمهية حب

كثرية غرابؤها جمـهـولةو  :واملنتدايت وهي اليت أشار إليها لبيد بقوله رجى نوافلها وخيشى ذامهات  لب تشذر غ 
ن البدي رواسيا أقدامـهـاج ابلذحول كأنـهـا نكرت ابطلها ويؤت حبقهـاأ  ندي ومل يفخر علي كرامهاع     

 

67فحة : ص  

 

ت وهي اندرة الوقوع قليلة السريان وحيدة الغرض؛ إذ ايف مقامات املفاخر وتلك مثل جمامعهم عند امللوك و   
ال تعدو املفاخر واملبالغات فال حيفظ منها إال ما فيه نكتة أو ملحة أو فقرات مسجوعة مثل خطاب امرئ 

  .القيس مع شيوخ بين أسد
 أغراض احلياة كلها جاء القرآن أبسلوب يف األدب غض جديد صاحل لكل العقول، متفنن إىل أفاننيف  
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أي الكلم  معط لكل فن ما يليق به من املعاين واأللفاظ واللهجة: فتضمن احملاورة واخلطابة واجلدل واألمثال 
 اجلوامع  والقصص والتوصيف والرواية. 

اع وكان لفصاحة ألفاظه وتناسبها يف تراكيبه وترتيبه على ابتكار أسلوب الفواصل العجيبة املتماثلة يف األمس 
تماثلة احلروف يف األسجاع، كان لذلك سريع العلوق ابحلوافظ خفيف االنتقال والسري يف موإن مل تكن 

القبائل، مع كون مادته وحلمته هي احلقيقة دون املبالغات الكاذبة واملفاخرات املزعومة، فكان بذلك له صولة 
 احلق وروعة لسامعيه، وذلك أتثري روحاين وليس بلفظي وال معنوي. 

سنات يف البديع جاءت يف القرآن أكثر مما جاءت يف شعر العرب، وخاصة اجلناس كقوله وقد رأيت احمل 
 (وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا). 

والطباق كقوله (كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري) وقد ألف ابن أيب اإلصبع   
ا ومتناوال لكل الطبقات. ضا أداب جديدا غكتااب يف بديع القرآن. وصار جمليئه نثر   

وكان لبالغته وتناسقه انفذ الوصول إىل القلوب حىت وصفوه ابلسحر وابلشعر  أم يقولون شاعر نرتبص به  
 ريب املنون  . 

  
مبتكرات القرآن    

هذا وللقرآن مبتكرات متيز هبا نظمه عن بقية كالم العرب.    

الشعر ال حمالة وقد نبه عليه العلماء املتقدمون. وأان أضم إىل ذلك أن فمنها أنه جاء على أسلوب خيالف  
أسلوب اخلطابة بعض املخالفة، بل جاء بطريقة كتاب يقصد حفظه وتالوته، وذلك من وجوه إعجازه إذ  

 كان نظمه على طريقة مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقها القدمية يف الكالم. 

فيدة حمررة شأن اجلمل العلمية والقواعد التشريعية، فلم مدالة على معان وأعد من ذلك أنه جاء ابجلمل ال 
أيت بعموميات شأهنا التخصيص غري خمصوصة، وال مبطلقات تستحق التقييد غري مقيدة، كما كان يفعله 

منني غري العرب لقلة اكرتاثهم ابألحوال القليلة واألفراد النادرة. مثاله قوله تعاىل (ال يستوي القاعدون من املؤ 
أويل الضرر واجملاهدون) وقوله (ومن أضل ممن اتبع هواه هدى من هللا) فبني أن اهلوى قد يكون حممودا إذا  

 كان هوى املرء عن هدى، وقوله (إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا). 

ليه طريقة ومنها أن جاء على أسلوب التقسيم والتسوير وهي سنة جديدة يف الكالم العريب أدخل هبا ع 
يب والتصنيف وقد أومأ إليها يف الكشاف إمياء. و التب  

ومنها األسلوب القصصي يف حكاية أحوال النعيم والعذاب يف اآلخرة، ويف متثيل األحوال، وقد كان لذلك  
أتثري عظيم على نفوس العرب إذ كان فن القصص مفقودا من أدب العربية إال اندرا، كان يف بعض الشعر  
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اليت قتلت الرجل وعاهدت أخاه وغدر هبا، فلما جاء القرآن ابألوصاف هبت به  نابغة يف احليةكأبيات ال
العرب كما يف سورة األعراف من وصف أهل اجلنة وأهل النار وأهل األعراف (واندى أصحاب اجلنة 

 أصحاب النار) إخل ويف سورة احلديد (فضرب بينهم بسور) اآلايت. 
أقوال احملكي عنهم فيصوغها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه ال  يتصرف يف حكايةومما يتبع هذا أن القرآن  

على الصيغة اليت صدرت فيها، فهو إذا حكى أقواال غري عربية صاغ مدلوهلا يف صيغة تبلغ حد اإلعجاز 
ال  ابلعربية، وإذا حكى أقواال عربية تصرف فيها تصرفا يناسب أسلوب املعرب مثل ما حيكيه عن العرب فإنه
يلتزم حكاية ألفاظهم بل حيكي حاصل كالمهم، وللعرب يف حكاية األقوال اتساع مداره على اإلحاطة 

 ابملعىن دون التزام األلفاظ، فاإلعجاز الثابت لألقوال احملكية يف القرآن هو إعجاز للقرآن ال لألقوال احملكية. 

يناسب حسن مواقعها يف  ان يغريها إىل مومن هذا القبيل حكاية األمساء الواقعة يف القصص فإن القرآ 
  .الكالم من الفصاحة مثل تغيري شاول إىل طالوت، وتغيري اسم اترح أيب إبراهيم إىل آزر
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وكذلك التمثيل فقد كان يف أدب العرب األمثال وهي حكاية أحوال مرموز هلا بتلك اجلمل البليغة اليت   
انت تلك اجلمل مشرية إىل تلك األحوال، إال أهنا ملا تداولتها كاة ابألمثال، فقيلت فيها أو قيلت هلا املسم

األلسن يف االستعمال وطال عليها األمد نسيت األحوال اليت وردت فيها ومل يبق لألذهان عند النطق هبا إال 
  .الشعور مبغازيها اليت تقال ألجلها

الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به  له تعاىل (مثما القرآن فقد أوضح األمثال وأبدع تركيبها كقولأ  
الرايح يف يوم عاصف) وقوله (ومن يشرك ابهلل فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوى به الريح يف 

مكان سحيق) وقوله (والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن) إىل قوله (فما له من نور) وقوله 
ون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه). (والذين يدع  

مل يلتزم القرآن أسلواب واحدا، واختلفت سوره وتفننت، فتكاد تكون لكل سورة هلجة خاصة، فإن بعضها  
 ن أيها الذيبين على فواصل وبعضها ليس كذلك. وكذلك فواحتها منها ما افتتح ابالحتفال كاحلمد، واي

آمنوا، وآمل ذلك الكتاب، وهي قريب مما نعرب عنه يف صناعة اإلنشاء ابملقدمات. ومنها ما افتتح ابهلجوم 
 على الغرض من أول األمر حنو(الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا أضل أعماهلم) و(براءة من هللا ورسوله). 

تبارى إليها فصحاؤهم، وقد جاء القرآن تفسهم وغاية ومن أبدع األساليب يف كالم العرب اإلجياز وهو متنا 
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أببدعه إذ كان مع ما فيه من اإلجياز املبني يف علم املعاين فيه إجياز عظيم آخر وهو صلوحية معظم آايته ألن 
تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح هلا العبارة ابحتماالت ال ينافيها اللفظ، فبعض تلك االحتماالت مما 

عه، وبعضها وإن كان فرض واحد منه مينع من فرض آخر فتحريك األذهان إليه وإخطاره هبا ميكن اجتما
يكفي يف حصول املقصد من التذكري به لالمتثال أو االنتهاء. وقد أشران إىل هذا يف املقدمة التاسعة. ولوال 

تنزيل ورموزه يف كل ابب إجياز القرآن لكان أداء ما يتضمنه من املعاين يف أضعاف مقدار القرآن. وأسرار ال
 ابلغة من اللطف واخلفاء حدا يدق عن تفطن العامل ويزيد عن تبصره، وال ينبئك مثل خبري. 

إنك جتد يف كثري من تراكيب القرآن حذفا ولكنك ال تعثر على حذف خيلو الكالم من دليل عليه من لفظ  
اف يف سورة املدثر  احلذف شقال يف الك أو سياق، زايدة على مجعه املعاين الكثرية يف الكالم القليل،

واالختصار هو هنج التنزيل  قال بعض بطارقة الروم لعمر بن اخلطاب ملا مسع قوله تعاىل (ومن يطع هللا 
ورسوله وخيش هللا ويتقه فأولئك هم الفائزون): قد مجع هللا يف هذه اآلية ما أنزل على عيسى من أحوال 

تعاىل (وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه) اآلية، مجع بني أمرين وهنيني الدنيا واآلخرة. ومن ذلك قوله 
وبشارتني، ومن ذلك قوله (ولكم يف القصاص حياة) مقابال أوجز كالم عرف عندهم وهو  القتل أنفى للقتل 

، ومن ذلك قوله تعاىل (وقيل اي أرض ابلعي ماءك واي مساء أقلعي) ولقد بسط السكاكي يف املفتاح آخر  
م البيان منوذجا مما اشتملت عليه هذه اآلية من البالغة والفصاحة، وتصدى أبو بكر الباقالين يف كتابه قس

 املسمى إعجاز القرآن إىل بيان ما يف سورة النمل من اخلصائص فارجع إليهما. 
قوله  وأعد من أنواع إجيازه إجياز احلذف مع عدم االلتباس، وكثر ذلك يف حذف القول، ومن أبدع احلذف 

يف جنات يتساءلون عن اجملرمني ما سلككم يف سقر) أي يتذاكرون شأن اجملرمني فيقول من علموا ( تعاىل
شأهنم سألناهم هم فقلنا ما سلككم يف سقر. قال يف الكشاف قوله (ما سلككم يف سقر) ليس ببيان 

ئلني قلنا هلم ما سلككم يف سقر للتساؤل عنهم وإمنا هو حكاية قول املسؤولني، أي أن املسئولني يقولون للسا
قالوا مل نك من املصلني اه. ومنه حذف املضاف كثريا كقوله تعاىل (ولكن الرب من آمن ابهلل). وحذف اجلمل 

اليت يدل الكالم على تقديرها حنو قوله تعاىل (وأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) إذ 
ر عن أمر خاص خبرب يعمه وغريه لتحصل فوائد: فائدة احلكم التقدير: فضرب فانفلق. ومن ذلك اإلخبا

العام، وفائدة احلكم اخلاص، وفائدة أن هذا احملكوم عليه ابحلكم اخلاص هو من جنس ذلك احملكوم عليه 
  .ابحلكم العام
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عرب، مثال ل كالم اوقد تتبعت أساليب من أساليب نظم الكالم يف القرآن فوجدهتا مما ال عهد مبثلها يف  
ذلك قوله تعاىل (قد أنزل هللا إليكم ذكرا رسوال يتلو عليكم آايت هللا مبينات) فإبدال (رسوال) من (ذكرا) 

يفيد أن هذا الذكر ذكر هذا الرسول، وأن جميء الرسول هو ذكر هلم، وأن وصفه بقوله يتلو عليكم آايت هللا 
أتتيهم البينة رسول من هللا يتلو صحفا مطهرة) اآلية وليس املقام  يفيد أن اآلايت ذكر. ونظري هذا قوله (حىت

 بسامح إليراد عديد من هذا. ولعله أييت يف أثناء التفسري. 
ومن بديع اإلجياز يف القرآن وأكثره ما يسمى ابلتضمني، وهو يرجع إىل إجياز احلذف، والتضمني أن يضمن  

 املضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو ىنإىل املعالفعل أو الوصف معىن فعل أو وصف آخر ويشار 
 معمول فيحصل يف اجلملة معنيان. 

ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من اجلمل اجلارية جمرى األمثال، وهذا ابب من أبواب البالغة اندر يف كالم  
وله تعاىل قوق ذلك كبلغاء العرب، وهو الذي ألجله عدت قصيدة زهري يف املعلقات فجاء يف القرآن ما يف
 (قل كل يعمل على شاكلته) وقوله (طاعة معروفة) وقوله (ادفع ابليت هي أحسن). 

وسلك القرآن مسلك اإلطناب ألغراض من البالغة ومن أهم مقامات اإلطناب مقام توصيف األحوال اليت  
ايبةز قول ابن يراد بتفصيل وصفها إدخال الروع يف قلب السامع وهذه طريقة عربية يف مثل هذا ك بئت ن :

 سنة يوعد أخوالـه فمن آايت القرآن يف مثله تعاىل (كال إذا بلغت الرتاقي وقيل من راق يف عمرا غارزا رأسه
أنتم حينئذ تنظرون) وقوله (مهطعني و وظن أنه الفراق والتفت الساق ابلساق)وقوله (فلوال إذا بلغت احللقوم 

 مقنعي رؤسهم ال يرتد إليهم طرفهم). 
من أساليب القرآن املنفرد هبا اليت أغفل املفسرون اعتبارها أنه يرد فيه استعمال اللفظ املشرتك يف معنيني أو و  

معان إذا صلح املقام حبسب اللغة العربية إلدارة ما يصلح منها، واستعمال اللفظ يف معناه احلقيقي واجملازي 
ع اإلجياز وهذا من آاثر كونه معجزة خارقة لعادة  إذا صلح املقام إلرادهتما، وبذلك تكثر معاين الكالم م

كالم البشر ودالة على أنه منزل من لدن العليم بكل شيء والقدير عليه. وقد نبهنا على ذلك وحققناه يف 
اليت ختتلف معانيها ابختالف حروفها أو اختالف حركات  ظاملقدمة التاسعة. ومن أساليبه اإلتيان ابأللفا

اختالف كثري من القراءات مثل (وجعلوا املالئكة الذين هم عند الرمحان إاناث) قرئ  حروفها وهو من أسباب
(عند) ابلنون دون ألف وقرئ (عباد) ابملوحدة وألف بعدها، ومثل (إذا قومك منه يصدون) بضم الصاد 

 وكسرها. 
  إىل ذلك يف املقدمة السادسة. انوقد أشر  

مساه أئمة نقد األدب ابجلزالة، وما مسوه ابلرقة وبينوا لكل منهما واعلم أن مما يندرج حتت جهة األسلوب ما  
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مقاماته ومها راجعتان إىل معاين الكالم، وال ختلو سورة من القرآن من تكرر هذين األسلوبني، وكل منهما 
 إن ا تسمعه يقول (قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللامابلغ غايته يف موقعه، فبين

هللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم) ويقول (يريد هللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا) إذ 
تسمعه يقول (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود) قال عياض يف الشفا: إن عتبة بن 

وسلم وقال له: انشدتك هللا والرحم إال ما   ربيعة ملا مسع هذه اآلية أمسك بيده على فم النيب صلى هللا عليه
 كففت. 

  
عادات القرآن    

حيق على املفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه. وقد تعرض بعض السلف لشيء منها، فعن ابن  
 عباس: كل كاس يف القرآن فاملراد هبا اخلمر. وذكر ذلك الطربي عن الضحاك أيضا. 

 سورة األنفال قال ابن عيينة: ما مسى هللا مطرا يف القرآن إال عذااب، وتسميه ويف صحيح البخاري يف تفسري 
 العرب الغيث كما قال تعاىل (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا). 

املقصود به أهل مكة املشركون. فوعن ابن عباس أن كل ما جاء من اي أيها الناس    

ال تكاد تفرتق، مثل الصالة والزكاة، واجلوع واخلوف، واجلنة وقال اجلاحظ يف البيان  ويف القرآن معان  
  .والنار، والرغبة والرهبة، واملهاجرين واألنصار، واجلن واإلنس  قلت: والنفع والضر، والسماء واألرض
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وما  كشاف وفخر الدين الرازي أن من عادة القرآن أنه ما جاء بوعيد إال أعقبه بوعد،لوذكر صاحب ا  
جاء بنذارة إال أعقبها ببشارة. ويكون ذلك أبسلوب االستطراد واالعرتاض ملناسبة التضاد، ورأيت منه قليال 
ان من تعرض وصلـهااقطع لبف :يف شعر العرب كقول لبيد لشر واصل خل صـرامـهـاف  احب اجملامل ابجلزيل و  

تعاىل (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ق إذا ظلعت وزاغ قوامـهـا ويف الكشاف يف تفسري قوله اب وصرمه
 كان يل قرين) اآلية:  جيء به ماضيا على عادة هللا يف أخباره  . وقال فخر الدين يف ينقال قائل منهم إ

تفسري قوله تعاىل (يوم جيمع هللا الرسل) من سورة العقود:  عادة هذا الكتاب الكرمي أنه إذا ذكر أنواعا كثرية 
ف أتبعها إما ابإلهليات وإما بشرح أحوال األنبياء وأحوال القيامة ليصري ذلك مؤكدا ملا من الشرائع والتكالي

 تقدم ذكره من التكاليف والشرائع  . 
وقد استقريت جبهدي عادات كثرية يف اصطالح القرآن سأذكرها يف مواضعها، ومنها أن كلمة هؤالء إذا مل  
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الء ؤ يراد هبا املشركون من أهل مكة كقوله تعاىل (بل متعت هيرد بعدها عطف بيان يبني املشار إليهم فإهنا 
وآابءهم) وقوله (فإن يكفر هبا هؤالء فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين) وقد استوعب أبو البقاء الكفوي 
يف كتاب الكليات يف أوائل أبوابه كليات مما ورد يف القرآن من معاين الكلمات، ويف اإلتقان للسيوطي شيء 

 من ذلك. 
كى احملاورات واجملاوابت حكاها بلفظ قال دون حروف حوقد استقريت أان من أساليب القرآن أنه إذا  

عطف، إال إذا انتقل من حماورة إىل أخرى، انظر قوله تعاىل (وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض 
م). خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها) إىل قوله (أنبئهم أبمسائه  

ه من املعاين احلكمية واإلشارات العلمية فاعلموا أن عوأما اجلهة الثالثة من جهات اإلعجاز وهي ما أود 
العرب مل يكن هلم علم سوى الشعر وما تضمنه من األخبار: قال عمر بن اخلطاب  كان الشعر علم القوم ومل 

 يكن هلم علم أصح منه  . 
قيقي، فأما االصطالحي فهو ما تواضع الناس يف عصر من إن العلم نوعان علم اصطالحي وعلم ح 
عصار على أن صاحبه يعد يف صف العلماء، وهذا قد يتغري بتغري العصور وخيتلف ابختالف األمم إلا

 واألقطار، وهذا النوع ال ختلو عنه أمة. 
عارف وإدراك احلقائق النافعة وأما العلم احلقيقي فهو معرفة ما مبعرفته كمال اإلنسان، وما به يبلغ إىل ذروة امل 

 كمال إنساين ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زماهنم، وبني العلمني عموم نيعاجال وآجال، وكال العلم
وخصوص من وجه. وهذه اجلهة خال عنها كالم فصحاء العرب، ألن أغراض شعرهم كانت ال تعدو وصف 

حول تقرير احلقائق وفضائل األخالق اليت هي أغراض  املشاهدات واملتخيالت واالفرتاضات املختلفة وال حتوم
  .القرآن، ومل يقل إال صدقا كما أشار إليه فخر الدين الرازي

    
 

71فحة : ص  

 

وقد اشتمل القرآن على النوعني، فأما النوع األول فتناوله قريب ال حيتاج إىل كد فكر وال يقتضي نظرا فإن   
م وأخبار العامل، ملكتاب ومعرفة الشرائع واألحكام وقصص األنبياء واألمبلغ العلم عندهم يومئذ علوم أهل ا

وقد أشار إىل هذا القرآن بقوله (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون أن تقولوا إمنا أنزل 
اب لكنا أهدى الكتاب على طائفتني من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلني أو تقولوا لو أان أنزل علينا الكت

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورمحة) وقال (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 
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أنت وال قومك من قبل هذا) وحنو هذا من حماجة أهل الكتاب. ولعل هذا هو الذي عناه عياض بقوله يف 
شرائع الداثرة مما كان ال يعلم القصة منه إال الشفاء  ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة واألمم البائدة وال

الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قضى عمره يف تعليم ذلك فيورده النيب صلى هللا عليه وسلم على وجهه 
فيعرتف العامل بذلك بصحته وصدقه كخرب موسى مع اخلضر، ويوسف وإخوته، وأصحاب الكهف، وذي 

هو قد ساقه يف غري مساقنا بل جاء به دليال على اإلعجاز من حيث القرنني، ولقمان  اخل كالمه، وإن كان 
علمه به صلى هللا عليه وسلم مع ثبوت األمية، ومن حيث حماجته إايهم بذلك. فأما إذا أردان عد هذا الوجه 
يف نسق وجوه اإلعجاز فذلك فيما نرى من جهة أن العرب مل يكن أدهبم مشتمال على التاريخ إال إبرشادات 

رة، كقوهلم درع عادية، ورمح يزنية، وقول شاعرهماند حالم عاد وأجسام مطهرة وقول آخرأ : راه يطوف ت :
جاء فيأكل رأس لقمان بن عاد ولكنهم ال أيهبون بذكر قصص األمم اليت هي مواضع العربة، ل اآلفاق حرصا

وكقوله (فقل أنذرتكم  القرآن ابلكثري من ذلك تفصيال كقوله (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه ابألحقاف)
صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود) وهلذا يقل يف القرآن التعرض إىل تفاصيل أخبار العرب ألن ذلك أمر مقرر 
عندهم معلوم لديهم، وإمنا ذكر قليل منه على وجه اإلمجال على معىن العربة واملوعظة خبرب عاد ومثود وقوم 

قصص القرآن. تبع، كما أشران إليه يف املقدمة السابعة يف   

وأما النوع الثاين من إعجازه العلمي فهو ينقسم إىل قسمني: قسم يكفي إلدراكه فهمه ومسعه، وقسم حيتاج  
ج أضواء الفجر على حسب مبالغ إدراك وجه إعجازه إىل العلم بقواعد العلوم فينبلج للناس شيئا فشيئا انبال

من عند هللا ألنه جاء به أمي يف موضع مل يعاجل أهله  الفهوم وتطورات العلوم، وكال القسمني دليل على أنه
دقائق العلوم، واجلائي به اثو بينهم مل يفارقهم. وقد أشار القرآن إىل هذه اجلهة من اإلعجاز بقوله تعاىل يف 
سورة القصص (قل فأتوا بكتاب من عند هللا هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقني فإن مل يستجيبوا لك 

ا يتبعون أهواءهم) مث إنه ما كان قصاراه مشاركة أهل العلوم يف علومهم احلاضرة، حىت ارتقى إىل ما فاعلم أمن
 مل أيلفوه وجتاوز ما درسوه وألفوه. 

يف سورة آل عمران:  كان بعضهم يقول إن القرآن  قال ابن عرفة عند قوله تعاىل (توجل الليل يف النهار) 
لفاظ يفهمها اخلواص وعلى ما يفهمه الفريقان ومنه هذه اآلية فإن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام وأ

اإليالج يشمل األايم اليت ال يدركها إال اخلواص والفصول اليت يدركها سائر العوام  أقول: وكذلك قوله تعاىل 
 (أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها). 

قال يف الشفاء  ومنها مجعه لعلوم ومعارف مل تعهد  فمن طرق إعجازه العلمية أنه دعا للنظر واالستدالل، 
للعرب، وال حييط هبا أحد من علماء األمم، وال يشتمل عليها كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم 

والرد على فرق األمم برباهني قوية وأدلة كقوله: (لو كان فيهما آهلة  الشرائع، والتنبيه على طرق احلجة العقلية،
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سدات) وقوله: (أو ليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهمإال هللا لف (.  

   
 

72فحة : ص  

 

ولقد فتح األعني إىل فضائل العلوم أبن شبه العلم ابلنور وابحلياة كقوله (لتنذر من كان حيا) وقوله   
إال العاملون) وقال (هل  (خيرجهم من الظلمات إىل النور) وقال (وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها

  .)يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون
هذا النوع من اإلعجاز هو الذي خالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه خمالفة واضحة. هذا والشاطيب و   

إن القرآن ال حتمل معانيه وال يتأول إال على ما هو متعارف عند العرب  ولعل هذا  قال يف املوافقات: 
الم صدر منه يف التفصي من مشكالت يف مطاعن امللحدين اقتصادا يف البحث وإبقاء على نفيس الك

الوقت، وإال فكيف ينفي إعجاز القرآن ألهل كل العصور، وكيف يقصر إدراك إعجازه بعد عصر العرب 
والفصاحة، على االستدالل بعجز أهل زمانه إذ عجزوا عن معارضته، وإذ حنن نسلم هلم التفوق يف البالغة 

فهذا إعجاز إقناعي بعجز أهل عصر واحد وال يفيد أهل كل عصر إدراك طائفة منهم إلعجاز القرآن. وقد 
بينت نقض كالم الشاطيب يف أواخر املقدمة الرابعة. وقد بدت يل حجة لتعلق هذه اجلهة الثالثة ابإلعجاز 

ما من األنبياء نيب إال أويت أو أعطي   ودوامه وعمومه وهي قوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح
من اآلايت ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه هللا إيل وإين أرجو أن أكون أكثرهم 
اتبعا يوم القيامة  ففيه نكتتان غفل عنهما شارحوه: األوىل أن قوله ما مثله آمن عليه البشر اقتضى أن كل 

جاز يف أمر خاص كان قومه أعجب به وأعجز عنه فيؤمنون على مثل تلك املعجزة. نيب جاء مبعجزة هي إع
ومعىن آمن عليه أي ألجله وعلى شرطه، كما تقول على هذا يكون عملنا أو اجتماعنا، الثانية أن قوله وإمنا  

أفعاال كان الذي أوتيت وحيا اقتضى أن ليست معجزته من قبيل األفعال كما كانت معجزات الرسل األولني 
ال أقواال، كقلب العصا وانفجار املاء من احلجر، وإبراء األكمه واألبرص، بل كانت معجزته ما يف القرآن من 

داللة على عجز البشر عن اإلتيان مبثله من جهيت اللفظ واملعاين، وبذلك ميكن أن يؤمن به كل من يبتغي 
فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعا إذ قد عطف إدراك ذلك من البشر ويتدبره ويفصح عن ذلك تعقيبه بقوله: 

ابلفاء املؤذنة ابلرتتب، فاملناسبة بني كونه أويت وحيا وبني كونه يرجو أن يكون أكثرهم اتبعا ال تنجلي إال إذا  
كانت املعجزة صاحلة جلميع األزمان حىت يكون الذين يهتدون لدينه ألجل معجزته أمما كثريين على اختالف 

أكثر األنبياء اتبعا ال حمالة، وقد حتقق ذلك ألن املعين ابلتابع التابع له يف حقائق الدين قرائحهم فيكون هو 
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احلق ال اتباع االدعاء واالنتساب ابلقول. ولعل الرجاء متوجه إىل كونه أكثر من مجيعهم اتبعا أي أكثر أتباعا 
ظ النبوي البليغ. من أتباع مجيع األنبياء كلهم، وقد أغفل بيان وجه التفريع يف هذا اللف  

وهذه اجلهة من اإلعجاز إمنا تثبت للقرآن مبجموعه أي جمموع هذا الكتاب إذ ليست كل آية من آايته وال   
از حاصل من القرآن وغري جكل سورة من سوره مبشتملة على هذا النوع من اإلعجاز، ولذلك فهو إع

  لوجدوا فيه اختالفا كثريا). حاصل به التحدي إال إشارة حنو قوله (ولو كان من عند غري هللا

وإعجازه من هذه اجلهة للعرب ظاهر: إذ ال قبل هلم بتلك العلوم كما قال هللا تعاىل (ما كنت تعلمها أنت  
ء تلك العلوم من رجل نشأ أميا يف قوم أميني، يوال قومك من قبل هذا)، وإعجازه لعامة الناس أن جت

هم بعلوم دينهم مع كونه أميا، وال قبل هلم أبن يدعوا أهنم علموه وإعجازه ألهل الكتاب خاصة إذ كان ينبئ
ألنه كان مبرأى من قومه يف مكة بعيدا عن أهل الكتاب الذين كان مستقرهم بقرى النضري وقريظة وخيرب 

وتيماء وبالد فلسطني، وألنه جاء بنسخ دين اليهودية والنصرانية، واإلحناء على اليهود والنصارى يف حتريفهم 
  .فلو كان قد تعلم منهم ألعلنوا ذلك وسجلوا عليه أنه عقهم حق التعليم

    
 

73فحة : ص  

 

جاز اعتدادا عوأما اجلهة الرابعة وهي اإلخبار ابملغيبات فقد اقتفينا أثر من سلفنا ممن عد ذلك من وجوه اإل  
د تعلق بنظم القرآن وداللة منا أبنه من دالئل كون القرآن منزال من عند هللا، وإن كان ذلك ليس له مزي

فصاحته وبالغته على املعاين العليا، وال هو كثري يف القرآن، وسيأيت التنبيه على جزئيات هذا النوع يف 
تضاعيف هذا التفسري إن شاء هللا. وقد جاء كثري من آايت القرآن بذلك منها قوله (آمل غلبت الروم) اآلية 

قال: كان املشركون حيبون أن يظهر أهل فارس على الروم ألهنم روى الرتمذي يف تفسريها عن ابن عباس 
وإايهم أهل أواثن، وكان املسلمون حيبون أن يظهر الروم ألهنم أهل كتاب فذكره أبو بكر لرسول هللا فنزل قوله 
تعاىل (آمل غلبت الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني) فخرج أبو بكر يصيح هبا 

 نواحي مكة، فقال له انس من قريش أفال نراهنك على ذلك? قال بلى وذلك قبل حترمي الرهان، فلما  يف
كانت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس وأسلم عند ذلك كثري من قريش. وقوله (وعد هللا الذين آمنوا 

كنن هلم دينهم الذي منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليم
ارتضي هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) وقوله (لرتكبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون) فما حدث بعد ذلك 

من املراكب منبأ به يف هذه اآلية. وقوله (إان فتحنا لك فتحا مبينا) نزلت قبل فتح مكة بعامني. وقوله 
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ني رءوسكم ومقصرين ال ختافون). وأعلن ذلك اإلعجاز (لتدخلن املسجد احلرام أن شاء هللا آمنني حملق
ابلتحدي به يف قوله تعاىل يف شأن القرآن (وأن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله) إىل 

 قوله (ولن تفعلوا) فسجل أهنم ال يفعلون ذلك أبدا وكذلك كان، كما بيناه آنفا يف اجلهة الثالثة. 
ررانه يف هذه املقدمة قد صرت قديرا على احلكم فيما اختلف فيه أئمة علم الكالم من وكأنك بعد ما ق 

إعجاز القرآن للعرب هل كان مبا بلغه من منتهى الفصاحة والبالغة وحسن النظم وما احتوى عليه من 
ر من واخلصوصيات اليت ال تقف هبا عدة، ويزيدها النظر مع طول الزمان جدة، فال ختطر ببال انظ النكت

العصور اآلتية نكتة أو خصوصية إال وجد آايت القرآن تتحملها حبيث ال ميكن إيداع ذلك يف كالم إال 
لعالم الغيوب وهو مذهب احملققني، أة كان اإلعجاز بصرف هللا تعاىل مشركي العرب عن اإلتيان مبثله وأنه 

ا يدخل حتت مقدور البشر، ونسب هذا إىل لوال أن هللا سلبهم القدرة على ذلك ألمكن أن أيتوا مبثله ألنه مم
احلسن األشعري وهو منقول يف شرح التفتزاين على املفتاح عن النظام وطائفة من املعتزلة، ويسمى مذهب 

 أهل الصرفة، وهو الذي قال به ابن حزم يف كتابه يف امللل والنحل. 
القرآن، وأبطل ما عداه مبا ال حاجة إىل واألول هو الوجه الذي اعتمده أبو بكر الباقالين يف كتابه إعجاز  

التطويل به، وعلى اعتباره دون ائمة العرب علم البالغة، وقصدوا من ذلك تقريب إعجاز القرآن على 
ن دالئل الكمال. مالتفصيل دون االمجال، فجاءوا مبا يناسب الكامل   

  
بسم هللا الرمحن الرحيم    

  
سورة الفاحتة    

ر ذات األمساء الكثرية: أهناها صاحب اإلتقان إىل نيف وعشرين بني ألقاب وصفات سورة الفاحتة من السو  
جرت على ألسنة القراء من عهد السلف، ومل يثبت يف السنة الصحيحة واملأثور من أمسائها إال فاحتة 

  .الكتاب، والسبع املثاين، وأم القرآن، أو أم الكتاب، فلنقتصر على بيان هذه األمساء الثالثة
    
 

74فحة : ص  

 

فأما تسميتها فاحتة الكتاب فقد ثبتت يف السنة يف أحاديث كثرية منها قول النيب صلى هللا عليه وسلم  ال   
هو إزالة حاجز عن مكان مقصود ولوجه و صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب  ، وفاحتة مشتقة من الفتح 

ال يف حقيقته بل مستعمال يف معىن أول فصيغتها تقتضي أن موصوفها شيء يزيل حاجزا، وليس مستعم
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الشيء تشبيها لألول ابلفاتح ألن الفاتح للباب هو أول من يدخل، فقيل الفاحتة يف األصل مصدر مبعىن 
الفتح كالكاذبة مبعىن الكذب، والباقية مبعىن البقاء يف قوله تعاىل (فهل ترى هلم من ابقية) وكذلك الطاغية يف 

فأهلكوا ابلطاغية)  يف قول ابن عباس أي بطغياهنم  . واخلاطئة مبعىن اخلطأ واحلاقة قوله تعاىل: (فأما مثود 
مبعىن احلق. وإمنا مسي أول الشيء ابلفاحتة إما تسمية للمفعول ابملصدر اآليت على وزن فاعلة آلن الفتح 

 جعلت امسا ألول يتعلق أبول أجزاء الفعل ففيه يظهر مبدأ املصدر، وإما على اعتبار الفاحتة اسم فاعل مث
الشيء؛ إذ بذلك األول يتعلق الفتح ابجملموع فهو كالباعث على الفتح، فاألصل فاتح الكتاب، وأدخلت 

عليه هاء التأنيث داللة على النقل من الوصفية إىل االمسية أي إىل معاملة معاملة االسم يف الداللة على ذات 
 (وما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني) معينة ال على ذي وصف، مثل الغائبة يف قوله تعاىل

ومثل العافية والعاقبة قال التفتزاين يف شرح الكشاف:  ولعدم اختصاص الفاحتة واخلامتة ابلسورة وحنوها كانت 
التاء للنقل من الوصفية إىل االمسية وليست لتأنيث املوصوف يف األصل، ألهنم يقولون فاحتة وخامتة دائما ال 

خصوص جراينه على موصوف مؤنث كالسورة والقطعة، وذلك كقوهلم فالن خامتة العلماء، وكقول  يف
احلريري يف املقامة األوىل  أدتين خامتة املطاف، وهدتين فاحتة األلطاف  . وأاي ما كان ففاحتة وصف وصف 

املركب علما ابلغلبة على به مبدأ القرآن وعومل معاملة األمساء اجلنسية، مث أضيف إىل الكتاب مث صار هذا 
 هذه السورة. 

ومعىن فتحها الكتاب أهنا جعلت أول القرآن ملن يريد أن يقرأ القرآن من أوله فتكون فاحتة ابجلعل النبوي يف  
زل وهو ضعيف ملا ثبت يف الصحيح واستفاض أن أول ما أنزل سورة (اقرأ نترتيب السور، وقيل ألهنا أول ما 

ينبغي أن يرتدد فيه. فالذي جنزم به أن سورة الفاحتة بعد أن نزلت أمر هللا رسوله أن  ابسم ربك) وهذا مما ال
 جيعلها أول ما يقرأ يف تالوته. 

إضافة العام إىل اخلاص ابعتبار فاحتة  نوإضافة سورة إىل فاحتة الكتاب يف قوهلم سورة فاحتة الكتاب م 
مد هلل إىل الضالني، خبالف إضافة سورة إىل ما الكتاب علما على املقدار املخصوص من اآلايت من احل

أضيفت إليه يف بقية سور القرآن فإهنا على حذف مضاف أي سورة ذكر كذا، وإضافة العام إىل اخلاص 
وردت يف كالم العرب مثل قوهلم شجر األراك ويوم األحد وعلم الفقه، ونراها قبيحة لو قال قائل: إنسان 

ق إال أن علماء العربية مل يفصحوا عن وجه الفرق بني ما هو مقبول من هذه زيد، وذلك ابد ملن له أدىن ذو 
اإلضافة وبني ما هو قبيح فكان حقا أن أبني وجهه: وذلك ان إضافة العام إىل اخلاص حتسن إذا كان 

املضاف واملضاف إليه امسي جنس وأوهلما أعم من الثاين، فهنالك جيوز التوسع إبضافة األعم إىل األخص 
فة مقصودا منها االختصار، مث تكسبها غلبة االستعمال قبوال حنو قوهلم شجر األراك، عوضا أن يقولوا: إضا

الشجر الذي هو األراك،ويوم األحد عوضا عن أن يقولوا: يوم هو األحد. وقد يكون ذلك جائزا غري مقبول 
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ضايفني غري اسم جنس فاإلضافة ألنه مل يشع يف االستعمال كما لو قلت حيوان اإلنسان؛ فأما إذا كان املت
يف مثله ممتنعة فال يقال: إنسان زيد. وهلذا جعل قول الناس  شهر رمضان  علما على الشهر املعروف بناءا 

على أن لفظ رمضان خاص ابلشهر املعروف ال حيتمل معىن آخر،فتعني أن يكون ذكر كلمة  شهر  معه 
جمموع املركب اإلضايف علما على ذلك الشهر. قبيحا لعدم الفائدة منه لوال أنه شاع حىت صار   

ويصح عندي أن تكون إضافة السورة إىل فاحتة الكتاب من إضافة املوصوف إىل الصفة، كقوهلم: مسجد  
هنا فاحتة الكتاب فتكون اإلضافة بيانية، ومل جيعلوا هلا امسا اجلامع، وعشاء اآلخرة، أي سورة موصوفة أب

ؤلفون مقدمة أو ابب بال ترمجة مث يقولون ابب جامع مثال، مث يضيفونه استغناء ابلوصف،كما يقول امل
  .فيقولون: ابب جامع الصالة

    
 

75فحة : ص  

 

وأما إضافة فاحتة إىل الكتاب فإضافة حقيقية ابعتبار أن املراد من الكتاب بقيته عدا السورة املسماة   
 الفاحتة، كما نقول: خطبة التأليف، وديباجة التقليد. 

وأما تسميتها أم القرآن وأم الكتاب فقد ثبتت يف السنة من ذلك ما يف صحيح البخاري يف كتاب الطب  
جه تسميتها أم القرآن و أن أاب سعيد اخلدري رقى ملدوغا فجعل يقرأ عليه أبم القرآن، ويف احلديث قصة، و 

هللا عليه وسلم: كل صالة مل أن األم يطلق على أصل الشيء ومنشئه، ويف احلديث الصحيح قال النيب صلى 
يقرأ فيها أبم القرآن فهي خداج  أي منقوصة خمدوجة  . وقد ذكروا لتسمية الفاحتة أم القرآن وجوها ثالثة: 

أحدها أهنا مبدوه ومفتتحه فكأهنا أصله ومنشؤه، يعين أن افتتاحه الذي هو وجود أول أجزاء لقرآن قد ظهر 
صل واملنشأ فيكون أم القرآن تشبيها ابألم اليت هي منشأ الولد ملشاهبتها فيها فجعلت كاألم للولد يف أهنا األ

ابملنشأ من حيث ابتداء الظهور والوجود. الثاين أهنا تشتمل حمتوايهتا على أنواع مقاصد القرآن وهي ثالثة 
تفرده ابإلهلية أنواع: الثناء على هللا ثناء جامعا لوصفه جبميع احملامد وتنزيهه من مجيع النقائص، وإلثبات 

وإثبات البعث واجلزاء وذلك من قوله (احلمد هلل) إىل قوله (ملك يوم الدين)، واألوامر والنواهي من قوله 
(إايك نعبد) والوعد والوعيد من قوله (صراط الذين) إىل آخرها، فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كله، وغريها 

ألصلية وهي صالح الدارين وذلك حيصل ابألوامر تكمالت هلا ألن القصد من القرآن إبالغ مقاصده ا
والنواهي، وملا توقفت األوامر والنواهي على معرفة اآلمر وأنه هللا الواجب وجوده خالق اخللق لزم حتقيق معىن 

الصفات، وملا توقف متام االمتثال على الرجاء يف الثواب واخلوف من العقاب لزم حتقق الوعد والوعيد. 
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على هاته األنواع فإن قوله (احلمد هلل) إىل قوله (يوم الدين) محد وثناء، وقوله (إايك نعبد) والفاحتة مشتملة 
إىل قوله (املستقيم) من نوع األوامر والنواهي، وقوله صراط الذين إىل آخرها من نوع الوعد والوعيد مع أن 

الوجه مبا ورد يف الصحيح  ذكر املغضوب عليهم والضالني يشري أيضا إىل نوع قصص القرآن، وقد يؤيد هذا
 يف (قل هو هللا أحد) أهنا تعدل ثلث القرآن ألن ألفاظها كلها ثناء على هللا تعاىل. 

ية واألحكام العملية فإن معاين القرآن إما ر الثالث أهنا تشتمل معانيها على مجلة معاين القرآن من احلكم النظ 
ا، فالعلوم كالتوحيد والصفات والنبوءات واملواعظ علوم تقصد معرفتها وإما أحكام يقصد منها العمل هب

واألمثال واحلكم والقصص، إما عمل اجلوارح وهو العبادات واملعامالت، وإما عمل القلوب أي العقول وهو 
هتذيب األخالق وآداب الشريعة،وكلها تشتمل عليها معاين الفاحتة بداللة املطابقة أو التضمن أو االلتزام 

ل سائر صفات الكمال اليت استحق هللا ألجلها حصر احلمد له تعاىل بناء على ما تدل ف(احلمد هلل) يشم
عليه مجلة (احلمد هلل) من اختصاص جنس احلمد به تعاىل واستحقاقه لذلك االختصاص كما سيأيت و(رب 

يع العاملني) يشمل سائر صفات األفعال والتكوين عند من أثبتها، و(الرمحن الرحيم) يشمل أصول التشر 
الراجعة للرمحة ابملكلفني، و(ملك يوم الدين) يشمل أحوال القيامة، و(إايك نعبد) جيمع معىن الداينة 

والشريعة،و(إايك نستعني) جيمع معىن اإلخالص هلل يف األعمال. قال عز الدين بن عبد السالم يف كتابه حل 
أي بدين  وابطن  أي عمل قليب  فظاهرها الرموز ومفاتيح الكنوز: الطريقة إىل هللا هلا ظاهر  أي عمل ظاهر 

الشريعة وابطنها احلقيقة، واملراد من الشريعة واحلقيقة إقامة العبودية على الوجه املراد من املكلف. وجيمع 
الشريعة واحلقيقة كلمتان مها قوله (إايك نعبد وإايك نستعني) (فإايك نعبد) شريعة (وإايك نستعني) حقيقة، 

املستقيم) يشمل األحوال اإلنسانية وأحكامها من عبادات ومعامالت وآداب، و(صراط  اه. و(اهدان الصراط
الذين أنعمت عليهم) يشري إىل أحوال األمم واألفراد املاضية الفاضلة، وقوله (غري املغضوب عليهم وال 

فال جرم  الضالني) يشمل سائر قصص األمم الضالة ويشري إىل تفاصيل ضالالهتم احملكية عنهم يف القرآن،
علم إمجايل مبا حواه القرآن من األغراض. وذلك يدعو نفس قارئها -تصرحيا وتضمنا-حيصل من معاين الفاحتة

إىل تطلب التفصيل على حسب التمكن والقابلية. وألجل هذا فرضت قراءة الفاحتة يف كل ركعة من الصالة 
  .حرصا على التذكري ملا يف مطاويها

    
 

76فحة : ص  

 

أن  سميتها السبع املثاين فهي تسمية ثبتت ابلسنة، ففي صحيح البخاري عن أيب سعيد ابن املعلى وأما ت  
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ته  ووجه تسميتها بذلك أهنا يرسول هللا قال احلمد هلل رب العاملني هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوت
فقال هي مثان آايت، وإال احلسني  سبع آايت ابتفاق القراء واملفسرين ومل يشذ عن ذلك إال احلسن البصري

اجلعفي فقال هي ست آايت، وقال بعض الناس تسع آايت ويتعني حينئذ كون البسملة ليست من الفاحتة 
لتكون سبع آايت ومن عد البسملة أدمج آيتني. وأما وصفها ابملثاين فهو مفاعل مجع مثىن بضم امليم 

ح امليم خمفف مثين كمعىن خمفف معين وجيوز أتنيث اجلميع  وتشديد النون، أو مثىن خمفف مثىن، أو مثىن بفت
كما نبه عليه السيد اجلرجاين يف شرح الكشاف وكل ذلك مشتق من التثنية وهي ضم اثن إىل أول. ووجه 

الوصف به أن تلك اآلايت تثىن يف كل ركعة كذا يف الكشاف. قيل وهو مأثور عن عمر بن اخلطاب، وهو 
تضم إليها السورة يف كل ركعة، ولعل التسمية بذلك كانت يف أول فرض الصالة فإن مستقيم ألن معناه أهنا 

الصلوات فرضت ركعتني مث أقرت صالة السفر وأطيلت صالة احلضر كذا ثبت يف حديث عائشة يف 
الصحيح وقيل العكس، وقيل ألهنا تثىن يف الصالة أي تكرر فتكون التثنية مبعىن التكرير بناء على ما شاع 

العرب من استعمال املثين يف مطلق املكرر حنو  مث ارجع البصر كرتني  وقوهلم لبيك وسعديك، وعليه  عند
فيكون املراد ابملثاين هنا مثل املراد ابملثاين يف قوله تعاىل (كتااب متشاهبا مثاين) أي مكرر القصص واألغراض. 

يف املدينة وهذا قول بعيد جدا وتكرر النزول ال وقيل مسيت املثاين ألهنا ثنيت يف النزول فنزلت مبكة مث نزلت 
 يعترب قائله، وقد اتفق على أهنا مكية فأي معىن إلعادة نزوهلا ابملدينة. 

ل ديباجة اخلطبة أو الكتاب، مع ما تضمنته من ز وهذه السورة وضعت يف أول السور ألهنا تنزل منها من 
ة من براعة االستهالل. وهذه السورة مكية ابتفاق أصول مقاصد القرآن كما علمت آنفا وذلك شأن الديباج

اجلمهور، وقال كثري إهنا أول سورة نزلت، والصحيح أنه نزل قبلها (اقرأ ابسم ربك) وسورة املدثر مث الفاحتة، 
وقيل نزل قبلها أيضا (ن~ والقلم) وسورة املزمل، وقال بعضهم هي أول سورة نزلت كاملة أي غري منجمة، 

قلم  ، وقد حقق بعض العلماء أهنا نزلت عند فرض الصالة فقرأ املسلمون هبا يف الصالة خبالف سورة  ال
عند فرضها، وقد عدت يف رواية عن جابر بن زيد السورة اخلامسة يف ترتيب نزول السور. وأاي ما كان فإهنا 

 قد مساها النيب صلى هللا عليه وسلم فاحتة الكتاب وأمر أبن تكون أول القرآن. 
وال يناكد ذلك نزوهلا بعد سور أخرى ملصلحة اقتضت سبقها قبل أن يتجمع من القرآن مقدار يصري  قلت: 

بيان وجه تسميتها  نبه كتااب فحني جتمع ذلك أنزلت الفاحتة لتكون ديباجة الكتاب. وأغراضها قد علمت م
 أم القرآن. 

سن البصري، قال هي مثان آايت، وهي سبع آايت ابتفاق القراء واملفسرين، ومل يشذ عن ذلك إال احل 
ونسب أيضا لعمرو بن عبيد وإىل احلسني اجلعفي قال هي ست آايت، ونسب إىل بعضهم غري معني أهنا 

حديث الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول هللا  تسع آايت، وحتديد هذه اآلايت السبع هو ما دل عليه
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ة نصفني بيين وبني عبدي فنصفها يل ونصفها صلى هللا عليه وسلم قال  قال هللا عز وجل، قسمت الصال
لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد (احلمد هلل رب العاملني)، فأقول محدين عبدي، فإذا قال العبد (الرمحن 

الرحيم)، يقول هللا أثىن علي عبدي، وإذا قال العبد (مالك يوم الدين)، قال هللا جمدين عبدي، وإذا قال 
عني)، قال هللا: هذا بيين وبني عبدي، وإذا قال (اهدان الصراط املستقيم صراط الذين (إايك نعبد وإايك نست

 أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني)، قال هللا  هؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل  اه. 
د أهل فهن ثالث مث واحدة مث ثالث، فعند أهل املدينة ال تعد البسملة آية وتعد (أنعمت عليهم) آية، وعن 

مكة وأهل الكوفة تعد البسملة آية وتعد (أنعمت عليهم) جزء آية، واحلسن البصري عد البسملة آية وعد 
 (أنعمت عليهم) آية. 

  
الكالم على البسملة    

    
 

77فحة : ص  

 

بسملة اسم لكلمة ابسم هللا، صيغ هذا االسم على مادة مؤلفة من حروف الكلمتني (ابسم) و(هللا) على لا  
يقة تسمى النحت، وهو صوغ فعل مضي على زنة  فعلل  مؤلفة مادته من حروف مجلة أو حروف مركب طر 

إضايف، مما ينطق به الناس اختصارا عن ذكر اجلملة كلها لقصد التخفيف لكثرة دوران ذلك على األلسنة. 
ر ذلك أو إىل وقد استعمل العرب النحت يف النسب إىل اجلملة أو املراكب إذا كان يف النسب إىل صد

عجزه التباس، كما قالوا يف النسبة إىل عبد مشس  عبشمي  خشية االلتباس ابلنسب إىل عبد أو إىل مشس، 
ويف النسبة إىل عبد الدار  عبدري  كذلك واىل حضرموت  حضرمي  قال سيبويه يف ابب اإلضافة  أي 

ا مبنزلة جعفري وجيعلون فيه من النسب  إىل املضاف من األمساء:  وقد جيعلون للنسب يف اإلضافة امس
حروف األول واآلخر وال خيرجونه من حروفهما ليعرف  اه، فجاء من خلفهم من مولدي العرب واستعملوا 

هذه الطريقة يف حكاية اجلمل اليت يكثر دوراهنا يف األلسنة لقصد االختصار، وذلك من صدر اإلسالم 
سالم ملا مينعواوم على اإلق :فصارت الطريقة عربية. قال الراعي اعوهنم ويضيعوا التهليال أي مل يرتكوا قول  ال م 

عمر بن أيب ربيعة لإله إال هللا  . وقا قد بسملت ليلى غداة لقيتهـال : ال حبذا ذاك احلبيب املبسمل أي أ 
 ،حيمقالت بسم هللا فرقا منه، فأصل بسمل قال: بسم هللا، مث أطلقه املولدون على قول: بسم هللا الرمحن الر 

اكتفاء واعتمادا على الشهرة وإن كان هذا املنحوت خليا من احلاء والراء اللذين مها من حروف الرمحان 
الرحيم، فشاع قوهلم: بسمل، يف معىن قال: بسم هللا الرمحن الرحيم، واشتق من فعل بسمل مصدر هو  
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 البسملة  كما اشتق من هلل مصدر هو  اهليللة  وهو مصدر قياسي لفعلل. 
تق منه اسم فاعل يف بيت عمر بن أيب ربيعة ومل يسمع اشتقاق اسم مفعول. شوا   

ورأيت يف شرح ابن هارون التونسي على خمتصر ابن احلاجب يف ابب األذان عن املطرز يف كتاب اليواقيت:  
 األفعال اليت حنتت من أمسائها سبعة: بسمل يف بسم هللا، وسبحل يف سبحان هللا، وحيعل يف حي على

الة، وحوقل يف ال حول وال قوة إال ابهلل، ومحدل يف احلمد هلل، وهلل يف ال إله إال هللا، وجيعل إذا قال صال
 جعلت فداك، وزاد الطيقلة يف أطال هللا بقاءك، والد معزة يف أدام هللا عزك. 

سور تعني على لض اوملا كان كثري من أئمة الدين قائال أبهنا آية من أوائل مجيع السور غري براءة أو بع 
املفسر أن يفسر معناها وحكمها وموقعها عند من عدوها آية من بعض السور. وينحصر الكالم عليها يف 

 ثالثة مباحث. 
األول يف بيان أهي آية من أوائل السور أم ال. الثاين يف حكم االبتداء هبا عند القراءة. الثالث يف تفسري  

  .معناها املختص هبا
    
 

87فحة : ص  

 

فأما املبحث األول فهو أن ال خالف بني املسلمني يف أن لفظ بسم هللا الرمحان الرحيم هو لفظ قرآين ألنه   
جزء آية من قوله تعاىل (إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرمحن الرحيم) كما أهنم مل خيتلفوا يف أن االفتتاح 

وروي فيه حديث  كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه بسم  ،ابلتسمية يف األمور املهمة ذوات البال ورد يف اإلسالم
هللا الرمحن الرحيم فهو أقطع  مل يروه أصحاب السنن وال املستدركات، وقد وصف أبنه حسن، وقال اجلمهور 
إن البسملة رمسها الذين كتبوا املصاحف يف أوائل السور ما عدا سورة براءة، كما يؤخذ من حمادثة ابن عباس 

ضت يف املقدمة الثامنة، ومل خيتلفوا يف أهنا كتبت يف املصحف يف أول سورة الفاحتة وذلك مع عثمان، وقد م
ليس موضع فصل السورة عما قبلها، وإمنا اختلفوا يف أن البسملة هل هي آية من سورة الفاحتة ومن أوائل 

نيتها كما أشار إليه ابن السور غري براءة، مبعىن أن االختالف بينهم ليس يف كوهنا قرآان، ولكنه يف تكرر قرآ
رشد احلفيد يف البداية، فذهب مالك واألوزاعي وفقهاء املدينة والشام والبصرة  وقيل ابستثناء عبد هللا بن 
عمرو ابن شهاب من فقهاء املدينة  إىل أهنا ليست آبية من أوائل السور لكنها جزء آية من سورة النمل، 

ق وأبو ثور وفقهاء مكة والكوفة غري أيب حنيفة، إىل أهنا آية يف وذهب الشافعي يف أحد قوليه وأمحد وإسحا
أول سورة الفاحتة خاصة، وذهب عبد هللا بن مبارك والشافعي يف أحد قوليه وهو األصح عنه إىل أهنا آية من  
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كل سورة. ومل ينقل عن أيب حنيفة من فقهاء الكوفة فيها شيء، وأخذ منه صاحب الكشاف أهنا ليست من 
عنده فعده يف الذين قالوا بعدم جزئيتها من السور وهو الصحيح عنه. قال عبد احلكيم ألنه قال بعدم السور 

 اجلهر هبا مع الفاحتة يف الصالة اجلهرية وكره قراءهتا يف أوائل السور املوصولة ابلفاحتة يف الركعتني األوليني. 
القراءة.  نوأزيد فأقول إنه مل ير االقتصار عليها يف الصالة جمزائ ع   

أما حجة مذهب مالك ومن وافقه فلهم فيها مسالك: أحدها من طريق النظر، والثاين من طريق األثر،  
 والثالث من طريق الذوق العريب. 

فأما املسلك األول فللمالكية فيه مقالة فائقة للقاضي أيب بكر الباقالين واتبعه أبو بكر ابن العريب يف أحكام  
الوهاب يف كتاب االشراف، قال الباقالين:  لو كانت التسمية من القرآن لكان طريق  القرآن والقاضي عبد

إثباهتا إما التواتر أو اآلحاد، واألول ابطل ألنه لو ثبت ابلتواتر كوهنا من القرآن حلصل العلم الضروري بذلك 
إال الظن فلو جعلناه طريقا والمتنع وقوع اخلالف فيه بني األمة، والثاين أيضا ابطل ألن خرب الواحد ال يفيد 

إىل إثبات القرآن خلرج القرآن عن كونه حجة يقينية، ولصار ذلك ظنيا، ولو جاز ذلك جلاز ادعاء الروافض 
أن القرآن دخله الزايدة والنقصان والتغيري والتحريف  اه  وهو كالم وجيه واألقيسة االستثنائية اليت طواها يف  

طق وشرطياهتا ال حتتاج لالستدالل ألهنا بديهية من الشريعة فال حاجة إىل كالمه واضحة ملن له ممارسة للمن
بسطها  . زاد أبو بكر بن العريب يف أحكام القرآن فقال: يكفيك أهنا ليست من القرآن االختالف فيها، 

مل تكن والقرآن ال خيتلف فيه اه. وزاد عبد الوهاب فقال:  إن رسول هللا بني القرآن بياان واحدا متساواي و 
عادته يف بيانه خمتلفة ابلظهور واخلفاء حىت خيتص به الواحد واالثنان؛ ولذلك قطعنا مبنع أن يكون شيء من 

القرآن مل ينقل إلينا وأبطلنا قول الرافضة إن القرآن محل مجل عند اإلمام املعصوم املنتظر فلو كانت البسملة 
 من احلمد لبينها رسول هللا بياان شافيا  اه. 

ال ابن العريب يف العارضة: إن القاضي أاب بكر بن الطيب، مل يتكلم من الفقه إال يف هذه املسألة خاصة قو  
  .ألهنا متعلقة ابألصول

    
 

79فحة : ص  

 

وقد عارض هذا الدليل أبو حامد الغزايل يف املستصفى فقال  نفى كون البسملة من القرآن أيضا إن ثبت   
الف  أي وهو ظاهر البطالن  وإن ثبت ابآلحاد يصري القرآن ظنيا، قال وال يقال اخل ىابلتواتر لزم أن ال يبق

إن كون شيء ليس من القرآن عدم والعدم ال حيتاج إىل اإلثبات ألنه األصل خبالف القول أبهنا من القرآن، 
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ن القرآن ألان جنيب أبن هذا وإن كان عدما إال أن كون التسمية مكتوبة خبط القرآن يوهن كوهنا ليست م
فها هنا ال ميكننا احلكم أبهنا ليست من القرآن إال ابلدليل وأييت الكالم يف أن الدليل ما هو، فثبت أن 
الكالم الذي أورده القاضي الزم عليه اه، وتبعه على ذلك الفخر الرازي يف تفسريه وال خيفى أنه آل يف 

فخر الدين إىل رسم البسملة يف املصاحف، استدالله إىل املصادرة إذ قد صار مرجع استدالل الغزايل و 
وسنتكلم عن حتقيق ذلك عند الكالم على مدرك الشافعي. وتعقب ابن رشد يف بداية اجملتهد كالم الباقالين 

 والغزايل بكالم غري حمرر فال نطيل به. 
آية من أوائل  ملةسوأما املسلك الثاين وهو االستدالل من األثر فال جند يف صحيح السنة ما يشهد أبن الب 

سور القرآن واألدلة ستة: الدليل األول: ما روى مالك يف املوطأ عن العالء بن عبد الرمحن إىل أيب هريرة أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: قال هللا تعاىل قسمت الصالة نصفني بيين وبني عبدي فنصفها يل 

رب العاملني فأقول محدين عبدي إخل، واملراد يف ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد احلمد هلل 
 الصالة القراءة يف الصالة ووجه الدليل منه أنه مل يذكر بسم هللا الرمحن الرحيم. 

الثاين: حديث أيب بن كعب يف املوطأ والصحيحني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له: أال أعلمك  
مثلها قبل أن خترج من املسجد? قال: بلى، فلما قارب اخلروج قال له:   يلجنسورة مل ينزل يف التوراة وال يف اإل

كيف تقرأ إذا افتتحت الصالة? قال أيب: فقرآت احلمد هلل رب العاملني حىت أتيت على آخرها، فهذا دليل 
 على أنه مل يقرأ منها البسملة. 

ك من طرق كثرية أنه قال: مال الثالث: ما يف صحيح مسلم وسنن أيب داود وسنن النسائي عن أنس بن 
صليت خلف رسول هللا وأيب بكر وعمر فكانوا يستفتحون ابحلمد هلل رب العاملني ال يذكرون بسم هللا الرمحن 

 الرحيم، ال يف أول قراءة وال يف آخرها. 
الرابع: حديث عائشة يف صحيح مسلم وسنن أيب داود قالت: كان رسول هللا يستفتح الصالة ابلتكبري  
اءة ابحلمد هلل رب العاملني. لقر او   

اخلامس: ما يف سنن الرتمذي والنسائي عن عبد هللا بن مغفل قال: صليت مع النيب وأيب بكر وعمر  
 وعثمان، فلم أمسع أحدا منهم يقول بسم هللا الرمحن الرحيم، إذا أنت صليت فقل احلمد هلل رب العاملني. 

املسجد النبوي من وقت نزول الوحي إىل زمن مالك، صلى  فإن السادس: وهو احلاسم: عمل أهل املدينة، 
فيه رسول هللا واخللفاء الراشدون واألمراء وصلى وراءهم الصحابة وأهل العلم ومل يسمع أحد قرأ بسم هللا 

الرمحن الرحيم يف الصالة اجلهرية، وهل يقول عامل ان بعض السورة جهر وبعضها سر، فقد حصل التواتر أبن 
فاء مل جيهروا هبا يف اجلهرية، فدل على أهنا ليست من السورة ولو جهروا هبا ملا اختلف الناس فيها. النيب واخلل  

وهناك دليل آخر مل يذكروه هنا وهو حديث عائشة، يف بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو  
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ول هللا فقلت ما أان بقارئ إىل أن قال رس لمعترب مرفوعا إىل النيب، وذلك قوله  ففجئه امللك فقال: اقرأ قا
فغطين الثالثة مث قال (اقرأ ابسم ربك الذي خلق)  احلديث. فلم يقل فقال يل بسم هللا الرمحن الرحيم اقرأ بسم 

  .ربك، وقد ذكروا هذا يف تفسري سورة العلق ويف شرح حديث بدء الوحي
    
 

80فحة : ص  

 

ن طريق االستعمال العريب فيأيت القول فيه على مراعاة قول القائلني دالل متوأما املسلك الثالث وهو االس  
أبن البسملة آية من سورة الفاحتة خاصة، وذلك يوجب أن يتكرر لفظان ومها الرمحن الرحيم يف كالم غري 
طويل ليس بينهما فصل كثري وذلك مما ال حيمد يف ابب البالغة، وهذا االستدالل نقله اإلمام الرازي يف 

ريه وأجاب عنه بقوله: إن التكرار آلجل التأكيد كثري يف القرآن وإن أتكيد كونه تعاىل رمحاان رحيما من تفس
وأان أدفع جوابه أبن التكرار وإن كانت له مواقع حممودة يف الكالم البليغ مثل التهويل،  0أعظم املهمات

ناسبة هلا أبغراض التكرير وال سيما التوكيد ألنه ومقام الراثء أو التعديد أو التوكيد اللفظي، إال أن الفاحتة ال م
ال منكر لكونه تعاىل رمحاان رحيما، وألن شأن التوكيد اللفظي أن يقرتن فيه اللفظان بال فصل فتعني أنه 

تكرير اللفظ يف الكالم لوجود مقتضى التعبري عن مدلوله بطريق االسم الظاهر دون الضمري، وذلك مشروط 
كررين بعدا يقصيه عن السمع، وقد علمت أهنم عدوا يف فصاحة الكالم خلوصه من كثرة أبن يبعد ما بني ال

التكرار، والقرب بني الرمحن والرحيم حني كررا مينع ذلك. وأجاب البيضاوي أبن نكتة التكرير هنا هي تعليل 
لة لو كانت من استحقاق احلمد، فقال السلكويت أشار هبذا إىل الرد على ما قاله بعض احلنفية: إن البسم

الفاحتة للزم التكرار وهو جواب ال يستقيم ألنه إذا كان التعليل قاضيا بذكر صفيت الرمحن الرحيم فدفع التكرير 
يقتضي جتريد البسملة اليت يف أول الفاحتة من هاتني الصفتني أبن تصري الفاحتة هكذا (بسم هللا احلمد هلل 

 اخل). 
وق العريب أن يكون على مراعاة قول القائلني بكون البسملة آية من كل لك الذسوأان أرى يف االستدالل مب 

سورة فينشأ من هذا القول أن تكون فواتح سور القرآن كلها متماثلة وذلك مما ال حيمد يف كالم البلغاء إذ 
وذكروا  الشأن أن يقع التفنن يف الفواتح، بل قد عد علماء البالغة أهم مواضع التأنق فاحتة الكالم وخامتته،

أن فواتح السور وخوامتها واردة على أحسن وجوه البيان وأكملها فكيف يسوغ أن يدعى أن فواتح سورة 
مجلة واحدة، مع أن عامة البلغاء من اخلطباء والشعراء والكتاب يتنافسون يف تفنن فواتح منشآهتم ويعيبون 

 من يلتزم يف كالمه طريقة واحدة فما ظنك أببلغ الكالم. 
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حجة مذهب الشافعي ومن وافقه أبهنا آية من سورة الفاحتة فأمور كثرية أهناها فخر الدين إىل سبع وأما  
عشرة حجة ال يكاد يستقيم منها بعد طرح املتداخل واخلارج عن حمل النزاع وضعيف السند أو واهية إال 

سالم قال  فاحتة الكتاب سبع ة والالأمران: أحدمها أحاديث كثرية منها ما روى أبو هريرة أن النيب عليه الص
آايت. أوالهن بسم هللا الرمحن الرحيم  . وقول أم سلمة: قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفاحتة وعد 

 (بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني) آية. 
الثاين: اإلمجاع على أن ما بني الدفتني كالم هللا.    

يرة فهو مل خيرجه أحد من رجال الصحيح إمنا خرجه الطرباين وابن مردويه أيب هر  واجلواب أما عن حديث 
والبيهقي فهو انزل عن درجة الصحيح فال يعارض األحاديث الصحيحة، وأما حديث أم سلمة فلم خيرجه 

من رجال الصحيح غري أيب داود وأخرجه أمحد بن حنبل والبيهقي، وصحح بعض طرقه وقد طعن فيه 
ه ابن أيب مليكة، ومل يثبت مساع ابن أيب مليكة من أم سلمة، يعين أنه مقطوع، على أنه الطحاوي أبنه روا

روى عنها ما خيالفه، على أن شيخ اإلسالم زكراي قد صرح يف حاشيته على تفسري البيضاوي أبنه مل يرو 
ا من الفاحتة، على ابللفظ املذكور وإمنا روى أبلفاظ تدل على أن (بسم هللا) آية وحدها، فال يؤخذ منه كوهن

 أن هذا يفضي إىل إثبات القرآنية بغري املتواتر وهو ما أيابه املسلمون. 
وأما عن اإلمجاع على أن ما بني الدفتني كالم هللا، فاجلواب: أنه ال يقتضي إال أن البسملة قرآن وهذا ال  

يها، فذلك أمر يتبع رواية القراء نزاع فيه، وأما كون املواضع اليت رمست فيها يف املصحف مما جتب قراءهتا ف
  .وأخبار السنة الصحيحة فيعود إىل األدلة السابقة
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وهذا كله بناء على تسليم أن الصحابة مل يكتبوا أمساء السور وكوهنا مكية أو مدنية يف املصحف وأن ذلك   
أما إذا ثبت أن بعض السلف كتبوا بيضاوي، و لمن صنع املتأخرين وهو صريح كالم عبد احلكيم يف حاشية ا

ذلك كما هو ظاهر كالم املفسرين واألصوليني والقراء كما يف  لطائف اإلشارات  للقسطالين وهو مقتضى  
كتابة املتأخرين لذلك ألهنم ما كانوا جيرأون على الزايدة على ما فعله السلف فاالحتجاج حينئذ ابلكتابة 

كتبت بلون خمالف حلرب القرآن، يرده أن املشاهد يف مصاحف   ابطل من أصله ودعوى كون أمساء السور
 السلف أن حربها بلون واحد ومل يكن التلوين فاشيا. 

وقد احتج بعضهم مبا رواه البخاري عن أنس أنه سئل كيف كانت قراءة النيب، فقال: كانت مدا مث قرأ: بسم  
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يم، اه. وال حجة يف هذا ألن ضمري قرأ وضمري ميد ميد ابلرحو هللا الرمحن الرحيم ميد بسم هللا وميد ابلرمحن 
 عائدان إىل أنس، وإمنا جاء ابلبسملة على وجه التمثيل لكيفية القراءة لشهرة البسملة. 

وحجة عبد هللا بن املبارك واثين قويل الشافعي، ما رواه مسلم عن أنس، قال  بينا رسول هللا بني أظهران ذات  
رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك اي رسول هللا، قال أنزلت على سورة آنفا فقرأ ة مث رفع ءيوم إذ أغفى إغفا

(بسم هللا الرمحن الرحيم إان أعطيناك الكوثر) السورة، قالوا ولإلمجاع على أن ما بني الدفتني كالم هللا وإلثبات 
 يكتبوا  آمني  الصحابة إايها يف املصاحف مع حرصهم على أن ال يدخلوا يف القرآن ما ليس منه ولذلك مل

يف الفاحتة. واجلواب عن احلديث أان مننع أن يكون قرأ البسملة على أهنا من السورة بل افتتح هبا عند إرادة 
القراءة ألهنا تغين عن االستعاذة إذا نوى املبسمل تقدير أستعيذ ابسم هللا وحذف متعلق الفعل، ويتعني محله 

يف حديثه اآلخر أنه مل يسمع رسول هللا بسمل يف الصالة.  على حنو هذا ألن راويه أنسا بن مالك جزم  

فإن أبوا أتويله مبا أتولناه لزم اضطراب أنس يف روايته اضطرااب يوجب سقوطها.    

واحلق البني يف أمر البسملة يف أوائل السور، أهنا كتبت للفصل بني السور ليكون الفصل مناسبا البتداء  
ري القرآن، وقد روى أبو داود يف سننه والرتمذي وصححه عن ابن عباس بلفظ من غ املصحف، ولئال يكون

أنه قال. قلت لعثمان بن عفان:  ما محلكم أن عمدمت إىل براءة وهي من املئني وإىل األنفال وهي من املثاين 
نيب ملا تنزل فجعلتمومها يف السبع الطوال ومل تكتبوا بينهما سطرا  بسم هللا الرمحن الرحيم  ، قال عثمان كان ال

عليه اآلايت فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه اآلية ابلسورة اليت يذكر فيها كذا وكذا، أو 
تنزل عليه اآلية واآليتان فيقول مثل ذلك، وكانت األنفال من أول ما أنزل عليه ابملدينة، وكانت براءة من 

بض رسول هللا ومل يبني لنا أهنا منها، فظننت أهنا آخر ما أنزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فق
 منها، فمن هناك وضعتها يف السبع الطوال ومل أكتب بينهما سطرا  بسم هللا الرمحن الرحيم  . 

وأرى يف هذا داللة بينة على أن البسملة مل تكتب بني السور غري األنفال وبراءة إال حني مجع القرآن يف  
هنا مل تكن مكتوبة يف أوائل السور يف الصحف اليت مجعها زيد بن اثبت يف عثمان، وأ مصحف واحد زمن

  .خالفة أيب بكر إذ كانت لكل سورة صحيفة مفردة كما تقدم يف املقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسري
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سورة الفاحتة فقط، أو آية من أول  ووعلى أن البسملة خمتلف يف كوهنا آية من أول كل سورة غري براءة، أ  
ليست آبية من أول شيء من السور؛ فإن القراء اتفقوا على قراءة البسملة عند الشروع يف قراءة سورة من 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أوهلا غري براءة. ورووا ذلك عمن تلقوا، فأما الذين منهم يروون اجتهادا أو تقليدا أن البسملة آية من أول كل 
لبسملة يف أوائل السور واجبة عندهم ال حمالة يف الصالة وغريها، وأما سورة غري براءة، فأمرهم ظاهر، وقراءة ا

الذين ال يروون البسملة آية من أوائل السور كلها أو ما عدا الفاحتة فإن قراءهتم البسملة يف أول السورة عند 
أي قصد  الشروع يف قراءة سورة غري مسبوقة بقراءة سورة قبلها تعلل ابلتيمن ابقتفاء أثر كتاب املصحف،

التشبه يف جمرد ابتداء فعل تشبيها البتداء القراءة اببتداء الكتابة. فتكون قراءهتم البسملة أمرا مستحبا للتأسي 
يف القراءة مبا فعله الصحابة الكاتبون للمصحف، فقراءة البسملة عند هؤالء نظري النطق ابالستعاذة ونظري 

ل، وال يبسملون يف قراءة الصالة الفريضة، وهؤالء إذا قرأوا التهليل والتكبري بني بعض السور من آخر املفص
يف صالة الفريضة جتري قراءهتم على ما انتهى إليه فهمهم من أمر البسملة من اجتهاد أو تقليد. وهبذا تعلم 
أنه ال ينبغي أن يؤخذ من قراءهتم قول هلم أبن البسملة آية من أول كل سورة كما فعل صاحب الكشاف 

. والبيضاوي  

واختلفوا يف قراءة البسملة يف غري الشروع يف قراءة سورة من أوهلا، أي يف قراءة البسملة بني السورتني.    

فورش عن انفع يف أشهر الرواايت عنه وابن عامر، وأبو عمرو، ومحزة، ويعقوب، وخلف، ال يبسملون بني  
، وحبملهم رسم البسملة يف املصحف اص ابالبتداءخالسورتني وذلك يعلل أبن التشبه بفعل كتاب املصحف 

على أنه عالمة على ابتداء السورة ال على الفصل، إذ لو كانت البسملة عالمة على الفصل بني السورة واليت 
تليها ملا كتبت يف أول سورة الفاحتة، فكان صنيعهم وجيها ألهنم مجعوا بني ما رووه عن سلفهم وبني دليل 

بسملة ليست آية من أول كل سورة. قصد التيمن، ودليل رأيهم أن ال  

وقالون عن انفع وابن كثري وعاصم والكسائي وأبو جعفر يبسملون بني السورتني سوى ما بني األنفال  
وبراءة، وعدوه من سنة القراءة، وليس حظهم يف ذلك إال اتباع سلفهم، إذ ليس مجيعهم من أهل االجتهاد، 

ملصحف يف اإلشعار اببتداء السورة واإلشعار ابنتهاء اليت قبلها. شاهبة كتاب اولعلهم طردوا قصد التيمن مب  

واتفق املسلمون على ترك البسملة يف أول سورة براءة وقد تبني وجه ذلك آنفا، ووجهه األئمة بوجوه أخر  
  يقول  أمريالأتتى يف أول سورة براءة، وذكر اجلاحظ يف البيان والتبيني أن مؤرجا السدوسي البصري مسع رج

املؤمنني يرد على املظلوم  فرجع مؤرج إىل مصحفه فرد على براءة بسم هللا الرمحن الرحيم، وحيمل هذا الذي 
  .صنعه مؤرج إن صح عنه إمنا هو على التمليح واهلزل وليس على اجلد
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آن ابتداء ووصال كما  مواضع من القر يفويف هذا ما يدل على أن اختالف مذاهب القراء يف قراءة البسملة   
تقدم ال أثر له يف االختالف يف حكم قراءهتا يف الصالة، فإن قراءهتا يف الصالة جتري على إحكام النظر يف 
األدلة وليست مذاهب القراء مبعدودة من أدلة الفقه، وإمنا قراءاهتم رواايت وسنة متبعة يف قراءة القرآن دون 

ن من تواتر ودونه، وال إىل وجوب واستحباب وختيري، فالقارئ يقرأ كما استناد إىل اعتبار أحكام رواية القرآ
روى عن معلميه وال ينظر يف حكم ما يقرأه من لزوم كونه كما قرأ أو عدم اللزوم، جتري أعماهلم يف صالهتم 

 على نزعاهتم يف الفقه من اجتهاد وتقليد، ويوضح غلط من ظن أن خالف الفقهاء يف إثبات البسملة وعدمه
مبين على خالف القراء، كما يوضح تسامح صاحب الكشاف يف عده مذاهب القراء يف نسق مذاهب 

الفقهاء. وإمنا اختلف اجملتهدون ألجل األدلة اليت تقدم بياهنا، وأما املوافقة بينهم وبني قراء أمصارهم غالبا يف 
يف املسائل، أو شيوع األدلة اليت  هاته املسألة فسببه شيوع القول بني أهل ذلك العصر مبا قال به فقهاؤه

تلقاها اجملتهدون من مشاخيهم بني أهل ذلك العصر ولو من قبل ظهور اجملتهد مثل سبق انفع بن أيب نعيم 
إىل عدم ذكر البسملة قبل أن يقول مالك بعدم جزئيتها؛ ألن مالكا تلقى أدلة نفي اجلزئية عن علماء املدينة 

بن أيب نعيم. وإذ قد كنا قد تقلدان مذهب مالك واطمأننا ملداركه يف انتفاء   وعنهم أو عن شيوخهم تلقى انفع
كون البسملة آية من أول سورة البقرة كان حقا علينا أن ال نتعرض لتفسريها هنا وأن نرجئه إىل الكالم على 

ان من سلفنا من قوله تعاىل يف سورة النمل (إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرمحن الرحيم) غري أننا ملا وجد
 املفسرين كلهم مل يهملوا الكالم على البسملة يف هذا املوضع اقتفينا أثرهم إذ صار ذلك مصطلح املفسرين. 

واعلم أن متعلق اجملرور يف بسم هللا حمذوف تقديره هنا أقرأ، وسبب حذف متعلق اجملرور أن البسملة سنت  
فيها حذفا ملتزما إجيازا اعتمادا على القرينة، وقد حكى  ف متعلق اجملرورذعند ابتداء األعمال الصاحلة فح

القرآن قول سحرة فرعون عند شروعهم يف السحر بقوله (فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون) وذكر 
صاحب الكشاف أن أهل اجلاهلية كانوا يقولون يف ابتداء أعماهلم  ابسم الالت ابسم العزى  فاجملرور ظرف 

فعل احملذوف ومتعلق به وليس ظرفا مستقرا مثل الظروف اليت تقع أخبارا، ودليل املتعلق ينبئ لغو معمول لل
عنه العمل الذي شرع فيه فتعني أن يكون فعال خاصا من النوع الدال على معىن العمل املشروع فيه دون 

املبدوء ابلبسملة، فتعني أن  املتعلق العام مثل: أبتدئ، ألن القرينة الدالة على املتعلق هي الفعل املشروع فيه
يكون املقدر اللفظ الدال على ذلك الفعل، وال جيري يف هذا اخلالف الواقع بني النحاة يف كون متعلق 

الظروف هل يقدر امسا حنو كائن أو مستقر أم فعال حنو كان أو استقر ألن ذلك اخلالف يف الظروف الواقعة 
قدير االسم وهو كونه األصل يف األخبار واحلالية، ومقتضى أخبارا أو أحواال بناء على تعارض مقتضى ت

تقدير الفعل وهو كونه األصل يف العمل ألن ما هنا ظرف لغو، واألصل فيه أن يعدي األفعال ويتعلق هبا، 
وألن مقصد املبتدئ ابلبسملة أن يكون مجيع عمله ذلك مقاران لربكة اسم هللا تعاىل فلذلك انسب أن يقدر 
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لفظا داال على الفعل املشروع فيه، وهو أنسب لتعميم التيمن ألجزاء الفعل، فاالبتداء من هذه  متعلق اجلار
اجلهة أقل عموما، فتقدير الفعل العام خيصص وتقدير الفعل اخلاص يعمم وهذا يشبه أن يلغز به. وهذا 

ني  وقول املسافر عند حلوله التقدير من املقدرات اليت دلت عليها القرائن كقول الداعي للمعرس  ابلرفاء والبن
وترحاله  ابسم هللا والربكات  وقول نساء العرب عندما يزففن العروس  ابليمن والربكة وعلى الطائر امليمون  
ولذلك كان تقدير الفعل هاهنا واضحا. وقد أسعف هذا احلذف بفائدة وهي صلوحية البسملة ليبتدئ هبا  

ظ القرآن عند اقتباسه، واحلذف هنا من قبيل اإلجياز ألنه حذف ما كل شارع يف فعل فال يلجأ إىل خمالفة لف
قد يصرح به يف الكالم، خبالف متعلقات الظروف املستقرة حنو: عندك خري، فإهنم ال يظهرون املتعلق فال 

     يقولون: خري كائن عندك، ولذلك عدوا حنو قوله:  فإنك كالليل الذي هو مدركي
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دون اإلجياز  يعين مع ما فيه من حذف املتعلق  . وإذ قد كان املتعلق حمذوفا تعني أن يقدر يف  من املساواة  
موضعه متقدما على املتعلق به كما هو أصل الكالم؛ إذ ال قصد هنا إلفادة البسملة احلصر، ودعوى 

در على صاحب الكشاف تقديره مؤخرا تعمق غري مقبول، ال سيما عند حالة احلذف، فاألنسب أن يق
 حسب األصل. 

والباء ابء املالبسة، هي املصاحبة، وهي اإللصاق أيضا فهذه مرتادفات يف الداللة على هذا املعىن وهي كما  
يف قوله تعاىل (تنبت ابلدهن) وقوهلم  ابلرفاء والبنني  وهذا املعىن هو اكثر معاين الباء وأشهرها، قال سيبويه: 

جع تصاريف معانيها ولذلك قال صاحب الكشاف  وهذا الوجه أي املالبسة ارق الباء وإليه تر فاإللصاق ال ي
أعرب وأحسن  أي أحسن من جعل الباء لآللة أي أدخل يف العربية وأحسن ملا فيه من زايدة التربك مبالبسة 

 مجيع أجزاء الفعل المسه تعاىل. 

ه أئمة البصرة مشتقا من صها أو نوعها. وجعلخواالسم لفظ جعل داال على ذات حسية أو معنوية بش 
السمو وهو الرفعة ألهنا تتحقق يف إطالقات االسم ولو بتأويل فإن أصل االسم يف كالم العرب هو العلم وال 

توضع األعالم إال لشيء مهتم به، وهذا اعتداد ابألصل والغالب، وإال فقد توضع األعالم لغري ما يهتم به  
عند البصريني من الناقص الواوي فهو إما مسو بوزن محل، أو مسو كما قالوا فجار علم للفجرة. فأصل صيغته 

بوزن قفل فحذفت الالم حذفا جملرد التخفيف أو لكثرة االستعمال ولذلك جرى اإلعراب على احلرف 
الباقي، ألنه لو حذفت المه لعلة صرفية لكان اإلعراب مقدر على احلرف احملذوف كما يف حنو قاض 

ب على احلرف الباقي الذي كان ساكنا نقلوا سكونه للمتحرك وهو أول الكلمة وجوار، فلما جرى األعرا
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وجلبوا مهزة الوصل للنطق ابلساكن؛ إذ العرب ال تستحسن االبتداء حبرف ساكن البتناء لغتهم على 
 التخفيف، وقد قضوا ابجتالب اهلمزة وطرا اثنيا من التخفيف وهو عود الكلمة إىل الثالثي ألن األمساء اليت

تبقى ابحلذف على حرفني كيد ودم ال ختلو من ثقل، ويف هذا دليل على أن اهلمزة مل جتتلب لتعويض احلرف 
 احملذوف وإال الجتلبوها يف يد ودم وغد. 

وقد احتجوا على أن أصله كذلك جبمعه على أمساء بوزن أفعال، فظهرت يف آخره مهزة وهي منقلبة عن  
أبنه مجع على أسامي وهو مجع اجلمع بوزن أفاعيل إبدغام ايء اجلمع يف الم ة إثر ألف اجلمع، وفالواو املتطر 

الكلمة وجيوز ختفيفها كما يف أاثيف وأماين، وأبنه صغر على مسي. وأن الفعل منه مسيت، وهي حجج بينة 
على أن أصله من الناقص الواوي. وأبنه يقال مسى كهدى؛ ألهنم صاغوه على فعل كرطب فتنقلب الواو 

حركة ألفا إثر الفتحة وأنشدوا على ذلك قول أيب خالد القناين الراجزاملت هللا أمساك مسى مباركاو : ثرك هللا به آ 
    إيثـاركـا

 

85فحة : ص  

 

وقال ابن يعيش: ال حجة فيه الحتمال كونه لغة من قال سم والنصب فيه نصب إعراب ال نصب   
دل على خالف ذلك. وعندي فيه أن الكتابة ال تتعلق هبا اإلعالل، ورده عبد احلكيم أبن كتابته ابإلمالة ت

الرواية فلعل الذين كتبوه ابلياء هم الذين ظنوه مقصورا، على أن قياسها الكتابة ابأللف مطلقا ألنه واوي إال 
ا أريد عدم التباس األلف أبلف النصب. ورأى البصريني أرجح من انحية تصاريف هذا اللفظ. وذهب ذإ

أن أصله وسم بكسر الواو ألنه من السمة وهي العالمة، فحذفت الواو وعوضت عنها مهزة الكوفيون إىل 
الوصل ليبقى على ثالثة أحرف مث يتوسل بذلك إىل ختفيفه يف الوصل، وكأهنم رأوا أن ال وجه الشتقاقه من 

انب السمو ألنه قد يستعمل ألشياء غري سامية وقد علمت وجه اجلواب، ورأى الكوفيني أرجح من ج
االشتقاق دون التصريف، على أن مهزة الوصل مل يعهد دخوهلا على ما حذف صدره. وردوا استدالل 

البصريني بتصاريفه أبهنا حيتمل أن تكون تلك التصاريف من القلب املكاين أبن يكون أصل اسم وسم، مث 
فاته يف املوضع الذي نقلت الواو اليت هي فاء الكلمة فجعلت الما ليتوسل بذلك إىل حذفها ورد يف تصر 

حذف منه ألنه تنوسي أصله، وأجيب عن ذلك أبن هذا بعيد ألنه خالف األصل وأبن القلب ال يلزم 
الكلمة يف سائر تصاريفها وإال ملا عرف أصل تلك الكلمة. وقد اتفق علماء اللغة على أن التصاريف هي 

حزم يف كتاب امللل والنحل أن كال قويل  اليت يعرف هبا الزائد من األصلي واملنقلب من غريه. وزعم ابن
البصريني والكوفيني فاسد افتعله النحاة ومل يصح عن العرب وأن لفظ االسم غري مشتق بل هو جامد وتطاول 
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 ببذاءته عليهم وهي جرأة عجيبة، وقد قال تعاىل (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون). 
لة إذ قيل: بسم هللا، ومل يقل ابهلل ألن املقصود أن يكون الفعل وإمنا أقحم لفظ اسم مضافا إىل علم اجلال 

ى لاملشروع فيه من شؤون أهل التوحيد املوسومة ابسم اإلله الواحد فلذلك تقحم كلمة اسم يف كل ما كان ع
 هذا املقصد كالتسمية على النسك قال تعاىل (فكلوا مما ذكر اسم هللا عليه) وقال (وما لكم أال أتكلوا مما

ذكر اسم هللا عليه) وكاألفعال اليت يقصد هبا التيمن والتربك وحصول املعونة مثل (اقرأ ابسم ربك) فاسم هللا 
هو الذي متكن مقارنته لألفعال ال ذاته، ففي مثل هذا ال حيسن أن يقال ابهلل ألنه حينئذ يكون املعىن أنه 

و املقصود ابلشروع، فقوله تعاىل (فسبح ابسم يستمد من هللا تيسريا وتصرفا من تصرفات قدرته وليس ذلك ه
ربك العظيم) أمر أبن يقول سبحان هللا، وقوله (وسبحه) أمر بتنزيه ذاته وصفاته عن النقائص، فاستعمال 

لفظ االسم يف هذا مبنزلة استعمال مسات اإلبل عند القبائل، ومبنزلة استعمال القبائل شعار تعارفهم، 
صطلح عليه. واخلالصة أن كل مقام يقصد فيه التيمن واالنتساب إىل الرب واستعمال اجليوش شعارهم امل

الواحد الواجب الوجود يعدى فيه الفعل إىل لفظ اسم هللا كقوله (وقال اركبوا فيها بسم هللا جمراها ومرساها) 
يه ويف احلديث يف دعاء االضطجاع  ابمسك ريب وضعت جنيب وابمسك أرفعه  وكذلك املقام الذي يقصد ف

ذكر اسم هللا تعاىل كقوله تعاىل (فسبح ابسم ربك العظيم) أي قل سبحان هللا (سبح اسم ربك األعلى) وكل 
مقام يقصد فيه طلب التيسري والعون من هللا تعاىل يعدى الفعل املسؤول إىل علم الذات ابعتبار ما له من 

ديث  اللهم بك نصبح وبك منسي  أي صفات اخللق والتكوين كما يف قوله تعاىل (فاسجد له) وقوله يف احل
بقدرتك ومشيئتك وكذلك املقام الذي يقصد فيه توجه الفعل إىل هللا تعاىل كقوله تعاىل (فاسجد له) 

(وسبحه) أي نزه ذاته وحقيقته عن النقائص. فمعىن بسم هللا الرمحن الرحيم اقرأ قراءة مالبسه لربكة هذا 
 االسم املبارك. 

عمال العرب توسعات يف إطالق لفظ االسم مرة يعنون به ما يرادف املسمى كقول هذا وقد ورد يف است 
بئت زرعة والسفاهة كامسهان :النابغة هدي إىل غرائب األشعـار يعين أن السفاهة هي هي ال تعرف للناس ي 

مثل أبكثر من امسها وهو قريب من استعمال اسم اإلشارة يف قوله تعاىل (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، أي 
حلول مث اسم السالم اذلك اجلعل الواضح الشهري ويطلقون االسم مقحما زائدا كما يف قول لبيد:  إىل 

عليكما  يعين مث السالم عليكما وليس هذا خاصا بلفظ االسم بل جييء فيما يرادفه مثل الكلمة يف قوله 
    :تعاىل (وألزمهم كلمة التقوى) وكذلك  لفظ  يف قول بشار هاجيا

 

86ة : فحص  
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ثر ابهلىنؤ كذاك، كان أبوك يو    يظل يف لفظ الندى يتـردد وقد يطلق االسم وما يف معناه كناية عن وجود و  
املسمى، ومنه قوله تعاىل (وجعلوا هلل شركاء قل مسوهم) واألمر للتعجيز أي أثبتوا وجودهم ووضع أمساء هلم. 

يلها، وإمنا نبهنا عليها ألن بعض املفسرين خلط من قب فهذه إطالقات أخرى ليس ذكر اسم هللا يف البسملة
هبا يف تفسري البسملة، ذكرهتا هنا توضيحا ليكون نظركم فيها فسيحا فشدوا هبا يدا. وال تتبعوا طرائق قددا 

وقد تكلموا على ملحظ تطويل الباء يف رسم البسملة بكالم كله غري مقنع، والذي يظهر يل أن الصحابة ملا  
لوها يف سورة النمل لإلشارة إىل أهنا مبدأ كتاب سليمان فهي من احملكي، فلما جعلوها كتبوا املصحف طو 

عالمة على فواتح السور نقلوها برمسها، وتطويل الباء فيها صاحل الختاذه قدوة يف ابتداء الغرض اجلديد من 
 الكالم حبرف غليظ أو ملون. 

اىل (احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم). له تعو والكالم على اسم اجلاللة ووصفه أييت بتفسري ق   

ومناسبة اجلمع يف البسملة بني علم اجلاللة وبني صفيت الرمحن الرحيم، قال البيضاوي إن املسمى إذا قصد  
االستعانة ابملعبود احلق املوصوف أبنه مويل النعم كلها جليلها ودقيقها يذكر علم الذات إشارة إىل استحقاقه 

ابلذات، مث يذكر وصف الرمحن إشارة إىل أن االستعانة على األعمال الصاحلة وهي نعم،  ان بهعأن يست
 وذكر الرحيم للوجوه اليت سنذكرها يف عطف صفة الرحيم على صفة الرمحن. 

وقال األستاذ اإلمام حممد عبده: إن النصارى كانوا يبتدئون أدعيتهم وحنوها ابسم األب واالبن والروح  
ىل األقانيم الثالثة عندهم، فجاءت فاحتة كتاب اإلسالم ابلرد عليهم موقظة هلم أبن اإلله ارة إشالقدس إ

الواحد وإن تعددت أمساؤه فإمنا هو تعدد األوصاف دون تعدد املسميات، يعين فهو رد عليهم بتغليط 
تة لطيفة. وتبليد. وإذا صح أن فواتح النصارى وأدعيتهم كانت تشتمل على ذلك إذ الناقل أمني فهي نك  

وعندي أن البسملة كان ما يرادفها قد جرى على ألسنة األنبياء من عهد إبراهيم عليه السالم فهي من كالم  
احلنيفية، فقد حكى هللا عن إبراهيم أنه قال ألبيه (اي أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن)، وقال 

معىن الرحيم. وحكى عنه قوله (وتب علينا  يب منر (سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيا) ومعىن احلفي ق
إنك أنت التواب الرحيم). وورد ذكر مرادفها يف كتاب سليمان إىل ملكة سبأ (إنه من سليمان وإنه بسم هللا 

الرمحن الرحيم أال تعلوا على وأتوين مسلمني). واملظنون أن سليمان افتدى يف افتتاح كتابه ابلبسملة بسنة 
م كلمة ابقية يف وارثي نبوته، وان هللا أحيا هذه السنة يف اإلسالم يف مجلة ما أحي له موروثة من عهد إبراهي

 من احلنيفية كما قال تعاىل (ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من قبل). 
احلمد هلل) الشأن يف اخلطاب أبمر مهم مل يسبق للمخاطب به خطاب من نوعه أن يستأنس له قبل إلقاء ( 
وأن يهيأ لتلقيه،وأن يشوق إىل مساع ذلك وتراض نفسه على االهتمام ابلعمل به ليستعد للتلقي قصود امل

ابلتخلي عن كل ما شأنه أن يكون عائقا عن االنتفاع ابهلدى من عناد ومكابرة أو امتالء العقل ابألوهام 
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النظر ما بقي خياجلها الضالة، فإن النفس ال تكاد تنتفع ابلعظات والنذر، وال تشرق فيها احلكمة وصحة 
العناد والبهتان، وختامر رشدها نزغات الشيطان، فلما أراد هللا أن تكون هذه السورة أوىل سور الكتاب اجمليد 

بتوقيف النيب صلى هللا عليه وسلم كما تقدم آنفا نبه هللا تعاىل قراء كتابه وفاحتي مصحفه إىل أصول هذه 
ا ابملناجاة اليت تضمنتها سورة الفاحتة من قوله (إايك نعبد) إىل آخر السورة. التزكية النفسية مبا لقنهم أن يبتدئو 

فإهنا تضمنت أصوال عظيمة: أوهلا التخلية عن التعطيل والشرك مبا تضمنه (إايك نعبد). الثاين التخلي عن 
لث الرغبة يف خواطر االستغناء عنه ابلتربي من احلول والقوة جتاه عظمته مبا تضمنه (وإايك نستعني). الثا

التحلي ابلرشد واالهتداء مبا تضمنه (اهدان الصراط املستقيم). الرابع الرغبة يف التحلي ابألسوة احلسنة مبا 
تضمنه (صراط الذين أنعمت عليهم). اخلامس التهمم ابلسالمة من الضالل الصريح مبا تضمنه (غري 

ط بشبهات الباطل املموه بصورة احلق وهو املغضوب عليهم). السادس التهمم بسالمة تفكريهم من االختال
  .)املسمى ابلضالل ألن الضالل خطأ الطريق املقصود مبا تضمنه (وال الضالني

    
 

87فحة : ص  

 

وأنت إذا افتقدت أصول جناح املرشد يف إرشاده واملسرتشد يف تلقيه على كثرهتا وتفاريعها وجدهتا عاكفة   
قصائها لبيبا. وعسى أن أزيدك من تفصيلها قريبا. ن يف استكحول هذه األركان الستة ف  

وإن الذي لقن أهل القرآن ما فيه مجاع طرائق الرشد بوجه ال حييط به غري عالم الغيوب مل يهمل إرشادهم  
إىل التحلي بزينة الفضائل وهي أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر املنعم هبا فأراهم كيف يتوجون مناجاهتم 

ل ومانح التوفيق. ولذلك كان افتتاح كل كالم مهم ابلتحميد سنة الكتاب اجمليد. فسورة اهب العقو حبمد 
الفاحتة مبا تقرر منزلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو املقدمة للخطبة، وهذا األسلوب له شأن عظيم يف 

 صناعة األدب العريب وهو أعون للفهم وأدعى للوعي. 

نشئني ثالث قواعد للمقدمة: القاعدة األوىل إجياز املقدمة لئال متل نفوس احتة للمفوقد رسم أسلوب ال 
السامعني بطول انتظار املقصود وهو ظاهر يف الفاحتة، وليكون سنة للخطباء فال يطيلوا املقدمة كي ال ينسبوا 

ال مع أهنا إىل العي فإنه مبقدار ما تطال املقدمة يقصر الغرض، ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطو 
سورة قصرية. الثانية أن تشري إىل الغرض املقصود وهو ما يسمى براعة االستهالل ألن ذلك يهيئ السامعني 
لسماع تفصيل ما سريد عليهم فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلقي فحسب، أو لنقده وإكماله إن كانوا 

وثفته بسداد رأيه فيه حبيث ينبه السامعني  يف تلك الدرجة، وألن ذلك يدل على متكن اخلطيب من الغرض
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لوعيه، وفيه سنة للخطباء ليحيطوا أبغراض كالمهم. وقد تقدم بيان اشتمال الفاحتة على هذا عند الكالم 
على وجه تسميتها أم القرآن. الثالثة أن تكون املقدمة من جوامع الكلم وقد بني ذلك علماء البيان عند 

للمتكلم أن يتأنق فيها. الرابع أن تفتتح حبمد هللا. ذكرهم املواضع اليت ينبغي   

إن القرآن أنزل هدى للناس وتبياان لألحكام اليت هبا إصالح الناس يف عاجلهم وآجلهم ومعاشهم ومعادهم  
د اوملا مل يكن لنفوس األمة اعتياد بذلك لزم أن يهيأ املخاطبون هبا إىل تلقيها ويعرف هتيؤهم إبظهارهم استعد

ابلتخلي عن كل ما من شأنه أن يعوق عن االنتفاع هباته التعاليم النافعة وذلك أبن جيردوا نفوسهم  النفوس
عن العناد واملكابرة. وعن خلط معارفهم ابألغالط الفاقرة. فال مناص هلا قبل استقبال تلك احلكمة والنظر 

 من االتسام مبيسم الفضيلة. والتخلية عن السفاسف الرذيلة. 
تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزه عن التعطيل واإلحلاد والدهرية مبا تضمنه قوله (ملك يوم فالفاحتة  

الدين)، وعن اإلشراك مبا تضمنه (إايك نعبد وإايك نستعني)، وعن املكابرة والعناد مبا تضمنه (اهدان الصراط 
العلم، ووصف الصراط  تياج إىلحاملستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فإن طلب اهلداية اعرتاف ابال

ابملستقيم اعرتاف أبن من العلم ما هو حق ومنه ما هو مشوب بشبه وغلط، ومن اعرتف هبذين األمرين فقد 
أعد نفسه التباع أحسنهما، وعن الضالالت اليت تعرتي العلوم الصحيحة والشرائع احلقة فتذهب بفائدهتا 

بسيط، وذلك مبا تضمنه قوله (غري املغضوب عليهم وال وتنزل صاحبها إىل دركة أقل مما وقف عنده اجلاهل ال
 الضالني)، كما أمجلناه قريبا. وألجل هذا مسيت هاته السورة أم القرآن كما تقدم. 

وملا لقن املؤمنون هاته املناجاة البديعة اليت ال يهتدي إىل اإلحاطة هبا يف كالمه غري عالم الغيوب سبحانه  
جون كذلك يف مناجاهتم جراي على طريقة بلغاء العرب عند خماطبة العظماء أن عه املناضقدم احلمد عليها لي

 :يفتتحوا خطاهبم إايهم وطلبتهم ابلثناء والذكر اجلميل. قال أمية ابن أيب الصلت ميدح عبد هللا بن جدعان
أذكر حاجيت أم قد كفاينأ ياؤك إن شيمتك احلياءح  ذا أثىن عليك املرء يوماإ  ثناءفاه عن تعرضه الك     

 

88فحة : ص  

 

  فكان افتتاح الكالم ابلتحميد، سنة الكتاب اجمليد، لكل بليغ جميد، فلم يزل املسلمون من يومئذ يلقبون  
كل كالم نفيس مل يشتمل يف طالعه على احلمد ابألبرت أخذا من حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه 

و ابحلمد فهو أقطع  . وقد لقبت خطبة زايد ابن أيب سفيان وسلم  كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ابحلمد هلل أ
اليت خطبها ابلبصرة ابلبرتاء ألنه مل يفتتحها ابحلمد. وكانت سورة الفاحتة لذلك منزلة من القرآن منزلة 

الديباجة للكتاب أو املقدمة للخطبة. ولذلك شأن مهم يف صناعة اإلنشاء فإن تقدمي املقدمة بني يدي 
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لألفهام وأدعى لوعيها املقصود أعون .  

غريه   احلمد هو الثناء على اجلميل أي الوصف اجلميل االختياري فعال كان كالكرم وإغاثة امللهوف أمو   
كالشجاعة. وقد جعلوا الثناء جنسا للحمد فهو أعم منه وال يكون ضده. فالثناء الذكر خبري مطلقا وشذ من 

ونسبا إىل ابن القطاع وغره يف ذلك ما ورد يف احلديث وهو  قال يستعمل الثناء يف الذكر مطلقا ولو بشر،
قوله صلى هللا عليه وسلم  من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار  وإمنا هو 

جماز دعت إليه املشاكلة اللفظية والتعريض أبن من كان متكلما يف مسلم فليتكلم بثناء أو ليدع، فسمى 
م ابلشر ثناء تنبيها على ذلك. وأما الذي يستعمل يف اخلري والشر فهو النثاء بتقدمي النون وهو يف الشر ذكره

أكثر كما قيل. وأما املدح فقد اختلف فيه فذهب اجلمهور إىل أن املدح أعم من احلمد فإنه يكون على 
د أخوان يف االشتقاق الكبري الوصف االختياري وغريه. وقال صاحب الكشاف احلمد واملدح أخوان فقيل أرا

حنو جبذ وجذب، وإن ذلك اصطالح له يف الكشاف يف معىن أخوة اللفظني لئال يلزم من ظاهر كالمه أن 
املدح يطلق على الثناء على اجلميل االختياري، لكن هذا فهم غري مستقيم والذي عليه احملققون من شراح 

اهر كالمه؛ وألنه صريح قوله يف الفائق  احلمد هو املدح الكشاف أنه أراد من األخوة هنا الرتادف ألنه ظ
والوصف ابجلميل  وألنه ذكر الذم نقيضا للحمد إذ قال يف الكشاف  واحلمد نقيضه الذم مع شيوع كون 

الذم نقيضا للمدح، وعرف علماء اللغة أن يريدوا من النقيض املقابل ال ما يساوي النقيض حىت جياب أبنه 
ا ال جيامع املعىن والذم ال جيامع احلمد وإن مل يكن معناه رفع معىن احلمد بل رفع معىن أراد من النقيض م

املدح إال أن نفي األعم وهو املدح يستلزم نفي األخص وهو احلمد ألن هذا ال يقصده علماء اللغة، يعين 
من جيعل املعروف يف غري أهلهو  :وإن اغتفر مثله يف استعمال العرب كقول زهري ـده ذمـا عـلـيه وينـدم كن محي 

لماء مبين على الضبط والتدقيق. عألن كالم ال  

مث اختلف يف مراد صاحب الكشاف من ترادفهما هل مها مرتادفان يف تقييدمها ابلثناء على اجلميل  
االختياري، أو مرتادفان يف عدم التقييد ابالختياري، وعلى األول محله السيد الشريف وهو ظاهر كالم 

ه تعاىل (ولكن هللا حبب إليكم اإلميان) إذ قال  فإن قلت ل، واستدل السيد أبنه صرح بذلك يف قو سعدالدين
فإن العرب متدح ابجلمال وحسن الوجوه وهو مدح مقبول عند الناس، قلت الذي سوغ ذلك أهنم رأوا حسن 

قة الثقات وعلماء الرواء ووسامة املنظر يف الغالب يسفر عن خمرب مرض وأخالق حممودة، على أن من حمق
املعاين من دفع صحة ذلك وخطأ املادح به وقصر املدح على النعت أبمهات اخلري وهي كالفصاحة 

والشجاعة والعدل والعفة وما يتشعب عنها  ا ه. وعلى احململ الثاين وهو أن يكون قصد من الرتادف إلغاء 
حواشي التفسري فرضا أو نقال ال ترجيحا بناء  قيد االختياري يف كليهما محله احملقق عبد احلكيم السلكويت يف

على أنه ظاهر كالمه يف الكشاف والفائق إذ ألغى قيد االختياري يف تفسري املدح ابلثناء على اجلميل 
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  .وجعلهما مع ذلك مرتادفني
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صفات األفعال وإن كان  وهبذا يندفع اإلشكال عن محدان هللا تعاىل على صفاته الذاتية كالعلم والقدرة دون  
ى اختيار اجلمهور أيضا ظاهرا؛ فإن ما ورد عليهم من أن مذهبهم يستلزم أن ال حيمد هللا تعاىل لاندفاعه ع

على صفاته ألهنا ذاتية فال توصف ابالختيار إذ االختيار يستلزم إمكان االتصاف، وقد أجابوا عنه إما أبن 
ة الستقالل موصوفها، وإما أبن ترتب اآلاثر االختيارية عليها تلك الصفات العلية نزلت منزلة االختياري

جيعلها كاالختيارية، وإما أبن املراد ابالختيارية أن يكون احملمود فاعال ابالختيار وإن مل يكن احملمود عليه 
اختياراي. وعندي أن اجلواب أن نقول إن شرط االختياري يف حقيقة احلمد عند مثبته إلخراج الصفات غري 
االختيارية ألن غري االختياري فينا ليس من صفات الكمال إذ ال ترتتب عليها اآلاثر املوجبة للحمد، فكان 

شرط االختيار يف محدان زايدة يف حتقق كمال احملمود، أما عدم االختيار املختص ابلصفات الذاتية اإلهلية 
للذات لقدم الصفة فعدم االختيار فإنه ليس عبارة عن نقص يف صفاته ولكنه كمال نشأ من وجوب الصفة 

يف صفات هللا تعاىل زايدة يف الكمال ألن أمثال تلك الصفات فينا ال تكون واجبة للذات مالزمة هلا فكان 
عدم االختيار يف صفات هللا تعاىل دليال على زايدة الكمال وفينا دليال على النقص، وما كان نقصا فينا 

ىل ابعتبار آخر مثل عدم الولد، فال حاجة إىل األجوبة املبنية على التنزيل ابعتبار ما قد يكون كماال هلل تعا
إما ابعتبار الصفة أو ابعتبار املوصوف، على أن توجيه الثناء إىل هللا تعاىل مبادة  محد  هو أقصى ما تسمى 

املتعلقة ابحلقائق  به اللغة املوضوعة ألداء املعاين املتعارفة لدى أهل تلك اللغة، فلما طرأت عليهم املدارك
 العالية عرب هلم عنها أبقصى ما يقرهبا من كالمهم. 

احلمد مرفوع ابالبتداء يف مجيع القراءات املروية وقوله (هلل) خربه فالم (هلل) متعلق ابلكون واالستقرار العام   
خبار، فاصله النصب كسائر اجملرورات املخرب هبا وهو هنا من املصادر اليت أتت بدال عن أفعاهلا يف معىن اإل

املطلقة على أنه بدل من فعله وتقدير الكالم حنمد محدا هلل، فلذلك التزموا حذف أفعاهلا  على املفعولية
معها. قال سيبويه هذا ابب ما ينصب من املصادر على إضمار الفعل غري املستعمل إظهاره وذلك قولك 

اج إىل متعلق وأما قوهلم سقيا لك حنو:  سقيا ورعيا سقيا ورعيا وخيبة وبؤسا، واحلذر بدال عن احذر فال حيت
لذاك العاتب الزاري  فإمنا هو ليبينوا املعىن ابلدعاء. مث قال بعد أبواب: هذا ابب ما ينتصب على إضمار 

الفعل املرتوك إظهاره من املصادر يف غري الدعاء، من ذلك قولك: محدا وشكرا، ال كفرا وعجبا، فإمنا 
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مار الفعل كأنك قلت أمحد هللا محدا وإمنا اختزل الفعل هاهنا ألهنم جعلوا هذا بدال ينتصب هذا على إض
من اللفظ ابلفعل كما فعلوا ذلك يف ابب الدعاء وقد جاء بعض هذا رفعا يبتدأ به مث يبين عليه  أي خيرب عنه 

ا بعدها، وذلك قولك: . مث قال بعد ابب آخر: هذا ابب خيتار فيه أن تكون املصادر مبتدأة مبنيا عليها م 
احلمد هلل، والعجب لك، والويل له، وإمنا استحبوا الرفع فيه ألنه صار معرفة وهو خرب  أي غري إنشاء  فقوى 

يف االبتداء  أي أنه ملا كان خربا ال دعاء وكان معرفة أبل هتيأت فيه أسباب االبتداء ألن كونه يف معىن 
معرفة يصحح أن يكون مبتدأ  مبنزلة عبدهللا، والرجل، والذي تعلم  اإلخبار يهيئ جانب املعىن للخربية وكونه

من املعارف  ألن االبتداء إمنا هو خرب وأحسنه إذا اجتمع معرفة ونكرة أن تبدأ ابألعراف وهو أصل الكالم.  
وليس كل حرف  أي تركيب  يصنع به ذاك، كما أنه ليس كل حرف  أي كلمة من هذه املصادر  يدخل فيه 

والالم، فلو قلت السقي لك والرعي لك مل جيز  يعين يقتصر فيه على السماع  .  األلف  

واعلم أن احلمد هلل وإن ابتدأته ففيه معىن املنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك: أمحد هللا.    

ومسعنا انسا من العرب كثريا يقولون: الرتاب لك والعجب لك، فتفسري نصب هذا كتفسريه حيث كان  
لتبني من تعين ومل جتعله مبنيا عليه فتبتدئه  كنك قلت: محدا وعجبا، مث جئت ب  لنكرة، كأ   .  
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انتهى كالم سيبويه ابختصار. وإمنا جلبناه هنا ألنه أفصح كالم عن أطوار هذا املصدر يف كالم العرب   
ار فعله على أنه من املصادر واستعماهلم، وهو الذي أشار له صاحب الكشاف بقوله  وأصله النصب إبضم

يت ينصبها العرب أبفعال مضمرة يف معىن اإلخبار كقوهلم شكرا، وكفرا، وعجبا، ينزلزهنا منزلة أفعاهلا لا
ويسدون هبا مسدها، ولذلك ال يستعملوهنا معها والعدول هبا عن النصب إىل الرفع على االبتداء للداللة 

 على ثبات املعىن  اخل. 
ل إال وهم يرمون إىل غرض عدلوا ألجله، والعدول عن صالعرب أهنم ال يعدلون عن األ ومن شأن بلغاء 

النصب هنا إىل الرفع ليتأتى هلم: الداللة على الدوام والثبات مبصري اجلملة امسية؛ والداللة على العموم 
س واحد من هذه الثالثة املستفاد يف املقام من أل اجلنسية، والداللة على االهتمام املستفاد من التقدمي. ولي

مبمكن االستفادة لو بقي املصدر منصواب إذ النصب يدل على الفعل املقدر واملقدر كامللفوظ فال تكون 
اجلملة امسية إذ االسم فيها انئب عن الفعل فهو ينادي على تقدير الفعل فال حيصل الدوام. وألنه ال يصح 

وإن صح اجتماع األلف والالم مع النصب كما قريء بذلك معه اعتبار التقدمي فال حيصل االهتمام، وألنه 
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وهي لغة متيم كما قال سيبويه فالتعريف حينئذ ال يكون داال على عموم احملامد ألنه إن قدر الفعل أمحد 
هبمزة املتكلم فال يعم إال حتميدات املتكلم دون حتميدات مجيع الناس، وإن قدر الفعل حنمد وأريد ابلنون 

 بقرينة (اهدان الصراط املستقيم) وبقرينة (إايك نعبد) فإمنا يعم حمامد املؤمنني أو حمامد املوحدين  مجيع املؤمنني
حلمد هلل ا :كلهم، كيف وقد محد أهل الكتاب هللا تعاىل ومحده العرب يف اجلاهلية. قال أمية بن أيب الصلت
جار على فعل فإنه يصري اإلخبار عن  ليس إحسانه عنا مبقطوع أما إذا صار احلمد غريف محدا ال انقطاع له
جنس احلمد أبنه اثبت هلل فيعم كل محد كما سيأيت. فهذا معىن ما نقل عن سيبويه أنه قال: إن الذي يرفع 

تعاىل. واعلم أن قراءة  احلمد خيرب أن احلمد منه ومن مجيع اخللق والذي ينصب خيرب أن احلمد منه وحده هلل
ا جمدية هنا ألهنا دلت على اعتبار عريب يف تطور هذا الرتكيب املشهور، وأن النصب وإن كانت شاذة إال أهن

بعض العرب نطقوا به يف حال التعريف ومل ينسوا أصل املفعولية املطلقة. فقد ابن أن قوله احلمد هلل أبلغ من 
احلمد هلل ابلرفع  احلمد هلل ابلنصب، وأن احلمد هلل ابلنصب والتعريف أبلغ من محدا هلل ابلتنكري. وإمنا كان

 أبلغ ألنه دال على الدوام والثبات. 
قال يف الكشاف  إن العدول عن النصب إىل الرفع للداللة على ثبات املعىن واستقراره ومنه قوله تعاىل (قالوا  

راهيم عليه السالم حياهم بتحية أحسن من حتيتهم  بسالما قال سالم) رفع السالم الثاين للداللة على أن إ
 اه. 

فإن قلت وقع االهتمام ابحلمد مع أن ذكر اسم هللا تعاىل أهم فكان الشأن تقدمي اسم هللا تعاىل وإبقاء  
احلمد غري مهتم به حىت ال يلجأ إىل تغيريه عن النصب إىل الرفع ألجل هذا االهتمام، قلت: قدم احلمد ألن 

ة تنزيل القرآن الذي فيه جناح الدارين، فتلك مقام احلمد إذ هو ابتداء أوىل النعم ابحلمد وهي نعم ااملقام هن
املنة من أكرب ما حيمد هللا عليه من جالئل صفات الكمال ال سيما وقد اشتمل القرآن على كمال املعىن 

واللفظ والغاية فكان خطوره عند ابتداء مساع إنزاله وابتداء تالوته مذكرا مبا ملنزله تعاىل من الصفات اجلميلة، 
وب محده وأن ال يغفل عنه فكان املقام مقام احلمد ال حمالة، فلذلك قدم وأزيل عنه ما يؤذن وذلك يذكر بوج

بتأخره ملنافاته االهتمام. مث إن ذلك االهتمام أتتى به اعتبار االهتمام بتقدميه أيضا على ذكر هللا تعاىل 
ن األمهية العارضة تقدم على األمهية اعتدادا أبمهية احلمد العارضة يف املقام وإن كان ذكر هللا أهم يف نفسه أل

األصلية ألهنا أمر يقتضيه املقام واحلال واآلخر يقتضيه الواقع، والبالغة هي املطابقة ملقتضى احلال واملقام، 
وألن ما كان االهتمام به لعارض هو احملتاج للتنبيه على عارضه إذ قد خيفى، خبالف األمر املعروف املقرر فال 

ه عليه بل وال يفيته التنبيه على غريه. فائدة يف التنبي  

فإن قلت كيف يصح كون تقدمي احلمد وهو مبتدأ مؤذان ابالهتمام مع أنه األصل، وشأن التقدمي املفيد  
  .لالهتمام هو تقدمي ما حقه التأخري

This file was downloaded from QuranicThought.com



    
 

91فحة : ص  

 

اإلتيان به مؤخرا؛ ألن  قلت لو سلم ذلك فإن معىن تقدميه هو قصد املتكلم لإلتيان به مقدما مع إمكان  
للبلغاء صيغتني متعارفتني يف محد هللا تعاىل إحدامها احلمد هلل كما يف الفاحتة واألخرى هلل احلمد كما يف سورة 

 اجلاثية. 
وأما قصد العموم فسيتضح عند بيان معىن التعريف فيه.    

وض عن الفعل فال جرم أن يكون ه ابأللف والالم تعريف اجلنس ألن املصدر هنا يف األصل عيوالتعريف ف 
الدال على الفعل والساد مسده داال على اجلنس فإذا دخل عليه الالم فهو لتعريف مدلوله ألن الالم تدل 

على التعريف للمسمى فإذا كان املسمى جنسا فالالم تدل على تعريفه. ومعىن تعريف اجلنس أن هذا اجلنس 
أو العجب لك، فكأنك تريد أن هذا اجلنس معروف لديك  هو معروف عند السامع فإذا قلت: احلمد هلل

ولدى خماطبك ال يلتبس بغريه كما أنك إذا قلت الرجل وأردت معينا يف تعريف العهد النحوي فإنك تريد أن 
هذا الواحد من الناس معروف بينك وبني خماطبك فهو يف املعىن كالنكرة من حيث إن تعريف اجلنس ليس 

 اجلنس من بني بقية األجناس حاصل بذكر لفظة الدال عليه لغة وهو كاف يف عدم معه كبري معىن إذ تعني
الداللة على غريه؛ إذ ليس غريه من األجناس مبشارك له يف اللفظ وال متوهم دخوله معه يف ذهن املخاطب 

س اليت خبالف تعريف العهد اخلارجي فإنه يدل على واحد معني بينك وبني خماطبك من بني بقية أفراد اجلن
يشملها اللفظ، فال يفيد هذا التعريف أعين تعريف اجلنس إال توكيد اللفظ وتقريره وإيضاحه للسامع؛ ألنك 

ملا جعلته معهودا فقد دللت على أنه واضح ظاهر، وهذا يقتضي االعتناء ابجلنس وتقريبه من املعروف 
العراك، ومعناه اإلشارة إىل ما يعرفه   املشهور، وهذا معىن قول صاحب الكشاف  وهو حنو التعريف يف أرسلها

 كل أحد من أن احلمد ما هو والعراك ما هو من بني أجناس األفعال  وهو مأخوذ من كالم سيبويه. 

واالستغراق   فوليست الم التعريف هنا لالستغراق ملا علمت أهنا الم اجلنس ولذلك قال صاحب الكشا 
ن معىن االستغراق حاصل هنا ابملثال ألن احلكم ابختصاص الذي تومهه كثري من الناس وهم منهم  غري أ

جنس احلمد به تعاىل لوجود الم تعريف اجلنس يف قوله (احلمد) والم االختصاص يف قوله (هللا) يستلزم 
احنصار أفراد احلمد يف التعلق ابسم هللا تعاىل ألنه إذا اختص اجلنس اختصت األفراد؛ إذ لو حتقق فرد من 

غري هللا تعاىل لتحقق اجلنس يف ضمنه فال يتم معىن اختصاص اجلنس املستفاد من الم أفراد احلمد ل
االختصاص الداخلة على اسم اجلاللة، مث هذا االختصاص اختصاص ادعائي فهو مبنزلة القصر االدعائي 
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 للمبالغة. 
، وجيوز أن يكون ) جيوز أن يكون لالختصاص على أنه اختصاص ادعائي كما مروالالم يف قوله تعاىل (هلل 

الم التقوية قوت تعلق العامل ابملفعول لضعف العامل ابلفرعية وزاده التعريف ابلالم ضعفا ألنه أبعد شبهه 
 ابألفعال، وال يفوت معىن االختصاص ألنه قد استفيد من تعريف اجلزأين. 

فسري لرجوعه إىل املعىن مجلة احلمد هل هي خرب أو إنشاء فإن لذلك مزيد تعلق ابلت هذا وقد اختلف يف أن 
  .بقول القائل: احلمد هلل

    
 

92فحة : ص  

 

ومجاع القول يف ذلك أن اإلنشاء قد حيصل بنقل املركب من اخلربية إىل اإلنشاء وذلك كصيغ العقود مثل   
رجاء كعسى ونعم وبئس وهذا األخري قسمان منه ما استعمل لبعت واشرتيت، وكذلك أفعال املدح والذم وا

إلنشاء مع بقاء استعماله يف اخلرب ومنه ما خص ابإلنشاء فاألول كصيغ العقود فإهنا تستعمل أخبارا يف ا
تقول بعت الدار لزيد اليت أخربتك أبنه ساومين إايها فهذا خرب، وتقول بعت الدار لزيد أو بعتك الدار بكذا 

مع أن املخرب عنه حال من أحواله، فهذا إنشاء بقرينة أنه جاء لإلشهاد أو بقرينة إسناد اخلرب للمخاطب 
والثاين كنعم وعسى. فإذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء يف أن مجلة احلمد هلل هل هي إخبار عن ثبوت 

احلمد هلل أو هي إنشاء ثناء عليه إىل مذهبني، فذهب فريق إىل أهنا خرب، وهؤالء فريقان منهم من زعم أهنا 
ابإلنشائية، وأورد عليه أن املتكلم هبا ال يكون حامدا هلل تعاىل مع أن  خرب ابق على اخلربية وال إشعار فيه

القصد أنه يثىن وحيمد هللا تعاىل، وأجيب أبن اخلرب بثبوت احلمد له تعاىل اعرتاف أبنه موصوف ابجلميل إذ 
اب احلمد هو عني الوصف ابجلميل، ويكفي أن حيصل هذا الوصف من الناس وينقله املتكلم. وميكن أن جي

أيضا أبن املخرب داخل يف عموم خربه عند اجلمهور من أهل أصول الفقه. وأجيب أيضا أبن كون املتكلم 
حامدا قد حيصل اباللتزام من اخلرب يريدون أنه الزم عريف الن شأن األمر الذي تضافر عليه الناس قدميا أن 

يدل عرفا على أنه مقتد هبم يف ذلك  يقتدي هبم فيه غريهم من كل من علمه، فإخبار املتكلم أبنه علم ذلك
هذا وجه اللزوم، وقد خفي على كثري، أي فيكون مثل حصول الزم الفائدة من اخلرب املقررة يف علم املعاين، 
مثل قولك: سهرت الليلة وأنت تريد أنك علمت بسهره، فال يلزم أن يكون ذلك إنشاء ألن التقدير على 

حامدا كما خيرب عن كون مجيع الناس حامدين فهي خرب ال إنشاء  هذا القول أن املتكلم خيرب عن كونه
واملستفاد منها بطريق اللزوم معىن إخباري أيضا. ويرد على هذا التقدير أيضا أن محد املتكلم يصري غري 
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مقصود لذاته بل حاصال ابلتبع مع أن املقام مقام محد املتكلم ال محد غريه من الناس، وأجيب أبن املعىن 
بقي قد يؤتى به ألجل املعىن االلتزامي ألنه وسيلة له، ونظريه قوهلم طويل النجاد واملراد طول القامة فإن املطا

 طول النجاد أتى به ليدل على معىن طول القامة. 

 أنه أريد منه اإلنشاء مع اعتبار اخلربية كما يراد الوذهب فريق اثن إىل أن مجلة احلمد هلل هي خرب ال حمالة إ 
رب إنشاء التحسر والتحزن يف حنو(إين وضعتها أنثى) وقول جعفر بن علبة احلارثي  هواي مع الركب من اخل

اليمانني مصعد  فيكون املقصد األصلي هو اإلنشاء ولكن العدول إىل اإلخبار ملا يتأتى بواسطة اإلخبار من 
بار عن محد الناس وبني إنشاء الداللة على االستغراق واالختصاص والدوام والثبات ووجه التالزم بني اإلخ

احلمد واضح مما علمته يف وجه التالزم على التقرير األول، بل هو هنا أظهر ألن املخرب عن محد الناس هلل 
تعاىل ال جرم أنه منشئ ثناء عليه بذلك، وكون املعىن االلتزامي يف الكناية هو املقصود دون املعىن املطابقي 

حملضة ملا عهد يف الكناية من أهنا لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة األصل أظهر منه يف اعتبار اخلربية ا
 معه، فدل على أن املعىن األصلي إما غري مراد أو مراد تبعا ألن  مع  تدخل على املتبوع. 

لعرب ض ال إشعار له ابخلربية، على أهنا من الصيغ اليت نقلتها احماملذهب الثاين أن مجلة احلمد هلل إنشاء  
من اإلخبار إىل إنشاء الثناء كما نقلت صيغ العقود وأفعال املدح والذم أي نقال مع عدم إماتة املعىن اخلربي 

يف االستعمال؛ فإنك قد تقول احلمد هلل جوااب ملن قال: ملن احلمد? أو من أمحد?. ولكن تعهد املعىن 
ن احلمد هلل خرب مستعمل يف اإلنشاء فالقصد األصلي ضعيف فيحتاج إىل القرينة. واحلق الذي ال حميد عنه أ

هو اإلنشائية ال حمالة، وعدل إىل اخلربية لتحمل مجلة احلمد من اخلصوصيات ما يناسب جاللة احملمود هبا 
من الداللة على الدوام والثبات واالستغراق واالختصاص واالهتمام، وشيء من ذلك ال ميكن حصوله بصيغة 

د هللا محدا، ومما يدل على اعتبار العرب إايها إنشاء ال خربا قول ذي الرمةإنشاء حنو محدا هلل أو أمح ملا و  :
القها شكرانا الفجر أحدثنا خلس جرت يف اجلزل جراي كأنه     

 

93فحة : ص  

 

فعرب عن ذكر لفظ احلمد أو الشكر ابإلحداث، واإلحداث يرادف اإلنشاء لغة فقوله أحدثنا خرب حكى   
حداث وهو محده الواقع حني التهاهبا يف احلطب. به ما عرب عنه ابإل  

إلله ابلتعريف وهو تعريف اوهللا هو اسم الذات الواجب الوجود املستحق جلميع احملامد. وأصل هذا االسم  
إله الذي هو اسم جنس للمعبود مشتق من أله بفتح الالم مبعىن عبد، أو من أله بكسر الالم مبعىن حتري أو 

مما يرجع إىل معىن هو ملزوم للخضوع والتعظيم فهو فعال بكسر الفاء مبعىن مفعول مثل   سكن أو فزع أو ولع
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كتاب، أطلقه العرب على كل معبود من أصنامهم ألهنم يروهنا حقيقة ابلعبادة ولذلك مجعوه على آهلة بوزن 
ل اإلشراك فيهم أفعله مع ختفيف اهلمزة الثانية مدة. وأحسب أن امسه تعاىل تقرر يف لغة العرب قبل دخو 

فكان أصل وضعه داال على انفراده ابأللوهية إذ ال إله غريه فلذلك صار علما عليه، وليس ذلك من قبيل 
العلم ابلغلبة بل من قبيل العلم ابالحنصار مثل الشمس والقمر فال بدع يف اجتماع كونه اسم جنس وكونه 

قبل دخول الشرك يف العرب وإننا مل نقف على أن علما، ولذلك أرادوا به املعبود حبق ردا على أهل الشرك 
العرب أطلقوا اإلله معرفا ابلالم مفردا على أحد أصنامهم وإمنا يضيفون فيقولون: إله بين فالن واألكثر أن 
يقولوا: رب بين فالن، أو جيمعون كما قالوا لعبد املطلب: أرض اآلهلة، ويف حديث فتح مكة  وجد رسول 

ة  . هللا البيت فيه اآلهل  

فلما اختص اإلله ابإلله الواحد واجب الوجود اشتقوا له من اسم اجلنس علما زايدة يف الداللة على أنه  
سم ليصري االسم خاصا به غري جائر اإلطالق على غريه على سنن األعالم الشخصية، وأراهم احلقيق هبذا اال

املؤذن مبفهوم األلوهية تنبيها على أن ذاته  أبدعوا وأعجبوا إذ جعلوا علم ذاته تعاىل مشتقا من اسم اجلنس
تعاىل ال تستحضر عند واضع العلم وهو الناطق األول هبذا االسم من أهل اللسان إال بوصف األلوهية 

وتنبيها على أنه تعاىل أوىل من يؤله ويعبد ألنه خالق اجلميع فحذفوا اهلمزة من اإلله لكثرة استعمال هذا 
تعاىل كما حذفوا مهزة األانس فقالوا: الناس؛ ولذلك أظهروها يف بعض الكالم. اللفظ عند الداللة عليه   

قال البعيث بن حريث  عاذ اإلله أن تكون كظبيةم : ال دمية وال عقيلة ربرب كما أظهروا مهزة األانس يف و  
ن املنااي لـيطـلـعإ :قول عبيد بن األبرص األسدي وره الثالث على األانس اآلمنني ونزل هذا اللفظ يف ط ن 

منزلة األعالم الشخصية فتصرفوا فيه هذا التصرف لينتقلوا به إىل طور جديد فيجعلوه مثل علم جديد، وهذه 
 الطريقة مسلوكة يف بعض األعالم. 

قال أبو الفتح بن جين يف شرح قول أتبط شرا يف النشيد الثالث عشر من احلماسة  ين ملهد من ثنـائي إ :
صدق مشس بن مالك مشس بضم الشني وأصله مشس بفتحها كما قالوا حجر وسلمى ه البن عم الب فـقـاصـد

ب بعد أن ذكر أن من القراء هلفيكون مما غري عن نظائره أجل العلمية اه. ويف الكشاف يف تفسري سورة أيب 
ه  من قرأ أيب هلب بسكون اهلاء ما نصه وهي من تغيري األعالم كقوهلم مشس بن مالك ابلضم اه. وقال قبل

ولفليته بن قاسم أمري مكة ابنان أحدمها عبد هللا ابجلر، واآلخر عبد هللا ابلنصب، وكان مبكة رجل يقال له 
عبد هللا ال يعرف إال هكذا.ا ه  يعين بكسر دال عبد يف مجيع أحوال إعرابه، فهو هبذا اإلمياء نوع خمصوص 

دا بعد اللفظ املغلب. وهذه الطريقة يف العلمية من العلم، وهو أنه أقوى من العلم ابلغلبة ألن له لفظا جدي
اليت عرضت السم اجلاللة ال نظري هلا يف األعالم فكان امسه تعاىل غري مشابه ألمساء احلوادث كما أن مسمى 
ذلك االسم غري مماثل ملسميات أمساء احلوادث. وقد دلوا على تناسيهم ما يف األلف والالم من التعريف وأهنم 
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من الكلمة بتجويزهم نداء اسم اجلاللة مع إبقاء األلف والالم إذ يقولون اي هللا مع أهنم مينعون  جعلومها جزءا
  .نداء مدخول األلف والالم

    
 

94فحة : ص  

 

وقد احتج صاحب الكشاف على كون أصله اإلله ببيت البعيث املقدم، ومل يقرر انظروه وجه احتجاجه   
املصادر اليت مل ترد يف استعماهلم مضافة لغري اسم اجلاللة، مثل سبحان به، وهو احتجاج وجيه ألن معاذ من 

قال الشاعر معاذ اإلله وهو من  افأجريت جمرى األمثال يف لزومها هلاته اإلضافة، إذ تقول معاذ هللا فلم
أنه  فصحاء أهل اللسان علمنا أهنم يعتربون اإلله أصال للفظ هللا، ولذلك مل يكن هذا التصرف تغيريا إال

تصرف يف حروف اللفظ الواحد كاختالف وجوه األداء مع كون اللفظ واحدا، أال ترى أهنم احتجوا على أن 
ه ابن عمك ال أفضلت يف حسبال :اله خمفف هللا بقول ذي األصبع العدواين ين وال أنت دايين فتخـزونـي ع 

وهلل ابن عمك وهلل أنت.  وبقوهلم اله أبوك ألن هذا مما لزم حالة واحدة، إذ يقولون هلل أبوك  

اجلاللة: منها أن أصله اله مصدر اله يليه ليها إذا احتجب مسي به هللا  وقد ذكرت وجوه أخر يف أصل اسم 
تعاىل، مث أدخلت عليه األلف والالم للمح األصل كالفضل واجملد امسني، وهذا الوجه ذكر اجلوهري عن 

فعال مبعىن مفعول من وله إذا حتري، مث قلبت الواو مهزة الستثقال سيبويه أنه جوزه.ومنها أن أصله واله ابلواو 
الكسرة عليها، كما قلبت يف إعاء وإشاح، أي وعاء ووشاح، مث عرف ابأللف والالم وحذفت اهلمزة. ومنها 
أن أصله  الها  ابلسراينية علم له تعاىل فعرب حبذف األلف وإدخال الالم عليه. ومنها أنه علم وضع السم 

اللة ابلقصد األويل من غري أخذ من أله وتصيريه اإلله فتكون مقاربته يف الصورة لقولنا اإلله مقاربة اتفاقية اجل
غري مقصودة، وقد قال هبذا مجع منهم الزجاج ونسب إىل اخلليل وسيبويه، ووجهه بعض العلماء أبن العرب مل 

تعاىل لتجري عليه صفاته. هتمل شيئا حىت وضعت له لفظا فكيف يتأتى منهم إمهال اسم له   

وقد التزم يف لفظ اجلاللة تفخيم المه إذا مل ينكسر ما قبل لفظه وحاول بعض الكاتبني توجيه ذلك مبا ال  
يسلم من املنع، ولذلك أىب صاحب الكشاف التعريج عليه فقال  وعلى ذلك  أي التفخيم  العرب كلهم، 

.   وإطباقهم عليه دليل أهنم ورثوه كابرا عن كابر  

لة على املسند إليه فيقال: هلل احلمد؛ ألن املسند إليه وإمنا مل يقدم املسند اجملرور وهو متضمن السم اجلال 
محد على تنزيل القرآن والتشرف ابإلسالم ومها منة من هللا تعاىل فحمده عليهما عند ابتداء تالوة الكتاب 

به اعتبارا ألمهية احلمد العارضة، وإن كان ذكر هللا  الذي به صالح الناس يف الدارين فكان املقام لالهتمام
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أهم أصالة فإن األمهية العارضة تقدم على األمهية األصلية القتضاء املقام واحلال. والبالغة هي املطالبة 
 ملقتضى احلال. على أن احلمد ملا تعلق ابسم هللا تعاىل كان يف االهتمام به اهتمام بشئون هللا تعاىل. 

مساين عن مجع من العلماء القول لاآلراء ما ذكره صاحب  املنهل األصفى يف شرح الشفاء  الت ومن أعجب 
 أبن اسم اجلاللة ميسك عن الكالم يف معناه تعظيما وإجالال ولتوقف الكالم فيه على إذن الشارع. 

لى االستحقاق [) وصف السم اجلاللة فإنه بعد أن أسند احلمد السم ذاته تعاىل تنبيها ع2رب العلمني]( 
علقا به أيضا ألن وصف املتعلق متعلق أيضا، فلذلك مل تالذايت، عقب ابلوصف وهو الرب ليكون احلمد م

يقل احلمد لرب العاملني كما قال (يوم يقوم الناس لرب العاملني) ليؤذن ابستحقاقه الوصفي أيضا للحمد كما 
ني، الرمحان، الرحيم، ملك يوم الدين، لإليذان استحقه بذاته. وقد أجرى عليه أربعة أوصاف هي: رب العامل

ابالستحقاق الوصفي فإن ذكر هذه األمساء املشعرة ابلصفات يؤذن بقصد مالحظة معانيها األصلية. وهذا 
من املستفادات من الكالم بطريق االستتباع ألنه ملا كان يف ذكر الوصف غنية عن ذكر املوصوف ال سيما 

ة االسم كأوصافه تعاىل وكان يف ذكر لفظ املوصوف أيضا غنية يف التنبيه على إذا كان الوصف منزال منزل
استحقاق احلمد املقصود من اجلملة علمنا أن املتكلم ما مجع بينهما إال وهو يشري إىل أن كال مدلويل 

اآلهلة املوصوف والصفة جدير بتعلق احلمد له. مع ما يف ذكر أوصافه املختصة به من التذكري مبا مييزه عن 
  .)املزعومة عند األمم من األصنام واألواثن والعناصر كما سيأيت عند قوله تعاىل (ملك يوم الدين
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والرب إما مصدر وإما صفة مشبهة على وزن فعل من ربه يربه مبعىن رابه وهو رب مبعىن مرب وسائس.   
ن من ربه مبعىن ملكه، فإن كان مصدرا على الوجهني والرتبية تبليغ الشيء إىل كماله تدرجيا، وجيوز أن يكو 

ف به للمبالغة، وهو ظاهر، وإن كان صفة مشبهة على الوجهني فهي واردة على القليل يف أوزان صفالو 
الصفة املشبهة فإهنا ال تكون على فعل من فعل يفعل إال قليال، من ذلك قوهلم من احلديث ينمه فهو من 

 للحديث. 
األول األنسب ابملقام هنا إذ املراد  ق من ربه مبعىن رابه وساسه، ال من ربه مبعىن ملكه ألنواألظهر أنه مشت 

أنه مدبر اخلالئق وسائس أمورها ومبلغها غاية كماهلا، وألنه لو محل على معىن املالك لكان قوله تعاىل بعد 
أن جياب أبن العاملني ال  ذلك ملك يوم الدين كالتأكيد والتأكيد خالف األصل وال داعي إليه هنا، إال

يشمل إال عوامل الدنيا، فيحتاج إىل بيان أنه ملك اآلخرة كما أنه ملك الدنيا، وإن كان األكثر يف كالم 
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العرب ورود الرب مبعىن امللك والسيد وذلك الذي دعا صاحب الكشاف إىل االقتصار على معىن السيد 
قرينة املقام قد تصرف عن محل اللفظ على أكثر موارده إىل وامللك وجوز فيه وجهي املصدرية والصفة، إال أن 

محله على ما دونه فإن كال االستعمالني شهري حقيقي أو جمازي والتبادر العارض من املقام املخصوص ال 
يقضي بتبادر استعماله يف ذلك املعىن يف مجيع املواقع كما ال خيفى. والعرب مل تكن ختص لفظ الرب به 

وال مقيدا ملا علمت من وزنه واشتقاقه. قال احلرث بن حلزة تعاىل ال مطلقا هو الرب والشهيد على يوو  :  م 
الـهـب إىل النعمان حىت تـنخت :احليارين والبالء بـالء يعين عمرو بن هند. وقال النابغة يف النعمان بن احلارث  

دى لك من رب طريفي واتلدي وقال يف النعمان بن املنذر حني مرضف ه هللا أحسن صنعهرب عليو  : كان و  
نه مل يطلق على غريه تعاىل إال مقيدا أو مل أيتوا على إله على الربية انصرا وقال صاحب الكشاف ومن اتبعه: 

ذلك بسند وقد رأيت أن االستعمال خبالفه، أما إطالقه على كل من آهلتهم فال مرية فيه كما قال غاوي بن 
بـان بـرأسـهرب يبول الثعلأ :ظامل أو عباس بن مرداس قد هان من ابلت عليه الثعالب ومسوا العزى الربة. ل 
ومجعه على أرابب أدل دليل على إطالقه على متعدد فكيف تصح دعوى ختصيص إطالقه عندهم ابهلل 

 تعاىل. وأما إطالقه مضافا أو متعلقا خباص فظاهر وروده بكثرة حنو رب الدار ورب الفرس ورب بين فالن. 
ق يف اإلسالم أيضا حني حكى عن يوسف عليه السالم قوله (إنه ريب أحسن مثواي) إذا  وقد ورد اإلطال 

كان الضمري راجعا إىل العزيز وكذا قوله (أأرابب متفرقون خري) فهذا إطالق للرب مضافا وغري مضاف على 
ل أطلق مرادفه اللفظ ب اغري هللا تعاىل يف اإلسالم ألن اللفظ عريب أطلق يف اإلسالم، وليس يوسف أطلق هذ

فلو مل يصح التعبري هبذا اللفظ عن املعىن الذي عرب به يوسف لكان يف غريه من ألفاظ العربية معدل، إمنا ورد 
يف احلديث النهي عن أن يقول أحد لسيده ريب وليقل: سيدي، وهو هني كراهة للتأديب ولذلك خص النهي 

س لدفع هتمة اإلشراك وقطع دابره وجوزوا أن يقول رب مبا إذا كان املضاف إليه ممن يعبد عرفا كأمساء النا
 الدابة ورب الدار، وأما ابإلطالق فالكراهة أشد فال يقل أحد للملك وحنوه هذا رب. 

والعاملني مجع عامل قالوا ومل جيمع فاعل هذا اجلمع إال يف لفظني عامل وايسم، اسم للزهر املعروف ابليامسني،  
ني قال األعشىون وايمسمسقيل مجعوه على اي قابلنا اجلـل والـياسـمو  : ن واملسمعات وقصاهبا والعامل اجلنس و  

 من أجناس املوجودات وقد بنته العرب على وزن فاعل بفتح العني مشتقا من العلم أو من العالمة ألن كل
ابلداللة على جنس له متيز عن غريه فهو له عالمة، أو هو سبب العلم به فال خيتلط بغريه. وهذا البناء خمتص 

اآللة غالبا كخامت وقالب وطابع فجعلوا العوامل لكوهنا كاآللة للعلم ابلصانع، أو العلم ابحلقائق. ولقد أبدع 
العرب يف هذه اللطيفة إذ بنوا اسم جنس احلوادث على وزن فاعل هلذه النكتة، ولقد أبدعوا إذ مجعوه مجع 

  .العقالء مع أن منه ما ليس بعاقل تغليبا للعاقل
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وقد قال التفتزاين يف شرح الكشاف  العامل اسم لذوي العلم ولكل جنس يعلم به اخلالق، يقال عامل امللك،   
راد إال مضافا لنوع خيصصه يقال عامل اإلنس عامل احليوان، فعامل اإلنسان، عامل النبات يريد أنه ال يطلق ابإل

ه تعاىل حبيث اليكون له إجراء فيمتنع مجعه  وهذا هو حتقيق اللغة فإنه عامل النبات وليس امسا جملموع ما سوا
ال يوجد يف كالم العرب إطالق عامل على جمموع ما سوى هللا تعاىل، وإمنا أطلقه على هذا علماء الكالم يف 

 قوهلم العامل حادث فهو من املصطلحات. 
مل يكن عهد خارجي ومل يكن معىن للحمل على  والتعريف فيه لالستغراق بقرينة املقام اخلطايب فإنه إذا 

احلقيقة وال على املعهود الذهين متحض التعريف لالستغراق جلميع األفراد دفعا للتحكم فاستغراقه استغراق 
حمالة وهو معىن قول صاحب الكشاف  ليشمل كل جنس مما مسي به  إال أن  األجناس الصادق هو عليها ال
غراق أفرادها استلزاما واضحا إذ األجناس ال تقصد لذاهتا ال سيما يف مقام استغراق األجناس يستلزم است

 احلكم ابملربوبية عليها فإنه ال معىن ملربوبية احلقائق. 
مع قرينة على االستغراق، ألنه لو أفرد لتوهم أن املراد من التعريف جلوإمنا مجع العامل ومل يؤت به مفردا ألن ا 

تنصيصا على االستغراق، وهذه سنة اجلموع مع  ال  االستغراقية على  العهد أو اجلنس فكان اجلمع
التحقيق، وملا صارت اجلمعية قرينة على االستغراق بطل منها معىن اجلماعات فكان استغراق اجلموع مساواي 

 الستغراق املفردات أو أمشل منه. 

سنبينه عند قوله تعاىل (وعلم آدم  وبطل ما شاع عند متابعي السكاكي من قوهلم استغراق املفرد أمشل كما 
 األمساء كلها). 

[) وصفان مشتقان من رحم، ويف تفسري القرطيب عن ابن األنباري عن املربد أن الرمحان 3الرمحن الرحيم]( 
عربية قال وأصله ابخلاء املعجمة  أي فأبدلت خاؤه حاء مهملة عند أكثر العرب كشأن لاسم عرباين نقل إىل ا

تعريب  وأنشد على ذلك قول جرير خياطب األخطلالتغيري يف ال و ترتكن إىل القسيس هجرتكمأ : مسحكم و  
ان قرابان  الرواية ابخلاء املعجمة  ومل أيت املربد حبجة على ما زعمه،ومل ال يكون الرمحن عربيا كما  صلبكم رمخ

من العربانية ولعل الذي جرأه على كان عربانيا فإن العربية والعربانية أختان ورمبا كانت العربية األصلية أقدم 
ادعاء أن الرمحان اسم عرباين ما حكاه القرآن عن املشركني يف قوله (قالوا وما الرمحن) ويقتضي أن العرب مل 

  .يكونوا يعلمون هذا االسم هلل تعاىل كما سيأيت. وبعض عرب اليمن يقولون رخم رمخة ابملعجمة
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يف اللغة العربية لرقة اخلاطر وانعطافه حنو حي حبيث حتمل من اتصف هبا على الرفق واسم الرمحة موضوع   
م واإلحسان إليه ودفع الضر عنه وإعانته على املشاق. فهي من الكيفيات النفسانية ألهنا انفعال، و ابملرح

اله. فأصل ولتلك الكيفية اندفاع حيمل صاحبها على أفعال وجودية بقدر استطاعته وعلى قدرة قوة انفع
الرمحة من مقولة االنفعال وآاثرها من مقولة الفعل، فإذا وصف موصوف ابلرمحة كان معناه حصول االنفعال 

املذكور يف نفسه، وإذا أخرب عنه أبنه رحم غريه فهو على معىن صدر عنه أثر من آاثر الرمحة؛ إذ ال تكون 
هية الرمحة جزئيات وجودية ولكنها جزئيات من تعدية فعل رحم إىل املرحوم إال على هذا املعىن فليس ملا

آاثرها. فوصف هللا تعاىل بصفات الرمحة يف اللغات انشئ على مقدار عقائد أهلها فيما جيوز على هللا 
ويستحيل، وكان أكثر األمم جمسمة مث جييء ذلك يف لسان الشرائع تعبريا عن املعاين العالية أبقصى ما تسمح 

زيه هللا عن أعراض املخلوقات ابلدليل العام على التنزيه وهو مضمون قول القرآن به اللغات مع اعتقاد تن
(ليس كمثله شيء) فأهل اإلميان إذا مسعوا أو أطلقوا وصفي الرمحن الرحيم ال يفهمون منه حصول ذلك 

عراض، بل إنه االنفعال امللحوظ يف حقيقة الرمحة يف متعارف اللغة العربية لسطوع أدلة تنزيه هللا تعاىل من األ
يراد هبذا الوصف يف جانب هللا تعاىل إثبات الغرض األمسى من حقيقة الرمحة وهو صدور آاثر الرمحة من 

الرفق واللطف واإلحسان واإلعانة؛ ألن ما عدا ذلك من القيود امللحوظة يف مسمى الرمحة يف متعارف الناس 
أال ترى أن املرء قد يرحم أحدا وال ميلك له نفعا لعجز  ال أمهية له لوال أنه ال ميكن بدونه حصول آاثره فيهم.

أو حنوه. وقد أشار إىل ما قلناه أبو حامد الغزايل يف املقصد األسىن بقوله  الذي يريد قضاء حاجة احملتاج وال 
يقضيها فإن كان قادرا على قضائها مل يسم رحيما إذ لو متت اإلرادة لوىف هبا وإن كان عاجزا فقد يسمى 

ا ابعتبار ما اعتوره من الرمحة والرقة ولكنه انقص  وهبذا تعلم أن إطالق حنو هذا الوصف على هللا تعاىل رحيم
ليس من املتشابه لتبادر املعىن املراد منه بكثرة استعماله وحتقق تنزه هللا من لوازم املعىن املقصود يف الوضع مما 

مع التيقن بتجرد علمه عن احلاجة إىل النظر واالستدالل  ال يليق جبالل هللا تعاىل كما نطلق العليم على هللا
وسبق اجلهل، وكما نطلق احلي عليه تعاىل مع اليقني بتجرد حياته عن العادة والتكون، ونطلق القدرة مع 
اليقني بتجرد قدرته عن املعاجلة واالستعانة. فوصفه تعاىل ابلرمحن الرحيم من املنقوالت الشرعية فقد أثبت 

محة هللا يف قوله (ورمحيت وسعت كل شيء) فهي منقولة يف لسان الشرع إىل إرادة هللا إيصال القرآن ر 
اإلحسان إىل خملوقاته يف احلياة الدنيا وغالب األمساء احلسىن من هذا القبيل. وأما املتشابه فهو ما كانت 

تعاىل ( وأخر متشاهبات). داللته على املعىن املنزه عنه أقوى وأشد وسيأيت يف سورة آل عمران عند قوله 
والذي ذهب إليه صاحب الكشاف وكثري من احملققني أن الرمحان صفة مشبهة كغضبان وبذلك مثله يف 
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الكشاف. وفعل رحم وإن كان متعداي والصفة املشبهة إمنا تصاغ من فعل الزم إال أن الفعل املتعدي إذا صار  
من فعل بفتح العني أو كسرها إىل فعل بضم العني للداللة كالسجية ملوصوفه ينزل منزلة أفعال الغرائز فيحول 

على أنه صار سجية كما قالوا فقه الرجل وظرف وفهم، مث تشتق منه بعد ذلك الصفة املشبهة، ومثله كثري يف 
الكالم، وإمنا يعرف هذا التحويل أبحد أمرين إما بسماع الفعل احملول مثل فقه وإما بوجود أثره وهو الصفة 

مثل بليغ إذا صارت البالغة سجية له، مع عدم أو قلة مساع بلغ. ومن هذا رمحان إذ مل يسمع رحم  املشبهة
ابلضم. ومن النحاة من منع أن يكون الرمحان صفة مشبهة بناء على أن الفعل املشتق هو منه فعل متعد 

ا الرحيم فذهب سيبويه وإليه مال ابن مالك يف شرح التسهيل يف ابب الصفة املشبهة ونظره برب وملك.. وأم
إىل أنه من أمثلة املبالغة وهو ابق على داللته على التعدي وصاحب الكشاف واجلمهور مل يثبتوا يف أمثلة 

املبالغة وزن فعيل، فالرحيم عندهم صفة مشبهة أيضا مثل مريض وسقيم، واملبالغة حاصلة فيه على كال 
بني أهل اللغة يف أن الوصفني داالن على املبالغة يف  االعتبارين. واحلق ما ذهب إليه سيبويه. وال خالف

   صفة الرمحة أي متكنها وتعلقها بكثري من املرحومني وإمنا اخلالف يف طريقة استفادة املبالغة منهما وهل
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ا مرتادفان يف الوصف بصفة الرمحة أو بينهما فارق. واحلق أن استفادة املبالغة حاصلة من تتبع مه   
الستعمال وأن االستعمال جرى على نكتة يف مراعاة واضعي اللغة زايدة املبىن لقصد زايدة يف معىن املادة ا

قال يف الكشاف  ويقولون إن الزايدة يف البناء لزايدة املعىن وقال الزجاج يف الغضبان هو املمتلئ غضبا. ومما 
لشقدف وهو مركب خفيف ليس يف ثقل طن على أذين من ملح العرب أهنم يسمعون مركبا من مراكبهم اب

هذا احململ  أردت احململ العراقي  فقال: أليس ذاك  حمامل العراق فقلت يف طريق الطائف لرجل منهم ما اسم
امسه الشقندف? قلت: بلى. فقال: هذا امسه الشقنداف فزاد يف بناء االسم لزايدة املسمى  وهي قاعدة 

ة موضوعة لزايدة معىن جديد دون زايدة يف أصل معىن املادة مثل زايدة أغلبية ال تتخلف إال يف زايدات معروف
ايء التصغري فقد أفادت معىن زائدا على أصل املادة وليس زايدة يف معىن املادة. وأما حنو حذر الذي هو من 

ف بصفة أمثلة املبالغة وهو أقل حروفا من حاذر فهو من مستثنيات القاعدة ألهنا أغلبية.ا مرتادفان يف الوص
الرمحة أو بينهما فارق. واحلق أن استفادة املبالغة حاصلة من تتبع االستعمال وأن االستعمال جرى على نكتة 
يف مراعاة واضعي اللغة زايدة املبىن لقصد زايدة يف معىن املادة قال يف الكشاف  ويقولون إن الزايدة يف البناء 

تلئ غضبا. ومما طن على أذين من ملح العرب أهنم يسمعون لزايدة املعىن وقال الزجاج يف الغضبان هو املم
مركبا من مراكبهم ابلشقدف وهو مركب خفيف ليس يف ثقل حمامل العراق فقلت يف طريق الطائف لرجل 
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منهم ما اسم هذا احململ  أردت احململ العراقي  فقال: أليس ذاك امسه الشقندف? قلت: بلى. فقال: هذا 
بناء االسم لزايدة املسمى  وهي قاعدة أغلبية ال تتخلف إال يف زايدات معروفة امسه الشقنداف فزاد يف 

موضوعة لزايدة معىن جديد دون زايدة يف أصل معىن املادة مثل زايدة ايء التصغري فقد أفادت معىن زائدا 
ل حروفا من على أصل املادة وليس زايدة يف معىن املادة. وأما حنو حذر الذي هو من أمثلة املبالغة وهو أق

 حاذر فهو من مستثنيات القاعدة ألهنا أغلبية. 

ان الرحيم دالة على املبالغة يف اتصافه تعاىل ابلرمحة فقد قال اجلمهور إن وبعد كون كل من صفيت الرمح 
الرمحان أبلغ من الرحيم بناء على أن زايدة املبىن تؤذن بزايدة املعىن وإىل ذلك مال مجهور احملققني مثل أيب 

بيدة وابن جين والزجاج والزخمشري وعلى رعى هذه القاعدة أعىن أن زايدة املبىن تؤذن بزايدة املعىن فقد شاع ع
ورود إشكال على وجه إرداف وصفه الرمحان بوصفه ابلرحيم مع أن شأن أهل البالغة إذا أجروا وصفني يف 

ص ومن القوي إىل األقوى كقوهلم: معىن واحد على موصوف يف مقام الكمال أن يرتقوا من األعم إىل األخ
شجاع ابسل وجواد فياض، وعامل حنرير، وخطيب مصقع، وشاعر مفلق. وقد رأيت للمفسرين يف توجيه 

االرتقاء من الرمحان إىل الرحيم أجوبة كثرية مرجعها إىل اعتبار الرمحان أخص من الرحيم فتعقيب األول ابلثاين 
خمتصا به تعاىل وكان أول إطالقه مما خصه به القرآن على  تعميم بعد خاص ولذلك كان وصف الرمحان

التحقيق حبيث مل يكن التوصيف به معروفا عند العرب كما سيأيت. ومدلول الرحيم كون الرمحة كثرية التعلق 
إذ هو من أمثلة املبالغة ولذلك كان يطلق على غري هللا تعاىل كما يف قوله تعاىل يف حق رسوله (ابملؤمنني 

حيم) فليس ذكر إحدى الصفتني مبغن عن األخرى. وتقدمي الرمحان على الرحيم ألن الصيغة الدالة رءوف ر 
على االتصاف الذايت أوىل ابلتقدمي يف التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعلقاهتا. وينسب إىل قطرب أن 

اجلمع بينهما يف اآلية من  الرمحان والرحيم يدالن على معىن واحد من الصفة املشبهة فهما متساواين وجعل
قبيل التوكيد اللفظي ومال إليه الزجاج وهو وجه ضعيف إذ التوكيد خالف األصل والتأسيس خري من 
  .التأكيد واملقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد. وقد ذكرت وجوه يف اجلمع بني الصفتني ليست مبقنعة
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ان مل يطلق يف كالم العرب قبل اإلسالم وأن القرآن هو الذي جاء وقد ذكر مجهور األئمة أن وصف الرمح  
فلذلك اختص به تعاىل فلذلك اختص به تعاىل حىت قيل إنه اسم له وليس بصفة واستدلوا  به صفة هلل تعاىل

على ذلك بقوله تعاىل (وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحان) وقال (وهم يكفرون ابلرمحن) وقد 
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ر مثل هاتني اآليتني يف القرآن وخاصة يف السور املكية مثل سورة الفرقان وسورة امللك. وقد ذكر الرمحان تكر 
يف سورة امللك ابمسه الظاهر وضمريه مثاين مرات مما يفيد االهتمام بتقرير هذا االسم هلل تعاىل يف نفوس 

يكون من أمساء هللا. السامعني فالظاهر أن هذا الوصف تنوسي يف كالمهم. أو أنكروا أن   

إال الرمحان) يف سورة امللك، وقال (ما ميسكهن  ومن دقائق القرآن أنه آثر اسم الرمحان يف قوله (ما ميسكهن 
إال هللا) يف سورة النحل إذ كانت آية سورة امللك مكية وآية سورة النحل القدر النازل ابملدينة من تلك 

يف مسيلمةالسورة، وأما قول بعض شعراء بين حنيفة  كرمني أبـاألوت ابجملد اي ابن امس : أنت غيث الورى ال و  
زلت رمحاان فإمنا قاله بعد جميء اإلسالم ويف أايم ردة أهل اليمامة، وقد لقبوا مسيلمة أايمئذ رمحان اليمامة 

ني ملوذلك من غلوهم يف الكفر. وإجراء هذين الوصفني العليني على اسم اجلاللة بعد وصفه أبنه رب العا
ملناسبة ظاهرة للبليغ ألنه بعد أن وصف مبا هو مقتضى استحقاقه احلمد من كونه رب العاملني أي مدبر 

شؤوهنم ومبلغهم إىل كماهلم يف الوجودين اجلثماين والروحاين، انسب أن يتبع ذلك بوصفه ابلرمحان أي الذي 
ما كان راب للعاملني وكان املربوبون الرمحة له وصف ذايت تصدر عنه آاثره بعموم واطراد على ما تقدم، فل

ضعفاء كان احتياجهم للرمحة واضحا وكان ترقبهم إايها من املوصوف هبا ابلذات انجحا. فإن قلت إن 
الربوبية تقتضي الرمحة ألهنا إبالغ الشيء إىل كماله شيئا فشيئا وذلك جيمع النعم كلها، فلماذا احتيج إىل 

تتضمن أن ذلك اإلبالغ إىل الكمال مل يكن على وجه اإلعنات بل كان  ذكر كونه رمحاان? قلت ألن الرمحة
برعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويالئم طوقه واستعداده، فكانت الربوبية نعمة، والنعمة قد حتصل بضرب من 

يسر الشدة واألذى، فأتبع ذلك بوصفه ابلرمحان تنبيها على أن تلك النعم اجلليلة وصلت إلينا بطريق الرفق وال
ونفي احلرج، حىت يف أحكام التكاليف واملناهي والزواجر فإهنا مرفوقة ابليسر بقدر ما ال يبطل املقصود منها، 
فمعظم تدبريه تعاىل بنا هو رمحات ظاهرة كالتمكني من األرض وتيسري منافعها، ومنه ما رمحته مبراعاة اليسر 

هارة وبث مكارم األخالق، ومنها ما منفعته للجمهور بقدر اإلمكان مثل التكاليف الراجعة إىل منافعنا كالط
فتتبعها رمحات اجلميع ألن يف رمحة اجلمهور رمحة ابلبقية يف انتظام األحوال كالزكاة. وقد اختلف يف أن لفظ 

رمحان لو مل يقرن بالم التعريف هل يصرف أو مينع من الصرف? قال يف الكافية  النون واأللف إذا كاان يف 
نعه من الصرف انتفاء فعالنة، وقيل وجود فعلي، ومن مث اختلف يف رمحان، وبنو أسد يصرفون صفة فشرط م

 مجيع فعالن ألهنم يقولون يف كل مؤنث له فعالنة  واختار الزخمشري والرضي وابن مالك عدم صرفه. 

4ملك يوم الدين](  ](    
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سرد صفات من صفاته تعاىل، بل هو مما أاثرته األوصاف  ردجملإتباع األوصاف الثالثة املتقدمة هبذا ليس   
املتقدمة، فإنه ملا وصف تعاىل أبنه رب العاملني الرمحن الرحيم وكان ذلك مفيدا ملا قدمناه من التنبيه على  

كمال رفقه تعاىل ابملربوبني يف سائر أكواهنم، مث التنبيه أبن تصرفه تعاىل يف األكوان واألطوار تصرف رمحة 
املعترب، وكان من مجلة تلك التصرفات تصرفات األمر والنهي املعرب عنها ابلتشريع الراجع إىل حفظ  عند

مصاحل الناس عامة وخاصة، وكان معظم تلك التشريعات مشتمال على إخراج املكلف عن داعية اهلوى الذي 
دمة يف فاحتة الكتاب خمففا يالئمه اتباعه ويف نزعه عنه إرغام له ومشقة، خيف أن تكون تلك األوصاف املتق

عن املكلفني عبء العصيان ملا أمروا به ومثريا ألطماعهم يف العفو عن استخفافهم بذلك وأن ميتلكهم الطمع 
فيعتمدوا على ما علموا من الربوبية والرمحة املؤكدة فال خيشوا غائلة اإلعراض عن التكاليف، لذلك كان من 

احلكم يف يوم اجلزاء (يوم جتزى كل نفس مبا كسبت) ألن اجلزاء على  مقتضى املقام تعقيبه بذكر أنه صاحب
الفعل سبب يف االمتثال واالجتناب حلفظ مصاحل العامل، وأحيط ذلك ابلوعد والوعيد، وجعل مصداق ذلك 

اجلزاء يوم القيامة. ولذلك اختري هنا وصف ملك أو مالك مضافا إىل يوم الدين. فأما ملك فهو مؤذن 
دل وعدم اهلوادة فيه ألن شأن امللك أن يدبر صالح الرعية ويذب عنهم، ولذلك أقام الناس امللوك إبقامة الع

عليهم. ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مطمع للمفسدين جيدون من شأن الرب رمحة وصفحا، وأما مالك 
: قلت فإذا كان إجراء فمثل تلك يف إشعاره إبقامة اجلزاء على أوفق كيفياته ابألفعال اجملزى عليها. فإن

األوصاف السابقة مؤذان أبن مجيع تصرفات هللا تعاىل فينا رمحة فقد كفى ذلك يف احلث على االمتثال 
واالنتهاء إذ املرء ال خيالف ما هو رمحة به فال جرم أن ينساق إىل الشريعة ابختياره. قلت: املخاطبون مراتب 

لك األوصاف هبذا الوصف، ومنهم من يهتدي لفهم ذلك منهم من ال يهتدي لفهم ذلك إال بعد تعقيب ت
ولكنه يظن أن يف فعل املالئم له رمحة به أيضا فرمبا آثر الرمحة املالئمة على الرمحة املنافرة وإن كانت مفيدة 

له، ورمبا أتول الرمحة أبهنا رمحة للعموم وأنه إمنا يناله منها حظ ضعيف فآثر رمحة حظه اخلاص به على رمحة 
التابع للعامة. ورمبا أتول أن الرمحة يف تكاليف هللا تعاىل أمر أغليب ال مطرد وأن وصفه تعاىل ابلرمحان  حظه

ابلنسبة لغري التشريع من تكوين ورزق وإحياء، ورمبا ظن أن الرمحة يف املآل فآثر عاجل ما يالئمه. ورمبا علم 
كته شهوته وغلبت عليه شقوته. فكل هؤالء مجيع ما تشتمل عليه التكاليف من املصاحل ابطراد ولكنه مل

مظنة لإلعراض عن التكاليف الشرعية، وألمثاهلم جاء تعقيب الصفات املاضية هبذه الصفة تذكريا هلم مبا 
  .سيحصل من اجلزاء يوم احلساب لئال يفسد املقصود من التشريع حني تتلقفه أفهام كل متأول مضيع
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قوله (رب العاملني الرمحان الرحيم) بقوله (ملك يوم الدين) إشارة إىل أنه ويل التصرف يف تعقيب  مث إن يف  
الدنيا واآلخرة فهو إذن تتميم. وقوله (ملك) قرأه اجلمهور بدون ألف بعد امليم وقرأه عاصم والكسائي 

الثاين اسم ويعقوب وخلف  مالك  ابأللف فاألول صفة مشبهة صارت امسا لصاحب امللك  بضم امليم  و 
فاعل من ملك إذا اتصف ابمللك  بكسر امليم  وكالمها مشتق من ملك، فأصل مادة ملك يف اللغة ترجع 

تصاريفها إىل معىن الشد والضبط كما قاله ابن عطية، مث يتصرف ذلك ابحلقيقة واجملاز، والتحقيق واالعتبار، 
معني ألن امللك  بفتح امليم وكسر الالم  هو ذو وقراءة  ملك  بدون ألف تدل على متثيل اهليئة يف نفوس السا

امللك بضم امليم وامللك أخص من امللك، إذ امللك  بضم امليم  هو التصرف يف املوجودات واالستيالء وخيتص 
بتدبري أمور العقالء وسياسة مجهورهم وأفرادهم ومواطنهم فلذلك يقال ملك الناس وال يقال ملك الدواب أو 

لك  بكسر امليم  فهو االختصاص ابألشياء ومنافعها دون غريه. وقرأ اجلمهور  ملك  بفتح الدراهم، وأما امل
امليم وكسر الالم دون ألف ورويت هذه القراءة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه أيب بكر وعمر يف  

ين) مروان بن كتاب الرتمذي. قال ابن عطية حكى أبو علي عن بعض القراء أن أول من قرأ (ملك يوم الد
احلكم فرده أبو بكر بن السراج أبن األخبار الواردة تبطل ذلك فلعل قائل ذلك أراد أنه أول من قرأ هبا يف 
بلد خمصوص. وأما قراءة  مالك  أبلف بعد امليم بوزن اسم الفاعل فهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب 

ذ بن جبل وطلحة والزبري، ورواها الرتمذي وخلف، ورويت عن عثمان وعلي وابن مسعود وأيب بن كعب ومعا
يف كتابه أهنا قرأ هبا النيب صلى هللا عليه وسلم وصاحباه أيضا. وكلتامها صحيحة اثبتة كما هو شأن القراءات 
املتواترة كما تقدم يف املقدمة السادسة. وقد تصدى املفسرون واحملتجون للقراءات لبيان ما يف كل من قراءة  

وقراءة  مالك   ابأللف  من خصوصيات حبسب قصر النظر على مفهوم كلمة ملك   ملك   بدون ألف
ومفهوم كلمة مالك، وغفلوا عن إضافة الكلمة إىل يوم الدين، فأما والكلمة مضافة إىل يوم الدين فقد استواي 

افة ملك يف إفادة أنه املتصرف يف شئون ذلك اليوم دون شبهة مشارك. وال حميص عن اعتبار التوسع يف إض
أو مالك إىل يوم بتأويل شئون يوم الدين. على أن مالك لغة يف ملك ففي القاموس  وكأمري وكتف وصاحب 

 ذو امللك  . 
ويوم الدين يوم القيامة، ومبدأ الدار اآلخرة، فالدين فيه مبعىن اجلزاء، قال الفند الزماين  لما صرح الشـرف :  

أمسى وهو عراينف مل يبق سوى العدواو   انهم كما دانـوا أي جازيناهم على صنعهم كما صنعوا مشاكلة، د ن 
و املعىن املتعني هنا وإن كان للدين هأو كما جازوا من قبل إذا كان اعتداؤهم انشئا عن أثر أيضا، وهذا 

 إطالقات كثرية يف كالم العرب. 
ل على امسه تعاىل، فإنه واعلم أن وصفه تعاىل مبلك يوم الدين تكملة إلجراء جمامع صفات العظمة والكما 
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إله بين  بعد أن وصف أبنه رب العاملني وذلك معىن اإلهلية احلقة إذ يفوق ما كانوا ينعتون به آهلتهم من قوهلم
فالن فقد كانت األمم تتخذ آهلة خاصة هلا كما حكى هللا عن بعضهم (فقالوا هذا إهلكم وإله موسى) وقال 

م آهلة) وكانت لبعض قبائل العرب آهلة خاصة، فقد عبدت ثقيف الالت (قالوا اي موسى اجعل لنا إهلا كما هل
وقرت ثقيف إىل الهتا ويف حديث عائشة يف املوطأ  كان األنصار قبل أن يسلموا يهلون ملناة و  :قال الشاعر

 الطاغية اليت كانوا يعبدوهنا عند املشلل  احلديث. 
وصفي الرمحان الرحيم إلفادة عظم رمحته، مث وصف أبنه فوصف هللا تعاىل إبنه رب العاملني كلهم، مث عقب ب 

مبا هو أعظم مما قبله ألنه ينبئ عن عموم التصرف يف املخلوقات يف يوم اجلزاء  ملك يوم الدين وهو وصف
الذي هو أول أايم اخللود، فملك ذلك الزمان هو صاحب امللك الذي ال يشذ شيء عن الدخول حتت 

كه وال ينقضي، فأين هذا الوصف من أوصاف املبالغة اليت يفيضها الناس على ملكه، وهو الذي ال ينتهي مل
  .أعظم امللوك: مثل ملك امللوك  شاهان شاه  وملك الزمان وملك الدنيا  شاه جهان  وما شابه ذلك

    
 

102فحة : ص  

 

حكم هللا ألن إيثار مع ما يف تعريف ذلك اليوم إبضافته إىل الدين أي اجلزاء من إدماج التنبيه على عدم   
ا يعادل أعماله اجملزي عليها يف اخلري والشر، وذلك مبلفظ الدين  أي اجلزاء  لإلشعار أبنه معاملة العامل 

العدل اخلاص قال تعاىل (اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت ال ظلم اليوم) فلذلك مل يقل ملك يوم احلساب 
عىن امللك فإن امللوك تتخلد حمامدهم مبقدار فوصفه أبنه ملك يوم العدل الصرف وصف له أبشرف م

تفاضلهم يف إقامة العدل وقد عرف العرب املدحة بذلك. قال النابغة ميدح امللك عمرو بن احلارث الغساين 
كم جزاان أبيد غري ظالـمةو  :ملك الشام رفا بعرف وإنكارا إبنكار وقال احلارث بن حلزة ميدح امللك عمرو ع 

ريةخمي ملك احللبن هند ال لك مقسط وأفضـل مـن ميم : ي ومن دون ما لديه القضاء وإجراء هذه ش 
األوصاف اجلليلة على امسه تعاىل إمياء أبن موصوفها حقيق ابحلمد الكامل الذي أعربت عنه مجلة (احلمد 

م ألن تقييد مفاد الكالم أبوصاف متعلق ذلك املفاد يشعر مبناسبة بني تلك األوصاف وبني مفاد الكال هلل)،
 مناسبة تفهم من املقام مثل التعليل يف مقام هذه اآلية. 

[) إذا أمت احلامد محد ربه أيخذ يف التوجه إليه إبظهار اإلخالص له انتقاال من 5إايك نعبد وإايك نستعني]( 
ن حق الرب إىل إظهار مراعاة ما يقتضيه حقه تعاىل على عبده من إفراده ابلعبادة واالستعانة عاإلفصاح 

ا الكالم استئناف ابتدائي. فهذ  
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ومفاحتة العظماء ابلتمجيد عند التوجه إليهم قبل أن خياطبوا طريقة عربية.روى أبو الفرج األصفهاين عن  
حسان بن اثبت قال: كنت عند النعمان فنادمته وأكلت معه فبينا أان على ذلك معه يف قبة إذا دخل يرجتز 
صم أم يسمع رب القـبـهأ :حوهلا الناس لعيسى صلبه  أوهباي  رابة ابملـشـغـر األذبةض  ات هباب يف يديها ذ 

خلبـه يف الحب كأنه األطبة فقال النعمان: أليس أبيب أمامة?  كنية النابغة  قالوا: بلى، قال: فأذنوا له 
 فدخل. 

ن)، إىل واالنتقال من أسلوب احلديث بطريق الغائب املبتدإ من قوله (احلمد هلل) إىل قوله (ملك يوم الدي 
سلوب طريق اخلطاب ابتداء من قوله (إايك نعبد) إىل آخر السورة، فن بديع من فنون نظم الكالم البليغ أ

عند العرب، وهو املسمى يف علم األدب العريب والبالغة التفاات. ويف ضابط أسلوب االلتفات رأاين ألئمة 
و أن املتكلم بعد أن يعرب عن ذات أبحد علم البالغة: أحدمها رأى من عدا السكاكي من أئمة البالغة وه

طرق ثالثة من تكلم أو غيبة أو خطاب ينتقل يف كالمه ذلك فيعرب عن تلك الذات بطريق آخر من تلك 
الثالثة، وخالفهم السكاكي فجعل مسمى االلتفات أن يعرب عن ذات بطريق من طرق التكلم أو اخلطاب أو 

ابلتعبري يف ذلك الكالم إىل طريق آخر منها. الغيبة عادال عن أحدمها الذي هو احلقيق   

ويظهر أثر اخلالف بني اجلمهور والسكاكي يف احملسن الذي يسمى ابلتجريد يف علم البديع مثل قول علقمة  
حا بك قلب يف احلسان طروبط :بن عبده يف طالع قصيدته    

 

103فحة : ص  

 

د اجلمهور وهو معدود من االلتفات عند لى طريقة التجريد، فهذا ليس ابلتفات عنعخماطبا نفسه   
السكاكي، فتسمية االلتفات التفاات على رأي اجلمهور ابعتبار أن عدول املتكلم عن الطريق الذي سلكه إىل 
طريق آخر يشبه حالة الناظر إىل شيء مث يلتفت عنه، وأما تسميته التفاات على رأي السكاكي فتجري على 

دون صورة التجريد، ولعل السكاكي التزم هذه التسمية ألهنا تقررت من  اعتبار الغالب من صور االلتفات
قبله فتابع هو اجلمهور يف هذا االسم. ومما جيب التنبه له أن االسم الظاهر معترب من قبيل الغائب على كال 

إىل قوله الرأيني، ولذلك كان قوله تعاىل (إايك نعبد) التفاات على كال الرأيني ألن ما سبق من أول السورة 
(إايك نعبد) تعبري ابالسم الظاهر وهو اسم اجلاللة وصفاته. وألهل البالغة عناية اباللتفات ألن فيه جتديد 

أسلوب التعبري عن املعىن بعينه حتاشيا من تكرر األسلوب الواحد عدة مرار فيحصل بتجديد األسلوب جتديد 
كاكي يف املفتاح بعد أن ذكر أن العرب نشاط السامع كي ال ميل من إعادة أسلوب بعينه. قال الس

يستكثرون من االلتفات:  أفرتاهم حيسنون قرى األشباح فيخالفون بني لون ولون وطعم وطعم وال حيسنون 
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قرى األرواح فيخالفون بني أسلوب وأسلوب  . فهذه فائدة مطردة يف االلتفات. مث إن البلغاء ال يقتصرون 
لطائف ومناسبات ومل يزل أهل النقد واألدب يستخرجون ذلك من مغاصهعليها غالبا بل يراعون لاللتفات  .  

ما هنا التفات بديع فإن احلامد ملا محد هللا تعاىل ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها فتخيل و   
بة اللتفات يف قوله حممد بن بشري اخلارجي  نسانفسه يف حضرة الربوبية فخاطب ربه ابإلقبال، كعكس هذا 

ممت ومل حتمد وأدركت حاجةذ :  إىل بين خارجة قبيلة وىل سواكم أجرها واصطناعهات  ىب لك كسب احلمد أ 
نفس أضاق هللا ابخلري ابعهـاو  رأي مقصر ذا هي حثته على اخلري مـرةإ  صاها وإن مهت بشر أطاعها ع 

ابه إىل التعبري عنه بضمري فخاطبه ابتداء مث ذكر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على اخلري فالتفت من خط
فقال إذا هي حثته فكأنه ختيله قد تضاءل حىت غاب عنه. وبعكس ذلك قوله تعاىل (والذين كفروا  الغيبة

آبايت هللا ولقائه أولئك يئسوا من رمحيت) العتبار تشنيع كفر املتحدث عنهم أبهنم كفروا آبايت صاحب 
سلوب ضمري املتكلم إذ هو األصل يف التعبري عن األشياء ذلك االسم اجلليل، وبعد تقرر ذلك انتقل إىل أ

املضافة إىل ذات املتكلم. ومما يزيد االلتفات وقعا يف اآلية أنه ختلص من الثناء إىل الدعاء وال شك أن الدعاء 
يقتضي اخلطاب فكان قوله (إايك نعبد) ختلصا جييء بعده (اهدان الصراط) ونظريه يف ذلك قول النابغة يف 

النعمان الغساين راثء ىب غفليت أين إذا مـا ذكـرتـهأ : رك داء فـي فـؤادي داخـلحت  أن تالدى إن نظرت و  
مهري وما ضمت إيل األانمـلو  وشـكـتـي س العتـاق كـأنـهـايباؤك والعح  جان املهى تزجي عليها الرحائل ه 

لى حدة ذهن البليغ ومتكنه من وأبو الفتح ابن جين يسمى االلتفات  شجاعة العربية  كأنه عىن أنه دليل ع
  .تصريف أساليب كالمه كيف شاء كما يتصرف الشجاع يف جمال الوغى ابلكر والفر

   
 

104حة : صف  

 

و(إايك) ضمري خطاب يف حالة النصب واألظهر أن كلمة إاي جعلت ليعتمد عليها الضمري عند انفصاله   
وإايهم أرجو. ومن هنالك التزم يف التحذير ألن الضمري ولذلك لزمتها الضمائر حنو: إايي تعين، وإايك أعين، 

ريا منفصال مالزما حالة واحدة وجعل مانفصل عند التزام حذف العامل. ومن النحاة من جعل (إاي) ض
الضمائر اليت معه أضيفت إليه للتأكيد. ومنهم من جعل (إاي) هو الضمري وجعل ما بعده حروفا لبيان 

) اعتمادا للضمري كما كانت أي اعتمادا للمنادى الذي فيه ال. ومنهم من الضمري. ومنهم من جعل (إاي
جعل (إاي) امسا ظاهرا مضافا للمضمرات. والعبادة فعل يدل على اخلضوع أو التعظيم الزائدين على املتعارف 

الرب بني الناس. وأما إطالقها على الطاعة فهو جماز. والعبادة يف الشرع أخص فتعرف أبهنا فعل ما يرضي 
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من خضوع وامتثال واجتناب، أو هي فعل املكلف على خالف هوى نفسه تعظيما لربه، وقال الرازي يف 
تفسري قوله تعاىل (وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون)  العبادة تعظيم أمر هللا والشفقة على اخللق. وهذا 

والقلة والكثرة ا ه  فهي هبذا التفسري املعىن هو الذي اتفقت عليه الشرائع وإن اختلفوا يف الوضع واهليئة 
 تشمل االمتثال ألحكام الشريعة كلها. 

ل ما يرضي الرب. والعبودية ابلرضا مبا يفعل الرب. فهي أقوى. وقال عوقد فسر الصوفية العبادة أبهنا ف 
اصطالحات بعضهم: العبودية الوفاء ابلعهود، وحفظ احلدود، والرضا ابملوجود. والصرب على املفقود، وهذه 

 ال مشاحة فيها. 

ب وهي العبادة، وهي اقال الفخر  مراتب العبادة ثالث: األوىل أن يعبد هللا طمعا يف الثواب وخوفا من العق 
درجة انزلة ساقطة ألنه جعل احلق وسيلة لنيل املطلوب. الثانية أن يعبد هللا ألجل أن يتشرف بعبادته 

من األوىل إال أهنا ليست كاملة ألن املقصود ابلذات غري هللا.  واالنتساب إليه بقبول تكاليفه وهي أعلى
الثالثة أن يعبد هللا لكونه إهلا خالقا مستحقا للعبادة وكونه هو عبدا له، وهذه أعلى املقامات وهو املسمى 

 ابلعبودية اه. 
ثالثة أعين العبودية ألن الشيخ قلت ومل يسم اإلمام املرتبة الثالثة ابسم والظاهر أهنا ملحقة يف االسم ابملرتبة ال 

فانه وتعبده له فقط وألنه ر ابن سينا قال يف اإلشارات  العارف يريد احلق ال لشيء غريه وال يؤثر شيئا على ع
  .مستحق للعبادة وألهنا نسبة شريفة إليه ال لرغبة أو رهبة اه فجعلهما حالة واحدة

رتبتها قد غلب عليه فيه اصطالح غالة الصوفية وإال ما ادعاه الفخر يف سقوط الدرجة األوىل ونزول مو   
ائر إرشاده، وهي اليت عليها مجهور املؤمنني وهي سفإن العبادة للطمع واخلوف هي اليت دعا إليها اإلسالم يف 

غاية التكليف، كيف وقد قال تعاىل (إمنا خيشى هللا من عباده العلماء) فإن بلغ املكلف إىل املرتبتني األخريني 
ك فضل عظيم وقليل ما هم، على أنه ال خيلو من مالحظة اخلوف والطمع يف أحوال كثرية، نعم إن فذل

أفاضل األمة متفاوتون يف االحتياج إىل التخويف واإلطماع مبقدار تفاوهتم يف العلم أبسرار التكليف ومصاحله 
 اخلوف يف أحوال كثرية وتفاوهتم يف التمكن من مغالبة نفوسهم، ومع ذلك ال حميص هلم عن الرجوع إىل

والطمع يف أحوال أكثر. وأعظم دليل على ما قلنا أن هللا تعاىل مدح يف كتابه املتقني يف مواضع مجة ودعا إىل 
التقوى، وهل التقوى إال كامسهما مبعىن اخلوف واالتقاء من غضب هللا قال تعاىل (ويرجون رمحته وخيافون 

 عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا). 
ملرتبة الثالثة هي اليت أشار هلا قوله صلى هللا عليه وسلم ملن قال له كيف جتهد نفسك يف العبادة وقد غفر وا 

هللا ما تقدم من ذنبك وما أتخر فقال  أفال أكون عبدا شكورا  ألن من الظاهر أن الشكر هنا على  لك
م قد حصل له فصار الشكر ألجل نعمة قد حصلت فليس فيه حظ للنفس ابلطمع يف املزيد ألن الغفران العا
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  .املشكور ال غري ومتحض أنه ال خلوف وال طمع
   
 

105فحة : ص  

 

م املباحث البحث عن سر العبادة وأتثريها وسر مشروعيتها لنا وذلك أن هللا تعاىل خلق هواعلم أن من أ  
بول اإلنسان للكماالت اليت هذا العامل ليكون مظهرا لكمال صفاته تعاىل: الوجود، والعلم، والقدرة. وجعل ق

مبقياسها يعلم نسبة مبلغ علمه وقدرته من علم هللا تعاىل وقدرته، وأودع فيه الروح والعقل اللذين هبما يزداد 
التدرج يف الكمال ليكون غري قانع مبا بلغه من املراتب يف أوج الكمال واملعرفة، وأرشده وهداه إىل ما يستعني 

الرتقاء العاجل رقي آجل ال يضمحل، وجعل استعداده لقبول اخلريات كلها به على مرامه ليحصل له اب
عاجلها وآجلها متوقفا على التلقني من السفرة املوحى إليهم أبصول الفضائل. وملا توقف ذلك على مراقبة 

لتذكر النفس يف نفراهتا وشرداهتا وكانت تلك املراقبة حتتاج إىل تذكر اجملازي ابخلري وضده، شرعت العبادة 
ذلك اجملازي ألن عدم حضور ذاته واحتجابه بسبحات اجلالل يسرب نسيانه إىل النفوس، كما أنه جعل 

نظامه يف هذا العامل متصل االرتباط بني أفراده فأمرهم بلزوم آداب املعاشرة واملعاملة لئال يفسد النظام، وملراقبة 
ذلك التذكر دوام الفكر يف اخلالق وشؤونه ويف  الدوام على ذلك أيضا شرعت العبادة لتذكر به، على أن يف

ذلك ختلق ابلكماالت تدرجيا فظهر أن العبادة هي طريق الكمال الذايت واالجتماعي مبدأ وهناية، وبه يتضح 
معىن قوله تعاىل (وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون) فالعبادة على اجلملة ال خترج عن كوهنا حمققة 

كان سر اخللق والغاية منه خفية اإلدراك عرفنا هللا تعاىل إايها مبظهرها وما حيققها   للمقصد من اخللق، وملا
مجعا لعظيم املعاين يف مجلة واحدة وهي مجلة (إال ليعبدون)، وقريب من هذا التقرير الذي حنوانه وأقل منه 

إال مبشاركة آخر من  قول الشيخ ابن سينا يف اإلشارات  ملا مل يكن اإلنسان حبيث يستقل وحده أبمر نفسه
بين جنسه ومبعاوضة ومعارضة جتراين بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تواله بنفسه الزدحم 

على الواحد كثري وكان مما يتعسر إن أمكن، وجب أن يكون بني الناس معاملة وعدل حيفظه شرع يفرضه 
سيء جزاء من عند القدير اخلبري، فوجب شارع متميز ابستحقاق الطاعة ووجب أن يكون للمحسن وامل

معرفة اجملازي والشارع وأن يكون مع معرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة املذكرة للمعبود، 
 وكررت عليهم ليستحفظ التذكري ابلتكرير اه  . 

ان عن حمبة ال شك أن داعي العبادة التعظيم واإلجالل وهو إما عن حمبة أو عن خوف جمرد، وأمهه ما ك 
ـدرةقهابك إجالال وما بك أ :ألنه يرضي نفس فاعله قال لي ولكن ملء عني حبيبها وهي تستلزم اخلوف ع 
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عصي اإلله وأنت تظهر حبهت :من غضب احملبوب قال حممود الوراق، أو منصور الفقيه ذا لعمري يف ه 
عيالقياس بد و كان حبك صادقا ألطعتـهل  ن احملب ملن حيب مطيعإ  قال تعاىل (قل إن كنتم حتبون  لذلكو   

هللا فاتبعوين حيببكم هللا) فذلك يشعر أبن اتباع الشريعة يوجب حمبة هللا وأن احملب يود أن حيبه حبيبه كما قال 
نت احلبيب ولكين أعـوذ بـهأ :املتنيب ن أن أكون حمبا غري حمبوب وإىل هذا النوع ترجع عبادة أكثر األمم، م 

ني أصنامهم قال كة يف مجيع الشرائع ألهنا مبنية على حب هللا تعاىل، وكذلك عبادة املشر ومنها العبادة املشروع
تعاىل (ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا حيبوهنم كحب هللا). ومن األمم من عبدت عن خوف دون 

ود  أهرمن  وهو حمبة وإمنا هو التقاء شر كما عبدت بعض األمم الشياطني وعبدت املانوية من اجملوس املعب
عندهم رب الشر والضر ويرمزون إليه بعنصر الظلمة وأنه تولد من خاطر سوء خطر للرب  يزدان  إله اخلري، 

كر يزدان علـى غـرةف :قال املعري صيغ من تفكريه أهرمنف      

 

106فحة : ص  

 

ملؤمنني امللقنني هلذا حصر حقيقي ألن ا واحلصر املستفاد من تقدمي املعمول يف قوله تعاىل (إايك نعبد)  
احلمد ال يعبدون إال هللا. وزعم ابن احلاجب يف إيضاح املفصل يف شرح ديباجة املفصل عند قول الزخمشري  

هللا أمحد  أن التقدمي ال يفيد إال االهتمام دون حصر وأن قوله تعاىل (إايك نعبد) تقدمي املفعول لالهتمام 
عبد) ضعيف لورود (فاعبد هللا خملصا له الدين) وإبطال رأيه مقرر يف  دون قصر وأن متسكهم بقوله (بل هللا فا

كتب علم املعاين. وأان أرى استدالله بورود قوله تعاىل (فاعبد هللا) ال يليق مبقامه العلمي إذ ال يظن أن 
صل عن حمامل الكالم متماثلة يف كل مقام، (وإايك نستعني) مجلة معطوفة على مجلة (إايك نعبد) وإمنا مل تف

مجلة (إايك نعبد) بطريقة تعداد اجلمل مقام التضرع وحنوه من مقامات التعداد والتكرير كال أو بعضا لإلشارة 
إىل خطور الفعلني مجيعا يف إرادة املتكلمني هبذا التخصيص، أي خنصك ابالستعانة أيضا مع ختصيصك 

يء يشق ويعسر على املستعني وحده، فهي ابلعبادة. واالستعانة طلب العون. والعون واإلعانة تسهيل فعل ش
حتصل إبعداد طريق حتصيله من إعارة آلة، أو مشاركة بعمل البدن كاحلمل والقود، أو بقول كاإلرشاد 

والتعليم، أو برأي كالنصيحة. قال احلريري يف املقامة  وخلقي نعم العون  ، أو مبال كدفع املغرم، حبيث حيصل 
 واملعني. وأما االستعانة ابهلل فهي طلب املعونة على ماال قبل للبشر ابإلعانة األمر بعسري من جهود املستعني

عليه وال قبل للمستعني بتحصيله مبفرده، ولذلك فهي مشعرة أبن املستعني يصرف مقدرته لتحصيل الفعل 
ونة شرعا وقد ويطلب من هللا العون عليه بتيسري ما ال قبل لقدرة املستعني على حتصيله مبفرده، فهذه هي املع

فسرها العلماء أبهنا هي خلق ما به متام الفعل أو تيسريه، فتنقسم قسمني ضرورية أي ما يتوقف الفعل عليها 
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فال حيصل بدوهنا أي ال حيصل بدون توفر متعلقها وهي إعطاء االقتدار للفاعل وتصوره للفعل وحصول املادة 
، ويعرب عنها بسالمة األسباب واآلالت وهبا يصح تكليف واآللة، وجمموع هاته األربعة يعرب عنه ابالستطاعة

املستطيع. القسم الثاين املعونة غري الضرورية وينبغي أن ختص ابسم اإلعانة وهي إجياد املعني ما يتيسر به 
الفعل للمعان حىت يسهل عليه ويقرب منه كإعداد الراحلة يف السفر للقادر على املشي. وابنضمام هذا املعىن 

األول تتم حقيقة التوفيق املعرف عندهم أبنه خلق القدرة والداعية إىل الطاعة، ومسى الراغب هذا  للمعىن
القسم الثاين ابلتوفيق وال تعارض بني كالمه وبني تعريفهم إايه ملا علمت من أنه ال حيصل إال بعد حصول 

ل املهمة كلها اليت أعالها تلقي الدين املعونة ابملعىن األول فتم التوفيق؛ واملقصود هنا االستعانة على األفعا
وكل ما يعسر على املرء تذليله من توجهات النفوس إىل اخلري وما يستتبع ذلك من حتصيل الفضائل. وقرينة 

هذا املقصود رمسه يف فاحتة الكتاب ووقوع ختصيص اإلعانة عقب التخصيص ابلعبادة. ولذلك حذف متعلق 
بعلى، وقد أفاد هذا احلذف اهلام عموم االستعانة املقصورة على الطلب  (نستعني) الذي حقه أن يذكر جمرورا

من هللا أتداب معه تعاىل، ومن توابع ذلك وأسبابه وهي املعارف واإلرشادات والشرائع وأصول العلوم فكلها 
لنطق، قال (أمل من اإلعانة املطلوبة وكلها من هللا تعاىل فهو الذي أهلمنا مبادئ العلوم وكلفنا الشرائع ولقننا ا

جنعل له عينني ولساان وشفتني وهديناه النجدين)، فاألول إمياء إىل طريق املعارف وأصلها احملسوسات 
وأعالها املبصرات، والثاين إمياء إىل النطق والبيان للتعليم، والثالث إىل الشرائع. واحلصر املستفاد من التقدمي 

ة لعدم االعتداد ابالستعاانت املتعارفة بني الناس بعضهم يف قوله (وإايك نستعني) حصر ادعائي للمبالغ
ببعض يف شئوهنم، ومعىن احلصر هنا ال نستعني على عظائم األمور اليت ال يستعان فيها ابلناس إال ابهلل 

تعاىل.ويفيد هذا القصر فيهما التعريض ابملشركني الذين يعبدون غري هللا ويستعينون بغريه ألهنم كانوا فريقني 
م من عبد غري هللا على قصد التشريك إال أن ولعه واستهتاره بغري هللا تعاىل أنساه عبادة هللا تعاىل كما منه

عبدت سبأ الشمس وعبد الفرس النور والظلمة، وعبد القبط العجل وأهلوا الفراعنة، وعبدت أمم السودان 
ه وهذا حال معظم العرب ممن عبد احليواانت كالثعابني. ومن املشركني من أشرك مع عبادة هللا عبادة غري 

   األصنام أو عبد الكواكب، فقد عبدت ضبة وتيم وعكل الشمس،
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عبدت كنانة القمر، وعبدت خلم وخزاعة وبعض قريش الشعري، وعبدت متيم الدبران، وعبدت طيء و    
اىل، فهؤالء مجعوا العبادة واالستعانة هبم الثراي، وهؤالء كلهم جعلوا اآلهلة بزعمهم وسيلة يتقربون هبا إىل هللا تع

ألن جعلهم وسيلة إىل هللا ضرب من االستعانة، وإمنا قلنا إن استفادة الرد على املشركني وحنوهم بطريق 
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التعريض أي بطريق عرض الكالم ألن القصر احلقيقي ال يصلح أن يكون لرد االعتقاد إال تعريضا ألن معناه 
ار إليه السلكويت يف حاشية التفسري. فإن قلت كيف أمران أبن ال نعبد إال هللا على احلقيقة كما أش حاصل

وال نستعني إال به حسبما تشري إليه هذه اآلية، وقد ورد يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا علم 
قصر، قلت: قد  عبد هللا ابن عباس قال له إذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن ابهلل فلم أيت بصيغة

ذكر الشيخ اجلد قدس هللا روحه يف تعليقه على هذا احلديث أن ترك طريقة القصر إمياء إىل أن املقام ال يقبل 
الشركة وأن من حق السؤال أن ال يكون إال هلل القادر العليم. وقد قال علماء البالغة إذا كان الفعل مقصورا 

اه. وأقول تقفية على أثره إن مقام احلديث غري مقام اآلية  يف نفسه فارتكاب طريق القصر لغو من الكالم
فمقام احلديث مقام تعليم خاص ملن نشأ وشب وترجل يف اإلسالم فتقرر قصر احلكم لديه على طرف الثمام 

ولذلك استغىن عنه وأما مقام هذه اآلية فمقام مفتتح الوحي والتشريع واستهالل الوعظ والتقريع، فناسب 
ابلقصر مع التعريض حبال الشرك الشنيع على أن تعليق األمر هبما يف جواب الشرط على أتكيد احلكم 

حصول أي سؤال وأية استعانة يفيد مفاد القصر تعريضا ابملشركني وبراءة من صنيعهم فقد كانوا يستعينون 
دت خلم وخزاعة آبهلتهم. ومن ذلك االستقسام ابألزالم املوضوعة عند اآلهلة واألصنام.ت كنانة القمر، وعب

وبعض قريش الشعري، وعبدت متيم الدبران، وعبدت طيء الثراي، وهؤالء كلهم جعلوا اآلهلة بزعمهم وسيلة 
يتقربون هبا إىل هللا تعاىل، فهؤالء مجعوا العبادة واالستعانة هبم ألن جعلهم وسيلة إىل هللا ضرب من 

حنوهم بطريق التعريض أي بطريق عرض الكالم ألن االستعانة، وإمنا قلنا إن استفادة الرد على املشركني و 
القصر احلقيقي ال يصلح أن يكون لرد االعتقاد إال تعريضا ألن معناه حاصل على احلقيقة كما أشار إليه 

السلكويت يف حاشية التفسري. فإن قلت كيف أمران أبن ال نعبد إال هللا وال نستعني إال به حسبما تشري إليه 
د يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا علم عبد هللا ابن عباس قال له إذا سألت هذه اآلية، وقد ور 

فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن ابهلل فلم أيت بصيغة قصر، قلت: قد ذكر الشيخ اجلد قدس هللا روحه يف 
من حق السؤال أن ال  تعليقه على هذا احلديث أن ترك طريقة القصر إمياء إىل أن املقام ال يقبل الشركة وأن

يكون إال هلل القادر العليم. وقد قال علماء البالغة إذا كان الفعل مقصورا يف نفسه فارتكاب طريق القصر 
لغو من الكالم اه. وأقول تقفية على أثره إن مقام احلديث غري مقام اآلية فمقام احلديث مقام تعليم خاص 

كم لديه على طرف الثمام ولذلك استغىن عنه وأما مقام ملن نشأ وشب وترجل يف اإلسالم فتقرر قصر احل
هذه اآلية فمقام مفتتح الوحي والتشريع واستهالل الوعظ والتقريع، فناسب أتكيد احلكم ابلقصر مع 

التعريض حبال الشرك الشنيع على أن تعليق األمر هبما يف جواب الشرط على حصول أي سؤال وأية استعانة 
ا ابملشركني وبراءة من صنيعهم فقد كانوا يستعينون آبهلتهم. ومن ذلك االستقسام يفيد مفاد القصر تعريض

 ابألزالم املوضوعة عند اآلهلة واألصنام. 
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وضمريا (نعبد) (ونستعني)، يعودان إىل اتيل السورة ذاكرا معه مجاعة املؤمنني. ويف العدول عن ضمري الواحد  
ة على أن هذه احملامد صادرة من مجاعات. ففيه إغاظة للمشركني إذ إىل اإلتيان بضمري املتكلم املشارك الدالل

يعلمون أن املسلمني صاروا يف عزة ومنعة، وألنه أبلغ يف الثناء من أعبد وأستعني لئال ختلو املناجاة عن ثناء 
 راثء هذا قول النابغة يف نأيضا أبن احملمود املعبود املستعان قد شهد له اجلماعات وعرفوا فضله، وقريب م

عودا له غسان يرجـون أوبةق :النعمان بن احلارث الغساين ترك ورهط األعجمني وكابل إذ قصد من تعداد و  
  .أصناف من األمم الكناية عن عظمة النعمان وكثرة رعيته

   
 

108فحة : ص  

 

زهافكأن احلامد ملا انتقل من احلمد إىل املناجاة مل يغادر فرصة يقتنص منها الثناء إال انته   .  

وجه تقدمي قوله (إايك نعبد) على قوله (وإايك نستعني) أن العبادة تقرب للخالق تعاىل فهي أجدر و   
سري عليه فناسب أن يقدم املناجى ما هو من عزمه يابلتقدمي يف املناجاة. وأما االستعانة فهي لنفع املخلوق للت

 ترتكب على كونه معبودا للمستعني به وألن وصنعه على ما يسأله مما يعني على ذلك، وألن االستعانة ابهلل
من مجلة ما تطلب اإلعانة عليه العبادة فكانت متقدمة على االستعانة يف التعقل. وقد حصل من ذلك 

التقدمي أيضا إيفاء حق فواصل السورة املبنية على احلرف الساكن املتماثل أو القريب يف خمرج اللسان، وأعيد 
دون أن يعطف فعل (نستعني) على (نعبد) مع أهنما مقصودان مجيعا كما أنبأ عنه  لفظ (إايك) يف االستعانة

عطف اجلملة على اجلملة ألن بني احلصرين فرقا، فاحلصر يف (إايك نعبد) حقيقي والقصر يف (إايك نستعني) 
) ولكنه ال ادعائي فإن املسلم قد يستعني غري هللا تعاىل كيف وقد قال تعاىل (وتعاونوا على الرب والتقوى

 يستعني يف عظائم األمور إال ابهلل وال يعد االستعانة حقيقة إال االستعانة ابهلل تعاىل. 
ا إىل طلب حظوظهم الشريفة من اهلداية و [) هتيأ ألصحاب هذه املناجاة أن يسع6اهدان الصراط املستقيم]( 

ك نعبد وإايك نستعني) الذي هو واسطة بعد أن محدوا هللا ووصفوه بصفات اجلاللة مث أتبعوا ذلك بقوهلم (إاي
جامع بني متجيد هللا تعاىل وبني إظهار العبودية وهي حظ العبد أبنه عابد ومستعني وأنه قاصر ذلك على هللا 
تعاىل، فكان ذلك واسطة بني الثناء وبني الطلب، حىت إذا ظنوا برهبم اإلقبال عليهم ورجوا من فضله، أفضوا 

هدان الصراط املستقيم) فهو حظ الطالبني خاصة ملا ينفعهم يف عاجلهم وآجلهم، إىل سؤل حظهم فقالوا (ا
فهذا هو التوجيه املناسب لكون الفاحتة مبنزلة الديباجة للكتاب الذي أنزل هدى للناس ورمحة فتتنزل هاته 

والختالف  اجلملة مما قبلها منزلة املقصد من الديباجة، أو املوضوع من اخلطبة، أو التخلص من القصيدة،
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اجلمل املتقدمة معها ابخلربية واإلنشائية فصلت هذه عنهن، وهذا أوىل يف التوجيه من جعلها جوااب لسؤال 
 مقدر على ما ذهب إليه صاحب الكشاف. 

لة بتلطف ولذلك خصت ابلداللة ملا فيه خري املدلول ألن التلطف يناسب من أريد به اخلري، الواهلداية الد 
عول واحد بنفسه ألن معناه معىن اإلرشاد، ويتعدى إىل املفعول الثاين وهو املهدى إليه وهو يتعدى إىل مف

إبىل وابلالم واالستعماالن واردان، تقول هديته إىل كذا على معىن أوصلته إىل معرفته، وهديته لكذا على 
د يعدى إىل املفعول معىن أرشدته ألجل كذا (فاهدوهم إىل صراط اجلحيم)، (احلمد هلل الذي هداان هلذا) وق

الثاين بنفسه كما هنا على تضمينه معىن عرف قيل هي لغة أهل احلجاز وأما غريهم فال يعديه بنفسه وقد 
جعلوا تعديته بنفسه من التوسع املعرب عنه ابحلذف واإليصال. وقيل الفرق بني املتعدي وغريه أن املتعدي 

اد هدى ومصدره حينئذ اهلداية، وأما هداه إىل كذا أو لكذا يستعمل يف اهلداية ملن كان يف الطريق وحنوه ليزد
فيستعمل ملن مل يكن سائرا يف الطريق ومصدره هدى، وكأن صاحب هذا القول نظر إىل أن املتعدي ابحلرف 
إمنا عدي لتقويته والتقوية إما أن يقصد هبا تقوية العامل لضعفه يف العمل ابلفرعية أو التأخري، وإما أن يقصد 

تقوية معناه، واحلق أن هذا إن مت فهو أغليب على أنه ختصيص من االستعمال فال يقتضي كون الفعل هبا 
خمتلف املعىن ألن الفعل ال ختتلف معانيه ابعتبار كيفية تعديته إال إذا ضمن معىن فعل آخر، على أن كال من 

قصور ليسا من األشياء اليت تصنع اهلدى واهلداية اسم مصدر واملصدر هو اهلدى. والذي أراه أن التعدية وال
ابليد أو يصطلح عليها أحد، بل هي جارية على معىن احلدث املدلول للفعل فإن كان احلدث يتقوم معناه 

مبجرد تصور من قام به فهو الفعل القاصر وإن كان ال يتقوم إال بتصور من قام به ومن وقع عليه فهو 
ل فإمنا إشكاهلا لعدم اتضاح تشخص احلدث املراد منها ألن املتعدي إىل واحد أو أكثر، فإن أشكلت أفعا

معناها حيوم حول معان متعددة. وهدى متعد لواحد ال حمالة، وإمنا الكالم يف تعديته لثان فاحلق أنه إن اعترب 
ه فيه معىن اإلرادة واإلابنة تعدى بنفسه وإن اعترب فيه مطلق اإلرشاد واإلشارة فهو متعد ابحلرف فحالة تعديت

  .هي املؤذنة ابحلدث املتضمن له
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وقد قيل إن حقيقة اهلداية الداللة على الطريق للوصول إىل املكان املقصود فاهلادي هو العارف ابلطرق ويف   
يث اهلجرة  إن أاب بكر استأجر رجال من بين الديل هاداي خريتا  وإن ما نشأ من معاين اهلداية هو دح

ستعماهلا. واهلداية يف اصطالح الشرع حني تسند إىل هللا تعاىل هي الداللة على ما يرضي هللا جمازات شاع ا
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من فعل اخلري ويقابلها الضاللة وهي التغرير. واختلف علماء الكالم يف اعتبار قيد اإليصال إىل اخلري يف 
اء حصل الوصول أم مل حيصل حقيقة اهلداية فاجلمهور على عدم اعتباره وأهنا الداللة على طريق الوصول سو 

وهو قول األشاعرة وهو احلق. وذهب مجاعة منهم الزخمشري إىل أن اهلداية هي الداللة مع اإليصال وإال ملا 
امتازت عن الضاللة أي حيث كان هللا قادرا على أن يوصل من يهديه إىل ما هداه إليه، ومرجع اخلالف إىل 

هللا ومشيئته وإرادته وأمره، فأصحاب األشعري اعتربوا اهلداية اختالفهم يف أصل آخر وهو أصل معىن رضى 
اليت هي من متعلق األمر. واملعتزلة نظروا إىل اهلداية اليت هي من متعلق التكوين واخللق، وال خالف يف أن 

اهلداية مع الوصول هي املطلوبة شرعا من اهلادي واملهدي مع أنه قد حيصل اخلطأ للهادي وسوء القبول من 
ملهدي وهذا معىن ما اختار عبد احلكيم أهنا موضوعة يف الشرع لقدر املشرتك لورودها يف القرآن يف كل ا

منهما قال (إنك ال هتدي من أحببت) وقال (وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى) واألصل عدم 
 االشرتاك وعدم اجملاز. 

مرتتبة: األول إعطاء القوى احملركة واملدركة اليت هبا يكون  واهلداية أنواع تندرج كثرهتا حتت أربعة أجناس 
كاء عند باالهتداء إىل انتظام وجود ذات اإلنسان، ويندرج حتتها أنواع تبتدئ من إهلام الصيب التقام الثدي وال

حله األمل إىل غاية الوجدانيات اليت هبا يدفع عن نفسه كإدراك هول املهلكات وبشاعة املنافرات، وجيلب مصا
الوجودية كطلب الطعام واملاء وذود احلشرات عنه وحك اجللد واختالج العني عند مرور ما يؤذي جتاهها، 

وهنايتها أحوال الفكر وهو حركة النفس يف املعقوالت أعين مالحظة املعقول لتحصيل اجملهول يف البديهيات 
حملسوسة. الثاين نصب األدلة الفارقة بني احلق وهي القوة الناطقة اليت انفرد هبا اإلنسان املنتزعة من العلوم ا

والباطل والصواب واخلطأ، وهي هداية العلوم النظرية. الثالث اهلداية إىل ما قد تقصر عنه األدلة أو يفضي 
إعماهلا يف مثله إىل مشقة وذلك إبرسال الرسل وإنزال الكتب وموازين القسط وإليها اإلشارة بقوله تعاىل يف 

علناهم أئمة يهدون أبمران). الرابع أقصى أجناس اهلداية وهي كشف احلقائق العليا وإظهار شأن الرسل (وج
أسرار املعاين اليت حارت فيها ألباب العقالء إما بواسطة الوحي واإلهلام الصحيح أو التجليات، وقد مسى هللا 

ده). تعاىل هذا هدى حني أضافه لألنبياء فقال (أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقت  

وال شك أن املطلوب بقوله (اهدان) امللقن للمؤمنني هو ما يناسب حال الداعي هبذا إن كان ابعتبار داع  
اهلداية على اجلملة ابعتبار توزيعها على من أتهل  خاص أو طائفة خاصة عندما يقولون: اهدان، أو هو أنواع

طبني ابلقرآن، وعلى كال التقديرين فبعض هلا حبسب أهليته إن كان دعاء على لسان املؤمنني كلهم املخا
أنواع اهلداية مطلوب حصوله ملن مل يبلغ إليه، وبعضها مطلوب دوامه ملن كان حاصال له خاصة أو جلميع 

  .الناس احلاصل هلم، وذلك كاهلداية احلاصلة لنا قبل أن نسأهلا مثل غالب أنواع اجلنس األول
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لطلب حصول املاهية املطلوبة من فعل أو كف فإذا استعملت يف طلب الدوام   وصيغة الطلب موضوعة  
دوام. وأما إذا لكان استعماهلا جمازا حنو(اي أيها الذين آمنوا آمنوا) وذلك حيث ال يراد هبا إال طلب ا

استعملت يف طلب الدوام للزايدة مما حصل بعضه ومل حيصل بعضه فهي مستعملة يف معناها وهو طلب 
ول ألن الزايدة يف مراتب اهلداية مثال حتصيل ملواد أخرى منها. وملا كان طلب الزايدة يستلزم طلب دوام احلص

ما حصل إذ ال تكاد تنفع الزايدة إذا انتقض األصل كان استعماهلا حينئذ يف الزم املعىن مع املعىن فهو كناية. 
اية ورقي إىل قمة غاايهتا وهو النيب صلى هللا عليه أما إذا قال اهدان الصراط املستقيم من بلغ مجيع مراتب اهلد

وسلم فإن دعاءه حينئذ يكون من استعمال اللفظ يف جماز معناه ويكون دعاؤه ذلك اقتباسا من اآلية وليس 
عني املراد من اآلية ألن املراد منها طلب احلصول ابملزيد مع طلب الدوام بطريقة االلتزام وال حمالة أن املقصود 

ية هو طلب اهلداية الكاملة. يف اآل  

والصراط الطريق وهو ابلصاد وابلسني وقد قرئ هبما يف املشورة وكذلك نطقت به ابلسني مجهور العرب إال  
دلة عن السني لقصد التخفيف يف االنتقال من السني إىل الراء مث إىل الطاء بأهل احلجاز نطقوه ابلصاد م

م يفعلون ذلك يف كل سني بعدها غني أو خاء أو قاف أو طاء قال يف لطائف اإلشارات عن اجلعربي إهن
وإمنا قلبوها هنا صادا لتطابق الطاء يف اإلطباق واالستعالء والتفخم مع الراء استثقاال لالنتقال من سفل إىل 

 علو اه. 
مشام أي خبالف العكس حنو طست ألن األول عمل والثاين ترك. وقيس قلبوا السني بني الصاد والزاي وهو إ 

وقرأ به محزة يف رواية خلف عنه. ومن العرب من قلب السني زااي خالصة قال القرطيب: وهي لغة عذرة وكلب 
ة الفصحى  ابلصاد  مجهور القراء وقرأ ابلسني ابن كثري يف غوبىن القني وهي مرجوحة ومل يقرأ هبا، وقد قرأ ابلل

سم املصحف وكوهنا اللغة الفصحى. رواية قنبل، والقراءة ابلصاد هي الراجحة ملوافقتها ور   

فإن قيل كيف كتبت يف املصحف ابلصاد وقرأها بعض القراء ابلسني? قلت إن الصحابة كتبوها ابلصاد  
يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على علم العرب. فالذين قرأوا ابلسني أتولوا أن  متنبيها على األفصح فيها ألهن

هبا فعادلوا األفصح ابألصل ولو كتبوها ابلسني مع أهنا األصل لتوهم الناس الصحابة مل يرتكوا لغة السني للعلم 
عدم جواز العدول عنه ألنه األصل واملرسوم كما كتبوا املصيطر ابلصاد مع العلم أبن أصله السني فهذا مما 

 لفظ مع يرجع اخلالف فيه إىل االختالف يف أداء اللفظ ال يف مادة اللفظ لشهرة اختالف هلجات القبائل يف
 احتاده عندهم. 
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والصراط اسم عريب ومل يقل أحد من أهل اللغة أنه معرب ولكن ذكر يف اإلتقان عن النقاش وابن اجلوزي أنه  
الطريق بلغة الروم وذكر أن أاب حامت ذكر ذلك يف كتاب الزينة له وبىن على ذلك السيوطي فزاده يف منظومته 

عار ملعىن احلق الذي يبلغ به مدركه أىل الفوز برضاء هللا ألن ذلك يف املعرب، والصراط يف هذه اآلية مست
 الفوز هو الذيب جاء اإلسالم بطلبه. 

ستقيم الذي ال عوج فيه وال تعاريج، وأحسن الطرق واملستقيم اسم فاعل استقام مطاوع قومته فاستقام، وامل 
كان املقصود من غريه فال يضل فيه الذي يكون مستقيما وهو اجلادة ألنه ابستقامته يكون أقرب إىل امل

سالكه وال يرتدد وال يتحري. واملستقيم هنا مستعار للحق البني الذي ال ختلطة شبهة ابطل فهو كالطريق 
الذي ال تتخلله بنيات، عن ابن عباس أن الصراط املستقيم دين احلق، ونقل عنه أنه ملة اإلسالم، فكالمه 

وا الدعاء بطلب اهلداية إىل دين مضى وإن كانت األداين اإلهلية كلها يفسر بعضه بعضا وال يريد أهنم لقن
صرطا مستقيمة حبسب أحوال أممها يدل لذلك قوله تعاىل يف حكاية غواية الشيطان (قال فبما أغويتين 

  .) ألقعدن هلم صراطك املستقيم

    
111 

 

اهلداية هلذا اجلنس يف ضمن فرد وهو الفرد  راط املستقيم تعريف العهد الذهين، ألهنم سألواصفالتعريف يف ال  
املنحصر فيه االستقامة ألن االستقامة ال تتعدد كما قال تعاىل (فماذا بعد احلق إال الضالل) وألن الضالل 
أنواع كثرية كما قال (ولو أعجبك كثرة اخلبيث) وقد يوجه هذا التفسري حبصول اهلداية إىل اإلسالم فعلمهم 

ظهار منته وقد هداهم هللا مبا سبق من القرآن قبل نزول الفاحتة ويهديهم مبا حلق من القرآن هللا هذا الدعاء إل
واإلرشاد النبوي. وإطالق الصراط املستقيم على دين اإلسالم ورد يف قوله تعاىل (قل إنين هداين ريب إىل 

لصاحلات كلها من اعتقاد صراط مستقيم دينا قيما). واألظهر عندي أن املراد ابلصراط املستقيم املعارف ا
وعمل أبن يوقفهم إىل احلق والتمييز بينه وبني الضالل على مقادير استعداد النفوس وسعة جمال العقول النرية 

واألفعال الصاحلة حبيث ال يعرتيهم زيغ وشبهات يف دينهم وهذا أوىل ليكون الدعاء طلب حتصيل ما ليس 
ه اهلداية يف مجيع شؤونه كلها حىت يف الدوام على ما هو متلبس حباصل وقت الطلب وإن املراد حباجة إىل هذ

به من اخلري للوقاية من التقصري فيه أو الزيغ عنه. واهلداية إىل اإلسالم ال تقصر على ابتداء اتباعه وتقلده بل 
هم هي مستمرة ابستمرار تشريعاته وأحكامه ابلنص أو االستنباط. وبه يظهر موقع قوله (غري املغضوب علي

 وال الضالني) مصادفا احملز. 
صراط الذين أنعمت عليهم) بدل أو عطف بيان من الصراط املستقيم، وإمنا جاء نظم اآلية أبسلوب ( 
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ملقصود ااإلبدال أو البيان دون أن يقال: اهدان صراط الذين أنعمت عليهم املستقيم، لفائدتني: األوىل: أن 
يلة للنجاة واضحة مسحة سهلة، وأما كوهنا سبيل الذين أنعم هللا من الطلب ابتداء هو كون املهدى إليه وس

عليهم فأمر زائد لبيان فضله. الفائدة الثانية ما يف أسلوب اإلبدال من اإلمجال املعقب ابلتفصيل ليتمكن 
معىن الصراط للمطلوب فضل متكن يف نفوس املؤمنني الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من الفائدة مثل ما 

توكيد املعنوي، وأيضا ملا يف هذا األسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط وحتقيق مفهومه يف نفوسهم لل
فيحصل مفهومه مرتني فيحصل له من الفائدة ما حيصل ابلتوكيد اللفظي واعتبار البدلية مساو العتباره 

قيق عندي أن عطف عطف بيان ال مزية ألحدمها على اآلخر خالفا ملن حاول التفاضل بينهما، إذ التح
البيان اسم لنوع من البدل وهو البدل املطابق وهو الذي مل يفصح أحد من النحاة على تفرقة معنوية بينهما 

وال شاهدا يعني املصري إىل أحدمها دون اآلخر. قال يف الكشاف  فإن قلت ما فائدة البدل قلت فائدته 
مه أن فائدة اإلبدال أمران يرجعان إىل التوكيد ومها ما فيه من التوكيد ملا فيه من التثنية والتكرير  اه فأفهم كال

التثنية أي تكرار لفظ البدل ولفظ املبدل منه وعىن ابلتكرير ما يفيده البدل عند النحاة من تكرير العامل وهو 
 الذي مهد له يف صدر كالمه بقوله  وهو يف حكم تكرير العامل كأنه قيل:  اهدان الصراط املستقيم هدان

صراط الذين  ، ومساه تكريرا ألنه إعادة للفظ بعينه، خبالف إعادة لفظ املبدل منه فإنه إعادة له مبا يتحد مع 
ما صدقه فلذلك عرب ابلتكرير وابلتثنية، ومراده أن مثل هذا البدل وهو الذي فيه إعادة لفظ املبدل منه يفيد 

ع بني األمرين ال يتأتى على وجه معترب عند البلغاء فائدة البدل وفائدة التوكيد اللفظي، وقد علمت أن اجلم
 إال هبذا الصوغ البديع. 

وإن إعادة االسم يف البدل أو البيان ليبىن عليه ما يراد تعلقه ابالسم األول أسلوب هبيج من الكالم البليغ  
كقوله تعاىل (وإذا   عناية وأنه حبيب إىل النفس، ومثله تكرير الفعللإلشعار إعادة اللفظ أبن مدلوله مبحل ا

مروا ابللغو مروا كراما) وقوله (ربنا هؤالء الذين أغويناهم كما غوينا) فإن إعادة فعل مروا وفعل أغويناهم 
وتعليق املتعلق ابلفعل املعاد دون الفعل األول جتد له من الروعة والبهجة ما ال جتده لتعليقه ابلفعل األول 

رد التأكيد ألنه قد زيد عليه ما تعلق به. دون إعادة، وليست اإلعادة يف مثله جمل  

قال ابن جين يف شرح مشكل احلماسة عند قول األحوص:             

فإذا تزول تزول عن متخمط                      ختشى بوادره على األقران       
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ألول وإمنا جاز أن يقول فإذا تزول مت قمت وإذا أقعد ألنه ليس يف الثاين غري ما يف اقحمال أن تقول إذا   
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تزول ملا اتصل ابلفعل الثاين من حرف اجلر املفادة منه الفائدة، ومثله قول هللا تعاىل (هؤالء الذين أغوينا 
أغويناهم كما غوينا) وقد كان أبو علي  يعين الفارسي  امتنع يف هذه اآلية مما أخذانه اه. قلت: ومل يتضح 

لعله امتنع من اعتبار أغويناهم بدال من أغوينا وجعله استئنافا وإن كان املآل واحدا. توجيه امتناع أيب علي ف
ويف استحضار املنعم عليهم بطريق املوصول، وإسناد فعل اإلنعام عليهم إىل ضمري اجلاللة، تنويه بشأهنم 

 خالفا لغريهم من املغضوب عليهم والضالني. 

نه صراط الذين أنعمت عليهم دون بقية أوصافه متهيدا لبساط مث إن يف اختيار وصف الصراط املستقيم أب 
اإلجابة فإن الكرمي إذا قلت له أعطين كما أعطيت فالان كان ذلك أنشط لكرمه، كما قرره الشيخ اجلد قدس 

فيقول السائلون: اهدان الصراط املستقيم  ،هللا سره يف قوله صلى هللا عليه وسلم كما صليت على إبراهيم
لذي هديت إليه عبيد نعمك مع ما يف ذلك من التعريض بطلب أن يكونوا الحقني يف مرتبة اهلدى الصراط ا

أبولئك املنعم عليهم، وهتمما ابالقتداء هبم يف األخذ ابألسباب اليت ارتقوا هبا إىل تلك الدرجات، قال تعاىل 
ل املغضوب عليهم والضالني (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة)، وتوطئة ملا سيأيت بعد من التربئ من أحوا

 فتضمن ذلك تفاؤال وتعوذا. 
والنعمة  ابلكسر وابلفتح  مشتقة من النعيم وهو راحة العيش ومالئم اإلنسان والرتفه، والفعل كسمع ونصر  

متعلق النعمة اللذات احلسية مث استعملت و وضرب. والنعمة احلالة احلسنة ألن بناء الفعلة ابلكسر للهيئات 
املعنوية العائدة ابلنفع ولو مل حيس هبا صاحبها. فاملراد من النعمة يف قوله الذين أنعمت عليهم  يف اللذات

النعمة اليت مل يشبها ما يكدرها وال تكون عاقبتها سوأى، فهي شاملة خلريات الدنيا اخلالصة من العواقب 
ا والكسيب، والروحاين السيئة وخلريات اآلخرة، وهي األهم، فيشمل النعم الدنيوية املوهويب منه

 واجلثماين،ويشمل النعم األخروية. 
والنعمة هبذا املعىن يرجع معظمها إىل اهلداية، فإن اهلداية إىل الكسيب من الدنيوي وإىل األخروي كله ظاهرة  

 اصال بال كسب إال أن اهلداية تتعلق حبسن استعمالهحفيها حقيقة اهلداية، وألن املوهوب يف الدنيا وإن كان 
 فيما وهب ألجله. 

فاملراد من املنعم عليهم الذين أفيضت عليهم النعم الكاملة. وال ختفى متام املناسبة بني املنعم عليهم وبني  
ة وأن املنعم ماملهديني حينئذ فيكون يف إبدال صراط الذين من الصراط املستقيم معىن بديع وهو أن اهلداية نع

الصراط املستقيم. والذين أنعم هللا عليهم هم خيار األمم السابقة من عليهم ابلنعمة الكاملة قد هدوا إىل 
الرسل واألنبياء الذين حصلت هلم النعمة الكاملة.وإمنا يلتئم كون املسئول طريق املنعم عليهم فيما مضى وكونه 

صول هو دين اإلسالم الذي جاء من بعد ابعتبار أن الصراط املستقيم جار على سنن الشرائع احلقة يف أ
الداينة وفروع اهلداية والتقوى، فسألوا دينا قوميا يكون يف استقامته كصراط املنعم عليهم فأجيبوا بدين 
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اإلسالم، وقد مجع استقامة األداين املاضية وزاد عليها. أو املراد من املنعم عليهم األنبياء والرسل فإهنم كانوا 
 كثريا من الرسل املاضني بوصف اإلسالم وقد قال على حالة أكمل مما كان عليه أممهم، ولذلك وصف هللا

يعقوب ألبنائه  فال متوتن إال وأنتم مسلمون  ذلك أن هللا تعاىل رفق ابألمم فلم يبلغ هبم غاية املراد من الناس 
لعدم أتهلهم لالضطالع بذلك ولكنه أمر املرسلني أبكمل احلاالت وهي مراده تعاىل من اخللق يف الغاية، 

لك بشرب اخلمر فقد كان القدر غري املسكر منه مباحا وإمنا حيرم السكر أو ال حيرم أصال غري أن ولنمثل لذ
األنبياء مل يكونوا يتعاطون القليل من املسكرات وهو املقدار الذي هدى هللا إليه هذه األمة كلها، فسواء 

فاملقصد اهلداية إىل صراط كامل فسران املنعم عليهم ابألنبياء أو أبفضل أتباعهم أو ابملسلمني السابقني 
ويكون هذا الدعاء حمموال يف كل زمان على ما يناسب طرق اهلداية اليت سبقت زمانه واليت مل يبلغ إىل 

 هنايتها. 

(اهدان) لطلب احلصول  نوالقول يف املطلوب من (اهدان) على هذه التقادير كلها كالقول فيما تقدم من كو  
  .أو الزايدة أو الدوام

    
 

113فحة : ص  

 

والدعاء مبين على عدم االعتداد ابلنعمة غري اخلالصة، فإن نعم هللا على عباده كلهم كثرية والكافر منعم   
عليه مبا ال ميرتي يف ذلك ولكنها نعم حتفها آالم الفكرة يف سوء العاقبة ويعقبها عذاب اآلخرة. فاخلالف 

نعم عليه خالف ال طائل حتته فال فائدة يف التطويل املفروض بني بعض العلماء يف أن الكافر هل هو م
 بظواهر أدلة الفريقني. 

[) كلمة غري جمرورة ابتفاق القراء العشرة وهي صفة للذين أنعمت 7غري املغضوب عليهم وال الضآلني]( 
صار املقصود، وإمنا قدم يف الكشاف بيان وجه البدلية الخت عليهم. أو بدل منه والوصف والبدلية سواء يف

الكالم عليها ليفضي إىل الكالم على الوصفية، فيورد عليها كيفية صحة توصيف املعرفة بكلمة غري اليت ال 
تتعرف، وإال فإن جعل غري املغضوب صفة للذين هو الوجه وكذلك أعربه سيبويه فيما نقل عنه أبو حيان 

أي اسم ذات له، يريد أن معىن  ووجهه أبن البدل ابلوصف ضعيف إذ الشأن أن البدل هو عني املبدل منه
التوصيف يف (غري) أغلب من معىن ذات أخرى ليست السابقة، وهو وقوف عند حدود العبارات 

االصطالحية حىت احتاج صاحب الكشاف إىل أتويل (غري املغضوب) ابلذين سلموا من الغضب، وأان ال 
وقوع غري صفة للمعرفة مع قوهلم: إن (غري)  أظن الزخمشري أراد أتويل (غري) بل أراد بيان املعىن. وإمنا صح
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لتوغلهم يف اإلهبام ال تفيدها اإلضافة تعريفا أي فال يكون يف الوصف هبا فائدة التمييز فال توصف هبا املعرفة 
ألن الصفة يلزم أن تكون أشهر من املوصوف، ف(غري) وإن كانت مضافة للمعرفة إال أهنا ملا تضمنه معناها 

مت معها فائدة التعريف، إذ كل شيء سوى املضاف إليه هو غري، فماذا يستفاد من الوصف من اإلهبام انعد
يف قولك مررت بزيد غري عمرو. فالتوصيف هنا إما ابعتبار كون الذين أنعمت عليهم ليس مرادا به فريق 

العهد الذهين، معني فكان وزان تعريفه ابلصلة وزان املعرف أبل اجلنسية املسماة عند علماء املعاين بالم 
فكان يف املعىن كالنكرة وإن كان لفظه لفظ املعرفة فلذلك عرف مبثله لفظا ومعىن، وهو غري املغضوب الذي 
هو يف صورة املعرفة إلضافته ملعرفة وهو يف املعىن كالنكرة لعدم إرادة شيء معني، وإما ابعتبار تعريف (غري) 

وصوف أي مساوي نقيضه صارت معرفة، ألن الشيء يتعرف يف مثل هذا ألن (غري) إذا أريد هبا نفي ضد امل
بنفي ضده حنو عليك ابحلركة غري السكون، فلما كان من أنعم عليه ال يعاقب كان املعاقب هو املغضوب 
عليه، هكذا نقل ابن هشام عن ابن السراج والسريايف وهو الذي اختاره ابن احلاجب يف أماليه على قوله 

) ونقل عن سيبويه أن (غريا) إمنا مل تتعرف ألهنا مبعىن املغاير فهي كاسم الفاعل وأحلق تعاىل (غري أويل الضرر
هبا مثال وسوى وحسب وقال إهنا تتعرف إذا قصد إبضافتها الثبوت. وكأن مآل املذهبني واحد ألن (غريا) 

صفة اثبتة له إذا أضيفت إىل ضد موصوفها وهو ضد واحد أي إىل مساوي نقيضه تعينت له الغريية فصارت 
غري منتقلة، إذ غريية الشيء لنقيضه اثبتة له أبدا فقولك: عليك ابحلركة غري السكون هو غري قولك مررت 

  .بزيد غري عمرو وقوله (غري املغضوب عليهم) من النوع األول
    
 

114فحة : ص  

 

ذ مما عرض ألمم أنعم أنعمت عليهم أبهنم غري املغضوب عليهم وال الضالني التعو  ومن غرض وصف الذين  
هللا عليهم ابهلداية إىل صراط اخلري حبسب زماهنم بدعوة الرسل إىل احلق فتقلدوها مث طرأ عليهم سوء الفهم 

فيها فغريوها وما رعوها حق رعايتها، والتربؤ من أن يكونوا مثلهم يف بطر النعمة وسوء االمتثال وفساد 
ة الدين حىت حق عليهم غضب هللا تعاىل، وكذا التربؤ من حال التأويل وتغليب الشهوات الدنيوية على إقام

الذين هدوا إىل صراط مستقيم فما صرفوا عنايتهم للحفاظ على السري فيه ابستقامة، فأصبحوا من الضالني 
بعد اهلداية إذ أساءوا صفة العلم ابلنعمة فانقلبت هدايتهم ضالال، والظاهر أهنم مل حيق عليهم غضب هللا قبل 

سالم ألهنم ضلوا عن غري تعمد فلم يسبق غضب هللا عليهم قدميا واليهود من مجلة الفريق األول، اإل
والنصارى من مجلة الفريق الثاين كما يعلم من االطالع على اتريخ ظهور الدينني فيهم. وليس يلزم اختصاص 
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التفسري هو الذي يستقيم معه  أول الوصفني ابليهود والثاين ابلنصارى فإن يف األمم أمثاهلم وهذا الوجه يف
مقام الدعاء ابهلداية إىل الصراط املستقيم ولو كان املراد دين اليهودية ودين النصرانية لكان الدعاء حتصيال 

للحاصل فإن اإلسالم جاء انسخا هلما. ويشمل املغضوب عليهم والضالون فرق الكفر والفسوق والعصيان، 
دت ذلك واستخفت ابلداينة عن عمد أو عن أتويل بعيد جدا، فاملغضوب عليهم جنس للفرق اليت تعم

والضالون جنس للفرق اليت أخطأت الدين عن سوء فهم وقلة إصغاء؛ وكال الفريقني مذموم ألننا مأمورون 
ابتباع سبيل احلق وصرف اجلهد إىل إصابته، واليهود من الفريق األول والنصارى من الفريق الثاين. وما ورد يف 

ا ظاهره تفسري املغضوب عليهم ابليهود والضالني ابلنصارى فهو إشارة إىل أن يف اآلية تعريضا هبذين األثر مم
الفريقني اللذين حق عليهما هذان الوصفان ألن كال منهما صار علما فيما أريد التعريض به فيه. وقد تبني 

لتعوذ من شر سوء العاقبة ألن لك من هذا أن عطف (وال الضالني) على (غري املغضوب عليهم) ارتقاء يف ا
التعوذ من الضالل الذي جلب ألصحابه غضب هللا ال يغين عن التعوذ من الضالل الذي مل يبلغ أبصحابه 
تلك الدركات وذلك وجه تقدمي املغضوب عليهم على وال الضالني، ألن الدعاء كان بسؤال النفي، فالتدرج 

اية الفواصل. فيه حيصل بنفي األضعف بعد نفي األقوى، مع رع  

والغضب املتعلق ابملغضوب عليهم هو غضب هللا وحقيقة الغضب املعروف يف الناس أنه كيفية تعرض  
 للنفس يتبعها حركة الروح إىل اخلارج وثوراهنا فتطلب االنتقام، فالكيفية سبب لطلب االنتقام وطلب االنتقام

يست من لوازم ماهية الغضب حبيث ال تنفك عنه سبب حلصول االنتقام. والذي يظهر يل أن إرادة االنتقام ل
ولكنها قد تكون من آاثره، وأن الغضب هو كيفية للنفس تعرض من حصول ما ال يالئمها فترتتب عليه  
كراهية الفعل املغضوب منه وكراهية فاعله، ويالزمه اإلعراض عن املغضوب عليه ومعاملته ابلعنف وبقطع 

 طلب االنتقام منه فيختلف احلد الذي يثور عند الغضب يف النفس اإلحسان وابألذى وقد يفضي ذلك إىل
ابختالف مراتب احتمال النفوس للمنافرات واختالف العادات يف اعتبار أسبابه. فلعل الذين جعلوا إرادة 
االنتقام الزمة للغضب بنوا على القوانني العربية. وإذ كانت حقيقة الغضب يستحيل اتصاف هللا تعاىل هبا 

ادها إليه على احلقيقة لألدلة القطعية الدالة على تنزيه هللا تعاىل عن التغريات الذاتية والعرضية، فقد وإسن
وجب على املؤمن صرف إسناد الغضب إىل هللا عن معناه احلقيقي، وطريقة أهل العلم والنظر يف هذا الصرف 

ن الزم معناه فالذي يكون صفة هلل من أن يصرف اللفظ إىل اجملاز بعالقة اللزوم أو إىل الكناية ابللفظ ع
معىن الغضب هو الزمه، أعين العقاب واإلهانة يوم اجلزاء واللعنة أي اإلبعاد عن أهل الدين والصالح يف 

  .الدنيا أو هو من قبيل التمثيلية
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ات ملا رأوا يف ذلك رن األول ومنتصف القرن الثاين ميسكون عن أتويل هذه املتشاهبقوكان السلف يف ال  
اإلمساك من مصلحة االشتغال إبقامة األعمال اليت هي مراد الشرع من الناس فلما نشأ النظر يف العلم 

وطلب معرفة حقائق األشياء وحدث قول الناس يف معاين الدين مبا ال يالئم احلق، مل جيد أهل العلم بدا من 
ت امللحد، فقام الدين بصنيعهم على قواعده. ومتيز توسيع أساليب التأويل الصحيح إلفهام املسلم وكب

املخلص له عن ماكره وجاحده. وكل فيما صنعوا على هدى. وبعد البيان ال يرجع إىل اإلمجال أبدا. وما 
 أتولوه إال مبا هو معروف يف لسان العرب مفهوم ألهله. 

عاصني ألوامره ويرتتب عليه االنتقام  تعاىل على العموم يرجع إىل معاملته احلائدين عن هديه الفغضب هللا 
وهو مراتب أقصاها عقاب املشركني واملنافقني ابخللود يف الدرك األسفل من النار، ودون الغضب الكراهية 
فقد ورد يف احلديث  ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال  ، ويقابلهما الرضى واحملبة وكل ذلك غري املشيئة 

كوين، فال يرضى لعباده الكفر (وإن تشكروا يرضه لكم) (ولو شاء ربك ما فعلوه) واإلرادة مبعىن التقدير والت
 (ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا) وتفصيل هذه اجلملة يف علم الكالم. 

خالق الثالثة األصلية اليت يعرب عن مجيعها واعلم أن الغضب عند حكماء األخالق مبدأ من جمموع األ 
حلكمة والعفة والشجاعة، فالغضب مبدأ الشجاعة إال أن الغضب يعرب به عن مبدأ نفساين ابلعدالة وهي: ا

ألخالق كثرية متطرفة ومعتدلة فيلقبون ابلقوة الغضبية ما يف اإلنسان من صفات السبعية وهي حب الغلبة 
بات القلب يف ومن فوائدها دفع ما يضره وهلا حد اعتدال وحد احنراف فاعتداهلا الشجاعة وكرب اهلمة، وث

املخاوف، واحنرافها إما ابلزايدة فهي التهور وشدة الغضب من شيء قليل والكرب والعجب والشراسة واحلقد 
واحلسد والقساوة، أو ابلنقصان فاجلنب وخور النفس وصغر اهلمة فإذا أطلق الغضب لغة انصرف إىل بعض 

ليه وسلم  أن رجال قال له أوصين قال: ال احنراف الغضبية، ولذلك كان من جوامع كلم النيب صلى هللا ع
 تغضب فكر مرارا فقال: ال تغضب  رواه الرتمذي. 

وسئل بعض ملوك الفرس: مب دام ملككم? فقال: ألان نعاقب على قدر الذنب ال على قدر الغضب.    

غضب نفس ألنه يصدر عنه الظلم والعدوان، ومن الغضب حممود وهو اللفالغضب املنهي عنه هو الغضب ل 
حلماية املصاحل العامة وخصوصا الدينية وقد ورد أن النيب كان ال يغضب لنفسه فإذا انتهكت حرمة من 

 حرمات هللا غضب هلل. 

ابن أيب  يوقوله (وال الضالني) معطوف على (املغضوب عليهم) كما هو متبادر، قال ابن عطية: قال مك 
ذين أنعم عليهم، وهو توجيه بعيد فاحلق أن (ال) طالب: إن دخول (ال) لدفع توهم عطف الضالني على ال
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مزيدة لتأكيد النفي املستفاد من لفظ غري على طريقة العرب يف املعطوف على ما يف حيز النفي حنو قوله (أن 
تقولوا ما جاءان من بشري وال نذير) وهو أسلوب يف كالم العرب. وقال السيد يف حواشي الكشاف لئال 

موع فيجوز ثبوت أحدمها، وملا كانت (غري) يف معىن النفي أجريت إعادة النفي يف يتوهم أن املنفي هو اجمل
املعطوف عليها، وليست زايدة (ال) هنا كزايدهتا يف حنو( ما منعك أن ال تسجد إذ أمرتك) كما تومهه بعض 

فحسب واملعىن على  املفسرين؛ ألن تلك الزايدة لفظية ومعنوية ألن املعىن على اإلثبات واليت هنا زايدة لفظية
 النفي. 

والضالل سلوك غري الطريق املراد عن خطأ سواء علم بذلك فهو يتطلب الطريق أم مل يعلم، ومنه ضالة  
والضالل يف  اإلبل، وهو مقابل اهلدى وإطالق الضال على املخطئ يف الدين أو العلم استعارة كما هنا.

ن الكامل والضالل ما دون ذلك، قالوا وله عرض عريض لسان الشرع مقابل االهتداء واالهتداء هو اإلميا
أدانه ترك السنن وأقصاه الكفر. وقد فسران اهلداية فيما تقدم أهنا الداللة بلطف، فالضالل عدم ذلك، 

 ويطلق على أقصى أنواعه اخلتم والطبع واألكنة. 
للفرق اليت تعمدت ذلك  ملغضوب عليهم والضالني جنسا فرق الكفر، فاملغضوب عليهم جنساواملراد من  

واستخفت ابلداينة عن عمد وعن أتويل بعيد جدا حتمل عليه غلبة اهلوى، فهؤالء سلكوا من الصراط الذي 
خط هلم مسالك غري مستقيمة فاستحقوا الغضب ألهنم أخطأوا عن غري معذرة إذ ما محلهم على اخلطأ إال 

  .إيثار حظوظ الدنيا
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نس للفرق الذين حرفوا الدايانت احلق عن عمد وعن سوء فهم وكال الفريقني مذموم معاقب والضالون ج  
ألن اخللق مأمورون إبتباع سبيل احلق وبذل اجلهد إىل إصابته. واحلذر من خمالفة مقاصده. وإذ قد تقدم ذكر 

أنفسهم من  أن الغضب عليهم ألهنم حادوا عن الصراط الذي هدوا إليه فحرموا ماملغضوب عليهم وعل
الوصول به إىل مرضاة هللا تعاىل، وأن الضالني قد ضلوا الصراط، فحصل شبه االحتباك وهو أن كال الفريقني 
انل حظا من الوصفني إال أن تعليق كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إىل أن املوصوفني ابلضالني 

غضبا شديدا ألن ضالهلم شنيع. فاليهود مثل  هم دون املغضوب عليهم يف الضالل فاملراد املغضوب عليهم
للفريق األول والنصارى من مجلة الفريق الثاين كما ورد به احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف جامع 
الرتمذي وحسنه. وما ورد يف األثر من تفسري املغضوب عليهم ابليهود والضالني ابلنصارى، فهو من قبيل 
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 حق عليها هذان الوصفان، فقد كان العرب يعرفون اليهود يف خيرب والنضري وبعض التمثيل أبشهر الفرق اليت
سكان املدينة ويف عرب اليمن.وكانوا يعرفون نصارى العرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة، وكل أولئك 

ت يف بدلوا وغريوا وتنكبوا عن الصراط املستقيم الذي أرشدهم هللا إليه وتفرقوا يف بنيات الطرق على تفاو 
 ذلك. 

فاليهود متردوا على أنبيائهم وأحبارهم غري مرة وبدلوا الشريعة عمدا فلزمهم وصف املغضوب عليهم وعلق هبم  
يف آايت كثرية. والنصارى ضلوا بعد احلواريني وأساءوا فهم معىن التقديس يف عيسى عليه السالم فزعموه ابن 

 تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من هللا على احلقيقة قال تعاىل (قل اي أهل الكتاب ال
قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل). ويف وصف الصراط املسئول يف قوله (اهدان الصراط) ابملستقيم 

ال يهوي أهله إىل هوة الضاللة كما قال تعاىل ( قل إنين  ةإمياء إىل أن اإلسالم واضح احلجة قومي احملج
ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما) وقال (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق  هداين

من  بكم عن سبيله)، على تفاوت يف مراتب إصابة مراد هللا تعاىل ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم 
يعة جماري اشتباه بني فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد  ومل يرتك بيان الشر  باجتهد وأصا

اخلالف الذي حتيط به دائرة اإلسالم واخلالف الذي خيرج بصاحبه عن حميط اإلسالم قال تعاىل (إنك على 
احلق املبني). واختلف القراء يف حركة هاء الضمري من قوله (أنعمت عليهم)، وقوله (غري املغضوب عليهم) 

للغائب وقع بعد ايء ساكنة، فاجلمهور قرأوها بكسر وما ضاهامها من كل ضمري مجع وتثنية مذكر ومؤنث 
اهلاء ختلصا من الثقل ألن اهلاء حاجز غري حصني فإذا ضمت بعد الياء فكان ضمتها قد وليت الكسرة أو 

الياء الساكنة وذلك ثقيل وهذه لغة قيس ومتيم وسعد بن بكر. وقرأ محزة عليهم وإليهم ولديهم فقط بضم 
هلاء حنو إليهما وصياصيهم وهي لغة قريش واحلجازيني. وقرأ يعقوب كل ضمري من اهلاء وما عداها بكسر ا

 هذا القبيل مما قبل اهلاء فيه ابء ساكنة بضم اهلاء. 
اءات يف هاء الضمري. ر وقد ذكران هذا هنا فال نعيد ذكره يف أمثاله وهو مما يرجع إىل قواعد علم الق   

الغائب املذكر يف الوصل إذا وقعت قبل متحرك فاجلمهور قرأوا واختلفوا أيضا يف حركة ميم ضمري اجلمع  
(عليهم غري املغضوب عليهم) بسكون امليم وقرأ ابن كثري وأبو جعفر وقالون يف رواية عنه بضمة مشيعة (غري 

قول لبيد:  ومهو فوارسها وهم حكامها  فجاء ابللغتني،  املغضوب عليهمو) وهي لغة لبعض العرب وعليها
بضم امليم وإشباعها إذا وقع بعد امليم مهز دون حنو(غري املغضوب عليهم) وأمجع الكل على إسكان  وقرأ ورش

 امليم يف الوقف. 
  
بسم هللا الرمحن الرحيم    
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سورة البقرة    
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لسلف، كذا مسيت هذه السورة سورة البقرة يف املروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم وما جرى يف كالم ا   
فقد ورد يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة كفتاه، وفيه عن 

ر. ووجه تسميتها معائشة ملا نزلت اآلايت من آخر البقرة يف الراب قرأهن رسول هللا مث قام فحرم التجارة يف اخل
رائيل بذحبها لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك، وهي مما أهنا ذكرت فيها قصة البقرة اليت أمر هللا بين إس

انفردت به هذه السورة بذكره، وعندي أهنا أضيفت إىل قصة البقرة متييزا هلا عن السور آل آمل~ من احلروف 
املقطعة ألهنم كانوا رمبا جعلوا تلك احلروف املقطعة أمساء للسور الواقعة هي فيها وعرفوها هبا حنو: طه، 

إهنا سنام القرآن  ، وسنام كل  ويف االتفاق عن املستدرك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ويس، وص
شيء أعاله وهذا ليس علما هلا ولكنه وصف تشريف. وكذلك قول خالد بن معدان إهنا فسطاط القرآن 

كان إلحاطتها أبحكام كثرية. ملوالفسطاط ما حييط اب  

اق وهي أول ما نزل يف املدينة وحكى ابن حجر يف شرح البخاري االتفاق نزلت سورة البقرة ابملدينة ابالتف 
عليه، وقيل نزلت سورة املطففني قبلها بناء على أن سورة املطففني مدنية، وال شك أن سورة البقرة فيها فرض 

سنة األوىل من اهلجرة، فرض فيها صوم عاشوراء مث فرض صيام رمضان يف ال الصيام، والصيام فرض يف السنة
الثانية ألن النيب صلى هللا عليه وسلم صام سبع رمضاانت أوهلا رمضان من العام الثاين من اهلجرة. فتكون 

سورة البقرة نزلت يف السنة األوىل من اهلجرة يف أواخرها أو يف الثانية. ويف البخاري عن عائشة ما نزلت سورة 
وكان بناء رسول هللا على عائشة يف شوال من السنة   البقرة إال وأان عنده  تعين النيب صلى هللا عليه وسلم

األوىل للهجرة. وقيل يف أول السنة الثانية، وقد روى عنها أهنا مكثت عنده تسع سنني فتويف وهي بنت مثان 
عشرة سنة وبىن هبا وهي بنت تسع سنني، إال أن اشتمال سورة البقرة على أحكام احلج والعمرة وعلى 

شركني يف الشهر احلرام والبلد احلرام ينبئ أبهنا استمر نزوهلا إىل سنة مخس وسنة ست  أحكام القتال من امل
كما سنبينه عند آية (فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى) وقد يكون ممتدا إىل ما بعد سنة مثان كما يقتضيه 

اتقوا يوما ترجعون فيه قوله (احلج أشهر معلومات) اآلايت إىل قوله (ملن اتقى). على أنه قد قيل إن قوله (و 
إىل هللا) اآلية هو آخر ما نزل من القرآن، وقد بينا يف املقدمة الثامنة أنه قد يستمر نزول السورة فتنزل يف 

 أثناء مدة نزوهلا سور أخرى. 
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ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة املطففني وقبل آل عمران.  وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانني يف   

قد كان نزول هذه السورة يف أول عهد إبقامة اجلامعة اإلسالمية واستقالل أهل اإلسالم مبدينتهم كان وإذ  
من أول أغراض هذه السورة تصفية اجلامعة اإلسالمية من أن ختتلط بعناصر مفسدة ملا أقام هللا هلا من 

سعيا لتكوين املدينة الفاضلة النقية من شوائب الدجل والدخل.  الصالح  

ذ كانت أول سورة نزلت بعد اهلجرة فقد عين هبا األنصار وأكبوا على حفظها، يدل لذلك ما جاء يف وإ 
السرية أنه ملا انكشف املسلمون يوم حنني قال النيب صلى هللا عليه وسلم للعباس  اصرخ اي معشر األنصار اي 

األنصار: لبيك لبيك اي رسول هللا لسمرة  يعين شجرة البيعة يف احلديبية  اي أهل سورة البقرة  فقال اأهل 
أبشر. ويف املوطأ قال مالك إنه بلغه أن عبد هللا بن عمر مكث على سورة البقرة مثاين سنني يتعلمها، ويف 

صحيح البخاري: كان نصراين أسلم فقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنيب صلى هللا عليه وسلم مث ارتد إىل 
 آخر القصة. 

ان ومخس ومثانون آية عند أهل العدد ابملدينة ومكة والشام، وست ومثانون عند أهل العدد وعدد آيها مائت 
 ابلكوفة، وسبع ومثانون عند أهل العدد ابلبصرة. 

  
حمتوايت هذه السورة    

أفنان. قد مجعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقا  هذه السورة مرتامية أطرافها، وأساليبها ذات 
اط القرآن. فال تستطيع إحصاء حمتوايهتا حبسبان، وعلى الناظر أن يرتقب تفاصيل منها فيما لتلقيبها فسط

أييت لنا من تفسريها، ولكن هذا ال حيجم بنا عن التعرض إىل الئحات منها، وقد حيكت بنسج املناسبات 
  .واالعتبارات البالغية من حلمة حمكمة يف نظم الكالم، وسدى متني من فصاحة الكلمات
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ومعظم أغراضها ينقسم إىل قسمني: قسم يثبت مسو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهريه   
 النفوس، وقسم يبني شرائع هذا الدين ألتباعه وإصالح جمتمعهم. 

عية، يت عليه أسلوب جامع حملاسن األساليب اخلطابية، وأساليب الكتب التشريوكان أسلوهبا أحسن ما أي 
وأساليب التذكري واملوعظة، يتجدد مبثله نشاط السامعني بتفنن األفانني، وحيضر لنا من أغراضها أهنا ابتدئت 
ابلرمز إىل حتدي العرب املعاندين حتداي إمجاليا حبروف التهجي املفتتح هبا رمزا يقتضي استشرافهم ملا يرد بعده 

قرآن فتحول الرمز إمياء إىل بعض املقصود من ذلك الرمز له وانتظارهم لبيان مقصده، فأعقب ابلتنويه بشأن ال
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أشد وقع على نفوسهم فتبقى يف انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأيت بعد قوله (وإن كنتم يف 
 ريب مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله) اآلايت. 

ديه، وختلص إىل تصنيف الناس جتاه تلقيهم فعدل هبم إىل ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وه 
هذا الكتاب وانتفاعهم هبديه أصنافا أربعة  وكانوا قبل اهلجرة صنفني  حبسب اختالف أحواهلم يف ذلك 

لغيب املقيمني الصالة  يعين املسلمني  التلقي. وإذ قد كان أخص األصناف انتفاعا هبديه هم املؤمنني اب
ألصناف عنادا وحقدا صنفا املشركني الصرحاء واملنافقني لف الفريقان لفا ابتدئ بذكرهم، وملا كان أشد ا

واحدا فقورعوا ابحلجج الدامغة والرباهني الساطعة، مث خص ابإلطناب صنف أهل النفاق تشويها لنفاقهم 
اي وإعالان لدخائلهم ورد مطاعنهم، مث كان خامتة ما قرعت به أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءا حتد

يلجئهم إىل االستكانة. وخيرس ألسنتهم عن التطاول واإلابنة، ويلقى يف قرارات أنفسهم مذلة اهلزمية وصدق 
الرسول الذي حتداهم، فكان ذلك من رد العجز على الصدر فاتسع اجملال لدعوة املنصفني إىل عبادة الرب 

ض مجيعا. وختلص إىل صفة بدء خلق احلق الذي خلقهم وخلق السماوات واألرض، وأنعم عليهم مبا يف األر 
اإلنسان فإن يف ذلك تذكريا هلم ابخللق األول قبل أن توجد أصنامهم اليت يزعموهنا من صاحلي قوم نوح ومن 
بعدهم، ومنة على النوع بتفضيل أصلهم على خملوقات هذا العامل، ومبزيته بعلم ما مل يعلمه أهل املأل األعلى 

ولنسله، لتهيئة نفوس السامعني الهتام شهواهتا وحملاسبتها على دعواهتا.  وكيف نشأت عداوة الشيطان له
فهذه املنة اليت مشلت كل األصناف األربعة املتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إىل منة عظمى ختص الفريق 

ب ألن الرابع وهم أهل الكتاب الذين هم أشد الناس مقاومة هلدى القرآن، وأنفذ الفرق قوال يف عامة العر 
أهل الكتاب يومئذ هم أهل العلم ومظنة اقتداء العامة هلم من قوله (اي بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدي) اآلايت، فأطنب يف تذكريهم بنعم هللا وأايمه هلم، ووصف ما القوا به نعمه اجلمة من 

وذلك جامع خلالصة تكوين أمة إسرائيل وجامعتهم االحنراف عن الصراط السوي احنرافا بلغ هبم حد الكفر 
يف عهد موسى، مث ما كان من أهم أحداثهم مع األنبياء الذين قفوا موسى إىل أن تلقوا دعوة اإلسالم 
ابحلسد والعداوة حىت على امللك جربيل، وبيان أخطائهم، ألن ذلك يلقي يف النفوس شكا يف أتهلهم 

ا من أخالقهم من تعلق احلياة (ولتجدهنم أحرص الناس على حياة) لالقتداء هبم. وذكر من ذلك منوذج
 وحماولة العمل ابلسحر (واتبعوا ما تتلوا الشياطني) اخل وأذى النيب مبوجه الكالم (ال تقولوا راعنا). 

 قرن حسدهم املسلمني والسخط على الشريعة اجلديدة (ما يود الذين  يفمث قرن اليهود والنصارى واملشركون  
وا من أهل الكتاب وال املشركني) إىل قوله (وال خوف عليهم وال هم حيزنون)، مث ما أثري من اخلالف بني كفر 

اليهود والنصارى وادعاء كل فريق أنه هو احملق (وقالت اليهود ليست النصارى على شيء) إىل (خيتلفون) مث 
ني من ذكر هللا يف املسجد احلرام وسعوا خص املشركون أبهنم أظلم هؤالء األصناف الثالثة ألهنم منعوا املسلم
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  .بذلك يف خرابه وأهنم تشاهبوا يف ذلك هم واليهود والنصارى واحتدوا يف كراهية اإلسالم
    
 

119فحة : ص  

 

وانتقل هبذه املناسبة إىل فضائل املسجد احلرام، وابنيه، ودعوته لذريته ابهلدى، واالحرتاز عن إجابتها يف   
، وأن اإلسالم على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد، وأن اليهودية والنصرانية ليستا ملة الذين كفروا منهم

إبراهيم، وأن من ذلك الرجوع إىل استقبال الكعبة ادخره هللا للمسلمني آية على أن اإلسالم هو القائم على 
لقبلة، وأن العناية بتزكية نيفية، وذكر شعائر هللا مبكة، وإبكات أهل الكتاب يف طعنهم على حتويل احلأساس ا

النفوس أجدر من العناية ابستقبال اجلهات (ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب). وذكروا بنسخ 
 الشرائع لصالح األمم وأنه ال بدع يف نسخ شريعة التوراة أو اإلجنيل مبا هو خري منهما. 

هللا (إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل مث عاد إىل حماجة املشركني ابالستدالل آباثر صنعة  
والنهار والفلك) إخل، وحماجة املشركني يف يوم يتربأون فيه من قادهتم، وإبطال مزاعم دين الفريقني يف حمرمات 

ات ما رزقناكم)، وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل وهم بمن األكل (أييها الذين آمنوا كلوا من طي
ن مل يظهروا اإلسالم ولكنهم أظهروا مودة املسلمني (ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة املشركون الذي

 الدنيا). 
وملا قضي حق ذلك كله أببدع بيان وأوضح برهان، انتقل إىل قسم تشريعات اإلسالم إمجاال بقوله (ليس  
لصيام، االعتكاف، احلج، رب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب)، مث تفصيال: القصاص، الوصية، الا

اجلهاد، ونظام املعاشرة والعائلة، املعامالت املالية، واإلنفاق يف سبيل هللا، والصدقات، واملسكرات، واليتامى، 
واملواريث، والبيوع والراب، والديون، واإلشهاد، والرهن، والنكاح، وأحكام النساء، والعدة، والطالق، والرضاع، 

 والنفقات، واألميان. 
ختمت السورة ابلدعاء املتضمن خلصائص الشريعة اإلسالمية وذلك من جوامع الكلم فكان هذا اخلتام و  

 تذييال وفذلكة (هلل ما يف السماوات وما يف األرض وإن تبدو ما يف أنفسكم أو ختفوه) اآلايت. 
دا لنشاط الل ذلك كله أغراض شىت سبقت يف معرض االستطراد يف متفرق املناسبات جتديخوكانت يف  

القارئ والسامع، كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث اهلوامع، وخترج بوادر الزهر عقب الرعود القوارع، 
من متجيد هللا وصفاته (هللا ال اله إال هو) ورمحته ومساحة اإلسالم، وضرب أمثال (أو كصيب) واستحضار 

هم) وعلم وحكمة، ومعاين اإلميان واإلسالم، نظائر (وإن من احلجارة) (أمل تر إىل الذين خرجوا من داير 
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وتثبيت املسلمني (اي أيها الذين آمنوا استعينوا ابلصرب) والكماالت األصلية، واملزااي التحسينية، وأخذ 
األعمال واملعاين من حقائقها وفوائدها ال من هيئاهتا، وعدم االعتداد ابملصطلحات إذا مل ترم إىل غاايت 

ا البيوت من ظهورها) (ليس الرب أن تولوا وجوهكم) (وإخراج أهله منه أكرب عند هللا) (وليس الرب أبن أتتو 
 والنظر واالستدالل، ونظام احملاجة، وأخبار األمم املاضية، والرسل وتفاضلهم، واختالف الشرائع. 

رى عدة مجيعها فسرون يف حمل هاته احلروف الواقعة يف أول هاته السور، ويف فواتح سور أخ[) حتري امل1أمل]( 
تسع وعشرون سورة ومعظمها يف السور املكية، وكان بعضها يف اثين سورة نزلت وهي (ن~ والقلم)، وأخلق 
هبا أن تكون مثار حرية ومصدر أقوال متعددة وأحباث كثرية، وجمموع ما وقع من حروف اهلجاء أوائل السور 

قعت فيها هذه احلروف: السور املكية عدا أربعة عشر حرفا وهي نصف حروف اهلجاء وأكثر السور اليت و 
البقرة وآل عمران، واحلروف الواقعة يف السور هي ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، ه، ي، 

  .بعضها تكرر يف سور وبعضها مل يتكرر وهي من القرآن ال حمالة ومن املتشابه يف أتويلها
    
 

120فحة : ص  

 

ينطق هبا القارئ أمساء احلروف التهجي اليت ينطق يف الكالم مبسمياهتا  وال خالف أن هاته الفواتح حني  
وأن مسمياهتا األصوات املكيفة بكيفيات خاصة حتصل يف خمارج احلروف ولذلك إمنا يقول القارئ (ألف الم 

وم رسم ). وإمنا كتبوها يف املصاحف بصور احلروف اليت يتهجى هبا يف الكالم اليت يقميم) مثال وال يقول (أمل
شكلها مقام املنطوق به يف الكالم ومل يكتبوها بدوال ما يقرأوهنا به يف القرآن ألن املقصود التهجي هبا 

وحروف التهجي تكتب بصورها ال أبمسائها. وقيل ألن رسم املصحف سنة ال يقاس عليه وهذا أوىل إنه 
قوال ثالثة وهي كوهنا تلك احلروف ألمشل لألقوال املندرجة حتتها، وإىل هنا خلص أن األرجح من تلك األ

لتبكت املعاندين وتسجيال لعجزهم عن املعارضة، أو كوهنا أمساء للسور الواقعة هي فيها، أو كوهنا أقساما 
أقسم هبا لتشريف قدر الكتابة، وتنبيه العرب األميني إىل فوائد الكتابة إلخراجهم من حالة األمية، وأرجح 

ا، فإن األقوال الثاين والسابع والثامن والثاين عشر واخلامس عشر والسادس عشر هذه األقوال الثالثة هو أوهل
يبطلها أن هذه احلروف لو كانت مقتضبة من أمساء أو كلمات لكان حق أن ينطق مبسمياهتا ال أبمسائها؛ 

 ألن رسم املصحف سنة ال يقاس عليها، وهذا أوىل ألنه أمشل لألقوال. 

: أحدمها اعتوار أحوال األمساء عليها مثل التعريف حني تقول: األلف، والباء، وعرفت امسيتها من دليلني 
ومثل اجلمع حني تقول اجليمات، وحني الوصف حني تقول ألف ممدودة والثاين ما حكاه سيوية يف كتابه: 
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 أصحابه كيف تلفظون ابلكاف اليت يف لك والباء اليت يف ضرب فقيل نقول: كاف. لقال اخلليل يوما وسأ
ابء. فقال: إمنا جئتم ابالسم ومل تلفظوا ابحلرف وقال أقول كه، وبه  يعين هباء وقعت يف آخر النطق به 

  .  ليعتمد عليها اللسان عند النطق إذا بقيت على حرف واحد ال يظهر يف النطق به مفردا
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له يؤول إىل واحد وعشرين قوال والذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخلة وتوحيد متشاك  
ولشدة خفاء املراد من هذه احلروف مل أر بدا من استقصاء األقوال على أننا نضبط انتشارها بتنويعها إىل 

م أو مجل، فكانت أسرارا يفتح غلقها مفاتيح لثالثة أنواع: النوع األول يرجع إىل أهنا رموز اقتضبت من ك
مثانية أقوال: األول أهنا علم استأثر (هللا تعاىل) به ونسب هذا إىل اخللفاء أهل املعرفة ويندرج حتت هذا النوع 

األربعة يف رواايت ضعيفة ولعلهم يثبتون إطالع هللا على املقصود منها رسوله صلى هللا عليه وسلم وقاله 
هلذه احلروف  الشعيب وسفيان. والثاين أهنا حروف مقتضبة من أمساء وصفات هلل تعاىل املفتتحة حبروف مماثلة

املقطعة رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس، وقاله حممد بن القرظي أو الربيع ابن أنس (فامل) مثال. األلف 
إشارة إىل أحد أو أول أو أزيل، والالم إىل لطيف، وامليم إىل ملك أو جميد، وحنو ذلك، وعلى هذا حيتاج يف 

ألمساء هللا تعاىل وأمساء الرسول عليه السالم واملالئكة (فامل) بياهنا إىل توقيف وأىن هلم به، الثالث أهنا رموز 
مثال، األلف من هللا، والالم من جربيل، وامليم من حممد، قاله الضحاك، وال بد من توقيف يف كل فاحتة 

 منها، ولعلنا سننبه على ذلك يف مواضعه، الرابع جزم الشيخ حمي الدين يف الباب الثامن والتسعني واملائة يف
منه من كنابه الفتوحات أن هاته احلروف املقطعة يف أوائل السور أمساء للمالئكة وأهنا إذا تليت   27الفصل 

كانت كالنداء ملالئكتها فتصغي أصحاب تلك األمساء إىل ما يقوله التايل بعد النطق هبا، فيقولون صدقت 
يستغفرون له، وهذا مل يقله غريه وهو إن كان ما بعدها خرب، ويقولون هذا مؤمن حقا نطق حقا وأخرب حبق ف

دعوى. اخلامس أهنا رموز كلها ألمساء النيب صلى هللا عليه وسلم وأوصافه خاصة قاله الشيخ حممد بن صاحل 
املعروف اببن ملوكة التونسي يف رسالة له قال إن كل حرف من حروف اهلجاء يف فواتح السور مكىن به عن 

اخلاصة، فاأللف مكىن به عن مجلة أمسائه املفتتحة ابأللف كأمحد وأيب  طائفة من أمساء الكرمية وأوصافه
القاسم، والالم مكىن به عن صفاته مثل لب الوجود، وامليم مكىن به عن حممد وحنوه مثل مبشر ومنذر، 

فكلها منادى حبرف نداء مقدر بدليل ظهور ذلك احلرف يف يس. ومل يعز هذا القول إىل أحد، وعلق على 
سالة تلميذه شيخ اإلسالم حممد معاوية تعليقة أكثر فيها من التعداد، وليست مما ينثلج ملباحثه الفؤاد هذه الر 
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ويرد هذا القول التزام حذف حرف النداء   514وهي وأصلها موجودة خبزنة جامع الزيتونة بتونس عدد  
يف؛ ألن الياء فيه حرف وما قاله من ظهوره يف يس مبين على قول من قال إن يس مبعىن اي سيد وهو ضع

من حروف اهلجاء وألن الشيخ نفسه عد يس بعد ذلك من احلروف الدالة على األمساء مدلوال لنحو الياء 
من (كهيعص) القول السادس أهنا رموز ملدة دوام هذه األمة حبساب اجلمل قاله أبو العالية أخذا بقصة رواها 

جاء أبو ايسر بن أخطب وحيي بن أخطب وكعب بن  ابن إسحاق عن جابر بن عبد هللا بن واثب قال: 
األشرف فسألوا رسول هللا عن امل وقالوا: هذا أجل هذه األمة من السنني إحدى وسبعون سنة فضحك 

رسول هللا وقال هلم ص~ واملر فقالوا اشتبه علينا األمر فال ندري أاب القليل أنخذ أم ابلكثري  اه. وليس يف 
دة حروف أخرى من هذه احلروف املتقطعة يف أوائل السور تقرير العتبارها رموزا جواب رسول هللا إايهم بع

ألعداد مدة هذه األمة، وإمنا أراد إبطال ما فهموه إببطال أن يكون مفيدا لزعمهم على حنو الطريقة املسماة 
فهو تعجب من ابلنقض يف اجلدل ومرجعها إىل املنع واملانع ال مذهب له. وأما ضحكه صلى هللا عليه وسلم 

جهلهم. القول السابع أهنا رموز كل حرف رمز إىل كلمة فنحو(امل) أان هللا أعلم، و(املر) أان هللا أرى، 
و(املص) أان هللا أعلم وأفصل. رواه أبو الضحى عن ابن عباس، ويوهنه أنه ال ضابط له ألنه أخذ مرة مبقابلة 

لكلمة أو آخرها. ونظروه أبن العرب قد تتكلم احلرف حبرف أول الكلمة، ومرة مبقابلته حبرف وسط ا
 ابحلروف املقطعة بدال من كلمات تتألف من تلك احلروف نظما ونثرا، من ذلك قول زهري:          

ابخلري خريات وإن شرفا                      وال أريد الشر إال إن ات أراد وإن شر فشر وأراد إال أن تشا،   
وقال اآلخر  قرطيب  :          فأتى حبرف من كل مجلة.   

انداهم أال اجلموا أال ات                      قالوا مجيعا كلهم أال فا       

 

122فحة : ص  

 

لوليد بن املغرية عامل عثمان خياطب عدي بن اأراد ابحلرف األول أال تركبون، وابلثاين أال فأركبوا. وقال   
 حامت:          

لت قـاف                      ال حتسبين قد نسيت اإلجياف أراد قالت وقفت. ويف قلت هلا قفي لنا قا  
احلديث:  من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة  قال شقيق: هو أن يقول أق مكان اقتل. ويف احلديث 

شا  أي شاهدا. ويف كامل املربد من قصيدة لعلي بن عيسى القمي وهو مولد:          أيضا  كفى ابلسيف
  
ولبس العجاجة واخلـافـقـا                      ت تريك املنا برؤوس األسل أي تريك املنااي. ويف  تلع  من   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 صحاح اجلوهري قال لبيد:          

درس املنا مبتالع فأبـان                      فتقادمت ابحلبس فالسوابن أراد درس املنازل. وقال علقمة   
           ):82الفحل  خصائص ص 

كأن إبريقهم ظبيىعلى شرف                      مفدم بسبا الكتان مـلـثـوم أراد بسبائب الكتان. وقال    
 الراجز:          

واستمر القتل يف عبد األشل أي عبد األشهل. وقول أيب             حني ألقت بقباء بـركـهـا            
 دؤاد:          

ر جلنوهبا                      فكأمنا تذكى سنابكها احلبا أراد احلباحب. وقال األخطل: يدرين حندل حائ  
          

رة األجد أراد منازهلا. ووقع  طراز سأمست مناها أبرض ما يبلغهـا                      بصاحب اهلم إال اجل  
كانس:          اجمللس  للمتأخرين من هذا كثري مع التورية كقول ابن م-اجملالس  

مل أنس بدرا زارين لـيلة                      مستوفزا مطلعا للخطـر     

لمة مرحبا.وقد أكثرت من كفلم يقم إال مبقدار مـا                      قلت له أهال وسهال ومر أراد بعض    
وف فواتح السور على شواهده توسعة يف مواقع هذا االستعمال الغريب ولست أريد بذلك تصحيح محل حر 

 ذلك ألنه ال حيسن ختريج القرآن عليه وليس معها ما يشري إليه مع التورية جبعل مر من املرور. 
لها يف الفتوحات يف الباب الثاين إمياء إىل شعب عالقول الثامن أهنا إشارات إىل أحوال من تزكية القلب، وج 

سور القرآن على تكرار احلروف مثانية وسبعون حرفا  اإلميان، وحاصله أن مجلة احلروف الواقعة يف أوائل
والثمانية هنا هي حقيقة البضع حصل له ذلك ابلكشف فيكون عدد احلروف مثانية وسبعني وقد قال النيب 

صلى هللا عليه وسلم  اإلميان بضع وسبعون شعبة  فهذه احلروف هي شعب اإلميان، وال يكمل ألحد أسرار 
هذه احلروف يف سورها. وكيف يزعم زاعم أهنا واردة يف معان غري معروفة مع ثبوت اإلميان حىت يعلم حقائق 

تلقي السامعني هلا ابلتسليم من مؤمن ومعاند، ولوال أهنم فهموا منها معىن معروفا دلت عليه القرائن لسأل 
هلا مدلوال متداوال السائلون وتورك املعاندون. قال القاضي أبو بكر بن العريب  لوال أن العرب كانوا يعرفون 

بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النيب صلى هللا عليه وسلم بل تال عليهم (حم فصلت وص~) وغريمها 
فلم ينكروا ذلك مع تشوفهم إىل عثرة وحرصهم على زلة  قلت وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا وما 

نوادر كالم العرب، ومما أخرج خمرج األلغاز الرمحان، وأما ما استشهدوا به من بيت زهري وغريه فهو من 
 والتمليح وذلك ال يناسب مقام الكتاب اجمليد. 

أو أفعاال وفيه من األقوال  النوع الثاين جيمع األقوال الراجعة إىل أن هاته احلروف وضعت بتلك اهليئات أمساء 
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 أربعة. 
ني واختاره الفخر أهنا أمساء للسور اليت وقعت التاسع يف عداد األقوال يف أوهلا جلماعة من العلماء واملتكلم 

فيها، قاله زيد بن أسلم ونسب لسيبويه يف كتابه ابب أمساء السور من أبواب ماال ينصرف أو للخليل ونسبه 
ضده وقوع هاته احلروف يف أوائل السور فتكون هاته احلروف قد جعلت أمساء عصاحب الكشاف لألكثر وي
مسيت هبا كما نقول الكراسة ب والرزمة ج ونظره القفال مبا مست العرب أبمساء ابلعالمة على تلك السور، و 

احلروف كما مسوا الم الطائي والد حارثة، ومسوا الذهب عني، والسحاب غني، واحلوت نون، واجلبل قاف، 
 وأقول: وحاء قبيلة من مذحج، وقال شريح بن أوىف العنسي أو العبسي:          

رمح شاجر                      فهال تال حاميم قبل التقـدم يريد حم عسق اليت فيها (قل يذكرين حاميم وال  
 ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب). 

يكون االسم غري داخل يف املسمى وقد وجدان هذه احلروف مقروءة  نويبعد هذا القول بعدا ما إن الشأن أ 
يرده احتاد هذه احلروف يف عدة سور مثل آمل~ وآلر وحم. وأنه مل توضع مع السور إبمجاع املسلمني، على أنه 

  .أمساء السور األخرى يف أوائلها
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عليها قاله الكليب والسدي وقتادة. ويبطله أنه قد وقع  القول العاشر وقال مجاعة إهنا أمساء للقرآن اصطلح  
آن، حنو آمل~ غلبت الروم، وآمل~ أحسب الناسبعد بعضها ما ال يناسبها لو كانت أمساء للقر  .  

لقول احلادي عشر أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أمساء هللا رووا عن علي أنه كان يقول اي  ا  
روف املفردة فريجع هبا إىل ما يناسبها أن تندرج حتته من األقوال حلكهيعص اي حم عسق وسكت عن ا

 ما بعده ألن يكون خربا أو حنوه عن اسم هللا مثل آمل ذلك الكتاب، ويبطله عدم االرتباط بني بعضها وبني
 وآملص كتاب أنزل إليك. 

ملراد آمل ذلك الكتاب أي االثاين عشر قال املاوردي هي أفعال فإن حروف آملص كتاب فعل أمل مبعىن نزل ف 
مجيعها حنو كهيعص وآملص نزل عليكم، ويبطل كالمه أهنا ال تقرأ بصيغ األفعال على أن هذا ال يتأتى يف 

 وآلر ولوال غرابة هذا القول لكان حراي ابإلعراض عنه. 
ألغراض داعية  النوع الثالث تندرج فيه األقوال الراجعة إىل أن هاته احلروف حروف هجاء مقصودة أبمسائها 

ابلقلم تنويها هبا لذلك وفيه من األقوال: القول الثالث عشر أن هاته احلروف أقسم هللا تعاىل هبا كما أقسم 
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ألن مسمياهتا أتلفت منها أمساء هللا تعاىل وأصول التخاطب والعلوم قاله األخفش، وقد وهن هذا القول أبهنا 
لو كانت مقسما هبا لذكر حرف القسم إذ ال حيذف إال مع اسم اجلاللة عند البصريني وأبهنا قد ورد بعدها 

كتاب املبني) قال صاحب الكشاف: وقد استكرهوا اجلمع يف بعض املواضع قسم حنو(ن~ والقلم) و(حم وال
بني قسمني على مقسم واحد حىت قال اخلليل يف قوله تعاىل (والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى) أن الواو 

الثانية هي اليت تضم األمساء لألمساء أي واو العطف، واجلواب عن هذا أن اختصاص احلذف ابسم اجلاللة 
اهية مجع قسمني تندفع جبعل الواو التالية هلاته الفواتح واو العطف على أهنم قد مجعوا بني خمتلف فيه وأن كر 

 قسمني، قال النابغة:          
حارث ال النكس وال اخلامل القول الرابع عشر أهنا سيقت         وهللا وهللا لنعم الفـتـى ال                

التهجية تبكيتا للمشركني وإيقاظا لنظرهم يف أن هذا الكتاب  مساق التهجي مسرودة على منط التعديد يف
املتلو عليهم وقد حتدوا ابإلتيان بسورة مثله هو كالم مؤلف من عني حروف كالمهم كأنه يغريهم مبحاولة 

املعارضة ويستأنس ألنفسهم ابلشروع يف ذلك بتهجي احلروف ومعاجلة النطق تعريضا هبم مبعاملتهم معاملة 
ف تقاطيع اللغة. فيلقنها كتهجي الصبيان يف أول تعلمهم ابلكتاب حىت يكون عجزهم عن من مل يعر 

املعارضة بعد هذه احملاولة عجزا ال معذرة هلم فيه، وقد ذهب إىل هذا القول املربد وقطرب والفراء، قال يف 
املناسبة لوقوعها يف  الكشاف وهذا القول من القوة واخلالقة ابلقبول مبنزلة، وقلت وهو الذي خنتاره وتظهر

فواتح السور أن كل سورة مقصودة ابإلعجاز ألن هللا تعاىل يقول (فأتوا بسورة من مثله) فناسب افتتاح ما به 
اإلعجاز ابلتمهيد حملاولته ويؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر يف هذا املقصد فلذلك مل يسألوا عنه لظهور 

ذا ذكرت حروف اهلجاء على تلك الكيفية املعهودة يف التعليم يف أمره وأن التهجي معروف عندهم للتعليم فإ
مقام غري صاحل للتعليم عرف السامعون أهنم عوملوا معاملة املتعلم ألن حاهلم كحاله يف العجز عن اإلتيان 
  بكالم بليغ، ويعضد هذا الوجه تعقيب هاته احلروف يف غالب املواقع بذكر القرآن وتنزيله أو كتابيته إال يف
كهيعص وآمل، أحسب الناس، وآمل غلبت الروم ووجه ختصيص بعض تلك احلروف ابلتهجي دون بعض، 
وتكرير بعضها ألمر ال نعلمه ولعله ملراعاة فصاحة الكالم، ويؤيده أن معظم مواقع هذه احلروف يف أوائل 

ما نزلتا بقرب عهد السور املكية عدا البقرة على قول من جعلوها كلها مدنية وآل عمران، ولعل ذلك ألهن
اهلجرة من مكة وأن قصد التحدي يف القرآن النازل مبكة قصد أويل، ويؤيده أيضا احلروف اليت أمساؤها 
خمتومة أبلف ممدودة مثل الياء واهلاء والراء والطاء واحلاء قرئت فواتح السور مقصودة على الطريقة اليت 

يت قريبا يف آخر هذا املبحث من تفسري آمليتهجى هبا للصبيان يف الكتاب طلبا للخفة كما سيأ .  
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القول اخلامس عشر أهنا تعليم للحروف املقطعة حىت إذا وردت عليهم بعد ذلك مؤلفة كانوا قد علموها    
يتعلم الصبيان احلروف املقطعة، مث يتعلموهنا مركبة قاله عبد العزيز ابن حيىي، يعين إذ مل يكن فيهم من  كما

سن الكتابة إال بعض املدن كأهل احلرية وبعض طيء وبعض قريش وكنانة من أهل مكة، ولقد تقلبت حي
أحوال العرب يف القراءة والكتابة تقلبات متنوعة يف العصور املختلفة، فكانوا ابدئ األمر أهل كتابة ألهنم 

اءة والكتابة وقد أثبت التاريخ أن نزحوا إىل البالد العربية من العراق بعد تبلبل األلسن، والعراق مهد القر 
ضخم بن إرم أول من علم العرب الكتابة ووضع حروف املعجم التسعة والعشرين، مث إن العرب ملا ابدوا  أي 
سكنوا البادية  تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة والكتابة، وشغلهم حاهلم عن تلقي مبادئ العلوم، 

كحواضر اليمن واحلجاز، مث ملا تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إىل املواطن اليت فبقيت الكتابة يف احلواضر  
نزلوها فكانت طيء بنجد يعرفون القراءة والكتابة، وهم الفرقة الوحيدة من القحطانيني ببالد جند ولذلك 

ن من الوضع أهنم يقول أهل احلجاز وجند إن الذين وضعوا الكتابة ثالثة نفر من بين بوالن من طيء يريدو 
علموها للعداننيني بنجد، وكان أهل احلرية يعلمون الكتابة فالعرب ابحلجاز تزعم أن اخلط تعلموه عن أهل 
األنبار واحلرية، وقصة املتلمس يف كتب األدب تذكران بذلك إذ كان الذي قرأ له الصحيفة غالم من أغيلمة 

ة القحطانيني، قد تناسوا الكتابة إذ كانوا أهل زرع وفروسية احلرية. ولقد كان األوس واخلزرج مع أهنم من انزح
وحروب، فقد ورد يف السري أنه مل يكن أحد من األنصار حيسن الكتابة ابملدينة وكان يف أسرى املشركني يوم 
بدر من حيسن ذلك فكان من ال مال له من األسرى يفتدى أبن يعلم عشرة من غلمان أهل املدينة الكتابة 

د بن اثبت يف مجاعة، وكانت الشفاء بنت عبد هللا القرشية حتسن الكتابة وهي علمتها حلفصة أم فتعلم زي
املؤمنني. ويوجد يف أساطري العرب ما يقتضي أن أهل احلجاز تعلموا الكتابة من أهل مدين يف جوارهم فقد 

م: أجبد، وهوز، ذكروا قصة وهي أن احملض ابن جندل من أهل مدين وكان ملكا كان له ستة أبناء وه
وحطي، وكلمن، وسعفص، وقرشت. فجعل أبناءه ملوكا على بالد مدين وما حوهلا فجعل أجبد مبكة وجعل 

هوزا وحطيا ابلطائف وجند، وجعل الثالثة الباقني مبدين، وأن كلمنا كان يف زمن شعيب وهو من الذين 
لوك مث أحلقوا هبا ثخذ وضغظ فهذا أخذهم عذاب يوم الظلة قالوا فكانت حروف اهلجاء أمساء هؤالء امل

يقتضي أن القصة مصنوعة لتلقني األطفال حروف املعجم بطريقة سهلة تناسب عقوهلم وتقتضي أن حروف 
ثخذ وضغظ مل تكن يف معجم أهل مدين فأحلقها أهل احلجاز، وحقا إهنا من احلروف غري الكثرية 

ول يبعده عدم وجود مجيع احلروف يف فواتح السور بل االستعمال وال املوجودة يف كل اللغات إال أن هذا الق
 املوجود نصفها كما سيأيت بيانه من كالم الكشاف. 
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ملقصود به التنبيه يف قولك اي فىت االقول السادس عشر أهنا حروف قصد منها تنبيه السامع مثل النداء  
قول يف إنشاد أشهر القصائد ال إليقاظ ذهن السامع قاله ثعلب واألخفش وأبو عبيدة، قال ابن عطية كما ي

وبل ال، قال الفخر يف تفسري سورة العنكبوت: إن احلكيم إذا خاطب من يكون حمل الغفلة أو مشغول البال 
يقدم على الكالم املقصود شيئا ليلفت املخاطب إليه بسبب ذلك املقدم مث يشرع يف املقصود فقد يكون 

تاح، وقد يكون املقدم صوات كمن يصفق ليقبل عليه السامع ذلك املقدم كالما مثل النداء وحروف االستف
فاختار احلكيم للتنبيه حروفا من حروف التهجي لتكون داللتها على قصد التنبيه متعينة إذ ليس هلا مفهوم 

 فتمحضت للتنبيه على غرض مهم. 
صول القراءة كما ينطق القول السابع عشر أهنا إعجاز ابلفعل وهو أن النيب األمي الذي مل يقرأ قد نطق أب 

 هبا مهرة الكتبة فيكون النطق هبا معجزة وهذا بني البطالن ألن األمي ال يعسر عليه النطق ابحلروف. 

القول الثامن عشر أن الكفار كانوا يعرضون عن مساع القرآن فقالوا  ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه   
ملراد منها فيقع إليهم ما يتلوها بال قصد، قاله قطرب وهو فأوردت هلم هذه احلروف ليقبلوا على طلب فهم ا

 قريب من القول السادس عشر. 
ن يفتتح حبروف مقطعةآالقول التاسع عشر أهنا عالمة ألهل الكتاب وعدوا هبا من قبل أنبيائهم أن القر   .  
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لقرآن فأراهم أنه مؤلف من حروف كحروف القول العشرون قال التربيزي علم هللا أن قوما سيقولون بقدم ا  
الكالم، وهذا وهم ألن أتليف الكالم من أصوات الكلمات أشد داللة على حدوثه من داللة احلروف 

 املقطعة لقلة أصواهتا. 
حلادي والعشرون روي عن ابن عباس أهنا ثناء أثىن هللا به على نفسه وهو يرجع إىل القول األول أو االقول  

مجاع األقوال، وال شك أن قراءة كافة املسلمني إايها أبمساء حروف اهلجاء مثل ألف. الم. ميم  الثاين. هذا
دون أن يقرأوا أمل وأن رمسها يف اخلط بصورة احلروف يزيف مجيع أقوال النوع األول ويعني االقتصار على 

ت يف درجات القبول، فإن النوعني الثاين والثالث يف اجلملة، على أن ما يندرج حتت ذينك النوعني متفاو 
األقوال الثاين، والسابع، والثامن، والثاين عشر، واخلامس عشر، والسادس عشر، يبطلها أن هذه احلروف لو  

كانت مقتضبة من أمساء أو كلمات لكان احلق أن ينطق بسمياهتا ال أبمسائها. فإذا تعني هذان النوعان 
اهيا، خلص أن األرجح من تلك األقوال ثالثة: وهي كون وأسقطنا ما كان من األقوال املندرجة حتتمها و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تلك احلروف لتبكيت املعاندين وتسجيال لعجزهم عن املعارضة، أو كوهنا أمساء للسور الواقعة هي فيها، أو  
كوهنا أقساما أقسم هبا لتشريف قدر الكتابة وتنبيه العرب األميني إىل فوائد الكتابة إلخراجهم من حالة 

ح هذه األقوال الثالثة هو أوهلا. األمية. وأرج  

قال يف الكشاف: ما ورد يف هذه الفواتح من أمساء احلروف هو نصف أسامي حروف املعجم إذ هي أربعة  
، والصاد، والراء، والكاف، واهلاء، والياء، والعني، والطاء، والسني، واحلاء، معشر وهي: األلف، والالم، واملي
ن سورة على عدد حروف املعجم، وهذه األربعة عشر مشتملة على أنصاف والقاف، والنون، يف تسع وعشري

أجناس صفات احلروف ففيها من املهموسة نصفها: الصاد، والكاف، واهلاء، والسني واحلاء، ومن اجملهورة 
نصفها: األلف، والالم، وامليم، والراء، والعني، والطاء، والقاف، والياء، والنون، ومن الشديدة نصفها: 

لف، والكاف، والطاء، والقاف، ومن الرخوة نصفها: الالم، وامليم، والراء، والصاد واهلاء، والعني، والسني، األ
واحلاء، والياء، والنون. ومن املطبقة نصفها: الصاد، والطاء. ومن املنفتحة نصفها: األلف، والالم، وامليم، 

والنون. ومن املستعلية نصفها القاف، والصاد،  والراء، والكاف، واهلاء، والعني، والسني، والقاف، والياء،
والطاء. ومن املستفلة نصفها: األلف، والالم، وامليم، والراء، والكاف، واهلاء، والياء، والعني، والسني، واحلاء، 

 والنون. ومن حروف القلقلة نصفها: القاف، والطاء. 
ذي دقت يف كل شيء حكمته اه وزاد مث إن احلروف اليت ألغي ذكرها مكثورة ابملذكورة، فسبحان ال 

البيضاوي على ذلك أصنافا أخرى من صفات احلروف ال نطيل هبا فمن شاء فلرياجعها. وحمصول كالمهما 
وإمهال ذكر ما أمهل منها حق التمثيل ألنواع الصفات بذكر النصف،  أنه قد قضي بذكر ما ذكر من احلروف

الغرض وهو اإلشارة إىل العناية ابلكتابة، وحق اإلجياز يف  وترك النصف من ابب  وليقس ما مل يقل  حلصول
 الكالم. 

لث من افيكون ذكر جمموع هذه الفواتح يف سور القرآن من املعجزات العلمية وهي املذكورة يف الوجه الث 
 وجوه اإلعجاز اليت تقدمت يف املقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسري. 

وفة دون عالمات إعراب على حكم األمساء املسرودة إذ مل تكن معمولة وكيفية النطق أن ينطق هبا موق 
ى على للعوامل فحاهلا كحال األعداد املسرودة حني تقول ثالثه أربعه مخسه. وكحال أمساء األشياء اليت مت

اجلارد هلا، إذ تقول مثال: ثوب، بساط، سيف، دون إعراب، ومن أعرهبا كان خمطئا. ولذلك نطق القراء هبا 
ساكنة سكون املوقوف عليه فما كان منها صحيح اآلخر نطق به ساكنا حنو ألف، الم، ميم. وما كان من 

أمساء احلروف ممدود اآلخر نطق به يف أوائل السور ألفا مقصورا ألهنا مسوقة مساق املتهجي هبا وهي يف 
ئ، واستعماهلا يف التهجي أكثر حالة التهجي مقصورة طلبا للخفة ألن التهجي إمنا يكون غالبا لتعليم املبتد

  .فوقعت يف فواتح السور مقصورة ألهنا على منط التعديد أو مأخوذة منه
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كاالسم هلا فيقولون قرأت  كهيعص  كما جيعلون أول كلمة   رولكن الناس قد جيعلون فاحتة إحدى السو   
نت سعاد  فحينئذ قد تعامل مجلة احلروف الواقعة من القصيدة امسا للقصيدة فيقولون قرأت  قفا نبك  و  اب

يف تلك الفاحتة معاملة كلمة واحدة فيجري عليها من اإلعراب ما هو لنظائر تلك الصيغة من األمساء فال 
 يصرف حاميم كما قال شريح بن أوىف العنسي املتقدم آنفا:          

تال حاميم قبل التقـدم وكما قال الكميت:          يذكرين حاميم والرمح شاجر                      فهال     

 هقرأان لكم يف آل حاميم آية                      أتوهلا منا فقيه ومعـرب وال يعرب  كهيعص  إذ ال نظري ل  
يف األمساء إفرادا وال تركيبا. وأما طسم فيعرب اعرتاب املركب املزجي حنو حضرموت ودارا جبرد وقال سيبويه: 

إذا جعلت  هود  اسم السورة مل تصرفها فتقول قرأت هود للعلمية والتأنيث قال ألهنا تصري مبنزلة امرأة  إنك
مسيتها بعمرو. ولك يف اجلميع أن أتيت به يف اإلعراب على حاله من احلكاية وموقع هاته الفواتح مع ما يليها 

تبكيتا هلم فظاهر أهنا حينئذ حمكية وال من حيث اإلعراب، فإن جعلتها حروفا للتهجي تعريضا ابملشركني و 
تقبل إعرااب، ألهنا حينئذ مبنزلة أمساء األصوات ال يقصد إال صدورها فداللتها تشبه الداللة العقلية فهي تدل 

على أن الناطق هبا يهيئ السامع إىل ما يرد بعدها مثل سرد األعداد احلسابية على من يراد منه أن جيمع 
يقسم، فال إعراب هلا مع ما يليها، وال معىن للتقدير ابملؤلف من هذه احلروف إذ  حاصلها، أو يطرح، أو

ليس ذلك اإلعالم مبقصود لظهوره وإمنا املقصود ما حيصل عند تعدادها من التعريض ألن الذي يتهجى 
ء للسور أو احلروف ملن يناىف يف حاله أن يقصد تعليمه يتعني من املقام أنه يقصد التعريض. وإذا قدرهتا أمسا

للقرآن أو هلل تعاىل مقسما هبا فقيل إن هلا أحكاما مع ما يليها من اإلعراب بعضها حمتاج للتقدير الكثري، 
 فدع عنك اإلطالة هبا فإن الزمان قصري. 

هاته الفواتح قرآن ال حمالة ولكن اختلف يف أهنا آايت مستقلة واألظهر أهنا ليست آبايت مستقلة بل هي و  
آلايت املوالية هلا على املختار من مذاهب مجهور القراء.وروى عن قراء الكوفة أن بعضها عدوه أجزاء من ا

آايت مستقلة وبعضها مل يعدوه وجعلوه جزء آية مع ما يليه، ومل يظهر وجه التفصيل حىت قال صاحب 
صحاب هذا الكشاف إن هذا ال دخل للقياس فيه. والصحيح عن الكوفيني أن مجيعها آايت وهو الالئق أب

القول إذ التفصيل حتكم؛ ألن الدليل مفقود. والوجه عندي أهنا آايت ألن هلا داللة تعريضية كنائية إذ 
املقصود إظهار عجزهم أو حنو ذلك فهي تطابق مقتضى احلال مع ما يعقبها من الكالم وال يشرتط يف داللة 
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ة املطابقة يف هذه احلروف تقديرية إن قلنا الكالم على معىن كنائي أن يكون له معىن صريح بل تعترب دالل
ابشرتاط مالزمة داللة املطابقة لداللة االلتزام. ويدل إلجراء السلف حكم أجزاء اآلايت عليها أهنم يقرأوهنا 

إذا قرأوا اآلية املتصلة هبا، ففي جامع الرتمذي يف كتاب التفسري يف ذكر سبب نزول سورة الروم. فنزلت (امل 
وفيه أيضا  فخرج أبو بكر الصديق يصيح يف نواحي مكة (امل غلبت الروم) ويف سرية ابن  غلبت الروم)،

إسحاق من رواية ابن هشام عنه  فقرأ رسول هللا على عتبة بن ربيعة (حم تنزيل من الرمحن الرحيم) حىت بلغ 
 قوله (فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود) احلديث. 

 إجزاء قراءهتا يف الصالة عند الذين يكتفون يف قراءة السورة مع الفاحتة آبية وعلى هذا اخلالف اختلف يف 
 واحدة مثل أصحاب أيب حنيفة. 

ذلك الكتب(  (    
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مبدأ كالم ال اتصال له يف اإلعراب حبروف امل كما علمت مما تقدم على مجيع االحتماالت كما هو   
تمال أن تكون حروف املم مسوقة مساق التهجي إلظهار األظهر. وقد جوز صاحب الكشاف على اح

عجز املشركني عن اإلتيان مبثل بعض القرآن، أن يكون اسم اإلشارة مشارا به إىل امل ابعتباره حرفا مقصودا 
لتعجيز، أي ذلك املعىن احلاصل من التهجي أي ذلك احلروف ابعتبارها من جنس حروفكم هي الكتاب ل

عجز كم عن معارضته، فيكون امل مجلة مستقلة مسوقة للتعريض واسم اإلشارة مبتدأ أي منها تراكيبه فما أ
والكتاب خربا. وعلى األظهر تكون اإلشارة إىل القرآن املعروف لديهم يومئذ. واسم اإلشارة مبتدأ والكتاب 

قرة؛ ألن كل ما بدل وخربه ما بعده، فاإلشارة إىل الكتاب النازل ابلفعل وهي السور املتقدمة على سورة الب
نزل من القرآن فهو املعرب عنه أبنه القرآن وينضم إليه ما يلحق به، فيكون الكتاب على هذا الوجه أطلق 

حقيقة على ما كتب ابلفعل، ويكون قوله الكتاب على هذا الوجه خربا عن اسم اإلشارة، وجيوز أن تكون 
ه نرتقب فهو حاضر يف األذهان فشبه ابحلاضر يف اإلشارة إىل مجيع القرآن ما نزل منه وما سينزل ألن نزول

العيان، فالتعريف فيه للعهد التقديري واإلشارة إليه للحضور التقديري فيكون قوله الكتاب حينئذ بدال أو 
 بياان من ذلك واخلرب هو ال ريب فيه. 

ضى وضع اسم اإلشارة وجيوز اإلتيان يف مثل هذا ابسم اإلشارة املوضوع للقريب واملوضوع للبعيد، قال الر  
للحضور والقرب ألنه للمشار إليه حسا مث يصح أن يشار به إىل الغائب فيصح اإلتيان بلفظ البعد ألن 

اضر القريب فتقول جاءين رجل فقلت لذلك الرجل وقلت هلذا حلاحملكي عنه غائب، ويقل أن يذكر بلفظ ا
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إليه بلفظ الغيبة والبعد كما تقول: وهللا وذلك الرجل، وكذا جيوز لك يف الكالم املسموع عن قريب أن تشري 
قسم عظيم، ألن اللفظ زال مساعه فصار كالغائب ولكن األغلب يف هذا اإلشارة بلفظ احلضور فتقول: وهذا 

قسم عظيم اه، أي األكثر يف مثله اإلتيان ابسم إشارة البعيد ويقل ذكره بلفظ احلاضر، وعكس ذلك يف 
يف التسهيل سوى بني اإلتيان ابلقريب والبعيد يف اإلشارة لكالم متقدم إذ قال: اإلشارة للقول. وابن مالك 

وقد يتعاقبان  أي اسم القريب والبعيد  مشارا هبما إىل ما ولياه أي من الكالم، ومثله شارحه بقوله تعاىل بعد 
) فأشار مرة قصة عيسى (ذلك نتلوه عليك من اآلايت والذكر احلكيم) مث قال (إن هذا هلو القصص احلق

ابلبعيد ومرة ابلقريب واملشار إليه واحد، وكالم ابن مالك أوفق ابالستعمال إذ ال يكاد حيصر ما ورد من 
االستعمالني فدعوى الرضي قلة أن يذكر بلفظ احلاضر دعوى عريضة. وإذا كان كذلك كان حكم اإلشارة 

لكثرة كليهما أيضا، ففي القرآن (فوجد فيها إىل غائب غري كالم مثل اإلشارة إىل الكالم يف جواز الوجهني 
رجلني يقتتالن هذا من شيعته وهذا من عدوه) فإذا كان الوجهان سواء كان ذلك االستعمال جماال لتسابق 

البلغاء ومراعاة مقتضيات األحوال، وحنن قد رأيناهم يتخريون يف مواقع اإلتيان ابسم اإلشارة ما هو أشد 
على أهنم يعرفون خماطبيهم أبغراض ال قبل لتعرفها إال إذا كان االستعمال سواء يف  مناسبة لذلك املقام فدلنا

أصل اللغة ليكون الرتجيح ألحد االستعمالني ال على معىن مثل زايدة التنبيه يف اسم اإلشارة البعيد كما هنا، 
 وكما قال خفاف بن ندبة:          

أتمل خفافا إنين أان ذلـك وقد يؤتى ابلقريب إلظهار قلة      أقول له والرمح أيطر متنه                   
 االكرتاث كقول قيس بن اخلطيم يف احلماسة:          

مىت أيت هذا املوت ال يلف حاجة                      لنفسي إال قد قضيت قضـاءهـا       
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ارة للبعيد إلظهار رفعة شأن هذا القرآن جلعله بعيد فال جرم أن كانت اإلشارة يف اآلية ابستعمال اسم اإلش  
شيء النفيس عزيز لاملنزلة. وقد شاع يف الكالم البليغ متثيل األمر الشريف ابلشيء املرفوع يف عزة املنال ألن ا

على أهله فمن العادة أن جيعلوه يف املرتفعات صوان له عن الدروس وتناول كثرة األيدي واالبتذال، فالكتاب 
ملا ذكر يف مقام التحدي مبعارضته مبا دلت عليه حروف التهجي يف آمل~ كان كالشيء العزيز املنال هنا 

ابلنسبة إىل تناوهلم إايه ابملعارضة أو ألنه لصدق معانيه ونفع إرشاده بعيد عمن يتناوله هبجر القول كقوهلم 
ب أنزلناه) فذلك لإلشارة إىل كتاب بني (افرتاه) وقوهلم (أساطري األولني). وال يرد على هذا قوله (وهذا كتا

يدي أهله لرتغيبهم يف العكوف عليه واالتعاظ أبوامره ونواهيه. ولعل صاحب الكشاف بىن على مثل ما بىن 
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عليه الرضي فلم يعد (ذلك الكتاب) تنبيها على التعظيم أو االعتبار، فلله در صاحب املفتاح إذ مل يغفل 
سند إليه ابإلشارة: أو أن يقصد ببعده تعظيمه كما تقول يف مقام التعظيم ذلك فقال يف مقتضيات تعريف امل

 ذلك الفاضل وأولئك الفحول وكقوله عز وعال (آمل ذلك الكتاب) ذهااب إىل بعده درجة. 
وقوله (الكتاب) جيوز أن يكون بدال من اسم اإلشارة لقصد بيان املشار إليه لعدم مشاهدته، فالتعريف فيه  

ويكون اخلرب هو مجلة (ال ريب فيه)، وجيوز أن يكون (الكتاب) خربا عن اسم اإلشارة ويكون  إذن للعهد،
القرآن بسبب تعريف اجلزئني فهو إذن قصر  ىالتعريف تعريف اجلنس فتفيد اجلملة قصر حقيقة الكتاب عل

الكتب إذا  ادعائي ومعناه ذلك هو الكتاب اجلامع لصفات الكمال يف جنس الكتب بناء على أن غريه من
نسبت إليه كانت كاملفقود منها وصف الكتاب لعدم استكماهلا مجيع كماالت الكتب، وهذا التعريف قد 
يعرب عنه النحاة يف تعداد معاين الم التعريف مبعىن الداللة على الكمال فال يرد أنه كيف حيصر الكتاب يف 

وإمنا هو مقام التعريف ال غري، ففائدة التعريف  أنه آمل أو يف السورة أو حنو ذلك إذ ليس املقام مقام احلصر
 واإلشارة ظاهرية وليس شيء من ذلك لغوا حبال وإن سبق لبعض األوهام على بعض احتمال. 

ال مبعىن املكتوب إما مصدر كاتب املصوغ للمبالغة يف الكتابة، فإن املصدر جييء مبعىن املفعول  عوالكتاب ف 
كلباس مبعىن ملبوس وعماد مبعىن معمود به. واشتقاقه من كتب مبعىن مجع كاخللق، وإما فعال مبعىن مفعول  

وضم ألن الكتاب جتمع أوراقه وحروفه، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بكتابة كل ما ينزل من الوحي 
وجعل للوحي كتااب، وتسمية القرآن كتااب إشارة إىل وجوب كتابته حلفظه. وكتابة القرآن فرض كفاية على 

 املسلمني. 
[) حال من الكتاب أو خرب أول أو اثن على ما مر قريبا. والريب الشك 2ال ريب فيه هدى للمتقني]( 

الزمان وريب املنون نوائب ذلك، قال هللا تعاىل (نرتبص به ريب  بوأصل الريب القلق واضطراب النفس، وري
ريب فصار حقيقة عرفية يقال رابه الشيء املنون) وملا كان الشك يلزمه اضطراب النفس وقلقها غلب عليه ال

إذا شككه أي جبعل ما أوجب الشك يف حاله فهو متعد، ويقال أرابه كذلك إذ اهلمزة مل تكسبه تعدية زائدة 
فهو مثل حلق وأحلق، وزلقه وأزلقه وقد قيل إن أراب أضعف من راب أراب مبعىن قربه من أن يشك قاله أبو 

بشار:           زيد، وعلى التفرقة بينهما قال  

أخوك الذي إن ربته قال إمنا                      أربت وإن عاتبته الن جانبه       
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إىل ما ال يريبك  أي دع الفعل الذي يقربك من الشك يف التحرمي إىل فعل  كويف احلديث  دع ما يريب  
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اتر القراء يف فتح (ال ريب) نفيا للجنس على آخر ال يدخل عليك يف فعله شك يف أنه مباح. ومل خيتلف متو 
سبيل التنصيص وهو أبلغه ألنه لو رفع الحتمل نفي الفرد دون اجلنس فإن كانت اإلشارة بقوله (ذلك) إىل 

احلروف اجملتمعة يف آمل~ على إرادة التعريض ابملتحدين وكان قوله (الكتاب) خربا السم اإلشارة على ما 
نفيا لريب خاص وهو الريب الذي يعرض يف كون هذا الكتاب مؤلفا من حروف  تقدم كان قوله (ال ريب) 

كالمهم فكيف عجزوا عن مثله، وكان نفي اجلنس فيه حقيقة وليس ابدعاء، فتكون مجلة (ال ريب) منزلة 
 منزلة التأكيد ملفاد اإلشارة يف قوله (ذلك الكتاب) وعلى هذا الوجه جيوز أن يكون اجملرور وهو قوله (فيه)

متعلقا بريب على أنه ظرف لغو فيكون الوقف على قوله (فيه) وهو خمتار اجلمهور على حنو قوله تعاىل 
(وتنذر يوم اجلمع ال ريب فيه) وقوله (ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه) وجيوز أن يكون قوله فيه ظرفا 

ازية العرفية تشبيها لداللة اللفظ ابحتواء مستقرا خربا لقوله بعده (هدى للمتقني) ومعىن (يف) هو الظرفية اجمل
الظرف فيكون ختطئة للذين أعرضوا عن استماع القرآن فقالوا (ال تسمعوا هلذا القرآن) استنزاال لطائر نفورهم  

كأنه قيل هذا الكتاب مشتمل على شيء من اهلدى فامسعوا إليه ولذلك نكر اهلدى أي فيه شيء من هدى 
 عليه وسلم أليب ذر (إنك امرؤ فيك جاهلية) ويكون خرب (ال) حمذوفا لظهوره على حد قول النيب صلى هللا

أي ال ريب موجود، وحذف اخلرب مستعمل كثريا يف أمثاله حنو(قالوا ال ضري) وقول العرب ال أبس، وقول 
 سعد بن مالك:          

بقاء يف ذلك، وهو استعمال جمازي من صد عن نرياهنـا                      فأان ابن قيس ال براح أي ال   
 فيكون الوقف على قوله (ال ريب) ويف الكشاف أن انفعا وعاصما وقفا على قوله (ريب). 

ذلك) إىل الكتاب ابعتبار كونه كاحلاضر املشاهد وكان قوله الكتاب بدال من ( وإن كانت اإلشارة بقوله 
تعلق بريب وخرب ال حمذوف على الطريقة الكثرية يف اسم اإلشارة لبيانه فاجملرور من قوله (فيه) ظرف لغو م

مثله، والوقف على قوله (فيه)، فيه معىن نفى وقوع الريب يف الكتاب على هذا الوجه نفى الشك يف أنه منزل 
من هللا تعاىل ألن املقصود خطاب املراتبني يف صدق نسبته إىل هللا تعاىل وسيجيء خطاهبم بقوله (وإن كنتم 

زلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله) فارتياهبم واقع مشتهر، ولكن نزل ارتياهبم منزلة العدم ألن يف ريب مما ن
يف دالئل األحوال ما لو أتملوه لزال ارتياهبم فنزل ذلك االرتياب مع دالئل بطالنه منزلة العدم. قال صاحب 

فيقولون ملنكر اإلسالم: اإلسالم حق  املفتاح:  ويقلبون القضية مع املنكر إذا كان معه ما إن أتمله ارتدع
وقوله عز وجل يف حق القرآن (ال ريب فيه)  وكم من شقي مراتب فيه  وارد (على هذا) فيكون املركب الدال 
على النفي املؤكد للريب مستعمال يف معىن عدم االعتداد ابلريب ملشاهبة حال املراتب يف وهن ريبه حبال من 

التمثيل. ليس مبراتب أصال على طريقة   

ومن املفسرين من فسر قوله تعاىل (ال ريب فيه) مبعىن أنه ليس فيه ما يوجب ارتيااب يف صحته أي ليس فيه  
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ريب هنا جمازا يف سببه ويكون اجملرور ظرفا مستقرا خرب (ال) فينظر إىل قوله لاضطراب وال اختالف فيكون ا
لوجدوا فيه اختالفا كثريا) أي أن القرآن ال يشتمل على   تعاىل (أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا

كالم يوجب الريبة يف أنه من عند احلق رب العاملني، من كالم يناقض بعضه بعضا أو كالم جيايف احلقيقة 
والفضيلة أو أيمر ابرتكاب الشر والفساد أو يصرف عن األخالق الفاضلة، وانتفاء ذلك عنه يقتضي أن ما 

رآن إذا تدبر فيه املتدبر وجده مفيدا اليقني أبنه من عند هللا واآلية هنا حتتمل املعنيني يشتمل عليه الق
  .فلنجعلهما مقصودين منها على األصل الذي أصلناه يف املقدمة التاسعة

    
 

130فحة : ص  

 

يد التعريض مبا بني وهذا النفي ليس فيه ادعاء وال تنزيل فهذا الوجه يغىن عن تنزيل املوجود منزلة املعدوم فيف  
يدي أهل الكتاب يومئذ من الكتب فإهنا قد اضطربت أقواهلا وختالفت ملا اعرتاها من التحريف وذلك ألن 

ي الريب عن القرآن مع عدم وجود قائل ابلريب فيما تضمنه أي بريب مستند ملوجب فالتصدي لألخبار بن
، هذا أساطري األولني، يدل ذلك التحدي على أن ارتياب إذ قصارى ما قالوه فيه أقوال جمملة مثل هذا سحر

املراد التعريض ال سيما بعد قوله (ذلك الكتاب) كما تقول ملن تكلم بعد قوم تكلموا يف جملس وأنت 
 ساكت: هذا الكالم صواب تعرض بغريه. 

ألنه  وهبذا الوجه أيضا يتسىن احتاد املعىن عند الوقف لدى من وقف على فيه ولدى من وقف على ريب، 
إذا اعترب الظرف غري خرب وكان اخلرب حمذوفا أمكن االستغناء عن هذا الظرف من هاته اجلملة، وقد ذكر 

مل يقدم على املسند إليه وهو ريب  أي على احتمال أن يكون خربا عن  الكشاف أن الظرف وهو قوله (فيه)
هنا لقصد أن كتااب آخر فيه الريب اه. اسم ال  كما قدم الظرف يف قوله (ال فيها غول) ألنه لو قدم الظرف 

يعين ألن التقدمي يف مثله يفيد االختصاص فيكون مفيدا أن نفي الريب عنه مقصور عليه وأن غريه من 
الكتب فيه الريب وهو غري مقصود هنا. وليس احلصر يف قوله (ال ريب فيه) مبقصود ألن السياق خطاب 

اب حىت يرد عليهم. وإمنا أريد أهنم ال عذر هلم يف إنكارهم أنه للعرب املتحدين ابلقرآن وليسوا من أهل كت
من عند هللا إذ هم قد دعوا إىل معارضته فعجزوا. نعم يستفاد منه تعريض أبهل الكتاب الذين آزروا املشركني 
وشجعوهم على التكذيب به أبن القرآن لعلو شأنه بني نظرائه من الكتب ليس فيه ما يدعو إىل االرتياب يف  
كونه منزال من هللا إاثرة للتدبر فيه هل جيدون ما يوجب االرتياب فيه وذلك يستطري جامث إعجاهبم بكتاهبم 

املبدل احملرف فإن الشك يف احلقائق رائد ظهورها. والفجر ابملستطري بني يدي طلوع الشمس بشري بسفورها. 
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و دخل عليها نفى وهي بتلك الكيفية أفاد وقد بىن كالمه على أن اجلملة املكيفة ابلقصر يف حالة اإلثبات ل
قصر النفي ال نفي القصر، وأمثلة صاحب املفتاح يف تقدمي املسند لالختصاص سوى فيها بني ما جاء 

ابإلثبات وما جاء ابلنفي. وعندي فيه نظر سأذكره عند قوله تعاىل، (ليس عليك هداهم).وحكم حركة هاء 
ات يف قسم أصوهلا. الضمري أو سكوهنا مقررة يف علم القراء  

وقوله (هدى للمتقني) اهلدى اسم مصدر اهلدى ليس له نظري يف لغة العرب إال سرى وتقى وبكى ولغى  
وفعله هدى هداي يتعدى إىل املفعول الثاين إبىل ورمبا تعدى إليه بنفسه على طريقة . مصدر لغى يف لغة قليلة

صراط املستقيم). احلذف املتوسع فيما تقدم يف قوله تعاىل (اهدان ال  

واهلدى على التحقيق هو الداللة اليت من شأهنا اإليصال إىل البغية وهذا هو الظاهر يف معناه ألن األصل  
يكون هدى مرادفا لدل وألن املفهوم من اهلدى الداللة الكاملة وهذا موافق للمعىن املنقول  عدم الرتادف فال

عد األشعري ألن التوفيق الذي هو اإليصال عند األشعري من إليه اهلدى يف العرف الشرعي. وهو أسعد بقوا
خلق هللا تعاىل يف قلب املوفق فيناسب تفسري اهلداية مبا يصلح له ليكون الذي يهدى يوصل اهلداية الشرعية. 

 فالقرآن هدى ووصفه ابملصدر للمبالغة أي هو هاد. 
 ينقض صالح اآلجل. وأثر هذا اهلدى هو واهلدى الشرعي هو اإلرشاد إىل ما فيه صالح العاجل الذي ال 

إمنا و االهتداء فاملتقون يهتدون هبديه واملعاندون ال يهتدون ألهنم ال يتدبرون، وهذا معىن ال خيتلف فيه 
اختلف املتكلمون يف منشأ حصول االهتداء وهي مسألة ال حاجة إليها يف فهم اآلية. وتفصيل أنواع اهلداية 

دان الصراط). وحمل (هدى) إن كان هو صدر مجلة أن يكون خربا ملبتدأ حمذوف تقدم عند قوله تعاىل (اه
هو ضمري الكتاب فيكون املعىن اإلخبار عن الكتاب أبنه اهلدى وفيه من املبالغة يف حصول اهلداية به ما 

على يقتضيه اإلخبار ابملصدر لإلشارة إىل بلوغه الغاية يف إرشاد الناس حىت كان هو عني اهلدى تنبيها 
رجحان هداه على هدى ما قبله من الكتب، وإن كان الوقف على قوله ال ريب وكان الظرف هو صدر 

اجلملة املوالية وكان قوله (هدى) مبتدأ خربه الظرف املتقدم قبله فيكون إخبارا أبن فيه هدى فالظرفية تدل 
لذي هو اإلخبار عنه أبنه عني على متكن اهلدى منه فيساوي ذلك يف الداللة على التمكن الوجه املتقدم ا

  .اهلدى
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واملتقي من اتصف ابالتقاء وهو طلب الوقاية، والوقاية الصيانة واحلفظ من املكروه فاملتقي هو احلذر   
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املتطلب للنجاة من شيء مكروه مضر، واملراد هنا املتقني هللا، أي الذين هم خائفون غضبه واستعدوا لطلب 
تجابة طلبه فإذا قرئ عليهم القرآن استمعوا له وتدبروا ما يدعو إليه فاهتدوا. مرضاته واس  

ن الكبائر وعدم االسرتسال على الصغائر ظاهرا موالتقوى الشرعية هي امتثال األوامر واجتناب املنهيات  
ا ابلعقاب دون وابطنا أي اتقاء ما جعل هللا االقتحام فيه موجبا غضبه وعقابه، فالكبائر كلها متوعد فاعله

 اللمم. 
ة يواملراد من اهلدى ومن املتقني يف اآلية معنامها اللغوي فاملراد أن القرآن من شأنه اإليصال إىل املطالب اخلري  

وأن املستعدين للوصول به إليها هم املتقون أي هم الذين جتردوا عن املكابرة ونزهوا أنفسهم عن حضيض 
انوا أنفسهم من خطر غضب هللا هذا هو الظاهر، واملراد ابملتقني املؤمنون التقليد للمضلني وخشوا العاقبة وص

الذين آمنوا ابهلل ومبحمد وتلقوا القرآن بقوة وعزم على العمل به كما ستكشف عنهم األوصاف اآلتية يف قوله 
 تعاىل (الذين يؤمنون ابلغيب) إىل قوله (من قبلك). 

تقي معان ثالثة: األول أن القرآن هدى يف زمن احلال ألن ويف بيان كون القرآن هدى وكيفية صفة امل 
املراد حال النطق. و الوصف ابملصدر عوض عن الوصف ابسم الفاعل وزمن احلال هو األصل يف اسم الفاعل 

واملتقون هم املتقون يف احلال أيضا ألن اسم الفاعل حقيقة يف احلال كما قلنا، أي أن مجيع من نزه نفسه 
الكمال يهديه هذا الكتاب، أو يزيده هدى كقوله تعاىل (والذين اهتدوا زادهم هدى وآاتهم وأعدها لقبول 

تقواهم). الثاين أنه هدى يف املاضي أي حصل به هدى أي مبا نزل من الكتاب، فيكون املراد من املتقني من  
شاهدة هديه وثناء كانت التقوى شعارهم أي أن اهلدى ظهر أثره فيهم فاتقوا وعليه فيكون مدحا للكتاب مب

على املؤمنني الذين اهتدوا به. وإطالق املتقني على املتصفني ابلتقوى فيما مضى، وإن كان غري الغالب يف 
الوصف ابسم الفاعل، إطالق يعتمد على قرينة سياق الثناء على الكتاب. الثالث أنه هدى يف املستقبل 

وصف ابملصدر يف  هدى  ألن املصدر ال يدل على زمان للذين سيتقون يف املستقبل وتعني عليه هنا قرينة ال
 معني. 

فقيل هاد  لحصل من وصف الكتاب ابملصدر من وفرة املعاين ما ال حيصل، لو وصف ابسم الفاع 
للمتقني، فهذا ثناء على القرآن وتنويه به وختلص للثناء على املؤمنني الذين انتفعوا هبديه، فالقرآن مل يزل ولن 

تقني، فإن مجيع أنواع هدايته نفعت املتقني يف سائر مراتب التقوى، ويف سائر أزمانه وأزماهنم يزال هدى للم
على حسب حرصهم ومبالغ علمهم واختالف مطالبهم، فمن منتفع هبديه يف الدين. ومن منتفع يف السياسة 

والتفقه يف الدين. وكل وتدبري أمور األمة. ومن منتفع به يف األخالق والفضائل، ومن منتفع به يف التشريع 
أولئك من املتقني وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواهم. وقد جعل أئمة األصول االجتهاد يف الفقه من 

التقوى، فاستدلوا على وجوب االجتهاد بقوله تعاىل (فاتقوا هللا ما استطعتم) فإن قصر أبحد سعيه عن كمال 
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ية، وال يزال أهل العلم والصالح يتسابقون يف التحصيل على االنتفاع به، فإمنا ذلك لنقص فيه ال يف اهلدا
 أوفر ما يستطيعون من االهتداء ابلقرآن. 

م: فإن مجلة  امل  تسجيل إلعجاز القرآن وإحناء على عامة املشركني اوتلتئم اجلمل األربع كمال االلتئم 
م. عجزهم عن معارضته وهو مؤلف من حروف كالمهم وكفى هبذا نداء على تعنته  

ومجلة (ذلك الكتاب) تنويه بشأنه وأنه ابلغ حد الكمال يف أحوال الكتب، فذلك موجه إىل اخلاصة من  
ف من حروف كالمهم، وهو ابلغ حد الكمال من بني الكتب، فكان لالعقالء أن يقول هلم هذا كتاب مؤ 

أفضل األمم، فكيف ال  ذلك مما يوفر دواعيكم على اتباعه واالفتخار أبن منحتموه فإنكم تعدون أنفسكم
تسرعون إىل متابعة كتاب نزل فيكم هو أفضل الكتب فوزان هذا وزان قوله تعاىل (أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب 

  .على طائفتني من قبلنا) إىل قوله (ورمحة)، وموجه إىل أهل الكتاب إبيقاظهم إىل أنه أفضل مما أوتوه
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الوقف على قوله (ال ريب) تعريض بكل املراتبني فيه من املشركني وأهل الكتاب  ومجلة (ال ريب) أن كان  
ريب فإنه الكتاب الكامل، وإن كان الوقف على  أي أن االرتياب يف هذا الكتاب نشأ عن املكابرة، وأن ال

ك من قوله (فيه) كان تعريضا أبهل الكتاب يف تعلقهم مبحرف كتابيهم مع ما فيهما من مثار الريب والش
االضطراب الواضح الدال على أنه من صنع الناس، قال تعاىل (أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا 

 لوجدوا فيه اختالفا كثريا). 
وقال يف الكشاف مث مل ختل كل واحدة من هذه األربع بعد أن نظمت هذا التنظيم السري من نكتة ذات  

 الغرض أبلطف وجه، ويف الثانية ما يف التعريف من الفخامة، ويف الثالثة جزالة: ففي األوىل احلذف والرمز إىل
موضع الوصف وإيراده  -وهو اهلدى -درصما يف تقدمي الريب على الظرف، ويف الرابعة احلذف ووضع امل

 منكرا واإلجياز يف ذكر املتقني ا ه. 
ذي هو غاية املعىن اللغوي مجاع اخلريات. فالتقوى إذن هبذا املعىن هي أساس اخلري، وهي ابملعىن الشرعي ال 

 قال ابن العريب مل يتكرر لفظ يف القرآن مثلما تكرر لفظ التقوى اهتماما بشأهنا. 
ؤمنون ابلغيب) يتعني أن يكون كالما متصال بقوله (للمتقني) على أنه صفة إلرداف صفتهم يالذين ( 

استطراد لتصنيف أصناف الناس حبسب اختالف  اإلمجالية بتفصيل يعزف به املراد، ويكون مع ذلك مبدأ
أحواهلم يف تلقي الكتاب املنوه به إىل أربعة أصناف بعد أن كانوا قبل اهلجرة صنفني، فقد كانوا قبل اهلجرة 
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صنفا مؤمنني وصنفا كافرين مصارحني، فزاد بعد اهلجرة صنفان: مها املنافقون وأهل الكتاب، فاملشركون 
الم األولون، واملنافقون ظهروا ابملدينة فاعتز هبم األولون الذين تركهم املسلمون بدار الصرحاء هم أعداء اإلس

الكفر، وأهل الكتاب كانوا يف شغل عن التصدي ملناوأة اإلسالم، فلما أصبح اإلسالم يف املدينة جبوارهم 
ملتقني فريقان: فريق هم املتقون أوجسوا خيفة فالتفوا مع املنافقني وظاهروا املشركني. وقد أشري إىل أن املؤمنني ا

الذين أسلموا ممن كانوا مشركني وكان القرآن هدى هلم بقرينة مقابلة هذا املوصول ابملوصول اآلخر املعطوف 
بقوله (والذين يؤمنون مبا أنزل إليك اخل) فاملثين عليهم هنا هم الذين كانوا مشركني فسمعوا الدعوة احملمدية 

ا عاقبة الشرك فآمنوا، فالباعث الذي بعثهم على اإلسالم هو التقوى دون الطمع أو فتدبروا يف النجاة واتقو 
التجربة، فوائل بن حجر مثال ملا جاء من اليمن راغبا يف اإلسالم هو من املتقني، ومسيلمة حني وفد مع بين 

لذين يؤمنون مبا حنيفة مضمر العداء طامعا يف امللك هو من غري املتقني. وفريق آخر جييء ذكره بقوله (وا
أنزل إليك) اآلايت. وقد أجريت هذه الصفات للثناء على الذين آمنوا بعد اإلشراك أبن كان رائدهم إىل 

اإلميان هو التقوى والنظر يف العاقبة، ولذلك وصفهم بقوله يؤمنون ابلغيب أي بعد أن كانوا يكفرون ابلبعث 
ك اجتلبت يف اإلخبار عنهم هبذه الصالت الثالث واملعاد كما حكى عنهم القرآن يف آايت كثرية، ولذل

صيغة املضارع الدالة على التجدد إيذاان بتجدد إمياهنم ابلغيب وجتدد إقامتهم الصالة واإلنفاق إذ مل يكونوا 
متصفني بذلك إال بعد أن جاءهم هدى القرآن. وجوز صاحب الكشاف كونه كالما مستأنفا مبتدأ وكون 

وعندي أنه جتويز ملا ال يليق، إذ االستئناف يقتضي االنتقال من غرض إىل آخر، (أولئك على هدى) خربه. 
وهو املسمى ابالقتضاب وإمنا حيسن يف البالغة إذا أشيع الغرض األول وأفيض فيه حىت أوعب أو حىت 

 خيفت سآمة السامع، وذلك موقع أما بعد أو كلمة هذا وحنومها، وإال كان تقصريا من اخلطيب واملتكلم ال
 سيما وأسلوب الكتاب أوسع من أسلوب اخلطابة ألن اإلطالة يف أغراضه أمكن. 

يب) (ليعلم هللا من خيافه ابلغيب) ورمبا قالوا بظهر غوالغيب مصدر مبعىن الغيبة (ذلك ليعلم أين مل أخنه ابل 
 الغيب قال احلطيئة:          

آل الم بظهر الغيب أتتيينكيف اهلجاء وما تنفك صاحلة                      من         

 

133فحة : ص  

 

حلواس مما أخرب ابويف احلديث  دعوة املؤمن ألخيه بظهر الغيب مستجابة  . واملراد ابلغيب ما ال يدرك   
الرسول صلى هللا عليه وسلم صرحيا أبنه واقع أو سيقع مثل وجود هللا، وصفاته، ووجود املالئكة، والشياطني، 

أستأثر هللا بعلمه. فإن فسر الغيب ابملصدر أي الغيبة كانت الباء للمالبسة ظرفا مستقرا  وأشراط الساعة، وما
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فالوصف تعريض ابملنافقني، وإن فسر الغيب ابالسم وهو ما غاب عن احلس من العوامل العلوية واألخروية،  
عامل الشهادة كاإلميان  كانت الباء متعلقة بيؤمنون، فاملعىن حينئذ: الذين يؤمنون مبا أخرب الرسول من غري

ابملالئكة والبعث والروح وحنو ذلك. ويف حديث اإلميان (أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 
وتؤمن ابلقدر خريه وشره). وهذه كلها من عوامل الغيب، كان الوصف تعريضا ابملشركني الذين أنكروا البعث 

مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد) فجمع هذا الوصف وقالوا (هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا 
ابلصراحة ثناء على املؤمنني، وابلتعريض ذما للمشركني بعدم االهتداء ابلكتاب، وذما للمنافقني الذين يؤمنون 

ابلظاهر وهم مبطنون الكفر، وسيعقب هذا التعريض بصريح وصفهم يف قوله (إن الذين كفروا سواء عليهم 
ت، وقوله (ومن الناس من يقول آمنا ابهلل). ويؤمنون معناه يصدقون، وآمن مزيد أمن ومهزته أأنذرهتم) اآلاي

املزيدة دلت على التعدية، فأصل آمن تعدية أمن ضد خاف فآمن معناه جعل غريه آمنا مث أطلقوا آمن على 
خر عن السفر، معىن صدق ووثق حكى أبو زيد عن العرب  ما آمنت أن أجد صحابة  يقوله املسافر إذا أت

فصار آمن مبعىن صدق على تقدير أنه آمن خمربه من أن يكذبه، أو على تقدير أنه آمن نفسه من أن ختاف 
من كذب اخلرب مبالغة يف أمن كأقدم على الشيء مبعىن تقدم إليه وعمد إليه، مث صار فعال قاصرا إما على 

لة الالزم، وإما على مراعاة املبالغة املذكورة أي مراعاة حذف املفعول لكثرة االستعمال حبيث نزل الفعل منز 
حصل له األمن أي من الشك واضطراب النفس واطمأن لذلك ألن معىن األمن واالطمئنان متقارب، مث إهنم 
يضمنون آمن معىن أقر فيقولون آمن بكذا أي أقربه كما يف هذه االية، ويضمنونه معىن اطمأن فيقولون آمن 

وا لكم). له (أفتطمعون أن يؤمن  

وجميء صلة املوصول فعال مضارعا إلفادة أن إمياهنم مستمر متجدد كما علمت آنفا، أي ال يطرأ على  
  إمياهنم شك وال ريبة.

وخص ابلذكر اإلميان ابلغيب دون غريه من متعلقات اإلميان ألن اإلميان ابلغيب أي ما غاب عن احلس هو  
عن وجود هللا والعامل العلوي، فإذا آمن به املرء تصدى لسماع  األصل يف اعتقاد إمكان ما خترب به الرسل

دلة، وأما من يعتقد أن ليس وراء عامل دعوة الرسول وللنظر فيما يبلغه عن هللا تعاىل فسهل عليه إدراك األ
امل املادايت عامل آخر وهو ما وراء الطبيعة فقد راض نفسه على اإلعراض عن الدعوة إىل اإلميان بوجود هللا وع

اآلخرة كما كان حال املاديني وهم املسمون ابلدهريني الذين قالوا (وما يهلكنا إال الدهر) وقريب من 
اعتقادهم اعتقاد املشركني ولذلك عبدوا األصنام اجملسمة ومعظم العرب كانوا يثبتون من الغيب وجود اخلالق 

اإلميان ليس هذا موضعه وجييء عند  وبعضهم يثبت املالئكة وال يؤمنون بسوى ذلك. والكالم على حقيقة
 قوله تعاىل (وما هم مبؤمنني). 

ليه ابهلمزة الدالة على اجلمل، واإلقامة إويقيمون الصلوة) اإلقامة مصدر أقام الذي هو معدى قام، عدى ( 
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ر جعلها قائمة، مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت وتداول الناس فيها البيع والشراء وقد دل على هذا التقدي
 تصريح بعض أهل اللسان هبذا املقدر. قال أمين ابن خرمي االنطري:          

ل العراقني حوال قميطاهأقامت غزالة سوق الضراب                      أل       

 

134فحة : ص  

 

وأصل القيام يف اللغة هو االنتصاب املضاد للجلوس واالضطجاع، وإمنا يقوم القائم لقصد عمل صعب ال   
أتى من قعود، فيقوم اخلطيب ويقوم العامل ويقوم الصانع ويقوم املاشي فكان للقيام لوازم عرفية مأخوذة من يت

عوارضه الالزمة ولذلك أطلق جمازا على النشاط يف قوهلم قام ابألمر، ومن أشهر استعمال هذا اجملاز قوهلم 
كل ما يتعلق به معىن مناسبا لنشاطه قامت السوق وقامت احلرب، وقالوا يف ضده ركدت وانمت، ويفيد يف  

بناء اجملاز  اجملازي وهو من قبيل اجملاز املرسل وشاع فيها حىت ساوى احلقيقة فصارت كاحلقائق ولذلك صح
الثاين واالستعارة عليها، فإقامة الصالة استعارة تبعية شبهت املواظبة على الصلوات والعناية هبا جبعل الشيء 

هذا الفعل ابلصالة من مصطلحات القرآن وقد جاء به القرآن يف أوائل نزوله فقد قائما، وأحسب أن تعليق 
ورد يف سورة املزمل (وأقيموا الصالة) وهي اثلثة السور نزوال. وذكر صاحب الكشاف وجوها أخر بعيدة عن 

 مساق اآلية. 
ة فيما مضى وهم الذين وقد عرب هنا ابملضارع كما وقع يف قوله (يؤمنون) ليصلح ذلك للذين أقاموا الصال 

آمنوا من قبل نزول اآلية، والذين هم بصدد إقامة الصالة وهم الذين يؤمنون عند نزول اآلية، والذين 
ون إىل ذلك وهم الذين جاءوا من بعدهم إذ املضارع صاحل لذلك كله ألن من فعل الصالة يف املاضي دسيهت

ها اآلن أو غدا ومجيع أقسام هذا النوع جعل القرآن هدى فهو يفعلها اآلن وغدا، ومن مل يفعلها فهو إما يفعل
هلم. وقد حصل من إفادة املضارع التجدد أتكيد ما دل عليه مادة اإلقامة من املواظبة والتكرر ليكون الثناء 

 عليهم ابملواظبة على الصالة أصرح. 
عرب مبعىن الدعاء كقول والصالة اسم جامد بوزن فعله حمرك العني (صلوة) ورد هذا اللفظ يف كالم ال 

 األعشى:          
تقول بنيت وقد ميمت مـرتـحـال                      ايرب جنب أيب األوصاب والوجعا     

عليك مثل الذي صليت فاغتمضـي                      جفنا فإن جلنب املرء مضطجعـا وورد مبعىن العبادة   
 يف قول األعشى:          

صلوات املـلـي                      ك طورا سجودا وطورا جؤارا فأما الصالة املقصودة يف اآلية يراوح من   
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على قيام وقراءة وركوع وسجود وتسليم. قال ابن فارس كانت العرب يف  ةفهي العبادة املخصوصة املشتمل
ت أحوال ونقلت ألفاظ من جاهليتها على إرث من إرث آابئهم يف لغاهتم فلما جاء هللا تعاىل ابإلسالم حال

مواضع إىل مواضع أخر بزايدات، ومما جاء يف الشرع الصالة وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود وإن مل يكن 
 على هاته اهليأة قال النابغة:          

أو درة صدفية غواصـهـا                      هبج مىت يرها يهل ويسجد وهذا وإن كان كذا فإن العرب مل   
 تعرفه مبثل ما أتت به الشريعة من األعداد واملواقيت اه. 

تعاىل عن إبراهيم عليه السالم فقال  قلت ال شك أن العرب عرفوا الصالة والسجود والركوع وقد أخرب هللا  
(ربنا ليقيموا الصالة) وقد كان بني ظهرانيهم اليهود يصلون أي أيتون عبادهتم هبيأة خمصوصة، ومسوا كنيستهم 

ة، وكان بينهم النصارى وهم يصلون وقد قال النابغة يف ذكر دفن النعمان بن احلارث الغساين:          صال  

ية                      وغودر ابجلوالن حزم وانيل على رواية مصلوه بصاد مهملة ـفآب مصلوه بعـني جـل  
ا ومنه البيت السابق. وعرفوا السجود. أراد املصلني عليه عند دفنه من القسس والرهبان، إذ قد كان منتصر 

 قال النابغة:          
ويسجد وقد تردد أئمة اللغة يف اشتقاق  لأو درة صدفية غواصهـا                      هبج مىت يرها يه  

الصالة، فقال قوم مشتقة من الصال وهو عرق غليظ يف وسط الظهر ويفرتق عند عجب الذنب فيكتنفه 
ا صلوان، والما كان املصلي إذا احنىن للركوع وحنوه حترك ذلك العرق اشتقت الصالة منه كما فيقال حينئذ مه

يقولون أنف من كذا إذا مشخ أبنفه ألنه يرفعه إذا امشأز وتعاظم فهو من االشتقاق من اجلامد كقوهلم استنوق 
ل على هذا االشتقاق هنا اجلمل وقوهلم تنمر فالن، وقوهلا  زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد  والذي د

  .عدم صلوحية غريه فال يعد القول به ضعيفا ألجل قلة االشتقاق من اجلوامد كما تومهه السيد

    
 

135حة : صف  

 

وإمنا أطلقت على الدعاء ألنه يالزم اخلشوع واالخنفاض والتذلل، مث اشتقوا من الصالة اليت هي اسم جامد   
من الصالة كما اشتقوا صلى الفرس إذا جاء معاقبا للمجلي يف خيل صلى إذا فعل الصالة واشتقوا صلى 

سابقه واشتقوا منه املصلى امسا للفرس الثاين يف  احللبة، ألنه جييء مزامحا له يف السبق، واضعا رأسه على صال
خيل احللبة، وهذا الرأي يف اشتقاقها مقتضب من كالمهم وهو الذي جيب اعتماده إذ مل يصلح ألصل 

قها غري ذلك. وما أورده الفخر يف التفسري أن دعوى اشتقاقها من الصلوين يفضي إىل طعن عظيم يف  اشتقا
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كون القرآن حجة ألن لفظ الصالة من أشد األلفاظ شهرة، واشتقاقه من حتريك الصلوين من أبعد األشياء 
حاد جلاز مثله يف سائر اشتهارا فيما بني أهل النقل، فإذا جوزان أنه خفي واندرس حىت ال يعرفه إال اآل

األلفاظ فال نقطع ابن مراد هللا تعاىل من هذه األلفاظ ما يتبادر منها إىل أفهامنا يف زماننا هذا الحتمال أهنا  
كانت يف زمن الرسول موضوعة ملعان أخر خفيت علينا اه يرده أنه ال مانع من أن يكون لفظ مشهور منقوال 

ابالستعمال وأما االشتقاق فبحث علمي وهلذا قال البيضاوي  واشتهار من معىن خفي ألن العربة يف الشيوع 
 هذا اللفظ يف املعىن الثاين مع عدم اشتهاره يف األول ال يقدح يف نقله منه  . 

ومما يؤيد أهنا مشتقة من هذا كتابتها ابلواو يف املصاحف إذ لوال قصد اإلشارة إىل ما اشتقت منه ما كان  
وهم كتبوا الزكاة والراب واحلياة ابلواو إشارة إىل األصل. وأما قول الكشاف وكتابتها ابلواو  وجه لكتابتها ابلواو

الالم يرده أن ذلك مل يصنع يف غريها من الالمات املفخمة.  معلى لفظ املفخم أي لغة تفخي  

لية وتبعه ومصدر صلى قياسه التصلية وهو قليل الورود يف كالمهم. وزعم اجلوهري أنه ال يقال صلى تص 
 الفريوزاابدي، واحلق أنه ورد بقلة يف نقل ثعلب يف أماليه. 

صوصة ودعاء خمصوص وقراءة وعدد. والقول أبن خموقد نقلت الصالة يف لسان الشرع إىل اخلضوع هبيأة  
أصلها يف اللغة اهليئة يف الدعاء واخلضوع هو أقرب إىل املعىن الشرعي وأوفق بقول القاضي أيب بكر ومن 

بعه بنفي احلقيقة الشرعية، وأن الشرع مل يستعمل لفظا إال يف حقيقته اللغوية بضميمة شروط ال يقبل إال ات
هبا. وقالت املعتزلة احلقائق الشرعية موضوعة بوضع جديد وليست حقائق لغوية وال جمازات. وقال صاحب 

األقوال ترجع إىل أقسام موجودة  الكشاف: احلقائق الشرعية جمازات لغوية اشتهرت يف معان. واحلق أن هاته
 يف احلقائق الشرعية. 

التقوى وصدق اإلميان من بذل عزيز  [) صلة اثلثة يف وصف املتقني مما حيقق معىن3ومما رزقناهم ينفقون]( 
على النفس يف مرضاة هللا؛ ألن اإلميان ملا كان مقره القلب ومرتمجه اللسان كان حمتاجا إىل دالئل صدق 

ظائم األعمال، من ذلك التزام آاثره يف الغيبة الدالة عليه (الذين يؤمنون ابلغيب) ومن ذلك صاحبه وهي ع
مالزمة فعل الصلوات ألهنا دليل على تذكر املؤمن من آمن به. ومن ذلك السخاء ببذل املال للفقراء امتثاال 

 ألمر هللا بذلك. 

د هبا ضروراته وحاجاته وينال هبا مالئمة، فيطلق والرزق ما يناله اإلنسان من موجودات هذا العامل اليت يس 
شجر املثمر والثياب وما يقتىن به لعلى كل ما حيصل به سد احلاجة يف احلياة من األطعمة واألنعام واحليوان وا

ذلك من النقدين، قال تعاىل (وإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه). أي مما تركه 
قال (هللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر وفرحوا ابحلياة الدنيا) وقال يف قصة قارون: (وآتيناه من امليت و 

الكنوز) إىل قوله (ويكأن هللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر) مرادا ابلرزق كنوز قارون وقال (ولو 
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ن كالم العرب وموارد القرآن أنه بسط هللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض) وأشهر استعماله حبسب ما رأيت م
ما حيصل من ذلك لإلنسان، وأما إطالقه على ما يتناوله احليوان من املرعى واملاء فهو على اجملاز، كما يف 
قوله تعاىل (وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها) وقوله (وجد عندها رزقا) وقوله (ال أيتيكما طعام 

  .)ترزقانه
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والرزق شرعا عند أهل السنة كالرزق لغة إذ األصل عدم النقل إال لدليل، فيصدق اسم الرزق على احلالل   
احلل واحلرمة غري ملتفت إليها هنا فبيان احلالل من احلرام له مواقع أخرى وال يقبل هللا إال  واحلرام ألن صفة

ة فيها قبل حترميها، بل املقصود أهنم ينفقون طيبا وذلك خيتلف ابختالف أحوال التشريع مثل اخلمر والتجار 
مما يف أيديهم. وخالفت املعتزلة يف ذلك يف مجلة فروع مسألة خلق املفاسد والشرور وتقديرمها، ومسألة الرزق 
من املسائل اليت جرت فيها املناظرة بني األشاعرة واملعتزلة كمسألة اآلجال، ومسألة السعر، ومتسك املعتزلة يف 

رزق أبدلة ال تنتج املطلوب. مسألة ال  

التقرب هلل  وواإلنفاق إعطاء الرزق فيما يعود ابملنفعة على النفس واألهل والعيال ومن يرغب يف صلته أ 
ابلنفع له من طعام أو لباس. وأريد به هنا بثه يف نفع الفقراء وأهل احلاجة وتسديد نوائب املسلمني بقرينة 

فال شك أنه هنا خصلة من خصال اإلميان الكامل، وما هي إال اإلنفاق يف  املدح واقرتانه ابإلميان والصالة
سبيل اخلري واملصاحل العامة إذ ال ميدح أحد إبنفاقه على نفسه وعياله إذ ذلك مما تدعو إليه اجلبلة فال يعتين 

من الدين ابلتحريض عليه؛ فمن اإلنفاق ما هو واجب وهو حق على صاحب الرزق، للقرابة وللمحاويج 
األمة ونوائب األمة كتجهيز اجليوش والزكاة، وبعضه حمدد وبعضه تفرضه املصلحة الشرعية الضرورية أو 

احلاجة وذلك مفصل يف تضاعيف األحكام الشرعية يف كتب الفقه، ومن اإلنفاق تطوع وهو ما فيه نفع من 
عوله الذين يؤمنون تنبيه على أن ما دعا الدين إىل نفعه. ويف إسناده فعل رزقنا إىل ضمري هللا تعاىل وجعل مف

يصري الرزق بسببه رزقا لصاحبه هو حق خاص له خوله هللا إايه حبكم الشريعة على حسب األسباب 
والوسائل اليت يتقرر هبا ملك الناس لألموال واألرزاق، وهو الوسائل املعتربة يف الشريعة اليت اقتضت استحقاق 

مما عمله املرء بقوة بدنه اليت ال مرية يف أهنا حقه مثل انتزاع املاء  أصحاهبا واستئثارهم هبا بسبب اجلهد
واحتطاب احلطب والصيد وجين الثمار والتقاط ما ال ملك ألحد عليه وال هو كائن يف ملك أحد، ومثل 
خدمته بقوته من محل ثقل ومشى لقضاء شؤون من يؤجره واحنباس للحراسة، أو كان مما يصنع أشياء من 
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كها وله حق االنتفاع هبا كاخلبز والنسج والتجر وتطريق احلديد وتركيب األطعمة وتصوير اآلنية من مواد ميل
طني الفخار، أو كان مما أنتجه مثل الغرس والزرع والتوليد، أو مما ابتكره بعقله مثل التعليم واالخرتاع والتأليف 

لنفع العامة أو اخلاصة، أو مما أعطاه إايه والطب واحملاماة والقضاء وحنو ذلك من الوظائف واألعمال اليت 
مالك رزق من هبات وهدااي ووصااي، أو أذن ابلتصرف كإحياء املوات، أو كان مما انله ابلتعارض كالبيوع 

واإلجارات واألكرية والشركات واملغارسة، أو مما صار إليه من مال انعدم صاحبه بكونه أحق الناس به  
تعريف املشروط، وحق اخلمس يف الركاز. فهذه وأمثاهلا مما مشله قول هللا تعاىل كاإلرث. ومتلك اللقطة بعد ال

 (ومما رزقناهم). 
وليس ألحد وال جملموع الناس حق فيما جعله هللا رزق الواحد منهم ألنه ال حق ألحد يف مال مل يسع  

 عليه وسلم فقالت إن الكتسابه بوسائله وقد جاءت هند بنت عقبة زوج أيب سفيان إىل رسول هللا صلى هللا
أنه  فأاب سفيان رجل مسيك فهل أنفق من الذي له عيالنا فقال هلا  ال إال ابملعروف  أي إال ما هو معرو 

  .تتصرف فيه الزوجة مما يف بيتها مما وضعه الزوج يف بيته لذلك دون مسارقة وال خلسة
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نفقون) جملرد االهتمام ابلرزق يف عرف الناس فيكون يف التقدمي وتقدمي اجملرور املعمول على عامله وهو( ي  
كقوله تعاىل (ويطعمون الطعام على حبه)، مع رعي   إيذان أبهنم ينفقون مع ما للرزق من املعزة على النفس

فواصل اآلايت على حرف النون، ويف اإلتيان مبن اليت هي للتبعيض إمياء إىل كون اإلنفاق املطلوب شرعا هو 
اق بعض املال ألن الشريعة مل تكلف الناس حرجا، وهذا البعض يقل ويتوفر حبسب أحوال املنفقني. إنف

فالواجب منه ما قدرت الشريعة نصبه ومقاديره من الزكاة وإنفاق األزواج واألبناء والعبيد، وما زاد على 
سلم ما ارتزقه واكتسبه إىل الواجب ال ينضبط حتديده وما زاد فهو خري، ومل يشرع اإلسالم وجوب تسليم امل

يد غريه. وإمنا اختري ذكر هذه الصفات هلم دون غريها ألهنا أول ما شرع من اإلسالم فكانت شعار املسلمني 
وهي اإلميان الكامل وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة فإهنما أقدم املشروعات ومها أختان يف كثري من آايت القرآن، 

ص اإلميان ألن اإلميان يف حال الغيبة عن املؤمنني وحال خويصة النفس وألن هذه الصفات هي دالئل إخال
أدل على اليقني واإلخالص حني ينتفي اخلوف والطمع إن كان املراد ما غاب، أو ألن اإلميان مبا ال يصل 

بو إليه احلس أدل دليل على قوة اليقني حىت أنه يتلقى من الشارع ما ال قبل للرأي فيه وشأن النفوس أن تن
عن اإلميان به ألهنا متيل إىل احملسوس فاإلميان به على عالته دليل قوة اليمني ابملخرب وهو الرسول إن كان 
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املراد من الغيب ما قابل الشهادة، وألن الصالة كلفة بدنية يف أوقات ال يتذكرها مقيمها أي حمسن أدائها إال 
ضوع وإظهار العبودية، وألن الزكاة أداء املال وقد علم الذي امتأل قلبه بذكر هللا تعاىل على ما فيها من اخل

شح النفوس قال تعاىل (وإذا مسه اخلري منوعا) وألن املؤمنني بعد الشرك كانوا حمرومني منها يف حال الشرك 
 خبالف أهل الكتاب فكان لذكرها تذكري بنعمة اإلسالم. 

[). 4ة هم يوقنون]والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وابآلخر (   

لغيب) عطف على (الذين يؤمنون ابلغيب) طائفة اثنية على الطائفة األوىل املعنية بقوله (الذين يؤمنون اب 
ومها معا قسمان للمتقني، فإنه بعد أن أخرب أن القرآن هدى للمتقني الذين آمنوا بعد الشرك وهم العرب من 

ألهنم مل يكونوا يؤمنون به حني كانوا مشركني، ذكر فريقا  أهل مكة وغريهم ووصفهم ابلذين يؤمنون ابلغيب
آخر من املتقني وهم الذين آمنوا مبا أنزل من الكتب اإلهلية قبل بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم مث آمنوا 

مبحمد، وهؤالء هم مؤمنو أهل الكتاب وهم يومئذ اليهود الذين كانوا كثريين يف املدينة وما حوهلا يف قريظة 
لنضري وخيرب مثل عبد هللا بن سالم، وبعض النصارى مثل صهيب الرومي ودحية الكليب، وهم وإن شاركوا وا

مسلمي العرب يف االهتداء ابلقرآن واإلميان ابلغيب وإقامة الصالة فإن ذلك كان من صفاهتم قبل جميء 
ايرة بني الفريقني هنا اإلسالم فذكرت هلم خصلة أخرى زائدة على ما وصف به املسلمون األولون، فاملغ

ابلعموم واخلصوص، وملا كان قصد ختصيصهم ابلذكر يستلزم عطفهم وكان العطف بدون تنبيه على أهنم فريق 
آخر يوهم أن القرآن ال يهدي إال الذين آمنوا مبا أنزل من قبل ألن هذه خامتة الصفات فهي مرادة فيظن أن 

، وكيف وفيهم من خرية املؤمنني من الصحابة وهم أشد اتقاء الذين آمنوا عن شرك ال حظ هلم من هذا الثناء
واهتداء إذ مل يكونوا أهل ترقب لبعثة رسول من قبل فاهتداؤهم نشأ عن توفيق رابين، دفع هذا اإليهام إبعادة 
املوصول ليؤذن أبن هؤالء فريق آخر غري الفريق الذي أجريت عليهم الصفات الثالث األول، وبذلك تبني أن 

اد أبهل الصفات الثالث األول هم الذين آمنوا بعد شرك لوجود املقابلة. ويكون املوصوالن للعهد، وعلم املر 
أن الذين يؤمنون مبا أنزل من قبل هم أيضا ممن يؤمن ابلغيب ويقيم الصالة وينفق ألن ذلك مما أنزل إىل 

دة التجدد مثل ما تقدم يف نظائره ألن النيب، ويف التعبري ابملضارع من قوله (يؤمنون مبا أنزل إليك) من إفا
إمياهنم ابلقرآن حدث جديدا، وهذا كله ختصيص هلم مبزية جيب اعتبارها وإن كان التفاضل بعد ذلك بقوة 

  .اإلميان ورسوخه وشدة االهتداء، فأبو بكر وعمر أفضل من دحية وعبد هللا بن سالم
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زول االنتقال من علو إىل سفل وهو حقيقة يف انتقال الذوات من علو، واإلنزال جعل الشيء انزال، والن  
وي على معان راجعة إىل تشبيه عمل ابلنزول العتبار شرف غويطلق اإلنزال ومادة اشتقاقه بوجه اجملاز الل

ألن خلق ورفعة معنوية كما يف قوله تعاىل (قد أنزلنا عليكم لباسا) وقوله (وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج) 
هللا وعطاءه جيعل كوصول الشيء من جهة عليا لشرفه، وأما إطالقه على بلوغ الوصف من هللا إىل األنبياء 
فهو إما جماز عقلي إبسناد النزول إىل الوحي تبعا لنزول امللك مبلغه الذي يتصل هبذا العامل انزال من العامل 

إن امللك مالبس للكالم املأمور بتبليغه، وإما جماز لغوي العلوي قال تعاىل (نزل به الروح األمني على قلبك) ف
بتشبيه املعاين اليت تلقى إىل النيب بشيء وصل من مكان عال، ووجه الشبه هو االرتفاع املعنوي ال سيما إذا  
كان الوحي كالما مسعه الرسول كالقرآن وكما أنزل إىل موسى وكما وصف النيب صلى هللا عليه وسلم بعض 

حي يف احلديث الصحيح بقوله  وأحياان أيتيين مثل صلصلة اجلرس فيفصم عين وقد وعيت ما قال أحوال الو 
وأما رؤاي النوم كرؤاي إبراهيم فال تسمى إنزاال، واملراد مبا أنزل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم املقدار الذي  

منا يكون أبهنم حصل منهم إميان مبا نزل حتقق نزوله من القرآن قبل نزول هذه اآلية فإن الثناء على املهتدين إ
ال توقع إمياهنم مبا سينزل ألن ذلك ال حيتاج للذكر إذ من املعلوم أن الذي يؤمن مبا أنزل يستمر إميانه بكل ما 

ينزل على الرسول ألن العناد وعدم االطمئنان إمنا يكون يف أول األمر، فإذا زاال ابإلميان أمنوا من االرتداد  
ميان حني ختالط بشاشته القلوب  . فاإلميان مبا سينزل يف املستقبل حاصل بفحوى اخلطاب وهي وكذلك اإل

الداللة األخروية فإمياهنم مبا سينزل مراد من الكالم وليس مدلوال للفظ الذي هو للماضي فال حاجة إىل 
سينزل كما يف الكشاف.  دعوى تغليب املاضي على املستقبل يف قوله تعاىل (مبا أنزل) واملراد ما أنزل وما  

دى حبرف على عوعدى اإلنزال إبىل لتضمينه معىن الوصف فاملنزل إليه غاية للنزول واألكثر واألصل أنه ي 
ألنه يف معىن السقوط كقوله تعاىل (نزل عليك الكتاب ابحلق) وإذا أريد أن الشيء استقر عند املنزل عليه 

والسلوى) واختيار إحدى التعديتني تفنن يف الكالم. ومتكن منه قال تعاىل (وأنزلنا عليكم املن   

ن بك من أهل الكتاب الداللة ابلصلة على أن و مث إن فائدة اإلتيان ابملوصول هنا دون أن يقال والذين يؤمن 
هؤالء كانوا آمنوا مبا ثبت نزوله من هللا على رسلهم دون ختليط بتحريفات صدت قومهم عن الدخول يف 

وراة ال تقبل النسخ وأنه جييء يف آخر الزمان من عقب إسرائيل من خيلص بين إسرائيل من اإلسالم ككون الت
األسر والعبودية وحنو ذلك من كل ما مل ينزل يف الكتب السابقة، ولكنه من املوضوعات أو من فاسد 

غري احلق عن التأويالت ففيه تعريض بغالة اليهود والنصارى الذين صدهم غلوهم يف دينهم وقوهلم على هللا 
  .اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم
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وهي ثبوت إمياهنم ابآلخرة أي اعتقادهم حبياة اثنية بعد هذه  ةوقوله (وابآلخرة هم يوقنون) عطف صفة اثني  
ة احلياة، وإمنا خص هذا الوصف ابلذكر عند الثناء عليهم من بني بقية أوصافهم ألنه مالك التقوى واخلشي
اليت جعلوا موصوفني هبا ألن هذه األوصاف كلها جارية على ما أمجله الوصف ابملتقني فإن اليقني بدار 

الثواب والعقاب هو الذي يوجب احلذر والفكرة فيما ينجي النفس من العقاب وينعمها ابلثواب وذلك الذي 
رة من مزااي أهل الكتاب من العرب يف ساقهم إىل اإلميان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وألن هذا اإليقان ابآلخ

عهد اجلاهلية فإن املشركني ال يوقنون حبياة اثنية فهم دهريون، وأما ما حيكى عنهم من أهنم كانوا يربطون 
راحلة امليت عند قربه ويرتكوهنا ال أتكل وال تشرب حىت املوت ويزعمون أنه إذا حي يركبها فال حيشر راجال 

ليط بني مزاعم الشرك وما يتلقونه عن املتنصرين منهم بدون أتمل. واآلخرة يف ويسموهنا البلية فذلك خت
اصطالح القرآن هي احلياة اآلخرة فإن اآلخرة صفة أتنيث اآلخر ابملد وكسر اخلاء وهو احلاصل املتأخر عن 

 شيء قبله يف فعل أو حال، وأتنيث وصف اآلخرة منظور فيه إىل أن املراد إجراؤه على موصوف مؤنث
اللفظ حذف لكثرة استعماله وصريورته معلوما وهو يقدر ابحلياة اآلخرة مراعاة لضده وهو احلياة الدنيا أي 

القريبة مبعىن احلاضرة، ولذلك يقال هلا العاجلة مث صارت اآلخرة علما ابلغلبة على احلياة احلاصلة بعد املوت 
(وابآلخرة هم يوقنون) أهنم يؤمنون ابلبعث  وهي احلاصلة بعد البعث إلجراء اجلزاء على األعمال. فمعىن

 واحلياة بعد املوت. 
بعد شك سابق وال يكون شك إال يف أمر ذي نظر فيكون  وواليقني هو العلم ابلشيء عن نظر واستدالل أ 

أخص من اإلميان ومن العلم. واحتج الراغب لذلك بقوله تعاىل (لو تعلمون علم اليقني لرتون اجلحيم) 
لقون اإليقان على علم هللا وال على العلوم الضرورية وقيل هو العلم الذي ال يقبل االحتمال وقد ولذلك ال يط

يطلق على الظن القوى إطالقا عرفيا حيث ال خيطر ابلبال أنه ظن ويشتبه ابلعلم اجلازم فيكون مرادفا لإلميان 
 والعلم. 

دة، تشعر أبنه علم حاصل عن أتمل وغوص الفكر يف فالتعبري عن إمياهنم ابآلخرة مبادة اإليقان ألن هاته املا 
ريبة حبسب املتعارف وقد كثرت الشبه اليت غطريق االستدالل ألن اآلخرة ملا كانت حياة غائبة عن املشاهدة 

جرت املشركني والدهريني على نفيها وإحالتها، كان اإلميان هبا جديرا مبادة اإليقان بناء على أنه أخص من 
ار (يوقنون) هنا خصوصية مناسبة لبالغة القرآن، والذين جعلوا اإليقان واإلميان مرتادفني جعلوا اإلميان، فإليث

ذكر اإليقان هنا جملرد التفنن جتنبا إلعادة لفظ يؤمنون بعد قوله (والذين يؤمنون مبا أنزل إليك) ويف قوله تعاىل 
لى عامله، وهو تقدمي جملرد االهتمام مع (وابآلخرة هم يوقنون) تقدمي للمجرور الذي هو معمول (يوقنون) ع
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رعاية الفاصلة، وأرى أن يف هذا التقدمي ثناء على هؤالء أبهنم أيقنوا أبهم ما يوقن به املؤمن فليس التقدمي 
مبفيد حصرا إذ ال يستقيم معىن احلصر هنا أبن يكون املعىن أهنم يوقنون ابآلخرة دون غريها، وقد تكلف 

فادة احلصر من هذا التقدمي وخيرج احلصر عن تعلقه بذات احملصور فيه إىل صاحب الكشاف وشارحوه إل
 تعلقه أبحواله وهذا غري معهود يف احلصر. 

وقوله (هم يوقنون) جيء ابملسند إليه مقدما على املسند الفعلي إلفادة تقوية اخلرب إذ هو إيقان اثبت  
وراة خالية عن تفصيله واإلجنيل أشار إىل حياة عندهم من قبل جميء اإلسالم على اإلمجال، وإن كانت الت

عريض ابملشركني الدهريني ونداء على احنطاط تالروح، وتعرض كتااب حزقيال وأشعياء لذكره. ويف كال التقدميني 
عقيدهتم، وأما املتبعون للحنيفية يف ظنهم مثل أمية بن أيب الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل فلم يلتفت إليهم 

و ألهنم ملحقون أبهل الكتاب ألخذهم عنهم كثريا من شرائعهم بعلة أهنا من شريعة إبراهيم لقلة عددهم أ
 عليه السالم. 

على هدى من رهبم كأولئ(  (    
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اسم اإلشارة متوجه إىل املتقني الذين أجري عليهم من الصفات ما تقدم، فكانوا فريقني. وأصل اإلشارة أن   
معينة إال أن العرب قد خيرجون هبا عن األصل فتعود إىل ذات مستحضرة من الكالم  تعود إىل ذات مشاهدة

اهلا ما ينزهلا منزلة احلاضر يف ذهن املتكلم والسامع، فإن السامع إذا وعى تلك و بعد أن يذكر من صفاهتا وأح
على ذلك  الصفات وكانت مهمة أو غريبة يف خري أو ضده صار املوصوف هبا كاملشاهد، فاملتكلم يبين

فيشري إليه كاحلاضر املشاهد، فيؤيت بتلك اإلشارة إىل أنه ال أوضح يف تشخصه، وال أغىن يف مشاهدته من 
تعرف تلك الصفات، فتكفي اإلشارة إليها، هذا أصل االستعمال يف إيراد اإلشارة بعد ذكر صفات مع عدم 

تلك األوصاف أبحكام فيدل ذلك على أن  حضور املشار إليه. مث إهنم قد يتبعون اسم اإلشارة الوارد بعد
منشأ تلك األحكام هو تلك الصفات املتقدمة على اسم اإلشارة، ألهنا ملا كانت هي طريق االستحضار  

كانت اإلشارة ألهل تلك الصفات قائمة مقام الذوات املشار إليها. فكما أن األحكام الواردة بعد أمساء 
لك األحكام الواردة بعد ما هو للصفات تفيد أهنا ثبتت للصفات، الذوات تفيد أهنا اثبتة للمسميات فكذ

فكقوله (أولئك على هدى من رهبم) مبنزلة أن يقول: إن تلك األوصاف هي سبب متكنهم من هدي رهبم 
 إايهم. 

ونظريه قول حامت الطائي:             
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ث والدهر مقدما وهلل صـعـلـوك يسـاور هـمـه                      وميضي على األحدا    

فىت طلبات ال يرى اخلمص تـرحة                      وال شبعة إن انهلا عد مـغـنـمـا إىل أن قال:              

فذلك إن يهلك فحسىن ثـنـاؤه                      وإن عاش مل يقعد ضعيفا مذمما فقوله (أولئك على   
سامع إذا مسع ما تقدم من صفات الثناء عليهم ترقب فائدة تلك هدى) مجلة مستأنفة استئنافا بيانيا ألن ال

واإلشارة أحسن منه وقعا ألهنا تتضمن مجيع أوصافهم  األوصاف، واسم اإلشارة هنا حل حمل ذكر ضمريهم
املتقدمة فقد حققه التفتزاين يف ابب الفصل والوصل من الشرح املطول أن االستئناف بذكر اسم اإلشارة أبلغ 

ئناف الذي يكون إبعادة اسم املستأنف عنه. وهذا التقدير أظهر معىن وأنسب بالغة وأسعد من االست
ابستعمال اسم اإلشارة يف مثل هاته املواقع، ألنه أظهر يف كون اإلشارة لقصد التنويه بتلك الصفات املشار 

سم اإلشارة مبتدأ أول إليها ومبا يرد بعد اسم اإلشارة من احلكم الناشئ عنها، وهذا ال حيصل إال جبعل ا
صدر مجلة استئناف. فقوله (أولئك على هدى من رهبم) رجوع إىل اإلخبار عنهم أبن القرآن هدى هلم 

واإلتيان حبرف االستعالء متثيل حلاهلم أبن شبهت هيئة متكنهم من اهلدى وثباهتم عليه وحماولتهم الزايدة به 
ء على املركوب والتمكن من تصريفه والقدرة على إراضته والسري يف طريق اخلريات هبيأة الراكب يف االعتال

فشبهت حالتهم املنتزعة من متعدد بتلك احلالة املنتزعة من متعدد تشبيها ضمنيا دل عليه حرف االستعالء 
ألن االستعالء أقوى أنواع متكن شيء من شيء، ووجه جعلنا إايها مؤذنة بتقدير مركوب دون كرسي أو 

ك هو الذي تسبق إليه أفهامهم عند مساع ما يدل على االستعالء، إذ الركوب هو أكثر مسطبة مثال، ألن ذل
أنواع استعالئهم فهو احلاضر يف أذهاهنم، ولذلك تراهم حني يصرحون ابملشبه به أو يرمزون إليه ما يذكرون 

دت غارب االغرتاب  إال املركوب وعالئقه، فيقولون جعل الغواية مركبا وامتطى اجلهل ويف املقامة  ملا اقتع
وقالوا يف األمثال ركب منت عمياء. ختبط خبط عشواء. وقال النابغة يهجو عامر بن الطفيل الغنوي:         

  
فإن يك عامر قد قال جهال                      فإن مطية اجلهل الشباب      
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شبه هبا على وجه اإلجياز وأصله أولئك على فتكون كلمة (على) هنا بعض املركب الدال على اهليأة امل  
دال ال مجيعه. هكذا قرر كالم الكشاف لمطية اهلدى فهي متثيلية تصرحيية إال أن املصرح به بعض املركب ا

فيها شارحوه والطييب، والتحتاين والتفتزاين والبيضاوي. وذهب القزويين يف الكشف والسيد اجلرجاين إىل أن 
عية مقيدة أبن شبه التمسك ابهلدى عند املتقني ابلتمكن من الدابة للراكب، وسرى االستعارة يف اآلية تب
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التشبيه إىل معىن احلرف وهو على، وجوز السيد وجها اثلثا وهو أن يكون هنا استعارة مكنية مفردة أبن شبه 
مث زاد الطييب اهلدى مبركوب وحرف االستعالء قرينة على ذلك على طريقة السكاكي يف رد التبعية للمكنية. 

والتفتزاين فجعال يف اآلية استعارة تبعية مع التمثيلية قائلني إن جميء كلمة على يعني أن يكون معناها مستعارا 
  .ملا مياثله وهو التمكن فتكون هنالك تبعية ال حمالة

تد السيد يف إنكار  قد انتصر سعد الدين التفتزاين لوجه التمثيلية وانتصر السيد اجلرجاين لوجه التبعية. واشو   
ة يستلزم تركبه من معان دكوهنا متثيلية ورآه مجعا بني متنافيني ألن انتزاع كل من طريف التشبيه من أمور متعد

متعددة، كيف ومتعلق معىن احلرف من املعاين املفردة كاالستعالء هنا؛ فإذا اعترب التشبيه هنا مركبا استلزم أن 
مشبها به وال مستعارا منه ال تبعا وال أصالة، وأطال يف ذلك يف حاشيته ال يكون معىن على ومتعلق معناها 

للكشاف وحاشيته على املطول كما أطال السعد يف حاشية الكشاف ويف املطول، وتراشقا سهام املناظرة 
اء احلادة. وحنن ندخل يف احلكومة بني هذين العلمني أبنه ال نزاع بني اجلميع أن يف اآلية تشبيه أشياء أبشي

على اجلملة حاصلة من ثبوت اهلدى للمتقني ومن ثبوت االستعالء على املركوب غري أن اختالف الفريقني 
هو يف تعيني الطريقة احلاصل هبا هذا التشبيه فاألكثرون جيعلوهنا طريقة التمثيلية أبن يكون تشبيه تلك 

بعية أبن يكون املشبه واملشبه به مها فردان األشياء حاصال ابالنتزاع والرتكيب هليئة، والسيد جيعلها طريقة الت
من تلك األشياء وحيصل العلم ببقية تلك األشياء بواسطة تقييد املفردين املشبه واملشبه به، وجيوز طريقة 

 التمثيل وطريقة املكنية. 
طريقيت فينصرف النظر هنا إىل أي الطريقتني أرجح اعتبارا وأوىف يف البالغة مقدارا، وإىل أن اجلمع بني  

 التمثيلية والتبعية هل يعد متناقضا يف اعتبار القواعد البيانية كما زعمه السيد. 
البيان أن أهله أشد حرصا على اعتبار تشبيه اهليئة فال يعدلون عنه إىل املفرد مهما استقام  تقرر يف علم 

 اعتباره وهلذا قال الشيخ يف دالئل اإلعجاز عند ذكر بيت بشار:          
أن مثار النقع فوق رؤوسنا                      وأسيافنا ليل هتاوى كواكبه  قصد تشبيه النقع والسيوف ك   

فيه ابلليل املتهاوية كواكبه، ال تشبيه النقع ابلليل من جانب والسيوف ابلكواكب من جانب، ولذلك وجب 
هه تفرق، فإن نصب األسياف على احلكم أبن أسيافنا يف حكم الصلة للمصدر  أي مثار  لئال يقع يف تشبي

لتمثيلي احلظ األوىف عند أهل اأن الواو مبعىن مع ال على العطف  . إذا تقرر هذا تبني لديك أن للتشبيه 
البالغة ووجهه أن من أهم أغراض البلغاء وأوهلا ابب التشبيه وهو أقدم فنوهنا، وال شك أن التمثيل أخص 

ة فهو أوقع يف النفوس وأجلى للمعاين. أنواع التشبيه ألنه تشبيه هيئة هبيئ  

هر وأسعد بكالم الكشاف، أما كوهنا أوضح شوحنن جند اعتبار التمثيلية يف اآلية أرجح ألهنا أوضح وأبلغ وأ 
فألن تشبيه التمثيل منزع واضح ال كلفة فيه فيفيد تشبيه جمموع هيئة املتقني يف اتصافهم ابهلدى هبيئة الراكب 
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لتبعية فإهنا ال تفيد إال تشبيه التمكن ابالستعالء مث يستفاد ما عدا ذلك ابلتقييد. وأما  إخل خبالف طريقة ا
كوهنا أبلغ فألن املقام ملا مسح بكال االعتبارين ابتفاق الفريقني ال جرم كان أوالمها ابالعتبار ما فيه 

ية. وأما كونه أسعد بكالم خصوصيات أقوى وأعز. وأما كوهنا أشهر فألن التمثيلية متفق عليها خبالف التبع
الكشاف فألن ظاهر قوله  مثل  أنه أراد التمثيل، ألن كالم مثله من أهل هذه الصناعة ال خترج فيه اللفظة 

  .االصطالحية عن متعارف أهلها إىل أصل املعىن اللغوي
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بني التبعية وهو اجملال الثاين للخالف فإذا صح أن التمثيلية أرجح فلننقل الكالم إىل تصحيح اجلمع بينها و   
ثيلية يف اآلية والسيد مينع ذلك كما علمتم ويقول مبني العالمتني فالسعد والطييب جيوزان اعتبار التبعية مع الت

إذا كان التشبيه منتزعا من متعدد فقد انتزع كل جزء يف املشبه من جزئي املشبه به وهو معىن الرتكيب فكيف 
ه به مستعارا لبعض املشبه فينتقض الرتكيب. وهذا الدليل انظر إىل قول أئمة البالغة إن يعترب بعض املشب

أصل مفردات املركب التمثيلي أن تكون مستعملة يف معانيها احلقيقية وإمنا اجملاز يف مجلة املركب أي يف 
من اعتبار اجملاز يف بعض  إطالقه على اهليئة املشبهة، فكالم السيد وقوف عندها. ولكن التفتزاين مل ير مانعا

مفردات املركب التمثيلي إذا مل يكن فيه تكلف، ولعله يرى ذلك زايدة يف خصوصيات إعجاز هذه اآلية، 
ومن شأن البليغ أن ال يفيت ما يقتضيه احلال من اخلصوصيات، وهبذا تفاوتت البلغاء كما تقرر يف مبحث 

الغة اجلامع ألقصى اخلصوصيات كما بيناه يف موضعه تعريف البالغة وحد اإلعجاز هو الطرف األعلى للب
وهو املختار فلما وجد يف اهليئة املشبهة واهليئة املشبه هبا شيئان يصلحان ألن يشبه أحدمها ابآلخر تشبيها 

مستقال غري داخل يف تشبيه اهليئة كان حق هذا املقام تشبيه التمكن ابالستعالء وهو تشبيه بديع وأشري إليه 
ى وأما غري هذين من أجزاء اهليأتني فلما مل حيسن تشبيه شيء منها آبخر ألغي التشبيه املفرد فيها بكلمة عل

إذ ال حيسن تشبيه املتقي خبصوص الراكب وال اهلدى ابملركوب فتكون (على) على هذا الوجه بعضا من 
 اجملاز املركب دليال عليه ابعتبار وجمازا مفردا ابعتبار آخر. 

يف هذه اآلية أن يكون قوله تعاىل (أولئك على هدى) استعارة متثيلية مكنية شبهت احلالة والذي أختاره  
لفظ املشبه به وهو املركب الدال على الركوب كأن يقال راكبني مطية اهلدى وأبقى ما يدل  ابحلالة وحذف

لفظ (على) الدال  على املشبه وهو أولئك واهلدى، ورمز للمركب الدال على املشبه به بشيء من لوازمه وهو
على الركوب عرفا كما علمتم، فتكمل لنا يف أقسام التمثيلية األقسام الثالثة: االستعارة كما يف االستعارة 
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املفردة فيكون التمثيل منه جماز مرسل كاستعمال اخلرب يف التحسر ومنه استعارة مصرحة  حنو أراك تقدم رجال 
رأينا، ومنه تبعية كما يف قول احلماسي:           وتؤخر أخرى  ومنه مكنية كما يف اآلية على  

إذا أتىل على مكروهة صدقـا فإن منغمس متثيل هليئة     وفارس يف غمار املوت منغمس                    
إحاطة أسباب املوت به من كل جانب هبيئة من أحاطت به املياه املهلكة من كل جانب ولفظ منغمس 

 تبعية ال حمالة. 
نكر هدى ومل يعرف ابلالم ملساواة التعريف والتنكري هنا إذ لو عرف لكان التعريف تعريف اجلنس  وإمنا 

لتنكري متهيدا لوصفه أبنه من عند رهبم، فهو مغاير للهدى السابق يف قوله (هدى للمتقني) مغايرة افرجح 
بقرينة مقام املدح وبذكر ما يدل ابالعتبار إذ القصد التنويه هنا بشأن اهلدى وتوسال إىل إفادة تعظيم اهلدى 

على التمكن فتعني قصد التعظيم. فقوله (من رهبم) تنويه هبذا اهلدى يقتضي تعظيمه وكل ذلك يرجع إىل 
 تعظيم املتصفني ابلتمكن منه. 

وإمنا وصف اهلدى أبنه من رهبم للتنويه بذلك اهلدى وتشريفه مع اإلشارة أبهنم مبحل العناية من هللا وكذلك  
افة الرب إليهم هي إضافة تعظيم لشأن املضاف إليه ابلقرينة. إض  

الثانية عني مرجع األوىل، ووجه تكرير اسم اإلشارة التنبيه على أن   ة[) مرجع اإلشار 5وأولئك هم املفلحون]( 
ون كلتا األثرتني جديرة ابالعتناء والتنويه، فال تذكر إحدامها تبعا لألخرى بل ختص جبملة وإشارة خاصة ليك

  .اشتهارهم بذلك اشتهارا بكلتا اجلملتني وأهنم ممن يقال فيه كال القولني
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ووجه العطف ابلواو دون الفصل أن بني اجلملتني توسطا بني كمايل االتصال واالنقطاع ألنك إن نظرت   
ا ومفهوم األخرى إىل اختالف مفهومهما وزمن حصوهلما فإن مفهوم إحدامها وهو اهلدى حاصل يف الدني

هوم األخرى، فوهو الفالح حاصل يف اآلخرة كانتا منقطعتني. وإن نظرت إىل تسبب مفهوم إحدامها عن م
وكون كل منهما مقصودا ابلوصف كانتا متصلتني، فكان التعارض بني كمايل االتصال واالنقطاع منزال إايمها 

التوسط تقتضي العطف كما تقرر يف علم املعاين،  منزلة املتوسطتني، كذا قرر شراح الكشاف ومعلوم أن حالة
  .وتعليله عندي أنه ملا تعارض املقتضيان تعني العطف ألنه األصل يف ذكر اجلمل بعضها بعد بعض

قوله (هم املفلحون) الضمري للفصل، والتعريف يف (املفلحون) للجنس وهو األظهر إذ ال معهود هنا و   
دة أن هؤالء مفلحون، وتعريف املسند بالم اجلنس إذا محل على مسند حبسب ظاهر احلال، بل املقصود إفا
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ضمري الفصل جملرد أتكيد النسبة، أي أتكيدا لالختصاص. فأما إذا كان  إليه معرف أفاد االختصاص فيكون
التعريف للجنس وهو الظاهر فتعريف املسند إليه مع املسند من شأنه إفادة االختصاص غالبا لكنه هنا جمرد 

إفادة االختصاص احلقيقي، ومفيد شيئا من االهتمام ابخلرب، فلذلك جلب له التعريف دون التنكري وهذا عن 
 مثله عبد القاهر بقوهلم: هو البطل احلامي، أي إذا مسعت ابلبطل احلامي وأحطت به خربا فهو فالن. 

وحتققوا ما هم وتصوروا  وإليه أشار يف الكشاف هنا بقوله  أو على أهنم الذين إن حصلت صفة املفلحني 
  املفتاح وهلل دره. يفبصورهتم احلقيقية فهم هم  والسكاكي مل يتابع الشيخني على هذا فعدل عنه 

والفالح: الفوز وصالح احلال، فيكون يف أحوال الدنيا وأحوال اآلخرة، واملراد به يف اصطالح الدين الفوز  
ح أي صار ذا فالح، وإمنا اشتق منه الفعل بواسطة اهلمزة ابلنجاة من العذاب يف اآلخرة. والفعل منه، أفل

ئما ابلذات بل هو جنس حتف أفراده مبن قدرت له: قال يف االدالة على الصريورة ألنه ال يقع حداث ق
الكشاف: انظر كيف كرر هللا عز وجل التنبيه على اختصاص املتقني بنيل ما ال يناله أحد على طرق شىت 

وتكريره وتعريف (املفلحني)، وتوسيط ضمري الفصل بينه وبني أولئك ليبصرك مراتبهم  وهي ذكر اسم اإلشارة
 ويرغبك يف طلب ما طلبوا وينشطك لتقدمي ما قدموا. 

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم(  (   
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دى يف الذين اهتدوا به والثناء هذا انتقال من الثناء على الكتاب ومتقلديه ووصف هديه وأثر ذلك اهل  
ا حتققت آاثر الصفة اليت استحق هبا الثناء، ذعليهم الراجع إىل الثناء على الكتاب ملا كان الثناء إمنا يظهر إ

وملا كان الشيء قد يقدر بضده انتقل إىل الكالم على الذين ال حيصل هلم االهتداء هبذا الكتاب، وسجل أن 
إمنا كان من خبث أنفسهم إذ نبوا هبا عن ذلك، فما كانوا من الذين يفكرون يف  حرماهنم من االهتداء هبديه

عاقبة أمورهم وحيذرون من سوء العواقب فلم يكونوا من املتقني، وكان سواء عندهم اإلنذار وعدمه فلم يتلقوا 
أعلنه وهم من اإلنذار ابلتأمل بل كان سواء والعدم عندهم، وقد قرنت اآلايت فريقني فريقا أضمر الكفر و 

املشركني كما هو غالب اصطالح القرآن يف لفظ (الذين كفروا) وفريقا أظهر اإلميان وهو خمادع وهم املنافقون 
املشار إليهم بقوله تعاىل(ومن الناس من يقول آمنا). وإمنا قطعت هاته اجلملة عن اليت قبلها ألن بينهما  

هتدين، وهذه لذكر الضالني فبينهما االنقطاع ألجل كمال االنقطاع إذ اجلمل السابقة لذكر اهلدى وامل
التضاد، ويعلم أن هؤالء قسم مضاد للقسمني املذكورين قبله من سياق املقابلة. وتصدير اجلملة حبرف 

التأكيد إما جملرد االهتمام ابخلرب وغرابته دون رد اإلنكار أو الشك؛ ألن اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم 
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ب أنف حبيث مل يسبق شك يف وقوعه، وجميء (إن) لالهتمام كثري يف الكالم وهو يف ولألمة وهو خطا
القرآن كثري. وقد تكون (إن) هنا لرد الشك خترجيا للكالم على خالف مقتضى الظاهر؛ ألن حرص النيب 

شك يف  صلى هللا عليه وسلم على هداية الكافرين جتعله ال يقطع الرجاء يف نفع اإلنذار هلم وحاله كحال من
نفع اإلنذار، أو ألن السامعني ملا أجري على الكتاب من الثناء ببلوغه الدرجة القصوى يف اهلداية يطمعهم 

أن تؤثر هدايته يف الكافرين املعرضني وجتعلهم كالذين يشكون يف أن يكون اإلنذار وعدمه سواء فأخرج 
قد نقل عن املربد أن (إن) ال أتيت لرد الكالم على خالف مقتضى الظاهر ونزل غري الشاك منزلة الشاك. و 

  .اإلنكار بل لرد الشك
كورين هنا هم فريق من املشركني الذين هم مأيوس من إمياهنم، فاإلتيان يف ذ قد تبني أن الذين كفروا املو   

ة ذكرهم ابلتعريف ابملوصول: إما أن يكون لتعريف العهد مرادا منه قوم معهودون كأيب جهل والوليد بن املغري 
وأضراهبم من رؤوس الشرك وزعماء العناد دون من كان مشركا يف أايم نزول هذه اآلية مث من آمن بعد مثل 

أيب سفيان بن حرب وغريه من مسلمة الفتح، وإما أن يكون املوصول لتعريف اجلنس املفيد لالستغراق على 
خمصوصا ابحلس ملشاهدة من آمن منهم  أن املراد من الكفر أبلغ أنواعه بقرينة قوله (ال يؤمنون) فيكون عاما

أو يكون عاما مرادا به اخلصوص ابلقرينة وهذان الوجهان مها اللذان اقتصر عليهما احملققون من املفسرين ومها 
انظران إىل أن هللا أخرب عن هؤالء أبهنم ال يؤمنون فتعني أن يكونوا ممن تبني بعد أنه مات على الكفر. ومن 

له تعاىل (الذين كفروا) على معىن الذين قضي عليهم ابلكفر والشقاء ونظره بقوله تعاىل املفسرين من أتول قو 
(إن الذين حقت عليهم كلمات ربك ال يؤمنون) وهو أتويل بعيد من اللفظ وشتان بينه وبني تنظريه. ومن 

على أن السورة  املفسرين من محل (الذين كفروا) على رؤساء اليهود مثل حىي بن أخطب وأيب رافع يعين بناء
نزلت يف املدينة وليس فيها من الكافرين سوى اليهود واملنافقني وهذا بعيد من عادة القرآن وإعراض عن 

السياق املقصود منه ذكر من حرم من هدى القرآن يف مقابلة من حصل هلم االهتداء به، وأاي ما كان فاملعىن 
م وهم الذين ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم وروى عند اجلميع أن فريقا خاصا من الكفار ال يرجى إمياهن

ذلك عن ابن عباس واملقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم ابلقرآن كان لعدم قابليتهم ال لنقص يف داللة 
 القرآن على اخلري وهديه إليه. 

والكفر  ابلضم  إخفاء النعمة، وابلفتح: السرت مطلقا وهو مشتق من كفر إذا سرت  .  
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ه على جاحدها، توملا كان إنكار اخلالق أو إنكار كماله أو إنكار ما جاءت به رسله ضراب من كفران نعم  
أطلق عليه اسم الكفر وغلب استعماله يف هذا املعىن وهو يف الشرع إنكار ما دلت عليه األدلة القاطعة 

عقوهلم إىل البحث عنه ونصبت عليه  وتناقلته مجيع الشرائع الصحيحة املاضية حىت علمه البشر وتوجهت
األدلة كوحدانية هللا تعاىل ووجوده ولذلك عد أهل الشرك فيما بني الفرتة كفارا. وإنكار ما علم ابلضرورة 

جميء النيب حممد صلى هللا عليه وسلم به ودعوته إليه وعده يف أصول اإلسالم أو املكابرة يف االعرتاف بذلك 
عرب ابإلنكار دون التكذيب. ويلحق ابلكفر يف إجراء أحكام الكفر عليه كل  ولو مع اعتقاد صدقه ولذلك

قول أو فعل ال جيرتئ عليه مؤمن مصدق حبيث يدل على قلة اكرتاث فاعله ابإلميان وعلى إضماره الطعن يف 
ل الدين وتوسله بذلك إىل نقض أصوله وإهانته بوجه ال يقبل التأويل الظاهر ويف هذا النوع األخري جما

الجتهاد الفقهاء وفتاوى أساطني العلماء إثباات ونفيا حبسب مبلغ داللة القول والفعل على طعن أو شك. 
 ومن اعترب األعمال أو بعضها املعني يف اإلميان اعترب فقدها أو فقد بعضها املعني يف الكفر. 

ه واإلميان ابهلل هو العلم قال القاضي أبو بكر الباقالين: القول عندي أن الكفر ابهلل هو اجلهل بوجود 
اىل. الثاين أن أييت بفعل أو قول أخرب عبوجوده فالكفر ال يكون إال أبحد ثالثة أمور: أحدها اجلهل ابهلل ت

هللا ورسوله أو أمجع املؤمنون على أنه ال يكون إال من كافر كالسجود للصنم. الثالث أن يكون له قول أو 
. ونقل ابن راشد يف الفائق عن األشعري رمحه هللا أن الكفر خصلة واحدة. فعل ال ميكن معه العلم ابهلل تعاىل

أصل الكفر هو انتهاك خاص حلرمة الربوبية ويكون ابجلهل ابهلل وبصفاته أو  241قال القرايف يف الفرق 
  .ابجلرأة عليه وهذا النوع هو اجملال الصعب ألن مجيع املعاصي جرأة على هللا

أنذرهتم أم مل تنذرهم) خرب (إن الذين كفروا) و(سواء) اسم مبعىن االستواء فهو اسم قوله (سواء عليهم أو   
على ذلك لزوم إفراده وتذكريه مع اختالف موصوفاته وخمرباته فإذا أخرب به أو وصف كان ذلك   مصدر دل

ثل فيكون التزام كاملصدر يف أن املراد به معىن اسم الفاعل لقصد املبالغة. وقد قيل إن (سواء) اسم مبعىن امل
إفراده وتذكريه ألن املثلية ال تتعدد، وإن تعدد موصوفها تقول هم رجال سواء لزيد مبعىن مثل لزيد. وإمنا عدى 

سواء بعلى هنا ويف غري موضع ومل يعلق بعند وحنوها مع أنه املقصود من االستعالء يف مثله، لإلشارة إىل 
ه عنه وال تردد له فيه فاملعىن سواء عندهم اإلنذار وعدمه. متكن االستواء عند املتكلم وأنه ال مصرف ل  

الني: أحدمها أن أيتوا بسواء على أصل وضعه من الداللة على معىن مواعلم أن للعرب يف سواء استع 
التساوي يف وصف بني متعدد فيقع معه (سواء) ما يدل على متعدد حنو ضمري اجلمع يف قوله تعاىل (فهم 

عطف يف قول بثينة:          فيه سواء) وحنو ال  

ساء احلياة ولينهـا وجيري إعرابه على ما يقتضيه أبسواء علينا اي مجيل بن معمر                      إذا مت   
موقعه من الرتكيب؛ واثنيهما أن يقع مع مهزة التسوية وما هي إال مهزة استفهام كثر وقوعها بعد كلمة 
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 تسمى املتصلة كقوله تعاىل (سواء علينا أجزعنا أم صربان) وهذا أكثر (سواء) ومعها (أم) العاطفة اليت
استعماليها وتردد النحاة يف إعرابه وأظهر ما قالوه وأسلمه أن (سواء) خرب مقدم وأن الفعل الواقع بعده مقرتان 

 اآلية سواء عليهم ابهلمزة يف أتويل مبتدأ ألنه صار مبنزلة املصدر إذ جترد عن النسبة وعن الزمان، فالتقدير يف
  .إنذارك وعدمه
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د (سواء) مقدر يدل عليه االستفهام الواقع معه وأن التقدير سواء عوأظهر عندي مما قالوه أن املبتدأ ب  
جواب (أأنذرهتم أم مل تنذرهم) وهذا جيري على حنو قول القائل علمت أزيد قائم إذ تقديره علمت جواب 

أن جتعل (سواء) مبتدأ رافعا لفاعل سد مسد اخلرب ألن (سواء) يف معىن مستو فهو يف قوة هذا السؤال، ولك 
اسم الفاعل فريفع فاعال سادا مسد خرب املبتدأ وجواب مثل هذا االستفهام ملا كان واحدا من أمرين كان 

إلفراد كان الفعل بعد اإلخبار ابستوائهما عند املخرب مشريا إىل أمرين متساويني وألجل كون األصل يف خربه ا
(سواء) مؤوال مبصدر ووجه األبلغية فيه أن هذين األمرين خللفاء االستواء بينهما حىت ليسأل السائلون: أفعل 

فالن كذا وكذا فيقال إن األمرين سواء يف عدم االكرتاث هبما وعدم تطلب اجلواب على االستفهام من 
م) مشريا إىل أن الناس لتعجبهم يف دوام الكفار على كفرهم أحدمها فيكون قوله تعاىل (سواء عليهم أأنذرهت

مع ما جاءهم من اآلايت حبيث يسأل السائلون أأنذرهم النيب أم مل ينذرهم متيقنني أنه لو أنذرهم ملا ترددوا 
يف اإلميان فقيل: إهنم سواء عليهم جواب تساؤل الناس عن إحدى األمرين، وهبذا انتفى مجيع التكلفات اليت 

ضها النحاة هنا ونربأ مما ورد عليها من األحباث ككون اهلمزة خارجة عن معىن االستفهام، وكيف يصح فر 
عمل ما بعد االستفهام فيما قبله إذا أعرب (سواء) خربا والفعل بعد اهلمزة مبتدأ جمردا عن الزمان، وككون 

القة اللزوم، وكون (أم) مبعىن الواو الفعل مرادا منه جمرد احلدث، وكدعوى كون اهلمزة يف التسوية جمازا بع
ليكون الكالم لشيئني ال ألحد شيئني وحنو ذلك، وال حنتاج إىل تكلف اجلواب عن اإليراد الذي أورد على 

جعل اهلمزة مبعىن (سواء) إذ يؤول إىل معىن استوى اإلنذار وعدمه عندهم سواء فيكون تكرارا خاليا من 
كشاف أنه قال معناه أن اإلنذار وعدمه املستويني يف علم املخاطب الفائدة فيجاب مبا نقل عن صاحب ال

 مها مستواين يف عدم النفع، فاختلفت جهة املساواة كما نقله التفتزاين يف شرح الكشاف. 

ويتعني إعراب (سواء) يف مثله مبتدأ واخلرب حمذوف دل عليه االستفهام تقديره جواب هذا االستفهام فسواء  
اثن واجلملة خرب (الذين كفروا). ودع عنك كل ما خاض فيه الكاتبون على الكشاف، وحرف يف اآلية مبتدأ 
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لذي يالزم كلمة (سواء) غالبا هو لالستعالء اجملازي املراد به التمكن أي إن هذا االستواء متمكن ا(على) 
د، ولدى، منهم ال يزول عن نفوسهم ولذلك قد جييء بعض الظروف يف موضع على مع كلمة سواء مثل عن

 قال أبو الشغب العبسي:          
وليث كفرين لـدي سـواء     ال تعذيل يف جندج إن جندجا                    سيأيت حتقيق لنظري هذا و   

الرتكيب عند قوله تعاىل يف سورة األعراف (سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون)، وقرأ ابن كثري (أأنذرهتم) 
 ققة والثانية مسهلة. وقرأ قالون عن انفع وورش عنه يف رواية البغداديني وأبو عمرو وأبوهبمزتني أوهلما حم

جعفر كذلك مع إدخال ألف بني اهلمزتني، وكلتا القرائتني لغة حجازية. وقرأه محزة وعاصم والكسائي 
لزخمشري وهو حلن، بتحقيق اهلمزتني وهي لغة متيم. وروى أهل مصر عن ورش إبدال اهلمزة الثانية ألفا. قال ا
 وهذا يضعف رواية املصريني عن ورش، وهذا اختالف يف كيفية األداء فال ينايف التواتر. 

[)،6ال يؤمنون](     

 

147فحة : ص  

 

األظهر أن هاته اجلملة مسوقة لتقرير معىن اجلملة اليت قبلها وهي (سواء عليهم ءأنذرهتم) اخل فلك أن   
تفادة التأكيد من السياق ولك أن جتعلها أتكيدا وعلى الوجهني فقد فصلت جتعلها خربا اثنيا عن (إن) واس

إما جوازا على األول وإما وجواب على الثاين، وقد فرضوا يف إعراهبا وجوها أخر ال نكثر هبا لضعفها، وقد 
وح مل جوز يف الكشاف جعل مجلة (سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم) اعرتاضا جلملة (ال يؤمنون) وهو مرج

ستواء اإلنذار وعدمه ابيرتضه السعد والسيد، إذ ليس حمل اإلخبار هو ال يؤمنون إمنا املهم أن خيرب عنهم 
عندهم، فإن يف ذلك نداء على مكابرهتم وغباوهتم، وعذرا للنيب صلى هللا عليه وسلم يف احلرص على إمياهنم، 

ال ينفع فيه حرص وال ارتياد، وهذا وإن كان حيصل وتسجيال أبن من مل يفتح مسعه وقلبه لتلقي احلق والرشاد 
على تقديره جعل (ال يؤمنون) خربا إال أن املقصود من الكالم هو األوىل ابإلخبار، وألنه يصري اخلرب غري 

معترب إذ يصري مبثابة أن يقال إن الذين كفروا ال يؤمنون، فقد علم أهنم كفروا فعدم إمياهنم حاصل، وإن كان 
ال يؤمنون) استمرار الكفر يف املستقبل إال أنه خرب غريب خبالف ما إذا جعل تفسريا للخرباملراد من ( .  

    
 

148فحة : ص  

 

وقد احتج هباته اآلية الذين قالوا بوقوع التكليف مبا ال يطاق احتجاجا على اجلملة إذ مسألة التكليف مبا   
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دليل استدل به، وكان التعبري عنها بعبارات فمنهم  ال يطاق بقيت زماان غري حمررة، وكان كل من الح له فيها
م من يعرب ابلتكليف مبا ليس مبقدور، ومنهم من يعرب ابلتكليف مبا ال همن يعنوهنا التكليف ابحملال، ومن

يطاق، مث إهنم ينظرون مرة لالستحالة الذاتية العقلية، ومرة للذاتية العادية، ومرة للعرضية، ومرة للمشقة القوية 
رجة للمكلف فيخلطوهنا مبا ال يطاق ولقد أفصح أبو حامد االسفراييين وأبو حامد الغزايل وأضراهبما عما احمل

يرفع القناع عن وجه املسألة فصارت ال حتري أفهاما وانقلب قتادها مثاما. وذلك أن احملال منه حمال لذاته 
ج وإعنات كذبح املرء ولده ووقوف عقال كجمع النقيضني ومنه حمال عادة كصعود السماء ومنه ما فيه حر 

الواحد لعشرة من أقرانه، ومنه حمال عرضت له االستحالة ابلنظر إىل شيء آخر كإميان من علم هللا عدم إميانه 
وحج من علم هللا أنه ال حيج، وكل هاته أطلق عليها ما ال يطاق كما يف قوله تعاىل (وال حتملنا ما ال طاقة لنا 

مشقة عظيمة، وأطلق عليها احملال حقيقة ومطابقة يف بعضها والتزاما يف البعض، وجمازا  به) إذ املراد ما يشق
يف البعض، وأطلق عليها عدم املقدور كذلك، كما أطلق اجلواز على اإلمكان، وعلى اإلمكان للحكمة، 

انت وعلى الوقوع. فنشأ من تفاوت هاته األقسام واختالف هاته اإلطالقات مقاالت مألت الفضاء. وك
للمخالفني كحجر املضاء، فلما قيض هللا أعالما نفوا ما شاكها، وفتحوا أغالقها، تبني أن اجلواز اإلمكاين 

يف اجلميع اثبت ألن هللا تعاىل يفعل ما يشاء لو شاء، ال خيالف يف ذلك مسلم. وثبت أن اجلواز املالئم 
مة التفاق الكل على أن فائدة التكليف للحكمة منتف عندان وعند املعتزلة وإن اختلفنا يف تفسري احلك

تنعدم إذا كان املكلف به متعذر الوقوع. وثبت أن املمتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه مكلف به جوازا ووقوعا، 
وجل التكاليف ال ختلو من ذلك، وثبت ما هو أخص وهو رفع احلرج اخلارجي عن احلد املتعارف، تفضال 

يكم يف الدين من حرج) وقوله (علم أن لن حتصوه فتاب عليكم) أي ال من هللا تعاىل لقوله (وما جعل عل
تطيقونه كما أشار إليه ابن العريب يف األحكام، هذا مالك هاته املسألة على وجه يلتئم به متناثرها، ويستأنس 

أبنه ال ميتثل  متنافرها. وبقي أن نبني لكم وجه تعلق التكليف مبن علم هللا عدم امتثاله أو مبن أخرب هللا تعاىل 
كما يف هاته اآلية، وهي أخص من مسألة العلم بعدم الوقوع إذ قد انضم اإلخبار إىل العلم كما هو وجه 
استدالل املستدل هبا، فاجلواب أن من علم هللا عدم فعله مل يكلفه خبصوصه وال وجه له دعوة ختصه إذ مل 

ال وقد آمنوا كما خص عمر بن اخلطاب حني يثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم خص أفرادا ابلدعوة إ
جاءه، بقوله  أما آن لك اي ابن اخلطاب أن تقول ال إله إال هللا  وقوله أليب سفيان يوم الفتح قريبا من تلكم 

املقالة، وخص عمه أاب طالب مبثلها، ومل تكن يومئذ قد نزلت هذه اآلية، فلما كانت الدعوة عامة وهم مشلهم 
دالل ابآلية وابلدليل العقلي، فلم يبق إال أن يقال ملاذا مل خيصص من علم عدم امتثاله من العموم بطل االست

عموم الدعوة، ودفع ذلك أن ختصيص هؤالء يطيل الشريعة وجيرئ غريهم ويضعف إقامة احلجة عليهم، 
وبني ما  ويوهم عدم عموم الرسالة، على أن هللا تعاىل قد اقتضت حكمته الفصل بني ما يف قدره وعلمه،
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يقتضيه التشريع والتكليف، وسر احلكمة يف ذلك بيناه يف مواضع يطول الكالم جبلبها وخيرج من غرض 
 التفسري، وأحسب أن تفطنكم إىل جممله ليس بعسري. 

ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصرهم غشوة(  (    
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ق يف قوله تعاىل (سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال هذه اجلملة جارية جمرى التعليل للحكم الساب  
لواقع ليدفع بذلك تعجب املتعجبني من استواء اإلنذار وعدمه عندهم ومن عدم ايؤمنون) وبيان لسببه يف 

نفوذ اإلميان إىل نفوسهم مع وضوح دالئله، فإذا علم أن على قلوهبم ختما وعلى أمساعهم وأن على أبصارهم 
ب ذلك كله وبطل العجب، فاجلملة استئناف بياين يفيد جواب سائل يسأل عن سبب  غشاوة علم سب

كوهنم ال يؤمنون، وموقع هذه اجلملة يف نظم الكالم مقابل موقع مجلة (أولئك على هدى من رهبم) فلهذه 
السد على اجلملة مكانة بني ذم أصحاهبا مبقدار ما لتلك من املكانة يف الثناء على أرابهبا. واخلتم حقيقته 

اإلانء والغلق على الكتاب بطني وحنوه مع وضع عالمة مرسومة يف خامت ليمنع ذلك من فتح املختوم، فإذا 
فتح علم صاحبه أنه فتح لفساد يظهر يف أثر النقش وقد اختذ النيب صلى هللا عليه وسلم خامتا لذلك، وقد  

نها وتسلم من األقذار يف مدة تعتيقها. وأما كانت العرب ختتم على قوارير اخلمر ليصلحها احنباس اهلواء ع
تسمية البلوغ آلخر الشيء ختما فألن ذلك املوضع أو ذلك الوقت هو ظرف وضع اخلتم فيسمى به جمازا. 
واخلامت بفتح التاء الطني املوضوع على املكان املختوم، وأطلق على القالب املنقوش فيه عالمة أو كتابة يطبع 

تم به. وكان نقش خامت النيب صلى هللا عليه وسلم  حممد رسول هللا  . وطني اخلتم هبا على الطني الذي خي
طني خاص يشبه اجلبس يبل مباء وحنوه ويشد على املوضع املختوم فإذا جف كان قوى الشد ال يقلع بسهولة 

ار:        وهو يكون قطعا صغرية كل قطعة مبقدار مضغة وكانوا جيعلونه خواتيم يف رقاب أهل الذمة قال بش
   
ل الذمم والغشاوة فعالة من غشاه وتغشاه هختم احلب هلا يف عنـقـي                      موضع اخلامت من أ  

إذا حجبه ومما يصاغ له وزن فعالة بكسر الفاء معىن االشتمال على شيء مثل العمامة والعالوة واللفافة. وقد 
ا فيها من معىن االشتمال اجملازي، ومعىن الغشاوة الغطاء. قيل إن صوغ هذه الزنة للصناعات كاخلياطة مل

وليس اخلتم على القلوب واألمساع وال الغشاوة على األبصار هنا حقيقة كما تومهه بعض املفسرين فيما نقله 
ابن عطية بل ذلك جار على طريقة اجملاز أبن جعل قلوهبم أي عقوهلم يف عدم نفوذ اإلميان واحلق واإلرشاد 

وجعل أمساعهم يف استكاكها عن مساع اآلايت والنذر، وجعل أعينهم يف عدم االنتفاع مبا ترى من  إليها،
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املعجزات والدالئل الكونية، كأهنا خمتوم عليها ومغشي دوهنا إما على طريقة االستعارة بتشبيه عدم حصول 
ظ الغشاوة على وجه األصلية النفع املقصود منها ابخلتم والغشاوة مث إطالق لفظ ختم على وجه التبعية ولف

 وكلتامها استعارة حتقيقية إال أن املشبه حمقق عقال ال حسا. 
ولك أن جتعل اخلتم والغشاوة متثيال بتشبيه هيئة ومهية متخيلة يف قلوهبم أي إدراكهم من التصميم على الكفر  

ة يف أبصارهم من عدم التأمل هبيئة اخلتم، وتشبيه هيئة متخيل -كما تقدم  -وإمساكهم عن التأمل يف األدلة
تشبيه املعقول ابحملسوس، ولك أن جتعل اخلتم  نيف الوحدانية وصدق الرسول هبيئة الغشاوة وكل ذينك م

والغشاوة جمازا مرسال بعالقة اللزوم واملراد اتصافهم بالزم ذلك وهو أن ال تعقل وال حتس، واخلتم يف اصطالح 
أو خلق الضاللة، ومثله الطبع، واألكنة. والظاهر أن قوله (وعلى  الشرع استمرار الضاللة يف نفس الضال

مسعهم) معطوف على قوله (قلوهبم) فتكون األمساع خمتوما عليها وليس هو خربا مقدما لقوله غشاوة فيكون 
(وعلى أبصارهم) معطوفا عليه ألن الغشاوة تناسب األبصار ال األمساع وألن اخلتم يناسب األمساع كما 

لقلوب إذ كالمها يشبه ابلوعاء ويتخيل فيه معىن الغلق والسد، فإن العرب تقول: استك مسعه ووقر يناسب ا
 مسعه وجعلوا أصابعهم يف آذاهنم. 

واملراد من القلوب هنا األلباب والعقول، والعرب تطلق القلب على اللحمة الصنوبرية، وتطلقه على اإلدراك  
لك ابلنسبة لإلنسان وذلك غالب كالمهم على احليوان، وهو املراد والعقل، وال يكادون يطلقونه على غري ذ

ال حمالة ولكن القلب هو الذي ميده ابلقوة اليت هبا عمل اإلدراك غهنا، ومقره الدما  .  
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 وإمنا أفرد السمع ومل جيمع كما مجع قلوهبم وأبصارهم إما ألنه أريد منه املصدر الدال على اجلنس، إذ ال  
هم يف آذاهنم) وقوله (ويف آذاننا عيطلق على اآلذان مسع أال ترى أنه مجع ملا ذكر اآلذان يف قوله (جيعلون أصاب

وقر) فلما عرب ابلسمع أفرد ألنه مصدر خبالف القلوب واألبصار فإن القلوب متعددة واألبصار مجع بصر 
أو جوارح مسعهم. وقد تكون يف إفراد  الذي هو اسم ال مصدر، وإما لتقدير حمذوف أي وعلى حواس مسعهم

السمع لطيفة روعيت من مجلة بالغة القرآن هي أن القلوب كانت متفاوتة واشتغاهلا ابلتفكر يف أمر اإلميان 
والدين خمتلف ابختالف وضوح األدلة، وابلكثرة والقلة وتتلقى أنواعا كثرية من اآلايت فلكل عقل حظه من 

متفاوتة التعلق ابملرئيات اليت فيها دالئل الوحدانية يف اآلفاق، ويف األنفس اليت  اإلدراك، وكانت األبصار أيضا
فيها داللة، فلكل بصر حظه من االلتفات إىل اآلايت املعجزات والعرب واملواعظ، فلما اختلفت أنواع ما 
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اعات إذا مسعوا تتعلقان به مجعت. وأما األمساع فإمنا كانت تتعلق بسماع ما يلقي إليها من القرآن فاجلم
القرآن مسعوه مساعا متساواي وإمنا يتفاوتون يف تدبره والتدبر من عمل العقول فلما احتد تعلقها ابملسموعات 

 جعلت مسعا واحدا. 

وإطالق أمساء اجلوارح واألعضاء إذا أريد به اجملاز عن أعماهلا ومصادرها جاز يف إجرائه على غري املفرد  
: هنا فأما اإلطالق حقيقة فلم يصح، قال اجلاحظ يف البيان  قال بعضهم لغالم له إفراده ومجعه وقد اجتمعا

اشرت يل رأس كبشني، فقيل له: ذلك ال يكون، فقال إذا فرأسي كبش فزاد كالمه إحالة  . ويف الكشاف أهنم 
 يقولون ذلك إذا أمن اللبس كقول الشاعر:          

فإن زمانكم زمن مخيص وهو نظري ما قاله سيبويه يف ابب           كلوا يف بعض بطنكم تعفوا               
هو مثىن كما لفظ ابجلمع من حنو قوله تعاىل (فقد صغت قلوبكما). ويقولون: ضع رحاهلما  اما لفظ به مم

وإمنا مها اثنان وهو خالف كالم اجلاحظ وقد يكون ما عده اجلاحظ على القائل خطأ ألن مثل ذلك القائل 
املعاين الثانية فحمل كالمه على اخلطأ جلهله ابلعربية ومل حيمل على قصد لطيفة بالغية خبالف ما  ال يقصد

يف البيت فضال عن اآلية كقول علي رضي هللا عنه ملن سأله حني مرت جنازة: من املتويف  بصيغة اسم 
نه يصح أن يقال تويف فالن ابلبناء الفاعل  فقال له علي (هللا) ألنه علم أنه أخطأ أراد أن يقول املتويف وإال فإ

للفاعل فهو متوف أي استوىف أجله، وقد قرأ علي نفسه قوله تعاىل (والذين يتوفون منكم) بصيغة املبين 
  .للفاعل
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وبعد كون اخلتم جمازا يف عدم نفوذ احلق لعقوهلم وأمساعهم وكون ذلك مسببا ال حمالة عن إعراضهم   
سند ذلك الوصف إىل هللا تعاىل ألنه املقدر له على طريقة إسناد نظائر مثل هذا الوصف يف غري ومكابرهتم أ

ما آية من القرآن حنو قوله (أولئك الذين طبع هللا على قلوهبم) وقوله (وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكران) 
حقيق أهنا واردة على اعتبار أن كل ونظائر ذلك كثرية يف القرآن كثرة تنبو عن التأويل وحمملها عندان على الت

وفق بعضا، وأضل وخذل بعضا يف التقدير والتكوين، فال ينايف ذلك و ولقع هو بقدر هللا تعاىل وأن هللا هدى 
ورود اآلية ونظائرها يف معىن النعي على املوصوفني بذلك والتشنيع حباهلم ألن ذلك ابعتبار ما هلم من امليل 

درة على الفعل والرتك اليت هي دون اخللق، فاهلل تعاىل قدر الشرور وأوجد يف واالكتساب، وابلتحقيق الق
الناس القدرة على فعلها ولكنه هناهم عنها ألنه أوجد يف الناس القدرة على تركها أيضا، فال تعارض بني 
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وخالف ما القدر والتكليف إذ كل راجع إىل جهة خالف ما تومهته القدرية فنفوا القدر وهو التقدير والعلم 
تومهته املعتزلة من عدم تعلق قدرة هللا تعاىل أبفعال املكلفني وال هي خملوقة له وإمنا املخلوق له ذواهتم وآالت 
أفعاهلم، ليتوسلوا بذلك إىل إنكار صحة إسناد مثل هاته األفعال إىل هللا تعاىل تنزيها له عن إجياد الفساد، 

ن عنهم شيئا ألهنم قائلون بعلمه تعاىل أبهنم سيفعلون وهو قادر وأتويل ما ورد من ذلك: على أن ذلك مل يغ
على سلب القدر منهم فبرتكه إايهم على تلك القدرة إمهال هلم على فعل القبيح وهو قبيح، فالتحقيق ما 
ذهب إليه األشاعرة وغريهم من أهل السنة أن هللا هو مقدر أفعال العباد إال أن فعلها هو من العبد ال من 

وهو الذي أفصح عنه إمام احلرمني وأضرابه من احملققني. وال يرد علينا أنه كيف أقدرهم على فعل  هللا
املعاصي? ألنه يرد على املعتزلة أيضا أنه كيف علم بعد أن أقدرهم أبهنم شارعون يف املعاصي ومل يسلب عنهم 

ما طفح به الكتاب والسنة من القدرة? فكان مذهب األشاعرة أسعد ابلتحقيق وأجرى على طريق اجلمع بني 
 األدلة. ولنا فيه حتقيق أعلى من هذا بسطناه يف رسالة القدرة والتقدر اليت ملا تظهر. 

وإسناد اخلتم املستعمل جمازا إىل هللا تعاىل للداللة على متكن معىن اخلتم من قلوهبم وأن ال يرجى زواله كما  
 فالن أو أعطاه فالان، وفرق بني هذا اإلسناد وبني اإلسناد يقال خلقة يف فالن، والوصف الذي أودعه هللا يف

لي ألن هذا أريد منه الزم املعىن واجملاز العقلي إمنا أسند فيه فعل لغري فاعله ملالبسة، والغالب قيف اجملاز الع
 صحة فرض االعتبارين فيما صلح ألحدمها وإمنا يرتكب ما يكون أصلح ابملقام. 

وف طعطوفة على قوله (وعلى قلوهبم) إبعادة اجلار لزايدة التأكيد حىت يكون املعومجلة (وعلى مسعهم) م 
مقصودا ألن (على) مؤذنة ابملتعلق فكأن ختم كرر مرتني. وفيه مالحظة كون األمساع مقصودة ابخلتم إذ ليس 

ها الغشاوة العطف كالتصريح ابلعامل. وليس قوله (وعلى مسعهم) خربا مقدما لغشاوة ألن األمساع ال تناسب
وإمنا يناسبها السد أال ترى إىل قوله تعاىل (وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) وألن تقدمي قوله 
(وعلى أبصارهم) دليل على أنه هو اخلرب ألن التقدمي لتصحيح االبتداء ابلنكرة فلو كان قوله (وعلى مسعهم) 

ى األصل من التأخري فقيل وعلى مسعهم غشاوة وعلى هو اخلرب ال ستغىن بتقدمي أحدمها وأبقى اآلخر عل
 أبصارهم. 

ع على البصر يف مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر فإن مويف تقدمي الس 
التقدمي مؤذن أبمهية املقدم وذلك ألن السمع آلة لتلقي املعارف اليت هبا كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعوة 

إىل أفهام األمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع، وألن السمع ترد إليه  األنبياء
األصوات املسموعة من اجلهات الست بدون توجه، خبالف البصر فإنه حيتاج إىل التوجه اباللتفات إىل 

 اجلهات غري املقابلة. 
7وهلم عذاب عظيم](  ](    
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وة العيش د قيل إن أصله اإلعذاب مصدر أعذب إذا أزال العذوبة ألن العذاب يزيل حالالعذاب: األمل. وق  
فصيغ منه اسم مصدر حبذف اهلمزة، أو هو اسم موضوع لألمل بدون مالحظة اشتقاق من العذوبة إذ ليس 

ة يلزم مصري الكلمة إىل نظريهتا يف احلروف. ووصف العذاب ابلعظيم دليل على أن تنكري عذاب للنوعي
وذلك اهتمام ابلتنصيص على عظمه ألن التنكري وإن كان صاحلا للداللة على التعظيم إال أنه ليس بنص فيه 

وال جيوز أن يكون (عظيم) أتكيدا ملا يفيده التنكري من التعظيم كما ظنه صاحب املفتاح ألن داللة التنكري 
ذا ورد ما يدل عليها وضعا فال يعد أتكيدا. على التعظيم غري وضعية، واملدلوالت غري الوضعية يستغين عنها إ

 والعذاب يف اآلية، إما عذاب النار يف اآلخرة، وإما عذاب القتل واملسبغة يف الدنيا. 
[) هذا فريق آخر وهو فريق له ظاهر اإلميان 8ومن الناس من يقول أمنا ابهلل وابليوم األخر وما هم مبؤمنني]( 

ن مبطنا الشرك أو مبطنا التمسك ابليهودية وجيمعه كله إظهار اإلميان  وابطنه الكفر وهو ال يعدوا أن يكو 
، فالواو لعطف طائفة من اجلمل على طائفة مسوق كل منهما لغرض مجعتهما يف الذكر املناسبة بني ابكذ

 الغرضني فال يتطلب يف مثله إال املناسبة بني الغرضني ال املناسبة بني كل مجلة وأخرى من كال الغرضني على
ما حققه التفتزاين يف شرح الكشاف، وقال السيد إنه أصل عظيم يف ابب العطف مل ينتبه له كثريون فأشكل 
عليهم األمر يف مواضع شىت وأصله مأخوذ من قول الكشاف  وقصة املنافقني عن آخرها معطوفة على قصة 

عطف اجلملة على اجلملة. قال الذين كفروا كما تعطف اجلملة على اجلملة  فأفاد ابلتشبيه أن ذلك ليس من 
 احملقق عبد احلكيم: وهذا ما أمهله السكاكي أي يف أحوال الفصل والوصل وتفرد به صاحب الكشاف. 

واعلم أن اآلايت السابقة ملا انتقل فيها من الثناء على القرآن بذكر املهتدين به بنوعيهم الذين يؤمنون  
ر ما تقدم، وانتقل من الثناء عليهم إىل ذكر أضدادهم وهم ابلغيب والذين يؤمنون مبا أنزل إليك إىل آخ

أريد هبم الكافرون صراحة وهم املشركون، كان السامع قد ظن أن الذين أظهروا اإلميان  نالكافرون الذي
داخلون يف قوله الذين يؤمنون ابلغيب فلم يكن السامع سائال عن قسم آخر وهم الذين أظهروا اإلميان 

غريه وهم املنافقون الذين هم املراد هنا بدليل قوله (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) اخل، ألنه  وأبطنوا الشرك أو
لغرابته وندرة وصفه حبيث ال خيطر ابلبال وجوده انسب أن يذكر أمره للسامعني، ولذلك جاء هبذه اجلملة 

ا يف نفوس السامعني، خبالف مجلة (إن معطوفة ابلواو إذ ليست اجلملة املتقدمة مقتضية هلا وال مثرية ملدلوهل
الذين كفروا سواء عليهم) ترك عطفها على اليت قبلها ألن ذكر مضموهنا بعد املؤمنني كان مرتقبا للسامع، 

 فكان السامع كالسائل عنه فجاء الفصل لالستئناف البياين. 
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ل اجلدوى ألنه إذا كان املبتدأ داال وقوله (ومن الناس) خرب مقدم ال حمالة وقد يرتاءى أن اإلخبار مبثله قلي 
يف الناس كان اإلخبار عن املبتدأ أبنه من الناس أو يف الناس غري جمد  على ذات مثله، أو معىن ال يكون إال

خبالف قولك: اخلضر من الناس، أي ال من املالئكة فإن الفائدة ظاهرة، فوجه اإلخبار بقوهلم من الناس يف 
عزة األصحاب يف هتنئة يل خبطة القضاء:          حنو اآلية وحنو قول بعض أ  

دهتا إىل                      خلف فحرم ما ابتغى وأابحـا إن القصد إخفاء مدلول اليف الناس من ألقي ق  
اخلرب عنه كما تقول قال هذا إنسان وذلك عندما يكون احلديث يكسب ذما أو نقصاان، ومنه قول النيب 

ما ابل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا  وقد كثر تقدمي اخلرب يف مثل هذا  صلى هللا عليه وسلم 
الرتكيب ألن يف تقدميه تنبيها للسامع على عجيب ما سيذكر، وتشويقا ملعرفة ما يتم به اإلخبار ولو أخر 

جابر احلنفي:    لكان موقعه زائدا حلصول العلم أبن ما ذكره املتكلم ال يقع إال من إنسان كقول موسى بن 
       

ومزندون وشاهد كالغائب  ومن الرجال أسنة مذروبة                           

 

153فحة : ص  

 

وقد قيل إن موقع من الناس مؤذن ابلتعجب وإن أصل اخلرب إفادة أن فاعل هذا الفعل من الناس لئال يظنه   
د ألنه لو كان كما قال مل يكن للتقدمي فائدة بل  املخاطب من غري الناس لشناعة الفعل، وهذا بعيد عن القص

يتقرر األمر الذي يوهم أن املبتدأ ليس (من الناس)، هذا توجيه هذا االستعمال وذلك  كان أتخريه أوىل حىت
حيث ال يكون لظاهر اإلخبار بكون املتحدث عنه من أفراد الناس كبري فائدة فإن كان القصد إفادة ذلك 

قولك: من الرجال من يلبس برقعا، تريد اإلخبار عن القوم املدعون ابمللثمني من  حيث جيهله املخاطب ك
 ملتونة  ، أو حيث ينزل املخاطب منزلة اجلاهل كقول عبد هللا بن الزبري  بفتح الزاي وكسر الباء  :          

ول إذا كان حال ويف الناس إن رثت حبالك واصـل                      ويف األرض عن دار القلي متح  
قطعه هو، فذكر من الناس وحنوه يف مثل هذا وارد  املخاطبني حال من يظن أن املتكلم ال جيد من يصله إن

على أصل اإلخبار، وتقدمي اخلرب هنا للتشويق إىل استعالم املبتدأ وليس فيه إفادة ختصيص. وإذا علمت أن 
م قصة مذمومة وحالة شنيعة إذ ال يسرت ذكرهم إال قوله من الناس مؤذن أبن املتحدث عنهم ستساق يف شأهن

ألن حاهلم من الشناعة حبيث يستحيي املتكلم أن يصرح مبوصوفها ويف ذلك من حتقري شأن النفاق ومذمته 
أمر كبري، فوردت يف شأهنم ثالث عشرة آية نعي عليهم فيها خبثهم، ومكرهم، وسوء عواقبهم، وسفه 

بشتم واستهزاء ومتثيل حاهلم يف أشنع الصور وهم أحرايء بذلك فإن اخلطة أحالمهم، وجهالتهم، وأردف ذلك 
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اليت تدربوا فيها جتمع مذام كثرية إذ النفاق جيمع الكذب، واجلنب، واملكيدة، وأفن الرأي، والبله، وسوء 
السلوك، والطمع، وإضاعة العمر، وزوال الثقة، وعداوة األصحاب، واضمحالل الفضيلة. أما الكذب 

ر، وأما اجلنب فألنه لواله ملا دعاه داع إىل خمالفة ما يبطن، وأما املكيدة فإنه حيمل على اتقاء االطالع فظاه
عليه بكل ما ميكن، وأما أفن الرأي فألن ذلك دليل على ضعف يف العقل إذ ال داعي إىل ذلك، وأما البله 

النفاق إخفاء الصفات املذمومة، فللجهل أبن ذلك ال يطول االغرتار به، وأما سوء السلوك فألن طبع 
والصفات املذمومة إذا مل تظهر ال ميكن للمريب وال للصديق وال لعموم الناس تغيريها على صاحبها فتبقى كما 

هي وتزيد متكنا بطول الزمان حىت تصري ملكة يتعذر زواهلا، وأما الطمع فألن غالب أحوال النفاق يكون 
العمر فألن العقل ينصرف إىل ترويج أحوال النفاق وما يلزم إجراؤه مع  للرغبة يف حصول النفع، وأما إضاعة

الناس ونصب احليل إلخفاء ذلك ويف ذلك ما يصرف الذهن عن الشغل مبا جيدي، وأما زوال الثقة فألن 
الناس إن اطلعوا عليه ساء ظنهم فال يثقون بشيء يقع منه ولو حقا، وأما عداوة اإلصحاب فكذلك ألنه إذا 

أن ذلك خلق لصاحبه خشي غدره فحذره فأدى ذلك إىل عداوته، وأما اضمحالل الفضيلة فنتيجة علم 
ذلك كله. وقد أشار قوله تعاىل (وما هم مبؤمنني) إىل الكذب، وقوله (خيادعون) إىل املكيدة واجلنب، وقوله 

(يف قلوهبم مرض) إىل سوء  (وما خيادعون إال أنفسهم) إىل أفن الرأي، وقوله (وما يشعرون) إىل البله، وقوله
السلوك، وقوله (فزادهم هللا مرضا) إىل دوام ذلك وتزايده مع الزمان، وقوله ( قالوا إمنا حنن مصلحون) إىل 
إضاعة العمر يف غري املقصود، وقوله (قالوا إان معكم) مؤكدا إبن إىل قلة ثقة أصحاهبم فيهم، وقوله (فما 

ابلقبول عند أصحاهبم، وقوله (صم بكم عمى فهم ال يعقلون) إىل  رحبت جتارهتم) إىل أن أمرهم مل حيظ
 اضمحالل الفضيلة منهم وسيجيء تفصيل هلذا، ومجع عند قوله تعاىل (يف قلوهبم مرض). 

والناس اسم مجع إنسي بكسر اهلمزة وايء النسب فهو عوض عن أانسي الذي هو اجلمع ابلقياس إلنس  
مزة وطرح ايء النسب، دل على هذا التعويض ظهور ذلك يف قول عبيد وقد عوضوا عن أانسي أانس بضم اهل

برص األسدي خياطب امرأ القيس:          ألبن ا  

إن املـنـااي يطـلـع                      ن على األانس اآلمنينا       
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وقة وهي الزبدة، وقد التزم حذف مث حذفوا مهزته ختفيفا، وحذف اهلمزة للتخفيف شائع كما قالوا لوقة يف أل  
خبالف اجملرد من أل فذكر اهلمزة وحذفها شائع فيه وقد قيل إن انس  امهزة أانس عند دخول أل عليه غالب

مجع وإنه من مجوع جاءت على وزن فعال بضم الفاء مثل ظؤار مجع ظئر، ورخال مجع رخل وهي األنثى 
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 كالم العرب وقد اهتم أئمة اللغة جبمع ما ورد منه فذكرها الصغرية من الضأن ووزن فعال قليل يف اجلموع يف
ابن خالويه يف كتاب  ليس  وابن السكيت وابن بري. وقد عد املتقدمون منها مثانية مجعت يف ثالثة أبيات 
تنسب للزخمشري والصحيح أهنا لصدر األفاضل تلميذه مث أحلق كثري من اللغويني بتلك الثمان كلمات أخر 

إىل أربع وعشرين مجعا ذكرها الشهاب اخلفاجي يف شرح درة الغواص وذكر معظمها يف حاشيته حىت أهنيت 
على تفسري البيضاوي وهي فائدة من علم اللغة فارجعوا إليها إن شئتم. وقيل إن ما جاء هبذا الوزن أمساء 

أنس ضد توحش مجوع، وكالم الكشاف يؤذن به ومفرد هذا اجلمع إنسي أو إنس أو إنسان وكله مشتق من 
 ألن اإلنسان أيلف وأينس. 

ألن ما علمت من استعماله يف كالمهم يؤيد إرادة اجلنس وجيوز أن يكون  والتعريف يف الناس للجنس 
التعريف للعهد واملعهود هم الناس املتقدم ذكرهم يف قوله (إن الذين كفروا) أو الناس الذين يعهدهم النيب 

 هذا الشأن، و( من) موصولة واملراد هبا فريق ومجاعة بقرينة قوله (وما هم صلى هللا عليه وسلم واملسلمون يف
 مبؤمنني) وما بعده من صيغ اجلمع. 

واملذكور بقوله (ومن الناس من يقول) اخل قسم اثلث مقابل للقسمني املتقدمني للتمايز بني اجلميع أبشهر  
ة فال يشتبه وجه جعل املنافقني قسيما الصفات وإن كان بني البعض أو اجلميع صفات متفقة يف اجلمل

املراد ابلتقسيم الصفات املخصصة.  للكافرين مع أهنم منهم ألن  

وإمنا اقتصر القرآن من أقواهلم على قوهلم:آمنا ابهلل وابليوم اآلخر. مع أهنم أظهروا اإلميان ابلنيب صلى هللا  
من مل يؤمن برب واحد ال يصل إىل اإلميان  عليه وسلم، إجيازا ألن األول هو مبدأ االعتقادات كلها ألن

 هو األصل وبه يصلح االعتقاد وهو أصل العمل، والثاين هو الوازع والباعث يف هللابلرسول إذ اإلميان اب
األعمال كلها وفيه صالح احلال العملي. أو هم الذين اقتصروا يف قوهلم على هذا القول ألهنم لغلوهم يف 

روا اإلميان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم استثقاال هلذا االعرتاف فيقتصرون على ذكر الكفر ال يستطيعون أن يذك
 هللا واليوم اآلخر إيهاما لالكتفاء ظاهرا وحمافظة على كفرهم ابطنا ألن أكثرهم وقادهتم من اليهود. 

حملكي عن الغري إذا مل ويف التعبري ب(يقول)يف مثل هذا املقام إمياء إىل أن ذلك غري مطابق للواقع ألن اخلرب ا 
يتعلق الغرض بذكر نصه وحكى بلفظ (يقول)، أومأ ذلك إىل أنه غري مطابق العتقاده أو أن املتكلم يكذبه 
يف ذلك، ففيه متهيد لقوله (وما هم مبؤمنني)، ومجلة وما هم مبؤمنني يف موضع احلال من ضمري (يقول) أي 

  .يقول هذا القول يف حال أهنم غري مؤمنني
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الذين كان بعضهم من أهل يثرب وبعضهم من اليهود  واآلية أشارت إىل طائفة من الكفار وهم املنافقون  
الذين أظهروا اإلسالم وبقيتهم من األعراب اجملاورين هلم، ورد يف حديث كعب بن مالك أن املنافقني الذين 

م عبد هللا بن أيب بن سلول وهو رأس املنافقني، ختلفوا يف غزوة تبوك بضعة ومثانون، وقد عرف من أمسائه
واجلد بن قيس، ومعتب بن قشري، واجلالس بن سويد الذي نزل فيه (حيلفون ابهلل ما قالوا)، وعبد هللا بن سبأ 

اليهودي ولبيد ابن األعصم من بين زريق حليف اليهود كما يف ابب السحر من كتاب الطب من صحيح 
شريق الثقفي كان يظهر الود واإلميان وسيأيت عند قوله تعاىل (ومن الناس من البخاري، واألخنس أيب بن 

يعجبك)، وزيد بن اللصيت القينقاعي ووديعة بن اثبت من بين عمرو بن عوف، وخمشن بن محري األشجعي 
 اللذين كاان يثبطان املسلمني، من غزوة تبوك وقد قيل إن زيد بن اللصيت اتب وحسن حاله، وقيل ال، وأما

خمشن فتاب وعفا هللا عنه وقتل شهيدا يوم اليمامة، ويف كتاب املرتبة الرابعة البن حزم قد ذكر قوم معتب ابن 
قشري األوسي من بين عمرو بن عوف يف املنافقني وهذا ابطل ألن حضوره بدرا يبطل هذا الظن بال شك 

القائل يوم أحد  لو كان لنا من األمر  ولكنه ظهر منه يوم أحد ما يدل على ضعف إميانه فلمزوه ابلنفاق فإنه
  .شيء ما قتلنا ههنا  ، رواه عنه الزبري بن العوم قال ابن عطية كان مغموصا ابلنفاق

من املنافقني أبو عفك أحد بين عمرو بن عوف ظهر نفاقه حني قتل رسول هللا احلارث بن سويد بن و   
أمر رسول هللا بقتل أيب عفك فقتله سامل بن عمري،  صامت وقال شعرا يعرض ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وقد

ات عصماء بنت مروان من بين أمية ابن زيد انفقت ملا قتل أبو عفك وقالت شعرا تعرض ابلنيب قومن املناف
قتلها عمري بن عدي اخلطمي وقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ال ينتطح فيها عنزان  ، ومن املنافقني 

كان منافقا يهجو أصحاب رسول هللا وشهد أحدا ومنهم ثعلبة بن حاطب وهو قد أسلم وعد   بشري بن أبريق
من أهل بدر، ومنهم بشر املنافق كان من األنصار وهو الذي خاصم يهوداي فدعا اليهودي بشرا إىل حكم 

تعاىل (أمل تر النيب فامتنع بشر وطلب احملاكمة إىل كعب بن األشرف وهذا هو الذي قتله عمر وقصته يف قوله 
 إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك) يف سورة النساء. 

وعن ابن عباس أن املنافقني على عهد رسول هللا كانوا ثالمثائة من الرجال ومائة وسبعني من النساء، فأما  
وحنقا على املنافقون من األوس واخلزرج فالذي سن هلم النفاق ومجعهم عليه هو عبد هللا بن أيب حسدا 

اث بينهم وهلك جل ساداهتم فيها قد اصطلحوا عاإلسالم ألنه قد كان أهل يثرب بعد أن انقضت حروب ب
على أن جيعلوه ملكا عليهم ويعصبوه ابلعصابة. قال سعد بن عبادة للنيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث 

أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرية  البخاري:  اعف عنه اي رسول هللا واصفح فوهللا لقد أعطاك هللا الذي
أن يعصبوه ابلعصابة فلما رد هللا ذلك ابحلق الذي أعطاكه شرق بذلك  اه، وأما اليهود فألهنم أهل مكر 
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بكل دين يظهر وألهنم خافوا زوال شوكتهم احلالية من جهات احلجاز، وأما األعراب فهم تبع هلؤالء ولذلك 
آلية، ألهنم يقلدون عن غري بصرية وكل من جاء بعدهم على مثل صفاهتم جاء (األعراب أشد كفرا ونفاقا) ا

فهو الحق هبم فيما نعى هللا عليهم وهذا معىن قول سلمان الفارسي يف تفسري هذه اآلية (مل جييء هؤالء 
ذا بعد) قال ابن عطية معىن قوله أهنم مل ينقرضوا بل جييئون من كل زمان اه، يعين أن سلمان ال ينكر ثبوت ه
الوصف لطائفة يف زمن النبوة ولكن ال يرى املقصد من اآلية حصر املذمة فيهم بل ويف الذين جييئون من 

  .بعدهم
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وقوله (وما هم مبؤمنني) جيء يف نفي قوهلم ابجلملة االمسية ومل جييء على وزان قوهلم آمنا أبن يقال وما   
ا مضى مسهم كان اإلتيان ابملاضي أمشل حاال القتضائه حتقق اإلميان فيآمنوا ألهنم ملا أثبتوا اإلميان ألنف

ابلصراحة ودوامه اباللتزام؛ ألن األصل أال يتغري االعتقاد بال موجب كيف والدين هو هو، وملا أريد نفي 
ؤمنني) اإلميان عنهم كان نفيه يف املاضي ال يستلزم عدم حتققه يف احلال بله االستقبال فكان قوله (وما هم مب

داال على انتفائه عنهم يف احلال؛ ألن اسم الفاعل حقيقة يف زمن احلال وذلك النفي يستلزم انتفاءه يف 
املاضي ابألوىل، وألن اجلملة الفعلية تدل على االهتمام بشأن الفعل دون الفاعل فلذلك حكى هبا كالمهم 

آمنا، واجلملة االمسية تدل على االهتمام بشأن ألهنم ملا رأوا املسلمني يتطلبون معرفة حصول إمياهنم قالوا 
الفاعل أي أن القائلني آمنا مل يقع منهم إميان فاالهتمام هبم يف الفعل املنفي تسجيل لكذهبم وهذا من مواطن 
الفروق بني اجلملتني الفعلية واالمسية وهو مصدق بقاعدة إفادة التقدمي االهتمام مطلقا وإن أمهلوا التنبيه على 

تلك القاعدة عندما ذكروا الفروق بني اجلملة الفعلية واالمسية يف كتب املعاين وأشار إليه صاحب  جراين
  .الكشاف هنا بكالم دقيق الداللة

إن قلت كان عبد هللا بن سعد بن أيب سرح أسلم مث ارتد وزعم بعد ردته أنه كان يكتب القرآن وأنه كان ف  
ميان حكيم  مثال فيكتبها غفور رحيم مثال والعكس وهذا من عدم اإلميلي النيب صلى هللا عليه وسلم  عزيز 

فيكون حينئذ من املنافقني الذين آمنوا بعد فاجلواب أن هذا من نقل املؤرخني وهم ال يعتد بكالمهم يف مثل 
ؤرخني هذا الشأن ال سيما ووالية عبد هللا ابن أيب سرح اإلمارة من مجلة ما نقمه الثوار على عثمان وحتامل امل

فيها معلوم ألهنم تلقوها من الناقمني وأشياعهم، واألدلة الشرعية تنفي هذا ألنه لو صح للزم عليه دخول 
الشك يف الدين ولو حاول عبد هللا هذا ألعلم هللا تعاىل به رسوله ألنه ال جيوز على الرسول السهو والغفلة 
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و أراد أن يكيد للدين لكان األجدر به حتريف غري فيما يرجع إىل التبليغ على أنه مزيف من حيث العقل إذ ل
ذلك، على أن هذا كالم قاله يف وقت ارتداده وقوله حينئذ يف الدين غري مصدق ألنه متهم بقصد ترويج 
ردته عند املشركني مبكة وقد علمت من املقدمة الثامنة من هذا التفسري أن العمدة يف آايت القرآن على 

صلى هللا عليه وسلم، وإمنا كان أيمر بكتابته لقصد املراجعة للمسلمني إذا احتاجوا حفظ حفاظه وقراءة النيب 
إليه، ومل يرو أحد أنه وقع االحتياج إىل مراجعة ما كتب من القرآن إال يف زمن أيب بكر، ومل ينقل أن حفاظ 

ح مل يكن منفردا بكتابة القرآن وجدوا خالفا بني حمفوظهم وبني األصول املكتوبة، على أن عبد هللا بن أيب سر 
الوحي فقد كان يكتب معه آخرون.ونفى اإلميان عنهم مع قوهلم: آمنا. دليل صريح على أن مسمى اإلميان 
التصديق وأن النطق مبا يدل على اإلميان قد يكون كاذاب فال يكون ذلك النطق إمياان، واإلميان يف الشرع هو 

ين علما ضروراي حبيث يكون اثبتا بدليل قطعي عند مجيع أئمة االعتقاد اجلازم بثبوت ما يعلم أنه من الد
الدين ويشتهر كونه من مقومات االعتقاد اإلسالمي الالزم لكل مسلم اشتهارا بني اخلاصة من علماء الدين 
والعامة من املسلمني حبيث ال نزاع فيه فقد نقل اإلميان يف الشرع إىل تصديق خاص وقد أفصح عنه احلديث 

ن عمر أن جربيل جاء فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلميان فقال:  اإلميان أن تؤمن ابهلل الصحيح ع
 ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره  . 

وقد اختلفت علماء األمة يف ماهية اإلميان ما هو وتطرقوا أيضا إىل حقيقة اإلسالم وحنن جنمع متناثر  
عنا متفرق أقواهلم يف ذلك إىل جم مع ما للمحققني من حتقيق مذاهبهم يف مجلة خمتصرة.وقد أر املنقول منه

مخسة أقوال: القول األول قول مجهور احملققني من علماء األمة قالوا: إن اإلميان هو التصديق ال مسمى له 
أنه أطلق على تصديق  غري ذلك وهو مسماه اللغوي فينبغي أال ينقل من معناه ألن األصل عدم النقل إال

خاص أبشياء بينها الدين وليس استعمال اللفظ العام يف بعض أفراده بنقله له عن معناه اللغوي وغلب يف 
لسان الشرعيني على ذلك التصديق واحتجوا بعدة أدلة هي من أخبار اآلحاد ولكنها كثرية كثرة تلحقها 

  .ابملستفيض
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ألراه مؤمنا.  ملتقدم وحديث سعد أنه قال اي رسول هللا: مالك عن فالن فإينمن ذلك حديث جربيل ا  
فقال: أو مسلما، قالوا وأما النطق واألعمال فهي من اإلسالم ال من مفهوم اإلميان ألن اإلسالم االستسالم 

عراب آمنا قل واالنقياد ابجلسد دون القلب ودليل التفرقة بينهما اللغة وحديث جربيل، وقوله تعاىل  قالت األ
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مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا  وملا رواه مسلم عن طلحة بن عبيد هللا أنه جاء رجل من جند اثئر الرأس نسمع 
دوي صوته وال نفقه ما يقول فإذا هو يسأل عن اإلسالم فبني له النيب صلى هللا عليه وسلم أن اإلسالم: 

قام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ملن شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وإ
استطاع إليه سبيال، ونسب هذا القول إىل مالك بن أنس أخذا من قوله يف املدونة  من اغتسل وقد أمجع 

على اإلسالم بقلبه إجزأه، قال ابن رشد ألن إسالمه بقلبه فلو مات مات مؤمنا  وهو مأخذ بعيد وستعلم أن 
ونسب هذا أيضا إىل األشعري قال إمام احلرمني يف اإلرشاد وهو املرضي عندان. وبه قال  قول مالك خبالفه.

  .الزهري من التابعني
لقول الثاين إن اإلميان هو االعتقاد ابلقلب والنطق ابللسان ابلشهادتني لإلقرار بذلك االعتقاد فيكون ا  

إال إذا انضم إليه النطق ونقل هذا عن أيب حنيفة  اإلميان منقوال شرعا هلذا املعىن فال يعتد ابالعتقاد شرعا
النووي إىل مجهور الفقهاء واحملدثني واملتكلمني ونسبه الفخر إىل األشعري وبشر املريسي. ونسبه  ونسبه

 اخلفاجي إىل حمققي األشاعرة واختاره ابن العريب، قال النووي وبذلك يكون اإلنسان من أهل القبلة. 
ول نظر إىل جانب ألهذا والقول األول فرقا وإمنا نظر كل قيل إىل جانب، فا قلت وال أحسب أن بني 

املفهوم والثاين نظر إىل االعتداد ومل يعتنوا بضبط عباراهتم حىت يرتفع اخلالف بينهم وإن كان قد وقع اخلالف 
رار، حكاه البيضاوي بينهم يف أن االقتصار على االعتقاد هل هو منج فيما بني املرء وبني ربه أو البد من اإلق

يف التفسري ومال إىل الثاين ويؤخذ من كالمهم أنه لو ترك اإلقرار ال عن مكابرة كان انجيا مثل األخرس 
واملغفل واملشتغل شغال اتصل مبوته. واحتجوا إبطالق اإلميان على اإلسالم والعكس يف مواضع من الكتاب 

منني فما وجدان فيها غري بيت من املسلمني) ويف حديث والسنة، قال تعاىل (فأخرجنا من كان فيها من املؤ 
وفد عبد القيس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلم:  آمركم أبربع وأهناكم عن أربع اإلميان ابهلل أتدرون ما 

ل اإلميان ابهلل? شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصالة  اخل وهذه أخبار آحاد فاالستدال
هبا يف أصل من الدين إمنا هو جمرد تقريب على أن معظمها ال يدل على إطالق اإلميان على حالة ليس معها 

 حالة إسالم. 

القول الثالث قول مجهور السلف من الصحابة والتابعني أن اإلميان اعتقاد وقول وعمل ذلك أهنم لكمال  
ا يفرضون يف اإلميان أحواال تقصر يف االمتثال، ونسب حاهلم وجميئهم يف فاحتة انبثاق أنوار الدين مل يكونو 

إىل مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة واألوزاعي وابن جريج والنخمي واحلسن وعطاء وطاووس  كذل
وجماهد وابن املبارك والبخاري ونسب البن مسعود وحذيفة وبه قال ابن حزم من الظاهرية ومتسك به أهل 

فاظ األحاديث، وبذلك أثبتوا الزايدة والنقص يف اإلميان بزايدة األعمال ونقصها احلديث ألخذهم بظاهر أل
لقوله تعاىل (ليزدادوا إمياان مع إمياهنم) اخل. وجاء يف احلديث  اإلميان بضع وسبعون شعبة  فدل ذلك على 
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ؤمن  أي ليس قبوله للتفاضل. وعلى ذلك محل قوله صلى هللا عليه وسلم  ال يزين الزاين حني يزين وهو م
  .متصفا حينئذ بكمال اإلميان
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ونقل عن مالك أنه يزيد وال ينقص فقيل إمنا أمسك مالك عن القول بنقصانه خشية أن يظن به موافقة   
اخلوارج الذين يكفرون ابلذنوب. قال ابن بطال وهذا ال خيالف قول مالك أبن اإلميان هو التصديق وهو ال 

يه وال يوجب له استكمال منازله فص ألن التصديق أول منازل اإلميان ويوجب للمصدق الدخول يزيد وال ينق
وإمنا أراد هؤالء األئمة الرد على املرجئة يف قوهلم إن اإلميان قول بال عمل اه. ومل يتابعهم عليه املتأخرون ألهنم 

ى اإلميان وأول درجات النجاة من اخللود روأه شرحا لإلميان الكامل وليس فيه النزاع إمنا النزاع يف أصل مسم
ولذلك أنكر أكثر املتكلمني أن يقال: اإلميان يزيد وينقص وأتولوا حنو قوله تعاىل (ليزدادوا إمياان) أبن املراد 

 تعدد األدلة حىت يدوموا على اإلميان وهو التحقيق. 
كما جاء يف القول الثالث إال أهنم أرادوا من   القول الرابع قول اخلوارج واملعتزلة إن اإلميان اعتقاد ونطق وعمل 

قوهلم حقيقة ظاهره من تركيب اإلميان من جمموع الثالثة حبيث إذا اختل واحد منها بطل اإلميان، وهلم يف 
تقرير بطالنه بنقص األعمال الواجبة مذاهب غري منتظمة وال معضودة أبدلة سوى التعلق بظواهر بعض 

رضها من مثلها. اآلاثر مع اإلمهال ملا يعا  

ألعمال كافر غري مؤمن وهو خالد يف النار فاألعمال جزء من اإلميان افإما اخلوارج فقالوا إن اترك شيء من  
وأرادوا من األعمال فعل الواجبات وترك احملرمات ولو صغائر، إذ مجيع الذنوب عندهم كبائر. وأما غري ذلك 

تركها خلودا، إذ ال يقول مسلم إن ترك السنن واملندوابت من األعمال كاملندوابت واملستحبات فال يوجب 
  .يوجب الكفر واخللود يف النار، وكذلك فعل املكروهات
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وقالت اإلابضية من اخلوارج إن اترك بعض الواجبات كافر لكن كفره كفر نعمة ال شرك، نقله إمام احلرمني   
إلميان إال أهنم ااملعتزلة فقد وافقوا اخلوارج يف أن لألعمال حظا من عنهم وهو الذي مسعناه من طلبتهم. وأما 

خالفوهم يف مقاديرها ومذاهب املعتزلة يف هذا املوضع غري منضبطة، فقال قدماؤهم وهو املشهور عنهم إن 
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العاصي خملد يف النار لكنه ال يوصف ابلكفر وال ابإلميان، ووصفوه ابلفسق وجعلوا استحقاق اخللود 
كاب الكبرية خاصة، وكذلك نسب إليهم ابن حزم يف كتاب الفصل، وقال واصل بن عطاء الغزال إن الرت

مرتكب الكبرية منزلة بني املنزلتني أي ال يوصف إبميان وال كفر فيفارق بذلك قول اخلوارج وقول املرجئة 
لواصل وعمرو بن عبيد ووافقه عمرو بن عبيد على ذلك. وهذه هي املسألة اليت بسببها قال احلسن البصري 

اعتزل جملسنا. ودرج على هذا مجيعهم، لكنهم اضطربوا أو اضطرب النقل عنهم يف مسمى املنزلة بني 
املنزلتني، فقال إمام احلرمني يف اإلرشاد إن مجهورهم قالوا إن الكبرية حتبط ثواب الطاعات وإن كثرت، ومعناه 

التفتزاين يف شرح الكشاف ويف املقاصد، وقال إن املنزلة بني  ال حمالة أهنا توجب اخللود يف النار وبذلك جزم
املنزلتني هي موجبة للخلود وإمنا أثبتوا املنزلة لعدم إطالق اسم الكفر وإلجراء أحكام املؤمنني على صاحبها 

شاد: يف ظاهر احلال يف الدنيا حبيث ال يعترب مرتكب املعصية كاملرتد فيقتل. وقال يف املقاصد ومثله يف اإلر 
املختار عندهم خالف املشتهر فإن أاب علي وابنه وكثريا من حمققيهم ومتأخريهم قالوا: إن الكبائر إمنا توجب 
دخول النار إذا زاد عقاهبا على ثواب الطاعات فإن أربت الطاعات على السيئات درأت السيئات، وليس 

ألجور واألوزار فرب كبرية واحدة يغلب وزرها النظر إىل أعداد الطاعات وال الزالت، وإمنا النظر إىل مقدار ا
طاعات كثرية العدد، وال سبيل إىل ضبط هذه املقادير بل أمرها موكول إىل علم هللا تعاىل. فإن استوت 

احلسنات والسيئات فقد اضطربوا يف ذلك فهذا حمل املنزلة بني املنزلتني. ونقل ابن حزم يف الفصل عن مجاعة 
ي واألصم أن من استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل األعراف وهلم وقفة ال منهم، فيهم بشر املريس

يدخلون النار مدة مث يدخلون اجلنة ومن رجحت سيئاته فهو جمازي بقدر ما رجح له من الذنوب فمن لفحة 
ود. واحدة إىل بقاء مخسني ألف سنة يف النار مث خيرجون منها ابلشفاعة. وهذا يقتضي أن هؤالء ال يرون اخلل

وقد نقل البعض عن املعتزلة أن املنزلة بني املنزلتني ال جنة وال انر إال أن التفتزاين يف املقاصد غلط هذا 
البعض وكذلك قال يف شرح الكشاف. وقد قرر صاحب الكشاف حقيقة املنزلة بني املنزلتني بكالم جممل 

لبقرة والفاسق يف الشريعة اخلارج عن أمر فقال يف تفسري قوله تعاىل (وما يضل به إال الفاسقني) من سورة ا
هللا ابرتكاب الكبرية وهو النازل بني املنزلتني أي بني منزليت املؤمن والكافر. وقالوا إن أول من حد له هذا 

احلد أبو حذيفة واصل بن عطاء وكونه بني بني أن حكمه حكم املؤمن يف أنه يناكح ويوارث ويغسل ويصلي 
ملسلمني وهو كالكافر يف الذم واللعن والرباءة منه واعتقاد عداوته وأن ال تقبل له عليه ويدفن يف مقابر ا

شهادة اه، فرتاه مع إيضاحه مل يذكر فيه أنه خالد يف النار وصرح يف قوله تعاىل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
ارفجزاؤه جهنم خالدا فيها) يف سورة النساء مبا يعمم خلود أهل الكبائر دون توبة يف الن .  
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ء األحكام اإلسالمية عليه يف الدنيا يقتضي أنه غري خالد إذ ال يعقل أن جتري اقلت: وكان الشان أن إجر   
عليه أحكام املسلمني وتنتفي عنه الثمرة اليت ألجلها فارق الكفر إذ املسلم إمنا أسلم فرارا من اخللود يف النار 

وجبا النتقاض فائدة اإلسالم، وإذا كان أحد ال يسلم من أن يقارف فكيف يكون ارتكاب بعض املعاصي م
معصية وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر وقد ال حتصل فيلزمهم ويلزم اخلوارج أن يعدوا مجهور املسلمني كفارا 

وبئس منكرا من القول. على أن هذا مما جيرئ العصاة على نقض عري الدين إذ ينسل عنه املسلمون النعدام 
الفائدة اليت أسلموا ألجلها حبكم  أان الغريق فما خويف من البلل  ومن العجيب أن يصدر هذا القول من 

عاقل فضال عن عامل، مث األعجب منه عكوف أتباعهم عليه تلوكه ألسنتهم وال تفقهه أفئدهتم وكيف مل يقيض 
ور علماء السنة من صدر األمة فمن فيهم عامل منصف ينربي هلاته الرتهات فيهذهبا أو يؤوهلا كما أراد مجه

يليهم. القول اخلامس قالت الكرامية اإلميان هو اإلقرار ابللسان إذا مل خيالف االعتقاد القول فال يشرتط يف 
مسمى اإلميان شيء من املعرفة والتصديق، فأما إذا كان يعتقد خالف مقاله بطل إميانه وهذا يرجع إىل 

دتني وإن مل يشغل عقله ابعتقاد مدلوهلما بل يكتفي منه أبنه ال يضمر االعتداد إبميان من نطق ابلشها
خالف مدلوهلما وهذه أحوال اندرة ال ينبغي اخلوض فيها. أو أرادوا أنه جتري عليه يف الظاهر أحكام املؤمنني 

يامة، ويف مع أن الكرامية ال ينكرون أن من يعتقد خالف ما نطق به من الشهادتني أنه خالد يف النار يوم الق
 تفسري الفخر أن غيالن الدمشقي وافق الكرامية. 

هذه جوامع أقوال الفرق اإلسالمية يف مسمى اإلميان.    

وأان أقول كلمة أرأب هبا عن االحنياز إىل نصرة وهي أن اختالف املسلمني يف أول خطوات مسريهم وأول  
اقبت األقوام بعد األقوام يعد نقصا علميا ال موقف من مواقف أنظارهم وقد مضت عليه األايم بعد األايم وتع

ينبغي البقاء عليه. وال أعرفين بعد هذا اليوم ملتفتا إليه. ال جرم أن الشريعة أول ما طلبت من الناس اإلميان 
واإلسالم ليخرجوا بذلك من عقائد الشرك ومناوأة هذا الدين فإذا حصل ذلك هتيأت النفوس لقبول اخلريات 

استعدادها، زينة ملعاشها يف هذا  بعليها من تلك النريات فكانت يف تلقي ذلك على حس وأفاضت الشريعة
العامل ومعادها. فاإلميان واإلسالم مها األصالن اللذان تنبعث عنهما اخلريات، ومها احلد الفاصل بني أهل 

كما قال هللا تعاىل   الشقاء وأهل اخلري حدا ال يقبل تفاوات وال تشككا، ألن شأن احلدود أن تكون متفاوتة
(فماذا بعد احلق إال الضالل)، وال يدعي أحد أن مفهوم اإلميان هو مفهوم اإلسالم، فيكابر لغة تتلى عليه.  
كيف وقد فسره الرسول لذلك اجلالس عند ركبتيه. فما الذين ادعوه إال قوم قد ضاقت عليهم العبارة فأرادوا 

مرين وبذلك يتضح وجه االكتفاء يف كثري من مواد الكتاب والسنة أن االعتداد يف هذا الذي ال يكون إال ابأل
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 أبحد اللفظني، يف مقام خطاب الذين حتلوا بكلتا اخلصلتني، فانتظم القوالن األول والثاين. 

إن موجب اضطراب األقوال يف التمييز بني حقيقة اإلميان وحقيقة اإلسالم أمران: أحدمها أن الرسالة  
 عليه وسلم واإلميان ابلغيب ودعت االعتقاد بوجود هللا ووحدانيته وبصدق حممد صلى هللااحملمدية دعت إىل 

إىل النطق مبا يدل على حصول هذا االعتقاد يف نفس املؤمن ألن االعتقاد ال يعرف إال بواسطة النطق ومل 
نطقه إذا كان يقتنع الرسول من أحد مبا حيصل الظن أبنه حصل له هذا االعتقاد إال أبن يعرتف بذلك ب

  .قادرا
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ين أن املؤمنني الذين استجابوا دعوة الرسول مل تكن ظواهرهم خمالفة لعقائدهم إذ مل يكن منهم مسلم االث  
يبطن الكفر فكان حصول معىن اإلميان هلم مقاران حلصول معىن اإلسالم وصدق عليهم أهنم مؤمنون 

هلجرة طرأ االحتياج إىل التفرقة بني حال الذين اتصفوا ابإلميان واإلسالم ومسلمون، مث ملا نبع النفاق بعد ا
وبني حال الذين أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر تفرقة ابلتحذير والتنبيه ال ابلتعيني ومتييز املوصوف، لذا كانت 

ني املعنيني ورمبا ألفاظ القرآن وكالم النيب جتري يف الغالب على مراعاة غالب أحوال املسلمني اجلامعني ب
جرت على مراعاة األحوال النادرة عند احلاجة إىل التنبيه عليها كما يف قوله تعاىل (قل مل تؤمنوا ولكن قولوا 

أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم) وكما يف قول النيب ملن قال له مالك عن فالن فوهللا إين ألراه مؤمنا قال 
أو مسلما  .    

 اإلسالم إظهار املرء أنه أسلم نفسه ىنان حصول االعتقاد مبا جيب اعتقاده، وحاصل معفحاصل معىن اإلمي 
 التباع الدين ودعوة الرسول، قال تعاىل (إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات) اآلية. 

روي من جنة وهل خيامركم شك يف أن الشريعة ما طلبت من الناس اإلميان واإلسالم جملرد تعمري العامل األخ 
لق هلذين املوضعني خلقا يعمروهنما إن شاء خلقهما، ولكن هللا أراد تعمري خيوانر ألن هللا تعاىل قادر على أن 

العاملني الدنيوي واألخروي، وجعل الدنيا مصقلة النفوس البشرية هتيئها للتأهل إىل تعمري العامل األخروي 
اس عن سيء األفعال اليت تصدر عنهم بدواعي شهواهتم لتلتحق ابملالئكة، فجعل هللا الشرائع لكف الن

املفسدة لفطرهتم، وأراد هللا حفظ نظام هذا العامل أيضا ليبقى صاحلا للوفاء مبراد هللا إىل أمد أرادة، فشرع 
للناس شرعا ودعا الناس إىل اتباعه والدخول إىل حظريته ذلك الدخول املسمى ابإلميان وابإلسالم الشرتاط 

يف قوام حقيقة االنضواء حتت هذا الشرع، مث يستتبع ذلك إظهار متكني أنفسهم من قبول ما يرسم حصوهلما 
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هلم من السلوك عن طيب نفس. وثقة مبآيل نزاهة أو رجس. وذلك هو األعمال ائتمارا وانتهاء وفعال 
ص األصل الذي به وانكفافا. وهذه الغاية هي اليت تتفاوت فيها املراتب إال أن تفاوت أهلها فيها ال ينق

دخلوا فإن اآليت ابلبعض من اخلري قد آتى مبا كان أحسن من حاله قبل اإلميان، واآليت مبعظم اخلري قد فاق 
الذي دونه، واآليت ابجلميع بقدر الطاقة هو الفائز، حبيث إن الشريعة ال تعدم منفعة حتصل من أفراد هؤالء 

راتب محاية احلوزة والدفاع عن البيضة، فهل يشك أحد يف أن الذين تسموا ابملؤمنني واملسلمني ومن تلك امل
عمرو بن معد يكرب أايم كان ال يرى االنتهاء عن شرب اخلمر ويقول: إن هللا تعاىل قال (فهل أنتم منتهون) 
فقلنا ال. أنه قد دل جهاده يوم القادسية على إميانه وعلى حتقيق شيء كثري من أجزاء إسالمه فهل يعد سواء 

كافرين يف كونه خيلد يف النار. وال  

هلا املرتبة الثانية بعد اإلميان واإلسالم ألهنا مكملة املقصد ال ينازع يف هذين أعين كوهنا يف  نفاألعمال إذ 
الدرجة الثانية وكوهنا مقصودة إال مكابر. ومما يؤيد هذا أكمل أتييد ما ورد يف الصحاح يف حديث معاذ بن 

عليه وسلم كان بعثه إىل اليمن فقال له  إنك ستأيت قوما من أهل الكتاب فإذا جبل أن النيب صلى هللا 
جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا  أي ينطقوا بذلك نطقا مطابقا 

فلوال العتقادهم  فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن هللا فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة إخل  
أن لإلميان ولإلسالم احلظ األول ملا قدمه، ولوال أن األعمال ال دخل هلا يف مسمى اإلسالم ملا فرق بينهما، 

ألن الدعوة للحق جيب أن تكون دفعة وإال لكان الرضا ببقائه على جزء من الكفر ولو حلظة مع توقع إجابته 
وم عن أن يقر أحدا على ابطل، فانتظم القول للدين رضى ابلكفر وهو من الكفر فكيف أيمر بسلوكه املعص

  .الثالث للقولني
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ومما ال شبهة فيه أن استحقاق الثواب والعقاب على قدر األعمال القلبية واجلوارحية فاألمر الذي ال حيصل   
خملدا يف النار شيء من املطلوب دونه ال ينجي من العذاب إال مجيعه فوجب أن يكون من مل يؤمن ومل يسلم 

قصود بدون اإلميان واإلسالم، وأما األمور اليت يقرب فاعلها من الغاية مبقدار ملألنه ال حيصل منه شيء من ا
ما خيطو يف طرقها فثواهبا على قدر ارتكاهبا والعقوبة على قدر تركها، وال ينبغي أن ينازع يف هذا غري مكابر، 

جالن أحدمها مل يؤمن ومل يسلم واآلخر آمن وأسلم وامتثل وانتهى، إذ كيف يستوي عند هللا العليم احلكيم ر 
إال أنه اتبع األمارة ابلسوء يف خصلة أو زلة فيحكم أبن كال الرجلني يف عذاب وخلود، وهل تبقى فائدة لكل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



مرتكب معصية يف البقاء على اإلسالم إذا كان الذي فر من أجله لإلسالم حاصال على كل تقدير وهو 
يف النار حىت إذا أراد أن يتوب آمن يومئذ، وهل ينكر أحد أن جل األمة ال خيلون من التلبس اخللود 

ابملعصية واملعصيتني إذ العصمة مفقودة فإذا كان ذلك قبل التوبة كفرا فهل يقول هذا العاقل إن األمة يف 
حد بعد هذا أن أيخذ من تلك احلالة متصفة ابلكفر وال إخال عاقال يلتزمها بعد أن يسمعها، أفهل ميوه أ

حنو قوله تعاىل (وما كان هللا ليضيع إميانكم) يعين الصالة، إن هللا مسى الصالة إمياان ولوال أن العمل من 
اإلميان ملا مسيت كذلك بعد أن بينا أن األعمال هي الغاية من اإلميان واإلسالم فانتظم القول الرابع واخلامس 

نصاف أبهل الكمال. مث على العامل املتشبع ابالطالع على مقاصد الشريعة لثالثة األقوال ملن اقتدى يف اإل
وتصاريفها أن يفرق بني مقامات خطاهبا فإن منها مقام موعظة وترغيب وترهيب وتبشري وحتذير، ومنها مقام 

ماذق فال تعليم وحتقيق فريد كل وارد من نصوص الشريعة إىل مورده الالئق وال تتجاذبه املتعارضات جماذبة امل
حيتج أحد مبا ورد يف أثبت أوصاف املوصوف، وأثبت أحد تلك األوصاف اترة يف سياق الثناء عليه إذ هو 

متصف هبا مجيعا، فإذا وصف اترة جبميعها مل يكن وصفه اترة أخرى بواحد منها داال على مساواة ذلك 
عمال يف سياق التحذير أو التحريض مل الواحد لبقيتها، فإذا عرضت لنا أخبار شرعية مجعت بني اإلميان واأل

تكن دليال على كون حقيقة أحدمها مركبة ومقومة من جمموعهما فإمنا حيتج حمتج بسياق التفرقة والنفي أو 
بسياق التعليم والتبيني فال ينبغي ملنتسب أن جيازف بقوله سخيفة انشئة عن قلة أتمل وإحاطة مبوارد الشريعة 

 تكفري مجهور املسلمني وانتقاض اجلامعة اإلسالمية بل إمنا ينظر إىل موارد وإغضاء عن غرضها ويؤول إىل
الشريعة نظرة حميطة حىت ال يكون ممن غابت عنه أشياء وحضره شيء، بل يكون حكمه يف املسألة كحكم 

 فتاة احلي. 
يها وغريهم أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه، واألشاعرة قد توسعوا ف 

ضيقها وأمرها موكول إىل علم هللا إال أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإال لكان الزواجر  
كضرب يف ابرد احلديد وإذا علمتم أن منشأ اخلالف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو اجلواز علمتم خروج 

ية ضمرور األزمان على مثل قولة اخلوارج واإلاباخلالف فيها من احلقيقة إىل اجملاز وال عجب أعجب من 
واملعتزلة وال ينربي من حذاق علمائهم من يهذب املراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل املعتاد، وكأين 

 بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح من خلل الرماد. 
(خيادعون) بدل اشتمال من [) مجلة 9خيادعون هللا والذين آمنوا وما خيادعون إال أنفسهم وما يشعرون]( 

هلل) وما معها ألن قوهلم ذلك يشتمل على املخادعة. واخلداع مصدر خادع الدال على ابمجلة (يقول آمنا 
معىن مفاعلة اخلدع، واخلدع هو فعل أو قول معه ما يوهم أن فاعله يريد مبدلوله نفع غريه وهو إمنا يريد 

حالة هو فيها أو يصرفه عن أمر يوشك أن يفعله، تقول  خالف ذلك ويتكلف تروجيه على غريه ليغريه عن
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العرب خدع الضب إذا أوهم حارشه أنه حياول اخلروج من اجلهة اليت أدخل فيها احلارش يده حىت ال يرقبه 
 احلارش لعلمه أنه آخذه ال حمالة مث خيرج الضب من النافقاء. 

 نملخادع على املخدوع وهو مذموم أيضا ألنه مواخلداع فعل مذموم إال يف احلرب واالخنداع متشي حيلة ا 
   :البله وأما إظهار االخنداع مع التفطن للحيلة إذا كانت غري مضرة فذلك من الكرم واحللم قال الفرزدق

 

163فحة : ص  

 
            

استمطروا من قريش كل منخدع                      إن الكرمي إذا خادعته اخندعـا   ملؤمن يف احلديث  او   
اضي حىت يظن أنه غر ولذلك عقبه بكرمي لدفع الغرية املؤذنة ابلبله فإن غغر كرمي  أي من صفاته الصفح والت

اإلميان يزيد الفطنة ألن أصول اعتقاده مبنية على نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأي وطمس البصرية أال ترى 
من من جحر مرتني  وكلها تنادي على أن املؤمن ال إىل قوله: والسعيد من وعظ بغريه مع قوله:  ال يلدغ املؤ 

يليق به البله وأما معىن املؤمن غر كرمي فهو أن املؤمن ملا زكت نفسه عن ضمائر الشر وخطورها بباله ومحل 
 أحوال الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استئمان تشبه الغرية قال ذو الرمة:          

إلسالم خيتلب فاعتذر عن سرعة تعلقه اا                      إن احلليم وذا تلك الفتاة اليت علقتها عرض  
هبا واختالهبا عقله بكرم عقله وصحة إسالمه فان كل ذلك من أسباب جودة الرأي ورقة القلب فال عجب 

 أن يكون سريع التأثر منها. 
ىل املقتضية أن املنافقني قصدوا ومعىن صدور اخلداع من جانبهم للمؤمنني ظاهر، وأما خمادعتهم هللا تعا 

على هللا تعاىل مع أن ذلك ال يقصده عاقل يعلم أن هللا مطلع على الضمائر واملقتضية أن هللا يعاملهم  هالتموي
خبداع، وكذلك صدور اخلداع من جانب املؤمنني للمنافقني كما هو مقتضى صيغة املفاعلة مع أن ذلك من 

فعله فال يستقيم إسناده إىل هللا وال قصد املنافقني تعلقه مبعاملتهم هلل كل ذلك مذموم الفعل ال يليق ابملؤمنني 
يوجب أتويال يف معىن املفاعلة الدال عليه صيغة خيادعون أو يف فاعله املقدر من اجلانب اآلخر وهو املفعول 

 املصرح به. 
يكون مقصودا للمخادع  ابلكسر فأما التأويل يف خيادعون فعلى وجوه: أحدها أن مفعول خادع ال يلزم أن  
د خداع أحد فيصادف غريه كما خيادع أحد وكيل أحد يف مال فيقال له أنت ختادع فالان وفالان صإذ قد يق 

تعين الوكيل وموكله، فهم قصدوا خداع املؤمنني ألهنم يكذبون أن يكون اإلسالم من عند هللا فلما كانت 
م راجعا لشارع ذلك الدين، وأما أتويل معىن خداع هللا تعاىل خمادعتهم املؤمنني ألجل الدين كان خداعه
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واملؤمنني إايهم فهو إغضاء املؤمنني عن بوادرهم وفلتات ألسنهم وكبوات أفعاهلم وهفواهتم الدال مجيعها على 
يه وسلم نفاقهم حىت مل يزالوا يعاملوهنم معاملة املؤمنني فإن ذلك ملا كان من املؤمنني إبذن الرسول صلى هللا عل

حىت لقد هنى من استأذنه يف أن يقتل عبد هللا بن ابن سلول، كان ذلك الصنيع إبذن هللا فكان مرجعه إىل 
هللا، ونظريه قوله تعاىل (إن املنافقني خيادعون هللا وهو خادعهم) يف سورة النساء، كما رجع إليه خداعهم 

الئمه. للمؤمنني، وهذا أتويل يف املخادعة من جانبيها، كل مبا ي  

(خيادعون) استعارة متثيلية تشبيها للهيئة احلاصلة من معاملتهم للمؤمنني  نالثاين ما ذكره صاحب الكشاف أ 
ولدين هللا، ومن معاملة هللا إايهم يف اإلمالء هلم واإلبقاء عليهم، ومعاملة املؤمنني إايهم يف إجراء أحكام 

 املسلمني عليهم، هبيئة فعل املتخادعني. 
به حصول الفعل من اجلانبني بل قصد املبالغة. قال ابن  ث أن يكون خادع مبعىن خدع أي غري مقصودالثال 

عطية عن اخلليل: يقال خادع من واحد ألن يف املخادعة مهلة كما يقال عاجلت املريض ملكان املهلة، قال 
لة فكأنه يقاوم يف املعىن الذي ابن عطية كأنه يرد فاعل إىل اثنني وال بد من حيث إن فيه مهلة ومدافعة ومماط

جييء فيه فاعل اه. وهذا يرجع إىل جعل صيغة املفاعلة مستعارة ملعىن املبالغة بتشبيه الفعل القوي ابلفعل 
احلاصل من فاعلني على وجه التبعية، ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن عامر ومن معه: خيدعون هللا. وهذا إمنا 

خلداع من هللا واملؤمنني مع تنزيه هللا واملؤمنني عنه، وال يدفع إشكال صدور يدفع اإلشكال عن إسناد صدور ا
 اخلداع من املنافقني هلل. 

وأما التأويل يف فاعل (خيادعون) املقدر وهو املفعول أيضا فبأن جيعل املراد أهنم خيادعون رسول هللا فاإلسناد  
ف للمضاف، ذبسة بني الرسول ومرسله وإما جماز ابحلإىل هللا تعاىل إما على طريقة اجملاز العقلي ألجل املال

فال يكون مرادهم خداع هللا حقيقة، ويبقى أن يكون رسول هللا خمدوعا منهم وخمادعا هلم، وأما جتويز خمادعة 
  .الرسول واملؤمنني للمنافقني ألهنا جزاء هلم على خداعهم فذلك غري الئق

   
 

164فحة : ص  

 

عون أبلف بعد اخلاء وقرأه ابن عامر درأه انفع وابن كثري وأبو عمرو وخلف خياوقوله (وما خيادعون) ق  
  .وعاصم ومحزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب  خيدعون  بفتح التحتية وسكون اخلاء

مجلة (وما خيادعون إال أنفسهم) حال من الضمري يف (خيادعون) األول أي خيادعون يف حال كوهنم ال و   
شيء منه إىل هللا والذين آمنوا. فيتعني أن  عم أي خداعهم مقصور عن ذواهتم ال يرجخيادعون إال أنفسه
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اخلداع يف قوله (وما خيادعون) عني اخلداع املتقدم يف قوله (خيادعون هللا) فريد إشكال صحة قصر اخلداع 
أن املخادعة على أنفسهم مع إثبات خمادعتهم هللا تعاىل واملؤمنني. وقد أجاب صاحب الكشاف مبا حاصله 

الثانية مستعملة يف الزم معىن املخادعة األوىل وهو الضر فإهنا قد استعملت أوال يف مطلق املعاملة الشبيهة 
ابخلداع وهي معاملة املاكر املستخف فأطلق عليها لفظ املخادعة استعارة مث أطلقت اثنيا وأريد منها الزم 

واالستخفاف يتصدى لالنتقام من معامله فقد جيد قدرة  معىن االستعارة وهو الضر ألن الذي يعامل ابملكر
من نفسه أو غرة من صاحبه فيضره ضرا فصار حصول الضر للمعامل أمرا عرفيا الزما ملعامله، وبذلك صح 
استعمال خيادع يف هذا املعىن جمازا أو كناية وهو من بناء اجملاز على اجملاز ألن املخادعة أطلقت أوال استعارة 

نزلة احلقيقة فاستعملت جمازا يف الزم املعىن املستعار له، فاملعىن وما يضرون إال أنفسهم فيجري فيه مث نزلت م
الوجوه املتعلقة إبطالق مادة اخلداع على فعلهم، وجييء أتويل معىن جعل أنفسهم شقا اثنيا للمخادعة مع 

انبني املتخادعني بناء على ما شاع أن األنفس هي عينهم فيكون اخلداع استعارة للمعاملة الشبيهة بفعل اجل
يف وجدان الناس من اإلحساس أبن اخلواطر اليت تدعو إىل ارتكاب ما تسوء عواقبه أهنا فعل نفس هي مغايرة 
للعقل وهي اليت تسول لإلنسان اخلري مرة والشر أخرى وهو ختيل بين على خطابة أخالقية إلحداث العداوة 

علها واردة عليه من جهة غري ذاته بل من النفس حىت يتأهب ملقارعتها بني املرء وبني خواطره الشريرة جب
 وعصيان أمرها ولو انتسبت إليه ملا رأى من سبيل إىل مدافعتها، قال عمرو بن معد يكرب:          

فجاشت علي النفس أول مـرة                      فردت على مكروهها فاستقرت وذكر ابن عطية أن أاب   
فارسي أنشد لبعض األعراب:          علي ال  

مل تدر ما  ال  ولست قائلهـا                      عمرك ما عشت آخر األبد     

ومل تؤامر نفسيك ممـتـراي                      فيها ويف أختها ومل تـكـد يريد أبختها كلمة  نعم  وهي أخت    
قول عروة بن أذينة:          ال  واملراد أهنا أخت يف اللسان. وقلت ومنه   

وجدت هلا وساوس سلـوة                      شفع الفؤاد إىل الضمري فسلها فكأهنم ملا عصوا  اوإذ  
نفوسهم اليت تدعوهم لإلميان عند مساع اآلايت والنذر إذ ال ختلو النفس من أوبة إىل احلق جعل معاملتهم هلا 

يف قلة جتديد النصح هلم وتركهم يف غيهم كاملخادعة من هذين  يف اإلعراض عن نصحها وإعراضها عنهم
 اجلانبني. 

واعلم أن قوله (وما خيادعون إال أنفسهم) أمجعت القراءات العشر على قراءته بضم التحتية وفتح اخلاء  
  .بعدها ألف والنفس يف لسان العرب الذات والقوة الباطنية املعرب عنها ابلروح وخاطر العقل
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165ة : فحص  

 

وقوله (وما يشعرون) عطف على مجلة (وما خيادعون) والشعور يطلق على العلم ابألشياء اخلفية، ومنه مسى   
الشاعر لعلمه ابملعاين اليت ال يهتدي إليها كل أحد وقدرته على الوزن والتقفية بسهولة، وال حيسن لذلك كل 

 متن، فقوهلم الال اخلفاء ملا متىن علمه بل لعلمه بأحد، وقوهلم ليت شعري يف التحري يف علم أمر خفي، ولو 
هو ال يشعر وصف بعدم الفطنة ال بعدم اإلحساس وهو أبلغ يف الذم ألن الذم ابلوصف املمكن احلصول 
أنكى من الذم مبا يتحقق عدمه فإن أجسامهم أمر معلوم هلم وللناس فال يغيضهم أن يوصفوا بعدمه وإمنا 

دة. على أن خفاء خمادعتهم أنفسهم مما ال ميرتي فيه. واختري مثله يف نظريه يف يغيضهم أن يوصفوا ابلبال
اخلفاء وهو(أال أهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون) ألن كليهما أثبت فيه ما هو املآل والغاية وهي مما خيفي 

السفه قد يبدو واختري يف قوله (أال إهنم هم السفهاء ولكن ال يعلمون) نفى العلم دون نفي الشعور ألن 
لصاحبه أبقل التفاتة إىل أحواله وتصرفاته ألن السفه أقرب الدعاء الظهور من خمادعة النفس عند إرادة 

خمادعة الغري ومن حصول اإلفساد عند إرادة اإلصالح وعلى اإلطالق الثاين درج صاحب الكشاف قال: 
 فهم لتمادي غفلتهم كالذي ال حس له. 

10يكذبون] هللا مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوايف قلوهبم مرض فزادهم (  ستئناف حمض لعد مساويهم ا  )[
وجيوز أن يكون بيانيا جلواب سؤال متعجب انشئ عن مساع األحوال اليت وصفوا هبا قبل يف قوله تعاىل 

 تعاىل (خيادعون هللا والذين آمنوا وما خيادعون إال أنفسهم وما يشعرون) فإن من يسمع أن طائفة ختادع هللا
أن خداعها يتمشى عليهم مث ال تشعر أبن ضرر اخلداع ال حق هبا لطائفة  عوختادع قوما عديدين وتطم

جديرة أبن يتعجب من أمرها املتعجب ويتساءل كيف خطر هذا خبواطرها فكان قوله (يف قلوهبم مرض) بياان 
 وهو أن يف قلوهبم خلال تزايد إىل أن بلغ حد األفن. 

قلوب هي حمل الفكرة يف اخلداع فلما كان املسئول عنه هو لرف وهو يف قلوهبم لالهتمام ألن اوهلذا قدم الظ 
متعلقها وأثرها كان هو املهتم به يف اجلواب. وتنوين (مرض) للتعظيم. وأطلق القلوب هنا على حمل التفكري  

 كما تقدم عند قوله تعاىل (ختم هللا على قلوهبم). 

ذلك اجلسم خروجا غري اتم ومبقدار  عزاج خيرجه عن االعتدال اخلاص بنو واملرض حقيقة يف عارض للم 
اخلروج يشتد األمل فإن مت اخلروج فهو املوت. وهو جماز يف األعراض النفسانية العارضة لألخالق البشرية 

 عروضا خيرجها عن كماهلا، وإطالق املرض على هذا شائع مشهور يف كالم العرب وتدبري املزاج إلزالة هذا
العارض والرجوع به إىل اعتداله هو الطب احلقيقي وجمازي كذلك قال علقمة بن عبدة امللقب ابلفحل:     
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فإن تسألوين ابلنساء فإنين                      خبري أبدواء النساء طبيب فذكر األدواء والطب لفساد   
 األخالق وإصالحها. 

اتصف به املنافقون وهو املقصود من  ه اجملازي ال حمالة ألنه هو الذيواملراد ابملرض يف هاته اآلية هو معنا 
 مذمتهم وبيان منشأ مساوي أعماهلم. 

ومعىن (فزادهم هللا مرضا) أن تلك األخالق الذميمية الناشئة عن النفاق واملالزمة له كانت تتزايد فيهم بتزايد  
ملعلوط القريعي: ااألايم حىت تصري ملكات كما قال  األايم ألن من شأن األخالق إذا متكنت أن تتزايد بتزايد

          
ورج الفىت للخري ما إن رأيته                      على السن خريا ال يزال يزيد وكذلك القول يف الشر   

 ولذلك قيل: من مل يتحلم يف الصغر ال يتحلم يف الكرب وقال النابغة يهجو عامر بن الطفيل:          
إذا ما شبت أو شاب الغراب وإمنا كان النفاق موجبا           سوف حتلم أو تناهـى             فإنك  

الزدايد ما يقارنه من سيء األخالق ألن النفاق يسرت األخالق الذميمة فتكون حمجوبة عن الناصحني 
ق مبنزلة كتم املريض واملربني واملرشدين وبذلك تتأصل وتتوالد إىل غري حد فالنفاق يف كتمه مساوئ األخال

داءه عن الطبيب، وإليك بيان ما ينشأ عن النفاق من األمراض األخالقية يف اجلدول املذكور هنا وأشران إىل 
  .ما يشري إىل كل خلق منها يف اآلايت الواردة أو يف آايت أخرى

   
 

166فحة : ص  

 

 تعاىل ما النفاق يف الدين فقد نبهنا هللااعلم أن هذه طباع تنشأ عن النفاق أو تقارنه من حيث هو وال سي  
ملذام ذلك تعليما وتربية فإن النفاق يعتمد على ثالث خصال وهي: الكذب القويل، والكذب الفعلي وهو 

اخلداع، ويقارن ذلك اخلوف ألن الكذب واخلداع إمنا يصدران ممن يتوقى إظهار حقيقة أمره وذلك ال يكون 
وكالمها مؤذن بقلة الشجاعة والثبات والثقة ابلنفس وحبسن السلوك،  إال خلوف ضر أو خلوف إخفاق سعي

مث إن كل خصلة من هاته اخلصال الثالث الذميمة توكد هنوات أخرى، فالكذب ينشأ عن شيء من البله 
ألن الكاذب يعتقد أن كذبه يتمشى عند الناس وهذا من قلة الذكاء ألن النبيه يعلم أن يف الناس مثله وخريا 

مث البله يؤدي إىل اجلهل ابحلقائق ومبراتب العقول، وألن الكذب يعود فكر صاحبه ابحلقائق احملرفة منه، 
وتشتبه عليه مع طول االسرتسال يف ذلك حىت إنه رمبا اعتقد ما اختلفه واقعا، وينشأ عن األمرين السفه وهو 

كذب من أمراض الدماغ. وأما خلل يف الرأي وأفن يف العقل، وقد أصبح علماء األخالق والطب يعدون ال
نشأة العجب والغرور والكفر وفساد الرأي عن الغباوة واجلهل والسفه فظاهرة، وكذلك نشأة العزلة واجلنب 
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والتسرت عن اخلوف، وأما نشأة عداوة الناس عن اخلداع فألن عداوة األضداد تبدأ من شعورهم خبداعه، 
ذلك الصاحب يف النفاق واخلداع داخلهم الشك أن يكون وتعقبها عداوة األصحاب ألهنم إذا رأوا تفنن 

إخالصه الذي يظهره هلم هو من املخادعة فإذا حصلت عداوة الفريقني تصدى الناس كلهم للتوقي منه 
والنكاية به، وتصدى هو للمكر هبم والفساد ليصل إىل مرامه، فرمته الناس عن قوس واحدة واجتين من ذلك 

نيأن يصري هزأة للناس أمجع .  

مرض النفاق والزائد فيه هو زايدة ذلك الناشئ أي أتصله ومتكنه وتولد مذمات  نقد رأيتم أن الناشئ عو   
أخرى عنه، ولعل تنكري (مرض) يف املوضعني أشعر هبذا فإن تنكري األول لإلشارة إىل تنويع أو تكثري، وتنكري 

رة نكرة. الثاين ليشري إىل أن املزيد مرض آخر على قاعدة إعادة النك  

وإمنا أسندت زايدة مرض قلوهبم إىل هللا تعاىل مع أن زايدة هاته األمراض القلبية من ذاهتا ألن هللا تعاىل ملا  
خلق هذا التولد وأسبابه وكان أمرا خفيا نبه الناس على خطر االسرتسال يف النوااي اخلبيثة واألعمال املنكرة، 

قالع عنها بعد متكنها، وأسندت تلك ا من القلب فيعسر أو يتعذر اإلوأنه من شأنه أن يزيد تلك النوااي متكن
الزايدة إىل امسه تعاىل ألن هللا تعاىل غضب عليهم فأمهلهم وشأهنم ومل يتداركهم بلطفه الذي يوقظهم من 

د غفالهتم لينبه املسلمني إىل خطر أمرها وأهنا مما يعسر إقالع أصحاهبا عنها ليكون حذرهم من معاملتهم أش
 ما ميكن. 

 مرضا) خربية معطوفة على قوله (يف قلوهبم مرض) واقعة موقع االستئناف للبيان، داخلة فجملة (فزادهم هللا 
يف دفع التعجب، أي أن سبب توغلهم يف الفساد وحماولتهم ما ال ينال ألن يف قلوهبم مرضا وألنه مرض 

له. وقال بعض املفسرين: هي دعاء عليهم كقول جبري يتزايد مع األايم تزايدا جمعوال من هللا فال طمع يف زوا
 بن األضبط:          

تباعد عين فطحل إذ دعوته                      أمني فزاد هللا ما بيننا بعدا وهو تفسري غري حسن ألنه   
خالف األصل يف العطف ابلفاء وألن تصدي القرآن لشتمهم بذلك ليس من دأبه، وألن الدعاء عليهم 

للضالني ابهلداية يف حنو  اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون  .  ءلزايدة تنايف ما عهد من الدعااب  

وقوله (وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون) معطوف على قوله (فزادهم هللا مرضا) إكماال للفائدة فكمل هبذا  
 راآلخرة. وتقدمي اجلار واجملرو العطف بيان ما جره النفاق إليهم من فساد احلال يف الدنيا والعذاب يف 

وهو(هلم) للتنبيه على أنه خرب ال نعت حىت يستقر مبجرد مساع املبتدأ العلم أبن ذلك من صفاهتم فال تلهو 
 النفس عن تلقيه. 

واألليم فعيل مبعىن مفعول ألن األكثر يف هذه الصيغة أن الرابعي مبعىن مفعل وأصله عذاب مؤمل بصيغة اسم  
از العقلي ألن املؤمل هو املعذب دون العذاب كما قالوا جد ؤمل من يعذب به على طريقة اجملاملفعول أي م
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جده، أو هو فعيل مبعىن فاعل من أمل مبعىن صار ذا أمل، وإما أن يكون فعيل مبعىن مفعل أي مؤمل بكسر 
عىن املسمع كقول عمرو الالم، فقيل مل يثبت عن العرب يف هذه املادة وثبت يف نظريها حنو احلكيم والسميع مب

 بن معد يكرب:          
وخيل قد دلفت هلا خبيل                      حتية بينهم ضرب وجيع      

 

167فحة : ص  

 

أي موجع، واختلف يف جواز القياس عليه واحلق أنه كثري يف الكالم البليغ وأن منع القياس عليه للمولدين   
هل حبال البليغ فال مانع من ختريج ابدون داع لئال يلتبس حال اجل قصد منه التباعد عن خمالفة القياس

 الكالم الفصيح عليه. 
وقوله (مبا كانوا يكذبون) الباء للسببية وقرأ اجلمهور (يكذبون) بضم أوله وتشديد الذال. وقرأه عاصم ومحزة  

ه مرسل من هللا وأن والكسائي وخلف بفتح أوله وختفيف الذال أي بسبب تكذيبهم الرسول وإخباره أبن
هللا إىل الرسول، فمادة التفعيل للنسبة إىل الكذب مثل التعديل والتجريح، وأما قراءة التخفيف  يالقرآن وح

فعلى كذهبم اخلاص يف قوهلم  آمنا ابهلل  ، وعلى كذهبم العام يف قوهلم  إمنا حنن مصلحون  فاملقصود كذهبم 
حني دون املؤمنني. والكذب ضد الصدق، وسيأيت عند قوله تعاىل يف إظهار اإلميان ويف جعل أنفسهم املصل

(ولكن الذين كفروا يفرتون على هللا الكذب) يف سورة املائدة. و(ما) اجملرورة ابلباء مصدرية، واملصدر هو 
 املنسبك من كان أي الكون. 

11وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون](  لة وإذا قيل هلم عطف ظهر يل أن مجي  )[
لة يف قلوهبم مرض؛ ألن قوله (وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون) إخبار عن مجعلى 

بعض عجيب أحواهلم، ومن تلك األحوال أهنم قالوا إمنا حنن مصلحون يف حني أهنم مفسدون فيكون معطوفا 
يال يف املعىن إىل كونه معطوفا على الصلة يف قوله (من على أقرب اجلمل امللظة ألحواهلم وإن كان ذلك آ

يقول آمنا ابهلل). و(إذا) هنا جملرد الظرفية وليست متضمنة معىن الشرط كما أهنا هنا للماضي وليست 
للمستقبل وذلك كثري فيها كقوله تعاىل: (حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر) اآلية. ومن نكت القرآن املغفول 

هذا الفعل ابلظرف فإن الذي يتبادر إىل الذهن أن حمل املذمة هو أهنم يقولون إمنا حنن مصلحون  عنها تقييد
مع كوهنم مفسدين، ولكن عند التأمل يظهر أن هذا القول يكون قائلوه أجدر ابملذمة حني يقولونه يف 

أ إال عن مرض جواب من يقول هلم ال تفسدوا يف األرض فإن هذا اجلواب الصادر من املفسدين ال ينش
القلب وأفن الرأي، ألن شأن الفساد أن ال خيفي ولئن خفي فالتصميم عليه واعتقاد أنه صالح بعد اإليقاظ 
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إليه واملوعظة إفراط يف الغباوة أو املكابرة وجهل فوق جهل. وعندي أن هذا هو املقتضي لتقدمي الظرف على 
اهلم، ونكت اإلعجاز ال تتناهى. مجلة  قالوا...  ، ألنه أهم إذ هو حمل التعجيب من ح  

والقائل هلم (ال تفسدوا يف األرض) بعض من وقف على حاهلم من املؤمنني الذين هلم اطالع على شؤوهنم  
لقرابة أو صحبة، فيخلصون هلم النصيحة واملوعظة رجاء إمياهنم ويسرتون عليهم خشية عليهم من العقوبة 

ضي عن زالهتم كما أشار إليه ابن عطية. ويف جواهبم بقوهلم (إمنا حنن وعلما أبن النيب صلى هللا عليه وسلم يغ
مصلحون) ما يفيد أن الذين قالوا هلم ال تفسدوا يف األرض كانوا جازمني أبهنم مفسدون ألن ذلك مقتضى 

حرف إمنا كما سيأيت ويدل لذلك عندي بناء فعل قيل للمجهول حبسب ما أييت يف قوله تعاىل (وإذا لقوا 
ح أن يكون القائل هلم هللا والرسول إذ لو نزل الوحي وبلغ إىل معينني منهم صن آمنوا قالوا آمنا) وال يالذي

 لعلم كفرهم ولو نزل جممال كما تنزل مواعظ القرآن مل يستقم جواهبم بقوهلم إمنا حنن مصلحون. 
ة يرار على تلك األدواء القلبوقد عن يل يف بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب: أوهلا إفسادهم أنفسهم ابإلص 

 اليت أشران إليها فيما مضى وما يرتتب عليها من املذام ويتولد من املفاسد. 
الثانية إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها، وإفسادهم أبناءهم وعياهلم يف اقتدائهم هبم يف  

.  ال يلدوا إال فاجرا كفارا مساويهم كما قال نوح عليه السالم  إنك إن تذرهم يضلوا عبادك و   

الثالثة إفسادهم ابألفعال اليت ينشأ عنها فساد اجملتمع، كإلقاء النميمة والعداوة وتسعري الفنت وأتليب  
 األحزاب على املسلمني وإحداث العقبات يف طريق املصلحني. 

ضواإلفساد فعل ما به الفساد واهلمزة فيه للجعل أي جعل األشياء فاسدة يف األر   .  

   
 

168فحة : ص  

 

ساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع إىل مضرة به أو بغريه، وقد يطلق على وجود الشيء مشتمال فوال  
على مضرة، وإن مل يكن فيه نفع من قبل يقال: فسد الشيء بعد أن كان صاحلا ويقال: فاسد إذا وجد 

صاحل فأزال صالحه، ويقال: أفسد إذا أوجد فاسدا من أول وهلة، وكذلك يقال: أفسد إذا عمد إىل شيء 
فسادا من أول األمر. واألظهر أن الفساد موضوع للقدر املشرتك من املعنيني وليس من الوضع املشرتك، 

فليس إطالقه عليهما كما هنا من قبيل استعمال املشرتك يف معنييه. فاإلفساد يف األرض منه تصيري األشياء 
عمة، ومنه إزالة األشياء النافعة كاحلرق والقتل للرباء، ومنه إفساد األنظمة  الصاحلة مضرة كالغش يف األط

كالفنت واجلور، ومنه إفساد املساعي كتكثري اجلهل وتعليم الدعارة وحتسني الكفر ومناوأة الصاحلني 
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املصلحني، ولعل املنافقني قد أخذوا من ضروب اإلفساد ابجلميع، فلذلك حذف متعلق (تفسدوا) أتكيدا 
 للعموم املستفاد من وقوع الفعل يف حيز النفي. 

وذكر احملل الذي أفسدوا ما حيتوي عليه وهو األرض لتفظيع فسادهم أبنه مبثوث يف هذه األرض ألن وقوعه  
يف رقعة منها تشويه جملموعها. واملراد ابألرض هذه الكرة األرضية مبا حتتوي عليه من األشياء القابلة لإلفساد 

مة والنواميس اليت وضعها هللا تعاىل هلا، ونظريه قوله تعاىل (وإذا توىل ظحليوان والنبات وسائر األنمن الناس وا
  .)سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل وهللا ال حيب الفساد

قوله تعاىل (قالوا إمنا حنن مصلحون) جواب ابلنقض فإن اإلصالح ضد اإلفساد، أي جعل الشيء و   
صلح بعد أن كان فاسدا، ويقال: صلح مبعىن وجد من أول وهلة صاحلا  الصالح ضد الفساد يقال:صاحلا، و 

فهو موضوع للقدر املشرتك كما قلنا. وجاءوا إبمنا املفيدة للقصر ابتفاق أئمة العربية والتفسري وال اعتداد 
من قال هلم: ال تفسدوا، مبخالفه شذوذا يف ذلك. وأفاد إمنا هنا قصر املوصوف على الصفة ردا على قول 

ألن القائل أثبت هلم وصف الفساد إما ابعتقاد أهنم ليسوا من الصالح يف شيء أو ابعتقاد أهنم قد خلطوا 
عمال صاحلا وفاسدا، فردوا عليهم بقصر القلب، وليس هو قصرا حقيقيا ألن قصر املوصوف على الصفة ال 

يف دالئل اإلعجاز، واختري يف كالمهم حرف  إمنا   يكون حقيقيا وألن حرف إمنا خيتص بقصر القلب كما
ألنه خياطب به خماطب مصر على اخلطأ كما يف دالئل اإلعجاز وجعلت مجلة القصر امسية لتفيد أهنم جعلوا 

 اتصافهم ابإلصالح أمرا اثبتا دائما، إذ من خصوصيات اجلملة االمسية إفادة الدوام. 
رهم وحصرهم أنفسهم يف الصالح فرد و [) رد عليهم يف غر 12ون]أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعر ( 

عليهم بطريق من طرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق الذي قالوه ألن تعريف املسند يفيد قصر املسند على 
املسند إليه فيفيد قوله (أال إهنم هم املفسدون) قصر اإلفساد عليهم حبيث ال يوجد يف غريهم وذلك ينفي 

هم يف اإلصالح وينقضه وهو جار على قانون النقض وعلى أسلوب القصر احلاصل بتعريف حصرهم أنفس
اجلنس وإن كان الرد قد يكفي فيه أن يقال إهنم مفسدون بدون صيغة قصر، إال أنه قصر ليفيد ادعاء نفي 

ملفسد عرفا اإلفساد عن غريهم. وقد يفيد ذلك أن املنافقني ليسوا ممن ينتظم يف عداد املصلحني ألن شأن ا
أن ال يكون مصلحا إذ اإلفساد هني احلصول وإمنا يصد عنه الوازع فإذا خلع املرء عنه الوازع وأخذ يف 

 اإلفساد هان عليه اإلفساد مث تكرر حىت يصبح سجية ودأاب ال يكاد يفارق موصوفه. 
وحرف (أال) للتنبيه إعالان لوصفهم ابإلفساد.    

القصر يف قوله (وأولئك هم املفلحون) كما  هكما أكد ب- الفصل أيضاوقد أكد قصر الفساد عليهم بضمري 
تقدم قريبا ودخول (إن) على اجلملة وقرهنا أبال املفيدة للتنبيه وذلك من االهتمام ابخلرب وتقويته داللة على 

لت على سخط هللا تعاىل عليهم فإن أدوات االستفتاح مثل أال وأما ملا كان شأهنا أن ينبه هبا السامعون د
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االهتمام ابخلرب وإشاعته وإعالنه، فال جرم أن تدل على أبلغية ما تضمنه اخلرب من مدح أو ذم أو غريمها، 
ويدل ذلك أيضا على كمال ظهور مضمون اجلملة للعيان ألن أدوات التنبيه شاركت أمساء اإلشارة يف تنبيه 

  .املخاطب
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وما خيادعون إال أنفسهم وما يشعرون) فإن أفعاهلم (حممل قوله تعاىل قبله  وقوله (ولكن ال يشعرون) حممله  
اليت يبتهجون هبا ويزعموهنا منتهى احلذق والفطنة وخدمة املصلحة اخلالصة آيلة إىل فساد عام ال حمالة إال 

اء أهله، فإن أهنم مل يهتدوا إىل ذلك خلفائه وللغشاوة اليت ألقيت على قلوهبم من أثر النفاق وخمالطة عظم
حال القرين وسخافة املذهب تطمس على العقول النرية وختف ابألحالم الراجحة حىت ترى حسنا ما ليس 

ابحلسن. وموقع حرف االستدراك هنا ألن الكالم دفع ملا أثبتوه ألنفسهم من اخللوص لإلصالح، فرفع ذلك 
 التوهم حبرف االستدراك. 

فهاء) هو من متام املقول قبله فحكمه حكمه سقالوا أنؤمن كما آمن الوإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس ( 
ابلعطف والقائل، وجيوز هنا أن يكون القائل أيضا طائفة من املنافقني يشريون عليهم ابإلقالع عن النفاق 

ألهنم ضجروه وسئموا كلفه ومتقياته، وكلت أذهاهنم من ابتكار احليل واختالق اخلطل. وحذف مفعول 
استغناء عنه ابلتشبيه يف قوله (كما آمن الناس) أو ألنه معلوم للسامعني. وقوله (كما آمن الناس)  (آمنوا)

الكاف فيه للتشبيه أو للتعليل، والالم يف الناس للجنس أو لالستغراق العريف. واملراد ابلناس من عدا 
فوس أن تسرع إىل التقليد واالقتداء املخاطبني، كلمة تقوهلا العرب يف اإلغراء ابلفعل واحلث عليه ألن شأن الن

مبن يسبقها يف األمر، فلذلك أيتون هباته الكلمة يف مقام اإلغراء أو التسلية أو االئتساء. قال عمرو ابن 
 الرباقة النهمي:          

وننصر موالان ونعـلـم أنـه                      كما الناس جمروم عليه وجارم    قوله (أنؤمن كما آمنو   
نكار، قصدوا منه التربؤ من اإلميان على أبلغ وجه، وجعلوا اإلميان املتربأ منه شبيها إلالسفهاء) استفهام ل

إبميان السفهاء تشنيعا له وتعريضا ابملسلمني أبهنم محلهم على اإلميان سفاهة عقوهلم، ودلوا على أهنم علموا 
سلمني. مراد من يقول هلم: كما آمن الناس، أنه يعين ابلناس امل  

ع سفيه وهو املتصف ابلسفاهة. والسفاهة خفة العقل وقلة ضبطه لألمور قال السمؤال:       والسفهاء مج 
    
خناف أن تسفه أحالمنـا                      فنخمل الدهر مع اخلامل والعرب تطلق السفاهة على أفن   
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موالكم) وقال (فإن كان أ(وال تؤتوا السفهاء الرأي وضعفه، وتطلقها على سوء التدبري للمال. قال تعاىل 
الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا) اآلية ألن ذلك إمنا جييء من ضعف الرأي. ووصفهم املؤمنني ابلسفاهة 
هبتان لزعمهم أن خمالفتهم ال تكون إال خلفة يف عقوهلم، وليس ذلك لتحقريهم، كيف ويف املسلمني سادة 

ر. وهذه شنشنة أهل الفساد والسفه أن يرموا املصلحني ابملذمات هبتاان ووقاحة العرب من املهاجرين واألنصا
 ليلهوهم عن تتبع مفاسدهم ولذلك قال أبو الطيب:          

وإذا أتتك مذميت من انقص                      فهي الشهادة يل أبين كامل وليس يف هاته اآلية دليل   
 نفيا ألن القائلني هلم: آمنوا كما آمن الناس، هم الفت زندقته إثباات، و على حكم الزنديق إذا ظهر عليه وعر 

من أقارهبم أو خاصتهم من املؤمنني الذين مل يفشوا أمرهم فليس يف اآلية دليل على ظهور نفاقهم للرسول 
لطتهم بوجه معتاد ولكنه شيء أطلع عليه نبيه، وكانت املصلحة يف سرته، وقد اطلع بعض املؤمنني عليه مبخا

وعلموا من النيب صلى هللا عليه وسلم اإلعراض عن إذاعة ذلك فكانت اآلية غري دالة على حكم شرعي 
 يتعلق حبكم النفاق والزندقة. 

[) أتى مبا يقابل جفاء طبعهم انتصارا للمؤمنني، ولوال جفاء 13أال إهنم هم السفهاء ولكن ال يعلمون]( 
ع أن عادته اإلعراض عن اجلاهلني ولكنهم كانوا مصدى القرآن لسباهبم قوهلم (أنؤمن كما آمن السفهاء) ملا ت

مضرب املثل (قلت فأوجبت)، وألنه مقام بيان احلق من الباطل فتحسن فيه الصراحة والصرامة كما تقرر يف 
 آداب اخلطابة، وأعلن ذلك بكلمة أال املؤذنة ابلتنبيه للخرب، وجاء بصيغة القصر على حنو ما قرر يف (أال

إهنم هم املفسدون) ليدل على أن السفاهة مقصورة عليهم دون املؤمنني فهو إضايف ال حمالة. وإذا ثبتت هلم 
السفاهة انتفى عنهم احللم ال حمالة ألهنما ضدان يف صفات العقول. (إن) هنا لتوكيد اخلرب وهو مضمون 

 القصر وضمري الفصل لتأكيد القصر كما تقدم آنفا. 
م املفسدونهتقدمة يف (أال إهنم وأال كأختها امل  (.  
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وقوله (ولكن ال يعلمون) نفى عنهم العلم بكوهنم سفهاء بكلمة (يعلمون) دون (يشعرون) خالفا لآليتني   
السابقتني ألن اتصافهم ابلسفه ليس مما شأنه اخلفاء حىت يكون العلم به شعورا ويكون اجلهل به نفي شعور، 

ر ال خيفى ألن لقاءهم كل فريق بوجه واضطراهبم يف االعتماد على إحدى اخللتني وعدم بل هو وصف ظاه
ثباهتم على دينهم ثباات كامال وال على اإلسالم كذلك كاف يف النداء بسفاهة أحالمهم فإن السفاهة صفة ال 
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 تكاد ختفي، وقد قالت العرب: السفاهة كامسها. قال النابغة:          
يهدى إيل غرائب األشعـار وقال جزء بن كالب                 لسفاهة كامسها      نبئت زرعة وا  

 الفقعسي:          
تبغى ابن كوز والسفاهة كامسها                      ليستاد منا أن شتونـا لـيالـيا فظنهم أن ما هم عليه من   

موقع حرف االستدراك فانتفاء العلم عنهم. الكفر رشد، وأن ما تقلده املسلمون من اإلميان سفه يدل على 
 لدفع تعجب من يتعجب من رضاهم ابالختصاص بوصف السفاهة. 

[) عطف 14وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إان معكم إمنا حنن مستهزءون]( 
اس). نم آمنوا كما آمن ال(وإذا لقوا) على ما عطف عليه (وإذا قيل هلم ال تفسدوا) (وإذا قيل هل  

والكالم يف الظرفية والزمان سواء.    

والتقييد بقوله (وإذا لقوا الذين آمنوا) متهيد لقوله (وإذا خلوا) فبذلك كان مفيدا فائدة زائدة على ما يف قوله  
ما كانوا (ومن الناس من يقول آمنا ابهلل) اآلية فليس ما هنا تكرارا مع ما هناك، ألن املقصود هنا وصف 

ملؤمنني وإيهامهم أهنم منهم ولقائهم بوجوه الصادقني، فإذا فارقوهم وخلصوا إىل قومهم وقادهتم ايعلمون مع 
  .)خلعوا ثوب التسرت وصرحوا مبا يبطنون. ونكتة تقدمي الظرف تقدمت يف قوله (وإذا قيل هلم ال تفسدوا

اإلميان الشرعي الذي هو جمموع ) ن يف قوهلم (آمنامعىن قوهلم (آمنا) أي كنا مؤمنني فاملراد من اإلمياو   
األوصاف االعتقادية والعلمية اليت تلقب هبا املؤمنون وعرفوا هبا على حد قوله تعاىل (إان هدان إليك) أي كنا 

على دين اليهودية فال متعلق بقوله (آمنا) حىت حيتاج لتوجيه حذفه أو تقديره، أو أريد آمنا مبا آمنتم به، 
أظهر، ولقاؤهم الذين آمنوا هو حضورهم جملس النيب صلى هللا عليه وسلم وجمالس املؤمنني. ومعىن  واألول

(قالوا آمنا) أظهروا أهنم مؤمنون مبجرد القول ال بعقد القلب، أي نطقوا بكلمة اإلسالم وغريها مما يرتجم عن 
 اإلميان. 

ا) واملقصود هو هذا املعطوف و لى قوله (وإذا لقوقوله (وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إان معكم) معطوف ع 
وأما قوله (وإذا لقوا الذين آمنوا) فتمهيد له كما علمت، وذلك ظاهر من السياق ألن كل أحد يعلم أن 
املقصود أهنم يقولون آمنا يف حال استهزاء يصرحون بقصده إذا خلوا بدليل أنه قد تقدم أهنم أيبون من 

ا آمن السفهاء) إنكارا لذلك، وواو العطف صاحلة للداللة على املعية وغريها اإلميان ويقولون (أنؤمن كم
حبسب السياق وذلك أن السياق يف بيان ما هلم من وجهني وجه مع املؤمنني ووجه مع قادهتم، وإمنا مل جيعل 

قوله (وإذا مضمون اجلملة الثانية يف صورة احلال كأن يقال قائلني لشياطينهم إذا خلوا ومل حنمل الواو يف 
خلوا) عل احلال، أما األول فألن مضمون كلتا اجلملتني ملا كان صاحلا ألن يعترب صفة مستقلة دالة على 

النفاق قصد ابلعطف استقالل كلتيهما ألن الغرض تعداد مساويهم فإن مضمون (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
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 آمنا) مناد وحده بنفاقهم يف هاته احلالة. 
) الدال على أن ذلك يف وقت خمصوص، وأما الثاين فألن األصل احتاد موقع اه قوله (وإذا لقو كما يفصح عن  

 اجلملتني املتماثلتني لفظا. وملا تقدم إيضاحه يف وجه العدول عن اإلتيان ابحلال. 
النارية والشياطني مجع شيطان  مجع تكسري  وحقيقة الشيطان أنه نوع من املخلوقات اجملردة، طبيعتها احلرارة  

س اجلن قال تعاىل يف إبليس (كان من اجلن) وقد اشتهر ذكره يف كالم األنبياء واحلكماء، نوهم من ج
ويطلق الشيطان على املفسد ومثري الشر، تقول العرب فالن من الشياطني ومن شياطني العرب وذلك 

جعلنا لكل نيب عدوا شياطني)  استعارة، وكذلك أطلق هنا على قادة املنافقني يف النفاق، قال تعاىل (وكذلك
  .اخل
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ووزن شيطان اختلف فيه البصريون والكوفيون من علماء العربية فقال البصريون هو فيعال من شطن مبعىن   
بعد؛ ألنه أبعد عن رمحة هللا وعن اجلنة فنونه أصلية وقال الكوفيون هو فعالن من شاط مبعىن هاج أو احرتق 

التسمية ظاهر. وال أحسب هذا اخلالف إال أنه حبث عن صيغة اشتقاقه فحسب أي البحث أو بطل ووجه 
عن حروفه األصول وهل إن نونه أصل أو زائد وإال فإنه ال يظن بنحاة الكوفة أن يدعوا أنه يعامل معاملة 

وله الوصف الذي فيه زايدة األلف والنون مثل غضبان، كيف وهو متفق على عدم منعه من الصرف يف ق
ها من كل شيطان رجيم). وقال ابن عطية ويرد على قول الكوفيون أن سيبويه حكى أن اتعاىل (وحفظن

العرب تقول تشيطن إذا فعل فعل الشيطان، فهذا يبني أنه من شطن وإال لقالوا تشيط اه. ويف الكشاف: 
  .جعل سيبويه نون شيطان يف موضع من كتابه أصلية ويف آخر زائدة اه

ان وصفا مشتقا من االسم كقوهلم تنمر أثبتوا فيه حروف االسم على ما هي عليه كأن تشيطن ملا  الوجه و   
ألهنم عاملوه معاملة اجلامد دون املشتق ألنه ليس مشتقا مما اشتق منه االسم بل من حروف االسم فهو 

م ذلك مرجحا اشتقاق حصل بعد حتقيق االستعمال وقطع النظر عن مادة االشتقاق األول فال يكون قوهل
ألحد القولني. وعندي أنه اسم جامد شابه يف حروفه مادة مشتقة ودخل يف العربية من لغة سابقة ألن هذا 

االسم من األمساء املتعلقة ابلعقائد واألداين، وقد كان لعرب العراق فيها السبق قبل انتقاهلم إىل احلجاز 
ملعىن يف أكثر اللغات القدمية. وكنت رأيت قول من واليمن، ويدل لذلك تقارب األلفاظ الدالة على هذا ا

قال إن امسه يف الفارسية سيطان. وخلوا مبعىن انفردوا فهو فعل قاصر ويعدي ابلباء وابلالم ومن ومع بال 
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تضمني ويعدي ابىل على تضمني معىن آب أو خلص ويعدي بنفسه على تضمني جتاوز وابعد ومنه ما شاع 
ذم  أي إن تبعة األمر أو ضره ال تعود عليك. وقد عدى هنا ابىل ليشري إىل أن  من قوهلم  افعل كذا وخالك

اخللوة كانت يف مواضع هي مآهبم ومرجعهم وأن لقاءهم للمؤمنني إمنا هو صدفة وحملات قليلة، أفاد ذلك كله 
 قوله (لقوا) و(خلوا). وهذا من بديع فصاحة الكلمات وصراحتها. 

تضي أهنم مل أيتوا فيه مبا حيقق اخلرب من أتكيد، وخطاهبم موهم مبا قن آمنوا مبا يواعلم أنه حكي خطاهبم للذي 
يقتضي أهنم حققوا هلم بقاءهم على دينهم بتأكيد اخلرب مبا دل عليه حرف التأكيد يف قوله إان معكم مع أن 

مهم ال يشكون مقتضى الظاهر أن يكون كالمهم بعكس ذلك؛ ألن املؤمنني يشكون يف إميان املنافقني، وقو 
يف بقائهم على دينهم، فجاءت حكاية كالمهم املوافقة ملدلوالته على خالف مقتضى الظاهر ملراعاة ما هو 

أجدر بعناية البليغ من مقتضى الظاهر. فخلو خطاهبم مع املؤمنني عما يفيد أتكيد اخلرب ألهنم ال يريدون أن 
ه ألهنم إذا فعلوا ذلك فقد أيقظوهم إىل الشك يعرضوا أنفسهم يف معرض من يتطرق ساحته الشك يف صدق

وذلك من إتقان نفاقهم على أنه قد يكون املؤمنون أخلياء الذهن من الشك يف املنافقني لعدم تعينهم عندهم 
 فيكون جتريد اخلرب من املؤكدات مقتضى الظاهر. 

املسلمني ما يوجب  ءلنفاق عند لقاوأما قوهلم لقومهم إان معكم ابلتأكيد فذلك ألنه ملا بدا من إبداعهم يف ا 
شك كربائهم يف البقاء على الكفر وتطرق به التهمة أبواب قلوهبم احتاجوا إىل أتكيد ما يدل على أهنم ابقون 

على دينهم. وكذلك قوهلم (إمنا حنن مستهزئون) فقد أبدوا به وجه ما أظهروه للمؤمنني وجاءوا فيه بصيغة 
م فيهم إن ما أظهروه للمؤمنني حقيقة وإميان صادققصر القلب لرد اعتقاد شياطينه .  
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وقد وجه صاحب الكشاف العدول عن التأكيد يف قوهلم آمنا والتأكيد يف قوهلم: إان معكم، أبن خماطبتهم   
م ألن املؤمنني انتفى عنها ما يقتضي أتكيد اخلرب ألن املخربين مل يتعلق غرضهم أبكثر من ادعاء حدوث إمياهن

 تساعدهم على أن يتلفظوا أبقوى من ذلك وألهنم علموا أن ذلك ال يروج على املسلمني أي النفوسهم 
فاقتصروا على الالزم من الكالم فإن عدم التأكيد يف الكالم قد يكون لعدم اعتناء املتكلم بتحقيقه، ولعلمه 

قطع النظر عن إنكار السامع واإلعراض أن أتكيده عبث لعدم رواجه عند السامع، وهذه نكتة غريبة مرجعها 
عن االهتمام ابخلرب. وأما خماطبتهم شياطينهم فإمنا أتوا ابخلرب فيها مؤكدا إلفادة اهتمامهم بذلك اخلرب وصدق 

رغبتهم يف النطق به ولعلمهم أن ذلك رائج عند املخاطبني فإن التأكيد قد يكون العتناء املتكلم ابخلرب 
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فهو أتكيد لالهتمام ال لرد اإلنكارورواجه عند السامع أي  .  

قوهلم: إمنا حنن مستهزئون قصروا أنفسهم على االستهزاء قصرا إضافيا للقلب أي مؤمنون خملصون، ومجلة و   
(إمنا حنن مستهزئون) تقرير لقوله (إان معكم) ألهنم إذا كانوا معهم كان ما أظهروه من مفارقة دينهم استهزاء 

نية استئنافا واقعة يف جواب سؤال مقدر كأن سائال يعجب من دعوى ااجلملة الثأو حنوه فأما أن تكون 
بقائهم على دينهم ملا أتقنوه من مظاهر النفاق يف معاملة املسلمني، وينكر أن يكونوا ابقني على دينهم 

ون، وبه ويسأل كيف أمكن اجلمع بني البقاء على الدين وإظهار املودة للمؤمنني فأجابوا: إمنا حنن مستهزئ
يتضح وجه اإلتيان أبداة القصر ألن املنكر السائل يعتقد كذهبم يف قوهلم: إان معكم، ويدعي عكس ذلك، 
وإما أن تكون اجلملة بدال من  إان معكم  بدل اشتمال ألن من دام على الكفر وتغايل فيه  وهو مقتضي  

األول أوىل الوجوه ألنه جيمع ما  معكم  أي يف تصلبكم  فقد حقر اإلسالم وأهله واستخف هبم، والوجه
تفيده البدلية والتأكيد من تقرير مضمون اجلملة األوىل مع ما فيه من اإلشارة إىل رد التحري الذي ينشأ عنه 

السؤال وهذا يفوت على تقديري التأكيد والبدلية. واالستهزاء: السخرية يقال هزأ به واستهزأ به فالسني والتاء 
أي عامله فعال أو قوال حيصل به احتقاره أو والتطرية به، سواء أشعره بذلك أم أخفاه للتأكيد مثل استجاب، 

عنه. والباء فيه للسببية قيل ال يتعدى بغري الباء وقيل يتعدى مبن، وهو مرادف سخر يف املعىن دون املادة كما 
وهو لغة فصيحة يف  سيأيت يف سورة األنعام. وقرأ أبو جعفر (مستهزون) بدون مهزة وبضم الزاي ختفيفا

 املهموز. 
هللا يستهزئ هبم) مل تعطف هاته اجلملة على ما قبلها ألهنا مجلة مستأنفة استئنافا بيانيا جوااب لسؤال ( 

مقدر، وذلك أن السامع حلكاية قوهلم للمؤمنني آمنا، وقوهلم لشياطينهم: إان معكم اخل. يقول لقد راجت 
طن متفطن يف املسلمني ألحواهلم فيجازيهم على فدهم وهل يتحيلتهم على املسلمني الغافلني عن كي

استهزائهم، أو هل يرد هلم ما راموا من املسلمني، ومن الذي يتوىل مقابلة صنعهم فكان لالستئناف بقوله (هللا 
يستهزئ هبم) غاية الفخامة واجلزالة. وهو أيضا واقع موقع االعرتاض واألكثر يف االعرتاض ترك العاطف. 

(يستهزئ) دليل على أن مضمون اجلملة جمازاة على استهزائهم. وألجل اعتبار االستئناف قدم اسم هللا وذكر 
تعاىل على اخلرب الفعلي. ومل يقل يستهزئ هللا هبم، ألن مما جيول يف خاطر السائل أن يقول: من الذي يتوىل 

ذلك تنويه بشأن املنتصر هلم وهم  مقابلة سوء صنيعهم فأعلم أن الذي يتوىل ذلك هو رب العزة تعاىل. ويف
املؤمنون كما قال تعاىل (إن هللا يدافع عن الذين آمنوا) فتقدمي املسند إليه على اخلرب الفعلي هنا إلفادة تقوى 

احلكم ال حمالة مث يفيد مع ذلك قصر املسند على املسند إليه فإنه ملا كان تقدمي املسند إليه على املسند 
اب أييت لتقوى احلكم وأييت للقصر على رأي الشيخ عبد القاهر وصاحب الكشاف  الفعلي يف سياق اإلجي

كما صرح به يف قوله تعاىل (وهللا يقدر الليل والنهار) يف سورة املزمل، كان اجلمع بني قصد التقوى وقصد 
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ال رهقا) التخصيص جائزا يف مقاصد الكالم البليغ وقد جوزه يف الكشاف عند قوله تعاىل (فال خياف خبسا و 
يف سورة اجلن، ألن ما يراعيه البليغ من اخلصوصيات ال يرتك محل الكالم البليغ عليه فكيف أببلغ كالم، 

  .ولذلك يقال النكت ال تتزاحم
   
 

173فحة : ص  

 

كان املنافقون يغرهم ما يرون من صفح النيب صلى هللا عليه وسلم عنهم وإعراض املؤمنني عن التنازل هلم    
رواج حيلتهم ونفاقهم ولذلك قال عبد هللا بن أيب  ليخرجن األعز منها األذل  فقال هللا تعاىل (وهلل فيحسبون 

  .العزة ولرسوله) فتقدمي اسم اجلاللة جملرد االهتمام ال لقصد التقوى إذ ال مقتضى له
يا ما يسمى نيف الد فعل (يستهزئ) املسند إىل هللا ليس مستعمال يف حقيقته ألن املراد هنا أنه يفعل هبمو   

ابالستهزاء بدليل قوله (وميدهم يف طغياهنم) ومل يقع استهزاء حقيقي يف الدنيا فهو إما متثيل ملعاملة هللا إايهم 
يف مقابلة استهزائهم ابملؤمنني، مبا يشبه فعل املستهزئ هبم وذلك ابإلمالء هلم حىت يظنوا أهنم سلموا من 

ن هللا راض عنهم أو أن أصنامهم نفعوهم حىت إذا نزل هبم عذاب الدنيا من املؤاخذة على استهزائهم فيظنوا أ
القتل والفضح علموا خالف ما تومهوا فكان ذلك كهيئة االستهزاء هبم. واملضارع يف قوله (يستهزئ) لزمن 

اء يف احلال. وال حيمل على اتصاف هللا ابالستهزاء حقيقة عند األشاعرة ألنه مل يقع من هللا معىن االستهز 
الدنيا، وحيسن هذا التمثيل ما فيه من املشاكلة. وجيوز أن يكون (يستهزئ هبم) حقيقة يوم القيامة أبن أيمر 

ابالستهزاء هبم يف املوقف وهو نوع من العقاب فيكون املضارع يف (يستهزئ) لالستقبال، وإىل هذا املعىن حنا 
دا به جزاء استهزائهم من العذاب أو حنوه من ابن عباس واحلسن يف نقل ابن عطية، وجيوز أن يكون مرا

اإلذالل والتحقري واملعىن يذهلم وعرب عنه ابالستهزاء جمازا ومشاكلة، أو مرادا به مآل االستهزاء من رجوع 
الوابل عليهم. وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا مجهور العلماء من املفسرين كما نقل ابن عطية والقرطيب 

والبيضاوي وعينه املعتزلة أيضا ألن االستهزاء ال يليق إسناده إىل هللا حقيقة ألنه فعل قبيح  وعينه الفخر الرازي
 ينزه هللا تعاىل عنه كما يف الكشاف وهو مبين على املتعارف بني الناس. 

وجيء يف حكاية كالمهم ابملسند االمسي يف قوهلم (إمنا حنن مستهزئون) إلفادة كالمهم معىن دوام صدور  
هم وثباته حبيث ال حيولون عنه. نتهزاء ماالس  

وجيء يف قوله (هللا يستهزئ هبم) إبفادة التجدد من الفعل املضارع أي جتدد إمالء هللا هلم زماان إىل أن  
أيخذهم العذاب، ليعلم املسلمون أن ما عليه أهل النفاق من النعمة إمنا هو إمالء وإن طال كما قال تعاىل 
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  البالد متاع قليل). يفكفروا   (ال يغرنك تقلب الذين

[) يتعني أنه معطوف على (هللا يستهزئ هبم). 15وميدهم يف طغياهنم يعمهون](   

وميد فعل مشتق من املدد وهو الزايدة، يقال مده إذا زاده وهو األصل يف االشتقاق من غري حاجة إىل اهلمزة  
املتعدي، وقد يقولون أمده هبمزة التعدية  املضاعفألنه متعد، ودليله أهنم ضموا العني يف املضارع على قياس 

على تقدير جعله ذا مدد مث غلب استعمال مد يف الزايدة يف ذات املفعول حنو مد له يف عمره ومد األرض 
أي مططها وأطاهلا، وغلب استعمال أمد املهموز يف الزايدة للمفعول من أشياء حيتاجها حنو أمده جبيش 

  .)(أمدكم أبنعام وبنني
   
 

174ة : حفص  

 

وإمنا استعمل هذا يف موضع اآلخر على األصل فلذلك قيل ال فرق بينهما يف االستعمال وقيل خيتص أمد   
املهموز ابخلري حنو( أمتدونين مبال) (أن ما مندهم به من مال)، وخيتص مد بغري اخلري ونقل ذلك عن أيب علي 

ب، إال املعدى ابلالم فإنه خاص ابلزايدة يف يابن حب الفارسي يف كتاب احلجة، ونقله ابن عطية عن يونس
العمر واإلمهال فيه عند الزخمشري وغريه خالفا لبعض اللغويني فاستغنوا بذكر الالم املؤذنة أبن ذلك للنفع 

ولألجل  بسكون اجليم  عن التفرقة ابهلمز رجوعا لألصل لئال جيمعوا بني ما يقتضي التعدية وهو اهلمزة وبني 
ضي القصور وهو الم اجلر، وكل هذا من أتثري األمثلة على الناظرين وهي طريقة هلم يف كثري من ما يقت

األفعال اليت يتفرع معناها الوضعي إىل معان جزئية له أو مقيدة أو جمازية أن خيصوا بعض لغاته أو بعض 
ان. وهذا من دقائق أحواله ببعض تلك املعاين جراي وراء التنصيص يف الكالم ودفع اللبس بقدر اإلمك

استعمال اللغة العربية، فال يقال إن دعوى اختصاص بعض االستعماالت ببعض املعاين هي دعوى اشرتاك 
أو دعوى جماز وكالمها خالف األصل كما أورد عبد احلكيم؛ ألن ذلك التخصيص كما علمت اصطالح يف 

ونظري ذلك قوهلم فرق وفرق ووعد وأوعد االستعمال ال تعدد وضع وال استعمال يف غري املعىن املوضوع له 
ونشد وأنشد ونزل  املضاعف  وأنزل، وقوهلم العثار مصدر عثر إذ أريد ابلفعل احلقيقة، والعثور مصدر عثر 

إذ أريد ابلفعل اجملاز وهو االطالع، وقد فرقت العرب يف مصادر الفعل الواحد ويف مجوع االسم الواحد 
  .الختالف القيود

إىل ضمريهم الدال على أدب أو ذوق مع أن املد إمنا يتعدى إىل الطغيان جاءت على  ميد تعدية فعلو   
طريقة اإلمجال الذي يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل يف ذهن السامع مثل طريقة بدل االشتمال وجعل 
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نزع اخلافض  الزجاج والواحدي أصله وميد هلم يف طغياهنم فحذف الم اجلر واتصل الفعل ابجملرور وعلى طريقة
 وليس بذلك. 

والطغيان مصدر بوزن الغفران والشكران، وهو مبالغة يف الطغي وهو اإلفراط يف الشر والكرب وتعليق فعل  
ميدهم هنا بضمري الذوات تعليق إمجايل يفسره قوله (يف طغياهنم) وجيوز أن يكون على تقدير الم حمذوفة أي 

ما فسر به قوله (هللا يستهزئ هبم) وهذا قول الزجاج  بعض ميد هلم يف طغياهنم أي ميهلهم فيكون حنو
 والواحدي وفيه بعد.والعمة انطماس البصرية وحتري الرأي وفعله وعمه فهو عامه وأعمه. 

وإسناد املد يف الطغيان إىل هللا تعاىل على الوجه األول يف تفسري قوله (وميدهم) إسناد خلق وتكوين منوط  
تعاىل يف حصول املسببات عند أسباهبا. فالنفاق إذا دخل القلوب، كان من  هللا أبسباب التكوين على سنة

آاثره أن ال ينقطع عنها، وملا كان من شأن وصف النفاق أن تنمي عنه الرذائل اليت قدمنا بياهنا كان تكوينها 
 ومتفرعة يف نفوسهم متولدا من أسباب شىت يف طباعهم متسلسال من ارتباط املسببات أبسباهبا وهي شىت

وذلك خبلق خاص هبم مباشرة ولكن هللا حرمهم توفيقه الذي يقلعهم عن تلك اجلبلة مبحاربة نفوسهم، فكان 
حرمانه إايهم التوفيق مقتضيا استمرار طغياهنم وتزايده ابلرسوخ، فإسناد ازدايده إىل هللا ألنه خالق النظم اليت 

الشائعة وليس من اجملاز لعدم مالحظة خلق األسباب  هي أسباب ازدايده، وهذا يعد من احلقيقة العقلية
حبسب ما تعارفه الناس من إسناد ما خفي فاعله إىل هللا تعاىل ألنه اخلالق لألسباب األصلية واجلاعل 

لنواميسها بكيفية ال يعلم الناس سرها وال شاهدوا من تسند إليه على احلقيقة غريه وهذا خبالف حنو بين 
سيما بعد التصريح ابإلسناد إليه يف الكالم حبيث مل يبق للبناء على عرف الناس جمال وهذا األمري املدينة ال 

خبالف حنو  يزيدك وجهه حسنا  وسرتين رؤيتك؛ ألن ذلك وإن كان يف الواقع من فعل هللا تعاىل إال أنه غري 
ة له. ملتفت إليه يف العرف فلذلك قال الشيخ عبد القاهر: إنه من اجملاز الذي ال حقيق  

وإمنا أضاف الطغيان لضمري املنافقني ومل يقل: يف الطغيان، بتعريف اجلنس كما قال يف سورة األعراف  
(وإخواهنم ميدوهنم يف الغي) إشارة إىل تفظيع شأن هذا الطغيان وغرابته يف اببه وإهنم اختصوا به حىت صار 

 يعرف إبضافته إليهم. 
. ةحاليوالظرف متعلق بيمدهم. ويعمهون مجلة    

أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى(  (   

 

175فحة : ص  

 

اإلشارة إىل (من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر) وما عطف على صلته من صفاهتم وجيء ابسم إشارة   
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اجلمع ألن ما صدق (من) هو فريق من الناس، وفصلت اجلملة عن اليت قبلها لتفيد تقرير معىن (وميدهم يف 
) فمضموهنا مبنزلة التوكيد، وذلك مما يقتضي الفصل، ولتفيد تعليل مضمون مجلة وميدهم يف نعمهو طغياهنم ي

طغياهنم يعمهون فتكون استئنافا بيانيا لسائل عن العلة، وهي أيضا فذلكة للجمل السابقة الشارحة ألحواهلم 
ات مقتض لعدم العطف وشأن الفذلكة عدم العطف كقوله تعاىل (تلك عشرة كاملة)، وكل هذه االعتبار 

ففيها ثالثة موجبات للفصل. وموقع هذه اجلملة من نظم الكالم مقابل موقع مجلة (أولئك على هدى من 
رهبم) ومقابل موقع مجلة (ختم هللا على قلوهبم) اآلية واسم اإلشارة هنا غري مشار به إىل ذوات ولكن إىل 

ىت صاروا كاحلاضرين جتاه السامع حبيث يشار صنف اجتمعت فيهم الصفات املاضية فانكشفت أحواهلم ح
 إليهم وهذا استعمال كثري الورود يف الكالم البليغ. 

وليس يف هذه اإلشارة إشعار ببعد أو قرب حىت تفيد حتقريا انشئا عن البعد ألن هذا من أمساء اإلشارة  
تعاىل (ذلك الكتاب)؛  قولهالغالبة يف كالم العرب فال عدول فيها حىت يكون العدول ملقصد كما تقدم يف 

وألن املشار إليه هنا غري حمسوس حىت يكون له مرتبة معينة فيكون العدول عن لفظها لقصد معىن اثن فإن 
قوله تعاىل (ذلك الكتاب) مع قرب الكتاب للناطق آبايته عدول عن إشارة القريب إىل البعيد فأفاد التعظيم. 

 وعكس هذا قول قيس بن اخلطيم:          
 أيت هذا املوت ال يلف حاجة                      لنفسي إال قد قضيت قضـاءهـا فأن املوت بعيد ىتم  

  .عنه فحقه أن يشري أليه ابسم البعيد، وعدل عنه إىل إشارة القريب إلظهار استخفافه به

فاشرتى وابتاع   عا االشرتاء افتعال من الشري وفعله شرى الذي هو مبعىن ابع كما أن اشرتى مبعىن ابتو   
كالمها مطاوع لفعله اجملرد أشار أهل اللسان إىل أن فاعل هذه املطاوعة هو الذي قبل الفعل والتزمه فدلوا 

بذلك على أنه آخذ شيئا لرغبة فيه، وملا كان معىن البيع مقتضيا آخذين وابذلني كان كل منهما ابئعا 
تداء إىل معىن البذل والفعل ابتاع منظور فيه ابتداء إىل ومبتاعا ابختالف االعتبار، ففعل ابع منظور فيه اب

معىن األخذ فإن اعتربه املتكلم آخذا ملا صار بيده عرب عنه مببتاع ومشرت، وإن اعتربه ابذال ملا خرج من يده 
من العوض، عرب عنه ببائع وشار، وهبذا يكون الفعالن جاريني على سنن واحد. وقد ذكر كثري من اللغويني 

ى يستعمل مبعىن اشرتى والذي جرأهم على ذلك سوء التأمل يف قوله تعاىل (وشروه بثمن خبس دراهم ان شر 
معدودة) فتومهوا الضمري عائدا إىل املصريني مع أن معاده واضح قريب وهو سيارة من قوله تعاىل (وجاءت 

ذي اشرتاه فهو فيه من سيارة) أي ابعوه، وحسبك شاهدا على ذلك قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) أما ال
 الراغبني أال ترى إىل قوله (المرأته أكرمي مثواه). 

وعلى ذينك االعتبارين يف فعلي الشراء والبيع كانت تعديتهما إىل املفعول فهما يتعداين إىل املقصود  
ي كانت األصلي أبنفسهما وإىل غريه ابلباء فيقال ابع فرسه أبلف وابتاع فرس فالن أبلف ألن الفرس هو الذ
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 املعاقدة ألجله ألن الذي أخرجه ليبيعه علم أن الناس يرغبون فيه والذي جاء ليشرتيه كذلك. 
وإطالق االشرتاء هنا جماز مرسل بعالقة اللزوم، أطلق االشرتاء على الزمه الثاين وهو احلرص على شيء  

ن املنافقني استبدال شيء م والزهد يف ضده أي حرصوا على الضاللة، وزهدوا يف اهلدى إذ ليس يف ما وقع
 بشيء إذ مل يكونوا من قبل مهتدين. 

وجيوز أن يكون االشرتاء مستعمال يف االستبدال وهو الزمه األول واستعماله يف هذا الالزم مشهور. قال  
 بشامة بن حزن:          

يبيعنا أي يبدلنا، وقال  يإان بين هنشل ال ندعى ألب                      عنه وال هو ابألبناء يشرينا أ  
 عنرتة بن األخرس املعىن من شعراء احلماسة:          

ومن إن بعت منزلة أبخرى                      حللت أبمره وبه تـسـري أي إذا استبدلت دارا أبخرى. وهذا   
 خبالف قول أيب النجم:          

طويل العمر عمرا جيدار كما اشرتى املسلم إذ تنصرالأخذت ابجلمة رأسا أزعـرا                      واب      
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فيكون احلمل عليه هنا أن اختالطهم ابملسلمني وإظهارهم اإلميان حالة تشبه حال املهتدي تلبسوا هبا فإذا   
اء رت شخلوا إىل شياطينهم طرحوها واستبدلوها حبالة الضالل وعلى هذا الوجه الثاين يصح أيضا أن يكون اال

 استعارة بتشبيه تينك احلالتني حبال املشرتي لشيء كان غري جائز له وارتضاه يف الكشاف. 
واملوصول يف قوله الذين اشرتوا مبعىن العرف بالم اجلنس فيفيد الرتكيب قصر املسند على املسند إليه وهو  

مجعوا الكفر والسفه واخلداع  ذإقصر ادعائي ابعتبار أهنم بلغوا الغاية يف اشرتاء الضاللة واحلرص عليها 
 واإلفساد واالستهزاء ابملهتدين. 

[) رتبت الفاء عدم الربح املعطوف هبا وعدم االهتداء املعطوف 16فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين]( 
وا رت عليه على اشرتاء الضاللة ابهلدى ألن كليهما انشئ عن االشرتاء املذكور يف الوجود والظهور؛ ألهنم ملا اش

الضاللة ابهلدى فقد اشرتوا ما ال ينفع وبذلوا ما ينفع فال جرم أن يكونوا خاسرين وأن يتحقق أهنم مل يكونوا 
مهتدين فعدم االهتداء وإن كان سابقا على اشرتاء الضاللة ابهلدى أو هو عينه أو هو سببه إال أنه لكونه 

ه وهو ذلك االشرتاء، فإذا ظهر أثره تبني للناس عدما فظهوره للناس يف الوجود ال يكون إال عند حصول أثر 
املؤثر فلذلك صح ترتيبه بفاء الرتتيب فأشبه العلة الغائية، وهلذا عرب مبا كانوا مهتدين دون ما اهتدوا ألن ما  
كانوا أبلغ يف النفي إلشعاره أبن انتفاء االهتداء عنهم أمر متأصل سابق قدمي، ألن كان تدل على اتصاف 
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ها منذ املضي فكان نفي الكون يف الزمن املاضي أنسب هبذا التفريعامسها خبرب  .  

الربح هو جناح التجارة ومصادفة الرغبة يف السلع أبكثر من األمثان اليت اشرتاها هبا التاجر ويطلق الربح و   
ائع ومعىن ضلعلى املال احلاصل للتاجر زائدا على رأس ماله. والتجارة  بكسر أوله  على وزن فعالة وهي زنة ا

التجارة التصدي الشرتاء األشياء لقصد بيعها بثمن أوفر مما اشرتى به ليكتسب من ذلك الوفر ما ينفقه أو 
يتأثله. وملا كان ذلك ال ينجح إال ابملثابرة والتجديد صيغ له وزن الضائع ونفى الربح يف اآلية تشبيه حلال 

وضاعت مقاصدهم حبال التجار الذين مل حيصلوا من  املنافقني إذ قصدوا من النفاق غاية فأخفقت مساعيهم
جتارهتم على ربح فال التفات إىل رأس مال يف التجارة حىت يقال إهنم إذا مل يرحبوا فقد بقى هلم نفع رأس املال 

وجياب أبن نفي الربح يستلزم ضياع رأس املال ألنه يتلف يف النفقة من القوت والكسوة ألن هذا كله غري 
إذ االستعارة تعتمد على ما يقصد من وجه الشبه فال تلزم املشاهبة يف األمور كلها كما هو مقرر منظور إليه 

 يف فن البيان. 

وإمنا أسند الربح إىل التجارة حىت نفى عنها ألن الربح ملا كان مسببا عن التجارة وكان الرابح هو التاجر صح  
لوال اإلسناد اجملازي ملا صح أن ينفي عن الشيء ما  هإسناده للتجارة ألهنا سببه فهو جماز عقلي وذلك أن

يعلم كل أحد أنه ليس من صفاته ألنه يصري من ابب اإلخبار ابملعلوم ضرورة، فال تظنن أن النفي يف مثل 
هذا حقيقة فترتكه، إن انتفاء الربح عن التجارة واقع اثبت ألهنا ال توصف ابلربح وهكذا تقول يف حنو قول 

ليل املطي بنائم  خبالف قولك ما ليله بطويل، بل النفي هنا جماز عقلي ألنه فرع عن اعتبار جرير  ومنت وما 
وصف التجارة أبهنا إىل اخلسر ووصفها ابلربح جماز وقاعدة ذلك أن تنظر يف النفي إىل املنفى لو كان مثبتا 

 ينفي إال ما يصح أن فإن وجدت إثباته جمازا عقليا فاجعل نفيه كذلك وإال فاجعل نفيه حقيقة ألنه ال
يثبت. وهذه هي الطريقة اليت انفصل عليها احملقق التفتزاين يف املطول، وعدل عنها يف حواشي الكشاف 

 وهي أمثل مما عدل إليه. 
وقد أفاد قوله (فما رحبت جتارهتم) ترشيحا لالستعارة يف اشرتوا فإن مرجع الرتشيح إىل أن يقفي اجملاز مبا  

لك الرتشيح حقيقة حبيث ال يستفاد منه إال تقوية اجملاز كما تقول له يد طوىل أو هو أسد ذ يناسبه سواء كان
دامي الرباثن أم كان الرتشيح متميزا به أو مستعارا ملعىن آخر هو من مالئمات اجملاز األول سواء حسن مع 

ه قول الشاعر أنشده ابن ذلك استقالله ابالستعارة كما يف هذه اآلية فإن نفي الربح ترشح به اشرتوا. ومثل
 األعرايب كما يف أساس البالغة للزخمشري ومل يعزه:          

وملا رأيت النسـر عـز ابـن داية                      وعشش يف وكريه جاش له صدرى      
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سواد ومها الفودان لافإنه ملا شبه الشيب ابلنسر والشعر األسود ابلغراب صح تشبيه حلول الشيب يف حملي   
بتعشيش الطائر يف موضع طائر آخر؛ أم مل حيسن إال مع اجملاز األول كقول بعض فتاك العرب يف أمه  أنشده 

 يف الكشاف ومل أقف على تعيني قائله  :          

وما أم الـردين وإن أدلـت                      بعامله أبخالق الـكـرام     

فاها                      تنفقناه ابحلبـل الـتـؤام فإنه ملا استعار قصع لدخول إذا الشيطان قصع يف ق  
الشيطان أي وسوسته وهي استعارة حسنة ألنه شبه الشيطان بضب يدخل للوسوسة ودخوله من مدخله 

 املتعارف له وهو القاصعاء. وجعل عالجهم وإزالة وسوسته كالتنفق أي تطلب خروج الضب من انفقائه بعد
ن يسد عليه القاصعاء وال حتسن هذه الثانية إال تبعا لألوىل. واآلية ليست من هذا القبيل. وقوله (وما كانوا أ

مهتدين) قد علم من قوله (اشرتوا الضاللة ابهلدى) إىل (وما كانوا مهتدين)، فتعني أن االهتداء املنفي هو 
ل للمقصود وليس هو ابملعىن الشرعي املتقدم يف االهتداء ابملعىن األصلي يف اللغة وهو معرفة الطريق املوص

قوله (اشرتوا الضاللة ابهلدى) فال تكرير يف املعىن فال يرد أهنم ملا أخرب عنهم أبهنم اشرتوا الضاللة ابهلدى كان 
 من املعلوم أنه مل يبق فيهم هدى. 

يعرفوا ما يوصل خلري اآلخر وال  ومعىن نفي االهتداء كناية عن إضاعة القصد أي أهنم أضاعوا ما سعوا له ومل 
ما يضر املسلمني. وهذا نداء عليهم بسفه الرأي واخلرق وهو كما علمت فيما تقدم جيري جمرى العلة لعدم 
ربح التجارة، فشبه سوء تصرفهم حىت يف كفرهم بسوء تصرف من يريد الربح، فيقع يف اخلسران. فقوله (وما  

نها كناية عن اخلسران وإضاعة كل شيء ألن من مل يكن مهتداي كانوا مهتدين) متثيلية ويصح أن يؤخذ م
  .أضاع الربح وأضاع رأس املال بسوء سلوكه

  ) ثلهم كمثل الذي استوقد انرا) أعقبت تفاصيل صفاهتم بتصوير جمموعها يف صورة واحدة، بتشبيه حاهلم م
لة ابألشياء احملسوسة، ألن النفس إىل عقو ملهبيئة حمسوسة وهذه طريقة تشبيه التمثيل، إحلاقا لتلك األحوال ا

 احملسوس أميل. 
وإمتاما للبيان جبمع املتفرقات يف السمع، املطالة يف اللفظ، يف صورة واحدة ألن لإلمجال بعد التفصيل وقعا  

 من نفوس السامعني. 
ب من س أحفوتقرير اجلمع ما تقدم يف الذهن بصورة ختالف ما صور سالفا ألن جتدد الصورة عند الن 

تكررها. قال يف الكشاف:  ولضرب العرب األمثال واستحضار العلماء املثل والنظائر شأن ليس ابخلفي يف 
إبراز خبيات املعاين ورفع األستار عن احلقائق حىت تريك املتخيل يف صورة احملقق واملتوهم يف معرض املتيقن 

 والغائب كاملشاهد  . 
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الصفات من سوء احلالة وخيبة السعي وفساد العاقبة، فمن فوائد تلك  واستدالال على ما يتضمنه جمموع 
 التشبيه قصد تفظيع املشبه. 

وتقريبا ملا يف أحواهلم يف الدين من التضاد والتخالف بني ظاهر مجيل وابطن قبيح بصفة حال عجيبة من  
 املشبه به. قال يف الكشاف  ها يفلأحوال العامل فإن من فائدة التشبيه إظهار إمكان املشبه، وتنظري غرائبه مبث

وألمر ما أكثر هللا تعاىل يف كتابه املبني أمثاله وفشت يف كالم رسوله صلى هللا عليه وسلم وكالم األنبياء 
 واحلكماء قال تعاىل (وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون) اه. 

ىل حماسنه غري خاصتهم. والتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء ال يبلغ إ   

وهو هنا من قبيل التشبيه ال من االستعارة ألن فيه ذكر املشبه واملشبه به وأداة التشبيه وهي لفظ مثل.    

فجملة (مثلهم كمثل الذي استوقد انرا) واقعة من اجلمل املاضية موقع البيان والتقرير والفذلكة، فكان بينها  
فصلت ومل تعطف، واحلالة اليت وقع متثيلها سيجيء بياهنا يف آخر  لذلكفوبني ما قبلها كمال االتصال 

 تفسري اآلية. 
وأصل املثل بفتحتني هو النظري واملشابه، ويقال أيضا مثل بكسر امليم وسكون الثاء، ويقال مثيل كما يقال  

ىن واحد. مبع لشبه وشبه وشبيه، وبدل وبدل، وبديل، وال رابع هلذه الكلمات يف جميء فعل وفعل وفعي  

وقد اختص لفظ املثل  بفتحتني  إبطالقه على احلال الغريبة الشأن ألهنا حبيث متثل للناس وتوضح وتشبه  
  .)سواء شبهت كما هنا، أم مل تشبه كما يف قوله تعاىل (مثل اجلنة
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فيه، فال يزال الناس  بداعإوإبطالقه على قول يصدر يف حال غريبة فيحفظ ويشيع بني الناس لبالغة و   
يذكرون احلال اليت قيل فيها ذلك القول تبعا لذكره وكم من حالة عجيبة حدثت ونسيت ألهنا مل يصدر فيها 
من قول بليغ ما جيعلها مذكورة تبعا لذكره فيسمى مثال وأمثال العرب ابب من أبواب بالغتهم وقد خصت 

أذكره قريبا. ابلتأليف ويعرفونه أبنه قول شبه مضربه مبورده وس  

فالظاهر أن إطالق املثل على القول البديع السائر بني الناس الصادر من قائله يف حالة عجيبة هو إطالق  
مرتب على إطالق اسم املثل على احلال العجيبة، وأهنم ال يكادون يضربون مثال وال يرونه أهال للتسيري 

ة لفظ وإجيازه ووفرة معىن،فاملثل قول عزيز ليس يف فصاح وجديرا ابلتداول إال قوال فيه بالغة وخصوصية يف
متعارف األقوال العامة بل هو من أقوال فحول البالغة فلذلك وصف ابلغرابة أي العزة مثل قوهلم  الصيف 
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  .ضيعت اللنب  وقوهلم  ال يطاع لقصري أمر  وستعرف وجه ذلك

الشأن جعل البلغاء إذا أرادوا تشبيه حالة مركبة لعجيبة املا شاع إطالق لفظ املثل  ابلتحريك  على احلالة و   
حبالة مركبة أعىن وصفني منتزعني من متعدد أتوا يف جانب املشبه واملشبه به معا أو يف جانب أحدمها بلفظ 

املثل وأدخلوا الكاف وحنوها من حروف التشبيه على املشبه به منهما وال يطلقون ذلك على التشبيه البسيط 
فالن كمثل األسد وقلما شبهوا حاال مركبة حبال مركبة مقتصرين على الكاف كقوله تعاىل فال يقولون مثل 

(إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه) بل يذكرون لفظ املثل يف اجلانبني غالبا حنو اآلية هنا، ورمبا ذكروا لفظ 
) اآلية وذلك ليتبادر للسامع أن املثل يف أحد اجلانبني كقوله (إمنا احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء

املقصود تشبيه حالة حبالة ال ذات بذات وال حالة بذات فصار لفظ املثل يف تشبيه اهليئة منسيا من أصل 
وضعه ومستعمال يف معىن احلالة فلذلك ال يستغنون عن اإلتيان حبرف التشبيه حىت مع وجود لفظ املثل 

على التشبيه وليست زائدة كما زعمه الرضي يف شرح احلاجبية، فصارت الكاف يف قوله تعاىل (كمثل) دالة 
وتبعه عبد احلكيم عند قوله تعاىل (أو كصيب) وقوفا مع أصل الوضع وإغضاء عن االستعمال أال ترى كيف 

 استغىن عن إعادة لفظ املثل عند العطف يف قوله تعاىل (أو كصيب) ومل يستغن عن الكاف. 
قتبس علماء البيان مصطلحهم يف تسمية التشبيه املركب بتشبيه التمثيل املثل ا ومن أجل إطالق لفظ 

وتسمية استعمال املركب الدال على هيئة منتزعة من متعدد يف غري ما وضع له جمموعة بعالقة املشاهبه 
 استعارة متثيلية وقد تقدم اإلملام بشيء منه عند قوله تعاىل (أولئك على هدى من رهبم). 

مهم فوجدت التشبيه التمثيلي يعرتيه ما يعرتي التشبيه املفرد فيجيء يف أربعة أقسام: األول تبعت كالتوإنين  
ما صرح فيه أبداة التشبيه أو حذفت منه على طريقة التشبيه البليغ كما يف هذه اآلية وقوله (أولئك الذين 

 اشرتوا الضاللة ابهلدى) إذا قدران أولئك كالذين اشرتوا كما قدمنا. 
 ما كان على طريقة االستعارة التمثيلية املصرحة أبن يذكروا اللفظ الدال ابملطابقة على اهليئة املشبه هبا الثاين 

  .وحيذف ما يدل على اهليئة املشبهة حنو املثال املشهور وهو قوهلم: إين أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى
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ة وال يذكر اللفظ الدال على اهليئة املشبه هبا بل يرمز إليه مبا ئة هبيئيالثالث متثيلية مكنية وهي أن تشبه ه  
هو الزم مشتهر من لوازمه، وقد كنت أعد مثاال هلذا النوع خصوص األمثال املعروفة هبذا اللقب حنو الصيف 

ضيعت اللنب وبيدي ال بيد عمرو وحنوها من األمثال فإهنا ألفاظ قيلت عند أحوال واشتهرت وسارت حىت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



كرها ينبئ بتلك األحوال اليت قيلت عندها وإن مل يذكر اللفظ الدال على احلالة، وموجب شهرهتا صار ذ 
سيأيت مث مل حيضرين مثال للمكنية التمثيلية من غري ابب األمثال حىت كان يوم حضرت فيه جنازة، فلما دفنوا 

اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة  امليت وفرغوا من مواراته الرتاب ضج أانس بقوهلم:  اللهم ال عيش إال عيش
فقلت إن الذين سنوا هذه املقالة يف مثل هذه احلالة ما أرادوا إال تنظري هيئة حفرهم للميت هبيئة الذين كانوا  

حيفرون اخلندق مع النيب صلى هللا عليه وسلم إذ كانوا يكررون هذه املقالة كما ورد يف كتب السنة قصدا من 
حفرهم ذلك شبيها حبفر اخلندق يف غزوة األحزاب جبامع رجاء القبول عند هللا تعاىل هذا التنظري أن يكون 

فلم يذكروا ما يدل على املشبه به ولكنهم طووه ورمزوا إليه مبا هو من لوازمه اليت عرف هبا وهو قول النيب 
 تلك املقالة مث ظفرت بقول أمحد بن عبد ربه األندلسي:          

لتصايب                      خل قليال عن الطـريق فرأيته من ابب التمثيلية املكنية فإنه م يف االوقل ملن   
حذف املشبه به وهو حال املتعرض لسائر يف طريقه يسده عليه ومينعه املرور به وأتى بشيء من لوازم هذه 

 احلالة وهو قول السائر للمتعرض: خل عن الطريق. 
عطاء السندى:           قول أيبكرابعها متثيلية تبعية     

ذكرتك واخلطي خيطر بيننـا                      وقد هنلت مين املثقفة السمر فأثبت النهل للرماح تشبيها   
هلا حبالة الناهل فيما تصيبه من دماء اجلرحى املرة بعد األخرى كأهنا ال يرويها ما تصيبه أوال مث أتى بنهلت 

سم عند التفتزاين االستعارة يف (على) من قوله تعاىل (أولئك على هدى من هذا الق على وجه التبعية، ومن
  .رهبم) وقد تقدم الكالم عليه هناك
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فأما املثل الذي هو قول شبه مضربه مبوروده، وهو الذي وعدت بذكره آنفا فمعىن تشبيه مضربه مبورده أن   
ذلك القول فيستحضر املتكلم تلك احلالة اليت صدر فيها القول صدر فيها  حتصل حالة هلا شبه ابحلالة اليت

ويشبه هبا احلالة اليت عرضت وينطق ابلقول الذي كان صدر يف أثناء احلالة املشبه هبا ليذكر السامع بتلك 
احلالة، وأبن حالة اليوم شبيهة هبا وجيعل عالمة ذكر ذلك القول الذي قيل يف تلك احلالة. وإذا حققت 

وجدت هذا العمل من قبيل االستعارة التمثيلية املكنية ألجل كون تلك األلفاظ املسماة ابألمثال قد التأمل 
سارت ونقلت بني البلغاء يف تلك احلوادث فكانت من لوازم احلاالت املشبه هبا ال حمالة ملقارنتها هلا يف 

ا وكان ذكر تلك األمثال رمزا أذهان الناس فهي لوازم عرفية هلا بني أهل األدب فصارت من روادف أحواهل
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إىل اعتبار احلاالت اليت قيلت فيها، ومن أجل ذلك امتنع تغيريها عن ألفاظها الواردة هبا ألهنا إذا غريت مل 
تبق على ألفاظها احملفوظة املعهودة فيزول اقرتاهنا يف األذهان بصور احلوادث اليت قيلت فيها فلم يعد ذكرها 

يت هي من روادفها ال حمالة ويف هذا ما يغين عن تطلب الوجه يف احرتاس العرب من رمزا للحال املشبه به ال
تغيري األمثال حىت تسلموا من احلرية يف احلكم بني صاحب الكشاف وصاحب املفتاح إذ جعل صاحب 

، وال الكشاف سبب منع األمثال من التغيري ما فيها من الغرابة فقال :ومل يضربوا مثال وال رأوه أهال للتسيري
جديرا ابلتداول إال قوال فيه غرابة من بعض الوجوه ومن مث حوفظ عليه ومحى من التغيري  فرتدد شراحه يف 

مراده من الغرابة، وقال الطييب الغرابة غموض الكالم وندرته وذلك إما أن يكون حبسب املعىن وإما أن يكون 
و بتناقض حنو قول احلكم بن عبد يغوث: رب حبسب اللفظ، أما األول فكأن يرى عليه أثر التناقض وما ه

رمية من غري رام. أي رب رمية مصيبة من غري رام أي عارف وقوله تعاىل (ولكم يف القصاص حياة) إذ جعل 
القتل حياة. وأما الثاين أبن يكون فيه ألفاظ غريبة ال تستعملها العامة حنو قول احلباب بن املنذر  أان جذايهنا 

رجب  أو فيه حذف وإضمار حنو رمية من غري رام. أو فيه مشاكلة حنو: كما تدين احملكك وعذيقها امل
تدان. أراد كما تفعل جتازى. وفسر بعضهم الغرابة ابلبالغة والفصاحة حىت صارت عجيبة وعندي أنه ما أراد 

عدم اإللف به يف ابلغرابة إال أن يكون قوال بديعا خاصيا إذ الغريب مقابل املألوف والغرابة عدم اإللف يريد 
رفعة الشأن. وأما صاحب املفتاح فجعل منعها من التغيري لورودها على سبيل االستعارة فقال: مث إن التشبيه 
التمثيلي مىت شاع واشتهر استعماله على سبيل االستعارة صار يطلق عليه املثل ال غري اه. وإىل طريقته مال 

ا بيناه. ولورود األمثال على سبيل االستعارة ال تغري عن التفتزاين والسيد. وقد علمت سرها وشرحها فيم
لفظها الذي ورد يف األصل تذكريا وأتنيثا وغريمها. فمعىن قوهلم يف تعريف املثل هبذا اإلطالق  قول شبه 

مضربه مبورده  أن مضربه هو احلالة املشبهة مسيت مضراب ألهنا مبنزلة مكان ضرب ذلك القول أي وضعه أي 
قال ضرب املثل أي شبه ومثل قال تعاىل (أن يضرب مثال ما) وأما مورده فهو احلالة املشبه هبا النطق به ي

وهي اليت ورد ذلك القول أي صدر عند حدوثها، مسيت موردا ألهنا مبنزلة مكان املاء الذي يرده املستقون، 
ف القبائل والبلدان فكأهنا تسري من ويقال األمثال السائرة أي الفاشية اليت يتناقلها الناس ويتداولوهنا يف خمتل

بلد إىل بلد. و(الذي استوقد انرا) مفردا مراد به مشبه واحد ألن مستوقد النار واحد وال معىن الجتماع 
مجاعة على استيقاد انر وال يريبك كون احلالة املشبه حالة مجاعة املنافقني، كأن تشبيه اهليئة ابهليئة إمنا يتعلق 

بهة هبا ال بكوهنا على وزن اهليئة املشبهة فإن املراد تشبيه حال املنافقني يف ظهور أثر اإلميان بتصوير اهليئة املش
ونوره مع تعقبه ابلضاللة ودوامه، حبال من استوقد انرا. واستوقد مبعىن أوقد فالسني والتاء فيه للتأكيد كما مها 

كقول بعض بين بوالن من طي يف احلماسة. يف قوله تعاىل (فاستجاب هلم رهبم) وقوهلم استبان األمر وهذا    
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نستوقد النبل ابحلضيض ونص                      طاد نفوسا بنت على الكـرم أراد وقودا يقع عند الرمي   
 بشدة. وكذلك يف اآلية إليراد متثيل حال املنافقني يف إظهار اإلميان حبال طالب الوقود بل هو حال املوقد. 

وقوله  :   
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فلما أضاءت ما حوله ذهب هللا بنورهم(   فرع على استوقد. وملا حرف يدل على وقوع شيء عند وقوع م  )
غريه فوقوع جواهبا مقارن لوقوع شرطها وذلك معىن قوهلم حرف وجود لوجود أي حرف يدل على وجود 

كان من ترتب املعلول على العلة أو    ود شرطها سواءجاجلواب لوجود شرطها أي أن يكون جواهبا كاملعلول لو 
كان ترتب املسبب العريف على السبب أم كان ترتب املقارن على مقارنة املهيأ واملقارن احلاصل على سبيل 

املصادفة وكلها استعماالت واردة يف كالم العرب ويف القرآن. مثال ترتب املعلول على العلة ملا تعفنت 
ملا جاءت رسلنا لوطا سئ هبم وضاق هبم ذرعا، وقول عمرو بن معد أخالطه حم، واملسبب على السبب، و 

 يكرب:          
ملا رأيت نـسـاءنـا                      يفحصن ابملعزاء شدا     

انزلت كبشـهـم ولـم                      أر من نزال الكبش بدا ومثال املقارن املهيأ قول امرئ القيس:       
      

زان ساحة احلي وانتحى                      بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل فلما أج    

هصرت بفودي رأسها فتمايلـت                      على هضيم الكشح راي املخلخل ومثال املقارن   
). آوى إليه أخاه احلاصل اتفاقا ملا جاءت رسلنا إبراهيم ابلبشرى قالوا سالما وقوله (فلما دخلوا على يوسف

فمن ظن أن ملا تؤذن ابلسببية اغرتارا بقوهلم وجود لوجود محال لالم يف عبارهتم على التعليل فقد ارتكب 
 شططا ومل جيد من كالم األئمة فرطا. 

وأضاء جييء متعداي وهو األصل ألن جمرده ضاء فتكون حينئذ مهزته للتعدية كقول أيب الطمحان القيين.    

           
اهبم ووجـوهـم                      دجى الليل حىت ثقب اجلزع اثقبه وجييء قاصرا مبعىن أضاءت هلم أحس  

 ضاء فهمزته للصريورة أي صار ذا ضوء فيساوي ضاء كقول امرئ القيس يصف الربق:          

ا أي فلما اآلية حتتملهمو يضيء سناه أو مصابيح راهب                      أمال السليط ابلذابل املفـتـل   
أضاءت النار اجلهات اليت حوله وهو معىن ارتفاع شعاعها وسطوع هلبها، فيكون ما حوله موصوال مفعوال 
ألضاءت وهو املتبادر. وحتتمل أن تكون من أضاء القاصر أي أضاءت النار أي اشتعلت وكثر ضوءها يف 
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غري بعيد عنها. وحوله ظرف نفسها، ويكون ما حوله على هذا ظرفا للنار أي حصل ضوء النار حوهلا 
للمكان القريب وال يلزم أن يراد به اإلحاطة فحوله هنا مبعىن لديه ومن توهم أن (ما حوله) يقتضي ذلك وقع 

 يف مشكالت مل جيد منها خملصا إال بعناء. 

بهة وهي اة للحال املشعومجع الضمري يف قوله (بنورهم) مع كونه بلصق الضمري املفرد يف قوله (ما حوله) مرا 
حال املنافقني ال للحال املشبه هبا؛ وهي حال املستوقد الواحد على وجه بديع يف الرجوع إىل الغرض األصلي 

وهو انطماس نور اإلميان منهم، فهو عائد إىل املنافقني ال إىل الذي، قريبا من رد العجز على الصدر فأشبه 
          جتريد االستعارة املفردة وهو من التفنني كقول طرفة: 

ويف احلي أحوى ينفض املرد شادن                      مظاهر مسطي لؤلـؤ وزبـرجـد وهذا رجوع بديع،   
وقريب منه الرجوع الواقع بطريق االعرتاض يف قوله اآليت (وهللا حميط ابلكافرين). وحسنه أن التمثيل مجع بني 

عاة كليهما ألن الوصف هلما فيكون ذلك البعض نوعا خليار يف مراابذكر املشبه وذكر املشبه به فاملتكلم 
واحدا يف املشبه واملشبه به، فما ثبت للمشبه به يالحظ كالثابت للمشبه. وهذا يقتضي أن تكون مجلة ذهب 

هللا بنورهم جواب (ملا) فيكون مجع ضمائر (بنورهم وتركهم) إخراجا للكالم على خالف مقتضى الظاهر إذ 
ل ذهب هللا بنوره وتركه، ولذلك اختري هنا لفظ النور عوضا عن النار املبتدأ به، للتنبيه مقتضى الظاهر أن يقو 

على االنتقال من التمثيل إىل احلقيقة ليدل على أن هللا أذهب نور اإلميان من قلوب املنافقني، فهذا إجياز 
ال عهد للعرب مبثله فهو بديع كأنه قيل فلما أضاءت ذهب هللا بناره فكذلك ذهب هللا بنورهم وهو أسلوب 

من أساليب اإلعجاز. وقريب منه قوله تعاىل (بل قالوا إان وجدان آابءان على أمة وإان على آاثرهم مهتدون. 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مرتفوها إان وجدان آابءان على أمة وإان على آاثرهم 

عليه آابءكم قالوا إان مبا أرسلتم به كافرون) فقوله (أرسلتم)  مقتدون. قل أولو جئتكم أبهدى مما وجدمت
  .)حكاية خلطاب أقوام الرسل يف جواب سؤال حممد صلى هللا عليه وسلم قومه بقوله (أولو جئتكم
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م) إذ يتعني أصابعهم يف آذاهن نوهبذا يكون ما يف هذه اآلية موافقا ملا يف اآلية بعدها من قوله تعاىل (جيعلو   
رجوعه لبعض املشبه به دون املشبه. وجوز صاحب الكشاف أن يكون قوله (ذهب هللا بنورهم) استئنافا 

ويكون التمثيل قد انتهى عند قوله تعاىل (فلما أضاءت ما حوله) ويكون جواب ملا حمذوفا دلت عليه اجلملة 
 املستأنفة وهو قريب مما ذكرته إال أن االعتبار خمتلف. 
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عىن ذهب هللا بنورهم: أطفأ انرهم فعرب ابلنور ألنه املقصود من االستيقاد، وأسند إذهابه إىل هللا تعاىل ألنه وم 
حصل بال سبب من ريح أو مطر أو إطفاء مطفيء، والعرب والناس يسندون األمر الذي مل يتضح سببه 

ابلباء أبلغ من أذهب املعدى ابهلمزة  هنم) وذهب املعدىاالسم هللا تعاىل كما تقدم عند قوله (وميدهم يف طغي
وهاته املبالغة يف التعدية ابلباء نشأت من أصل الوضع ألن أصل ذهب به أن يدل على أهنما ذهبا متالزمني 

فهو أشد يف حتقيق ذهاب املصاحب كقوله (فلما ذهبوا به) وأذهبه جعله ذاهبا أبمره أو إرساله فلما كان 
 شك فيه يتوىل حراسة ذلك بنفسه حىت يوقن حبصول امتثال أمره صار الذي يريد إذهاب شخص إذهااب ال

ذهب به مفيدا معىن أذهبه، مث تنوسي ذلك بكثرة االستعمال فقالوا ذهب به وحنوه ولو مل يصاحبه يف ذهابه  
 كقوله (أييت ابلشمس من املشرق) وقوله (وجاء بكم من البدو) مث جعلت اهلمزة جملرد التعدية يف االستعمال
فيقولون: ذهب القمار مبال فالن وال يريدون أنه ذهب معه. ولكنهم حتفظوا أال يستعملوا ذلك إال يف مقام 

 أتكيد اإلذهاب فبقيت املبالغة فيه. وضمري املفرد يف قوله (وما حوله) مراعاة للحال املشبهة. 

لفظ النور أنسب؛ ألن الذي  واختيار لفظ النور يف قوله (ذهب هللا بنورهم) دون الضوء ودون النار ألن 
يشبه النار من احلالة املشبهة هو مظاهر اإلسالم اليت يظهروهنا وقد شاع التعبري عن اإلسالم ابلنور يف القرآن 

فصار اختيار لفظ النور هنا مبنزلة جتريد االستعارة ألنه أنسب ابحلال املشبهة، وعرب عما يقابله يف احلال 
أو هو ابملشبه أنسب يف اصطالح املتكلم كما قدمنا اإلشارة إليه يف وجه مجع بلفظ يصلح هلما  ااملشبه هب

 الضمري يف قوله (بنورهم). 
[) هذه اجلملة تتضمن تقريرا ملضمون ذهب هللا بنورهم ألن من ذهب 17وتركهم يف ظلمت ال يبصرون](  

ليها فإن للداللة الصرحية من الة اليت صاروا إنوره بقى يف ظلمة ال يبصر، والقصد منه زايدة إيضاح احل
االرتسام يف ذهن السامع ما ليس للداللة الضمنية فإن قوله (ذهب هللا بنورهم) يفيد أهنم ملا استوقدوا انرا 

فانطفأت انعدمت الفائدة وخابت املساعي ولكن قد يذهل السامع عما صاروا إليه عند هاته احلالة فيكون 
يبصرون) تذكريا بذلك وتنبيها إليه. فإهنم ال يقصدون من البيان إال قوله بعد ذلك (وتركهم يف ظلمات ال 

شدة تصوير املعاين ولذلك يطنبون ويشبهون وميثلون ويصفون املعرفة وأيتون ابحلال ويعددون األخبار 
 والصفات فهذا إطناب بديع كما يف قول طرفة:          

روح إلينا بني برد وجمسد فإن قوله تروح إلينا اخل ال يفيد ت                نداماي بيض كالنجوم وقينة        
أكثر من تصوير حالة القينة وحتسني منادمتها. وتفيد هذه اجلملة أيضا أهنم مل يعودوا إىل االستنارة من بعد، 

على ما يف قوله (وتركهم) من إفادة حتقريهم، وما يف مجع ظلمات من إفادة شدة الظلمة وهي فائدة زائدة 
ما استفيد ضمنا من مجلة ذهب هللا بنورهم وما يقتضيه مجع ظلمات من تقدير تشبيهات ثالثة  على

لضالالت ثالث من ضالالهتم كما سيأيت. وهبذا االعتبار الزائد على تقرير مضمون اجلملة قبلها عطفت 
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 على اجلملة ومل تفصل. 
ه يف ذلك الوضع. وكثريا ما يذكرون احلال ه يف موضع وإبقاءلوحقيقة الرتك مفارقة أحد شيئا كان مقاران  

اليت ترك الفاعل املفعول عليها، ويف هذا االستعمال يكثر أن يكون جمازا عن معىن صري أو جعل. قال 
 النابغة:          

ين هبذه ري فال ترتكين ابلوعـيد كـأنـنـي                      إىل الناس مطلي به القار أجرب أي ال تص  
ة، وقول عنرتة:          املشاهب  

جادت عليه كل عني ثـرة                      فرتكن كل قرارة كالدرهم يريد صرين، واألكثر أن يكىن به يف   
  .هذا االستعمال عن الزهادة يف مفعوله كما يف بيت النابغة، أو عن حتقريه كما يف هذه اآلية

    
 

183فحة : ص  

 

معىن صري حىت يكون منصوبه الثاين مفعوال، وما يعترب املنصوب الثاين معه حاال، والفرق بني ما يعترب فيه   
أنه إن كان القصد إىل اإلخبار ابلتخلية والتنحي عنه فاملنصوب الثاين حال وإن كان القصد أوال إىل ذلك 

د منهما غري ذلك اخلرب فال حيتمل واح املنصوب الثاين وهو حمل الفائدة فاملنصوب الثاين مفعول وهو يف معىن
 معىن وإن احتمله لفظا. 

ومجع ظلمات لقصد بيان شدة الظلمة كقوله تعاىل (قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر) وقول النيب  
صلى هللا عليه وسلم  الظلم ظلمات يوم القيامة  فإن الكثرة ملا كانت يف العرف سبب القوة أطلقوها على 

 كثرة مثل لفظ كثري كما أييت عند قوله تعاىل (وادعوا ثبورا كثريا) يف سورة وإن مل يكن تعدد وال ةمطلق القو 
الفرقان، ومنه ذكر ضمري اجلمع للتعظيم، للواحد، وضمري املتكلم ومعه غريه للتعظيم، وصيغة اجلمع من ذلك 

الم وسيأيت القبيل، قيل مل يرد يف القرآن ذكر الظلمة مفردا، ولعل لفظ ظلمات أشهر إطالقا يف فصيح الك
بيان هذا عند قوله تعاىل (وجعل الظلمات والنور) يف سورة األنعام خبالف قوله تعاىل (يف ظلمات ثالث) 

فإن التعدد مقصود بقرينة وصفه بثالث. ولكن بالغة القرآن وكالم الرسول عليه السالم ال تسمح ابستعمال 
هذه اآلية أن مجع ظلمات أشري به إىل أحوال من  مجع غري مراد به فائدة زائدة على لفظه املفرد، ويتعني يف

أحوال املنافقني كل حالة منها تصلح ألن تشبه ابلظلمة وتلك هي: حالة الكفر، وحالة الكذب، وحالة 
االستهزاء ابملؤمنني، وما يتبع تلك األحوال من آاثر النفاق. وهذا التمثيل متثيل حلال املنافقني يف ترددهم بني 

وبواطن الكفر فوجه الشبه هو ظهور أمر انفع مث انعدامه قبل االنتفاع به، فإن يف إظهارهم مظاهر اإلميان 
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اإلسالم مع املؤمنني صورة من حسن اإلميان وبشاشته ألن لإلسالم نورا وبركة مث ال يلبثون أن يرجعوا عند 
هنم كانوا يف كفر فصاروا خلوهم بشياطينهم فيزول عنهم ذلك ويرجعوا يف ظلمة الكفر أشد مما كانوا عليه أل

يف كفر وكذب وما يتفرع عن النفاق من املذام، فإن الذي يستوقد النار يف الظالم يتطلب رؤية األشياء فإذا 
انطفأت النار صار أشد حرية منه يف أول األمر ألن ضوء النار قد عود بصره فيظهر أثر الظلمة يف املرة الثانية 

ظهر نكتة البيان جبملة (ال يبصرون) لتصوير حال من انطفأ نوره بعد أن أقوى ويرسخ الكفر فيهم. وهبذا ت
 استضاء به. 

ومفعول ال يبصرون حمذوف لقصد عموم نفي املبصرات فنزل الفعل منزلة الالزم وال يقدر له مفعول كأنه  
 قيل ال إحساس بصر هلم، كقول البحرتي:          

أن يرى مبصر ويسمع واع وقد أمجل وجه الشبه يف تشبيه        ـداه               عشجو حساده وغـيظ   
حال املنافقني اعتمادا على فطنة السامع ألنه ميخضه من جمموع ما تقدم من شرح حاهلم ابتداء من قوله 
(ومن الناس من يقول آمنا ابهلل) إخل ومما يتضمنه املثالن من اإلشارة إىل وجوه املشاهبة بني أجزاء أحواهلم 

زاء احلالة املشبه هبا. فإن إظهارهم اإلميان بقوهلم (آمنا ابهلل) وقوهلم (إمنا حنن مصلحون) وقوهلم عند لقاء وأج
املؤمنني (آمنا) أحوال ومظاهر حسنة تلوح على املنافقني حينما حيضرون جملس النيب صلى هللا عليه وسلم 

در منهم طيب القول وقومي السلوك وتشرق وحينما يتظاهرون ابإلسالم والصالة والصدقة مع املسلمني ويص
عليهم األنوار النبوية فيكاد نور اإلميان خيرتق إىل نفوسهم ولكن سرعان ما يعقب تلك احلالة الطيبة حالة 

تضادها عند انفضاضهم عن تلك اجملالس الزكية وخلوصهم إىل بطانتهم من كربائهم أو من أتباعهم فتعاودهم 
ة الكفر وخداع املؤمنني واحلقد عليهم واالستهزاء هبم ووصفهم ابلسفه، متل ذلك األحوال الذميمة من مزاول

التظاهر وذلك االنقالب حبال الذي استوقد انرا مث ذهب عنه نورها. ومن بدائع هذا التمثيل أنه مع ما فيه 
ت مفردة لكل جزء من من تركيب اهليأة املشبه هبا ومقابلتها للهيأة املركبة من حاهلم هو قابل لتحليله بتشبيها

هيأة أحواهلم جبزء مفرد من اهليأة املشبه هبا فشبه استماعهم القرآن ابستيقاد النار، ويتضمن تشبيه القرآن يف 
إرشاد الناس إىل اخلري واحلق ابلنار يف إضاءة املسالك للسالكني، وشبه رجوعهم إىل كفرهم بذهاب نور 

م انقطع إبصارهم. النار، وشبه كفرهم ابلظلمات، ويشبهون بقو   

18صم بكم عمي فهم ال يرجعون](  ](    
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